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Abstract: Oral history, as one of the new methods of collecting information, has gone through a path full of ups 

and downs to establish itself as a research tool for historical studies. This research method has a narrative feature 

and recounts events based on the insights and hearings of observers of historical periods. In the meantime, 

documenting, verifying and interpreting the texts obtained from the interviews is very important. The purpose of 

this paper is to emphasize the need to use practical information processing tools such as text mining and discover 

semantic relationships in order to complete the sources of oral history. The need to use modern information 

processing tools in the process of oral history has been explained and analyzed with reference to library resources 

and methods of using it. The use of these technologies makes it easier to supplement the data and improve the 

content of the interview and ultimately turn it into a research-based and citationable work and brings the 

interview closer to its goals. 
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شفاهی تاریخ های مصاحبه تکمیل و مستندسازی منظور به کارآمد ابزاری کاوی متن

*صالحیپیمانه

  فارسی ادبیات و زبان ارشد س کارشنا شفاهی، تاریخ پژوهشگر و نویسنده

 17/07/1400 پذیرش: تاریخ       29/05/1400 دریافت: تاریخ

 چکیده
 بارای  هاا  مصاابهه  در معنایی روابط کشف و شفاهی تاریخ منابع مستندسازی منظور به کاوی متن ابزار کارگیری به اهمیت:هدف

 .استناد قابلیتِ با پژوهشی، آثاری به ها مصابهه تهدیل و شده گردآوری های داده تکمیل

 شاده  تهیاین  ای کتابخاناه  مناابع  باه  استناد با شفاهی تاریخ فرآیند در اطالعات پردازش نوین ابزارهای از مندی بهره لزوم:روش

 .اند شده وتحلیل تجزیه و بازنمایی آن از استفاده های روش و است

 آزماایی  راساتی  و ابهاام  رفاع  راساتای  در معناایی،  رواباط  کشاف  و متنکااوی  همچون نوین های فناوری از گیری بهره:هایافته

 هاا  مصاابهه  از باصال  دادههاای  ارتقاای  موجا   اساتفاده،  در ساهولت  و جامعیت دقت، دلیل به شفاهی تاریخ های مصابهه

 هرچاه . دارد کااربرد  ماتن،  ویراستاری و تدوین هنگام در آن از پس و مصابهه انجام زمان در ابزارها این از مندی بهره. شود می

 بار  تمرکاز  باا  و پاژوه   مختلاف  مرابال  در ها مصابهه آزمایی راستی و گویاسازی مستندسازی، به شفاهی تاریخ پژوهشگران

 موضاوعی   بوزة در جدید های داده تولید یعنی مصابهه، انجام اهداف به نهایی متن کنند، توجه بیشتر اطالعات، نوین های قال 

 .  شود می نزدیکتر خاص،

 .معنایی روابط کاوی، متن مستندسازی، مصابهه، شفاهی، تاریخ کلیدی: های واژه
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مقدمه

  یافازا  موج عصر ارتهاطات،  در هاداده گاهیپا گسترش

 یشاده اسات. بارا    دیبه دان  مق هاداده لیتهد منظوربه تقاضا

. جسات  بهاره  قدرتمند یاز ابزارها دیدان  با نیبه ا یدسترس

 نیهما  از یکی ،یمتن یهاگاهیپا از دان  استخراج ای1یکاومتن

معناا   نیا باه ا  2از ماتن  دانا   ییشناسا و کشف. است ابزارها

 با هاداده نیب ییو روابط معنا یضمنو  حیصر میاست که مفاه

 اساتخراج  3یعا یطه یهاا زباان  پردازش یهاکیتکن از استفاده

 .  شود

ثهات   یهاا روشاز  یکا ی یشافاه  خیتاار مصاابه    انجام

مصاابهه    یپژوه  بر پا تیمز لهتها ؛گذشته است یدادهایرو

و محقا    دینا آیم دستبه واسطهیاست که اطالعات ب نیدر ا

  درباارة  کاه دریاباد  را  یفا یظر یهاا تفاوت تا سازدیرا قادر م

 اگار . کناد یما  باروز  خیتاار  بازتاا   خاالل  در گذشته مطالع 

 پژوهشاگران  باه  رد،یپذ انجام یدرست به یشفاه خیتار پژوه 

بهرناد و   یمکتاو  پا   اسنادپنهان  یهاهیال به تا دهدیم امکان

 دادیا رو آنداده، بدانناد   یعالوه بر درک آنچه در گذشاته رو 

 چطور رخ داده است.  

 یهاا مصاابهه  ییآزماا یو راسات  یاسااز یگو ،یمستندساز

 پروسا   یط آن از در زمان انجام مصابهه و پس یشفاه خیتار

 روش نیا ا در تیا اهم باازز  یهاا بخ  از یکی متن، نیتدو

 نیااا از عهااور از پااس مصااابهه. شااودیماا قلمااداد یپژوهشاا

 در. شاود یما  لیتهد استناد تیقابل با یاثر به ،یفیک یها یصاف

 یهاداده لیتکم هدف با نینو یاز ابزارها یمندبهره ان،یم نیا

 در ساهولت  و سارعت  جااد یا ضمن ،یشفاه خیتارباصل از 

 دهاد، یم قرار پژوهشگران اریاخت در که یامکانات با ند،یفرا نیا

 خیتاار  رساان یاریا  و شاود یم اطالعات سطح یارتقا موج 

 .بود خواهد نگارانیشفاه

 است: ریز یها پاسخ به پرس  یِپ در باضر پژوه 

 یها زبان پردازش و دان  کشف یبرا ییهاروش چه .1

 دارد؟ یشتریب رواج یعیطه

 باه  هاا کیا تکن کادام  از یمندبهره با یکاومتن ندیفرآ .2

 رسد؟یم کاربرد از یباالتر سطح

                                                           
1. Text Mining. 
2. Knowledge- Disvovery in Text (KDT). 
3. Natural Language Processing. 

 موجهاات  چطاور  مناابع،  در ییمعناا  روابط استخراج .3

 را هاا مصاابهه  یاسااز یگو و یمستندسااز  در دقت و سهولت

 آورد؟یم فراهم

 خیتاار  یهامصابهه لیتکم منظوربه یکاومتن کاربرد .4

 شود؟یم شامل را یمرابل چه ،یشفاه

 و یکااو داده ،یکاومتن بوزة درآثاری  ،ریاخ یهاسال در

 و فیتالل در علوم مختلف  هایفناور نیا کاربرد و ییمعنا و 

 :شودیم ذکر آنها از یتعداد اند که شده ترجمه

 اثار  ،یکااو داده( با ترجم  کتاا   1385) خانزادهیعل ریام

 یکاربردهااا آن، میمفاااه یبررساا ضاامن 4کیااکانتاردز مهمااد

 کرده است.   لیوتحلهیتجز را یکاو داده

( با ترجما   1391زنگنه سروش ) یو مرتض یمعقول وانیک

 میمفااه  حیالروز ضمن تشر یت لیاثر دان دان  اکتشافکتا  

 یمعرفا  مختلاف  علاوم  شرفتیپ بسترآن را  ،یکاوداده یاهیپا

 . اندکرده

باا عناوان    یاناماه انیا پا نگاارش  باا ( 1391) ییدایش دینو

 یبناد دساته  و پاردازش  یپا  نحاوة  ،یفارسا  متون یکاو متن

 .است کرده حیتشر را یمقاالت خهر

باا عناوان    یاناماه انیا پا فیتالل  باا ( 1393) پارسا سودابه 

 ،یفارسا  یدر کاربردهاا  یکااو ماتن  یهاروش بههود و توسعه

و باا ذکار    لیتحل ی،فارس متون در را یفناور نیا یهایدشوار

 .  است کرده مطرح آن بل یبرا ییارهاراهک یمطالعات مورد

کتاا    فی( باا تالل  1394) ینجفا  دریو ب مورپوریت بابک

 یهاااشااهکه لیا تحل و یکاااوباه همااراه ماتن   Rبااا  یکااو  داده

 را یاجتماااع یهاااشااهکه در یکاااوکاااربرد مااتن ،یاجتماااع

 .اندکرده لیوتحل هیتجز

اثر  یکاومتنادهد کتا  ترجم  با( 1396) یکوثریعل میمر

 یکااو باه کااربرد داده   5یجا انگیشچنگ و آگروال یس چارو

 .است داشته توجه کیتفک به مختلف علوم در

با عناوان   یانامهانیپا نگارش با( 1396) فریقهرمان عاطفه 

 باه  ،یکااو ماتن  کیا تکن از استفاده با یدیکل کلمات استخراج

 ییدایا پ یبارا  اسناد یسنجشهاهت و یعیطه یهازبان پردازش

 .است کرده اشاره هادواژهیکل

                                                           
4. Mehmed Kantardzic. 
5. Charo C Aggarwal & Chengxiang Zhai. 



 
 71 شفاهی تاریخ های مصاحبه تکمیل و مستندسازی منظور به کارآمد ابزاری کاوی متن

 

( بااا 1397خورسااند ) حانااهیو ر پااوررمضااان محمدرضااا

 ،1اثر توماس ارل و پااول باوهلر   دادهکالن اصولترجم  کتا  

 باه  ،یکااو ماتن  یهاکیتکن و هامحرک م،یمفاه یبررس ضمن

  .اندمدرن اشاره کرده یایدر دن یفناور نیااز  یمندبهره لیدال

 باه  ینا یب یپا ( باا ترجما  کتاا     1399) ارزادهیآقا بامد

 کااربرد  باه  ،2و تانگ ژاناگ  سیاثر شلم م. وا یکاومتن ل یوس

 اشااره  پاژوه   انجاام  از  یپا  مختلف علوم یارتقا یبرا آن

 .است کرده

 لیا وتحلهیا تجز( با ترجم  کتا  1400) زادهپهلوان بهاره 
کاااربرد  3ویااو پااازولو ترانف ایااتال نکااویاثاار دوم اباار در هاااداده

 نیا ا باه  تاازه  ینگااه  باا  و گذاشاته  نقاد  بوت  به را یکاو داده

 .است برشمرده را آن  یمعا و ایمزا و ستهینگر یفناور

ضارورت   بار  یمهتنا مساتقل   یاست تاکنون پژوهش یگفتن

در  4یکاوداده و یکاومتن رینظ نینو یهایفناور از یمندبهره

 یشافاه  خیتاار  یهاا مصاابهه  لیا تکمو  یمستندساز یراستا

و کااربرد   هاا کیتکن نیا با ییآشنا دیتردیبنشده است.  منتشر

و پژوهشاگران   منادان عالقاه  راه بخا  ییآنها، روشانا  حیصح

 خواهد بود.   یشفاه خیتار

 

یکاومتنباارتباطودانشکشف

 از یمناد بهاره  ،یاطالعاات  یهاا ساتم یس گسترش با امروزه

است تاا   یضرور شدهرهیذخ یهاپردازش داده یبرا ییهاابزار

 انیا م یبه روابط منطقا  ن،ینو یندهایفرآ نیکاربران از خالل ا

از  آن، یهااارمجموعااهیز و یکاااو  داده. بهرنااد یپاا اطالعااات

 در دیا مف یالگوها آنها  یازطر که هستند ییهاروش نیتر مهم

. شاوند یما  لیا تحل وبا بداقل دخالت کاربران شناخته  هاداده

 آماار،  علام  بر یمهتن یهاداده یاکتشاف لیتحل کاربرد با درواقع

 و )برومنادزاده  .شاود یما  دیا بر کشف اطالعات ناشاناخته تلک 

 (11: 1395 فر،یچراغ

و  5ابهاام  رفاع در  یکااو ماتن  کااربرد به بحث  ورود یبرا

ذکار   ناه یزم نیدر ا ساده مثال کی ،یشفاه خیتار منابع لیتکم

                                                           
1. Thomas Erl & Paul Buhler. 
2. Sholom M Weiss & Tong Zhang. 
3. Domenico Talia & Paolo Trunfio. 
4. Data Mining. 
5. Disambiguation. 

و  6یکاوو  ،یکاومتن ،یکاوداده میمفاه ،آن از پس. شودیم

تاا   دنشاو یما  نیای ته هاآن یهاکیتکنو  حیتشر ی،دیکلمات کل

در هنگاام   زین و مصابهه انجام زمان درابزارها  نیا یریکارگ به

 .شود یبررسمتن   یرایو و نیتدو

بدهناد.   شمابه  را «یرُستن» و «ابرکوه» واژةدو  دیکن فرض

 :سازدیم واژه دو نیا از را ریز هاتیترک ،یکاومتن از استفاده

 ؛«درخت و اهیگ زد،ی شهر،» اول مربل  در -

 ؛«سرو درختِ و کهن شهرِ» دوم مربل  در -

 ؛«ابرکوه سال  هزار چهار سروِ» سوم مربل  در -

 یاریا آب یبرا آ  بجم رینظ یموارد ،یبعد مرابل در -

 خشااک، و گاارم مناااط  یهااایرُسااتن انااوا  ساارو، درخاات

 در شاده انجام یعلم یهایبررس ابرکوه، ییایجغراف مشخصات

 و یخیتاار  یهاا دوره در ابرکاوه  و زدیا  تیوضاع  منطقه، نیا

 عهاارت  به. دنشویم یبررس مناط  نیا فرهنگ و ورسومآدا 

 روابط یبنددسته و منابع در نهفته اطالعات کشف با تر،روشن

 ،نیهمچنا . دینا آیما  دسات به یمهم جینتا ها،داده انیم دهیچیپ

 در یاطالعاات  نقصاان  از ماوارد،  نیا ا باا  ی مارتهط هاا سازمان

 ییهاا پرسا   نیچن به و شوندیم آگاه آن با مرتهط یها بوزه

 :دهندیم پاسخ

  هاا  رسانه در بارنینخست یبرا را موضو  نیاچه افرادی 

 ؟کردند مطرح

 ناده یآ در یاقدامات چه است الزم مشابه، موارد براساس 

 شود؟ انجام درخت نیا یبرا دیبا

 شود؟ یم شامل را یموارد چه ابرکوه یعیطه امکانات 

 در را یکاومتن یهاتیقابل از یبخش فوق، موارد ،نیبنابرا

 . سازدیم آشکار ییمعنا روابط کشف و دان  استخراج

 ای یکاوداده»: کندیم فیتعر گونهنیا را یکاوداده 7یتافر

اسااتفاده از  و هاااداده از اطالعاااتاسااتخراج  داناا ، کشااف

. هادف از کشاف   اسات  ندیفرا نیا یخاص برا یهاتمیالگور

 شادن  انیا نماپنهان و  یالگوها یابیباز ها،داده گاهیدان  در پا

 ناد یفرآباه   یکلا  طوربه واست  هاداده نیب ارتهاط و یوستگیپ

 باه  یکااو داده کهبال در کند؛ یم اشاره هاکشف دان  از داده

 :Tuffery, 2002) .«دارداشااره   ندیفرآ نیخاص از ا یا مربله

                                                           
6. Web Mining. 
7. Tuffery. 
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1) 

 ایا  ،1افتاه یسااخت  یهاداده گاهیپا همچون یموارد هاداده

 3گازِنادم . شاوند یما  شاامل  را 2افتهیرساختیغ سادة متن کی

 شاناخت  منظوربه یکاوداده»: دارد یکاواز داده یبرداشت نیچن

 از یامجموعاه  در شاده یآورجمع یهامعتهر از داده یالگوها

 و یتکارار مرابال   دانا   کشاف . رودیم کاربه هاداده گاهیپا

 یریا گمیتصمبه  ازیممکن است ن که شودیم شامل را 4یتعامل

 (Gazendam, 2010: 49) .«باشد داشته کاربر

در  و یکااو داده یهاا بخا   نیتار مهام  از یکی یکاومتن

کشاف و اساتخراج    یکااو ماتن . اسات  تردهیچیبا آن پ سهیمقا

هادف از   5داروناه است.  یاطالعات و دان  نهان، از منابع متن

 ی،کااو ماتن  از هادف »: اسات  کارده  انیا ب نیچنا  را یکاومتن

 شاااخص اسااتخراج افتااه،یرساااختیغاطالعااات  یآور جمااع

 دساترس و در رکردنیپاذ فهم ،جهیدرنت و متن از یعدد معنادار

متعادد   یهاا تمیالگور یبراقرار دادن اطالعات موجود در متن 

 گفتاه  زیا ن یبناد و طهقه 6یبند)دسته یبندرده. است یکاوداده

 ازجملااه 8متااون یسااازو خالصااه 7یبناادخوشااه(، شااودیماا

 (Darooneh, 2011: 2) .«است یکاومتن یکاربردها

 لیا تحل ناد یفرآعهارت است از  یکاومتن گر،ید عهارت به

 متاون  از یما یعظ بجام  از اطالعاات  اساتخراج  منظورمتن به

 متن، لیتحل اطالعات، یابیباز شامل یکاومتن. افتهیرساختیغ

 یکااو و داده ینیماشا  یریادگی ها،داده یبندطهقه و یبنددسته

 یبارا  یمترادفا  را یکااو داده ،9نیسهاست جملهاز یاعده. است

: دارناد  آن از یدرکا  نیچنا  و رناد یگیما  نظر در دان  کشف

 گااه یپا ازکشف دان   ندیفرآ یهاجنهه تمام شامل یکاو داده»

 یبارا  تمیهمان انتخاا  روش و الگاور   درواقع و است هاداده

 ,Sebestian) .«شاود یما  قلماداد  هاداده در الگو یوجوجست

1999: 13) 

 صافحات  در را یعا یطه یهاا زبان پردازش  یپا یکاوو 

 موجااود یهااازمیمکااان از یکاااوو . دهاادیماا لیتشااک و 

                                                           
1. Structured. 
2. Unstructured. 
3. Gazendam. 
4. Interative. 
5. Darooneh. 
6. Classification. 
7. Clustering. 
8. Text Summarization. 
9. Sebestian. 

 یمتنا  یسااختارها  یتاا رو  کندیم استفاده کیکالس یکاو متن

را در  هاا داده پردازش، هوشمند یهازمیمکان با نیزعمل کند و 

 باا   یا در ترک یکل صورتبه یکاوو . کندیم یو  فراخوان

 ،مثاال  طاور باه  ؛شاود یما  اساتفاده  یکااو داده یهاروش ریسا

 استفادة  یپا بر خودکار یسازیشخص یسازفعال در یکاو و 

 (26: 1396 دوست،)بسن .رودیم کاربه یوب

را  یدیا کلماات کل  ایا  هاا دواژهیکل ،یکتابدار اصطالبنام 

 ایا  موضو   یدق و خالصه طوربه که کندیم فیتعر ییهاواژه

 آمده انیم به بحث آن ازسند  کیاز موضو  را که در  یاجنهه

 دواژهیا کل ،عهاارات  همو  هاواژهتک هم. دهندیم شرح است،

 10پاورتر  (48: 1365 ن،یراسات  ی و)سالطان  .شاوند یما  فیتعر

دارد:  یدگاهیا د نیچنا  یدیا انتخا  کلماات کل  یایمزا ةدربار

از  واژگاانِ  باا  یدیا از کلمات کل یامجموعه است ممکن گاه»

 کاه  اسات  نیا ا هادف . باشاند  شاده محدود  شدهفیتعر  یپ

 کیا کاه   دنشاو  اساتخراج کوچک از اصطالبات  یامجموعه

 یایا مزا ازجملاه  یو ساازگار  یکناد. ساادگ   فیسند را توصا 

 :Porter, 1980) .«است روش نیا بر یمهتن هادواژهیکل انتخا 

130) 

 

یکاومتنیهاکیتکن

اساتخراج   منظوربه یکاومتن شد ذکر تر یپ که طورهمان

اساتفاده   افتاه یرسااخت یغ مختلافِ منابع  ازاطالعات و دان  

کاوی ضروری  های زیر در فرآیند متن شود. توجه به تکنیک می

 است:

 از  یپاا اسااناد یپاکساااز بااه: 11مااتن پااردازش یپاا» .1

 از مانیهاداده است الزم. شودیم گفته پردازش یپ ،یکاو متن

 باذف آن  یاضاف یهایژگیو وپاک  12،نامناس  عوامل وجود

متن را باه ساه مربلاه     پردازش یپ یو نجف مورپوریت. شوند

 :کنندیم میتقس

و شکساتن هار    یجداسااز  ناد یفرآ: 13یبناد میتقس» .1.1

 ؛با معنا یوابدها براساسکلمه در سند 

 ها؛ بخ  کیعهارات به تفک یبرا ریتلث  یضر .1.2

                                                           
10. Porter. 
11. Preprocessing. 
12. Noise. 
13. Classification. 
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 رمهم؛یبذف کلمات غ ندیفرآ: 1لترکردنیف .1.3

 ؛2یابیشهیر .1.4

 مشخصه؛ انتخا  .1.5

: 1394 ،ینجفا  و مورپاور ی)ت «کلماات  باه  یدهوزن .1.6

65.) 

 کاردن،  هارس  ،یپاکسااز  یمعناا  باه : 3متن پردازشپس .2

 یارتقاا  یبارا  شاده اساتفاده  یعموم یهاکیتکن و کردن مرت 

 یکاومتن اتیعمل که است نیشیپ مرابل از آمده دستبه جینتا

 را یاهساته  یکااو ماتن  5لاوهن . شاود یم دهینام زین 4یاهسته

 الگوها کشف شامل یاهسته یکاومتن»: کندیم فیتوص نیچن

  ،یگرا لیتحل ،یقطع و یابتمال اطالعات استخراج ،دان  و

 شاامل  هامتن مرور. است یبندو خوشه ها،ترم تکرار شمارش

 یمصورسااز  یدر ابزارهاا  وجوهاا جست و هاپرس  لترها،یف

 کاار  طیمحا  باا  کناد یم کمک هاداده مروراست.  هامثل گراف

 ,Luhn) .«دیکن برقرار ارتهاط آن پشت یهاپروسه و یکاوداده

2008: 160) 

 پردازش منظوربه یکاو متن یهاکیتکن از استفاده یبرا .3

 د؛نشاو  اعماال  و انتخاا   یمناساه  یهاا تمیالگاور  دیا با متن،

 و یبناد خوشاه  ،یبنددسته ،یسازخالصه مانند ییهاتمیالگور

 :ییمعنا یواکاو

 هامکان افراد، قادرند وترهایکامپ اگرچه:یسازخالصه 3.1

 همچنان یمعناشناس لیوتحلهیتجز کنند، ییشناسا را هازمان و

 خوانادن  باا  دیا با شود،یم خالصه متن که یزمان. است دشوار

 یاصل نکات گرفتن نظر در. میبرس آن از کامل درک کی به آن

 هاا انهیرا نکهیا لیاست. به دل یضرور یخالصه امر نوشتنِ در

 یهاااروش دیاابا ندارنااد، را انسااان زبااان درک تیااقابل هنااوز

راههردهاا، اساتخراج    نیا از ا یکا یگرفت.   یدر پ ینیگزیجا

 یابزارهااا از گاارید یکاای ،نی. همچناااساات مهاام یهاااجملااه

 مااتن، یِدیااکل نقاااط ییشناسااا منظااوربااه یساااز خالصااه

 از یاریبس. است یفرع یهانشانه ریسا ای عنوان یوجو جست

 را متن انتخا  ب  اجازة کاربر به متن یسازخالصه یابزارها

باا سارعت    باود  خواهناد  قادر یسازخالصه با. افراد دهندیم

                                                           
1. Filtering. 
2. Rooting. 
3. Postprocessing. 
4. Core text mining operation. 
5. Luhn. 

 مندناد، را کاه باه آن عالقاه    یاطالعاات و موضاوعات   یشتریب

 (47: 1393)پارسا،  .کنند یبررس

به  6،یزبان یفضا ازنظررا  یسازخالصه یهاروش ییدایش

 :کندیم میدو گروه تقس

محاادود و  ،روش نیااا: 7عماا کاام یکردهااایرو». 3.1.1

است و قطعاات برجساته را از ماتن     8یمنحصر به سطح نحو

 مهام  یهاپاراگراف و هاجمله ،روش نیا در. کندیماستخراج 

 لیتشاک  را ماتن  از شاده کوتااه  نسخ  کی و شوندیم انتخا 

 یآمار یهایژگیو براساسپاراگراف  ایجمله  تی. اهمدهند یم

 .شودیم نییتع یزبان گاهاً و

 سااطح شااامل روش نیااا: 9 یااعم یکردهااایرو3.1.2

مفهاوم   کردیرو نیاست. در ا 11یو پردازش زبان 10یمعناشناس

 انیا ب یعا یطه یهاا و درک آن با توجه باه پاردازش زباان    متن

 (.38: 1391 ،ییدای)ش .«شود یم

 یامجموعاه  یروعماده   طوربه روش نیا: یبنددسته 3.2

اسات و   شاده نظاارت  روش کیا  و شاود یاعمال ما  متوناز 

 یِاصل هدف. شودیاستفاده م یمدل آموزش کیاز  ،منظور نیبد

 واسات   شدهشناخته یهانمونه براساس یبندروش، طهقه نیا

 یبناد طهقاه  خودکاار  صاورت ناشاناخته باه   موارد آن، از پس

 کاردن  را باا اضاافه   ماتن  یموضو  اصال  ند،یفرآ نی. اشوند یم

. در ساازد یما  روشن محتوا لیوتحلهیتجز و یآموزش یها داده

موضاو    ةدرباار  ،تعاداد کلماات   ییبازنما از پس ک،یتکن نیا

 (36: 1391 ،یلی)خل .شودیم یریگمیتصم متن

 متاون  یبناد میتقسا  یبارا  کیتکن نیا از: یبندخوشه 3.3

 نیا ا در. اسات  یبناد دسته از متفاوت و شودیمشابه استفاده م

. اناد نشاده  فیتعر  یپ از یخروج و یورود یالگوها ،روش

 یاشده فیتعر  یپ از کالس و برچس  چیه یبندخوشه در

 موضاوعات  نیبا  شاهاهت  مقدار از آن یجا به و ندارد وجود

 و کالس کی در اند،مشابه که یاسناد. شودیم استفاده مختلف

 قاارار متفاااوت یهاااکااالس در سااتند،ین مشااابه کااه یمااوارد

 مواردمتن است و  یهر خوشه شامل تعداد ،نیبنابرا ؛رندیگ یم

                                                           
6. Linguistic space. 
7. Shallow approaches. 
8. Syntactic. 
9. Deeper approaches. 
10. Semantic level. 
11. Linguistic Processing. 
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 (53: 1396 ،ی)قهرمان .رندیگیخوشه قرار م کیمشابه در 

 یواکااو  در جیا را یهاا بخ  از یکی: ییمعنا یواکاو 3.4

عهاارات موجاود در    انیا م 1ییمعنا روابط استخراج اطالعات،

 مفهاوم  دو نیبا  موجاود  رابطا   باه  ییمعناا  رواباط . است نمت

 رواباط  نیا ا. شاود یما  اطاالق  عهارت ای کلمه کی از شده انیب

 ییمعنا روابط. دارند واژگان یمعناشناس در یاساس اریبس نق 

است که رابطا    ریپذفیتعر یعیطه یهازبان ط یب در یمتنوع

جیاز را ییمعنا 7و ترادف 6تضاد ،5ء جز - 4کل ،3خاص - 2عام

 (34: 1391 ،یلی)خل .است روابط نیا نیتر

 جااادیا در  ییمعنااا روابااط اسااتخراجکاااربرد  خاصااه،

 داده شارح  ریا ز صاورت به رامتون  یرو ینیماش یها پردازش

 :است

 متون؛ نیب شهاهت کشف: متون یسازخالصه» 4.3.1

 خودکاار  توساع  : 8ساااالت  به خودکار ییپاسخگو 4.3.2

 ؛یواژگان شهک 

 .«هاا داده لیوتحلهیتجز: متون از اطالعات استخراج. 4.3.3

 (8: 1389)خاصه، 

متون، فرض بار   انیکشف شهاهت م یبرااست  شایان ذکر

 باا  کلماات کلماه،   کیا  یمتن به جا کیاست که اگر در  نیا

آن جمله  یمعنا ،داده شوند قرارمترادف  ایخاص  - عام رابط 

 کاه  شاود یم استفاده صورتنیبد فرض نیا از. کندینم رییتغ

 هااز متن یکی کلمات متن، دو نیب شهاهت زانیم محاسه  یبرا

 دارناد،  کلمه آن با مترادف ای خاص - عام  رابط  که یکلمات با

. سپس تعداد کلمات مشاابه دو ماتن شامرده    شوندیم جا هجاب

آن دو ماتن   شود، شتریبتعداد مشخص  کیاگر از  و شوند می

 .  شوندیم تهمشابه در نظر گرف

 ییبراساس رواباط معناا   متون انیم شهاهت کشف 9کالرک

 در موجاود  یدیا کل کلماات  ابتدا»داده است:  حیتوض نیرا چن

                                                           
1. Semantic relations. 
2. Hypernym. 
3. Hyponym. 
4. Holonym. 
5. Meronym. 
6. Antonym. 
7. Synonym. 
8. Question Asnwering. 
9. Clark. 

 رابطا   آن باا  کاه  یکلمات آن از پس واستخراج  ،ساال عهارت

از کشاف   پاس  ،جاه ینتدر ؛شوندیم وجوجست دارند، ییمعنا

 شده،مطرحتوجه به ساال  با موضو ، آن دربارة اطالعات  یکل

 10یواژگاان  شاهک   اساس ،نیهمچن. شودیپاسخ مناس  داده م

اسات کاه    یاباوزه  کلمات انیم ییمعنا روابط و هابر ترادف

و توسع  خودکاار   جادی. ااست شدهآن ساخته  یشهکه برا نیا

وابساته   ییبه شدت باه اساتخراج رواباط معناا     یشهک  واژگان

 یکلماات  که ردیگیفرض انجام م نیبا توجه به ا امر نیااست. 

 یمشاابه  یهاا یژگیو دارند، مترادف ای خاص - عام رابط  که

 کلمااه، کیاا یهااایژگاایبااا دانسااتن و ،جااهینتدر ؛دارنااد زیاان

 دارناد،  خااص  ییعناا رابطا  م  آن، باا  کاه  یکلمات یها یژگیو

 یاریبسا  یربناا یز شده،استخراج یی. روابط معناشودیم آشکار

مانناد اناوا     یکا یدان  الکترون  یو نما دیتول یهاستمیاز س

 را 13خهاره  یهاستمیو س 12یبندرده یهاستمیس ،11هایآنتولوژ

 (Clark, 2013: 65) .«دهدیم لیتشک

اساتخراج رواباط    ن یدرزم  شده ی انجامهاتالش ،14فِلدمن

 :کندیم میتقس یبه چهار دست  کل را ییمعنا

 «یمهتنا  یهاا روش باوزة  درکه  ییهاپردازش براساس 

 -ی لغاو  یمعموالً با توجاه باه الگوهاا    شود،یمبر الگو انجام 

 قارار  الگاو  نیا ا قالا   در کاه  یکلمات متن، در موجود ینحو

 از یکا ی. شاوند  یما  استخراج ییمعنا رابط  عنوانبه رند،یگ یم

 نیا ها روش ریساالگو نسهت به   یبر پا یهاروش مهم یایمزا

 باا  یروابطا  ها روش نیا از آمده دست ی بهاست که روابط معنا

ناو  رابطاه    صیتشاخ  یبرا یدست به کارِ اجیو ابت اند بوده نام

 .  ستین

 و یورود متن کردن هیتجز بر آنها اساس که ییهاروش 

روش بااه  نیااا ییاساات. کااارا هیااتجز درخاات بااه آن لیتهااد

هیتجز اگر. شودیم استفاده آن از کهبستگی دارد  15یگر هیتجز

 آماده،  دسات  باه   یا تجز درخات  باشد، مناس  شدهاستفاده گر

                                                           
10. Word net. 

11
 شناسی هستی . 

12. Taxonomy. 
13. Expert systems. 
14. Feldman. 
15. Parser. 
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 نیا ا ریدر غ د؛یآ یم دستبه یبهتر جینتا و بود خواهد مناس 

 .کرد اعتماد هاروش نیا جینتا به توانینم ،صورت

 تعاداد   براساسرا  ییمعنا روابطکه  یآمار یهاروش

. کنناد یم استخراجکنار هم  درآنها  گرفتنقرار  کلمات و نحوة

 باه  و کنناد یم کشفرا  ینامیب یهارابطه معموالً هاروش نیا

 تیا دارناد. مز  ازین ییمعنا رابط  نو  صیتشخ یبرا یدست کارِ

 ایا  کیا  باه  اناد و  زبان از مستقل که است نیا در هاروش نیا

 .شوندیمحدود نم خاص زبان چند

 یبارا  خااص  منهاع  کیا  از کاه  منهع  یپا بر یهاروش 

 نیا از یمندبهره یبرا. کنندیم استفاده ییمعنا روابط استخراج

 :Feldman, 2007) .«شاود یما  مراجعه لغت فرهنگ به روش،

38) 

 

 یشفاهخیتار

 یگاردآور  نیناو  یهاروش از یکی عنوانبه یشفاه خیتار

 خاود  گااه یجا تیا تثه یبارا  را  یپُرفرازونشا  یراه ،اطالعات

کارده   یطا  یخیمطالعاات تاار   یبرا یقیابزار تحق کی منزل  به

را  دادهایا دارد و رو یای روا یژگیو یروش پژوهش نیاست. ا

. کناد یما  باازگو  یخیتاار  یهاا ناظران دوره یهاگفته براساس

 در کاه  است هیچندسو یبت ای هیدوسو یندیفرآ یشفاه خیتار

 وساامر، یدبل و نلنی)کاو  .ردیا گیما  انجاام  یمشخص چارچو 

1392 :18) 

 پاژوه   روش کی یشفاه خیتارگفت  دیبا ،نیا برعالوه

افاراد    اطالعات از بافظ  یدارنگه و یآورجمع یبرا یخیتار

آنها در هر طهق   ینیشاهدان ع ای یخیتار یدر رخدادها میسه

 ریاز جنس صوت و تصو یسند یشفاه خیتاراست.  یاجتماع

اطالعاات مساتند    یوجودر جست یروش پژوهش نیاست. ا

است که به مارور   یثهت هر گونه تجرب  انسان یو در پ یشفاه

در  یو فرهنگا  یاجتمااع  ،یاسیس راتییغبروز ت یدر پ وزمان 

کمک  خیتار ینیبه بازآفر یشفاه خیتارقرار دارد.  یخطر نابود

 و کناد  یم وارد یواقع یرخدادها صحن  به را مورخ و کندیم

  افاراد،  بافظ  از گرفتن یاری با که بخشدیم او به را امکان نیا

 (6: 1392 نفس،کی)ن .ندیبازآفر را خیتار

اسات   یشفاه خیتاردر  تیفعال نیتریاصل مصابهه، انجام

 یاریبسا  یهاا و ظرافات  یدگیا چیپ یدارا ،یسادگ نیکه در ع

 کنناادهمعمااوالً از دو شاارکت یشاافاه خیتاااراسات. مصااابه   

 و دارد قرار مورخ گاهیجا در که کنندهمصابهه: شودیم لیتشک

. باشااد داشااته ییآشاانا یخیتااار پااژوه  روش بااا دیاابا

است که در زمان  خود  یهم کس یشفاه خیتار ةشوند مصابهه

 درخااص باشاد.    یاتجرباه  و مشااهده  یدارا ایا  یمنشاء اثر

اول در  دسات  منهاع  ،شاونده مصابهه ،یشفاه خیتار یها طرح

 ای دادیرو در فعال او زیرا ؛شودیمحسو  م یخیمطالعات تار

 .اسات  باوده  خیتار از یمقطع ای یخیتار یدادیرو ینیع شاهد

 (31: 1399 ،ی)صالح

 تیفیک در ،یراو و گرمصابهه نیب سازنده تعامل ،نیبنابرا

 یشافاه  خیتاار  ناد یفرآاز  یو بخشا  گاذارد یما  ریتلث مصابهه

 باه  فارد  که یشخص یهاادداشتی برخالف. شودیممحسو  

 باا  یراو ،یشافاه  خیتار  در مصابه  کند،یم ثهت  یخو لیم

آماده و مطلاع، باه تهاادل اطالعاات      گرمصابهه کی یهمکار

 درک باه  ت،یا درنها کاه  پاردازد یما  مصابهه موضو  ن یدرزم

 و بحث تیهدا ضمن گرمصابهه. شودیم یمنته آناز  یا تازه

 باا  یراو کاه  یمطااله  ابهام از ،یمتقض و جابه سااالت طرح با

و  نلنیکاو . کاهاد یما  ،اسات  کارده  انیب خود عهارات و الفاظ

 نیچنا  را آن مشابه یهابا گونه یشفاه خیتار زیتما وسامر،یدبل

 یراو دانا   از برگرفتاه  اناتیب یشفاه خیتار»: اندکرده ریتفس

 و شاده دهیاست که ساختار سااالت پرسا  یبلکه مدرک ؛ستین

 کردنمساتند  ،لیا دل نیبه هما  ؛کندیم منعکس را آن یهاپاسخ

تاا   دارد یممتاز تیاهمو پردازش مصابهه،  دیتمام مرابل تول

 .«ارتهااط کماک کناد    نیا انجاام ا  تیاز وضع ندگانیبه درک آ

 (24: 1392 وسامر،یدبل و نلنی)کو

 نیا خالصاه شاامل ا   طاور باه  یشفاه خیتار ندیفرآ مرابل

  واقعا   ایا  تیشخص کی یموارد است: انتخا  موضو  )زندگ

 مصااابهه، طاارح  یا ته...(،  ایااخاااص  یموضاوع  ایاا یخیتاار 

در مربلا    ییآزماا یو راسات  یمستندساز ،ساال  یته پژوه ،

 یهانسخه  یته...(،  و ریتصو)صوت،  مصابهه سند ثهت ،اول

 و یفیتوصا  فهرست  یته ه،یاول  یرایو و یسازادهیپ هان،یپشت

چاارچو ،   نیای تع ،یبناد فصال   ،یرایا و و نیتادو  ،یلیتحل
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در مربلا  دوم، کنتارل ارجاعااات    یاسااز یگو و یمستندسااز 

 .هاوستیپ یسازو آماده ،یمتندرون



یکاومتنازیمندبابهرهیشفاهخیتاریمستندساز

 ساتم یدر دوران رشاد و گساترش در قارن ب    یشفاه خیتار

موارد مرابال   شتریالهته در ب ؛را گذرانده است یمرابل مختلف

. دنشاو یما  گرفته کاربه دیجد  مربل  با یمواز طوربه زین یقهل

 برشامرده  ریا ز شارح  باه  رامرابال   نیا ا ینوراز یمرتض دکتر

 :است

 «تیا باا قابل  صاوت، ضهط اخترا  بهکه  ستمیقرن ب در 

 مساتندات  باه  ارجاا   شد،منجر  هادهیشن به یدسترس وبمل 

 رفت؛یصورت پذ ریپذ یآزما

 و یابیااباز و ینیبااازآفر باار سااتمیدوم قاارن ب ماا ین 

 بود؛ متمرکز عیوقا یبازانگار

 و  لیا سازوکار مربل  تحل ستم،یدو ده  آخر قرن ب در

 گرفت؛ قرار نگارانیشفاه خیتاردر مدار ضهط  عیوقا ریتفس

 اتیا رامونیپ ایا  ات یباول »دقت بار   ،باضر بال در» 

در مرکز توجاه   عیمسازل بول و بوش وقا واقعقرار دارد. در

 (4: 1399 ،ی)نوراز .«گرفته است یجا یشفاه خیتارمورخان 

 یاساااازیو گو ییآزماااایراسااات ،یمستندسااااز نااا یدرزم

نکته توجاه داشات کاه     نیبه ا دیبا یشفاه خیتار یها  مصابهه

 :ردیپذیدر دو مربله صورت م یمستندساز

 باه  مربلاه،  نیا ا در یمستندساز: مصابهه انجام زمان  1

 نکاه یا لیدل به ؛است نیتدو زمان در آن انجام از ترمهم مرات 

ی صاورت  در الهته ؛نرسد نیتدو  مربل  به مصابهه است ممکن

 دارد وجاود  امکان نیا باز برسد، نیتدو  مربل  به مصابهه که

 باه  یدرسات  باه  بتاوان  تا نهاشد اتیب دیق در شوندهمصابهه که

 از دیا با ناچاار  باه  و کارد  اقادام  مصابهه لیتکم و هاابهام رفع

 .برد بهره یجنه منابع

تسالط   آنکه به موضو  مصابهه و مساازل   یگرانمصابهه

 درخواسات  شوندهاز مصابهه ،یلیتکمدارند، با طرح سااالت 

 باازگو  ترروشن رادر مصابهه  شده بیان گنگ موارد تا کنندیم

 مکتاو   مناابع  در اطالعاات  نیا ا کاه  یهنگاام  ویژه ؛ بهکنند،

 دیا جد یمنهعا  دیا و هدف از انجام مصابهه، تول نهاشد موجود

هار جلساه،    انیا از پا پاس  یابرفاه  گار مصاابهه  کیا باشد. 

 دارناد، نیااز   یو مستندسااز  لیا تکم بهرا که  یفهرست موارد

. کناد  بررسی مای   یدق طوربه یو در جلسات بعد کندیم هیته

 یموضاوعات  باا   در نیریساا  یهاتیروا به تواندیم درضمن

کارده   انیا ب اشیشخصا  دگاهیا براسااس د  شاونده مصابهه که

 ساااالت  طارح  درآناان را   دگاهیدنقد بنگرد و  دةیاست، به د

 قرار دهد.  مدِنظر

 یهاا زهیا انگ رب ،یرکیز با دیبا کنندهمصابهه ن،یا بر عالوه

 یکاه راو  یدر اماور  رایا ز ؛شود متمرکز یآشکار و پنهان راو

 نقا   در دارد قصد آنکه ای کندیم یابیارز ینق  خود را منف

 باه  را هاا تیواقع و  یبقا است ممکن کند، یینمابزرگ خود

 گار مصابههاست که  یموارد نیکند. در چن انیب گرید یاگونه

اساناد   انیا ببا  ،موضوعات نیاز ذکر ا یراو اهدافتوجه به  با

 باه  نساهت  محترماناه،  کاامالً  صاورت باه  ،با محتوا ریمغا معتهرِ

 .کندیم وارد کیتشک مطال  صحت

 یشافاه  خیپژوهشاگران تاار   که شودیم دیتلک نکته نیا بر

 مصاابهه انجاام   زماان در  یخیتاار  یهاا داده یباه بررسا   دیبا

باا گذشات زماان، ابتماال      رایا ز ؛داشاته باشاند   ژهیو یتوجه

وجااود دارد و  یاز مااوارد در ذهاان راو یاریبساا ییجااا جابااه

 را عیوقاا  از ییهاا ناخودآگاه، بخ  ایخودآگاه  اوممکن است 

 بار  بنا هرچند شده،انیب مطال  اعتهار نییتع در. کند ادیز ای کم

است کاه   پژوهشگر فیوظا از شود،یم گذاشته یراو صداقت

اعتهاار   ،ییآزماا یو راست یاسازیبا روش گو ،یمنطق صورتبه

: 1398 ،یتجلا  ی و)صاالح  .کناد  کنکااش مصابهه را  یمحتوا

32) 

 مربله، نیا در یمستندساز: مصابهه متن نیتدو زمان  2

 اتریا گو و تار یدنیفهم یبرا نگریتدو آن یط که است یندیفرآ

 هاا، مکان اشخاص، دربارة معتهر، منابع از استفاده با متن، کردن

 ،یپژوهشا  یها طرح ها، مقاله ها، کتا  دادها،یرو اصطالبات،

 بجاا،  حاتیتوضا  ،مصاابهه  در ذکرشاده ...  و یخیتاار  عیوقا

 ایااا صااافحات پانوشااات در یدیااامف و مختصااار مناسااا ،

 ایا  هاا پانوشت بجم .کندیم درج فصول یانتها یها نوشت یپ
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 ادیا ز و کام  از،یا ن و ضارورت  به و تناس  به هم هانوشتیپ

 .شود یم

در  - شاونده مربله با مصاابهه  نیدر ا نگریتدو است الزم

 باشاد  داشته یاسازنده تعامل -او بودن  اتیب دیصورت در ق

 باه  یاد با ،نیبگاذارد. همچنا   انیا در م اوو ماوارد ماههم را باا    

 یتر تر و مهسوط شفاف حاتیکه به توض توجه کند یوضوعاتم

 موضاو   بار  نگریتدو دهدیمتن نشان م یاسازی. گودارند ازین

 اثار  کیا  باه  مصابهه لیتهد و یمستندساز یبرا و دارد تسلط

 استیس نه،یزم نیا درنماند  ناگفته. است کرده تالش یپژوهش

 نیبا ا ؛است کنندهنییتع زین یشفاه خیتارطرح  یمجرسازمان 

 امار  نیا اجان  اعتدال بفظ شاود و در   شودیم هیبال، توص

مربلاه،   نیا ا درمناسا    یهاا یمستندسااز . نشود یروادهیز

: 1397 ا،یا نی)ماراد  .کندیمارازه  نگریاز تدو سنجنکته یاچهره

13) 

 ییآزمایراست و یمستندساز در نگریتدو اهداف از یشمار

 :ندریبه شرح ز یشفاه خیتار یهامصابهه

 میمفااه  دادها،یا رو اشخاص، اماکن، یمعرف و ابهام رفع 

 ؛مههم است اوکه به نظر  یهر واژه و مطله یکل طوربه و

 در مصاابهه   شاونده مصابههدربارة آنچه  شتریب حیتوض

 کرده است؛ انیب

 حیآنها را درست و کامل توضا  ی،راو که یمطاله لیتکم 

 نداده است؛

 درک آنهاا را از   ،یراو کاه  هاواژه یبرخ ةدربار حیتوض

 یبارا  نگریباه نظار تادو    یول دانسته،یم یهیخودش بد یسو

 مخاطهان آن گنگ است؛

 ،از مطال  متن؛  یبرخ ةدربار  یو تحق ریتفس شرح 

 (1395 زاده،)عهداهلل. متن ییمحتوا اشکاالت رفع 

 زماان  در هاا مصاابهه  یمستندساز ضرورت درج برهعالو

 موضاو   نیا ا باه  دیبا متن، نیتدو هنگام زین و مصابهه انجام

 یهاا مصاابهه  از برآمده یمحتواممکن است  که داشت توجه

 تیا بدون انطهااق باا واقع   آن، یهادر هم  جنهه یشفاه خیتار

 ی( گذشااته، اقاادامیآنتولااوژ) قااتیبقاز  یدورو  شاادهدرک

 یخیتاار  یهاداده یگردآور موج و  باشد نهوده بخ یآگاه

 ؛گذشته اسات  یمستندساز رود میانتظار  خی. آنچه از تارنشود

که درک شده است. هر قدر  آنچنان کم دست ایبوده  که آنچنان

منطها  شاود،    شاده درک تیا بر واقع شدهمستند یشفاه خیتار

اعتهااار  ،یشاافاه خیتااار روزن از اطالعااات یگااردآور پااروژة

 شاده درک تیا واقع قدر هر که طورهمان کند؛یم دایپ یشتریب

 نیا ا براساسرا  یملموس ینگارخیتار ،منطه  شود قتیبر بق

 (.1)نمودار  دهدیم قرار ندگانیآ اریاخت در یروش پژوهش

 

 
شفاهیتاریخمنابعاعتبارمفهومی:فضای۱نمودار

 

یکاومتنروزنازابهامرفعندیفرآ

 شاتر یب ،یشفاه خیتار یهامصابهه انجام ریاخ یهاسال در

 براساسمعموالً  فرد،منحصربه و دیجد یهاداده دیتول منظوربه

 (:2)نمودار  ردیپذیم انجام ریز روش دو

 ت،یااروا روش، نیااا در: یسااازمکتااو  و یگااردآور -

 نیا در. شودیم وضهطثهت دارد، لیتما آن به یراو که آنچنان

 باه  و برساد  باداقل  باه  گار مصابهه نق  است ممکن بالت

 نیباد  ؛شاود  بسانده  شاونده مصاابهه  دلخاواه  موارد یادآوری

 . رسد ینم شدهنییتع  یپ از اهداف به مصابهه ،صورت

 درک یبارا  یعلم راهکار: ییآزمایراست و یمستندساز -

 ایا  محورشخص یها طرح یاجرا گذشته،( یآنتولوژ) قتیبق

 کااه اساات نیااا باار مشااروط ،یشاافاه خیتااار محااور موضااو 

. باشد هامصابهه نیا غال  جوهر ییآزمایراست و یمستندساز

 بااه سااپس و یمستندساااز بااه نخساات، وهلاا  در اساات الزم

 را یساااالت  دیا با کنناده مصاابهه . شاود  توجاه  ییآزماا  یراست

 آنتولوژی گذشته

واقعیت 
شفاهی تاریخ درک شده  
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 یهاا مصاابهه  و هاگفته ای هاکتا  در مندرج مطال  براساس

 ریساا  براسااس  شاونده مصاابهه  یهاگفته در ای طرح ،نیریسا

 یهاا داده است ممکن صورت نیا در. کند وارد کیتشک منابع

 ؛دنشاو  دور شاونده مصابهه دلخواه یمحتوا از شده،یگردآور

کینزد یخیتار مستندات بر یمهتن یشفاه ینگارخیتار به یول

 .شودیم تر

 
شفاهیتاریخهایطرح:ماهیت2نمودار

 

و  یباار مستندساااز مصااابهه تیااماه کااهیزمااان ،نیبنااابرا

 ناد یفرآ باشاد،  اساتوار در زمان انجاام مصاابهه    ییآزما یراست

 :شودیم می( تقس4گام )نمودار  ایبه سه مربله  یشفاه خیتار

طاور بیاان کناد کاه باه آن       شونده روایت را آن مصابهه .1

مند است. ممکن است این گام چند جلسه از مصابهه یا  عالقه

 کل جلسات مصابهه را به خود اختصاص دهد.

شاونده و تکمیال    تحویل مستندات گام اول به مصابهه .2

 پنج جدول به شرح زیر:

: فهرسات محادودة زماانی براسااس اشاخاص،      1جادول  

 ها؛   رویدادها و مکان

هااا براساااس محاادودة زمااانی،  : فهرساات مکااان2جاادول 

 اشخاص و رویدادها؛ 

: فهرسات اشاخاص براسااس محادودة زماانی،      3جادول  

 ها و رویدادها؛  مکان

: فهرسات رویادادها براسااس محادودة زماانی،      4جدول 

 ها و اشخاص؛  مکان

: فهرست اسناد مکتو  مرتهط با محدودة زماانی،  5جدول 

 ها، اشخاص و رویدادها.  مکان

مندی از  های مذکور، با بهره پس از تکمیل اطالعات جدول

کاوی که در سطور باال شرح داده شد، اطالعات  های متن روش

شاوند.   مای  هاا اساتخراج    مرتهط با کلمات کلیدی، از فهرسات 

وتحلیل موارد فوق، ماتریس ارتهاطات بین ابعاد  جزیهسپس با ت

هاا، محادودة زماانی، اشاخاص،      مختلف موضو  اعم از مکان

شود. باید تمام اجزای این  رویدادها و اسناد مکتو  تدوین می

ماتریس چندبعدی با هم رواباط مشاخص و بادون ابهاامی را     

 نمای  دهند. 

 میمفااه  نیانوا  روابط ممکان با   براساس هاابهام فهرست

 الزم که آوردیم فراهم را ییهاطرح پرس  ن یزم ،(3 نمودار)

 قاادر  را ماا  یکااو   ماتن . شاود  دهیپرس شوندهمصابهه از است

 مستندات م،یمفاه نیب پنهان روابط صیتشخ ضمن تا سازد یم

 را جینتاا  و ساه یمقا ،شاونده مصاابهه  یهاا پاسخ بارا  یاکتشاف

 یاد با ،نی. همچنا کنایم  یدارثهات و نگاه   ،یلا یتحل صاورت  به

باا   ساه یمقا دررا  هایجهتهم و هامشابهت ها،تضادها، اختالف

 .میکن روزآمد اشخاص، ریسابا  مصابههبرگرفته از  مطال 

 

 
مفاهیمبینممکنروابط:انواع۳نمودار

 

و تکارار   شاونده مصاابهه  به دوم گام مستندات لیتحو .3

و انجاام   باصله جینتا براساس دوم، گامدر  شدهانجام اقدامات

 .یلیتکم یهاهمصابه

طرح ماهیت 
های تاریخ 

 شفاهی

گردآوری و 
 مکتو  سازی

و مستندسازی 
 راستی آزمایی

انوا  روابط 
ممکن بین 
 مفاهیم

بدون )تهی 
(ارتهاط  

 تضاد

سلسله 
 مراتهی

 جزء به کل

 مکمل

 جایگزینی

 تشابه

 تفاوت
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 ازیا ن بسا   بار  مربله سه نیا ابتماالًذکر است  درخور

کاه مقادور اسات     ییتاا جاا   ؛دنشوی( بارها تکرار م4)نمودار

مصابهه اقادامات الزم معماول    لیو تکم هانسهت به رفع ابهام

در زماان انجاام مصاابهه     یاگر باه مستندسااز   درضمن. شود

از  هاا جادول  نیهما  لیا با تکم تواند یم نگری، تدونشودتوجه 

 یمناابع بارا   ریبراساس سا زینشونده کمک بخواهد و  مصابهه

 بار تمرکز توأمان  ،نیبنابرا کند؛محتوا اقدام  لیو تکم  رفع ابهام

 نیدر ب ههمصاب لیو تکم یموارد موج  مستندساز نیا  هم 

. شود یمتن م نیدر زمان تدو از،ین صورت در وانجام مصابهه 

 :دنشویم ذکر ریز موارد نه،یزم نیا در اقدامات جملهاز

 شواهد و حاتیتوض و هانوشتیپ ای هاپانوشت   یته -

 ها؛تفاوت و هاشهاهت نییته یبرا

 ؛یلیتکم یهاوستیپ و مصابهه متن یینها کنترل  -

 الزم و ماناده  پاساخ یبا  کاه  ییهاا ابهام فهرست درج -

 به ندهیآ در یشفاه خیتار ندیفرآ از یمهم بخ  عنوانبه است

 .شود داده پاسخ آن

 

 
ومستندسازیرویکردباشفاهیتاریخپیشنهادی:چرخة۴نمودار

آزماییراستی

 

مرابال   نیا پاس از گاذر از ا   یشافاه  خیتار یهامصابهه

اسات   ستهیشا. شوندیم لیاستناد تهد تیبا قابل یمنهعبه  ،یفیک

در زمان انجام مصاابهه توجاه شاود و     یمستندساز ندیبه فرآ

 گذاشاته  نقاد  بوتا   باه  او یهاگفته ای دهیپرس ی،از راو هاابهام

 انجاام  انتشاار  و نیتادو  هدف با هاچون تمام مصابهه ؛دنشو

 و وهایآرشاا در ویااژه بااهاز آنهااا  یاریبلکااه بساا ؛شااوندینماا

اساتفادة پژوهشاگران    و یرساان اطاال   یتنهاا بارا   ها، کتابخانه

موضاو  در زماان انجاام     نیابه الهته اگر  ؛شوند یم وضهط ثهت

 . دهدمدنظر قرار  نگریتدو دیبا د،ونش توجهمصابهه 

۱۳۶۰ریتهفتمواقعة:یموردمطالعة
 یهاااکیااتکن داناا ، کشااف یهاااروش یبررساا از پااس

 لیااتکم و یمستندساااز منظااوربااه آن کاااربرد و یکاااو مااتن

 ،«1360 ریا ت هفاتم   واقع » موضو  ،یشفاه خیتار یها مصابهه

 نیا ا باا  ارتهااط  در. شاود یما  یبررسا  یمورد  مطالع  عنوانبه

 ریااتحر رشاات  بااه یمتعاادد یهااامقالااه و هاااکتااا  موضااو ،

 ریا ت هفاتم  یشاهدا  یشافاه  خیتاار : جملاه  آن از ؛اناد  درآمده

 پارواز  باال  72 باا  یبهشات  ،2انفجاار  و انقال  تیروا ،13601
 .4شد دیتهع که یاو پرنده ،3کرد

 موضاو   باا  مارتهط  آثاار  مجموعاه  مطالعا  است با  یگفتن

 دادها،یا رو اساتخراج  در یکاومتن ابزار از یمندبهره و مذکور

 کشاف  باه که  دنشویاستخراج م ی... اطالعات و هامکان افراد،

بار   یمهتنا  مکشاوف   رواباط . شاود یممنجر  هاداده انیم روابط

 واقعاه  نیا ا از ییهاابهام شدنموج  آشکار نینو یهایفناور

باه آن داده نشاده    یو روشان   یا دق پاساخ  کنون تا که شودیم

 واقعا   با یریقد محمدجواد ارتهاط ها،ابهام نیا جمل . ازاست

باز    یاز اعضاا  یبعضا  نکاردن  شارکت  لیا و دال ریهفتم ت

 .هستنددر آن جلسه  یجمهور

اگار از ابازار    شاود یما  مشااهده  کاه  طاور هماان  ،نیبنابرا

در زماان   ازیا در زمان انجام مصابهه و در صورت ن یکاو متن

 یفرعاا موضااوعات و هااادواژهیاااسااتفاده و کل ،مااتن نیتاادو

 در سهولت و دقت موجهات د،نشو لیوتحلهیتجز آمده دست  به

 فاراهم  را شاده یگاردآور  اطالعاات  تیا جامع و یمستندساز

 شاده اساتخراج  یِدیا کلماات کل  از یبرخا . در اداماه،  آورد یم

 ریا ت هفاتم  واقع  با مرتهطو افراد  هامکان دادها،یمربوط به رو

 از یتعااداد ضاامن در. دنشااوی( درج ماا1)جاادول  1360

ذکر  زی( ن2موضو  )جدول  نیدر ارتهاط با ا مکشوفه یها ابهام

                                                           
 اسناد مرکز: تهران .1360 تیر هفتم شهدای شفاهی تاریخ(. 1395) زهرا.  . صادقی،1

 .اسالمی انقال 
 مرتضاای بااا مصااابهه انفجااار، و انقااال  روایاات(. 1398) مرتضاای. فضاالعلی،. 2

: تهران. صالحی پیمانه پژوه  و تدوین راد، یزدانی محمدبسین مصابهه. فضلعلی

 .روزنه
 .تیر هفتم مراسم برگزاری ستاد: تهران(. 1363) کرد. پرواز بال 72 با بهشتی .3
 اکهار علای  شاهید   زندگیناما  : شاد  تهعیاد  که ایپرنده(. 1385) اکهر.علی . واالیی،4

 .شاهد: تهران. جهرمی سلیمی

مصابهه و 
استخراج جدول  

   پنج گانه های 

تهیه فهرست  
 ابهام ها

کشف ارتهاطات  
و استخراج  
 داده های مرتهط

 راستی آزمایی
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 .  شود یم
 

مرتبطباواقعةهفتمۀشداستخراجیدیکلکلماتازیبرخ:۱جدول

۱۳۶۰ریت

بیترت)بهدادهایرو

(زمان

ازپسونیحدرش،یپ

واقعه

هامکان
ویقی)حقافراد

(یحقوق

 صدر یبن ابوالحسن عزل
 بز  ساختمان

 یاسالم یجمهور

محمد  دی: سشهدا

ربمان  ،یبهشت ینیبس

رضا  دیس ،یاستک

 ،یدریعهاس ب ،نژاد پاک

 یبقان نیغالمحس

 گرید دیشه 68و 

 موقت یشورا لیتشک

 یجمهور استیر
 سرچشمه ابانیخ

 اصغر یعل: جانهازان

 یصفات رجیا ،یباغان

 یمرتض ،یدزفول

 یمرتض ،یمحمود

 جانهاز 24 و یفضلعل

 گرید

 ابوذر مسجد واقع 
 یمصطف دیشه ابانیخ

 ینیخم
 یمحمدرضا کاله

دستور  رِییتغ یریگ یرأ

 جلسه
 یریقد محمدجواد پور یرفیص ابانیخ

 یها یژگیو یبررس

 جمهور سیرز
 انقال  مارستانیب

بز   یساختار سازمان

 یاسالم یجمهور

 یبهشت اهلل تیآ یسخنران
 دیشه درمانگاه

 دهیشور

بز    یغا یاعضا

 یاسالم یجمهور

 طرفه مارستانیب خل  نیمجاهد سازمان
پاسداران انقال   سپاه

 یاسالم

 دفتر جلسات

 یریوز نخست

 غاتیسازمان تهل

 یاسالم
 صدر یبن ابوالحسن

 دفتر جلسات

 یها یهماهنگ

 جمهور  سیرز

 یرجو مسعود یمطهر دیشه مسجد

ربودن مجروبان از 

 ها مارستانیب
 )قدس سره( ینیخم امام بهشت زهرا 24 قطعه

مجلس   جلس  نیاول

 یاسالم یشورا

هفتم  یشهدا آرامگاه

 ریت

 یعل دیس اهلل تیآ

 یا خامنه

 یریوز دفتر نخست انفجار
 یشهدا ادگاریموزه 

 ریهفتم ت

اکهر  االسالم بجت

 یرفسنجان یهاشم

 یجمهور استیر انتخابات
هفتم  یشهدا ادمانی

 ریت

 یعل نیبس اهلل تیآ

 یمنتظر

 ریهفتم ت یشهدا ادیبن امامان جمعه شهادت
 میعهدالکر دیس اهلل  تیآ

 یلیاردب یموسو

 ... و

۱۳۶۰ریباواقعةهفتمتمرتبطةمکشوفیهاابهامازیتعداد:2جدول

ابهامفیرد

ریتهفتمواقعةبایریقدمحمدجوادارتباط۱

یحزبجمهوریازاعضایبعضنکردنشرکتلیدال2

درآنجلسه

نیحادثهتوسطسازمانمجاهدتیمسئولنپذیرفتنلیدال۳

خلق

واقعهنیادریخارجیکشورهانقش۴

کشوریتیامنیهاسازماندرنفوذیچگونگ۵

یاسالمیجمهورحزبدرینفوذعامالنورودنحوۀ۶

واقعهنیادریخارجیکشورهانقش۷

هابمببهگذاربمبیدسترسنحوۀ۸

...و

 

جهینت

 یکاو متن ابزار کاربرد  ن یدرزم شدهدرج مطال توجه به  با

 لیااتکم و یمستندساااز منظااوربااه یمااورد یاو ذکاار مطالعااه

در زماان انجاام مصاابهه و در     یشافاه  خیتاار  یهاا مصابهه

 :ندشد استنهاط ریز جینتا ،متن نیدر زمان تدو ازیصورت ن

 در ،یشافاه  خیتاار  یهاطرح یاجرا گسترش لیدل به 

 و ییآزماا یراسات  ،یمستندساز به یتوجهیب موارد، از یاریبس

 را منابع نیا ،یپژوهش روش نیا از برآمده یمحتوا یاسازیگو

کرده است. به دلیل اینکه ایان نقصاان از   استنادی  تیقابل فاقد

توجهی به آن  آید و در صورت بی زمان انجام مصابهه پی  می

منادی از   کند، الزم است باا بهاره   تا هنگام تدوین ادامه پیدا می

 .کرد اقدام آن رفع به نسهت کارآمد، یهاروش

 یبارا  یکااربرد  و یعلما  یابزارها از یکی یکاومتن 

 ،ییمعناا  رواباط  اساتخراج . اسات  یفاهشا  خیتار منابع لیتکم

 یهاا مالفاه  و ردیا گ قارار  مرکاز  در موضو  که صورت نیبد

 لیوتحلهیتجز دقت به آن بول در...  و دادهایرو مکان، زمان،

  یا پا بار  یشافاه  ینگاار خیتاار  به دست آمدن موج  د،نشو

 ییآزمایراست و یمستندساز منظوربه تالش. شودیم مستندات

 یهاا پرس  طرح موج  هم نگر،یتدو ای گرمصابهه یسو از

 باه  ن،یتادو  نیبا  در هام  و شاود یم شوندهمصابهه از مجدد

 ماوارد . کناد یما  یتاوجه  انیشا کمک استناد قابلِ یمتن انتشار

 :اند فناورانه کردیرو نیا یهاینیآفرارزش و ایمزا ازجمله ر،یز

 ؛یریکارگبه در سهولت و سرعت -
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 ؛ییمعنا روابط کشف در تیجامع -

 موضوعات؛ لیوتحلهیتجز در دقت -

 مختلف؛ موضوعات با یاطالعات یهابانک جادیا -

 .یشفاه خیتار ندیفرآ لیتکم و محتوا از ابهام رفع -



منابع

 یبررس(. 1395) دیسع فر،یچراغ ؛یمصطف برومندزاده، -
 .نوفریم: مشهد. یکاومتن یهاروش

 یهاااروش بههااود و توسااعه(. 1393سااودابه ) پارسااا، -
 ارشاد، یکارشناسا  ناما  انیا پا. یفارس یکاربردها در یکاو متن

 باهنر کرمان.   دیدانشگاه شه

 Rباا   یکاوداده(. 1394) دریب ،یبابک؛ نجف مورپور،یت -

تهران: مرکاز   .یاجتماع یهاشهکه لیتحل و یکاومتن همراه به

 و توسعه سازمان اتکا. قاتیتحق

 باا  متاون  یسااز خالصاه (. 1396صالح ) دوست،بسن -
 ارشاد،  یکارشناسا  ناما  انیا پا. یکااو ماتن  یهاروش کاربست

 .جانیاله لمانید دانشگاه

 و یکاااومااتن ،یکاااوداده(. 1389) اکهااریعلاا خاصااه، -

(: 2) 16 ،یعلما  ارتهاط ماهنام و کاربردها.  فی: تعاریکاو و 

8. 

 نیبا  ییمعناا  رواباط  اساتخراج (. 1391) یمهد ،یلیخل -

 ناما  انیا پا. هاا ماتن  یکااو داده از اساتفاده  باا  یفارسا  کلمات

 و یفناا دانشااکدة نا،یساا یبااوعل دانشااگاه ارشااد،یکارشناساا

 .یمهندس

(. 1365) نیفاااارورد ن،یراساااات ؛یپااااور ،یساااالطان -

 .رانیا یمل کتابخان : تهران. یکتابدار  اصطالبنام 

 در یفارساا متااون یکاااومااتن(. 1391) دیاانو ،ییدایشاا -

. یفارسا  یخهار  مقااالت  یبناد دساته  و پردازش یپ یراستا
 .اصفهان یصنعت دانشگاه ارشد،یکارشناس نام  انیپا

 یهاا مصاابهه  یبقاوق  مسازل(. 1399) مانهیپ ،یصالح -
 .رانیا یمل  کتابخان  و اسناد سازمان: تهران. یشفاه خیتار

  یرایا و دستنام (. 1398آرزو ) ،یتجل مانه؛یپ ،یصالح -
 .ادارات نیمع: تهران. یشفاه خیتارآثار  نیو تدو

 درباارة  ییدگاههایا د(. 1395) یمحمدمهد زاده،عهداهلل -

، از 1400 ریاااات سااااتمیدر ب شاااادهیابیااااباز. یاسااااازیگو

https://sarv1.blogfa.com 

 باا  یدیا کل کلماات  استخراج(. 1396عاطفه ) ،یقهرمان -

 ارشاد، یکارشناسا  ناما  انیا پا. یکاومتن یهاکیتکن از استفاده

 .یمهندس و یفن دانشکدة الن،یگ دانشگاه

 یراهنماا (. 1392بارباارا )  وسامر،یدبل ؛یکیمر نلن،یکو -
 و اساناد  ساازمان : تهاران . مهااجر  رضاا  ترجم  ،یشفاه خیتار

 .رانیا یمل کتابخان 

معرف تسلط  یاسازی(. گو1397محمدجواد ) ا،ینیمراد -

 7 ،یشافاه  خیتاار  یکا یالکترون هیبر متن است. نشار  سندهینو

(352 :)13. 

وگااو بااا اسااتاد دکتاار  گفاات (.1399) یمرتضاا ،ینااوراز -

و بحااران کرونااا.  یشاافاه خیمااورخ تااار ،ینااوراز یمرتضاا

، از: 1399 مهاااااااااار دومدر  شااااااااااده یابیااااااااااباز
http://t.me/mardomnameh 

 در. یشفاه خیتاربر  ی(. درآمد1392) قهیشف نفس،کین -

. رانیا ا یملا   سازمان اساناد و کتابخانا    یشفاه خیتار نامهوهیش

 http://www.nlai.ir، از 1398 ریدر هفدهم ت شدهیابیباز
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