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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
Key Words: Oral history, the challenges of oral history, the pathology of the production of science with the
approach of oral history, the art of Delphi.
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 چکیده
 بررسی آسیب های واردشده بر تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی از دیدگاه صاابب نظارا باوز تااریخ، هدف از این پژوهش:هدف
.شفاهی است
 نفر30  جامعۀ آماری شامل. پژوهش باضر به روش دلفی و با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته انجام شده است:رویکرد پژوهش/روش
 نفار باضار باه همکااری17 از صابب نظرا بوز تاریخ شفاهی است که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده است؛ اما فقا
.شدند
 نبود اصول هدفمند، تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده باکی از آ است که نبود جایگاه آکادمیک رشتۀ تاریخ شفاهی در جامعه:یافتهها
 غیار، دخیالکارد اساتدلل شخصای در انجاام مصااببه،دربار چگونگی پاسخ به پرسش ها برای کسب اطالعات دربار تاریخ شافاهی
 پژوهشای و دانشاگاهی نسابت باه تااریخ شافاهی و پرهزیناه و، مثبت نبود دید مدیرا اجرایای،ملموس بود تاریخ شفاهی برای مردم
وقت گیربود این فرآیند از چالش های مهم تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی از دیدگاه صابب نظارا ایان باوزه باه شامار مای رود؛
 دادههای بهدستآمده از تاریخ شفاهی را اتکاپذیر و استنادشدنی نمیدانند و گاهی آنها را جاز اساناد باه، همچنین بسیاری از پژوهشگرا
این چالش ها و معایب خود سبب به وجود آمد آسیب هایی در این بوزه می شود؛ از قبیل یک دسات نباود کاار تااریخ.شمار نمی آورند
 از دست داد فرصات جما آوری اطالعاات از ساوهههاا باهدلیال، وقت و نیروی انسانی،شفاهیکارا که سبب از بین رفتن سرمایۀ ملی
 .کهولت سن و جم آوری دادههای ناقص یا تحریفشده میشود

 فن دلفی (صابب نظارا، آسیب شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی، چالش های تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی:واژههایکلیدی
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مدخل 

هدف اصلی تاریخ شفاهی ،دیدهشد و رساند صحبت افاراد
1

تاریخ شفاهی یکی از شیوههاى جما آورى اطالعاات در

و تکمیل کمبودهای اسناد تااریخی اسات( .سنگساتر ،1998 ،

تاااریخ اساات و رویاادادهاى تاااریخی را براساااس دیاادههااا و

ص  )87تاریخ شافاهی از پاایین سرچشامه مایگیارد؛ یعنای

شنیدههاى شاهدا و نااررا و عملکارد فعاال آ ماجراهاا

مربوط است به بسیاری از کسانی که در کتاابهاای تااریخی

شرح و شناسایی مىکند .این متو تاریخى بتای در صاورت

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

مکتوبشد  ،خصلتی گفتاری دارند (ایمانی)1386 ،؛ همچنین

تاریخ شفاهی به گوش پژوهشگرا میرسانند؛ همچنین منبعی

تاریخ شفاهی یکی از شیوههای پژوهش در بوز تاریخ است

جدید از تاریخ به مورخا عرضه میکند که به اسناد مکتاوب

و اساتفاده از آ در بباات تااریخ وقااای و رویادادهای تاااریخ

موجود در آرشیوها وابستگی ندارد( .نیک نفا)190 ،1385 ،،

معاصر ،اهمیت بهسزایی دارد( .توکلی )1389 ،تااریخ شافاهی

تاریخ شفاهی با وجود تمامی محاسن ،معایب و کاساتی هاایی

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

نیز دارد .تعدادی از پژوهشگرا بوز تااریخ شافاهی موانا ،

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

مشکالت و معرالت تاریخ شفاهی را این گونه بیا میکنناد:

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

مشکل گفتمانی و فلسفی ،معرالت فیزیکی و فیزیولاوهیکی،

)1394تاریخ شفاهی (که به طور معمول بهصورت مصاببه باا

اعتماااد و نبااود اعتماااد ،برااور تفکاار دولتاای و قاادرتزده،

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

مالبظااات سیاساای ،مالبظااات امنیتاای ،مالبظااات فااردی و

راههایی است که تاریخنگارا برای پرکرد خألهای اطالعات

گروهی ،مالبظات اخالقی و رفتااری و نااتوانی هاای ماور

تاااریخی خااود (کااه در اسااناد موجااود اساات) از آ اسااتفاده

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

میکنند .مراکز تاریخ شفاهى ازجمله مراکزى هستند که باراى


استفاده از تاریخ شافاهی ،اساتناد باه منبا تااریخ شافاهی در

رسید به این هدف ،از انجام مصاببه بهره میبرند؛ بناابراین

پژوهش ها ،بحا

تاداخل خااطره گاویی باا تااریخ شافاهی،

وریفۀ این مراکز فراهمآورى ،نگهدارى و سازماندهى مجموعه

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

مصابب ههاى انجامشده بهمنظاور اشااعه و بازیاابى آنهاسات.

نگرانی از ارهار بقایق تاریخی و مشکالت ساختاری در مرکز

اسناد شفاهى ،مهمترین و اصلىترین مواد مراکز تاریخ شفاهى

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

به شمار میرود .این اسناد بامل پیا مهایى اسات کاه تماامى

جساامی و اعتبارساانجی گفتااههااای گوینااده ،ناشاایبااود

آباد مردم به کمک آنها پیشینۀ فرهنگی خود را کشف میکنند

مصاببه کنناده و مساۀلۀ عامیاناه و باازاریشاد مصااببههاا

و گنجین اۀ خ اوبی ب ارای دس اتیابی ب اه اطالع اات اتکاپ اذیر و

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

استنادشدنی است.

راستیآزمایی ،متکیبود بار بافظاۀ فاردی و نباود مرکاز یاا

اهمیت تاریخ شفاهی درزمینۀ تااریخ معاصار ایارا بادا

آرشیو ملی( .ربیمی کرمی1386 ،

جهات اسات کاه منااب مکتاوب باهتنهاایی پاساخگوی نیاااز

با توجه به تفاوت در نگرش تااریخ شافاهیکاارا و ایان

پژوهشگرا نیست( .رسولی پاور )1378 ،اهمیات دیگار ایان

نکته که در هیچ پژوهشی معایب ،کاستیها و چالشهای تولید

است که مساواتطلب است؛ یعنی باین افاراد غنای جامعاه و

محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی به روش دلفای بررسای نشاده

افراد ضعیف هیچگونه تفاوتی قائال نمایشاود؛ در باالی کاه

است ،این پژوهش قصاد دارد باا اساتفاده از تجاارب تااریخ

اغلب ،افراد ضاعیف جامعاه کمتار دیاده مایشاوند( .یراقای

شفاهی کارا و با استفاده از روش دلفای باه اجمااعی درباار

اصفهانی و شاهرام نیاا )1387 ،تااریخ شافاهی فرصات بیاا

معایب و کاستی ها و چالش های تولید محتوا در تاریخ شفاهی

تجارب ،نظرات و یافتهها را به کسانی میدهاد کاه خاارز از

برساد و درنهایاات ،راهکارهاایی باارای بهباود و کاسااتن ایاان

مناب رسمی و نخبگاا باوده و باا آنهاا ساازگاری و تاوافقی

مشکالت و معرالت ارائه کند.

نداشته اند و چشم انداز دیگری را فراروی آیندگا باز میکناد.

1

. Sangster, H.J

آسیبشناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی :مطالعۀ دلفی

 آسیب شناسی تولید محتوا با رویکرد تااریخ شافاهی از
دیدگاه صاببنظرا چیست؟
پژوهش هایی در بوز تاریخ شفاهی انجام شده است کاه
به برخی از آنها اشاره میشود:

15

راوی دست اول را دریافت میکند ،نقش تعیینکننده دارد.
ربماندوست ( )1386در پژوهش خاود «تااریخ شافاهی؛
ضرورت ،مناب  ،بایدها و نبایادها» را بررسای کارده اسات .او
برای مصاببههای تاریخ شفاهی مواردی را ذکر کرده است که

تفرشی ( )1397در پژوهشای باه ناام ختارات خااطرات

در صورت انجامنداد آنها مسائلی به وجود خواهاد آماد کاه

مروری بر چالشها و فرصتهای تاریخ شفاهی ،راستیآزمایی

شامل انتخاب درست و مرتب شخصیت اصلی برای مصاببه،

اطالعات باصل از مصاببه و چالش هاا و مساائل مارتب باا

داشتن آزادی عمل مصاببهکننده و در دست داشتن مصااببه،

صحت اطالعات مصاببه را بررسی کرده است.

داشتن امنیت سیاسی و اجتمااعی در مکاا هاایی کاه یاادآور

ابمدی و رضایی شاریفآباادی ( )1396در پژوهشای باا
هدف آسیب شناسی تولید تاریخ شفاهی جنگ در ایرا و ارائۀ

خاطرات است و زما و مکا انجام مصااببۀ تااریخ شافاهی
میشود.

الگااوی پیشاانهادی ،فرآینااد تولیااد تاااریخ شاافاهی جنااگ در

سمیعی ( )1386در مقالهاش به ناام « بایادها و نبایادهای

آرشیوهای جنگ ایرا و برخی از آرشیوهای جها را بررسای

مصاببه با بانوا » ،متالبی درخصوص شرای و ویژگایهاای

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

بانوا بیا کارده اسات .ایان ویژگایهاا شاامل ویژگایهاای

جنگ در ایرا به اصول آرشیوی توجه کافی ندارند.

شخصیتی ،عوامال اجتمااعی ،شارای فرهنگای ،خصوصایات

صالحی ( )1396در پژوهشی ،طرح تاریخ شفاهی ساازما
اسناد و کتابخانۀ ملی ایرا را بررسی و ویژگای هاای خااص،
ضرورت اجرا و مرابل شکل گیری ایان طارح را بیاا کارده
است.

فیزیولوهیکی و تسبیرات محیتی است کاه ایان ویژگای هاا در
مصاببه با بانوا نقش بسیار پررنگی دارد.
بسنآبادی ( )1385در کتاب خود به نام « تاریخ شافاهی
در ایرا » عوامل و موان موجود در پیشرفت تاریخ شافاهی را

هاشمی ( )1395در پاژوهشی فواید توجه به مناب شفاهی

اینگوناه بیاا مایکناد :نوپاابود تااریخ شافاهی در ایارا ،

در تاااریخ معماااری و دسااتاوردهای ابتمااالی تاااریخ شاافاهی

ارتباط نداشتن مراکز آموزشی با تااریخ شافاهی ،نباود متاولی،

معمااری ایارا را بررسای کارده اسات؛ همچناین اختالفااات

پرهزینهبود این برفه و ناشناختهبود تاریخ شفاهی.

موجااود در بااوز تاااریخ شاافاهی درخصااوص دو رویکاارد
متفاوت باصل از آ را بیا کرده است.

آذری خاکسااتری ( )1385در پژوهشاای بااه نااام «مسااائل
اساسی در تااریخ شافاهی ایارا » ،یکساا نباود راه و روش

ابوالحساانی ترقاای ( )1392پژوهشاای بااه نااام «برخاای از

پژوهشگرا تاریخ شفاهی در بررسی های خود ،وجودنداشاتن

چالش هاای آماوزش در تااریخ شافاهی ایارا » درباار نباود

اسناد کافی دربار برخی از موضوعات ،در نظر گرفتن تماامی

پذیرش و مقبولیت رسمی و علمای تااریخ شافاهی از طارف

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

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

جا خود یا بستگا که موجاب کتماا بسایاری از بقاایق و

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

مسااائلی درخصااوص مصاااببهکننااده ،مصاااببهشااونده،

مدرسا کارگاههای تاریخ شافاهی درعمال خااطرهنویسای را

یکسونگری ،دخل و تصرف در مصاببههاا و  ...مایشاود را

بهجای تاریخ شفاهی آموزش میدهند ،انجام داده است.

بیا کرده است.

سلیمی نمین ( )1388در همایشی باه ناام «آسایبشناسای

با توجه به پاژوهشهاای انجاامشاده ،یکدساتی و توافاق

تاریخ نگاری انقالب» تکیه بار اطالعاات فاردی را مهامتارین

نظری در باین پژوهشاگرا مشااهده نشاده اسات؛ همچناین

چالش تاریخ شافاهی مایداناد و ارهاار مایکناد وقتای ایان

تاکنو در هیچ پژوهشی ،معایب ،کاستی ها و چالشهای تولید

اطالعات را سازمانی معتبر چاپ کند ،ضربۀ سانگینی باه کاار

محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی به روش دلفای بررسای نشاده

پژوهشگرا تاریخنگار وارد میکناد؛ زیارا کسای کاه روایات

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

پژوهشگر کار خود برای طبقه بندی را با شناسایی متغیرهاا یاا

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

مفاهیم اصلی آغاز میکند .پ ،از پاساخ کارشناساا باه ایان

دادهها ،آسیبهای واردشده به بوز تاریخ شفاهی را شناسایی

پرسشها (معایب و کاساتیهاای تااریخ شافاهی ازنظار شاما

کنیم و درانتها ،راهکارهایی برای بهبود وضعیت تاریخ شفاهی

چیست؟ و این معایب چه چالشهایی را بارای مراکاز تااریخ

ارائه دهیم؛ از این رو پاژوهش باضار درباار آسایبشناسای

شفاهی به وجود آورده است؟) پاسخ های آنها تجزیه و تحلیل

تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی از دیدگاه صااببنظارا

و بااه گویااههااایی تباادیل شااد کااه در نوباات دوم بااهصااورت

بوز تاریخ شفاهی ،به روش دلفی صورت گرفته است.

پرسش نامه در اختیار کارشناسا قرار گرفت و از آنها خواساته
شد که موافقتداشاتن یاا نداشاتن خاود را درخصاوص ایان
گویه ها اعالم کنند (مدت زما مصاببه بدود نیمساعت بود).

روشپژوهش 
 در این پژوهش از فان دلفای کاه در زمار روش هاای

نتایج باصل از تجزیه و تحلیل پاسخهای کارشناساا درباار

کیفی قرار دارد ،استفاده شده است .دلفی ،رویکارد یاا روشای

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

نظاممند در پژوهش برای استخراز نظر گروهی از کارشناساا

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

دربار موضوع یا پرسشی یا رسید به اجماع گروهی ازطریاق

اجماع کارشناسا را به دست آورد ،معایبی در نظر گرفته شاد

ی اک سااری روناادهای پرسااشنامااهای بااا بف ا گاامنااامی

که سبب به وجود آمد آسیب هایی به باوز تااریخ شافاهی

پاسااخدهناادگا و بااازخورد نظرهااا بااه اعرااای پناال اساات.

می شود .از محدویت های ایان پاژوهش باه همکااری نکارد

(ابمدی )1388 ،ستح استانداردی برای اجماع وجود ندارد و

تعدادی از کارشناسا این بوزه اشاره میشود.

بعری متالعات در نشا داد اجماع ضعیف هستند .در نتاایج
متالعات ،محدود متفاوتی از ستح اجماع 51 ،تا  100درصد،

جامعۀپژوهشونمونۀآماری 

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

جامعۀ پژوهش شامل صاببنظارا و کارشناساا باوز

باید جوی ایجاد کند که پاسخ دهندگا به پاسخ گاویی تشاویق

تاریخ شفاهی بود؛ هم کارشناسا دانشگاهی و اعرای هیۀات

شوند و نکتۀ مهمی که در مصاببه باید در نظر گرفته شود این

علمی که در دانشگاهها دربال متالعه و نظریهپردازی هساتند

است که تمام پرسشهای پرسایده شاده از مصااببهشاوندگا

و هم کارشناسا عملی که در مراکز تاریخ شفاهی باهصاورت

باید یکسا باشاد و شارای بارای هماۀ پاساخ دهنادگا نیاز

عملی با تاریخ شفاهی در ارتباط هستند .یکای از راهبردهاای

یکسا باشد .مصاببه به دلیال قابلیات انعتااف پاذیری زیااد،

نمونه گیری در پژوهشهای کیفی ،نموناهگیاری گلولاه برفای

بسیار بائز اهمیت است .این پژوهش در دو نوبت انجام شاد.

است .در این روش از هریک از افاراد خواساته مایشاود کاه

در نوبت نخست که بدود یک ساعت باه طاول انجامیاد ،باا

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

استفاده از مصاببۀ عمیق نیمهساختاریافته کاه از قبال طرابای

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

شده بود و باا کماک پرساشهاای بااز ،نظارات و ایادههاای

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

کارشناسا دربار معایب ،کاستیها و چالشهاا پرسایده شاد.

از آنها هیۀت علمی دانشگاه بودناد و درزمیناۀ تااریخ شافاهی

بعد از پیادهساازی مصااببههاا ،باه منظاور اساتنتاز دادههاای

متالعااات و پااژوهشهااایی انجااام داده بودنااد و  10نفاار از

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

صابب نظرا افرادی بودند که بیش از  15سال سابقۀ فعالیات

توس پژوهشگرا بازخوانی و مفاهیم با استفاده از فن تحلیل

در بوز تاریخ شفاهی در مؤسسات را داشتند.

محتوای کیفی طبقهبندی شد .در ایان روش باا باه کاار بارد
نظریههای موجود یا پاژوهشهاای پیشاین یاا مباانی نظاری،
. Landeta. J.

1

یافتههایپژوهش 

برای جواب داد به پرسش پژوهش (آسیبشناسای تولیاد
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محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی از دیدگاه صاببنظرا ) ابتادا،

هنگامیکه فرد نخبه آ جمله را بیاا کارده ،توضایحاتی نیاز

از صابب نظارا درخصاوص معایاب و کاساتیهاای تااریخ

برای روشنشد آ جمله ارائه داده است؛ به همین دلیل باید

شفاهی و چالش های آ پرسیده شاد تاا باا تحلیال دادههاای

آ توضیحات برای افراد داده میشد؛ در این صورت است که

بهدستآمده از این پرسشها ،به پرساش پاژوهش پاساخ داده

بعد از روشنشد ابهام ،آ فرد نخبه نظر خاود را درباار آ

شود .در میا تمامی یافتههای نخبگا  ،نکاتی وجود داشت که

جمله یا نکتۀ منحصر به فرد بیا کرده است .تماامی دادههاای

بقیۀ افراد نیز با آ موافق بودند؛ ولی نکااتی در آ هاا یافات

بهدستآمده در جدول زیار آورده شاده اسات E .در جادول

میشد که منحصر به فرد بود؛ به هماین دلیال در ساری دوم

نشا دهند صاببنظرا است.

مصاببۀ دلفی ،گویهها بهصورت پرسشناماه طرابای و نظار

 معایب و کاستیهای تاریخ شفاهی ازنظر شما چیست؟

نخبگا دربار نظرات دیگر نخبگا شرکت کننده در مصاببه
پرسیده شد .پژوهشاگر زیارا بعرای جماالت مابهم باود و
نظراندرخصوصمعایبوکاستیهایتاریخشفاهی


پاسخنهاییصاحب
جدول.1

صاببنظرا موافق

پرسش اول

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

هزینهبربود

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

وقتگیربود

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

رعایتنشد استانداردهای جهانی

E17,E15,E13,E12,E9,E8,E7,E5,E4,E3,E1

عوامزدگی در ورود نیروهای غیر متخصص در این عرصه

E10,E8,E15,E13,E17,E4,E3,E2

نبود اعتماد به مصاببهکننده

E17,E16,E15,E13,E12,E8,E6,E2

بکومتیبود تاریخ شفاهی

E15,E13,E6

سختبود پیداکرد سوههها برای صحبتکرد

E17,E16,E14,E13,E11,E10,E9,E7,E6,E5,E3,E2,E1

غیر ملموسبود تاریخ شفاهی برای مردم

E17,E16,E15,E14,E12,E10,E8,E7,E5,E4,E3,E2

دخیلشد عواطف و ابساسات ،تعصبداشتن ،منیتمحوری و سیاسیکرد مناب
و جهتمندی دادهها در جهت خاص

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
E17,E16,E15,E14,E13
,E12,E11,E10,E9,E8,E7,E5,E4,E2
E17,E16,E15,E14,E13,E11,E9,E6,E5,E3,E1

در کنار تاریخ شفاهی باید پژوهش انجام داد تا راستآزمایی انجام شود.

مثبت نبود دید مدیرا اجرایی ،پژوهشی و دانشگاهی نسبت به تاریخ شفاهی

E17,E16,E15,E12,E8,E5,E4

موازیبود کارها

E17,E16,E15,E14,E11,E4,E3,E2,E1

ناقصبود کارها

E17,E15,E12,E10

نحو گویش لحن در ارتباط بین راوی و مصاببهگر

E17,E15,E13,E12,E11,E10,E6

توجهکرد به کوتاهبود دامنۀ تاریخ شفاهی که به  100سال بر میشود.

E17,E15,E12,E5,E4

یکنواختی مصاببهها

E17,E15,E13,E12,E9

نقدکرد مغرضانۀ افراد در تاریخ شفاهی که سبب نارابتی آنها میشود.

E17,E15,E13,E3

ختر تحریف تاریخ

E15,E14,E13,E12,E10,E9,E7,E6,E5,E4,E3,E2

برجستهکرد نقش راوی و نادیدهگرفتن نقش دیگرا

E15,E12,E8

برجستهکرد نقش مصاببهگر در مصاببهها

E17,E13,E12

یارینداد بافظۀ افراد

یکسا بود نقصها و ایرادات واردشده به تاریخ شفاهی به مثابۀ دیگر اسناد
تاریخی

پژوهشهای تاریخ شفاهی ،دوره جدید ،دوره  ،1شماره  ،1سال 1400
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دادههای بهدستآماده از نوبات دوم دلفای بااکی از ایان

مااردم ،دخیاالشااد عواطااف و ابساسااات ،تعصاابداشااتن،

مسۀله است که در میا صابب نظرا این باوزه دیادگاههای

منیتمحوری و سیاسیکرد منااب و جهاتمنادی دادههاا در

بسیار متفاوتی وجود دارد و در میاا آنهاا ناوعی ناهمااهنگی

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

دیده میشود .اینکه تاریخ شفاهی تکمیلکنند تااریخ مکتاوب

اجرایاای ،پژوهشاای و دانشااگاهی نساابت بااه تاااریخ شاافاهی،

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

برجسته کارد نقاش راوی و نادیاده گارفتن نقاش دیگارا و

افرادی که در آ واقعه براور داشاتند ،اماا قادرت نگاارش

راستی آزمایی در پژوهش های تاریخ شفاهی (یک اصال تلقای

ندارند ،قرار داده میشود .در این میا  ،معایب و چاالشهاایی

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

نیز به چشم می خورد .معایب و کاستیهای بهدساتآماده کاه

استفاده در جایگاه ساند یاا دساتاوردهای تااریخی را نادارد)

دربار آنها صابب نظرا تاریخ شافاهی باا یکادیگر هامنظار

میشود.
این معایب چه چالشهایی را برای مراکز تاریخ شفاهی به

بودند ،شاامل :هزیناهبرباود  ،وقاتگیرباود  ،رعایاتنشاد
اسااتانداردهای جهااانی ،عااوامزدگاای در ورود نیروهااای غیاار

وجود آورده است؟

متخصص در این عرصه ،غیر ملموس بود تاریخ شفاهی برای
هایبهوجودآمده 


نظراندرخصوصچالش

.پاسخنهاییصاحب
جدول2

صاببنظرا موافق
E16,E15,E13,E12,E11,E10,E9,E8,E5,E2,E1

پرسش دوم
کاهش کیفیت علمی تولیدات مراکز و نبود اقبال عمومی نسبت به این نوع آبار باع

ایجاد

شک و تردید در صحت و سقم این اطالعات میشود.

E15,E13,E12,E11,E9,E8,E7,E6,E5,E4,E3,E2,E1

سختی کار و پرهزینهبود آ

E17,E16,E15,E14,E13,E11,E10,E8,E6,E5,E3,E1

پذیرفتنینبود استناد پژوهشهای انجامشده توس تاریخ شفاهی

E12

بوادث در تاریخ یک بار اتفاق افتاده است و راوی از دیدگاه خود بررسی میکند.

E17,E16,E15,E13,E11,E9,E8,E6,E5,E3,E2

فرد مصاببهکننده استدلل شخصی خود را نیز در این روایت دخیل میکند؛ یعنی عالوهبر
تفکرات شخصی راوی ،تفکر شخصی مصاببهکننده نیز در روایت دخیل است.
نداشتن یک اصول هدفمند دربار چگونگی کسب اطالعات تاریخ شفاهی از طرف

E16,E15,E14,E13,E12,E10,E8,E6,E4,E3,E1

مصاببهکنندگا

E16,E15,E14,E13,E12,E11,E10,E9,E7,E5,E2,E1

دوربود فرای دانشگاهی سنتی از رویکرد تاریخ شفاهی

E13,E6,E2,E1

نبود اقبال عمومی نسبت به این دسته آبار و وجود شائبۀ ستحی و غیر علمیبود تولیدات

داده های بهدستآمده از نوبت اول دلفی باکی از آ است

چگااونگی کسااب اطالعااات تاااریخ شاافاهی و فاصاالهگاارفتن

که چالشهای بهوجودآمده از فعالیتهای تاریخ شفاهی ،نباود

دانشگاهها از روش و مکانیسم علمی پژوهشهای انجاامشاده

اقبال عمومی به این نوع آبار و یکجانبه نگاهکرد موضاوع از

توس تاریخ شفاهی میشود.

دیدگاه راوی را نیز شامل میشد ،در نوبت دوم ،این چالشها،
موافقت همگا را کسب نکرد و تنها تعدادی از این معایب به
توافق جمعی رسید (بیشتر صابب نظرا با آ موافاق بودناد)

نتیجه 
این پاژوهش نیز مانند هار پاژوهش دیگاری باا هادف و

این چالشها شامل :سختی کار و پرهزینهبود آ  ،دخیلباود

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

تفکرات شخصی مصاببهکننده ،کاهش کیفیت علمی تولیدات،

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

نداشتن جایگاه آکادمیک این رشته در جامعه ،پاذیرفتنینباود

آسیب شناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شافاهی از دیادگاه

استناد این گونه دستاوردها ،نبود یاک اصاول هدفمناد درباار

صابب نظارا باود .بارای رساید باه ایان هادف ابتادا ،باا

آسیبشناسی تولید محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی :مطالعۀ دلفی
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بااهکااارگیری روش تجزیااه و تحلیاال کیفاای روی یافتااههااای

قابلیت استفاده در جایگاه سند را ندارند کاه ایان موضاوع باا

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

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

مشکالت و چالشهای تااریخ شافاهی صاورت گرفات .ایان

دخیلبود تفکرات شخصی مصاببهکننده است کاه باا نتاایج

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

بااهدسااتآمااده از پااژوهش ساالیمی نمااین ( ،)1388آذری

مصاببۀ عمیق دربار معایب،کاستی ها و چاالشهاا اطالعاات

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

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

همچنین وجودنداشتن جایگاه آکادمیاک بارای ایان رشاته در

موافقت داشتن یا نداشتن خود درباار ایان گویاههاا را اعاالم

جامعه و نبود اصول هدفمند دربار چگونگی کسب اطالعاات

کننااد .در نوباات دوم باصاال تجزیااه و تحلیاال پاسااخهااای

دربار تاریخ شفاهی و همین طور فاصله گارفتن دانشاگاهها از

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

روش و مکانیسم علمی پژوهشهای انجامشده از چالشهاایی

گویه خالصه شاد .جامعاۀ پاژوهش شاامل صااببنظارا و

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

کارشناسا بوز تاریخ شفاهی بود ،تنها تعداد  17نفر باضار

خاکستری ( )1385متابقت دارد.

به همکاری شدند و نمونهگیری به صورت گلولاه برفای باود.

این چالشها و معایب سبب به وجود آمد آسیبهایی در

برای دست یافتن به پاسخ پرسش پژوهش (آسیبشناسی تولید

بوز تاریخ شفاهی شده است .پژوهشهای قبلی به برخای از

محتوا با رویکرد تاریخ شفاهی از دیدگاه صاببنظرا ) ابتادا،

این آسیبها اشاره کردهاند .از آسیبهای مهم به وجودآمده در

از صابب نظرا دربار معایب و کاستیهای تااریخ شافاهی و

بوز تاریخ شفاهی که از وجودنداشاتن جایگااه آکادمیاک و

چالش های آ پرسیده شد تا با تحلیل دادههای بهدستآمده از

دانشگاهی برای ایان رشاته در جامعاه نشاۀت گرفتاه اسات،

این پرسشها بتوا به پرسش پژوهش پاسخ داد.

نداشااتن تعری اف وابااد و یکسااا از تاااریخ شاافاهی ،نبااود

تولیااد محتااوا بااا رویکاارد تاااریخ شاافاهی از دیاادگاه

یکدستی در کار تاریخ شفاهیکارا (آذری خاکستری)1385 ،

صابب نظرا شامل ماوانعی اسات کاه ساد راه پژوهشاگرا

و نبود استانداردی وابد برای انجاام کارهاای تااریخ شافاهی

ماایشااود .ازجملااۀ ایاان موان ا  ،هزینااهباار و وقااتگیربااود

است که سبب شده است افرادی خود را صاببنظر بدانناد و

فعالیت های تاریخ شفاهی است که این نتیجه با نتیجۀ پژوهش

بهطور دلخواه رفتار کنند و بتای گااهی تااریخ شافاهی را باا

بسنآبادی ( )1385متابقت دارد ،رعایتنکرد استانداردهای

خاطرهگویی اشتباه بگیرند .این امر ممکن است سابب از باین

جهانی و عوامزدگی در ورود نیروهای غیر متخصاص در ایان

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

عرصه است که با نتیجاۀ پاژوهش ابوالحسانی ترقای ()1392

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

هماهنگی دارد ،غیر ملموس بود تااریخ شافاهی بارای ماردم

ممکن اسات ایان فرصات دیگار باه دسات نیایاد ،نبایاد در

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

جما آوری دادههااا نقصای وجااود داشاته باشااد؛ زیارا ساابب

اساات .دخیاالشااد عواطااف و ابساسااات ،تعصاابداشااتن،

پشیمانی میشود و اطالعااتی کاه تااریخ شافاهیکاار بایاد از

منیتمحوری و سیاسیکرد منااب و جهاتمنادی دادههاا در

مصاببه شونده دریافت کند ،باه طاور درسات و کامال کساب

جهت خاص است کاه باا نتاایج باه دسات آماده در پاژوهش

نشود .در بعری شرای نیز ممکن است ناشی بود مصاببهگر

ربماندوست ( )1386متابقت دارد و یاری نداد بافظۀ افراد

سبب تحریف در دادههای بهدستآمده شود .اگر در این بوزه

و مثبتنباود دیاد مادیرا اجرایای ،پژوهشای و دانشاگاهی

نیز مانند بوزه های آموزشی دیگر ،آموزش توس کارشناساا

نسبت به تاریخ شفاهی است کاه باا نتاایج باهدساتآماده در

صورت می گرفت ،امکا استفاده از این دستاوردها به صاورت

پااژوهش ابوالحساانی ترقاای و بساانآبااادی هماهنااگ اساات.

منسجم تر وجود داشت و مدرسا کارگاههای تااریخ شافاهی

راستی آزمایی در پژوهش های تاریخ شفاهی ،یک اصال تلقای

درعماال خاااطرهنویساای را بااهجااای تاااریخ شاافاهی آمااوزش

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

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

 -جنگ در ایرا و ارائۀ الگوی پیشنهادی .دوفصالنامۀ تااریخ

تاریخنگار وارد میکند؛ زیرا کسی که روایت راوی دسات اول

شفاهی.44-74 :)5( 1 ،

را دریافت میکناد ،نقشای تعیاینکنناده دارد (سالیمی نماین،

 -ایمانى ،نفیسه ( .)1386ماهیت مصاببه در روش تاریخ

)1388؛ همچنین نداشتن متولی در بوز تاریخ شفاهی ممکن

شااافاهى و ارتبااااط آ

است موجب موازیکاری شود که همین امر نیز سابب از باین

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

رفتن سرمایۀ ملی میشود( .بسنآبادی)1385 ،

باااا انساااا شناساااى.

 -آذری خاکستری ،غالمرضا ( .)1385مساائل اساسای در

با وجود معایب و کاساتی هاای موجاود در باوز تااریخ

تاریخ شفاهی ایرا (با رویکرد به پاژوهشهاای منتشرشاده و

شفاهی ،برای بهبودیافتن روناد آ پیشانهادات و راهکارهاایی

طرح تاریخ شفاهی شهریور  1320مشهد) ،نخساتین هماایش

ارائااه ماایشااود .1 :شااناخت و بااهکااارگیری اسااتانداردهای

تاریخ شفاهی ایارا  ،تهارا  ،ساازما اساناد و کتابخاناۀ ملای

بااینالمللاای در رونااد اجاارای طاارحهااای تاااریخ شاافاهی در

جمهوری اسالمی ایارا ،

بااوزههااای مختلااف تاااریخ سیاساای ،فرهنگاای ،اقتصااادی و

،ORALHISTORY01-ORALHISTORY01_010.html

اجتماعی؛ زیرا شناخت استانداردهای بین المللی سبب ایجاد و

بازیابی در  15تیر .1398

به کارگیری تعدادی قواعد یکسا میشود؛ همچناین ایان امار
سبب یکدستی در فعالیتهاای تااریخ شافاهی مایشاود و از

https://www.civilica.com/Paper-

 ابوالحسنی ترقی ،مهدی ( .)1392برخی از چاالش هاایآموزش در تاریخ شفاهی ایرا  .هفتهنامۀ تاریخ شفاهی.118 ،

هدررفتن سرمایۀ ملی ،جم آوری دادههای نااقص و تحریاف

تفرشاای ،مجیااد ( .)1397ختاارات خاااطرات مااروری باار

تاریخ جلوگیری میکند؛  .2واردشد تاریخ شفاهی در جایگاه

چالشهاا و فرصاتهاای تااریخ شافاهی .دوفصالنامۀ تااریخ

رشتۀ تخصصی در دانشگاه و نظریهپردازی آ ؛ چو ایان امار

شفاهی.98-109 :)1( 4 ،

سبب آموزش آکادمیک و برفه ای این بوزه و پیشرفت بایش

 -توکلی ،فائزه ( .)1389رویکردها و روششناسای تااریخ

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

شفاهی در پژوهشهای تاریخی .هفتهنامۀ تااریخ شافاهی.13 ،

موضوعهای خاص برای مرابل مختلف تاریخ شافاهی؛ زیارا

http://www.oral ،history.ir/show.php?page=post&id=1160بازیااابیشااده

هنگامی که آموزشها بهصورت تخصصی درباار بخاشهاای
مختلف تاریخ شفاهی باشاد ،ایان آماوزش هاا برفاهایتار و
کامل تر خواهد بود؛  .4توجه بیشتر به کیفیت نسبت به کمیت؛
چو اصولی بود آموزش های ارائه شده توس کارشناسا این
بوزه خود سبب کیفی ترشد فعالیتهای این بوزه میشاود؛
 .5اجازهداد به بخشهای خصوصی برای واردشد به بیتاۀ
تاریخ شفاهی .بهدلیل هزینهبربود بوز تاریخ شفاهی ،تاسمین
هزینه و بودجۀ آ برای بعری از مؤسسات سخت اسات؛ باه
همین دلیل بخش های خصوصی با پرداخت هزینۀ پروهه هاای
تاریخ شفاهی از مشکالت آ میکاهند.
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