
   تاریخ شفاهی تخصصی همایشبرگزاري گزارشی از

  )1389مهر 8 و7 -تهران(

  1ابوالفضل حسن آبادي

  
در و کتابخانه ملی تاریخ شفاهی  و دومین همایش برگزار شده توسط سازمان اسناد  هفتمین نشست تخصصی

ت می به جرا. ار شد برگز در محل تاالر گنجینهو  1389 تاریخ شفاهی دفاع مقدس با تکیه بر شهریور 8 و7

 که تاریخ شفاهی در چند سال اخیر تنها موضوعی در حوزه تاریخ بوده که متولی داشته و به عنوان کردتوان 

 شده است و علی رغم دنبالاصفهان و مشهد ، طور منظم توسط سه قطب تاریخ شفاهی در ایران یعنی تهران

 را در  و همدلی میان اعضا آنجلسات منظم تعداد این که انجمن تاریخ شفاهی در حال تأسیس می باشد اما

اولین نشست  بخشی از توجه به این که با . ردیف انجمن هاي موفق حوزه علوم انسانی درآورده است

 توسط پژوهشگاه علوم و معارف  1389 شهریور 28 و 27 که در تاریخ  تخصصی پژوهشی اسناد دفاع مقدس

انتخاب این محور براي ؛ داشتجنگ اختصاص به تاریخ شفاهی  ، برگزار شدتاالردفاع مقدس در همین 

رچند سال اخیر در مورد د به علت احساس نیازي است که  جنگهمایش جدا از گرامیداشت سی امین سال

 در دو دهه اخیر .آمده است وجوده بنگاري در جنگ و خصوصاَ خاطرات شفاهی   توجه به مبانی تاریخضرورت

 هابوده که انتشار محتواي آن  از طریق چاپ خاطراتیل مفاهیم و اتفاقات جنگ به جامعهعمده ترین شکل انتقا

آفت هایی مانند  .ده استه وجود آوربدون پشتوانه علمی ب در زمینه چگونگی گردآوري و چاپ رانگرانی هایی 

  .فکنده استه اسایهمواره اسطوره گرایی و غلبه حماسه بر واقعیت بر چاپ خاطرات جنگ در چند سال اخیر 

  

  افتتاحیه: روز اول همایش

 به قول یکی از . بر طبق روال اکثر همایش ها با تأخیر نیم ساعته شروع شد30/9در ساعت  همایش مزبور 

 یکی از کارهاي خوبی که در ! اما با نیم ساعت تأخیر هستیم  ساله25 00 ما ملتی با تمدن:اساتید مطرح

                                                
دانشجوي دکتري تاریخ و سرپرست گروه اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي 1



 تأثیرگذاري -1: ود پخش قرآن با تصویر می باشد که دو حسن عمده دارد همایش سازمان اسناد انجام می ش

  . تنظیم وقت بهتر و بیشتر

  
جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی بود که ب آقاي اشعري مشاور فرهنگی رئیس اولین سخنران جنا

 وي ضمن .ات خود را ارائه کرد از ایشان شاهد بودم سر وقت و به موجز بیان کهبه مانند چند سخنرانی قبلی

 و بر اهمیت مکمل آن دانستهدر واقع  را این همایش ،شاره به نشست هفته قبلی اباگرامیداشت دفاع مقدس 

 نکته بارز سخنرانی ایشان انتقاد تند از حذف روز اسناد ملی .درضبط خاطرات جنگ تأکید نمودتاریخ شفاهی 

، دلیل ومتولی بودن سازمان اسنادتوسط رهبر انقالب این روزگذاري   نامبه بهانه نداشتن متولی بود که با وجود

 مشورت  انجام ضرورت،وي با اعالم نارضایتی از این اقدام. مطرح شده براي حذف این روز را منطقی ندانست

  ضروري دانستند که باید مورد توجهامري  را و حتی نظرخواهی از مردم در چنین موارديگیري تصمیمقبل از

از یکی از حقوقدانانی که براي بازگرداندن شاه به   ايي در ادامه با ذکر خاطرهو. رار گیرددست اندرکاران ق

 چنین خاطراتی را بسیار مهم دانستند و توجه به چنین مسایلی را پایه تحوالت علمی در ضبط  بودپاناما رفته

شور با رویکرد بیشتر علمی به کار تأکید کشور دانستند و بر افزایش ضریب اعتماد به منابع شفاهی در ک

   .نمودند

  



 گزارشی از روند ،علمی همایشسازمان اسناد و دبیر  جناب آقاي شهرام نیا ریاست ،بعد از سخنرانی ایشان

ابراز خوشحالی از برگزاري منظم نشست هاي تاریخ شفاهی و  با وي . ارائه نمودانجام امور علمی همایش را

له مهمی ناگفته هاي جنگ را مسا، بحث حاشیه ها و ر گرفتن تاریخ شفاهی دفاع مقدسرادر دستور کار ق

 عنوان  و در ادامه و بر چاپ مقاالت همایش ها در وقت معین تأکید کردشود هدانست که باید به آن توجه ویژ

له پذیرش  مقا43 مقاله ارسال شده که 65 رسیده و  همایشخانه عنوان چکیده مقاله به دبیر100ه کرد ک

هاي مربوطه خبر   وي در انتها از برگزاري نمایشگاه اسناد دفاع مقدس با مشارکت سازمان.نهایی شده است

 ساعت مصاحبه با 100رونمایی از بیشتر از  داد و دو خبر مهم را در انتهاي سخنرانی ارائه کرد که اولی

گردآوري  ناد به آمریکا فرستاده شده بودندسازمان استوسط فرماندهان و امراء زمان شاه که توسط جمعی که 

 ماه  برگزاري کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی با مشارکت اساتید داخلی و خارجی در اواخر آباندومی شده است و

مراسم بعد از سخنرانی ایشان . خواهد بود  مفیده در راستاي گسترش تحوالت علمی در این رشته کمی باشد

نمایشگاه در زمان برگزاري اولین همایش . ید از نمایشگاه و پذیرایی انجام گردید  و بازدهافتتاحیه تمام شد

 مرکز اسناد مرتبط با جنگ و تاریخ 17 با مشارکت 1389 شهریور سال 28  و27  درپژوهشی دفاع مقدس

می ایش  و فعالیت هاي متنوع این مراکز در زمینه اسناد جنگ و تاریخ شفاهی را به نمه بودشفاهی افتتاح شد

  .گذاشت

  

  نشست تخصصی دوم: روز اول همایش

  
هیئت رئیسه این نشست دکتر نورایی و دکتر .  برگزار شد 45/10 در ساعت  همایشاولین نشست تخصصی

انشگاه در زمینه شکل گیري و گسترش گروه تاریخ این د. کجباف اساتید گروه تاریخ دانشگاه اصفهان بودند 

 را در  شفاهی واحد درسی تاریخ2و اولین بار در ایران  هی زحمت زیادي کشیده تئوري تاریخ شفازمینه هاي

  .ي تاریخ محلی ارائه کرده اندمقطع دکترا



  
 اي را با عنوان پرستاران در اولین سخنران نشست آقاي فیروزکوهی دانشجوي دکتراي پرستاري بود که مقاله

 این مقاله . ارائه نمود 1367 - 59در سالهاي ؛ ماهیت کار پرستاري در خالل جنگ ایران و عراق جنگ

، دکتر مرتضی یی اساتیدي مانند دکتر علی ضرغام دکترا بود که با راهنما دورهتلخیصی از پایان نامه ایشان در

وي در این سخنرانی با ارائه کلیاتی از موضوع بحث و  . در حال انجام استنورایی و دکتر حجت اهللا یوسفی 

را  طرح ،کرد که بعد از بررسی اولیهو بیان بر گسترده بودن زمینه کار تأکید ران در جنگ اهمیت نقش پرستا

 چونماري آ آقاي فیروزکوهی در ادامه .در جنگ محدود نموده استبه نقش بیمارستان هاي صحرائی 

ورژانس  پست ا15-20 بیمارستان صحرائی که هرکدام 39 ایجاد ، پرستار و امدادگر در هر عملیات1700وجود

 900 در عملیات فتح المبین و گفت که را ارائه کرد داشته و براي هر تخت یک پرستار مشغول به کار بوده اند

  وي همچنین خالصه اي از شکل . شرکت داشتندبا ظرفیت سیصد تخت اورژانس صحرائی 15پزشکیار و 

و کرد  رابیان ویتنام  و، دومول هایی مانند جنگ جهانی اتاریخ معاصر و جنگهاي گیري پرستاري در جنگ 

وي با  .تدریس می شودبه صورت اختصاصی پرستاري جنگ رشته  انگلستان و استرالیا کشورگفت که در دو 

ها را در جنگ از دیدگاههاي متفاوتی قابل ن بی سنگر و سالح، تجربیات آنسربازاعنوان نامیدن پرستاران به 

ه علوم و معارف دفاع مقدس در مورد فرضیه محور بودن یا روال آقاي رزاق زاده از پژوهشگا. طرح دانست 



محور بودن پژوهش ایشان سؤال نمود که آقاي نورایی با تأکید بر سؤال محور بودن تحقیقات تاریخ شفاهی بر 

نگاه  و  کار جنبه هاي روانی،همچنین بر توجه به نقش زنان در پرستاري جنگ . محوریت سؤال تأکید نمود 

یکی از نکات جالب سخنرانی ایشان اشاره به طول زمان رسیدن مجروح به پشت جبهه بود . تأکید شد بیرونی 

این آمار باعث اعتراض  . بوده اس دقیقه 45در جنگ ویتنام این آمار که نشان می دهد دقیقه را 25 که آمار 

ال به بیمارستان  انتقبرخی از شرکت کنندگانی شد که خود در جبهه حضور داشته و گاهی ساعت ها براي

در مجموع سخنرانی ایشان . البته این آمار با توجه به موقعیت و شرایط متفاوت بوده است . معطل می شده اند

تأکید دارد بر ماهیت بین رشته اي تاریخ شفاهی  از این حیث که همکاري بین تاریخ و پزشکی را باعث شده و

ات تحریف شده درتاریخ شفاهی  خاطر،جنگمیت تاریخ شفاهی  با تأکید بر اهدکتر کجباف نیز. جالب بود

    .خاطرات صحیح تأکید نمودو بر لزوم ضبط تر از میدان مین دانست   را خطرناكجنگ

  
ت علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه بود که مقاله اي با عنوان  بعدي دکتر مالیی توانی عضو هیاسخنران

  86 وي در همایش تاریخ شفاهی سال . ارائه کرد راو یک مصاحبهت تاریخ شفاهی بمباران شیمیایی سردش

در ابتدا اشاره اي کوتاه به آقاي مالیی  .نظري تاریخ شفاهی ارائه کرده بود در مورد مبانی یسخنرانیک نیز 

که  نمود و گفت منجر به شیمیایی شدن این شهر شد عللی که افیایی سردشت، جمعیت آن وموقعیت جغر

.  بعد از جنگ جهانی دوم شیمیایی شدند که  هزار نفري اولین جمعیت شهري بودند20ن شهر جمعیت ای

 150 تا 110 بین  که احبه با بازماندگان این فاجعه انسانی بودهسال مصحاصل کار وي نتیجه حدود چهار 

 -نیان اضافه می شودقربا آمار  برروز با توجه با پایدار بودن اثر شیمیاییه که روز ب -کشته و هزار مجروح 

 یبه مسائل و مشکالتماندگان حادثه  گرفتن اطالعات از بازدشواري با اشاره به وي در ادامه. داشته است

  . قربانیان مانند ترس از مشکالت امنیتی یا توقع بیش از حداسترو بوده ه ب  با آن رودر حین کارپرداخت که 

خود  را  شیمیایی بودن  ، نازاییخی از آن ها هنوز به علت شایعاتبه عنوان نمونه به خانم ها اشاره کرد که بر

گشودن زمینه هاي جدیدي از تاریخ جنگ بود که جا دارد در راستاي  تحقیقی نو یشانکار ا. پنهان کرده اند 

ن وري ، توجه به آرشیو نمودن و دسترسی پذیري ای مهمتر از گردآالبته .تا بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرد

 یکی از حضار . محققان می باشد منابع براي  به اینطریق اینترنت و تسهیل دسترسیاطالعات خصوصاَ از 



شیمیایی شده اند انجام داده در موزه صلح کار گسترده اي را در مورد افرادي که اطري خاشاره نمود که دکتر 

  .است

  
حت عنوان فرصت ها در تاریخ نگاري  آقاي محسن کاظمی بود که مقاله اي ت اولآخرین سخنران نشست

گران تاریخ شفاهی در بعد از انقالب به شمار  وي یکی از بهترین تدوین. شفاهی انقالب اسالمی ارائه نمود 

 . مرضیه دباغ را در کارنامه پژوهشی خود دارداب هاي با ارزشی مانند احمد احمد، عزت شاهی ومی رود که کت

 ریشه هاي و ضرورت باز شناخت اهداف ،وي و بازیابی تاریخ شفاهی انقالبهدف وي از این سخنرانی باز کا

 به دسته بندي کلی مراکز که در داخل و خارج به امر تاریخ شفاهی می پردازند  خود وي در سخنرانی.آن بود

ات به خاطر از جمله .را تبیین نمودتاریخ شفاهی  درهایی زمینه هاي فرصت سوزي  پرداخت و با ارائه مثال

که نکته اشاره کرد  این  بهآیت اهللا جمعی امام جمعه سابق آبادان و نقش او در رفع محاصره آبادان پرداخت و

 ترور شاه و اهمال براي مصاحبه با وي راجع به واقعه دیگر مثال .افتادند ويخیلی دیر به فکر ضبط خاطرات 

 وي همچنین به تعطیل شدن . بودشی گردید که منجر به گم شدن اطالعات با ارزعوامل اصلی تروریکی از 

پروژه تاریخ شفاهی ادبیات ایران و تاریخ شفاهی آموزش و پرورش اشاره نمود و آن را یک فرصت سوزي 

  .براي ضبط گوشه اي مهم از خاطرات مغفول کشور دانست 

  

   دومنشست تخصصی: روز اول همایش

گران با سابقه  نیا و آقاي رحیم نیکبخت از پژوهش جناب آقاي دکتر شهرام تخصصی دوم،ت رئیسه نشستهیا

  . تاریخ شفاهی بودند



  
 آقاي مهدي ابوالحسنی ترقی دانشجوي دکتري گروه تاریخ دانشگاه اصفهان  این نشست هماولین سخنرانی

شفاهی با تاریخ شفاهی ارائه بود که مقاله مشترکی با آقاي دکتر نورایی تحت عنوان مقایسه تحلیلی سنت 

ین جوامع بی سواد دانست و رجال و درایه در  ترین نوع انتقال تجربیات بقدیمیراوي فرهنگ شفاهی . ودنم

در ادامه به فرهنگ شفاهی در تورات و انجیل پرداخت و تورات وي . اسالم را نیز نوعی سنت شفاهی دانست

بین حسنی در نهایت به مقایسه آقاي ابوال. معرفی نمودزمره منابع شفاهی  شفاهی و اناجیل چهارگانه را در

هاي شفاهی را کلی و  وي موضوع سنت. دو پرداخت  و تاریخ شفاهی و تبیین مرزهاي اینشفاهی سنت 

ادامه   دروي. معرفی کردمستند به خاطرات و تجربیات  را تاریخ شفاهی اما دانست داراي مرزهاي غیر واقعی

 سنت  وتماع دیداري و شنیداري گزارش ها و رویدادها رمز گشایی متنوع از گذشته و اسراتاریخ شفاهی 

که زمان خاصی ندارد در حالی که تاریخ شفاهی طول عمر  دانست حامل عناصر فرهنگی جوامعراشفاهی 

مرز بین سنت شفاهی و تاریخ شفاهی در زمره .  نماد توسعه فرهنگی یک جامعه استخاصی داشته و

ها تداخل ایجاد می شود و جا دارد تا خیلی بیشتر شده و گاهی بین آنبه آن پرداخته موضوعاتی است که کمتر 

  .به این موضوع توجه گردد 

  
 سخنران بعدي رحیم نیکبخت بود که از جایگاه هیئت رئیسه اقدام به ارائه سخنرانی خود تحت عنوان تاریخ 

 پایه توجه به نقش عموم  نگاه وي به مقوله تاریخ شفاهی دفاع مقدس بر.شفاهی همگانی دفاع مقدس نمود

 مراکز دیگري نیز می ، معتقد بود که عالوه بر نهادهاي مسئولي و.بودهاي مختلف در جنگ  مردم و سازمان



 او همچنین با توجه به این .هاي متفاوت بنمایند توانند اقدام به جمع آوري اطالعات مرتبط با جنگ از نگاه

و اقلیت ها در جنگ را خواستار ها ر، گروهامود توجه به جایگاه اقنکته که حماسه هاي جنگ را مردم آفریده ان

درخور تقدیر است اما هرچند طرح این موضوع که توجه به جایگاه مردم در جنگ امري ضروري است . شد

  .نگاه وي به موضوع عمیق نبود و راهکارهاي مشخصی نیز ارائه نداد

  
جال در تاریخ ق فیض بود که ضرورت توجه به علم رسخنران دیگر این نشست جناب آقاي سید محمد صاد

 60 شفاهی در ایران نمود و گسترش آن را در دهه  تاریخ اشاره اي کوتاه به تاریخچهوي. شفاهی را ارائه کرد

اما  وري و انتقال خاطرات داشتهی در جمع آ مهمتاثیره جنگ و انقالب اسالمی دانست که خصوصاَ با توجه ب

اسانه هنوز راست  خصوصاَ مرتبط با انقالب  نگاشته شده در ذیل عدم توجه به نقد کارشنانبوه خاطراتی که

ضرورت توجه به گوینده خاطره یا روایت یا مصاحبه کننده و چگونگی نقش او در حادثه یا . آزمایی نشده است

  صحیح کارهادر راه انجام  اطالعات در زمره کارهایی است که باید وي بهدسترسینحوه و سنجش واقعه 

 اشاره به علم رجال و درایه در چگونگی شناسایی ، در تکمیل اهمیت نقش راوي خاطراتیشان ا.صورت گیرد

حواشی سخنرانی آقاي فیض بر متن سخنرانی او می چربید هر چند  . رابیان کردفرد ثقه و موقعیت او مطالبی 

از عکس العمل حضار . نشده بودنگریسته موضوعی که وي قصد مطرح کردن آن را داشت از زوایاي مختلف 

 جا دارد ه و بیان کرد را نکته کلیدي درباره اهمیت شخصیت فرد گوینده در خاطرات سخنرانمشخص بود که

 بعد از گفت وگوي بسیار سرانجام آقاي کمره اي براي ارائه توضیحات  .در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد

ن نکته تأکید نمود ، در اقوال هرچند باید راوي متن را شناخت اما باید توجه تکمیلی باالي سکو رفت و بر ای

داشت که سخن هر فرد از یک واقعه همه آن نیست و برداشت شخص وي می باشد و اگر قرار باشد حادثه 

 ضرورت يو. یرامون حوادث چگونه توجیه می شودپاي تنها یک روایت داشته باشد پس این همه گفتگو 

  .ر حادثه خواستار شد صور گوناگون روایت واقعه را براي درك بهتر هتوجه به



  
 آقاي ابوالفضل حسن آبادي دانشجوي دکتراي تاریخ محلی و کارشناس تاریخ  دومآخرین سخنران نشست

 در این . تحت عنوان آرشیوهاي تاریخ شفاهی در ایران فرصت یا تهدید ارائه نمود خود را بود که مقالهشفاهی

 وي با بررسی انواع .ا تاریخ شفاهی بودب نگهداري و ساماندهی منابع مرتبط تاکید سخنران برانی سخنر

 در دسته بندي آرشیوهاي شفاهی هب مقایسه ویژگیهاي این آرشیوها  وآرشیوهاي شفاهی در دنیا و سپس ایران

و براي  پرداخت  اي کتابخانهو موضوعی پروژه اي ، جنگ، شهري، منطقه اي، آرشیوهاي شفاهی ملیذیل

ها را در ذیل مثالهاي باال ر ایران آن در ادامه با معرفی کوتاه مراکز تاریخ شفاهی د.هریک مثالی ارائه نمود

 در ادامه با طرح این سؤال که چه کسی از وي .تبیین نمودطبقه بندي و ویژگیهاي مثبت و منفی آرشیوها را 

دقیق داد و یا چند هزار صفحه مطلب یا عکس وجود دارد توجه تعداد آمار مصاحبه هاي مرتبط با جنگ خبر 

 سال از اتمام جنگ باید پا را فراتر از دغدغه و نگرانی مرتبط با 22  ازنکته جلب نمود که بعد این حضار را به 

، ساماندهی و تسهیل اطالعات براي محققان نیز کوشا ع جنگ بگذاریم و نسبت به نگهداريجمع آوري مناب

کمی وجود ،ات جنگ مانند چاپ بی رویه خاطراته تحقیقع مهمترین نگرانی هاي حاضر در عرص زیرا رفباشیم

 مراکز ، عدم استاندارد در جمع آوري منابع ي موازي کار،، عدم وجود نقد کارشناسانه بر کارهاکارهاي پژوهشی

 . و اطالع رسانی حل می گردد ایجاد آرشیوهاي شفاهیهو بی اطالعی نسبت به کارهاي یکدیگر تنها در سای

لزوماَ ارتباطی با تأسیس که شکل گیري آرشیوهاي شفاهی   تاکید کرد گیرينتیجهقسمت حسن آبادي در 

مراکز ندارد و با توجه به گسترده بودن زمینه تاریخ شفاهی می توان بدون ایجاد هزینه هاي اداري سنگین 

از جمله مستند سازي فعالیت اقتصادي یا تاریخ شفاهی  هاي تاریخ شفاهی را در موضوعات متنوعی پروژه

  .م داد اایرانیان خارج از کشور انج

   

  سومنشست تخصصی : روز اول همایش

دکتر یعنی جناب آقاي ت رئیسه  هیاحضور با 16سومین نشست روز اول بعد از استراحتی کوتاه در ساعت 

  .روع شد جنگ شتاریخ نورایی و آقاي درودیان از محققان برجسته 



  
 که با دکتر علی اکبر کجبافبود فریدون نوري دانشجوي دکتراي تاریخ ایران  این نشست آقاياولین سخنران

وي به  موقعیت . ، فتح حلبچه به روایت رزمندگان کرد ایراد کرد کی با عنوان تاریخ شفاهی دفاعمقالۀ مشتر

باره بمباران حلبچه صحبت نمود و آن حادثه را ، رابطه ایران و کردها پرداخت و سپس درجغرافیایی حلبچه

 نفر 8000 نفر و 5000او تعداد کشته شدگان را. اولین بمباران شیمیایی یک دولت علیه مردم خود معرفی کرد 

ه اطالعات با رد می توان در مورد این واقعمجروح برشمرد و اشاره کرد که با استفاده از خاطرات رزمندگان کُ

اطالعات  که در این سخنرانی مشخص نشد نو بود اما ایشانهرچند موضوع سخنرانی . وردارزشی را بدست آ

 چگونه تهیه شده است و اصوالَ چه ارتباط مستقیمی بین خاطرات ن مقاله بر اساس چه تعداد مصاحبه وای

 بر ارائه  نموده و به همین نکته اشارهیان نیزدآقاي درو. رد با بمباران شیمیایی حلبچه وجود دارد رزمندگان کُ

  .کامل اطالعات تاکید کرد

  
مقاله عنوان  داوود امینی کارشناس برنامه ریزي اسناد و مدارك کشور بود که  این نشست آقايسخنران دوم

 را با ذکر  خود وي سخنرانی.اش دفاع مقدس و شهداي محلی و منطقه اي با رویکرد آرشیو شفاهی نام داشت



 با ارائه وسپس آغاز نمود که دفاع مقدس گنج است و باید آن را استخراج نمود سخنی از مقام معظم رهبري

 19نت به تجربه کاري خود در مستند سازي و جمع آوري خاطرات شهداي منطقه یتصاویري از طریق پاورپو

با گروهش  و وي. تهران پرداخت که تحت عنوان طرح مشعل شهدا در طی حدود دو سال انجام شده است

.  نموده اندآنهامدارك کپی برداري از  و خانواده شهدا ازانواده شهدا اقدام به فیلمبرداريي ارتباط با خبرقرار

ها با توجه به کهولت سن اکثر خانواده هاي شهدا جمع آوري خاطرات آنکه  تأکید کرد ایشان در سخنرانی خود

 کار ایشان نمونه یک پروژه تاریخ شفاهی .دو تأکید نم خودوي بر علمی بودن کار. باید در اولویت قرار گیرد

، ه رعایت استاندارد هاي علمیموفق است که می تواند در سراسر ایران اجرا شود اما باید مسائلی مانند توجه ب

 و خصوصاَ چگونگی ساماندهی منابع جمع آوري شده جهت نه صرف چاپ عدم پرسش سؤاالت کلیشه اي 

  .توجه گردد ن گذاشتمحققان  اختیار دربلکه براي 

  
سخنران بعدي خانم فائزه توکلی کارشناس ارشد تحقیقات تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

ي دوم و انقالب اسالمی ارائه فرهنگی بود که گزارشی از تاریخ شفاهی زنان سیاسی و مبارز در دوران پهلو

ز نشر آثار امام تهیه و در دو مرحله انجام  در دست اجرا است به سفارش مرک1385این طرح که از سال . کرد

انند اشرف منتظري، ها که زندانی سیاسی بوده اند م مصاحبه با ده نفر از خانمشامل  مرحله اول .شده است

 افراد از از نفر 20 سه بخش در دست اجرا است و مصاحبه با  با، فرشته بازرگان و مرحله دوم کهعالیه امام زاده

. می گیرد بر را در ... و ، زهره صفاتییرخانی، معصومه جزائريم، زهرا ابخش، ربابه رفیعیجمله نفیسه فیاض 

از نکات جالب سخنرانی وي ذکر سؤاالت تحقیق و پژوهش و روش شناسی در کار بود و به عنوان تنها 

 ،سانسوري سخنران خانم به نوعی جانبدارانه از تاریخ شفاهی زنان و مظلومیت  هاي آنها صحبت کرد و خود

 مشکالت زنان از جملهرا عدم اعتماد به نفس و نادیده انگاشتن جایگاه زنان در تاریخ جنگ و انقالب اسالمی 

  .دانست



  
آخرین سخنران نشست حسین روحانی صدر کارشناس ارشد تاریخ و کارشناس تاریخ شفاهی بود که مقاله اي 

وري اسالمی ایران پیرامون جنگ هشت ساله و حوادث با عنوان تاریخ شفاهی فعالیت هاي وزارت خارجه جمه

هاي جمهوري اسالمی ایران   ساعت مصاحبه با دیپلمات500این مقاله بر اساس .قبل و بعد از آن ارائه کرد 

 در این ایشان.  بوده است 1333  متولد سالترین آنها  و جوان1314  سالها متولد ترین آنبود که قدیمی

این ها در آن پرداخت و با طرح   منجر به جنگ ایران و عراق شد ونقش دیپلماتسخنرانی به مسائلی که

له به صورت سیاسی با عراق نشدیم عواملی مانند ترس از صدور انقالب ایران سؤال که چرا قادر به حل مسا

نی وي  سخنرا.ي عراق را از جمله دالیل حمله عراق معرفی نمودو روابط ایران با شیعیان و کردهابه عراق 

 از جنبه هاي مختلفی قابل بررسی است و از ارزش جنگ درایران هاي خارجی  درخصوص جایگاه سیاست

 زیادي برخوردار است و جا دارد تا به طور جدي استفاده از نتایج آن مورد استفاده دست اندرکاران یاطالعات

  .قرار بگیرد هر چند که ممکن است به مذاق عده اي خوش نیاید

  

  نشست چهارم: همایش دومروز 

با حضور جناب آقاي کمره اي و این روز اولین نشست .  برگزار گردید 8/7/1389دومین روز همایش در تاریخ 

  . آغاز شد 15/9در ساعت و ت رئیسه در جایگاه هیادکتر نورایی 

  
ي با عنوان  غالمرضا آذري خاکستر کارشناس تاریخ شفاهی بود که مقاله ا این نشست آقاياولین سخنران

این مقاله بر اساس پروژه . ارائه نمود) ري بر تاریخ شفاهی بازسازي هویزهمرو( تاریخ شفاهی در خدمت جنگ 



 نفر انجام 30 ساعت با 70 به مدت  رضويتاریخ شفاهی بازسازي هویزه است که در مرکز اسناد آستان قدس

 – 1364هر هویزه است که طی سالهاي  مستند سازي بازسازي ش،هدف از اجراي این پروژه. شده است 

زمان این بازسازي که اولین بازسازي منطقه جنگی در . ه است انجام شد رضوي توسط آستان قدس1361

براي انجام پروژه مداخل گوناگونی در . زي مناطق جنگ زده به شمار می آیدجنگ بود نمونه موفقی از بازسا

  .گون بازسازي مورد توجه قرار گیرد تا زوایاي گوناگشته و سعی  شدهزمینه هاي مختلف در نظر گرفته

، مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان بود که مقاله  این نشست جناب آقاي مرتضی دهقان نژاد سخنران بعدي

با عنوان تاریخ شفاهی مجروحان جنگ داشت که حضور نیافت و به جاي ایشان آقاي ابوالحسنی  اي 

ارش مختصري از همایش انجمن بین المللی تاریخ شفاهی که تیرماه در پراگ  گز،دانشجوي دکتراي تاریخ

 موضوعات مختلفی ، در این سخنرانی با اشاره به اهمیت تاریخ شفاهی در دنیاوي. برگزار شده بود ارائه نمود

 .ره کردآسیا اشاکه در همایش مطرح شده را مورد بررسی قرار داده و به جایگاه خوب ایران در تاریخ شفاهی 

متعلق به آقاي ابوالحسنی و جایگاه نهادهاي مذهبی  دو مقاله از ایران تحت عنوان تاریخ شفاهی در مدارس 

 انتخاب  در این همایش بین المللیدر شکل گیري آرشیوهاي شفاهی مربوط به آقاي حسن آبادي براي ارائه

  . شده بود 

  
 مقاله وي با .تاریخ دانشگاه آزاد شهر ري بودگروه ر  نشست دکتر عماد الدین فیاضی مدی اینسخنران آخر

عنوان روایاتی از یک فرمانده جنگ بر اساس خاطرات سر لشکر شهید حسن باقري بود که براي تدوین براي 

 در ابتدا نگاهی به خاطره و انواع خاطرات داشت و با اشاره به اهمیت جنگ در وي .  استایشان فرستاده شده

 ایشان. هاي مستند سازي آن دانست ترین روش  در زمره مهمجنگ را چاپ خاطرات ،المیتاریخ انقالب اس

پرداخت و عملیات هاي مختلف  به اهمیت نقش شهید باقري در جنگ و  خوددر قسمت اصلی سخنرانی

  روزانه او را در زمره معدود اسناد با ارزش به جاي مانده از یک فرمانده جنگ دانست که ذهن هايیادداشت

 وي در ذکر نکته بینی شهید باقري به .منظمی داشته و شب به شب خاطرات خود را یادداشت می کرده است

 در زمره سخنرانی دکتر فیاضیسخنرانی . همافران نیروي هوایی اشاره نمودمسأله اختالف بین درجه داران و 

یی با ذکر خاطره اي از جنگ و نورااین سخنرانی دکتر  پس از. هایی بود که مورد توجه حضار قرار گرفت 

 هاي حضورش در ستاد فرماندهی، خاطرات همه رزمندگان را واجد ارزش دانست که هر کدام از دیدگاه



آقاي کمره اي نیز از شهید باقري به عنوان فرمانده فرماندهان و مؤسس . مختلفی قابل بررسی می باشد

ي توسط سرتیپ راي جمع آوري خاطرات شهید باکربه تشکیل ستادي ب اطالعات عملیات در جنگ نام برد و

  .جعفري اشاره کرد

  نشست پنجم: همایشدوم روز 

  
اریخ شفاهی نشست پنجم با حضور آقایان ططري رئیس اداره اسناد مجلس و آقاي رسولی پور از پیشکسوتان ت

  . آغاز شد11در ایران به عنوان هیات رئیسه در ساعت 

  
محمد علی حیدري دلگرم از بنیاد حفظ و آثار سمنان بود که مقاله اي اب آقاي این نشست جن اولین سخنران 

ارائه   را" غفلت از ارزش هاي تقدس سازندگی جنگ در تاریخ شفاهی:آسیب شناسی تاریخ شفاهی"با عنوان 

 با رداخت وپ با اشاره به اهمیت مصاحبه در تاریخ شفاهی به مبحث جنگ و نقش آن در تحول افراد وي .نمود

 .ادیبان و مورخان ناآگاه را در ذیل آن ها برشمرد اشاره به افراد مختلفی که به فرهنگ جنگ آسیب می رسانند

آقاي حیدري به اهمیت تاریخ شفاهی جنگ در ضبط خاطرات صحیح اشاره نموده و بر لزوم واژه شناسی در 



ی نو برخوردار بود هرچند که خام ارائه شد مقاله ارائه شده از موضوع. و عدم تغییر ادبیات آن تأکید کردجنگ 

  . باز کردن زمینه هاي تحقیق داشتو جاي کار بیشتري براي

  
با عنوان   خود راسخنران بعدي آقاي عزیزي رئیس پژوهشکده اسناد و دبیر اجرایی همایش بود که سخنرانی

ه به تاریخچه تاریخ شفاهی در  با اشاره اي کوتاوي. ارائه کرد، مرزهاي خاطره آسیب شناسی تاریخ شفاهی

می در حال رشد می باشد و سرعت در جامعه عله ایران آن را در زمره موضوعات مورد توجه دانست که ب

خ شفاهی مانند تاریخ شفاهی معماري ، تاریخ شفاهی زیادي تحت عنوان تاریعنوان نمود که امروزه کارهاي 

 که علی رغم همه این ایشان عنوان داشت. ل انجام است در حا....  وادبیات معاصر، تاریخ شفاهی سینما

گسترش ها مباحث نظري تاریخ شفاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته و این باعث شده تا مرزهاي تاریخ 

مواردي مانند تاریخ شفاهی و گفت . شفاهی با خاطره نگاري و شرح حال نویسی در مواردي آمیخته گردد 

 باید ، تاریخ شفاهی و روایت شفاهی در زمره موضوعاتی است که تخصصی، تاریخ شفاهی و مصاحبهوگو

 در زمره موضوعات مهمی است که خیلی از  آقاي عزیزيموضوع سخنرانی. بیشتر مورد توجه قرار گیرد

 جا دارد تا .ی آن را برشمردندش به صورت ضمنی یا علنی از آن یاد کرده و مسائل و مشکالت حواانسخنران

  .ورت گویاتر مورد توجه قرار گیردت با ارائه مصادیق به صاین موضوعا

  



تاریخ شفاهی " با عنوان  خود راجناب آقاي محمد رضا بختیاري بود که سخنرانیآخرین سخنران این نشست 

 توسط آقاي نظرزاده متن مقاله حاضر شود و همایشایشان به علت مشکالت نتوانست در .  ارائه کرد"آزادگان

این مقاله بر اساس پروژه تاریخ شفاهی . ریخ شفاهی آستان قدس ارائه گردیدول آرشیو تاکارشناس مسئ

در این سخنرانی با اشاره به . انجام شده ارائه گردید  ساعت 180با حدود 83 و 1382آزادگان که در سال 

، های انتخاب آن، چگونگطرات آزادگان و لزوم پرداختن به آن به مداخل تاریخ شفاهی آزادگاناهمیت ضبط خا

مسائل و مشکالتی که حین انجام کار پیش به پرداخته شد و حظاتی پیرامون انجام مصاحبه ها سؤال ها و مال

  . داده هاي بدست آمده تأکید گردیدآمده بود اشاره و بر ارزش اطالعاتی

  

  نشست ششم: همایشدوم روز 

ت رئیسه این نشست هیا. ی برگزار گردید نشست آخر بعدازظهر با هم ادغام شده و در یک نشست تخصصدو

  . ان اسناد و آقاي ابوالحسنی بودنددکتر شهرام نیا رئیس سازم

  
محمد حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود بود که مقاله این نشست آقاي اولین سخنران 

 مقاله .تاریخ معاصر ارائه نمودهاي گم شده در  اي تحت عنوان کارکرد تاریخ شفاهی در تحقیق اقوام و گروه

 وي معتقد بود که در منابع مکتوب .وي بر پایه تحقیقی بود که سخنران در میان طائفه باصري انجام داه بود

نام کمی از آنها ذکر شده و پژوهش هاي میدانی با استفاده از تاریخ شفاهی می تواند نقش مهمی در جمع 

 که زمانی خود از اعتراف کرد ایشان.  ناشناخته تاریخ داشته باشدوایايآوري اطالعات تاریخی در کشف  ز

ان آن مخالفان تاریخ شفاهی بوده است اما با استفاده عملی از تاریخ شفاهی در تحقیق خود در زمره طرفدار

ره  چگونگی استفاده از تاریخ شفاهی و نحوه کاربرد آن در منابع تحقیقات تاریخی اشاالبته وي به. درآمده است

  .ننمودمصداقی 



 مقاله وي .رضا حاجی آبادي رئیس اداره تنظیم آثار مرکز اسناد ایثارگران بوداین نشست آقاي سخنران بعدي 

 وي نقش روایت هاي صورت . ارائه شد "، ضرورت ها و فرصت هاتاریخ شفاهی جنگ تحمیلی"حت عنوان ت

یکی از قدیمی ترین شیوه  تاریخ شفاهی را وتبیین زوایاي مبهم مهم دانستي  برا راگرفته توسط شاهدان

 اي به پدر و مادر شهدا نمود که عدم مصاحبه با آنها  اشارهایشان همچنین .هاي ثبت تاریخ در جوامع دانست

ترین  تشکیل مرکز مستقل تاریخ شفاهی مربوط به جنگ مهم. فرصت هاي مهمی را از بین می برد

  . مهم در مستند سازي تاریخ جنگ دانست یشنهادي بود که وي ایجاد آن را گامپی

  
 سخنرانی .رحیم روح بخش کارشناس مرکز اسناد آموزش و پرورش بودجناب آقاي نشست این سخنران دیگر 

مجتمع هاي  وي تحت عنوان محورهاي عمده سؤاالت طرح تاریخ شفاهی فرهنگیان با تکیه بر فعالیت ها ي

موزش و پرورش ابراز آنگرانی خود را از تعطیلی طرح تاریخ شفاهی  ابتدا ایشان در. آموزشی رزمندگان بود

در ادامه . رح و آموزش نیروها کشیده شده بودزحمت زیادي براي راه اندازي طبه اذعان وي نمود زیرا 

، دوران کودکین، حورهاي عمده سؤاالت طرح تاریخ شفاهی آموزش وپرورش را مانند تولد و خاندام

 آن  تاسیس برشمرد و به شکل گیري مجتمع هاي آموزش رزمندگان و افرادي که براي...تحصیالت عالیه و

  .ل رزمندگان به صورت کلی برشمرد تحصیداخته و اثرات این مجتمع ها را برزحمت کشیدند پر



  
  

زمینه هاي " غالمرضا درکتانیان پژوهشگر تاریخ معاصر بود که مقاله  این نشست جناب آقايآخرین سخنران

 وي مدعی بود که به بررسی زمینه هاي وقوع جنگ . را ارائه کرد" جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانوقوع

اما در مقاله اشاره مختصري به . تحمیلی بر اساس مصاحبه با فرماندهان ارشد و نخبگان نظامی پرداخته است 

ریز گاهی براي صدام دانست جنگ را گایشان  .مصاحبه ها نمود و بیشتر بر اساس منابع به تبیین علل پرداخت

معتقد بود که رژیم صدام قبل از حمله با اغتشاش در شهرهاي و که بر مشکالت خود سرپوش گذاشته است 

سخنرانی وي در .  را فراهم آورد جنگمرزي ایران سعی در ناامن نشان دادن کشور ایران داشت تا زمینه 

 . زده شده بودپیش از اینی بود که یهاحرف بود و تکراره اطالع ناب مصاحبه نمجموع برخالف انتظار مستند ب

می ها با توجه به تجربه ایشان در تاریخ شفاهی جا داشت بیشتر به استفاده از مصاحبه انتظار می رفت 

  .پرداخت 

نسبت به کلیت سخنرانی هاي همایش ارائه نمود و از خود را بعد از اتمام نشست دکتر شهرام نیا جمع بندي 

 در مورد مطالب ارائه شده در تا مره اي در خواست  نمود به جمع هیات رئیسه بپیوندندنورایی و کآقایان 

   . شودهمایش بحث 



  
  

الت حضار نشان داد که بیشتر از وادر مجموع این همایش که با محوریت جنگ برگزار گردید موفق بود اما س

ارهایی هستند که باید در آینده انجام شود و با در آن که نگرانی کارهاي انجام شده در گذشته باشند نگران ک

خصوصاَ . د گرد برگزارههاي موضوعی بیشتري یا کارگانظر گرفتن این موضوع باید همایش هاي کاربردي 

  آستان قدس رضويآرشیو تاریخ شفاهی. مقاالتی که در زمینه جنگ ارائه شد از پختگی کمتري برخوردار بود

 . مانند چند سال گذشته حضوري فعال در همایش داشت ایراني تاریخ شفاهیبه عنوان یکی از قطب ها

 بیانگر عالقه این کارشناسان به این موضوع  این مرکز کارشناسان و نیروهاي مقطعی طرف مقاله از9ارسال 

د در آینده شاهکه م در پایان آرزو می کن. گردیدارائه نیز به صورت شفاهی می باشد که سه مورد از آنها 

  . همایش هاي پربارتر و سودمندتري در زمینه هاي مختلف تاریخ شفاهی در ایران باشیم

  

  

 


