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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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چکیده
 یکۀۀی از منۀۀاب تخصصۀۀی در گفتمۀۀان تۀۀاریخ،  ای ۀ مجموع ۀ. ترجم ۀ و تعلی ۀ چهۀۀارمی مقال ۀ از «راهنمۀۀا تۀۀاریخ شۀۀفاهی» اسۀۀت،رو
 نی ۀ تجدیۀۀد چۀۀا2015  و2003  آمریکۀۀا و کانۀۀادا منتشۀۀر کۀۀرد و در سۀۀا هۀۀا، در انگلسۀۀتان1998 در سۀۀا

مقال ۀ پۀۀی

شۀۀفاهی اسۀۀت ک ۀ انتشۀۀارات روتل ۀ

 جایگۀۀاه تۀۀاریخ شۀۀفاهی در تۀۀاریخنگۀۀار،  روشهۀۀا انجۀۀام مصۀۀاحب، شۀۀام توسۀۀع تۀۀاریخ شۀۀفاهی، مطۀۀر شۀۀده در ای ۀ مجموع ۀ

 مباح ۀ.شۀۀد

 مقۀۀا ت منۀۀدر را در مجموعۀۀ، متخصصۀۀان و صۀۀاح نظۀۀران در حۀۀوز تۀۀاریخ شۀۀفاهی.معاصۀۀر و نیۀۀ حمایۀۀت از طۀۀر هۀۀا تۀۀاریخ شۀۀفاهیانۀۀد
.مذکور ب نگارش درآوردند و تا کنون تنها تعداد معدود از آنها ب زبان فارسی برگردانده شده است
 او در ایۀ مقالۀ سۀۀعی داشۀت اسۀۀت تۀا بۀ برخۀی از نقۀۀا قۀۀوت.دفتۀر تحقیقۀۀات تۀۀاریخ شۀفاهی در دانشۀۀگاه کلمبیۀا اسۀۀت

 ریۀۀی،  گۀرل.رونالۀد جۀۀی

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

و ضۀۀع

 ارتقۀۀا کیفۀۀی، انتقادهۀۀا واردشۀۀده بۀۀ تۀۀاریخ شۀۀفاهی را بازانگۀۀار و بۀۀرا رفۀۀ آنهۀۀا،  نویسۀۀنده در ادامۀۀ.مطالعۀۀات تۀۀاریخی بررسۀۀی کنۀۀد
. توصی هایی ب مورخان شفاهی ارائ میکند،پروژهها تاریخ شفاهی و با بردن می ان اعتبارمند حاص شده از ای پروژهها
 مصاحب،  راو،  تاریخنگار، تاریخ شفاهی:واژههای کلیدی
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مقدمه

کنون تمای مورخان ،بیشتر ب ای صورت بوده است ک در ظاهر

در ابتدا امر زم ب توضیح است ک عنوان مقال دربردارند

خود را مشتاق ب تاریخ شفاهی نشان دهند ،اما در خفۀا ،عمیقۀا بۀ

مطالعات تاریخ شۀفاهی اشۀاره دارد.

از ای دو رویکرد ،ب طور مسۀتقیم بۀ

نکت ظریفی است و ب جن

روش پهوه ها تاریخ شفاهی ،از نوع «نظریۀ بنیۀاد » 3اسۀت.
در ای نوع مطالعات ،ای مسیر 4است ک هدف اصلی اسۀت و در

آن بدگمان باشند .هیچی

کاربرد مصاحب شفاهی در اهداف تاریخی نمیپردازند.
نمون ها فراوانی از اشتیاق مورخان ب تاریخ شۀفاهی وجۀود

انتها فرضی را شک میدهد .ب بیان دیگۀر ،نۀوع مطالعۀات تۀاریخ

دارد .دو مورد آن ،دوران سخت 9از استادز تِرکِۀ  10و زندگینامۀ

شۀفاهی ،آنچنۀان کۀ واضۀۀح و مبۀره اسۀت ،پرسۀ محۀۀور ردر

ت.هَر ویلیام  11از هو یی نگ 12هستند III.ای آثار با وجۀود

مصاحب ؛ بست پرسشی) اسۀت .بۀر اسۀاا ایۀ  ،حرکۀت در مسۀیر

محاس بسیار ،اما فاقد دورنما در ای زمین اند؛ زیرا همانطور کۀ

فرضی ا خاص می تواند جوان

مایک فری  13اشاره میکند ،در متفکرانۀ تۀری دیۀدگاه «دوران

مغفۀو را همچنۀان مسۀتور نگۀ

سۀۀخت» ،تۀۀاریخ شۀۀفاهی از چنۀۀان اهمیت ۀی برخۀۀوردار اسۀۀت ک ۀ

دارد؛ در حالی ک در رونۀد پرسشۀمند مصۀاحب گۀر ،رفتۀ رفتۀ
حدود و چشمانداز آن آشکار میشود و بدی صورت ،درنهایۀت
فرضی شک میگیرد .بۀر ایۀ مبنۀا ،حرکۀت مؤلۀ

در بۀدو امۀر

بر اساا ای  ،پرس هایی نتیج محور ک فرجام یۀ

پۀروژ

IV

آن ،چیست ک اینگون ب آن توج کردهاند.

چ خواهۀد بۀودی یۀا تحقیۀ در چۀ سۀطحی ارائۀ خواهۀد شۀدی
خاطره نگۀار ن دیۀ

باوجود پذیرش غیرانتقاد نتای مستندات شفاهی ،شۀواهد
از ایجاد شۀ

تحقیۀ را بۀ

کننۀد؛ بنۀابرای  ،در چنۀی تحقیقۀاتی زم

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

فراموش

میکنند ب ای فکر کنند ک ماهیت تاریخ شفاهی در ورا ظۀاهر

میکشند ،ازقبی اینک پی بینی محقۀ

می توانند بر کیفیت مصاحب تأثیر بگذارنۀد و جۀن

عالق مندان ب تاریخ ،فرهنگ و سیاست با پۀهوه هۀا اخیۀر در
تاریخ شفاهی آنقدر احساسی برخورد کردهاند ک اغل

هدفگذار نشده است و چشمانداز و پایانی ندارد.
تاریخ شفاهی را ب چال

ب سختی میتوان آن را جد گرفت .منظور فری

ای اسۀت کۀ

و بۀیاعتمۀاد نسۀبت بۀ تۀاریخ شۀفاهی در میۀان

مورخان حرف ا  -آنهایی کۀ بابۀت نگۀارش و تۀدری

تۀاریخ،

وجهی دریافت مۀیکننۀد  -دیۀده مۀیشۀود .گهگۀاه ایۀ شۀ

و

تردیۀدها در سۀۀازمانهۀۀا و انجمۀ هۀۀا مربۀۀو بۀ تۀۀاریخ ،شۀۀک

تعیۀی نشۀده باشۀد و در طۀو مسۀیر ،شۀک

رسمیتر ب خود میگیرند .مؤسسات انۀدکی وجۀود دارنۀد کۀ

گیرد رنورائی.)6-7 :1395 ،
طی ده سا گذشت  ،جم آور مسۀتندات شۀفاهی 5بۀ عنۀوان

مطالعات میدانی در حۀوز مصۀاحب شۀفاهی یۀا تۀاریخ شۀفاهی را
تۀۀدری

اب ار کمکی در مطالعات تاریخی ،ب سرعت توسع یافت است .ای

ی ۀا تشۀۀوی کننۀۀد .مؤسسۀۀات کم ۀی تمای ۀ ب ۀ پۀۀذیرش

توسع ب صورت پیوست و روزاف ون ،هم ب لحاظ تعداد راو هۀا

6

مسئولیت ها فکر یا مالی در پروژه ها تۀاریخ شۀفاهی دارنۀد.

و هم ب لحاظ تعدد پروژهها ،در آنچ بۀا تسۀامح تۀاریخ شۀفاهی

7

حقیقۀۀت ایۀ اسۀۀت کۀ بۀۀا وجۀۀود اینکۀ جمۀ آور و ویۀرای

خوانده میشود ،ب چشۀم مۀیخۀورد I.همچنۀی  ،در صۀورتی کۀ

دستنوشت ها یا مکاتبات شخصی مدت هاسۀت بۀرا دانشۀجویان

گ ارش منتشرشده از سو کمیت «انجم تاریخ آمریکا» 8در ایۀ

مقط دکتر و محققان رسمی ،ب صورت قانونی مجۀاز محسۀو

باره پذیرفت شود ،شهرت و اعتبار آن نیۀ همۀواره رو بۀ افۀ ای

میشود ،کمتر نهاد تاریخی ب دانشۀجویی کۀ پۀروژه هۀا تۀاریخ

بوده است II.بۀاوجود ایۀ رشۀد و اسۀتفاد روزافۀ ون مورخۀان از

شفاهی را ب صورت کامال مستند و برنام ری

مصاحب هۀا تۀاریخ شۀفاهی در مطالعۀات خۀود ،بۀازهم مورخۀان

کند ،مدرک دکتر اعطا نمۀیکنۀد و مورخۀان معۀدود وجۀود

ب ندرت ب بح

جۀد در زمینۀ تۀاریخ شۀفاهی مۀیپردازنۀد .تۀا
Grounded Theory
Process
Oral Testimony
Interviewee
Oral History
American Historical Association

شده هدایت و اجرا

دارند ک بابت انتشار مصاحب ها بۀ دقۀت تنظۀیمشۀده ،تحسۀی

3
4
5
6
7
8

9

Hard Times
10
Studs Terkel
11
T.Harry Williams’ biography
12
Huey Long
13
Michael Frisch
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می شوند؛ آنگون کۀ بۀ طۀور معمۀو در دیگۀر رشۀت هۀا تشۀوی

پرس ها مبهمی ک مطر کرده اسۀت و نیۀ ماهیۀت خۀاطرات

میشوند .ب طور خالص  ،تاریخ شفاهی شاخ ا مۀورد احتۀرام در

تاریخی راویان ،نقد شوند .همانطور ک ترک اشاره میکند ،کار

علم تاریخ محسو نمیشود.

او تاریخ نیست ،بلک خاطره است و او ن ب دنبا فکت ،17ک در

ای رویکۀرد ،نۀ جدیۀد اسۀت و نۀ منحصۀرب فۀرد .در زمۀان

جستجو حقای پشۀت آن اسۀت .چنۀی تمۀای اتی بۀ مشۀکالت

کمشدن فرصت ها شغلی ،مورخان دید بسۀیار محۀدود نسۀبت

نظر جد منجر میشوند کۀ اصۀو مورخۀان حرفۀ ا مطۀر

ب رشت تخصصی خود داشتند .اگر افسان «کلیو» 14ب انداز کافی

نکردهاند .همچنی  ،نقدها جد بۀ ایۀ تحقیقۀات وارد اسۀت؛

رشۀت علمۀی اجتمۀاعی بۀ نۀام

مث تحقیقات پروفسور ویلیام  ،18ک بۀ شۀدت بۀر اسۀناد تکیۀ

تاریخ داشتیم؛ Vالبت موضوع ای نیسۀت .مورخۀان اجۀازه داده انۀد

دارد ک ۀ در سۀۀا هۀۀا آینۀۀده دردسۀۀترا دیگۀۀر محققۀۀان بۀۀرا

آموزش ها کتابدار  ،آرشیودار و کتا پهوهی ،بیزحمت ب

خوان ها متفاوت ،قرار نخواهد داشت.

الهام بخ

بود ،ما امروزه تنها ی

دیگران منتق شوند .دربار تاریخ شفاهی نی همۀی اتفۀاق افتۀاده

از حۀ نبایۀد گذشۀۀت کۀ معۀۀدود مورخۀۀانی نیۀ هسۀۀتند کۀ

است .مورخان شفاهی در تخصص خود دستکم گرفت میشوند

توجهی جد ب ای مسائ داشت انۀد .ویلیۀام کۀاتلِر 19از دانشۀگاه

و در بیشتر موارد ب عنۀوان کتابۀدار یۀا آرشۀیودار مشۀغو بۀ کۀار

تمپلۀ ۀ  ،بۀۀۀ طۀۀۀور مشۀۀۀخص بۀ ۀ شۀۀۀفاهیکۀۀۀاران درخصۀۀۀوص

می شوند .آنها در ای جایگاه بسۀیار خۀو عمۀ مۀیکردنۀد VIو

خیا پرداز ها حافظ هشدار داده است و ب طور مفص ب انتقاد

و تردید در بیشتر مورخۀان شۀد

از برخی فرضیات مبنایی در زمین تۀأثیر محۀیط فرهنگۀی و دیگۀر

همی امر ،باع

تقویت ای ش

ک کتابدارها و آرشیودارها نمیتوانند ب عنوان مبتکر پهوه ها

عوام بر اعتبار مستندات شفاهی پرداخت است .چارل موریسی،20

جد در نظر گرفت شوند.

گولۀۀد کُلم ۀ  21و سُ ۀ بلنیسۀۀون 22بارهۀۀا بۀۀر ل ۀ وم اسۀۀتانداردها
تحقیقاتی در تاریخ شفاهی تأکید داشت و نقۀدها روششۀناختی
IX

شک و تردیدها نسبت به تاریخ شفاهی
ش

جد نی مطر کردهاند.

و تردیدها مورخان حرف ا نسبت ب تۀاریخ شۀفاهی،

گۀۀاه خۀۀود را نمایۀان مۀیسۀۀازند؛ یۀ

نمونۀ آن زمۀۀانی بۀۀود کۀ

مورخان برا ارزیابی تحقیقات شفاهی ،برا مثا مصۀاحب هۀایی
ک پروفسور گَرلتۀی 15و پروفسۀور کۀانتِر 16برگۀ ار کۀرده بودنۀد،
فراخوانده شدند؛ VIIالبت ای انتقادها معمۀو بسۀیار مؤدبانۀ بیۀان
مۀۀیشۀۀوند و بۀۀ نۀۀدرت پرسۀۀ هۀۀایی دربۀۀار محۀۀدودیتهۀۀا
پرس ها مورد انتظار باشند .پروفسور گرتی و پروفسۀور کۀانتر در
مصاحب ها خود ،توج کمی ب فنون مصاحب داشۀت انۀد؛ فنۀونی
ک در رشت ها دیگر ازقبی انسانشناسی ،جامع شناسی ،فولکلور
یا حتی در حۀوزههۀا صۀنعتی توسۀع داده شۀده انۀد .آنهۀا و نیۀ
دیگران تمای دارند در مصۀاحب هۀا پرسۀ هۀا مشۀابهی مطۀر
شۀۀوند ک ۀ ب ۀ شۀۀک مناسۀۀبی پۀۀردازش و طراح ۀینشۀۀده و کۀۀامال
تِرک ،

Clio
Professor Garraty
Professor Cantor

باوجود ایۀ هشۀدارها و پۀذیرش عمۀومی ،بۀ قۀو گِرشۀون
لِگم  23در نقد فولکلور ،تاریخ شۀفاهی همچنۀان تۀا حۀد زیۀاد
مهجور مانده و ب طر فُرم ها بیاهمیت و نادیۀدهانگاشۀت معنۀا
توسط افراد مشغو است ک دادهها را منتق میکنند X.کیفیۀت
مصاحب ها در تاریخ شفاهی بسیار متنوع است؛ حتی یۀ

روششناسی تاریخ شفاهی مطر میشوند؛ حتی در جایی ک ای

قاعدهمندند .دربار دوران سخت ،زم است فنون ویرای

انتقادهای وارده به مطالعات تاریخ شفاهی

14
15
16

بررسۀی

شۀۀتاب ده از اطالعۀۀات موجۀۀود در دفتۀۀر تۀۀاریخ شۀۀفاهی دانشۀۀگاه
کلمبیا 24،ک امروزه دردسترا قرار دارد ،نی مؤید ای امر اسۀت؛
اگرچ دربار ای انتقاد تند ،باید یادآور شد کلمبیا یکی از معدود
مؤسس هایی است ک تالش دارد مصاحب ها خود را دردسۀترا
عموم قرار دهد .مورخان شفاهی کمی ملۀ م مۀیشۀوند تحقیقۀات
Fact
Professor William
William Cutler
Charles Morrissey
Gould Colman
Saul Benison
Gershon Legman
Columbia University Oral History Office

17
18
19
20
21
22
23
24
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خۀۀۀود را در معۀۀۀر

نقۀۀۀد عمۀۀۀومی قۀۀۀرار دهنۀۀۀد .بسۀۀۀیار از

ک ریچۀارد سِۀنِت 28و جاناتۀان کۀو  29اشۀاره مۀیکننۀد؛ XIVدر

مصاحب کننده ها آموزش بسیار کمی دیده اند و تعداد بسیار زیاد

صورتی ک مصاحب کننده آمادگی کام داشت باشد ،میتواند بۀر

تمای دارند بۀ «قابۀ اسۀتفاده بۀودن» قۀان باشۀند .در بسۀیار از

ای فنون تسلط پیدا کند.

پروژه ها ،زمۀان بسۀیار کمۀی را بۀرا تحقیقۀات مۀورد نیۀاز بۀرا
آمادهشدن ی

گروه دوم انتقادها ب استاندارها تحقیقاتی مربو میشود و

مصۀاحب اختصۀاص مۀیدهنۀد .مورخۀان شۀفاهی

بۀۀر ای ۀ امۀۀر تأکی ۀد دارد ک ۀ مۀۀورخی شۀۀفاهی بای ۀد از بیشۀۀتری

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

استانداردها تحقیقاتی و آموزشی برخوردار باشند .هم مورخی

زحمت و غور در اسناد نوشتار مرتبط ،تنها میپرسند چ اتفاقی

با ای مشکالت مواج میشوند و باید راهکارها مشۀابهی بۀرا

افتادی از آن بدتر ،حامیان آنهۀا نیۀ اغلۀ  ،آنۀان را بۀ ادامۀ ایۀ

آنها درنظر گرفت شود :مناب باید بررسی شوند ،اسۀناد و مۀدارک

رویکۀۀرد تشۀۀوی م ۀیکننۀۀد .قاب ۀ اعتمۀۀاد بۀۀودن محصۀۀو چن ۀی

باید تهی شوند ،شواهد باید ارزیابی شوند .از ای نظر ،مصاحب در

تحقیقاتی ،با گمان زنی همراه است.

تاریخ شفاهی ،تفاوت چشمگیر با روش ها پهوهشی در دیگۀر
انواع تحقیقات تاریخی ندارد .تنها راهحۀ ایۀ اسۀت کۀ مۀورخ

در ای شرایط ،مورخ حرف ا در نقد سازنده ،حۀرف زیۀاد
برا گفت نداشت است .هشت سا پی  ،دونالد سوئِی  25ب نیۀاز
ب  ...توج بیشتر بۀ مشۀکالت تۀاریخ شۀفاهی از جانۀ

مورخۀان

دربۀۀار منۀۀاب اطالعۀۀاتی خۀۀود از قضۀۀاوت شخص ۀی نی ۀ اسۀۀتفاده
کند XV.در ای راستا ،مورخانی کۀ بۀرا نقۀد یۀ

پۀهوه

در

متعهد اشاره کرد XI.تا کنون تالش کمی برا پاسۀخ بۀ ایۀ نیۀاز

حوز تاریخ شفاهی دعوت میشوند ،بایۀد بۀ نقۀد مصۀاحب هۀا

از ای ذکر شۀد مورخۀان

توج ویهه داشت باشند.

صورت گرفت است .همانطور ک پی
در زمۀۀان انجۀۀام پۀۀروژههۀۀا بۀۀ ر
تاریخ نگار  26شفاهی ،سؤا ت مناس

تۀۀاریخ شۀۀفاهی ،در زمینۀۀ

استفادهشده در مستندساز آن پهوه

نبایۀۀد بۀۀ راحتۀۀی از نقۀۀدها واردشۀۀده بۀۀر روش پۀۀهوه

مطر نکرده اند .در بیشتر

چشم پوشی کرد .زمانی ک انتقادهایی قان کننده مطر می شۀوند،

موارد ،آنها بۀ راحتۀی مسۀئولیت هۀا خۀود را بۀر عهۀد دیگۀران

دست اندر کاران تاریخ شفاهی با مسائ جد روبۀ رو مۀی شۀوند.

گذاشت اند و ب بهتری نتیج امیدوار بودهاند و زمۀانی کۀ نقۀد یۀا

اگرچ مورخی  ،بسیار از ای مسائ را ب طۀور مشۀخص مطۀر

مقالۀ یۀا

نمی کنند .زمانی ک مورخی ادعا میکنند راویۀان تۀاریخ شۀفاهی

اظهارنظر داشت اند ،نظر آنها معمۀو برخاسۀت از یۀ

کتۀۀا مُهم ۀ  ،توص ۀی هۀۀا ناکۀۀافی از اسۀۀتانداردها آنهۀۀا در

ازنظر آمار  ،نمایند ک جمعیت یۀا یۀ

ویۀهه ا از آن

قضاوت و مقابل با فهم دیگر رشت ها علوم اجتماعی و بۀیمیلۀی

نیستند XVI،با ای ادعا مشک جدید را ایجۀاد مۀیکننۀد کۀ بۀ

XII

نسبت ب آنها بوده است.

بخۀ

مشک جد تر منجۀر مۀیشۀود .راویۀان بۀ ایۀ دلیۀ انتخۀا

انتقادها واردشده ب تاریخ شفاهی ب سۀ گۀروه طبقۀ بنۀد

نمیشوند ک نُرم ها انت اعۀی آمۀار را ارائۀ دهنۀد؛ بلکۀ آنهۀا

می شوند :مصاحب  ،اسۀتانداردها تحقیقۀاتی بۀرا آمۀادهشۀدن و

نمون ا از فرآیندها تاریخی اند؛ بنابرای  ،انتقادها مطر شده،

پرس هایی از روش شناسی تاریخی .مورخ شفاهی باید قادر باشد

متوج فهم مورخ از فرآیند تاریخی ربرا مثا  ،برداشت شخصی

ب سادگی با نخستی گروه از ایۀ انتقادهۀا مواجۀ شۀود؛ زیۀرا بۀ

و از تاریخ) و ارتبا اطالعات ب دستآمده با آن فرآیند خاص

اندازه کافی کتا و مطال

علمی گۀردآور شۀده در ارتبۀا بۀا

است .مسئل اصلی ،تاریخنگار است ،ن آمار .

XIII

مۀۀورد دردسۀۀرآفری دیگۀۀر در ایۀۀ حرفۀۀ  ،غلبۀۀ مسۀۀتندات

ای در حۀالی اسۀت کۀ بسۀیار از منۀاب نوشۀتار قۀادر نیسۀتند

نوشتار نسبت ب مسۀتندات شۀفاهی اسۀت .اسۀتد

متۀداو در

مصۀۀاحب کننۀۀده را بۀۀرا ماهی ۀت «اعتۀۀراف گۀۀرفت » 27و ی ۀا دیگۀۀر

تاریخ شفاهی ،ای است ک نمیتوان آن را با خۀاطرات موثۀ یۀا

مصاحب  ،آماده سازند؛ همانطور

گ ارش وضعیت موجود یا گ ارش شاهد عینی نقۀ شۀده در روز

مصاحب و فنون طر سؤا دردسترا عالقمنۀدان قۀرار دارد.

واکن ها شک گرفت در ی

واقع  ،هم ردی
Donald Swain
Historiography
Confessional

قرار داد؛ اما از طرفی هم گفت مۀیشۀود احتمۀا

25
26
27

Richard Sennett
Jonathan Cobb

28
29

جنب

بیهدف مسائ روششناسی و نظر در تاریخ شفاهی  /رونالد جی.گرل
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تۀۀاریخ شۀۀفاهی بای ۀد در ردیف ۀی فراتۀۀر از شۀۀایع هۀۀا رای ۀ قۀۀرار

ی

گیرد XVII.ای انتقاد ن تنهۀا مسۀئل درسۀتی و نادرسۀتی مسۀتندات

برجا میگذارد .شرایط تأثربرانگی دان

نوشتار را ک مورخۀان بۀا آن مواجۀ انۀد ،درنظۀر نمۀیگیۀرد ،از

شفاهی و نبود تالش ها جد در پرداخت ب اینک ی

مکتوبات روب رشد ک در تحلی مستندات شفاهی برا اهداف

شفاهی دقیقا چیست یا باید باشد ،چگون باید تحلی شود و بۀرا

تاریخی استفاده می شوند نی چشم پوشی میکنۀد XVIII.مفیۀدبودن

چ اهدافی ،وضعیتی را رقم زده است ک در آن ،تالشها بیپایان

هر منبعۀی بۀ اطالعۀاتی بسۀتگی دارد کۀ در جسۀتجو آنۀیم یۀا

و بدون هدف یا معنۀا هسۀتند؛ درنتیجۀ  ،تۀاریخ شۀفاهی هنۀوز بۀ

پرس

هایی است ک ب دنبۀا پاسۀخ آنهۀا مۀیگۀردیم .مۀیتۀوان

همانند روث فینگان 30ای طور استد

کرد ک مستندات شفاهی،

تحلی جد از مصاحب ها تاریخ شفاهی ،تأثیرات زیانبار
نظر ما دربار تاریخ
مصاحب

اب ار برا بررسی جد فرهنگ تبدی نشده و ب من لۀ جنبشۀی
بیهدف ،با هم مشکالت پی

روی

ادام یافت است.

خصوصیات خاص خۀود را دارنۀد و نمۀیتۀوان آنهۀا را بۀر مبنۀا
اسۀۀتانداردها کتبۀۀی سۀۀنجید XIX.در برخۀۀی مۀۀوارد ،مسۀۀتندات
شفاهی ،کام تر و دقی تر از مستندات نوشتار اند؛ زیرا همانطور

دو مجادله در تاریخ شفاهی
لِمۀی  35بۀ تشۀریح دو

کاتلر ،بنیسون ،ستوت لیند 34و جلۀ

ک افالطون 31درخصوص کار هنر بیان میدارد و میتوان آن را

مۀۀورد از مهۀۀمتۀۀری مجادل ۀ هۀۀا بۀۀر سۀۀر ماهی ۀت تۀۀاریخ شۀۀفاهی،

بۀ اسۀۀناد نوشۀۀتار نیۀ بسۀۀط داد« ،فکۀۀر مۀیکنیۀد آنهۀۀا صۀۀحبت

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

میکنند ،گویی هوشمند هستند؛ اما اگر از آنها سؤا کنید ک چ

مهمتری نقدها تاریخنگار و نظۀر واردشۀده بۀ مصۀاحب هۀا

چیۀ مشۀاب را تۀا

ب مسائ مطر شد آنها اشاره میشود .در

میگویند و بخواهید بیشتر بدانید ،آنها تنها ی

ابد تکرار میکنند؛ XXبنابرای  ،انتقادهۀا واردشۀده بۀ مسۀتندات
شفاهی ،اغل

راه خود را گم میکنند؛ زیرا قادر ب تشخیص ایۀ

مصاحب در تاریخ شفاهی
مۀۀت پیۀاده شۀۀده - 36دی ۀده
XXIV

میشود ،مانند هر منب دیگر  ،داده خام محسو میشۀود؛
اما بنیسون معتقد است تۀاریخ شۀفاهی یۀ

ارزیابی میشود.

در نقد تاریخ شفاهی نی همان معیارهایی باید ب کار روند کۀ
در نقد درستی و نادرستی ی

مجادل او  ،کاتلر استد

میکند ی

آنگون ۀ کۀ در شۀۀک نهۀۀایی  -ی ۀ

امر نیستند ک برا نقد جد هر فُرمۀی ،زم اسۀت دقیۀ دانسۀت
شود چ چی

بپردازند ،در ای بخ

خاطره یا بررسۀی وجۀود تعصۀبات

فرد یا اجتماعی ب کار میروند XXI.همۀ چیۀ بۀ پرسۀ
بستگی دارد ک ب دنبا جوا آنها هستیم .ی
دربار دامن زبان شناختی ،بسۀتر 32و سۀب

هۀایی

زبۀان شۀناا کۀ

37

زندگینام نویسی» است و با اشاره بۀ نقۀ

«خۀاطر خودنگۀار -
خالقانۀ «مۀورخ -

مصۀۀاحب کننۀۀده» آن را «تفسۀۀیر اولیۀۀ » ،برخاسۀۀت از تجربۀۀ ا
شخصی در ی
«ترتی

زمان خاص قلمداد میکند .ب عقیده او ،ای ی

اولی » است ،شۀروعی بۀرا تفسۀیر ،نۀ پایۀان آن XXV.در

دومی مجادل  ،لیند اظهار میدارد تاریخ شفاهی ب نوب خود تاریخ

زبۀان آمریکۀاییهۀا

مۀورخ ،بۀا نۀوع متفۀاوتی از

اسۀۀت و ضۀۀمیر خودآگۀۀاه را بۀ تصۀۀویر مۀیکشۀۀد .او بۀۀا تۀۀأثیر از

درستی و نادرستی سر و کار دارد XXII.قطعا همانطور کۀ کۀاتلر

38

بومی تحقی میکند ،نسۀبت بۀ یۀ
اظهار میدارد یۀ

قرار میدهۀد و نیۀ پویۀایی مصۀاحب هۀا قۀرار گرفتۀ و همۀ را بۀ

مصۀاحب کننۀد دقیۀ سۀعی مۀیکنۀد بۀر ایۀ

مشکالت فائ آید .با وجود ای  ،باید دانست استفاده از اطالعات
XXIII

هۀا بااهمیۀت باشۀند ،بۀاز هۀم بۀ

دیدگاهی سنتیتر دربار مصاحب ها تاریخ شفاهی

دارد و آنها را اَسناد محدود میدانۀد کۀ مبنۀا پیونۀد تۀاریخی
XXVI

جدید را تشکی میدهند.

«روش پهوه » میپردازند و پاسخ ب آنها تا حۀد زیۀاد وابسۀت
ب ی

استفاد جدید و مبنایی از تاریخ شۀفاهی دعۀوت کۀرده اسۀت .در
پاسخ ،لمی

در تاریخ ب پرس ها مرسوم مورخان محدود نمیشود.
هرچقدر هم ک ایۀ پرسۀ

فرصتها مغتنمی ک تاریخ شفاهی در اختیار «تۀاریخ ناگفتۀ »

«چارچو مرج » 33نظۀر اسۀت و اینجاسۀت کۀ فقۀدان
Ruth Finnegan
Plato
Context
Frames of Reference

30
31
32
33

Staughton Lynd
Jesse Lemisch
Transcript
Autobiographical Memoir
Inarticulate

34
35
36
37
38
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البت هیچی

از ای مباح  ،تا کنون ب اصۀالحات جۀد در

تفکر دربار تاریخ شفاهی بی مورخۀان یۀا دیگۀر فعۀا ن در ایۀ
بۀر محوریۀت

حرف منجۀر نشۀده اسۀت .همچنۀی  ،هۀر دو مبحۀ

فرضیاتی بح برانگی شک گرفت اند؛ فرضیاتی کۀ تۀا کنۀون بۀ
چال

کشیده نشدهاند.

با توج ب مطال
ارزشمند و رو بخ

ذکرشده ،ای مجادل ها و مباحث ها با وجود
تفکر نظر ک

بودن ،کمکی ب شروع ی

تاریخ شفاهی ب آن نیاز دارد ،نمیکنند .چنی تفکر بایۀد بۀا آن
آغاز شود ک در دست داریم :مصاحب بۀ عنۀوان محصۀو

چی

نهایی؛ آنچ هست و آنچ باید باشد؛ زیرا تنها در ای قال

اسۀت

کاتلر و لمی  ،مصاحب هۀا تۀاریخ شۀفاهی را جۀ و منۀاب و

ک میتوان دربار اینک چۀ نۀوع اطالعۀاتی از مصۀاحب دریافۀت

اسناد محسو میکنند؛ اما ب نظر میرسد آنها ای مصۀاحب هۀا را

مصۀاحب را تشۀکی مۀیدهۀد و

ک ب نوعی مستندات شفاهی اند ،با مناب دستنوی

کتبی اشۀتباه

گرفت اند .مصاحب ها تاریخ شفاهی ،برخالف مناب سنتی ،خو

میکنیم ،چ چی

ساختار یۀ

مصاحب چگون بایۀد هۀدایت شۀود ،بۀ بحۀ

بنشۀینیم .در ادامۀ ،

مباحثی دربار موارد یادشده آورده شدهاند.

یا بد ،با دخالت فعا مورخ تهی مۀیشۀوند .آنهۀا بۀ نۀاگ یر یۀ
انتخا  ،تفسیر و ترتی

تاریخیل از قب تعیی شده را با خود حم

ماهیت مصاحبه
نخستی پرس

میکنند .برخالف نام  ،گ ارش ،اسۀناد آرشۀیو یۀا دیگۀر منۀاب

مطر شۀده قبۀ از شۀروع تحلیۀ بۀ ماهیۀت

دستنۀوی  ،مصۀاحب هۀا بعۀد از وقۀوع فکۀت تۀاریخی و توسۀط

«محصو نهایی» بر میگردد ،ک مورخ شفاهی ازطریۀ مصۀاحب

مورخۀۀۀان خلۀ ۀ مۀ ۀیشۀۀۀوند؛ بنۀۀۀابرای  ،آنهۀۀۀا اسۀۀۀناد بسۀ ۀیار

تهی می کند .ب د ی ذکرشده ،محصۀو نهۀایی تۀاریخ شۀفاهی،
ی

منحصرب فردند.
همچنۀۀی  ،بنیسۀۀون و لینۀۀد هۀۀر دو ب ۀ نقۀۀ

فعۀۀا «مۀۀورخ -

مصاحب کننده» اشاره میکنند؛ اما تحلی ها آنها چۀارچو هۀا

ت

نگار  39یا روایت تاریخی نیست ک بر مبنۀا مصۀاحب

ب عنوان منب شک گرفت باشد .ممکۀ اسۀت مصۀاحب بۀرا ایۀ
اهداف نی استفاده شود؛ اما اغراق در مباهات ب اینک چۀ تعۀداد

انۀدازه ،محدودنۀد .بۀا

مورخ از کار ما در آثار خود استفاده کردهاند ،نباید مان از درک

اینک تحلی ها بنیسون از تاریخ شفاهی محکم و خالقان اسۀت،

ای واقعیت شود ک تمرک تاریخ شفاهی ایۀ اسۀت کۀ تۀا حۀد

مرج متفاوتی دارند ک البت هر دو ب ی

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

امکان ی

هم کام میشوند XXVII.بنیسون هنوز ب عقاید خرافۀی نسۀبت بۀ

در خود ،سیستم ساختار مربو ب خودش را جا میدهۀد ،نۀ

مطالعات تاریخی معتقد است و ب ما نمیگوید چرا روایت کتبۀی

سیستمی برخاست از قواعد کوت بینان تاریخ کتبی.

ی

مورخ ب همراه پاورقیها مناس

از مصۀاحب ا کۀ انجۀام

مصاحب را ب صورت کام ضبط کند؛ مصاحب ا کۀ

اگر موضوع ای است و م ب شدت معتقدم کۀ هسۀت ،بایۀد

داده است ،ازنظر صحت یا تفسۀیر در مرتبۀ ا بۀا تر از مصۀاحب

تالش شود فُرم کام شد ی

قرار میگیرد .باوجود م یتها موجود در زندگینامۀ هۀو یۀی

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

نگ یا دیگر آثار ک در آنها از تۀاریخ شۀفاهی اسۀتفاده شۀده
است ،اما در درازمدت ،مصاحب ها برا محققان بسۀیار مفیدترنۀد
تا مت هایی ک بر مبنا آنها نوشت شدهاند.
هرچند دیۀدگاه لینۀد بسۀیار مفیۀد اسۀت ،متأسۀفان بۀا در نظۀر
گرفت توان مصاحب ها در بیدارکردن ضۀمیر ناخودآگۀاه ،بۀ نظۀر

نهایی ی

مصاحب با ج ئیات کامۀ تعریۀ

مصاحب  ،مت پیادهشده نیست؛ هۀر چقۀدر هۀم کۀ بۀ

زیبایی تایپ یا نمای گذار شده باشد .همچنی  ،بۀ غیۀر از مۀوارد
بسیار محدود ،ی

نوار هم نیست؛ زیۀرا نۀوار تنهۀا یۀ

بازتولیۀد

ساده از ساختارها و الگوها صوتی ریا صوتی  -تصویر ) اسۀت
ک در پشت آن ،روابط انسانی وجود دارد.

میرسد او زمان ارائ را با دادهها ارائ شده اشۀتباه گرفتۀ اسۀت،

با در نظر گرفت مشارکت فعا مورخ  -مصاحب کننده ،حتۀی

همی طور تاریخ را ب عنوان فرآیند بۀا تۀاریخ بۀ عنۀوان مطالعۀات،

اگر ای مشارکت تنها در حد اشارهکردن یا ایرادگرفت باشد و بۀا

رشت یا عم ل شناختی .ب عۀالوه ،از لحۀاظ نظۀر  ،بۀی مصۀاحب ،

توج ب منط موجود در ارتبا کالمی ،مصۀاحب تنهۀا مۀیتوانۀد

ضمیر خودآگاه و عرف ،شکاف ها عمیقی ب چشۀم مۀیخۀورد
ک

زم است با ج ئیات بیشتر تشریح شوند.

Monograpg
Professor Tedlock
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تولید نمیشود ،نمیتواند از شرایط مربو بۀ روش تولیۀد خۀود،

شۀود؛ مکالمۀ ا بۀ دلیۀ رابطۀ بۀی

مصاحب کننده و راو ؛ و روایۀی بۀ دلیۀ شۀک ارائۀ آن ،یعنۀی
XXVIII

ک ب ضرورت ب شک مشارکت مخاط

و مواجه چهرهب چهره

است ،فارغ باشد XXXIV.ب منظور واکاو درسۀت یۀ

نق کردن داستان.

اگرچۀۀ ممکۀۀ اسۀۀت برخۀۀی از ایۀۀ روایۀۀتهۀۀا بۀۀ شۀۀک

مصۀاحب

ب عنوان روایت کالمی ،زم است تحلی هۀا مربۀو بۀ روابۀط

داستان هایی گاهشماران از خاطرات شخصی دربار وقای باشۀند،

اجتمۀۀاعی و روانشۀۀناختی ب ۀی شۀۀرکتکننۀۀدههۀۀا و مقتض ۀیات آن

خۀۀۀود  -زندگینامۀۀ  ،زندگینامۀ ۀ یۀۀا خۀۀۀاطرهنویسۀۀی محسۀۀۀو

موقعیت را با تحلی ها تاریخی خود درآمی یم.

نمۀۀیشۀۀوند XXIX.مکالمۀۀ هۀۀا ضۀۀبطشۀۀده از تۀۀاریخ شۀۀفاهی،

نوع سوم رابط موجود در مصاحب  ،انت اعیتر است .ایۀ نۀوع

فعالی ۀتهۀۀایی مشۀۀترکانۀۀد ک ۀ بۀۀا دی ۀدگاهها تۀۀاریخی هۀۀر دو

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

شرکتکننده ،ساخت و پرداخت میشوند .همانطور ک پروفسۀور

اگرچ برا مورخان اهمیۀت بیشۀتر دارد .زمۀانی کۀ بۀا فۀرد

جۀۀان وانس ۀینا 41پ ۀی

از ای ۀ  ،طۀی مکالم ۀ ا دربۀۀار زندگینام ۀ

مصۀاحب مۀیشۀود ،او نۀ تنهۀا بۀا خۀود و مصۀاحب کننۀده صۀحبت

مۀۀالکوم ایک ۀ  42از الک ۀ

هیل ۀی 43اشۀۀاره کۀۀرد ک ۀ آنهۀۀا واقعۀۀا

میکند ،ب واسط مصاحب کننده ،با جامع ا ب ر تر و تاریخ آن

زندگینام نیستند .ساختار ی

روایت ،هرچ باشد ،محصولی کۀ

جامع نی گفتگو میکند .ای مکالم ا است ک ب سختی ماهیت

تولید میکنیم ،ی

روایت شۀفاهی اسۀت و تنهۀا بۀا فهۀم روابۀط
XXX

متعدد درون ای ساختار است ک میتوان آن را درک کرد.

دقی آن تعری

میشود .چنی مۀینمایۀد کۀ دو رابطۀ در یۀ

رابط جا گرفت اند؛ یکی بی راو و مورخ و دیگر بی راو

در ی

مصاحب تاریخ شفاهی رگفتگو) س نوع رابط وجۀود

دارد :ی ۀ

رابط ۀ داخل ۀی و دو رابط ۀ خۀۀارجی XXXI.نۀۀوع او ،

مورخ ،نخستی رابط مذکور را تا حد زیاد تولید مۀی کنۀد؛

عناصر ،کلمات یا نشان ها موجۀود در مصۀاحب را بۀا هۀم پیونۀد

کنجکاو مورخ اسۀت کۀ هۀم پرسۀ هۀا و هۀم

میدهد ،کلمات را ب یکدیگر ربط میدهد تا ی
ای ی

ک را بسۀازد.

و خودآگاهی تاریخی او.
زیرا ای  ،ح

تفسیرها ب دنبا تصۀدی آنانۀد .تۀا کنۀون در بسۀیار از مۀوارد،

سۀاختار ادبۀی ،دسۀتورزبانی و زبۀانشۀناختی از مصۀاحب

راو ب گون ا عم کرده است ک گویی دیدگاهها او نسبت

توجۀ تۀری

ب فرآیندها تاریخی ،واقعیت محض انۀد؛ یعنۀی آنهۀا را بۀ طۀور

است و در صورت خوان

درسۀت ،یکۀی از جالۀ

XXXII

کام بررسی نمیکند؛ مگر زمانی ک توسط مۀورخ متوجۀ لۀ وم

روشها تحلی در تاریخ شفاهی را ارائ میدهد.

ای امر شود؛ XXXVبنابرای  ،رابطۀ ا کۀ شۀک مۀیگیۀرد ،هۀم

دومی نوع رابط  ،با تعام بی مصۀاحب کننۀده و راو شۀک
میگیرد .همانطور ک روانشناسان ،جامع شناسان ،ب ویهه آنهۀایی
ک مانند اِروی گافم  44ب تعامۀ در گروههۀا کوچۀ

توجۀ

«نسبی» است و هم «مواز » .47نسبی است چون دیدگاهها راو
نسبت ب تاریخ رکاربرد آن ،ساختار آن ،روابط عِلی – معلولی در

دارند ،نشان دادهاند ،ای روابط ب شدت ساختمند 45هسۀتند و در

آن و  ،)...تنهۀۀا در ارتبۀۀا بۀۀا دیۀدگاهها مۀۀورخ در ای ۀ زمین ۀ ،

صورتی ک ب درستی تحلی شوند ،میتوانند بۀ فهۀم مۀا از اینکۀ

تکام می یابد و در عی حا  ،طراحی سؤا ت رساختار مصاحب )

دقیقا چ نوع ارتباطی در مصاحب شک میگیرد و چ معنۀایی در

مورخ نی ب نوب خود با پاسخها راو کام تر میشود؛ بنۀابرای ،

XXXIII

مصۀۀاحب منتقۀ م ۀیشۀۀود ،ابعۀۀاد گسۀۀترده اضۀۀاف کننۀۀد.

هر ی

از ای دیدگاهها ،معیار مرج بۀرا دیگۀر محسۀو

وجوهی از مصاحب ک ب عنوان «برونداد» 46طبق بنۀد مۀیشۀوند،

میشود .همچنی  ،ای رابط  ،مواز یا همعر

مشمو ایۀ نۀوع رابطۀ انۀد .بۀا توجۀ بۀ اینکۀ مصۀاحب هماننۀد

ک زمانی ک درنهایت شک گرفت ،سۀؤا ت ،چۀ مطۀر شۀده

یافت ها کتابخان ا یعنی ب تنهایی و درنتیج ی

کۀن

فکۀر

Professor Jan Vansina
Autobiography of Malcolm X
Alex Haley
Erving Goffman
Structured
Performance

است؛ بدی معنۀا

باشند چ ن  ،ب همراه پاسخها دادهشۀده ،دیۀدگاهی تۀاریخی را
41
42
43
44

شک میدهند ک «همعر » و «مستق از» دیدگاه مورخ است.
رابط دوم ،یعنۀی رابطۀ راو بۀا دیۀدگاهی کۀ او نسۀبت بۀ
تاریخ جامع خود دارد؛ احتما شفافتری وجه توصی شده از

45
46

Equivalent

47

پهوه ها تاریخ شفاهی ،دوره جدید ،دوره  ،1شماره  ،1سا 1400
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مصاحب بوده و در عی حا  ،فهم آن نسبت ب دیگۀر وجهۀ هۀا بۀا

تاریخ نگار آمریکا ،ب خوبی نشان میدهد چگونۀ ایۀد تۀاریخ،

مشکالت بیشتر همراه است؛ زیرا ای رابط  ،تنها بخشی از یۀ

انواع مطالعات تۀاریخی و رویکردهۀا متعۀدد نسۀبت بۀ تۀاریخ،

ساختارل شناختی و دیدگاه فرهنگی بسیار گسۀترده اسۀت و تحلیۀ
آن ،نوع بسیار خاصی از خوان
ی

را میطلبد .در خۀوان

نقشی عمده در فرهنگ ایفا میکنند  -چۀ ایۀ نقۀ

صۀحیح

روایت ،برا شناسایی ای رابط و دیدگاه فرهنگی مرتبط بۀا

آن ،زم است مشاب با خوانشی ژاک کان 48از فروید 49یا لوئی
آلتوسر از مارک  XXXVIعم شود؛ نوعی خۀوان
آن را نشان یا «سیمپتوماتی

کۀ آلتوسۀر

بۀ درسۀتی

شناخت شود و چ نشود .سوسم معتقد است آنچ ما جهۀانبینۀی
]جایگ ی نگرش[ مینامیم ،همواره نگاهی کۀم و بۀی
ماهیت تاریخ دارد و رویکردها مختل

ویۀهه بۀ

نسبت ب گذشت غالبا ب

فکت هایی تبدی میشۀوند کۀ پیامۀدهایی عمیۀ بۀرا فرهنۀگ
XXXIV

» 50مینامد.

دارند.

اگرچ تعداد کمی از مورخان یا راویان هستند ک روایۀت یۀا

سوسۀۀم اشۀۀاره م ۀیکنۀۀد ای ۀد تۀۀاریخ ،ب ۀ نۀۀوعی خۀۀاص از

تحلی آنها ب انداز تحلی ها فروید یا مارک  ،غنی ،پیچیده یۀا

سازماندهی فرهنگی و اجتمۀاعی تعلۀ دارد کۀ در آن بایۀد نظۀم

ب لحاظ نظر ماهران باشد ،مصاحب هۀا مۀا بسۀیار پیچیۀدهتۀر از

اجتماعی را تشریح و توجی کرد .ب باور او ،ای تاریخ اسۀت کۀ

آناند ک تصور مۀیشۀود .اگۀر ایۀ مصۀاحب هۀا بۀ طۀور صۀحیح

میتواند ب طور منطقی منشأ ،ماهیت و عملکرد نهادها مختل

خوان

شوند ،قطعا ی هۀایی پنهۀان از گفتمۀان مۀدنظر را بۀر مۀا

آشکار خواهند ساخت .هۀدف از خۀوان

نشۀان منۀد ،یۀافت ایۀ

ی ها پنهان است XXXVII.در صورتی ک ی

تعام آنها با یکدیگر را تعبیر کند .ب نظر میرسد تاریخ قادر باشد
مسیر حرکت ی

مصاحب را بارها

و بارها بخوانیم ریا ب دقت گوش کنیم) ،ن فقط بۀرا آگۀاهی از

و

جامع پویا را نشان دهد .تۀاریخ ،نظۀم را از د
XL

پیامدها آشفت  ،بیرون میکشد.

سوسم در تاریخ ک در انحصار هیچ فۀرد یۀا گۀروه خاصۀی

فکتها و تفسیرها ،بلک همانطور ک آلتوسۀر پیشۀنهاد مۀیدهۀد،

نیست ،با جوامعی کۀ در آنهۀا «افسۀان » غلبۀ مۀییابۀد ،بۀ مقابلۀ

برا درک هشیار و غفلت ،تلفی رویا و واقعیت ،و ب ویهه برا

میپردازد؛ جوامعی ک در آنها جهانبینی تحتالشعاع افسان هایی

پاسخ سؤا تی کۀ هرگۀ مطۀر نشۀدند ،مۀیتۀوان «نگۀرش» آن

قرار میگیرد ک عمیقا مردم ب آنها باور دارنۀد و حکایۀتکۀردن

مصاحب را رب یار نشان ها) شناسایی و تعری

آنهۀۀا حۀۀ انحصۀۀار طبقۀۀ خاصۀۀی از جامعۀۀ اسۀۀت :مبلغۀۀان

کرد.

مذهبی XLI.افسان  ،با رویایی آرمانی ،ماهیتی مقدا و توانۀایی در

نقش ایدئولوژی در مصاحبه
یۀا نظۀر کۀ در آن

در ایۀ نگۀرش  -بسۀتر ایۀدئولوژی

میتۀوان واژه هۀا و عبۀارات و حضورداشۀت یۀا نداشۀت مسۀائ و
مفاهیمی خاص را یافت  - XXXVIIIاسۀت کۀ مۀا تلفیقۀی از همۀ
روبط ساختار متعدد در مصاحب  ،ب همراه رابط خاص ی
با نگاه او ب تاریخ را می یابیم .بح

ما تنها ی

فرد

جهۀان بینۀی سۀاده

نیست؛ بلکۀ عرصۀ ا سۀاختار اسۀت کۀ در آن ،انسۀان هۀا در
تاریخ خود زندگی میکنند؛ عرص ا ک راهنما عم و کۀن
آنهاست .در ایۀ نگۀرش ،نگۀاه بۀ تۀاریخ نقشۀی کلیۀد دارد و
اب ار حیاتی برا تحلی در اختیار مورخ شفاهی قرار میدهد.
وارن سوسم  51در یکی از عمی تری و مهمتری مقۀا ت در

پاسخدهی ب جه  ،ش

یا بیایمانی ،ب عنوان عنصر منسجم در

جامع عم میکند؛ اما تاریخ برخالف افسان  ،گذشۀت را تشۀریح
میکند تا راهها تغییرل آینده را ارائ دهد و ب من ل مبنۀا فلسۀف
سیاسی عم کند؛ بنابرای  ،ب اب ار ایدئولوژی

برا تغییر نظم

اجتماعی تبدی مۀیشۀود .بۀا وجۀود اینکۀ هۀر نۀوع جهۀان بینۀی،
پیامۀۀۀدهایی را بۀۀۀ دنبۀۀۀا دارد ،ایۀۀۀ تۀۀۀاریخ اسۀۀۀت کۀۀۀ در
ایدئولوژی

تری شک خۀود ،طرحۀی را بۀرا کۀن

اجتمۀاعی

ارائ میدهد.
همانطور ک سوسم اشۀاره دارد نگۀاه تۀاریخی بۀ گذشۀت ،
جایگ ی نگاه افسان ا نمیشود؛ بلک در جوام تاریخی ایۀ دو
با هم در حا کشمک

بوده اند و با تلفیۀ و تعامۀ بۀا یکۀدیگر،

رویکردها متفاوت تاریخی را تولید میکنند .بۀ اعتقۀاد او ،ایۀ
Jacques Lacan
Freud
Symptomatic
Warren Susman

48
49
50
51

رویکردها در تاریخ نگار آمریکا میتواند پای و اساا شۀناخت
XLII

تفکر تاریخی را شک دهد؛

شناختی ک ب نوب خود بۀ معیۀار
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تمای ب «همبستگی اجتماعی» 52یا جداساز

مصاحب را با هم تلفی دهد؛ زیرا ساختار فرازبۀانی یۀا اجتمۀاعی و

فرهنگی و شاخصی برا توانۀاییداشۀت یۀا نداشۀت نهادهۀا آن

الگوها رفتار و تئور تاریخ ،همگی در مفهوم ایۀدئولوژ بۀا

جامع در ارتقا دیدگاه فرهنگی تودهها مردم تبدی میشود.

هم یکی میشوند.

هم ای موارد برا مورخ اهمیت دارد؛ ب ویۀهه بۀرا مۀورخ
شفاهی؛ زیرا او را قادر میسازد در مصاحب هۀا خۀود بۀر عناصۀر

آلی

کِسلر هری  55از تجربیات خود در مصۀاحب بۀا زنۀانی

ک ب آمریکا مهاجرت کرده بودند و تناقض بۀی رفتارهۀا آنۀان
بر سر تغییر الگوها خانواگی گفتۀ

کلید در تفکرل شناختی در فرهنگی کۀ بۀا آن سۀر و کۀار دارد،

در خانوادهها خود و بح

تمرک کند؛ بنابرای  ،میتواند ایده تاریخ و ارتبا آن با افسۀان و

است .در ی زیری ای تنۀاقض ،سۀاختار عمیۀ تۀر از شۀناخت

ایدئولوژ را ب عنوان محور اصلی مصاحب خود استفاده کند تا ب

تاریخی نهفتۀ اسۀت کۀ ضۀرورت پۀی بُۀرد تۀاریخ و مشۀارکت

نگرش عمی تۀر از راو دسۀت یابۀد؛ اگرچۀ ابتۀدا بایۀد نقۀ

مهاجری را در آن نشان میدهد؛ بنابرای  ،تاریخ و افسان در یۀ

حیاتی ایدئولوژ در جامعۀ مۀدرن را بشناسۀد و روشۀی را بۀرا

دیدگاه پویا از زندگی با هم ترکیۀ

تحلی ساختار و عملکرد ایدئولوژ ارائ دهد.

ب درستی تحلی شود ،بسیار از تن هۀا زنۀدگی مهۀاجری در

ایدئولوژ فراتر از ی

برنام سیاسۀی سۀاده اسۀت .براسۀاا

شۀده انۀد .اگۀر ایۀ دیۀدگاه

آمریکۀۀا را تشۀۀریح مۀۀیکنۀۀد .در ایۀ مۀۀوارد ،بۀۀرا تشۀۀریح بسۀۀتر

مباحثی ک سوسم از ایدئولوژ مطۀر مۀیکنۀد و تعریفۀی کۀ

ایدئولوژی

آلتوسر از آن ارائ مۀیدهۀد ،ایۀ ایۀدئولوژ اسۀت کۀ سۀاختار

سؤا تی قرار داده شۀود کۀ ازطریۀ آنهۀا ،راو از دیۀدگاهها

ضمیرخودآگاه افراد و درک آنها از رابط خود با شرایط موجۀود

خود دربار تغییر تاریخی ،روابط علّی ،تکام نهادها و نیۀ نحۀوه

را تشکی میدهد و ای ایدئولوژ است ک کن ها و رفتارهۀا

شۀۀک گیۀر گذشۀۀت و پۀی بینۀی آینۀۀده بگویۀد .بۀۀا ایۀ عمۀ ،

آنهۀۀا را در خۀۀانواده ،کلیسۀۀا ،اتحادی ۀ هۀۀا صۀۀنفی ،سیسۀۀتمهۀۀا

همچنی  ،میتوان فهمید راویان چگونۀ و تۀا چۀ انۀدازه دیۀدگاه

ارتبۀۀاطی و نی ۀ نۀۀوع رفتۀۀار و مسۀۀل

آنهۀۀا را کنتۀۀر م ۀیکنۀۀد.

ایۀۀدئولوژ  ،مبنۀۀا درک روابۀۀط در یۀۀ

جامعۀۀ طبقۀۀ محۀۀور

حاکم بۀر مصۀاحب  ،زم اسۀت تمرکۀ مصۀاحب بۀر

سلط گر آن فرهنگ را پذیرفت اند.
بۀۀ طۀۀور قطۀۀ  ،چنۀۀی بهۀۀرها از ایۀۀد تۀۀاریخ بۀۀرا درک

اسۀۀت؛ XLIIIبنۀۀابرای  ،ای ۀدئولوژ بۀۀرا فهۀۀم الگوهۀۀا رفتۀۀار

ایدئولوژ و درنتیج  ،درک پویایی تاریخ ی

برخاست از فرهنگ ،بسیار ضرور است.

شفاهی محدود نمیشود؛ امۀا روش هۀا منحصۀرب فۀرد در تۀاریخ

کلید درک عملکرد ایۀدئولوژ  ،در مفهۀوم «سۀلط گۀر »،53
XLIV

آنگون ک آنتونیو گرامسکی 54ارائ مۀیدهۀد ،نهفتۀ اسۀت؛
زیرا ازطری سلط گۀر  -وفۀادار خودجۀوش کۀ یۀ

فرهنگ ،ب تاریخ

شفاهی ،ای فرآیند را در ساختاربند و تحلی مصۀاحب هۀا بسۀیار
مفید میسازند.

گۀروه

تاریخ شفاهی ،تقریبا تنها نوع تاریخنگار است ک بۀ شۀدت

اجتماعی غال  ،ب واسط جایگاه فکر خود و عملکرد موفۀ تۀر

ب مطالعات میدانی وابست اسۀت؛ ایۀ بۀدان معناسۀت کۀ نۀ تنهۀا

در تولی ۀد ،از سۀۀو جامع ۀ دریافۀۀت م ۀیکنۀۀد  – XLVاسۀۀت ک ۀ

میتوانیم بارها و بارها ب مناب خود رجوع کنیم و از آنها بخواهیم

ایدئولوژ اهمیت خۀود را بۀ عنۀوان سۀازوکار قۀانون طبقۀاتی بۀ

بیشتر ب ما بگویند ،بلک میتوانیم تنوع دیدگاهها تاریخی را بۀا

دست میآورد و در باورها جمعی تجلی مییابد XLVI.ب واسۀط

ج ئیۀات بسۀیار بیشۀتر و در بحبوحۀ تغییۀرات بنیۀادی در شۀۀرایط

داشۀۀت تعریف ۀی گسۀۀترده از ای ۀدئولوژ  ،فهۀۀم درسۀۀت از نظری ۀ

تاریخی بررسی کنیم .درواق  ،درست همانند مورد ک پۀی

از

سلط گر و محدودیت هۀا آن و نیۀ نقشۀی کۀ دیۀدگاه تغییۀر

ای اشاره شد ،تجرب مصاحب گر تناقض بی ایدئولوژ  ،افسۀان

تاریخی در توسع ایدئولوژ ایفۀا مۀیکنۀد ،مۀورخ شۀفاهی قۀادر

و حقیقت را آشکار میسازد .با مشاهده و درک دقی ای تجرب ،

میشۀود تحلیۀ هۀا خۀود از سۀ دسۀت روابۀط موجۀود در یۀ

میتوانیم ب فهم تاریخی خود ک هرگ در مۀت پیۀادهشۀده ظۀاهر
نمیشود ،عم ببخشیم.

Social Integration
Hegemony
Antonio Gramsci

52

همچنی  ،مستندات تاریخ شفاهی ،برخالف دیگر حۀوزه هۀا
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Alice Kessler Harris

55

پهوه ها تاریخ شفاهی ،دوره جدید ،دوره  ،1شماره  ،1سا 1400
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تاریخنگۀار  ،در قالۀ

صۀدا ،تصۀویر و مۀت پیۀاده شۀدهانۀد؛ در

صورتی ک ای مستندات با دقت ،تهیۀ و نشۀان هۀا آن خۀوان

انجام مصاحب در تاریخ شفاهی ،تعمیمدادن همۀان آمۀوزشهۀا بۀ
XLVIII

مطالعات میدانی است.

شوند ،مطالعۀات تۀاریخی از ابۀ ار تحلیلۀی قدرتمنۀد نسۀبت بۀ

ایۀدئولوژ در یکۀیکۀۀردن عناصۀۀر

ایۀ نۀۀوع نگۀۀاه بۀ نقۀ

ساختار در مصاحب  ،مورخان شفاهی را قادر میسازد تا

شاخ ها پیشۀرفت تۀر علۀوم ازقبیۀ زبۀانشناسۀی و انسۀانشناسۀی

مختل

بهره مند خواهند شد .از لحاظ نظر  ،اسناد تاریخی از ایۀ دسۀت

مسئل آزاردهند حافظ تاریخی را حۀ وفصۀ کننۀد .مشۀک مۀا

میتوانند تحت تۀأثیر تحلیۀ هۀا مشۀاب از دیگۀر مصۀاحب هۀا در

ب عنوان کسی کۀ مصۀاحب هۀا جۀام و گسۀتردها انجۀام داده

تخصصها دیگر قرار گیرند.

اسۀۀت ،ب ۀ ج ۀ مۀۀوارد معۀۀدود ،مسۀۀئل فراموش ۀی نیسۀۀت؛ بلک ۀ

در ای راستا ،ب تعریفی وسی تر و عامتر از شۀناخت تۀاریخی

مواج شدن با حجم زیاد از خاطره ها است ک بیوقفۀ و بۀدون

نیاز داریم؛ زیرا بدون بستر گسترده برا جم آور اطالعات و

ارتبا با موضوع ،ما را در بر مۀیگیرنۀد XLIX.اگۀر مۀا خۀاطره را

زوایا مختل

مصاحب  -زبانشناختی ،نمایشی و شناختی  -ایۀ

یکی از اَشکا شناخت تاریخی بدانیم و مصاحب ها را از ای منظر

نمۀیشۀوند و نۀ تنهۀا احتمۀا دارد دربۀار

ی ها شناختی عمی تر دسۀت پیۀدا

ساختارها با هم ترکی

آنچ حی مصۀاحب رخ مۀیدهۀد دچۀار سۀوتتفاهم شۀویم ،بلکۀ
ممک است ای سوتتفاهم دربار اینک چۀ چیۀ
میشود نی رخ دهد .ای تنها ی

و چۀرا گفتۀ

بستر وسی تۀر اسۀت کۀ باعۀ
مصاحب منتق شوند.

میشود اطالعات بدون هیچ ابهامی در ی
اگر ما راو را حامۀ فرهنۀگ و صۀاح

کنۀیم .یۀ هۀۀایی کۀ ایۀ فۀۀورانل بۀ ظۀۀاهر نۀۀامنظم از کلمۀۀات را
ساماندهی میکنند .در ای شرایط ،قادر خواهیم بۀود پرسشۀگر
خود و پاسخ دهی دیگران را ب سَمت ی

ایدئولوژ

سلط گۀر باشۀد ،خۀواه در تضۀاد بۀا آن ،یۀا ترکیبۀی از افسۀان و

مصاحب کام هۀدایت

کنیم.

نگۀاهی خۀاص بۀ

گذشت ندانیم ،خواه ای نگاه ب گذشت  ،بخشی از ی
ایدئولوژ  ،یا حتی ی

بررسی کنیم ،میتوانیم ب

و با خره ،ما بۀ عنۀوان فعۀا در مطالعۀات میۀدانی ،بایۀد ایۀ
دیدگاه را حفظ کنۀیم کۀ در جمۀ آور اطالعۀات ،روشهۀایی
بی

از هم توصی میشوند ک بیشتری مقدار از اطالعۀات قابۀ

تاریخ مستور ،در هر صۀورت چۀون ایۀ

اعتمۀۀاد را جمۀۀ آور مۀۀیکننۀۀد؛ یعنۀۀی دیۀۀدگاهی روشۀۀمند از

اطالعات باید ساخت و پرداخت شوند ،ناگ یر نگاه خود ب گذشت

فعالیت ها خالقان انسان فراهم کنند L.ایۀ دیۀدگاه روشۀمند در

را ب راو القا خواهیم کرد .ای چی

است ک مۀا نمۀیخۀواهیم

بسیار از موارد ،تنها ب دست مورخ شفاهی شک میگیرد؛ زیۀرا

رخ دهد .هدف مۀا ایۀ اسۀت کۀ راو از نگۀرش و ایۀدئولوژ

گذشت  ،هرگ سؤا تی مربو ب دیدگاه منسجم خۀود نسۀبت بۀ

خود بگوید تا بستر فرهنگی ک در آن اطالعات منتق مۀیشۀوند،

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

آشکار شود و ی

داسۀتان شخصۀی بۀ روایتۀی فرهنگۀی تبۀدی

شود؛ درنتیج  ،درک کام تر از اتفاقات گذشت ب دست آیۀد.

است.
ای دیدگاه نسبت بۀ نقۀ

تۀاریخ شۀفاهی  -تحقیۀ دربۀار

بۀۀا وجۀۀود اینک ۀ ای ۀ هۀۀدف تنهۀۀا بۀۀا تبۀۀاد دی ۀدگاهها راو و

مۀۀاتری

مصۀۀاحب کننۀۀده نسۀۀبت بۀۀ گذشۀۀت محقۀۀ مۀۀیشۀۀود ،دیۀۀدگاه

توسع اید تاریخ  -نباید اینطور برداشت شود ک مۀورخ شۀفاهی

ایۀ ۀدئولوژی

مصۀۀۀاحب کننۀۀۀده نبایۀ ۀد بۀۀۀر روایۀ ۀت راو تۀۀۀأثیر

XLVII

بگذارد.

تمرک بر تعام بی ایۀدئولوژ و مفۀاهیم مختلۀ

ای ۀدئولوژ و افسۀۀان در فرهنۀۀگ ی ۀ

جامع ۀ ازطری ۀ

آزاد است اسناد نوشتار از فکتها و وقای را نادیده بگیرد؛ بلک
او باید توان بالقو کار خود را تشخیص دهد و آنقدر آن را جد

از تۀاریخ،

بگیرد ک از آن حتی بیشتر از داده ها اولی استفاده کند .ب گفتۀ

اهمیت ویهها برا مورخ شفاهی دارد؛ زیرا ای روش پۀهوه ،

هنر گالسی ،56اگر قرار اسۀت تۀاریخ شۀفاهی در یۀ

او را از دیگر محققۀان مطالعۀات میۀدانی کۀ از مصۀاحب اسۀتفاده

نظری پرداز در طو تاریخ و در بهبود فهم آنچ انسۀانهۀا واقعۀا

میکنند ،ازقبی روانشناسان ،انسانشناسان و متخصصۀان فولکلۀور

در گذشت انجام دادند ،شرکت داشت باشد ،نظری و عمۀ جۀد

متمای میسازد .ما ب عنوان مورخ آمۀوزش دیۀدهایۀم تنۀوع تفکۀر
تاریخی و بستر فرهنگی آنها را درک و تحلیۀ کنۀیم و بنۀابرای ،

انقۀال

LI

ب آن ،ضرور اند.

Henry Glassie
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نتیجه

قرارگرفت در گفتمان ایدئولوژ و نی القا ایدئولوژ  ،نگۀرش

بر اساا مباح

مطر شده در ای مقال  ،مؤل

اسۀۀت نقۀۀا قۀۀوت و ضۀۀع

سۀعی داشۀت

تۀۀاریخ شۀۀفاهی را بۀ عنۀۀوان یکۀی از

روشها ب روز مطالعات تاریخی برشۀمرد .یکۀی از نقۀا قۀوتی
ک ب آن اشاره شده ،توسۀع و پیشۀرفت ایۀ حۀوز مطالعۀاتی در
ده اخیر ،پروژهها

سا ها اخیر است .ب گفت مؤل  ،در ی

بوده است؛ بۀا ایۀ

مطالعاتی در حوز تاریخ شفاهی رو ب اف ای

و نقط نظرات خود ب راو خوددار کننۀد و اجۀازه دهنۀد او در
طو مصاحب  ،نگرش و ایدئولوژ ل برخاسۀت از فرهنۀگ و تۀاریخ
جامع خوی

را عرض کند.

ای مقال حاو اصطالحات فنۀی  -تخصصۀی بسۀیار اسۀت
ک در حیط تاریخ شفاهی کموبی

کاربست دارند .بۀا توجۀ بۀ

مت میتوان گفت ادبیۀات تخصصۀی تۀاریخ شۀفاهی در گفتمۀان

حا  ،او معتقد است ای حوزه هنوز نتوانست است اعتماد مورخان

پهوه ها تاریخی خط و مرزهایی ترسیم کرده است ک نمایی

کنۀد .برخۀی از مورخۀان

میگذارد .بر اساا ای  ،آشۀنایی

رسمی را آنطور ک باید ،ب خود جل

از حرف ا شدن آن را ب نمای

اگرچۀۀ ممکۀۀ اسۀۀت در پۀۀارها از تحقیقۀۀات خۀۀود از نتۀۀای

با چنی ادبیاتی دربردارند نوعی انتقا و تعاطی ادبی برونمۀرز

ب دستآمده از پروژهها تاریخ شفاهی استفاده کنند ،تمۀایلی بۀ

در راستا ارتقا تولیدات و ادبیات بومی است.

مبنا قرار دادن ای نتای در تحقیقات خود ندارند و فقط بۀ عنۀوان
منابع و توضیحات

مکم اطالعات خود از آن بهره میبرند.
البت مؤل

اشاره میکند نقا ضع

I

دیدهشده در پروژهها

تاریخ شفاهی ،در تقویت ای بیاعتماد بیتأثیر نبودهانۀد؛ نقۀا
ضعفی ازقبی  :طر نشۀدن پرسۀ هۀا و بسۀت پرسشۀی مناسۀ

در

مصاحب  ،آموزشندیدن مصاحب کنندهها ،ناکۀافیبۀودن تحقیقۀات
قب ۀ از مصۀۀاحب و شۀۀتاب ده عم ۀ کۀۀردن مورخۀۀان شۀۀفاهی .ای ۀ
معای  ،انتقادهایی را از سو مورخان ب همراه داشت است ک در
س گروه طبقۀ بنۀد مۀیشۀوند :انتقۀاد بۀ مصۀاحب هۀا ،انتقۀاد بۀ
تحقیقات پی

از مصاحب  ،انتقاد ب روش تحقی  .بۀر اسۀاا ایۀ ،

باید گفت تاریخ شفاهی هنوز بۀ جایگۀاهی شایسۀت  ،دسۀت پیۀدا
نکرده است و برا دسۀتیۀافت بۀ اعتبارمنۀد
مطالعات تاریخی ،هنوز راه دراز در پی
در ادام مقال  ،مؤل

زم در گفتمۀان

رو خود دارد.

ب وجۀود سۀ نۀوع رابطۀ  ،یۀ

رابطۀ

داخلی و دو رابط خارجی ،در مصاحب اشاره میکند .رابطۀ او ،
ساختار ادبی ،دستورزبانی و زبانشناختی در مصاحب است؛ دومی
رابط  ،با تعام بی مصاحب کننده و راو شک میگیرد و رابطۀ
سوم ،ارتبا انت اعی بی راو و تاریخ و فرهنگ خود است.
همچنی  ،مؤل

ب چند نمون از تفاوت ها تاریخ شۀفاهی بۀا

دیگر مطالعات تاریخی اشاره دارد؛ ازجمل اینک تۀاریخ شۀفاهی،
تقریبا تنها نوع تاریخنگار است ک ب شدت ب مطالعات میۀدانی
وابست است یا مستندات تاریخ شفاهی؛ برخالف دیگر حوزه هۀا
تاریخ نگار  ،در قال

صدا ،تصویر و مت پیاده شده است .اف ون

بۀۀر ای ۀ  ،توص ۀی مؤل ۀ

ب ۀ مورخۀۀان شۀۀفاهی ای ۀ اسۀۀت ک ۀ از
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اصطالحشناسی
:)Frames of Referenceمرجااع ر

 چااارچو-1

 رسوم و دیۀدگاهها کۀ بۀر، ارزش ها،ساختار متشک از مفاهیم
 ایۀده هۀا بۀ اشۀتراک، داده ها درک و ارزیابی میشوند،مبنا آن
.گذاشت میشوند و رفتارها تعدی میشوند
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.حوادث تاریخی ب همراه تحلی چرایی و چگونگی وقوع آنها
:)Social Integration همبسااتگی اجتمااا ی ر-3
 بۀدون آنکۀ، جامع

ترکی شدن اقلیتها قومی در ساختار ی
.هویت خود را از دست بدهند

 فۀۀۀرد مصۀۀۀاحب شۀۀۀونده کۀۀۀ:)Interviewee راوی ر-4
اطالعات خود دربار رویۀداد خۀاص را در اختیۀار مۀورخ قۀرار
.میدهد
 اقتصۀاد، تسلط سیاسۀی:)Hegemony سلطه گری ر-5
گروه یا نهاد بر جامع ک تا اندازها رضایت گروه

یا نظامی ی

.فرودست را نی ب همراه دارد
 کلیو یکۀی از نُۀ دختۀر، در اساطیر یونانی:)Clio کلیو ر-6
.تاریخ شناخت میشود

زئوا و الهامبخ

:ارجا ات مترجم
 انۀۀۀدر: «سۀۀۀخ نخسۀۀۀت،)1395 ر، مرتضۀۀۀی، نۀۀۀورائی-1
 دوره، دوفصلنامه تاریخ شافاهی،»روش شناسی تاریخ شفاهی
.5-15  صص،1  شماره،4
: – برا مطالع شر مختصر از کتا2
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