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چکیده:
یکي از مباحث اساسي در مورد تاریخ معاصر، بیان و بررسي خاطرات، 
نظرات و دیدگاه هاي افراد حاضر در صحنه هاي مهم تاریخي در قالب 
پروژه هاي »تاریخ شفاهي است«. مقوله  اي که غفلت از آن مي تواند باعث 
از دست رفتن فرصت هاي بسیار ذي قیمتي  شود، چرا که طبیعتًا گذر زمان 
و کهولت سن حاضران در صحنه هاي مهم تاریخ معاصر، غبار نسیان و 
فراموشي بر خاطرات دیرین خواهد نشاند و این به معناي از دست رفتن 
فرصت هایي است که جایگزین ندارند؛ اتفاقي که متأسفانه کم رخ نداده 
 است. در این مقاله به تعریف تاریخ شفاهی می پردازیم و تاریخچۀ آن را 
مورد ِبررسی قرار می دهیم و مباحثی مانند انجمن تاریخ شفاهی، مبانی و 
معیارهای تاریخ شفاهی، اصول و استاندارد انجمن تاریخ شفاهی، اهمیت 
نشر،  حق  تاریخ شفاهی،  در  کپی رایت  انتقال  کپی رایت،  تاریخ شفاهی، 
قوانین و مقررات، حق مالکیت منابع تاریخ شفاهی را مورد ِبررسی قرار 

می دهیم در انتها نیز به جمع بندی خواهیم پرداخت. 

کلیدواژه ها: 

تاریخ شفاهی؛ قوانین و مقررات؛ کپی رایت؛ حق نرش.

تاریخ شفاهی، دوفصلنامه؛ سال سوم، شامره اول، شامره پیاپی5، بهار و تابستان 1396، صص

قوانین و مقررات تاریخ شفاهی

راضیه فرشید
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قوانین و مقررات تاریخ شفاهی

مقدمه:
تاريخ شفاهی از زمان های دور مورد ِاستفاده قرار  می گرفت و همواره  افراد، اطالعات را سینه به سینه 
و نسل به نسل انتقال می  دادند. قبل از اينکه خطی اختراع شود يا حتی کاغذی اختراع شود، افراد 
اطالعات و تجربیات خود را به صورت شفاهی به نسل های بعدی انتقال می  دادند. از همان زمان 
تا کنون اين شیوه برای ثبت تجارب و اطالعات استفاده می شود. امروزه از تاريخ شفاهی به صورت 
مکمل و برای پر کردن خالء های تاريخی اسناد مکتوب استفاده می  شود. در اين شیوه مراحلی وجود 

دارد که در ادامه به آن ها  ذکر می  شود.

تاریخچه:
در آغاز قرن بیستم تی  فیشر آن  وين و جین کابدن آن  وين، تاريخ شفاهی را به کار گرفتند. شیوه کار آن ها 
به  اين طريق بود که در روزنامه ها، آگهی  چاپ می کردند و از افرادی که تجربیات تلخی از سیاست های 
خاص دولت داشتند می خواستند که  اطالعات شان  را به صورت شفاهی يا کتبی ارائه بدهند مثاًل کسانی را 

که دولت بدون پرداخت هیچ وجهی از اراضی خود بیرون می راند )نیك نفس، 1383(.
در قالب شیوه  امروزی، تاريخ شفاهی برای نخستین بار در سال 1948 در دانشگاه کلمبیا بنیان 
نهاده شد. با تشکیل انجمن تاريخ شفاهی در سال 1966م. و نیز بنای بخش تاريخ شفاهی دانشگاه  
هاروارد در سال 1967م. موضوع تاريخ شفاهی گسترش بیشتری يافت و در قالب مبحثی جدی در 

محفل های پژوهشی و تاريخی جهان شناخته شد و مورد ِپذيرش واقع گرديد.

راضیه فرشید1

1.  Razieh.farshid@gmail.com
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در پراگ1 در زمستان سال 1364 خورشیدی )1995م.(، فعالیت هايی در گردآوری و تنظیم و 
بررسی 800 جلد از اسناد و نشريات در 400 هزار صفحه مرتبط با موضوع های مهم مطروحه در 
روايت های مجموعه تاريخ شفاهی انجام پذيرفت و فعالیت های انجمن در حوزۀ تاريخ شفاهی بازتاب 
بین المللی داشته است و در عرصۀ آکادمیك هم مطالعات تاريخ شفاهی از سوی چندين دانشگاه 

معتبر جهان آغاز شده است.

تاریخشفاهی
تعريف تاريخ شفاهی در دايره المعارف اکسفورد به  اين گونه تعريف شده  است: »جمع آوری و بررسی 
اطالعات تاريخی با استفاده  از نوارهای ضبط شده  از مصاحبه با مردم و داشتن دانش شخصی از 

وقايع گذشته است«.
يك  به  مربوط  »اطالعات  به  اين گونه  است:  کمبريج  دايره المعارف  در  تاريخ شفاهی  تعريف 
رويداد تاريخی و يا دوره  ای است که توسط افرادی که آن را تجربه کرده اند به شما گفته می شود«. 
تعريف تاريخ شفاهی در دايره المعارف مك میالن به  اين گونه  است : »مجموعه ای از مصاحبه های 

ضبط شده با مردم در مورد گذشته«.
تاريخ شفاهی يك مجموعه از اطالعات تاريخی دربارۀ افراد، خانواده ها، حوادث مهم يا زندگی 
روزمره  است که با به کارگیری نوارهای شنیداری-ديداری يا رو نوشتی از مصاحبه ها برنامه ريزی شده 
می باشد. اين مصاحبه ها با افرادی است که در آن رويدادها شريك بوده اند يا آن رويداد را مشاهده 

کرده اند يا حوادث گذشته ای که با گوش شنیده اند را برای نسل های آينده نگه داری کرده اند.  
است.  زندگی شان  تجارب  مورد  در  افراد  زندگی  شواهد  از  نظام مند  مجموعه  تاريخ شفاهی 
تاريخ شفاهی فولکور، شايعات بی اساس نیست. تالش مورخ تاريخ شفاهی برای تائید گفته ها يشان 
و تحلیل آن ها و مکان دقیق آن رويداد در متن های تاريخی است. مورخ تاريخ شفاهی همچنین 
نگران ذخیره  گفته های پیشینیان برای استفاده نسل حاضر و آيندگان می باشند. تاريخ شفاهی يکی 
از شیوه های پژوهش در تاريخ است که به شرح و شناسايی وقايع، رويدادها و حوادث تاريخی بر 

اساس ديدگاه ها، شنیده ها و عملکرد شاهدان، ناظران و فعاالن آن ماجراها می پردازد.
سند شفاهی بهترين نوع منبع شکل گرفته در میان تمام منابع است زيرا که  اين منابع يکی از راه های 

اصلی انتقال »معرفت« گذشته جوامع بی سواد و کم سواد بوده است )نورائی، 1382( .
تاريخ شفاهی يکی از روش های درک تاريخ است. نوعی شیوۀ جمع آوری و آماده سازی اطالعات 
تاريخی است که از طريق ضبط مصاحبه با شرکت کنندگان در رويدادهای تاريخی به دست می آيد و 
قديمی ترين نوع تاريخ است که مربوط به پیش از دوره  آغاز اختراع الفبا و ثبت تاريخ می باشد و هم يکی 
از جديدترين انواع آن است که  از دهۀ 1940م. با ضبط مطالب بر روی نوار آغاز شد )نیك نفس، 1383( . 1.  Prague
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با  تاريخ  پژوهشگر  مصاحبه  تاريخ سازان،  با  رو  در  رو  مصاحبه  بر  است  مبتنی  تاريخ شفاهی 
نقش آفرينان تاريخ در مورد تجربیات خاصی که دارند. بهره ُجستن از روايات شفاهی به عنوان يك 

منبع تاريخی امری همیشگی در تاريخ نگاری هر ملتی است )نیك نفس، 1383( .
در به کارگیری شیوه تولید اسناد شفاهی و تاريخ شفاهی جديد سعی بر آن است که گواهی ناقل 
روايت خبر، بی واسطه مشاهده های خود را از رخداد ها، جريان ها و احساسات پیرامونی آن ارائه دهد 

)نورائی، 1382( . 
تاريخ شفاهی روشی از جمع آوری اسناد  تاريخی است که با استفاده  از مصاحبه با بازماندگان 
از زمان زندگی شان به بررسی می پردازد. تاريخ شفاهی اغلب در مورد موضوعاتی است که به ندرت 
در اسناد نوشته شده  است، و با اينکار، به پرکردن شکاف هايی از مدارکی که  اسناد اولیه تاريخی را 

تشکیل می دهند، می پردازد )کیاکوپا1، 8991( .

تاریخشفاهیدردورانمعاصر
»تاريخ شفاهی در حال تبديل شدن محرک های بین المللی در تحقیقات تاريخی است. تاريخ شفاهی 
در کشورهای مختلف به سوی مجموعه  شدن و انتشار مصاحبه ها به روش های نو می باشد. به هر 
حال همچنین بايد يادآور شد که راه هايی بسیاری در ثبت تاريخ شفاهی وجود دارد. تاريخ شفاهی 
انسان شناسان  از  از حوادث تاريخی است. خیلی  يا آوا نويسی شواهدی  معاصر شامل ضبط کردن 
در  خاص(  به صورت  بومی  امريکايی های  عامیانه   زبان  از  ابتدا  )در  اسنادی  جمع آوری  به  شروع 

سیلندرهايی فونوگراف در آخر دهۀ قرن 19 کرده اند« )دانشنامه کلمبیا، 2013( .

انجمنتاریخشفاهی
انجمن تاريخ شفاهی شرايطی جهت جمع آوری  افراد عالقه مند به تاريخ شفاهی و حمايت حرفه ای از 
آن ها و از محیط های دانشگاهی و محیطی مناسب برای اشتراک گذاری اطالعات جست و جو شده 

را فراهم می کند )انجمن تاريخ شفاهی، 2013( .

ایرانیانوتاریخشفاهی
فعالیت ايرانیان در حوزه تاريخ شفاهی پس از سقوط رژيم سلطنتی و در نخستین سال های پس از 
 International Oral History( انقالب اسالمی، آغاز گرديده  است. انجمن بین المللی تاريخ شفاهی
Association( که فعالیت های بین المللی تاريخ شفاهی را دنبال می کند، در بولتن اين انجمن از جمله 
مطالبی درباره کشورهايی که در عرصه تاريخ شفاهی فعال شده اند، درج می نمايد. در بولتن سال 2002 

Keakopa .1اين انجمن، شرح زير درباره فعالیت های ايرانیان در زمینه تاريخ شفاهی چاپ شده است:



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
30

» از دهه 1970م. به  اين سو، واژه Oral History در ادبیات ايران تحت ِنام تاريخ شفاهی به کار 
گرفته شده  است. طرح های تاريخ شفاهی که  از سوی ايرانیان در طول دو دهه  اخیر به  اجرا درآمده، 
عمدتًا از سوی پژوهشگران ايرانی در خارج از ايران بوده  است. يك طرح تاريخ شفاهی به مديريت 
حبیب الجوردی در فاصله سال های 1982 تا 1988 در اياالت متحده  امريکا به  اجراء در آمد. در 
اين طرح، خاطرات سیاسی گروهی از شخصیت هايی که عمدتًا در نظام پیشین ايران در مشاغل 
باال و حساس کشور مسئولیت هايی را عهده دار بودند، روی نوار ضبط ِصوت گردآوری شده  است. در 
دهه 1980، طرح تاريخ شفاهی ديگری در اياالت متحده  امريکا به مديريت مهناز افخمی در حوزه 
تاريخ شفاهی زنان اجرا شده  است. در سال 1988، مرکز تاريخ شفاهی يهوديان ايران به مديريت 

هما سرشار در لس آنجلس فعالیت خود را آغاز نموده  است.
 1994 سال های  فاصله  در  احمدی  حمید  مديريت  به  تاريخ شفاهی  طرح  نخستین  اروپا،  در 
فیلم  از طريق  خاطرات  به صورت ضبط  خاطره ها  گردآوری  اين طرح،  در  اجراء شد.  تا 1996م. 
ويديويی انجام گرديد به نام » طرح تاريخ شفاهی ويديوئی چپ ايران«. گردآوری خاطراِت گروهی 
از شخصیت ها و چهره های چپ ايرانی متعلق به سه نسل که در فاصله سال های 1929 تا 1990 
در بیست حزب و سازمان فعال بوده اند. حمید احمدی اين طرح و متدلوژی تحقیق خود را در سال 
1996 در نهمین کنفرانس بین المللی مورخ تاريخ شفاهی که در دانشگاه گوتنبرگ )سوئد( تشکیل 

گرديده بود، معرفی نموده  است.
در داخل ايران، طرح تاريخ شفاهی دولتی از سوی »دفتر ادبیات انقالب اسالمی« در فاصله 
سال های 1993 تا 1999 به اجرا  در آمد. اين طرح تاريخ شفاهی، تمرکز خود را عمدتًا به گردآوری 
داشته اند،  فعالیت   1979 تا   1963 سال های  در  که  اسالمی  سیاسی  فعاالن  از  گروهی  خاطرات 

اختصاص داده  است.
اگر چه فعالیت چند تن از پژوهشگران ايرانی در طول دو دهه  اخیر در اجرای اين طرح های 
تاريخ شفاهی ارزش ويژه خود را داشته  است ولی هنوز اين طرح ها به معنای تاريخ شفاهی ايران 
نبوده  است. در کشور ايران هم، امکان تأسیس يك نهاد مستقل تاريخ شفاهی فراهم نیست. علت 
آن ناشی از شرايط سیاسی - اجتماعی حاکم بر اين کشور است که در عمل، ايجاد چنین نهاد و 

شکل گیری آرشیو ملی تاريخ شفاهی را در داخل کشور ناممکن ساخته  است.
اجرای  برای  فعالیت مستقل  نهاد و  ايجاد يك  برای  ايران  بنا بر محدوديت موجود در داخل 
مورخ  بین المللی  جامعه  عضو  احمدی  حمید  سوی  از  گام  اين  ايران«،  تاريخ شفاهی  »برنامه 
تاريخ شفاهی در خارج از ايران برداشته شده  است. او در سال 2000، انجمن مطالعات تاريخ شفاهی 

ايران را در برلین به عنوان يك نهاد پژوهشی مستقل و غیرانتفاعی و غیر دولتی، پايه گذاری کرد. 
هدف عمدۀ اين انجمن، گردآوری خاطرات شخصیت ها و چهره ها و فعاالِن گروه های مختلف 
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سیاسی و اجتماعی ايرانی برای شکل گیری و تدوين آرشیو ملی تاريخ شفاهی ايران )زندگی نامه- 
تاريخ از دهۀ 1300 خورشیدی و گفتگوها با فیلم ويدئويی و تدوين اين آرشیو به شکل برخط( 
است. اين انجمن تالش دارد تا يادمانده هايی ارزشمند از چند نسل پیشین را به عنوان حافظه جمعی 

تاريخی برای نسل امروز و آيندگان محفوظ نگاه دارد« )تاريخ شفاهی ايرانیان، 2013( .
»انجمن تاريخ شفاهی  »Oral History Association « در کالج ديکینسون است که در 
سال 1966 تأسیس شده، در پی گردآوردن همۀ کسانی است که به تاريخ شفاهی به عنوان راهی 
برای جمع آوری و ترجمان شفاهی خاطرات انسان، در جهت تقويت دانش و شأن انسان عالقه مند 
هستند. انجمن تاريخ شفاهی )OHA( از طريق عضويت بین المللی به مخاطبین فراوان و متنوعی 
روزنامه نگاران،  دانشجويان،   محلی،  آرشیودارهای  و  کتابداران  مورخان،  می دهد.  ارائه  خدمات 
معلمان و استادان دانشگاه  از طريق فضاهای زيادی که  اين انجمن فراهم می آورد، می توانند از 

راهنمايی های فنی و شرايط دانشگاهی برای تحقیقات مشترک استفاده کنند.
برتر  معیارهای  خود،  اعضای  میان  ارتباط  تقويت  برای  اين،  عالوبر  تاريخ شفاهی  انجمن 
مجموعه سازی، حفاظت و نگهداری، انتشار و استفاده  از مدرک شفاهی را تشويق می کند. انجمن 
و  اهداف  از  مجموعه ای  شفاهی،  به  اسناد  عالقه مندان  هدايت  و  راهنمايی  برای  تاريخ شفاهی 

دستورالعمل ها و معیارهای ارزيابی مصاحبه های تاريخ شفاهی را تهیه کرده  است.
را  تاريخ شفاهی  حوزۀ  برجستۀ  موفقیت های  جايزه،  اعطای  طريق  از  همچنین  انجمن،  اين 
شناسايی می کند و به کسانی که تاريخ شفاهی را به چاپ رسانده و يا محصوالت و آموزش ها و 
پروژه های تاريخ شفاهی را با کمك ابزار غیر کاغذی منتشر کنند، جوايزی اعطا می نمايد« ) سايت 

تاريخ شفاهی،  2013( .

مبانیومعیارهایانجمنجهانیتاریخشفاهی
حوادث  دست اندر کاران  با  مصاحبه  تاريخ شفاهی،  ارتقای  به منظور  تاريخ شفاهی  جهانی  انجمن 
گذشته را، به عنوان شیوه ای برای جمع آوری و نگه داری اطالعات تاريخی دانسته و آن مصاحبه ها 
را ضبط می کند. انجمن، تولید کنندگان تاريخ شفاهی و استفاده کنندگان از آن را، به تشخیص مبانی، 
قوانین، معیارهای فنی، تعهد در قبال عموم و نگهداری مواد اصیل، مفید و قابل اعتماد تشويق 
می کند؛ مردم و سازمان های مسئول، مصاحبه های تاريخ شفاهی را به منظور  های گوناگون رهبری 

می کنند )حسن آبادی، 1383( .

اصولواستانداردهايانجمنتاریخشفاهي
انجمن تاريخ شفاهي، ُمَبلِّغ تاريخ شفاهي به عنوان روشي براي جمع آوري و نگه داري اطالعات 
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تاريخي از طريق ضبط مصاحبه با افراد دربارۀ حوادث گذشته و روش زندگي مردم است. اين 
انجمن، تولیدکنندگان و کاربران منابع تاريخ شفاهي را به رعايت اصول، حقوق، استانداردهاي فني 
و تعهدات خويش براي تولید و نگه داري اطالعات معتبر، مفید و قابل ِاستناد تشويق مي کند. اين 
تعهدات، به مصاحبه شونده، مردم و همچنین تعهدات دوطرفه میان سازمان هاي حامي طرح هاي 

تاريخ شفاهي و مصاحبه گران باز مي گردد.
مجريان طرح هاي تاريخ شفاهي با میزان وابستگي به مؤسسات و افراد، به  انجام مصاحبه هاي 
برخي به دنبال  تاريخ شفاهي مي پردازند و هدف هاي مختلفي را از اين رهگذر دنبال مي کنند. 
تولید اسناد آرشیوي هستند  و بعضي در پي تهیۀ منابع پژوهشي براي محققان، مؤسسات و جوامع 
مختلف. شماري ديگر هم قصد دارند منابع به دست آمده را به صورت کتاب يا در رسانه ها منتشر 
نمايند . اين اصول و استانداردها، چارچوبي براي فعالیت هاي حرفه اي تاريخ شفاهي فراهم مي کنند 
که نحوه کاربردشان براساس ويژگي ها و طبیعت طرح هاي تاريخ شفاهي متفاوت است. صرف نظر 
از هدف مصاحبه ها، تاريخ شفاهي بايد بر اساس پژوهشي منتقدانه  و با توجه به رعايت مسئولیت 

اجتماعي و شناخت از سرشت تعاملي و سلیقه اي تاريخ شفاهي صورت بگیرد )سامر، 1392( .

دلیلاهمیتتاریخشفاهی
دلیل اهمیت تاريخ شفاهی اين است که در سطوح متعددی تازگی دارد؛ نه تنها نوع غیر معمولی از 
شواهد را می شناساند منابع مختلفی را نیز می گشايد و بخش های مختلف )در غیر اين صورت غالبًا 
مخفی( حوزۀ تاريخی را دسترس پذير می سازد و غالبًا زوايای جديدی از تفسیر را مطرح می کند 
به ويژه  فنی  پیشرفت های  نتیجه  در  تاريخ شفاهی  تاريخ نگاری،  ابداعات  از  ديگر  بسیاری  همانند 
میکروفن و ضبط صوت، اهمیت يافت. اين وسايل بالنسبه برای پژوهشگر، مصاحبه با منبع خبر را 

میسر ساختند )استنورد، 1384، ص 266( .
برای گردآوری اطالعات شفاهی برنامه ريزی دقیقی الزم است؛ مانند: 

اطالعات تکراری نباشد.. 1
کاماًل مصاحبه بايد مورد ِنیاز جامعۀ تحقیقاتی باشد و بايد شخصیت های مناسب انتخاب شوند. . 2
 تسلط مصاحبه گر بر موضوع مصاحبه ، البته با مطالعه مقدماتی و طرح سؤاالت دقیق در مراحل . 3

مصاحبه، هر طوری که شده بايد تمام اطالعات را بگیرند )نیك نفس،  1383( .
− برای جمع آوری انواع اطالعات از مصاحبه های تاريخ شفاهی برای پرکردن خالء اطالعاتی از 	

اسناد نیز استفاده می شود. 
− پیش از وقوع انقالب مجالتی نظیر وحید با تشويق بزرگان به نوشتن خاطراتی از دوران زندگی 	

تاريخ شفاهی است. سازمان  با  تا حدودی متفاوت  اما  برداشتند  اين مسیر  خود، قدم هايی در 
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اسناد ملی از سال 1372 رسمًا کار خود را شروع و طی 11 سال با سیصد تن از شخصیت ها 
مهم به مصاحبه پرداخته  است. 

به طور کلی در مصاحبه تاريخ شفاهی واقعه تاريخی از ديدگاه فردی خاص و بنا  به  میل و سلیقه . 1
 او بیان می شود.

در مصاحبه تاريخ شفاهی، شخص همواره خود را مبرا از نوع عمل خطايی دانسته و اغلب از . 2
موضعی مثبت به بازگويی جريانات می پردازد .

به  اين ترتیب . 3 تاريخ می گذارد؛  پا به حیطۀ  تاريخ شفاهی گاه تصورات شخصی   در مصاحبۀ 
که ذهن قهرمان پرور برخی شاخ و برگ اضافی به واقعه های تاريخی می دهند و رنگ و بوی 

غیر واقعی به آن ها می بخشد .
4. گاه مصاحبه شوندگان در عین اينکه  انجام مصاحبه را پذيرفته اند از بیان برخی مطالب نیز به 

داليل متفاوت خودداری می کنند .
5. به دلیل سن زياد، ضعف شنوايی و مشکالت جسمی نامناسب برخی شخصیت ها ی مصاحبه شونده 

مشکالت عمومی پیش می آيد يا ممکن است کار ناقص بماند. 
6. مصاحبه کننده هم می تواند منشا مشکالتی باشد و همچنان که مصاحبه شونده در محتوای مصاحبه 
و  افکار  می تواند  ناشیانه  اظهار نظری  يا  و  خود  رفتار  با  نیز  مصاحبه کننده  دارد  اساسی  نقش 
احساسات مصاحبه شونده را تحتِ تأثیر قرار دهد و از محتوای مصاحبه بکاهد )نیك نفس، 1383( .

کپیرایت
»سند © کپی رايت انجمن تاريخ شفاهی در سال 2012 است، که آن را جايگزين دو سند قبلی 
تحت ِعنوان »تاريخ شفاهی قانونی و اخالقی؟« توسط »آلن وارد1« )2003( و »تاريخ شفاهی جامعه 
رهنمودهای اخالقی، و سود حاصل از مشاوره های اضافی بر روی کپی رايت از »تیم پدفیلد2« از 
آرشیو ملی شد. راب پرکز3 و جوانا برنات4 به بازنويسی سند با پشتیبانی از اعضای کمیته جامعه 

تاريخ شفاهی پرداختند، به ويژه بث توماس و آلن وارد نقش مهمی داشتند.
اينکه  انجمن  به شرط  نقل قول  و  دانلود  کپی،  اشکال،  تمام  از  نسخه برداری  حق،  مالك 

تاريخ شفاهی به عنوان منبع اذعان را اجازه می دهد« )سايت تاريخ شفاهی، 2013( .

معنیرضایتوکپیرایتچیست؟
»رضايت آگاهانه بهترين دانشی است که با استفاده  از يك توافق ضبط می شوند و اغلب به نام 
»رضايت«« يا »فرم تعیین صالحیت، که بايد چهره به چهره در پايان مصاحبه تکمیل و امضا 
شود و بايد نشان داده شود و به مصاحبه شونده قبل از هر گونه آغاز ضبط توضیح داده می شود. 

1.  Allen vard
2.  Padfield Team
3.  Rob Powers
4.  Joanna Bernat
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اگر مصاحبه شونده به مکان دور نقل مکان کرده باشد، تماس با مصاحبه شونده در زمان بعد اتفاق 
می افتد که معمواًل بسیار وقت گیر و اغلب غیر ممکن است. اگر رضايت آگاهانه به مصاحبه کننده 
داده نشده باشد، مصاحبه نمی تواند برای بسیاری از اهداف استفاده شود و ارزش نگه داشتن آن ها 
بسیار کاهش می يابد. نیاز به يك توافقنامه دارد که بايد امضا شده باشد و در برگه  اطالعات پروژه 

و يا در نامه به رويکرد آن به وضوح اشاره شده باشد.
موافقت نامه ضبط همچنین مجموعه ای  از حقوق و مسئولیت با توجه به مالکیت کپی رايت از 
مصاحبه  است. مصاحبه گر و مصاحبه شونده هر دو کپی رايت در ضبط دارند« )سايت تاريخ شفاهی، 

. )2013
سامر )1392( در کتاب خود برای تاريخ شفاهی چارچوبی را معرفی کرده و آن را اين گونه بیان می کند:
»اولین چارچوب حقوقي براي کار تاريخ شفاهي، بر اين منطق قانوني استوار است که در 
مصاحبه تاريخ شفاهي مدرکي به  امضا مي رسد که با اتمام مصاحبه و فرايند ضبط آن،  خالل 
امکان ارجاع قانون حق نشر را فراهم مي آورد. درخالل فرايند برنامه ريزي طرح است که مشخص 
می کند دريافت حق نشر يعني حق قانوني تکثیر، توزيع، نمايش يا تولید کارهائي که  از روي اثر 
اولیه تهیه مي شود چگونه باشد و از تولید کنندگان مصاحبه، چگونگي استفاده  از منابع تولید شده 

به دست مي آيد.
در دانشگاه کلمبیا، از همان روزهاي نخستي که مسئلۀ تهیه تاريخ شفاهي مطرح شد، با اين 
منابع به عنوان مدارک مشمول قانون حق نشر رفتار مي کردند. در دانشگاه کلمبیا، برنامه تاريخ شفاهي، 
مترادف با زندگي نامه هاي خودنوشت افراد تلقي مي شود. زندگینامه هائي که مشمول قانون حق نشر نیز 
مي شوند. با گذشت زمان، اين روال اين طور پا گرفت که مصاحبه گر از راوي مي خواست تا حق نشر را 
به مؤسسه اي که  اين برنامه را به اجرا گذاشته، واگذار کند.  به  اين ترتیب، ديگر نیازي به نظارت راوي 
بر دسترسي به  اين منابع نبود. راوي و يا مصاحبه گر، مي توانست به طور قانوني براستفاده  از حق نشر 
خود سربازان اصرار بورزد و اين حق را با شرط به مؤسسه   مجري طرح واگذار نمايد. در واقع، طرح 
تاريخ در کتابخانه کنگره که با هدف جمع آوري مصاحبه هاي اينترنتي شکل گرفته بود نیاز به  امضاي 
برگه اهداي اين مصاحبه ها به صاحب طرح و اجازه استفاده نامحدود از مصاحبه ها را به  اين مؤسسه 

مي داد. اين، در حالي بود که حق نشر و امتیازات مربوط به آن، متعلق به راوي و مصاحبه گر بود.
در عین حال برگه هاي اهدا به کتابخانه کنگره، اجازه هرگونه  استفاده و حتی توزيع مصاحبه ها 
را مي داد. هر کس که براي استعمال اين منابع به کتابخانه کنگره مراجعه مي کرد، مي بايست از 
راوي و مصاحبه گر يا وارث آنان، اجازه مي گرفت که وضعیت دشواري ايجاد مي کرد. مسئولیت 
خدمات دهي اين آثار نیز، در هر شرايطي و با هر محدوديتي که هنگام تکمیل برگه هاي اهدا 
مشخص مي شود، برعهده همین مؤسسات است. انتقال حق نشر، مطابق با استانداردهاي حقوقي 
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و اخالقي يعني سازماني که به طور حرفه اي وظیفه هماهنگي امور ملي را در زمینه تاريخ  »سازمان 
اين، مؤسسات و سازمان هائي که  تاريخ شفاهي« شفاهي برعهده دارد، انجام مي شود . گذشته  از 
حامي و نگه دارندۀ مجموعه هاي تاريخ شفاهي هستند از مصاحبه هائي که فاقد حقوق قانوني روشني 
را به محققان ارائه داد،  آن ها  قانونًا معلوم نیست که چگونه بايد  هستند و  براي بهره برداري 
خودداري مي کنند.  اين احتمال هست که در موارد بسیار انگشت شمار اين مشکالت ناديده  انگاشته 
شود )مثل راوي برجسته اي که برحفظ حق معنوي اثر اصرار مي ورزد و از حقوقدان، مي خواهد 
که براي پر کردن برگه    اهدا به  طريقي خاص با سازمان وارد مذاکره شود(، اما بیشتر مصاحبه هاي 
کار  تغییر در محتواي برگۀ اهدا، براي آرشیوداران  تاريخ شفاهي در اين دسته قرار نمي گیرند. 
دشواري است و نیازمند اقدام هاي مديريتي است که در مراحل برنامه ريزي طرح، بايد به دقت 

مورد ِتوجه قرار  گیرد«.

انتقالکپیرایتدرتاریخشفاهی
يك تغییر و انتقال در صاحب کپی رايت است که دارای 6 قانون از آن است. در تاريخ شفاهی انتقال 
کپی رايت شامل تغییر صاحب کپی رايت از نويسندۀ مصاحبه )مصاحبه کننده( به مخزن يا مراکز يا 
مدخل هايی که از مصاحبه ها حفاظت خواهند کرد و در يك پايه در دست اقدام، آن را دسترس پذير 

می سازند  )سامر، 2015( 1.  

حقنشر
برگه هاي اهدا به کتابخانۀ کنگره، اجازۀ هرگونه  استفاده و حتی توزيع مصاحبه ها را مي داد. 	 

هر کس که براي استعمال اين منابع به کتابخانۀ کنگره مراجعه مي کرد، مي بايست از راوي و 
مصاحبه گر يا وارث آنان، اجازه مي گرفت که وضعیت دشواري ايجاد مي کرد.

تکمیل 	  هنگام  که  محدوديتي  هر  با  و  شرايطي  هر  در  نیز،  آثار  اين  خدمات دهي  مسئولیت 
با  انتقال حق نشر، مطابق  اهدا مشخص مي شود، برعهدۀ همین مؤسسات است.  برگه هاي 
استانداردهاي حقوقي و اخالقي يعني سازماني  که به طور حرفه اي وظیفۀ هماهنگي امور ملي 

را در زمینۀ تاريخ شفاهي برعهده دارد  انجام مي شود. 
از 	  هستند  تاريخ شفاهي  مجموعه هاي  نگهدارندۀ  و  حامي  که  سازمان هائي  و  مؤسسات 

مصاحبه هائي که فاقد حقوق قانوني روشني براي بهره برداري می باشند و قانونًا معلوم نیست 
که چگونه بايد آن ها را به محققان ارائه داد، خودداري مي کنند. اين احتمال هست که در موارد 
بسیار انگشت شمار اين مشکالت ناديده  انگاشته شود ) مثل راوي برجسته اي که برحفظ حق 
Sommer  .1معنوي اثر اصرار مي ورزد و از حقوقدان مي خواهد که براي پر کردن برگۀ اهدا به طريقي خاص 
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با سازمان وارد مذاکره شود(، اما بیشتر مصاحبه هاي تاريخ شفاهي در اين دسته قرار نمي گیرند. 
تغییر در محتواي برگۀ اهدا، براي آرشیوکاران کار دشواري است و نیازمند اقدام هاي مديريتي 

است که در مراحل برنامه ريزي طرح، بايد به دقت مورد ِتوجه قرار گیرد )سامر، 1392( .

قوانینومقرراتتاریخشفاهی
چارچوب اخالقي اي که  انجمن تاريخ شفاهي توصیف مي کند بر پايۀ فرضیه هاي زير است:

راوياني که براي مصاحبه دعوت مي شوند، بايد به صورت منصفانه تمامي ابعاد هر رويداد را 	 
منعکس کنند.

روايتگر، بايد پاسدار داستاني باشد که بازگو مي کند، هرچند که تفسیر وي از حادثۀ فرضي با 	 
تعبیرهاي متداول تفاوت داشته باشد.

راوي، بايد با رضامندي و طیب ِ خاطر  و با داشتن اطالعات کامل از مصاحبۀ تاريخ شفاهي در 	 
اين برنامه شرکت کند.  اطالعات کامل، شامل تعريف جامع از اهداف، وضعیت و توزيع منابع 

ناشي از طرح مي شود.
مصاحبه گر، بايد به خوبي آموزش ببیند، چون مصاحبه گر اگر براي مصاحبه آماده شده باشد، 	 

مي تواند از مرزهاي عادي موضوع فراتر رود و اطالعات تازه اي گرد آورد که تا مدت ها ارج و 
منزلت خود را براي پژوهشگر دارا باشد.

مصاحبه گر، مراحل آماده سازي، روش ها و موقعیتي را که مصاحبه در آن انجام مي شود، به طور 	 
کامل مستند مي کند؛ چون فقط با چنین پیشینه هائي است که کاربران آينده، امکان داوري 

دربارۀ محتواي مصاحبه را خواهند داشت.
هرگونه پاداش يا توجه ويژه اي که به طرح تاريخ شفاهي معطوف مي شود، لزومًا بايد راوي و 	 

جامعه اي را که وي به نمايندگي از آن مصاحبه کرده، شامل شود.
صاحب فرآوردۀ نهائي طرح هر شخص يا مؤسسه اي که باشد، بايستی براي نگهداشت 	   

مصاحبه، از باالترين استانداردها پیروي کند و آن را در اختیار ديگران قرار دهد )سامر، 1392( .

حقمالکیتمنابعتاریخشفاهی
حق مالکیت مصاحبه هاي تاريخ شفاهي، يکي از دغدغه هاي سازمان هاي دست اندر کار است. در 
اين رابطه بايد گفت که مصاحبه هاي تاريخ شفاهي به لحاظ حقوقي داراي دو وجه  است: »سازمان 
تولید کننده« که مبدع و مجري برنامه  است، و »مصاحبه شونده« که مالك و صاحب گفتار خويش 
» پرسش نامه چگونگي  کاربرگه  مصاحبه هاي تاريخ شفاهي،   براي رعايت حق مالکیت  است. 
بهره گیري از مصاحبۀ تاريخ شفاهي« طراحي شده  است. اين کاربرگه را در اختیار مصاحبه شوندگان 
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قرار داده و از او بخواهید که آن را تکمیل نمايد. اين کاربرگه داراي 2 بخش به شرح زير است.
بخش اول: در اين بخش يادآوري شده  است که هدف سازمان از برگزاري مصاحبه، کمك به 
پژوهشگران در انجام تحقیقات مستدل و مستند است. در اين بخش از پرسش نامه، چهار سؤال 

مطرح شده است:
مجاز يا غیرمجاز بودن:

استفاده پژوهشگران از متن مصاحبه،	 
چاپ و نشر متن مصاحبه،	 
انتشار مصاحبه به صورت صوتي و تصويري،	 
انتشار مصاحبه  از طريق رسانه هاي گروهي.	 

بخش دوم: در اين بخش، از مصاحبه شونده خواسته شده  است که در صورت لزوم، استفاده 
را براي مدت معیني محدود کند. در پشت کاربرگه نیز، مقررات سازمان اسناد   از مصاحبه خود 
ايران در مورد مصاحبه هاي تاريخ شفاهي جهت اطالع  و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي 

مصاحبه شونده درج گرديده  است. اين مقررات عبارتند از:
کلیه مصاحبه هاي ضبط شده توسط اداره آرشیو شفاهي مانند ديگر اسناد موجود در سازمان . 1

ملي ايران تحتِ نظارت و کنترل آرشیوي قرار خواهد گرفت و به منظور  اسناد و کتابخانه 
بهره برداري، آماده سازي خواهد شد.

مجوز استفاده  از مصاحبه هاي آرشیو شفاهي، مطابق با اين کاربرگه، توسط شخص . 2
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران اعالم  مصاحبه شونده تکمیل و به 

مي گردد.
انتشار مصاحبه در صورتي که مصاحبه شونده خواهان آن باشد، با توافق کتبي سازمان اسناد و . 3

کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران صورت مي گیرد.
در صورت فقدان مصاحبه شونده، کلیه حقوق فوق به سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران منتقل 

خواهد شد، مگر در مواردي که مراتب قباًل به موافقت دو طرف رسیده باشد.
الزم است که شرايطي در اين پرسش نامه که  از سوي مصاحبه شونده  اعالم شده، کاماًل از 

سوي سازمان رعايت گردد.
در فضائي که مصاحبه  شوندگان اغلب با طیب ِخاطر و بدون هیچ چشمداشتي، پذيراي اين 
اندوخته هاي خود را به رايگان در اختیار مي گذارند، آرشیو موظف است که  برنامه ها مي شوند و 
خواستۀ آن ها را در مورد چگونگي استفاده  از مصاحبه رعايت نمايد. همچنان که حق و حقوق آرشیو 

ملي نیز بايد در مورد منبع تولید شده حفظ شود.
نخستین و مهم ترين مسئلۀ حقوقي مد نظر هماهنگ کنندگان طرح، اين است که چه کسي 
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منابع، آن را مالك خواهد بود؟ اگرچه گفتگو دربارۀ تملك اسنادي که هنوز تولید  بعد از تولید 
نشده، به نظر زود هنگام است، اما تعیین سريع صاحب اثر، براي پیگیري فرايند برنامه ريزي  )طرح( 
 از اهمیت ريشه اي برخوردار است. چون  که  از همان گام نخست پیداست که چه کسي حق نشر 
مصاحبه هاي تاريخ شفاهي را در دست خواهد داشت؛ منابع فیزيکي را نگه مي دارد يا دسترسي به 

مصاحبه را نظارت خواهد کرد.
از آنجا که مصاحبۀ تاريخ شفاهي، مدرکي برخوردار از حق نشراست، از لحظه اي که مصاحبه به 
 اتمام مي رسد، مصاحبه گر، راوي يا هر کس ديگري که صدايش روي نوار باشد، مي تواند مدعي 
مالکیت منافع ناشي از اين مصاحبه باشد  و هر کس ديگري که خواهان بهره برداري از مصاحبه 
باشد، مي بايد از اين افراد کسب اجازه کند. به  اين ترتیب، براي آنکه مصاحبه در اختیار محقق 
يا هر عالقه مند ديگري قرارگیرد، مصاحبه گر و راوي، بايد فرم قانوني و فرم انتشار مصاحبه را 
درست در پايان آن امضا کنند تا هرگونه  امتیازي را سرراست به طرح منتقل نمايند )نیك نفس و 

ديگران، 2013( .
فرم يا برگۀ اهدا، حق نشر را به کسي برمي گرداند که به عنوان صاحب مصاحبه تعیین شده  
است. همیشه به  ياد داشته باشید که راوي و مصاحبه گر، درست بعد از مصاحبه بايد فرم اهدا را 

امضا کنند )سامر، 1392( .

کپیرایتبرایمورخانتاریخشفاهی
کتابخانه  و  موزه ها  آرشیو،  در  متولیان  و  پژوهشگران،  مصاحبه ها،  تاريخ شفاهی،  پروژه های  همه 
نگهدارنده منابع تاريخ شفاهی، نیازمند اقتدار برای استفاده  از آن مواد است، در غیر اين صورت آن ها 
ممکن است قادر به توجیه زمان و تالش مورد ِنیاز برای حفاظت از، اسناد و ذخیره سازی باشند. 
بنابراين مصاحبه کنندگان و افراد مانند جوامع و يا موزه ها بايد از مصاحبه شوندگان درخواست کنند 
که تکالیف کتبی از کپی رايت و ديگر حقوق را ارائه کنند  و رضايت خود را برای استفاده و دسترسی، 

با تکمیل و امضای توافقنامه ضبط اعالم سازند.
هدف از اين فرم اين است که: فعال کردن مشاوره معمول از مصاحبه ها برای انتخاب مکان، 
از مصاحبه  فعال کردن بخش هايی  به  برای همه مصاحبه شوندگان تحمیل شده است و  موضوع 
ضبط شده يا گلچینی از رونوشتی که در نشريه ها، برنامه ها، نمايشگاه ها و يا در اينترنت مورِد استفاده 
يا مورد ِاستفاده  است که مصاحبه شونده  قرار می گیرد  و برای ضبط در نوشته ای که در دسترس 

ممکن است مايل به  ايجاد آن باشد )سامر، 1392( .
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طریقهکپیکردنازاسنادتاریخشفاهیتولیدشده
منابع تولید شده )صوتی و تصويری( مصاحبه بايد تکثیر شده و کاست اصلی يا مادر را پس از ثبت 
مشخصات الزم بر روی آن، در مخزن بايگانی کرد. اگر مصاحبه بر روی کاست صوتی ضبط شده 
است، حداقل بايد يك نسخه  از کاِست اصلی تکثیر کرد. در صورت ضبط رقمی پرونده بر روی 
حافظه کامپیوتر ذخیره شده و دو نسخه پشتیبان از آن تهیه می گردد. اطالعاتی که بر روی کاست 
مصاحبه بايد درج نمود، عبارت است از: شماره ثبت مصاحبه، نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده، 
شماره جلسه، حرف »م« به نشانه  اصلی بودن  )Master( نوار و تاريخ انجام مصاحبه. ساير منابع 
)نیك نفس و ديگران،  حاصل از مصاحبه شامل: عکس، فیلم و متن نیز تابع همین اصل است 

. )2013
اداره کردن برگه ها، نامه ها و گزارش هايي که درخالل طرح تاريخ شفاهي  مديريت طرح 
هماهنگ کنندگان طرح است. شايد يکي از مهم ترين کاغذهائي که در  تولید مي شود، برعهدۀ 
طرح تاريخ شفاهي مطرح است، برگۀ اهدا يا انتشار قانوني مصاحبه باشد. اين برگه، دست آرشیو 
نگه دارندۀ مصاحبه را در زمینۀ بهره برداري و انتشار منابع تاريخ شفاهي باز مي گذارد. اگر برگۀ انتشار 
امضا شده ای  از مصاحبه باشد، حق نشر مصاحبه به طرح منتقل مي شود  وگرنه دسترسي عمومي به  
اين مصاحبه زماني امکان پذير خواهد بود که راويان يا مصاحبه گران يا وارثان آنان، با درخواست 
دسترسي به  اين منابع موافقت کرده باشند. اما اين روش براي دسترسي به منابع، هرگز عملي 

نخواهد شد و با دشواري هاي بسیاري همراه  است )سامر، 1392( .

بایدهاونبایدها
مجتبی رحماندوست در مقاله اش بايدها و نبايد ها را به دو دسته بايدها و نبايدهای مربوط به منبع 

اصلی و بايدها و نبايدهای مربوط به منبع کمکی دسته بندی می کند.

در  که  می باشد  مصاحبه شونده  به  مرتبط  اصلی  منبع به مربوط نبایدهای و بایدها .1
برگیرنده موارد زير است.

انتخاب بهترين و مرتبط ترين شخصیت اصلی، برای مصاحبه  است.  	
دادن آزادی عمل به مصاحبه شونده؛ بهترين حالت اين است که گوينده تنها در مسیر مطلوب   	

سخن بگويد و از موضوع اصلی خارج نشود.
احساس امنیت سیاسی اجتماعی؛ مصاحبه شونده نبايد خودسانسوری کند.  	

مصاحبه شونده و تمايل او به نگفتن؛ بعضًا مصاحبه شونده به هر دلیلی مايل به بازگويی بعضی   	
از خاطرات خود نیست.
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2.بایدهاونبایدهایمربوطبهمنبعکمکی
در  زيادی  بسیار  نقش  آن  حس برانگیز بودن  و  مکان  مرتبط بودن  مکان؛  به  مربوط  عوامل   	

يادآوری حوادث و وقايع ياری دهنده دارد و جزيیات بیشتری را برای او تداعی می کند.
عوامل مربوط به زمان؛ بازسازی زمان حادثه تاريخی و مصاحبه با شخصیت اصلی در شرايط   	

زمانی مرتبط، از عوامل کمکی حس برانگیز در مصاحبه  است.
عوامل مربوط به آدم.  	

عوامل مربوط به  اشیا )رحماندوست، 1386( .  	

مسئولیتدرقبالجامعهوکارتاریخشفاهي
1. مورخان تاريخ شفاهي، بايد بهترين استانداردها را در انجام کار رعايت کنند و اصول و 

استانداردهاي مؤسسه اي را که سرپرستي طرح بر عهدۀ اوست، محترم بشمارند.
2. در تأيید اهمیت تاريخ شفاهي براي درک گذشته و هزينه و تالش جهت انجام آن، مصاحبه گر 
و مصاحبه شونده بايد اطالعات بي  طرفي را از ارزش ماندگار اطالعات ثبت کنند و در اختیار 

قرار دهند.
3. مصاحبه شونده، بايد براساس ارتباط با موضوع مورِدنظر و تجربیاتش در اين زمینه، برگزيده شود.

4. مصاحبه گر بايد توانائي انجام مصاحبه   و توانائي و دانش حرفه اي دربارۀ موضوع داشته باشد.
5. صرف نظر از عاليق طرح  مصاحبه گر بايد براي پژوهشي گسترده و فراتر از آن چه در طرح 
براي وي تعريف شده  تالش کند تا مطالبي فراهم نمايد که منافع همۀ کاربران بالقوه در آن 

منظور شده باشد.
6. مصاحبه گر بايد مصاحبه اي پرمحتوا  با پژوهشي چالشي و درخور فهم تدارک ببیند. اين مصاحبه، 
براساس زمینۀ اطالعات کسي که مورد مصاحبه قرار مي گیرد، انجام مي شود. تحقیق در اين 
باره بايد به دقت صورت گیرد تا مدارک و منابع ديگري در زمینۀ موضوعي که مصاحبه شونده 

مي خواهد در موردش صحبت کند، جمع آوري شود.
7. مصاحبه گر بايد تالش کند تا با استفاده  از بهترين تجهیزات ضبط، بهترين صدا و در صورت 
امکان، بهترين تصوير را از مصاحبه شونده ضبط کند. همچنین بايد مستندات تاريخي 

مصاحبه شونده را شامل عکس، منابع چاپي، نوارهاي ضبط صوت، جمع آوري نمايد.
8. مصاحبه گر بايد روش هاي انجام کار را براي انجام طرح تاريخ شفاهي همانند ثبت وضعیتي که 

مصاحبه تحت آن شرايط انجام مي گیرد، به طور کامل مستند نمايد.
و  )بازشنوي(  )در صورت امکان( و مصاحبه شوندگان بايد مصاحبه ها را بازبیني  9. مصاحبه گران 

ارزشیابي نمايند. اين بند شامل خالصه ها يا متون گفتار نوشته مي شود.
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10. با اجازۀ مصاحبه شونده، مصاحبه گر بايد مطالب گرد آمده  از مصاحبه را به آرشیوي بسپارد تا در 
نگه داري آن و احیاناً در دسترس محققان گذاشتن آن بکوشد. مصاحبه گر بايد اطالعات پايه را 
دربارۀ مصاحبه شامل هدف هاي طرح، مؤسسۀ حمايت کننده  ازطرح  و هزينۀ انجام طرح، بداند. 
ترجیحًا قبل از انجام مصاحبه، مصاحبه گر با آرشیو اسناد هماهنگ مي کند تا از رهنمود هاي 
قانوني الزم آگاهي يابد. اگر مصاحبه گران مايل هستند مصاحبه ها را  ابتدا در نزد خود نگه 

دارند، اين مدت بايد منطقي باشد تا منابع به موقع در اختیار عموم قرار گیرد.
11. مصاحبه گر بايد نسبت به جامعه اي که در آن به  انجام مصاحبه مي پردازد، حساس باشد. نبايد 
پیش فرض هائي که در افکار عمومي دربارۀ مصاحبه شوندگان صورت مي گیرد، به نتیجه گیري 
مصاحبه آسیبي بزند. مصاحبه گر بايد بکوشد مطالب مصاحبه در اختیار کاربران و محققان قرار 

گیرد.
کاربران  بهره گیري و نقل قول از مصاحبه هاي تاريخ شفاهي، بايد با دقت نظر فراهم شود.   .12
مسئول هستند استحکام صداي مصاحبه شونده را حفظ کنند، به  اين  معنا که حرفي از جانب 
وي نقل قول نکنند که صحت ندارد، يا عبارتي از متن يا گفته هاي وي، جدا از متن سخن 

مورد ِاستناد قرار دهند.
13. در تمامي نمايشگاه ها، برنامه هاي تلويزيوني يا انتشارات، منبع يا منابع تأمین مالي يا حمايت 

طرح بايد ذکر شود.
14. مصاحبه گران و مسئوالن )برنامه هاي تاريخ  شفاهي(، بايد در نظر داشته باشند که در صورت 
دريافت جايزه، هديه يك امتیازي از رهگذر طرح، بايد آن را با مصاحبه شونده ها و جوامعي که 

مصاحبه در آن ها صورت گرفته تقسیم نمايند )سامر، 1392(.

نتیجهگیری:
با استفاده  از تاريخ شفاهی می توان خال های تاريخی را پر کرد و در قسمت های ديگر مانند نگه داری 
فرهنگ های کهن و قديمی و فرهنگ های عامیانه هم می توان  استفاده کرد. نکته حايز  اهمیت 
برای تاريخ شفاهی آن است با توجه به  اهمیت تاريخ شفاهی و استفاده  از آن در اسناد تاريخی بايد 
قوانین و مقررات آن نیز مانند ديگر کشورها چاپ شود و تمامی تاريخ شفاهی کاران از آن به عنوان 
بايد به صورت يك استاندارد چاپ شود و  اين قوانین و مقررات  الگو در کار شان استفاده نمايند. 
سرلوحه کار انجام گیرد که  اين عمل خود سبب ايجاد يکدستی در اسناد تاريخ شفاهی به وجود 

آمده می شود.
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