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تاريخ شفاهی را نمی  گوئيم و نمی  نويسيم كه فقط كاری كرده باشيم يا لذتی برده باشيم، يا آنکه 
فقط صوتی يا تصويری ايجاد كرده باشيم و آرشيوی را زينت داده باشيم. تاريخ شفاهی در ذات خود 
كشش و ظرفيت  های فوق  العاده  ای دارد كه چنانچه آن ظرفيت  ها شناسايی و به خوبی از آن ها استفاده 
شود می  تواند بسيار كارساز و مشکل  گشا باشد. معنای اين سخن آن است كه اگر از تاريخ شفاهی 
به صورت هدفمند و برنامه  ريزی شده بهره گرفته شود می  توان آن را به روشی كاربردی برای حل 
برخی مشکالت، برای يافتن راهکارهای توسعه و پيشبرد برنامه  ها و يافتن راه  های اصالح و بهبود امور 

در عرصه  های مختلف زندگی اجتماعی تبديل كرد. برای روشن  تر شدن موضوع چند مثال می  زنم.
و 	  اجتماعی  مشکالت  بوده  اند،  شهره  نيکی  و  خوش نامی  به  شهری  يا  روستا  محل،  مردم 

مقطعی  يا  دوره  ای  از  اما  است،  می  شده  گزارش  يا  ديده  كمتر  آن ها  ميان  در  ناهنجاری  ها 
وضعيت عوض شده و آسيب  ها و مشکالت اجتماعی به آنان روی آورده است. علت يا علل 
با  تا  اينجا پژوهشگر تاريخ شفاهی امکان و ظرفيت آن را دارد  بايد كرد؟ در  چه بوده و چه 
بهره  گيری از روش  های تاريخ شفاهی به ريشه های موضوع و فرآيند اين تغيير و تبديل احوال 

اجتماعی دست يافته و راه  های برون  رفت از وضعيت نامطلوب را به  نمايش بگذارد.
در حوزه آموزش رسمی، مدرسه  ای يا مدارس يا منطقه  ای از مقطعی دچار افت شديد آموزشی 	 

شده يا با برخی مشکالت پرورشی روبه رو شده  است. برای حل آن چه بايد كرد؟ در اين مورد 
نيز مصاحبه گران كار آزموده و توانای تاريخ شفاهی می  توانند به ميدان آمده، با مرور روشمند 
و هدفمند آنچه كه روی داده است علت يا علل موضوع را دريافته و راه را برای حل مشکل 

هموار سازند.
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آن روز به  روز بد و بدتر شده، تا آنجا كه مجبور به بيکار كردن بخشی از كارگران خود و پذيرش 
خسارت  های متعدد گشته است. در اينجا نيز مصاحبه  گر تاريخ شفاهی با پي گيری روند و فرآيند 
پنهانی كه  و  تاريك  زوايای  با روشن كردن دقيق  و  آمده  به كمك  چنين رخدادی می  تواند 
آسيب از آن ناحيه وارد شده است، به تشخيص علت يا علل موضوع كمك فراوانی كرده باشد.
كه  است  روزگاری  در  غيرسياسی  تاريخ شفاهی  كاربردهای  از  ساده  مثال  چند  صرفًا  اينها 
و  بازكرده  عالقه  مندان  ميان  در  را  خود  جای  به سرعت  تاريخ،  دانش  از  شاخه  اين  خوشبختانه 

مرزهای آن هرروز در حال جا به جا شدن و گسترش است.
جامعه ما امروز نيازمند بهره  گيری از همه ظرفيت  ها برای توسعه و پيشرفت است. بياييم ظرفيت 
تاريخ شفاهی را نيز در خدمت توسعه و آبادانی ايران قرار دهيم و آن را به دانشی هر چه كاربردی  تر 

تبديل كنيم.


