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در دهههــای اخیــر کــه توجــه بــه جایــگاه و حقــوق
شــهروندان اهمیــت یافته ،گونه جدیدی از شــیوه ثبت
وقایع به مراکز پژوهشــی راه پیدا کــرده که به آن «تاریخ
شــفاهی» ( )Oral Historyمیگویند .این روش عمدتاً
مبتنی بر مصاحبههــای هدفمند با صاحبان خاطرات
اســت و همه آنچه که در این مســیر تولید میشود ،یک
ســند تاریخی به شمار میآید .این روش زمانی اهمیت
بیشــتری پیدا کرد که مشخص شد یافتههای یک مورخ
از یک رویداد لزوماً همه حقیقت نیست و ممکن است
افــراد دیگــری روایتــی متفــاوت از همان واقعه داشــته
باشــند .در حقیقــت از ویژگیهای مهم تاریخ شــفاهی
ارتبــاط بــا آحــاد جامعــه در موقعیتهــای مختلــف
اجتماعی است که تالش دارد نقش جدیدی برای آنها
تعریفکند تا به نحوی در تدوین تاریخ مشارکت کنند.
بههمین دلیل اســت که از تاریخ شــفاهی بهعنوان یک
شیوه دموکراتیک در تاریخ نگاری یاد میشود.
دو سرمایه مهم اجتماعی
در ســابقه تاریخی همه کشــورها حوادثی هســت که
نقش تعییــن کننــدهای در حیات سیاســی و اجتماعی

و فرهنگــی آنان دارد .اساســاً بــه همین دلیل اســت که
برخــی کشــورهای نوپدیــد در منطقــه خاورمیانــه طی
دهههــای اخیر تــاش دارند با جعل یا ســاختن برخی
پیشــینههای تاریخــی محملــی بــرای ملتســازی بــه
دست آورند.
اما در ایران ضمن برخورداری از یک پیشینه تمدنی
طوالنــی مدت کــه ظرفیت زیــادی برای ملتســازی و
تقویــت هویــت ملی داشــته ،به جــرأت میتــوان گفت
کــه درچهــار دهــه گذشــته هیــچ رویــدادی نیســت کــه
بــه اندازه«انقــاب اســامی» و «دفــاع مقــدس» در
سرنوشــت فــردی و اجتماعــی ایرانیان تأثیرگــذار بوده
باشــد؛ وقایعــی کــه همــه ایرانیــان را بــه نوعی بــا خود
مرتبــط ســاختند و تــا ســالهای متمــادی میتواننــد
دو سرمایه غنی فرهنگی و اجتماعی به شمارآیند.
نگاهــی بــه حجم گســترده آثار منتشــر شــده درباره
مقاومــت مردم فرانســه در برابر تجاوز آلمــان با وجود
گذشــت بیــش از هفتــاد ســال از پایــان جنــگ ،نشــان
میدهــد کــه دیگــر کشــورها تا چــه انــدازه به ایــن گونه
سرمایهها توجه دارند.
چند پرسش
در ســالهای اخیر به موازات رشــد کمی و کیفی آثار
تاریخ شفاهی در حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس،
بعضاً این پرســش مطرح میشود که تا کجا باید به این
گونــه تاریخنــگاری اعتماد کــرد؟ آیا این آثــار میتواند
یکی از منابع تاریخی باشــد؟ آیا خاطرات منتشــر شــده
با بیطرفی بیان میشود؟ آیا با گذشت سالها از وقوع
انقــاب اســامی یا دفاع مقــدس و دریافــت اطالعات
تکمیلــی و ایجــاد تصــورات ذهنــی جدید ،دقــت راوی
کاهــش پیــدا نمیکند؟ آیــا افــراد ،تحت تأثیر مســائل
سیاسی و اجتماعی و حتی فردی و خانوادگی نگاهشان
به گذشــته تغییر نکــرده و در نتیجه آنهــا را از بیطرفی
دور نکرده است؟
در پاســخ ایــن ســؤاالت بایــد گفــت تاریــخ بــا مورخ

نمایــان میشــود و متــن تاریخــی همــان چیزی اســت
کــه مورخ براســاس یافتههــای خود بیــان میکند .پس
چــه بســا در مقابل هر اثــر پژوهشــی و تاریخنگارانه ،اثر
دیگــری نیز تألیف شــود که در تضــاد با آن باشــد .آیا به
صرف آنکه چون قبالً اثری منتشــر شده باید سایر آثار را
مردود اعالم کرد؟
اگر پاسخ منفی است و اذعان میشود که هر محقق
تاریــخ حــق دارد نــگاه و برداشــت خــود را از دادههــای
تاریخــی بیــان کنــد ،پــس ایــن حــق را بــرای صاحبــان
خاطــرات هم بایــد قائل بود کــه بتوانند روایــت خود از
یــک رویداد را بــا همه تفاوتهای احتمالی که ناشــی از
موقعیتهای مختلف است ،بیان کنند.
به هــر حــال اثر تاریــخ شــفاهی ،روایت روشــن یک
فرد شناخته شــده از یک رویداد مشــخص است ،شاید
دیگران از همان حادثه روایتی متفاوت داشــته باشــند.
مخاطــب میتوانــد یکی را انتخــاب کند یا هــر دو را کنار
بگــذارد اما نمیتواند از راوی بخواهد که نگاه و قضاوت
خود را بیان نکند.
مرحــوم دکتر حســین فاطمی در مقدمــه خاطرات
خود مینویسد«:در روزنامه نوشتن ،یادداشت و تاریخ
و کتــاب تهیه کردن و حتی فیلم و تئاتر هم در تمام دنیا
تمایالت و احساســات وجــود دارد .هیچــگاه نمیتوان
بیطــرف به آن معنایی بود که مو را از ماســت بکشــد و
همچون فرشــته عدالــت چنان چشــم را ببنــدد که جز
قضاوت خشــک چیز دیگر را نبینــد .اگر دیروز و در میان
برگزیدگان و اولیا وجود داشــته اســت ،مسلماً امروز آن
هــم در دنیــا و محیطی کــه مــا در آن زندگــی میکنیم،
اتخاذ این روش امکان پذیر نیست...
مــن گمــان دارم بهتریــن و حقیقیتریــن روزنامــه
بیطرف« ،کاغذ سفید» باشــد در این صورت میتواند
ادعــا کند که از شــخص یا دســته و عقیــدهای جانبداری
نکرده اســت( ».فصلنامه مطالعات تاریخی ســال اول
شماره اول ص )65
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