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Abstract: Every project of the Holy Defense oral history is scientific research and has some stages. At each stage, the 

elements must play their roles correctly so that the research can achieve its goals. The interviewer, the editor, the 

narrator, the requirements for recording, the suitable environment for the interview, and the documents related to the 

subject are the things that each one has a role in the achievement of oral history research. Above all, the role of the 

interviewer and editor, who have the required knowledge, insight, creativity, and skill, is decisive. The interview is the 

heart of oral history, and its content is more or less influenced by hidden and obvious variables that must be refined. 

However, the original version of the interviews will be kept for the reference of other researchers in the relevant centers. 

After the preliminary studies of the plan, the interviewer should compile the necessary research and, based on that, 

choose the appropriate narrator(s) and then conduct the interview. If these stages are passed properly, the result of the 

interview is information and narratives that need to be reviewed and edited. By validating the data, making necessary 

omissions, clarification of ambiguous words and terms, necessary classifications and transfers, and playing the active 

role of the editor in the analysis, the resulting text will enjoy the scientific standards of oral history. Using library data 

and descriptive-analytical method, the mechanism of the holy defense oral history is investigated. 
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 مقدس دفاع شفاهی تاریخ سازوکار و چگونگی
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 چکیده
 کنناد  ایااا  را خاود  نقا   درسایی  باه  بایاد  آن عناصار  مرحلاه،  هار  در کاه  دارد مراحلای  و اسات  علمای  تحقیقای  مقاد   دفاا   شاااهی  تااریخ  پروژۀ هر

 بااا ماارت   ماادار  و اسااناد مصاااح ه، باارای مناساا  محاای  ضاا  ، و ث اات ملزومااا  راوی، تاادوینگر، گاار، مصاااح ه. برسااد اهااداف  بااه پااهوه  تااا

 کننادۀ  تادوی   و گار  مصااح ه  نقا   چیاز،  هار  از بای  . دارناد  شاااهی  تااریخ  پاهوه   رسایدن  ثمار  باه  در نقشای  یا   هار  کاه  هسیند مواردی موضو 

 تاایثیر تحاات وباای  کاا  آن محیااوای و اساات شااااهی تاااریخ قلاا  مصاااح ه. اساات کننااده تعیاای  الزم، مهااار  و خالقیاات بیاان ، داناا ، واجااد

 مراکااز در پهوهشااگران دیگاار مراجعاا  باارای هااا مصاااح ه اصاا  نساا ه هرچنااد شااوند  پاااالی  بایااد کااه دارنااد قاارار آشااراری و پنهااان میغیرهااای

 راوی آن، اسااا  باار و کنااد تاادوی  را الزم پااهوه  طاار ، مقاادماتی مطالعااا  از پاا  گاار مصاااح ه اساات شایساایه. شااد خواهااد نگهااداری مربااو ،

 و اطالعااا  مصاااح ه، حاصاا  شااود، انجااام بهدرساایی کارهااا ایاا  چنانچااه. دهااد انجااام را مصاااح ه ساا   و کنااد انی ااا  را مناساا  راویااان یااا

 ماا ه ، اصااطالحا  و واژهااا گویاسااازی الزم، حااذفیا  هااا، داده اعی ارساانجی بااا. دارد تاادوی  و بررساای و نقااد  بااه نیاااز کااه اساات هااایی روایاات

 خواهااد برخااوردار شااااهی تاااریخ علماای معیارهااای از حاصاا  ماای  تحلیاا ، در تاادوینگر فعااا  نقاا  ایاااای و الزم هااای جااایی جابااه و بناادی دساایه

 بررساای مقااد  دفااا  شااااهی تاااریخ سااازوکار و چگااونگی توصاایاییحلیلی، روش بااا و ای کیاب انااه هااای داده از اساایااده بااا پااهوه ، ایاا  در. شااد

 . شود می
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مقدمه

 جنا   و یاساب   انقاب   خیتاار  ضبط و ثبت ضرورت

. شاود  توجه کشور ان در یشفاه خیتار به شد سبب یلیتحم

 در ،یداخلا   نظار  از فقاط  ناه  رانیا و عراق ۀسال هشت جن 

 باه  بناا . اسات   داشته ریتأث زین رانیا یخارج  ناسبات و روابط

 در آن یگستردگ و رانیا  عاصر خیتار در  قدس دفاع تیاهم

 ،یاجتمااع   ساال   در آن  تقابا   ریتاأث   ختلا،،  یهاا  جبهه

 حاواد،،  تکثار  و سرعت ران،یا یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد

 طیشارا  باه  توجاه  با حواد، و اتفاقات از یاریبس نشدن ثبت

 ثبات  باه  یتاوجه یبا  ع،یسار  یریا گ میتصام  لازو   و یجنگا 

 باه  توجاه  با  ختل، یها گروه و اقشار از رز ندگان خاطرات

 توجاه  باا  و...  و  قدس دفاع سال 8 طول در آنان ادیز تعداد

 دفااع  باا   ارتبط   ساال   شناخت در یشفاه خیتار ییکارآ به

 ینگار خیتار در یپژوهش روش نیا از گسترده طور به  قدس،

 ساه  از شیبا  گذشات  با هرچند شود؛ ی  استفاده  قدس دفاع

 کا ا   طور به آن  ختل، ابعاد هنوز  قدس، دفاع انیپا از دهه

 یهاا  گروه ضرورت،  به بنا جن  شروع با. است نشده یبررس

 خااطرات  ثبت به خبرنگاران و لمبردارانیف سندگان،ینو  تعدد

 خاطرات ثبت ای گزارش اراله شتریب که پرداختند  قدس دفاع

 نیا ا از هاد  . آن یعلما  ی عناا  باه  یشافاه  خیتار نه است

 یعلما  یشافاه  خیتاار  سازوکار و یچگونگ یبررس پژوهش،

.برد بهره  قدس دفاع یشفاه خیتار در آن از بتوان که است



 یشفاهخیتار

 هاام و دارد یا رشااته نیباا یتی اااه هاام ،یشاافاه خیتااار

 یبخش یشفاه خیتار. شود  ی  ،یتعر خیتار علم ر جموعهیز

 ،یشافاه  خیتار. است ینگار خیتار و یخیتار پژوهش کی از

 یخیتااار اطبعااات یساااز آ اااده و یآور جمااع وهیشاا ینااوع

 یدادهایا رو در کننادگان  شارکت  باا   صااحبه  ضابط  قیازطر

 (.14: 1386 نفس، کین) است یخیتار

  باانی  از یکای  عناوان  به علم در پژوهش و تحقیق روش

 از نیاز  انسانی علو  و آید  ی شمار به دانشی هر اولیه و اصلی

  علمای   روش  کااربرد   تاریخی پژوهش .نیست  ستثنی ا ر این

 وقاایعی  با ضرورتاً تاریخی پژوهش. است تاریخی  سال  در

 آنهاا   طالعاه  باه  پژوهاشگر تاصمیم از  قاب  که دارد سروکار

 در کاار  ضارورت (. 84: 1390 دالور،) است پیوسته  وقوع  به

 عملای  و نظاری   فاهیم با آشنایی  قدس دفاع شفاهی تاریخ

 اهمیات  درباار  . اسات   قادس  دفااع  ادبیات و شفاهی تاریخ

 تصاور  برخای : گویاد   ی پور رفیع علمی، کار در نظری  بانی

 انجاا   را تحقیق یک نظری چارچو  بدون توانند  ی کنند  ی

 در را  ساال   شاود   ای  باعا   روش این از گیری بهره. دهند

 در(. 12: 1382 پاور،  رفیع: ک.ن) ببینیم  علولی و علت رابطه

 علمای  روش کاارگیری  باه  نیاز   قادس  دفااع  شافاهی  تاریخ

 بایاد  کاه  اسات   راحلای  دارای علمای  روش. است ضروری

 و  وضوع نوع به وابسته  راح  این انجا  هرچند شود؛ انجا 

 باا (. 73 و 72: 1373 بالدبی،) کند  ی تغییر پژوهشگر توانایی

 هماه   انناد  شافاهی  نگااری  تااریخ   قاد ات،  ایان  باه  توجه

 از بایاد  تحلیلای  و تبیینی توصیفی، از اعم تاریخی، تحقیقات

 تحقیق؛ طرح تهیه و  وضوع انتخا . 1: کند گذر زیر  راح 

 انتخاا   و شناساایی . 3  وضاوع؛  با  ناسب روش انتخا . 2

. 5 فعاال؛   صااحبه  انجاا  . 4  طالعاه؛   وضاوع  از آگااه  افراد

. 6 شافاهی؛  و  کتاو   تساناد  و  ادارک  باا  اطبعات تکمی 

نادیااده باار  بتنای  هااای گازینش  و داوری پاایش از خاودداری 

. 7  صااحبه؛  کاار  در هاا  جریان و ها شخصیت برخی انگاشتن

 شاده  کتاو    اتن  باازخوانی . 8 هاا؛   صااحبه  کاردن  کتو 

 هاا  داده تنظیم و بندی دسته. 9 ها؛ داده بر کا   اشرا   نظور به

. 11 هاا؛  داده انتقاادی   طالعاه . 10  طالاب؛  فهرسات  براساس

 از ز اان  هام  و  وقاع  باه  بجا، استفاده با  تن نگارش و تدوین

 یاا  رخداد از تر روشن تصویری نمایاندن برای روایت چندین

 احتماالی  خألهای پرکردن و ها ابها  رفع. 12  طالعه؛  وضوع

 نگاار  تااریخ  قاطعاناه  حضور. 13  ستند؛ و الز  توضیحات با

  یاان   علاولی  و علّای  رواباط  ایجاد با  تن سراسر در شفاهی
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 هاای  روایات   اتن  چیادن . 14  طالعاه؛   وضاوع  هاای  پدیده

 گوینادگان   تفاوت  واضع و بیان های شیوه باوجود گوناگون

 ریختاه  واحاد  قالب یک در و تنیده یکدیگر در گویی چنانکه

 وجوی جست یا  جدد  صاحبه انجا  به اهتما . 15 و اند شده

 هنگاا   در احتماالی  نواقص رفع برای ای کتابخانه یا آرشیوی

 151: 1389 تاوانی،   بیی) ها داده نقصان یا کمبود با  واجهه

 یاا  فرد یک با  صاحبه انجا  اگر بندی تقسیم این در(. 152 و

 حیطۀ در اول شمار  شش دیگر، فرد با تدوین و باشد افرادی

 .تدوینگر با  وارد بقیۀ و است گر  صاحبه وظای،

 

کنندهمصاحبه

 و دهاد  ارتقاا   اور   به را خود جایگاه کننده  صاحبه اگر

 آن در آورد، پدیااد نیااز شاونده   صاااحبه در را آگاااهی چناین 

 خبری  صاحبه شبیه چیزی و وشنود گفت از  صاحبه صورت

. رود  ای  پیش تاریخی روایت سوی به شفاهی گویی خاطره یا

 انجاا   شافاهی،  تااریخ  هاد   تارین   هام  اینکاه  باه  توجه با

 نقاا   ساازی  روشان  بارای  هدفمناد  و آگاهاناه  های  صاحبه

 اسات  الز  آنهاسات،  تفهایم  و تبیاین  و  عاصر تاریخ تاریک

. بپردازد شواهد آوری جمع به خود فرضیات برپایه گر  صاحبه

 از شااده هاادایت سااالاالت بااا بایااد  صاااحبه در همچنااین،

  صااحبه . کناد  جلاوگیری  خاطرات در هد  بی وگذار گشت

 اصالی  عناصار  از یکی عنوان به کننده  صاحبه شرایط به  وفق

 اگرچاه . دارد بستگی نقشش از او آگاهی و  هارت و  صاحبه

 است، اطبعات گردآوری روش یک چیز هر از قب   صاحبه

  داخبتش که نحوی به باشد؛ بیدار دالماً باید گر  صاحبه ذهن

(. 188: 1384 ریموند،) کند بارورتر هرچه را  صاحبه جریان

 هرچاه  صاورت  باه   صااحبه  یک انجا   ستلز  شفاهی تاریخ

 از خاودش  درون در کاه  ای  صااحبه . اسات  بهتار  و تر کا  

: 1385 آبادی، حسن) باشد برخوردار خاصی ساختار و سیستم

 کااه اساات سااالاالتی  صاااحبه، در  هاام عا اا (. 23 و 22

 تاریخی اهمیت از که ای واقعه دربار  او. پرسد  ی گر  صاحبه

 را سالاالتش و دارد خود ذهن در  فروضاتی است، برخوردار

 آ اادگی  باا  کاه  هاایی   صاحبه. کند  ی  طرح اساس همین بر

 حاااوی گیرنااد،  اای صااورت راوی و گاار  صاااحبه قبلاای

  باادالت  تاا  باود  خواهند تری  شروح و تر کا   های گزارش

  اوقاات   گااهی  هاا،   صااحبه   ایان  در. نشده ریزی برنا ه کب ی

 نیاز  هاا  سالال  بیان  دقیق  نحو  حتی و ها سالال  پرسیدن  ترتیب

 ، تحلیا   سااختار،  باا   هاای   صاحبه همچنین،.  است   شخص

: 1387 رفیعای، ) کنناد   ی تر آسان را ها داده سنجش و   قایسه

42-44.) 

 شااد پیاااده و صااوت اصاا   صاااحبه، انجااا  از پااس

  رتبط های گنجینه در  قدس دفاع شفاهی تاریخ های  صاحبه

 انجمان . شاد  خواهاد  نگهاداری   حققاان  دیگر  راجعۀ برای

 از حاصا    اواد  ساازی گنجیناه  درباار   آ ریکا شفاهی تاریخ

 هاای   السساه  و ها کننده  صاحبه: است کرده پیشنهاد  صاحبه

 تااریخ  هاای   صااحبه  از حفاظات  که هایی  السسه و پشتیبان

 هاای   راقبات  باشاند   توجاه  بایاد  دارناد،   عهده بر را شفاهی

 از پاس  ببفاصاله  ابتادایی  هاای  ضبط سازی ذخیره و  ناسب

 بایاد  هاا  کنناده   صااحبه  همچناین، . شاوند  آغااز  شادن  ضبط

 تااریخ  ساایت ) کنند ثبت را  صاحبه شرایط نیز و سازی آ اده

 (.27/06/1400 شفاهی،

  صااحبه  از بعاد  های قسمت ترین  هم از یکی سازی پیاده

. شاود   ی نوشته دسترسی تسهی   نظور به ها  صاحبه که است

 شد پیاده  تن شوند،  شک  ردچا دیجیتالی  نابع علتی به اگر

 گاا   ساازی  پیااده  همچناین، . باود  خواهد دردسترس کاغذی

. باود  خواهد شفاهی تاریخ در بعدی  راح  انجا  در نخست

 شافاهی  تااریخ : اسات  کرده نق  ویلمسن قول از آبادی حسن

 افزودن درواقع  تن به آن تبدی  و است نفر دو بین وگو گفت

 اسات   عتقاد  پرتلای  همچنین،. است جمع این به سو  ضلع

 و اسات  اطبعاات  ساازی  فااش  ناوعی   تن، به صوت تبدی 

 کنادی،  و شاتا   صادا،  آهنا   صداقت، صدا، ظرافت شا  

 ارتباطاات  و گلاه  و گریاه   صااحبه،  حالات  سنجی، صداقت
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 شاد   تادوین   تن یک دربار  که های نکته. شود  ی اجتماعی

پیااده   تن با آن تفاوت گیرند، قرار  دنظر باید شفاهی تاریخ

  انناد   اواردی  شاده پیااده   اتن  یاک  در. است  صاحبه شد 

 حرکاات  زشات،  عجیب، لغات خا ، نا فهو ، اضافه، کلمات

...  و احساساات  رفتااری،  عبلم گریه، خنده، شونده،  صاحبه

 در شاده پیااده   اتن  البتاه  شوند؛ ویرایش باید که دارند وجود

 باا  کنناد،   ای  سازی پیاده و  صاحبه چاپ، قصد به که  راکزی

 برخای  کنناد،   ای  ساازی  پیااده  آرشایو،  قصاد  باه  که  راکزی

 عوا ا  (. 13: 1396 آبادی، حسن) دارند کارکردی های تفاوت

 دارد، ا کاان  کاه  جایی تا بیا وزند باید شفاهی تاریخ اجرایی

 زیارا  کنناد؛  پیاده را  صاحبه از حاص   تون وکاست کم بدون

 واقعای  هاای  داده باه  گا  یک را  ا سازی پیاده در داری ا انت

 تولیاد  باه  ز یناه  ایان  در انحرافی هرگونه و کند  ی تر نزدیک

 و دقیاق  کاه  ای  صااحبه   اتن . شاود   ای   نجر اشتباه و خطا

 قرار چشمانمان برابر در را  صاحبه پیکر  شود، پیاده نقص بی

 یاال  بی شیر یک یا است روان و آهنگین شکی ، یا که دهد  ی

 خطو  دل از را راوی صدای که ای نوشته  تن. اشکم و دُ  و

 کاب ،  آهنا   ضر  و برساند اش خواننده گوش به سطور و

 ارزشی با  تن کند،  نعکس را او فردی خصوصیات و گویش

 روایات  و شاده  گفته روایت بین که است این بینانه واقع. است

 تبادی   زیارا  دارد؛ وجود ظاهری شباهت نوعی صرفاً  کتو 

 از پیاااروی بناااابراین، دارد؛  شاااکبتی  اااتن باااه گفتاااار

 جلاوگیری  سابب  ویرایشی عبلم از استفاده های دستورالعم 

 همچناین، (. 52 تا 45: 1397 ابرا ز،) شد خواهد اشتباهات از

 نشاود،  ساازی  پیاده شده تعیین استانداردهای طبق  صاحبه اگر

. دهد  ی دست از را خود اهمیت و اعتبار شده سازی پیاده  تن

 عاین  ساازی  پیاده. دهد انجا  دقت با را کارش باید کنندهپیاده

 قارار   اتن  جریاان  در خواننده تا شود  ی  وجب راوی گفتار

 تما  شیوه این در. کند درک را  صاحبه شرایط و فضا و گیرد

 تغییار  و وکاست کم بدون دارد، وجود  صاحبه در که گفتاری

 و کا ا   طاور  به صد در صد باید  طالب. شوند  ی سازی پیاده

پیااده  در  هاارت . شود پیاده تغییری هیچ بدون و لفظ به لفظ

 را  هام  ایان  کنناده   صاحبه فرد است بهتر و است  هم کردن

 نیاز  صوتی فای  با شدهپیاده  تن تطبیق و ویرایش. دهد انجا 

 آباادی،  حسن) است  صاحبه  تن از داری ا انت در  همی گا 

1385 :44- 46.) 

  یا تحل و اطبعاات  یشافاه  خیتاار  در  صااحبه  حاص 

 باا   تناساب  دیبا بلکه ست؛ین خو  ای بد  طلقاً  یتحل. است

 نیا ا در کاه  او خااطرات  بار  ی بتنا  و باشاد  یراو تی سئول

 ساپاه  وقات   فر اناد   ثاال،  طاور  به است؛ اعتنا  قاب  صورت

 در یروزیا پ عوا ا   و عل  تواند ی  یاسب  انقب  پاسداران

 ینینشا  عقاب   نحو رز نده کی ای کند  یتحل را اتیعمل کی

 و یعماو   اطبعاات  نیب. است داشته حضور که یا  نطقه در

 یعماو   اطبعاات  است؛ قال  تفاوت یراو خاص اطبعات

  ختلا،   نابع در که است ی طالب بلکه ست،ین یراو  ختص

 یراو  خاتص  خاطره.جن  شروع خیتار  ث  شود؛ ی  افتی

 داده انجاا   ای دهیشن ده،ید فرد که است ی طالب شا   و است

.  است

. شاوند  اعتبارسانجی  باید ها  صاحبه خاطرات و اطبعات

 نقاد   ارتبط  هاای  تحلیا   و اطبعات دیگر با را آنها توان  ی

 ناه  و اسات  شادنی  نه خاطرات تما  آز اییراستی ولی کرد؛

  شاهورات  باا  که خاطراتی آز اییراستی فقط بلکه  ضروری؛

 کاه  ای فاردی  خااطرات  همچنین،. است ضروری دارد، زاویه

 ایان   جموعۀ زیرا شود؛ نمی حذ  نیست، آز اییراستی قاب 

 استفاد   قدس دفاع تاریخ تحلی  در تواند  ی فردی خاطرات

 تحلی ، و نقد با خاطرات گاه(. 21/06/1400 یاری، غنی) شود

 اثباات  بارای  گاو  خااطره  و اسات  همراه داوری و گیری نتیجه

. جوید  ی استناد  دارک و اسناد ویژه به اصلی،  نابع به ها داده

 باه  نسابت  هماان  باه  و گیارد   ی شک  تحقیقی کاری درواقع

 کناار  در خواننادگان  گفتگو، این در. شود  ی افزوده آن اعتبار

 های تحلی  و تفسیرها از شونده،  صاحبه اطبعات و ها خاطره

 راویاان  یا راوی از چندجانبه شناختی و شوند  ی  طلع نیز او
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 پیادا  اساتنباطی  جنباۀ  ها پرسش همچنین،. آورند  ی دست به

 روی ِ پاایش را  لموساای و زنااده نگاااری تاااریخ و کننااد  اای

 (.32: 1387 کا وس،) دهد  ی قرار پژوهشگران

 و بالادبی ) اسات  خارد  آغااز  تردید تاریخی  طالعات در

 از گیاری  بهره شواهد، تنظیم  نابع، ارزیابی(. 426: 1373 دلن،

 و سانجیدگی  تخی ، شکاکیت، پشتکار، داشتن و ادبی  هارت

 باشاد  آن واجاد  بایاد   اورخی  هار  کاه  است  واردی طنازی

 بیان نگاری، تاریخ همانند شفاهی تاریخ(. 19: 1396 براندیج،)

 و اسات  «حاال » در گذشاتگان  زنادگی  و گذشته رویدادهای

 چنااین یااادآوری و بازسااازی در ناااخواه، خااواه گااو،خاااطره

 آرزوهاا،  قلبای،  تماایبت  تعلقاات،  تاأثیر  تحت رویدادهایی

 گیارد،   ای  قرار خود حال های قضاوت و تفکرات احساسات،

 نقا   باه  خااص  هدفی با و گیرد ی نظر در را خود  خاطبان

 پاس (. 61: 1387 کماری، ) پاردازد   ای  آن نگاارش  یا خاطره

 اساتنفورد  کاه  گوناه هماان . شوند نقد و ارزیابی است طبیعی

 روی تااریخ  رشتۀ و هستند تاریخ زیربنای شواهد است گفته

 (.115: 1395 استنفورد،) رود  ی پیش تفسیر و شواهد دوپایۀ

 دشاوار   صاحبه اندازه به ها  صاحبه  حتوای علمی تصفیه

 اعتباار  باه  بیشاتر   صااحبه   رحلاه  در پژوهشاگر  زیرا است؛

  انساانی  هار . او های گفته اصالت تا دارد توجه شونده  صاحبه

  به  جبور را او  توان نمی و دارد  نزدن  برای  بسیاری هایحر 

برالات  و  دفاعیه  الیحه ها  صاحبه  برخی همچنین،. کرد  گفتن

 کوشاند   ای  نیز  برخی و هستند ها کاستی و تقصیرها از  جویی

 کنناد؛   پررن   تاریخی  حواد، و رخدادها در را خود  نقش تا

  عماوالً   سان  افاراد  دربار . است داده ر  که گونه آن الزا اً نه

 بیشاتر  آن نقد از فرار و گذشته عمدی غیر و عمدی فرا وشی

 کاه  اسات   شاکبتی  از «بودن حق» و «بودن» اثبات  قا  در

 نقد  رحله در ویژه به و( 81 و 80: 1387 کمری،) دارد وجود

 . شود توجه آن به باید

. الا، :اسات  ناوع  دو بر شفاهی تاریخ در نقد کلی طوربه

 و اساناد  ساایر  باا  را ساند  بایاد  تااریخی   حقاق : بیرونی نقد

  رباو   اطبعات سایر با را آن و کند  قایسه تاریخی شواهد

  صااحبه،  باه   رباو   دوره تکنولاویی  یاا  واقعاه  شخص، به

 شاده   طالعاه   وضاوع  باه  آن تعلاق  صاحت  از و کند  قایسه

 .  شود  طمئن

 ادعاای  ارتباا   صحت از اطمینان از پس: درونی نقد.  

 ارزیااابی شااده،  طالعااه  وضااوع بااا  صاااحبه در شااده طارح 

 اسات  صحیح اطبعات آیا که شود  ی  طرح  طالب  حتوای

 آیاا . دهاد   ای  ارالاه  را واقعاه  یا  وضوع از درستی تصویر و

 واقعیات  بیان در آیا. کند  ی تطبیق عقلی  وازین با آن  طالب

 دهد نمی جلوه وارونه را واقعیت  صاحبه آیا. است نشده غلو

 (.184: 1369 بست،: ک.ن)

 تکاه  تکاه  را  صااحبه  تفسیر، و انتخا  فرایند از عبور با

 دیگار  نکتاه (. 52: 1397 ابرا ز،) شود  یسر تحلی  تا شود  ی

 در. کارد  جدا تفسیرها از را وقایع بیان اص  باید همیشه اینکه

 بارای  راهای  بایاد  و است فراوان آ یختگی این شفاهی تاریخ

  رتاب  اسات،  وقایع بیان درصدد که کسی یعنی اندیشید؛ آن

 دارد تابش  اسات،  درگیر خودش چون و کند  ی تحلیلی کار

. بیاورد وقایع نق  درون در را خود تحلیلی های چهارچو  تا

 .شویم آشنا بهتر واقعیت با تا کرد خواهد کمک اینها تفکیک

 ای عرصاه  ترین  هم خاطرات تحلی  که است این واقعیت

 راهباردی  و برجساته  نقاش  بایاد  شفاهی نگار تاریخ که است

 نگاار  تااریخ  اینکاه  باه  توجه با. سازد آشکار آن در را خویش

 باا   قایساه  در دارد، ساروکار  خااطرات  ایان  با بیشتر شفاهی

 خااطرات  تحلیا  . اسات  دشوارتر او کار  کتو ، نگار تاریخ

 هاای  کانش  برآیناد  خاطره، زیرا دارد؛ خود خاص هایی روش

 جا عاه  عینای  تحاوالت  و رخادادها  با خاطره صاحب ذهنی

 شاده  انباشاته  ناگفتاه  صاورت  به او ضمیر و ذهن در که است

 و انادازها  چشام  خااطره  رو، ازایان  شاوند؛   ی روایت و است

 ابعااد  شناخت در هرچند که دهد  ی نشان ای تازه های نگرش

 هماان  باه  است، پژوهشگر راهگشای رخدادها پیدای و پنهان

: 1387 تاوانی،   بیای ) اسات  هماراه  هام   خااطره  با نسبت،
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  ساال   تحلیا   در تواناد  نمای  بودنانسان اعتبار به  ور 

 دارای انسااانی هاار. بمانااد طاار  باای کااا بً آنهااا بااه نساابت

 ایاان  یااردال، گونااار ازنظاار. اساات ارزشاای گیااری  وضااع

 تحلیا   در علمی روش نقض  عنی به ارزشی، گذاری اولویت

 طرفای  بای  ادعای علمی روش به پایبندی  عیار. نیست  سال 

 ارزشای  هاای  اولویات  آشاکار  و صریح بیان برعکس، نیست،

 آن از آ اده  دسات  باه  نتاایج  درساتی  ای خوانناده  هار  تا است

 و 108: 1395 اساتنفورد، ) بزناد   حک را ارزشی های اولویت

115.) 

 و آنهاا   قایساه  یاا  روایاات  گردآوری  صرفاً نگاری تاریخ

 هد ، این از فراتر نیست؛ گذشته حواد، «واقعیت» شناخت

 رابطاه  جزلیاات  بین که پردازد  ی واقعیات تفسیر و توجیه به

 کاار  ایان . دهناد   ی پیوند یکدیگر به را آنها و کنند  ی برقرار

  اواردی  و  صالح کمک به است گذشته بنای تجدید درواقع

 اسات   اناده  بااقی  حاواد،  آوار بقایاای  از آنجاا  و اینجاا  که

  عنای  باه  شفاهی تاریخ در تدوین(. 142: 1370 کو ، زرین)

 کاه  اسات  خاا    اتن  یاک  ساازی  روان و تکمیا   و تصحیح

 شاود   ای  تابش  رو، ازاین است؛ شده  کتو  و بوده شفاهی

 و شاود  نزدیک  عیار  تن به شفاهی های ویژگی حفظ با  تن

. شود  ی شنیده خواندن، ازطریق گویی که شود  تنی به تبدی 

 بار  شاکلی  و  حتوایی ویرایش با شود  ی تبش راستا این در

 را  ور  نقش تدوینگر صورت، این در. شود افزوده اثر غنای

 الز  ای رشاته  باین  های دانش به  جهز باید پس. دارد عهده به

 حاصا   کاه  را آنچاه  بتواناد  تاا  باشد شفاهی تاریخ با  رتبط

 باا  و دهاد  انساجا    وضاوع  و ز ان  بنای بر است،  صاحبه

  طالاب   نطقای  و دقیاق  چیاد ان  باه   ورّخاناه  کا بً روشی

 او. کناد  ابهاا   رفع و برطر  را نواقص پر، را خألها بپردازد،

 و جاذا   قاالبی  در و ببخشاد  روح نهاایی   حصاول  به باید

 پناهی) کند عرضه خاص و عا   خاطب برای را آن خواندنی

 یاک  ایجااد  نتیجاه  تادوین،  در(. 90 و 89: 1398 دیگران، و

 نقلای،  روش در زیارا  نگاراناه؛  تااریخ   تن یک نه است،  نبع

 پایاان  باه  اسات،  شانیده  یاا  دیاده  آنچه بیان با  ور  رسالت

 پس  ور  اصلی رسالت نگاری، تاریخ در آنکه حال رسد؛  ی

 فرایناد  در بناابراین،  شاود؛   ای  شاروع  اطبعات گردآوری از

 یاا  باشاد  فعاال  گار   صاحبه است  مکن اطبعات گردآوری

 یاا  باشاند  درست است  مکن شده گردآوری های داده  نفع ؛

 ا اا  ناا وفق؛  یاا  باشاد   وفاق  است  مکن  صاحبه نادرست؛

 باارای هااایی روایاات بیااان: اساات چیااز یااک کااار حاصاا 

 تادوین  اگار  که تاریخ آ یز ابها  وقایع از برخی ساختن روشن

  نظار  از  اتن  ایان . ناا یم   ی «شفاهی تاریخ» را آن  ا شوند،

 و اسات  تااریخی   طالعاات  برای  نبعی صرفاً شناسی  عرفت

 از کوشاید  بایاد  بنابراین، نیست؛ نگارانه تاریخ  تن یک هرگز

 گاذر  علمای  نگااری  تاریخ سطح به نقلی شفاهی تاریخ سطح

 تولیاد  از و باردارد  گا  علمی  رحله به شفاهی تاریخ تا شود

 گاا    بتکرانه و نگارانه تاریخ های  تن تولید به شفاهی صِر 

 شافاهی  نگار تاریخ(. 132 و 131: 1389 توانی  بیی) بردارد

 و علّای  رواباط  رخادادها   یاان  کاار،   اتن  در  الثر حضور با

 پیوناد  هم به چنان را  ختل، های روایت و یابد  ی را  علولی

 شافاهی  نگاار  تااریخ . اناد  تنیاده  یکدیگر در گویی که دهد  ی

 پار  خاود  های تبیین و تفسیرها ها، تحلی  با را خألها همچنین

 و آیاد  پدید پذیر فهم و  نطقی  نسجم، ای  جموعه تا کند  ی

 .شود روشن تاریخ از بخشی

  ااتن روی کاارد قصااد شاافاهی تاااریخ  ااور  وقتاای

 اناد،  داده انجا  را آن  صاحبۀ دیگران که کند کار ای شده پیاده

 صاورت  در و صوتی فای  بار دو یکی باید نخست  رحلۀ در

 و ببیناد  دقات  باا  را تصاویری  - صاوتی  های  صاحبه ا کان

 حاالت ها، سکوت و  ک  راوی، بدن زبان با بتواند تا بشنود

 اعتبارسانجی  از پس. شود آشنا او صدای تُن و لحن هیجانی،

 باا  بایاد  شافاهی  تااریخ   اور   ها،  صاحبه از ضروری  وارد

 ناا ربو ،  هاای  تحلیا   هاا،  کاب   تکیاه  تکراری،  وارد حذ 

 رد اعتبارسانجی  در که  واردی و اهدا  با  رتبط غیر  طالب
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 الز ، هااای گویاسااازی و ارجاعااات کاردن  اضااافه و انااد شاده 

 تواناد   ی  ور  همچنین،. کند ایجاد  تن در پژوهشی ساختار

 ویارایش . کناد  اضاافه  زیرنویس یا  تن در را خودش تحلی 

 از اساتفاده  باا  راوی زیرا است؛ اصلی  راح  از هم  تن ادبی

 عا  استفاده برای  سلماً و است گفته سخن اش حافظه  طالب

  جماابت  عااین چاااپ همچنااین،. شااود ویاارایش بایااد  ااتن

 تادوینگر  همچناین، . کند  ی  خسته را  خواننده شونده،  صاحبه

 در زیارا  کناد؛  توجاه  راوی پنهان و آشکار های انگیزه به باید

 آنکاه  یاا  کناد   ی ارزیابی  نفی را خود نقش راوی که ا وری

 حقایق است  مکن کند، نمایی بزرگ خود نقش در دارد قصد

 چناین  در. کناد  بیاان  پساندد،   ای  کاه  آنگونه را ها واقعیت و

 باا  راوی، انگیزه و سندیت به توجه با تدوینگر است  واردی

 توجاه  با را  طالب دارد اجازه  حتوا، با  غایر  عتبر اسناد ذکر

-152: 1385 دالور،) دهاد  تغییار   وجاود   دارک و اسناد به

 نقاد  و انتقادی دیدی با نگار تاریخ  راح ، این تما  در(. 157

 از پاس (. 98: 1387 رضوی،: ک.ن) نگرد  ی ها داده به نظر و

 خروجای  قالاب  درباار   گیاری  تصمیم نوبت  راح ، این طی

 ذالقاۀ  هاا،   صااحبه   حتاوای  باه  توجاه  باا  که است  صاحبه

 شاک   به تواند  ی حا ی و دهنده سفارش  وافقت و  خاطبان

 یااا  سااتند نا ااۀ زناادگی کوتاااه، خاااطرات بلنااد، خاااطرات

 (.21/06/1400 پور، قاسمی) شود تدوین داستانی نا ۀ زندگی

 زیاار  عیارهاای  رعایات  نهاایی   ااتن کاردن  آ ااده  در ا اا 

 :است ضروری

   تن؛ اصالت حفظ.1

  تن؛ شکلی و  حتوایی ویرایش. 2

 گر؛  صاحبه سالاالت درج.  3

 ها؛ پاسخ و سالاالت تفکیک.  4

 نویسی؛ شکسته از پرهیز. 5

 جا عه؛ رسمی و  عیار زبان رعایت. 6

 خواننده؛ برای وگو گفت فضای شدنتداعی. 7

 ویرایشی؛ عبلم از استفاده و بندی پاراگرا . 8

 اثر؛ ک  ویراستاری در یکدستی رعایت. 9

 اند؛ شده  بیان ناقص که  طالبی تکمی . 10

 اشااخاص، ا اااکن،  عرفاای و ابهااا  رفااع در اعتاادال. 11

  فاهیم؛ و رویدادها

 و اساناد  و تصاویر گزید   انند الز  های پیوست تهیۀ.12

(. 116 و 115: 1398 صاالحی، )  ارتبط  و  وردنیاز های نمایه

 حا ی  رکز های سیاست  انند هایی عا   تدوین، در همچنین

 و ویرایشاگران  سواد  یزان چاپ، و  صاحبه دهند  سفارش و

 شاونده،   صااحبه  باا  گر  صاحبه ارتبا   وضوع، با آنها ارتبا 

 بااا آن پیونااد چگااونگی و  وضااوع بااا تاادوینگر تعا اا 

 بهتارین   عموالً.  الثرند تاریخی سازی ز ینه و شونده  صاحبه

 باودن،  پاذیر  فهام    انناد  هاایی  ویژگای  دربرگیرناد   ها تدوین

 قرارگاارفتن چگااونگی سااازی، برجسااته و سااازی شخصاایت

 نوشاتار،  باه  گفتار بین  ناسب ارتبا   تن، در شونده  صاحبه

 و سازی روشن و تصویرسازی جدید، های دیدگاه و پیشنهادها

 صادای  باین  تعاادل  ایجااد  اثبات، و نفی و قضاوت از پرهیز

 بهتاارین. هسااتند بااودنچالشاای و تاادوینگر صاادای و راوی

 در و تئاوری  ازطریاق  شافاهی  تااریخ  ارالاه  تدوینی، کارهای

 اسات  یکسونگری از پرهیز و آن وتحلی  تجزیه لزو  صورت

 تاا  کناد   ی سعی  صاحبه، تاریخی  اهیت به احترا  ضمن که

: 1396 آباادی،  حسان ) کناد  عرضه خواندن درخورِ   حتوایی

14.) 

 تواناد   ای  شافاهی  تااریخ  کاه  است الز  نیز توضیح این

 و تادوین   تناوع  هاای  کااربری  باا  و گوناگون های صورت به

 انتشااار آن هااای شااک  تاارین  تااداول از یکاای. شااود عرضااه

 صاورت  به آن عرضه دو  شک . است  کتو   تن صورت به

 اسات  رادیو ویژه به ها، رسانه در آنها پخش و کاست نوارهای

 هاای   زیات   کتاو   حالات  یاا  نخسات  روش به نسبت که

 لحان  هاا،  واکانش  احساساات،  از بسیاری زیرا دارد؛ بیشتری

 باا  بااز  ا اا  دهاد؛   ای  بازتاا   را آن  انناد  و هاا   ک  گفتار،

 تااریخ  عرضاه  ساو ،  شاک  . روسات  روباه  هاایی   حدویدت
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 و اثرگاذارترین  تارین،  جذا  که است فیلم صورت به شفاهی

 صادا،  بار  عابوه  زیارا  اسات؛  شفاهی تاریخ گونه ترین  وثق

 و گاذارد   ای  نمایش به را خبر صاحبان و سازانتاریخ تصویر

 ها چشم و دستان حالت رفتارها، ها، نگاه احساسات، بر عبوه

 .دهد  ی نشان سخن هنگا  را ها چهره و

 

نتیجه

 در اطبعاات  گاردآوری  ابزراهاای  از یکی شفاهی تاریخ

 کاردن روشن در سعی فعال  صاحبه با که است  عاصر تاریخ

 شافاهی  تااریخ  پرویه انجا . دارد  عاصر تاریخ زوایای بیشتر

 دربار  تحقیقات و  وضوع انتخا  از که دارد  ختلفی  راح 

 تما  آن عرضه و نهایی اثر تدوین با و شود  ی شروع  وضوع

 باا  هماراه  و دقات  باه  بایاد   راحا   این از کدا  هر. شود  ی

  طلو  اثری نهایی، نتیجه تا شوند انجا  جستجوگری روحیه

 شافاهی  تااریخ  باا  باید فرد  راح ، این از کدا  هر در. باشد

 تولیاد  اثاری  بتواناد  تا بشناسد را آن علمی  بانی و باشد آشنا

 بایاد  همچنین،. گذاشت شفاهی تاریخ نا  آن بر بتوان که کند

 بداناد  و باشد واق، دارد، شفاهی تاریخ پازل در که نقشی به

 . دارد کار ک  بر تأثیری چه کارش و کند چه است قرار که

 

منابع

 هاکتاب-

 علی ترجمه ،شفاهیتاریخنظریۀ ،(1397) لین، آبرا ز، -

 .تهران  هر، سوره آشتیانی، فتحعلی

 ،تااریخفلسفۀبردرآمدی ،(1395)  ایک ، استنفورد، -

 دلو بالدبی، - تهران نی، نشر ،7 چ  حمدی، گ  احمد ترجمۀ

 ترجماه  تربیتی،علومدرپژوهشمبانی ،(1373) دلان  ون و

 .تهران قو س، نشر زند، نجفی جعفر

 ترجماۀ  ،مناابعبارویارویی ،(1396) آنتونی، براندیج، -

 .تهران سمت، غفوری،  حمد

علاومدرتحقیا هاایروش ،(1369) جاان،  بست، -

 نارگس  و شاریفی  پاشاا  حسان  ترجماه  رفتااری،وتربیتی

 .تهران رشد، طالقانی،

درشافاهیتااریخ ،(1385) ابوالفضا ،  آباادی،  حسن -

 . شهد رضوی، قدس آستان ایران،

 ،16 ج ،اماامصاحیفه ،(1378) اهلل، روح ساید  خمینی، -

 .تهران ،(ره) خمینی ا ا  آثار نشر و تنظیم  السسه

پاژوهشعملایونظریمبانی ،(1390) علی، دالور، -

 .تهران رشد، ،6 چ اجتماعی،وانسانیعلومدر

درتحقیاااا هااااایروش( 1385) علاااای، دالور، -

 .تهران نور، پیا  نشر ،14 چ تربیتی،علوموشناسیروان

شفاهیتاریخدرمصاحبه ،(1387) ابوالفض ، رضوی، -

کارگااهوتخصصاینشسا چهاارمی مقاالتمجموعه

 .تهران  هر، سورهشفاهی،تاریخآموزشی

تحقیا خاصهایتکنیک ،(1382) فرا رز، پور، رفیع -

 .تهران انتشار، سها ی شرکت اجتماعی،علومدر

ایرشتهبی تحقی هایروش ،(1387) حسن، رفیعی، -

 . تهران فالزه، نشر.کمیوکیفیاعتیاددر

روش ،(1384) کااا پنهود، وان لااوک کیااوی، ریمونااد -

 چ گهار،   نیاک  عبدالحسین ترجمه ،اجتماعیعلومدرتحقی 

 .تهران توتیا، نشر ،8

 تارازو،درتااریخ ،(1370) عبدالحساین،  کو ، زرین -

 .تهران ا یرکبیر، انتشارات

دومای مقااالتمجموعاه ،(1398) پیماناه،  صالحی، -

 نشار  و آثاار  حفظ بنیادمقدس،دفاعشفاهیتاریخهمایش

 .تهران  قدس، دفاع های ارزش

دومای مقااالتمجموعاه ،(1387)  هدی، کا وس، -

 نشار  و آثاار  حفظ بنیادمقدس،دفاعشفاهیتاریخهمایش

 .تهران  قدس، دفاع های ارزش

چهاارمی مقاالتمجموعه ،(1387) علیرضا، کمری، -

 ساوره  شفاهی،تاریخآموزشیکارگاهوتخصصینشس 



 
 9 مقد  دفا  شااهی تاریخ سازوکار و چگونگی

 

 . تهران  هر،

نگاریتاریخونگریتاریخ ،(1387) علیرضاا،  کمری، -

 و اساناد   رکاز  ،(مقااالتمجموعاه)عارا وایرانجنگ

 .تهران  قدس، دفاع تحقیقات

مقاااالتمجموعااه ،(1387) علیرضااا، تااوانی،  بیاای -

تااریخآموزشایکارگااهوتخصصاینشسا چهارمی 

 .تهران  هر، سورهشفاهی،

 

مقاالت

 بااار درآ ااادی» ،(1396) ابوالفضااا ، آباااادی، حسااان -

 ،«ایاران  اسب ی انقب  شفاهی تاریخ در تدوین شناسی روش

 .1396 تابستان و بهار ،1 ش ایران،نامۀتاریخ

 در ناو  انادازهای  چشم» ،(1389) علیرضا، توانی،  بیی -

فصالنامهدو ،«نگااری  تااریخ  بار  تأکید با ایران شفاهی تاریخ

 دوره ،20 ساال  الزهرا،دانشگاهنگاریتاریخونگریتاریخ

 .154-129 صص ،84 پیاپی ،5 ش جدید،

 ،«تااریخ  ناوع  ترین قدیمی» ،(1386) شفیقه، نفس، نیک -

 .15 -11 صص ،36 ش اسناد،گنجینهمجله

 

هاسای 

- www.oral-history.ir (27/06/1400)، انجمن»  قاله 

 تااریخ  بارای  روش بهتارین  و اصاول  ا ریکاا،  شفاهی تاریخ

 .حسینیان زهرا ترجمه «شفاهی



(نگارندهمصاحبهگر؛) هامصاحبه

 کار ناد : راوی حرفاه  ،(21/06/1400)  حسن، یاری، غنی

 .تهران سال، 55 هنری حوزه

 هناری  حاوزه  کار ند ،(21/06/1400)  حمد، پور، قاسمی

 .تهران سال، 55: راوی سن تهران،
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