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 مقدمه

 کرد، اختراع را صدا ضبط وسیله بشر کهآنگاه  رشته این مدرسان از برخی قول به و است مدرن زندگی محصول شفاهی تاریخ

 .شد ظاهر آرام آرام نیز شفاهی تاریخ

 در گردند می دنبالش به گذشتگان احوال در مشتاقان که را آنچه تمام چون است، جدید اطالعات ثبت از فراتر چیزی شفاهی تاریخ»

 حال، و گذشته گیریشکل  در که هستند کسانی کشور، در کاری هر عامان که آوردمی  ما یاد   به شفاهی تاریخ هست، شفاهی یختار

 مرتبط کنندگان روایت بدانیم یداده، رو چه بفهمیم که براین عالوه تا کندمی  کمک ما به شفاهی، تاریخ .اندکرده  بازی ممتازی نقش

 دست روایت چندین بررسی با مسئله هر مختلف هایجنبه  در کاوش دارند؟ و داشته آن مورد در ینظر چه موردنظر، حادثه با

 چگونه که آوریم دست به را بینش این و کنیم آشکار را داستان یک مختلف معنایی هایالیه  که کندمی  ایجاد را فرصت این اول،

 (18 : 1392 مهاجر،(  «کنند؟ می تفسیر اند،رده آو دست به دخو اعمال واسطهبه  که را منزلتی و کرده درک را گذشته مردم،

 شکل به شفاهی خاطرات کتاب تولید اما دارد، پیشینه ما کشور ادبیات در ...و سفرنامه نوشت، خود تبه صور خاطرات ثبت اگرچه

 شفاهی اریخکتاب هایت  ترین مهم ندارد، ای طوالنی سابقه ایران در شفاهی تاریخ .است آغازشده غرب از تردیدبی  آن امروزی

 در عراق و ایران ساله هشت جنگ سپس و اسالمی انقالب بزرگ رخداد دو شکبی  .اندشده منتشر اخیر دهه دو همین در ایران

 برخی کشور، در مطالعه سرانۀ بحرانی   وضعیت باوجود که جایی تا است داشته بدیلبی  نقشی ایران در پدیده این گسترش و اشاعه

 «، » ایران پسر نورالدین «، » ماند جا که پایی «، » دا» ازجمله برخی و مواجه خوبی استقبال با شفاهی خاطرات یاب هاکت از

 .شدند چاپ تجدید بارها ...و « شینا دختر

 گیالن در مقّدس دفاع شفاهی خاطرات شناسیآسیب

 سال در گردد،می بر اسارت خاطرات به گیالن در شفاهی تاریخ منتشرشده یکتاب ها اولین آمده، عملبه  های پژوهش به توجه با

 خدایگانی، محمدحسین خاطرات « غربت بلند فصل» و لنگرودی یکتایی اسماعیل خاطرات 11«تکریت اردوگاه» کتاب دو 1371

این از آثاری انتشار استان در ها سال سپس و شد منتشر هنری حوزه مقاومت ادبیات و هنر دفتر توسط استان، آزادگان از تن دو

 در کافی تجربه عدم دلیل به اما خورد، می چشم به تأثیرگذاری و دهنده کانآیت رخداده اگرچه آثار این در .شد روبرو وقفه با دست

 در فقیه ولی نماینده بخش احسان هللاآیت  اثر « صادق خاطرات» آثار، ازاین پس .نیست اندک نیز ها کاستی تولید و تدوین زمینه

 یادداش احتماالا  که انقالب پیروزی از پس رخدادهای جزبه  - نوشتار سبک لحاظ به اما شد، منتشر نوشت خود ته صورب گیالن



 یکتاب ها عطف نقطۀ به آگاه گرمصاحبه  یک حضور با توانستمی  کتاب این .است محور مصاحبه آثار شبیه -است روزانه تهای

  .نشد گونه این اما شود، تبدیل استان خاطرات

 ژانر این اهمیت به اسالمی انقالب پیروزی از دهه سه باگذشت فرهنگی نهادهای و هادستگاه  تبعبه  و استان نویسندگان متأسفانه

 ازجمله ورزیدند؛ مبادرت دستی دم آثاری تولید به ها باالدستی برای بیان ارسال برای ها دستگاه برخی و نبردند پی ادبی تاریخی

 از بسیاری آنکه همه از بدتر کرد؛ اشاره ...و شهدا نامه زندگی انتشار شهدا، نامه وصیت  کتاب انتشار به توانمی  آثار این

 بعد های نسل به سطحی و دستی دم آثار همین با باید را جنگ نسل اعتقادات و شها ارز که بودند باور براین ما فرهنگی مسئوالن

 این در مناسبات تغییر و المللی بین روابط وسعت و سرعت و جنگ از عدآسی بسی و اجتماعی تحوالت» که درحالی .بدهیم انتقال

 جنگ زمان ارزشی نظام با ارزشی شکاف ساز- زمینه خودبه خود بودند، نکرده درک را جنگ که نسلی آمدن کار روی و زمینه

 .نشد رپ   جامعه در ارزشی شکاف این سطحی و ضعیف آثار با تبعبه   267 1391)زاده، تقی(« .شد

 خاطرات دباغ، مرضیه خاطرات نظر، بابا دا، مثل اییبهکتا شدن گیرهمه   با بعد، به 1387 سال از شد اشاره که نطور هما اما

 به تا آن عطف نقطه شاید شد؛ آغاز اشمی بو نوع از آثار دست این ولیدآیت بر هایی تالش هم گیالن استان در ...و شاهی عزت

 باشد مهر سوره انتشارات سوی از ایرانی، شده آزاده اسیر حقی عظیم خاطرات « انگشت چهار و وجب یک» کتاب انتشار امروز

 کتاب، سازاین پ .رسید سوم چاپ به تاکنون و کرد خود آن از را کشور مقّدس دفاع سال کتاب بهترین سوم جایزه 1390 سال در که

 خاطرات ثبت جوان نویسندگان از گروهی با گیالن هنری حوزه

 منتشر زمینه این در را کتاب جلد توشش بیس 1394 سال پایان تا و آغاز جدی تبه صور را مقّدس دفاع و انقالب زمینه در شفاهی

 هزار هشت و امیران سرداران، ک نگره کتاب، عنوان ده از بیش با گیالن مقّدس دفاع شهای ارز نشر و آثار حفظ بنیاد همچنین .کرد

 هایی کاستی جلو، به حرکت گام چند باوجود که اندکرده  منتشر را ییکتاب ها ...و ایثارگران امور و شهید دبنیا ،گیالن استان شهید

  :است زیر شرح به هاآسیب و ها کاستی این ترینمهم .خوردمی  چشم به نها آ در

 ادبی متن به شفاهی خاطرات تبدیل

 تا است شده سبب دغدغه این .است مخاطب جذب خاطرات، کتاب دهندگان سفارش و نویسندگان اصلی های دغدغه از یکی 

 به مستند هنگاری واقع یک از را متن هایی ضعف و شدت با و شوند خارج امانتداری حیطۀ از عرصه این نویسندگان از بسیاری

 مستند خاطرۀ یک عنوانبه  و داد خواهد دست از را خود اصالت متن اتفاقی چنین وقوع صورت در .کنند نزدیک ادبی متن یک

 نقش همین دلیل به  متأسفانه .شد خواهد تبدیل تاریخی رمان یک به و بود نخواهد استناد قابل نگاران تاریخ و گران پژوهش برای

 مختلف راویان به متعلق آن روایت که نویسنده یک مختلف یکتاب ها مصاحبه، متن در قاعده از خارج تصرف و دخل و آفرینی

 لحن، باید گرمصاحبه  رخداد، بودن استناد قابل و متن اصالت برای یکه درحال برخوردارند، همانندی های ویژگی و سبک از است

 .کند حفظ را راوی گفتار ساختار امکان حد در و کالم تکیه

 فتهور شسته در است؛ منتشرشده او از جنگ شفاهی تاریخ زمینه در اثر پنج از بیش گذشته سال چند طی در که احمدپور شهاب

 در .انگیزاندمی بر مخاطب در را ادبی شناسان   زیبایی حس کامالا  او های نوشته از برخی که جایی تا دارد طوالنی ید متن کردن

 :کنید توجه قائدی هللا نعمت خاطرات «گردم-برمی ها شب» کتاب از بخشی به رابطه همین

 .برود یادم از که ام خواسته خودم یا رفته یادم از خاطرات یلیخ چیزها، خیلی .کرده فرق چیزهمه   .است بعد سال ویک سی حاال

 من جلو   بنشیند نفر یک کهاین  .است راحت کن تعریف را خاطراتت و بیا کهاین  گفتن  

 !اندشده ن تمام !اند نگذشته من برای خاطرات این اما است، راحت بنویسد کتاب یشان رو از بعداا  که کند ضبط را هایم حرف و

 کنند،می  تسخیرم دوباره بار هر دهم،می  جواب سؤالی به که بار هر گویم،می  چیزی که بار هر و !دارند حضور !دارند جریان

 ( 14 : 1392 احمدپور،( .عراق به دورتر، کیلومتر صدها به برندمی  مرا و سراغم آیندمی 

 گفته از نویسنده استنباط این بلکه است، نشده رجخا راوی دهان از هرگز شک بدون است کتاب آغازین های نوشته که سطور این

 زندگی رخدادهای گفتن توان راوی اگر چراکه است، شده خلق جذاب رمان یک آغازین سطرهای مانند درست که است راوی های

 .شدمی ن خالصه صفحه نود در اسارتش سال نه داشت را خود



 رزیتا را آن تدوین و مصاحبه که ایرانی آزادشده اسیر نعمتی درضامحم خاطرات « بود دور ما از فرسنگ هزار خانه» کتاب در

 یک خواندن حال در انگار که جایی تا چربدمی  راوی گفتار بر نویسنده نوشتاری سبک وضوحبه  هم است رسانده انجام به رجایی

 ( 1392 رجایی، :رک( .نگارانه-واقعه مستند متن یک نه هستیم داستان

 آن درست بیان در یا و نیستند رخدادها جزئیات یادآوری به قادر ها سوژه بعضی گاهی نیست، بازآفرینی دلیل تنها مخاطب جذب

 .اند مشکل دچار

 دیالو سازی، خاطره فضاسازی، به مجبور گرداب این از خود جاتاین بر شود، می مواجه جدی چالش با نویسنده که هنگام این در

 تمام که ستندهمه   دیگری نویسندگان اما شد؛ خواهد روبه رو مستند نه و ادبی اثر یک با مخاطب گمانبی  و شودمی  ...و گنویسی

 است، راوی لحن حفظ نتیجه که انعطافی دلیل به محتوا، از جدا کتابشان هر شک بی و کنندمی  داری امانت صرف را خود تالش

 عمادالدین میر نویسندگان این ازجمله .کرد مشاهده کتاب متن در را راوی ردپای توانمی  و دارد را خود خاص بوی و رنگ

 :کنید توجه است مشهود آن در راوی گفتار لحن و ها کالم تکیه که « رهایی نقطه به بازگشت» کتاب از بخشی به .است فیاضی

 خ ب :گفتم .بدهم تشکیل ویژه گردان کم یخواهمی  :گفت  .بفرمایید :گفتم .دارم حرفی یک :گفت کرد صدا مرا آقا حسین روز یک

 هنوز .آمدم دریایی یگان از تازه من آقا، حسین :گفتم  .گردان فرمانده بگذارم را تو خواهممی  :گفت خندید، .است مبارک شاءهللا ان

 فرق آسمان تا زمین موضوع این با موضوع آن ولی داشتم، سروکار آب با همیشه و بودم غواص آنجا که است درست .نشدم ببندیآ

 را چپم و راست دست   بده فرصت ما به مقدار یک شما .است حقیقی میدان اینجا .بود مجازی میدان .بود آموزشی محیط آنجا .دارد

می  کار مانممی  او با من بگذار، را او شما .خوردمی  کار این درد به كه شناسم می را یکی ولي .هستم شما خدمت در بعد .بشناسم

 ( 342 : 1394 فیاضی،(  .نقیبی مهدی سید :گفتم  است؟ کی :گفت .کنم

 هاسوژه  غیرکارشناسی انتخاب

 .است کارشناسی غیر تبه صور ها دستگاه مدیران و افراد سوی از ها سوژه انتخاب جنگ، شفاهی ریخبهآی تاآسی از دیگر یکی

 ...و انقالب جنگ، مهم ایرخداده از بسیاری بطن در حضور باوجود است منتشرشده خاطره کتاب نها آ از که افراد از برخی

 خاص زمانی محدوده بدون را رخداد یا نیستند، خود همزمان اسم یادآوری به قادر مثالا  ندارند؛ را رخدادها جزئیات یادآوری توانایی

 مثالا ( د؛ان بوده تأثیرگذاری آدم جنگ در چون اما هستند، شبهه و شک دچار نیز رویداد مکان درباره آورند،می  یاد به نیمه و نصفه

 به توانایی مصاحبه، از پیش که این بدون و راوی امروز شرایط گرفتن نظر در بدون )تیپ فرمانده حتی یا گردان یا گروهان فرمانده

 شود می متوجه سوم ام یدو جلسه برگزاری از پس گرمصاحبه  و کنیممی  دعوت مصاحبه به را او شود سنجیده او بیان و یادآوری

 با رخدادها بیان خاطره، کتاب جذابیت تمام شک بدون .نیست آسانی کار آن از آمدن بیرون و است فرورفته میقع گردابی در که

 با گرمصاحبه  درنتیجه .نیستند خود پیشین رخدادهای بازگویی و ذهنی بازسازی به قادر ذاتی دالیل به بسیاری اما است، جزئیات

 .دارد جذابیت مخاطب برای نه و است تاریخ حال کمک نه که شود می رو روبه بار کسالت های گویی کلی از تلّی

 نا به بردن پناه و مدیریتی های سلیقه برخی وجود شوند؛ انتخاب خبره کارشناسان یا و گرمصاحبه  توسط باید هاسوژه  هررویبه 

 نها آ که نیست معنی این به همیشه هستند؛ شاخصی آدمهای ...و علمی شغلی، سیاسی، دالیل به اکنون که پرطمطراق و بزرگ مهای

 .هستند خوبی هایسوژه 

 شمایی یادآوری چراکه بسنجیم راوی در را مصاحبه موضوع رخدادهای مطلوب   یادآوری توانایی سوژه، قطعی انتخاب از قبل باید

 هزار خانه «، » مگردمی بر ها شب «، » قراری بی»یکتاب ها در .کرد نخواهد درمان گرمصاحبه  از دردی مطالب، از کلی

 نمونه با ...و ).است گیالن هنری حوزه پایداری مطالعات و فرهنگ دفتر تولیدات از آثار این سه هر که( « بود دور ما از فرسنگ

 .راوی خاطرات تا است نویسنده توانایی جوالنگه بیشترکتاب ها  این چراکه هستیم؛ روبه رو اموفقاین ه سوژه انتخاب از هایی

 مفقوده لقهح پژوهش،

 در که آثاری از بسیاری است؛ نویسنده یک ای کتابخانه و اسنادی میدانی، های پژوهش مستند، کار یک اصلی های شاخصه از یکی

 و کند می زدن حرف به شروع که دارد وجود راوی یک یعنی کنند می دنبال را بعدی تک جریانی شوند می تألیف مقّدس دفاع حیطه

 ما نویسندگان راستیبه  .دهد می تحویل کتاب عنوانبه  و زند می را بالش و شاخ هم تدوینگر و کند می طضب را آن هم صوت ضبط

 شناسند؟ می را مقّدس دفاع معتبر منابع آیا اند؟کرده خود آثار دستمایه را پژوهش چقدر مقّدس دفاع حیطه در



می  مشخص رخداد یک دربارۀ راوی اشتباه عملیات، یک یا شهید یک مورد در پاورقی یک شدن اضافه با که است شده دیده بارها

 .شودمی  جلوگیری راوی اشتباه یا و خاطره تحریف از نویسی، پاورقی قالب در مختصر پژوهشی کار یک با اصل در .شود

 جنگ پایانی های سال در گیالن قدس لشکر ابوالفضل گردان فرمانده که جالئی )بهروز( محمد خاطرات « شمالی مجنون» کتاب در

 اشخاص از برهوتی در مخاطب که جایی تا اندشده ن پاورقی ...و شهدا اشخاص، عملیات، نظامی، واژگان از بسیاری بودند،

 :شود می گم ...و ناشناس

 مقدم، شهید معروف، ترکان ناصر شهید با که بود نیروهایی جز .بود تهرانی اصل در و الهیجان سپاه های بچه از برکتی شهید»

 نیروهای چون شدن، پخش مختلف شهرهای های-سپاه بین اینا .گیالن اومدن حائری آقای با اسام فجر های بچه و احمدی اوودد

 ( 49 : 1391 ینژاد، شعبان سحرخیز،( « .بودن کاربلدی و باتجربه

 توانستندمی  مستند منابع هم و راوی هم یکه درصورت .است نکرده معرفی را نها آ نویسنده که دارد وجود اسم پنج سطر سه این در

 سابقه از خوبیبه  راوی بودند؛ فومن درانقالب  شاخص های چهره از که حائری فومنی آقای ویژهبه  بیایند؛ مخاطب کمک به

 !شدند رد ایشان اسم از سیاسی اختاف دلیل به احتماالا  که است؛ باخبر ایشان

 «دی؟ می من به تو آهنی کاله آقا»کتاب در است؛ نشده لحاظ کتاب متن با سبمتنا پاورقی وسعت کتاب ها برخی در دیگر، سوی از

 بدون مبرده، نا ها آن از مناسبتی به خود خاطرات جریان در راوی که چمران دکترمصطفی و آرا جهان محمد مانند اشخاص برخی

 .اند کرده اشغال را کتاب صفحه یک حدود باشند، کرده ایفا نقشی خاطرات درروند کهاین 

 همه ها فانوس کتاب است همچنین .شدمی  خالصه سطر سه یا دو در باید معرفی این  380 379 )، و 285 : 1392 زاده، علی(

 .خردل گاز پاورقی در  خاموش

 حیطه در رایج ایبهآسی از یکی ها پاورقی در ونشان نام بی منابع از استفاده طرفی از  172) ، 171 : 1391 نعیمی، باقری،(

 وحی را آن گاهی و برده پناه یاب آسان منبع این به محابا بی ما نویسندگان اینترنت، رواج با اخیر دهۀ درند .است شفاهی ریختا

 و مخدوش اطالعات حاوی یا دارانه، جانب مستند، غیر منابع این است ممکن که کندمی ن خطور ذهنشان به حتی و دانندمی  منزل

 اطالعاتی جهان و ایران روز مسائل از بسیاری مورد در که پدیا ویکی عنوان با آزاد دانشنامۀ کی از گیری بهره .باشد نادرست

 تواندمی  فکری و سلیقه هر با هرکسی و است آزاد دانشنامه یک پدیاویکی  یکه ازآنجای .هاستآسیب این از یکی است، کرده ارائه

 آن از منبع ذکر بدون ها،پاورقی  برای نویسندگان از بسیاری اما شود،می ن محسوب مستندی منبع بیفزاید، آن به را خود اطالعات

 این در .نیست اعتبار و استناد قابل که شودمی  استفاده اینترنتی وجوهای جست در مختلفی منابع از براین عالوه .کنندمی  استفاده

 در که معتبری پژوهشی یکتاب ها و هافرهنگ  فها، المعار دائره هها، دانشنام به هاپاورقی  برای نویسندگان بجاست زمینه

 به دسترسی عدم پراکنده منابع از استفاده دالیل از یکی که کرد اذعان باید البته .نمایند رجوع اند،شده  تألیف مختلف موضوعات

 .شود پرداخته آن به باید که است ضرورتی گیالن مقّدس دفاع دانشنامه تألیف رواین از است، معتبر و مستند منابع

 اطالعات و ها داده واگذاری در خست

 داشته و مدارک اسناد، ارائه به حاضر طبیعی جریان یک در مقّدس دفاع جریان با مرتبط های سازمان و نهادها ها،دستگاه  متأسفانه

 دلیل به براین وهعال .است سومی جهان نوع از و ارتجاعی کامالا  برخوردها موارد برخی در حتی نیستند؛ نویسندگان به خود های

 اطالعات بودند، فرهنگی پیمانکاری دنبال به که سودجو مواقعی در و ناکارآمد افرادی گماردن و هاداشته  این اهمیت به توجه عدم

 یک نامۀ-معرفی با وقتی مثال برای .است شده ثبت و گردآوری غیراستاندارد صورت به ...و جانبازان اسرا، شهدا، به مربوط

 ای، کلیشه جدول کب یقال در بدهند؛ اطالعات شهید یک مورد در تا شود می مراجعه گیالن ایثارگران امور و شهید بنیاد به دستگاه

 همراه نیز آرشیوی عکس چند با گاهی که شودمی  ارائه شهادت تاریخ و شهادت محل شهادت، به منجر عملیات تولد، محل پدر، نام

داده  این از برخی سو دیگر از .آیدمی  دست به هم شهدا این مزار سر   های نوشته از اهیگ اطالعات این همۀ که است جالب .است

 .اند تنشده ثب درستی به ها

 به عراق ههای اردوگا در اسارت دوران در که رزمندگانی از برخی که ایم شده متوجه مختلف افراد با مصاحبه طی در مثال برای

 بر .است تشده ثب اسارت به منجر عملیات تاریخ همان ایثارگران، امور و شهید بنیاد در انشهادتش زمان همچنان اند؛ رسیده شهادت

 قویدل محمدرضا 9« رمادی» اردوگاه اسرای از برخی خاطرات و  71 : 1393) ادهمی،(  سنگ یک برای هایی نامه کتاب اساس

 1366 /4 / 21 را قویدل شهادت تاریخ ،گیالن ایثارگران امور و شهید بنیاد یکه درحال است؛ رسیده شهادت به یادشده اردوگاه در

 !کند می اعام دشمن تک در و



 :گوید می 9 رمادی اردوگاه از خاطراتش از بخشی در غیاثوند شمسینی هللا شمس

 صدام بر مرگ !برصدام مرگ» :زدمی  داد .دادن شعار به کرد شروع خرابش حال آن با غمگین محمدجعفر ها، درگیری آن بین

 ماتشان که ها عراقي .کرده کار چه غمگین دانستیممه می ه .بگوید چیزی توانستمی ن چکس هی .شدند ساکت همه لحظه یک !«

 همان که زدند را او چنان او، طرفبه  رفتند همه بعد .کشیدند بقیه از دست و غمگین طرفبه  برگرداندند را سرهاشان بود، برده

 امور و شهید بنیاد که درحالی  128 : 1393) احمدپور،( .کردند دفن اردوگاه پشت و بردند را اش جنازه هم بعد .شد شهید لحظه

 تقی از مشابهی روایت و شمسینی هللا شمس روایت اما است، کرده ثبت 2 یکربال عملیات در را غمگین شهادت محل ایثارگران

 اسارت حین و 9 رمادی اردوگاه در او شهادت کندمی  ثابت  75 : 1392 )یحیایی،( « شب روی زدن قدم» کتاب در نپور حسی

 .است بوده

 لزوم که آیدمی  چشم به کراتبه  مرتبط نهادهای و هادستگاه  دیگر و ایثارگران امور و شهید بنیاد آرشیو در اشتباهات دستاین از

 کنگره مقدس، دفاع شهای ارز نشر و ثارآ حفظ بنیاد ارتش، پاسداران، سپاه در براین عالوه .دهدمی  نشان را نها آ به بازنگری

 عصر اوج در و ندارد وجود نویسندگان و پژوهشگران به پاسخگویی برای جایگاهی هیچ ...و شهید هزار هشت و سرداران

 دستی دم اطالعات دریافت برای ما پژوهشگران است، دریافت قابل دنیا سراسر از راحتیبه  ...و علمی های داده که الکترونیک

 دسترسی برای اینترنتی های درگاه در اطالعات این بارگذاری !باشند داشته حضوری مراجعه شهید بنیاد به بار چند باید شهید یک

 .است ضروری بسیار پژوهشگران آسان

 اسناد نبودن دسترس در

 اسناد از بسیاری دلیل مینه به نیست؛ محرز چندان مسئوالن برای ویژهبه  تاریخ رمزگشایی در سند اهمیت ما کشور در متأسفانه

 در ...و جنگل نهضت )داشتند ای کننده تعیین نقش آن در تهران فتح با ها ینگیال که( مشروطه ازجمله معاصر تاریخ به مربوط

 کم دست امروز تا و شودمی  داری نگه روسیه و آذربایجان جمهوری در ازجمله کشورها برخی اسنادی مراکز و ها کتابخانه

 ییکتاب ها تعداد مثال برای نیست، مستثنی قاعده این از نیز اسالمی انقالب به مربوط اسناد .است نشده تهیه نها آ این از رونوشتی

 سند مثابهبه  که خوبی یکتاب ها ازجمله .رسدمی ن هم یکدست انگشتان تعداد به است منتشرشده گیالن در زمینه این در که

 18 تاریخ تا شهایش گزار و اخبار رخدادها، متأسفانه که است گیالن استان در « ساواک ناداس روایت به انقالب اسالمی» منتشرشده

 گیری اوج آن از تر مهم و گیالن در انقالب شهدای به مربوط حوادث اتفاقبه  قریب یکه درحال است، منتشرشده 1357 آبان

اسالمی  انقالب حوادث از روزشماری جاماندهبه  اسناد به هتوج با اگر .است یداده رو تاریخ بعدازاین استان در انقالب رخدادهای

 .کنند کمک راویان به رخدادها دقیق زمان یادآوری در آن کمک به توانستندمی  شفاهی تاریخ نویسندگان شد،می  منتشر گیالن در

 در « دی می من به تو آهنی کاله آقا» کتاب در « شهیدانی هدایتی غالمرضا» مثال برای

 بودند داده دستور کرد، متغییر ه کارخانه فضای 57 آذرماه اواخر :گویدمی  توشیبا کارخانه و رشت در یها راهپیمای زآغا مورد

 های سوله در انبار، رئیس « پسیان» .نکنند تظاهرات و نشوند متحد باهم کارگرها تا بمانند خودشان بخش در فقط بخش هر پرسنل

 رفتم انبار سوله در طرفبه  شدم، عصبانی خیلی روز یک .ندارد را انبار از رفتن بیرون قح هیچکس گفت همه به و بست را انبار

 دیگر های قسمت از کارگرها رفتم، بیرون و کردم باز را درها « !باشیم؟ زندانی انبار توی باید چرا بیرون، بریم بیاید:» زدم داد و

 همهمه ها بچه بین بودند، ایستاده کارخانه در بیرون شخصی لباس مورهایمأ شدیم، جمع توشیبا در جلو باهم همه و آمدند بیرون هم

 ( 193 : 1392 زاده، علی(« !...ساواکی ...ساواکی» :گفتندمی  شد،

 که خبرهایی و مدارک و اسناد اساس بر چون است نداده رخ آذرماه در کنندمی  تعریف هدایتی آقای که را اتفاقی این شک بدون

 و بردندمی  سر به اعتصاب در 1357 سال مهر اول نیمۀ در توشیبا، کارخانۀ کارگران اندکرده  درج ریسراس های روزنامه

 یک که رخداد این پس .برگرداند سرکار به را نها آ نتوانست هم اجتماعی تأمین مدیرکل معاون ازجمله استانی مسئوالن حضور

 .است خداده ر 57 سال مهر اوایل یا تابستان اواخر در احتماالا  آید می حساببه  ساده اعتراض

 شایعه ماجرای ایشان پردازد،می  سینما و تلویزیون تئاتر بازیگر « نصر انوش» خاطرات به که نیز « چارلی خداحافظ» کتاب در

 های روزنامه که درحالی(  231 : 1393 مهر، سلحشوری( داندمی  1357 سال ماه بهمن اواسط را رشت آب شدن مسموم

 با خاطرات این ضبط و ثبت هررویبه  .دانندمی  سال همان یماه د اواخر به مربوط را شایعه این آیندگان ازجمله سراسری



 اصول از انحراف آن پیامد که آوردمی  وجود به را شبهاتی و شودمی  مردم در پریشی تاریخ سبب نها آ انتشار و گسترده حجم

 اسناد اساس بر شفاهی تاریخ محقق باید که است آزمایی راستی است شفاهی تاریخ استحکام و استناد سبب آنچه .است شفاهی تاریخ

 .کند می عوض را تاریخ سند یک گاهی .گمارد همت آن بر مدارک و

 شفاهی تاریخ در دولتی تفکر

 هادستگاه  آنجاکهاز .گیردمی  صورت نها سازما و هادستگاه  سفارش به کشور در شفاهی تاریخ زمینه در تولیدشده آثار عمده بخش

 سوی از مصاحبه هنگام در شفاهی اریخآی تهجنبه  از برخی کنند،می  حرکت دولت ههای خواست و ایدئولوژی راستای در

 ایدئولوژی دولتی هر معموالا  :نویسدمی  احسینیمی قاس سید .شودمی ن ه پرداخت آن به تدوین در یا و شودمی ن مطرح گرمصاحبه 

 آن زیادی حد تا شودمی  تولید آن هزینه با یا دولت این نظر زیر که«  دانشی» و « فرهنگی محصوالت» در و دارد را خود خاص

 دارد را خود خاص قرائت «شیعه»و «مالاس» از که است قدرتی ایران، اسالمی جمهوری دولت ...دارد مستقیم حضور ایدئولوژی

 که دهدمی  نشان « اسالمی انقالب ادبیات دفتر» محصوالت به نگاهی مثالا  « اوست در که تراود همان کوزه از» که است بدیهی و

 و فکری اختاف این .دارند هاروارد دانشگاه در ایران شفاهی تاریخ گروه مثالا  با متضاد کامالا  قرائتی دفتر این اصلی گردانندگان

 تاریخ در مسائل و مباحث از بسیاری ...ستا داده نشان را خود شفاهی اریخآی تسؤاله در ملموس و عینی کامالا  طوربه  مشربی

 .بپرسد را نها آ شفاهی مورخ تا شوندمی ن تلقی پرسش و سؤال اساساا  ایران شفاهی

می ن مقّدس دفاع لهای سا رزمندگان جنسی و عاطفی مسائل از ردپایی هیچ ایران داخلی مراکز در تولیدشده شفاهی تاریخ در مثالا 

این  .بپرسیم او از را شوهرش شهادت از بعد شهید زن یک عاطفی مشکالت و معضات که دهیممی ن جازها خود به هرگز مثالا  بینیم،

 پافشاری لها سؤا براین بخواهد کسی اگر و روندمی  شمار به ایران در جنگ و انقالب شفاهی تاریخ تابوهای و « خها سر خط» ها

 ( 186 و 185 : 1394 یاحسینی،( .گرفت دخواه قرار امنیتی احیاناا  یا اخالقی تهمت معرض در کند،

 مسائل برخی به پرداختن دارد وجود مردم از بسیاری در که خاصی ح جب و اجتماعی و دینی فرهنگ نوع دلیل به شاید البته

می ن یداپ ربط غیردولتی و دولتی تفکر به چندان امر این و نباشد مقدور ویسندگاناین بر نه و راویان برای نه ...و جنسی عاطفی،

 تا زندمی  زندگی عادی جریانات از بسیاری حذف به دست مخاطب شعور گرفتن کم دست با که دارد وجود مخربی تفکر اما کند؛

 کامالا  را جانباز یا شهید یک که جایی

 هادستگاه  از برخی .اید نبوده روبه رو آن با خارج جهان   در هرگز که شوید می مواجه قدیسی با متن در شما و کندمی  نیافتنی دست

 از یکی .دارند ا با نیز است بوده طرفه یک و پنهانی عشق یک تنها شاید که شهید بسیجی یا سرباز یک عاشقانۀ جریان ثبت از حتی

 و افراد کردن پاستوریزه و خاطرات از بخشی کردن پنهان مقّدس دفاع و انقالب شفاهی تاریخ ویژهبه  شفاهی اریخآی ته آفت

 هیبه  که زنیممی  سازی قدیس به دست خودآگاه و ناخودآگاه افراد، بعضی توصیف در که جایی تا است؛ دوران آن های شخصیت

  دانندمی  خود رسالت را کاری پنهان این برخی، متأسفانه .نیستند باورپذیر چوجه

 ها سوژه حذف

 روبه رو مفقوده حلقه یک با همواره دالیلی به ما .ستها سوژه به حذفی نگاهی مقّدس دفاع و انقالب شفاهی اریخآی ته آفت دیگر از

 پوشیده هم برکسی و زد سر آنان از که هایی خیانت دلیل به داشتند؛ نقش انقالب پیروزی در که خلق مجاهدین اعضای مثالا  هستیم،

 کشور در اکنون که گروه این پیشین اعضای دیگر طرف از نیستیم؛ خاطراتشان شنیدن و آنان با مصاحبه به مجاز اکنون نیست؛

 که همچنان گذارد، می باقی محاق در را رخدادها از بخشی همواره مالحظات دستاین از ندارند، مصاحبه جرئت کنند می زندگی

 کشته مقابل جبهه در که کسانی های خانواده رسیدند؛ شهادت به که پاسدارانی از غیر 1 انزلی 1358 مهر 23 رخداد جریان در

 در درگذشته که را افرادی شودمی  موجب نیز سیاسی های گیری جبهه از برخی همچنین .نیستند مصاحبه به حاضر اکنون شدند؛

 جریان فعاالن سراغ عاقلی مدیر هیچ حاضر حال در که چنان کنیم؛ حذف سوژه دایره از اند،داشته  نقش معاصر تاریخ از هایی بره

 عملکرد تاریخ، منظر از که درحالی .کند ضبط را مقدسشان فاعد دوران خاطرات تا رودمی ن 1388 سال در سبز

 با سپس .شد تبدیل شهر در آشوب به نفر، یک شدن کشته و شیالت مأموران تیراندازی از پس شیالت با آزاد ماهیگیران درگیری . 1

 مردم از ای عده و شهید انپاسدار از نفر شش و سقوط شهربانی و سپاه ساختمان مردم، تحریک و شهر در انقالبضد شدن جمع

 .شدند کشته متخاصمان و شهر

 .باشد مصاحبه عدم و مصاحبه ماک نباید سوژه یک حاضر حال سیاسی



 برخی است ممکن که خطراتی دلیل به است، شده مصاحبه نها آ با مقّدس دفاع و انقالب درزمینۀ که کسانی از بسیاری سو دیگر از

 و ها گروه دیگر و خلق مجاهدین با برخورد به مربوط رخدادهای بازگویی به حاضر کند، یجادا هشان خانواد و خود برای خاطرات

 .شود می رخدادها از برخی ماندن پوشیده سبب این و نیستند بودند مبارزه در انقالب جریان با که هایی سازمان

 ناکارآمد گران مصاحبه ها، مصاحبه ناکارآمدی

 و رودمی  پیش راوی از جلوتر حتی و قدمبه  قدم فعال گرمصاحبه  شفاهی تاریخ در .است شفاهی تاریخ اساس و پایه مصاحبه

 .دارد سؤال و برنامه و طرح تاریخی مطالعات و مصاحبه از پیش های پژوهش به توجه با رخدادها از بسیاری برای

 شفاهی تاریخ توان نمی بنابراین گیرد،ی م انجام مشخصی چهارچوب در که است سویه چند حتی یا دوسویه فرایندی شفاهی تاریخ»

 .کندمی  منعکس را آن های پاسخ و شده پرسیده سؤاالت ساختار که است مدرکی بلکه کرد، تلقی راوی دانش از برگرفته بیانات را

 وضعیت از انآیندگ درک به تا است برخوردار ممتازی اهمیت از مصاحبه، پردازش و تولید مراحل تمام کردن مستند دلیل، همین به

 18) : 1392 مهاجر،( «. کند کمک ارتباط این انجام

 گرمصاحبه  .کند تسهیل خود های پرسش با را یها درون خروج باید که است گرمصاحبه  این و شده درونی راوی ذهن در خاطره

 عالوه .آورد یاد به گوناگون یایزوا با را ههایش ناگفت و شود تحریک شوندهمصاحبه  ذهن تا کند بررسی و تحلیل و بدهد نظر باید

 به را ...و مکانی زمانی، اشتباهات برخی تا باشد آگاه آن زوایای از و بشناسد را تاریخی مهم رخدادهای باید گرمصاحبه  براین

 :کنید توجه « نامدار مظفر دکتر» خاطرات 2« کمپرسی» کتاب از بخشی به .کند هدایت درستیبه  را او و گوشزد راوی

 های درگیری زمان همین در .بودیم گروهکها مسائل درگیر سپاه و جهاد عضو های بچه سایر همراه به 1359 سال اول نیمه تا»

 را فجایعی منطقه آن در چمران شهید که این و رسد می آنجا پاسداران مظلومیت و پاوه یهای درگیر خبر وقتی .آیدمی  پیش کردستان

 از گروهی با ما کردستان، بروند کمک برای تا شدند جمع داوطلبان از گروهی .آوردمی  درد به را ایرانی هر دل که کرد ترسیم

 ( 53 : 1391 رنجبر،( « ...آمد پیش جنگ که این تا پاوه برویم که گذاشتیم را بنا و شدیم جمع بیجار خشک و رشت جوانان

 به .کندمی  خالصه کلی سطر چند در را راوی زندگی های سال ترینمهم از سال یک رخدادها به تسلط عدم با گرمصاحبه  متأسفانه

 به 1359 سال تابستان روز آخرین در عراق با جنگ و دهدمی  رخ 1358 سال تابستان در پاوه های یردرگی تاریخ گواهی

 جنگ و پاوه ماجرای بین فاصلۀ و سپرده فراموشی به را ماجرا زوایای زمان، گذشت دلیل به راوی و شود می آغاز رسمی صورت

 .است بوده ایده یک حد در کردستان به رفتن برای راوی تصمیم که شود می مشخص ازاینجا است، کرده فرض هفته چند احتماالا  را

 در براین عالوه .شد نمی خالصه سطر چند در سال یک بود، باخبر پاوه ماجرای دقیق زمان از گرمصاحبه  مصاحبه، این در اگر

 کم دست نشستمی  راوی مقابل در فعالی گرمصاحبه  اگر چراکه .آید می چشم به گرمصاحبه  بودن منفعلامالا ک باال فهای پاراگرا

 :پرسیدمی  راوی از سماجت با را زیر های سؤال باید

 شدید؟ می مقابله به وادار که کردندمی  هایی فعالیت چه ها گروهک 1-

 بروید؟ کردستان به که شدید جمع کجا داوطلبان از گروهی با شما 2-

 شناختید؟ می را نها آ از نفر چند

 نشدید؟ اعزام پاوه به هرگز چرا 3-

 حرکت پاوه سمت به باید ساعت وچهار بیست ظرف که بودند داده دستور نها آ به که را ظامیای ننیروه و ارتش به امام پیام آیا 4-

 گذاشت؟ انقالبی نیروهای بین در تأثیری چه پیام این دداری یاد به اگر دارید؟ یاد به کنند ختم را غائله این و کنند

 .کرد مطرح دیگری های سؤال شود می منوال همین به البته و

 بارها و بارها اشتباهات دستاین از .دادمی ن رخ نوشته این در اشتباهی چنین مطمئناا  کرد،می  پاورقی را پاوه ماجرای نویسنده اگر

 اشتباهبه  خمینی امام وفات سال « بود دور ما از فرسنگ هزار خانه» کتاب در ازجمله است هخداد ر شفاهی تاریخ یکتاب ها در

 .دارد مصاحبه موضوع به نویسنده و گرمصاحبه  تسلط عدم از حکایت اشتباهات اینهمه    که شودمی  درج 1367 سال



 تا است فراوانی مشکالت دچار مصاحبه زنظرا نیز دارد اختصاص فرجود )سعید( علی شفاهی خاطرات به که « ستون هفت» کتاب

 مثال برای .اندداشته ن اطالعی شفاهی تاریخ در مصاحبه ابتدایی اصول از حتی اثر این گرانمصاحبه  کرد ادعا توانمی  که جایی

مصاحبه  ،رود می خمینی امام دیدار به خصوصی تبه صور غفاری هادی با آشنایی واسطهبه  هسالگی یازد ده سن در راوی وقتی

 ها ده و فرمودند؟ چه شما به امام یا گفتید؟ چه امام به کردید؟ دیدار کجا در امام با بپرسند که دهندمی ن زحمت خودشان به حتی گران

 (30 : 1393 ، عباسی .رک( .شود روشن مخاطب برای قضیه تاکمی پرسش، یک از دریغ اما شد؛ می پرسیده باید که دیگر سؤال

 رگزهم ه تدوینگر پیداکرده، تنزل ژورنالیستی ناشیانه و دستی دم مصاحبه یک حد تا مصاحبه کتاب این فحاتص از بسیاری در

 .است شده گذاشته زیرپا شفاهی تاریخ نگارش ساده اصول از برخی براین عالوه .کند پ ر را شها پرس خالی جای است نکرده تالش

 گیالن مقّدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ بنیاد سوی از که )آلیانی سعید یدشه خاطرات و سیره واکاوی( معرفت الفبای کتاب در

 را خاطرمان اگر که جایی تا شویم؛ می مواجه«  دردنخوربه » و ناکارآمد کتابی با تدوین در هم و مصاحبه در هم است منتشرشده

 تولید مشکالت از یکی( 1393 :اقدامی سفرگر، .رک( .نیستیم هم ای صفحه سه دو کفصل ی خواندن به قادر راحتی به بخواهیم

 یشانکتاب ها از که نچنان آ است؛ نفر دو به کتاب یک سپردن گیالن مقّدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ بنیاد در شفاهی تاریخ

 می انجام را ودشانخ کار هرکدام ها پروژه بیشتر در که هستند متفاوت شخص دو کتاب ها بیشتر نویسنده و گر مصاحبه آیدمی  بر

 باید که دارند زارتر حالی ها مصاحبه بةقین اما نیست، اشکال بی آثار این نگارش اگرچه .ندارند را الزم همپوشانی متأسفانه و دهند

 .بشود حالشان به فکری

 گیالن در شفاهی تاریخ کارآمد نویسندگان کمبود

 است، گنج یک جنگ، این بگویم خواهممی » :فرمایند می هنری حوزه ومتمقا ادبیات دفتر مسئولین با دیدار در رهبری معظم مقام

 ...«کنیم استخراج بتوانیم که هنرماست این نه؟ امی جکنی استخرا را گنج این توانست خواهیم آیا

 راه از یکی و داشتند تأکید نگاری خاطره ازجمله ادبی آثار خلق و داستان و رمان بر متعدد های سخنرانی در ایشان براین عالوه

 مونهاین بر .دانستند هنری فرهنگی، تولیدات راه از را، آن صدور و مقّدس دفاع ایران، اسالمی انقالب شهای ارز شدن جهانی های

 .اندکرده یاد استاندال اثر « سیاه و س رخ» و تولستوی اثر « صلح و جنگ» شلوخوف، اثر « آرام د ن» یکتاب ها از

 سفارشی با را خود کار که اند هرفت کسانی سراغ بیشتر متأسفانه و اندشده  کاربه  دست فرهنگی لیانمتو از شماری بیناین در

 تا اند هرفت بلکه نیستند نویسنده که روند می کار این سراغ نویسندگانی که است آن میان این در بار فتأس نکته .اندکرده  آغاز نویسی

 شده  سبب مسئله همین و شوند شناخته نویسنده عنوانبه  تا اند هرفت دیگر تعبار به یا و شوند نویسنده

 دچار کنندمی  چاپ کتابی وقتی که مراکزی .شود تولید فایده بی و محتوا بی مخاطب، بی بیمار، ادبیاتی دولتی مراکز در تا است

 قدری به آثار این .بخورد خاک و بماند انبار در بگذارند کهاین  یا و کنند توزیع رایگان را کتاب ها باید یا لذا شوند؛می  انبار بحران

 نان غم دیگر یعبارت به و اقتصادی مسائل معموالا  که نها آ نگارش از دفبه کتا خواندن هنگام به که شوند می نگاشته محتوا بی

 نگاه صوری، های نوآوری به نویسندگان توجه عدم دلیل   همین به  41 378)  یاحسینی،( .« است مشهود کامالا  است

 عمیق مپردازش عد نویسندگان، بودن های غیرحرف تجربگی، کم آن، به مرتبط مسائل و جنگ مقوله به محدود و بدارانه جان

 نیاز،بی ( .است حشده مطر مقّدس دفاع ادبیات مورد در که هستند انتقاداتی همه ...و افراد شخصیتی تحول و روانی های پیچیدگی

 ( 221 : 1382 نجفی،( و  1382:19)

 در تدوین و مصاحبه برای مرتبط غیر افراد از ...و اکارآمدن ایه شآموز کادرسازی، عدم دلیل به ها سازمان از بسیاری گیالن در

 .ندارد وجود شفاهی اریخت آی حرفه نویسنده یکدست، انگشتان تعداد به گیالن در حاضر یکهدرحال کنند؛می  استفاده شفاهی تاریخ

 با وخطا نآزمو مرحله در خبره، افراد به دسترسی عدم همین دلیل به است کرده منتشر آثار حفظ بنیاد که را ییکتاب ها از بسیاری

 پرونده کتاب یک تألیف با اغلب و اند نیامده بیرون سربلند آزمون این از کدام چهی متأسفانه که است تولیدشده مرتبط غیر نویسندگان

 .است بکر هاییسوژه  سوزاندن گاهی نیز خاص نفر دو یکی به مصاحبه سپردن که چنانهم .است هشده بست زمینه این در شان

 .کنند پیدا خاطرخواهی تا رسد نمی فروشگاهی به پایشان هرگز و ندارند فروشگاهی زیست کتاب ها این از بسیاری براین عالوه

 را کتاب ها این هم درصدی هپنجا تخفیف با نیستند حاضر حتی استان مرکز در یخصصت آیه فروشی ابکت از کدام چهی مثال برای

 دست این که دهد می برخوردنشان این .بماند باقی مدتی شان فروشی کتاب قفسه در الاقل نه که ویترین در تا کنند قبول امانت به

 .ندارد امروز نسل روی بر چندانی تأثیر ،کتاب ها



 تحریف و فراموشی خطر

 فراموشی» :فرماید می 1392 د اسفن 26 در مقّدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ بنیاد مسئولین با دیدار در رهبری معظم مقام

 اندرکاران دست و فرزانگان و نخبگان و دارد قرار تاریخی بزرگ حادثۀ هر کمین در که است بزرگی خطر و آسیب دو تحریف و

 « .بشود تحریف و فراموشی دستخوش حماسه این ندهند اجازه فرهنگ، گنجینه و ذخیره این دقیق شناساندن با مقدس، دفاع عرصه

 به ها روایت در هایی فاختال شکبی  بدهیم راوی زمان مه از نفر چند دست به را آن مقّدس دفاع یکتاب ها انتشار از بعد اگر

 مهم حادثۀ دو از که این به توجه با .است تحریف درنتیجه و فراموشی همین ماحصل ها تفاوت و ها اختالف این که آید می چشم

 صورت بیشتری سرعت با باید خاطرات این ضبط و ثبت گذرد،می  دهه سه از بیش جنگ، و انقالب یعنی ایران معاصر تاریخ

 بود؛ نخواهیم مه همم رخداد دو این درگیر جامعه از درصد پنج ثبت به قادر حتی آینده سال ده تا کار حجم این با و بگیرد

 بیشتر و بیشتر ما هایداده  و اطالعات پذیری خدشه اند؛داشته  نقش واقعه دو این در که افرادی شدن پیر و زمان باگذشت طرفی از

 لهای اس طول در کنند بیان را رخداد دو این حوادث از بخشی ما برای توانستندمی  که کسانی از برخی براین عالوه .شد خواهد

 .اندرده ب خاک به را بسیاری های هناگفت و اند هرفت دنیا از گذشته

 بآسی ازجمله .است آینده های سلاین بر ها مصاحبه درست داری نگه و آرشیو تحریف، و فراموشی از جلوگیری های راه از یکی

 ضرورت عرصه، این نویسندگان حتی نه و مسئوالن نه متأسفانه .است مناسب آرشیو عدم گیالن و ایران در شفاهی خاطرات ایه

 از خبری یا است منتشرشده اخیر دهۀ یک از کمتر در که آثاری اتفاقبه  قریب و اند نکرده درک را شفاهی خاطرات دقیق آرشیو

 ضبط و ثبت برای استان در تخصصی مرکز هیچ براین عالوه .است نابودشده آن از بخشی یا نیست، نها آ تصویری یا صوتی آرشیو

 جست یا و نویسندگان دست در سنتی صورت به است مانده باقی توگوها گف این از برخی تاکنون اگر و ندارد وجود توگوها گف این

 جریان در ضروری های اقدام از مرتبط، های دستگاه در آرشیو ای-حرفه سیستم ایجاد .است رهاشده ای اداره در هوگریخته

 .است شفاهی اریخت در استانداردسازی

 اهمگونن ایه ویراستاری

 چالش گرایی سلیقه ویراستاری، گسترش باوجود بیاید؛ نظر به آراسته تا پوشانیممی  کالم برتن که است لباسی اصل در ویراستاری

 انتشار از قبل شوند می منتشر گیالن در شفاهی تاریخ حوزه در که آثاری بیشتر خوشبختانه .است ویرایش راه سر بر بزرگی

 در هایی ناهمگونی و نیستند پرتعداد چندان ما استان در دانگ شش ویراستاران که آنجاست درد اما کنند، می تجربه را ویراستار

 منویسی سره و جدانویسی در قاعدگی بی ویرایشی، عالئم جاگذاری مثل صوری ویرایش در ازجمله مختلف یکتاب ها ویراستاری

 .است گیالن هنری هحوز سوی از منتشرشده آثار در دوگانه برخورد همسانی، عدم این ازجمله .شود حالاص باید که دارد وجود

 و 1394 های سال در منتشرشده آثار اما است، شده نگارش میانجی  «ی» با 1393 سال پایان تا منتشرشده آثار تمام مثال برای

 لحاظ همزه میانجی، «ی» جایبه  و شگرفته پی در را سنتی گارشن شیوه مهر سوره سوی از منتشرشده آثار سایر با همگام 1395

 در شفاهی تاریخ مشکالت از بسیاری تواندمی  که است محتوایی ویراست دارد؛ اهمیت صوری ویرایش از بیش آنچه اما شود؛ می

 .کند حل را استان

 بداند را کار وخم مچ و باشد آشنا شفاهی تاریخ ولاص و قواعد بر که کارشناسی حتی محتوایی ویراستار کمبود بر عالوه متأسفانه

 شایسته همچنین .شود حل تر سریع هرچه جوان نسل باتربیت باید مسئله این .اندشده ن گرفته کار به هادستگاه  اتفاقبه  قریب در نیز

 .شویم روبرو گوناگون های سلیقه و چندگانگی با کمتر تا کنیم پیروی انزب فرهنگستان شیوه از نگارش آیین زمینه در است

 نامناسب چاپ و گرافیک طراحی،

 بندی بسته با را محصول بهترین اگر .است برخوردار خاصی اهمیت از محصوالت زیباسازی و بندی بسته امروز دنیای در

 اما است، فرهنگی محصول یک اگرچه کتاب .بود اهدنخو درخور چندان آن از عمومی اقبال شکبی  کنیم عرضه نامناسب

 .کنیم فکر محصول این ظاهری زیبایی به دارد امکان که جایی تا باید مخاطب جذب برای و آیدمی  حساببه  هم تجاری محصول

 آرایی،-صفحه در که است آثار این نامناسب ظاهر شود،می  دیده گیالن در مقّدس دفاع به مربوط آثار در که اییبه آسی از یکی

به  گام چند بودن، بروز و مخاطبان سلیقه شناخت امروز قوبرق پرزر دنیای در .هستند مشکالتی دچار چاپ نوع و جلد طراحی

 .است پیش

 گیری نتیجه



 آثار این نویسندگان سوی از اساسی اصل یک عنوانبه  باید آن تاریخی اهمیت و است گذشته رخدادهای نگاری مستند شفاهی تاریخ

به رو نیست اریخت آیرخداده از برگی مثابهبه  که ادبی متن یک با بکشد، چالش به را اساسی اصل این نویسنده اگر .شود پذیرفته

 گاهی است، ادبیات و تاریخ قطب دو میان در نوظهور پدیده یک شفاهی تاریخ ازآنجاکه .ندارد استناد قابلیت که شویممی  رو

 شدن لتبدی چون هاییآسیب است؛ عرصه این هایآسیب از همگی که شوندمی  هایی شلغز دچار لیمتو هایدستگاه  و گران-پژوهش

 نبودن دسترس در نامعتبر، منابع از استفاده و مناسب پژوهش عدم ها،سوژه  کارشناسی غیر انتخاب ادبی، متن به شفاهی خاطرات

 کمبود ها،سوژه  بدارانه جان حذف دولتی، تفکر و حصارطلبیان اطالعات، واگذاری از نهادها و ادارات خست و خودداری و اسناد

 و راویان سن رفتن باال دلیل به وقایع تحریف و فراموشی خطر های، غیرحرف نویسندگان از استفاده و کارآمد نویسندگان

 .دهد سوق راههبی  به و سازد خارج خود اصلی مسیر از را ادبی تاریخی گونهاین  تواندمی  کتاب ها ناهمگون ویراستاری

 سرعت با و دهند خرج به را مراقبت حداکثر خبره کارشناسان کمک به باید دهنده شسفار هایدستگاه  که آیدمی  نظر به رواین از

 باگذشت زیرا کنند؛ جلوگیری تاریخی ارزشمند منابع این شدن خارج دسترس از جنگ، شفاهی خاطرات ضبط و ثبت به بخشیدن

 بر رخدادها تحریف و فراموشی شائبه و هاند رسید پیری سن به جنگ در حاضر افراد از بسیاری مهم، رخداد این از سال سی حدود

 و گیری خاطره روند به بخشی سرعت برای نویسنده جوان نسل تربیت .کندمی  تهدید را خاطراتشان اصالت زمان، گذشت اثر

 .کاهدمی  ممکن حد تا آسیب این از دیگر درزمانی آن انتشار و آن ستدر آرشیو و خاطرات حداکثری ضبط به دادن اهمیت

 نظر زیر اثر، تولید کوران در نسل این شدن آبدیده و بلندمدت فرایند یک طی نویسندگی جوان استعدادهای پرورش میان این در

 گرفتن نظر در بدون پرورش، این هالبت شود؛می  منجر استان در شفاهی خاطرات ضبط و ثبت مطلوب پیشبرد به خبره کارشناسان

 .بود نخواهد ممکن رشته این نویسندگان معیشتی وضعیت

 هاسوژه  است بهتر بگیرد، صورت راوی شرایط گرفتن نظر در بدون است ممکن هادستگاه  مدیران سوی از سوژه تعیین ازآنجاکه

 بیهوده را سرمایه و وقت تا شوند انتخاب مدیران ورتمش با کارکشته نویسندگان یا آگاه کارشناسان توسط خاصی دقت و باظرافت

 .ندهیم هدر

 و جنگ به مربوط های-داده و مدارک اسناد، ندهی سازما و ها هپژوهشکد هاندازی را با عتر سری هرچه است ضروری همچنین

 با ویژهبه  مقّدس دفاع هدانشنام تألیف راستا همین در .کنیم تر نآسا را هاداده  این به دسترسی نها، آ کگذاری اشترا و انتشار

 روزرسانیبه  براین عالوه .کندمی  دور مقّدس دفاع دسازی مستن جریان از را معتبر غیر و پراکنده منابع استانی، کارکردهای

می  رمنج نویسندگان و هادستگاه  بین هاداده  درست گردش به مرتبط، هایدستگاه  ایداده  اشتباهات اصاح و هاداده  و اطالعات

 .شود

 شفاهی تاریخ آثار تولید درروند است بهتر نیست، حیات ادامه به قادر نهادها و هادستگاه  گذاری هسرمای بدون جنگ شفاهی تاریخ

 برخی حذف از پرهیز با ویژهبه  .بکاهند تاریخی جریان براین دولتی فکرت آیه تآف از آگاهانه نظارت و نسپاری برو با هادستگاه 

 توجه با است مدیران برخی مطامع که چیزی آن نه رخداد، واقعیت ارائه و قدیس از دوری و لوحانه هساد سانسورهای ای و هاسوژه 

 .کنند کمک ادبی تاریخی سبک این گسترش به جنگ دهای رخدا ذاتی های-جذابیت به

 برای نهایی محصول زیباسازی است، مقوله این با درگیر های فطی همه مشترک غهدغد شفاهی خاطرات مخاطب جذب ازآنجاکه

 مدرن گرافیک و جلد طراحی آرایی،صفحه  مناسب، ویراستاری راستا همین در .است برخوردار های ویژ اهمیت از مخاطب جذب

 .تاس تأثیرگذار مخاطب جذب در )شرینگ( بندی هبست و چاپ درنهایت و ها هکلیش دورازبه 
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