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گزارش اول
از سلسله نشست های علمی تخصصی تاریخ شفاهی سه نشست تخصصی در زمستان 1394 
برگزار شد. نخستین نشست با عنوان پیوند تاریخ شفاهی و مطالعات بین رشته ای را انجمن ایراني  
تاریخ، در روز چهار شنبه مورخ 1394/10/30 با حضور دکتر علی اصغر سعیدی استادیار دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، دکتر شهرام یوسفی فر معاون اسناد ملی  سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران، دکتر محمد جواد مرادی نیا پژوهشگر تاریخ شفاهی با دبیری سرکار 

خانم فائزه توکلی برگزار کرد. 
در این جلسه موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:  

1. بررسی محورهای نظری ارتباط مطالعات اجتماعی و تاریخ شفاهی  در راستای گرایش اقتصاد؛
اجماع  و  ایران  تاریخ شفاهی   استاندارد سازی  و  همگرایی  منظور  به  آکادامیک  وفاق  ایجاد   .2

اندیشمندان مطالعات اجتماعی؛ 
انسانی  تعلقات  و  به نظریات معرفت  استناد  با  بررسی مطالعات روش شناسی و معرفت شناسی   .3

»هابر ماس«؛ 
4. فهم الیه های نهان در راستای مطالعات تاریخی کارشناسانه به منظور از بین بردن فقر اطالعات 

تاریخی؛
5. دوری جستن از اغتشاش مفهومی و روشی در انجام پروسه های تاریخ شفاهی؛

شده،  برنامه ریزی  اقدامی  را  آن  که  تاریخ شفاهي  از  و صحیحی  کاربردی  تعریف  به  رسیدن   .6
از  وقایع  بررسی  و  آیندگان جهت درك  برای  ایجاد یک مدرك  به منظور  متمرکز  نظام مند، 

  ژ

سه نشست تخصصی پیرامون تاریخ شفاهی 

مسیح جواهردهي1

اسناد،  بررسی  و  برنامه ریزی  کارشناس    .1

پژوهشکده تاریخ شفاهی )در حال تاسیس( 

 masih.jv@gmail.com
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زبان شاهدان. 
7. تاریخ شفاهی و ارتباط آن با اقشار مردم؛

8. تاریخ شفاهی و ارتباط آن با رجال شناسی در مطالعات اجتماعی و تاریخی.

دكتر علی اصغر سعیدی
دکتر علی اصغر سعیدی بحث خود را با موضوع »ارتباط مطالعات اجتماعی با گرایش اقتصادی و 
تاریخ شفاهی«، در راستای محورهای نظری علم  اجتماعي شروع کرد و گفت: جامعه محققین 
تاریخ شفاهی   باید بر روی مسئله روایت ها بیشتر کار کنند، شما هیچ مجموعه تاریخ شفاهی   را در 
هیچ جا نمی بینید که یک بُرد علمی داشته باشد که خود این بُرد علمی شاید یک نمونه کوچکی 
بر این است که آنچه در دستور کار تاریخ شفاهی  قرار مي گیرد چه به لحاظ روشی، موضوعی و 
یا نظری بایستی از اجماع عالمان آن رشته برخوردار باشد. در غیر این صورت شما از استفاده آن 

برخوردار نخواهید شد. 
وی در ادامه با طرح این سؤال که چرا بحث تاریخ شفاهی  به صورت نظریه و روش مطرح   
است؟ می افزاید بارها در این مجموعه تاریخ شفاهی ، چه در ایران و چه در سایر نقاط دیگر این 
مسئله را رعایت نکردند و خود این موضوع، بحث برای انتقاد را باز می گذارد. به عنوان مثال آ قای 
آقایان  هرچند  می دهند  قرار  خود  کاری  ابعاد  در  را  اجماع  تاریخ شفاهی ،  مجموعه  در  الجوردی 
آبراهامیان و دکتر اشرفی به ایشان مراجعه نکردند ولی به هر صورت سالي یک بار با هم جلسه 
می گذارند و مسائل شان را با هم دیگر در میان می گذارند. این خود نشان از آن دارد که برپایه 
یک وفاق اکادامیک قرار گرفته اند، ولی مجموعه دیگر تاریخ شفاهی   همان طور که عرض کردم، 
این مسئله را رعایت نکردند. شما می بینید که کتابی همچون روایت آقاي نیازمند بیرون می آید و 
انتقاداتی هم در خصوص آن رواج می یابد در این مجموعه از افراد سالمند استفاده می شود که بیشتر 
خاطرات خودشان را بازگو می کنند، یا مثاًل شما عمومًا تکنوکرات ها را هم در نظر بگیرید. حتی 
کسانی که به راس قدرت هم می رسند کمتر حاضر می شوند حرف هایشان را بزنند، پس بنابراین 
یک جایی باید این اتفاق بیافتد. اگر در همین سازمان اسناد و کتابخانه ملی با کسی مصاحبه کنند و 
مصاحبه شونده بخواهد مطالبش بعد از پانزده سال، یا بعد از مرگش به چاپ برسد پایه قانونی نداریم 
که از فردا داخل روزنامه ها چاپ نگردد، که این مسئله در کشورهای خارج هم مرسوم است. در آنجا 
هر چند پایه قرارداها هم  وجود دارد و خود این باعث می شود افراد در جایی مطئمن همچون این 
سازمان حرف های خود را بزنند. از طرفی با انتقاداتي هم مواجه می شویم. ولی چون بیس مناقشات 
نظری، روشی و معرفت شناختی آن انجام نشده، میزان دسترسی و استفاده آن برای محققین کمتر 
میسر می باشد. از آنجایی که اهمیت روشی به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، حداقل 
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از نیمه های دهه دوم قرن بیستم در سایر کشورها با بحث های معرفت شناسی مطرح شده است، ما 
بایستی از همان بحث های فلسفه علم اجتماعی استفاده بکنیم و سعی کنیم مناقشات آن را تا آن 

جایی که امکان دارد حل کنیم. 
در فلسفه علم اجتماعی دستاوردهای »هابرماس« هم را می توان در کتاب وي تحت عنوان   
»معرفت و تعلقات انسانی« جستجو نمود، یعنی این که قابلیت روایت های شنیداری را بر اساس 
فلسفه علم بنشینیم بحث کنیم، آن قرائتی که  هابرماس از اینکه روایت ها می کند یک نوع فهمی 
است به تعلق و معرفت، همان طوری که در علم هرمنو تیک می فهمی و تمام این روایت ها را بر 
پایه روایت های پایه آن در نظر می گیریم. این روایت ها پایه ای است که فردی از زندگی خودش 
و از نگاه خودش بیان می کند، جدای از اینکه داخل این روایت ها غلو هم می باشد. یعنی بعد از 
مناقشات،  نظم این است که آن را بپذیریم همچون مدرکی که که شما می بینید، به نظر نمی آید. 
در بحث های معرفت شناسی ما فقط یک مدرك یا سندی را مشاهده می کنیم، به ویژه در ایران 
را می بینم  اسنادی  نیستم ولی من  اسناد  البته محقق  باشد،  داشته  اعتبار  را می بینیم که  سندی 
آن دستنویس ها و خط خوردگی ها هم مشاهده  کنار  در  و  تایپ شده است  آن  یادداشت های  که 
می گردد. به نظرم کسی که این اسناد را جمع آوری کرده بایستی دید، چه اتفاقی افتاده که این نامه 
را تغییر داده و به این سند اصلی رسیده، این روایتی که جمع آوری می کنیم پشت حادثه را به ما خبر 
می دهد و این به  نظرم خیلی مهم تر است. رابطه ایی که ما با سند یا روایت بر قرار می کنیم یک 
رابطه سوژه به سوژه است ولي از همه مهم تر این که تمام مناقشات در آن انجام می گیرد. پس این 
سئوال مطرح است اعتبارش چه جوری به دست می آید؟ و آن اجماع مي باشد، یقینا بایستی اجماع را 

دلیل اعتبار آن بدانیم. 
دکتر سعیدي در ادامه افزود: درسی در سیاست   اجتماعی در دانشگاه وجود دارد که اتفاقا از   
این روش استفاده می کنند، بچه ها را به کهریزك برده و بعد از آن ها می پرسند شما اگر می خواهید 
درد دل این سالمندان را بدانید از کی مي پرسید؟ آن ها در جواب می گویند بهترین راه این است که 
از پرستار  آن ها باید بپرسیم. عرض من اینجاست که تمام استنادات اآلن در روش تحقیق جدید 
هست بیان غلو آمیز موضوعات تحقیقی است. ولی با این حال آنچه از مصادیق می توان استنباط 
کرد این است که همه اینها گزاره پایه است و بایستی آن را بپذیریم صرف نظر اینکه به طور درست 
آن را جلو ببریم. در خصوص اجماع هم هابرماس، تاکید می کند که اجماع آغشته به ارزش هاست 
که ممکن است شاید در یک جامعه ای همچون محققین ایرانی خارج از کشور اکثر این روایت ها را 
نپذیرند چرا که در محیط ایران نمی شود این حرف ها را بزند و فرد خودش را سانسور می کند، کما 
اینکه این طور هم هست فی المثل استنادهایی که به خاطرات »ارتشبد فردوست« شده بسیار کمتر 
از این است که به »اسداهلل علم« شده، ولی علم [نخست وزیر] هم همان طوری که در بسیاری 
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از مقاالت تاریخی آمده، اشتباه بوده ، چون آن واقعه در آن روز اتفاق نیفتاده است، در خیلی از 
مجالت مختلف همچون رهاورد دیدم. به هر صورت این اجماع است، اجماع ممکن است ارزشی 
باشد که  هابرماس بعدها بر آن اضافه می کند که » اگر این حوزه عمومی شکل بگیرد امکان اینکه 
این اجماع منطقی تر باشد وجود دارد«، این بحث روشی آن است ولی چیزی که من خیلی به آن 
استناد و استفاده می کنم این است که به ویژه در اقتصاد از تاریخ شفاهی  بسیاری از نکات را در مورد 
ایران می توان به کار برد. فی المثل پیوندهای عاطفی که در خاستگاه خانوادگی تجار و صنعت گران 
مشاهده کردم می بینم از ابتدایی که فرد در چه خانواده ایی و خاستگاه اجتماعی رشد نموده و از این 
موارد پیوندهای عاطفی چقدر می تواند در تاریخ شفاهی کاربرد داشته باشد. انواع خانواده هایی وجود 
دارند که با کار اقتصادی درگیر می شوند که در این راستا ارزش های خانواده در کنار ارزش های 
منفعت طلبی و پیوند های عاطفی که خود از مشکالت توسعه در ایران را بازگو می نماید. من در 
کتاب جدید خود از خانواده الجوردی نوشتم که روایت ها چیزی را نشان می دهد که در اسناد نیست. 
در چنین جامعه ایی که اتاق بازرگانی و مطالعات بین رشته ای مغفول مانده می خواهیم بگوئیم تا چه 
جاهایی می توانیم استفاده ببریم، هر چند در این راستا سعی بر آن نمودیم که این بنگاه ها با هم 
بنشینند و صحبت هایشان را داشته باشند که در نتیجه این نشست ها چه جوری بتوانیم مشکالت 

آنان را حل نمائیم. 
کارآفرین  تحت عنوان شخصیت  دیگری  مصداق  خود  مباحث  ادامه  در  دانشگاه  استاد  این   
استناد نمود و افزود: سندی نمی توانم پیدا کنم که در آن نوشته شده باشد، شخصیت [کارآفرین 
یا فعال اقتصادی] به چه صورت بوده غیر از آنکه در روایت ها متوجه شویم که چه نوع شخصیتی 
است. آیا آن طوری که نظریه می گویند وقتی افراد به دوره صنعت می رسند تحوالت اقتصادی باعث 
دور شدن فرد از مذهب و یا ارزش ها می شود؟ یا مسائل متعدد دیگری که منجر به کنش های 
خیرخواهانه و مسئولیت پذیری اجتماعی و ... چه طور می توان توجیه کرد؟ این مسئله در هیچ نظریه 
اقتصادی سریعا ذکر نشده است. مثاًل وقتی به زندگی و کارنامه آقاي »ایروانی بنیان گذار کفش 
ملی« را مطالعه می کنیم، با جمع آوری روایات مختلف و مشاهدات خودم دیدم که چطور ایشان 
بیست و دو بچه بی سرپرست را به سرانجام رسانده و کلیه تامین معاش یک انسان که الزم است، 
برای یکا یک آن ها فراهم نموده به صرف اینکه، خود زمانی کودکی بی سرپرست بوده و یا اشخاص 

دیگری هم دیده شده که به صرف تبلیغ کار خود از خانه های ایتام استفاده ابزاری می نمودند. 
دکتر سعیدی در پایان صحبت هاي خود بر روش های استاندارد سازی تاریخ شفاهی ایران و   
اجماع اندیشمندان و فعالین حوزه تاکید فراوانی به همراه راه حل های نظری و روشی و معرفت شناسی 

داشتند. 
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دكتر شهرام یوسفی فر
جامعه ما یک جامعه تاریخی است و به نظر می رسد بخش زیادی از جامعه کنونی ما تبار تاریخی 
این گونه مسائل مستلزم فهم الیه های پنهان است که در غیر این صورت  دارد که حل  و  فصل 
فهم سطحی، گذرا و غیر کارشناسی از این مسائل خواهیم داشت و این امر بدون شناخت جامعه  
ایران نمی شود در  حوزه تاریخ شفاهی  کار کرد، و این سئوال مطرح می شود آیا ابهامی وجود دارد 
شناخت،  تا  بیابیم  توفیق  که  این  برای  باشد؟  داشته  تاریخ شفاهی  پیوندی  با  علوم اجتماعی  که 
مطالعات  نداریم.  تاریخی  مطالعه  جز  چاره ای  کنیم،  پیدا  معقول  و  منطقی  راه حل  و  برنامه ریزی 
تاریخی در دوره معاصر ما خیلی ضعیف و نحیف است، به قاطعیت می توان گفت روایت کاملی از 
تاریخ معاصر تدوین نشده و علت آنکه نتوانستیم در تاریخ معاصر نگاشته های متقنی داشته باشیم 
بدون تردید یکی از آن ها به فقر اطالعات بر می گردد. دالیل فقر اطالعات در دوره معاصر متعدد 
است. ساده ترین آن وجه بروکراسي، امنیتي و گردش اطالعات در این دوره سایه افکنده است و 
آنچه که مورخ مورد نیازش است به سادگي در اختیارش قرار نمي گیرد. بدین خاطر اگر محققي 
عالقمند و چابک بخواهد به این مطالعات دست یابد فقر اطالعات وي را آزار خواهد داد. در حالي 
که دوره هاي پیشین ساده تر مي توانستند تاریخ بنویسند. این پیچیدگي ها در دوره معاصر به شدت 
مطالعات  معرض  در  که  آنچه  معمواًل  نموده،  تکه پاره  را  ما  تاریخي  مطالعات  و  است  آزار دهنده 
تاریخي در دوره معاصر مي آید بخش زیاد آن ناشي از ورود حوزه سیاسي است. این حوزه بعضي 
او را به محل مناقشه و  تاریخ معاصر مي ایستد و صحبت مي کند و  از مراکز ثقل و بزنگاه هاي 
بحث و چالش هاي تاریخ معاصر سرازیر مي شوند همین توقف گاه هاي بحث هاي سیاسي معاصر 

ما مي باشد. 
اما نکته بعدي، وقتي مطالعات علوم اجتماعي را در حوزه تاریخ  اجتماعي مطالعه مي شود به   
دارد،  این بحث وجود  نزد اصحاب  در  معاصر  تاریخ  مباحث  به  نظر مي رسد که یک کم اعتنایي 
اینجاست اگر دقیق نگاه کنیم، اهمیت تاریخ شفاهي براي مطالعات علوم اجتماعي خودش را بیشتر 
نشان مي دهد. از طریق مطالعه تاریخ شفاهي، اطالعات و مستنداتي را مي توانیم براي غني بخشي 
مطالعات اجتماعي فراهم بکنیم. بنا به گفته دکتر سعیدي تاریخ شفاهي الزاماتي دارد مباحث نظري 
و روشي است که به روشني توضیح داده شد. من فقط وضعیت کنوني را نقد مي کنم و الزم است 
براي استفاده درست از آن اطالعاتي که در حوزه تاریخ شفاهي درست مي شود ابتدا به این سؤال 
جواب دهیم که تاریخ شفاهي یعني چه؟ تا بر آن اساس بدانیم چکار باید بکنیم. آنچه که امروز در 
کشور ما اتفاق مي افتد متأسفانه حالت منشوري دارد، یعني از ضبط خاطرات به صورت اتفاقي آغاز 
مي شود تا به گونه هایي ازتاریخ شفاهي نزدیک شود. این نیست جز اغتشاش مفهومي و روشي 
است،  تعداد زیادي از تاریخ شفاهي وجود دارد، نشان از این دارد هنوز اجماعي نرسیدیم. تا به این 
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انتظار داشته باشیم. همان طوري که آقاي دکتر  نباید  را  مرحله [اجماع] نرسیدیم، کاري سنجیده 
سعیدي به درستي اشاره نمودند معموال کار دو بخشي است یک بخش آن در محافل اکادمیک 
شکل مي گیرد که مکاني است براي پرداختن به فلسفه یک علم و چارچوب ها، و نظارت بر فرایند 
علمي یک رشته، که این مسئله در کشور ما وجود ندارد و آنچه که به عنوان تاریخ شفاهي یاد 
مي کنیم معمواًل توسط دستگاه ها تحت عنوان وظایف اداري انجام مي شود. در حوزه هاي کارشناسي 
موسسه های  [کارهاي  نمي گیرد.  قاعدتًا شکل  و  مي یابد  تنزل  پژوهشي  و  تئوریک  بحث هاي  و 
خصوصي را در این بحث کنار مي گذاریم]، حجم عظیمي تولید مي شود به عنوان یک کار اداري 
به شدت محافظه کار است و این محافظه کاري بزرگ ترین آسیب تاریخ شفاهي است، و این خود 
فرار از نقد کالن روایت هایي که تاریخ معاصر را در بر گرفت و این موارد را به کارهاي پیشا روایت 
جلوتر نمي رود. در حوزه تاریخ شفاهي اگر آن بحث هایي که انتظار مي رود با علوم اجتماعي رابطه 
به یک  بهره مند شوند  تاریخ شفاهي  نتایج  و  فواید  از  دانشمندان علوم اجتماعي  یعني  برقرار کند، 
سئوال مشخص باید جواب دهیم و آن اینکه در تاریخ شفاهي سراغ کدام یک از وقایع و رخدادها 

باید برویم؟ 
آنچه که امروز دیده مي شود یک سري سالیق فردي، مقتضیات اداري، دسترسي ها، گاهي   
تقلید، یا فضاي حاکم تعیین مي کند که در چه زماني به پرداخت این امور برویم از کساني که 
و  اینکه شخصي خاطراتش جذاب است  یا  را مي گیریم  ما هستند و خاطرات آن ها  در دسترس 
دستگاه ها مراجعه مي کنند، یا ارتباطات شخصي و مشهورات است. دیگر اینکه نگاه به فضاي حاکم 
مي اندازیم، اینکه مي شود مصاحبه کرد یا نه و در نتیجه این خاطرات حوزه تاریخ شفاهي هیچوقت 
همدیگر را کامل نمي کنند، و همیشه در حد خاطره باقي مي مانند. در حالي که یکي از مهم ترین 
تعاریفي که از »تاریخ شفاهي داریم اقدامی برنامه ریزی شده، نظام مند، متمرکز به منظور ایجاد یک 
مدرك برای آیندگان جهت درك و بررسی وقایع از زبان شاهدان حوادث خاص این آیندگان به 

طور خاص محققین هستند«. 
متمرکز،  دولت  یک  جامعه  در  جدید  مناسبات  شکل گیري  به  توجه  با  ما  معاصر  دوره  در   
بایگاني ها، اشکال تاریخ نویسي، و فضاي فکري و فرهنگي که ایجاد مي شود سیاست گذاري هاي 
نقش  ایجاد  شده  در  فضاي  پیش گرفته مي شود،   در  اجتماعي و سیاست گذاري هاي فرهنگي که 
حکومت را در فرایندهاي اجتماعي خیلي بیش از گذشته وزن خودش را نشان مي دهد. در این میان 
موضوعاتي که در متن هستند و موضوعاتي که به حاشیه رانده مي شود تا آن میزان افزایش پیدا 
مي کند که امروز تفکیک و بازیابي آن ها با دشواري مواجه هست. در نتیجه کاربرد تاریخ شفاهي 

فوق العاده اهمیت و ضرورت پیدا مي کند. 
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بر این اساس امروز بسیاري از استنادات مربوط به خاندان ها،  اشخاص،  محرومیت هاي حقوقي 
در دوره معاصر و بسیاري از مواردي که به دالیل خطوط هاي قرمز سیاسي، اعتقادي،  اجتماعي 
امکان ثبت و ضبط ندارد موانعی براي فعالیت هاي تاریخ شفاهي است. مهم تر از همه به دلیل بروز 
بعضي گسست هاي اجتماعي و فرهنگي که بحران هاي هویتي را ایجاد مي کند،   تاریخ شفاهي به 
اجتماع و هویت عمل خواهد  در  انسجام  ایجاد  و  پیوستگي ها  براي حفظ  مؤثر  ابزار  عنوان یک 
کرد. مهم تر از همه آنچه که آقاي دکتر سعیدي اشاره کردند با عنایت به محافظه کاري دستگاه 
بروکراسي، محافظه کاري نویسندگان و محققان دوره معاصر،  نیاز به اظهارات،  خاطرات افراد را در 
خصوص بعضي از مهم ترین بزنگاه ها، رخدادها، وقایع،  تصمیم و تاسیساتي که در جامعه از نظر 
حقوقي و اقتصادي داریم را از زبان افراد بگیریم، تا به عنوان یک قاعده تاریخ اجتماعي مکمل 

اسناد شود .
آیا تاریخ شفاهي و علوم اجتماعي مي توانند  نکته هاي مهم دیگري که وجود دارد این است   
همگرایانه عمل کنند؟ یا خیر، که نکته کلي موانع را هم اشاره کردیم. این موانع فقدان گفت و گوي 
اصحاب تاریخ شفاهي و علوم اجتماعي است. تاریخ شفاهي دارد کار خود را دنبال مي کند در حالي که 
دغدغه هاي دانشمندان علوم اجتماعي چیز دیگري است. حاصل گفت و گوي این دو گروه مي بایست 
را  خاطرات  و  بیان  رخدادها،  و  وقایع  محورها،  کدام  اینکه  گیرد.  شکل  برنامه  و  طرح  خروجي 
می توان جمع آوری کرد. اینکه هر کس به سن صد سالگي رسید و مدیریتي را برعهده داشته باید 
خاطره آن را بگیریم؟ یا کسي که در واقعه خاصي کارهاي زیادي کرده بگیریم؟ یعني آیا دنبال 
مشهورات برویم، یا شکل حرکت را باید تغییر بدهیم، طراحي نقشه ایي را که در آن از همفکري و 
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مشارکت دانشمندان علوم اجتماعي استفاده بکنیم تا به این نتیجه برسیم که در مورد چه چیز هایي 
اولویت هاي تاریخ شفاهي ما باید باشد. اگر این اتفاق صورت بگیرد قطعا ماحصل کار این دو گروه 
کار یکدیگر را کامل خواهند کرد. اما اکنون که در ساختمان آرشیو ملي ایران هستیم، بر حسب 
تدبیر یا اتفاق بخش تاریخ شفاهي در معاونت اسناد تعریف شده است. برداشت خوبي که مي توان از 
آن داشت این است که تاریخ شفاهي را که عهده دار ثبت و ضبط،  نگه داري )شناسایي،  گردآوري و 
نگه داري(، در اختیار گذاشتن اطالعات، خاطرات و روایات مورد نظر است، در کنار اسناد دیده شده 
و آرشیو ملي ایران در این زمینه مأموریت دارد. هردو جزء خاطرات، یادمان هایي که در ذهن افراد 

وجود دارد و سند در کنار هم هستند.
از طرفي در حوزه سند هم با یک چنین مشکلي مواجه هستیم، یعني سؤال مهم این است که   
شبیه به مورد تاریخ شفاهي که چه موضوعاتي را باید جمع کنیم در خصوص اسناد هم همین سؤال 
را داریم. در اینجا دانشمندان علوم اجتماعي، نقش آن ها و مباحثي که مطرح مي کنند، فوق العاده 
براي تحقق و تدارك آنچه را که براي مطالعات اجتماعي نیاز داریم موثر خواهد بود. در خصوص 
اسناد،  در کشور ما همان گونه که به گردش در آمدن خاطرات،  با موانعي مواجه هست،  در حوزه اسناد 
هم این چنین است. اسنادي که شناسایي مي شود و در سازمان اسناد و کتابخانه ملي،  جمع آوري 
مي شود معمواًل با سیاست گذاري هاي بخش دولتي، ادارات و نهادهاي دست اندرکار مواجه هستیم؛ 
به  استوار مي کنیم،  اساس  بر آن  را  را مي خوانیم و پژوهش  بسیار ساده سندهایي  زبان  با  یعني 
مانند تاریخ شفاهي براي ما انتخاب شده اند،  انتخابي که اکنون با کمک دانشمندان علوم    اجتماعي 
انتظار داریم،  وجه کارشناسي پیدا مي کند، این وجه هنگامي پیدا مي شود که به مانند تاریخ شفاهي 
یک طرح گسترده تري داشته باشد و آن اینکه به هنگام جمع آوري اسناد،   کدامیک از اسناد باید 
است که  خوبي  باب  نشست ها  این  گوید.  پاسخ  را  آینده  و  کنوني  سؤال هاي  و  شود،  جمع آوري 
مطالعات اجتماعي به چه اطالعات و داده هایي نیاز دارند که آن محورها ي پژوهشي را پاسخ دهد. 
این همگرایي حوزه هاي مشترك گردآوري اطالعات باعث برقراري و پیوند بین دو حوزه می باشد. 

دكتر محمد جواد مرادي نیا
سخنران بعد آقای دکتر محمد جواد مرادي نیا بود. وی در سخنان خویش اظهار داشت در یک 
دوراني تاریخ شفاهي فقط به نخبگان اختصاص داشت،  و از عوام و مردم و کوچه و بازار را که فکر 
مي کردند حرفي براي گفتن ندارند در تاریخ سازي لحاظ نمي کردند. اما امروز ما در دنیا و ایران 
با موجي مواجه هستیم به سراغ همه اقشار مي رویم و اعتقاد بر این است که آنچه بوجود مي آید 
به اراده و خواست همه اقشار درتمام سطوح مي باشد. برای این منظور چهار مورد مصداقي را به 

عنوان تجربه ارائه مي کنم:
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اولین تجربه خاطرات آیت اهلل پسندیده است. برادر امام )ره( بودند، هفت سال قبل از امام   
متولد شدند و هفت سال بعد از رحلت ایشان از دنیا رفتند. در زماني که انقالب به پیروزي رسید، آن 
زمان اطالعات بسیار مختصري از بنیان گذار جمهوري اسالمي داشتیم، چه در ایران و هم کساني 
که در خارج چشمشان به رهبري انقالب ایران بود. خیلي عالقمند بودند بدانند که رهبر از کدام 
پایگاه اجتماعي،  خانوادگي برخاسته بودند و چه کارنامه و پشتوانه ای داشتند، این مصاحبه توسط 
شیخ محمد حسن رحیمیان که تا سال 1367 -یکسال قبل از فوت امام- رئیس بنیاد شهید بودند 
صورت گرفت. خالصه اي از این مصاحبه در هفته نامه پاسدار اسالم چاپ شد، اما یکی دو سال 
بعد متن کامل آن از طرف دفتر ادبیات انقالب اسالمي در اختیارم قرار گرفت من هم با افزودن 
اطالعات جدیدي که طي گفت و گو با بعضي از آگاهانه محلي و اسناد و مدارك این مجموعه را 
تکمیل کردم. مرحوم آیت اهلل پسندیده رهبري انقالب را بر عهده داشت براي اولین بار روشن کرد 
که خانواده اش، اقامت آن ها،  به چه شغلي مشغول بودند و چه گذشته اي را امام در دوران کودکي 
پشت سر نهادند، همین طور دوران نوجواني با توجه به فراز و نشیب هایي که در زندگي طي نمودند. 
مباحثي که مي توان 90 درصد آن براي اولین بار در جامعه ما منتشر مي شد تا جایي اگر این خاطرات 
منتشر نشده بود هرگز به این اطالعات دسترسي پیدا نمي کردیم. از جمله داستان پي گیري قصاص 
پدر شان بود، یعني زماني که آقاي پسندیده کودك هفت و هشت ساله اي بودند به همراه اعضاي 
خانواده با مصایب و مشکالتي به تهران کوچ مي کنند و در دربار مظفرالدین شاه، اما شاه قاجار به 
سفر فرهنگ رفته بود و محمدعلي میرزا ولیعهد از تبریز در تهران جاي پدر بودند. آقاي پسندیده 
اشاره دارد »در سال 1321 به دادخواهي قتل پدر از خمین به سلطان آباد [اراك امروزي] رفتیم، 
در آنجا شاهزاده جوان مسعود السلطان مسئول بودند، و تصمیم گرفته شده براي پي گیري ماجرا به 

تهران برویم. 
قبل از این که بیایند تهران توسط عبداهلل میرزا حشمت الدوله،  زماني حاکم خمین بود، آقاي 
تهران  عازم  قمري  در سال 1323  و  معمم مي شوند،  نورالدین  آقا  برادر کوچک شان  و  پسندیده 
مي شوند، موقع رفتن با گاري که وسیله بهتر [اسمش یادم نیست] بود، زن ها در آن وسیله سوار 
شدند، حجاب هم داشت چون کسي که قاطر را مي کشید زن ها را نبیند، یعني وسیله دو اتاق داشت 
که بر روي قاطر مي گذاشتند،  یکي از زن ها تنها در یکي و دیگري در اتاق دیگر، و بچه ها را هم 
پیش خود نگه مي داشتند. باقي مردها هم سوار اسب، قاطر و یابو مي شدند. ما با این وسایل یه مدت 
تهران رفتیم و ده روز طول کشید تا به تهران رسیدیم ... »بعد مالقات با عین الدوله صدر اعظم را 
مي نویسد تا مي رسد به آنجایي که دیدار با محمد علي میرزا، »براي دیدنش به امارت گلستان رفتیم، 
محمد علي میرزا دستور داد من و اخوي به حضورش برویم ولي کسي با ما نباشد. رجال دربار همه 
آنجا جمع شده بودند از داالن به خود شمس العماره وارد شدیم، ...« نهایتًا محمد علي میرزا این دو 
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را مي بیند به هر حال دو سید به همراه داشتند و عبا پوشانده بودند. نهایتًا تصمیم بر آن شد که قاتل 
را اعدام کنند و بقیه ماجرا. 

خوب این روایتي است که از طریق تاریخ شفاهي به دست آمده است و در آن عناصر اجزاي   
زیادي دیده مي شود، از نحوۀ مسافرت در آن ایام و نقش زن ها در پي گیري این گونه مسائل، وسائل 
نقلیه آن زمان،  محلي که این ها اقامت داشتند، نحوه دیدار و مالقات با درباریان، اطالعات زیادي 

از این متن در دورۀ تاریخي ایران، مي توان به دست آورد. 

محلي  تاریخ  جایگاه  در  کتاب  این  انقالب«  در  عنوان»خمین  با  است  کتابي  دوم  مصداق 
محور  اولین  کردم  استفاده  روش  سه  از  بنده  محلي  تاریخ  این  پدید آوردن  براي  مي گیرد.  قرار 
براي  بعد احساس کردم حفره هاي زیادي  مشاهدات خودم بود، دوم اسنادي که به دست آوردم، 
نگارش تاریخ محلي خمین در یک دوره خاص )1340ش-1357( وجود دارد. براي جایگزیني این 
جاهاي خالي از روش تاریخ شفاهي استفاده کردم. افرادي که انتخاب کردم موثر،  صاحب نقش و 
تعیین کننده در رخدادهاي آن روز خمین بودند. در آخر کتاب اسامي آوردم که چهل نفر مي باشند 
انقالب و  آنان به همراه مشخصات شغل شان و دیگر مشخصات آن ها هم زمان  که بدون ذکر 
هم در زماني که با آن ها مصاحبه داشتم [مشخصاتشان را ذکر مي کند] مصاحبه شوندگان از اقشار 

متعدد بودند. 
با  بسیارجالب مي باشد.  یافتیم که  از اطالعات دست  به الیه هایي  افراد  این  با  در مصاحبه   
تحلیل هاي جامعه شناسانه و روانشناسانه نتایج خوبي از این ها استخراج خواهد شد. در زمان مانده 
به انقالب،   خیلي از انقالبیون،  به این نتیجه رسیدند که با دست خالي نمي توان با این رژیم مبارزه 
کرد، گروهي به فکر دست یافتن اسلحه بودند، داستان اینکه چه کساني به این فکر کردند، تأمین 
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هزینه، کدامین افراد مامور انجام این کار شدند، نحوه انجام مأموریت، چگونه به کردستان سر مرز 
ایران و عراق رفتند، چه اتفاقاتي براي اینها افتاد، چه کساني بازداشت شدند و آن اسلحه ها چگونه 
به خمین رسید، از این اسلحه ها چه استفاده اي بردند، چند نفر به وسیله این سالح ها ترور شد، نهایتًا 
بعد از پیروزي انقالب چه سرنوشتي پیدا کردند. با تمام جزئیات این مسائل توسط تاریخ شفاهي 
استخراج شده است که گویاي بسیاري از روایت هاست که در این انقالب از چه ابزارهایي استفاده 

شده و چقدر جریانات جدي بوده است. 
شناخت  براي  واقع  در  تاریخ شفاهي  نمود:  اشاره  را  دیگري  نمونه  ادامه  در  مرادي  دکتر   
کتاب  این  در  که  شخصي  رجال شناسی]  خاندان شناسی،  محلي،   [تاریخ  است.  بوده  هم  رجال 
علي  شیخ  »حاج  حجت السالم  مرحوم  مي باشد  انقالب  رهبر  دایي زاده  پرداختیم،  یادنامه  نام  با 
اصغر احمدي خمیني«، مبارز و سختي کشیده و به دلیل انتساب به امام هیچ سمتي نگرفته است. 
استحضار دارید که مرحوم امام در مدرسه رفاه بستگانش را دعوت کردند و آنجا اعالم نمودند از 
امروز به بعد هیچ کدام از شماها به دلیل انتساب با من، حق تصدي هیچ گونه پست و سمتي را 
ندارید. چه توانمند باشید و چه ناتوان، به  دلیل جلوگیري از شائبه پارتي بازي به  دلیل انتساب به 
من، یکي از آن ها این فرد بوده است. ایشان را دیده بودم انسان شجاع و نترس،  درویش مسلک،  
امام  تویسرکان خدمت  انقالب مردم  از  بعد  بودند،  تبعید  تویسرکان  در  افتاده، سال ها  و  متواضع 
رسیدن تا ایشون را براي امام جمعه شهر منصوب کنند. امام فرمودند منصوبان بنده به هیچ وجه 
سمتي را نباید بپذیرند. لذا ایشان تا سال 81 که به مرحوم شدند هیچ گونه سمتي نداشتند. بعد از 
فوت ایشان سعي برآمدیم که این چهره را معرفي کنیم، به همراه مشاهدات،  اسناد و تعداد 18 نفر 
از افرادي که ایشان را مي شناختند مصاحبه کردم. [ذکر اسامي] با استفاده از اطالعات و خاطرات 

این افراد،  در خصوص شخصیت ایشون یک تک نگاري صورت گرفته است. 
وي در ادامه با این عنوان که تاریخ شفاهي با هدف شناخت یک جمعیت و گروه سیاسي مبارز   
اشاره کردند: یکي از جمعیت ها،  جمعیت مؤتلفه اسالمي بودند. قباًل هیئت هاي مؤتلفه نام داشتند. 
هیئت هاي دیني که طبق معمول مي نشستند دور همدیگر مراسم مذهبي داشتند. از ابتداي دهه 40 
اینها با پیوستن به نهضت امام خمیني )ره( حرکت خود را آغاز کردند خصوصا در آن سال ها ي اول 
تا ترور منصور، نقش بسیار برجسته ایي را داشتند. براي چگونگي عملکرد این هیئت، مصاحبه اي با 
9 نفر داشتم که حاصل آن در این کتاب ذکر شد[ذکر اسامي] ... پس این هم یکي از کارکردهاي 

تاریخ شفاهي به منظور شناخت یک جریان سیاسي بود. 
دکتر مرادي نیا در پي جستجو از روایت یک رجال مشروطه به نام »آقاي سید محمد کمره ایي«   
اتفاقات و رخدادهاي  از کودتاي رضاخان سر منشاء  تا بعد  از مشروطه  ایشان بعد  افزودند: دوره 
 ،1379/2/29 روز  در  اینکه  تا  بودم،  ایشان  در خصوص  استنادات  و  مدارك  پي گیر  بود.  مهمي 
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در  تاریخ شفاهي  [کاربرد  کردم.  پیدا  دسترسي  کمره ایي«  فخر جهان  نام »خانم  به  ایشان  نوه  به 
شامل  که  شدیم  مواجه  متعددي  مدارك  و  اسناد  با  فراوان  صحبت هاي  از  بعد  شخصیب یابي]. 
یادداشت هاي روزانه شیخ محمد کمره ایي شدیم که در نتیجه این مصاحبه به دست آمد که کار 
بسیار عالي  بود. ایشان در حقیقت دایره المعارف رجال معاصر ایران به شمار مي آیند. تمام غذاهایي  
که میل مي کردند،  تمامي رجال سیاسي و مطبوعات آن دوران را نوشتند. همه اینها از ثمرات و 

نتایج تاریخ شفاهي در مصاحبه به شمار مي آید.  
در پایان، جلسه با پرسش و پاسخ حاضران ادامه یافت و مدعوین به سؤاالت یکا یک حاضران   
جواب دادند. در پایان خانم فائزه توکلي دبیر جلسه تاکید داشتند که مي بایست هر سازمان یک 
بخش با عنوان تاریخ شفاهي داشته باشد تا دستاوردهاي سازماني هریک از مدیران ثبت و ضبط 

گردد.  
دکتر سعیدي در پاسخ یکی از حاضرین گفت: طرح هاي تاریخ شفاهي عمدتًا به صورت ملي   
انجام مي شود،  حوزه تاریخ شفاهي فقط تاریخي نیست. اتفاقًا تمام بزرگان جامعه شناسي همچون 

ماکس وبر،  مارکس و دیگران هم تاریخي بودند. 
دیگر  هیچ مجموعه  اسناد،   سازمان  به جز  گفت:  سازمان  نقش  در خصوص  دکتر سعیدی   
نمي تواند نقش متولی را بازي کند،  سازمان باید به صورت الیحه در برنامه هاي ششم فعالیت خود 

را قانونمند کند. 

گزارش دوم: 
دكتر مرتضی میردار1*: »عملکرد تاریخ شفاهی انقالب اسالمی«

در  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اسناد  پژوهشکده   94/11/13 تاریخ  در  را  نشست  این 
و هفتمین  سی  بزرگداشت  مناسبت  به  و  ایران  انقالب  اسالمی  تاریخ شفاهی  مباحث  خصوص 
سال پیروزی انقالب برگزار کرد و آقای غالمرضا عزیزی رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و جمعی دیگر از پژوهشگران و دست اندرکاران تاریخ شفاهی 
و عالقمندان به تاریخ معاصر حضور داشتند. در این نشست عالوه بر اینکه به مباحث مصداقی 
تاریخ شفاهی انقالب اسالمی اشاره شد حضار با وظایف مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران نیز آشنا 
در البه الی سؤاالت حاضران مطرح  تاریخ شفاهی هم  در  آسیب های موجود  و  شدند. مشکالت 

گردید.

1. * مرتضی میردار معاون تاریخ شفاهی 

مرکز اسناد انقالب اسالمی
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»بسم اهلل الرحمن الرحیم.
عرصه های  در  تاریخ شفاهی  آسیب پذیری  مباحث  به  ابتدا  فجر،  دهه  مبارك  ایام  تبریک  ضمن 

مختلف بپردازیم و بعد راه کار پیشنهادی خدمتتان عرض می شود.
در حوزه تاریخ شفاهی ابتداء غفلتی از نیروهای مذهبی در کار صورت گرفت که نیاز به بررسی   
دارد. خصوصًا از جانب افرادی که باورها و اعتقادات عمیقی دارند که همین االن هم مهمترین 
چالش به حساب مي آید. اینکه از بیان خاطرات و نوشتن آن شانه خالی می نمودند و با این اعتقاد 
که ما برای رضای خدا حرکت کردیم و نیازی به بازگویی آن نمی باشد. ما در جنگ از این نوع 
افراد کم نداشتیم و حاضر با مصاحبه نمی شدند و می گفتند ما به کشور و ملت اداء دین کردیم. لذا 
این نگاه عمیق و باورمند وجود دارد و این خود باعث می شود در تاریخ شفاهی انقالب چند آسیب 

داشته باشیم.
در حوزه تاریخ شفاهی برخورد می کنیم که بعضی افراد کارهای نکرده را به نام خودشان ثبت   
مي کنند. به عنوان مثال، تقریبًا دو سال پیش، تلویزیون مستندي در خصوص حادثه طبس پخش 
کرده بود و با کسي مصاحبه کرده بودند که خودش را فرمانده سپاه طبس معرفی کرد. بالفاصله دو 
روز بعد حاج آقاي حیدري امام جماعت مسجد جامع طبس در خصوص این مصاحبه اعتراضی وارد 
نمود بر این استدالل که اصاًل آن مقطع سپاهي شکل نگرفته بود تا اینکه فرماندهی وجود داشته 
باشد! از طرفی هم کسانی وجود دارند که کار انجام شده خودشان را کتمان مي کنند و در این میان 
وقتی فضایی باز برای تاریخ شفاهی می بینند صحبت های غیر مستند را مطرح کرده و در این میان 
تا کسي بیاید صحت و سقم آن را ثابت کند زمانی را طی کرده و کسي هم دنبال دردسرش نیست 
که به عنوان محقق ببینند راست یا دروغ بوده است. بنابراین پژوهشگران تاریخ شفاهي، نباید هر 
چیزي را ضبط بکنند و جایي آن را منتشر نمایند، نتیجه آن می شود که نسل بعدي ما باید کلي 

تالش بکنند تا ببیند که این روایت جعلي است.
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مطلب بعدی اینکه کسانی که در حوزه تاریخ شفاهی فعالیت می کنند باید ادبیات، فرهنگ و   
زیستن با طبقه روحانی را یاد بگیرند زیرا از آنجایی که بخشی از تاریخ انقالب اسالمی در همین 
طبقه گنجانده می شود لذا باید نوع ارتباط با این آقایان را بلد باشیم تا این قشر بتوانند به ما اعتماد 
کنند. مثاًل در یکی از جمالت امام در سال 67، روایت شده است که فرمودند: »من زماني در دهه 
سي درس فلسفه مي گفتم و یک عده اي مي آمدند به من حمله می کردند و ظرف آقا مصطفي را 
آب مي کشیدند چرا که این پسرهای آقاي خمیني می باشند و ایشان هم فلسفه درس مي دهد«. این 
نکات را امام گذري مطرح مي نمودند و وظیفه ما بود که برویم کنکاش بکنیم که این جریان در 
حوزه علمیه قم چي بوده و کي بوده است. تا این مصادیق را استخراج کنیم. در این بخش، معموال 
علماء و روحانیون خصوصا کساني که کسوت علمي و دیني دارند کمتر رغبت مي کنند وارد شوند، 
روی این حساب مشقت های منحصر بر خودش را دارد. خواهرانی را که در حوزه تاریخ شفاهی کار 
می کنند که هیچ وقت سراغ روحانیون نمی روند به دلیل همان نوع ارتباطی که اشاره کردیم. لذا 
باید شخصی همچون خودشان باشید یا فرهنگ اینها را خوب بشناسید. مرکز اسناد این دسته از 
خاطرات این افراد را از سال های 41-53 را ثبت کردیم. خیلي ها را هم نتوانستیم ضبط کنیم. چرا 
مهم ترین کار و مسئله در حوزه تاریخ شفاهي، سرمایه ایي به نام »سرمایه اعتماد« وجود دارد. تا این 
طیف به ما اعتماد نکنند هیچ کس چه در قالب شخصیت روحاني، یا دانشگاهي و چه بازاري باشد 
کار پیش نمي رود. یا وقتي که من با آقاي »آیت اهلل نور مفیدي« در گرگان ارتباط مي گرفتیم، همان 
روز هم با »آیت اهلل طاهري« هم ارتباط داشتم، اینها از لحاظ سیاسي دو قطب مخالف سرسخت 
هم هستند، اصال بروز ندادم که خاطرات آن فرد مقابل را در دست دارم و ضبط مي کنم چرا که 
به محض شنیدن شما را از خودشان دور مي کنند. همیشه حواس ما به راوي ها باشد، ذائقه آنان را 
بسنجیم، ببینیم از چه چیزي خوشایند دارند، لذا در حرف زدن با این نوع افراد احتیاط بکنید و راز 
نگهدارشان باشید. در مورد آدم هایي صحبت کنید که با آن ها هم فکر هستند. و بعد شما را ارزیابي 
مي کنند تا مورد اعتمادش قرار گیرید. بعضي اوقات براي ارتباط با افراد خودمان تماس نمي گیریم 
و با واسطه ورود مي کنیم تا به توفیقات کار دست یابید. شما باید در کارهایتان سنگ صبور باشید 
تا قلقلک سیاسي به شما وارد نشود، و پشت کسي در نزد راوي حرفي نزنید چون غیر قابل اعتماد 
مي شوید. این خاطرات و مصادیق نه تنها در تاریخ  شفاهي بلکه در حوزه سیاست گذاري هم به درد 

مي خورد.
تاریخ  مي توانستید  اگر  )ره(:»شما  امام  فرمایشات  از  پیروی  با  اسالمی  انقالب  اسناد  مرکز   
در خور  کاري  کنید،  مردم ضبط  توده هاي  زبان  از  گوناگون  و حاوي مطالب  فیلم  مستند، صدا، 
تحسین درتاریخ انقالب کردید« که منوط به بخشي از نگاه امام و اینکه حواس ایشان به جریان 
تاریخ نگاري وجود دارد. لذا می بایست تالش نمائیم به حوزه تاریخ نگاري و تاریخ شفاهی نهضت 
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اسالمی، پیدایش انقالب و جریانات مستمری که منجر به پیروزی آن گشته است، بپردازیم. دراین 
راستا مرکز اسناد انقالب اسالمی، خاطراتي از فدائیان اسالم که در بیست سال پیش حیات داشتند 
یعنی بعد از سال چهل و یک تا چهل و سه هم زمان با آغاز نهضت اسالمي را فراهم نمائیم. همه 
این موارد همان طوری که عرض شد با سرمایه اعتماد پیش می رود. مسئله بعدی که اینجا مهم 
است »بیوگرافی« در هنگام مصاحبه با افراد است. فکر نکنیم بیوگرافي ارزش ندارد زیرا اگر در 
حوزه مطبوعات و رسانه ها بررسی کنیم، مي بینیم آن ها خیلی وقت ها برای یک بیوگرافی به دنبال 
بود،  نمونه در سال هاي 87، بحث قتل هاي زنجیره اي که مطرح  به عنوان  یک عکس هستند. 
مطبوعات از سعید امامي یک عکس یا بیوگرافي نداشتند. فقط یک فیلم سخنراني او را در همدان 
یافتند و آن هم کیفیت نداشت و عکسي از آن در آوردند، پس متوجه مهم بودن آن می شویم. لذا 
در این مرحله مرکز اسناد از سال های41-43 از خاطرات و چهره هاي مسئولین عکس جمع آوری 

نمود.
فعالیت های  از  است. یکی  تاریخی  در موضوعات  تاریخ شفاهی  توافق  و  اجماع  دیگر  مسئله 
مرکز اسناد، بخشي از پانزده خرداد یعني از تبعید امام تا پیروزي انقالب که چند شاخه مي شوند، 
هم  بخشي  و  مختلف  جمعیت هاي  مؤتلفه،  ملل،  حزب  همچون  مذهبي  و  دیني  جریان هاي 
جنبش هاي دانشجویي کشور که از سال هاي چهل و شش به بعد تا تقریبًا دهه پنجاه، خمیر مایه 
جنبش دانشجویي، جریان و اندیشه هاي چپ و جریان های دیني و انقالبي از سال پنجاه به بعد 
هست که کم کم در دانشگاه هاي مختلف اتفاق مي افتد که در واقع جنبش دانشجویي رهبران آن 
نیروهای مذهبي در دانشگاه هاي مختلف را شامل می شوند. در این دوره به سراغ زندانیان سیاسي 
بعد از انقالب آن هایي که به اندازه بضاعت ما که توانستیم اعتماد کسب بکنیم می رویم. در اینجا 
باز مشکل بی اعتمادی وجود دارد و با اینکه دعوتشان می کنید باز عدم همکاری او را هم می بینید 
ولي شما بنابر جنس کارتان اعتماد مي کنید. لذا آدم ها را نباید در تاریخ شفاهي همین طوري رهاشان 
بکنید. لذا اگر کسي احساس مي کنید خاطره ایي، حرفي، سخني و حدیثي دارد، به هر نحو ممکن 
باید تالش بکنیم آن را ثبت کنیم. حاال این مرحله بستگي به هنر بچه های تاریخ شفاهی است که 
چه جوري نگهش داریم و نباید به راحتي از اینها عبور کنیم. ما باید در خاطرات به یک توافقي 
برسیم. چرا که در جریان مصاحبه با این نوع افراد و زنده کردن خاطراتشان، امکان دارد برای من 
مصاحبه کننده از نوع فرهنگ زیست، آداب و معاشرت آنان، مباحث فکری و یا کتاب های آنان شاید 
هم برای ما عادی جلوه دهد. ولی وقتي جواني که در دهه هاي اخیر به سراغ اینها مي روند باز دنبال 
این حرف ها و غیره ... هست، پس می بینیم در تاریخ شفاهي دلبستگي وجود ندارد، جزیره اي عمل 
مي کنیم، جایي که باید هماهنگي ایجاد شود، نیست. مصاحبه هاي این افراد جدید ورود همان تکرار 
تجربیات من و امثال ما که موجبات مالل آوري را برای محققان بوجود می آورد. یکی از مشکالتی 
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که در این حوزه )تاریخ شفاهی( وجود دارد این است که همه کارها در تهران متمرکز شده و بعضي 
مراکز استان ها که از نقاط دور دست فاصله داریم و خیلي از حرف ها و سخن هایي که بایستي ثبت 
شود امکان نیست لذا باید فضایی مهیا گردد که به کمک ما بیایند. باید کمبودهای ناشی از آن را 
برطرف کنیم و افرادی جذب شوند که انگیزه انجام این کارها را داشته باشند. دیگر از مشکالت 
در حوزه تاریخ شفاهی آن است که ما معموال با افرادی برخورد می کنیم اطالعات زیادی دارند ولی 
نمی توانند حرف بزنند، برای این کار هم باید چاره ای اندیشید و فرمولی را پیاده کنیم. مثاًل جلسات 
با حضور دوستان، خانواده و رفقایش برگزار کنیم تا جمع شوند و در یادآوری مطالب  هم روایی 

نقش داشته باشند، اینها مواردی هستند که نباید به آسانی ازکنار آن ها بگذریم و رهایشان کنیم.
به صورت  که  است  این  است  یافته  رواج  که  مسائلی  از  یکی  امروزه  تاریخ نگاری  دوره  در   
گزینشی حوادث را ورق می زنند مثل کاری که روزنامه ها می کنند و این خود باعث می شود بعضی 
وقایع به حاشیه کشیده شود. شما وقتی وقایع 56 تا پیروزی انقالب را امروز بخواهیم ورق بزنیم، 
این گزینش گراها چه کسانی هستند  به سمت گزینش مطالب هدایت می شویم، حال  ناخوداگاه 
که عمدتًا روزنامه نگار می باشند. بعد وقتی من و شمای مورخ و تاریخ نگار به سمت آن ها می رویم 
نواقصی را مشاهده می کنیم که نشان می دهد جریان انقالب عمومی خوب به تصویر کشیده نشده، 
فقط آنهایی که نقش سازماندهی را داشتند جریانات را به نفع خودشان مصادره می کنند در حالی که 
در این دوره از پیر و جوان و اقشار مختلف نقش پررنگ تری مشاهده می کنیم که کم رنگ نشان 
داده می شود و نهایتًا قدرت مردمی را غافل می دانند و اینجاست که وظیفه ما طبق فرمایشات امام 
راحل است که باید به سراغ آدم هایی برویم که کم رنگ شده اند. همین طور کسانی که در سال های 
چهل و سه تا پنجاه و هفت در نجف تشریف داشتند، یا جنبش دانشجویان خارج از کشور، نیروهای 
چپ و مارکسیستی، نیروهای مذهبی و انجمن اسالمی و یا حتی ازکسانی که به همراه امام در 

پاریس بودند که تا حد بضاعت توانستیم با عنصر »اعتماد « مجموعه ای را جمع آوری کنیم.
یکي از مطالبي که در ادامه کار باید بدان توجه داشته باشیم و به آن تاکید مجدد دارم همان   
بحث اعتماد و در کنار آن مستقل و بی حاشیه بودن شخصیت مصاحبه کننده و یا دست اندرکاران 
تاریخ شفاهی است. براي مصاحبه ها با افراد باید راه هاي متعدد را بیابیم و استفاده کنیم. مثاًل در 
خصوص مسجد هامبورگ، از زمان آیت اهلل بروجردي که تأسیس شده است، اولین کسي که آنجا 
مي رود پدر آقاي محمدي گلپایگاني بود، در دورۀ قبل از انقالب آقاي »خاتمي« هم بودند. حاال 
از طرفي  باید بکنید؟  به خاطر بعضي مالحظات سیاسي چه کار  بعد رئیس جمهور شدند،  ایشان 
نمي توان حذف کرد. وقتي مي خواهید ارتباط برقرار کنید با بعضي معذوریت هاي سیاسي مواجه 
می شویم. باید خیلي از این ظرفیت هاي سیاسي آدم ها استفاده بکنیم، ولي همراهیشان نکنیم. خوب 
با آقاي خاتمي نشستیم گفت و گو کردیم. ما هم گفتیم شفاهي کار و تاریخي هستیم، شما هم در 
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خصوص مسجد هامبورگ صحبت کنید و چند سالي که با شهید بهشتي آلمان بودید. لذا نباید در 
این راستا ما تاریخ شفاهي ها در خدمت افراد سیاسي باشیم و از طرفي هم اینان طوری رفتار کنیم 

که به ما اعتماد بکنند.

کسانی که در حوزه تاریخ شفاهي فعالیت می کنند نباید همچون رسانه ها خداحافظي کنیم و   
آن  را تمام شده بدانیم، ارتباطات را قطع نکنید. چرا که وقتي زمان مي گذرد در بسیاري از موارد 
ما را مورد محک و آزمایش قرار می دهند، امکان دارد دوباره درخواست همکاري و گفت و گو را 
بدهند. لذا با کسي که مصاحبه مي کني باید تا لحظه وداع از این دنیا هم با وي ارتباط داشته باشید. 
مثاًل آقاي »آل طعمه«، از بازاریان عراقي که مدتي در ایران بود و تا لحظه ای که دار فانی را وداع 
گفت. و یا »علي محمد وکیلي قومي«، متولي حضرت معصومه سالم اهلل که اطالعات زیادي داریم 
که در جریان خرداد 15 و زندان رفتن وی، بعد از تیرگي با شاه از تولیت برداشته مي شوند و آقاي 
مشکوه بر عهده مي گیرد. منظورم از ذکر این مصادق آن است که با راوي ها ارتباط را قطع نکنید. 
از طرفي هم به کسي تعهد ندهید چون جایي که کار مي کنید محدودیت هایي دارید، روي این 
حساب قول ندهید؛ بعد آن وقت مطالباتش باال مي رود و شما یک فرد بد قول، شناخته مي شوید 
چرا چون تعهد دادید و این خود بزرگترین آسیب براي تاریخ شفاهي و محقق به شمار مي آید. در 
ارائه متن به راوي، اول اینکه بستگي به نوع توافق شما است. اگر خودتون مصدر تصمیم گیری 
هستید که هیچ، ولي موقعي که از طرف سازمان هستید، در اینجا هماهنگي با مدیر مربوط الزم 
مي باشد. لذا باید با راوي از قبل صحبت شود که تهعد زیاد از حیطه خودتون نداده باشید. آن وقت 
بي اعتمادي شکل مي گیرد. لذا بدانیم که با قول و قرارمان در عین اینکه زندگي مي کنیم، پژوهش 
هم مي کنیم. شما در ارتباط با دیگران که سروکار دارید به عنوان محقق باید محاسن ومعایب این 
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کار را گوشزد کنیم، غیر از این یک نوع کوتاهي محسوب مي شود.
بخشی از فعالیت ما پس از پیروزی انقالب و کابینه های مختلف، دوره جنگ تحمیلی- البته   
جنگ را کمتر کار کردیم- همه موارد را چه راست و چه دروغ ضبط و ثبت نمودیم. از جمله با آقای 
سحابی، مهندس بازرگان، فرماندهان جنگی که قبل از انقالب هم فعالیت سیاسی و مذهبی داشتند 
و یا دیپلمات ها هم همینطور مصاحبه داریم. در خصوص وظایف دیپلمات ها و فرماندهان جنگی 
فرمانده  باشیم. یکي  این دو غافل  بین وظایف  نباید  وقتي در فضاي مطبوعات کشیده مي شود 
جنگي و یکي هم دیپلمات در قالب مذاکره و صلح، در مصاحبه هاي پایان جنگ، اینها کاماًل مشهود 
و ملموس بوده لذا در تاریخ شفاهي دنبال محکومیت کسي نیستیم ما دنبال واقعه و اصل پژوهش 
هستیم. خوشبختانه در این دوره نسبت به ده و پانزده سال پیش همه هوشیار شدند، این براي ما 
بزرگترین دستاورد است. شما فکر نکنید حاال بعضي ها مصاحبه مي کنند و مي گویند بماند براي 
تاریخ، مثاًل آقاي رئیس جمهور قبل از این که انتخاب شوند چندین ساعت با هم گفت و گو کردیم. 
این صحبت ها در بین حاکمان و حاکمیت را چه کسی آنان را متوجه اهمیت آن )تاریخ شفاهی( 
نموده است، این در حقیقت حرکت الك پشتي ما تاریخ شفاهي کارها بود که هیچ کس از ما حمایت 
نمي کند. خودمان هستیم که باید با عاشقي و دلسوختگي که داریم کار را جلو ببریم. این کلیتي بود 

که از مرکز اسناد انقالب اسالمي ایران، گزارشي بود که خدمت دوستان ارائه کردیم.

گزارش سوم:
سخنرانی آقای مرتضی رسولی پور

برگزاری نشست تخصصی تاریخ شفاهی و انقالب اسالمی توسط پژوهشکده اسناد سازمان اسناد 
و  دوم«  پهلوی  »علل سقوط  محوریت  بر  اسالمی،  انقالب  سالروز  مناسبت  به  ملی  کتابخانه  و 
 94/11/12 مورخ  یکشنبه  روز  در  تاریخ شفاهی،  پژوهشگر  رسولی پور  مرتضی  آقای  سخنرانی 
واقع در سالن سخنرانی دکتر پرهام برگزار گردید. در این نشست آقای غالمرضا عزیزی رئیس 
پژوهشکده اسناد و جمع کثیری از پژوهشگران و عالقمندان به تاریخ معاصر حضور داشتند. این 
جلسه با دبیری سرکار خانم حوریه سعیدی کارشناس تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشکده اسناد، 
بر محور پرسش و پاسخ و بیان نظری روایت های تاریخ شفاهی وقایع تاریخ معاصر عصر پهلوی 

دوم تا ظهور انقالب اسالمی، به مدت 190 دقیقه به طول انجامید.
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مرتضی رسولی پور: »بسم اهلل الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ایام فرارسیدن پیروزی انقالب   
اسالمی، به خصوص از این جهت که فرصت بازنگری و مرور بر اتفاقاتی که در سی و هفت سال 
پیش در کشور ما شکل گرفت. منتهي قبل از هر چیز چند نکته را به عنوان مقدمه می بایست عرض 
کنم. اول اینکه ما به عنوان یک سنت پژوهشي، کار خودمان را با یک و دو سئوال آغاز مي کنیم. 
چون مي دانید، هر تحقیقي مبتني بر سؤال است. اهمیت پرسش در پژوهش اهم از پژوهش هاي 
تاریخي و سایر پژوهش ها، یک اهمیت به ذات است، یعني اگر ما پرسش نکنیم، پرسش به سراغ ما 
مي آید و محققان بنا به پرسش هایي که در ذهنشان هست، نتایج متفاوتي به دست می آورند. دومین 
نکته این است که هر قدر به رخداد نزدیک باشیم، شناخت ما از واقعه بیشتر است. در نگاه مدرن 
امروز نقطه عکس مد نظر است، یعنی ما هر قدر به رخداد نزدیک تر باشیم شناخت ما از جزئیات آن 
واقعه بیشتر است اما در کلیات این گونه نیست. یعني نگاه به رخداد به مرور زمان، عمق بیشتري 
پیدا مي کند. مثاًل چون ما مسلمان هستیم و شیعه، همه با واقعه عاشورا آشنا هستند. این واقعه 
در صد یا دویست سال پیش هم براي جامعه ما خیلي حائز اهمیت بوده است، اما نگاهي که در 
دهه چهل، به واقعه عاشورا شد متفاوت بود از نگاهي که قبال بود، یعني مرحوم شریعتي، مطهري، 
صالحي نجف آبادي و دیگران عناصري را از این رخداد استخراج کردند، که توانست یک اسالم 
انقالبي را به جامعه ارائه بدهند، در سال هاي جنگ سردي که رویکردي مارکسیستي، رویکرد غالب 
بود، مسلمان ها و در واقع روشنفکران دیني- حاال این تعبیر را از سر تسامح مي گوئیم-در صدد این 
بودند با تکیه بر عناصري همچون شهادت و انتظار، از درون این رخدادها استخراج کنند و جامعه 
متحول شوند کما اینکه موفق شدند از نفوذ فزاینده و خزنده کمونیسم در ایران جلوگیري کنند. 

بنابراین اینکه ما این قدر روي سؤال تاکید مي کنیم، مولوي هم اشاره دارد:
هم سؤال از علم خیزد هم جواب همچو خار و گل که از آب است و خاك
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لذا تحقیق بدون پرسش معني ندارد.»کالین وود« مورخ و فیلسوف معاصر به نقل از یک مورخ   
قرن نوزدهمي به نام »وورك اکتون«، جمله جالبي دارد، به مورخین این توصیه را مي کرد: »که 
همواره در مسائل تحقیق بکنید نه در دوره ها«، به همین منظور من دو سؤال مطرح مي کنم، بعد 
از دوستان مي خواهم در خصوص این سؤاالت فکر کنند، تا با هم گفت و گو کنیم، سؤال این است 
که آیا انقالب اسالمي امر اجتناب ناپذیري بود یا نه؟ مي خواهیم بررسي کنیم و شواهد سخن ما را 

از البه الي خاطراتي که دیگران گفتند و نوشتند به دست آوریم.
سؤال دوم، اگر یک رژیم سیاسي فاقد مشروعیت بود بدان معني است که وقوع انقالب را   
اجتناب ناپذیر بدانیم؛ بحث بر سر این نیست که ریشه هاي مشروعیت در چیست؟ سخني است که 
مي شود در مورد آن حرف هاي زیادي زد، اما به هر حال در هر جامعه ایي یک توافق و اجماع نظري 
در باب مشروعیت یک حکومت وجود دارد. سخن این است که آیا حکومتي اگر فاقد مشروعیت 

بود در آن آیا انقالب حتمي است یا نه؟
این پژوهشگر تاریخ شفاهی در ادامه افزود: خوب طبیعي است که ما نمي توانیم و حق نداریم   
بر اندام یک رخداد بزرگي همانند »انقالب اسالمي«، یک جامه تنگ و واحدي بپوشانیم، و تفسیر 
امري  دیگري،  معتبر  و  اصیل  رخداد  مثل هر  اسالمي هم  انقالب  تفسیر  ارائه دهیم.  را  واحدي 
مجهول است و اتفاقا چند مجهولي است. به سادگي نمي توان موضوع را تقلیل به یک عامل داد. 
انقالب  بحث  در  به خصوص  و  تاریخي  پژوهش هاي  در  که  است  از خطاهایي  هم  انگاري  ذات  
اسالمي زیاد صورت گرفته است. این هم یک خطاي فاحشي دیگر است. بنابراین شناخت انقالب 
اسالمي مستلزم فهم کلي این فرایندها است. اینکه جامعه ما چه سیر تکویني و تکاملي را داشته 
تدوین  ما در  نیست. چرا که کار مشکلي مي باشد، چون  به آن، مسئله کوچکي  است و رسیدن 
تاریخ نگاري با ضعف هاي زیادي روبرو هستیم. مهم ترین این ضعف ها این است که ما هنوز یک 
هم  نظریه پردازي  کرسي هاي  چون  نداریم ؛  تاریخي  روش شناسي  یک  بر  مبتني  نظري  دستگاه 
در دانشگاه ها بوجود نیامده است. بنابراین در زمینه فلسفه تاریخ گرفتار هستیم و مشکل داریم. 
اجماع  و  وفاق  باشیم،  داشته  رخداد  یک  از  متعدد  تفسیرهاي  ما  که  شده  موجب  مسئله  همین 
نظر نداریم، از طرفي ما مي دانیم که به هر حال هر پژوهش تاریخي از دو رکن اساسي تشکیل 
مي شود: یکي تبیین چگونگي یک رخداد و دیگري تبیین چرایي آن مي باشد. خوشبختانه در تبیین 
چرایي  تبیین  در  اما  است.  شده  برداشته  مثبتي  گام هاي  اسالمي،  انقالب  رخدادهاي  چگونگي 
انقالب، مشکالتي داریم و اینها به حدي است که بایستي از علوم دیگر همچون حوزه هاي علوم 

انساني که ماهیت میان رشته ایي دارند بیشتر استفاده کنیم.
خوب در تحلیل رخدادها ما با چند رویکرد مواجه هستیم؛ یکي رویکرد مارکسیستي، رویکرد   
مبتني بر دیدگاه مستشرقین است که نمي شود اینها را در یک صف واحد قرار داد، البته بعضي ها 
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دلسوزانه نه با نگاه استعماري به تعبیر رخدادها پرداختند، بعضي ها نگاه استعماري داشتند. دیدگاه 
دیگر مبتني بر توطئه انگاري است. این سه رویکرد را من احصاء کردم. بنابراین شایسته است که 
ما در چند سطح موضوع را بررسي کنیم؛ یکي سطح شخصي- رواني است، یعني مثاًل روانشناسي 
شاه را به عنوان یک انسان بررسي کند، اساسًا چه شخصیتی داشته است خیلي ها در این موضوع 
کار کردند. مرحوم مهندس بازرگان در اوایل انقالب مي گفت: »انقالب یک حامل بیشتر نداشت«، 
اتفاقًا االن هم خیلي روي این مسئله حساسیت وجود دارد، مشاهده مي شود که ضعف شاه و درست 
بیائیم  نقطه مقابل آن شخصیت رهبر انقالب هست. خوب سطح دیگر تحلیل این است که ما 
روي گروه ها و احزاب کار کنیم و فعالیت اینها را ببینیم، در سطح ملي، منطقه  و نظام بین الملل 
هم نگاه بیندازیم. چون ایران به عکس دیگر کشورها، کشوري است که در تحوالت دنیا، به خاطر 
موقعیت جغرافیایی اش، تأثیر و تأثر مي پذیرد. شما مشاهده می کنید موقعي که انقالب مي شود، به 
طور کلي کادر دیپلماسي آمریکا حداقل در تمام خاورمیانه تغییر مي کند، براي اینکه تا قبل از آن، 
دیپلمات هاي امریکایي در منطقه، افرادي مانند دکتر شریعتي و افکارشان را نمي شناختند ولي وقتي 
انقالب اسالمي مطرح مي شود حاال باید ماموراني در منطقه گسیل شوند که شناخت خوبي داشته 
باشند. براي آمریکا خیلي مهم است چرا که بازیگران عرصه سیاست تغییر کردند. در داخل کشور 

ما اگر تغییری صورت بگیرد انعکاس آن را هم در نظام بین الملل می بینیم.
حاال دو مدل کلي- قبال از رویکردها گفتم- براي تحلیل وجود دارد: یک مدل تحلیل این   
است که رخداد انقالب اسالمي را مبتني بر اسناد بیروني ببینیم، یعني این نگاه از قدیم بوده است، 
یعني فرض کنیم افرادي همچون »آقاي علي میر فطروس«، از نویسنده هاي قبل از انقالب خیلي 
ضد دین و ضد اسالم بود، یا »میرزا آقاخان کرماني«، که این دو به شدت در تاریخ نگاري خود از 
اسناد پیروي مي کردند، وقتي مي خواهند هویت جامعه ایراني را تحلیل بکنند، معتقدند حمله اعراب 
به ایران، هویت ما را دستخوش یک دگرگوني اساسي قرار داده است. البته نویسنده هاي قبل از 
انقالب ما هم همچون »آقاي محمد رضا فشایي«، که روي حمله مغول تاکید دارند، یا »ادوارد 
از پدیده استعمار، سخن مي گوید.کتاب »شرق شناسي« وي، واقعا خواندني است،  سعید«، خیلي 
مدل تحویل و تحقیق آن هم مبتنی بر نوعی اسناد بیروني است.»حسین االبتاث« کتاب »اسطوره 
و بومی تنبل« او هم به انگاره هایی که استعمار گران برای جوامع شرقی طراحی کردند، خیلی روی 
آن ها تأکید می کند. به »آقای جالل آل احمد« و اخیراً به نوعی »آزاد آرمکی« به نوعی محقق و 
جامعه شناس هستند، که اینها همگی در تحقیقاتشان اسناد بیرونی دارنند، از این دست افراد البته 

باز وجود دارند.
نقطه مقابلشان کسانی که مسایل را بر اساس درك روحیات جامعه خودمان شخص شاه و   
صاحب منصبان رژیم گذشته از صدر تا ذیل تا آن اندازه که من می دانم تقریبا از دربار تا وزراء 
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خالصه  کردند.  مبتنی  هم  بیرونی  اسناد  اساس  بر  را  خودشان  تحلیل  مدل  حدودی  تا  بگیریم 
تراشیدند  خارجی  مقصر  یک  اسالمی  انقالب  برای  افراد  از  طیف  این  است؟  چی  آن ها  سخن 
با این استدالل که رژیم پهلوی به دنبال افزایش نفوذ در منطقه و پس از افزایش چهار و پنج 
برابری قیمت نفت موفق شد در زمینه بهبود و رفاه عمومی در داخل و همچنین افزایش قدرت 
تصمیم گیری در سطح منطقه، موقعیت مناسبی را در مقایسه با سایر دولت ها به  دست آورند درست 
بیرون رفتن  از  بعد  یعنی دو سه سال  را می گفتند. شاه در سال 1973میالدی  این  نبود؟  یا  بود 
انگلیسی ها از منطقه خلیج فارس، یک نطق خیلی مهمی علیه شرکت های بزرگ نفتی کرد و آن ها 
را تهدید نمود به اینکه اگر آن ها شرایط ما را نپذیرند قرارداد فروش نفت به کنسرسیوم را از سال 
1979 میالدی به بعد تمدید نمی کنیم و به طور مستقیم، خود فرآورده های نفتی در سراسر دنیا را در 
اختیار مصرف کننده ها قرار می دهیم. حرکات و سخنان غرور آمیز شاه مثاًل چشم آبی ها باید بیایند 
از ما یاد بگیرند، یا در خاطرات آقای»علم« مالحظه کنید می بینید جایی ایشان به شاه می گوید که 
اخیراً با چند تن از نمایندگان دولت ایتالیا صحبت می کردم، می گفتند که اعلیحضرت خیلی منویات 
و دیدگاه های مترقی در حل و فصل مناقشات بین المللی دارند. شاه هم می گوید که من همیشه 
گفتم اینها می توانند از دیدگاه ما استفاده کنند و من مضایقه نمی کنم، حاضر هستم که تجربیات 
خودم را در اختیارشان قرار دهم. شاه ایران نسبت به رهبران سیاسی یک نوع غرورخاصی را پیدا 
به نوعی منعکس می کند.  را در خاطرات و دست نوشته هایش  این موضوع  آقای علم  بود.  کرده 
خوب این مسئله به خصوص برای انگلیسی ها که سهم عمده ای در کنسرسیوم داشتند، طبیعی 
است که این سخن شاه برای آن ها پذیرفتنی نبود ولی مجبور بودند که این طعنه ها را بشنوند و 
چاره ای هم جز کنا رآمدن با وی نداشتند و مترصد زمانی بودند که حساب های خودشان را با وی 
تصویه نمایند. این دیدگاه که عرض می کنم از سوی شاه و صاحب منصبان رژیم گذشته است. چه 
اتفاقی افتاد که آن ها توانستند این فرصت تسویه حساب را به دست آورند. آبان سال 55 بود، یعنی 
روی کار آمدن کارتر، این اتفاق مهمی بود که گفته می شود که مخالفین توانستند زهر خودشان 
را بزنند. مطابق این نظر تا سال 55- بخشی از سخنانشان البته درست است- نشانه ایی از اینکه 
ممکن است ایران دچار آشوب شود وجود ندارد. اوضاع اقتصادی بسیار رضایت بخش بود، درآمد 
سرانه پس از افزایش نفت به سرعت باال رفته بود، یک طبقه متوسط 70 درصدی در جامعه ایجاد 
شده بود. نه تنها بیکاری وجود نداشت، بلکه چند میلیون افغانی، فلیپینی و کره ایی به ایران آمدند 
تا کار کنند و پول بگیرند. گروه های چریکی به شدت سرکوب شده بودند، روحانیون مخالف در 
زندان ها به سر می بردند و یا تبعید شده بودند، بنابراین فعالیت چشمگیری نداشتند. نهضت آزادی 
و جبهه ملی در خانه های خود خزیده بودند و کشور از لحاظ امنیتی وضعیتی به مراتب بهتر از 
سال های قبل داشت البته نارضایتی هایی هم وجود داشت. خاطرات آقای »پرویز ثابتی« به نظرم 
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خیلی حائز اهمیت است. صرف نظر از اینکه تنظیم کننده و تدوین کننده سخن را از محتوای خودش 
انداخته با گزافه گویی و پانوشت های خیلی مطول زائد آورده است، اما سخن پرویز ثابتی قابل تأمل 
است. اختالفات طبقاتی البته بیشتر شده بود عناصرچپ به  طور طبیعی، فضای سیاسی کشور را 
آزاد نمی دیدند چون خودشان در امور مشارکت نداشتند ولیکن هیچ یک از عوامل منفی به درجه ای 
نبود که منجر به انقالب شود. چرا که مخالفان رژیم پهلوی- مطابق یادداشت های این افراد- در 
حدود 3 درصد کل جامعه ایران را تشکیل می دهند. با انتخاب کارتر به ریاست جمهوری آمریکا در 
آبان 55 و اظهاراتی که او در جریان مبارزات انتخاباتی بر ضد رژیم شاه کرد که البته این سخن 
درست نیست، برای اینکه کارتر هیچ وقت علیه رژیم شاه سخن نگفت دوره، دوره جنگ سرد بود 
و سخن کارتر بیشتر شامل کشورهای بلوك شرق را تحت الشعاع قرار می داد و بحث فضای آزاد در 
آن کشورها بود. شاه از صحبت های کارتر اشتباه برداشت نمود، وحشت در داخل حکومت ایران زیاد 
شد.در صورتی که مد نظر کارتر ایران نبود. من همچین نشانه ایی را اصال نمی بینم اسمی از ایران در 
فضای انتخاباتی آورده باشد، حاال اینها می گویند. به دنبال آن در کشور بحران رهبری شکل گرفت 
و مخالفان شاه به حمایت آمریکا از خود امیدوار شدند. کتاب »سراب زندگی منوچهر ریاحی« که 
باجناق عبدالرضا پهلوی بود و من یک نسخه از این کتاب دوجلدی را دارم. کتاب مهمی است و 
اخیراً مقاله ای تحت عنوان »صداهایی که شنیده نشد« نوشتم. منوچهر ریاحی در خاطرات خودش 
به سال های 51-54 - چون من عرض کردم تا سال 55 هیچ نشانه ای از این صاحب منصبان شما 
که اشاره ای به انقالب شده باشد جزء خاطرات منوچهر ریاحی، نمی بینید- به جشن های دو هزار و 
پانصد ساله و قبل از آن هم، اشاراتی دارد. طی دو شماره گذشته فصلنامه تاریخی ایران، آن مطلب 

چاپ شده است و اشاره کردیم.
»عبدالمجید مجیدی«که ِسمت های مهمی داشت به گمانم مدتی وزیر کار و رئیس سازمان   
برنامه و بودجه بود. ایشان در گفت و گو و خاطراتش، افزایش قیمت نفت را به نوعی عامل سقوط 
رژیم پهلوی می داند. می گوید »با افزایش قیمت نفت ما از ثبات اقتصادی به بی نظمی رسیدیم«. 
برای اینکه نمی توانستند برنامه ریزی کنند. پروژه های عمرانی هم زیاد شده بود. متأسفانه کارگزاران 
اقتصادی آن دولت خیلی متوجه این قضایا نیستند که بتوانند این پول حاصل از درآمد نفت را چه 
جوری کنترل کنند. عده ای معتقدند که همه اش بر باد رفت، من هم چنین فکری را دارم. »جهانگیر 
آموزگار« هم در بین رجال قبل از انقالب ِسمت اقتصادی داشت. آدم باهوش و باسواد بود، او البته 
بحث نوسازی را مطرح می کند معتقد بود نوسازی صحیحی که شاه در پیش گرفته بود موجب شد 
که با انسداد فضای سیاسی، کشور دچار بحران شود. و این عوامل را زمینه های انقالب می دانست.

»آقای دکتر امینی« هم که معرف حضور همه است، ایشان هم ناسازگاری جبهه ملی با دولت   
خودش  را -  سخن نادرستی نیست، اما نه این که این عامل انقالب بوده باشد- یکی از عوامل 
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انقالب می دانست. داستان ناسازگاری جبهه ملی بدین مضمون است که زمانی که دکتر امینی 
نخست وزیر شد، جبهه ملی میتینگی در جاللیه همین پارك الله تهران تشکیل داد. سه سخنران 
بر  بودند، متأسفانه در آن جلسه شاپور بختیار  »دکتر سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار« 
خالف منویات زعمای جبهه ملی به خصوص شخصیت محترمی همچون »آقای اهلل صالح« بحث 
مخالفت از کنسرسیوم و پیمان بغداد را مطرح می کند که قرار نبود مطرح شود. چون در واقع جبهه 
ملی عنوان نمودن این مباحث را نمی پذیرفت. من با زعمای جبهه ملی مرحوم »اردالن و بابک« 
خیلی صحبت کردم. تقریبًا همه آن ها اعتقاد دارند که جبهه ملی، اشتباه بزرگی را در تاریخ انجام 
داد و آن این بود که اینها می توانستند از اختالف بین شاه و جبهه ملی با جانبداری از دکتر امینی، 
قدرت شاه را محدود کنند، به عکس شاه از اختالف بوجود آمده بین جبهه ملی و دولت امینی 
نهایت استفاده را کرد تا حدی که واقعه اول بهمن سال 40 پیش آمد، نیروهای گارد به دانشگاه 
آمدند و فردای آن روز دکتر فرهاد استعفا داد و دولت امینی هم بعد از مدت یک سال و دو سه ماه 
پایان یافت. منبع دیگری که می توان نام و اخیرا کتابش سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سری 
چهار جلدی منتشر نمود. آن کتاب »حکمت و سیاست« دکتر نصر می باشد. وی در خاطرات خود 
می گوید: نه من و نه وزراء و نه شاه هیچ یک کتاب والیت فقیه »آقای خمینی« را نخواندیم و بعد 

از شلوغی ها فهمیدیم.
حاال به این سؤال که آیا انقالب اسالمی اجتناب ناپذیر بود؟ می خواهم بپردازم. در این فضای   
سیاسی، نیازمند به کنشگر بسیار قوی داشت و آن شخص حضرت امام بود که به نظر نمی رسید 
با  مقایسه  در  می شد  گفته  آنچه  به عکس  شاه  طرفی  از  باشند.  داشته  اطالعی  ایشون  از  خیلی 
پدرش، خیلی مستبد نبود، دموکرات هم نبود، اگر یک کدام از اینها را در وجودش داشت اوضاع 
به طریقی دیگر رقم می خورد. یعنی نسبت به مخالفش مانند پدرش رفتار نمی کرد، استخوان الی 
زخم را حفظ می کرد. یک آدمی هم رئیس ساواك بود که او هم فیلسوف بود و اهل بحث، با آقای 
خمینی در تهران به مناظره و مباحث فلسفی می پرداختند. سعدی می گوید: »دو پادشاه در یک 

اقلیم نگنجند، ده درویش بر یک گلیم بخسبند«.
این قاعده را آقای »علم« خیلی خوب می دانست، اما شاه نمی دانست. برای همین است که   
شما در خاطرات علم گوشه به گوشه، در انتهای یادداشت های روزانه اش، اشاره می کند »الملک 
عقیم«، زیاد این عبارت را می بینید، برای این که می فهمد.}شاه{دموکرات هم نبود، اگر بود این 
انسداد فضا، شکل نمی گرفت. شما در کتاب آقای» آبراهامیان« نگاه کنید- هرچند بحث ما این 
کتاب نیست، چون ایشون را به عنوان نویسنده می شناسیم نه به عنوان صاحب سبک- در کتاب 
»ماموریت برای وطنم« شاه می گوید: »اگر من پادشاهی همچون هیتلر بودم، قدرت این را داشتم 
که این نظام چند حزب را کنار بزنم و کشور را مانند کشورهای کمونیستی تک حزبی کنم«، ولی 
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بعد خالف آن را عمل کرد، در اسفند سال 53، همان دو احزاب فرمایشی را منحل کرد و یک حزب 
ایجاد کرد. واقعا خیلی در این خصوص بحث شد و اینکه پشت این پرده چی بوده و چرا این اتفاق 
افتاد، به هر حال از جانب شاه می بینیم دیگه همان را هم نتوانست تحمل کند. بنابراین دموکرات 
هم نبود، می توانست در اوج قدرتش مناظره تلویزیونی تشکیل دهد، نمایندگان اپوزیسیون را در 
کنار هم قرار دهد و دیدگاه هاشان را مثاًل نسبت به زنان بپرسند، آن موقع آقایون علماء دیدگاه هایی 
داشتند. جناب »اقای مکارم شیرازی« و دیگران در سال 42، در تحریم انتخابات و این که زنان چرا 
نباید در انتخابات شرکت کنند، استدالل هایی را مطرح می کردند. چرا یک مناظره و مصاحبه ایی را 

ایجاد ننمودند. همه اینها نشان دهنده این بود که شاه آدم آزادیخواه و دموکرات نبود.
با اجازه سرکارخانم نیک نفس هم که آن مقاله خوب شان را در خصوص دیدگاه هنرمندان   
ارائه کردند، عرض کنم هنرمندان هم بنا به شواهدی که ایشان )خانم نیک نفس( در مقاله خود 
آوردند، می گفتند »یه صدای پایی را می شنویم«، اما نمی دانستند که واقعا ماهیت این اتفاق چه 
افراد مختلف  این  با  که  مقداری  نداشتند.  انقالب  از  تصوری هم  آن ها هم  بنابراین  بود.  خواهد 
تغییرات مبهمی در پیش  بودیم که  صحبت کردم، می گفتند که ما حداکثر در سال 53 دریافته 
است، بعضی هاشان جوان ها را در قالب فعالیت های چپ، به جلو انداختند و به کشتن دادند، و در 

لوس آنجلس، فیگور اقلیت مخالف در می آورند و گرفتاری هایی برای ما ایجاد می کردند.
یکی دیگر از مصادیق، استناد به اظهارات رادیو بی بی سی هست که خیلی قابل تأمل است    
برای اینکه همان طوری که امروز هم با این شبکه بی بی سی برخورد می شود، آن روز هم برخورد 
می شد. در کابینه آقای »ازهاری« این مسئله خیلی مطرح بود، فرماندهان ارتش، مطرح می کنند 
سال  تا  و  می شود  تأسیس  1927میالدی  سال  شبکه  این  می کند-  اذیت  خیلی  بی بی سی  که 
1952میالدی برابر با سال 1331 شمسی، انحصار پخش برنامه های تلویزیونی را داشت، تا سال 
آن  ولی  داشت  شبکه  همین  انگلستان  در  را  رادیویی  برنامه های  پخش  انحصار  1970میالدی 
مقداری که دیگران نقل می کنند و ما هم تا حدودی گوش دادیم و گوش می دهیم، به هر حال 
یک اصولی در این شبکه وجود دارد که سخنی را نگفته نگذارد. در باب یک رخداد، سخن می گوید 
ولو آنکه مخالف دستگاه هئیت حاکمه باشد. این شبکه وابسته به دستگاه، وزارت خارجه )دیپلماسی( 
انگلستان هست، در سال 1320 یعنی مقارن با شهریور 20، رادیوی بخش فارسی آن بوجود می آید، 
برای اینکه اذهان را به نوعی برای برکناری رضا شاه آماده کنند- تعدادی از تیمسارها در زمان 
انقالب با آقای »پارسونز« سفیر انگلستان در ایران، اعتراضاتی که به رئیس هیئت دولت یعنی 
آقای ازهاری منتقل می کنند. این سفیر به آقای ازهاری می گوید که من خودم شخصًا با خبرنگار 
بی بی سی در تهران صحبت کردم، مجموعه گزارش های خبریش را دیدم، آن هایی که مخابره شده 

به من نشان دادند عیبی در آن ها ندیدم.
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او هم در کتاب  بود،  لندن  ایران در  اینکه »پرویز راجی« آخرین سفیر  از آن ها مهم تر  اما   
»خدمتگذار تخت طاووس« اشاره می کند در 11 مهر57 نامه اعتراض آمیزی به رئیس بخش شرقی 
بی بی سی، می دهد و آن شخص که »مارك« نام داشت، در جواب وی می گوید »آخه شما چطور از 
بی بی سی انتظار دارید در مورد واقعیتی به نام خمینی که اینک به عنوان یک عامل عمده در موازنه 
سیاسی ایران خودنمایی می کند، بی تفاوت بماند«. وقتی این بحث راجع به این مسئله باال گرفت، 
آن ها اشاره می کنند ما در بخش مطالب رادیویی بی بی سی در خصوص تفسیرهای اخبار ایران در 
مورد امام و پیروانشان تجاوز نمی کند و آن را رعایت می کنیم. مرتضی رسولی پور در پایان از میان 

گفتمان های در جلسه اینگونه جمع بندی کرد:
به دولت  از 17 شهریور، و  بعد  بود به خصوص  از دست داده  را  بقاء  برای  اراده  شاه قدرت   
آمریکا و دموکرات ها اعتماد خیلی زیادی داشت و فکر می کرد که آن ها از وی حمایت می کنند 
در صورتی که مسائل خیلی پیچیده تر از این حرف ها بود و نکته مهم این است که هر اندازه شاه 
بی ثبات بود، نقطه مقابلش با ثبات بود یعنی حضرت امام که به اعتقاد من استثناء در تاریخ ایران 
است. نمونه دیگری را ما نمی شناسیم، و نمی توان آن را نادیده گرفت. چرا که حضرت امام در ثبات 
و سازماندهی نیروهای تحت پوشش خودش، نشان از وجود تمرکز خصوصیات یک رهبر سیاسی 
را از دیدگاه سیاست عملی دارا بود. این که چه سخنی را در کجا استفاده کنند، حمایتی که از تمام 
اینها به نظرم  گروه های متفاوت اسالمی داشت گاهی اوقات با سکوتشان و گاهی با حمایت و 

شخص شاه فاقد این مسائل بود.
از این جهت است که عنصر کنش گری در زمان انقالب اگر حول محور حضرت امام نبود هیچ   
بعید نبود که اتفاقات به گونه دیگری رقم بخورد. بنابراین باز بر می گردیم به همان سخن مهندس 
بود و دیگری شخص حضرت  انقالب اسالمی دو عامل داشت یکی شخص شاه  بازرگان »که 
امام« نه به مفهوم اینکه عوامل دیگر دیده و شناخته نشود. همه آن ها عواملی است که مقدمات 
این داستان را در پی دارد اما اگر این دوتا نباشد این عوامل هم اگر به وجود بیاد معلوم نیست که 

چه نتیجه ای گرفته شود. ممنون از اینکه تحمل شنیدن صحبت هایم را داشتید.
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گزارش برگزاری همایش:
گزارش اجمالی برگزاری همایش دهم تاریخ شفاهی1

مرتضی رسولی پور

قالب  در  پژوهشی  فعالیت های  بهبود  و  گسترش  اصلی  عوامل  از  یکی  نمود  ادعا  بتوان  شاید 
از سال  باشد که  از جنگ تحمیلی، مدیون همایش هایی  به ویژه در سال های پس  تاریخ شفاهی 
1383 به بعد، به همت انجمن تاریخ شفاهی در قالب کارگاه آموزشی و نشست برگزار شده است. در 
فاصلۀ سال های 1383 تا 1393، تعداد 9 همایش به ترتیب در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان، 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی، مرکز اسناد و کتابخانۀ 
آستان قدس رضوی، مرکز اسناد و کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و معاونت فرهنگی بنیاد شهید 
ـ   برگزار شده بود. بر این اساس مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران نیز با توجه به امکانات علمی 
پژوهشی خود ضمن موافقت با پیشنهاد انجمن تاریخ شفاهی ایران در پائیز 1393، پذیرفت که در 
برگزاری دهمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی با عنوان تاریخ شفاهی انقالب اسالمی )57ـ1342( 

نقش خود را ایفا کند.
انتخاب اعضای  از  یاد شده پس  اولیای موسسۀ  با  تاریخ شفاهی  انجمن  در نخستین جلسۀ   
هیئت علمی )آقایان: غالمرضا عزیزی، محسن کاظمی، علیرضا کمری، دکتر مرتضی نورایی و 
مرتضی رسولی پور(، دبیر علمی )دکتر موسی حقانی( و شورای سیاست گذاری )دکتر موسی حقانی، 
علیرضا کمری، دکتر علی ططری، حجت االسالم سعید فخرزاده، محسن کاظمی، رضا قریبی و 
مرتضی رسولی پور( مقرر گردید نشست در اواخر دی یا اوایل بهمن 1394 در تاالر سوره حوزۀ 
هنری برگزار گردد. در جلسۀ بعد ضمن تعیین محور مباحث و موضوعات برای نشست )امام خمینی 
و روحانیت؛ فرهنگ و هنر؛ اقتصاد و معیشت؛ اجتماع، طبقات و اصناف؛ سیاست، احزاب، گروه ها و 
جریان ها؛ وقایع و رویدادها؛ شخصیت ها؛ نظریه ها، رویکردها و روش ها(، مقرر گردید زمان برگزاری 

همایش )پنجم بهمن 1394( و مهلت ارسال مقاالت )پایان آبان 1394( اطالع رسانی شود.
از زمان اعالم برگزاری همایش تا پایان مهلت ارسال مقاالت )و تمدید آن تا پایان آذر ماه(   
به تدریج 30 عنوان چکیدۀ مقاله و سپس اصل مقاالت به دبیرخانۀ همایش ارسال گردید. البته 
پس از پایان مهلت ارسال، تعداد دیگری از عالقه مندان به حضور در همایش مقالۀ خود را با اندکی 
تأخیر ارسال کردند و سرانجام 43 مقاله به دبیرخانۀ همایش رسید که هیئت داوران از میان مقاالت 
ارسالی، 9 مقاله را جهت قرائت در روز همایش و 25 مقاله دیگر را جهت چاپ و انتشار در کتاب 

»ویژه نامه همایش« برگزید.
1.  تصاویر این گزارش از موسسه 

مطالعات تاریخ معارص ایران اخذ شد. با 

تشکر فراوان از مسئوالن موسسه. 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 2
132

چند روز قبل از برگزاری نشست، روز همایش به جهاتی یک روز عقب افتاد که بالفاصله   
اطالع رسانی شد و سرانجام جلسۀ نخست همایش در ساعت 8/30 صبح ششم بهمن 1394 در 
تاالر سوره با تالوت آیاتی از قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز گردید. دکتر موسی حقانی 
به عنوان دبیر علمی همایش و رئیس جلسۀ اول ضمن خوشآمدگویی به مهمانان و گزارش روند 
ابعاد گوناگون آن بسیار فراتر از  برگزاری نشست عنوان کرد: عظمت انقالب اسالمی و بررسی 
برگزاری این همایش است اما برگزارکنندگان و نویسندگان و سخنرانان شرکت کنندۀ همایش در 

حد امکان کوشیده اند فقط جلوه ای از این واقعۀ بزرگ تاریخی را نشان دهند.
سخنران نخست همایش یعقوب توکلی در سخنان خود ضمن اشاره به جریان های عمومی   
تاریخنگاری انقالب با توجه به خاطرات مکتوب و شفاهی رجال پهلوی گفت: کلیۀ رجال پهلوی 
امینی، شریف امامی و جهانگیر تفضلی در  تا دکتر علی  از شاه و خواهرش اشرف پهلوی گرفته 
این که  یاد کرده اند. دیگر  فاجعه  به عنوان  انقالب اسالمی  از وقوع  خاطرات و مصاحبه های خود 
هیچ کدام از رجال پهلوی در خاطرات خود برای خودشان نقش منفی قائل نبوده و خود را مقصر 
و  انگلستان  از  شاه  است.  کرده  یاد  قدیسه  عنوان  به  خودش  از  پهلوی  اشرف  حتی  ندانسته اند. 
لیبی به عنوان دو دشمن یاد کرده که باعث وقوع انقالب شدند. خواهرش می گوید چون نفوذ ما 
در خلیج فارس زیاد شد و قیمت نفت باال رفت آمریکایی ها نتوانستند این وضع را تحمل کنند. 
فریدون هویدا معتقد بود شاه آن قدر فاسد بود که نیازی نیست علت دیگری برای انقالب دنبال 
کنیم. تفضلی از شاه دفاع کرده و اطرافیان او را مقصر دانسته؛ دکتر امینی، جبهۀ ملی را مقصر 
دانسته و بر این باور بود در صورت حمایت جبهۀ ملی از دولت او این اندازه دیکتاتوری به وجود 
نمی آمد. عبدالمجید مجیدی افزایش قیمت نفت را عامل سقوط رژیم گذشته دانسته و معتقد است 
ما از ثبات اقتصادی به بی نظمی رسیدیم و بعضی دیگر از رجال پهلوی حزب رستاخیز، ساواك، 
چپ های قدیمی و ناآگاهی مسئوالن حاکمیت را عامل سقوط رژیم گذشته معرفی کرده اند. نکتۀ 

مهم در این آثار این است که هیچ کدام برای مردم نقشی قائل نبودند.
آیت اهلل طالقانی  پیرامون  بررسی خاطرات شفاهی  بعدی محمدرضا کائینی ضمن  سخنران   
گفت: چون منش و شیوۀ عملی ایشان بر تکثرگرایی استوار بود لذا جریانات گسترده و افراد زیادی 
از همه قابل بررسی است. در  این همه دو رویکرد بیش  با  ایشان منتسب دانسته اند.  خود را به 
رویکرد نخست جریانی متشکل از اعضای سازمان مجاهدین خلق)منافقین(، جنبشی ها و امتی ها 
کوشیدند وجوه استکبارستیزی و اعتقاد به والیت فقیه را در نگرش و شخصیت آیت اهلل طالقانی 
نادیده بگیرند. در رویکرد دوم طرفداران والیت فقیه قرار گرفته  و کوشیده اند ایشان را چهره ای 
بی اعتنا به گروه های ملی و چپ نشان دهند. به اعتقاد سخنران چنین نگرش هایی در تاریخ شفاهی 
چون به شدت تحت الشعاع صف آرایی های سیاسی قرار گرفته بعضًا به تحریف شخصیت و عملکرد 
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آیت اهلل طالقانی می انجامد در حالی که لزومی ندارد وجوه مختلف شخصیت ایشان را قیچی کنیم. 
عده ای  متأسفانه  ملی گرایی  جریان  و  خلق  مجاهدین  مصدق،  دکتر  از  ایشان  حمایت  مورد  در 
شتابزده عمل کرده و توجه نداشته اند که آن مرحوم ملی گرایی را در پیوند با عالقۀ مردم به اسالم 
ایشان  است.  بوده  استوار  نسبی  و  اصولی  مبنایی  بر  مصدق  دکتر  از  ایشان  دفاع  و  کرده  معنی 
آن  نگرانی  سخنران  نظر  از  کرده اند.  مطرح  انتقاداتی  نیز  کاشانی  آیت اهلل  اطرافیان  از  همچنین 
 عده که معتقدند بخشی از شخصیت آیت اهلل طالقانی نادیده گرفته شده بجا بوده اما خوشبختانه 
نگاه طرف مقابل هم رو به بهبود است. چنان چه وجه اندیشه ای و نظری مورد توجه نباشد نتایج 

نادرستی اتخاذ خواهد شد.
عرصۀ  در  خطرات  و  خاطرات  به  را  خود  سخنان  سعدوندیان  سیروس  سخنران  سومین   
می نشیند  ذهن  بر  گفتار  طریق  از  که  کالمی  آسیب های  ذکر  به  و  داد  اختصاص  تاریخ شفاهی 
پرداخت و تأکید کرد که این گونه آسیب ها به مراتب از آسیب های کالم مکتوب بیشتر است. از 
انسان  تاریخ شفاهی موجب دگرگون شدن کیستی  از جمله  رسانه های جدید  پدیدار شدن  او  نظر 
تغییر داده اند. ورود  پیرامونی  از هستی  را  الگوهای فهم و درك ما  این رسانه ها  امروز شده زیرا 
تاریخ شفاهی بر سپهر رسانه ها از آن جهت که بیش از رسانه های دیگر به فهم پسینی انسان ها به 
واقعیت زیسته توجه می دهد به مانند تیغ دولبه می ماند. بنابراین مصاحبه کننده باید در کار خود 

تسلط داشته باشد و از هر نوع شیفتگی نسبت به خود و مصاحبه شونده پرهیز نماید.

آخرین سخنران جلسۀ اول دکتر موسی نجفی بود که سخنان خود را با عنوان نظری اجمالی   
بر تاریخ شفاهی و خاطره نویسی پهلوی ها ارائه نمود. او اعالم کرد که با توجه به مصاحبه هایی که 
قباًل با آیت اهلل نجفی، آیت اهلل پسندیده، شیخ بهلول، مصلح الدین مهدوی، محمد مهریار و شیخ 
او  از نظر  قرار می گیرد.  تاریخ نقلی  تاریخ شفاهی در حوزۀ  داده دریافته که  انجام  لنکرانی  حسین 
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تاریخ شفاهی، خاطره نویسی و اسناد سه ضلعی هستند که همدیگر را کامل می کنند. او تأکید کرد 
که باید میان واقعه و حادثه فرق قائل بود زیرا وقایع به حوادث شکل می دهند و چنان چه واقعه 
را نشناسیم حوادث را نخواهیم شناخت و تاریخ شفاهی به ما کمک می کند تا حادثه را بشناسیم. 
از سویی نزدیک بودن به واقعه موجب بهتر دیدن جزئیات می شود و هر اندازه از واقعه دور شویم 
کلیات بهتر درك خواهند شد؛ به عبارتی گذشت زمان موجب می شود تا وقایع بهتر تحلیل شوند. با 
این وصف فضایی که در تاریخ شفاهی ترسیم می شود بیش از مصاحبه مهم است. از سویی لحن در 
تاریخ شفاهی )بر خالف خاطره نویسی( حائز اهمیت است. نجفی با اشاره به کتاب حکمت و سیاست 
با این که مصاحبه شونده فیلسوف باسوادی است اما در این کتاب راوی خوبی نیست زیرا  گفت: 
برخالف ادعای دکتر نصر که می گوید امام در نامه هایی که به شاه می نوشت نشان داده سلطنت 
را قبول داشته، در حالی که سال ها پیش از آن امام در کتاب کشف االسرار تصریح کرده که اصاًل 
سلطنت را قبول ندارد. سخنران در پایان صحبت خود گفت که تاریخ به مانند دریا عظمت دارد و 

کسی که شناخت عمیق داشته باشد بهتر می تواند در آن شنا کند.
کارشناسی مرتضی  و  ریاست علیرضا کمری  به  نخستین سخنران جلسۀ دوم همایش که   
را  خود  سخنرانی  که  بود  سعیدی  علی اصغر  دکتر  شد،  آغاز  صبح   10/30 ساعت  در  رسولی پور 
ایراد کرد و توضیح داد که  تحت عنوان تاریخ شفاهی اقتصادی: تحلیل تاریخی کنش اقتصادی 
چگونه جمع آوری روایت های صنعتگران، تجار، مقامات و تکنوکرات هاي اقتصادي، کارآفرینان و 
اقتصادي معاصر کشور  تاریخ  ابهامات در  سرمایه گذاران بخش خصوصي مي تواند به رفع برخي 

کمک کند. 
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مقدم،  رضا  مجیدي،  عبدالمجید  مانند  تأثیرگذاری  چهره های  به  اشاره  با  همچنین  او   
محمد یگانه، سید محمود الجوردي، اکبر الجوردیان، قاسم الجوردي، ابوالحسن ابتهاج، خداداد 
فرمانفرماییان، خسروشاهی و علینقی عالیخانی و ... و نقشی که بعضی از آنان در ایجاد بنگاه های 
اقتصادی و اقدامات خیرخواهانۀ داشته اند تأکید نمود روایت ها و مجموعه هاي تاریخ شفاهي به طور 
اعم و تاریخ شفاهی اقتصادی به طور اخص، به مثابه یکي از روش هاي بررسي تاریخ اقتصادی بر 
و  موضوعات  ارائه  تاریخی،  تحلیل های  به  می تواند  اجتماعي،  علوم  در  کیفي  روش شناسي  پایه 
بیان مسائل نو و گشودن پرونده موضوعات پایان یافته در تاریخ اقتصادی کمک کند. به عالوه، 
روایت های شفاهی می تواند به ارائه نظریه های بومی در حل مشکالت اقتصادی ایران یاری رساند.
مرتضی میردار سخنران بعدی سخنان خود را به نقد خاطرات دکتر سیدحسین نصر در کتاب   
امتیازاتی که دارد در حوزۀ فرهنگ  با همۀ  آقای نصر  حکمت و سیاست اختصاص داد و گفت: 
خیلی از خود تعریف کرده و خودش را یکی از ستون های فرهنگ ایران می داند در حالی که در 
جریان جشن های 2500 سالۀ شاهنشاهی مورد مشورت جدی قرار نگرفت. عالوه بر این در مورد 
روشنفکران و نویسندگان پرسش های بی جوابی در ذهن خوانندگان باقی گذاشته و هیچ شأن و 
می گوید  که  را  نصر  این سخن  وی  نیست.  قائل  آل احمد  و جالل  شریعتی  امثال  برای  منزلتی 
شیخ  که  بود  دوره  همین  در  و  می رفت  بین  از  قم  اصاًل  وگرنه  نبرد  بین  از  را  مذهب  رضاشاه 
افزود رضاخان در زمان  ... را مورد نقد قرار داد و  عبدالکریم حائری حوزۀ قم را تأسیس کردند 
تأسیس حوزۀ قم عماًل قدرت مقابله و به تعطیلی کشاندن آن را نداشت. میردار همچنین ادعای 
نصر مبنی بر موافقت امام با نظام سلطنت و نیز این نکته  که تا قبل از انقالب عموم مردم ایشان را 
نمی شناختند و ... را تحریف تاریخ دانست و تأکید کرد امام بر اساس اسناد ساواك در سال 1335 
مرجع تقلید مبرز و برجسته ای بوده است. از نظر میردار انتصاب نصر به ریاست دفتر فرح پهلوی 
برخالف آنچه او در خاطراتش گفته نه تنها اتفاقی نبود بلکه با محاسبات دقیق در جهت گمراهی 

اذهان مبارزان مسلمان تدارك دیده شده بود.
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سخنران بعدی خانم شفیقۀ نیک نفس بود که در مورد اثرگذاری هنر نمایش در وقوع انقالب   
اسالمی ایران سخن گفت. وی که مقالۀ خود را بر اساس روایت هنرمندانی که طی سالیان گذشته 
در  بود  کرده  استوار  گذاشتند  میان  در  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  تاریخ شفاهی  مجموعه  با 
سخنان خود گفت: گرچه شخصیت هنری هنرمندان نمایش در سال های قبل از انقالب تا اندازه ای 
ابهام آمیز بود با این وصف بعضی از هنرمندان در صحنۀ تئاتر از عناصری که به نوعی مظاهر 
و سمبل های مذهبی را نشان می داد بهره می گرفتند اما نه در اندازه ای که بتوانند کلیۀ نهادهای 
اجتماعی و قالب های فرهنگی را متأثر کنند چون هنوز خودشان هویت تثبیت شده ای پیدا نکرده 
پایان سخنرانی ها به پرسش های  از  بودند. گفتنی است که رئیس و کارشناس این نشست پس 

حاضران در مورد مطالب سخنرانان پاسخ گفتند.
 -12 ساعت  فاصلۀ  در  همایش  و شرکت کنندگان  میهمانان  جلسات صبح،  یافتن  پایان  با   
13:25 برای ادای نماز و صرف ناهار سالن را ترك کرده و جلسۀ بعدی رأس ساعت 13:25 تشکیل 
اسماعیلی خودش  در غیبت دکتر حبیب اهلل  )کارشناس جلسه(  نورایی  آقای دکتر مرتضی  و  شد 
جلسه را اداره نمود. نخستین سخنران این جلسه دکتر جواد منصوری در سخنرانی خود گزارشی در 
مورد تاریخ شفاهی حزب ملل اسالمی ارائه کرد و ویژگی های آن را برشمرد. او در حاشیۀ سخنان 

خود به کتاب خاطرات خود در این مورد اشاره نمود.

امام  تاریخ شفاهی  سخنران بعدی دکتر محمدجواد مرادی نیا گزارش نسبتًا جامعی در مورد   
خمینی در مؤسسۀ نشر و آثار امام خمینی ارائه کرد و پاره ای از مالحظات این کار را برشمرد.

آخرین سخنران این جلسه مرتضی قاضی در مورد جمهوری تاریخ نگاری انقالب، نگاهی به   
رویکردها و روش های تاریخ نگاری مردمی انقالب اسالمی سخن گفت. در این سخنرانی نیز که 
در اصل شکل گزارش داشت، سخنران ضمن انتقاد از رویکرد نخبه گرایانۀ پروژه های تاریخ شفاهی 
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ضرورتی  را  عادی  مردم  به  توجه  و  نخبگان  و  حاکمان  رسمی  روایت  از  گرفتن  فاصله  ایران، 
اجتناب ناپذیر قلمداد کرد و افزود با شکل گرفتن جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی در سال های نخست 
تاریخ  آغاز شد و در چند محور  از سال 1388  به طور عملی  تاریخ شفاهی  دهۀ 1380 مطالعات 

روستانگاری، تاریخ مدرسه نگاری و تاریخ  مسجدنگاری کار خود را آغاز کرد.
پس از پایان این سخنرانی رئیس جلسه با قرائت پرسش های حاضران و پاسخ دادن به آن ها   
به آخرین سخنران و همکارانش در دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی توصیه کرد از 

تجربیات سازمان ها و گروه هایی که سابقۀ بیشتری در کارهای تاریخ شفاهی دارند استفاده کنند.
آخرین جلسۀ این نشست در ساعت 15:30 به ریاست دکتر محمدحسن رازنهان و کارشناسی   

مهدی کاموس برگزار شد. 

نخستین سخنران خانم شکوه السادات سمیعی در مورد زمینه ها و پیامدهای واقعۀ دی 1356   
مشهد از این واقعه به عنوان حماسۀ گمشده در تاریخ یاد کرد و خدمات خانم صدیقۀ مقدسی )دختر 
آیت اهلل ابوالحسن شیرازی( را به عنوان عامل اصلی واقعۀ 17 دی مشهد ستود. این واقعه عالوه بر 
اینکه به نمادی اساسی برای مخالفت با رژیم شاه تبدیل شد، خودباوری را در زنان مشهد تقویت 

نمود.
محلی  تاریخ شفاهی  آثار  بر  نقدی  عنوان  با  را  خود  مؤمن سخنان  ابوالفتح  بعدی  سخنران   
انقالب اسالمی آغاز کرد بود. او با نقد و بررسی چند نمونه از آثار منتشر شده از سوی موسسه 
تبلیغات  انقالب اسالمی و حوزه هنری سازمان  امام خمینی )ره(، مرکز اسناد  آثار  تنظیم و نشر 
اسالمی گفت: در یک اثر تحلیلی که بر مبنای تاریخ شفاهی شکل گرفته باشد می طلبد که در خالل 
مصاحبه های انجام شده پس از بررسی، به سؤاالتی که در چگونگی و چرایی هایی در موضوع پیش 
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می آید که با مصاحبه تکمیلی، مجدد و با یک گفتگوی تعاملی و پرسا کامل می شد. در حالی که 
در بسیاری آثار شاهد چنین رویکردی از سوی نویسنده نیستیم و فقط به مصاحبه های آرشیوی و 
دم دستی قناعت کرده اند. در برخی از مصاحبه ها به کلی گویی اکتفا شده در حالی که اگر تدوین گر 
بومی و آشنا به مباحث می بود، با انجام مصاحبه های جدید و تکمیلی از چند و چون وقایع و زوایای 
تناقضات  تا برخی  با دیدگاهی میکروسکوپی آشکار می کرد  را  آگاه می شد و آن ها  بیشتر  پنهان 

برطرف می گردید در این صورت برای هیچ خواننده ای ابهامی باقی نمی ماند.
سیاسی  مذهبی-  گروه های  تاریخ شفاهی  مورد  در  که  بود  نظرزاده  محمد  آخرین سخنران   
مشهد و نقش آن ها در انقالب اسالمی سخن گفت. او ضمن برشمردن تعدادی از این گروه ها مانند 
اسالم  مبارزین  اسالمی، جمعیت  نشر حقایق  کانون  اسالمی،  تبلیغات  انجمن  کارمندان  جمعیت 
و انجمن پیروان قرآن گفت که در سال های پس از شهریور 1320 میرزا احمد کفایی در رأس 
هیئت های مذهبی بود و عمدۀ فعالیت آن ها مبارزه با توده ای ها بود. در رأس جمعیت کارمندان 
انجمن تبلیغات اسالمی عطا اهلل شهاب پور بود ولی در عمل با ایجاد و گسترش فّعالّیت های کانون 
کانون،  فّعالّیت  ممنوعیت  با  بعدها  پیوستند.  کانون  به  آن  اعضای  بیشتر  اسالمی،  حقایق  نشر 
محمدتقی شریعتی به حسینه ارشاد در تهران رفت و شماري از افراد آن به گروه هاي دیگر از جمله 
فداییان  از جمعّیت  نیز شاخه اي  اسالم  مبارزین  پیوستند. جمعّیت  دیگر  و گروه های  ایران  حزب 
اسالم بود که در مشهد تأسیس شد و با دولت دکتر مصدق مخالفت نمود و به دستور نواب صفوی 
علیه کودتای 28 مرداد هیچ اقدامی نکرد. در رأس انجمن پیروان قرآن نیز علی اصغر عابدزاده بود 
و مرکز فعالیت این گروه در بنای مهدیه قرار داشت. در سال 1337 گروهی از اعضای اصلی این 
انجمن کناره گیری خود را از آن اعالم کرده و با دعوت آیت اهلل خامنه ای فعالیت خود را رنگ و 

بوی سیاسی دادند و در مسجد کرامت به فعالیت پرداختند.
در این جلسه ضمن آنکه رئیس و کارشناس به پرسش های حاضران پاسخ دادند برخی از   

اظهارات آقای مؤمن مورد ایراد رئیس جلسه قرار گرفت.
از حضور  آقای دکتر حقانی ضمن جمع بندی اظهارات سخنرانان و تشکر  پایان مراسم  در   
ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد برگزاری همایشی دیگر درمورد تاریخ شفاهی و  میهمانان 

انقالب اسالمی باشیم.
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