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سخن رس دبیر
پس از بیست سال و اندی
غالمرضا عزیزی

هر چه میگذرد تاريخشفاهي به عنوان يكي از منابع مهم در فهم وقايع و تدوین تحقيقات
تاريخ کنونی نقش خود را بیشتر مینمایاند .نقشی که سبب شده بسياري از آرشيوها و برخی
کتابخانههای ملي پرداختن به این امر را به عنوان یکی از وظایف خود قلمداد کرده و به آن
مبادرت ورزند .از سوی دیگر مؤسسهها و انجمنهاي بسياري در اين زمينه در سطح جهان
تاسيس شده و به فعاليت پرداختهاند .در خارج از کشور تاريخ شفاهي به گونهاي در مجامع
علمي و آموزشي مورد پذيرش قرار گرفته است كه در مقاطع تحصيلي مختلف در دانشگاهها
تدريس ميشود و نيز به عنوان يك ابزار كمك آموزشي جهت بهبود ارتباط نسل جوان با جامعه
خود مورد استفاده قرار ميگيرد .خوشبختانه پرداختن به آموزش تاریخ شفاهی چندی است در
دانشگاههای ایران نیز مورد اقبال واقع شده و در دو سال گذشته دست کم سه پایاننامه با این
موضوع دفاع شده است.
هر چند تاریخ شفاهی به معنای امروزی خود در کشور ما امری جدید است اما سنت شفاهی
و استفاده از شاهدان عینی در نگارش تاریخ ،دارای پیشینهای بس طوالنی است از نقل و روايت
اشعار و افسانهها و نوعي حماسهخواني در دوره باستان (نظیر گوسانهای پارتی) گرفته تا سنت
نقل روايات و احاديث پس از ظهور اسالم؛ در كتابهاي مورخان اسالمي موارد دقيقي را
ميتوان يافت .برخی چون بیهقی نه تنها از روش شنیدن (در واقع مصاحبه با راوی در مفهوم
سنتياش) در آثار خويش استفاده كردند بلكه آن روش را دقيقا ميشناختند .بيهقي ميگويد:
«اخبار گذشتگان را دو قسم گويند كه آن را سه ديگر نشناسند :يا از كسي ببايد شنيد و يا در
كتابي ببايد خواند ».به هر روی وقوع انقالب اسالمي و توجه به بررسي ريشههاي انقالب و
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نيز پيامدهاي حاصل از آن در دهههاي اخير و بهویژه وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
و حضور افراد بی شمار در این دفاع مقدس ،و ثبت و ضبط خاطرات آنان به عنوان شاهدان
عینی ،اهمیت پرداختن به تاریخ شفاهی را روشنتر و ضروریتر ساخت .تأسيس مراكزي چون
واحدهایی با نام آرشيو شفاهي یا تاریخ شفاهی در سازمان اسناد ملّي ايران ،موسسه مطالعات
تاريخ معاصر ،مركز اسناد انقالب اسالمي و  ...نتیجه روشن این نیاز بود که به گسترش مباحث
تاريخ شفاهي در ايران انجاميد.
بدین شکل و به موازات پذیرش تاریخ شفاهی در جامعه پژوهشی ،مديريت خدمات
آرشيوي سازمان اسناد ملی ایران از اوائل سال  1370مطالعات خود را برای ايجاد ادارهاي
برای پرداختن به این مهم آغاز کرد .مقرر بود این اداره با توجه به نقش تاريخ شفاهي به
عنوان رشتهای از مجموعه تاریخ و با ماهیتی میان رشتهای بنا نهاده شود .سرانجام از دي ماه
سال  1371اداره آرشيو شفاهي در مدیریت یاد شده فعالیت خود را آغاز کرد .کارشناسان این
اداره در نظر داشتند عالوه بر حضور در مباحث نظري مربوط به تاریخ شفاهی و شناساندن
اين رشته به جامعه ،در مباحث روششناسي نيز به عنوان الگويي براي ساير فعاالن اين رشته
در ايران مطرح شوند .در اين راستا عالوه بر شناسايي افراد مورد نظر و انجام مصاحبه با آن
ها ،خدمات مرتبط با مصاحبه از جمله پیادهسازی ،مقابله متن پیاده شده با نوار ،آرشيوسازي
منابع ديداري-شنيداري ،فهرستنويسي و آمادهسازي منابع فراهم آمده برای ارائه خدمات به
پژوهشگران نيز مورد توجه قرار گرفت.
پس از ادغام کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران با سازمان اسناد ملی ایران و پدید آمدن
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،اداره آرشیو شفاهی از سال  ،1385در
تشكيالت جديد تحت عنوان «گروه اطالعرساني منابع ديداري و شنيداري» در ادارهکل
اطالعرسانی و ارتباطات ،به ادامه فعاليت با رویکرد تمرکز بیشتر بر اطالعرسانی پرداخت.
بیش از  22سال از تاسیس اداره آرشیو شفاهی سازمان اسناد ملی ایران (سابق) میگذرد
و شاید تولد نشریهای تخصصی برای پرداختن اختصاصی به موضوع تاریخ شفاهی بعد از این
زمان طوالنی ،دیر به نظر برسد .اما پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران بر آن است که با این قدم (هر چند به ظاهر کوچک) ،راه علمی شدن مباحث
مربوط به تاریخ شفاهی را در کشور هموارتر سازد.
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