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هشت

ان ݓ ݭݫ ݫ ݫ ݫ مقّدمه متـــــرحݫ

یــخ شــفاهی را متفــاوت می کنــد«،  ــی در آغــاز مقالــۀ معــروف خــود، »آنچــه تار
ّ
پورتل

یــد کــه متناظــر بــا جملــۀ مارکــس در آغــاز مانیفســت کمونیســت  جملــه ای می گو
یــخ  تار شــبح  اســت:  دانشــگاه  ســالن های  تســخیر  حــال  در  »شــبحی  اســت: 
بــارۀ فضــای  بــارۀ دانشــگاه های مــا صــدق نمی کنــد؛ امــا در شــفاهی«. ایــن گــزاره در
یــخ شــفاهی بــه  عمومــی جامعــۀ مــا چــرا. هــر روزه کتاب هایــی بــا عنــوان و موضــوع تار
به تــر می کنــد. هــرروزه ســاعت ها صــوت بــه  بــه و فر چــاپ می رســد و ایــن حــوزه را فر
آرشــیو مؤسســات اضافــه می شــود و ســاعت ها مصاحبــه از آرشــیو خــارج می شــود 
تــا بــه کتــاب تبدیــل شــود؛ امــا دانشــگاه مــا همچنــان بــرای ورود بــه ایــن حــوزه 
مذبــذب اســت. پورتلــی می گفــت: »جامعــۀ روشــن فکری ایتالیــا کــه همیشــه بــه 
چیزهــای تــازه ای کــه از خــارج می آیــد مشــکوک بــوده اســت، قبــل از اینکــه بفهمــد 
یــخ شــفاهی چیســت و چگونــه از آن اســتفاده می شــود، به ســرعت درصــدد برآمــد  تار
کــه آن را ســر جــای خــود بنشــاند.« برعکــس، جامعــۀ روشــن فکری مــا بــه چیزهــای 
تــازه ای کــه از خــارج می آیــد، مشــکوک نیســت؛ بلکــه بــه چیزهایــی شــک دارد 
یــرورو کنــد و جایــگاه  کــه ممکــن اســت حــوزۀ مطالعــات رســمِی روشــنفکرانه را ز
نخبه گرایانــۀ آنــان را بــه چالــش بکشــد. دانشــگاه مــا از تغییــر هــراس دارد و به جــای 



ُنه

 دنبالــه رو آن هاســت. 
ً
اینکــه پیشــگام مؤسســات خــارج از دانشــگاه باشــد، غالبــا

یــخ شــفاهی همچنــان در دانشــگاه ایرانــی وارد نشــده یــا منــزوی  شــاید دلیــل آنکــه تار
ــگاری اســت. یخ ن ــۀ تار ــی حرف ــال دگرگون ــن حــوزه به  دنب ــن باشــد. ای اســت، همی

یه هــای خــاص خــود را دارد، امــا به دنبــال  یــخ شــفاهی، بــا آنکــه روش هــا و رو تار
ــد. مســتقیم به ســمت فعــاالن و  شــعبده بازی نیســت و لقمــه را دور ســر نمی چرخان
یــخ مــی آورد و بــه آن هــا  حاضــران یــک واقعــه مــی رود، مــردم معمولــی را بــه میــدان تار
یخ نــگارِی رســمی اســتدالل می کننــد  یــخ می دهــد. هــواداران تار اجــازۀ مشــارکت در تار
یخــی بایــد مبتنــی بــر اســناد باشــد و اســتفاده از روایت هــای گفتــاری  کــه پژوهــش تار
افــراِد حاضــر در یــک واقعــه را کاری ســطحی می داننــد. پــل تامپســون در کتــاب 
درخشــان خــود، صــدای گذشــته، در مقابــل ایــن ادعــا اســتدالل می کنــد کــه روش 
یخ هــای نوشته شــده ای کــه  یــد تمــام تار پاســت. می گو یــخ شــفاهی بســیار دیر تار
آن هــا را ســندی متقــن می دانیــم، درواقــع چیــزی نیســتند جــز مکتوب کــردن گفته هــای 
کــه  کــه در واقعــه ای حضــور داشــته اســت. پورتلــی نیــز اســتدالل می کنــد  کســی 
بســیاری از گزارش هایــی کــه می بینیــم، این گونــه شــروع می شــوند: »طبــق اطالعــات 
کــی از آن اســت کــه اکثــر گزارش هایــی کــه  شــفاهی به دســت آمده...«. ایــن خــود حا



ده

اکنــون مکتــوب شــده اند، از شــواهد شــفاهی سرچشــمه گرفته انــد. مضــاف بــر ایــن، 
یــم، چیــزی  یــد حتــی گزارش هــای دادگاه هــا کــه مــا در اتقــان آن هــا تردیــدی ندار می گو

نیســتند جــز گفته هــای قاضــی و پیاده کــردن آن گفته هــا توســط منشــی او.
ینــی کــه   از کاســتی های رشــتۀ خــود خبــر دارنــد. پازر

ً
مورخــان شــفاهی بعضــا

ــادن در دام »دمکراتیزاســیون  یــد خطــر افت از ســردمداران ایــن حــوزه اســت، می گو
یخ شــفاهی وجود دارد؛ البته فقط در  پولیســم از خودراضی« در تار ســطحی« و »پو
صورتــی کــه بخواهیــم بســان ضبط صوتــی باشــیم کــه گفته هــای طبقــات خامــوش 
ــادی  ــه چــاپ برســانیم. او چــاره را کار تفســیر انتق ــم و همــان  طــور ب را گــوش دهی
یــد، عیــن حقیقــت اســت. بایــد  می دانــد. نبایــد گمــان کنیــم هرآنچــه راوی می گو
گفتــار راوی را طبــق زمینــه و فرهنــگ عمومــی و ایدئولــوژی جامعــه و به گونــه ای 
گفته هــای راوی معنــادار اســت.  انتقــادی تفســیر کــرد. در ایــن صــورت، حتــی نا
یــن، ایــن شــیوه را اجــرا کــرد  بــارۀ طبقــۀ کارگــر شــهر تور ینــی در پژوهــش خــود در پازر
و نشــان داد کــه ســکوت طبقــۀ کارگــر نیــز معنــادار اســت. آن هــا تمــام زندگــی خــود 
ــه   ــوان ایــن ســکوت را ب ــد؛ امــا نمی ت ــه فاشیســم روایــت می کردن ــا بی اعتنایــی ب را ب
کــی از  تأثیر نداشــتن فاشیســم بــر آنــان معنــا کــرد؛ بلکــه، به عکــس، بایــد آن را حا

اختنــاق و فشــار عمیــق فاشیســم بــر زندگــی روزمــرۀ آنــان دانســت.
یــخ شــفاهی روشــی همــواره رادیــکال اســت  گفتنــی اســت کــه نبایــد گمــان کنیــم تار
یــخ شــفاهی  یبــون دادن بــه فرودســتان و خاموشــان را در ســر دارد. تار کــه ســودای تر
در دو شــیوۀ رادیــکال و محافظه کارانــه بــه کار رفتــه اســت. نمونــۀ برجســتۀ رادیــکال 
یچ دانســت. او در  آن را می تــوان کتــاب صداهایــی از چرنوبیــل، اثــر ســوتالنا الکســو
کمیــت، ســال ها در صــدد  ، صــدای کســانی را بــه گــوش مــا می رســاند کــه حا ایــن اثــر
یخ شفاهی  یادی نیز وجود دارد که از تار خاموش کردن آن بوده است. نمونه های ز
ــه و چه بســا فاشیســتی اســتفاده  ــت گفتمان هــای محافظه کاران ی ــرای حفــظ و تقو ب
، نوشــتۀ جان تولند را از این دســته می داند. کرده اند. تامپســون کتاب آدولف هیتلر



 

یازده

یــخ شــفاهی اســت؛ وگرنــه  جامعــۀ روشــن فکری و دانشــگاهی مــا نیازمنــد تار
در بســیاری از حوزه هــا بــه بن بســت می خــورد و به صــرف مباحــث انتزاعــی و 
کتفــا خواهــد کــرد. مــا هنــوز بســیاری از وقایــع را طبــق ســندها  منفــک از جامعــه ا
و گزارش هــای رســمی بیــان می کنیــم و چیــز تازه تــری بــرای اضافه کــردن بــه آن هــا 
یــم. بــرای مثــال، اصالحــات ارضــی یکــی از همیــن وقایــع اســت. در مواجهــه  ندار
بــا ایــن موضــوع، جامعــۀ روشــن فکری مــا بــه دو دســته تقســیم می شــوند: یــا لــه 
اصالحــات ارضــی یــا علیــه اصالحــات ارضــی. در عیــن حــال، هــر دو از ســندی 
گفته هــای خــود کشــاورزان و رعیــت اســت، محروم انــد. جوانانــی  کــه  گران بهــا 
یــا  بســیار ســال خورده اند  یــا  کنــون  ا کرده انــد،  را درک  ارضــی  کــه اصالحــات 
گــر دیــر بــه خودمــان بیاییــم، سرنوشــت بســیاری  اصــًا در قیــد حیــات نیســتند. ا
بــۀ ناب و مســتقیم واقعیت بهره ای  از وقایــع دیگــر نیــز همیــن خواهــد بــود و از تجر

نخواهیــم بــرد. 
  

یــخ شــفاهی اســت. مقالــۀ اول تــا  بــارۀ تار ، حــاوی هشــت مقالــه در کتــاب حاضــر
یــخ شــفاهی1 اســت. ایــن کتــاب را  ششــم برگرفتــه از کتــاب گفتارهایــی در بــاب تار
رابــرت پرکــس2 و الســتر تامســون گــردآوری کرده انــد و شــامل پنــج بخــش اســت. در 
یــن کتاب هــای موجــود در ایــن حــوزه را جمــع آوری  هــر بخــش، پاره هایــی از مهم تر
ــۀ آن در  ــه شــش مقال ــام دارد ک ــادی« ن ــاب »تحــوالت انتق ــد. بخــش اول کت کرده ان
یــخ شــفاهی  دفتــر پیــِش رو حضــور دارد. مقــاالت ایــن بخــش بــه مباحــث نظــری تار
یــن و  یده ایــم کــه از مهم تر مربوط انــد. مــا در ایــن دفتــر گفتارهــای کســانی را برگز

یــن افــراد در ایــن حــوزه هســتند. اثرگذارتر

1. The oral history reader

2. Robert Perks



دوازده

مقالــۀ اول، »صــدای گذشــته«، برگرفتــه از کتابــی بــا همیــن عنــوان اســت کــه 
یــد،  پــل تامپســون آن را در ســال 1978 نگاشــت و چنان کــه الســتر تامســون می گو
در سراســر  مورخــان شــفاهی  بــرای  اســتانداردی  درســِی  »کتــاب  بــه  به ســرعت 
یــخ شــفاهی  جهــان« تبدیــل شــد. پــل تامپســون متذکــر می شــود کــه تــرس از تار
 سیاســی بــوده اســت و هیــچ 

ً
یــخ اساســا کنــون نقطــۀ ثقــل تار یــد تا بیجاســت. می گو

توجهــی بــه زندگــی روزمــرۀ کارگــران و زنــان و دیگــر فرودســتان نمی شــده اســت، 
یــد کــه  مگــر آنکــه مسئله ســاز شــده باشــند. او در ایــن مقالــه از تغییراتــی می گو
ــواده ایجــاد کــرده اســت. او یکــی  یــخ خان یــخ سیاســی و تار یــخ شــفاهی در تار تار
یــخ شــفاهی را تولیــد ســند »از پاییــن« و مردمــاِن  از کارکردهــای بســیار مهــم تار

کمتردیده شده می داند.
یــخ شــفاهی و دوران ســخت؛ مقالــۀ مــروری« متــن ســخنرانی  مقالــۀ دوم، »تار
یــش اســت. او ســعی کــرده کتــاب اســتادز تــرکل، »دوران ســخت«، را  مایــکل فر
یــد. یــخ شــفاهی ســخن بگو ــارۀ برخــی از مســائل تار ب ــا در یزی قــرار دهــد ت دســتاو
یــل اســت کــه از کتــاب  مقالــۀ ســوم، »جنبــش بــدون هــدف«، نوشــتۀ رونالــد گر
یــد کــه  یــخ شــفاهی1 اســتخراج شــده اســت. او به درســتی می گو دامنه هــای صــدا: هنــر تار
یــخ شــفاهی تاکنــون عمــدۀ عالقــه و تمرکــزش را بــه انتشــار عمومی اختصــاص داده و  تار
چنــدان بــه بحــث نظــری اهمیــت نــداده اســت. ایــن مهــم در کشــور مــا نیــز چنیــن اســت 
یــخ شــفاهی  و کتاب هــای نظــری دراین بــاره بســیار اندک انــد. او نقدهایــی را کــه بــه تار
شــده اســت، در ســه دســته قــرار می دهــد: »مصاحبــه، اســتانداردهای پژوهــِش پیــش 
ــده اســت کــه دو دســتۀ  ــر ایــن عقی یخــی«. ب ــه و مســائل روش شــناختی تار از مصاحب
یــن و رعایت کــردن اســتانداردهای پژوهشــی،  حل شــدنی اســت. او مســائل  ــا تمر اول ب
بــارۀ برخــی از  یخ نگارانــه می دانــد و در صــدد بحث کــردن در یــخ شــفاهی را تار اصلــی تار

1. Envelopes of Sound: The Art of Oral History



 

سیزده

یخ  آن هــا، نظیــر ارجحیــت اســناد کتبــی بر اســناد شــفاهی، نقــش مورخ مصاحبه گــر در تار
شــفاهی و خــود مصاحبــه اســت.

مقالــه چهــارم، »ایدئولــوژی کار و اجمــاع در عصــر فاشیســم ایتالیــا«، متعلــق بــه 
بــارۀ برخــی  ینــی،1 مــورخ شــفاهی ایتالیایــی اســت. او در ایــن مقالــه در لوئیــزا پازر
یــخ  یــخ شــفاهی بحــث می کنــد. به نظــر وی، عمــدۀ خطراتــی کــه تار کاســتی های تار
و  ســطحی  دمکراتیزاســیون  ازخودراضــی،  پولیســم  پو می کنــد،  تهدیــد  را  شــفاهی 
بــارۀ  ایجاد کــردن کلونــِی جــدا از دیگــران اســت. او در ادامــه، بــه بحــث خــود در
نگــرش طبقــۀ کارگــر ایتالیــا بــه فاشیســم می پــردازد و نشــان می دهــد کــه تناقض هــا و 

یــخ شــفاهی معنــادار هســتند. ناهمخوانی هــا و ســکوت ها همــه در تار
یــخ شــفاهی را متفــاوت می کنــد«، نوشــتۀ الســاندرو پورتلــی،  مقالــۀ پنجــم، »آنچــه تار
دیگــر مــورخ شــفاهِی ایتالیایــی اســت. ایــن نوشــته از کتــاب مــرگ لوئیجــی تراســتولی و 
یــخ شــفاهی2 اســتخراج شــده اســت. او در ایــن مقاله  : فــرم و معنــا در تار داســتان های دیگــر
یــخ شــفاهی را پیــش می کشــد:  بــارۀ تار ین مســائل در یــن و پرمناقشــه تر برخــی از مهم تر
یــخ شــفاهی و  ــا در تار ــام روایــت، معن یــخ شــفاهی در مق یــخ شــفاهی، تار شــفاهیت تار

یــخ شــفاهی. عینیــت آثــار تار
همان طــور  روش«،  و  سیاســت ها  یــه،  نظر عمومــی؛  »خاطــرۀ  ششــم،  مقالــۀ 
 ، ــردازد. در ایــن نوشــتار ــه رابطــۀ خاطــره و سیاســت می پ ــه از نامــش پیداســت ب ک
یــف کــرده و نســبت آن را جامعــه ردیابــی  یســندگان ابتــدا خاطــرۀ عمومــی را تعر نو
یخــی و نقــش  بــارۀ خاطــرۀ مســلط و قــدرت بازنمودهــای تار کرده انــد. ســپس در

کنشــی سیاســی بحــث می شــود. خاطــره به مثابــۀ 
بــوط بــه مباحثــات فمنیســتی در بــاب  ییــم«، مر مقالــۀ هفتــم، قصه هایمــان را بگو

1. Luisa Passerini

2. The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History
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یــخ شــفاهی  یــخ شــفاهی اســت. سانگســتر بــر ایــن بــاور اســت کــه نبایــد بــه تار تار
یــخ رســمی نــگاه کــرد. بــه نظــر او، ایــن »مهــم اســت کــه بپرســیم  به عنــوان مکمــل تار
یــک، ســاختار  چگونــه جنســیت، نــژاد و طبقــه، به مثابــۀ روابــط ســاختاری و ایدئولوژ
یســنده می خواهــد ایــن نکتــه را  یخــی را شــکل می دهنــد«. در واقــع، نو خاطــرۀ تار
نشــان دهــد کــه جنســیت و طبقــه و نــژاد و دیگــر عوامــل اجتماعــی در اینکــه زندگــی 

یــم، بســیار مؤثــر هســتند. خــود را چگونــه بــه یــاد آور
یــخ شــفاهی«، متعلــق بــه الســتر  مقالــۀ هشــتم »چهــار تغییــر پارادایمــی در تار
یــو بــه چــاپ رســیده  یو تامســون اســت کــه زمســتان 2007 در اورال هیســتوری ر
یخ شــفاهی از  اســت. او در ایــن مقالــه بــه چهــار تغییــر پارادایمــی ای پرداختــه کــه تار
: »نخســت،  کنــون پشت ســر گذاشــته اســت. ایــن تغییــرات عبارت انــد از ابتــدا تــا ا
یــخ مــردم‘ در نظــر گرفــت؛  رنســانس پســاجنگ کــه خاطــره را منبعــی بــرای ’تار
یســتی‘ اواخــر دهــۀ 1970 بــه خاطــره و  یتیو یکردهــای ’پساپوز دوم، تحــول از رو
بــارۀ نقــش مــورخ شــفاهی به عنــوان مصاحبه گــر  ذهنیــت؛ ســوم، تغییــر بینش هــا در
و تحلیلگــر از دهــۀ 1980؛ و چهــارم، انقــالب دیجیتــال اواخــر دهــۀ 1990 و اوایــل 

.»2000 دهــۀ 
کــه در  ، »روش هــای زندگی نامــه ای« نوشــتۀ جوانــا برنــات اســت  مقالــۀ آخــر
کتــاب »دســتنامۀ روش هــای تحقیــق اجتماعــی«1 در ســال 2008 بــه چــاپ رســیده 
اســت. برنــات در ایــن مقالــه ســه روش زندگی نامــه ای، یعنــی »روش تفســیری 
یــخ شــفاهی« و »تحلیــل روایــت« را بــا هــم مقایســه می کنــد،  زندگی نامــه ای«، »تار

یــخ شــفاهی هــواداری می کنــد. یــد، از تار و چنان کــه خــود می گو
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ترجمــۀ ایــن کتــاب در اواخــر زمســتان1398 کلیــد خــورد. هــدف از ترجمــه، ترمیــم 
یــخ  بخــش کوچکــی از شــکاف گســترده ای بــود کــه میــان مباحــث نظــری و عملــی تار
مباحــث  از  را  خــود  شــفاهی،  یــخ  تار کنشــوران  از  بســیاری  دارد.  وجــود  شــفاهی 
ــا راوی و یــک  ــاط ب ــراری ارتب ــی برق ــد توانای ــد و گمــان می کنن ــاز می دانن نظــری بی نی
ضبط صــوت بــرای کنشــگری در ایــن حــوزه کفایــت می کنــد. ایــن البتــه بــرای کســی 
کــه خــود را فقــط مصاحبه گــر می دانــد، کافــی اســت؛ امــا بــرای کســی کــه خــود را در 
مقــام مــورخ می بینــد، نــه. مــورخ بــه چگونگــِی اســتفاده از مصاحبــه، بــه ســنجش 
اعتبــار مصاحبــه و بــه قــراردادن مصاحبــه در زمینــۀ اجتماعــی و فرهنگــی آن نیــاز دارد 

تــا بتوانــد ســره را از ناســره تشــخیص دهــد.
ــز در حــال  یــخ شــفاهی نی برخــی دیگــر از مقــاالت کتــاب گفتارهایــی در بــاب تار
گانــه بــه چــاپ خواهنــد رســید. در  ترجمــه اســت کــه احتمــاًال در دفترهایــی جدا
کــه  یــخ شــفاهی روایــت«،  پایــان، از ظرافــت طبــع دســت اندرکاران مؤسســۀ »تار
نیــز  مهدیــار  میثــم  آقــای  یم.  دادنــد، سپاســگزار پیشــنهاد  را  کتــاب  ایــن  ترجمــۀ 
ــغ نکــرد؛ از ایشــان  ی ــه از ترجمــۀ کتــاب اســتقبال کــرد و از هیــچ کمکــی در صمیمان
نیــز تشــکر می کنیــم. برطرف شــدن بســیاری از ایرادهــای ترجمــه را مدیــون دقــت 
گــر همراهــی ایشــان نبــود،  و نکته ســنجی دکتــر صابــر جعفــری هســتیم. بی شــک ا
ترجمــۀ کتــاب، آن چنــان کــه بایــد، از آب درنمی آمــد. خانــم الهام ســادات یاســینی 
نیــز برخــی اغــالط متــن را اصــالح کــرد و پیشــنهادهای ارزنــده ای بــرای پیراســتن آن 
یم.  ارائه داد که ســبب خوانایی بیشــتر و بهتر ترجمه شــد. از ایشــان نیز سپاســگزار
یک بیــن و نکتــه دان همــواره خواهــد توانســت انتقادهایــی  بــا ایــن همــه، خواننــدۀ بار
یــق ایمیــل1  بــه متــن وارد کنــد. از آنــان خواهشــمندیم کــه انتقاد هــای خــود را از طر

بــا مــا در میــان بگذارنــد.
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