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چڪیده

هدف :هدف این پژوهش ،تعیین وضعیت مؤلفۀ جستوجو در
وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور است.
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وارسی بوده است .همچنین ،پژوهشگر برای جمعآوری دادهها،
ازطریق پست الکرتونیکی ،با برخی مسئوالن مراکز تاریخ شفاهی
خارج از کشور ،و با مسئوالن داخل ،از طریق متاس تلفنی ،ارتباط
برقرار کرده است.
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یافتههایپژوهش:نکتهایکهآشکارامیتواندرمراکزتاریخشفاهی
داخلی مشاهده کرد ،این است که اغلب آنها بهطور مستقل دارای
مؤلفۀ جستوجو در وب نیستند و دسرتسی به منابع آنها با مراجعۀ
حضوری میرس است .و در مقابل ،در بیشرت مراکز تاریخ شفاهی خارج
از کشور ،مؤلفۀ جستوجو بهطور مستقل در وبگاه آنها وجود دارد
و امکان جستوجوی کاربران در وبگاه آنها قرار داده شده است.
نتیجهگیری:نتایجپژوهش،نشاندهندۀفقدانمؤلفۀجستوجودر
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مقدمه

تاریخشفاهی ،از جمله گرایشهای علم تاریخ است که پیوندی عمیق با دیگر رشتههای
علوم انسانی ،بهویژه جامعهشناسی دارد .امروزه ،تاریخ شفاهی ،به یکی از عرصههای ظهور و
بروز علم تاریخ تبدیل شده است .تاریخشفاهی بیشترین اهمیت را در زمینة تحقیقات تاریخ
معاصر از آن خود کرده و جایگاه ویژهای در این زمينه دارد ،که عالوهبر حضور مستقل در
نگارشهای تاریخی ،سهم بسزایی در تاریخنگاری معاصر ایفا کرده است .تاریخ شفاهی،
بهعلت گستردگي سیطرة کاری در جامعه ،در تعامل دو جانبه با گروههای مختلف ازقبیل
تاریخدانان ،جامعهشناسان و روزنامهنگاران است و بهصورت مستقیم ،نقشی بارز در حفظ
هویت یک ملت و انتقال به آیندگان بر عهده دارد.
تاريخ شفاهي ،يكي از شيوههاي پژوهش در تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع،
رويدادها ،و حوادث تاريخي براساس ديدگاهها ،شنيدهها ،و عملكرد شاهدان ،ناظران ،و
فعاالن ماجراها ميپردازد .متون اين تاريخ ،حتي در صورت مكتوب شدن ،خصلتي گفتاري
دارد .مصاحبه ،رکن اساسی تاریخ شفاهی است و در فرآيند مصاحبه ،دو عامل مصاحبهكننده
و راوي ارتباطي تنگاتنگ يافته و مصاحبهكننده بهعنوان شنوندهاي فعال ،نقشي بسيار اساسي
را ايفا ميكند تا مصاحبه شونده(راوي) در فضايي آرام و بيدغدغه به شرح و بسط ديدگاهها
و شنيدههاي خود بپردازد .بديهي است نقش مصاحبهگر در اين ميان ،نقشي فعال و پوياست
و گفتمان متقابل اين دو ،با بهكارگيري شيوههاي اصولي و استاندارد مصاحبة تاريخ شفاهي به

 .1کارشناسارشد علم اطالعات و دانش شناسی
و کتابدار مرجع کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
الزهرا(نویسندۀمسئول)
aazamaghaee@yahoo.com
 .2استادیار علم اطالعات و دانششناسی
دانشگاهشهیدبهشتی
zabedini@gmail.com

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

127

اعظم آقاییمیرکآباد
محسنحاجیزینالعابدینی

1. Ritchie

128

آشكار شدن زواياي پنهان تاريخ و بازسازي دوبارة آن منجر ميشود(سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران .)1392 ،مصاحبهها به دو صورت ساختاریافته یا ساختارنیافته انجام ميشوند .در
مصاحبة ساختاریافته ،فهرستی از پرسشهاي از پیش تنظیم شده از فرد مصاحبهشونده پرسیده
ميشود .در مصاحبة ساختارنیافته ،پرسشها براساس روند مصاحبه و محتوای آن تنظیم
ميشوند(توکلی.)1387،
ي که در دهلیزها
عدهای از پژوهشگران معتقدند« تاریخ شفاهی[موجب ميشود] مردم 
و گوشه و کنار تاریخ پنهان ماندهاند ،شنیده شوند»(کیانی .)1386 ،بهنظر ميرسد یکی از
کاملترين تعاریف اصطالحی از تاریخ شفاهی را ریچی ارائه کرده باشد« :تاریخ شفاهی،
حافظهها و رویدادهای شخصی برجستة تاریخیِ ضبط شده ازطريق مصاحبه را جمعآوری
ميکند .هر مصاحبة تاریخ شفاهی معموالً شامل پرسشهاي خوب طراحی شده توسط
مصاحبهگر است که در ضبط صوت یا بهشکل ویدئویی ثبت و ضبط و مبادله ميشود.
اسناد مصاحبه ،تشریح ،تلخیص یا تدوین شده و سپس در کتابخانه یا آرشیو قرار داده
ميشود»(ریچی .)2003، 1یکی از شاخصهای تاریخ شفاهی این است که محدودیتی در
آن وجود ندارد و مساواتطلب است .تاریخشفاهی ،منحصر به افراد مشهور یا صاحب
قدرت نميشود و فقط براي شاهان و فرماندهان نیست ،بلکه زندگی مردم را از همة
بخشهاي جامعه مستند ميکند .برخی ميگویند تاریخ شفاهی تاریخی است که از الیههاي
پائین سرچشمه ميگیرد ،زیرا بسیاري از کسان غایب در کتابهاي تاریخی فراهم شده
به روش سنتی ،صداي خود را از طریق تاریخشفاهی به گوش محققان ميرسانند .مراکز
تاریخ شفاهی یکی از مراکز اطالعرسانی بهشمار ميروند که ميتوان به پژوهشهایشان
در مورد تاریخ معاصر جهان تکیه کرد .این مراکز ،رازدار خاطرات نهفته در سینة مردمانی
است که حرفهای تازهای برای شنیده شدن دارند(آموزنده .)1390،مراجعان و محققانی
که از مصاحبههای مراکز آرشیوی استفاده ميکنند ،ترجیح ميدهند که مصاحبهها تایپ
و نمایه شده و در رایانه قابل جستوجو باشد ،ولی عدم دسترسی از طریق وب برای
کاربران ،برخی مراکز آرشیوی را بر آن داشته تا نوارهای مصاحبه را بهصورت حضوری
در اختیار پژوهشگران قرار دهند تا آنها با زحمت بیشتری نیاز خود را مرتفع سازند و گاه
ساعتها وقت صرف کنند تا به مطلب مورد نظرشان دست یابند .از این رو ،عدم امكان
دسترسی همة به منابع ،نقطه ضعف اساسی مراکز تاریخ شفاهی است .با تأملی در این
مسئله متوجه خواهیم شدکه برای تسهیل دسترسی کاربران به منابع تاریخشفاهی ،وجود
مؤلفة جستوجو در وبگاه این مراکز بسيار ضروري است .ازاینرو ،این مقاله در صدد
است با بررسی مؤلفة جستوجو در مراکز داخل و خارج ازکشور ،مدیران وبگاههای این

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

مقایسۀبرخیمراکزتاریخشفاهیداخل
و خارج از کشور براساس مؤلفۀ
جستوجو در وب

مراکز را بیشتر متوجه این موضوع نماید تا با قرار دادن این مؤلفه در وبگاه خود بازیابی
بهتر و سهولت دستیابی به اطالعات ميسر شود.

پیشینۀپژوهش

ابوالحسنیترقی( ،)1390در رسالة دکتری خود باعنوان «نقد و بررسی جایگاه تاریخ شفاهی
در تاریخ معاصر ایران  1358-1385خورشیدی» به مباحث نظری تاریخ شفاهی ،تمایزات
و تشابهات سنت شفاهی و خاطرهنگاری با تاریخشفاهی ميپردازد .در ادامة این رساله به
بررسی عملکرد کارکرد مراکز تاریخ شفاهی در داخل و خارج از کشور پرداخته و راهکارهای
علميو عملی در راستای کارآمد ساختن آنها ارائه ميدهد.
آموزنده( ،)1390در مقالهای باعنوان «مطالعه تطبیقی روشهای سازماندهی اسناد
ومدارک تاریخ شفاهی از منظر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران وجهان» به بررسی شیوههای
سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی موجود در این مراکز پرداخته است .یافتههای این
پژوهش نشاندهندة فقدان نظامي جامع و یکپارچه در امر ذخیرهسازی و سازماندهی اسناد و
مدارک تاریخ شفاهی است .لذا ضرورت ایجاد و توسعة نظامي استاندارد که موجب مدیریت
بهتر مجموعههای تاریخ شفاهی شود و به همکاری و تعامل بیشتر مراکز تاریخ شفاهی
بینجامد ،بهشدت احساس شده است.
ایلخان( ،)1388در پژوهشی باعنوان«تاریخ شفاهی زنان؛ تجربهزیسته همسران شهدا
در جنگ» به تحلیل تجربهزیسته آنها در سالهای جنگ و پس از شهادت همسرانشان
پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان داد که همسران شهدا اگرچه از ساختار اجتماعی
و ارزشی سالهای نخست انقالب متأثر بودهاند ،خود بهعنوان انتخابگر ،شیوة زندگی خود
را انتخاب کردهاند.
حسینی( ،)1386در مقالهای باعنوان «جایگاه تاریخ شفاهی» اذعان ميکند که کمبود
مراکز تاریخ شفاهی و عدم توجه دانشگاهها به مسئلة تاریخ شفاهی ،از موانع گسترش
روش تاریخ شفاهی است؛ زیرا عوامل ذکر شده در ناشناخته ماندن اهمیت این روش و
نیز عدم بهکارگیری و رشد و توسعة آن بیتأثیر نیستند.
با تأملی بر پژوهشهای باال متوجه این مسئله خواهیم شد که در هیچکدام از پژوهشهای
انجام شده به مسئلة جستوجو در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی توجه نشده است .از این
رو ،این پژوهش درصدد است با ارزیابی مؤلفة جستوجو در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی،
نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده تا طراحان این وبگاهها بتوانند وبگاهی متناسب با نیاز
کاربران طراحی کنند.
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هدف پژوهش

• هدف پژوهش حاضر سنجش مؤلفة جستوجو در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی در
داخل و خارج از کشور است.

روش پژوهش

( .1نسخهای از آن در پیوست آمده است).
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این پژوهش که از نوع کاربردی است و با استفاده از روش پیمایشی ،مؤلفة جستوجو را
در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی در داخل و خارج از کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار
داده است.
با توجه به اینکه برای انجام این پژوهش معیار مدونی وجود نداشت ،محقق ،سیاههای
مبتنی بر متون و منابع موجود دراین زمینه طراحی نمود ،1که بهمنظور سنجش اعتبار آن ،از
شیوة اعتبار محتوا استفاده شد .پس از تدوین سیاهه ،محقق با مشاهده و مصاحبه و نظرسنجی
از متخصصان به سنجش اعتبار سیاهة وارسی پرداخت .درنتیجه ،اعتبارسنجی ویرایشهای
پیشنهاد شده توسط صاحبنظران و متخصصان اعمال شد و سپس مؤلفة جستوجو
دروبگاه مراکز تاریخ شفاهی داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت .در این سیاهه،
مؤلفة جستوجو با 15معیار(امکان جستوجو ،روش جستوجو ،عملگرهای جبری،
جستوجو با کلیدواژه ،عنوان ،موضوع ،عبارت ،جستوجوی پیشرفته ،تصحیح غلطهای
امالیی و گرامری ،تورق ،محدودیت جستوجو ،نشان دارشدن نتایج جستوجو ،برجسته
بودن کلمات جستوجو شده یا مترادف ،ارسال نتایج جستوجو از طریق پست الکترونیک،
چاپ نتایج جستوجو ،امکان انتخاب قالبهای سند ،حجم مدرک ،و دسترسی به منابع و
مآخذ مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،در سیاهة یاد شده از دو مقیاس وجود و عدم(بلی
و خیر) استفاده شد .پایایی سیاهة پژوهش ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه
قرار گرفت که ضریب آلفای مؤلفة جستوجو 0/94بهدست آمد .جامعة آماری این پژوهش
شامل وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی است که در دو دستة کلی قرار دارد .دستة نخست ،شامل
وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی فعال در ایران است و دستة دوم شامل تعدادی از وبگاههای
مراکز تاریخ شفاهی در جهان است .الزم به ذکر است انتخاب این مراکز خارجی با در
نظرگرفتن پراکندگی جغرافیایی و دارا بودن حداقل امکان جستوجو بوده است و سعی شده
است که مراکز تاریخ شفاهی از تماميقارهها انتخاب شود .همچنین ،برای جمعآوری دادهها،
عالوهبر سیاهة وارسی ،گاهي با مسئوالن مراکز تاریخ شفاهی داخلی از طریق تماس تلفنی و
پست الکترونیک و با مسئوالن خارجی از طریق پست الکترونیک نیز ارتباط برقرار گردید .نام
مراکز تاریخ شفاهی مورد بررسی در داخل و خارج از کشور در پیوستهاي 2و 3آمده است.
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شهایپژوهش
پرس 

 .1وضعیت مؤلفة جستوجو در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی در داخل کشور چگونه
است؟
 .2وضعیت مؤلفة جستوجو در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی در خارج از کشور
چگونه است؟
 .3رتبهبندی وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی(براساس ارزیابی مؤلفة جستوجو) در
داخل کشور چگونه است؟
 .4رتبهبندی وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی(براساس ارزیابی مؤلفة جستوجو) در
خارج کشور چگونه است؟

یافتههایپژوهش

پرسش نخست پژوهش :وضعیت مؤلفة جستوجو در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی در
داخل کشور چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش ،به بررسی وضعیت مؤلفة جستوجو در
تکتک مراکز مورد بررسی در داخل کشورپرداخته مي شود.

 .1بخش تاریخشفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی

سابقة كار تاريخ شفاهي در سازمان اسناد و كتابخان ة ملي جمهوري اسالمي ايران ،به سال
 1371و تأسيس ادارة آرشيو شفاهي در مديريت خدمات آرشيوي برميگردد .اين اداره،
نخست ،فعاليت خود را با مطالعه و پژوهش دربارة تاريخ شفاهي و روشهاي انجام مصاحبه
آغاز نمود .محور مصاحبههاي تاريخ شفاهي در اين سازمان ،زندگينامه و تجربههاي مهم
شخصيتهاي مؤثر در تاريخ معاصر ايران بود.
پس از اجراي تشكيالت جديد در سال  ،1385نام اين گروه ،به گروه اطالعرساني منابع
ديداري و شنيداري تغيير يافت .ازآنجاكه در تشكيالت جديد ،اين گروه در درجة نخست،
وظيفة اطالعرساني را پيشروي خود داشت ،مبنا را بر اطالعرساني منابع تاريخ شفاهي گذاشت
و با روشهاي مختلف فعاليت نمود .ازجمله فراهم نمودن امكان دسترسي پژوهشگران به
اطالعات تاريخشفاهي از طريق راهاندازي تاالر اطالعرساني تاريخشفاهي از سال ،1386
برگزاري نمايشگاههاي تاريخشفاهي ،چاپ و انتشار مصاحبه و برگزاري مراسم بزرگداشت
مصاحبهشوندگان .در سال  ،1386سازمان ،بهمنظور توسعة طرحهاي تاريخ شفاهي ،با استفاده
از توانمندي بخش خصوصي ،به مصاحبه با شماري از چهرههاي شاخص تاريخ و فرهنگ
معاصر ايران اقدام كرد .در مجموع ،تاكنون بيش از  2000ساعت مصاحبه بهوسيلة اين سازمان
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انجام يا خريداري و گردآوري شده است .مديريتهاي استاني سازمان اسناد و كتابخانه ملي
در استانهاي همدان ،يزد ،كرمان ،آذربايجان شرقي ،سيستان و بلوچستان ،اصفهان ،بوشهر،
خراسانرضوي ،و فارس نيز در زمينة انجام مصاحبههاي تاريخشفاهي فعال بوده و اطالعات
تاريخي متنوعي را گردآوري كردهاند .مهمترين فعاليتهاي ادارة آرشيو شفاهي سازمان اسناد
و كتابخانة ملي ايران در زمينه تاريخ شفاهي عبارت است از:
 شناسايي شخصيتهاي مهم علمي ،فرهنگي ،سياسي ،و هنري و ايجاد ارتباط با آنهاو مطالعه و تحقيق پيرامون موضوع مصاحبه و تهية طرح مصاحبه با شخصيتهاي مذكور؛
 مصاحبه با شخصيتهاي منتخب در زمينههاي مورد نظر؛ حفظ ،نگهداري ،و آمادهسازي مصاحبه از طريق پيادهسازي متن و تهية نسخههايجانبي و انجام مراحل مقابله ،تصحيح ،و ويرايش؛
 ارائة خدمات به پژوهشگران با رعايت شرايط تعيين شده از سوي مصاحبهشوندهو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران؛ و
 جذب اسناد و مدارك شخصي مصاحبهشوندگان كه درصورت تمايل آنها ،بهعنوانضميمة مصاحبه در آرشيو نگهداري ميشود.
از اين دست ميتوان به مجموعههاي اهدايي امیرشاپورزندنیا ،جمشیدالیق ،و ناصرگیتی
ي  -شنيداري ،بهمنظور حفاظت بهينه از آثار توليد
اشاره کرد .گروه اطالعرساني منابع ديدار 
شده و تضمين ماندگاري بيشتر اين منابع ،اقدام به تبديل منابع صوتي و تصويري به نسخة
رقمي كرده است .انجام امور مربوط به حفظ و نگهداري منابع توليد شده ،و فهرستنويسي
و استخراج اطالعات مرجع ،از ديگر فعاليتهاي اين اداره است(سازمان اسناد و کتابخانة
ملی ایران.)1393 ،
دروبگاه تاریخشفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،مواردی مانند تاریخچه ،فهرست
مصاحبهها ،صداجنگ خبری ،صدای ماندگار ،انتشارات ،همایشها و نشستهای علمی،
مراسم ،نمایشگاهها ،مجموعههای اهدایی ،گزیدة فیلمهای تاریخ شفاهی ،پیوندها ،خدمات
اطالعرسانی و مقررات قرار داده شده است.
نسخهای از منابع تاریخ شفاهی مطابق با مقررات بهرهبرداری ازاین منابع ،در اتاق
فهرستنویسی تاریخ شفاهی ،واقع در ساختمان آرشیو ملی ،برای پژوهشگران و عالقهمندان
قابل دسترسی است .مراجعان ميتوانند پس از عضویت در آرشیو ملی به اتاق یادشده مراجعه
و متن مورد نظر خود را از طریق فهرستهای موجود جستوجو کنند .طبق مقررات،
پژوهشگر ميتواند متن مصاحبه را قرائت و فقط یادداشتبرداری کند و در صورت نیاز از
فایل صوتی یا تصویری نیز استفاده کند .الزم به ذکر است که هرگونه عکسبرداری و کپی از
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مصاحبهها ممنوع است (سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران .)1393 ،با بررسی نهایی گروه
تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانة ملی و پرسش از کتابدار مرجع مجازی(متخصص
اسناد) به این نتیجه رسیدیم که مؤلفة جستوجو بهطور مستقل برای منابع تاریخ شفاهی
وجود ندارد و تنها گزیدهای از این منابع در وبگاه سازمان قرار دارد و دسترسی کامل به منابع
تنها با مراجعة حضوری امکانپذیر است.

 .2بخش تاریخ شفاهی مدیریت اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی

آرشيو تاريخ شفاهي يكي از بخشهاي مديريت امور اسنــاد و مطبوعات سازمان كتابخانهها،
موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است .پس از ايجاد ادارة اسناد در كتابخانة مركزي
آستان قدس رضوي ،با الگوبرداری از مؤسسههاي مشابه ،بهخصوص سازمان اسناد ملی،
آرشیو تاریخ شفاهی بهعنوان واحدي مجزا در اواخر سال  1376زير نظر رئيس ادارة اسناد
شروع به كار كرد .در  ، 1379آرشيو از حالت مستقل در آمد و زيرنظر بخش نمايهسازي اسناد
قرار گرفت .اين وضعيت تا  1382ادامه پيدا كرد .با اصالح چارت كتابخانه وتبديل ادارة اسناد
به «مديريت امور اسناد و مطبوعات» اين قسمت ،از ابتداي سال  ، 1383بهعنوان بخشي مستقل
به فعاليت خود ادامه داد .در این سال ،بااستفاده از نتایج مطالعات «طرح بررسی مراکز تاریخ
شفاهی» و تطبیق کارهای تاریخ شفاهی با استانداردهای موجود ،تحوالت زيادي در این بخش
بهوجود آمد .این آرشیو ،با انجام مصاحبه ،كسب اطالعات تاريخي ،و آمادهسازي و ارائة آن
به محققان ،در چارچوب اولويتهاي سازمان کتابخانهها ،بهعنوان يكي از مراكزتاريخ شفاهي
در كشور فعاليت ميكند .مجموعههای موجود دروبگاه این مرکز شامل فهرست مصاحبههای
انجام شده ،مستندسازی محالت قدیميشهر مشهد ،تاریخ پزشکی مشهد ،گناباد و خواف
است .مراجعهکنندگان ،با داشتن معرفینامة معتبر و با ذكرعنوان تحقیق و تأیید مدیرت امور
اسناد و مطبوعات و سرپرست گروه اسناد و کارشناس مسئول بخش تاریخ شفاهی ميتوانند
نسبت به مطالعه و فیشبرداری از منابع اقدام نمایند .اگر مراجعهکنندگان ،متقاضی تصویر متن
پیاده شده ،کپی نوارکاست یا فیلم و سی دی باشند ،ميتوانند پس از موافقت ،طبق مقررات
و با پرداخت هزینهها نسبت به تهیة تصویر و کپی با هماهنگی کارشناس امور محققان اقدام
کنند(سایت تاریخ شفاهی ایران .)1393 ،با بررسی نهایی وبگاه تاریخ شفاهی آستان قدس
رضوی و ارتباط مستقیم با مرکز تاریخ شفاهی آستان قدس رضوی به این نتیجه رسیدیم که
مؤلفة جستوجو بهطور مستقل برای منابع تاریخ شفاهی وجود ندارد ،ولی جستوجوی
مصاحبههای تاریخ شفاهی از طریق پرتال سیمرغ درگاه آستان قدسرضوی امکان پذیر
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است که با وارد نمودن کلیدواژه ميتوان به مواردی مانند موضوع مصاحبه ،مصاحبهکننده،
تصویربردار ،مدت زمان مصاحبه ،تاریخ و شماره نوار ویدئو دست پیدا کرد و دسترسی کامل
به منابع تنها با مراجعة حضوری امکان پذیر است.

 .3بخش تاریخ شفاهی مؤسسۀ مطالعات تاریخ معارص ایران

مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران ،در سال  1365با نام مؤسسة پژوهش و مطالعات
فرهنگي ،با بهرهگيري از اسناد قابلتوجهي كه پس از پيروزي انقالب اسالمي در اختيار اين
مركز قرار گرفته بود شكل گرفت .از آنجاكه يكي از اساسيترين پايههاي آگاهي تاريخي
بر اسناد و مدارك بازمانده استوار است ،مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران در حفظ،
عرضه ،و انتشار اين ميراث فرهنگي و نيز ايجاد بستري مساعد جهت پژوهشهاي تاريخي
نهايت سعي و كوشش خود را به كار برده است .قلمرو مطالعات تاريخي در اين مؤسسه
محدود به تاريخ معاصر ايران است كه تحوالت سدههاي  18الي  20ميالدي در ايران را در
بر ميگيرد .ويژگي اصلي اسناد موجود در مؤسسه ،خصوصي بودن آنهاست و همين امر
موجب تمايز اين اسناد از ساير مجموعههاي مشابه ميشود .در سالهای اخير نيز بهمنظور
حفظ اين ميراث گرانبها و همچنين تكميل موجودي آرشيو ،نسبت به خريد و حفظ پارهاي
از مجموعههاي خصوصي اسناد مبادرت گشته است .بخشهاي اين مؤسسه ،كه پيگيري
وظايف و اهداف يادشده را برعهده دارند ،شامل آرشيو ،كتابخانه ،بانك اطالعات پژوهش،
دفتر همكاري و ارتباطات بينالمللي ،و انتشارات است .با تماس تلفنی که با مسئول تاریخ
شفاهی موسسه برقرار شد و با بررسی وبگاه این مؤسسه به این نتیجه رسیدیم که مؤلفة
جستوجو در وبگاه مؤسسه قرار داد که ميتوان تعدادی از مصاحبههای تاریخ شفاهی
را از آن جستوجو کرد و حتی فایل پی.دی.اف .برخی مصاحبهها موجود است ،ولی
دسترسی به تمام مصاحبهها و جستوجوی تمام آنها امکان پذیر نبود و مؤلفة جستوجو
بهطور مستقل برای مصاحبههای تاریخ شفاهی وجود ندارد.

 .4معاونت تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقالب اسالمی

مركز اسناد انقالب اسالمي،بهعنوان مؤسسة پژوهشی تاریخ انقالب اسالميایران و بهمنظور
جمعآوری اسناد و مدارك مربوط به نهضت امامخمینی(ره) ،جهت انجام تحقیقات مستند
تاریخی و سندیت تدوین و نگارش تاریخ انقالب شكوهمند اسالميایران در سال 1360
فعالیت خود را آغاز نمود .در این زمينه ،تالش زیادی صورت گرفت تا اسناد موجود مرتبط با
ي جمعآوری شود .هماكنون در پی تالشهای صورت گرفته ،آرشیو مركز
تاریخ انقالب اسالم 
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اسناد انقالب اسالميبا نزدیك به یكمیلیو نوهفتصد هزار برگ سند نوشتاری ،شصتهزار
توسه هزار ساعت صدا ،و پانزدههزار ساعت
قطعه عكس ،دویستهزار قطعه نگاتیو ،بیس 
تصویر آرشیوی بسیار غنی از اسناد انقالب اسالميرا دارد .مركز اسناد انقالب اسالميدارای
چهار معاونت اطالعرسانی ،پژوهش ،انتشارات ،و تاریخ شفاهی است .شناسایی و مصاحبه با
كسانی كه بهگونهای در فرآیند انقالب اسالميفعالیت داشتهاند یا اطالعات ثبت نشدهای از
تاریخ نهضت امام خمینی(ره) دارند ،مهمترین وظیفة بخش تاریخ شفاهی محسوب ميشود.
تاكنون ،نزدیك به بیستهزار ساعت مصاحبه توسط همكاران این بخش تهیه شده است كه
شخصیتهای مهم و تأثیرگذار در انقالب اسالميرا شامل ميشود؛ ولی ازآنجاكه انقالب
شكوهمند اسالميایران به لحاظ وسعت ،گستردگی وصفناشدنی دارد ،هنوز هستند افرادی
كه خاطرات بسیار ارزشمند در حافظة خویش دارند که این بخش در حال شناسایی و انجام
مصاحبه با این افراد است(مرکز اسناد انقالب اسالمي .)1393 ،با بررسیهایی که انجام شد و
ي برقرار گردید ،مشخص
ارتباط مستقیميکه با مسئول تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقالب اسالم 
شد که برای دسترسی به منابع تاریخ شفاهی ،حضور فیزیکی در محل و معرفینامه کتبی
الزامياست و دسترسی به این منابع از طریق وبگاه امکان پذیر نیست.

 .5واحد تاریخ شفاهی مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

بخش مرکز اسناد کتابخانة مجلس ،با در اختیار داشتن آرشیو بیهمتایی شامل بیش از
دوازدهمیلیون برگ از اسناد مربوط به  24دورة مجلس شورای ملی و هفت دورة مجلس
سنا ،تنها مرکز غنی اسناد پارلمانی کشور ،تاریخ قانونگذاری ،سیر تصویب قوانین ،تحوالت
قوة مقننه در ادوار مختلف ،و روایت تعامالت مردم با نمایندگان خویش است که بهلحاظ
پژوهشهای جامعهشناختی و تحقیقات اجتماعی بسیار مهم و ارزنده محسوب میشود.
این مرکز ،با مجموعههای اهدایی نظیر مجموعة  75هزار سندی خانوادة متیندفتری و
مجموعة ده هزار سندی فرمانفرما تقویت شده و عرصة مطالعاتی و پژوهشی نابی را برای
نویسندگان و پژوهشگران فراهم كرده است .این اسناد ،مشتمل است بر فرمانها ،نامهها،
قراردادها ،امتیازنامهها ،اسناد مالی ،قبالهها ،وقفنامهها ،اعتبارنامهها ،عرایض و شکایات
مردمی ،اسناد انتخابات ،اسناد و مدارک کمیسیونها ،لوایح ،طرحها ،اسناد حسابداری،
قوانین ،اسناد مجلس مؤسسان ،عکسها ،آلبومهای تاریخی و نقشهها ،نوارهای ریلی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و فایلهای رقمي آنها ،بریدة نشریات ،پروندة
نمایندگان مجالس ملی و سنا .برای بخش مهمياز اسناد موجود در این بخش کاربرگه تهیه
شده و اطالعات آن در شبکة کتابخانه موجود و ،فهرست آنها ،از طریق وبگاه کتابخانه،
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قابل دسترس است .این بخش ،همچنین دربردارندة اسناد سازمان ملل شامل مجموعههای
ارزشمند اطالعات ،اسناد و مدارک ،گزارشها و انتشارات ارکان ششگانة سازمان ملل و
کارگزاریهای تخصصی آن یعنی سازمان بینالمللی کار ،سازمان خواروبار و کشاورزی،
سازمان بهداشت جهانی ،بانک جهانی ،و یونسکوست .این اسناد ،از نخستين سالهای
تأسیس سازمان ملل در سال 1327/1948ش .تاکنون ،به زبانهای انگلیسی ،عربی ،و
فرانسه به این کتابخانه میرسد و مطابق طبقهبندی خاص آن نگهداری میشود.
وبگاه کتابخانة مجلس ،در دو سال اخیر بهینه شده و ارتقا یافته است و عالوه بر
اخبار ،معرفی کتابخانه ،مرکز پژوهش ،کتابخانة شمارة  ،2مرکز اسناد شامل اسناد ملی،
سازمان ملل ،انتشارات ،تاریخ شفاهی،دیداری شنیداری ،شورای ارزیابی اسناد ،طرحهای
پژوهشی ،فراهمآوری ،فهرستنویسی ،گزارشهای دولتی ،مرکز تحقیقات تاریخ مجلس،
و واحد مخزن و موزة مجلس ،شامل معرفی موزه ،گالریها ،تاریخ مجلس ،مجموعهها،
ساختمان مشروطه ،رویدادها و راهنمای بازدید؛ امکاناتی به شرح زير نیز دارد:
 جستوجوی اطالعات کتابشناختی منابع موجود در کتابخانة مجلس؛ جستوجوی تصاویر رقمي نسخ خطی کتابخانة مجلس در رسان؛ جستوجوی مذاکرات  24دورة مجلس شورای ملی و  8دورة مجلس شورایاسالميبا فرمتهای متنی و پي.دي.اف .و عكس .در آینده ،مذاکرات مجالس مؤسسان و
سنا و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالميایران و بازنگری آن ،نیز اضافه خواهد شد.
منابع رقمي شامل انتشارات کتابخانة مجلس ،فصلنامة پیام بهارستان و نشریاتادواری قدیميدر قالب پي.دي.اف .و قابل ذخیره؛ و
 پیوندها که شامل کتابخانههای مهم ،وبگاههای مرتبط با مجلس ،کتابخانههایرقمي ،و مؤسسههاي فرهنگی است(کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
.)1393
دروبگاه کتابخانة مجلس ،نهتنها مؤلفة جستوجو بلکه بخش مجزایی بهطور مستقل
برای منابع تاریخ شفاهی وجود ندارد .با ارتباط مستقیميکه با مرکز اسناد مجلس برقرار گردید
مشخص شد که هماکنون مرکز ،بهدلیل سازماندهی اسناد و مصاحبههای تاریخ شفاهی ،از
ارائة خدمات به محققان معذور است ،ولی در آیندهای نزدیک محققان و دانشجویان ميتوانند
با ارائة معرفینامه یا کارت شناسایی معتبر و ارائة موضوع تحقیق ،از خدمات آرشیو تاریخ
شفاهی این مرکز استفاده نمایند .بنابراین ،ارائة خدمات به مراجعان بهصورت حضوری و در
صورت تشخیص مرکز بهصورت مکاتبهای یا الکترونیک خواهد بود.
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 .6دفرت تاریخ شفاهی ادبیات انقالب اسالمی

ی  -تاریخی ،با موضوع
دفتر ادبیات انقالب اسالمي،در سال  ،1372با هدف تولید منابع ادب 
انقالب اسالمي،در حوزة هنری تأسیس شد .فعالیت این دفتر ،تولید آثار علميبراساس
یافتهها و گردآوریهایی است که نزدیک به دو دهه جستوجو و تالش میدانی را پشت
سر داشته است .این فعالیتها ،تاحدودی جای خالی سازمانهای پژوهشی را پر کرده و
بهطور غیرمستقیم ،نهادهای کمکار را به فعالیت اساسی واداشته است .همچنين ،منشأ و الگوی
تولید در حیطة تاریخپژوهیهای وطنی است .درحال حاضر ،دفتر ادبیات انقالب اسالمي،از
جایگاهی قابل قبول در عرصة پژوهشهای تاریخ انقالب اسالميبرخوردار است؛ بهطوریکه
عضو «مجمع هماهنگی تاریخپژوهی ،اسنادی و بانکهای اطالعاتی»(مهتاب) است و در کنار
مراکزی همچون کتابخانة ملی ایران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد شورای اسالمي ،مؤسسة
مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ،مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،و بنیاد تاریخ انقالب اسالمی نقش فعالي در توسعة تاریخنگاری مرتبط
با انقالب و تاریخ معاصر ایران دارد .این دفتر ،تاکنون ،حدود  120جلد کتاب منتشر کرده
ي به سه شکل انجام میگیرد :الف .نگارش
است .تاریخنگاری دفتر ادبیات انقالب اسالم 
روزشمار ،ب .تاریخشفاهی ،و ج .دایرهالمعارفنویسی.
ي در سال  1372با نام «واحد تاریخ شفاهی»
واحد تاریخ شفاهی ادبیات انقالب اسالم 
فعالیت خود را آغاز کرد .تاریخ شفاهی مجموعهای از روایتهای متشابه و متضاد است که
در پی گفتوگوی تفصیلی با جنبههای استفهاميو استنباطی و بعض ًا نقد و تفسیر گذشته
به دست آمده و در یک نظام واحد ،روایتی تاریخی از یک واقعه را ارائه میکند .براین
اساس ،دستیابی به موضوع و راوی ،دیدار و گفتگوی مصاحبهکننده (وقایع نگار) با راوی
و تدوین و ارائة اثر یا متن مهمترین مراحل کار تاریخ شفاهی است .واحد تاریخ شفاهی،
با جمعآوری مشاهدات ،خاطرات ،و اطالعات افراد مبارز یا مطلع از روند پیروزی انقالب
ي یا حوادث مهم تاریخ معاصر و انتشار آنها ،ضمن تالش در راه حفظ تاریخ انقالب
اسالم 
اسالمي،به نشر ارزشها و آرمانهای بلند انقالب اسالمي میاندیشد .این واحد شامل سه
بخش مصاحبه ،بایگانی ،و تحقیق و تدوین است و تاکنون ،حدود  6150ساعت مصاحبه
با  850نفر از مشاهیر و رجال سیاسی و فرهنگی معاصر انجام داده که از میان آنها 35
عنوان کتاب خاطرات مستقل به چاپ رسیده است .خاطرات هادیغفاری ،آیتاهللپسندیده،
حبیـباهللطاهـریگــرگانی ،مرتضـیالویری ،رجبعلـیطاهـری ،جـوادمنصــوری(پیش
از انقالب)،سیدعلياکبرمحتشمي ،محمـدکاظمبجنوردی ،احمـداحمد ،خاطرات زندان،
مرضیهحدیدچی(دباغ) ،شیخمصطفیرهنما ،مرتضـینبوی ،عزتشاهی(عزتاهللمطهری)،
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اکبربراتی ،کاظماکرمی ،کاظمذواالنوار ،سیدعلیاکبرابوترابی ،محمدحسینبهجتی(شفق) و
ماشاءاهللکازرونی بخشی از آثار منتشره این واحد را تشکیل میدهد .همچنین ،خاطرات قیام
 15خرداد در  11جلد ،و پژوهشی در زمینة «جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز» از دیگر آثار
منتشر شدة این واحد است .واحد تاریخ شفاهی ،سه پژوهش را در زمینة ریشهها ،علل ،و
چگونگی تصرف النة جاسوسی(سفارت آمریکا) و حوادث پس از آن آغاز كرده است که
در مرحلة تدوین هستند .همچنین ،تحقیق و پژوهش پیرامون مقطع زمانی حضور امامخمینی
در فرانسه و مصاحبه با شاهدان و مرتبطین دفتر ایشان در نوفللوشاتو نیز در دستور کار قرار
دارد .از میان آثار چاپ شده ،خاطرات عزتشاهی ،احمداحمد ،و مرضیهحدیدچی(دباغ)،
بهترتیب با  ، 12 ،17و  12بار تجديدچاپ ،بیشترین مخاطب را جذب نموده است .این
واحد ،هماکنون ،درصدد انتشار خاطـرات آقایـان حسینعالـی ،آیتاهللسیدرضیشیرازی،
جاللغنیزاده ،محمدرضاحافظنیا ،سیدتقیدرچهای ،جوادمنصوری(پس از انقالب) ،و خانم
دستغیب است .واحد تاریخ شفاهی ،عالوهبر ضبط و انتشار خاطرات ،به هنرمندان و محققان
در جهت خلق آثار ادبی ،هنری ،و تاریخی نیز مشاوره میدهد.
واحد تاریخ شفاهی ،طی سالهای گذشته ،در برپایی پنج کارگاه و نشست تخصصی و
دو همایش تاریخشفاهی ،با همکاری مراکز پژوهشی و اسنادی و دانشگاهی کشور ،مشارکت
داشته است .همکاران این واحد ،همچنین ،نخستين وبگاه تخصصی تاریخ شفاهی را از سال
 1386به نشانی  www.oral-history.irراهاندازی کرده و به انتشار اخبار و مطالب تخصصی این
حوزه مبادرت میورزند.
وبگاه تاریخ شفاهی ایران از بهمن  ، 1386در آستانة برگزاری چهارمین نشست
تخصصی تاریخ شفاهی ایران ،به شکل آزمایشی ،و از بهمن  ، 1387مقارن با سیامین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمي،بههمت محسن کاظمی ،در مرکز مطالعات و تحقیقات
فرهنگ و ادب پایداری بهصورت رسميآغاز به فعالیت کرد .این وبگاه ،عالوه بر اخبار،
مصاحبهها ،و مقالههای حوزة تاریخ شفاهی؛ یادداشتهای روزانه ،سفرنامهها ،گزارشهاي
تاریخی ،روزشمارها ،و خاطرات را نیز دربرخواهدگرفت .با بررسیهایی که انجام شد به
این نکته رسیدیم که مؤلفة جستوجو در وبگاه آن وجود دارد که ميتوان منابع تاریخ
شفاهی موجود را جستوجو نمود که در جدول  1به بررسی آنپرداخته ميشود.
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جدول 1

مؤلفۀ جستوجوی درگاه تاریخ
شفاهیایران

با تأملی در جدول  ،1به این نتیجه درمييابيم که دروبگاه تاریخ شفاهی ایران ،تنها  4معیار
از  15معیار مؤلفة جستوجو وجود دارد که این موضوع ميتواند مورد بررسی مدیران و
صاحبنظران قرار گیرد تا کاربران بتوانند با صرف وقت کمتری به منبع مورد نظرشان دست یابند.

 .7انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران

انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران ،نهادي پژوهشی و غیرانتفاعی و غیردولتی و غیرسیاسی
و غیرمذهبی است که در دادگستری شهر برلین ،پایتخت جمهوری آلمان فدرال ،بهثبت رسیده
است .هدف اصلي این انجمن ،رویکرد به پژوهش در تاریخ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
قرن بیستم ایران از میان زیستگفتارهایی از چهار نسل با روش گفتوگو و مباحثه است .در
این وبگاه ،با پیشینة  28سال کار پژوهشی و اجرایی که در شرایط زندگی در تبعید سیاسی
انجام گردیده ،آشنا ميشوید .این کار را حمید احمدی بنیانگذار و مدیر انجمن مطالعات تاریخ
شفاهی ایران به صورت داوطلبانه و انفرادی انجام داده است.فعاليت او منجر به تهیة مجموعهای
شده بهنام «مجموعة تاریخ شفاهی صوتی تصویری از ایران قرن بیستم» .این وبگاه نیزعلیرغم
دارا بودن اطالعات بسیار ارزشمندش دارای مؤلفة جستوجو نيست.
با نگاهي اجمالی به بررسیهای مؤلفة جستوجوی مراکز تاریخ شفاهی ایران ،متوجه
این مطلب خواهیم شد که این مراکز باوجود داشتن مصاحبهها و منابع ارزشمند ،به مؤلفة
جستوجو ،که مقولهای بسیار مهم در دسترسی برای کاربران است ،توجه کافی نكرده ودر
بيشتر مراکز دسترسی به مصاحبهها با مراجعه حضوری امکانپذیر است.
پرسش دوم پژوهش :وضعیت مؤلفة جستوجو در وبگاههای مراکز تاریخ شفاهی
در خارج از کشور چگونه است؟
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ازآنجاکه بيشتر مراکز تاریخ شفاهی در خارج از کشور معیارهای مؤلفة جستوجو
را داشتند ،همة آنها را در جدول  2آوردیم.

امکانجستوجو

روش جستوجو

عملگرهایجربی

جستوجو با کلیدواژه،عنوان،موضوع و عبارت

جستوجویپیرشفته

تصحیح غلط های امالیی و گرامری

140

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

تورق

جدول 2

مقایسۀ مراکز تاریخ شفاهی خارج از کشور
براساس مؤلفۀ جستوجو در آنها

National Librarys
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Library
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University of Louisvill
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)Hawaii at Manoa
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Louie B.Nunn
UCLA Library
/Center for oral history
research
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Harvard University
Iranian oral history
project
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National Archive of
Singapor
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Columbia University
library
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با کميتأمل بر نتایج مندرج در جدول  ،2به نتایج زیر ميرسیم:
امکان جستوجو :ازآنجاکه معیار مقایسة مراکز براساس داشتن مؤلفة جستوجو
بوده است ،همه قابلیت جستوجو را داشتند.
روش جستوجو :بررسیها نشان ميدهدکه از 10مرکز مورد بررسی9،مرکز از زبان
طبیعی و آزاد برای جستوجو استفاده ميکنند و تنها 1مرکز(آرشیو ملی سنگاپور) هم قابلیت
جستوجو به زبان طبیعی و آزاد و هم زبان کنترل شده را دارد و این نشان ميدهد که بقیة
مراکز در وضعیت نامناسب(در این مورد) قراردارند .زیرا این ویژگی باعث ميشود از واژگان
کنترل شده در جستوجو بهره گرفته شود و در واقع از ریزش کاذب جلوگیری ميکند.
عملگرهای جبری :بررسیها نشان ميدهدکه از  10مرکز مورد بررسی ،تنها  3مرکز
امکان استفاده از عملگرهای جبری در هنگام جستوجو را دارد و  7مرکز دیگر این
قابلیت را نداشته و در وضعیت نامناسب(در این مورد) قرار دارند.
جستوجو با کلیدواژه ،عنوان ،موضوع و عبارت :بررسیها نشان ميدهد که از
10مرکز مورد بررسی 8 ،مرکز امکان جستوجو در فیلدهای نویسنده ،عنوان ،و موضوع
را داشته و  2مرکز این امکان را ندارند.
جستوجوی پیشرفته :بررسیها نشان ميدهد که  7مرکز امکان جستوجوی
پیشرفته را دارند و 3مرکز این امکان را ندارند.
تصحیح غلطهای امالیی و دستوری :بررسیها نشان ميدهد که تنها  1مرکز از مراکز
مورد بررسی این امکان را داشته و بقیه این معیار را ندارند و در وضعیت نامناسب قرار
دارند .داشتن چنین قابلیتی به تسهیل فرآيند بازیابی اطالعات و سرگردان نشدن کاربران
کمک ميکند ،زیرا گاهی درج امالی نادرست کلمات ،بازیابی مقوالت مورد نیاز کاربران
را در برندارد و باعث ميشود که منابع مورد نیاز کاربر از دست او خارج شود.
تورق :بررسیها نشان ميدهد که در  8مرکز تاریخ شفاهی ،امکان تورق و انتخاب
مدخل از داخل نمایهها وجود دارد ،اما در 2مرکز این امکان وجود ندارد.
محدودیت جستوجو :بررسیها نشان ميدهد در 7مرکز ،محدود کردن جستوجو
وجود دارد و در  3مرکز این امکان وجود ندارد.
نشاندارشدن نتایج جستوجو :بررسیها نشان ميدهد که در  8مرکز ،نتایج جستوجو
برای استفادة بعدی ذخیره یا نشانهدار ميشود و در 2مرکز این امکان وجود ندارد.
برجسته بودن کلمات جستوجو شده یا مترادف :بررسیها نشان ميدهد که در
9مرکز کلمات جستوجو شده یا مترادف در متن بازیابی شده برجسته ميشود و در تنها
 1مرکز(دانشگاه هاوایی) این امکان وجود ندارد.
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ارسال نتایج جستوجو از طریق پست الکترونیک :امکان ارسال نتایج جستوجو یا
مطالب بازیابی شده ازطریق پست الکترونیک در 7مرکز وجود داشته و در 3مرکز وجود
ندارد .البته ،در بسیاری از مراکز این امکان با قید شروط و گاه با پرداخت هزینه میسر بود،
زیرا ماهیت منابع تاریخ شفاهی با دیگر منابع مانندکتاب متفاوت است و گاه از حساسیت
زیادی برخوردار است و مرکز ،اجازة نشر آن را از طرف مصاحبهشونده ندارد.
چاپ نتایج جستوجو :بررسیها نشان ميدهد که 4مرکز امکانات ویژه برای چاپ
منابع بازیابی شده را داشته و  6مرکز دیگر فاقد چنین قابلیتی بودند .این مورد نیز مانند مورد
باال ،گاه بهخاطر حساسیت منابع تاریخ شفاهی ،مرکز را با معذوراتی مواجه ميسازد.
امکان انتخاب قالبهای سند :بررسیها نشان ميدهد که امکان انتخاب قالبهای
مختلف سند از قبیل تكست ،پي.دي.اف .و اچ.تي.ام.ال .در نتایج بازیابی شده تنها در 3مرکز
امکانپذیر بوده و 7مرکز دیگر فاقد چنین قابلیتی هستند.
حجم مدرک :بررسیها نشان ميدهدکه تنها در 1مرکز حجم مدارک بازیابی شده مشخص
است و در  9مرکزدیگر حجم مدارک بازیابی شده مشخص نیست.
دسترسی به منابع ومآخذ :بررسیها نشان ميدهد که در 4مرکز دسترسی به منابع
ومآخذ بهکاررفته میسر است ودر  6مرکز دیگر این امکان وجود ندارد.
پرسشسوم:رتبهبندیوبگاههایمراکزتاریخشفاهی(براساسارزیابیمؤلفةجستوجو)
در داخل کشور چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش ،با تأملی بر یافتههای پرسش نخست ،به این نکته دست یافتیم
که بین مراکز مورد بررسی در داخل کشور ،مرکز تاریخ شفاهی مستقل وجود نداشت و بيشتر
مراک ِز فعال زیرمجموعة کتابخانه یا مراکز اسنادی هستند .اما از بین مراکز مورد بررسی در
ایران ،تنها دفتر تاریخ شفاهی ادبیات انقالب اسالمي ،دارای وبگاه بوده و در آن از  4معیار از
 15معیار مطرح شده در مؤلفة جستوجو رعایت گردیده است که این موضوع هم ميتواند
با بازبینیهای آینده ،معیارهای مطرح شده در مؤلفة جستوجو را در قسمت جستوجو
قرار دهد.
پرسشچهــارم :رتبهبنــدیوبــگاههایمراکـزتاریـخشفـاهی(براساسارزیابیمؤلفة
جستوجو) در خارج از کشور چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش با تأملی بر یافتههای پرسش دوم به نتایج زیر در جدول3
ميرسیم .
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نام مرکز تاریخ شفاهی

11معیار

Harvard University Iranian oral history project

 01معیار

University of Louisvill

 9معیار

8معیار

National Archive of
Singapor
UCLA Library
/Center for oral history
Research
Alexander Turnbull Library
Center for oral history
Louie B.Nunn

7معیار

National Library s digitized oral history

 4معیار

Columbia University library

3معیار

The Center for Oral History and Cultural Heritage
at The USM
Center for oral history
(University of Hawaii at Manoa

1معیار

جدول 3

تعداد معیارهای رعایت شده از مؤلفۀ
جستوجو در مراکز خارج از کشور

با تاملی بر جدول ،3به این نکته ميتوان اشاره نمود مرکز تاریخ شفاهی هاروارد ،با
رعایت  11معیار در رتبة نخست ،و مرکز تاریخ شفاهی هاوایی با رعایت تنها  1معیار در
آخرین رتبه قرار گرفته است.

نتیجهگیری

تاریخ شفاهی ،حافظة مردمان و مملو از حوادث و پدیدههایی است که در گذر عمر تجربه
کردهاند و در صندوقچة سینه به امانت گذاردهاند تا با نقل آن برای نسلهای آینده اجازة محو
شدن به آن ندهند .در حوزة تاریخ شفاهی ،پژوهشگر چارهای ندارد جز اینکه به افراد و
راویانی مراجعه کند که هنوز دست تطاول ایام به دامان آنها نرسیده است و از گفتار و اقوال
آنها در روشن ساختن ابهامات استفاده کند .روشن ساختن بسیاری از جزئیات و ابهامات با
فنون تاریخ شفاهی ،این تصور را پیش ميآورد که تاریخ شفاهی نسبت به تاریخ مکتوب
رجحان دارد ،از آن سبب که تاریخ شفاهی جزئیات و شرح و تفسیر بیشتری راارائه ميدهد.
بهیقین ،تاریخ شفاهی در ایران در آیندهای نه چندان دور به یکی از منابع مهم آرشیوی و
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تحقیقاتی در سطح ملی و حتی بینالمللی و رقیبی جدی برای منابع مکتوب خواهد شد.
سرمایهگذاری برای ثبت بسیاری از وقایع و حوادث نانوشتهای که فقط در سینة راویان آن
حوادث قرار دارد ،ميتواند کمکی جدی به تاریخ ایرانزمین در ابعاد مختلف بنماید .از
بررسیهایی که در این مقاله در مورد مراکز تاریخ شفاهی در ایران و خارج ازایران انجام شد
ميتوان به راهکارهای زیر اشاره کرد :
• برای صرفهجویی در وقت مخاطبان و دسترسی سریع و دقیق به اطالعات ،قسمت
جستوجو بهعنوان مؤلفهای مهم در بازیابی اطالعات تاریخ شفاهی در وبگاههای تاریخ
شفاهی گنجانده شود.
• در بخش جستوجوی وبگاههای تاریخ شفاهی ،امکانات و قابلیتهای جستوجو
و بازیابی دقیق در نظر گرفته شود.
• با توجه به هزینه و زمان زياد مصاحبههای تاریخ شفاهی ،بهتر است تقسیم کار صورت
گرفته و هر مرکز به بخشی از این امر مهم پرداخته و در نهایت از طریق اشتراک منابع ،مطالب
تاریخ شفاهی به اشتراک گذاشته شود.
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