چکیده :
تاريخ شفاهي با ماهيت بنيرشتهاي در دهههاي اخري در محافل
علمي جهان گسرتش پيدا كرده است .تاريخ شفاهي نقش
مکمل در تاریخنگاری دارد .در حوزه پژوهشی تاریخ معارص
ایران واکاوی تحوالت نیمقرن اخیر به روش تاریخ  شفاهی و
مصاحبه با مطلعان و مشارکتکنندگان در تحوالت سیاسی،
اجتامعی و اقتصادی راهگشای باز اندیشی تاریخ این مقطع
است .در این مقاله با انطباق تاریخ  شفاهی بر تحقیق کیفی
به چگونگی تحلیل مکامله دادههای شفاهی و روششناسی آن
در دادههای تولید شده پرداخته میشود .در تحليل گفتامن و
ارتباط آن با تاریخ شفاهی از این منظر که گفتامنها تاريخي
هستند و تنها ميتوانند در رابطه با بسرت خودشان درك شوند
به اصول نظری تحلیل گفتامن و فعالیتهایی این عرصه توجه
منوده و به برخی ابهامات حوزه تاریخ شفاهی از نگاه محققان
در زمینه اعتبار و روایی مصاحبهها و سندیت آن پاسخ داده
شده است.

کلیدواژهها :
تاریخ  شفاهی ،روششناسی تحلیل مکامله ،تحلیل گفتامن ،اعتبار و سندیت
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روششناسی تحليل مكامله ،تحلیل گفتامن و اعتباریابی
در تاریخ شفاهی
فایزه توکلی

1

مقدم ه
اولين گويندگان تاريخ مردمي بودند كه در اوقات فراغت از كارهاي روزانه دور آتش
مينشستند و از تجربيات خود و خاطرات پدرانشان تا جايي كه به خاطر داشتند ،ميگفتند .اين
تنها راه انتقال و حفظ تاريخ بود .در بسياري از تمدنها گويندگان تاريخ مقام بااليي داشتهاند.
بسياري از مهمترين منابع تاريخي به اين شيوه نگارش يافتهاند .يادآوري اين نكته مهم است
كه تاريخ چيست .تاريخ فقط آن چيزي نيست كه در مكتوبات ،نامهها يا كتابها پيدا ميشود،
بلكه تاريخ در خاطر و ذهن افرادي است كه شاهد اتفاقاتي در مقطع تاريخي مهم از زندگيشان
بودهاند و يا خود مستقيم در متن تحوالت شركت داشتند .مكتوبات تاريخي اغلب داستان
فاتحان و قدرتمندان تاريخ است ،نه زيردستان و ضعيفان .قلم هميشه در دست قدرت بوده
است ،به همين علت اطالعات كمي در مورد زندگي بردگان ،كارگران ،كشاورزان ...،و زنان و
روحانيان موجود است»)1(.
در تاريخ معاصر كشورها ،نقش طبقات مردم در دورههاي استقالل خواهي و استعمارزدايي
و انقالبهاي مردمي و مبارز انكارناپذير ميباشد .جريانات مداخلهگر در حوادث تاريخ معاصر را
كه گاهي به غلط ،مسائلي كماهميت و حاشيهاي تلقي ميشوند ،با رویکرد کیفی تاريخ شفاهي
) (oral historyثبت و ضبط ميشود .تاريخ شفاهي با ماهيت ميانرشتهاي در دهههاي اخير
در محافل علمي جهان گسترش پيدا كرده است.

 .1پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ،
پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات
فرهنگی.
Email: faezehtavakoli@yhoo.com
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تعاریف متعددی از تاریخ شفاهی ارائه شده است که در جمعبندی تعاریف تاریخ شفاهی
مفهوم آن عبارت از:
«تاريخ شفاهي ،نوعي تحقيق كيفي با ماهيت بينرشتهاي است كه از طريق تعامل دو
سويه بين مصاحبهگر و مصاحبه  شونده ،ضبط و ثبت ميشود .اين روش ،مکمل تاریخنگاری
است و در آن تمامي اقشار جامعه كه در تحوالت تاريخي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي و
فرهنگي نقش دارند در تكميل دادههاي تاريخي با خلق تصوير و صداي زنده و همراه نمودن
اسناد موجود به مورخين در بازنگري تحوالت تاريخي و به مردم با ارائه مستند و همزمان
روايتها و تصاوير در گسترة جامعة اطالعاتي معاصر پاسخ ميدهند»(.تعریف نویسنده از کتاب
زیر چاپش با عنوان مبانی نظری تاریخ شفاهی).
در این تعریف روش تحقيق در تاريخ شفاهي از نوع تحقیق كيفي ذكر شده زیرا:
«تحقيق كيفي عبارت است از يك شيوه ذهني 1كه براي توصيف تجربيات زندگي و معني
بخشيدن به آن ها به كار ميرود .از آنجايي كه بسياري از ابعاد وجودي انسان و جنبههاي
زندگي ،با ابزارهاي كمي و با استفاده از دانش تجربي قابل شناسايي و اندازهگيري نبوده است.
در اين روش توجه به تجربيات انسان هاي شركتكننده در مطالعه توجه بر روي جنبههاي
ديناميك ،همه جانبه ) (Holisticو فردي تجربيات انسان تأكيد دارند و ميكوشند تا اين
ابعاد را به طور كامل در متن و شرايط و از ديدگاه افرادي كه آن ها را تجربه كردهاند در نظر
بگيرند»)2(.
در تاریخ  شفاهی ،ابزار كار ضبط صوت است و بر نقش مصاحبهگر و مصاحبهشونده و
تعامالت آن دو در شكلگيري و ثبت اين نوع وقايعنگاري تأكيد گرديده است .در تاریخنگاری
معاصر تاکنون تاکید بر نوشتار و اسناد مکتوب بوده است اما در تاریخ  شفاهی بنابر جامعه
اطالعاتی کنونی گفتارهای انسانهای درگیر در تحوالت و پخش همزمان آن در تکمیل
و در برخی موارد به تنهایی بر غنای ثبت تحوالت تاریخی،جایگاه خاصی در تاریخنگاری
ایجاد کرده است .همچنين حوزه تاريخ شفاهي شامل تحوالت بخشهاي مختلف سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي است و دامنة تحقيق كيفي در تاريخ شفاهي شامل تمامي اقشار
و حوزههاي گوناگون ميباشد .همچنين در حوزه جامعه اطالعاتي كنوني كاركرد اين نوع
تاريخنگاري دو نتيجه مهم در بر خواهد داشت ،يكي آنكه مورخ در تاريخ معاصر با ضبط صدا
و تصوير مصاحبهشوندگان با امكانات فناوري كنوني آرشيوي از مصاحبهها را ميتواند در اختيار
جامعه جهاني قرار دهد و به گونهاي تاريخ در حوزه برونجامعهاي مستقيم عرضاندام نمايد و
از طرفي مخاطبان به سهولت با رجوع به بخش مصاحبهها و با مشاهده اسنادی که ارائه شده
است ميتوانند از امكانات اطالعاتي آن استفاده نمايند.
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تحلیل مکالمه در تاریخ  شفاه 
ی
روش تحليل مكالمه براي تحليل دادههاي مصاحبه تاریخ  شفاهی بسیار مهم است .هدف
تحليل مكالمه يافتن اصول و رويههاي توليدي -از منظر روششناسي مردمي -است كه
مشاركتكنندگان در تاریخ  شفاهی در هنگام مصاحبه بازتوليد مینمایند و ساختار و نظم خاصی
را در موقعيتهاي ارتباطي به كار ميگيرند .بنابراين ،هدف كشف «ماشيني» است که موتور
محرکه آن مردم است .از اين نظر ،با ذکر وقایعی که در آن شرکت داشتند خود را در قالب
مكالمه و گفتگو نشانمیدهند .با جستجوي دانش مشاركتكنندگان دربارة رويدادهاي زندگي
روزمره ،تحليل مكالمه در تالش است كشف كند كه چه طور ابعاد خاصي از مكالمه از طرف
خود گويندگان درك ميشوند.
در دهة  1960و  1970روش تحليل مكالمه توسط هاروي ساك بسط پيدا كرد.
يكي از مهمترين مباني نظري تحليل مکالمه آن است كه «تحليل مكالمه به تحليل متون
گفتاري در موقعيتهاي طبيعي توجه دارد نه در محيط آزمايشگاهي .در اين روش ،متن چون
يك محصول تعاملي و نتيجة تفسيرهاي متقابل الگوها در يك مكالمه ديده ميشود»)3(.
از آنجا که در تاریخ  شفاهی مدل گويند ه ـ شنونده و تعامل دو سویه همواره شکل میگیرد
تحليل مكالمه بسیار اهمیت دارد .زبان رکن اساسی تولید دادههای شفاهی است و به عنوان
رابطه يا واسطة جهان اجتماعي بسيار مهم است)4(.
تحليل مكالمه به مطالعة توليد و سازماندهي موقعيتيافتة گفتگو پرداخته و درك «از
پايين به باال ،»1چگونگي تأثير بستر بر توليد واقعيت از سوي مشاركتكنندگان يا «گفتگو ـ در
ـ تعامل »2را مد نظر قرار ميدهد)5(.
روششناسی تحلیل مکالمه در تاریخ شفاهی
در روش تحلیل مکالمه تاریخ  شفاهی ،تأكيد بر دادههاي متني -گفتگويي تولید شده دادههای
مصاحبه است که در آن مراحل زير پيشنهاد ميشود:
	-تعيين متن مكالمه :متن مكالمه يا گفتگو را انتخاب كنيد .اين متن ميتواند از يك
گفتگوي تلفني تا متن گفتگوي موجود مصاحبهها در زمانهای متفاوت باشد.
	-تعيين واحد مطالعه :مانند تحليل موضوعي ،روايتي و نظاير آن ،واحد تحليل را مشخص
كنيد .واحد مذكور ميتواند كلمه ،جمله ،پاراگراف يا زنجيرة گفتگو باشد.
	-شناسايي منطق حاكم بر گفتگو :زنجيرة گفتگو ،آغاز و اتمام مكالمه و ديگر ابعاد خاص
مكالمه را مد نظر قرار دهيد.
	-تحليل و تفسير نهايي :ارتباط بين ابعاد و محتواهاي متن مكالمه را تحليل و تفسير كنيد.

1. Up Bottom
2. Talk – In Interzction
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در تحلیل مکالمه به نکات مهم زیر باید توجه کرد:
	-متن مكالمهدر برگيرندة چه معنايي ،مفاهيم و اهدافي است؟
	-از كجا آغاز و به كجا ختم شده است؟
	-چه دادههايي بين دو كنشگر رد و بدل شده است؟
	-زنجيرة تعاملي و گفتاري مكالمه چیست؟
نكتههاي روششناختي در تحليل مكالمه
روش و انجام :1در تحليل مكالمه تاریخ  شفاهی ،شناسايي و درك اين امر بسيار مهم است كه
مشارکتکنندهگان چگونه اطالعات و معاني را ارائه ميدهند و اين كه آن ها چه طور از زبان
به عنوان يك منبع استفاده ميكنند)6(.
شاخصبندي :2زندگي اجتماعي و فعاليتهاي روزمرة عملي از طريق كاربرد موقعيتي و
بسترمند طبيعي زبان صورت ميگيرند .از منظر روششناسي مردمي ،شاخصبندي در زبان
نمايانگر آن است كه معناهای تولید شده به طور بسترمند ،تعاملي و اجتماعي در موقعيتهاي
محلي از طريق كنش عملي اعضا توليد ميشود.
بازانديشي :3بازانديشي به معناي تحليلي آن شيوهاي است که در آن سوژه و ابژه بهطور
متقابل و در ارتباط با هم ساخته ميشوند .به معناي ديگر ،بازانديشي به شيوهاي اطالق ميشود
كه طي آن اعضا به توليد فعاليتهايي ميپردازند كه خود را در راستاي آن جهت مي يابند.
یافتن معنا در دادههای مصاحبه بدینگونه میباشد که به عنوان مثال در بین شرکتکنندهها
بررسی دوره کودکی و جریان پرورش آنان به عنوان نخبههای اجتماعی از شرایط خاصی
برخوردار بوده است.
زبان طبيعي :4در تاریخ  شفاهی ،زبان به طور بسترمند ،موقعيتي ،گاه ناخودآگاه و براساس
روية گفتار  -در -تعامل شكل ميگيرد .گفتگوهاي عادي روزمره در بين كنشگران اجتماعي
كه عمدت ًا به شكل طبيعي انجام ميشوند ،نمونهاي از اين زبان طبيعي هستند .زبان طبيعي
از ماهيت عمدي برخوردار است ،اما اعضا آن را بديهي و عادي ميپندارند ،در حالي كه منبع
معرفتي مهمي است كه ريشه در بسترهاي اجتماعي و خاطرة تاريخي ـ فردي دارد .هدف
تحليل مكالمه افشاي معاني زيرين اين 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 بهوجود آمدن متن میشود.
متن در واقع موضوعی است که در تاریخ  شفاهی بر محور آن مصاحبهها انجام میشود .به
عنوان مثال :در تاریخ  شفاهی زندانیان سیاسی شاه ،متن تولید شده عبارت است حضور زندانیان
سیاسی در زندانها و شکنجهگران و  ...است و گفتمان آن دوران از بین بردن اختناق است زیرا
هر فردی که دم از آزادی و انتقاد به حکومت داشت سر از زندان در میآورد.
در تحليل گفتمان 1به اين نكته توجه میشود كه چهطور حقايق در قالب گفتمانها ساخته
ميشوند و اين كه آيا درست هستند يا غلط .تحلیل گفتمان شيوهاي برای تحليل دادههاي
تاریخ  شفاهی در مصاحبه است که در آن توجه به كلمهها ،جملهها به شيوهاي انتقادي است.
اين نوع تحليل را تحليل گفتمان مينامند .تحليل گفتمان به متون ايجاد شدة خودجوش
(مكتوب) و گفتگو (شفاهي) عالقهمند است .يعني« ،دادههاي جهان واقعي» كه ويرايش و
تهذيب نشدهاند و در بسترهاي «عادي» پديد آمدهاند ،بهترين مواد خام اين نوع تحليل را
فراهم ميآورند.
در رویکرد تاریخنگاری تاریخ  شفاهی یکی از بحثهای چالش بر انگیز نهادهایی هستند
که در قدرت نقش دارند و همان آن ها از متولیان این رویکرد تاریخنگاری میباشند .تحليل
گفتمان انتقادي هم به قدرت در درون گفتمان و هم به تأثير قدرت روي گفتمان توجه دارد
زیرا روابط قدرت با گفتمان ارتباط دارد)8(.
جامعه و فرهنگ بهطور ديالكتيك با گفتمان در رابطه هستند :جامعه و فرهنگ از طريق
گفتمان شكل مييابند و همزمان گفتمان را نيز شكل ميبخشند .هر نمونة واحدي از كاربرد
زبان به بازتوليد و دگرگوني در جامعه ،فرهنگ و روابط قدرت ميانجامد .تحليل گفتمان تحولي
مهم در روش تحقيق تاریخ شفاهی محسوب شده و با اين فرض آغاز ميشود كه گفتمان
در همة سطوح از گزارشهاي فردي تا اجتماعي كالن اهميتي كليدي دارد .تحليل دادههاي
تاریخ  شفاهی در مصاحبه ،توجه به كلمهها ،جملهها و مشخصههاي زباني ،يا بهعبارت ديگر،
تمركز بر شيوة كاربرد زبان به شيوهاي انتقادي است .زبان چهطور بهكار ميرود؟ براي چه
بهكار ميرود؟ بسترهاي كاربرد آن چه هستند؟ اين نوع تحليل را تحليل گفتمان مينامند.
تحليل گفتمان به متون ايجاد شدة خودجوش (مكتوب) و گفتگو (شفاهي) عالقهمند است.
يعني« ،دادههاي جهان واقعي» كه ويرايش و تهذيب نشدهاند و در بسترهاي «عادي» پديد
آمدهاند ،بهترين مواد خام اين نوع تحليل را فراهم ميآورند.
اصول نظري تحليل گفتمان
1. Discourse Analysis
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اصول اساسي تحليل گفتمان را چنين برشمردهاند:
 زبان يك پديدة اجتماعي است. نه تنها افراد ،بلكه نهادها و گروهبنديهاي اجتماعي نيز داراي دانش ،ارزشها و مانند آنهستند كه بهشيوههاي منظم در زبان بيان ميشوند.
 متون واحدهاي مناسب در حوزة زبان ارتباطات هستند. خوانندگان و شنوندگان ،گيرندگان منفعل رابطه با متون نيستند. شباهتهايي بين زبان علم و زبان نهادها وجود دارد)9(. تحليل گفتمان انتقادي نه با مسائل اجتماعي ارتباط دارد و نه با صرف زبان يا كاربردهايزباني .اين شيوة تحليل ،ويژگيزبانشناختي فرآيندها و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي
را در نظر ميگيرد.
 روابط قدرت با گفتمان ارتباط دارند؛ تحليل گفتمان انتقادي هم به قدرت در درون گفتمانو هم به تأثير قدرت روي گفتمان توجه دارد.
 جامعه و فرهنگ بهطور ديالكتيك با گفتمان در رابطه هستند :جامعه و فرهنگ از طريقگفتمان شكل مييابند و همزمان گفتمان را نيز شكل ميبخشند .هر نمونة واحدي از
كاربرد زبان به باز توليد و دگرگوني در جامعه ،فرهنگ و روابط قدرت ميانجامد.
 كاربرد زباني ممكن است ماهيت ايدئولوژيك داشته باشد .براي تعيين اين امر بايد به تحليلمتون براي تفسير ،دريافت و تأثيرهاي اجتماعي آن پرداخت.
 گفتمانها تاريخي هستند و تنها ميتوانند در رابطه با بستر خودشان درك شوند .در سطحفرا نظري ،اين نكته با رهيافت ويتگنشتاين انطباق دارد كه براساس آن معناي يك بيان
به استفاده آن در يك موقعيت ويژه متكي است .گفتمانها تنها در يك فرهنگ ،ايدئولوژي
يا تاريخ خاص قرار نگرفتهاند ،بلكه از نظر درون ـ متني با ديگر گفتمانها ارتباط دارند.
 اتصال بين متن و جامعه مستقيم نيست؛ اين اتصال از طريق برخي ميانجيها مانند ميانجيشناخت اجتماعي درك متن آشكار ميشود.
 تحليل گفتمان ماهيت تفسيري و تبييني دارد .اين نوع تحليل بهطور ضمني به روششناسيمنظم و رابطة بين متن و شرايط اجتماعي آن ،ايدئولوژيها و روابط ـ قدرت اشاره دارد.
تفسيرهاي اين روش همواره پويا بوده و به روي بسترهاي جديد و اطالعات جديد باز
هستند )10(.گفتمان ،شكلي از رفتار اجتماعي است .تحليل گفتمان انتقادي بهعنوان يك
رشتة علمي اجتماعي تعريف ميشود كه اهداف خود را روشن ساخته و ترجيح ميدهد
كشفهاي خود را براي پاسخ به سئوالهاي عملي به كار گيرد.
 -تحليل گفتمان به متون ايجاد شدة خودجوش (مكتوب) و گفتگو (شفاهي) عالقهمند است.
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يعني« ،دادههاي جهان واقعي» كه ويرايش و تهذيب نشدهاند و در بسترهاي «عادي»
پديد آمدهاند ،بهترين مواد خام اين نوع تحليل را فراهم ميآورند.
 گفتمان ميتواند هم در بستر محلي و هم در بستر جهاني صورت گيرد. تحليل گفتمان به سطوح و اليههاي گفتمان و روابط متقابل بين آن ها توجه دارد .اينسطوح ميتوانند انواع خاصي از واحدهاي شاكله به خود گيرند؛ مانند ،صداها ،كلمهها يا
اشكال نحوي.
 گفتمان يك برساختة اجتماعي است .براين اساس ،واقعيت اجتماعي يا بهطور عام فرهنگدر يك فرآيند ديالوژيك (گفتگويي) توليد ميشود .با اين حال ،فرآيند مذكور همواره درگير
قدرت و منافع است.
 گفتمان نظامي از انتخابها است. گفتمان داراي خصلت ايدئولوژيك است. متن ماهيت چند كاركردي مانند كاركرد ايدهاي ،كاركرد بين شخصي و كاركرد متني صرفدارد.
 متن داراي ويژگيدرون ـ متني است.عالوه بر مشخصههاي باال ،تحليل گفتمان داراي كانونهاي تحليلي خاصي است.
از نظر اكثر روششناسان تحليل گفتمان ،كانونهاي تحليل گفتمان عبارتند از:
 زنجيره و ساختار گفتار 1و مكالمه :تمركز بر شكل ،سازمان رسمي گفتار و مكالمه خود يكسوژة تحقيق بهشمار ميرود.
	-مباحثة 2گفتماني در روابط و تعاملهاي اجتماعي :در اينجا بر تعامل گفتماني و چگونگي
ورود عملي گفتمانها به قلمرو كنش و تعامل اجتماعي تمركز ميشود.
	-توليد هويتها و ذهنيتها از طريق گفتمان يا تمركز بر سوژهسازي :اينكه چه طور
گفتمانهاي خاص در تغييردادن هويتها و ذهنيتها مطالعه ميشوند نقطة تمركز تحقيق
است.
	-توليد قدرت /دانش ،ايدئولوژيها و كنترل از طريق گفتمان يا تأكيد بر موقعيت توليد:
چهطور گفتمانها توليد ميشوند ،توسط چه كساني ،با چه منابعي ،تحت چه شرايطي؟
	-باالترين هدف تحليل گفتمان ،حمايت از آزادي ،دسترسي به دانش حقيقي از طريق
گفتمان راستين ،كمك به افشاگران متون اجتماعي مخدوش و تعادلبخشي مجدد به
ساختارهاي قدرتارتباطي است.
 تحليل گفتمان انتقادي متون و نوشتارها را نيز انعكاسي از تالقي زبان ،سلطه و ايدئولوژيميداند و بر اين باور است كه واقعيت و متن هر دو محصوالت اين سه عنصر هستند .بنابراين،

1. Speech
2. Negotiating
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هدف اين شيوة تحليل افشاي جريانهاي زيرين در واقعيتها و متون اجتماعي است كه از
اهداف معرفتشناختي مهم پارادايم انتقادي است)11(.

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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فعاليتهاي عمده در حين تحليل گفتمان
1ـ هدفسازي :1هدف خود را از انجام تحليل گفتمان به روشني بيان كنيد.
2ـ نشانهسازي :2بهدنبال يافتن سرنخهاي نشانهشناختي و موضوعي در متن باشد.
3ـ كلمهسازي :3كلمههاي درون متن را برحسب عناصر واقعي /غيرواقعي ،محتمل /قطعي،
ممكن /ناممكن ،حاضر /غايب و مانند آن مورد بررسي قرار دهيد.
4ـ فعاليتسازي :4از فعاليتها و كنشهاي درون متن يا پديده پرده برداريد.
 5ـ موقعيتسازي فرهنگي و اجتماعي :5موقعيتهاي متفاوت درون متن را واكاوي كنيد.
 6ـ هويتسازي و رابطهسازي :6به نگرشها ،هويتها ،تعاملها و بسترهاي ارتباطي درون
متن توجه داشته باشيد.
7ـ سياسيسازي :7ابعادي مانند ايدئولوژي ،قدرت ،نابرابري ،دانش ،طبقه ،پايگاه ،سلطه و مانند
آن را در نظر بگيريد.
8ـ اتصالسازي :8گذشته ،حال ،آينده يا زنجيرة زماني عناصر متن يا گفتمان را بررسي كنيد)12(.
تحليل گفتمان در تاریخ  شفاهی بيشتر بهعنوان يك حوزة پژوهش مطرح است تا يك
روش واحد در اين زمينه ،جوپ ( )1996ميگويد:
گفتمان همة ابعاد يك ارتباط را در تعامل طرفهای گفتگو مد نظر قرار ميدهد .يعني
نه تنها محتواي آن ،بلكه نويسندة آن (چه كسي ميگويد؟) ،امتداد آن (بر چه زمينه يا
زمينههايي؟) ،مخاطبان آن (براي چه كساني؟) و هدف آن (براي دستيابي به چه چيزي؟)
مورد بررسي قرار ميگيرند.
برهمين اساس ،اين نوع تحليل در روشهاي تحقيق ديگر با عناوين تحليل گفتمان
نشانهشناختي ،تحليل گفتمان تاريخي ،تحليل گفتمان سياسي ،تحليل گفتمان حقوقي و تحليل
گفتمان زيستي نيز مطرح شده است .هر يك از اين شيوهها ،طرحهاي تحليلي ويژهاي از
تحليل گفتمان ارايه دادهاند.
تحليل گفتمان انتقادي نوعي از تحقيق تحليل گفتمان است كه در وهلة نخست به مطالعة
شيوههايي ميپردازد كه در آن سوءاستفاده از قدرت ،سلطه و نابرابري بهوسيلة متن و گفتگو در
بستر اجتماعي و سياسي برنامهريزي شده ،بازتوليد شده و مورد مقاومت قرار ميگيرد .فركالف
و همكارانش ( )1997قواعد تحليل گفتمان انتقادي را چنين خالصه كردهاند:
 -تحليل گفتمان بهعنوان كردن مسايل اجتماعي پرداخته و ماهيت ًا مسئله محور است.
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 روابط قدرت گفتماني هستند. گفتمان امري تاريخي است. گفتمان بين متن و جامعه حالت واسطه دارد. گفتمان ،شكلي از كنش اجتماعي است كه جامعه و فرهنگ را ميسازد.بر رابطة متقابل بين فرد -گروه ،كنش -فرآيند ،بستر -ساختار اجتماعي و شناخت
شخصي -شناخت اجتماعي تأكيد دارند.
اعتباريابي و روایی دادههای تاریخ  شفاهی
در اين بخش راهبردها و معيارهاي ارزيابي كيفيت و معتبرسازي در تاریخ  شفاهی مطرح میشوند.
مسئلة اعتباريابي و روایی یافتهها از ابعاد بسيار مهم و چالشبرانگيز روششناسي تحقیقی
تاریخ  شفاهی است .روشتحقیق تاریخ  شفاهی در بیشتر موارد از روش تحقيق كيفي پیروی
مینماید .در روشتحقیق تاریخ  شفاهی گردآوري دادههای مصاحبه در فرآيند ارزيابي و كيفيت
(اعتباريابي) باید مورد نظر قرار گیرد .در اين ارتباط ،اينگونه تصور شده كه روشهاي تحقیق
تاریخ شفاهی و دادههاي برگرفته از آن در مقايسه با طرحهاي تحقیقی دیگر فاقد معيارهاي
ارزيابي ،اعتباريابي و داراي تنگناها و محدوديتهاي نظري و روشي فراوان است .داليل
متعددي براي وجود چنين تصورهايي وجود دارند.
دليل نخست آن است كه هنوز مباحث چنداني در زمينة روش تحقیق تاریخ شفاهی
براساس مباني پارادايمي و فلسفي آن صورت نگرفته و بيشتر بر جنبههاي تكنيكي و روشي
آن تمركز شده است .حتي در سطح فناورانه نيز تنوعها و راهبردهاي ظريف و عملي آن دنبال
نميشوند.
دلیل دوم در روش تاریخنگاری تاریخ شفاهی به دلیل نوع تاریخنگاری آن که گفتاری است
از جانب مورخان نوشتاری مورد تردید است و مهمترین دلیل را عدم قطعیت گفتارها میدانند.
دليل سوم ،كمتوجهي جامعة دانشگاهي كشور به معرفي ،توسعه و استفاده از روششناسي
تحقیق کیفی و ابعاد متفاوت آن به خصوص در تاریخ شفاهی که تاکنون به عرصههای
دانشگاهی وارد نشده است .براين اساس ،هنوز به استثناي طرح عمومي كيفي و فنون
گردآوري دادههاي آن ،شناخت بسيار ناچيزي از ساير ابعاد اين روش وجود دارد .از اينرو ،اكثر
محققان ممكن است ناخواسته تصور كنند كه طرحهاي كيفي فاقد اصول و معيارهاي ارزيابي
كيفيت هستند؛ در نتيجه ،گزارشهاي كيفي به شكل طرحوارههايي داستانگونه و در بسياري
موارد غيرقابل دفاع باقي ميمانند.
دليل چهارم ،عدم آشنايي و نگراني بسياري از محققان در بهكارگيري معيارهاي ارزيابي
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در گزارشهاي تاریخ  شفاهی به لحاظ كيفي ميباشد .جواب به سئوالهای زیر در این زمینه
میتواند کارگشا باشد:
الف :آيا ميتوان در تحقيق تاریخ  شفاهی از معيارهاي اعتبار ،روايي سخن گفت؟
ب :چه معيارهايي براي ارزيابي كيفيت در تحقيق تاریخ شفاهی پيشنهاد شدهاند؟
ج :عوامل تهديد كننده يا كاهش دهندة ميزان كيفيت در تحقيق تاریخ  شفاهی کدام است؟
معنا و مفهوم اعتبار و روای 
ی
مفهوم اعتبار 1براي ارجاع به «حقيقي بودن« ،»2درست بودن »3و «دقت »4بهكار رفته اطالق
ميشود .بهعبارت ديگر ،اعتبار ارجاع ميشود به اينكه روایت های تاریخ  شفاهی تا چه حد با
واقعيت «منطبق »5است .در تعريفي که در تاریخ  شفاهی میتوان به آن استناد کرد ،اعتبار با
اين مفهوم ارتباط دارد كه آنچه شما ميگوييد مشاهده كردهايد در حقيقت همان چيزي است
كه واقع ًا رخ داده است .در نهايت ،اعتبار همواره در مورد «صحت »6است؛ ( )13خطاهاي اعتبار
عموم ًا در گذار از «مفهوم» به «معرف» ايجاد شده و ناشي از خطاي «معرفسازي »7هستند.
اعتبار يك معرف خاص به دشواري صورت ميگيرد .از اينرو ،فقدان اعتبار ،زماني رخ ميدهد
كه انطباق ضعيفي که يك محقق در تحليل جهان اجتماعي بهكار ميبرد با آنچه عم ً
ال در
جهان اجتماعي رخ ميدهد ،وجود داشته باشد.
8
در مقايسه با مفهوم روايي ،مفهوم اعتبار نيز در تحقيق كيفي به معناي «حقيقت » است
و به مثابة پلي بين سازه و داده تعريف ميشود )14(.در تحقيق تاریخ  شفاهی ،روايي عبارت
است از اطمينانپذيري و همسازي جهت دستيابي به اين هدف .محققان تاریخ  شفاهی طيفي
از تكنيكها را شامل مصاحبه ،مشاهده ،تحليل تصاوير ،اسناد و مدارك و غيره را براي ثبت
تحقیقات خود بهطور هماهنگ بهكار ميگيرند.
گوبا و لينكلن ( )1985معتقدند چهار معيار قابليت اعتماد اما به هم مرتبط را مطرح
نمودهاند:
Validity
True
Correctness
Precision
Fit
Correctness
Indicatorization
Trustworthiness
Prolonged Engagement
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

باورپذيري
باورپذيري با ميزان باور داشتن به يافتههاي تحقيق ارتباط دارد .در يك تحقيق تاریخ  شفاهی
باورپذير ،دادهها همساز و همبسته هستند نه پراكنده و متناقض .باورپذيري ميتواند از طريق
حفظ و گسترش ارتباط با پاسخگويان جهتدستيابي به آنچه واقع ًا آن ها ميدانند و عمل
ڪلیدواژهها
استداللها و فرآيندهاي
عبارت
باورپذيري
ديگر،
فناوریشود.
كنند ،وايجاد
استی،ازآرشیو.2
آرشیورقم
الكرتونیكی،
ت ،اسناد
تعريفياطالعا
در ،ابزارهای
اطالعات
ميآرشیو
ضروري براي اعتماد به نتايج تحقيق()15
9
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از اينرو ،باورپذيري با قابل باوربودن يا قانعكننده بودن يك پژوهش ارتباط دارد .در اين
زمينه راهبردهاي خاصي براي افزايش باورپذيري نتايج دادههای تاریخ  شفاهی ارايه شده كه
عبارتند از:
الف) درگيري طوالنيمدت :1سرمايهگذاري زماني كافي ،در مورد آزمودن درك يك فرد.
در جریان مصاحبهها این امر میسر خواهد بود .با رفت و آمدهای مکرر ،اخالق و منش
مصاحبهشونده را میتوان آزمود.
2
ب) مشاهدة ديرپا و مصرانه  :مشاهدة و تماس مکرر و يادداشتبرداري و مانند آن.
ج) زاويهبندي :استفاده از منابع متفاوت داده ،روشها و رويكردهاي نظري براي ميان-
كنترلكردن 3ناسازگاريها و اطالعات  اشتباه4؛ در مصاحبه تاریخ  شفاهی در رابطه با موضوع
تحقیق با افراد مرتبط به عنوان منابع گوناگون و مرتبطین در باورپذیری موضوع ،از روش
مقایسه و مطابقه به سهولت انجام شدنی است)16(.
د) باورپذيري محقق :5به آموزش ،تجربه ،ردپاگيري ،پايگاه و «نمو ِد خودِ» محقق بستگي دارد.
اطمينانپذيري
اطمينانپذيري عبارت است از توانايي شناسايي افرادی كه دادههاي يك مطالعة معين از بیانات
آن ها گردآوري شده و بهكار رفتهاند .راهبرد كليدي براي محققان تاریخ شفاهی اطمينانپذيري
نتايج از طريق روش كنترل عضو است.
كنترل عضو 7يا اعتبار پاسخگو 8تكنيكي است كه به آن وسيله محقق فرضهاي خود را
با يك يا چند نفر از افراد مطلع تحت بررسي كنترل ميكند .توسط اعضا در سرتاسر فرآيند
گردآوري دادهها براي تأييد ارزش حقيقت يا صحت مشاهدهها و تفسيرهاي پژوهشگر ،آنطور
كه آن ها خود ظهور مييابند ،بهكار ميرود .اعتبار پاسخگو يا كنترل عضو پيشنهاد ميدهد كه
ما بايد همراه با نتايج آزمايشي خود به سمت سوژهها برگشته وآن ها را در پرتو واكنشهاي
سوژههايمان پااليش كنيم.
نکته مهم آنکه «دليلي وجود ندارد كه فرض شود اعضا [افراد مورد مطالعه] داراي جايگاه
ممتازي بهعنوان مفسران كنشهاي خود هستند ...بازخوردهاي مذكور نميتوانند بهعنوان
اعتبارسازي يا ابطال مستقيم استنباطهاي مشاهدهگر تلقي شوند .اين فرآيندهاي به اصطالح
«معتبرسازي »9بايد چونان يك منبع ديگر داده و بينش مورد بحث قرار گيرد»)17(.
10
تأييدپذيري
در تأييدپذيری محقق بايد نشان دهد كه يافتههاي وي عم ً
ال و واقع ًا مبتني بردادهها هستند.
6

Researcher Credibility
Persistent Observation
Cross checking
Misinforamation
Explanation Credibility
Dependability
Member Check
Respondent Validity
Validation
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

تأييدپذيري با يادداشتكردن همة ايدهها ،تصميمهاي اجرايي مربوط به طرح كامل ميشود.
تأييدپذيري با جزييات روششناسيهاي بهكار رفته در تحقيق ارتباط دارد و به اين سئوال پاسخ
ميدهد كه :آيا محقق تاریخ  شفاهی به اندازة كافي جزيياتي در اختيار ما گذاشته كه بتوانيم
گردآوري و تحليل دادهها را ارزيابي كنيم؟
انتقالپذيري
انتقالپذيري به كاربردپذيري 2يافتههاي پژوهش اطالق ميشود .در فراسوي زندگي تاریخ
اجتماعي معاصر واقعیتهایی وجود دارد و محقق نيز تا حدي در مورد آن داراي دانش پيشين
است .محقق تاریخ  شفاهی ،بر تعدد و گوناگوني واقعيتهاي ساخته شده تأكيد دارند..
1

معيارهاي اعتباريابي در تحقيق تاریخ  شفاهی
در طول چند سال اخير ،معيارهاي ديگري براي ارزيابي كيفيت در تحقيق كيفي عنوان شدهاند
كه برخي از مهمترين آن ها در اعتباریابی تاریخ  شفاهی معرفي ميشوند.
كنترل فهرست ارزيابي مطالعة كيفي در تاریخ شفاهی
1ـ آيا موضوع تحقيق در همان ابتداي كار مشخص شده است؟
2ـ آيا مسئله يا مسائل تحقيق به روشني شناسايي شدهاند؟
3ـ آيا مروري كافي بر ادبيات پژوهشي مرتبط صورت گرفته است؟

مقدمه

4ـ آيا هدف تحقيق به صراحت بيان شده است؟
 5ـ آيا سئوالهاي خاص تحقيق شناسايي شده و بهروشني عنوان شدهاند؟
1ـ آيا مشخصات مشاركتكنندگان ،مكان پژوهش و بستر آن بهدرستي تشريح شدهاند؟
2ـ آيا مشاركتكنندگان براي هدف مطالعه مناسب هستند؟
3ـ آيا تعداد مشاركتكنندگان به اندازة كافي زياد است؟
4ـ آيا دادههاي كافي براي عنوان كردن سئوال تحقيق گردآوري شدهاند؟

روش

 5ـ آيا راهبردهاي افزايش اعتبار براي كمك به فراهم نمودن شواهد قابل اعتماد به كار رفتهاند؟
 6ـ آيا با مشاركتكنندگان به شكل اخالقي برخورد شده است؟
1. Confirmability
2. Transformability
3. Applicability

1ـ آيا يافتهها به روشني ارايه شدهاند؟
2ـ آيا هيچ دادة بهطور بالقوه مهمي از سوي محقق اغماض شده است؟
3ـ آيا شواهد كافي براي متقاعدكردن محقق درخصوص قابليت اعتماد يافتهها فراهم
شده است؟
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نتايج

كنترل فهرست ارزيابي مطالعة كيفي در تاریخ شفاهی
1ـ آيا نتايج بحث شده داراي ارتباط با تحقيقهاي ديگري در اين حوزه هستند؟
2ـ آيا محدوديتهاي مطالعه بحث شدهاند؟
3ـ آيا محققان تبيينهاي جايگزين را براي يافتههاي خود بررسي نمودهاند؟

بحث

4ـ آيا پيشنهادهايي براي تحقيقهاي بيشتر عنوان شدهاند؟

معيار سنديت
نگرانيهاي زيادي در زمينة خروجيهاي يك مطالعه در تاریخ  شفاهی وجود دارد .در اینجا
بحث سنديت مطرح میشود و آن عبارت است از اراية شرحي كامل ،درست و متعادل از روند
مصاحبهها و دادههای تولید شده در تحقیق تاریخ  شفاهی .يك تحقيق دقیق تاریخ  شفاهی بايد
به  5معناي زير داراي سنديت باشد:
1.1تحقيق مستند بايد روشن و بيطرفانه باشد؛ جانبداری از گروه و دسته و عقیده و مرام
خاص یکی از مواردی است که اعتبار تحقیق از نظر سندی نزد مخاطبان همراه با سوگیری
میشود .در تاریخنگاری و تحقيق تاریخ  شفاهی باید بتواند تا حد امكان همة نقطهنظرها را
بازنماييكند و از تمام گروههای مطرح در تحوالت تاریخی معاصر در ضبط و ثبت موضوع و
تفسیر رویدادها دعوت نماید.به خصوص گروهها و مخالفان نظامهای حکومتی ،تا تاریخنگاری
عاری از هرگونه شک و شبه روشمند در تاریخ  شفاهی باشد.
2.2بايد داراي سنديت هستيشناختي 2باشد؛ يعني درصدد افزايش آگاهي به سبكي مشروع و
نبوغآميز است .بهعنوان بخشي از اين فرآيند ،بينشهاي فرهنگی و تاريخي با تأكيد مناسب و
در محيطها و رويكردهاي مناسب به كار ميروند.
3.3سنديت آموزشي:3منظور آن است كه تحقيق بايد شانس استفاده از تفكر انتقادي را جهت
پيشنهاد مواضع اخالقي بدهد.
4.4سنديت عملي:4تحقيق افراد را جهت ميدهد تا در راستا و منطبق با يافتهها گام بردارند.
محقق در راستاي كنش براساس دادهها و پژوهش ،راه افراط و تفريط در پيش نميگيرد.
5.5در نهايت ،سنديت فني 5داشته باشد :يعني بنياني براي آموزش ديگران جهت انجام
1

1. Authenticity
2. Ontological Authenticity
3. Educational Authenticity
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 اين آموزشدهي نميتواند نتيجة افراط يا تفريط،ً مجددا.كنشهاي معين فراهم ميسازد
)18(.يافتههاي عملي تحقيق باشد
:یادداشتها
1. www.tcomschool.ohion.edu/cdtm/whatis.htm

.23 ص،1386 ، انتشارات بشري، روشهاي تحقيق كيفي، محسن اديب حاج باقري.2

3. Wetherell, M. and et al, (2003), Discourse As Data, London: Sage
Publications Ltd., p. 51.
4. Silverman, D.(2005), Doing Qualitative Research, London: Sage
Publication.
5. Wetherell, M. and et al, (2003), Discourse As Data, London: Sage
Publications Ltd., p. 52
6. Housley, William and Richard Fitzgerald (2000), Conversation
Analysis, Practitioner Based Research, Reflexivity and Reflective
practice: Some Exploratory Remarks In, Ethnographic Studies Issues.,
p.5

.143-142  ص،1389  تهران، انتشارات جامعهشناسان، روش تحقيق كيفي، احمد، محمدپور.7
8. Van Dijk, Teun A.(2001), Multidisciplinary CDA: a Plea for
Diversity In Wodak, Routh and Michael Meyer, (Eds.), Methods of
Critical Discourse Analysis, London: Sage Publications Ltd.
9. Meyer, Michael (2001), Between Theory, Method, and Politics:
Positioning of the Approaches to CDA In, Wodak, Routh and
Michael Meyer, (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis,
London: Sage Publications Ltd
10. Schiffrin, D. and et al., (2003), The Handbook of Discourse
Analysis, Blackwell Publishing.

.145 144 صص، روش تحقیق کیفی، محمدپور.11
.86 ص،1999 ، نقل از گي،145  ص، همان، محمدپور.12

13. Shank, G.(2006), Qualitative Research: A Personal Skills Approach,
Pearson, Merril Prentice – Hall. pp. 110-111.

1. Catalytically Authentic
2. Tactically Authentic

1  شامره،دو فصلنامه تاریخ شفاهی

52

14. Hammersley, M.(1992), Whats Wrong with Ethnography، London:
Routledge., p. 57.
15. Bryman, A.(1988), Quantity and Quality in Social Research,
London: Unwin Hyman.
16. Royse, David, (2004), Research Methods in Social Work, Fourth
Edition, Thomson – Brooks/Cole Press., p. 243.
17. Fielding, Nigel and Jane Fielding, (1986), Linking Data, London:
Sage Publications Ltd., p.43.
18. Lincoln, Y.S., and E. G. Guba, (1985), Naturalistic inquiry, Thousand
Oaks, CA: Sage., pp. 181-180.

53

1  شامره،دو فصلنامه تاریخ شفاهی

