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چندیست گونهای ازتاریخنگاری با عنوان تاریخ
شــفاهیرواجیافتــهوبهرقابــتباتاریــخمکتوب
برخاستهاست.اینگونهتاریخنگاریهمچنانکه
ازعنوانآننیزمیتوانحدسزدازبنیهوظرفیت
کافی بــرای جایگزینــی تاریــخ مکتوب برخــوردار
نیســتویکیاز پدیدههایعصرجدیدمحســوب
میشــود.اینپدیدهدرســالجاریرونقبیشــتری
یافتوپابهحیطهتاریخجنگگذاشــتهوبرخیاز
تصمیماتجنگیدردهــه60رابهچالشگرفت.از
اینرهگذرمدعاهایتازهایمطرحشــدکهبااسناد
موجودوشــیوههایعلمیهمخوانی نــدارد،امابا
وجوداینازجاذبهوکششقابلتوجهیبرخوردار
است .نهادهای دست اندرکار تاریخنگاری جنگ
با غافلگیری از مقابله با این پدیده درمانده وســهم
قابل توجهی از مخاطبان خود را ازدست دادهاند.
توگــوقراربــودباحضــوریکیازدســت
ایــنگف 
اندرکاران فعــال تاریخپــردازی شــفاهی پیرامون
سالهای جنگ به بحث گذاشــته شود اما بهدلیل
عدم حضــور ایشــان با اندکــی تغییــر در محتوای
توگــو را به چیســتی تاریخ شــفاهی و
بحــث ،گف 
آســیبهایآنبــاحضورآقایمحســنرخصت
طلب جانشین مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
ســپاه کشــاندیم تــا در فرصتــی دیگــر بــه موضوع
خگوییبهجایتاریخنگاریبپردازیم.
تاری 

محسن رخصت طلب پژوهشگر تاریخ جنگ در گفت وگو با «ایران»:

مقاومت در برابر تحریف تاریخ جنگ

پایدا ری

سالنامه 96

174

تاریخ شفاهی دارای چه ویژگیها و جایگاهی
در انتقــال حــوادث تاریخی اســت همچنین چه
تفاوتهایی با تاریخ نگاری مکتوب دارد؟
تاریــخ شــفاهی اگر خــوب انجام شــود ،پیوســت خوبی
بــرای تاریخ نگاری مکتوب اســت .اما اگر بــا دقت و آگاهی
کامــل صــورت نگیرد ،احتمــال تحریف آن موضــوع کامالً
فراهــم اســت .بنابرایــن اگرمصاحبــه کننــده بــا آگاهــی،
مطالعــه وتســلط کامــل بــه موضــوع و بــا تکیــه بــر اســناد
و مــدارک ،وارد گفتوگــو شــود ،تاریــخ شــفاهی بــه نحــو
مطلوبی انجام میپذیرد و این نوع تاریخ گویی میتواند به
پرکردن برخی از خألها و رفع ابهاماتی که ممکن اســت در
تاریخ مکتوب وجود داشــته باشــد ،کمک کند .از این منظر
تاریــخ شــفاهی میتواند مفیــد و پرکننده برخــی خألهای
اطالعاتی و برطرف کننده ابهامات و تا حدود قابل توجهی
تکمیلکننــده تاریــخ مکتوب باشــد .حتی میتــوان گفت،
تاریخ شــفاهی عاملی برای باال بــردن ضریب دقت تاریخ
نگاری مکتوب است .اما از آنجایی که تاریخ شفاهی متکی
به یاد وحافظه مصاحبه شــونده است ،دارای آسیبهایی
نیز اســت .گــروه راویان کــه از نزدیک با ایــن موضوع درگیر
بوده کامالً به آســیبهای این نوع تاریخ گویی واقف است،
زیــرا ممکن اســت برخــی از اطالعــات در ذهــن مصاحبه
شــونده مخــدوش و آنطور که وقــوع یافته در یــاد وی باقی
نمانــده باشــد .بعــاوه فــرد مصاحبــه شــونده میتوانــد
نقش خود را در ارتباط بــا واقعهای کم رنگ یا پررنگ کند.
همچنیــن میتواند حادثــه را آنطور که مایل اســت روایت
کنــد .بنابرایــن امکان تحریــف ،غلو یــا پنهان کاری بســیار
محتمل اســت .این موارد نقاط ضعف و جنبههای آسیب
پذیر تاریخ شفاهی را نشان میدهد.
بویژه آن هنــگام که تاریخ گویی در یک بســتر
سیاســی – جناحــی مطــرح باشــد ،ایــن دســت
آسیبها بیشتر خودش را نشان میدهد.
بلــه ،اگــر فــردی وابســته بــه یــک مجموعــه و جریان

سیاسی باشــد ،روایتهای تاریخی را هم تحت تأثیر قرار
میدهد .این یکی از اشکاالت است که حتی ممکن است
مصاحبــه کننــده هم بــا این مشــکل مواجه باشــد .از این
جهت تأکید ما به دوســتان مرکز تحقیقــات و مطالعات
توگوی شما
جنگ این است که خیلی مراقب باشید ،گف 
نباید تحت تأثیرمسائل سیاسی قرار گیرد .یک مصاحبه
گــر وظیفــه دارد نقش و تأثیر فــرد مصاحبه شــونده را در
دوره زمانی مورد نظر به پرســش بگیــرد و برای ما مالک
این اســت که به جزئیات بیشــتر و دقیقتــری در ارتباط با
وقایع سالهای جنگ دست پیداکنیم.
این امر به مهارت پرسشگری مصاحبه کننده
بازمی گردد ،همچنین به جایگاه ســؤال در تاریخ
شــفاهی که کلیدیترین عنصر برای پــی بردن به
ابعاد یــک واقعــه اســت .آیــا در مأموریتهای
مرکز مطالعــات وتحقیقات جنگ قبــل ازانجام
هرمصاحبه ای ســؤاالت بــا همفکــری جمعی از
مطلعــان پــردازش میشــود یــا اینکــه طراحی
پرسشها به ابتکار خود مصاحبه گر است؟
بــه نظــر من ایــن ســؤال را بایــد دو بخــش کنیم .یک
بخــش تاریــخ شــفاهی ،یک بخــش هــم تاریخ نــگاری
مکتــوب .در تاریــخ شــفاهی بــه نظر مــن عنصــر اصلی
ســؤال نیســت .عنصر اصلی موضــوع و مصاحبه کننده
اســت .به ایــن معنا که مصاحبــه کننــده در موضوعی با
ســری ابهامات رو به رو اســت و در فرآیند کار مطالعاتی
بــا حفرههــا و خألهــای اطالعاتــی مواجــه شــده یــا در
پیونــد دادن دادهها مشــکل دارد و نمی توانــد میان آنها
پیونــد منطقی ایجــاد کنــد ،بنابراین برای یافتن پاســخ
ابهاماتش به سراغ سوژه موردنظر میرود تا آن حفرهها
و خألهــای اطالعاتــی را پوشــش دهــد .یعنی ســؤال در
یک فرآیند پژوهشــی خود به خود ایجاد میشــود ودیگر
نیازی به پردازش آن نیست .پس عنصر اصلی مصاحبه
کننده اســت که براســاس یک سری دانســتههای متکی
به اســناد ومــدارک و اطالعات آشــکار و پنهــان به دنبال

کشــف ســازوکارها و نحوه شــکلگیری یک واقعه است.
بــه عبارت دیگر وقتی یک محقــق میخواهد به کنه یک
قضیــه پی ببــرد ،از دل فرآیندی که طی میشــود ســؤال
درمی آورد ،براین اســاس عنصر اصلی مصاحبه کننده
اســت ،نه سؤال .از ســوی دیگر مصاحبه کننده به نسبت
آنکــه تا چه الیــهای میخواهد به حقایق یــک واقعه پی
ببــرد ،بــه جزئیــات میپــردازد.در اینجا میــزان دغدغه
مصاحبه کننده خیلی اهمیت دارد که این مهم با شــیوه
تاریخ شــفاهی به دست نمیآید .چون تاریخ شفاهی به
دنبال دادههای جذاب روزآمد اســت وبه جزئیات کاری
نــدارد .حــال آنکه تاریــخ مکتوب یــک واقعــه را از ابعاد
گوناگون و با ذکر جزئیات به ثبت میرساند تا پاسخگوی
همه سلیقهها و نیازها در دراز مدت باشد.
از ایــنرو در تاریــخ نــگاری دفــاع مقــدس مــا تأکیــد
مــان برایــن اســت کــه مجموعــهای از نیازهــا را در نظــر
داشــته باشــیم .به تعبیری فعالیت مــا در تاریخ نگاری
مکتــوب ،مخاطــب محــور نیســت ،بلکــه اهتمــام برای
ثبت همه ابعاد یک واقعه اســت .درحالــی که در تاریخ
شــفاهی ممکــن اســت برخی ســؤاالت پرســیده شــده و
برخی پرسیده نشوند .ولی یک پژوهشگر تاریخ مکتوب
موظف اســت به رفع تمام ابهامات پیرامون یک واقعه
بپردازد .قطعاً بخشــی از مخاطبان ما در آینده به ســراغ
مطالب ما میآیند ،مطالبی که امروز ممکن است هیچ
مخاطبی نداشــته باشــد ،امــا در آینــده مراجعان جدی
خواهد داشت چون از جامعیت برخوردار است.
ولــی جامعــه امــروز هــم نیازهایــی دارد کــه
بایســتی پاسخ گفتهشــود.اینکه سفرهای راهیان
نور طراحی شــده و همه ســاله تعداد زیــادی را به
مناطــق جنگی میبرنــد وروایتهــای جنگی را
برای نســل جدید نقــل میکنند نشــان از این نیاز
دارد و اگر این نیاز از ســوی مراکز ذیصالح پاســخ
گفته نشود دچار آسیب خواهد شد.
مــا میپذیریــم که مجموعــه مطالعــات و تحقیقات

