چكيده:
مجلس شوراي اسالمي به عنوان يك نهاد تاثريگذار همواره در
تاريخ اين كشور مطرح بوده است و هرچه قدر مستندسازي
تاريخ آن كاملرت صورت گريد به هامن نسبت گوشههاي مهمي
از زواياي تاريخ كشور روشنرت خواهد شد .در اين مقاله به
مقوله تاريخ شفاهي و اهميت به كارگريي آن در آرشيوها و
مراكز اسنادپرداخته و سعي ميگردد تا  با ارايه تعاريفي به
جايگاه آن در اين مراكز اشاره شود و در نهايت با برريس
تاريخ شفاهي مجلس به نقاط ضعف و قوت آن و مساييل كه
بايد در هنگام انجام پروژههاي تاريخ شفاهي رعايت گردد،
پرداخته خواهد شد.

كليدواژهها:
تاريخ شفاهي -مستند سازي سازماين -تاريخ شفاهي مجلس
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ژ

تاريخ شفاهی مجلس رضورت امروز نياز فردا
دکتر ابوالفضل حسنآبادي

1

مقدمه
مستندسازي سازماندهي و ثبت و ضبط تاريخچه يك مجموعه روزمره ضرورتي است كه كمتر
در ايران به آن پرداخته شده است .هرچه اين مجموعه از اهميت بيشتري برخوردار بوده و
حوزه دربرگيري ارتباطي آن بيشتر باشد به همان اندازه اهميت كار افزايش مييابد .خصوص ًا
نهادهايي كه شمول دامنه تغييرات آن كوتاه مدت و فراگير بوده و سطح تصميمگيري آن ها
جامعه را در برميگيرد .يكي از بهترين مثالها در اين مورد مجلس شوراي اسالمي ميباشد.
جايگاه مجلس به عنوان مجمعي از نمايندگان منتخب مردم كه وظيفه تصميمگيري كليه
مسائل مرتبط با كشور را در اختيار دارد ،بركسي پوشيده نيست اما دامنه اطالعاتي كه از اين
نهاد در اختيار مردم قرار ميگيردو يادر اختيار محققان قرار ميگيرد صرف ًا مصوبات يا اطالعات
عامي است كه از رسانهها و جرائد اعالم ميگردد .سئوال اينجاست كه آيا فرآيند تصميمگيري
يا تصميمسازي مصوبات به صورت كلي در اسناد مكتوب ثبت ميگردد؟ آيا علل و عواملي
كه باعث انجام يك واكنش در مجلس يا تصويب يك مصوبه ميشود را ميتوان در اسناد
نشان داد؟ آيا احساسات و نظريات شخصي نمايندگان به هنگام كار در خروجي مجلس نمايش
داده ميشود؟ آيا رضايت يا نارضايتي از روند انجام كار و مسائل مشكالت جانبي نمايندگان
قابليت ثبت مكتوب را دارد؟ عالوه بر نمايندگان آيا ديگر دستاندركاران و كارمندان نهاد كه
ثابت هستند و خاطرات مختلفي از كار با نمايندگان مختلف دارند به چشم ميآيند؟ آيا امكان
بررسي و ارزيابي اسناد مكتوب از طريق مصاحبههاي شفاهي وجود دارد؟ اهميت مستندسازي
فرآيندهاي تصميمگيري در مجلس چه مقدار ميباشد؟

 .1دكرتاي تاريخ محيل ،مدیر امور اسناد
و مطبوعات آستانقدس
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در اين مقاله برآن هستيم تا ضمن پرداخت به اهميت تاريخ شفاهي و كاربرد آن در
مستندسازي سازماني به رئوسي كه در انجام تاريخ شفاهي مجلس بايد مورد توجه قرار گيرد،
پرداخته و نحوه استفاده از اين روش پژوهشي مهم را مورد بررسي قرار دهيم.

1. Discovery
2. Recovery
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چرا تاريخ شفاهي؟
در چند دهه گذشته هيچ روش پژوهشي مانند تاريخ شفاهي از طرق گوناگون و در زمينههاي
مختلف مورد استفاده مورخان در پژوهشهاي مختلف قرار گرفته است( )1و از تاريخ شفاهي به
عنوان وسيلهاي براي انتقال محتوا و هدف از تاريخ به جهت تمركز بر تجربه گذشته انسانها
استفاده شده است)2(.
بسياري از اطالعات و اسناد افراد در زندگي روزمره يا تجربه كاري هيچ گاه ضبط و
نگهداري نميشوند و بسياري از اسناد قابليت به عقب برگشتن و مستندسازي را ندارند و
نميتوان آن ها را شرح و تفسير نمود و محقق عم ً
ال آزادي در گزينش و تكميل منابع ندارد)3(.
تاريخ شفاهي راهي براي غنا و تنوع بخشيدن به منابع تاريخي و آوردن فكر تاريخي به
متن دست نخورده زندگي بشري هست كه راهي براي رفتن فرد به مفهوم زندگي بشري
ميگشايد)4(.
متن مكتوب حوادثي از گذشته را به عنوان يك حقيقت پذيرفته شده مورد بررسي قرار
ميداد در حالي كه منابع شفاهي از مسائلي صحبت ميكند كه قطعيتي درباره آن وجود ندارد،
اما ميتوان آن مورد نقد و بررسي قرار داد و اين كار به مورخان كه معمو ًال از خود نيز بر حقيقت
تاريخي ميافزايند و مؤظفند تا نزديكترين شرح را به واقعيت انتخاب نمايند ،كمك مينمايد
زيرا گذشته رفته و خيلي از اوقات امكان داشتن شرح دسته اول از حوادث گذشته براي آن از
بين رفته است و تاريخ شفاهي ميتواند به مورخان در كشف همه واقعيات و در نظر گرفتن
همه احتماالت كمك نمايد)5(.
آن ميتواند زمينهاي را فراهم كند تا ضمن استفاده مورخان به جامعه مورد سئوال اين
امكان را دهد تا از سرنوشت تاريخ خود اطمينان حاصل نمايند )6(،جامعه مورد سئوالي كه
گاه خاطراتشان را در طول ايام فراموش ميكنند و گاهي خود خواسته سعي در فراموشي
تجربياتي دارند كه ارزش زيادي در بازسازي مجدد وقايع تاريخي دارد .كاربرد تاريخ شفاهي
را نه تنها در كشف حوادث 1،بلكه در تكميل و بهبود 2اسناد مكتوب نيز ميتوان جستجو نمود.
( )7جايي كه اسناد و منابع معتبري وجود ندارد و منابع ميتواند به عنوان منابع دست اول و در
دسترس مورد استفاده قرار ميگيرد ( )8و در زماني كه اسناد مكتوب در اختيار ميباشد ميتواند
به عنوان اسناد مكمل مورد توجه قرار گيرد.
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جيمر فوجرتي 1معتقد است كه تاريخ شفاهي حتي زماني كه از نظر اطالعات تاريخي قوي
نباشد كمكي براي فهم تاريخ ميباشد هر چند تاچمن 2زمان آن را مؤثر ميداند كه به صورت
آگاهانه باشد )9(.تاريخ شفاهي عمدت ًا تاريخ پنهان 3مردمان در حاشيه است كه جامعه فرصتي
براي كشف تجربيات تاريخي آن ها قائل نشده يا عمداً درباره آن تجاهل شده و كنار گذاشته
شدهاند)10(.
در واقع تاريخ شفاهي ابزار مناسبي است براي انتقال تمام تجربيات و حواشي پشت آن
4
از يك نسل ،گروه طبقه با همه فرآيندها و عناصري كه دارد و ميتواند نياز فلكوريستها،
قومنگارها 5،تاريخ محليكارها 6و ...را خصوص ًا در مورد منابعي كه در اشكال ديگر قابل جمع
نيستند ،فراهم كند( )11و مورخان را براي پرداختن به تاريخهاي شفاهي شده زنان ،اقليتها و
مردم عادي تشويق ميكند)12(.
ارائه تمام اطالعات و شواهد باعث توليد نوعي از تاريخ ميشود كه از طريق آن مشاركت
كامل عموم را فراهم آورد( )13و اين مشاركت تاريخ شفاهي را قادر ميسازد كه تعادلي بين
تاريخي كه مورخ ميخواهد با تاريخي كه در جامعه جريان دارد نسبت معقول برقرار نمايد)14(.
ارائه تعریف جامعی از تاریخ شفاهی به دلیل نوع برداشتها و کاربردهای متفاوت سخت
میباشد و ممکن دامنه تعریف حتی به مباحث معرفتشناسی نیز بکشد اما در مجموع تاريخ
شفاهي به عنوان یک ابزار پژوهشی میتواند از طريق مستندكردن صوتي و تصويري تجربیات
افراد جامعه مورد سئوال تمامي احساس ،آگاهي و حوادثي كه معمو ًال در اسناد رسمي به ثبت
نميرسد يا قابليت انتقال ندارد را منتقل و نقش مؤثري در توليد و تكميل منابع تاريخي با
ارزش ايفا نمايد)15(.
جايگاه تاريخ شفاهي در كتابخانهها و در مراكز اسناد و آرشيوها
يك سئوال بزرگ كه از چند دهه قبل در بين كتابخانهها ،مراكز اسناد و آرشيوها مطرح بوده و
وظيفه آن ها نسبت به منابع تاريخي و جايگاه تاريخ شفاهي در اين حوزه ميباشد كه گفتوگو
و بعض ًا كشمكشهايي بين صاحبنظران بر سر آن انجام شده است ،اين مسئله در دورههاي
مختلف با توجه به تغييرات و مطرح شده غلههاي جديد تاريخ نگاري متفاوت بوده است.
كتابخانهها در اوايل دهه  1950از تاريخ شفاهي براي پر كردن منابع تاريخي و از دهه 60
از آن به عنوان يك چهارچوب مفيد در تحقيقات تاريخي استفاده كردند )16(.گسترش يك باره
تاريخ شفاهي در دهه  60و  50باعث شد تا كتابخانهها ،مراكز اسناد و آرشيوها خود با توجه به
تمايل تاريخي در كاركنان خود به سمت جمعآوري اطالعات تاريخي بروند زاچرت 7معتقد بود
كه تاريخ شفاهي فرصت بينظيري براي كتابخانههاي دانشگاهي براي مهارت ارتباط عمومي
و دانش براي مشاركت هوشمندانه خالق در جامعه فراهم ميكند)17(.

1. James E Fogerty
2. Tuchman
3. Hidden History
4. Folklorist
5. Ethnology
6. Local History
7. Zachert
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از طرف ديگر آرشيوها نيز با توجه به گسترش منابع شفاهي و شمول در برگيري آن به
اين حوزه تحقيقي عالقهمند شدند روبرت پرك 1معتقد است كه آرشيوهاي شفاهي از ابزار مهم
عموميسازي جايگاه آرشيوها در جامعه است منابع شفاهي ميتواند افرادي را كه تمايلي براي
رفتن به آرشيوها ندارند را با ارائه اطالعات تاريخي جذب كرده و زمينه برقراري ارتباط بيشتر
را فراهم نمايد)18(.
بلوين 2معتقد است كه آرشيوداران بايد براي پاسخگويي براي سئواالت جديدي كه از آن
ها در هر دوره براي شغلشان پرسيده ميشود آگاه باشند)19(.
اين ديدگاه باعث شده تا بسياري از آرشيوها در سه دهه اخير اقدام به تأسيس مراكز تاريخ
شفاهي و انجام مصاحبه در حوزههاي مختلف تاريخي بنا به نيازهاي روز نمايند)20(.
پرك دايم 3آرشيودار كانادايي تاريخ شفاهي را مرز بين محققان تاريخ و نگهدارندگان منابع
فرهنگي ميداند و آن را فرصتي براي مشاركت در خلق منابع توسط آرشيوها معرفي ميكند.
او معتقد است كه آينده به وسيله منابع آن ساخته ميشود و جايگاه آرشيو در به وجود آوردن
منابع نقش آن ها را در تأثيرگذاري بر تاريخ آينده در جامعه تثبيت ميكند)21(.
والت 4نيز معتقد است كه آرشيوداران از هر ابزاري براي تكميل منابع تاريخي خود در آرشيو
استفاده كنند)22(.
5
فردريك ميلر نيز آرشيوداران را ملزم به آشنايي با شيوههاي جديد تاريخ نگاري و تحقيقات
جديد تاريخي ميداند و معتقد است كه استانداردهاي آرشيو و اصول آن در زمان پايهريزي
متناسب با درك تحقيقات تاريخي روز بوده و بايد مقتضيات روز تطبيق داشته باشد)23(.
اين تفكرات باعث شد تا آرشيوداران به طور گستردهاي با تاريخ شفاهيكاران و مراكز تاريخ
شفاهي ارتباط برقرار كنند .آرشيودارانی مانند ليال گوف 6،جيمز فوجرتي 7،جيمز منيك 8،ويليام
10
موس 9نقش اساسي در اين زمين ه بازي كردند و كميتهاي را در انجمن آرشيوداران آمريكا
( )SAAبراي منابع شفاهي و آموزش تاريخ شفاهيكاران ايجاد كردند)24(.
در دهه  80جايگاه آرشيوها و كتابخانهها در گسترش تاريخ چنين تعريف شده بود ،همكاري،
انتقاد ،همفكري ،استاد ،و دوست كه تمام مبين حضور آرشيوداران در تمامي زمينههاي مرتبط
با تاريخ شفاهي بود)25(.
از دهه  90به بعد آرشيوداران بيشتر از آنكه تمايل به حرفه تاريخ داشته باشند تمايل به
استفاده از فناوری های جديد براي سازماندهي اطالعات و در دسترسپذير ساختن اطالعات
بودهاند )26(.اين تغيير روش آن ها را به سمت رهبري و هدايت تاريخ شفاهي تا انجام آن
رهنمون ساخت )27(.زيرا معتقد به تأثيرگذاري بر روند تاريخنگاري در آينده بودند .بررسي
وضعيت تاريخ شفاهي در دنيا نشان ميدهد كه هنوز هم آرشيوها و كتابخانهها با ايجاد
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مراكز تاريخشفاهي در دنيا نشان ميدهد كه هنوز هم آرشيوها و كتابخانهها با ايجاد مراكز
تاريخ شفاهي و مديريت پروژههاي شفاهي عالقهمند به حفظ جايگاه خود در جمعآوري
اطالعات تاريخي و سازماندهي آن هستند در ايران نيز مراكز آرشیوی و کتابخانهای كه در
1
اين زمينه مشغول به كار هستند خيلي گسترده نيستند و آرشيوهایی مانند آرشيو ملي ايران،
و كتابخانههایی مانند كتابخانه مركزي آستان قدس 2،كتابخانه مجلس 3در شمار مراكز مهم
تاريخ در ايران محسوب ميگردند البته مراکز و موسسات دولتی و غیر دولتی نیز اقدام به
جمعآوری خاطرات شفاهی مینمایند که در این جا منظور مراکز مهم آرشیوی و کتابخانهای
میباشد که در كنار آن در زمينه سازماندهي اطالعات و دسترسپذيري آن براي محققان نيز
فعاليت مينمايند كاري كه در آينده بايد با گسترش تاريخ شفاهي نقش مديريت پروژهها و
دادههاي جمعآوري شده را به صورت برجستهتر بر عهده گيرند.
تاريخ شفاهي مجلس
خاطرات نمايندگان به عنوان گروهي از اعضاي تأثيرگذار جامعه در يك دوره خاص تاريخي در
يكي از مهمترين نهادهاي حكومتي در كشور ميتواند از جنبههاي مختلف واجد ارزش باشد.
بررسي وضعيت فعلي پروژههاي تاريخ شفاهي در اين حوزه در دنيا نشان ميدهد كه به عنوان
يك موضوع پژوهشي چندان مورد توجه مراكز نبوده و يا به دالئلي اطالعات مرتبط با آن در
اينترنت نيامده است ،اما چند پروژه مهم در اين مورد دنيا انجام شده است.
پروژه مجلس سناي آمريكا
اين پروژه از سال  1976به مصاحبه با نمايندگان مجلس سنا ،كنگره ،كاركنان ،گزارشگران و
عوامل مرتبط را جمعآوري كرده است .مهمترين موضوعاتي كه در اين پروژه مطرح بوده است:
1ـ اولين آفريقايي آمريكايي كه وارد مجلس شده است.
2ـ اولين نمايندگان زن در مجلس
3ـ حواشي خاص تصميمگيريهاي بزرگ سنا
در مصاحبهها اطالعاتي مانند تاريخ خانوادگي ،آموزش ،تجربيات سياسي ،فعاليت هاي
حزبي و انتخاباتي و ...آمده منابع حاصل از اين مصاحبه بعد از آمادهسازي در وب در اختيار همه
محققان قرار داده شده و در كتابخانه كنگره نگهداري ميشود)28(.
4

1. http: //www.nlai.ir
2. http://www.aqlibrary.ir/
3. http://www.ical.ir
4. Oral History Project of the
Senate Historical Office
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پروژه تاريخ شفاهي مجلس در استراليا
اين پروژه به وسيله كتابخانه استراليا 2بين سالهاي 1988-1983انجام شده و  134كاست را
3
در برميگيرد كه پياده شده و بعد از سازماندهي در آرشيو استراليا نگهداري ميشود.
در كتابخانه ايالتي غرب استراليا نيز مجلس به عنوان يك موضوع مورد توجه بوده و
تعدادي مصاحبه در موضوعات زندگي ،سابقه كار ،كميسيونهاي مهم و كارهاي مهم انجام
4
شده است.
استرالياييها عالوه بر انجام مصاحبه در مورد مجلس اقدام به برپايي موزه از خانوادههاي
قديمي مجلس نمودهاند 5و مواد مختلفي از جمله مصاحبه ،عكس ،فيلم را در آن به نمايش
6
ميگذارند.
1

1. Parliaments oral History
Project
2. Department of The
Parliamentary Library
3. http://www.Catalogue.
nla.gov.au
4. http://www.slwa.wa.gov
5. Museum of Australian
Democracy Old Parlemnet
House
6. http://www.macloph.
gov.au
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كتابخانه و مركز اسناد مجلس
تاريخ شفاهي كتابخانه و مركز اسناد مجلس از سال  1388راهاندازي شده است .اين اقدام
هرچند دير اما گاهي ارزنده در اين زمينه به شمار ميرود كه تاكنون تعدادي مصاحبه را با
نمايندگان مجلس انجام شده است.در اینجا قصد پرداختن به نحوه انجام مصاحبهها و نتایج
کاربردی آن را نداریم بلکه هدف بیان اهمیت کار و تبیین موضوعات کلی میباشد .مهمترين
دالئل اهميت اين پروژه را ميتوان به دالئل زير اشاره كرد:
ـ عدم وجود انجام اين كار در گذشته
ـ اهميت جايگاه مركز اسناد مجلس به عنوان نزديكترين مركز به موضوع
ـ استفاده از كارشناسان مرتبط با حوزه كار
ـ قابليت استفاده از اسناد مكتوب مجلس به منظور پشتيباني كار
ـ امكان جلب اعتماد نمايندگان مجلس از مركز
ـ فراهمآوري زمينه تأثيرگذاري مركز اسناد مجلس در روند تاريخ سازي در آينده
ـ سازماندهي و آمادهسازي منابع با استفاده از امكانات خوب مركز
ـ امكان برخورداري از پشتيباني مالي و جذب كمك براي انجام پروژه
دالئل باال و دهها دليل ديگر ميتواند مبين اهميت اين پروژه در مركز اسناد مجلس باشد.
اين پروژه ميتواند اطالعات با ارزش زيادي را در حوزههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
فرهنگي و مذهبي را جمعآوري نمايد .موضوعاتي كه ميتواند در اين پروژه مورد توجه قرار
گيرد عبارتست از:
1ـ مصاحبه با نمايندگان
2ـ مصاحبه با نمايندگان اقليتهاي مذهبي (آشوري ،كليمي)
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3ـ مصاحبه با نمايندگان قوميتها ( ُكردها ،لُر ،بلوچ)
4ـ مصاحبه با اولين نمايندگان زن در مجلس
5ـ مصاحبه با اولين نمايندگان روحاني مجلس
6ـ فراكسيونهاي مجلس در ادوار مختلف
7ـ جناحبنديهاي مختلف در مجلس
8ـ موضعگيريهاي خاص نمايندگان در مواقع ويژه
9ـ رؤساي سني مجالس مختلف
10ـ هيئت رئيسه و رؤساي مجلس در دورههاي مختلف
11ـ ساختمان قديمي مجلس ،ساخت و ساز و ويژگيهاي آن
12ـ مصاحبه در مورد ساختمان جديد مجلس و كاركردهاي آن
13ـ كاركنان مجلس در قسمتهاي مختلف و خاطرات مختلف آن ها
14ـ گزارشگران و عكاسان مجلس
بايد در تمامي زمينههاي ياد شده پروژههاي مختلفي را به طور جداگانه تعريف نمود .در
زمينه اطالعات جمعآوري شده بايد آن بعد از پياده سازي ،سازماندهي و نمايه سازي وارد رايانه
شود و با تهيه كاتالوگ و سياهههاي توصيفي از طريق اينترنت اطالعرساني شود .هرچند اين
كار بسيار با ارزش ميباشد اما با مسائل و مشكالتي نيز ميتواند همراه باشد:
1ـ نمايندگان به داليل سياسي و ترس از عواقب تمايل به ارائه اطالعات ندارند يا اگر كه
شرايط خاص صحبت نمايند امكان ارائه اطالعات غلط وجود دارد ،بنابراين مصاحبهگران
بايد به شرايط مصاحبه شونده ،موضوع مصاحبه و اطالعات ارائه شده دقت داشته باشد.
2ـ تأكيد زياد بر اطالعات نمايندگان شود و از حواشي كار و دستاندركاران جانبي كار غفلت
گردد ،بايد اطالعات در زمينههاي مختلف و از ديدگاههاي متنوع جمعآوري گردد.
3ـ ديدگاه خاص در انجام مصاحبه ،با ديدگاه سياسي به سراغ اطالعات برويم و سعي در
جمعآوري گزينشي اطالعات تاريخي شود و نسبت به ساير اطالعات آگاهانه يا ناآگاهانه
تجاهل گردد.
4ـ در جمعآوري اطالعات نبايد دچار سياستزدگي و صرف اطالعات سياسي بشويم ،بلكه بايد
اطالعات را در همه زمينهها جمعآوري گردد.
5ـ عدم آمادهسازي و دسترسپذيري اطالعات جمع شده به دالئل مختلف مديريتي يا ضعف
علمي در كار
6ـ در اختيار قرار دادن گزينشي منابع جمعآوري شده يا بايكوتهاي اطالعات برخي ديگر
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ارزيابي نهايي
نهاد مجلس به عنوان يكي از قواي سهگانه حكومتي اهميت زيادي در صحنه سياسي كشور
ايران برخوردار است و تصميمگيريهاي صورت گرفته در آن بر سرنوشت كشور تأثير دارد.
جمعآوري اطالعات مرتبط با اين نهاد در زمينههاي مختلف ضمن آنكه اطالعات با
ارزش تاريخي را جمعآوري مينمايد ميتواند به مركز اسناد مجلس نقش تأثيرگذاري در تاريخ
نگاري آينده ببخشد .انجام پروژههاي تاريخ شفاهي ميتواند نوع اطالعاتي را جمعآوري نمايد
كه هيچ گاه در اسناد مكتوب ثبت نميگردد ،خصوص ًا احساسات و حاالتي كه در انجام هر يك
از تصميمگيريهاي مهم رخ ميدهد .تاريخ شفاهي مجلس به نمايندگان مجلس اين امكان
را ميدهد تا در سرنوشت تاريخ مجلس كه مرتبط با تاريخ يك كشور ميباشد مشاركت داشته
و امكان ثبت خاطراتي را فراهم نمايند كه قابليت ثبت در اسناد مكتوب را به داليل مختلف
نداشته است .از يك طرف مركز اسناد مجلس اين امكان را مييابد تا از طريق پروژههاي
تاريخ شفاهي اطالعات نمايندگاني را جمعآوري نمايد كه در جاي ديگر امكان ضبط خاطرات
خود را ندارند و جايگاه تأثيرگذار خود را به عنوان يك مركز تأثيرگذار در آينده تاريخ كشور ايفا
نمايد و از طرف ديگر موادي را جمعآوري نمايد كه امكان تأسيس موزه نمايندگان مجلس را
در آينده فراهم كند.
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