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«از همــه نگارنــدگان حــوادث جنــگ و همــه کســانی کــه تــوان
انجــام وظیفــه در ایــن مهــم را دارنــد ،درخواســت میکنــم از ثبــت
و ضبــط جزئیــات ایــن دوران غفلــت نکننــد و ایــن گنجینــه تمــام
نشــدنی را بــرای آینــدگان بــه ودیعــه بگذارنــد».
«جنــگ تحمیلــی شــکوه و عظمــت ایمــان و اســام را در پهنــاور
جهــان منتشــر نمــود».
امام خمینی (ره)

***

«میخواهــم بگویــم کــه ایــن جنــگ یــک گنــج اســت .آیــا مــا
خواهیــم توانســت از ایــن گنــج اســتفاده کنیــم؟ آن هشــت ســال
جنــگ ،بایســتی تاریــخ مــا را تغذیــه کنــد».
«دفــاع مقــدس مظهر حماســه اســت ،مظهــر معنویــت و دینداری
اســت ،مظهــر آرمــان خواهــی ،مظهــر ایثــار و از خودگذشــتگی
اســت ،مظهــر ایســتادگی ،پایــداری و مقاومــت اســت ،مظهــر تدبیــر
و حکمــت اســت ،روایــت آن جهــاد نیــز مقــدس و جهــاد اســت».
«یــک رزمنــده تــا زمانــی کــه خاطراتــش را ثبــت نکــرده ،هنــوز
چیزهایــی بــه تاریــخ و آینــده و آرمانــش بدهــکار اســت».
مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)

سه

فرازهایی از پیام حضرت امام (ره) در اسفندماه 1367
خطاب به روحانیت سراسر کشور (در رابطه با پذیرش قطعنامه)598
صحیفه امام خمینی(ره) ،جلد ،21صفحه283

ما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنهها بهره جسته ایم.
ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم.
ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم.
ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خواران کنار زدیم.
ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناختهایم.
ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.
ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.
ما در جنگ ریشههای پربار انقالب اسالمی مان را محکم کردیم.
ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.

ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و

ابرقدرت ها سالیان سال میتوان مبارزه کرد.
جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.
جنگ ما جنگ فقر و غنا بود.
جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.
جنـگ مـا موجب شـد کـه تمامـی سـردمداران نظامهای فاسـد در مقابل اسلام احسـاس
ذلـت کنند.
مـا در جنـگ بـرای یـک لحظـه هم نـادم و پشـیمان از عملکرد خود نیسـتیم .راسـتی مگر
فرامـوش کردهایـم کـه مـا بـرای ادای تکلیـف جنگیدهایم و نتیجـه ،فرع آن بوده اسـت.
از همـه اینهـا مهـم تـر ،اسـتمرار روح اسلام انقالبـی در پرتـو جنـگ اسـت ،همـه اینهـا از
برکـت خونهای پاک شـهدای عزیز هشـت سـال نبـرد بود ،از تلاش مادران ،پـدران و مردم
عزیـز در ده سـال مبـارزه بـا آمریکا ،غرب و شـوروی نشـأت گرفته اسـت.
چها ر

ملـت مـا تـا آن روز کـه احسـاس کـرد تـوان و تکلیـف جنـگ دارد ،بـه وظیفه خـود عمل
نمـود ...آن سـاعتی هـم کـه مصلحـت بقـای انقلاب را در قبول قطعنامـه دید و گـردن نهاد،
بـاز بـه وظیفـه خود عمـل کرد.
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معارف جنگ
«معــارف جنــگ» مجموعـهای از یافتههــا ،ذخایــر و دســتاوردهای جبهههــای نبــرد حـــق علیـــه
بـــاطل اســـت کــه خداونــد متعــال بــه پــاس فداکاریهــا ،ایثارگریهــا و برکــت خــون شــهدای
واالمقــام ،نصیــب رزمنــدگان اســام نمـــوده و از سینـ ـههای جوشــان آنهــا بــه ســینههای پــاک و
تشــنه نســل جــوان انقــاب اســامی منتقــل میگــردد.
«هیئت معـــارف جنگ» از پاییـــز ســال  1373با همت واالی امیر ســرافراز ارتش اســام «شــهید
ســپهبد علــی صیادشــیرازی» شــکل گرفــت و در ســال  1374بــا تصویــب کریمانــه و حمایتهــای
مــادی و معنــوی حضــرت امــام خامن ـهای (مدظلهالعالــی) مقاممعظــم رهبــری و فرماندهــی کل
قــوا ،بــه صــورت رســمی ایــن رســالت مهــم را بــا روحیــه متعالــی بســیجی بــرعهــده گرفتــه و مفتخر
َ
ََ
َ
َ ّ َ
هد َّین ُهم ُسـ ُـبلنا
اســت کــه بــا الهـــام از کالم نورانی خداوند متعال مبنیبر «والـــذین جـــاهدوا ِفینا لن ِ
َو ا َّن اللـ َـه َل َمـ َـع ُ
الم ْح ِســنین» ،بــا صداقــت و تــاش دســتهجمعی در ایــن وادی مقــدس گام نهــاده و
ِ
این رســالت افتخـارآمیـــز را کـــه با گـــرایش «پژوهشــی فرهنگی عملیاتی و آموزشــی» شــکل گرفته
اســت ،ادامــه دهــد و در ایــن راه امیــد بــه لطــف و یــاری خداونــد متعــال دارد.
شــیوهکار هیئــت معــارف جنــگ در گــردآوری تجــارب جبهههــای نبــرد از ســال  1373تــا ســال
 1378بدیــن ترتیــب بـــوده اســـت کــه بــر اســاس زمان و مــکان هــر عملیــات ،جمعــی از رزمندگان
اســام کــه در آن عملیــات نقش مهمــی را بر عهده داشتــهاند بـــه منـطقـــهعملیات عزیمت نموده
و بــا یــادآوری خاطـــرات خـــود در صحنـــه نبـــرد و بـرداشــتهای تحـریـــری ،صوتــی و تصویــری،
مجموعـهای از حقایــق و واقعیتهـــای تلـــخ و شــیرین را گــردآوری نمــوده اســت .ایــن هیئــت بعــد
از ســال  ،1378همچنــان بــا اجــرای آموزشهــای میدانــی ،نســبت بــه تکمیــل برداشــتهای
میدانــی عملیــات ثامناالئمــه(ع) و ســایر عملیاتهــا اقــدام نمــود .چــاپ بیــش از  180عنــوان
کتــاب مســتند از وقایع هشــت ســال دفاع مقــدس از ســال 1379تــا پایــان ســال  1398از اقدامات
هیئــت معــارف جنــگ میباشــد.
آمــوزش معــارف جنــگ ،از ســال  1374بــه صــورت نظــری و میدانی بــرای هر دوره از دانشــجویان
ســال 3دانشــگاه افســری امــام علــی (ع) نزاجــا و از ســال  1382نیــز بــرای دانشــجویان ســال3
دانشــگاههای افســری هوایــی ،دریایــی و فارابــی و از ســال  1394بــرای دانشــجویان ســال3
دانشــگاه نیــروی پدافنــد هوایــی خاتماالنبیــاء(ص) بــه اجــرا درآمــده و تــا پایــان ســال  1398تعداد
 31890نفــر از فارغالتحصیــان دانشــگاههای مزبــور را در دو مرحلــه نظــری و میدانــی مــورد
آمــوزش قــرار گرفتهانــد.
شش

هیئــت معــارف جنــگ همچنیــن از ســال  1387آمــوزش کارکنــان وظیفــه در مقاطــع تحصیلــی
فوقدیپلــم ،لیســانس ،فــوق لیســانس و دکتــرا در مراکــز آمــوزش وظیفــه را پیریــزی نمــود و ایــن
عزیــزان در زمــان آمــوزش مقدماتــی و قبــل از عزیمــت بــه یگانهــای ســازمانی خــود بــه مــدت
شــانزده ســاعت آمــوزش معــارف جنــگ را برابــر برنامــه آموزشــی طــی نمــوده کــه تــا پایــان ســال
 ،1398بیــش از  460هــزار نفــر از کارکنــان وظیفــه کــه فارغالتحصیــل دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی کشــور میباشــند ،آمــوزش نظــری معــارف جنــگ را فــرا گرفتهانــد.
آمــوزش معــارف جنــگ بــرای کلیــه دانشآمــوزان پایــور اجــا از ســال  1387در آموزشــگاه نظامــی
جواداالئمــه نزاجــا برگــزار میگردیــد و از ســال  1398ایــن آموزشهــا در  5مرکــز آمــوزش اجــا
(جواداالئمــه(ع) نزاجــا ،تفنگــداران دریایــی نداجــا ،باقرالعلوم(ع) نداجا ،شــهید خضرایــی نهاجا و
علیاکبــر(ع) نپاجــا) برنامهریــزی شــد کــه بــر ایــن اســاس تــا پایــان ســال  ،1398تعــداد 11508
نفــر دانشآمــوز پایــور بــه مــدت  16ســاعت در هــر دوره ،آمــوزش نظــری معــارف جنــگ را فــرا
گرفتهانــد.
آمــوزش معــارف جنــگ بــرای داشــجویان دورههــای عالــی رســتهای بــا موضــوع نقــش رســته
مربوطــه در دفــاع مقــدس بــه مــدت  8ســاعت برگــزار شــد کــه از ســال  1390تا پایــان ســال ،1398
آموزشهــا در  18مرکــز بــرای تعــداد  9479نفــر دانشــجو برگــزار گردیــده اســت.
از بهمــن ســال  1393تــا پایــان ســال  ،1398بیــش از 539هــزار نفــر از ســربازان دیپلــم و زیــر
دیپلــم نیــز در هــر دوره بــه مــدت هشــت ســاعت تحــت آمــوزش معــارف جنــگ قــرار گرفتهانــد.
آمــوزش معــارف جنــگ بــرای دانشــجویان دافــوس آجــا بــه مــدت  8ســاعت در  4جلســه در ســال
 1398بــرای تعــداد  264نفــر برگــزار شــد.
آمــوزش معــارف جنــگ بــرای مدیــران ارشــد ســاحفاجا بــه مــدت  8ســاعت بــرای تعــداد  220نفر
دانشــجو در ســال  1398برگزار شــد.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیا د شیرازی»

هفت

معرفی پدیدآورنده
در اول آبــان ســال  1339در روســتای تنــگک زنگنــه شهرســتان
بوشــهر بدنیــا آمــدم و در ســال  1358از دبیرســتان ابوذر(شــاهپور)
شــیراز بــا دیپلــم ریاضــی فــارغ التحصیــل گردیــدم .در همــان ســال
حیــن طــی دوران خدمــت مقــدس ســربازی در کنکــور دانشــکده افســری شــرکت و در  22بهمــن ســال
 1358وارد دانشــکده افســری شــده و در ســال  1361بــا دریافــت درجــه ســتواندومی از دانشــکده
افســری جهــت طــی دوره مقدماتــی پیــاده ،بــه شــیراز منتقــل شــدم .پــس از طــی دوره مقدماتــی روز
اول شــهریور ســال 1362بــه تیــپ  55هوابــرد شــیراز اختصــاص یافتــه و بــه عنــوان فرمانــده دســته
و ســپس فرمانــده گروهــان یکــم گــردان  126آن تیــپ منصــوب شــدم .در ســال  1363بنــا بــه تدبیــر
شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی فرمانــده وقــت نیــروی زمینــی بــه عنــوان فرمانــده گروهــان
دانشــجویی بــه دانشــکده افســری منتقــل و بــه مــدت نــه ســال در آن دانشــکده انجــام وظیفــه نمــودم.
بــه ســال  1371جهــت طــی دوره عالــی بــه مرکــز پیــاده اعــزام و پــس از طــی دوره ،در ســال 1372
بــه تیــپ  65نوهــد منتقــل و در طــی خدمــت در آن تیــپ عــاوه بــر طــی دورههــای عرضــی آن تیــپ،
مشــاغل رئیــس کمیتــه جنــگ افــزار ،معــاون و فرمانــده آموزشــگاه جنگهــای نامنظــم و پــس از طــی
دوره دافــوس در ســال  1379بــه عنــوان جانشــین و فرمانــده آن تیــپ منصــوب شــدم .در ســال 1382
بــه لشــکر  23تــکاور منتقــل و بــه مــدت  22مــاه بــه فرماندهــی تیــپ یکــم آن لشــکر ادامــه خدمــت
داده و در ســال  1385بــه ســتاد ارتــش منتقــل و تــا زمــان بازنشســتگی بــه عنــوان رئیــس اداره عملیات
معاونــت عملیــات ارتــش بــه خدمــت ادامــه دادم .در حیــن خدمــت در ســتاد ارتــش نیزموفــق بــه طــی
دوره یکســاله دانشــگاه علــوم اســتراتژیک گردیــده و در ســال  1388موفــق بــه اخــذ دکتــری گردیــدم.
پــس از بازنشســتگی در ســال  1388بــه تدریــس در دانشــگاه افســری امــام علــی (ع) و هیئــت معــارف
جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،بــه خدمتگــزاری مشــغول میباشــم.
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چها ر د ه

پیشگفتار
در تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایــن ســرزمین ،حماسـ ه مانــدگار دفــاع مقــدس ،رهیافتی ارزشــی
برآمــده از نهــاد دیــن ،تمثیلــی بیماننــد از حقیقــت مبــارزه ،روح آزادگــی ،خویشــتنداری،
تقــوی و تعهــد مردمــان ایــن آبوخــاک بــر جــای گــذارده اســت .دفــاع مقــدس؛ روایــت فتح،
تجلــی اراده حــق در یــاری انصــارا ...و تأللــؤ جلــوه پیــروزی اســت؛ «ان تنصــرا ...ینصرکــم و
یثبــت اقدامکم»
تعهــد آزادمــردان میدانهــای حماســه و ایثــار؛ رزمنــدگان ارتــش و ســپاه اســام ،یــادگاران
لحظههــای غرورآفریــن هشــت ســال دفــاع علیــه هجــوم ارتــش عــراق ،بــر تــداوم ایــن
مجاهــدت تــا پیــروزی نهایــی جبهــه حــق بــر سرکشــی و طغیــان باطــل ،درگــرو پیمــان
الهــی یــاران خــدا و ناصــران دیــن الهــی و بــر عهــدی اســت کــه بــا همســنگران شــهید خــود
بســتهاند؛
«مــن المؤمنیــن رجــال صدقــوا مــا عهــدوا اهلل علیــه فمنهــم مــن قضــی نحبــه و منهــم مــن
ینتظــر و مــا بدلــوا تبدیــا»
هیئــت معــارف جنــگ؛ یــادگار جــاودان شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،در تــداوم راه
آن پرچ ـمدار جبهههــای نبــرد حــق علیــه باطــل« ،ثبــت ،ضبــط و انتقــال میــراث پربهــای
ســالهای حماســه و ایثــار ،ناگفتههــای تاریــخ پرافتخــار دفــا ع مقــدس ،روایــت شــکوهمند
فتــح ،غیــرت و ایســتادگی و انعــکاس بلنــد نــدای مظلومیــت مجاهــدان فــی ســبیلاهلل در
حســاسترین مقاطــع تاریــخ ایــن ســرزمین» را بــا همتــی عالــی ،ارادهای خســتگیناپذیر و
تالشــی پردامنــه ،ســرلوحه فعالیتهــای خویــش قــرار داده اســت.
پیــرو ابــاغ اوامــر ارشــادی ،رهنمودهــای عالمانــه و تدابیــر ارزنــده و راهگشــای امیر ریاســت
محتــرم هیئــت معــارف جنــگ ســرتیپ دکتــر ناصــر آراســته ،مجموع ـ ه حاضــر بــر محــور
بنیانهــای ســاختاری ،کلی ـ د واژگان و شــیوهنامه مدیریــت تاریــخ شــفاهی تدویــن گردیــد
کــه دســت انــدرکاران تاریــخ شــفاهی را بــه مطالعــه تمامــی آن و مســئولین تاریــخ شــفاهی
در هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی و گروههــای اســتانی ایــن
هیئــت را بویــژه بــه مطالعــه و تعمــق و عمــل بــه فصــل اول و ســوم ایــن کتــاب بــه منظــور در
اختیــار داشــتن شــیوه نامــه تاریــخ شــفاهی در معــارف جنــگ دعــوت میکنــم.
سرتیپ 2ستاد حسن قربانی

پا نز د ه

فصل اول
کلیات ،مفاهیم و تعاریف

1

2

تاریخ شفاهی

 1-1مقدمه

در تعریف عمومی تاریخ
تاریــخ ،مجموعـهای مــدون از میــراث مانــدگار بشــر ،حدیــث تجربــه ،صحنــه آرایــش اهریمــن در
تقابــل جبهــه حــق ،روایــت مســتند جلــوه حــق و تباهی اندیشــه باطــل ،میــدان ابتال ابنای بشــر،
پیونــد ناگسســتنی دیــروز و فــردای عالــم وجود اســت.
جغرافیــای هســتی ،انعــکاس دیرینــه تاریــخ انســان و شــاهد گویای ســیر تکامــل و مســیر ناهموار
حیــات بشــر درگــذر ایــام دســتخوش حــوادث طبیعــی ،عمــران و شــکوفایی یــا ویرانــی و تباهــی
بــوده ،حقایــق تاریخــی بیشــماری را در خــود مدفــون داشــته اســت .دراینبیــن اگرچــه آثــاری از
تمــدن اقــوام پیشــین برجــای نمانــده ،لیکــن بــه اقتضــای تکامــل دانــش بشــر و اکتشــاف علــوم،
پــرده از اســرار تاریــخ برداشتهشــده ،تئوریهــای مطــرح در باستانشناســی تاریخــی ،بــه محــک
فرضیــات علمــی و قضــاوت تجربــه ،روایتگــر اســرار تاریــخ گردیده اســت.

 2-1تاریخ شفاهی

1-2-1معنی لغوی تاری 
خ
معنــی لغــوی تاریــخ [: 1ع ( -1 ] .مــص م  ).زمــان چیــزی را معیــن کــردن ( - 2 .اِ ).عــددی کــه
زمــان را نشــان بدهــد - 3 .سرگذش ـتها و حــوادث پیشــینیان  .ج  .تواریــخ .؛ باســتان (قدیــم)
دربــاره ادواری از ازمنــه بســیار قدیــم بحــث میکنــد و تــا انقــراض امپراطــوری روم غربــی به ســال
476م .خاتمــه مییابــد .قــرون وســطی دربــاره ادواری بحــث میکنــد کــه مابیــن تاریــخ قدیــم و
تاریــخ جدیــد قــرار دارد .؛ جدیــد از زمــان کشــف قــاره آمریــکا آغــاز میشــود .؛ معاصــر از حــوادث
زمــان مــا یــا منســوب بــه زمانهایــی کــه هنــوز شــواهد و آثــار آن موجــود اســت ،بحــث میکند.
 تعریف تاریخ ازنظر ّعلمه طباطبائی

تعریــف لغــوی :مــراد ّ
علمــه طباطبائــی از معنــای لغــوی ،همــان تاریــخ نقلی اســت که بــا عنوان
التاریــخ النقلــی بیــان میکنــد کــه عبــارت اســت از ضبــط حــوادث کلــی و جزئــی و نیــز نقــل و
گفتوگــو پیرامــون آن.
 تاریــخ( .2ع مــص ،ا ِ) تاریــخ .توریــخ .نوشــتن کتــاب را( .منتهــی االرب) .وقــت چیــزی پدیــدکــردن .و در اصطــاح ،تعییــن کــردن ْ مدتــی را از ابتــدای امــر عظیــم و قدیــم مشــهور تــا ظهــور
امــر ثانــی کــه عقــب او اســت تــا کــه دریافتــه شــود بــه زمانــه آینــده و دیگــر مــدت ظهــور
ایــن امــر ثانــی بهجــای نســبت بعــد مــدت امــر قدیــم مشــهور اول( ...غیــاث اللغــات) (آننــدراج).
 .1فرهنگ فارسی معین
 .2لغتنامه دهخدا
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 -تاریخ

1

 .۱زمان وقوع یک امر یا حادثه :در تاریخ  ۳۱شهریور .۱۳۵۹
 .۲دانش ثبت و شرح وقایع و سرگذشت پیشینیان :معلم تاریخ.
 .۳دوره و زمان معین و معلوم :تاریخ صفویان.
 .۴نوشته و متنی در مورد وقایع و سرگذشت پیشینیان :تاریخ بیهقی.
( .۵اسم مصدر) تقویم ،گاهشماری :تاریخ هجری.

 2-2-1معنی لغوی شفاهی

معنــی لغــوی شــفاهی  [ :ش ِ ] (ص نســبی) ســخنی که از دو لــب بیرون آید و روبرو گفته شــود.
(ناظــم االطبــاء) .بــه کســر شــین ،منســوب بــه شــفا اســت کــه مصدر شــافه باشــد ولــی بعضیها
بــه فتــح تلفظ کنند( .از نشــریه دانشــکده ادبیــات تبریز ســال 1شــماره  .)67زبانی  .حضــوری  .آن
گفتـهای کــه بــه پیغــام نباشــد .مقابل کتبــی  :امتحانــات شــفاهی  .آزمایــش حضوری .پرســش و
پاســخ زبانــی ( .یادداشــت مؤلف) .ســخنی که به کســی تلقیــن کنند .ضد کتبــی ( .ناظــم االطباء)
 -شفاهی

2

(ش) [ ع  -فا( ] .ص نسب  ).منسوب به شفاه ،لبی ،زبانی .

 -شفاهی

3

سخنی که روبهرو و با زبان گفته میشود ،زبانی.

 3-2-1معنی لغوی تاریخ شفاهی

جمـعآوری و مطالعــه اطالعــات انفرادی ،خانوادگی و وقایع مهم با اســتفاده از وســایل ضبطصوت
و تصویــر طــی گفتگــوی یــا مصاحبــه دو نفــ ِر یــا چنــد نفــ ِر را تاریــخ شــفاهی میگوینــد.4

 4-2-1معنی لغوی دفاع

5

دفــاع (دِ) [ ع ( - 1 ] .مــص ل  ).از دســتبرد دشــمن حفــظ کــردن ( - 2 .مــص م  ).بازداشــتن،
پــس زدن  - 3 .پاســخ طــرف مقابــل در هــر دعــوی  - 4 .جنگــی کــه مســلمانان بــا کافــران کنند
بــرای جلوگیــری از حملــه آنان

 .1فرهنگ فارسی عمید
 .2فرهنگ معین
 .3فرهنگ فارسی عمید
 .4فرهنگ لغات انگلیسی اکسفورد
 .5فرهنگ فارسی معین

4

تاریخ شفاهی

 5-2-1معنی اصطالحی دفاع

پدافنــد 1یــا دفــاع اقداماتــی اســت کــه در طــی آن بــا اســتفاده از کلیه وســایل و امکانــات موجود
از پیشــروی و هجــوم دشــمن جلوگیــری بهعملآمــده و یــا نیــروی تـکور او منهــدم میگــردد.
پدافنــد معمــوالً بــا حفــظ و نگهــداری زمیــن همراه اســت.
 6-2-1معنی لغوی مقدس

2

پاک و پاکیزه؛ منزه.

7-2-1معنی اصطالحی دفاع مقدس

3

یكــی از رخدادهــای بــا اهمیــت ،هویتســاز و فرامــوش ناشــدنی تاریــخ معاصــر ایــران كه یــادآور
رشــادتهای ایثارگرانــه فرزنــدان ایــن مرزوبــوم بــوده و الهامبخــش ارزشهــای واالی دینــی و
اخالقــی و نمایانگــر ســبکهای بیبدیــل رزم و حماســه ســازی و عرضــه الگــوی جامعــی بــرای
پیــروی از جلوههــای عملــی فرهنــگ اســامی در رفتــار و عملكرد پاکتریــن و مقاومترین نســل از
انســانهای مومــن و مشــتاق جهــاد در راه خــدا میباشــد ،دفــاع مقــدس ملــت ایران اســت .جنگ
پدیــدهای نامطبــوع قلمــداد میشــود کــه معمــوالً در وهلــه نخســت همــه تدابیــر بــرای پرهیــز از
آن و در گامهــای بعــدی تمامــی منابــع و شــیوهها بــرای کســب پیروزی در آن جســتجو میشــود.
امــا از موضعــی کارکردگرایانــه و معرفتشناســی متأثــر از آموزههــای دینــی و مذهبی ،ایــن پدیده
تعریفــی متفــاوت پیــدا میکنــد و نــه تنهــا از وجــه خســارتبار آن غفلــت نمیشــود بلکــه
کارکردهــای فــردی و جمعــی ،سیاســی ،معنــوی ،اجتماعی ،فرهنگــی ،نظامی آنچنان برجســتگی
پیــدا میکنــد کــه ابعــاد منفــی و هزینههــای آن را در محــاق قــرار میدهــد و بــه مثابــه پدیــدهای
مثبــت ،شــناخته میشــود .از جمله اندیشـهورزان و سیاســتمدارانی کــه دیدگاههای او دربــاره دفاع
مقــدس حائــز اهمیــت اســت ،امــام خمینــی(ره) اســت که در مقــام نظــر و عمل ،جنــگ تحمیلی
را از آغــاز تــا پایــان رهبــری و بــا ســرانجامی کامیــاب به پایــان رســاندند .حضرت امــام خمینی(ره)
دیدگاههــای جامعــی دربــاره دفــاع مقــدس دارنــد كــه هرکــدام زاویـهای از ایــن رخــداد بــزرگ را
رازگشــایی میکننــد و بخــش مهمــی از منظومــه فکــری ایشــان دربــاره جنــگ را وا میگوینــد.
جنــگ از دیــدگاه امــام بــا تعریــف آن در رشــته روابــط بینالملــل ،سیاســت و جامعهشناســی
ســنخیت نــدارد و از منظــری متفــاوت معنــا میشــود و از وجــوه و مناظــر گوناگــون برخــوردار
ـان جنــگ تحمیلــی از منظــر امــام خمینــی(ره) غایت شناســی
اســت .یکــی از ابعــاد هستیشناسـ ِ
 .1رستمی ،محمود ،سرتیپ ،فرهنگ واژههای نظامی ،نشر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول1378
 .2فرهنگ فارسی عمید
 .3کریمــی ملــه علــی -هستیشناســی دفــاع مقــدس از دیــدگاه امــام خمینــی(ره) -پژوهشــنامه دفــاع مقــدس -ســال دوم
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جنــگ اســت کــه خــود در منظومــه هستیشناســی کالن ایشــان جایــگاه رفیعــی دارد .در ایــن
بُعــد ،جنــگ ُکنشــی ناظــر بــه مطامــع نفســانی ایــن جهانــی نیســت بلکــه کنشــی هــدفدار در
منظومــه خلقــت بــرای اصــاح و هدایــت مــردم و زمینهســازی بــرای اجــرای تعالیم الهــی تعریف
میشــود .ایشــان دراینبــاره میفرماینــد:
«مقصــد انبیــاء از کوشـشها و جنگهایــی کــه بــا مخالفیــن خــود میکردنــد کشورگشــایی و
اینکــه قــدرت را از خصــم بگیرنــد و در دســت خودشــان باشــد نبــوده ،بلکــه مقصــود این بــوده که
یــک نظــام عادالنــه بــه وجــود آورنــد تــا بهوســیله آن احــکام خــدا را اجــرا نماینــد ،بلکــه مقصــود
اصلــی ایــن بــوده کــه انســانها را از راه ضاللــت و شــقاوت نجــات داده و بــه راه انســانیت رهنمــون
گردنــد( ».صحیفــه نــور  ،1361ج .)178 : 21
یکــی دیگــر از وجــوه هستیشناســی جنــگ تحمیلــی از دیــد امــام خمینــی (ره) تأکیــد بــر
ماهیــت دفاعــی آن اســت .امــام ،پدیــده تجاوز دشــمنان بــه ایــران را دفــاع نامیدند و بــرای تصریح
منظــور خویــش بهدفعــات اصطــاح جنــگ تحمیلــی یــا دفــاع مقــدس را بــرای توصیــف تجــاوز
صــدام بــه ایــران بــه کاربردنــد .بهعنوانمثــال در مناســبتی فرمودنــد« :عــراق اآلن مدتهاســت
دارد بــه مــا حملــه میکنــد و مــا هیــچ حمل ـهای بــه آنهــا نمیکنیــم .آنهــا حملــه میکننــد
مــا دفــاع میکنیــم» (تبیــان .)37 : 1383 ،در قســمتی دیگــر اظهــار داشــتند« :اوالً مــا بــه تبــع
اســام بــا جنــگ همیشــه مخالفیــم و میــل داریــم کــه بین همــه کشــورها آرامــش و صلح باشــد.
لکــن اگــر جنــگ را بــر مــا تحمیــل کننــد مــا تمــام ملتمــان جنگجوســت و بــا تمــام قــوا مقابلــه
میکنیــم ولــو اینکــه همــه ابرقدرتهــا هــم دنبــال او باشــد» (تبیــان.)41 : 1383 ،
از دیگــر ابعــاد دفــاع مقــدس از منظــر امام خمینــی (ره) کــه آن را علیرغم پیامدهای خســارتبار
و دهشـتزا ،واجــد بــار معنایــی مثبــت میســازد ،عنایــت بــه کارکردهــای مثبــت و ســازنده آن
ازنظــر سیاســی ،اجتماعــی ،نظامــی و معنــوی اســت .البتــه نکتـهای کــه نبایــد ازنظــر دور داشــت
ایــن اســت کــه دفــاع مقــدس از دیــدگاه امــام صرفـاً کارکردهــای مثبت بــا معیارهای ایــن جهانی
مــورد اهتمــام قــرار نمیگیــرد بلکــه رویکــرد کارکردگرایانــه ایشــان نیــز چندوجهــی و آمیخته به
وجــوه دینــی ،عرفانــی و معنوی اســت .از ایـنرو در کنار کارکردهای سیاســی ،اجتماعــی و نظامی،
کارکردهــای معنــوی و عرفانــی دفاع مقــدس نیز در آرای امام از برجســتگی باالیی برخوردار اســت.
8-2-1مفهوم تاریخ شفاهی
بهطورکلــی ،تاریــخ شــفاهی اصطالحــی مبهــم و کلــی اســت کــه بــر دو مفهــوم داللــت دارد.
نخســت بــه معنــای فراینــد انجــام و ضبط مصاحبه بــا افــراد مطلع بهمنظور اســتطالع و اســتنتاج
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اطالعــات آنهــا دربــاره گذشــته هســت و دوم اینکــه ،تاریخ شــفاهی محصــول این مصاحبــه ،یعنی
گــزارش روایــی رویدادهــای گذشــته ،نیز هســت .بنابرایــن تاریخ شــفاهی هم یک روش پژوهشــی
(ابــزار انجــام تحقیــق و بررســی) و هــم نتیجــه (فراینــد پژوهشــی) اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،هــم
عمــل و نتیجــه ضبــط اســت و هــم ضبطی اســت کــه انجــام میشــود .ممکــن اســت اصطالحات
دیگــری نیــز ،ماننــد تحقیــق بــا توجــه به شــواهد شــخصی و تحقیــق دربــاره داســتان زندگــی ،با
تاریــخ شــفاهی متــرادف باشــند امــا مورخــان ،ظاهرا ً مفهــوم «تاریــخ شــفاهی» را که» عمــل» و»
دادههــا» را باهــم ادغــام میکنــد ،بیشــتر میپســندند .به دلیــل موفقیتهــای تاریخ شــفاهی بوده
اســت کــه اکنــون بهعنــوان یــک عمل تحقیقــی و پژوهشــی آزمــوده شــده و محک خــورده ،تلقی
میگــردد کــه نهتنهــا در تحقیقــات تاریخــی بلکــه در بســیاری از حوزههــا ماننــد قومشناســی،
انسانشناســی ،جامعهشناســی ،مطالعــات مراقبــت و تندرســتی و روانشناســی و ...گنجاندهشــده
اســت .تاریــخ شــفاهی جــدای از جهــان علمــی و دانشــگاهی بهعنــوان ابــزاری مســتند در تمــام
حوزههــا هســت .تاریــخ شــفاهی همچنیــن یــک ابــزار تحقیقــی عمومــی اســت کــه در جامعــه
و پروژههــای آموزشــی ،کــه توســط افــراد پیــر و جــوان ،داوطلبــان و محققــان استخدامشــده
انجــام میشــوند ،بــکار م ـیرود و بکارگیــری آن در اکثــر کشــورهای جهــان نیــز رایــج اســت.
 9-2-1تعاریف تاریخ شفاهی
الــف) تاریــخ شــفاهی ( )oral Historyیکــی از شــیوههای پژوهــش در تاریــخ اســت کــه
بــه شــرح و شناســایی وقایــع ،رویدادهــا و حــوادث تاریخــی بــر اســاس دیدگاههــا ،شــنیدهها و
عملکــرد شــاهدان ،ناظــران و فعــاالن آن ماجراهــا میپــردازد .متــون ایــن تاریــخ حتــی در صــورت
مکتــوب شــدن ،خصلتــی گفتــاری دارد .ثبــت و بررســی وقایــع ،از طریــق روش تاریــخ شــفاهی
تنهــا میتوانــد شــامل افــرادی باشــد کــه خودشــان در ایــن وقایــع شــرکت داشــتهاند و ایــن افــراد
نمیتواننــد بــه نقلقــول حــوادث و رویدادهــا از نسـلهای پیشــین بپردازنــد .بنابرایــن ،مشــخص
میشــود کــه روش تاریــخ شــفاهی تنهــا قــادر بــه بررســی حــدود یــک قــرن پیــش از انجــام
مطالعــه اســت و روشــی بــرای ثبــت تاریــخ معاصــر بــه شــمار مـیرود.
ه) تاریــخ شــفاهی در تعریفــی کاربــردی؛ روش و شــیوهای اســت کــه بــا اســتفاده از ابــزاری چون
ضبطصــوت و دوربیــن فیلمبــرداری (صــوت و تصویــر) خاطــرات ،مشــاهدات و شــنیدههای
عامــان (هدایتگــران ،مجریــان و نقشآفرینــان) و یــا شــاهدان و حاضــران یــک صحنــه،
1
رویــداد ،واقعــه و پدیــده تاریخــی را در مصاحب ـهای خــاق و فعــال ضبــط و ثبــت میگــردد.
 .1کاظمــی محســن ،دکتــر هوشــنگ خســروبیگی ،دو فصلنامــه تاریــخ شــفاهی شــماره  3ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی
جمهــوری اســامی ایــران
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و) تاریــخ شــفاهی 1بهطــور مســلم بــر اســاس تجربــه تاریخــی و ادعــای متواتــر و اجمــاع
صاحبنظــران ،بخــش عمــدهای از وقایــع و رخدادهــا که بــه دالیل گوناگون خواســته و ناخواســته
در زمــان وقــوع و اتفــاق ،امــکان مستندســازی کتبــی و تصویــری پیــدا نمیکننــد ،بهناچــار در
زمانهــای بعــدی و ب ـهدوراز زمــان رخــداد ،مطلعــان و مرتبطــان وقایــع در قالــب نقــل خاطــره
و مصاحبــه بهصــورت صوتــی و تصویــری واقعــه موردنظــر را بازگویــی و تشــریح مینماینــد کــه
متعاقب ـاً گفتههــای آنهــا مکتــوب و بهرهبــرداری اســنادی و روایــی میشــود .اگرچــه ســندیت و
قــوام ایــن نــوع مســتندات از اســتحکام اســناد ،نوشــتاری و تصویــری برخــوردار نیســت اما بــا این
وصــف بهعنــوان تاریــخ شــفاهی بهرهبــرداری نســبی میشــوند؛ البتــه بایــد گفــت؛ ایــن روش
مستندســازی در دوران پــس از وقایــع مهــم و ســخت مثــل جنــگ و انقالبهــا ،متعــارف میباشــد.
ز) تاریــخ شــفاهی  2بهطــور خــاص آن اســت کــه بــه انگیــزه تاریخنــگاری از یــک جریــان یــا
موضــوع خــاص ،از زبــان کســی کــه درگیــر آن ماجــرا بــوده ،طــی مصاحبــه حضــوری ،مطالبــی
عرضــه شــود کــه نتیجــه آن تبییــن آن جریــان یــا موضــوع اســت .درســت اســت کــه نتیجــه
آن بــا آنچــه در خاطرهنویســی عرضــه میشــود تــا حــدودی نزدیــک اســت ،امــا تاریــخ شــفاهی
دقیقــاً برنامهریــزی بــرای درک یــک ماجــرا از طریــق گفتگــوی حضــوری و مصاحبــه اســت.
3
ح) تاریخ شفاهی
 -1تاریــخ شــفاهی ،روایــت شــفاف و ب ـهروز رخــداد یــا رخدادهــا بهصــورت جامــع و البتــه بــا
ریزبینــی از منظــر و پنجــره دیــد راوی اســت کــه خــود از اصحــاب واقعــه (عامــل ،شــاهد و یــا
ناظــر) بــوده اســت کــه توســط خــود وی ،مــورخ ،مؤلــف ،فیلمســاز و یــا تصویرگــر بــه صورتهای
نوشــتاری یــا شــنیداری و بــه نحــو هدفمنــد جمـعآوری ،تدویــن و ارائــه میگــردد و بعــد از مدتی
خــود بهصــورت تاریــخ مکتــوب متجلــی میشــود.
 -2تاریــخ شــفاهی ،بــاز یــادآوری قســمتی یــا تمامــی یــک واقعــه اســت کــه از بیانات ،نوشــتهها
و تصاویــر عامــان و شــاهدان آن واقعــه جم ـعآوری و بــا چیدمــان هدفمنــد و گاه تحلیلــی بــه
صورتهــای نوشــتاری ،شــنیداری و یــا دیــداری تدویــن و ارائــه میگــردد.
 -3چنانچــه آینـهای را در مقابــل یــک پدیــده ،واقعــه و یــا موجودیتــی در عصر آن پدیــده و واقعه
و موجــود و یــا درزمانــی نزدیــک بــه آن نگاهداریــم ،قــادر خواهیــم بــود وجهــی از پدیــده یــا واقعه
 .1نجفی خواجه بالغ ،عسکر ،آیت گودرزی ،فصلنامه نظم و امنیت انتظامی ،شماره اول سال چهارم ،بهار  – 1390صفحه 174
 .2جعفریان ،رسول ،رئیس کتابخانه و اسناد مجلس شورای اسالمی ،همشهری ماه شماره  29 ،62آذر  ،1389ص 130
 .3آراســته ،ناصــر ،ســرتیپ ،آنچــه مــن از تاریــخ شــفاهی میدانــم (دستنوشــتههای ســرتیپ ســتاد ناصــر آراســته) ،مرکــز
اســناد هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،ســال.1396
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را کــه در آینــه در مقابــل آن اســت ،مشــاهده نماییــم .در آن صــورت ثبــت و ضبــط هدفمنــد ایــن
تصویــر ،تاریخ شــفاهی نــام دارد.
 -4تاریــخ شــفاهی ،آن قســمت از تاریــخ اســت کــه اســناد و منابــع آن خــو ِد عامــان و یــا
شــاهدان رخــداد یــا موجــودی میباشــند کــه توســط ابــزار (ثبــت و ضبــط و تصویربــرداری)
و توســط خــو ِد عامــل یــا شــاهد و غالب ـاً دیگــر انســانها (مصاحبهکننــده ،تحلیلگــر ،مــورخ و
مؤلــف) چیدمــان یافتــه و تدویــن و ارائــه میگــردد.
 -5تاریــخ شــفاهی ،تبییــن تاریــخ توســط اصحــاب و بازیگــران واقعــه اســت ،برعکــس تاریــخ
کتبــی کــه حاصــل بررســی تابعیــن و بعــد از تابعیــن واقعــه اســت .وقتــی زمانهــای زیــادی از
یــک واقعــه بگــذرد و عامــان و اصحــاب واقعــه دیگــر وجــود نداشــته باشــند ،تاریــخ شــفاهی آن
واقعــه دس ـتنیافتنی خواهــد بــود.
ط) تاریــخ شــفاهی  1در دایــره المعــارف اکســفورد بــه اینگونــه تعریفشــده اســت« :جمـعآوری
و بررســی اطالعــات تاریخــی بــا اســتفاده از نوارهــای ضبطشــده از مصاحبــه بــا مــردم و داشــتن
دانــش شــخصی از وقایــع گذشــتهها اســت.
تعریــف تاریــخ شــفاهی در دایــره المعــارف کمبریــج نیــز بــه اینگونه بیانشــده اســت« :اطالعات
مربــوط بــه یــک رویــداد تاریخــی و یــا دورهای اســت که توســط افــرادی کــه آن را تجربــه کردهاند
بــه شــما گفتــه میشــود».
تاریــخ شــفاهی در دایــره المعــارف مــک میــان بــه اینگونــه تعریفشــده اســت« :مجموعـهای از
مصاحبههــای ضبطشــده بــا مــردم در مــورد گذشــته».
10-2-1معنی اصطالحی تاریخ شفاهی
الــف) تاریــخ شــفاهی ( 2)oral Historyیکــی از شــیوههای پژوهــش در تاریــخ اســت و
بــه شــرح و شناســایی وقایــع ،رویدادهــا و حــوادث تاریخــی بــر اســاس دیدگاههــا ،شــنیدهها
و عملکــرد شــاهدان ،ناظــران و فعــاالن آن ماجراهــا میپــردازد .تاریــخ شــفاهی حتــی در
صــورت مکتــوب شــدن ،خصلتــی گفتــاری دارد .در فرآینــد مصاحبــه تاریــخ شــفاهی دو عامــل
مصاحبهکننــده و راوی ارتباطــی تنگاتنــگ یافتــه و مصاحبهکننــده بهعنــوان یــک شــنونده فعــال
نقشــی اساســی ایفــاء میکنــد تــا مصاحبهشــونده (راوی) در فضایــی آرام و بیدغدغــه بــه شــرح
و بســط دیدگاههــا و شــنیدههای خــود بپــردازد .بدیهــی اســت نقــش مصاحبهگــر در ایــن میــان،
.1فرشــید ،راضیــه ،قوانیــن و مقــررات تاریــخ شــفاهی ،دو فصلنامــه تاریــخ شــفاهی ،شــماره  ،5ســازمان اســناد و کتابخانــه
ملــی جمهــوری اســامی ایــران ،ص 27
 .2سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
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نقشــی فعــال و پویاســت و گفتمــان متقابــل مصاحبهگــر و راوی بــا بهکارگیــری شــیوههای
اصولــی و اســتاندارد مصاحبــه تاریــخ شــفاهی بــه آشــکار شــدن زوایــای پنهــان تاریــخ و بازســازی
دوبــاره آن منجــر میشــود.
ب) تاریــخ شــفاهی  1مجموعــه گفتوگوهــا بــا افــراد مطلــع اســت که منجــر به تولیــد اطالعاتی
میشــود کــه بــر اســاس خاطــره فــرد مصاحبهشــونده و در قالــب کلمــات شــفاهی بیــان و ضبــط
میگــردد (نورایــی ،1385 ،ص.2)148
 -1تاریــخ شــفاهی مجموعــه منظمــی از اظهــارت افــراد زنــده دربــاره تجربیــات خودشــان اســت
(شــهرامنیا و یراقــی اصفهانــی.)1386 ،
 -2تاریــخ شــفاهی یــک علــم پیشــرفته اســت کــه از راه مصاحبههــای صوتــی و تصویــری
بــرای کســب اطالعــات از افــراد صاحبنظــر تــاش مینمایــد (حســنآبادی ،1385 ،ص.3)24
 -3تاریــخ شــفاهی عبــارت اســت از ثبــت و نگهــداری حافظــه و یادداشـتهای شــخصی افــراد
از حــوادث تاریخــی کــه از طریــق مصاحبــه جمـعآوری میشــود (.4)Donald ،p19 ,2003 ,
 -4تاریخ شـــفاهی روشـــی برای جمعآوری و نگهـــداری خاطـــرات گفتهشده و نظرات شـخصی
از حــوادث تاریخــی اســـت کــه از طریــق مصاحبههــای ضبطشــده با شــرکتکنندگان در وقـــایع
گذشـــته شـــکل میگیرد( .حسـنآبادی ،1385 ،ص .)21
 -5تاریــخ شــفاهی در اصــل ،گزارشــی اســت از تجربــه دسـتاول و یــادآوری حــوادث گذشــته
و برقــراری ارتبــاط توســط مصاحبهگــر بــرای مقاصــد تاریخــی اســت (لومیــس ،1385 ،ص.5)79
 -6تاریــخ شــفاهی یکــی از شــیوههای پژوهــش در تاریــخ اســت کــه بــه شــرح و
شناســایی وقایــع ،رویدادهــا و حــوادث تاریخــی بــر اســاس دیدگاههــا و شــنیدههای
شــاهدان و ناظــران و مهمتــر از همــه بــر اســاس عملکــرد و اقدامــات فعــاالن
یــک ماجــرا از طریــق ضبــط و ثبــت بــا وســایل میپــردازد (آقایــی.6)1386 ،
ج) تاریــخ شــفاهی 7همانطــور کــه از کلمــه شــفاهی پیداســت ،تاریخــی اســت کــه منبــع آن
خاطــرات و ســینه افــراد باشــد؛ البتــه شــفاهیاتی کــه بتــوان آن را به آرشــیو صــدا و تصویر ســپرد
تــا هــم تاریــخ روایتشــده مســتند باشــد و هــم اینکــه بتــوان همیشــه از آن اســتفاده کــرد.
 .1فاطمی مقدم ،زهرا ،نشریه الکترونی سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،نشریه الکترونی
 .2دکتر مرتضی نورایی عضو هیئتعلمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
.3دکتر ابوالفضل حسن آبادی مدرس تاریخ شفاهی و مدیر مرکز اسناد و پژوهش آستان قدس رضوی
 .4دونالد رتیچ استاد تاریخ اداره تحقیقات کنگره امریکا
 .5ترور لومیس تاریخنگار شفاهی و جامعهشناس
 .6عباس آقایی کارشناس تاریخ مرکز اسناد انقالب اسالمی
 .7داریوش آشوری ،بازاندیشی زبان فارسی ،تهران :نشر کرکز ،چاپ چهارم 1386
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د) تاریــخ شــفاهی ،1روشــی اســت در تاریخنــگاری وقایــع پیشــین ،کــه از آنســوی مرزهــا،
بــه میــان تاریخنــگاران مــا آمــده اســت .روشــی کــه ایــن روزهــا در میــان اهــل تحقیــق و اهــل
نظــر ،مشــتاقانی دارد ،از آن حیــث کــه میتــوان بــا آن بــه زوایــای پنهــان رویدادهــای تاریخــی
رفــت و ناگفتههــای غیررســمی را از میــان روایتهــای رســمی خــارج ســاخت و در تالشــی
اصولــی و قاعدهمنــد ،گفتههایــی را کــه ارزش و اهمیــت تاریخــی دارنــد ،ثبــت و ضبــط کــرد و
بــرای آینــدگان روایتــی چندگانــه کــه قابلیــت روشــنگری بیشــتری نســبت بــه ســایر روشهــای
تاریخنــگاری دارد ،برجــای گــذارد.

 3-1تاریخ شفاهی از منظر محتوا

امیــر ناصــر آراســته 2رئیــس هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی در
خصــوص تاریــخ شــفاهی ازنظــر محتــوا و تأثیــر آن بــر مخاطــب انواعــی قائــل شــده اســت کــه به
شــرح زیــر هســت:
الف -تاریخ شفاهی متعهد ،گفتمان ساز و کمالجو
ب -تاریخ شفاهی غیرمفید و بیاثر یا حداکثر سرگرمکننده
ـرب ،ابهامآفریــن ،شــقاوت آفرین(مثــل تاریــخ شــفاهی داعــش کــه خــود
ج -تاریــخ شــفاهی ُمخـ ّ
مینویســد و یــا بــه تصویــر میکشــند)

 4-1معارف جنگ

گنجینـهای اســت از ارزشهــا ،باورهــا و اعتقــاد قلبــی مجاهــدان فــی ســبیلا ...کــه در میــدان
عمــل ،جبهههــای نبــرد حــق و باطــل ،به بوتــه آزمایــش درآمــده ،رهیافتی اســت در مبــارزه متأثر
ت تاریخ از ســنت امامــان و بــزرگان تاریخ اســام و ایران،
از عوامــل معنــوی بــر محــور قــرآن و روایـ 
تفســیری از حقیقــت هســتی و پنجــرهای اســت بــه افقهــای روشــن آینده.دیــدگاه تعــدادی از
محققیــن تاریــخ دوران دفــاع مقــدس در خصــوص تاریــخ شــفاهی دوران دفاع مقدس هشتســاله
ایــران علیــه تهاجــم ارتــش عــراق نیــز قابلتوجــه اســت کــه گزیــدهای از آنهــا بیــان میشــود.

 5-1تاریخ شفاهی دفاع مقدس

الــف) آقــای ســید مهــدی هاشــمی 3تاریــخ شــفاهی را شــامل دیدگاههــا ،دیدههــا ،شــنیدهها
و نقطــه نظــرات تمامــی افــرادی میدانــد کــه در عرصــه جبهــه و جنــگ حضورداشــتهاند.وی

 .1بشیری ،عباس ،نویسنده و تاریخنگار ،جامعه خبری تحلیلی الف 10 ،مهر 1395
 .2آراســته ،ناصــر ،ســرتیپ ،آنچــه مــن از تاریــخ شــفاهی میدانــم (دستنوشــتههای ســرتیپ ســتاد ناصــر آراســته) ،مرکــز
اســناد هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،ســال1396
 .3هاشــمی ،ســید مهــدی ،مدیــر تحقیقــات و پژوهــش اداره کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس اســتان قــم،
ســایت تاریخ شــفاهی
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بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزش کلیــه وقایــع و رخدادهــا در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی
و گســتردگی موضوعــات جانبــی آن گفــت :ایــن ارزشهــا و خاطــرات بایــد حفظشــده تــا بــه
نسـلهای آینــده منتقــل شود.هاشــمی همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
افــراد در جنــگ حضــور داشــتند و از نزدیــک فضــای خــاص آن دوران را درک کردهانــد بایــد از
فرصــت وجــود آنــان بــرای تــداوم و انتقــال آن بــه نسـلهای بعــدی بهــره بــرد .وی تأکیــد کــرد:
تاریــخ دفــاع مقــدس بایــد در همــه جنبههــا و ابعــاد موردتوجــه قرارگرفتــه و ثبــت شــود تــا بــه
نیازهــای ایــن عرصــه پاســخ داده شــود.
ب) تاریــخ شــفاهی 1دفــاع مقــدس کــه بــا زبــان و بیــان همــراه اســت ،قــدرت زیــادی بــرای وارد
شــدن بــه الیههــای زیریــن و ابعــاد وســیعتر موضوعــات ،جنبههــای عقالنــی ،عاطفــی ،عشــق و...
دارد و بــه دلیــل برخــورداری از قــدرت زبــان ،حجــم بیشــتری از مطالــب را میتوانــد افــاده کنــد
کــه قلمهــا بهســختی میتواننــد بخشــی از آن را در چارچوبــی روشــمند و قاعدهمنــد ارائــه کننــد.
تاریــخ شــفاهی همچنیــن بــه کســانی کــه بــر موضــوع در حــد و نقــش خــود احاطــه دارنــد ،امــا
قــدرت نویســندگی ندارنــد ،ایــن امــکان را میدهــد کــه ابعــاد دفــاع مقــدس را بشــکافند و چرایی
و چیســتی موضوعــات؛ نــکات فنــی ،روحــی ،عاطفــی ،جزئیــات ،کلیــات و رونــد و نتایــج امــور و
موضوعــات دیگــر را بیــان کننــد .همچنیــن بــر اســاس طــرح گفتوگــو و موضــوع و ســؤال کــه
الزمــه یــک تاریــخ شــفاهی مناســب اســت ،به دههــا موضــوع دیگــر واردشــده ،آنهــا را بــه دیگران
کــه درصحنــه نبودهانــد منتقــل کننــد .مهمتریــن نقیصــه تاریــخ شــفاهی کــه اکنــون پــس از
نزدیــک ســه دهــه پــس از جنــگ و پــس از ســالهای میانــی جنــگ و اتفاقــات رویداده در دفــاع
مقــدس ،از زبــان فرماندهــان و دیگــران بیــان میشــود ،آن اســت کــه بــا دقـ ِ
ـت کافــی پژوهشــی
همــراه نیســت و احتمــال فراموشــی در آن وجــود دارد ،امــا بــا همــه اینهــا ،میتوانــد بخــش اعظم
حــوادث را بــا اندکــی کموکاســتی ،منتقــل کنــد.
ج) خاطــرات جنــگ 2میــراث گرانبهــای هشــت ســال حضــور رزمنــدگان مــا در صحنههــای
هولنــاک جنــگ تحمیلــی اســت .راضــی شــدن هــر یــک از مدافعــان ایــران اســامی بــه بیــان
خاطــرات حضورشــان درصحنههــای نبــرد ،در وهلـهی اول بــه تصمیــم خــود فــرد بســتگی دارد.
اینکــه آیــا او بــه ایــن مرحلــه از یقیــن رســیده اســت کــه انتشــار خاطــرات وی میتوانــد گامــی
در جهــت زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــرات دوران هشــت ســال دفــاع مظلومانـهی ملــت ایــران
 .1اردستانی ،حسین ،تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ ایران و عراق ،نگین ایران شماره  ،46پاییز  ،1390صفحه 5
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باشــد؟ اگــر چنیــن یقینــی در ذهــن فــرد ایجــاد کنیــم ،بیشــک او هــم بــا آغــوش بــاز از آن
اســتقبال میکنــد و خاطراتــش را برایمــان بازگــو میکند.فرضیــهای اســت مقبــول بســیاری
از اندیشــمندان بــه ایــن مضمــون« :مــا بــه عــدد رزمندگانــی کــه در جنــگ حضــور داشــتند،
میتوانیــم دریچ ـهای بــه حــوادث آن دوران بازکنیــم ».بــا اســتناد بــه همیــن فرضیــه ،اهمیــت
بازگــو کــردن خاطــرات شــخصی رزمنــدگان بــرای مــا روشــن میشــود .اگــر نگاهــی بــه کتــب
منتشــره از خاطــرات رزمنــدگان طــی چنــد ســال گذشــته داشــته باشــیم ،درمییابیــم کــه ایــن
کتابهــا چگونــه توانســتهاند مــوج مثبتــی را در جامعــه ایجــاد کننــد .طــی ســالهای اخیــر
تعــدادی از ایــن کتابهــا حتــی در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران هــم گــوی ســبقت را از
دیگــر کتــب ربودنــد .ایــن یعنــی انتشــار یــک فرهنــگ پویــا و کارآمــد در جامعــه .ایــن حداقــل
اهمیــت و اثــر تدویــن خاطــرات جنــگ رزمنــدگان اســت.
د) در جــواب ســؤالی کــه مجلــه همشــهری مــاه 1از رســول جعفریــان در خصــوص نقــش جنــگ
و تاریــخ جنــگ در تاریــخ شــفاهی مــا چــه انــدازه اســت میگویــد :در واقــع گام اصلــی درزمینــه
تاریــخ شــفاهی بــا تاریــخ جنــگ برداشــته شــد .یعنی پــس از موضــوع تاریــخ انقــاب ،چــه از افق
دیــد انقالبیــون و چــه ضدانقالبهــا ،تاریــخ شــفاهی جنــگ بــود کــه ایــن دانــش را در ایــران بارور
کــرد .حجــم عظیمــی کــه مــا در محــدوده تاریــخ شــفاهی جنــگ داریــم ،نشــانگر آن اســت کــه
ایــن دانــش در میــان مــا ایرانیــان بالندگــی خاصــی داشــته اســت .البتــه یــک اشــکال مهــم آن،
ایــن اســت کــه مــا بیشــتر بــه محتــوا پرداختهایــم و ایــن دانــش را بهصــورت یــک ابــزار علمــی
موردبررســی قــرار ندادهایــم .بــه ایــن معنــا کــه اصــول علمــی آن را درســت تبییــن نکــرده و
بیشــتر تجربــی کارکردهایــم.
هــ) امیـر ناصـر آراسـته رئیـس هیئت معارف جنگ شـهید سـپهبد علی صیـاد شـیرازی نیز در
دستنوشـتههای خـود تحـت عنـوان آنچـه مـن از تاریـخ شـفاهی میدانـم؛ تاریخ شـفاهی دفاع
مقـدس را در چنـد مفهـوم بـه شـرح زیر عنـوان کرده اسـت:
 -1تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس ،تاریخــی اســت کــه موضــوع و رخــداد آن ،قســمتهایی و یــا
تمامــی دفــاع مقــدس اســت و چنانچــه بــه تبییــن زندگــی افــراد تاریخســاز هم بپــردازد ،محــور و
ثقــل ایــن پرداختــن ،عمــل آنــان در دفــاع مقدس یــا چهره و بطــن دفاع مقدس را نشــانه مـیرود.
 -2تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس تاریخــی اســت کــه میتوانــد نس ـلهای آتــی را نس ـلهای
حماســه ،غیــرت ،دیــن ،ایثــار و شــرف و شــهادت بســازد و ســازندگان ایــن تاریــخ (انســانهای
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تاریخســاز) رزمنــدگان آن هســتند ،و مشــاهدات و اعمــال ایــن انســانهای تاریخســاز چنانچــه
توســط خــود آنــان و یــا کمــک دیگــران بــا اســتفاده از ابــزار ثبــت و ضبــط و تصویــر جمـعآوری و
یــا چیدمــان هدفمنــد مــدون گــردد ،تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس اســت.
 -3تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس ،همــان تاریــخ شــفاهی مرســوم اســت کــه موضــوع آن دفــاع
مقــدس و هدفــش تبییــن حماســه ،ایثــار ،علــم ،حکمــت ،شــجاعت ،و شــهادت و نتایــج ملموس
و غیرملمــوس دفــاع مقــدس جمهــوری اســامی و از طرفی ســبعیت ،ظلــم ،جنایت ،وحشــیگری
دشــمنان ایــن نظــام بــه عاملیــت صــدام حســین اســت.
و) امیــر ســید ناصــر حســینی معــاون پژوهشــی هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی
صیــاد شــیرازی در ایــن مــورد میگویــد :تاریــخ شــفاهی بــه نظــر مــن روایــت حــوادث و اتفاقــات
تاریخــی از دیــدگاه افــراد اســت کــه گاه خــود آنهــا در آن حادثــه حضــور دارنــد و در رویدادهــا
مشــارکت دارنــد و گاهــی تنهــا شــاهدند .بنابرایــن شــناخت شــخصیت راوی در تأییــد حــوادث
شــرط اصلــی اســت .امــا در معــارف جنــگ آنچــه مــا بــدان نیازمندیــم ایــن اســت کــه رویدادهای
دوران جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران را بــا جزئیاتــی کــه در اســناد نیامــده و یا مغفــول مانده
از دیــدگاه شــاهدان و یــا مشــارکتکنندگان و ناظــران بیــان میشــود.
ز) امیــر مســعود بختیــاری تاریخنــگار و محقــق تاریــخ دفــاع مقــدس نیــز معتقــد اســت؛ تاریــخ
شــفاهی عبــارت اســت از مصاحبــه و گفتگــو در مــورد یــک رویــداد یــا بخــش مشــخصی از آن
توســط پژوهشــگر آن رویــداد یــا فــردی کــه ناظــر و شــاهد آن واقعــه یــا یکــی از بازیگــران و
کنشــگران آن بــوده اســت.امروزه و در واقــع میتــوان گفــت کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم ،تاریخ
شــفاهی یکــی از روشهــای شناختهشــده در ثبــت و ضبــط حقایــق و زوایــای حــوادث تاریخــی و
روشــن کــردن نقــاط پنهــان یــا نیمهتاریــک آن اســت .در واقــع تاریــخ شــفاهی ،مکمل یــا مبنای
اصلــی ورود بــه یــک مســئله تاریخــی اســت .ابــزار اصلــی تهیــه تاریــخ شــفاهی ،فــردی اســت که
بازیگــر یــا شــاهد آن حادثـهای بــوده کــه تاریخســاز اســت و مصاحبــه ،گفتوگــو و پرسـشنامه
میتوانــد از روشهــای آن باشــند.
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از همــان نخســتین روزهایــی کــه رویــه مصاحبــه بــه خدمــت گرفتــه شــد ،همــواره
چنیــن فــرض شــده بــود کــه نتایــج و ماحصــل گفتوگــو چــه در قالــب یــک اثــر بایگانــی
و آرشــیوی باشــد و چــه در قالــب یــک مصاحبــه تاریــخ اجتماعــی متبلــور شــود ،بــرای
اســتفاده عمومــی در اختیــار مــردم و کارشناســان قــرار خواهــد گرفــت .در هــر پــروژه و
مصاحبــهای ،ابتــدا اهــداف مصاحبــه را بــه مصاحبهشــونده اطــاع داده و بــه وی اعــام
میشــود کــه مصاحبــه او بــرای چــه مخاطبانــی تهیــه و آمــاده میشــود .اساس ـاً بــا ایــن
کار ،قواعــد کار معرفــی و مشــخص میشــود و یکــی از آن قواعــد هــم ایــن اســت کــه مطالب
ضبطشــده و نهایتــاً بــه نحــوی از انحــاء در معــرض قضــاوت عمومــی قــرار میگیــرد.
ازایـنرو ،طرفیــن مصاحبــه و مکالمــه بــا تکیهبــر فرهنگهــای خــود درگیــر یــک گفتمــان
بســیار پیچیــده میشــوند .آنهــا هــم بــه زبــان خــود و هــم از زبــان یکدیگــر بــا مخاطبــان
آینــده ســخن میگوینــد .لــذا مصاحبــه در ایــن فضــا صرفنظــر از بُعــد مکالم ـهای خــود،
یــک واقعــه یــا رویــداد عملــی اســت .عــاوه بــر اینکــه هــر یــک از طرفیــن گفتمــان ،در
چارچــوب مجموع ـهای از قیــودات فرهنگی-اجتماعــی کــه بــر شــیوههای ســنتی و عرفــی
داســتانگویی و دانســتنیهای آموختهشــده یــادآوری متکــی اســت ،ســخن میگویــد.
میتــوان آمیــزه و توافــق بســیار پیچیــدهای را بیــن یــادآوری فــردی و جمعــی در مصاحبــه
تاریــخ شــفاهی مشــاهده کــرد.
اتفاقــات و وقایــع کــه قبـ ً
ا از آنهــا یادکردیــم تــا حــد زیــادی بــه مفهومــی وابســته متکــی
هســتند کــه نــام خاطــره جمعــی یــا اجتماعــی را بــر آنهــا مینهیم.البتــه مــردم خــود ،در
میانــه وقایــع و رویدادهــا زندگــی میکننــد و آنهــا را از منظــر تجــارب شخصیشــان بــه
یــاد میآورنــد .آنچــه در تعریــف خاطــره جمعــی گفتهانــد آن اســت کــه یکدســت ،مبتنــی
بــر توافــق ،اجمــاع ،و تمایــات عمیــق اجتماعــی باشــد :چیــزی کــه جامعــه بهعنــوان
حقیقـ ِ
ـت گذشــته خــود بــدان بــاور دارد.
مــا در مصاحبــه غالبـاً متوجــه میشــویم کــه خاطــرات فــردی معمــوالً دارای تفاوتهایــی
بــا یادآوریهــای جمعــی هســتند و اغلــب نیــز آنهــا را نقــض میکننــد .خاطــره جمعــی
از نســلی بــه نســلی دیگــر تغییــر میکنــد .تاریــخ شــفاهی در واقــع روایتــی مکالمــهای
و گفتوگومحــور اســت کــه در تعامــل مصاحبهگــر و مصاحبهشــونده آفریــده میشــود.
بااینوجــود ،اکنــون ســه نکتــه دیگــر را بــه آن اضافــه میکنیــم.
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نخســت آنکــه بایــد گفتوگــو را ضبــط کــرد .زیــرا عمــل ضبــط دارای دو جنبــه
خــاص اســت کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود .چنانچــه مایلیــم مصاحبــه را از منظــر یــک
روایــت تاریخــی مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار دهیــم ،و چنانچــه تعامــل مصاحبهگــر و
مصاحبهشــونده را یــک عنصــر و عامــل اساســی و زیربنایــی در فهــم و درک معنــای
ایــن محصــول و مخلــوق میدانیــم ،لــذا بایــد ایــن برخــورد را کامــ ً
ا ضبــط کنیــم .دوم
اینکــه بــا مراجعــه و تعریــف مبســوط روایــت مکالمـهای و گفتوگومحــور اکنــون میتــوان
گفــت؛ تاریــخ شــفاهی از یــک بحــث شــخصی نشــأت میگیــرد کــه بهنوعــی در مســیر
تبدیلشــدن بــه ســندی عمومــی اســت ،یعنــی نســخه یــا تصویــری کــه محــل مراجعــه
دیگــران خواهــد بــود ،مأخــذی بــرای نقلقــول و اســتناد در تاریخهــای مکتــوب و بخشــی
از یــک برنامــه تولیــدی رادیویــی یــا تلویزیونــی.
همانطــور کــه میدانیــم ،ماهیــت عمومــی مصاحبــه فینفســه بــه موضوعاتــی دربــاره
مخاطــب ،اخالقیــات ،معرفــی خــود ،اعتمــاد ،کنــش و مســؤولیتهای حرفــهای دامــن
میزنــد .و مــورد آخــر اینکــه بایــد دامنــه تعریــف مذکــور را گســتردهتر ســازیم تــا ایــن
واقعیــت را دربربگیــرد کــه تاریــخ شــفاهی در واقــع یــک یــادآوری اســت .نمیتــوان منکــر
شــد کــه تاریــخ شــفاهی همــواره متکــی بــر یــادآوری اســت ..روایــت ،گفتوگــوی ثبــت و
ضبطشــدهای اســت کــه بــر اســاس تدبــر و اندیشــه دربــاره وقایــع و رخدادهــای گذشــته
تهیهشــده و قــرار اســت تــا بــه یــک ســند عمومــی تبدیــل شــود.

 2-2پیشینه تاریخ شفاهی

1

در خصــوص آغــاز شــکلگیری تاریــخ شــفاهی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه تاریــخ
شــفاهی روشــی اســت قدیمــی کــه بــا کاربــردی علمــی و متفــاوت در یــک کالبــد جدیــد
نمــود یافتــه اســت.
از ایــن نظــر ،شــاید بتــوان پیدایــش تاریــخ شــفاهی را بــه دو دوره پیــش و پــس از دهــه
 1940میــادی تقســیم نمــود.
الــف  -پیــش از دهــه  :1940در یــک تقســیمبندی کلــی خــود ایــن دوره را نیــز میتــوان
بــه دو دوره تقســیم کــرد :دوره پیــش از تاریــخ (قبــل از اختــراع خــط) و دوره تاریخــی.
( )1دوره پیشازتاریــخ  :بــرای قرنهــا انتقــال اطالعــات ،بــه ویــژه آنچــه بــه رویدادهــا
و وقایــع گذشــته مربــوط میشــد ،منحصــر بــه روش شــفاهی بــود.
.1مجله کتاب داری ،سال چهل و دوم ،دفتر چهلوهشت ،سال ،1387صفحات 12و13
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( )2دوره تاریخــی :بــا اختــراع خــط ،تغییراتــی در ایــن روش پدیــدار گشــت؛ بــه ایــن
صــورت کــه وجــه غالــب در انتقــال تاریــخ بــه عهــده نوشــتار گذاشــته شــد ،امــا هنــوز هــم
برخــی اطالعــات بــه روش سینهبهســینه انتقــال مییافــت .عــاوه بــر ایــن ،نــوع دیگــری
از روش ثبــت وقایــع تاریخــی نیــز پدیــدار شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه اطالعــات کســانی
کــه یــک رویــداد را دیــده بودنــد و یــا در آن شــرکت داشــتند ،در نــگارش مکتــوب تاریــخ
مورداســتفاده قــرار میگرفــت .گفتهشــده اســت کــه در سلســله ژو در چیــن ( 1122-256ق
.م) امپراطــور ،افــرادی را مأمــور کــرده بــود کــه از دربــار بــه میــان مــردم رونــد تــا ســخنان
آنهــا را بــرای اطــاع و نیــز بــرای بهرهبــرداری مورخــان دربــاری گــردآوری کننــد .فصلهــای
نخســتین انجیــل نیــز بــر اســاس تاریــخ شــفاهی از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل میشــد.
در زمانهــای متاخــر ،هــرودت در کتــاب «تاریــخ جنگهــای پارســیان» کــه تاریــخ روایــی
خواندهشــده اســت از گزارشهــای شــاهدان عینــی اســتفاده کــرده اســت .پــس از رنســانس
و بهرهگیــری تاریــخ از روشهــای تــازه و اتــکای آن بــه اســناد و منابــع جدیــد ،از اهمیــت
روش اســتفاده از شــاهدان کاســته شــد.
ب  -پــس از دهــه  :1940ایــن دوره در واقــع دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم را شــامل
میشــود .آنچــه از آن بــا عنــوان تفســیر جدیــد تاریــخ شــفاهی یــاد میشــود ،بــه فعالیــت نوینز
و همکارانــش در دانشــگاه کلمبیــا مبنــی بــر ضبط خاطــرات «مردم مهــم در زندگــی آمریکایی»
برمیگــردد کــه بــه لحــاظ روش ورود بــه گفتگــو از تفــاوت آشــکاری بــا گفتوگویهــای
انجامشــده بــا مــردم عــادی برخــوردار بــود .اولیــن اســتفادهکنندگان از ف ـنآوری ضبــط صــدا
در اواخــر قــرن نوزدهــم ،مردمشناســانی بودنــد کــه صداهــا را بــر روی اســتوانههای فنوگــراف
ضبــط میکردنــد .همچنیــن کتابخانــه کنگــره در دهــه  ،1930برنامــه تاریــخ شــفاهی را بــرای
ضبــط موســیقی ســنتی مردمــی ،گزارشهــای شــاهدان عینــی جنگهــای داخلــی امریــکا،
وقایــع مربــوط بــه بردگــی و رویدادهــای مهــم تاریخــی دیگــر بــر روی لــوح فشــرده آغــاز کــرد.
1
 1-2-2تاریخ شفاهی در منابع ایرانی و اسالمی
در ایــران ،تاریــخ شــفاهی پیشــینهای طوالنــی دارد .از مــواردی چــون ســنت انتقــال شــفاهی و
سینهبهســینه اســاطیر و متــون مقــدس کــه بگذریــم ،اشــاراتی در دوره پارتهــا مییابیــم دال
بــر اینکــه «گوســان» هــا از راه ترانــه و آهنــگ ،حکایتهــا و روایتهایــی مربــوط بــه پهلوانــان
و تاریــخ گذشــته را بیــان میکردنــد؛ چنانکــه در یــک متــن پارتــی مانــوی میخوانیم«:ماننــد
.1مجله کتاب داری ،سال چهل و دوم ،دفتر چهل وحشتم ،1387 ،ص 14
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گوســان کــه ارزشــمندی شــاهان و قهرمانان باســتان را پــرآوازه مـیدارد».
اشــارههای آشــکارتر و دقیقتــر را میتــوان در کتابهــای مورخــان اســامی یافــت .شــواهد
موجــود نشــان میدهــد کــه ایــن مورخــان نهتنهــا از روش تاریــخ شــفاهی در نــگارش آثــار
خویــش اســتفاده کردهانــد بلکــه آن روش را دقیق ـاً میشــناختند و آگاهانــه بهعنــوان روشــی
در تاریخنــگاری از آن یادکردهانــد .بیهقــی میگویــد« :اخبــار گذشــتگان را دو قســم گوینــد
یــا از کســی بــه بایــد شــنید و یــا در کتابــی بــه بایــد خوانــد».
ازجملــه مورخــان مشــهوری کــه از گواهــی ناقــان در اثــر خویــش اســتفاده کردهانــد ،از
طبــری میتــوان نــام بــرد .وی خــود دربــاره چگونگــی و چرایــی ایــن کار نوشــته اســت:
«آگاهــی از حــوادث اقــوام گذشــته و اخبــار رویدادهــای جــاری بــرای کســانی کــه زمــان آنها را
درک نکــرده یــا خــود ناظرشــان نبودهانــد ،حاصــل نمیشــود مگــر از راه اخبــار مخبــران و نقــل
ناقــان ،اینهــا نبایــد اســتنتاج عقلــی یــا اســتنباط ذهنــی را در آن دخالــت دهنــد» .مورخــان
پیــش از مســعودی در هنــگام نقــل خبــر از افــراد ،تکیهبــر نقــل اســناد داشــتند و بــا ذکــر
«حدثنــا فــان عــن فــان» حادثــه تاریخــی را ذکــر میکردنــد .مســعودی اخبــار را بــدون ذکر
ســند مـیآورد و تنهــا در مقدمــه کتــاب ،منابــع تألیفــش را ذکــر میکرد .او جــز ایــن کار ،روش
نقــد منابــع و مــوارد تاریخــی را هــم بنیــاد نهــاد .از نمونههــای بــارز اســتفاده مورخــان اســامی
از روایــات شــفاهی تاریــخ صــدر اســام اســت کــه کامـ ً
ا مبتنــی بــر روایــات تابعیــن از صحابــه
یــا تابعیــن از تابعیــن اســت .آنچنــان کــه در روایــات اســامی مرتبـاً بــا کلمــه «قــال» مواجــه
میشــویم کــه نــام منبــع خبــر هــم بــه دنبــال خــود دارد(.عزیــزی)1384
 2-2-2مراکز پژوهشی تاریخ شفاهی دفاع مقدس
تاریــخ شــفاهی بهعنــوان یکــی از شــیوههای پژوهــش در تاریــخ معاصــر کــه بــه شناســایی و
شــرح وقایــع رویدادهــا و حــوادث تاریخــی خــاص بــر اســاس شــنیدهها و مشــاهدات مربــوط
بــه آن رویــداد و واقعــه تاریخــی خــاص میپــردازد ،در عرصههــای جمــعآوری ،آمادهســازی،
نگـهداری و اطالعرســانی حــوادث و رخدادهــای مربــوط بــه هشــت ســال دفــاع مقــدس ،نقــش
ارزشــمندی در تکمیــل و تصحیــح اطالعــات آن رویــداد عظیــم دارد.
بهمنظــور جمـعآوری وقایــع تاریخــی دوران دفــاع مقــدس و جلوگیــری از تحریــف واقعیتهــا
و همچنیــن تدویــن تاریــخ آن ،نهادهــا یــا ترجمانهــای مختلفــی در تهیــه و تدویــن
دوران دفــاع مقــدس خصوصــاً تاریــخ شــفاهی آن همــت گماشــتهاند کــه عبارتانــد از:
الــف  -دفتــر ادبیــات و هنــر مقاومــت حــوزه هنــری کــه خاطــرات رزمنــدگان و آزادگان دفــاع
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مقــدس را بــه رشــته تحریــر و انتشــار درآورده اســت .
ب  -ســازمان ایثارگــران نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی که از ســال  1398شــروع به
جمـعآوری خاطــرات فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس آن نیرو کرده اســت.
ج  -بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس ارتــش جمهوری اســامی ایران و ســتاد
کل نیروهای مســلح
نســبت بــه تشــکیل دوره آموزشــی ســازماندهی اســناد و تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس بــا
حضــور جمعــی از نیروهــای مراکــز حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس اســتانها از
 31شــبکهی اســتانی و گروههــای بســیج و مدیــران و اســاتید و کارشناســان ســازمان حفــظ
آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس و بســیج کــرده اســت .طــول ایــن دوره ی ـکروزه بــوده و
بهصــورت گردهمایــی و کالسهــای آموزشــی برگــزار گردیــده اســت.همچنین آن بنیــاد ،نســبت
بــه انتشــار خاطــرات و وقایــع نبردهــای دفــاع مقــدس نیز اقــدام نموده اســت.همچنین 1بر اســاس
اساســنامه بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس مصــوب مقــام معظــم رهبــری و
فرماندهــی معظــم کل قــوا حضــرت امــام خامن ـهای (مدظلهالعالــی) بــه شــماره /411316ط-
 1384/2/21و ســند راهبــردی بنیــاد مصــوب ســال  1394و بــر مبنــای بنــد الف-مــاده ســوم
وظایــف کلــی بنیــاد عبــارت اســت از «تحقیــق ،شناســایی ،جمـعآوری ،نگهــداری ،تدویــن آثــار
مکتــوب و غیــر مکتــوب فرهنگــی ،هنــری علمــی» .همچنیــن بــر مبنــای بنــد ج مــاده « 3ثبــت
و تدویــن مبانــی فرهنگــی و حماســی دفــاع مقــدس بهمنظــور انتقــال آنهــا بــه نســلهای
آینــده و ســایر ملــل» و همچنیــن بــر مبنــای راهبــرد  3-2-1موضــوع راهبــردی شــماره  1ســند
راهبــردی «مرجعیــت و هدایتگــری توســعه فرهنــگ تاریــخ شــفاهی شــهدا و ایثارگــران»
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت و بــرای سیاســت گــذاری و همگرایــی کلیــه فعالیتهــای تاریــخ
شــفاهی دفــاع مقــدس در ســازمانهای لشــکری و کشــوری و ســازمانهای مردمنهــاد ،مدیریــت
تاریــخ شــفاهی در ذیــل ســازمان اســناد و مــدارک دفــاع مقــدس ایــن مهــم را هدایــت مینمایــد.
د  -دفتر تحقیقات دفاع و جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایــن دفتــر ،عــاوه بــر انتشــار دههــا جلــد کتــاب در خصوص موضــوع دفــاع مقدس ،کتــاب تاریخ
نگــری و تاریخنــگاری جنــگ ایــران و عراق که شــامل مجموعــه مقاالتــی درباره یکــی از مهمترین
و اثرگذارتریــن تحــوالت دوران معاصــر تاریــخ انقــاب اســامی اســت را بــه رشــته تحریــر درآورده
کــه از ســوی مرکــز مطالعــات و تحقیقــات جنــگ مرکــز اســناد دفــاع مقــدس ســپاه پاســداران
 .1تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس ،دو فصلنامــه تاریــخ شــفاهی شــماره ،4ســازمان اســناد و کتابخانــه جمهــوری اســامی ایــران،
پاییــز و زمســتان  ،1395ص 179 ،172
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انقــاب اســامی بــرای بــار نخســت در ســال  1387در ســه هــزار نســخه بــه چاپ رســیده اســت.
هـ  -مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری
مرکــز ملــی اســناد و کتابخانــه دفــاع مقــدس آن مرکــز نیــز از اوایــل ســال  1396کارگاههــای
تخصصــی آمــوزش تاریــخ شــفاهی را با حضور اســاتید و کارشناســان برجســته حــوزه تاریخنگاری
و تاریــخ شــفاهی باهــدف آمــوزش فنــون و مهارتهــای مصاحبــه و تبییــن علمــی و عملــی
موضــوع تاریــخ شــفاهی در  15اســتان کشــور برگــزار کــرده اســت .همچنیــن راهانــدازی ســایت
تاریــخ شــفاهی حــوزه هنــری نیــز یکــی از اقدامــات خوبــی هســت کــه آخریــن اطالعــات در
خصــوص تاریــخ شــفاهی ،تاریخنــگاری و نشس ـتها و درس گروهــی را جهــت عالقمنــدان بــه
ایــن رشــته ارائــه میدهــد .همچنیــن هفتهنامــه تاریــخ شــفاهی یکــی از غنیتریــن منابــع بــرای
مطالعــه تاریــخ شــفاهی اســت کــه وابســته بــه ســایت تاریــخ شــفاهی ایــران و زیرمجموعــه مرکز
مطالعــات و تحقیقــات فرهنــگ و ادب پایــداری اســت کــه در ســال  1389توســط محقــق و
پژوهشــگر تاریــخ شــفاهی محســن کاظمــی در حــوزه هنــری بنیــان نهــاده شــده اســت.
و  -هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران کــه بــا ارائــه عملــی عملیــات دوران دفــاع مقــدس توســط
شــهید واالمقــام ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی و فرماندهانــی کــه خــود در آن عملیــات
شــرکت داشــتهاند بــه دانشــجویان دانشــگاه افســری امــام علــی (ع) ارتــش شــروع و
بهرغــم شــهادت آن شــهید بزرگــوار بــا بســط و ادامــه فعالیتهــای هیئــت معــارف توســط
همرزمانــش کــه شــامل آموزشهــای معــارف دوران دفــاع مقــدس بــه دانشــگاههای
افســری و مراکــز آمــوزش وظیفــه ارتــش میباشــد ،ادامــه دارد .مدیریــت تاریــخ شــفاهی
هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی در راســتای شــرح وظیفــه
هیئــت کــه انتقــال تجربیــات فرماندهــان و ناظــران دوران دفــاع مقــدس بــه نســل جــوان
ارتــش و پژوهشــگران حــوزه دفــاع مقــدس هســت ،از ســال  1389بــدون وجــود ســاختار
ســازمانی آغــاز بــه کار نمــود .از بــدو شــروع کار مدیریــت تاریــخ شــفاهی تــا پایــان ســال
 1398بــا  134نفــر از فرماندهــان و پیشکســوتان دوران دفــاع مقــدس در قالــب  618جلســه
و  59719دقیقــه مصاحبــه انجامگرفتــه و تــا زمــان نــگارش ایــن کتــاب  10732صفحــه
از مصاحبههــا پیادهســازی شــده اســت .از مصاحبههــای پیادهســازی شــده ،هفــت جلــد
کتــاب مربــوط بــه امیــران مرحــوم بهــروز ســلیمانجاه ،مرحــوم مرتضــی بایندریــان ،مرحــوم
علــی رزمــی ،مرتضــی محمــدی ،احمــد آرام و همچنیــن کتــاب عملیــات محــور «منافقیــن
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در کمینــگاه صیــاد» جهــت دسترســی عالقمنــدان بــه تاریــخ دوران دفــاع مقــدس تدویــن
و بــه چــاپ رســیده و تعــداد ده مجموعــه مصاحبــه نیــز در مراحــل چــاپ قرارگرفتــه اســت.
مدیریــت تاریــخ شــفاهی بــا ابــاغ تدابیــر و ســاختار ســازمانی جدیــد کمــاکان در راســتای
حفــظ میــراث شــفاهی دوران دفــاع مقــدس بــه مســئولیت محولــه شــامل مصاحبــه بــا
کارکنــان پایــور و وظیفــه و پژوهــش در راســتای تاریــخ شــفاهی جنــگ ادامــه میدهــد.
ز  -باغمــوزه دفــاع مقــدس کــه بــا همــکاری شــهرداری تهــران و
بنیــاد حفــظ آثــار در خصــوص ارائــه تاریــخ شــفاهی بــه عمــوم مــردم
در باغمــوزه بــا کمــک راویــان دوران دفــاع مقــدس اقــدام مینمایــد.
ح  -دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری
مجموعــه مصاحبههــای افســران دریادل نیــروی دریایی در طی  34روز مقاومــت دلیرانه آن
قهرمانــان در شــهر خرمشــهر را در مجموعـهای بنــام حماســه جاویــد به چاپ رســانده اســت
ط  -انتشــارات عقیدتــی سیاســی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران نیــز خاطــرات خلبانــان
هوانیــروز را در چندیــن جلــد تحــت عنــوان هوانیــروز ،هشــت ســال دوران دفــاع مقــدس را
در هشــت جلــد و مجموعــه خاطــرات شــهید امیــر سرلشــکر منصــور ســتاری و دههــا کتــاب
خاطــرات دیگــر را بــه چــاپ رســانده اســت
ی  -مرکــز اســناد انقــاب اســامی نیــز خاطــرات شــخصیتهای سیاســی و اجتماعــی
زیــادی را بــه چــاپ رســانیده اســت کــه میتــوان بــه خاطــرات محمــدی ریشــهری،
خاطــرات شــهید امیــر ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،خاطــرات آیــت ا...یــزدی ،خاطــرات
آیــت ا...احمــدی میانجــی ،خاطــرات محمدمهــدی عبــد خدایــی و ...اشــاره کــرد.
ک  -دفتــر ادبیــات انقــاب اســامی حــوزه هنــری نیــز خاطــرات جــواد منصــوری ،عــزت
شــاهی ،مرضیــه حدیــدی (دبــاغ) و کتــاب شــبهای مهتــاب کــه توســط آقــای محســن
کاظمــی بــه روش مصاحبــه و گفتگــو جمعآوریشــده اســت را بــه چــاپ رســانده اســت.
ل  -تاریخ شفاهی در سازمان اسناد و کتابخانهی ملی جمهوری اسالمی ایران
ســابقه کار تاریــخ شــفاهی در ســازمان اســناد و کتابخانــهی ملــی جمهــوری اســامی
ایــران ،بــه ســال  1371و تأســیس ادارهی آرشــیو شــفاهی در مدیریــت خدمــات آرشــیوی
برمیگــردد .ایــن اداره نخســت ،فعالیــت خــود را بامطالعــه و پژوهــش دربــاره تاریــخ شــفاهی
و روشهــای انجــام مصاحبــه آغــاز نمــود .محــور مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی در ایــن
ســازمان ،زندگینامــه و تجربههــای مهــم شــخصیتهای مؤثــر در تاریــخ معاصــر ایــران
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بــود .پــس از شــکلگیری تشــکیالت جدیــد در ســال  ،1385وظایــف تاریــخ شــفاهی بــه
گــروه اطالعرســانی منابــع دیــداری و شــنیداری سپردهشــده .از آنجــا کــه در تشــکیالت
جدیــد ،ایــن گــروه در درجـ ه اول وظیفـ ه اطالعرســانی را پیــش روی خــود داشــت ،مبنــا را
بــر اطالعرســانی منابــع تاریــخ شــفاهی گذاشــت و بــه روشهــای مختلــف در ایــن جهــت
فعالیــت نمــود .ازجملــه فراهــم نمــودن امــکان دسترســی پژوهشــگران بــه اطالعــات تاریــخ
شــفاهی از طریــق راهانــدازی تــاالر اطالعرســانی تاریــخ شــفاهی از ســال  ،1386برگــزاری
نمایشــگاههای تاریــخ شــفاهی ،چــاپ و انتشــار مصاحبــه ،برگــزاری مراســم بزرگداشــت
مصاحبهشــوندگان و  . ...در ســال  1386ســازمان بهمنظــور توســعه طرحهــای تاریــخ
شــفاهی ،بــا اســتفاده از توانمنــدی بخــش خصوصــی ،بــه مصاحبــه بــا شــماری از چهرههــای
شــاخص تاریــخ و فرهنــگ معاصــر ایــران اقــدام کــرد .درمجمــوع ،تاکنــون بیــش از دو هــزار
ســاعت مصاحبــه بهوســیل ه ایــن ســازمان انجــام و یــا از طریــق خریــداری ،گردآوریشــده
اســت .شــایانذکر اســت کــه مدیریتهــای اســتانی ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی در
اســتانهای همــدان ،یــزد ،کرمــان ،آذربایجــان شــرقی ،سیســتان و بلوچســتان ،اصفهــان،
ن رضــوی و فــارس نیــز درزمینــه انجــام مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی،
بوشــهر ،خراســا 
فعــال بــوده و اطالعــات تاریخــی متنوعــی را گــردآوری نمودهانــد.

 3-2اهداف تاریخ شفاهی

هــدف اصلــی تاریــخ شــفاهی بازآفرینــی گذشــته و رویدادهــای مختلــف سیاســی،
اقتصــادی، نظامــی ،اجتماعــی، فرهنگــی آن ،تکمیــل اطالعــات منــدرج در متــون تاریخــی
مکتــوب و کشــف و انتشــار و مســتند کــردن جزئیــات رویدادهــا و حــوادث از زبــان کســانی
اســت کــه بــه نحــوی ،نقــش مســتقیمی در شــکل گرفتــن رویــداد داشــتهاند ،هســت .ایــن
شــیوهنامه بــا مراجعــه بــه بایگانــی ذهــن فعــاالن و شــاهدان عینــی آن وقایــع تاریخــی و
آشــنایی بافرهنــگ ذهنــی آنــان دس ـتیافتنی خواهــد بــود.

 4-2منابع تاریخ شفاهی

منابــع 1تاریــخ شــفاهی میتواننــد عــاوه بــر منابــع انســانی ،منابعــی حــاوی گفتوگــوی
تاریــخ شــفاهی (کاسـتها ،ســی دی( )CDو دی وی دی( )DVDصوتــی و تصویــری و منابــع
رقمــی یــا فایلهــای رقمــی) و یــا منابــع مرتبــط بــا جلســه مصاحبــه (عکــس ،منابــع و
اســناد تکمیلکننــده مصاحبــه) باشــند.
 .1نورایی نژاد ،فاطمه ،توصیف منبع تاریخ شفاهی ،دو فصلنامه تاریخ شفاهی شماره  ،5سال  ،1396ص108
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الف -منابع انسانی
( )1بایــد فــردی را بــرای مصاحبــه انتخــاب کرد کــه اطالعات و مشــاهدات مســتقیم دارد و
از مصاحبــه بــا افــرادی کــه متکــی بــه شــنیدهها و تحلیلهــای شــخصی هســتند ،اجتنــاب
کــرد .متأســفانه گاهــی بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه راویــان معتبــر و یــا بهمنظــور تکمیــل
طرحهــای تاریــخ شــفاهی ،بــا افــرادی مصاحبــه میشــود کــه دارای خاطــرات مســتقیم
نیســتند و بــا طــرح اطالعــات غیــر موثــق ،نهتنهــا پاســخ مناســبی بــرای پرســشهای
محقــق ندارنــد کــه بــر ابهامــات نیــز خواهنــد افــزود.
( )2حتیاالمــکان باکســانی مصاحبــه شــود کــه یــا حافظــه مناســبی دارند و یــا در وضعیتی
هســتند کــه میتــوان بــا یــادآوری برخی اطالعــات ،به تحریــک و احیــای حافظــه آنها کمک
کــرد .بــدون شــک ضعــف حافظــه ،موجــب بیــان مطالــب نادرســت و مغشــوش خواهد شــد.
( )3بایــد از مصاحبــه بــا افــرادی کــه بــه دروغگویــی ،جعــل حقیقــت و یــا کتمــان آن
مشــهور هســتند ،پرهیــز کــرد.
( )4ضــروری اســت؛ خاطــرات و اطالعــات راوی ،مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق باشــد.
چراکــه انجــام مصاحبــه در موضوعهــای غیــر مرتبــط ،نهتنهــا کمکــی بــه تأمیــن نیازهــای
پژوهشــی نمیکنــد ،موجــب زخمــی شــدن موضوعهــای دیگــر میشــود.
روانــی راوی بــرای مصاحبــه ،موردتوجــه قــرار
( )5بایــد آمادگــی جســمی ،روحــی و
ِ
گیــرد .زیــرا درصورتیکــه راوی از ســامت و آمادگــی کافــی برخــوردار نباشــد ،اصــرار بــر
مصاحبــه ،موجــب رنجــش و ایجــاد زحمــت بــرای راوی و خانــواده و همراهان او خواهد شــد.
( )6نبایــد راوی بــا محدودیتهــای قانونــی ،سیاســی ،امنیتــی و قضایــی جهــت مصاحبــه
مواجــه باشــد .اینگونــه موانــع ،بــه مصاحبــه آســیبزده و از غنــای آن کاســته و حتــی
ممکــن اســت بــرای محقــق نیــز مشــکالتی را ایجــاد کنــد.
( )7راوی نبایــد نســبت بــه موضــوع مصاحبــه ،دچــار واگرایــی باشــد .گاهــی بهرغــم
مشــاهدات مســتقیم و دارا بــودن اطالعــات مختلــف ،ممکــن اســت بــه دلیــل پــارهای
مشــکالت کــه در زمــان رویــداد و یــا بعدهــا بــه وقــوع پیوســته ،وی دچــار واگرایــی و
تغییــر نگــرش نســبت بــه موضــوع شــده و از آمادگــی الزم بــرای انجــام یــک مصاحبــه
دقیــق و واقعبینانــه برخــوردار نباشــد.
( )8حتیاالمــکان بایــد بــه ســراغ افــرادی رفــت کــه نســبت بــه مصاحبــه و پاس ـخگویی
بــه پرس ـشها رویکــردی مثبــت دارنــد و آن را یــک ضــرورت تاریخــی میداننــد.
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ب  -منابع اسنادی تاریخ شفاهی
اســنادی کــه در نهادهــای انتظامــی امنیتــی یــا سیاســی اداری تولیدشــده اســت ،بســته
بــه نــوع نهــاد و ســازمان تولیدکننــده ،نزدیکــی یــا دوری گــزارش کننــده بــه حادثــه یــا
موضــوع موردمطالعــه در تاریــخ شــفاهی ،تعلقــات درونــی وی ،اشــراف بــر موضــوع مــورد
گــزارش یــا آمــوزش مأمــوران در مــورد نحــوه تهیــه گــزارش ،میتوانــد در کیفیــت و
کمیــت اطالعــات موجــود در گزارشهــا مؤثــر و در مرتبــه اعتبــار ســند متفــاوت باشــد .بــا
تمــام ایــن مباحــث ،پژوهشــگر تاریــخ،بایــد اشــراف کاملــی بــه آن داشــته باشــد؛ اســنادی
کــه در بررســیهای بایســته محقــق واجــد اعتبــار اســت ،در مراحــل مختلــف پیدایــش
تاریــخ شــفاهی کاربردهایــی دارد کــه بــه مــواردی از آنهــا اشــاره میشــود:
( )1کاربــرد اســناد در تاریــخ شــفاهی ،بــرای تعییــن دقیــق زمــان حادثــه و مــکان وقــوع
آن اســت .زیــرا در تاریــخ شــفاهی ،در اغلــب مــوارد نمیتــوان تاریــخ دقیــق وقــوع را از
اقــوال مختلــف اســتخراج کــرد و روایــات ضدونقیــض از آن دیــده میشــود.
( )2پــس از مشــخص شــدن زمــان و مــکان وقــوع حادثــه در شناســایی منابــع شــفاهی،
اســناد اهمیــت مضاعفــی پیــدا میکننــد .بــر اســاس اســناد ،مشــخص میشــود چــه
کســانی یــا گروههایــی در هنــگام حادثــه حضورداشــتهاند .در شناســایی افــراد نیــز بــرای
انجــام مصاحبــه (اعــم از شــفاهی یــا مکتــوب) ،ســند کارایــی خــود را داراســت.
( )3در جریــان مصاحبــه و طــرح پرســش از شــاهدان حادثــه ،ســؤالهایی کــه محقــق
از منابــع دیگــر دربــاره موضــوع موردتحقیــق خــود اســتخراج کــرده ،بازهــم اســناد در آنهــا
جایگاهــی ویــژه یابنــد .زیــرا بــا دادههایــی کــه از خــال اســناد از کمیــت و کیفیــت واقعــه
وجــود دارد ،محقــق بــه زوایــای مبهــم و ســؤالبرانگیز آن میپــردازد.
( )4پــس از انجــام مصاحبــه و مراحــل آمادهســازی خاطــرات بــرای اســتفاده و تدویــن
تاریــخ شــفاهی ،بازهــم اســناد بــرای ســازماندهی فصــول و مطالــب بــه یــاری محقــق
میآینــد .زیــرا بــر اســاس خاطــرات ،نمیتــوان ترتیــب وقــوع حــوادث را بهدقــت مشــخص
ســاخت .چهبســا در نقــل روایــات ،ایــن تسلســل پــس و پیــش شــده باشــد .در حالــی کــه
تاریــخ دقیــق حادثــه در اغلــب مــوارد در اســناد یافــت میشــود و بــر اســاس همیــن یــاد
کــرد تاریــخ میتــوان مطالــب و خاطــرات شــفاهی را مرتــب کــرد.
( )5ســرانجام مهمتریــن کاربــرد اســناد ،در تدویــن تاریــخ شــفاهی اســت .بیشــک
1

 .1نیکبخــت ،رحیــم ،مدیــر بخــش تدویــن معاونــت پژوهشــی مرکــز اســناد انقــاب اســامی ،اســناد و تاریــخ شــفاهی معاصــر
ایــران ،ســایت آفتــاب آنالیــن ،بهمــن 1386
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بــدون اســتفاده محقــق از اســناد صحیــح در تدویــن تاریــخ شــفاهی ،چرخــه تاریــخ معاصــر
و بویــژه انقــاب اســامی ناقــص خواهــد مانــد .خاطــرات شــفاهی کــه از راویــان مختلــف
حــول محــور یــک موضــوع خــاص گــرد آمــده اســت ،همچــون اســناد کــه بــر اســاس
دوری و نزدیکــی بــه حادثــه و دیگــر مســائل پیشگفتــه در مــورد اســناد طبقهبنــدی و
ارزشگــذاری میشــود .صحــت و ســقم ایــن دادههــا ،از راههــای گوناگونــی درخــور بررســی
اســت کــه محقــق تاریــخ شــفاهی ،ناگزیــر از انجــام آن اســت.
در تاریــخ شــفاهی ،بــه حــوادث قبــل از وقــوع (پیشزمینههــا) ،چگونگــی شــکلگیری،
زمینههــا ،ماهیــت موضــوع ،عوامــل تأثیرگــذار در موضــوع ،وقــوع حادث ـ ه (بــا تســامح در
زمــان ،مــکان و تسلســل تاریخــی آن) و پیامدهــای آنــی و بلندمــدت موضــوع پرداختــه
میشــود .اســناد در کنــار ایــن مســائل ،لحظــه وقــوع ،کمیــت و کیفیــت حادثه ،افــراد حاضر
در صحنــه ،پیگیریهــای صــورت گرفتــه ،اقدامــات انجامشــده و واکنــش نهادهــای ذیربــط
را بــا ترتیــب تاریخــی روشــن میکنــد .گاهــی هــم کــه برخــی حــوادث از یــاد شــاهدان
رفتــه یــا کمرنــگ شــده اســت ،اســناد بــه تکمیــل اینگونــه «ازیادرفتههــا» میپــردازد.
ج -منابع دیداری و شنیداری
کلیــه رســانهها و مــوارد دارای قابلیــت ضبــط و ذخیرهســازی صــدا و تصویــر اعــم از ثابــت
و متحــرک کــه فــارغ از نــوع موضــوع و محتــوا را شــامل میشــود .تجهیــزات دیــداری-
شــنیداری فرایندهــای مورداســتفاده در تلویزیــون ،فیلمهــا ،ویدئوهــا و چندرســانهایها
(بازیهــا ،اینترنــت ،و غیــره) را شــامل میشــود.

 5-2شیوهنامه تاریخ شفاهی

 1-5-2مستندسازی تاریخ شفاهی
کلیات
مصاحبهگــر ،همیشــه بایــد متوجــه ایــن موضــوع باشــد کــه متــن تاریــخ شــفاهی
قابــل نقــد اســت و بــرای ایــن منظــور بایــد خاطــرات دیگــری البتــه در همــان موضــوع و
عملیــات و همچنیــن بــا اســناد و مــدارک دیگــر تطبیــق داده شــود .زیــرا واقعــه و رخــداد
واحــد ،امــا برداشــت و تصــور افــراد متفــاوت اســت .بــه همیــن دلیــل ،محقــق و پژوهشــگر
تاریــخ شــفاهی بــدون اســتفاده و بهرهبــرداری از اســناد معتبــر قــادر نخواهــد بــود تحلیلــی
منطبــق بــر واقعیــات از ســیر حــوادث و وقایــع تاریخــی ارائــه دهــد و بــر ایــن اســاس
صادقتریــن و گویاتریــن راویــان وقایــع و حــوادث یــک کشــور و منطقــه ،اســناد و مدارکــی
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هســتند کــه از زمــان وقــوع حــوادث برجایماندهانــد .بنابرایــن محقــق تاریــخ شــفاهی
هیــچگاه نبایــد خــود را از اســناد بینیــاز بدانــد .در واقــع یکــی از اصــول کار کــردی
تاریــخ شــفاهی ،عــدم اصالــت منابــع شــفاهی بهتنهایــی اســت ،زیــرا منابــع تاریــخ شــفاهی
همــواره در کنــار منابــع کتبــی کاربــرد دارنــد .کاربــرد اســناد در تاریــخ شــفاهی بــرای
تبییــن دقیــق زمــان عملیــات و مــکان وقــوع آن هســت .زیــرا در تاریــخ شــفاهی در اغلــب
مــوارد نمیتــوان تاریــخ تعییــن حادثه(عملیــات)را از اقــوال مختلــف اســتخراج نمــود.
از اســناد مکتــوب ،همچنیــن بــرای شناســائی افــراد جهــت انجــام مصاحبــه میتــوان
بهــره جســت .در جریــان مصاحبــه و طــرح ســؤال از شــاهدان بازهــم اســناد جایــگاه ویــژهای
دارنــد ،زیــرا بــا دادههــای حاصلــه از خــال اســناد مربــوط بــه کمیــت و کیفیــت عملیــات،
محقــق میتوانــد زوایــای مبهــم و ســؤالبرانگیز واقعــه را روشــن کنــد.
امــا مصاحبهگــر از نقــد مصاحبــه تاریــخ شــفاهی نبایــد هــراس داشــته باشــد .البتــه ایــن
شــکل در واقــع وی را ترغیــب و تشــویق خواهــد نمــود کــه قبــل از انجــام مصاحبــه ،مطالعــه
دقیــق و جامعــی در خصــوص عملیات(وقایع)موردنظر داشــته باشــد.
یکــی از مشــکالت مصاحبهگــر ،عــدم آمادگــی مصاحبهشــونده بــرای بیــان حــوادث و
وقایعــی اســت کــه خــود وی در آنهــا نقــش داشــته یــا شــاهد آنهــا بــوده اســت .جهــت
مستندســازی مصاحبــه تاریــخ شــفاهی ،مصاحبهگــر بایــد جلســاتی بــا مصاحبهشــونده
جهــت آشــنائی بیشــتر بــا موضــوع و مطالــب مــورد پرســش در خصــوص واقعــه یــا عملیــات
موردنظــر داشــته باشــد کــه براثــر ایــن جلســات بتوانــد اعتمادســازی نمــوده و بــا رفتــن بــه
حافظــه و ذهــن مصاحبهشــونده ،خاطــره آن وقایــع را از ذهــن او تهیــه و اســتخراج کنــد و
ایــن عمــل بامهــارت و تخصصــی کــه مصاحبهگــر دارد ،امکانپذیــر اســت.
راهحــل دیگــر ایــن اســت کــه پرسـشها را قبــل از انجــام مصاحبــه بــرای مصاحبهشــونده
ارســال کنــد ،ایــن کار ایــن امــکان را بــه مصاحبهشــونده میدهــد تــا ضمــن آشــنائی کلــی
بــا پرسـشها در جریــان کلــی موضــوع مصاحبــه قرارگرفتــه و خــود را بــرای پاســخ صحیــح
و کامــل بــه پرسـشها آمــاده کنــد.
 2-5-2عوامل مستند نگاری
مســتند نــگاری در زندگینامــه نویســی ،نوشــتن وقایــع زندگــی شــخص بــر اســاس ســند
و مــدرک معتبــر یــا قابــل رجــوع اســت .دامنــه ایــن اســناد و مــدارک از اوراق رســمی تــا
خاطــرات شــفاهی گســترده اســت .مســتند نــگاری در زندگینامــه نویســی بــا واقعگرایــی
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رابطــه مســتقیمی دارد .عوامــل مســتند نــگاری عبارتانــد از:
الــف  -رعایــت عوامــل محیطــی و جغرافیایــی (مشــخصات جغرافیایــی ،محــل تولــد،
تحصیــل ،عملیــات ،مشــخصات یــگان ،شــاخص انتصابــی و...
ب  -تطابــق تاریخــی مانند(شــناخت و رعایــت تاریخــی از ســال وقــوع حــوادث)دوره
تاریخــی دوران دفــاع علیــه تهاجــم ارتــش عــراق بــه کشــور ایــران اســامی
ج  -مصاحبه با نفراتی که مصاحبهشونده در خاطرات خود از آنان نام میبرد
د  -مراجعــه بــه متــون خاطــرات نفراتــی کــه در آن منطقــه عملیــات و عملیــات نامبــرده
شــده بــه رشــته تحریــر درآمدهاســت
ه  -میــزان اعتبــار اظهــارات مصاحبهشــوندگان :اعتبــار و حجیت روایات مصاحبهشــوندگان
بــه عوامــل چنــدی بســتگی دارد کــه از آن جملهانــد :شــخصیت روایتگــر و جایــگاه وی
در زمــان عملیــات ،دایــره موضــوع روایــت کــه آیــا مربــوط بــه شــخص روایتگــر هســت یــا
افــراد دیگــری را نیــز در برمیگیــرد؟ بــه ســود روایتگــر و پیرامونیــان آن هســت یــا بــه
زیــان آنهــا؟ و یــا اینکــه اساس ـاً ســود و زیانــی در آن متصــور نیســت.
 3-5-2گروهبنــدی مصاحبهشــوندگان ازنظــر نســبت بــا عملیــات یــا حادثــه
مو ر د نظر
الــف  -افــرادی کــه شــخصاً در متــن منطقــه عملیــات دوران دفــاع مقــدس حضــور
داشــتند و در ســطح مدیریــت و برنامهریــزی ،تأثیرگــذار و در ســطح اجرائــی خــرد و کالن
بودهانــد.
ب  -افرادی که متن حادثه را مطالعه کردهاند و از آن اطالع دارند.
( )1به نقل دانستههای خود میپردازند.
( )2از طریق نقشآفرینان اصلی ،کسب اطالع کردهاند.
( )3به نقل واسطهها و از طریق مطالعه اسنادی و گزارشها سخن میگویند.
ج  -افــرادی کــه بیشــتر از پرداختن به متن عملیات به تبییــن و تحلیل عملیات میپردازند.
در خصــوص گــروه اول بــا توجــه بــه مشــخصات روانــی افــراد ،توانمندیهــای واقعــی
آنهــا ،واقعیــت زمــان واقعــه و ســود و زیــان روایتگــر از نقــل حادثــه ،بــرای کشــف حقیقــت
ماجــرا ،ضــروری اســت .در ارتبــاط بــا گــروه دوم توجهــات پیشگفتــه ،از روایتگــر ،پیشتــر
رفتــه و واســطهها را نیــز در برمیگیــرد.
در ارتباط با گروه سوم ،توجه به دو نکته ضروری است:
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()1صحتوسقم و میزان اعتبار مستندات و پایه تحلیل
( )2زاویه دید و نگاه تحلیلگر.
1
 4-5-2اعتبار یابی دادههای تاریخ شفاهی
مســئله اعتبــار یابــی از ابعــاد بســیار مهــم و چالشبرانگیــز تاریــخ شــفاهی اســت .روش
تحقیــق تاریــخ شــفاهی در بیشــتر مــوارد از روش تحقیــق کیفــی پیــروی مینمایــد .در
روش تحقیــق تاریــخ شــفاهی ،گــردآوری دادههــای مصاحبــه در فرآینــد ارزیابــی و کیفیــت
اعتبــار یابــی بایــد موردنظــر قــرار گیــرد .دراینارتبــاط ،اینگونــه تصــور شــده کــه روشــهای
تحقیــق تاریــخ شــفاهی و دادههــای برگرفتــه از آن در مقایســه بــا طرحهــای تحقیقــی دیگــر
فاقــد معیارهــای ارزیابــی ،اعتبــار یابــی و دارای تنگناهــا و محدودیتهــای نظــری و روشــی
فــراوان اســت .دالیــل متعــددی بــرای وجــود چنیــن تصورهایــی وجــود دارنــد.
دلیــل نخســت آن اســت کــه هنــوز مباحــث چندانــی در زمینــه روش تحقیــق تاریــخ
شــفاهی بــر اســاس مبانــی الگویــی و فلســفی آن صــورت نگرفتــه و بیشــتر بــر جنبههــای
فنــی و روشــی آن تمرکــز شــده اســت .حتــی در ســطح فنآورانــه نیــز تنوعهــا و راهبردهــای
ظریــف و عملــی آن دنبــال نمیشــوند.
دلیــل دوم در روش تاریخنــگاریِ تاریــخ شــفاهی ،بــه دلیــل نــوع تاریخنــگاری آنکــه
گفتــاری اســت ،کــه از جانــب مورخــان نوشــتاری موردتردیــد اســت و مهمتریــن دلیــل را
عــدم قطعیــت گفتارهــا میداننــد.
دلیــل ســوم ،کمتوجهــی جامعــه دانشــگاهی کشــور بــه معرفــی ،توســعه و اســتفاده از
روششناســی تحقیــق کیفــی و ابعــاد متفــاوت آن بهخصــوص در تاریــخ شــفاهی کــه
تاکنــون بــه عرصههــای دانشــگاهی وارد نشــده اســت .بــر ایــن اســاس ،هنــوز بهاســتثناء
طــرح عمومــی کیفــی و فنــون گــردآوری دادههــای آن ،شــناخت بســیار ناچیــزی از ســایر
ابعــاد ایــن روش وجــود دارد .ازایـنرو ،اکثــر محققــان ممکــن اســت ناخواســته تصــور کننــد
کــه طرحهــای کیفــی فاقــد اصــول و معیارهــای ارزیابــی کیفیــت هســتند؛ درنتیجــه،
گزارشهــای کیفــی بــه شــکل طرحوارههایــی داســتان گونــه و در بســیاری مــوارد
غیرقابلدفــاع باقــی میماننــد.
دلیــل چهــارم ،عــدم آشــنایی و نگرانــی بســیاری از محققــان در بهکارگیــری معیارهــای
ارزیابــی در گزارشهــای تاریــخ شــفاهی بــه لحــاظ کیفــی میباشــد .جــواب بــه ســؤالهای
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زیــر در ایــن زمینــه میتوانــد کارگشــا باشــد:
الف -آیا میتوان در تحقیق تاریخ شفاهی از معیارهای اعتبار ،روایی سخن گفت؟
ب -چه معیارهایی برای ارزیابی کیفیت در تحقیق تاریخ شفاهی پیشنهادشدهاند؟
ج -عوامــل تهدیدکننــده یــا کاهشدهنــده میــزان کیفیــت در تحقیــق تاریــخ شــفاهی
کــدام اســت؟
1
 5-5-2معیار سندیت
نگرانیهــای زیــادی درزمینــه خروجیهــای یــک مطالعــه در تاریــخ شــفاهی وجــود دارد.
در اینجــا بحــث ســندیت مطــرح میشــود و آن عبــارت اســت از ارائــه شــرحی کامــل،
درســت و متعــادل از رونــد مصاحبههــا و دادههــای تولیدشــده در تحقیــق تاریــخ شــفاهی
کــه تحقیــق دقیــق تاریــخ شــفاهی بایــد بــه پنــج معنــای زیــر دارای ســندیت باشــد:
الــف  -تحقیــق مســتند بایــد روشــن و بیطرفانــه باشــد؛ جان ـبداری از گــروه و دســته
و عقیــده و مــرام خــاص ،یکــی از مــواردی اســت کــه اعتبــار تحقیــق ازنظــر ســندی نــزد
مخاطبــان همــراه بــا ســوگیری میشــود .در تاریخنــگاری و تحقیــق تاریــخ شــفاهی بایــد
بتوانــد تــا حــد امــکان همــه نظرگاههــا را بازنمایــی کنــد و از تمــام گروههــای مطــرح در
تحــوالت تاریخــی معاصــر در ضبــط و ثبــت موضــوع و تفســیر رویدادهــا دعــوت نمایــد.
ب  -بایــد دارای ســندیت هســتی شــناختی باشــد؛ یعنــی درصــدد افزایــش آگاهــی
بــه ســبکی مشــروع و نبــوغ آمیــز باشــد .بهعنــوان بخشــی از ایــن فرآینــد ،بینشهــای
فرهنگــی و تاریخــی بــا تأکیــد مناســب و در محیطهــا و رویکردهــای مناســب بــه کار
میرونــد.
ج  -ســندیت آموزشــی :منظــور آن اســت کــه تحقیــق بایــد شــانس اســتفاده از تفکــر
انتقــادی را جهــت پیشــنهاد مواضــع اخالقــی بدهــد.
د  -ســندیت عملــی :تحقیــق افــراد را جهــت میدهــد تــا در راســتا و منطبــق بــا
یافتههــا گام بردارنــد .محقــق در راســتای کنــش بــر اســاس دادههــا و پژوهــش ،راه افــراط
 /تفریــط در پیــش نمیگیــرد.
ه  -ســندیت فنــی داشــته باشــد :یعنــی بنیانــی بــرای آمــوزش دیگــران جهــت انجــام
کنشهــای معیــن فراهــم میســازد .مجــدداً ،ایــن آمــوزش دهــی نمیتوانــد نتیجــه
افــراط یــا تفریــط یافتههــای عملــی تحقیــق باشــد.
 .1توکلــی ،فایــزه ،روششناســی تحلیــل مکالمــه ،تحلیــل گفتمــان و اعتبــار یابــی در تاریخ شــفاهی ،دو فصلنامه تاریخ شــفاهی
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 6-2مصاحبه

روش اصلــی 1جمــعآوری اطالعــات در رویکــرد تاریــخ شــفاهی ،مصاحبــه بــا شــاهدان
عینــی در رویدادهــای تاریخــی و ضبــط ایــن مصاحبههاســت .مصاحبــه در واقــع کلیــد
طالیــی تاریــخ شــفاهی اســت کــه اگــر بهخوبــی طراحــی و اجــرا شــود ،نهتنهــا اطالعــات
معتبــر و ارزشــمندی را در اختیــار تاریخنــگاران قــرار میدهــد ،بلکــه بــا توجــه بــه ســاختار
گفتوگویــی آن و صمیمیتــی کــه دارد ،میتوانــد زمینهســاز یــک ارتبــاط اثربخــش بــا
مخاطبــان باشــد .در حقیقــت مصاحبهکننــده بــا بهکارگیــری تمهیــدات الزم در مراحــل
مختلــف مصاحبــه درپــی آن اســت تــا شــائبههای یــک روایــت را بــه حداقــل برســاند و
همهکســانی کــه بــه دنبــال اطالعــات کموبیــش قابلاعتمــاد دربــاره گذشــته هســتند،
بتواننــد از نتایــج مصاحبــه بهــره گیرنــد .بــه بیانــی دیگــر ،مصاحبــه رابطـهای اســت چهــره
بــه چهــره و کالمــی کــه بــرای گــردآوری اطالعــات ،شــناخت ویژگیهــای افــراد ،اقنــاع و
تغییــر عقیــده در اشــخاص و توضیــح برخــی مســائل انجــام میشــود .هــدف در مصاحبــه
الزامــی اســت و مصاحبــه در هــر موقعیــت و بــرای هــر مقصــود ملــزم بــه داشــتن هــدف
میباشــد .چنانچــه مصاحبــه بــدون هــدف انجــام شــود ،نهتنهــا نتیجـهای حاصــل نخواهــد
شــد ،بلکــه بــه گفتوگویــی دوســتانه و غیرحرفــهای مبــدل میشــود.
مصاحبــه ارتباطــی طراحیشــده ،هــدفدار ،رودررو و نیازمنــد بــه تصمیمگیــری اســت کــه
دو طــرف در آن حضــور دارنــد و دس ـتکم یکــی از طرفیــن بــا برنامهریــزی قبلــی در آن
شــرکت میکنــد .بــه عبارتــی ،محقــق طــی برنام ـهای معیــن بهوســیله ســؤاالت مشــخص
در پــی ســنجش هدفهایــی مشــخص اســت .بــا همیــن توضیــح چنیــن برمیآیــد کــه:
الــف  -در آغــاز بایــد هدفهــای کل (هــدف تحقیــق و بررســی) و هدفهــای جــزء
(هــدف از طــرح هــر ســؤال) مشخصشــده باشــند.
ب  -وسیله بررسی و سنجش در این روش ،سؤال است.
ج  -مصاحبــه برحســب موضــوع و افــراد و شــرایط مکانــی و زمانــی موردمطالعــه بایــد هــر
بــار بــا برنامــهای دقیــق و قابلکنتــرل ،پیــاده شــود تــا امــکان مقایســه و نتیجهگیــری
قابلاطمینــان وجــود داشــته باشــد.
ظرافــت مصاحبــه عبارت اســت از هنر پرســیدن پرسـشهای درســت و بهدقــت گوش دادن
بــه آنچــه مصاحبهشــونده میگویــد و همچنیــن چیزهایــی کــه مصاحبهشــونده نمیگویــد.
 .1احمــدی حســین ،درآمــدی بــر تاریــخ شــفاهی و مهارتهــای مصاحبــه ،فصلنامــه تخصصــی مطالعــات دفــاع مقــدس نگیــن
ایــران ،شــماره  ،50پاییــز  ،1393ص101
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 1-6-2انواع مصاحبه
بــرای مصاحبــه ،انــواع مختلفــی قائــل شــدهاند کــه در شــکل گســترده و تفصیلــی آن
میتــوان از مصاحبــه شــفاهی ،کتبــی ،مصاحبــه هدایتشــده ،مصاحبــه آزاد ،مصاحبــه
تفســیری ،مصاحبــه خبــری ،مصاحبــه بــاز ،مصاحبــه بســته ،مصاحبــه مطبوعاتــی ،رادیویــی
یــا تلویزیونــی یــاد کــرد .در مصاحبــه هدایتشــده معمــوالً هــم ســؤال و هــم جــواب
معطــوف بــه زمینــه و موضــوع خاصــی اســت و ســؤاالت در جهتــی از پیــش تعیینشــده
پرســیده میشــود و بالطبــع پاســخها هــم بــه همیــن ترتیــب در ایــن جهــت پیــش
میرونــد .امــا در مصاحبــه آزاد ،پرسشــگر میتوانــد دربــاره مســائل و موضوعــات مختلــف،
ســؤاالت متعــددی را مطــرح کنــد و پاسـخهای الزم را بگیــرد .معمــول اســت کــه در ایــن
نــوع مصاحبههــا ،از قبــل بیــن مصاحبهگــر و مصاحبهشــونده معیــن میشــود کــه آیــا
بایــد فقــط درزمینــه مســئله خاصــی ســؤال شــود یــا میتــوان مجموعـهای از ســؤاالت را از
مســائل مختلفــی (کــه مصاحبهشــونده دربــاره آن اطالعاتــی دارد) مطــرح کــرد .ایــن بــه
خواســت مصاحبهکننــده ،اجابــت مصاحبهشــونده و اقتضــای خــود موضــوع برمیگــردد
کــه چگونــه مصاحبــه انجــام شــود ،امــا غالــب مصاحبهشــوندهها ،مصاحبــه هدایتشــده
را ترجیــح میدهنــد ،زیــرا میتواننــد از پیــش خــود را بــرای آن آمــاده کننــد و حــدود
ســؤاالت را حــدس بزننــد .در مصاحبــه آزاد چنیــن امکانــی کمتــر وجــود دارد .نــوع دیگــری
از مصاحبــه هــم هســت کــه مصاحبــه بســته خوانــده میشــود .مصاحبــه بســته ،مصاحبـهای
اســت کــه پاســخ ســؤاالتش فقــط «آری یــا نــه» اســت و مصاحبهشــونده حــق و امــکان
توضیــح بیشــتر را نــدارد و اصــ ً
ا چیــزی بیشــتر از ایــن از او خواســته نمیشــود .امــا در
مصاحبــه بــاز مصاحبهشــونده مختــار اســت کــه بــه ســؤاالت مطرحشــده بــه هــر شــکل
کــه میخواهــد پاســخ دهــد.
2-6-2مصاحبه شفاهی
مصاحبــه شــفاهی همچنــان کــه از نامــش پیداســت ،مصاحبــهای اســت کــه توســط
مصاحبهگــر بهصــورت طــرح ســؤال مســتقیم از مصاحبهشــونده و گرفتــن پاســخهای
مســتقیم از او و بهصــورت شــفاهی انجــام میگیــرد .مصاحبــه شــفاهی معمــوالً زندهتــر،
داغتــر و بهروزتــر از مصاحبــه کتبــی اســت و غالــب مصاحبههــای خبرســاز بــه شــکل
مصاحبــه زنــده صــورت میگیــرد .در مصاحبــه کتبــی ،مصاحبهشــونده ناگزیــر اســت بــه
پرس ـشنامهای کــه بــه او داده میشــود ،بهصــورت کتبــی پاســخ دهــد و یــا اینکــه ابتــدا
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لیســت ســؤاالت را بهصــورت کتبــی از مصاحبهگــر میگیــرد و پــس از مدتزمانــی (کــه
غالبــاً کــم و زیــادش دســت خــود اوســت) بــه ســؤاالت (آنهــم ســؤاالتی کــه خــودش
میخواهــد) پاســخ میدهــد .در اکثــر مــوارد ،ایــن پاســخها ناقــض و نارســا هســتند.
در مصاحبههــای شــفاهی ،هــم ســؤاالت جدیــد برحســب مــورد قابلطــرح اســت و هــم
پاســخها مســتقیمتر هســتند و مصاحبهشــونده نمیتوانــد از پاســخگویی شــانه خالــی
کنــد ،امــا در مصاحبههــای کتبــی ،اختیــار کار بیشــتر در دســت مصاحبهشــونده اســت.
 3-6-2مالحظات در مصاحبه
 یــک مصاحبهکننــده بایــد در تمــام مــدت مصاحبــه ،مراقــب گذشــت زمــان باشــد .درحالــی کــه مصاحبهکنندگانــی دیدهشــدهاند کــه حتــی همــراه خــود ســاعتی نداشــتند.
 وضــع ظاهــری ،نــوع لبــاس ،نحــوه ایســتادن ،فاصلــهای کــه بــا مصاحبهشــوندهمیگیرنــد و مثالهایــی ازایندســت کــه اگــر بــه آنهــا توجــه نشــود ،میتوانــد ایجــاد
نوعــی اختــال نمایــد.
 مبارزه با سکوت مصاحبهشونده  :از دو راه میتوان به این سکوت غلبه کرد.تحریــک خفیــف مصاحبهشــونده بــه شــیوههای گوناگــون ،یکــی از محرکهــا بیــان
شــایعاتی در حــوزه فعالیــت مصاحبهشــونده اســت .مســئوالن همیشــه در مقابــل ایــن
شــایعات واکنــش نشــان میدهنــد ،بنابرایــن بابیــان ایــن جملــه کــه ســکوت شــما
میتوانــد بــه شــایعات بیشــتری دامــن بزنــد میتوانــد ســکوت مصاحبهشــونده را بشــکند
تحریــک شــدید مصاحبهشــونده در مواقــع ضــروری  :یــک نــوع از ایــن تحریکهــا ایــن
اســت کــه اگــر بــه ســؤاالت مــن پاســخ ندهیــد ،آن را پخــش خواهــم کــرد یــا در روزنامــه
خواهــم نوشــت یــا اینکــه میتوانیــم بــه طــرح ســؤال رک و صریــح مصاحبهشــونده را
بــه دفــاع از خــود وادار کنیــم کــه در زمــان عصبانیــت بهاحتمــال زیــاد مصاحبهشــونده
مطالبــی را مطــرح خواهــد کــرد.
بهطورکلــی ،عواملــی باعــث میشــود مصاحبهشــونده از دادن پاســخ بــه ســئوالها
طفــره بــرود .ایــن عوامــل بــه ایــن شــرح هســتند:
الف -مصاحبهشونده تصورمی کند حرف تازهای برای گفتن ندارد.
ب -مصاحبهشــونده حــرف تــازهای دارد امــا تصــور میکنــد حــرف محرمانــه اســت و
بایــد ســاکت بمانــد.
ج -محافظـهکاری یــا تــرس از عواقــب مصاحبــه او را وادار بــه فــرار از مصاحبــه میکنــد.
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د  -مصاحبهشونده آنچه را میداند ،مهم میپندارد اما آنها را مطرح نمیکند.
ه  -مصاحبهشــونده خســته و عصبــی اســت و در آن لحظــه تمایلی به بحــث و گفتگو ندارد.
 مصاحبــه تلفنــی نمیتوانــد جایگزیــن مصاحبههــای رودررو شــود و در مصاحبههــایمهــم و پیچیــده (اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی) کاربــرد نــدارد.
مصاحبهکننــدهای کــه میخواهــد جریــان مصاحبــه را آغــاز و بــه پایــان رســاند ،اگــر
بــه مجمــوع توصیههایــی کــه گفتــه شــد ،عمــل کنــد و مصاحبهشــونده را بــه نحــوی
بشناســد ،از آرشــیوها اطالعاتــی کافــی در مــورد موضــوع مصاحبــه کســب کــرده باشــد،
ســؤاالت خــود را بــه بهتریــن نحــو ممکــن تنظیــم و در حافظــه خــود ضبــط کــرده باشــد،
احتمــاالً از موفقیــت برخــوردار خواهــد بــود.

 7-2پیاده سازی

کلیات
اولیــن گام بعــد از پایــان جلســه مصاحبــه ،پیادهســازی هســت .پیادهســازی در تاریــخ
شــفاهی یکــی از مراحــل حســاس و مهــم اســت .اگــر صــوت مصاحبــه طبــق اســتانداردهای
تعیینشــده پیادهســازی نشــود ،متــون حاصــل از مصاحبــه اعتبــار و اهمیــت خــود را از
دســت میدهنــد .بــه عبارتــی ،اگــر پیــاده کننــدگان بــه هــر نحــو بخواهنــد برداشــت یــا
تغییراتــی در متــن حاصــل از مصاحبــه داشــته باشــند در خیلــی از مــوارد متن بهدسـتآمده
نامفهــوم بــوده و یــا بامعنایــی غیــر ازآنچــه در اصــل مصاحبــه وجــود داشــته درک میشــود.
پیادهکننــده بایــد کارش را بــا دقــت انجــام دهــد .پیادهســازی عیــن گفتــار راوی موجــب
میشــود تــا خواننــده در متــن جریــان قــرار گیــرد و فضــا و شــرایط مصاحبــه را درک کنــد.
در ایــن شــیوه ،تمــام گفتــاری کــه در مصاحبــه وجــود دارد بــدون کموکاســت و تغییــر
پیــاده میشــود و تنهــا بــه ویرایــش ادبــی آن مبــادرت میکننــد .امــا اگــر پیادهکنندههــا
اســتنباط خودشــان را بنویســند و مصاحبــه را بــا تغییــر و یــا بیدقــت پیــاده کننــد،
اســناد تولیدشــده را دچــار نوعــی تغییــر کردهانــد کــه ایــن مغایــر بــا اســتانداردهای تاریــخ
شــفاهی اســت .بــا دیجیتالــی شــدن منابــع تاریــخ شــفاهی ،برخــی معتقــد بودنــد صــوت
حاصــل از مصاحبــه میتوانــد در اختیــار مراجعهکننــدگان قــرار گیــرد و نیــازی بــه
پیادهســازی نیســت .امــا چنیــن نبــود .اگــر مرحلــه پیادهســازی تاریــخ شــفاهی را حــذف
کنیــم ،محققــان بــرای پیــدا کــردن موضوعــات پژوهشــی از میــان مصاحبههــا بایــد وقــت
زیــادی صــرف کننــد .در شــرایطی کــه تحقیقــات تاریخــی بهســوی نمایهســازی و ســرعت
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اســتخراج مطالــب پیــش م ـیرود ،پیــاده نکــردن مصاحبههــا باعــث میشــود تــا مدخلهــا
و عناویــن اصلــی مصاحبههــا بهمــرور فرامــوش شــوند .دیگــر اینکــه تعــدادی از راویانــی
کــه درقیــد حیــات هســتند نیــز راضــی بــه اســتفاده از صدایشــان نیســتند و اصــرار دارنــد
مصاحبههــای پیــاده شــده پــس از بازنگــری و تائیدشــان بهعنــوان منابــع تاریــخ شــفاهی
مورداســتفاده قــرار گیــرد.
 1-7-2مراحل پیاده سازی
الف  -یادداشتهای مصاحبه:
در جریــان مصاحبــه ،مصاحبهکننــده بایــد فــرم خاصــی را در اختیــار داشــته باشــد کــه
در آن برخــی نامهــا ،تاریخهــا ،کلمــات و عبــارات نامفهــوم یــا قدیمــی را کــه ممکــن
اســت پیــاده ســاز را دچــار مشــکل کنــد یادداشــت نمایــد و بعــد از اتمــام مصاحبــه از
مصاحبهشــونده بپرســد و در انتهــای مرحلــه آمادهســازی ضمیمــه پرونــده مصاحبــه کنــد
و همچنیــن مشــخصات کامــل مصاحبــه را در برچســب مخصــوص بنویســد و بــر روی نــوار
الصــاق کنــد.
ب  -اسناد و عکسها:
عکــس و اســنادی کــه از مصاحبهشــونده در مــورد فعالیتهــای کاری یــا تاریخچــه
خانوادگــی او گرفتــه میشــود ،در اولیــن فرصــت ممکــن بــه همــراه نامــهای تشــکرآمیز
بــرای مصاحبهشــونده پــس فرســتاده شــود .فــرم شــرایط اســتفاده از مصاحبــه ،شــامل
اطالعــات کامــل در مــورد مصاحبــه و اســتفاده از آن ،بایــد توســط مصاحبهشــونده پــر
شــود .توصیــه میشــود ایــن فــرم بالفاصلــه بعــد از اتمــام مصاحبــه بــه مصاحبهشــونده
ارائــه نشــود تــا موجــب بدبینــی او نگــردد.
ج  -محتویات نوار مصاحبه:
بــه مصاحبهکننــدگان توصیــه میشــود بالفاصلــه بعــد از برگشــتن بــه محــل کار ،نــوار
مصاحبــه را بهصــورت کامــل گــوش کننــد و نمایـهای از محتویــات مصاحبــه بــا ذکــر دقیقــه
بهصــورت کامــل ذکــر کننــد .ایــن کار ،ضمــن کمــک بــه مصاحبهکننــده بــرای جلســه
بعــدی مصاحبــه ،در صــورت عــدم پیادهســازی ،منبــع بــاارزش بــرای راهنمــای اســتفاده از
منابــع بــه شــمار میآیــد.
د  -تهیه یک کپی از نوار مصاحبه:
چنانچــه آرشــیو قصــد دارد نســخهای از نــوار مصاحبــه تهیــه کنــد ،بهتریــن زمــان بعــد
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از برگشــتن از مصاحبــه اســت تــا از مشــکالتی از قبیــل شکســتگی ،پارگــی و پــاک شــدن
نــوار جلوگیــری شــود.
 2-7-2تصمیم در مورد پیادهسازی مصاحبه یا عدم پیادهسازی
در ابتــدا بایــد تصمیــم بگیریــم کــه مصاحبه را پیــاده کنیم یا خیــر .یکی از مســائل مهم در
پروژههــای تاریــخ شــفاهی یعنــی پیادهســازی یــا عــدم پیادهســازی مصاحبههــا ارائه هســت.
الف  -چرا باید پیاده کنیم:
( )1استفاده از متن پیاده شده برای محققان از نوار راحتتر است.
( )2مصاحبهشونده میتواند آنچه را که گفته است ،بررسی و تصحیح کند.
( )3متنهــای پیــاده شــده میتوانــد گــواه خوبــی بــرای فعالیتهــای تجربــی و منابــع
بــاارزش بــرای نگهــداری و تهیــه اطالعــات باشــد.
ب  -چرا نباید پیاده کنیم:
( )1هزینــه تایــپ و پیادهســازی موجــود نباشــد .در ایــن صــورت بایــد نمای ـهای از متــن
نــوار تهیــه و فرمــی بــرای اســتفاده از متــن و نــوار تهیــه و فرمــی بــرای اســتفاده از ایــن
متــن و نــوار توســط مصاحبهشــونده پــر شــود.
( )2مــوارد اســتفاده از مصاحبــه بســیار انــدک باشــد و اســتفادهکننده کمــی داشــته
باشــد.
( )3مصاحبــه بــا قدیمیهــا ازنظــر نشــان دادن لهجــه ،زبــان احساســی بــر هــر اطالعــات
تــازهای ارجحیــت دارد و چنانچــه مصاحبـهای ایــن مــوارد بــر اطالعــات آن ارجحیت داشــت
میتــوان نمایــه آن را تهیــه کــرد.
( )4مالحظــات قانونــی در برخــی اطالعــات دادهشــده باشــد یــا مصاحبــه بــا فــردی غیــر
مرتبــط صــورت گرفتــه باشــد کــه بایــد آن را نمایــه کــرد.
ج  -چه چیزی باید پیاده گردد:
مصاحبهها در موضوعات جالب و موردعالقه یا استفاده محققان.
( )1مصاحبههایــی کــه قب ـ ً
ا تحقیقــات زیــادی در مــورد آن انجامگرفتــه و اطالعــات آن
موردنیــاز هســت.
( )2مصاحبه مربوط به اشخاص خاص یا تاریخ یگانها.
( )3مصاحبه با اولینها.
اگر مصاحبه را پیاده نمیکنید ،آن را نمایه کنید.
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در ایــن قســمت بــاز مؤلــف مجــددا ً بــر نمایــه کــردن متــن مصاحبــه در صــورت عــدم
پیادهســازی متــن مصاحبــه اشــاره میکنــد و قســمتی را بهصــورت عملــی مــیآورد.
 3-7-2مالحظات پیادهسازی
الف -تجهیزات پیادهسازی:
از وســایل معمولــی میتــوان در کارهــای کوچــک بــرای پیادهســازی اســتفاده کــرد امــا
در پروژههــا بهتــر اســت از ابــزار پیادهســازی و تجهیــزات کامــل اســتفاده کــرد.
ب  -چه کسی باید پیاده کند:
پیادهســازی از عناصــر مهــم یــک پــروژه محســوب میشــود و بایــد شــرایط خاصــی ماننــد
مهــارت تایــپ ،خــوب شــنیدن ،پیشــینه اطالعاتــی در مــورد موضــوع ،قابلیــت تقســیم و
درک صحیــح کلمــات را داشــته باشــد.
ج  -نکات قابلتوجه در پیادهسازی:
تأکیــد مجــدد بــر اهمیــت پیادهســازی صحیــح مصاحبــه خصوصـاً در بحــث پیادهســازی
کلمــه بــه کلمــه و انتقــال تمــام نــوار بهصــورت کامــل از محتویــات ایــن قســمت اســت.
د  -فرم پیادهسازی مصاحبه:
نکاتــی کــه در طراحــی فــرم پیادهســازی و در هنــگام پیادهســازی بایــد رعایــت شــود،
در ایــن بخــش آمــده اســت .ماننــد :یــک کپــی از متــن اصلــی تهیــه کنیــد؛ فواصــل را در
متــن پیــاده شــده رعایــت کنیــد؛ مشــخصات کامــل مصاحبــه در بــاالی ســربرگ نوشــته
شــود؛ در فواصــل مشــخص نــام مصاحبهکننــده را ذکــر کنیــد و در صــورت لــزوم فامیــل
مصاحبهشــونده را یادداشــت کنیــد.
توصیههایی به پیادهکننده:
( )1قبل از پیادهسازی ده دقیقه به نوار گوش دهید.
( )2کلمات را همانگونه که میشنوید ،بنویسید.
( )3بهصورت آهسته تایپ کنید.
( )4فاصله حروف و کلمات را مانند متن نوار رعایت کنید.
 4-7-2بازشنوایی نوارها
بازشــنوایی بــرای تصحیــح خطاهــای احتمالــی پیادهســازی از مراحــل الزم پروژههاســت.
در مــواردی کــه پیادهکننــده بیتجربــه یــا متــن پیــاده شــده بــدون کیفیــت باشــد.
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 5-7-2بررسی مصاحبهشونده (روایت کننده)
برگردانــدن مصاحبــه بــه مصاحبهشــونده جهــت بررســی و تأییــد از قســمتهای مهــم
تدویــن تاریــخ شــفاهی اســت.
 6-7-2نمایهسازی
اصول نمایهسازی برای مجموعه تاریخ شفاهی
الف -چه چیزی باید نمایه شود.
ب  -بیشتر یا کمتر از حد نمایه نکنید.
ج  -اسامی که اطالعات مهم ندارد ،نمایه نکنید.
د  -انتخاب کردن موضوعات اصلی و معیارهای انتخاب آن.
ه  -لیست کردن موضوعات اصلی.
و  -نمایه مرکب و توضیحات چگونگی انجام آن.
در صــورت عــدم نمایهســازی متــن مصاحبــه ،پــر کــردن فــرم کلــی نمایــه بهمنظــور
دسترســی آســان بــه اطالعــات ضــروری اســت.

 8-2تدوین

1

 1-8-2معنی لغوی تدوین
اســم مصــدر) عربــی ،برخاســته از َد َّو َن(بــه معنــی جم ـعآوری کــردن و نوشــتن اســت،
کلمههایــی کــه معمــوالً بهعنــوان واژههــایِ مک ِّمــلُ ،متــرادف و قریــب المعنــا /همپوشــان
بــا تدویــن بــه ذهــن و زبــان متبــادر میشــوند عبارتانــد از؛ تنظیــم ،تألیــف ،فصلبنــدی،
تحریــر ،تحقیــق ،تصحیــح ،تصنیــف و امثالهــم کــه همــه آنهــا عربــی و ُمتعــدی هســتند.
لــذا ماهیــت و معنــای تدویــن ،اوالً نشــا ن دهنــده وقــو ِع فِعــلَ /ع َمــل اســت و ثانیـاً تحقــق
آن متکــی بــه فاعــل اســت .بــه دیگــر ســخن ،عمــل تدویــن مؤیِّــد وجــو ِد آن اســت و
ـل تدویــن،
ـق فعــل /عمـ ِ
بــدون آن تدویــن صــورت نمیپذیــرد .ثالث ـاً باوجــود فاعــل و تحقـ ِ
«مد ِّون»موجودیــت و ظهــور پیــدا میکنــد .شــایان توجــه اســت کــه معنــای دقیــق
«مــد َّون» در مفعــول یعنــی واژههــای متــرادف و همعــرض بــا تدویــن در زبــان فارســی
بامعنــی ُعرفــی و اصطالحــی آنهــا در زبــان عربــی یکســان نیســت و ایــن کلمــات تســامحاً
و توســعاً در کنــار یکدیگــر قــرار داده میشــوند .در عیــن حــال بــه مالحظــه نســبت میــان
اعــم و اخــص ،در معنــای عــام و فراگیـ ِر تدویــن ،ترتیــب و تنظیــم و تألیــف و  ...بــه معنــی
 .1کمــری علیرضــا -ســخن نخســت نیــم نگاهــی بــر مبــادی تدویــن در تاریــخ شــفاهی – دو فصلنامــه تاریــخ شــفاهی شــماره 3
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی ایــران
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ـدر اســت .کلمــه تدویــن در زبــان انگلیســی چینــش
ترکیــب و ( completionمجــاز و مقـ َّ
کــردن /متصــل کــردن قطعــات) اســت .در زبــان ( montageکامــل کــردن) و در زبــان
فرانســوی فارســی معــادل ســره و سرراســتی کــه بتوانــد در یــک واژه معنــای منــدرج در
ـل قبــول و کاربســت همــگان قــرار گیــرد ،تابهحــال موضــوع
تدویــن را جــای دهــد و محـ ِ
بحــث و وضــع واقــع نشــده اســت .ازایـنرو غالبـاً در معرفــی مــد َّون بــر روی جلــد و صفحــه
حقــوق /شناســنامه کتابهــا بــه زبــان فارســی از تعابیــر متعــددی از قبیــل بــه کوشــش،
بــه اهتمــام ،پژوهــش و نــگارش ،گفتوگــو و تدویــن ،بازآفرینــی و تدویــن ،گــردآوری
و تنظیــم ،تدویــن و تنظیــم ،تحقیــق و تدویــن ،تدویــن و نــگارش اســتفاده میشــود.
فیالجملــه آنچــه از مفهــوم عــام کلمــه تدویــن در کتابگــری و کتــابکاری مســتفاد
میشــود ،فراهمســازی و ســاماندهی متــن در قالــب نوشــتار اســت.
1
 2-8-2معنی اصطالحی تدوین
تدویــن آن اســت کــه مــواد و مصالــح ســازنده متــن) پــس از احصــاء و شناســایی و
گــردآوری و نقــد و شــناخت (آنگونــه مرتــب و منظــم ،تلفیــق و ترکیــب) و عندالــزوم
پویاســازی متشــابهات و مبهمــات و تبویــب (فصلبنــدی) شــود کــه حاصــل عمــل در
معیــت ،اصالــت و اســتناد مورداســتفاده واقــع گــردد .از
حداکثـ ِر امـ ِ
ـکان َّ
صحــت ،دقــت ،جــا ّ
ایــن حیــث عمــل تدویــن ،مهندســی و معمــاری و جــرح و تعدیــل ،حــذف و اضافــات (بــا
نظــر مصاحبهشــونده) و بــا بهرهگیــری از کارشــناس ،متخصــص در رســته ،محــل عمــل
ـن علمــی و برهانــی و نــه هنــری و ادبــی ،معنایابــی
و عملیــات متــن اســت .قصــد از تدویـ ِ
و کشــف اســت و نــه معنــا دهــی و جعــل .مطلــوبِ منظــور ایــن اســت کــه یافتههــا و
فراهــم آوردههــا ،یعنــی پرســشها و پاســخهای مــورخ پُرســا /مصاحبهکننــده و مرجــع
روایــت /مصاحبهشــونده بــه انضمــام) یــا بــدون انضمــام و پیوســت (شــواهد و مــدارک و
اســناد در ســازه و کالبــدی بایســته ریختــه و روایــت شــود .متــن ،مشــتمل برســازه /کالبــد/
پیکــره و زبــان اســت .ایــن دو ،یعنــی شــکل و زبــان ،بهمثابــه ظــرف ،مظــروف را در خــود
جــای میدهــد و بــه نظــر م ـیآورد .مظــروف دربرگیرنــده موضــوع و مضمــون و محتــوای
ـان روایــت در معنــا و داللـ ِ
ـت
اثــر اســت .ناگفتــه پیداســت ،نــوع ســازه یــا شــکل و ســنخ زبـ ِ
مدخلیــت و تأثیــر بســیار دارد .ایــن نقــش و تأثیــر درجایــی کــه مــد ِّون خود
محتــوای متــن
ّ
مصاحبهکننــده بــا مرجــع روایــت اســت ،بــه وجــه مضاعــف زیــادت میگیــرد تــا آنجــا
 .1کمــری ،علیرضــا ،ســخن نخســت نیــم نگاهــی بــر مبــادی تدویــن در تاریــخ شــفاهی ،دو فصلنامــه تاریــخ شــفاهی شــماره 3
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی ایران
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ـق مؤلــف /پژوهنــده نــگارش/
کــه مــورخ پُرســا /مصاحبهکننــده تدوینگــر را تــا مرتبــه محقـ ِ
نویســنده ،ارتقــا میدهــد .علــی الحســاب دو نکتــه در اینجــا حائــز توجــه مینمایــد :اول
اینکــه بــه میــزان ُخبرویــت /دانــش و تجربــه ،خصائــص روحــی و ســلوک و منــش فــردی
و کار ویــژه و نقــش تدویــن کننــده ،میتــوان از درجــات و مراتــب تدوینگــران و بــه همیــن
اعتبــار از انــواع تدویــن در تاریــخ شــفاهی ســخنها گفــت؛ و ثانی ـاً بــه همیــن مالحظــه،
یعنــی نقــش تدوینکننــده در کیفیــت متــن پدیــدار آمــده بــه دیــده نقــد و شــناخت تأمــل
ـان تجربــه زیســته ،آفــاق خیــال و اندیشــه و تعلقــاتِ درونــی تدوینکننــده
ورزیــد .رد و نشـ ِ
در متــن ممکــن اســت ارادی و آگاهانــه و یــا نادانســته و غیــرارادی باشــد .مفهــوم ایــن
منطــق آن اســت کــه خوانشــگر و مخاطــب متــن) ضلــع مهجــور در تاریــخ شــفاهی(از ورایِ
ـرش تدوینکننــده ،یعنــی بــاز روایتگ ـ ِر رویــداد بــه ماجــرا و
اندیشــه و زبــانِ ،گــروش و نگـ ِ
موضــو ِع منــدرج در متــن مینگــرد .در ایــن صــورت تدویــن و روایــت ،بالذاتــه یــک رخــدا ِد
مجــدد و رویــدادی پَســارویدادی و مــع الواســطه اســت.
التفــات و التــزام بــه اصالــت و صیانــت ذهــن و زبــان مراجــع روایــت در بازشناســی و بازیابــی
بــه خاطــر داشــتههای آنــان) و نهفقــط خاطــرات آنهــا (و تنظیــم و تألیــف یافتههــا در
پیکــرهای انــداموار بــر قاعــده و قائمــه احقــاق حــق و اقامــه َعــدل) در حداکثــر امــکان تحقــق
(اســتوار اســت؛ کار مــورخ قضــاوت نیســت ،امــا حاصــل عمــل شناســانندگان رویدادهــا و
کنشــگران وقایــع ،خواهناخــواه ،نــزد مخاطبــان بــه داوریهــا راه میبــرد .در اینجــا تاریــخ
بهمثابــه تــرازو محــل نقــد و اعتبــار فــرض و تلقــی میشــود.لطیفهای اســت باریــک و
ظریــف کــه چگونــه تدوینگــر و مصاحبهکننــده میتوانــد در عیــن حضــور و ایفــای نقــش
در رخــدا ِد روایــت واقعــه و ســطر بــه ســطر آن از حجــابِ خــودیِ خــود غایــب شــود و
بگــذرد تــا بتوانــد بهجــای نقشپــردازی و نگارگــری ،آینگــی و آین ـهداری کنــد .درنــگ در
ـتی تدویــن ،کیســتی تدوینکننــده و
ایــن موضــوع افــزون بــر لــزوم پاس ـخدهی بــه چیسـ ِ
الجــرم مصاحبهگــر را پیــش مـیآورد .زیــرا همانگونــه کــه نمیتــوان هــر نــوع ُمجالســت و
گفتوشــنودی را مصاحبــه /محادثــه در تاریــخ شــفاهی خوانــد ،هــر نحــو گــزاره و قلمانــدازی
را نمیتــوان متــن مــد َّون قلمــداد کــرد .بحــث ،معطــوف ایــن دقیقــه اســت کــه چگونــه
ممکــن اســت در میانــه عقــل و احســاس ،و ضــرورت تتبــع و آزاداندیشــی بهاعتــدال و تــوازن
راه یافــت .نظــر داشــت اینگونــه نکتههــا ،کــه از بسیارشــان بــه شــماری چنــد در ایــن
مختصــر بســنده شــد ،نشــان از آن دارد کــه در تاریــخ شــفاهی از قلمــرو نظــر تــا عمــل راهــی
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نهچنــدان همــوار و کوتــاه میبایــد پیمــود .ایــن امــر همچنــان اهمیــت و ضــرورت پژوهــش
در ماهیــت تاریــخ شــفاهی و مباحــث موضوعــه تاریخشناســی ،مطالعــه و آمــوزش پیوســته،
تهیــه و تــدارک درس گفتارهــا ،درسنامههــا و شــیوهنامهها در ایــن مقولــه و موضــوع را
پیــش میکشــد و یــادآوری میکنــد.
 3-8-2مراحل تدوین
مراحــل تدویــن یــک فرآینــد هســت کــه شــامل :تدویــن متــن مصاحبــه تاریــخ شــفاهی اولیه
یــک ،تدویــن اولیــه دو ،تدویــن میانــی و تدوین تحریر تقســیم هســت .مســتند ،گزارشنویســی
صــرف ،گزارشنویســی و فضــا پــردازی ،گزارشنویســی و فضــا پــردازی و شــخصیتپردازی،
داســتانی ،رمــان و طنــز از شــیوههای نــگارش اســت و راهبــرد تدویــن در ایــن مرحلــه تأثیــر
دارد .تدویــن اولیــه دوم ،شــامل مراحــل نــگارش و گــردآوری دادههــا ،دســتهبندی موضوعهــا
و تعییــن فصــول ،پاالیــش دادههــا ،درجهبنــدی ،گزینــش و چینــش اطالعــات متناظــر شــبیه
میشــود .تدویــن میانــی بــه نحــوه عمــل تدوینگــر در مواجهه بــا عناصــر و اجزای متنــی مربوط
و شــامل دادههــای کالمــی بهمثابــه اطالعاتپایــه ،بافــت متــن ،زمینــه تاریخــی ،احساســات و
عواطــف کالمــی ،نظــام ارزشــی ،لحــن ،اطــوار و حرکتهــای غیرکالمــی ،نظــام تبیینــی ناظــر
بــر روابــط علّــی در متــن ،نظــام تفهیمــی ناظــر بــر طــرح دالیــل و بیــان تفســیر اســت .تدویــن
تحریــر نیــز شــامل مرحلــه انتهایــی اســت و مــواردی ماننــد تدویــن در فضــای کاربــرد فــن و
فنــون بازنویســی ،ضربآهنــگ آهنــگ متــن و فضاســازی را در برمیگیــرد.
تدویــن متــن ،فراینــدی در نــگارش متــن و یــک فعالیــت هنــری بــا الزاماتــی در دو ســطح
فــردی و عمومــی اســت کــه شــامل معیارهــا و مشــترکات عمومــی و بهرهگیــری از قواعــد
فنهــا و فنونــی بــا شــرایط یکســان اســت .هنــگام تدویــن بایــد بــه شــانزده نکتــه توجــه کرد،
آنهــا را میتــوان چنیــن برشــمرد :انگیــزه مراکــز تحقیقاتــی ،مصاحبهگــر و تدوینگــر ،بایــد
یکــی باشــند و تفکیــک آنهــا نــا بهجاســت ،تدویــن گروهــی کــه ســبب تعامــل اندیش ـهها
بیــن افــراد گــروه میشــود ،چنــد بــار خوانــش متــن ،تفکیــک اطالعــات غیرضــروری و
ضــروری مصاحبــه ،رعایــت ترتیــب زمانــی و پیوســتگی رویدادهــا ،تبدیــل زبــان شــفاهی
گفتــار بــه نوشــتار ،گویاســازی کلمــات ،رفــع تناقضهــای موجــود در مصاحبــه ،رعایــت و
اعمــال عالئــم نگارشــی ،کمــک گرفتــن از ادبیــات ،بهرهگیــری از اســناد موجــود ،اجتنــاب
از تعصــب و پیــشداوری ،ذکــر اصطالحــات ،لغــات و مــکان بــه زبــان راوی ،اســتفاده از
پاورقی(پینوشــت) و تناســب اجــزای متــن.
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درزمینــه تدویــن مصاحبــه شــفاهی ارتبــاط تنگاتنگــی میــان مصاحبــه و تدویــن وجــود
دارد .گرچــه آغــاز عملــی تدویــن بعــد از پیادهســازی مصاحبــه اســت ،امــا در اصــل ،مصاحبه
بــا تدویــن انجــام میشــود و تدویــن مصاحبــه را بهتــر اســت مصاحبهگــر انجــام دهــد.
1
 4-8-2ویرایش و ویراستار
ویرایش
معنــی لغــوی ویرایــش ،زیــاد یــا کــم کــردن مطلــب ،تصحیــح و تنقیــح متنهایــی کــه
جهــت چــاپ و نشــر آمــاده میکننــد.
معنــی اصطالحــی ویرایــش :بــه فعالیتــی اطــاق میشــود کــه بعــد از تدویــن اثــر ،بــرای از
بیــن بــردن ناموزونیهــای محتــوا و بهبــود رونــد ارتبــاط انجــام میشــود .تــاش ویراســتار
ایــن اســت کــه ناصافیهــا را رفــع کنــد و برخــی خطاهــای احتمالــی نویســنده را بــدون
اینکــه هویــت اصلــی و ســاختار کلــی اثــر بــه هــم بخــورد ،برطــرف کنــد.
ویراستار: 2
معنــی لغــوی ویراســتار ،آنکــه دستنوشــته نویســنده یــا مترجــم را تصحیــح ،پیراســته،
تنظیــم و بــرای چــاپ و نشــر آمــاده میســازد.
 5-8-2کلیاتی دربار ه ویرایش
ویراستار چه میکند؟
متــن یــا خبــر(= متــن دس ـتنویس) پــس از حروفنگاری(تایــپ) و نمونهخوانــی اولیــه
بــه دســت ویراســتار میرســد .ویراســتار بــا توجــه بــه آموزشهایــی کــه دیــده ،متــن را
خوانــده و آن را بــر شــیوهنامهای کــه اختیــار کــرده تطبیــق داده و یکدســت میکنــد.
ویراســتار یــک خواننــده حرفـهای اســت کــه هممتــن را خــوب میشناســد ،همزبــان را و
هــم شــیوههای پژوهــش را .بســیار شــنیده میشــود کــه خواننــدگان یــک اثــر میگوینــد:
«زبــان مؤلــف را نمیفهمیــم ».ممکــن اســت عــدم تفاهــم برآمــده از ناآگاهــی خواننــده از
موضــوع باشــد ،ولــی گاه ایــن مشــکل برآمــده از نــوع جملهپــردازی نویســنده یــا مترجــم
اســت .ممکــن اســت نویســنده در علمــی دانشــمند و توانمنــد باشــد ولــی نویســنده خوبــی
نباشــد .یکــی از وظایــف ویراســتار آن اســت کــه چــون خواننــدهای خــوب و دقیــق متــن
را بخوانــد ،بفهمــد و جملههــای دیریــاب یــا احیان ـاً نادرســت را بــه جملههایــی روشــن و
درســت تبدیــل کنــد .در ایــن منظــر کار ویراســتاران بــه کار منتقــدان مانــده اســت.
 .1فرهنگ فارسی معین
 .2فرهنگ فارسی معین
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ویراســتار افــزون بــر ،داشــتن آگاهیهایــی دربــاره شــیوهنامهاش بایــد زبانــش را خــوب
بشناســد و ای ـن حساســیت ذهنــی را داشــته باشــد تــا در رویارویــی بــا هرگونــه خــاف
قاعــده واکنــش نشــان داده ،آن را بــر نحــو زبــان تطبیــق دهــد .آشــنایی بــاروح زبــان و
دســتور زبــان در ایــن بخــش الزم بــه نظــر میرســد .کاربردهــای مکــرر و نادرســت زبــان
حساســیت گویـشوران را نســبت بــه آن کاربــرد نادرســت کــم کــرده ،گاه از بیــن میبــرد و
پدیــد ه «غلــط مصطلــح» رخ میدهــد؛ یکــی از وظایــف ویراســتار تبدیــل ایــن نادرس ـتها
بــه درســت اســت .ایــن کاربردهــای نادرســت به ویــژه در حیطـهی نحــو ،آســیبهایی جدی
بــه زبــانزده ،گاه تفهیــم و تفاهــم را کــه از مهمتریــن وظایــف زبــان اســت ،مختــل میکنــد.
 6-8-2مهمترین نکتههای ویرایش
داشــتن شــیوهنامهای مطالعــه شــده و درســت ،یکدســت بــودن تمــام متــن و انطبــاق
آن بــا شــیوهنامه .زبــان پدیــدهای زنــده و لغزنــده اســت و شــاید دادن حکمــی جزمــی
دربــارهی آن درســت نباشــد ولــی ویراســتار موظــف اســت ،بامطالعــه در شــیوهنامههای
موجــود مناس ـبترین را برگزیــده ،بــا توجــه بــه روح زبــان تــا جایــی کــه ممکــن اســت
نوشــته را یکدســت کــرده و بــر شــیوهنامه منطبــق ســازد .از دیگــر ســو ویراســتار بایــد
مخاطــب اثــر را نیــز ازنظــر دور نداشــته ،نیازهــای او را نیــز تــا جایــی کــه در حیطــه
اختیــارش اســت ،بــرآورد.
 7-8-2انواع ویرایش
تخصصی ،محتوایی ساختاری ،زبانی و فنی
 1-7-8-2ویرایش تخصصی
اثــر علمــی پژوهشــی در ســطح دانشــگاهی ،اگــر تألیفــی باشــد ،بــه ویرایــش تخصصــی
نیــاز دارد .ویراســتار تخصصــی ،بایــد در آن شــاخه از علــم در حــد یــا گاه باالتــر از نویســنده
باشــد تــا متــن را ازنظــر علمــی ســنجیده و آنچــه را کــه نادرســت میپنــدارد ،پــس از
مشــورت بــا نویســنده اصــاح کنــد .در اثــر ترجم ـهای نیــز ویراســتار بایــد بــه زباناصلــی
نوشــته تســلط داشــته ،متــن را بــا اصــل تطبیــق دهــد .در اثــر اقتباســی نیــز او بایــد اصــل
اثــر را بازشــناخته نویســنده را بــه ارائ ـه ارجاعهــای درســت دعــوت کنــد.
 2-7-8-2ویرایش محتوایی ساختاری (مهندسی متن)
در ویرایش محتوایی ساختاری ،کارهایی از انواع زیر ممکن است انجام گیرد:
 -حذف ،کمکردن یا تلخیص مطلب
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 تبدیل ،اصالح ،تعدیل ،توضیح افزایش بازبینی و تصحیح برقرار ساختن نظم و ترتیبویراســتار بــا توجــه بــه متــن و در برخــورد بــا نیــاز متــن و مخاطــب از ایــن شــیوهها
بهتناســب اســتفاده میکنــد.
 3- 7-8-2ویرایش زبانی
رفــع خطاهــای دســتوری ،اصــاح انحــراف از زبــان معیــار ،زدودن ابهــام و تعقیــد بــرای
رســیدن بهروشــنی و سالســت بیــن ،حــذف کلمههــای نازیبــا بــرای وقــار بخشــیدن بــه
کالم؛ همچنیــن از میــان بــردن ناهمواریهــا و ناهماهنگیهــای ســبکی.
در ویرایــش زبانــی ،محدودیتهایــی وجــود دارد کــه در مــورد تصحیــح انتقــادی متــن
بــه اوج میرســد .ویراســتار همــواره بایــد مدنظــر داشــته باشــد ،نوشــته از آن صاحــب اثــر
اســت و بــه نــام او منتشــر میشــود؛ بنابرایــن حــق ایــن اســت کــه بــه زبــان خــود او یــا
بــه زبانــی کــه پســند اوســت ،باشــد .ویراســتار مجــاز نیســت؛ ســبک بیــان صاحــب اثــر را
تغییــر دهــد.
4-7-8-2ویرایش فنی
اینگونــه ویرایــش بیشتــر جنب ـهای صــوری دارد و بــه اثــر نظــم و آراســتگی میدهــد.
اثــر در پرتــوی ویرایــش فنــی ،ارزش تــازهای پیــدا میکنــد و در همــان نــگاه نخســت
خواننــده را جــذب میکنــد و ایــن بــاور را در او بــه وجــود مـیآورد کــه بــا کاالی فرهنگــی
مرغوبــی ســروکار پیداکــرده اســت .در ویرایــش فنــی ،کارهایــی بــه شــرح زیــر انجــام
میگیــرد:
 یکدست کردن شیوه امال اعمال قواعد کاربرد نشانههای فصل و وصل یکدست کردن ضبط اعالم و اصطالحات آوانویسی ،حرف نویسی ،اعرابگذاری ،کاربرد اختصاریها و رمزها تنظیم پانوشتها وارسی ارجاعات -اعمال قواعد کاربرد اعداد و ارقام
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 تنظیم شرح جدولها ،نمودارها ،نقشهها و تصویرها تنظیم فرمولها درجهبندی عنوانها و تعیین فاصلهها تهیهی فهرست راهنما و دیگر فهرستها وارسی و تنظیم صفحههای واژهنامه تهیهی صفحههای عنوان ،حقوق ،عنوان التینی تهیهی عنوان روی جلد و عنوان التینی پشت جلد.1
 5-7-8-2نکاتی درباره ویراستاری
اعمــال ســلیقه غیرضــروری توســط ویراســتار بــه متــن مــوردی اســت کــه در آن نظــر
شــخصی ویراســتار بــه برنامــه و رویــه و نظــر مؤلــف تحمیــل میشــود .ایــن عمــل خــارج
از اصــول حرف ـهای و قواعــد ویرایــش علمــی هســت کــه میتوانــد باعــث ایجــاد مناقشــه
میــان مؤلــف و ویراســتار شــود .و گاهــی برخــی نویســندگان قبــل از ســپردن متــن بــه
ویراســتار تأکیــد میکننــد کــه اعمالنظــری از ســوی ویراســتار صــورت نگیــرد .ممکــن
اســت اعمــال دخــل و تصــرف بــه متــن بــه دالیــل زیــر بــروز کنــد.
الــف -عــدم درک صحیــح مطلــب و تغییــر محتــوا کــه بــه تصــور ویراســتار نزدیــک کردن
مطلــب بــه صحــت هســت گاهــی بــروز میکنــد .ممکــن اســت ایــن تغییــرات اصالــت متــن
را دچــار خدشــه کنــد و از زبــان ویراســتار مطلبــی را بیــان کنــد کــه هرگــز بــا نویســنده
نســبت نداشــته اســت.
ب -گاهــی ویراســتار محتــوای متــن را بــه ســمتی میبــرد کــه سمتوســوی فکــری
شــخصی وی هســت .گاهــی ممکــن اســت ایــن عمــل بــه صورتــی ظریــف و خــاص صــورت
بگیــرد کــه درک آن بهســادگی میســر نیســت .هیــچ توافــق قطعــی و قانونــی دربــاره
میــزان دخالــت ویراســتار وجــود نــدارد و صرفـاً یــک قاعــده حرفـهای بــر اســاس توانایــی و
دقــت ویراســتار میباشــد .امــا بــه نقلــی از یکــی از محققیــن کارکشــته نبایــد درمجمــوع
اعمالنظــر ویراســتار بــه متــن بیــش از  ۲۵درصــد شــود.
ج -نهایت ـاً میتــوان گفــت کــه یــک ویراســتار بهمنظــور بهبــود ســاختار یــک اثــر بــرای
انتقــال بهتــر تفکــرات مؤلــف مجــاز بــه اعمــال نظراتــی در متــن یــا اثــر میباشــد.

 .1ویرایش و ویراستاری ،گروه علمی ،پژوهشی ،آموزشی و مشاورهای علم ماwww.ElmeMa.com ،
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 9-2بایگانی در تاریخ شفاهی (آرشیو)

1

کلیات
امــروزه تاریــخ شــفاهی بهعنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم و مؤثر در پژوهشهــای تاریخی
مطــرح بــوده و مهمتریــن رکــن آن مصاحبــه میباشــد .ایجــاد تاریخ شــفاهی یکــی از وظایف
حســاس مراکــز آرشــیوها میباشــد .مجموعــه اســناد گاه بــه دالیــل مختلــف دارای نواقص یا
حــاوی تناقضاتــی اســت کــه بــا پژوهــش از طریــق تاریــخ شــفاهی بایــد رفع شــود .بســیاری
از مراکــز آرشــیوی در راســتای تکمیــل اســناد مکتــوب خــود پرداختهانــد .اگرچــه آشــنایی
تاریــخ شــفاهی در کشــور ایــران بــه مفهــوم جدیــد آن عمدتــاً بــه مهرومومهــای اولیــه
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و کوشـشهای افــراد بــا مؤسســات و نهادهــای داخــل و
نیــز برخــی مؤسســات خــارج از کشــور بازمیگــردد ،امــا چنــدی اســت رونــد گــردآوری و
انتشــار مجموعههایــی بــا عنــوان تاریــخ شــفاهی شــتاب گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه آرشــیو
مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی بایــد مدنظــر داشــت کــه تربیــت متصدیــان آرشــیوهای
حرفـهای ،راهــی بهســوی پیشــرفت و توســعه آرشــیو و دسترســی آســان بــه مطالــب یــک
نیــاز مهــم میباشــد .مســایل فراوانــی همچــون مدیریــت آرشــیوها ،رابطــه دسترســی و
حفاظــت ،شــیوه اســتفاده از مطالــب و مصاحبههــای آرشیوشــده ،شــیوههای بهتــر اســتفاده
از منابــع آرشــیوی در چگونگــی ســازماندهی و شــیوه آرشــیو نمــودن مدنظــر میباشــد.
2
 1-9-2معنی لغوی آرشیو
آرشــیو بــه [ فــر( ] .اِ ).بایگانــی ،جایــی کــه اســناد ،پروندههــا ،اوراق و ماننــد آن حفــظ
شــود ،معنــی و تعریفشــده اســت.
فرهنگســتان ادب فارســی ،بــرای آرشــیو معــادل «بایگانــی» را بــرای ایــن کلمــه قــرار
داده اســت .ایــن کلمــه در بیــن مــردم رایــج شــده اســت و دلیــل آن بــه کاربــرد زیــاد آن
در ســازمانها و ادارات بازمیگــردد .البتــه ایــن مســئله را نبایــد ازنظــر دور داشــت کــه
کاربــرد زیــاد ایــن معــادل ســبب نشــده اســت کــه بهطــور کامــل کلمــه «آرشــیو» از بیــن
لغتهــای مــردم حــذف شــود و تنهــا از کاربــرد ایــن کلمــه کاســته اســت .کلمــه «بایگانــی»
در متــون قدیــم دیــده نمیشــود و جــزء کلمــات ساختهشــده توســط فرهنگســتان زبــان
و ادب فارســی اســت.
 .1ســبزی پــور ،مجیــد ،غالمرضــا فدایــی ،جایــگاه تاریــخ شــفاهی در مدیریــت یادمانهــا ،مجلــه کتابــداری ،دفتــر چهــل و
هشــتم ،پاییــز و زمســتان  ،1387ص8
 .2فرهنگ فارسی معین
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 2-9-2معنی اصطالحی آرشیو
واژه آرشــیو ریشــه التین-یونانــی دارد و تقریبــاً در همــه زبانهــای کنونــی جهــان،
بــا اندکــی تفــاوت در تلفــظ ،بهصــورت یکســان بــه کار مــیرود؛ بــه گونــهای کــه در
انگلیســی آرکایــو ( ،)archiveدر فرانســه آرشــیو ( ،)archiveدر ایتالیایــی آرچیویــو
( ،)archivioدر اســپانیایی ( ،)archiveدر آلمانــی آرچیــوا ( ،)archivدر هلنــدی
آرشیشــف ( ،)archiefدر روســی آرفیــو ،در ماالیایــی آرکیــب ،در عربــی آرشــیف ،در
لهســتانی آرکــیوو ( )archiwowو در زبانهــای دیگــر نیــز واژههــای از همیــن دســت
گفتــه میشــود .بــا ایــن اقبــال بینالمللــی ،واژه آرشــیو در تمامــی ایــن زبانهــا ،معانــی
و مفاهیــم زیــر را دارا میباشــد:
الف -بایگانی کردن اسناد ،مدارک و سوابق
ب -مجموعــه ســوابقی کــه در چرخــه اداری وزارتخانههــا ،ســازمانها ،شــرکتها،
نهادهــا ،خانوادههــا و حتــی در نــزد افــراد ایجــاد و بــرای اســتفاده و مراجعــه بعــدی بــه
آنهــا ،نگهــداری میشــوند.
 3-9-2پیدایش تاریخی آرشیو
نخســتین آرشــیو دولتــی فیلــم ،پــس از ملــی شــدن صنعــت ســینما در شــوروی
ســاخته شــد و ســینما گــران ،اقــدام بــه گــردآوری فیلــم و حفــظ و نگهــداری آنهــا
کردنــد .از نخســتین آرشــیوهای فیلــم در بخــش خصوصــی ،میتــوان از آرشــیو فیلــم
فرانســه و بخــش فیلــم مــوزه هنرهــای نویــن در نیویــورک نــام بــرد .در پایــان دوره
ســینمای صامــت بــود کــه در ســطح بینالمللــی جنبشــی چشــمگیر بهمنظــور
گــردآوری و حفــظ و نگهــداری فیلــم بهعنــوان میــراث فرهنگــی بشــر ،آغــاز شــد.
اگرچــه آرشــیوداری دیــداری و شــنیداری ،آغــاز رســمی نداشــت و بــه مــوازات رشــد
نهادهــا و دانشــگاهها در ســیری طبیعــی پدیــدار شــد ،امــا از دهــه 1930م .بــه بعــد ،ایــن
آرشــیوها بــا تشــکیل انجمنهــای حرفــهای بینالمللــی بــه نمایندگــی از رســانههای
مربــوط بــه خــود ،هویــت آشــکارتری پیــدا کردنــد.
2
 4-9-2آرشیودار دیداری و شنیداری
بهمنظــور شــرح ویژگیهــا ،بیــان رابطــه یا مقایســه میان چنــد مفهوم ،در ابتدا الزم اســت
1

 .1کیانی هفت لنگ ،کیانوش ،گنجینه اسناد شماره  ،59پاییز  ،1384ص 3
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تعریفــی از مفهــوم موردنظــر ارائــه شــود ،تــا ذهن خواننــده را ،به سمتوســوی مطلــب اصلی
ســوق دهــد .امــا نخســت تعریفــی کلــی از آرشــیوهای دیــداری و شــنیداری ارائــه می شــود:
«آرشــیو دیداری و شــنیداری ،ســازمان یا بخشــی از ســازمان اســت که برای فراهم کردن
امــکان دسترســی بــه مجموعهای از اســناد دیداری و شــنیداری و میراث دیداری و شــنیداری
از طریــق مجموعهســازی ،مدیریــت ،نگهــداری و ترویــج ،مأموریــت یــا حکــم قانونــی دارد».
برخــی از آرشــیوها ،تنهــا بــر یــک رســانه متمرکزنــد :مانند آرشــیو رادیو و آرشــیو تلویزیون.
در حالــی کــه برخــی چندرســانهای محســوب میگردنــد .برخــی تنهــا بــه موضوعــات
خاصــی ماننــد آرشــیو تاریــخ معاصــر ،و برخــی بــه گــردآوری منابــع در همــه موضوعــات،
بهمنظــور حفــظ میــراث فرهنگــی کشــور خــود نظیــر آرشــیوهای ملی دیــداری و شــنیداری
میپردازنــد .ازنظــر خطمشــی دســترس پذیــری ،پــارهای از آرشــیوها تنهــا دسترســی
مراجعــان داخلــی را فراهــم میکننــد و پــارهای ،بــه عمــوم مــردم خدمــات ارائــه میدهنــد.
ســازمانهای آرشــیوی هماننــد کتابخانههــا ،نیازمنــد افــرادی در نقــش اطالعرســان،
مشــاور یــا بــه عبــارت دیگــر ،همیــار کاربــر هســتند .لــذا حضــور فــردی در نقــش آرشــیودار
دیــداری و شــنیداری بهمنظــور اشــاعه اطالعــات کــه امــروزه در ســازمانهای آرشــیوی
در کنــار انجــام دیگــر وظایــف ،یکــی از مهمتریــن وظایــف ایــن افــراد شــمرده میشــود
بیشازپیــش احســاس میشــود .اگرچــه نقــش آرشــیودار تــا حــدود بســیاری هماننــد
نقــش کتابــدار تلقــی میگــردد ،امــا بــه دلیــل مهجــور مانــدن ســازمانهای آرشــیوی در
نــزد کاربــران نســبت بــه کتابخانههــا ،حضــور افــرادی باقابلیتهــای خــاص ،بهمنظــور
ترویــج فرهنــگ اســتفاده از منابــع آرشــیوی در تحقیقــات ،بســیار مهــم بــه نظــر میرســد.
اگرچــه هنــوز تعریــف مشــخصی دربــاره آرشــیودار در ایــن حــوزه وجــود نــدارد و حتــی
عضویــت هــر فــرد ،نهــاد و ســازمان یــا شــرکت عالقمنــد در «آمیــا» (انجمــن آرشــیوداران
تصویــر متحــرک)« ،بــدون داشــتن شــرط صالحیــت حرف ـهای در امــر آرشــیوداری» ،آزاد
اســت و عضویــت در «یاســا» (انجمــن بینالمللــی آرشــیوهای صــدا و دیــداری  -شــنیداری)،
چــه بــرای «افــراد حرف ـهای و درگیــر در کار آرشــیوها و چــه دیگــر نهادهایــی کــه اســناد
شــنیداری یــا دیــداری را نگــه میدارنــد و چــه اشــخاصی کــه بــه هدفهــای ایــن انجمــن
بهشــدت عالقهمنــد هســتند ،آزاد اســت ».امــا میتــوان تعریــف پیشــنهادی را دربــاره
آرشــیودار دیــداری و شــنیداری ،بهصــورت زیــر ارائــه کــرد:
آرشــیودار دیــداری و شــنیداری ،فــردی اســت کــه مــدرک رســمی دارد یــا صالحیتــش
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در همــان ســطح تأییدشــده اســت ،یــا در ســطحی حرفـهای در تشــکیالت آرشــیو دیــداری
و شــنیداری ،در فراینــد توســعه ،اداره ،نگهــداری یــا دســترسپذیر کــردن مجموعــه آن
آرشــیو یــا ارائــه خدمــات بــه مراجعانــش ،مشــغول بــه کار اســت.
بازبینــی ،آمادهســازی ،ردهبنــدی ،مهارتهــای کار بــا ابزارهــا و دســتگاههای
فنــی ،چــه بهمنظــور مرمــت مــواد دیــداری و شــنیداری و چــهکار بــا آنهــا بهمنظــور
اســتفاده ،بررســی و مرمــت فیلمهــا ،نوارهــای مغناطیســی و دیس ـکهای نــوری ،ازجملــه
مهارتهــای موردنیــاز آرشیویســتهای دیــداری و شــنیداری اســت کــه میبایــد
بهعنــوان شــاخصههای اصلــی آرشیویســت ،در تعریــف مذکــور گنجانــده شــود.
1
5-9-2وظایف عمده سازمانهای آرشیوی دیداری و شنیداری
آرشــیوهای دیــداری و شــنیداری ،وظایفــی هماننــد کتابخانههــا بــر عهدهدارنــد.
باوجــود تشــابه بســیار ایــن وظایــف ،عمــق هرکــدام از ایــن وظایــف در ایــن دو ســازمان
بــا همدیگــر متفــاوت اســت .انتخــاب و تهیــه منابــع ،فهرستنویســی و ردهبنــدی ،حفــظ
و نگهــداری ،امانــت و خدمــات مرجــع ،دبیــرش و ســندداری ،گــردآوری و ســازماندهی
مــدارک ،از مهمتریــن وظایــف ســازمانهای آرشــیوی شــمرده می شــود .اگرچــه امــروزه
نقــش ســازمانهای آرشــیوی بهعنــوان اشــاعه دهنــدگان اطالعــات تثبیتشــده اســت،
امــا یکــی از مهمتریــن وظایــف ایــن ســازمانها در کنــار اشــاعه اطالعــات ،حفــظ و
نگهــداری منابــع موجــود اســت .لــذا لــزوم توجــه بــه ایــن وظیفــه ،از عمــق بیشــتری در
ســازمانهای آرشــیوی نســبت بــه کتابخانههــا ،بــا توجــه بــه منحصــر بــه فــرد بــودن
منابــع ،دیــده میشــود.
6-9-2تاریخ شفاهی و آرشیو
تاریــخ شــفاهی بــدون داشــتن آرشــیو کار بیحاصلــی اســت .نظــام آرشــیو یــک نظــام
علمــی ،و درحرکــت بهســوی یکپارچــه شــدن اســت .در دهــه گذشــته تــاش شــده اســت
تــا بخــش زیــادی از ایــن آرشــیوها بــه فضــای مجــازی راهیافتــه و آســانتر در اختیــار
عالقمنــدان و پژوهشــگران قــرار گیــرد.
 7-9-2نحوه نگهداری ویدئو در بایگانی
ســعی کنیــد محیــط نگهــداری نوارهــای ویدیوئــی دارای دمــای  ۲۰-۲۵درجــه
ســانتیگراد و رطوبــت نســبی  ۵۵درصــد باشــد.
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الف -نوار ویدیوئی را همیشه در جعبه مخصوص نگهداری کنید.
ب -از سـروته قـرار دادن نـوار ویدئـو در داخـل بسـته خـودداری کنیـد (قسـمت لبه نوار
دارای محافـظ متحـرک بایـد در سـمت داخل جعبه قرار داشـته باشـد).
ج -از روان بودن چرخدندهها اطمینان حاصل کنید.
د -از قـرار دادن نوارهـای ویدیوئـی مسـتعمل و ناقـص ،کثیـف ،دارای پارگـی و ترمیـم،
چروکیدگـی و  ...داخـل ویدئـو خـودداری کنید.
هــ -در هنـگام ضبط بر روی نوار ویدئو سـعی کنید در قسـمت ابتـدا و انتهای آن تکهای
اضافـی قـرار گیرد تا ضمن افزایش طول عمر نوار ،از آسـیب دیدن ویدئو نیز جلوگیری شـود.
و -منابـع حرارتـی و رطوبتـی ماننـد رادیاتـور ،شـوفاژ ،تابـش خورشـید ،کولرهـای آبـی،
سـماور و  ...باعـث آسـیب دیـدن نوارهـای ویدیوئـی میشـود.
ز -گردوغبـار ضمـن کاهـش کیفیـت تصویـر و صـدا بـه هـد ویدئـو آسـیب میرسـاند ،با
نگهـداری نوارهـای ویدئـو در فضاهـای دربسـته از صدمـه دیـدن آن جلوگیـری نمایید.
ح -در هنگام ضبط نوار ویدئو سعی کنید در ابتدا و انتهای نوار همیشه تکهای خالی در نظر
گرفته شود تا ضمن افزایش طول عمر نوار به قسمتهای مکانیکی ویدئو ،بار اضافی وارد نشود.
ط -سـعی کنیـد بـا پایـان نمایـش تصویری و شـروع قسـمت خالـی قبل از آنکـه نوار به
انتهـا برسـد آن را خـارج کنید ،زیرا با تمام شـدن طول نوار ممکن اسـت چرخش ایجادشـده
توسـط چرخدندههـا باعـث کشـیدگی یـا پاره شـدن قسـمت اتصـال نوار بـه چرخدنده شـود
و بـه موتـو ویدئو نیـز در درازمدت آسـیب وارد کند.
ی -از تماس انگشت به سطح نوار خودداری کنید.
ک -نوارهـای ویدئـو ،ضبطصـوت و ضبـط مغناطیسـی را در محیطهـای دارای حـوزه
الکتریکـی و آهنربایـی و یـا مجـاورت لـوازم دارای قـدرت یادشـده قـرار ندهیـد.
ل -تا حد امکان از قفسههای فلزی برای نگهداری اینگونه نوارها استفاده نکنید.
 8-9-2تقسیمبندی ویدئو
ویدئـو بهعنـوان سـینمای خانگـی ازلحـاظ کارآئـی ،بـدون در نظر گرفتن نشـان کارخانه
سـازنده و مـدل بـه ترتیـب افزایش قیمت بهشـرح زیر اسـت.
الـف -ویدئـو پخـش :تنها یک قابلیت پخش نوارهـای ویدئو را دارد .بیشـترین آمار وجود
ویدئـو در میـان خانوارهـای مربـوط بـه ایـن بخـش اسـت .از ویژگیهـای ایـن نوع ،سـادگی
سـامانه ،هزینـه کـم برای خرید و اسـتهالک کمتر باشـد.
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ب -ویدئـو پخـش و ضبـط بـدون تیونـر :علاوه بـر توانائی پخـش ویدیوئی ،امـکان ضبط
برنامههـای تلویزیونـی از طریـق خروجـی تلویزیون را دارد .ایـن نوع ویدئو را نیـز میتوان در
ضبـط نوارهـای ویدئـو با کمـک یک ویدیوئـی دیگر بـه کار گرفت.
ج -ویدئـو پخـش و ضبـط بـا تیونـر :ویدئـو بـا مشـخصات فنـی یادشـده قابلیـت ضبـط
برنامههـای تلویزیـون را بهصـورت مسـتقل و برنامهریزیشـده زمانـی را دارد.
در همیـن تقسـیمبندی نیـز ویدئوهـای حرفـهای برای کاربردهـای آتلیـهای و ویرایش صدا
و تصویـر نیـز گنجاندهشـده اسـت کـه بـا توجه بـه قیمت بـاال ،پیچیدگـی بهـرهوری و دارای
دامنـه مصـرف اسـتفاده در خانوادهها هسـتند
1
 9-9-2آرشیو و نحوه نگهداری از لوحهای فشرده
نحوه نگهداری از  CDها و  DVDها
الف -دیسکها نباید بهطور مداوم و متوالی تمیز شوند.
ب -اولیـن کار بـرای تمیـز کـردن ایـن اسـت که با فوت کـردن گردوخاکهـا از روی آنها
برداشته شوند.
ج -برای تمیز کردن سـطح دیسـکهایی که کثیف شـده یا اثرانگشـت بر روی آن اسـت
از هیـچ ماده یا حالل شـیمیایی اسـتفاده نکنید.
د -از دستمالهای مخصوص لنز دوربین و یا عینک برای تمیز کردن دیسکها استفاده نکنید.
هــ -کثیفـی ،اثر انگشـت ،مـواد خارجی و لکههای روی دیسـکها را بهوسـیله یکپارچه
نـرم تمیز که پـرز ندهـد پاککنید.
و -سـعی کنیـد از آب بـرای تمیـز کردن اسـتفاده نکنید ،اما اگر مجبور هسـتید ،بهآرامی
بـا چنـد قطـره آب مقطر و یکپارچه نرم بـدون پرز ،ایـن کار را انجام دهید.
ز -هرگـز دیسـکها را بهصـورت چرخشـی تمیـز نکنیـد بلکه باید دیسـکها را از سـمت
داخـل بـه سـمت لبههای بیـرون تمیز کـرد ،چون تمیـز کردن بهصـورت چرخشـی میتواند
اثراتـی بـر روی شـکافهای( )Trackاطالعاتی که توسـط لیزر ایجادشـده بگذارد.
ح -از تمیز کردن طرف بر چسبدار دیسکها خودداری کنید.
ط  -بعد از تمیز کردن دیسکها از آنها کپی بگیرید.
ی  -هرگز دیسکها را تا و خم نکنید.
ک  -هرگز اشیاء سنگین را روی دیسکها قرار ندهید.
 .1معاونت آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،خدمات آرشیو ملیwww.nali.ir ،
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ل -هرگـز قسـمت بـر چسـبدار روی دیسـکها را نکنیـد ،چـون این کار ممکن اسـت به
شـکافهای ( )Trackاطالعاتی آسـیب برساند.
م -هرگـز روی محـل اطالعـات خواندنی دیسـکها (قسـمت شـفاف)چیزی ننویسـید و یا
عالمتـی نگذارید.
ن -اگر شما ناچار به عالمتگذاری روی دیسکها هستید از ماژیکهایی که دارای جوهرهایی
با ماندگاری طوالنی هستند ،استفاده نکنید فقط روی قسمت بر چسبدار دیسکها بنویسید.
س -هرگز از برچسـبهای چسـبدار اسـتفاده نکنید ،چون ممکن اسـت این برچسـبها
کثیـف شـده ،ورقه یا لوله شـوند و در هنگام خواندن دیسـکها ،مشـکل ایجـاد نمایند.
ع -بعـد از اسـتفاده از دیسـکها نگذاریـد کـه در دسـتگاه پخـش بماننـد ،چـون این کار
باعـث گـرم شـدن دیسـکها و در نهایت آسـیب رسـاندن بـه آنها میشـوند.
جابجایی  CDها و  DVDها
الـف -قبـل از جابهجـا کـردن دیسـکها ،حتمـاً» از خشـک بـودن و تمیـز بـودن
دسـتهایتان مطمئـن باشـید.
ً
کاملا»
ب -هنـگام جابجـا کـردن دیسـکها از دسـتکشهای نیتریلـی یـا وینیلـی کـه
بهانـدازه دسـت شـما باشـند اسـتفاده کنیـد ،دسـتکشهای نخـی بـرای ایـن کار مناسـب
نیسـتند ،زیـرا ممکـن اسـت الیاف نخ بر روی سـطح دیسـک باقـی بماند و یا چربی انگشـتان
از الیـاف دسـتکش نخـی عبـور کـرده و به سـطح دیسـک نفـوذ کند.
ج  -در هنگام جابجایی دیسکها آنها را از لبه بیرونی و یا از سوراخ وسط آن در دست بگیرید.
د  -هرگز سطح شفاف دیسکها را لمس نکنید.
آرشیو  CDها و  DVDها
الـف  -هرگـز دیسـکها را در محلهایـی بـا درجـه رطوبـت و گرمـای باال و یـا محلهایی
کـه دارای نوسـانات دما و رطوبت هسـتند ،نگهـداری نکنید.
ب  -دیسـکها بایـد در محیطـی تاریـک ،سـرد و خشـک و دارای هـوای تمیـز نگهداری
شوند.
ج  -هرگـز دیسـکها را بـدون پوشـش نگهـداری نکنید و آنهـا را در جعبههای مخصوص
دیسـکها قرار دهید.
د -دیسـکها بایـد بهصـورت عمودی(ماننـد کتـاب)در جعبههـای پالسـتیکی مخصـوص
دیسـک در قفسـهها نگهداری شـوند.
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هـ -بعد از استفاده از دیسکها حتماً» آن را به جعبه نگهداری برگردانید.
و -جعبههـای دیسـکها نبایـد بهطـور خیلـی فشـرده و یـا برعکـس خیلـی آزادانـه روی
قفسـهها قـرار گیرند.
ز -قفسـههای دیسـکها بایـد بهانـدازه کافـی محکـم باشـد تـا تحمـل وزن دیسـکها را
داشـته باشد.
ح -از نسـخههای آرشـیوی واصلـی بایـد کپـی تهیـه شـود و در محلهـای جداگانـهای
نگهداری شـوند.
ط -هرگـز لوحهـای فشـرده را در مجـاورت دسـتگاههایی کـه میـدان مغناطیسـی تولیـد
میکننـد ،نگهـداری نکنید ،زیرا میدان مغناطیسـی باعـث از بین رفتن اطالعات ذخیرهشـده
میشود.
ی -از قفسـههای ثابـت و یـا متحـرک فلـزی بـا روکشـش لعـاب اسـتفاده کنیـد ،زیـرا
اسـتفاده از قفسـههای چوبـی بـه دلیـل تولیـد گازهـای اسـیدی برای دیسـکها ضـرر دارد.
1
10-9-2آرشیوهای دیداری و شنیداری و چالشهای آن
بـا پیدایـش منابـع دیداری و شـنیداری ،بشـر توانسـت در کنـار ارائه مطالب خـود در قالب
نوشـتار ،مفهـوم و منظـور خـود را عینیتر و آسـانتر بـه دیگـران منتقل کند.اگرچـه منابعی
همچـون عکـس و نـوار کاسـت ،نخسـت بـرای اسـتفاده در زمـان تولید خـود به وجـود آمد،
امـا لـزوم حفـظ و نگهـداری آنها بهمنظـور ارائه به نسـلهای بعـدی ،کمکم احسـاس گردید.
بنابـر همیـن نیـاز ،ابتـدا آرشـیوهای دولتـی و بعـد هـم آرشـیوهای خصوصی تأسـیس شـد.
سـازمانهای آرشـیوی ،باگذشـت زمـان متوجـه شـدند کـه تنهـا نگهـداری اینگونـه منابـع
بهمنظـور ارائـه بـه نسـل بعـد ،نمیتوانـد ماهیـت و ارزش اصلـی این منابع را روشـن سـازد.
لـذا وظیفـه اشـاعه اطالعـات در کنـار وظایف مهم دیگـر موردتوجه قـرار گرفـت و هماکنون،
سـازمانهای آرشـیوی گوناگونـی در ایـن حوزه ،آمـاده خدمترسـانی در سـطوح متفاوت به
مراجعهکننـدگان هسـتند .در کنـار مزیتهـای فراوانـی کـه اینگونـه منابع در ارائـه خدمات
بـه کاربـران داشـتهاند ،اگـر مشـکالت و چالشهـای مرتبـط بـا ایـن حـوزه را سـازمانهای
حرفـهای مرتبـط برطـرف نکنند ،ممکن اسـت به همـان اندازه هم بـرای کاربـران و هم برای
آرشـیودارها مشـکلآفرین باشـند.
 .1فهیمــی فــر ،ســپیده ،مشــکالت و چالشهــای آرشــیوهای شــنیداری و دیــداری در ایــران ،فصلنامــه گنجینــه اســناد ،شــماره
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 1-3کلیات

در بیان تعهد هیئت معارف جنگ به تاریخ
هیئــت معــارف جنــگ ،یــادگار جــاودان شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،در تــداوم
راه آن پرچــمدار جبهههــای نبــرد حــق علیــه باطــل« ،ثبــت ،ضبــط و انتقــال میــراث
پربهــای ســالهای حماســه و ایثــار ،ناگفتههــای تاریــخ پرافتخــار دفــا ع مقــدس ،روایــت
شــکوهمند فتــح ،غیــرت و ایســتادگی و انعــکاس بلنــد نــدای مظلومیــت مجاهــدان فــی
ســبیلا ...در حســاسترین مقاطــع تاریــخ ایــن ســرزمین» را باهمتــی عالــی ،ارادهای
خســتگیناپذیر و تالشــی پردامنــه ،در ســرلوحه فعالیتهــای خویــش قــرار داده اســت.

 2-3ارتباط بنیادین ارکان هیئت معارف جنگ و تاریخ شفاهی دفاع مقدس

اعتبــار یــک پژوهــش تاریخــی و اســتناد آن بــه روایــت متقــن ،در ارجــاع آن بــه منابــع
دســته اول و کنتــرل پــروژه تحقیقاتی(مدیریــت زمــان و منابــع مالــی و انســانی) درگــرو
ـانی تاریــخ شــفاهی اســت .بــه
تاریخنــگاری بــا حفــظ اولویـ 
ـت در مراجعــه بــه منابــع انسـ ِ
ـی خاطــرات و گنجینــه اســناد شــفاهی نیروهــای مســلح ،نقــد صحیــح
ایــن اعتبــار ،بازخوانـ ِ
و منصفانــه و در نهایــت ارائــه روایــت دقیــق ،مســتند و قابــل دفاعــی از میدانهــای نبــرد
حــق علیــه باطــل ،درگــرو ثبــت و ضبــط تاریــخ شــفاهی ،معاصــر بــا دوران حماســه ،یــا در
دوره طالیــی حیــات راویــان جبهههــای جنــگ اســت.
ایــن رویکــرد کــه اولویتدهــی ثبــت و ضبــط خاطــرات در سلســلهمراتب و ارکان
تصمیمگیــری در حــوزه دفــاع مقــدس را توجیــه میکنــد ،درگــرو مدیریــت و مهندســی
مصاحبــه در جهــت بهرهگیــری هرچــه بیشــتر از زمــان و مدیریــت منابــع مالــی اســت.
ارتبــاط بنیادیــن ارکان ارتــش در جمهــوری اســامی بــا جنــگ و حماســه هشــت ســال
دفــاع مقــدس کــه برآمــده از ماهیــت دفاعــی ارتــش حــزباهلل ،اطالــه جنــگ ،دشــمن،
اهــداف و نیــات او بــود ،تدویــن تاریــخ را در قالــب شــفاهی اجتنابناپذیــر میکــرد.
در تحقــق ایــن مهــم و بهمــوازات ثبــت تاریــخ جنــگ در قالــب انتشــار اســناد مکتــوب
جنــگ از ســوی ســازمانهای مربوطه(بــا حفــظ مالحظــات سیاســی  -اطالعاتــی  -نظامــی
و ،)...کارگــروه تاریــخ شــفاهی هیئــت معــارف جنــگ ،ثبــت تاریــخ روزهــای دفــاع در مقابــل
تهاجــم دشــمن را در قالــب مصاحبــه شــفاهی در دســتور کار قــرار داده و همزمــان ،بــا ســیر
مراحــل اداری و تبــادل اطالعــات بــا ســایر ســازمانها و مراکــز اســناد و آرشــیوهای مرتبــط
بــا حــوزه دفــاع مقــدس ،در رعایــت مالحظــات فــوق میکوشــد.
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ثمــره  23ســال تدویــن تاریــخ غرورآفریــن هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و مجاهــدت
شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،یــاران ،همرزمــان و همــکاران هیئــت معــارف از
بــدو تأســیس ،آرشــیو قابلتوجهــی از اســناد ارزشــمند اســت کــه نخســتین بــار ،در قالــب
تاریــخ شــفاهی روایــت حماس ـهآفرینی رزمنــدگان اســام را بازگــو میکنــد .مجموع ـهای
بینظیــر از صــدا و تصویــر و مســتند تاریــخ هشــت ســال جنــگ تحمیلــی در پیکــر
مصاحبــه ،مناظــره ،جلســات پرســش و پاســخ ،ســخنرانی ،نقــد کتــاب ،آلبــوم عکــس ،فیلــم،
مســتند و خبــر دفــاع مقــدس.

 3-3اهمیت تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس

تاریــخ شــفاهی دوران دفــاع هشتســاله ،یکــی از انــواع تاریــخ شــفاهی میباشــد کــه
دارای اهمیــت فراوانــی اســت .اگــر بخواهیــم دالیــل اهمیــت آن را موردبررســی و تحلیــل
قــرار دهیــم ،میتــوان بهصــورت خالصــه بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
الــف  -تاریــخ شــفاهی جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران ،بــه علــت اینکــه هنــوز زمــان
زیــادی از پایــان جنــگ نگذشــته اســت و آثــار و عالئــم جنــگ بهراحتــی قابلرؤیــت
اســت ،اهمیــت فراوانــی دارد.
ب  -اکثــر نیروهــای فعــال در دوران دفــاع هشتســاله در قیــد حیــات هســتند ،خصوصـاً
افــرادی کــه حتــی هشــت ســال دفــاع را در جبهــه بودنــد و دارای اطالعــات خوبــی هســتند.
ج  -برخــی از مناطــق کــه صحنــه نبــرد جنــگ تحمیلــی بــوده ،در حــال حاضــر بهصــورت
محافظتشــده باقیماندهانــد و در حقیقــت نــگاه بــه ایــن مناطــق ،خاطــرات رزمنــدگان
دفــاع علیــه هجــوم ارتــش عــراق بــه میهــن اســامی را زنــده میکنــد و حتــی میتواننــد
بــا قــرار گرفتــن در ایــن مناطــق ،خاطــرات را دقیقتــر و مســتندتر بیــان کننــد.
د  -بــه علــت طوالنــی بــودن جنــگ تحمیلــی در طــول هشــت
ســال دفــاع و تعــداد زیــاد شــهدا و بحــث ایثارگریهــای شــهدا ،ذکــر
خاطــرات جبهــه و جنــگ جذابیــت خــاص خــود را خواهــد داشــت.
ه  -ازآنجاکــه در جنــگ هشتســاله تحمیلشــده بــر ایــران ،عــاوه بــر تعــداد زیــاد
شــهیدان ،هــزاران جانبــاز و آزاده دوران دفــاع را هــم داریــم ،گفتگــو بــا ایــن نیروهــا و
بازنمــود اوضــاع جبهههــا و یــا حتــی اردوگاههــای اســیران ایرانــی و شــنیدن خاطــرات
شــفاهی ایــن ایثارگــران ،جذابیــت خاصــی خواهــد داشــت.
و  -ذکــر خاطــرات خانــوادۀ شــهیدان از دوران دفــاع و بیــان ویژگیهــای ممتــاز آنهــا،
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میتوانــد نقــش مهمــی در ترویــج فرهنــگ شــهادت و ایثارگــری داشــته باشــد.
ز  -بــه علــت اینکــه نزدیــک بــه ســه دهــه از پایــان جنــگ گذشــته اســت ،بســیاری از
خاطــرات و ناگفتههــای دوران جنــگ کــه آن زمــان امــکان بیــان آنهــا بــه لحــاظ گوناگــون
نبــوده اســت ،بهراحتــی قابلبیــان اســت.
ح  -مطالعــه تاریــخ شــفاهی جنــگ و اهمیــت و جذابیــت مهــم آن ،بدیــن دلیــل اســت
کــه شــاید در هیــچ جنگــی در طــول تاریــخ ایــران ،مــردم اینگونــه داوطلبانــه حضــور
نداشــته و حتــی حضــور و شــهادت عزیــزان خــود را ارزش نمیشــمردهاند و از آن بــا
افتخــار یــاد نکردهانــد .لــذا دارای اهمیــت خاصــی اســت

 4-3منابع تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس

الــف  -فرماندهــان یگانهــای نیــروی زمینــی از رده گروهــان تــا لشــکرها و افســران
عملیــات ،اطالعــات ،لجســتیک ،کارکنــان ،مهندســی ،توپخانــه و مخابــرات قرارگاههــای
عمــده ،درجـهداران تخصصــی رســتههای مختلــف ارتــش اعــم از زمینــی ،دریایــی و هوایــی
و پدافنــد هوایــی (راهبــردی ،عملیاتــی ،تاکتیکــی)
ب  -ســربازان یگانهــای نیــروی زمینــی ارتــش کــه در خــط مقــدم مســئولیت پدافنــد
و در عملیاتهــای آفنــدی نــوک پیــکان حملــه بودهانــد.
ج  -فرماندهــان یگانهــای آمــادی عمــده ارتــش و نیــروی زمینــی و وزارت دفــاع
در خصــوص نیازمندیهــا و تــدارک و تجهیــز یگانهــای عملیاتــی فعــال بــوده و برابــر
راهبردهــای آمــادی بهطــور مــداوم درگیــر بودهانــد.
د  -فرماندهــان نیــروی دریایــی ارتــش از فرماندهــان ناوهــا و ســایر افســران مســتقر روی
شــناورهای رزمــی و غیــر رزمــی تــا تــکاوران دریایــی نیــروی دریایــی.
ه  -آزادگان جنــگ تحمیلــی ،اســیران ایرانــی هســتند کــه ســالیان متمــادی در اردوگاههــا
و زندانهــای رژیــم بعثــی عــراق دربنــد بودهانــد ،شــکنجه و صدمــات فراوانــی از ســربازان
عراقــی دیدهانــد.
و  -کارکنــان آمــادی پشــتیبانی مناطــق نیــروی زمینــی و ســامانههای تعمیراتــی
کارخانههــای نیــروی زمینــی کــه بهطــور غیرمســتقیم درگیــر نبــرد هشتســاله بودهانــد.
ز  -خلبانــان نیــروی هوایــی اعــم از جنگنــده و ترابــری هوایــی و ســامانه راداری و کنتــرل
شــکاری تــا ســامانههای موشــکی پدافنــد هوایــی و دیــده بانــان زمینــی ســامانههای
پدافنــدی نیــروی هوایــی در دوران دفــاع هشتســاله.
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ح  -جانبــازان جنــگ تحمیلــی ،افــرادی هســتند کــه در جبهههــا حضورداشــته و
ایثارگریهــای زیــادی از خــود نشــان دادهانــد و در لحظــات ســخت مقاومــت ،مجــروح
گردیــده و بــه جانبــازی مفتخــر شــدهاند.این ایثارگــران ،خاطــرات خوبــی از جبهههــا تــا
قبــل از مجــروح شــدن و زمــان آن و حتــی اقدامــات پزشــکی در جبهههــا دارنــد.
ط  -رزمنــدگان و ســربازان دوران دفــاع هشتســاله بهتناســب مــدت جبهــه خــود،
خصوصــاً افــرادی کــه مــدت طوالنــی در جبهههــا حضورداشــته و حتــی در عملیــات
مختلــف شــرکت کردهانــد ،دارای مطالــب خوبــی از جبهههــا و عملیــات میباشــند .بــا
شناســایی ایــن قبیــل ایثارگــران ،میتــوان بخشــی از تاریــخ شــفاهی جنــگ را رقــم زد.
ی  -خانــواده شــهدا و ایثارگــران یکــی دیگــر از محورهــای تاریــخ شــفاهی جنــگ
میباشــند؛ شــهیدانی کــه در جبهههــا تــا آخریــن لحظــات مقاومــت و ایســتادگی کردنــد
و بــه درجــه رفیــع شــهادت رســیدند  .اکثــر ایــن شــهیدان ،دارای فضایــل و خصوصیــات
اخالقــی و اجتماعــی خاصــی بودنــد .مطالعــه زندگــی ایــن شــهیدان ،درس اســتقامت و
پایــداری را در نســل کنونــی و آینــده تقویــت میکنــد .خانــواده شــهدا ،بهتریــن منبــع
بــرای ذکــر خاطــرات و خصوصیــات خــاص شــهیدان هســتند  .چــون خــود ناظــر و شــاهد
بــر اعمــال و رفتــار آنــان بودهانــد و مطمئنتریــن منبــع بــرای تاریخشــفاهیش میباشــند.
ک  -پزشــکان ،بهیــاران و پزشــکیاران بهداریهــای نیروهــای چهارگانــه ارتــش و
ایثارگــران هاللاحمــر کــه کار امدادرســانی بــه مجروحــان جنــگ را عهــدهدار بودنــد و
در عملیــات و خطــوط مهــم دفاعــی حاضــر بودنــد و انجاموظیفــه میکردنــد ،اطالعــات
فراوانــی دارنــد و بــا مراحــل مختلــف معالجــه مجروحــان در جبهههــا آگاه هســتند ،پــس
میتواننــد منبــع خوبــی بــرای تاریــخ شــفاهی جنــگ باشــند.
ل  -نیروهــای فعــال جهادگــر مهندســی رزمــی جهــاد ســازندگی ،نقــش مهمــی در
ارائــه خدمــات پشــتیبانی خصوصــاً ســنگر ســازی و جادهســازی در جبهههــای مختلــف
داشــتهاند .ایثارگریهــا و مقاومتهــای ایــن جهادگــران در جبهههــا بــر هیچکــس
پوشــیده نیســت ،تــا آنجــا کــه بــه ســنگر ســازان بــی ســنگر معــروف شــده بودنــد .بنابرایــن،
بخشــی دیگــر از تاریــخ شــفاهی جنــگ را ،دربــاز نمــود خاطــرات و فداکاریهــای ایــن
جهادگــران بایــد جســتجو کــرد.
م  -روحانیــون و طــاب حوزههــای علمیــه ،در مســائل تبلیغــی و امــور فوقبرنامــه در
جبهههــای جنــگ ،نقشــی مؤثــر داشــتند؛ برگــزاری نمازهــای جماعــت ،پاســخ بــه ســؤاالت
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دینــی ،امــور تبلیغــی ،ادعیــه و  ،...از عمدهتریــن امــور روحانیــت در جبهههــا بــوده؛
هرچنــد کــه برخــی از روحانیــون در امــور رزمــی هــم فعالیتهایــی داشــتهاند .بنابرایــن
یکــی از منابــع مهــم تاریــخ شــفاهی جنــگ میباشــند.
ن  -یکــی دیگــر از منابــع کــه شــاید زوایــای دیگــری را از ایــن جنــگ روشــن میســازد
و در حقیقــت بیانگــر چگونگــی وضعیــت نیروهــای مقابــل میباشــد ،اســیران عراقــی
هســتند کــه اطالعــات مفیــدی دربــاره جنــگ داشــتند .البتــه در حــال حاضــر و بعــد از
ســقوط صــدام ،دیگــر اســیر عراقــی نداریــم؛ ولــی در گذشــته مصاحبههــای فراوانــی بــا
ایــن اســیران انجامگرفتــه و بــر آن پایــه ،کتــب متعــددی هــم چاپشــده اســت .ایــن
مصاحبههــا و مطالــب ،میتوانــد عــاوه بــر روشــن ســاختن مطالــب فراوانــی از جنــگ،
مســائلی ازجملــه نحــوه برخــورد ایرانیهــا ،روحیــات ،مســائل اردوگاههــای ایــران ،وضعیــت
نیروهــای عراقــی ،چگونگــی اســارت و ماننــد اینهــا را روشــن ســازد.
س  -اعضــا ســپاه پاســداران و بســیجیانی کــه در دوران دفــاع ،علیــه هجــوم ارتــش عــراق
بــه میهــن اســامی در جبهههــا حضــور داشــتند و اطالعــات مفیــدی از جبهههــا دارنــد.
ع  -اصحــاب رســانهها ،اهلقلــم صاحبنظــران شــاهد حماســه دوران دفــاع مقــدس
علیــه هجــوم ارتــش عــراق بــه میهــن اســامی نیــز ،اطالعــات مفیــدی دارا میباشــند.
امیــر ناصــر آراســته 1در خصــوص منابــع تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس ،منابــع انســانی و
منابــع اســنادی را محــور اصلــی تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس بیــان میکنــد و منابــع را
بهصــورت تفکیکــی و کلــی بــه شــرح زیــر تقســیمبندی نمــوده اســت :
 -1رزمندگان در اقشار و سطوح مختلف (منبع اصلی)
 -2فیلمها ،عکسها از لحظات دفاع مقدس
 -3روزنامههــا ،مجــات و مقــاالت در مــورد دفــاع مقــدس کــه همزمــان بــا دفــاع مقــدس
تدویــن و منتشرشــدهاند.
 -4اعالمیههــا ،اعالنهــا ،مکالمــات بیســیمی و باســیمی ضبطشــده ،مــدارک و اســناد
عملیاتــی ثبــت ضبطشــده موجــود از دوران دفــاع مقــدس:
کــه درمجمــوع منابــع تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس در ایــن تقســیمبندیها جــای
میگیرنــد:
 .1امیــر آراســته ،ناصــر ،آنچــه مــن از تاریــخ شــفاهی میدانــم ،دستنوشــتهها ،مرکــز اســناد هیئــت معــارف جنــگ شــهید
ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی1396 ،
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انســانی (رزمندگان ،پشــتیبانی کنندگان رزمنــدگان ،طراحان ،تصمیمگیرندگان
دفــاع مقــدس ،شــاهدان و حاضــران در دفــاع مقــدس از اقشــار گوناگــون و در
ســطوح مختلف

اسنادی

دیداری
شنیداری
نوشتاری

 5-3انواع تاریخ شفاهی دفاع مقدس از منظر اسناد
( )1دیــداری :فیلمهــا ،ســریالها ،نمایشــگاههای عکــس و کاریکاتــور از وقایــع و
رخدادهــای حقیقــی زمــان جنــگ از یــک نفــر تــا یــک گــروه تــا قرارگاههــای عمــده
رزمــی و اقدامــات پشــتیبانی جنــگ در عقبــه جبهــه و ...
( )2شــنیداری :داســتانهای رادیویــیُ ،جنــگ و یــا شــبهای خاطــره ،اعالمیههــای
رادیوتلویزیونــی و ...
( )3نوشــتاری :خاطــرات رزمنــدگان دفــاع مقــدس ،دســتورهای آگهــی و عملیاتــی،
دســتورات جزءبهجــزء ،گزارشــات نوبــهای ،دفاتــر روزنامــۀ یگانهــا ،اعالمیههــای
روزنامههــا و مجــات رســمی و نظامــی ،وصیتنامههــا ،نامههــای رزمنــدگان و
یادداشــتهای آنــان
 6-3اهــداف عملیاتــی و کاربردهــای اصلــی مصاحبــه تاریــخ شــفاهی دفــاع
2
مقــدس از دیــدگاه هیئــت معــارف
الــف  -جمـعآوری اطالعــات مشــروح و جامــع دربــاره یــک رویــداد(دوران تاریــخ ارتــش
از بــدو پیــروزی انقــاب اســامی و دفــاع هشتســاله).
ب  -آگاهــی دادن و مطلــع ســاختن مســئوالن و عامــه مــردم از جزئیات یــک رویداد(نقش
و جایــگاه ارتــش در دوران دفاع).
ج  -تحریــک و برانگیختــن احساســات ،عواطــف و هیجانــات مخاطبــان و ایجــاد روحیــه
حماســی و غیــرت دینــی در مخاطــب بــرای حفــظ اســام ،انقالب و ســرزمین اســامی ایران
د  -عبرتآموزی و درس گرفتن از تلخیها و شــیرینیهای رویداد(دوران دفاع هشتســاله).
1
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ه  -ریشــهیابی و علــل شــکلگیری رویــداد(دوران هشــت ســال دفــاع علیــه تهاجــم
ارتــش عــراق بــه ایــران اســامی).
و  -پــی بــردن بــه اعمــاق فکــر و ویژگیهــای رفتــاری احساســی افــراد (فرماندهــان و
رزمنــدگان ارتشــی درگیــر یــک رویداد(دفــاع در مقابــل تهاجــم ارتــش عــراق).
ز  -مستندسازی و ماندگار کردن شرح کامل رویداد.
ح  -پر کردن خألهای اطالعاتی موجود در تاریخ مکتوب جنگ تحمیلی.
ط  -شناســایی نقــش و عملکــرد افــرادی کــه در گزارشهــای مکتوب(دفاتــر روزنامــه و
گزارشــات نظامــی یگانهــای ارتــش) رویــداد ،نادیــده گرفتهشــدهاند.
ی  -اقنــاع و ترغیــب مخاطبــان و تــاش بــرای ایجــاد تغییــرات عقیدتی و رفتــاری در آنان.
ک  -زمینهســازی بــرای خلــق آثــار جدیــد ادبــی و هنــری برپایــه خاطــرات و ســخنان
مصاحبهشــوندگان در حــوزه دفــاع.
1
 7-3اهداف مصاحبه تاریخ شفاهی هیئت معارف جنگ
الــف  -بیــان یــا طــرح مســئله درزمینــه یــک موضوع(عملیاتهــای پدافنــدی و آفنــدی
دوران دفــاع در مقابــل هجــوم ارتــش عــراق).
ب  -جمعآوری و تدوین تاریخ و معارف جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.
ج  -گرفتــن پاسـخهای صریــح و صحیح در خصــوص ابهامات یک واقعــه خاص(عملیاتها).
د  -دریافــت عقایــد یــا دیدگاههــای یــک نفر(فرماندهــان و رزمنــدگان ارتشــی در دوران
دفــاع) دربــاره موضوعــی خــاص.
ه  -پاسخگویی به نیازهای تاریخی و اطالعاتی جامعه.
و  -افشــای یــک خبــر دروغ یــا عمــل نادرســت و جلوگیــری از تحریــف واقعیــات تاریــخ
ارتــش در دوران دفــاع.
ز  -انتقال معارف جنگ به نسل جوان ارتش.
ح  -اســتفاده محققیــن و پژوهشــگران حــوزه تاریــخ دفــاع مقــدس در مقابــل تهاجــم
ارتــش عــراق بــه میهــن اســامی از منابــع تاریــخ شــفاهی.
 8-3کاربرد مطالب تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس
بــدون شــک از مطالــب تاریــخ شــفاهی جنــگ ،اســتفادههای گوناگــون میشــود و در
مصاحبههــا کاربردهــای خــاص خــود را دارد .امــروزه بــا توجــه بــه وســعت ایــن موضــوع و
 .1همان منبع
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تنــوع مطالــب ،کاربردهــای مختلفــی میتــوان از موضوعــات داشــت  .تنــوع موضوعــات امروز
ماننــد مســائل سیاســی ،زندگینامههــا ،مســائل دینــی ،مســائل جنگ ،انقــاب ،مبــارزات و ،...
ســبب شــده کــه آرشــیوهای گوناگونــی درزمینه تاریخهــای شــفاهی ایجاد شــود .در حقیقت
میتــوان گفــت بــا گســترش ایــن موضوعــات ،کار ،تخصصــی گردیده اســت .از مطالــب تاریخ
شــفاهی ،اســتفادههای فــراوان میشــود کــه از آن میــان میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کرد.
چــاپ مطالــب تاریــخ شــفاهی بهصــورت کتــاب جهــت مطالعــه عمــوم ،چــاپ جــزوات و
یــا  CDو دفترچههــا (بروشــورها) در مــورد مصاحبههــا ،ضبــط تاریــخ شــفاهی در نوارهــای
ویدئــو یــی نــوار کاســت ازآنرو کــه جنبــه اســتنادی بیشــتری دارد و دارای جذابیــت
خــاص میباشــد ،بیشــتر موردتوجــه قــرار میگیــرد .البتــه در تاریــخ شــفاهی بایــد بــه
ایــن مطالــب توجــه داشــت کــه برخــی از مطالــب حالــت ســندی دارد و برخــی محرمانــه
اســت .شــاید مصاحبهشــونده بــه لحــاظ اینکــه هنــوز فضــای مناســب بــرای چــاپ و انتشــار
مطالــب وی وجــود نــدارد ،در ارائــه اطالعــات تردیــد کنــد .لــذا بایــد بهصــورت ســند بــرای
نســلهای بعــد باقــی بمانــد .در انتشــار مطالــب تاریــخ شــفاهی چــه بهصــورت کتــاب،
جــزوه و یــا وســایل صوتــی و تصویــری ،بایــد بــه فــرد مصاحبهشــونده اختیــار کامــل داد و
مانعــی وجــود نداشــته باشــد .چــون گاهــی انتشــار مطالــب مهــم و سیاســی و یــا محرمانــه
کــه درگذشــته نزدیــک اتفــاق افتــاده ممکــن اســت مشــکالتی ایجــاد کنــد کــه رعایــت آن
ضــروری بــه نظــر میرســد.
مطالــب تاریــخ شــفاهی جنــگ بــا توجــه بــه دســتهبندی انجامشــده کــه قبــ ً
ا ذکــر
شــد ،مورداســتفاده محققــان و پژوهشــگرانی کــه در مــورد جنــگ ،تاریخچــه و همچنیــن
مســائل مربــوط بــه آن تحقیــق میکننــد ،میتوانــد بــا توجــه بــه اصالــت موضــوع ،منبــع
خوبــی باشــد .در مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی ،بایــد توجــه داشــت کــه برخــی از مطالــب
صحــت نــدارد؛ یعنــی ممکــن اســت مصاحبهشــونده بــر اســاس دیــدگاه و نظــر خــود و
حتــی گاهــی بــر پایــه خصومــت و بدبینــی یکطرفــه قضــاوت کنــد .در اینگونــه مــوارد
بعــد از چندیــن بــار مصاحبــه ،میبایــد نتیجهگیــری و قضــاوت کــرد .بــرای مثــال در
تاریــخ شــفاهی نمیتــوان بــه مطالــب کســانی کــه بــا دالیــل و انگیزههــای خاصــی بــه
جبهــه نرفتهانــد ،و نســبت بــه جنــگ دیدگاهــی منفــی دارنــد ،اســتناد کــرد .در عیــن
حــال تشــخیص واقعیــات از مطالــب تاریــخ شــفاهی جنــگ ،کاری دشــوار اســت و قضــاوت
دربــاره ایــن مطالــب بایــد بــا دقــت خــاص انجــام گیــرد .عــاوه بــر مطالبــی کــه ذکــر شــد،

64

تاریخ شفاهی

میتــوان گفــت کــه ذکــر خاطــرات و ایثارگریهــا یکطــرف قضیــه اســت  .مهمتــر از آن
تحلیــل وضعیــت جنــگ ،وضعیــت امکانــات جنگــی دو طــرف ،تبعــات جنــگ ،آثــار جنــگ،
فرهنــگ جنــگ ،نقــاط ضعــف و نقــاط قــوت در جنــگ ،تصمیمگیــری و برنامهریــزی
بــرای وضعیــت دفاعــی در آینــده ،بــا توجــه بــه تجربــه جنــگ هشتســاله اســت.

 9 -3محورهای تاریخ شفاهی در هیئت معارف جنگ

بهطورکلی نحوه انجام فعالیتهای تاریخ شفاهی هیئت معارف عبارت است از:
الــف -فــرد محــور :در ایــن نــوع از مصاحبــه هــدف ،جمــعآوری اطالعــات در مــورد
شــخصیت مصاحبهشــونده اســت.این روش بــه لحــاظ ســهولت در اجــرای ماموریــت
جمــعآوری از اولویــت باالیــی برخــوردار اســت.
ب -موضــوع محــور :در ایــن روش ،مصاحبههــا حــول موضــوع خــاص انجــام میشــود و
ممکــن اســت تمــام داســتان زندگــی مصاحبهشــونده را شــامل نشــود ،بلکــه غالب ـاً دربــاره
موضــوع واحــدی بــا افــراد متعــدد مصاحبــه انجــام میشــود.
ج -ترکیبی :این نوع مصاحبه ،ترکیبی از مصاحبههای روش اول و دوم است .یعنی ضمن ارائه
اطالعــت کامــل از شــخصیت موردنظــر ،محورهــای موضوعی نیز موردبررســی قــرار میگیرد.
بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع اصلــی مصاحبههــا در هیئــت معــارف جنــگ ،دفــاع مقــدس
و هــدف غایــی از انجــام مصاحبههــا نیــز تدویــن تاریــخ دفــاع مقــدس ارتــش جمهــوری
اســامی ایــران میباشــد ،مصاحبههــای ترکیبــی حجــم اصلــی مصاحبههــای تاریــخ
شــفاهی را در هیئــت معــارف جنــگ بــه خــود اختصــاص میدهــد.

 10-3مالحظات اساسی در تاریخ شفاهی دفاع مقدس هیئت معارف جنگ

1

الف -مدیریت مصاحبه
در تاریــخ شــفاهی کــه محصــول مصاحبــه و یــا دریافــت دفترچــه خاطــرات از اشــخاص
موردنظــر اســت بایــد:
( )1ذکــر نــکات عمــده از زندگــی شــخصی کــه خــط دهنــدۀ تعییــن و یــا انتخــاب
نظامیگــری و مســیر زندگــی نظامــی اســت ،آورده شــود.
( )2صرفـاً فرازهایــی از زندگــی شــخصی کــه تبیینکننــدۀ مســائل ،مــوارد و تاریــخ دفــاع
مقــدس اســت ،شــرح داده شــود.
( )3فرازهایــی از تاریــخ و یــا وقایــع دفــاع مقــدس کــه نقطــه عطــف یــا تغییردهنــده و
 .1امیــر آراســته ،ناصــر ،آنچــه مــن از تاریــخ شــفاهی میدانــم ،دستنوشــتهها ،مرکــز اســناد هیئــت معــارف جنــگ شــهید
ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی1396 ،
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یــا تأثیرگــذار در زندگــی شــخصی فــرد موردنظــر (مصاحبهشــونده) اســت ،لحــاظ شــود.
( )4مصاحبهشــونده بــه گونــهای مدیریــت شــود کــه نــکات مهــم و ســؤاالت عملیاتــی
کــه او عامــل یــا ناظــر آن بــوده را بتــوان از مصاحبــه اســتخراج نمــوده و چنانچــه مصاحبــه
موضــوع محــور اســت ،مصاحبــه از موضــوع خــارج نشــود.
ایــن اقدامــات اگــر در ضمــن مصاحبــه بــا دقــت مصاحبهکننــده و اداره
مصاحبــه توســط او همــراه گــردد ،مدیریــت مصاحبــه نامیــده میشــود.
ب -مهندسی مصاحبه
در چیدمــان و تدویــن مصاحبــه و یــا نــگارش تاریــخ شــفاهی ،ضــروری اســت ترتیــب
توالــی فعالیتهــا و یــا رخدادهــا یــا ترتیــب زمانــی آنهــا رعایــت شــده و مــوارد غیــر از ذکــر
نــکات عمــده از زندگــی شــخصی کــه خــط دهنــدۀ تعییــن و یــا انتخــاب نظامیگــری و
مســیر زندگــی نظامــی ،در آن حــذف (حــذف حشــو و زوائــد) شــود و در صــورت ضــرورت،
بعــد از بازنگــری متــن مصاحبــه ،مجــددا ً مصاحبــه انجــام شــود تــا نیازهــای مذکــور دربنــد
یــک مدیریــت مصاحبــه تهیــه و ســپس جمـعآوری و تدویــن کامــل انجــام گــردد.
ایــن اقدامــات را چنانچــه تدوینگــر ،مــورخ و یــا مـــؤلف معمــول
نمایــد ،آن را مهندســی مصاحبــه مینامیــم ،در حقیقــت یــک مصاحبــۀ
مدیریــت و مهندسیشــده در خصــوص دفــاع مقــدس ،نتیجــهاش
تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس خواهــد بــود .البتــه ایــن امــر توســط
مصاحبهکننــدهای کــه خــود عالــم بــه موضــوع مصاحبــه و یــا همرســته
و متخصــص در اقدامــات و اعمــال تاریخــی مزبــور باشــد ،میســر اســت.
مقدس اســت
ج -مالحظــه اساســی دیگــر ،هــدفدار و صادقانــه بــودن تاریــخ شــفاهی دفاع ّ
کــه بایــد توســط مصاحبهشــونده ،مصاحبهکننــده و عواملــی از ایــن قبیــل رعایــت شــود.
مقــدس بــه یــک
 منظــور از هــدفدار بــودن ایــن اســت کــه تاریــخ شــفاهی دفــاعّ
ـدس
شــخص ازنظــر ماهــو شــخص نمیپــردازد بلکــه بــه شــخص از منظــر تبییــن دفــاع مقـ ّ
میپــردازد و البتــه ایــن مغایرتــی بــا قهرمانیهــای شــخص نــدارد.
ـدس
ـدس بــودن عظمــت دفــاع مقـ ّ
 صادقانــه بــودن ،یعنــی اینکــه تبییــن ارزشهــا و مقـ ّـدس گــردد
نبایــد منجــر بــه ُغلــو ،گزافهگویــی ،تحریــف بــرای جلــوه دادن عظمــت دفــاع مقـ ّ
و مقــدس بــودن آنهــم نبایــد مانــع تبییــن واقعیــت ســبعیت ،جنایــت ،خباثــت و  ...دشــمن
ـدس بزرگنمایــی ،کوچــک کــردن ،تحریــف و
گــردد .خالصــه اینکــه از منظــر دفــاع مقـ ّ
قلــب واقعیــت نبایــد رخ دهــد.
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د -مالحظــه مهــم دیگــر ،ترتیــب تقــدم در انتخــاب افــراد بــرای دریافــت تاریــخ شــفاهی از
ـن فعلــی ،توانایــی بــه خاطــر آوردن خاطــرات ،امــکان
آنــان ازنظــر مســئولیت آن زمــان ،سـ ّ
راســتی آزمایــی آنــان بــا اســناد و مــدارک و دیگــران ،انگیــزه آنــان در ایــن امــر ،ســهولت
دسترســی ،امــکان رعایــت شــأن ،فاصلــه زمانــی از وقــوع رخــداد تــا حــال ،منحصــر بــه فــرد
بــودن واقعــه یــا شــخص عامــل یــا ناظــر آن و دیگــر امــوری از ایــن قبیــل اســت کــه بایــد
ـد نظــر قــرار گیــرد.
مـ ّ
ه -مالحظــه مهــم دیگــر ،امــکان راســتی آزمایــی و نیــز صحــت مطالــب پیــاده شــدۀ
مجــدد متــن پیــاده شــده توســط مصاحبهشــونده،
مصاحبــه میباشــد کــه بامطالعــه
ّ
تقاطــع مفــاد مصاحبــه بــا اشــخاص دیگــر در خصــوص همــان رخــداد یــا وقایــع ،مراجعــه
بــه اســناد مکتــوب و یــا تصویــری مســتند در آن زمینــه و یــا ســؤالهای تکــراری در طــول
مصاحبــه (البتــه در مهندســی مصاحبــه و پــس از اطمینــان از صحــت مــوارد بایــد اضافــات
میســر باشــد.
حــذف شــوند) ّ

 11-3شیوهنامه تدوین تاریخ شفاهی

بــا فراهــم آمــدن آرشــیو قابلمالحظــهای از منابــع تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس در
هیئــت معــارف جنــگ ،اطالعرســانی و تدویــن ایــن اســناد در دســتور کار قــرار گرفــت.
مراحــل ،گــردش کاری و شــیوهنامه فرآینــد تدویــن ایــن مجموعــه ،از تمهیــد مقدمــات،
برنامهریــزی و مصاحبــه تــا ارائــه نســخه مکتــوب تاریخــی از روایــت شــفاهی دفــاع مقــدس،
تابــع روش ،مقــررات و اســتاندارد خاصــی اســت تــا ضمــن حفــظ اصالــت ،ویراســتاری،
تصحیــح و مستندســازی انجامشــده و بــا رعایــت مســائل حقوقــی مترتــب بــر ایــن دســته
از منابــع ،نســبت بــه چــاپ و نشــر اســناد جنــگ اقــدام گــردد .مقابلــه اســناد و مــدارک و
همچنیــن دو مصاحبــه بــا چنــد مصاحبــه در یــک موضــوع بــرای دریافــت حقایــق و وقایــع
بــا صحــت و راســتی آزمایــی آنهــا و در کنــار هــم قــرار دادن مصاحبههــا در یــک موضــوع
بــرای پوشــش دیدگاههــای ســطوح مختلــف مســئولیتهای موجــود در جنــگ نیــز در
تهیــه شــیوهنامه تدویــن میباشــد.
فهرست اهم این مراحل به شرح ذیل است:
الف  -مصاحبه شفاهی

ب  -پیادهسازی

ج  -آمادهسازی متن مصاحبه تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر
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( )1بازبینی
( )2ویراست تخصصی (اصالحات  -راستی آزمایی  -ممیزی)
( )3ویراست ادبی

د  -سیر مراحل چاپ و انتشار

 1-11-3مصاحبه تاریخ شفاهی

اهــم مطالــب و موضوعــات تاریــخ شــفاهی ،در قالــب مصاحبــه ثبــت ،ضبــط و بــه حافظــه
تاریــخ ســپرده میشــود .بــه جهــت گســتردگی موضــوع مصاحبــه در تدویــن تاریــخ شــفاهی
و اهمیــت مصاحبــه بهعنــوان رکــن اصلــی در مســتند تاریــخ ،عناویــن و ســرفصلها
و مالحظــات در مصاحبــه تاریــخ شــفاهی در فصــل دوم ،بــا ذکــر جزئیــات بــه تفصیــل
موردبحــث قرارگرفتــه اســت.
 2-11-3مراحل ثبت مصاحبه در مدیریت تاریخ شفاهی
الف  -پیدا کردن و انتخاب فرد مصاحبهشونده
ب  -برقراری تماس و درخواست مصاحبه با فرد مصاحبهشونده
ج  -پیش مصاحبه
د  -مصاحبه
ه  -پیاده کردن
و  -تدوین
ز  -گویا سازی
ح  -بازخوانی و ویراستاری تخصصی و ادبی
ط  -حروفنگاری و صفحهآرایی
 3-11-3پیادهسازی
الف  -سختافزار پیادهسازی

فراینــد پیادهســازی و حروفنــگاری بــا اســتفاده از رایانــه و نرمافزارهــای مولتیمدیــا
اجــرا میشــود.
منوهــای نرمافزارهایــی ماننــد  KMPLAYERضمــن اینکــه تنظیمــات ویــژه صــدا را بــرای
کاربــر رایانــه فراهــم میســازد ،قابلیــت کاهــش یــا افزایــش ســرعت پخــش ،اختصــاص و
همپوشــانی کلیدهــا بــا نرمافــزار  Wordرا دارا میباشــد.

ب  -نیروی انسانی

بــا رعایــت مالحظــات اداری ،نیــروی انســانی در قالــب کارکنــان پیادهســازی ،پیادهســازی
و حروفنــگاری فایــل مصاحبــه ،را بــر عهدهدارنــد.
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 4-11-3آمادهسازی متن مصاحبه تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر
متــن پیادهســازی شــده ،جهــت بازبینــی مصاحبهشــونده بــرای وی ارســال و اصالحــات
احتمالــی از ســوی وی بــر آن اعمــال میگــردد.
الــف  -جهــت اســتناد تاریخــی ،هــر نــوع روگرفــت ،ضمیمــه و افــزوده در قالــب
دســتنویس بهمنظــور مقابلــه اســناد و مــدارک بــه متــن اصلــی میبایســت در فایــل
مربوطــه بایگانــی گــردد.
ب  -تهیــه صورتجلســه و تأییدیــه از نســخه نهایــی حروفنــگاری شــده کــه بــه امضــای
مصاحبهشــونده رســیده باشــد ،مرحلــه نهایــی بازبینــی میباشــد.
 5-11-3ویرایش تخصصی
نســخه نهایــی مــورد تأییــد مصاحبهشــونده ،جهــت تأییــد محتــوا و راســتی آزمایــی،
مــورد قضــاوت ،بازخوانــی و نقــد شــورایی از صاحبنظــران ،پیشکســوتان و نویســندگان
تاریــخ دوران دفــاع هشتســاله قــرار میگیــرد .در مرحلــه دیگــر ،اصالحــات تخصصــی
و محتوایــی مشــتمل بــر حــذف و اضافــات شــورای بازبینــی ،بــه تأییــد مصاحبهشــونده
خواهــد رســید.
 6-11-3ویرایش ادبی
نســخه نهایــی کــه بــه لحــاظ محتــوا ،اســتناد و اعتبــار از جنبــه تاریخــی قابلارائــه و
دفــاعباشــد ،در ایــن مرحلــه از بُعــد ادبــی ،مــورد بازبینــی و ویرایــش ادبــی قــرار میگیــرد.
 7-11-3چاپ و نشر
خروجــی واحــد تاریــخ شــفاهی ،جهــت ســیر مراحــل چــاپ و انتشــار ،بــه واحــد انتشــارات
هیئــت معــارف تحویــل میگــردد.
 12-3مدیریت تاریخ شفاهی
الف -اهداف
( )1جمعآوری ،تصحیح و تکمیل اطالعات دفاع مقدس
( )2ایجــاد یــک وحــدت رویــه منســجم و منظــم جهــت اقدامــات و فعالیتهــای مربــوط
بــه تاریــخ شــفاهی
( )3دســتیابی بــه اطالعــات جدیــد و زوایــای پنهــان دفــاع مقــدس بــا بهرهگیــری از
ایثارگــران دفــاع مقــدس ارتــش جمهــوری اســامی ایــران
ب  -منظور
( )1بسط و گسترش تحقیقات جدید دفاع مقدس در حوزه تاریخ شفاهی
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( )2ارائه الگوی مستندسازی آثار تاریخ شفاهی دفاع مقدس
( )3تبیین و ارائه سیاستها ،خطمشیها و برنامههای تاریخ شفاهی
( )4همگرایی و همسانسازی فعالیتها و اقدامات مربوط به تاریخ شفاهی
( )5هدایــت ،کنتــرل و نظــارت بــر اقدامــات تاریــخ شــفاهی دفــاع مقــدس در مجموعــه
هیئــت معــارف جنــگ
( )6احیای خاطرات ناگفته فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع هشتساله.
 1-12-3شرح وظایف مدیریت تاریخ شفاهی:
الــف  -شناســایی فرماندهــان و رزمنــدگان دوران دفــاع هشتســاله جهــت انجــام
مصاحبــه.
ب  -بــرآورد درخواســت نیازمندیهــای آموزشــی ،ســختافزاری و نرمافــزاری جهــت
ثبــت و ضبــط خاطــرات از مبــادی ذیربــط.
ج  -پیشــنهاد اولویتهــا و ضرورتهــای منابــع انســانی (مصاحبهشــوندهها) بــر اســاس
تاریــخ عملیــات ،ســن مصاحبهشــونده ،مســئولت ،آگاهــی و...
د  -تعییــن شــاخصها و مالکهــای انتخــاب مصاحبهکننــده و مصاحبهشــونده و
نظــارت بــر انتخــاب آنهــا
ه  -پیادهسازی مصاحبه
و  -همــکاری و هماهنگــی بــا موسســاتی (نظامــی و غیرنظامــی) کــه در خصــوص تاریــخ
شــفاهی دوران دفــاع هشتســاله فعالیــت مســتمر دارنــد.
ز  -جلوگیــری از تحریــف تاریــخ ارتــش و دوران دفــاع هشتســاله بــا ارائــه تحلیــل
نظاممنــد بــا توجــه بــه خاطــرات فرماندهــان و اســناد.
ح -ضبــط و ثبــت خاطــرات فرماندهــان و رزمنــدگان ارتــش در طــی دوران خدمــت در
نیروهــای مســلح بنــا بهضــرورت.
ط  -تطبیق متون پیاده شده دریافتی با اصل مصاحبههای ضبطشده.
ی  -برگزاری کارگاههای آموزشی تدوین تاریخ شفاهی
ک  -نظارت و بررسی کارشناسی و ممیزی متون ارسالی به مدیریت تاریخ شفاهی
ل  -شناسایی ،جذب و پرورش پژوهشگران و نویسندگان در عرصه تاریخ شفاهی
م  -برنامهریــزی جهــت شناســایی و معرفــی جامعــه آمــاری ایثارگــران ارتــش جمهــوری
اســامی ایران
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 2-12-3شرح وظایف واحد آرشیو
الــف  -ســاماندهی ها و تصاویــر و اســناد صوتــی و تصویــری بهصــورت الکترونیکــی و
فیزیکــی.
ب  -ارائــه خدمــات بــه مخاطبیــن و محققیــن داخلــی و خارجــی هیئــت معــارف جنــگ
شــهید صیــاد شــیرازی.
ج  -طراحــی و پیادهســازی نظــام ُکدبنــدی ،طبقهبنــدی ،ثبــت و نگهــداری اســناد
صوتــی و تصویــری هیئــت معــارف جنــگ شــهید صیــاد شــیرازی.
د -زمینهســازی حفــظ و نگهــداری اســناد و مــدارک صوتــی و تصویــری هیئــت معــارف
جنــگ شــهید صیــاد شــیرازی.
ه  -پیگیری عودت  CDو  DVDها و تصاویر و گزارش دریافتی توسط افراد.
و  -انجــام ســایر امــور محولــه در حــوزه وظایــف ســازمانی از ســوی مدیریــت تاریــخ
شــفاهی هیئــت معــارف جنــگ شــهید صیــاد شــیرازی.
ز  -برچســب زدن نوارهــا و فایلهــای دیجیتالــی بالفاصلــه پــس از پایــان مصاحبــه
و ثبتنــام مصاحبهگــر ،مصاحبهشــونده ،تاریــخ و مــکان مصاحبــه و نیــز ســطح
طبقهبنــدی بــر روی آنهــا
 3-12-3شرح وظایف واحد فیلمبرداری و عکاسی
الــف  -در هنــگام شــروع مصاحبــه یــا ســخنرانی بــا احتــرام میکروفــن را بــه یقــه
مصاحبهشــونده اتصــال داده و یــا میکروفــن ثابــت را مقابــل ســخنران قــرار دهــد.
ب  -در هنــگام فیلمبــرداری بهصــورت مــداوم از ســخنران تصویربــرداری نشــود و بــا
حرکتهــای نــرم افقــی از حاضریــن نیــز تصویربــرداری شــود.
ج  -در هنــگام فیلمبــرداری حتمـاً تلفــن همــراه خامــوش باشــد تــا از بــه هــم خــوردن
تمرکــز تصویربــردار جلوگیــری شــود.
د  -از رها کردن دوربین حتی برای زمانی کوتاه جدا ً خودداری شود.
ه  -بعــد از اتمــام برنامــه دوربیــن را خامــوش نکنیــم و ســعی کنیــم حاشــیهها را ثبــت
کنیم .
و  -داشتن دوربین عکاسی دیجیتال با شارژ کامل باطری.
ز  -به همراه داشتن یک دوربین دیجیتال جایگزین.
ح  -اطمینان از خالی بودن (RAMحافظه) دوربین.
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ط  -عکاسی با حداقل استفاده از فالش.
ی  -بعد از عکسبرداری سریعاً فایل تحویل واحد آرشیو شود .
ک  -در اختیار گذاشتن کلیه امکانات سمعی بصری به فیلمبردار.
ل  -فیلمبرداری و عکسبرداری از جلسات ،مصاحبه و اجالسها.
م  -انجام فیلمبرداری از مالقات و مراسمها.
ن  -انجام سایر وظایف محوله از مدیریت.
4 -12-3شرح وظایف واحد پیادهسازی
الف  -متن ویراسته باید حتیالمقدور اصالت مصاحبه را حفظ نماید.
ب  -متن پیاده شده نباید موجب تشویش و شرمندگی راوی شده یا وی را دچار حقارت کند.
ج  -نسخه اولیه مصاحبه ضبطشده باید کلمه به کلمه پیاده شود.
د  -حال و هوا و احساس کالم راوی در متن پیاده شده منتقل شود.
ه  -در متــن مصاحبههــا جایــی کــه مبهــم یــا نامعلــوم اســت از کروشــه یــا پاورقــی
اســتفاده شــود.
و  -اطمینــان از انطبــاق صحیــح اظهــارات و منظــور مصاحبهشــونده بــا متــن پیــاده
شــده.
ز  -آشنایی با حروفنگاری و استفاده از وسایل صوتی و رایانه.
 1-4-12-3دستورالعمل پیاده کردن نوار
الــف  -حاشــیهبندی  :بــاال و پاییــن کاغــذ و همچنیــن ســمت چــپ و راســت متــن
حاشــیه گــذاری شود.شــمارهگذاری صفحــات انجــام گــردد.
ب  -ســر صفحــه و متــن  :پیــاده کــردن نــوار بــا درج اطالعاتــی در قســمت میانــی ســر
صحنــه بــا حــروف درشــت آغــاز شــود.
نــام راوی -مصاحبهگــر -تاریــخ مصاحبــه قیــد شــود ســپس بهانــدازه ســه ســطر
پایینتــر از ســر صفحــه متــن مصاحبــه را از ســمت راســت و بــا تنظیــم امتــداد و
انتهــای هــر ســطر نیــز بــا ســطور بعــدی آغــاز کنیــد.
ج  -تهیــه فهرســتی از لغــات و اصطالحــات کــه شــامل لغــات و اصطالحاتــی اســت کــه
میبایــد شناســایی و معانــی آن تعریــف و تهیــه شــود.
 5-12-3شرح وظایف واحد مصاحبه
کل وظایــف و تمهیــدات و اقدامــات الزم برای طراحی و اجرای یک مصاحبه ،به نحوی که به
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نتایج مطلوب و مفیدی بیانجامد ،قابل تقســیمبندی در ســه دســته اصلی به شــرح زیراســت:
الف  -اقدامات و وظایف پیش از مصاحبه.
ب  -اقدامات و وظایف ضمن مصاحبه.
ج  -اقدامات و وظایف پس از مصاحبه.
مصاحبهگــر الزم اســت بــا دقــت و صــرف وقــت کافــی ،هریــک از وظایــف و اقدامــات
درهرمرحلــه را بــه گونــهای انجــام دهــد کــه زمینههــای مناســب بــرای دســتیابی بــه
هدفهــای ازپیشتعییــن شــده فراهــم آینــد .حــذف یــا بیتوجهــی و یــا اهمــال در
اجــرای ایــن امــور ،از کارایــی و اثربخشــی نتایــجنهایــی مصاحبــه میکاهــد و چنیــن
وضعیتــی ،نهایتــاً از اعتبــار و ارزش تاریــخ شــفاهی خواهــد کاســت.
 1 -5-12-3اقدامات و وظایف پیش از مصاحبه
الف  -انتخاب مصاحبهشونده.
ب  -شفافسازی موضوع مصاحبه.
ج  -تحقیق و کسب شناخت کافی از مصاحبهشونده.
د  -بررسی و گردآوری اطالعات درباره موضوع مصاحبه.
ه  -تمــاس و هماهنگــی بــا مصاحبهشــونده بهمنظــور تعییــن زمــان و مــکان مصاحبــه
و نیــز مطــرح کــردن موضــوع مصاحبــه بــا وی
و  -طراحــی و تدویــن ســؤاالت (از آســان بــه مشــکل) و انتقــال آنهــا بــه مصاحبهشــونده
در مــوارد لزوم.
ز  -تنظیم و آمادهسازی یک مقدمه جذاب و برانگیزنده.
ح  -برنامهریزی و اجرای پیش مصاحبه.
ط  -انتخــاب ،تــدارک ،و آمادهســازی ابــزار و لــوازم (دوربیــن عکاســی ،دوربیــن
فیلمبــرداری ،نــوار صوتــی یــا ویدیویــی ،باطــری ،کاغــذ ،قلــم و.)...
ی  -درخواســت از مصاحبهشــونده بــرای آمادهســازی اســناد و مــدارک احتمالی(نقشــه،
عکــس ،وصیتنامــه و.)...
ک  -تمــاس بــا مصاحبهشــونده ،یــک روز یــا چنــد ســاعت مانــده بــه زمــان مصاحبــه
و کســباطمینــان از پابرجایــی قــرار مصاحبــه.
ل  -آخرین آزمایشها در مورد آمادهبهکار بودن لوازم.
ت مقرر در محل مصاحبه.
م  -حضور پیش از وق 
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 2-5-12-3اقدامات و وظایف ضمن مصاحبه
الف  -مقدمه مناسب ،جذاب ،و برنامهریزیشده.
ب  -معرفی کامل موقعیت دو طرف ،و مناسبت گفتوگو.
ج  -مطرح کردن سؤاالت با ترتیب منطقی و پیشبینیشده.
د  -گوش دادن کامل و فعال.
ه  -تصمیمگیــری بــرای یادداشــتبرداری یــا پرهیــز از ایــن کار بهتناســب موضــوع،
موقعیــت ،و حــاالت مصاحبهشــونده.
و  -توجــه دقیــق بــه ارتباطــات غیرکالمی(ارتبــاط چشــمی ،ارتبــاط فاصل ـهای ،نحــوه
نشســتن ،حــرکات دســت و صــورت و.)...
ز  -پرهیز از واکنشهای نسنجیده(کالمی/غیرکالمی).
ح  -مراقبت برای به حداقلرساندن اطالعات غیرمرتبط.
ط  -قطع سنجیده کالم مصاحبهشونده در زمان و با شیوه مناسب.
ل وقــت مصاحبــه ،زمــان الزم بــرای هرســؤال ،توزیــع وقــت بیــن
ی  -مدیریــت زمــان(ک 
همــه ســؤاالت ،و.)...
ک  -پرهیز از هرگونه مجادله با مصاحبهشونده.
ل  -پرهیز از اظهارنظر شخصی درباره مطالب و رویدادها.
م  -حفظ تمرکز روی رویدادها و حقایق ،نه آرزوها.
ن  -رفع انواع ابهامات در سخنان مصاحبهشونده.
 6-12-3شرح وظایف واحد تدوین
الف  -انتخاب موضوع کتاب یا مصاحبه بر مبنا متون مصاحبه.
ب  -شکلدهی ایدهها ،موضوعات و نقشها ذکرشده در متن.
ج  -بــه دســت آوردن اطالعــات اولیــه الزم از طریــق مطالعــه کتابهــا ،جســتجو در
اینترنــت و یــا مصاحبههــای فــردی نوشــته کتــاب یــا مقالــه.
د  -ارائه نسخه اولیه کتاب به ناشر.
ه  -تجدیدنظــر در کار خــود (اغلــب چندیــن بــار) در صــورت لــزوم پــس از گرفتــن
بازخوردهــا.
و  -شرکت در جلسات نقد و بررسی آثار خود و پاسخگو بودن در قبال منتقدان.
ز  -اطالع از قوانین مرتبط مانند کپی رایت و رعایت آنها.
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ح  -مهارت و دانش موردنیاز در خصوص تدوین و نویسندگی.
ط  -استعداد و مهارت عالی در نوشتن.
ی  -نظم و انضباط کاری.
ک  -پشتکار و اراده الزم.
ل  -توان نوشتن در ساعات و روزهای متمادی.
م  -دقت باال و توجه به جزییترین موارد.
ن  -انتقادپذیر بودن.
س  -مهارت الزم در تحقیق و جستجو برای کسب اطالعات الزم.
 13-3چگونگی بهرهبرداری از منابع تاریخ شفاهی
این کار به یکی از پنج شکل زیر میتواند انجام پذیرد:
الــف  -تکثیــر نــوار (صوتــی یــا صوتــی تصویــری) بیکموکاســت و بــه همــان شــکل
اولیــه و یــا بــر روی مــواد و یــا شــکلهای دیگــر (ماننــد CD، (VCD
ـن مصاحبه/مصاحبههــا بــدون کموکاســت ،گاه همــراه بــا مقدمــه و یــا
ب  -چــاپ متـ ِ
یــک مقالــه آغازیــن.
ج  -انتشــار یــک متــن ویراستاریشــده بهصــورت چاپــی همــراه بــا مقدمــه و مدخــل
پژوهشــی و شــرح مبســوط.
د  -بهصــورت یــک مقالــه تحلیلــی و پژوهشــی کــه از مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی بـه
مثابــه یکــی از منابــع دسـتاول اســتفاده کــرده باشــد.
ه  -بهصــورت کتابــی پژوهشــی کــه قســمت اصلــی اطالعاتــش از مصاحبههــای تاریــخ
شــفاهی اســتخراج شــود.
و  -انتشــار مطالــب گزینششــده مصاحبههــا یــا منابــع تاریــخ شــفاهی بــا اســتفاده از
ســایتها ،گــروه و کانالهــای فضــای مجــازی
 14-3دســتاوردهای مدیریــت تاریــخ شــفاهی هیئــت معــارف جنــگ تا اســفند
سال 1398
تاریــخ شــفاهی در هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی را

میتــوان از زمــان تشــکیل هیئــت توســط شــهید بزرگــوار ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی
در ســال 1373مدنظــر قــرارداد .آن شــهید بــا دعــوت از فرماندهــان یگانهــای عمــده

نیــروی زمینــی و ســپاه پاســداران ،بــا حضــور آنــان در منطقــه عملیاتهــای دوران دفــاع
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در مناطــق عملیاتــی جنــوب ،شــمال غــرب و غــرب و بهمنظــور انتقــال فرهنــگ جهــاد و

دفــاع بــه دانشــجویان دانشــگاه افســری امــام علــی علیــه الســام نیــروی زمینــی ،بهصــورت
ســازماندهی شــده انجامگرفتــه اســت کــه حاصــل آن ضبــط و ثبــت دههــا نــوار صوتــی و

تصویــری از گفتههــای فرماندهــان یگانهــای مامــور عملیاتهــای انجامگرفتــه در آن

مناطــق بــوده اســت.

شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ،بــا ظرافتــی هماننــد یــک مصاحبهکننــده ماهــر،

تمــام زوایــای عملیاتهــای انجامگرفتــه در آن منطقــه را از زاویههــای ذهــن فرماندهــان

بیــرون کشــیده اســت.این اســناد صوتــی و تصویــری ذیقیمــت تــا زمانــی کــه آن شــهید در
قیــد حیــات بودنــد ،فرصــت پیادهســازی و تدویــن میســر نشــد ،لیکــن بعــد از شــهادت آن

شــهید بزرگــوار توســط دوســتان ویارانــش بــا تــاش و کوشــش وصفناپذیــری پیادهســازی
و تدویــن و در چندیــن جلــد کتــاب بــه چــاپ رســید.

مدیریــت تاریــخ شــفاهی از ســال  1389بهطــور رســمی توســط رئیــس هیئــت معــارف

جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی ســرتیپ ناصــر آراســته فعــال گردیــد .مدیریــت
تاریــخ شــفاهی از همــان تاریــخ بــا ســازماندهی و تجهیــز قســمتهای مختلــف تاریــخ
شــفاهی شــامل واحدهــای مصاحبــه ،پیادهســازی ،تدویــن و آرشــیو عم ـ ً
ا فعالیــت خــود
را شــروع نمــود .در راســتای آمــوزش کارکنــان تاریــخ شــفاهی هیئــت معــارف و ســایر

نیروهــا در ســال  1391نســبت بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی تاریــخ شــفاهی بــه اســتعداد
 30نفــر بــا همــکاری مرکــز اســناد شــهید سرلشــکر ســوداگ ِر ســتاد کل نیروهــای مســلح
اقــدام نمــود.
از زمــان شــروع کار ،مدیریــت تاریــخ شــفاهی هیئــت معــارف تاکنــون بــا  134نفــر از
فرماندهــان و ناظــران دوران دفــاع هشتســاله علیــه هجــوم ارتــش عــراق بــا خــاک ایــران
اســامی مصاحبــه نمــوده اســت کــه حاصــل آن  618جلســه مصاحبــه تاریــخ شــفاهی
در  59719دقیقــه میباشــد .در بخــش پیادهســازی تاکنــون بیــش از  10732صفحــه از
مصاحبههــا پیــاده شــده اســت .از ایــن تعــداد صفحههــای پیــاده شــده تاکنــون کتابهــای
منافقیــن در کمینــگاه صیــاد ،خاطــرات امیــران بهــروز ســلیمانجاه ،علــی زرمــی ،مرتضــی
محمــدی و مرتضــی بایندریــان ،احمــد آرام و عبدالحســین مفیــد بــه چــاپ رســیده اســت و
تعــدادی از مصاحبههــای پیــاده شــده نیــز در مراحــل چــاپ قرارگرفتــه اســت.
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تاریــخ شــفاهی در ارتــش جمهــوری اســامی ایــران هماننــد ســایر ســازمانهای
نظامــی و غیرنظامــی در ابتــدای مســیر و راه خــود قــرار دارد .امــا باوجــودی کــه ارتــش
جمهــوری اســامی ایــران ازنظــر اســناد مکتــوب دوران دفــاع هشتســاله دارای غنــای
کافــی میباشــد .لیکــن در خصــوص ثبــت گفتههــا و ناگفتههــای فرماندهــان ایــن دوران
دچــار نقصــان اســت کــه بــا توجــه بــه ســن بــاالی فرماندهــان و پیشکســوتان دوران دفــاع
هشتســاله تالشــی مضاعــف را میطلبــد.

فصلچهارم
تبیین وجوه مشترک و تمایز وقایعنگاری،
خاطره ،رمان و تاریخ شفاهی
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 1-4کلیات

1

مقولــه تاریخنــگاری در ایــران ازجملــه مقوالتــی اســت کــه بــه شــیوه علمــی ،کمتــر
موردبحــث و بررســی قرارگرفتــه اســت .تاریخنــگاری ایــران ،خصوصــاً پــس از برقــراری
جامعــه اســامی در ایــران ،راه تکامــل پیمــود و بــا پیگیــری نگــرش اســامی ،تــا دوره
مشــروطیت پائیــد و در آن دوره آغــاز جدیــدی در تاریخنــگاری ایــران ،بــا بهرهگیــری از
دیدگاههــای علمــی رخنمــود .تاریخنــگاری هــر دوره از تاریــخ ایــران ،ویژگــی و خصیصــه
مخصــوص بــه خــود دارد .روندهــای تاریخــی هــر دوره ،جــای پــای ویــژهای در تاریخنــگاری
آن دوره دارد.
در تاریخنــگاری ایــران قبــل از مشــروطیت ،چندیــن عنصــر دیــده میشــود :اوال بینــش
تاریخنــگاری ایــران تــا دوره مشــروطیت ،یــک بینــش اســامی اســت .ثانیــا در تاریخنــگاری
ایــران عنصــر فرمایشــی و دســتوری جــای ویــژهای دارد.ثالثــاً عنصــر ذیلنویســی از
ویژگیهــای تاریخنــگاری ایــران اســت .رابع ـاً عنصــر ســرهم بنــدی یــا بــه اصطــاح غربــی
«مونتــاژ» در بیــن مورخیــن معمــول بــوده اســت .از دوره مشــروطیت بــه بعــد ،تاریخنــگاری
از گوشــه دربارهــا و بارگاههــا بیــرون کشــیده شــد و همســان ســایر شــاخههای علــوم،
در میــان مــردم پــا گرفــت و پایــدار شــد .از ایــن دوره بــه بعــد ،بــا همــه تمهیــدات و
سانســورهایی کــه از طــرف مراجــع قــدرت اعمــال میشــد ،تاریخنــگاری در بطــن مــردم
شــکوفا گردیــد و بــا اتخــاذ شــیوههای نویــن علمــی بــه ســوی اعتــا رفــت.
در ثبــت و ضبــط تاریــخ دوران دفــاع هشــت ســاله ایــران علیــه تهاجــم ارتــش عــراق
مــدارک و مســتندات کتبــی نمیتوانــد بــه تنهایــی بیــان کننــده اتفاقــات و وقایــع میادیــن
نبــرد باشــد ،و مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی انجــام گرفتــه بــا فرماندهــان و رزمنــدگان
تکمیلکننــده وقایــع آن دوران میباشــد .در ضمــن ،اکثــر خاطــرات و تاریــخ شــفاهی
بیــان شــده توســط رزمنــدگان نیروهــای مردمــی در حیــن چگونگــی اعــزام و شــرکت در
عملیــات ،تابــع شــرایط زمانــی حــال و زمــان اجــرای عملیاتهــا کــه قریــب  30ســال
قبــل بــوده ،میباشــد و ایــن خاطــرات بیشــتر در هنــگام اجــرای عملیاتهــای تهاجمــی
رزمنــدگان ایرانــی بــوده نــه عملیاتهــای پدافنــدی ،و در خصــوص پشــتیبانیهای آتــش
توپخانــه صحرایــی و هوایــی تقریبــا صحبتــی بــه میــان نیامــده اســت و رزمنــدگان ارتشــی
هــم کمتــر بــه ایــن مقولــه وارد شــدهاند و اگــر صحبــت و یــا نقلــی شــده بــه صــورت
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نیرویــی بــوده کــه یــک مــورخ و محقــق نیــاز دارد کــه بــه کلیــه ســامانههای تخصصهــای
ارتــش آشــنایی داشــته باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه مخاطبیــن ایــن گونــه اســناد تاریخــی،
تنهــا نظامیــان نمیباشــند و نیــاز بــه تبییــن و بیــان اســناد تاریخــی اعــم از اســناد ثبــت
شــده تاریــخ دفــاع و مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی انجــام گرفتــه میباشــد.
هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی در راســتای وقایــع نــگاری و
مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی ،بــر خــود مســلم مـیدارد کــه تمامــی مــدارک و مصاحبههــای
انجــام گرفتــه را بــا توجــه بــه اســتانداردهای نظامــی و حقیقــت عملیاتهــای انجــام گرفتــه
تدویــن و در اختیــار محققیــن و مورخیــن قــرار دهــد .مــدارک و نوشــتههایی کــه مــورد
اســتناد تمامــی موسســات و ســازمانهایی کــه در حــوزه دفــاع هشــت ســاله فعالیــت
میکننــد قــرار گیرد.بــه همیــن لحــاظ ،تمامــی متــون و مــدارک تاریــخ دفــاع هشــت
ســاله توســط کارشناســانی کــه در آن دوران در قرارگاههــا و یگانهــای عملیاتــی حضــور
داشــتهاند مــورد بررســی و تبییــن قــرار میگیــرد.
منشــأ تاریــخ شــفاهی صــدا اســت .اینكــه ایــن صــدا بــه چــه شــكلی میمانــد ،چگونــه
استنســاخ و تقریــر میشــود تــا بــه صــورت ســند درآیــد ،امــر مهمــی اســت .در قدمــت،
یكــی از ویژگیهــای مهــم ماهیــت ســند اســت .تاریــخ شــفاهی نقــل وقایــع بــا نفــوذ بــه
درون بســترها و البــه الی متــون پرپیــچ و خــم تاریخــی آن اســت .میــزان اعتبــار تاریــخ
شــفاهی بــه عوامــل متعــددی وابســته اســت .عواملــی از قبیــل اینكــه مصاحبهشــونده از
مقامــات یــا دســت انــدركاران كــدام طبقــه (طبقــه الیــت ،طبقــه وســط و طبقــه عامــه)
بــوده اســت .وقتــی مــا میگوییــم  Oral-historyیــا  People-historyیــك ماهیــت
( Optimisticخــوش بینانــه) بــرای آن قائــل هســتیم .هیــچ تفــاوت و تمایــزی بیــن
مصاحبـهای كــه شــما در ارتبــاط بــا وقایــع بــا یــك كارگــر معــدن یــا كارگــر كارخانــه یــا
وزیــر كار و یــا وزیــر صنایــع و معــادن انجــام میدهیــد در ماهیــت امــر ،بــه عنــوان ســند
تاریــخ شــفاهی بــودن ،وجــود نــدارد .تنهــا تفاوتــی كــه میتوانــد وجــود داشــته باشــد ،در
درجــه وثــوق و اعتبــار آن اســت.
منابــع شــفاهی یكــی از منابــع اساســی تاریخنــگاری اســت كــه بــه صــورت صــدا یــا
تصویــر ،ضبــط میشــود و در بایگانیهــا نگهــداری میشــود .روشهــا و تكنیكهایــی
بــرای حفــظ ســند مكتــوب و ســند تقریــر شــده و تاریــخ شــفاهی بــه كار گرفتــه
میشــود كــه جایــگاه ارزشــی آنهــا را خدشــه دار نكنــد .وقتــی از منظــر تاریخــی بــه
ایــن موضــوع مینگریــم ،تقــدس كالم موجــب تقــدس متــن میشــود و ظاهــرا ً ارتبــاط
تنگاتنگــی میــان كالم مقــدس و متــن مقــدس وجــود دارد .مثــ ً
ا هیروگلیــف در بحــث
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تاریخــی ،خــط مقدســی اســت كــه قب ـ ً
ا كالم مقــدس بــوده اســت .و ظاهــرا ً اغلــب كالم
نخبــگان ،كالم مقــدس بــوده اســت و همیــن موضــوع علــت نگهــداری آن اســت .معمــوالً
كالمــی حفــظ میشــود كــه از یــك منبــع قــدرت مشــروعیت بگیــرد .در حالــی كــه كالم
افــرادی كــه موقعیــت اجتماعــی برجســتهای ندارنــد جایگاهــی نــدارد .مث ـ ً
ا یــك كارگــر
ســاده ،یــك ســرباز و یــك رزمنــده ،از منظــر خــودش ،تعریفــی از حــوادث زمــان خــود
دارد ولــی چــون نتوانســته آن را مكتــوب و منظــم كنــد ،امــروز اثــری ا ز آن نیســت.
تاریــخ شــفاهی را میتــوان یــك اقــدام جمعــی و هــم یــك اقــدام فــردی دانســت .وجــه
فــردی آن تــاش مصاحبهكننــده و مصاحبهشــونده ،بــرای بیــان یادمانهــا ،یادداشــتها
و آنچــه حافظــه یــا خاطــره ( )Memoryخوانــده میشــود ،بــرای حفــظ و نگهــداری یــا
جبــران امــوری كــه تاریــخ وظیفــه انتقــال آن را دارد ،میباشــد .پــس موضــوع تاریــخ
شــفاهی ،هیــچ تفاوتــی بــا تاریخكتبــی نــدارد و یقینــاً بســیار گســتردهتر از آن اســت.
بســیاری از مفاهیــم ســنت شــفاهی نیــز ممكــن اســت وارد حــوزه تاریــخ شــفاهی بشــود.
اســاس تاریــخ شــفاهی بــر نقــل حــوادث و وقایــع از حافظههــا ،بــه وســیله ضبــط روی
نــوار و ...اســت.
مطلــب دیگــر ایــن كــه تاریــخ شــفاهی بــه مصاحبــه فعــال و خــاق متکــی اســت ،تفــاوت
ایــن نــوع مصاحبــه بــا مصاحبــه عــادی آن اســت كــه مبنــای مصاحبــه عــادی ،مصاحبــه
كننــده اســت امــا در مصاحبــه فعــال ،عالیــق دوجانبــه وجــود دارد .گرچــه ممكــن اســت
بــه صــورت ســامانه اداری درآیــد و بــا انعقــاد قــرارداد از مــورخ شــفاهی بخواهیــم كــه
دنبــال موضوعــی بــرود ولــی اســاس كار عالیــق دوجانبــه اســت .تفــاوت دیگــر مصاحبــه
خــاق بــا مصاحبــه عــادی آن اســت كــه در تاریــخ شــفاهی بــرای تولیــد اســناد شــفاهی
نمیتــوان هدفــی معیــن كــرد .چــون مــا نمیدانیــم چــه چیــزی در ذهــن مصاحبهشــونده
اســت .ولــی در مصاحبــه عــادی شــما نظــر مصاحبهشــونده را دربــاره موضــوع خاصــی مثــل
ترافیــك ،ســئوال میكنیــد .تاریــخ شــفاهی بیمــرز اســت .تجــارب مصاحبهكننــده و
مصاحبهشــونده ،هــر دو فعــال میشــود و تبــادل تجربــه صــورت میگیــرد .ایــن نــوع
مصاحبــه ،مصاحبــه در ســطح نیســت ،ســئواالت حاشــیهای فراوانــی مطــرح میشــود و
جــواب میگیــرد.

 2-4معنی لغوی تبیین

1

تبییــن  [ .ت َب ْ ] (ع مــص) هویــدا شــدن ( .تــاج المصــادر بیهقــی) (زوزنــی) .پیــدا
شــدن ( .ترجمــان عالمــه  -جرجانــی) .پیــدا و آشــکار شــدن ( .از اقــرب المــوارد) (از قطــر
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المحیــط) (منتهــی االرب) (ناظــم االطبــاء) .و منــه ُ فــی المثــل  :و قــد بیــن الصبــح لــذی
عینیــن( .اقــرب المــوارد) (منتهــی االرب) || .هویــدا بکــردن ( .تــاج المصــادر بیهقــی).
هویــدا کــردن( .زوزنــی) .پیــد اکــردن ( .ترجمــان عالمــه  -جرجانــی) .پیــدا و آشــکار کردن.

 3-4معنی اصطالحی تبیین

1

تبییــن عبــارت اســت از روشــن ســاختن مجهــوالت مربــوط بــه یــک یــا چنــد جنبــه
مشــخص از یــک امــر معلــوم از طریــق پاســخ گفتــن بــه چراهــای مختلــف و قابــل پرســش
در بــاره آن .مــراد ایــن اســت کــه نواقــص و کاســتیهای موجــود در آگاهــی همــواره،
جــاری و ســاری اســت و ناگزیــر بــه طــرح پرســش از طریــق ادات اســتفهام شــش گانــه
میپــردازد .غایــت و هــدف اصلــی از تبییــن معقــول و خــرد پذیــر کــردن چرایــی حــوادث
و رویدادهــای تاریخــی اســت.

 4-4تبیین

2

یکــی از مباحــث بنیادیــن در روششناســی تاریخــی کــه ارتبــاط وثیقــی بــا روش تحقیــق
در تاریــخ دارد ،مقولـه «تبییــن» اســت (نــک :مفتخــری :1387 ،ص .)8ایــن مقولــه ازجملــه
موضوعاتــی اســت کــه در هــر ســه گون ـه معرفــت تاریخــی (علــم تاری ـخ ،فلســف ه نظــری
تاریــخ و فلســف ه علــم تاریــخ) بهنوعــی حضــور دارد .مورخــان نیــاز بــه تبییــن حــوادث
جزئــی و پراکنــده مربــوط بــه گذشــت ه انســانی دارنــد .فیلســوفان نظــری تاریــخ ســعی در
تبییــن کلیــت تاریــخ نــوع بشــر دارنــد و فیلســوفان علــم تاریــخ نیــز چیســتی و ماهیــت آن
را در ذیــل روششناســی ،موضــوع معرفتــی درجــه دوم ســاختهاند .در ایــن فصــل ،ضمــن
بیــان تفاوتهــا و نســبت میــان توصیــف (کــه کار اول مورخــان اســت) ،تبییــن و تفســیر،
بهضــرورت پرداختــن مورخــان بــه تبییــن و انــواع و اقســام آن و نیــز تفــاوت تبیینهــای
علــوم تجربــی و علــوماجتماعــی ازجملــه تاریــخ اشارهشــده اســت.

 5-4تبیین در تاریخ

3

چــرا ساســانیان از اعــراب مســلمان شکســت خوردنــد؟ چــرا امــام حســین (ع) علیهالســام
قیــام کــرد؟ انقــاب مشــروطه چــرا رخ داد؟ چــرا...؟ یکــی از وظایــف مورخــان عــاوه
بــر بیــان «چیســتی» رخدادهــای تاریخــی ،توضیــح «چرایــی» و علــت آن رخــداد اســت.
«تاریخــی کــه تنهــا از رخدادهــای تکرارناپذیــر تألیــف یافتــه باشــد ،وقایعنــگاری صِ ــرف
 .1دکترمنصــور بخــت ،قبــاد ،اســتادیار گــروه تاریــخ دانشــگاه شــهید بهشــتی ،آیــا تبییــن تاریخــی بــدون چارچــوب نظــری و
نظریــه ممکــن اســت؟ ،مجلــه پژوهشهــای تاریخــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ،ص153
 .2توصیف ،تبیین و تفسیر در تحقیقات تاریخی -هفتهنامه تاریخ شفاهی -شماره  -6اول دی سال1389
 .3همان.
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خواهــد بــود( ».روشــر:1381 ،ص  )163مــورخ بایــد بــه مــا بگویــد در گذشــته دقیقـاً «چــه
روی داده اســت» .امــا مطمئن ـاً وظیف ـ ه مــورخ تنهــا ایــن نیســت کــه واقعیــات را احــراز
کنــد ،بلکــه بایــد آنهــا را قابلفهــم نیــز بگردانــد .از دیــدگاه لوســین فــور (از بنیانگــذاران
مکتــب آنــال) ،وظیف ـهی مــورخ ایــن نیســت کــه رویدادهــای تــک افتــاده را ِگــرد آورد و
آنهــا را بهصــورت خــام عرضــه کنــد ،بلکــه بایــد همــه را برحســب نیازهــای کنونــیاش
ســازمان دهــد ،آنــگاه دســت بــه توضیــح (تبییــن) و تأویــل آنهــا بزنــد( .منــاف زاده،
1375ص  )56واقع ـه تاریخــی بهخودیخــود واقــع و قائــم نمیشــود و مثــل هــر حادثــی
علّــت میخواهــد .تحقیــق در علیــت وقایــع ،تاریــخ را از صــورت نقــل جزئیــات بیارتبــاط و
عــاری از انســجام بیــرون مـیآورد .تاریــخ وقتــی تنهــا بــه ســؤال «چونــی» پاســخ دهــد و به
پرســش «چرایــی» توجــه نکنــد ،لطــف و جاذبــهای نــدارد( .زریــن کــوب :1379 ،ص )56
در ایــن صــورت مورخــان بایــد بــه تبییــن  Explanationبپردازنــد .تبییــن پدیــدهای در
واقــع نشــان دادن ایــن اســت کــه چــرا ایــن پدیــده بــه آن حالــت ویــژهی خــود وجــود دارد.
تبییــن معمــوالً پاســخی اســت بــه ســؤاالتی کــه بــا «چــرا» شــروع میشــوند .مثــ ً
ا در
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «چــرا آب در هــوای بیــرون از اتــاق یــخ میبنــدد؟» میگوییــم
«زیــرا کــه هــوای بیــرون بــه کمتــر از صفــر درجــه رســیده اســت( ».نراقــی1365 ،ص )7
بااینوجــود ،مطابــق پــارهای نظریــات ،تاریــخ علیاالصــول عبــارت اســت از بازگــو کــردن
اعمــال گذشــته بــه گونـهای کــه مــا از خــال آن نهتنهــا جریــان وقایــع ،بلکــه علــت رخــداد
آن وقایــع را هــم بازمیشناســیم( .والــش1363 ،ص )25نیــز تاریــخ نمیتوانــد صرف ـاً بــه
کشــف حقایــق بســنده کنــد و بــه نقــد اســناد و مــدارک تقلیــل یابــد ،زیــرا بهمحــض اینکــه
درصــدد برقــرار ســاختن مناســبات میــان حــوادث برآیــد ،نوعــی تفســیر (تبییــن) پیــش
میآیــد( .فرونــد ،1362 ،ص  .)56در دیــدگاه فــوق ،مــرزی میــان توصیــف  Descriptionو
تبییــن وجــود نــدارد و توصیــف دقیــق بهخودیخــود شــامل و حامــل تبییــن نیــز هســت.
ایــن دســته از مورخــان و نظریهپــردازان تاریــخ معتقدنــد کــه مــورخ هیــچگاه چیــزی را
تبییــن نمیکنــد ،بلکــه مــورخ تنهــا موظــف اســت بــه احــراز «آنچــه واقع ـاً اتفــاق افتــاده
اســت» بپــردازد .در ایــن حالــت مورخــان نهفقــط در پاســخ بــه پرســش «چــرا» بلکــه
همچنیــن در پاســخ بــه پرســشهایی نظیــر «چــه»« ،چگونــه»« ،چهموقــع»« ،کجــا» و
«چهکســی» نیــز بــه نوعــی ،تبییــن ارائــه میدهنــد .گاهــی موضــوع تبییــن چگونگــی
اســت ،نــه تبییــن چرایــی (اســتنفورد .)163 :1382 ،از نظــر «دانیــل لیتــل» در تبییــن
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یــک پدیــده یــا رویــداد عــاوه بــر پاســخ گویــی بــه ســؤال (ســؤاالت) از جنــس «چــرا»
بــه ســؤاالت از جنــس «چگونــه» هــم پاســخ میدهیــم( .لیتــل ،1373 ،ص )6امــا عمــوم
فیلســوفان ســاحت توصیــف و تبییــن را از یکدیگــر جــدا دانســته انــد .از نظــر ایــن گــروه
منظــور از توصیــف (تشــریح) برخــورد بــا پدیــده در ســطح اســت و هنگامــی کــه واقعـهای را
آنطــور کــه رخ داده عین ـاً وصــف میکنیــم ،بــه حریــم علیــت راه نیافتهایــم( .ســاروخانی،
 ،1375ص  )512اینــان یکــی از مایههــای اعتبــار مورخــان را عــاوه بــر توصیــف ،خلــق
و ارائــه تبیینهــای مناســب میداننــد« .مورخــان میتواننــد دربــارهی چیزهایــی کــه
واقعـاً در گذشــته رخ دادهانــد ،شــناخت ایجــاد کنــد ،امــا بخــش اعظــم کار آنهــا معطــوف
تبییــن وقایــع و رخدادههاســت» (نــوذری ،1379 ،ص)185

 6-4وقایع نگاری

1

تاریــخ پــژوه امــروزی میکوشــد کــه پدیدههــای تاریخــی را بــا نگاهــی باورمنــد و الهــی
تحلیــل کنــد و ضمــن بهرهجویــی از روشهــای علمــی و دانشــگاهی ،خــود را از شــیوههای
زیانبــاری کــه بــه تحریــف تاریــخ ایــران میانجامــد ،برکنــار دارد .نقــد نگــرش غربیهــا
بــه تاریــخ ایــران و آســیب شناســی اســتنباطهای جهــت دارانــه آنهــا ،نمونـهای از تحلیــل
نــو و تــازهای اســت کــه در راســتای شــناخت صحیــح تاریــخ ایــران (بــه ویــژه رویدادهــای
معاصــر) انجــام میگیــرد.

 7-4نگاهی گذرا به پیشینه تاریخنگاری در ایران

2

هــر چنــد از روزگار باســتانی ایــران تاریــخ مکتوبــی ســراغ نداریــم ،امــا کتیبههــای
بازمانــده از آن زمــان ،نشــان از تــداوم ســنت تاریخنــگاری و توجــه بــه ثبــت وقایــع تاریخــی
در نــزد ایرانیــان دارد .افــزون بــر آن ،دالیــل روشــنی در دســت هســت کــه از وجــود
ســالنامههای دولتــی در ایــران باســتان خبــر میدهــد .جــدا از ایــن ،میتــوان تدویــن
و نــگارش «خــدای نامــه» (خــدای نامــک) در زمــان ساســانیان را نمون ـهای از دلبســتگی
ایرانیــان بــه نــگارش وقایــع و ضبــط سلســله حــوادث تاریخــی دانســت.
بــا گــذر از روزگار باســتان و آغــاز دورهای تــازه از تاریــخ ایــران ،شــمار بســیاری از
برجســته تریــن و نامدارتریــن مورخــان جهــان اســام از میــان ایرانیــان برخاســتند .طبــری،
بلعمــی ،گردیــزی ،بیهقــی و بســیاری دیگــر از تاریــخ نویســان دوران اســامی ،بــی تردیــد
ادامــه دهنــده ســنت دیرینــه تاریخنــگاری در ایــران بودهانــد و از ایــن راه تعــداد فراوانــی
 .1خزیر ،-آناهید ،آغاز تاریخنگاری نوین با اعتمادالسلطنه -روزنامه تهران امروز 23 -اردیبهشت 1389
 .2خزیر ،آناهید ،آغاز تاریخنگاری نوین با اعتمادالسلطنه ،روزنامه تهران امروز 23 -اردیبهشت 1389
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از کتابهــای معتبــر و مســتند تاریخــی را پدیــد آوردهانــد .هــر کــدام از آن مورخــان
جایگاهــی شایســته و ممتــاز در شــیوه نــگارش تاریــخ دارنــد.
بـا ایـن همـه ،آشـنایی ایرانیـان بـا روش تاریخنـگاری نویـن و علمـی را بایـد بـه زمانـی
نزدیکتـر بـه روزگار مـا کشـاند .در واقـع پـس از آشـنایی ایرانیـان بـا شـیوه تاریخنـگاری
اروپایـی و غربـی بـود کـه روشـی در پژوهـش تاریخـی پدیـد آمـد که پیـش از آن سـابقهای
در سـنت تاریخنـگاری شـرقی /ایرانـی نداشـت .این شـیوه نوین متکی به سـنجش و بررسـی
متـون تاریخـی ،اسـتناد بـه اسـناد و مـدارک و دوری از عبـارت پردازیهـای تاریخـی بود .از
ایـن رو چـه بسـا بتـوان تالیف کتابهایـی همانند «ناسـخ التواریـخ» تالیف میرزا تقی سـپهر
و «روضـه الصفـای ناصـری» نوشـته رضا قلـی خان هدایت (هر دو در سـده سـیزدهم قمری)
را پایـان شـیوه تاریخنـگاری سـنتی در ایران دانسـت و طلیعـه روش نوین نـگارش تاریخ را با
چـاپ کتابهـای محمدحسـن خان اعتماد السـلطنه (درگذشـته به سـال  ۱۳۱۳قمـری و از
مورخـان دوره ناصرالدیـن شـاه) فـرض کرد.
اعتمادالسـلطنه با زبان فرانسـه آشـنا بود و شـیوه پژوهش تاریخی اروپاییان را میشـناخت.
هـر چنـد کتابهـای تاریخـی او (هماننـد «تاریـخ منتظـم ناصـری» و «المآثـر و اآلثـار») را
نمیتـوان پژوهـش تاریخـی بـه شـیوه نویـن تلقی کـرد ،اما بـه هر صـورت خالـی از تازگیها
و تجربـه روش نویـن تاریخنـگاری نبـود .ایـن شـیوه ،مخصوصـا در کتـاب «دررالتیجـان» او
کـه بررسـی تاریـخ اشـکانیان بـا تکیـه بـر دیدگاههـای مورخـان شـرق و غـرب اسـت ،نمود
آشـکارتری دارد .بـا ایـن حسـاب ،تاریـخ نویسـی اعتمادالسـلطنه را میتـوان همـراه بـا
نوجوییهایـی قلمـداد کـرد و سـرفصلی ابتدایی بـرای دورههای بعد دانسـت .دقـت مورخانی
هماننـد میـرزا مهـدی خـان اسـترآبادی در ثبـت رخدادهـای روزگار نـادر شـاه افشـار (بـا
همـه انتقادهایـی کـه از کتـاب او کـرده اند) یـک نمونـه از کار تحسـین برانگیز نویسـندگان
و مورخـان ایرانـی بـه شـمار مـیرود .ایـن نیز گفتنی اسـت کـه گاه سـنت تاریخ نویسـی در
ایـران بـا تملـق و چاپلوسـی و قلـب واقعیت آمیخته میشـده اسـت .نمونه این دسـت تواریخ
دربـاری ،متاسـفانه اندک نیسـت.
همــان میــرزا مهــدی خــان اســترآبادی کــه تاریــخ بــا ارزش «جهانگشــای نــادری» را
نوشــته اســت ،بــا نــگارش کتابــی بــه نــام «دره نــادره» چنــان زبــان بــه تملقگویــی
و چربزبانــی میگشــاید کــه خواننــده امــروزی را از شــیوه تاریــخ پــردازی او ،بیــزار
میســازد .بــا اینهمــه ،بســیاری از آگاهیهــای مــا از پیشــینه تاریخیمــان از راه همــان
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رویدادنگاریهــا بــه دســت میآیــد .ایــن ،بــر عهــده محققــان امــروز اســت کــه بــا ســنجش
تواریــخ بهجــای مانــده و بررســی اســناد و مــدارک ،راســت را از دروغ بازشناســند و پرتویــی
برگذشــتهای بیفکننــد کــه گاه زیــر انبوهــی از چاپلوســی و ناراســتی پنهانشــده اســت .بــا
همــه اینهــا بایــد گفــت کــه دامــان مورخــان بــزرگ و نامــور ایرانــی از گمــان دروغ بــه دور
اســت و آنهــا توانســتهاند کــه بــا پایبنــدی بــه حقیقــت و راســتی ،حــوادث روزگارانشــان را
ثبــت کننــد و بنویســند .یــک مثــال روشــن ایــن ســخن ،ابوالفضــل بیهقــی و تاریــخ نامــدار
اوســت کــه اهمیــت و ارزش بیماننــد کتــاب او بــر کســی پوشــیده نیســت .او بــا آنکــه
همــواره ستایشــگر ســلطان روزگار خــود اســت ،بــه هیــچ رو از بازگویــی حقیقــت ســرباز
نمیزنــد و خــود را نســبت بــه آینــدگان متعهــد و پاســخگو میدانــد.

 8-4آشنایی گستردهتر ایرانیان با روشهای نوین تاریخنگاری

1

پــس از مشــروطیت بــود کــه زمینــه آشــنایی بیشــتر ایرانیــان بــا تحقیقــات اروپایــی فراهم
شــد .در ایــن میــان ،بــه ویــژه ســهم مجلــه «کاوه» (چــاپ برلیــن) را کــه توســط شــماری
از پژوهنــدگان نــوآور و تجددخــواه ایرانــی منتشــر میشــد ،نبایــد نادیــده گرفــت .ایــن
مجلــه کــه همزمــان بــا جنــگ جهانــی اول در بیــرون از مرزهــای ایــران منتشــر میشــد،
نویســندگانی چــون محمــد قزوینــی ،حســن تقــی زاده و محمدعلــی جمــالزاده داشــت.
آنهــا نهتنهــا بــا شــیوه پژوهشهــای تاریخــی و ادبــی اروپاییــان (بــه ویــژه آلمانیهــا)
آشــنا بودنــد ،بلکــه در تحقیقــات خــود میکوشــیدند کــه از راه و روشهــای نویــن تاریخــی
پیــروی کننــد .آنچــه در مجلــه کاوه دربــاره تاریــخ روابــط ایــران و روس بــه قلــم جمــالزاده
چــاپ شــد ،نمون ـهای از توجــه بــه شــیوه نویــن تاریخنــگاری در نــزد ایرانیــان بــود.
ایــن شــیوه در میــان تاریخنــگاران جــوان داخــل ایــران ،ماننــد عبــاس اقبــال آشــتیانی،
نیــز اثــر گذاشــت و آنهــا را بهســوی راهــی تــازه در پژوهشهــای تاریخــی کشــاند.
نکتــه درخــور توجــه آن اســت کــه دلباختگــی بســیاری از محققــان ایرانــی بــه روشهــای
تاریخپژوهــی غربــی ،بـهدوراز دریافتهــای نادرســت از تاریــخ ایــران نبــود .آنهــا ،چــه بســا،
از ایــن نکتــه غافــل بودنــد کــه تحقیقــات شــرق شناســان ،ماالمــال از اهــداف اســتعماری و
تحریــف تاریــخ ملــل شــرق اســت .بــه نظــر میآیــد آنچــه پژوهنــدگان ایرانــی را متوجــه
تاریخنــگاری غربــی میکــرد ،متــد و روش پژوهشــی آنــان بــود ،امــا دشــواری کار در اینجــا
بــود کــه تاریخنــگاران ایرانــی ،در آن روزگار کــه انــدک انــدک شــیوههای علمــی پژوهــش
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تاریخــی را فرامیگرفتنــد ،نمیتوانســتند خــود را از نــوع نــگاه و تلقــی اروپاییــان از تاریــخ
ایــران برکنــار بدارنــد.
بــه هــر حــال ،بیگمــان آغــاز جــدی پژوهــش تاریخــی نویــن در ایــران را بایــد مربــوط
بــه زمانــی دانســت کــه کتــاب س ـهجلدی و مفصــل حســن پیرنیــا (مشــیرالدوله) بــه نــام
«ایــران باســتان» منتشــر شــد .پیرنیــا کــه بــا روش پژوهشهــای تاریخــی اروپاییــان کامـ ً
ا
آشــنایی داشــت ،شــیوهای را در تنظیــم تاریــخ خــود برگزیــد کــه هنــوز هــم ،کــم و بیــش،
تازگــی و اعتبــار خــود را از دســت نــداده اســت .او بــه ســنجش باریــک بینانــه متنهــای
تاریخــی میپــردازد و از تکیــه بــه تحقیقــات جدیــد و یافتههــای باستانشناســی غافــل
نمیمانــد .در تحلیــل تاریخــی نیــز فراتــر از آگاهیهــای تاریخــی نمــیرود و از برداشــت
و اســتنباطهای نادرســت و بــهدوراز چارچوبهــای تاریخــی ،پرهیــز میکنــد .بــه ویــژه
در نقــد پــارهای از اشــارات متنهــای تاریخــی (هماننــد نوشــتههای هــرودوت) ،دقــت
محققانـهای نشــان میدهــد .هــر ســخن و دریافــت او نیــز بــا تکیــه و ارجــاع بــه مســتندات
تاریخــی اســت.
از ســویی دیگــر ،در ایــن زمــان کــه ســرآغاز تجددمآبــی آمرانــه و فرمایشــی رضاخان اســت،
همزمــان بــا کوش ـشهای تاریخنــگاری محققانــی چــون پیرنیــا ،گرایــش جه ـتداری نیــز
از طــرف دولــت بــرای رواج نوعــی از تاریخنــگاری ناسیونالیســتی افراطــی دیــده میشــود.
نتیجــه چنیــن گرایشــی ،محــدود شــدن تاریخنــگار آن دوره در تنگناهــای دولتــی و رســمی
بــود .توجــه نژادپرســتانه بــه ایــران باســتان و بهرهبــرداری سیاســی از تاریــخ باســتان بــرای
جلــوه بخشــیدن بــه شــاهی رضاخــان (کــه خــود را مدافــع ناسیونالســیم ایرانــی وانمــود
میکــرد) ،منجــر بــه نــگارش تاریخهایــی رســمی و دســتوری میشــد کــه نســبت و
پیونــدی بــا روش علمــی و شــیوه تاریخنویســی مورخــان آگاهــی چــون پیرنیــا نداشــت.
در حقیقــت ،کتابهــای تاریخــی کــه بــه دســتور دســتگاه تبلیغاتــی رضاخــان در ایــن
دوره پدیــد میآیــد ،صرفــاً در جهــت اســتفاده سیاســی و گرایشهــای تنــد ملیگرایانــه
اســت و متکــی بــه پژوهشهــای مســتند و نویــن تاریخــی نیســت .در کنــار آن ،توجــه
و دلبســتگی بــه تصحیــح و چــاپ متنهــای تاریخــی نیــز فزونــی میگیــرد .هرکــدام از
آن تصحیحــات بــا توجــه بــه روشهایــی انجــام میگرفــت کــه ایرانیــان از شــرق شناســان
اروپایــی آموختــه بودنــد .چــاپ متنهــای تاریخــی کــه در ایــن دوره و دورههــای بعــد
توســط محققانــی هماننــد عبــاس اقبــال ارائــه میشــد ،نمونــهای از گرایــش بــه فراهــم
آوردن منابــع معتبــر تاریخنــگاری بــود.
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پــس از تأســیس دانشــگاه تهــران و مؤسســات آموزشــی دیگــر ،شــماری از اســتادان تاریــخ
بــه تألیــف کتابهــای تاریخــی و پــرورش دانشــجویانی پرداختنــد کــه بعدهــا خــود از
محققــان سرشــناس ایرانــی شــدند .اســتادانی چــون نصــراهلل فلســفی ،احمــد بهمنیــار و
عبــاس اقبــال کتابهــای تاریخــی را بــه نــگارش درآوردنــد کــه هرکــدام بــا اســتفاده از
دههــا متــن تاریخــی و بررســی اســناد و تحقیقــات جدیــد پدیــد آمــده بــود .اقبــال «تاریــخ
مغــول» را نوشــت ( )۱۳۱۲و بــه بررســی اوضــاع سیاســی و اجتماعــی ایــران در قرنهــای
هفتــم و هشــتم پرداخــت؛ نصــراهلل فلســفی «زندگانــی شــاهعباس اول» را موردتوجــه
قــرارداد و تحقیقــی مفصــل در پنــج جلــد عرضــه کــرد و احمــد بهمنیــار بررســی زندگــی
صاحــب بــن عبــاد (وزیــر نامــدار آل بویــه) را موضــوع کنــدوکاو تاریخــی خــود قــرارداد
(ایــن کتــاب پــس از درگذشــت بهمنیــار و توســط شــاگرد او ،باســتانی پاریــزی ،منتشــر
شــد .)۱۳۴۴ -توجــه و دلبســتگی بــه نــگارش تاریــخ عمومــی ایــران کــه از آغــاز تاریــخ تــا
روزگار معاصــر را دربرمــی گرفــت ،عبــاس اقبــال را برانگیخــت تــا «تاریــخ مفصــل ایــران» را
بــا همــکاری حســن پیرنیــا منتشــر کنــد.
در ایــن زمــان توجــه بیشــتر محققــان تاریــخ بــه تاریــخ سیاســی و تدویــن تاریــخ عمومــی
ایــران بــود و کمتــر نشــانهای بــرای نــگارش دورههــای کوتــاه تاریخــی (و تخصصیتــر)
دیــده میشــد .از ســوی دیگــر ،انتشــار مجلــه تحقیقــی «یــادگار» توســط عبــاس اقبــال،
بســتر دیگــری بــرای چــاپ پژوهشهــای تاریخــی فراهــم کــرد و بســیاری از تاریــخ
نویســان ایرانــی را برانگیخــت تــا مقــاالت تحقیقــی خــود را در «یــادگار» منتشــر کننــد.
ازای ـنرو عبــاس اقبــال را بایــد از نخســتین کســانی دانســت کــه شــیوه تحقیــق علمــی و
صحیــح تاریخــی را در ایــران رواج داد و راهنمــای دیگــر پژوهنــدگان شــد .شــاگردان و
دانشآموختــگان ایــن اســتادان (کــه آنهــا را بایــد اســتادان نســل اول پژوهشهــای جدیــد
تاریخــی دانســت) ،شــیوه تحقیــق تاریخــی را مســتندتر و بــا توجــه عمیقتــر بــه تحقیقــات
ایــران شناســان خارجــی و بررســی ریزبینانهتــر اســناد و مــدارک پــی میگیرنــد .ابراهیــم
باســتانی پاریــزی ،عبدالحســین زرینکــوب ،محمداســماعیل رضوانــی ،احســان اشــراقی،
محمدجــواد مشــکور و شــمار دیگــری از نــامآوران فرهنــگ معاصــر ایــران ،از ایــن گونهانــد.
کشــش و عالقــه ایــن پژوهشــگران جــوان بــه بررســی مقاطــع کوتــاه تاریخــی و دوری از
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نــگارش کلیــات تاریخــی اســت.
باسـتانی پاریـزی عمـده کوشـشهای خـود را صـرف شناسـاندن تاریـخ کرمـان میکنـد؛
زریـن کـوب در کنـار پژوهشهای ادبی ،تاریخ سـدههای نخسـتین اسلامی را مـورد ارزیابی
قـرار میدهـد؛ اسـماعیل رضوانـی عصـر مشـروطیت ،احسـان اشـراقی روزگار صفویـه و
محمدجـواد مشـکور دوره باسـتانی ایـران را محـور تحقیقـات خود میسـازند .چـاپ دقیقتر
متنهـای تاریخـی نیـز همچنـان ادامـه مییابـد .ترجمـه پژوهشهـای اروپاییـان نیز بسـیار
موردتوجـه اسـت .بـه مـوازات ایـن کوشـشها ،شـماری از تحقیقات ایران شناسـان شـوروی
نیـز ترجمـه و منتشـر میشـود .هماننـد «تاریخ مـاد» دیاکونـوف« ،تاریخ ترکسـتان» بارتولد
و تکنگاریهـای پطروشفسـکی .ایـن تحقیقـات آکنـده از گرایشهـای ایدئولوژیـک و
نتیجهگیریهـای نادرسـت تاریخـی بـر پایـه تئوریهـای مارکسیسـتی اسـت کـه همخوانی
و ارتباطـی بـا تاریـخ ایـران نـدارد .تاریخنگاران شـوروی میکوشـیدند کـه تاریخ ایـران را در
قالبهـای تنـگ و انحصـاری خـود بگنجانند و آن را بر اسـاس جهانبینی کمونیسـتی تحلیل
کننـد .نتیجـه آن رواج نوعـی از تاریخنـگاری عقیدتـی زده و زیانبـار بود که بـه دریافتهای
نادرسـتی از تاریـخ ایـران میانجامیـد .آنسـوی دیگـر اینگونـه تحقیقـات ،تالش وابسـتگان
رژیـم پهلـوی بـود کـه میکوشـیدند تاریـخ ایـران را بـر پایـه زندگی شـاهان و سـتایشهای
بیحدومـرز از دوره باسـتانی ایـران تدویـن کننـد .ایـن تالش به ویـژه در نـگارش کتابهای
تاریخـی مـدارس و دانشـگاهها چشـمگیرتر بـود .در این دوره هرگـز امکان بررسـی بیطرفانه
چهـره رضاخـان و نقـش بیگانـگان در اسـتقرار رژیم پهلوی فراهم نمیشـود .اسـناد معاصر از
دیـد محققـان پنهـان میمانـد و جـز انتشـار کتابهـای سـتایشآمیز از رضاخـان و حکومت
او ،تحقیقـات تاریخـی مسـتقل اجـازه چـاپ و انتشـار نمییابند.

 10-4انقالب اسالمی و تحول در نگرش تاریخی
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بــا پیــروزی انقــاب اســامی در بهمــن  ،۱۳۵۷تحــول بنیادینــی در شــیوه تاریخنــگاری
پژوهنــدگان ایرانــی پدیــد آمــد .دسترســی بــه انبوهــی از اســناد و مــدارک ،امــکان بررســی
و تحلیــل تاریــخ معاصــر ایــران ،بــه ویــژه شــکلگیری رژیــم پهلــوی ،ســلطه رضاخــان،
حــوادث پــس از شــهریور  ،۲۰رویــداد ملــی شــدن صنعــت نفــت ،نقــش روحانیــت پیشــرو
و سلســله حوادثــی کــه ســرانجام بــه پیــروزی انقــاب اســامی و ســرنگونی حکومــت شــاه
انجامیــد ،فراهــم شــد .در ایــن دوره ،در کنــار تاریخنــگاری جــدی و مســتند ،کــه بهتدریــج
.1خزیر ،آناهید ،آغاز تاریخنگاری نوین با اعتمادالسلطنه ،روزنامه تهران امروز 23 -اردیبهشت 1389
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شــکل میگرفــت ،در ابتــدا گرایشــی نیــز بــه کتابهایــی وجــود داشــت کــه دربــاره رجــال
دوره پهلــوی و ارتباطــات گســترده آنهــا بــا بیگانــگان میپرداختنــد.
ایــن دســت کتابهــا در قالــب خاطــرات و روزنگاریهــا منتشــر میشــدند .بعدهــا بــا
تأســیس مراکــز پژوهشــی ،هماننــد مرکــز اســناد انقــاب اســامی ،بــه تحلیــل و شــناخت
حــوادث انقــاب اســامی ،بــه شــیوهای محققانــه و آکادمیــک ،پرداختــه شــد و پژوهندگانــی
نیــز توجــه خــود را معطــوف بــه رویدادهــای تاریــخ معاصــر ،از مشــروطیت تــا انقــاب
اســامی ،کردنــد .ردهبنــدی اســناد و انتشــار آنهــا ،بررســی دقیــق رویدادهــا و شــناخت
ماهیــت و چگونگــی وقایــع و پیامدهــای آن ،از شــمار کارهایــی بــود کــه محققــان تاریــخ
انقــاب اســامی (و دوران معاصــر) انجــام دادنــد.
1
 11-4تاریخنگاری در عمل
تاریخنــگاری ،در واقــع فراینــد گــزارش رخدادهــای تاریخــی در قالــب روایتهــای
مکتــوب تاریخــی اســت کــه بــا بازنمایــی گزارشهــای تاریخــی یــا تحــوالت تاریخــی در
چارچــوب یــک گفتمــان خــاص صــورت میگیــرد و بــا روشهــا ،دریافتهــا و نگرشهــای
گوناگونــی همــراه اســت.
بــرای اینکــه بــه تعریــف تاریخنــگاری نویــن برســیم ،بایــد تعریفــی از تاریخنــگاری
ســنتی داشــته باشــیم .همچنــان کــه وقتــی مــا میخواهیــم از مدرنیتــه ســخن بگوییــم،
مجبوریــم ســنت را تعریــف کنیــم؛ هنگامــی کــه میخواهیــم انســان جدیــد را تعریــف
کنیــم ،بایــد از انســان ســنتی آغــاز کنیــم.
نخســتین مشــخصه تاریخنــگاری ســنتی ایــن اســت کــه تاریخنــگاری ســنتی اساسـاً یــک
نــوع تاریخنــگاری نقلــی اســت .یعنــی وقایعنگارانــه و توصیفــی اســت و در آن تبییــن،
تحلیــل و بررســی علتجویانــه رخدادهــا ،خیلــی مدنظــر نیســت .وقتــی تاریخنــگاران
ســنتی میخواســتند رخدادهــای روزگار پیشــین و گذشــته خــود را روایــت کننــد،
معمــوالً رونویســی میکردنــد و هیــچ اســتنادی نمیدادنــد .بنابرایــن یکــی از مؤلفههــای
تاریخنــگاری ســنتی ایــن اســت کــه در آن اســتناد و ارجــاع بــه منابــع را نمیبینیــد.
ویژگــی بعــدی تاریخنــگاری ســنتی ایــن اســت کــه بــه لحــاظ موضوعــی فقــط بــه
رویدادهــای سیاســی و آنچــه در درون خاندانهــای حکومتــی میگذشــت ،میپرداختنــد؛
حیــات اجتماعــی ملــت اساســاً محــل مطالعــه تاریخنــگاری نبــود.
 .1مالیــی توانــی ،علیرضــا ،از تاریخنــگاری ســنتی تــا تاریخنــگاری نویــن ،منبــع ،خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی – ایرنــا
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ازنظــر معرفتشناســانه ،امــر معرفتشناســی تاریخنــگاری ســنتی بــر ایــن بــاور بــود کــه
همهچیــز نقشــه از پیــش طراحیشــده خداونــد اســت و انســانها موجــودات بــیارادهای
هســتند کــه ایفاگــر نقشهــای از پیــش طراحیشــدهی خداونــد هســتند .بنابرایــن نوعــی
جبربــاوری در نــگاه بــه عوامــل و تاثیــر عوامــل فرازمینــی و فرابشــری در متــن رخدادهــای
ســنتی وجــود داشــته اســت.
ویژگــی بعــدی ،جایــگاه مــورخ در بطــن تاریــخ اســت .در تاریخنــگاری ســنتی مــورخ
حضــور چشــمگیری در متــن تاریــخ و آنچــه مینویســد ،نــدارد .و در واقــع کار او بــاور
کــردن ،شــنیدن و ضبــط کــردن وقایــع اســت .دیگــر اینکــه ســبک بیــان آنهــا متکلــف
و مصنــوع اســت .و معمــوالً بــا احادیــث و روایــت و اشــعار بــه شــکل گزافهگوییهایــی
متنهایــی را میانباشــتند کــه بســیار خســتهکننده اســت .بــا ایــن امــر معمــوالً حقیقــت
مطلــب ،فــدای لفــظ میشــد .اگــر مــا برگردیــم بــه طبقــه و جایــگاه اجتماعــی مــورخ،
میبینیــم کــه ایــن مورخــان ســنتی معمــوالً از کارگــزاران حکومــت بودهانــد؛ از دیوانیــان
ســطح بــاال ،از وزرا و شــخصیتهایی کــه در دربــار حضــور داشــتند و بــا حاکمیــت و قــدرت
سیاســی پیونــد داشــتند.
بــه همیــن لحــاظ ایــن مورخــان ازنظــر منابــع وابســته بــه حکومــت بودنــد .چــرا؟ چــون
هیــچ رســانه دیگــری در اختیــار مــورخ نبــود .آنهــا مجبــور بودنــد در متــن بســیاری از
رخدادهایــی کــه محــل ثبــت آن در تاریــخ بــود ،حضــور پیــدا کننــد و آنهــا را از نزدیــک
شــاهد باشــند .عــاوه برایــن ،مورخــان ســنتی بــه لحــاظ معیشــتی کامـ ً
ا وابســته بــه دربــار
بودنــد و زندگــی ،زیســت و امنیــت آنهــا کام ـ ً
ا بــه حســن نیــت دربــار و نــوع همــکاری و
پشــتیبانی مالــی ،ســتادی و سیاســی حکومــت بســتگی داشــت.
نتیجــه ایــن امــر ،آنهــا را دچــار تنگناهای خاصــی از نوع حقیقت پوشــی و مصلحتاندیشــی
میکــرد .از طــرف دیگــر مورخــان بــرای تــداوم فعالیتهــای حرف ـهای خــود ناچــار بودنــد
بــه حکومــت وابســته باشــند .زیــرا اگــر اثــری مینوشــتند و میخواســتند ایــن اثــر
محفــوظ بمانــد و در اختیــار نســلهای بعــدی قــرار بگیــرد ایــن را بایــد بــه نهادهــا و
مؤسســاتی میســپاردند کــه کام ـ ً
ا در اختیــار دربــار بــود .بنابرایــن ،تاریخنــگاری ســنتی
بــه مثابــه یــک ابــزار مشــروعیتبخش در خدمــت اربــاب قــدرت بــود کــه بــه همــان نســبت
میتوانســت بــه ابــزار جهــل و تحریــف و برجستهســازی رخدادهــا و نادیــده گرفتــن
بســیاری از رخدادهــا ،تبدیــل شــود.
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تاریخنــگاری جدیــد تقریب ـاً نقط ـ ه مقابــل تمــام آنچــه مــا بهعنــوان تاریخنــگاری ســنتی
برشــمردیم ،اســت و دراینبــاره نخســتین مقولــه ،بحــث روش اســت .اگــر تاریخنــگاران
ســنتی بهصــورت توصیفــی مینوشــتند ،تاریخنــگاران جدیــد بهصــورت علّــی ،تبیینــی و
تحلیلــی مینویســند .اگــر آنهــا نــگاه مکانیکــی بــه رخدادهــا داشــتند و یــک نــوع علــت
را بــرای یــک رخــداد تاریخــی مطــرح میســاختند؛ مــورخ تاریخــی جدیــد ،نــگاه ارگانیــک
دارد و ســعی میکند؛زنجیــرهای از علتهــا را در تبییــن رخدادهــای تاریخــی ببینــد.
اگــر در تاریخنــگاری ســنتی ،مــورخ بــه دنبــال واقعهیابــی بــود و بــه یــک تاریــخ مــرده
میانجامیــد؛ در تاریخنــگاری مــدرن تــاش بــرای ایــن اســت کــه مــورخ حداقلــی از تفکــر
و تحلیــل را داشــته باشــد ،تــا بتوانــد رخدادهــای گذشــته را عمــق و جــان و معنــا بدهــد.
و در واقــع بــا تحــول تاریخــی بهســوی فهــم گذشــته بــرود و بتوانــد یــک مجموعــهای
معنــادار را تولیــد کنــد.
مورخــان جدیــد برخــاف تاریخنــگاران ســنتی ،در متــن تاریــخ حضــور دارنــد و نقــش آنهــا
در فراینــد تکویــن ،تدویــن و تحلیــل رخدادهــا بســیار جــدی و تعیینکننــده اســت .اوســت
کــه بــا گفتوگــوی مســتمر و مــداوم خــود بــا رخدادهــای تاریخــی و بــا کاربســت عقــل
و توانمندیهــای ذهنــی خــود ،میکوشــد تــا رخدادهــای تاریخــی را تحلیــل کنــد و بــر
اســاس یــک عینــک و یــک چارچــوب تحلیلــی خــاص بــه ســراغ گذشــته بــرود .اگــر مــورخ
ســنتی غــام حلقهبهگــوش رخدادهــای تاریخــی بــود ،مــورخ جدیــد غــام حلقهبهگــوش
نیســت بلکــه او نقــاد اســت.
اگــر تاریخنــگار ســنتی بــاور میکــرد ،تاریخنــگار جدیــد تردیــد میکنــد؛ و آنچنــان
تردیــد میکنــد تــا بتوانــد دالیلــی روشــن در دفــاع از تحــوالت تاریخــی کــه مینویســد،
بیابــد .بنابرایــن ،تاریــخ عمــل مــداوم تاثیریافتــن مــورخ و واقعیــات از یکدیگر و گفتوشــنود
پایانناپذیــر حــال و گذشــته اســت .ایــن ،راز پیدایــش انــواع متعــدد و گونههــای مختلــف
تاریخنــگاری در روزگاران مــا اســت .اگــر مــا یــک پدیــدهی تاریخــی را بــا منابــع مشــخصی
در اختیــار مورخــان جدیــد بگذاریــم ،هرگــز متنهــای تاریخــی آنــان ،مثــل هــم نخواهــد
شــد .چــرا؟ چــون کار بســت عقــل و تحلیــل حضــور مــورخ و گزینــش او و زاویـهی دیــد او
و نیــز روش او ،فاصلــه کانونهــا را متفــاوت میکنــد.
از ویژگیهــای دیگــر تاریــخ مــدرن ایــن اســت کــه اگــر در تاریخنــگاری ســنتی رخدادهــا
بــر اســاس روزشــمار یــا سالشــمار ،بهصــورت وقایــع پراکنــده یــا ازهمگســیخته و گسســته
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نوشــته میشــدند ،در تاریخنــگاری جدیــد ،وقایــع در یــک منظوم ـه منطقــی چــه ازنظــر
محتوایــی و چــه روشــی ،نوشــته میشــود .یعنــی رخــداد بــه گون ـهای در جایگاهــی قــرار
میگیــرد کــه گویــی مــورخ و پژوهشــگر تاریــخ هماننــد یــک داســتاننویس اســت .مث ـ ً
ا
فــان رخــداد را در فــان جایــگاه قــرار میدهــد کــه اگــر مــا ایــن جایــگاه را جابهجــا
کنیــم ،بــه اصــل داســتان لطمــه وارد میآیــد .ویژگــی دیگــر مــورخ یــا پژوهشــگر تاریــخ
جدیــد ایــن اســت کــه بــر اســاس مســئله و ســؤال و بــر اســاس ابهامــی کــه در ذهــن او
یــا در ذهــن جامع ـه علمــی روزگار او وجــود دارد ،بــه ســراغ گذشــته م ـیرود و بنابرایــن
بــا طــرح فرضیــات مختلــف و بــا طــرح پرس ـشهای مختلــف میکوشــد بــه آنهــا پاســخ
دهــد و بهاینترتیــب حاصــل کار او کامــ ً
ا متفــاوت از تاریخنــگار ســنتی خواهــد شــد.
ازنظــر موضوعــی و قلمــرو تاریــخ هــم یــک تحــول گســتردهای در متــن تاریخنــگاری
ســنتی و مــدرن رخ داد .اگــر مورخــان ســنتی صرفــاً بــه رخدادهــای سیاســی محــدود
بودنــد ،مورخــان جدیــد همـهی ابعــاد پیچیــده زندگــی اجتماعــی انســان گذشــته را موضوع
موردمطالعــه خــود قــرار میدهنــد .نهتنهــا اربــاب قــدرت بلکــه همــهی گروههــای
خامــوش ،گروههــای مغلــوب ،گروههــای ســتمدیده و گروههــای فراموششــده را مــورد
کنــکاش خــود قــرار میدهــد .تاریخنــگاری جدیــد در بســتری پدیــد میآیــد کــه مــا
شــاهد تغییــر و تحــول عنــوان رعیــت بهعنــوان ملــت هســتیم .اصــ ً
ا مــردم عــادی
موضوعیتــی در تاریخنــگاری نداشــتند .امــا تاریخنــگاری جدیــد کوشــید؛ همیــن تودههــا
را محــل مطالعــه قــرار بدهــد .افــزون بــر ایــن ،خــود ایــن تودههــا وارد فرایندهــای تاریخــی
شــدند .دیگــر تاریخســازان مــا صرف ـاً اربــاب قــدرت نبودنــد بلکــه همیــن تودههــا بودنــد
کــه بــا آنهــا در افتادنــد و آنهــا را از اریکــهی قــدرت بــه زیــر کشــیدند ،ســاختارها و
نهادهــای مردمــی پدیــد آوردنــد و خــود تاریخســاز شــدند.
تحــول معرفتــی ،مؤلفـه بعــدی اســت کــه تاریخنــگاری جدیــد را از ســنتی جــدا میکنــد.
اگــر تاریخنــگار ســنتی ،تاریــخ را نقشــهای از پیــش طراحیشــده خداونــد میدیــد،
تاریخنــگار جدیــد و اساس ـاً تاریــخ جدیــد ،تاریــخ را عرص ـهی تجلــی اراده انســان و عرص ـه
اندیشــه و عمــل انســان میپنــدارد .او بــه هیــچ منشــا فرازمینــی در پیدایــش رخدادهــای
تاریخــی پایبنــد و قائــل نیســت .از نظــر زبانــی نیــز اگــر تاریخنــگار ســنتی مجبــور بــود
بــرای دربــار بــا نثــری متکلــف و مصنــوع ،نوعــی فضــل فروشــی کنــد ،تاریخنــگار جدیــد
میکوشــد بــه زبانــی بســیار ســاده و ســلیس و همــه فهــم مطلــب بنویســد.
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در دوره تاریخنــگاری جدیــد بــا انــواع متعــددی از منابــع تاریخــی مواجــه میشــویم .اگــر
در روزگاران پیشــین تنهــا متنهــای تاریخــی ســنتی بودنــد کــه میتوانســتند اطالعــات
تاریخــی عرضــه کننــد ،و مــورخ امــروز بــرای مطالع ـه جامع ـه پیشــین بایــد بــه آن منابــع
کــه البتــه بــا هــزار صافــی و سانســور نوشتهشــده بودنــد رجــوع کنــد ،در دوره جدیــد،
مــا شــاهد شــکلگیری منابــع رقیــب هســتیم .منظــور از منابــع رقیــب ،همــه منابعــی
اســت کــه خــارج از چارچوبهــای رســمی حکومــت نوشــته میشــوند و حــاوی دادههــای
تاریخــی هســتند؛ ماننــد ســفرنامهها ،خاطــرات ،روزنامههــا ،اســناد و مــدارک آرشــیوی.
بدیــن ترتیــب تاریخنــگاری جدیــد در یــک فضــای آزاد شــکل میگیــرد .در فضایــی کــه
امــکان تبــادل آزاد اطالعــات و اخبــار وجــود داشــته باشــد و رســانهها منحصــرا ً در اختیــار
دولــت نباشــند.

 12-4انواع تاریخنگاری

1

 .1تاریخنگاری عمومی
 .2تاریخنگاری محلی
 .3تاریخنگاری دودمانی
 .4تکنگاری
 .5تاریخنگاری منظوم
ایــران پیــش از اســام بــه ســبب فقــدان آثــار مکتــوب
ســ ّنت تاریخنــگاری در
ِ
بهدرســتی مشــخص نیســت ،ازایــنرو نمیتــوان از تاریخنــگاری مســتقلی دســتکم
تــا زمــان ساســانیان یادکــرد .افــزون بــر ایــن ،ایرانیــان بیشــتر متمایــل بــه حفــظ ســنن
شــفاهی بودهانــد تــا مکتــوب کــردن حقایــق تاریخی.همچنیــن گمــان مــىرود کــه در
زمــان اســتیالء عربهــا بــر ایــران ،هیچگونــه تاریخنــگارى ایرانــى وجــود نداشــته
اســت .خــود عربهــا پیــش از ظهــور دیــن اســام نوعــى ســنت تاریخنــگارى بهنــام
ایامالعــرب یــا جنگهــاى اعــراب داشــتهاند کــه دربــاره جنگهــاى بیــن دو یــا چنــد
قبیلــه و اعمــال و رفتــار قهرمانــان قبیلــه و ســرکردگان آن بــوده اســت .از ســده ســوم
تــا هفتــم ه.ق دوره اعتــای فرهنگــی یــا عصــر رنســانس اســامی بــه شــمار میآیــد .از
اواخــر قــرن ســوم تــا اواخــر قــرن چهــارم ،تحوالتــی در تاریخنــگاری اســامی روی داد و
علــت آن تــا حــدی نفــوذ پژوهشهــای فلســفی بــود و نیــز بــه ایــن ســبب کــه نــگارش
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تاریــخ از دســت عالمــان دینــی بــه دســت کارکنــان رســمی دولــت و دولتمــردان افتــاد.
 1-12-4تاریخنگاری عمومی
در تاریخنــگاری عمومــی ،مورخــان آثــار خــود را از خلقــت عالــم و داســتان آدم و حــوا
آغــاز میکردنــد و پــس از شــرح سرگذشــت پیامبــران ،بــه تاریــخ اســاطیری ایــران از
کیومــرث (نخســتین انســان و نخســتین پادشــاه) میپرداختنــد و تــا پایــان عهــد ساســانی را
مینوشــتند .ســپس تاریــخ اســام را از زندگانــی پیامبــر اکــرم و تاریــخ سلســلههای ایرانــی
را تــا عصــر خویــش مینگاشــتند .مؤلفــان اینگونــه آثــار ،جهانبینــی اســامی داشــتند و
در تألیــف تاریــخ جهــان بیشــتر بــه روایتهــای ایرانــی و اســامی توجــه میکردنــد و بــه
تاریــخ ســایر ملــل کمتــر میپرداختند.کهنتریــن تاریــخ عمومــی بهجامانــده بــه زبــان
فارســی ،تاریــخ بلعمــی نوشــته ابوعلــی بلعمــی اســت .نثــر و شــیوه تاریخنــگاری تاریــخ
بلعمــی ،سرمشــق مؤلفــان بعــدی شــد .ایــن نــوع از تاریخنــگاری تــا دوره قاجارهــا نیــز رواج
داشــت امــا پــس از آشــنایی ایرانیــان بــا غــرب و روشهــای تاریخنــگاری جدیــد بهکلــی
منســوخ گشــت.
 2-12-4تاریخنگاری محلی
ایــن تاریخهــا از ظهــور و فروپاشــی امپراتوریهــای بــزرگ الهــام میگرفــت و احتمــاالً
واکنشــی علیــه تمرکزگرایــی سلســلههای بــزرگ بــود .انگیــزه اصلــی مورخانــی کــه بــه
تاریــخ محلــی میپرداختنــد ،کســب افتخــار بــرای منطقــه خــود و اعتقــاد بــه ایــن بــود
کــه رویدادهــای سرزمینشــان شایســته ضبــط در تاریــخ اســت .شــاید یکــی از علــل رشــد
تاریخنــگاری محلــی در دوره صفــوی و قاجــاری همیــن بــوده اســت  .تاریخهــای محلــی
بیــش از تاریخهــای عمومــی بــه بررســی شــخصیتها و تشــکیالت اداری و اجتماعــی
میپــردازد .تقریبــاً همــه تواریــخ محلــی بــا توصیــف جغرافیــای منطقــه و تأثیــر آن بــر
تاریــخ منطقــه ادامــه مییابــد .در بیشــتر ایــن آثــار بــه رویدادهــای مهمــی کــه بــه بنیــان
شــهر یــا شــهرهای منطقــه انجامیــده ،پرداختهشــده اســت .
 3-12-4تاریخنگاری دودمانی
از دیگــر اقســام متــداول تاریخنــگاری ایرانــی ،تاریخنــگاری دودمانــی یــا سلســلهای
اســت .مورخــان ،شــاید بــه انگیــزه پــاداش گرفتــن از شــاهان ،تاریــخ سلســله آنــان را تألیــف
میکردنــد .سلســلههای مســتقل ایرانــی در واقــع وظیفــه تغییــر ســ ّنت تاریخنــگاری از
عربــی بــه فارســی را بــر عهــده داشــتند ،ازای ـنرو تاریخهــای ایــن سلســلهها بیشــتر بــه
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فارســی نوشــته شــد .از دوره مغــول بــه ســبب توجــه سلســلههای محلــی بــه ثبــت تاریــخ
خــود ،تاریخنــگاری سلســلهای بــا تاریخنــگاری محلــی درآمیخــت .
 4-12-4تکنگاری
در ایــن قســم از تاریخنــگاری بــه زندگانــی (تاریــخ) یــک پادشــاه یــا صاحبمنصــب و
 ...پرداختــه میشــد .آثــار تکنــگاری تاریخــی در ایــران را از دوره تیموریــان در دســت
داریــم« .عجائــب المقــدور فــی نوائــب تیمــور» از ابــن عربشــاه دربــاره تیمــور نوشتهشــده
اســت« .تاریــخ عالــم آرای امینــی» از روزبهــان خنجــی اطالعــات مفیــدی دربــاره امــرای
آق قوینلــو دارد .از تکنگاریهــای دوره صفــوی میتــوان بــه «فتوحــات امینــی» از
صدرالدیــن ســلطان ابراهیــم امینــی هــروی دربــاره شــاه اســماعیل اول اشــاره کــرد.
 5-12-4تاریخنگاری منظوم
همانگونـه کـه از نـام آن پیداسـت ،روایـت تاریـخ بهصـورت نظـم اسـت .در ایـران بـه
ویـژه از دوره مغـول ،تاریخنـگاری منظـوم وجـود داشـته اسـت .از آثـار ایـن دوره میتـوان
بـه تاریـخ غـازان» از شـمسالدین کاشـانی و «چنگیزنامـه یـا شهنشـاه نامـه» سـروده احمد
تبریـزی اشـاره کـرد .از دوره صفـوی نیـز میتـوان بـه این آثار اشـاره کـرد :شـاهنامه هاتفی
ّ
عبـدالل هاتفـی دربـاره فتوحـات شـاه اسـماعیل اول کـه ناتمـام
یـا اسـماعیل نامـه سـروده
مانـده اسـت ،دو مثنـوی از سـرایندهای بـا تخلص قـدری درباره واقعـه بازپسگیـری هرمز از
پرتغالیهـا بـه نامهـای جنـگ نامـه قشـم و جـرون نامه کـه ضمن آن قتـل امامقلـی خان به
امـر شـاه صفـی هـم وصف شـده اسـت.از تاریخهـای منظـوم دوره افشـاری ،شـاهنامه نادری
اسـت کـه نظامالدین عشـرت سـیالکوتی قریشـی آن را دربـاره حمله نادرشـاه افشـار به هند
و جنگهـای او تـا زمـان مرگش سـروده اسـت.

 13-4ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخنگاری

1

در تاریــخ شــفاهی ،بــا ابــزار مصاحبــه بــه کنــکاش تحــوالت و رویدادهــا از زبــان راویانــی
کــه در وقایــع بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم شــرکت دارنــد ،پرداختــه میشــود .بــه
بیانــی تاریــخ در چارچــوب تاریــخ شــفاهی ،صرف ـاً گذشــته نیســت ،در تاریخنــگاری رایــج،
مورخــان بــا دیدگاههــای عقیدتــی ،معرفتشناســی و روششناســی خویــش بــه واقعیتهــا
مینگرنــد و از وقایــع رخداده ،روایتــی را برداشــت و نوشــتاری را ترســیم مینماینــد ،اغلــب
مورخــان بــا کمرنــگ و پررنــگ کــردن وقایــع ،بــه شــرح و بســط نقلــی وقایــع و گاه فراتــر از
 .1اهمیــت و ضــرورت تاریــخ شــفاهی در تاریخنــگاری -فایــزه توکلــی -دو فصلنامــه تاریــخ شــفاهی شــماره  -2ســازمان اســناد و
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آن بــه تحلیــل شــخصی میپردازنــد .اکتفــا صــرف بــه نظــرات گوناگــون مورخــان در حــوزه
تاریخنــگاری معاصــر ،نقــص رایجــی اســت کــه وجــود دارد .تاریــخ شــفاهی میکوشــد بــه
رفــع ایــن نقــص بپــردازد و بــا انجــام مصاحبــه و کالبدشــکافی علــل و عوامــل مؤثــر بــر
پیدایــش پدیدههــا و تحــوالت اجتماعــی بــه تبییــن همهجانبــه بــه دیدگاههــای گوناگــون
دســت یــازد و از آســیب تــک ســبب بینــی و دیــد تــک بُعــدی مــورخ یــا راوی در امــان
مانــد و بــه تکمیــل و تصحیــح تاریخنــگاری مکتــوب معاصــر بپــردازد .در ضــرورت بحــث
تاریــخ شــفاهی و توســعه آن بایــد گفــت بیــش از چنــد دهــه از عمــر تاریــخ شــفاهی بــه
شــکلی کــه هماکنــون در مراکــز دانشــگاهی خــارج از کشــور اجــرا میشــود ،نمیگــذرد.
در ایــران تاریــخ شــفاهی تاکنــون در مراکــز دانشــگاهی جایــگاه الزم خــود را نیافتــه اســت.
شــاید بتــوان گفــت علــت عــدم توجــه کافــی بــه تاریــخ شــفاهی ،عــاوه بــر تــازه بــودن ایــن
روش ،فقــدان تجربــه و مهــارت و بــاور کافــی بــه تاریــخ شــفاهی اســت زیــرا فرآینــد تحــول
و تغییــر در علــوم همــواره تدریجــی بــوده و هســت و قبــول و پذیــرش روشهــای جدیــد
همــواره بــا مقاومتهایــی روبــرو بــوده و پذیــرش آنهــا زمانبــر اســت .در حــوزه تاریــخ
شــفاهی ،فقــدان تجربــه و مهــارت الزم در ایــن زمینــه موجــب میشــود تــا برخــی بــدان
توجــه الزم را نکننــد ،نــه آنکــه آن را قبــول نداشــته باشــند .بــه هــر حــال ضــرورت پرداختن
بــه تاریــخ شــفاهی فقــط ثبــت و ضبــط روایتهــا صرف ـاً بــرای آینــدگان نمیباشــد ،بلکــه
تحلیــل و واکاوی تحــوالت ،مســائل و مشــکالتی اســت کــه برگرفتــه از عملکــرد انســانهای
مشــارکتکننده میباشــد .تاریــخ شــفاهی در تدویــن تاریــخ معاصرکامــ ً
ا کاربــردی و
ضــروری اســت ،تدویــن روایــت سیاســتمداران و فعــاالن عرصــه اجتماعــی اقتصــادی
و تحلیــل روایــت و گفتمــان آنــان در بازخوانــی عملکــرد دولتهــا و سیاســتها نقــش
بســیار مهمــی دارد .تاریــخ شــفاهی ،میتوانــد بــا ورود بــه حوزههــای گوناگــون و نهادهــای
اجتماعــی بــه تبییــن علــل و عوامــل تحــوالت گوناگــون و حیاتــی جامعــه بپــردازد و مســائل
و مشــکالت مختلــف را بازشناســی کنــد و پیــش از آنکــه چــراغ راه آینــدگان باشــد ،چــراغ
راه حــال باشــد و بتوانــد در تصحیــح و اصــاح فرآیندهــا و کنشهــا ســهیم باشــد.
اكثــر شــواهد تاریخــی از بقایــای كاغــذ ،پوســت ،ســنگ و غیــره كــه از عصرهــای پیــش
برجایماندهانــد سرچشــمه میگیرنــد .امــا شــواهد گفتــاری در پاســخ بــه پرســشهای
پژوهشگــر پدیــدار میشــوند .روشــی كــه خطرهــای آن آشــكارند و بــه همــان انــدازه
مزایــای آن واقعــی بــه نظــر میرســند .
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 14-4نقش مکمل تاریخ شفاهی در تاریخنگاری
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در زیر به برخی دالیل این نقش اشاره میشود :
نوعــی خــاص و غیرمعمــول از شــواهد تاریخــی را میشناســاند ،زیــرا بــا اســناد ومکتوبــات و مهــر و الــواح متفــاوت اســت.
منابع مختلف تاریخی را معرفی میکند.زوایای جدیدی از تفسیر تاریخی و تحوالت را مطرح میکند.نقــش مکمــل آن بدیــن گونــه اســت کــه از ابداعــات تاریخنــگاری اســت و درنتیجــه
پیشــرفتهای فنــی ،بــه ویــژه میكروفــن و ضبطصوتــی تصویــری اهمیــت یافتــه اســت.
پیشازایــن بــه تحلیــل مــورخ در تاریخنــگاری اکتفــا میشــد در حالــی کــه بــا حضــور
ایــن وســایل ،پژوهشــگر در مصاحبــه بــا منبــع خبــر راحتتــر ارتبــاط مییابــد .منبــع
خبــر ،غالب ـاً بــا فرامــوش کــردن هــدف مصاحبــه میتوانــد آزادانــه صحبــت كنــد.
پژوهشــگر میتوانــد بــر موضوعــش و آنچــه او میگویــد ،متمركــز شــود و كار
نسخهنویســی ،مرتبســازی ،گزینــش و ویرایــش را بــه بعــد واگــذار كنــد .اضافــه بــر ایــن،
تفاوتهــای جزئــی بیــان كــه در یــک ســند كتبــی وجــود نــدارد نیــز ضبــط می شــود.
(اســتنفورد ،1386 ،ص  )256البتــه فنــون اساســی پژوهــش تاریخــی در ایــن شــیوه بســیار
جدیدنــد .ایــن نــوع پژوهــش تاریخــی بــود كــه مورخــان را بــه لــزوم رهیافتــی انتقــادی
بــه شواهدشــان آگاه ســاخت .چنانکــه میكروفــن و ضبطصــوت بــه لــوح و قلــم و دفتــر
یادداشــت اضافــه شــد .هنگامــی کــه فنــون جدیــد كامــل شــدند ،منابــع جدیــد گشــوده
شــدند ،آنهــا بهطــور گســتردهای بــرای پژوهــش تاریخــی از افــرادی کــه حتــی برخــی
ســواد هــم نداشــتند ،در ضبــط و ثبــت وقایعــی ک ـه مشــاهده کــرده بودنــد نیــز اســتفاده
مینماینــد .حتــی در بیــن ملــل باســواد ،افــراد زیــادی بهواســطه پیــری یــا فقــدان آمــوزش
نمیتواننــد خاطراتشــان را بنویســند ،امــا چیزهــای مهمــی دارنــد كــه از تجاربشــان
در طــول عمــر شــصت ،هفتــاد یــا هشتادســاله خــود نقــل كننــد .بدینســان ،بخشهــای
تــازهای از حــوزه تاریخــی ،بویــژه در تاریــخاجتماعــی بــه روی مطالعــه مــورخ بــاز میشــود.
در ایــن شــیوه تاریخنــگاری ،فقــط ســالخوردگان و مســتمندان نیســتند كــه میتواننــد
شــواهد تاریخــی مهمــی را فراهــم آورنــد .زیــرا همــه حكومتهــا ،و نهفقــط خودكامــگان
اكــراه دارنــد كــه آرشیوهایشــان را در دســترس مــورخ قــرار دهنــد( .اســتنفورد ،1386 ،ص
 .1توکلــی ،فایــزه ،اهمیــت و ضــرورت تاریــخ شــفاهی در تاریخنــگاری ،دو فصلنامــه تاریــخ شــفاهی شــماره  ،2ســازمان اســناد و
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 )257درنتیجــه اتفاقــات مهمــی از اطــاع همــگان پنهــان میمانــد .جایــی كــه چنیــن
تالشهایــی ناموفــق بودهانــد ،خاطــرات و پژوهشهــای شــفاهی ،و نــه اســناد كتبــی،
آنهــا را شناســاندهاند(.برای مثــال ،فــرار خانــدان ســلطنتی پهلــوی در ســال  ،1357آرشــیو
صداوســیما ،گــزارش چگونگــی پناهندگــی خانــدان پهلــوی و فــرار آنهــا از ایــران ،بهمــن
 )1388بنابرایــن« ،تاریــخ زمــان حــال را نمیتــوان بــدون منابــع شــفاهی انگاشــت (ص،41
 )Vandecasteele ،1992ایــن منابــع گفتــاری« ،پیچیدگــی انگیــزه انســان ،ماهیــت
ناپایــدار «حقیقــت» تاریخــی ،شــكافهای درون شــواهد ،رابطــه گــه گاه ظریــف كالم و
رفتــار را آشــكار میســازند(.ص )Seladon, and pappworth ،1989 ،156
اهمیــت تاریــخ شــفاهی در رویكــرد امــروزی كــه پــس از اختــراع ضبطصــوت و در شــكل
پیشــرفته آن ضبطهــای دیجیتالــی كــه قابلیــت طوالنــی ضبــط صــدا و بهــرهوری از آن
در ســامانههای رایانــه و ارســال آن رادارنــد ،نقــش بســیار مهمــی در ردوبــدل كــردن
دادههــای تاریخــی یافتــه اســت .اســتناد بــه گفتههــا و خاطــرات افــرادی كــه در رویدادهــا
نقــش اصلــی را داشــتند میتوانــد بهعنــوان «منبعــی اصلــی و مكمــل در تاریخنــگاری
محســوب شــود» .ویژگــی برجســته تاریــخ شــفاهی در مقایســه بــا تاریخنــگاری مبتنــی بــر
اســناد و گزارشهــای رســمی ،ضبــط و ترســیم ویژگیهــای روانشــناختی و ارائــه تصویــری
کموبیــش زنــده بــر اســاس تجربیــات مســتقیم و غیرمســتقیم افــراد اســت .در ایــن شــیوه
ثبــت حــوادث بــه واســطه درج آهنــگ و زیــر و بــم صــدا و ظرایــف كالمــی بــه گون ـهای
اســت كــه عواطــف و احساســات اشــخاص بــاز نمایانــد ،و تجربیــات آنــان بــه گزارشهــای
تاریخــی تلفیــق میشــوند .در تاریــخ شــفاهی رفتارهــا و واكنشهــای افــراد نیــز گویاتــر
میشــود زیــرا تاریــخ زنــده اســت« .تاریــخ شــفاهی از اینجاســت كــه اهمیــت خــود را بــاز
مینمایــد .صرفنظــر از میــزان بهرهگیــری از ایــن مــدارک در شــناخت و تفســیر گذشــته،
از ایــن منظــر كــه رویکــرد شــفاهی مــدارک زیــادی را پیــش روی مــورخ قــرار میدهــد و
او را در شــناخت ابعــاد مختلــف كنــش انســانها ،یــاری میدهــد ،ارزشــی دوچنــدان پیــدا
میكنــد .دادههــای تاریــخ زمانــی بــه ماهیــت علمــی تاریــخ كمــك میکننــد كــه مــورخ
را در پاســخگویی بــه پرســشهایی كــه پاســخ آنهــا را نمیدانــد ،یــاری كننــد .از ایــن
منظــر ،دادههــای حاصــل از مصاحبههــا و فیلمبرداریهــا و شــرح و بســطهای پیرامــون
وقایــع و آثــار و ابنیــه ،بــه لحــاظ زندهبــودن ،برخــورداری از پویایــی بیشــتر و توانایــی
انتقــال گفتمــان حاکــم بــر زمــان رخــداد واقعــه یــا زمــان ســاخت آثــار؛ بهــره بیشــتری
نصیــب محقــق تاریــخ میکننــد و بــا همــوار کــردن زمینههــای گفتگــو و تعامــل بیشــتر
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مورخ(مصاحبهکننــده) بــا طــرف مقابــل (مصاحبهشــونده) امــکان پاســخگویی مناســبتر
بــه ســؤاالت مطرحشــده او را فراهــم میآورنــد.

 15-4اهمیت تاریخ شفاهی در تاریخنگاری

1

بــا وجــود آشــکار شــدن اعتبــار و اهمیــت مصاحبــه بــا مجریــان و متصدیــان سیاسـتهای
حکومــت در دوره معاصــر و نیــز ارزش اطالعــات آگاهــان از حقایــق پشــت پــرده رخدادهــای
ایــن دوره ،بــه نظــر میرســد مورخــان و پژوهشــگران ایرانــی ،عالقــه چندانــی بــه ســود
جســتن از ایــن روش پژوهشــی ندارنــد .دشــواریهای ایــن روش ،تــازهکار بــودن آرشــیوها و
مراکــز اســنادی و پاســخگویی نامناســب آنــان بــه پژوهشــگران و کافــی ندانســتن اطالعــات
کتابهــا و مطبوعــات از جملــه دالیــل ایــن بیعالقگــی میباشــد.
بهرهگیـری از خاطـرات شـفاهی در تاریخنـگاری ،قدمتـی به دیرینگی هسـتی بشـر دارد .اما
ابـزار ثبـت آن ،بـا توجه به تحوالت همهجانبه در زندگی بشـر ،تغییر اساسـی یافتـه و امروزه،
دسـتگاههای مجهز ضبطصوت و دوربینهای دیجیتالی ،کار را آسـان و مطمئنتر کرده اسـت.

 16-4تفاوت تاریخ شفاهی با سایر روشهای تاریخنگاری

2

تاریخنویسـی در معنـای کهـن آن بـه مطالبی گفته میشـد کـه یک مورخ از طـرق مختلف
کـه یکـی از روش شـفاهی در حـد مختصـر بـود ،بـه آن دسـت مییافـت .آنچـه مربـوط بـه
تاریـخ قدیمتـر از زمـان خـودش بـود ،از روی کتابهای دیگران مینوشـت و وقتـی به وقایع
نزدیـک بـه زمـان خـود میرسـید ،سـعی میکـرد بـا توجـه بـه شـنیدهها ،اسـناد و نامهها و
بیشـتر شـایعاتی کـه در بیـرون از زبـان افـراد کوچـه و بـازار و یا درگیـر در ماجرا میشـنود،
تاریـخ خویـش را بنویسـد .واقـع مطلـب آن اسـت کـه راهی جـز این هـم بـرای تاریخنگاری
نبـوده و درهرحـال بخشـی از منابـع شـفاهی بـوده و دقیقا در همیـن چهارچوبی کـه اکنون
مـا بـه آن تاریـخ شـفاهی میگوییـم ،طبعـا نه بـا این نظم و نسـق ،به دسـت میآمده اسـت.

 17-4مزیتهـا و محدودیتهای تاریخ شـفاهی نسـبت به سـایر شـیوههای
3
تاریخنگاری

بنیــاد تاریــخ شــفاهی روی دو رکــن مصاحبهشــونده و مصاحبهگــر قــرار دارد .در ایــن
میــان قواعــدی نیــز بــرای مصاحبــه وجــود دارد ،بــا ایــن دو عنصــر اصلــی بــه همــراه آن
قواعــد و موضــوع محــور ،بایــد روش علمــی کار را تنظیــم کنیــد .دراینبــاره تاکنــون

 .1اهمیت تاریخ شفاهی در تاریخنگاری ،آفتاب آنالین ،چهارشنبه  8دی 1389
 .2جعفریان ،رسول ،گفتگو درباره تاریخ شفاهی ،همشهری ماه ،شماره  ،62آذر  ،1389ص 130
 .3براری ،محمد ،تاریخ شفاهی و اهمیت آن در تاریخنگاری ،روزنامه جام جم 29 ،خرداد  ،1393شماره  ،4001ص 11
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تاریخ شفاهی

بحثهــای فراوانــی شــده اســت .اینکــه چطــور مصاحبــه کــرد ،چطــور ســؤال طــرح
کــرد ،پرســش محــوری کــدام اســت ،تــا چــه انــدازه از حاشــیه روی پرهیــز کــرد .و از
ایــن قبیــل مســائلی کــه میبایــد آموخــت و در تجربــه تقویتشــان کــرد و در عمــل بــه
کار بســت .توانایــی مصاحبهگــر در اطــراف آن موضــوع نبایــد کمتــر از مصاحبهشــونده
باشــد .او بایــد کام ـ ً
ا بــر موضــوع احاطــه داشــته باشــد و تــاش کنــد تــا مصاحبهشــونده
را بــه حــرف آورده و مانــع از بیراهــه رفتــن او بشــود .پــس از خاتمــه کار هــم بایــد ضمائــم
و پیوســتها و پاورقیهــای خــاص خــود را داشــته باشــد .افــراد ناشــناخته را بشناســاند،
توضیحــات بیشــتری را در اطــراف برخــی از موضوعــات بدهــد و بــه هــر حــال کار را در
یــک چهارچــوب روشــن عرضــه کنــد .ایــن روشــی اســت کــه اکنــون در بیشــتر تواریــخ
شــفاهی مــا رعایــت نمیشــود .مزیــت ایــن روش ،یعنــی تاریــخ شــفاهی بــر اســاس
مصاحبــه ،بــرای شــناخت ماجــرا و موضوعــی کــه میتوانــد از دیدگاههــای دیگــری هــم
مــورد بررســی قــرار گیــرد فــراوان اســت .در واقــع وقتــی شــکلگیری یــک نهــاد را بــه
مصاحبــه میگذاریــد ،چیــزی ورای اســناد مربوطــه را دنبــال میکنیــد .یــک ســند کــه
عبــارت اســت از داســتان تأســیس آن نهــاد ،اساســنامه آن و یــا گــزارش رســمی کــه در آن
روزگار تدویــن شــده ،فقــط میتوانــد مباحــث نهایــی مربــوط بــه تشــکیل آن نهــاد را بــه
شــما نشــان دهــد .امــا وقتــی مصاحبهگــر خــود درگیــر تشــکیل آن نهــاد باشــد ،بســیاری
از مباحــث پیــش از تشــکیل آن نهــاد ،نزاعهایــی کــه بــه شــکلگیری اساســنامه منتهــی
شــده ،ذهنیتهــا و اهــداف پشــت پــردهای در تشــکیل آن نهــاد بــوده و بســیاری از مســائل
دیگــر را بازگــو میکنــد .در اســناد رســمی ،هیــچگاه از انگیزههــا بهطــور واضــح ســخن
بــه میــان نمیآیــد در حالــی کــه در مصاحبــه حضــوری ،بســیاری از انگیزههــای ریــز و
پشــت پــرده بیــان میشــود .اینهــا البتــه وقتــی اســت کــه مصاحبهشــونده اراده گفتــن
آنهــا را داشــته باشــد .ترســیم فضــای حاکــم بــر تشــکیل آن نهــاد از دیگــر مســائلی اســت
کــه در تاریــخ شــفاهی مــورد توجــه قــرار میگیــرد .همینطــور بســیاری از مســائلی کــه
در تاریخنویســی رســمی از آنهــا ســخنی بــه میــان نمیآیــد و اغلــب تصــور میشــود
کــه حرفهــای بیخاصیتــی اســت ،در تاریــخ شــفاهی موردتوجــه قــرار گرفتــه و حــال
برخــی از مشــکالت کلیــدی درزمینــه تاریــخ خواهــد بــود .نقــش افــراد در تواریــخ رســمی
چنــدان آشــکار نیســت ،در حالــی کــه در تاریــخ شــفاهی روی نقــش افــراد تأکیــد ویــژه
صــورت میگیــرد .از ایــن قبیــل مزیتهــا بــرای تاریــخ شــفاهی بســیار زیــاد خواهــد بــود.
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18-4مشترکات

1

حقیقــت آن اســت کــه منابــع شــفاهی هــم ماننــد بســیاری از منابــع دیگــر ،بایــد حــک
و اصــاح شــود .بایــد روشهایــی بــرای تنقیــح آنهــا یافــت .مــا در نقــد اخبــار تاریخــی،
مقایســه میــان اخبــار یــک موضــوع را راهحــل مناســبی بــرای ارزیابــی میدانیــم .در تاریــخ
شــفاهی نیــز بایــد چنیــن کــرد .بایــد بــرای ارزیابــی یــک واقعــه ،بــا چندیــن نفــر کــه درگیر
هســتند مصاحبــه کــرد و از مقایســه میــان آنهــا ،تاانــدازهای بــه واقعیــت دســت یافــت،
بهعــاوه ،مصاحبهگــر و تخصــص وی در موضــوع و آشــنایی او بــا روش نقــد میتوانــد
کمــک شایســتهای بــه نقــد و ارزیابــی آنچــه در تاریــخ شــفاهی نقــل شــده اســت بکند.ایجاد
تلفیــق میــان آنچــه در مصاحبههــا بهعنــوان تاریــخ شــفاهی گفتــه شــده بــا اســنادی کــه
از آن ماجــرا برجایمانــده ،بســیار اهمیــت دارد .همیشــه بایــد اســناد را در کنــار تاریــخ
شــفاهی گذاشــت .همیشــه بایــد آنچــه را در تواریــخ آمــده کنــار تاریــخ شــفاهی گذاشــت
تــا از مقایســه آنهــا بهتــر بــه نتیجــه رســید.
نکتــه 2دیگــر اینکــه همیشــه بایــد اصــل بیــان وقایــع را از تفســیرها جــدا کــرد .در تاریــخ
شــفاهی ایــن آمیختگــی فــراوان اســت و بایــد راهــی بــرای آن اندیشــید .یعنــی کســی کــه
درصــدد بیــان وقایــع اســت ،مرتــب کار تحلیلــی میکنــد و چــون خــودش درگیــر اســت،
تــاش دارد تــا چهارچوبهــای تحلیلــی خــود را در درون نقــل وقایــع بیــاورد .تفکیــک
اینهــا کمــک خواهــد کــرد تــا بــا واقعیــت بهتــر آشــنا شــویم.

 19-4مشخصههای فایدههای تاریخنگاری و تاریخ شفاهی

3

اگــر فایــده تاریــخ را گــردآوری تجــارب بدانیــم ،تاریــخ شــفاهی یکــی از بهتریــن انــواع
تجربهانــدوزی اســت .توجــه داشــته باشــید کــه آنچــه بشــر را از دوبــارهکاری و رفتــن
راههــای خطــای پیشــین بازمــیدارد ،توجــه بــه تجــارب اســت ،تجاربــی کــه از طریــق
«مکتــوب» بــه دســت آمــده باشــد .تواریــخ ،معمــوالً روی تجربهانــدوزی تکیــه دارنــد امــا
تاریــخ شــفاهی بیشــترین تجربــه را در اختیــار مــا میگــذارد .چراکــه دایــره آن وســیعتر
اســت .عــرض کردیــم کــه تاریــخ در گذشــته مفهــوم محــدودی داشــت ،امــا اکنــون دایــره
آن گســترده شــده اســت .طبعـاً تجــارب بشــری هــم در حوزههــای مختلفــی کــه میتوانــد
 .1جعفریان ،رسول ،گفتگو درباره تاریخ شفاهی ،همشهری ماه ،شماره  – 62آذر  -1389ص130
 .2براری ،محمد ،تاریخ شفاهی و اهمیت آن در تاریخنگاری ،روزنامه جام جم 29 ،خرداد  ،1393شماره  ،4001ص11
 .3جعفریان ،رسول ،گفتگو درباره تاریخ شفاهی ،همشهری ماه ،شماره  ،62آذر  ،1389ص130
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متعلــق تاریــخ شــفاهی باشــد ،بهتــر ثبــت و ضبــط خواهــد شــد .اینکــه مــا تجربههــای یــک
معلــم یــا نقــاش را داشــته باشــیم ،بــرای هرکســی کــه در ایــن حوزههــای فعالیــت دارد،
بســیار ارزشــمند خواهــد بــود .مــا قب ـ ً
ا ایــن قبیــل اطالعــات را فقــط بهصــورت شــفاهی
دهــان بــه دهــان از طریــق پــدران و دوســتان آن هــم جســته و گریختــه میشــنیدیم .امــا
اکنــون اگــر دانــش تاریــخ شــفاهی را گســترش دهیــم و بــه حوزههــای مختلــف بکشــانیم،
میتوانیــم تجربههایمــان را بیشــتر کــرده و عقــل جمعــی و اجتماعــی و کاریمــان را
تقویــت کنیــم .در واقــع مــا بــا گســترش تاریــخ شــفاهی ،بــر فایــده کلــی تاریــخ افزودهایــم
و آن را در ســطح و عمــق گســترش کمــی و کیفــی دادهایــم.

 20-4وجوه افتراق تاریخ کتبی(مکتوب) و تاریخ شفاهی

1

 -1تدویــن و تبییــن و حضــور تاریــخ شــفاهی همعصــر و یــا در نزدیکتریــن زمــان بــه
زمــان حادثــه و یــا موجودیــت تاریخــی اســت ،درصورتیکــه تاریــخ کتبــی زمانهــای
زیــادی از حادثــه یــا موجودیــت تاریخــی گذشــته اســت.
 -2اســناد تاریــخ شــفاهی غالبـاً انســانهای عامــل و یا شــاهد واقعه و رخداد هســتند ولی
اســناد تاریــخ مکتوب نوشــتهها ،تصاویــر و یادمانها و کتیبههای اعصار گذشــته هســتند.
 -3در حقیقــت خمیرمایــۀ تاریــخ شــفاهی اســناد انســانی اســت ولــی بنیــان تاریــخ
کتبــی اســناد اســتنادی اســت یــا اینکــه منابــع تاریــخ شــفاهی انســانها و منابــع
تاریــخ مکتــوب اســناد غیرانســانی اســت.
 -4تاریــخ شــفاهی ،بعــد از مدتــی خــود بهعنــوان ســند و مبنــای تاریــخ کتبــی اســت
ولــی بالعکــس آن میســر نیســت یعنــی تاریــخ شــفاهی قابــل تبدیــل بــه تاریــخ مکتــوب
اســت ولــی تاریــخ کتبــی را بــه تاریــخ شــفاهی تبدیــل نمیکننــد.
 -5در تاریــخ شــفاهی ،از تاریــخ مکتــوب بهنــدرت ســند و مأخــذ میآورنــد ولــی در
تاریــخ مکتــوب بــه وفــور بــه تاریــخ شــفاهی مراجعــه و از آن ســند ارائــه میکننــد.
 -6حجــت بــودن تاریــخ شــفاهی بــه شــفاف بــودن حادثــه ،صداقــت راوی و نزدیــک
بــودن زمــان روایــت بــه حادثــه اســت ولــی حجــت بــودن تاریــخ کتبــی بــه تواتــر در
بیــان حــوادث ،آثــار و بقایــا و امــارت و اســناد بهجامانــده از حادثــه اســت.
 -7تاریــخ کتبــی بیشــتر عبرتآمــوز اســت و تاریــخ شــفاهی عــاوه بــر عبرتآمــوزی،
عاطفهبرانگیــز اســت یعنــی تاریــخ کتبــی بیشــتر اســتدالل و تع ّقــل را برمیانگیــزد و
تاریــخ شــفاهی ،احســاس ،عاطفــه و دل را نیــز بــه جــوش م ـیآورد.

 .1امیــر آراســته ،ناصــر ،آنچــه مــن از تاریــخ شــفاهی میدانــم ،دستنوشــتهها ،مرکــز اســناد هیئــت معــارف جنــگ شــهید
ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی1396 ،
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 -8تاریــخ مکتــوب و تاریــخ شــفاهی هــر دو جلوههایــی از تاریخانــد کــه ابــزار
جم ـعآوری ایــن دو فــرق میکنــد ،ابــزار تاریــخ شــفاهی ابزارهــای صوتــی ،تصویــری
یــا نوشــتاری از نــوع خــود نوشــت اســت کــه توســط عوامــل و یــا شــاهدین و نظــار
مورداســتفاده قــرار میگیــرد ولــی در تاریــخ مکتــوب ابزارهــا ،اســناد ،مــدارک و اشــیاء
تاریخــی هســتند کــه دیگــر نوشــت میباشــند.
 -9تعــدادی از مورخیــن و صاحبنظــران تاریــخ شــفاهی را تدویــن تاریــخ بــا ابــزار
و شــیوه مــدرن و تاریــخ مکتــوب را تاریخــی بــا ابــزار و شــیوه ســنتی و کالســیک
میداننــد.
 -10در تاریــخ مکتــوب ،نقــش اصلــی ،محــوری و شــاید تنهــا نقــش از آن مــورخ اســت
نــه بازیکننــدگان حادثــه یــا رخــداد تاریخــی ولــی در تاریــخ شــفاهی نقــش اصلــی
را عامــل یــا عامــان یــا بازیکننــدۀ حادثــه و همعــرض او بــا آنهــا ،مصاحبهگــر،
تصویربــردار ،ثبــت ،مؤلــف و تدوینگــر ایفــاء مینمایــد.
 -11در تاریــخ کتبــی یــا مکتــوب آنچــه تاریــخ را تبییــن میکنــد نوشــته اســت کــه
میتوانــد بــه نقاشــی ،فیلــم و مســتند یعنــی بــه دیــداری و شــنیداری هــم درآیــد ولــی
در تاریــخ شــفاهی آنچــه تاریــخ را تبییــن میکنــد ابــزار دیــداری و شــنیداری اســت
کــه میتوانــد بــه مکتــوب تغییــر شــکل یابــد.
 -12در تاریـخ شـفاهی فیلمسـاز ،رماننویـس ،ن ّقـاش ،اهلقلـم و ا خطیـب و گوینده نیز
خـود مورخانـد .در تاریـخ کتبـی فیلمسـاز ،رماننویـس ،ن ّقـاش و اهلقلـم و خطیـب و
گوینـده مـورخ نیسـتند بلکـه از زحمـات مورخ بـرای مستندسـازی بهـره میگیرند.
 -13در تاریــخ کتبــی مــورخ یــا مؤلــف تاریــخ ،شــخصیتها و حــوادث تاریخــی را زنــده
میکنــد و بــه تصویــر میکشــد ولــی در تاریــخ شــفاهی ،تاریــخ ســازان یعنــی عامــان
و ناظــران یــک حادثــه دیگــران را بــه تماشــای یــک موجــود زنــده دعــوت میکنــد.
1
 21-4تاریخنگاری دفاع هشتساله در ارتش
بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع بحـث ،تاریخنـگاری هشـت سـال دفاع مقدس اسـت ذکـر این
نکتـه بیمناسـبت نیسـت کـه مطالعـه تاریـخ عمومـی ایـران از دوران باسـتان تـا جنگهای
ایـران و روس در اوایـل دوران قاجارهـا چنیـن مینمایـد کـه گویـا تاریـخ ایـران فقط شـامل
شـرح جنگهـای پادشـاهان و امپراطـوران ایـن سـرزمین بـا دشـمنان و مهاجمـان خارجـی
 .1امیــر بختیــاری ،مســعود ،درآمــدی بــه شــکلگیری تاریخنــگاری هشتســاله دفــاع مقــدس در ارتــش -فصلنامــه نگیــن،
شــماره  ،22ســال هفتــم1386

104

تاریخ شفاهی

و مدعیـان و رقیبـان داخلـی و جـدا شـدنها و یـا ضمیمـه شـدنهای قلمروهـای حکومتـی
میشـود و مثلاینکـه تاریـخ ایـران ،تاریـخ جنگهـا بـوده اسـت .شـرح اکثـر ایـن جنگهـا
توسـط مورخیـن از یونانـی و رومـی و عـرب گرفتـه تـا شـرق شناسـان غربی نگاشـته شـده
کـه مسـلماً خالـی از تحریـف و ابهـام و اغـراق نیسـت و اکثـرا ً هـم حالـت کلیگوئـی دارد و
از نویسـندگان و کاتبـان و شـارحان ایرانـی ،کمتـر اثری از این در دسـت مشـاهده میشـود.
گاهـی شـعرای دربـار شـاهان در مداحـی و ثناگویـی و قصایـد خـود بهنوعـی بـه جنگهـای
شـاهان معاصر خود اشـاراتی داشـتهاند که طبعـاً ارزش آن را ندارد کـه در زمینه تاریخنگاری
جنگـی و نظامـی قـرار گیـرد .وقایعنـگاران و کاتبـان درباری شـاهان مانند میـرزا مهدیخان
اسـترآبادی ،منشـی نادرشـاه افشـار نیز که به شـرح و توصیف وقایع و جنگهای آن پادشـاه
پرداختـه باشـند ،در تاریـخ نظامی ایـران بسـیار نادرند.
در مبحــث کلــی تاریخنــگاری جنــگ در ایــران ،اثــر جاودانــه و عظیــم حکیــم ابوالقاســم
فردوســی یعنــی شــاهنامه ،گذشــته از اســتثنائی بودنــش از نظــر شــکل و محتــوا ،بــه هــر
حــال شــایان ذکــر اســت .تشــریح و توصیــف جنگهــای بیانشــده در شــاهنامه اگرچــه
مربــوط بــه جنگهــای اســطورهای و افســانهای اســت و حکیــم طــوس در آن حماســه را بــا
حکمــت درآمیختــه ولــی بــاذوق لطیــف ،نبــوغ و خالقیــت کمنظیــر ،شــاعر حماسهســرا
بــه بیــان داســتانهای رزمــی و شــرح سلحشــوریها ،آئینهــا ،آموزههــای پهلوانــی و
رســوم مــردی و مردانگــی و رزمآوری پهلوانــان ،یــان و گردانــی کــه در واقــع تجلــی حــق،
خوبــی ،خیــر ،روشــنایی و صاحبــان رفتــار اهورائــی بــه شــمار میآینــد ،در جنــگ بــا
نابــکاران و دیــوان و ددان کــه مظهــر شــرارت و اهریمنــی هســتند ،پرداختــه اســت ،حتــی
تراژدیهایــی همچــون رزم رســتم و اســفندیار و یــا رســتم و ســهراب کــه اشــک بــر چشــم
و ســوگ بــر دل خواننــده مینشــاند.
بـه هـر حـال ،گذشـته از حکمـت نهفتـه در تمامـی متـن شـاهنامه ،اهمیت و ارزش شـرح
و توصیـف صحنههـای رزم و رزمآوری فرزنـدان و پهلوانـان و سـرداران ایرانزمیـن ،اگرچـه
افسـانه هم باشـد شایسـته ذکر اسـت و مقرون به صواب نیسـت که بدون اشـاره و بزرگداشت
ایـن اثـر ،بـه موضـوع تاریخنـگاری هشـت سـال دفـاع مقدس که خـود پدیـدهای مانـدگار از
دلیریهـا و ایثارگریهـای فرزنـدان ایـن سـرزمین در مقابـل تجـاوز و تهاجـم شـریران زمان
اسـت و حماسـه آن قهرمانـان اسـطورهای را زنـده و تداعـی میکنـد ،بپردازیم.
امـا در مـورد تاریخنـگاری جنـگ تحمیلی در ارتش ،الزم به ذکر اسـت که در رژیم گذشـته
اساسـاً نهـاد سـازمانیافتهای بـرای تاریخنـگاری جنـگ در ارتـش پیشبینـی نگردیـده بود و
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اگرچـه در سـازمان ارتـش امریـکا کـه ارتش ایـران تا حـدود زیـادی از آن الگوبـرداری کرده
بـود ،در سـازمان سـپاههای نیـروی زمینـی یـک گـروه تاریخنـگار و تحلیلگـر جنـگ وجود
دارد کـه بـه لشـکرها و یگانهـای عمـده تابعـه سـپاه مأمـور میشـوند امـا همانگونـه کـه
اشـاره شـد ،ارتـش ایـران فاقـد چنیـن سـازمانی بـود و کتابهایـی ماننـد عملیـات در تنگ
تامـرادی (عملیـات نامنظـم در مناطق عشـایری جنـوب  )1342و یا پنجاه سـال تاریخ ارتش
نویـن ایـران ( )1351توسـط یکـی از فرماندهان مسـئول و یا گروه کاری موقتی نوشـته شـد
نـه توسـط یـک نهـاد سـازمانی و دارای مأموریت تاریخنویسـی.
انــدک زمانــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در کشــور ،ارتــش جمهــوری اســامی
ایــران در عملیــات رزمــی بــا گروههــای مســلح ضدانقــاب در پــارهای از مناطــق بهخصــوص
غــرب کشــور درگیــر گردیــد و تــداوم درگیــری و آشــفتگی و نابســامانیهای ســازمانی
مانــع از آن میشــد کــه اندیشــه وقایعنــگاری منظــم در تاریخنویســی ایــن عملیــات کــه
دامنــه چنــدان محــدودی هــم نداشــت ،در ســازمان پیــدا شــود.
در ماههــای اولیــه تهاجــم همهجانبــه عــراق ،کمــاکان هــم بــه خاطــر درهمریختگــی
نســبی ســازمان ارتــش و هــم بــه ســبب آنکــه پیشبینــی نمیشــد جنــگ چنــدان طوالنــی
شــود و همچنیــن بــه علــت اینکــه وظایــف روابــط عمومــی ارتــش بــه ســازمان عقیدتــی
سیاســی محــول شــده و تصــور میگردیــد وظایــف فرهنگــی ،تبلیغــی و  ...بــر عهــده ایــن
ســازمان اســت ،طبع ـاً فرصــت و زمینــه مناســبی بــرای پرداختــن بــه تاریخنــگاری جنــگ
بــه چشــم نمیخــورد.
اولیــن گام بــرای تاریخنــگاری جنــگ در ارتــش ،در اوایــل ش ـشماهه دوم و در دانشــکده
فرماندهــی و ســتاد نیــروی زمینــی برداشــته شــد و تعــداد بســیار معــدود اســاتید باقیمانــده
در دانشــکده (در ایــن زمــان دانشــکده غیرفعــال بــود و اکثــر اســاتید در یگانهــای
عملیاتــی بهعنــوان فرمانــده یــا افســر ســتاد مشــغول خدمــت بودنــد) طبــق طرحــی
کــه توســط فرمانــده وقــت دانشــکده (ســرهنگ ســتاد غالمحســین فاضــل) تهیــه شــده
بــود ،بــه مطالعــه و بررســی و تجزیهوتحلیــل عملیــات انجامشــده از جنبههــای مختلــف
اطالعاتــی ،عملیاتــی ،پرســنلی و لجســتیکی پرداختــه و بــرای هــر یــک از امــور چهارگانــه
یادشــده گــروه کاری مجــزا و مشــخصی تشــکیل شــد کــه ایــن گروههــا جهــت بررسـیها و
پژوهشهــای میدانــی بــه جبهههــای جنــوب و غــرب عزیمــت کردنــد و ضمن ـاً از نیــروی
زمینــی درخواســت گردیــد کــه یــک نســخه از مــدارک ،طرحهــا و مکاتبــات عملیاتــی
را بــرای ایــن دانشــکده ارســال نمایــد تــا اســناد الزم جم ـعآوری گــردد .اندکــی بعــد ،بــا
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پیوســتن ســرهنگ زرهــی ســتاد یعقــوب حســینی کــه در شـشماهه آغــاز جنــگ معاونــت
عملیاتــی فرمانــده نیــروی زمینــی را عهــدهدار بــود بــه گــروه تاریخنــگاری جنــگ دافــوس،
ازآنجاییکــه هــم از اطالعــات ارزنــده و مســتندی برخــوردار بــود و هــم صاحــب تفکــر و
دانــش نظامــی بــود و عــاوه بــر آن قلــم توانــا و شــیوایی نیــز داشــت ،کار تدویــن تاریــخ
جنــگ در دانشــکده فرماندهــی و ســتاد بــا ســرعت و مطلوبیــت بیشــتری دنبــال شــد.
روش کاری گــروه تاریخنــگاری جنــگ در دافــوس بــه ایــن ترتیــب بــود کــه کلیــه مــدارک،
طرحهــا ،دســتورات و جــداول حــوادث و ســایر مکاتبــات عملیاتــی الزم را جمــعآوری و
مــدون کــرده و در پایــان ضمــن تشــریح مختصــری از جریــان عملیــات انجــام شــده و نتایــج
بــه دســت آمــده ،آن عملیــات را از دیــدگاه اصــول نهگانــه جنــگ مــورد تطبیــق و ارزیابــی
قــرار مـیداد .خالصــه آنکــه آرشــیو اولیــه و ارزشــمندی از مــدارک عملیاتــی شــامل ســابقه
درگیریهــای مــرزی ایــران و عــراق ،وضعیــت ارتــش در آغــاز جنــگ ،روزشــمار ماههــای
اولیــه جنــگ ،عملیــات محــدود آفنــدی انجامشــده و عملیــات پدافنــدی نیروهــای خــودی
تهیــه گردیــد کــه مجموعــه ارزشــمند و مســتندی بــه شــمار میآیــد و تقریبــاً تمامــی
مــدارک آن مبنــای تاریخنگاریهــا و پژوهشهــای دیگــران در ارتــش قــرار گرفــت.
در آغــاز ســال دوم جنــگ کــه شــهید ســپهبد صیادشــیرازی بــه فرماندهــی نیــروی زمینــی
منصــوب شــد ،از ایــن کار اســتقبال کــرد و دســتورات مؤکــدی بــرای ارســال مــدارک
عملیاتــی بــه دانشــکده فرماندهــی و ســتاد صــادر نمودنــد.
تقریبــاً بعــد از دو ســال ،نیــروی زمینــی بــه کار تدویــن تاریــخ جنــگ یــک حالــت
ســازمانی داد و آنچــه را کــه در دافــوس صــورت میگرفــت ،تقریبــاً بــه همــان شــکل و
قــواره بــه معاونــت طــرح و برنامــه نیــروی زمینــی واگــذار کــرد کــه ایــن کار تــا خاتمــه
جنــگ ادامــه یافــت .البتــه در ایــن وضعیــت ،افــراد دیگــری جایگزیــن گــروه کار دانشــکده
فرماندهــی و ســتاد گردیــده بودنــد.
تقریبـاً در اوایـل سـومین سـال جنـگ بـا هدایـت و تحـت سرپرسـتی مسـتقیم ریاسـت
وقـت سـازمان عقیدتی سیاسـی ارتـش «حجتاالسلام غالمرضـا صفائی» دفتر سیاسـی آن
سـازمان بـا دعـوت از تعـداد انگشتشـماری از افسـران مجـرب و کارآزمـوده کـه به مسـائل
جنـگ آشـنایی داشـتند و خـود به نحـوی در جبههها حضور یافته و در مشـاغل برجسـتهای
نیـز انجـام وظیفه نموده بودند (که شـاخصترین آنها همان سـرهنگ سـتاد یعقوب حسـینی
بـود) کار تهیـه پیشنویـس کتابهـای مربـوط به هـر یک از عملیـات انجام شـده بهخصوص
عملیـات عمـده انجـام شـده تـا آن زمان را آغـاز کـرد و تدبیر اصلی بر مسـتند بـودن و بیان
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واقعیـات و صراحـت بـود .حاصـل ارزشـمند ایـن اقـدام ،تهیـه یـک مجموعه هفتجلـدی از
آغـاز جنـگ تـا عملیـات رمضـان بـود کـه شـش جلد آن بـا عنـوان «ارتش در هشـت سـال
دفـاع مقـدس» در سـالهای  1371تـا  1374منتشـر گردید ولـی ادامـه کار و تکمیل تاریخ
جنـگ بنـا بـه دالیلـی تا پایان توسـط دفتر سیاسـی ادامه نیافـت .بنا به اظهار حجتاالسلام
صفائـی ایشـان بعـدا ً آن پیشنویسهـای اولیـه را بـه شـهید سـپهبد صیادشـیرازی کـه در
جایـگاه جانشـین ریاسـت سـتاد کل قـرار داشـت تحویـل داد کـه بـا صالحدیـد ایشـان در
اختیـار پژوهشـگران قـرار گیرد.
در سـال  ،1363فرمانـده وقـت دانشـکده افسـری امـام علـی (ع) نیـروی زمینـی سـرهنگ
سـتاد عطـاءاهلل صالحـی (امیـر سرلشـکر صالحـی فرمانـده سـابق ارتـش جمهـوری اسلامی
ایـران) از امیـر مسـعود بختیـاری خواسـت کـه بهمنظـور آگاهی دانشـجویان سـال سـوم آن
دانشـکده و انتقـال تجـارب رزمـی ،یـک کتـاب آموزشـی تهیه شـود تا رسـماً و مسـتقیماً در
برنامـه آموزشـی دانشـجویان قرار گیـرد .در اجـرای این تدبیـر ،کتاب عملیـات طریقالقدس
در سـال  1363تدویـن ،چـاپ ،توزیـع ،و مـورد بهرهبرداری آموزشـی قرار گرفت کـه در واقع
رسـماً بخـش نوینی از کتاب هنر جنگ سـنتی دانشـکده افسـری محسـوب گردیـد و بهواقع
میتـوان گفـت ایـن کتاب ،اولین کتاب تاریخ جنگ منتشـر شـده اسـت .در سـال بعد کتاب
عملیـات بیتالمقـدس و فتـح خرمشـهر نیـز در ادامـه آن کتـاب و بـا همان اهداف آموزشـی
و تاریخـی تدویـن و منتشـر و مـورد تدریـس در دانشـکده افسـری قـرار گرفـت و نهایتاً پس
خاتمـه جنـگ ،مجموعـه عملیـات ثامناالئمـه ،طریقالقـدس ،فتحالمبیـن ،بیتالمقـدس و
همچنیـن فصلـی تحـت عنوان ریشـههای اختالفـات ایران عـراق و علل تجاوز عـراق به ایران
در یـک مجلـد و بانـام «هنـر جنگ» تدویـن گردید که شـامل مباحث تاریـخ نظامی عملیات
مذکـور و همچنیـن خالقیتهـا و ابداعـات رزمنـدگان نیروهـای مسـلح جمهـوری اسلامی
ایـران تحـت واژه «هنـر جنـگ» بـود و در دو واحـد درسـی بـرای آموزش دانشـجویان سـال
چهـارم آن دانشـکده اختصـاص یافت.
کتابهــای یادشــده از اولیــن کتــب تدوینــی در مــورد تاریخنــگاری جنــگ ایــران و
عــراق محســوب میشــوند کــه اســتفاده از آنهــا بــرای تدویــن تاریــخجنــگ و شــرح
توانای ـی ،خالقیــت و ایثارگــری رزمنــدگان جمهــوری اســامی ایــران بــرای ایجــاد روحیــه
سلحشــوری در دانشــجویان از نــکات بــارز آنهــا میباشــد.
در ســال  ،1371معاونــت طــرح و برنامــه نیــروی زمینــی یــک جلــد کتــاب بــا عنــوان
«دفــاع مقــدس» تهیــه و در همیــن ســال منتشــر کــرد کــه در واقــع یــک اطلــس کامــل
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از جنگهــای آفنــدی و پدافنــدی هشــت ســال دفــاع مقــدس میباشــد کــه در آن هــر
عملیــات بهطــور اجمالــی همــراه بــا نقشــه مربوطــه تشــریح شــده اســت.
در ســال  1373شــهید ســپهبد صیادشــیرازی کــه در آن زمــان جانشــینی ریاســت ســتاد
کل نیروهــای مســلح را عهــدهدار بــود بــا هــدف گــردآوری خاطــرات رزمنــدگان از اقشــار و
مســئولیتهای مختلــف در زمــان جنــگ از زبــان خــود آنهــا و نهایتـاً تدویــن ایــن خاطــرات
بــرای مستندســازی تاریــخ جنــگ و جلوگیــری از بعضــی لغزشهــا و تحریفهــا بــه ثبــت
و ضبــط نوشــتاری ،صوتــی و تصویــری خاطــرات رزمنــدگان بــه ویــژه فرماندهــان ردههــای
مختلــف و افســران ســتاد فرمــان داد و بهخصــوص بــه ایــن نکتــه پــای میفشــرد کــه ایــن
خاطــرات در منطقــه عملیاتــی مربوطــه ضبــط و ثبــت شــود.گروه کاری اولیه غیرســازمانی و
داوطلبــی را کــه شــهید صیادشــیرازی بــرای ایــن کار ســازمان داد «هیئــت معــارف جنــگ»
نامگــذاری کــرد و ضمنـاً از فرماندهــان و افســران ســتادها خواســت کــه در جلســه آموزشــی
خاصــی کــه روزهــای یکشــنبه هــر هفتــه قبــل از آغــاز خدمــت رســمی روزانــه بــه
مــدت دو ســاعت تشــکیل میگردیــد ،شــرکت نمــوده و خاطــرات خــود را ضمــن تشــریح
یکــی از عملیاتــی کــه در آن عهــدهدار مســئولیت فرماندهــی یــا ســتادی بودهانــد ،بازگــو
نماینــد و تجــارب و آموزههــای عملیاتــی و رزمــی خــود را بــه دانشــجویان جــوان نیــروی
زمینــی منتقــل نماینــد .شــهید صیــاد ،بــرای تکمیــل آموزشهــای نظــری یــاد شــده در
اردیبهشــتماه هرســال ،دانشــجویان ســال چهــارم دانشــکده را بــرای آمــوزش میدانــی
و بازدیــد از مناطــق عملیاتــی بــه منطقــه یکــی از عملیــات چهارگانــه بــزرگســال دوم
جنــگ در جنــوب و یــا بــه مناطــق کردســتان بهصــورت یــک اردوی آموزشــی یکهفتـهای
میبــرد و در ایــن مرحلــه نیــز فرماندهــان شــرکتکننده در آن عملیــات در محــل و
صحنــه مربوطــه بــه تشــریح و آمــوزش عملیــات و بیــان خاطــرات خــود میپرداختنــد کــه
بهطــور کامــل ضبــط ویدئویــی میگردیــد تــا بــر غنــای آرشــیو هیئــت معــارف جنــگ
افــزوده شــده و مــورد بهرهبــرداری پژوهنــدگان و تاریــخ نویســان جنــگ قــرار گیــرد .الزم
بــه توضیــح اســت کــه شــهید صیادشــیرازی عجلــهای بــرای چــاپ و انتشــار کتــاب از
خــود نشــان نم ـیداد ،شــهید بزرگــوار عالقمنــد بــود؛ واقعیــات و حقایــق کام ـ ً
ا مشــخص
و مدلــل گردیــده و هیچگونــه شــائبه و نشــانی از تعصــب ســازمانی بــرای بیــان آنچــه در
یــک عملیــات بــه وقــوع پیوســته ،وجــود نداشــته باشــد.
شــهید صیادشــیرازی تــا زمــان شــهادت خــود ( )1378بــه مــدت پنــج ســال ایــن کار را
بهطــور مســتمر در دانشــکده افســری امــام علــی (ع) نیــروی زمینــی ادامــه داد کــه ســخت

تبیین وجوه مشترک و تمایز وقایعنگاری ،خاطره ،رمان و تاریخ شفاهی 109

موردتوجــه و عالقــه و اســتفاده دانشــجویان کــه نســل جــوان نیــروی زمینــی را تشــکیل
میدادنــد ،قــرارگرفــت .پــس از بــه شــهادت رســیدن شــهید صیادشــیرازی ،ابتــدا تصــور
میشــد کــه هیئــت معارف جنــگ او که در ارتش ســازمانی نداشــت امــا از جانــب فرماندهان
آن حمایــت و پشــتیبانی زیــادی میشــد منحــل شــده و ایــن فعالیــت ارزنــده زوال خواهــد
یافــت امــا بــا ابــاغ فرمــان صریــح و قاطــع فرماندهــی معظم کل قــوا مبنی بــر ادامــه راه آن
شــهید و بــه ویــژه همــت و اراده اســتوار دو تــن از همرزمــان آن شــهید یعنی «امیر ســرتیپ
ناصــر آراســته» و «امیــر ســرتیپ ســید حســامهاشــمی» نهتنهــا فعالیتهــای آموزشــی
هیئــت معــارف متوقــف نگردیــد ،بلکــه بــا تالشهــای خســتگیناپذیر امیــران یادشــده و
ســایر همرزمــان شــهید اقدامــات آموزشــی و گــردآوری و تدویــن خاطــرات فرماندهــان
و رزمنــدگان ارتــش بــا شــدت و ســرعت بیشــتری دنبــال شــد و کار توســعه یافــت ،بــه
نحــوی کــه اجــرای آموزشهــای فــوق بــه دانشــگاههای هوایــی ،دریایــی و پدافنــد هوایــی
نیــز تســری داده شــد و آمــوزش میدانــی و بازدیــد از مناطــق عملیاتــی بهطــور همزمــان و
تلفیقــی از دانشــگاههای افســری هــر چهــار نیــرو بــه مرحلــه اجــرا درآمــد و بهجــای بازدیــد
از منطقــه یــک عملیــات ،بازدیــد از کل منطقــه عملیاتــی جنــوب از دوکوهــه تــا اروندکنــار
و تشــکیل کالسهــای آموزشــی متعــدد در نقــاط مختلــف در برنامــه کار قــرار داده شــد.
یکــی دیگــر از اقدامــات هیئــت معــارف جنــگ ،چــاپ کتابهــای مختلــف و متعــددی
بــود کــه مبانــی آنهــا از فعالیتهــای گــروه کار اولیــه در دافــوس تــا جمـعآوری خاطــرات
و گفتههــای رزمنــدگان بــه همــت صیادشــیرازی شــکل گرفتــه بــود .در واقــع از ســال
 1380تاکنــون ،هیئــت معــارف جنــگ بانــی و حامــی تهیــه ،تدویــن ،چــاپ و انتشــار کتــب
متعــددی گردیــده اســت کــه ایــن کار هنــوز باعالقــه دنبــال شــده و ادامــه دارد .خالصــه
اینکــه هیئــت معــارف جنــگ شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی را میتــوان ســتون
اســتوار تاریخنــگاری هشــت ســال دفــاع مقــدس در ارتــش بهحســاب آورد.
در سـال  ،1378سـتاد مشـترک ارتـش بـا تشـکیل دفتـری بـه نـام سـازمان حفـظ و آثـار
نشـر ارزشهـای دفـاع مقـدس در داخل آن سـتاد تشـکیالت ثابت و سـازمانی را بـرای اقدام
در زمینـه حفـظ ارزشهـای دفـاع مقدس ،سیاسـتگذاری و تدوین و انتشـار کتـب مربوط به
دفـاع مقـدس بنیـاد نهـاد و در همیـن ایـام بـه نیروهای هوایـی و دریایـی نیز ابلاغ نمود که
نسـبت بـه تدویـن تاریـخ عملیـات آن نیروها در هشـت سـال دفاع مقـدس اقـدام نمایند.
در ایـن راسـتا در هـر یـک از نیروهـای سـهگانه ارتـش دفتری به نـام مطالعـات و تحقیقات
سـازمان یافـت کـه دارای مدیریتی به نام مدیریـت حفظ ارزشهای دفاع مقدس هسـتند که
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بـه تدویـن عملیـات نیـروی مربوطه اشـتغال دارنـد .ازجمله در نیـروی هوایی یـک مجموعه
 9جلـدی کـه هـر جلـد آن حـدود  900صفحـه اسـت در حـال تدویـن اسـت کـه بهصورت
روزشـمار بـه تشـریح و توصیـف عملیـات مختلـف نیـروی هوایـی اعـم از مأموریتهـای
تاکتیکـی و راهبـردی و عملیـات پدافنـد زمین به هوای آن نیرو در هشـت سـال دفاع مقدس
میپـردازد .از ایـن مجموعـه هفـت جلـد آن آمـاده و دو جلـد دیگر در دسـت تهیه میباشـد.
همچنیـن نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران ،عملیـات آن نیرو بـرای انهدام
نیـروی دریایـی عـراق و بـاز نگهداشـتن کانالهـای کشـتیرانی نفتکـش ،صیـادی و تجاری و
اسـکورت کاروانهـای کشـتیرانی را تهیـه نموده اسـت.
در نیــروی زمینــی ،هماکنــون روزشــمار تفصیلــی جنــگ در دســت تهیــه اســت کــه
تاکنون44جلــد اول آنکــه مربــوط بــه ماههــای اولیــه جنــگ اســت ،منتشــر شــده و ســایر
مجلــدات در دســت تهیــه قــرار دارنــد.
در کنــار تاریخنــگاری عملیــات در هــر یــک از نیروهای سـهگانه ،ســازمان عقیدتی سیاســی
ارتــش هــم به انتشــار کتبی کــه در زمینه دفاع مقدس هســتند اما حالت غیرعملیاتی داشــته
و در زمینــه خاطرات ،شــعر ،داســتان و شــرح احوال شــخصیتها تدوینشــده ،ادامــه میدهد.
بیمناســبت نیســت ایــن نکتــه هــم ذکــر شــود کــه بســیاری از کتــب منتشــره در ارتــش
ت آنهــا تهیــه و منتشــر
توســط نظامیــان مســتقل از ســازمانهای یادشــده و گاهــی بــا حمایـ 
گردیــده اســت .همچنیــن بایــد متذکــر شــد کــه اکثریــت قریــب بهاتفــاق کتابهایــی کــه
دربــاره هــر یــک از عملیــات نوشتهشــده ،دارای زبــان و لحــن تاکتیکــی اســت و میتوانــد
مورداســتفاده پژوهنــدگان تاریــخ نظامــی ،افســران و دانشــجویان مراکــز آمــوزش ارتــش
بهخصــوص مراکــز آمــوزش عالــی یــا فارغالتحصیــان ایــن دانشــکدهها قــرار گیــرد.
تاریخنگاری هشـت سـال دفاع مقدس توسـط سـازمانهای مختلف ارتش و یا نویسـندگان
مسـتقل ،رعایـت حـق و حقیقـت و انصاف و پرهیـز از تعصب و حمیت و مسـتند بودن متون،
تدبیـر اصلـی و اساسـی اسـت و در حـال حاضـر هیئـت معـارف جنـگ شـهید سـپهبد علی
صیـاد شـیرازی تالش اصلی خود را در راسـتای مسـتند کـردن کتب و تدوین اسـناد هر یک
از عملیـات بهعنـوان کتـب مرجـع و مأخذ قرار داده اسـت.

 22-4رمان

1-22-4معنی لغوی رمان
داستان بلند خیالی .
(ر) [ فر( ] .اِ ).داستان،
ِ
ُ

 .1فرهنگ فارسی معین
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 2-22-4معنی اصطالحی رمان
اصطــاح رمــان بــه نوشــتههای بســیار گوناگونــی اطــاق میشــود کــه تنهــا وجــه
مشترکشــان در ایــن اســت کــه مفصلانــد و منثــور و داســتانی .رمــان ازاینجهــت کــه
روایتــی اســت مبســوط ،از داســتان کوتــاه و نیــز داســتان بلنــد ،کــه طوالنیتــر از داســتان
کوتــاه اســت تمیــز داده میشــود .حجیمتــر و مفصلتــر بــودن رمــان ،اجــازه ورود بــه
شــخصیتهای بیشــتری را میدهــد و از ایــن رو طــرح پیچیدهتــر و محیــط اجتماعــی آن
پرتحملتــر اســت .عــاوه بــر ایــن رمــان بیــش از داســتان کوتــاه یــا بلنــد ،دســت نویســنده
را در کنــکاش مــداوم و ظریــف شــخصیتها بــاز میگــذارد و بــه همیــن دلیــل ســبک و
اســلوبی کــه نویســنده انتخــاب میکنــد ،بایــد تمرکزیافتهتــر باشــد.
 3-22-4تعریف رمان
مــاده 2اولیــه داســتان تاریــخ اســت ،امــا ،بســته بــه اینکــه چقــدر از واقعیــت دور و بــه
تخیــل نزدیــک باشــد ،جوهــر تاریخــی آن کــم یــا زیــاد میشــود .در رمــان تاریخــی نیــز
نقــش اصلــی «گفتوگــو» پیــش بــرد رونــد طبیعــی داســتان اســت .از مزایــای عنصــر
گفتگــو در داســتان و رمــان تاریخــی ایــن اســت کــه هــم بــهواقعگــرا بــودن اثــر کمــک
میکنــد و همبــار زیــادی از روی دوش راوی برداشــته میشــود ،زیــرا گفتوگــو در
داســتان و رمــان تاریخــی باعــث پویایــی و حرکــت داســتان روبهجلــو میشــود.
رمـان بـا طـرح موضوعـی شـروع میشـود ،در واقـع طـرح گامـی نخسـت اسـت کـه بـرای
نوشـتن داسـتان برداشـته میشـود .هر کس ممکن اسـت طرحی برای نوشـتن رمان داشـته
باشـد امـا بـرای خلـق رمـان باید عناصـر سـازنده آن را شـناخت ،بـدون این شـناخت ،طرح
فقـط مـاده خالـی اسـت و اگـر روی کاغذ بیایـد از ارزشـی برخوردار نیسـت.
ســطرهای بــاال بــر یــک مطلــب اذعــان دارد کــه رمــان برگرفتــه از یــک واقعــه تاریخــی
اســت و ایــن واقعــه زمینــه طرحریــزی بــرای خلــق رمــان میباشــد .تاریــخ شــفاهی نیــز
طرحریــزی دارد ،لیکــن مصاحبهکننــده در مصاحبــه تاریــخ شــفاهی از مصاحبهشــونده بــه
دنبــال خلــق واقعــه تاریخــی نیســت ،بلکــه بیــان واقعــه از یــاد و حافظــه ذهنــی او اســت،
و بهمنظــور اعتبــار آن واقعــه تاریخــی بیانشــده را بــا ســایر شــاهدان آن واقعــه مطابقــت
میدهــد تــا تبدیــل بــه یــک ســند تاریــخ شــفاهی گــردد .بــه عبارتــی اعتبــار ســنجی نمایــد
درصورتیکــه در رمــان و داســتان بدیــن گونــه نیســت.
1

 .1سلیمانی ،محسن ،رمان چیست ،انتشارات سوره مهر -چاپ اول 1387
 .2قاســم زاده ســید علــی ،فضلاللــه خــدادادی ،محســن محمــدی فشــارکی ،رمــان تاریخــی؛ تاریــخ یــا رمــان ،جســتارهای
تاریخــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،ســال اول ،شــماره اول ،بهــار و تابســتان  ،1395ص 110-91
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 23-4خاطره

 1-23-4معنی لغوی خاطره
خاطــره  .طِ َر ِ /ر (از ع ،ا ِ) امــوری کــه بــر شــخص گذشــته باشــد و آثــاری از آن در ذهــن
شــخص مانــده باشد.گذشــتههای آدمــی  || .وقایــع گذشــته کــه شــخص آن را دیــده
یــا شــنیده اســت .دیدههــای گذشــته یــا شــنیدههای گذشــته .ج ،خواطــر ،خاطرههــا،
خاطــرات  || .یــادگار.
خاطرهنویس ؛ افرادی که خاطرات افراد بزرگ تاریخ زمان خود را مینویسند. خاطرهنویسی ؛ عمل ثبت خاطرات2
 2-23-4معنی اصطالحی خاطره
خاطـره همـان تصاویـر ،اصـوات ،بوهـا ،مزههـا و حتـی احساسـات ناشـی از بـروز حـوادث،
رخدادهـا و وقایـع زندگـی اسـت کـه در ذهـن و خاطـر انسـان بـه یـاد میمانـد .بـه عبارتی،
خاطـره عبـارت اسـت از آنچـه در گذشـته بـه یـاد سـپرده شـده و امـروز بـه یـاد میآیـد.
شـیطنتها و بازیهـای دوران کودکـی ،حـل مسـائل سـخت ریاضـی و هندسـه در مدرسـه،
شـرکت در اردوهـای جمعـی بـا همکالسـیهای دوران دبیرسـتان و یافتـن دوسـتان جدیـد،
شـنیدن اخبـار تلـخ و شـیرین مانند خبـر تولد فرزنـد و یا خبر مـرگ عزیـزی و ...میلیونها
حادثـه کوچـک و بـزرگ که انسـان در خلق و بـه فعلیت رسـاندن آنها نقش دارد و یـا از آنها
شـنیده و دیـده اسـت و نسـبت بـه آن ،احساسـات و عکسالعملـی بـروز داده اسـت ،همـ ه و
همـه یـاد و خاطـره هسـتند .بهاینترتیـب خاطـره ،درونریختهـای ذهنی انسـان از فعلیت
و عاملیـت حـوادث و یـا مشـاهدات ،شـنیدهها ،احـوال و احساسـات او در خلـق ،تجربـه و
مواجهـه بـا رخدادهایی را شـامل میشـود کـه در چرخه زندگی هـر فرد و یا جامعـهای اتفاق
میافتنـد .پـس خاطـره عبـارت اسـت از :محتویات ثبت و ضبطشـده ذهنـی ( )Memoirاز
یادهـا و یادمانهـا ،از دیدههـا ،شـنیدهها ،کردههـا ،چشـیدهها و بوئیدههـای فـرد در زمـان
پیـش از امروز.
محســن کاظمــی ،کارشــناس 3تاریــخ شــفاهی« ،خاطــره» را بنمایــه تاریــخ
شــفاهی میدانــد :تاریــخ شــفاهی ،خاطــره نیســت ،بلکــه از اصــل دیگــری بــه
نــام «مصاحبــه فعــال» پیــروی میکنــد و اســاس مصاحبــه بــر ارتبــاط متقابــل
بیــن راوی و مــورخ شــفاهی متمرکــز اســت .بــر همیــن اســاس خاطــرهای کــه در
1

 .1لغتنامه دهخدا
 .2کاظمی ،محسن ،خاطره و تاریخ شفاهی ،هفتهنامه تاریخ شفاهی شماره  ،34چهارشنبه  21تیر 1386
 .3هفتهنامه تاریخ شفاهی شماره  ،38مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری 23 ،شهریور 1390
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فرآینــد مصاحبــه فعــال صــورت میگیــرد ،تاریــخ شــفاهی را شــکل میدهــد.
کتابهــای خاطــره 1در کل ،بخشــی از یــک واقعــه را بیــان میکننــد کــه درگذشــته
اتفــاق افتــاده اســت امــا بعضــی وقتهــا جنبــه داســتانی خاطــره ،قــوت بیشــتری دارد و
پررنگتــر اســت .بــه ویــژه خاطــرات دیگــر نگاشــت کــه شــخص دیگــری بــا ســبک و قلــم
خــودش نــگارش میکنــد و گاهــی میبینیــم چارچوبهــای خاطــره حفــظ نمیشــود و
بــه ســمت داســتان و گاهــی رمــان ســوق پیــدا میکنــد و ایــن مــوارد میتوانــد ســندیت
کار را زیــر ســؤال ببــرد .خاطــره نــگار بایــد خــط و حــدود و میــزان کارش را بدانــد .وقایــع
و خاطــرات از دیــد هــر روایــت کننــدهای بــا یکشــکل خــاص ،زاویــه دیــد خــاص و شــاید
نــکات تــازه بیــان میشــود .بــرای همیــن در تاریــخ شــفاهی ســندیت همهچیــز نســبی
اســت .چــون مــا بــا آدمهــا طــرف هســتیم و آدمهــا دیدگاههــای مختلــف دارنــد .یــک
تعریــف کلــی هــم بــرای ســند هســت کــه میگویــد :هــر آن چیــزی کــه اطالعاتــی را بــا
ذکــر مــکان و زمــان مشــخص از یــک واقعــه بــه دســت بدهــد و قابلاثبــات باشــد ،ســند
اســت .بنــا برایــن ،نامههــا هــم ســطوح مختلفــی قابــل بررســی و ســند محســوب میشــوند.
اطالعاتــی کــه در کتابهــای خاطــره هســت بــا توجــه بــه اینکــه دیــدگاه و طــرز تفکــر
آدمهــا دربیــان آنهــا نقــش دارد ،تصویــر کلــی و پــازل ماننــدی از گذشــته بــه مــا میدهــد،
ســند اســت ،امــا همیشــه جــای بحــث و بررســی دارد .شــما اگــر دربــاره یــک عملیــات از
جنــگ میخواهیــد بدانیــد ،بایــد همــه کتابهــا را در آن زمینــه مطالعــه و بــه یــک دیــد
کلــی برســید .و دخــل و تصرفاتــی کــه ناخــودآگاه کار میکنــد را هــم بایــد در نظــر گرفــت
و بــا همــه اینهــا بــه یــک تصویــر کلــی از تاریــخ یــک واقعــه در گذشــته رســید.
در مصاحبـه 2مـا دنبـال دو چیـز هسـتیم« :خاطـره شـفاهی» و «تاریـخ شـفاهی» .معضـل
مـا در خاطـره شـفاهی اسـت .یکـی از مشـکالت ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه راوی ،قهرمان
قصـه خـود اسـت؛ یعنـی هرکسـی روایتـی را مطرح میکنـد از زوایـه دید خودش اسـت .اگر
خاطرات شـفاهی بخواهد مسـتند ثبت شـود ،باید به تاریخ شـفاهی تبدیل شـود .یعنی شـما
ایـن واقعـه را بـا تاریـخ مکتـوب و خاطرات چنـد نفر دیگـر از آن واقعه مسـتند کنیـد ،ناچار
هسـتیم در کنـار ایـن خاطـرات زاویـه دیدهای مختلـف را هم ثبـت کنیم
3
 24-4خاطره در دفاع مقدس
در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس و حتـی در زیر آتش سـنگین دشـمن ،موضوعی به نام
 .1صالحی ،یعقوب ،گفتگو با راحله صبوری چطور خاطره نگاری کنیم ،سایت تبیان 14 ،شهریور 1396
 .2مصطفوی ،رضا ،مصاحبه با نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس ،سایت مشرق نیوز 19 ،مرداد 1394
 .3صادقی راد ،محمد معین ،اصول خاطرهنویسی ،سایت تبیان ،شنبه  27فروردین 1390
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خاطرهنویسـی نهفقـط فرامـوش نشـد ،بلکـه رونق هـم گرفت و همهگیر شـد؛ چراکـه جبهه و
جنـگ بـرای بیشـتر رزمنـدگان واژهای آشـنا بـود .آنها تاکنون جنگـی به آن وسـعت را تجربه
نکـرده بودنـد و فقـط دربـاره جنگهای داخلـی قبایل یا جنگهـای جهانی چیزهایی شـنیده
بودنـد .آنهـا از فضـای درس و مدرسـه و کار دل کنـده و بهجایـی ناآشـنا آمـده بودنـد؛ جایی
کـه در آنجـا هـرروز برایشـان اتفاقـات زیـادی روی مـیداد؛ اتفاقاتـی عجیـب و تـازه .و آنـان
میخواسـتند ایـن حادثههـا و خاطـرات را بـرای کسـی تعریـف کننـد ،امـا بـرای چه کسـی؟
بـرای همدیگـر کـه نمیتوانسـتند بیـان کنند ،چراکـه بیشـتر آنها خـود از آن اتفاقـات باخبر
بودنـد و حتـی نقشـی در آن داشـتند .پـس فقـط قلـم و کاغذ میماند کـه میتوانسـت پایگاه
خاطـرات باشـد؛ خاطراتـی که پس از اسـتقرار و حضـور رزمندگان و درگیری با دشـمن و آغاز
زندگـی در جنـگ ،اندکانـدک بهعنـوان اولیـن نـوع ارتبـاط و واکنـش فرهنگی عـام در میان
رزمنـدگان ثبـت شـد و اکنـون نیـز یکـی از منابع مهم ثبتشـده دربـاره دفاع مقدس اسـت.

 25-4افتراق بین تاریخ شفاهی و خاطره

الــف) خاطرهنــگاری بــه معنــی واقعــی کلمــه تاریــخ شــفاهی نیســت ،بلکــه تصویرســازی
از آرشــیو ذهنــی فــرد اســت.
ب) تاریــخ شــفاهی یــک فرآینــد بســیار پیچیــده و ســهکلمهای اســت (مصاحبهگــر -
مصاحبهشــونده  -حالتهــای بیــن آن دو)
ج) تاریخ شفاهی همراه با پژوهش است( .بنیان پژوه)
د) تاریخ شفاهی مرکز و ثقل حافظه جمعی است ولی خاطره بدین گونه نیست.
هـ) تاریخ شفاهی ،تاریخ حاضر است.
و) شــیوه تاریــخ شــفاهی فــوری و اضطــراری اســت ولــی خاطــره فاقــد ســرعت در ثبــت
اســت.
ز) تاریخ شفاهی دارای طرحریزی و برنامهریزی قبل از شروع مصاحبه است.
ح) خاطره نگاری صرفاً ضبطصوت فرد مصاحبهشونده است.
ط) در تاریــخ شــفاهی کار هدفمنــد اســت و پیگیــر اطالعاتــی اســت کــه ممکــن اســت
خاطــره نباشــد.
ی) تاریخ شفاهی وجه اجتماعی و عمومی دارد درصورتیکه خاطره اینگونه نیست.
ک) تاریــخ شــفاهی تــاش دارد کــه بــه حافظــه فراموششــده فــرد برســد ،درصورتیکــه
در خاطــره اینگونــه نیســت .و ممکــن اســت راوی عالقـهای بــه آن نداشــته باشــد.
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1

امیر مسعود شهرام نیا و سعیده براقی اصفهانی

چکیده
ایــن مقالــه هــم حاصــل تجربیــات نویســنده اســت و هــم بــا بهــره گیــری از برخــی منابــع
خارجــی بــه تاریــخ شــفاهی و توالــی تحقیــق آن در مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی پرداختــه
اســت.
مقدمه
تاریــخ شــفاهی یــا  Oral Historyچنــان کــه از عنــوان آن آشــکار اســت ،یکــی از شــیوههای
ً
تحقیقــات تاریخــی اســت کــه صرفــا جنبــه شــفاهی دارد .تاریــخ شــفاهی کــه در ســده اخیــر
در ســطح جهــان گســترش پیــدا کــرده ،مجموعــه منظمــی از اظهــارات افــراد زنــده در مــورد
تجربیاتشــان اســت .ابــزار جمــع آوری ایــن اطالعــات میتوانــد از یاداشــت بــرداری تــا
اســتفاده ماهرانــه از از وســایل الکترونیکــی ضبــط صــدا و تصویــر متفــاوت باشــد.
بســیاری از وقایــع قــرون گذشــته پیــش از آنکــه در لــوح یــا کاغــذ یــا هــر شــیءی نوشــته
شــوند ،پــس از مدتــی از یادهــا حــذف شــدند .وقایــع مهــم تاریــخ جهــان و حتــی بســیاری از
رخدادهــای شــخصی کــه میتوانســت در آینــده بشــریت ســهم عمــدهای ایفــا کنــد ،دیگــر
هیــچ مفهومــی در اذهــان بشــر باقــی نمانــده اســت .تاریــخ شــفاهی طــی کمتــر از  90ســال،
هماینــک بــه یکــی از منابــع عمــده تجربیــات گذشــتگان ایــن کــره خاکــی تعلــق دارد.
بســیاری وقتــی راجــع بــه تاریــخ فکــر میکننــد ،کتابهــای خــاک خــورده ،آرشــیو ،اســناد و
کتابخانههــا در نظرشــان مجســم میشــود .در واقــع تاریــخ در اطــراف مــا ،خانــواده ،جامعــه و
خاطــرات و تجــارب افــراد مسـنتر اســت .فقــط کافــی اســت از آنهــا بپرســیم و آنهــا میتواننــد
بهانــدازه یــک کتابخانــه پــر از کتــاب ،بــرای مــا داســتان بگوینــد.
بهعنــوان دریچــهای بــه دنیــای تاریــخ شــفاهی ،ایــن نوشــتار گامهــای اساســی بــرای
جمــعآوری و حفــظ گنجهــای ارزشــمند شــفاهی را جهــت غنــی کــردن اطالعــات تاریخــی
شــما و نســلهای آینــده ارائــه میدهــد.
ایــن مطالــب حاصــل تجربیــات نویســنده اســت کــه بــا بهــره گیــری از برخــی منابــع خارجــی
تنظیمشــده اســت.
 .1مصاحبه تاریخ شفاهی-مجموعه مقاالت چهارمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی(6و 7اسفند
 – )1386شرکت انتشارات سوره مهر –سال -1388صفحه  497الی 509
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گام اول؛ معرفی
الف) آنچه باید انجام دهید!

همــه مــا داســتانهایی بــرای گفتــن داریــم؛ داســتانهایی کــه بــا آنهــا زندگــی کــرده ایــم.
مــا بــه تجربیاتمــان نظــم میدهیــم .و آنهــا را بهصــورت داســتان ســازمان دهــی میکنیــم.
تاریـخ شـفاهی ،کـه مجموعـه منظمـی از اظهـارات افـراد زنـده دربـاره تجربیـات خودشـان
اسـت ،بـه ایـن داسـتانها گوش میدهـد .مورخان بـر ایـن باورند که خاطـرات روزانه مـردم (نه
فقـط ثروتمنـدان و افـراد شـهیر) اهمیت تاریخـی دارد .اگر ما ایـن خاطرات  -این داسـتانها -
را حفـظ و گـردآوری نکنیـم ،یـک روز بـرای همیشـه از دسـت خواهند رفت.
خاطــرات شــما و افــراد اطــراف شــما ،بــرای خانــواده و جامعهتــان گنجهــای ارزشــمند
و یگانــهای اســت .شــما و اعضــای خانــواده میتوانیــد بــا اســتفاده از تکنیکهــای تاریــخ
شــفاهی ،تاریــخ نانوشــته خانــواده را حفــظ کنیــد .همچنیــن شــما و اجتماعتــان میتوانیــد
ریــز و درشــت تاریــخ نانوشــته را کشــف و حفــظ کنیــد .تاریــخ شــفاهی آنقــدر انعطــاف پذیــر
اســت کــه افــراد در هــر ســنی میتواننــد ،فنــون آن را فــرا بگیرنــد.
بســیاری دربــاره «درســت انجــام دادن» روش تحقیــق تاریــخ شــفاهی نگــران هســتند ،امــا
زمانــی کــه میفهمنــد صــدای ضبــط شــده روی یــک نــوار کاســت ،از «هیــچ چیــز» بهتــر
اســت ،بــرای یــک مصاحبــه ســاده تــاش میکننــد .حتــی مصاحبــه یــک ســاعته بــا یــک
نفــر ،ممکــن اســت ده ســال بعــد ســودمند باشــد و عــدهای بــرای ایــن تــاش سپاســگزار شــما
خواهنــد شــد.
ب) تاریخ شفاهی چیست؟

تاریــخ شــفاهی مجموعــه منظمــی از اظهــارت افــراد زنــده در بــاره تجربیــات خودشــان
اســت .تاریــخ شــفاهی «افســانههای قومــی»« ،غیبــت»« ،شــایعه» یــا «ســتون پنجــم» نیســت.
در واقــع شــکل قدیمــی انتقــال شــفاهیات را نمیتــوان بــه نــام تاریــخ شــفاهی پذیرفــت.
مورخــان شــفاهی تــاش میکننــد ،صحــت و ســقم یافتههایشــان را مشــخص و آنهــا را
تحلیــل کننــد و در یــک بافــت تاریخــی دقیــق قــرار دهنــد .آنــان همچنیــن دربــاره «نگهــداری»
یافتههایشــان بــرای اســتفاده پژوهشــگران بعــدی نگــران هســتند.
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در پروژههــای تاریــخ شــفاهی ،راوی واقعـهای را بــرای مصاحبهکننــده نقــل و مصاحبهکننــده
خاطــرات را ثبــت و یــک ســند تاریخــی خلــق میکنــد( .راوی  -------واقعــه ------
مصاحبهکننــده  --------ســند تاریخــی)
تاریــخ شــفاهی خاطــرات بشــری و کلمــات گفتــه شــده را جمــع میکنــد .ابــزار جم ـعآوری
اطالعــات میتوانــد از یادداش ـتبرداری تــا اســتفاده ماهرانــه از وســایل الکترونیکــی ضبــط
صــدا و تصویــر متفــاوت باشــد .گســتردگی زندگــی بشــری حــد و مــرزی بــرای موضوعــی کــه مــا
از طریــق تاریــخ شــفاهی ثبــت میکنیــم ،بــه وجــود م ـیآورد .مــا فقــط میتوانیــم بــه انــدازه
طــول دوران زندگــی یــک نفــر ،بــه عقــب برویــم .ایــن محدودیــت ،منجــر بــه «ســندرم اضطــراب
مورخــان شــفاهی» شــده اســت .هــراس از ایــن کــه اطالعــات بازگشــت ناپذیــر هــر لحظــه
ممکــن اســت از دســت بــرود .تاریــخ شــفاهی خــوب انجــام شــده ،بــه فــرد حــس پیشــرفت
میدهــد .بــا ثبــت تاریــخ شــفاهی ،حــس گرفتــن و نگــه داشــتن چیــزی ارزشــمند و نجــات از
عقــب مانــدن را داریــم .در صورتــی کــه تکنولــوژی عامــل گســترش و پیشــرفت روشهــای تاریخ
شــفاهی اســت ،مانعــی بــرای تاریــخ نــگاری ســنتی محســوب میشــود .بــرای مثــال ،ارســال
نامههــای الکترونیکــی از طریــق اینترنــت ،اســناد نوشــتاری را کمیابتــر از قبــل کــرده اســت.
حــال ایــن کــه مورخــان ســنتی بــا داشــتن وابســتگی بــه اســناد مکتــوب ،نگــران میشــوند.
ج) توالی تحقیق تاریخ شفاهی

 .1تنظیم یک سؤال یا نکته محوری به عنوان هدف اصلی در مصاحبهها.
 .۲برنامهریــزی پــروژه (بررســی مســائلی ماننــد :محصــوالت نهایــی ،بودجــه ،گزینــش
کارکنــان ،تجهیــزات و قالــب زمانــی).
 .٣مطالعات و تحقیقات زمینهای.
.4آمادگی و هماهنگی برای مصاحبه.
 .5به انجام رساندن مصاحبهها.
 .٦ارزیابــی تحقیقــات و مصاحبههــا و دوبــاره بازگشــت بــه مرحلــه یــک یــا ادامــه دادن تــا
مرحلــه هفــت.
 .۷سازماندهی و آماده کردن نتایج.
 .8آرشیو کردن اسناد.
بــا توجــه بــه هــدف پــروژه تاریــخ شــفاهی ،مراحــل کار بــه صــورت ســاده یــا پیشــرفته
طراحــی میشــود.
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گام دوم راهنماییها و پیشنهادها
الف) فهرست یادآور تاریخ شفاهی

 .۱دربــاره اهــداف تحقیــق خــود تصمیــم بگیریــد و مشــخص کنیــد آیــا تاریــخ شــفاهی بــه
شــما بــرای رســیدن بــه آنهــا کمــک خواهــد کــرد .ممکــن اســت نتیجــه بگیریــد کــه اهدافتــان
تغییــر میکنــد .اگرچــه بــرای انجــام آنهــا تمرکــز کــرده باشــید.
 .۲تحقیقات مقدماتی را با استفاده از منابع مکتوب انجام دهید.
 .3فهرســتی از افــراد مــورد نظــر جهــت مصاحبــه ،تهیــه کنیــد .چطــور آنهــا را انتخــاب
میکنیــد؟ بهتــر اســت زمانــی کــه بــا مصاحبهشــوندهها تمــاس میگیریــد و هــدف پــروژه را
شــرح میدهیــد ،از آنهــا جهــت معرفــی افــراد ،درخواســت کمــک کنیــد.
 .4تجهیــزات خــود را بــرای هماهنــگ بــودن بــا رونــد کارتــان ،بســنجید .بــا تحقیق نــوع ضبط
و تجهیــزات الزم را انتخــاب کنیــد .بــرای مثــال ،آیــا مصاحبــه بایــد کیفیــت پخــش سراســری
داشــته باشــد؟ آیــا الزم اســت مــدت زمــان طوالنــی باقــی بمانــد؟  ..از یــک میکروفــن خارجــی
( )external microphoneبــرای کیفیــت صــدای بهتــر ،مخصوصــا بــرای ضبــط ویدیویــی،
اســتفاده کنیــد.
 .6تجهیــزات ضبــط را پیــش از اســتفاده امتحــان کنیــد و بدانیــد کــه در شــرایط گوناگــون
چطــور کار میکننــد .بهتــر اســت پیــش از مصاحبــه ،کار بــا آنهــا را تمریــن کنیــد.
 .7با توجه به نوع تجهیزات ضبط(دیجیتال یا آنالوگ) موارد مصرفی را آماده کنید.
 .8فهرستی از موضوعات یا سؤالهای مورد نظر تهیه کنید.
 .9چگونگی مصاحبه کردن را تمرین کنید.
 .۱۰فهرســتی از کارهایــی کــه خودتــان بایــد قبــل ،در حیــن و بعــد از مصاحبــه انجــام دهیــد،
تهیــه کنید.
 .11قرار مالقاتتان را یک یا دو روز قبل از مصاحبه مشخص و قطعی کنید.
 .۱۲روز مصاحبه ،برای خودتان زمان بیشتری برای رسیدن به محل تعیین کنید.
 .۱۳در محیطــی ســاکت و آرام ،مصاحبــه و ضبــط آن را انجــام دهیــد .زمانــی کــه آغــاز بــه کار
کردیــد ،بــرای یــک دقیقــه بــا دقــت گــوش دهیــد و صداهــای مزاحــم را کنتــرل کنیــد .بــرای
مثــال پانــدول ســاعتهای تیــک تاکــی را ســاکن کنیــد ،حیوانــات خانگــی را از محیــط دور
کنیــد و در ترافیــک پــر ســر و صــدا ،در و پنجرههــا را ببندیــد.
 .14مطمئــن شــوید کــه مصاحبهشــونده چگونگــی اســتفاده شــما از مصاحبــه را میدانــد
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و دریافتــه اســت کــه ایــن یــک مکالمــه خصوصــی نیســت.
 .15هــر ضبــط جلســه را بــا معرفــی کلــی و بــا بیــان ایــن کــه بــا چــه کســی ،چــرا ،چــه زمانــی
و کجــا در حــال انجــام مصاحبــه هســتید ،آغــاز کنیــد.
 .16مشتاقانه و فعاالنه گوش دهید.
 .۱۷هر از گاهی صحبت کنید.
 .18با سکوت اجازه دهید مصاحبهشونده زمان فکر کردن داشته باشد.
 .۱۹هر از گاهی سؤالی بپرسید.
 .20جــواب ســؤال خــود را پیــش از ایــن کــه بــه ســراغ ســؤال بعــدی برویــد ،بــه طــور کامــل،
پیگیــری کنیــد.
 .21ســؤالها را بــه انــدازه کافــی بــاز بپرســید تــا جوابهــای مقالــه وار بگیریــد ،مگــر ایــن
کــه بــه دنبــال یــک «واقعیــت» بــا جــواب کوتــاه و مشــخص باشــید.
 .۲۲با سؤالهایی شروع کنید که کمتر حالت استنطاقی داشته باشند.
 .۲۳سؤالهای استنطاقیتر را در مراحل بعدی مصاحبه بپرسید.
 .26مصاحبــه را بــا پرسـشهای ســبکتر بــه پایــان بریــد .مصاحبهشــونده را ناگهــان بعــد از
یــک ســؤال اساســی ،رهــا نکنیــد .۲۵ .نســبت بــه قدرتهــای روانــی در طــول مصاحبــه آگاه
و حســاس باشــید
 .26مصاحبــه را بــه یــک تــا دو ســاعت (بســته بــه میــزان خســتگی شــما و مصاحبهشــونده)
محــدود کنید.
 .۲۷پاکتهــای بــزرگ بــرای اســناد و عکسهــای امانــت گرفتــه شــده ،بــه همــراه داشــته
باشــید.
 .۲۸تمــام نوارهــا و لو حهــای فشــرده مصاحبــه ضبــط شــده را بالفاصلــه رونویســی کنیــد و
شــماره بزنیــد.
 .۲۹توصیــه میشــود جهــت توافــق نامــه ســطح دسترســی ،امضــای مصاحبهشــونده را
قبــل از ایــن کــه محــل مصاحبــه را تــرک کنیــد ،بگیریــد .در صــورت امتنــاع از امضــا ،نســخهای
از متــن مصاحبــه بــرای مطالعــه و تصحیــح پیــش مصاحبهشــونده بفرســتید.
 .۳۰بعد از مصاحبه ،یادداشتهای ضمنی مصاحبه را بنویسید. .
 .۳۱بــرای مصاحبهشــونده بعــد از پایــان جلســات مصاحبــه ،نامــه تشــکر یــا تقدیرنامــه
بفرســتید.
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 .۳۲قواعد مشخصی برای برچسب زدن و فایل کردن همه چیز داشته باشید.
 .۳۳عکسهــای بــه امانــت گرفتــه شــده را بــه ســرعت کپــی و یــا اســکن کنیــد و اصــل آنهــا را
بــاز گردانیــد .عکسهــا را از لبــه بــا احتیــاط بگیریــد و در پاکــت مقوایــی محکــم حمــل کنیــد.
بهتــر اســت بــرای حفــظ بهتــر ،بیــن هــر عکــس کاغــذ ســفید قــرار دهیــد.
 .34در صــورت اســتفاده از نــوار کاســت در ضبــط مصاحبــه ،از هــر کاســت کپــی و نســخه
اصلــی را در مــکان مناســب نگهــداری کنیــد .فقــط از نســخه کپــی اســتفاده کنیــد.
 .۳۵مصاحبــه ضبــط شــده را خــارج نویســی و تنظیــم کنیــد .بهتــر اســت ،هــر ده دقیقــه،
زمــان را از نســخهای کــه متــن مصاحبــه از روی آن پیــاده میشــود ،ذکــر کنیــد تــا در مرحلــه
بــاز شــنوایی و اعمــال اصالحــات بــا ســرعت بیشــتری کار کنیــد.
 . 36مصاحبــه را تحلیــل ،صحــت و ســقم وقایــع را مشــخص و نتایــج را بــا طــرح تحقیــق خــود
مقایســه کنیــد .آیــا بــه آن چــه میخواســتید رســیدهاید؟ چــه ســؤالهای جدیــدی از نتیجــه
مصاحبــه پدیــد آمــده اســت؟ نتیجــه مصاحبــه چــه پیشــرفتی در روش کار شــما بــه وجــود آورده
است؟
 .۳۷اگر الزم است برای جلسه بعدی مصاحبه قرار بگذارید.
 .۳۸اگــر قصــد داریــد ،یــک کپــی از صــدا ،تصویــر یــا متــن مصاحبــه را بــه مصاحبهشــونده
بدهیــد ،بــرای تصحیــح متــن پیــاده شــده از او کمــک بگیریــد.
 .۳۹جهت نگهداری و آرشیو طوالنی مدت اسناد به دست آمده ،برنامهریزی کنید.
ب) چطور باید سؤالها را بپرسیم؟

 .1میتــوان بــا توجــه بــه هــدف پــروژه ،فهرســتی از ســؤالهای مــورد نظــر آمــاده کــرد تــا در
طــول مصاحبــه از آن کمــک گرفــت و یــا کافــی اســت موضــوع ایــن ســؤالها را در ذهــن داشــته
باشــید و بــا توجــه بــه موقعیــت و حفــظ توالــی تاریخــی ســؤال را مطــرح کنیــد.
 .٢بــا توجــه بــه موضــوع و هــدف مصاحبــه ،ســؤالهای اساســی را بعــد از مرحلــه مقدماتــی،
مطــرح کنیــد .ســؤالی بپرســید کــه یــک جــواب طوالنــی نیــاز داشــته باشــد و باعــث حرکــت
موضــوع شــود.
 .٣بهتر است با شجره نامه و زندگی نامه سؤالها را شروع کنید .
 .4چند سؤال را همزمان نپرسید .بلکه ،هر بار فقط یک سؤال بپرسید.
 .5بــرای گرفتــن جــواب ،بــه مصاحبهشــونده اجــازه فکــر کــردن دهیــد .منتظــر شــوید،
گاهــی ســکوت بــرای شــما اثربخــش خواهــد بــود .
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 .6یــک شــنونده خــوب باشــید .از حرکــت اعضــای بــدن ،کمــک بگیریــد .بــا نــگاه مشــتاقانه،
تــکان ســر و لبخنــد ،مصاحبهشــونده را بــرای بیــان بیشــتر مطالــب دلگــرم کنیــد.
 .۷اگــر الزم بــود ،از تشــویقهای زبانــی ماننــد «چــه اطالعــات فــوق العــادهای!» یــا
«چــه جالــب» اســتفاده کنیــد .البتــه مراقــب باشــید کــه مصاحبــه را بــا تشــویقهای زبانــی
ماننــد«:اوه!» و «آه!» تنــد و تیــز نکنیــد؛ آن هــم زمانــی کــه مصاحبهشــونده در حــال صحبــت
کــردن اســت. .
ً
 .8بــرای رفــع برخــی ابهامــات حتمــا ســؤال کنیــد .اگــر مصاحبهشــونده یــک عبــارت کلــی
میگویــد و شــما الزم اســت بیشــتر بدانیــد ،بگوییــد« :مــن نفهمیــدم .آیــا ممکــن اســت ایــن
موضــوع را بــا جزییــات بیشــتر توضیــح دهیــد؟»
 .۹از مصاحبهشــونده بخواهیــد معنــی کلمــات تخصصــی کــه در مصاحبــه اســتفاده
میکنــد را توضیــح دهــد .بــرای مثــال ،از یــک مثبــت کار بپرســید کــه منظــورش از گــره
چینــی چیســت؟ چطــور اســتفاده میشــود؟
 .۱۰اگــر بایــد اطالعــات کاملــی از مصاحبهشــونده بــه دســت آوریــد ،یــک ســؤال مهــم را
چندیــن بــار بــه صورتهــای مختلــف و بــا جملــه بندیهــای متفــاوت بپرســید.
 .۱۱جــز زمانــی کــه میخواهیــد یــک پاســخ یــک کلم ـهای بگیریــد ،پرس ـشهای خــود را
طــوری بیــان کنیــد کــه بــه ســادگی بــا «بلــه» یــا «خیــر» جــواب داده نشــوند .بــرای مثــال ،بــه
جــای ایــن کــه بپرســید«:آیا در ســال  5۷مبــارز انقالبــی بودیــد؟» بپرســید «مبــارزات انقــاب
در ســال  ۱۳۵۷چگونــه بــود؟» تــا جایــی کــه میتوانیــد ســؤالهای مقالــه وار بپرســید کــه
جــواب طوالنــی داشــته باشــد.
 .۱۲ســؤالها را بــه گونـهای بپرســید کــه توالــی تاریخــی حفــظ شــود ،ســپس وارد جزییــات
شو ید .
 .۱۳انعطــاف پذیــر باشــید .اگــر موضــوع پیــش بینــی نشــدهای توســط مصاحبهشــونده پیــش
آمــد ،ســریع بــا مطــرح کــردن ســؤالهای مختلــف زوایــای مختلــف آن واقعــه را ثبــت کنیــد.
گام سوم :تشریفات کار
الف) یادداشت برداری هنگام مصاحبه

توصیــه میشــود در طــول مصاحبــه ،عناویــن اصلــی گفــت و گــو یادداشــت شــود یــا در
اولیــن فرصــت بعــد از اتمــام مصاحبــه ،مصاحبهکننــده قبــل از ایــن کــه جزییــات مشــمول
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مــرور زمــان شــوند ،یادداشــتها را ســازماندهی کنــد .ایــن یادداشــتها چیــزی مشــابه
فهرســت نویســی اســت .بهتــر اســت فرمهایــی جهــت یادداشــتهای مصاحبهکننــده
طراحــی و آمــاده شــود و در آن ســوای کلیدواژههــای گفــت و گــو ،مشــخص شــود بــا چــه
کســی ،چــرا ،چــه وقــت و کجــا مصاحبــه انجــام شــده اســت .ایــن یادداش ـتها بــه خــارج
نویــس مصاحبــه (پیادهکننــده متــن مصاحبــه) یــا پژوهشــگران آتــی بــرای فهمیــدن بهتــر
متــن مصاحبــه کمــک میکنــد .ایــن اطالعــات میتوانــد در ابتــدای متــن یــا فیلــم مصاحبــه
تدویــن شــود.
ب) فرم بانک اطالعات شخصی

فــرم بانــک اطالعــات شــخصی ،بســته بــه اهــداف پــروژه میتوانــد حجــم کــم یــا زیــادی
از اطالعــات داشــته باشــد .اطالعــات شــخصی خیلــی مفیــد اســت و بخصــوص اگــر هــدف
مصاحبــه در یــک پــروژه ،تهیــه تاریــخ خانوادگــی یــا شــجرهنامه باشــد ،جــز نــام ،آدرس،
شــماره تلفــن ،تاریــخ و محــل ولــد مصاحبهشــونده ،در فرمهــا ممکــن اســت نــام ،تاریــخ تولــد
و فــوت والدیــن ،خواهــر و بــرادران ،همســران و فرزنــدان مصاحبهشــونده هــم پرســیده شــود.
همچنیــن میتــوان از محلهــای ســکونت ،تحصیــات و ســابقه کاری فــرد ســؤال و نیــز،
فهرســتی از آثــار و فعالیتهــای او را در ســازمانها و ارگانهــای مختلــف تهیــه کــرد.
ج) نمونه امضا و دست نوشته

یکــی دیگــر از کارهایــی کــه در پروژههــای تاریــخ شــفاهی پیشــنهاد میشــود ،گرفتــن
نمونــه امضــا و دســت نوشــته از مصاحبهشــونده اســت .داشــتن کاغــذ و قلــم مناســب بــرای
ایــن کار شــما را بــرای داشــتن گنجین ـهای منظــم و هماهنــگ از ایــن گونــه اســناد هدایــت
میکنــد.
د) توافق نامه سطح دسترسی مصاحبه

توافــق نامــه میتوانــد بســیار حقوقــی تنظیــم شــود ،امــا بیشــتر مورخــان شــفاهی تــاش
میکننــد فرمــی بیابنــد کــه بــا آن ســطح دسترســی را آســانتر کننــد .توافــق نامههــا ،بــرای
مصاحبهشــونده مشــخص میکنــد کــه مصاحبــه چگونــه و در چــه ســطحی اســتفاده خواهــد
شــد و ســوء تفاهــم را بــه حداقــل میرســاند .عــاوه بــر توجــه بــه حقــوق مصاحبهشــونده،
توافقنامــه ،مورخــان شــفاهی را خاطــر نشــان میســازد کــه مصاحبهشــونده بــه مــا امتیــاز
اســتفاده از چیــزی را داده اســت کــه بــه مــا تعلــق نــدارد .توافــق نامــه در صورتهــای گوناگونی
تنظیــم میشــود .میتــوان از نمونههــای موجــود ،در ســازمانهایی کــه تاریــخ شــفاهی کار
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میکننــد ،کمــک گرفــت .اطالعــات توافــق نامــه اغلــب شــامل نــام مصاحبهشــونده ،امضــای
او ،تاریــخ و عباراتــی اســت کــه اجــازه اســتفاده از مصاحبــه را در ســطوح مختلــف تعییــن
میکنــد .نــام شــخص یــا ســازمانی کــه اجــازه را دریافــت میکنــد و هدفــی کــه بــه آن منظــور
مصاحبــه انجــام شــده ،نیــز هســت .پیشــنهاد میشــود توافــق نامــه همچــون قــرارداد بــا نظــر
مشــاور حقوقــی تنظیــم شــود .مصاحبهکنندههــا (در صــورت نیــاز تصویــر و صدابــرداران)
هــم الزم اســت توافــق نامههــا را امضــاء کننــد تــا از ســوء اســتفاده احتمالــی کارکنــان پــروژه
جلوگیــری شــود .بــه خصــوص اگــر مصاحبههــا قــرار اســت بــرای اســتفادههای آتــی در
ســازمان مربوطــه آرشــیو شــوند.
هـ) پیگیری روند کار

بســته بــه اهــداف پــروژه و ســاختار آرشــیوی ،میتــوان بــرای تمــام مراحــل کار فرمهــای
ســاده یــا پیشــرفته بــا کلیــه جزییــات طراحــی کــرد .بــرای ثبــت مراحــل هــر مصاحبــه ،داشــتن
یــک فایــل کامپیوتــری توصیــه میشــود .تمــام اســناد ،عکسهــا ،متــن ،فرمهــا و کلیــه
اطالعــات هــر مصاحبــه بــر رویهــارد رایانــه نگهــداری شــود .بایســتی مراحــل کار روی فایــل
فهرســت و پــس از انجــام هــر مرحلــه ،کنــار آن عالمــت زده شــود. . .
و) ارسال نامه تشکر یا تقدیرنامه

بعــد از اتمــام مصاحبــه ،بــرای مصاحبهشــونده نامــه تشــکر ارســال کنیــد .بهتــر اســت
لو حهــای تقدیــر بــا امضــای مســئول مربوطــه بــرای ایــن منظــور آمــاده شــود.
گام چهارم؛ فیلمبرداری و صدابرداری مصاحبههای تاریخ شفاهی
الف) رهنمودهایی جهت انتخاب لوازم ضبط

 .1بــا یــک دســتگاه ضبــط صــوت ســاده و قابــل اعتمــاد بــه همــراه یــک میکروفــن یق ـهای
خــوب ،میتــوان یــک مصاحبــه تاریــخ شــفاهی بــا کیفیــت عالــی آمــاده کــرد .تجهیــزات
گرانقیمــت تــا زمانــی کــه نخواهیــد تولیــد خــود را بــه رادیــو و یــا تلویزیــون بدهیــد ،نیاز نیســت.
 .۲ضبطــی را پیــدا کنیــد کــه بتوانیــد نــوار را در حیــن کار کــردن ببینیــد .بعضــی از ضبطهــا
قســمت نــوار را بــا یــک پالســتیک ســیاه یــا روکــش چرمــی پوشــاندهاند کــه بررســی مقــدار
باقــی مانــده نــوار را در زمــان انجــام کار مشــکل میکننــد.
 .3نشــانگر روشــن ضبــط و باطــری خیــال شــما را در حیــن انجــام مصاحبــه راحــت میکنــد.
زیــرا شــما میتوانیــد بــا یــک نــگاه کوچــک بــه چــراغ متوجــه شــوید کــه دســتگاه در حــال
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ضبــط اســت.
 .4همیشــه از میکروفــن خــارج از دســتگاه اســتفاده کنیــد کــه بــه دســتگاه ضبــط شــما
متصــل میشــود .میکروفنهــای داخــل دســتگاه کیفیــت ضبــط خوبــی ندارنــد .آنهــا بســیار
ضعیــف هســتند و اغلــب صــدای داخــل دســتگاه را هــم ضبــط میکننــد .میکروفنهــای
رومیــزی و یــا یق ـهای مناســب هســتند.
 .5ضبطــی انتخــاب کنیــد کــه هــم از باطــری و هــم از بــرق اســتفاده کنــد .چــون ایــن
خصوصیــات بــه شــما قابلیتهــای بیشــتری در طــول مصاحبــه میدهــد .بــرق از باطــری قابــل
اعتمادتــر اســت .امــا همیشــه یــک رابــط بــا ســیم بلنــد بــه همــراه داشــته باشــید .زیــرا شــما
نمیدانیــد کــه پریــز بــرق در کجاســت.
 .6نوارهــای کاســت ارزان هســتند و در همــه جــا بــه راحتــی پیــدا میشــوند .امــا از نوارهــای
مــارک دار بــا کیفیــت خــوب اســتفاده کنیــد.
 .۷از نــوار کاسـتهای  60دقیقـهای ( ۳۰دقیقــه در هــر طــرف) یــا  ۹۰دقیقـهای( 45دقیقــه
در هــر طــرف) اســتفاده کنیــد .نوارهــای طوالنیتــر خیلــی نــازک هســتند و ممکــن اســت
کشــیده ،جمــع و یــا پــاره شــوند.
 .8ایــده خوبــی اســت کــه از نوارهایــی اســتفاده کنیــد کــه بــه جــای چســب از پیچهــای
کوچــک در گوشـههای آن اســتفاده شــده اســت .زیــرا چنانچــه نــوار خــراب شــود و یــا بشــکند،
شــما میتوانیــد قــاب را بــاز کنیــد و آن را تعمیــر کنیــد و دوبــاره ببندیــد .بــا اســتفاده از نوارهای
بــدون پیــچ ،شــما مجبــور هســتید بــرای رســیدن بــه نــوار ،قــاب را خــراب کنیــد.
ب) ابزارها و وسایل مورد نیاز برای ضبط تصویری مصاحبه

وســائل اصلــی مــورد نیــاز شــامل پــرده ،جهــت پشــت ســر مصاحبهکننــده ،دو عــدد صندلــی
و یــک دوربیــن فیلمبرداری اســت.
پــرده :پــردهای تیــره رنــگ (ســورمهای ،مشــکی ،ســبز و  )...از جنــس جیــر بــا طــول و عــرض
 ۳پشــت ســر مصاحبهکننــده ،جایــی کــه وی مینشــیند آویــزان کنیــد .بــرای آویــزان کــردن
میتوانیــد پایــه پــرده و یــا میــخ پرچــی کــه مخصــوص نصــب ایــن گونــه پــرده اســت ،اســتفاده
ً
کنیــد .نیــازی نیســت پــرده کامــا صــاف باشــد .بلکــه میتوانیــد هنرمندانــه آن را بــه شــکل
پردههــای چیــن دار صحنــه نمایــش آویــزان کنیــد.
صندلــی :مصاحبهشــونده را حداکثــر دو متــر جلوتــر از پــرده قــرار دهیــد .اســتفاده از
صندلــی چرخــهدار توصیــه نمیشــود .چــون مصاحبهکننــده ممکــن اســت بــا چرخــش
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صندلــی در کادر فیلمبــردار ،درســت قــرار نگیــرد .همچنیــن صندل ـیای انتخــاب کنیــد کــه
مصاحبهشــونده روی آن راحــت بتوانــد بنشــیند .بهتــر اســت قبــل از شــروع مصاحبــه از نظــر
خــود او کمــک بگیریــد .صندلــی مصاحبهکننــده بهتــر اســت رو بــه روی مصاحبهشــونده
قــرار بگیــرد.
دوربیــن :دوربیــن و ســه پایــه را در ســمت چــپ و نزدیــک بــه صندلــی مصاحبهکننــده قــرار
دهیــد .در نتیجــه محــل قــرار گرفتــن صندلــی مصاحبهشــونده ،مصاحبهکننــده و دوربیــن
ســه نقطــه از یــک ســه ضلعــی میشــوند .دقــت کنیــد دوربیــن تــراز باشــد.
لنز دوربین :ارتفاع لنز دوربین باید در حد چشمان ( )eye levelیا کمی باالتر باشد.
کادر بنــدی :توجــه داشــته باشــید کــه دوربیــن اغلــب مــردم را مضطــرب میکنــد .پــس
مصاحبهشــونده را وادار بــه نــگاه کــردن بــه لنــز دوربیــن نکنیــد .بهتــر اســت نــگاه او بــه فــرد
مصاحبهشــونده باشــد .کادر اصلــی بــرای تصویربــرداری ،ســر و بخشــی از شــانهها خواهــد
بــود .قــرار داشــتن ســر و شــانهها در کادر دوربیــن باعــث میشــود زمانــی کــه مصاحبهشــونده
حرکــت میکنــد و یــا دســتانش را تــکان میدهــد ،از کادر خــارج شــود .بــه آرامــی دوربیــن
را روی پایــه حرکــت دهیــد .ایــن کار را ســریع انجــام ندهیــد .بــا یــک حرکــت آرام و ماهرانــه
مصاحبهشــونده را وارد کادر و حــرکات وی را ضبــط کنیــد .اگــر مصاحبهشــونده عــادت بــه
اســتفاده از دســتان خــود در حیــن صحبــت کــردن دارد ،کادر را بــاز کنیــد .دائــم فاصلــه تصویــر
را دور (وایــد) و نزدیــک (زوم نکنیــد .تصویــر بهتــر اســت ثابــت باشــد.
نــور :بــرای کنتــرل نــور داخــل اتــاق پردههــا را بکشــید .نــور بیــرون ،طیــف رنگــی متفاوتــی
نســبت بــه نــور داخــل دارد و ممکــن اســت نــور آبــی بــر روی مجموعــه ایجــاد کنــد .همچنیــن با
حرکــت خورشــید تنظیــم نــور را تغییــر میدهــد .بــا آمــدن دوربینهــای دیجیتــال و تنظیمــات
خــودکار آن نیــازی نیســت کــه فیلمبــردار حرف ـهای باشــد .بلکــه بــا رعایــت نــکات ذکــر شــده
میتوانیــد تصویــر خوبــی از مصاحبههــای تاریــخ شــفاهی داشــته باشــید .تصویــر را از صفحــه
نمایــش دوربیــن کنتــرل کنیــد .بهتــر اســت یــک مانیتــور بــه دوربیــن وصــل کنیــد و آن را در
ســمت راســت یــا چــپ مصاحبهشــونده قــرار دهیــد و در تمــام طــول فیلمبــرداری شــرایط نــور
و تصویــر خــود را بررســی کنیــد.از مشــکالتی کــه میتوانــد نــور داخــل اتــاق ایجــاد کنــد،
ٔ
حفــره چشــم،
ســایهای اســت کــه بــه صــورت مصاحبهشــونده میافتــد و باعــث میشــود
بســیار تاریــک بــه نظــر برســد و در تصویــر چشــمها دیــده نشــود .بــرای حــل ایــن مشــکل
نــور بــاالی ســر را خامــوش کنیــد و نــور را از رویــه رو و طرفيــن صــورت بدهیــد .منبــع نــور را بــا
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فاصلــه  ۲تــا  2/5متــری قــرار دهیــد .چنــان چــه شــدت نــوری کــه بــه صــورت مصاحبهشــونده
میتابانیــد قــوی باشــد ،ســایههایی پشــت او ایجــاد میشــود.
ج) چگونگی تصویر برداری از اسناد ،عکس و یادبودها

گاهــی مصاحبهشــونده در حیــن مصاحبــه تصمیــم بــه نشــان دادن برخــی اســناد ،تصاویــر و
یــا یادبودهــای خــود میکنــد و میخواهــد آنهــا را جلــوی دوربیــن بگیــرد .بهتــر اســت بــا عجلــه
روی آنهــا زوم نکنیــد .بلکــه زاویــه دوربیــن را آنقــدر بــاز بگذاریــد کــه همــه چیــز در کادر دیــده
شــود و بعــد از پایــان صحبــت و بــا یــک کارگردانــی صحیــح از تــک تــک آنچــه میخواهیــد،
تصویــر زوم بگیریــد و بخواهیــد روایــت کننــده روی هــر تصویــر بــا صــدای خــود توضیــح دهــد.
هنگامــی کــه میخواهیــد از تصاویــر بــا دوربیــن فیلمبــرداری عکــس بگیریــد ،اجــازه دهیــد
کــه نــوار  ۳۰ DVثانیــه بــدون آنکــه دوربیــن تــکان بخــورد ،جلــو بــرود .بهتــر اســت از زوایــا و
ً
درجــات مختلــف زوم ،از آنهــا عکــس بگیریــد .مثــا عکاســی از چنــد نفــر ،ابتــدا از کل و ســپس
از افــراد خــاص آن مجــدد عکــس بگیریــد .اگــر بــه اســکنر یــا دســتگاههایی از ایــن قبیــل
دسترســی داریــد ،عکسهــا و نامههــا را بــه جــای ویدیــو ،اســکن کنیــد .دقــت کنیــد آنهــا را بــا
انــدازه بــزرگ و وضــوح بــاال اســکن کنیــد.
گام پنجم؛ موارد قابل توجه در تاریخ شفاهی
الف) آشنایی با مشکالت و محدودیتها

بــا در نظــر داشــتن ایــن کــه تاریــخ شــفاهی کوششــی در جهــت بــه دســت آوردن اطالعــات
تــازه و جدیــد و مکمــل در بازســازی گذشــته اســت ،بایــد بــا محدودیتهــای آن هــم آگاه
شــویم کــه ماننــد هــر شــیوه پژوهشــی دیگــر ،بــا مشــکالت متنوعــی روبــه رو بــوده و هســت.
 .1یکــی از ایــن محدودیتهــا وابســتگی منابــع تاریــخ شــفاهی بــه افــراد زنــده و منابــع
گفتــاری اســت و ایــن کــه نمیتوانیــم بــه انــدازه کل طــول زندگــی یــک نفــر بــه عقــب بازگردیــم
 .٢ســن زیــاد ،ضعــف شــنوایی و مشــکالت جســمی نامناســب برخــی شــخصیتهای
مصاحبــه شــوند کــه حاکــی از دســت رفتــن حافظــه بشــری اســت.
 .۳مصاحبــه شــوندگان از بیــان برخــی مطالــب بــه دالیــل متفــاوت خــودداری میکننــد.
برخــی ،در صــدد آزمــودن مصاحبهکننــده هســتند .برخــی او را در حــد خــود نمیداننــد.
برخــی پایبنــد ارزشهــای اخالقــی هســتند .برخــی وفــادار بــه روابــط گذشــته خــود بــا مقامات
مافــوق هســتند و بنــا بــه هــر دلیلــی ،از بيــان كل ماجــرا میپرهیزنــد.
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 .4راوی اغلــب از موضعــی مثبــت بــه بازگویــی وقایــع میپــردازد و ســعی میکنــد خطاهــای
خــود را مخفــی کنــد.
 .5گاه تصــورات شــخصی پــا بــه حیطــه تاریــخ میگــذارد .بــه ایــن ترتیــب کــه ذهــن قهرمــان
پــرور برخــی شــاخ و بــرگ اضافــی بــه واقعههــای تاریخــی میدهــد و رنــگ و بــوی غیــر واقعــی
بــه آنهــا میبخشــد.
 .6بیــان واقعــه تاریخــی از دیــدگاه فــردی و بــه صــورت گزینشــی کــه مصاحبهشــونده بنــا بــه
میــل و ســلیقه خــود ،از بیــن خاطــرات انتخــاب و جهــت گیــری میکنــد.
 .۷امــا مصاحبهکننــده نیــز خــود میتوانــد منشــاء مشــکالتی باشــد .همچنــان کــه
مصاحبهشــونده در محتــوای مصاحبــه نقــش اساســی دارد ،مصاحبهکننــده نیــز بــا رفتــار
خــود و بــا اظهــار نظــری ناشــیانه ،میتوانــد افــکار و احســاس مصاحبهشــونده را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد و از محتــوای مصاحبــه بکاهــد
 .8مصاحبهشونده از تجهیزات ضبط و تصویربرداری میترسد.
 .9مصاحبهشــونده بــاور نمیکنــد کــه چیــز ارزشــمندی بــرای گفتــن بــه شــما داشــته باشــد
و نمیفهمــد کــه چــرا شــما میخواهیــد بــا او مصاحبــه کنیــد.
 .۱۰مصاحبهشــونده یــک ســری داســتانهای در دســت دارد کــه آنهــا را حســابی شــاخ و
بــرگ داده و عــادت دارد تعریــف کنــد .ایــن مصاحبهشــونده نمیخواهــد بگــذارد شــما از متــن
او منحــرف شــوید.
 .11مصاحبهشــونده عــادت نــدارد خاطراتــش را در مــاء عــام بگویــد و نیازمنــد تقویــت و
دلگرمــی بیشــتری اســت .بایــد بــا چنــد ســؤال گــرم شــود و ســپس ســؤالهای بیشــتر ،تــا بــه
راه بیفتــد.
 .۱۲مصاحبهشــونده بــا صحبــت کــردن دربــاره موضوعاتــی کــه در ذهــن شماســت احســاس
راحتــی نمیکنــد .بــرای مثــال یــک زن بــا حیــا ممکــن اســت در صحبــت کــردن بــا یــک مــرد
دربــاره تجربههــای ازدواجــش احســاس راحتــی نکنــد.
 .۱۳مصاحبهشــونده شــما را از میــان داســتان میچرخانــد و مطابــق بــا نمونــه :آغــاز -
میانــه بــه پایــان کــه در ذهــن شماســت عمــل نمیکنــد .خاطــرات ســاختار و توالــی تاریخــی
ندارنــد و شــما مجبوریــد کشــف کنیــد کــه چطــور راوی را وادار کنیــد کــه ایــن خاطــرات را بــه
صورتــی کــه هــم بــرای گوینــده و هــم بــرای شــنونده مفهــوم باشــد ،نقــل کنــد.
 .14مصاحبهشــونده از دادن اطالعــات شــخصی یــا خصوصــی میترســد و بنابرایــن
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اطالعاتــی بــه شــما میدهــد کــه «نقــاب» بیرونــی او را حفــظ خواهــد کــرد.
 ،۱۵مصاحبهشــونده ترجیــح میدهــد یــا عــادت دارد ،بــه جــای یــک نفــر در یــک جمــع
صحبــت کنــد.
ب) پیاده سازی و تنظیم

پیــاده ســازی متــن مصاحبــه ،یکــی دیگــر از مراحــل هــر پــروژه تاریــخ شــفاهی اســت کــه
آن را بــه مکتــوب تغیــر شــکل میدهــد و اســتفاده را بــرای پژوهشــگران راحتتــر میکنــد.
ســخنی کــه بــر زبــان رانــده میشــود ،هنگامــی کــه بــه صــورت نوشــته و مطلــب چاپــی
در میآیــد ،بــه ســهولت میتوانــد دچــار آســیب شــود .پیــاده کــردن متــن مصاحبــه ،بایــد
دقیــق و درســت منطبــق بــا مکالمــه صــورت گرفتــه باشــد .تصحیــح زبــان خــاص هــر کــس کار
درســتی نیســت .پــس از اینکــه متــن آمــاده شــد ،متــن را بــه مســئول بــاز شــنوایی بدهیــد تــا آن
را مقابلــه و تصحیــح کنــد .بــاز شــنوایی یعنــی خوانــدن نســخه و گــوش دادن همزمــان بــه نــوار
مصاحبــه و تصحیــح هــر اشــتباهی کــه فــرد پیادهکننــده صــوت ،مرتکــب شــده اســت .پــس از
انجــام ایــن تصحيحهــا ،نســخه را بــرای تأییــد گرفتــن از مصاحبهشــونده نــزد وی ببریــد .در
ایــن مرحلــه اگــر مصاحبهشــونده صــاح بدانــد ،جمــات گفتــاری خــود را تصحیــح میکنــد.
ویرایــش متنهــای مصاحبــه قبــل از انتشــار الزم نیســت ،امــا بــه هنــگام انتشــار بــه صــورت
مقالــه ،کتــاب و  ...بایــد اســتانداردهای الزم ویرایــش رعایــت شــود .در پایــان مطمئــن شــوید
همــه منابــع تولیدشــده مرتبــط بــا پــروژه ،ســاماندهی شــده و در مخــازن آرشــیوی قــرار گرفتــه
اســت.

پیوســت  :2بایدهــا و نبایدهــا در تاریــخ شــفاهی
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1

 ۳۰نکته مهم در مصاحبه
عباس آقایی
چکیده

ایــن مقالــه در دو بخــش مقدمــه و بایدهــا و نبایدهــا تنظیــم شــده اســت .نویســنده در مقدمــه
آورده اســت کــه :فــارغ از ایــن کــه تاریــخ شــفاهی یــک متولــد کهــن یــا امــری جدیــد اســت ،در
ً
ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا صرفــا بــه برخــی از شــیوههای مصاحبــه در تاریــخ شــفاهی
پرداختــه شــود و آنچــه تحــت عنــوان بایدهــا و نبایدهــا در تاریــخ شــفاهی میگنجــد ،حاصــل
چندیــن ســال تجربــه نگارنــده در مصاحبــه بــا افــراد و شــخصیتهای گوناگــون و در قالــب
چنــد صــد ســاعت مصاحبــه در مرکــز اســناد انقــاب اســامی و دههــا ســاعت مصاحبــه در
قالــب پــروژه بــرای وزارت علــوم و دانشــگاه آزاد اســامی اســت .بیشــتر مطالبــی کــه در ایــن
مقالــه درج شــده تجــارب و دســتاوردهای شــخصی اســت کــه از راه آزمــون و خطــا بــه دســت
آمــده و بــه همیــن منظــور ســعی شــده اســت تــا برخــی نــکات را کــه بــرای انجــام یــک مصاحبــه
خــوب الزم اســت ،یــادآور شــود.
مقدمه

وقایــع ،رویدادهــا ،افســانهها و حکایــات در گذشـتهای دور ،پیــش از آنکــه مکتــوب و مــدون
شــوند در اذهــان مــردم نســل بــه نســل حفــظ میگردیــد .منتهــا بســیاری از ایــن رویدادهــا،
پــس از مدتــی دچــار تحریــف و یــا بــه کلــی در اذهــان محــو میشــد و چــه بســا وقایــع مهــم
تاریــخ جهــان کــه میتوانســت روشــنگر بســیاری از حقایــق باشــد ،االن دیگــر هیــچ مفهومــی از
آن در اذهــان بشــر باقــی نمانــده اســت .تاریــخ شــفاهی یکــی از شــیوههای پژوهــش در تاریــخ
اســت کــه بــه شــرح و شناســایی وقایــع ،رویدادهــا و حــوادث تاریخــی براســاس دیدگاههــا،
شــنیدههای شــاهدان و ناظــران و مهمتــر از همــه بــر اســاس عملکــرد و اقدامــات فعــاالن یــک
ماجــرا از طريــق ضبــط و ثبــت بــا وســایل و تجهیــزات صوتــی و تصویــری میپــردازد.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،ایــران بــا انباشــت رخدادهــای تاریخــی فــراوان و در عیــن
حــال سرنوشــت ســاز رو بــه رو شــد و توجــه بــه همــه گونــه منابــع بــرای محققــان و مورخــان در
جهــت بــاال بــردن فهــم و شــناخت ایــن رخدادهــا اعتبــار یافــت و در ایــن میــان تاریــخ شــفاهی
 . 1مصاحبه تاریخ شفاهی-مجموعه مقاالت چهارمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی(6و 7اسفند
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جایــگاه رو شــنی پیــدا کــرد .یکــی از مراکــزی کــه بــا جدیــت بــه ایــن مهــم دســت زد مرکــز
اســناد انقــاب اســامی اســت .
فــارغ از ایــن کــه تاریــخ شــفاهی یــک مقولــه کهــن یــا امــری جدیــد اســت در ایــن مقالــه
ســعی شــده اســت تــا صرفــا بــه برخــی شــیوههای مصاحبــه در تاریــخ شــفاهی پرداختــه شــود
و آن چــه تحــت عنــوان بایدهــا و نبایدهــا در تاریــخ شــفاهی میگنجــد حاصــل چندیــن ســال
تجربــه نگارنــده در مصاحبــه بــا افــراد و شــخصیتهای گوناگــون و در قالــب چنــد صــد ســاعت
مصاحبــه در مرکــز اســناد انقــاب اســامی و دههــا ســاعت مصاحبــه در قالــب پــروژه بــرای
وزارت علــوم و دانشــگاه آزاد اســامی اســت.
بیشــتر مطالبــی کــه در ایــن مقالــه درج شــده تجــارب و دســتاوردهای شــخصی اســت کــه
از راه آزمــون و خطابــه دســت آمــده و بــه همیــن منظــور ســعی شــده اســت تــا برخــی نــکات را
کــه بــرای انجــام یــک مصاحبــه خــوب الزم اســت ،یــادآور شــود .البتــه همــه آنچــه کــه راجــع بــه
یــک مصاحبــه میشــود مطــرح کــرد بــه مراتــب بیــش از آن اســت کــه در ایــن جــا ذکــر شــده
و شــاید هــر بایــد و نبایــد و مقولـهای کــه در اینجــا درج شــده ،خــود بــه تنهایــی موضــوع یــک
مقالــه باشــد.
بایدها و نبایدها

بایدهــا و نبایدهــا در قالــب  ۳۰نکتــه مهــم دربــاره مصاحبــه و در قالــب  ۳۰شــماره بــه قــرار
زیــر ذکــر شــده اســت:
 .۱مصاحبهگــر بایــد بدانــد مهــم تریــن رکــن تاریــخ شــفاهی مصاحبــه اســت و در فراینــد
تاریــخ شــفاهی دو عامــل مصاحبهکننــده و مصاحبهشــونده ارتبــاط تنگاتنــگ بــا هــم دارنــد.
ولــی در مرحلــه انجــام مصاحبــه نقــش مصاحبهگــر بــه مراتــب بیــش از مصاحبهشــونده اســت.
دلیــل آن ایــن اســت کــه مصاحبهشــونده مطابــق میــل مصاحبهگــر عمــل خواهــد کــرد .یعنــی
مطالبــی را بازگــو مینمایــد کــه مصاحبهگــر از او میخواهــد و اگــر چنانچــه مصاحبهکننــده
نتوانــد شــیوهها و روشهــای درســت مصاحبــه را اجــرا نمایــد از کارایــی و ارزش مصاحبــه
کاســته خواهــد شــد .بــه عبــارت دیگــر مصاحبــه موفــق بــه شــرایط مصاحبهکننــده بســتگی
دارد و بــه ایــن کــه او تــا چــه انــدازه در کار خــودش مهــارت ،خالقیــت و آگاهــی و ظرافــت
داشــته باشــد.
 .٢مصاحبهگــر راجــع بــه موضــوع مصاحبــه بایــد آگاهــی الزم را داشــته باشــد .زیــرا اطــاع
و آگاهــی در مصاحبــه باعــث ایجــاد مهــارت در پرســش و تســلط بــر رونــد مصاحبــه میگــردد و
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هــر چــه مصاحبهکننــده راجــع بــه موضــوع بــا اطالعتــر باشــد ،حرفهایتــر جلــوه مینمایــد و
ً
احتمــاال در مقابــل ســؤاالتش جــواب بهتــر و کاملتــری از راوی خواهــد گرفــت.
 .۳عالقــه و خالقیــت یکــی از مهــم تریــن شــرایطی اســت کــه یــک مصاحبهگــر بایــد داشــته
باشــد .صــرف آگاهــی و اطــاع دربــاره یــک موضــوع دلیــل کافــی بــرای انجــام مصاحبــه
نیســت .افــراد زیــادی هســتند کــه از ســطح علمــی بســیار باالیــی برخوردارنــد و یــا کتابهــای
زیــادی تألیــف نمــوده انــد .ولــی از عهــده انجــام یــک مصاحبــه خــوب بــر نمیآینــد و نســبت
بــه مصاحبــه بــی عالقــه انــد و ترجیــح میدهنــد مطالــب آمــاده شــده را مطالعــه نماینــد .بــه
ایــن ترتیــب اگــر علــم و آگاهــی راجــع بــه یــک موضــوع شــرط الزم بــرای مصاحبــه باشــد،
عالقــه ،ابتــکار و مهــارت جــزء شــروط کافــی اســت و مصاحبهگــر بــدون داشــتن شــروط کافــی
از عهــده انجــام یــک مصاحبــه خــوب بــر نمیآیــد.
 .4مصاحبهگــر قبــل از شــروع مصاحبــه بایــد از طریــق مختلــف بــه شناســایی راویــان خــود
بپــردازد .زیــرا شناســایی و مطالعــه باعــث طــرح پرس ـشهای مفیــد و هوشــمندانه میگــردد.
شناســایی افــراد بــر حســب زمــان و مــکان ،ســن ،در دســترس بــودن و اهمیــت موضــوع
ب گــر در رونــد مصاحبــه ابتــدا بایــد ســراغ اشــخاص
مصاحبــه اســت .بــه طــور طبیعــی مصاحـ 
مس ـنتر و پیشکســوت موضــوع مصاحبــه خــود بــرود .ولــی بعضــی اوقــات افــرادی هســتند
کــه دسترســی بــه آنهــا آســانتر و آمادگــی آنهــا بــرای مصاحبــه بیشــتر و راجــع بــه موضــوع نیــز
اطالعــات خوبــی دارنــد .در اینجــا نبایــد فرصــت را بــه دلیــل مســن نبــودن آنهــا از دســت داد.
ً
چــه بســا اگــر مصاحبــه انجــام نشــود بعــدا ممکــن اســت دسترســی بــه همیــن افــراد نیــز بــه
دالیــل مختلــف مقــدور نباشــد.
 .5مصاحبهگــر بایــد وقــت شــناس باشــد ،بــه موقــع و ســر وقــت حاضــر شــدن در محــل
مصاحبــه ،نشــانه اهمیــت بــه راوی و موضــوع صحبــت اوســت .اگــر تأخیــر در جریــان مصاحبــه
ً
ایجــاد شــود ،بعضــا باعــث ناراحتــی مصاحبــه شــوندگان میشــود.
 .6یــک اصــل مهــم در مصاحبــه ایــن اســت کــه بــا یــک روش خــاص و واحــد نمیشــود
بــا همــه راویهــا یکســان مصاحبــه کــرد .بــه ایــن خاطــر کــه مصاحبــه شــوندگان بــه واسـ ٔ
ـطه
خصلتهــای متفــاوت انســانی و بــه جهــت مشــاغل و مناصــب گوناگــون ،شــخصیتهای
متفاوتــی دارنــد و از همیــن رو مصاحبهکننــده بایــد بــا هــر کــدام از راویــان مطابــق شــخصیت،
شــغل ،صنــف و تحصیــات او رفتــار نمایــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه وی در چــه گروهــی قــرار دارد
بایــد آداب مخصــوص بــه همــان فــرد را داشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر در تاریــخ شــفاهی و
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در مصاحبــه از یــک الگــوی واحــد نمیشــود پیــروی کــرد و در ایــن جــا نقــش مصاحبهکننــده
بــارز میشــود .او بایــد بــا هــر کــدام از راویــان اخــاق مخصــوص بــه او داشــته باشــد و ســؤاالت
و مباحــث مربــوط بــه هــر راوی نیــز بــا در نظــر گرفتــن ایــن تفاوتهــا ،فــرق خواهــد کــرد.
 .7بهتریــن راه بــرای نزدیــک شــدن بــه یــک الگــوی مناســب و یــک روش واحــد در مصاحبــه
طبقــه بنــدی راویــان بــر اســاس شــغل ،صنــف و موضــوع مــورد مصاحبــه اســت و تنهــا از ایــن
طریــق اســت کــه میشــود تــا انــدازهای از یــک الگــوی واحــد پیــروی کــرد .بــرای نمونــه
ً
مصاحبهگــر بایــد مصاحبــه شــوندگان را رده بنــدی کنــد و مثــا بعــد از تقســیمبندی راویــان
بــه نظامیــان ،روحانیــون ،رجــال دهــه ســی ،فعــاالن سیاســی ،مــردم عــادی و  ...ســؤاالت
مربــوط بــه هــر گــروه را طــرح نمایــد .البتــه بایــد در نظــر داشــت حتــی ســؤاالت مربــوط بــه هــر
ً
راوی کــه در یــک گــروه واحــد قــرار دارد ،نیــز عینــا نمیتوانــد یکســان باشــد.
 .8مصاحبهکننــده وظیفــه دارد قبــل از انجــام مصاحبــه ،هــدف از انجــام مصاحبــه و
اقداماتــی را کــه بعــد از مصاحبــه انجــام میشــود بــه طــور دقیــق و کامــل بــرای راوی تشــریح
نمایــد .ایــن کــه مصاحبــه منتشــر میشــود یــا نمیشــود ،آرشــیو خواهــد شــد یــا نــه و نظایــر آن
ً
را حتمــا بایــد بــه راوی اعــام دارد .چــون راوی ممکــن اســت بــا توجــه بــه اهــداف مصاحبهگــر
مطالــب خــود را بازگــو نمایــد.
 .9مصاحبهگــر حــق نــدارد مصاحبــه انجــام شــده را در مــواردی غیــر از آنچــه کــه در
ابتــدای انجــام مصاحبــه بــرای راوی عنــوان نمــوده اســتفاده نمایــد و یــا بــدون اجــازه او بــه
مراکــز و اشــخاص دیگــر انتقــال دهــد .ایــن امــر باعــث ســلب اطمینــان راوی میگــردد و بــه
تاریــخ شــفاهی لطمــه وارد میکنــد و بــه لحــاظ اخالقــی نیــز صحیــح نیســت .بنابــر ایــن
ً
اســتفاده از مصاحبــه راوی در مــواردی غیــر از آنچــه بــه راوی گفتــه شــده ،حتمــا منــوط بــه
اجــازه از راوی اســت.
 .10مصاحبهکننــده قبــل از انجــام مصاحبــه بایــد از تجهیــزات و وســایل ثبــت و ضبــط خــود
آگاهــی کامــل داشــته باشــد .زیــرا اگــر در ضبــط مصاحبــه نقصــی ایجــاد شــود باعــث ناراحتــی
راوی ،هــدر رفتــن وقــت و از دســت رفتــن مطالــب گفتــه شــده میگــردد و معلــوم نیســت کــه
ً
بعــدا دوبــاره آن فرصــت ایجــاد شــود.
 .11هــر چنــد معمــول آن اســت کــه در تاریــخ شــفاهی وســیله ضبــط و ثبــت مصاحبــه،
ضبــط صــوت باشــد .ولــی اگــر امکانــات و هزینــه ضبــط تصویــری بــرای مصاحبهکننــده یــا
مؤسسـهای کــه بــه ایــن کار مشــغولند کافــی باشــد ،ضبــط تصویــری بر صوتــی ارجحیــت دارد.
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تجربــه نشــان داده غالــب راویــان وقتــی مصاحبــه تصویــری باشــد ،در بازگویــی خاطــرات دقــت
بیشــتری میکننــد و از انجــام آن لــذت میبرنــد و آن را حمــل بــر اهمیــت خــود میکننــد.
 .۱۲بســیار اتفــاق میافتــد کــه راویــان پــس از انجــام مصاحبــه از مصاحبهگــر بخواهنــد
کــه کپــی مطالــب ضبــط شــده را بــرای او بیــاورد .مصاحبهگــر وظیفــه دارد ایــن کار را انجــام
دهــد و اگــر قبــل از شــروع جلســه بعــدی ،کپــی نــوار جلســه قبــل را بــه او بدهــد ،باعــث خاطــر
جمعــی و اعتمــاد راوی شــده و او در جلســات بعــدی بــا اطمینــان بیشــتری صحبــت میکنــد.
 .13مصاحبهگــر بایــد اطمینــان و اعتمــاد راوی را جلــب نمایــد و تنهــا در ایــن صــورت اســت
کــه میتوانــد وارد مباحــث ریــز و جزییــات حــوادث گــردد .زیــرا مصاحبهشــونده مطالبــش
را بــرای فــردی بازگــو میکنــد کــه بــه او اطمینــان دارد و اگــر بیــن راوی و پرسشــگر اعتمــاد
حاصــل نگــردد مصاحبهشــونده از بازگویــی مطالــب خــود امتنــاع خواهــد کــرد و یــا حداقــل
همــه مطالــب و مباحــث را عنــوان نخواهــد کــرد.
 .14مصاحبهگــر حتــی المقــدور بایــد زمــان تعییــن مصاحبــه و مــدت آن را بــر عهــده راوی
بگــذارد و بــرای ایــن کــه مصاحبــه از شــرایط مطلــوب تــری برخــوردار گــردد نبایــد از راوی
بخواهــد تــا مطالــب و مباحثــش را در یــک چارچــوب زمانــی معیــن بگویــد و یــا برعکــس طــول
مصاحبــه نبایــد بــه انــدازهای باشــد کــه مصاحبهشــونده احســاس خســتگی نمایــد.
 .۱۵یکــی از نکاتــی کــه مصاحبهگــر بایــد بــه آن توجــه نمایــد مــکان مصاحبــه اســت.
محــل انجــام مصاحبــه بایــد از هــر لحــاظ بــرای گفــت وگــو مناســب باشــد .بــه طــوری کــه
مصاحبهشــونده در آن جــا احســاس ســکوت و امنیــت نمــوده و آمــاده بــرای مصاحبــه باشــد.
فراهــم کــردن محیــط مناســب یکــی از ملزومــات مصاحبــه خــوب اســت و بــه ســادگی نبایــد
از کنــار آن گذشــت .مصاحبهگــر نمیتوانــد بــرای انجــام مصاحبــه همــواره یــک مــکان را
بــرای همــه مصاحبــه شــوندگان در نظــر داشــته باشــد .زیــرا گاهــی اتفــاق میافتــد کــه خــود
راوی محــل انجــام مصاحبــه را تعییــن مینمایــد .بــه عنــوان مثــال خیلیهــا دوســت دارنــد
کــه مصاحبــه در منزلشــان صــورت پذیــرد .چــون در آنجــا راحــت ترنــد یــا ایــن کــه برخــی
راویــان بــه دلیــل اشــتغاالت فــراون ترجیــح میدهنــد مــکان مصاحبــه ،محــل کارشــان باشــد.
مصاحبهگــر بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــته باشــد کــه مــکان خــوب بــرای انجــام
مصاحبــه جایــی اســت کــه راوی احســاس راحتــی و آرامــش نمایــد.
 .16اگــر محــل انجــام مصاحبــه ،مؤسســه یــا اســتودیویی اســت کــه مصاحبهگــر در
آن مشــغول بــه کار اســت ،باشــد ،مصاحبهکننــده بایــد اســباب پذیرایــی از راوی را فراهــم
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نمایــد .تجربــه نشــان داده پذیرایــی و اســتقبال و احتــرام بــه راوی و برخــورد متواضــع بــا وی
در ایجــاد صمیمیــت و احســاس راحتــی مصاحبهشــونده در بیــان خاطــرات نقــش مؤثــری
ایفــا میکنــد.
 .۱۷مصاحبهگــر الزم اســت در آغــاز مصاحبــه بــا در اولیــن جلســه یــک رزومــه اجمالــی از
راوی بخواهــد ،ایــن کار چندیــن حســن دارد:
الــف :باعــث ارزش گذاشــتن و اهمیــت دادن بــه راوی و در نتیجــه کســب اعتمــاد و اطمینــان
میگــردد.
ب :باعــث شــناخت بیشــتر مصاحبهگــر از راوی میگــردد و طــرح ســؤاالت جدیــد را آســان
مینمایــد.
ج :بیــان رزومــه بــرای شناســاندن و معرفــی راوی بــه مخاطبیــن کــه از گفتههــا و شــنیدههای
او جهــت ســندیت مطلبــی اســتفاده میکننــد ،اهمیــت و ضــرورت دارد .بــه عبارتــی وقتــی مــا
مطلــب بــا موضوعــی را بــه نقــل از فــردی مطــرح میکنیــم ضــرورت دارد کــه آن فــرد را بــرای
مخاطبیــن و خواننــدگان معرفــی نماییــم و ایــن بــر غنــای کار خواهــد افــزود.
 .۱۸مصاحبهگــر نبایــد بــه محــض دیــدار بــا راوی مصاحبــه را شــروع نمایــد .بلکــه همیشــه
بایــد در جلســه دقایقــی قبــل از انجــام مصاحبــه و زمانــی را بعــد از پایــان مصاحبــه بــه او
اختصــاص دهــد .قبــل از شــروع مصاحبــه میشــود ضمــن احوالپرســی و صحبــت راجــع بــه
موضــوع مــورد عالقــه راوی ،مــروری بــه مطالــب جلســه قبــل داشــت و ســؤاالت مطــرح در آن
جلســه طــرح شــود و در پایــان هــر جلســه نیــز ســؤاالت و ســرفصلهای جلســه بعــدی را نیــز
طــرح نمــود.
 .۱۹اگــر مصاحبهکننــده از آگاهــی و اطالعاتــش بــه خوبــی اســتفاده نکنــد ممکــن اســت
مصاحبــه دچــار نقصــان شــود بــه ایــن معنــی کــه مصاحبهگــر بــه دلیــل اطــاع شــخصی از
یــک موضــوع ممکــن اســت مانــع صحبــت راوی در آن زمینــه گــردد .مصاحبهکننــده تاریــخ
شــفاهی بایــد بــه خاطــر داشــته باشــد کــه هدفــش گــردآوری و جمــع آوری اطالعــات بــه
عنــوان منبــع و ســند تاریخــی اســت نــه شــخصی و ایــن حــق را نــدارد کــه چــون خــود دربــاره
موضوعــی اطــاع دارد راجــع بــه آن موضــوع طــرح پرســش ننمایــد و دیگــران را از داشــتن
اطالعــات راجــع بــه آن محــروم ســازد .ضمــن ایــن کــه راوی ممکــن اســت در طــرح مســئلهای
کــه مصاحبهگــر فکــر میکنــد دربــاره آن اطالعــات کافــی دارد ،مطالــب جدیــد و تــازهای را
عنــوان نمایــد کــه تــا آن زمــان جایــی بازگــو نشــده باشــد.
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 .۲۰مصاحبهگــر در جریــان مصاحبــه نبایــد بــه گون ـهای عمــل کنــد یــا وانمــود نمایــد کــه
راوی گمــان کنــد ،پرســشکننده راجــع بــه موضــوع مــورد ســؤال بیــش از او آگاهــی دارد.
ایــن امــر بــه شــدت از غنــای مصاحبــه میکاهــد .چــون باعــث میشــود مصاحبهکننــده فکــر
کنــد مطالبــی کــه بــرای گفتــن دارد ،اهمیــت چندانــی نــدارد و چــه بســا خیلــی از خاطــرات و
دیدههــا و شــنیدههای خــود را بازگــو نکــرده و حــذف نمایــد.
 .۲۱هــدف از مصاحبــه در تاریــخ شــفاهی ضبــط و ثبــت و جمــعآوری منابــع تاریخــی
اســت مصاحبهگــر در طــرح پرس ـشها بایــد ماهرانــه و بــا اطــاع عمــل نمایــد تــا ایــن امــر
تحقــق یابــد .ســؤاالت بــه هیــچ وجــه نبایــد جنبــه مــچ گیــری و بازجویــی داشــته باشــد .ایــن
مســئله باعــث ناراحتــی راوی و از دســت دادن اطمینــان وی بــه مصاحبهکننــده میشــود.
در ایــن گونــه مواقــع راوی ترجیــح میدهــد راجــع بــه موضــوع ســؤال جوابــی ندهــد تــا بــه
دردســر نیفتــد.
 .۲۲مصاحبهکننــده در هــر جلســه بایــد مطالــب عنــوان شــده در جلســه یــا جلســات
قبلــی را مطالعــه نمــوده و نســبت بــه موضوعــات آن آگاهــی کامــل داشــته باشــد .ایــن مســئله
باعــث میشــود کــه از تکــرار مطالــب توســط راوی جلوگیــری گــردد .ضمــن ایــن کــه بســیاری
از راویــان قبــل از شــروع مصاحبــه در هــر جلســه از موضــوع صحبــت در جلســات گذشــته و
ایــن کــه مطلــب را تــا کجــا گفتهانــد از مصاحبهکننــده ســؤال میکننــد .اگــر مصاحبهگــر
ً
بــه پرســش و پاســخ مناســب ندهــد غالبــا ناراحــت میشــود و آن را حمــل بــر کــم توجهــی
نمــوده و نســبت بــه ادامــه مصاحبــه دلســرد میشــود و بــر عکــس اگــر راوی یقیــن حاصــل
نمایــد کــه مصاحبهکننــده بــه حرفهــای او توجــه و اهمیــت داده ،بــرای ادامــه گفــت وگــو
مشــتاقتر میشــود.
 .23هرچــه تعــداد دیدارهــا و جلســات مصاحبــه بیشــتر شــود ،صمیمیــت ،دوســتی و
شــناخت و اطمینــان بیــن مصاحبهکننــده و مصاحبهشــونده نیــز بیشــتر میگــردد .بنابرایــن
در مصاحبــه بــه یــک جلســه نبایــد قناعــت شــود .زیــرا اگــر تعــداد جلســات زیادتــر و میــزان
صمیمیــت و شــناخت بیشــتر شــود ســؤاالت مشــکل و حســاس را راحتتــر میتــوان طــرح
کــرد و جــواب مصاحبهشــونده نیــز کاملتــر و بهتــر خواهــد بــود.
 .24مصاحبهکننــده ممکــن اســت بــه دلیــل ایــن کــه راجــع بــه یــک موضــوع از افــراد زیــادی
مصاحبــه کــرده ،مطالــب تکــراری بشــنود .در ایــن گونــه مواقــع وی نبایــد بــه دلیــل تکــرار
مطالــب احســاس خســتگی بیحوصلگــی نمایــد .اگــر ایــن احســاس وی بــه راوی منتقــل
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شــود بــر او تأثیــر منفــی میگــذارد .شــنونده خــوب بــودن یکــی از وظایــف اصلــی مصاحبهگــر
اســت کــه هیــچ گاه نبایــد آن را فرامــوش کنــد ،ضمــن ایــن کــه راوی گمــان میکنــد مطالبــش
بــرای اولیــن بــار بازگــو میشــود و اگــر بفهمــد راجــع بــه موضــوع صحبتــش دیگــران ســخن
گفتــه انــد ،ممکــن اســت بــه بهانــه ایــن کــه راجــع بــه ســایر مطالبــش نیــز صحبــت شــده
برخــی مــوارد را حــذف نمایــد یــا اشــتیاق صحبــت از وی گرفتــه شــود.
 .25مصاحبهگــر نبایــد پرســشهایی را مطــرح نمایــد کــه پاســخ آن بــا جوابهــای
کوتاه«بلــه» و «خیــر» داده شــود کلماتــی مثــل «تشــریح کنیــد»« ،توضیــح دهیــد»« ،دلیلــش
چــه بــوده اســت» و نظایــر آن در انتهــای هــر پرســش میتوانــد راه حــل مناســبی بــرای
جلوگیــری راوی از پاســخ کوتــاه بــه ســؤال باشــد.
 .26یــک مصاحبــه خــوب وقتــی انجــام میگــردد کــه مصاحبهکننــده بعــد از دارا بــودن تمــام
ً
شــرایط مصاحبــه ،تجربــه ایــن کار را هــم داشــته باشــد .یعنــی قبــا تعــدادی مصاحبــه انجــام
داده باشــد تــا تــرس انجــام مصاحبــه در وی فروریختــه باشــد .بــه همیــن دلیــل مصاحبهگــر
نبایــد در اولیــن جلســه ســراغ افــراد صاحــب نــام بــرود.
 .۲۷در تاریــخ شــفاهی بحــث زمــان وقــوع حادثــه بــا زمــان بازگویــی و شــرح آن حادثه توســط
راوی اهمیــت بســیار دارد .زیــرا مواقــع زیــادی اتفــاق میافتــد کــه افــراد در جریــان یــک حادثــه
ً
بــه نفــع گــروه خــاص و یــا بــه نفــع یــک جریــان وارد شــده یــا فعالیــت نمــوده انــد .ولــی بعــدا آن
گــروه یــا جریــان خــاص بــه مســیر نادرســتی رفتــه یــا بــه دالیــل مختلــف مطــرود و منفــور جامعه
قــرار گرفتــه اســت .راوی ممکــن اســت در زمــان بازگویــی و نقــل خاطراتــش درصــدد توجيــه آن
بــر آیــد یــا بــا اطــاع از وضعیــت بعــدی آن جریــان یــا گــروه از طریــق ذهنیتهــای بعــدی خــود
بــه تشــریح آن واقعــه بپــردازد .وظیفــه محقــق و مصاحبهگــر تاریــخ آن اســت بــه راوی یــادآور
شــود کــه هــدف ضبــط تاریــخ شــفاهی واقعیــات زمــان وقــوع آن حادثــه اســت و راوی نبایــد
متأثــر از پیامدهــا و نتایــج بعــدی و تحــت تأثیــر زمانــه ،وقایــع را نقــل و توجیــه نمایــد .زیــرا ایــن
چیــزی جــزء تحریــف تاریــخ نیســت.
 .28مصاحبهگــر الزم اســت در جریــان مصاحبــه از راوی بخواهــد تــا چنانچــه اســناد و
مــدارک و عکسهایــی راجــع بــه موضــوع صحبتــش دارد ،در اختیــار او قــرار دهــد و بــا اجــازه
او یــک نســخه کپــی از آن مــدارک بــر دارد .ایــن کار بــر غنــای کار مصاحبــه میافزایــد .زیــرا
عــاوه بــر تکمیــل صحبتهــا و مســتند شــدن گفتههــای راوی ،ســبب جمــع آوری اســناد و
معرفــی بهتــر و کاملتــر موضــوع و مصاحبــه شــوندگان خواهدشــد.
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 .29برخــی راویــان بــه دلیــل شــرایط سیاســی حاکــم بــر جامعــه ،از گفتــن برخــی مطالــب
واهمــه دارنــد و بــا ایــن کــه گمــان میکننــد ،گفتــن مطالبشــان باعــث ریختــن آبــروی فــردی
میشــود .بنابرایــن از انجــام مصاحبــه خــودداری میکننــد ..وظیفــه محقــق و مصاحبهگــر
اســت کــه تــرس او را فــرو ریــزد .بــه عنــوان مثــال میتوانــد بــه او قــول دهــد کــه مطالــب وی
در جایــی بازگــو و منتشــر نخواهــد شــد وحالــت آرشــیوی و محرمانــه خواهــد ،داشــت و یــا ایــن
کــه میتوانــد از او بخواهــد جریــان آن واقعــه مهــم را بــدون ذکــر اســامی افــراد شــرح دهــد.
زیــرا معرفــی و توضیــح یــک واقعــه بــدون ذکــر برخــی اســامی بهتــر از نگفتــن آن رخــداد و یــا
حــذف آن اســت .چــه بســا بعدهــا شــرایط مناســب بــرای بازگویــی آن واقعــه از ســوی راوی
فراهــم گــردد .البتــه وظیفــه مصاحبهگــر اســت کــه بــه قولهــای خــود در زمینــه محرمانــه
بــودن و منتشــر نشــدن آن مطالــب عمــل نمایــد و در صــورت توانایــی انجــام ایــن کار بــه راوی
قــول دهــد.
 .۳۰مصاحبهکننــده بایــد از اعمــال نظــر و طرفــداری کــردن در جریــان مصاحبــه بپرهیــزد
تــا خاطــرات راوی را تحتالشــعاع قــرار ندهــد .زیــرا گاهــی مصاحبــه شــوندگان ممکــن
اســت چیــزی را بگوینــد کــه فکــر میکننــد مصاحبهکننــده دوســت دارد بشــنود ،بنابــر ایــن
مصاحبهگــر بایــد تــاش کنــد تــا از ابــراز نظــر شــخصی یــا هــر گونــه تأثیــر گــذاری بپرهیــزد.
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خدمــات آرشــیو ملــیwww.nali.ir-
 -24مصطفــوی ،رضــا ،مصاحبــه بــا نویســنده و پژوهشــگر دفــاع مقــدس ،ســایت مشــرق
نیــوز 19 ،مــرداد 1394
 -25ویرایــش و ویراســتاری -گــروه علمــی ،پژوهشــی ،آموزشــی و مشــاورهای علــم مــا-
www.ElmeMa.com
 -26هفتهنامه تاریخ شفاهی -مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری
 -27یعقوب آژند ،تاریخنگاری در ایران(مجموعه مقاالت) ،نشر گستره ،بهار 1360

آدرس سایتهای داخلی تاریخ شفاهی

 -1آستان قدس رضوی www.aqlibrary.ir
 -2سازمان تبلیغات اسالمی -حوزه هنری www.oral-history.ir
 -3موسسه مطالعات تاریخ معاصر www.iichs.org
 -4مرکز اسناد انقالب اسالمی www.irdc.ir
 -5موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی www.Imam.khomeini.isf
 -6سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران www.nlai.ir

