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به  بازیابی  و  بازشناسی  فرایند  در  روایت  مراجع  زبان  و  ذهن  صیانت  و  اصالت  حفظ  ضرورت 
خاطرداشته های آنان و تنظیم و تألیف یافته ها در پیکره ای انداموار، چندان که حق مطلب ادا شود، 

توجه به اصول و مبادی تدوین در تاریخ شفاهی را ضروری می کند.
تاریخ شفاهی  را در  درنگ در معنای تدوین و نقش مهندسی گونه مدوِّن، پرسش های جدی تری 
از جمله چرا نمی توان هر نوع ُمجالست و گفت وشنودی را مصاحبه/ محادثه در  پیش می کشد، 
تاریخ شفاهی خواند؟، چرا هر نحو گزاره و قلم اندازی را نمی توان متن مدوَّن قلمداد کرد؟، چگونه 
ممکن است در میانه   عقل و احساس، و ضرورت تتبع و آزاداندیشی به اعتدال و توازن راه یافت؟، 
نظرداشت این گونه نکته ها و درنگانه ها نشان از سه چیز دارد: یک، ضرورت پیمودن راهی نه چندان 
هموار و کوتاه در تاریخ شفاهی از قلمرو نظر تا عمل؛ دو، اهمیت و ضرورت پژوهش در ماهیت 
درس گفتارها/  تدارک  و  تهیه  و  پیوسته  آموزش  و  مطالعه  سه،  تاریخ شناسی؛  و  تاریخ شفاهی 

درس نامه ها و شیوه نامه ها.
1/ اجمااًل می توان گفت مجموعه مباحث و موضوعات مترتب بر تاریخ شفاهی متمرکز بر مقوالت 
بالذاته وجه  قلمرو  این دو  میان  راه بردی و عملی است. مع هذا تفکیک  نظری معرفتی و مباحث 
این  در  عمل  نحوه  ِم  مقوِّ و  م  مقدَّ تاریخ شفاهی  از  درست  فهم  واقع  در  و  دارد  شناختی  نظری/ 
ابعاِد نظری آن  طریق است. از سویی دیگر تأمل در تجربه های عینی و عملی در تاریخ شفاهی 
ت و غنا می بخشد. اما در َمنصه اجرا و عمل تاریخ شفاهی متکفل ورود )به( و عبور از چهار  را قوَّ
مرحله و مقطع به هم پیوسته است: شناخت مسئله ها و موضوعات و مراجع روایی آنها، مصاحبه  
و محادثه با مراجع روایی )کنشگران، شاهدان و سامعان پدیده ها و رویدادها(، تدوین/ تدوین و 
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نگارش فرایافته های حاصل از مصاحبه و اسناد و مدارک، ]آرشیو[ عرضه و انتشار. بنای مقاله واره 
پیشاروی بر آن است به اختصار پاره ای از نکته ها و درنگانه هاِی درخور توجه درباِب مبادی تدوین 

در تاریخ شفاهی را طرح و رونمایی کند.
است.  نوشتن  و  جمع آوری کردن  معنی  به  َن(  َدوَّ از  برساخته  )عربی،  مصدر  اسم  »تدوین«،   /2
به  تدوین  با  همپوشان  قریب المعنا/  و  ُمرادف  ل،  مکمِّ واژه هاِی  به عنوان  معمواًل  که  کلمه هایی 
ذهن و زبان متبادر می شوند عبارتند از؛ تنظیم، تألیف، تبویب، تحریر، تحقیق، تصحیح، تصنیف 
و امثالهم که همه آنها عربی و ُمتعدی هستند. لذا ماهیت و معنای تدوین اواًل نشان دهنده وقوِع 
ِفعل/ َعَمل است و ثانیًا تحقق آن متکی به فاعل است. به دیگر سخن، عمل تدوین مؤیِّد وجوِد 
»مدوِّن« است و بدون آن تدوین صورت نمی پذیرد. ثالثًا وجود فاعل و تحقِق فعل/ عمِل تدوین، 
دقیق  معنای  که  است  توجه  شایان  می کند.  پیدا  ظهور  و  موجودیت  »مدوَّن«  یعنی  مفعول  در 
واژه هاِی مرادف و هم عرض با تدوین در زبان فارسی با معنی ُعرفی و اصطالحی آنها در زبان 
عربی یکسان نیست و این کلمات تسامحًا توسعًا در کنار یکدیگر قرار داده می شوند. در عین حال 
به مالحظه نسبت میان اعم و اّخص، در معنای عام و فراگیِر تدوین، ترتیب و تنظیم و تألیف و ... 
ر است. برابرنهاده کلمه تدوین در زبان انگلیسی completion )به معنی ترکیب و  مجاز و مقدَّ
کامل کردن( و در زبان فرانسوی montage )چینش کردن/ متصل کردن قطعات( است. در زبان 
فارسی معادل سره و سرراستی که بتواند در یک واژه معنای مندرج در تدوین را جای دهد و محِل 
قبول و کاربست همگان قرار گیرد تا به حال موضوع بحث و وضع واقع نشده است. از این رو غالبًا 
در معرفی مدوَّن بر روی جلد و صفحه حقوق/ شناسنامه کتاب ها به زبان فارسی از تعابیر متعددی 
از قبیل به کوشش، به اهتمام، پژوهش و نگارش، گفت وگو و تدوین، بازآفرینی و تدوین، گردآوری 
و تنظیم، تدوین و تنظیم، تحقیق و تدوین، تدوین و نگارش استفاده می شود. فی الجمله آنچه از 
مفهوم عام کلمه تدوین در کتابگری و کتابکاری مستفاد می شود فراهم سازی و سامان دهِی متن 

در قالب نوشتار است.
3/ مقصود از تدوین آن است که مواد و مصالح سازنده متن )پس از احصا و شناسایی و گردآوری 
و  متشابهات  گویاسازِی  عنداللزوم  )و  ترکیب  و  تلفیق  منظم،  و  مرتب  آن گونه  و شناخت(  نقد  و 
ت، دقت، جامعّیت، اصالت و استناد  مبهمات( و تبویب شود که حاصل عمل در حداکثِر امکاِن صحَّ
از تدویِن علمی  این حیث عمل تدوین، مهندسی و معماری متن است. قصد  از  افاده معنا کند. 
و برهانی و نه هنری و ادبی، معنایابی و کشف است و نه معنادهی و جعل. مطلوِب منظور این 
است که یافته ها و فراهم آورده ها، یعنی پرسش ها و پاسخ هاِی مورخ ُپرسا/ مصاحبه کننده و مرجع 
روایت/ مصاحبه شونده به انضمام )یا بدون انضمام و پیوست( شواهد و مدارک و اسناد در چه سازه 
و کالبدی بایسته است ریخته و روایت شود. متن مشتمل بر سازه/ کالبد/ پیکره و زبان است. این 
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دو، یعنی شکل و زبان، به مثابه ظرف، مظروف را در خود جای می دهد و به نظر می آورد. مظروف 
دربرگیرنده موضوع و مضمون و محتوای اثرست. ناگفته پیداست نوع سازه یا شکل و سنخ زباِن 
روایت در معنا و داللِت محتوای متن مدخلّیت و تأثیر بسیار دارد. این نقش و تأثیر در جایی که 
مدوِّن خود مصاحبه کننده با مرجع روایت است به وجه مضاعف زیادت می گیرد تا آنجا که مورخ 
ُپرسا/ مصاحبه کننده تدوینگر را تا مرتبه محقِق مؤلف/ پژوهنده نگارش گر/ نویسنده، ارتقا می دهد. 
علی العجاله دو نکته در این جا حائز توجه می نماید: اول این که به میزان ُخبرویت/ دانش و تجربه، 
و  درجات  از  می توان  تدوین کننده،  نقش  و  کارویژه  و  فردی  منش  و  سلوک  و  روحی  خصائص 
مراتب تدوینگران و به همین اعتبار از انواع تدوین در تاریخ شفاهی سخن ها گفت؛ و ثانیًا به همین 
مالحظه، یعنی نقش تدوین کننده در کیفیت متن پدیدار آمده به دیده نقد و شناخت تأمل ورزید. 
رد و نشاِن تجربه زیسته، آفاق خیال و اندیشه و تعلقاِت درونی تدوین کننده در متن ممکن است 
ارادی و آگاهانه و یا نادانسته و غیرارادی باشد. مفهوم این منطوق آن است که خوانشگر و مخاطب 
متن )ضلع مهجور در تاریخ شفاهی( از وراِی اندیشه و زبان، ِگروش و نگرِش تدوین کننده، یعنی 
بازروایتگِر رویداد به ماجرا و موضوِع مندرج در متن می نگرد. در این صورت تدوین و روایت، بالذاته 

یک رخداِد مجدد و رویدادی پَسارویدادی و مع الواسطه است.
به  بازیابی  و  بازشناسی  در  روایت  مراجع  زبان  و  ذهن  صیانت  و  اصالت  به  التزام  و  التفات   /4
خاطرداشته های آنان )و نه فقط خاطرات آنها( و تنظیم و تألیف یافته ها در پیکره ای انداموار بر قاعده 
رخ قضاوت نیست،  و قائمه احقاق حق و اقامه َعدل )در حداکثر امکان تحقق( استوار است؛ کار موِّ
اما حاصل عمل شناسانندگان رویدادها و کنشگران وقایع، خواه ناخواه، نزد مخاطبان به داوری ها 
راه می برد. در این جا تاریخ به مثابه ترازو محل نقد و اعتبار فرض و تلقی می شود. لطیفه ای است 
در  نقش  ایفای  و  در عین حضور  و مصاحبه کننده می تواند  تدوینگر  و ظریف که چگونه  باریک 
رخداِد روایت واقعه و سطر به سطر آن از حجاِب خودِی خود غایب شود و بگذرد تا بتواند به جاِی 
نقش پردازی و نگارگری، آینگی و آینه داری کند. درنگ در این موضوع افزون بر لزوم پاسخ دهی 
به چیستِی تدوین، کیستی تدوین کننده و الجرم مصاحبه گر را پیش می آورد. زیرا همان گونه که 
نمی توان هر نوع ُمجالست و گفت وشنودی را مصاحبه/ محادثه در تاریخ شفاهی خواند، هر نحو 
گزاره و قلم اندازی را نمی توان متن مدوَّن قلمداد کرد. بحث معطوف این دقیقه است که چگونه 
ممکن است در میانه عقل و احساس، و ضرورت تتبع و آزاداندیشی به اعتدال و توازن راه یافت. 
نظرداشت این گونه نکته ها و درنگانه ها که از بسیارشان به شماری چند در این مختصر بسنده شد 
نشان از آن دارد که در تاریخ شفاهی از قلمرو نظر تا عمل راهی نه چندان هموار و کوتاه می باید 
تاریخ شفاهی و مباحث موضوعه  امر همچنان اهمیت و ضرورت پژوهش در ماهیت  این  پیمود. 
تاریخ شناسی و مطالعه و آموزش پیوسته و تهیه و تدارک درس گفتارها/ درس نامه ها و شیوه نامه ها 

در این مقوله و موضوع را پیش می کشد و فرایاد می آورد.


