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Abstract: Objective: The aim of this study is investigated the harms on the production of science with the 

approach of oral history from the perspective of experts in the field of oral history. Research Method / Approach: 

The present study was conducted using Delphi method using a researcher-made questionnaire. The statistical 

population includes 30 experts in the field of oral history who were selected by snowball sampling method, but 

only 17 people agreed to cooperate.  

Results: The analysis of the obtained data indicates that the lack of an academic position in the field of oral 

history in society, the lack of a purposeful principle on how to ask questions for information on oral history, the 

involvement of personal reasoning in interviews, the cost and time consuming nature of this process are among 

the most important challenges in producing science with an oral history approach from the point of view of 

experts in this field. These challenges and disadvantages cause damage in this area, such as the lack of uniformity 

in the work of oral historians, which leads to the loss of national capital, manpower time. Losing the opportunity 

to collect information from subjects due to old age; collecting incomplete or distorted data 
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دلفیمطالعۀ:شفاهیتاریخرویکردبامحتواتولیدشناسیآسیب
 فرشیدراضیه

،تهران،ایرانخوارزمیدانشگاهتربیتی،علوموروانشناسیدانشکده

 03/12/1399 پذیرش: تاریخ       14/07/1399 دریافت: تاریخ

چکیده
 تااریخ  باوز   نظارا    صاابب  دیدگاه از شفاهی تاریخ رویکرد با محتوا تولید بر واردشده های  آسیب بررسی پژوهش، این از هدف: هدف

 .است شفاهی

 نفر 30 شامل آماری جامعۀ. است شده انجام ساخته  محقق نامۀ  پرسش از استفاده با و دلفی روش به باضر پژوهش: پژوهش رویکرد/روش

 همکااری  باه  باضار  نفار  17 فقا   اما است؛ شده انتخاب برفی گلوله گیری نمونه روش به که است شفاهی تاریخ بوز  نظرا   صابب از

 .شدند

 هدفمند اصول نبود جامعه، در شفاهی تاریخ رشتۀ آکادمیک جایگاه نبود که است آ  از باکی آمده  دست  به های  داده تحلیل و تجزیه: ها  یافته

 غیار  مصااببه،  انجاام  در شخصای  اساتدلل  کارد    دخیال  شافاهی،  تاریخ دربار  اطالعات کسب برای ها  پرسش به پاسخ چگونگی دربار 

 و پرهزیناه  و شافاهی  تااریخ  باه  نسابت  دانشاگاهی  و پژوهشای  اجرایای،  مدیرا  دید نبود   مثبت مردم، برای شفاهی تاریخ بود   ملموس

 رود؛  مای  شامار  باه  باوزه  ایان  نظارا    صابب دیدگاه از شفاهی تاریخ رویکرد با محتوا تولید مهم های  چالش از فرآیند این گیربود   وقت

 باه  اساناد  جاز   را آنها گاهی و دانند  نمی استنادشدنی و اتکاپذیر را شفاهی تاریخ از آمده  دست  به های  داده پژوهشگرا ، از بسیاری همچنین

 تااریخ  کاار  نباود    دسات   یک قبیل از شود؛  می بوزه این در هایی  آسیب آمد  وجود به سبب خود معایب و ها  چالش این. آورند  نمی شمار

 دلیال   باه  هاا   ساوهه  از اطالعاات  آوری  جما   فرصات  داد  دست از انسانی، نیروی و وقت ملی، سرمایۀ رفتن بین از سبب که کارا   شفاهی

.شود  می شده  تحریف یا ناقص های  داده آوری  جم  و سن کهولت



 نظارا    صابب) دلفی فن شفاهی، تاریخ رویکرد با محتوا تولید شناسی  آسیب شفاهی، تاریخ های  چالش شفاهی، تاریخ کلیدی:هایواژه

(.شفاهی تاریخ

http://joralh.nlai.ir/
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مدخل

 آورى اطالعاات در   هاى جما   شیوه تاریخ شفاهی یکی از

 هااا و براساااس دیاادهرا  رویاادادهاى تاااریخی و تاااریخ اساات

 عملکارد فعاال  آ  ماجراهاا    و نااررا   هاى شاهدا  و شنیده

صاورت   این متو  تاریخى بتای در  .دکن شناسایی مى شرح و

(؛ همچنین 1386)ایمانی،  خصلتی گفتاری دارند شد ،  مکتوب

های پژوهش در بوز  تاریخ است  تاریخ شفاهی یکی از شیوه

و اساتفاده از آ  در بباات تااریخ وقااای  و رویادادهای تاااریخ    

تااریخ شافاهی    (1389)توکلی،  .سزایی دارد  معاصر، اهمیت به

دراصال، باا   پژوهی است کاه    رویکرد و روشی نوین در تاریخ

نگاری مدر    نگاری سنتی، توجه به تاریخ  عبور از مفهوم تاریخ

)کماری،   .و گذر از آ  به تاریخ اجتماعی به وجود آمده است

صورت مصاببه باا    معمول بهطور   بهکه )تاریخ شفاهی  (1394

یکای از  اسات(   فردی است کاه در آ  مااجرا براور داشاته    

های اطالعات   برای پرکرد  خألنگارا  ی است که تاریخیراهها

از آ  اسااتفاده  ی خااود )کااه در اسااناد موجااود اساات(تاااریخ

 ىاربا  هک دنتسه ىزکارم هلمجزا ىهافش خیرات زکارم .دننکمی

 نیاربانا ب ؛دنرب  یم هرهب هبباصم ماجنا زا ،فده نیا هب  دیسر

 هعومجم ىهدنامزاس و ىرادهگن ،ىروآ  مهارف زکارم نیا ۀفیرو

 .تسا اهنآ ىبایا زاب و هعاشا ا روظا نم  هب هدش  ماجنا ىاههبباصم

 ىهافش خیرات زکارم داوم نیرت  ىلصا و نیرت  مهم ،ىهافش دانسا

 ىماما ت هکا  تسا ا ىیاهمایپ لماب دانسا نیا .دور  یم رامش هب

 دننک  یم فشک ار دوخ یگنهرف ۀنیشیپ اهنآ کمک هب مدرم دابآ

 و ریذپاااکتا تاعااالطا هباا یبایتسااد یارباا یبوخاا ۀناایجنگ و

 .تسا یندشدانتسا

تاریخ شفاهی درزمینۀ تااریخ معاصار ایارا  بادا       تیاهم

تنهاایی پاساخگوی نیاااز     جهات اسات کاه منااب  مکتاوب باه      

اهمیات دیگار ایان     (1378)رسولی پاور،   .ا  نیست پژوهشگر

طلب است؛ یعنی باین افاراد غنای جامعاه و       است که مساوات

شاود؛ در باالی کاه      گونه تفاوتی قائال نمای    افراد ضعیف هیچ

)یراقای   .شاوند   اغلب، افراد ضاعیف جامعاه کمتار دیاده مای     

فرصات بیاا    تااریخ شافاهی    (1387اصفهانی و شاهرام نیاا،   

دهاد کاه خاارز از      یها را به کسانی م تجارب، نظرات و یافته

ساازگاری و تاوافقی    مناب  رسمی و نخبگاا  باوده و باا آنهاا     

کناد.    انداز دیگری را فراروی آیندگا  باز می  و چشم  اند  نداشته

شد  و رساند  صحبت افاراد    هدف اصلی تاریخ شفاهی، دیده

، 1998، 1)سنگساتر  .های اسناد تااریخی اسات   و تکمیل کمبود

گیارد؛ یعنای     از پاایین سرچشامه مای   شافاهی   خیتار (87ص 

هاای تااریخی    مربوط است به بسیاری از کسانی که در کتااب 

نیست و به روش سنتی صدای خاود را ازطریاق    اسمی از آنها 

رسانند؛ همچنین منبعی   تاریخ شفاهی به گوش پژوهشگرا  می

کند که به اسناد مکتاوب    جدید از تاریخ به مورخا  عرضه می

 (190، 1385)نیک نفا،،   .ها وابستگی ندارد وموجود در آرشی

هاایی    تاریخ شفاهی با وجود تمامی محاسن، معایب و کاساتی 

نیز دارد. تعدادی از پژوهشگرا  بوز  تااریخ شافاهی موانا ،    

کنناد:    مشکالت و معرالت تاریخ شفاهی را این گونه بیا  می

مشکل گفتمانی و فلسفی، معرالت فیزیکی و فیزیولاوهیکی،  

زده،   تماااد و نبااود اعتماااد، برااور تفکاار دولتاای و قاادرت اع

مالبظااات سیاساای، مالبظااات امنیتاای، مالبظااات فااردی و 

هاای ماور      گروهی، مالبظات اخالقی و رفتااری و نااتوانی  

(؛ میازا  توجاه مراکاز دانشاگاهی باه      1386شفاهی )بسینی، 

استفاده از تاریخ شافاهی، اساتناد باه منبا  تااریخ شافاهی در       

گاویی باا تااریخ شافاهی،       ها، بحا  تاداخل خااطره     پژوهش

تنیادگی تااریخ باا سیاسات، تارس و        نگری یا درهم  سویه  یک

نگرانی از ارهار بقایق تاریخی و مشکالت ساختاری در مرکز 

(؛ مشاکالت  1386آرشیوی تاریخ شفاهی )یوسفی و فروهار،  

بااود    هااای گوینااده، ناشاای   جساامی و اعتبارساانجی گفتااه 

هاا    شاد  مصااببه    ناده و مساۀلۀ عامیاناه و باازاری    کن  مصاببه

(؛ غلااوکرد  در بیااا  بادبااه،  1386)خسااروی و همکااارا ، 

بود  بار بافظاۀ فاردی و نباود مرکاز یاا         آزمایی، متکی  راستی

  1386)ربیمی کرمی،  .آرشیو ملی

و ایان  کاارا     به تفاوت در نگرش تااریخ شافاهی   توجه با

های تولید   ها و چالش  نکته که در هیچ پژوهشی معایب، کاستی

محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی به روش دلفای بررسای نشاده    

است، این پژوهش قصاد دارد باا اساتفاده از تجاارب تااریخ      

کارا  و با استفاده از روش دلفای باه اجمااعی درباار        شفاهی

حتوا در تاریخ شفاهی های تولید م  ها و چالش  معایب و کاستی

برساد و درنهایاات، راهکارهاایی باارای بهباود و کاسااتن ایاان    

 مشکالت و معرالت ارائه کند. 

                                                           
1
. Sangster, H.J 
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 شناسی تولید محتوا با رویکرد تااریخ شافاهی از     آسیب

 نظرا  چیست؟  دیدگاه صابب

هایی در بوز  تاریخ شفاهی انجام شده است کاه    پژوهش

 شود:  به برخی از آنها اشاره می

( در پژوهشای باه ناام ختارات خااطرات      1397) یتفرش

آزمایی   های تاریخ شفاهی، راستی  ها و فرصت  مروری بر چالش

و مساائل مارتب  باا     هاا   چالشاطالعات باصل از مصاببه و 

 صحت اطالعات مصاببه را بررسی کرده است.

( در پژوهشای باا   1396آباادی )   ابمدی و رضایی شاریف 

یخ شفاهی جنگ در ایرا  و ارائۀ شناسی تولید تار  هدف آسیب

الگااوی پیشاانهادی، فرآینااد تولیااد تاااریخ شاافاهی جنااگ در  

آرشیوهای جنگ ایرا  و برخی از آرشیوهای جها  را بررسای  

ها باکی از آ  اسات کاه آرشایوهای      اند. یافته  ای کرده  مقایسه

 جنگ در ایرا  به اصول آرشیوی توجه کافی ندارند.

ی، طرح تاریخ شفاهی ساازما   ( در پژوهش1396صالحی )

هاای خااص،     اسناد و کتابخانۀ ملی ایرا  را بررسی و ویژگای 

گیری ایان طارح را بیاا  کارده       ضرورت اجرا و مرابل شکل

 است.

( در پاژوهشی فواید توجه به مناب  شفاهی 1395هاشمی )

در تاااریخ معماااری و دسااتاوردهای ابتمااالی تاااریخ شاافاهی 

کارده اسات؛ همچناین اختالفااات    معمااری ایارا  را بررسای    

موجااود در بااوز  تاااریخ شاافاهی درخصااوص دو رویکاارد  

 متفاوت باصل از آ  را بیا  کرده است.

برخاای از »( پژوهشاای بااه نااام 1392) ترقاای یابوالحساان

درباار  نباود   « هاای آماوزش در تااریخ شافاهی ایارا        چالش

پذیرش و مقبولیت رسمی و علمای تااریخ شافاهی از طارف     

و مراکز علمی، نگاه از بال به پاایین و متسسافانه باا     دانشگاهها

بالتی از سر کبر و نخوت ناه همکااری و مشاارکت و اینکاه     

نویسای را    مدرسا  کارگاههای تاریخ شافاهی درعمال خااطره   

 دهند، انجام داده است.  جای تاریخ شفاهی آموزش می  به

شناسای    آسایب »( در همایشی باه ناام   1388سلیمی نمین )

تارین    تکیه بار اطالعاات فاردی را مهام    « نگاری انقالب  ختاری

کناد وقتای ایان      داناد و ارهاار مای     چالش تاریخ شافاهی مای  

اطالعات را سازمانی معتبر چاپ کند، ضربۀ سانگینی باه کاار    

کناد؛ زیارا کسای کاه روایات        نگار وارد می  پژوهشگرا  تاریخ

 ه دارد.کنند  کند، نقش تعیین  راوی دست اول را دریافت می

 ؛یشافاه  خیتاار »پژوهش خاود   در( 1386) ربماندوست

 اوکارده اسات.    یبررسا  را «دهایا و نبا دهایبا مناب ، ضرورت،

را ذکر کرده است که  یموارد یشفاه خیتار یها  مصاببه یبرا

به وجود خواهاد آماد کاه     یآنها مسائل نداد   انجامدر صورت 

 مصاببه، یبرا یاصل تیشخص مرتب  و درست انتخاب شامل

 مصااببه،  داشتن دست در و کننده  مصاببه عمل یآزاد داشتن

 ادآوریا  کاه  ییهاا   مکاا   در یاجتمااع  و یاسیس تیامن داشتن

 یشافاه  خیتاار  ۀو زما  و مکا  انجام مصاابب  است خاطرات

 .شود  یم

 یدهایا نبا و دهایا با » ناام  به اش  مقاله در( 1386) یعیسم

 یهاا   یژگا یو و  یشرا خصوصدر یمتالب ،«بانوا  با مصاببه

 یهاا   یژگا یو شاامل  هاا   یژگا یو نیا . ااسات  کارده  ا یب بانوا 

 اتیخصوصا  ،یفرهنگا   یشارا  ،یاجتمااع  عوامال  ،یتیشخص

در  هاا   یژگا یو نیا ا کاه  است یتیمح راتیسبو ت یکیولوهیزیف

 .دارد یپررنگ اریمصاببه با بانوا  نقش بس

 یشافاه  خیتار »نام  هخود ب کتاب در( 1385) یآباد  بسن

 را یشافاه  خیتار شرفتیپ در موجودو موان   عوامل «را یدر ا

شافاهی در ایارا ،    خیتاار  نوپاابود   :کناد   یما  ا یا ب گوناه   نیا

نداشتن مراکز آموزشی با تااریخ شافاهی، نباود متاولی،       ارتباط

 بود  تاریخ شفاهی.  بود  این برفه و ناشناخته  پرهزینه

مسااائل »( در پژوهشاای بااه نااام 1385ی )خاکسااتر یآذر

نباود  راه و روش    ، یکساا  «اساسی در تااریخ شافاهی ایارا    

های خود، وجودنداشاتن    تاریخ شفاهی در بررسیپژوهشگرا  

اسناد کافی دربار  برخی از موضوعات، در نظر گرفتن تماامی  

اقشار جامعه نه فق  رجال و بزرگا ، ترس از به ختر افتااد   

بستگا  که موجاب کتماا  بسایاری از بقاایق و      جا  خود یا

شااونده،    کننااده، مصاااببه   مسااائلی درخصااوص مصاااببه  

شاود را   هاا و ... مای    سونگری، دخل و تصرف در مصاببه  یک

 بیا  کرده است.

شاده، یکدساتی و توافاق      هاای انجاام    با توجه به پاژوهش 

نظری در باین پژوهشاگرا  مشااهده نشاده اسات؛ همچناین       

 های تولید  ها و چالش  هیچ پژوهشی، معایب، کاستی تاکنو  در

محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی به روش دلفای بررسای نشاده    

در این  کارا ،  با توجه به تفاوت در نگرش تاریخ شفاهیاست. 
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نظارا  را جویاا     پژوهش برآنیم تا به روش دلفی نظر صاابب 

و تحلیال  ها و معایب را بپرسیم و بعد از تجزیه   شویم، چالش

های واردشده به بوز  تاریخ شفاهی را شناسایی   ها، آسیب  داده

کنیم و درانتها، راهکارهایی برای بهبود وضعیت تاریخ شفاهی 

شناسای    آسایب ارائه دهیم؛ از این رو پاژوهش باضار درباار     

نظارا     تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی از دیدگاه صاابب 

 صورت گرفته است.دلفی بوز  تاریخ شفاهی، به روش 

 

پژوهشروش

 یهاا  روش  زمار  در کاه  یدلفا  فان  از پژوهش نیا در 

 یروشا  ایا  کارد یرو ،یاستفاده شده است. دلف ،قرار دارد یفیک

 کارشناساا  از  یگروهاستخراز نظر  یبرا پژوهشمند در  نظام

 قیا ازطر یگروه اجماع به د یرس ای یپرسش ای موضوع  دربار

 ینااام  گاام بفاا  بااا یا نامااه  پرسااش یروناادها یساار کیاا

 .اساات پناال یاعرااا بااه نظرهااا بااازخورد و دهناادگا  پاسااخ

 و ندارد وجود اجماع یبرا یاستاندارد ستح (1388 ،ی)ابمد

 جینتاا  در. هستند فیضع اجماع داد   نشا  در متالعات یبعر

 ،درصد 100تا  51 ،از ستح اجماع یمتفاوت  محدود متالعات،

  گرپژوهشا  مصااببه،  در (2006 ،1)لنادتا  .گزارش شده است

 قیتشاو  ییگاو   پاسخ به دهندگا   پاسخ که کند جادیا یجو دیبا

 نیدر نظر گرفته شود ا دیدر مصاببه با که یمهم ۀنکت و شوند

 شاوندگا    مصااببه  از شاده   دهیپرسا  یها پرسشاست که تمام 

 زیا ن دهنادگا    پاساخ   ۀهما  یبارا   یشارا  و باشاد  کسا ی دیبا

 اد،یا ز یریپاذ   انعتااف  تیا قابل لیا دل  باشد. مصاببه به کسا ی

شاد.   انجام نوبتپژوهش در دو  نیا .است تیاهم بائز اریبس

نخست که بدود یک ساعت باه طاول انجامیاد، باا      نوبتدر 

ساختاریافته کاه از قبال طرابای      استفاده از مصاببۀ عمیق نیمه

هاای   ز، نظارات و ایاده  هاای باا   شده بود و باا کماک پرساش   

هاا پرسایده شاد.      ها و چالش  کارشناسا  دربار  معایب، کاستی

هاای   منظاور اساتنتاز داده    هاا، باه   ساازی مصااببه   بعد از پیاده

آمده در تحلیل محتوای کیفی، متن مصاببه به دفعاات    دست  به

توس  پژوهشگرا  بازخوانی و مفاهیم با استفاده از فن تحلیل 

بندی شد. در ایان روش باا باه کاار بارد        طبقهمحتوای کیفی 

هاای پیشاین یاا مباانی نظاری،       های موجود یا پاژوهش  نظریه

                                                           
1
 . Landeta. J. 

بندی را با شناسایی متغیرهاا یاا     کار خود برای طبقه  پژوهشگر

کند. پ، از پاساخ کارشناساا  باه ایان       مفاهیم اصلی آغاز می

تااریخ شافاهی ازنظار شاما      هاای   کاساتی معایب و ها )  پرسش

هایی را بارای مراکاز تااریخ     این معایب چه چالشو  چیست؟

و تحلیل    های آنها تجزیه  پاسخ( وجود آورده است؟ه شفاهی ب

صااورت   هااایی تباادیل شااد کااه در نوباات دوم بااه و بااه گویااه

نامه در اختیار کارشناسا  قرار گرفت و از آنها خواساته    پرسش

یاا نداشاتن خاود را درخصاوص ایان       داشاتن   شد که موافقت

(. ساعت بود  ها اعالم کنند )مدت زما  مصاببه بدود نیم  گویه

های کارشناساا  درباار     و تحلیل پاسخ باصل از تجزیه  جینتا

گویاه   8گویه و دربار  پرسش دوم تنها در  23پرسش اول در 

درصاد   70هایی که در نوبات دوم بایش از     خالصه شد. گویه

ناسا  را به دست آورد، معایبی در نظر گرفته شاد  اجماع کارش

هایی به باوز  تااریخ شافاهی      که سبب به وجود آمد  آسیب

نکارد     های ایان پاژوهش باه همکااری      شود. از محدویت  می

 شود.  تعدادی از کارشناسا  این بوزه اشاره می

 

جامعۀپژوهشونمونۀآماری

  باوز   نظارا  و کارشناساا   جامعۀ پژوهش شامل صابب

تاریخ شفاهی بود؛ هم کارشناسا  دانشگاهی و اعرای هیۀات  

پردازی هساتند   علمی که در دانشگاهها دربال متالعه و نظریه

صاورت    و هم کارشناسا  عملی که در مراکز تاریخ شفاهی باه 

عملی با تاریخ شفاهی در ارتباط هستند. یکای از راهبردهاای   

گیاری گلولاه برفای     های کیفی، نموناه  گیری در پژوهش نمونه

شاود کاه     است. در این روش از هریک از افاراد خواساته مای   

 نفار  30نظرا  این رشته را معرفای کنناد. درمجماوع،     صابب

 ،وقات مصااببه   گرفتنو بعد از صحبت با آنها شناسایی شد و 

نفار   7شدند که در این میاا   باضر به همکاری  نفر  17تعداد 

ناد و درزمیناۀ تااریخ شافاهی     از آنها هیۀت علمی دانشگاه بود

نفاار از  10هااایی انجااام داده بودنااد و    متالعااات و پااژوهش

سال سابقۀ فعالیات   15افرادی بودند که بیش از  نظرا  صابب

 در بوز  تاریخ شفاهی در مؤسسات را داشتند.

 

هایپژوهشیافته
شناسای تولیاد     داد  به پرسش پژوهش )آسیب  ی جواببرا
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نظرا ( ابتادا،    تاریخ شفاهی از دیدگاه صاببمحتوا با رویکرد 

هاای تااریخ     نظارا  درخصاوص معایاب و کاساتی      از صابب

هاای    های آ  پرسیده شاد تاا باا تحلیال داده      شفاهی و چالش

ها، به پرساش پاژوهش پاساخ داده      آمده از این پرسش  دست  به

های نخبگا ، نکاتی وجود داشت که  یافته شود. در میا  تمامی

 تفا ای  اها ۀ افراد نیز با آ  موافق بودند؛ ولی نکااتی در آ  بقی

 مود یرسا  رد لیا لد نیما ه هب ؛دوب درف هب رصحنم هک دش  یم

 رظا ن و یبا ارط هما ان  شسرپ تروص  هب اه  هیوگ ،یفلد ۀبباصم

 هبباصم رد هدننک  تکرش  اگبخن رگید تارظن  رابرد   اگبخن

 و دوبا  مهبما  تالما ج یرا عب اریا ز  رگشا هوژپ .دش هدیسرپ

 زیا ن یتاحیضا وت ،هدرکا   ایا ب ار هلمج  آ هبخن درف هک  یماگنه

 دیاب لیلد نیمه هب ؛تسا هداد هئارا هلمج  آ  دش  نشور یارب

 هک تسا تروص نیا رد ؛دش  یم هداد دارفا یارب تاحیضوت  آ

  آ  رابا رد ار دوخا  رظن هبخن درف  آ ،ماهبا  دش  نشور زا دعب

هاای    تماامی داده  .تسا هدرک  ایب درف هب رصحنم ۀتکن ای هلمج

جادول   در Eآمده در جدول زیار آورده شاده اسات.      دست  به

 نظرا  است.  دهند  صابب  نشا 

  تاریخ شفاهی ازنظر شما چیست؟ های  کاستیمعایب و 

 

 هایتاریخشفاهینظراندرخصوصمعایبوکاستیپاسخنهاییصاحب.1جدول

 پرسش اول نظرا  موافق  صابب

E15,E13,E12,E9,E8,E7,E6,E5,E4,E3,E1 بربود   هزینه 

E17,E16,E12,E11,E9,E8,E7,E6, E3,E2,E1 گیربود   وقت 

E16,E15,E13,E12,E10,E9,E8,E7,E6,E5,E4,E3,E2,E1 استانداردهای جهانینشد    رعایت 

E17,E15,E13,E12,E9,E8,E7,E5,E4,E3,E1 زدگی در ورود نیروهای غیر متخصص در این عرصه  عوام 

E10,E8,E15,E13,E17,E4,E3,E2 کننده  نبود اعتماد به مصاببه 

E17,E16,E15,E13,E12,E8,E6,E2 بود  تاریخ شفاهی  بکومتی 

E15,E13,E6 کرد   ها برای صحبت  بود  پیداکرد  سوهه  سخت 

E17,E16,E14,E13,E11,E10,E9,E7,E6,E5,E3,E2,E1 بود  تاریخ شفاهی برای مردم  غیر ملموس 

E17,E16,E15,E14,E12,E10,E8,E7,E5,E4,E3,E2 
کرد  مناب    محوری و سیاسی  داشتن، منیت  شد  عواطف و ابساسات، تعصب  دخیل

 ها در جهت خاص  مندی داده  و جهت

E17,E8,E5,E2 .شواهد تاریخ شفاهی را نباید در جایگاه سند استفاده کرد 

E17,E16,E15,E13,E12,E10,E9,E8,E7,E5,E4,E2 آزمایی انجام شود.  در کنار تاریخ شفاهی باید پژوهش انجام داد تا راست 

E17,E16,E15,E14,E13 

,E12,E11,E10,E9,E8,E7,E5,E4,E2 
 نداد  بافظۀ افراد  یاری

E17,E16,E15,E14,E13,E11,E9,E6,E5,E3,E1 نبود  دید مدیرا  اجرایی، پژوهشی و دانشگاهی نسبت به تاریخ شفاهی  مثبت 
E17,E16,E15,E12,E8,E5,E4 بود  کارها  موازی 

E17,E16,E15,E14,E11,E4,E3,E2,E1 بود  کارها  ناقص 

E17,E15,E12,E10  گر  مصاببهنحو  گویش لحن در ارتباط بین راوی و 

E17,E15,E13,E12,E11,E10,E6 شود.  سال بر می 100بود  دامنۀ تاریخ شفاهی که به   کرد  به کوتاه  توجه 

E17,E15,E12,E5,E4 ها  یکنواختی مصاببه 

E17,E15,E13,E12,E9 شود.  نقدکرد  مغرضانۀ افراد در تاریخ شفاهی که سبب نارابتی آنها می 

E17,E15,E13,E3 ختر تحریف تاریخ 

E15,E14,E13,E12,E10,E9,E7,E6,E5,E4,E3,E2 گرفتن نقش دیگرا   کرد  نقش راوی و نادیده  برجسته 

E15,E12,E8 ها  گر در مصاببه  کرد  نقش مصاببه  برجسته 

E17,E13,E12 
اسناد ها و ایرادات واردشده به تاریخ شفاهی به مثابۀ دیگر   بود  نقص  یکسا 

 تاریخی

 



 
 1400 سال ،1 شماره ،1 دوره جدید، دوره، شفاهی تاریخ های پژوهش  18

 

از نوبات دوم دلفای بااکی از ایان      آماده   دست  به یها  داده

نظرا  این باوزه دیادگاههای     مسۀله است که در میا  صابب

بسیار متفاوتی وجود دارد و در میاا  آنهاا ناوعی ناهمااهنگی     

وب کنند  تااریخ مکتا    شود. اینکه تاریخ شفاهی تکمیل  دیده می

است، اصلی بدیهی اسات و باا کماک آ  فرصاتی در اختیاار      

در آ  واقعه براور داشاتند، اماا قادرت نگاارش      افرادی که 

هاایی    در این میا ، معایب و چاالش  شود.  ندارند، قرار داده می

آماده کاه     دسات   های به خورد. معایب و کاستی  نیز به چشم می

نظار    کادیگر هام  نظرا  تاریخ شافاهی باا ی    دربار  آنها صابب

نشاد     رعایات ، گیرباود    ، وقات برباود    بودند، شاامل: هزیناه  

زدگاای در ورود نیروهااای غیاار   عااوام، اسااتانداردهای جهااانی

بود  تاریخ شفاهی برای   غیر ملموس، متخصص در این عرصه

داشااتن،   شااد  عواطااف و ابساسااات، تعصااب  مااردم، دخیاال

هاا در    منادی داده   کرد  منااب  و جهات    محوری و سیاسی  منیت

نبود  دید مدیرا    نداد  بافظۀ افراد، مثبت  جهت خاص، یاری

اجرایاای، پژوهشاای و دانشااگاهی نساابت بااه تاااریخ شاافاهی، 

گارفتن نقاش دیگارا  و      کارد  نقاش راوی و نادیاده     برجسته

های تاریخ شفاهی )یک اصال تلقای     آزمایی در پژوهش  راستی

رعایت نشود، دیگر قابلیت  شود؛ زیرا هنگامی که این اصل  می

استفاده در جایگاه ساند یاا دساتاوردهای تااریخی را نادارد(      

 شود.    می

ه هایی را برای مراکز تاریخ شفاهی ب این معایب چه چالش

 وجود آورده است؟

 

وجودآمدههایبهنظراندرخصوصچالش.پاسخنهاییصاحب2جدول

 پرسش دوم موافق نظرا   صابب

E16,E15,E13,E12,E11,E10,E9,E8,E5,E2,E1 
کاهش کیفیت علمی تولیدات مراکز و نبود اقبال عمومی نسبت به این نوع آبار باع  ایجاد 

 شود.  شک و تردید در صحت و سقم این اطالعات می

E15,E13,E12,E11,E9,E8,E7,E6,E5,E4,E3,E2,E1 بود  آ   سختی کار و پرهزینه 

E17,E16,E15,E14,E13,E11,E10,E8,E6,E5,E3,E1 شده توس  تاریخ شفاهی  های انجام  نبود  استناد پژوهش  پذیرفتنی 

E12 کند.  بار اتفاق افتاده است و راوی از دیدگاه خود بررسی می  بوادث در تاریخ یک 

E17,E16,E15,E13,E11,E9,E8,E6,E5,E3,E2 
بر   کند؛ یعنی عالوه  استدلل شخصی خود را نیز در این روایت دخیل میکننده   فرد مصاببه

 کننده نیز در روایت دخیل است.  تفکرات شخصی راوی، تفکر شخصی مصاببه

E16,E15,E14,E13,E12,E10,E8,E6,E4,E3,E1 
نداشتن یک اصول هدفمند دربار  چگونگی کسب اطالعات تاریخ شفاهی از طرف 

 کنندگا   مصاببه

E16,E15,E14,E13,E12,E11,E10,E9,E7,E5,E2,E1 دوربود  فرای دانشگاهی سنتی از رویکرد تاریخ شفاهی 

E13,E6,E2,E1 بود  تولیدات  نبود اقبال عمومی نسبت به این دسته آبار و وجود شائبۀ ستحی و غیر علمی 

 

از نوبت اول دلفی باکی از آ  است  آمده  دست  به یها  داده

های تاریخ شفاهی، نباود    از فعالیت وجودآمده  های به  که چالش

کرد  موضاوع از    جانبه نگاه  اقبال عمومی به این نوع آبار و یک

ها،   شد، در نوبت دوم، این چالش  دیدگاه راوی را نیز شامل می

معایب به  موافقت همگا  را کسب نکرد و تنها تعدادی از این

نظرا  با آ  موافاق بودناد(     توافق جمعی رسید )بیشتر صابب

باود     بود  آ ، دخیل  ها شامل: سختی کار و پرهزینه  این چالش

کننده، کاهش کیفیت علمی تولیدات،   تفکرات شخصی مصاببه

 نباود    نداشتن جایگاه آکادمیک این رشته در جامعه، پاذیرفتنی 

ها، نبود یاک اصاول هدفمناد درباار      گونه دستاورد  ایناستناد 

گاارفتن   چگااونگی کسااب اطالعااات تاااریخ شاافاهی و فاصااله

شاده    های انجاام   دانشگاهها از روش و مکانیسم علمی پژوهش

 شود.  توس  تاریخ شفاهی می

 

نتیجه
نیز مانند هار پاژوهش دیگاری باا هادف و       پاژوهش نیا

منظور رسید  به آ  هدف و بل مسۀله   آغاز شد و به ای  مسۀله

فرآیندی را طی کرد. هدف اصلی از پژوهش باضار، بررسای   

شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شافاهی از دیادگاه     آسیب

نظارا  باود. بارای رساید  باه ایان هادف ابتادا، باا            صابب
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هااای  ی روش تجزیااه و تحلیاال کیفاای روی یافتااهکااارگیر  بااه

آمده در تکنیاک دلفای، بررسای دقیاق و عمیاق روی        دست  به

ایان  های تااریخ شافاهی صاورت گرفات.      مشکالت و چالش

پژوهش در دو نوبت انجام شد. در نوبت نخست با استفاده از 

هاا اطالعاات     ها و چاالش   مصاببۀ عمیق دربار  معایب،کاستی

در نوباات دوم از آنهااا خواسااته شااد کااه    آوری شااد.  جماا 

هاا را اعاالم     داشتن یا نداشتن خود درباار  ایان گویاه     موافقت

هااای  و تحلیاال پاسااخ کننااد. در نوباات دوم باصاال تجزیااه  

 8گویه و پرساش دوم تنهاا در    23کارشناسا  پرسش اول در 

نظارا  و   گویه خالصه شاد. جامعاۀ پاژوهش شاامل صاابب     

باضار    نفر 17تعداد  فاهی بود، تنهاکارشناسا  بوز  تاریخ ش

صورت گلولاه برفای باود.      گیری به و نمونه شدندبه همکاری 

شناسی تولید   یافتن به پاسخ پرسش پژوهش )آسیب  برای دست

نظرا ( ابتادا،    محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی از دیدگاه صابب

های تااریخ شافاهی و     نظرا  دربار  معایب و کاستی  از صابب

آمده از   ستد  های به  های آ  پرسیده شد تا با تحلیل داده  چالش

 ها بتوا  به پرسش پژوهش پاسخ داد.  این پرسش

محتااوا بااا رویکاارد تاااریخ شاافاهی از دیاادگاه      دیااتول

نظرا  شامل ماوانعی اسات کاه ساد راه پژوهشاگرا         صابب

گیربااود    باار و وقاات  ایاان مواناا ، هزینااهشااود. ازجملااۀ   ماای

های تاریخ شفاهی است که این نتیجه با نتیجۀ پژوهش   فعالیت

نکرد  استانداردهای   ( متابقت دارد، رعایت1385آبادی )  سنب

زدگی در ورود نیروهای غیر متخصاص در ایان     عوامو  جهانی

( 1392که با نتیجاۀ پاژوهش ابوالحسانی ترقای )     عرصه است

بود  تااریخ شافاهی بارای ماردم       غیر ملموسهماهنگی دارد، 

رسایده   آبادی نیز در پژوهش خود به این نتیجه  است که بسن

داشااتن،   شااد  عواطااف و ابساسااات، تعصااب  اساات. دخیاال

هاا در    منادی داده   کرد  منااب  و جهات    محوری و سیاسی  منیت

آماده در پاژوهش     دسات   است کاه باا نتاایج باه     جهت خاص

نداد  بافظۀ افراد   ( متابقت دارد و یاری1386ربماندوست )

گاهی نباود  دیاد مادیرا  اجرایای، پژوهشای و دانشا        و مثبت

آماده در    دسات   نسبت به تاریخ شفاهی است کاه باا نتاایج باه    

آبااادی هماهنااگ اساات.   پااژوهش ابوالحساانی ترقاای و بساان

های تاریخ شفاهی، یک اصال تلقای     آزمایی در پژوهش  راستی

شود؛ زیرا هنگامی که این اصل رعایت نشاود، دیگار آنهاا      می

موضاوع باا    قابلیت استفاده در جایگاه سند را ندارند کاه ایان  

موانا ،   گار ید از. ( نیاز متابقات دارد  1397پژوهش تفرشای) 

کننده است کاه باا نتاایج      بود  تفکرات شخصی مصاببه  دخیل

(، آذری 1388آمااده از پااژوهش ساالیمی نمااین )    دساات  بااه

( متابقاات دارد؛ 1386( و ربماندوساات )1385خاکسااتری )

 همچنین وجودنداشتن جایگاه آکادمیاک بارای ایان رشاته در    

جامعه و نبود اصول هدفمند دربار  چگونگی کسب اطالعاات  

گارفتن دانشاگاهها از     طور فاصله  دربار  تاریخ شفاهی و همین

هاایی    شده از چالش  های انجام  روش و مکانیسم علمی پژوهش

و آذری ( 1392)است که با نتیجۀ پاژوهش ابوالحسانی ترقای    

 ( متابقت دارد.1385خاکستری )

در  ییها  بیآس آمد  وجود به سبب بیو معا ها  چالش نیا

از  یبه برخا  یقبل یها  پژوهششده است.  یشفاه خیتار  بوز

 در وجودآمده  بهمهم  یها  بیآس از. اند  کرده اشاره ها  بیآس نیا

و  کیا آکادم گااه یجا نداشاتن وجود ازکه  یشفاه خیتار  بوز

 اسات،  گرفتاه  نشاۀت  جامعاه  در رشاته  نیا ا یبرا یدانشگاه

 نبااود ،یشاافاه خیاز تااار کسااا یوابااد و  فیاانداشااتن تعر

 (1385 ،یخاکستر یآذر) کارا   یشفاه خیتار کار در یکدستی

 یشافاه  خیتاار  یانجاام کارهاا   یوابد برا یاستانداردو نبود 

بدانناد و   نظر  صاببخود را  یافراد استاست که سبب شده 

 باا  را یشافاه  خیتاار  یگااه  یبتا  و کنند رفتار دلخواه طور  به

مر ممکن است سابب از باین   ا نی. ارندیبگاشتباه  ییگو  خاطره

رفتن سرمایۀ ملی، وقت و نیروی انسانی شود. با توجه به ایان  

های تاریخ شفاهی، کهولت سان دارناد و     نکته که بیشتر سوهه

ممکن اسات ایان فرصات دیگار باه دسات نیایاد، نبایاد در         

؛ زیارا ساابب  هااا نقصای وجااود داشاته باشااد    آوری داده  جما  

کاار بایاد از     شود و اطالعااتی کاه تااریخ شافاهی      پشیمانی می

طاور درسات و کامال کساب       شونده دریافت کند، باه   مصاببه

گر   بود  مصاببه  نشود. در بعری شرای  نیز ممکن است ناشی

آمده شود. اگر در این بوزه   دست  های به  سبب تحریف در داده

دیگر، آموزش توس  کارشناساا   های آموزشی   نیز مانند بوزه

صاورت    گرفت، امکا  استفاده از این دستاوردها به  صورت می

مدرسا  کارگاههای تااریخ شافاهی   تر وجود داشت و   منسجم

جااای تاااریخ شاافاهی آمااوزش   نویساای را بااه  درعماال خاااطره

نویسای    خااطره آماوزش   (1392)ابوالحسنی ترقی،  .دادند  نمی
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ربۀ سانگینی باه کاار پژوهشاگرا      جای تااریخ شافاهی ضا     به

کند؛ زیرا کسی که روایت راوی دسات اول    نگار وارد می  تاریخ

کنناده دارد )سالیمی نماین،      کناد، نقشای تعیاین     را دریافت می

همچنین نداشتن متولی در بوز  تاریخ شفاهی ممکن  (؛1388

کاری شود که همین امر نیز سابب از باین     است موجب موازی

 (1385آبادی،   )بسن .شود  ملی میرفتن سرمایۀ 

هاای موجاود در باوز  تااریخ       معایب و کاساتی  وجود با

پیشانهادات و راهکارهاایی    آ  برای بهبودیافتن روناد شفاهی، 

کااارگیری اسااتانداردهای   . شااناخت و بااه1شااود:   ارائااه ماای

هااای تاااریخ شاافاهی در  المللاای در رونااد اجاارای طاارح  بااین

اساای، فرهنگاای، اقتصااادی و هااای مختلااف تاااریخ سی بااوزه

المللی سبب ایجاد و   اجتماعی؛ زیرا شناخت استانداردهای بین

شود؛ همچناین ایان امار      کارگیری تعدادی قواعد یکسا  می  به

شاود و از    هاای تااریخ شافاهی مای      سبب یکدستی در فعالیت

های نااقص و تحریاف     آوری داده  هدررفتن سرمایۀ ملی، جم 

. واردشد  تاریخ شفاهی در جایگاه 2کند؛   تاریخ جلوگیری می

پردازی آ ؛ چو  ایان امار     رشتۀ تخصصی در دانشگاه و نظریه

ای این بوزه و پیشرفت بایش    سبب آموزش آکادمیک و برفه

. آماوزش افاراد کارشاناس درزمیناۀ     3از پیش آ  خواهد شد؛ 

های خاص برای مرابل مختلف تاریخ شافاهی؛ زیارا    موضوع

هاای    صورت تخصصی درباار  بخاش    ها به  وزشهنگامی که آم

تار و    ای  هاا برفاه    مختلف تاریخ شفاهی باشاد، ایان آماوزش   

. توجه بیشتر به کیفیت نسبت به کمیت؛ 4تر خواهد بود؛   کامل

شده توس  کارشناسا  این   های ارائه  بود  آموزش  چو  اصولی

شاود؛    های این بوزه می  ترشد  فعالیت  بوزه خود سبب کیفی

های خصوصی برای واردشد  به بیتاۀ   داد  به بخش  . اجازه5

بربود  بوز  تاریخ شفاهی، تاسمین    دلیل هزینه  تاریخ شفاهی. به

هزینه و بودجۀ آ  برای بعری از مؤسسات سخت اسات؛ باه   

هاای    های خصوصی با پرداخت هزینۀ پروهه  همین دلیل بخش

 کاهند.  تاریخ شفاهی از مشکالت آ  می

 

منابع
(. 1396آباادی، ساعید )    ابمدی، فاطمه؛ رضایی شاریف  -

متالعۀ تتبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایارا   

شناسی تولید تاریخ شفاهی   و جها  ازمنظر فرآیند تولید، آسیب

دوفصالنامۀ تااریخ   . جنگ در ایرا  و ارائۀ الگوی پیشنهادی -

 .44-74(: 5) 1شفاهی، 

 تاریخ روش در مصاببه (. ماهیت1386) نفیسه ایمانى، -

 شناساااى.  انساااا  باااا آ  ارتبااااط و شااافاهى

http://anthropology.ir/node/2059،  1393دی  15بازیابی. 

مساائل اساسای در    (.1385)غالمرضا  ی،آذری خاکستر -

هاای منتشرشاده و     شرویکرد به پاژوه  تاریخ شفاهی ایرا  )با

نخساتین هماایش   مشهد(،  1320طرح تاریخ شفاهی شهریور 
ملای   ۀ، تهارا ، ساازما  اساناد و کتابخانا    تاریخ شفاهی ایارا  

https://www.civilica.com/Paper-جمهوری اسالمی ایارا ،  

ORALHISTORY01_010.html-ORALHISTORY01 ،

 .1398تیر  15بازیابی در 

هاای    (. برخی از چاالش 1392ابوالحسنی ترقی، مهدی ) -

 .118، یشفاه یختار نامۀ  هفتهآموزش در تاریخ شفاهی ایرا . 

(. ختاارات خاااطرات مااروری باار 1397تفرشاای، مجیااد )

دوفصالنامۀ تااریخ   هاای تااریخ شافاهی.      هاا و فرصات    چالش

 .98-109(: 1) 4، شفاهی

 تااریخ  شناسای   روش و رویکردها(. 1389)توکلی، فائزه  -

 .13 ،شافاهی  تااریخ  نامۀ  هفته. تاریخی یها پژوهش در شفاهی
-http://www.oral

history.ir/show.php?page=post&id=1160، شااده   بازیااابی

 .1397در مرداد 

 .ایارا   در شافاهی  تاریخ.(1385ابوالفرل ) آبادی،  بسن -

 ناداسا  مرکاز  وهاا   موزه وها  کتابخانه سازما  مشهد: انتشارات

 .74رضوی،  قدس

آبااادی، رضااا؛ امیریااا ، عاطفااه   خسااروی، ساامیرا؛ تاااز -

(. اهمیت تاریخ شفاهی در متالعات تاریخی و جایگااه  1386)

تاریخ شفاهی دفاع مقدس، مجموعه نگاری ایرا .   آ  در تاریخ
. های همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت دفاع مقدس  مقاله

 کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایرا .تهرا : سازما  اسناد و 

(. تاریخ شفاهی؛ ضرورت، 1386مجتبی ) ربماندوست، -

مجموعاه مقاالت چهاارمین نشسات     . مناب ، بایدها و نبایدها
، تهرا : شرکت انتشاارات  تخصصی مصاببه در تاریخ شفاهی

 سور  مهر.

(. تاریخ شفاهی: محاسان و  1386ربیمی کرمی، زهرا ) -

http://anthropology.ir/node/2059
https://www.civilica.com/Paper-ORALHISTORY01-ORALHISTORY01_010.html
https://www.civilica.com/Paper-ORALHISTORY01-ORALHISTORY01_010.html
https://www.civilica.com/Paper-ORALHISTORY01-ORALHISTORY01_010.html
http://www.oral-history.ir/show.php?page=post&id=1160
http://www.oral-history.ir/show.php?page=post&id=1160
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های همایش   اهی دفاع مقدس، مجموعه مقالهتاریخ شفمعایب. 

. تهارا : ساازما    ملی تاریخ شفاهی با محوریت دفااع مقادس  

 اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایرا .

 یراگا نتااریخ  بر مروری .(1378پور، مرتری ) رسولی -

 رصا اعم خیرات ۀمانلصف .یهافش خیرات هب هجوت موزل و رصاعم

 .78-99 :(45) 12 ، اریا

(. بایاادها و نبایاادهای 1386السااادات )  ساامیعی، شااکوه -

مجموعه مقالت چهارمین نشست تخصصی . مصاببه با بانوا 

 ، تهرا : شرکت انتشارات سور  مهر.مصاببه در تاریخ شفاهی

(. تاریخ شفاهی ساازما  اساناد و   1396صالحی، پیمانه ) -

 ها.  ها و ضرورت  ویژگی کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایرا ؛

 .326-341 (:2) 3دوفصلنامه،  شفاهی، تاریخ

 در گفتارهاایی ) یااد  پرساما  (. 1394کمری، علیرضاا )  -
 دفااع  و جبهاه  و جناگ  نویسای   خااطره  و نگااری   خاطره باب

 . تهرا : صریر.(مقدس

. شافاهی  تااریخ  ناماۀ    شایوه  .(1385شاقیقه )  نف،، نیک -

 .  22-43(: 4) 64 ،اسناد گنجینۀ فصلنامۀ

(. تسملی در امکاا  و فایاد  تااریخ    1395هاشمی، میترا ) -

 2. دوفصالنامه  شفاهی، تاریخشفاهی در تاریخ معماری ایرا . 

(4 :)79-60 . 

شناسی مصاببه در   (. آسیب1386یابسینی، سید قاسم ) -

 نشساات چهااارمین مقااالت مجموعااهتاااریخ شاافاهی ایاارا . 

، تهرا : شرکت انتشاارات  شفاهی تاریخ در مصاببه تخصصی

 سور  مهر.

( 1387) امیرمساعود  نیاا،  شهرام اصفهانی، سعیده؛ یراقی -

 و اسااناد سااازما  در)شاافاهی  تاااریخ طاارح تجربااۀ  گاازارش

 .34-46(: 1) 69 ،اسناد گنجینۀ  فصلنامۀ (.ایرا  ملی کتابخانۀ 

شناسای    (. آسایب 1386یوسفی، سکینه؛ فروهار، رقیاه )   -

تااریخ  کاارگیری تااریخ شافاهی در تحقیقاات دانشاگاهی.        به

های هماایش ملای تااریخ      شفاهی دفاع مقدس، مجموعه مقاله
. تهارا : ساازما  اساناد و    شفاهی با محوریات دفااع مقادس   

 کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایرا .  
- Landeta, J. Current (2006). validity of the 

Delphi mwthod in social science. 

Technological Forecasting and Social 

change, 73 (5), 82-467.  
- Sangster, H. J. (1998). Telling our stories: 

Feminist debates and the use of oral 

history, in the oral history reader. London: 

Routledge, 88-100. 
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