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 چکیده
قدرت  افتنیاست و مقصود از آن،  یخیحوادث تار یابیو ارز خیتار لیتحل یبرا یا مقدمه خیعلم تار

 یها تیاز شخص یاز حوادث ناگوار و الگوبردار یریگ شیو پ یآموز عبرت یحوادث برا ینیب شیپ

نگاری برای نگارش  های مهم تاریخ شفاهی نیز یکی از شیوهتاریخ . مند است مثبت و ارزش یخیتار

پژوهش، دارای استانداردهای علمی خاص خود است که از  ی این شیوه. باشد تاریخ معاصر می

 ی آفرینان عرصه زندگی فردی و اجتماعی نقشاز آنجا که انعکاس . شود ضروریات آن محسوب می

مند این مرز و بوم، تأثیر بسزایی در  های تاریخی و ارزش ایثار و شهادت به عنوان شخصیت

کند دارد،  اسالمی از خطراتی که آن را تهدید می ی آموزی نسل جوان و حفظ جامعه عبرت

هایی  شود، ولی بیشتر پژوهش های کنونی محسوب می پرداختن به این مهم، از ضروریات پژوهش

ی  روایی، نقلی و توصیفی داشته و نگارش آنها بر پایه ی که تاکنون در این حوزه انجام شده جنبه

تجزیه و تحلیل علمی نبوده است، این امر لزوم بازنگری اساسی در نگارش این بخش مهم از تاریخ 

های کاربردی تاریخ شفاهی، استفاده از  هاز آنجا که یکی از زمین. کند انقالب اسالمی را ایجاب می

های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است، تاریخ شفاهی ایثار و شهادت  آن در جهت انتقال ارزش

آفرینان این عرصه گشوده شود و با  بینانه و علمی به روی نقش ای واقع تواند به عنوان پنجره می

ی  الزمه. ی ایثار و شهادت در جامعه بپردازدهای عین پژوهشی عالمانه، به انعکاس عملکرد مصداق

ها، رعایت اصولی چند و دوری از معایبی است که موجبات  گونه پژوهش آمیز این انجام موفقیت

مصاحبه، آشنایی با  ی ای با شیوه آورد، از جمله آشنایی حرفه پذیری آن را فراهم می خدشه

مراحل مختلف مصاحبه براساس اصول علمی، شونده و ارتباط صمیمانه با وی، انجام  مصاحبه

طلبی، دوری از دخالت اغراض و  بندی الزم، پرهیز از شتاب و راحت ریزی مناسب و زمان برنامه

شونده، توجه به عنصر فراموشی و تالش در جهت  اهداف خود و توجه به افکار و عقاید مصاحبه

شوندگان و  از خسته کردن مصاحبه شوندگان، تخصص در موضوع، پرهیز سازی ذهنی مصاحبه فعال

از مواردی است که در این پژوهش بررسی شده ...  های جسمی و روحی آنان و توجه به ویژگی

 .است

شونده، آفات  کننده، مصاحبه تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، مصاحبه :ها کلیدواژه

 ... تاریخ شفاهی ایثار و شهادت و

 مقدمه
انسان از آن  یو اجتماع یمظاهر فرد ید که به مطالعه و بررسشو یبه آن دسته از علوم اطالق م یعلوم انسان

 مصباح،) است یمطلوب در زندگ تیراه وصول به غا افتنیآنها  نیپردازد و هدف از تکو یم ،جهت که انسان است

9831: 901). 

 ،در حال یو دگرگون رییتغ جادیبه اکنون و ا علم پرداختن[ یاز علوم انسان یا به عنوان شعبه] زین خیتار علم



 یبرا یا مقدمه خیعلم تار به بیانی دیگر، .(911 :9830 ،و دیگران یحضرت) و گذشته است روزیدر پرتو نگاه به د

و  یآموز عبرت یحوادث برا ینیب شیقدرت پ افتنیاست و مقصود از آن،  یخیحوادث تار یابیو ارز خیتار لیتحل

گونه  نیا ن،یبنابرا .مند است مثبت و ارزش یخیتار یها تیاز شخص یاز حوادث ناگوار و الگوبردار یریگ شیپ

چنانچه  و ستندین یخنث، نهاآمطلوب عالمان  اتیغا بههستند و نسبت  یزیتجو یها گزاره یمقتض ایعلوم واجد 

جداگانه  یو هرچند بتوان آن را علم شداب یاخالق تیو ترب ی، الگوبرداریداور یبرا یا مقدمه زین یفیاخالق توص

 ،پردازد یم فیتوص نیکه به ا یاست و کس هیو توص زیتجو یمحسوب کرد، مقتض یزیتجو یها و فاقد گزاره

 .(901 :9831 مصباح،) کند یرا دنبال م یتیترب ی، هدفتیواقع یافزون بر شناخت نوع

ها قرار  سلسله ارزش کیدر خدمت انتقال  دیبا( خیتار) علم نیمعتقدند ا خیتار شمندانیجهت، اند نیهم به

درست  یها موضع آن ارزش شیها و در ستا آن ارزش انیتواند در ب یم ،ابدی یرا م ییها آنجا که ارزش یعنی رد،یگ

 .(911: 9830 ،و دیگران یحضرت) باشد داشته

و  دهنددارند که فرهنگ خودشان را توسعه  قصد 1چون تافلر ی،پردازان هیمعاصر، نظر یای، در دنیطرف از

 یبرا؛ داردداللت  یو اقتصاد یبر ابزار نظام یبر تقدم ابزار فرهنگ زیدوران حاضر ن یفعل طیشرا .کنند لیتحم

 مستعمره نیبر ضد ا یو تهاجم فرهنگ سیانگل اراستعم ی به رابطه جهان خیبه تار ینگاهنهرو در کتاب  ،مثال

 گاهینقش و جا لیتحل .بوده است یفرهنگ ی زمینه یدارا سیانگل یطلب دهد توسعه یم اشاره دارد که نشان

به آن  یخیتار لیاز تحل که یگرید ی مسئله .قابل فهم است کردیرو نیبا هم زین انهیو فرانسه در خاورم سیانگل

رده است فرهنگ ک یسع یو نظام یاسیاز تمام امکانات س یبا برخوردار هاجماست که فرهنگ م نیا میرس یم

فرهنگ  ،دهش یاسالم و نظام اسالم یآنچه سبب بقا ،در حال حاضر .(911: 9839 ،یپنج) خود را غالب سازد

در  ،یبعد یها و نسل ینسل فعل یو معنو یفکر یازهاین نیتواند ضمن تأم یفرهنگ م نیا .و شهادت است ثاریا

آنان، در مقابل تهاجم فرهنگی غرب ایستادگی کند و از تأثیرات سوء  ی صورت قرار گرفتن در متن زندگی روزمره

 میرمستقغی ای میمستق ی تجربه اطالعات حاصل از ی ارائه یعنی ،یشفاه خیحاکم بر تار ی زنده یفضا .آن بکاهد

شرایط الزم  ی چنانچه دربردارنده همراه شده است، یو یواقع یروان یها ت و عواطف و حالتاکه با احساس یراو

 .و شهادت به مخاطبان خود دارد ثاریا گانتقال فرهن مهم در اریبس و رگذاریتأث ینقش علمی باشد، ی یک پروژه

 یشفاه خیتار فیتعر
ها  فیتعر نیا نیتر از مهم یبرخ .اند کرده فیو تعر حیگوناگون تشر یها افراد مختلف به صورت را یشفاه خیتار

 :از است  عبارت

 هاز گذشت ییها جنبه ی دربارهدو فرد  نیآگاهانه و منظم ب یگو و گفتـ 9

مصاحبه با  قیکه از طر یخیاز حوادث تار یشده و نظرات شخص خاطرات گفته یو نگهدار یآور روش جمعـ 1

 .ردیگ یگذشته شکل م عیوقا ی بارهکنندگان در شرکت

                                           
 .است تبار یهودی پژوه آمریکایی آینده ی نویسنده، (Alvin Toffler) الوین لویس تافلرـ  



 مصاحبه با مردم قیاطالعات گذشته از طر یآور جمعـ 8

 خودشان خیوارد کردن مردم در خلق تار یبرا یراهـ 4

 خیکردن تار کیکراتودم یبرا یراهـ 1

 خیتار یاز مفهوم اجتماع انهیبرداشت آزادگرا ـ1

 (1: 9810آبادی،  حسن)متقابل  یشناس مردم ـ7

 یشفاه خیتار عناصر
گونه  نیتوان ا یآن را م ی دهنده لیعناصر تشک ،دشارائه  یشفاه خیکه از تار یمختلف یها فیتوجه به تعر با

 :برشمرد

 مصاحبهـ  
چند ارزش ز ای کی یکه دارا یخیتار تیبه واقع یابیارتباط به منظور دست یدو سو انیگزارش و حاصل ارتباط م

در . شود یم دهیموضوعات پرس ی درباره ینظر مردم عاد ایمهم  یها تیو افکار شخص دیآن عقای  وسیله بهاست و 

خاطرات افراد را ضبط و آنها را به حرف زدن  دیکننده با و مصاحبه ستیصرف ن یگوو گفت کیمصاحبه  ،واقع

 .کند بیترغ

 به آن یموضوع مصاحبه و اشراف و آگاه ـ2
 .ردیگ یمصاحبه صورت م ،آن مطابق باشود و  یم نییتع یخیموضوع تار ایحادثه  واقعه، کی تیبر اساس اهم

 کننده مصاحبه ـ3
مانند  ی،طیکسب کند و شرا قیدق یخیخاص، اطالعات تار طیشرا داشتنبا  دیمصاحبه با ی کننده و اداره یمجر

 ... و یو اهداف شخص قیبه عال یتوجه بیکردن،  فیتخصص در موضوع مصاحبه، خوب گوش کردن و خوب توص

 .را داشته باشد

 شونده مصاحبه ـ4
 ی بارهدر، حادثه است ایواقعه  کی ی بارهدر (میدخالت مستق ایمشاهده ) یاطالعات شفاه یکه دارا یفرد

شود  تیرعا قیمانند انتخاب افراد مرتبط با موضوع بحث، انتخاب افراد ثقه و دق ی،مسائل دیشونده با مصاحبه

 .(همان)

 یشفاه خیتار گاهیجا
، استاد یدکتر عبدالرضا هوشنگ مهدو را در آثار خود وارد کرده، یشفاه خیکه موضوع تار ینااز محقق یکی

روش جالب و  یشفاه خیتار: سدینو یم یشفاه خیتار گاهیو جا تیاهم ی درباره یو .است( ع)دانشگاه امام صادق 

و سپس  یمیضبط صوت س یها دستگاه اعاست پس از اختر یا روش که چند دهه نیا. است یو درست یمنطق

 رامونیپژوهش پ یقرار است که محقق برا نیاز ا ها، در جهان متداول شده، و تکامل آن دستگاه لیو تکم یلیر

آشکار و  یرسمریو غ یها و اسناد و مدارک رسم ها و روزنامه به کتاب دوران، کیحوادث  ای یخیتار دادیرو کی

اول و دوم و سوم و چندم  ی به افراد و قهرمانان دسته د،یآن مستندات مف ی بر همه عالوهکند،  یپنهان اکتفا نم



شاهد واقعه بودند، مراجعه و  ایداشتند  دادیدر آن رو یدست کیکه از دور و نزد یکسان ی آن حادثه و همه

و به  دهد یقرار م ودخ یو در جا لیو تحل هیسپس مواد خام را تجز، کند یمشاهدات و اطالعات آنها را ضبط م

 .(11: 9831حسینی، ) ماند ینم یباق یابهام یو جا میواقعه، به طور کامل ترس کی بیترت نیا

 یاصل یها شاخصه ،«یشفاه خیتار یو کارکرد یمشکالت نظر یا بر پاره یدرآمد» ی در مقاله یینورا یمرتض

 :داند یم ریدر نکات ز یابیارز و جوو را جست یشفاه خیتار یبارور

 آن یو رسم یسند از حصار دولت دیخارج کردن تول ـ9

 اقشار جامعه ی همه یخیبرابر، جهت مشارکت تار ایفرصت مناسب  جادیاـ 1

 (919: 9831، و دیگران نورایی) خاص یموضوع ی اطالعات و اسناد درباره یساز انبوهـ 8

: میبر یم انیبه پا ،8پل تامپسون پژوه معروف، یشفاه خیتار انیرا با ب یشفاه خیتار گاهیجا ی درباره سخن

ش را اقلمرو و کند یآنها رخنه م خیو تار یدر زندگ د،یآ یم دیمردم پد انیاست که در م یخیتار یشفاه خیتار»

به عنوان قهرمان  زینشان مردم را ن ونام  یب تیرنه تنها رهبران بزرگ، بلکه اکث یشفاه خیتار .گستراند یدر آنجا م

مختلف را سبب  یها و نسل یطبقات اجتماع انیبرخورد و سپس تفاهم م یشفاه خیتار .دهد یمورد توجه قرار م

 (11: 9831خاتمی، )« ... شود یم

 اهمیت پرداختن به تاریخ شفاهی ایثار و شهادت
های فرهنگ در حال از  های واال و سنت های تاریخی که ظاهراً ارزش بحران ی معتقد است در مطالعه 4ترزال بیکر

 شود اهمیت تاریخ شفاهی بارزتر میبین رفتن هستند و احتمال یافتن اسناد مکتوب دقیق چندان زیاد نیست، 

 .(817ـ811: 9877بیکر، )

اکنون با در نظر گرفتن اهمیت راهبردی فرهنگ ایثار و شهادت در قوام ملی و اسالمی کشورمان از یک طرف 

تاریخ شفاهی ایثار و شهادت دوچندان  پرداختن بههای آینده با این فرهنگ، لزوم  و بیگانگی نسل حاضر و نسل

تحریر درآمده است، اما به لحاظ پژوهشی،  ی های متعددی به رشته زیرا در باب ایثار و شهادت، کتاب شود، می

خود  ی های علمی نیست، هرچند روش پژوهش خاص خود را دارند که در حد و اندازه کامالً منطبق بر گزاره

، به (آن هم بدون تجزیه و تحلیل علمی)بُعدی بوده و تنها از نظر معنوی و تبلیغی  مندند، اما اغلب آنها تک ارزش

به . شود های مربوط به جنگ تحمیلی مشاهده می اند و این امر در اغلب پژوهش موضوع ایثار و شهادت نگریسته

تعبیر علیرضا کمری، در حال حاضر جریان غالب، بلکه یگانه خوانش مسلط بر جنگ، متأثر و منبعث از فضای 

آنچه . های روایی و نقلی است احساسی و عاطفی است که حاصل آن تولید و تکثیر و انباشت گزاره ی باورمندانه

ذیل و پیرامون این جریان گاه با نام پژوهش و تحقیق ـ یا زبان گذرکرده از تبلیغ به تعقل ـ پنداشته و خوانده و 

کمری، )رساند  ی جنگ و جبهه نسبت میشود، اساساً وجه توصیفی دارد و ماهیتاً به جریان تبلیغ نمایانده می

 .(1ـ9: 9810

                                           
3
- Paul Thompson  

4
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 بایدها و نبایدها در تاریخ شفاهی ایثار و شهادت
گیری و رواداری بیش از حد  ، آسان[ی تاریخ شفاهی ویژه در حوزه به]های تاریخی  ترین آفت پژوهش ـ بزرگ9

. گری ناسازگار است با روح پژوهش آسایی خستگی و تن. یاب است برخود و بسنده کردن به منابع زودیاب و آسان

مانی، چهل سال رنج برد تا « سفراالسرار»کوب، ابوریحان بیرونی برای دست یافتن به کتاب  زرین ی به نوشته

علمی و  ی نگارش تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، به شیوه .(97: 9819اسالمی، ) سرانجام به آن دست یافت

بنابراین، در . طلبد ای محکم می نی و آینده باشد، تالشی وافر و ارادهگوی چراهای نسل کنو تحلیلی که پاسخ

گر باید در تمامی مراحل پژوهش خود، صبوری پیشه کند و شتاب  تدوین تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، پژوهش

به زمان الزم توجه کند و ضمن . پژوهش خود دور نگه دارد تا کیفیت تحقیق او حفظ شود ی را از محدوده

ی تاریخ  مجموعه کارهایی که در پروژه. ریزی، وقت اضافی را برای اتفاقات غیرمنتظره، مورد نظر قرار دهد نامهبر

ی قبل از مصاحبه، قرار مالقات  ی انجام تحقیق اولیه، ترتیب دادن جلسه شود، شامل مرحله شفاهی انجام می

برای . همه را با دقت مورد توجه قرار دهد( 971: 9831جان وال و دیگران، )ی اصلی برای انجام مصاحبه  جلسه

قبل از . ، نقشی بسیار اساسی و کلیدی در موفقیت مصاحبه دارد(تحقیق مقدماتی)مثال، آمادگی قبل از مصاحبه 

ها و کسانی که  شونده، مکان ی مصاحبه فعال آغاز شود، باید تا آنجا که ممکن است درباره ی اینکه یک مصاحبه

الزم است با فرد مورد . ای که او در آن زندگی کرده، اطالعات داشته باشد اند و دوره همیت داشتهدر زندگی او ا

دهد  گر امکان می این کار به مصاحبه: برای این کار چند دلیل وجود دارد. نظر تا آنجا که ممکن است آشنا شود

زندگی شخص وقت صرف کرده  ی مطالعه ی که روند وقایع را در مصاحبه دنبال کند؛ با نشان دادن اینکه درباره

شونده  اگر تحقیق مقدماتی انجام نشود، مصاحبه. باشد ی او و تجربیاتش جدی می دهد درباره است، نشان می

گیرد، ضمن اینکه با  کننده چندان ارزشی ندارد و در نتیجه، او را جدی نمی کند این کار برای مصاحبه تصور می

سازی خود و انجام مصاحبه را  کننده مدت زمان الزم جهت آماده شود، مصاحبه تحقیق مقدماتی که انجام می

گر تاریخ شفاهی ایثار و  شوندگان روایت خستگی و ماللت خاطر مصاحبه .(977ـ971 :همان) زند تخمین می

ار شونده دچ مصاحبه در فضایی که مصاحبه. کننده قرار گیرد شهادت، بیش از دیگران باید مورد توجه مصاحبه

شونده را  چه بسا، مصاحبه. خستگی شود یا با یادآوری خاطرات دردآور، افسرده و مضطرب گردد، مصلحت نیست

گر ضمن ایجاد روابط گرم و دوستانه، باید تالش کند مراقبت الزم  بنابراین، مصاحبه. به عدم همکاری ترغیب کند

لجویی، مصاحبه را متوقف و به زمان دیگری موکول گونه موارد، ضمن د را در موارد یادشده انجام دهد و در این

 .کند

اسالمی، )تاریخ را باید ساخت، نه آن را گزارش کرد : دهند که گفته است نسبت می 1«هوشی مینه»ـ به 1

چرا؟ و مورخ : پرسد مورخ مدام می: گوید وی می. داند علل می ی نیز تاریخ را مطالعه 1«ای اچ کار» .(97: 9819

زیرا تاریخ از  .(31: 9831رضوی، )های نو و از موارد تازه سؤال کند متفکر کسی است که راجع به چیزبزرگ و 
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سویی علم گردآوری و ثبت و ضبط دقیق رخدادهای مربوط به حیات اجتماعی انسان در بستر زمان است و از 

کوشش عالمانه و باز  سویی دیگر، تالشی است برای نفوذ به اعماق رفتارهای اجتماعی بشر در گذشته و

نگاری شفاهی نیز  تاریخ .(19: 9830، و دیگران حضرتی)ها و علل و عوامل آنها  هوشمندانه برای فهم ریشه

ای است که اگر متخصصانه با آن برخورد نشود، بعید نیست که از مسیر سودمندی خویش منحرف شود و  حرفه

نگار  تاریخ. خود به آسیب و آفتی برای آن مبدل شود نه تنها کمکی به شناخت و تحلیل تاریخی نکند، بلکه

نگار شفاهی مطرح  پرسشی که تاریخ. معمولی نیست ی کننده و شنونده گر است، اما پرسش شفاهی پرسش

های معمولی و غیرمتخصص خطور  تاریخ به ذهن انسان ی نگرانه سطحی ی کند، با سؤالی که در مطالعه می

شود که پس از طرح آن به یک  نگار فقط در طراحی پرسش خالصه نمی تاریخ ی یفهاما وظ. کند، متفاوت است می

به عبارت بهتر، پس از آنکه پرسیدن به روش علمی صورت گرفت، باید شنیدن . ی معمولی تبدیل شود شنونده

که  ها نگار شفاهی برای هرچه بارور ساختن پاسخ های تاریخ مجموعه فعالیت. نیز به روش علمی صورت گیرد

دهد  های بجایی است که در فرایند پرسش ـ پاسخ انجام می همان تولیدات تاریخ شفاهی هستند، دخالت

ها و چرایی  به همین جهت در نگارش تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، توجه به انگیزه .(84: 9831احمدی، )

این شیوه، ضمن دوری گزیدن از ها، با هدف تجزیه و تحلیل آنها، امری ضروری است، زیرا پرداختن به  رفتار

گونه اطالعات را  ها در این سازد، شباهت تاریخ شفاهی، عقاید و افکار هر فرد را آشکار می ی گزارشی کردن پروژه

های منحصر به فرد و خاطراتی ناب و جذاب در جایگاه  شوندگان با ویژگی کند و هر یک از مصاحبه رفع می

 .گیرند خویش قرار می

. شود عامل انسانی در تاریخ شفاهی یکی از مسائلی است که از نقاط ضعف و قوت آن شمرده میـ دخالت 8

. آوری اطالعات، ناخودآگاه با شخصیت، سلیقه و دیدگاه او درآمیخته شود دخالت انسان که ممکن است جمع

ه ع تأثیر بسزایی داشتتواند در خروجی مناب ، می شونده کننده و مصاحبه دخالت عامل انسانی به عنوان مصاحبه

، اعمال حب و  اندیشی گاهی اوقات، خودمحوری و نگاه مثبت به خود، مصلحت .(877: 9810آبادی،  حسن) باشد

طرفه که عمدتاً بر رعایت منافع فردی و اجتماعی مبتنی است، بر فضای  های یک های شخصی و گزارش بغض

که ما  سازد، در حالی علمی ساقط می ی و پروژه را از درجه افکند شونده، سایه می کننده و مصاحبه ذهنی مصاحبه

اگر چنین باشد، تاریخ نیست، افسانه . موضوعی را نداریم ی در تاریخ حق ساختن چیزی یا اغراق کردن درباره

 تحمیل نماید ها را کشف کند نه اینکه ذهنیات خود را بر واقعیت ها کار مورخ این است که واقعیت. است

هایی  تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، با انسان( گر پژوهش) ی کننده هرچند مصاحبه .(7: 9830، دیگرانو  حضرتی)

جانبه نگریستن و در  های علمی، همه انجام پروژه ی ند، الزمها کند که مصداق فرهنگ ایثار و شهادت مصاحبه می

به همین . تحت تأثیر خویش قرار دهدتواند علمی و مستند بودن را  احتماالتی است که می ی نظر گرفتن همه

شونده توجه کند،  کننده در تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، باید دقیق و موشکافانه به گفتار مصاحبه جهت، مصاحبه

عالوه بر آگاهی کامل از مقطع زمانی مورد مصاحبه و تخصص در موضوع، از پایگاه اجتماعی و طبقاتی کنونی 

مؤمن، )فکری و عقیدتی وی و خصوصیات فردی او آگاهی کامل داشته باشد های  شونده و گرایش مصاحبه



گذارند  زیرا ذهن انسان یک انبار انفعال حقایق نیست، بلکه عوامل مختلف زمانی بر آن تأثیر می .(93: 9834

که خودش توجه نیبدون ا ،ردیگ یکه قرار م یگفتمان یکس در فضا هر ی،از طرف .(877: 9810آبادی،  حسن)

و  یینما بزرگ ی،سانسور که بسا او را به سمت خود کند یم ینیاز آن گفتمان بر او سنگ یا هیسا داشته باشد،

 .(10: 9831شکوری، ) زدیانگ یبرم تیگرفتن واقع  دهیناد اناًیاح

ای به  کننده خود نیز باید منصف باشد، عالیق و اهداف شخصی خود را دخالت ندهد یا به گونه مصاحبه

را در تمام مراحل کار  طرفی علمی خود خود، خو نگیرد که جهات مثبت و منفی را نبیند و نتواند بیتحقیق 

 .(984: 9831طالبی دلیر، ) حفظ نماید

با توجه به اینکه در تاریخ شفاهی . های تاریخ شفاهی، فراموش کردن وقایع در ذهن افراد است ـ یکی از آفت4

شونده در تعریف  ممکن است مصاحبه. موضوع با دقت مورد توجه قرار گیردحافظه محوریت دارد، الزم است این 

واقعه دچار اشتباه شود و تعریف صادقی ارائه ندهد، از آنجا که راویان تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، اغلب سالیان 

کدام به نوعی از اند یا جانبازانی هستند که هر  متمادی در اسارت به سر برده و تحت شکنجه و آزار قرار گرفته

برند، ممکن است در بیان کل یا بخشی از وقایع دچار فراموشی شوند؛ بنابراین،  عوارض ناشی از جنگ رنج می

شونده را طوری هدایت  ای باشد تا بتواند جریان نقل وقایع از سوی مصاحبه دیده و حرفه کننده باید تعلیم مصاحبه

به  .(7: 9810آبادی،  حسن)ش نرسیده به راحتی به یاد آورد طرهاست به خا کند که شخص اتفاقاتی که سال

ها،  بهترین مصاحبه. ای خود فعال سازد های هوشمندانه و حرفه شونده را با پرسش تعبیری دیگر، ذهن مصاحبه

گشایی یک موضوع خاص  های تیزبینانه به گره شود، زیرا سؤال  همواره با کیفیتی سنجیده و مدبرانه انجام می

نماید تا جزئیات را به یاد بیاورد، وقایعی که آشفته و مبهم هستند روشن  کند و راوی را تشویق می میکمک 

 .(9819شوپس، ) کشد کند و تناقضات را به چالش می ربط پیوند برقرار می سازد، بین خاطرات ظاهراً بی می

داشته باشد، به این معنا که به گر تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، باید نگرشی عمیق در مصاحبه  مصاحبهـ 1

ها بر محور زندگی  پرسش و پاسخ. بُعدی نگریستن دوری گزیند ترسیم زوایای مختلف زندگی فرد بپردازد، از تک

ها  ها، وقایع دلپذیر، تصمیمات خردمندانه، ناکامی ها، شکست رزمان، موفقیت خانوادگی، دوستان و همکاران و هم

ای را نباید منتقل کند،  ته باید توجه داشت که مورخ تاریخ شفاهی هر گونه خاطرهالب. و خطاهای انسانی باشد

مخصوصاً در قلمرو تاریخ شفاهی ایثار و . بلکه باید همواره کارکردهای اجتماعی خاطرات مورد توجه قرار گیرد

های آینده  ا به نسلآموزی داشته باشد ر عبرت ی شهادت، خاطرات تازه، بدیع و تأثیرگذار که بیش از همه جنبه

 .منتقل کند

شود، ضمن توجه به استفاده  افراد از منابع اصلی تاریخ شفاهی محسوب می ی شده از آنجا که صدای ضبط ـ1

 ی ، باید در صورت امکان و اجازه(ی تاریخ شفاهی ایثار و شهادت در تهیه)از ابزارهایی که ماندگاری الزم را دارند 

شونده در  و تصویر، هر دو استفاده شود، تا عالوه بر ماندگاری صدا و تصویر مصاحبه شونده، از ضبط صوت مصاحبه

گذاری  های مختلف روانی و عاطفی وی، جهت تأثیر ها و حالت جهت مستند بودن بیشتر پروژه، از زبان اندام

شونده، باید  احبهبرای اطمینان از مستند بودن پروژه و دریافت صحیح از سخنان مص. برداری شود بیشتر، بهره



شونده قرار گیرد تا اگر به ویرایش نیاز باشد، خود وی این  مکتوب حاصل از مصاحبه در اختیار مصاحبه ی نسخه

 . کار را انجام دهد و سپس تأیید و مهر و امضای وی قید گردد

 فرجام سخن
ای خاص از زمان،  است که در برهههایی  تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، روایتی علمی و محققانه از عملکرد انسان

بازگویی این رفتارهای متفاوت در قالب تاریخ شفاهی برای نسلی که . بدیل از رسالت انسان آفریدند هایی بی نقش

تواند به تصویری عینی و تأثیرگذار از چگونه  در آن مقطع زمانی حضور نداشته و از درک آن ناتوان است، می

های فرهنگی دشمن محفوظ  برای زندگی امروز و فردا آماده سازد و در برابر هجمه بودن تبدیل شود تا آنان را

پژوهش به استانداردهای الزم علمی و دوری گزیدن آن از  ی ی آن، مجهز شدن این شیوه نگه دارد و الزمه

ایثار و  گردآوری اطالعات در تاریخ شفاهی. گرداند اعتبار علمی ساقط می ی عواملی است که آن را از درجه

 ی شود، باید در سایه گیرد و نخستین گام در این زمینه محسوب می مصاحبه صورت می ی شهادت که به شیوه

در جریان مصاحبه، . شوندگان متعدد انجام شود مصاحبه ی ناپذیر با پراکندگی گسترده تالشی وافر و خستگی

ای، هوشمند و آشنا به موضوع و  کننده، حرفه مصاحبه. اصول و ضوابط حاکم بر تاریخ شفاهی کامالً رعایت شود

ها  پرسش ی احساسات، عالیق و تعصبات فکری و سیاسی خود را در تهیه. آگاه به زمان و محتوای مصاحبه باشد

ها و افکار کنونی وی  شونده را به خوبی بشناسد، از گرایش تالش کند مصاحبه. ها دخالت ندهد و هدایت پاسخ

شنود دچار  تماعی را که اکنون به آن تعلق دارد، در نظر گیرد تا در برداشت علمی آنچه میآگاهی یابد، گروه اج

شونده را فعال سازد و علت و چرایی رفتارهای  های دقیق و هوشمندانه، ذهن مصاحبه با پرسش. اشتباه نگردد

هدایت شود و به  تاریخ شفاهی ایثار و شهادت در مسیر علمی خود ی خاص هر فرد را جویا شود تا پروژه

خالصه آنکه تاریخ شفاهی ایثار و شهادت، بیش از آنچه به روایت . گویی تبدیل نشود نگاری و افسانه خاطره

ای کیفی و محققانه  مجموعه ی های افراد و تهیه علمی نگریستن به اندیشه ی خاطرات افراد بیندیشد، در اندیشه

، تاریخ شفاهی ایثار و شهادت در صورت داشتن استانداردهای با این اوصاف. شود، باشد از هر آنچه گفته می

 .های کنونی و آینده نقشی مهم داشته باشد مند به نسل این فرهنگ ارزش ی تواند در انتقال عالمانه ذکرشده می
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 .مرکز اسناد

 .ی اول ، شمارهفرهنگ اجتماعیدر « ها بر علوم انسانی تأثیر ارزش»(. 9831)ـ مصباح، مجتبی 

 .84ی  ، سال چهارم، شمارهزمانه ی ماهنامهدر « نزدیک ی گذشته»(. 9834)ـ مؤمن، ابوالفتح 

در « های تاریخ شفاهی چند و چون»(. 9831)آبادی  اصغر سعیدی و ابوالفضل حسن ـ نورایی، مرتضی، علی

 .993ی  ، شمارهغرافیاکتاب ماه تاریخ و جوگو با  گفت

 .امیرکبیر، چاپ ششم: ی محمود تفضلی، تهران ، ترجمهنگاهی به تاریخ جهان (.9813)، جواهر لعل ـ نهرو

، اسناد ی گنجینهنفس،  نیک ی شفیقه ، ترجمه«تاریخ شفاهی ی نامه شیوه»(. 9831)ـ وال، جان و دیگران 

 .14ی  شماره

 


