
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  )١(تاریخ شفاھی چیست؟ 

  لیندا شوپس: نویسنده
  علی فتحعلی آشتیانی: مترجم

 
» فھم معنای مدارک«یافته توسط لیندا شوپس تحت عنوان  مقاالِت نگارش خوانید بخشی از سلسله ای که می مقاله

 historymatters.gmu.eduبه نشانی » History Matters«توانند برای مطالعه آنھا به سایت  است که عالقمندان می

شود تا دانشجویان و اساتید بتوانند از  ارائه می» فھم معنای تاریخ شفاھی«این قسمت تحت عنوان . مراجعه نمایند

اجمالی از تاریخ . این موضع با عرصه تاریخ شفاھی آشنا شوند و از آن به عنوان مدارک تاریخی استفاده نمایند

ھای  فاھی و موارد استفادة مورخان از این تکنیک، نکاتی آموزنده درباره نوع سؤاالتی که ھنگام خواندن مصاحبهش

ھای این حوزه، و  ای از تفسیر مصاحبه، معرفی کتاب توان پرسید، نمونه تاریخ شفاھی یا گوش دادن به آنھا می

خانم لیندا شاپس از . این مقاله بیان شده است ھای تاریخ شفاھی در ھمچنین نحوه جستجو و استفاده از سایت

وی بیش از بیست و پنج سال در حوزه تاریخ شفاھی مشغول به . مورخان کمیسیون تاریخی و موزه پنسیلوانیاست

ھای تاریخ شفاھی قلم زده، در این زمینه طرف مشورت مجریان  فعالیت بوده و عالوه بر مطالب فراوانی که درباره پروژه

ھای نوین در تاریخ  دیدگاه: کتاب بالتیمور«وی ھمچنین از نویسندگان . ن این رشته نیز قرار گرفته استو محققا

 .و رئیس سابق انجمن تاریخ شفاھی بوده است) ١(»بومی

  تاریخ شفاھی چیست؟

که توسط ھای رسمی و مکرر از گذشته  ھا و گزارش روایت: نھایت نادقیق است یک واژه یا عبارت بی» تاریخ شفاھی«

وگوھای  باشند؛ گفت این افراد از نظر فرھنگی مورد وثوق می. شوند رسد با این نام معرفی می حامالن سنت به ما می

نشانند؛  را ذیل مدخل تاریخ شفاھی می» ایام گذشته«غیر رسمی اعضای خانواده، ھمسایگان یا ھمکاران درباره 

شوند نیز از این تعریف مستثنی نیستند؛  که گردآوری و منتشر میھای گذشته و ماجراھای امروز را  ھای دوران قصه

  .شده با افرادی که، به زعم مورخ یا محقق، سرگذشتی مھم برای گفتن دارند ھای ضبط ھمچنین است مصاحبه

الم تردیدی نیست که اقوام گذشته در طول تاریخ از طریق ک. ھر یک از کاربردھای مذکور، عاَلم مخصوص به خود را دارد

ھای بشری ھمواره افرادی برخوردار از  از آن گذشته، طی نسل. شدند شفاھی با گذشته سرزمین خود آشنا می

ھای دست اول دیگران از وقایع را برای ثبت در تاریخ و انتقال به آینده به نحوی محفوظ  اند که گزارش شعور تاریخی بوده

شان خود را برای ترک  دادند که بازیگران تاریخی و خاطرات تی انجام میآنان این کار را غالبًا درست در لحظا. داشتند می

  .کردند صحنه تاریخ آماده می

اش ویلیام  و شریک حقوقی) ٢(اش جان جی نیکوالی ، منشی١٨۶۵مثًال کمی بعد از مرگ آبراھام لینکلن در سال 

مختلف از جمله مصاحبه با افرادی که لینکلن جمھور آمریکا را به طرق  خاطرات مربوط به شانزدھمین رئیس) ٣(ھرندون،

محققان اجتماعی نیز در طول تاریخ به ھمین شیوه اطالعات . آوری کردند شناختند و با وی کار کرده بودند، جمع را می

ھا را از طریق حرف زدن با کسانی که چنان شرایطی را تجربه کرده  اساسی درباره شرایط زندگی و شغلی انسان

درباره وضعیت ) ۴(در عصر ترقی Pittsburgh Surveyاز این رو، تحقیقات موسوم به . آوردند دست میبودند، به 

ھای مدنی طراحی شده بود، به میزان زیادی بر  اجتماعی شھر پیتزبورگ که برای آموزش و تشویق مردم به رفرم

  .مدارک و اطالعاِت حاصل از منابع شفاھی تکیه داشت

ھای شفاھی از گذشته صورت  ھایی که در ابتدای عصر تاریخ شفاھی برای گردآوری گزارش شترین تال از میان شاخص
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در اواخر دھه ) ۵(توان به ھزاران چرخه زندگی اشاره کرد که توسط محققان پروژه نویسندگان فدرال گرفته است می

ح نوین بود که اھداف و این پروژه از مؤسسات توسعه مشاغل طر. اند ثبت و ضبط شده ١٩۴٠و اوایل دھه  ١٩٣٠

ھای زندگی بدین منظور طراحی شده بودند تا تنوع تجارب  کرد؛ چرخه ای را دنبال می گرایانه ھای عمیقًا توده انگیزه

. ھای کسادی بزرگ را در قالب اسناد و مدارک گردآوری و ثبت نمایند آمریکائیان و نحوه مقابله مردم عادی با مشقت

ھای  شر شوند اما با نزدیک شدن سایه جنگ جھانی دوم بودجه این کار کاھش یافت و در اولویتقرار بود این اسناد منت

ملی تغییراتی داده شد؛ اکثر این اسناد ھمچنان به شکل دستنویس در کتابخانه کنگره و دیگر مخازن سراسر آمریکا 

باشد که از  می» روایات بردگان«وط به ھای زندگی پروژه نویسندگان فدرال مرب بھترین اسناد چرخه. اند باقی مانده

ای  ای، نژادی و حرفه ھای منطقه ھای جنوبی استخراج شده است؛ از گروه بردگان سالخورده سابق ساکن در ایالت

  .ھای فراوانی گردآوری شده بودند متعددی نیز روایت

که بسیار ارزشمند محسوب  ھای دست اول از وقایع گذشته را ھر چند ھای اولیه برای ثبت و ضبط گزارش تالش

ھای استخراج  در حالی که شیوه. نامید» تاریخ شفاھی«توان  ترین تعاریف ممکن می شدند اما تنھا با سخاوتمندانه می

ھای ضبط صوت و تصویر یا دیجیتال  شوندگان و ثبت آنھا کم و بیش دقیق بودند اما فقدان دستگاه اطالعات از مصاحبه

برداری توسط عامل انسانی وجود داشته باشد که ھمین امر صحت کار و  زیادی به یادداشت موجب شده بود تا اتکای

مقدمه یا مبتنی  ھایی بی ھای اولیه صرفًا تالش بسیاری از مصاحبه. ساخت قابلیت اطمینان بدان را با تردید مواجه می

  .گرفتند یبر سبک شخصی بودند که بدون انگیزه توسعة یک مجموعه آرشیوی دائمی صورت م

پا به  ١٩۴٠در دانشگاه کلمبیا در دھه ) ۶(لذا، عموم مورخان بر این اعتقادند که تاریخ شفاھی با کارھای آلن ِنوینز

مند و اصولی را برای ضبط و نگھداری خاطراتی که از  وی نخستین کسی بود که تالشی قاعده. عرصه وجود گذاشت

در زمانی که او روی . ھای آینده آغاز کرد ده کردن آنھا برای پژوھشارزش و اھمیت تاریخی برخوردار بودند و آما

ھا،  کرد متوجه شد که دستیاران کلیولند اسناد و مدارک شخصی مانند نامه نامه پرزیدنت گروور کلیولند کار می زندگی

ویسان برای کار خود عمومًا ن نامه اینھا چیزھایی است که زندگی. اند آوری نکرده ھای روزانه و خاطرات او را جمع یاداشت

ضمن آنکه بوروکراتیک شدن امور دولت موجب افزایش کاغذبازی شده بود و تلفن جای . باشند ھا نیازمند می بدان

در آن زمان این طور به ذھن نوینز رسید که برای تکمیل اسناد مکتوب بھتر است . گرفت ھای شخصی را می نگاری نامه

با جرج  ١٩۴٨اش را در سال  وی نخستین مصاحبه. ھایی انجام دھد ن تاریخ معاصر مصاحبهکنندگان یا بازیگرا با شرکت

ترین مجموعه  بزرگ- رھبر مدنی نیویورک، انجام داد و بدین ترتیب دفتر پژوھشی تاریخ شفاھی کلمبیا) ٧(مکاننی،

  .و جنبش تاریخ شفاھی معاصر زاده شدند -ھای تاریخ شفاھی دنیا آرشیوی مصاحبه

ھای  افراد شاخص در عرصه سیاست، تجارت، تخصص-ھا در کلمبیا و دیگر نقاط به زندگی نخبگان ین مصاحبهنخست

و عالقة روزافزون مورخان به  ١٩٧٠و  ١٩۶٠ھای اجتماعی دھه  اما در واکنش به جنبش. معطوف بودند -مھم و اجتماع

آبی،  ھایی با کارگران یقه در پیامد آن، مصاحبه، دامنه تاریخ شفاھی گسترش یافت که »غیر نخبگان«تجارب و زندگی 

شان معرف یک تجربه اجتماعی خاص  ھای قومی و نژادی، زنان، فعاالن سیاسی و کارگری و افرادی که زندگی اقلیت

ھا خاموش بودند به  نگاری تا مدت صداھایی که نه از نظر تاریخی بلکه به لحاظ تاریخ. است به طور روزافزون انجام گرفت

ھای سازمان توسعه مشاغل در نسل قبل داشتند، ضبط و  ای مشابه با مصاحبه ھا که انگیزه مک این نوع مصاحبهک

ماندگار شدند زیرا توان و استعداد تاریخ شفاھی برای نگھداری چنان صداھایی در قالب اسناد و مدارک را از قوه به 

نگری اسنادی  شود که از روی آگاھی و آینده متر کسی پیدا میمانند قضیه دستیاران پرزیدنت کلیولند، ک. فعل درآوردند

. سوادند؛ دیگران وقت چنین کاری را ندارند ھا بی برخی. برداری مورخان آینده کنار بگذارد از زندگی خود را برای بھره
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ھا نیز به اشتباه گمان  و خیلی. کنند، و بعضی نیز راه و روش آن را بلد نیستند ای فکر نمی ھا اصًال به چنین قضیه بعضی

ھای دست اول از راویان متنوع و  تاریخ شفاھی با ضبط گزارش. کنند که حرف تاریخی ارزشمندی برای گفتن ندارند می

  .متعدد در نیم قرن گذشته ابعادی مردمی به اسناد تاریخی بخشیده است

و آگاھانه بین دو نفر درباره ابعادی از وقایع  مند وگویی قاعده توان گفت که تاریخ شفاھی درواقع گفت به طور خالصه می

گذشته است که از نظر ھر دوی آنھا دارای اھمیت تاریخی است و برای تبدیل شدن به سند و ماندگاری آن ضبط و 

-سؤاالتی را از طرف دیگر - گر مصاحبه-افتد یعنی یک طرف ھر چند مکالمه در قالب مصاحبه اتفاق می. شود ثبت می

گر  سؤاالت مصاحبه. وگوست پرسد، اما تاریخ شفاھی اصوًال یک دیالوگ یا گفت می -شونده یا راوی احبهموسوم به مص

شود که از  ھای معینی از راوی می  شود موجب ارائة پاسخ که از عالقه تاریخی یا چارچوب ذھنی خاص او تراوش می

گر مھم است،  کند گفتنش برای مصاحبه چارچوب ذھنی و حس او نسبت به اھمیت یک موضوع یا چیزی که فکر می

دھد و مصاحبه به ھمین شیوه تا پایان ادامه  گر را شکل می ھای راوی متقابًال سؤاالت بعدی مصاحبه پاسخ. تراود می

کنش و واکنشی را که «به قول آِلساندرو پورِتلی، یکی از اندیشمندترین مورخان شفاھی عصر حاضر، . یابد می

دھند به تاریخ  در حین مواجھه با یکدیگر در جلسه مصاحبه از خود بروز می] گرد یعنی مصاحبه[مورخو ] یعنی راوی[منبع

  )٨(».شفاھی موسوم است

گشایی  گیرند، زیرا سؤاالت تیزبینانه به حالجی و گره ھا ھمواره با کیفیتی سنجیده و مدبرانه انجام می بھترین مصاحبه

کند تا جزئیات را به یاد بیاورد، وقایعی را که آشفته و مبھم ھستند  ویق مییک موضوع خاص کمک نموده و راوی را تش

کشد، معنای وقایع در زمان  کند، تناقضات را به چالش می ربط پیوند برقرار می سازد، بین خاطرات ظاھرًا بی روشن می

ھای راوی  گران به دقت حرف حبهبھترین مصا. دھد وقوع خود و معنای کنونی آنھا را در معرض قضاوت و ارزیابی قرار می

کشند و سپس با حضور ذھن فعالی که دارند  ھایش بیرون می الی حرف دھند و منظورش را از البه را گوش می

یعنی ھدف مصاحبه، [شوند  ھا در متنی که اجرا می با این وجود، ھمه مصاحبه. پرسند شجاعانه سؤاالت سخت را می

فردِی راوی و  و ھمچنین تکاپوی بین] شونده، وضعیت روحی و شرایط فیزیکی آنھا گر و مصاحبه میزان آمادگی مصاحبه

تواند به یک کالس تاریخ، جلسه اعتراف، مسابقه مجادالت کالمی، سیر و  مصاحبه می: گیرند گر شکل می مصاحبه

ًال چند سال پیش با مث. زنند تبدیل شود شان حرف می ای که مردم از تجارب سفر نوستالژیک به گذشته، یا ھر شیوه

. ھای کنسروسازی بالتیمورکار کرده بودند مصاحبه کردم تعدادی از زنان مسن لھستانی که در زمان کودکی در کارخانه

ھایی با وضعیت خواھران بزرگ  من نیز اصالتًا لھستانی ھستم و سن و سال و جایگاه اجتماعی این زنان شباھت

وضوع مھاجرت راوی در سنین کودکی و ازدواج آنھا با کارگرانی از طبقه خودشان ھا به م در تمام مصاحبه. مادرم داشت

مان به خاطرات کارھای فصلی و موقتی در صنعتی که دستمزد کم و شرایط شغلی  پرداختم و ھر گاه صحبت می

چه  دونی ما تو که نمی«:گفت کوبید و می رسیدم، راوی به شدت انگشتش را روی میز می نامناسبی داشت می

دانست پدران و مادران و پدر  من نماینده نسل فرزندان راوی شده بودم؛ نسلی که اصًال نمی» !ھایی کشیدیم سختی

ای که قرار بود مصاحبه باشد به  اند؛ جلسه شان چه زندگی سخت و پرمشقتی را تجربه کرده ھای ھا و مادربزرگ بزرگ

  .شد ای پرشور بین نمایندگان دو نسل تبدیل می مکالمه

  نحوه استفاده مورخان از تاریخ شفاھی

ھای  ھای تاریخ شفاھی، سرچشمة دانش و اطالعات جدیدی از گذشته ھستند و دیدگاه از آنجایی که مصاحبه

ھا با ارائة اطالعاتی درباره  مصاحبه. گذارند برای او بسیار ارزشمند ھستند ای نیز در پیش روی مورخ می تفسیری تازه

توان آنھا را یافت، نقش  تر نمی که غالبًا در منابع سنتی» مردم عادی«ذھنیت قشری موسوم به زندگی روزمره و 
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ھمچنین تاریخ شفاھی نقش فعال افرادی را . اند خاصی در غنا بخشیدن به کارھای نسلی از مورخان اجتماعی داشته

  .رساند باری سپری شده است به اثبات می شان در شرایط شدیدًا سخت و رقت که زندگی

برای بررسی ) ١٠(و توماس دابلین) ٩(دو مورخ به نام والتر لیخت: کنم ذکر تنھا یک مثال کافی باشد فکر می

سنگ آنتراسیت شمال ایالت پنسیلوانیا تقریبًا با نود مرد و زنی که در اواسط قرن بیستم و  زدایی در منطقه ذغال صنعت

افت اقتصادی طوالنی . را پشت سر گذاشته بودند مصاحبه کردند باری در زمان تعطیلی معادن منطقه زندگی مشقت

ھایی  ھای آماری و پاسخ ھا با رفتن به زیر پوست خالصه این مصاحبه. باری بر آنھا شده بود باعث تحمیل شرایط رقت

دادند آکنده  ھا در قالب اطالعات حاصل از سرشماری می ھا و کمپانی ھای دولتی، و اسناد و سوابق اتحادیه که گزارش

محوری بودند که افراد برای تحمل این فاجعه  کارھای متنوع و عمیقًا اختصاصی و جنسیت از اطالعات مفید درباره راه

کردند و  ھای درازی را طی می ھای خارج از منطقة خود مسافت مردان برای اشتغال به کار در کارخانه: بستند کار می به

شان  ھا نزد زن و فرزندان کردند و تنھا آخر ھفته روزی اقامت می ھای شبانه یونغالبًا نیز در طول ھفته در پانس

پیوستند؛  بگیر می گشتند؛ زنان مراقبت از خانواده را برعھده داشتند و ھمزمان نیز به صف نیروی کار حقوق بازمی

قه چندانی به منطقه نداشتند بار و گذراندند؛ برخی که عل کندنی بود با کمترین توقعات روزگار می ھا به ھر جان خانواده

شود که با بیکاری مردان و کاھش  ھا معلوم می از این مصاحبه. بنه خود را بستند و در جای دیگری رحل اقامت افکندند

اقتدار آنان و اشتغال زنان که جایگاه آنان را تقویت نمود دینامیک قدرت نیز در خانواده دستخوش تغییراتی شد و 

ای شکل داد که مجبور بودند در شرایط اقتصادی جدید برای خود به فکر  و مادرھا از فرزندان را نیز به گونه انتظارات پدر

  :نویسند اند چنین می شان آموخته ھای بندی چیزھایی که از مصاحبه لیخت و دابلین با جمع. زندگی و درآمدی باشند

ومًا تصویر پیچیده و تفسیرناپذیری از بحران اقتصادی را در سنگ آنتراسیت عم تاریخ شفاھی مردان و زنان منطقه ذغال«

ھا ھیچیک فروپاشی اقتصاد منطقه را به طور شاخص نشان  فاجعه و بازسازی کامل خانواده. گذارند پیش روی ما می

مختلف و  ھای ھا برای جوامع، افراد و خانواده عواقب این نابرابری—آمد داد بلکه نابرابری در ھمه جا به چشم می نمی

اند نابرابری  چنانچه مورخان حوزه کار و تجارت اخیرًا تأکید کرده.... کرد واکنش آنھا به چنین تجربه دردناکی تفاوت می

ھای مختلف و با عواقب و عوارض مختلف در  شدن به شیوه مثًال گسترش صنعتی—توسعه اقتصادی کاپیتالیستی

اند  ھای بلندمدت اقتصادی در عصر مدرن مواجه شده که با بحرانو مصاحبه با کسانی —ھای مختلف جوامع و حرفه

حاکی از این ھستند که مفھوم نابرابری برای درک تجربه این زنان و مردان در دوران معاصر مفھوم بسیار ارزشمندی 

  )١١(».است

را به روی ما  ای از گذشته ھای تازه توان متوجه شد که تاریخ شفاھی چگونه دیدگاه ھا می تک مصاحبه در تک

زیرا صدای راوی در مصاحبه به معنای واقعی کلمه برای تسلط بر روایت ماجرا با صدای مورخ کلنجار . گشاید می

کنند و انتظار دارند تا  شان و فھماندن معنای آن تجربه درواقع تاریخ را عریان می راویان با شرح تجارب روزمره. رود می

ساختة  ھای پیش حرف زدن درباره زندگی آنھا به سادگی در مقوله. اند ان ھدفمندی بودهبدانیم که آنھا در گذشته بازیگر

  .گنجد تحلیلی نمی

ھای فراوانی با سیاستمداران و  مصاحبه. نشیند البته تاریخ شفاھی به طور کامل در مقوله تاریخ اجتماعی نمی

ھای  ھا عالوه بر ثبت دیدگاه این مصاحبه. تشان، رھبران عرصه تجارت و نخبگان فرھنگی موجود اس ھای پالکی ھم

ھا و اتحادھای شخصی و زیربنای  گیری، رقابت ، ظرایف تصمیم»کاسة ماجرا کاسة زیر نیم«صاحبان قدرت، نوعًا به 

  .رسند ھای گوناگون اقدامات عمومی که غالبًا از اسناد عمومی غایب ھستند، می انگیزه
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ھای فراگیرتری که شاخص مورخان اجتماعی است بر موضوعات  رکز بر روایتھای مصاحبه به جای تم برخی از پروژه

ای یک شخصیت مطرح و  مانند خاطرات مردم از سیل، شرکت در جنگ، یا دوران حرفه - شوند معینی متمرکز می

ھم اجتماعی الخصوص که رابطة فرد با وقایع م افزایند، علی ھا قطعًا بر دامنه دانش ما می ھر چند این مصاحبه. مشھور

  .ھا ناامیدکننده است سازند، اما نقطة کانونی کوچک آن غالبًا برای مورخان و بایگان را روشن می

. دھد از نقطه نظر دیگری نیز برای او ارزشمند است اندازھایی که به مورخ می تاریخ شفاھی عالوه بر دانش و چشم

اند اکثر مردم با  به اثبات رسانده) ١۴(»حضور گذشته«تاب در ک) ١٣(و روی روزنزوئیگ) ١٢(طور که دیوید ِتِلن ھمان

ای برای تحکیم ھویت و  شوند و آن را ھمچون ثروت و سرمایه العاده شخصی به گذشته خود وارد می ذھنیتی فوق

بینیم که از عنایت به فھم و درک چیزی غیر از تجارب شخصی  اما در عین حال می. گیرند کار می شان به شرح تجارب

تاریخ شفاھی به مورخ راھی را ) ١۵.(است» آوری مالل«اند که مطالعه رسمی تاریخ امر  روند و مدعی ود طفره میخ

ای را از  دھد تا این تناقض را حل کند و حتی ممکن است به جھیدن از روی مانعی که آثار تحلیلی مورخ حرفه نشان می

ھای  ھای تاریخ شفاھی غالبًا داستان زیرا مصاحبه. نمایدسازد کمک  سازی جدا می ھای عادی و محدود تاریخ تالش

دھندة آنھا از تجارب فردی  ھای عمیقًا شخصی و غالبًا شورانگیز و تکان خیلی خوبی ھستند و ویژگی خاص، گزارش

ند چنانچه با دقت ویرایش و آماده شو. انگیزد شود و عالقه و ھمدردی آنھا را برمی موجب جذب شنونده و خواننده می

کنند و در صورتی که تیزبینانه و عالمانه در  خطر و جذاب با بُعد متفاوتی از زندگی آشنا می شنونده را به شکلی بی

توانند به خواننده کمک کنند تا تجربه شخصی را نیز به مثابه امری عمیقًا اجتماعی قلمداد  قالب متن ریخته شوند می

  .نموده و آن را بفھمد

انداز شدیدًا فردی و شخصی مصاحبه در تلفیق با  اند که چشم البته نه بدون سبب، استدالل آورده با این وجود، برخی،

شود و ساز و کارھای  تمرکز شاخص مورخ اجتماعی بر زندگی روزمره عمومًا به مبالغه در مورد مدخلیت فردی منجر می

ست که بسیاری از راویان، خاطرات خود از در واقع، عجیب نی. دھد الشعاع قرار می قدرت سیاسی و فرھنگی را تحت

آورند و  کوشی را با غرور و سربلندی به یاد می ھای فردی و سخت ھای زندگی از طریق تالش نحوة مقابله با مشقت

و باید متذکر شویم که راویان به طور معمول یک گروه . رو شده باشند شنویم که مستقیمًا با آن شرایط سخت روبه نمی

دقیقًا کسانی  - ذھن یعنی بازماندگان واقعی و خوش- ھستند؛ گویاترین و خوداتکاترین اعضای ھر گروھی خودانگیخته

با این وصف، آنگاه که افراد از قدرت مانور خود . شوند دھند و تلویحًا موجب پیشداوری می ھستند که به مصاحبه تن می

یا ترس در بستر شرایط زندگی خود سخن  با شدت و ضعف در حوزة استقالل عمل یا انطباق، ریسک، محاسبه

انگارانه درباره ھژمونی یعنی قدرت نیروھای مسلط سیاسی یا  گویند، تاریخ شفاھی به پیچیده شدن تصورات ساده می

  .شود فرھنگی برای کنترل اندیشه و عمل منجر می
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