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نقش تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری
 دكتر مرتضی تهامی

چکیده:
جستار این مقاله در مورد نقش تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری است. 
می تواند  تاریخ شفاهی  نیست،  گذشته  همه  تاریخ  اینکه  به  نظر 
تقویت کند و  بیشتر  را  تاریخ  و  باشد که همسانی گذشته  منبعی 
حجم کارکردهای تاریخ نگاری را در دسترسی به حقیقت افزایش 
تجربیات  و  سوابق  حفظ  و  گردآوری  روش  تاریخ شفاهی  دهد. 
از  بخشی  می توان  تاریخ شفاهی  طریق  از  انسان هاست.  گذشته 
به دست آورد.  است  ثبت  نشده  حوادث و وقایعی را که در جایی 
استوار  حضوری  مصاحبه  و  گفت وگو  بر  تاریخ شفاهی  روش 
اهمیت  مصاحبه شونده  که  میزان  همان  به  مصاحبه  در  است. 
صحبت های  که  هنگامی  است.  مهم  نیز  مصاحبه کننده  دارد، 
سنجیده  تاریخی  عقل  با  و  درآید  نوشتار  به شکل  مصاحبه شونده 
شود، تاریخ نگاری صورت گرفته و این نوشته ها در ردیف متون 

تاریخی قرار می گیرند.

دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال4، شامره2، پیاپی8، پائیز و زمستان 1397، ص 74-60
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مقدمه:
زبان نخستين وسيله ارتباطی انسان ها با يکديگر است و از زمانی كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت، 
نياز به ارتباط با ديگران را احساس كرد و اين ارتباط از طريق زبان صورت گرفته است. انسان ها 
سال های طوالنی ارتباطات اجتماعی و نيازهای يکديگر را از طريق كالم مرتفع می كردند، تا اينکه 
بشر توانست خط را اختراع كند. اختراع خط تحول چشمگير و آغاز دوره جديدی در زندگی اجتماعی 
انسان ها بود كه از آن با عنوان دوره تاريخی ياد می شود. با اختراع خط، بخشی از حافظه فرهنگی 
و ملی يك تمدن ثبت شد، حفظ گرديد و زمينه انتقال آن به نسل های آينده فراهم شد. زبان و 
خط در طول تاريخ در حيات اجتماعی انسان ها مؤثر بوده و عامل پيوستگی و انسجام اجتماعی و 

تأمين كننده نيازهای آنان بوده است.
بشر تاكنون سه دوره فرهنگی زير را طی كرده است:

دوره فرهنگ شفاهی؛ . 1
دوره فرهنگ كتبی كه به زمان اختراع خط می رسد و از وقتی كه دستگاه چاپ اختراع شد، . 2

رواج كامل يافت؛
دوره فرهنگ تصويری و تلويزيونی كه دوره معاصر است.. 3

در دوران باستان،  فرهنگ شفاهی و روايی رواج داشت و ارتباط از طريق كالم برقرار می شد؛ 
كالمی كه ما از آن به سخنانی برای ايجاد ارتباط و رفع نيازهای روزمره انسان ياد می كنيم كه 
با كالم به معنای ايجاز، استعاره و صورت های ديگر ادبی تفاوت بسياری دارد. در گذر زمان انسان 
برای آنکه كالمش پايدار و ماندگار باشد، خط را اختراع كرد، گرچه بايد اذعان كرد كه لطافت و 
معانی در بيان شفاهی دقيق تر و جذاب تر از نوشته است. نوشته كالم بی آهنگ و خاموش است، 

نقش تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری

دكتر مرتضی تهامی1

1. استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات 

و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی؛ 
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ولی كالم، ماهيت فکری و معنوی و خط، ماهيت محسوس دارد.
اصواًل گفتار شفاهی اين برتری را نسبت به ُسنت مکتوب دارد كه در وهله اول، زنده و پوياست 
و با مطالعه آن، انديشه های مردم بهتر شناخته می شود و در وهله بعد اينکه استنباط مسائل دشوار، 
به ويژه مطالب فلسفی و عرفانی كه نياز به زبانی فنی و كتابی دارد، از متن ها آسان نيست و در 

برخی موارد تعبيرهای مختلف را سبب می شود؛ حال  آنکه گفتار شفاهی اين دشواری را ندارد.
پس از اختراع خط كه از آن به دوره تاريخی ياد می شود، انتقال شفاهی )سينه  به سينه( منسوخ 
نشد و گزارش های شفاهی منشاء آثار مکتوبی مانند تاريخ هرودوت و تاريخ توسيديد گرديد. پس  
از آنکه تمدن اسالمی در جزيرة العرب شکل گرفت، راويان به شرح وقايع و حوادث صدر اسالم 
)مکتب مدينه( پرداختند. اطالعات شفاهی راويان جزيرة العرب را می توان در منابعی همچون ايام 
العرب، مغازی و علم اَنساب مشاهده كرد. در اروپا با وقوع رنسانس، تاريخ نگاری مکتوب مبتنی بر 
تاريخ شفاهی، دچار ركود شد، اما پس از جنگ جهانی دوم كه انديشه های ناسيوناليستی و دموكراسی 
رواج يافت، تاريخ شفاهی كه شيوه ای نو در تاريخ نگاری بود، به تدريج رونق يافت و شيوه علمی و 
دانشگاهی پيدا كرد. پيشرفت تاريخ شفاهی تا اندازه ای مرهون متداول شدن ضبط صوت های همراه 
بود. اختراع ضبط صوت و بهره گيری از آن را بايد انقالبی در عرصه جمع آوری داده ها و اطالع رسانی 

علمی برشمرد )نورائی؛ ابوالحسنی ترقی، 1389، ص 108(. 
تاريخ شفاهی به صورت رسمی، از سال 1948 ميالدی رونق گرفت. در اين سال آلن نوينز1 
آورد. دهه 1960م. عصر طاليی  به  وجود  كلمبيا  دانشگاه  در  را  تاريخ شفاهی  مدرن  آرشيو  اولين 
برای  را  زمينه  عماًل  كه  بود  تاريخ شفاهی2  جهانی  انجمن  تأسيس  با  هم زمان  و  تاريخ شفاهی 
شکوفايی جنبشی موسوم به جنبش تاريخ شفاهی هموار كرد. از آن  پس استفاده از تاريخ شفاهی در 
دستور كار مورخان قرار گرفت، به نحوی كه از سال 1970م. استفاده از منابع شفاهی از ملزومات 
آنال فرانسه هم به اين رونق  علم تاريخ به حساب می آمد )فاطمی مقدم، 1388، ص 10(. مکتب 
كمك شايانی كرد، چون نخستين پژوهشگاه علوم انسانی را در سطح جهانی تأسيس كرد. هدف 
اين مکتب ثبت تاريخ همه جانبه ای از حيات بشر بود )ابوالحسنی ترقی، 1390، ص 28(. در ايران 
شيوه شفاهی انتقال مطالب مانند جزيرةالعرب رواج يافت ولی به تدريج فراموش شد اّما در دهه های 

اخير دوباره به آن توجه شده است. 
پيروزی انقالب اسالمی و پس  از آن وقوع جنگ تحميلی، دو عامل مهم در توجه به خاطره نويسی 
و تاريخ شفاهی شد و مورخان بر آن شدند كه به روش تاريخ شفاهی مسائل انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس را ثبت كنند.
1. Allen Nevins.
2. OHA.
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پیشینه پژوهش
ايران نخستين همايش  اسالمی  ملی جمهوری  كتابخانه  و  اسناد  از سال 1385ش. كه سازمان 
ابعاد  از  تاريخ شفاهی  متعددی،  كارگاه های  و  همايش ها  در  تاكنون،  كرد  برگزار  را  تاريخ شفاهی 
مختلف بررسی و تبيين شده كه در جای خود ارزشمند است. انتشار دوفصلنامه وزين تاريخ شفاهی 
از سال 1394ش. نيز بر اهميت موضوع افزود و جايگاه مهم تری برای تاريخ شفاهی باز كرد. از افراد 
پركار در حوزه تاريخ شفاهی می توان از آقايان نورائی و ابوالحسنی ترقی نام برد كه به ويژه با تأليف 
كتاب تاريخ شفاهی و جايگاه آن در تاريخ نگاری معاصر ايران )1358- 1385( مباحث منسجم و 
فراگيری را در اين حوزه بيان كرده اند؛ البته اگر مؤلفان در اين كتاب به فلسفه تاريخ شفاهی بيشتر 
توجه می كردند، بر جامعيت آن افزوده می شد. نظر به اينکه موضوع تاريخ شفاهی در تاريخ معاصر 
ايران شيوه ای جديد و نو است، هرچه بيشتر ابعاد موضوع بررسی شود، جايگاه و نقش آن بهتر 
تبيين می گردد. ازاين رو در اين تحقيق، به بحث تاريخ شفاهی و نقش آن در تاريخ نگاری پرداخته 
شده و تالش گرديده است جايگاه تاريخ شفاهی از نظر تاريخ نگاری، اهميت وكاركردها، روش اجرا 

وضعف های آن بررسی شود.

تاریخ نگاری
انسان  آن  و موضوع  انسان می پردازد  زندگی  به چون وچرايی  و  است  انسان  زندگی  تاريخ شرح 
اگر قدرت فکر  و  نوآوری است  و  پويايی  افکار است، فکر هم عامل  فرايند  تاريخ،  فرايند  است. 
نباشد، زندگی انسان هم مانند حيوان می شود و سير زندگی او  روند طبيعی و غريزی می يابد. لذا 
تاريخ، بيان جنبه های فيزيکی و شخصی انسان نيست، چراكه با اين خصوصيات، انسان با حيوان 
يکسان است. بدين جهت است كه تاريخ گذر زمان نيست، بلکه گذر از هويت های مختلف و گرفتن 
می گذرد،  نبات  و  جماد  بر  زمان  چون  دارد،  تاريخ  كه  است  انسان  پس  است.  ديگر  هويت های 
ولی تغيير و ايجاد هويت ندارد. تاريخ در پی كشف حقايق است و می خواهد انديشه ها، گفتارها و 

كردارهای انسان را با تکيه  بر مدارک و اسناد بشناسد، لذا انسان شأنيت تاريخی دارد.
وقايع و رويدادها مبنای پيدايش تاريخ اند، چون حوادث و اتفاقات مانند امور طبيعی مابه  ازاء خارجی 
ندارند و رويدادهای گذشته در زمان حال، قابلِ ديدن و لمس كردن نيستند و وقايع حال، در آينده نيز 
لمس نمی شوند. پس آثار گذشتگان ماجرای آن حوادث و وقايع را درست يا نيمه درست، برای آيندگان 

بازمی گويند و به اين آثار در اصطالح تاريخ نويسی، »منابع و مآخذ تاريخ« گفته می شود.
منابع را می توان در موارد زير دسته بندی كرد:

منقوالت، شامل هر نوع گفتاری است كه از گذشته حکايت می كند، مانند داستان ها، افسانه ها، . 1
به صورت  زمان  گذشت  با  منقوالت  معمواًل  اسطوره ها.  و  ضرب المثل ها  شفاهی،  خاطرات 
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مکتوب درمی آيند؛
مانند . 2 و  روزنامه، مجله، سفرنامه  كتيبه، سند، كتاب،  از  اعم  نوشته  نوع  مکتوبات، شامل هر 

آن هاست كه مطالبی درباره گذشته دارد؛
محسوسات، شامل هر نوع آثاری كه از گذشته به جای مانده باشد، مانند بناها، ابزارها و نقش ها؛. 3
معقوالت، هر نوع استنباطی است كه انسان از طريق استدالل يا تخيل برای درک گذشته يا . 4

تکميل و تصحيح اطالعات خود درباره گذشته انجام می دهد )تاريخ شناسی، 1379، ص 5(. 
تاريخ نگاری كوششی است برای انتقال روح و اطالعات زمانه توسط مورخ با قالب های ويژه و 
كوششی كه در پرتو آن، مورخ می كوشد تا تعريف خود از تاريخ و انتظارات مخاطب از آن را منعکس 
كند )حضرتی،1381، ص96(، در واقع تاريخ نگاری تبديل واقعيات گذشته و شواهد تاريخی به منبع 
تاريخی است. اين، مورخ است كه واقعيات و شواهد گذشته را به منبع تاريخی تبديل می كند. منابع 
و شواهد تاريخی متنوع هستند و هر اثری اعم از مکتوب يا مادی يا شفاهی، می تواند مورِدمطالعه 
رابينسون1 چنين می گويد:  تاريخ نگاری، هاروی  اثر در  و  نوع مدرک  قرار گيرد. در خصوص هر 
»تاريخ در فراخ ترين معنايش، شامل هر اثر و نشانی است از هر آنچه انسان از ابتدای پديدارشدن 
آن بر روی زمين انجام داده يا به آن انديشيده است. منابع اطالعاتی از تير سنگی ُزمخت و ُشل، 
تا روزنامه صبح امروز را دربر می گيرد« )استنفورد، 1388، ص 228(. تيخو ميروف2 آكادميسين نيز 

می نويسد: »همه بقايای زندگی گذشته، جزو منابع هستند« )يروفه يف،1360، ص 128(.
عالوه بر اين »نظر به اينکه معرفت ما نسبت به گذشته غيرمستقيم است و تاريخ همه گذشته 
مورخی  به همه حقيقت يك موضوع دست  يافت، چون هيچ  نمی توان  منابع مکتوب  با  نيست، 
نمی تواند به وقايع گذشته اشراف داشته باشد و آن ها را اِحياء كند، زيرا عماًل محتوای آن ها نامحدود 

است« )جنکينز،1384، ص 31(.
اين را هم بايد در نظر داشت كه بسياری از آثار و نوشته های تاريخی، صرفًا روايت ساده وقايع 
هستند و هر واقعه ای كه روی می دهد، مانند كوه يخی است كه بيرون از آب قرار دارد و قسمت 
اعظم آن ناپيدا و نهفته است. معمواًل بخش مهمی از علل و انگيزه های وقايع، ناپيداست، يا در 
اعماق ذهن و روان جامعه قرار دارد، يا در پَستوی ذهن كارگزاران است و به  همين روی، گاه 
هميشه پنهانی مانده است )باقی،1373، ص 21(. استعداد انسان در مشاهده محدود است، چون 
مشاهده نتيجه دقت است. انسان معمواًل همه چيز را نمی بيند بلکه آنچه را برايش مهم و جالب 
است، می بيند يا ممکن است به چيزهای ساده و پيِش پاافتاده توجه نکند، درصورتی كه ممکن است 
اين موارد ساده، برای درک و نتيجه گيری برخی موارد، مهم باشند. بنابراين كشف حقيقت و رسيدن 
به آن، امری دشوار و گاه دست نيافتنی است؛ اينجاست كه نقش مورخ در تبيين واقعيت بسيار مهم 
است. مورخ فردی است كه تاريخ را به نگارش درمی آورد و به  دنبال اين است كه مجموع شواهد 

1. Harvey Robinson.
2. Tykhv Myrvf.
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تاريخی در دسترس را مکتوب كند. او بايد تمام تالش خود را به  كار گيرد تا واقعيت را به دست آورد. 
مورخ در راهی كه دنبال می كند، دو مقوله اساسی زير را پيِش روی دارد:

اينکه هر نوع واقعه زندگی انسان را ثبت كند؛- 
با روش های خاص، در جهت كسب معرفت كوشش نمايد و به حقيقت نزديك شود.- 

بسياری از منابع مکتوب بر اساس شنيده ها و ديده ها به كتابت درآمده اند كه نمونۀ آن، تاريخ 
طبری است. طبری در درج واقعه ای واحد، از راويان مختلف سود ُجسته است. در مورد هرودوت1 
است،  نوشته  ايران  درباره  آنچه  به ويژه  را  خود  مطالب  بيشتر  وی  چون  است،  بحث  همين  نيز 
براساس شنيده ها تنظيم كرده است. اگر اين موضوع را بپذيريم كه هر آنچه توليد انسان است منبع 
تاريخی محسوب می گردد، پس گفتار شفاهی هم توليد انسان است و می تواند با رعايت اصول 

علمی، مثل يك منبع تاريخی مورِداستفاده قرار گيرد.
در گذشته، بيشتر افراد جامعه توانايی نوشتن نداشتند و امور كتابت بر عهده دبيران بود كه 
اكثراً از وابستگان حکومت بودند. بنابراين می توان گفت آنچه دبيران ثبت وضبط می كردند، مربوط 
در  ابزاری  تاريخ،  ازاين رو  بود.  آنان  تمايالت  و  خواسته ها  منعکس  كننده  و  دربار  و  حکومت  به 
اختيار طبقه حاكم بود و اين شيوه از نظر مورخان، به ويژه در دوران معاصر، مورِدانتقاد قرار گرفت 
چون در اين گونه تاريخ نگاری، اكثريت جامعه يعنی توده مردم ناديده گرفته می شدند. بدين لحاظ 
تاريخ شفاهی می تواند روشی باشد كه در حد خود به دموكراتيزه كردن تاريخ كمك كند و در حد 

امکان فرصت اظهارنظر را برای آحاد مردم فراهم نمايد.
يا تجربيات،  از آن ها جايی ثبت نمی گردد  ُرخ می دهد كه برخی  وقايع و حوادثی در جامعه 
هنرها، مهارت ها و پيشه هايی در جامعه وجود دارد كه ممکن است جامعه بدان توجهی نکند و 
را  جامعه  تجربيات  و  ثبت نشده  رخدادهای  تاريخچه  اگر  شوند.  حذف  جامعه  از صحنه  به تدريج 
جمع آوری كنيم، مجموعه ارزشمندی می شود كه موجب پيوستگی اجتماعی و انتقال تجربيات و 
عامل تعميق اجتماعی می گردد. به روش تاريخ شفاهی می توان اين گنجينه ها را ضبط وثبت كرد. 
استنفورد2 در مورد اهميت تاريخ شفاهی اين گونه نوشته است: »اهميت تاريخ شفاهی اين است كه 
در سطوح متعددی تازگی دارد، نه تنها نوع غيرمعمولی از شواهد را می شناساند، بلکه منابع مختلفی 
را نيز می گشايد، بخش های مختلف حوزه تاريخی را دسترس پذير می سازد و غالبًا زوايای جديدی 
از تفسير را مطرح می كند« )استنفورد، 1388، ص256(. با توجه به گستره تاريخ شفاهی می توان 

گفت كه مقوله ای دوسويه است يعنی با تاريخ و علوم اجتماعی در ارتباط است.

1. Herodotus.
2. Stanford.
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تاریخ شفاهی
بيان تعريفی از تاريخ شفاهی كه جامع  و مانع باشد، دشوار است و در اينجا به اتکای منابع، چند 

تعريف از آن را بيان می كنيم:
تاريخ شفاهی روشی است برای گردآوری و نگه داری اطالعات تاريخی از راه ضبط )صوتی 
يا تصويری( مصاحبه با افراد در مورد حوادث و وقايع مربوط به يك رويداد و واقعه يا به عبارتی 
به  خود  خاص  ابزارهای  و  فنون  از  بهره گيری  با  كه  است  تالش هايی  مجموعه  »تاريخ شفاهی 
جمع آوری و حفظ داده های تاريخی حاصل از تجارب شخصی افراد و گروه های اجتماعی می پردازد. 
ميان  توافق  و  تعامل  از  و  فرهنگی  پذيرفته شده  و  خاص  بستر  يك  در  تاريخی  داده های  اين 

مصاحبه شونده و مصاحبه گر در يك گفت وگوی طرفينی حاصل می گردد« )حسن آبادی، 1395(.
و  مشاهدات  مسموعات،  شامل  ذهنی  منابع  است.  نقلی  يا  ذهنی  منابع  جزو  »تاريخ شفاهی 
خاطرات اشخاص است. اساطير باستانی، افسانه های كهن، حکايات تاريخی و داستان های قهرمانان 
ملی، جزو منابع ذهنی و نقلی هستند« )قائم مقامی،1350، ص 3(. »تاريخ شفاهی حرف های ياوه، 
با اتکا به روش های علمی از زبان مردم  بی ارزش و شايعات نيست، بلکه گواهی هايی است كه 
.)moyer, 1993( »درباره خاطرات، تجربيات و حوادث و وقايع مورِدنظر آنان جمع آوری می شود

»تاريخ شفاهی برآيند دو مقوله مصاحبه و محصول و نتيجه آن است، هم يك روش پژوهشی 
است و هم نتيجه آن پژوهش. هدف در تاريخ شفاهی رسيدن به واقعيت عينی رويدادها و وقايع 
در حد امکان است. روش تاريخ شفاهی با تاريخ نويسی متفاوت است. در تاريخ نويسی مورخ اسناد 
و مدارک را بررسی می كند و سروكار مورخ با اشياء، مکتوبات و جامدات است كه بی روح اند، ولی 
تاريخ شفاهی با انسان هايی سروكار دارد كه دارای روح اند و صاحب اراده و تدبير؛ ازاين رو كار مورخ 

در تاريخ شفاهی به مراتب سخت تر و پيچيده تر است.
اطالعات  فرد  خاطره نويسی،  در  كه  است  اين  در  خاطره نويسی  با  تاريخ شفاهی  تمايز  وجه 
خود را درباره موضوعی بدون پرسش و پاسخ بيان می كند، ولی در تاريخ شفاهی حتمًا دو طرف، 
يعنی مصاحبه كننده و مصاحبه شونده حضور دارند و مصاحبه شونده بر اساس سؤال های هدفمند 
تنها  كه  نقلی  است،  روايت  يا  نقل  در خاطره،  اوليه  و  به طرح موضوع می پردازد. هسته سخت 
يك بار ذكر می گردد و ثبت می شود، درحالی كه در طرح تاريخ شفاهی، دخالت زمان، مکان، راوی 
)مصاحبه شونده( و مصاحبه گر، روايت را به  شکل گزارش درمی آورد. خاطره نگاری خاص خود فرد 
سپس  می شود،  انتخاب  اول  درجه  در  فرد  آن  بلکه  نيست،  فرد  خاص  تاريخ شفاهی  اما  است، 
اطالعات تاريخی اش استخراج می گردد. محصول خاطره نگاری، فردی و محصول تاريخ شفاهی، 

نه فردی بلکه بر اساس ضرورت زمان است« )نورائی؛ ابوالحسنی ترقی، 1389، ص 111، 118(.
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تاریخ شفاهی منبعی برای تاریخ نگاری
در طول تاريخ دانشمندان و مورخان از روش شفاهی استفاده كرده و بر آن تأكيد نموده اند. بيهقی 
می گويد: »اخبار گذشته را دو قسم گويند كه آن را سه ديگر نشناسند، يا از كسی به بايد شنيد و يا 

از كتابی به بايد خواند« )بيهقی،1350، ص 662(.
طبری نيز دراين باره می نويسد: »آگاهی از حوادث اقوام گذشته و اخبار و رويدادهای جاری 
برای كسانی كه زمان آن ها را درک نکرده يا خود، ناظرشان نبوده اند حاصل نمی شود، مگر از راه 
توسيديد1 مورخ جنگ های صليبی، شيوه  )آئينه وند،1360، ص 4(.  ناقالن«  نقل  و  اخبار مخبران 
در غير  يا  بوده ام  رويدادهايی كه توصيف كرده ام حاضر  در  نوشت: »يا خودم  را چنين  كار خود 
اين صورت، آن ها را از شاهدی عينی شنيده ام كه گزارش های آن را با آن كمال و دقتی كه ممکن 
مختلف،  عينی  شاهدان  نبود.  آسان  هم  طريق  اين  به  حقيقت  حتی كشف  كرده ام،  كنترل  بود، 

گزارش های متفاوتی از رويدادهای واحد عرضه می كردند« )استنفورد، 1388، ص 257(.
به روش تاريخ شفاهی می توان موضوعات مختلفی را مورِدبررسی قرارداد. اين امر بستگی به 
اينها باشد: تاريخ  از  از اين موارد يا غير  هدف و مسئله مورِدتحقيق دارد. موضوع می تواند يکی 
گروهی،  و  فردی  تفکرات  سير  عمومی،  خدمات  نبردها،  مهارت ها، خالقيت ها،  حرفه ها،  محلی، 
ارتباطات اجتماعی داخلی و خارجی، خورد و خوراک ها، تاريخ خانواده و گروه هايی مثل لوطيان، 

عّياران و همچنين گروه های به حاشيه رانده شده مانند كارگران، رنگين پوستان و مهاجران.

کارکردهای تاریخ شفاهی
به روش تاريخ شفاهی می توان به موارد زير دست يافت:

گردآوری سخنان مردم از تجربيات، داستان ها و خاطرات شان؛. 1
جست وجو در مسائل و تجربيات گذشته كه كمتر عمومی و رايج بوده است؛. 2
مطرح كردن افراد بی نام  و نشان كه ممکن است به اين روش، جايگاه برتری در جامعه پيدا . 3

كنند؛
بيان ريشه های فرهنگی برخی باورها و رفتارها؛. 4
به حداكثر رساندن كاركردهای تاريخ؛. 5
جبران كردن كوتاهی های تاريخ نگاری؛. 6
بيان صداهای خاموش؛. 7
ماندگاركردن وقايع و حوادثی كه در جايی ثبت  نشده است، به ويژه موضوعاتی كه مربوط به . 8

كاستی ها و نارسايی های جامعه است؛
روشی برای دسترسی به فرهنگ  عامه؛. 9

1. Thucydides. 
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راهی برای شناخت و معرفی گروه های غيررسمی كه در تحوالت اجتماعی نقش آفرين بوده اند . 10
و تقريبًا به فراموشی سپرده  شده اند، مانند لوطيان، عياران و پهلوانان؛

راهی برای حفظ برخی از پيشه ها و هنرهايی كه در نتيجه تحوالت اجتماعی ازبين رفته يا در . 11
حال ازبين رفتن هستند، مانند چاقوسازان، حالجان و مسگران.

عالوه بر اين به روش تاريخ شفاهی می توان نکته ها و ايده هايی را ثبت كرد كه از ساير منابع 
كمتر دريافت می شود و چون موضوعات به طريق زنده دريافت می شوند، پويايی و بالندگی دارند و 
اين حالت در نوشته ها ديده نمی شود. همچنين می توان به ُكنه و بطن موضوعات وارد شد كه در 
نوشته ها كمتر می توان به آن ها دست  يافت. تاريخ شفاهی در عين حفظ وقايع، بازتوليد وقايع نيز 

است، چون تا توليد نباشد حفظ وقايع معنا نمی يابد.
است«  قدرت  درباره  هميشه  »تاريخ  عبارت:  اين  به  پاسخ  برای  است  روشی  تاريخ شفاهی 
)جنکينز، 1384، ص 5( و اينکه تاريخ هميشه درباره قدرت نيست، بلکه توجه به قشرهای تقريبًا 
كنار زده شده يا ثبت تجربيات، هنرها، مهارت ها و مسائلی از اين قبيل نيز است. همچنين می توان 
اين طور بيان كرد: »تاريخ شفاهی امکان بيان تجربه افراد را فراهم می آورد و به شکل گيری روايت 
كمك می كند. بی سوادی، كم سوادی، مشکالت زندگی و دل مشغولی ها، ترس، مالحظه كاری و 
خاطرات  نگارش  از  سنتی،  جوامع  در  همواره  كه  است  موانعی  از  بخشی  فرهنگ شفاهی،  غلبه 
جلوگيری به عمل می آورد و اين، تاريخ شفاهی است كه سعی در برطرف ساختن آن مانع ها دارد« 

)نورائی؛ ابوالحسنی ترقی، 1389،  ص 119(.
بايستی  فرصت هاست.  از دست رفتن  مسئله  از  جلوگيری  جهت  مطمئن  روشی  تاريخ شفاهی 
به موقع به سراغ افراد يا گروه های مورِدنظر رفت و دانش و اطالعات آنان را درباره موضوع مورِدنظر 
به دست آورد، چراكه گذر زمان، كهولت سن به  دنبال دارد و حافظه را ضعيف می كند. اگر دير اقدام 
شود، خود می تواند عامل فرصت سوزی شود، چون كهولت سن، امکان يادآوری مسائل را كاهش 
می دهد يا ممکن است فرد از دنيا برود. موضوع ديگر در تاريخ شفاهی كه ممکن است فرصت ها را 
از بين ببرد و حتی نسبت به مشکل كهولت سن بدتر هم باشد، ورود افراد يا گروه های غيرحرفه ای 

به موضوع يا برخوردهای احساسی و ناشيانه است.

روش تاریخ شفاهی
تاريخ شفاهی بر مصاحبه و گفت وگوی حضوری استوار است. وقتی كه روند مصاحبه و گفت وگو 
روشی قانونمند و علمی داشته باشد، متن مصاحبه می تواند با سهولت بهتری  در رديف متن تاريخی 

قرار گيرد. بدين لحاظ مسائل مربوط به مصاحبه و ضعف و قوت های آن بيان می شود.
 افرادی كه با آن ها مصاحبه می شود، ممکن است مصداق يکی از موارد زير باشند:
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در متن حادثه بوده و از عوامل ايجاد حادثه يا واقعه بوده اند؛. 1
شاهد حادثه بوده و به طور خاص يا به صورت عام، ساير افراد حادثه را ديده اند؛. 2
از طريق شنيده ها با حادثه يا واقعه مرتبط هستند.. 3

پنهان حوادث و وقايع  بهره مند شد، زوايای  بند يك  افراد مصداق  از  بتوان در مصاحبه  اگر 
روشن تر و واضح تر خواهد شد. پس برای دسترسی بيشتر به اطالعات درباره يك حادثه يا واقعه، 
و  مصاحبه  بر  مبتنی  تاريخ شفاهی  داد.  دست  از  را  آن  نبايد  كه  دارد  تعيين كننده ای  نقش  زمان 
تعامل  نوع  و  زمان  مکان،  مصاحبه،  اصول  رعايت  است.  مصاحبه شونده  با  گفت وگوی حضوری 
به دست می دهد كه  را  نتايجی  به جا،  با مصاحبه شونده، طرح سؤال های مناسب و  مصاحبه كننده 
چون به كتابت درآيد، در رديف متون تاريخی قرار می گيرد. به هرحال در تاريخ شفاهی محقق با 
كمك اسناد مکتوب و ديگر شواهد، روزشمار و ترتيب تاريخی وقايع را تنظيم می كند )نورائی،1389، 

ص 117(.

آسیب های تاریخ شفاهی
در تاريخ شفاهی مصاحبه شونده تنها محور اصلی نيست كه به بيان مشاهدات و شنيده های خود 
درباره يك موضوع يا واقعه ای می پردازد، البته جايگاه اساسی دارد ولی مصاحبه كننده و مکان و 
زمان نيز در موضوع مؤثر و دخيل هستند. بنابراين ضعف ها و مشکالتی كه ممکن است در روند 

كار ايجاد شود، هر سه عامل )مصاحبه شونده، مصاحبه كننده، زمان و مکان( را دربر می گيرد.

مصاحبه شونده
 برخی ضعف ها دراين باره عبارت است از:

• ص4(. 	 )قائم مقامی،1350،  تسامح  و  غفلت  شخصی،  اغراض  وجود  حافظه،  قوه  ضعف 
برجسته كردن نقش خود و كمرنگ كردن نقش ديگران، الف زدن و دروغ گفتن، پنهان كردن 

ضعف يا لغزش های خود، دخالت دادن ديدگاه های شخصی، سن و سواد؛
• صحبت 	 سياسی  مبارز  يك  با  وقتی كه  است.  مصاحبه  تنگناهای  از  مصاحبه  مورد  موضوع 

می شود با وقتی مصاحبه با يك رزمنده دفاع مقدس است، تفاوت می كند. مبارز سياسی ممکن 
است در برخی موارد خودسانسوری كند و به  لحاظ شرايط سياسی، همه آنچه را می داند بيان 
نکند يا حقيقت را نگويد و برخی جاها مانند شکنجه ها، به ويژه اگر شکنجه جنسی بوده باشد، 

برای حفظ آبرو چيزی نگويد يا در بيان مطالب تواضع كند؛
• در 	 مورخان  اصواًل  باشد.  تاريخ شفاهی  مشکالت  از  می تواند  نيز  نخبگان  به  خاص  گرايش 

مصاحبه ها به سراغ نخبگان می روند و اگر صرفِ توجه به اين قشر باشد، تاريخ شفاهی تاريخ 
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نخبه گرايی خواهد شد. الزم به ذكر است كه علمی ترين و بهترين روش، انتخاب موضوع و 
تعيين هدف است. سپس براساس هدف، فرد يا افرادی كه به موضوع اشراف و اطالع دارند، 

انتخاب شوند و اگر چنين شود، از توجه صرف به فرد يا افرادی كاسته می شود.

مصاحبه کننده
مصاحبه به مثابه ابزار تاريخ شفاهی است، ازآنجاكه مصاحبه كننده با طرح سؤال های آگاهانه، نقش 
اساسی در مصاحبه دارد و محوريت با پرسش های مصاحبه گر است، لذا روايت و متن توليدشده، 
هم  و  مصاحبه گر  هم  ترتيب  بدين  است.  مصاحبه شونده  با  مصاحبه گر  گفتمان  و  تعامل  حاصل 
مصاحبه شونده در حکم مورخ هستند، بدين لحاظ نقش مصاحبه كننده كمتر از مصاحبه شونده نيست 

و الزم است مصاحبه كننده موارد زير را رعايت كند:
مصاحبه كننده بايد به كار و موضوع، عشق و عالقه داشته باشد، در غير اين صورت، به خوبی . 1

از عهده كار برنمی آيد؛
بيان مناسب مطالب . 2 به  قادر  تا چنانچه مصاحبه شونده  باشد  داشته  اشراف كامل  به موضوع 

نباشد يا حافظه اش ياری نکرد، بتواند با توضيحات علمی او را ياری كند تا حوادث را بهتر 
به ياد آورد و بيان كند )ابتکار و خالقيت(؛

نسبت به روش های ارتباط و مصاحبه آگاهی داشته باشد )مهارت(؛. 3
در زمينه بيانات مصاحبه شونده پيش فرض و قضاوت نداشته باشد؛. 4
گفتار . 5 نقل  »در  می نويسد:  طبری  باشد.  داشته  جهت دهی  و  سوگيری  نبايد  مصاحبه كننده 

ديگران، نبايد استنتاج عقلی يا استنباط ذهنی را دخالت داد« )آئينه وند،1360،  ص 44، 74(. 
اساسی  شرايط  از  علمی،  روش های  و  اُسلوب  به كارگيری  و  حب وبغض  از  دوری  همچنين 

تاريخ نگاری است؛
نسبت به مصاحبه شونده شناخت الزم را داشته باشد، چون شناخت اين امکان را ايجاد می كند . 6

كه اگر مصاحبه شونده در زمان مصاحبه راه كتمان يا الف زنی يا اغراق را در پيش گرفت، از 
آن جلوگيری كند و مصاحبه را در مسير صحيح هدايت نمايد؛

اين رابطه . 7 با مصاحبه شونده را داشته باشد، چون  ارتباط صميمی و عاطفی  توانايی برقراری 
موجب احساس امنيت در مصاحبه شونده شده و راحت تر صحبت خواهد كرد؛

مصاحبه گر نبايد منتظر رمزگشايی از تاريخ باشد، بلکه با پرسش های به موقع، راوی را در روايت . 8
بهتر، روشن تر و صحيح تر گذشته ياری كند )نورائی؛ ابوالحسنی ترقی، 1389، ص 113(؛

مصاحبه كننده نوعی ارتباط با مصاحبه شونده برقرار می كند كه نتيجه آن در يك ارتباط صميمی . 9
با آنچه در ارتباط ضعيف و عدم همدلی به  وجود می آيد، كاماًل متفاوت خواهد بود. پس الزم 
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است رابطه مصاحبه گر و مصاحبه شوند در محيطی آكنده از محبت و آرامش باشد؛
مانند . 10 او  كار  چون  نمايد،  رعايت  را  متانت  و  ادب  مصاحبه  هنگام  در  بايستی  مصاحبه گر 

شخم زدن زمين است. در هنگام شخم زدن گاهی زمين سفت است و گاهی نرم، پس بايد در 
برابر مصاحبه شونده انعطاف، صبر و حوصله داشته باشد. او بايد به دنبال روشن كردن حقيقت 

باشد و بداند كه يك بازجو نيست.

زمان مصاحبه
در مورد زمان مصاحبه ذكر اين موارد ضروری است:

هرچه زمان مصاحبه به زمان وقوع رخداد يا واقعه نزديك تر باشد، مصاحبه شونده خاطرات را - 
بهتر بيان خواهد كرد. گذر زمان، كهولت سن و فراموشی می آورد يا حتی ممکن است مرگ 

را به دنبال آورد؛
توجه به زمان واقعه مهم است،  پس بايستی سؤال ها طوری باشد كه زمان واقعه را به  خوبی - 

ترسيم و روشن كند.

مکان انجام مصاحبه
الزم است در انتخاب مکان مصاحبه، به اين نکات توجه كرد:

يا واقعه صورت می گيرد، -  با وقتی  كه مصاحبه در محل حادثه  اتاق  نتيجه مصاحبه در يك 
متفاوت است. به طور مثال اگر با يك رزمنده در محل رزم او مصاحبه شود، با يك اتاق كه 

فرسنگ ها با محل حادثه فاصله دارد، متفاوت است؛
بايستی مکان مصاحبه از نظر نور و فضا مناسب بوده و به  دور از سروصدا باشد؛- 
سؤال ها به صورتی باشد كه در حد امکان اقليم و توپوگرافی مکانی كه واقعه در آن رخ  داده - 

است را ترسيم و روشن نمايد.

زبان شناسی
و  تجربه ها  ادراكات،  سازمان دهنده  و  ارتباط  وسيله  زبان  است.  مهم  مقوله ای  زبان  مصاحبه  در 

دريافت ها است. زبان، منش و شخصيت اخالقی، اجتماعی و علمی فرد را به نمايش می گذارد.

اين زبان پَرده ست بر درگاه جانآدمــی مخفــی ست در زير زبان

)مثنوی معنوی،1376، د2، ص 225(
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فردی كه زبان نيرومندتر و كالم قوی تری دارد، در ارتباطات اجتماعی موفق تر و راحت تر می تواند 
خواسته هايش را به كرسی بنشاند. آن كس كه ناتوان در گفتار است، سرخورده و مغلوب است.

بـه بيـچارگان برببايد گريستسخــن گفتن كژ ز بيچارگی سـت

)فردوسی، 1369، ج6، ص 82(
زبان، فضای انديشيدن و خالقيت است. اينکه توان زبانی مصاحبه شونده در چه حدی است 
به  بايد  استفاده می كند، در مصاحبه مهم است. مصاحبه كننده  بيان خاطرات  از آن در  و چگونه 
نمايد.  به  درستی هدايت  را  با آن توان، مسير مصاحبه  زبانی مصاحبه دقت كند و متناسب  توان 
پرهيز كند و همچنين  واژه های مبهم و شناور  به كاربردن  از  بايستی در سؤال ها،  مصاحبه كننده 

توانايی استفاده به موقع از صناعت ادبی مانند تشبيه،كنايه، ايجاز و... را دارا باشد. 

ضعف های دیگر:
پرهزينه بودن مراحل اجرايی تاريخ شفاهی و طوالنی شدن مصاحبه ها؛- 
ممکن است برای يك موضوع از چند شاهد استفاده شود و امکان دسترسی به همه شاهدان - 

از مشکالت است؛
شرايط سياسی حاكم بر جامعه در مطالعات تاريخ شفاهی اثرات مثبت يا منفی دارد. نوع موضوع - 

فرهنگی-  موضوع  از  آن  دشواری  باشد،  سياسی  موضوع  اگر  است.  مورِدتوجه  مصاحبه هم 
اجتماعی بيشتر خواهد بود؛

جذابيت -  آينده  نسل  برای  است  ممکن  هستيم،  آن  به دنبال  تاريخ شفاهی  طريق  از  ما  آنچه 
نداشته باشد؛

 پياده كردن مطالب، تبديل گفتار شفاهی به متن ادبی و بازخوانی مجدد متن، به ويژه توسط - 
مصاحبه شونده، زمان بر و هزينه بر است.

ابتدا داده ها1 بررسی شده و سپس تبديل به گزارش2 می شود و پس  تاريخ نگاری،  در بحث 
در  می دهند.  قرار  تجزيه   و  تحليل  مورد  تاريخی  عقل  براساس  را  گزارش ها  تاريخ نگاران  آن،  از 
تاريخ شفاهی آنچه مصاحبه شونده گفته است، يك نظر و بيان شخصی است، بنابراين بايد مطالب با 
ديگر روايات، اسناد، مدارک و خاطرات مقايسه شود و به محك عقل سليم سنجيده گردد؛ چنان كه 
بيهقی می گويد: »و نيز خرد گواهی دهد كه آن خبر درست است و نصرت دهد كالم خدا را كه 
گفته اند: خبر و سخنی را كه با خرد سازگار نباشد، استوار )باور( مدار« )بيهقی، 1350، ص 622(. اگر 
صحت آن گفته ها مورد تائيد قرار گرفت، می تواند در رديف سند تاريخی قرار گيرد. به قول ابوسعيد 
ابی الخير: »خردمند آن است كه چون كارش پديد آيد، همه رأی ها را جمع كند و به بصيرت در آن 

1. Data.
2. Fact.
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نگرد تا آنچه صواب است از او بيرون كند و ديگر را يله كند، همچنان كه كسی را ديناری گم شود 
اندر ميان خاک، اگر زيرک باشد همه خاک را كه در آن حوالی بَُود، جمع كند و به غربالی فروگذارد 

تا دينار پديد آيد« )آريان پور، 1358، ص 9(.

نتیجه گیری:
تاريخ با انسان معنا و مفهوم می يابد و چيزی جز فعاليت و اعمال انسان و حيات اجتماعی او در گذر 
زمان نيست. آنچه از توليدات فکری و تحوالت اجتماعی انسان است، توليد او و جزئی از تاريخ است. 
توليد انسان يا به صورت شفاهی است يا نوشتاری و مادی )آثار تاريخی( كه در قالب كالم، كلمه، 
تصوير، رنگ و حجم بروز می كند. در بررسی يك واقعه تاريخی، بايد تمام منابع و مدارک مربوط به 
آن جمع گردد. ممکن است اين مدارک كتبی، شفاهی يا شقوق ديگر از منابع باشد كه هر يك به جای 
خود، ارزش تاريخی دارند. تاريخ شفاهی ازجمله منابع تاريخ نگاری است. ازآنجاكه تاريخ نگاری تبديل 
شواهد و واقعيت های گذشته تاريخی به منبع تاريخی است، از طريق تاريخ شفاهی می توان شواهد 
تاريخی را به منبع تاريخی تبديل كرد. درهرصورت اگر اين روش را ناديده بگيريم، بخشی از حافظه 
بشر را كنار گذاشته ايم. هر جامعه ای به هر مقدار كه به حفظ تجربيات، مهارت ها و سنت هايی كه در 
بوته فراموشی قرار دارند، ارزش قائل شود و به تبيين زمينه های پنهان وقايع و حوادث بپردازد، به  همان 

ميزان به تاريخ شفاهی در آن جامعه اهميت می دهد.
 روش تاريخ شفاهی بر مصاحبه و گفت وگو استوار است. در دنيای امروز كه از علم و فناوری 
بهره می گيرد، اين روش می تواند نکته های پنهان حوادث و وقايع را روشن كند و ما را به حقيقت 
تاريخی نزديك تر نمايد. همچنين رعايت اصول و معيارهای علمی تاريخ نگاری در تاريخ شفاهی 
و اينکه در نهايت مطالب با ساير اسناد و مدارک مرتبط تطبيق داده شود و با محك عقل سليم 
سنجيده گردد، می تواند تاريخ شفاهی را در رديف اسناد تاريخی قرار دهد. در بحث تاريخ نگاری، 

تاريخ شفاهی يك روش پژوهشی و نتيجه آن نيز است.
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