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کلیدواژه ها: 

 آرشیو جنگ؛ تاریخ شفاهی؛ فرایند تولید؛ آسیب شناسی؛ ارائه الگو.

چکیده:
این پژوهش با هدف آسیب شناسی تولید تاریخ شفاهی جنگ در ایران و 
مقایسه ای  به بررسی  تولید آن،  برای  برنامه ریزی  الگویی جهت  ارائه 
برخی  و  ایران  جنگ  آرشیوهای  در  تاریخ شفاهی  تولید  فرایند 
از  استفاده  با  پژوهش  این  است.  پرداخته  جهان،  در  آرشیوهای جنگ 
گردآوری  برای  و  شده  انجام  تطبیقی  و  توصیفی  پیمایِش  روش های 
مورد  جامعۀ  است.  شده  استفاده  ساخته  محقق  پرسش نامۀ  از  داده ها 
پژوهش در داخل، واحدهای تاریخ شفاهی همۀ مراکز نگه داری اسناد 
انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس در کشور هستند. نمونه برداری 
از جامعۀ پژوهش در جهان، با در نظر  گرفتن کشورهایی که پیشینۀ 
صورت  آن ها  وبگاه های  بررسی  با  و  داشتند  جنگ  زمینۀ  در  غنی 
اسناد جنگ  مرکز   14 از  تاریخ شفاهی  واحد   14 ترتیب  این  به  گرفت. 
ارسال  به آن ها  الکترونیک  از طریق پست  انتخاب شد که پرسش نامه 
گردید. در نهایت 4 مرکز شامل )پروژه تاریخ سربازان کنگره، موزه 
جنگ استرالیا، موزه جنگ کانادا و موزه صلح هیروشیما( در تکمیل 
پرسش نامه همکاری نمودند.  یافته های پژوهش نشان داد که آرشیوهای 
جنگ ایران، در فرایند تولید تاریخ شفاهی در زمینه های تدوین برنامۀ 
دسترسی  و  اطالع رسانی  نگه داری،  و  سازماندهی  تولید،  برای  اولیه 
به اسناد تاریخ شفاهی، به اصول آرشیوی توجه کافی ندارند.  در انتها 
وبگاه های  بررسی  و  مطالعه  با  همچنین  پژوهش،  یافته های  براساس 
آنها،  از  الگوبرداری  و  تاریخ شفاهی جنگ در سطح جهان  آرشیوهای 
الگویی با توجه به شرایط، امکانات و نیازهای داخلی، به عنوان برنامۀ 

تولید تاریخ شفاهی جنگ در ایران ارائه گردید. 

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

مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در 
آرشیوهای جنگ ایران و جهان از منظر فرایند 
تولید؛ آسیب شناسی تولید تاریخ شفاهی جنگ 

درایران و ارایۀ الگوی پیشنهادی
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مقدمه:
يکی از مهم ترين مراکز اطالعاتی هر کشور، آرشیوها هستند که وسیله ای برای درک و شناخت 
مراکزی  آرشیوها  می روند.  به شمار  پژوهش ها  از  بسیاری  برای  مهمی  منبع  و  بوده  کشور  تاريخ 
مستقل يا وابسته به سازمانی ديگر هستند که با به کارگیری روش های مختلف و ابزارهای متنوع، 
منابع اطالعاتی از قبیل اسناد مکتوب، اشیاء، دست نوشته ها، صداها، تصاوير و ساير منابع اطالعاتی 
می نمايند.  نگه داری  و  سازمان دهی  را جمع آوری،  مادر  سازمان  يا  و  ملت  قوم،  گروه،  به  مربوط 
يکی از روش هايی که آرشیوها برای تولید و يا گردآوری منابع اطالعاتی به کار می گیرند، روش 

تاريخ شفاهی است. 
خاطرات  و  صداها  تفسیر  و  حفظ  جمع آوری،  روش  و  مطالعاتی  رشتۀ  يك  تاريخ شفاهی 
 .)Oral History Association( است  گذشته  رويدادهای  شرکت کنندگان  و  جوامع  افراد، 
تاريخ شفاهی فرصت دوباره ای در تاريخ معاصر است که بتوان کوتاهی های تاريخ نگاری را جبران 
کرد. زمان از دست رفته ای که تاريخ مکتوب با استفاده از اسناد و مدارک نتوانسته حقیقت آن را 
برای نسل های آينده بازگويد، با بهره مندی از شیوۀ تاريخ شفاهی قابل  احیاء است. بسیار خالءها و 
نقاط کور تاريخ با اين شیوه از تاريخ نگاری روشن شده و تاريخ را از گیجی و منگی بیرون می آورد 

)کاظمی، 1392، ص 376(. 
تاريخی،  مهم  موضوع  يك  مورد  در  که  می گردد  آشکار  بهتر  زمانی  تاريخ شفاهی،  اهمیت 
اسناد مکتوب و مدارک موجود، ناتوان از بازگويی حقیقت بوده و مورخان در رسیدن به واقعیت، 
میان دو راهی ها سرگردان باشند. يکی از اين موضوعات مهم تاريخی که چالش برانگیز بوده و 

پیچیدگی های فراوان دارد، موضوع جنگ است. 

  ژ

مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای 
جنگ ایران و جهان از منظر فرایند تولید؛ 

آسیب شناسی تولید تاریخ شفاهی جنگ درایران و 
ارایۀ الگوی پیشنهادی1

ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  مقاله  این   .1

رشته مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا )س(  

استخراج شده است. 

2.  دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مطالعات 

آرشیوی دانشگاه الزهرا )نویسنده مسئول(؛     

fa.ahmadi@student.alzahra.ac.ir

3.  استاد علم اطالعات و دانش شناسی 

 srezaei@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا؛

فاطمه احمدی2  و دکرت سعید رضایی رشیف آبادی3
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به  مربوط  اطالعات  و  اسناد  تا  می کردند  تالش  مختلف  قبايل  و  اقوام  باستان،  دوران  از 
جنگ ها و مبارزات خود برای حفظ سرزمین و ارزش هايشان، يا فتوحات و کشورگشايی ها برای 
توسعه طلبی هايشان را به ثبت برسانند و نگه داری کنند؛ چرا که  اين مبارزات نشانه های شجاعت و 
قدرت شان را آشکار می ساخت و جزء افتخاراتشان محسوب می شد. امروزه نیز جمع آوری و حفظ 
اسناد جنگ، برای هر ملتی مهم و جزء میراث ملی آن ها به شمار می آيد و هويت فرهنگی، نظامی، 

سیاسی و اجتماعی آن ها را شکل می دهد. 
تاريخ مربوط به هر جنگ بر مبنای اسناد و مدارکی که از آن دوره جمع آوری شده نگاشته 
می شود. نشانه ها، نوشته ها، نامه ها، فیلم ها و بسیاری از اين قبیل اسناد و مدارک نقش مهمی در 
تاريخ نگاری جنگ ايفا می نمايند. اما گاهی ممکن است در روند جريانات جنگ، در يك برهۀ زمانی 
آثار و نشانه های مربوط به برخی از وقايع و جريانات رخ داده، بنا به هر دلیلی از بین رفته باشند 
يا اينکه نشانه های باقی مانده از وقايع، برای رسیدن به حقیقت ناقص بوده و نتوانند به درک و 

فهمیدن واقعیت، منتهی شوند. 
از سوی ديگر چگونگی شناخت جنگ، مستلزم آگاهی درست به دو اليۀ عینیت واقعه و آفاق 
انديشه و آرمان کنشگران و نقش آفرينان آن است )کمری، 1393، ص18(. اگر چه نشانه ها و آثار، 
نقش تعیین کننده ای در کشف حقیقت دارند و می توانند بسیاری از ابهامات وقايع جنگ را حل و 
فصل نمايند، باز هم رسانايی کافی برای کشف حقیقت را نخواهند داشت؛ زيرا جنگ بر مبنای 
می توان،  جرأت  به  رو  اين  از  می پیوندد.  وقوع  به  افراد  تصمیمات  و  اهداف  آرمان ها،  انديشه ها، 
افرادی که در جنگ هستند را مهم ترين منبع اطالعاتی در شناخت واقعیت و کشف حقیقِت جنگ 
و  نموده  تکمیل  را  از جنگ  مانده  باقی  آثار  و  نشانه ها  عینی می توانند  اين شاهدان  نمود.  تلقی 

ناگفته های جنگ را بازگو نمايند. 
لذا تاريخ شفاهی از طريق مصاحبه با افراد جنگ به شیوه های علمی و خاص خود، می تواند 
نقش بسیار مؤثری در شناخت جنبه های اساسی و مبهم جنگ داشته باشد. همچنین می تواند به 
حل مسائل جنجالی و بحث برانگیز جنگ که ذهن بسیاری از پژوهشگران در زمینه های سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به خود واداشته، کمك شايانی  نمايد.
در بسیاری از آرشیوها و مراکز اسناد جنگ، يك واحد مستقل به نام تاريخ شفاهی وجود دارد. 
برخی اين واحدها به طور مستقل کار مصاحبه و تولید تاريخ شفاهی را انجام می دهند و برنامه هايی 
را برای تولید تاريخ شفاهی خود تدوين می نمايند. برخی ديگر از آرشیوها تولید تاريخ شفاهی را در 
فرايندی صورت  يك  تاريخ شفاهی، طی  تولید  دو صورت  هر  در  می کنند.  اجرا  طرح هايی  قالب 
می پذيرد. اين فرايند، مراحلی مانند سیاست گذاری کلی و تعیین اهداف، تعريف برنامه های تحقیق 
مصاحبه،  روش های  و  مصاحبه گران  تعیین  مصاحبه شوندگان،  گروه های  مشخص کردن  جزئی، 
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تعیین روند عملیاتی کردن تحقیق مانند پردازش و سازماندهی مصاحبه ها و تعیین روش های انتشار 
محصول نهايی را در بر می گیرد )شهبازی، 1393، ص741(. اگر چه  اين فرايند به طور کلی يك 
فرايند مشخص می باشد اما در همۀ واحدها و طرح های تاريخ شفاهی به يك شکل اجرا نمی گردد. 
تخیل  به  آن ها  موفقیت  چون  دارند؛  شباهت  يکديگر  به  کمتر  تاريخ شفاهی  »طرح های 
تدوينگرشان برمی گردد و اينکه آن ها چگونه رهنمودهای تاريخ شفاهی را به کار می بندند؟« )مهاجر، 
1392، ص14(. اگر فرايند تولید تاريخ شفاهی جنگ در قالب يك برنامۀ منسجم و استاندارد اجرا 
گردد، طرح ها و برنامه های تاريخ شفاهی مانند تکه های به  هم پیوستۀ يك جورچین، فهم معماهای 

ناشناختۀ دوران جنگ را آسان خواهند نمود.
وقوع انقالب اسالمی و پس از آن  شروع جنگ تحمیلی و به تبع آن، لزوم بررسی علل و 
پیامدهای هريك، باعث شد تاريخ شفاهی جنگ در ايران، کم و بیش جايگاه و اهمیت خود را بیابد، 
آرشیو  آرشیوی و وظايف  به مفاهیم  تاريخ شفاهی،  تولید  فرايند  اما مسئله مهم  اين  است که در 
در زمینه های نگه داری، سازماندهی، اطالع رسانی و دسترس پذيری اطالعات تاريخ شفاهی جنگ، 

توجه چندانی صورت نمی گیرد. 
دارد،  جنگ  ناگفته های  بازگشايی  در  مهمی  جايگاه  جنگ،  تاريخ شفاهی  که  ديدگاه  اين  با 
پر رنگ کردن نقش علمی تاريخ شفاهی در تثبیت و ترويج فرهنگ جنگ به عنوان بخش مهمی از 
تاريخ جامعه، ضروری است. از اين رو برنامه های تولید تاريخ شفاهی جنگ بايد با هدف نگه داری، 
سازمان دهی و اطالع رسانی دربارۀ تاريخ جنگ تدوين شوند. برای نیل به اين هدف، نیازمند يك 
برنامه  برای تولید تاريخ شفاهی براساس اصول آرشیوی هستیم تا تولید تاريخ شفاهی جنبۀ علمی تری 
داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با انجام يك مطالعۀ تطبیقی میاِن فرايند تولید تاريخ شفاهی جنگ 
نقاط ضعف  و  آسیب ها  شناسايی  است ضمن   نموده  تالش  جهان  و  ايران  جنگ  آرشیوهای  در 
برنامه های تولید تاريخ شفاهی جنگ در ايران، يك الگوی مناسب برای تولید علمی   تاريخ شفاهی 

جنگ در ايران تعريف و ارائه نمايد. اين پژوهش درصدد پاسخ گويی به پرسش های زير است:
برنامۀ تولید تاريخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ايران و جهان، چگونه تدوين می شود؟ 	 
اسناد شفاهی و نوشتاری حاصل از مصاحبه  های تاريخ شفاهی جنگ، در آرشیوهای جنگ ايران 	 

و جهان چگونه نگه داری می شوند؟
اطالع رسانی در مورد محصوالت تاريخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ايران و جهان چگونه 	 

صورت می پذيرد؟
خط مشی آرشیوهای جنگ، در ايران و جهان در خصوص ارايۀ خدمات به کاربران و دسترسی 	 

آنان به اسناد شفاهی چیست؟
انجمن 	  استانداردهای  از  تاريخ شفاهی،  تولید  در  جهان،  و  ايران  در  جنگ  آرشیوهای  آيا 
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تاريخ شفاهی پیروی می نمايند؟
ايران 	  جنگ  آرشیوهای  در  جنگ  تاريخ شفاهی  تولید  برنامه های  تدوين  برای  الگويی  چه 

پیشنهاد می شود؟

پیشینۀپژوهش
متفاوت  می توانید  شما  آيا  تاريخ شفاهی:  »رقمی سازی  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)2015( کاکسیلو1 
بشنويد؟« به اين دو پرسش می پردازد که: 1- آيا دانش آموزان می توانند بین تاريخ شفاهی ديجتیال 
 44.1 kHz( در مقابل تاريخ شفاهی روی لوح فشرده با کیفیت )96 kHz/24-bit( با کیفیت
مجموعۀ  سه  به  که  دانش آموز   53 پرسش،  به  اين  پاسخ  برای  شوند؟  قائل  تفاوت   )/16-bit
تاريخ شفاهی گوش داده بودند، شرکت کردند. طی يك نظرسنجی از اين دانش آموزان خواسته شد 
تا نظر خود را در مورد کیفیت تاريخ شفاهی رقمی و تاريخ شفاهی ضبط شده روی لوح فشرده، اعالم 
کنند. کمتر از نیمی از دانش آموزان توانستند بین کیفیت آرشیو رقمی و آرشیو ضبط شده روی لوح 
فشرده تفاوت قائل شوند. برای بار دوم، از آن ها خواسته شد با توجه به تفاوت اين دو، نظر خود را 
در مورد تفاوت کیفیت، اعالم نمايند که از نظر ايشان تفاوت چندانی نداشت. کاکسیلو در يافته های 
پژوهش خود، اظهار می نمايد که آرشیويست ها را از رقمی سازی تاريخ شفاهی منع نمی کند بلکه 
پیشنهاد می نمايد که به شنوندگان آموزش داده شود تا بتوانند تفاوت  های ريز بین تاريخ شفاهی 

آنالوگ و تاريخ شفاهی رقمی را تشخیص دهند. 
زنان  از  پنهان  تاريخی  روايت های  با عنوان »کشف  مقالۀ خود  در  انديشی2 )2014(،  نامیال 
روستايی نامیبیا«، روش تاريخ شفاهی را يك روش مؤثر برای گوش دادن به زندگی زنان در جنگ 
برای استقالل نامیبیا می داند اين مقاله با استفاده از منابع مکتوب، اسناد و مصاحبه و پس از آن، 
تجزيه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منظور بررسِی صحت و يکپارچگی هر دو منابع شفاهی 
و مکتوب انجام پذيرفته است. مصاحبه يکبار به طور معمولی و يکبار از طريق مصاحبۀ ساختاريافته 
با فهرستی از سؤاالت، با هر يك از زنان جامعۀ پژوهش صورت گرفت. يافته های پژوهش نشان 
باشد  اطالعات  برای جمع آوری  تنهايی يك روش  به  نمی تواند  تاريخ شفاهی  اگرچه  که  می دهد 
زنده اند  تاريخ(  زنان )شاهدان  زمانی که  اين  تا  بايد  و  از بین رفتن است  تاريخ در معرض  اين  اما 

روايت های شان ضبط و ثبت شود.
دان3 )2011(، در رسالۀ دکترای خود با عنوان »طراحی گرويت4  برای دهکدۀ جهانی؛ افزايش 
ارزش مدارک تاريخ شفاهی برای استفاده در کتابخانه های رقمی« به دنبال تقويت همکاری بین 
حامالن سنت، متخصصان موضوعی و کارشناسان کامپیوتر برای باال بردن کیفیت مجموعه های 
است  افسانه ای  قصه گوی  يك  نام  آفريقا،  غرب  فرهنگ  در  گرويت  است.  رقمی  تاريخ شفاهی 

1.  Cocciolo
2.  Namhila Ndeshi
3.  Dunn
4.  Griotte
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که مسئولیت حفظ و بازگوی فولکورها و افسانه های تاريخی را دارد. در اين پژوهش گرويت نام 
پروژه ای است که به رقمی سازی تاريخ شفاهی می پردازد. اين پژوهش برای انجام هدف خود، نقطۀ 
قوت تاريخ شفاهی يعنی قابلیت آن در آشکار ساختن هويت فرهنگ و نقطه ضعف اصلی آن يعنی 
عدم   اطمینان کامل به آن )به دلیل خطاهای حافظه( را در نظر می گیرد. يافته های اين پژوهش سعی 

می کند برنامه ای را برای رقمی سازی منابع شفاهی در جهت افزايِش ارزش اين مدارک ارائه نمايد.
روايت های  ويرايشی  »نکات  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  پايان نامۀ  در   ،)2010( هابرد1 
تاريخ شفاهی  متن های  تدوين  فرايند  اهمیت  استناد«  و  ارائه  روی  موردی  مطالعۀ  تاريخ شفاهی: 
تاريخ شفاهی به روايت های منسجم و جذاب را مورد بررسی قرار می دهد.  و تبديل مصاحبه های 
وی با انجام مطالعۀ موردی روی پروژۀ تاريخ شفاهی دانشجويانی که دورۀ کارشناسی ارشد خود 
را به پايان رسانده اند، به تصمیم گیری ها در مورد ويرايش، اهمیت رعايت اخالق در پیاده سازی 
پارامترهای  از  استفاده  با  نیز  پايان  در  می پردازد.  پیاده سازی  مسئولیت  پیچیدگی  و  مصاحبه ها 
)نوع- تعريف( الکساندر پورتلی، يك راهنمای توسعۀ روش ويرايش جهت پیاده سازی پروژه های 

تاريخ شفاهی ارائه نموده است.
برای  استراتژی هايی  توسعه  و  »ايجاد  عنوان  با  خود  دکترای  رسالۀ  در   ،)2010( کلمنتس2 
بهبود  برای  تاريخ شفاهی  ارزيابی  رهنمودهای  از  استفاده  راندولف:  شهر  تاريخ شفاهی  آرشیو 
انجمن  سوی  از  شده  ارائه  تاريخ شفاهی«  ارزيابی  »رهنمودهای  از  استفاده  با  موجود«  وضعیت 
راندولف )RCAOH3( می پردازد.  تاريخ شفاهی شهرستان  آرشیو  آسیب شناسی  به  تاريخ شفاهی، 
شناسايی زمینه هايی برای بهسازی، برنامه ريزی برای رفع نواقص، سیاست گذاری های جديد، ايجاد 
فرم هايی برای ورود و خروج مواد تاريخ شفاهی، خط مشی هايی برای حفظ و حمايت کار، بررسی 
کیفیت تجهیزات خريداری شده برای نگه داری از مجموعه، راهنمای دسترسی علمی به مجموعه، 
اجرای برنامۀ »ساخِت شهروند- مورخ4«، برنامۀ استفاده از نیروهای داوطلب به منظور حمايت از 
آرشیو )RCAOH(، مواردی است که کلمنتس در برنامۀ خود در نظر  گرفته بود. وی برنامۀ خود 
را از آغاز ماه اوت 2009 تا پايان آوريل 2010 اجرا کرد. بعد از اتمام دورۀ اجرای برنامه، يافته های 
آزمودن برنامه، برای تعیین موفقیت های حاصل از اعمال تغییرات، ارائه گرديد. در حالی که اجرای 
برنامۀ »ساخِت شهروند- مورخ«، موفق به جذب داوطلبان مورد ِنیاز شد، به کار گیری برخی از فرم ها 
فقدان  يافته هايش،  از  کلمنتس  ارزيابی های  گرديد.  روبرو  موفقیت  با  نیز  ثابت  خط مشی های  و 
 )RCAOH( رهبری هماهنگ کننده و کاهش مداوم بودجه را از مسائل اساسی در آرشیو راندولف

نشان می دهد. 
گريمزلی و وين5 )2009(، در مقاله ای با عنوان »ايجاد دسترسی به تاريخ شفاهی در کتابخانه های 
دانشگاهی« به مسئله نبود يك روش استاندارد برای يکپارچه سازی دسترسی به مواد تاريخ شفاهی 

1.  Hubberd
2.  Clements
3.  Randolph County 
Archives of Oral History
4.  Making Citizen-Historian
5.  Grimsley & Wynne
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می پردازند. اين مقاله برای کتابخانه های دانشگاهی به ويژه کتابخانه های کوچك و متوسط، يك 
استراتژی عملی را به عنوان راهنما شرح می دهد که به کمك آن بتوان تاريخ شفاهی را در دسترس 
را  تاريخ شفاهی  به  اين پژوهش همچنین مشکالت اصلی در مديريت دسترسی  داد.  قرار  عموم 
مشخص نموده و راهکارهايی را برای حل برخی از اين مشکالت، در جهت افزايش استانداردسازی 

دسترسی به تاريخ شفاهی در میان کتابخانه ها ارائه نموده است.
استیونسو اليتم1 )2009(، در مقاله ای با عنوان »ارايۀ صدا از گذشته: رقمی کردن تاريخ شفاهی« 
برای  پروژه و روش مورد ِاستفاده در کتابخانۀ دانشگاه  ايالتی هیوستون که توسط جکسون ويل 
رقمی سازی مجموعۀ تاريخ شفاهی و دسترس پذيرساختن آن به صورت آنالين، طراحی شده است 
را شرح می دهد. اين تحقیق براساس تجربیات حاصل از فراهم آوری، رقمی سازی و ايجاد ابرداده ها 
پژوهش،  يافته های  است.  شده  طرح ريزی  تاريخ شفاهی  مجموعۀ  دسترس پذير ساختن  برای 
نتايج  پیاده سازی و  مانند روش های  دارند و مسائلی  اين پروژه وجود  اجرای  موانعی که در مسیر 

احتمالی حاصل از اين پروژه را نشان می دهد. 
دانیلز2 )2009(، در پژوهشی با عنوان »امکان سنجی دسترسی آنالين به تاريخ شفاهی: مطالعۀ 
شود  گرفته  بايد  تاريخ شفاهی  مجموعه های  دسترس پذير ساختن  دربارۀ  که  تصمیماتی   موردی«، 
را می آزمايد. تصمیمات از نظر حقوقی، فنی و اخالقی مورد بررسی قرار گرفته و براساس محتوای 
مخازِن آرشیوهای شفاهی ارزيابی شده اند. مسائلی مانند حق مؤلف، حفظ حريم خصوصی، و افترا 
در رابطه با دسترس پذير ساختن مجموعه های تاريخ شفاهی به صورت آنالين، مورد بررسی قرار گرفته 
است. همچنین گزينه های مختلفی برای ارايۀ تاريخ شفاهی به صورت دسترسی عمومی در جهت 
سهولت در تولید و دسترس پذيری مورد ارزيابی قرار گرفته اند. يافته های پژوهش نشان می دهد که 
عرضۀ آسان و ايجاد دسترس پذيری آنالين به مجموعه های تاريخ شفاهی حتی در شرايط کمبود 

بودجه هم امکان پذير خواهد بود. 
مطالعات  نقد  و  »بررسی  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  پايان نامۀ  در   ،)1393( کاظمی 
ايران  دانشگاه های  تاريخ شفاهی  مطالعات  آسیب شناسی  به  ايران«  دانشگاه های  در  تاريخ شفاهی 
می پردازد. وی برای انجام پژوهش خود، 9 پرسش طراحی و از طريق مصاحبه و مکاتبه الکترونیکی 
با 45 استاد و صاحب نظر در داخل کشور و 62 چهرۀ دانشگاهی در دانشگاه های خارج از کشور، 
داده های پژوهش خود را جمع آوری نموده و پس از آن، پاسخ های استادان و صاحب نظران را مورد 
تطبیق و مقايسه قرار داده است. در اين پژوهش سعی شده ضرورت تدوين تئوريِك مبادی و مبانی 
تاريخ شفاهی در مطالعات و  ايران معین  و جايگاه و رويکرد  در  تاريخ شفاهی  آکادمیك  مطالعات 

پژوهش های دانشگاهی در ايران مشخص و تبیین گردد.
موانع  و  عنوان »آسیب ها، محدوديت ها  با  مقالۀ خود  در   ،)1393( و محمدی نرگسی  نورانی 

1.  Stevens  &Latham
2.  Daniels
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تاريخ شفاهی در حوزۀ ايثار و شهادت« با بهره گیری از تحقیقات میدانی و با انجام مصاحبه با افراد 
متولی و بعضی مسئوالن نهادهای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در شهرهای اهواز، انديمشك، 
دزفول، خرمشهر و آبادان، آسیب ها، محدوديت ها و موانع تاريخ شفاهی در حوزۀ ايثار و شهادت را 
بررسی و ارزيابی می نمايند. يافته های اين پژوهش، عدم برنامه ريزی دقیق و جامع و نبود محیطی 

قابل ِاعتماد را از محدوديت های اصلی تاريخ شفاهی در زمینۀ ايثار و شهادت، نشان می دهد.
خورشیدی )1393(، در مقاله ای با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر پويايی جبهه  فرهنگی- هنری 
انقالب اسالمی در دهه نخست انقالب )57-67( با بهره گیری از تاريخ نگاری شفاهی فعالیت های 
 Grounded( بنیاد  داده  نظريه پردازِی  کیفی  روش  از  استفاده  با  انقالب«  هنری  و  فرهنگی 
آن  در  را  اسالمی  انقالب  هنرمندان  و  فرهنگی  فعاالن  از  بعضی  شفاهی  خاطرات   ،)Theory
در  که  شده  تحلیل  و  مطالعه  مصاحبه،  دو  و  سی  پژوهش  اين  در  است.  نموده  تحلیل  سال ها 
نتیجۀ آن بیست و شش مقولۀ اصلی به دست آمده است. خورشیدی هدف پژوهش خود را کمك 
به مسئوالن فرهنگی کشور در اتخاذ خط مشی مناسب برای تولید محصوالت فرهنگی- هنری 

انقالبی معرفی می کند. 
آقايی میرک آباد و حاجی زين العابدينی )1393(، در مقاله ای با عنوان »مقايسۀ برخی مراکز 
تاريخ شفاهی داخل و خارج از کشور براساس مؤلفه  جست وجو در وب« وضعیت 7 مرکز تاريخ شفاهی 
ايران و 10 مرکز فعال از مجموعه مراکز تاريخ شفاهی جهان )خارج از ايران( را براساس امکان 
جست وجوی کاربران در وبگاه، مورد بررسی قرار داده اند. يافته های اين پژوهش نشان می دهد که 
اغلب مراکز تاريخ شفاهی داخلی دارای مؤلفۀ جست وجو در وب نیستند و دسترسی به منابع آن ها با 
مراجعۀ حضوری میسر است و در مقابل بیشتر مراکز تاريخ شفاهی خارج از کشور، مؤلفۀ جست وجو 
به طور مستقل در وبگاه آن ها وجود دارد و امکان جست وجوی کاربران در وبگاه قرار داده شده 
است، در نتايج پژوهش به مسئوالن مراکز تاريخ شفاهی پیشنهاد می گردد که با توجه به اهمیت 
مؤلفۀ جست وجو در دستیابی کاربران به اطالعات، پرداختن به  اين مسئله را جدی بگیرند  )آقايی 

میرک آباد و حاجی زين العابدينی، 1393، ص 126(.
آموزنده )1390(، در مقاله ای با عنوان »مطالعۀ تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک 
ايران و جهان« به بررسی شیوه های سازماندهی  تاريخ شفاهی از منظر برخی مراکز تاريخ شفاهی 
اسناد و مدارک تاريخ شفاهی موجود در اين مراکز پرداخته است. يافته های اين پژوهش نشان دهندۀ 
فقدان نظامی جامع و يکپارچه در امر ذخیره سازی و سازماندهی اسناد و مدارک تاريخ شفاهی است. 
ابوالحسنی ترقی  )1390( در رسالۀ دکترای خود با عنوان »نقد و بررسی جايگاه تاريخ شفاهی در 
تاريخ معاصر ايران 1385-1358 خورشیدی« به مباحث نظری تاريخ شفاهی، تمايزات و تشابهات 
سنت شفاهی و خاطره نگاری با تاريخ شفاهی می پردازد. در ادامۀ اين رساله به بررسی عملکرد مراکز 
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تاريخ شفاهی در داخل و خارج از کشور پرداخته و راهکارهای علمی و عملی در راستای کارآمد 
ساختن آن ها ارائه می دهد. 

حسن آبادی )1381(، در يك طرح پژوهشی با عنوان »بررسی  کارکرد مراکز تاريخ شفاهی در 
ايران به منظور استانداردسازی تاريخ شفاهی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی« به بررسِی تولید تاريخ شفاهی در 4 مرکز تاريخ شفاهی در داخل و 4 مرکز تاريخ شفاهی در 
خارج می پردازد و يافته های پژوش خود را به صورت مقايسه ای ارائه می دهد. روش انجام پژوهش 
پیمايشی توصیفی و تحلیلی و ابزار آن مصاحبه و پرسش نامه می باشد. نتايج به دست آمده از اين 
پژوهش نشان می دهد که مؤسسات داخلی در کار تولید تاريخ شفاهی خود هیچ گونه استانداردی 
ندارند و هیچ کدام از آيین نامۀ کارِی دقیق و شیوه نامۀ مشخصی استفاده نکرده اند. وی در پايان 
کار خود، راهکار هايی را برای بهبود وضعیت تاريخ شفاهی در ايران، ارائه نموده است )به نقل از 

حسن آبادی، 1385(. 

روششناسی
پژوهش حاضر به  لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، پیمايش توصیفی و تطبیقی است. ابزار 
متخصصین،  توسط  روايی  تأيید  از  پس  که  می باشد  محقق ساخته  پرسش نامه  داده ها  گردآوری 
بین آرشیوهای جنگ در ايران توزيع گرديد و از طريق پست الکترونیك به برخی از آرشیوهای 
جنگ در جهان ارسال شد. جامعۀ اين پژوهش، شامل واحدهای تاريخ شفاهی در آرشیوها و مراکز 
نگه داری اسناد جنگ است. با توجه به روش پژوهش حاضر که رويکرد مقايسه ای دارد، اين مراکز 
به دو دستۀ کلی تقسیم شدند. دستۀ نخست شامل 11 مورد از مراکز اسناد جنگ در ايران است. 
ايران مورد  ايران نمونه گیری انجام نشد و همۀ مراکز اسناد جنگ در  از جامعۀ مورد مطالعه در 
مطالعه قرار گرفتند. با توجه به  اين مسئله که کلیۀ واحدهای نگه داری اسناد جنگ در استان ها 
زير نظر بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس فعالیت دارند، برای اجتناب از تکرار مکررات، به 
مرکز آن در تهران )پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس( اکتفا شد. جدول 1، جامعۀ پژوهش در 

ايران را نشان می دهد.
جدول1:مراکزاسنادجنگموردپژوهشدرایران

محلمراکز اسناد جنگ بررسی شده در ایرانردیف

تهرانپروژه تاریخ شفاهی دفاع مقدس آرشیو ملی ایران1

تهرانمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس2

تهرانپژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس3
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محلمراکز اسناد جنگ بررسی شده در ایرانردیف

تهرانهیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی4

تهرانمرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران5

تهراندفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی6

تهرانمرکز اسناد انقالب اسالمی7

تهرانباغ موزه دفاع مقدس8

تهرانموزه صلح تهران9

تهرانحوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی10

تهرانموزه عبرت ایران11

دستۀ دوم مراکز آرشیوی اسناد جنگ در جهان هستند که نمونه گیری از آن، ابتدا با در نظر گرفتن 
غنی بودن پیشینۀ مراکز در زمینۀ جنگ، سپس با مطالعه و بررسی اين مراکز از طريق وبگاه های 
آن ها صورت گرفت. در مرحلۀ ابتدايی 14 واحد و طرح تاريخ شفاهی جنگ در 14 سازمان مورد 
بررسی قرار گرفت. در مرحلۀ بعد، به 14 مرکز بررسی شده، پرسش نامه از طريق پست الکترونیك 
ارسال گرديد. از 14 نمونۀ انتخابی 4 مرکز در تکمیل پژوهِش حاضر همکاری نموده و به سؤاالت 

پرسش نامۀ ارسال شده پاسخ دادند. جدول 2، نمونۀ پژوهش در جهان را نشان می دهند: 
جدول2:مراکزانتخابیبهعنواننمونۀجامعهپژوهشدرجهان

وضعیت همکاریآدرس وب گاهنام مرکزردیف

موزه جنگ استرالیا )پروژه 1
پاسخ به www.awm.org.auتاریخ شفاهی(

پرسش نامه

پروژه تاریخ شفاهی جنگ در 2
عدم پاسخ گوییwww.vietnam.ttu.eduدانشگاه تگزاس

کتابخانه کنگره )پروژه 3
پاسخ به www.loc.govتاریخ شفاهی سربازان(

پرسش نامه

4
پروژه تاریخ شفاهی جنگ 
جهانی دوم در موزه ملی 

نیواورلئان

www.
nationalww2museum.orgعدم پاسخ گویی
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وضعیت همکاریآدرس وب گاهنام مرکزردیف

پروژه تاریخ شفاهی جنگ 5
عدم پاسخ گوییwww.nzhistory.netویتنام در یادمان نیوزلند

6
پروژه تاریخ کهنه سربازان 
در موزه ملی گارد نظامی 

نیوجرسی
www.nj.govعدم پاسخ گویی

7

پروژه تاریخ شفاهی مرکز 
مطالعات جنگ و جامعه/ 

دانشکده هنر و علوم 
دانشگاه تنسی

www.http.csws.utk.eduعدم پاسخ گویی

عدم پاسخ گوییwww.oralhistory.rutgers.eduآرشیو تاریخ شفاهی راتگرز8

9
 Louie مرکز تاریخ شفاهی
B Nunn کتابخانه دانشگاه 

کنتاکی

www.
kentuckyoralhistory.orgعدم پاسخ گویی

پاسخ  به www.warmuseum.caموزه جنگ کانادا10
پرسش نامه

پروژه تاریخ شفاهی یادمان 11
عدم پاسخ گوییwww.Ohiomemory.orgاوهایو

12
پروژه تاریخ شفاهی جنگ 
داخلی اسپانیا/ کتابخانه 
دانشگاه فلوریدای جنوبی

www.digital.lib.usf.edu/
ohpعدم پاسخ گویی

عدم پاسخ گوییwww.iwm.org.ukموزه سلطنتی جنگ/ لندن13

پاسخ به www.pcf.city.hiroshima.jpموزه صلح هیروشیما14
پرسش نامه

یافتهها
پیش از پاسخ دادن به پرسش ها، الزم به توضیح است که با توجه به کوچك بودن جامعۀ پژوهش در 
جهان، امکان تحلیِل آماری وجود نداشت و به مقايسۀ توصیفی بسنده شد. از اين رو پرسش نامه ها 

http://www.http.csws.utk.edu
http://www.oralhistory.rutgers.edu
http://www.Ohiomemory.org
http://www.digital.lib.usf.edu/ohp
http://www.digital.lib.usf.edu/ohp
http://www.iwm.org.uk
http://www.pcf.city.hiroshima.jp
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مراکز  از  يك  هر  شرح  اينکه  به دلیل  اما  گرفتند.  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد   ِ  مراکز  تفکیك  به 
يافته ها می شد، جامعه ها در جدول ها به طور کلی –  به طور جداگانه موجب طوالنی شدن جداوِل 

تحت عناوين ايران و جهان- شرح داده شدند.

1.برنامههایتولیدتاریخشفاهیجنگدرآرشیوهایجنگایرانوجهان،چگونه
تدوینمیشوند؟

اين پرسش با هدف بررسی برنامه ريزی اولیۀ تولید تاريخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ايران و 
جهان مطرح شده است. به منظور پاسخ گويی به اين پرسش، 6 سؤال فرعی در پرسش نامه مطرح 

گرديد. يافته های به دست آمده از اين پرسش در جدول 3 نشان داده شده است.
جدول3:اطالعاتمربوطبهتدوینبرنامههایتولیدتاریخشفاهیجنگ

سؤاالت جامعه
درصد فراوانیگزینه های پاسخفرعی

فراوانی

اعضای گروه ایران
تاریخ شفاهی

مدیر، هماهنگ کننده، مصاحبه گر، پیاده کننده 
--مصاحبه

مدیر، هماهنگ کننده، مصاحبه گر، پیاده کننده 
218/18مصاحبه، نیروی پشتیبان

مدیر، هماهنگ کننده، مصاحبه گر، پیاده کننده 
19/09مصاحبه، نیروی پشتیبان، پژوهشگران

872/72سایر موارد

اعضای گروه جهان
تاریخ شفاهی

مدیر، هماهنگ کننده، مصاحبه گر، پیاده کننده 
125مصاحبه

مدیر، هماهنگ کننده، مصاحبه گر، پیاده کننده 
--مصاحبه، نیروی پشتیبان

مدیر، هماهنگ کننده، مصاحبه گر، پیاده کننده 
--مصاحبه، نیروی پشتیبان، پژوهشگران

375سایر موارد

اساس ایران
شکل گیری 
تاریخ شفاهی

872/72اهداف و نیاز سازمان مادر

--نیاز و در خواست آرشیو یا سازمان خاص

218/18داوطلبانه و به طور مستقل

19/09سایر موارد
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سؤاالت جامعه
درصد فراوانیگزینه های پاسخفرعی

فراوانی

جهان

اساس 
شکل گیری 
تاریخ شفاهی

375اهداف و نیاز سازمان مادر

125نیاز و به  در خواست آرشیو یا سازمان خاص

--داوطلبانه و به طور مستقل

--سایر موارد

ایران

چگونگی ارائه 
چشم انداز 

برای اعضای 
گروه*1

872/72به صورت شفاهی و در حضور همه اعضا

545/45به صورت مکتوب

--قرارگیری در وبگاه تاریخ شفاهی

--سایر موارد

جهان

چگونگی ارائه 
چشم انداز 

برای اعضای 
گروه *

375به صورت شفاهی و در حضور همه اعضا

250به صورت مکتوب

250قرارگیری در وبگاه تاریخ شفاهی

--سایر موارد

ایران

در نظر گرفتن 
هزینه های 

تولید 
محصوالت 

غیر از 
مصاحبه

215/38طراحی و ایجاد وبگاه

753/84انتشار کتاب، مقاله و بروشور

323/07نمایشگاه اشیا قابل نمایش

17/69سایر موارد

جهان

در نظر گرفتن 
هزینه های 

تولید 
محصوالت 

غیر از 
مصاحبه

--طراحی و ایجاد وبگاه

--انتشار کتاب، مقاله و بروشور

--نمایشگاه اشیاء قابل نمایش

4100سایر موارد )همه موارد(

ایران
ابزار ضبط 
مصاحبه*

425ضبط صوت

318/75ضبط صوت رقمی

425دوربین فیلم برداری

531/25دوربین فیلم برداری رقمی

پاسخ  دار هستند،  ستاره  که  سواالتی  در   .1

گویان بیش از یک گزینه را انتخاب منوده اند 

که در جدول فراوانی و در صد فراوانی لحاظ 

گردیده است.
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سؤاالت جامعه
درصد فراوانیگزینه های پاسخفرعی

فراوانی

جهان
ابزار ضبط 

مصاحبه*

114/28ضبط صوت

228/56صبط صوت رقمی

114/28دوربین فیلم برداری

342/84دوربین فیلم برداری رقمی

ایران

دوره های 

آموزشی 

تاریخ شفاهی 

برای 

مصاحبه گر

872/72بلی

327/27خیر

جهان

دوره های 

آموزشی 

تاریخ شفاهی 

برای 

مصاحبه گر

375بلی

125خیر

براساس يافته های ارائه شده در جدول 3، از 4 مرکز مورد پژوهش در جهان، 3 مرکِز پروژۀ تاريخ 
سربازان کنگره، موزۀ جنگ استرالیا و موزۀ جنگ کانادا، به ترتیب از برنامه ريزی نسبتاً کاملی برخوردار 
بودند. براساس رويکرد مقايسه ای، بررسی ها نشان داد که میانگیِن جامعۀ پژوهش در ايران، در زمینۀ 
تدوين برنامۀ اولیه برای تولید تاريخ شفاهی، به مقوله های بیان چشم انداز، برآورد هزينه های غیر از 

مصاحبه و استفاده از ابزارهای پیشرفته برای ضبط مصاحبه ها توجه چندانی ندارند.

در جنگ، تاریخشفاهی مصاحبههای از حاصل نوشتاری و شفاهی اسناد .2
آرشیوهایجنگایرانوجهانچگونهنگهداریمیشوند؟

هدف از طرح اين پرسش، شناسايی شیوه های سازماندهی و نگه داری اسناد و مواد تاريخ شفاهی در 
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آرشیو  های جنگ ايران و جهان است. به منظور پاسخ گويی به  اين پرسش، 12سؤال در پرسش نامه 
مطرح شده که اطالعات مربوط به آن در جدول 4 نشان داده شده است.

جدول4:اطالعاتمربوطبهنگهداریاسنادتاریخشفاهی

درصد فراوانیگزینه های پاسخسؤاالت فرعیجامعه
فراوانی

فرم های نگه داری ایران
)کاربرگه های استاندارد(

218/2فرم اطالعات طرح تاریخ شفاهی

19/1فرم اطالعات زندگی نامه

763/6فرم اطالعات مصاحبه

19/1سایر موارد

فرم های نگه داری* جهان
)کاربرگه های استاندارد(

125فرم اطالعات طرح تاریخ شفاهی

250فرم اطالعات زندگی نامه

125فرم اطالعات مصاحبه

225سایر موارد

شیوه پیاده کردن ایران
مصاحبه در قالب متن

1090/9کامل و با تمام جزئیات

19/1خالصه ای از آن به صورت چکیده

--انتخاب گزینشی از مصاحبه

--سایر موارد

شیوه پیاده کردن جهان
مصاحبه در قالب متن*

375کامل و با تمام جزئیات

125خالصه ای از آن به صورت چکیده

--انتخاب گزینشی از مصاحبه

250سایر موارد

ایران

استفاده از سامانه 
خاص برای 

ذخیره و بازیابی 
مصاحبه ها

872/7بلی

327/3خیر
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درصد فراوانیگزینه های پاسخسؤاالت فرعیجامعه
فراوانی

جهان

استفاده از سامانه 
خاص برای 

ذخیره و بازیابی 
مصاحبه ها

--بلی

4100خیر

ایران

تعیین فضای از  
پیش تعیین شده 
برای نگه داری 

منابع

872/7بلی

327/3خیر

جهان

تعیین فضای از 
پیش تعیین شده 
برای نگه داری 

منابع

125بلی

375خیر

ایران

روش های 
جلوگیری از 

گم شدن و سرقت

545/5استفاده از دوربین های مدار بسته

به کارگیری شاخص های هشدار و حساس به 
218/18دود

افزایش ایمنی با استفاده از فناوری های نوین 
 RFID, Media check مثل--

436/36سایر موارد

جهان
روش های 

جلوگیری از 
گم شدن و سرقت

375استفاده از دوربین های مدار بسته
به کارگیری شاخص های هشدار و حساس 

375به دود

افزایش ایمنی با استفاده از فناوری های نوین 
RFID, Media check مثل--

125سایر موارد

ایران
درجه حرارت 

نگه داری نوارهای 
مصاحبه

19/1بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد

327/3بین 18 تا 20 درجه سانتی گراد

436/4بین 25 تا 30 درجه سانتی گراد
327/3سایر موارد
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درصد فراوانیگزینه های پاسخسؤاالت فرعیجامعه
فراوانی

جهان
درجه حرارت 

نگه داری نوارهای 
مصاحبه

--بین 45 تا 50 درجه فارنهایت

--بین 50 تا 60 درجه فارنهایت

375بین 60 تا 65 درجه فارنهایت

125سایر موارد

ایران
درجه رطوبت 
نسبی نگه داری 
نوارهای مصاحبه

872/7بین 35 تا 40 درصد

--بین 40 تا 45 درصد

--بین 45 تا 50 درصد

327/3سایر موارد

جهان
درجه رطوبت 
نسبی نگه داری 
نوارهای مصاحبه

125بین 35 تا 40درصد

150بین 40 تا 45 درصد

125بین 45 تا 50 درصد

125سایر موارد

ایران
نحوه نگه داری 

نوارهای صوتی و 
تصویری

19/1در قفسه های چوبی معمولی

654/5در قفسه های چوبی بدون اسید

218/2در قفسه های فلزی

218/2سایر موارد

جهان
نحوه نگه داری 

نوارهای صوتی و 
تصویری

--قفسه های چوبی معمولی

--قفسه های چوبی بدون اسید

4100قفسه های فلزی

--سایر موارد

ایران
محل نگه داری 

عکس ها و مدارک

218/2سازماندهی در پوشه  مصاحبه

218/2سازماندهی به صورت جدا

763/6پیوست به فایل متن مصاحبه

--سایر موارد
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درصد فراوانیگزینه های پاسخسؤاالت فرعیجامعه
فراوانی

جهان
محل نگه داری 

عکس ها و مدارک

--سازماندهی در پوشه  مصاحبه

4100سازماندهی به صورت جدا

--پیوست به فایل متن مصاحبه

--سایر موارد

ایران
تعداد نسخه های 

پشتیبانی

436/4یک نسخه

654/5دو نسخه

19/1سه نسخه

--سایر موارد

جهان
تعداد نسخه های 

پشتیبانی

--یک نسخه

125دو نسخه

250سه نسخه

125سایر موارد

چگونگی نگه داری ایران
متن مصاحبه

763/6در پوشه های معمولی و به طور جداگانه

--در پوشه های بدون اسید و به طور جداگانه

--در پوشه های بدون اسید و در مخزن

436/4سایر موارد

جهان
چگونگی نگه داری 

متن مصاحبه

125در پوشه های معمولی و به طور جداگانه

250در پوشه های بدون اسید و به طور جداگانه

125در پوشه های بدون اسید و در مخزن

--سایر موارد

ایران

رسانۀ مورد 
استفاده برای 

نگه داری 
مصاحبه ها در 

مخزن

--نوار ریل به ریل

CD/DVD545/5

DAT19/1

545/5سایر موارد



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
62

درصد فراوانیگزینه های پاسخسؤاالت فرعیجامعه
فراوانی

جهان

رسانۀ مورد 
استفاده برای 

نگه داری 
مصاحبه ها در 

مخزن*

250نوار ریل به ریل

CD/DVD375

DAT250

375سایر موارد

براساس رويکرد مقايسه ای، در زمینۀ روش های  ارائه شده در جدول 4،  يافته های  براساس 
نگه داری و سازماندهی اسناد شفاهی، بین جامعۀ پژوهش در جهان به ترتیب، موزۀ جنگ استرالیا 
هستند.  برخوردار  مناسبی  سازماندهی  و  نگه داری  روش های  از  کنگره،  سربازان  تاريخ  پروژۀ  و 
ايران، در زمینه های نگه داری و سازماندهی  مقايسه ها نشان داد که میانگیِن جامعۀ پژوهش در 
از  استفاده  مصاحبه ها،  متن  و  تصويری  و  نوارهای صوتی  نگه داری  نحوۀ  دربارۀ  شفاهی،  اسناد 
و  ذخیره  سامانۀ  فراهم آوردن  و  تصويری  و  ذخیرۀ مصاحبه های صوتی  برای  مناسب  رسانه های 

بازيابی مناسب برای ذخیره سازی مصاحبه ها نیازمند توجه بیشتری هستند.

3.اطالعرسانیدرموردمحصوالتتاریخشفاهیجنگدرآرشیوهایجنگایران
وجهانچگونهصورتمیپذیرد؟

اين پرسش، با هدف شناسايی روش های مورد استفادۀ آرشیوهای جنگ، در ايران و جهان برای 
اطالع رسانی در مورد تاريخ شفاهی مطرح شد. برای پاسخ گويی به اين پرسش، 2 سؤال فرعی در 
پرسش نامه طراحی گرديد. يافته های به دست آمده از سؤاالت مربوط به  اين پرسش در جدول 5 

نشان داده شده است. 
جدول5:اطالعاتمربوطبهفراوانیودرصدفراوانیچگونگیاطالعرسانی

درصد فراوانیفراوانیگزینه های پاسخسؤاالت فرعیجامعه 

ایران
شیوه های اطالع رسانی در 

مورد تاریخ شفاهی

218/2برپایی نمایشگاه

436/36اطالع رسانی از طریق وبگاه

218/2بروشور و خبرنامه

318/16همه موارد
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درصد فراوانیفراوانیگزینه های پاسخسؤاالت فرعیجامعه 

شیوه های اطالع رسانی در جهان
مورد تاریخ شفاهی*

250برپایی نمایشگاه

375اطالع رسانی از طریق وبگاه

375بروشور و خبرنامه

250همه موارد

تدوین برنامه های تبلیغاتی ایران
برای اطالع رسانی

550بلی

550خیر

تدوین برنامه های تبلیغاتی جهان
برای اطالع رسانی

266/66بلی

133/33خیر
روش های  مقايسه ای،  رويکرد  براساس   ،5 جدول  از  آمده  به دست  يافته های  براساس 
اطالع رسانی در مورد تاريخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ايران و جهان، بین جامعۀ پژوهش 
در جهان، پروژۀ تاريخ سربازان کنگره، از روش های اطالع رسانی بهتری نسبت به سايرين برخوردار 
است. بررسی ها نشان داد که میانگین جامعۀ مورد پژوهش در ايران، به مقولۀ اطالع رسانی در مورد 

تاريخ شفاهی توجه کمی نشان می دهند.

به خدمات ارایۀ خصوص در جهان و ایران در جنگ آرشیوهای خطمشی .4
کاربرانودسترسیآنانبهاسنادشفاهیچیست؟

پرسش حاضر با هدف شناسايی خط مشی مورد استفادۀ آرشیوهای جنگ در ايران و جهان، برای 
به منظور  است.  شده  مطرح  شفاهی  اسناد  به  دسترسی  سیاست های  و  کاربران  به  خدمات  ارايۀ 
پاسخ گويی به  اين پرسش، 8 سؤال فرعی در پرسش نامه طراحی شد. جدول 6، اطالعات به دست 

آمده از اين پرسش را نشان می دهد.
جدول6:اطالعاتمربوطبهخطمشیآرشیوهادرارایۀخدماتبهکاربران

درصد فراوانیگزینه های پاسخگزینه اصلیجامعه
فراوانی

آیین نامه مدون برای ارائه ایران
خدمات

872/7بلی

327/3خیر
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درصد فراوانیگزینه های پاسخگزینه اصلیجامعه
فراوانی

آیین نامه مدون برای ارائه جهان
خدمات

4100بلی

--خیر

کاربران مورد پذیرش جهت ایران
استفاده از آرشیو شفاهی

763/6پژوهشگران

218/2عموم مردم

218/2فقط افراد خاص

--سایر موارد

کاربران مورد پذیرش جهت جهان
استفاده از آرشیو شفاهی

--پژوهشگران

4100عموم مردم

--فقط افراد خاص

--سایر موارد

شیوه های استفادۀ کاربران از ایران
مصاحبه

نسخه برداری از متن 
327/3مصاحبه

327/3چاپ از متن مصاحبه

327/3فیش برداری

218/2سایر موارد

شیوه های استفادۀ کاربران از جهان
مصاحبه

نسخه برداری از متن 
--مصاحبه

--چاپ از متن مصاحبه

125فیش برداری

375سایر موارد

شیوه های خدمات رسانی به ایران
کاربران

763/6حضوری

--تلفنی

327/3مکاتبه ای

19/1سایر موارد ...
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درصد فراوانیگزینه های پاسخگزینه اصلیجامعه
فراوانی

شیوه های خدمات رسانی به جهان
کاربران*

1100حضوری

1100تلفنی

4100مکاتبه ای

375سایر موارد

روش های انتشار مصاحبهایران

872/7کتاب

327/3مقاله

--فیلم مستند

--سایر موارد

روش های انتشار مصاحبهجهان

125کتاب

--مقاله

125فیلم مستند

250سایر موارد

ارتباط با سایر مراکز آرشیوی ایران
در جهان

654/5بلی

545/5خیر

ارتباط با سایر مراکز آرشیوی جهان
در جهان

375بلی

125خیر

ارائه اطالعات در مورد مصاحبه ها ایران
از طریق وبگاه

19/1بلی

1090/9خیر

ارائه اطالعات در مورد مصاحبه ها جهان
از طریق وبگاه

4100بلی

--خیر

بارگذاری مصاحبه ها در وبگاه ایران
به منظور استفاده عموم

436/4بلی

763/6خیر

بارگذاری مصاحبه ها در وبگاه جهان
به منظور استفاده عموم

4100بلی

--خیر
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رويکرد  براساس  قسمت،  اين  در  مطرح شده  سؤال   8 از  آمده  به دست  يافته های  براساس 
ايران و  مقايسه ای، در زمینۀ سیاست های دسترسی به اسناد شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ 
جهان، بین جامعۀ پژوهش در جهان به ترتیب: پروژۀ تاريخ سربازان کنگره، موزۀ جنگ استرالیا و 
موزۀ جنگ کانادا خط مشی های مناسبی برای ارايۀ خدمات به کاربران خود دارند. بررسی ها نشان 
می دهد که میانگیِن جامعۀ مورد پژوهش در ايران، در زمینه های خط مشی ثابت برای ارايۀ خدمات، 
روش های ارائه و انتشار مصاحبه ها، ارائه از طريق وبگاه و بارگذاری مصاحبه ها در وبگاه عملکرد 

ضعیفی دارند.

از خود تاریخشفاهی تولید در جهان و ایران در جنگ آرشیوهای آیا .5
استانداردهایانجمنتاریخشفاهیپیرویمینمایند؟

اين پرسش با هدف تعیین میزان پیروی آرشیوهای جنگ در ايران و جهان از استانداردهای جهانی 
تاريخ شفاهی مطرح شده است. برای پاسخ به  اين پرسش، 2 سؤال فرعی در پرسش نامه د رنظر گرفته 

شد. اطالعات گردآوری شده از اين دو سؤال در جدول 7 ارائه گرديده است.
جدول7:اطالعاتمربوطبهمیزانپیرویازاستانداردهایانجمنجهانی

تاریخشفاهی

فراوانیگزینه فرعیگزینه اصلیجامعه  
درصد 

فراوانی

آشنایی با انجمن های تاریخ شفاهی ایران
436/4بلی

763/6خیر

آشنایی با انجمن های تاریخ شفاهی جهان
4100بلی

--خیر

پیروی از استانداردهای جهانی در ایران
تولید تاریخ شفاهی

436/4بلی

763/6خیر

پیروی از استانداردهای جهانی در جهان
تولید تاریخ شفاهی

375بلی

125خیر

براساس يافته های ارائه شده در جدول7، براساس رويکرد مقايسه ای، در مورد میزان رعايت 
استانداردها در تولید تاريخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ايران و جهان، بین جامعۀ پژوهش در 
جهان، پروژۀ تاريخ سربازان کنگره و موزه های جنگ کانادا و استرالیا تقريبًا در يك سطح قرار دارند 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 5
67

و در تولید تاريخ شفاهی، رعايت استانداردها را مورد ِتوجه قرار می دهند. بررسی ها نشان می دهد که 
بیش از 50 در صد جامعۀ مورد ِپژوهش در ايران، هیچ تعريفی از استانداردهای تاريخ شفاهی نداشته 

و هر يك به طور مستقل چارچوب هايی را برای تولید تاريخ شفاهی خود تعیین می نمايند.

آرشیوهای در تاریخشفاهیجنگ تولید برنامههای تدوین برای الگویی چه  .6
جنگایرانپیشنهادمیشود؟

برای پاسخ گويی به  اين پرسش، راهنماها و آيین نامه های تولید تاريخ شفاهی در برخی آرشیوهای 
جنگ در سطح جهان که از پیشینۀ خوبی در تولید تاريخ شفاهی برخوردار هستند، مورد ِمطالعه قرار 
گرفت و سعی شد نکاتی که توجه به آن ها در تولید تاريخ شفاهی جنگ در ايران، ضروری به نظر 
می رسد، در اين الگو مطرح گردد. هدف از اين برنامۀ پیشنهادی، تعريف يك الگوی برنامه ريزی 
تولید  چهار گام  به عنوان  که  شده  تقسیم  بخش  چهار  به  برنامه  است.  تاريخ شفاهی  تولید  برای 

تاريخ شفاهی ارائه می گردد:

گاماول:برنامهریزیاولیهبرایآغازبرنامۀتولیدتاریخشفاهی
اعضای گروه تاريخ شفاهی خود را به تفکیك وظايف مشخص نمايید. . 1

     تولید تاريخ شفاهی يك کار گروهی است که نیاز به يك تیم منسجم و کامل دارد تا بتوان 
به عهده  را  وظیفه  يك  الزامًا  گروه،  اعضای  از  يك  هر  برد.  پیش  به خوبی  را  تولید  مراحل 
ايفا کنند. داشتن يك  توانايی های خود می توانند نقش های بیشتری  با توجه به  بلکه  ندارند 
هماهنگ کننده برنامه ها در تیم ضروری است. اين هماهنگ کننده می تواند آرشیويست و يا 
کارشناس تاريخ شفاهی باشد. در اين برنامه، با استفاده از يافته های پژوهش، اعضای گروه به اين 
ترتیب پیشنهاد می گردد: 1. مدير برنامه 2. هماهنگ کنندۀ برنامه ها )پیشنهاد می گردد که يك 
آرشیويست اين مسئولیت را به عهده گیرد( 3. مصاحبه گران )پیشنهاد می شود مصاحبه گرانی 
انتخاب شوند که تحصیالت آکادمیك در اين زمینه داشته باشند( 4. پیاده کنندگان مصاحبه ها 
5. پژوهشگران )وظیفۀ اين پژوهشگران تحقیق اولیه در مورد موضوع مصاحبه است، پیشنهاد 
می گردد اين مسئولیت را مصاحبه گران به عهده گیرند تا در روند مصاحبه تسلط بیشتری بر 
موضوع و اجرای مصاحبه داشته باشند( 6. فهرست نويس 7. مسئول مرجع )پیشنهاد می گردد 

اين وظیفه را آرشیويست به عهده گیرد( 8. کارشناس مسائل فنی. 
تدوين چشم انداز و ارائه به اعضای گروه. 2

     منظور از چشم انداز، بیان هدف برنامه است. هدف هر چه با جديت ارائه گردد، بازخورد بهتری 
از اعضای گروه دريافت می گردد. )پیشنهاد می شود چشم انداز در جلسۀ اول هم به طور کتبی و 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 5
68

هم شفاهی برای اعضا ارائه گردد و بعد از آن در وبگاه يا وبالگ گروه درج گردد(. 
برنامه ريزی بودجه. 3

      هزينه های اولیه برای اجرای فرايند مصاحبه تا پايان مراحل ذخیره سازی و سازماندهی را برآورد 
نمايید تا در صورت کمبود بودجه به فکر جذب حامیان مالِی داوطلب باشید. 

جدول زمانی تدوين کنید. 4
     اگر چه ممکن است برنامه های فوق العاده يا اتفاقات غیر قابل پیش بینی، نظم جدول زمانی را به 
هم زند، اما  بودن آن به برنامۀ تولید تاريخ شفاهی انسجام می بخشد و از هدر رفتن نیرو و زمان، 
تا حدودی پیشگیری می نمايد. سعی کنید با جدول زمانی همگام باشید و با به هم خوردن زمان 
يك يا دو کار، پیشروی با جدول زمانی را رها نکنید. به جای زمان های از دست رفته زمان های 

ديگری را تعیین و جايگزين نمايید. 
اقدامات فوق برنامه در برنامه ريزی خود ترتیب دهید. 5

      زمانی که برنامۀ انجام مصاحبۀ جديد نداريد، گروه را ترک نکنید. برگزاری جلسات هفتگی برای 
بحث و اظهار نظر در مورد مصاحبه های انجام شده، ارايۀ پیشنهادات برای انجام مصاحبه های 
آتی، ارايۀ پیشنهادات و نظرات در زمینۀ روش های اطالع رسانی در مورد مصاحبه های انجام 
شده، بحث در مورد طراحی کاتالوگ برای تبلیغاتِ تازه  های مصاحبه و مواردی از اين قبیل 
برنامۀ مصاحبۀ بعدی،  برنامۀ يك مصاحبه تا شروع  اتمام  را می توانید در فاصلۀ زمانی بین 

به عنوان اقدامات فوق برنامه انجام دهید. 

گامدوم:نگهداریوسازماندهیمنابعشفاهی
طراحی فرم های استاندارد برای سازماندهی اولیۀ منابع شفاهی. 1

    برای سازماندهی اولیۀ منابع شفاهی تولید شده يك فرم، متناسب با سیاست های آرشیو يا طرح 
تاريخ شفاهی تهیه کنید. می توانید از فرم های استانداردی که در وبگاه انجمن تاريخ شفاهی يا 
ساير وبگاه های تاريخ شفاهی وجود دارد الگوبرداری نمايید. اين کار، به فرايند تولید تاريخ شفاهی 

که هنوز به مرحلۀ سازماندهی نهايی نرسیده نظم اولیه می بخشد. 
پیاده سازی مصاحبه ها. 2

    عالوه بر پیاده سازی کامل و با تمام جزئیات مصاحبه ها، يك چکیده نیز از متن مصاحبه تهیه 
به  اين کار در مرحلۀ سازماندهی در سامانه و ورود اطالعات مصاحبه ها در سامانه،  نمايید. 

فهرست نويس در نمايه سازی مصاحبه کمك خواهد کرد. 
انتخاب نرم افزار مناسب . 3

     در انتخاب نرم افزار مناسب برای ذخیره و بازيابی مصاحبه ها، با توجه به شرايط و محدوديت های 
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گروه و با در نظر گرفتن همۀ جوانب، نرم افزاری را انتخاب نمايید که بیشترين کاربرد را برای 
کار شما داشته باشد. 

تجهیزات و امکانات مخزن   .4
    سعی کنید از تجهیزات با کیفیت باال برای نگه داری منابع شفاهی در مخزن استفاده نمايید. 

به دنبال ارزان ترين ها نباشید تا در آينده متحمل زيان های جبران ناپذير نگرديد. 
حداقل دو نسخۀ پشتیبان تهیه نمايید.   .5

رسانه هايی را برای ذخیره سازی منابع شفاهی انتخاب نمايید که متناسب با شرايط آرشیو شما باشد.   .6

گامسوم:اطالعرسانیدرموردبرنامۀتاریخشفاهی
برپايی . 1 گیريد:  به کار  خود  تاريخ شفاهی  مورد  در  اطالع رسانی  برای  را  متنوعی  روش های 

فعالیت های  از  تدوين کلیپ های تصويری  بروشور،  انتشار  نمايشگاه های مجازی،  نمايشگاه، 
گروه و مصاحبه های تاريخ شفاهی و بارگذاری در وبگاه.

در مورد برنامۀ تاريخ شفاهی خود برنامۀ تبلیغاتی تدوين کنید. سعی کنید تولیدات تاريخ شفاهی . 2
خود را به مردم جامعه معرفی نمايید. اين تولیدات برای رفع نیازهای اطالعاتی مردم تولید 

می شوند. پس مردم را در جريان تولید اين اطالعات قرار دهید. 

گامچهارم:تدوینسیاستهاییبرایدسترسیبهاسنادشفاهی
آيین نامۀ مدونی برای ارايۀ خدمات به کاربران تدوين نمايید و آن را در وبگاه واحد يا طرح . 1

تاريخ شفاهی قرار دهید. همچنین نسخه ای از آن را روی بُرد نصب نمايید، با اينکار مراجعان، 
انتظاراِت خود را با آيین نامۀ مصوب گروه شما تطبیق خواهند داد. 

تا مراحل اهدای . 2 با مصاحبه شونده« تدوين کنید  يك فرم مخصوص به عنوان فرم »قرارداد 
مصاحبه از طرف مصاحبه شونده، به صورت قانونی طی گردد. 

ارتباط . 3 در  ايران و جهان،  در  تاريخ شفاهی  انجمن های  تاريخ شفاهی همچنین  با ساير مراکز 
باشید تا بتوانید از خط مشی ها و شیوه های جديد الهام بگیريد. 

نتیجهگیری:
در اين پژوهش مشابه با پژوهش های کلمنتس )2010(، کاظمی )1393(، نورانی و محمدی نرگسی 
پرداخته  تاريخ شفاهی  آسیب شناسی  به   )1381( و حسن آبادی   )1390( ابوالحسنی ترقی   ،)1393(
پژوهش های کلمنتس  )2010(  با  پژوهش حاصر  يافته های  آرشیوی،  ديدگاه  از  البته  است.  شده 
و حسن آبادی )1381( مطابقت بیشتری دارد و ساير پژوهش های مذکور از ديدگاه علِم تاريخ به 
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مطالعۀ تاريخ شفاهی پرداخته اند. 
همانند پژوهش کلمنتس )2010( که با توجه به استاندارهای جهانی تاريخ شفاهی به بررسی 
تاريخ شفاهی آرشیو راندولف پرداخت، بررسی يافته های پژوهش حاضر در مرحلۀ تدوين برنامۀ اولیه 
برای تولید، نشان داد که برنامه ريزی اولیه برای تولید تاريخ شفاهی، نقش مؤثری در عملکرد بهتر 
مناسب  اتخاِذ خط مشی ِ  نیز در راستای  مراحل بعدی خواهد داشت. پژوهش خورشیدی )1393( 

برای تولید محصوالت فرهنگی- هنرِی انقالبی انجام شده است. 
يافته های پژوهش حاضر در زمینۀ سازماندهی و نگه داری اسناد شفاهی با پژوهش حسن آبادی 
)1381( همسو بوده است. وی در پژوهش خود به عدم نگه داری درست از مواد سمعی و بصری، 
از رسانه های  استفاده  از مصاحبه شونده و  نادرست نگه داری ِعکس ها و مدارک گرفته شده  نحوۀ 
نامناسب برای نگه داری مصاحبه ها اشاره می نمايد. در پژوهش وی که در سال 81 انجام شد، 75 
درصد مراکز، مواد را در قفسه های چوبی نگه داری می نمودند که  اين رويه هنوز ادامه دارد. همچنین 
وی در مورد نگه داری متن مصاحبه ها اشاره می نمايد که به دلیل محدود بودن عمر کاغذها بايد در 
شرايط حرارتی و رطوبت نسبی خاص و در پوشه های استاندارد نگه داری شوند که در پژوهش وی 
صد  در  صد مراکز بررسی شده در ايران، متن ها را به صورت معمولی و بدون رعايت استانداردها 
بايگانی می نمودند. در يافته های پژوهش حاضر نیز، از 11 سازمان داخلی بررسی شده، 7 سازمان با 
درصد فراوانی 63/6 درصد، اين منابع را همچنان در پوشه های معمولی و بدون رعايت استاندارد 
نگه داری می  نمايند. همچنین در پژوهش وی 25 درصد مراکز تاريخ شفاهی از نوار ويديوئی و 25 
درصد از CD و 25 درصد از هر دو برای نگه داری مصاحبه ها استفاده می کردند. در زمان انجام 
پژوهش حاضر، با توجه به اينکه نوار ويديوئی تقريبًا منسوخ شده، CD/DVD به طور کل، جای 
آن را گرفته است. اين در حالی است که مراکز تاريخ شفاهی خارجی، رسانه های جديدتری را در 
مراکز خود وارد نموده اند و در حال رقمی سازی مجموعه های خود براساس استانداردهای امنیتی 
نیز می باشند. استیونس و اليتم )2009(، دان )2011( و کاکسیلو )2015( در پژوهش های خود به 

اهمیت مسئلۀ رقمی کردن مجموعه های تاريخ شفاهی می پردازند. 
واحدهای  که  می دهد  نشان  تاريخ شفاهی،  دربارۀ  اطالع رسانی  بخش  در  يافته ها  بررسی 
تاريخ شفاهی جنگ در ايران، کمتر به اهمیت اطالع رسانی در اين زمینه توجه دارند. در حالی که با 
توجه به محوريت موضوع جنگ در تولیدات اين واحدها و با توجه به نقش هويت سازی فرهنگِی 
جنگ در جامعه، اين واحدها بیشتر از ساير واحدهای تاريخ شفاهی مسئولیت اطالع رسانی در مورد 
محصوالت تاريخ شفاهی دارند. علی رغم اينکه  اين گروه از واحدهای تاريخ شفاهی وظیفۀ خود را 
تنها در گردآوری و حفظ اسناد جنگ می دانند. بايد متوجه  اين مسئله باشند که با عدم اطالع رسانی 
در اين زمینه و با متمرکز کردن تمام توجه خود به مسائل امنیتی، ممکن است مسائل مهم تری 
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سازمان ها  که  اين  است  الزم  شوند.  سپرده  فراموشی  به دست  جنگ  ارزشمند  آرمان های  چون 
به مسئلۀ اطالع رسانی از طريق وبگاه بیش از پیش توجه نمايند و از قافلۀ هم قطاران خود در سطح 
جهان فاصله نگیرند. يافته های پژوهش در اين زمینه با يافته های پژوهش های آقايی میرک آباد و 

حاجی زين العابدينی )1393(، کلمنتس )2010( و دان )2011( مطابقت دارد. 
مشابه با پژوهش حسن آبادی )1381( مبنی بر فقدان آيین نامۀ مشخص برای دسترسی و ارايۀ 
خدمات، کمبود تنوع در نوع انتشارات، ارتباط نداشتن مراکز با يکديگر و محدود کردن ارايۀ خدمات 
دسترسی  سیاست های  زمینۀ  در  که  داد  نشان  نیز  حاضر  پژوهش  يافته های  قشرخاص،  يك  به 
برای  ثابتی  و  مشخص  خط مشی  ايران،  در  بررسی شده  جنگ  تاريخ شفاهی  واحدهای  اسناد،  به 
دسترسی کاربران به اسناد شفاهی ندارند و اين مسئله جای تأمل دارد. همچنین کلمنتس )2010(، 
گريمزلی و وين )2009( و دانیلز )2009( در پژوهش های خود به اهمیت مسئله دسترس پذير ساختن 
مجموعه های تاريخ شفاهی و تصمیماتی که بايد برای دسترس پذيرِی مجموعه های تاريخ شفاهی از 

نظر مديريتی، حقوقی، اخالقی و فنی مورد توجه قرار بگیرند، می پردازند. 
تحلیل يافته ها در زمینۀ رعايت استانداردها نشان می دهد، با وجود اينکه امروزه تاريخ شفاهی 
به عنوان يك گرايش میان رشته ای در حوزه های علوم مختلف به کار گرفته می شود و آرشیوهای 
و  ايران هنوز جايگاه علمی  در  تاريخ شفاهی  اما  ايجاد شده اند،  شفاهی مختلفی در سطح جهان 
آکادمیِك خود را نیافته است. امروزه در جهان، تاريخ شفاهی به عنوان يك رشتۀ دانشگاهی تدريس 
تاريخ شفاهی  انجمن های  همچنین  می گردد.  آموزش  مدون  اصول  و  مبانی  براساس  و  می گردد 
با  انجمن ها  اين  در  می توانند  جهان،  سراسر  در  تاريخ شفاهی  واحدهای  که  شده  ايجاد  مختلفی 
يکديگر ارتباط داشته و به تبادل نظر و استفاده از تجربیات هم بپردازند. الزم است که واحدهای 
تاريخ شفاهی در ايران به ويژه واحدهای تاريخ شفاهی جنگ در اين زمینه به طور جدی اقدام نموده 
بپردازند.  تاريخ شفاهی  تولید  به  استاندارد  و  اصول  مبنای  بر  و  علمی  روش های  از  استفاده  با  و 
ابوالحسنی ترقی )1390(، نورانی و محمدی  نرگسی )1393( و  پژوهش های حسن آبادی )1381(، 
ايران از ديدگاه های مختلف انجام  کاظمی )1393( در آسیب شناسی هايی که روی تاريخ شفاهی 

دادند به نتايج مشابهی دست يافته اند. 
در حالی که کلمنتس )2010( در پژوهش خود جهت آسیب شناسِی تاريخ شفاهی آرشیو راندولف 
بر اساس استانداردهای جهانی تاريخ شفاهی، به تدوين برنامه ای برای تولید تاريخ شفاهی پرداخته 
و در پی آزمودِن برنامۀ خود نقاط ضعف تاريخ شفاهی را شناسايی نموده، پژوهش حاضر در پاياِن 
آسیب شناسی، براساس يافته ها و با توجه به امکانات، شرايط و نیازهای آرشیوها در ايران، الگويی 
در 4 گام به عنوان برنامۀ تولید تاريخ شفاهی پیشنهاد نموده است. امید است که برنامۀ پیشنهادی 

بتواند به آرشیوها، به ويژه آرشیوهای جنگ، در تولید تاريخ شفاهی کمك شايانی نمايد. 
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پیشنهادها:
− تاريخ شفاهی جنگ و مهم شمردن نقش هويت ساِز 	 تولید  فرايند  در  آرشیوی  به اصول  توجه 

موضوع جنگ؛ 
− ارتباط و همکاری مراکز تولید تاريخ شفاهی جنگ با يکديگر و برقرای ارتباط با انجمن های 	

تاريخ شفاهی؛
− در 	 تاريخ شفاهی  تولید  برای  برنامه ای  به عنوان  حاضر  پژوهش  پیشنهادی  الگوی  از  استفاده 

آرشیوهای جنگ و ساير آرشیوها.
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