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تاریخشفاهی را نمی گوئیم و نمی نویسیم که فقط کاری کرده باشیم یا لذتی برده باشیم ،یا آنکه
فقط صوتی یا تصویری ایجاد کرده باشیم و آرشیوی را زینت داده باشیم .تاریخشفاهی در ذات خود
کشش و ظرفیت های فوق العاده ای دارد که چنانچه آن ظرفیت ها شناسایی و بهخوبی از آنها استفاده
شود می تواند بسیار کارساز و مشکل گشا باشد .معنای این سخن آن است که اگر از تاریخشفاهی
بهصورت هدفمند و برنامه ریزی شده بهره گرفته شود می توان آن را به روشی کاربردی برای حل
برخی مشکالت ،برای یافتن راهکارهای توسعه و پیشبرد برنامه ها و یافتن راه های اصالح و بهبود امور
در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی تبدیل کرد .برای روشن تر شدن موضوع چند مثال می زنم.
مردم محل ،روستا یا شهری به خوشنامی و نیکی شهره بوده اند ،مشکالت اجتماعی وناهنجاری ها در میان آنها کمتر دیده یا گزارش می شده است ،اما از دوره ای یا مقطعی
وضعیت عوض شده و آسیب ها و مشکالت اجتماعی به آنان روی آورده است .علت یا علل
چه بوده و چه باید کرد؟ در اینجا پژوهشگر تاریخشفاهی امکان و ظرفیت آن را دارد تا با
بهره گیری از روش های تاریخشفاهی به ریشههای موضوع و فرآیند این تغییر و تبدیل احوال
اجتماعی دست یافته و راه های برون رفت از وضعیت نامطلوب را به نمایش بگذارد.
در حوزه آموزش رسمی ،مدرسه ای یا مدارس یا منطقه ای از مقطعی دچار افت شدید آموزشیشده یا با برخی مشکالت پرورشی روبهرو شدهاست .برای حل آن چه باید کرد؟ در این مورد
نیز مصاحبهگران کار آزموده و توانای تاریخشفاهی می توانند به میدان آمده ،با مرور روشمند
و هدفمند آنچه که روی داده است علت یا علل موضوع را دریافته و راه را برای حل مشکل
هموار سازند.
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آن روز به روز بد و بدتر شده ،تا آنجا که مجبور به بیکارکردن بخشی از کارگران خود و پذیرش
خسارت های متعدد گشته است .در اینجا نیز مصاحبه گر تاریخشفاهی با پیگیری روند و فرآیند
چنین رخدادی می تواند به کمک آمده و با روشنکردن دقیق زوایای تاریک و پنهانی که
آسیب از آن ناحیه وارد شده است ،به تشخیص علت یا علل موضوع کمک فراوانی کرده باشد.
اینها صرف ًا چند مثال ساده از کاربردهای تاریخ شفاهی غیرسیاسی در روزگاری است که
خوشبختانه این شاخه از دانش تاریخ ،بهسرعت جای خود را در میان عالقه مندان بازکرده و
مرزهای آن هرروز در حال جابهجا شدن و گسترش است.
جامعه ما امروز نیازمند بهره گیری از همه ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت است .بیاییم ظرفیت
تاریخشفاهی را نیز در خدمت توسعه و آبادانی ایران قرار دهیم و آن را به دانشی هر چه کاربردی تر
تبدیل کنیم.
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