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چکیده:

يکي از مباحث اساسي در مورد تاريخ معاصر ،بيان و بررسي خاطرات،

نظرات و ديدگاههاي افراد حاضر در صحنههاي مهم تاريخي در قالب

پروژههاي «تاريخشفاهي است» .مقولهاي که غفلت از آن ميتواند باعث

ازدسترفتن فرصتهاي بسيار ذيقيمتيشود ،چرا که طبيعت ًا گذر زمان

و کهولت سن حاضران در صحنههاي مهم تاريخ معاصر ،غبار نسيان و
فراموشي بر خاطرات ديرين خواهد نشاند و اين بهمعناي ازدسترفتن

فرصتهايي است که جايگزين ندارند؛ اتفاقي که متأسفانه کم رخ نداده

است .در این مقاله به تعریف تاریخشفاهی میپردازیم و تاریخچۀ آن را
موردِبررسی قرار میدهیم و مباحثی مانند انجمن تاریخشفاهی ،مبانی و
معیارهای تاریخشفاهی ،اصول و استاندارد انجمن تاریخشفاهی ،اهمیت

تاریخشفاهی ،کپیرایت ،انتقال کپیرایت در تاریخشفاهی ،حق نشر،
قوانین و مقررات ،حق مالکیت منابع تاریخشفاهی را موردِبررسی قرار

میدهیم در انتها نیز به جمعبندی خواهیم پرداخت.

کلیدواژهها:

تاریخشفاهی؛ قوانین و مقررات؛ کپیرایت؛ حق نرش.
تاریخشفاهی ،دوفصلنامه؛ سال سوم ،شامره اول ،شامره پیاپی ،5بهار و تابستان  ،1396صص
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قوانین و مقررات تاریخشفاهی
راضیه فرشید
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مقدمه:
تاریخشفاهی از زمانهای دور موردِاستفاده قرارمیگرفت و همواره افراد ،اطالعات را سینهبهسینه
و نسلبهنسل انتقال میدادند .قبل از اینکه خطی اختراع شود یا حتی کاغذی اختراع شود ،افراد
اطالعات و تجربیات خود را بهصورت شفاهی به نسلهای بعدی انتقال میدادند .از همان زمان
تاکنون این شیوه برای ثبت تجارب و اطالعات استفاده میشود .امروزه از تاریخشفاهی بهصورت
مکمل و برای پرکردن خالءهای تاریخی اسناد مکتوب استفاده میشود .در این شیوه مراحلی وجود
دارد که در ادامه بهآنهاذکر میشود.
تاریخچه:
در آغاز قرن بیستم تیفیشر آنوین و جین کابدن آنوین ،تاریخشفاهی را بهکار گرفتند .شیوه کار آنها
ی چاپ میکردند و از افرادیکه تجربیات تلخی از سیاستهای
بهاین طریق بود که در روزنامهها ،آگه 
ن را بهصورت شفاهی یا کتبی ارائه بدهند مث ً
ال کسانی را
خاص دولت داشتند میخواستند ک ه اطالعاتشا 
که دولت بدون پرداخت هیچ وجهی از اراضی خود بیرون میراند (نیکنفس.)1383 ،
در قالب شیو ه امروزی ،تاریخشفاهی برای نخستینبار در سال  1948در دانشگاه کلمبیا بنیان
نهاده شد .با تشکیل انجمن تاریخشفاهی در سال ۱۹۶۶م .و نیز بنای بخش تاریخشفاهی دانشگاه
هاروارد در سال ۱۹۶۷م .موضوع تاریخشفاهی گسترش بیشتری یافت و در قالب مبحثی جدی در
محفلهای پژوهشی و تاریخی جهان شناخته شد و موردِپذیرش واقع گردید.
1. Razieh.farshid@gmail.com
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در پراگ 1در زمستان سال  1364خورشیدی (1995م ،).فعالیتهایی در گردآوری و تنظیم و
بررسی  800جلد از اسناد و نشریات در  400هزار صفحه مرتبط با موضوعهای مهم مطروحه در
روایتهای مجموعه تاریخشفاهی انجام پذیرفت و فعالیتهای انجمن در حوزة تاریخشفاهی بازتاب
بینالمللی داشته است و در عرصة آکادمیک هم مطالعات تاریخشفاهی از سوی چندین دانشگاه
معتبر جهان آغاز شده است.

1. Prague

28

تاریخشفاهی
تعریف تاریخشفاهی در دایرهالمعارف اکسفورد بهاینگونه تعریف شدهاست« :جمعآوری و بررسی
اطالعات تاریخی با استفاده از نوارهای ضبطشده از مصاحبه با مردم و داشتن دانش شخصی از
وقایع گذشتهاست».
تعریف تاریخشفاهی در دایرهالمعارف کمبریج به اینگونه است« :اطالعات مربوط به یک
رویداد تاریخی و یا دورهای است که توسط افرادی که آن را تجربه کردهاند به شما گفته میشود».
تعریف تاریخشفاهی در دایرهالمعارف مکمیالن به اینگونه است« :مجموعهای از مصاحبههای
ضبطشده با مردم در مورد گذشته».
تاریخشفاهی یک مجموعه از اطالعات تاریخی دربارۀ افراد ،خانوادهها ،حوادث مهم یا زندگی
روزمرهاست که با بهکارگیری نوارهای شنیداری-دیداری یا رونوشتی از مصاحبهها برنامهریزیشده
میباشد .این مصاحبهها با افرادی است که در آن رویدادها شریک بودهاند یا آن رویداد را مشاهده
کردهاند یا حوادث گذشتهای که با گوش شنیدهاند را برای نسلهای آینده نگهداری کردهاند.
تاریخشفاهی مجموعه نظاممند از شواهد زندگی افراد در مورد تجارب زندگیشان است.
تاریخشفاهی فولکور ،شایعات بیاساس نیست .تالش مورخ تاریخشفاهی برای تائید گفتههایشان
و تحلیل آنها و مکان دقیق آن رویداد در متنهای تاریخی است .مورخ تاریخشفاهی همچنین
نگران ذخیر ه گفتههای پیشینیان برای استفاده نسل حاضر و آیندگان میباشند .تاریخشفاهی یکی
از شیوههای پژوهش در تاریخ است که به شرح و شناسایی وقایع ،رویدادها و حوادث تاریخی بر
اساس دیدگاهها ،شنیدهها و عملکرد شاهدان ،ناظران و فعاالن آن ماجراها میپردازد.
سند شفاهی بهترین نوع منبع شکلگرفته در میان تمام منابع است زیرا کهاین منابع یکی از راههای
اصلی انتقال «معرفت» گذشته جوامع بیسواد و کمسواد بوده است (نورائی.)1382 ،
تاریخشفاهی یکی از روشهای درک تاریخ است .نوعی شیوۀ جمعآوری و آمادهسازی اطالعات
تاریخی است که از طریق ضبط مصاحبه با شرکتکنندگان در رویدادهای تاریخی بهدست میآید و
قدیمیترین نوع تاریخ است که مربوط به پیش از دورهآغاز اختراع الفبا و ثبت تاریخ میباشد و هم یکی
از جدیدترین انواع آن است ک ه از دهۀ 1940م .با ضبط مطالب بر روی نوار آغاز شد (نیکنفس.)1383 ،
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تاریخشفاهی مبتنی است بر مصاحبه رو در رو با تاریخسازان ،مصاحبه پژوهشگر تاریخ با
جستن از روایات شفاهی بهعنوان یک
نقشآفرینان تاریخ در مورد تجربیات خاصی که دارند .بهره ُ
منبع تاریخی امری همیشگی در تاریخنگاری هر ملتی است (نیکنفس.)1383 ،
در بهکارگیری شیوه تولید اسناد شفاهی و تاریخشفاهی جدید سعی بر آن است که گواهی ناقل
روایت خبر ،بیواسطه مشاهدههای خود را از رخدادها ،جریانها و احساسات پیرامونی آن ارائه دهد
(نورائی.)1382 ،
تاریخشفاهی روشی از جمعآوری اسنادتاریخی است که با استفاده از مصاحبه با بازماندگان
از زمان زندگیشان به بررسی میپردازد .تاریخشفاهی اغلب در مورد موضوعاتی است که بهندرت
در اسناد نوشته شده است ،و با اینکار ،به پرکردن شکافهایی از مدارکی کهاسناد اولیه تاریخی را
تشکیل می دهند ،میپردازد (کیاکوپا.)8991 ،1
تاریخشفاهی در دوران معاصر
«تاریخشفاهی در حال تبدیلشدن محرکهای بینالمللی در تحقیقات تاریخی است .تاریخشفاهی
در کشورهای مختلف به سوی مجموعهشدن و انتشار مصاحبهها به روشهای نو میباشد .به هر
حال همچنین باید یادآور شد که راههایی بسیاری در ثبت تاریخشفاهی وجود دارد .تاریخشفاهی
معاصر شامل ضبطکردن یا آوانویسی شواهدی از حوادث تاریخی است .خیلی از انسانشناسان
شروع به جمعآوری اسنادی (در ابتدا از زبان عامیان ه امریکاییهای بومی بهصورت خاص) در
سیلندرهایی فونوگراف در آخر دهۀ قرن  19کردهاند» (دانشنامه کلمبیا.)2013 ،
انجمن تاریخشفاهی
انجمن تاریخشفاهی شرایطی جهت جمعآوریافراد عالقهمند به تاریخشفاهی و حمایت حرفهای از
آنها و از محیطهای دانشگاهی و محیطی مناسب برای اشتراکگذاری اطالعات جستوجو شده
را فراهم میکند (انجمن تاریخشفاهی.)2013 ،
ایرانیان و تاریخشفاهی
فعالیت ایرانیان در حوزه تاریخشفاهی پس از سقوط رژیم سلطنتی و در نخستین سالهای پس از
انقالب اسالمی ،آغاز گردیدهاست .انجمن بینالمللی تاریخشفاهی (International Oral History
 )Associationکه فعالیتهای بینالمللی تاریخشفاهی را دنبال میکند ،در بولتن این انجمن از جمله
مطالبی درباره کشورهایی که در عرصه تاریخشفاهی فعال شدهاند ،درج مینماید .در بولتن سال 2002
این انجمن ،شرح زیر درباره فعالیتهای ایرانیان در زمینه تاریخشفاهی چاپ شده است:

1. Keakopa
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«از دهه1970م .به این سو ،واژه  Oral Historyدر ادبیات ایران تحتِنام تاریخشفاهی بهکار
گرفته شده است .طرحهای تاریخشفاهی کهاز سوی ایرانیان در طول دو دههاخیر بهاجرا درآمده،
عمدت ًا از سوی پژوهشگران ایرانی در خارج از ایران بوده است .یک طرح تاریخشفاهی به مدیریت
حبیب الجوردی در فاصله سالهای  1982تا  1988در ایاالت متحد ه امریکا به اجراء درآمد .در
این طرح ،خاطرات سیاسی گروهی از شخصیتهایی که عمدت ًا در نظام پیشین ایران در مشاغل
باال و حساس کشور مسئولیتهایی را عهدهدار بودند ،روی نوار ضبط ِصوت گردآوری شدهاست .در
دهه  ،1980طرح تاریخشفاهی دیگری در ایاالت متحدهامریکا به مدیریت مهناز افخمی در حوزه
تاریخشفاهی زنان اجرا شده است .در سال  ،1988مرکز تاریخشفاهی یهودیان ایران به مدیریت
هما سرشار در لسآنجلس فعالیت خود را آغاز نموده است.
در اروپا ،نخستین طرح تاریخشفاهی به مدیریت حمید احمدی در فاصله سالهای 1994
تا 1996م .اجراء شد .در این طرح ،گردآوری خاطرهها بهصورت ضبط خاطرات از طریق فیلم
خاطرات گروهی
ویدیویی انجام گردید به نام «طرح تاریخشفاهی ویدیوئی چپ ایران» .گردآوری
ِ
از شخصیتها و چهرههای چپ ایرانی متعلق به سه نسل که در فاصله سالهای  1929تا 1990
در بیست حزب و سازمان فعال بودهاند .حمید احمدی این طرح و متدلوژی تحقیق خود را در سال
 1996در نهمین کنفرانس بینالمللی مورخ تاریخشفاهی که در دانشگاه گوتنبرگ (سوئد) تشکیل
گردیده بود ،معرفی نمودهاست.
در داخل ایران ،طرح تاریخشفاهی دولتی از سوی «دفتر ادبیات انقالب اسالمی» در فاصله
سالهای  1993تا  1999بهاجرا در آمد .این طرح تاریخشفاهی ،تمرکز خود را عمدت ًا به گردآوری
خاطرات گروهی از فعاالن سیاسی اسالمی که در سالهای  1963تا  1979فعالیت داشتهاند،
اختصاص داد ه است.
اگر چه فعالیت چند تن از پژوهشگران ایرانی در طول دو دههاخیر در اجرای این طرحهای
تاریخشفاهی ارزش ویژه خود را داشته است ولی هنوز این طرحها به معنای تاریخشفاهی ایران
نبودهاست .در کشور ایران هم ،امکان تأسیس یک نهاد مستقل تاریخشفاهی فراهم نیست .علت
آن ناشی از شرایط سیاسی -اجتماعی حاکم بر این کشور است که در عمل ،ایجاد چنین نهاد و
شکلگیری آرشیو ملی تاریخشفاهی را در داخل کشور ناممکن ساختهاست.
بنابر محدودیت موجود در داخل ایران برای ایجاد یک نهاد و فعالیت مستقل برای اجرای
«برنامه تاریخشفاهی ایران» ،این گام از سوی حمید احمدی عضو جامعه بینالمللی مورخ
تاریخشفاهی در خارج از ایران برداشته شده است .او در سال  ،2000انجمن مطالعات تاریخشفاهی
ایران را در برلین بهعنوان یک نهاد پژوهشی مستقل و غیرانتفاعی و غیردولتی ،پایهگذاری کرد.
فعاالن گروههای مختلف
هدف عمدۀ این انجمن ،گردآوری خاطرات شخصیتها و چهرهها و
ِ
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سیاسی و اجتماعی ایرانی برای شکلگیری و تدوین آرشیو ملی تاریخشفاهی ایران (زندگینامه-
تاریخ از دهۀ  1300خورشیدی و گفتگوها با فیلم ویدئویی و تدوین این آرشیو به شکل برخط)
است .این انجمن تالش دارد تا یادماندههایی ارزشمند از چند نسل پیشین را بهعنوان حافظه جمعی
تاریخی برای نسل امروز و آیندگان محفوظ نگاه دارد» (تاریخشفاهی ایرانیان.)2013 ،
«انجمن تاریخشفاهی « »Oral History Associationدرکالج دیکینسون است که در
سال  1966تأسیس شده ،در پی گردآوردن همة کسانی است که به تاریخشفاهی بهعنوان راهی
برای جمعآوری و ترجمان شفاهی خاطرات انسان ،در جهت تقویت دانش و شأن انسان عالقهمند
هستند .انجمن تاریخشفاهی ) (OHAاز طریق عضویت بینالمللی به مخاطبین فراوان و متنوعی
خدمات ارائه میدهد .مورخان ،کتابداران و آرشیودارهای محلی ،دانشجویان ،روزنامهنگاران،
معلمان و استادان دانشگاه از طریق فضاهای زیادی که این انجمن فراهم میآورد ،میتوانند از
راهنماییهای فنی و شرایط دانشگاهی برای تحقیقات مشترک استفاده کنند.
انجمن تاریخشفاهی عالوبر این ،برای تقویت ارتباط میان اعضای خود ،معیارهای برتر
مجموعهسازی ،حفاظت و نگهداری ،انتشار و استفادهاز مدرک شفاهی را تشویق میکند .انجمن
تاریخشفاهی برای راهنمایی و هدایت عالقهمندان به اسناد شفاهی ،مجموعهای از اهداف و
دستورالعملها و معیارهای ارزیابی مصاحبههای تاریخشفاهی را تهیه کردهاست.
این انجمن ،همچنین از طریق اعطای جایزه ،موفقیتهای برجستة حوزة تاریخشفاهی را
شناسایی میکند و به کسانی که تاریخشفاهی را به چاپ رسانده و یا محصوالت و آموزشها و
پروژههای تاریخشفاهی را با کمک ابزار غیرکاغذی منتشر کنند ،جوایزی اعطا مینماید» (سایت
تاریخشفاهی.)2013 ،
مبانی و معیارهای انجمن جهانی تاریخشفاهی
انجمن جهانی تاریخشفاهی بهمنظور ارتقای تاریخشفاهی ،مصاحبه با دستاندرکاران حوادث
گذشته را ،بهعنوان شیوهای برای جمعآوری و نگهداری اطالعات تاریخی دانسته و آن مصاحبهها
را ضبط میکند .انجمن ،تولیدکنندگان تاریخشفاهی و استفادهکنندگان از آن را ،به تشخیص مبانی،
قوانین ،معیارهای فنی ،تعهد در قبال عموم و نگهداری مواد اصیل ،مفید و قابل اعتماد تشویق
میکند؛ مردم و سازمانهای مسئول ،مصاحبههای تاریخشفاهی را بهمنظورهای گوناگون رهبری
میکنند (حسنآبادی.)1383 ،
اصول و استانداردهاي انجمن تاريخشفاهي
انجمن تاريخشفاهيُ ،م َبلِّغ تاريخشفاهي بهعنوان روشي براي جمعآوري و نگهداري اطالعات
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تاريخي از طريق ضبط مصاحبه با افراد دربارۀ حوادث گذشته و روش زندگي مردم است .اين
انجمن ،توليدكنندگان و كاربران منابع تاريخشفاهي را به رعايت اصول ،حقوق ،استانداردهاي فني
و تعهدات خويش براي توليد و نگهداري اطالعات معتبر ،مفيد و قابلِاستناد تشويق ميكند .اين
تعهدات ،به مصاحبهشونده ،مردم و همچنين تعهدات دوطرفه ميان سازمانهاي حامي طرحهاي
تاريخشفاهي و مصاحبهگران باز ميگردد.
مجريان طرحهاي تاريخشفاهي با ميزان وابستگي به مؤسسات و افراد ،بهانجام مصاحبههاي
تاريخشفاهي ميپردازند و هدفهاي مختلفي را از اين رهگذر دنبال ميكنند .برخي به دنبال
توليد اسناد آرشيوي هستند و بعضي در پي تهيۀ منابع پژوهشي براي محققان ،مؤسسات و جوامع
مختلف .شماري ديگر هم قصد دارند منابع بهدست آمده را بهصورت كتاب يا در رسانهها منتشر
نمايند .اين اصول و استانداردها ،چارچوبي براي فعاليتهاي حرفهاي تاريخشفاهي فراهم ميكنند
كه نحوه كاربردشان براساس ويژگيها و طبيعت طرحهاي تاريخشفاهي متفاوت است .صرفنظر
از هدف مصاحبهها ،تاريخشفاهي بايد بر اساس پژوهشي منتقدانه و با توجه به رعايت مسئوليت
اجتماعي و شناخت از سرشت تعاملي و سليقهاي تاريخشفاهي صورت بگيرد (سامر.)1392 ،
دلیل اهمیت تاریخشفاهی
دلیل اهمیت تاریخشفاهی این است که در سطوح متعددی تازگی دارد؛ نه تنها نوع غیرمعمولی از
شواهد را میشناساند منابع مختلفی را نیز میگشاید و بخشهای مختلف (در غیر اینصورت غالب ًا
مخفی) حوزۀ تاریخی را دسترسپذیر میسازد و غالب ًا زوایای جدیدی از تفسیر را مطرح میکند
همانند بسیاری دیگر از ابداعات تاریخنگاری ،تاریخشفاهی در نتیجه پیشرفتهای فنی بهویژه
میکروفن و ضبطصوت ،اهمیت یافت .این وسایل بالنسبه برای پژوهشگر ،مصاحبه با منبع خبر را
میسر ساختند (استنورد ،1384 ،ص.)266
برای گردآوری اطالعات شفاهی برنامهریزی دقیقی الزم است؛ مانند:
1 .1اطالعات تکراری نباشد.
2 .2کام ً
ال مصاحبه باید موردِنیاز جامعۀ تحقیقاتی باشد و باید شخصیتهای مناسب انتخاب شوند.
 3 .3تسلط مصاحبهگر بر موضوع مصاحبه ،البته با مطالعه مقدماتی و طرح سؤاالت دقیق در مراحل
مصاحبه ،هر طوریکه شده باید تمام اطالعات را بگیرند (نیکنفس.)1383 ،
−برای جمعآوری انواع اطالعات از مصاحبههای تاریخشفاهی برای پرکردن خالء اطالعاتی از
اسناد نیز استفاده میشود.
−پیش از وقوع انقالب مجالتی نظیر وحید با تشویق بزرگان به نوشتن خاطراتی از دوران زندگی
خود ،قدمهایی در این مسیر برداشتند اما تا حدودی متفاوت با تاریخشفاهی است .سازمان
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اسناد ملی از سال  1372رسم ًا کار خود را شروع و طی  11سال با سیصد تن از شخصیتها
مهم به مصاحبه پرداختهاست.
1 .1بهطورکلی در مصاحبه تاریخشفاهی واقعه تاریخی از دیدگاه فردی خاص و بنابهمیل و سلیقه
او بیان میشود.
2 .2در مصاحبه تاریخشفاهی ،شخص همواره خود را مبرا از نوع عمل خطایی دانسته و اغلب از
موضعی مثبت به بازگویی جریانات میپردازد.
 3 .3در مصاحبۀ تاریخشفاهی گاه تصورات شخصی پا به حیطۀ تاریخ میگذارد؛ به این ترتیب
که ذهن قهرمانپرور برخی شاخ و برگ اضافی به واقعههای تاریخی میدهند و رنگ و بوی
غیرواقعی به آنها میبخشد.
 .4گاه مصاحبهشوندگان در عین اینکه انجام مصاحبه را پذیرفتهاند از بیان برخی مطالب نیز به
دالیل متفاوت خودداری میکنند.
 .5بهدلیل سن زیاد ،ضعفشنوایی و مشکالت جسمی نامناسب برخی شخصیتهای مصاحبهشونده
مشکالت عمومی پیش میآید یا ممکن است کار ناقص بماند.
 .6مصاحبهکننده هم میتواند منشا مشکالتی باشد و همچنان که مصاحبهشونده در محتوای مصاحبه
نقش اساسی دارد مصاحبهکننده نیز با رفتار خود و یا اظهارنظری ناشیانه میتواند افکار و
احساسات مصاحبهشونده را تحتِتأثیر قرار دهد و از محتوای مصاحبه بکاهد (نیکنفس.)1383 ،
کپیرایت
«سند © کپیرایت انجمن تاریخشفاهی در سال  2012است ،که آن را جایگزین دو سند قبلی
تحت ِعنوان «تاریخشفاهی قانونی و اخالقی؟» توسط «آلن وارد )2003( »1و «تاریخشفاهی جامعه
رهنمودهای اخالقی ،و سود حاصل از مشاورههای اضافی بر روی کپیرایت از «تیم پدفیلد »2از
آرشیو ملی شد .راب پرکز 3و جوانا برنات 4به بازنویسی سند با پشتیبانی از اعضای کمیته جامعه
تاریخشفاهی پرداختند ،به ویژه بث توماس و آلن وارد نقش مهمی داشتند.
مالک حق ،نسخهبرداری از تمام اشکال ،کپی ،دانلود و نقلقول بهشرط اینکه انجمن
تاریخشفاهی بهعنوان منبع اذعان را اجازه میدهد» (سایت تاریخشفاهی.)2013 ،
معنی رضایت و کپیرایت چیست؟
«رضایت آگاهانه بهترین دانشی است که با استفاده از یک توافق ضبط میشوند و اغلب به نام
«رضایت»» یا «فرم تعیین صالحیت ،که باید چهره به چهره در پایان مصاحبه تکمیل و امضا
شود و باید نشان داده شود و به مصاحبهشونده قبل از هرگونه آغاز ضبط توضیح داده میشود.

Allen vard
Padfield Team
Rob Powers
Joanna Bernat
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اگر مصاحبهشونده به مکان دور نقل مکان کرده باشد ،تماس با مصاحبهشونده در زمان بعد اتفاق
میافتد که معمو ًال بسیار وقتگیر و اغلب غیرممکن است .اگر رضایت آگاهانه به مصاحبهکننده
داده نشده باشد ،مصاحبه نمیتواند برای بسیاری از اهداف استفاده شود و ارزش نگهداشتن آنها
بسیار کاهش مییابد .نیاز به یک توافقنامه دارد که باید امضا شده باشد و در برگهاطالعات پروژه
و یا در نامه به رویکرد آن به وضوح اشاره شده باشد.
موافقتنامه ضبط همچنین مجموعهایاز حقوق و مسئولیت با توجه به مالکیت کپیرایت از
مصاحبهاست .مصاحبهگر و مصاحبهشونده هر دو کپیرایت در ضبط دارند» (سایت تاریخشفاهی،
.)2013
سامر ( )1392در کتاب خود برای تاریخشفاهی چارچوبی را معرفی کرده و آن را اینگونه بیان میکند:
«اولين چارچوب حقوقي براي كار تاريخشفاهي ،بر اين منطق قانوني استوار است كه در
خالل مصاحبه تاريخشفاهي مدركي به امضا ميرسد كه با اتمام مصاحبه و فرايند ضبط آن،
امكان ارجاع قانون حق نشر را فراهم ميآورد .درخالل فرايند برنامهريزي طرح است كه مشخص
میکند دريافت حق نشر يعني حق قانوني تكثير ،توزيع ،نمايش يا توليد كارهائي كه از روي اثر
اوليه تهيه ميشود چگونه باشد و از توليدكنندگان مصاحبه ،چگونگي استفاده از منابع توليد شده
بهدست ميآيد.
در دانشگاه كلمبيا ،از همان روزهاي نخستي كه مسئلۀ تهيه تاريخشفاهي مطرح شد ،با اين
منابع بهعنوان مدارك مشمول قانون حق نشر رفتار ميكردند .در دانشگاه كلمبيا ،برنامه تاريخشفاهي،
مترادف با زندگينامههاي خودنوشت افراد تلقي ميشود .زندگينامههائيكه مشمول قانون حق نشر نيز
ميشوند .با گذشت زمان ،اين روال اينطور پا گرفت كه مصاحبهگر از راوي ميخواست تا حق نشر را
به مؤسسهاي كهاين برنامه را بهاجرا گذاشته ،واگذار كند .بهاين ترتيب ،ديگر نيازي به نظارت راوي
بر دسترسي بهاين منابع نبود .راوي و يا مصاحبهگر ،ميتوانست بهطور قانوني براستفادهاز حق نشر
خود سربازان اصرار بورزد و اين حق را با شرط به مؤسسهمجري طرح واگذار نمايد .در واقع ،طرح
تاريخ در كتابخانه كنگره كه با هدف جمعآوري مصاحبههاي اينترنتي شكل گرفته بود نياز ب ه امضاي
برگه اهداي اين مصاحبهها به صاحب طرح و اجازه استفاده نامحدود از مصاحبهها را بهاين مؤسسه
ميداد .اين ،در حالي بود كه حق نشر و امتيازات مربوط به آن ،متعلق به راوي و مصاحبهگر بود.
در عين حال برگههاي اهدا به كتابخانه كنگره ،اجازه هرگونهاستفاده و حتی توزيع مصاحبهها
را ميداد .هر كس كه براي استعمال اين منابع به كتابخانه كنگره مراجعه ميكرد ،ميبايست از
راوي و مصاحبهگر يا وارث آنان ،اجازه ميگرفت كه وضعيت دشواري ايجاد ميكرد .مسئوليت
خدماتدهي اين آثار نيز ،در هر شرايطي و با هر محدوديتي كه هنگام تكميل برگههاي اهدا
مشخص ميشود ،برعهده همين مؤسسات است .انتقال حق نشر ،مطابق با استانداردهاي حقوقي
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و اخالقي يعني سازمانيكه بهطور حرفهاي وظيفه هماهنگي امور ملي را در زمينه تاريخ »سازمان
تاريخشفاهي« شفاهي برعهده دارد ،انجام ميشود .گذشته از اين ،مؤسسات و سازمانهائي كه
حامي و نگهدارندۀ مجموعههاي تاريخشفاهي هستند از مصاحبههائي كه فاقد حقوق قانوني روشني
براي بهرهبرداري هستند و قانون ًا معلوم نيست كه چگونه بايد آنها را به محققان ارائه داد،
خودداري ميكنند.این احتمال هست كه در موارد بسيار انگشتشمار اين مشكالت ناديده انگاشته
شود (مثل راوي برجستهاي كه برحفظ حق معنوي اثر اصرار ميورزد و از حقوقدان ،ميخواهد
كه براي پركردن برگه اهدا بهطريقي خاص با سازمان وارد مذاكره شود( ،اما بيشتر مصاحبههاي
تاريخشفاهي در اين دسته قرار نميگيرند .تغيير در محتواي برگۀ اهدا ،براي آرشيوداران كار
دشواري است و نيازمند اقدامهاي مديريتي است كه در مراحل برنامهريزي طرح ،بايد بهدقت
موردِتوجه قرا ر گيرد».
انتقال کپیرایت در تاریخشفاهی
یک تغییر و انتقال در صاحب کپیرایت است که دارای  6قانون از آن است .در تاریخشفاهی انتقال
کپیرایت شامل تغییر صاحب کپیرایت از نویسندۀ مصاحبه (مصاحبهکننده) به مخزن یا مراکز یا
مدخلهایی که از مصاحبهها حفاظت خواهند کرد و در یک پایه در دست اقدام ،آن را دسترسپذیر
میسازند (سامر.1)2015 ،
حق نشر
برگههاي اهدا به كتابخانۀ كنگره ،اجازۀ هرگونه استفاده و حتی توزيع مصاحبهها را ميداد.هر كس كه براي استعمال اين منابع به كتابخانۀ كنگره مراجعه ميكرد ،ميبايست از راوي و
مصاحبهگر يا وارث آنان ،اجازه ميگرفت كه وضعيت دشواري ايجاد ميكرد.
مسئوليت خدماتدهي اين آثار نيز ،در هر شرايطي و با هر محدوديتي كه هنگام تكميلبرگههاي اهدا مشخص ميشود ،برعهدۀ همين مؤسسات است .انتقال حق نشر ،مطابق با
استانداردهاي حقوقي و اخالقي يعني سازماني كه بهطور حرفهاي وظيفۀ هماهنگي امور ملي
را در زمينۀ تاريخشفاهي برعهده دارد انجام ميشود.
مؤسسات و سازمانهائي كه حامي و نگهدارندۀ مجموعههاي تاريخشفاهي هستند ازمصاحبههائي كه فاقد حقوق قانوني روشني براي بهرهبرداري میباشند و قانون ًا معلوم نيست
كه چگونه بايد آنها را به محققان ارائه داد ،خودداري ميكنند .اين احتمال هست كه در موارد
بسيار انگشتشمار اين مشكالت ناديده انگاشته شود (مثل راوي برجستهاي كه برحفظ حق
معنوي اثر اصرار ميورزد و از حقوقدان ميخواهد كه براي پركردن برگۀ اهدا به طريقي خاص
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با سازمان وارد مذاكره شود( ،اما بيشتر مصاحبههاي تاريخشفاهي در اين دسته قرار نميگيرند.
تغيير در محتواي برگۀ اهدا ،براي آرشيوكاران كار دشواري است و نيازمند اقدامهاي مديريتي
است كه در مراحل برنامهريزي طرح ،بايد بهدقت موردِتوجه قرار گيرد (سامر.)1392 ،
قوانین و مقررات تاریخشفاهی
چارچوب اخالقياي كه انجمن تاريخشفاهي توصيف ميكند بر پايۀ فرضيههاي زير است:
راوياني كه براي مصاحبه دعوت ميشوند ،بايد بهصورت منصفانه تمامي ابعاد هر رويداد رامنعكس كنند.
روايتگر ،بايد پاسدار داستاني باشد كه بازگو ميكند ،هرچند كه تفسير وي از حادثۀ فرضي باتعبيرهاي متداول تفاوت داشته باشد.
راوي ،بايد با رضامندي و طيب ِ خاطر و با داشتن اطالعات كامل از مصاحبۀ تاريخشفاهي دراين برنامه شركت كند .اطالعات كامل ،شامل تعريف جامع از اهداف ،وضعيت و توزيع منابع
ناشي از طرح ميشود.
مصاحبهگر ،بايد به خوبي آموزش ببيند ،چون مصاحبهگر اگر براي مصاحبه آماده شده باشد،ميتواند از مرزهاي عادي موضوع فراتر رود و اطالعات تازهاي گرد آورد كه تا مدتها ارج و
منزلت خود را براي پژوهشگر دارا باشد.
مصاحبهگر ،مراحل آمادهسازي ،روشها و موقعيتي را كه مصاحبه در آن انجام ميشود ،بهطوركامل مستند ميكند؛ چون فقط با چنين پيشينههائي است كه كاربران آينده ،امكان داوري
دربارۀ محتواي مصاحبه را خواهند داشت.
هرگونه پاداش يا توجه ويژهاي كه به طرح تاريخشفاهي معطوف ميشود ،لزوم ًا بايد راوي وجامعهاي را كه وي به نمايندگي از آن مصاحبه كرده ،شامل شود.
 صاحب فرآوردۀ نهائي طرح هر شخص يا مؤسسهاي كه باشد ،بایستی براي نگهداشتمصاحبه ،از باالترين استانداردها پيروي كند و آن را در اختيار ديگران قرار دهد (سامر.)1392 ،
حق مالکیت منابع تاریخشفاهی
حق مالكيت مصاحبههاي تاريخشفاهي ،يكي از دغدغههاي سازمانهاي دستاندركار است .در
اين رابطه بايد گفت كه مصاحبههاي تاريخشفاهي بهلحاظ حقوقي داراي دو وجهاست« :سازمان
توليدكننده» که مبدع و مجري برنامهاست ،و «مصاحبهشونده» كه مالك و صاحب گفتار خويش
است .براي رعايت حق مالكيت مصاحبههاي تاريخشفاهي ،كاربرگه «پرسشنامه چگونگي
بهرهگيري از مصاحبة تاريخشفاهي» طراحي شدهاست .اين كاربرگه را در اختيار مصاحبهشوندگان
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قرار داده و از او بخواهيد كه آن را تكميل نمايد .اين كاربرگه داراي  2بخش به شرح زير است.
بخش اول :در اين بخش يادآوري شد ه است كه هدف سازمان از برگزاري مصاحبه ،كمك به
پژوهشگران در انجام تحقيقات مستدل و مستند است .در اين بخش از پرسشنامه ،چهار سؤال
مطرح شده است:
مجاز يا غيرمجاز بودن:
استفاده پژوهشگران از متن مصاحبه،چاپ و نشر متن مصاحبه،انتشار مصاحبه بهصورت صوتي و تصويري،انتشار مصاحبهاز طریق رسانههاي گروهي.بخش دوم :در اين بخش ،از مصاحبهشونده خواسته شده است كه در صورت لزوم ،استفاده
از مصاحبه خود را براي مدت معيني محدود كند .در پشت كاربرگه نيز ،مقررات سازمان اسناد
و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران در مورد مصاحبههاي تاريخشفاهي جهت اطالع
مصاحبهشونده درج گرديدهاست .اين مقررات عبارتند از:
1 .1كليه مصاحبههاي ضبطشده توسط اداره آرشيو شفاهي مانند ديگر اسناد موجود در سازمان
اسناد و كتابخانه ملي ايران تحتِنظارت و كنترل آرشيوي قرار خواهد گرفت و بهمنظور
بهرهبرداري ،آمادهسازي خواهد شد.
2 .2مجوز استفاده از مصاحبههاي آرشيو شفاهي ،مطابق با اين كاربرگه ،توسط شخص
مصاحبهشونده تكميل و به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران اعالم
ميگردد.
3 .3انتشار مصاحبه در صورتيكه مصاحبهشونده خواهان آن باشد ،با توافق كتبي سازمان اسناد و
كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران صورت ميگيرد.
در صورت فقدان مصاحبهشونده ،كليه حقوق فوق به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران منتقل
خواهد شد ،مگر در مواردي كه مراتب قب ً
ال به موافقت دو طرف رسيده باشد.
الزم است كه شرایطي در اين پرسشنامه كه از سوي مصاحبهشونده اعالم شده ،كام ً
ال از
سوي سازمان رعايت گردد.
در فضائي كه مصاحبهشوندگان اغلب با طيب ِخاطر و بدون هيچ چشمداشتي ،پذيراي اين
برنامهها ميشوند و اندوختههاي خود را به رايگان در اختيار ميگذارند ،آرشيو موظف است كه
خواستة آنها را در مورد چگونگي استفادهاز مصاحبه رعايت نمايد .همچنانكه حق و حقوق آرشيو
ملي نيز بايد در مورد منبع توليدشده حفظ شود.
نخستين و مهمترين مسئلۀ حقوقي مدنظر هماهنگكنندگان طرح ،اين است كه چه كسي
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بعد از توليد منابع ،آن را مالك خواهد بود؟ اگرچه گفتگو دربارۀ تملك اسنادي كه هنوز توليد
نشده ،بهنظر زود هنگام است ،اما تعيين سريع صاحب اثر ،براي پيگيري فرايند برنامهريزي (طرح)
از اهميت ريشهاي برخوردار است .چونكه از همان گام نخست پيداست كه چه كسي حق نشر
مصاحبههاي تاريخشفاهي را در دست خواهد داشت؛ منابع فيزيكي را نگه ميدارد يا دسترسي به
مصاحبه را نظارت خواهد كرد.
از آنجا كه مصاحبۀ تاريخشفاهي ،مدركي برخوردار از حق نشراست ،از لحظهاي كه مصاحبه به
اتمام مي رسد ،مصاحبهگر ،راوي يا هر كس ديگري كه صدايش روي نوار باشد ،ميتواند مدعي
مالكيت منافع ناشي از اين مصاحبه باشد و هر كس ديگري كه خواهان بهرهبرداري از مصاحبه
باشد ،ميبايد از اين افراد كسب اجازه كند .به اين ترتيب ،براي آنكه مصاحبه در اختيار محقق
يا هر عالقهمند ديگري قرارگيرد ،مصاحبهگر و راوي ،بايد فرم قانوني و فرم انتشار مصاحبه را
درست در پايان آن امضا كنند تا هرگونهامتيازي را سرراست به طرح منتقل نمايند (نیکنفس و
دیگران.)2013 ،
فرم يا برگۀ اهدا ،حق نشر را به كسي برميگرداند كه بهعنوان صاحب مصاحبه تعيين شده
است .هميشه به یاد داشته باشيد كه راوي و مصاحبهگر ،درست بعد از مصاحبه بايد فرم اهدا را
امضا كنند (سامر.)1392 ،
کپیرایت برای مورخان تاریخشفاهی
همه پروژههای تاریخشفاهی ،مصاحبهها ،پژوهشگران ،و متولیان در آرشیو ،موزهها و کتابخانه
نگهدارنده منابع تاریخشفاهی ،نیازمند اقتدار برای استفادهاز آن مواد است ،در غیر این صورت آنها
ممکن است قادر به توجیه زمان و تالش موردِنیاز برای حفاظت از ،اسناد و ذخیرهسازی باشند.
بنابراین مصاحبهکنندگان و افراد مانند جوامع و یا موزهها باید از مصاحبهشوندگان درخواست کنند
که تکالیف کتبی از کپیرایت و دیگر حقوق را ارائه کنن د و رضایت خود را برای استفاده و دسترسی،
با تکمیل و امضای توافقنامه ضبط اعالم سازند.
هدف از این فرم این است که :فعالکردن مشاوره معمول از مصاحبهها برای انتخاب مکان،
موضوع برای همه مصاحبهشوندگان تحمیل شده است و به فعالکردن بخشهایی از مصاحبه
ضبطشده یا گلچینی از رونوشتی که در نشریهها ،برنامهها ،نمایشگاهها و یا در اینترنت مور ِد استفاده
قرار میگیر د و برای ضبط در نوشتهای که در دسترس یا موردِاستفاده است که مصاحبهشونده
ممکن است مایل بهایجاد آن باشد (سامر.)1392 ،
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طریقه کپیکردن از اسناد تاریخشفاهی تولیدشد ه
منابع تولیدشده (صوتی و تصویری) مصاحبه باید تکثیر شده و کاست اصلی یا مادر را پس از ثبت
مشخصات الزم بر روی آن ،در مخزن بایگانی کرد .اگر مصاحبه بر روی کاست صوتی ضبط شده
است ،حداقل باید یک نسخه از کاسِ ت اصلی تکثیر کرد .در صورت ضبط رقمی پرونده بر روی
حافظه کامپیوتر ذخیره شده و دو نسخه پشتیبان از آن تهیه میگردد .اطالعاتیکه بر روی کاست
مصاحبه باید درج نمود ،عبارت است از :شماره ثبت مصاحبه ،نام و نام خانوادگی مصاحبهشونده،
شماره جلسه ،حرف «م» به نشانهاصلیبودن ) (Masterنوار و تاریخ انجام مصاحبه .ساير منابع
حاصل از مصاحبه شامل :عكس ،فيلم و متن نيز تابع همين اصل است (نیکنفس و دیگران،
.)2013
مديريت طرح ادارهكردن برگهها ،نامهها و گزارشهایي كه درخالل طرح تاريخشفاهي
توليد ميشود ،برعهدۀ هماهنگكنندگان طرح است .شايد يكي از مهمترين كاغذهائي كه در
طرح تاريخشفاهي مطرح است ،برگۀ اهدا يا انتشار قانوني مصاحبه باشد .اين برگه ،دست آرشيو
نگهدارندۀ مصاحبه را در زمينۀ بهرهبرداري و انتشار منابع تاريخشفاهي باز ميگذارد .اگر برگۀ انتشار
امضاشدهای از مصاحبه باشد ،حق نشر مصاحبه به طرح منتقل ميشود وگرنه دسترسي عمومي به
اين مصاحبه زماني امكانپذير خواهد بود كه راويان يا مصاحبهگران يا وارثان آنان ،با درخواست
دسترسي به اين منابع موافقت كرده باشند .اما اين روش براي دسترسي به منابع ،هرگز عملي
نخواهد شد و با دشواريهاي بسياري همراهاست (سامر.)1392 ،
بایدها و نبایدها
مجتبی رحماندوست در مقالهاش بایدها و نبایدها را به دو دسته بایدها و نبایدهای مربوط به منبع
اصلی و بایدها و نبایدهای مربوط به منبع کمکی دستهبندی میکند.
 .1بایدها و نبایدهای مربوط به منبع اصلی مرتبط به مصاحبهشونده میباشد که در
برگیرنده موارد زیر است.
	 انتخاب بهترین و مرتبطترین شخصیت اصلی ،برای مصاحبه است.	 دادن آزادی عمل به مصاحبهشونده؛ بهترین حالت این است که گوینده تنها در مسیر مطلوبسخن بگوید و از موضوع اصلی خارج نشود.
	 احساس امنیت سیاسی اجتماعی؛ مصاحبهشونده نباید خودسانسوری کند.	 مصاحبهشونده و تمایل او به نگفتن؛ بعض ًا مصاحبهشونده به هر دلیلی مایل به بازگویی بعضیاز خاطرات خود نیست.
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 .2بایدها و نبایدهای مربوط به منبع کمکی
	 عوامل مربوط به مکان؛ مرتبطبودن مکان و حسبرانگیزبودن آن نقش بسیار زیادی دریادآوری حوادث و وقایع یاریدهنده دارد و جزییات بیشتری را برای او تداعی میکند.
	 عوامل مربوط به زمان؛ بازسازی زمان حادثه تاریخی و مصاحبه با شخصیت اصلی در شرایطزمانی مرتبط ،از عوامل کمکی حسبرانگیز در مصاحبهاست.
	 عوامل مربوط به آدم.	 عوامل مربوط بهاشیا (رحماندوست.)1386 ،مسئوليت در قبال جامعه و كار تاريخشفاهي
 .1مورخان تاريخشفاهي ،بايد بهترين استانداردها را در انجام كار رعايت كنند و اصول و
استانداردهاي مؤسسهاي را كه سرپرستي طرح بر عهدۀ اوست ،محترم بشمارند.
 .2در تأييد اهميت تاريخشفاهي براي درك گذشته و هزينه و تالش جهت انجام آن ،مصاحبهگر
و مصاحبهشونده بايد اطالعات بيطرفي را از ارزش ماندگار اطالعات ثبت كنند و در اختيار
قرار دهند.
 .3مصاحبهشونده ،بايد براساس ارتباط با موضوع موردِنظر و تجربياتش در اين زمينه ،برگزيده شود.
مصاحبه و توانائي و دانش حرفهاي دربارۀ موضوع داشته باشد.

 .4مصاحبهگر بايد توانائي انجام
 .5صرفنظر از عاليق طرح مصاحبهگر بايد براي پژوهشي گسترده و فراتر از آن چه در طرح
براي وي تعريف شده تالش كند تا مطالبي فراهم نمايد كه منافع همۀ كاربران بالقوه در آن
منظور شده باشد.
 .6مصاحبهگر بايد مصاحبهاي پرمحتوا با پژوهشي چالشي و درخور فهم تدارك ببيند .اين مصاحبه،
براساس زمينۀ اطالعات كسي كه مورد مصاحبه قرار ميگيرد ،انجام ميشود .تحقيق در اين
باره بايد بهدقت صورت گيرد تا مدارك و منابع ديگري در زمينۀ موضوعي كه مصاحبهشونده
ميخواهد در موردش صحبت كند ،جمعآوري شود.
 .7مصاحبهگر بايد تالش كند تا با استفاده از بهترين تجهيزات ضبط ،بهترين صدا و در صورت
امكان ،بهترين تصوير را از مصاحبهشونده ضبط كند .همچنين بايد مستندات تاريخي
مصاحبهشونده را شامل عكس ،منابع چاپي ،نوارهاي ضبط صوت ،جمعآوري نمايد.
 .8مصاحبهگر بايد روشهاي انجام كار را براي انجام طرح تاريخشفاهي همانند ثبت وضعيتي كه
مصاحبه تحت آن شرایط انجام ميگيرد ،بهطور كامل مستند نمايد.
 .9مصاحبهگران (در صورت امكان) و مصاحبهشوندگان بايد مصاحبهها را بازبيني (بازشنوي) و
ارزشيابي نمايند .اين بند شامل خالصهها يا متون گفتار نوشته ميشود.
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 .10با اجازۀ مصاحبهشونده ،مصاحبهگر بايد مطالب گردآمدهاز مصاحبه را به آرشيوي بسپارد تا در
نگهداري آن و احيان ًا در دسترس محققان گذاشتن آن بكوشد .مصاحبهگر بايد اطالعات پايه را
دربارۀ مصاحبه شامل هدفهاي طرح ،مؤسسۀ حمايتكنندهازطرح و هزينۀ انجام طرح ،بداند.
ترجيح ًا قبل از انجام مصاحبه ،مصاحبهگر با آرشيو اسناد هماهنگ ميكند تا از رهنمودهاي
قانوني الزم آگاهي يابد .اگر مصاحبهگران مايل هستند مصاحبهها را ابتدا در نزد خود نگه
دارند ،اين مدت بايد منطقي باشد تا منابع به موقع در اختيار عموم قرار گيرد.
 .11مصاحبهگر بايد نسبت به جامعهاي كه در آن بهانجام مصاحبه ميپردازد ،حساس باشد .نبايد
پيشفرضهائي كه در افكار عمومي دربارۀ مصاحبهشوندگان صورت ميگيرد ،به نتيجهگيري
مصاحبه آسيبي بزند .مصاحبهگر بايد بكوشد مطالب مصاحبه در اختيار كاربران و محققان قرار
گيرد.
 .12بهرهگيري و نقلقول از مصاحبههاي تاريخشفاهي ،بايد با دقتنظر فراهم شود .كاربران
مسئول هستند استحكام صداي مصاحبهشونده را حفظ كنند ،بهاين معنا كه حرفي از جانب
وي نقلقول نكنند كه صحت ندارد ،يا عبارتي از متن يا گفتههاي وي ،جدا از متن سخن
موردِاستناد قرار دهند.
 .13در تمامي نمايشگاهها ،برنامههاي تلويزيوني يا انتشارات ،منبع يا منابع تأمين مالي يا حمايت
طرح بايد ذكر شود.
 .14مصاحبهگران و مسئوالن (برنامههاي تاريخشفاهي) ،بايد در نظر داشته باشند كه در صورت
دريافت جايزه ،هديه یک امتيازي از رهگذر طرح ،بايد آن را با مصاحبهشوندهها و جوامعي كه
مصاحبه در آنها صورت گرفته تقسيم نمايند (سامر.)1392 ،
نتیجهگیری:
با استفادهاز تاریخشفاهی میتوان خالهای تاریخی را پر کرد و در قسمتهای دیگر مانند نگهداری
فرهنگهای کهن و قدیمی و فرهنگهای عامیانه هم میتوان استفاده کرد .نکته حایز اهمیت
برای تاریخشفاهی آن است با توجه بهاهمیت تاریخشفاهی و استفاد ه از آن در اسناد تاریخی باید
قوانین و مقررات آن نیز مانند دیگر کشورها چاپ شود و تمامی تاریخشفاهیکاران از آن بهعنوان
الگو در کارشان استفاده نمایند .این قوانین و مقررات باید بهصورت یک استاندارد چاپ شود و
سرلوحه کار انجام گیرد که این عمل خود سبب ایجاد یکدستی در اسناد تاریخشفاهی به وجود
آمده میشود.
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