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Abstract: This article is the 4th one from the whole 39 articles presented in “The Oral History Reader”, a specialized 

resource in oral history discourse. It was 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 discourse such as: oral history development, methods of interview, conditions of oral history 

in contemporary historiography as well as stand for oral history projects, only a few of which have been translated to 

Persian. 

Ronald J. Grele, is the director of Oral History Research Office in Columbia University. He mentions some of the 

advantages and disadvantages of oral history methodology in this article, and discusses its use within historical research 

discourse. The author also reviews the criticism faced by oral history approaches, and gives some recommendations to 

the oral historians in order to overcome the constructive criticisms, qualify the oral history projects, and also encourage 

the historians to trust oral history outcomes. 
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 1شفاهی تاریخ در نظری و شناسی روش مسائل هدف بی جنبش

 2گرِل.جی رونالد
 نیا معصومه پژوهش

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

 12/01/1400 پذیرش: تاریخ       08/12/1399 دریافت: تاریخ

 چکیده

 تۀۀاریخ گفتمۀۀان در تخصصۀۀی منۀۀاب  از یکۀۀی مجموعۀۀ ، ایۀۀ . اسۀۀت  «شۀۀفاهی تۀۀاریخ راهنمۀۀا » از مقالۀۀ  چهۀۀارمی  تعلیۀۀ  و ترجمۀۀ  رو، پۀۀی  مقالۀۀ 

 چۀۀا  تجدیۀۀد نیۀۀ  2015 و 2003 هۀۀا  سۀۀا  در و کۀۀرد منتشۀۀر کانۀۀادا و آمریکۀۀا انگلسۀۀتان، در 1998 سۀۀا  در  روتلۀۀ  انتشۀۀارات کۀۀ  اسۀۀت شۀۀفاهی

 نگۀۀار  تۀۀاریخ در شۀۀفاهی تۀۀاریخ جایگۀۀاه مصۀۀاحب ، انجۀۀام هۀۀا  روش شۀۀفاهی، تۀۀاریخ توسۀۀع  شۀۀام  مجموعۀۀ ، ایۀۀ  در شۀۀده مطۀۀر  مباحۀۀ . شۀۀد

 مجموعۀۀ  در را منۀۀدر  مقۀۀا ت شۀۀفاهی، تۀۀاریخ حۀۀوز  در نظۀۀران صۀۀاح  و متخصصۀۀان. انۀۀد شۀۀفاهی تۀۀاریخ هۀۀا  طۀۀر  از حمایۀۀت نیۀۀ  و معاصۀۀر

 . است شده برگردانده  فارسی زبان ب  آنها از معدود  تعداد تنها کنون تا و درآوردند نگارش ب  مذکور

 قۀۀوت نقۀۀا  از برخۀی  بۀۀ  تۀا  اسۀۀت داشۀت   سۀۀعی مقالۀۀ  ایۀ   در او. اسۀۀت کلمبیۀا  دانشۀۀگاه در شۀفاهی  تۀۀاریخ تحقیقۀۀات دفتۀر  ریۀۀی  گۀرل ، . جۀۀی رونالۀد 

 گفتمۀۀان در را عرصۀۀ  ایۀۀ  جایگۀۀاه و اشۀۀاره تۀۀاریخی، هۀۀا  پۀۀهوه  انجۀۀام هۀۀا  عرصۀۀ  از یکۀۀی عنۀۀوان بۀۀ  شۀۀفاهی، تۀۀاریخ مطالعۀۀات ضۀۀع  و

 کیفۀۀی ارتقۀۀا  آنهۀۀا، رفۀۀ  بۀۀرا  و بازانگۀۀار  را شۀۀفاهی تۀۀاریخ بۀۀ  واردشۀۀده انتقادهۀۀا  ادامۀۀ ، در نویسۀۀنده. کنۀۀد بررسۀۀی تۀۀاریخی مطالعۀۀات

 .کند می ارائ  شفاهی مورخان ب  هایی توصی  ها، پروژه ای  از شده حاص  اعتبارمند  می ان با بردن و شفاهی تاریخ ها  پروژه

 مصاحب  راو ، نگار ، تاریخ شفاهی، تاریخ کلیدی: های واژه

                                                           
1 Robert Perk &Alistair Thomson (2003)“The Oral History Reader”, London and New York, Routledge, “Movement without aim: Methodological 

and Theoretical Problems in Oral History” by Ronald J.Grele, PP:38-52. 
2 Ronald J.Grele 
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 مقدمه

  دربردارندمقال  عنوان در ابتدا  امر  زم ب  توضیح است ک  

اشۀاره دارد.   یشۀفاه  خیجن  مطالعات تار است و ب  یفیظر  نکت

. اسۀت  3« ادیۀ بن یۀ  نظر»از نوع ها  تاریخ شفاهی،  روش پهوه 

در اسۀت و   یاست ک  هدف اصل 4ریمس  یا ،مطالعاتای  نوع در 

 خینۀوع مطالعۀات تۀار    ،گۀر ید انیدهد. ب  ب یرا شک  م  یانتها فرض

محۀۀور ردر  پرسۀ   ،آنچنۀان کۀ  واضۀۀح و مبۀره  اسۀت     ی،شۀفاه 

 ریحرکۀت در مسۀ   بۀر اسۀاا ایۀ ،   . اسۀت ( یپرسش  مصاحب ؛ بست

تواند جوان  مغفۀو  را همچنۀان مسۀتور نگۀ       یخاص م  ا  یفرض

رفتۀ    گۀر، رفتۀ    مصۀاحب    در رونۀد پرسشۀمند   ک ی در حال ؛دارد

درنهایۀت   ،صورت  یبدو  شود آن آشکار میانداز  حدود و چشم

 امۀر  لۀ  در بۀدو  ؤحرکۀت م  ،مبنۀا   یۀ . بۀر ا ردیگ یشک  م  یفرض

 ندارد. یانیپا و انداز و چشم است شدهن  گذار هدف

محور ک  فرجام یۀ  پۀروژ     هایی نتیج  بر اساا ای ، پرس 

بینی محقۀ    کشند، ازقبی  اینک  پی  میتاریخ شفاهی را ب  چال  

چ  خواهۀد بۀودی یۀا تحقیۀ  در چۀ  سۀطحی ارائۀ  خواهۀد شۀدی          

توانند بر کیفیت مصاحب  تأثیر بگذارنۀد و جۀن  تحقیۀ  را بۀ       می

نگۀار  ن دیۀ  کننۀد؛ بنۀابرای ، در چنۀی  تحقیقۀاتی  زم        خاطره

صورت فعا  برگ ار شود؛ بۀدی  معنۀا کۀ  حۀد و      است مصاحب  ب 

ز مصاحب  از پی  تعیۀی  نشۀده باشۀد و در طۀو  مسۀیر، شۀک        مر

 (.6-7: 1395گیرد رنورائی،  

عنۀوان   بۀ   5یمسۀتندات شۀفاه    آور ده سا  گذشت ، جم  یط

  یااست.  افت یسرعت توسع   ب  ،یخیدر مطالعات تار یکمک اب ار

 6هۀا   راوب  لحاظ تعداد  همو روزاف ون،  وست یصورت پ توسع  ب 

 7یشۀفاه  خیبۀا تسۀامح تۀار    آنچ  در ها، پروژه تعددو هم ب  لحاظ 

 کۀ  ی صۀورت  در ، یهمچنۀ  I.خۀورد  یمۀ  چشۀم  ب  شود، یم خوانده

  یۀ در ا 8«کایآمر خیتار انجم » ت یکم  گ ارش منتشرشده از سو

  یهمۀواره رو بۀ  افۀ ا     یۀ شهرت و اعتبار آن ن ،پذیرفت  شودباره 

از  مورخۀان  روزافۀ ون   اسۀتفاد رشۀد و    یۀ ا بۀاوجود  IIبوده است.

مورخۀان   بۀازهم  خۀود، در مطالعۀات   یشۀفاه  خیتۀار   هۀا  مصاحب 

 تۀا . پردازنۀد  یمۀ  یشۀفاه  خیتۀار   نۀ یزمدر   ندرت ب  بح  جۀد  ب 

                                                           
3
 Grounded Theory 

4
 Process 

5
 Oral Testimony 

6
 Interviewee 

7
 Oral History 

8
 American Historical Association 

صورت بوده است ک  در ظاهر   یب  ا بیشتر ،مورخان  یتما کنون

بۀ    قۀا  یاما در خفۀا، عم  ،نشان دهند یشفاه خیخود را مشتاق ب  تار

بۀ    میمسۀتق  طور ب  کرد،یدو رو  یاز ا  ی چیآن بدگمان باشند. ه

 .پردازند ینم یخیاراهداف ت در یشفاه  مصاحب کاربرد

وجۀود   یشۀفاه  خیمورخان ب  تار اقیاز اشت یفراوان  ها نمون 

 زندگینامۀ  و  10تِرکِۀ   استادزاز  9سخت دوراندارد. دو مورد آن، 
 وجۀود  با آثار  یا III.هستند 12 نگ یی  هواز  11یلیام و  .هَرت

طور کۀ    همان رایز اند؛ ن یزم  یا در دورنما فاقد اما ار،یبس محاس 

 دوران» دگاهیۀ د  یتۀر  متفکرانۀ   در کند، یاشاره م 13 یفر ک یما

برخۀۀوردار اسۀۀت کۀۀ   یتۀۀیاز چنۀۀان اهم یشۀۀفاه خیتۀۀار ،«سۀۀخت

اسۀت کۀ      یا  یگرفت. منظور فر  آن را جد توان یم یسخت ب 

در  ریۀ اخ  هۀا  با پۀهوه   استیفرهنگ و س خ،یمندان ب  تار عالق 

 فراموش اغل اند ک   برخورد کرده یآنقدر احساس یشفاه خیتار

 ظۀاهر   ورا در یشفاه خیتار تیماه ک  کنندفکر   یب  ا کنند یم

 IV.اند کرده توج  آنب   نگون یا ک  ستیچ آن،

  شۀواهد  ،یمستندات شفاه  ینتا  رانتقادیغ رشیپذ باوجود

 انیۀ در م یشۀفاه  خینسۀبت بۀ  تۀار     اعتمۀاد  یشۀ  و بۀ   جادیاز ا

 خ،یتۀار   یکۀ  بابۀت نگۀارش و تۀدر     ییآنها -  ا مورخان حرف 

شۀ  و    یۀ . گهگۀاه ا شۀود  یمۀ  دهیۀ د - کننۀد  یمۀ  افتیدر یوجه

شۀۀک   خ،یمربۀۀو  بۀۀ  تۀۀار  هۀۀا هۀۀا و انجمۀۀ  در سۀۀازمان دهایۀۀترد

دارنۀد کۀ     وجۀود  یسسات انۀدک ؤ. مرندیگ یب  خود م  تر یرسم

 را یشۀفاه  خیتۀار  ایۀ  یشۀفاه   مصۀاحب   حۀوز در  یدانیم مطالعات

 رشیپۀۀذ بۀۀ   یۀۀتما یکمۀۀ سسۀۀاتؤم. کننۀۀد  یتشۀۀو ایۀۀ  یتۀۀدر

. دارنۀد  یشۀفاه  خیتۀار   ها پروژه در یمال ای  فکر  ها تیمسئول

  یرایۀۀو و  آور  جمۀۀ  نکۀۀ یا وجۀۀود بۀۀا کۀۀ  اسۀۀت  یۀۀا قۀۀتیحق

 انیدانشۀجو   بۀرا  هاسۀت   مدت یشخص مکاتبات ای ها نوشت  دست

 محسۀو   مجۀاز  یقانون صورت ب  ،یرسم محققان و  دکتر مقط 

 خیتۀار   هۀا  پۀروژه  کۀ   ییدانشۀجو  ب  یخیتار نهاد کمتر شود، یم

 اجرا و تیهدا شده   یر برنام  و مستند کامال  صورت ب  را یشفاه

 وجۀود   معۀدود  مورخۀان  و کنۀد  ینمۀ  اعطا  دکتر مدرک کند،

  یتحسۀ  شۀده، میتنظۀ  دقۀت  بۀ    ها مصاحب  انتشار بابت ک  دارند

                                                           
9
 Hard Times 

10
 Studs Terkel 

11
 T.Harry Williams’ biography 

12
 Huey Long 

13
 Michael Frisch 
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  یتشۀو  هۀا  رشۀت   گۀر ید در معمۀو   طۀور  بۀ   کۀ   آنگون  شوند؛ می

 در احتۀرام  مۀورد   ا شاخ  یشفاه خیتار، خالص  طور ب . شوند یم

 .شود ینم محسو  خیتار علم

 زمۀان  در. فۀرد  منحصۀرب   نۀ   و اسۀت  دیۀ جد نۀ   کۀرد، یرو  یا

 نسۀبت   محۀدود  اریبسۀ  دید مورخان ،یشغل  ها فرصت شدن کم

 یکاف  انداز ب  14«ویکل» افسان  اگر. داشتند خود یتخصص  رشت ب 

 نۀام  بۀ   یاجتمۀاع  یعلمۀ   رشۀت   ی تنها امروزه ما بود، بخ  الهام

 انۀد  داده اجۀازه  مورخۀان . سۀت ین  یا موضوع البت  V؛میداشت خیتار

ب   زحمت یب ،یپهوه و کتا   وداریآرش ، کتابدار  ها آموزش

اتفۀاق افتۀاده     یهمۀ   ین یشفاه خید. دربار  تارنمنتق  شو گرانید

 شوند یکم گرفت  م در تخصص خود دست یمورخان شفاه. است

کۀار   مشۀغو  بۀ    وداریآرشۀ  ایۀ عنۀوان کتابۀدار    موارد ب  بیشترو در 

 و VIکردنۀد  یمۀ  عمۀ   خۀو   اریبسۀ  گاهیجا  یا در. آنها ندشو یم

 شۀد مورخۀان   بیشتردر  دیترد و ش   یا تیامر، باع  تقو  یهم

  ها پهوه  مبتکرعنوان  ب  توانند ینم ودارهایو آرش کتابدارهاک  

 .شوند گرفت  نظر در  جد

 

 یشفاه خیتار به نسبت دهایترد و شک

 ،یشۀفاه  خیتۀار  ب  نسبت  ا مورخان حرف   دهایو ترد ش 

 کۀۀ  بۀۀود یآن زمۀۀان  نمونۀۀ  یۀۀ سۀۀازند؛ یمۀۀ انیۀۀرا نما خۀۀود گۀۀاه

   ییهۀا  مصۀاحب  مثا   برا  ی،شفاه قاتیتحق یابیمورخان برا  ارز

، نۀد بود کۀرده برگۀ ار   16و پروفسۀور کۀانتِر   15یگَرلتۀ  پروفسور ک 

 انیۀ ب دبانۀ  ؤم اریبسۀ  انتقادها معمۀو     یا البت  VII؛شدندفراخوانده 

  هۀۀا تیمحۀۀدود دربۀۀار  ییهۀۀا نۀۀدرت پرسۀۀ   و بۀۀ  شۀۀوند یمۀۀ

  یک  ا ییجا در یحت شوند؛ یمطر  م یشفاه خیتار یشناس روش

و پروفسۀور کۀانتر در    یها مورد انتظار باشند. پروفسور گرت پرس 

 یفنۀون  ؛انۀد  داشۀت  ب  فنون مصاحب   یخود، توج  کم  ها مصاحب 

 فولکلور ،یشناس جامع  ،یشناس انسان  یازقب گرید  ها در رشت  ک 

  یۀ انۀد. آنهۀا و ن   ده شۀده توسۀع  دا  یصۀنعت   هۀا  در حۀوزه  یحت ای

مطۀر    یمشۀابه   هۀا  هۀا پرسۀ    دارند در مصۀاحب    یتما گرانید

 نشۀۀده و کۀۀامال  یپۀۀردازش و طراحۀۀ یشۀۀوند کۀۀ  بۀۀ  شۀۀک  مناسۀۀب

تِرک ،   یرایو فنون است  زم سخت، دورانمندند. دربار   قاعده

                                                           
14
 Clio 

15
 Professor Garraty 

16
 Professor Cantor 

 خۀاطرات  تیۀ ماه  یۀ ک  مطر  کرده اسۀت و ن  یمبهم  ها پرس 

کار  کند، یطور ک  ترک  اشاره م . همانشوند نقد ان،یراو یخیتار

ک  در  ،17فکتاو ن  ب  دنبا   و است خاطرهبلک   ست،ین خیتار او

بۀ  مشۀکالت    ی اتیتمۀا   یاسۀت. چنۀ   آن پشۀت   یحقا  جستجو

مطۀر     ا مورخۀان حرفۀ    کۀ  اصۀو     دنشو یمنجر م  جد  نظر

 اسۀت؛  وارد قۀات یتحق  یۀ ا بۀ    جد  نقدها ، یاند. همچن دهکرن

  یۀ تک  شۀدت بۀر اسۀناد    ک  بۀ   ،18ام یلیو پروفسور قاتیتحق مث 

  بۀۀرامحققۀۀان  گۀۀریددردسۀۀترا  نۀۀدهیآ  هۀۀا سۀۀا  دردارد کۀۀ  

 .داشت نخواهد قرارمتفاوت،   ها خوان 
کۀۀ   هسۀۀتند  یۀۀن یمورخۀۀان معۀۀدودگذشۀۀت کۀۀ   دیۀۀحۀ  نبا  از

از دانشۀگاه   19کۀاتلِر  امیۀ لیوانۀد.   مسائ  داشت   یب  ا  جد یتوجه

خصۀۀۀوص در کۀۀۀاران یشۀۀۀفاهطۀۀۀور مشۀۀۀخص بۀۀۀ    بۀۀۀ تمپلۀۀۀ ، 

طور مفص  ب  انتقاد  حافظ  هشدار داده است و ب   ها  پرداز ا یخ

 گۀر یو د یفرهنگۀ  طیتۀأثیر محۀ    نیدر زم ییمبنا اتیفرض یاز برخ

 ،20یسیمور چارل پرداخت  است.  یعوام  بر اعتبار مستندات شفاه

  اسۀۀتانداردهابۀۀر لۀۀ وم ارهۀۀا ب 22سۀۀونینو سُۀۀ  بل 21کُلمۀۀ  گولۀۀد

 یشۀناخت  روش  داشت  و نقۀدها  دیکأت یشفاه خیدر تار یقاتیتحق

   IXاند. مطر  کرده  ین  جد

 

 یشفاه خیتار مطالعات به وارده یانتقادها

 گِرشۀون  قۀو   بۀ   ،یعمۀوم  رشیهشۀدارها و پۀذ    یۀ ا باوجود

  ادیۀ ز حۀد  تۀا  همچنۀان  یشۀفاه  خیتار فولکلور، نقد در 23لِگم 

 معنۀا  انگاشۀت   دهیۀ ناد و تیاهم یب  ها فُرم طر  ب  و مانده مهجور

 تیۀ فیک X.کنند یم منتق  را ها داده است ک  مشغو   افراد توسط

 یبررسۀ   یۀ  یحت ؛است متنوع اریبس یشفاه خیتار در ها مصاحب 

 دانشۀۀگاه یشۀۀفاه خیتۀۀار دفتۀۀر در موجۀۀود اطالعۀۀات از شۀۀتاب ده

؛ اسۀت  امر  یا دؤیم  ین ،دارد قرار دردسترا امروزه ک  24،ایکلمب

 معدود از یکی ایکلمب شد ادآوری دیبا تند، انتقاد  یا دربار  اگرچ 

 دردسۀترا  را خود  ها مصاحب  دارد تالش ک  است ییها سس ؤم

 قۀات یتحق شۀوند  یمۀ  ملۀ م  یکم یشفاه مورخان. دهد قرار عموم
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 از  اریبسۀۀۀ. دهنۀۀۀد قۀۀۀرار یعمۀۀۀوم نقۀۀۀد معۀۀۀر  در را خۀۀۀود

  ادیز اریبس تعداد و اند دهید یکم اریبس آموزش ها کننده مصاحب 

 از  اریبسۀ  در. باشۀند  قۀان   «بۀودن  اسۀتفاده  قابۀ  » بۀ   دارند  یتما

 بۀرا   ازیۀ ن مۀورد  قۀات یتحق  بۀرا  را یکمۀ  اریبسۀ  زمۀان  ها، پروژه

 یشۀفاه  مورخۀان . دهنۀد  یمۀ  اختصۀاص  مصۀاحب    ی شدن آماده

 ماهها صرف بدون و دارند «کردن عم  شتاب ده» ب   یتما همچنان

 یاتفاق چ  پرسند یم تنها مرتبط،  نوشتار اسناد در غور و زحمت

  یۀ ا  ادامۀ  بۀ   را آنۀان  ،اغلۀ    یۀ ن آنهۀا  انیحام بدتر، آن از افتادی

  یچنۀۀ محصۀۀو  بۀۀودن اعتمۀۀاد قابۀۀ . کننۀۀد یمۀۀ  یتشۀۀو کۀۀردیرو

 . استهمراه  یزن گمان  با ،یقاتیتحق

  ادیۀ ز حۀرف  سازنده، نقد در  ا حرف  مورخ ط،یشرا  یا در

 ازیۀ ن ب  25 یسوئِ دونالد  ،یپ سا  هشت. است نداشت  گفت   برا

 مورخۀان  جانۀ   از یشۀفاه  خیتۀار  مشۀکالت  بۀ   شتریب توج ...  ب 

 ازیۀ ن  یۀ ا بۀ   پاسۀخ  برا  یکم تالش کنون تا XI.کرد اشاره متعهد

 مورخۀان  شۀد  ذکر پی  از ای  ک  طور همان. است گرفت  صورت

  نۀۀیزم در ،یشۀۀفاه خیتۀۀار بۀۀ ر   هۀۀا پۀۀروژه انجۀۀام زمۀۀان در

 بیشتر در. اند نکرده مطر  مناس  ا تؤس ،یشفاه 26 نگار خیتار

 گۀران ید  عهۀد  بۀر  را خۀود   هۀا  تیمسۀئول  یراحتۀ  بۀ   آنها موارد،

 ایۀ  نقۀد  کۀ   یزمۀان  و اند  بوده دواریام ج ینت  یبهتر ب  و اند گذاشت 

 ایۀ  مقالۀ    یۀ  از برخاسۀت   معمۀو    آنها نظر اند، داشت   اظهارنظر

 در آنهۀۀا  اسۀۀتانداردها از یناکۀۀاف  هۀۀا  یتوصۀۀ مُهمۀۀ ، کتۀۀا 

 یلۀ یم یبۀ  و یاجتماع علوم  ها رشت  گرید فهم با مقابل  و قضاوت

  XII.است بوده آنها ب  نسبت

  بنۀد  طبقۀ   گۀروه  سۀ   ب ی شفاه خیتار ب    واردشدهانتقادها

 و شۀدن  آمۀاده   بۀرا  یقۀات یتحق  اسۀتانداردها  مصاحب ،: شوند می

 باشد قادر دیبا یشفاه مورخ. یخیتار یشناس روش از ییها پرس 

 بۀ   ؛ زیۀرا شۀود  مواجۀ   انتقادهۀا   یۀ ا از گروه نخستی  با یسادگ ب 

 بۀا  ارتبۀا   در شۀده   گۀردآور  یعلم مطال  و کتا  یکاف اندازه

 XIII.دارد قۀرار  عالقمنۀدان  دردسترا سؤا  طر  فنون و مصاحب 

 سۀتند ین قۀادر   نوشۀتار  منۀاب   از  اریبسۀ  کۀ   اسۀت  یحۀال  در  یا

 گۀۀرید ایۀۀ و 27«گۀۀرفت  اعتۀۀراف» تیۀۀماه  بۀۀرا را کننۀۀده مصۀۀاحب 

 طور همان ؛سازند آماده مصاحب ،  ی درگرفت   شک   ها واکن 
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27
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 در XIV؛کننۀد  یمۀ  اشۀاره  29کۀو   جاناتۀان  و 28سِۀنِت  چۀارد یر ک 

 بۀر  تواند یم باشد، داشت  کام  یآمادگ کننده مصاحب  ک  یصورت

 .کند دایپ تسلط فنون  یا

 و شود یم مربو  یقاتیتحق  استاندارها ب  انتقادها دوم گروه

 بیشۀۀتری  از دیۀۀبا یشۀۀفاه  یمۀۀورخ کۀۀ  دارد دیۀۀکأت امۀۀر  یۀۀا بۀۀر

  یمورخ  هم. باشند برخوردار یآموزش و یقاتیتحق  استانداردها

  بۀرا  یمشۀابه   راهکارها دیبا و شوند یم مواج  مشکالت  یا با

 مۀدارک  و اسۀناد  شوند، یبررس دیبا مناب  :شود گرفت  درنظر آنها

 در مصاحب  نظر،  یا از. شوند یابیارز دیبا شواهد ،شوند  یته دیبا

 گۀر ید در یپهوهش  ها روش با چشمگیر  تفاوت ،یشفاه خیتار

 مۀورخ  کۀ   اسۀت   یۀ ا حۀ   راه تنها. ندارد یخیتار قاتیتحق انواع

 اسۀۀتفاده  یۀۀن یشخصۀۀ قضۀۀاوت از خۀۀود یاطالعۀۀات منۀۀاب  دربۀۀار 

 در پۀهوه    یۀ  نقۀد   بۀرا کۀ    یمورخان راستا،  یا در XV.کند

  هۀا  بۀ  نقۀد مصۀاحب     دیۀ با شوند، یم دعوت یشفاه خیتار  حوز

 .باشند داشت  ههیو توج آن پهوه    در مستندساز شده استفاده

 پۀۀهوه  روش بۀۀر واردشۀۀده  نقۀۀدها از یراحتۀۀ بۀۀ  دیۀۀنبا

 شۀوند،   یم مطر  کننده قان  ییانتقادها ک  یزمان. کرد یپوش چشم

. ندشۀو  یمۀ  رو روبۀ    جد مسائ  با یشفاه خیتار کاران اندر دست

 مطۀر   مشۀخص  طۀور  ب  را مسائ   یا از  اریبس ، یمورخ اگرچ 

 یشۀفاه  خیتۀار  انیۀ راو کنند یم ادعا  یمورخ ک  یزمان. ندکن ینم

 آن از  ا ههیۀ و بخۀ    یۀ  ایۀ  تیجمع ک   ندینما ، آمار ازنظر

 بۀ   کۀ   کننۀد  یمۀ  جۀاد یا را  دیجد مشک  ادعا  یا با XVIستند،ین

 انتخۀا    یۀ دل  یۀ ا بۀ   انیۀ راو. شۀود  یمۀ  منجۀر   تر  جد مشک 

 آنهۀا  بلکۀ   ؛دهنۀد  ارائۀ   را  آمۀار  یانت اعۀ   ها نُرم ک  شوند ینم

 شده، مطر   انتقادها  ،یبنابرا ؛ندا یخیتار  ندهایفرآ از  ا نمون 

 یشخص برداشت ،مثا  برا ر یخیتار ندیفرآ از مورخ فهم متوج 

خاص  ندیفرآ آن با آمده دست  ب اطالعات ارتبا  و( خیتار از  و

 . آمار ن  است،  نگار خیتار ،یاصل  مسئل .است

 مسۀۀتندات  غلبۀۀ حرفۀۀ ،  یۀۀا در گۀۀرید  یدردسۀۀرآفر مۀۀورد

 در متۀداو   اسۀتد   . اسۀت  یشۀفاه  مسۀتندات  ب  نسبت  نوشتار

 ایۀ  موثۀ   خۀاطرات  با را آن توان ینم ک  است  یا ،یشفاه خیتار

 روز در شۀده  نقۀ   ینیع شاهد گ ارش ای موجود تیوضع گ ارش

 احتمۀا    شۀود  یمۀ  گفت  هم یطرف از اما ؛داد قرار  یرد هم واقع ،
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 قۀۀرار  یۀۀرا  هۀۀا ع یشۀۀا از فراتۀۀر یفۀۀیرد در دیۀۀبا یشۀۀفاه خیتۀۀار

 مسۀتندات  نادرسۀتی درسۀتی و    مسۀئل  تنهۀا  ن  انتقاد  یا XVII.ردیگ

 از رد،یۀ گ ینمۀ  درنظۀر  نۀد، ا مواجۀ   آن بۀا  مورخۀان  ک  را  نوشتار

 اهداف  برا یشفاه مستندات  یتحل در ک   رشد روب  مکتوبات

 دبودنیۀ مف XVIII.کنۀد  یم یپوش چشم  ین ندشو یم استفاده یخیتار

 ایۀ  میآنۀ   جسۀتجو  در کۀ   دارد یبسۀتگ  یاطالعۀات  بۀ   یمنبعۀ  هر

 تۀوان  یمۀ . میگۀرد  یمۀ  آنهۀا  پاسۀخ  دنبۀا   ب  ک  یی استها پرس 

 ،یشفاه مستندات ک  کرد استد   طور  یا 30نگانیف روث همانند

  مبنۀا  بۀر  را آنهۀا  تۀوان  ینمۀ  و دارنۀد  را خۀود  خاص اتیخصوص

 مسۀۀتندات مۀۀوارد، یبرخۀۀ در XIX.دیسۀۀنج یکتبۀۀ  اسۀۀتانداردها

 طور همان رایز ؛ندا  نوشتار مستندات از تر  یدق و تر کام  ی،شفاه

 را آن توان یم و دارد یم انیب  هنر کار درخصوص 31افالطون ک 

 صۀۀحبت آنهۀۀا دیۀۀکن یمۀۀ فکۀۀر» ،داد بسۀۀط  یۀۀن  نوشۀۀتار اسۀۀناد بۀۀ 

 چ  ک  دیکن سؤا  آنها از اگر اما ؛هستند هوشمند ییگو کنند، یم

 تۀا  را مشۀاب    یۀ چ  ی تنها آنها د،یبدان شتریب دیبخواه و ندیگو یم

 مسۀتندات  بۀ   واردشۀده   انتقادهۀا  ، یبنابرا XX؛کنند یم تکرار ابد

  یۀ ا صیتشخ ب  قادرزیرا  ؛کنند یم گم را خود راه اغل  ،یشفاه

دانسۀت     یۀ دق اسۀت   زم ،یفُرمۀ  هر  جد نقد  برا ک  ستندین امر

 .شود یم یابیارز   یچ چ  شود

 کۀ   دنرو کار ب  دیبا ییارهایمع همان  ین یشفاه خیتار نقد در

 تعصۀبات  وجۀود  یبررسۀ  ای خاطره  ی و نادرستی درستی نقد در

 ییهۀا  پرسۀ   بۀ    یۀ چ همۀ   XXI.روند یم کار ب  یاجتماع ای  فرد

 کۀ   شۀناا  زبۀان   ی. میهست آنها جوا  دنبا  ب  ک  دارد یبستگ

  هۀا  ییکۀا یآمر زبۀان  سۀب   و 32بسۀتر  ،یشناخت زبان  دامن دربار 

 از یمتفۀاوت  نۀوع  بۀا  مۀورخ،   یۀ  بۀ   نسۀبت  کند، یم  یتحق یبوم

 کۀاتلر  کۀ   طور همان قطعا  XXII.دارد کار و سر درستی و نادرستی

  یۀ ا بۀر  کنۀد  یمۀ  یسۀع   یۀ دق  کننۀد  مصۀاحب    یۀ  دارد یم اظهار

 اطالعات از استفاده دانست دیبا  ،یوجود ا با .دیآ فائ  مشکالت

 XXIII.شود ینم محدود مورخان مرسوم  ها پرس  ب  خیتار در

 بۀ   هۀم  بۀاز  باشۀند،  تیۀ بااهم هۀا  پرسۀ    یۀ ا ک  هم هرچقدر

 وابسۀت    ادیۀ ز حۀد  تا آنها ب  پاسخ و پردازند یم «پهوه  روش»

 فقۀدان  کۀ   نجاسۀت یا و اسۀت   نظۀر  33«مرج  چارچو »  ی ب 

                                                           
30
 Ruth Finnegan 

31 Plato 
32 Context 
33
 Frames of Reference 

  انباریز تأثیرات ،یشفاه خیتار  ها مصاحب  از  جد   یتحل  ی

 خیتار دربار  ما  نظر دان   یثربرانگأت طیشرا. گذارد یم  برجا

  مصاحب  ی نک یا ب  پرداخت  در  جد  ها تالش نبود و یشفاه

  بۀرا  و شود  یتحل دیبا چگون  باشد، دیبا ای ستیچ قا یدق یشفاه

 انیپا یب ها تالش آن، در ک  است زده رقم را یتیوضع ،یاهداف چ 

 بۀ   هنۀوز  یشۀفاه  خیتۀار  جۀ ، یدرنت ؛هسۀتند  معنۀا  ای هدف بدون و

 یجنبشۀ  من لۀ   ب  و نشده  یتبد فرهنگ  جد یبررس برا   اب ار

 .است افت ی ادام   یرو  یپ مشکالت  هم با هدف، یب

 

 شفاهی تاریخ در مجادله دو

 دو حیبۀ  تشۀر   35 یو جلۀ  لِمۀ   34ندیل ستوت  سون،یبن کاتلر،

 ،یشۀۀفاه خیتۀۀار تیۀۀبۀۀر سۀۀر ماه هۀۀا مجادلۀۀ   یتۀۀر مۀۀورد از مهۀۀم

انۀد بۀ     هۀر چهۀار نفۀر تۀالش داشۀت       با توج  بۀ  اینکۀ   . اند پرداخت 

هۀا   بۀ  مصۀاحب    واردشۀده   و نظۀر   نگار خیتار  نقدها  یتر مهم

. در شود یآنها اشاره م  شد بخ  ب  مسائ  مطر   یا دربپردازند، 

 یشفاه خیمصاحب  در تار  ی کند یاو ، کاتلر استد   م  مجادل

 دهیۀۀد - 36شۀۀده ادهیۀۀمۀۀت  پ  یۀۀ - ییآنگونۀۀ  کۀۀ  در شۀۀک  نهۀۀا

 XXIV؛شۀود  یمداده خام محسو   ، گریهر منب  د مانند شود، یم

 - خودنگۀار   خۀاطر »  یۀ  یشۀفاه  خیتۀار  است معتقد سونیبن اما

 - مۀورخ »است و با اشاره بۀ  نقۀ  خالقانۀ      37«یسینو نام  یزندگ

  ا تجربۀۀ  از برخاسۀۀت  ،« یۀۀاول  ریتفسۀۀ»آن را  «کننۀۀده مصۀۀاحب 

  ی  یا ،او دهیعق ب . کند یزمان خاص قلمداد م  یدر  یشخص

 در XXV.آن انیۀ پا نۀ   ر،یتفسۀ   بۀرا  یشۀروع  ،است « یاول  یترت»

 خیخود تار نوب ب  یشفاه خیتار دارد یم اظهار ندیل مجادل ،  یدوم

از تۀۀأثیر  بۀۀا او. کشۀۀد یمۀۀ ریخودآگۀۀاه را بۀۀ  تصۀۀو ریضۀۀم واسۀۀت 

 38«ناگفتۀ   خیتۀار » اریدر اخت یشفاه خیک  تار یمغتنم  ها فرصت

هۀا قۀرار گرفتۀ  و همۀ  را بۀ        مصۀاحب   ییایۀ پو  یۀ و ن دهۀد  یم قرار

دعۀوت کۀرده اسۀت. در     یشۀفاه  خیاز تار ییو مبنا دیجد  استفاد

 یشفاه خیتار  ها دربار  مصاحب  تر یسنت یدگاهید  یپاسخ، لم

 یخیتۀار  ونۀد یپ  کۀ  مبنۀا   دانۀد  یمحدود م  اَسناد را آنها و دارد

 XXVI.دهند یم  یرا تشک  دیجد

                                                           
34
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در   کنون ب  اصۀالحات جۀد   تا مباح ،  یاز ا  ی چیه البت 

  یۀ فعۀا ن در ا  گۀر ید ایۀ مورخۀان    یب یشفاه خیتار دربار تفکر 

 تیۀ محور بۀر  مبحۀ  هۀر دو   ، یحرف  منجۀر نشۀده اسۀت. همچنۀ    

کنۀون بۀ     کۀ  تۀا   یاتیفرض ؛اند گرفت  شک   یبرانگ بح  یاتیفرض

 اند. نشده دهیچال  کش

 و منۀاب   جۀ و  را یشۀفاه  خیتۀار   هۀا  مصاحب   ،یلم و کاتلر

 را هۀا  مصۀاحب    یا آنها رسد یم نظر ب  اما ؛کنند یم محسو  اسناد

 اشۀتباه  یکتب  ینو دست مناب  با ند،ا یشفاه مستندات ینوع ب  ک 

 خو  ،یسنت مناب  برخالف ،یشفاه خیتار  ها مصاحب . اند گرفت 

  یۀ  رینۀاگ   بۀ   آنهۀا . شۀوند  یمۀ   یته مورخ فعا  دخالت با بد، ای

 حم  خود با را شده  ییتع قب  از یلخیتار  یترت و ریتفس انتخا ،

 منۀاب   گۀر ید ایۀ   ویآرشۀ  اسۀناد  گ ارش، نام ، برخالف. کنند یم

 توسۀط  و یخیتۀار  فکۀت  وقۀوع  از بعۀد  هۀا  مصۀاحب    ،ینۀو  دست

 اریبسۀۀۀ  اسۀۀۀناد آنهۀۀۀا ، یبنۀۀۀابرا شۀۀۀوند؛ یمۀۀۀ خلۀۀۀ  مورخۀۀۀان

 .ندفرد منحصرب 

 - مۀۀورخ»فعۀۀا   نقۀۀ دو بۀۀ   هۀۀر نۀۀدیو ل سۀۀونیبن ،همچنۀۀی 

  هۀا  چۀارچو  آنها   ها  یتحل اما ؛کنند یم اشاره «کننده مصاحب 

 بۀا . محدودنۀد  ه،انۀداز   ی ب دو  هرد ک  البت  ندار یمرج  متفاوت

 اسۀت، محکم و خالقان   یشفاه خیاز تار سونیبن  ها  یتحل نک یا

 کنۀار  در یینهۀا  محصو  عنوان ب  ها مصاحب  ندارد باور همچنان او

نسۀبت بۀ     یخرافۀ  دیعقاهنوز ب   سونیبن XXVII.شوند یم کام  هم

 یکتبۀ  تیچرا روا دیگو یاست و ب  ما نم معتقد یخیمطالعات تار

کۀ  انجۀام     ا مناس  از مصۀاحب    ها یمورخ ب  همراه پاورق  ی

بۀا تر از مصۀاحب      ا در مرتبۀ   ریتفسۀ  ایداده است، ازنظر صحت 

 یۀی   هۀو   نامۀ یزندگدر  موجود  ها تیم  باوجود. ردیگ یقرار م

اسۀتفاده شۀده    یشۀفاه  خیدر آنها از تۀار  ک   آثار گرید ای نگ 

 دترنۀد یمف اریبسۀ  محققان  برا ها مصاحب  درازمدت، در امااست، 

 .اند شده نوشت  آنها  مبنا بر ک  ییها مت  تا

نظۀر   سۀفان  بۀا در  أاسۀت، مت  دیۀ مف اریبسۀ  نۀد یل دگاهیۀ د هرچند

 نظۀر  بۀ   ناخودآگۀاه،  ریضۀم  دارکردنیب در ها مصاحب  توانگرفت  

، اشۀتباه گرفتۀ  اسۀت    شده ارائ   ها داده با را ارائ  زمان او رسد یم

 مطالعۀات،  عنۀوان  بۀ   خیتۀار  بۀا  ندیفرآ عنوان ب  را خیتار طور  یهم

 مصۀاحب ،   یبۀ  ، . ب  عۀالوه، از لحۀاظ نظۀر   یشناخت عم ل ای رشت 

 خۀورد  یمۀ  چشۀم  ب  یقیعم  ها شکاف عرف، و خودآگاه ریضم

 .شوند حیتشر  شتریب اتئیک   زم است با ج 

ها با وجود  ها و مباحث  مجادل   یا ذکرشده، با توج  ب  مطال 

 ک   نظر تفکر  یب  شروع  یبخ  بودن، کمک ارزشمند و رو 

 آن بۀا  دیۀ با  تفکر  یچن. کنند ینم دارد، ازین آن ب  یشفاه خیتار

عنۀوان محصۀو     بۀ   مصاحب : میدار دست در ی   آغاز شود ک چ

قال  اسۀت    یتنها در ا ؛ زیراباشد دیآنچ  هست و آنچ  با ؛یینها

 افۀت یدر مصۀاحب   از یاطالعۀات  نۀوع  چۀ   نک یدربار  ا توان یک  م

و  دهۀد  یمۀ   یتشۀک  را مصۀاحب    یۀ  ساختار   یچ چ  م،یکن یم

 ادامۀ ،  در. مینیبۀ  بحۀ  بنشۀ    شۀود،  تیهۀدا  دیۀ با چگون  مصاحب 

 . اند آورده شدهشده ادی موارد دربار  یمباحث

 

 مصاحبه ماهیت

 تیۀ بۀ  ماه   یۀ از شۀروع تحل  قبۀ   شۀده  مطر  پرس   ینخست

مصۀاحب     یۀ ازطر یک  مورخ شفاه گردد، یم بر «یینها محصو »

 ،یشۀفاه  خیتۀار  یینهۀا  محصۀو   ذکرشده،  ید  ب . دکن یم  یته

مصۀاحب     ک  بر مبنۀا  ی نیستخیتار تیروا ای 39نگار  ت   ی

  یۀ ا  عنوان منب  شک  گرفت  باشد. ممکۀ  اسۀت مصۀاحب  بۀرا     ب 

چۀ  تعۀداد    نک یاما اغراق در مباهات ب  ا شود؛استفاده   یناهداف 

مان  از درک  دینبا ،اند مورخ از کار ما در آثار خود استفاده کرده

اسۀت کۀ  تۀا حۀد       یۀ ا یشفاه خیتار شود ک  تمرک  تیواقع  یا

کۀ     ا مصاحب ؛ صورت کام  ضبط کند مصاحب  را ب   یامکان 

 نۀ  ، دهۀد  یم  را جا خودشب   مربو   ساختار ستمیدر خود، س

 .یکتب خیتار  نانیب کوت  قواعد از برخاست  یستمیس

 دیۀ با هسۀت،  کۀ   معتقدم شدت ب  م  و است  یا موضوع اگر

  یۀ تعر کامۀ   اتئیج  با مصاحب   ی  شد کام  فُرم شود تالش

شۀر  داده اسۀت، فۀرم     40تِۀد ک  پروفسور ک  یلید  ب  بنا. شود

هۀم کۀ  بۀ      هۀر چقۀدر   ؛ستیشده ن ادهیمت  پ مصاحب ،  ی یینها

 مۀوارد از  ریۀ غ بۀ    ،یشده باشد. همچن  گذار  ینما ای پیتا ییبایز

 دیۀ بازتول  یۀ نۀوار تنهۀا    ؛ زیۀرا ستینوار هم ن  ی محدود، اریبس

 اسۀت  ( ریتصو -ی صوت ایری صوت  الگوها و ساختارهااز   ساده

 وجود دارد. یک  در پشت آن، روابط انسان

 یکننده، حتۀ  مصاحب  - نظر گرفت  مشارکت فعا  مورخ در با

گرفت  باشد و بۀا  رادیا ایکردن  حد اشاره مشارکت تنها در  یاگر ا

 توانۀد  یمۀ  تنهۀا  مصۀاحب   ،یارتبا  کالم در موجود توج  ب  منط 
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  یبۀ  رابطۀ    یۀ دل بۀ    ا مکالمۀ   ؛شۀود   یتوص  ا مکالم  یتیروا

، یعنۀی  آن  ارائۀ شۀک     یۀ بۀ  دل  یۀی روا و ؛ راو و کننده مصاحب 

XXVIII.داستانکردن  نق 
 

شۀۀک   بۀۀ  هۀۀا تیۀۀروا  یۀۀاز ا یبرخۀۀممکۀۀ  اسۀۀت   اگرچۀۀ 

باشۀند،    یوقا دربار  یگاهشماران  از خاطرات شخص ییها داستان

محسۀۀۀو   یسۀۀۀینو خۀۀۀاطره ایۀۀۀ نامۀۀۀ یزندگ نامۀۀۀ ،یزندگ - خۀۀۀود

 ،یشۀۀفاه خیتۀۀار از شۀۀده ضۀۀبط  هۀۀا مکالمۀۀ  XXIX.شۀۀوند ینمۀۀ

 دو هۀۀر یخیتۀۀار  دگاههایۀۀد بۀۀا کۀۀ  نۀۀدا مشۀۀترک ییهۀۀا تیۀۀفعال

طور ک  پروفسۀور   همان .دنشو یساخت  و پرداخت  م کننده، شرکت

 زندگینامۀۀ دربۀۀار    ا مکالمۀۀ  یطۀۀ ، یۀۀاز ا  یپۀۀ 41نایجۀۀان وانسۀۀ
 اشۀۀاره کۀۀرد کۀۀ  آنهۀۀا واقعۀۀا  43یلۀۀیه الکۀۀ  از 42ایکۀۀ  مۀۀالکوم

کۀ    یهرچ  باشد، محصول ،تیروا  ی. ساختار ستندین نام یزندگ

 روابۀط  فهۀم  بۀا  تنهۀا  و اسۀت  یشۀفاه  تیروا  ی م،یکن یم دیتول

 XXX.کرد درک را آن توان یم ک  است ساختار  یا درون متعدد

 وجۀود  رابط ( س  نوع گفتگوری شفاه خیتار  مصاحب  ی در

 او ، نۀۀوع XXXI.یخۀۀارج رابطۀۀ و دو  یداخلۀۀ رابطۀۀ   یۀۀ: دارد

 ونۀد یهۀم پ  بۀا در مصۀاحب  را   موجۀود   ها نشان  ای کلمات اصر،عن

ک  را بسۀازد.    یتا  دهد یربط م گریکدیکلمات را ب   دهد، یم

از مصۀاحب    یشۀناخت  و زبۀان  یدسۀتورزبان  ،یسۀاختار ادبۀ    ی  یا

  یتۀر  از جالۀ  توجۀ    یکۀ ی درسۀت،  خوان  صورت در واست 

 XXXII .دهد یمرا ارائ   یشفاه خیدر تار  یتحل  ها روش

شۀک     کننۀده و راو  مصۀاحب    یتعام  ب بانوع رابط ،   یدوم

 ییآنهۀا  ههیو ب ، شناسان طور ک  روانشناسان، جامع  . همانردیگ یم

 توجۀ   کوچۀ    گروههۀا  در تعامۀ   ب  44گافم   یک  مانند اِرو

در  وهسۀتند   45مند ساخت شدت ب  روابط  یا اند، داده نشان ،دارند

 نکۀ  یبۀ  فهۀم مۀا از ا   توانند  می ،شوند  یتحل یدرست ک  ب  یصورت

 در ییمعنۀا  چ و  ردیگ یم شک  مصاحب  در یارتباط نوع چ  قا یدق

 XXXIII.کننۀۀد اضۀۀاف گسۀۀترده   ابعۀۀاد شۀۀود، یمۀۀ منتقۀۀ مصۀۀاحب  

 شۀوند،  یمۀ   بنۀد  طبق  46«برونداد»عنوان  از مصاحب  ک  ب  یوجوه

 هماننۀد  مصۀاحب   کۀ  بۀا توجۀ  بۀ  این    .انۀد  رابطۀ   نۀوع   یۀ ا مشمو 

  فکۀر  کۀن    ی  جیدرنت و ییتنها ب  یعنی  ا کتابخان   ها افت ی
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 خۀود،  دیۀ تول روش بۀ   مربو  طیشرا از تواند ینم شود، ینم دیتول

 چهره ب  چهره  مواجه و مخاط  مشارکت شک  ب  ضرورت ب  ک 

مصۀاحب     یۀ درسۀت    واکاو منظور ب  XXXIV.باشد فارغ است،

 روابۀط  بۀ   مربۀو    هۀا   یتحل است  زم ،یکالم تیروا عنوان ب 

 آن اتیمقتضۀۀ و هۀۀا کننۀۀده شۀۀرکت  یبۀۀ یروانشۀۀناخت و یاجتمۀۀاع

 .می یدرآم خود یخیتار  ها  یتحل با را تیموقع

 نۀوع   یۀ ا. است تر یانت اع مصاحب ، در موجود  رابط سوم نوع

 ؛شۀدن سۀر بۀاز زده اسۀت      یۀ و از تعر شۀده کمتۀر مطالعۀ     رابط ،

  کۀ  بۀا فۀرد    ی. زمۀان دارد  شۀتر یب تیۀ مورخان اهم  اگرچ  برا

کننۀده صۀحبت    تنهۀا بۀا خۀود و مصۀاحب      او نۀ   ،شۀود  یمصۀاحب  مۀ  

آن  خیتارتر و  ب ر   ا کننده، با جامع  مصاحب   واسط ب  کند، یم

 تیماه یاست ک  ب  سخت  ا مکالم   یا. دکن یم گفتگو  یجامع  ن

  یۀ کۀ  دو رابطۀ  در    دیۀ نما یمۀ   ی. چنشود می  یآن تعر  یدق

  راو  یب  گریو مورخ و د  راو  یب یک؛ یاند گرفت   رابط  جا

 .او یخیتار یو خودآگاه

؛ دکنۀ  یمۀ  دیتول  ادیز حد تارا  مذکور  رابط نخستی  ،مورخ

هۀم   وهۀا   پرسۀ  مورخ اسۀت کۀ  هۀم      کنجکاو ح   ،یازیرا 

 مۀوارد،  از  اریبسۀ  در کنۀون  تۀا نۀد.  ا آن  یب  دنبا  تصۀد  رهایتفس

نسبت  او  دگاههاید ییعم  کرده است ک  گو  ا ب  گون   راو

طۀور   بۀ  را آنهۀا   یعنۀ ی ؛نۀد ا محض تیواقع ،یخیتار  ندهایب  فرآ

لۀ وم   متوجۀ  توسط مۀورخ   ک ی زمان مگر ؛دکن ینم یکام  بررس

 هۀم  رد،یۀ گ یکۀ  شۀک  مۀ     ا رابطۀ   ، یبنابرا XXXV؛شود امر  یا

  راو  دگاههایاست چون د ی. نسب47«مواز » هم و است «ینسب»

در  یمعلول – یرکاربرد آن، ساختار آن، روابط عِل خینسبت ب  تار

 نۀۀ ،یزم  یۀۀمۀۀورخ در ا  دگاههایۀۀد بۀۀا ارتبۀۀا  در تنهۀۀاآن و ...(، 

( مصاحب سؤا ت رساختار  یطراح حا ،  یع در و ابدی یتکام  م

 ، یبنۀابرا  ؛شود یم تر کام   راو  ها پاسخ باخود  نوب ب   یمورخ ن

محسۀو     گۀر ید  مرج  بۀرا   اریمع دگاهها،ید  یااز   یهر 

معنۀا    یبد ؛است عر  هممواز  یا  ،رابط   یا،  ی. همچنشود یم

شۀده   مطۀر   چۀ  شک  گرفت، سۀؤا ت،   تینهادرک   یک  زمان

را  یخیتۀار  یدگاهیۀ شۀده، د  داده  ها پاسخ همراه ب  ن ، چ  باشند

 مورخ است. دگاهید «از مستق »و  «عر  هم»ک   دهند یشک  م

نسۀبت بۀ     اوکۀ    یدگاهیۀ بۀا د   راو  رابطۀ  یعنۀ یدوم،   رابط

شده از   یتوص  وجه  یتر شفاف احتما   ؛خود دارد  جامع خیتار
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هۀا بۀا    وجهۀ   گۀر ید ب  نسبتحا ، فهم آن   یع مصاحب  بوده و در

  یۀ از  یتنها بخش ،رابط   یا ؛ زیراهمراه است  شتریمشکالت ب

  یۀ تحلو  اسۀت  گسۀترده  اریبس یفرهنگ دگاهیو د یشناخت ساختارل

 حیخۀوان  صۀح   در. طلبد یم رااز خوان   یخاص اریبسنوع  آن،

مرتبط بۀا   یفرهنگ دگاهیرابط  و د  یا ییبرا  شناسا ت،یروا  ی

 یلوئ ای 49دیاز فرو 48ژاک  کان یخوانش با مشاب آن،  زم است 

 توسۀر خۀوان  کۀ  آل   ینوع ؛عم  شود XXXVIمارک  از توسرآل

 .نامد یم 50« یمپتوماتیس» نشان  یا را آن

 ایۀ  تیۀ هستند ک  روا انیراو ایاز مورخان  یتعداد کم اگرچ 

 ایۀ  دهیچیپ ،یمارک ، غن ای دیفرو  ها  یتحل  آنها ب  انداز  یتحل

از  تۀر  دهیۀ چیپ اریمۀا بسۀ    هۀا  باشد، مصاحب  ماهران   ب  لحاظ نظر

 حیصۀح  طۀور  بۀ   هۀا  مصۀاحب    یۀ ا اگۀر . شۀود  یند ک  تصور مۀ ا آن

پنهۀان از گفتمۀان مۀدنظر را بۀر مۀا       ییهۀا   ی  قطعا  شوند، خوان 

  یۀ ا افت یۀ  منۀد،  نشۀان   خۀوان   ازهۀدف  . آشکار خواهند ساخت

را بارها   مصاحب   ی ک ی صورت درXXXVII .است پنهان  ها  ی 

از  یآگۀاه   بۀرا ن  فقط  ،(میکن گوشب  دقت  ایر میبخوانو بارها 

 دهۀد،  یمۀ  شۀنهاد یپ آلتوسۀر  ک  طور همان بلک  رها،یتفسو  ها فکت

  برا ههیو و ب  ت،یواقع و ایرو  یتلف،  و غفلت  اریهشدرک   برا

 آن «نگۀرش » تۀوان  یمۀ کۀ  هرگۀ  مطۀر  نشۀدند،      یسؤا ت  پاسخ

 . کرد  یتعرو  ییها( شناسا نشان   اریرب   را مصاحب 

 

 مصاحبه در ایدئولوژی نقش

کۀۀ  در آن   نظۀر  ایۀ   یدئولوژیۀۀا  بسۀتر  - نگۀرش   یۀ ا در

و  مسۀائ   نداشۀت   ایۀ  داشۀت  و عبۀارات و حضور  هۀا  واژه تۀوان  یم

  همۀ  از یقۀ یتلف مۀا  کۀ   اسۀت  - XXXVIII افتی راخاص  یمیمفاه

 فرد  ی خاص  رابط همراه ب  مصاحب ، در متعدد  ساختار روبط

 سۀاده  ینۀ یب جهۀان   ی تنها ما بح . میابی یم را خیتار ب  او نگاه با

 در هۀا  انسۀان  آن، در کۀ   اسۀت   سۀاختار   ا عرصۀ   بلکۀ   ؛ستین

عم  و کۀن     ک  راهنما  ا عرص  ؛کنند یم یزندگ خود خیتار

 و دارد  دیۀ کل ینقشۀ  خیتۀار  بۀ   نگۀاه  نگۀرش،   یۀ ا درآنهاست. 

 .دهد یم قرار یشفاه مورخ اریاخت در  یتحل  برا یاتیح  اب ار

 در مقۀا ت   یتر مهم و  یتر  یعم از یکی در 51سوسم  وارن
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 خ،یتۀار   دیۀ ا چگونۀ   دهد یم نشان یخوب ب  کا،یآمر  نگار خیتار

 خ،یتۀار  بۀ   نسۀبت  متعۀدد   کردهۀا یرو و یخیتۀار  مطالعات انواع

 یدرسۀت  بۀ   نقۀ    یۀ ا چۀ   - کنند یم فایا فرهنگ در عمده ینقش

ی نۀ یب جهۀان  ما آنچ  است معتقد سوسم  .نشود چ  و شود شناخت 

 بۀ   ههیۀ و  یبۀ و  کۀم  ینگاه همواره م،ینام یم ]نگرش  یگ یجا[

 ب  غالبا  گذشت  ب  نسبت مختل   کردهایرو و دارد خیتار تیماه

 فرهنۀگ   بۀرا   یۀ عم ییامۀدها یپ کۀ   شۀوند  یم  یتبد ییها فکت

 XXXIV.دارند

 از خۀۀاص ینۀۀوع بۀۀ  خ،یتۀۀار  دیۀۀا کنۀۀد یمۀۀ اشۀۀاره سوسۀۀم 

 نظۀم  دیۀ با آن در کۀ   دارد تعلۀ   یاجتمۀاع  و یفرهنگ یسازمانده

 کۀ   اسۀت  خیتار  یا ،او باور ب . کرد  یتوج و حیتشر را یاجتماع

 و مختل   نهادها عملکرد و تیماه ،أمنش یمنطق طور ب  تواند یم

 باشد قادر خیتار رسد یم نظر ب . کند ریتعب را گریکدی با آنها تعام 

 د  از را نظۀم  خ،یتۀار . دهد نشان را ایپو  جامع  ی حرکت ریمس

 XL.کشد یم رونیب آشفت ،  امدهایپ

 یگۀروه خاصۀ   ایۀ فۀرد   چیک  در انحصار ه خیدر تار سوسم 

بۀ  مقابلۀ     ابۀد، ی یمۀ غلبۀ    «افسۀان  »کۀ  در آنهۀا    یجوامع با ست،ین

 ییها افسان  الشعاع تحت ینیب جهانک  در آنها  یجوامع ؛پردازد یم

 کۀردن  تیۀ حکا و دارنۀد  باورب  آنها  مردم قا یعم ک  ردیگ یم قرار

 مبلغۀۀان: اسۀۀت جامعۀۀ  از یخاصۀۀ  طبقۀۀ  انحصۀۀار حۀۀ  آنهۀۀا

 در ییتوانۀا  و مقدا یتیماه ،یآرمان ییایرو با افسان ، XLI.یمذهب

 در منسجم  عنصر عنوان ب  ،یمانیا یب ای ش  جه ، ب  یده پاسخ

 حیتشۀر  را گذشۀت   اما تاریخ برخالف افسان ، ؛کند یم عم  جامع 

  فلسۀف   مبنۀا  من ل  ب  و دهد ارائ  را ندهیآ رلییتغ  راهها تا کند یم

 نظم رییتغ  برا  یدئولوژیا  اب ار ب بنابرای ،  کند؛ عم  یاسیس

 ،ینۀ یب جهۀان  نۀوع  هۀر  نکۀ  یا وجۀود  بۀا . شۀود  یمۀ   یتبد یاجتماع

 در کۀۀۀ  اسۀۀۀت خیتۀۀۀار  یۀۀۀا دارد، دنبۀۀۀا  بۀۀۀ  را ییامۀۀۀدهایپ

 یاجتمۀاع  کۀن    بۀرا  را یطرحۀ  خۀود،  شک   یتر  یدئولوژیا

 . دهد یم ارائ 

 گذشۀت ،  بۀ   یخیتۀار  نگۀاه  دارد اشۀاره  سوسم  ک  طور همان

 دو  یۀ ا یخیتار جوام  در بلک  ؛شود ینم  ا افسان  نگاه  یگ یجا

 گر،یکۀد ی بۀا  تعامۀ   و  یۀ تلف با و اند بوده کشمک  حا  در هم با

  یۀ ا ،او اعتقۀاد  بۀ  . کنند یم دیتول را یخیتار متفاوت  کردهایرو

 شۀناخت  اساا و  یپا تواند یم کایآمر  نگار خیتار در کردهایرو

 اریۀ مع بۀ  خود  نوب ک  ب  یشناختXLII ؛دهد شک  را یخیتار تفکر
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  جداساز ای 52«یاجتماع همبستگی»ب    یسنج  تما  برا یقیدق

 آن  نهادهۀا  نداشۀت   ایۀ  داشۀت   ییتوانۀا   برا یو شاخص یفرهنگ

 .شود یم  یتبد مردم  ها توده یفرهنگ دگاهید  ارتقا در جامع 

 مۀورخ   بۀرا  ههیۀ و ب  ؛دارد تیاهم مورخ  برا موارد  یا هم 

 عناصۀر  بۀر  خۀود   هۀا  مصاحب  در سازد یم قادر را او ی؛ زیراشفاه

 دارد، کۀار  و سۀر  آن بۀا  کۀ   یفرهنگ در یشناخت تفکرل در  دیکل

و  افسۀان   با آن ارتبا  و خیتار دهیا تواند یم ، یبنابرا ؛کند تمرک 

تا ب   کنداستفاده  خودمصاحب   یاصلعنوان محور  را ب   دئولوژیا

 نقۀ   دیۀ با ابتۀدا  اگرچۀ   ؛ابۀد ی دسۀت   راو از  تۀر   یعم نگرش

  بۀرا  را یروشۀ  و بشناسۀد  رامۀدرن    در جامعۀ     دئولوژیا یاتیح

 .دهد ارائ   دئولوژیا عملکرد و ساختار  یتحل

اسۀاا  برسۀاده اسۀت.    یاسۀ یس  برنام  یفراتر از   دئولوژیا

کۀ    یفۀ یو تعر کنۀد  یمطۀر  مۀ    دئولوژیک  سوسم  از ا یمباحث

اسۀت کۀ  سۀاختار      دئولوژیۀ ا  یۀ ا دهۀد،  یآلتوسر از آن ارائ  مۀ 

موجۀود   طیافراد و درک آنها از رابط  خود با شرا رخودآگاهیضم

  ها و رفتارهۀا  است ک  کن   دئولوژیا  یو ا دهد یم  یرا تشک

  هۀۀا سۀۀتمیس ،یصۀۀنف  هۀۀا  یۀۀاتحاد سۀۀا،یآنهۀۀا را در خۀۀانواده، کل

. کنۀۀد ینۀۀوع رفتۀۀار و مسۀۀل  آنهۀۀا را کنتۀۀر  مۀۀ   نیۀۀ و  یارتبۀۀاط

محۀۀور  طبقۀۀ   جامعۀۀ  یۀۀ در روابۀۀط درک  بنۀۀام ، دئولوژیۀۀا

  رفتۀۀار  الگوهۀۀا فهۀۀم  بۀۀرا  دئولوژیۀۀا ، یبنۀۀابرا XLIII؛اسۀۀت

 .است  ضرور اریبس فرهنگ، از برخاست 

 ،53« گۀر  سۀلط  » مفهۀوم  در ، دئولوژیۀ ا عملکرد درک دیکل

 XLIV؛نهفتۀ  اسۀت   دهۀد،  یارائ  مۀ  54یگرامسک ویآنتون ک  آنگون 

گۀروه    یۀ خودجۀوش کۀ      وفۀادار  -  گۀر  سلط   یازطر زیرا

تۀر   خود و عملکرد موفۀ    فکر گاهیجا  واسط غال ، ب  یاجتماع

 کۀۀ  اسۀۀت – XLV کنۀۀد یمۀۀ افۀۀتیجامعۀۀ  در  از سۀۀو د،یۀۀدر تول

  بۀ  یعنۀوان سۀازوکار قۀانون طبقۀات     خۀود را بۀ    تیاهم  دئولوژیا

  واسۀط  ب  XLVI.ابدی یم یتجل یجمع  و در باورها آورد  یم دست

 یۀۀ نظر از درسۀۀت فهۀۀم ، دئولوژیۀۀا از گسۀۀترده یفۀۀیتعر داشۀۀت 

 رییۀ تغ دگاهیۀ د کۀ   ینقشۀ   یۀ ن و آن  هۀا  تیمحدود و  گر سلط 

 قۀادر  یشۀفاه  مۀورخ  کنۀد،  یمۀ  فۀا یا  دئولوژیا  توسع در یخیتار

  یۀ  در موجۀود  روابۀط  دسۀت   سۀ   از خۀود   هۀا   یۀ تحل شۀود  یم
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 و یاجتمۀاع  ایۀ  یفرازبۀان  ساختار زیرا ؛دهد  یتلف هم با را مصاحب 

 بۀا   دئولوژیۀ ا مفهوم در یهمگ خ،یتار  تئور و  رفتار  الگوها

 .شوند یم یکی هم

 یزنۀان  بۀا  مصۀاحب   در خود اتیتجرب از 55 یهر کِسلر  یآل

 آنۀان   رفتارهۀا   یبۀ  تناقض و بودند کرده مهاجرت کایآمر ب  ک 

 گفتۀ   یخانواگ  الگوها رییتغ سر بر بح  و خود  ها خانواده در

 شۀناخت  از تۀر   یۀ عم  سۀاختار  تنۀاقض،   یا  یریز ی   در. است

 مشۀارکت  و خیتۀار  بُۀرد   یپۀ  ضۀرورت  کۀ   اسۀت  نهفتۀ   یخیتار

  یۀ  در افسان  و خیتار ، یبنابرا ؛دهد یم نشان آن دررا   یمهاجر

 دگاهیۀ د  یۀ ا اگۀر . انۀد  شۀده   یۀ ترک هم با یزندگ از ایپو دگاهید

 در  یمهۀاجر  یزنۀدگ   هۀا  تن  از  اریبس شود،  یتحل یدرست ب 

 بسۀۀتر حیتشۀۀر  بۀۀرا مۀۀوارد،  یۀۀا در. کنۀۀد مۀۀی حیتشۀۀر را کۀۀایآمر

 بۀر  مصۀاحب   تمرکۀ   اسۀت   زم مصۀاحب ،  بۀر  حاکم  یدئولوژیا

  دگاههایۀ د از  راو آنهۀا،   یۀ ازطر کۀ   ه شۀود داد قرار یسؤا ت

 نحۀوه   یۀ ن و نهادها تکام  ،یعلّ روابط ،یخیتار رییتغ دربار  خود

 عمۀۀ ،  یۀۀا بۀۀا. دیۀۀبگو نۀۀدهیآ ینۀۀیب  یپۀۀ و گذشۀۀت   ریۀۀگ شۀۀک 

 دگاهیۀ د انۀدازه  چۀ   تۀا  و چگونۀ   انیراو دیفهم توان یم ، یهمچن

 .اند رفت یپذ را فرهنگ آن  گر سلط 

 درک  بۀۀرا خیتۀۀار  دیۀۀا از  ا بهۀۀره  یچنۀۀ ،قطۀۀ  طۀۀور  بۀۀ

 خیتار ب  فرهنگ،  ی خیتار ییایپو درک ،ج یدرنت و  دئولوژیا

 خیتۀار  در فۀرد  منحصۀرب    هۀا  روش امۀا  ؛شود ینم محدود یشفاه

 اریبسۀ  هۀا  مصۀاحب    یتحل و  ساختاربند در را ندیفرآ  یا ،یشفاه

 .سازند یم دیمف

 شۀدت  بۀ   ک  است  نگار خیتار نوع تنها با یتقر ،یشفاه خیتار

 تنهۀا  نۀ   کۀ   معناسۀت  بۀدان   یۀ ا ؛اسۀت  وابست  یدانیم مطالعات ب 

 میبخواه آنها از و میکن رجوع خود مناب  ب  بارها و بارها میتوان یم

 بۀا  را یخیتار  دگاههاید تنوع میتوان یم بلک  ند،یبگو ما ب  شتریب

 طیشۀۀرا در  یادیۀ بن راتییۀ تغ  بحبوحۀۀ در و شۀتر یب اریبسۀ  اتئیۀ ج 

 از  یپۀ  ک   مورد همانند درست درواق ،. کنیم یبررس یخیتار

 افسۀان   ، دئولوژیا  یب تناقض  گر مصاحب   تجرب شد، اشاره  یا

 تجرب ،  یا  یدق درک و مشاهده با. سازد می آشکار را قتیحق و

 ظۀاهر  شۀده  ادهیۀ پ مۀت   در هرگ  ک  خود یخیتار فهم ب  میتوان یم

 .میببخش عم  شود، ینم

  هۀا  حۀوزه  گرید برخالف ،یشفاه خیتار مستندات  ،یهمچن
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 در انۀد؛  شۀده  ادهیۀ پ مۀت   و ریتصۀو  صۀدا،  قالۀ   در ، نگۀار  خیتار

 خۀوان   آن  هۀا  نشۀان   و  یۀ ته ،دقت با مستندات  یا ک  یصورت

 بۀ   نسۀبت   قدرتمنۀد  یلۀ یتحل ابۀ ار  از یخیتۀار  مطالعۀات  شوند،

 یشناسۀ  انسۀان  و یشناسۀ  زبۀان   یۀ ازقب علۀوم  تۀر  شۀرفت  یپ  ها شاخ 

 دسۀت   یۀ ا از یخیتار اسناد ، نظر لحاظ از. شد دنخواه مند بهره

 در هۀا  مصۀاحب   گۀر ید از مشۀاب    هۀا   یۀ تحل تۀأثیر  تحت توانند یم

 .رندیگ قرار گرید  ها تخصص

 یخیتۀار  شۀناخت  از تر عام و تر  یوس یفیتعر ب  راستا،  یا در

 و اطالعات  آور جم   برا  گسترده  بستر بدون ؛ زیرامیدار ازین

  یۀ ا -ی شناخت و یشینما ،یشناخت زبان - مصاحب  مختل   ایزوا

 دربۀار   دارد احتمۀا   تنهۀا  نۀ   و شۀوند  ینمۀ   یترک هم با ساختارها

 بلکۀ   م،یشۀو  سۀوتتفاهم  دچۀار  دهۀد  یمۀ  رخ مصۀاحب    یح آنچ 

 گفتۀ   چۀرا  و   یۀ چ چۀ   نک یا دربار  سوتتفاهم  یا است ممک 

 باعۀ   کۀ   اسۀت  تۀر   یوس بستر  ی تنها  یا. دهد رخ  ین شود یم

 . شوند منتق  مصاحب   ی در یابهام چیه بدون اطالعات شود یم

 بۀ   خۀاص  ینگۀاه  صۀاح   و فرهنۀگ  حامۀ   را  راو ما اگر

  دئولوژیا  ی از یبخش گذشت ، ب  نگاه  یا خواه م،یندان گذشت 

 و افسۀان   از یبۀ یترک ایۀ  آن، بۀا  تضۀاد  در خۀواه  باشۀد،   گۀر  سلط 

  یۀ ا چۀون  صۀورت  هر در ،مستور خیتار  ی یحت ای ، دئولوژیا

 گذشت  ب  خود نگاه ریناگ  شوند، پرداخت  و ساخت  دیبا اطالعات

 میخۀواه  ینمۀ  مۀا  ک  است   یچ  یا. کرد میخواه القا  راو ب  را

  دئولوژیۀ ا و نگۀرش  از  راو کۀ   اسۀت   یۀ ا مۀا  هدف. دهد رخ

 ،دنشۀو  یمۀ  منتق  اطالعات آن در ک  یفرهنگ بستر تا دیبگو خود

  یتبۀد  یفرهنگۀ  یتۀ یروا بۀ   یشخصۀ  داسۀتان   ی و شود آشکار

. دیۀ آ دست  ب گذشت  اتفاقات از  تر کام  درک ،ج یدرنتشود؛ 

 و  راو  دگاههایۀۀد تبۀۀاد  بۀۀا تنهۀۀا هۀۀدف  یۀۀا نکۀۀ یا وجۀۀود بۀۀا

 دگاهیۀۀد شۀۀود، یمۀۀ محقۀۀ  گذشۀۀت  بۀۀ  نسۀۀبت کننۀۀده مصۀۀاحب 

 تۀۀۀأثیر  راو تیۀۀۀروابۀۀۀر  دیۀۀۀنبا کننۀۀۀده مصۀۀۀاحب   یدئولوژیۀۀۀا

 XLVII.بگذارد

 خ،یتۀار  از مختلۀ   میمفۀاه  و  دئولوژیۀ ا  یب تعام  بر تمرک 

 پۀهوه ،  روش  یا ؛ زیرادارد یشفاه مورخ  برا  ا ههیو تیاهم

 اسۀتفاده  مصۀاحب   از کۀ   یدانیۀ م مطالعۀات  محققۀان  گرید از را او

 فولکلۀور  متخصصۀان  و شناسان انسان روانشناسان،  یازقب کنند، یم

 تفکۀر  تنۀوع  میۀ ا دهیۀ د آمۀوزش  مورخ عنوان ب  ما. سازد یم  یمتما

 ، یبنۀابرا  و میکنۀ   یۀ تحل و درک را آنها یفرهنگ بستر و یخیتار

 بۀ   هۀا  آمۀوزش  همۀان  دادن میتعم ،یشفاه خیتار در مصاحب  انجام

 XLVIII.است یدانیم مطالعات

 عناصۀۀر کۀۀردن یکۀۀی در  دئولوژیۀۀا نقۀۀ  بۀۀ  نگۀۀاه نۀۀوع  یۀۀا

 تا سازد یم قادر را یشفاه مورخان مصاحب ، در  ساختار مختل 

مشۀک  مۀا   وفصۀ  کننۀد.    را حۀ   یخیتار  حافظ  آزاردهند  مسئل

انجۀام داده    ا جۀام  و گسۀترده    هۀا  کۀ  مصۀاحب    یعنوان کس ب 

 بلکۀۀ  ؛سۀۀتین یفراموشۀۀ  مسۀۀئل معۀۀدود،  مۀۀوارد جۀۀ  بۀۀ  ،اسۀۀت

و بۀدون   وقفۀ   یاست ک  ب ها خاطره از  ادیز حجم با شدن مواج 

را  خۀاطره مۀا   اگۀر  XLIX.رنۀد یگ یبر مۀ  ارتبا  با موضوع، ما را در

از ای  منظر ها را  و مصاحب  میبدان یخیاز اَشکا  شناخت تار یکی

 دایۀ دسۀت پ   تر  یعمشناختی   ها  یب    میتوان یم ،کنیم یبررس

ظۀۀاهر نۀۀامنظم از کلمۀۀات را  بۀۀ  فۀۀورانل  یۀۀکۀۀ  اهۀۀایی   یۀۀ  .میکنۀۀ

  پرسشۀگر  بۀود  میخواه قادر در ای  شرایط، .کنند یم یده سامان

 تیهۀدا  کام   مصاحب  ی سَمت ب  را گرانید یده پاسخ و خود

 .کنیم

  یۀ ا دیۀ با ،یدانیۀ عنۀوان فعۀا  در مطالعۀات م     خره، ما بۀ  اب و

 ییهۀا  روش ت،اطالعۀا   آور جمۀ   درکۀ    میرا حفظ کنۀ  دگاهید

مقدار از اطالعۀات قابۀ      یشتریک  ب شوند یم  یاز هم  توص  یب

 از روشۀۀمند یدگاهیۀۀد یعنۀۀی ؛کننۀۀد مۀۀی  آور اعتمۀۀاد را جمۀۀ  

 در روشۀمند  دگاهیۀ د  یۀ ا L.کنند فراهم انسان  خالقان  ها تیفعال

 ؛ زیۀرا ردیگ یم شک  یاز موارد، تنها ب  دست مورخ شفاه  اریبس

 بۀ   نسۀبت  خۀود  منسجم دگاهیمربو  ب  د یگذشت ، هرگ  سؤا ت

 نکۀرده  مطۀر   را - خۀود  افسۀان   و خۀود   دئولوژیا یعنی - جهان

 .است

دربۀار     یۀ تحق -ی شۀفاه  خینسبت بۀ  نقۀ  تۀار    دگاهید  یا

  یۀۀجامعۀۀ  ازطر  یۀۀو افسۀۀان  در فرهنۀۀگ   دئولوژیۀۀا  یمۀۀاتر

 یبرداشت شود ک  مۀورخ شۀفاه   نطوریا دینبا - خیتار  دیا  توسع

بلک   ؛ردیبگ دهیرا ناد  یها و وقا از فکت  آزاد است اسناد نوشتار

  جد را آن آنقدر ودهد  صیکار خود را تشخ  توان بالقو دیبا او

  گفتۀ  ب . کند استفاده  یاول  ها داده از شتریب یحت آن از ک  ردیبگ

انقۀال     یۀ در  یشۀفاه  خیاگر قرار اسۀت تۀار   ،56یگالس  هنر

 واقعۀا   هۀا  انسۀان  آنچ  فهم بهبودو در  خیدر طو  تار  پرداز  ینظر

  و عمۀ  جۀد    یدر گذشت  انجام دادند، شرکت داشت  باشد، نظر

  LIند.ا  ب  آن، ضرور

                                                           
56
 Henry Glassie 
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 نتیجه

داشۀت    یل  سۀع ؤمقال ، م  یشده در ا اساا مباح  مطر  بر

از  یکۀۀیعنۀۀوان  را بۀۀ  یشۀۀفاه خیاسۀۀت نقۀۀا  قۀۀوت و ضۀۀع  تۀۀار

 یاز نقۀا  قۀوت   یکۀ یبرشۀمرد.   یخیمطالعات تار روز ب   ها روش

در  یمطالعۀات   حۀوز   یۀ ا شۀرفت یک  ب  آن اشاره شده، توسۀع  و پ 

  ها پروژه ر،یده  اخ  یل ، در ؤم  است. ب  گفت ریاخ  ها سا 

  یۀ بۀا ا  ؛بوده است  یرو ب  اف ا یشفاه خیتار  در حوز یمطالعات

 مورخان اعتماد استحوزه هنوز نتوانست    یمعتقد است ا اوحا ، 

از مورخۀان   یبرخۀ  کنۀد. ب  خود جل   ،دیطور ک  با را آن یرسم

  یخۀۀود از نتۀۀا  قۀۀاتیتحق از  ا پۀۀارهممکۀۀ  اسۀۀت در   اگرچۀۀ 

بۀ    یلیاستفاده کنند، تمۀا  یشفاه خیتار  ها پروژه از آمده دست  ب

عنۀوان   و فقط بۀ   ندارندخود  قاتیدر تحق  ینتا  یمبنا قرار دادن ا

 . برند یمکم  اطالعات خود از آن بهره م

  ها در پروژه شده دیدهنقا  ضع   کند یل  اشاره مؤم البت 

نقۀا    ؛انۀد  نبوده تأثیر یب  اعتماد یب  یا تیدر تقو ،یشفاه خیتار

در  مناسۀ   یپرسشۀ   هۀا و بسۀت   نشۀدن پرسۀ    : طر  یازقب یضعف

 قۀات یبۀودن تحق  یها، ناکۀاف  کننده مصاحب  دنیند مصاحب ، آموزش

  یۀۀ. ایقبۀۀ  از مصۀۀاحب  و شۀۀتاب ده عمۀۀ  کۀۀردن مورخۀۀان شۀۀفاه 

مورخان ب  همراه داشت  است ک  در   را از سو ییانتقادها  ،یمعا

هۀا، انتقۀاد بۀ      تقۀاد بۀ  مصۀاحب    : انشۀوند  مۀی   بنۀد  س  گروه طبقۀ  

  ،یۀ اسۀاا ا  بۀر .  یتحق روش ب  انتقاد مصاحب ،از   یپ قاتیتحق

 دایۀ پ دسۀت  ،سۀت  یشا یگۀاه یجا بۀ   هنوز یشفاه خیتار گفت دیبا

 زم در گفتمۀان    اعتبارمنۀد  بۀ   افت یۀ  دسۀت   برا و است نکرده

 خود دارد.  رو  یدر پ  هنوز راه دراز ،یخیمطالعات تار

 رابطۀ    یۀ  رابطۀ ،  نۀوع  سۀ   وجۀود  ب  ل ؤم مقال ،  ادام در

 او ، رابطۀ  . کند یم اشاره مصاحب  در ،یخارج رابط  دو و یداخل

  یدوم است؛ مصاحب  در یشناخت زبان و یدستورزبان ،یادب ساختار

 رابطۀ   و ردیگ یم شک   راو و کننده مصاحب   یب تعام  با رابط ،

 .است خود فرهنگ و خیتار و  راو  یب یانت اع ارتبا  سوم،

 بۀا  یشۀفاه  خیتار  ها تفاوت از نمون  چند ب  ل ؤم ، یهمچن

 ،یشۀفاه  خیتۀار  نک یا ازجمل  ؛دارد اشاره یخیتار مطالعات گرید

 یدانیۀ م مطالعات ب  شدت ب  ک  است  نگار خیتار نوع تنها با یتقر

  هۀا  حوزه گرید برخالف ی؛شفاه خیتار مستندات ای است وابست 

 اف ون. است شده ادهیپ مت  و ریتصو صدا، قال  در ، نگار خیتار

از  کۀۀ  اسۀۀت  یۀۀا یشۀۀفاه مورخۀۀان بۀۀ  لۀۀ ؤم ی توصۀۀ ایۀۀ ، بۀۀر

 نگۀرش  ، دئولوژیا  القا ایدئولوژ  و نی  گفتمان در قرارگرفت 

 در او دهنۀد  اجۀازه  و کننۀد   خوددار  راو ب  خود نظرات نقط  و

 خیتۀار  و فرهنۀگ  از برخاسۀت     لدئولوژیا و  نگرش مصاحب ، طو 

 .کند عرض  را خوی   جامع

 اسۀت   اریبسۀ  یتخصصۀ  -ی فنۀ  اصطالحات  حاو مقال   یا

 بۀ   توجۀ   بۀا . دندار کاربست  یوب کم یشفاه خیتار  طیح در ک 

 گفتمۀان  در یشۀفاه  خیتۀار  یتخصصۀ  اتیۀ ادب گفت توان یم مت 

 یینما ک  است کرده میترس ییمرزها و خط یخیتار  ها پهوه 

 ییشۀنا آ بر اساا ای ،. گذارد یم  ینما ب  را آن شدن  ا حرف  از

  مۀرز  برون یادب یتعاط و انتقا  ینوع  بردارند در یاتیادب  یچن با

 .است یبوم اتیادب و داتیتول  ارتقا  راستا در
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 شناسی اصطالح

(: Frames of Referenceر مرجااع چااارچو  -1

 بۀر  کۀ   دگاههایۀ د و رسوم ها، ارزش م،یمفاه از متشک   ساختار

 اشۀتراک  بۀ   هۀا  دهیۀ ا شوند، یم یابیارز و درک ها داده آن،  مبنا

 .شوند یم  یتعد رفتارها و شوند یم گذاشت 

 و دادهایرو ثبت(: Historiographyری نگار خیتار -2

 .آنها وقوع یچگونگ و ییچرا  یتحل همراه ب  یخیتار حوادث

(: Social Integrationری اجتمااا  همبسااتگی -3

 آنکۀ   بۀدون جامع ،   یساختار  در یقوم  ها تیاقل شدن  یترک

 .بدهند دست از را خود تیهو

شۀۀۀونده کۀۀۀ    فۀۀۀرد مصۀۀۀاحب  (:Intervieweeری راو -4

مۀورخ قۀرار    اریۀ خۀاص را در اخت   دادیۀ رو دربار اطالعات خود 

 .دهد یم

  اقتصۀاد  ،یاسۀ یس تسلط(: Hegemonyری گر سلطه -5

گروه  تیرضا  ا نهاد بر جامع  ک  تا اندازه ایگروه   ی ینظام ای

 ب  همراه دارد.   یفرودست را ن

 دختۀر  نُۀ   از یکۀ ی ویکل ،یونانی ریاساط در(: Clioر ویکل -6

 .شود یم شناخت  خیتار بخ  الهام و زئوا
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 شر  مختصر  از کتا :برا  مطالع   –2
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