
چکیده:

مصاحبه های  انجام  طریق  از  خانواده  یک  درمورد  اطالعات  گردآوری 

تاریخ شفاهی، به روش های متعددی صورت می گیرد. اهمیت تدوین تاریخ 

خانوادگی و نیز شناسایی روش های کاربردی، به تکمیل اطالعات و تهیۀ 

مجموعه های غنی در این زمینه کمک شایانی می کند. پس تاریخ شفاهی 

و  می کند  ایفا  خانواده ها  تاریخ  تدوین  و  ضبط  در  مؤثری  بسیار  نقش 

شناخت هر دو حوزۀ پژوهشی، به اجرای پروژه های ثبت تاریخ فامیلی یاری 

می رساند. این مقاله به بررسی پیشینۀ توجه به تهیۀ تاریخ خانوادگی در 

ایران و سایر کشورها پرداخته و ضمن معرفی تاریخ شفاهی به عنوان یکی از 

شیوه های نوین گردآوری اطالعات و تبیین نقش آن در تهیۀ تاریخ فامیلی، 

روش های متعدد تدوین تاریخ خانواده از طریق مصاحبه های تاریخ شفاهی 

را بیان می کند. روش تحقیق نیز، بنیادی- کتابخانه ای و توصیف و تحلیلی 

است. 

کلیدواژه ها: 

تاریخ شفاهی؛ تاریخ خانوادگی؛ مصاحبه؛ خانواده؛ پیشینه.
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نقش تاریخ شفاهی در تهیۀ تاریخ خانوادگی

پیامنه صالحی1

مقدمه و طرح مسئله
بدون در نظر داشتن سن افراد یا اهمیت وقایع، همۀ ما تجربه های جالبی داریم که می توانیم دیگران 
نمی توانند همه چیز  تاریخی  و کتاب های  اسناد  اینکه،  این تجربه ها سهیم سازیم. مهم تر  در  را 
متمرکز  بزرگ  و حوادث  افراد مشهور  بر روی  آن ها  اغلب  توجه  بگویند.  ما  به  دربارۀ گذشته  را 
شده است. این امر به فراموشی افراد عادی که دربارۀ رویدادهای روزمره سخن می گویند، منجر 
می گردد. تاریخ شفاهی می تواند این شکاف ها و موارد مورد غفلت قرار گرفته را پر کند و تاریخی را 

ارائه نماید که همۀ افراد را شامل  شود. 
  تاریخ شفاهی از آن رو حائز اهمیت است که مصاحبه شونده خود به شیوه ای مستقیم در جریان 
یک رویداد قرار گرفته یا در یک دورۀ تاریخی حضور داشته و وقایع را از نزدیک مشاهده کرده و 
از آن ها تأثیر پذیرفته است. در این حالت، اطالعات مصاحبه شونده به عنوان منبعی دست اول برای 

پژوهش های تاریخی در تاریخ معاصر قلمداد می شود.
 شیوۀ جمع آوری اطالعات مستند از طریق مصاحبه با افراد و شخصیت ها در قالب مصاحبه های 
شخصیت محور یا موضوع محور؛ موضوعات و عنوان های متعددی را شامل می گردد که از آن جمله 
می توان به مجموعه هایی نظیر تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، تاریخ شفاهی دوبله، تاریخ شفاهی 
معماری ایران، تاریخ شفاهی موسیقی ایران، تاریخ شفاهی شهرها، تاریخ شفاهی زنان و تاریخ شفاهی 

سینما اشاره کرد.
مصاحبه های  انجام  طریق  از  خانوادگی«  »تاریخ  مختلف  جنبه های  و  اهمیت   بررسی 
تاریخ شفاهی، یکی از مباحثی است که تاکنون چندان مورد ِتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است. 

1. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، 

کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانۀ 

pe_salehi@yahoo.com ،ملی ایران



بیشتر، متوجه  با تعمق  به نظر برسد، ولی  اول کم اهمیت  نگاه  این موضوع در  البته ممکن است 
تاریخ آن،  با مطالعۀ  اینکه خانواده مهم ترین جزء جوامع بشری است، می توان  می شویم به دلیل 

اوضاع و احوال اجتماعی دوره های مختلف تاریخی را شناسایی کرد.

پرسش های پژوهش
براساس مطالب پیش گفته، پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از:

چرا توجه و شناخت تاریخ خانواده دارای اهمیت است؟. 1
ثبت و تدوین تاریخ خانواده ها، دارای چه پیشینه ای در ایران است؟. 2
تاریخ خانوادگی در کشورهای اروپایی و امریکا به چه شکلی گردآوری می شود؟. 3
چگونه می توان به ُکنه تاریخ خانواده ها از طریق انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی پی برد؟. 4
چه طور می توان خانواده ها را تشویق کرد که دریابند حفظ این بخش از تاریخ مهم است؟. 5
در تهیۀ تاریخ فامیلی از طریق انجام مصاحبه، چه روش ها و راهکارهایی وجود دارد؟. 6

پیشینۀ پژوهش
سابقۀ توجه به تاریخ خانواده ها در میان منابع مکتوب در ایران، بیشتر با علومی نظیر علم رجال، 
نسب نامه ها و تاریخ های محلی در ارتباط است. پس در خالل بیان تاریخ خاندان یا نسب نامۀ آن، 
به تاریخ خانواده و مؤلفه های مؤثر بر آن اشاره می گردد. همچنین در کتاب هایی با موضوع شرح  
حال نگاری و اتوبیوگرافی نیز اطالعاتی در زمینۀ ویژگی های خانواده و حوادث تاریخی و اجتماعی 
آیت اهلل  خاندان  کرد:  اشاره  کتاب ها  این  به  می توان  جمله  آن  از  می شود.  مشاهده  آن  بر  مؤثر 
بروجردی1، سطراول، خاندان، رجال و حوادث بیست سالۀ نخست زندگی امام خمینی(2، نسب نامۀ 
تاریخ  و  خمین6  تاریخ  کرمانشاهان5،  مشاهیر  و  رجال  الک4،  آبادی  تبارنامۀ  طباطبایی3،  خاندان 

فرهنگی و اجتماعی تهران.7
 در کشورهای اروپایی و امریکا تاریخ خانواده ها به عنوان یکی از شاخص های مهم فرهنگی، 
قرار گرفته است. درواقع مراکز مطالعات فرهنگی، مدیریت  به خصوص فرهنگ عامه موردِ توجه 
اجرای طرح های تهیۀ تاریخ خانواده ها را بر   عهده دارند و با دیدگاه  های علمی، جنبه های مختلف 
آن را بررسی می کنند. از آن جمله می توان به انجمن مطالعات فرهنگ عامه کانادا و مرکز میراث 

فرهنگ عامه اسمیت سونیان8 اشاره کرد.
در زمینۀ تدوین تاریخ خانوادگی از طریق انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی، به عنوان شیوه ای 
از پژوهش در تاریخ، منابع مکتوب چندانی وجود ندارد. همین طور در زمینۀ روش های تدوین تاریخ 
فامیلی از طریق مصاحبه، راهنما و دستنامۀ مستدلی موجود نیست؛ فقط به صورت پراکنده مقاالتی 

در ایران و اروپا، در زمینۀ اهمیت این موضوع نگاشته شده است.

بروجردی.  آیت الله  خاندان  بروجردی،   .1

قم: انصاریان، 1371.

2. مرادی نیا، محمدجواد. سطر اول، خاندان، 

رجال و حوادث بیست ساله نخست زندگی 

امام خمینی. تهران: عروج، 1385.

3. طباطبایی، سیدمحمدحسین. نسب نامۀ 

بوستان  مؤسسه  قم:  طباطبایی.  خاندان 

کتاب، 1391.

الک.  آبادی  تبارنامۀ  رستم.  علیخانی،   .4

سنندج: انتشارات علمی کالج، 1393.

مشاهیر  و  رجال  اردشیر.  کشاورز،   .5

کرمانشاهان. کرمانشاه: طاق بستان، 1382.

خمین.  تاریخ  محمدجواد.  مرادی نیا،   .6

تهران: تهران: دانشگاه آزاد اسالمی،

7. تکمیل هامیون، نارص. تاریخ اجتامعی 

و فرهنگی تهران. تهران: دفرت پژوهش های 

فرهنگی، 1385.

8. http://www.muse.jhu.edu/
journal-of-American -folklore 
20/02/1395 :تاریخ دسترسی
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اهمیت تاریخ خانواده
خانواده،  گفت  می توان  است.  جامعه  سنگ بنای  و  انسانی  نهاد  پایدارترین  و  نخستین  خانواده 
کوچک ترین و مهم ترین عضو از اعضای جامعه است، کوچک ترین به جهت کمیت و مهم ترین به 
جهت کیفیت. همچنین اولین مکان برای رشد و بالندگی انسان ها و زمینه ساز تکامل بشر است. 
شناخت تاریخ خانواده به دلیل ویژگی و اهمیت خاصی که دارد، از دیرباز همواره موردِ توجه افراد 
بوده است. اینکه تاریخ خانواده مهم است و محققان در صدد تدوین آن هستند، از ابعاد مختلفی 
قابل ِبررسی است. درواقع می توان دالیل اهمیت تاریخ خانوادگی را به شکل های زیر مورد بازنمایی 

قرار داد:
• برای حفظ 	 تاریخ خانوادگی  ثبت  از  به لحاظ هویتی: اطالعات حاصل  تاریخ خانواده  اهمیت 

هویت اعضای خانواده، بسیار مهم است. اطالع از ریشه های خانواده، احساس اصالت را در فرد 
برمی انگیزد. شناخت و بازسازی سنت های خانواده، موجب تقویت روحیۀ افراد و ایجاد احساس 
به دلیل  آن  تاریخی  پیشینۀ  شناسایی  این،  بر  عالوه  می شود.  گذشته  به  نسبت  خوشایندی 
مسائلی که خانواده را در طول زمان دستخوش تغییر و تحول می نماید، به کشف هویت و 

اصالت های خانواده کمک شایانی می کند.1
 بنابراین نقش تاریخ خانوادگی از منظر هویتی، برای همۀ افراد جامعه واضح و روشن است، ولی 
اهمیت آن برای افرادی که در دو جامعه و فرهنگ رشد یافته اند، ضروری تر است. اشخاصی که 
در کشوری غیر از موطن والدینشان بزرگ شده اند و از هویت اصلی خود و ویژگی های خانواده در 
گذشته های دور، بی خبر هستند و به فرهنگ جامعه ای که به آن مهاجرت کرده اند، تعلّق ندارند و از 
طرفی نسبت به کشور اصلی و خانوادۀ خود نیز شناختی ندارند. امروزه بحران هویت در کشورهای 
و  گرفته  قرار  کارشناسان  موردِ توجه  اجتماعی،  مشکالت  و  مسائل  از  یکی  به عنوان  مهاجرپذیر 

جوانان را به شناخت فرهنگ موطن اصلی خود تشویق می کنند.
• اینکه این واحد کوچک 	 نقش خانواده در شناخت جامعه: به دلیل اهمیت خانواده در جامعه و 

اجتماعی نقش مهم و برجسته ای در شکل گیری جامعه ایفا می کند، شناخت گذشتۀ خانواده، 
موجب شناخت جامعه می شود و به تعبیری خودشناسی باعث جامعه شناسی می گردد.

این تحوالت  بروز  زمان  و  میزان  تغییر و تحول است. شدت،  از  پویا و سرشار   خانواده مفهومی 
در نمای جوامع یکسان نیست، اما به لحاظ ارتباطات انسانی؛ خانواده و اجتماع بر یکدیگر تأثیر 
اجتماعی در  به حوادث و وقایع  پیوندهای خانواده در گذشته و توجه  بررسی   دارند. پس  متقابل 
دوره های مذکور، موجب شناسایی دقیق فرهنگ جوامع و مؤلفه های مؤثر بر آن می گردد. آشنایی 
با مشترکات خانواده ها در ادوار مختلف تاریخی، موجب دستیابی به پیشینه ای دقیق و مستدل از 

فرهنگ خانواده و بالتبع فرهنگ اجتماع می شود.2

1. http://www.slideshare.net/
coffemom-of-family-history 
21/03/1395 :تاریخ دسترسی
2. http://www.aplaceformon.
com
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• از خانواده ها، 	 تاریخی بسیاری  اقتصادی: بررسی پیشینۀ  تأثیرگذاری خانواده ها بر جریان های 
به دلیل تأثیری که در اقتصاد جامعه داشتند، موردِ توجه پژوهشگران قرار گرفته است. درواقع 
تاریخ  است  بوده اند. پس الزم  زمان خود  در  اقتصادی  رخداد  خانواده ها جریان ساز یک  این 
فامیلی به دلیل اهمیتی که در بسترسازی تحوالت اقتصادی، تاریخی و مؤلفه های مؤثر بر آن 

دارد؛ مورد بازشناسی قرار گیرد.
ایران دوران پهلوی: سرمایه داری  به طور مثال در کتاب موقعیت تجار و صاحبان صنایع در 
ارائه شده  از خانواده ای سرمایه گذار و کارآفرین  خانوادگی خاندان الجوردی1، پژوهشی توصیفی 
است. اساس کار بر مبنای انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی با مدیران و اعضای خانوادۀ الجوردی 
است. در واقع با مطالعۀ موردی سرمایه داری خانوادگی الجوردی به عنوان برشی از تحوالت تاریخ 

معاصر، به تبیین رفتارهای اقتصادی در این دوره پرداخته شده است.

پیشینۀ تدوین تاریخ خانوادگی در ایران
آثار به جا  تاریخی و  تاریخ خانوادگی در متون کهن  به  هنگامی که به جست وجوی سابقۀ توجه 
مانده از گذشتگان می پردازیم، کمتر با مقولۀ تاریخ خانوادگی به مفهوم امروزی آن برمی خوریم. 
با این حوزه، نظیر: تاریخ خاندان ها، علم رجال و  درواقع تاریخ خانواده ها، از طریق علوم مرتبط 
رجال شناسی، تاریخ های محلی، نسب نامه ها یا شجره نامه ها، سرگذشت نامه ها و کتاب های خاطرات 

ثبت شده است.
بنابراین الزم است برای بیان پیشینۀ تدوین تاریخ خانوادگی در ایران، علوم مذکور تعریف شده 
و نمونه کتاب های مدون در آن زمینه ذکر شود و جنبه های توجه به تاریخ خانواده ها مورِدبررسی 

قرار گیرد.

تاریخ خاندان ها
معنی  و خانمان  بیت، عترت  اهل  قبیله،  آل، دودمان،  تبار،  لغت نامۀ دهخدا دوده،  در  »خاندان« 
تنهایی  به  واژه  این  فارسی3،  موضوعی  سرعنوان های  در  خاندان  مدخل  اساس  بر  است.2  شده 
به عنوان موضوع قرار نمی گیرد و کلمۀ خاندان داخل پرانتز همراه با نام خاندان به صورت مستند 
ذکر می شود، نظیر: فرمانفرمائیان )خاندان(. در کتاب هایی که با موضوع تاریخ خاندان ها چاپ و 
منتشر شده اند، معنای گستردۀ خانواده در نظر گرفته شده است. درواقع تاریخ خانوادگی یا منسوب 
به خانواده، به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در جریان بیان تاریخ خاندان  ذکر شده است. پس 
بر آن  تاریخ یک خانواده و تحوالت مؤثر  به  تاریخ یک خاندان،  از یک کتاب در زمینۀ  بخشی 

اختصاص دارد.

1. سعیدی، علی اصغر؛ شیرین کام، فریدون. 

ایران  در  صنایع  صاحبان  و  تجار  موقعیت 

دوران پهلوی: رسمایه داری خانوادگی خاندان 

الجوردی. تهران: گام نو، 1384.

ج  دهخدا،  لغت نامۀ  علی اکرب.  دهخدا،   .2

تهران، سازمان  دانشگاه  انتشارات  تهران:   .6

لغت نامۀ دهخدا، 1377، ص9418.

3. سلطانی، پوری؛ فانی، کامران. رسعنوان های 

موضوعی فارسی، ج 1. تهران: کتابخانۀ ملی 

ایران، 1362، ص612.
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بر توجه به مؤلفه هایی نظیر:  تاریخ خاندان ها پرداخته اند، عالوه  در کتاب هایی که به مقولۀ 
موقعیت جغرافیایی زادگاه خاندان، اوضاع اجتماعی تأثیرگذار، حاکمان و والیان، جنگ های جهانی 
و حوادث مهم، وکالی شهر در مجالس و شخصیت های تأثیرگذار؛ زندگی  خانواده های پدری و 
مادری و اجداد نیز مورِدبررسی قرار گرفته است. از جمله آثاری که به ثبت تاریخ خاندان ها مبادرت 
نموده اند، می توان از کتاب هایی نظیر: آشنایی با یک خاندان1، سطر اول، خاندان آیت اهلل بروجردی، 
ایران2، فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق3 و خاندان  طاهر کاشانی4  خاندان مرعشی در 

نام برد.
به عنوان نمونه در کتاب سطر اول، خاندان، رجال و حوادث بیست سال نخست زندگی امام 
خمینی، مؤلفه هایی که بستر شکل گیری شخصیت امام خمینی را فراهم کرده بودند، بررسی شده 
در  و  داده شده  امام خمینی شرح  زندگی  ویژگی های محل  ابتدا  در  مؤلفه ها  این  ثبت  در  است. 
این راستا، از منابع مکتوب، مصاحبه ها و اسناد استفاده شده است. همچنین مواردی نظیر: دلیل 
و وکال،  اقلیت های مذهبی، حاکمان  امنیت،  و  اجتماعی  اوضاع  تاریخی شهر،  پیشینۀ  و  انتخاب 
شخصیت های برجسته، محله ها، بناها، کاروانسراها، ورود روس ها، خاندان های مادری و پدری امام 
خمینی )شجره نامه( و اشخاص تأثیرگذار بر زندگی ایشان به تفصیل مورِدبررسی قرار گرفته است. 
تاریخ  تاریخ خاندان ها را ثبت و ضبط کرده اند، به شرح  بنابراین بخش مهم کتاب هایی که 
خانوادگی اختصاص دارد، البته گسترۀ زمانی آن، محدودۀ بیشتری را شامل می شود. درواقع فضای 
خانواده از زمان های دور، به تصویر کشیده می شود و محیط خانواده، زمینه های رشد شخصیتی و 
ویژگی های اعضای خانواده به تفصیل بیان می شود. پس یکی از منابع برای نشان دادن توجه به 

تاریخ خانوادگی در فرهنگ ایران زمین در گذشته های دور، بررسی تاریخ خاندان ها است.

نسب نامه ها یا شجره نامه ها
تبارنامه یا شجره نامه یا نسب نامه، فهرست منظمی است که نسبت افراد را با یکدیگر نشان می دهد. 
درواقع در یک خانواده، نام پدران و فرزندان را به ترتیب پشت سر هم قرار می دهند. پس دورۀ زندگی 

هر فرد تا وقتی که جای خود را به دیگری بدهد، نسل نامیده می شود. 
کشف  به  تاریخ  علم  است.  تاریخ  علم  مقولۀ  از  شجره شناسی  یا  تبارشناسی  یا  انساب  علم 
رخدادهای گذشته با تکیه بر تبیین علل و عوامل وقوع آن ها می پردازد. از جهت گسترۀ موضوعی، 
یا  )تهران(،  محلی  یا  )ایران(،  کشوری  یا  )آسیا(،  منطقه ای  یا  است،  )جهانی(  عمومی  یا  تاریخ 
دودمانی )قاجاریه( و یا خانوادگی )امین الشریعه(. شناخت انساب و تبار یک خاندان، از مقولۀ تاریخ 
خانوادگی به حساب می آید.5 البته نسب نامه به عنوان یک موضوع، به تنهایی به کار نمی رود و به منزلۀ 
تقسیم فرعی زیر موضوع ها، گروه های قومی، طبقات، اشخاص، مناطق، کشورها، شهرها و نام های 

خانوادگی به کار می رود. مثل برمکیان )خاندان(- نسب نامه.6

1. ابراهیم پور، قاسم. آشنایی با یک خاندان. 

الهیجان: رستم و سهراب، 1390.

در  مرعشی  خاندان  علی اکرب.  مرعشی،   .2

ایران. تهران: نرش ترمه، 1376.

و  رجال  فرهنگ  سیدعلی.  موجانی،   .3

خاندان های معارص عراق. تهران: نرش عظام، 

.1392

4. معتقدی، کیانوش. خاندان طاهر کاشانی. 

تهران: پیکره، 1393.

5. امین، حسن. »تبارشناسی انسان و علم 

انساب«. حافظ، 1390، ش82، ص8.

6. سلطانی و راستین، هامن، ج 2، ص1486.
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یکی از منابع قدیمی که به علم انساب پرداخته است، کتاب تهذیب حدائق االلباب فی االنساب1 
است. این کتاب اوالد حضرت آدم ابوالبشر را چهار نفر دانسته است و اول از همه، از »کیومرث بن 
آدم« نام برده و گفته است که کیومرث، فرزندش سیامک و سیامک فرزندش هوشنگ و هوشنگ 
فرزندش طهمورث و طهمورث فرزندش جمشید و جمشید فرزندش ابعیان و ابعیان فرزندش آبتین 
و آبتین فرزندش فریدون بوده است. همچنین از دیرباز خلط شخصیت های اساطیری و تاریخی 
سابقه داشته است و در بسیاری از منابع کیومرث )اولین انسان و اولین شهریار در فرهنگ ایران 
باستان( و آدم ابوالبشر )اولین انسان در سنت ادیان ابراهیمی( با هم درآمیخته اند و نمونۀ آن  در 

کلیات قصص االنبیاء2 است. 
اگر از اساطیر ایرانی و انیرانی بگذریم، ضبط انساب و تبار خاندان های بزرگ، همواره بخشی از 
دانش  مورد عالقۀ مردم به طور عام و از دغدغه های مورخان به طور خاص بوده است. از نمونه های 
خوب نسب نویسی در قرن اخیر، کتاب خاندان نوبختی3 است. مرحوم پروفسور غالمحسین بیگدلی 
هم کتابی در چهار مجلد با عنوان تاریخ بیگدلی و شاملو4 نوشت که تاریخ دودمان و شجرۀ این 
طایفه است. همچنین محمد حسینی طباطبایی کتاب نسب نامۀ خاندان طباطبایی را به  رشتۀ تحریر 
درآورده است. کتاب های نسب نامۀ طایفه قاضی در بانه کردستان5 و تبارنامۀ آبادی الک نیز از جمله 

کتاب هایی است که در زمرۀ علم انساب یا تبارشناسی محسوب می شوند.
تبارشناسی در اسالم را نیز می توان با توجه به این سخن پیامبر اسالم )ص( تفسیر کرد که 
فرمودند: »تََعلَّمُوا اَنسابَُکم، تََصلّوا اَرحاَمُکم« یعنی شناسایی نسب و تبار، نه از باب تفاخر بلکه برای 
تقویت ریشۀ خانوادگی و صلۀ ارحام و نیکوکاری در حق خویشاوندان است. البته تاریخ نسب شناسی 
نسب شناسی  از  حمایت  جهت  در  اموی  خلفای  و  برمی گردد  اسالم  از  قبل  به  اعراب،  میان  در 
نفی  و  قریش  حقانیت  فقهی  و  مسأله کالمی  نیز  عباسیان  دورۀ  در  کردند.  را  حمایت  بیشترین 

بنی امیه از آن، موجب طرح مباحث جدیدتر و جدی تری در عرصۀ نسب شناسی شد.6
تاریخ  آن  در  و  است  کرده  تألیف  ااَلَشراف7  اَنساُب  عنوان  با  کتابی  بالذری  یحیی  احمدبن 
اعراب را بر مبنای نسب شناسی قبایل بررسی کرده است. در تعدادی از کتاب های تاریخ هم انساب 
پیامبر اکرم ذکر شده است که نمونۀ کامل آن، تبارنامۀ پیامبر اکرم از پدرش عبداهلل تا حضرت آدم 
ابوالبشر است. همچنین در کتاب وقایع السنین و االعوام8، انساب پیامبر اکرم )ص( ذکر شده است 
و این کتاب جزو نسب نامه ها محسوب می گردد. درواقع انساب پیامبر )ص( به  شرح زیر نوشته شده 
است: »محمد )ص(  بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کالب بن مرۀ 
بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر  بن مالک  بن النضر بن کنانۀ بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن 

مضر بن نزار بن معّد بن عدنان«.
بنابراین شجره ها و انساب قدیمی به مثابۀ جریانی پویا در گسترۀ تاریخ هستند که توانسته اند 

1. رشیف، ابوالحسن بن محمدطاهر. تهذیب 

مهدی  تحقیق  االنساب.  فی  حداقل االلباب 

رجایی. قم: مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، 

.1388

قصص االنبیاء.  کلیات  محمد.  جویری،   .2

تهران: اسالمیه، 1382.

نوبختی.  خاندان  عباس.  آشتیانی،  اقبال   .3

تهران: کتابخانۀ طهوری، 1357.

4. بیگدلی، غالمحسین، بیگدلی، محمدرضا. 

تاریخ بیگدلی- شاملو. زنجان: دانش زنجان، 

.1390

طایفۀ  نسب نامۀ  محمدرئوف.  توکلی،   .5

قاضی در کردستان. تهران: توکلی، 1393.

6. نجفی، محمدجواد. »نسب شناسی در دورۀ 

اسالمی«. تاریخ اسالم، 1382، ش 13، ص6.

7. بالذری، احمدبن یحیی. انساب االرشاف. 

بیروت: دارا نرش، 1376.

و  وقایع السنین  عبدالحسین.  حسینی،   .8

االعوام. تهران: اسالمیه، 1364.
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با معرفی چهره های برجستۀ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در مقاطع مختلف، ردپائی در گذشت 
زمان بر جای گذارند و سنت دیرینۀ آن را که همانا »به فراموشی سپردن« است، بشکنند.1 از جمله 
نکاتی که درمورد نسب نامه ها حائز اهمیت است، می توان به مواردی نظیر: سال و محل تولد افراد، 
نام پدر و مادر و اجداد، نام فرزندان، مراتب علمی، مشاغل، القاب و اعقاب اشاره کرد. گاه زندگی 
افراد به دوره های مختلف تقسیم شده و هر کدام به تفصیل شرح داده شده است. پس نسب نامه ها یا 
شجره نامه ها، به عنوان آثاری که در بازشناسی تاریخ خانواده ها نقش تأثیرگذاری داشته ، در بررسی 

توجه به مقولۀ تاریخ خانوادگی در گذشته ها موردِ توجه قرار می گیرد.

علم رجال و شرح حال نگاری
»علم رجال« و فن »شرح حال نگاری« از جمله فنون و معارفی در میان علوم و معارف اسالمی 
است که دارای پیشینه ای دور، دیرین، اساسی و استوار است. 2 علم رجال به معنای عام آن یعنی 
شناخت شخصیت ها - اعم از روات احادیث یا غیر روات- که با علم تاریخ پیوند دارد، زیرا »رجال« 

هستند که »تاریخ« را می سازند و حوادث را می آفرینند.3
این علم از دیرباز، یعنی از نخستین قرن های طلوع اسالم، موردِ توجه مسلمین قرار گرفته و 
دامنۀ آن با نیازی که بدان احساس می شد، گسترش یافته است. پس اگر دایرۀ علم رجال را تا 
شرح حال نویسی توسعه دهیم، سابقۀ این علم به نیمۀ اول قرن نخستین می رسد. حدود سال چهل 
هجری، ُعبیداهلل بن اَبی رافع -کاتب امیرالمؤمنین علی )ع(- نام آن عده از اصحاب رسول اکرم 
)ص( را که در جنگ های علی )ع( شرکت داشتند و به همراهی آن حضرت جنگیده  بودند، در کتابی 
گرد آورد و ظاهراً وی نخستین کسی بود که در زمینۀ علم رجال کتاب نوشت. شیخ طوسی در 
الفهرست از این کتاب به نام تسمیه من شهد مع امیر المؤمنین )ع( الجمل و صفین و النهروان من 

اصحاب رسول اهلل )ص( یاد کرده است.4
در قرن سوم هجری بر اثر فراگیرشدن کتب حدیث و رواج »اصول« و »مصنفات« این علم، 
فن رجال رونق گرفت و کتب های بالّنسبه زیادی در این فن تألیف شد که برخی از آن ها موجود 
است. از آن  جمله است کتاب طبقات الرجال تألیف احمدبن ابی عبداهلل5 که نسخۀ ناقصی از آن 
موجود است، و کتاب ابومحمد عبداهلل بن جبله حیان بن ابجر الکنانی که شیخ طوسی در کتاب رجال 

او را از اصحاب امام کاظم )ع( شمرده است.
مثال  به طور  است.  شده  ارائه  رجال  دانش  از  متفاوتی  تعریف های  فوق،  پیشینۀ  به  توجه  با 
اینکه دانش رجال همان شناخت احوال راویان خبر واحد از نظر شخصی و وصف آن هاست؛ اعم 
از مدح یا قدح و آنچه که در مقام این  دو قرار گیرد. در این تعریف، شناخت احوال راویان به عنوان 
وظیفۀ اصلی دانش رجال مطرح شده است. درواقع ابتدا تشخیص هویت راوی بر اساس تمامی 

نسب نامۀ  سیدجامل.  طباطبایی،  ترابی   .1

شاخه ای از طباطبایی های تربیز. تهران: سازمان 

اسناد ملی ایران، 1376. ص18.

و  رجال  »بخش  ابوالفضل.  شکوری،   .2

یاد،  کمبودها«.  و  کفایت ها  رشح حال نگاری: 

1365، ش2، ص2.

و  »پیوند  سیدمحمدرضا.  جاللی،  حسینی   .3

تعامل علم رجال با تاریخ اسالم«. تاریخ اسالم 

در آینه پژوهش، 1384، ش 8، ص3.

4. باستانی، علی اصغر. »نگاه اجاملی به تدوین 

علم رجال«. نامه الهیات، 1388، ش 3، ص 6.

5. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن. الذریعه الی 

تصانیف الشیعه، ج 10. نجف: مطبعه الغری، 

1313، ص99.
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مشخصات، اعم از کنیه، لقب، زمان و مکان زندگی اش انجام می شود و سپس احوال رجالی وی 
مورِدبررسی قرار می گیرد.1

علم رجال دارای کاربردهای متعددی در علوم مختلف است و نقش بسیار مؤثری در عرصۀ 
پژوهش ایفا می کند.2 مثاًل با کالم، تفسیر، علوم قرآنی، فقه و تاریخ مرتبط است. ارتباط آن با تاریخ 
به این شکل است که بسیاری از مباحث تاریخ اسالم و تاریخ تشیع متکی بر اسناد برآمده از روایات 
است. اصواًل تاریخ در قرون اولیه به صورت روایت نقل شده است. در مواردی که نتوان از شرایط و 

قرائن به وقوع واقعه ای اطمینان یافت، بحث رجال تعیین کننده خواهد بود.
موردِ توجه  مختلف،  رشته های  و  علوم  در  شخصیت ها  شناخت  به  توجه  معاصر،  دوران  در 
نویسندگان و مورخان قرار گرفته است و به نگارش آن اقدام کرده اند. از جمله کتاب هایی که به 
شرح حال رجال پرداخته  است، می توان به این آثار اشاره نمود: فرهنگنامۀ رجال علمی و مشاهیر 
زندگینامۀ  کرمانشاهان،  مشاهیر  و  رجال  قاجار3،  عصر  پایان  تا  اسالم  آغاز  از  کرمان  فرهنگی 
رجال و مشاهیر ایران، 4 شرح حال رجال ایران در قرن 12، 13 و 14 هجری5 و فرهنگ رجال و 

خاندان های معاصر عراق6.
به عنوان نمونه در کتاب دانشنامۀ رجال و حاکمان کمره و جاپلق، 7 شرح حال و نمونه آثار 
چهارصدوشصت وهفت تن از بزرگان و نامداران منطقۀ کمره )شهرستان خمین( و جاپلق درج شده 
است. در این اثر در مورد هر شخصیت، حدود یک تا سه صفحه شرح حال نوشته شده است که 

مشتمل بر زندگینامه، مشاغل قبل از انقالب و بعد از انقالب، جوایز و ... است.
وارد می شود، ضمن شرح حال  به حیطۀ شرح حال نویسی  دانش رجال  بنابراین هنگامی که 
افراد، تاریخ خانواده ها را نیز به دقت مورِدبررسی قرار می دهد. درواقع حوادث و وقایع در گذر زمان 
مورد موشکافی قرار گرفته و از البالی آن، تاریخ منسجمی ثبت و ضبط می گردد. پس بخشی از 
اهداف مورِدنظر در تهیۀ تاریخ خانوادگی، در شرح حال نگاری ها و کتاب های تاریخ مرتبط با علم 
رجال کشف می گردد. از زمانی که شرح حال افراد توسط مورخان به تصویر کشیده می شود، تاریخ 

خانوادگی و مؤلفه های مرتبط با آن بیان می گردد.

زندگینامه ها و اتوبیوگرافی ها
»زندگینامه«، ریشۀ یونانی دارد و برگرفته از دو واژۀ Bio به معنای زندگی و Graphy به معنای 
نگارش است. زندگینامه که به آن شرح حال، حسب حال، سرگذشت، گزارش، ترجمۀ احوال و 
تذکرۀ حال نیز گفته اند؛ شامل نوشته هایی است که در آن رویدادهای زندگی شخصیت ها شرح 
داده شده است. معمواًل زندگینامه ها دربارۀ زندگی افراد مشهور خلق می گردد؛ با این حال، مطالعۀ 
زندگینامۀ افراد غیر سرشناس هم مفید است، چرا که در البالی اطالعات در ج شده در آن ها می توان 

1. فیض، سیدمحمدصادق. »رضورت توجه به 

علم رجال در تاریخ شفاهی«. تاریخ شفاهی 

عزیزی.  غالمرضا  کوشش  به  مقدس،  دفاع 

تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، 

1389، ص 341.

رجال  »علم  ناهید.  خرمدشتی،  باقری   .2

ملی  مطالعات  رجال«.  علم  کتابشناسی  و 

کتابداری و سازماندهی اطالعات، 1386، ش 

61، ص100.

و  علمی  رجال  فرهنگنامۀ  رضا.  کردی،   .3

مشاهیر فرهنگی کرمان از آغاز اسالم تا پایان 

قاجار. کرمان: کرمان شناسی، 1388.

و  رجال  زندگینامۀ  حسن.  مرسلوند،   .4

مشاهیر ایران. تهران: الهام، 1369.

5. بامداد، مهدی. رشح حال رجال ایران در 

قرن 12، 13 و 14 هجری. تهران: انتشارات 

زوار، 1371.

6. موجانی، هامن.

و  رجال  دانشنامۀ  عزیزالله.  سمیعی،   .7

دانش،  نوای  اراک:  جاپلق.  و  کمره  حاکامن 

.1382
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به نکات ارزشمندی دست یافت.1 عالوه بر این، به شرح داستان زندگی، فّن »سرگذشتنامه نویسی« 
نیز اطالق می شود که به نقد و بررسی آثار یک شخص یا گروه خاص می پردازد.2

ادبی می دانند و معتقدند اساس و شالودۀ آن،  از گونه های  را یکی  صاحب نظران، زندگینامه 
نگارش زندگی فردی است. آنان این گونۀ ادبی را غیر داستانی می دانند؛ هر چند که بسیاری از 
را دارد که  این فرصت  نویسنده  را در زیرساخت خود دارد. در زندگینامه نویسی،  عناصر داستانی 
احساسات،  خلقیات،  راستا،  این  در  کند.  مطرح  را  مورِدنظر  شخص  پیرامون  مسائل  جزئی ترین 
ویژگی های فردی و اندیشۀ فرد مذکور مطرح شده و گاه به بوتۀ نقد سپرده می شود. از این رو 
زندگینامه نویسی تنها منوط به ذکر مواردی نظیر: تولد، مرگ، تحصیالت و اقدامات فردی نیست.3

به کارگیری  با  آن  ظهور  بی تردید  و  دارد  انسان  قدمت  اندازۀ  به  سابقه ای  زندگینامه نویسی 
نگارش در میان اقوامی که نوشتن را می دانستند و آن را در مسائل زندگی به کار می بردند؛ همزمان 
است. از قدیمی ترین آثار در زمینۀ زندگینامه نویسی در غرب می توان به کتاب حیات مردان نامی4 
اشاره کرد که در قرن اول میالدی نوشته شد. این فن در ادبیات عرب از قرن دوم هجری ظهور 
کرد و به مرور بر انواع و تعدد آن افزوده شد. در کتاب النکت العصر5یکی از شعرای عرب به نام 
عماره بن علی یمنی به شرح زندگی وزرای عصر فاطمی پرداخت. در قرن هفتم هجری هم کتاب 
وفیات االعیان6 در میان کتاب هایی که در زمینۀ شرح حال بزرگان به نگارش درآمده بود، اثری 

مهم به شمار می رفت. 
نخستین زندگینامه به زبان فارسی، کتاب لباب االلباب7 است. همچنین کتاب های تألیف شده 
عنوان های  با  زندگینامه های شخصیت ها  تعداد  در عصر حاضر،  نام گرفت.  تذکره  زمینه  این  در 
فروع  از  یکی  به عنوان  نیز  خاطره نویسی  است.  شده  منتشر  بزرگداشت  و  یادنامه  نظیر  مختلفی 

زندگینامه نویسی مطرح شده و کتاب های خاطرات متعددی به زیور طبع آراسته شده  است.
را  اصطالح  این  است.  وسیلۀ خودش  به  زن  یا یک  مرد  زندگی یک  »اتوبیوگرافی«، شرح 
نخستین بار رابرت سوتی8 -نویسنده، شاعر و منتقد انگلیسی- به کار گرفت. نخستین خودنگاری 
به ثبت رسیده، کتاب اعترافات اثر سن آگوستین9 است. البته آثار خودنگاری بیشتر در قرن شانزدهم 

رایج گشت و بعد از جنگ جهانی اول نیز اتوبیوگرافی های بسیار زیادی پدید آمد.
در زبان فارسی، آثاری که جنبۀ اتوبیوگرافی دارند، اغلب با عنوان های زندگی من، خاطرات و 
خاطرات زندگی نگاشته شده است. از آن جمله می توان به آثاری نظیر: زندگانی من، تألیف احمد 
او و شرح زندگانی من نوشتۀ  الدوله به قلم خود  امین  کسروی، خاطرات سیاسی میرزا علیخان 
عبداهلل مستوفی اشاره نمود.10 به عنوان نمونه، در کتاب شرح زندگانی من، نویسنده عالوه بر شرح 
زندگی مستوفی ها در دوران قاجار و نقشی که در کارهای دفتری این دوره داشتند، به بیان زندگی 
مردم عادی می پردازد و تاریخ اجتماعی و اداری قاجار را در قالب یک زندگینامه؛ به تصویر می کشد.

1. پارسی نژاد، کامران. »زندگینامه داستانی«. 

ادبیات داستانی، 1385، ش 104، ص21.

2. سلطانی و فانی، هامن، ج 2، ص827.

امیره.  ضمیری،  حسن،  عبدالغنی،   .3

آنها«.  پیدایش  چگونگی  و  »زندگینامه ها 

ادبیات داستانی، 1385، ش 104، ص10.

4. پلوتارک. حیات مردان نامی؛ ترجمۀ رضا 

مشایخی. تهران: بنگاه ترجمه و نرش کتاب، 

.1336

النکت  نجم الدین.  عامر،  محمد  ابی   .5

العرصی فی اخبار الوزراء املرصیه. قاهره: 

مکتب مدبولی، 1369.

االعیان.  خلکان.وفیات  بن  ابی محمد   .6

قاهره: مکتب نهضت مرصیه، 1328.

تذکره  محمد.  محمدبن  عوفی،   .7

لباب الباب. تهران: فخر رازی، 1361

8. Robert Souti
9. Sant Augustine

10. عبدالغنی و ضمیری، هامن، ص 13.
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بنابراین زمانی که زندگینامۀ یک فرد توسط افراد دیگر به رشتۀ تحریر درمی آید یا به صورت 
اتوبیوگرافی شکل می گیرد، عالوه بر بررسی و تحلیل رویدادها، خصوصیات و ویژگی های رفتاری 
و گفتاری، فعالیت ها و سوابق کاری؛ زندگی خانوادگی و تغییرات خانواده در طول زمان نیز نگاشته 
تأثیرات  و  خویشاوندان  خصوصیات  خانواده،  پیشینۀ  زندگینامه،  نوع  دو  هر  در  درواقع  می شود. 
خاص آن ها بر زندگی فرد، مورد تحلیل قرار می گیرد.1 پس با توجه به این موارد، بیوگرافی ها و 
اتوبیوگرافی ها در تهیۀ تاریخ خانوادگی در کتب تاریخی و ادبی ایران نقش بسیار مهمی دارند که 

الزم است در تهیۀ تاریخ خانواده موردِ توجه قرار گیرد.

تاریخ های محلی
»تاریخ محلی« دانشی است برای بازسازی گذشته در مقیاس محلی و منطقه ای. افزون بر این، 
از  یکی  به عنوان  تاریخ  از  شاخه  این  است.  معنی دارتر  و  ملموس تر  گرایش  این  با  گذشته  نمود 
چشم اندازهای تاریخ معاصر، در هر دوره ای بر آن بوده تا پدیده های مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی، نظامی و فرهنگی را در قالب پژوهش های تاریخی در مناطق گوناگون  یافته و تعریف کند. 
 این سّنت تاریخ نگاری با سابقۀ طوالنی در ایران و جهان، از نیمۀ دوم قرن بیستم تحت تأثیر 
فلسفه های نو و حرکت های اجتماعی- اقتصادی فراگیر دگرگون شده و در قالب، شکل و سّنت 
جدیدی ظهور یافت. از سوی دیگر در این منظر از گذشته نگاری حفظ منابع )کتبی و شفاهی( که 
رو به اضمحالل یا ظهور هستند، مد نظر می گیرد. در اروپا دانشگاه هایی به تاریخ محلی اختصاص 
هنوز  خاورمیانه،  و  ایران  در  ولی  می گردد،  منتشر  زمینه  این  در  متعددی  نشریه های  نیز  و  دارد 
دانشکده یا بخش مستقلی بدین منظور اختصاص نیافته است. این، علی رغم آن است که در این 

حیطه کارهای متفرقۀ بسیاری صورت گرفته است.2
 نگارش کتاب هایی در زمینۀ تاریخ های محلی، اعم از تاریخ کشورها، شهرها، محله ها، مساجد 
و مانند آن از دیرباز در ایران رایج بوده است. این آثار که توسط یک فرد یا گروهی نوشته می شوند، 
سابقۀ تاریخ یک محل را با استفاده از منابع معتبر تاریخی تدوین می کنند و در جهت تکمیل منابع، 
به گفتگو با اشخاص مسن و قدیمی و افراد مطلع در شهر یا صاحب منصبان آن می پردازند. آن ها 
در این پژوهش محلی به تمام جزئیات و ریزه کاری ها توجه می کنند تا بتوانند تاریخ همه جانبه و 

کاملی در آن زمینه به رشتۀ تحریر درآورند.
از جمله کتاب هایی که در زمینۀ تاریخ محلی در ایران تدوین شده است، می توان به این آثار 
تاریخ  و  تهران  فرهنگی  و  اجتماعی  تاریخ  تاریخ خمین،  اراک4،  تاریخ  تاریخ خوی3،  کرد:  اشاره 
اجتماعی کاشان5. در کتاب تاریخ اراک که بر اساس منابع مکتوب و اسناد تاریخی نگاشته شده 
است، پیشینۀ تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این شهر به تفصیل مورِدبررسی قرار گرفته 

1. وولف، ویرجینا. »هرن زندگینامه نویسی«. 

ترجمۀ وازریک درساهاکیان. بخارا، 1385، ش 

56، ص 249.

2. تاریخ دسرتسی: 1395/05/15

 http://www.localhistory.ir
3. ریاحی، محمدامین. تاریخ خوی. تهران: 

توس، 1372.

4. دهگان، ابراهیم. تاریخ اراک. تهران: زرین 

و سیمین، 1386.

کاشان.  اجتامعی  تاریخ  گلرناقی، حسن.   .5

و  مطالعات  مؤسسه  انتشارات  تهران: 

تحقیقات اجتامعی، 1380.
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است. از مواردی که در این کتاب درج شده است، می توان به این موارد اشاره کرد: عراق عجم در 
بدو ظهور دولت صفوی، عراق بعد از شکست افاغنه، کریم خان و مهرعلی خان، حوادث عراق در 

دوران سلطنت قاجار )بنای شهر اراک( و مسافرت ناصرالدین شاه به اراک.
بنابراین در جریان تدوین کتاب های تاریخ محلی، به طور مثال تاریخ یک شهر، به ذکر تاریخ 
خاندان های مهم، صاحب منصبان و افراد مطلع در آن شهر پرداخته می شود. پس می توان بخش 
عمده ای از تاریخ خانواده ها را  در کتاب های تاریخ محلی مشاهده کرد. درواقع زمان با تهیۀ تاریخ 

محلی، خانواده، مؤلفه ها و مسائل مؤثر بر آن ذکر گردیده و موردِ توجه قرار می گیرد.

تدوین تاریخ خانوادگی در اروپا و امریکا
در کشورهای اروپایی و امریکا، به خانواده و تاریخچۀ آن، به عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگی، 
به خصوص فرهنگ عامه توجه شده است. درواقع مرکز مطالعات فرهنگ عامه در این کشورها، 
به عنوان یک مرجع جهت به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها جهت مدیریت آرشیوهای خانوادگی 
به ثبت تاریخ خانواده ها می پردازد. همچنین نشریات تخصصی بسیاری در اروپا و آمریکا به مقولۀ 

تاریخ خانوادگی پرداخته و با دیدگاه علمی، جنبه های مختلف آن را بررسی می کنند.1
مؤسسات  از سوی  تحقیقاتی  پروژه های  و  به صورت طرح ها  خانواده ها  تاریخ  ثبت  همچنین 
متعدد به اجرا درمی آید. درواقع توجه به منابعی که به تحقیق در زمینۀ تاریخ خانواده کمک شایانی 
به  ابتدایی،  دورۀ  از  دانش آموزان  قرار می گیرد. حتی  پژوهشی  مراکز  اولویت کاری  در  می نماید، 
نگه داری اسناد و مدارکی که به ثبت تاریخ خانواده شان یاری می رساند، تشویق می شوند؛ اینکه 
چه طور از اسناد و عکس های خانوادگی مراقبت نمایند تا بتوانند به بررسی تاریخ خانواده در گذر 
زمان بپردازند. بنابراین ویژگی های هر خانواده و سیر فراز و نشیب های آن در طول سالیان متمادی، 
از طریق بایگانی صحیح اسناد و مدارک و نیز گفت وگو با اعضای خانواده، ثبت و ضبط می شود. 
مراکز فرهنگ عامه به سئواالت عالقه مندان در این زمینه پاسخ میدهند و در اجرای طرح های 

پژوهشی، به آنان یاری می رسانند.
 عالوه بر اینکه ساکنان کشورهای اروپایی و امریکا به نگارش تاریخ خانوادۀ خود عالقه مند 
هستند، مهاجران دیگر کشورها نیز درصدد تحقیق در زمینۀ پیشینۀ خانوادگی شان هستند. بسیاری 
از کسانی که در این کشورها زندگی می کنند و در آنجا متولد شده اند، دارای خانواده ای با ریشۀ 
تاریخی در سایر کشورها هستند، پس شناخت هویت و درک محیط وطن اصلی برایشان بسیار 
بااهمیت می شود. به طور مثال خانم آکمی کیکومورا که استاد دانشگاه UCLA و یک ژاپنی مقیم 
امریکاست، مدت چهار سال وقت صرف کرد تا به وابستگی ها و عالیقی که خانواده اش در گذشته 
با آن ها عجین بودند؛ پی ببرد. همچنین در مورد اینکه به چه دلیل خانواده اش ژاپن را ترک کردند، 

1. http//:www.ancestry.com                    

تاریخ دسرتسی: 1395/04/16



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 4
28

چگونه مشکالت روزمرۀ مهاجرت را مدیریت کردند و صدها مسئله دیگر، تحقیقاتی را انجام داد که 
حاصل آن، در کتابی به نام از میان زمستان های سخت )Winters Harsh Through( چاپ و 
منتشر شده است. وی موفق شد با تمرکز بر روی تاریخ خانواده اش و گفت وگو با اعضای خانواده 

در ژاپن و امریکا، یک اثر کاربردی در زمینۀ تاریخ خانوادگی تدوین کند.1

نمونه هایی از مراکز و پایگاه های مطالعات فرهنگی
از جمله مراکز مطالعات فرهنگی در کشورهای اروپایی و امریکا که به مقولۀ تاریخ خانوادگی توجه 

ویژه ای دارند، می توان این موارد را نام برد:
• انتفاعی در سال 	 انجمن مطالعات فرهنگ عامه کانادا )FSAC(2: این انجمن علمی و غیر 

تأسیس  آموزش و پرورش در حوزۀ مطالعات فرهنگ عامه  ارتقای  با هدف  1967 میالدی 
عامه،  فرهنگ  بر محققان  ترکیب دویست عضو، مشتمل  از  فرهنگی  انجمن مطالعات  شد. 
پژوهشگران، دانشجویان، دانش آموزان و عالقه مندان به مطالعه در فرهنگ عامه و نیز تاریخ 
و  عامیانه  پژوهش های  اشاعه  و  نشر  ترویج،  با هدف  انجمن  است.  تشکیل شده  خانواده ها 

حمایت از سایر سازمان ها و مؤسسات مربوطه؛ به فعالیت ادامه می دهد.3
• مرکز میراث زندگی و فرهنگ عامه اسمیت سونیان4: این مرکز با هدف ارتقای آگاهی و دانش 	

نسبت به فرهنگ عامۀ مردم ایاالت متحدۀ امریکا و سایر نقاط جهان تأسیس گردیده است. 
برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و سمپوزیوم ها از جمله برنامه های این مرکز است. همچنین 
در زمینۀ تولید منابع آموزشی، دیداری و شنیداری و ایجاد مرکز سوابق و مدارک خانوادگی 
فعالیت دارد. معرفی منابع جهت مطالعه دربارۀ فرهنگ سنتی و عامه و پایگاه های اطالعاتی از 

دیگر اطالعاتی است که در این پایگاه می توان به آن ها دست یافت )پروژه میوز5(.
• مجلۀ فرهنگ عامه امریکا: این مجله، وابسته به انجمن فرهنگ ایاالت متحدۀ امریکاست که 	

در سال 1889 به منظور انتشار مقاالت در زمینۀ فرهنگ عامه و تاریخ خانواده ها تأسیس شد. 
ششصد و چهل و هشت شماره از این مجله منتشر شده و دسترسی به چکیده مقاالت آن از 

طریق اینترنت برای غیر اعضاء رایگان است.
• مجله فرهنگ عامه کانادا: این مجله از سال 1979 از سوی انجمن مطالعات فرهنگ عامه 	

کانادا به صورت دوفصلنامه منتشر می شود. انتشار مقاالت و نقد کتاب در حوزۀ فرهنگ عامه، 
خانواده شناسی و قوم شناسی مرتبط با کشور کانادا از اهداف اصلی انتشار این مجله است. البته 

در سال 1998 به مجلۀ قوم شناسی تغییر نام داد.6

1. صالحی، پیامنه. »تاریخ خانوادگی«. 

گنجینه اسناد، 1382، ش 83، ص 39.

2. Folklore Studies Association 
of Canada
3. http://www.folklife.Si.edu 
4. Life Heritage Centre and 
Folklore of Smithsonian Insti-
tute 1395/04/17 :تاریخ دسرتسی

5. http://www.muse.jhu.edu/
journal-of-American -folklore 
تاریخ دسرتسی :1395/02/20

6. قدیمی، علی. »معرفی سایت های فرهنگ 

 ،5 ش   ،1383 ایران،  مردم  فرهنگ  مردم«. 
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دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 4
29

تاریخ شفاهی
و  بینش ها  براساس  را  حادثه ها  و  رویدادها  که  است  تاریخ  در  پژوهش  از  شیوه ای  تاریخ شفاهی 
شنیده های شاهدان، ناظران و فّعاالن یک دوره از تاریخ بازگو می کند. این روش پژوهشی ویژگی 
روایی دارد و در این فرایند دو عامل مصاحبه کننده و راوی، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.1 
مصاحبه گر به عنوان یک شنوندۀ فعال نقش بسیار اساسی ایفا می کند تا راوی در محیطی آرام به 

بازگویی و شرح دیدگاه ها، شنیده ها و تجربه های خود دربارۀ موضوع بپردازد. 
 در کشور ما پس از پیروزی انقالب اسالمی و دوران جنگ ایران و عراق، تاریخ شفاهی کاربرد 
فراوان و باارزشی پیدا کرد.2 از جمله مراکزی که در این زمینه فعالیت داشته اند، می توان این موارد 
مطالعات  مؤسسۀ  ایران،  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  اسالمی،  انقالب  اسناد  مرکز  برد:  نام  را 
تاریخ معاصر ایران، مرکز اسناد آستان قدس رضوی، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی و مرکز 

تحقیقات جنگ سپاه پاسداران.
به هر حال امروزه تاریخ شفاهی در دنیا موردِ توجه قرار گرفته و تاکنون مقاله ها و کتاب های 
وب گاه  ایجاد  مقاله ها،  کتاب ها،  تألیف  هم  ایران  در  است.  شده  نوشته  زمینه  این  در  بسیاری 
تاریخ شفاهی و برگزاری نشست های تخصصی؛ اهمیت این روش پژوهشی را نشان می دهد. عالوه 
می دهد،  به دست  زندگی شخصیت ها  مختلف  دوره های  از  تاریخ شفاهی  که  تصویری  با  این،  بر 

می توان منابعی بارور از فرضیه های اثبات نشده را یافت و آن ها را آزمود و تجزیه و تحلیل کرد.

تاریخ خانوادگی و تاریخ شفاهی
در دوران معاصر با گسترده تر شدن علوم و جست وجو در زوایای مختلف آن، برخی مورخان در 
حوزۀ علم تاریخ به مطالعۀ مواردی که تاکنون مسکوت گذاشته شده، پرداخته اند. یکی از این زوایا، 
اینکه خانواده ها در بطن تاریخ قرار دارند، حوادث تاریخی هم در  تاریخ خانوادگی است. به دلیل 
روند زندگی آن ها تأثیرگذار بوده است. حتی می توان با مطالعۀ تاریخ آنان، اوضاع و احوال اجتماعی 

دوره های مختلف تاریخی را شناسایی کرد.3
خانوادگی  آلبوم های  و  عکس ها  مدارک،  اسناد،  بررسی  بر  عالوه  خانواده،  تاریخ  تهیۀ   در 
به جا مانده از گذشتگان، الزم است به جمع آوری اسناد شفاهی نیز همت گمارد. به این صورت 
از  را  نیستند  نمایان  به خوبی  اسناد  در  مواردی که  و  پرداخت  اعضای خانواده  با  به گفت وگو  که 
میان صحبت های مصاحبه شوندگان کشف و ضبط کرد و در روند تدوین تهیۀ تاریخچۀ خانواده، 
در شرایط مختلف  خانواده  موقعیت های  با  رابطه  در  باید مستنداتی که  داد. پس  قرار  موردِ توجه 

بررسی شده اند را با اعضای خانواده در میان گذاشت، تا دیدگاه شان را مطرح نمایند. 
 تمرکز بر روی طرح تهیۀ تاریخ خانواده، موجب می شود که پژوهشگر به کاستی های منابع 

1. عزیزی، غالمرضا. »آناتومی تاریخ شفاهی«. 

زمانه، 1384، ش 34، ص 10.

2. فیض، هامن، ص 342.

3. کجباف، علی اکرب. »اهمیت تاریخ شفاهی 

شهری«.  هویت  بازسازی  در  خانوادگی 

و موضوع یابی مطالعات شهری  روش شناسی 

در تاریخ شفاهی، مشهد: سازمان کتابخانه ها، 

رضوی،  قدس  آستان  اسناد  مرکز  و  موزه ها 

1387، ص 96.
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مکتوب در این زمینه پی ببرد و سؤاالتی را جهت تکمیل آن ها تهیه کند. سپس از طریق توجه 
به روش های مختلف جمع آوری اطالعات از یک خانواده، پاسخ های دقیق و روشنی دریافت کند. 
البته تحقیق در مورد صحت و سقم گفته های مصاحبه شوندگان و مقایسه با اطالعات مشابهی که 

از منابع مکتوب به دست آمده، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

روش شناسی تهیۀ تاریخ خانوادگی از طریق تاریخ شفاهی
اصواًل بازسازی تاریخ خانوادگی، امری پیچیده است، چون پژوهشگری که بر روی تاریخ خانواده 
مطالعه می کند، با مسائل خصوصی روبه رو است. به طور مثال گاهی بعضی از افراد به دالیلی از 
گذشتۀ خود بریده اند و مایل هستند که آن را فراموش کنند. بنابراین تحت هیچ شرایطی حاضر 
نیستند گذشتۀ آنان دوباره مطرح شود یا حتی زیر سؤال برود. پس موضوع مذکور و سایر موضوعات 
مشابه، تهیه و تدوین تاریخ خانوادگی از طریق گفت وگو با اعضای خانواده را با دشواری مواجه 

می سازد.1 
 با توجه به موارد مذکور، روش ها و راهکارهای ذیل می تواند یاری رسان پژوهشگران در حوزۀ 

تهیۀ تاریخ خانوادگی از طریق مصاحبه های تاریخ شفاهی باشد:
انجام . 1 طریق  از  خانوادگی  تاریخ  تدوین  طرح  ابتدا  در  است  الزم  خانواده:  تاریخ  طرح  تهیه 

تاریخ شفاهی تهیه شود. در تدوین طرح مذکور، توجه به پیشینۀ طرح، اهداف  مصاحبه های 
پیشنهادی  سؤاالت  نمونه  و  تحقیق  منابع  خانواده،  امکانات  مصاحبه شوندگان،  نام  طرح، 

ضروری است.
نمای داخلی یا روش داخلی: در این دیدگاه، یکی از اعضای خانواده به تحقیق در زمینۀ گذشتۀ . 2

خانواده می پردازد و درواقع مصاحبه گر یا پژوهشگر نسبت فامیلی با مصاحبه شوندگان دارد. در 
این روش به دلیل قرابت و نزدیکی مصاحبه گر به مصاحبه شوندگان اطالعات بیشتری در زمینۀ 
البته ممکن است به دلیل بی طرف نبودن  روابط و فرهنگ حاکم بر خانواده به دست می آید. 

پژوهشگر، صحت و سقم اطالعات مورد شک و تردید باشد.2
نمای خارجی یا روش خارجی: در این روش پژوهشگری خارج از محیط خانواده و به دور از . 3

داشتن تعلقات خانوادگی، به پژوهش در زمینۀ تاریخ خانواده مبادرت می ورزد. در این دیدگاه 
چون مصاحبه گر به عنوان یک فرد غریبه به تحقیق می پردازد، نمی تواند به اسرار خصوصی و 
تمام گنجینه های اطالعات خانواده دست یابد؛ ولی از قدرت تجزیه، تحلیل و توانایی بیشتری 

در تشخیص درستی یا نادرستی مطالب برخوردار است.3
معرفی طرح به اعضای خانواده: معرفی کردن طرح تهیۀ تاریخ خانواده به اعضای فامیل، یکی . 4

از بزرگ ترین مسائل برای پژوهشگر خواهد بود. قبل از شروع کار این سؤال پیش می آید که 

1. کجباف، هامن، ص 96.

2. صالحی، هامن، ص 40.

3. هامن، ص 41.
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علی رغم اینکه تهیۀ پیشینۀ خانواده اقدامی شجاعانه است، آیا باز هم باید به این امر مبادرت 
ورزید؟ پس تردیدها آغاز می شود، اما با شروع کار و قرار گرفتن در مسیر، فضای فعالیت برای 
پژوهشگر تعیین می شود که این امر باعث از بین رفتن تردیدهای وی خواهد شد.1 الزم است 
اهداف نیز ضمن معرفی آن، به خوبی بیان  شود، مثل این موارد که چه می خواهد بداند، اعضای 
خانواده چه نقشی در مصاحبه بازی می کنند، با چه کسانی مصاحبه خواهد کرد، چه طور مسائل 

و حساسیت های فامیل را مطرح می کند و بسیاری موارد دیگر.
آماده سازی فضای مصاحبه: یکی از بهترین روش ها جهت تحقیق در زمینۀ مسائل خصوصی . 5

خانواده این است که پژوهشگر با آماده سازی محتاطانۀ فضا برای ورود به حوزۀ موضوعات 
البته اگر  شخصی خانواده، مشکالت آن را پیش بینی کرده و راه حل مناسبی به دست آورد. 
پژوهشگری– چه داخلی چه خارجی- به علت بی احتیاطی اعتماد اعضای فامیل را از دست 

بدهد، ممکن است برای همیشه از گردآوری اطالعات دربارۀ تاریخ خانواده محروم شود.
جلب اعتماد و اطمینان مصاحبه شوندگان: محقق باید هنگام بحث در مورد مسائل مربوط به . 6

گذشتۀ فامیل و نیز موضوعات حساسیت برانگیز، این اطمینان را به آن ها بدهد که رازدار خوبی 
است و اگر آنان مایل نباشند، این موارد را منتشر نمی کند. مصاحبه گر باید بتواند زمان مطرح 
کردن نکات منفی و مالل آور خاطرات، با اعضای فامیل همدردی نموده و خود را همسو با 
خاطرات راوی نشان بدهد. حتی به وی بگوید که اگر مایل است، می تواند این موارد را ناگفته 
بگذارد. در آخر هم باید به آن ها اطمینان داد که قبل از چاپ در جریان اطالعات گردآوری شده 

قرار خواهند گرفت و می توانند بخش هایی را که مایلند مسکوت بماند، پاک کنند.2
مصاحبۀ خصوصی و جمعی: پژوهشگر تاریخ شفاهی در حوزۀ تاریخ خانوادگی باید مشخص . 7

کند که آیا می خواهد با اعضای خانواده به صورت عمومی و جمعی صحبت کند یا تمایل دارد 
با هریک از از افراد، به طور خصوصی گفت وگو کند. اگر همۀ افراد کنار هم قرار داشته باشند 
و سؤاالت پرسیده شوند، همگی عالقه مند به پاسخگویی می شوند، ولی عیب این روش آن 
است که پژوهشگر جزئیات مربوط به هر واقعه را از دست خواهد داد. در صحبت خصوصی، 
راحتی سوء تفاهم های  به  پژوهشگر می تواند  ولی  است،  انجام مصاحبه دشوارتر  زمینه سازی 

ناشی از طرح سؤاالت را از بین ببرد.3
بهره گیری از امکانات خانواده: پژوهشگر می تواند ضمن اجرای طرح، از امکاناتی که در هر . 8

آلبوم ها  اسناد، خانه های اجدادی، مزارها،  استفاده کند؛ مواردی نظیر:  خانواده ای وجود دارد، 
و... البته می تواند با تهیۀ کپی از این سرمایه ها، در تهیۀ سئواالت از آن ها بهره ببرد. همچنین 
اسنادی نظیر اسناد ملکی و وصیت نامه ها نیز می تواند به تهیۀ پرسش های مفید، کمک شایانی 
نماید، هر چند که جلب اعتماد اعضای خانواده جهت در اختیار گذاشتن بعضی از آن ها، مشکل 

1. Larossa,Ralph. “Teaching 
family sociology through case 
studies”. Teaching sociology, 
Vol 11, No 3, 1984, p. 317.

2. کجباف، هامن، ص 100.

3. Elder, Glen H. “History and 
the family”. The Discovery 
of Complexity, Vol 43, No 3, 
1950, p 495.
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به نظر می رسد. درواقع محقق می تواند با نشان دادن عکس های خانوادگی یا اسناد، مسائل را 
به اعضای خانواده یادآوری کند و به ناگفته های مربوط به پیشینۀ خانواده دست یابد.1

و . 9 خانواده  اعضای  باید  خانوادگی  تاریخ  محقق  خانواده:  تاریخ  تدوین  اهمیت  بر  تاکید 
مصاحبه شوندگان را توجیه کند که تاریخ فامیل آنان باارزش است تا طرح را جدی بگیرند. 
الزم است به تاریخ اجتماعی و حوادثی مثل جنگ های جهانی، کودتا و انقالب اشاره نمود و 
نقش خانواده را در این وقایع تشریح کرد. پس عالوه بر پرسیدن سؤاالتی نظیر: اینکه اجداد 
را  پرسش ها  این  داشتند؛ می توان  و چه حرفه هایی  مقیم شدند  در کجا  آمدند،  از کجا  شما 
مطرح کرد: چه کسانی در جنگ شرکت کردند، زندگی خانواده در دوران جنگ چگونه بود و 

چه خاطراتی از آن روزها دارید. 
گفت وگو درمورد موضوعات مورد عالقۀ خانواده: در تمام خانواده ها، موضوعاتی خاصی دارای . 10

اهمیت هستند. در واقع بیشتر اعضای فامیل تمایل دارند که در زمینۀ این قبیل مسائل صحبت 
کنند. این موضوعات می تواند یک واقعه از تاریخ معاصر باشد یا فوت یکی از بزرگان فامیل یا 
حوادثی نظیر انقالب و کودتا. پس عالقه مندی افراد به این مسائل موجب می شود که وضعیت 
خانواده در رابطه با این موضوعات، موشکافانه و به صورت جزئی مورِدبررسی، تجزیه و تحلیل 
قرار گیرد. البته جهت پی بردن به مسائل بااهمیت در خانواده، می توان از کهنساالن فامیل هم 
کمک گرفت، چون آن ها به دلیل سن باال، بیشتر در جریان بحث های فامیلی قرار داشته اند و 

از وقایع تأثیرگذار بر خانواده مطلع هستند.
ارائه . 11 راه های پیشبرد طرح،  از  تاریخ خانواده: یکی  فامیل در مزایای طرح تهیۀ  سهیم کردن 

پیشنهاد به اعضای فامیل جهت بهره مندی از مزایای اجرای طرح تهیۀ تاریخ خانواده است. 
در  و  کنند  صرف  اینکار  برای  را  بیشتری  زمان  که  می شوند  عالقه مند  افراد  بدین ترتیب 
طرح  اجرای  جهت  در  فامیل  در  بیشتری  افراد  وقتی  کنند.  مشارکت  اطالعات  سامان دهی 
فعالیت کنند، سرعت کار بیشتر شده و اطالعات مفیدتری به دست می آید و پژوهشگر به اهداف 

از قبل تعیین شدۀ خود دست می یابد.
توجیهی . 12 جلسات  پژوهشگر  است  فامیل: الزم  در  تحصیلکرده  افراد  با  هم فکری  و  مشورت 

خاصی را با افراد درس خواندۀ فامیل بگذارد و تشریح کند که تاریخ خانوادگی به عنوان یک 
رشته از تاریخ، رو به رشد است و به زودی تخصصی تر خواهد شد.2 بدین ترتیب اطالعاتی را 
که قرار است این افراد به شما بدهند، در ذهن آن ها سازماندهی می شود و اطالعات منظم تری 
به دست می آید. این اشخاص می توانند محقق را با ارائه اطالعات درست، یاری کنند، همچنین 

در ارزیابی صحبت های اعضای فامیل در انتهای کار نیز کمک شایانی نمایند.
تکراری . 13 پژوهشگر یک سؤال  که  زمان های مختلف: هنگامی  در  تکراری  پرسیدن سؤاالت 

1.  کجباف، هامن، ص 101.

2. هامن، ص 102.
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اختالفات  می تواند  طرف  یک  از  بپرسد،  فامیل  بزرگان  از  یکی  از  مختلف  زمان های  در  را 
و جزئیات را با هم مقایسه کند و از طرف دیگر، اطالعات بیشتری استخراج نماید. اگر در 
مدت زمان طوالنی سؤال های مختلفی در زمینۀ یک موضوع خاص پرسیده شود، پاسخ های 
بسیاری دریافت می شود که پس از تجزیه و تحلیل آن ها و متصل نمودن قسمت های مختلف 
آن، بخش هایی از تاریخ خانواده تدوین می شود. پس می توان مواردی که با یک بار پرسیدن 

استخراج نمی شود را  به این طریق کشف و ثبت کرد.
بهره گیری از نزدیکان افراد مسن، جهت یادآوری جزئیات: پژوهشگر باید بداند که افراد مسن . 14

به یکباره تمام وقایع را با جزئیات آن، به یاد نمی آورند. الزم است پس از گفت وگوی اولیه 
با این افراد، صحبت های آن ها را با اطالعاتی که نزدیکان فرد ارائه می کنند، مقایسه کرد و 
دوباره با شخص صحبت کرد تا جزئیات به تدریج به ذهن وی متبادر گردد. همچنین باید در 
مورد وقایع و حوادثی که خانواده را تحت تأثیر قرار داده است، به خوبی تحقیق کرد و نکات 
صحیح تاریخی آن را استخرج نمود. بدین ترتیب اگر راوی مطلبی را به یاد نمی آورد، می توان 

با بیان مستندات مربوط به آن موضوع، به وی کمک کرد.1
تهیۀ سؤاالتی که دارای پاسخ تشریحی باشند: مصاحبه گر هنگام تدوین سؤاالت در طرح تاریخ . 15

خانواده، باید پرسش ها را به گونه ای تنظیم نماید که نیاز به پاسخی بیش از بله یا خیر داشته 
باشد. بدین ترتیب دریافت موجب غنا بخشیدن به توصیف ها و حرف های مصاحبه شونده دربارۀ 
به کسب اطالعات  تهیۀ سؤاالت مناسب  بنابراین  یا موضوعات می شود.  اشخاص، مکان ها 

مفید در جهت اجرای طرح، کمک  شایانی می کند.
انجام . 16 اولیۀ  مراحل  محقق  که  هنگامی  خاص:  شخصیت های  و  رویدادها  تحلیل  و  بررسی 

مصاحبه با اعضای فامیل را به اتمام رساند، الزم است به بررسی و تحلیل مطالب بپردازد، 
یعنی نقش رویدادها و وقایع بر روند زندگی خانوادۀ مورِدنظر و نیز اشخاص تأثیرگذار بر آن را 
بررسی کند. اگر پس از جمع بندی مطالب ابهاماتی وجود داشت، باید در جلسات بعدی مصاحبه 

مطرح شود.
طرح نکات ریز و جزئی نگری در زمان مقتضی: پس از طرح مسائل کلی در گفت وگو با اعضای . 17

فامیل، باید جزئیات موضوعات نیز از البالی صحبت های افراد استخراج شود. البته پرداختن 
به جزئیات حوادث و مسائل، وقت مقتضی را می طلبد، چون افراد باید با آمادگی و دّقت، به 
سؤاالت پاسخ بدهند. پرسیدن سؤاالت مشابه از چند نفر در خانواده می تواند راهگشای کشف 
این نکات در موضوعات خاص باشد، یعنی از جمع بندی پاسخ های افراد، نکات مبهم تاریخی 

http://www.oral-history.ir  .1تاریخ کشف و ضبط میشوند.

دسرتسی: 1395/04/17



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 4
34

نمای کلی نمونه سؤاالت تدوین تاریخ خانوادگی
در یک تقسیم بندی کلی می توان سؤاالت مرتبط با مباحث تدوین تاریخ فامیلی را به این صورت 

دسته بندی کرد:

• دوران کودکی و پس زمینۀ خانواده	
الف: والدین و خانواده

 در چه تاریخی و کدام شهر متولد شدید؟	 
از محیط خانواده بفرمایید و آن را توصیف کنید؟	 
اصلیت خانوادۀ شما مربوط به کدام منطقه است؟	 
اعتقادات مذهبی در خانوادۀ شما چگونه بوده است؟	 
آیا خانواده دارای عقاید سیاسی بودند؟	 
از پدربزرگ و مادربزرگ چه خاطراتی دارید؟1	 
از خواهران و برادران بفرمایید، کدام یک به شما نزدیک تر بود؟	 
وضعیت اقتصادی خانواده چه طور بود؟	 
خانواده دارای چه فعالیت های دسته جمعی بود؟	 

سرگرمی فامیل در روزهای تعطیل چه بود؟
 محیط اجتماعی که در آن رشد کردید، چگونه بود؟	 
 محلّۀ زندگی شما چه طور بود؟	 
آیا به خاطر دارید در دوران کودکی به چه شهرها و کشورهایی مسافرت کردید؟	 

ب: مدرسۀ ابتدایی
نام مدرسۀ ابتدایی تان را بفرمایید؟	 
آیا با عالقه به آنجا می رفتید و محیط آن را دوست داشتید؟	 
از دوستانتان در این دوره بفرمایید؟	 
به یاد دارید کدام یک از معلمان بر روی شخصیت و آیندۀ شما تأثیرگذار بود؟                       	 

• سال های نوجوانی 	
در دورۀ نوجوانی چه رابطه ای با والدین داشتید؟	 
کدام یک از درس های دورۀ متوسطه مورد  عالقۀ شما بود؟	 
از آموزگاران این دوره، چه خاطراتی دارید؟	 
خانواده در این دوره چه حمایت هایی از شما می کرد؟	 

 http://oralhistory.library.ucla.edu .1
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• دانشگاه و مشاغل	
از رشتۀ انتخابی در دانشگاه بفرمایید و اینکه چه طور به آن عالقه مند شدید؟	 
از استادان دانشگاه چه شخصیت هایی را به یاد دارید؟	 
همکالسی های شما در این دوره چه کسانی بودند؟	 
از دوران کار و سمت هایی که داشتید، بفرمایید؟	 

• مادربزرگ و پدربزرگ	
از روحیات پدربزرگ و مادربزرگ بفرمایید؟	 
آن ها وضعیت خانواده را در دوره های مختلف چگونه تشریح می کردند؟	 
و 	  کودتا  )جنگ،  می گفتند  مطلبی  گذاشته،  تأثیر  خانواده  بر  که  تاریخی  حوادث  مورد  در  آیا 

انقالب(؟

• خانواده در گذر زمان	
کدام حوادث اجتماعی خانواده را تحت تأثیر قرار داده است؟	 
خانواده در زمان بروز مشکالت چه تدابیری می اندیشید؟	 
چه اشخاصی بر روابط فامیل تأثیر داشتند؟	 
آیا افرادی در فامیل هستند که یادداشت برداری روزانه داشته باشند؟	 
آیا فکر تدوین تاریخ خانواده به فکر اعضای فامیل رسیده است؟ کتابی در این زمینه منتشر 	 

شده است؟
این عکس ها شما را به یاد چه مطالبی می اندازد؟	 
درمورد این اسناد برایمان بفرمایید؟	 
از موضوعات مورد عالقه در فامیل که به طور مرتب درمورد آن صحبت می شد، بفرمایید؟	 
با بررسی تاریخ خانواده، تا چه حد به هویت خود پی می برید؟	 
مرگ کدام یک از اعضای فامیل تأثیر زیادی بر سایر افراد گذاشت؟	 
از افراد خاص در فامیل بفرمایید؟ چه عواملی باعث خاص شدن آن ها شده است؟	 

نتیجه گیری
تاریخ شفاهی در دهه های اخیر، با توجه به قابلیت های گسترده ای که دارد، توانسته در زمینه های 
متعدد به پژوهشگران تاریخ معاصر کمک کند. در این میان، تهیۀ تاریخ خانوادگی براساس اجرای 
طرح های تاریخ شفاهی، به یکی از کاربردی ترین روش ها در این زمینه، تبدیل شده است. بنابراین 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 4
36

به  انجام مصاحبه، موجب دستیابی  از طریق  فامیلی  تاریخ  شناخت رویکردهای عملی گردآوری 
تاریخچه ای موثق و مستدل از خانواده می شود.
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• مرکز تحقیقات تاریخ شفاهی )1394(. سؤاالت تدوین تاریخ خانوادگی.	
• معتقدی، کیانوش )1393(. خاندان طاهر کاشانی. تهران: پیکره.	
• موجانی، سیدعلی )1392(. فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق. تهران: نشر عظام.	
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• وولف، ویرجینا )1385(. هنر زندگینامه نویسی؛ ترجمۀ وازریک درساهاکیان. بخارا، شماره 56.	
	• Larossa, Ralph (1984) Teaching family sociology through case 

studies. Teaching sociology, Vol 11, No 3.
	• Elder. Glen H (1950) History and the family. The Discovery of 

complexity, Vol 43, No 3.
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