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حوزه تاریخ شفاهی به تببین راهکارهوای مللووب در تعامو بوینرشوتهای

تاریخ شفاهی و رسانه رادیو میپردازد

واژگان کلیدی :رسانه های شنیداری ،تاریخ شفاهی ،روایت ،مصواحبه،
صدا

مقدمه

شاید در اولین اظهارنظر درباره این سؤال که «تاریخ شفاهی چیسوت » عودهای پاسوخ دهنود

شنیدن خاطرات افرادی که درباره وقایع زندگی خود ستن میگویند تاریخ شوفاهی اسوت
زیرا برای مردم عادی مرزی میان «روایت»« ،خاطره» و «تاریخ شفاهی» وجود ندارد اموا ایون
اظهارنظر صحیح نیست و متتصصان تاریخ میان این دو تفاوت قائلند از نظر تاریخنگواران،
تاریخ شفاهی یکی از روشها و مکاتب مهم ثبت رویدادهای تاریتی در قرن بیسوتم اسوت
که راهی پرفرازونریب را برا ی تثبیت جایگواه خوود بوه عنووان یوک روش آکادمیوک طوی
کرده است و اکنون به طور قاب توجهی مورد استفاده علوم انسوانی قورار مویگیورد تواریخ
شفاهی به عنوان مفهومی مدرن از تاریخ در جستجوی حقیقت است و میخواهود امور واقوع
را نه فقط از طریق اسناد مکتوب بلکه از ورای گفتگو و سؤال و جوواب و تبوادل اندیروه بوا
شاهدان محقق سازد رشد اصلی تاریخ شفاهی در قرن بیستم صوورت گرفوت زیورا در ایون
قرن محققان تاریخ شفاهی به کمک دستگاههای ضبط صوت موفق شدند هوزاران مصواحبة
تاریخ شفاهی را ضبط و در آرشیوها نگهداری کنند در چند دهة اخیر نه فقط روایوتهوای
تاریخ شفاهی به شک مکتوب بلکه به شک صوتی و بوا صودای اصولی مصواحبهشوونده در
اختیار عالقمندان قرار گرفته است توجه به تجربة زیستة شواهدان عینوی و جوذابیت صودای
واقعی و مستند نه فقط به باورپذیر بودن تاریخ شفاهی کمک کرد بلکه عرصوهای را فوراهم
آورد تا راه تاریخ شفاهی به رسانهها نیز گروده شود تلویزیون و رادیو در تهیوه برناموههوای
مستند خود بیرترین بهره را از تاریخ شفاهی بردند اموا گوویی براسواس یوک قوانون نانوشوته
رادیووو بووه واسووله سوونتیتداشووتن بووا ماهیووت صوووتی و کووالممحووور توواریخ شووفاهی ارتبووا
محکمتری با تاریخنگاری شفاهی یافت و از اواسط قورن بیسوتم دههوا ایسوتگاه رادیوویی در
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جهان به تولید برنامههایی پرداختند که ماده اولیه آنها را تاریخ شفاهی ترکی مویداد نفوو
تاریخ شفاهی در برنامهسازی رادیویی حتی به رشتههای دانرگاهی تولید رادیوو تلویزیوون و
کنفرانتهای بینالمللی ،که به طور منظم در کرورهای متتل

برگزار میشوود و آخورین

ملالعات نظری و تولیدات رسانه ای در حووزه مروتری تواریخ شوفاهی و رادیوو را بررسوی
می کند ،نیز گسترش یافت با توجه به این عرصة جدید ملالعاتی ،که کمتر در ایران شناخته
شده است ،این مقاله می کوشد تا مبانی مرتری و ترابهات میان رسانههای شونیداری ماننود
رادیو و محصوالت تاریخ شفاهی را بررسی کند و محققان تاریخ شوفاهی را تروویق نمایود
یافتههایران را از طریق رسانههای شنیداری در دسترس جامعه قرار دهند
ادبیات نظری تحقیق

برای قرنها صدای شاهدان رویدادهای تاریتی در دل تاریخ محو میشد و اتکوا مورخوان
بیرتر بر اسناد مکتوب بود البته رکن اولیه تاریخنگاری پیش از آنکه برر شورو بوه کتابوت
کند بر حافظه انسانی و نق قولهای سینهبهسینه استوار بود که به نوعی سنّت شفاهی برور را
میساختند روایتهای کهن از زندگی جواموع تواریتی بوهوسویله روایوتهوای شوفاهی بوه
نس های بعد منتق میشد ،بهطوریکه انعکاس این روایتهوا را در آثوار مورخوان باسوتانی
چوون هوورودوت و توسویدید نیووز مویتوووان دیود در چووین و شاپون شووواهدی از جمووعآوری
مستندات شفاهیِ تاریتیِ سلسلههوای شواهیِ کهون وجوود دارد در جهوان اسوالم نیوز ثبوت
روایتهای دوران زندگی پیامبر اسالم (ص) منبع اولین کتابهای سیره و حودی

شود و بوا

توجه به اهمیت آن برای حفظ اصالت روایت های شفاهی ضوابط دقیق وضوع گردیود ایون
سنّت شفاهی جوامع برری حتی پیش از قرن نوزدهم در حوزههای متتلفی تأثیرگوذار بوود،
ولی با آنچه بهعنوان روش علمی که امروز ما «تاریخ شفاهی» مینامیم تفواوتهوای اساسوی
داشت روایت شاهدان عینی بوهعنووان بتروی از اسوناد در نوشوتههوای تواریتی از قورن 18
میالدی به کار گرفته شد ،بهطوریکه حتی شتصی مانند ولتر کوه بوا بودبینی بوه سونّتهوای
شفاهی گذشتگان مینگریست خود را بوینیواز از روایوتهوای شوفاهی ندیود و در نگوارش
تاریخ چارلز دوازدهم خود ( )1731به اهمیت شاهدان عینی تأکیود کورد و حتوی از پادشواه
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هلند که خود یکی از راویان و شاهدان عینی مورد مراجعوهاش بوود تأییدیوه کتبوی مبنوی بور
صحت گفتههایش گرفت (تامسون )34 :2000 ،یکی دیگر از حرکتهای مؤثر در استفاده
از روایت شفاهیِ شاهدان وقایع ،در انگلستان و اسکاتلند بهوسیله ساموئ جانسوون و سوورد
الیبانک شک گرفت که برای اولین بار اقدام به طراحی و اجرای یک پروشه وسویع گفتگوو
با طرفین درگیر در شورشهای اسکاتلند علیه انگلیت نمودنود آنهوا دقیقوار بور دروازه یوک
تحول و تغییر بزرگ در ماهیت دانش پژوهی تواریخ ایسوتاده بودنود کوه در دو قورن بعود بوا
انفجار کمّی و کیفی منابع تاریتی اداموه یافوت (تامسوون  )36 : 2000اگرچوه هنووز راهوی
دراز در پیش بود تا این روایتها به عنوان سند معتبر در تاریخنگاری پذیرفته شوند اما توأثیر
دور از هن روایت هوای شوفاهی در آن دوران بور حووزههوای متفواوت بسویار جالوب بوود
دستیافتن به انبوه خاطرات زمینه را برای نگارش نوولهای تاریتی فراهم کورد ستور والتور
اسکات که نویسنده یکی از آثار کلیدی در زمینة ملالعوه تواریتی زبوان و فولکلوور بوود بوا
تکیه بر تاریخ شفاهی و خاطرات پیرمردانوی کوه شواهد عینوی رویودادهای اسوکاتلند بودنود
شرو به نگارش نوولهایی چون آنتی کوئری ،منرینگ و ویورلی کورد (هموانجوا) حتوی
آثار چارلز دیکنز نیز تا اندازهای بر دیدهها و شنیدههای شتصی او و تجربه زیسوتة خوودش
در لندنی که میشناخت استوار بود کمکم در پایان قورن  18مویالدی سرچرومههوای یوک
تاریخ اجتماعی مستق هویدا شد اما هنوز «تاریخ شفاهی» نبود شاید اولوین مصواحبة مودرن
را «سر فردریک اوون» در سال  1790انجام داد که بعد از یک سال سفر به منواطق متتلو
انگلستان و گفتگو با دهها نفر ،اطالعاتی را درباره وضع زندگی فقرا فراهم آورد بوهتودریج
روزنامهها هم به میدان آمدند و به مصاحبه هوای تواریخ شوفاهی عالقوه نروان دادنود و بورای
تحقیق در موضوعات اجتماعی مانند سلح دستمزد و شورایط زنودگی کوارگران شورو بوه
مصاحبه با ملّلعان و شاهدان و سنت تجزیه و تحلی اطالعات آنها کردند «هنری مویهیوو»
در روزنامه «مورنینگ کرونیک » بعود از شویو وبوا در سوال  1849در انگلسوتان شورو بوه
مصاحبه با خانواده های طبقه کارگر کرد و دستیارِ تندنویسی را برای ثبت ایون گفتگوهوا بوه
خدمت گرفت تا گفتگوها را عینار ثبت کنود مقواالت او را بازتواب واقعوی عصور ویکتوریوا
میدانند اما تا سالها بعد دیگر کسی نتوانست اینگونوه اطالعوات دقیقوی بورای روزناموههوا
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جمعآوری کند و راه او را ادامه دهد (تامسون  )46: 2000این حرکتهوای پراکنوده بورای
استفاده از منابع شفاهی در ملالعات تاریتی اجتماعی با رواج جنبش سوسیالیستی در اواخور
قرن نوزدهم انسجام بیروتری گرفوت و در چنود حووزه جغرافیوایی از انگلسوتان توا آلموان و
استرالیا مصاحبه های تاریخ شفاهی با طبقات متتل

مردم را وارد حوزه تاریخنگاری کورد

در فرانسه «میرله» برای نگوارش تواریخ انقوالب فرانسوه خوود را ناچوار بوه اسوتفاده از اسوناد
شفاهی دید ،هرچند که جامعة علمی فرانسه این گرایش او را کمتر میپسندید در آمریکوا
جنگهای داخلی موجب جلب توجه روزنامه نگواران بوه مصواحبه بوا شواهدان عینوی شود و
هنگامیکه در سال  1890دفتر »قومشناسی ایاالت متحده آمریکا« مسئولیت تهیه نستههوایی
از سرودها و داستانهای ملی آمریکا را برعهده گرفت و تربیت پژوهروگران عالقوهمنود بوه
تاریخ شفاهی و اعزام آنها به مناطق متتل

را در دستور کار خوود قورار داد ،پوت از آن توا

جنگ جهانی دوم حرکت برای اجرای طرح های تاریخ شفاهی آهسته بود اما جنگ و لزوم
جمعآوری اطالعات موجب شد رئیتجمهوور آمریکوا روزولوت دسوتور گوردآوری کلیوه
یادداشتها و خاطرات سربازان را بدهد فعالیت واحدهایی که مأمور نگارش کتابهایی بوا
عنوان «نیروهای آمریکایی در میان سایر مل » بودند موجب تولید هزاران مصاحبه شود ولوی
این مصاحبهها شک منظم تاریخ شفاهی را نداشوت سورانجام اصولالح «تواریخ شوفاهی» از

دهه  1940به طور وسیع بهکار گرفته شد و با تأسیس اولین آرشیو واقعی تاریخ شففاهی

در  1948بهوسیله «االن نونیس» در دانشگاه کلمبیا تالش جدی برای انعکاس نقف

افراد مختلف در عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی آغاز شد و به تدریج در دیگر

دانشگاه ها چون برکلی و نیز کتابخانفه تفرومن گرفترش یافف

از آن پوت ،توسوعه

روزافزون تاریخ شفاهی در قرن بیستم به خارجشدن تاریخنگاری از محودوده اموور سیاسوی
کمک کرد تاریخ شفاهی در قرن بیستم رشودی انفجواری در ثبوت رویودادهای مورتبط بوا
افراد به ظاهر عادی اما مؤثر در جامعه ایجاد کرد تاریخ شفاهی اموروزه آنقودر جزئوینگور
شده است که حتی به تاریخ خانوادگی نیز توجه میکند زیرا عقیده دارد تواریخ خوانوادگی
به شک ویژه میتواند به یک فرد حت قوی طول عمری فراتر از عمرِ محدود یک شوت
را بدهد و تعلق خاطر او به جامعهاش را تردید کند اینجاسوت کوه جزئویتورین اسوناد هوم
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میتوانند در شک گیری تاریخ کوالن اجتمواعی نقوشآفرینوی کننود ایون تغییور در تمرکوز
توواریخنگوواری موجووب گرووودهشوودن حوووزههووای مهووم تحقیقووی نیووز شووده اسووت (تامسووون،
)10:2000
اما آنچه بر این موارد باید افزود آن است که برای استفاده از تاریخ شفاهی مویتووان در
همین مرحله متوق

شد و براساس سنّت رایج ،متن مصاحبهها و یافتهها را به شک مکتووب

چاپ کرد و یا آنکه مصاحبه هوای تواریخ شوفاهی را در شوک جدیود رسوانهایشود آن از
رادیو و تلویزیون پتش نمود در یک نگاه میتوان فارغ از موضو و هدف پوژوهش ،سوه
رکوون اصوولی را در مراحوو تولیوود توواریخ شووفاهی مووؤثر دانسووت :سووؤال  /مصوواحبهگوور /
مصاحبه شونده که هر سه آنها به واسله یک رویداد تاریتی یا روایت تاریتی بوه یکودیگر
متص میشوند
در این مقاله با بررسی نمونههای مستند تواریخ شوفاهیِ رادیوویی دریوافتیم کوه مویتووان
شباهتهایی را میان عناصور تولیود آنهوا و تواریخ شوفاهی بوه شوک رایوج (مکتووبنموودن
روایتهای تاریتی) بیان کرد ،هرچند که تفاوتهای قابو توجوه نیوز میوان ایون دو وجوود
دارد تاریخنگارانِ عالقه مند به تاریخ شفاهی به دو رسوانه کالموی و نوشوتاری بورای انتقوال
نتایج کارِ خود به متاطب نیازمندند اگر بتواهیم ابتودا تعریفوی از رسوانه ارائوه دهویم بایود
بگوووییم رسووانه ابووزار برقووراری ارتبووا و حام و پیووام اسووت وظووای

اصوولی رسووانههووا را

اطال رسانی ،آموزش ،سرگرمی و ایجاد همبستگی در جامعوه و انتقوال میوراج اجتمواعی و
فرهنگی از نسلی به نس دیگر دانستهاند هریک از رسانههای تصویری ،مکتوب و شنیداری
در زمووانهووای متتلو

امکووان روایووت توواریخ و پیووام توواریتی را در جوامووع انسووانی فووراهم

آوردهاند حال اگر این پیام که در رسانهای صوتی یا تصویری منتق میشود حاوی شرحی
از زمان گذشته به زمان حال باشد رسانه به ابزاری برای روایت تاریخ تبدی میشود و نقش
ابزار انتقال پیام تاریتی را ایفا میکند و با متاطب جدید ارتبا برقرار مینماید در جواموع
برری ،تاریخ با استفاده از ابزارهوای ارتبواطی یوا رسوانههوای متتلو

چوون صودای انسوان،

تصووویر و الفبووا ثبووت و منتقو شووده اسووت امووا در قوورن بیسووتم پووت از اختوورا رسووانههووای
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الکترونیکی بهخصوص رادیو ،که مبتنی بر صدا بوود ،انقالبوی بوزرگ در زمینوه انتقوال پیوام
بهوجود آمد که در انتقال میراج تاریتی نیز کاربرد داشت
در میان رسانهها ،رادیو شناختهشدهتورین رسوانة شونیداری اسوت رسوانهای کوه تنهوا راه
ارتباطی آن با متاطب از طریق گوش و حت شنوایی انسان میباشد البته چند سوالی اسوت
«پادکستها  »podcastکه انوا فای های کوتاه صوتی هستند و در اینترنوت بوه عالقمنودان
ارائه میشوند(استوارت  )18-17 :1390نیز به جرگه رسانههای شنیداری پیوسته است اموا از
آن جا که پاد کست خود فرزند رادیو و زاییده تحوالت فنی و اجتماعی مرتبط بوا رادیوو در
یک دهة اخیر است ،این مقاله تأکید خاص خود را بر رادیو قرار میدهد از میوان عناصوری
که برای ساخت برنامههای رادیویی بهکار مویرود و بوا عنصور تولیودی اثور تواریخ شوفاهی
شباهت دارد می توان به صدا ،گفتگوو (مصواحبه) ،روایوت و تتیو یوا تصویرسوازی هنوی
اشاره کرد که از مفاهیم اصلی این تحقیق هستند
روش تحقیق

این تحقیق توصیفی و کیفی بوده و به شیوه ملالعوه اسونادی و ملالعوه مووردی ،برناموههوای
مستند تاریخ شفاهی را انتتاب و بررسی کرده است شایان کر اسوت کوه ملالعوه مووردی
روشی است که از منوابع اطالعواتی هرچوه بیروتر بورای بررسوی نظواممنود افوراد ،گوروههوا،

سازمانها یا پدیدهها استفاده میکند در این تحقیق نمونههایی از برناموههوای مسوتند تواریخ
شفاهی در دو شبکه رادیویی  BBC 4, NPRبه عنوان محصوالت شونیداری موورد تأکیود و
ملالعه قرار گرفته است
مفاهیم اصلی تحقیق
الف  /صدا

انسان ها در اولین تجارب درون رحم مادر با شنیدن صدای ضربان قلوب موادر بوا صووت (و
ریتم) آشنا میشوند (والتر مارچ  )1: 2005صداها به طور طبیعی در محیط وجود داشوتهانود
و شکلی از معنا را که در دنیای واقعی وجود دارد منتق میکنند اصوات در رادیوو معنوا را
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میسازند همان طور که صدای چرخیودن کلیود در قفو معنوای بواز شودن در را مویرسواند
(کرایس  )70 :1385از آنجا که رادیوو رسوانهای شونیداری اسوت ،یعنوی پیوام خوود را بوه
کمک عناصر صوتی مانند کالم انسوان و موسویقی و افکوت و حتوی سوکوت (فقودان صودا)
تولید میکند ،متاطب باید آن را بهوسیله حت شنوایی خود دریافوت ،رمزگروایی و دری
کند
آنچه رادیو را از دیگر رسانهها متمایز میکند غلبه ارتبا کالمی بر دیگر اشکال ارتبا
انسانی میان گوینده و شنوند پیوام اسوت کوه بوه اشوکال متعودد «مونولووگ» یعنوی مجوری
خواننده متن و گویند خبرو بازیگران نموایش رادیوویی و شعرسورایی و خوانودن کتوابهوای
صوتی و یا به صورت «دیالوگ» مانند مصاحبههای خبری و گفتگوهای صمیمانه با متاطبان
و یا گفتگو با مراهیر و کارشناسان تولید میشود این تنو و نیز آنچه در کارِ رادیوو تنالیتوه
صدا و ریتم و آهنگ و حالت و طنین نامیده میشود و در مجموو بافوت صودای گوینوده را
میسازد بر متاطب تأثیر میگوذارد در رادیوو پیوامهوای بوه طوور غالوب از گفتوار تروکی
می شوند و گفتار همانند نوشته تنها حاوی کلمات نیست بلکه همیروه شوام کلمواتی اسوت
که در قالب صداها بیان میشوند (کرایس  )7 :1385کلمات در واقع عالیموی هسوتند کوه
شباهتی به آنچه گفته می شوود ندارنود ولوی ویژگوی نموادین دارنود و هموین نموادین بوودن
آنهاست که یکی از ویژگیهای جذاب رادیو را میسازد ،زیرا کلموه بوه عنووان یوک نمواد
نمی تواند شیئی را نران دهد و متاطب باید آن را در هن خود تصویر یا تتی کند( همان:
)66
در رادیو «صدا» خود «متن» است ،فارغ از موضوعی که درباره آن صحبت میکند و یوا
فرمی که برنامه به آن شک ساخته شده است «پورتلی» در چهاردهمین کنفرانت بینالمللی
تاریخ شفاهی در سیدنی ،که در سال  2006میالدی برگزار شد ،ابراز داشت که اگرچه ایون
رونوشتهای مصاحبه تاریخ شفاهی هستند که منترر میشوند اما در موورد مصواحبة تواریخ
شفاهی ،صدا متن است (پورتلی بوه نقو از موک هیوو  )3 : 2010قودرت شوفاهیبوودن در
تاریخ شفاهی منحصربهفرد و یکتاست روایت تاریخ با اسوتفاده از صودای انسوان بوه عنووان
رسانه انتقال پیام ،وجه بارز تاریخ شفاهی است با این حال یک آسیب همیره ایون جوذابیت
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و تأثیرگذاری تاریخ شفاهی را تهدید کرده است و آن متکیبوودن تواریخ شوفاهی بوه موتن
چاپی است ،یعنی از ابتدا مصاحبة تاریخ شفاهی با این هدف انجام میشوود کوه بوه صوورت
مکتوب عرضه شود شاید این کتابها قاب دسترستر باشند اموا ایون موتن پدیودهای کوامالر
متفاوت با صدای واقعی انسانی است متن چاپی فاقد توانایی نراندادن رنگ ،تونالیته ،ریتم
و سکوت های معنادار است که در مجمو یک بینوامتن را بورای موتن اصولی کوه صداسوت
میسازند هیچ متنی نمیتواند صدای دو انسان را دربر بگیرد زیورا نوشوته و صودا ماهیتوار دو
رسانه متفاوت هستند «کیفیت یک صدای خاص که درونش توأثیر جونت ،منروأ فرهنگوی،
تحصیالت ،سبک زندگی ،روانشناسی ،الگوهای کالمی خاص ،اطوار و اخوال شتصوی،
واشگان ،بلندی صدا ،سرعت ،عادات یک فرد را منتقو مویکنود یوک  vocal printبسویار
متمایز خلق میکند و مانند اثرِ انگرت فورد منحصوربهفورد اسوت بنوابراین بوا توجوه بوه ایون
ویژگیهای خاص صداست که میتوان پیرنهاد کرد بورای حفوظ ایون توأثیر شوگرف بهتور
است تاریخ شفاهی از طریق رسانههای شنیداری و همجنت خوود ماننود رادیوو در دسوترس
عموم قرار گیرد و احساس ناب مستور در کالم انسانی به صفحات کاغذی کتابهوا سونرده
نرود
ی تواریخ شوفاهی در خوود قووت و
در نگاهی دیگر می توان گفوت یوک مصواحبه صووت ِ
ضع هایی دارد؛ مثالر زمان زیادی برای شنیدن در مقایسه با خواندن و نوشتن الزم است (و
البته خوب شنیدن مهارتی خاص است) مصاحبه با شاهدان بایود مجوددار بوه شوک مکتووب
پیاده شود باید توجه داشت که همیره اولین برداشوت بهتورین اسوت زیورا شوهادت شوفاهی
(همراه با مک ها ،نفتها ،احساسات ،تأمالت و ) هرگز به شک اولیه تکورار نمویشوود و
تردیدی نیست محبوس کردن کالم شفاهی و احساس جواری در مصواحبه در موتن مکتووب
بعضی از کیفیتها را از بین میبرد
امروزه در بسیاری از موارد ضبط صدا ،ثبت رویداد تواریتی را در زموان وقوو ممکون
ساخته است ،درحالیکه برای نوشتن باید از زمان وقو فاصله گرفت (حتوی مویتووان ایون
فاصله زمانی را در انعکاس خبری در رادیو با چاپ همان خبر در روزنامهها مقایسه کرد)
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ب /مصاحبه

مصاحبه یکی از وجوه ترابه برناموه سوازی در رادیوو و مراحو تولیود تواریخ شوفاهی اسوت
مصاحبه رادیویی که براساس سؤال و جواب استوار است معموالر بوا هودف بوهدسوتآوردن
اطالعات بیرتر درباره موضوعی سیاسی ،اجتمواعی ،فرهنگوی یوا اقتصوادی انجوام مویشوود
هدف از طرح سؤاالت که با شیوههای متتل

بیان میشوند روشنکردن جنبههای متتل

یک موضو برای متاطبان اسوت در آمووزشهوایی کوه بوه مصواحبهگوران رادیوویی داده
میشود آنهوا فراموی گیرنود کوه دربواره یوک موضوو خواص چگونوه و بوا چوه معیارهوایی
پاسخدهندگان را برگزینند چگونه با آنها یک ارتبا انسوانی برقورار کننود چوه سوؤاالتی
طرح کنند و چگونه در زمانی محودود بیروترین اطالعوات را از طریوق سوؤاالت هدفمنود و
شفاف دریافت کنند چگونه اجازه ندهند مصاحبهشونده از بیان واقعیت طفره برود و بتوانند
کلیه مراح این گفتگو را تا حصول نتیجه مللوب کنترل کننود مصواحبهگور رادیوویی هوم
باید شنوندهای فعال و هم پرسرگری دقیق باشد او کمتر سوتن مویگویود و بیروتر گووش
میدهد ،همان نکتهای کوه بارهوا بوه مصواحبهگوران تواریخ شوفاهی نیوز یوادآوری مویشوود
سؤالهایش برای مچگیری یا تحقیر مصاحبهشونده نیسوت بلکوه فقوط مویخواهود جزئیوات
بیرووتری دربوواره یووک موضووو را دریابوود و از طریووق رادیووو بووه متاطبووان منتق و کنوود در
آموزشهای رادیویی اهداف مصاحبه به طور کلی به چند دسته تقسیم شده است:
 جمعآوری اطالعات درباره یک موضو (از کارشناسان و شاهدان)
 تفسیر و ترریح موضوعات (اعالم موضع مردم یا مسئوالن و ارائه اطالعات بیرتر)
 پاستگویی (توضیح خواستن از کسی در قبال اعمالش)
 عاطفی و احساسی (تالش برای دری احساسوات و حواالت درونوی فورد) (جیموز
بیمن )15:1383
مصاحبه با هر هدفی صورت گیورد نقوش مصواحبهکننوده در حوت اعتمواد بترویدن بوه
مصاحبهشونده برای دادن پاسخهای مناسب و نیز به شنوندگان بورای بواور کوردن اطالعواتی
کووه در مصوواحبه ملوورح شووده بسوویار مهووم اسووت مصوواحبة توواریخ شووفاهی در تقسوویمبنوودی
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مصاحبهها بر اساس اهداف در نو اول قورار مویگیورد در تواریخ شوفاهی هوم ماننود یوک
مصاحبه رادیوییْ کنترل در دست کسی است که سؤال میکند اگرچه به نظر میرسد راوی
داستان (شاهد یا مصاحبهشونده) است که میتواند درباره هرچه میخواهود سوتن بگویود و
یا درباره بتری از رویدادها سکوت کند اما هدایتگر واقعی جلسات مصواحبهکننوده اسوت،
زیرا می داند باید چه سؤاالتی ملرح کند و باید ترتی

دهد صحت ملالب گفتوهشوده توا

چه اندازه است بنابراین مصاحبه تاریخ شفاهی آزادسازی صداهای بیهدف و داسوتانهوای
فراموششده در دل تاریخ نیست بلکه مصاحبهکننده میکوشود روایتوی قابو قبوول از یوک
رویداد تاریتی به دست آورد در فرایند مصواحبه بوا طورح سوؤاالت هدفمنود یوک روایوت
منسجم و مرتبط با بقیه اسناد تاریتی خلق میشود
در بح

زمان و مکان مصاحبه ،تاریخ شفاهی آزادی بیرتری در مقایسوه بوا رادیوو دارد

درحالیکوه در مصواحبه رادیوویی کوتواهبوودن زموان و خواصبوودن محو مصواحبه ،یعنوی
استودیو ،ممکن است موجب استرس مصاحبهشونده شود و او تمرکز الزم بورای گفتگوو را
از دست بدهد (در این مورد یک استثنا رادیویی وجود دارد و آن مصواحبههوایی اسوت کوه
در رادیو برای تولید مستندهای تاریخ شفاهی صورت میگیرد و ممکن است مانند مصواحبه
محققان تاریخ شفاهی دهها ساعت طول بکرد و در محلی خارج از استودیو ضبط شود ایون
صداها بعدار در ترکیب با موسیقی و افکت به شک مستند برای متاطبان پتش میشود )
چه در مصاحبه تاریخ شوفاهی و چوه در یوک مصواحبه رادیوویی «سوؤال» کلیود طالیوی
موفقیت است «پ تامسون» استاد تاریخ اجتماعی دانرگاه اسکت در کتاب ارزشومند خوود
«صدای گذشته» فهرستی طوالنی از انوا سؤاالتی که می تواند به طور عام راهگروای یوک
مصاحبه تاریخ شفاهی باشود ارائوه کورده اسوت (تامسوون  )310 : 2000در مصواحبه تواریخ
شفاهی از آن جا که یک برش زمانی از یک زندگی توسط شتصی که آن را زیسوته اسوت
با تکیه بر حافظهاش زنده میشود« ،حتِ» قوی در فضوای مصواحبه بورای مصواحبهشوونده و
مصاحبه کننده پدید میآید پورتلی بر وجود ایون حوتّ در مصواحبة تواریخ شوفاهی تأکیود
دارد و در تفسیر این کلمه می گوید اگر شما به عنوان مصاحبهکننده شناخت و درکتان بعود
از مصاحبه تغییر نکند زمانتان را تل

کردهاید این اثر دوسویه مصواحبه توسوط پوورتلی در
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کنفرانت عمومی ملبورن اینگونوه کور شود« :مصواحبه هور دو طورف را بوه جلوو حرکوت
میدهد ،با گفتن ماجرای زندگیتان برای یک بیگانه بیرتر خودتان را میشناسوید (پوورتلی
 ،)2009با این حال مصاحبهکننده باید کامالر آگاه باشد چه زمانی باید گفتگو را پایوان دهود
خواه به این دلی که مصاحبهشونده دیگر حرف خاصی برای گفوتن نودارد و خوواه بوه ایون
دلی که مصاحبهشونده تحت توأثیر فووران ناگهوانی احساسوات ناخوشوایند تمرکوز خوود را
برای بیان اطالعات دقیق و صوحی ح از دسوت داده اسوت حتوی گواه ممکون اسوت اخوتالف
عقیده راوی تاریخ شفاهی با مصاحبهکننده به بروز تنش و تیرهشودن فضوای مصواحبه منجور
شووود» (پووورتلی  )12: 1997در مصوواحبه رادیووویی هووم مصوواحبهگوور بووا اعووالم قبلووی بووه
مصاحبهشونده گفتگو را خاتمه میدهد
درهرحال نباید فراموش کرد که مصاحبه در دو شک رادیویی و تاریخ شفاهی آن کوار
دشووواری اسووت و موویتوانوود در موووارد خوواص تبعووات حقوووقی و قضووایی بوورای شوواهدان و
مصاحبهشوندگان و مصاحبه کنندگان داشته باشد ،به همین دلی هر دو نو مصاحبه نیازمنود
اصول اخالقی برای حفظ اعتماد و نیز دستاوردهای فردی و اجتماعی آن است ایون اصوول
با تفاوتهای اندکی در همة کرورها رعایت میشود (مک هیو )98-102 :2010
در پایان این بتش باید به تفواوتهوای اساسوی در مصواحبه رادیوویی و تواریخ شوفاهی
اشاره کرد و آن تفاوتهای فنی در استفاده از ابزارهای ضبط صدا و معیارهای کیفوی ضوبط
و پتش صدا و نقش مت وقفههای صوتی یا سکوت و شیوههای تودوین صودا در مصواحبه
است مصاحبه گران رادیوویی بورای حفوظ کیفیوت صودا و محودودیت زموانی از ابزارهوای
پیررفتهتر در مقایسه با مصاحبهگران تواریخ شوفاهی اسوتفاده مویکننود همچنوین آنهوا بایود
استانداردهای کیفی ملی و بینالمللی را برای پتش صداهوا رعایوت کننود (صوداهای موبهم
خش دار و

قاب پتش نیستند) سکوت که در یک مصاحبه تاریخ شوفاهی ممکون اسوت

بارها و به مدت زمان طوالنی ایجاد شوود حتوی اگور بوا ِر معنوایی خاصوی ناشوی از تفکور یوا
درنگ و تأس
آزاردهنده باشد

مصاحبهشونده داشته باشد به دلیو ماهیوت رادیوو در ایون رسوانه مویتوانود
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ج  /روای گری

در تاریخ شفاهی و رادیو ظرفیت باالیی برای روایتگری وجود دارد نتست بایود بوه ایون
سؤال پاسخ داد که روایت چیست مایک توالن در تعریفی از روایت موینویسود« :روایوت

توالی غیرتصادفی رخدادهای زنجیرهمانند است ،رخداد وضعیت مفروضوی را پویش فور
میگیرد که چیزی باع

تغییور در آن وضوعیت پویشبینوی شوده اسوت تووالی غیرتصوادفی

حاکی از ارتبا هدفمند رخدادهاست»(توالن )21 :1383
بر این اساس او شش ویژگی را برای روایتها ارائه میدهود 1 :برسواخته شودن روایوت
 2هر روایتی دارای وجوه و میزان خاصوی از برسواختگی اسوت  3بیروتر روایوتهوا دارای
خط سیر هستند  4روایت دارای گوینده است  5تغییر وضعیت یا جابهجوایی گروتار دارد
 6روایت مستلزم یادآوری رخدادهایی است که از نظر زمانی و مکانی از دسوترس گوینوده
و متاطبش دور است (همان )3:
دیوید هرمن نیز روایت را اینگونه تعری

میکند« :روایت داستانی است کوه بوه جوای

شرح اوضا و یا امور کلی و انتزاعی ماجراهایی را نق مویکنود کوه در شورایط خواص بور
کسانی معین گذشته و به پیامدهای مرتصی انجامیده است»(هرمن )24 : 1393
حال اگر روایت را عم تولید داستان بدانیم باید مرت

کنیم که «چه کسوی» روایوت

میکند و «چگونه» این کار را انجام میدهد آدام و زرواز به تأسی از بالزای به سه دسوته
شتصیت در داستان اشاره میکنند 1 :شتصویتهوای بوازیگر  2راوی  3نویسونده (آدام و
زرواز  )100 : 1385روایت به کمک نرانههای زبانی ،صوتی و تصویری قاب ارائوه اسوت
برای مثال اکثر مورخان شویوه روایوت مکتووب و اسوتفاده از نروانههوای تصوویری (الفبوا) و
نگارش را برای ارتبا با متاطبان برگزیدهاند
اما اگر از منظر تاریتی برای ورود به بح

تاریخ شفاهی بتواهیم دقیقتر به روایت نظر

کنیم باید بگوییم که روایت شناختهشدهتورین شوک تواریخ اسوت (اسوتنفورد )102 :1999
آسابرگر میگوید« :روایتها به وضوح برای ما اهمیت فراوان دارند ،آنها هم روشوی بورای
فراگیری پیرامون جهان هستند و هم راهی را در اختیارمان میگذارند که آنچه آموختوهایوم
را بوه دیگووران منتقو کنویم» (آسووابرگر  )18: 1380ایوون ویژگووی دیگوری اسووت کووه نقلووه
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مرتری روایت و تاریخ به شمار میرود روایت بازسازی یا بیانگری رشوتهای از رویودادها
به یاری نرانههاست که در آن رویدادها به گونهای با معنا در مسیری زمانمند و بنا بوه منلوق
علّی به هم پیوسته است (احمدی  )141 :1387در واقع بیان داستان و روایت هماننود تواریخ
نیازمند یک طرحِ اصلیِ شالوده یا پیرنگ است که به بیوان نظواممنود کونشهوا منجور شوود
براین اساس است که به نق از پ ریکور فیلسوف فرانسوی داستان تتیلوی و تواریخ از نظور
ساختار روایی به طبقهای واحد تعلق دارند(ریکور )267: 1383
بسیاری از برنامههای رادیویی به خصوص گونههای نمایری و مستند آن صوورت بیوانیِ
روایتی دارند با تکیه بر تعری

توالن آنها دارای خط سیرِ داستانی هستند :از موقعیتی آغواز

میشوند و به موقعیتی دیگر ختم میشوند عم روایت در رادیو با کمک نرانههای صوتی
و به گونههای متتل

کالمی ،موسیقایی و نمایروی در نظوام روایوی گفتواری شوک ماننود

دیالوگ و گفتگو میان شتصیتها و یا مونولوگ و همچنوین راوی صوورت مویگیورد در
تاریخ شفاهی هم مصاحبهشونده روایت گور اسوت و زنودگی خوود یوا رویودادی را روایوت
میکند با کمک حافظه خود ابتدا رویدادها را در هن خود بازسازی مویکنود و سونت بوه
کمک کلمات بیان میکند بدیهی است این رویدادها باید از یک توالی منلقوی برخووردار
باشند در غیر این صورت به کار مورخِ تاریخ شفاهی برای تحلی نهایی نمیآیند
د  /تخیل و تصویرسازی ذهنی
برای تتی تعاری

متعدد قائ شودهانود گریگووری کووری «تتیو » یوا  Imaginationرا

فرایند جریانیافتن حالتهای هنی میداند که اکثرار با انگیزش صورت میگیرد ایون منبوع
ال در رموان و داسوتان
انگیزشی میتواند از طریق حواس پنج گانوه آدموی دریافوت شوود؛ موث ر
کلماتی که با چرم میبینیم این محری حسی را برای تتی بهدست میدهنود و شونیدن در
رادیو محریهای صوتی تتی است تصور کردن یا تتی کردن همیره خودبهخود عملوی
آگاهانه و عمدی نیست ولی اهداف مهمی چون اهداف شناختی و گوردآوری اطالعوات را
انجام میدهد( کوری  )82: 1388تتی پروری در رسانههای شونیداری بسویار قووی اسوت
انسان در نبود تصویر و متن براساس توصیفات انجوام شوده بورای خوود یوک تصوویر هنوی
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می سازد و حتی بتری از جزئیات را به آن میافزاید دامنوه تتیو بویپایوان اسوت بنوابراین
حتی صحنههای غیرممکن نیز در هن بازسازی می شود این تتی بسویار فوردی ،درونوی و
اختصاصی است و به تعداد شنوندگان تصوویرهای مسوتق وجوود دارد ،درحوالیکوه دامنوه
تصویرسازی در رسانه های تصویری محدود است در متون نوشتاری نیز کلمات مویتواننود
به تصویرسازی کمک کنند اما دامنه تتی را محدود به همان کلمات میکنند درحوالیکوه
در رسانه های شنیداری همه چیز باید تتی شوود و تصوویر هنوی لحظوهبوهلحظوه هموراه بوا
شنیدن اصوات در همان لحظه ساخته میشود آنچه اتفا میافتد وصفی اسوت از آنچوه در
حال تکوین است و انتهای آن مانند آخرین صفحه یک کتاب مرت

نیست شنیدن یوک

مصاحبة تاریخ شفاهی نیز مستلزم درجهای از تتی و تصویرسوازی هنوی راوی و متاطوب
است مصاحبهشونده باید افراد و مکانهایی را که دیگران ندیدهاند در هن خود بازآفرینی
و به کمک کلمات توصی

کند و متاطب نیز پت از شونیدن کلموات آنهوا را رمزگروایی

کند و در هن تصویرسازی نماید اگر متاطوب روایوت راوی تواریخ شوفاهی را برونود بوا
استفاده از بینامتن صدای راوی دقیقار مانند زمانی که از رادیو چیزی میشنود ،با منظمسوازی
و تکمی رخدادها ،تصویرهای درونی برای خود میسازد
اگر متاطب «متن مکتوب» مصاحبة تاریخ شفاهی و روایت بازنویسیشود شواهد آن را
«بتواند» بینامتنهای صدای راوی از بین میرود و تصویرسازی هنوی او بوه دامنوه کلموات
محدود میشود
نتیجهگیری

آنچه تاریخ شفاهی را از دیگر گونوههوای تواریخنگواری متموایز مویکنود دقیقوار بوه ماهیوت

شفاهیبودن و استفاده از صدای انسان در روایت واقعیتهای تاریتی بازمیگردد موداری
تاریخ شفاهی خود را به صورت صوتی نمودار میکنند اگرچه به نظر میآیود کوه رادیوو و
تاریخ ش فاهی بوه دو حووزه ملالعواتی متتلو

تعلوق دارنود و اهدافروان متفواوت اسوت اموا

نرانههایی در عناصر ترکی دهنده و پیامرسان ،شیوههای روایوی آنهوا بورای روایوت تواریخ
وجود دارد که میتواند به فعاالن در هر دو حوزه برای آزمودن تجربوههوای جدیود کموک
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کند رادیو رسانهای مناسوب بورا ی انتقوال دسوتاوردهای محققوان تواریخ شوفاهی اسوت کوه
امکانات هنری و ساختاری بدیعی در اختیار دارد و مویتوانود بوه انتروار سوریع منوابع تواریخ
شفاهی به شکلی جذابتر از شک مکتوب آن اقدام کند زیورا بوا تکیوه بور ماهیوت کالموی
تاریخ شفاهی ،این آثار هنگام شنیدن تأثیرگذارتر از زمان خوانودن اسوت انتقوال اطالعوات
تاریتی بهدستآمده از طریق مصاحبههای تاریخ شوفاهی در رادیوو بوه متاطبوان مویتوانود
موجب تغییر نگرش آرشیوی و اسنادی دانستن تاریخ شوفاهی شوود و آن را بیروتر بوه میوان
مردم بیاورد تاریخ شفاهی که صوداهایی برآموده از دل تواریخ را ضوبط مویکنود در قالوب
رسانههای شنیداری زنده میشود امروزه در کرورهای پیررفته راههوای سواده و کومهزینوه
برای انترار صداهای واقعی روایوت گوران تواریخ چوون تولیود پادکسوت و مسوتند رادیوویی
وجود دارد که متاطبان آنها بسیار بیرتر از خواننودگان کتوابهوای تواریخ شوفاهی هسوتند
هیچ متن چاپی ،حاشیه و توضیحی جایگزین بینامتن صودای واقعوی انسوان نمویشوود بورای
دری بهتر روایت های تواریخ شوفاهی صودای واقعوی را منترور کنویم نوه موتن پیوادهشوده و
ویرایششود مصواحبههوا را تجربوه هوای موفوق در انگلسوتان ،آمریکوا ،اسوترالیا و بورای
مصاحبه با دهها هزار نفر در قالب تاریخ شفاهی و سنت پتش آن از رسانههوای شونیداری و
نمونههای تولیدشده در  NPR ،BBC4که در پیوند تاریخ شفاهی با جامعه بسیار موفق عم
کردهاند تنها بتری از ظرفیتهای موجود رسانهای پیشِ روی محققان تاریخ شفاهی است
منابع و مآخذ
 آدام ،شان میرو و فرانسوووا زرواز ( )1385تحلیففل انففواس داسففتان ترجمووه آ یوون
حسینزاده و کتایون شهرزاد تهران :نرر قلره
 آسابرگر ،ارتوور ( )1380روای

در فرهنگ عامیانه رسانه و زنفدگی روزمفره

ترجمه محمدرضا لیراوی تهران :سروش
 احمدی ،بابک ( )1387رساله تاریخ؛ جرتاری در هرمنوتیک تاریخ تهران :نرور
مرکز
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 استوارت ،پیتر ( )1390مهارتهای ضروری برای رادیو ترجمه حمیدرضا نجفوی
تهران :دفتر پژوهشهای رادیو
 بیمن ،جیمز ( )1383مصاحبه رادیویی ترجمه احمد ارشمند تهران :تحقیوق و توسوعه
رادیو
 توالن ،مایک جوی( )1383درآمدی نقادانه زبانشفناختی بفر روایف

ترجموه:

ابوالفض حری تهران :بنیاد سینمایی فارابی
 ریکور ،پ ( )1383زمان و حکای  ،پیرنگ و حکای

تفاریخی ترجموه مهروید

نونهالی تهران :گام نو
 ریچووی ،دونالوود(« )1387مسووئله روش در توواریخ شووفاهی» ترجمووه اردالن الجوووردی
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 کرایس  ،اندرو ( )1385درک رادیو ترجمه معصومه عصام تهران :تحقیوق و توسوعه
رادیو
 کوری ،گریگوری( )1388تصویر و ذهن ترجمه احمد شهبا تهران :مهر نیوشا
 هرمن ،دیوید ( )1393عناصر بنیادین در نظریههای روای

ترجمه حسین صوافی
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