
 
 

  خیر استفاده از منابع شفاهی در تحقيقات تاريزان اعتبابررسی مي

  روان قرآنهای انجام گرفته در خصوص انجمن پيه بر مصاحبه با تکي

  ١زهرا فاطمي مقدم

  

  دهچکي

ق و جـامعی در  ی دقيـ  طور جدی مطرح شده است، اما بـا ايـن وجـود هنـوز ارزيـاب     ران به تاريخ شفاهی چند سالی است که در ايگاهيت و جاي  اهمتوجه به   

اين شکل جديد از منـابع  د بودن امر را می توان عالوه بر نو و جدين علت اي .ادی ناشناخته و مبهم باقی مانده است و تا حد زي     صورت نگرفته است    آن مورد

  برخـی  آن توسـط ریگي و بـه کـار  یايوری تا تدوين و همچنين عـدم شناسـ  های الزم در تمامی مراحل گردآ  ر فقدان استاندارد  وجود مشکالتی نظي  قی،  تحقي

خی اسـتفاده از منـابع شـفاهی در تحقيقـات تـاري     اعتبار زان آنچه در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت بررسی مي  .  دانست ر دانشگاه ها   نظي مراکز پژوهشی جامعه  

ه ذكـر   .ز ارائـه گـردد  خی نيش های تاريز آن در پژوهری هرچه بهتر ابع، راهکارهای مناسب برای بهره گين مناست، تا بدين طريق عالوه بر ارزيابی اي       الزم ـب

 دربخش تاريخ شفاهي مديريت امور اسناد و مطبوعـات  انجام شده از مصاحبه هاي  به صورت موردي اين موضوع بهتراست در پژوهش حاضر براي بررسي   

  . استفاده شده است» انجمن پيروان قرآن«آستان قدس رضوي در خصوص 

   تاريخ شفاهي، پژوهش هاي تاريخي، انجمن پيروان قرآن:ضوعيكليدواژه هاي مو

  

  مقدمه

ست کـه  پوشـيده نيـ   .ردگيمی  م انجامبه منظور درک صحيح وقايع گذشته و ارزيابی آن ها با آن چه پيش رو داري         خی  تحقيق تاري 

ا کاسـتی هـا و موانـع قابـل تـوجهی       بـ ی به پرسش های متعدد و گوناگونی که بر سر راه خود دارد     برای پاسخگوي  ان محقق اين مي در  

و روش هـای گونـاگونی بـرای درک    وه هـا  زيرا با وجود ايـن کـه از شـي   . ر و متفاوتندبرو می شود که بسته به موضوع تحقيق متغي      رو

در  البتـه امـروزه  . ر خود می کنـد باقی می ماند که ذهن مورخ را درگي اری   اما همواره پرسش های بی پاسخ بسي       ردمی گي خ بهره   تاري

ن دو عبارت از اسناد و منـابع شـفاهی   اياند؛  گاه خاصی يافتهجايت و اهمياي  د دو گونه منابع در کنار منابع کتابخانه  ديهاي ج   پژوهش

                                                   
كارشناس منایه سازي اسناد سازمان كتاخبانه ها، موزه ها و مركز  1

 اسناد آستان قدس رضوي



 
 

اي يافـت   ن دو گونه منبـع وجـود دارد بـه سـختی درميـان منـابع کتابخانـه       اي که در ياطالعات. اي دارد هستند که هر يک کارايي ويژه    

   .شود مي

 راه ي ازو يكـ  اطالعات الزم برای بازسازی هر چه کامـل تـر گذشـته   کی از جنبه های انتقال تاريخ شفاهی به عنوان ي انن مي  در اي 

ارتقـاء و  بايـد    را شـفاهی روايـات  در واقـع نقـش   .، جايگاه خاصي به خود اختصاص داده اسـت ن خصوص در ايهای علمی و مدون   

خــان در  مورامـروزه بـه اثبــات رسـيده كـه     .آن دانــست ستیيـ چ  وتيـ ماهشــناخت دادهـاي گذشـته و     فهـم مورخــان از رخ اعـتالی 

پـرس و جـو و    کـه  بـه همـين جهـت اسـت    ،  اسـتفهام کننـد   و منـابع مكتـوب اسـتخراج    تنهـا از ع رايوقـا تمام توانند    نگاري نمي   تاريخ

  .ابديدادها،  ضرورت می  کننده در رخ واقعه از افراد شركت قتيحق شرحدرخواست 

 بـه برخـی از آن هـا اشـاره     ،شتريـ ی هر چه بين جا برای آشنايدر ا. خ شفاهی ارائه شده استي مورد تاراری در يف بس ي تعار تا کنون 

  :می گردد

ü       تاریخ شفاهی مجموعه گفتگوها با افراد مطلع است که منجر به تولید اطالعاتی می شود که بر اساس خـاطره فـرد مـصاحبه

 ).۱۴۸،ص۱۳۸۵، نورايي( و ضبط می گرددشونده و در قالب کلمات شفاهی بیان 

ü ١٣٨٦، یراقی اصفهانیونیا شهرام(تاريخ شفاهي مجموعه منظمي از اظهارت افراد زنده درباره تجربيات خودشان است(. 

ü     های صوتی و تصویری برای کسب اطالعـات از افـراد صـاحب    تاریخ شفاهی یک علم پیشرفته است که از راه مصاحبه

 ).۲۴،ص۱۳۸۵سن آبادي، ح( نظر تالش می نماید

ü                 تاريخ شفاهي عبارت اسـت از ثبـت و نگهـداري حافظـه و يادداشـت هـاي شخـصي افـراد از حـوادث تـاريخي كـه از طريـق

 ).p19،Donald ,2003 ,(مصاحبه جمع آوري مي شود

ü  ت كـه  ـسـ خصي از حوادث تاريخي اـده و نظرات شـرات گفته شـداري خاطـع آوري و نگهـجمي براي  ـفاهي روش ـتاريخ ش

 ).۲۱، ص ۱۳۸۵حسن آبادي، (.كل مي گيردـته شـايع گذشـركت كنندگان در وقـده با شـبه هاي ضبط شـاز طريق مصاح

ü           گـر   تاريخ شفاهي در اصل، گزارشي است از تجربه دست اول و يادآوري حوادث گذشته و برقراري ارتباط توسـط مـصاحبه

 .)۷۹، ص۱۳۸۵، لوميس( براي مقاصد تاريخي



 
 
ü  اهی یکی از شیوه های پـژوهش در تـاریخ اسـت کـه بـه شـرح و شناسـایی وقـایع ، رویـدادها و حـوادث            تاریخ شف

فعـاالن یـک مـاجرا از    تاریخی بر اساس دیدگاه ها و شنیده های شاهدان و ناظران و مهتر از همه بر اساس عملکرد و اقـدامات      

 . )١٣٨٦،آقايي(ت با وسائل می پردازدبطریق ضبط و ث

 به نظر مي رسد این گونـاگونی تعـاریف در   البته.  پذيرفتي توان تمامي اين تعاريف را براي تاريخ شفاهي        م يدر يك نگاه كل   

 قرارر اما نكته اي كه بايستي همواره مد نظ. عین یکسانی ماهیت آن، با توجه به جنبه های مختلف تاریخ شفاهی بيان شده باشد         

  . سبب افزوني ارزش مطالب آن مي گردد كه امري.خ شفاهي استمستند كردن اطالعات بر گرفته شده از تاري داد

زماني كه اساطير و داسـتان هـاي تـاريخي    . مي باشدسنت شفاهي يا شكل ابتدايي و غير علمي تاريخ شفاهي داراي قدمت طوالني      

نه هـاي منقـول   ريق اشعار و افـسا طاز  بدين شكل و  رادر واقع انسانها تاريخ خود. سينه به سينه و نسل به نسل ثبت و ضبط مي گرديد         

 ،ران در رخدادها به منظـور ثبـت وقـايع   ض از حادر مغرب زمين مورخان دست كم از عهد يونان باستان .  انتقال دادند  به نسل هاي بعد   

 نـوعي از  ها تنهـا بـه عنـوان    گرچه اين گزارش. شان را به عنوان بخشي از اسناد تاريخي انتقال دهند پرس و جو مي كردند تا خاطرات     

هـا هـدف تـاريخي مشخـصي       اند، زيـرا آن   شفاهي اوليه پذيرفته رواياتها را به عنوان    شوند اما برخي مورخان آن      اسناد محسوب مي  

 و دوتوهـر  ).۷۹،ص۱۳۸۵لـوميس، ( درگردآوري اطالعات داشتند كه تنها درخـاطرات مانـدگاِر حاضـران در صـحنه موجـود بـود        

 .نـد كه بدين شكل منابع شفاهي را اساس كار خود قـرار داد د نبه شمار مي آي از اولين مورخاني    ي ا اي شناخته شده  ه نمونه   يدديتوس

   .)۱۴،ص۱۳۸۴منصوري، ( وقايع نگاران كليسا اين روش را ادامه دادندبعدها در قرون وسطي نيز 

 از  حكايـت به دست آمده كه )Zhou( »زو«دست نوشته هايي از سلسله  پيشسال  در مشرق زمين نيز در چين در حدود سه هزار       

 ، بـا آغـاز  شـكوفايي تمـدن اسـالمي     .)p10،Donald ,2003 ,(دارد استفاده مورخان دربـاري  برايمردمي جمع آوري گفته هاي 

به گونه اي كه  از روايت راويان به عنـوان سـند تـاريخي    . استفاده از نقل قول ها و منابع شفاهي مورد توجه وقايع نگاران قرار گرفت       

جريـان تـا سـده    اين . شدمي بهره گرفته  ...، حكومت خلفا و )ع (ائمه  زندگي پيامبر و  ،ي شرح و بيان جنگها، غزوات صدر اسالم       برا

را كه مي توان وقايع نگاري شفاهي ناميـد در ايـن زمـان    ه قت آن چادامه پيدا كرد در حقي    اسالمي به ويژه ايران      هاي مياني در قلمرو   

امـا  . )۲۵،ص۱۳۸۵حسن آبادي،( غرب رواج داشته است كه البته نمي توان آن را تاريخ شفاهي آگاهانه ناميد      در ايران خيلي بيشتر از    

  .  روش تاريخي به فراموشي سپرده شدبه تدريج  اين



 
 

 ضـبط صـداي واقعـي، ممكـن و عملـي شـد و دسـتگاه ضـبط صـوت كـه صـدا را بـر                از هنگـامي كـه     پايان قرن نوزدهم و      پس از 

سياسـت،   از ايـن كـه تـاريخ از محـدوده     بـه ويـژه پـس    اي قرار گرفـت و  كرد، در معرض فروش گسترده    بط مي هاي مومي ض    صفحه

 توجـه جـدي   د مور به شكل علمي آندولت و جنگ خارج گرديد و به سمت تاريخ نگاري اجتماعي سوق داده شد، تاريخ شفاهي           

آلـن  «مي دانند كه در اين سال .  م۱۹۴۸ فاهي نوين را سال زمان شروع تاريخ شالبته به صورت رسمي .مورخان در غرب قرار گرفت  

واقعيـت   .)p22،Donald ,2003 ,( بـه وجـود آورد  دانشگاه كلمبيا، اولين آرشيو مدرن تاريخ شفاهي را در )Allen nevins(»نزينو

 شـد تحـولي اساسـي در    فـق  ميالدي بود كه اين شيوه در تاريخ اجتماعي و فرهنگي نيـز رخنـه كـرد و مو     ۶۰آن است كه بعد از دهه       

 كـه   )OHA( است بـا تاسـيس انجمـن جهـاني تـاريخ شـفاهي       ، همزمان اين دهه طاليي تاريخ شفاهي.هاي تاريخي بر جا نهد   زاييده

از آن پس استفاده از تاريخ  .)۱۹۴،ص۱۳۸۷خليلي،(عمال زمينه را براي شكوفايي جنبشي موسوم به جنبش تاريخ شفاهي هموار كرد          

 استفاده از منابع شفاهي از ملزومات علم تاريخ به حـساب مـي   ۱۹۷۰به نحوي كه از سال تور كار مورخان قرار گرفت      شفاهي در دس  

  .)۱۴،ص۱۳۸۴منصوري، (آمد

ــا شــروع جنــگ، بــا توجــه بــه رخــدادهاي تــاريخي فــراوان و در عــين حــال     ــس از انقــالب اســالمي و همزمــان ب در ايــران نيــز پ

 توجه به همه گونه منابع براي محققان و مورخـان در جهـت بـاال بـردن فهـم و شـناخت ايـن             ،ه بود سازي كه به وقوع پيوست      سرنوشت

  . رخدادها اعتبار يافت و در اين ميان تاريخ شفاهي نيز مورد توجه قرار گرفت

 بـه  ابنـ  اهمیتی که تاریخ شفاهی در تحقیقات تـاریخی بـه ویـژه در عرصـه تـاریخ معاصـر دارد،        اما در عين حال با وجود     

به نحوي كه با نگاهي به پژوهش هـاي تـاريخي   .  هنوز ناشناخته ومبهم مي باشددالیل مختلفی هنوز نقش و جایگاه آن در ایران    

صورت گرفته در عرصه تاريخ معاصر در سال هاي اخير مي تـوان دريافـت كـه هنـوز ميـزان اسـتفاده از منـابع شـفاهي در اسـتنادات              

هاي ي نقـاط ضـعف نظيـر نبـودن اسـتاندارد     به نظر مي رسد وجود برخـ . بسيار اندك است ، كاريي با وجود گستردگي حوزه  تاريخ

مشخص بودن ميزان صـحت و اعتبـار بهـره گيـري از     فاده از تاريخ شفاهي به همراه نا     الزم و همچنين گوناگوني روش تحقيق در است       

  . از داليل اين امر باشد،اين منبع در تحقيقات تاريخي



 
 

و تعيين نقاط ضعف و قوت بهره گيري از تاريخ شفاهي در تحقيقات تـاريخي، بـه صـورت          ر خصوص اين وضعيت      د هبراي مطالع 

 ها، موزه هـا و مركـز   كتابخانهسازمان موردي يكي از مجموعه مصاحبه هايي كه در بخش تاريخ شفاهي مديريت اسناد و مطبوعات            

  .٢انتخاب و مورد بررسي قرارمي دهيم» پيروان قرآنانجمن « آستان قدس رضوي صورت گرفته را  با عنوان اسناد

 و و خـروج رضاشـاه از ايـران    ۱۳۲۰يور  مركزي فرهنگي ـ مذهبی بود كه در نخسـتين سال هاي بعد از شـهر ،انجمن پيروان قرآن 

مذهبی مشهد بـود کـه   عابدزاده از بازاریان . ، بنيان گذاشته شد»علي اصغر عابدزاده «اشـغال این کـشور به دست متفقین، توسـط        

وارد با شناختی که از نیاز های جامعه داشت، با هدف گسترش اندیشه های مذهبی در میان اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان         

 اقدامات وی در زمینه تأسیس انجمن پیروان قرآن و ساخت مراکز آموزشـی وابـسته بـه آن در            .عرصه فعالیت های مذهبی شد    

عابدزاده فعاليت هـايش  را ابتـدا از   . ر فراوانی بر روند جریانات مذهبی شهر مشهد از خود بر جای گذاشت این دوره زمانی، تأثی   

 انجمـن پيـروان   ي فعاليـت هـايش  ع كرد ولي پس از مـدتي بـراي ارتقـا    و با تشكيل دسته هاي سينه زني شرو     ۱۳۲۲-۱۳۲۱سال هاي   

ه به نام چهارده معصوم، مشغول به فعاليت شـده و توانـست بـيش از ده    سسؤم  چهاردهدر پي آن به قصد ساختن. سيس كرد أقرآن را ت  

حضور انجمن در وقايع نهـضت ملـي نفـت    .  آموزشي به شيوه جديد و با تكيه بر روش آموزشي سنتي حوزه بنا كند  - مركز فرهنگي 

» معيـت هـاي موتلـف اسـالمي    ج«و حوادث بعدي آن به همراه نقش فعاالنه اي كه در انتخابات مجلس هفدهم در قالب شـركت در               

 انجمـن تمـامي فعاليـت هـاي     ، مـرداد ۲۸پـس از جريـان كودتـاي    امـا  . اين گروه محسوب مي شـود      ايفا كرد، از فعاليت هاي سياسي     

ذكـر ايـن نكتـه الزم اسـت كـه بـه علـت        . سياسي خود را تعطيل كرد و تنها بـه انجـام امـور فرهنگـي، مـذهبي و اجتمـاعي پرداخـت           

  در ايـن تحقيـق مـسائل مربـوط بـه انجمـن پيـروان قـرآن تنهـا در فاصـله زمـاني بـين سـال هـاي               ني مـورد نظـر،    گستردگي حوزه زما  

  .  مد نظر مي باشد۱۳۲۰-۱۳۴۲ 

  :هدف و روش انجام تحقيق

 بررسي نقاط قوت و ضعف منابع شفاهي به عنوان يكي از منابع مورد اسـتفاده در تحقيقـات تـاريخي و    ،در اين نوشتار هدف عمده  

 واقع تعيين ميزان اعتبار و استناد به اين منبع در مقايسه با ساير منابع به لحاظ صـحت و حجـم اطالعـات و نيـز ارائـه راهكـار هـايي              در

                                                   
ت این مقاله بر اساس جتربیات شخصي نگارنده و در هنگام نوشنت الزم به ذكر اس - 2

 .پایان نامه به دست آمده است
 



 
 

گران مـي توانـد بـراي پژوهـش    نتـايج ايـن بررسـي    .  در اين حوزه مي باشدتاريخ شفاهيمناسب براي بهره گيري هر چه صحيح تر از      

   .مورد استفاده قرار گيردژه در حوزه دانشگاهي فعاليت مي كنند عرصه تاريخ معاصر كه به وي

  :اين تحقيق برآن است تا به سؤال هاي زير پاسخ دهد

 منابع شفاهي در تحقيقات تاريخي تا چه ميزان از اعتبار برخوردار است؟ .۱

 نقاط ضعف و قوت استفاده از منابع شفاهي در پژوهش هاي تاريخي چيست؟ .۲

نابع شفاهي استناد كرد؟ و آيا تاريخ شفاهي مـي توانـد بـه تنهـايي جـايگزيني      منابع تا چه ميزان مي توان به م     در مقايسه با ساير      .۳

 براي ساير منابع در تحقيقات تاريخي باشد؟ 

 در اين راه براي بررسـي و  .ابع مي باشد ساير منت بهبنس تاريخ شفاهي  مطالب منعكس شده در   قايسهدر واقع م  روش انجام كار نيز     

و مطبوعـات    توسـط بخـش تـاريخ شـفاهي مـديريت اسـناد      گرفتهرسيدن به پاسخ سؤال هاي مطرح شده، تمامي مصاحبه هاي انجام       

 دقيقه مورد استفاده قرار گرفـت  ۱۲۷۰ مورد و با مجموع ۱۸ به تعداد ،كتابخانه آستان قدس رضوي در خصوص انجمن پيروان قرآن   

 كتاب ها و عكس ها مراجعـه شـده و   ،به ديگر منابع موجود شامل اسناد در مرحله    .شدري  فيش بردا از مطالب آن     ه،ع پس از مطال   كه

، فيش هاي تهيه شده از مصاحبه هـا  پس از اتمام اين مرحله از كار. داطالعات ارا ئه شده توسط آنها نيز دسته بندي و استخراج گردي  

 كلـي  موضـوع منظور براي رسيدن به نتيجه، تمامي مطالـب در سـه   بدين .  مقايسه اي مورد بررسي قرار گرفتو ساير منابع به صورت 

ضـمن  آن  وسـيله ه يـسه مطالـب نيـز فـراهم گـردد تـا بـ        اطالعات موجود به صورت آماري، امكان مقا    ارائهتقسيم گرديد تا عالوه بر      

لـب آن هـا نيـز آگـاهي حاصـل       از صحت و يا عدم اعتبار مطا، در مصاحبه ها در قياس با ديگر منابع        موجوداطالعات  نوع   آگاهي از 

  .  شود

  :يافته هاي پژوهش

 اقـدامات فرهنگـي، مـذهبي و    -۱: پس از بررسي تمام منابع در مورد موضوع مورد نظر، تمـامي مطالـب در قالـب سـه دسـته كلـي            

ه به اين تقـسيم  سپس هريك از منابع با توجوتقسيم شد نظريات در مورد علي اصغر عابد زاده  -۳و فعاليت هاي سياسي   -۲اجتماعي  

با يكـديگر مـورد مقايـسه    % ۱۰۰از مجموع  و در نهايت به شكل آماري هبندي به صورت مجزا مورد بررسي مطالعه مجدد قرار گرفت     

 فعاليتهـاي سياسـي   و اقدامات فرهنگي، مـذهبي و اجتمـاعي  (وجود اطالعات در مورد  موضوعات تفكيك شده      تا ميزان    قرار گرفتند 



 
 
 بـه   در اينجـا  .روشـن گـردد   در مقايسه با منـابع شـفاهي    در هريك از منابع )يات در مورد علي اصغر عابد زادهنظر و همچنين  انجمن

  :نشان دادن هر چه  بهتر مقايسه صورت گرفته، هريك از موضوعات مورد مطالعه در جداول زير ارائه مي گرددمنظور  

  انجمن پيروان قرآن اقدامات فرهنگي، مذهبي و اجتماعي

  كتابها  اسناد  شرياتن  عكس ها  بع شفاهيمنا

۵۰%     ۵  %  ۲۰%  ۱۵%  ۱۰%  

  

  فعاليتهاي سياسي انجمن پيروان قرآن

  كتابها  اسناد  شرياتن  عكس ها  نابع شفاهيم

۲۵%  ۱۰%  ۳۵%  ۲۵%  ۵%  

  

  نظريات در مورد علي اصغر عابد زاده

  تابهاك  سنادا  نشريات  عكس ها  نابع شفاهيم

     ۳۰%  ۵%  ۱۰%  ۳۰%  ۱۵%  

  

تاسـيس مـدارس و   ( مربـوط بـه اقـدامات فرهنگـي     در منابع شفاهي در مي يابيم كه بيشترين حجم اطالعاتجداول باالبا نگاهي به   

بازسـازي منـازل   ( و اجتمـاعي  )آن وبرگـزاري جـشن هـاي نيمـه شـعبان     برگزاري جلسات قرائت قـر (،  مذهبي)نحوه اداره كردن آن  

ات از اهداف اصـلي انجمـن بـه شـمار      عالوه بر اين كه انجام اين قبيل اقدام.مي باشد)  كمك به فقرا      و آسيب ديده مردم بر اثر سيل     

به ويـژه برگـزاري چـشن هـايي بـراي      ( اين نوع رفتار ها با اين وسعت تاحدي تازگي داشتنيز  مي آمد، با توجه شرايط وقت جامعه        

از سـوي ديگـر برخـي از    .  بـاقي مانـده اسـت   ،كه آن زمان را درك كرده اند از اين رو در خاطر شمار زيادي از افرادي       ،)ميالد ائمه 

بـه همـين    .ره كنندگان اين فعاليت ها به شمار مـي آمدنـد   خود به صورت مستقيم از ادا    ، آمده افرادي هم كه از آنها مصاحبه به عمل       

از .  )۱۳۸۰  وعابـديان، ۱۳۷۸ه چمنـي، ؛حـسن زاد  ۱۳۸۰سـعيدي نجـات،   (جهت فزوني ميزان اطالعات در اين زمينه توجيه پذير است         



 
 

ئل ابـه مـس  نـشريات  بيشترتوجـه   و انجمـن قبيل فعاليت ها در خود طرف ديگر بنا به داليلي نظير نبود تشكيالت منسجم براي ثبت اين     

  بـه نحـوي كـه بـا حـذف مطالـب بـه       ؛مـي باشـند  ي ن قسمت فاقد اطالعات الزم و كافبه صورت محسوسي در ايساير منابع   ،سياسي  

  .  باقي نمي ماندارائهبه طور يقين سخن چنداني براي دست آمده از تحقيقات شفاهي در اين بخش، 

در مورد شخصيت و شرح حال علي اصغر عابد زاده نيز با توجه به چهره مطرح وي در جامعه آن روز مشهد و همچنين بـا در نظـر     

 اطالعـات نـو   ،ساير منابعبه نسبت  شفاهي منابعند، ه ادر ارتباط بوداين موضوع كه اكثريت مصاحبه شونده ها به نحوي با وي     گرفتن  

 ايـن در حـالي اسـت كـه در ايـن قـسمت تنهـا        . )۱۳۸۰ ؛ عابدزاده،۱۳۷۸ ؛ اشكذري، ۱۳۸۰سعيدي نجات، جديدتري ارائه مي كند   و  

   ٣.هستند بار اطالعاتي داراي ي خاص ر موارد آن هم داسناد

 و از ه بـسيار كـم بـود   عرصـه فعاليـت هـاي سياسـي      درانجمن حضور مدت زمان  كه جايي  از آن   نيز در خصوص اقدامات سياسي   

 در برخي موارد سـبب كمرنـگ   كه  در جريانات سياسي حضور داشتند بودند كه گروه هاي زيادي،خاصزماني   ههدر اين بر  طرفي  

هـا   د از جانب مصاحبه شونده اين مور شاهد سكوت و يا كمبود اطالعات در   به همين جهت   ن اقدامات سياسي انجمن مي گشت،     شد

  .  با كمك گرفتن از اسناد و به ويژه نشريات امكان اصالح دارد كه امري. )۱۳۷۹ ؛ رجب زاده،۱۳۷۷واعظ عبايي،(هستيم

منظـور  درايـن جـا   (براي نمونه در نـشريات  . ساير منابع متفاوت است به نسبتمنابع شفاهي   بار اطالعاتي    ،در يك جمع بندي كلي    

ي و كيفـي و   به دليـل ضـعف كمـ    همان گونه كه اشاره شد)اند منتشر شدهش .هـ  ۱۳۲۰ -۴۲ها نشرياتي هستند كه در فاصله زماني      تن

هـايي هـم كـه از     آگـاهي . همچنين عدم توجه به مسائل اجتماعي و مذهبي، بيشترين حجم مطالب در مورد مسائل سياسي بوده اسـت        

هايي هم كه در ايـن خـصوص بررسـي     كتاب. اهيت اين نوع منابع، بسيار خاص و محدود است  آيد با توجه به م      ها به دست مي     عكس

ي و كيفـي  گـي موضـوع از حجـم كمـ     به دليل تازه)  اعم از كتاب هايي كه در آن زمان نگاشته شده اند و يا پژوهش هاي بعدي       (شد

  .ت به ساير منابع كمتر بودبه همين جهت ميزان اطالعات كسب شده از آن نسب. مند نبودند چنداني بهره

ترين اطالعات در مقايسه با ساير منابع غيرشفاهي در اين زمينه با وجود تعداد اندك آن، از طريق اسـناد حاصـل    اما بيشترين و دقيق  

اريخ بـه ويـژه در عرصـه تـ    در واقع ذكر اين نكته در اينجا الزم است كه منبع اول و اصلي در هر تحقيق و پژوهش تـاريخي،         . گرديد

را ... هـا و  ون نـشريات، خـاطرات، سـفرنامه   توانند مطالب منـابع و مأخـذي چـ      در حقيقت اين اسناد هستند كه مي      . اسناد هستند معاصر  
                                                   

 . در این خصوص مي توان به اسناد موجود در مركز اسناد انقالب اسالمي مراجعه كرد- 3

 



 
 

 منبـع مهمـي بـراي     خـود  اسـناد بايـد بـه خـاطر داشـت     از سويي ديگر. و يا زواياي مبهم و خالي وقايع را پر كنندتأييد و يا نقض كنند 

  .)۱۳۸۵نوبخت،(به شمار مي آيند  نيز انجام مصاحبهشناسايي افراد براي

كه تاريخ شفاهي در مقايسه با ساير منابع از آن برخـوردار اسـت    يي مي توان برخي از نكات مثبتي   در يك تحليل و جمع بندي نها      

  :را در ابعاد ذيل بيان كرد

آوري شـده بـه ايـن نتيجـه       نظـر جمـع  با نگاهي به اطالعات شفاهي كـه در خـصوص موضـوع مـورد    : نو و جديد بودن مطالب   •

تـري و    درصد مطالب نسبت به ساير منابع يا به طور كلي نو و جديد هستند و يا اين كه به شكل بـسيار مفـصل       ۶۰رسيم كه حدود      مي

نگي توان به نحوه ارتباط انجمن و شخص عابدزاده بـا علمـاي مـشهد، چگـو     براي نمونه مي  . همراه با جزئيات كامل ذكر گرديده اند      

 امـا  ، مـصاحبه ين كه با وجود بيان جزئيات آن در چند  اشاره كرد  مشاركت هاي اجتماعي  حضور انجمن در    همچنين   اداره مدارس و  

    )۱۳۷۸ ؛ ظريف بها نژاد،۱۳۸۱ ؛ اثني عشري كرماني،۱۳۷۹رجب زاده،.(  خبري از آن ديده نمي شود غير شفاهيدر ساير منابع

را درآن جايي كه شخص راوي خود در جريان وقايع و حوادثي كـه شـرح آن   : وقايع تاريخيارائه تصوير كم و بيش زنده از       •

ئه برخي نكات توسط مصاحبه شونده كه ممكن اسـت از ديـد سـاير منـابع دور مانـده باشـد سـبب        اكند، بوده باشد توجه و ار  بيان مي 

برگـزاري  ه بـا جزئيـاتي كـه برخـي از راويـان در مـورد       ارائه شرح كامل و همرا. گردد ارائه تصويري روشن از جريانات تاريخي مي   

 و نيز جشن هاي نيمه شعبان كه در مهديه انجمن پيروان قرآن برپـا مـي شـد،         توسط انجمن  مراسم تالوت قرآن در مسجد گوهر شاد      

 ؛ ۱۳۷۹ رجـب زاده ،  ؛۱۳۸۰ ؛ عابـديان، ۱۳۸۰عابد زاده ،.( زمان در اختيار محقق قرار مي دهد  از شرايط آن     روشن و گويا  تصويري  

  ) ۱۳۸۱،اثني عشري كرماني

  :مي باشدرو  اما در اين ميان تاريخ شفاهي نيز مانند هر شيوه پژوهشي ديگر با مشكالت و نقايص متنوعي روبه

بنـابراين  . شـود  وقايع از ديدگاه فردي خاص بيـان مـي  ،ها به طور كلي در مصاحبه    : هاي شخصي در بيان مطالب      دخالت ديدگاه  •

 اداره كنندگان انجمـن پيـروان    نزديكان و يايي كه ازها براي نمونه در مصاحبه  . بيان شده از جانب او به صورت گزينشي است        خاطره  

    )۱۳۸۰ ؛ عابديان،۱۳۸۰عابد زاده،.( اشاره نشده است» انجمن پيروان قرآن« نقاط ضعف، ايرادات و نقايص كار قرآن تهيه شده 

بـه طـور مثـال در    : ثدل از آن در بيان برخي جزئيات نظير زمان و تاريخ دقيق وقوع حـوا      تأثير گذشت زمان و فراموشي حاص      •

ها نشده اسـت و يـا در مـورد     گذاري و تأسيس انجمن در هيچ يك از مصاحبه  خصوص موضوع مورد نظر اشاره صريحي به زمان پايه        



 
 

د و بـه شـكل محـدودتري     است كه در اسـنا حالي در اين. شب ذكر گرديده است۸و۷ها  هاي نيمه شعبان، تعداد اين شب    برپايي جشن 

  . بيان شده است دقيق تر به صورتاين موارد در نشريات

 از سـوي  هـا  هـاي نـامفهوم بـه پرسـش     سـخ  موضوع، ارائـه پا بهعدم تسلط مصاحبه كننده     : وجود برخي نقايص در امر مصاحبه      •

 ضعف شـنوايي و   به خاطر سن زياد، هامصاحبه شوندهاز ب با برخي عدم برقراري ارتباط مناس اطاله كالم،    مصاحبه شونده و در نتيجه    

 .  كه سبب مي شود نتيجه دلخواه به دست نيايدساير مشكالت مشابه

داراي اطالعات در زمينـه مـورد   كه دسترسي به افراد اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي كند : پراكندگي منابع شفاهي   •

 . د مسافت امكان پذير نباشجمله بعدنظر به داليلي از 

ترين ضعف تاريخ شفاهي نبود استانداردهاي عمومي براي تبديل آن بـه سـند تـاريخي     كه مهم ترين و اساسي البته به نظر مي رسد      

 اگـر چـه ايـن   . اي كه ساليق و نظريات شخصي محقق در اين امر، روش تحقيق تاريخ شفاهي را دچار تنوع كرده است      به گونه  است

نمـود   ، درايـن شـيوه  از تحقيـق    تـاريخ شـفاهي  نوپا بـودن مي باشد اما اين امر به دليل   قابل تعميم نيزدر خصوص ساير منابع    موضوع  

  . بيشتري پيدا كرده است

.  ترديد در مورد قابل پيگيري بودن مواد شفاهي يكي ديگر از مشكالت تاريخ شـفاهي مـي باشـد   در پايان همچنين بايد اشاره كرد    

به نظر مي رسد از داليل اساسي عدم تاييد براي به كارگيري توسط دانشجويان و ساير پژوهـشگران عرصـه تـاريخ معاصـر         امري كه   

    )۱۵۳،ص۱۳۸۵نورايي،.(باشد

  گيري  نتيجه

دريك نتيجه گيري كلي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه استفاده از تاريخ شفاهي در تحقيقات تاريخي علـي رغـم برخـورداري       

آنچه در اين خصوص بايد مورد توجه جدي پژوهـشگران قـرار گيـرد،     . ها بسيار ارزشمند و ضروري است       اي كمي و كاستي     ارهاز پ 

  .باشد نقد و بررسي دقيق و موشكافانه اين منبع مي

دقـت مـورد   در استفاده از منابع تاريخ شفاهي عالوه بر لزوم آگاهي كامل نسبت به دوره تـاريخي، بايـد شـواهد ذكـر شـده را بـه                  

در مرحله بعد براي ارزيابي سخن راوي، روايـات را بـا اسـناد    . بررسي قرار داد و مطالب عنوان شده در مصاحبه را مستندسازي نمود         

در واقع سند به سبب اصالت وجودي و هم به جهت اين كه هر برگي از آن به زماني مشخص بستگي دارد و شكل وقـايع          . تطبيق داد 



 
 

بـا   مي بايـست  در صورت نبود سند نيز .  در تدوين تاريخ شفاهي برخوردار استيشده است، از اهميت بسيار به خوبي در آن حفظ      

. در حقيقت در اين قـسمت پژوهـشگر بايـد دسـت بـه قيـاس و تطـابق بزنـد        . استفاده از ساير منابع، روايت صحيح تشخيص داده شود    

شـود كـه    بـه عـالوه روايتـي معتبـر تلقـي مـي      . گـردد  قيق شدن تحليـل مـي  ها در تطابق منابع سبب د ها و تشابه  درك صحيح از تفاوت   

  .ها و نزديكي بيشتري با ديگر روايات و منابع داشته باشد شباهت

سـئوالي كـه در ايـن جـا     . باشـد  گونه كه گفته شد بخشي از اطالعات به دست آمده از منابع تاريخ شفاهي جديد و نو مـي            اما همان 

توان از اطالعاتي كه جز در شكل شفاهي در ساير منابع ذكري از آن به ميان نيامده استفاده كرد؟       آيا مي شود اين است كه       مطرح مي 

آوري  پاسخ به اين سئوال زماني مثبت خواهد بود كه براي استفاده از اين اطالعات تنها به يك مـصاحبه اكتفـا نگـردد بلكـه بـا جمـع             

د  البته مواردي نيـز وجـود دار  .تر شد چه بيشتر به حقيقت تزديكمورد نظر، هر در خصوص موضوع ها  شونده  اطالعات ساير مصاحبه  

 بـه واقـع يكـي از جنبـه هـاي مفيـد تـاريخ شـفاهي         برد كه تا پيش از اين در جايي ثبت نشده است،  كه در آن محقق پي به نكاتي مي       

ديگرمنـابع را بـه خـوبي     ي اطالعـاتي موجـود   كه مي توانند شكاف هااطالعاتي. ثبت نشده استمين به دست آوردن آگاهي هاي     ه

  .پوشش دهد

كسب شناختي دقيـق از موقعيـت تـاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي كـه حادثـه يـا          يعني مسئله بعدي تعيين حدود و شرايط منبع است      

يـن روش،  بـه كمـك ا  . سـازد  اين شناخت، امكان برخورد نقادانـه بـا اطالعـات راوي را فـراهم مـي     . شرح حادثه به آن مشروط است     

  .صحت و سقم اطالعات قابل ارزيابي است

مهم ترين هدف تاريخ شفاهي، انجام مصاحبه هاي آگاهانه و هدفمند درجهت روشن سـازي نقـاط تاريـك تـاريخ         از آنجايي كه    

 همچنـين  .ازدآوري شواهد بپـرد   ابتداي امر، برپايه فرضيات خود به جمع از محقق؛ الزم است كهمعاصر و تبيين و تفهيم آن مي باشد      

 با سئواالت درست و هدايت شـده و   بايدطرفانه و منفعالنه داشته باشد، بلكه  نبايد نقش بي  محقق   ،در هنگام كسب اطالعات از راوي     

شـرايط مـصاحبه   به مصاحبه موفق واقع  در .كندجلوگيري هدف در خاطرات  و آگاهانه، از گشت و گذار بي   روشن التزام به مسيري  

  . رد يعني اين كه تا چه اندازه در كار خودش مهارت و آگاهي داشته باشدكننده بستگي دا



 
 

  آرشـيو هـايي كـه نـسبت بـه تهيـه،       و سـسات ، مؤ امروز با گـسترش مراكـز      ،در خصوص قابل پيگيري بودن مواد تاريخ شفاهي نيز        

، مورد قابل پيگري بودن ايـن مـواد   ني در، اقدام مي كنند، نگرانگهداري اين مواد به صورت قابل ارائه به مراجعان   آوري و نيز      جمع

  .  طرف شده استبر

هـا محـسوب    پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه تاريخ شفاهي جـايگزيني بـراي اسـناد كتبـي نيـست، بلكـه مكملـي بـراي آن                  در

 از طريـق ضـبط و مـستند    توانـد  گردد و خصوصاً در زماني كه اطالعاتي در زمينه مورد نظر در دسترس نباشد، تاريخ شـفاهي مـي        مي

با اين نگرش، تاريخ شفاهي را مي توان يكي از روزنـه هـاي منـتج بـه رونـد گـذار از       . سازي اطالعات تاحدودي اين خالء را پركند  

  . تاريخ نگاري سنتي به سوي تاريخ نگاري نويني دانست كه قرار است تاريخ را از دست اندازي گروهي و فردي در امان نگه دارد

د از ه انـ  تاريخي به شمار آورد كـه مورخـان بـه كمـك آن توانـست     اتشمار تحقيق ان منبعي از منابع بي    تو   تاريخ شفاهي را مي    ينبنابرا

 قشري از جامعه را كه تـاكنون در تجربـة تـاريخي     ونگاري اجتماعي وارد شده    محدودة تاريخ سياسي، حقوقي و ديپلماسي به تاريخ       

منابعي كه با ارائـه اطالعـات زنـده و پويـا تحقيـق را از چـارچوب خـشك نظـري خـارج               . آورندردشدند، به سخن      ناديده گرفته مي  

  .دكن به روح زمان واقعه نزديك مينموده، 

  

  

  

  

  

  

  

  

   و مآخذمنابع
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