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بود،  را پیش بینی کرده  در دهکده جهانی عصر حاضر که سال ها پیش، مارشال مك لوهان2 آن 
دیگر  مردم جوامع،  عبارتی  به  از طریق گفت وشنود صورت می گیرد.  بین مردم  ارتباطات  بیشتر 
بیشتر شفاهی و شنیداری هستند تا کتبی. تاریخ شفاهی، پیش تر )1948 م.( در جوامع غربی پا به 
بتوان  انقالب و به تدریج نمایان شد. شاید  از  ایران در سال های پس  اما در  عرصه گذاشته بود، 
گفت مبدأ تاریخ شفاهی در ایران، با خاطرات، آمیخته است. به طوری که اکنون هر سازمانی بخشی 
مجزا با عنوان تاریخ شفاهی دارد. »تاریخ شفاهی، گونه  ای مطرح برای تاریخ نگاری است. گونه ای 
که ماده تاریخی آن در فرآیند مصاحبه فعال به دست می آید؛ سپس در سبك ها و قالب های متفاوت 

به جامعه عرضه می گردد«.3
شنیدن  توضیحات،  برخی  به  نیاز  و ضرورت  مدارک  و  اسناد  فراهم آمدن  با  انقالب  از  پس 
دیده های شاهدان عینی وقایع، حس شد. افراد بسیاری پای تعریف مردم، دست اندکاران و حتی 
کارمندان ساواک نشستند. پس از آن وقایع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به میان آمد. تاریخ نگاران 
به سراغ قشرهای مختلف جامعه رفتند و تعریف وقایع را شنیدند. چندی بعد نیاز به تطبیق اطالعات 
و خاطرات با یکدیگر شدند و از آنجا ذهن، ممکن است دچار فراموشی شود و برخی وقایع را به 

خوبی به  یاد نیاورد، آن ها را صحت آزمایی کردند.
می توان  دارند.  وجود  تاریخ شفاهی  زمینه  در  زیادی  پایگاه های  )1396ش.(،  جاری  سال  در 
گفت بیشتر سازمان ها در سایت خود، دارای بخشی مجزا با عنوان تاریخ شفاهی هستند. اما در سال 
1386، سایت یا تارنمایی تخصصی برای تاریخ شفاهی در ایران وجود نداشت؛ بنابراین در بهمن 
1386 و در آستانه برگزاری چهارمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی ایران، محسن کاظمی، سایت 
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تاریخ شفاهی به نشانی: )http://oral-history.ir/ ( را به صورت آزمایشی راه اندازی کرد. هدف 
او از ایجاد سایت، درگاهی برای فعاالن عرصه تاریخ شفاهی و محلی برای جمع آوری اطالعات 

درباره تاریخ شفاهی بود. 

انقالب  پیروزی  سالگرد  سی امین  با  مقارن  و   ،1387 بهمن  نشانی  به  تاریخ شفاهی  سایت 
اسالمی، به صورت رسمی با همراهی زبان انگلیسی آغاز به کار کرد. به تدریج بخش بندی مطالب و 
پوشش مقاالت و درج اخبار مرتبط با تاریخ شفاهی کشور در این سایت شکل گرفت؛ تا نیمه مرداد 
1389، 290 عنوان مطلب شامل خبر، گزارش، معرفی کتاب و مقاله در این سایت وجود داشت. 
از آبان 1389 برای بیشتر دیده شدِن مطالب، به صورت خبرنامه هفتگی، روزهای چهارشنبه برای 
ایمیل مخاطبان داخلی و خارج از کشور ارسال شد. مدیرمسئول این هفته نامه مرتضی سرهنگی 
بار  ما هفته ای یك  دبیر هفته نامه، خواستیم  و  بنیان گذار سایت  به گفته محسن کاظمی،  است. 
مهمان پست الکترونیکی مخاطبان شویم. خبرنامه فارسی برای مخاطبان داخلی و خبرنامه خارجی 
به 1178  تا دی ماه 1390  مندرج در سایت،  آمار مطالب  ارسال می شد.  برای مخاطبان خارجی 
عنوان رسید. شیوۀ  کار این گونه بود. ابتدا مطالب تازه در هفته نامه به روز می شدند و سپس در طی 

هفته در سایت و در بخش مربوط، برای نگه داری ثبت می شدند.
این دوره با دریافت لوح تقدیر و جایزه برای کسب رتبه سوم بهترین پایگاه ادبی و مروج خط 

فارسی، از پنجمین جشنواره رسانه های دیجیتال به سر رسید.
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در هفته نامه عنوان پاورقی با کتاب زیتون سرخ آغاز شد و این سنت تا کنون ادامه دارد. پس 
از 14 شماره پیاپی هفته نامه تاریخ شفاهی، محسن کاظمی در شماره شانزدهم، آخرین یادداشت را 
نوشت و سایت را به مترجم دفتر ادبیات انقالب اسالمی، محمد کریمی تحویل داد. این دوره با 
غلبه مطالب خارجی و حجم بیشتر مطالب انگلیسی روبه رو بود و تا سال 1393 ادامه داشت. آمار 
مطالب سایت در این زمان به حدود 4000 مطلب رسید. در این دوره بیشتر مطالب، بازنشر از سایر 
منابع بودند. اواخرسال 1393 نمای  کلی سایت با توجه به نظرسنجی ها و آمار تغییرکرد؛ همچنین 
شیوه کار هم تغییر کرد. به این صورت، مطالب، طی هفته در سایت و در بخش خود بارگذاری 

می شدند و سپس در روز چهارشنبه به صورت خبرنامه برای ایمیل مخاطبان ارسال می شدند.
حوزه  اسالمی،  انقالب  ادبیات  دفتر  زیر نظر  تاریخ شفاهی،  سایت  تا کنون   1394 ابتدای  از 
شورای  می شود.  اداره  سرهنگی  مرتضی  مدیر مسئولی  و  سردبیران  شورای  سردبیرِی  با  هنری  
مطالب  جلب  را  خود  توجه  صرفًا  مطالب،  بازنشر  جای  به   1394 سال  ابتدای  از  سیاست گذاری 
تولیدی کرد. در این زمان سعی بر این بوده است تا تمام مسائل با عینك تاریخ شفاهی، بررسی 
شوند. در این دوره دو زبان عربی و اردو نیز افزوده شدند و این سایت به صورت چهار زبانه از مهر 
1394 به کار خود ادامه داده است. همچنین با روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و توجه بیشتر 
مخاطبان به آن ها در کانال تلگرام دفتر ادبیات انقالب  اسالمی نیز به صورت هفتگی، مطالب خود 
با شب خاطره در محضر مقام  اردیبهشت 1395  از 8  نیز  را عرضه می کند. بخش چندرسانه ای 
معظم رهبری کار خود را آغاز کرده و هر هفته یك فیلم 10 دقیقه ای روی سایت و کانال آپارات 
منتشر می کند. این قطعه ها خاطراتی از برنامه های شب خاطره از سال های ابتدایی هستند. گزارش 
نشست ها هرچند نشست های کوچك با جزئیات دقیق از اهداف این سایت بوده و می توان گفت 

به این مهم، دست یافته است.
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سال  در  که  است  این  ببریم،  نام  را  تاریخ شفاهی  سایت  موفقیت های  از  یکی  بخواهیم  اگر 
1389 با جست وجوی واژه تاریخ شفاهی در موتور جست وجوی گوگل، این تارنما در صفحات 9 به 
بعد مشاهده می شد؛ اما از سال 1390 با بارگذاری مرتب و روزانه، این سایت در صفحه نخست 
و نخستین رکورد مشاهده می شود  و دومین مورد هم صفحه هفته نامه است که محصول همین 
سایت است. بسیاری از پژوهشگران و شفاهی کاران نیز لوگوی سایت تاریخ شفاهی را نوعی بِرند 
می دانند. همین امر بارها مانع از تغییر کلی رنگ و گرافیك سایت شده است و به ناچار، به تغییرات 

جزئی بسنده نموده است.

آن  نشانی محل  و   oral-history.ir:ایران تاریخ شفاهی  تارنمای  یا  اینترنتی سایت  نشانی 
در تهران: خیابان حافظ، انتهای خیابان سمیه،  حوزه هنری، طبقه سوم ،  سایت تاریخ شفاهی است. 
بخش   در  را  بیشتر  اطالعات  می باشد.   info@oral-history.ir آدرس  به  نیز  سایت  رایانامه 

تماس با ما ببینید.
با توجه به تأثیر دیده های تصویری و شناخت وجوه تخصصی بودن این سایت، جای امیدواری 

است که این سایت بیشتر به سمت مباحث نظری با تکیه بر جاذبه دیداری سوق یابد. 




