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مقدمه:
پژوهش در خصوص برنامه ریزی در ایران، به منظور توسعه، مستلزم در اختیار داشتن اطالعات پایه 
پایه اسناد و مدارک  بر  نو  این زمینه است. گردآوری اطالعات و جست وجو، مستلزم نگاهی  در 
علی الخصوص  پژوهشگران،  و  محققان  نیازهای  پاسخگوی  بتواند  که  است  تاریخی  دسِت اول 
تصمیم سازان در کاربردی نمودن رهیافت ها باشد. وجود اطالعات جامع و فراگیر مبتنی بر یافته های 
معرفتی پیرامون هر دوره ای، خود نیازمند ابزار پژوهشی متقن و محکم است. در کنار دیگر ابزارهای 
دسترسی به اطالعات در راستای تاریخ، جامعه و جغرافیای محلی و کشوری، تاریخ شفاهی یکی از 
ابزارهای پژوهشی است که می تواند همراه با فرآیند جمع آوری اطالعات و ساماندهی صحیح آن، 
نقاط پنهان تاریخ معاصر را به وسیله فنون مصاحبه و گفت وگوهای هدایت شده واکاوی نماید. در 
تاریخ شفاهی با ابزار مصاحبه، به کنکاش تحوالت و رویدادها از زبان راویانی که در وقایع به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم شرکت دارند، پرداخته می شود.
تاریخ شفاهی در ایران تقریبًا بعد از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفته است، هر چند که 
راستا،  این  این روش پژوهشی توجه نشده است. در  به  نو  با نگاهی  هنوز در مراکز دانشگاهی، 
این روش  از  آتی،  برای نسل های  عالقه مندان و محققانی که برای کشف حقایق و نوشتن آن 
از  آن  گردآوری  و  اطالعات  و ضبط  ثبت  راه  در  عاشقانه  می کنند،  استفاده  گسترده  مطالعات  با 
موضوع محور،  و  شخصیت محور  مصاحبه های  به صورت  مهم،   شخصیت های  با  مصاحبه  طریق 
گام برمی دارند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، سازمان اسناد و 
کتابخانه های آستان قدس رضوی، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و اعضای انجمن تاریخ شفاهی 
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ایران، همچون دکتر مرتضی نورایی و آقایان کمری، فخرزاده و کاظمی، در این زمینه فعالیت های 
مفید و مؤثری انجام داده اند.

برگزار  اردیبهشت ماه  در  ساله  کتاب که همه  نمایشگاه  بازگشایی  مناسبت  به  راستا،  این  در 
بررسی  »نشست   ،1397/2/19 مورخ  چهارشنبه  ملی،  اسناد  روز  با  آن  مصادف بودن  و  می گردد 
و  تاریخ نگار  تفرشی،  مجید  دکتر  نشست،  این  در  شد.  برگزار  ایران«  تاریخ شفاهی  آسیب های 
پژوهشگر تاریخ در لندن و تحلیل گر تاریخ معاصر و مسائل سیاسی؛ دکتر امیرمسعود شهرام نیا، 
مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران، قائم مقام سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران، معاون 
پیشین اسناد ملِی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مدیرعامل سابق مؤسسه نشر شهر؛ غالمرضا 
عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد و معاون پیشین اسناد ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ 
محسن کاظمی، پژوهشگر تاریخ، نویسنده و از فعاالن عرصه خاطره نگاری و تاریخ شفاهی، حضور 
داشتند و دبیری این نشست را خانم شفیقه نیک نفس، رئیس گروه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، برعهده داشتند. در نشست مذکور که با حضور جمع زیادی از عالقه مندان 
انجامید کمیت ها، کیفیت ها،  برگزار شد و دو ساعت به طول  و پژوهشگران در سرای اهل قلم 
مخاطرات و روش های آسیب برانگیز مصاحبه و فنون جمع آوری اطالعات در تاریخ شفاهی ایران، 

مورِدبررسی و تحلیل قرار گرفت. 

خالصه مباحث مطرح شده:
چالش های تاریخ شفاهی در حوزه پژوهِش تاریخ، گفتمان های رسمی و غیررسمی، آماده سازی 	 

و تدوین، چاپ و نشر و اهمیت منابع؛
نگه داری میراث مکتوب و حفظ آن؛	 
توجه به کهنساالن و حافظه ارزشمند آنان، جهت ثبت و ضبط تاریخ معاصر ایران؛	 
گسترش تکنیک های تاریخ شفاهی بعد از انقالب، از جمله تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه ها؛	 
مهم ترین چالش های تاریخ شفاهی، از جمله تفسیر به رأی راویان؛	 
موانع چالشی تاریخ شفاهی، همچون مقدس بودن در روایت های جنگ؛	 
خطرات و مخاطرات در حوزه تاریخ شفاهی و ارتباط سه ضلع مصاحبه کننده، مصاحبه شونده و 	 

استفاده کننده از خاطرات؛
عارضه های مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان؛	 
مصاحبه های بدوِن برنامه ریزی و غیرهدفمند و بیان آسیب های مرتبط با آن؛	 
مرز میان چالش و جدل در مصاحبه؛	 
ساماندهی و مهندسی اطالعات تاریخ شفاهی و رابطه آن با آرشیو؛	 
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فرایندهای کمی و کیفی پروژه های تاریخ شفاهی؛	 
ریشه های تاریخی و ادبی فرهنگ شفاهی؛	 
بررسی ریشه های کتمان آگاهانه و خودسانسوری در ایران.	 

سخنران اول این نشست، دکتر امیرمسعود شهرام نیا بود که ضمن گرامیداشت روز اسناد ملی، 
به همه دست اندرکاران و آرشیویست های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: »باید خیلی 
صادقانه اعتراف کنم، زمانی که به عنوان معاونت اسناد ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی بودم، 
دیدم که شاید بخشی از مخلص ترین، پرتالش ترین، علمی ترین و آکادمیک ترین همکارانی که 
در طول سال های نسبتًا طوالنی در خدمت آنان بودم، همین مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه 
که  است  آنان طوری  کار  دیده می شوند، چون جنس  کمتر  این همکاران  شاید  بود.  ایران  ملی 
خیلی در منظر قرار نمی گیرند، ولی کاری بسیار سخت، توأم با زحمت و تالش را انجام می دهند، 
کمتر دیده می شوند و حاصل کار آنان بسیار مهم است. پس فکر می کنم جا دارد که صادقانه از 
زحمات تک تک سندپژوه های کشورمان، چه آن هایی که در گردآوری اسناد دولتی کمک می کنند 
و در رأس پاالیش و حفاظت از اسناد یا اطالع رسانی هستند و چه حوزه هایی که مورِدبحث امروز 
ما ست، یعنی حوزه تاریخ شفاهی که با زحمت و تالش فراوان درصدد گردآوری اسناد تاریخ شفاهی 
کشور هستند؛ تشکر و قدردانی نمایم. ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان، امیدوارم زحمات این 

دوستان در حیطه آکادمیک، علمی، اداری و دولتی، مورِدتوجه بیشتری قرار بگیرد«.
وی در خصوص حفظ و نگه داری میراث مکتوب گفت: »در همه کشورها نگه داری میراث 
مکتوب و حفظ آن، بسیار مهم و ارزشمند است. طبیعتا میراث مکتوب به عنوان بخشی که می تواند 
به مطالعه دقیق تر و بهتر کمک کند، جایگاه و اهمیت خاصی دارد و این وظیفه برعهده سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی  ایران، خصوصًا معاونت اسناد ملی گذاشته شده است که طبیعتًا نقِش مؤثری 

را عهده دار هستند«. 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  تاریخ شفاهی  نقش  خصوص  در  شهرام نیا  امیرمسعود 
موضوع  االن  اندازه  به  شاید  سال ها  این  تاریخ  »در  افزود:  آن  روبه رشد  شرایط  همین طور  و 
تاریخ شفاهی جا نیافتاده بود که با همت، درایت، تدبیر، دلسوزی و تالش شخصی خانم نیک نفس 
و البته همکاران خوب ایشان در مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این واحد در سازمان 
ایجاد شد و رشد پیدا کرد، تا به آن سطحی که تاریخ شفاهی از طرف دولت هم به رسمیت شناخته 
شده است. ویژگی مبرز تاریخ شفاهی می تواند ما را در رسیدن به واقعیت گفتاِر تاریخی کمک کند و 
جا دارد با حمایت بیشتری به واحد باتجربه تاریخ شفاهی که کم کم دارد به دوران میانسالی نزدیک 
می شود، توجه گردد. در گذشته تاریخ شفاهی، موضوع مظلومی بود، ولی در حال حاضر، خیلی جلو 
رفته است. در گذشته به تاریخ شفاهی به عنوان تاریخ اجتماعی نگاه می کردیم، ولی حاال این فرزند 
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به قدری  رشید و بالغ شده است که جدی تر به آن نگریسته می شود. اگر تاریخ شفاهی قباًل به عنوان 
یک روش در مطالعات تاریخی مطرح بود، امروزه به عنوان یک رشته و شاخه مطالعاتی، منظم تر 

و جدی تر شده است.
با وجود جوانب مختلف و شاخه های متعددی که در تاریخ برای مطالبة کاری آن مطرح شده 
است، تاریخ شفاهی نه تنها کم رنگ نشده، بلکه پررنگ تر شده و با جلوه بیشتری شناخته شده است 

و همچنان به عنوان یک روش مطالعه، در شاخه مطالعات تاریخی، مورِدتوجه قرار می گیرد.
یکی دیگر از شاخص های این دوران، گسترش تکنیک های تاریخ شفاهی است. با توجه به اینکه 
در آن زمان منابع به زبان فارسی کم بود، روی این مسئله کار شد. هم چنین دنبال یک دستورالعمل 
و شیوه نامه استانداردسازی تاریخ شفاهی بودیم که تدوین شود و این مسئله در سازمان اسناد اتفاق 
افتاد و االن خوشبختانه تقریبًا ادبیات تاریخ شفاهی جان گرفته است. همین طور تاریخ شفاهی در 
دانشگاه ها جدی تر و پررنگ تر شده است و فکر می کنم در چند دهه اخیر، تجربه های بین المللی 
خوبی، چه در خصوص تاریخ شفاهی ایران از مجموعه های مختلف انجام گرفت و چه تجربه های 
معاصر،  تاریخ شفاهی  گنجینه  بگوئیم  می توانیم  االن  شد.  کسب  کشور  داخل  در  دیگری  مشابه 

پربارتر شده است«.
پیِش روی  چالش های  و  تاریخ شفاهی  مصاحبه های  ثبت و ضبط  در  تعجیل  در خصوص  وی 
اشخاصی که به سنی رسیده اند، گفت: »با تعدادی از دوستان، در پروژه ای تحتِ عنوان تاریخ شفاهی 
ایران معاصر، به مصاحبه با رجال عصر پهلوی و جمهوری اسالمی پرداختیم. واقعیت هایی داشت 
 اتفاق می افتاد و هنوز هم وجود دارد و اینکه بسیاری از اشخاصی که به کهولت سن رسیده اند و 
در حال ازدست رفتن هستند؛ فرصت نگارش شفاهی و اتفاقات پیرامون آن را ندارند. ما از این 
بزرگان مطالبی را می شنویم که می تواند در تقویت گوشه هایی از تاریخ معاصر به ما کمک کند. 
حدود 360 ساعت مصاحبه، با بسیاری از رجالی که االن در میان ما نیستند، در قالب برون سپاری، 
به صورت صوتی انجام گرفت. هم چنین عالوه بر ضبط صوتی و پیاده سازی همراه با رعایت قوانین 
استاندارد، کار تصویری خوبی هم صورت پذیرفت. هرچند خطا و نقائصی هم در آن بود، ولی از 
این جهت که خیلی از این عزیزان از میان ما رفتند و توانستیم صدا و خاطرات آنان را در تاریخ 
حفظ و نگه داری کنیم؛ در جای خود تجربه ارزشمندی بود، چراکه وقتی لیست آن مصاحبه ها را 
نگاه می کردم، می توانم بگویم هشتاد درصد از آنان، در میان ما نیستند. پس این نشان از آن دارد 

که به جهت اهمیت، می بایست در ثبت و ضبط تاریخ شفاهی آنان تعجیل کنیم«.
دکتر شهرام نیا در ادامه، به چالش های پیِش رو اشاره نمود و گفت: »کار تاریخ شفاهی خیلی 
سخت است و بزرگ ترین چالشی که در آن مقطع تجربه کردیم، این بود که دسترسی به غالب 
رجالی که می خواستیم سراغ آن ها برویم، به دلیل کهولت سن، یا کثرت مشاغل، یا دالیل سیاسی، 
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دشوار بود. فی المثل دسترسی به بخشی از نقش آفرینان دهه های انقالب اسالمی، به دالیل شرایط 
یا جزو رجال  بودند،  تبدیل شده  از کشور  اپوزیسیون خارج  به گروه های  یا  نبود،  سیاسی ممکن 
پیداکردن آن ها جهت همکاری، وقت زیادی  سیاسی مهم کشور به شمار می آمدند. طبیعتًا برای 
گرفته می شد، یا شرایط سنی و جسمی آن ها، اجازه گفت وگو را نمی داد. طبیعتًا چالش هایی که در 
مسیر استانداردهای تاریخ شفاهی هم بود، کار را سخت می کرد. به طور مثال موضوع تالش برای 
تفسیر به رأی روایات تاریخی که مبتال به غالب رجال سیاسی است و معمواًل سعی می کنند با نیت 
خود صحبت کنند. خود من خاطرات خیلی جالبی در این موضوع پیدا کردم که سراغ رجال مختلفی 
که می رفتم و وقتی از آن ها سؤال می کردم، روایت ها با یکدیگر متفاوت بود و نیز قضاوت های 
شخصی و بحثی را که  هرمونتیک فرد از جایی که نشسته و پیرامون خود را می بیند، متعدد، متنوع 

و متفاوت بود«.
معاون پیشین اسناد ملی به بحث ثبت و ضبط خاطرات دفاع مقدس، به عنوان یکی از چالش های 
پیِش رو اشاره کرد و گفت: »تاریخ جنگ تحمیلی هم االن با ثبت، نگه داری، نگارش و ... نیازمند 
توجه و حمایت بیشتری است، اگرچه خوشبختانه هم خود سازمان و هم خیلی از دستگاه های نظامی، 
کارهای خیلی خوبی انجام داده اند، ولی شیوه علمی ثبت و نگاهداشت وقایع کشور، بسیار مهم است. 
مشکل جدی تر در مورد جنگ بحث الفت و عالقه ای است که به خاطر وجود چهره های نورانی 
ثبت و ضبط  و  تاریخی  واقعیت های  روی  بر  حجابی  به نوعی  دارد،  وجود  دفاع مقدس  ارزشمند  و 
آن کشیده می شود. بسیاری از این عزیزان در این مقطع تالش نمودند، عامل قدسی )تقدس و 
پاک  بودن( درست هم است، ولی نباید به ثبت و ضبط درست تاریخ شفاهی لطمه ای وارد شود که 
آن هم به  چالش تبدیل شده است. ایرادی که به دستگاه های مختلف نیروهای مسلح وارد می شود، 
این است که خیلی سعی کردند بیرون از این هاله، به روایت تاریخ بپردازند؛ درحالی که به این نیاز 
داریم که وقایع نگاری صحیح و جزئی از رویدادهای دوران جنگ هم صورت گیرد. البته رویدادهای 
قبل هم به این ترتیب است و به نظر می رسد اگر حمایت درست و جدی، قاطع و سامان یافته ای از 
موضوع تاریخ نگاری جنگ در کشور ما صورت نگیرد، واقعا زمان را از دست می دهیم و دیر یا زود 

بسیاری از این راویان در جمع ما نخواهند بود«.
سخنران دوم این نشست، دکتر مجید تفرشی بود که سخن خود را از ویلیام فاکنر، داستان نویس 
معروف آمریکایی شروع نمود و این گونه گفت: »من یک کشاورز زمین کار جنوبی آمریکایی هستم، 
داد:  ادامه  این طور  آن هم  از  نیست، چیزی می نویسم«. پس  زراعت مساعد  برای  اوضاع  وقتی 
»تاریخ شفاهی کار اصلی من نیست، البته کار تاریخ شفاهی را به روش حرفه ای نگاه نکرده ام، ولی 
آن را به عنوان یک ابزار غیرقابل انکار و ضروری در کارهای پژوهشی می دانم. در سال های خیلی 
دورتر اهمیت و ضرورت تاریخ شفاهی را حس نمی کردیم، االن چند سالی است که به حق، از طرفی 
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به درستی ضرورت کار آن توجه کرده ایم و از طرف دیگر، به اگر و اماها و چالش ها و نگرانی ها در 
خصوص آن، کمتر توجه می کنیم که خیلی فهرست وار و کوتاه، در حد سواد من و مجال جلسه، 

عرض خواهم کرد«.
وی در ادامه بحث، از خطرات و مخاطرات در حوزه تاریخ شفاهی سخن گفت و به ارتباط سه 
ضلعی مصاحبه کننده، مصاحبه شونده و استفاده کننده خاطرات اشاره کرد و سخنانش را این طور پی 
گرفت: »ممکن است چند نکته در ظاهر به هم مرتبط نباشند، ولی بتوانیم حلقه های مصاحبه کننده 
و مصاحبه شونده و استفاده کننده از خاطرات را به هم ارتباط دهیم. در طول 38 سال اخیر، با افرادی 
در خارج و داخل از ایران مواجه بودم که طبیعتًا از ویژگی های مختلفی برخوردار بودند که ارزش 
آن را داشت که پاِی صحبت آنان نشسته شود و خاطرات آن ها ثبت و ضبط گردد. در اینجا چند 
از شخص  موارد،  از  بعضی  در  اینکه  نخست  توجه شود.  آن ها  به  بایستی  که  دارد  وجود  مسئله 
کنار  گوشه ای  در  مصاحبه گر  اینکه  نمی بینید.  عامِل ضبط صوت  از  به غیر  چیزی  مصاحبه کننده، 
یا  نظارت و هدایتی،  بدون هیچ  بگوید  دارد  بدهد مصاحبه شونده هر چه دوست  اجازه  و  بنشیند 
برنامه ریزی و روش مندی، دالیل متعددی دارد. اولی از روی نادانی و ناآگاهی مصاحبه کننده است 
که طبیعتًا نسبت به موضوع کلی و سوژه مصاحبه و شخص مصاحبه شونده، آگاهی ندارد و مطالعه 
کافی هم نمی کند. در این صورت، اتفاقی که می افتد، مانند چند کتابی است که در سال های اخیر 
را در دست می گیرد و  امور  ناآگاهانه زمام  یا  آگاهانه  اینجا مصاحبه شونده  منتشر شده است. در 
مصاحبه را هدایت می کند و مصاحبه کننده بیشتر به صورت ابزار است. موضوع مهم این است که 
گاهی اوقات مصاحبه کننده دچار چند عارضه می شود، اواًل ممکن است در بعضی موارد، مرعوب 
مصاحبه شونده شود و تحتِ تأثیر وی قرار بگیرد، خیلی اوقات هم ممکن است با نیِت قبلی رویارویی 
و مقابله وارد شود و بعضی اوقات هم به دلیل شیفتگی زیاد، مفتون سوژه و مصاحبه شونده  شود 

وکیفیت کار از دست برود«.
افزود:  ادامة نقش مصاحبه کننده و عارضه های مصاحبه شونده  تاریخ معاصر در  این تحلیل گر 
»اگر مصاحبه کننده آمادگی الزم و کافی را نداشته باشد، به راحتی می تواند یک سوژه درخشان را 
زمین بزند و در واقع ارزش آن را کاهش دهد. از آن طرف هم مصاحبه شونده می تواند چند عارضه 
داشته باشد، یعنی گاهی اوقات مصاحبه شوندگان افراد بزرگی بودند ولی به دالیل مختلفی نسبت 
به بیان خاطرات خود محافظه کاری دارند، یا به دلیل سازمانی و شخصی، به مصاحبه کننده اطمینان 

ندارند و همه مطالب را به طور کامل بیان نمی کنند. 
این سندپژوهش معاصر در خصوص ثبت و ضبط خاطرات دوگانه مصاحبه شونده و نقش فنی 
مصاحبه کننده چنین گفت: »برخی اوقات در خاطرات می بینیم که مصاحبه شوندگان به دلیل ثبت در 
تاریخ، آگاهانه و سیستماتیک دروغ می گویند یا به تعبیر خانم تاچر، در راست گویی صرفه جویی می 
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کنند، البته خیلی وقت ها همه واقعیت را می گویند و بعضی جاها هم نمی گویند. بسیاری مواقع صاحب 
خاطرات، صادق است ولی بعضی از خاطرات به نظر او مهم نمی آید و نمی گوید، ولی روی بعضی از 
مطالب کم اهمیت، پافشاری بسیاری می کند. پس در واقع هنر مصاحبه کننده این است که وقتی پای 
صحبت مصاحبه شونده می نشیند، با اشرافی که دارد، بازنگری می کند، موضوعی را به یاد صاحب 
خاطرات می آورد و اهمیت بحث را در نظر او پررنگ می نماید. وقتی شما نقاطی را پیدا می کنید که 
حرف را تکمیل می نماید، یعنی مصاحبه شونده را متوجه نکته ای می کنید که به یاد نداشته است. در 
واقع با این یادآوری، باعث می شوید که مصاحبه قدرت پیدا کند، شکوفا گردد و نیز مشخص شود که 

مصاحبه کنندگان وقت تلف نمی کنند«.
وی همچنین در خصوص مرز بین چالش و بازجویی و اثرات جدل در تاریخ شفاهی، این گونه 
صحبت کرد: »وقتی شما با مصاحبه شونده جدل می کنید، نتیجه این کار، ازبین رفتن اعتماد است 
و در واقع حالت بازجویی پیدا می کند. در مصاحبه، جنبه چالشی و فشار باید وجود داشته باشد، 
ولی تا جایی که اعتماد از بین نرود و حالت بازجویی پیدا نکند، ضمنًا نباید بگذارید مصاحبه شونده 
هرچه می خواهد بگوید، چون آن هم بی ارزش تلقی می شود. پیداکردن مرز چالش و بازجویی، کار 
خیلی دشواری است و در مورد آدم های مختلف هم یکسان نیست؛ چراکه بین مصاحبه شوند گان 
و شخصیت ها، استانداردها و روحیات مختلفی وجود دارد. فی المثل مصاحبه آقای زاهدی به دلیل 
آقای  یعنی  او،  بود، برخالف شوهر خواهر  او، خیلی سخت  نامنظم بودن و جورواجور حرف زدن 

همایون که منظم صحبت می کرد«. 
 این پژوهشگر تاریخ به چالش هایی که در تاریخ شفاهی از سوی مصاحبه کننده به وجود می آید، 
با ذکر مصادیقی، این گونه اشاره کرد: »مواردی را در پروژه های تاریخ شفاهی مشاهده می کنیم که 
مصاحبه کنندگان، اصِل مصاحبه را تباه کرده اند. من در این پروژه، آقای ایرج امیری را معرفی کردم 
که با او مصاحبه کنند، ولی بعد ایشان به من زنگ زدند و گالیه مند شدند که این آقایان چیزی 
بفرمائید، اسم آن نمی تواند  اینکه به مصاحبه شونده بگویند شما هرچه دوست دارید  نمی دانند و 
تاریخ شفاهی باشد و از نتیجه صحبت خیلی ناراحت بودند. ازطرفی مصاحبه ای که با سیدحسین 
نصر شد، کاماًل هدفمند و دقیق بود، چراکه ایشان یک آرشیو کامل از گفته ها و نوشته ها، همراه 
آثار و اندیشه های شان را تحویل گروه داده بودند و مصاحبه براساس هر آنچه نصر می خواست، 
پیش رفت. در واقع مصاحبه کنندگان فرهیخته، اراده و درایتی در مصاحبه با نصر نداشتند و مصاحبه 

آن طور که ایشان خواسته بود، انجام شد.
عرفان  و  ثابتی  پرویز  آقای  مصاحبه  به  می توان  مصاحبه ها،  این  از  دیگری  نمونه  به عنوان 
قانعی فرد اشاره کرد. شما می بینید که در این پروژه، پرویز ثابتی مصاحبه ای برای تطهیر و اعاده 
است  صحنه  ابزار  مصاحبه،  این  در  مصاحبه کننده  واقع  در  و  است  داده  ترتیب  خود،  از  حیثیت 
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و  مناظره ها  در  که  است  کرده  پیشرفت  این قدر  حتی  است.  مصاحبه شونده شده  فریفته  و صرفًا 
رونمایی از کتاب هم در نقش مدافع ساواک، با پرویز ثابتی وارد عمل می شود، درصورتی که این 
کار به مصاحبه کننده ربطی ندارد. اصاًل به ما ربطی ندارد که از زندگی و کارنامه دوران فعالیت 
اوقات این رابطه آن قدر  مصاحبه شونده دفاع کنیم و وکیل مدافع سوژه خود بشویم، ولی گاهی 

عمیق می شود که مصاحبه کننده خود در مقام وکیل مدافع مصاحبه شونده قرار می گیرد«.
و  پژوهش  در  تاریخ شفاهی  نقش  مورد  در  پایان،  در  تاریخ معاصر،  تحلیل گر  و  محقق  این 
گردآوری تاریخ افزود: »باید گفته شود که تاریخ شفاهی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی، تایید تاریخ 
نیست. تاریخ شفاهی ابزاِر تاریخ نویسی و محقق و یکی از منابع مهم و غیرقابلِ انکار تاریخ نگاری 
است. اگر ما به خصوص در گفته ها و خبرها تاریخ شفاهی را اصل تاریخ بدانیم، آن وقت شرایطی 
پیش می آید که راه برای اشتباهات و لغزش ها، خطاها و دروغگویی های خواسته یا نخواسته صاحِب 
خاطرات یا مصاحبه شونده فراهم می گردد و این امر می تواند به خطراتی برای تاریخ نگاری تبدیل 
شود. در واقع یک فرصت مهم تبدیل به یک جالش جدی می شود که در برخی از منابع اخیر، 

به شدت مالحظه می شود«.
دکتر محسن کاظمی از دیگر سخنرانان این نشست، در خصوص آسیب شناسی تاریخ شفاهی 
ایران و نقِش تولید اطالعات گفت: »با توجه به اینکه موضوع این جلسه در خصوص آسیب شناسی 
تاریخ شفاهی ایران است، الزم است بعد از سه دهه، نگاهی به پشتِ سر خود بیندازیم، بدانیم که 
جامعه  اختیار  در  و  کرده ایم  تولید  را  کاری  چه  باالخره  پیموده ایم،  را  راهی  چه  تاریخ شفاهی  در 
گذاشته ایم و در نهایت، چه گره ای از مشکالت این جامعه، باز کرده ایم، یا چه میراثی را برای کشور 

خود به ارمغان گذاشته ایم. 
دوستان عزیزم به فصل هایی اشاره کردند، چون یک بخش از بررسی تاریخ شفاهی از منظر 
آسیب شناسی، مربوط به فرصت هایی است که از لحاظ کمی و کیفی ارتباط زیاد بین مصاحبه شونده 
و مصاحبه کننده، اتفاق می افتد که آقای تفرشی به این امر اشاره کردند. به نظر من، مکان تولید این 
نوع اطالعات هم خیلی مهم است، یعنی وقتی از آقای نصر مثال زده می شود، اگر مصاحبه شوندگان 
در آمریکا هستند، مصاحبه گر کسی است که اطالعات را به یک شکلی استخراج می نماید و اگر 
در کشور یا محیط دیگری قرار می گیرند، اطالعات به شکل دیگری احصاء شده و در اختیار جامعه 

قرار می گیرد«.
دکتر کاظمی در ادامه به موضوع مهندسی و ساماندهی اطالعات کمی و کیفی اشاره کرد و 
این طور اظهار داشت: »بحث آسیب شناسی خیلی حساس است و دوست دارم موضوعی را مطرح 
مهندسی  و  فکری  بنای  یک  برای  است.  اطالعات  ساماندهی  و  مهندسی  به  مربوط  که  نمایم 
زمان واحد، به اطالعاتی نیاز داریم که می بایست به درستی مهندسی و معماری شوند، تا به خوبی 
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مورِداستفاده قرار گیرند. این ساماندهی، هم به لحاظ کمی و هم به جهت کیفی است. به لحاظ 
کیفی، بایستی دقت الزم در فرآیند تاریخ شفاهی از مرحله سوژه یابی، پیشاتحقیق و پساتحقیق خود 
داشته باشیم و جریان مصاحبه را به همین شکل با اطالعات کافی، آموزش های الزم و همین طور 
بحث آرشیو، پیاده سازی و تدوین آن، پیش ببریم. این مراحل برای این است که بتوانیم به لحاظ 
کیفی، کار خوب و مطلوبی را تولید کنیم و در واقع به کسب تجربه نیاز داریم. امروزه می بینیم برای 
آنچه در کشور تولید می شود، هماهنگی نیست و به صورت سلیقه ای است و تولیدات، برآمده از یک 
سری نیازهای فوری جامعه است. در واقع می توان گفت که بعضی ها فکر می کنند اسم هر برنامه ای 

را می توان تاریخ شفاهی گذاشت، درصورتی که بایستی این فرآیند پیچیده را مِدنظر قرار داد.
و  پیرامون سوژه، چه مطالعاتی خواهیم داشت  اینکه  بعد  و  است  انتخاب سوژه، خیلی مهم 
اطالعاِت خوبی را ابتدا نزد خودمان به عنوان مورِخ تاریخ شفاهی داشته باشیم، تا نزد مصاحبه شونده 
منفعل نشویم. تاریخ شفاهی بایستی در یک فضای فعال شکل بگیرد، کمااینکه یکی از تعاریف 
به  را  خدمت  این  بایستی  ابتدا  می شود.  گفته  فعال  مصاحبه  آن،  به  که  است  این  تاریخ شفاهی 
در  را  نزد خودمان ساماندهی شد، آن وقت دقت الزم  این اطالعات  اگر  بعد  و  انجام دهیم  خود 
فرایند احصاء اطالعات از ذهن مصاحبه شونده خواهیم داشت. پس برای اینکه این اتفاق بیفتد، 
نیازمند سواد جامعه هستیم، یعنی سواد روان شناسی، جامعه شناسی و مسائل اقتصادی. هم چنین 
باید خیلی از مسائل را در سطح متوسطی بدانیم و از هوِش متوسط به باالیی برخوردار باشیم تا 
بتوانیم اطالعات را احصاء کنیم، وگرنه دچار دامی خواهیم شد که دوستان هم اشاره کردند، یعنی 
مصاحبه شونده، مصاحبه گر را هدایت می کند و به مرزهایی که نباید ببرد، می رساند و در نهایت 

پروژه دکتر نصر یا کسان دیگر شکل می گیرد.
بر روی ساماندهی هم خیلی تاکید دارم که حتمًا صورت بگیرد. وقتی که اطالعات در حال 
تولید است، ما به لحاظ کیفی نیاز داریم که این ها را ساماندهی کنیم، به لحاظ کیفی در اینجا بحث 
اعتبارسنجی و راستی آزمایی پیش می آید و اینکه اطالعات تا چه اندازه درست یا غلط است؟ بخشی 
از این بحث ها، به گذشته برمی گردد، یعنی اینکه چقدر روی موضوع و پیرامون آن، تحقیق کرده ایم 
ابزارهای مختلفی  این اطالعات، به سمت  با تولید  و حاال در حال چه کاری هستیم؟ به عبارتی 
می رویم که با اعتبارات درون متنی و بیرون متنی کار، اعتبارسنجی صورت دهیم و نیز ایجاِد تعادل 
بین روایت های مختلف، با پژوهش های متعدد که پسامصاحبه نام دارد، انجام می شود. در واقع 
همراه با مدارک و مستندات، آن ها را مقایسه نمائیم، تطبیق دهیم و به سمت راستی آزمایی پیش 
رویم و در حقیقت اطالعات خود را به لحاظ کیفی پیش ببریم و اعتبار آن ها را به خود آنان واگذار 

نماییم«.
 این مورخ تاریخ شفاهی در ادامه مباحث خود در مورد جریان آرشیو و ارتباط با فرایند ساماندهی 
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و تدوین اطالعات، افزود: »در بحث کیفی آرشیو ابتدا باید دانست که چگونه از سواد دنیا برخوردار 
ساماندهی  به  چگونه  و  دارند  قرار  وضعیتی  چه  در  دنیا  آرشیوهای  که  بدانیم  می بایست  شویم. 
اطالعات، کمک می کنند؟ شاید این ساماندهی اطالعات بیشتر و بیشتر ما را به سمت آرشیو هدایت 
بزرگ تری  و  آسان  قدم های  تدوین،  در  می توانیم  نمائیم،  ساماندهی  به خوبی  را  آرشیو  اگر  کند. 
خواهیم  مشکل  دچار  تدوین  در  نکنیم،  ساماندهی  به درستی  آرشیو  در  را  اطالعات  اگر  برداریم. 
شد. به خاطر همین است که امروزه در دنیا، مراحل انجام مصاحبه را برای خود حل کرده اند و بر 
روی آرشیو فکر می کنند و اطالعات را در اختیار مردم می گذارنند تا با خواندن آن، بازخوردها را 
جمع کنند و به عبارتی به خوبی در اختیار پژوهشگران قرار دهند و همین طور کسانی که در بخش 
آرشیو در تحقیق ِخبره هستند و مهارت دارند، بتوانند خوب کار کنند؛ حال اگر تدوین هم به درستی 
صورت گیرد، می توانند از این محصول اطالعات هم به خوبی استفاده نمایند. در واقع آنجا هم به 
ساماندهی اطالعات احتیاج داریم، یعنی یک تدوینگر خوب باید بداند که کدام دادۀ احصاء شده را 
در کجای متن بنشاند، تا بتواند از آن، یک معنای درست به دست آورد و در اختیار جامعه بگذارد. 
به نظرم این یک زنجیره است که به آن نیاز داریم و باید مورِدتوجه قرار گیرد و آموزش های الزم 

را هم داشته باشیم«.
اطالعات  انباشت  جدِی  آسیب های  به  اشاره  ضمن  خود،  مباحث  پایان  در  کاظمی  دکتر 
مهندسی نشده، این گونه توضیح داد: » یک آسیب خیلی جدی به اطالعات درحالِ تولید وارد است، 
به این جهت که روی آن مهندسی و  تولید  این  و  انجام می گیرد  انبوه  تولید  این کشور  در  البته 
اساسی خواهد کرد.  و معضل  آینده دچار یک مشکل  در  را  ما  است،  نگرفته  ساماندهی صورت 
در واقع در آینده نمی توانیم با انباشت شدید اطالعات، سره را از ناسره تشخیص بدهیم. اگر این 
انفجار اطالعات،  انبوه اطالعات و  با این حجم  آینده  اطالعات، درست ساماندهی نشوند، ما در 
مشکل پیدا خواهیم کرد. مثاًل در خصوص جنگ، اتفاقًا هاله ای از تندیس بر روی آن وجود دارد و 
همه بنا را بر این می گذارند که فرد راوی که این اطالعات را می گوید و متصل به چنین فضایی 
به عبارتی کار هدفمندی که خود  یا  ندیدیم،  ما  آیا در البالی گفته ها و در سطوری که  است، 
چه جوری  به عبارتی  است؟  نشده  تزریق  جامعه  به  غلط  اطالعات  می دهد،  انجام  مصاحبه شونده 
می توانیم اینها را غربال یا َسرهم کنیم؟ فرآیند َسرهم کردن، یک تکنیک است، منتهی بایستی این 
اطالعات، آرشیو شده و هدفمند باشند تا بتوانیم آن ها را سامان دهیم؛ همانند یک مهندس یا معمار 
که وقتی می خواهد کاری انجام دهد، یاید مصالح فراوان را در اختیار وی قرار بدهید و به او اجبار 
کنید که از همه اینها استفاده کند. لذا الزم است تا مهارت های کافی برای ساماندهی اطالعات 

داشته باشیم و این داده ها و اطالعاتی که داریم را در مسیر سازندگی کشور استفاده نمائیم«.
آسیب  واژه شناسی  با  را  خود  صحبت های  عزیزی  غالمرضا  نشست،  این  سخنران  آخرین 
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در خصوص  بخواهیم  اگر  »راستش  کرد:  بیان  این گونه  و  نمود  شروع  تاریخ شفاهی  با  ارتباط  و 
آسیب شناسی تاریخ شفاهی صحبت کنیم، مستحضر هستید که ما معمواًل یک سری آفت ها داریم 
علوم  سایر  به  و  شده  وارد  زیستی  علوِم  از  که  واژه ای  همان  به معنای  را  آسیب شناسی  اگر  و 
انسانی رسیده است، یعنی به معنای پرداختن به مشکالت و ناهنجاری ها در نظر بگیریم؛ به نظرم 
تقریبًا عام است و در تمام دنیا و  از مشکالت سروکار دارد. یک گروه  با دو گروه  تاریخ شفاهی 
حافظه  تاریخ شفاهی که  مصاحبه  آفت های  مانند  کرد،  می توان مالحظه  تاریخ شفاهی،  پروژه های 
ناپایدار است و ممکن است آدم اشتباه کند، یعنی فراموشی بگیرد. مسائلی مثل غلو و کتمان هم 
همیشه هست و برسِر پروژه های عام وارد شده است. مسائلی هم به مصاحبه کننده مربوط می شود، 
مثاًل عدم تسلط وی بر موضوع یا عدم شناخت از سوژه ای که با او مصاحبه می کند که اینها مسائلی 

هستند که به صورت عمومی، در خیلی از پروژه های تاریخ شفاهی دیده می شود«.
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامة مباحث خود، به ادبیات 
شفاهی ایران و ارتباط آن با کتمان و خودسانسوری پرداخت و این طور اضافه کرد: »می خواهم در 
رابطه با یک یا دو مشکل صحبت کنم که الزامًا هم صددرصد ایرانی نیست، ولی باید در پروژه های 
تاریخ شفاهی که در ایران وجود دارد، به آن توجه کنیم و به اصطالح از نظر دور نکنیم. یکی از 
آن موضوعات به مصاحبه شوندگان ما برمی گردد و معروف است، یعنی شما با هرکسی در رابطه 
با فرهنگ ایرانی ها صحبت کنید، می گوید که فرهنگ ما شفاهی است و عادت نداریم بنویسیم و 
معمواًل دست به نوشتن ما بد است و بیشتر دوست داریم صحبت کنیم. این اصطالحی است که 
همه می گویند، ولی من با این عبارت که فرهنگ ما شفاهی است، کمی مخالفم و به این معنی 
به ذهن من، فرهنگ  بلکه  ما راحت تر است،  ما شفاهی صحبت نمی کنیم و شفاهی  نیست که 

شفاهی ما هم متأثر از عامل دیگری است. موالنا می فرماید:

از ذهــاب و از ذهــب وز مــذهــبتدر بــیـان ايــن سه، كــم جنــبان لبــت

ظاهراً این پیام برگرفته از حدیث پیامبر اسالم )ص( است که می فرمایند: مثل َذهبک و ذهابک 
و مذَهبک، پنهان کن راهت را و آن دین و مذهب و روشی را که داری؛ کم جنبان لبت را از ذهاب 

و از ذهب وز مذهبت. 

یا اینکه رودکی می گوید: 
زمانـه را چو نکو بنگری همه پندســـت زمـــانــــه، پنــــدی آزادوار داد مــــرا 
بســا کسـا کـه به روز تو آرزومندســت به روِز نیک کسان گفت تا که غم نخوری 
کـرا زبان نه به بند است، پای در بندست زمانـــه گفت مرا خشم خویش دار نــگاه 
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همین طور اینکه دیوار گوش دارد، موش هم گوش دارد، یا هر نکته نباید گفت، یا ما َیعلم و ما 
َیعلم، یا هر آنچه یاد گرفتی، نمی توانی بگویی و ... پس برعکس آنچه که می گوئیم فرهنگ شفاهی 

داریم، یک فرهنگ کتمان هم در گفتار فرهنگ شفاهی ما رشد کرده است«. 
از  یکی  به عنوان  آگاهانه،  کتمان  فرهنگ  ریشه های  به  ادامه  در  ملی  اسناد  سابق  معاون 
آسیب های  از  یکی  کتمان،  فرهنگ  »به نظرم  افزود:  و  پرداخت  ایران  شفاهی  تاریخ  آسیب های 
پروژه های تاریخ شفاهی ایران است. ما به این صراحت در بقیه جاها کتمان را یاد نمی دهیم. آقایی 
که فوتبالیست بود را به همراه دخترش به مصاحبه تلویزیونی آورده بودند و وقتی از دختر پرسیدند 
که بابای تو بدقولی می کند، گفت: »آره، بدقولی می کند«. گفتند: »کی«؟ گفت: »داشتیم با هم 
چهاربرگ بازی می کردیم، به من باخته، ولی هنوز پول آن را نداده است«. بعد مجری از اینکه کلمه 
چهاربرگ گفته شده است، دست پاچه شد. خوب ما در فرهنگ ایرانی، کلی تابوی گفتاری داریم که 
حتی برای صحبت کردن در مورد آن ها، مثاًل در تلویزیون مشکل داریم. به نظرم یکی از ویژگی های 
آسیب در مصاحبه های تاریخ شفاهی در ایران، تابوی گفتاری است که شاید در کشورهای دیگر، به 
این اندازه با آن درگیر نباشند. البته نمی خواهم بگویم درگیر نیستند و به نوعی این خودسانسوری را 
در همه جوامع مشاهده می کنیم، ولی در جوامعی که میزان راحتی و آرامش در آن کمتر باشد، شاید 

آسیب بیشتری نمایان شود.
آقایان دکتر شهرام نیا و دکتر تفرشی به درستی اشاره کردند، فرهنگ مچ گیری  آن طوری که 
یک  می خواهید  شما  آیا  نیست.  مطرح  تاریخ شفاهی  در  مبارزه،  و  جدل  )چالش(،  چلنج  بحث  و 
واقعیت را زنده کنید یا نه، مانند صندلی داغ به او ثابت کنید که تو داری دروغ می گویی یا او را به 
دوگانه گویی وادار کنید؟ آیا شما می خواهید واقعیت را پیگیری کنید؟ مصاحبه گر در مصاحبه هایی 
داشته  تاریخ شفاهی  مصاحبه کننده  نام  نمی تواند  می رساند،  دوگانه گویی  به  را  مصاحبه شونده  که 
باشد، بلکه یک بازجوست. از موضِع برابر هم وقتی یک نفر حالت بازجو داشته باشد و نفر دیگر را 
به دروغ گویی و تناقض گویی وادار نماید، مصاحبه نمی شود. پس یکی از مواردی که در پروژه های 
تاریخ شفاهی خود را نشان می دهد، کتمان آگاهانه است، یعنی هر آنچه که شنونده، مصاحبه شونده 
و افراد دیگر بتوانند از این طریق به اصطالح سوء استفاده بکنند، یا بتوانند به چهره فرد خدشه ای 

وارد کنند، کتمان صورت می گیرد«. 
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه مباحث خود در مورد کتمان 
آگاهانه، نقش غلو را در آسیب شناسی تاریخ شفاهی مطرح کرد و در مورد منشاء آن در ارتباط با 
تاریخ ادبیات، این گونه سخن گفت: »ویژگی دیگر کتمان در پروژه های تاریخ شفاهی را می توان 
به این جمالت معروف منسوب کرد و اینکه »پیروزی صد تا پدر دارد و شکست یتیم است«. پس 
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همه دوست دارند در نکات مثبت و پیروزی ها نقش خود را هرچند کم رنگ هم که باشد، پررنگ 
نشان بدهند و غلو کنند، اما در شکست ها درست برعکس این انجام می گیرد. پس کتمان آگاهانه، 
دارای تاریخی ریشه دار است و حداقل از قرن چهارم و پنجم، در اشعار شاعران نشان داده شده 
است که حرف نزنید و مثاًل زباِن سرخ، سِر سبز می دهد بر باد، یا ساکت، چیزی نگو، حواست باشد 
و ... اگر بنشینیم و فکر کنیم، از این مواردی که مدام به ما گفتند، بسیار به یاد می آوریم. بنابراین 
باید روی ریشه های تاریخی آن چیزی که جزئی از فرهنگ گفتاری ما شده است، اقدام اساسی 

صورت گیرد«.
در انتها غالمرضا عزیزی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا شفاهی شدیم، این گونه به سخنان 
زیر حرف  راحت تر می توانستیم  و  زودتر  گفتار شفاهی، خیلی  در  اینکه  داد: »به خاطر  پایان  خود 
خود بزنیم و دیوار حاشا بلند بود، می توانستیم بگوئیم ما نگفتیم، ولی در کتبی، همچنین اتفاقی 
نمی توانست بیفتد. به نظرم این مسئله به عنوان یک از ویژگی های آسیب شناسی تاریخ شفاهی ایرانی 
قابلِ مطالعه و قابلِ بررسی است. می توان این فرض را مطرح کرد که ننوشتن، باعث گشته است 
که کمتر به سمت خاطره نویسی برویم. من هم مانند دوست گرامی، جناب آقای دکتر کاظمی فکر 
می کنم باید به تاریخ شفاهی به عنوان یک درآمد نگاه کنیم، آن موقع است که می توانیم این فرضیه 

مطرح شده را پاسخگو باشیم«. 
در پایان نشست، سؤال و جواب مطرح شد که نخست خانم نیک نفس، دبیر نشست برای اینکه 
حاضرین بتوانند سؤاالت خود را تنظیم کنند، اولین سؤال را از سخنرانان حاضر، این گونه طرح نمود: 
»ما با مصاحبه شونده ای مواجه هستیم که خود متقاضی مصاحبه تاریخ شفاهی شده است، ولی هنوز 
که هنوز است و اکنون که مصاحبه بیش از سی جلسه به طول انجامیده است، از انگیزه اولیه خود 
مطلبی را مطرح ننموده است. از طرفی برخالف گذشته، با ورود به عصر رایانه و الکترونیک، دیگر 
نمی توانیم مدعی شویم که برای همیشه مطالب مصاحبه شوندگان را محفوظ نگه می داریم و هیچ 
مشکلی پیش نخواهد آمد. پس من در شرایط فعلی، نمی توانم به این مصاحبه شونده اطمینان بدهم 
که می تواند با خیالت راحت، از انگیزه اصلی خود جهت شرکت در مصاحبه بگوید. همکاران در این 

خصوص، چه توصیه ای دارند«؟ 
در راستای مطرح شدن این سؤال، ابتدا دکتر تفرشی به دو نمونه از تجربیات خود، جهت پاسخ 
به این سؤال استفاده کرد و این گونه سخن گفت: »دو تجربه ایرانی و غیرایرانی از خود بگویم. مورد 
اول مربوط به یک سری مصاحبه با دیپلمات هایی است که در ایران بودند. یکی از افرادی که شاید 
برای من مهم بود، شخصی به نام ِسر اوراس فیلیپس )شاید اسم وی را نشنیده باشید( بود. این فرد 
در سازوکار دیپلماسی بریتانیا آدم عجیب و غریبی بود، یعنی یک یهودی زاده مهاجر لهستانی االصل 
زیِردیپلم  مدرک  با  بریتانیا،  دیپلماتیک  دستگاه  در  دوم،  جهانی  جنگ  دوران  در  که  اسکاتلندی 
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استخدام شد و به مرحله سفیر کبیری رسید! معمواًل دیپلمات ها در کمبریج درس می خواندند و مدارج 
عالیه کسب می کردند و نیز جزء طبقه اشراف زاده محسوب می شدند، ولی او یک کارگرزاده و از 
طبقه خیلی فرودست مهاجران لهستانی بود. وی در کشورهای مختلف سفیر بود و برایم کشف وی، 
اهمیت داشت و اگر اسناد محرمانه را نخوانده بودم، امکان نداشت بتوانم با او ارتباط برقرار کنم . 
هشت سال در ایران زمان دنیس راید، دبیر دوم سفارت بود، یعنی از سال 1342 تا 1350 شمسی 
است.  بود، موجود  زیادی هم کرده  دنیس راید که سخنرانی های  نوشته  به  اسناد سفارت  تمام  و 
وی بعد از بازنشستگی و حتی زمان انقالب هم در ایران بود، زمانی هم نماینده شرکت تجارتی 
راه سازی شرکت مولر بود. وقتی با او صحبت کردم، اول با من به عنوان یک فرد کم ارزش برخورد 
کرد و جواب های سطحی داد و مرا آدم حساب نمی کرد، ولی بعد که بر روی اسناد و پرونده های 
محرمانه انگلیسی مطالعه کردم و به او گفتم که از شما این موارد را می دانم و آن ها را نشان دادم، 

مصاحبة ما شکوفا شد.
نام تیمسار سرتیپ جواد محیط زاده آشنا شدم که رئیس  به  با فردی  بود که  این  مورد دوم 
منطقه ای ساواک در اروپا بود. وقتی خواستم با این فرد صحبت کنم، اصاًل تحویلم نمی گرفت، 
چون تازه از ایران آمده بودم و فکر می کرد مأمور جایی هستم و مثاًل آمده ام وی را ترور کنم یا 
تخلیه اطالعاتی نمایم و سالم و علیک مرا هم به زحمت جواب می داد. بعد اواخر عمرش، نزد من 
آمد و گفت که می خواهم به دو دلیل صحبت کنم. یکی اینکه جایی دیگر حرفی برای گفتن ندارم، 
دوم اینکه دیگر آن تعلق ارتشی و سیاسی به رضاپهلوی را از دست داده ام، راحت حرف می زنم و 
چیزی برای ازدست  دادن ندارم و به کسی هم بدهکار نیستم و می خواهم راحت رابطه خودم را با 
ساواک، اوضاع اروپا و داخل ایران، بگویم. در اینجا شما به نوعی، به مخاطب این اطمیناِن خاطر 
را می دهید که کار خود را بلد هستید و به اصطالح وقت وی را هدر نمی دهید. می بایست صداقت 
نشان بدهید، چراکه ممکن است درِددل او باز شود. در مورد این نوع مصاحبه، راهِ حل این است که 
مصاحبه شونده متوجه شود که شما به کار خود مسلط هستید و لذا به سراغ جا و مکان درستی آمده 
است. در خصوص محفوظ بودن مطالب، هیچ کس نمی تواند اطمینان دهد خاطرات کسی محفوظ 

بماند و جایی درز نکند، ولی تا حد امکان سعی و تالش از سمت شما صورت می گیرد«.
که  است  این  داریم،  ضبِط  خاطرات  در  که  بزرگی  مشکالت  از  »یکی  افزود:  ادامه  در  وی 
خاطره گوهای ما، فرهنگ یادداشِت  روزانه نویسی ندارند و این امر به دالیل امنیتی، سیاسی، فرهنگی 
و خانوادگی است و اینکه در مدرسه به آن ها یاد نداده اند. وقتی شما یادداشتِ روزانه ندارید، جزئیات را 
از یاد می برید و فقط کلیات در ذهن شما می ماند. خود من در این سن وقتی یادداشت های روزانه  ام 
خود را می خوانم، حیرت می کنم از چیزهایی که به کلی از یادم رفته است، چه بسا اینکه به سنین 
باالتر برسم. روی این حساب طبیعی است که خیلی از چیزهایی که مصاحبه شونده ها نمی گویند، 
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به خاطر غرض ورزی نیست، بلکه واقعاً جزئیات آن را دقیق به یاد ندارند و تازه وقتی شما به یاد آن ها 
می آورید، سِرشوق می آیند و این عمل کمک می کند که خیلی از خاطرات به یاد آن ها بیاید«.

دکتر کاظمی در خصوص سؤال مطرح شده، گفت: »سؤال خانم نیک نفس، سؤال بسیار مهمی 
است، تقریبًا می شود گفت با سرنوشت همه ما دست به گریبان است. باالخره باید دید این خاطره ای 
که وجود دارد، به زمان ثبت و ضبط، یا زمان نشر برمی گردد. آنچه که به ذهن متبادر می شود، 
این است که مصاحبه شونده یا راوی، نگران سوء استفاده از خاطره پس از نشر است، لذا بایستی 
سازوکاری را فراهم کنیم که در بستری قرار بگیریم که هم من به عنوان مصاحبه کننده و هم او 
وگرنه  کنیم،  کنترل  را  نشر مصاحبه  باشیم که می توانیم  به عنوان مصاحبه شونده، هردو مطمئن 
از  بیایند  آیندگان  دیگر،  سال  صد  یا  پنجاه  تا  می ماند  باقی  آرشیوها  در  مصاحبه  این  همچنان 
آن استفاده کنند. از طرف دیگر، ممکن است نگرانی از این باشد که آیا آنچه من در اختیار این 
البته خارجی  سازمان یا مرکز می گذارم، مورد سوء استفاده سازمان های مثاًل اطالعاتی و امنیتی، 
قرار می گیرد یا نه؟ آیا به عبارتی علیه من سوء استفاده خواهد شد یا نه؟ از نگاه من، سازمان های 
از بلوغ رسیده اند و متوجه هستند که اطالعاتی که منتشر نشده  اطالعاتی و امنیتی به سطحی 
است، مثل بی اعترافی ها در دادگاه است و وقتی اعترافی نشود، چون دادگاه منصه و ظهور دارد، 
در نتیجه بار حقوقی می آورد. سازمان های اطالعاتی و امنیتی دنیا متوجه هستند که تا وقتی اینها 
منتشر نشده است، به عبارتی علیه آن فرد استفاده نمی شود. البته وجه دیگری هم ایجاد می شود و 
این است که فرض کنیم امنیت این فرد حفظ شود، آیا امکان دارد از این اطالعات سوء استفاده ای 
صورت بگیرد یا قطعًا مورد سوء استفاده قرار می گیرد، یا به عبارتی اگر این اطالعات در اختیار آن ها 
قرار بگیرد، به چه شکلی از آن ها سوء استفاده می شود، به شکل عین آن متن ها یا اینکه آن متن ها 
دچار تحریف می شود و مورد سوء استفاده قرار می گیرد. البته هردوی این ها محتمل است و هم 
برای فردی که می گوید و هم برای فردی که احصاء می  کند، مسئولیت و ایجاد خطر خواهد کرد.

 به هرحال بایستی تمام این گمانه ها و محاسبات را مِدنظر داشته باشیم، برای اینکه بی گدار 
به آب نزنیم، یعنی آن فرد مصاحبه شونده واقعًا به این اطمینان خاطر نرسیده است که نکته های 
کلیدی آن را مطرح کند و اگر رسیده، می تواند بگوید. بعضی از این آدم ها، پیه این کار را به تن خود 
می زنند، چون دغدغه تاریخ، آینده و جهان پس از خود را دارند که چه خواهد شد، یعنی فداکاری 
می کنند و واقعًا کار تاریخ هم این نوع فداکاری ها را می طلبد. در طول تاریخ، خیلی از این موارد 
را داشتیم که به خاطر این کار، جان خود را از دست دادند. لذا این هم همین طور است و مستثنا از 

آن نیست«. 
را  پیشنهاد کرد و گفت: »من یک نسخه ساده تری  را  راه ِحلی  این منظور،  به   دکتر کاظمی 
برای وضعیت و خدمات از نوع پائین تر توصیه می کنم، یعنی اینکه فرض می گیریم خطر مشتمل 
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بر آن فرد، فقط خطر نشر و حفظ مصاحبه فرد باشد، یا به عبارتی اینکه سرقت شود یا در اختیار 
این سازمان ها قرار بگیرد و به صورت تحریف شده از آن استفاده کنند. آن وقت چه باید کرد؟ ما 
باید از این نسخه در چندین جا در دنیا  مثل دانشگاه، یا نزد خود فرد و خانواده اش به صورت امانت 
فرد  است  نمی گیرد. خوب  معاهده صورت  بدون  یعنی  دارند،  معاهده  دانشگاه ها  نگه داریم، چون 
به سمت این برود که آرشیو کند و بماند، ولی گاهی اوقات این آدم ها، به خصوص کسانی که به 
سمِت خانم نیک نفس آمده اند، نیاز دارند با یک سری تکنیک ها و آموزش هایی که دیده اند، ذهن 
آن ها را فعال و پویا کنند، تا آن فرد صحبت کند. اگر آن فرد به خودیِ خود می توانست بگوید و 
بنویسد، این کار را انجام می داد و این عمل یک طرفه، بخشی از اعتبار آن را زیر سؤال می برد، به 
این دلیل که در تاریخ شفاهی، اعتبار آن به درجه باالتری می رسد. غالبًا در خاطرات، این قسم افراد 
به دنبال تبرئه خود و دنبال این هستند که هدف مورِدنظر یا چیزی را برجسته یا کمرنگ کنند، ولی 
در تاریخ شفاهی به خاطر مهارت ها و فرایندی که دا رد، همه اینها کنترل می شود. می تواند خاطره 
بگوید، اما خود آن فرد مطمئن نبوده که خانه خود امن است. این چیزی است که در قبال پاسخ 

به سؤال شما می توان گفت«.


