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«نشــریه دانشــجویی آرشــیو»در تاریــخ  17اردیبهشــت مــاه  1393پایــه گــذاری

شــد تــا دانشــجو و آرشیویســت بــا دســتی بــاز قلــم بزننــد و بگوینــد کجــا
هســتند و چــه مــی کننــد و چــه بــر روزگار مــی گــذرد .بــه همــت دانشــجویان

مطالعــات آرشــیوی دانشــگاه الزهــراء(س) و اســاتید گــروه علــم اطالعــات و دانــش

شناســی دانشــگاه الزهــراء(س) اولیــن شــمارۀ اولین نشــریه دانشــجویی در حوزه

مطالعــات آرشــیوی در دســتان شماســت .ما(دانشــجویان دانشــگاه الزهــراء(س)
و تهــران) اولیــن آرشیویســت هــای ایــران هســتیم و مســلماً آخریــن نخواهیــم
بــود! بنابرایــن الزم بــود تــا مکانــی بــرای آنچــه در ذهــن آرشیویســت هــای جوان

مــی گــذرد ایجــاد شــود! ایــن چنــد بــرگ کــه در دســتان شماســت همــان مــکان
اســت .همــان جایــی کــه مقــاالت ،مصاحبــه هــا ،مطالــب طنــز و انتقــادی آرشــیوی

و  ...بایــد منتشــر شــود تــا همــه بخواننــد و بداننــد آرشــیو چیســت! تــا همــگان
بداننــد آرشــیوها بایگانــی هــا ،آرشــیو هــا راهروهــای غبارآلــود و متــروک

نیســتند! آرشیویســت هــا منتظــر قــدم هــای آن هــا هســتند تــا از گذشــته
و حــال بگوینــد؛ تــا بگوینــد آرشــیو فقــط چنــد بــرگ کاغــذ نیســت؛ آرشــیو

فقــط تاریــخ نیست؛آرشــیو تنهــا گذشــته نیســت؛ آرشــیو آشــکارکنندۀ گذشــته

و راهگشــای مردمــان است؛آرشــیو آینــده را رقــم مــی زنــد .اگــر مردمــان مــا

آرشــیوها را مــی شــناختند دیگــر الزم نبــود انقدرشــاهد تکــرار اشــتباهاتمان
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 -1مدیر مسئول  :فرزانه طالب حقیقی

سهیال خوش مشرب
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س)
skhoshmashrab@gmail.com

آرشــیو هــا حافظــه تاریخــی ملتهــا هســتند و وظیفــه
حفــظ ،نگهــداری و ســازماندهی کلیــه اســناد و منابــع
تاریخــی مرتبــط بــا یک کشــور را برعهــده دارند .ســابقه
شــکلگیری آرشــیو در ایــران بــه بیــش از چهــار دهــه
میرســد و امــروزه بیــش ازده مرکــز بــزرگ اســنادی در
ایــران مشــغول بــه فعالیــت هستند.گســترش روزافــزون
آرشــیوها بــا گســتره فعالــی و وظایــف متفــاوت و نیــز
اهمیــت آنهــا در نــزد دولــت هــا و ملــل مختلــف،باعــث
شــده اســت تــا تربیــت کســانی کــه بــا کســب دانــش
آرشــیو ،مدیریــت علمــی مراکــز آرشــیوی را بــه معنــی
اعــم و نیــز فعالیــت
هــای تخصصــی آن
را بــه معنــی اخــص
برعهــده دارنــد،بیــش
ازپیــش مــورد توجــه
مراکــز آموزشــی و
دانشــگاهی قرارگیــرد.
بــه طــوری کــه امــروزه
بــه عنــوان رشــتهای
پــر اهمیــت درخیلــی
از دانشــگاه هــای
دنیــا ،عالقــ ه منــدان
را درســطوح مختلــف
بــه ســوی خــود جلــب
کــرده و دانــش آموختــگان آن (کــه ازآنهــا بــه عنــوان
آرشیویســت یــاد میشــود) بــا دســتیابی بــه توانایــی
علمــی وعملی،فعالیــت درگســتره مذکــور را بــه صــورت
هدفمنــد وجهــه همــت خــود میســازند.
بــه همــت متخصصیــن آرشــیو ایــران آقایــان
دکترســعیدرضایی شــریف آبــادی اســتاد گــروه علــوم
کتابــداری و اطــاع رســانی دانشــگاه الزهــراء(س)
و دکتــر علــی اکبــر صفــی پــور مدیــر مرکــز اســناد
وکتابخانــه ملــی فــارس ورئیــس بنیــاد فــارس شناســی
بــا نــگاه علمــی کــه داشــتند و بــا پیگیــری هــای
مــداوم؛ ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد بــه
تصویــب رســید .
دکتــر ســعید رضائــی شــریف آبــادی ،اســتاد گــروه علوم
کتابــداری و اطالع رســانی دانشــگاه الزهــراء(س) ،درباره

تاریخچــه تصویــب رشــته مطالعــات آرشــیوی گفــت :ازمهر
 1386کــه بعنــوان معاونــت اســناد ملــی ســازمان اســناد و
کتابخانــه ملــی ایــران فعالیــت خــود را آغازکــردم ،بــه فکــر
راه انــدازی ایــن رشــته افتادیــم .در مــدت کوتاهــی بــا
همــکاری علــی اکبــر صفــی پــور ،کــه از مســئولین آرشــیو
ملــی ایــران بــود و بــا هــم فکــری عــده ای ازصاحــب
نظــران و فعالینحــوزه آرشــیو ،پیــش نویــس اولیــه تهیــه و
بــرای تصویــب بــه وزارت علــوم ارســال کردیــم .در اوایــل
ســال جــاری نســخه ویرایــش شــده مطالعــات آرشــیوی
در کمیتــه کتابــداری و اطــاع رســانی دفتــر گســترش
و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری بــه ریاســت
دکتــر جعفــر مهــراد و
بــا حضــور نماینــدگان
گروههــای کتابــداری و
اطــاع رســانی مــورد
بررســی قرارگرفــت.
پــس از آن کــه کارگــروه
منتخــب ایــن کمیتــه بــه
ریاســت دکتــر غالمرضــا
فدائــی نســخه ی نهائــی
را آمــاده کــرد ،محتــوا
و ســرفصل دروس ابتــدا
در کمیتــه کتابــداری و
پــس از آن در جلســه
مــورخ  1389/6/6شــورای برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی
بــه تصویــب نهائــی رســید.
دکتــر رضایــی شــریف آبــادی درنشســت «آرشــیو ( یادمان
هــا و فرهنگ )» دوشــنبه ( 15اردیبهشــت  )1393ســاعت
 14کــه درســرای اهــل قلــم کتــاب و رســانه برگزار شــد در
بیــان دالیــل ناشــناخته بــودن فرهنــگ آرشــیو در ایــران
گفــت« :آرشــیو» خیلــی دیــر وارد رشــته هــای دانشــگاهی
شــده اســت .درکشــوری ماننــد آمریــکا کــه اســتقاللش بــه
 300ســال نمــی رســد ،مطالعــات آرشــیوی بیــش از 50
ســال اســت کــه تدریــس مــی شــود؛ امــا ایــران بــا قدمــت
چنــد هــزار ســاله ،هنــوز  2ســال اســت کــه ایــن رشــته را
وارد دانشــگاه کــرده اســت.
دانشــگاه هــای تهــران و الزهــراء(س) ،در حــال حاضــر
از دانشــگاههایی هســتند کــه در رشــته ارشــد مطالعــات
آرشــیوی مشــغول بــه تدریــس مــی باشــند.

نرشیه آرشیو ،شامره اول ،بهار و تابستان،93دانشگاه الزهرا(س)

نرشیه آرشیو ،شامره اول ،بهار و تابستان،93دانشگاه الزهرا(س)

باشــیم.پس ایــن بــار آرشــیورا بخوانیــد تــا بدانیــد آرشــیو را ....

شکل گیری مقطع کارشناسی ارشد
رشته مطالعات آرشیوی در ایران
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نشــریه دانشــجویی آرشــیو بــا هــدف معرفــی
آرشــیو ،جایــگاه و اهــداف و وظایــف آرشیوســت
هــا شــروع بــه کار کــرده اســت در ایــن نشــریه
قصــد داریــم خواننــدگان محتــرم را بــا تاریخچــه
آرشــیو ،معرفــی ســازمان هــای آرشــیوی ،مدیریــت
آرشــیو ،خاســتگاه آرشــیو ،معرفــی رشــته مطالعــات
آرشــیوی و هــر آنچــه مربــوط بــه آرشــیو هســت
آشــنا کنیــم.
بایگانــی هــا خاســتگاه آرشــیو هســتند قبــل از
تعــرف آرشــیو نیــاز بــه بــه تعریــف بایگانــی هــا
داریــم تــا بتــوان درک درســتی از آرشــیو بدســت
آوریــم.
بایگانــی عبــارت اســت از فــن اداره  ،نظــارت
وحفاظــت اســناد و مــدارك ســازمان بــه منظــور
نگهــداری و مراجعه.بایگانــی بــه مفهــوم فــن طبقــه
بنــدی ،تنظیــم و نگاهــداری و حفاظــت اســناد و
مــدارك اســت ،برطبــق روشــی معینبــه نحــوی كــه
در اســرع وقــت و بــا كمــال ســهولت و بــا صــرف
حداقــل هزینــه ،نیــروی انســانی و وقــت ،بتــوان بــه
آن اســناد دســت یافــت .كلیه سیاســتها ,خط مشــی
هــا روشــها و رویــه هــا  ,بــه طریقــی در بایگانــی
انعــكاس مــی یابنــد و بــه عنــوان منابــع اطالعاتی در
آن جــا حفــظ مــی شــوند تــا در مواقــع نیــاز  ,مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد  .در واقــع بایگانی عبارت اســت
از  :ثبــت و حفــظ اطالعــات و عملكردهــای مربــوط
بــه گذشــته بــه منظــور اســتفادهدر حــال و آینــده
.بایگانــی ،محصــول دفتــری موفــق هــر مدیریــت
ســازمانی اســت وحــاوی کلیــه اســناد ،مکاتبــات و
شــواهد کتبــی و غیرکتبــی مربــوط بــه رونــد اداری
و جــاری یــک ســازمان اســت و هــر ســازمانی بــرای
انجــام امــور خویــش ،هــر لحظــه ممکــن اســت کــه
بــه اســناد بایگانــی نیــاز داشــته باشــد .بــه عبــارت
دیگــر ،بایگانــی حافظــه ســازمان بــه شــمار مــی
آیــد .بایگانــی از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه
مدیــر قبــل از اتــکا بــه خالقیــت خــود ،بــه حافظــه
خــود و بایگانــی ســازمان متکــی اســت و مدیرانــی

آرشیو

کــه حافظــه قــوی تــری دارنــد ،عملکردشــان بهتــر اســت و
ســرعت و دقــت دو رکــن اساســی در مدیریــت اســت.
درتعاريفي ديگر مي توان گفت:
*بايگانــي عبــارت اســت از فــن اداره ،نظــارت و حفاظــت
اســناد و مــدارك ســازمان بــه منظــور نگهــداري و مراجعــه.
*بايگانــي بــه مفهــوم فــن طبقــه بنــدي ،تنظيــم و نــگاه
داري و حفاظــت اســناد و مــدارك اســت ،برطبــق روشــي
معيــن بــه نحــوي كــه در اســرع وقــت و بــا كمــال ســهولت
و بــا صــرف حداقــل هزينــه ،نيــروي انســاني و وقــت ،بتــوان
بــه آن اســناد دســتيافت.
*بايگانــي بــه معنــاي محــل نــگاه داري اســناد بــر طبــق
ضوابــط معيــن و علمــي.
*بايگانــي عبــارت اســت از محــل نگهــداري دائمــي اســناد
و مــدارك گرانبهايــي كــه ازنظــر اداري ،حقوقــي ،مالــي،
علمــي ،تاريخــي و فرهنگــي ارزش نگهــداري دائمــي را
دارنــد.
اهداف بايگاني:
بايگانــي بــه طــور اجمالــي در بردارنــده دو هــدف عمــده
اســت :
الــف) اســناد حــاوي اطالعاتــي هســتند كــه ســازمان هــاي
بــه وجــود آورنــده را نــا گزيــر از مســئوليت پذيــري و
پاســخگويي مــي كننــد و از طــرف ديگــر بــه عنــوان ابــزاري
موثــر در دســت مديــران و هدايــت مديريــت محســوب مــي
شــوند.
ب) اســناد بــه عنــوان مــدرك درمراحــل قانونــي مــورد
توجــه و اســتفاده قــرا رمــي گيرنــد

وظایف بخش بایگانی
كنتــرل نامــه هــا و اســتعالمات وارده بــه بايگانــي جهــت
قــرار دادن در پرونــده هــا
نظــارت بــر تحويــل و دريافــت پرونــده هــا از قســمتهاي
مختلــف
تشــكيل پرونــده برابــر كدهــاي تعييــن شــده در
قســمتهاي مربوطــه
بايگاني نامه ها و پيش نويس ها و استعالمات
ثبت نامه هاي وارده در سيستم رايانه اي بايگاني
ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بايگاني
شماره گذاري كليه سوابق ارسالي به بايگاني
تحويــل گرفتــن پرونــده و نامــه هــا از دبيرخانه و بررســي
شــماره صــادره آن پرونده
ويرايش پروند ه هاي وارد به بايگاني
جســتجوي پرونــده هــا در سيســتم رايانــه اي و دفاتــر
بايگانــي
بــرگ شــماري و شــماره گــذاري پرونــده هــاي وارد بــه
بايگانــي
جابجايــي پرونــد ه هــاي وارده در بايگانــي و طبقــه بندي
آنــان براســاس كد گــذاري
بايگانــي نمــودن كليــه برگــه هــاي وارد در بايگانــي و
جابجــا نمــودن آنــان در پرونــده هــاي مربوطــه
تعويــض زونكــن هــاي فرســوده و پشــت نويســي پرونــده
هــا و زونكــن هــا

آرشیو
هــر نــوع ســند اعــم از نامــه ،پرونده ،گــزارش ،يادداشــت،
نقشــه ،روزنامــه ،اوراق چاپــي دستنوشــته ،فيلــم ،نــوار،
كارت پســتال و ســاير مــدارك كــه در ســازمان يــا
دســتگاه دولتــي بــه منظــور اســتفادة اداري ،تهيــه يــا
دريافــت شــده باشــد و در حــال حاضــر مــورد اســتفادة

جــاري آن ســازمان نباشــد و در عيــن حــال از نظــر آن
اداره يــا ســازمان ،واجــد ارزش و اهميــت بــوده اســت ،در
ايــن مــوارد اينگونــه مــدارك جهــت حفــظ و نگهــداري
دائمــي ،كنــار گذاشــته ميشــود.به عبــارت ديگــر،
آرشــيو ،پلــي ارتباطــي بيــن نســلهاي گذشــته و نســلهاي
حاضــر اســت .در واقــع ،كلمــة آرشــيو شــامل «ظــرف»
و «مظــروف» ميباشــد ،يعنــي هــم محتويــات اســناد و
مــدارك و هــم ســاختمان آرشــيو را در بــر ميگيــرد .بــه
عبــارت ديگــر ،آرشــيو ،هويــت ملــت و خانــواده ميباشــد.
آرشــیو یــک لغــت فرانســوي اســت و در كشــورهاي
اروپائــي ،مجلــة خاصــي بــه هميــن عنــوان منتشــر
ميشــود كــه در مراكــز مهــم دنيــا توزيــع ميگــردد.
بــرای بایگانــی و آرشــیو و تعریــف گوناگونــی شــده اســت
کــه گاه بــا هــم تداخــل دارد و تفکیــک آنهــا بــه ویــژه
در عــرف قــدری دشــوار اســت .در اینجــا بــه پــاره ای از
تعاریــف از ایــن دو واژه اشــاره مــی شــود . .در فرهنــگ
آکســفورد در تعریــف آرشــیو آمــده اســت:
 )1مکانــی کــه در آن اســناد عمومــی یــا ســایر مــدارک
مهــم تاریخــی نگهــداری مــی شــود.
 )2مکان اسناد و مدارک تاریخی حفظ شده
 .2در فرهنــگ فارســی معیــن دربــاره آرشــیو چنیــن
آمــده اســت« :جایــی کــه اســناد ،اوراق ،تصاویــر ،پرونــده
هــا ،صفحــات موســیقی و ماننــد آن حفــظ مــی شــود بــا
بایگانــی»

نرشیه آرشیو ،شامره اول ،بهار و تابستان،93دانشگاه الزهرا(س)

نرشیه آرشیو ،شامره اول ،بهار و تابستان،93دانشگاه الزهرا(س)

مریم زارعی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س)
maryam.zarei92@gmail.com

و

با یگا نی

5

6

آرشیویست
آرشیویســت در جهــت مجموعــه ســازی ،ســازماندهی،
اشــاعه و حفاظــت منابــع اطالعاتــی جامعــه پیشــرفت
کوشــش میکنــد .در واقــع آرشیویســت پلــی میســازد
بیــن گذشــته و حــال و آینــده کــه جامعــه را در زمــان
و مــکان ســیر میدهــد .آرشیویســت در نمایــه ســازی
بیشــتر بــر جنبــه تاریخ-اطالعاتــی ســند تکیــه میکنــد
و هــر چــه ســند تاریخــی تــر باشــد ،قابلیــت اســتناد و
ارزش آن افزایــش مییابــد .آرشیویســت بایــد ذهنــی
کامـ ً
ا خــاق داشــته باشــد و آموزههــای کتابــداری خــود
را در قالــب منابــع مختلــف دیگــر کــه هیــچ شــباهتی بــه
کتــاب نــدارد ،پیــاده کنــد چــرا کــه در منابــع آرشــیوی
علیرغــم منابــع کتابخانــهای شــاید بتــوان چندیــن
موضــوع بــرای هــر رکــورد اختصــاص داد .آرشیویســت

نگار زارع
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س)
negarzare90@gmail.com

بایــد اطالعــات تاریخــی زیــادی در زمینــه خــاص
آرشــیو خــود داشــته باشــد و شــاید از جهاتــی بتــوان
گفــت همچــون کتابــدار کتابخانــه تخصصــی اســت.
بــه افــرادی کــه در آرشــیوها ـ اعــم از آرشــیو اســناد
تاریخــی ،تحقیقــی ،حقوقــی و اداری ـ مشــغول
انجــام کار هســتند و در ایــن وظیفــه از تخصــص الزم
برخوردارنــد و وظایــف یــک آرشیویســت را انجــام
میدهنــد ،آرشیویســت اطــاق میگــردد.

معرفی
 ICAســرنامی مناســب ،بــرای شــورای جهانــی
آرشــیو یــا همــانThe International Council on
 Archivesبــوده؛ و وظیفــه آن مدیریــت ســوابق،
حفــظ ،مراقبــت و اســتفاده از میــراث آرشــیوی،
از طریــق نمایــش آن هــا و بــه کمــک متخصصــان
آرشــیوی ،در سراســر جهــان اســت .همــان طــور
کــه میدانیــم آرشــیوها خواســتگاه منابــع غیــر قابل شورکای ایکا
پیــش بینــی ،کــه حاصــل فعالیــت هــای روزانــه یونسکو
افــراد حقیقــی و حقوقــی ،اســناد منحصــر بــه فــرد ایفال
1
تاریخــی وهــم چنیــن مــدارک بســیار شــکننده و سپرآبی
2
آســیب پذیــر ،هســتند؛ برنامــه ایــکا نیــز حفاظــت سازمان مدیریت اسناد بین المللی تراست
3
و اطمینــان از امــکان دسترســی بــه مــواد آرشــیوی شورای بین المللی موزه ها
4
از طریــق برقــراری اســتانداردها ،تامیــن شــرایط شورای بین المللی آثار تاریخی و وب سایت ها
گفتگــو و همــکاری بیــن آرشــیوها و آرشیویســت شــورای هماهنگــی انجمــن هــای آرشــیوهای دیــداری و
5
هــا ،تنظیــم خــط مشــی مناســب تولیــد کننــدگان شــنیداری
و اســتفاده کننــدگان و فراهــم نمــودن فرصتــی اهم اهداف ایکا
جهــت توســعه تخصصــی آرشــیوها اســت .هــدف ایــن شــورا ترویــج مدیریــت و اســتفاده از اســناد و
ایــکا یــک ســازمان
آرشــیوها ،در کنــار حفاظــت از میــراث
ایکا یک سازمان غیر دولتی و بی طرف است
غیردولتــی و بــی طــرف که بودجه آن توسط اعضای سازمان و از افــراد در سراســر جهــان ،از طریــق
اســت کــه بودجــه آن توســط طریق فعالیت های متنوع آنها تآمین اشــتراک تجربیــات ،پژوهــش هــا و عقایــد
اعضــای ســازمان و از طریــق
آرشــیوهای حرفــه ای و آرشیویســت هــا
می شود.
فعالیــت هــای متنــوع آنهــا
اســت.
تامیــن میشــود .بــرای مــدت بیــش از  60ســال * کمــک بــه توســعه و حمایــت از آرشــیوهای جهــان ،از
اســت کــه ایــکا موسســات آرشــیوی و آرشیویســت طریــق همــکاری بــا ســازمان هــا و دفاتــر بیــن المللــی،
هــای سراســر جهــان را متحــد کــرده اســت تــا دولتــی و غیــر دولتــی؛
از مدیریــت آرشــیوها ،حفاظــت فیزیکــی میــراث * توســعه اســتانداردها و ترویــج ســازماندهی و فایــل بنــدی
آرشــیوی ،تولیــد اســتانداردهای معتبــر و انتقــال اســناد و مدیریــت آرشــیوها؛
دانــش و تخصــص در سراســر مرزهــای ملــی * تقویــت ارتبــاط و مبادلــه اطالعــات بیــن آرشــیوها و
حمایــت کنــد .ایــکا در واقــع یــک ســازمان بیــن آمــوزش آرشیویســت هــای تمــام کشــورها ،ســازمان هــای
المللــی اســت کــه بــه تصمیــم گیــری هــای مهــم ،عمومــی و خصوصــی و نهادهــای حرفــه ای؛
همــکاری نزدیــک نهادهــای بیــن دولتــی ،ماننــد * تشــویق اســتفاده از آرشــیوها جهــت دسترســی بهتــر بــه
یونســکو و شــورای اروپــا و هــم چنیــن بــه برقراری محتــوای آنهــا؛
ارتبــاط نزدیــک بــا دیگــر ســازمان هــای غیردولتی * انجــام هرگونــه فعالیــت مربــوط بــه حمایــت از اهــداف
مثــل کمیتــه بیــن المللــی ســپرآبی ،میپــردازد .ســازمان.
و همچنیــن بــه ارائــه راه حــل هــای موثــر و
انعطــاف پذیــر ،مبــادرت میــورزد.
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 .3تعریــف ســازمان یونســکو چنیــن اســت« :آرشــیو عبارت
اســت از تمــام اســناد غیرجــاری یــک نمــاد یــا مؤسســه
(یعنــی اســنادی کــه بــرای اجــرای وظایــف جــاری مــورد
نیــاز نیســتند) کــه بــه دلیــل ارزش دائمــی آنهــا نگهــداری
مــی شــوند یــا بایــد نگهــداری مــی شــوند ».همچنیــن
ضبــاط ،کســی کــه مأمــور
آرشیویســت« ،بایــگانّ ،
نگهــداری آرشــیو اســت» معنــا شــده اســت.
ویژگی اسناد آرشیوی
حاصل فعالیت یک سازمان اند
از نظر ظاهری متنوع اند و گاه منحصربهفرد.
نسخ معدودی از آنها وجود دارد.
به مرور زمان جمع میشوند.
در خدمت سازمان مادر و عامه مردم اند.
صفات فیزیکی آنها چندان قابل کنترل نیست
تفاوت آرشیو و بایگانی
بایگانــی بــه تعــداد ســازمانها وجــود دارد و اســناد آن
معمــوالً در معــرض نقــل و انتقــال و تحویــل اســت.
اســناد بایگانــی ارزشهــای متفاوتــی دارنــد و گاه ارزش
خــود را از دســت میدهنــد.
اسناد بایگانی برای انجام امور سازمانی و جاری است.
بایگانــی بســتر و خاســتگاه اســناد آرشــیوی اســت ،در
حالــی کــه عکــس آن صحیــح نیســت.
بایگانی خاص امور دفتری و سازمانی است.
در حالی که اسناد آرشیوی این مشخصات را داراست:
عصاره و چکیده بایگانیها و مکاتبات اداری است.
ارزش نگهداری دارد.

شورای جهانی آرشیو
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اعضای ایکا
ایــکا حــدود  1400عضــو در  199کشــور دارد حرفــه ای در کشــورهای کــم
کــه از طریــق آنهــا بــه اســتفاده و بهــره بــرداری منابــع ،طراحــی شــده اســت؛ و
فرهنــگ هــای متنــوع مــی پــردازد .ایــکا بــه خاطــر دو هــدف عمــده را دنبــال میکنــد:
عضویــت هــای بــزرگ و کوچــک گوناگونــی کــه -1ارائــه پشــتیبانی بــه موسســات آرشــیوی و
دارد ،بــه عنــوان یــک ســازمان موفــق و تاثیــر گذار آرشــیوهای بــزرگ جهــت رفــع نیازهــای توســعه ای
شــناخته شــده اســت .بایــد در نظر داشــت کــه این بــزرگ.
ســازمان بــدون از خودگذشــتگی اعضایــش وجــود -2جــذب منابــع مالــی از بخشــهای خصوصــی و ســازمانهای
نخواهــد داشــت .اعضــای ایــکا بــه  4رده تقســیم بیــن المللــی جهــت اســتفاده بــرای رفــع نیــاز آرشــیوهای
می شوند که در زیر به معرفی آنها میپردازیم.
کشــورهای در حــال توســعه
رده  = Aآرشــیوهای ملــی یــا مرکــزی ســازمان هــا؛ شعب منطقه ای ایکا
رده  = Bانجمــن هــای متشــکل از متخصصان عالقه یکــی از مزایــای ایــن شــورا وجــود همیــن  13شــعبه منطقــه
منــد در زمینــه مدیریــت و حفــظ اســناد آرشــیوی؛ ای اســت؛ کــه اعضــای فعــال آن ،دائمــا پیرامــون مســائل
رده  = Cموسســه هــا یــا
مــورد عالقــه آرشــیوی ،بــه گردهــم
شــرکت هــای مرتبــط بــا هدف این شورا ترویج مدیریت و استفاده
مــی آینــد.
از اسناد ,آرشیوها در کنار حفاظت از
دولــت جهــت حفــظ ســوابق میراث افراد در سراسر جهان از طریق اشتراک *  =13ALAمربــوط بــه همــکاری
یــا آمــوزش آرشــیوی؛ تجربیات پژوهش ها و عقاید آرشیوهای کشــورهای آمریــکای التیــن ،اســپانیا
رده  = Dافــراد عالقــه منــد
و پرتغــال ،کــه دارای زبــان هــای
حرفه ای و آرشیویست ها است.
مشــغول بــه کار در زمینــه
اســپانیایی و پرتغالــی هســتند ،بــوده؛
14
مدیریــت یــا حفــظ اســناد
*  = ARBICAآربیــکا همــکاری
آرشــیوی در گذشــته یــا در حــال حاضــر .کشــورهای عربــی را شــامل میشــود؛
برنامه های تخصصی ایکا
*  =15CARBICAکشــورهای منطقــه کارائیــب ،کــه شــامل
* گروه های کاری و کمیته ها
جنــوب شــرقی آمریــکای شــمالی ،آمریــکای مرکــزی و
 -1پــروژه ایکا-اتــم = 6یــک نــرم افــزار منبــع شــمال آمریــکای جنوبــی ،را پوشــش میدهــد؛
بازبــوده کــه بــه صــورت آنالیــن و رایــگان در *  =16CENARBICAهمــکاری کشــورهای جمهــوری افریقــای
ســازمانهای آرشــیوی جهــت مدیریــت و نمایــش مرکــزی اســت کــه فرانســوی زبــان رســمی آنهــا بــوده و
اســناد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد؛
جــزء کشــورهای فقیــر محســوب میشــوند؛
17
 -2مجلــه بیــن المللــی آرشــیوی کامــا = 7مجلــه *  = EASTICAهمــکاری میــان کشــورهای آســیای شــرقی،
جهانــی اســت کــه در دو زبان انگلیســی و فرانســوی چیــن ،ژاپــن ،ماکائــو و جمهــوری کــره ،را شــامل میشــود و
منتشــر مــی شــود؛
ایــده ایجــاد ایــن شــعبه از ســال  1992مطــرح شــده اســت؛
18
 -3گروه حقوق بشر و آرشیوها؛
*  = ESARBICAهمــکاری کشــورهای حــوزه شــرق و جنوب
8
 -4گروه کارشناسی در توصیفات آرشیوی ؛
آمریکا؛
19
 -5گــروه آرشــیوهای دیــداری – شــنیداری و *  = EURASICAاوراســیکا مربــوط بــه همــکاری  93کشــور
تصاویــر9؛
اوراســیا اســت؛
10
 -6گروه کاری جهت مالکیت معنوی
*  =20EURBICAایــن شــعبه نیــز منطقــه ی اروپایــی را
11
* برنامه های کمیسیون برنامه
پوشــش میدهــد؛
21
ایــن کمیســیون ،اعضــای ایــکا را جهت درخواســت *  = NAANICAایــن شــعبه مربــوط بــه شــبکه هــای
بودجــه بــرای آرشــیوها و پــروژه هــای مدیریــت آرشــیوی آمریــکای شــمالی اســت کــه بــه طــور رســمی در
اســناد دعــوت مــی کنــد.
ســال  2004راه انــدازی شــد؛
12
22
* برنامه صندوق بین المللی توسعه آرشیوی
*  = PARBICAشــامل ســازمانهای آرشــیوی دولتــی و غیــر
ایــن برنامــه بــه طــور خــاص بــرای پاســخگویی دولتــی و انجــن هــا و نمایندگانــی از کشــورها ،ایــاالت و
بــه نیازهــای موسســات آرشــیوی و آرشــیوهای مناطــق شــمال و جنــوب اقیانــوس آرام اســت .ایــن شــعبه

بزرگتریــن منطقــه جغرافیایــی را شــامل میشــود؛
*  =23SARBICAاولین شعبه منطقه ای ایکا بوده و مربوط به کشورهای جنوب شرقی آسیاست؛
*  =24SWARBICAمربوط به منطقه جنوب و غرب آسیاست؛
*  =25WARBICAاین شعبه نیز منطقه غربی قاره آفریقا را شامل میشود.
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تاریخ

شفاهی

مقدمه
بــا توجــه بــه ایــن همــه اطالعــات تاریخــی دربــاره عنــوان یــک منبــع تاریخــی ،امــری همیشــگی در تاریــخ
رخدادهــای ثبــت و ضبــط نشــده و بــه شــکل نــگاری هــر ملتــی اســت .امــا در بحــث تاریــخ شــفاهی،
مکتــوب در نیامده،اطالعــات شــفاهی آگاهــان از مــورخ ،خــود بــه تولیــد منابــع تاریخــی دســت مــی زنــد.
آن رخدادهــا ،بــه نوعــی تکمیــل کننــده اطالعــات در تاریــخ شــفاهی ،محقــق بــرای دســتیابی بــه پاســخ هــای
ثبــت شــده خواهــد بــود .تاریــخ شــفاهی ایــن حلقــه دقیــق ،ســؤاالت خــود را بــا دقــت مطــرح می کنــد و می کوشــد
هــای گــم شــده را از زبــان آگاهــان مــی گیــرد و از ایــن طریــق ،خاطــرات شــخص را دربــارۀ حوادثــی کــه
اطالعــات ناقــص نوشــتاری را تکمیــل مــی کنــد .شــاهد آن بــوده ،مجــددا ً احیــا ســازد .حافظــه ی افــراد،
مــا در ايــن مقالــه مــي خواهيــم بــا تاريــخ گنجینــه ای اســت کــه بــا اســناد مکتــوب آرشــیو برابــری
شــفاهي آشــنا شــويم كــه تاريــخ شــفاهي چيســت مــی کنــد و هنرمصاحبــه گــر ،در طــرح ســؤاالت دقیقــی
و چــه پيشــينه دارد و چــه ضرورتــي دارد و نقــل اســت کــه بــا بازشــنوی تجربــه هــای شــخصی فــرد،
قــول هــاي موجــود در ايــن زمينــه بــه صــورت اطالعــات کاملــی از منبــع خــود کســب کنــد و یافتــه هــای
مختصــر مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت .نــو خــود را بــرای آینــدگان بــه جــای بگــذارد .در هنــگام
مصاحبــه ،بــه حــوادث تاریخــی از زوایــای دیگــری نگریســته
تاریخ شفاهی چیست؟
تاریــخ شــفاهی ،یکــی از روشــهای درک تاریــخ مــی شــود و مطالبــی رد و بــدل مــی گــردد کــه درهیــچ
اســت " .تاریــخ شــفاهی ،نوعــی شــیوۀ جمــع آوری منبــع دیگــری یافــت نمــی شــود .بــدون شــک ایــن گونــه
اطالعــات ،بســیارتازه و بــا ارزش
و آمادهســازی اطالعــات تاریخــی
تاریخ
درک
های
روش
از
یکی
شفاهی
تاریخ
مــی باشــد .اطالعــات شــفاهی
اســت از طریــق ضبــط مصاحبــه بــا
است.
مطلــوب ،آن دســته از داده
شــرکت کننــدگان در رویدادهــای
هاســت کــه در ســایر منابــع
تاریخــی " .تاریخــی شــفاهی،
قدیمــی تریــن نــوع تاریــخ کــه مربــوط بــه پیــش از نوشــتاری وغیــر نوشــتاری یافــت نمــی شــود .بــه عبــارت
دورۀ آغازاختــراع الفبــا و ثبــت تاریــخ مــی باشــد وهم دیگــر ،هنگامــی کــه محقــق بــه ســند مکتــوب دسترســی
یکــی از جدیدتریــن انــواع آن اســت کــه از دهــه ی دارد ،مراجعــه بــه منابــع دیگــر تکرارمکــررات اســت .تاریــخ
 ،1940بــا ضبــط مطالــب بــر روی نــوار آغــاز شــد .شــفاهی هنگامــی موضوعیــت پیــدا مــی کنــد کــه منابــع
تاریــخ روایــی ،نــه آن چنــان بیگانــه بــا فرهنــگ اطالعاتــی ،ناتــوان از ارائــه ی خبــر باشــند.
ا وارداتــی بــرای گــردآوری اطالعــات شــفاهی ،برنامــه ریــزی دقیقــی
ایرانــی و اســامی اســت کــه آن را کامــ ً
بدانیــم ونــه آن چنــان خــودی کــه ســر منشــأ آن الزم اســت تــا اوالً اطالعــات تکــراری نباشــند؛ ثانی ـاً کام ـ ً
ا
داخلــی باشــد .وجــود افســانه هایــی کــه ســینه بــه مــورد نیــاز جامعــه ی تحقیقاتــی باشــد .قــدم اول در ایــن
ســینه نقــل شــده اســت ،شــاهنامه خوانــی و ازهمــه زمینــه ،انتخــاب شــخصیت هــای مناســب اســت .تســلط
مهــم تراحادیــث بســیاری کــه بــا کلمــه ی " قــال" مصاحبــه گربــر موضــوع مصاحبــه ،ازعوامــل مهــم موفقیــت
آغازشــده اســت ،مبیــن روایــی بــودن تاریــخ ماســت ،مصاحبــه بــه شــمار مــی رود .بنابرایــن انجــام مطالعــات
امــا تاریــخ شــفاهی ،مقولــه ای دیگــری اســت .مقدماتــی و طــرح ســؤاالت دقیــق ،از مراحــل مهــم هــر
تاریــخ شــفاهی ،مبتنــی اســت بــر مصاحبــه ی رو مصاحبــه ی تاریــخ شــفاهی اســت .مصاحبــه گربایــد بــا
در رو بــا تاریخســازان؛ مصاحبــه ی پژوهشــگرتاریخ طــرح ســؤاالت ســنجیده ،خاطــره هــای دیریــن رادر ذهــن
بــا نقــش آفریــن تاریــخ در مــورد تجربیــات خاصــی مصاحبــه شــونده احیــا کنــد و او را تشــویق نمایــد تــا در
کــه دارد .بهــره جســتن از روایــات شــفاهی بــه مــورد موضــوع مــورد بحــث ،بــه توضیــح بپــردازد .مصاحبــه
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گــر ،بایــد نقــش مصاحبــه شــونده را در جریانــات اســت .همچنیــن بــه علــت بیــان روایــات و واقعیتهــای
مــورد بحــث بشناســد و پیونــد اورا بــا موضــوع ،طــی تاریخــی بــه شــکلی ســاده وروان ،دارای اســلوب خــاص
مصاحبــه مشــخص نمایــد .هــر چقــدر ایــن نقــش در نوشــتاری نیســت و جذابیــت خــاص خــود را دارد.
تکویــن رویــداد مزبــور مهــم تــر باشــد ،مصاحبــه ،از میــان انــواع مطالــب تاریــخ شــفاهی ،مطالبــی دارای
درنــگاه مورخــان ارزش بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد .اهمیــت اســت کــه افــراد شــخصاً در آن وقایــع حضــور
هنگامــی کــه پــای درگیریهــای حزبــی یــا مســائل داشــته انــد و شــاهد ماجراهــاو واقعیتهــا بــوده انــد .ایــن
مــورد اختــاف بیــن چنــد گــروه در میــان اســت ،گونــه مطالــب ارزش فراوانــی دارد .در برخــی از تاریخهــای
مصاحبــه گــر ،بایــد بــا طرفهــای مخالــف و موافــق شــفاهی بــه اســتناد گفتــه ی دیگــران مطالبــی بیــان شــده
مصاحبــه نمایــد؛ و بدیــن گونــه اســت کــه مورخــان ،و مســائلی – کــه درحقیقــت خــود ندیــده انــد – ثبــت
از اســناد شــفاهی بــه عنــوان مدرکــی بــرای درک شــده اســت کــه ایــن مطالــب از لحــاظ ارزش در مرحلــه
رخدادهــای گذشــته اســتفاده مــی کنند(.نيكنفــس ،ی بعــدی قــراردارد( .بختيــاري ،1387 ،ص .)98
گنجينــه ی اســناد.)... ،
درواقــع ،بایــد گفــت کــه تاریــخ
درحقیقــت بدرســتی مــی تــوان مصاحبه گر باید نقش مصاحبه شونده را شــفاهی ،جمــع آوری اطالعــات زبانــی
پذیرفــت کــه تاریــخ یــک چیــز در جریانات مورد بحث بشناسد و پیوند در حــوزه هــای مختلــف علــوم انســانی
نیســت بلکــه چندیــن چیــز او را با موضوع ،طی مصاحبه مشخص و بخصــوص تاریــخ مــی باشــد .البتــه
نماید
اســت .تاریــخ ،هــم عبــارت
بــا علــم بــه اینکــه انســانها با توجــه به
اســت از چیــزی کــه اتفــاق
مقتضیــات روحــی خودشــان همیشــه
مــی افتــد و هــم تصویــری کــه از آن چیــز در ذهــن حرفهــای زیــادی بــرای نگفتــن دارنــد و هرکســی پــاره ای
مــی ســازیم .تاریــخ نخســت ،همــان چیــزی اســت از مکنونــات خــودش را روی کاغــذ نمــی آورد و هیــچ وقــت
کــه مــا مــی خواهیــم بــاور کنیــم؛ مجموعــه ای از هــم بیــان نخواهــد کــرد .امــا مصاحبــه گــر مــی توانــد
رویدادهــا یــا موقعیــت هــای عینــی یــا وجودهــای مصاحبــه شــونده را تشــویق و ترغیــب بــه پاســخدهی بــه
در خــور شناســایی و قابــل تشــخیص واقــع شــده در پرسشــهایی کنــد کــه ازســایر منابــع نمــی تــوان پرســید.
زمــان و مــکان معیــن .تاریــخ دوم ،ذخیــره ،یــادآوری( ،دركتانيــان ،1387 ،ص .)218
بازآفرینــی و بازفهــم آن رویدادهاســت و باالخــره تأثیر گــردآوری تاریــخ شــفاهی را آقــاي فدايــي ،یکــی از وظایف
آنهــا بــر شــیوۀ برخــورد مــا بــا رویدادهــا و موقعیــت حســاس مراکــز آرشــیوی میداننــد .تاریــخ شــفاهی را
هــای کنونــی .تاریــخ شــفاهی ،درقلمــرو تاریــخ دوم عملــی مــی داننــد کــه بــه وســیله آن از طریــق مصاحبــه،
قرارمــی گیــرد.
ســخنرانی و یــا درخواســت کتبــی از افــراد صاحبنظــر و
تاریــخ شــفاهی ،پیونــد گذشــته و حــال اســت و بــه مطلــع ،کمبودهــا و خألهایــی کــه درپژوهشــهای تاریخــی
طرفیــن گفتگــو ونیــز بــه خواننــدگان محتــوای برآمده وجــود دارد پــر مــی شــود .مجموعــه اســناد ،گاه بــه دالیــل
ازپرســش و پاســخ ،ایــن فرصــت و امــکان را مــی دهــد مختلــف نواقصــی دارد کــه بایــد رفــع شــود و یــا حــاوی
کــه گذشــته را بــه زبــان حــال ترجمــان کننــد و تناقضاتــی اســت کــه بــا پژوهشــهای مربــوط بایــد تناقــض
زمــان حــال را در گذشــته ی شــناور ،همــدرد ،همــدل رفــع شــود .تحقیــق و جســتجو ازافــراد صاحــب نظــر مــی
و همســخن ســازند(.خلیلی ،1387 ،صــص .)88 -79
تاریــخ شــفاهی ،یکــی ازمعتبرتریــن اســناد روایــی می
باشــد که قابلیــت های فــراوان دارد .اســتفاده از روایت
هــای شــفاهی نــه تنهــا در عرصــه ی تاریــخ نــگاری و
وقایــع نویســی بلکــه اصــوالً در تاریــخ هــر جامعــه بــه
مثابــه ی انتقــال بخشــی از فرهنــگ شــفاهی ،از ســهم
معینــی برخــوردار اســت .تاریــخ شــفاهی بــه دلیــل
بیــان بســیاری از واقعیــت هــای نانوشــته و یــا آنچــه را
گوینــده نتوانســته بنویســد و یــا حتــی فرصتــی بــرای
نوشــتن آن پیــدا نکــرده اســت ،دارای اهمیــت زیــادی
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توانــد ایــن نواقــص را رفــع کنــد .همچنیــن گاه پــاره ای اســناد مکتــوب و آنچــه صاحبــان قــدرت و مورخــان
از اســناد بــه تحلیــل نیــاز دارد و افــراد صاحــب نظــر ابــراز مــی دارنــد نیســت؛ بلکــه تاریــخ برگرفتــه اززندگــی
و مطلــع کــه معمــوال ســنی ازآنهــا گذشــته اســت مــی مردمانــی اســت کــه روزی شــاهد عینــی حــوادث روزگار
تواننــد تحلیــل هــای بســیار جالبــی داشــته باشــند .در بــوده انــد.
تاریــخ شــفاهی ،بــه شــیوۀ امروز،بــرای اولیــن بــاردر
هــر حــال ،تاریــخ شــفاهی مکمــل آرشــیو اســنادی اســت
و یــک ســازمان آرشــیو بــا هوشــمندی و درایــت مــی ســال  ،1948در دانشــگاه کلمبیــا ،پایــه گــذاری شــد.
توانــد بهــره هــای فــراوان از آن ببــرد .تخلیــه اطالعاتــی پــس از تشــکیل انجمــن تاریــخ شــفاهی ،در ســال ،1966
افــراد صاحــب نظــر در رشــته هــای مختلــف تاریخــی ،ایــن شــیوه ،وســعت بیشــتری یافــت و بــه عنــوان مبحثی
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و غیــره از اقدامــات جــدی در محافــل پژوهشــی و تاریخــی جهــان شــناخته
برجســته و مفیــدی اســت کــه غفلــت از آن اســفبار و شــد و مــورد قبــول واقــع گردیــد( .آموزنــده ،ســال ،90
ضایعــه آمیــز اســت(فدايي ،1377 ،صــص  .)105 -104صــص .) 116 -115
از قــرن هجدهــم میــادی در بســیاری از شــاخه هــای
تاریخچه ی تاریخ شفاهی
انســان درطــول تاریــخ ،همــواره وقایــع مهــم تاریخــی معرفــت بشــری ،اندیشــه هــای جدیــد همــراه بــا وقــوع
خــود را از طریــق روایــت اشــعار و افســانه هــای منقــول تحوالتــی فراگیــر و شــتابان پدیــد آمــد .علــوم انســانی
بــه نســل هــای بعــدی خــود انتقــال داده انــد .در هــر و از میــان آنهــا ،تاریــخ نیــز در معــرض ایــن تحــوالت
برهــه از تاریــخ ،افــرادی کــه اقــدام بــه نوشــتن و ثبــت قرارگرفــت .ایــن تحــوالت ،بــه بــروز و ظهــور آرای
وقایــع تاریخــی نمــوده انــد ،بخشــی از اطالعــات خــود را مختلــف در تعریــف علــم ،روش ،موضوعــات و مــواد مــورد
از طریــق پــرس و جــو از اشــخاص و بــه طــور شــفاهی مطالعــه ی مورخــان انجامیــد.
بــه دســت آورده انــد؛ زیــرا حوادثــی کــه در واقعیــت رخ منازعــات موضوعــی ،گرایــش طیــف گســترده ای از
داده انــد و غیــر مکتــوب هســتند ،الزم اســت کــه بــه محققــان بــود .مورخــان نواندیــش ،موضــوع تاریــخ را
صــورت نوشــته ومکتــوب درآینــد تــا مانــدگاری و بقــای بــه تاریــخ شــاهان و برگزیــدگان سیاســی منحصــر نمــی
آن بــرای نســل هــای آینــده حفــظ شــود .همچنــان دانســتند .از نظــر آنــان علــم تاریــخ ،شــناخت فرهنــگ
عامــه و گذشــته ی انســانی
کــه بیهقــی مــی نویســد((ومن کــه
تاریــخ ،پیشــه گرفتــه ام التــزام از میان انواع مطالب تاریخ شفاهی ،مطالبی بــدون تمرکــز بــر قــدرت
اینقــدر کــرده ام کــه آنچــه نویســم دارای اهمیت است که افراد شخصا در آن وقایع سیاســی و سلســله هــای
یــا ازمعاینــه مــن اســت یــا ســماع حضور داشته اند و شاهد ماجراها و واقعیت حاکــم بــود .آنــان ،گشــودن
ها بوده اند.
درهــای بســته ی تاریــخ
مــردم ثقــه)) (بیهقــی ،1323 ،ص
نــگاری و آزاد کــردن مــورخ
 .)667ایــن شــیوۀ انتقــال تاریخــی
در ایــران واســام ســابقه ای غنــی و عمیــق دارد و هــم را بــرای گشــت و گــذار در گذشــته مــورد تأکیــد قــرار
اکنــون بــه عنــوان جدیدتریــن و کهــن تریــن شــیوۀ مــی دادنــد .تاریــخ تغذیــه ،تاریــخ مســکن و ماننــد اینهــا
تاریــخ نــگاری قلمــداد مــی شــود کــه بازگــو کننــده و بــه عنــوان بخشــی از گــزارش منســجم دربــارۀ گذشــته،
اشــاعه دهنــدۀ مجموعــه حقایقــی اســت کــه درســینه ی مــورد بحــث ایشــان قــرار گرفــت .از نظــر ایــن دســته،
مقابلــه بــا تاریــخ سیاســی کــه بــه تاریــخ بــی حاصــل
افــراد نهفتــه اســت.
تاریــخ شــفاهی یکی ازشــیوه های جمــع آوری اطالعات زندگــی شــاهان ،اغــراق در نقــش شــخصیتها در تاریــخ،
در تاریــخ اســت کــه بــه شــرح و شناســایی رویدادهــای گــزارش طوالنــی جنگهــا و دیگــر کشمکشــها ،تبدیــل
تاریخــی ،بــر اســاس دیــده هــا و شــنیده هــای شــاهدان شــده بــود – ضــرورت قطعــی اســت .مطالعــه و تحقیــق
و ناظــران ،و عملکــرد فعــاالن آن ماجراهــا مــی پــردازد .دربــارۀ گروههــا و نهادهــای اجتماعــی نظیــر زنــان،
ایــن متــون تاریخــی حتــی در صــورت مکتــوب شــدن ،کارگــران ،بازرگانــان ،معلمــان و همچنیــن دانشــگاهها،
خصلتــی گفتــاری دارنــد (ایمانــی .)1386 ،در حقیقــت ،خانــواده و ارتــش ،رویکردهــای نوینــی بــود کــه مورخــان
تاریــخ شــفاهی جمــع آوری اطالعــات در مــورد وقایــع جدیــد بــه آن مــی اندیشــیدند.
مورخــان نوگــرا ،همچنیــن بــه تغییــر در حــوزۀ یافتــه
تاریخــی ،ازطریــق اســناد غیــر مکتــوب اســت .ایــن
رویکــرد ،برایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه تاریــخ ،تنهــا هــا و شــواهد تاریخــی تأکیــد داشــتند .آنــان یافتــه هــای

تاریخــی را محــدود بــه اســناد و آرشــیوهای ملــی کــه ایــن شــیوه در تاریــخ اجتماعــی و فرهنگــی نیــز رخنــه
نمــی دانســتند و مورخــان را بــه اســتفاده از منابــع کــرد و موفــق شــد تحولــی اساســی در زاییــده هــای تاریخــی
دیگــر دعــوت مــی کردنــد .تاریــخ شــفاهی ،ابــزار بــر جــا نهــد .ایــن دهــه ی طالیــی تاریــخ شــفاهی ،همزمــان
اســت بــا تأســیس انجمــن جهانــی تاریــخ شــفاهی کــه عمـ ً
نوینــی بــود کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت.
ا
از آن زمــان تاریــخ شــفاهی بــه صــورت گســترده زمینــه را بــرای شــکوفایی جنبشــی موســوم بــه جنبــش تاریخ
در تاریــخ نــگاری موضوعــات متنــوع تاریــخ معاصــر شــفاهی همــوار کــرد .ازایــن پــس بــه مــدد چنیــن جنبشــی،
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و انجمــن هــای ضــروری بــود کــه بازنگــری و همــه جانبــه نگــری در تاریــخ
علمــی تاریــخ شــفاهی تأســیس شــد و طــرح هــای نــگاری رســمیت تــام و تمــام یابــد و بــه الگویــی بــرای تحــول
تحقیقاتــی گوناگــون بــرای نــگارش موضوعــات آفرینــی هــای روشــی تبدیــل شــود؛ رونــدی کــه بــه گونــه ای
تاریــخ معاصــر بــه اجــرا درآمــد.
بطنــی گســتردگی یافــت .ایــن نهضــت ،درواقــع یکــی از مهــم
بنیــاد اصلــی ایــن روش ،بــر آن قــرار داشــت تریــن شــکافهای برخاســته از تاریــخ نــگاری ســنتی را پــر
کــه در نــگارش تاریــخ ،مــورخ بایــد از گفتــه هــا و مــی کــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه جســتجوی حلقــه هــای
گــزارش هایــی بهــره بجویــد
مفقــودۀ زنجیــرۀ تاریــخ ،امــروز بــه
کــه بازیگــران و دســت انــدر تاریخ شفاهی به شیوه امروز ،برای اولین بار فراینــدی دشــوار و پیچیــده بــدل
کاران یــک موضــوع آن را در سال  1948در دانشگاه کلمبیا پایه گذاری شــده اســت .بررســی بازمانــده
شد.
نقــل مــی کننــد .گــردآوری
هــای تاریخــی بویــژه در حــوزۀ آثــار
اطالعــات مربــوط بــه
مکتــوب ،پــژواک دهنــدۀ شــکافهای
هرموضــوع بــا اســتفاده از مصاحبــه هــای روشــمند ،درپیکــرۀ تاریــخ اســت کــه درســتی ،شــفافیت و همــه جانبــه
مــی توانــد ابعــاد ناشــناخته و ناپیــدای موضوعــات نگــری آن را زیرســؤال مــی بــرد .تاریــخ اجتماعــی ،تاریــخ
تاریخــی را روشــن ســازد .زبــان گفتــاری تاریــخ تــوده هــا ،آداب ورســوم ،نگــره هــای نجــات بخشــی تــوده در
شــفاهی بــه دوراز دغدغــه هــای زبــان نوشــتاری ،ادوارمختلــف بــه عنــوان بــرون رفتهــای تأثیرگــذار تاریخــی
بــه پــرده بــرداری از الیــه هــای پنهــان و مغفــول از بحرانهــای تکــرار شــونده ،باورهــای نمادیــن ،چهــرۀ اقلیــت
مانــدۀ حادثــه کمــک مــی کنــد .همچنیــن ،هــا ،گوشــه هایــی از تاریــخ هنــری ،شــالودۀ خــرده فرهنــگ
آرایــش یافتــه هــای تاریخــی در قالــب ســخن و هــا ،تاریــخ دقیــق عقایــد و نحلــه هــا آن طــور کــه واقعــاً
گفتارشــفاهی ،متمایــز از زبــان نوشــتاری اســت؛ بــوده انــد ،ســیمای شــهرها و روســتاها بــه عنــوان مســتنداتی
هــر چنــد کــه زبــان گفتــار در تاریــخ شــفاهی قابــل اتــکا ،درونــی هــا و بازتــاب هــای روان شناســی اجتماعــی
ســرانجام بــه صــورت نوشــته در مــی آیــد .تأکیــد ،و تحلیــل هــای جامعــه شــناختی ،همــه و همــه زیــر ســایه ی
تشــدید ،تمایــل ،تنفــر و بســیاری از احساســات ســنگین نگــره هــای صرفـاً سیاســی و کالن نگــری – یعنــی نظر
درونــی دیگــر -کــه درزبــان گفتــار نســبت بــه گاهــی کــه تقریب ـاً بــر کلیــت تاریــخ نــگاری ســنتی و حتــی
نوشــتار بیــش تــر مجــال بــروز مــی یابــد – مــی نوگــرای معاصــر چیرگــی دارد – بــی رمــق و مفقــود اســت .در
توانــد یکــی از دالیــل اقبــال گســترده بــه تاریــخ واقــع آنچــه بــر شــمردیم ،از جملــه ی همــان شــکاف هایــی
شــفاهی باشــد( .رازنهــان ،1387 ،صــص  .) 50 -49قلمــداد مــی شــود کــه از تاریــخ ،جورچیــن ناتمامــی بــه دســت
ضرورت و اهمیت تاریخ شفاهی
آن گاه کــه پروفســور آلــن نوینــز ،نخســتین بــار
ســال  1948م .در دانشــگاه کلمبیــا بــا اســتفاده
ازضبــط صــوت ،نخســتین طــرح را در زمینــه ی
تاریــخ شــفاهی بــا گــردآوری خاطــرات سیاســی
گروهــی از شــخصیتهای سیاســی انجــام داد ،هرگــز
نمــی دانســت کــه ایــن شــیوۀ نویــن در کوتــاه
زمانــی هماننــد یــک واگیر مثبــت در گســترۀ روش
تحقیــق تاریخــی پهنــه مــی گســتراند .واقعیــت
آن اســت کــه بعــد ازدهــه ی  60میــادی بــود
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مــی دهــد .بــاز کاوی گذشــته و پیــدا کــردن ایــن مــا بــر اهمیــت و حتــی موجودیــت آن آگاه نبودنــد ،و
حلقــه هــای گمشــده بــرای پژوهنــدۀ امــروزی نــا شــدنی درســت بــه همیــن دلیــل اســت که((امــروزه تاریــخ شــفاهی
نیســت ،امــا تنهــا در حــد فرضیــه ســازیها و نظریــه پردازیهای را یکــی از روش هــای پژوهشــی پیشــرو دانســته انــد،
نــه چنــدان متقــن و صــد درصــدی در جــا مــی زنــد .خصوصـاً درزمینــه ی موضوعاتــی کــه نیــاز بــه پژوهشــهای
چنیــن رویکــردی ،در حــوزۀ تاریــخ معاصــر بافــت دیگرگونــی میدانــی و جمــع آوری اطالعــات دارد )) .چنیــن ضرورتــی
پیـدا مــی کنــد؛ در حــوزۀ تاریــخ معاصــر و رونــدی کــه بــه درهمــه ی جنبــه هــای فرهنــگ مردمــی مشــهود اســت؛
محمــد جعفرمحجــوب – کــه ازجمله
مــدد تاریــخ شــفاهی مــی کوشــد
ی پیشــتازان مطالعــه ی فرهنــگ و
الیــه هــای پنهــان مانــدۀ تاریــخ
را در ســال هــای گذشــته از زبــان ویژگی اصلی تاریخ شفاهی نداشتن قضاوت ادبیــات شــفاهی و عامیانــه اســت –
و داوری است.
ایــن ضــرورت و اهمیــت را ایــن گونه
چهــره هــای درگیــر درمعــادالت
توصیــف مــی کنــد (( :درهرحــال،
خــرد و کالن ،بــه رشــته ی تحریر
ضرورتــی اجتماعــی وجــود داشــته
درآورد ،قــادر اســت بــه رونــد
پوینــدۀ پیشــگیری از بــروز چنیــن شــکاف هایــی در تاریخ کــه تــا امــروز فرهنــگ عــوام توانســته اســت بــا وجــود
نزدیــک بــه اکنــون شــتاب ببخشــد .بــه پشــتوانه ی ایــن پیشــرفت فــوق العــادۀ فرهنــگ رســمی دوام بیــاورد و
دگراندیشــی مثبــت تاریــخ نگارانــه ،گوشــه هایــی از تاریخ ممکــن اســت فــردا ایــن ضــرورت اجتماعــی وجــود
اجتماعــی شــهرها و روســتاها در حــوزه هــای مختلــف از نداشــته یــا کــم تــر وجــود داشــته باشــد و از ایــن جــا
جملــه ســاختارهای معمــاری ،پزشــکی ،مناســک ،آموزش لــزوم و ضــرورت فــوری گــردآوری و ثبــت و ضبــط
و پــرورش ،ثبــت محــات قدیمــی در شــرف نابــودی و نمودهــای فرهنــگ عــوام احســاس مــی شــود.)) ...
فراموشــی ،زندگینامــه نــگاری چهــره هــای فرهنگــی و چنیــن نگــره ای را ،دربــارۀ تاریــخ نیــز مــی تــوان تســری
تاریخــی – حتــی آنهــا کــه کــم تــر شــناخته شــده انــد داد .اگــر برخــی ازوقایــع بــه شــکل ســینه بــه ســینه
ســیر حیــات فکــری تــوده هــا وبویــژه تاریخهــای مــردم بــه نســلهای بعــدی منتقــل شــده اســت ،تنهــا شــکلی
را وارد گردونــه ی تاریخــی مــی کنــد کــه تــا ســال هــا و کوتــاه مــدت و بــدون تضمیــن داشــته اســت و چــه بســا
ســده هــا ازتپــش گام هــای آنهــا تهــی بــود .ایــن خدمت در آینــده ای نزدیــک ،اهمیــت خــود را از دســت داده و
فرهنگــی ارزنــدۀ تاریــخ شــفاهی ،تاریــخ اجتماعــی را بــه بــه بوتــه ی فراموشــی ســپرده شــود؛ در چنیــن شــرایطی
شــکل برجســته ای تغذیــه مــی کنــد و آن را از پیکره ای تاریــخ شــفاهی بــا همــه ی ملزوماتــش ،اهمیتــی دوچندان
عقیــم و فرامــوش شــده ،بــه چهــره ای زاینــده و شــکوفا مــی یابــد  (.خليلــي ،1387 ،صــص .)196 – 193
اهمیت تاریخ شفاهی به جهات زیراست:
بــدل مــی ســازد.
در ایــن میــان ،آرشــیوها قادرنــد بــا اتخــاذ روش هــای  .1بــه واســطه ی اینکــه افــرادی کــه در جریــان حادثه ای
امنیتــی ،بــه پاســداری از یافتــه هــای ایــن کوشــش و بــوده انــد ،بــه نقــل رویدادهــا و خاطــرات مــی پردازنــد،
کاوش یــاری رســانند .بــه ایــن ترتیــب ،تاریــخ ازمطالعــه لــذا گفتــه هــای افــراد ،همســو و تکمیــل کننــدۀ اســناد
ای صرفــاً متکــی بــه منابــع کتابخانــه ای رهــا مــی مــی باشــد کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان منابــع دســت
اول یــاد کــرد.
شــود و شــکل زنــده
 .2تــا انتشــار اســناد در
تــری بــه خــود مــی
مســائل مختلــف ،مــدت
گیــرد .ضــرورت توجــه
زمانــی خواهــد گذشــت.
بــه مطالعــات میدانــی
از ایــن رو ،تاریــخ شــفاهی
و مــردم نــگاری در ایــن
ایــن امــکان را بــه وجــود
بســتر اســت کــه شــکوفا
مــی آورد کــه پژوهشــگران
مــی گــردد .درواقــع
قبــل از انتشــار اســناد ،از
تاریــخ شــفاهی ،رونــد
زبــان شــاهدان عینــی وقایــع
نــگارش امــروز بــه مثابــه
اطالعاتــی کســب کننــد.
ی تاریــخ درآینــده اســت؛
نکتــه ی در خــور توجــه
رویکــردی کــه پیشــینیان

در تاریــخ شــفاهی ،کســب اطالعــات بکــر و جدیــد مــی باشــد .بدیــن معنــی کــه درعیــن کمبــود رســانه هــا،
از میرمصاحبــه شــونده مــی باشــد .در ایــن شــیوه ،مــی کوشــد درکــم تریــن زمــان ازفرصــت هــای پیــش آمــده
محقــق در انتظــار آزادشــدن اســناد بایگانــی هــا بهــره بجویــد و بــا بهــره جویــی ازمصاحبــه ،بــه تکمیــل آنهــا
نمــی مانــد .زیــرا بــا روی آوردن بــه تاریــخ شــفاهی ،بپــردازد .امــروز را از دســت دهــد ،فــردا دیراســت .زیــرا در
اطالعاتــی بــه دســت مــی آورد کــه فراتــر از نوشــته برابــر آینــدگان مســئول اســت.
هــای مکتــوب مــی باشــد.
مصاحبــه بــا قهرمانــان و بازیگــران حــوادث ،بــه مراتــب
 .3در تاریــخ شــفاهی ،جذابیــت خاصــی وجــود دارد .بــر تاریــخ مخــدوش و تحریــف شــدۀ کتبــی (بجزاســناد
بدیــن نحــو کــه پژوهشــگر ایــن
ومــدارک) رجحــان دارد .لـذا کســانی که
حیطــه بــا مــدارک ضبــط شــده
بازیگــر حادثــه و قهرمــان واقعــه ی تاریخی
بیش
شفاهی
تاریخ
آرشیوست
که
چیزی
ای کــه در اختیــار دارد ،حــاالت
ای بــوده انــد ،هنگامــی کــه زبــان بــه
تر نگران آن است ،مسئله ی ((آینده و
و طــرز بیــان مصاحبــه شــونده
ســخن مــی گشــایند و بــه شــرح جزئیات
آیندگان)) می باشد.
را نیــز – کــه از لحــاظ روان
مــی پردازنــد ،بیــش تــر ازمقــاالت
شــناختی مهــم اســت – درک
مطبوعــات یــا کتــاب هــای دیگــر قابــل
مــی کنــد .زیــرا در طنیــن صداهــا و لحــن گفتارهــا اعتمــاد هســتند .ازطرفــی دیگــر ،شــخصی کــه خــود در
معانــی گوناگونــی از شــخصیت افــراد ،ضعــف و جریــان وقایــع بــوده و آمــر یــا مأمــور انجــام دســتوری
غضــب ،قاطعیــت ،صالبــت ،تمنــا و التمــاس ،آرامــش بــوده ،مــی توانــد نــگاه محقــق یــا مــورخ را موشــکافانه تــر
و اضطــراب و برخــی دیگــر از صفــات افــراد نهفتــه ســازد .پــس مصاحبــه ی فعــال ،مــی توانــد بــه آشکارســازی
اســت کــه آنهــا را نمــی تــوان در کتــاب مکتــوب وقایــع و حــوادث گمشــده وکشــف حلقــه هــای مفقــوده
کــرد بلکــه فقــط بایــد شــنید؛ بویــژه آنکــه صداهــا کمــک کنــد.
و گفتــارو تســلط بربیــان ،یکــی از راههــای باریــک
تاریــخ شــفاهی نــه تنهــا از زبــان بازیگــران طــراز اول ،بلکه
روانــکاوی شخصیتهاســت.
از مجمــوع گفتــه هــا و دیده ها حتی داســتان سـرایی هــای افراد
 .4ویژگــی اصلــی تاریــخ شــفاهی نداشــتن قضــاوت گوناگــون شــاهد و ناظــر درصحنه ،کمک شــایانی به تبییــن تاریخ
و داوری اســت؛ چــرا کــه مخاطــب از شــیوه هــای واقعــی دوره ای ازحیــات سیاســی و اجتماعــی کشــور مــی کند.
ارشــادی خســته شــده و مــی خواهــد خــودش قضاوت در تاریــخ شــفاهی ،شــرح و بازشــناخت رویدادهــا براســاس
را تحلیــل کنــد و تاریــخ شــفاهی ،ایــن امــکان را دیــده هــا ،شــنیده هــا وکــرده هــای شــاهدان و ناظــران و
دراختیــار او قــرار مــی دهــد.
فعــاالن آن رویدادهــا امــکان پذیر
 .5تاریــخ شــفاهی ،بــه محقــق
مــی شــود و در واقع،مــی تــوان
کمــک مــی کنــد تــا تصویــری
گفــت کــه تاریــخ شــفاهی تریبونی
کــم بیــش زنــده از وقایــع
اســت بــرای کســانی کــه امــکان
تاریخــی – کــه بــر تجربــه ی
دسترســی بــه ابــزار و موقعیــت ها
مســتقیم فــردی مبتنــی اســت
یــا بســترهای الزم را جهــت بیــان
– ارائــه دهــد.
وانتقــال خاطــرات خــود ندارنــد.
در حیــن مطالعــه ی تاریــخ،
چــون درپــاره ای مــوارد ،اســناد
شــاید بســیاری ازاســتداللها
مکتــوب بنــا بــه مالحظــات و
مبهــم و باورنکردنــی باشــد؛ در
مصلحــت گرایــی هــای زمــان وبه
حالــی کــه تاریــخ شــفاهی موشــکافانه تــر بــه قضایــا لحــاظ شــرایط حاکــم ،خاموشــند ،ارزش تاریــخ شــفاهی
مــی نگــرد و ازتمــام جوانــب ،موضــوع را بررســی در بازشــناخت آن رویدادهــا براســاس دیــده هــای فعــاالن و
مــی کنــد(.آذري خاكســتر ،1387 ،صــص  175 -174ناظــران آن وقایــع بســیار ارزشــمند مــی باشــد(.دركتانيان ،
).
 ،1387صــص .) 218 -216
مصاحبه ،کلید تاریخ شفاهی
مراکز تاریخ شفاهی
چیــزی کــه آرشیوســت تاریــخ شــفاهی بیــش تــر مراکــز تاریــخ شــفاهی یکــی از مراکــز اطــاع رســانی بــه
نگــران آن اســت ،مســئله ی ((آینــده و آینــدگان)) شــمار مــی رونــد کــه مــی توانیــم بــه پژوهــش هایشــان
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در مــورد تاریــخ معاصــر جهــان تکیــه کنیــم .ایــن مراکــز ،دکتــر ســعید رضایــی شــریف آبــادی (( :تاریخ شــفاهی را،
رازدارخاطــرات نهفتــه در ســینه مردمانــی اســت کــه حرف روشــی بــرای ثبــت و ضبــط صوتــی – تصویــری اطالعــات
هــای تــازه ای بــرای شــنیده شــدن دارنــد .مراکــز تاریــخ تاریخــی از طریــق بازگو کــردن تجارب ،خاطــرات و نظرات
شــفاهی از جملــه مراکــزی هســتند کــه بــرای رســیدن شــخصی افــراد برشــمرده انــد .محتــوای تاریــخ شــفاهی
بــه ایــن هــدف ،از انجــام مصاحبــه بهــره مــی برنــد .لــذا  -کــه بــه مــدد مصاحبــه تولیــد مــی شــود – مــی توانــد
وظیفــه ی ایــن مراکز فراهــم آوری ،نگهــداری ،و ســازماندهی شــامل مشــاهدات شــخصی و یــا نقــل قــول هایــی
مجموعــه مصاحبــه هــای انجــام شــده بــه منظــور اشــاعه و از دیگــران دربــارۀ وقایــع تاریــخ معاصــر باشــد.
بازیابــی آنهاســت .اســناد شــفاهی ،مهمتریــن و اصلــی تریــن گرچــه تاریــخ شــفاهی روشــی ارزشــمند بــرای حفــظ
مــواد مراکــز تاریــخ شــفاهی بــه
و نگهــداری دانــش و فهــم افــراد
شــمار مــی رونــد .ایــن اســناد،
مســن اســت ،امــا مــی تــوان
حامــل پیــام هایــی هســتند کــه دانشگاه اوکالهاما درسال  1966اولین هم تجــارب افــراد جــوان تــر را نیــز
تمامــی آحــاد مــردم مــی تواننــد اندیشی بین المللی تاریخ شفاهی را برگزار کرد بــه ثبــت رســاند ( )) .مجموعــه
پیشــینه ی فرهنگــی خــود را که زمینه ساز ایجاد انجمن بین المللی تاریخ مقــاالت تاريــخ شــفاهي،1387 ،
شفاهی گردید.
در آن کشــف کننــد( .آموزنــده،
ص .) 1
ســال  ،90صــص .) 117 -116
نورالدیــن حســین ســنابادی
انجمن بینالمللی تاریخ شفاهی
عزیــز  (( :تاریــخ شــفاهی بــه صــورت امروزیــش
دانشــگاه اوکالهامــا درســال  1966اولیــن هــم اندیشــی گــر چــه عمــری دراز نــدارد ،ولــی از گســترۀ بســیار
بیــن المللــی تاریــخ شــفاهی را برگــزار کــرد کــه زمینــه وســیعی بــرای نمایانــدن اجزایــی از یــک واقعــه کــه
ســاز ایجــاد انجمــن بیــن المللــی تاریــخ شــفاهی گردیــد .بــه صــورت مکتــوب درنیامــده ،امــا در ذهــن فــردی
ایــن انجمــن در ســال  1996میــادی ،درســوئد تشــکیل کــه نقشــی در واقعــه داشــته یــا در اتفــاق حضــور بــه
شــد و خبرنامــه ایــن انجمــن نیــز از طریــق ایــن وبــگاه هــم رســانیده ،برخورداراســت( )) .ســنابادی عزیــز ،
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تــا کنــون ،قابــل دســترس مــی باشــد ،مقاالتــی را
درزمینــه تاریــخ شــفاهی ارائــه مــی دهــد .ایــن انجمــن دکترمحســن خلیلــی (( :تاریــخ شــفاهی ،دســت کــم
ازســال  1996کنفرانــس هــای درکشــورهای ســوئد ،برزیل ،آن اســت کــه بــه زنــده ســازی ســند کمــک مــی کنــد،
ترکیــه ،افریقــا جنوبــی ،ایتالیــا و باالخــره در ســال 2006آن را بازمــی تابانــد ،تحــول تاریخــی و اجتماعــی هــم
در اســترالیا برگــزار کــرده اســت و نشســت هــای ســالیانه عصــر ســند را بازنمایــی مــی کنــد و دســت بــه نوعــی
آن همچنــان ادامــه دارد .پانزدهمیــن کنفرانــس انجمــن تصویرســازی پویــا ازرویدادهــای گذشــته مــی زنــد)) .
بیــن المللــی تاریــخ شــفاهی ،از 23تــا  28ســپتامبر ســال (مجموعــه مقــاالت تاريــخ شــفاهي ،1387 ،ص .) 90
 2008در مکزیکــو برگــزار شــد (.میرهــادی حســینی،
ســال ،86ص .)98
نتیجهگیری
نقل قول ها در مورد تاریخ شفاهی
تاریــخ شــفاهی و اهمیــت و نقــش آفرینــی پوینــدۀ آن،
دکتــر نورائــی  (( :تاریــخ شــفاهی عبــارت اســت از گفــت و گویی ازجملــه ی مباحثــی اســت کــه طــرح آن در دوره ای
فعــال میــان مصاحبــه کننــده و مصاحبــه شــونده بـرای تولیــد کــه تالشــی جهانــی و همســو بــرای تبدیــل تاریــخ بــه
متــن .یعنــی مــورخ دربســتر تاریــخ شــفاهی مصاحبــه کننــده علــم صــورت مــی گیــرد ،بســیار کلیــدی و مهــم اســت.
اســت و ناقــل یــا راوی م ـواد مصاحبــه شــونده و نتیجــه ی آن تأثیــرات مخــرب شــیوه هــای کهــن تاریــخ نــگاری کــه
م ـوادی اســت کــه میــان ایــن دو رد و بــدل مــی شــود؛ یعنــی اغلــب از بیــش تریــن خطــرات ناامنــی فکــری و جــزم
متــن)) .
اندیشــی عقیدتــی و فرقــه ای و طبقاتــی برخــوردار
دکتر ابوالحســنی (( :ســنت شــفاهی یک بســتر و محملی اســت بــوده اســت و بــه ایــن ترتیــب از تاریــخ ،رویدادنــگاری
کــه به واســطه ای آن فرهنــگ اعم از زبــان ،اخالق ،آداب و رســوم ،مغرضانــه ای آلــوده بــه جانبــداری هــا و یکســونگری هــا
ســنت هــا ،دیــن ،مذهــب و تاریخ از نســلی به نســل دیگر منتقل برســاخته اســت ،کوشــش بــرای نوگرایــی و دگر اندیشــی
می شــود (. )) .میرهادی حســینی ،ســال ،86ص .)100
در گســتره مطالعــات و شــیوه تحقیــق را بــر محقــق

ایــن عرصــه بیــش ازبیــش واجــب مــی ســازد .تاریخ (شــانزدهم اســفند  .)1385تهــران :ســازمان اســناد و کتابخانه
شــفاهی ،ایــن امــکان را فراهــم مــی کند کــه محقق ملــی ایــران ،1387 ،صــص .90 -88
بختیــاری ،محمــد رضــا .تاریــخ شــفاهی جنــگ
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بازنــگاری تاریــخ فراچنــگ آورد و درنتیجــه ،مــواد تحمیلــی  ،مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش تاریــخ
خــام بیشــتر و کامــل تــری بــرای داوری نزدیــک بــه شــفاهی ایــران (شــانزدهم اســفند  .)1385تهــران :ســازمان
واقــع مخاطــب خودبــه دســت دهــد .بــا ایــن نگرش ،اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران ،1387 ،ص .98
تاریــخ شــفاهی را مــی تــوان
غالمرضــا.
 .7درکتانیــان،
تاریخ شفاهی را می توان در واقع یکی از روزنه
در واقــع یکــی از روزنــه هــای های منتج به روند گذار از تاریخ نگاری سنتی به مصاحبــه گــر درپیشــبرد اهــداف
منتــج بــه رونــد گــذار از تاریــخ سوی تاریخ نگاری نوینی دانست که قرار است تاریــخ شــفاهی ،مجموعــه مقــاالت
نــگاری ســنتی بــه ســوی تاریــخ تاریخ را از دست اندازی گروهی و فردی درامان نخســتین همایــش تاریــخ شــفاهی
نگه دارد.
نــگاری نوینــی دانســت کــه قــرار
ایــران (شــانزدهم اســفند .)1385
اســت تاریــخ را از دســت انــدازی
تهــران  :ســازمان اســناد و
گروهــی و فــردی درامــان نگــه دارد و از آن ،تندیــس کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی ایــران . 1387 ،مجموعــه
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خــودرا – همــان گونــه کــه بــوده اســت – بازنمایاند .ایــران ،1387 ،صــص .218 -216
خلیلــی ،نســیم .نقــش تاریــخ شــفاهی در تاریــخ
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نوشته های آرشیوالدوله
پایان نامه های سردرگم!
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دیــروز بــه خاطــر درخواســت یکــی ازاقوام به دانشــگاه
*مشــرف شــدم تــا یــک پایــان نامــه رو پیــدا کــرده و
قســمتی ازمطالبــش رو یادداشــت کنم!
و قصه از این به بعد شروع میشه...
وارد دانشــگاه شــدم ..ازآنجایــی کــه روابــط عمومــی
بســیار باالیــی در مــن تعبیــه شــده بــه هیــچ وجــه
احســاس ســردرگمی یــا معــذب بــودن نکــردم
و همچــون یــک دانشــجوی دانشــگاه سراســری
ســربلندانه قــدم در دانشــکده ی علــوم پایــه ایــن
دانشــگاه نهــادم !زیــرا کــه قســمت پایــان نامــه هــا
در طبقــه اول و اتــاق  ۱۱۹ایــن دانشــکده بــه حیــات
خــود ادامــه مــی دهــد!
بلــی دوســتان!پس از ورزش یکــم مانــده بــه ظهرگانه
مــان در بــاال و پاییــن کــردن پلــه هــا و از ایــن بپــرس
از اون بپــرس از کــی بپرســم باالخــره اتــاق مــورد نظــر
رؤیــت شــد و مــن شــادو خرامــان روانــه ی آن اتــاق
رؤیایــی شــدم .هنــگام ورود چنــد عــدد سیســتم بــرای
یافتــن پایــان نامــه هــای مــورد نظــر در طــرف راســت
اتــاق خودنمایــی نمــود و مــن را والــه تــر و شــیدا تــر
از پیــش بــرای جســتجوی پایــان نامــه ی درخواســت
شــده بــه خــود فراخوانــد.
باالخــره شــماره پایــان نامــه را یافتــم و بــه ســوی
مخــزن روانــه گشــتم  ..مســئولی بــه چشــم خــورد و از
مــن کارت دانشــجویی ام را خواســت..تاکارت را دادم
بگفــت" :توکــه اجنبــی هســتی ایــن کارت هــم تاریــخ
اعتبــار نــدارد" (قابــل توجــه مســئولین دانشــگاه*
!کارت هــای شــما تاریــخ اعتبــار نــدارد ! امــاکارت
دانشــگاه آن را دارد ،باشــد کــه متنبــه شــده باشــید!!)
گفتنــد" :تاریــخ اعتبــار نــدارد و مــا نمــی توانیــم
بدانیــم ک شــما در ایــن تــرم ثبــت نــام نمــوده ایــد
یــا خیــر!"
بگفتــم:ای مســئووووووووول ای پامــادووووووورای
بلـــــــــــــــــــــــندمرتبه! از مــا بپذیــر و عتــاب
مــان مکــن !مــن فقــط میخواهــم قســمتی از آن را
یادداشــت کنــم!"
بگفت":نمــی شــود کــه نمــی شــود! بادمجــان هــا را

دور قــاب نچیــن !بــرو برگــه
انتخــاب واحــدت را بیــاور!"
در ایــن بینابیــن بــود ک
دیــدم درهــا را بســتند و
همــه بــه ســمت تجصیــل
غــذا بــه ســوی ســفره هــای خــود روانــه گشــتند و مــن
ماندمــو تعــدادی نگونبخــت هماننــد مــن!
یــک ســاعت را بــه بطالــت گذرانیدمــو در عیــن جــدال
ســخت بــا معــده ی بزرگــوار توانســتیم بــر آن غالــب آییــم
و بــه ســمت ســایت دانشــکده بــه راه افتادیــم .در آنجــا
بــود کــه دیدیــم بــرای آنهــا دانشــجویان ســایر دانشــگاه
هــا پشــیزی هــم ارزش ندارنــد .با هــزاران زور و بــا باالخره
لطیفــی پیــدا شــد و اجــازه داد تــا مــن برگــه انتخــاب واحــد
را در فلــش خــود ســیو نمایــم!
بعــد از آن نیــز بــه زیــر زمیــن مشــرف شــدیم تــا پرینتــی از
برگــه بگیریــم ! انــگار روز قیامــت بــود و مــن نامــه اعمــال
بــه دســت از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق مــی رفتــم بــرای طلــب
بخشش!!
خالصــه بــا هــزاران بدبختــی برگــه را بــه مســئول مربوطــه
رســانیدم و از وی پایــان نامــه راطلــب کــردم ...وقتــی
شــماره را دیــد در کمــال خونســردی بگفــت":آآآآآآآآآآه
ایــن پایــان نامــه متعلــق بــه ســال  ۸۶مــی باشــد و مــا
پایــان نامــه هایــی راکــه از ســال ۹۰بــه پاییــن بودنــد را بــه
انبــار منتقــل کــرده ایــم!"
چشــمانم قلمبــه شــد و در عیــن نابــاوری همــراه باخشــمی
مفــرط بــه وی بگفتم":چییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟
انبار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انبــار دیگرکجاســت؟چگونه مــی شــود به
انبــار رفــت؟ مــن آن پایــان نامــه رامــی خواهــم !"
لبخنــد حــرص درآورانــه زدنــد و فرمودند":فکــر نمــی کنــم
بتوانیــد بــه آنهــا دسترســی پیداکنیــد!"
جالــب اینجــا بودکــه خودشــان هــم نمــی دانســتند انبــار
کجاســت!!!!! و بــرای ایــن کــه مــرا از ســر بــاز نماینــد
بگفتنــد بــرو نــزد مدیرگــروه مربوطــه و از وی بخــواه کــه
تــو را یــاری کنــد!
به نزد مدیرگروه رفتم و ایشان
فروتــن
آنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

ایشــان فرمودنــد" :انبــار جایــی ســت کــه پایــان نامــه هــا را همینجــوری روی هــم تلمبــار کــرده انــد
مســئولی هــم نــدارد کــه از آن انبــار کاه برایــت ســوزن را بیابــد خــود را خســته نکــن!"
برایــم بســیار جــای تعجــب و تأســف داشــت کــه دانشــگاهی بــه آن بزرگــی پایــان نامــه هــای خــود را آن
گونــه رهــا کنــد!
بــا خــود بگفتم":اینجاســت کــه آرشــیو بایــد بــه دادشــان برســد .و چقــدر دلــم مــی خواســت مــی توانســتم
در ایــن راســتا قدمــی بــردارم..
مگر پایان نامه تاریخ انقضا داردکه آن ها را امحا نموده اند!؟؟
آرشیوالدوله
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دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا(س)
mahdiye.sh609@gmail.com

بودنــدکه حتــی بــه خــود اندکــی حرکــت هــم نمــی دادنــد ک از حالــت لــم روی صندلــی بــه حالت اســتادانه
برگردنــد! ایشــان حــرف جالبــی زدنــد بگفتند":انبــار دیگــر کجاســت اوالً! ثانی ـ ًا ایــن کار ســرقت علمــی
محســوب مــی شــود کــه بخواهــی از روی پایــان نامــه دیگــر مطلبــی بنویســی!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
مــن درحالــی کــه داشــتم فــک مبــارک ر و از روی زمیــن جمــع مــی کــردم بگفتم":اســتاد شــما دیگــر چــرا
!!خــب بــا ایــن کار اســتنادی هــم بــه ایــن پایــان نامــه خواهنــد داد و بــه اعتبــار علمــی آن خواهنــد فــزون!"
خالصه بدیدم آبی از وی نیز گرم نمی شود...دست به دامان یک مسئول دیگر شدم.
مســئول گــرام آب پاکــی را در داخــل دســتانم ریخــت و مــن را از آن همــه ســردرگمی نجــات بــداد! خدایــش
نجــات دهــد از ســردرگمی ها!
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