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  مقدمه

به نظر . در پژوھش ھاي تاريخي دست يابد  شايسته اش، ھنوز نتوانسته به جايگاه در ايران تاريخ شفاھي 

وزرات علوم ،تحقیقـات و فـن آوري بـه جايگـاه      يتوجھ كم،  در ايران تعداد كم مراكز تاريخ شفاھي كه میرسد

ــاختار    ــفاھي در س ــاريخ ش ــوزش ت ــاريخ  آم ــته ت ــع آوري و    رش ــن روش در جم ــت اي ــدن اھمی ــناخته مان ، ناش

  .است  بوده سازماندھي منابع اطالعاتي ، از موانعي است كه سد راه گسترش آن

بسـیار   ،جھـان  ینو مـورخ  محققینوضعیت تاريخ شفاھي در میان آخرين شناخت محققان ايراني از  ھمچنین

 تـاريخ شـفاھي در جھـان    پـروه ھـاي  به يكي از نیم نگاھي  چند دقیقه، برآن ھستم تادر اين لذا  .اندك است

تـوانیم جايگـاه تـاريخ    شـايد از ايـن منظـر ب   . بیفكنـیم  "تاريخ شـفاھي ايـران در دانشـگاه ھـاروارد    "،يعني پروژه 

  .در مقايسه با آن ارزيابي كنیم ،شفاھي را در ايران 

كه دو نكته را ،به عنوان دو مقدمه،براي ورود بـه مبحـث اصـلي    ه ديدم ت،  شايسورود به اين مبحثاما قبل از 

  .طرح كنم

**  

  .است" سابقه شروع كاربرد تاريخ شفاھي" نكته اول، توجه به

**  

در آن . میالدي باز مـي گـردد   ١٩۴٨سابقه تاريخ شفاھي به شكل امروزي آن ، به سال به نظر مي رسد كه 

در اسـناد تـاريخي در دانشـگاه كلمبیـا      از در جريـان مطالعـه پـاره اي   ) Alan Neynisi( نیـز  ي آلن ن ، دكترسال

ط و ثبت خاطرات و ،ضببه فكر استفاده از ضبط صوت براي ضبط و گردآوري خاطرات افتاد و به اين ترتیب ،امريكا

  .رايج شد  ي،تاريخدر پژوھش ھاي " ابزاري كمكي"مكالمات افراد، به عنوان يك 

اسـتفاده از  بـدون ترديـد،   تـاريخ شـفاھي در میـان مـورخین مـد نظـر بـوده ، امـا          ،، از مدتھا پیش تحقیقًاالبته 

و شايد با اتكـا   .ناپذيري دارد نقش انكارتاريخ شفاھي، امروزي نوين و ضبط صدا ، در پیدايش شكل  تكنولوژي

   .به ھمین ابزار بوده كه تعريف كالسیك از تاريخ شفاھي ارائه شده است

**  

، تاريخ شفاھي ، مجموعه سـازمان يافتـه از شـھادت افـراد در خصـوص      )  Judith Moyer(به نظر جوديت ماير 

   .اين تعريف، اگرچه جامع است، اما مانع نیست .وقايع و تجربیات زندگي خودشان است

  . قرار نمي گیردفولكلور ، شايعه ، ياوه گويي يا سخنان عجیب و قريب  زيرا تاريخ شفاھي، در حوزه 

  :بر اين اساس. بنابراين تعريف ماير نیاز به اصالح دارد 

**  

تحلیل قرار داده و آنھا را در يك قالب  تالش مي كند يافته ھايش را مورد بازبیني و تجزيه و ،يك مورخ شفاھي

  .قرار دھد يو زمینه تاريخ

**  

  .است" تدوين تاريخنگاري گزينشي"نكته دوم ،میزان تاثیرگذاري تاريخ شفاھي در 
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مربـوط مـي شـود، و از    ) ساله اخیر ١۵٠يعني تقريبًا (از آنجا كه تاريخ شفاھي عمومًا به مباحث تاريخ معاصر 

معاصر تاثیر مستقیمي بر افكـار عمـومي و حتـي سیاسـتگذاري نخبگـان جامعـه دارد، بنـابراين        آنجا كه تاريخ 

تالش مي كنند از اين ظرفیت براي تايید خود و يا تكذيب رقباي خـود  ) يا در واقع نخبگان قدرت(صاحبان قدرت 

  .بھره برداري كنند

وان يكي از منـابع تـاريخي، مخـتص تـاريخ     به عن" ثبت مكالمات شفاھي"حال اگر توجه داشته باشیم كه اوًال 

اسـت، آنگـاه بـه    " كتـاب "در مخاطب، بـه مراتـب بیشـتر از تاثیرگـذاري     " كالم"معاصر است، و ثانیًا تاثیرگذاري 

  .میزان تاثیرگذاري تاريخ شفاھي در ھدايت افكار عمومي جامعه پي خواھیم برد

امـا در آن سـوي    ،م تاريخ معاصر بھره بـرداري نشـده  البته ھنوز در جامعه ما از اين ظرفیت طاليي براي ترسی

در دانشگاه ھاروارد ، مراكز فرھنگي و سیاسي امريكا، سخاوتمندانه، ھزاران دالر، براي حمايت از  ،كره زمین

يكي از اين طرح ھا، . اين ابزار در جھت تدوين تاريخ معاصر ايران و بويژه تدوين انقالب اسالمي ھزينه كرده اند

  .دانشگاه ھاروارد استايران در تاريخ شفاھي پروژه 

براي تدوين تاريخ معاصـر  " ابزار تاريخ شفاھي"اگر ما دست بكار نشويم و از  ،شايد گزافه نباشد اگر بگويم كه

پـروژه  و تاريخ انقالب اسالمي استفاده نكنیم ، بزودي شاھد خواھیم بود كه پروژه دانشگاه ھاروارد ، ھمانند 

بـزودي بـه مرجـع و رفـرنس اصـلي        كلید خورد،كه سالھا قبل از انقالب اسالمي " ايران كمبريجتاريخ تدوين "

  .ايران تبديل شودمعاصر دانشجويان تاريخ 

  

  

  

**  

  دانشگاه ھاروارد ايران در تاريخ شفاھي پروژه 

**  

**  

 Iranian Oral كه معرف  IOHPيا تاريخ شفاھي ايران  پروژه" در میان پروژه ھاي الكترونیكي تاريخ شفاھي ، 

History Project وابسته به مركز مطالعات خاور میانه دانشگاه ھاروارد و ،  بوده ) Center for Middle Eastern 

Studies ( اگرچه اين طرح در نوع خود از منظـر كمیـت و دانشـگاھي ، كـم نظیـر اسـت ، در       . قابل تامل است

  .ھم در نظر داشته باشیم  ،نیانگذاران اين طرح را عین حال الزم است انگیز ه ھاي سیاسي ب
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  .ر اختیار محققین قرار گرفته استآدرسي كه بخشي از سايت دانشگاه ھاروارد است، داين پروژه از طريق 

**  

  . صفحه اي كه مالحظه مي كنید ، صفحه اصلي سايت اين پروژه است

  

http://www.fas.harvard.edu/~iohp/ 

 

  

  

  .به معرفي اجمالي اين پروژه مي پردازمابتدا 

در كتابخانـه دانشـگاه ھـاروارد     پروژه،فايل ھاي صوتي ، اسناد ، متون و نسخه ھاي خطي ارائه شده در اين 

  . در اينترنت قرار دارد  On Lineنگه داري مي شود و برخي از آنان به صورت 

**  

مـیالدي ، از طريـق    ١٩٨١سـال  پـائیز  از دو سال پس از پیروزي انقـالب اسـالمي، يعنـي    اين پروژه كار خود را 

در جريـان  ، ھجـري شمسـي   ١٣۶٠تا  ١٢٩٩از سال كه  ،مصاحبه با برخي از شخصیت ھاي سیاسي بانفوذ

  . داشته اند ، آغاز نمود فعالي حوادث سیاسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران نقش 

**  

ساعت فايل صوتي ، و حـدود   ٩٠٠شخصیت سیاسي به ھمراه  ١٣۴میتوان به خاطرات  پروژه،اين سايت در 

ھزار دالر براي اين طـرح   ٨٠٠مسئولین پروژه تاكنون، حدود  .ھزار صفحه نسخه چاپي دسترسي پیدا كرد ١٨

   .ھزينه كرده اند

میكروفیش ھاي تھیه شده در اين پروژه توسط كتابخانه ھاي دانشگاه ھاي كانادا، انگلیس، آلمان ، فرانسه و 

و تمامي دانشجويان رشته تاريخ در اين دانشگاه ھا كه قصـد داشـته باشـند رسـاله يـا      آمريكا خريداري شده 

تشويق مي شوند و ھم اكنـون  ين پروژه تحقیقي را در خصوص تاريخ معاصر ايران انجام بدھند، با استفاده از ا

   .به عنوان مرجعي براي آنھا تبديل شده است

  .شود مي مالي حمايت ، "ھاروارد دانشگاه" و "فورد بنیاد"اين پروژه توسط 
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بخشي از اطالعـات ايـن پـروژه را میتـوان بطـور      اطالعات اين پروژه روي شبكه وب قرار گرفته و  ٢٠٠٧از سال 

   .نموداما بسیاري از اسناد فوق را بايستي با پرداخت ھزينه آن دريافت  ،دريافت كردرايگان از وب 

اينكه برخي از افرادي كه در دانشگاه ھاي اروپا و امريكا خواستند از منابع اطالعاتي و تامل برانگیز نكته جالب 

 ON Lineط در مقابـل پرداخـت   اين پروژه استفاده كنند، اعالم مي كنند كه ھمه منابع اين سايت براي آنھا فق

الكترونیكي قابل دريافت است، درحالیكه كساني كه در ايران ساكن ھستند و از طريـق پراكسـي ايرانـي بـه     

اينترنت متصل مي شوند، مي توانند به بسیاري از منـابع ھدفمنـد ايـن سـايت بطـور رايگـان دسترسـي پیـدا         

پرداخـت   ،ريافت اطالعـات ايـن سـايت را بـراي ايرانیـان     بنظر مي رسد كه از قبل، كساني ھزينه ھاي د. كنند

يعنـي ھـدايت ھدفمنـد     ،و اين ھمان نكته اي است كه بنده در بحث مقـدماتي بـه آن اشـاره كـردم    . كرده اند

   .و گزينشي محققین رشته تاريخ به سمت استفاده از منابع خاص

   

   

  

  مديريت پروژه

  . حبیب الجوردي، مدير اين پروژه است

**  
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او . در تھران به دنیا آمد و روزگار جوانی و نوجوانی خود رادر نیویورک سپری کرد ١٣١۴الجوردی در سال 

گذراند و دکترای ) MBAرشته (مقطع کارشناسی در دانشگاه ییل، و کارشناسی ارشد را در دانشگاه ھاروارد 

  .خود را در اقتصاد از دانشگاه آکسفورد کسب نمود

تالیف ) ١٩٨۵انتشارات دانشگاه سیراکیوز، ( "در ایران ھای کارگری و خودکامگی اتحادیه"دکتر الجوردی کتاب 

  .است ای از آن در ایران به نشر رسیده نموده که ترجمه

  

 تايـپ شـده  متن يعني ( Textفايل ھاي و ) ضبط شده ھاي مصاحبه يعني ( فھرست فايل ھاي صوتياگر به 

مدوني را براي تدوين انقالب اسـالمي  توجه كنیم، بخوبي متوجه مي شويد كه اين پروژه برنامه ) ھا مصاحبه

  .طراحي كرده و در اين زمینه ھزينه ھنگفتي را ھم صرف كرده است

  :تعدادي از مھمترين فايل ھاي صوتي عبارتند از

**  

  )وزير امور خارجه ( قاسملو  –امیر خسرو افشار 

  )عظام  نوه آيت اهللا ابوالحسن اصفھاني،از مراجع( موسي الموسوي اصفھاني 

  )نخست وزير ( ي امیني عل

  )وزير داخله (صادق امیر عزيزي 

  )نماينده مجلس ( محمد رضا آشتیاني 

  )وزير علوم ( مھدي آذر 

  حزب زحمتکشان ملت ایران، نمایندٔه مجلس و دبیرکل مظفر بقايي 

  محمد رضاشاه نخست وزير ،آخرينشاپور بختیار 

  )تاجر و فعال سیاسي ( لرحمان برومند عبدا

  )رئیس سازمان نقشه برداري ( ابوالحسن ابتھاح 

  )رئیس سازمان نقشه برداري ( خداداد  فرمانفرمائیان 

  )وزير كار ( مظفر فیروز 

**  

  )استاد دانشگاه ھاروارد ( فراي . ن.ريجارد 

  )رھبر قبیله و سناتور ( محمد ناصر قشقايي 

  )فرزند آيت اهللا عبدالكريم حايري ، از رھبران شیعه ( مھدي حايري يزدي 

  )فرمانده ارتش در كردستان ( فضل اهللا ھمايوني 

  )رئیس كاركنان دفتري اشرف ( علي ايزدي 

  )وزير علوم(شمس الدين جزايري 

  )فرزند آخرين شاه قاجار(حمید قجر 

  )مدير بانك توسعه و معدن ايران ( ابوالقاسم خراجو 
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  )رئیس جاسوسان نظامي (كیا حاج علي 

  )بنیانگذار گروه صنعتي بھشھر ( الجوردي ) حاج سید ( محمود 

  

  )بازار نماينده( ابوالقاسم لباسچي

  )وزير كشاورزي ( ابراھیم مھدوي 

  ) George Middleton( جورج میدلتون

  )وزير دادگستري (اسداهللا مبشري 

  )رئیس پلیس ( محسن مبصر 

  )ير دبیرستان البرز مد( محمد علي مجتھدي 

  )فیزيكدان و دستیار پدر ( غالمحسین مصدق 

  )معاون وزير كار ( حبیب نفیسي

  )ھمسر حسن پاكروان ، وزير كابینه (فاطمه پاكروان 

  )سفیر بريتانیا ( پیتر رامسبوتام 

  )Stuart Rockwell( استوارت راكول 

  )رھبر جبھه ملي ( كريم سنجابي 

  محمد شانه چي 

  )از فرماندھان نظامي ( طوفانیان حسن 

  )وزير امور اقتصاد و دارايي ( محمد يگانه 

  )از رھبران جبھه ملي ( احمد زيرك زاده

  

  

میالدي ، يك كمیته مطالعاتي در مركز مطالعات خاورمیانـه دانشـگاه ھـاروارد ، تعـدادي از      ١٩٩۵سال  ازالبته 

  .آنھا در ايران تجديد چاپ شده اندكه برخي از خاطرات جمع آوري شده را منتشر ساخت 

  :فھرست اين خاطرات عبارتند از 

**  

  ١٣۴٢ تا ١٣۴٠ ھاينخست وزیر سال -وزیر دارایی خاطرات علي امیني ،  -

  خاطرات شاپور بختیار ،  -

  خاطرات شاھزاده حمید قجر ،  -

رییس ایل تیمـوری، نماینـده مجلـس ، وزیـر کشـور و سرپرسـت شـھربانی کـل          خاطرات امیر تیمور كاللي ، -

   دکتر مصدقکشور در زمان حکومت ملی 

  در دوره پھلوي برنامه و بودجهرییس سازمان  -وزیر مشاورخاطرات عبدالمجید مجیدي ،  -
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و  ١٣۴٠دومین رئیس ساواک بین سالھای (ھمسر سرلشگر حسن پاكروان خاطرات فاطمه پاكروان ،  -

  ) فرانسهو  پاکستاندر  در زمان شاه سفیر ایرانھويدا ، و ، وزیر اطالعات ١٣۴۴

**  

  نخست وزیر رِژیم پھلوي -رییس مجلس سنا خاطرات جعفر شريف امامي ،  -

  خاطرات محمد علي مجتھدي ،  -

   )زه علمیه قمفرزند آيت اهللا حائري ،بنیانگذار حو(خاطرات مھدي حائري يزدي ، -

آخرين نخست وزير رضاشاه، و اولین نخست اولین و  كهفرزند محمد علي فروغي،(خاطرات محمود فروغي ، -

   )بوده وزير محمد رضا شاه

  خاطرات مظفر بقايي،  -

در وزیـر مشـاور    -ویزر مسـکن و آبـادانی    -وزیر دارایی  -رییس کل بانک مرکزی خاطرات محمد يگانه،  -

  رژيم پھلوي

  )حسن خان قاجارمیرزا ( قاجارولیعھد ایران در زمان فرزند خاطرات حمید میرزا قاجار،  -

 مجلـس  نماینـده دوره اول  -رھبر جبھـه ملـی ایـران     -اولین وزیر خارجه دولت موقتخاطران كريم سنجابي،  -

  اسالمي پس از انقالب

  ١٣۴٩ تا ١٣۴٣ ازخاطرات سپھبد محسن مبصر، رییس شھربانی کل کشور  -

  

  
 
 

اين فايل در حجمـي بـیش   . مي توان به فھرست عمومي لغات در اين مجموعه دسترسي پیدا كرد  ھمچنین

   .از ششصد صفحه است

صـفحه در ايـن    ٣۵٠در يك فايـل بـا حجـم بـیش از      یدھمچنین فھرست اسامي راويان و اشخاص را مي توانو 

 . كنیدپايگاه مشاھده 

   

  

  بوده؟ چه ھا شونده مصاحبه ھدف كه است اين میكند خطور ما ذھن به كه مھمي سوالي

**  

  :كه شد خواھید متوجه كنید توجه ھا فايل محتواي به اگر

**  

 ايـن  .بپردازنـد  اسـالمي  انقـالب  وقـوع  مقصـر  یافتن به تا بوده اين ھا، شونده مصاحبه اصلي ھاي انگیزه -اوًال

 بطـور  كه چیزي تنھا به ھا، مصاحبه اين در لذا و گیرد مي نشات اسالمي، انقالب در "توطئه تئوري" از نگرش

   .است پھلوي حكومت فساد و مشكالت موضوع شود، نمي اشاره ھرگز اساسي
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٩ 
 

**  

 تلـخ  ھـم  حـوادث  برخـي  بـه  شـان، خود تبرئـه  بـراي  تا كنند مي تالش حداكثر شوندگان، مصاحبه - اينكه دوم

 تـاریخی  واقعیـات  غالبا و پرداخته پھلوی عصر تلخ حوادث در خود حضور کردن کمرنگ به تعمدًا ،اما كنند اشاره

  .شود می خارج آنھا زیردست از

**  

از تـاریخ انقـالب    اپوزيسـیون روایـت    یمدانشگاه ھاروارد را مـی تـوان   در پروژه تاریخ شفاھی ایران -اينكه سوم

  .سیاسیون قبل انقالب گفتگو کرده اند نفر از ١٣۴پروژه با  ایندر . یمدانب

  

 

   


