
  
  
 

  بر تاریخ شفاهی معماري ایران اي مقدمه
  سیده میترا هاشمی

  1393چاپ اول 
  انتشارات روزبه

)، به قول مهرداد قیومی بید 1393( گذرد میبر تاریخ شفاهی معماري ایران هرچند سه سالی از انتشار آن  اي مقدمهکتاب 
معماري در جهان  تاریخ شفاهی ٔزمینه در ها کتاب معدود ازمعماري ایران و بلکه  یتاریخ شفاه ٔزمینه درهندي نخستین کتاب 

نشاط جوانی و ذهنی پخته و منضبط و دقیق و قلمی روان نوشته شده است. این نوشتار با است که به همت محققی با 
  .رسد میپژوهشی دانشگاهی توسط سیده میترا هاشمی آغاز و در قالب کتاب در انتشارات روزبه به سرانجام 

   :نویسد میاریخ شفاهی مهرداد قیومی بیدهندي در تقریظ بر کتاب دربارة ت

که تاریخ شفاهی همان گردآوري و  اند کردهگمان  اند پرداختهبسیاري از کسانی که به تاریخ شفاهی «
ثبت نوشتاري، به ثبت صوتی درآورند، به تاریخ  جاي بهثبت و ضبط خاطرات است و اگر خاطرات را 

که کار تاریخ شفاهی پرداختن به فرهنگ شفاهی است؛  اند بردههم گمان  اي عده .اند پرداختهشفاهی 
از  یک هیچو مانند اینهاست. تاریخ شفاهی  ها گویشو  ها المثل ضربو  ها افسانهیعنی به آنچه در قالب 

  اینها نیست. 
از دیرباز بر اقوال شفاهی مبتنی بوده است و  ها نامه تاریخاست. » لبان«به معناي » شفه«جمع » شفاه«

، یا از لب و دهان کسانی دیدند می، یا یافتند میگذشتگان  هاي نوشتهمورخان اخبار رویدادها را یا در 
، از ها تاریخاگر تاریخ شفاهی را به جهت شفاهی بودن منبعش بدین نام بخوانند، بسیاري از  .شنیدند می



 کند میممتاز  ها تاریخفاهی است. آنچه تاریخ شفاهی اصطالحی را از دیگر ش تاریخ، حال تابهگذشته 
  از شفاهی بودن منبع است. شچیزي بی

ارکان همۀ اقسام تاریخ است؛ تا  ترین مهممنبع ـ یعنی آنچه حاوي و حامل شواهد تاریخی است ـ از 
کردهاي دیگر در نوع منابعی است جایی که وجه ممیز برخی از انواع یا رویکردهاي تاریخ با انواع یا روی

 ها تاریخاز دیگر  جهت اینتاریخ شفاهی از . کنند مییا طرزي است که با منابع رفتار  کنند میکه اختیار 
که معطوف به منبع شفاهی است، اما نه فقط از حیث شفاهی بودن؛ بلکه از حیث اعتبار  شود میممتاز 

؛ پس همواره و در بیشتر آورند درنمیو حفظ. بیشتر شاهدانِ رویدادها مشهود خود را به قید نوشته 
 باید کاري کنیم که روزگاري که بر انسان گذشته است، روایت کثیري از شاهدان به ما نرسیده است.

ـ یعنی روایت آن دستۀ بزرگ از شاهدان رویدادها که  اند دیده ماآنچه شاهدان رویدادها در روزگار 
ـ ثبت شود و به آیندگان برسد. آنچه تاریخ شفاهی را  کنند نمییا حتی نقل  نویسند نمیشهادتشان را 

است؛ منبعی فراتر و اهتمام به فراهم آوردن منبع براي مورخان حال و آینده  کند می» تاریخ شفاهی«
. توجه تاریخ شود میزور و زر، درج  صاحبان ازرسمی، و ناگزیر متأثر  هاي تاریخاز آنچه در  تر گسترده

رسمی براي مورخان است.  هاي تاریخشفاهی معطوف به تدارك منبعی غالباً مغفول و خارج از دایرة 
نبع تاریخ شفاهی نیستند؛ بلکه فقط آن م گویند میهمۀ کسانی که سخنانی دربارة رویدادهاي تاریخی 

رویدادي را دیده  واسطه بیمستقیم و  که خود شوند میدسته از گزارشگران منبع تاریخ شفاهی شمرده 
  .)14و 13(ص»باشند

   :نویسد میتاریخ شفاهی  هاي ویژگیوي همچنین دربارة 

تاریخ شفاهی اذعان به تأثیر و مداخلۀ مورخ و مخبر در روایت است. مخبر، که شاهد  هاي ویژگیاز «
 دارد می واکه او را به سخن گفتن  است شفاهیرویداد تاریخی است، منبع تاریخ شفاهی است؛ اما مورِخ 

و  پرسد می؛ از چیزي خواهد میکه  کشاند میسویی  هب را گفتگو و دارد وامیسخن گفتن و گفتگو را به 
و برخی دیگر را  خواهد میو از مخبر توضیح  فشرد میچیز دیگر نه؛ بر برخی از مواضع سخن پا از 

و گیرد  میمخبر و مورخ شکل  بین در. خالصه اینکه تاریخ شفاهی شمارد نمیشایستۀ تأمل و تأکید 
خ شفاهی را پدید . تأکید بر اهمیت یکی از همین دو قطب است که اقسامی از تارییابد میتکوین 

  .آورد می
 تر پیچیدهافزوده شود، آن را » تاریخ شفاهی«به ترکیب » معماري«معناي لفظ گنگ و بس که هنگامی

دارد. نویسندة محترم » معماري«. پیداست که تاریخ شفاهی معماري بستگی تام به تلقی ما از کند می
که همۀ  کنیم مینجا به همین اشاره بسنده ؛ در ایاند پرداختهبه این موضوع  کفایت بهدر متن کتاب 

 واقف ودامنۀ گستردة معماري مستعد تاریخ شفاهی است. معماري فاعالنی دارد؛ از بانی و حامی 
و کارگر و اقسام مهندسان و هنرمندان دخیل در معماري. این فاعالن  گرفته، تا مهندس و معمار و بّنا

؛ یا خود هم عامل رویداد اند بودهو کسانی کارشان را شاهد  اند معماريرویداد  عاملمعماري یا فقط 
؛ اند بودهکسانی که رویدادها و زندگی جاري در بناها را شاهد  اند همچنین و هم شاهد آن. اند معماري

در آنها؛ یا  زیستن ویا رویدادهایی مربوط به مراحل گوناگون سفارش دادن و طراحی و ساختن بناها 
باشند، اهمیت  تر سال کهن. هرچه این منابعِ زنده اند دیدهن بناها و تخریب آنها را متروك و ویران شد



شاهد رویدادهایی از  ایشان: نخست به این دلیل که بسیاري از شود میمعماري بیشتر  تاریخآنها براي 
شان بیش و دیگر اینکه ای که دیگر از دسترس ما دور است؛اند  بودهایران  مدرن نابقایاي سنت معماري 

  ).15و14(ص »اند نابودي درخطراز دیگر منابع 
  

و ضرورت و پیشینۀ فصل به تعریف، فواید  سهدو بخش تنظیم شده؛ بخش اول، تاریخ شفاهی در نظر در  این کتاب در
. بخش دوم بنام تاریخ شفاهی معماري ایران در عمل، در سه فصل به گردآوري اطالعات، پردازش و پردازد میتاریخ شفاهی 

  .پردازد میبایگانی و تدوین و تبیین تاریخ شفاهی 

در فصل اول ضمن برشمردن تاریخ به معنی گزارش از وقایع گذشته و پژوهش در آن و تاریخ به معنی خود وقایع گذشته، 
جنس تاریخ به معنی گزارش از وقایع گذشته و پژوهش در آن است. این پژوهش تاریخی داراي سه سؤال  تاریخ شفاهی را از

هدفمند است: پرسش دربارة چیست؟ (موضوع پژوهش)، پرسش از چیست؟ (مرجع پژوهش) و پرسش براي چیست؟ (مقصد 
  پژوهش).

. اند زندهوع تاریخ شفاهی باشد که شاهدان آن هنوز موض تواند میکه وقایعی  شود میدر موضوع پژوهش به این نکته اشاره 
  :پردازد میاختالف در مقصد پژوهش  همچنین در این فصل نویسنده به نکته مهم محل

است. » خودشناسی«مقصد پژوهش تاریخی محل اختالف است. در تعاریف امروزي، مقصود تاریخ « 
 1نسان؛ نه شناخت خصوصیات شخصی.، شناخت ماهیت خویشتن است در مقام ا»خودشناسی«از مراد 

 »عبرت«مورخان مسلمان مقصد و فایدة تاریخ را کسب  ویژه بهاز سوي دیگر، مورخان گذشته 
کنونی   3گرایانۀ عمل، با رویکردهاي کردند میمراد » عبرت«آنچه مورخان مسلمان از  2.دانستند می

گفت که مقصود پژوهش تاریخی از جنس معرفت و  توان می، در حالت کلی هرروي بهمتفاوت است. 
پژوهش تاریخی  بنابراین. کنند میتعبیر » عبرت«و گاه به » خودشناسی«شناخت است که گاه از آن به 

  ).30و 29ص »(و عینی نیست 4در پی نتایج عملی 

  :شود میدر مرجع پژوهش نیز اشاره 

و امثال و  ها افسانهتاریخ شفاهی فقط به دنبال اقوال حاضران در یک واقعه یا شاهدان آن واقعه است و «
است، جزو شواهد  شده منتقلشفاهی از نسلی به نسل دیگر  صورت بهدیگر روایات دربارة روزگار دور، که 

  ).34ص»(است» سنت شفاهی«در زمره  ها روایتتاریخ شفاهی نیست. این 

و  پردازد میبه تعریف تاریخ معماري ایران نیز  براي روشن شدن موضوع تاریخ شفاهی معماري ایران ده در این فصلنویسن
  :نویسد می

است؛ پس محصول واقعۀ معماري آبادي یا  شده ساختهآباد یا بنایی  اي ویرانهطی واقعۀ معماري «
. واقعۀ ساختن و آباد کردن با اثر آن واقعه، که گوییم می» اثر معماري«ساختمانی است که به آن 

دانست.  چیز یکاین دو را ظاهر و باطن  توان می که چناندارد.  ماهوي پیونديساختمان یا آبادي است، 
موضوع تاریخ معماري باشد که آن را مظهر واقعۀ معماري بدانیم؛ یعنی  تواند میمعماري آنگاه  اثر



ه معماري آن خبر گیرد، پرسش تاریخ معماري است. برخی هر تأملی در پرسش از معماري، اگر از واقع
درست نیست؛ چون این آثار  رویکردي چنیناما  نامند می» تاریخ معماري«آثار معماري گذشته را 

نقد آثار هنري یا نقد  ها حوزهدیگر نیز باشد. مثالً یکی از این  هاي حوزهموضوع مطالعۀ بسیاري  تواند می
؛ خواه کند میت. نقد هنر معموًال آثار گذشته را بر پایۀ امتیازات زیبایی شناسانه مطالعه معماري اس

تاریخ معماري، نقد معماري، و  چون هایی شاخه 5موضوع این مطالعه آثار گذشته باشد یا آثار معاصر.
  6.کنند میتئوري معماري متمایز از یکدیگرند؛ اگرچه گاه به هم گرایش پیدا 

در  ها جايموضوع تاریخ معماري واقعۀ معماري است؛ یعنی واقعۀ ساخته و آبادان شدن ، هرروي به
و آن را محدود به بخشی از وقایع  نهد مینیز فصلی مکانی بر این وقایع » تاریخ معماري ایران«گذشته. 

از  توان میکه در محدودة ایران فرهنگی واقع شده است. در تاریخ معماري،  کند میمعماري گذشته 
معمار، علوم و فنونی از عامالن واقعه پرسید: از خیال  توان میوجوه مختلف واقعۀ معماري پرسید. مثالً 

، تعلقات اجتماعی و صنفی، ابزارها و فنون کار، و هر وخوي خلقکه نزد اوست و شیوة تعّلم، نفس و 
ّنا، طیان، ناوه کش، گچ آنچه روشنگر وجهی از واقعۀ معماري است. در واقعۀ معماري، کسانی چون ب

آنها نیز   7.اند کرده کار، کاشی ساز و کاشی تراش، مقرنس بند، نقاش و مانند اینها نیز با معمار همکاري
از عمل و نقش ایشان  توان می. اند داشته، ولو اینکه نقشی جزئی در آن اند معماريواقعۀ  عامالن شماردر 

 8.اند داشتهرمایان نیز همواره نقشی بنیادین در کار معماري در واقعۀ معماري پرسید. حامیان یا کارف
پرسید که واقعۀ  9از سیاقی توان میماري سؤال کرد. از کیستی و تأثیر ایشان در واقعۀ معتوان  می

 آنگاهاز جاي و گاه وقوع واقعه و اینکه چرا واقعه در آن جاي و در  معماري در آن روي داده است؛
از چند و  توان میاز محصول واقعۀ معماري،یعنی اثر معماري، پرسید.  توان میرویداده است. همچنین 

چون اثر پرسش کرد و اینکه چرا و چگونه آن اثر چندان و چنان شد. در تاریخ معماري، همچنین 
، بنابراین. از غایت واقعۀ معماري پرسید. مقصود از ساختن هر جاي، سکونت مردم در آن است توان می

هر جا، روشنگر وجهی از واقعۀ ساخته و آبادان شدن آن جاي  در مردمانشناخت وضعیت سکونت 
  است.

  مرجع پژوهش تاریخ معماري
وقایع معماري نیز همچون دیگر وقایع تاریخی در گذشته به انجام رسیده است و ما امروز فقط در قالب 

باقی، با آن رو در روییم. پس مرجع پژوهش تاریخ معماري نیز همچون هر پژوهش  شواهد آثار و
تاریخی، شواهدي است که از وقایع گذشته باقیمانده است. شواهد باقی از وقایع معماري گذشته از سه 

  گونه است:
ابزارها و  بنا است. افزون بر این، یا آباديآن اثر معماري، یعنی  ترین بنیاديکه  مادي شواهدنخست، 

اشیا و مانند آن نیز در شمار شواهد مادي است. اثر معماري محصول واقعۀ معماري و به همین 
معماري از حیث  اما بسیاري از آثار 10.استو نخستین مرجع براي شناخت آن  ترین مهممناسبت، 

ه در اصل بوده، متفاوت . عملکرد و کیفیت و شیوة زندگی در آنها نیز، با آنچاند کردهکالبدي تغییر بسیار 
که  اند آن براما مورخان امروز  کردند میاست. مورخان گذشته در تاریخ معماري، به اثر معماري بسنده 

گویاي همۀ وجوه واقعۀ  تنهایی بهبه سبب تغییرات روي داده در این آثار و نیز به سبب اینکه این آثار 



اري به آن بسنده کرد و باید در جستجوي دیگر در شناخت وقایع گذشتۀ معم توان نمیعمارت نیست، 
  11شواهد باقی بود.

باقی از وقایع معماري است. شواهد کتبی در کل از  شواهد ودوم، شواهد کتبی که بخشی دیگر از آثار 
. هرچند هیچ متن مکتوبی که مستقیماً دربارة معماري هاست کتیبهسه گونۀ متون و اسناد، تصاویر، و 

  12اطالعاتی دربارة معماري گذشته جست. توان میایران باشد موجود نیست، در بسیاري از متون باقی، 
مورخان معماري  شواهد شفاهی که شامل اقوال شفاهی مردم دربارة وقایع معماري گذشته است. سوم،

. مثالً نویسندگان مقاالت اند داشتهاز وقایع معماري گذشته توجه  کمتر به این بخش از شواهد باقی
در پی گسترش حدود تاریخ معماري از حیث موضوعات،  باآنکه 13»معماري نویسی تاریخبازاندیشی «

و به شواهد شفاهی اعتنایی  دانند می، منابع تاریخ معماري را آثار مادي و کتبی اند منابع، و ها نظرگاه
دربارة  ها پژوهش و جدیدترین ترین جامعکه از  14تاریخ معماري چیستندارند. همچنین نویسندة کتاب 

در  که چنانتاریخ معماري است، اگرچه متوجه اهمیت منابع شفاهی است، شناخت درستی از آن ندارد. 
، و ها حساب صورت، ها نقشهر قراردادها، مکاتبات، ، در کناشمارد برمیفهرستی که از منابع تاریخ معماري 

جنس پژوهش و خود  غافل از اینکه تاریخ شفاهی از15؛برد مینیز نام » تاریخ شفاهی«مانند آن از 
  16است.» شواهد شفاهی«مبتنی بر 

  مقصد پژوهش تاریخ معماري
به جاهاي  تواند می، شود میآباد کردن آغاز  که با پرسش دربارة رویداد ساختن یا پژوهش تاریخ معماري

چنان از هم دوري گزینند که دیگر زیر یک شاخه به  توانند میگوناگونی بیانجامد. این جاهاي گوناگون 
  نام تاریخ معماري گرد هم نیایند.

 سوي از وبراي شناخت مقصد پژوهش تاریخ معماري، شناخت کیستی پژوهشگر با تاریخ مرتبط است 
باید  وجهی مورخ است و از وجهی آشنا با معماري. این هر دو از نیزمعماري  با معماري. پس مورخ دیگر

  به تنهایی کافی است و نه معمار بودن. نبا هم باشد؛ نه مورخ بود
پژوهشگر تاریخ معماري آشنا با معماري است. مراد از آشنایی با معماري، آشنایی با علم و عمل معماري 

آثار معماري که هر کس با آن سر و کار دارد. براي مورخ معماري، آشنایی با معماري الزم است؛ نه فقط 
؛ چرا که فقط به اند رفتهاست اما کافی نیست. چه بسا معمارانی که در شناخت معماري گذشته به خطا 

ه حمل از امروز است به تمامی بر گذشت که راو آنچه  اند کردهمعمارانۀ خویش بسنده  هاي توانایی
، بلکه مشکالت را دو چندان اند نکرده. به همین روي، تنها کمکی به شناخت وقایع گذشته اند کرده
  17.اند کرده

کافی نیست؛ چه  تنهایی بهمورخ است؛ اما مورخ بودن نیز  پرسد می، آنکه از تاریخ معماري از سوي دیگر
 ازم حکم شواهدي باألع این آثار 18هستند.» فنون معماري«همۀ مورخان کم و بیش متوجه آثار و حتی 

 آثار گاهرا دارد و باألخص حکم مکان وقوع وقایع را. پس مورخان به آثار معماري توجه دارند و  گذشته
شاخۀ تاریخ  مثالً پژوهشگر 19است.معماري بر جاي مانده از گذشته در زمرة شواهد اصلی نزد مورخ 

متوجه آثار باقی از  21یا پژوهشگر شاخۀ تاریخ ادیان  متوجه آثار باقی از قالع نظامی است؛ 20نظامی
متوجه آثار معماري است چرا که آنها را از مظاهر  22معابد ادیان مختلف است، یا مورخ تاریخ فرهنگی

مورخ تاریخ سیاسی یا اقتصادي یا اجتماعی نیز از وجهی متوجه آثار معماري گذشته  .داند میفرهنگ 



علوم انسانی  هاي شاخهدیگر دانشمندان  به همین ترتیب، 23.اند خویشهستند و هر یک در پی مقصود 
  به آثار معماي گذشته رجوع کنند. توانند میو حتی علوم طبیعی نیز 

از این دو  یک کدامبنابراین، مورخ معماري هم مورخ است و هم با معماري مأنوس است. بسته به اینکه 
وجه غالب باشد، مقصود مورخ معماري از پژوهش تاریخ معماري قدري متفاوت است. مورخ معماري از 

  متمایز است.این وجه که آشنا با معماري است، از دیگر مورخانی که به معماري گذشته نظر دارند، 
گفت که مقصود کلی مورخ معماري از پرسش دربارة  توان میآنچه دربارة معنی معماري گفتیم،  پایه بر

واقعه معماري و رجوع به آثار آن، شناخت علم و عمل معماري است. رسیدن به این مقصود کلی، 
در پی رسیدن به  نتوا میمستلزم گذشتن از مقاصد جزئی دیگر است. در هر پژوهش تاریخ معماري، 

در پی شناخت علم و  توان مییکی از این مقاصد بود. مثالً در پرسش از ساختن یک بنا، در حالت کلی 
عمل معماري بود و در حالت جزئی، در پی شناخت مقاصد جزئی دیگري چون زمان و مکان واقعه، آثار 

مقاصد جزئی در کنار یکدیگر،  باقی از آن، یا زندگی و احوال معمار. فقط از طریق گرد آمدن این
. در این راه، نه خود مقصد به تنهایی، بلکه نسبت درست هر جزء با یافت دستبه مقصد کلی  توان می

  اجزاي دیگر و با کل اهمیت دارد.
در  هایی گرایششناخت علم و عمل معماري به معنی گرته برداري و تقلیدهاي شکلی نیست. چنین 

رایج بود. در این دوران، تاریخ معماري در خدمت طراحی معماري و جزئی از میانۀ سدة بیستم، بسیار 
غنی از صور و اشکال مربوط به آثار  اي گنجینهفایدة تاریخ معماري این بود که  ترین مهمآن بود. 

معماري قدیم و جدید را گرد آورد و در اختیار معماران بگذارد تا در راحی از آن یاري بگیرند. این 
در فرایند  تري پیچیدهتأثیرات  گاه و شد میمنجر  گرایانه عملگاه به رویکردهاي سطحی و  توجهات

 آنکه بیشناخت علم و عمل معماري در این نوشتار، کسب معرفت است؛ مقصود از  24طراحی داشت.
هیچ فایدة مستقیم عملی بر آن  مرتبط باشد. البته برخی مورخان معماري انحصار مقصود تاریخ 

که تاریخ معماري راه فهم بخشی از آثار و افعال  اند آن برو  پذیرند نمیمعماري به شناخت معماري را 
  ).43ـ  39ص»(ابداز انسان دست ی تر بنیادینتی تا دوشادوش تاریخ، به شناخ کند میانسانی را هموار 

  :نویسد میو باالخره در تعریف تاریخ شفاهی معماري ایران 
موضوع پژوهش تاریخ شفاهی معماري ایران بخشی از وقایع معماري گذشته است که در محدودة «

. مرجع پژوهش تاریخ شفاهی معماري اند زندهایران فرهنگی روي داده و شاهدان و عامالن آن هنوز 
از جمله عامالن وقایع معماري،  شفاهی عامالن و شاهدان وقایع معماري گذشته است.اقوال  ایران

حامیان و کارفرمایان واقعه و نیز معمار و همکاران او در کار معماري هستند. شاهدان وقایع نیز همۀ 
توان  میو از آن اطالعاتی دارند. در تاریخ شفاهی معماري  اند بودهکسانی اند که در حین وقوع آن حاضر 

ال ایشان، از واقعۀ معماري خبر گرفت. مقصد پژوهش تاریخ شفاهی به ایشان رجوع کرد و در اقو
معماري ایران شناخت علم و عمل معماري است. بنابراین تاریخ شفاهی معماري ایران پژوهشی است 

آن، و مقصود آن دربارة بخشی از وقایع گذشتۀ معماري ایران، بر پایۀ اقوال شفاهی شاهدان و عامالن 
  ).44ص»(معماري است شناخت



 برو از دو پایه تاریخ یعنی شاهد و تفسیر و نقش مورخ که  شود میفصل دوم به فواید و ضرورت تاریخ شفاهی پرداخته در 
نادرست از  هاي برداشتدر مورد  .شود میتوجه بیشتر به یکی از این دو پایه سبب اختالف در اصحاب تاریخ شفاهی  اساس

  :خوانیم میتاریخ شفاهی 
شاهد یا سند براي تدوین تاریخ و در  اي گونهرا » تاریخ شفاهی«در یکی از تعاریف رایج اما نادرست، «

  . دانند میزمرة دیگر اسناد تاریخی مانند اسناد مکتوب و اشیا و ابنیه و مانند آن 
؛ چنین کاهد می، یعنی شاهد شفاهی، فرو این برداشت تاریخ شفاهی را تا سطح یکی از ملزومات آن

» شناسی سکه«را » سکه«و » شناسی نسخه«را » نسخه«مانند آن است که » تاریخ شفاهی«تلقی از 
   گوییم.

سند « ،25»قول شفاهی« جاي به، »تاریخ شفاهی«این دست تعاریف گاه، ناشی از کاربرد اشتباه لفظ 
تاریخ شفاهی  اما گاه برآمده از دیدگاهی خاص دربارة ماهیت است. 27»منبع شفاهی«یا  26» شفاهی

است که کار تاریخ  آن برو  داند میتاریخی  هاي پژوهشدیگر  28»مادة خام«را » تاریخ شفاهی«است که 
تاریخ «از این دیدگاه  به همین روي، 29نه تدوین تاریخ. ؛انجامد می شواهد شفاهیشفاهی به تولید 

محصول کار  نظران صاحباین دیدگاه، بسیاري از  برابر درداللت دارد. » شواهد شفاهی«بر » شفاهی
در  30و بر نقش فعال مورخ شفاهی دانند می، بلکه خود تاریخ تاریخیتاریخ شفاهی را نه مادة خام 

   .کنند میپیدایش شاهد شفاهی و همچنین گزینش و تفسیر راوي تأکید 
براي گردآوري اطالعات  32»فن«یا  31»روش« اي گونهشفاهی را  در برخی دیگر از تعاریف رایج، تاریخ

چنین تعاریفی از یکی از ملزومات تاریخ شفاهی، یعنی پرسش، غافل است. گفتیم که  .دانند میتاریخی 
سش است. یکی از وجوه تمایز ملزومات آن پر ترین مهمپژوهش تاریخی است و از  اي گونهشفاهی  تاریخ

تاریخی، همین پرسش است؛ چه همین پرسش کار تاریخ  هاي دادهاصلی پژوهش تاریخی از گردآوري 
صرف اسناد  و از این حیث با گردآوري کند میشفاهی را از آغاز تا پایان با گزینش و تفسیر همراه 

  ).50و  49»(سازد میشفاهی متفاوت 
  

فواید تاریخ شفاهی معماري ایران به یافتن شواهد جدید از وقایع معماري گذشته ایران و یا حتی تفسیرهاي جدید  مورد در
  :شود میاز وقایع معماري گذشته اشاره 

معماي اقلیت حاکم بر جامعه و  هاي شیوهتاریخ معماري توجه به آثار و  هاي کاستی ترین بزرگیکی از «
، اسناد و متونی که مستقیماً به معماري اختصاص داشته سوي یکه است. از غفلت از اکثریت مردم جامع

باشد نادر است و از دیگر سو، بسیاري از آنها فقط از اوضاع و احوال وقایع و آثار معماري طبقات حاکم 
معماري و ابنیۀ مردم عادي جامعه در آن نشانی هست. افزون بر این،  هاي شیوهو کمتر از  گوید می

شهرهاي بزرگ،  خصوص بهکتبی باقی از وقایع معماري گذشته معموًال منحصر به جوامع شهري،  شواهد
کوچک در آن یافت. بخشی از  هاي آباديو  شهرهااثري از جوامع روستایی یا  توان میاست و کمتر 

این  در تاریخ مکتوم مانده است؛ از عمد بهوقایع معماري نیز همچون بسیاري از دیگر وقایع گذشته، 
قومی. بالتبع دربارة وقایع معماري  هاي اقلیتدینی یا برخی  هاي اقلیتجمله است وقایع مربوط به 

ایشان نیز کمتر ذکري در تواریخ رسمی هست. پس آنچه در تاریخ معماري یا متون مرتبط آمده است، 
از وقایع معماري  اي عمدهوقایع معماري بخشی کوچک از جامعه است و تاریخ معماري همواره از بخش 



راه پرداختن به این بخش از وقایع مغفول معماري  تواند میغافل بوده است. تاریخ شفاهی معماري 
گذشته را هموار کند؛ از جمله اوضاع و احوال وقایع و آثار معماري مردم عادي جامعه، طبقات فرودست 

  ).61و  60ص»(و اقلیت جامعه، و شهرها و روستاهاي کوچک
  
خ شفاهی، گزینش و تفسیر و استنتاج فقط از آن مورخ نیست، بلکه سازندگان گذشته نیز در تاری«

که راوي داستان خویش باشند. برکات این رویکرد به تاریخ شفاهی در تاریخ  یابند میمجال آن را 
  معماري دو چیز است: 

یخ شفاهی معماري که در پس وقایع معماري گذشته بوده است. تار اي اندیشهنخست، دست یافتن به 
تا او که واقعۀ ساختن، تجدید عمارت جایی، یا ویرانی بنایی و ساختن بناي جدید  کند میمجالی فراهم 

که هرچه  کوشد می، ناگزیر از علل آن نیز بگوید. مورخ شفاهی معماري کند میبر جاي آن را روایت 
استقبال  راوي هاي تحلیلبب، از بیشتر به این اندیشۀ نهان در پسِ افعال دست یابد و به همین س

  .کند می
دوم اینکه، تاریخ شفاهی معماري مجالی است که مورخ از مقام عالمانۀ خویش پایین بیاید، در کنار 

، به وقایع معماري گذشته نگاه کند. این ایشانبایستد، و از دیدگاه  اند زیستهکه در گذشته  ها همان
، که تاریخ اي عجوالنه. اسباب چنین احکام شود میرویکرد مانع از تحسین یا تحقیر عجوالنۀ گذشته 

معماري نیز بسیار به آن دچار است، حمل اوضاع کنونی به گذشته است؛ چه ما از پیش چنین 
  .نگریم می، به گذشته چیزهایی در ذهن داریم و با همان و در جستجوي همان

؛ چه بسیاري از ما گشاید می، ایم بودهاز آن غافل  تاکنوناز سوي دیگر، این رویکرد چشم ما را بر آنچه 
. کنیم میدر جستجوي وقایع معماري گذشته، فقط به آنچه در عالم بیرون روي داده است بسنده 

ون دانست. معماري به تعبیري، هرگونه معماري را فقط منحصر به عالم عین و بیر توان نمی آنکه حال
آن از دیدة مورخ  تبع بهاز وقایع معماري عینی نیست، و  پس بخشی 33تصرف ذهنی در مکان است.

به همین روي، اگر  جست. توان می. این دست وقایع را فقط در عالم ذهن مردم ماند میبیگانه، پنهان 
 تر ژرف، دست یافتن به شناختی اند ساختهکه آن را  باشد ها همانگزینش و تفسیر وقایع گذشته از آنِ 

  .)62و  61ص»(از وقایع گذشتۀ معماري ایران ممکن خواهد شد
  

  و باالخره در فصل دوم در باب ضرورت تاریخ شفاهی معماري ایران آمده است:
تاریخ شفاهی معماري با قیدي زمانی همراه است و در آن فقط وقایع معاصر معماري موضوعیت دارد. «

از معماري سنتی و مدرن.  اعمتاریخ شفاهی معماري راهی است براي شناخت وقایع معاصر معماري، 
؛ تاریخ با تاریخ شفاهی دانست ارتباط بیپیشاپیش  توان نمیهرچند که وقایع قدیم معماري را نیز 

  باقی از وقایع قدیم معماري. هاي نشانهبازیابی و حفظ شفاهی معماري راهی است براي 
آن را به آینده موکول کرد. زیرا منابع  توان نمیپرداختن به تاریخ شفاهی معماري ضروري است و 

همیشه از شفاهی عمري به درازاي عمر یک انسان دارند و اگر امروز به آن نپردازیم، این فرصت براي 
  ).68ص»(از این وقایع سراغ گرفت اي عمدهاز بخش  توان نمیدست خواهد رفت و دیگر 

  



پژوهش که داراي مبانی، منابع و  اي گونهو تاریخ شفاهی را  پردازد میدر فصل سوم نویسنده به پیشینۀ تاریخ شفاهی 
فرمانروایان،  فقط نهبه تاریخ همۀ اقشار جامعه است. توجه  آغازشدهکه از دوران معاصر  نامد میخاص خودش است  هاي روش
سنت شفاهی به فرهنگ عامه،  یابی راه(ولتر) توجه جریان رمانتیسیسم اروپا به سنت شفاهی،  نگاري تاریخجدید  هاي شیوه

نوپایی چون انسان شناسی و در ادبیات  هاي رشتهمطالعات میدانی سده نوزدهم در مطالعات اقتصادي و جامعه شناسی، ظهور 
نیز توجه بسیاري از نویسندگان همچون دیکنز و اورول سبب اهمیت یافتن شواهد شفاهی شده اما تاریخ شفاهی در میانه سده 

هی دید آمد و مشهور است پرفسور آلن نو نیز استاد دانشگاه کلمبیا را آغازگر تاریخ شفایستم با اختراع دستگاه ضبط صدا پب
  .دانند می

  :خوانیم میدر کتاب 
 اي پیشینه، اما با استفاده از منابع شفاهی در تاریخ نویسی آمد پدیدتاریخ شفاهی در دوران معاصر «

بیشتر و در برخی کمتر بود. ها  دورهبسیار طوالنی دارد؛ اگرچه اقبال مورخان به این منابع در برخی 
زة تاریخ سیاسی و نظامی مطرح بود و به وقایع زندگی تاریخ شفاهی در بدو پیدایش، بیشتر در حو

تاریخی، همچون تاریخ هنر و معماري، و  هاي شاخهسرشناس اختصاص داشت. توجه به دیگر  هاي چهره
سازندگان وقایع گذشته نو است. توجه به ذهنیت  اي پدیدهنیز وقایع زندگی مردم عادي در این عرصه، 

اخیر است. تاریخ شفاهی در تاریخ  هاي سالشفاهی نیز مربوط به و یافتن تفسیر ایشان در تاریخ 
موجود با عنوان  هاي پژوهشپربار و منسجم ندارد. بیشتر  اي پیشینهمعماري و تاریخ معماري ایران 

ایشان است.  هاي گفتهدربارة زندگی و آثار معماران دوران معاصر و بر پایۀ » تاریخ شفاهی معماري«
مردم عادي و دربارة آثار قدیم معماري  هاي گفتهنیز در حوزة تاریخ محلی و بر پایۀ  هایی پژوهشمعدود 

  ).58ص»(پدید آمده است
  

به گردآوري اطالعات و روش معمول آن در این مرحله از تاریخ شفاهی یعنی مصاحبه،  4در بخش دوم کتاب در فصل 
. شود می، ملزومات مصاحبه، زمان و مکان مصاحبه پرداخته ها پرسشچگونگی هدایت مصاحبه، آداب مصاحبه، چگونگی بیان 

  موضوع آمده است: بندي جمعدر 
تاریخ شفاهی در گذر  نظران صاحبآنچه را که دربارة آداب و ملزومات مصاحبه برشمردیم، ثمرة تجربۀ «

وجه باشیم سالیان است. اما در به کار بستن این اصول در تاریخ شفاهی معماري ایران، باید همواره مت
آن را در بند قواعد از پیش معین درآورد؛  توان میاست انسانی. پس دشوار  اي رابطهکه مصاحبه 

را نادیده گرفت؛ و تجربۀ یک رابطه را به دیگر روابط تعمیم داد. مورخی در هنگام مصاحبه  ها تفاوت
به  هرکجاکسب کرده باشد و آن را در  هایی مهارتموفق است که هنر مصاحبت را بداند؛ نه اینکه فقط 

  ).126ص»(کار گیرد
  

گوناگون پردازش در تاریخ شفاهی و انواع بایگانی تاریخ شفاهی یعنی تحریر  هاي شیوهدر فصل پنجم پردازش و بایگانی به 
 ال) بایگانی غیر رقومی، بایگانی رقومی (بایگانی دیجیتنویسی فهرستو  سازي نمایه، نویسی چکیدهتحریر،  آدابزبان، مسائل و 

  .شود میکاغذي) و مسائل و شیوه بایگانی شواهد شفاهی پرداخته  هاي نسخه(نوارهاي صوتی یا 



. اعتبار شواهد شفاهی (مخبر، مورخ، سند)، تدوین تاریخ شود میتدوین و تبیین پژوهش تاریخی پرداخته  به ششمدر فصل 
انتشار تاریخ شفاهی (کتبی،  هاي رسانهشیوه ارجاع به شواهد شفاهی،  و مخبر، مورخ مشتركشفاهی، روایت مورخ، روایت 

  .شود میو مسائل حقوقی در این فصل بررسی  ها پژوهشصوتی، ترکیبی)، استفاده از شواهد و روش تاریخ شفاهی در دیگر 
  

، بلکه براي پژوهشگران تاریخ در دیگر آید میگان تاریخ معماري ایران دپژوهن این کتاب نه فقط به کار اندیشمندان و
  نیز منبعی عمیق است. ها رشته و ها حوزه
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