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Abstract: Oral history is one of the formats and methods that nowadays have been successful in transmitting 

historical information. But oral history books are popular with the general audience when they have literary and 

artistic aspects and are narrated in a fictional way. Of course, this does not mean the inclusion of the element of 

imagination. This article seeks to answer the question, what role do the editor's writing skills play in illustrating 

the sources of the Holy Defense oral history? How can you create an attractive, lasting, and documentary work in 

this way? The research method is analytical-descriptive, and for writing this article, library sources, the author's 

experience in compiling the oral history book, as well as the review of fiction literature in the field of oral history 

have been used. By writing skills, we mean great writing skills in order to illustrate the sources of oral history. 

The result of the research is that describing the details, visualization, and image of the environment and 

conditions, as well as turning the content of the photos into text, is one of the writing skills to illustrate the 

sources of the Holy Defense oral history and related fields. 
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*رادزهرهعلوی
 گرا مقاومت شفاهی تاریخ پژوهشی گروه پژوهشگر و شفاهی تاریخ ی حوزه گر تدوین سیاسی، علوم ارشد کارشناس

 

 23/08/1400 پذیرش: تاریخ       07/01/1400 دریافت: تاریخ

 چکیده
 تااریخ  هاای  کتاب اما است؛ شده رو روبه اقبال با تاریخی اطالعات انتقال برای امروزه که است هایی روش و ها قالب از یکی شفاهی تاریخ

 امر این البته شوند؛ روایت داستانی ای شیوه به و باشند نیز هنری و ادبی جنبه دارای که شوند می رو روبه عام مخاطبِ اقبال با زمانی شفاهی،

 در نقشای  چاه  گار،  تادوین  نویساندگی  هاای  مهاارت  که است سؤال این به دادن پاسخ پی در مقاله این. نیست تخیل عنصر ورود معنای به

 پاژوهش  روش. کارد  ایجاد مستند و ماندگار جذاب، اثر یک توان می طریق این از چگونه. دارد مقدس دفاع شفاهی تاریخ منابع گویاسازی

 ادبیاات  بررسای  نیاز  و شافاهی  تااریخ  کتاب تدوین در نگارنده تجربه ای، کتابخانه منابع از مقاله این نگارش برای و است توصیفی تحلیلی

 تااریخ  مناابع  گویاساازی  جهت در توانا قلم دارابودن نویسندگی، های مهارت از منظور. است شده استفاده شفاهی تاریخ حوزه در داستانی

 از هاا  عکس محتوای کردن تبدیل متن به نیز و شرایط و محیط تصویر و تجسم جزئیات، توصیف که است آن پژوهش نتیجۀ. است شفاهی

 .است مرتبط های حوزه و مقدس دفاع شفاهی تاریخ منابع گویاسازی برای نویسندگی های مهارت

 .نویسندگی های مهارت گویاسازی، گر، تدوین شفاهی، تاریخ کلیدی: های واژه

http://joralh.nlai.ir/
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مقدمه

ارزشمندی بارای   هیسرماآگاهی از گذشته و وقایع تاریخ، 

هااای تاااریخی و مااواد  ااام   حااال و آینااده اساات؛ امااا داده 

های تاریخ شافاهی، اگار بارای عماوم      مصاحبهآمده از  دست به

هاا و   جامعه  واندنی و جذاب نباشند، در آرشایوها، کتابخاناه  

شاوند. باا    ندرت اساتفاده مای   مانند و به ها باقی می کتابفروشی

ها و اطالعات برای نسل آیناده، ایان    توجه به اهمیت این داده

زه عاالوه آنکاه امارو    امر مطلوب پژوهشگران نخواهد بود. باه 

فضای مجازی، ناوعی آشافتگی اطالعااتی ایجااد کارده و در      

نحاو گساترده و ساریع، در     موارد بسیاری، اطالعات غلط را به

ا تیااار عمااوم افااراد جامعااه قاارار داده اساات. مخاطااب ایاان 

اطالعات، با وجود  صلت شتاب در انتشار اطالعاات فضاای   

سنجی این مطالب ندارد و بادون   مجازی، فرصتی برای صحت

ذراندن این مرحله و با پاذیرش آن، ساراخ  وانادن مطلاب     گ

ی تاااریخی هااا کتااابرود. همچنااین، مسااتندها و  بعاادی ماای

های غلاط و   منتشرشده، در مواردی، مغرضانه یا به اشتباه، داده

کنناد. ایان    ای را منتشر مای  گیرانه های نادرست و جهت تحلیل

طالعاات  ا ارائاه مسئله در تاریخ شفاهی دفاع مقدس، به دلیال  

سااز تااریخ ایاران،     دربارۀ یکی از مقاطع بحرانی و سرنوشات 

ای دارد. شهادت یا فوت رزمندگان و  حساسیت و اهمیت ویژه

نیز تولیدشدن بر ی تولیدات تااریخی نادرسات و ساوگیرانه    

سبب  واهد شد نسل آینده نتوانند قضاوت نزدیک به واقعیت 

ای از ایان امار،    ونهدربارۀ جنگ ایران و عراق داشته باشند. نم

 4باودن عملیاات کاربالی     های نادرست درباارۀ فریاب   تحلیل

شااهدا و جانبااازان ایاان عملیااات،   ااانوادهاساات کااه باارای 

ایان عوامال    مجموعاه های بسایاری را برانگیخات.    حساسیت

 وان   روجی جذاب و  وش ارائهشود به ضرورت  سبب می

فاهی پی بارده  های تاریخ ش آمده از مصاحبه های حاصل از داده

هااای  شااود. هاادن ایاان پااژوهش، بررساای جایگاااه مهااارت 

گر در روند گویاسازی منابع تاریخ شفاهی و  نویسندگی تدوین

شده برای مخاطب است. در اور   ایجاد جذابیت در متن مدون

داساتانی آن بسایار    گوناه تااریخ شافاهی و    حاوزه ذکر است 

ای نسبت  نبهجا گسترده است. این مقاله ادعا ندارد بررسی همه

به این آثار انجام داده است. در این نوشاتار، صارفاب بخشای از    

های ایان حاوزه کاه نگارناده نسابت باه آنهاا شانا ت          کتاب

بیشتری داشته یا در راستای موضاوع مادنظر ماا باوده اسات،      

 اند.  انتخاب و بررسی شده

تدوین یکی از موضوعاتی است که اگرچه کمتار از ساایرِ   

شفاهی، اما پژوهشاگرانِ ایان حاوزه باه آن     موضوعات تاریخ 

نحوی به این موضوع  اند. در مقاالت و آثاری که به توجه داشته

ها و نظرات متنوعی بیان شده اسات؛ بارای    اند، نگرش پردا ته

مثال، نویسندگان مجموعه مقاالت تادوین در تااریخ شافاهی،    

پیوساته  اند: ارتباا    اند و تبیین کرده به این مباحث اشاره داشته

تدوین و مصاحبه )تدوین ذهنی و تدوین کتبای،، نقاد    مؤثرو 

آمیختگی تخیل با تاریخ در بر ای آثاار تااریخ شافاهی دفااع      

مقدس و اهمیت حفظ لحن راوی در ویارایش ماتن و تااریخ    

 شفاهی.

نیاز باه   « مثابۀ سا ت در تاریخ شفاهی تدوین به» مقالهدر 

وین تاریخ شافاهی و  عنوان عنصری ادبی در تد تخیل به مسئله

راهکارهاایی بارای   » مقالهنیز به انواع تدوین اشاره شده است. 

برای هار راهکاار تادوین، مانناد یاک       مثالبا آوردن « تدوین

دستورالعمل راهنما برای تدوینگران نوشته شده است. علیرضا 

تاریخ شفاهی مقاومات در   حوزهنام  ای از فعاالن صاحب کمره

« نگاهی به مبادی تدوین در تااریخ شافاهی  » مقالهایران نیز در 

بایدها »کند.  بر اهمیت دقت در تدوین تاریخ شفاهی تأکید می

باار دو موضااوع  مااؤمنابااوالفت   نوشااته« و نبایاادهای تاادوین

ی تااریخ شافاهی، و   هاا  دادهباه   نگاار  خیتارمحوری )رویکرد 

 ی تدوین، متمرکز شده است.ارهایمع)ابزار و 

ۀ نیشاایپچنانکااه بیااان شااد در بخااش در ااور تااوجهی از 

گار نشاده    های نویسندگی تادوین  ای به مهارت ذکرشده، اشاره

است. همچنین، در یک دید کلی، اساسااب نگااه مثبتای باه ایان      

ادبای در تادوین تااریخ شافاهی      یها جنبهمقوله و واردکردن 

. پژوهشگران، این کار را مخال  ساندیت و اساتناد    وجود ندارد

هاای نویساندگی    دانند. در بررسی جایگاه مهارت دقیق متن می

گر در روند گویاساازی مناابع تااریخ شافاهی و ایجااد       تدوین

جذابیت در متن، به دو دغدغه توجه شده است: رعایت امانت 

در انتقال محتوا ازطریق گویاسازی و جذب مخاطب در عاین  

 حفظ ویژگی تاریخی و مستندبودن. 
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تاریخشفاهی

تاریخ شفاهی ازجمله مفاهیمی است که تعاریف گوناگون 

شود که به بخشی از ایان ماوارد    و گاه متضادی از آن ارائه می

شود. یکی از ابعااد مهام در تعریاف تااریخ شافاهی       اشاره می

پاردازان   نسبت آن با دانش تاریخ است. در ایان زمیناه، نظریاه   

یخ و نه حتای  ای مستقل از تار تاریخ شفاهی نه گونه»معتقدند 

نگاااری اسات.    از تااریخ یا وهیش ،اند آنگونه که بر ی پنداشته

تاریخ شفاهی را باید روشای علمای، قانونمناد و بر وردار از 

اصاااول نظاااری و عملااای بااارای گاااردآوری شااااواهد و   

آزماایی و   ماادارک شاافاهی دانااست کااه پاااس از راساتی  

مناابع دیگار،    ۀلیوسا  باه تأیید و تکمیل یا تصحی  آن مادارک  

 «رسااند  یشفاهی یاری م ویژه اسناد مکتوب، به تولید ساند به

،؛ ایان در حاالی   42-43: 1389نیری و ترقای،   )نورایی، دهقان

بار ابعااد عملگرایاناه از تااریخ شافاهی       صرفاباست که بر ی 

شافاهی روش و   در تعریفای کااربردی، تااریخ   »تأکید دارناد.  

استفاده از ابازاری چاون ضابط صاوت و     ای است که با  شیوه

 ااطرات، مشااهدات و    صوت و تصویر، دوربین فیلمبرداری

آفرینان یاا   مجریان و نقش هدایتگران،شامل  های عامالن شنیده

شاااهدان و حاضااران یااک صااحنه، رویااداد، واقعااه و پدیااده  

« شاود  یضبط و ثبت ما  ،ای  الق و فعال در مصاحبه، تاریخی

،. بار هماین اسااس، اماروز     9: 1395)کاظمی و  سروبیگی، 

اناد. از ایان میاان     طیف گوناگونی به این عرصاه توجاه کارده   

نگاران، گروههاای پژوهشای و حتای فعااالن      توان به تاریخ می

پاردازی و   ادبی و فرهنگی اشااره کارد. در کناار نظریاه     عرصه

فرهنگی جامعه نیز باه دلیال    بدنهکارهای تحقیقاتی، بخشی از 

هاایی همچاون انقاالب اساالمی و دفااع       حوزهتعلق  اطر به 

اناد. شااهد آن،    تااریخ شافاهی گذاشاته    عرصاه مقدس، پا به 

 عاماه کارگاههای متعدد و روزافزون آموزش تاریخ شفاهی باه  

مردم عالقمند است که نهادهاا و مراکاز دولتای و  صوصای     

کنند. یکی از دالیل مهم این اقبال و توجاه، نگرانای    برگزار می

هاای   ز دست رفتن و درگذشت شاهدان عینی ساال نسبت به ا

انقااالب و جنااگ ایااران و عااراق اساات. همچنااین، باایم      

شدن  اطرات مربوطه به دلیل کهولت سان صااحبان    فراموش

 آنها نیز این جریان را ایجاد کرده است.

 

تاریخشفاهیپروژهمراحل

تاریخ شفاهی، مراحال زیار را    پروژهدر یک نگاه اجمالی، 

 کند:  دنبال می

کاردن اهادان، تعیاین     شاامل مشاخص   پاروژه طراحی  .1

کنناده، محال مصااحبه، تجهیازات،      شونده و مصااحبه  مصاحبه

 کردن محصول نهایی و ...؛ ها، مشخص تعیین هزینه

به معنی کسب اطالعات اولیاه درباارۀ   تحقیق مقدماتی .2

 شونده و موضوع مصاحبه؛ مصاحبه

 ؛سؤاالتحی طرا .3

 انجام مصاحبه؛ .4

: 1385)جون هاانر و همکااران،   کردن متن گفتگو پیاده .5

185-174.، 

هاا و   البته باید اشاره کرد بناا باه شارظ وظاایف، دغدغاه     

نگااری،   اهدان  اص هر مرکز، بعضی از مراکز تاریخ شفاهی

هاا تمرکاز    آوری آرشیو صاوتی و تصاویری مصااحبه    بر جمع

صاورت صاوت و    روجی کار آنها بهکنند؛ بدین معنی که   می

شود. استدالل این دساته، رعایات هرچاه بیشاتر      فیلم ارائه می

نبردن در منابع تااریخ   استناد منابع از راه حفظ  لوص و دست

تار   آساان  اساتفاده ای دیگر از مراکاز بارای    شفاهی است. عده

سازی صوت گفتگوهاا   پژوهشگران و عالقمندان، اقدام به پیاده

کنند. در ایان روش، باه تعاداد مناابع افازوده       ا میه و مصاحبه

عنوان  روجی  شود؛ زیرا در کنار فیلم و صوت، متن هم به می

تار و   شود. همچنین، با ویرایش گفتگو، متن یکدسات  ارائه می

دیگاری از   عاده گیرد؛ اما  تری در ا تیار مخاطب قرار می روان

کنند؛ بلکه  یسازی و سپس ویرایش متن اکتفا نم مراکز، به پیاده

های نویسندگی آنان،  با استفاده از ظرفیت نویسندگان و مهارت

دست به آفرینش متنی روایی و داساتانی باا اساتفاده از مناابع     

 زنند. تاریخ شفاهی می

 

داستانیتاریخشفاهیگونه

هاا و   صرن نظر از نقد و نظرهاا درباارۀ هریاک از روش   

بر تدوین باه شاکل    ها در تاریخ شفاهی، در این مقاله  روجی

روایی و داستانی با استفاده از منابع تاریخ شفاهی تمرکز شاده  

است؛ قالبی که آماج بیشترین انتقادات از سوی مور اان قارار   

دادن  گرفته است. در این مجال، هدن ما شرظ مبسو  یا پاسخ
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ها نیست. فقط برای تبیاین بحاث، عناوان     به این نقد و بررسی

داساتانی، باا تاادابیر  اصای کااه     ونااهگشاود کااه اماروزه    مای 

 زماره اناد، در   نویسندگان و مراکز فعال در این حوزه اندیشیده

کنید  تاریخ شفاهی قرار دارد. چنانکه در شکل زیر مشاهده می

 مقالاه  186-188فرد و همکاارانش در صافحات    بهزاد قاسمی

نگاری معاصر و تاریخ شفاهی: چارچوبی برای تادوین   تاریخ»

 . اند کردهبه این نکته اشاره « اریخ دفاع مقدسو نگارش ت
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نگااری   نگااری داساتانی و  ااطره    در مقاله نامبرده، تااریخ 

. در باین ساایر اناواع    اسات   شاده شفاهی تادوینی هام بیاان    

نگااری   تااریخ شده در ایان مقالاه، ایان دو ناوع از      بندی دسته

شفاهی به موضوع مدنظر ما نزدیک است؛ به هماین دلیال، در   

شده از این دو ناوع  روجای تااریخ     ادامه به بیان تعریف ارائه

 شود. شفاهی پردا ته می

 واقعاه نگاری شفاهی تدوینی، یک نفر حادثه یاا   در  اطره

و ضامن توضای  و بیاان آن، ایان      دهد یمتاریخی را توضی  

دهد که  اطراتش را آنگونه کاه   رد یا گروهی میاجازه را به ف

، تدوین و بر ی نقاا  ضاعف یاا    پسندد یم واهد یا   ود می

امنیتی و ... را از آن حذن کند، یاا چیازی بار آن بیافزایاد تاا      

کتاب حالت روایی پیدا کند و جاذباه و شایرینی تااریخ را باه     

،. 187: 1396فاارد و همکاااران،  همااراه داشااته باشااد )قاساامی

نگااری داساتانی، از زباان ماردم، جناگ را باه روایات          اطره

هاای متعاددی    داستان نقل کرده است که در این زمیناه کتااب  

،. به عبارت 188: 1396فرد و همکاران،  ند )قاسمیا شدهچاپ 

شفاهی، ابازار ادبیاات را باه کاار      خیتاردیگر، این دو گونه از 

حااو جااذاب و ن انااد و مفاااهیم و وقااایع تاااریخی را بااه گرفتااه

کنناد.   ویژه مخاطب عام، عرضه می ای به مخاطب، به هنرمندانه

شایان ذکر است در ساایر مناابع، اصاطالحات متناوعی بارای      

تاریخ شفاهی باا قالاب داساتانی     حوزههایی در  اشاره به کتاب

روایات   وهیشا بیان شده است؛ اصاطالحات و تعاابیری مانناد    

ساتانی و رماان،   دا وهیشا هاای داساتانی،     اطرات، سرگذشت

مستند داستانی و ... . با وجود عدم اجماع نظری برای اساتفاده  

از یک اصطالظ  اص در این مورد، در این مقالاه از عباارت   

 شود. استفاده می« داستانی گونه»

 

منابعتاریخشفاهی

چنانکه در تعریف تاریخ شفاهی گفته شد، در اینجا ماا باا   

داریم. به تناسب همین امار،  فرآیند گفتگو و مصاحبه سروکار 

 و مصااحبه  ضابط  جریان در که است منبعی هر شفاهی تاریخ

 ساندی  حیثیت با تصویر، و از صدا )اعم شود یم تولید گفتگو

شاامل   توانند می شفاهی تاریخ تاریخی. منابع اطالعات واجد و

 منابع و تصویری و صوتی های )کاست شفاهی تاریخ گفتگوی

مصااحبه   جلساه  باا  مارتبط  رقمی، یا مناابع  های فایل یا رقمی

ناژاد،   باشند )نورائی مصاحبه کننده تکمیل اسناد و منابع )عکس،

 مرحلاه آمده از مصاحبه بعد از  دست ،.  اطرات به108: 1396

روناد و بایاد     ام باه شامار مای     اطرهسازی، هنوز یک  پیاده

گار   ،. الزم است تادوین 146: 1398فرآوری شوند )صالحی، 

اناادرکاران  عنااوان آ اارین حلقااه از دساات یاان زمینااه بااهدر ا

های تاریخ شفاهی، تالش کند تا  روجی جاذابی ارائاه    پروژه

بخشای   روظ»های مهم در ایان روناد    دهد. یکی دیگر از مؤلفه

است. حامیان ایان نظار معتقدناد    « به منشورات تاریخ شفاهی

روظ اسات؛ از ایان رو    تاریخ شفاهی در مواردی  شک و بای 

صاورت داساتان، رماان یاا      زم است برای جذب مخاطب، بهال

و  توجاه  به آن که است صورت نیا در. شود نوشتهنمایشنامه 

شااود )صااالحی  هااای دیگاار هاام ترجمااه ماای حتاای بااه زبااان

ای کاه از فرآیناد    ،. هر نتیجه133 _ 134: 1398آبادی،  حاجی

شااود، منبعاای باارای ایاان نااوع   تاااریخ شاافاهی حاصاال ماای 

سازی، لحن  پیاده مرحلهرود؛ حتی در  به شمار مینگاری  تاریخ

او، توصیف محیط و ... همگای باه دلیال     هیگرراوی،  نده یا 

 شوند.  دارابودن ارزش استنادی، ثبت و ضبط می

 

گویاسازی

گویاساازی مناابع تااریخ    » مقالاه سید قاسام یاحساینی در   

گویاساازی  کناد:   ، این اصطالظ را اینگونه تعریف مای «شفاهی

دربااره   گار  نیاطرات شفاهی به این معنا اسات کاه تادو   در  

های سیاسای و   ها، مفاهیم، اصطالحات، جریان اشخاص، مکان

فرهنگی و ... در پاورقی یا ضمیمه  ااطرات، مطاالبی مساتند    

بیفزایااد )تاااریخ فهمیاادن ماتن و گویاااترکردن آن   بارای بهتاار 

هاای   کتاب سندهیسید ولی هاشمی، نو،. 13/11/1390شفاهی، 

 نیز این تعریف را از گویاسازی ارائه کرده اسات: دفاع مقدس 

گار   مطالب مستندی است که تدوین، گویاسازی تاریخ شفاهی

گیااری از منااابع معتباار دربااارۀ  بااا اسااتفاده از تحقیااق و بهااره

ها، مفاهیم و اصطالحات، با هدن رفع ابهام از  اشخاص، مکان

 دهاد  ناده مای  کند و اطالعات بیشاتری باه  وان   متن فراهم می

،. باه عباارتی دیگار، گویاساازی     1397 /26/2)تاریخ شفاهی، 

سازیِ آن بخشی از منابع تاریخ شفاهی که  یعنی تبیین و شفان

ممکن است برای مخاطب گنگ و ناامفهوم باشاد. ایان ابهاام     

معنایی متن تاریخ شافاهی از دسات    رشتهتواند سبب شود  می
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شاونده، در میاان    حبهاو در برود؛ برای مثال، ممکن است مصاا 

 اصی  عدههایش از مکان یا شخصی نام ببرد که فقط  صحبت

گار بایاد باه نحاوی      با آن آشنا باشند. در این صورت، تادوین 

 معنای آن را مشخص کند. 

در نوشااتار حاضاار عااالوه باار ایاان تعریااف، منظااور از   

گویاسازی، مفهومی فراتر نیز هسات؛ باه ایان معنای کاه گااه       

تااریخی بیاان    حادثاه  دربااره طالعات کاافی  شونده، ا مصاحبه

کند. این امر باه دلیال گذشات زماان، بر ای مالحظاات        نمی

سیاسی و اجتماعی، عدم تمایل طارظ مساائل  صوصای و ...    

کننده، فردی متفاوت با  دهد. در مواردی نیز که مصاحبه رخ می

اطالعاات الزم بارای تادوین باه      هماه گر است، گاهی  تدوین

؛ درنتیجاه، نویسانده در تادوین ماتن، باا      دست نیاماده اسات  

رو است. در بعضی موارد، رفع ایان   یی روبهها ابهامها و  ناگفته

کارفرما برای به ثمر رسیدن پروژه یاا در   عجلهها به دلیل  ابهام

هاای تکمیلای هام     شونده باا مصااحبه   دسترس نبودن مصاحبه

تار،   وسایع شود. اینجاست که دوباره و در معنایی  برطرن نمی

تار،   بایاد صاورت بگیارد. باه بیاان روشان      « گویاسازی»عمل 

هرگونه توضی  و تبیین در قالب پاورقی، ضمیمه « گویاسازی»

کاردن معناای    و حتی توضیحات دا ل متن است که به روشن

پردازد. گویاسازی همچنین  و وقایع تاریخی می ها مکاناسامی، 

کناد و از ایان    یل میها را تکم ها و نکات مغفول مصاحبه ابهام

سازد. هنگامی  طریق، متن را برای مخاطب روشن و شفان می

 ود، رویکردهای مختلف گویاساازی را   مقالهکه یاحسینی در 

طاور   گذارد. باه  کند، به نحوی بر این تعریف صحه می بیان می

 هماه تعریاف بارای    ارائاه  الصه او به سه رویکرد تفصیلی )

طور مفصل به نحاوی   خی و ... بهها، اشخاص، وقایع تاری مکان

هاا   هاا و ضامیمه   که گاه حتی یک سوم ماتن باه ایان پااورقی    

تعریف مختصر در حاد نهایتااب    ارائها تصاص دارد،، اجمالی )

یک پاراگران به نحوی کاه باه جاذابیت ماتن لطماه نزناد و       

 وهیشتدوینگر  ودش را به متن سخنان راوی تحمیل نکند، و 

 ،.13/11/1390د )تاریخ شفاهی، کن روایی محض تقسیم می

در این مقاله، با نوع سوم از رویکارد گویاساازی ساروکار    

 داریم. 

 اطرات  ۀکنند سومین سبک تدوین، چنان است که تدوین

شفاهی،  اطرات را براساس یاک روایات بلناد اول شاخص     

و اگر هم نیازی به اطالعات اضافی باشد،  کند یمفرد تدوین م

کسانی است  ۀوی. این شآورد ی اطرات م از قول راوی در متن

که بیشتر  وش دارند  اطرات شفاهی را باه داساتان و حتای    

طرفاداران ایان سابک مادعی هساتند کاه       ند. رمان نزدیک کن

 اطره از جنس ادبیات است و نیازی نیست تدوینگر  اودش  

 ،با هویت مستقل، چیزی به متن بیفزاید. هرچه افزودنی اسات 

)تااریخ شافاهی،    در  ود متن اعماال شاود  باید از قول راوی 

13/11/1390.،   

هایی کاه   چنانکه در این تعریف دیده شد باوجود مخالفت

های  ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد، یکی از گونه

است. درباارۀ  « درج اطالعات الزم در البالی متن»گویاسازی، 

 است کاه منابع تاریخ شفاهی گفته شده  گویاسازیِکارکردهای 

موضوع را درست ، کند یمرا معرفی اماکن، اشخاص و مفاهیم 

دهد کار مؤلف براساس تحقیق است  نشان می و کند معرفی می

شود و در آ ر به قدرت  سازی مصاحبه نمی و فقط شامل پیاده

 /26/2)تااریخ شافاهی،    افزایاد  علمی کتاب و غنای مطلب می

1397.، 

 

گرتدوینوتدوین

ای  پروژه و انجام مصاحبه، نوبت به مرحلاه پس از طراحی 

رسد که منابع دیداری و شانیداری باه ماتن تبادیل شاوند.       می

 دهد: ای، تعریف زیر را از تدوین ارائه می علیرضا کمره

وگو در سازه و کالبد و پیکاره   تدوین یعنی ریختن گفت   

متن، با در نظر داشتن زباان و سایاق روایات. کسای کاه کاار       

به مخاطاب   نیزشونده و  ، باید به مصاحبهدهد یم متدوین انجا

توجه بکند، باید تلفیق این دو را فاراهم کناد تاا بتواناد متنای      

کارهایی صورت پذیرد که  ددر تدوین بای مناسب مدون سازد.

ساز و سا تاری در تادوین   دالبته بای ؛پذیر کند متن را  وانش

البی، طا ) طراحی شود کاه معناای ثاانوی بار ماتن باار نکناد       

 .،1397زاده و مشهدی،  حاجی

سرراسات و   برابرواژهای، برای تدوین،  آقای کمره گفتهبه 

مورد اجماع در زبان فارسی وجود ندارد؛ به همین دلیل، روی 

 هایی چون به کوشاشِ،  ها از واژه کتاب شناسنامهجلد و دا ل 

 و بازآفرینی تدوین، و وگو گفت نگارش، و پژوهش به اهتمام،

 تادوین،  و تحقیق تنظیم، و تدوین تنظیم، گردآوری و تدوین،
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نگارش و ... استفاده شده است. آنچه از معنای کلای   و تدوین

 ماتن در  فراهمسازی و ساماندهیِ»آید، یعنی  ها بر می این واژه

کنندۀ چیستی مفهوم تادوین باشاد    تواند بیان می« نوشتار قالب

شاده   هاای اساتفاده   ،. چنانچه از برابارواژه 6: 1395ی، کمرها)

تادوین را شاامل اقادامات     مرحلهآید،  تدوین برمی کلمهبرای 

متعااددی از پااژوهش گرفتااه تااا مصاااحبه و سااپس نگااارش  

ساازی   اند. گاهی تدوین، معنایی حداقلی در حاد پیااده   دانسته

صرن و درنهایت، ویارایش بارای روانخاوانی ماتن دارد؛ اماا      

ا تادوینگر، وظاایف   رود. در اینجا  گاهی از این هم فراتار مای  

های تکمیلای و   بیشتری مانند طراحی پروژه، مصاحبه، پژوهش

هاای   قلم درآوردن هماراه باا باه کاار باردن مهاارت       رشتهبه 

نویسندگی هم دارد؛ البته لزوماب یک تدوینگر، تمامی این اماور  

گیرد. گاه تدوینگر فقط یکی و گاه دو یاا چناد    را برعهده نمی

دهاد. در حاال حاضار،     ه را انجام مای عملکرد از موارد یادشد

تاااریخ شاافاهی، بااه ساامت   حااوزهبیشااتر مراکااز فعااال در  

نویسی باه سابک روایای و داساتانی      گویی و  اطره  اطره تک

 ،.19: 1395)توکلی،  اند کردهسوق پیدا 

ماننااد  ییهااا عاماالنااد؛ مؤثرعواماال متعااددی در تاادوین 

د هااای مرکااااز در مصاااحبه و چاااپ، میاازان سااااوا سیاساات

گار باا    ویرایشااگران و ارتبا  آنها با موضوع، ارتبا  مصاحبه

گر با موضوع و چگونگی پیوند  شااونده، تعامل تدوین مصاحبه

سااازی تاریخی. معموالب بهترین  شااونده و زمینه آن با مصاحبه

باودن،   پاذیر  هاایی مانناد فهام    ویژگای  رناده یهاا دربرگ  تدوین

چگااونگی قرارگاارفتن  سااازی، سااازی و برجسااته شخصاایت

نوشاتار،   وشونده در متن، ارتبا  مناساب باین گفتاار     مصاحبه

سازی  پیشنهادها و دیدگاههای جدید، تصویرسااازی و روشن

و پرهیز از قضاوت و نفی و اثبات، ایجاد تعاادل باین صادای    

بهترین کارهاای   .بودن است راوی و صدای تدوینگر و چالشی

طریق تئوری و در صورت لزوم تدوینی، ارائۀ تاریخ شفاهی از

وتحلیل آن و پرهیز از یکسونگری است و ضمن احترام  تجزیه

 تاا محتاوایی قابالِ    کناد  یبه ماهیت تاریخی مصاحبه ساعی ما  

 ،.  14-15: 1396آبادی،  )حسن  واندن عرضه کند

رو  هاای مختلفای روباه    در هنگام تدوین با زمانهمچنین، 

در آن فضاا روایات    زماان ر اداد واقعاه کاه راوی     ؛هسااتیم

ساؤال طارظ    شااونده زمان انجام مصاحبه که مصاحبه ،کند یم

پرسد و زمان تادوین کاه تادوینگر باا توجاه باه        کند و می می

برای تدوین اثار   ،دهنده  ود و سازمان سفارش قهیعالیق و سل

،؛ از هماین رو،  22-23: 1396آباادی،   )حسان کناد   اقادام مای  

گیارد،   گار قارار مای    تیار تدوینهایی که از مصاحبه در ا  داده

برای ارائه به بررسی دقیق نیاز دارند. درواقاع، بخشای از کاار    

تدوین، در گرو مراحل قبلی، یعنی طراحی پاروژه و مصااحبه   

شاود،   که برای ارائه متن مصاحبه انتخاب می همروشی است. 

،. به 13: 1396آبادی،  )حسن تأثیری مستقیم بر تدوین آن دارد

دلیل همین پیوستگی، الزم است ارتبا  مناسبی میاان افاراد و   

گار   ویژه اگار تادوین   های مختلف پروژه برقرار شود؛ به بخش

، نقش موثری نداشاته  سؤال ود در فرآیند مصاحبه و طراحی 

گر  شود. منظور، زمانی است که مصاحبه باشد، کار دشوارتر می

هایی نیز از  نفر نباشند. در این صورت، آسیب گر یک و تدوین

سوی بر ی محققان تاریخ شفاهی عنوان شاده اسات. ممکان    

کند کاه اساناد،    ای تنظیم می گر، مطالب را به گونه است تدوین

یابد و با نگااه   ها و ملحقات، شکل و سامان دیگری می پاورقی

گاار متفاااوت اساات. گاااهی مصاااحبه،  راوی و مصاااحبه هیاااول

گاار آن را  شااود؛ ولاای تاادوین  محااور تنظاایم ماای  شااخص

کند. در مواردی هام تاوالی تااریخی     محور طراحی می موضوع

 ،.127: 1398)قزوینی،  شود ینمرعایت 

تااریخ شافاهی، نقاش     مؤسساتای از  بر ی معتقدند پاره

کنند. این درحالی اسات   گر اعطا نمی در ور توجهی به تدوین

پارداز تااریخ نیاز     ش نظریاه تواند حتی در نقا  گر می که تدوین

ای  ،. همچنااین، عااده22: 1396آبااادی،  ظاااهر شااود )حساان 

معتقدند آنچنان که باید و شاید، نسبت باه آماوزش و تربیات    

گااران مجاارب، اهتمااام ورزیااده نشااده اساات و غالباااب  تاادوین

هاای فاردی اسات، ناه تادوین و       نگاری تخصص آنان  اطره

اسات کاه اهمیات    ،. اینج144: 1398نگارش تاریخ )صالحی، 

هااای  طااور  اااص، مهااارت گاار و بااه هااای تاادوین توانمناادی

 شود. تر می نویسندگی مشخص

نویسای،   آموزش فن نویساندگی، تمارین، اساتعداد، سااده    

شنا ت مخاطب، هنر  وب دیدن، اهمیت زاویه دید، مهارت 

ترین عناصر و راهکارهای رسایدن باه    یابی بر ی از مهم سوژه

: 1396فرد و همکااران،   هستند )قاسمیهای نویسندگی  مهارت

هاای نویساندگی    منظور از مهارت طور  الصه، ،. به314-311
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در این مقاله، توانایی و گیرایی قلم نویسنده است؛ باه نحاوی   

ها و محتواهای حاصل از منابع تاریخ شافاهی را   که بتواند داده

تحریار   رشاته پذیر،  واندنی و ماندگار باه   نحو جذاب، فهم به

 رآورد. د

 

گردرگویاسازیمناابعهاینویسندگیتدویننقشمهارت

تاریخشفاهی

هاای معماول در    داستانی تاریخ شفاهی یکی از شیوه گونه

ای که باوجود بر ی انتقادات، طرفداران  این حوزه است؛ گونه

های تاریخ شافاهی    اص  ود را دارد. آنچه در اینگونه کتاب

گر است تاا بتواناد    سندگی تدوینهای نوی اهمیت دارد، مهارت

 وبی با استفاده از منابع حاصل از مصااحبه، ماتن مادون و     به

ساایر   تجرباه پذیرفتنی ارائه دهد. در این قسمت با استفاده از 

شخصی اینجاناب در نگاارش متاون     تجربهگران و نیز  تدوین

 تیا روا تاوک؛ یپ هیا عل پاتاک تاریخ شافاهی، ازجملاه کتااب    
باه   زاده سالطان  یهااد  دیس ،حرم مدافع دیشه یزندگ یداستان

 این مسئله پردا ته شده است.

گر در روند انجاام پاروژه، نقاص     یکی از مشکالت تدوین

هایی که در  ها است. در بسیاری از موارد، مصاحبه منابع و داده

 ألهای اطالعاتی اسات؛  ، دچار ردیگ یمگر قرار  ا تیار تدوین

مااتن نهااایی یکدساات و  ألهااایی کااه اگاار تکمیاال نشااوند، 

هاای   گار بایاد باا اساتفاده از مهاارت      یکپارچه نیست. تادوین 

نویسندگی  ود و نیز تحقیق و بررسی بیشتر، این  ألها را پر 

ای  کند و به گویاسازی منابع بپردازد. این درسات هماان نقطاه   

است که مخالفان ورود ادبیات به تااریخ شافاهی، باه آن نقاد     

جاز هماان ماتن     گر اجازه ندارد باه  ویندارند. آنها معتقدند تد

دیگری به متن اضاافه کناد.    جملهۀ مصاحبه، کلمه و شدپیاده 

نگااران و هاواداران رعایات اساتناد      این عده که عمدتاب تااریخ 

جز آنچاه   کردن کلماتی به گویند اضافه تاریخی متن هستند، می

شونده در جریان مصاحبه و پاژوهش باه زباان آورده     مصاحبه

 کند.  تن را از حالت تاریخی  ارج میاست، م

در پاسخ به این نقد، بار دیگر، نگاهی به مفهوم و چیساتی  

« مثاباۀ ساا ت در تااریخ شافاهی     تدوین باه » مقالهتدوین در 

  واهیم داشت.  

با تعمق در واژه و مفهوم تدوین به دریافت معنایی دال بار  

ر را باه  دا که فعاالیتی فرآینادی و دامناه    رسیم ییک سازوکار م

تادوین باا واژه ساا ت از ایان      ،بنابراین ؛کند ذهن تداعی می

ای از  مواد اولیاه و زنجیاره   ۀلفؤبابت همانندی دارد که به دو م

قادر کاه    وسااز آن  در بستر سا ت .کند یوساز داللت م سا ت

بارش،   ،گزینش، چینش و ترکیاب وجاود دارد، باه قادر نیااز     

جاایی، اتصاال و سارهم کاردن      حذن، جداسازی برای جاباه 

داستان واقعه کاربرد دارد تا فرآیند تدریجی تادوین باه شاکل    

 .،تا روایت، بی) و اثری نظم یافته پدید آید بیابدطبیعی تدوام 

در ایاان تعریااف، بااه دفعااات بااه عبااارات و واژگااانی    

گر را بارای پااالیش و بازساازی      وریم که دست تدوین برمی

گاذارد. تعبیار از تادوین     ه بااز مای  های حاصل از مصاحب داده

گر  مانند، به معنای آن است که تدوین عنوان فرآیندی سا ت به

گیارد، همچاون    تواند منابعی را که در ا تیاارش قارار مای    می

گر مجاز اسات   مصال  بنای یک سا تمان، استفاده کند. تدوین

با چینش دقیاق کلماات و جماالت، بناای محکام و ماتقن و       

رائاه دهاد. در ایان تعریاف، از کلمااتی مانناد       منادی را ا  نظام

اتصاال و   جداساازی، برش، حذن،  ترکیب، چینش، گزینش،»

استفاده شده است. واض  است کاه انجاام ایان    « سرهم کردن

تواناد   گر مای  فرآیندها در تدوین، به معنی این است که تدوین

کردن  در متن اصلی مصاحبه دست ببرد. او مجاز است با منظم

جا متوقف  گر همین ای ایجاد کند؛ اما کار تدوین ثانویهآن، متن 

های نویسندگی در تدوین، امری  شود. به کار بردن مهارت نمی

هاای   کردن ماتن اسات. داده   فراتر از ویراستاری و صِرن منظم

حاصل از مصاحبه گاهی دچار  ألها و نقا  کوری است کاه  

هوم شادن آن، ماتن بارای  وانناده گناگ و ناامف       بدون روشن

ای از ایاان ابهامااات بااا اسااتفاده از انجااام    واهااد بااود. پاااره

شااوند. درصااورتی کااه  هااای تکمیلاای برطاارن ماای مصاااحبه

کننده یک نفر نیستند، الزم است در طارظ   گر و مصاحبه تدوین

تکمیلی، میان این دو نفر هماهنگی برقرار باشد؛ زیارا   سؤاالت

های  و کاستیگر در جریان نگارش متن، بر ی ابهامات  تدوین

کند. ممکن است این ابهامات، از دید  اطالعاتی را شناسایی می

تکمیلای باه    مصااحبه کننده مغفول مانده باشد. انجاام   مصاحبه

 کند. اولیه، کمک می مصاحبهگویاسازی منابع حاصل از 

اما گاه راوی، بر ی جزئیات را به  اطر گذشت زمان باه  

دادن باه بعضای    خآورد. همچناین، ممکان اسات پاسا     یاد نمی
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جزئیات مانناد شاکل بناهاا، زماان دقیاق وقاوع حادثاه، ریاز         

مکالمات افراد و ... برای راوی، ضروری به نظر نرسد. اصارار  

کننااده در پرساایدن از ایاان مااوارد جزئاای نیااز،       مصاااحبه

کناد؛ زیارا هرچاه فکار      شونده را  سته و عصبی مای  مصاحبه

ورد. همچنین، ذهنش آ را به یاد نمی سؤاالتکند، پاسخ این  می

تری را هدن گرفته است کاه اصارار بار پرسایدن      مسائل مهم

کنناده را   اهمیت بودن اصل ماجرا ازنظار مصااحبه   جزئیات، بی

کند. اینجاست کاه بااز هام باا  ألهاا و       به ذهن او متبادر می

شویم که پرنشدن جای  الی آنهاا ماتن را    رو می ابهاماتی روبه

مچنین، فهم معنا را برای مخاطب کند. ه از یکدستی  ارج می

دچاار   -که اهمیت او را در ابتدای متن یاادآور شادیم    -عام 

گار در   های نویسندگی تدوین کند. استفاده از مهارت مشکل می

تواناد باا قلام تواناای      گر مای  گشا  واهد بود. تدوین اینجا راه

 ود، به فضاسازی و توصیف جزئیاتِ تا حد ممکان نزدیاک   

هاا   پردازد. در ادامه، به چند نمونه از این فضاسازیبه واقعیت ب

 شود. اشاره می

پردا تاه شاده،    شیناد تر ای که به بررسی کتاب  در مقاله

الی مطالب، گریزی باه   نگار، زیرکانه در البه  اطرهآمده است: 

زند. در صد و دوازدهماین صافحه اسات کاه      دفاع مقدس می

نیمای از تااریخ    بااب یتقرشاویم؛ یعنای    وارد فضاای جناگ مای   

سازی فضا به دور از شتابزدگی برای پردا تن به  شفاهی، آماده

دفاع مقدس است تا  اطرات برای مخاطب عینیت پیدا  مسئله

 ااوبی بااا  اول کتاااب، مخاطااب بااه مااهینکنااد؛ درنتیجااه، در 

هااا و  هااای محااوری  اااطره، روحیااات، احساااس  شخصاایت

یاازدهم کاه    شود. همچنین، از فصال  های آنها آشنا می نگرش

هاا افازایش    شود، تعداد صفحات فصال  روایت جنگ آغاز می

یابد تا بتواند انعکاس صحیحی از فضای دفاع مقدس ارائاه   می

مقالاه   سانده ینو،. 352: 1397کند )فراهانی و ابراهیمی هژیار،  

داری  های دقیق و توصیفات جان نامبرده معتقد است فضاسازی

ودکی و نوجوانی شخصیت در فصول ابتدایی کتاب از دوران ک

پناداری  وانناده باا     ذات اصلی شده است. این موارد سبب هم

کتاب شده است؛ درنتیجه، وقتی  واننده به بخش اصلی  سوژه

رسد، ارتبا   کتاب، یعنی وقایع مربو  به زمان دفاع مقدس می

هاا   کند. باه عباارتی، حادثاه    بهتری با محتوای کتاب برقرار می

گر باا اساتفاده    شوند. در این کتاب، تدوین یتر م برایش ماندنی

هااای جااذاب و  هااای نویسااندگی  ااود، صااحنه  از مهااارت

انگیزی از دوران کاودکی ساوژه، آشانایی او باا شاهید،        اطره

 اطرات شروع زندگی و .. بیان کارده اسات. توصایف دقیاق     

جزئیات این اتفاقات، محیط زندگی، مراسمات،  لقیاات و ...  

یاسازی منابع، برای فهام بهتار  وانناده و    کمک شایانی به گو

 گیری او با متن کرده است. ارتبا 

 ااطرات   یمربا   اانم مقابل، به بررسای کتااب    نقطهدر 

زاده پردا ته شد. در اینجا با اثری مواجه  شفاهی سعیده صدیق

هستیم که اگر از قالب پرسش و پاسخ به شکل ماتن داساتانی   

یت بیشاتری بر اوردار باود؛    آمد، برای  واننده از جذاب در می

 برای مثال، در بخشی از متن آمده است:  

کردید؟خودشماهمبعدازانقالب،فعالیتیمی»

کاردم. مکتاب بعاد از     بیشتر در مکتب نرجس فعالیت می»

هاای   هاا و مراسام   انقالب  یلی رونق پیدا کارده باود. جشان   

کاارد. گروههاای تئاااتر و   تااری برگازار مای   مفصّال و گساترده  

ها شرکت  سرودش  یلی فعال بود. جمعیت بسیاری در برنامه

شد تاا   ها چند روز تکرار می کردند؛ طوری که بعضی برنامه می

 «.همه بتوانند استفاده کنند

کردید؟کارمیشماچه

کاردم. روی   سازی سرودها کاار مای   من بیشتر برای آماده»

گذاشتم و گروهای را بارای اجارایش آمااده      شعرها آهنگ می

 ،.82: 1398)ذاکری، ...« کردم  می

و هدن ناشار، اگار ماتن باه      گر ضمن احترام به تدوین

شد، جذابیت و ماندگاری بیشتری بارای   شکل داستانی بیان می

هاای جاذاب و    شد. این امر با توجه باه موقعیات   اثر ایجاد می

گر باا   یابد. در این نمونه، اگر تدوین الگوپذیر بودن اهمیت می

های نویسندگی مثل توصایف و فضاساازی،    مهارت استفاده از

هاای گروههاای    ها، مقدمات ساا ت سارودها، تمارین    جشن

کرد، مخاطب، ارتباا    سرود و ... را برای  واننده توصیف می

کرد؛ البته ایان مسائله باه معناای ایان       بهتری با متن برقرار می

گر وارد فضای کامالب تخیلی شود یاا وقاایع و    نیست که تدوین

گر بایاد متعهاد    ادث غیرواقعی را به متن اضافه کند. تدوینحو

هاای موجاود اساتفاده کناد؛      باشد تا حد امکان از منابع و داده

ۀ شاهید  ناما یزندگ رآنگونه که  انم برادران در تدوین کتااب  

کتاب  مقدمهگر در  رسول حیدری عمل کرده است. این تدوین
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دوساتانش،   به دلیل شرایط  اص شغلی رساول و »نویسد:  می

، ترسایم  تار  مهام ام حفاظ امانات و حرمات کانم.      سعی کارده 

اناد؛ البتاه    افزایی است که این جمع آفریده های زیبا و هم رابطه

ام امکاان تجسام و تصاور     های افراد سعی کرده با بیان ویژگی

ام، برای مخاطب  شرایط را همان قدری که  ودم دریافت کرده

 مشاتاقانه کاه باه کماک     هاایی  فراهم کنم. همچنین، با عکاس 

مهدی حیدری تهیه شدند و  اطراتی که با همیااری شااهدان   

ام عاالوه بار افازایش اعتباار      هر عکس تدوین شد، سعی کرده

 واننده با واقعیت را کوتاه کنم. در سراسار   فاصلهمتن مستند، 

ام، به  کار و درحد امکان در هرجا که متن مستقیم  وبی داشته

ام تا  واننده روایات را از زباان    سل شدهنقل قول مستقیم متو

واساطه شانیدن را از دسات ندهاد.      گوینده بخواند و لذت بی

های رسول نیز  ودش فرصت درک بهتری  استفاده از متن نامه

کند که در  از روحیات و  لقیات او را برای مخاطب فراهم می

هاایی   ام. در آوردن بخش ۀ کتاب از آن استفاده کردهگوش گوشه

ام همان چیزی که در ناماه هسات را درج    ها سعی کرده نامهاز 

نمایم و به عمد از نظر نگارشی یاا ساجاوندی در آن د ال و    

 ،.14-15: 1394)برادران، « تصرفی نکنم

در این مقدمه چند نکته در ور توجه است؛ نخست اینکه 

شااونده، مااوقعیتی دارد کااه امکااان   گاااهی سااوژه و مصاااحبه

مربوطه وجود ندارد. در چنین ماواردی   اسناد همهدسترسی به 

هایی مواجه اسات. او ناچاار اسات باا      گر با محدودیت تدوین

های نویسندگی  ود ابهامات را برطرن کند.  استفاده از مهارت

تحریار درآورد   رشتهنحوی متن را به  راه دیگر این است که به

کاردن   که کمترین  لل به فهم محتوا وارد شود. منظور اضاافه 

گار   ردی از تخیل نیست، بلکه مقصود این است که تادوین موا

نحوی سراخ مطلب بعد برود که  واننده، کمتر جاای  االی    به

دیگار امکاان اساتفاده از عکاس،      نکتهاطالعات را حس کند. 

عنوان یکی از منابع مهم تاریخ شفاهی در تدوین متن اسات.   به

االت افراد و حا  چهرهها، توصیف  ها به فضاسازی مکان عکس

روحی آنها، فهمیدن زمان تقریبی اتفاقات )روز یا شب، فصال  

سرد سال یا گرم از روی لباس افراد، و مواردی از این دسات  

تواند با استفاده از این منبعِ شاایان   گر می کنند. تدوین کمک می

توجه، به غنای متن بیفزاید. او با توصیف دقیق آنچه در عکس 

ازی آن بپاردازد. یاحساینی نیاز در    تواند به گویاسا  بیند، می می

یادداشت  ود در سایت تاریخ شفاهی ایران، استفاده از عکس 

در کناار گویاساازی ماتن    داناد:   را ابزاری برای گویاسازی می

که  رسد یگر، ضروری به نظر م  اطرات شفاهی توسط تدوین

کننده برای بهترکاردن و گویااتر کاردن ماتن  ااطرات       تدوین

گاران موفاق    استفاده کند. تجربه تادوین  نیزشفاهی، از عکس 

طور زیرکاناه و   گر، عکس به نشان داده که اگر با اصرار تدوین

، کار نهاایی  شودجانمایی و استفاده  ،جا در  اطرات شفاهی به

 ،.13/11/1390)تاریخ شفاهی،  تر  واهد بود بهتر و جذاب

نگاران برای حفاظ اساتناد    تاریخ دغدغهۀ دربارسوم  نکته 

گر اشاره کرده است تاا حاد    بینید تدوین متن است. چنانکه می

امکان از اسناد موجود استفاده کرده و حتی عین آنها را در متن 

 مؤسساات نگااران و   آورده است؛ درنتیجه، بهتار اسات تااریخ   

گرانای اعتمااد کنناد کاه      تاریخ شفاهی دفاع مقدس به تادوین 

. نباید تصاور شاود   اثر  ود در قالب داستانی دارند ارائهقصد 

 ساؤال این سبک از تاریخ شفاهی، استناد تاریخی را قطعاب زیار  

ناچار مسااوی باا    برد. واردشدن داستان به تاریخ شفاهی، به می

 ورود تخیل به متن نیست.  

گار در مقدماه باه آن     دیگر عبارتی است که تادوین  مسئله

گار اشااره    تادوین «. تجسام و تصاور  »اشاره کرده است؛ یعنی 

ام امکاان   هاای افاراد ساعی کارده     با بیان ویژگای »ده است: کر

تجسم و تصور شارایط را هماان قادری کاه  اودم دریافات       

،. 14: 1394)باارادران، « ام، باارای مخاطااب فااراهم کاانم کاارده

تواند پس از شنیدن یا  واندن مصاحبه یا دیادن   گر می تدوین

عکس، تصاویری از ر اداد در ذهان  اود ببیناد. ساپس باا        

مناسب، آن را برای  واننده تصویر کند. این امر کمک کلمات 

کنااد حتاای در مااوردی کااه جزئیااات واقعااه از سااوی     ماای

گار بتواناد آن را بارای     شونده ذکر نشده است، تدوین مصاحبه

شخصاای در مواجهااه بااا   تجربااه واننااده مجساام کنااد. در  

ها نیز این مورد وجاود داشات؛ بارای مثاال، در یاک       مصاحبه

کلی ذکر شده بود که یکی از دوستان شاهید  صورت   اطره به

ای عمیق در  زاده، در یک شب برفی در چاله سید هادی سلطان

فالن  یابان گرفتار شد. پس از برقراری تماس تلفنی با شهید، 

آید کاه ایان بخاش از مصااحبه، توصایف و       او به کمکش می

،. در ایان  137: 1400راد،  )ر.ک: علاوی  است  شدهگویاسازی 

زئیاتی ترسیم شده اسات کاه در اصال  ااطره وجاود      متن، ج
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بیارون   نحاوه شادن،   نداشت؛ جزئیاتی مانند سردی هوا، گِلای 

اینها ر دادها و شرایطی است که  همهآمدن از کانال و ...؛ اما 

افتد که در یک شاب برفای    طور طبیعی برای فردی اتفاق می به

ی، افتد و سپس باا هماان لبااس گِلا     دا ل یک کانال عمیق می

 ساؤال نشیند. این جزئیات، سندیت متن را زیر  روی موتور می

مدنظر را بهتار   حادثهکند تا  برد؛ بلکه به  واننده کمک می نمی

 درک کند.

یکی دیگر از مواردی که به گویاسازی منابع تاریخ شفاهی 

کند، کنار هم قرار دادن اطالعات حاصل  دفاع مقدس کمک می

گار بایاد نقاا  ابهاامی را      تادوین ها و اسناد است.  از مصاحبه

شادن   شناسایی کند کاه باعاث ساردرگمی  وانناده و مختال     

شود. سپس با استفاده از منابع موجاود   انسجام طرظ داستان می

اصاغر  به تکمیل آنها بپردازد؛ برای مثال، در گفتگاو باا آقاای    

طاور   باه  و کاظمی در رابطه با چگونگی نگارش تاریخ شفاهی

در دفترچه کوچک جیبی،   وانیم: می بمو اص تدوین کتاب 

 ؛اصطالظ تلگرافی نوشته شده بود بهصورت کامالب مختصر و  به

کادام   میدانسات  ینم« با علی رفتیم»نوشته شده بود  برای نمونه،

علی، ولی گویاسازی کردیم، چون دریافته بودیم کاه در فاالن   

در کنار شاهید باوده    که اسمش علی است، روز، فالن شخص

. وقتی  اطرات این دوستان را کنار هم قرار دادیم، پاازل  است

 ،.66: 1386)کاظمی،  تکمیل شد

 

 نتیجه

تاریخ شفاهی در راستای این است که  حوزهتالش فعاالن 

نسال   اساتفاده های موفق و نااموفق گذشاتگان را بارای     تجربه

حاضر و آینده در ا تیار آنان قارار دهاد. ایان تاالش، زماانی      

عماوم   اساتفاده شود که متون تولیدشده بارای   میمؤثرتر واقع 

مردم به عنصر جذابیت و گیرایی مجهز شوند؛ یعنی عالوه بار  

جذابیت سوژه و موضوع مدنظر، باید به قالب متن نیاز توجاه   

 ارائاه ها بارای   داستانی تاریخ شفاهی از انواع قالب گونهشود. 

مناادی از  تاااریخ شاافاهی اساات. ایاان قالااب بااه دلیاال بهااره  

های ادبای، از عنصار جاذابیت نیاز بر اوردار اسات؛        ژگیوی

تاریخ شافاهی، منتقادان    حوزههرچند این نوع از  روجی در 

انتقااد در ایان    عماده ویژه در میاان مور اان دارد.    بسیاری به

زمینه، متوجه واردشدن  لل به استناد و سندیت متن ازطریاق  

رسی شد ای بر ورود عنصر تخیل است؛ اما در این مقاله فرضیه

های نویسندگی )در معناای   دهد استفاده از مهارت که نشان می

تواند در مواردی که منابع حاصل از مصاحبه  جذابیت قلم،، می

اند، آنها را تاحدی گویاسازی کناد. توصایف    به هر دلیلی مبهم

کاردن   جزئیات، تجسام و تصاویر محایط و شارایط و تبادیل     

هااای  مهااارت کاااربرد جملااههااا بااه مااتن، از محتااوای عکااس

طاور کاه گفتاه     نویسندگی برای گویاسازی متون هستند. همان

شد گویاسازی در این مقاله، معنایی فراتار از صِارن توضای     

صورت پاورقی یا پیوست دارد. اعتماادکردن   اسامی و اماکن به

هاای نویساندگی و نیاز تعهاد      گارانِ دارای مهاارت   به تادوین 

واردنکاردن وقاایع و   بنادی باه مناابع و     گر بارای پاای   تدوین

پساند   های مخاطب اشخاص تخیلی به داستان، سبب ایجاد متن

 شود. تاریخ شفاهی می حوزهدر 
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