
دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 1
38

چکیده:  

تاريخ شفاهي با ماهيت بني رشته اي در دهه هاي اخري در محافل 

نقش  شفاهي  تاريخ  است.  كرده  پيدا  گسرتش  جهان  علمي 

تاریخ معارص  تاریخ نگاری دارد. در حوزه پژوهشی  مکمل در 

و  تاریخ  شفاهی  روش  به  اخیر  نیم قرن  تحوالت  واکاوی  ایران 

سیاسی،  تحوالت  در  مشارکت کنندگان  و  مطلعان  با  مصاحبه 

این مقطع  تاریخ  اندیشی  باز  راهگشای  اقتصادی  و  اجتامعی 

است. در این مقاله با انطباق تاریخ  شفاهی بر تحقیق کیفی 

به چگونگی تحلیل مکامله داده های شفاهی و روش شناسی آن 

در داده های تولید شده پرداخته می شود. در تحليل گفتامن و 

ارتباط آن با تاریخ شفاهی از این منظر که گفتامن ها تاريخي 

هستند و تنها مي توانند در رابطه با بسرت خودشان درك شوند 

به اصول نظری تحلیل گفتامن و فعالیت هایی این عرصه توجه 

منوده و به برخی ابهامات حوزه تاریخ شفاهی از نگاه محققان 

در زمینه اعتبار و روایی مصاحبه ها و سندیت آن پاسخ داده 

شده است.

کلیدواژه ها:  

تاریخ  شفاهی، روش شناسی تحلیل مکامله، تحلیل گفتامن، اعتبار و سندیت
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  ژ

روش شناسی تحليل مكامله، تحلیل گفتامن و اعتبار یابی

در تاریخ شفاهی

فایزه توكلی1

مقدمه 
آتش  دور  روزانه  کارهاي  از  فراغت  اوقات  در  که  بودند  مردمي  تاریخ  گویندگان  اولین 
مي نشستند و از تجربیات خود و خاطرات پدرانشان تا جایي که به خاطر داشتند، مي گفتند. این 
تنها راه انتقال و حفظ تاریخ بود. در بسیاري از تمدن ها گویندگان تاریخ مقام باالیي داشته اند. 
بسیاري از مهم ترین منابع تاریخي به این شیوه نگارش یافته اند. یادآوري این نكته مهم است 
که تاریخ چیست. تاریخ فقط آن چیزي نیست که در مكتوبات، نامه ها یا کتاب ها پیدا مي شود، 
بلكه تاریخ در خاطر و ذهن افرادي است که شاهد اتفاقاتي در مقطع تاریخي مهم از زندگي شان 
داستان  اغلب  تاریخي  مكتوبات  داشتند.  تحوالت شرکت  متن  در  مستقیم  خود  یا  و  بوده اند 
فاتحان و قدرتمندان تاریخ است، نه زیردستان و ضعیفان. قلم همیشه در دست قدرت بوده 
است، به همین علت اطالعات کمي در مورد زندگي بردگان، کارگران، کشاورزان،... و زنان و 

روحانیان موجود است«.)1(
در تاریخ معاصر کشورها، نقش طبقات مردم در دوره هاي استقالل خواهي و استعمار زدایي 
و انقالب هاي مردمي و مبارز انكار ناپذیر مي باشد. جریانات مداخله گر در حوادث تاریخ معاصر را 
که گاهي به غلط، مسائلي کم اهمیت و حاشیه اي تلقي مي شوند، با رویكرد کیفی تاریخ شفاهي 
)oral history( ثبت و ضبط مي شود. تاریخ شفاهي با ماهیت میان رشته اي در دهه هاي اخیر 

در محافل علمي جهان گسترش پیدا کرده است.

1. پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ، 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی.

 Email: faezehtavakoli@yhoo.com
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تعاریف متعددی از تاریخ شفاهی ارائه شده است که در جمع بندی تعاریف تاریخ شفاهی 
مفهوم آن عبارت از : 

»تاریخ شفاهي، نوعي تحقیق کیفي با ماهیت بین رشته اي است که از طریق تعامل دو 
سویه بین مصاحبه گر و مصاحبه  شونده، ضبط و ثبت مي شود. این روش، مكمل تاریخ نگاری 
است و در آن تمامي اقشار جامعه که در تحوالت تاریخي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي و 
فرهنگي نقش دارند در تكمیل داده هاي تاریخي با خلق تصویر و صداي زنده و همراه نمودن 
ارائه مستند و هم زمان  با  تاریخي و به مردم  بازنگري تحوالت  اسناد موجود به مورخین در 
روایت ها و تصاویر در گسترۀ جامعۀ اطالعاتي معاصر پاسخ مي دهند«.)تعریف نویسنده از کتاب 

زیر چاپش با عنوان مبانی نظری تاریخ شفاهی(.
در این تعریف روش تحقیق در تاریخ شفاهي از نوع تحقیق کیفي ذکر شده زیرا: 

»تحقیق کیفي عبارت است از یک شیوه ذهني1 که براي توصیف تجربیات زندگي و معني 
بخشیدن به آن ها به کار مي رود. از آنجایي که بسیاري از ابعاد وجودي انسان و جنبه هاي 
زندگي، با ابزارهاي کمي و با استفاده از دانش تجربي قابل شناسایي و اندازه گیري نبوده است. 
در این روش توجه به تجربیات انسان هاي شرکت کننده در مطالعه توجه بر روي جنبه هاي 
این  تا  و مي کوشند  دارند  تأکید  انسان  تجربیات  فردي  و   )Holistic( جانبه  دینامیک، همه 
ابعاد را به طور کامل در متن و شرایط و از دیدگاه افرادي که آن ها را تجربه کرده اند در نظر 

بگیرند«.)2( 
و  مصاحبه شونده  و  مصاحبه گر  نقش  بر  و  است  کار ضبط صوت  ابزار  تاریخ  شفاهی،  در 
تعامالت آن دو در شكل گیري و ثبت این نوع وقایع نگاري تأکید گردیده است. در تاریخ نگاری 
جامعه  بنا بر  تاریخ  شفاهی  در  اما  است  بوده  مكتوب  اسناد  و  نوشتار  بر  تاکید  تاکنون  معاصر 
تكمیل  در  آن  هم زمان  پخش  و  تحوالت  در  درگیر  انسان های  گفتارهای  کنونی  اطالعاتی 
تاریخنگاری  در  تاریخی،جایگاه خاصی  تحوالت  ثبت  غنای  بر  تنهایی  به  موارد  برخی  در  و 
تاریخ شفاهي شامل تحوالت بخش هاي مختلف سیاسي،  ایجاد کرده است. هم چنین حوزه 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و دامنۀ تحقیق کیفي در تاریخ شفاهي شامل تمامي اقشار 
نوع  این  کارکرد  کنوني  اطالعاتي  جامعه  حوزه  در  هم چنین  مي باشد.  گوناگون  حوزه هاي  و 
تاریخ نگاري دو نتیجه مهم در بر خواهد داشت، یكي آنكه مورخ در تاریخ معاصر با ضبط صدا 
و تصویر مصاحبه شوندگان با امكانات فناوري کنوني آرشیوي از مصاحبه ها را مي تواند در اختیار 
جامعه جهاني قرار دهد و به گونه اي تاریخ در حوزه برون جامعه اي مستقیم عرض اندام نماید و 
از طرفي مخاطبان به سهولت با رجوع به بخش مصاحبه ها و با مشاهده اسنادی که ارائه شده 

است مي توانند از امكانات اطالعاتي آن استفاده نمایند. 1.  Subjective
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تحليل مکالمه در تاریخ  شفاهی 
هدف  است.  مهم  بسیار  تاریخ  شفاهی  مصاحبه  داده هاي  تحلیل  براي  مكالمه  تحلیل  روش 
که  است  مردمي-  روش شناسي  منظر  -از  تولیدي  رویه هاي  و  اصول  یافتن  مكالمه  تحلیل 
مشارکت کنندگان در تاریخ  شفاهی در هنگام مصاحبه باز تولید می نمایند و ساختار و نظم خاصی 
را در موقعیت هاي ارتباطي به کار مي گیرند. بنابراین، هدف کشف »ماشیني« است که موتور 
محرکه آن مردم است. از این نظر، با ذکر وقایعی که در آن شرکت داشتند خود را در قالب 
مكالمه و گفتگو نشان  می دهند. با جستجوي دانش مشارکت کنندگان دربارۀ رویدادهاي زندگي 
روزمره، تحلیل مكالمه در تالش است کشف کند که چه طور ابعاد خاصي از مكالمه از طرف 

خود گویندگان درک مي شوند. 
در دهۀ 1960 و 1970 روش تحلیل مكالمه توسط هاروي ساک بسط پیدا کرد. 

یكي از مهم ترین مباني نظري تحلیل مكالمه آن است که »تحلیل مكالمه به تحلیل متون 
گفتاري در موقعیت هاي طبیعي توجه دارد نه در محیط آزمایشگاهي. در این روش، متن چون 

یک محصول تعاملي و نتیجۀ تفسیر هاي متقابل الگوها در یک مكالمه دیده مي شود«.)3(
از آنجا که در تاریخ  شفاهی مدل گوینده  ـ شنونده و تعامل دو سویه همواره شكل می گیرد 
تحلیل مكالمه بسیار اهمیت دارد. زبان رکن اساسی تولید داده های شفاهی است و به عنوان 

رابطه یا واسطۀ جهان اجتماعي بسیار مهم است.)4(
پرداخته و درک »از  تولید و سازمان دهي موقعیت  یافتۀ گفتگو  به مطالعۀ  تحلیل مكالمه 
پایین به باال1«، چگونگي تأثیر بستر بر تولید واقعیت از سوي مشارکت کنندگان یا »گفتگو ـ در 

ـ تعامل2« را مد نظر قرار مي دهد.)5(

روش شناسی تحليل مکالمه در تاریخ شفاهی
در روش تحلیل مكالمه تاریخ  شفاهی، تأکید بر داده هاي متني- گفتگویي تولید شده داده های 

مصاحبه است که در آن مراحل زیر پیشنهاد مي شود:  
یک -  از  مي تواند  متن  این  کنید.  انتخاب  را  گفتگو  یا  مكالمه  متن  مكالمه:  متن  تعیین 

گفتگوي تلفني تا متن گفتگوي موجود مصاحبه ها در زمان های متفاوت باشد.
تعیین واحد مطالعه: مانند تحلیل موضوعي، روایتي و نظایر آن، واحد تحلیل را مشخص - 

کنید. واحد مذکور مي تواند کلمه، جمله، پاراگراف یا زنجیرۀ گفتگو باشد.
شناسایي منطق حاکم بر گفتگو: زنجیرۀ گفتگو، آغاز و اتمام مكالمه و دیگر ابعاد خاص - 

مكالمه را مد نظر قرار دهید.
تحلیل و تفسیر نهایي: ارتباط بین ابعاد و محتواهاي متن مكالمه را تحلیل و تفسیر کنید. - 

1.  Up Bottom
2.  Talk – In Interzction
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در تحلیل مكالمه به نكات مهم زیر باید توجه کرد:  
متن مكالمه  در بر گیرندۀ چه معنایي، مفاهیم و اهدافي است؟ - 
از کجا آغاز و به کجا ختم شده است؟ - 
چه داده هایي بین دو کنشگر رد و بدل شده است؟- 
زنجیرۀ تعاملي و گفتاري مكالمه چیست؟- 

نکته هاي روش شناختي در تحليل مکالمه
روش و انجام1: در تحلیل مكالمه تاریخ  شفاهی، شناسایي و درک این امر بسیار مهم است که 
مشارکت کننده گان چگونه اطالعات و معاني را ارائه مي دهند و این که آن ها چه طور از زبان 

به عنوان یک منبع استفاده مي کنند.)6(
شاخص بندي2: زندگي اجتماعي و فعالیت هاي روزمرۀ عملي از طریق کاربرد موقعیتي و 
بسترمند طبیعي زبان صورت مي گیرند. از منظر روش شناسي مردمي، شاخص بندي در زبان 
نمایانگر آن است که معنا های تولید شده به طور بسترمند، تعاملي و اجتماعي در موقعیت هاي 

محلي از طریق کنش عملي اعضا تولید مي شود.
باز اندیشي3: باز اندیشي به معناي تحلیلي آن شیوه اي است که در آن سوژه و ابژه  به طور 
متقابل و در ارتباط با هم ساخته مي شوند. به معناي دیگر، باز اندیشي به شیوه اي اطالق مي شود 
که طي آن اعضا به تولید فعالیت هایي مي پردازند که خود را در راستاي آن جهت مي یابند. 
یافتن معنا در داده های مصاحبه بدین گونه می باشد که به عنوان مثال در بین شرکت کننده ها 
از شرایط خاصی  اجتماعی  نخبه های  عنوان  به  آنان  پرورش  جریان  و  کودکی  دوره  بررسی 

برخوردار بوده است.
زبان طبیعي4: در تاریخ  شفاهی، زبان به طور بسترمند، موقعیتي، گاه ناخودآگاه و براساس 
رویۀ گفتار - در- تعامل شكل مي گیرد. گفتگوهاي عادي روزمره در بین کنشگران اجتماعي 
که عمدتًا به شكل طبیعي انجام مي شوند، نمونه اي از این زبان طبیعي هستند. زبان طبیعي 
از ماهیت عمدي برخوردار است، اما اعضا آن را بدیهي و عادي مي پندارند، در حالي که منبع 
معرفتي مهمي است که ریشه در بسترهاي اجتماعي و خاطرۀ تاریخي ـ فردي دارد. هدف 

تحلیل مكالمه افشاي معاني زیرین این زبان است.)7(

1.  Practice and 
Accomplishment
2.  Indexicality
3.  Reflexivity
4.  Natural Language
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تحليل گفتمان در تاریخ  شفاهی
گفتمان مجموعه شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که منجر به وجود آمدن متن می شود. 
انجام می شود. به  متن در واقع موضوعی است که در تاریخ  شفاهی بر محور آن مصاحبه ها 
عنوان مثال: در تاریخ  شفاهی زندانیان سیاسی شاه، متن تولید شده عبارت است حضور زندانیان 
سیاسی در زندان ها و شكنجه گران و ... است و گفتمان آن دوران از بین بردن اختناق است زیرا 

هر فردی که دم از آزادی و انتقاد به حكومت داشت سر از زندان در می آورد. 
در تحلیل گفتمان1 به این نكته توجه می شود که چه طور حقایق در قالب گفتمان ها ساخته 
مي شوند و این که آیا درست هستند یا غلط. تحلیل گفتمان شیوه اي برای تحلیل داده هاي 
تاریخ  شفاهی در مصاحبه است که در آن توجه به کلمه ها، جمله ها به شیوه اي انتقادي است. 
خودجوش  شدۀ  ایجاد  متون  به  گفتمان  تحلیل  مي نامند.  گفتمان  تحلیل  را  تحلیل  نوع  این 
)مكتوب( و گفتگو )شفاهي( عالقه مند است. یعني،  »داده هاي جهان واقعي« که ویرایش و 
را  نوع تحلیل  این  بهترین مواد خام  آمده اند،  تهذیب نشده اند و در بسترهاي »عادي« پدید 

فراهم مي آورند. 
در رویكرد تاریخ نگاری تاریخ  شفاهی یكی از بحث های چالش بر انگیز نهادهایی هستند 
که در قدرت نقش دارند و همان آن ها از متولیان این رویكرد تاریخ نگاری می باشند. تحلیل 
گفتمان انتقادي هم به قدرت در درون گفتمان و هم به تأثیر قدرت روي گفتمان توجه دارد 

زیرا روابط قدرت با گفتمان ارتباط دارد.)8(
جامعه و فرهنگ به طور دیالكتیک با گفتمان در رابطه هستند: جامعه و فرهنگ از طریق 
گفتمان شكل مي یابند و هم زمان گفتمان را نیز شكل مي بخشند. هر نمونۀ واحدي از کاربرد 
زبان به باز تولید و دگرگوني در جامعه، فرهنگ و روابط قدرت مي انجامد. تحلیل گفتمان تحولي 
مهم در روش تحقیق تاریخ شفاهی محسوب شده و با این فرض آغاز مي شود که گفتمان 
در همۀ سطوح از گزارش هاي فردي تا اجتماعي کالن اهمیتي کلیدي دارد. تحلیل داده هاي 
تاریخ  شفاهی در مصاحبه، توجه به کلمه ها، جمله ها و مشخصه هاي زباني، یا به عبارت دیگر، 
انتقادي است. زبان چه طور به کار مي رود؟ براي چه  تمرکز بر شیوۀ کاربرد زبان به شیوه اي 
این نوع تحلیل را تحلیل گفتمان مي نامند.  به کار مي رود؟ بسترهاي کاربرد آن چه هستند؟ 
ایجاد شدۀ خودجوش )مكتوب( و گفتگو )شفاهي( عالقه مند است.  تحلیل گفتمان به متون 
یعني، »داده هاي جهان واقعي« که ویرایش و تهذیب نشده اند و در بسترهاي »عادي« پدید 

آمده اند، بهترین مواد خام این نوع تحلیل را فراهم مي آورند.
اصول نظري تحليل گفتمان

1.  Discourse Analysis
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اصول اساسي تحلیل گفتمان را چنین برشمرده اند:  
- زبان یک پدیدۀ اجتماعي است.

- نه تنها افراد، بلكه نهادها و گروه بندي هاي اجتماعي نیز داراي دانش، ارزش ها و مانند آن 
هستند که به  شیوه هاي منظم در زبان بیان مي شوند.
- متون واحدهاي مناسب در حوزۀ زبان ارتباطات هستند.

- خوانندگان و شنوندگان، گیرندگان منفعل رابطه با متون نیستند.
- شباهت هایي بین زبان علم و زبان نهادها وجود دارد.)9(

- تحلیل گفتمان انتقادي نه با مسائل اجتماعي ارتباط دارد و نه با صرف زبان یا کاربردهاي 
زباني. این شیوۀ تحلیل، ویژگي  زبان شناختي فرآیندها و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي 

را در نظر مي گیرد.
- روابط قدرت با گفتمان ارتباط دارند؛ تحلیل گفتمان انتقادي هم به قدرت در درون گفتمان 

و هم به تأثیر قدرت روي گفتمان توجه دارد.
- جامعه و فرهنگ به طور دیالكتیک با گفتمان در رابطه هستند: جامعه و فرهنگ از طریق 
از  نمونۀ واحدي  نیز شكل مي بخشند. هر  را  گفتمان شكل مي یابند و هم زمان گفتمان 

کاربرد زبان به باز تولید و دگرگوني در جامعه، فرهنگ و روابط قدرت مي انجامد.
- کاربرد زباني ممكن است ماهیت ایدئولوژیک داشته باشد. براي تعیین این امر باید به تحلیل 

متون براي تفسیر، دریافت و تأثیرهاي اجتماعي آن پرداخت. 
- گفتمان ها تاریخي هستند و تنها مي توانند در رابطه با بستر خودشان درک شوند. در سطح 
فرا نظري، این نكته با رهیافت ویتگنشتاین انطباق دارد که براساس آن معناي یک بیان 
به استفاده آن در یک موقعیت ویژه متكي است. گفتمان ها تنها در یک فرهنگ، ایدئولوژي 

یا تاریخ خاص قرار نگرفته اند، بلكه از نظر درون ـ متني با دیگر گفتمان ها ارتباط دارند. 
- اتصال بین متن و جامعه مستقیم نیست؛ این اتصال از طریق برخي میانجي ها مانند میانجي 

شناخت اجتماعي درک متن آشكار مي شود.
- تحلیل گفتمان ماهیت تفسیري و تبییني دارد. این نوع تحلیل به طور ضمني به روش شناسي 
منظم و رابطۀ بین متن و شرایط اجتماعي آن، ایدئولوژي ها و روابط ـ قدرت اشاره دارد. 
باز  این روش همواره پویا بوده و به روي بسترهاي جدید و اطالعات جدید  تفسیرهاي 
هستند.)10( گفتمان، شكلي از رفتار اجتماعي است. تحلیل گفتمان انتقادي به عنوان یک 
رشتۀ علمي اجتماعي تعریف مي شود که اهداف خود را روشن ساخته و ترجیح مي دهد 

کشف هاي خود را براي پاسخ به سئوال هاي عملي به کار گیرد.
- تحلیل گفتمان به متون ایجاد شدۀ خودجوش )مكتوب( و گفتگو )شفاهي( عالقه مند است. 
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یعني، »داده هاي جهان واقعي« که ویرایش و تهذیب نشده اند و در بسترهاي »عادي« 
پدید آمده اند، بهترین مواد خام این نوع تحلیل را فراهم مي آورند. 

- گفتمان مي تواند هم در بستر محلي و هم در بستر جهاني صورت گیرد. 
- تحلیل گفتمان به سطوح و الیه هاي گفتمان و روابط متقابل بین آن ها توجه دارد. این 
سطوح مي توانند انواع خاصي از واحدهاي شاکله به خود گیرند؛ مانند، صداها، کلمه ها یا 

اشكال نحوي.
- گفتمان یک برساختۀ اجتماعي است. براین اساس، واقعیت اجتماعي یا به طور عام فرهنگ 
در یک فرآیند دیالوژیک )گفتگویي( تولید مي شود. با این حال، فرآیند مذکور همواره درگیر 

قدرت و منافع است.
- گفتمان نظامي از انتخاب ها است.

- گفتمان داراي خصلت ایدئولوژیک است.
- متن ماهیت چند کارکردي مانند کارکرد ایده اي، کارکرد بین شخصي و کارکرد متني صرف 

دارد. 
- متن داراي ویژگي  درون ـ متني است.

عالوه بر مشخصه هاي باال، تحلیل گفتمان داراي کانون هاي تحلیلي خاصي است. 
از نظر اکثر روش شناسان تحلیل گفتمان، کانون هاي تحلیل گفتمان عبارتند از:  

- زنجیره و ساختار گفتار1 و مكالمه: تمرکز بر شكل، سازمان رسمي گفتار و مكالمه خود یک 
سوژۀ تحقیق به  شمار مي رود.

مباحثۀ2 گفتماني در روابط و تعامل هاي اجتماعي: در اینجا بر تعامل گفتماني و چگونگي - 
ورود عملي گفتمان ها به قلمرو کنش و تعامل اجتماعي تمرکز مي شود. 

طور -  چه  این که  سوژه سازي:  بر  تمرکز  یا  گفتمان  طریق  از  ذهنیت ها  و  هویت ها  تولید 
گفتمان هاي خاص در تغییر دادن هویت ها و ذهنیت ها مطالعه مي شوند نقطۀ تمرکز تحقیق 

است.
تولید: -  بر موقعیت  تأکید  یا  از طریق گفتمان  و کنترل  ایدئولوژي ها  دانش،  تولید قدرت/ 

چه طور گفتمان ها تولید مي شوند، توسط چه کساني، با چه منابعي، تحت چه شرایطي؟ 
طریق -  از  حقیقي  دانش  به  دسترسي  آزادي،  از  حمایت  گفتمان،  تحلیل  هدف  باالترین 

به  مجدد  تعادل بخشي  و  اجتماعي مخدوش  متون  افشاگران  به  راستین، کمک  گفتمان 
ساختارهاي قدرت  ارتباطي است.

- تحلیل گفتمان انتقادي متون و نوشتارها را نیز انعكاسي از تالقي زبان، سلطه و ایدئولوژي 
مي داند و بر این باور است که واقعیت و متن هر دو محصوالت این سه عنصر هستند. بنابراین، 

1.  Speech 
2.  Negotiating
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هدف این شیوۀ تحلیل افشاي جریان هاي زیرین در واقعیت ها و متون اجتماعي است که از 
اهداف معرفت شناختي مهم پارادایم انتقادي است.)11(

فعاليت هاي عمده در حين تحليل گفتمان
1ـ هدف سازي1: هدف خود را از انجام تحلیل گفتمان به روشني بیان کنید.

2ـ نشانه سازي2: به دنبال یافتن سرنخ هاي نشانه شناختي و موضوعي در متن باشد.
3ـ کلمه سازي3: کلمه هاي درون متن را برحسب عناصر واقعي/ غیرواقعي، محتمل/ قطعي، 

ممكن/ ناممكن، حاضر/ غایب و مانند آن مورد بررسي قرار دهید.
4ـ فعالیت سازي4: از فعالیت ها و کنش هاي درون متن یا پدیده  پرده بردارید.

5 ـ موقعیت سازي فرهنگي و اجتماعي5: موقعیت هاي متفاوت درون متن را واکاوي کنید.
6 ـ هویت سازي و رابطه سازي6: به نگرش ها، هویت ها، تعامل ها و بسترهاي ارتباطي درون 

متن توجه داشته باشید.
7ـ سیاسي سازي7: ابعادي مانند ایدئولوژي، قدرت، نابرابري، دانش، طبقه، پایگاه، سلطه و مانند 

آن را در نظر بگیرید.
8 ـ اتصال سازي8: گذشته، حال، آینده یا زنجیرۀ زماني عناصر متن یا گفتمان را بررسي کنید.)12(
تا یک  است  پژوهش مطرح  به عنوان یک حوزۀ  بیشتر  تاریخ  شفاهی  تحلیل گفتمان در 

روش واحد در این زمینه، جوپ )1996( مي گوید: 
گفتمان همۀ ابعاد یک ارتباط را در تعامل طرف های گفتگو مد نظر قرار مي دهد. یعني 
یا  زمینه  چه  )بر  آن  امتداد  مي گوید؟(،  کسي  )چه  آن  نویسندۀ  بلكه  آن،  محتواي  تنها  نه 
زمینه هایي؟(، مخاطبان آن )براي چه کساني؟( و هدف آن )براي دست یابي به چه چیزي؟( 

مورد بررسي قرار مي گیرند.
گفتمان  تحلیل  عناوین  با  دیگر  تحقیق  روش هاي  در  تحلیل  نوع  این  اساس،  برهمین 
نشانه شناختي، تحلیل گفتمان تاریخي، تحلیل گفتمان سیاسي، تحلیل گفتمان حقوقي و تحلیل 
از  ویژه اي  تحلیلي  این شیوه ها، طرح هاي  از  است. هر یک  نیز مطرح شده  زیستي  گفتمان 

تحلیل گفتمان ارایه داده اند.
تحلیل گفتمان انتقادي نوعي از تحقیق تحلیل گفتمان است که در وهلۀ نخست به مطالعۀ 
شیوه هایي مي پردازد که در آن سوء استفاده از قدرت، سلطه و نابرابري به وسیلۀ متن و گفتگو در 
بستر اجتماعي و سیاسي برنامه ریزي شده، باز تولید شده و مورد مقاومت قرار مي گیرد. فرکالف 

و همكارانش )1997( قواعد تحلیل گفتمان انتقادي را چنین خالصه کرده اند:  
- تحلیل گفتمان به  عنوان کردن مسایل اجتماعي پرداخته و ماهیتًا مسئله محور است. 

1. Task Building
2. Semiotic Building
3. Word Building
4. Activity Building
5. Socio-Cultural 
Situatedness Building
6. Identity and 
Relationship Building
7. Political Building
8. Connection Building
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- روابط قدرت گفتماني هستند.
- گفتمان امري تاریخي است.

- گفتمان بین متن و جامعه حالت واسطه دارد.
- گفتمان، شكلي از کنش اجتماعي است که جامعه و فرهنگ را مي سازد. 

شناخت  و  اجتماعي  ساختار  بستر-  فرآیند،  کنش-  گروه،  فرد-  بین  متقابل  رابطۀ  بر   
شخصي- شناخت اجتماعي تأکید دارند. 

 اعتباریابي و روایی داده های تاریخ  شفاهی
در این بخش راهبردها و معیارهاي ارزیابي کیفیت و معتبرسازي در تاریخ  شفاهی مطرح می شوند.
مسئلۀ اعتباریابي و روایی یافته ها از ابعاد بسیار مهم و چالش  برانگیز روش شناسي تحقیقی 
تاریخ  شفاهی است. روش تحقیق تاریخ  شفاهی در بیشتر موارد از روش تحقیق کیفي پیروی 
می نماید. در روش  تحقیق تاریخ  شفاهی گردآوري داده های مصاحبه در فرآیند ارزیابي و کیفیت 
)اعتباریابي( باید مورد نظر قرار گیرد. در این ارتباط، این گونه تصور شده که روش هاي تحقیق 
تاریخ شفاهی و داده هاي برگرفته از آن در مقایسه با طرح هاي تحقیقی دیگر فاقد معیارهاي 
دالیل  است.  فراوان  روشي  و  نظري  محدودیت هاي  و  تنگناها  داراي  اعتباریابي و  ارزیابي، 

متعددي براي وجود چنین تصورهایي وجود دارند.
شفاهی  تاریخ  تحقیق  روش  زمینۀ  در  چنداني  مباحث  هنوز  که  است  آن  نخست  دلیل 
براساس مباني پارادایمي و فلسفي آن صورت نگرفته و بیشتر بر جنبه هاي تكنیكي و روشي 
آن تمرکز شده است. حتي در سطح فناورانه نیز تنوع ها و راهبردهاي ظریف و عملي آن دنبال 

نمي شوند.
دلیل دوم در روش تاریخ نگاری تاریخ شفاهی به دلیل نوع تاریخ نگاری آن که گفتاری است 
از جانب مورخان نوشتاری مورد تردید است و مهم ترین دلیل را عدم قطعیت گفتارها می دانند.

دلیل سوم، کم توجهي جامعۀ دانشگاهي کشور به معرفي، توسعه و استفاده از روش شناسي 
عرصه های  به  تاکنون  که  شفاهی  تاریخ  در  خصوص  به  آن  متفاوت  ابعاد  و  کیفی  تحقیق 
فنون  و  کیفي  عمومي  طرح  استثناي  به  هنوز  اساس،  براین  است.  نشده  وارد  دانشگاهی 
گردآوري داده هاي آن، شناخت بسیار ناچیزي از سایر ابعاد این روش وجود دارد. از این رو، اکثر 
محققان ممكن است ناخواسته تصور کنند که طرح هاي کیفي فاقد اصول و معیارهاي ارزیابي 
کیفیت هستند؛ در نتیجه، گزارش هاي کیفي به شكل طرح واره هایي داستان گونه و در بسیاري 

موارد غیرقابل دفاع باقي مي مانند.
دلیل چهارم، عدم آشنایي و نگراني بسیاري از محققان در به کارگیري معیارهاي ارزیابي 
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ڪلیدواژه ها 
آرشیو و فناوری اطالعات ، ابزارهای اطالعات ،  اسناد الكرتونیكی،  آرشیو رقمی ،  آرشیو2.

در گزارش هاي تاریخ  شفاهی به لحاظ کیفي مي باشد. جواب به سئوال های زیر در این زمینه 
می تواند کارگشا باشد: 

الف: آیا مي توان در تحقیق تاریخ  شفاهی از معیارهاي اعتبار، روایي سخن گفت؟
ب: چه معیارهایي براي ارزیابي کیفیت در تحقیق تاریخ شفاهی پیشنهاد شده اند؟

ج: عوامل تهدید کننده یا کاهش دهندۀ میزان کیفیت در تحقیق تاریخ  شفاهی کدام است؟

معنا و مفهوم اعتبار و روایی 
مفهوم اعتبار1 براي ارجاع به »حقیقي بودن2«، »درست بودن3« و »دقت 4« به کار رفته اطالق 
مي شود. به عبارت دیگر، اعتبار ارجاع مي شود به این که روایت های تاریخ  شفاهی تا چه حد با 
واقعیت »منطبق5« است. در تعریفي که در تاریخ  شفاهی می توان به آن استناد کرد، اعتبار با 
این مفهوم ارتباط دارد که آنچه شما مي گویید مشاهده  کرده اید در حقیقت همان چیزي است 
که واقعًا رخ داده است. در نهایت، اعتبار همواره در مورد »صحت6« است؛ )13( خطاهاي اعتبار 
عمومًا در گذار از »مفهوم« به »معرف« ایجاد شده و ناشي از خطاي »معرف سازي7« هستند. 
اعتبار یک معرف خاص به دشواري صورت مي گیرد. از این رو، فقدان اعتبار، زماني رخ مي دهد 
که انطباق ضعیفي که یک محقق در تحلیل جهان اجتماعي به کار مي برد با آن چه عماًل در 

جهان اجتماعي رخ مي دهد، وجود داشته باشد.
در مقایسه با مفهوم روایي، مفهوم اعتبار نیز در تحقیق کیفي به معناي »حقیقت8« است 
و به مثابۀ پلي بین سازه و داده تعریف مي شود.)14( در تحقیق تاریخ  شفاهی، روایي عبارت 
است از اطمینان پذیري و هم سازي جهت دستیابي به این هدف. محققان تاریخ  شفاهی طیفي 
از تكنیک ها را شامل مصاحبه، مشاهده، تحلیل تصاویر، اسناد و مدارک و غیره را براي ثبت 

تحقیقات خود به طور هماهنگ به کار مي گیرند. 
مطرح  را  مرتبط  هم  به  اما  اعتماد  قابلیت  معیار  چهار  معتقدند   )1985( لینكلن  و  گوبا 

نموده اند: 

باورپذیري9
باورپذیري با میزان باور داشتن به یافته هاي تحقیق ارتباط دارد. در یک تحقیق تاریخ  شفاهی 
باورپذیر، داده ها هم ساز و هم بسته هستند نه پراکنده و متناقض. باورپذیري مي تواند از طریق 
حفظ و گسترش ارتباط با پاسخ گویان جهت  دست یابي به آن چه واقعًا آن ها مي دانند و عمل 
فرآیندهاي  و  استدالل ها  از  است  عبارت  باورپذیري  دیگر،  تعریفي  در  شود.  ایجاد  مي کنند، 

ضروري براي اعتماد به نتایج تحقیق)15(

1.  Validity 
2.  True
3.  Correctness
4.  Precision
 5.  Fit
6.  Correctness
7.  Indicatorization
8.  Trustworthiness
9.  Prolonged Engagement
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از این رو، باورپذیري با قابل باوربودن یا قانع کننده بودن یک پژوهش ارتباط دارد. در این 
زمینه راهبردهاي خاصي براي افزایش باورپذیري نتایج داده های تاریخ  شفاهی ارایه شده که 

عبارتند از:  
الف( درگیري طوالني مدت1: سرمایه گذاري زماني کافي، در مورد آزمودن درک یک فرد. 
منش  و  اخالق  مكرر،  آمدهای  و  رفت  با  بود.  خواهد  میسر  امر  این  مصاحبه ها  جریان  در 

مصاحبه شونده را می توان آزمود.
ب( مشاهدۀ دیرپا و مصرانه2: مشاهدۀ و تماس مكرر و یادداشت برداري و مانند آن. 

ج( زاویه بندي: استفاده از منابع متفاوت داده، روش ها و رویكردهاي نظري براي میان-
کنترل کردن3 ناسازگاري ها و اطالعات   اشتباه4؛ در مصاحبه تاریخ  شفاهی در رابطه با موضوع 
از روش  باور پذیری موضوع،  به عنوان منابع گونا گون و مرتبطین در  افراد مرتبط  با  تحقیق 

مقایسه و مطابقه به سهولت انجام شدنی است.)16(
د( باورپذیري محقق5: به آموزش، تجربه، ردپاگیري، پایگاه و »نموِد خوِد« محقق بستگي دارد.

اطمينان پذیري6
اطمینان پذیري عبارت است از توانایي شناسایي افرادی که داده هاي یک مطالعۀ معین از بیانات 
آن ها گردآوري شده و به کار رفته اند. راهبرد کلیدي براي محققان تاریخ شفاهی اطمینان پذیري 

نتایج از طریق روش کنترل عضو است .
کنترل عضو7 یا اعتبار پاسخ گو8 تكنیكي است که به آن وسیله محقق فرض هاي خود را 
با یک یا چند نفر از افراد مطلع تحت بررسي کنترل مي کند. توسط اعضا در سرتاسر فرآیند 
گردآوري داده ها براي تأیید ارزش حقیقت یا صحت مشاهد ه ها و تفسیرهاي پژوهش گر، آن طور 
که آن ها خود ظهور مي یابند، به کار مي رود. اعتبار پاسخ گو یا کنترل عضو پیشنهاد مي دهد که 
ما باید همراه با نتایج آزمایشي خود به سمت سوژه ها برگشته و آن ها را در پرتو واکنش هاي 

سوژه هایمان پاالیش کنیم.
نكته مهم آنكه »دلیلي وجود ندارد که فرض شود اعضا ]افراد مورد مطالعه[ داراي جایگاه 
به عنوان  نمي توانند  مذکور  بازخوردهاي  هستند...  خود  کنش هاي  مفسران  به عنوان  ممتازي 
اعتبارسازي یا ابطال مستقیم استنباط هاي مشاهد ه گر تلقي شوند. این فرآیندهاي به اصطالح 

»معتبرسازي9« باید چونان یک منبع دیگر داده و بینش مورد بحث قرار گیرد«.)17(
تأیيدپذیري10

در تأییدپذیری محقق باید نشان دهد که یافته هاي وي عماًل و واقعًا مبتني برداده ها هستند. 

1.  Researcher Credibility 
2.  Persistent Observation
3.  Cross checking
4.  Misinforamation
5.  Explanation Credibility
6.  Dependability
7.  Member Check
8.  Respondent Validity
9.  Validation
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تأییدپذیري با یادداشت کردن همۀ ایده ها، تصمیم هاي اجرایي مربوط به طرح کامل مي شود. 
تأییدپذیري با جزییات روش شناسي هاي به کار رفته در تحقیق ارتباط دارد و به این سئوال پاسخ 
مي دهد که: آیا محقق تاریخ  شفاهی به اندازۀ کافي جزییاتي در اختیار ما گذاشته که بتوانیم 

گردآوري و تحلیل داده ها را ارزیابي کنیم؟ 

انتقال پذیري1
 انتقا ل پذیري به کاربردپذیري2 یافته هاي پژوهش اطالق مي شود. در فراسوي زندگي تاریخ 
اجتماعي معاصر واقعیت هایی وجود دارد و محقق نیز تا حدي در مورد آن داراي دانش پیشین 

است. محقق تاریخ  شفاهی، بر تعدد و گوناگوني واقعیت هاي ساخته شده تأکید دارند..

معيارهاي اعتباریابي در تحقيق تاریخ  شفاهی
در طول چند سال اخیر، معیارهاي دیگري براي ارزیابي کیفیت در تحقیق کیفي عنوان شده اند 

که برخي از مهم ترین آن ها در اعتبار یابی تاریخ  شفاهی معرفي مي شوند.

كنترل فهرست ارزیابي مطالعة كيفي در تاریخ شفاهی

مقدمه

1ـ آیا موضوع تحقیق در همان ابتداي کار مشخص شده است؟
2ـ آیا مسئله یا مسائل تحقیق به روشني شناسایي شده اند؟

3ـ آیا مروري کافي بر ادبیات پژوهشي مرتبط صورت گرفته است؟
4ـ آیا هدف تحقیق به صراحت بیان شده است؟

5 ـ آیا سئوال هاي خاص تحقیق شناسایي شده و به روشني عنوان شده اند؟

روش

 1ـ آیا مشخصات مشارکت کنندگان، مكان پژوهش و بستر آن به  درستي تشریح شده اند؟
2ـ آیا مشارکت کنندگان براي هدف مطالعه مناسب هستند؟

3ـ آیا تعداد مشارکت کنندگان به اندازۀ کافي زیاد است؟
4ـ آیا داده هاي کافي براي عنوان کردن سئوال تحقیق گردآوري شده اند؟

5ـ  آیا راهبردهاي افزایش اعتبار براي کمک به فراهم نمودن شواهد قابل اعتماد به کار رفته اند؟

6 ـ آیا با مشارکت کنندگان به شكل اخالقي برخورد شده است؟

نتایج

1ـ آیا یافته ها به روشني ارایه شده اند؟

2ـ آیا هیچ دادۀ به طور بالقوه مهمي از سوي محقق اغماض شده است؟

 3ـ آیا شواهد کافي براي متقاعد کردن محقق درخصوص قابلیت اعتماد یافته ها فراهم
شده است؟

1.  Confirmability
2.  Transformability
3.  Applicability
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كنترل فهرست ارزیابي مطالعة كيفي در تاریخ شفاهی

بحث

1ـ آیا نتایج بحث شده داراي ارتباط با تحقیق هاي دیگري در این حوزه هستند؟

2ـ آیا محدودیت هاي مطالعه بحث شده اند؟

3ـ آیا محققان تبیین هاي جایگزین را براي یافته هاي خود بررسي نموده اند؟

4ـ آیا پیشنهادهایي براي تحقیق هاي بیشتر عنوان شده اند؟

معيار سندیت1
اینجا  دارد. در  تاریخ  شفاهی وجود  زیادي در زمینۀ خروجي هاي یک مطالعه در  نگراني هاي 
بحث سندیت مطرح می شود و آن عبارت است از ارایۀ شرحي کامل، درست و متعادل از روند 
مصاحبه ها و داده های تولید شده در تحقیق تاریخ  شفاهی. یک تحقیق دقیق تاریخ  شفاهی باید 

به 5 معناي زیر داراي سندیت باشد:  
تحقیق مستند باید روشن و بي طرفانه باشد؛ جانبداری از گروه و دسته و عقیده و مرام . 1

خاص یكی از مواردی است که اعتبار تحقیق از نظر سندی نزد مخاطبان همراه با سوگیری 
امكان همۀ نقطه نظرها را  تا حد  بتواند  باید  تاریخ  شفاهی  تاریخ نگاری و تحقیق  می شود. در 
بازنمایي  کند و از تمام گروه های مطرح در تحوالت تاریخی معاصر در ضبط و ثبت موضوع و 
تفسیر رویدادها دعوت نماید.به خصوص گروه ها و مخالفان نظام های حكومتی، تا تاریخ نگاری 

عاری از هر گونه شک و شبه روشمند در تاریخ  شفاهی باشد.
باید داراي سندیت هستي شناختي2 باشد؛ یعني درصدد افزایش آگاهي به سبكي مشروع و . 2

نبوغ آمیز است. به عنوان بخشي از این فرآیند، بینش هاي فرهنگی و تاریخي با تأکید مناسب و 
در محیط ها و رویكردهاي مناسب به کار مي روند.

سندیت آموزشي3:  منظور آن است که تحقیق باید شانس استفاده از تفكر انتقادي را جهت . 3
پیشنهاد مواضع اخالقي بدهد. 

سندیت عملي4:  تحقیق افراد را جهت مي دهد تا در راستا و منطبق با یافته ها گام بردارند. . 4
محقق در راستاي کنش براساس داده ها و پژوهش، راه افراط و تفریط در پیش نمي گیرد.

انجام . 5 جهت  دیگران  آموزش  براي  بنیاني  باشد:  یعني  داشته  فني5  سندیت  نهایت،  در 

1. Authenticity 
2. Ontological Authenticity
3. Educational Authenticity



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 1
52

تفریط  یا  افراط  نتیجۀ  نمي تواند  آموزش دهي  این  مجدداً،  مي سازد.  فراهم  معین  کنش هاي 
یافته هاي عملي تحقیق باشد.)18(
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