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کلیدواژه ها: 

گزارش نویسی، تاریخ شفاهی، تاریخ نگاری، تحلیل روایت.

گزارش نویسی در تاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ نگاری آن
فائزه توکلی

چکیده: 
شده  پیاده سازی  که  است  مصاحبه هایی  تاریخ شفاهی  تحقیقات  خام  ماده 
است و متنی گفتاری، برگرفته از سؤاالت تحقیق تولید می شود. داده ها 
به  تحقیق  و  مصاحبه ها  کار  که  درمی آید  نگارش  به  زمانی  یافته ها  و 
و  نوشتاری  به  گفتاری  متن  تدوین  مرحله،  این  در  باشد.  رسیده  اتمام 
ثبت احواالت شرکت کننده در مصاحبه، مرتب و سازمان دهی کردن متن، 
همراه با مقوله بندی و در شکل بسیار دقیق تر، کدبندی روایت ها، بسیار 
چند  یا  یک  از  استفاده  با  باید  را  یافته ها  و  داده ها  بخش  دارد.  اهمیت 
رویه  تحلیل، مورِدبررسی قرار داد. با این حال، استنباط ها و تحلیل های 
شیوه   می شوند.  عنوان  نظریه پردازی  و  نتیجه گیری  بخش  در  نهائی 
تدوین و نگارش گزارش تاریخ شفاهی، توانمندي ها و خالقیت هاي محقق 
در فرایند کار، بسیار اهمیت دارد. برخي روش شناسان،  چنان اهمیتي 
مهم  معیارهاي  از  قائل هستند که آن را  تاریخ شفاهي  نگارش در  براي 
تا  است  بر آن  مقاله تالش  این  مي کنند. در  تلقي  نیز  تحقیق  اعتباریابي 
الگوریتم )مرحله به مرحله( تدوین متن های تولیدشده در مصاحبه ها که 
روایت های تاریخ شفاهی است، با ساختار ارائه شود. هم چنین به صورت 
انضمامی، به موضوع تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تکیه بر تحلیل مکالمه 
و تحلیل روایت ها پرداخته شود تا به سؤاالت پژوهشگران این حوزه با 
استفاده از روش تحقیق کیفی و انطباق آن بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی 

پاسخ داده شود.

دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال چهارم، شامره اول، شامره پیاپی7، بهار و تابستان 1397، ص304-292
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مقدمه:
و  مراحل  آنکه  نخست  دارد،  اهمیت  بسیار  جهت  دو  از  تاریخ شفاهي  گزارش  نگارش  مرحله  
هنر  به  محقق  چنانچه  دوم،  و  شود  دنبال  باید  گزارش  تدوین  جریان  در  ویژه اي  مشخصه هاي 
نگارش آشنا یا مجهز نباشد، نمي تواند نظر خواننده ها را نسبت به کار خود جلب کرده و حتي نشان 
دهد که کار تحقیق را انجام داده است. شیوه هاي نگارش گزارش هاي تاریخ شفاهي در ایران، اغلب 
به شکل خاطره نویسی است. این شیوه با ماهیت روش تحقیق در تاریخ شفاهی که از نوع کیفی 
است، بسیار ساده است. در تاریخ شفاهی روش تدوین بنا  به فراخور موضوع ها، اهداف، مشخصه ها 
و دیگر عناصر، به روش هاي مصاحبه  بستگي دارد. با این حال، اکثر محققان عرصه تاریخ شفاهي 
در کشور تلقي یکساني از روش هاي نگارش گزارش هاي تاریخ شفاهي دارند. در بسیاري موارد، 
محققان به دلیل آشنایي با شیوه هاي گزارش نویسي نمي توانند وجود خود را در میدان مطالعه یا 

درگیري عملي با موضوع را براي خواننده ها به اثبات برسانند )توکلی، زیر چاپ(.
در اینجا به بخشي از نیازها و ضرورت ها پاسخ داده شده است و دستِ کم مسیر عمومي آن 

روشن مي شود. در ادامه، مراحل خاص گزارش نویسي تاریخ شفاهي معرفي مي شود. 

عنوان تحقیق
عنوان تحقیق بایستی چند وجه داشته باشد:

کوتاه و مختصر باشد، هدف مطالعه در آن آمده باشد، موضوع مطالعه به خوانندگان اطالع داده 
شود و چارچوب زمانی در عنوان ترسیم گردد.

گزارش نویسی در تاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ نگاری آن

علوم  پژوهشگاه  تاریخ  کارشناس ارشد   .1

faezehtavakoli@yahoo.com انسانی؛

فائزه توکلی1
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طرح مسئله
باید رنگ وبوي معنایي، کیفي و فرایندي داشته  بیان مسئله  در همه  روش هاي تحقیق، طرح و 
باشد. در طرح مسئله، سؤال های تحقیق مطرح می شود و سهولت و دسترسی به تحقیق موضوع؛ 
مورِدارزیابی قرار می گیرد. رساله ها و موضوع هایی که در رابطه با تحقیق است، مورِدمطالعه قرار 

می گیرد.

اهداف تحقیق
در روش  تحقیق تاریخ شفاهی، استخراج معنا و تفسیر شواهد تاریخی از آگاهی نسبت به گذشته 
و زیستن در زمان حال، تأثیر می پذیرد. در این روش اهداف خاصی که محقق دنبال می کند، باید 
مشخص شود. برای مثال، در تحقیق طرح تاریخ شفاهی زنان سیاسی و زندانی در دوره پهلوی اول، 

هدف شناسایی زنان مبارز در آن دوره است. 

ادبیات تحقیق
کارهای  تا  دارد  ضرورت  تاریخ شفاهی  تحقیق  در  پژوهشی  ادبیات  یا  تحقیق  ادبیات  از  استفاده 

تحقیقی مشابه انجام نگیرد و اهداف زیر میسر شود:
∗ ایجاد و تقویت حساسیت نظری در محقق؛	
∗ درک عمیق تر مسئله  تحقیق؛	
∗ آشنایی با ابعاد مختلف مسئله و کارهای انجام شده درباره  آن؛	
∗ مشخص شدن سهم و مشارکت تحقیق در بسط حوزه مورِدمطالعه در مقایسه با دیگر مطالعه ها؛	
∗ روشن شدن زمینه های عمومی مطالعه و اشراف محقق بر کار پژوهشی.	

بعد از معرفی مطالعه های انجام شده اعم از داخلی و خارجی، محقق می تواند آن ها را براساس 
معیارهایی مانند سال انجام یا انتشار تحقیق و میزان ارتباط با موضوع مطالعه دسته بندی کرده و 
معرفی نماید. در نهایت، وی باید به نقد و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن ها پرداخته و اهمیت انجام 

تحقیق خود را توجیه کند. 

بخش نظری- مفهومی
یکی از دل مشغولی های عمده  محققان تاریخ شفاهی پاسخ به این سؤال است که جایگاه نظریه 
یا چارچوب نظری در این تحقیق چیست؟ تاریخ شفاهی از جنس تحقیق کیفی است. در این نوع 
به چالش  ارائه  شده که خود  داخلی  از سوی محققان  گاه متضادی  و  متنوع  پاسخ های  تحقیق، 
مضاعفی برای کارهای کیفی تبدیل شده است. در تحقیق کیفی، آنچه مطرح است، نظریه است 
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نه فرضیه. برخی بر این باورند که نظریه در تحقیق کیفی مسیر را روشن ساخته و چونان عینک 
نظری عمل می کند.

هدف تحقیق در تاریخ شفاهی جدا از جمع آوری داده ها، تحلیل مکالمه ها است؛ لذا در این روش 
نظریه سازی هم می توان انجام داد. 

میدان یا بستر مطالعه
منظور از میدان مطالعه صرفًا قلمرو یا منطقه  جغرافیایی و مانند آن نیست، میدان مطالعه به قلمرو یا 
فضایی گفته می شود که عملیات تحقیق در آن صورت می پذیرد و سؤال ها، داده ها و ایده ها همگی 
در آنجا قرار دارند. میدان مطالعه به تناسب موضوع مطالعه می تواند یک سازمان، مدرسه، رویداد، 
متن یا فضای تجربه باشد. برای مثال، مردم نگار به مطالعه  یک سازمان می پردازد. در مقابل، در 
تحقیق تاریخ شفاهی ممکن است به متن یا رویداد خاصی توجه شود. در هر صورت، محقق باید 

میدان مطالعة خود را به طور مناسب تشریح کرده و خواننده ها را با فضای پژوهش خود آشنا کند.
میدان مطالعة شما چیست و کجاست؟- 
آیا به آن میدان به خوبی دسترسی دارید؟- 
ابعاد، اجزاء و عناصر مهم آن میدان چه مواردی هستند؟- 
چگونه می خواهید آن ها را مورِد مطالعه قرار دهید؟- 

روش شناسی تحقیق
در این بخش از گزارش تحقیق باید موارد زیر توسط محقق با تفصیل مناسب روشن شود:

آیا روش انتخاب شده با ماهیت موضوع مطالعه تناسب دارد؟	 
چرا تناسب دارد؟	 
توجیه روش شناختی شما چیست؟	 

شیوة نمونه گیری
نمونه گیری هدف مند یا معیارمحور، شکل کلی و غالب نمونه گیری در تحقیقات تاریخ شفاهی است. 
طرح مسئله، اهداف و منطق حاکم برتحقیق، می تواند نوع خاصی از نمونه گیری هدفمند را تعیین 

نماید. در انتخاب شیوه نمونه گیری موارد زیر در نظر گرفته می شود:
نوع نمونه گیری هدفمند در مطالعه  شما چیست؟ 	 
آیا نوع نمونه گیری با روش و طرح عمومی تحقیق همخوانی دارد؟	 
توضیح دهید که چرا از این نوع نمونه گیری استفاده می کنید؟ دالیل توجیهی خود را به روشنی 	 
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بیان دارید.
واحد مطالعه/ تحلیل در تحقیق شما چیست؟	 
نمونه ها را چگونه شناسایی کرده و به آن ها دسترسی پیدا می کنید؟	 

فنون داده یابی
در اکثر گزارش های تاریخ شفاهی، فهرستی از روش های گردآوری داده ها ارائه می شود، درحالی که 
ممکن است از بیشتر آن ها در جریان تحقیق استفاده نشده باشد. روش های متفاوتی برای گردآوری 
داده ها استفاده می شود. یکی از نکته های مهم در این بخش از گزارش آن است که محقق باید 
شیوه های گردآوری داده ها را به طور عملی و تجربی نشان دهد، یعنی برای خواننده ها روشن سازد 

که چگونه شخصًا از این شیوه ها در میدان مطالعه و عرصه  عمل استفاده می شود. 

رویه های داده کاوی
و  نشان های مکالمه ای  روایتی،  )متنی، مشاهده ای،  تاریخ شفاهی معمواًل چندین شکل  داده های 
بررسی  با  فردی می پردازید،  با  به مصاحبه  که  زمانی  مثال،  برای  را شامل می شوند.  آن(  نظایر 
اجمالی محتوای مصاحبه به این نتیجه می رسید که متن مصاحبه دارای ابعاد روایتی، مکالمه ای، 
نشان ها و غیره است؛ یعنی گاه ممکن است مصاحبه، داده های متنوعی را در خود جای دهد. در 
این صورت، می توان هر نوع خاصی از داده ها را با رویه  تحلیلی مناسب، تفسیر و تحلیل کرد. این 

نکته را زاویه بندی تحلیلی می خوانند. توجه به موارد زیر مهم است:
رویه یا رویه های تحلیلی انتخابی شما چیست؟- 
آیا با نوع داده های تحقیق تاریخ شفاهی مورِداستفاده سازگاری دارد؟- 
چرا این رویه ها را انتخاب کرده اید؟- 
آیا داده های شما به قدری متنوع خواهند بود که بیش از یک رویه  تحلیِل داده را به کار بگیرید؟- 
مراحل انجام رویه یا رویه های تحلیلی خود را به طور خالصه برای خواننده ها بیان کنید؛- 
چنان چه تحقیق را به اتمام رسانیده اید، مراحل و گام های عملی تحلیل خود را از دسته بندی - 

داده ها تا استخراج نظریه، الگو یا نوع شناسی، با دقت  منعکس سازید؛
از جهش در طی کردن مراحل تحلیل پرهیز کنید؛ چون هیچ یک از مراحل یا گام ها را چه در - 

جریان عملی تحلیل داده ها و چه در بخش خاص گزارش، مبهم رها نکنید.

سؤال های پژوهش
سؤال های اصلی تحقیق را فهرست وار بیان دارید. توصیه  می شود که تعداد سؤال های عمده بین 
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سه تا هفت سؤال کلی باشد، زیرا سؤال های بیشتر محقق را سر درگم می کند. هم چنین با توجه 
به ماهیت خاص روش تحقیق تاریخ شفاهی، بسیاری از سؤال های اولیه  تحقیق در میدان یا بستر 

مطالعه، مورد بازنگری و پاالیش قرار گرفته و ممکن است برخی از آن ها حذف یا اضافه شوند.

اعتبارسنجی 
از آن صورت  بعد  اعتبارسنجی هم در جریان مصاحبه و مطالعه و هم  تاریخ شفاهی،  در تحقیق 
می پذیرد؛ به این معنا که محقق باید همواره در فرایند کار به بازاندیشی در روش ها و رویه های 
خاص تحقیق بپردازد و آن ها را با مشارکت کننده های مورد ِمطالعه در میان بگذارد. در اینجا، منظور 
از اعتبارسنجی، ارزیابی اعتبار یا قابلیت اعتماد در پایان کار پژوهشی است. پاسخ به سؤاالت زیر 

می تواند کارگشا باشد.
معیار یا معیارهای ارزیابی کیفیت در تحقیق شما چیست؟- 
آیا با طرح تحقیق مورِداستفاده همسازی دارند؟- 
دالیل توجیهی خود را در این خصوص بیان کنید.- 
این معیارها را در عمل و در گزارش تدوین شده، چگونه منعکس می سازید؟- 
خواننده ها را چه طور مجاب می کنید که از این معیارها استفاده کرده اید؟- 

نگارش داده ها و یافته ها
این بخش زمانی به نگارش درمی آید که کار مصاحبه ها و تحقیق به اتمام رسیده باشد. در این صورت 
محقق می تواند داده ها و یافته ها را مرتب و سازمان دهی کرده و براساس سؤال های عمده  تحقیق 
منعکس سازد. بخش داده ها و یافته ها را باید با استفاده از یک یا چند رویه  تحلیل، مورِدبررسی قرار 
داد. با این حال، استنباط ها و تحلیل های نهائی در بخش نتیجه گیری و نظریه پردازی عنوان می شوند.

عنوانی  با  کدام  هر  و  شده  تقسیم  بخش  چندین  در  یافته ها  و  داده ها  که  می شود  توصیه   
روایت گونه، ادبی و بالغی به تفکیک سؤال های مطالعه آورده  شوند. برای مثال، چنانچه یکی از 
سؤال های عمده این باشد که »زندگی زندانیان سیاسی در دوره پس از انقالب و سالمت روانی و 
جسمانی افراد مورِدمطالعه چگونه است«؛ بهتر است عنوان داده ها و یافته های این بخش به صورت 
»ارتباط زندگی زندانیان سیاسی دوره انقالب با سالمت روانی ـ جسمانی« آورده شود. نام گذاری 
بخش های مختلف داده ها و یافته ها به صورت جمله های سؤالی از زیبایی و روایتی بودن گزارش 

می کاهد. در تنظیم این بعد از گزارش موارد زیر را در ذهن داشته باشید:
داده ها و یافته ها را براساس سؤال ها یا اهداف تحقیق دسته بندی کنید.- 
از عنوان های زیبا، ادبی و روایتی برای نام گذاری بخش ها و زیربخش های احتمالی استفاده نمایید. - 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 7
298

داده ها و یافته ها را ابتدا تحلیل کنید، اّما تفسیر و استنباط نهائی را به قسمت نتیجه گیری و - 
نظریه پردازی واگذار نمایید.

از همه  انواع داده ها تا حد ممکن استفاده کنید؛ برای مثال، هر یک از سؤال ها و اهداف را با - 
ارجاع به نقل قول ها، تصویرها، اسناد و مدارک و نظایر آن توضیح دهید.

نتیجه گیری و نظرپردازی
در این قسمت از گزارش تاریخ شفاهی، ضمن آوردن خالصه ای از ساختار کلی تحقیق ویافته ها، 
استدالل های اولیه  بسط داده شده و نظریه های داده   محور ترسیم می شوند. سپس محقق استنباط ها 

و تحلیل های نهائی خود را با دیگر مطالعه ها مقایسه می کند.

سهم تاریخ شفاهی در توسعه معرفت
هر مطالعه ای باید به ساختمان دانش، توضیح بیشتر جهان و حل پیچیدگی های زندگی اجتماعی 
کمک کند. چنین خصلتی در تحقیق تاریخ شفاهی که مدعی ترسیم زندگی انسان هایی است که 
در وقایع تاریخی شرکت داشته اند و بیان روایت های تاریخ معاصر از زبان توده های مردم است، باید 
بتواند جایگاه تاریخ شفاهی را در بسط نظری یا مشارکت عملی در معرفت موجود، روشن نماید. 

الزم است به موارد زیر توجه شود:
∗ تحقیق کنونی چه تأثیری در توسعه  دانش در حوزه  پژوهشی خود داشته است؟	
∗ اگر این تحقیق انجام نمی شد، چه ابهام هایی حل نشده می ماند؟	
∗ با انجام این تحقیق چه ابعادی از زندگی تاریخی و اجتماعی روشن شده است؟	

چنان چه محقق نتواند به این سؤال ها یا سؤال های مشابه پاسخ دهد، تحقیق وی هیچ نقشی 
در توضیح و بسط دانش نداشته است، از این رو، جز تکرار دانش پیشین  کاری از پیش نبرده است. 

پیشنهاد هایی برای مطالعه بیشتر
هر تحقیقی در مراحل نظری و عملی در تاریخ شفاهی را باید به نوعی آزمون و تجربه  شخصی نیز 
تلقی کرد، در این بخش از گزارش، محقق باید ضمن بیان مسائل و محدودیت ها، پیشنهادهای 
سازنده ای نیز برای مطالعه های بیشتر در حوزه  پژوهشی مورِدنظر ارائه دهد. هم چنین تجربه ها و 
توصیه هایی را درباره  عملیات کار، داده ها و منابع، مشخصه های خاص تحقیق و نظایر آن، در اختیار 

خواننده ها یا محققان بعدی قرار دهد.
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ضمائم و پیوست ها
محقق تاریخ شفاهی همواره دارای اطالعات اضافی و گاه موادی است که ممکن است خواننده ها 
در مورد آن پرس وجو کرده یا مورِداستفاده دیگر محققان قرار گیرد. تصویرها، کروکی ها، اسناد، 

مجوزها و توضیح های مکملی از این نوع هستند.

منابع و مآخذ 
شیوه های متعددی برای چگونگی ارجاع دهی و منبع نویسی در کارهای پژوهشی معرفی شده اند. 
نگاهی گذرا به مجله های علمی یا کتاب ها، این مسئله را به خوبی نمایان می سازد. با این حال، اکثر 
محققان یا دانشجویان، این بخش از تحقیق را با بی میلی یا کم دقتی به نگارش در می آورند؛ حال 
آنکه بخش منابع نه تنها هویت علمی تحقیق را نمایان می سازد، بلکه به گزارش ارائه شده شکل 
و شمایل زیبایی نیز می بخشد و بیانگر وسواس محقق حتی در آخرین گام های تحقیق است. از 

این رو، توصیه می شود این بخش با دقت، ظرافت و حوصله  بسیار فراوانی نوشته شود.
مطالب و مراحل فوق را می توان در یک گزارش تاریخ شفاهی چنین دسته بندی و تدوین کرد:

جدول1: مراحل تدوین گزارش هاى تاریخ شفاهى

بررسی عنوان و چکیده:
این عنوان باید مبتنی بر واژگان تاریخ شفاهی باشد؛ به این معنا که عنوان نشان دهد که بررسی 

در حال انجام یا انجام شده به روش تاریخ شفاهی است.
فصل اول: کلیات

مقدمه
طرح مسئله

اهداف
فصل دوم: ادبیات پژوهش )سابقه  بررسی ـ پیشینه  تحقیق(

مقدمه
مطالعه های داخلی

مطالعه های خارجی
نقد و ارزیابی

فصل سوم: ادبیات نظری ـ مفهومی )مروری بر نظریه های مرتبط(
مقدمه

مروری بر نظریه های مرتبط )تنها برنظریه های مرتبط تمرکز شود(.
گزینش یک رویکرد نظری یا یک رویکرد نظری تلفیقی به عنوان راهنمای احتمالی )تلفیق باید 

مبتنی بر منطق همگرایی باشد(.
انطباق رویکرد با مسئله یا پدیده  مورِدبررسی: در این بخش باید به توجیه منطقی ارتباط نظری 

اشاره شده و اشارات نظری عمده  آن رویکرد مطرح شود. 

فصل چهارم: میدان یا بستر مطالعه
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جدول1: مراحل تدوین گزارش هاى تاریخ شفاهى

فصل پنجم: روش شناسی )روش تحقیق(
مقدمه

نوع  روش تحقیق
شیوه  نمونه گیری و نوع خاص آن

فنون گردآوری داده ها
رویه های تحلیل داده ها

سؤال های عمده
اعتبار سنجی

فصل ششم: یافته های تحقیق
مقدمه

یافته های عمده

فصل هفتم: نتیجه گیری و نظریه پردازی
مقدمه

تحلیل و تفسیر نتایج
الگوها و نظریه های کیفی

بحث نظری: بازگرداندن یافته ها به درون رویکرد نظری مورِداستفاده و نقد و بررسی آن
سهم در توسعه  معرفت

پیشنهادها برای مطالعه  بیشتر
ضمائم و پیوست ها

منابع و مأخذ

تاریخ نگاری تاریخ شفاهی
»در تاریخ نگاري شفاهي، دیواري بین گذشته و آینده کشیده نمي شود، بلکه آن پلي خواهد بود که 

تاریخ گذشته را به آینده متصل مي کند«
 قبل از شروع هر پژوهشی به شیوه تاریخ نگاري شفاهي، باید مدت زیادي را صرف تحقیق در 
مورد موضوع مورِدنظر انجام داد و خود را براي مصاحبه آماده کرد. بهتر است قبل از آغاز مصاحبه، 
این تحقیق و  بررسي کنیم.  و  بخوانیم  با دقت  را  با موضوع کار مرتبط است  منابع مکتوب که 
بررسي قبل از مصاحبه کیفیت سؤاالت را باال برده و به مصاحبه گر کمک مي کند تا قضاوت هاي 

مصاحبه شونده را که در جریان مصاحبه وارد مي شوند، به راحتي تشخیص دهد.
در تاریخ نگاري شفاهي به سه عامل مهم باید دقتِ نظر داشت، مصاحبه، استانداردهاي پژوهشي 
و روش کار. رعایت اصول علمي و خاص در مصاحبه و روند آن، از مهم ترین بخش هاي مرتبط 
با تاریخ نگاري شفاهي است، اما استانداردهاي پژوهشي را باید در کارهاي مورخان شفاهي در نظر 
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گرفت. آنان تمام منابع را باید بررسي نمایند، مستندات را جمع آوري و شواهد را بسنجند. متن 
پیاده شده مصاحبه ها و تحلیل محتواي آن ها به همراه یادداشت هاي شخصي، عکس ها و خاطرات، 

الزاماتي را طلب مي نماید که به آن اشاره مي شود.

تحلیل روایت 
در تــاریخ نگاري شفاهي تحلیل روایت بسیار اهمیت دارد. »تمام طبقات اجتماعي و گروه هاي 
»آینه هاي  روایت ها   .)czarniawska, 2004( دارند«  واقعیت  از  خود  خاص  روایتي  انساني 

.)corbetta, 2003( »فرهنگ و عقاید هر دوره اند
یا  وقایع  ثبت  و  گاه شماري  از  است  عبارت  اول  است؛ جزء  از سه جزء تشکیل شده  روایت 
رویدادها به ترتیب زمان وقوع آن ها، بدون هیچ تفسیري. قسمت دوم، بازنمایي است که با استناد 
به اصل واقعه، بدون به هم ریختن حادثه، وقایع به طور صادقانه مطرح مي شود. قسمت سوم، طرح 
و موضوع اصلي روایت است. درک حوادث گزارش شده، تنها با وجود طرح و نقشه کلي روایت 
امکان پذیر است و چنانچه روایتي فاقد طرح قوي باشد، فهم وقایع و مرتبط ساختن رویدادها به 
یکدیگر کار مشکلي است )czarniawska, 2004(. در روش تحلیل روایت از متن مصاحبه و 
مطالعه روایات موجود استفاده مي شود. در این روش، از افرادي که در بحران یا شرایط ویژه دیگري 

قرار گرفته اند، مي خواهیم که آن شرایط را بیان کنند. 
ابزار کار است، بدین ترتیب نخست مصاحبه گر روایتي را  در تاریخ شفاهي مصاحبه به عنوان 
متناسب با فضاي مصاحبه آغاز مي کند و با این کار افکار و احساسات مصاحبه شونده را درگیر ماجرا 
مي کند تا مصاحبه شونده به سمت بیان روایت خود هدایت شود. به بیاني، مصاحبه موقعیتي است 
که در آن فعل و انفعاالتي به شکل روایت رخ مي دهد و مي تواند خاستگاه روایت باشد. از تحلیل 

روایت به عنوان روشي کیفي در تاریخ نگاري شفاهي مي توان استفاده کرد.

تحلیل محتوا
تحلیل  است.  مؤثر  بسیار  تاریخ شفاهی  تاریخ نگاری  به  در عمق بخشیدن  محتوا  و  روایت  تحلیل 
محتوا به دو صورت کمي و کیفي انجام مي شود. تحلیل کیفي محتوا را تحلیل قوم نگارانة محتوا1 
معناهاي  فهم  براي  مي رود،  انتظار  تاریخ شفاهی  کیفي  تحقیق  یک  از  چنان که  و  خوانده اند  نیز 
مبادله شده به کار مي رود. روش تحلیل محتوا نیز به تبع این کاربرد عبارت است از رفت وآمد توأم 
با تأمل میان تشکیل مفاهیم نمونه گیري، جمع آوري داده ها، رمزگذاري آن ها، تحلیل و سرانجام 
میان  مداوم  مقایسه  رهگذر  از  که  است  مدام2  کشف  یک  محتوا  کیفي  تحلیل  داده ها.  تفسیر 
موقعیت ها، محیط ها، سبک ها، تصاویر، معاني و تفاوت هاي ظریف معاني با هم؛ حاصل مي شود 

.)Altheide, 1987(

1. ethnographic content analysis. 
2. constant discovery.
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رمزگذاري  و  مفاهیم  تشکیل  و  داده ها  جمع آوري  تا  گرفته  نمونه گیري  از  تاریخ شفاهي  در 
آن ها، تحلیل و تفسیر داده هاي حاصل از مصاحبه انجام مي شود و مورخ تاریخ شفاهي را در این 
راه قرار مي دهد تا به جاي تمرکز بر واژه ها، به »قالب ها« توجه نماید. قالب عبارت است از نحوه 
سازماندهي فضا )در رسانه هاي چاپي و صفحات وب( یا زمان )رادیو و تلویزیون( و نیز سبک ارائه 
مطلب. باید دید که رسانه، محتوا را در چه بسته بندي   ارائه مي کند و از این راه چه تفسیرهایي در 
مخاطبان برمي انگیزد. به عنوان مثال پخش تاریخ شفاهي و مصاحبه زنان زنداني سیاسی دوران 
محمدرضا شاه در رسانه در ایام خاص )مراسم ویژه دهه فجر( تأثیرگذار خواهد بود یا در طول سال 

در شبکه زنان و برنامه هاي ویژه توانمندسازي آنان در عرصه هاي اجتماعي؟

مراحل تحقیق کیفی محتوا
بایستی مسئله اي که باید بررسي شود را مشخص کرد؛. 1
مطالعه منابع مرتبط با موضوع در سایت ها، روزنامه ها و برنامه هاي تلویزیوني؛. 2
آشنایي با قالب هاي ارائه مطالب در تعداد محدودي از اسناد که باید تحلیل کیفي شوند؛. 3
به . 4 توجه  با  نخست  محتواست.  تحلیل  مرحله  مهم ترین  مرحله،  این  که  مفهوم پردازي 

پرسش هاي تحقیق و براي هدایت جمع آوري داده ها، مقوله هایي فهرست مي شوند و با توجه 
به زمینه نظري، مالک هایي براي تعریف آن مقوله ها وضع می گردند؛

تنظیم شیوه نامه جمع آوري داده ها که بایستی به چه جنبه هایي از متن مصاحبه تاریخ شفاهي . 5
توجه کرد و اهمیت دارد؛

پایان . 6 تا  فرایند آن  انجام گرفته که  از 50 درصد کار  بازبیني آن ها، پس  جمع آوري داده ها و 
تحقیق ادامه داشته باشد. مفاهیم و مقوله هایي که بر پایه استقراء از داده ها شکل مي گیرند، 
دائمًا با داده هاي جدید محک زده و اصالح و تکمیل مي شوند تا سرانجام مفاهیمي سازگار با 
همه داده ها پدید آیند. مفهوم پایایي1 در تحلیل کیفي محتوا، همین سازگاري است. به عنوان 
توانمندي هاي  زندان و مقایسه  زنداني سیاسي در  زنان  بررسي شرایط روحي و رواني  مثال 
آنان )تسلط بر زبان هاي خارجي متفاوت، مهارت هاي عملي مانند گلسازي و کارهاي دستي 
با فشارها و  آیات قرآن کریم و تالوت آن( در مقابله  آنان در زمینه حفظ  و توانایي حافظه 
استرس هاي داخل زندان و گذراندن دورۀ محکومیت، مقوله »توانمندي هاي زنان و زندان« را 
در بهره گیري از مطالعه تاریخ شفاهي زنان سیاسي و زنداني براي مورخ تاریخ شفاهي روشن 

مي نماید؛
ابعاد گوناگون . 7 از پدیده و به عبارت دیگر،  بناي تفسیر مورخ  این مفاهیم و مقوالت، سنِگ 

تفسیر او را شکل مي دهند )رفیعی، 1387، ص   172 و 173(.

1. reliability.
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تحلیل مکالمه
در تحلیل مکالمه1 به مطالعه  گفت وگو و تعامل پرداخته می شود و به وسیله آن، فهم بین ذهنیتي 
استفاده  قابل  تاریخ شفاهی تحلیل مکالمه در آخر مصاحبه ها  ایجاد و حفظ مي شود. در مصاحبه 
است. هدف از تحلیل مکالمه، یافتن اصول و رویه هاي تولیدي - از منظر روش شناسي مردمي- 
است که مشارکت کنندگان در تاریخ شفاهی در هنگام مصاحبه بازتولید می نمایند و ساختار و نظم 
که  است  »ماشیني«  کشف  هدف  بنابراین،  مي گیرند.  به کار  ارتباطي  موقعیت هاي  در  را  خاصی 
موتور محرکه آن مردم است. از این نظر، با ذکر وقایعی که در آن شرکت داشتند، خود را در قالب 
رویدادهاي  درباره   مشارکت کنندگان  دانش  جست وجوي  با  می دهند.  نشان  گفت وگو  و  مکالمه 
زندگي روزمره، تحلیل مکالمه در تالش است کشف کند که چه طور ابعاد خاصي از مکالمه از طرف 

خود گویندگان درک مي شود.
در دهه 1960 و 1970م. روش تحلیل مکالمه توسط هاروي ساک بسط پیدا کرد. در امتداد 
نوآم  نیز به وقوع پیوست، نخست، مدل گوینده ـ شنونده   این روش، دو تحول مهم  با پیدایش 
چامسکي )زبان شناس برجسته( و عالقه به زبان مستند و دوم، بررسي کنش هاي گفتاري، تحلیل 
محتوا و نظریه  عمل گفتار است. یکي از مهم ترین مباني نظري این تحلیل آن است که »تحلیل 
مکالمه به تحلیل متون گفتاري در موقعیت هاي طبیعي توجه دارد، نه در محیط آزمایشگاهي. در 
این روش، متن مانند یک محصول تعاملي و نتیجه  تفسیر هاي متقابل الگوها در یک مکالمه دیده 

 .)Wetherell, 2003, p.51( »مي شود
می گیرد،  همواره شکل  دوسویه  تعامل  و  شنونده  ـ  گوینده  مدل  تاریخ شفاهی  در  ازآنجا  که 
به عنوان  و  است  شفاهی  داده های  تولید  اساسی  رکن  زبان  دارد.  اهمیت  بسیار  مکالمه  تحلیل 
اساسي  فرض  . سه   )Silverman, 2005( است  مهم  بسیار  اجتماعي  جهان  واسطه   یا  رابطه 
روش تحلیل مکالمه را توجه به سازمان ساختاري گفت وگو، سازمان زنجیره  گفت وگو و نیاز براي 
به مطالعه   این فرض ها، تحلیل مکالمه  از  پیروي  به  بسترمندي تجربي تحلیل، عنوان مي کنند. 
تولید و سازمان دهي موقعیت  یافته  گفت وگو پرداخته و درک »از پایین به باال2«، چگونگي تأثیر 
بستر بر تولید واقعیت از سوي مشارکت کنندگان یا »گفت وگوـ  درـ  تعامل3« را مِدنظر قرار مي دهد 

.)Wetherell, 2003, p.52(

روش شناسی تحلیل مکالمه در تاریخ شفاهی
در روش تحلیل مکالمه داده های مصاحبه در تاریخ شفاهی، بر داده هاي متني -گفت وگویي- 

تأکید می شود و مراحل زیر پیشنهاد می گردد:
یک 	  از  مي تواند  متن  این  کنید.  انتخاب  را  گفت وگو  یا  مکالمه  متن  مکالمه:  متن  تعیین 

1. Conversation Analysis.
2. Up-Bottom.
3. Talk – In – Interzction.
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گفت وگوي تلفني تا یک متن گفت وگوي موجود در یک زمان متفاوت باشد.
تعیین واحد مطالعه: مانند تحلیل موضوعي، روایتي و نظایر آن، واحد تحلیل را مشخص کنید. 	 

واحد مذکور مي تواند کلمه، جمله، پاراگراف یا زنجیره  گفت وگو باشد.
شناسایي منطق حاکم بر گفت وگو: زنجیره  گفت وگو، آغاز و اتمام مکالمه و دیگر ابعاد خاص 	 

مکالمه را مِدنظر قرار دهید.
تحلیل و تفسیر نهائي: ارتباط بین ابعاد و محتواهاي متن مکالمه را تحلیل و تفسیر کنید. 	 

در تحلیل مکالمه به نکات مهم زیر هم باید توجه کرد:
متن مکالمه  در برگیرنده  چه معنا، مفاهیم و اهدافي است؟ 	 
از کجا آغاز و به کجا ختم شده است؟ 	 
چه داده هایي بین دو کنشگر رد و بدل شده است؟	 
 زنجیره  تعاملي و گفتاري مکالمه چیست؟	 
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