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Abstract: As a specialized resource in oral history discourse, “The Oral History Reader” has been published by 

Routledge in 1998, simultaneously in England, USA and Canada, then republished in 2003 and 2015. Being authored 

by specialist researchers, the articles included in this book discuss some issues in oral history such as: oral history 

development, methods of interview, position of oral history in contemporary historiography as well as stand for oral 

history projects. 

This article, the 6th from the whole 39 ones in the book, presents some important new researches in oral history 

discourse, precious enough to be translated. The article practices comparative analyses between oral and traditional 

methods of historiography from different points of view including: quality and quantity of the resources, objectivity in 

reproducing the events, and target issues. The comparison aims to clarify the distinction between the two methods in 

order to gain a better understanding of oral history. 

Key Words: Oral History, Oral Historiography, Narrator, Interview. 









 1سازدآنچهتاریخشفاهیرامتفاوتمی

 2الِساندروپُرتلی

 نیامعصومهپژوهش

 ، ایراناصفهان، اصفهان دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تاریخ، گروه

 24/01/1400 پذیرش: تاریخ       29/10/1399 دریافت: تاریخ

چکیده
 در 199۸ ساال  در را مجموعاه  ایا   «روتلا  » انتشاارات . است شفاهی تاریخ گفتمان در تخصصی منابع از یکی «شفاهی تاریخ مقاالت مجموعه»

 توساۀ   مانند مباحثی به مجموعه ای  در شده ارائه مقاالت. شد چاپ تجدید نیز 2015 و 2003 های سال در و کرد منتشر کانادا و آمریکا انگلستان،

. اسات  پرداختاه  شافاهی  تااریخ  هاای  طرح از حمایت نیز و مۀاصر نگاری تاریخ در شفاهی تاریخ جایگاه مصاحبه، انجام های روش شفاهی، تاریخ

 . درآوردند نگارش به را مقاالت ای  شفاهی، تاریخ حوزۀ نظران صاحب و متخصصان

. شاد  ترجماه  آن، در شده ارائه مطالب روزبودن به و اهمیت دلیل به که است کتاب ای  در موجود مقال  39 مجموع از مقاله ششمی  رو، پیش مقاله

 عینیت منابع، کفایت و کمیت منابع، بودن اعتماد قابل و کیفیت همچون مختلف منظرهای از سنتی نگاری تاریخ و شفاهی نگاری تاریخ مقاله، ای  در

 سبک دو بی  تمایز نقاط ساخت  برجسته مقایسه، ای  از هدف. اند شده مقایسه باهم شده بحث موضوعات نیز و رویدادها بازآفرینی در جانبداری یا

.است شفاهی نگاری تاریخ بهتر شناخت راستای در نگاری تاریخ

 .مصاحبه راوی، شفاهی، نگاری تاریخ شفاهی، تاریخ کلیدی:هایواژه
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 مقدمه

یک توهم، فضای دانشگاهی را تسخیر کارده اسات: تاوهم    

تاریخ شفاهی. انجم  متفکران ایتالیا که همواره نسبت به اخباار  

هاای   یافتاه "با وجود اینکه پیوساته از   -خارجی بدگمان است 

سۀی در محدودکردن تاریخ شفاهی  -کند  استقبال می "خارجی

گونه باه کاار   دارد؛ بدون اینکه بداند تاریخ شفاهی چیست و چ

شااود. رویاا  بااه کااار گرفتااه شااده در ایاا  اقاادام،   گرفتااه ماای

ساخت  تاریخ شفاهی به ادعاهایی است که مصداق نادارد،   متهم

 Laتا با رد آنها خاطر همگاان را آساوده کناد؛ بارای نموناه،      

Repubblica تاری  روزناما  ایتالیاا،     المللای  تری  و بی  علمی

را کاه از آن  « یخ شافاهی تاار »و « 3ماردم مۀماولی  »توضیحات 

، حاذف کارد؛   «وقایع از زبان خود سخ  بگویند»رود  انتظار می

هساتند کاه   « ها انسان»، بلکه «وقایع»بدون توجه به اینکه ای  نه 

)اگرچاه  « از زبان خود سخ  بگویند»تاریخ شفاهی انتظار دارد 

در نظاار گرفتااه  "واقۀااه"اغلااب، انسااان هاام بیشااتر از یااک  

 I.شود( نمی

رسد ای  نگرانی وجود دارد که هرگااه مواناع از    ظر میبه ن

برداشته شوند، نوشت  )و به تبع آن عقالنیت(  4سر راه شفاهیت

ناپاذیر آن   از بی  خواهد رفت؛ گویی سیالبی سهمگی  و کنترل

را شسته و با خود خواهد برد؛ اماا ایا  دیادگاه، ماا را از ایا       

، باه در  ماا از   سازد که هراس ماا از نوشات    حقیقت غافل می

زبان و ایجاد ارتباط لطمه زده است؛ تا آنجاا کاه ماا دیگار ناه      

کنیم و ناه ماهیات نوشات  را. درحقیقات،      شفاهیت را در  می

نیستند. آنها عالوه « 5پیشامد ناسازگار»منابع شفاهی و کتبی، دو 

اناد و   فرد خود، دارای نقاط مشاترکی  های منحصربه بر مشخصه

خاص خود را دارند )یا در یاک موقۀیات   هر کدام کارکردهای 

خاص، یکی عملکرد بهتری نسبت به دیگری دارد(. بار اسااس   

ای ، هر یک از آنها ابزار متفاوت و خاص خود را برای تفسایر  

طلبد؛ اما کم بهادادن یا بهادادن بیش از حد به منابع شافاهی،   می

شاود   منجر و باعث می  هر دو به حذف برخی ازکارکردهای آن

ای بر منابع کتبی سنتی یاا درماانی خیاالی     ی  منابع، تنها صحها

های ذاتی تااریخ   اند. ای  مقاله تالش دارد تفاوت برای هم  آالم
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 شفاهی و درنتیجه، کاربردهای خاص آن را ارائه دهد. 

 

هدف

ها و تمایزات موجود بی  دو سابک   در ای  مقاله، به تفاوت

شاود. شاناخت ایا      مای  نگاری سنتی و شفاهی پرداختاه  تاریخ

نگااری شافاهی    تاری از تااریخ   ها به در  بهتر و روش  تفاوت

 منجر خواهد شد.

 

شفاهیتمنابعشفاهی

کنناد   اند. محققاان اقارار مای    «شفاهی»منابع شفاهی، منابۀی 

شود؛ اماا تقریباا     شده، سندی واقۀی محسوب می یک نوار ضبط

بناای کاار خاود    را م 6دهند متون نوشاتاری  هم  آنها ترجیح می

گااه حتای    IIشاوند.  اند که منتشر مای  دهند و تنها ای  متون قرار 

 شوند: نمادی از نابودی کالم. شده، امحا نیز می نوارهای ضبط

، یک ماهیات شانیداری را باه دیاداری تبادیل      7سازی پیاده

کند؛ ای  فرآیند ناگزیر از اعمال تغییر و تفسیر است. تنها باه   می

شده را در مقایساه   توان تفاوت اثربخشی صدای ضبط تجربه می

در  کارد.   -عنوان نمونه در کالس درس  به –شده  با مت  پیاده

ف تحقیا   به همی  دلیل، مۀتقدم لزومی ندارد وقت زیادی صر

ساازی شاود. اگار از یاک مات        هاای ناوی  پیااده    دربارۀ روش

شده انتظار برود در اهاداف علمای جاایگزی  ناوار شاود،       پیاده

شده، نقد ادبی شاود.   درست مانند ای  است که یک مت  ترجمه

ندرت بهتری  است و ترجم  کامال  وفاادار   تری  ترجمه، به ادبی

شاود. ایا  امار     یار مای  به مت  اصلی نیز تاحدی دستخوش تغی

 سازی منابع شفاهی هم صادق است. دربارۀ پیاده

انگاشت  شفاهیت منابع شافاهی، تایثیرات ساوئی بار      نادیده

خواهد داشت. نخستی  وجاه شاایان توجاه،    « ۸نظری  تفسیری»

اسات: مناابع شافاهی، اطالعااتی درباارۀ افاراد یااا       « خاساتگاه »

دهند که تاریخ آنها  یگروههای اجتماعی عام در اختیار ما قرار م

اسات:  « محتاوا »نوشته نشده یا تحریف شده است. وجاه دوم،  

زندگی روزمره و فرهنگ ایا  ماردم و گروههاا؛ هرچناد ایا       

شاوند؛ بارای نموناه،     موارد، تنها در منابع شفاهی خالصه نمای 
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اند نیاز خاساتگاه و محتاوای     های افرادی که مهاجرت کرده نامه

هاای   نوشتاری دارند. همچنای ، پارو ه  مشابهی دارند؛ اما قالب 

هایی را با اعضاایی از   بسیاری در عرصه تاریخ شفاهی، مصاحبه

اساتفاده  « نوشات  »اناد کاه از    گروههای اجتمااعی ترتیاب داده  

اناد کاه مۀماوال  دارای     کنند و با موضوعاتی سر و کار داشته می

 آرشیو نوشتاری استانداردند.

حتوا، برای تمایز بی  مناابع  بنابرای ، دو عنصر خاستگاه و م

شدۀ تاریخ اجتمااعی، کفایات الزم    شفاهی و دیگر منابع استفاده

هاای تااریخ شافاهی     نظریه را ندارند. بر اساس ای ، بسیاری از

 IIIاند. های تاریخ اجتماعی همان تئوری

منظور یافت  وجه تمایر بی  منابع شفاهی و دیگار مناابع،    به

ه فُرم پرداخته شود. نیاز باه توضایح   قبل از هر چیز الزم است ب

، 10هاا  نگااره  )تک 9های سگمنتی تنها با نشانه« نوشتار»نیست که 

« کاالم »کند؛ اماا   ها( کالم را منتقل می ، کلمات و جمله11هجاها

شاود   های دیگری را نیز شامل می عالوه بر موارد یادشده، نشانه

شوند؛  نمی اند؛ اما در یک سگمنت گنجانده که دارای بار مۀنایی

بودن کالم که بااوجود   ازقبیل آهنگ صدا، بلندی صدا و موزون

 -گنجناد   داشت  مۀانی تلویحی و ضمنی، در قالب نوشتار نمای 

یاک   IVهای موسیقایی. گذاری مگر به شکلی ناکافی، مانند نشانه

گزارۀ ثابت ممک  است براساس لحا  گویناده، مۀاانی کاامال      

تواند آن مۀاانی را   سازی نمی ادهمتضادی داشته باشد که حی  پی

عینا  منتقل کند و نویسنده، تنهاا باا اساتفاده از کلماات، آنهاا را      

 کند. توصیف می

شده، الزم است عالئم نگارشای    شدن مت  پیاده برای خوانده

صاورت   12کنناده  به آن اضافه شوند که ای  امر به انتخاب پیااده 

اس قوانی  دستوری های الزم را براس گیرد. ای  عالئم، مکث می

صورت قراردادی دارای مکاان،   کنند: هر عالمت به مشخص می

ندرت با آهناگ   مۀنا و طول مکث مشخصی است. ای  عالئم به

های موجود در گفتار تطاب  دارناد؛ بناابرای ، گفتاار در     و مکث

شاود کاه لزوماا  از آنهاا پیاروی       قوانینی دستوری محصور مای 

ی آن در جمله، در فهام مۀناای   کند. طول دقی  مکث و جا نمی

مناد، گفتاار را براسااس     های قاعده گفتار بسیار تیثیر دارد. مکث
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دهند؛ در صورتی کاه   یک الگوی توصیفی و ارجاعی سامان می

قاعده، بیشتر بر محتاوای احساسای گفتاار تمرکاز      های بی مکث

هااای  هااای خیلاای مااوزون نیااز یااادآور روایاات دارنااد و مکااث

زماان   در طول یک مصاحبه، هم 13از راویان اند. بسیاری حماسی

شده، آهناگ گفتاار    های بحث با تغییر رویکرد نسبت به موضوع

دهناد؛ البتاه ایا  اماار تنهاا باا شاانیدن       خاود را نیاز تغییار ماای   

 شدنی است، نه خواندن. در 

دربارۀ سرعت گفتار و تغییرات آن حی  مصاحبه نیز همای   

ر سرعت گفتار وجود امر صادق است. قانون خاصی برای تفسی

شدن سرعت گفتار ممک  است به مۀنای تیکید بیشتر  ندارد: کم

تربودن در  آنها باشد. زیادشدن سرعت نیز  بر مطالب یا سخت

دهندۀ عبور سریع از برخی نکات یاا آشانایی    ممک  است نشان

بیشتر مخاطب با موضاوع باشاد. در هار صاورت، الزم اسات      

هناگ گفتاار نیاز مادنظر قارار      هنگام تحلیل تغییرات سرعت، آ

اند، در حاالی کاه در    گیرد. ای  تغییرات در گفتار، امری طبیۀی

مندی مۀمول است و مۀموال  در خوانش مت ،  نوشتار، ای  قاعده

 کند، نه مت . ای  خواننده است که تغییرات را ایجاد می

هایی  شناسی محض نیست؛ بلکه خصیصه مسئله، مسئل  زبان

وان آنها را درون مت  گنجاناد؛ اماا کارکردهاای    ت هستند که نمی

کلیدی در روایت دارناد: احساساات راوی، مشاارکت آنهاا در     

ساازند. ایا     داستان و تیثیرگذاری داستان بر آنها را آشکار مای 

شوند که گوینده قاادر   هایی را شامل می ها اغلب نگرش شاخصه

هاایی   ( یا نشاانه به ابراز آنها نیست )یا تمایلی به ابراز آنها ندارد

هاا، محتاوای     کامال  در اختیار او نیستند. با حذف ای  خصیصاه 

احساسی گفتار تا حد عینیت موجود در اساناد مکتاوب تقلیال    

شاود،   شود. ای  امر زمانی که با مردم محلی مصاحبه می داده می

اگرچاه ممکا  اسات از دامنا       آنهاا خاورد:   بیشتر به چشم می

باشند، در مقایسه با افراد طبقاه متوساط   مند  وا گان کمتری بهره

اند یکنواختی نوشتار را در گفتار نیز تکرار کنند، از  که یاد گرفته

 Vتنوع بیشتری در آهنگ و بلندی صدا برخوردارند.

 

 عنوانروایتتاریخشفاهیبه

اناد؛ بناابرای ، در تحلیال     منابع تاریخ شفاهی، منابۀی روایی
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بهره گرفتاه شاود کاه در     14«روایت  نظری »ها الزم است از  داده

رود. ای  امار شاامل    ادبیات و ادبیات عامه )فولکلور( به کار می

تاری از   های آزاد و شکل رسامی  مستندی است که در مصاحبه

 شود. فولکلور ارائه می

هاا، سارعت گفتاار، یاا باه       برای نمونه، در برخی از روایت

ت، به دفۀات تغییار  عبارتی نسبت بی  مدت وقایع و مدت روای

یاباد. ممکا  اسات راوی باا تۀاداد محادودی از کلماات،         می

تفصایل   تجربیات بلندمدتی را روایت کند، یا وقایع فرعی را باه 

تاوان   اند؛ اگرچه نمای  نقل کند. ای  نوسانات بسیار حائز اهمیت

دادن وقایع فرعای،   برای تفسیر آنها قاعدۀ کلی تۀیی  کرد: بسط

کردن ذه   همیت آنها یا یک ترفند برای منحرفنشان  تیکید بر ا

تر است. در هر حال، بی  سرعت روایات   از موضوعات حساس

و منظور راوی، ارتباطی وجود دارد. در موارد دیگر نیاز همای    

که موقۀیت راوی « دیدگاه»یا « فاصله»امر صادق است؛ ازجمله 

تفصیل  نیز به 15« رار  نت»کنند و  را نسبت به داستان تۀیی  می

VIبه آنها پرداخته است.
 

شاده از طبقا  غیار نخباه، از سابک       منابع شفاهی استخراج

کنند. در ای  سبک، تماایز بای     روایت عامه )فولک( تبۀیت می

کارده دیاده     انرهای روایت با آنچه در نوشاتار طبقا  تحصایل   

و 16های واقۀی شود، متفاوت است. چنی  تفاوتی بی  روایت می

ع و احساسات یاا تخایالت نیاز وجاود دارد.     هنری و بی  وقای

دانست  یک خبر، تا حد زیادی به تجارب شخصی و « حقیقت»

شود: هیچ  انر شفاهی وجاود نادارد    حافظ  تاریخی مربوط می

طور مشخص برای انتقال اطالعات تاریخی تۀریاف شاده    که به

غایت با  ای، شاعرانه و تاریخی، گاه به های اسطوره باشد. روایت

هایی است کاه در   پیامد ای  امر، روایت VIIشوند. ترکیب میهم 

دهاد و آنچاه    آنها مرز میان آنچه خارج از ذها  راوی ر  مای  

شاود و   افتد و مرز بی  آنچه فردی تلقی مای  درون آن اتفاق می

شاود؛ تاا جاایی کاه ممکا  اسات        تار مای   آنچه گروهی، مبهم

 شود. جمۀی یکی « تخیالت»فردی با « حقیقت»

های فارم    توانند جزو خصیصه ها می از ای  شاخصه هر یک

هاای رسامی    و سبک محسوب شوند. میازان اساتفاده از آرایاه   
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( مۀیااری   ای المثل، شاۀر، روش و اصاطالحات کلیشاه    )ضرب

است از میزان تیثیر دیدگاه جمۀی در یک روایت فاردی. تغییار   

ی سبک بی  زبان مۀیار و زبان محاوره، گاه حاکی از کنتارل راو 

 بر روایت خود است.

پرکاربردتری  ساختار بدی  صورت اسات کاه در سرتاسار    

شاود و در زماان نقال یاک      روایت، از زبان مۀیار اساتفاده مای  

رود کاه   حکایت یا گریز از بحث اصلی، زبان محاوره به کار می

های فردی راوی یا حافظا  جمۀای مطابقات بیشاتری      با وجهه

ای و  اند در یک روایت محااوره تو دارد. همچنی ، زبان مۀیار می

زمانی که موضوع روایت با فضای عمومی مرتبط است، استفاده 

تواناد باه مۀناای     شود. استفاده از زبان مۀیار در ای  حالت مای  

« کارده  تحصایل »ایجاد آگاهان  فضای رسمی یا غلب  فارم طبقاه   

ای  هاای فنای باه زباان محااوره      بارعک،، بیاان وا ه   VIIIباشد.

دهندۀ پویایی گویش سانتی و تاالش گویشاوران     نشانتواند  می

 ترکردن دامن  وا گان در فرهنگ خود است. برای گسترده

 

 17وقایعومعنا

ساازد،   آنچه در وهل  نخست، تاریخ شفاهی را متفاوت مای 

ای  است که بیش از آنکه به وقایع بپردازد، به مۀنای آنها توجه 

شفاهی فاقد اعتبار است. کند. ای  بدان مۀنا نیست که تاریخ  می

ها اغلاب از وقاایع ناشاناخته یاا زوایاایی ناشاناخته از        مصاحبه

هاای   دارناد. آنهاا هماواره عرصاه     شده پرده بر می وقایع شناخته

ای از زنادگی روزمارۀ طبقا  غیار نخباه را آشاکار        نشده کشف

سازند. از ای  نظار، تنهاا مشاکل در مناابع شافاهی، مسائله        می

 است. 1۸«آزمایی راستی»

ای کاه مناابع شافاهی بار مورخاان       اما تنها خصیصا  ویا ه  

یک از دیگر مناابع تاا ایا  انادازه از آن      کنند و هیچ تحمیل می

)ساوب کتیویته، فاعلیات( راوی    19گرایای  برخوردار نیستند، ذه 

است. در صورتی که روش تحقیا  باه انادازۀ کاافی وسایع و      

ا طبقاه  گرایای یاک گاروه یا     مفصل باشد، ممک  است با ذها  

فقاط درباارۀ آنچاه ماردم      خاص مواجه شویم. منابع شفاهی ناه 

دهند، دربارۀ آنچه قصاد انجاامش را    انجام دادند، اطالعات می
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داشتند، آنچه مۀتقد بودناد در حاال انجاامش هساتند و آنچاه      

اند. مساتندات شافاهی ممکا      کنند، انجام داده اکنون تصور می

دانستیم، اضافه نکنناد؛   یاست مطلب زیادی به آنچه ما از قبل م

شود،  برای مثال، هزین  مادی اعتصاب که به کارگران تحمیل می

شاناختی آن اطالعاات    هاای روان  در عی  حاال درباارۀ هزیناه   

ویا ه از طبقا  غیار     دهند. درواقع، منابع شفاهی، به ای می ارزنده

مۀلاولی و منطقای وقاایع را     -نخبه و به شرط آنکه توالی علی 

مکمل بسیار مفیدی برای دیگار مناابع باه حسااب      حفظ کنند،

آیناااد؛ اماااا از لحااااو چیااادمان وقاااایع توساااط راوی،  مااای

سازماندهی وقایع در یاک روایات، تاا حاد      IXفردند. منحصربه

 سازد. زیادی رابط  راوی را با تاریخ برمال می

مشاهود ارتبااط دارد،    20های قدر که به واقۀیت ذهنیت همان

ت. آنچه اهل ف  به آن اعتقاد دارند، یاک  با تاریخ نیز مرتبط اس

واقۀیت تاریخی است )منظور واقۀیتای اسات کاه خاود باه آن      

حقیقات اتفااق افتااده اسات.      عالوه، آنچه باه  اعتقاد دارند( و به

، زمان وقوع و علات  21زمانی که کارگران در شهر ایتالیایی تِرنی

ا ر 22یک واقۀ  حیاتی در تاریخ خود )قتل لاوئیجی تراساتولی(  

شاماری واقۀای ایا  حادثاه ایجااد       تغییر دادند، تردیدی در گاه

نشد؛ اما ما را واداشت تا تفسیر خود را دربارۀ مقطۀی از تاریخ 

ای  شهر اصالح کنیم. وقتای یاک افسار ساالخوردۀ ارتاش در      

کناد، مبنای بار اینکاه او      همی  شهر تِرنی، داستانی را جۀل می

است تا استرات ی خود چگونه حزب کمونیست را متقاعد کرده 

شاود ماا    را بۀد از جنگ جهانی دوم تغییار دهاد، باعاث نمای    

دریافت خود از مناسبات سیاسی حزب چپ را تغییر دهیم؛ اماا  

ای که برخی از تصمیمات بر ای  افساران   بودن هزینه به هنگفت

اند و اینکه ای  هزینه در ناخودآگاه آنان، خود را به  تحمیل کرده

توان پی برد.  ا برای انقالب و تغییر بروز داد، میشکل تمنای آنه

هایی دیگار از   های مشابهی در قسمت زمانی که ما بدانیم داستان

ای  شویم ای  داستان اساطوره  شود، متوجه می ای  کشور نقل می

نیمه از یک مارد ساالخورده، مطالاب بسایاری را درباارۀ       نصفه

فصل رهباران  سازد که در خاطرات م تاریخ حزب او آشکار می

 Xرسمی آن حزب بازگو نشده است.
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آیابایدبهمنابعشفاهیاعتمادکرد؟

منابع شفاهی قابال اعتمادناد؛ اماا قابال اعتمااد باودن آنهاا        

متفاوت است. اهمیت مستندات شفاهی، در پیوند آن با واقۀیت 

صورت تخیل،  نیست؛ بلکه در خروج آن از واقۀیت است که به

یابد؛ بنابرای ، چیازی باا عناوان     بروز می و آرزوها 23نمادگرایی

وجود ندارد. بررسی اعتبار ایا  مناابع بار    « کذب»منابع شفاهی 

آزماایی، حااکی از    شاناختی و راساتی   مبنای مۀیارهای نقد زبان

، «نادرسات »آنست کاه در گفتماان تااریخ شافاهی، ااهاارات      

محسوب شده و ممکا   « درست»شناختی،  همچنان ازنظر روان

 های موث  اهمیت داشته باشند.  اندازۀ گزارشاست به 

البته ای  بدان مۀنا نیست که ما تۀصب غالب را که منحصرا  

داناد، بپاذیریم. بسایاری از مواقاع،      اسناد نوشتاری را مۀتبر مای 

اسناد نوشتاری، کاری فراتر از انتقال مناابع شافاهی تیییدنشاده    

با ای  عبارت  دهند )مانند گزارش مرگ تراستولی که انجام نمی

آماده ...(.   دسات  شود: براساس اطالعاات شافاهی باه    شروع می

در جهت رسیدن به اساناد نوشاتاری،   « منابع اولیه»گذار از ای  

بیشتر حاصل فرآیندهایی است که فاقاد اعتباار علمای باوده و     

کم در ایتالیاا کاه    اند. در مدار  قضایی )دست داوری دچار پیش

شده فاقاد ارزش   های تندنویسی شتهشده و دستنو نوارهای ضبط

شود،  عنوان مدر  ضبط می شوند(، آنچه به قانونی محسوب می

نه کلمات شاهدی ، بلکه خالصه ااهارات آنهاست که قاضی به 

گرفتاه در چنای     کند. تحریفات صاورت  منشی دادگاه دیکته می

هاای   وی ه اگر شاهدی  از گاویش  پذیر نیست؛ به روندی ارزیابی

فاده کنند. با وجود ای ، بسیاری از مورخانی که مناابع  محلی است

های قانونی را بدون هایچ   دانند، ای  نوشته شفاهی را مۀتبر نمی

تار )باه لطاف     پذیرناد. در مقیااس کوچاک    ای می شک و شبهه

استفادۀ مکرر از تندنویسای(، ایا  امار درباارۀ اساناد مجلا،،       

ه در شاد  هاای گازارش   جلساات، قراردادهاا و مصااحبه    صورت

طاور قاانونی و    ها و به عبارتی در هما  مناابۀی کاه باه     روزنامه

 شوند نیز صادق است. گسترده در تحقیقات تاریخی استفاده می

داوری ای  است که منابع شافاهی را جادا    پیامد چنی  پیش

از وقااایع و دسااتخوش تحریااف از حافظاا  مۀیااوب باادانیم.   

وشاتاری باه   درحقیقت، ای  مشکل درباارۀ بسایاری از اساناد ن   

                                                           
23
 Symbolism 



 
 1400 سال ،1 شماره ،1دوره جدید، دوره ، شفاهی تاریخ های پژوهش  6

 

 

طاور مۀماول باا فاصاله زماانی از وقاوع        خورد که به چشم می

کنندگان در آن وقایع باه   حوادث و بیشتر، افرادی غیر از شرکت

آورند. منابع شفاهی ای  فاصله زمانی را به دلیال   نگارش در می

شوندگان در حاوادث تااریخی جباران     داشت  مصاحبه مشارکت

مداران یا رهبران حزبای باه    کنند. زمانی که خاطرات سیاست می

شاوند؛   فار  مای  « مۀتبر»آیند، مطالب آنها  رشته تحریر در می

مگر آنکه خالف آن ثابت شود؛ در حالی که ایا  سیاساتمداران   

شوندگان در تاریخ شفاهی،  درست به اندازۀ بسیاری از مصاحبه

کنند، فاصله دارند؛ اماا   با برخی از زوایای وقایۀی که روایت می

« مات  »ای مبنی بر انکارناپذیر باودن   ای  فاصله را با فرضیهآنها 

کنناد. همچنای ، خااطراتی کاه راویاان شافاهی نقال         پنهان می

شوند. بسایاری از   های وی ه می کنند، در فرهنگ آنها حمایت می

اند؛  ها بارها و بارها نقل یا بی  اعضای جامۀه بحث شده داستان

ت به شکل مت  درآیند و ها ممک  اس حتی برخی از ای  روایت

 حفظ شوند.

شاوندگان در تااریخ شافاهی،     نباید فراموش کارد مصااحبه  

، رهبار پیشای    24ممک  است باسواد هم باشند. تیبریاو دوچای  

، نمونه خوبی از ای  امر اسات.  25کارگران مزرعه در رومَ  هیلز

او عالوه بر تجرب  شخصی، آرشایوهای محلای را نیاز بررسای     

شااوندگان، کتاااب و روزنامااه  از مصاااحبهکاارده بااود. بساایاری 

هاای رادیاو و تلوزیاون هساتند، باه       خوانند، مخاطب برنامه می

دهناد و خااطرات،    های سیاسی گوش مای  ها و سخنرانی خطابه

داری  هاای عکا، خاود را نگاه     ها، بریاده جرایاد و آلباوم    نامه

صاورت   هاست شفاهیت و نوشت ، دیگر باه  کنند. اکنون قرن می

نیستند. اگار بسایاری از مناابع نوشاتاری براسااس      مجزا از هم 

اند، شافاهیت مادرن نیاز مملاو از نوشات        شفاهیت تولید شده

 است.

اما موضوع حائز اهمیت ای  است که حافظه صرفا  انباشاتی  

منفۀاال از وقااایع نیساات؛ بلکااه فرآیناادی فۀااال از خالقیاات و 

مۀنابخشی است؛ بناابرای ، کااربرد ویا ۀ مناابع شافاهی بارای       

مور ، در توانایی آنهاا بارای حفاظ گذشاته نیسات؛ بلکاه در       

کناد.   تغییرات بسیاری است که حافظ  راوی در آنها اعمال مای 

ایاا  تغییاارات، تااالش راوی را در مۀنابخشاای بااه گذشااته و   
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سازد و مصاحبه و روایت  دهی به زندگی خود، آشکار می شکل

 دهند. را در ساختار تاریخی خود قرار می

ه ممک  است باه تۀاقاب آن در ذها  خودآگااه     تغییراتی ک

اقتصادی او ر  دهد، اگر باعث  -راوی یا در جایگاه اجتماعی 

کاام  بااازتۀریف حااوادث پیشاای  نشااود، ممکاا  اساات دساات 

آمیزی داستان را تغییر دهند؛ بارای نموناه،    گذاری و رنگ ارزش

هاای غیرقاانونی مباارزه     بسیاری از افراد حی  توصایف شاکل  

کنند. ایا  بادان    کاری، جانب احتیاط را رعایت میازقبیل خراب

آورند؛ بلکاه باه ایا      مۀنا نیست که آنها را به خوبی به یاد نمی

دلیل است که تغییراتی در عقاید سیاسی، شارایط فاردی یاا در    

مشی حزب آنها ایجاد شده است. ممک  است اقداماتی کاه   خط

دند، شا  در گذشت  قانونی، طبیۀی یا حتی ضروری محسوب می

شاکنی باشاند. در ایا      اکنون رفتاری نپذیرفتنی و مصداق سنت

شونده باه زباان    تری  اطالعات، در آنچه مصاحبه موارد، باارزش

بایاد باه   « کند پنهان می»شود؛ بلکه در آنچه  آورد، یافت نمی  می

اطالعااتی را  « قطۀاا  »دنبال آن بود و نیز در ای  واقۀیت که آنها 

 کنند. پنهان می

های خود در گذشته را بازسازی  ، راویان قادرند انگیزهاغلب

های کنونی آنها مطابقت نداشاته باشاد.    کنند؛ حتی اگر با انگیزه

اقارار   آنهاا ای  امر دربارۀ کارگران کارخانه تِرنای اتفااق افتااد.    

آمیز علیه عامالن بیکاری گسترده در سال  داشتند انتقام خشونت

باار باوده باشاد. باا وجاود ایا ،        ممک  اسات خساارت   1953

روشنی دریافت چرا ای  انتقام در آن زماان، باه نظار     توان به می

تاری    آمده است. در یکی از مهم کارگران، سودمند و عاقالنه می

راوی  26«وگرافی مالکوم ایکا، اتوبی»مستندات شفاهی عصر ما 

دهد قبل از رسیدن به آگاهی کنونی، چاه در   وضوح شرح می به

گذشته و آنچه در گذشته بوده را براساس مۀیارهای  ذه  او می

خودآگاهی مذهبی و سیاسی امروزِ خود قضاوت کارده اسات.   

در شرایطی که مصاحبه ماهرانه برگزار شود و اهداف آن بارای  

د، راویاان قاادر خواهناد باود بای  آنچاه در       راویان شفاف باش

اند و آنچه امروزه هستند، تماایز قائال شاوند و باه      گذشته بوده

ماالکوم ایکا،    -گذشت  خود عینیت بخشاند. در ایا  ماوارد    

سبک غالب در روایات اسات: دو   « کنایه» -نمونه خوبی است 
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مۀیار متفاوت روایی و اخالقی )یا سیاسی یاا ماذهبی( باا هام     

 دهد.  کنند و تنش بی  آنها روایت قصه را شکل می می برخورد

رو شویم که باه نظار    همچنی ، ممک  است با راویانی روبه

رسااد خودآگاااه آنااان جااایی در گذشااته، در لحظااات اوج  ماای

های شخصی آنها جاا ماناده اسات؛ ازقبیال مباارزان راه       تجربه

مقاومت یا سربازان جنگ و شااید کاارآموزان نظاامی در دهاه     

ای تااریخی کاه    طاور کامال در واقۀاه    . بیشتر ای  افراد به1960

شوند و گزارش آنها از آن  اند، غرق می خود سهمی در آن داشته

های روایت یاک   بندی ها و جمله واقۀه، تقلیدی از فراز و نشیب

 2۸«حماسای »و  27«آمیاز  کنایه»حماسه است. تمایز بی  دو سبک 

اشااره دارد؛ ایا    به تفااوت موجاود در دیادگاههای تااریخی     

 مدنظر قرار گیرد. 29تفاوت، الزم است حی  تفسیر بینه

 

30عینیت
اند؛ البته ای  فقادان درباارۀ ساایر     منابع شفاهی فاقد عینیت

ماا را باه فراموشای    « نوشت »منابع نیز صادق است؛ اما قداست 

نبودن ذاتی در منابع شفاهی برخاساته از   دارد. عینی ای  امر وامی

اناد   تری  آنها عباارت  های ای  منابع است که مهم برخی وی گی

 کردن. بودن، متغیربودن و جانبداری از: ساختگی

شارح  « اتوبیوگرافی مالکوم ایک،»در مقدمه  31الک، هیلی

دهد او چگونه سبک روایی خود را در مصاحبه تغییر داده و  می

گاری   ای  تغییر نه به دلخواه خود، بلکه به دلیال لحا  پرساش   

کننده بوده که او را از ارائ  تصویر عمومی و رسامی از   مصاحبه

کاردن آن داشاته    خود و از امت اسالمی که او سۀی در برجسته

دهاد مساتندات تااریخ     است، دور کرده بود. ای  امر نشاان مای  

شفاهی همواره نتیج  یک پیوندند؛ طرحای مشاتر  کاه در آن    

نباشاند،  شاونده، اگار لزوماا  هماهناگ      کننده و مصاحبه مصاحبه

« ثابت»کم هر دو در آن شرکت دارند. مستندات نوشتاری  دست

هستند؛ چه از آنها آگاه باشیم چه نباشیم، وجود دارند و زماانی  

شاود؛ اماا    که به آنها دست پیدا کنیم، تغییری در آنها ایجاد نمی

گواه شفاهی تنها یک منبع بالقوه است؛ تا زمانی کاه پ وهشاگر   

                                                           
27
 Ironic 

28
 Epic 

29
 Testimony 

30
 Objectivity 

31
 Alex Haley 

کشاند. شارط وجاود بارای یاک      جود میپای آن را به عرص  و

« انتقاال »آن است و برای منبع شافاهی،  « انتشار»منبع نوشتاری، 

"آن تفاوت مشابهی است با آنچه روم   اکوبسا  
پیاوتر  "و  32

بی  سیر خالقان  ادبیات عاماه )فولکلاور( و ادبیاات    33بوگاتیرِو 

 XIاند. قائل شده

  محقا   محتوای منبع نوشاتاری، مساتقل از نیااز و فرضای    

تاوان آن را تفسایر کارد؛ در     است؛ متنی ثابت است که تنها مای 

شدت باه آن چیازی بساتگی     حالی که محتوای منابع شفاهی، به

کننده در قالب پرسش، مکالمه و روابط فاردی   دارد که مصاحبه

 کند. مطرح می

گیارد   ای  محقا  اسات کاه در گاام نخسات تصامیم مای       

محققان، اغلبْ خطاهای خاصای  ای وجود داشته باشد.  مصاحبه

کنند؛ برای مثال، راوی مطاالبی   بینی می را در مصاحب  خود پیش

کند که مۀتقد است از او انتظار شانیدنش را دارناد و    را بیان می

سازد راوی دربارۀ شخص محق  چگونه فکر  ای  امر آشکار می

هایی که باا دقات بسایار طراحای      کند. همچنی ، در مصاحبه می

کنناده نسابت باه     ، ممک  است عناصری کاه مصااحبه  شوند می

وجود یا ارتباط آنها با موضوع آگاه نبوده است، از قلم افتااده و  

هاا   نامه در نظر گرفته نشده باشند. ای  ناوع مصااحبه   در پرسش

شاده   بر چارچوب قبلی مورخان درباارۀ شااکله مناابع اساتفاده    

 گذارند. می صحه 

ای  است کاه محقا  راوی    نیاز بر اساس ای ، نخستی  پیش

و آنچه او تمایل به گفات  دارد را نسابت باه آنچاه     « بپذیرد»را 

هاای پاساخ داده    خواهد بشنود، اولویت دهد و پرسش خود می

صاورت   نشده را به فرصت دیگر موکول کند. ارتباط، همیشه به

نیز همواره   شونده شود؛ بدی  مۀنا که مصاحبه دوطرفه برقرار می

خاود اسات. مورخاان      کنندۀ حال ارزیابی مصاحبه و در خفا در

توانند به ای  واقۀیت توجه کنناد و بیشاتری  بهاره را از آن     می

طرفای   ببرند، نه اینکاه در تاالش بارای دساتیابی باه یاک بای       

 غیرممک  )و شاید نامطلوب( سۀی در حذف آن داشته باشند.

نتیج  نهاایی مصااحبه، محصاول مشاتر  راوی و محقا       

باه قصاد منتشرشادن ترتیاب داده       نی کاه مصااحبه  است. زماا 

 -که در بیشتر موارد نیاز باه همای  صاورت اسات       -شود  می

                                                           
32
 Roman Jakobson 

33
 Piotr Bogatyrev 
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شاود و باا ایا      صورت کامل حذف می کننده به صدای مصاحبه

دهاد: مات ، بادون هایچ سا الی       عمل، انحراف اریفی ر  مای 

دهد؛ گویی راوی مدنظر همیشه و بادون در   ها را ارئه می پاسخ

آورد.  شرایط جانبی، مطالب مشابهی را بر زباان مای   نظر گرفت 

شاونده   کناد کاه مصااحبه    به بیان دیگر، ایا  حا، را القاا مای    

همچون یک سند نوشتاری، ثابت و تکرارپذیر است. زمانی کاه  

شود، صدای راوی نیز دچاار نارساایی    صدای محق  حذف می

 شود. می

گاه شبیه به هام نیساتند.    در واقۀیت، دو مستند شفاهی هیچ

هاای   ای  وی گیِ تمامی ارتباطاات شافاهی اسات؛ اماا در فارم     

نامه یاا   نشده، مصداق بیشتری دارند؛ ازقبیل زندگی ساختاربندی

کننادۀ   شاوند. یاک مصااحبه    ها ارائه می تاریخی که در مصاحبه

هاای   در زماان  هاای متفااوتی   خاص، از یک راوی مشابه، پاسخ

کناد؛ بارای نموناه، باه مارور زماان و باا         مختلف دریافت مای 

را   آشناترشدن دو طرف مصااحبه، راوی کمتار جاناب احتیااط    

تالش در همزادپنداری با آنچه  -کند، تبۀیت طبقاتی  رعایت می

با درکی بهتر  -کننده است  کند که مدنظر مصاحبه راوی فکر می

شاود و   احبه، جاایگزی  مای  تر نسبت به اهاداف مصا   و مستقل

هاای   آورد که در مالقاات  راوی از گذشته خاطراتی را به یاد می

 شوند.  بۀدی بیان می

ای  واقۀیت که چند مصااحبه باا یاک فارد خااص، اداما        

یکدیگرند، ما را به سمت نقص ذاتای در مناابع شافاهی ساوق     

شونده، امری محال اسات؛   دهد. تخلی  کامل حافظ  مصاحبه می

شوند، همیشه نتیجا    اتی که طی هر مصاحبه استخراج میاطالع

کناد؛ بناابرای ، یاک     اند که ارتباطی دو جانبه تۀیی  مای  انتخابی

پ وهش تاریخی بر مبنای مساتندات شافاهی، هماواره مااهیتی     

منظاور بررسای هما  مناابع      ناتمام از فرآینادی بالناده دارد. باه   

 1953تاا   1949شفاهی ممک  برای اعتصاابات تِرنای از ساال    

الزم است با چندی  هزار نفر مصاحبه شود. هر نمونه، تنهاا باه   

کند، قابل اعتماد اسات و   گیری تۀیی  می میزانی که روش نمونه

تواند ضمانت کند راویان کیفای را از قلام نینداختاه     هرگز نمی

تنهاایی باه انادازه ده شاهادت      است؛ راویانی که شهادت آنها به

 ی آماری ارزش دارند.ها شده با روش انتخاب

بودن مستندات شفاهی، بر کلیا  مناابع دیگار تایثیر      پایان بی

گذارد. با توجه به اینکه هایچ پ وهشای )باا احتسااب دوره      می

تاریخی که خاطرات زنده از آن دردسترس است( تا زمانی کاه  

کلی  منابع شفاهی و نوشتاری را بررسی نکند، کامل نیست و باا  

اند، هدف ایدئال مطالۀ   نشدنی ع شفاهی تمامتوجه به اینکه مناب

شاده بار    شود. پا وهش تااریخ انجاام    کلی  منابع، غیرممک  می

نشادنی   مبنای منابع شفاهی، به دلیال ماهیات ایا  مناابع، تماام     

نظار   است. همچنی ، پ وهش تاریخی که از منابع شفاهی صرف

کند )در صورتی که موجود باشند( نیز اصوال  نااقص محساوب   

 شود. می

 

گوید؟چهکسیدرتاریخشفاهیسخنمی

تاریخ شفاهی جایی نیست که در آن طبق  کاارگر از عقایاد   

اسااس نیسات.    خود صحبت کند؛ البته نظری  مخالف، کامال  بی

بازانگاری یک اعتصاب باا باه کاار باردن کلماات و خااطرات       

کارگران به جای پلی، و مطبوعات )اغلب غیردوساتانه(، قطۀاا    

شوند.  کند که در ای  منابع القا می ۀدیل انحرافاتی کمک میبه ت

نگااری طبقاات    منابع شفاهی، شرط الزم )نه کافی( برای تاریخ

نگااری طبقاات حااکم     اناد. ایا  مساتندات در تااریخ     غیر نخبه

فایاده هام    ضرورت کمتری دارند )هرچند به هایچ عناوان بای   

تاریخچ  نوشتاری نیستند(؛ طبقاتی که بر نوشتار کنترل دارند و 

 گذارند. بسیار بیشتری از خود به جا می

باا وجااود ایاا ، کنتاارل گفتمااان تاااریخی قطۀااا  در دسااتان  

کند با  مورخان باقی خواهد ماند. ای  مور  است که انتخاب می

هاا و   چه کسی مصاحبه شود، چه کسی ازطریا  طارح پرساش   

و  گیری شهادت شراکت داشته باشد ها در شکل واکنش به پاسخ

چه کسی محتوا و شکل نهایی را به شهادت بارای منتشرشادن   

سازی(؛ حتی اگر بپذیریم طبقا    بدهد )تنها از راه چینش و پیاده

پردازناد،   کارگر ازطری  تاریخ شفاهی به بیان نظرات خاود مای  

کنند؛ بلکه  صورت انتزاعی صحبت نمی پرواضح است که آنها به

ایی کاه منتشار شاود،    ماور  و، تاا جا   « با»مور ، « خطاب به»

 مور  صحبت خواهند کرد.« واسطه به»

درواقع، ممک  است همه چیز کامال  برعک، باشاد. ماور    

تواند ازطری  شهادت راوی، به گفتمان خود اعتباار بخشاد؛    می

بنابرای ، مور  بدون اینکه در تالش برای حفظ عینیت، ناپدیاد  

ن یاک  عناوا  کم به انادازۀ یاک طارف مکالماه، باه      شود، دست
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شاهادت، اهمیات   « دهناده  سامان»مصاحبه یا « کارگردان صحنه»

کند. متخصصان تاریخ شفاهی، به جای کشف  خود را حفظ می

به جای اینکه سخنگوی صارف   آنهاکنند.  را خل  می آنهامنابع، 

کنناد؛ اماا    های آنها استفاده مای  برای طبق  کارگر باشند، از وا ه

 ی، مسئول باقی خواهند ماند. خود همچنان در برابر گفتمان کل

برخالف اسناد نوشتاری کاه بیشاتر، حامال روح غیرفاردی     

اگرچه اشخاص حقیقی  -کنند  اند که آنها را منتشر می نهادهایی

دانایم یاا    کنناد و ماا از آنهاا هایچ نمای      ای  نهادها را اداره مای 

منااابع شاافاهی، کاال روایاات را بااا  -اطالعااات اناادکی داریاام 

کنناد. در کناار روایات اول شاخص      گیار مای  خود در« ذهنیت»

گیرد که بدون  کننده، روایت اول شخص مور  قرار می مصاحبه

ای وجود نخواهد داشت. گفتمان راوی و مور ، هر  او مصاحبه

اند که ای  امر دربارۀ اسناد نوشتاری با فراوانی  دو به فرم، روایی

ور  ناوعی ما   ، باه  شاونده  شود. مصااحبه  بسیار کمتری دیده می

 نوب خود بخشی از منابع است.   شود و مور  نیز به محسوب می

داناای  »نویسندگان سنتی تاریخ مۀماوال  نقاش زاویاه دیاد     

روایات ساوم شاخص از     آنها کنند. در ادبیات را ایفا می 34«کل

اند؛ اما نسبت  دهند که در آنها شرکت نداشته وقایۀی را ارائه می

کننادگان(.   تر از خود شرکتبه آن وقایع تسلط کامل دارند )بیش

صاورت   نویساان قارن ناوزدهم، باه     به سبک برخی از رمان آنها

شوند و هرگاز در روایات دخالات     طرف و مستقل ااهر می بی

کاردن توضایحات جاانبی. تااریخ      کنند؛ مگار بارای اضاافه    نمی

طااور کااه  دهااد؛ همااان شاافاهی، نگااارش تاااریخ را تغییاار ماای

ادبای را متحاول سااخت.    نویسای   نویسی مادرن، داساتان   رمان

تری  تغییر ایا  اسات کاه راوی اکناون باه درون روایات،        مهم

 کشیده و جزئی از داستان شده است.  

ای  تنها یک تغییر دساتور زباانی از ساوم شاخص باه اول      

شخص نیست؛ بلکه نگرش کلی روایت تغییریافته اسات. راوی  

« نقال »هاای روایات تبادیل شاده و      اکنون به یکی از شخصیت

صاورت   ستان نیز بخشی از داستان شاده اسات. ایا  امار باه     دا

مشای   تر شخص راوی و خط ضمنی حاکی از درگیرشدن عمی 

او با واقۀه نسبت به راوی بیرونی است؛ بنابرای ، نوشت  تااریخ  

ای ایدئولو یک، جانبداراناه یاا گازینش     شفاهی رادیکال، مسئله

                                                           
34
 Omniscient Narrator 

ت. تااریخ  ای دیگر نیسا  یک مجموعه از منابع به جای مجموعه

شاود و در   شفاهی، در حضور مور  میان داساتان نهادیناه مای   

را  35نگاری زند، تاریخ تۀهدی که او را به گزارش خود پیوند می

هاای   ساازد. گازینش   عنوان یک کنش مستقل روایی ااهر می به

مبتنی بر رویکارد، کمتار قابال دیادن و شانیدن باوده و بیشاتر        

 اند.   زیربنایی

عناوان فاعال در حقیقاتِ مفۀاولی        باه ای  افسانه که مور

شاود، بخشای از یاک     منابع مربوط به طبقه کاارگر ناپدیاد مای   

هاای فااعلی و    دیدگاه چالشی سیاسی مبنی بر اضمحالل نقاش 

شدن در طبق  انتزاعی کارگر  تبدیل آنها به فۀال تام و نیز جذب

آمیازی باه دیادگاهی سانتی شاباهت       طور طۀناه  بود. ای  امر به

نوشاتند   بر اسااس آن، مورخاان باا روایتای کاه مای      داشت که 

رساد مورخاان در تااریخ     درگیری ذهنی نداشتند. باه نظار مای   

شااوند؛ امااا  شاافاهی تساالیم دیگاار موضااوعات گفتمااانی ماای 

درحقیقت، مور  کمتر نقش واسطه بی  طبق  کارگر و خواننده 

عنوان شخصیت اصلی به ایفای نقش  کند و بیشتر به را بازی می

 زد.پردا می

در نگارش تاریخ، همانند ادبیات، تمرکز بر عملکارد راوی،  

 لارد سازد. در یک رمان، مانند رماان   ای  عملکرد را متالشی می
، ماارلو در نقااش شخصایت داسااتان و   36از  وزف کنااراد جایم 

تواند وقایۀی را بازتۀریف کند کاه خاود آنهاا را     راوی، تنها می

شاود از   داستان، ناچار میدیده یا شنیده است. برای روایت کل 

چندی  شخصیت دیگر در داستان کماک بگیارد. همای  اتفااق     

دهد که با مناابع شافاهی سار و کاار      برای مورخانی نیز ر  می

دارند. مورخان با ورود صریح خود به داستان، باید به منابع نیاز  

ای  اجازه را بدهند تا با گفتمان مساتقل خاود باه روایات وارد     

 شوند.

نظرات  فاهی هیچ موضوع یکنواختی ندارد؛ از نقطهتاریخ ش

طرفای مورخاان سانتی، باا      شاود و ادعاای بای    مختلفی نقل می

شود. جانبداری در تاریخ شفاهی،  جانبداری راوی جایگزی  می

کاردن   بودن و هم به مۀناای طرفاداری   نشدنی هم به مۀنای تمام

یاان  کردن ب تواند بدون طرفداری است. تاریخ شفاهی هرگز نمی

شود؛ زیرا چندی  طرف در یک روایت وجود دارناد و پیشاین    

                                                           
35
 Historiography 

36
 Joseph Conrad’s Lord Jim, 
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نادرت   شخصی و باورهای آنها هرچه باشد، مورخان و منابع به

تقابل به مۀنای  -های مختلف  شوند. تقابل جانبداری همسو می

یکی از مواردی است که  -ستیز و تقابل به مۀنای همسوسازی 

 سازد. تاریخ شفاهی را جذاب می

 

نتیجه

شده در ایا  مقالاه، در بررسای آنچاه      براساس مطالب بیان

سازد، به  نگاری سنتی متمایز می نگاری شفاهی را از تاریخ تاریخ

 شود: موارد ذیل اشاره می

وقاایع بایش از خاود وقاایع     « مۀناای ». تاریخ شفاهی باه  1

 دهد. اهمیت می

. قابل اعتماد بودن منابع شفاهی متفاوت است؛ زیرا نه در 2

د آن با واقۀیت، بلکه در خروج آن از واقۀیات و در قالاب   پیون

 تخیل، نمادگرایی و آرزو است.

اند؛ با ایا    . منابع شفاهی، همانند دیگر منابع، فاقد عینیت3

، ماا را فقادان عینیات در مناابع     «نوشات  »تفاوت کاه قداسات   

 سازد.  نوشتاری غافل می

منابع « کلیه»لۀه اند؛ بنابرای ، مطا نشدنی . منابع شفاهی تمام4

 نگاری شفاهی غیرممک  است. در تاریخ

نگاااری شاافاهی، نخبگااان و   . جامۀاا  هاادف در تاااریخ 5

 سازان نیست؛ بلکه طبق  عوام است. تاریخ

. منابع شافاهی بارخالف اساناد نوشاتاری، روایات را باا       6

 کنند. درگیر می« ذهنیت»

. تاااریخ شاافاهی موضااوع ثااابتی ناادارد و از دیاادگاههای 7

 شود. لف نقل میمخت

طرفی ندارد و جانباداری   نگاری شفاهی، ادعای بی . تاریخ۸

 سازد. راوی را پنهان نمی
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 ناممک  باشد. آنهازمان  رخدادهایی که وقوع هم

آنچه در قالب کتاب، سند یاا  (:Transcript.نوشتار 2

 تبدیل شده باشد.حتی کتیبه، به مت  
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