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تاریخ شفاهی در برنامه های مستند صوتی و تصویری (فیلم)
نویسنده: چارلز هاردی و پامال دین، ترجمۀ فرحناز اسامعیل بیگی

چکیده:
تاریخ شفاهی  دستنامه  کتاب  از  مقاله  آخرین  پیِش رو  نوشتار 
و  صوتی  مستند  برنامه های  در  »تاریخ شفاهی  تحتِ عنوان   ،
تصویری« است که توسط چارلز هاردی، مورخ فرهنگی، مورخ 
شده  نوشته  شفاهی  مورخ  دین،  پامال  و  آرشیوداری  و  شفاهی 
است. نویسندگان، برنامه های مستندی را که با صداهای ضبط شده 
ساخته شده است، مورِدبررسی قرار داده  و پیشرفت این برنامه ها 
داده اند.  نشان  وب  شبکه  تا  فیلم  از  و  تلویزیون  به  رادیو  از  را 
بحث آن ها در مورد همکاری بین مورخان شفاهی است که به  دلیل 
اغلب  صوتی،  نوارهای  به  نسبت  نسخه  نوشتاری  به  اولویت دادن 
و  دهند  ارائه  پخش  برای  الزم  کیفیت  با  برنامه هایی  نمی توانند 
مستندسازان فقط به منظور داشتن صداهایی خاص در برنامه های 
خود، از مصاحبه های ضبط شده به صورت کامل استفاده نمی کنند. 
هاردی و دین نمونه هایی از برنامه های مستند صوتی و تصویری 
با توجه ویژه به  شیوه هایی که مورخان شفاهی بتوانند برای  را 
و  تاریخی  اطالعات  تا  کنند  بیان  و  کرده  مفهوم سازی  صداها 
عوامل اجتماعی را به مخاطب منتقل نمایند، مورِدبررسی و مطالعه 

قرار می دهند.
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»به من نگاه كنيد. می توانم سخن بگويم، فرياد بزنم و كلمات را ارزشمند بدانم«.
 روبرت پرويت5

مقدمه:
و  می كند  را ضبط  آن سخنان  و ضبط صوت  می گويد  را  راوی سخنانی  است.  آغاز، يك سخن 
اين  از  برخی  و  كتابی می نويسد  پژوهشگر  پژوهشگر می خواند.  و  را می نويسد  پياده ساز سخنان 
سخنان را در آن نقل قول می كند و خواننده سخنانی را كه نويسنده در كتاب نقل قول كرده است 

می خواند. پس اين، يك راه طوالنی است كه از سخن و كالم آغاز شده است.
اين كار از زمانی شروع شد كه مورخان دستگاه های ضبط صوت را برای جمع آوری و حفظ 
اطالعات گذشته به كار بردند. در روزهای اوليه، آن ها صداهای ضبط شده را از نظر كيفيت فنی 
ارزيابی می كردند و اينکه آيا آن قدر رسا و قابل ِشنيدن هستند كه بتوان از روی آن ها پياده سازی 
آن ها  است،  تاريخی  اصلی  سند  پياده سازی شده(،  )نسخه  رونوشت  اينکه  به  توجه  با  نه.  يا  كرد 
برای پياده سازی، اغلب نوارها را بارها و بارها گوش می كردند. همان زمان، خبرنگاران راديويی 
از  كمتر  و  می كردند  استفاده  برنامه هايشان  در  از مصاحبه ها  مستند،  برنامه های  توليدكنندگان  و 
مصاحبه های ضبط شده موجود در آرشيوها بهره می بردند. آن ها می گفتند: »ما می خواهيم سؤاالت 
داشتن  علی رغم  برنامه ها،  توليدكنندگان  و  مورخان  روزنامه نگاران،   .]1[ بپرسيم«  را  خودمان 
شفاهی  مورخان  اينکه  با  می كردند،  كار  جداگانه ای  حوزه های  در  يك  هر  مشترک،  پروژه های 
می توانستند به مستندسازان برای طرح پرسش هايی در طيف گسترده تر و مسائل آرشيوی و حفظ و 
نگه داری نوارهای صوتی كمك كنند و توليدكنندگان برنامه های مستند نيز می توانستند به مورخان 
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شفاهی در چگونگی استفاده از تجهيزات و ضبط صداها با كيفيت بهتر كمك كنند و كارهايشان 
را برای طيف وسيع تری از مخاطبان به اشتراک بگذارند ]2[.

به صورت  را می گويد و مخاطبان  راوی كلمات  متفاوت است.  بيست ويکم،  روش ها در قرن 
آنالين، صدا و فيلم را كه توسط مصاحبه گر، ضبط صوت و ويراستار يا مستندساز )توليدكننده( در 
اختيار آن ها گذاشته می شود، می بينند و می شنوند. پس در اين  صورت، يك تجربه مستقيم تر برای 
آن ها ايجاد می شود كه اين نوع تجربه، بی واسطه تر و مستقيم تر از تجربه ای است كه مخاطب، 
صحنه واقعه را از طريق آنچه بر روی صفحه نوشته شده است، مشاهده كند. در واقع وقتی از 
روی نسخه نوشتاری شرح واقعه را می خواند، تنها می تواند آن را به صورت ذهنی در گوش و چشم 
خود مجسم كند. اهميت ضبط منابع اصلی، انجمن تاريخ شفاهی )OHA( را بر آن داشت تا در 
دستورالعمل های خود، مصاحبه كننده را به استفاده از بهترين تجهيزات برای ضبط صحيح صدای 
مصاحبه شونده و در صورت لزوم، ضبط صدا و تصاوير به طور هم زمان، ملزم نمايد ]3[. در اين فصل 
نمونه های مهم از كاربرد مصاحبه های تاريخ شفاهی در برنامه های مستند و تجزيه و تحليل برخی از 

آن ها در اين ژانر )سبك(، دنبال می شود.

آنچه تاریخ شفاهی برای برنامه های مستند به ارمغان می آورد
يك توليدكننده برنامه های راديويی به نام اسکات كرير1 اين گونه ادعا می كند: »مردم ميليون ها 
انتخاب می كنند كه درباره  را  به داستان ها گوش می كنند و معمواًل داستان هايی  سال است كه 
ضبط  را  تاريخ شفاهی  مصاحبه های  وقتی   .]4[ است«  عامه پسند  مسائل  يا  مخدر  مواد  سکس، 
می كنيم، از مصاحبه شوندگان می خواهيم كه داستان ها، تاريخ و چشم انداز خودشان را از گذشته، 
تاريخ شفاهی به آن پيوسته است. چنين  تاريخ اجتماعی است كه  بازگو كنند. اين همان  برای ما 
مصاحبه هايی به اصطالح، »برای رساندن صدای مظلومان و كسانی است كه صدای  آن ها شنيده 
نشده است«2. گروه هايی را كه پيش از اين كمتر شناخته  شده بودند، به صحنه تاريخ می آورد و 
روايت ها با چشم اندازهای متعدد و چندگانه ارائه می شود؛ چشم اندازهايی كه نشأت گرفته از منطقه، 
نژاد، جنسيت، طبقه اجتماعی، قوميت و تجربيات شخصی است. همچنين در اين روند، كاری بيش 
از جمع آوری صرف اطالعات انجام می دهيم. ما عشق و عالقه، جدايی، اشتياق، ترديد، لهجه، طعنه 
و كنايه، صداقت، شرم، گزافه گويی و ده ها تفاوت ظريف ديگر را در مصاحبه ها شاهد هستيم كه 

حتی در دقيق ترين نسخه های نوشتاری نيز نمی توان آن ها را به مخاطب منتقل كرد.
ايرا گلس3 تهيه كننده برنامه »اين زندگی آمريکايی«4 تأكيد می كند كه صداها مانند يك تركيب 
متضاد هستند ]5[. منظور وی اين است، درحالی كه نسخه چاپی صداها را استانداردسازی، ساده و 
يکسان می كند، ولی نتيجه اينها از دست رفتن اطالعات اساسی و زنده بودن اين مصاحبه هاست. در 

1. Scott Carrier.
2. Give voice to the voiceless.
3. Ira Glass.
4. This American Life.
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واقع راديو و ساير ابزار پخش صدا از توانايی ذهن برای ايجاد تصاوير استفاده می كنند تا تصوير 
باشد،  شده  ضبط  به خوبی  كه  صدايی  دهند.  ارائه  واقعی  چيزهای  از  اقناع كننده تری  و  جذاب تر 
به تنهايی افراد را جذب می كند و به گونه ای به افراد نزديك می شود كه در فيلم و ويدئو نظير آن 

ديده نمی شود.

درباره رادیو: اولین روزها
تمامی اين عوامل سبب شد تا برنامه های مستند راديويی از مصاحبه های ضبط شده تاريخ شفاهی 
استفاده كنند، اما تاريخ استفاده از اين ژانر )سبك( فرازونشيب هايی دارد و روش های ضبط صدا در 
طول تاريخ با استفاده از فناوری های نو كامل تر شده است. همچنين اختراعات توماس اديسون1 
اوايل  بود.  كارآمد  بسيار  بزرگ عصر خود،  زنان  و  مردان  برای ضبط صدای  نيز  برلينر2  اميل  و 
از دانشگاهيان و شركت های گرامافون سازی شروع به ضبط  دهه 1980م. تعداد انگشت شماری 
موسيقی محلی )فولکلوريك( كردند، اما هزينه و محدوديت های فنی فناوری های موجود در ضبط 
صدا، انجام چنين تحقيقاتی را محدود می كرد. چشم انداز آرمانی پيشگامان اوليه راديو برای هر دو 
ابزار به عنوان سازوكاری برای آموزش همگانی جهانی، به زودی تحت ِتأثير هجوم افکار عوامانه، 

داستان های كليشه ای و تبليغات قرار گرفت ]6[.
خاطرات شفاهی كه مصاحبه هايی با افراد برجسته آمريکايی بود، بر روی صفحات گرامافون 
ضبط شد و اوايل دهه 1930م. از طريق امواج راديويی، در مجموعه برنامه هايی )حق پخش را 
خريده بودند( از راديو پخش گرديد. با توجه به اينکه برنامه های ضبط شده يك شيوه مقرون به صرفه 
برای رسيدن به مخاطبان محلی بود، شركت شورولت ساخت برنامه ای درباره تاريخچه اين شركت 
را سفارش داد كه برای اولين بار در اكتبر 1930م. به عنوان بخشی از تبليغات ملی پخش شد. در 
واقع برنامه نيم ساعته ای به ميزبانی ادی ريکن بيکر3، خلبان جنگ جهانی اول بود كه تجربيات 

شخصی قهرمانان جنگی برجسته آمريکايی را پخش می كرد ]7[.
موفقيت برنامه تاريخچه شورولت سبب شد تا افراد زيادی از آن تقليد كنند.7 اوايل دهه 1930م. 
علی رغم در دسترس بودن تجهيزاتی كه در عرض چند دقيقه می توانست برنامه های توليدشده را 
پخش كند، بيشتر شبکه های راديويی تبانی كردند كه پس از آن، برنامه های ضبط شده را از پخش 
خارج كنند؛ تصميمی كه ظاهراً برای حمايت از هنرمندان گرفته شد ولی در حقيقت برای اين بود 
كه نظارت بر محتوای برنامه ها را افزايش دهند. اين نظارت و ممنوعيت، سبب شکل گيری راديو 
صدای آمريکا و آغاز دوران طاليی آن شد و به پخش برنامه های از پيش ضبط شده )حق پخش را 
خريده بودند( كه با برنامه های شبکه ای رقابت می كردند، پايان داد. همين طور پيشرفت برنامه های 
مستند راديويی كه براساس واقعيت بودند را فراهم كرد. ممنوعيت پخش برنامه های ضبط شده، 

1. Thomas Edison.
2. Emile Berliner.
3. Eddie Rickenbacker.
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سازندگان برنامه های راديويی مانند برنامه های خبری و اجتماعی و فيلم های مستند را بر آن داشت 
كه مطالب و داستان های خود را به صورت نمايشی بازگو كنند. در واقع در آمريکا، برنامه های مستند 
راديويی در مارس 1931م. با برنامه »راهپيمايی زمان«1 در كانال ”CBS“ شروع شد كه نمايش 
يا برنامه های مستند نمايشی پخش می كرد و داستان آن از بهترين داستان هايی بود كه در مجله 
تايمز چاپ می شد. برنامه بسيار موفق راهپيمايی زمان كه حاصل دوران طاليی راديو بود، الگويی 
برای ساخت ساير برنامه های مستند راديويی شد و يك راوی با نام مستعار »صدای سرنوشت«2 
توضيحاتی می داد و صحنه را برای اجرای هنرمندان تنظيم و آماده می كرد. سازندگان برنامه های 
براساس  را  خود  برنامه های  بمانند،  باقی  سال ها  بتوانند  اينکه  برای  آمريکا  در  راديويی  مستند 

معيارهای زيبايی شناختی مرتبط با اين برنامه تنظيم می كردند ]8[.
گروهی  رسانه  يك  به عنوان  را  راديو  ظرفيت  اندی3،  و  آموس  كه  بعد  به   1929م.  سال  از 
برای  توانستند  آمريکايی  )پخش(  راديويی  بزرگ  شركت های  بودند،  كرده  اثبات  تبليغات  برای 
»دسته  مانند  برنامه هايی  توليد  هزينه  كنند.  استفاده  راديو  از  خود،  ديدگاه های  با  تاريخ  نمايش 
بزرگداشت  آن،  از  و هدف  تأمين شد  دوپونت«5  توسط شركت »ای.اف.  آمريکا«4،  اسب سواران 
با حمايت مالی موسسه  قهرمانان بزرگ آمريکايی بود. در دهه 1930م. كتابخانه كنگره آمريکا 
راكفلر، برنامه های زيادی را توليد كرد كه درباره مسائل اجتماعی در آمريکا بود و تعداد زيادی از 
مستندسازان كه مهم ترين آن ها، جان و آلن لو مکس6 بودند، برنامه های پيشرفته ای درباره ميراث 
فرهنگی كشور ساختند ]9[. روی هم رفته، برنامه هايی كه در مورد آمريکايی های آفريقايی تبار، 
تاريخ كار و كارگران و نقش زنان بود، در چارچوب و محدوده خاصی ساخته می شد. با توجه به 
همانند  دادند ،  انجام  صداها  ضبط  برای  مورخان  و  فولکلوريست ها  كه  كاری  محدوديت ها،  اين 
انجام دادند و توسط پروژه نويسندگان فدرال  اوليه  با بردگان  مصاحبه هايی كه محققان ميدانی 

انجام شد، هرگز شانسی برای پخش در راديو پيدا نکرد.
اواخر دهه 1930م. هنگامی كه ممنوعيت پخش صداهای ضبط شده در شبکه ها كم شد، راه 
برای ظهور برنامه های مستند راديويی مبتنی بر واقعيت هموار گرديد. توضيحات غم انگيزی كه 
در سال  نيوجرسی  در  آلمانی »هيندربرگ«8  بالن  انفجار  در خبر  اخبار  گوينده  موريسون7،  هرب 
بعد،  نکنند. يك سال  راديو پخش  در  را  آن  نمی توانستند  بود كه  آن قدر فوری  1937م. می داد، 
يك روز قبل از هالووين سال 1938م. نمايش راديويی »اورسن ولز«9 كه براساس رمان »جنگ 
دنياها«10 نوشته شده بود، باعث وحشت مردم در آمريکا شد، زيرا آن ها گمان كرده بودند كه با 
يك خبر زنده روبه رو هستند، نه يك نمايش راديويی. اين اتفاق نه تنها موجب ممنوعيت پخش 
از  فن های نمايشی در  بلکه منجر به ممنوعيت استفاده  برنامه های نمايشی شد،  اخبار به صورت 
برنامه های خبری نيز شد. باالخره ممنوعيت شبکه ای پخش صداهای ضبط شده در خالل جنگ 

1. The march of time.
2. Voice-of-doom.
3. Amos & Andy.
4. Cavalcade of America.
5. E.F. dupont.
6.John & Alan Le Max.
7. Herb Morrison.
8. Hindenburg.
9. Orson Welles.
10. The War of the Worlds.
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دوم جهانی پايان يافت. در اين هنگام تمايل مردم برای دانستن اخبار جبهه، از طريق گزارش هايی 
فراهم می شد كه خبرنگاران از آنجا ارسال می كردند، كسانی كه نه تنها اخبار زنده ارسال می كردند، 
بلکه گزارش هايی را نيز بر روی صفحه گرامافون ضبط كرده و از فيلم های نوری و ضبط صوت های 
مغناطيسی كه به تازگی رايج شده بود، استفاده می كردند. پريدن اريك سوريد1 با چتر، همراه با 
جرج  ضبط شده  گزارش های  و  لندن  از  مارو2  آر.  ادوارد  توسط  برنامه  پخش  برمه،  در  سربازان 
هايك3 از اولين روز شروع به كار، از عرشه كشتی و بعد از آن از سواحل نورمندی، آمريکايی ها 
را هيجان زده كرد. در واقع اخبار جنگ را به خانه های آن ها آورد و پخش برنامه های خبری را در 
آمريکا متحول كرد. توانايی راديو برای پخش اخبار از جبهه به صورت لحظه ای و آنی، چالشی برای 
روزنامه نگاری در آمريکا بود، زيرا روزنامه تا آن زمان مهم ترين منبع اخبار و اطالعات برای كشور 
بود و 61 % از افرادی كه در سال 1946م. مورد پرسش قرار گرفته بودند، راديو را منبع اوليه و 

اصلی برای اخبار روزانه می دانستند ]10[.
با  را  آن  و  كرده  راه اندازی  را  خود  مستند  واحد  اولين  1946م.  سال  در   “CBS” شبکه 
آنالوگ و دوقرقره ای، مجهز كرد. اين دستگاه ها در طی جنگ توسط  ضبط صوت های پيشرفته، 
مهندسان آلمانی پيشرفت كرد. دستگاه های ضبط، نشان دهنده پيشرفت های شگرفی بودند كه در 
فناوری صوتی از زمان اختراع المپ خالء4 در اواسط دهه 1920م. صورت گرفته بود. اواخر دهه 
1940م. شركت های آمريکايی شروع به بازاريابی برای ضبط صوت های قرقره ای ارزان قيمت كردند 
و اين فناوری جديد، نه تنها تأثير عميقی بر موسيقی پاپ گذاشت، بلکه به مردمی كردن ارتباطات 
جمعی كه ويژگی نيمه قرن بيستم ميالدی بود، كمك كرد. گرچه آن ها سنگين و بزرگ و اغلب 
به اندازه چمدان كوچکی بودند و وزن آن ها بين سيزده تا سی پوند بود، ولی اين ضبط صوت های 
اتفاق  گرامافون  ويرايش صفحات  )در  بدون عوض شدن صدا  آسان،  ويرايش  و  اتصال  با  جديد 
می افتاد(، روزنامه نگاری خبری را متحول كردند. برای اولين بار، توليدكنندگان برنامه های مستند 
توانستند بعد از دوران جنگ، برنامه های مستند صوتی پيچيده و چنداليه ای، با تركيب دو يا چند 
نوار كاست ضبط شده بر روی يك دستگاه ضبط صوت، توليد كنند. با مجهزشدن به فناوری جديد، 
و  به مشکالت داخلی معطوف ساختند  را  برای يك زمان كوتاه، توجه شان  خبرنگاران شبکه ای 
بود.  آمريکايی ها  زندگی  در  نابرابری ها  نشان دهنده  اغلب  كه  كردند  توليد  مستندی  برنامه های 
برنامه شبکه ”ABC“ تحتِ عنوان »محله های فقيرنشين«5 و برنامه شبکه ”CBS“ تحتِ عنوان 
»بچه های عقاب«6 در مورد بزهکاری نوجوانان، از جمله اين برنامه ها بود و هر دوی اين برنامه ها 

نيز در سال 1947م. پخش شدند.
عالوه بر اين در همان سال، اولين نمايش شبکه ”CBS“ به نام »آيا وجود دارد«7 پخش شد 
كه وقايع تاريخی را به شکل نمايشی پخش می كرد و خبرنگاران اين شبکه در بخشی از آن، نقش 

1. Eric Severeid.
2. Edward R.Murrow.
3. George Hick.
4. Vacuum tube.
5. Slums.
6. The Eagles Brood.
7. Is There.
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راويان وقايع تاريخی را بازی می كردند. در سال 1948م. نام اين نمايش به »شما اينجائيد«1 تغيير 
 “CBS” كرد، برنامه ای كه در مدت سه سال از محبوبيت زيادی برخوردار شد. برنامه ديگر شبکه
بهترين  و  برنامه مهم ترين  اين  و شايد  توليد شد  آرمارو3  ادوارد.  توسط  بشنويد«2،  نام »حاال  به 
نمايش  آنالوگ در  نوار كاست  فناوری  از  استفاده  با  از سبك مستندسازی جديد كرد.  را  استفاده 
»حاال بشنويد«، توليدكننده برنامه توانست »تصاويری برای گوش ها« بيافريند، صدای خبرسازان 

را به خانه آمريکايی ها ببرد و تاريخ مدرن را از سال 1932م. به آن ها نشان دهد ]11[.
با برنامه ای به نام »زندگی«4 وارد حوزه مستندسازی شد.  شبکه”NBC“ در سال 1948م. 
اين برنامه شامل يك برنامه سريالی بود كه به »نشان دادن آمريکا به خودش« اختصاص داشت 
از  كه  فردا«  امروز،  »ديروز،  برنامه  در  بود.  شده  مصاحبه  نوارهای  از  زيادی  استفاده  آن،  در  و 
می تا اكتبر 1951م. پخش شد، بخش اخبار ”NBC“ وقايع خاص »مشکالت گذشته، مسائل 
را نشان می داد كه شامل يك مجموعه سه قسمتی درباره مواد مخدر،  آينده«  حال و چشم انداز 
برنامه مستندی درباره بيسبال حرفه ای و برنامه ای با عنوان »بازار محلی«5 بود كه در آن جورج 
رابينسون6، از طريق نوارهای كاست خود، زيبايی ايالت بانگور و ايالت مين را نشان داد. برخی از 
برنامه های شبکه ”NBC“ از صداهای ضبط شده قديمی استفاده می كردند، مانند برنامه ای كه در 
5 آگوست 1951م. درباره شاعران مشهور و درگذشته آمريکايی ساخته شده بود و آثار آن ها در اين 

برنامه خوانده می شد ]12[.
تا اوايل دهه 1985م. ساخت برنامه های مستند راديويی در اياالت متحده مبتنی بر واقعيت 
بود و از آن تاريخ به بعد، دستخوش تغييرات نسبتًا كمی شد. در طی همان دوره، ظهور تلويزيون 
به عنوان رسانه خانگی برای داستان گويی، مستندسازان راديويی را بر آن داشت كه بيشتر به مسائل 
بحث برانگيز، جنجالی و بزرگ بپردازند، اما برنامه های عمومی كه به صورت شبکه ای توليد شده 
بودند، مدت زيادی به طول نيانجاميد. در اينجا خالصه ای از تاريخ مختصر برنامه های مستند ای. 

ويليام بلوئم7 كه ارزش نقل قول را دارد، ذكر می شود.
»در طی شش سال، بين پايان جنگ و افول نهائی سرويس راديوی ملی كه برای يك ربع 
قرن بر وقايع آمريکا حکم فرما بود، تعامل نيروهای متعدد در راديو، همراه با پيشرفت های فناوری 
و فشار دائمی كه به واسطه جايگزينی فيلم های مستند وارد می شد، برنامه های مستند راديويی را 
مؤثرترين بيان در تفسير و توضيح واقعيت كرده بود. راديو با توجه به تجربه هايی كه از كارهای 
قبلی به دست آورده بود، به شکلی از مستندات خبرنگاری اصيل و نمايشی دست يافته بود كه در 
ارتباط با بحران های در حال حادث شدن بود. راديو از بازگويی واقعيت به شکل نمايشی، به سوی 
موضوعات  درباره  اطالعاتی  سرعت  به  بود؛  شده  ساخته  واقعيت  با  كه  می رفت  پيش  نمايشی 
بی شمار و بزرگ و كوچکی كه مردم آمريکا با آن روبه رو بودند، ارائه داده بود. همين طور تركيب 

1. You Are There.
2. Hear It Now.
3. Edward R.Murrow.
4. Living.
5. Country fair.
6. Gerorge Robinson.
7. A. William Bluem.
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بود.  داده  نشان  تاريخی  موفقيت آميز  نمايش  در يك  آموزش  و  نمايش، خبرنگاری  از  را  خاصی 
همان طور كه همه اين كارها را انجام داده بود برای تلويزيون كه در اوايل دهه 1950م. شروع 

شده بود، ميراثی گذاشته بود، اينکه نقش راديو را به عنوان رسانه جمعی برتر ملی بپذيرد« ]13[.
احساسات ضدكمونيستی  اوج  زمان  در  اصالح طلب،  و  آزادی خواهانه  خبرنگاری  كوتاه  دوره 
جنگ سرد تمام شد و از ادامه راه بازماند. برنامه های اطالعات عمومی راديوی تجاری، محدود به 
ارائه گزارش های خبری شد كه هر ساعت يك بار، سرعنوان اخبار را می گفت و در زمان كوتاه بين 
اخبار نيز موزيك پخش می شد. همان طور كه بلوئم می نويسد، تلويزيون نقش مستندسازی راديو را 
ايفا می كرد. در نتيجه توليدكنندگان برنامه های مستند راديو نتوانستند به موفقيت هايی كه از زمان 
جنگ جهانی دوم توليدات راديويی را متحول كرده بود، دست يابند. پس توليد برنامه های راديويی 

مستند، به  سرعت به يك »هنر فراموش شده« تبديل شد ]14[.
انگلستان  آلمان و  به كانادا،  آمريکا  از  بايستی  راديو،  برنامه های مستند  تاريخ  پيگيری  برای 
برنامه هايی  دولت  تحتِ حمايت  تلويزيونی  راديو-  سيستم های  با  توانستند  كه  كشورهايی  رفت، 
بسازند كه با تركيب برنامه های مردمی و دولتی و رسمی، مخاطبان را به سطح استاندارد باالتری در 
سليقه و نگرش برسانند. اروپائيان با آزادی ای كه در پخش برنامه های از پيش ضبط شده داشتند، در 
پخش برنامه های راديويی مستند پيشگام بودند. در دهه 1920م. توليدكنندگان برنامه های راديويی 
در آلمان، راديو را رسانه ای مناسب برای روايت داستان می دانستند. هانس فلش1، هانس بوِدن 
استيد2، برتولت برشت3 و نويسندگان و متفکران جوان ديگر، راديو را رسانه ای می دانستند كه سبب 
ايجاد تصورهايی از وقايع و روايت ها در ذهن ما می شد و ايجاد اين تصورات را برای فرد، »هنر 
بود.  )زيبايی شناختی(  امتياز  راديو، يك  در  تصويری  فقدان محرک  بنابراين  می دانستند.  راديو«4 
فلش بنيان گذار ساعت راديويی برلين5 در سال 1929م. نوشت: »ما نه تنها بايد يك رسانه جديد، 
بلکه بايد يك محتوای جديد نيز بسازيم. برنامه های ما نمی توانند پشت يك ميز ساخته شوند«. 
با توجه به طرز تفکر )مانيفست( فلش و برتولت برشت ساخت برنامه هايی را برای راديو پيشنهاد 
كردند و كوشيدند تا الگوهای گذشته را بشکنند، به گونه ای كه مخاطبان تنها شنونده نباشند، بلکه 
در بحث در مورد مسائل اجتماعی شركت داشته باشند. همچنين آلمانی ها چيزی را ابداع كردند 
كه آن را »فيلم های صوتی«6 می ناميدند، يك طرح برای متن راديويی كه در دهه 1930م. به 
پختگی رسيد و نوارهای آكوستيك بر روی فيلم های صوتی، اين توانايی را ايجاد كرد كه صداهای 
برنامه های  كه  نکته  اين  نظرگرفتن  در  با   .]15[ شوند  دستکاری  و  شده  داده  برش  ذخيره شده، 
پخش شده يك دارايی ملی است كه بايد برای عموم مفيد باشد، شركت پخش برنامه انگلستان در 
سال 1931م. شروع به ساخت يك برنامه مستند راديويی كرد كه گزارش های ضبط شده وقايع را 
به طور مجدد يا با تأخير پخش می كرد. در اواخر دهه 1940م. شنوندگان آمريکايی يك جايگزين 

1. Hans Flesch.
2. Hans Bodensteedt.
3. Bertolt Brecht.
4. Radio art.
5. Berlin Radio Hour.
6. Acoustical films.
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تازه برای برنامه های راديو آمريکا يافتند كه برنامه های راديو بی بی سی بود كه بر روی موج كوتاه 
راديويی پخش می شد و در ايستگاه های كانادايی شنيده می شد و سيگنال های آن به ايالت های 

شمالی هم می رسيد ]16[.
كانادايی،  و  انگليسی  برنامه های  از  الهام  با  آمريکايی،  مستند  برنامه های  توليدكنندگان 
برنامه های خود را در ايستگاه های راديويی كوچك كه دارای بودجه كمی بود و با كاركنان داوطلبی 
كه برای آموزش می آمدند و عمدتًا وابسته به دانشگاه های بزرگ و قديمی و دانشگاه های ايالتی 

غرب ميانه بودند، می ساختند.
راديوی آموزشی در دهه های ميانی قرن بيستم »رسانه پنهان«1 آمريکا باقی ماند. علی رغم 
توقعات و پيش بينی های زيادی كه می شد، راديوی آموزشی هرگز به صورت پايدار در اياالت متحده 
پا نگرفت. گرچه قبل از سال 1920م. پيشگامان اوليه راديو فركانس های خاصی را به اين برنامه ها 
اختصاص داده بودند، ولی باالخره ايستگاه های آموزشی، به پايان راه خود رسيدند و ديگر موج 
خاصی برای آن ها نبود و ايستگاه های راديويی تجاری به سرعت، جای آن ها را گرفتند. با توجه به 
مشکالت ناشی از كمبود بودجه، برخی از ايستگاه های راديويی آموزشی برای اعتبار و افتخار خود 

از سخنرانی ها، اطالعات عملی و رشته های دانشگاهی استفاده می كردند ]17[.

جمع آوری کنندگان صداها و اطالعات در معرض خطر
معرفی نوارهای مغناطيسی ارزان قيمت بعد از جنگ جهانی دوم، نه تنها توليدات راديويی را متحول 
كرد، بلکه اين امکان را برای افراد دارای درآمد متوسط فراهم كرد كه صداها و خاطرات در معرض 
همان  شد.  امکان پذير  همگان  برای  صدا  جمع آوری  بنابراين  كنند،  ضبط  را  )ازبين رفتن(  خطر 
زمان كاربرد گسترده مورخان از دستگاه های جديد ضبط صوت، برای پركردن شکاف های اسناد 
تاريخی كه به واسطه فناوری های ارتباطی جديد ايجاد شده بود، منجر به  رشد تاريخ شفاهی شد. 
فولکلوريست ها از اين ابزارها برای مستندكردن موسيقی، داستان و بازی هايی استفاده می كردند 
كه در طول زمان توسط رسانه های گروهی و فرهنگ مصرف كنندگان تغيير شکل يافته بودند. 
استفاده كردند،  ايجاد »تصوير صدا«2  برای  فناوری  از  راديويی  برنامه های مستند  توليدكنندگان 
اين يك شکل جديد مستندسازی بود كه صداهای قديمی راويان را به شکل داستان هايی تعريف 
دهه 1960م.  تا  دهه 1940  از  دو،  اين  بود.  اصوات  از  و مجموعه ای  با صدا  كه همراه  می كرد 
به صورت حوزه های جداگانه و موازی، ظهور يافته و رشد كردند، بدون اينکه كوچك ترين تأثيری بر 
يکديگر داشته باشند. اين دو گروه تا اواخر دهه 1970م. عالئق و موارد مورِدبحث مشترک نداشتند.

شايد مهم ترين مستندساز صوتی آمريکا در دوران پس از جنگ، تونی شوارتز3 بود كه شيفتگی 
او به تاريخ و موزيك عامه، سبب شد كه فرهنگ عامه و نمای صوتی شهری را ضبط كند. شوارتز 

1. Hidden medium.
2. Portrait of sound.
3. Tony Schwartz.
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اولين ضبط صوت سيمی خود را در سال 1946م. خريداری كرد، سپس در سال 1947م. آن را با 
ضبط صوت نواری عوض كرد. زمانی كه بسياری از مردم هنوز موزيك های خود را در خيابان ها و 
خانه هايشان می ساختند، شوارتز در خيابان های نيويورک راه می رفت و درحالی كه يك ضبط صوت 
مغناطيسی دوازده پوندی و يك ميکروفون به كمرش بسته بود، آوازهای خيابان، بازی های بچه ها، 
دهه  اواسط  در  می كرد.  ضبط  بود،  جالب  به نظرش  كه  را  ديگری  صداهای  و  دوره گردها  فرياد 
1950م. شوارتز چيزهايی را كه ضبط كرده بود، با يك روش خالقانه با توجه به عالقه عامه مردم 
انتشار داد. عالوه بر اين شوارتز اولين برنامه مستند خود را در مجموعه ای كه براساس رفتار عامه 
مردم بود، با نام »اخبار جديد نيويورک«1 توليد كرد كه در مورد تجربيات مهاجران پورتوريکو در 
مهاجران  اجداد  تجربيات  درباره  پدربزرگش  از  شوارتز  كه  بود  داستان هايی  براساس  و  نيويورک 

شنيده بود ]18[.
وقتی شبکه ”WNYC“ از شوارتز خواست كه برنامه ای براساس اين سؤال كه »شخصی 
كه در نيويورک زندگی می كند يا از آن بازديد می كند، چه چيزی را می تواند بشنود«، بسازد؛ او دو 
ماه را برای ويرايش و گردآوری اثرش يعنی »صداهای شهر من: داستان ها، موسيقی و صداهای 
مردم نيويورک« صرف كرد. اين اثر كه در سال 1956م. پخش شد، شيفتگی شوارتز را به صداهای 
زندگی روزمره و موسيقی مردم عادی نشان می داد. شوارتز با آوردن صداهای زندگی روزمره به 
كانون توجه مردم، شنوندگان را وادار كرد تا صداهايی را كه دوست دارند، بشنوند؛ صداهايی را كه 
قباًل به داليلی به آن ها توجه نکرده بودند. شوارتز توانست با نوارهای صوتی مغناطيسی، اين صداها 
را ضبط و جمع آوری كند، به گونه ای كه مردم بتوانند ريتم زيبای اين صداها را بشنوند. شوارتز در 
سال 1956م. برای جلب توجه مردم به اين »ريتم فراگير كه در تمام شهر شنيده می شد«، برنده 

جايزه »پريکس دی رم«2 شد ]19[.
تونی شوارتز جمع آوری كننده اصوات در معرض خطر بود، نه يك روزنامه نگار يا مورخ شفاهی. 
كار او بر اولين نسل مورخان شفاهی كه با ضبط صوت كار می كردند، تأثير گذاشت و مورخان به 
چگونگی و ميزان اهميت صداهايی كه ساخته  بشر بودند و ظرفيت گوش كه از طريق آن می توان 
به مطالعه تاريخ پرداخت، توجه ويژه نشان دادند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، مورخان به 
اسناد  افزايش در  آنالوگ قرقره ای در پركردن شکاف های در حال  بالقوه ضبط صوت های  ارزش 
»نوشتاری« پی بردند. در داستانی كه در حال حاضر برای بيشتر افراد آشناست، آلن نوينز3 در سال 
1949م. اولين مصاحبه ضبط شده خود را گزارش كرد. با توجه به اولويت نسخه های نوشتاری و 
اعتقاد به اين اصل كه »حقيقت« رابطه نزديکی با كلمات نوشته شده دارد، نوينز در ابتدا از دستگاه 
باالخره  نمی كرد.  را حفظ  نوارهای صوتی  و  می كرد  استفاده  ديکته كردن  برای  تنها  ضبط صوت 
دوست وی به  نام ويکتور وايتن4 كه دوستدار موسيقی و جمع آوری كننده اسناد بود، او را متقاعد 

1. Nueva New York.
2. Prix de Rome.
3. Allan Nevenis.
4. Victor Whitten.
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كرد كه صداهای ضبط شده را حفظ كند، اما با توجه به گرانی نوار ضبط صوت و بودجه كمی كه 
برای آن داده می شد، كاربرد مجدد نوارهای قبلی در طی سال ها، يك كار معمول ميان مورخان 

تاريخ شفاهی بود ]20[.
توليد شد،  و 1960م.  دهه 1950  در طی  كه  راديويی  مستند  برنامه های  بهترين  و  بيشترين 
برای  با اختصاص بودجه كافی  بريتانيا و كانادا بود كه  تلويزيون  با حمايت دولتی سيستم راديو- 
راديو، برنامه هايی تهيه می كردند كه از برنامه های همکاران آمريکايی شان بهتر بود. برخی از اين 
توليدكنندگان برای ساختن برنامه های زنده در راديوی دولتی، زمان طوالنی كار می كردند كه صدا يا 
سبکی را ارائه دهند كه در آن از جلوه های صوتی و فضاهای خاص استفاده شود. يکی از تأثيرگذارترين 
برنامه های سريالی مستند راديويی جديد كه داستان های زندگی و صدای طبقه كارگر را منعکس 
می كرد، برنامه »راديو باالس«1 بود؛ برنامه ای درباره مستندات راديويی موزيکال كه بين سال های 
1957 و 1964م. توسط فولکلوريست انگليسی، اوان مك كال و پگی سيگر2 با همکاری توليدكننده 
برنامه های راديو بی بی سی، چارلز پاركر3 توليد شده بود. اين برنامه شامل صدها ساعت مصاحبه و 

تركيبی از داستان گويی، آهنگ های محلی و گفت وگو به زبان محلی بود ]21[.
اولين فردی كه به صورت جدی دنيای »شفاهی« و »شنيداری« را به يکديگر متصل كرد، 
توليدكننده برنامه های راديويی، ايمبرت اورچارد4 بود كه روش كاری راديو باالس را ادامه داد و 
كارش را با عنوان »تاريخ شنيداری«5 و بنا به گفته خودش »سند در صدا«6 ارائه داد. اوايل دهه 
1970م. اورچارد شروع به ضبط تاريخ روستائيان كانادايی و مردم بومی در استان بريتيش كلمبيا 
كرد. وی با درهم آميختن صداها و آواهای ضبط شده همراه با شرح و اجرای مجدد تاريخی آن ها، 
گسترده ای  كاربرد  تاريخ شفاهی  در  كه  كند  ايجاد  مهيج  از صداهای  قطعه هايی  كه  كرد  تالش 
تاريخ زنده كه ارزش نگه داری و  با شناخت ارزش صداهای ضبط شده به عنوان اسناد  او  داشت. 
حفاظت آرشيوی دارند، به تأسيس بخش تاريخ شنيداری در آرشيو ايالتی در ويکتوريا، در استان 
بريتيش كلمبيا كمك كرد. برنامه های اورچارد در ميان مورخان شفاهی شناخته شده تر از برنامه های 
ساير توليدكنندگان راديويی بود و طرفداران زيادی داشت، گرچه روش او، يك روش معمولی بود. 
برای مثال در توليد برنامه مستند »اسکينا، رودخانه ابرها«7 كه بسياری آن را بهترين اثر اورچارد 
به  را  استفاده شد كه متن  راوی صوری مرد  برنامه های مستند و يك  از روش سنتی  می دانند، 
نثر می خواند. خواندن متن به اين روش، بهتر از زمانی بود كه فرد صحبت می كرد. با اين حال، 
اورچارد بين اين دو دنيا پيوندی برقرار كرد و با ساخت برنامه های مستند درباره تاريخ شنيداری 
توجه بسياری از مورخان شفاهی را به اهميت صدا و كارايی بالقوه اجرای راديويی جلب كرد ]22[.

اشتود تركل كه يك روزنامه نگار اهل شيکاگو بود، موفقيت بيشتری در استفاده از فناوری های 
نو در كار خود داشت. تركل بعد از فارغ التحصيلی از مدرسه قانون در دهه 1930م. در همکاری با 

1. Radio Ballas.
2. Ewan McCall & Peggy 
Seeger.
3. Charles Parke.
4. Imbert Orchard.
5. Aural History.
6. Document in Sound.
7. Skeena, river of Clouds.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 8
87

»پروژه نويسندگان ايلی نويز«1، متن نمايشنامه های راديويی را برای هنرمندان بزرگ می نوشت و 
قبل از آغاز كار حرفه ای به عنوان روزنامه نگار در شيکاگو، به عنوان يك هنرپيشه در نمايشنامه های 
راديويی كار می كرد. وی تا اواخر دهه 1950م. در استوديوی راديويی شيکاگو )WFMT( برنامه 
برنامه های  مصاحبه ها،  كه  برنامه صبحگاهی  يك  می كرد،  اجرا  را  تركل«2  اشتود  مومی  »موزه 
نمايشی و موزيکال و مستندات صوتی را پخش می كرد. تركل فردی حرفه ای بود كه از فناوری های 
جديد استقبال می كرد و با وجود اينکه هرگز رانندگی ياد نگرفت، به تمام دنيا سفر كرد. ابتدا وی 
با يك ضبط صوت قرقره ای اوهر3 قديمی، چيزهايی را ضبط می كرد كه به قول يکی از مفسران، 

»عميق ترين احساسات، لذت ها و ناراحتی های بشر«4 بود ]23[.
مستند  برنامه های  بود،  كرده  ضبط  مومی  موزه  برنامه  برای  كه  زنده ای  مصاحبه های  از  او 
خالقانه راديويی ساخت و كتاب های زيادی نوشت كه براساس خاطرات بود. كتاب دوران سخت: 
تاريخ شفاهی بحران بزرگ5 اثر تركل پرفروش ترين كتاب سال 1970م. آمريکا و بهترين اثر در 

تاريخ شفاهی اين كشور است ]24[.
يکی از اولين و بهترين برنامه های مستند تركل، برنامه »تولد برای زندگی«6 بود، برنامه ای 
يك ساعته درباره كارهايی كه يك نفر بايستی از زمان تولد تا مرگ، در دنيايی كه مورد تهديد 
ناكازاكی  بمباران  از  را  ژاپنی  زنان  خاطرات  درحالی كه  تركل  دهد.  انجام  است،  اتمی  )نابودی( 
آن ها  از  كه هركدام  برجسته ای  هنرمندان  و  نويسندگان  دانشمندان،  تا  داد  اجازه  ضبط می كرد، 
زندگی و تصميمات اخالقی و چالش های  درباره معنای  بودند،  نژادهای مختلف  و  از فرهنگ ها 
رعب آوری كه انسان ها در دوران هسته ای با آن مواجه می شوند، بينديشند. از جمله اين افراد پيت 
سيگر7، سيمون بوليوار، جيمز بالدوين8، ميريام مکبا9، ويليام سوالن كافين جی.آر10، آلبرت انيشتين، 
برتراند راسل و سين اوكيسی11 بودند. تركل با تمركز بر سخنان اين افراد به جای تکيه بر شهرت 
آن ها، اين سخنرانان، خوانندگان و موسيقيدانان مشهور را تا پايان برنامه ناشناس نگه داشت و به 
هر يك از آن ها سهم و ارزش مساوی داد و نگرش خود را نيز با توجه به اصل برابری همه افراد، 
به مخاطب منتقل كرد. در واقع برنامه تولد برای زندگی به جای تمركز بر سناريوهای منفی كه 
دلتنگی و افسردگی به همراه داشت، نمايشی نويددهنده و الهام بخش بود و به قول تركل، نتيجه 
آن »بزرگداشت زندگی.... و ضبط و تنظيم صداهای حزن انگيز و شادی بخشی بود كه تجربه انسان 

را می سازد« ]25[.
پنج سال قبل از انتشار كتاب دوران سخت و به دست آوردن جايزه بزرگ ايتاليا در سال 1962م. 
از طرف يونسکو، در برنامه تولد برای زندگی به بهترين نحو بيان شده بود كه چگونه كلمات، شعر، 
موسيقی و جلوه های صوتی سخنان مردم، سبب می شود كه بی واسطه سخنان آن ها را بشنويم و 
معانی كلمات آنان را به زندگی وارد كنيم؛ كلماتی كه نمی توان در صفحات چاپی و نوشتاری درج 

1. Illinois Writers Project.
2. Studs Terkel’s Wax 
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Sorrows.
5. Hard Times:AnOral 
History of the Great 
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10. William Solan Coffin Jr.
11. Sean O, Casy.
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كرد. تركل اين كار را تنها با استفاده از قطعه های موسيقی، افکت ورود و خروج و ساير فن های 
توليد راديو انجام داد ]26[.

در  1960م.  و   1950 دهه های  در  راديويی  مستند  برنامه های  توليدكنندگان  از  يکی  تركل 
ايستگاه های راديويی آموزشی و غيرتجاری و كسی بود كه شکل های جديد صدابرداری و توليد 
را با نوارهای صوتی آنالوگ تجربه كرد. كمتر كسی مهارت و طيف وسيع مصاحبه شوندگان او را 
آموزشی پخش می شد و  برنامه های مطالعاتی و  قالب  به صورت محلی در  برنامه ها فقط  داشت. 
بيشتر توليدات مستند شنيداری در طی اين سال ها، از بين رفته يا در گنجه ها رها شده و به دست 
مصاحبه های  براساس  را  برنامه هايی  بيشتر  راديويی  توليدكنندگان  بودند.  شده  سپرده  فراموشی 
در   “WUOM” در  1966م.  سال  در  كه  جانسون1  رالف  مثال  برای  می ساختند.  تاريخ شفاهی 
را  خود«2  از  تصوير  يك  آمريکايی:  برنامه »شهر  می كرد،  كار  ميشيگان  ايالت  »آن  آربر«  شهر 
ساخت، يك برنامه هفت قسمتی يك ساعته كه محتوای آن فقط خاطرات گذشته بود. جانسون با 
يك ضبط صوت »ناگرا« كه در دست داشت، چهار پنج روز را در هفت شهر متفاوت و كوچك در 
اوهايو، پنسيلوانيا، ميشيگان، ويسکانسن و كنتاكی گذراند و بيش از يك صد مصاحبه تاريخ شفاهی 
با ساكنين سالخورده اين شهرها انجام داد و مونتاژهای صوتی يا »تاريخ محاوره ای«3 توليد كرد 
و زندگی و تاريخ جوامع را از اين مصاحبه ها بيرون كشيد. جانسون مانند بسياری از توليدكنندگان 
برنامه های مستند راديويی در آن زمان، همراه با صداهايی كه ضبط می كرد، صداهايی را هم بر 
روی اين مصاحبه ها می گذاشت، البته او هم مانند بيشتر توليدكنندگان مستند راديويی نتوانست 
مصاحبه های اصلی را حفظ كند. وی با تأثيری كه از پخش برنامه های كانادايی گرفته بود و استفاده 
از فن هايی كه در فيلم های مستند برای مونتاژكردن به كار می رفت، تصميم گرفت قطعه هايی بدون 
استفاده از راوی بسازد. او اين كار را در استوديو، با اليه بندی صداها و استفاده از يك دستگاه پخش 
قرقره ای باطری دار انجام داد. بی اعتمادی جانسون به راويان ترسو و بدبين كه برنامه های راديويی 
او  آمريکايی براساس گفته های آن ها ساخته می شد و جاذبه ای كه صدای مردم »عادی« برای 

داشت، سبب شد كه در راديوی فرا آتالنتيك كانادا شركت كند ]27[.

پاسیفیکا و ظهور مجدد برنامه های مستند اجتماعی طوالنی
تا دهه 1960م. بيشترين كاربرد خاطرات شنيداری در راديو آمريکا در ايستگاه های شبکه پاسيفيکا 
در حاشيه  ايستگاه هايی  و  بودجه ای مستقل  بود كه  پيشرفته  راديويی  پاسيفيکا يك سامانه  بود. 
توسط  كه  پاسيفيکا  برنامه  داشت.  نيويورک  در  كاليفرنيا(  تا  واشنگتن  )از  متحده  اياالت  غربی 
صلح طلبان آمريکايی تأمين می شد، ابتدا سال 1949م. در بركلی از شبکه ”KPFA“ پخش شد 
 “KPFK” با پيوستن به كه اولين مجوز غيرتجاری را در آمريکا به دست آورد. شبکه پاسيفيکا 
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در سال 1959م. در لس آنجلس و ايستگاه ”WBAI“ نيويورک در سال 1960م، الگويی برای 
نوع جديدی از برنامه های آگاهی بخش اجتماعی در آمريکا شد. شبکه پاسيفيکا درحالی كه متعهد 
به عدالت اجتماعی بود و بيشتر كاركنان و توليدكنندگان برنامه های آن را افراد داوطلب تشکيل 
می دادند، ميدانی برای پخش صدای مردم و ديدگاه های آنان بود؛ مردمی كه جای ديگری برای 

عرضه ديدگاه های خود نداشتند ]28[.
شبکه پاسيفيکا با الگوگرفتن از شبکه بی بی سی، در ابتدا تنها بخش كوچکی از برنامه های خود 
را به مسائل اجتماعی و سياسی اختصاص داده بود. با اين حال ”KPFA“ برخی از مهيج ترين 
برنامه ها را در آمريکا در خالل اولين دهه جنگ سرد پخش كرد. كاركنان پاسيفيکا از ليبرال ها 
و راديکال ها بودند كه می خواستند مسائل اجتماعی و طلوع جنبش حقوق مدنی آمريکا را برای 
شنوندگان شان به صورت عميق موشکافی كنند و برای طراحی برنامه ها محدوديت زمانی راديوی 
پيدا  مستندات طوالنی  و  مصاحبه ها  در  را  خود  ايده آل  پاسيفيکا شکل  باشند.  نداشته  را  تجاری 
ناپديد شدند. شخصيت كليدی در پيشرفت  راديوهای تجاری  از  برنامه هايی كه خيلی زود  كرد، 
برنامه های سياسی شبکه پاسيفيکا كه برنامه های طوالنی مدت بودند، السا نايت تامسون1، يکی 
برنامه ها،  توليدكنندگان  به  الگوی بی بی سی،  از  با پيروی  تامسون  بود.  از مديران روابط عمومی 
آزادی زيادی برای توليد برنامه داد و زمان الزم برای پخش داستان هايشان را به صورت مبسوط 
و عميق در اختيار آن ها قرار داد. شبکه پاسيفيکا به صورت جدی، سنت بی بی سی در برخورد و 
رفتار با مخاطبين را پيش گرفت و چيزهای زيادی از آن ها درخواست كرد. پاسيفيکا تحت مديريت 
تامسون دارای كادری متعهد از توليدكنندگان شد كه با ارائه برنامه های شخصی تر و گزارشی تر، 
از روش روايات بدبينانه و مبهم اجتناب می كردند. در حالی كه پاسيفيکا با گمنامی در طول دهه 
1950م. سخت كار می كرد، در دهه 1960م. توانايی خود را به عنوان شبکه ای مستقل، به منصه 
ظهور گذاشت. در واقع زمانی بود كه ايستگاه های آن، پوشش خبری زودهنگام و دلسوزانه ای از 
جنبش های رهايی بخش ارائه دادند كه يا ناديده گرفته شده يا توسط رسانه های غالب به درستی 
فهميده نشده بودند. ايستگاه های راديويی شبکه پاسيفيکا مصاحبه های طوالنی با معتادان به مواد 
مخدر، راديکال های سياسی، فعاالن اجتماعی و افراد ديگری كه در حاشيه های طيف سياسی و 
اجتماعی آمريکا بودند، داشتند. بعضی از آن ها، مانند مصاحبه های بايرون بريانت2 با فعال اجتماعی 
آنارشيست  يك  زندگينامه  كتاب  نويسنده  و  كاتوليك4  كارگر  روزنامه  سردبير  هنيسی3،  آمون 

كاتوليك5، پژوهش های عميقی درباره تاريخ شفاهی داشتند ]29[.
اين شبکه پاسيفيك بود كه با پخش و اشاعه مصاحبه هايی با رزا پاركز6 در 1956م، جيمز 
فارمر7 در 1961م. فانی لو هامر8 در 1965م، سخنان مارتين لوتركينگ در 1957م. مالکوم ايکس 
در 1964 و 1965م و الدريج كليور9 در 1968م، برای بسياری از شنوندگان سفيدپوست اين امکان 

را فراهم كرد كه به طور گسترده صدای جنبش حقوق مدنی را بشنوند ]30[.

1. Elsa Knight Thompson.
2. Byron Bryant.
3. Ammon Hennacy.
4. Catholic Worker.
5. Autobiography of a Catholic 
Anarchist.
6. Rosa Parks.
7. James Farmer.
8. Fannie Lou Hamer.
9. Eldridge Cleaver.
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حقوق  جنبش های  درباره  طوالنی  مستند  برنامه های  مجموعه  پاسيفيك  شبکه  گزارشگران 
مدنی و ضدجنگ توليد كردند. اين گزارشگران برنامه هايی از بيرمنگام در می 1963م و می سی 
آگوست  در  دموكرات  حزب  گردهمايی  در  شيکاگو  خيابان های  تا  1964م.  تابستان  در  سی پی 
1968م. را همان طور كه بود، ثبت وضبط می كردند. سپس واقعيت ها را بسط می دادند تا شنونده را 
به زمان و مکان وقايع نزديك كنند. گزارشی با عنوان »اكنون آزادی«1، گزارشی مسحوركننده از 
آالباما در بيرمنگام در تابستان 1963م. نمونه ايده آلی از برنامه های مستند طوالنی شبکه پاسيفيك 
است. اين گزارش در مورد يك دوره پنج روزه از دوشنبه 13 می، زمانی كه رهبران حقوق مدنی 
از  بعد  روز  تا 18 می، يك  رسيدند،  توافق  به يك  در سه شنبه  بار  اولين  برای  تاجران محلی  و 
بمب گذاری »متل گاستون« است. توليدكنندگان اين برنامه مستند، روبرت كرامر2، كريس كوچ3 و 
ديل مينور4، با برش و ويرايش بخش هايی از مصاحبه، برنامه ای با شركت كنندگان در هر دو طرف 
منازعه ساختند. شنوندگان در اين برنامه شنيدند كه مری هميلتون5 برگزاركننده »كنگره برابری 
نژادی«6، درباره بازداشتش درست بعد از آزادی از زندان می گفت، مارتين لوتركينگ پيروانش را 
تشويق می كرد كه صلح و آرامش را برقرار كنند، بيرمينگام مايرهاينس7 كمونيست ها و آشوبگران 
خارجی را توبيخ می كرد و كينگ8 و آبرناتی9 صبح بعد از بمب گذاری در سالن استخر بيرمنگام 
واقعه حضور  در  مانند كسی كه  آرامش می كردند. مستندساز  به  را دعوت  صحبت كرده و همه 
مخاطب، صداهای  و  می كند  ارائه  را  تفسيرهايی  و  توضيحات  و  است  حاضر  در صحنه  داشته، 

تيراندازی و وقايع را كاماًل به صورت واضح می شنود ]31[.
مستندسازان شبکه پاسيفيکا در توليد اين برنامه ها، برنامه ای را توليد كردند كه در تاريخ پخش 
برنامه ها در آمريکا منحصربه فرد بود. مستندسازان برنامه های بلند در شبکه پاسيفيکا فرصت های 
متمايزی را برای عکس العمل مخاطبان فراهم كردند و نيز اين امکان را به آنان دادند كه درباره 
قرار  مورِدتوجه  وقايع،  به  را  آنان  و عکس العمل های  پاسخ ها  و  بينديشند  بود،  افتاده  اتفاق  آنچه 
آزادی عمل  مستندات  آزمايش  برای  خود  داوطلبان  به  پاسيفيکا  راديويی  ايستگاه های  می دادند. 
فراوانی می دادند. توليدكننده سابق برنامه مستند ”WBAI“ )كريس كوچ( كه اوايل دهه 1980م. 
سردبير برنامه »همه چيز در نظر گرفته می شود«10بود، موقعيت پاسيفيکا در سال 1965م. را چنين 
توضيح داد: »ممکن است كسی برای هفته ها تمام شب ها بنشيند و صدای مردم و چيزها را ضبط 
كند و با صداهای مونتاژی بيرون بياورد كه ابعاد جديدی به تجربيات ما از خودمان و از يکديگر 
بيفزايد، ولی ممکن است كس ديگری بيرون برود و پول جمع كند كه به می سی   سی پی يا مکزيکو 
يا خيابان مركزی كاليفرنيا برود و با مردمی كه در آنجا هستند برای مدتی زندگی كند، محاوره ها و 

موزيك های آنان را ضبط كند، سپس بازگردد و برنامه های زيبايی از آن ها بسازد ]32[.
علی رغم اهميتی كه اين برنامه ها داشتند، تنها چند برنامه مستند راديويی از دهه 1950 تا 

1. Freedom Now.
2. Robert Kramer.
3. Chris Koch.
4. Dale Minor.
5. Mary Hamilton.
6. Congress of Racial Equality 
(CORE.)
7. Birmingham Mayor Haynes.
8. King.
9. Abernathy.
10. All Things Considered.
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1960م. باقی ماندند. مدت زيادی بعد از آن در دهه 1970م. بيشتر برنامه سازان هنوز به تنهايی كار 
می كردند و همان طور كه پيش می رفتند، شکل كار را بازسازی می كردند. بودجه بسيار كم، فقدان 
آموزش و دانش در اين زمينه، تجهيزات نامرغوب، حجيم و حساس كه با خواهش يا قرض از كسی 
برای زندگی«  برنامه »تولد  برنامه هايی مانند  تا  گرفته می شد، همه دست به دست هم می دادند 
بيشتر  باشند.  اندک  و  نادر  بسيار  پاسيفيکا،  توسط شبکه  آزادی«  برنامه »اكنون  يا  تركل  توسط 
توليدكنندگانی كه قبل از آمدن راديوی سراسری ملی1 به سوی راديوی غيرتجاری كشيده شدند، 
انگيزه ها و الهامات خود را از برنامه های مستند راديويی نمی گرفتند، بلکه از الری جوزفسون2 در 
شبکه راديويی ”WBAI“ در نيويورک، استود تركل در شيکاگو، جين شفرد3 ملی گرای سنديکايی 
و ديگر شخصيت های راديويی می گرفتند. اين افراد صدای راديو آمريکا را با شکستن ديوار بين 
تجربی تر،  خودجوش تر،  كه  را  برنامه ها  از  جديدی  شکل  و  می كردند  بازسازی  رسانه  و  شنونده 

غيرقابل پيش بينی تر و در نتيجه هيجان انگيزتر بود، ارائه می دادند.

رادیوی سراسری ملی4 و تجدید حیات مستندات صوتی
قدم مهم بعدی در برنامه های مستند شنيداری، با آمدن دستگاه های ضبط صوت مجهز به نوار كاست 
و تأسيس راديوی سراسری ملی، آغاز شد. استفاده از صدا برای گفتن داستان در اواخر دهه 1960 م. با 
معرفی دستگاه های ضبط صوت كاست دار ارزان، سبك، قابل حمل و دارای قابليت پخش تسهيل شد؛ 
دستگاه هايی كه می توانست هر جايی استفاده شود و روی هر طرف از نوار كاست كوچك و ارزانی كه 
در داخل ضبط صوت قرار می گرفت، از سی دقيقه تا يك ساعت ضبط كند. اين دستگاه ضبط صوت 
كاست دار به توليدكنندگان برنامه ها و جمع آوری كنندگان اخبار، امکان ضبط در محل را می داد و اين 
كار بی سابقه ای در ضبط بود. آن ها وقتی كه به استوديو بازمی گشتند، می توانستند فضای مصاحبه و 
وقايع را بر روی يك نوار قرقره ای منتقل كنند، روايت و موزيك را تركيب كرده و بر روی صفحه 
اصلی5 قرار دهند. يك توليدكننده كه در فن های انتقال، ويرايش و اليه بندی صدا مهارت پيدا می كرد، 
می توانست با مهارت كامل قسمت های تركيب شده با يکديگر را به صورت قطعه های صوتی يکپارچه 

درآورد. انقالب راديوی عمومی ملی، بر پايه فناوری جديد ضبط بود.
نياز به تلويزيون غيرتجاری، كنگره را بر آن داشت تا قانون پخش سراسری6 را در سال 1967 
م. تصويب كند. كنگره برای ايجاد يك شبکه راديويی آموزشی، به عنوان يك چاره انديشی موقت 
و به واسطه اعمال نفوذ جرالد سندلر7، رئيس راديوی آموزشی ملی، يك ماده قانونی اضافه كرد. 
برنامه های ملی حکمی گرفت و  برای ساخت  )NPR( در سال 1970م.  راديوی سراسری ملی 
آوريل 1971م. برنامه های زنده جلسات كميته روابط خارجی سنا برای پايان دادن به جنگ را به 
روی آنتن برد ]33[. با مديريت ويليام سيمرينگ8، اولين مدير شبکه ”WBFO“ در بوفالو )يکی 

1. National Public Radio.
2. Larry Josephson.
3. Jean Shepherd.
4. National Public Radio (NPR).
5. Mastering deck.
6. Broadcasting Act Public.
7. Jerrold Sandler.
8. William Siemering.
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اين فرضيه جديد  اجتماعی دهه 1960م و  آرمان گرايی  از  نيويورک(، ”NPR“ هم  از شهرهای 
كه: »صدا بايستی به گفتن داستان كمك كند«، استقبال كرد. در اواسط دهه 1960م. هنگامی كه 
سيمرينگ برنامه »ملتی در ميان ملت« را می ساخت، به تاريخ شفاهی عالقه مند شده بود. اين، 
يك برنامه دنباله دار در مورد »ايروكسی ها« )جنگجويان سرخ پوست آمريکای شمالی( بود كه در 
شمال نيويورک زندگی می كردند. او با اعتقاد به اينکه راديو می تواند هيجان انگيز، زنده، آزاد و بدون 
محدوديت باشد، توليد برنامه »اين راديو است«1 را آغاز كرد و اين برنامه مقدمه برنامه »هوای 

تازه«2 بود، برنامه ای درباره مسائل عمومی كه در آن از مصاحبه استفاده شده بود ]34[.
از  يکی  كه  كرد  پيشنهاد  عمومی  راديوی  برای  را  جديدی  ايده  1969م.  سال  سيمرينگ 
نوآوری های شبکه ”WBFO“ در طراحی برنامه ها بود و در عرض يك سال به عنوان عضوی از 
هيئت مؤسس در ”WBFO”، مسئوليت تدوين اين برنامه را برعهده گرفت. مأموريت و رسالت 
اين برنامه ها با تأثيری كه از آرمان گرايی اجتماعی در آن زمان گرفته بود، چنين تعريف شده بود: 
»در برنامه های شبکه ”NPR“ ارتقاء و رشد شخصی، بر منافع حقوقی و شركتی ارجحيت دارد«. 
اين موضوع به جای حس درماندگی و بی تفاوتی، حس مشاركت فعال و سازنده را ترويج كرد ]35[.
سيمرينگ به اين مفاهيم در برنامه معروف شبکه ”NPR“ به نام »تمام چيزهايی كه بايد در 
 ،“NPR” نظر گرفته  شود«3، عينيت بخشيد و می 1971م. يعنی دو هفته بعد از شروع به كار شبکه
به روی آنتن رفت و دربردارنده پوشش زنده شواهد و اظهارات ضدجنگ در واشينگتن. دی. سی بود. 
سيمرينگ برای كمك به ارائه صدای جديد به برنامه ”ATC“، صدای روايت »راهپيمايی زمان«4 
را با يك سبك محاوره ای، و طبيعی عوض كرد؛ صدايی كه سرعت اخبار را كم می كرد و تا آنجا 
كه ممکن بود، فرصت كافی برای تعريف داستان در اختيار راوی می گذاشت. ”ATC“ با تلفيق 
نوآوری های پيشگام در ايستگاه های راديويی آموزشی در غرب ميانه و ايستگاه های شبکه پاسيفيکا، 
اولين برنامه ملی را )حق پخش آن خريداری  شده بود( پخش كرد. سپس ”NPR“ در اين راستا، 
شروع به جذب بهترين توليدكنندگان جوان از ايستگاه های راديويی شبکه پاسيفيکا يا از شبکه های 
دورتر كشور آغاز كرده و از يك روش واقع گرا برای پخش خبر راديويی برای مخاطبان ملی كه هر 

روز در حال افزايش بودند، بهره برد و تحولی در برنامه های مستند راديويی ايجاد كرد ]36[.
چارچوب  در  كه  مانتيگل5  روبرت  و  دارسا  جاش  فرانك،  جو  مانند  جوانی  توليدكنندگان 
برنامه های قديمی مستند و گزارش های خبری كار نمی كردند، روش برنامه ”ATC“ را كه تکيه بر 
صدا بود، ادامه دادند. يکی از اولين افرادی كه روايت سوم شخص را به كلی كنار گذاشت، برنامه ساز 
مستقلی به نام كيث تالبوت6 بود، كسی كه در سال 1972م. توليد مجموعه برنامه »تصوير صدا« 
را شروع كرد؛ تنها برنامه ای كه براساس يك موضوع خاص، در يك دوره زمانی پخش می شد. 
پس از آن به شبکه ”ATC“ اجازه داده شد كه در يك دوره زمانی منظم آن را پخش كند. تالبوت 

1. This Is Radio.
2. Fresh Air.
3. At All Things Considered.
4. March of Time.
5. Joe Frank, Josh Darsa, 
Robert Montiegel.
6. Keith Talbot.
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با گوش دادن به ايستگاه راديويی ”WBAI“، در طول دهه 1960م. به سمت راديو كشيده شد. او 
تصميم گرفت صدای مردم عادی را كه در راديوی سراسری ملی )NPR( بر آن تأكيد شده بود، به 
راديو بياورد. تالبوت برای اين كار صحبت های مردم را درباره زندگی هايشان در جايی كه زندگی و 
كار می كردند، ضبط كرد. سپس يك مجموعه برنامه كوتاه پنج دقيقه ای ساخت كه در اين برنامه 
به مردم اجازه داده می شد برای خودشان صحبت كنند. تالبوت قطعه های ضبط شده را به يکديگر 
می چسباند تا به صورت يك روايت درآيد و با ساخت برنامه »نسخه صدا« سعی كرد با استفاده 
از مونولوگ ها، به زندگی افراد، شکل نمايشی بدهد. تالبوت در يکی از كارهای اوليه، برای گفتن 
داستانی از مارک جانسون كه يك دستفروش خيابانی بود، از صدا استفاده كرد و اين عالقه او را به 
شلوغی، فعاليت های مردم و عبور و مرور در ساعات اوج ترافيك كشاند و قطعه هايی را با صدای 
ترافيك و همهمه پر می كرد. مثال ديگر، برنامه مارا او كارتی1 است كه اولين بار دسامبر 1972م. 
پخش شد. اين برنامه  درباره عکس العمل های اوكارتی درباره تربيت خود و فرزندانش بود و منجر 
به اين شد كه به خودكشی فکر كند. تالبوت از صداهايی استفاده كرد كه تنهايی اوكارتی را هم از 
نظر مکان زندگی و هم از نظر روانی نشان می داد. هر صدا در اين قطعه، از تيك تاک ساعت در 
ابتدا و انتها تا آه كشيدن و صدای گريه آلود اوكارتی، داستان او را كامل كرده بود و متن داستان را 
نشان می داد. همين طور سخنان او را زنده تر می كرد و مخاطبانش را به دنيای او سوق می داد ]37[.
جنبه های  كشف  جست وجوی  در  كه  مستندسازانی  از  بسياری  كارهای  1970م.  دهه  در 
منحصربه فرد و قدرت راديو بودند، تحتِ تأثير برنامه نسخه صدا، اثر تالبوت قرار گرفت. آنچه كه به 
”NPR“ هيجان بيشتری می داد، نشان دهنده تجربيات نابی بود كه سبب جذب مخاطبان می شد، 
از جمله مقاالت و برنامه های مستند راديويی مانند »مراقبت های پدر: سرانجام جانستون«2 كه يك 
برنامه مستند نود دقيقه ای در مزرعه اشتراكی جانستون در كشور گويا و مجموعه ای از نوارهای 
 “NPR” ضبط شده در ماه های آخر قبل از خودكشی دسته جمعی آن ها بود ]38[. مأموريت اوليه
اين بود كه امواج راديويی را برای گروه هايی كه در رسانه تجاری مورِدتوجه قرار نگرفته بودند، 
باز كند، به خصوص برای اقليت ها، زنان و افرادی كه در مناطقی خارج از شهرهای بزرگ ساكن 

بودند ]39[.
اين موضوع  باشد و  تنوع و گوناگونی سبب شد ”NPR“ در پخش صدا منحصربه فرد  اين 
تبديل به قدرتی برای ”NPR“ شد. روش اين شبکه به اين شکل بود كه: »اخبار ناخوشايند با 
صداهای خاصی تركيب می شد و امواج راديويی را مردمی می كرد و به بخش عظيمی از مردم 
آمريکا كه جامعه صدای آن ها را نشنيده بود، اين امکان را می داد كه صدايشان از راديو شنيده 
شود«. با توجه به اين موارد، می توان ”NPR“ را تجلی قدرت هايی دانست كه به تاريخ اجتماعی 
جديد نيروی تازه ای می دهند و مسئوليت تاريخ شفاهی را به عنوان ابزاری برای مستندسازی دنيای 

1. Mara O, Carty.
2. Father Cares: The Last 
of Jonestown.
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كسانی كه قباًل در اسناد تاريخی در نظر گرفته نمی شدند، دوچندان می كند.
سری برنامه های ”ATC“ و ”NPR“ الگويی برای مستندسازانی شد كه از الگوهای سنتی كه 
بر پيوستگی و واقعی بودن صدا تأكيد داشتند، بريده بودند و شکل های جديدی را تجربه می كردند. 
مستندسازان مستقل در موارد بيشتری از برنامه از نسخه صدا استفاده كردند و برخی از آن ها تاريخ های 
شفاهی و اسناد آرشيوی را به شکل حساس تر و پيچيده تری به كار بردند. يکی از موفق ترين قطعه های 
صوتی كه از تاريخ شفاهی استفاده كرد، اثری با عنوان »جنگ و جدايی«1 بود كه توسط داويا نلسون 
و نيکی سيلوا توليد شده بود كه با يکديگر با عنوان »كيچن سيسترز«2 كار می كردند. برنامه جنگ و 
جدايی در می 1982م. به عنوان يك خاطره شنيداری در مورد زندگی در خانه طی جنگ جهانی دوم 
پخش شد. در اين برنامه از تاريخ شفاهی، همراه با موسيقی پاپ، از گزارش های جديد و كليپ های 
فيلم نيز استفاده  شد. آنچه اين برنامه را بيشتر مردمی می كرد، نامه های همسران و دختران به شوهران 
و نامزدهايشان در دهه 1940م. در خارج از كشور و پاسخ های سربازان به آن ها بود. كيچن سيسترز 
قادر بودند با حركت به عقب و جلو بين گذشته و حال، بين خاطرات شخصی و تجربيات اول شخص 
و چشم انداز خيالی از جنگ در تصاوير متحرک و موسيقی پاپ روز، گزارش مبسوطی درباره تأثير 
تبليغات عمومی و خاطرات خصوصی ارائه دهند. اين برنامه بدون راوی بود، يعنی فنی كه مختص اين 
مستندسازان بود و در برنامه مستند تأثير بسياری می گذاشت. در حقيقت برای گفتن داستان و روايت، 

صدا بهتر از هر رسانه ديگری است ]40[.
قابلِ مالحظه ای  پيشرفت  غيرتجاری  راديويی  ايستگاه های  تعداد  1970م.  دهه  خالل  در 
ايستگاه راديويی وابسته و زيِرنظر فدراسيون ملی فرستنده های اجتماعی3  از دويست  كرد. بيش 
عرضه  برای  را  مکانی  و  شد  ايجاد  غيرتجاری  راديويی  سامانه  يك  بنابراين  بودند،   )NFCB(
دولتی،  راديوی  ماهواره ای  سامانه  ورود  با  1980م.  سال  آورد.  فراهم  توليدكنندگان  توليدات 
پست  قديمی  سامانه  جايگزين  كه  يافتند  دست  ارزان  و  ساده  اثرگذار،  ابزاری  به  توليدكنندگان 
برای دريافت برنامه هايی بود كه براساس نوار كاست تهيه می شدند. شركت راديوی دولتی برای 
برنامه های  پيشرفت  سامانه، »صندوق  اين  به  جديد  افراد  ورود  و  مستقل  توليدكنندگان  تشويق 
ماهواره ای«4 را ايجاد كرد تا از برنامه های جديد حمايت شده و كانال های جديدی ايجاد شود، از 
جمله برنامه هايی در مورد زنان و اقليت ها كه بسياری از آن ها از تاريخ شفاهی استفاده كردند ]41[.
يکی از بهترين برنامه هايی كه با حمايت مالی اين صندوق توليد شد، برنامه »هرگز يك مرد 
اين گونه آشکارا سخن نمی گويد«5 بود كه جودی مور اسميت6 آن را تهيه كرده بود و يك برنامه 
مستند يك ساعته درباره هنر موعظه سنتی سياهان بود. برای برنامه هايی كه اختصاص به زنان 
از تحميل يك  برای دوری  بود. اسميت  نامناسب  از راوی دانای كل  استفاده  اقليت ها داشت،  و 
راوی از فرهنگی متفاوت، از روشی به نام »موعظه مستند«7 استفاده كرد. وی از يك موعظه گر 
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به نام دكتر روبرت پروايت به عنوان راوی استفاده می كرد. اسميت اثرش را چنان طراحی كرد كه 
براساس موعظه سنتی سياهان باشد. پروايت با استفاده از كلمات، مخاطبانش را از طريق خواندن، 
به  رسيدن  برای  »چيزعادی«  از  يعنی  می كرد  وادار  داستان گويی  به  انگيزه،  ايجاد  و  پاسخ دادن 
»چيز غيرعادی« استفاده می كرد. زمان سنجی، حركت، خوش آهنگی، شعر و در نتيجه سرهم كردن 
موعظه های پنج موعظه گر و بازگوكردن نکات مهم آن، از جمله مشخصات اصلی روش موعظه 
سنتی سياهان بود. برنامه اسميت نشان داد كه راديو رسانه كاملی است و در آن، داستان مذكور 
استفاده  تا  می شود  انجام  بهتر  صدا  از  استفاده  با  شنيداری،  اثر  يك  مستند سازی  می شود.  ارائه 
نام كالم خدا1 می توان گفت، فقدان  به  از صفحات چاپی. همان طور كه در مورد كتاب پروايت 

اطالعات بصری منحرف كننده، سبب تمركز مخاطبان بر كلمات می شود ]42[.
باز شدن امواج راديويی در دهه 1970م. برای گروه هايی كه در رسانه همگانی جايی نداشتند، 
هم زمان با انقالبی بود كه در مطالعات تاريخی در آمريکا به وقوع پيوست. راديوی عمومی )دولتی( 
دهه 1980م،  اوايل  و  دهه 1970م.  اواخر  مردم  بودند.  يکديگر  اجتماعی جديد، مکمل  تاريخ  و 
شاهد پخش مجموعه برنامه های مستند تاريخ شفاهی بودند كه با همکاری مورخان و مستندسازان 
راديو ساخته می شد. مورخی به  نام آن بنکس2 برای شبکه ”WGBH“ در بوستون برنامه ای به 
نام »آمريکا اول شخص«3 را ساخت، يك برنامه نمايشی شش قسمتی كه براساس تاريخ زندگی 
افراد، توسط نويسندگان فدرال در دهه 1930م. جمع آوری شده بود. مورخان با برنامه تاريخ شفاهی 
)چپ گرايان( آمريکايی در كتابخانه موسسه »تاميمنت«4 وابسته به دانشگاه نيويورک، در يك كار 
مشترک همراه با مستندسازان راديو، چارلز پوتر و بت فرند5 برنامه ای به نام »يك برنامه دنباله دار 
كه  بود  نيم ساعته  برنامه  شامل شش  برنامه  اين  ساختند.  1930م.«  دهه  در  تندرو  زنان  درباره 
برای ايستگاه راديويی پاسيفيکا )WBAI( تهيه شد. توليدكننده ای به نام لوييس كلولند6 همراه 
با تيم مورخان، برنامه ای به نام »گهواره طاليی«7 ساختند. اين، برنامه ای دنباله دار بود كه هزينه 
آن توسط »بنياد ملی علوم انسانی« )NEH( پرداخت شد. برنامه مذكور يك مستند سی قسمتی 

نيم ساعته، درباره زنان مهاجر در آمريکا از دهه 1940م. بود ]43[.
همان زمان، تعداد اندكی از جوانان دانشگاهی توليد و ساخت برنامه های خود را آغاز كردند. 
ديويد دوناوی8 درحالی كه در مقطع فوق ليسانس دانشگاه كاليفرنيا در بركلی مشغول تحصيل بود، 
در ”KPFA“ كار می كرد. وی سال 1978م. يك برنامه مستند به نام »بافندگان«9 ساخت كه 
پيتر سيگر10 بود ]44[. همچنين  با موسيقيدان محلی،  برنده جايزه شد و براساس مصاحبه هايی 
موفق شد كه كمك  بود،  بوفالو  دانشگاه  فارغ التحصيل  كه  بالتی11  اواسط دهه 1970م. جو  در 
مالی در ايستگاه راديويی دانشگاهی ”WBFO“ را دريافت كند. بالتی با جذب در راديو به عنوان 
ميدانی برای ارائه تاريخ اجتماعی جديد، امتياز »پروژه تاريخ اجتماعی بوفالو« را از سوی بنياد ملی 
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علوم انسانی به دست آورد. در طی سال بعد، او دوازده برنامه سه ساعته با فرمت مجله ساخت كه 
مصاحبه های زنده را با برنامه های موضوعی تركيب می كرد و در بسياری از آن ها از تاريخ شفاهی 
استفاده می كرد. او اين كار را در برنامه »روياهای آمريکايی« 1 دنبال كرد كه يك برنامه دوازده 

قسمتی نيم ساعته بود كه از تاريخ شفاهی و تمام وقايع زندگی نيز استفاده می كرد ]45[.
سال  نيويورک،  در  واگنر«3  كارگری  »آرشيو  در  تاريخ شفاهی  پروژه  طراح  برنهارت2،  دبرا 
اين، يك  را ساخت.  تاريخ شفاهی زندگی، كار و صنعت«4  برنامه »نيويوركی ها در كار:  1981م. 
برنامه هشت قسمتی نيم ساعته بود كه در مورد تاريخ كار و كارگر در نيويورک و حاصل بيش از 
دويست مصاحبه بود ]46[. دو سال بعد در فيالدلفيا، فارغ التحصيلی از دانشگاه »تمپل«5 به نام 
چارلز هاردی، برنامه ای ساخت به نام »من به خاطر می آورم: زمان هايی را كه رفته اند اما فراموش 
فيالدلفيا  در  كارگر  طبقه  زندگی  درباره  نيم ساعته  قسمتی  مستند سی  برنامه  كه يك  نشده اند« 
بود. همين طور به دنبال آن برنامه ای ساخت به نام »رفتن به شمال: داستان هايی از مهاجرت های 
بزرگ«، يك برنامه پنج قسمتی نيم ساعته كه توسط شبکه ”WHHY-FM“ فيالدلفيا در سال 
1985م. پخش شد. اين برنامه در مورد مهاجرت سياه پوستان به آن شهر در طول دهه های اوليه 
قرن بيستم بود. بخشی از پروژه تاريخ عمومی توسط »موزه اتواتر كنت«6 انجام شد كه آرشيوی 
برای مصاحبه ها با يك مکمل آموزشی مرتبط بود. اين بخش شامل نسخه های نوشتاری برنامه ها، 
و  قديمی  عکس های  جمع آوری  چگونگی  و  مصاحبه شوندگان  عکس های  تاريخی،  عکس های 

هدايت و اداره پروژه های تاريخ شفاهی بود ]47[.
شايد بزرگ ترين و موفق ترين برنامه راديويی تاريخ شفاهی در اين دوره، برنامه ای تحتِ عنوان 
 )NEH( علوم انسانی  ملی  بنياد  توسط  كه  بود  قسمتی  پنجاه  برنامه  يك  آتالنتا«7،  در  »زندگی 
تأمين می شد و در ايستگاه راديوی عمومی آتالنتا )WRFG( ساخته شد. زندگی در آتالنتا زائيده 
افکار جامعه شناسی به نام هارلون جوی8 بود يعنی كسی كه مورخانی مانند كليف كوهن و برنارد 
از مورخان محلی برای  انجام دهند. استفاده  تا مصاحبه هايی برای پروژه  وست9 را به كار گرفت 
كمك به پيشرفت طرح های كلی، سبب گشودن حوزه های ديگری برای مطالعه می شد و افراد 
آگاه را شناسايی می كرد. بنابراين توليدكنندگان برنامه های تاريخ شفاهی توانستند تقريبًا دويست 
 “NPR” .مصاحبه را ضبط كنند. در نوامبر 1979م. مجموعه ای به صورت محلی شروع به كار كرد
شش تا از اين برنامه ها را انتخاب كرد و اين برنامه ها را با نوار صوتی از طريق »فدراسيون ملی 
به صورت  را  راديويی  برنامه های  آن،  توليدكنندگان  بعدها  اجتماعی«10 پخش كرد.  فرستنده های 
كتابی تحتِ عنوان زندگی در آتالنتا: يك تاريخ شفاهی از شهر )1914- 1948م(11 منتشر كردند 
]48[. متعاقب آن، جوی، وست و كوهن يك سری برنامه های تاريخ شفاهی را به طور مستقل يا با 

همکاری يکديگر توليد كردند.
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3. Wagner Labor Archives.
4. New Yorkers at Work: Oral 
History of Life, Labor and 
Industry.
5. Temple.
6. AtwaterKent Musum.
7. Living Atlanta.
8. Harlon Joye.
9. Cliff Kuhn & Bernard West.
10. National Federation of 
Community Broadcasters.
11. Living Atlanta: An Oral 
History of the City 1914- 1948.
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در دهه 1980م. برای”NPR” مشکالت جدی اقتصادی پيش آمد كه در برخی متون ديگر 
ثبت و مستند شده است. از نقطه نظر تاريخ برنامه های مستند صوتی،”NPR” و سامانه راديوی 
همگانی به عنوان بازاری برای برنامه های مستند مستقل، رونق خود را از دست داده بودند. حتی 
در دهه 1970م. كه سال های شکوفايی و رونق راديوی دولتی بود، راديوی دولتی اين قدر محدود 
بود كه تنها تعداد محدودی از توليدكنندگان را پوشش می داد و گردش مالی در ميان آن ها بسيار 
باال بود. توليد برنامه های مستند راديويی در آن زمان به حرفه و شغل پر سودی تبديل شده بود. 
چند نفر از توليدكنندگان برنامه های مستند مانند بالتی1، كوهن و هاردی كه در راديوی دولتی 
و اجتماعی كار می كردند، با توجه به درآمد كم آن، در جست وجوی كار در جای ديگری برآمدند. 
همچنين برخی از توليدكنندگان مستقل كه استعداد بيشتری داشتند، اين حوزه را ترک كردند و 
بودند.  روبه رو  بازار  نبود  و  تأمين هزينه  با مشکل  ماندند،  باقی  اين حرفه  در  ديگری كه  كسان 
برنامه های آخر هفته”NPR” همچنان گفتن داستان در قالب صدا بود، اما در ميان افراد قديمی 
راديو اين احساس به وجود آمده بود كه با پيشرفت های عظيم شکل گرفته در فناوری ضبط صدا 

و توليد برنامه های صوتی، انقالبی به  وقوع پيوسته و دوره برنامه های آن ها تمام شده است ]49[.

نسخه صدا2: معادل صوتی عکس خبری
به  رو  موقعيت  و  بودجه  شديد  بحران  مستقل،  و  ثابت  توليدكنندگان  1980م.  دهه  اواسط  تا 
و  بازار«  »سهم  به  بيشتر  توجه  با  راديويی  ايستگاه های  كردند.  احساس  را   “NPR” وخامت 
معيارهای  نظر  از  بلکه  نظر سياسی،  از  نه تنها  را  راه خود  و  درآمد، محافظه كارانه تر عمل كردند 
زيبايی شناختی مشخص كردند. كاربرد صدا كه ويژگی متمايزی به راديوی دولتی در دهه 1970م. 
داده بود، به سرعت جايگاه خود را در اخبار، مصاحبه ها و موسيقی های دهه 1980م. از دست داد.

 از آنجا كه برنامه های مستند صوتی در حال از بين رفتن بودند، توليدكنندگان مستقلی مانند 
نيم ساعته  برنامه هفته ای  افتادند كه يك  اين فکر  به  جی  آليسون، لری مست و ديويد كريگ3 
غيرداستانی توليد كنند زيرا عقيده داشتند كه برنامه های مستند راديويی يك ابزار منحصربه فرد 
مستند  برنامه سازی  سنت  صدا،  از  خالقانه  استفاده  با  برنامه ها  اين  در  ايده هاست.  بيان  برای 
برنامه های  اداره موقوفات ملی هنر و صندوق  توسط  برنامه ها هم  يافت. هزينه  ادامه  آمريکايی 
راديويی آمريکا، تأمين می شد. اين برنامه در ژانويه 1988م. پخش شد و يك چارچوب مهم برای 
تاريخ شفاهی  خاطرات  از  آن ها  از  بسياری  كه  آورد  به وجود  ماهرانه  و  جذاب  مستند  برنامه های 
سری  اين  اجرايی  مدير  اولين  به عنوان   “ATC” مؤسس  سيمرينگ،  ويليام  می كردند.  استفاده 
در  خبری«4  عکاسی  شفاهی  »معادل  برنامه  تهيه  با  می گويد،  خودش  كه  همان طور  برنامه ها، 
برنامه نسخه صدا، از مجله زندگی استفاده كرد. سيمرينگ اين برنامه را ويترينی برای بهترين آثار 

1. Blatti.
2. Sound print.
3. Jay Allison, Larry Master 
& David Creagh.
4. The aural equivalent of 
photojournalism.
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خبرنگاری راديويی تصور می كرد كه داستان ها از طريق صدا گفته می شد. در واقع استانداردهای 
جديدی برای آن در نظر گرفت و محدوديت های اين رسانه را كمتر كرد ]50[.

اوايل 1989م. مورد ِعالقه مورخان شفاهی  برنامه های مستند نسخه صدا كه  اولين  از  يکی 
نيز بود، برنامه ای تحتِ عنوان »می می: داستان يك دختر«1 بود. اين برنامه بازگويی كوشش های 
روبرت برای شناخت و درک خود از طريق آشتی با مادر چينی اش بود )پدرش آمريکايی بود(. در 
اين داستان با استفاده از موضوعات تکراری و  فن های داستان گويی مانند تاريخ شفاهی و آرايش 
صحنه، افکار يك شخصيت گفته می شد. ده سال بعد، روبرت درباره برنامه می می گفت: »اين 
برنامه مستند  يا يك  برنامه خبری  برنامه،  اين  بود...  از من  و جلوتر  زمان خود  از  برنامه جلوتر 
منظم با ويژگی های اين نوع برنامه ها نيست، بلکه يك ادبيات راديويی، تئاتر و هنر شفاهی است 
و اين من هستم كه قلبم را می شکافم« ]51[. داستان مملو از صحنه های غم انگيز است. دختری 
از مادر پيرش خجالت می كشد و مادری كه از دختر آمريکايی خود مأيوس شده است. هركدام از 
آن ها دردها و غم هايی از دوران زندگی با خود دارند. جريان تاريخی آن براساس تاريخ خانوادگی، 
تاريخ جديد چينی، تجربه مهاجران آمريکايی، تضاد بين والدين در دنيای قديم و فرزندانشان كه با 
فرهنگ آمريکايی بزرگ شده بودند و داستان جهانی رابطه بين يك مادر و دختر شکل گرفته بود.

تاريخ شفاهی برای روبرت منبع اوليه دسترسی به اطالعات درباره گذشته مادرش بود، اما او 
با يك پاسخگو مصاحبه كرد كه چندان تمايلی به اين مصاحبه نداشت. وقتی كه با او مصاحبه 
اطالعاتی  بی ميلی  با  و  می كرد  اوليه خودش صحبت  زندگی  از  احساسی،  بی هيچ  مادر  می كرد، 
به صورت كوتاه و بريده بريده ارائه می كرد. عالوه بر اين عدم ِتسلط وی به زبان، مانع از اين می شد 
كه بتواند احساسات خود را بيان كند. مادر تسلط كامل به زبان انگليسی نداشت و روبرت در زبان 
چينی ضعيف بود. بنابراين روبرت نمی توانست واقعيت های تاريخ شفاهی را آن طور كه بايد و شايد 
برای برنامه بازگو كند و الزم بود برای گفتن داستان زندگی مادرش، خالقانه عمل كند. روبرت 
اين  و  می كرد  استفاده  آغاز  نقطه  و  مرجع  به عنوان  تاريخ شفاهی  از  كوتاهی  بخش های  از  فقط 
استفاده، سبب مهم تر شدن آن بخش ها می شد. وی به  اين داليل از روايت اول شخص استفاده 
می كرد كه بتواند جزئيات زندگينامه را كامل تر بگويد، داستان مادرش را در يك متن و چارچوب 
قرار دهد و اهميت اين قطعه ها را كه به نوعی خود سرگذشت نامه بودند، برای درک زندگی خود 
و مادرش توضيح دهد. روبرت برای اينکه صدای مادرش را به گوش مخاطبان برساند، از صدای 
يك زن جوان چينی- آمريکايی برای گفتن خاطرات شفاهی استفاده كرد. وی با نمايش لحظات 
حساس در زندگی مادرش، شنونده را به دفعات به گذشته می برد و به اين شکل شنونده روايت 
گذشته نگر مادر را می شنيد. اين تركيب صدا، يك فن مؤثر برای مستندسازی بود كه داستان را از 

وابستگی به زمان خاص جدا  كرده و آن را از قالب تاريخی به قالب جهانی انتقال می داد.

1. Mei Mei: A Daughter’s Story.
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همچنين توجه روبرت به مادرش و بزرگ شدن با او، تمركز هم زمان و رابطه بين مصاحبه گر و 
مصاحبه شونده را آشکار می ساخت. مسلمًا رابطه روبرت با مادرش بسيار نزديك تر و صميمانه تر از 
رابطه ای بود كه بين مورخان شفاهی يا خبرنگاران به عنوان مصاحبه گر، با مصاحبه شوندگان وجود 
داشت. با برجسته كردن تمركز، او به »خودبازتابی يا خودنگری«1، می رسيد، چيزی كه بسياری از 
پژوهشگران معاصر آن را در پژوهش بسيار ارزشمند می دانند. اين ارزش گذاری به اين منظور نيست 
كه نقش مصاحبه گر را در اين فرايند تائيد  كند، بلکه دربردارنده تفسير شخصی است كه نه در 
تاريخ آن، بلکه در ايجاد اين سند تاريخی دخيل بوده است. دوباره بايد گفت كه انگيزه های روبرت 
روشن و قانع كننده است. هدف او درک اين موضوع است كه مادرش كيست و چرا اين گونه است 
و همان طور كه صفات مشترک در راستای داستان ظاهر می شوند، او به اين جريان می پيوندد و به 
ميراثی كه از مادرش به او رسيده است، توجه می كند. روبرت در اين فرايند، روش ارزشمندی را 
پايه گذاری می كند و در آن نشان می دهد كه چگونه اين تمركز دوگانه می تواند موجب نوشته شدن 

تاريخ شفاهی مشتركی شود كه صادقانه تر، شخصی تر و جذاب تر باشد ]52[.

گلن گولد2و رادیوی چندنوایی یا کنترپوئن3
كارهايی كه توسط تالبوت جی. ام. اسميت و روبرتس4 انجام شد و در قسمت های قبل درباره آن ها 
توضيح داده شد، بيانگر تالش بسيار زياد نويسندگان برای ارتباط مؤثر از طريق صداست. بيشتر 
نبود. توليدكنندگان  تاريخ شفاهی ساخته می شد، خالقانه  برنامه های مستند راديويی كه براساس 
دستگاه  بعد  دوره های  در  و  قرقره ای  ضبط صوت  دستگاه  يك  درحالی كه  راديويی  برنامه های 
امتيازات  از  چگونه  كه  گرفتند  ياد  به زودی  آن ها  می كردند،  حمل  خود  با  نواری  ضبط صوت 
چندبُعدی بودن استفاده كنند و صداهای موجود در محيطی را كه مصاحبه شونده در آن بود، ضبط 
كنند. اين محيط می توانست محل كار، منزل، كلوپ، يا گوشه ای از خيابان باشد. سپس از اين 
صداها استفاده می كردند تا شنونده را به زمان ها، مکان ها و حاالت مختلف ببرند. تا اواسط قرن 
بيستم، يك فرمول برای برنامه های مستند به وجود آمد كه ساختار آن براساس خط داستانی طرح 
روايت بود و يك شيوه توليد صوتی ابتدايی بود كه برای صفحات چاپی معنای بيشتری داشت 
تا برای گوش انسان. تقريبًا قوانين كلی به تمام توليدكنندگان برنامه های راديويی و خبرنگاران 
اين  براساس  نداشتند.  كارشان  برای  دستورالعملی  هيچ گونه  كه  كسانی  يعنی  شد،  داده  آموزش 
به گوش  صدايش  كه  شخصی  هر  و  می شد  شنيده  فرد  يك  صدای  تنها  زمان  يك  در  قوانين، 
می رسيد، بايد شناسايی می شد. عالوه بر اين بسترهای موزيکال و كالمی، پائين نگه  داشته می شد 
كه سبب اختالل در شنيدن سخنان گوينده نشود. در اين فرمول فرض بر اين بود كه شنونده هر 
چيزی را در يك بار شنيدن، به خوبی بشنود و بفهمد. بيشتر مستندسازان صدا برای اينکه ذهن 

1. Self- Reflexivity.
2. Glen Gould.
3. Contrapuntal Radio.

صدا یا موسیقی که با تصویر روِی پرده برای 

ایجاد احساس استعاری در تضاد است. به طور 

از  تصویری  روی  بر  که  جنگ  مارش  مثال 

یک مجلس مهامنی پخش می شود، احساس 

می کند  ایجاد  ناامیدی  و  ناامنی  نابودی، 

(توضیحات نویسنده).

4. Talbot, J. M Smith& 
Roberts.
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خود را بی طرف نگه دارند، از قراردادهای زبان شناختی و سبك شناسی مورخان و خبرنگاران پيروی 
زيبايی شناختی  عناصر  از  استفاده  نيز  و  اخبار  نوشتن  از روش  پيروی  مواقع  بيشتر  در  می كردند. 

خبرنگاری، تركيب نادرستی را به وجود می آورد كه شنوندگان را از محتوا دور می كرد.
كمتر كسی را می توان يافت كه مانند پيانيست كانادايی، گلن گولد برای ساختن برنامه های 
مستند راديويی تالش كرده و از فرم های شفاهی متفاوت استفاده كرده باشد. يك شركت پخش 
راديويی به مناسبت جشن صدمين سالگرد كانادا، به گلن گولد سفارش داد كه يك قطعه موسيقی 
بسازد. حاصل كار كه برنامه ای به نام »ايده های شمال«1 بود، سرزمين شمال را هم در رؤيا و 
هم در واقعيت و نقشی را كه اين سرزمين دست نخورده در زندگی  آرمانی كانادايی ها داشت، برای 
مخاطبان تشريح كرد. اين اثر اولين برنامه از سه برنامه مستند صوتی بود كه سال 1992م. بر روی 

ديسك فشرده با عنوان »قطعه سوناتای سه تايی گلن گولد«2منتشر شد ]53[.
تمام توليدكنندگان برنامه های مستند راديويی با اين چالش مواجه بودند كه چگونه اطالعات 
بسيار زمان بر و كسل كننده را در بخش های كوتاهی ارائه كنند كه اطالعات مهم و اساسی را شامل 
شود. گولد با ساختن قطعه ايده های شمال در يك مدل سمفونيك و موزيکال و با اليه بندی و 
هم پوشانی صداها در روشی كه او آن را »راديوی چندنوايی يا كنترپوئن« می ناميد، اين مسئله را 
حل كرد. او از صدای يك ترن خط آهن كه به سرعت از شمال می گذشت، استفاده كرد تا صدای 
اين  از  او  تركيب چند صدای ممتد شروع می شد.  با  قطعه  اين  بسازد.  متن  برای  را  مداومی  بم 
اطالعات  برای روشن ساختن  نه تنها  را »سوناتای سه تايی«3 می نامد–  آن  پيش درآمد– كه خود 
متنی مبهم، بلکه برای باز كردن گوش ها و ذهن شنوندگان استفاده كرد. اين روش يك روش 
شنيدن بود كه با تحتِ تأثير قرار دادن، از پيش آگهی دادن و آشنا كردن شنونده، وی را آماده شنيدن 
اسکيموها  موضوع  به  را  كنترپوئن  تركيب صدای  دومين  او  بود.  آن  به دنبال  كه  می كرد  چيزی 
اختصاص داد و دوباره از فن صدای كنترپوئن برای انتقال حجم زيادی از اطالعات در زمان كوتاه، 
استفاده كرد و شنونده را با مهارت و حساسيت به سوی آن چيزی كه می خواست، هدايت كرد. اين 
قطعه موسيقی يك برنامه مستند صوتی بود كه در آن عناصر زيبايی شناختی موسيقايی و شنيداری 

به كار گرفته شده بود.
در سومين و آخرين قطعه از سوناتای سه تايی به نام »آرامش در زمين«4، استفاده از استريو، 
به دور دست ها برساند. گولد تحتِ تأثير  را  تا صدای راديوی كنترپوئن خود  قادر ساخت  را  گولد 
حركت گروه كوچکی از منونيت ها )فرقه ای از مسيحيت مخالف تعميد( كه از اطراف شهر به داخل 
آن آمده بودند، قرار گرفت و به رابطه آن ها با جهان دقت كرد. اين رابطه عبارت بود از: »در جهان 
بودن، اما جزئی از آن نبودن«5. گولد تنش يك قطعه تركيبی چندنوايی ده دقيقه ای را كه تقريبًا 
سه پنجم قطعه را تشکيل می داد، با ساختن اركستری كه دربردارنده صداهايی بود كه با هم تداخل 

1. The Idea of North.
2. Glenn Gould, s Solitude 
Trilogy.
3. Trio- Sonata.
4. The quiet in the Land.
5. Being in the world but not 
of it.
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داشتند، نشان داد. طولی نمی كشد كه شنيدن هر گونه صدای فردی )تکی( غيرممکن می شود و فرد 
ريتم كلمات گفته شده، موسيقی صداها و تركيبی از احساسات متفاوت را می شنود، نه احساسات هر 
فرد را. وقتی شنونده امکان شنيدن روايت تك صدايی را ندارد و شاهد نقاط ضعف  و  قوت صداها 
و داستان هاست، احساس آرامش همراه با آگاهی برای او حاصل می شود؛ يك خودنگری كه سبب 
ايجاد روابط بی طرفانه و شايد »عينی« با تاريخ می شود، يعنی همان در جهان بودن، اما جزئی از 

آن نبودن!
در اينجا روشن می شود كه چگونه راديوی كنترپوئن با  روش و ارائه تاريخ شفاهی ارتباط دارد. 
تاريخ شفاهی يك گفت وگو و كار مشترک است. زندگينامه ها و ساير موضوعات تاريخی براساس 
مصاحبه های تاريخ شفاهی با استفاده از شيوه های خاص، توالی حوادث را از يك ديدگاه خاص بيان 
می كنند. در اصطالح موسيقايی، در متون نوشتاری تاريخی، تركيب سمفونيك زندگی يك فرد 
به صورت خطوط كالمی درمی آيد كه هر صدا در يك زمان مورِدبررسی قرار می گيرد. بخش بندی، 
دسته بندی، طبقه بندی و تجزيه وتحليل تاريخی برای درک گذشته بسيار ضروری است، اما برای 
نشان دادن تاريخ همانند زندگی واقعی، بايد صداها را تركيب كنيم. بيان افکار و خاطرات در ابتدا 
يك فرايند شفاهی است، نه يك فرايند ديداری و بصری. بنابراين در اينجا منطقی به نظر می رسد 
كه در بعضی از موارد، مورخان شفاهی، هم شفاهی فکر كنند و هم آثارشان را شفاهی خلق كنند. 
مورخان شفاهی سنتی بايد برای انجام اين كار، آموزش مبتنی بر صفحات چاپی را كنار بگذارند، 
زيرا به همان اندازه كه چشم های آنان را گشوده است، گوش هايشان را بسته است. پس كسانی 
كه نويسنده شفاهی هستند، بايد ياد بگيرند شفاهی »بينديشند«، مانند موسيقيدانی كه الگوهای 
چاپی را می شکند. امروزه عده ای از افراد تالش گولد را برای گذر از آستانه ادراكی تك آوايی به 
چندآوايی ادامه داده اند و آثار مستند او تنها برای تعداد كمی از توليدكنندگان و هنرمندان راديويی 

شناخته شده است.

برنامه های مستند صوتی در آستانه ورود به قرن حاضر
انقالب ديجيتالی در حال پيشرفت اواخر قرن بيستم، رنسانسی در برنامه های مستند صوتی ايجاد 
آن  از  و پس  در سال 1989م.   )DAT( پرتابل  ديجيتالی  نواری  اختراع ضبط صوت  است.  كرده 
ضبط صوت هايی با مينی ديسك ها و ديسك های فشرده اوايل دهه 2000م. با »ضبط صوت های 
كاری محکم«1، مورخان شفاهی، بوم شناسان صدا و توليدكنندگان برنامه های مستند را قادر ساخت 
تا مصاحبه هايی ضبط كنند كه بهترين كيفيت صدا را دارد و بسيار شبيه به صدای اصلی است؛ 
مصاحبه هايی كه قباًل تنها با استفاده از ضبط صوت های قرقره ای گران قيمت امکان ضبط داشت. 
پيشرفت نرم افزارهای كامپيوتری برای ويرايش صوتی و ايستگاه های راديويی ديجيتالی كم هزينه 

1. Solid-state field recorders.
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)DAWs(، برنامه های مستند صوتی و موسيقی را متحول كرد و نويسندگان را قادر ساخت كه با 
دانلود نرم افزارهای رايگان از اينترنت در كامپيوترهای شخصی، برنامه های پيشرفته و عامه پسند 
استريويی بسازند. در حالی  كه برای توليدكنندگان برنامه های مستند صوتی مشکل بود كه برای 
را برای پخش آن ها متقاعد كنند،  ايستگاه های راديويی  كارشان بودجه الزم را دريافت كرده و 
ديسك های فشرده ابزار مقرون به صرفه ای بود كه می توانستند با آن كارشان را جداگانه يا همراه با 
صفحات چاپی پخش كنند. نمونه هايی از اين نوع كار را می توان در دو اثر به نام های: »خاطرات 
و  برده داری  از  تجربيات شخصی شان  درباره  آفريقايی تبار  آمريکايی های  برده داری: صحبت های 
آفريقايی تبار درباره زندگی در  آمريکايی های  بردگان« )1998( و »به يادآوردن جيم كراو:  آزادی 
برنامه های  اثر،  نژادی جنوب می گويند« )2001( مشاهده كرد. هر دو  تبعيض  منطقه گرفتار در 
يك  در  شفاهی  خاطرات  از  گسترده ای  مجموعه  با  را  تاريخ شفاهی  به  وابسته  راديويی  مستند 
مجموعه قرار داده اند. در حالی كه در اولين اثر از مواد ضبط شده آرشيوی و هنرپيشگان برای اجرای 
مصاحبه های بردگان شاغل در پروژه ”WPA“ )پروژه ای كه در آن يکی از سازمان های آمريکايی 
افراد بيکار و غيرمتخصص را برای انجام كارهايی مانند جاده سازی به كار می گرفت( استفاده شد، 
دومين پروژه مصاحبه هايی است كه توسط دانشجويان فارغ التحصيل در دهه 1990م. به عنوان 
بخشی از مجموعه مصاحبه های پروژه »در پشت نقاب«1، انجام می شد. اين پروژه توسط مركز 

مطالعات مستند دانشگاه داک انجام می شد ]54[.
طی دهه گذشته، گروهی از افراد مانند ديويد ايسی، استيو راولند، جی آليسون، جو ريچمن، ايرا 
گلس2 و ديگران، در گروهی به نام كيچن سيسترز، نوع جديدی از برنامه های مستند را ساختند كه 
براساس تاريخ شفاهی بود. »ترانسام ارگ«3 كه عنوان سايتی درباره برنامه های مستند راديو است، 
سايت »راديو كالج«4 در مورد برنامه های عام تر راديو، برنامه های آموزشی در مركز مطالعات مستند 
دانشگاه داک و »موسسه سالت«5 برای مطالعات مستند، از جمله فعاالنی هستند كه در راستای اين 
هدف حركت می كنند ]55[. سومين جشنواره بين المللی ساحلی راديو كه با حمايت راديوی دولتی 
شيکاگو برگزار شد، »بزرگداشت و قدردانی از بهترين آثار مستند بود و برای نشان دادن برنامه های 
خالقانه و نو برگزار شد و مخاطبان بيشتری را با اين برنامه ها و توانمندی راديو در مستند سازی 
دنيايی كه در آن زندگی می كنيم، آشنا ساخت«. موفقيت اين جشنواره نشانه ديگری از پيشرفت 

روزافزون و همه گيرشدن راديو بود ]56[.
مستند  برنامه های  تهيه  در  بزرگی  قدم  همکارانش،  و  ايسی  ديو  كه  می گويد  آليسون  جی 
راديويی برداشتند، نه به اين سبب كه كار آن ها عالی و آرمان گرايانه بود، بلکه به اين دليل كه 
عموم مردم را با چيزی به نام برنامه های مستند راديو مأنوس كردند. ديو ايسی يك برنامه مستند 
به نام »زندگی در محله فقيرنشين، هتل سان شاين، شاهد يك اعدام«6 ساخت ]57[. ايسی كار 

1. Behind the Veil.
2. David Isay, Steve Rowland, 
Jay Allison, Joe Richman , Ira 
Glass.
3. Transom. Org.
4. RadioCollege.
5. Salt Institution.
6. Ghetto Life, The Sunshine 
Hotel, Witness to an Execution.
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خود را در 1983م. با برنامه ای با نام »به ياد استون وال: يك برنامه مستند راديويی درباره يك 
جنبش«1 آغاز كرد، يك برنامه مستند نيم ساعته كه براساس داستان های شفاهی بود و افراد از 
شورش سال 1969م. و جنبش دفاع از حقوق همجنس گرايان و تأثيری كه بر زندگی زنان و مردان 
كار می كرد،  پروژه  اين  روی  دوره ای كه  ايسی طی   .]79[ داشت، سخن می گفتند  همجنس گرا 

سبك خود را كامل كرد ]59[.
با  را  نيومن2  ليود  و  جونز  لی آلن  نام های  به  آموزش ديده  فرد  دو  بعد،  دهه  يك  ايسی  ديو 
ضبط صوت و ميکروفون به  كار گرفت، تا آنچه را در جريان پروژه خانه سازی آيدا. بی )خانه سازی 
برای سياه پوستان( در جنوب شيکاگو اتفاق افتاده بود، مستند كنند. نتيجه اين كار برنامه مستند 
»زندگی در محله فقيرنشين 101«3 بود كه در ژوئن 1993م. در راديوی ملی )NPR( پخش شد 
كه يکی از پيشروترين و مردمی ترين برنامه های مستند راديويی در آن زمان است. اين برنامه شامل 
مصاحبه هايی با اقوام و والدين دو پسر به نام های )لی آلن جونز و ليود نيومن( است. پدر لی آلن 
معتاد به الکل بود و خواهرش، ترک تحصيل كرده بود و يك مادر بيوه بود و در مصاحبه گفته 
بود كه قاتلين برخی از دوستانش را می شناسد. اين مصاحبه های صريح و بی پرده سبب شد كه 
برنامه زندگی در محله فقيرنشين 101 جوايز و پاداش های زيادی را كسب كند و همچنين سبب 
اظهاِرنظرهايی از جانب برخی منتقدان شد زيرا آن ها نه تنها اين برنامه را يك برنامه استثماری، 
ناديده گرفته می شد،  اين بحث ها  بيشتر  آنچه در  برای خواهر لی آلن می دانستند.  بلکه تهديدی 
ماهيت مشاركتی اين پروژه بود. بسياری از برنامه های او سبب شد كه شنوندگان شبکه راديوی 
متوسط  طبقه  از  و  سفيدپوست  بيشتر   “NPR” شبکه  ادعاهای  علی رغم  كه  )مخاطبانی  دولتی 
بودند( بعد انسانی افرادی را بشناسند كه رسانه های جمعی معمواًل آن ها را به صورت كليشه ای و 
دارای يك رفتار قالبی، معرفی می كردند. همچنين ايسی افرادی را كه برنامه مستند خود را درباره 
آن ها ساخته بود، جزو همکاران خود و كسانی می دانست كه از فوايد كار او برخوردار می شوند. 
ايسی برای برنامه محله فقيرنشين 101 كه در نيويورک توليد كرده بود، لی آلن و ليود را در هر 
مرحله از توليد برنامه به  كار گرفت و از طريق تلفن بخش هايی را برای آن ها اجرا كرد كه بشنوند و 
به كار گيرند. آن ها هم روايت های خود را نوشتند و ضبط كردند. در سال 1996م. ايسی و پسرها، 
دومين برنامه مستند را توليد كردند. اين برنامه درباره كشته شدن پسر بچه پنج ساله ای به نام اريك 
توسط دو نوجوان در آپارتمان های آيدا. بی4 بود. پخش برنامه »ندامت و پشيمانی: چهارده داستان 
از اريك مورس«5 شبکه ”NPR“ در مارس 1996م. و فروش بيش از يك صد كاست و سی دی 
از اين برنامه، نشان دهنده رشد تقاضا برای آثار صوتی پخش شده بود. در سال 1997م. يك كتاب 

هم از اين برنامه به نام آمريکای ما6 به چاپ رسيد ]60[.

1. Remembering Stonewall: 
A radio documentary about 
the birth of a movement.
2. LeAlan Jones & Liod 
Newman.
3. Ghetto Life 101.
4. Ida. B.
5. Remorse: fourteen stories 
of Eric Morse.
6. Our America.
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ايسی، برنامه »شاهدی بر يك اعدام«1 را مانند برنامه محله فقيرنشين 101 با مصاحبه های 
طوالنی آغاز كرد. وی اين كار را با نظارت و استفاده از كاركنان »زندان ايالتی هانت سويل«2 در 
تگزاس انجام داد، يعنی جايی كه از سال 1977م. كه قانون مجازات اعدام دوباره تصويب شده بود، 
يك سوم از اعدام ها در آنجا اجرا می شد. اين مصاحبه ها به صورت نمايشنامه با همکاری و تائيد 
افراد دخيل در مصاحبه اجرا می شد. آن ها نمايشنامه را ضبط می كردند و اين نمايشنامه، مخاطبان 
را قدم به قدم به ميان مراسم اعدام می برد و از ديدگاه های مختلف در مورد اين موضوع استفاده 
می كرد، از جمله مصاحبه با رئيس زندان، كشيش و مسئول اعدام ]61[. اين گفته ممکن است 
ابتدای مقاله به آن اشاره شد،  دقيقًا منطبق با تعريف تاريخ شفاهی يا بی واسطه بودن آن، كه در 
نباشد، اما به هيچ وجه اصالت و احساس صدای راوی يا تأثير او بر مخاطبان را كم نمی كند. وقتی 
كه نگهبان زندان فرد آلن ناراحتی خود را از استرس محکومين به اعدام در جريان 120 اعدامی 
كه شاهد آن بود، به ياد می آورد و از ديدن صورت های آن ها صحبت می كند، مثل اين است كه 
هنگام خواندن نمايشنامه، تصاوير را به صورت زنده می بيند و تجربه خود را زنده می كند؛ مثل اينکه 
برای نخستين بار است كه آن را می گويد. برنامه شاهدی بر يك اعدام حتی بدون آنکه مستقيمًا به 
مشروعيت يا اخالقی بودن مجازات اعدام اشاره كند، از نقطه نظر متفاوتی، سنگينی و خشونت اين 

عمل را نشان می دهد ]62[.
استفاده ايسی از افراد جامعه به عنوان مصاحبه گر، آن ها را در طراحی و تفسير مصاحبه سهيم 
می كرد و تقسيم مساوی ثمرات آن، در برخی موارد، هم زمانی و نزديکی بين مستندات صوتی 
محله  در  زندگی  مستند  برنامه  همچنين  می دهد.  نشان  را  اجتماعی  تاريخ شفاهی  جنبش های  و 
فقرنشين 101، ظرفيت مردمی بودن فناوری را نشان می داد. در واقع از توانايی دو بچه سيزده و 
چهارده ساله از جنوب شيکاگو كه مصاحبه هايی ضبط كردند كه قابليت پخش داشت و به توليد 
برنامه  اين  زيادی كسب كرد، حکايت می كرد.  برنامه مستند صوتی جذابی كمك كرد و جوايز 
كه  بدهند  كسانی  به دست  را  ضبط صوت  دستگاه  و  ميکروفون  كه  شد  ديگران  برای  انگيزه ای 

موضوع مورِدتحقيق آن ها هستند.
و  قالب  از  تاثيرگذار  نمونه ای  شد،  ساخته  ريچمن  جو  توسط  كه  راديو«3  »خاطرات  برنامه 
الگويی است كه تقابل و تضاد مصاحبه گر و مصاحبه شونده را فرو می ريزد. ريچمن برای برنامه های 
ديگری مانند »خاطرات نوجوانی«4، »خاطرات زندان«5 و برنامه های ديگری از اين دست، ريچمن 
ضبط صوت را در اختيار راويان می گذاشت و از آن ها می خواست تا يك گزارش صوتی از خاطرات 
خود تهيه كنند. صدای آن ها روان و فصيح بود و اين مهارت ريچمن بود كه از ميان اين سخنان 
كه ساعت های زيادی در نوار كاست ضبط شده بود، داستان هايی را استخراج كند. اين، مکالمه 
يك نوجوان سرزنده، با والدينش بود كه اصرار داشتند تمايالت جنسی او غيرطبيعی و يك جريان 

1. Witness to an Execution.
2. Walls Unit in Huntsville.
3. Radio Diaries.
4. Teenage Diaries.
5. Prison Diaries.
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زودگذر است يا پدر دختری دوازده ساله به نام لورا روزنبرگ كه دچار بيماری »فيبروز كيستی«1 
بود، به ياد می آورد كه در يازده سالگی به او گفته بود كه مدت زيادی زنده نخواهد ماند. ريچمن 
می گويد: »شما با نوار كاستی كه در اينجاست، احساس نزديکی می كنيد، درصورتی كه اگر در دست 
يك گزارشگر بود، نمی توانستيد اين احساس را داشته باشيد«. در سال های اخير آثار بسياری در 
زمينه خاطرات راديويی، بر آفريقای جنوبی تمركز دارد. يکی از اين برنامه ها، برنامه پنج قسمتی به 
نام »ماندال: يك تاريخ شفاهی«2 است كه در آوريل 2004 م. پخش شد. اين برنامه جايزه »آلفرد 

دو پونت«3 را دريافت كرد كه يکی از بزرگ ترين جوايز در اين ژانر )سبك( است ]63[.
يکی از چند پروژه مستند كه بيشتر قسمت های آن برگرفته از نوارهای صوتی آرشيوی است، 
پروژه »شورای منطقه ای جنوب«4، تحتِ عنوان »آيا اين حلقه ناگسستنی خواهد بود« 5؟ است كه در 
سال 1997م. توليد شد. اين پروژه، يك سری برنامه مستند 26 قسمتی نيم ساعته راديويی است كه 
برای جنبش های مدنی در پنج شهر جنوبی ساخته شده است. اين برنامه ها توسط جورج كينگ و 
جوليان باند6، رهبران حقوق مدنی و ورتامه گراوسنر7 مفسر راديوی عمومی )NPR( توليد و نوشته 
شده است. اين برنامه سال 1998م. عالوه بر ساير افتخارات خود، جايزه رسانه های غيرچاپی را از 
انجمن تاريخ شفاهی دريافت كرد. توليدكنندگان اين برنامه، آرشيوهای منطقه ای و محلی را برای 
سخنان، گزارش های خبری و مصاحبه  با رهبران و اعضای جنبش ها جست وجو كردند و آن ها را با 
مصاحبه های تازه ای كه انجام داده بودند و موزيك های بسيار خاطره انگيز آن زمان تركيب كردند. 
اين، استفاده ای ماهرانه از تاريخ شفاهی و متکی بر كم حجم ترين روايت هاست و اساسًا يك پروژه 

مردمی-  محلی است ]64[.
زندگی  »اين  برنامه  راديو،  برنامه های  مجموعه  تحسين برانگيزترين  و  مردمی ترين  از  يکی 
آمريکايی«8بود كه صدای بسيار متفاوتی داشت. از ابتدای سال 1995م. اين برنامه محلی برای 
نويسندگان، داستان سرايان و مستندسازان اهميت بسياری پيدا كرد. اين برنامه كه توسط ايرا گلس 
سرپرستی می شد، شامل چندين بخش يا »اجرا« بود كه هر يك از بخش های آن، بر روی يك 
موضوع تمركز داشت. ساختار، لحن و آهنگ در اين بخش ها متفاوت بود. در واقع برخی از بخش ها 
داستان، برخی ديگر مطالب و مقاالت طنز و برخی برنامه های مستند مرسوم و متداول همراه با 
صدای محيط، مصاحبه ها و روايت ها بودند. برنامه اين زندگی آمريکايی دارای قطعه هايی خالقانه، 
تفکربرانگيز و خاطرات شفاهی قابلِ توجهی بود. اين برنامه تركيبی از خاطره، روايت و هويت بود، 
به گونه ای كه مورخان شفاهی و پژوهشگران را مجذوب كرده بود. سال 1996م. در برنامه روز پدر، 
جی آليسون به عنوان توليدكننده و دن راب به عنوان نويسنده، با همکاری يکديگر كليپی ساختند 
كه برگرفته از وقايعی بود كه در روز جدايی والدين راب از يکديگر، درحالی  كه راب هنوز يك بچه 
بود، اتفاق افتاده بود. ابتدا راب خاطراتش را گفت، سپس مادر و پدرش جداگانه، آنچه را كه اتفاق 

1. Cystic fibrosis.
2. Mandela:An Audio History.
3. Alfred I. dupont.
4. Southern Regional Council.
5. Will the Circle Be Unbroken.
6. Julian Bond.
7. Vertamea Grovsner.
8. This American Life.
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افتاده بود، بازگو كردند و هر يك از آن ها خاطرات متمايز و متفاوتی را بيان می كردند. اين كارها 
و برنامه های ديگر، براساس استانداردهای بااليی تهيه شده بودند كه ايرا گلس اين گونه مشخص 
كرده بود: »من احساس می كنم شغل من اين است كه لحظه های واقعی را مستند كنم كه همگان 
را شگفت زده، متحير و جذب كند و به سوی برخی حقايق بزرگ تر حركت كنم«. او صحنه ها و 
تغييرات را برای شخصيت ها در طول زمان به خوبی ارائه می كند. گلس می گويد: »ما از بسياری 
چيزها صرف نظر كرديم و يك مطلب »زيبا« نوشتيم كه در آن آغاز، ميان و پايان روايت، يا »قوس 

روايت«1 مشخص نيست« ]65[.
سوم،  هزاره  مستند  پروژه  اخير  سال های  در  برنامه ها  پيشروترين  و  قابلِ توجه ترين  از  يکی 
همراه  سيسترز  كيچن  گروه  توسط  برنامه  اين  است.  پيداشده«2  و  گم شده  تحتِ عنوان »صدای 
توليدات راديويی نشان  بر جنبه های بصری  را  تأكيد گلس  برنامه  اين  آليسون توليد شد.  با جی 
می دهد. داويا نلسون3 روش گروه سيسترز را اين گونه توصيف می كند: »من فکر نمی كنم ما در 
ابتدا آگاهانه كار را به گونه ای تنظيم كرده باشيم كه يك »نمايش راديويی«4 بسازيم، ولی به نظر 
می رسد كه اين، يکی از شيوه های اصلی است كه ما روی آن كار كرده ايم، يعنی بيان تاريخ با 
روش های نمايشی. بيشتر آثار آرشيوی را داستان های افرادی تشکيل می دهد كه صداهايشان از 

راديو پخش نمی شود« ]66[.
اين اليه بندی مناسب صدا و داستان، پايه و جوهره اصلی كتاب صدای گم شده و پيداشده است. 
با توجه به اهميتی كه به صدای ضبط شده در قرن گذشته داده شده است، اين كتاب دربردارنده 
موضوعات و نوشته هايی از تونی شوارتز5 )جمع آوری كننده صداها درباره طوفان گالوستون در سال 
از  نامه های ثبت شده كه  آوازهای موهاوی هندی،  1900م(، صداهای ضبط شده آخرين خواننده 
خط مقدم جنگ جهانی دوم و جنگ ويتنام از طرف سربازان برای خانواده هايشان فرستاده شده 
بود، موسيقی »بلوز راک«6 كه در مراحل اوليه در استوديوی »سان ركوردز«7 توسط »سم فيليپ«8 
جمع آوری و ضبط شده بود و خاطراتی كه مانيکوريست های ويتنامی به ياد می آوردند و موضوعات 
ديگر است. بسياری از اين برنامه ها كم وبيش از مصاحبه ها استخراج شده است، اما فقط موضوع 
يکی از فصول اين كتاب تاريخ شفاهی است. در اثری به نام »يك مرد تمام وقايع شهر خود را 
از كارولينای  در نوار كاست ضبط می كند: تاريخ های شفاهی سخت ادی مك كوی«9، يك مرد 
شمالی توصيف می شود كه تاريخ شهر خود را از 1979م. ضبط وثبت كرده است. فردی كه بعد از 
تصادفی كه برای او اتفاق افتاد و نتوانست كار كند، شروع به مصاحبه با افراد قديمی شهر و ضبط 
صدای آن ها كرد. بعد از 140 مصاحبه، مك كوی باز هم مشتاق شنيدن داستان های ديگری بود. 
اشتياق او، عالقه پاسخگويان و چارچوب  و ساختار ماهرانه بخش های مصاحبه، سبب شد تا كيفيت 
تجارت  با تخريب مركز   .]67[ نگذارد  تأثير  در كيفيت مصاحبه  نوارهای صوتی  برخی  نامطلوب 

1. Narrative arc.
و  گسرتده  روایت  یک  به  روایت  قوس 

یک  به صورت  که  می گویند  ادامه دار 

مجموعه ادامه پیدا می کند. این مجموعه 

می تواند تلویزیونی باشد که به آن رسیال 

می گویند (توضیحات نویسنده).

2. Lost & Found Sound.
3. Davia Nelson.
4. Cinematic radio.
5. Tony Schwartz.
6. Blues rock.
7. Sun Records.
8. Sam Philips.
9. A Man Tapes His Town: 
The Unrelenting Oral 
Histories of Eddie McCoy.
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جهانی در يازده سپتامبر 2001 م. تيمی كه برنامه مستند صدای گم شده و پيداشده را ساخته بودند، 
بر روی مجموعه جديدی از برنامه ها تمركز كردند و آن، »پروژه يادبود صوتی«1 بود. اين پروژه از 
آخرين تماس هايی كه با بسياری از قربانيان اين حمله برقرار شده بود، الهام گرفته شد. در رابطه 
با اين برنامه سيلوا2 گفت: »ما واقعًا به عمق حادثه فکر كرديم .... ما دو سال تمام بارها و بارها 
را برعهده  بزرگی  بازماندگان آن ها آشنا شديم. ما مسئوليت  با  به سخنان آن ها گوش كرديم و 

داشتيم« ]68[.
درباره  آمريکايی«3  زندگی  برنشتاين: يك  نام »لئونارد  به  يازده ساعته  برنامه  و  يك شاهکار 
ساراندون5  سوزان  به وسيله  كه  شد  توليد  رولند4  استيو  توسط  برنشتاين  لئونارد  زمانه  و  زندگی 
بازگويی و روايت می شد و پخش آن در اكتبر 2004م. آغاز شد و يکی از توليدات پيشرو در اين 
زمينه بود. در اين برنامه از بيش از يکصد مصاحبه ضبط شده، در مالقات با خانواده برنشتاين و 
نامه هايی از مجموعه برنشتاين در كتابخانه كنگره، استفاده شد. اين برنامه براساس وقايعی بود كه 
اتفاق افتاده و توسط افراد تجربه شده بود و با توجه به واقعيت های دنيای قرن بيستم ميالدی و 
استفاده از موزيك عامه و كالسيك و محيط های فرهنگی و اجتماعی كه برنشتاين در آن زندگی 

و كار كرده بود، اجرا شد ]69[.
است.  راديويی  برنامه های مستند  از  بسياری  اصلی  تاريخ شفاهی عنصر  امروزه مصاحبه های 
بسياری از بهترين آثار، مانند »آيا اين حلقه ناگسستنی است؟«6 و برنامه های گروه كيچن سيسترز 
و روايت های آنان، براساس صدای كسانی است كه داستان را روايت می كنند. صداها با اليه هايی 
آن ها  دنيای  به  را  شنونده  و  می رسد  شنوندگان  گوش  به  موسيقی،  با  همراه  محيط،  صدای  از 
می كشاند. همان طور كه سم فيليپس7 می گويد، »چيزی درباره صدای شما وجود دارد، صدايی كه 
از دل شب، نور، آسمان و از زمين می آيد، صدای شما سوار بر امواج از »راديوی ات واتر كنت«8 

بيرون می آيد ]70[.

واژه نامه:

انگلیسیفارسی

Aural Historyتاريخ شنيداری

Acoustical filmsفيلم های صوتی

AtwaterKent radioراديوی ات واتركنت

Berlin Radio Hourساعت راديويی برلين

Blues rockموسيقی بلوز راک

1. Sonic Memorial Project.
2. Silva.
3. Leonard Bernstein: An 
American Life.
4. Steve Rowland.
5. Susan sarandon.
6. Will the Circle be 
Unbroken.
7. Sam Philips.
8. AtwaterKent radio.
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كنگره برابری نژادی
Congress of Racial Equality 

(CORE)
Contrapuntal radioراديوی چندنوايی

Cinematic radioنمايش راديويی

Compilation filmsفيلم های تلفيقی

Glenn Gould,s Solitude Trilogyقطعه سوناتای سه تايی گلن گولد

Hidden mediumرسانه پنهان

Illinois Writers Projectپروژه نويسندگان ايلی نويز

 اينتروتون )وسيله ای كه مصاحبه گر می تواند به
 كمك آن سؤال هايش را از مصاحبه شونده بپرسد،

درحالی كه او خطاب به دوربين پاسخ می دهد(

Interrotron

فدراسيون ملی فرستنده های اجتماعی
National Federation of 

Community Broadcasters 
(NFCB(

National Public Radio (NPR)راديوی سراسری ملی

فدراسيون ملی رسانه های اجتماعی
National Federation of 

Community Broadcasters

Portrait of soundتصوير صدا

Prix deRomeجايزه پريکس دی رم

Radio artهنر راديويی

Radio Ballasراديو باالس

Soundprintنسخه صدا

Self- Reflexivityخودبازتابی يا خودنگری

Solid-state field recordersضبط صوت 

Sonic Memorial Projectپروژه يادبود صوتی

Southern Regional Councilشورای منطقه ای جنوب

معادل صوتی عکس خبری
The Aural equivalent of 

Photojournalism

Trio- Sonataسوناتای سه تايی

Wagner Labor Archivesآرشيو كارگری واگنر
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