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مقدمه:  
با عنایت به مادۀ اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملّي ایران مصوب 1349/2/17 و تعیین وظیفة 
ایجاد هماهنگي در  نیز  اسناد و  به  براي دسترسي عموم  امکانات مناسب  فراهم آوردن شرایط و 
چاپ و انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی در سازمان و حفظ حقوق مادي و معنوي صاحبان اثر، این 

آیین نامه تدوین شده است. 

هدف از انتشار مصاحبه ها: 
تاریخ شفاهي بیانگر رویکرد، شیوه و منظري نو در فراهم آوردن زمینة مناسب در پژوهش هاي علمي 
و باالخص تاریخي است. مجموعه هاي فراهم آورده شده توسط سازمان مي تواند به عنوان یك مأخذ 
علمي درجه اول در تحلیل ها و مطالعات، مورد ِاستفادۀ پژوهشگران قرار گیرد. هدف اصلي از انتشار 
مصاحبه ها رفع نواقص منابع مکتوب و آشکارسازي زوایا و نقاط کور حوادث و رخدادهاي تاریخي، 

و سهولت دسترسی عالقه مندان به مصاحبه ها است. 

تعاريف:  
اصطالحات به کار برده شده در این آیین نامه به  شرح زیر است:  

سازمان: سازمان اسناد و کتابخانة ملّي جمهوري اسالمي ایران. 
اثر: کتاب ها یا مجموعه مقاالت تهیه شده از گزیده مصاحبه هاي تاریخ شفاهی که در واحدهای 

سازمانی یا در اثر قرارداد، طرح و نظایر آن با افراد و شخصیت ها انجام شده است.

  ژ

» آيني نامه پیشنهادی چاپ و انتشار مصاحبه های 

تاريخ شفاهی«

غالمرضا عزیزی
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شورا: شورای پژوهشی پژوهشکده اسناد
مصاحبه شونده: فردي که با وي مصاحبه شده است.

ويراستاري: تصحیح، پردازش و اصالحاتي که به منظور روان شدن متن مصاحبة پیاده شده 
است، و منطبق با استانداردهاي پیاده سازي متن مصاحبه هاي تاریخ شفاهي مي باشد. 

تدوينگر: کسي که اثر یا مجموعه آثار را براي انتشار آماده مي کند. 
حق الزحمه: مبلغي است که از طرف سازمان و بر اساس اصولي که توسط کمیتة ناظر تعیین 

خواهد شد، به مصاحبه شونده یا تدوینگر پرداخت مي شود.
کمیتۀ ناظر: کمیته اي که برای انجام امور اجرایي مربوط به انتشار مصاحبه ها تشکیل مي شود 

و شامل اعضاي زیر است:  
- رئیس پژوهشکده اسناد،

- نماینده معاونت اسناد،
- نمایندۀ معاونت پژوهش،

- رئیس کار گروه تاریخ شفاهی، 
- یك نفر عضو هیئت علمي سازمان که داراي سابقة فرهنگي مرتبط و الزم جهت این کار باشد.
جلسات کمیته با حضور ریاست کمیته و 3 تن از اعضاي آن رسمي است و مصوبات آن نیز با 

اکثریت آراء حاضران در جلسه معتبر مي باشد.

وظايف کمیته:  
- دریافت درخواست انتشار مصاحبه از واحد مربوط؛

- بررسي مصاحبه از جهت دارا بودن مجوز چاپ توسط مصاحبه شونده؛
- بررسي مصاحبه از جهت دارا بودن شرایط مربوط به انتشار آن ها بر اساس مفاد »آیین نامة 

دسترسي به اسناد آرشیوي«؛ 
- بررسي محتواي اثر از لحاظ مناسب بودن آن جهت طرح در جامعة علمي کشور؛

- تعیین تدوینگر اثر و ابالغ این مسئولیت به وي )در اجراي این آیین نامه، فرد مصاحبه کننده 
براي ویراستاري اثر در اولویت است مگر آنکه مصاحبه شونده فردي را برای ویراستاري اثر خویش 
معرفي نماید. در غیر این صورت سازمان مي تواند ویراستاري اثر را به فرد واجد شرایط و معتمد 

خود واگذار کند(؛
- ارائة پیشنهاد در خصوص مقدار حق الزحمة مصاحبه شونده و تدوینگر به شوراي انتشارات. 

- ارجاع اثر به داوري )در صورت نیاز(؛
- رسیدگي به شکایات مکتوب. 
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مراحل بررسي و تصويب درخواست چاپ مصاحبه تاريخ شفاهي:  
- ارائة درخواست انتشار مصاحبة تاریخ شفاهي توسط فرد مصاحبه کننده و یا یکي از کارشناسان.
- بررسي متن مصاحبه از نظر داشتن مجوز انتشار و نیز مطابقت با آیین نامة دسترسي به اسناد
- بررسي اثر توسط شورا ) کمیته در صورت نیاز مي تواند از دو داور در خصوص انتشار یا عدِم 

انتشار اثر نظر خواهي نماید(.
شورا نظر خود را در صورت ارجاع اثر به داوري، طي دو ماه و در غیر این صورت پس از پانزده 

روز اعالم خواهد کرد. 
در صورت موافقت شورا با انتشار اثر، نتیجه به شوراي انتشارات سازمان اعالم و در صورت 

موافقت شوراي نامبرده، اثر از طرف شورا برای ویراستاري به تدوینگر منتخب واگذار مي گردد.
تعیین کرده  زماني که شورا  در مدت  به حجم مصاحبه  توجه  با  را  اثر  است  تدوینگر موظف 
است، ویرایش و آمادۀ چاپ نماید. اثر پس از ویرایش مجدداً براي بررسي نهایي در اختیار شورا 

قرار   مي گیرد.
نسخة ویرایش شده در صورت دارا بودن شرایط مربوط به استانداردهاي ویراستاري برای انجام 
مراحل چاپ و عقد قرارداد به واحد انتشارات سازمان ارسال خواهد شد و در صورت فقدان شرایط 
مناسب و عدِم تأیید شورا، مجدداً برای اعمال اصالحات در اختیار تدوینگر قرار مي گیرد. تدوینگر 
موظف است اصالحات را طي مدت ِزمان تعیین شده توسط کمیته به انجام رسانده و در اختیار کمیته 

قرار دهد.
در صورتي که مصاحبه شونده در قیِد حیات باشد، قرارداد انتشار در خصوص نحوۀ انتشار اثر بین 
وي و انتشارات سازمان به نام سازمان اسناد و کتابخانة ملّي جمهوري اسالمي ایران منعقد خواهد 
شد. اّما در صورت فوت مصاحبه شونده با توجه به انتقال امتیاز مصاحبه شونده به سازمان، سازمان 

در خصوص انتشار اثر مختار خواهد بود.
حق الزحمة مصاحبه شونده و تدوینگر مطابق قراردادهایي که با آن ها بسته مي شود و به نحوي 
عادالنه مطابق با شرایط روز با پیشنهاد کمیتة ناظر و نظر نهایي شوراي انتشارات سازمان تعیین 

خواهد شد.
کمیتة ناظر، مسئول رسیدگي به تخلفات و شکایات مکتوب احتمالي در حیطة وظایف خود، 

ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در دبیرخانة سازمان است.
درخواست  و  اعتراض  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  مّدت 20  از سوي کمیته ظرف  آراي صادره 
یاد شده، حکم  انتشارات سازمان است. در صورت عدمِ ِاعتراض در مهلت  تجدید ِنظر در شوراي 

قطعي محسوب مي شود .
شوراي انتشارات موظف است رأي خود را در مورد شکایات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت 
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یك ماه از تاریخ دریافت شکایت به صورت مکتوب به ذي نفع و کمیتة ناظر ابالغ نماید.
رأي شوراي انتشارات به عنوان رأي قطعي و الزم االجراست.

در تمامي آثار انتشار یافتة مصاحبه هاي تاریخ شفاهي ذکر موارد زیر بر جلد اثر ضروري است: 
نام اثر، مصاحبه شونده، نام مصاحبه کننده، نام ویراستار، آرم و نام سازمان و طرح روي جلد 

متناسب با موضوع مصاحبه .
نباشد(  اثر  تدوینگر  خود  صورتي که  )در  مصاحبه کننده  فرد  و  ناظر  کمیتة  اعضاي  براي 
روز  شرایط  با  مطابق  عادالنه  به نحوي  حق الزحمه  این  شد.  خواهد  گرفته  در نظر  حق الزحمه اي 

توسط شوراي انتشارات سازمان تعیین خواهد شد. 

تعیین چگونگي درج نام افراد کوشنده در انتشارات منابع تاريخ شفاهي 
الف: اسامي روي جلد

 در صورتي که مصاحبه کننده و تدوینگر یك نفر باشد: 
- نام مصاحبه شونده ؛

- نام مصاحبه کننده / تدوینگر.
در صورتي که مصاحبه کننده و تدوینگر و کوشنده دو نفر باشند: 

- نام مصاحبه شونده ؛
- نام مصاحبه کننده ؛

- نام تدوین کننده .
در صورتي که مصاحبه کننده دو نفر و تدوینگر و کوشنده فرد دیگري باشد: 

- نام مصاحبه شونده ؛
- نام مصاحبه کنندگان ؛

- نام تدوین کننده .
در صورتي که مصاحبه شونده ها بیشتر از یك نفر باشند )عنوان کتاب به موضوع باز مي گردد: 

مثاًل تاریخ شفاهي مصاحبه / تاریخ شفاهي نشر( 
- نام کوشنده و مصاحبه کننده بر اساس بند الف بیاید؛

- نام و نام خانوادگي مصاحبه شوندگان در صفحه شناسنامه کتاب بیاید. 

ب: اسامي در صفحه شناسنامه
در صفحه شناسنامه عالوه بر اسامي افراد روي جلد، نام سایر افراد مؤثر در فراهم آوردن و 

آماده سازي مصاحبه ذکر شود. 
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- تدوینگر / به کوشش: نام و نام خانوادگي؛
- پیاده کننده متن مصاحبه؛ 

- حروفچین؛ 
مقابله کننده نوار مصاحبه با متن تایپی: 

درهمکرد  نقش ها  افراد،  نام  تکرار  از  احتراز  به منظور  باشند  یکي  فوق  بند  افراد  اگر  تبصره: 
مي شود. مثاًل: 

- پیاده کننده مصاحبه و مقابله با متن: نام و نام خانوادگي؛ 
- حروفچین مصاحبه و مقابله با متن: نام و نام خانوادگي.




