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Abstract: Holy Defense is full of knowledge, one of the ways to use it is through oral history active interviewing. In 

this format, there are challenges that can lead to more richness of the interview. In the three sections before the 

interview, during the interview, and after the interview, the following components are the challenges of the interview in 

the Holy Defense Oral History: choosing the subject, research, refusing to interview, the multiplicity of narrators' tones 

and terms, lack of proper management of the interview, encountering the narrator's human emotions, interviewer's body 

language, the way to start the interview, recognizing irrelevant answers, understanding the mental states of the 

interviewee, recognizing contradictions in the answers, expressive, simple and clear expression of the interview, the 

way of interaction in the interview, misunderstanding in the interview, the culture of concealment, lack of rehearing the 

interview, lack of identifying gaps in the interview and not completing the interview. This article seeks to study the 

challenges of interviewing in the Holy Defense oral history and has dealt with this problem by descriptive-analytical 

method and by using library sources inductively. 
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 مقدمه

تاریخ دفاا  مقا   مملاو از وقاای  و هاوادتی اسات کاه باه تع یار          

(. در 31/6/1384 ای،  نش نی است )خامناه  ای، گنجی تمام خامنهاهلل  آیت

سالی که از آغاز دفاا  مقا   گذشاته اسات، فعاا ن عرصاه        42طو  

ناشا نی   تاریخ و ادبیا  پای اری سعی کردن  تولی اتی از ای  گنج تماام 

هاا اراهاه    به میزان تالش خویش برای مخاط ان زبان فارسی و ساایر زباان  

دها  لازوم    ای  تاالش، خاود را بایش از پایش نشاان مای      کنن . آنچه در 

های مختلا  ایا  دفاا      مصاه ه با هزاران ایثارگری است که در صحنه

ای ما ما  از خاطرا  و وقای  دارن . در  ان  و هر یک سینه هضور داشته

هاای پرشاماری باا مو او  دفاا  مقا   و باا         سا ، کتاا   42طی ای  

است؛ اماا آنچاه معماو ر درباار  آن      ش ه استفاده از ف  مصاه ه، ت وی  

شناسای آن   هاای ناوی  مصااه ه و آسای      غفلت ش ه، اساتفاده از شایوه  

شک  عرصاه تااریخ و ادبیاا  پایا اری،      عنوان خ  گر به است. مصاه ه

گر نتوان  از عه ه  بای  ب ان  چه نقشی در تولی  اتر دارد. چنانچه مصاه ه

ق  استان اردها را داشته باشا ، مشاک    ای  امر برآی  تولی  اتری که ه ا

هاا هساتن ؛    ها و شکسات  ها همواره تلفیقی از پیروزی خواه  بود. جن 

هایی پیروز خواهن  بود که روایات بهتاری از م اارزه     ها و ملت اما دولت

خود داشته باشن . هر جنگی ابعادی پی ا و پنهان دارد کاه اگار آن ابعااد    

را به همراه نخواهن  داشت و بعضای  بازگو نشون ، درک درست جامعه 

شاون  کاه    ناشا نی مای   ای ها   از ای  ابعاد به مرور زمان ت  ی  به مسائله 

ممک  است در زمانی ت  ی  به معض  شون  که دیگر شاه ان و راویاان  

آن واقعه در قی  هیا  نیستن  و شاه ی برای اعت ارسنجی آن نیسات. از  

که باه جاای اینکاه جنا  را     های دفا  مق   ای  است  مزیت مصاه ه

دیگران برایماان ت ات و  ا   و آنگوناه کاه دلخواهشاان اسات، بارای         

طور که هست، خودماان روایات    جامعه روایت کنن ، ب ون واسحه و آن

هاا   کنی ؛ زیرا با توجه به وجه تمایزی که در دفا  مق   با سایر جنا  

را داریا .   ای الهای  ای ، مزیت ساخت  الگویی باا اها او و عقیا ه    داشته

توانا  باا شناساان ن رزمنا گان دفاا  مقا   باه چگاونگی          مصاه ه می

های افراد معمولی جامعه بپردازد. کمکی که مصاه ه به تاریخ  ایثارگری

های هاص  از مصاه ه،  کن ، ای  است که مصاه ه و خروجی جن  می

گیرنا  و هاوادر را از    در محیحی آرام جلاوی شا ها  تااریخی را مای    

کنن . در ای  مقاله ابت ا ع اارا ، تعریا  و    شون ه بیان می اه همنظر مص

گار در تااریخ شافاهی دفاا  مقا   بررسای        های مصاه ه چالش سپ 

 شون .  می

 

 تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی ع ار  است از    ، نگها اری و تفسایر اطالعاا      

: 1396)تاوکلی،   تاریخی بر پایه تجربیا  و نظریا  شخصی گوین گان

اسات کاه باا اساتفاده از     روش گردآوری اطالعاا   تاریخ شفاهی  (.26

 پار  معاصار را  هاای تااریخی   کم ودها و خألهای پاژوهش فعا   مصاه ه

  کن . می

بازنماایی یاک رخا اد یاا     »از اسات  به زبان ساده ع اار    روایت:

(. روایت را بای  ابزار اصلی ارت اط و 40: 1397)ابو ، « مجموعه رخ اد

اده مااردم از زبااان باارای انتقااا  تجربیااا ، دانااش و   شاایوه مااورد اسااتف 

 (.267: 1397اهساسا  دانست )آبرامز، 

دار و  گااری نظااام  هااا را بااا پرسااش   آوری داده جماا  مصاااحبه:

)هماان،   نامنا   شا ه مصااه ه مای    داده هاای  پاساخ سپاری دقی  باه   گوش

تصویری انجاام   های تاریخ شفاهی، صوتی یا صوتی (. مصاه ه54: 1396

عنوان ما رک ادعاهاای    شون ؛ اما آنچه مه  است     ص ا به میداده 

شون ه است. با توجه به مو و  تااریخ شافاهی تعا اد جلساا       مصاه ه

 مصاه ه متفاو  است. 

 

 الف. پیش از مصاحبه

گار   توان مصاه ه را ب ون مقا ما  آن بررسای کارد. مصااه ه     نمی

یا ه، تحقیا  و   برای هضور در مصاه ه درگیر انتخا  سو،ه، پارورش ا 

شون ه از مصااه ه اسات و هار کا ام از ایا  ماوارد        هتی امتنا  مصاه ه

توان  یک مصااه ه را دچاار چاالش جا ی یاا در صاور  اصاال ،         می

 مصاه ه را به یک مصاه ه تراز ب   کن . 

 

 . انتخاب سوژه1

هاای دفاا     سو،ه خو : گاهی ساو،ه و مو اوعا  خاو  کتاا     

های  عی  را به دوش  ها و ت وی  ر مصاه هتنه با ان  یک مق   توانسته

بکشن  و در سح  ملی محر  شون . فا  بیاان خااطرا  و روایات ابعااد      

مختلاا  خاااطره، هضااور ذهاا ، میاازان هضااور سااو،ه در جناا  و      

هاای خااج ج هاه، میازان هضاور رزمنا ه در دفاا  مقا   و          موقعیت

ته یاا  نوشا  نوعی قرارداشت  در همان فضای دفا  مق   و داشت  دست به

های سو،ه است کاه ماا را در    روزنوشت رزمن ه جزف آن دسته از مزیت

کنا . بارای یاافت  ساو،ه کاافی اسات باا         برد مصااه ه کماک مای    بیش

هاای شاه ای دفاا  مقا   در ارت ااط       رزمن گان، جان اازان و خاانواده  

کنن ه نیز از ای  جن  افراد باش  و دغ غه هفظ  باشی . اگر فرد مصاه ه

باش ، هر مو وعی در اطرافش هک  سو،ه  مق   را داشته  و ت ت دفا 

هاای ناا  و افاراد محلا  و      را دارد؛ ولی آنچه مه  است انتخاا  ساو،ه  

هاا، رادیاو و تلویزیاون،     توانمن  در مصاه ه برای ت ت آنهاست. روزنامه

هااایی را مقاباا  روی مااا قاارار  هااا و مااردم اطرافمااان ماا ام ایاا ه ماااهواره

 (. 14: 1393دهن  )توکلی،  می

بایا  هافظاه تااریخی خاوبی داشاته باشا ؛ اگار         شون ه مای  مصاه ه
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شاود. در   کننا ه ساخت مای    ن اشته باش  یا  عی  باشا ، کاار مصااه ه   

کنن ه از کساانی باشا  کاه باا دفاا  مقا          چنی  شرایحی اگر مصاه ه

توانا  باه    هایی برخوردار است، می بیگانه ن وده و در ای  زمینه از آگاهی

شون ه کمک کن  و در یادآوری هاوادر باه او    وی ذهنی مصاه هواکا

شون ه و اینکه بتوان  هوادر  یاری رسان . همچنی ، نو  روایت مصاه ه

تار مسایر مصااه ه     را وا   و جذا  روایات کنا ، در پیماودن راهات    

(. عاااالوه بااار اینهاااا،  138: 1393تأتیرگاااذار اسااات )ن.ک: تاااوکلی،  

ز اهمیت دارد که عواما  مختلفای در آنهاا    ها نی بن ی برای سو،ه اولویت

شاون ه، میازان دسترسای باه اساناد،       ان ؛ مانن : س  و شغ  مصاه ه دخی 

 جذابیت مو و  و ... .

 

 . تحقیق 2

های مرباوط باه    مراجعه به آرشیو، اطالعا  اینترنتی، محالعه پرون ه 

نا   های مربوط به مو و  و سایر اق اماتی که بتوا مو و ، محالعه کتا 

به غنای مصاه ه و افزایش اطالعا  مصاه هگر بیفزای ، تحقی  پیش از 

گر در تاریخ شفاهی  های مصاه ه شود. یکی از چالش مصاه ه نامی ه می

گاار ب اناا  چااه سااؤا تی و چااه   دفااا  مقاا   ایاا  اساات کااه مصاااه ه 

گار از   شون ه محار  کنا . هرچاه مصااه ه     هایی را بای  با مصاه ه مسئله

باشا ، در مصااه ه    شون ه شناخت داشته  ه و فرد مصاه همو و  مصاه 

خواهاا  )هاا و از  تاأتیر مث اات دارد. اگاار او ب انا  از مصاااه ه چااه مای   

هاا را تماام کنا ، از     مصاه ه( و از کجا شرو  کنا  و در کجاا مصااه ه   

گری، تسل  و شناختش بار مو او  د لات دارد. درواقا  او بایا        هرفه

 باش .   رش داشتهدرک درستی از مصاه ه و مسی

 

 . امتناع از مصاحبه 3

آی  که رزمنا گان دفاا  مقا   از انجاام      برخی مواق  ه  پیش می

ورزنا  و پژوهشاگر بایا  تاالش زیاادی بارای جلا          مصاه ه امتنا  می

ر ایتشان برای انجاام مصااه ه کنا ؛ هتای در برخای از ماوارد آنقا ر        

نکردن دارنا  کاه را ای باه دیا ار باا پژوهشاگر ها           اصرار بر مصاه ه

هاا بار ایا  باورنا  کاه اگار خاطراتشاان را          هشون . بیشتر ای  رزمنا  نمی

خودشان باازگو کننا  یاا باه سارانجامی ماننا  کتاا  برسا ، دیگار آن          

اصاحال  در   ها ارزش اخروی را به دن ا  نخواها  داشات و باه    مجاه  

هاای دینای    گرفته از آموزه ای نشأ  گیرد؛ عقی ه زمره مسئله ریا قرار می

ودش ریا نشود، هتی از بازگوکردن اصحال  خ که رزمن ه برای آنکه به

گونه مواق   کن . در ای  رزمانش ه  اجتنا  می خاطرا  خود در بی  ه 

در ایا   »، «آیا   دیگار چیازی یاادم نمای    »های مختل  مثا  اینکاه:    بهانه

هاای دفاا     جراهات »، «او ا  اقتصادی بایا  فکار مو او  دیگار باود     

گوناه   کنا . در ایا    را محار  مای  « چیز را از یادم برده اسات  مق   همه

ها و اعتمادساازی پژوهشاگر بارای جلا  ر اایت جاوا         موارد تالش

آ  هرگااز در کتاا   « مرهاوم میارزا محماا  سالگی   »دها  و مانناا    مای 
رسا  و بعضای نیاز بااوجود هار       گر به نتیجه مای  تالش مصاه ه میرد نمی

نگاارد: در آن   کنن . کماری در ایا  زمیناه مای     گونه تالش موافقت نمی

کردنا . در   ها از     صو  فرار می غال ار رزمن ه –زمان جن   -زمان 

)کماری،   گفتن  ما ن اودی ، دیگاری باود        خاطرا  جن  اکثرار می

کنا  کاه    های بع ی به ایا  اشااره مای    (؛ ال ته کمری در گفته47: 1394

های دیگری از ناو  دیگاری ها  هساتن  کاه خودشاان پیشانهاد         رزمن ه

دلیا    میارد،  آ  هرگز نمای سام، نویسن ه کتا  دهن . ه مصاه ه را می

هاای سالگی    میرزا محم  سلگی از مصااه ه را ذخیاره مجاها      امتنا 

 سای ه زهارا هساینی   ( یاا  7: 1398دان  )ن.ک: هساام،   برای قیامتش می

 یچه لزوم کردم یفکر منیز در مصاه ه خود گفته است:  داراوی کتا  

. شاود  یما  ایا ر کاردم  ی. تصاور ما   یمردم بگاو  یها را برا اتفاق  یدارد ا

)پااااتوق کتاااا  قااا ،  کااان   یرا  اااا  یاجااار کارهاااا خواسااات  ینمااا

شاون ه، چاه در    های فارد مصااه ه   (. در مواردی مسئولیت10/07/1388

توان  یکای از د یا  امتناا  از     زمان دفا  مق   و چه بع  از آن نیز می

 گان عاادی  مصاه ه باش . ای  افراد که اطالعا  زیادی نس ت به رزمنا 

های مناس ی بارای مصااه ه هساتن ؛ اماا باه دلیا  موقعیات         دارن ، سو،ه

  نکردن و مسائولیتی کاه مصااه ه    شان و د یلشان برای مصاه ه اجتماعی

روناا ؛ ال تااه در مااوارد متعاا دی،  برایشااان دارد، زیاار بااار مصاااه ه نماای

سات.  های کاری آنان و مشک  هماهنگی با آنان نیز دلی  امتناا  ا  مشغله

دربار  رزمن گان دفا  مقا  ، بعضای نیاز باه دلیا  رفتارهاای پا  از        

جن ، ماردم یاا مسائولی ، دلخورنا  و ها ار باه مصااه ه نیساتن . در         

شاود کاه شاما بارای چاه       گر با ای  سؤا  مواجه می مواردی نیز مصاه ه

ای دارد. یا از طرو چه کسانی برای  خواهی  مصاه ه کنی ، چه فای ه می

ای و ...؛ در کنار ای  عواما  امتناا  آگاهاناه و اختیااری،       همصاه ه آم

خصاوج   مواردی نیز هستن  که به دلی  مجروهیت ناشای از جنا ، باه   

جان ازان اعصاا  و روان، گاذر زماان و فراموشای، یاادآوری از دسات       

 نکردن باشن . توانن  دلی  مصاه ه دادن دوستان و عزیزان و ... می

 

 ب. حین مصاحبه

مصاه ه با یک رزمن ه دفا  مق   در وهله نخسات )یاا در تصاور    

گونه باشا  کاه قارار اسات از      عوام( شای  آسان به نظر بیای  و تصور ای 

رزمن ه دفا  مق   دعو  به عم  آی ، او خاطراتش را بگویا ،  ا     

صو  سخنانش را     کن  و جلسه مصاه ه به آسانی تمام شاود؛ اماا   

شود یک روایت معماولی   س ت به مصاه ه باعث میانگاری ن همی  ساده

ب ون هیچ جزهیاتی یا شای  یک گفتگوی ساده به دسات آیا  کاه ناو      

بااازگوکردن خاااطرا  راوی در یااک جلسااه مصاااه ه بااا یااک جلسااه   
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گویی یاا مراسا  یاادواره شاه ا تفااو  خاصای ن اشاته باشا  و          خاطره

معماولی   گاوی  و هاا ت ات شاود باا یاک گفات       خاطراتی که در مصاه ه

گار تااریخ    وجه تمایزی دیگاری ن اشاته باشا ؛ اماا آنچاه مصااه ه       هیچ

ای  گاوی هرفاه   و شفاهی دفا  مق   بای  به دن الش بگردد، یک گفات 

تنهاا در جایگااه    کننا ه ناه   است که در جلسه مصاه ه قرار است مصاه ه

یااک پژوهشااگر دفااا  مقاا   باشاا ، بایاا  خااود را در جایگاااه یااک    

خ، نویسن ه و روانشنا  قرار ده  تا در زمان مصاه ه، کنن ه تاری روایت

 کنن ه فق  یک شنون ه ساده ن اش . مصاه ه

 

 ها و اصطالحات راویان . تعدد لحن1

هااا و  هااای مصاااه ه در تاااریخ شاافاهی تعاا د لحاا  یکاای از چااالش

اصحالها  راویان است. ای  مسئله از آن نظار اسات کاه دامناه راویاان      

هاا و   ه پهناای کشاور دارد کاه دارای فرهنا     ای با  دفا  مق   گساتره 

هاای مختلا  اسات. راهلاه صا وری نویسان ه کتاا          ها و گویش لهجه

راوی ما ، باا لهجاه اصای      »نویس :  درباره ای  چالش می ها کوچه نقاش

پاروا و   گفت. لحنی آزاد، رها و بای  تهرانی و با ادبیا  پهلوانی سخ  می

چنانکه خاود را در برابار ان اوهی    های ادبی زمان داشت؛  دور از تکل  به

 (. 11: 1390)ص وری، « های خاج دی م از اصحالها  و وا،ه

 

 . عدم مدیریت صحیح مصاحبه2

کنن ه چیازی باه غیار از عاما   ا   صاو         بعضی مواق ، مصاه ه

ای بنشاااین  و اجاااازه ب هااا   گااار در گوشاااه نیسااات؛ اینکاااه مصااااه ه

هیچ نظار  و ها ایتی   شون ه هر چه دوست دارد بگوی ، ب ون مصاه ه

من ی د ی  متع دی دارد. دلی  اصالی ناآگااهی،    ریزی و روش یا برنامه

کاه نسا ت باه مو او  کلای و ساو،ه مصااه ه و        کننا ه اسات    مصاه ه

کنا . در   محالعه کافی ها  نمای   و ن ارد ، آگاهیشون ه شخ  مصاه ه

ت شااون ه، آگاهانااه یااا ناآگاهانااه زمااام امااور را در دساا  اینجااا مصاااه ه

صاور    شون ه بیشتر باه  کن  و مصاه ه گیرد و مصاه ه را ه ایت می می

کنن ه دچاار   ابزار است. مو و  مه  ای  است که گاهی اوقا  مصاه ه

شود؛ نخست، ممک  است در بعضی از موارد، مرعاو    چن  عار ه می

مصاه ه شود و تحت تأتیر او قرار گیرد، خیلی اوقا  ه  ممک  است با 

یاارویی و مقابلاه وارد شاود و بعضای اوقاا  ها  باه دلیا          نیت ق لی رو

شون ه شود و کیفیت کار از دست  شیفتگی زیاد، مفتون سو،ه و مصاه ه

(. در بعضی مواق  موقعیت 146-131: 1397رود )مسی  جواهردهی،  می

شاون ه در رونا  مصااه ه تاأتیر      کنن ه نس ت به مصاه ه تر مصاه ه پایی 

ساپارد. در   شاون ه مای    ه، مصاه ه را به مصاه هکنن گذارد و مصاه ه می

شاون ه باه    باودن و رودربایساتی داشات  باا مصااه ه      مواردی نیز خجالتی

د ی  مختل  دلی  واگذاری صِرو مصاه ه به اوست. بعضی مواق  نیز 

کنناا ه در روز مصاااه ه، دلیاا      شاارای  روهاای و جساامی مصاااه ه   

شناخت هر ک ام از ایا   شود.  کاری مصاه ه می ن اشت  و سم   هوصله

تار از هماه اینهاا ایا       توان  به رف  آنها کمک کن ؛ ولی مها   د ی ، می

کنن ه ب ان  در روایت تاریخ شفاهی چه نقشی بر عه ه  است که مصاه ه

دارد و آن را به چه صور  بای  انجاام دها . درواقا  او بایا  نسا ت باه       

جام وظیفه کن . نتیجه ای  درستی ان باش  تا بتوان  به نقشش آگاهی داشته 

شود فق  هام      صاو  ن اشا .    آگاهی و درک از خود، باعث می

نگار معروو آمریکای  تای ،   گابری  گارسیا مارکز، نویسن ه و روزنامه

 کن :  دربار  استفاده از     صو  بیان می

فت  و باورش ا پلی ی است؛ چون آدم به دام می  صو  وسیله    » 

کنا ؛ درنتیجاه باه محاک آنکاه دکماه        صو  فکر می   شود که   می

کنای .   دهای ، فعالیات مغزماان را متوقا  مای          صو  را فشاار مای  

صو ، یک طوطی دیجیتالی است، گاوش دارد، اماا قلا  نا ارد.         

کنا ؛ بناابرای ، وظیفاه ماا ایا  اسات کاه فراتار از          جزهیا  را ت ت نمای 

شاود، بفهمای  و بعا  داساتان      کلما  را بشنوی ، آنچه را که گفتاه نمای  

 (.1380سترو،  )پاترنو« کام  را بنویسی 

کنناا ه مانناا   اا   صااو  عماا  کناا  را   کمااری اینکااه مصاااه ه

کنن ه بای  دانش ولو اجمالی در هاوزه   پذیرد و عقی ه دارد مصاه ه نمی

باشا  )ن.ک: کماری،    اطالعا  و تخص  و عما  آن شاخ  داشاته    

ر م یریت مصااه ه بایا  شاناخت تاا     (. آسی  دیگری که د344: 1394

شااون ه شاا ن اساات:  بتااوان کنتاار  و رفعااش کاارد، مجااذو  مصاااه ه 

هاای مختلفای از    هاا و رده  تواننا  افارادی از طیا     مای  ها شون ه مصاه ه

جن  تحمیلی باشان ، از یاک بسایجی سااده تاا فرمانا ه لشاکرها هماه         

جهه باا جایگااه   افت  در موا خاطراتی برای بیان دارن ؛ اما گاهی اتفاق می

کننا ه   شون ه یا خاطرا  جذا  و مهایج راوی، مصااه ه   نظامی مصاه ه

شااود و  مجااذو  جایگاااه اجتماااعی، شخصاایت یااا خاااطرا  راوی ماای

شاود   ده  و مشارکتش آنقا ر کا  مای    م یریت مصاه ه را از دست می

ده . مو و  دیگری که در م یریت صحی   که مصاه ه را از دست می

شاون گان   وخو، رفتار و عقای  مصاه ه توجه به خل  مصاه ه مه  است،

گر بای  به ای  موارد توجاه کنا  و باه     ای، مصاه ه است. در هر مصاه ه

 آنها اهترام بگذارد. 

 

 شونده . جلب اعتماد مصاحبه3

ها در زمان مصاه ه با فعا ن دفا  مق   ای  اسات   یکی از چالش 

ل  مث  د ی  امنیتی یا ع م که برخی از خاطرا  خود را به د ی  مخت

کنناا ؛ در ایاا  زمااان    کنناا  و خودسانسااوری ماای   ریااا بااازگو نماای  

شاون ه، او را باه باازگوکردن     کنن ه بای  با جل  اعتماد مصاه ه مصاه ه

ای  دست از خاطراتش ترغی  کن ؛ ال ته ایا  مو او  در جلساا  او     
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ود. در پاذیر نیسات و در جلساا  بعا ی بایا  ایا  کاار انجاام شا          امکان

های دفا  مق   که به اه او ما نظر نرسای ه یاا     مواردی مانن  عملیا 

نظرهایی کاه وجاود داشاته و ... رزمنا گان از صاح ت در ایا         اختالو

رونا  و شاای  بیاان آنهاا را در سااهت دفاا  مقا   و         موارد طفره مای 

توان آناان را اقناا  کارد.     دانن  که ال ته می رزمن گان و فرمان هانش نمی

کردن به دلی  یاادآوری خااطرا  ساخت افاراد      ر مواردی نیز صح تد

خواهنا  از آنهاا بگذرنا . مصاحفوی در ایا        هایی مای  است که به بهانه

هااای دوسااتانه بااا   خیااا  شااوی  و بااه هاارو  گویاا  کااه باای  مااوارد ماای

درک آن شرای  ویژه نیااز باه   شون ه بپردازی ؛ زیرا معتق  است  مصاه ه

کاه معماو ر با ون اراده و برناماه ق لای محقا         ایجاد و عیت ویژه دارد

 ها   راه(. 58: 1396شود و شما فق  بای  آن را دریابی  )مصاحفوی،   می

ی مشاابه فارد   هاا  تجرباه شاود، بیاان    یما دیگری که در ای  مواق  توصیه 

اطمینان کن  و ب ان  فردی که باا   شون ه مصاه هاست که  کنن ه مصاه ه

کن ، تجربه مشابه از دست دادن و غمای ماننا  او را دارد.    یماو مصاه ه 

 توان  ه  او را تا ه ودی درک کن .  یمای  شرای  را چشی ه است و 

 

 شنیدن . خوب4

ای خاو  داشاته باشا ،     کنن ه برای آنکه بخواه  مصااه ه  مصاه ه

شون ه باش . بای  خو  گوش کن   بای  فکر و هواسش کامالر با مصاه ه

کنن گان م ت ی  گوی . بسیاری از مصاه ه شون ه چه می   مصاه هو بفهم

شون ه، در عای  هاا  باه مسااه  شخصای       هنگام شنی ن سخنان مصاه ه

شاون ه   هاای مصااه ه   کنن . به جای آنکه غرق در گفته خود نیز فکر می

ای کاه از   ورن . گاهی نیز نخستی  جملاه  باشن ، در افکار خودشان غوطه

ج یا ی   ساؤا  بارای آنهاا تولیا      ون ،نش می هایشان  پاسخ یکی از سؤا

ساؤا   شون  که او سخنانش را تمام کن  تا  ص رانه منتظر می کن  و بی می

توجه به ایا  مو او  کاه ممکا  اسات در       را محر  کنن . بیخودشان 

 (.30: 1393تری ه  محر  شود )توکلی،  ادامه، موارد جال 

 

 راویشدن با سیل عواطف انسانی  . مواجه5

گار ها  انساان اسات و دارای عواطا        با توجاه باه اینکاه مصااه ه    

بای  مراق ت کن  تحات تاأتیر بایش از ها ِ اهساساا  راوی       انسانی، می

قاارار نگیاارد. ایاا  تااأتیر ممکاا  اساات روا  مصاااه ه را از فضاااای        

ش ه، خارج کن  و صرفار باه اقناا  اهساساا  و عواطا  منجار       م یریت

تااو »نویساا :  ماای دختاار شااینانویساان ه کتااا  زاده  شااود.  بهناااز  اارابی

گریساتی و   خن یا م. مای   خن یا ی و مای   شنی م. مای  گفتی و م  می می

خواست  چیزی بگوی ؛ اما انگار  کردم ... دست آخر گفتی: نمی گریه می

(. درساات اساات کااه 9: 1398زاده،  )بهناااز  اارابی« همااه چیااز را گفاات 

ی ارت اط  زم را بگیارد، اماا   نویسن ه ازنظر اهساسی توانسته است با راو

جان ه باه خااطرا     توان  ت  ی  به مانعی برای پردازش همه ای  مسئله می

 داهای اهساسی پرداخته شود. نویسن ه کتا   راوی باش  و صرفاٌ به جن ه
؛ اماا  ش م نمیکالفه و خسته »کن :  شود و بیان می نیز دچار ای  مسئله می

از طرفای   .شا م  دچار فشارهای عص ی میها خیلی تلخ بود و م   خاطره

شا . گااهی باه قا ری      ای  ا حرا  به خان  اعظ  هسینی ه  منتق  می

)پاتوق « ماه تعحی  کنی  3-2کار را  ش ی  میش  که مج ور  هال  ب  می

(. در هر دو اتر، کمتر با تعامال  اجتماعی غیار  10/07/1388کتا  ق ، 

هااای مااردم  ی وقااای  و مؤلفااهشناسا  اهساسای، جغرافیااای وقااای ، جریااان 

 شود.  شناختی ارت اط برقرار می

 

 شونده گر و مصاحبه . زبان بدن مصاحبه6

هرکا  ب نی و ارت اطاا  غیرکالمای در مصااه ه تااریخ شافاهی      

 ؛کنن ه دارد گر و مشارکت نقش بسزایی در برقراری ارت اط بی  مصاه ه

هاای   تر از مهاار   یتوانن  نقشی اساس هایی از ای  هرکا  می هتی جن ه

طور کلای، ایا  هرکاا  از ساه      کالمی در برقراری ارت اط ایفا کنن . به

 :کنن  طری  عم  می

 شون . های کالمی می جایگزی  پیام .1

 کنن . های کالمی را تقویت می پیام. 2

 کنناا  ماای  هااای کالماای عماا    در جهاات خااالو و رد پیااام  . 3

کننا ه،   (. نو  پوشی ن ل ا  توس  مصااه ه 30-13: 1386نژاد،  )پهلوان

توانا  اتارا     هاا و پاهاا مای    هالت صور ، طرز نشست ، هرکت دسات 

کنناا ه بگااذارد و  شااون ه از مصاااه ه ناپااذیری در تلقاای مصاااه ه ج ااران

شاون ه،   مصاه ه را از مسیر صحی  خود بیرون برد. در رابحه باا مصااه ه  

تواننا  ها  خوشاحا  یاا      هرکا  دست و پاها و ... میها   چهره، 

انگیاااز و  شاااون ه را بیاااان کننااا  و در ماااوارد غااا   نااااراهتی مصااااه ه

کنن ه بای  توجه کن  زمان اتمام مصاه ه اسات؛   کنن ه، مصاه ه ناراهت

ای  هتی اگر چن  دقیقه از شرو  مصاه ه نگذشته است و بای  چن  دقیقه

ان، دوبااره مصااه ه را اداماه دهنا  یاا      استراهت کنن  و در صور  امک

شاون ه، رنا  صاور  و عالیا  دیگار       های زیار ما اوم مصااه ه    چش 

شون ه درباار  بیاان آن بخاش از هاوادر      توان  نشان از شرم مصاه ه می

کنن ه بایا  باه آنهاا توجاه کنا . خساتگی، کالفگای،         باش  که مصاه ه

هااای  ا داشاات  باارای رفاات  و بااروزش در هرکااا  باا نی، جااو  عجلااه

بری ه و کوتاه عالیمی هستن  که بای  ناوعی اخحاار بارای کیفیات      بری ه

گر در  مصاه ه در نظر گرفت و مصاه ه را تمام کرد. همچنی ، مصاه ه

دادن سار باه عالمات     طو  مصاه ه با استفاده از زبان ب نش ماننا  تکاان  

و شاون ه   شون ه، توجه به فرهنا  مصااه ه   کردن به مصاه ه تأیی ، نگاه

گر و جنسیت آنان نیز در ای  مسئله دخی  اسات؛ هماا اینهاا در     مصاه ه

شون ه القا شود که  رون  مصاه ه تأتیرگذارن . ن ای  ای  ه  به مصاه ه
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 اعتناست. کن  و به او بی گر کار خودش را می مصاه ه

 

 . شیوه آغاز مصاحبه7

های کار مصااه ه اسات.    شرو  خو  و با برنامه، یکی از  رور 

خشت او  تا آنجا اهمیات   امثاب راه نیست اگر گفته شود ای  مرهله به بی

شا ن   نگری و اهما ، موج  کاج انگاری یا ساده دارد که هرگونه سه 

داشت  فهرساتی   همراه .شود میدیوار و ساخت بنایی سست و غیرمنسج  

بخش  مکتو  از کارهایی که بای  انجام شود، یک اق ام مفی  و اطمینان

 کنا .  جلاوگیری مای   جاایی مراها  کاار    ه از فراموشی یاا جاباه  است ک

ای در افازایش تسال  و اعتمااد     تمری  شرو  مصاه ه تا ان ازه ،همچنی 

و او را بیش از پیش برای ورود به  شود میگر مؤتر واق   به نف  مصاه ه

ورود باه جلساه و پایش از آغااز کاار،       موقا   در کن . میمصاه ه آماده 

کاردن   تالش برای هذو ص اهای مزاه  و انجام اموری مانن  خااموش 

هااا، درخواساات از اطرافیااان بارای رعایاات سااکو ، اطمینااان از   موبایا  

ها و مرور آنهاا ازجملاه ماواردی     داشت  پرسش سالمت تجهیزا ، همراه

)قزوینای،   کنا  است که هر محقا  تااریخ شافاهی بایا  باه آنهاا توجاه        

گاار نتواناا  تساال  خااویش را در آغاااز  (. همچناای ، اگاار مصاااه ه1396

کناا  و از  شااون ه را جلاا  نماای مصاااه ه نشااان دهاا ، اعتماااد مصاااه ه 

مانا . زماان دقیا  شارو  مصااه ه و       م یریت صاحی  مصااه ه بااز مای    

گر در آغاز یک مصاه ه محلو  تاأتیر بسایاری    موق  مصاه ه هضور به

شاون ه انتقاا     شناسی و اهمیت کارش را به مصاه ه   وقتتوان دارد؛ می

 ده  و او ه  خودش را ملزم به رعایت وع ه مصاه ه ب ان . 

 

 های نامرتبط . تشخیص پاسخ8

شاون ه   هاای ناامرت   مصااه ه    هاا درگیار پاساخ    بسیاری از مصاه ه

هااای  تااوان از همااه پاسااخ   ناا ر  در یااک مصاااه ه ماای   هسااتن . بااه 

فاد   زم را برد. او نیز یک انسان است و گااه درگیار   شون ه است مصاه ه

اهساسا  و عواط  خویش و گاه درگیر مساه  روزمره خویش اسات  

هااا معحااوو کناا ؛ بنااابرای ،   تواناا  تمرکااز خااود را باار پرسااش  و نماای

های مصاه ه همای  اسات و    ده . یکی از چالش های نامرت حی می پاسخ

هاای ناامرت      ها به تشحی  پاسخ ختوان  با تحلی  پاس کنن ه می مصاه ه

شاون ه   دست یاب  و بع ها آنها را کنار بگذارد. در مواردی نیاز مصااه ه  

ده  که در  شود و پاسخ غیرمرت   می منظور سؤا  را درست متوجه نمی

صور  وا   و روش  محر  شود تاا   شود سؤا  به ای  موارد توصیه می

خصاوج در ماواردی کاه از     پاسخ وا   ه  به دست آی . ای  اتفاق به

گار   شون ه و مصااه ه  شود یا فرد مصاه ه اصحالها  عامیانه استفاده می

کنا ؛ زیارا بعضای     از یک منحقه جغرافیایی یا یک قوم نیستن ، بروز مای 

 کلما  و اصحالها  در مناط  مختل  معانی متفاوتی دارن . 

 شونده . درک حاالت روحی مصاحبه9

خوشااحا  مصاااه ه تاااریخ شاافاهی،   ساایارن  افاارادی کااه هنگااام ب

زیارا   ؛شاون   افتن  یا دچاار هیجاناا  مختلا  مای     گریه می شون ، به می

هاا و   و ماروری بار غا     رونا   مای هنگام مصاه ه، به اعمااق ذها  خاود    

هاا   کنن  که ساا   ها و امی هایی می ها، بی  ها و پیروزی ها، شکست شادی

آنهاا    گاه باا کسای درباار    چبسا در گذشته هی و چه ان  با آنها عجی  بوده

 .کننا   باار اسات کاه آنهاا را بیاان مای       نخساتی  ان  و اکناون   سخ  نگفته

توجه و  ،گرِ تاریخ شفاهی بای  به و عیت روهی و روانی راوی مصاه ه

در فرآین ی آرام و ت ریجی سعی در تخلیه ذه  او کن . بالح   هرگونه 

ممکا  اسات   ، خواها  شا   تنها به نتیجه دلخواه منتهای ن  زدگی، نه شتا 

 )قزوینای،  راوی را با مشکال  روهی و عص ی ج ی ی ه  مواجه کنا  

نکاردن   شون ه و همراهی نکردن در ها   روهی مصاه ه (. دقت1396

با او در اهساساتی که در پی ای  مصااه ه در هاا  پ ی ارشا ن بعا  از     

در  شاون ه  توان  مصاه ه را دچار چالش کنا . مصااه ه   ها است، می سا 

هاای فاراوان شا ه اسات و      دوران دفا  مقا   دچاار کانش و واکانش    

امکان دارد در طو  مصاه ه تأم  در ای  وقای ، او را به شاادی، غا  یاا    

نکردن ای  ها  ، مصاه ه  هسر  و هیر  فراوان دچار کن  و درک

 کن .  را از هالت عادی و مفی  خارج می

 

 ها . تشخیص تضاد در پاسخ10

توانا  باشا ،    ه علت تناقک و تضاد در مصاه ه چاه مای  ج ا از اینک

گر بای  در نظر داشته باش  که ای  امکاان هماواره وجاود دارد.     مصاه ه

تصویری، صوتی و نوشتاری در ارت ااط  چنانچه مصاه ه با سایر م ارک 

افزای  یا آنهاا را   نحوی منحقی و معقو  به اعت ار آن م ارک می بهباش ، 

را شا ه در مصااه ه    ادعاهاای محار   توان صاحت   یم و کن  تکمی  می

داشاته  پذیرفت؛ اما در صورتی که باا ما ارک و شاواه  دیگار تنااقک      

، ؟؟؟(؛ باه هار   لین ا شوپ )درها را پی ا ک گویی بای  علت پراکن هباش ،  

های مه  در مصاه ه تااریخ شافاهی دفاا  مقا        ها ، یکی از چالش

ی  متفاوتی دارد؛ مانن  فاصله زمانی گویی، د  همی  است؛ ال ته پراکن ه

هاای مشاابه،    طو نی از زمان وقو  هادته تا زمان روایت، وجود روایات 

هاا،   های متعا د دوران دفاا  مقا   کاه در عای  تفااو        مانن  عملیا 

طور مثاا ، در یاک منحقاه عملیااتی      های بسیاری با ه  دارن ؛ به ش اهت

هاای مختلا     ی  عملیا  در زمانمانن  والفجر، جزیره مجنون و ... چن 

گار را باه اشات اه     شاون ه و مصااه ه   و ممکا  اسات مصااه ه     انجام شا ه 

های بسیار رزمن گان در مناط  جغرافیاایی گساترده    جایی بین ازد یا جابه

هاای کوتااه زماانی و     دانن  و به علت توقا   که نام تمامی مناط  را نمی

هاا   ای یادگیری اسامی مکانها، زمان و  رورتی بر شرای  ویژه عملیا 

کننا ؛ در صاورتی کاه ایا  چنای        ن اشتن  و همه را با یک نام بیان مای 
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 نیست و ... .

به نظار مالهای تاوانی، هویات فاردی و اجتمااعی راوی )کیساتی و        

چیستی او(، مشخصا  جسمانی و روانی راوی )ساالمت رو  و جسا ،   

ار(، فاصاله  هاای تااریخی و کسا  اخ ا     عق ، توانایی هضور در صاحنه 

زمانی و مکانی )شکاو معرفتی( بی  راوی و روایات، )زیارا نزدیکای و    

دوری هریک دارای مزایا و مخاطرا  خاج خود است(، تأتیر زماان و  

مکان )محی  و دوره تاریخی( بر رش  و تکام  شخصیت راوی، باورهاا  

ها(،  های اعتقادی راوی )دی  و مذه ، تعص ا  و مح ودیت و گرایش

ها و تمایال  سیاسی راوی و زاویاه نگااه او باه قا ر  و نظاام       گیوابست

هااک  یاا ره اران و نهادهاای آن، تعلقاا  اجتمااعی ا اقتصاادی راوی         

)خاستگاه اجتماعی ا اقتصادی او(، نو  نگاه و تفسیر وی نسا ت باه ایا      

تاا( ازجملاه    هاای مصااه ه، بای    مقوله )مالیی تاوانی، نقا  و تحلیا  داده   

 زنن .  که به ایجاد تناقک در مصاه ه دام  می مساهلی هستن 

 

 . بیان گویا، ساده و روشن مصاحبه11

صورتی بای  انجام داد و پیش برد که همه مردم بتوانن   مصاه ه را به

با آن ارت اط برقرار کنن  و منظور و ه و را متوجه شون . ایا  صاح ت   

باشان ؛ ولای     به ای  معنی نیست که همه یک برداشت از مصاه ه داشاته 

ها نیز به  بای  مصاه ه گویا و روش  باش . سؤا   ساده و وا   و پاسخ

همی  صور  باشن . نیازی نیست مساه  را پیچی ه و خیلی خاج نشاان  

گاار آن اساات کااه مساااه  پیچیاا ه را بااه سااادگی بااا   داد. هناار مصاااه ه

هایش را دریافت کن . پیچی گی و سختی  شون ه، محر  و پاسخ مصاه ه

توان  باا طار     گر می را در تاریخ شفاهی بای  از بی  برد. مصاه ه  روایت

کنا  کاه     های متع د و از زوایای مخال ، مصااه ه را باه سامتی    پرسش

تواناا   گاار باار مو ااو  ماای پااذیر باشاا . همچناای ، تساال  مصاااه ه فهاا 

گر را برطارو کنا . ط یعای     ش ه در بیان مصاه ه پیچی گی واقعا محر 

توانا  باا    توانسته باش ؛ اما می گر در فضای انجام واقعه نمی است مصاه ه

محالعه و تحقیا  پایش از مصااه ه و بررسای مو او ، پیچیا گی را از       

 سازی کن . مو و  دور کن  و در ای  مسیر ساده

 

  . نحوۀ برخورد و تعامل در مصاحبه12

های پراهمیت در مصاه ه که ارت اط محکمی با نتیجه  یکی از مسئله

خلقای و   اه ه دارد، نو  تعام  و برخورد در مصااه ه اسات. خاوش   مص

بایا  باه آن مجهاز     گر می تعام  باز در مصاه ه، هنری است که مصاه ه

هاا دچاار چاالش     باش  و چنانچه آن را ج ی نگیارد، در طاو  مصااه ه   

بسا ادامه مصاه ه را با مشک  مواجه کن ؛ زیرا ممک  است  شود و چه می

کننا ه باه دلیا       ر به ادامه مصاه ه نشود یاا مصااه ه  شون ه ها مصاه ه

نظر کنا .   مشکال  ایجادش ه در طو  مصاه ه، از ادامه مصاه ه صرو

سا  س   50ک   شون گانی مواجهی  که دست در دفا  مق   با مصاه ه

دارن  و عوام  مختلفی ممک  است تعام  در مصااه ه را دچاار چاالش    

  ترفنا های روانشناساانه، اساتفاده از    توانا  ازطریا   گر مای  کن . مصاه ه

ای  عناصر ایجااد ماود   در مصااه ه، صا اقت و رعایات اصاو  هرفاه       

 مصاه ه ای  چالش را کنتر  و برطرو کن . 

 

 . سوءتفاهم در مصاحبه13

گار   شون ه و مصاه ه منظور از سوف تفاه  ای  است که بی  مصاه ه

تفاه  ممکا  اسات   آی . ایا  ساوف   در محل ی فه  مشترک به وجود نمی

گار شانون ه خاوبی ن اوده      عل  مختلفی داشته باش ؛ مث  اینکاه مصااه ه  

صور  کاما  باه    شون ه به باش  یا اشتراک لفظی ایجاد نشود یا مصاه ه

 مو و  نپرداخته باش . 

خاودداری   زماان  ها   ساؤا  چنا   برای رف  سوفتفاه  بای  از طار   

شاون ه داده شاود؛ هتای اگار      شود و فرصت تأما  و تفکار باه مصااه ه    

لحظاتی از مصاه ه به سکو  بگذرد. شنون   خو  بودن به رف  یا ع م 

اساتفاده شاود تاا     هاای زباانی   از تشوی کن .  ایجاد سوفتفاه  کمک می

فضای ارت اطی مث ات ایجااد شاود. بارای رفا  ابهاام و ساوفتفاه  هتماار         

ای باه مصااه ه    های متعا د  اربه   صور  پذیرد و اینکه پرسش  پرسش

های بیشاتر باه رفا  ساوفتفاه       گر با تو ی  و ت یی  نخواه  زد. مصاه ه

رسان . مواجهه با زوایای متع د نس ت به یک امر ساوفتفاه  را   یاری می

 کن . رف  می

 

 . فرهنگ کتمان14

کتماان در   ها در تاریخ شفاهی دفا  مق  ، فرهن  یکی از چالش

شون گان از بیان برخا  محالا  باه د یا       مصاه هبی  راویان آن است. 

سنج  و در ها    کنن ه را می مصاه ه کنن . برخ  متفاو  خوددارى م 

دهن . برخی به د یا  اخالقای از باازگوکردن     توان و دانش او پاسخ می

کننا ؛ بارای مثاا ، در     مساه  مختل  دوران دفا  مق   خودداری مای 

ی  رزمن گان همه تیپ و گروهی بودن ، هتی کساانی بودنا  کاه اها      ب

بودنا  و   نماز و واج ا  ه  ن ودن ، بعضی به اج ار وظیفه به ج هه آما ه  

ها مانن  لاورفت  منااط  عملیااتی، انتخاا       ... یا بعضی خحاهای عملیا 

هاای زماان جنا  و ... را بیاان      منحقه اشت اه بارای عملیاا ، کارشاکنی   

از مو ع  شون گان  طور کلی دربار  دفا  مق  ، مصاه ه ن . بهکن نمی

و   خحاهاای خاود   نا کن   و ساعی مای  نا ردازپ یمث ت به بازگوی  وقای  م

جلاوه دادن    نا . در ماواردی نیاز ساعی در آسامانی     را مخفی کندیگران 

کنن   هایی توصی  می افراد ها ر در دفا  مق   دارن  و آنان را انسان

کنن  که چنا ان پاذیرفتنی    ن ودن  و اهوا تی را بیان می که انگار زمینی

وبااوی غیرواقعای دارناا . یااک آسای ی جاا ی در تاااریخ    نیسات و رناا  
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بیااان واقعااه تاااریخی از دیاا گاه فااردی و  شاافاهی وجااود دارد کااه آن، 

شون ه به می  و سلیقه خود، از بای    که مصاه هاست  صور  گزینش  به

 )ن.ک: امیرمساعود  کنا   مای  دهای  جهات  انتخاا  و ش، آنها را خاطرات

تا(؛ ال تاه بایا     اصفهانی، سایت تاریخ شفاهی، بی سعی ه یراقی نیا، شهرام

فرهنااا  ریاااانکردن را در ایااا  فهرسااات ا اااافه کااارد. برخااای از     

کنن  اگر به بیاان خااطرا  و نقا  تااریخ      شون گان اهسا  می مصاه ه

یش را از بای   ان  و ارزش فعا  خاو   بپردازن ، اجر خویش را  ای  کرده

 ان .  برده

 

 ج. پس از مصاحبه

 . صاحب روایت چه کسی است؟1

کن ؟ در ظاهر، پاسخْ روش  اسات.   آیا راوی همه چیز را روایت می

شاود،   اگر نام ای  کار، روایت است و از وا،ه بارای بیاانش اساتفاده مای    

کن ؛ اما هستن  کسانی که با ای  هرو  پ  راوی همه چیز را روایت می

کنای ،   ان . به نظر ای  پژوهشگران، وقتی چیزی را نقا  قاو  مای    مخال 

(. در ای  چالش، م اهاث  135: 1397شود )ابو ،  روایتگری متوق  می

کنن ه ای  است  مصاه هبه زیادی وجود دارن ؛ اما یکی از نکا  مربوط 

بای  با طر  سؤا   فراوان با توجه به ظرفیت سو،ه و کنن ه  که مصاه ه

هاا باه    شاون ه موجا  شاود تاا جاایی کاه امکاان دارد، روایات         مصاه ه

اطره و آنچاه ما نظر   هاا از اصا  خا    کنن ه وفادار باشن . روایات  مصاه ه

اگار در جاای درساتش و باا      ساؤا   سو،ه است، فاصله نگیرن . طار   

شود خااطرا    ظرافت انجام شود مزیت دیگری ه  دارد که موج  می

 در ابعاد بیشتری برای مخاط  روایت شون .

 

 . لزوم بازشنوایی مصاحبه2

، سازی خوبی ن اشاته باشا    گیرد، پیاده ای که انجام می اگر مصاه ه

شاود،   شاون ه ت ات و  ا   مای     کنن ه و مصااه ه  یعنی آنچه از مصاه ه

ساز، کلما  و جمال  آن را سهوار برای  درست تایپ نش ه باش  و پیاده

ساارعت تایااپ هااذو کاارده اساات، ممکاا  اساات تاا وینگر در تنظاای   

مصاااه ه دچااار مشااک  شااود و در مااواقعی کااه شخصاای بااه غیاار از      

دها ، تا وینگر متوجاه     را انجاام مای  هاا   کنن ه، ت وی  مصااه ه  مصاه ه

دچاار خحاا    هاا  شود و امکان دارد در فه  خاود از روایات   هذفیا  نمی

نکا  مها  را در مات  از قلا  بینا ازد؛ بناابرای ، بارای آنکاه در         شود و

هاا را   کنن ه، مت  مصاه ه مصاه ه ای  مشکال  رخ ن ه ، بای  مصاه ه

کنا  تاا    کننا ه کماک مای    مصااه ه بازشنوایی کن . انجام بازشنوایی باه  

هاایی را   ها و اشت اها  مصاه ه را متوجه شود؛ اینکاه چاه ساؤا     کم ود

نپرسی ه است، در ک ام قسمت مصاه ه از مو و  اصلی مصاه ه فاصله 

شاود تاا بارای     گرفته است و چرا. در مواقعی ه  بازشنوایی موجا  مای  

تحقیقاا  اساناد و   کنن ه باه سامت    ها معلوم شون ، مصاه ه آنکه تناقک

 کننا ه  مصااه ه طور کلی بازشنوایی مصاه ه برای  کت  بیشتری برود. به

. از دیگر نکاا  مها    شود نقاط  ع  و قوتش را متوجه  شود باعث می

سازی در موع  مقارر باه دسات     برای انجام بازشنوایی ای  است که پیاده

کارد.   شون ه برس ، وگرنه سرعت انجام مصاه ه را ک  خواها   مصاه ه

شاود ارزیاابی خاوبی از مصااه ه      همه ای  موارد  م  اینکه موج  می

برای جلسا  بع ی مصاه ه و مصاه ه  سؤا داشته باشی ، ما را در طر  

و  شا ه  یسااز  ادهیپی ها مت تکمیلی کمک خواه  کرد. پ  از خوان ن 

تهیه فهرست مو وعی، براسا  ترتی  زمانی و توجه به عناصر مختل  

و باا   کنا   یمو نقاط م ه  را شناسایی  ها یکاست، افراد و ... ها انمکمانن  
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کنن ه بای  به هفظ و نگه اری  بع  از اتمام جلسه مصاه ه، مصاه ه

ساتنادپذیر باودن مصااه ه    محتوای مصاه ه و آنچه پ  از مصااه ه باه ا  

هااایی کااه بااا   کناا ، توجااه کناا .  زم اساات در مصاااه ه   کمااک ماای

شود و تصویری از سو،ه وجود ن ارد، عک  سو،ه  صو  ت ت می    

هاا ایجااد    برای استناد بیشتر، ت ت و پ  از آن، آرشیو مرت ی از مصااه ه 

شاود   مای ها دی ه  شود.  عفی که در بعضی از موارد در آرشیو مصاه ه

های گذشاته وجاود نا ارد و ایا       ای  است که آرشیو خوبی از مصاه ه

کنن ه در مراجعا  بعا ی باه آرشایو خاود ساخت       کار را برای مصاه ه

وگوهاا   آوری و بحث آرشیو و بایگانی در گفت در مرهلا جم  کن .  می

با افراد، هرچه هست به همان صور  هفظ شاود. گاام نخسات پا  از     

، در صور  داشت  بایگانی، هفظ اصا  آن اسات.   وگو با شخ  گفت

سااپ  تهیااه کپاای از اصاا  و نگهاا اری آنهااا در جااایی غیاار از محاا     

. بعا  از آن، تهیاه آرشایو مو اوعی و     هاسات  مصااه ه نگه اری اصا   

ی متولی تااریخ شافاهی   ها سازمانزمانی است که ای  مسئولیت بر عه ه 

کننا ؛ ال تاه اگار     را فاراه   هاا  مصااه ه باه   تار  آساان است که دسترسای  

باارای خااودش چناای  کاااری را انجااام دهاا ، باارای یااافت    گاار مصاااه ه

ی ا هرفاه و خاودش آرشایو    کنا   یما زمان کمتری را صرو  ها مصاه ه

 دارد. 
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هاای دفاا  مقا   عاا م     هاای مرساوم در مصاااه ه   یکای از چاالش  

دچار نقای  و  ای در ابت ای کار تکمی  مصاه ه است. قحعار هر مصاه ه

رسا ؛ بارای مثاا ، رزمنا ه دفاا        مشکالتی است که ط یعی به نظار مای  

کن  و بعا  از   ذکر می مق   از یک اتفاق در یک عملیا ، مواردی را

گر  شود یا اینکه مصاه ه مصاه ه با تأم  بیشتر متوجه اشت اها  خود می
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د؛ شاو  با محالعه و تأم  بیشاتر متوجاه نقاای  و مشاکال  مصااه ه مای      

بایا  باا دقات     گر می های تکمیلی است. مصاه ه بنابرای ، نیاز به مصاه ه

ی تکمیلی را فراه  کن  و بتوان  هرچه بهتر باه مو او    ها مصاه ه زم 

 مصاه ه بپردازد. 

 

 نتیجه 

تر و کیفیات بهتار آنهاا بایا  ابتا ا       های محلو  برای داشت  مصاه ه

های تاریخ شفاهی، ق  ، هی  و بع  از مصاه ه را شاناخت؛ زیارا    چالش

نکردن ای  موارد ممک  است مو وعی نا  و جال  را در ها    رعایت

اهمیاات باارای مااردم پااایی  بیاااورد و بااه آن  ااربه بزناا  یااا  مو ااو  باای

تر از آنچه که هست، مه  جلاوه داده شاود و باا    برعک ، مو وعی بیش

نمایی آن، دیگر مو وعا  اصلی باه هاشایه رونا  و هقشاان ادا      بزرگ

شاون ه از   نشود. انتخا  سو،ه، تحقی  درباار  مو او ، امتناا  مصااه ه    

هاا و   ان . تعا د لحا    گر پیش از مصاه ه های مصاه ه مصاه ه، از چالش

شا ن باا    ی  مصااه ه، مواجاه  اصحالها  راویاان، عا م ما یریت صاح    

عواطاا  انسااانی راوی، آشاانایی بااا زبااان باا ن، شاایوه آغاااز مصاااه ه،   

شاون ه،   هاای ناامرت  ، درک هاا   روهای مصااه ه      تشخی  پاساخ 

ها، بیاان گویاا، سااده و روشا  مصااه ه، نحاوه        تشخی  تضاد در پاسخ

 ، رف  سوفتفاه  در مصاه ه، مواجهه با فرهن  کتمان تعام  در مصاه ه

های زمان مصاه ه هستن . ع م بازشنوایی مصاه ه، ع م تشخی   چالش

ان .  خألهای مصاه ه و ع م تکمی  مصاه ه نیز به بع  از مصاه ه مربوط

های  زم و تمری  در  تمام موارد ذکرش ه، با عل  به آنها، کس  مهار 

 ان .  های مختل  عملی مصاه ه
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