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  چكيده
 علوم هاي رشته از بسياري در كيفي تحقيق هاي روش ترين دموكرات از يكي شفاهي، تاريخ
 شـوند؛   مي بازگو روايان    خود  زبان به ها  واقعيت آن توسط كه است اجتماعي علوم و انساني
 ايت،رو قالب در افراد خاطرات آن در كه است نفر دو ميان عميق وگوي گفت شفاهي، تاريخ
 ينتـر    مهـم  از يكـي  آن)  چگـونگي  و چرايـي  (يادآوري  به و خاطره. شود  مي ضبط و ثبت
 تـاريخ  روش بررسـي  بـا  مقالـه،  اين در. است شفاهي تاريخ درآمدن فعليت به هاي  بخش

. هـستيم  جمعـي  ترومـاي  انواع انعكاس در شفاهي تاريخ كاربرد ترسيم دنبال  به شفاهي،
 غيرطبيعي و طبيعي رخدادهاي حسب بر كه است جمعي ضايعة رواني  يك جمعي، تروماي
 و دردنـاك  خـاطرات  و كند  مي رو  روبه خسران با را مردم از بسياري جنگ و زلزله همچون
. كنند مي زندگي آن با ها دهه شايد و ها سال كه آورد مي همراه به ايشان براي را آلودي حزن
 اثـر  سه به رجوع با ميان، اين در. ندهست شفاهي تاريخ هاي سوژه ينتر  مهم از يكي ايشان

 زبان به كه ،2015 سال در ادبيات نوبل جايزة برندة آلكسيويچ، آلكساندرونا سوتالنا آثار از
 انـواع  انعكـاس  در را روش اين انضمامي كاربرد چگونگي اند،  شده منتشر و ترجمه فارسي
  .داد خواهيم نشان جمعي تروماي

  ادبيات خاطره، كيفي، تحقيق روش جمعي، رومايت شفاهي، تاريخ: كليدي واژگان

                                                 
 i.aalizad@gmail.com   ي دانشگاه عالمه طباطبائيشناس  گروه جامعهارياستادـ  1
  ni.shojaei@gmail.com  ي دانشگاه عالمه طباطبائيشناس  جامعهي دكتريدانشجوـ  2



50 1396زمستان / 49 شماره/ زدهمسي سال / ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه 

  مقدمه
 است مدتي ولي گذرد، مي مختلف هاي عرصه در شفاهي تاريخ كاربرد شروع از ها دهه اينكه با

 انواع از بسياري در. است گرفته قرار استقبال مورد اجتماعي علوم در پيش از بيش روش اين كه
 توليد فرايند در پژوهش موضوع و محقق نقش ،آن كيفي نوع مخصوصاً اجتماعي، هاي پژوهش
 فراتر پژوهش موضوع نقش بيشتر، شدتي با ،1شفاهي تاريخ در اينكه جالب شود؛ مي برابر دانش

 و »احساسات «طريق آن از اولي كه شود مي تبديل زباني به صرفاً گاهي دومي حتي و محقق، از
 قسمت و آورد در »صدا «به اند داده خر گذشته در كه 2خاطراتي به نسبت را خود »تأمالت«

 صداي «شفاهي تاريخ تامسون، پل باور به. دهد اختصاص خود به را پژوهش فرايند از بيشتري
 بيشتر چه هر اجتماعي علوم در كه آنجايي از و رو، اين از). Thomson, 1998 (است »گذشته
 برخوردار قابليت اين از هيشفا تاريخ رسد مي نظر به هستيم، 3مشاركتي هاي پژوهش نيازمند
 طبيعي، انساني، فجايع قبيل از مختلفي موضوعات براي را كاري چنين انجام امكان، تا است
. كند ممكن دموكراتيك شكل به... و اجتماعي هاي آسيب انواع جنگ، سياسي، هاي خشونت انواع
. است نزديك نيز يفرهنگ مطالعات همچون انتقادي اي رشته در موجود مضمون به ديدگاه، اين
 اندركارانِ دست يعني دارد؛ »دموكراتيك «هدفي رهيافت اين «دهد مي توضيح استوري جان

 بيان را شده بيان و  شده انديشيده همة مطالبِ كه بينند مي موظف را خود... فرهنگي مطالعات
 نگيفره مطالعات «گويد مي 4بنت اندي كه گونه آن يا). 17- 16: 1386 استوري، (»كنند

 فعال نقش خويش فرهنگي واقعيت توليد در كه بود عامالني مقام در افراد نماياندن درصدد
 تحميل آنها به باال از كه باشند اي آماده و حاضر فرهنگ منفعل گيرندگان اينكه نه دارند،
 يك عنوان به فرهنگي، مطالعات همچون شفافي تاريخ نتيجه، در). 49: 1386 بنت، (»شود مي

 و »غيرمردمي «،»غيردموكراتيك «هاي علية رهيافت انتقادي، مضموني داراي رشته،
 و شده انديشيده  «هاي روايت اكثر بيان دنبال به و باشد مي اجتماعي علوم در »غيرمشاركتي«

  .باشد مي خود »فرهنگ «توليد در فعال عامالن »شدة بيان

                                                 
1- Oral History 
2 - memories 
3 -   Participatory Researches 

 خيدر تار.  از آن مجزاستيرا كامل كند، ول   آمده و آني شفاهخي به كمك تارتواند ي مي مشاركتة داشت كه مشاهداني بدي باجا نيدر هم
 يشونده داشته باشد؛ ول  با مصاحبهسهي موضوع مورد مطالعه در مقاة درباريشتريكننده اطالعات ب  الزم است كه مصاحبهي گاه،يشفاه

 شما از منظر ةمشاهد. شود ي مداني وارد مماًي مستقي مقدمه و تداركچيه يمحقق ب« است كه ني اي، مشاركتة بارز روش مشاهدةمشخص
  ).245: 1387 ك،يفل (»گذارد ي مري تأث،ديكن ي حال مشاركتتان بر آنچه مشاهده مني اما در ع،شود ي عضو انجام مكي

4 - Andy Bennett 
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 و كننده مصاحبه ميان 1نهبازانديشا و هدفمند آگاهانه، فعال، گفتگوي شفاهي تاريخ
. است داده رخ گذشته در كه باشد مي خاص موضوعي بازنمايي و بازسازي براي شونده مصاحبه
 و كننده مصاحبه: شود مي نوشته نفر دو توسط حداقل كه است تاريخي شفاهي، تاريخ بنابراين،
 اطالعات بايد نيز كننده مصاحبه كه است اين مهم نكته اينجا، در. 2»راوي «يا شونده مصاحبه

 هنگام، به هاي مداخله با باشد قادر تا باشد داشته اش مطالعه مورد پديدة مورد در جامعي و كامل
 روش، اين در. باشد داشته مشاركت شده روايت تاريخِ تر علمي و تر دقيق هرچه تدوين جهت در

. آورد مي دست به شونده مصاحبه 3حافظة هاي اليه درون از خواهد مي كه را آنچه كننده مصاحبه
 چه و شوند مي 4يادآورده به گذشته از وجوهي چه كه است اين اينجا در مسئله ينتر مهم

 كه اي نويسنده منجمله بسياري، ديد از. شوند مي گرفته ناديده يا 5فراموش گذشته از وجوهي
 است؛ اهميت اجدو احساسات به پرداختن مقوله، اين در ايم، كرده تكيه آثارش بر مقاله اين در

 از كه احساساتي دهند؛ مي تشكيل را ها واقعيت كه هستند انساني مختلف احساسات اين چراكه
 آرزوها، و آالم دردها،، 6تروماها بنابراين،. اند شده فراموش يا مانده ياد به مختلف خاطرات

 خاطرات با را رمزبو هاي سوژه شان، يادآوري كه هستند هايي واقعيت همگي... و ها ورزي عشق
  . است بررسي واجد كه كند مي رو روبه 7واقعي امر يك مثابه به
 سال ادبيات نوبل برندة، 8آلكسيويچ آلكساندرونا سوتالنا آثار از برخي به اتكاء با مقاله، اين در

 نشان را 9اجتماعي تروماي انواع انعكاس در شفاهي تاريخ كاربرد تا كرد خواهيم تالش ،2015
 چگونگي با انضمامي طور به تا كرد خواهد كمك ما به وي، آثار شناختي روش ررسيب. دهيم

                                                 
1 - self-reflective 
2 - narrator 
3 - memory 
4 - remember 
5  -  forget 
6 - trauma 
7  -  the real 
8 - Svetlana Alexandrovna Alexievich 
9 - social trauma 

 زلزله، لي از قبيعيرطبي و غيعي طبعي فجاةجي كه در نتيا ي جمعي روانيامدهاي اشاره به انواع پي است كه براي اصطالح،ي جمعيتروما
 يها  رشتهگري و دي اجتماعيشناس  از موضوعات مهم در روانيكي نهاي ايبررس. رود يكار م به...  وسمي ترور،ي انفجار اتم،يكش جنگ، نسل
 يها بي نامناسب كه منجر به آسي اجتماعطي به شرايصورت سنت  بهيكاو  آمده است كه رواني جمعي در مورد تروما،در مقاله. مشابه است

 رامونشي پطي و محي قرار است كه فرد با نظام اجتماعني از اتي كه واقعي كرده است، در صورتيتوجه  كمشود ي افراد مي در زندگيروان
 نقش كنند، فرد دچار تروما يفاي فرد اي برايعنوان ظرف مناسب  قادر نباشند بهشي اجتماع و نهادهاني كه ايزمان و كند يرابطه برقرار م

 خشونت، جنگ ،ي اقتصاديها  بحران،ي اجتماعيها  آشوب،يعي طبعي فجا،يماري نمونه، فقر، بي دارد؛ براي خود علل مختلفني كه اودش يم
وقوع   گروه خاص رخ دهد بهكي در مورد يعدالت ي و بيكش  نسل،ياسي كه خشونت سي در زمانيگري از آنها هستند؛ انواع ديبرخ... و
 وندنديپ يوقوع م  به، رخ دهدعي وسيدر سطح...  شده و فساد، رشوه ومالي پاي اجتماعيها  كه ارزشي كه در زمانرگي دي و نوعوندند؛يپ يم
)Hernandez, 2005 .(مي تروماها هستني ااع شاهد انوچيويدر آثار آلكس.  
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 در موجود 2هاي روايت كه است اين مهم نكتة البته. شويم آشنا 1»ميدان «در روش اين كاربرد
 شيوة اما هستند، رسد، ظهور منصة به »ميدان «در بايستي آنچه بيانگر خود وي، هاي كتاب
 ترسيم و آنها تحليل ها، روايت ارائه و بيان نحوه هدف، هاي گروه شناسايي شفاهي، تاريخ انجام

 جهاني جنگ چرنوبيل، حادثة مانند (جمعي تروماي يك حول آمده وجود به اجتماعي شرايط
 تالش مقاله اين در كه است اي شناختي روش بررسي نيازمند خود...) و افغانستان جنگ دوم،
 اي حرفه و ادبي فلسفي، پيشينة و زيسته تجربة. شود اشاره آن وجوه از برخي به شود مي

 بلوك «از را اي شده ناشنيده 3صداهاي اش ويژه سبك طريق از تا كرد كمك او به آلكسيويچ،
   4.برساند ديگران گوش به »شرق
 »ندارد زنانه چهرة جنگ« از عبارتند كه است شده ترجمه فارسي به وي آثار از اثر سه

 اين در). ج1395 (»روي جنس از پسراني« و ،)ب1395 (»چرنوبيل از داهاييص« ،)الف1395(
 تاريخ كاربرد چگونگي دادن نشان براي تالش و شفاهي تاريخ مورد در كلياتي ارائة از پس مقاله،

   5.پرداخت خواهيم نيز وي آثار شناختي روش بررسي به جمعي، تروماي انواع انعكاس در شفاهي

                                                 
1 - field 
2  -  narrations 

). ي وي رسمتيبه نقل از سا( صدا و گوش دادن بود ، كردي شفاهخي و پژوهش تاري را متوجه زندگيگونه خود گفته است، آنچه و همانـ  3
  .رسد ي در پژوهش و نگارش ماش ژهي به سبك و،قي طرنياز هم

 گفت توان يجرأت م ؛ به)1364اورول، ( شده است مي جورج اورول ترس1984 آن در رمان ي و فرهنگياسي ستيو وضع» بلوك شرق«ـ  4
 در مورد ميا  كه ما نخواستهكنم يدرك م«: ديگو ي مچيويآلكس. آور است  خفقاني شكستن آن فضايش برا تالقاًي دقچيوي آلكستيكه فعال

 ژوزف اي ناعادالنه، خواه ژول سزار باشد اي خواه بر حق باشد ،ياما در هر جنگ. ميا  و از دانستن امتناع كردهمي بشنويزي مسائل چني اةهم
 در مدارس از اصطالح يحت. شود ي نمي دسته از مشكالت بررسني اما در كشور ما ا، استتي جنانهايا. كُشند ي را مگريها همد  آدمن،ياستال
 با هم زيچ  همهراي زكنم، ي تعجب ميتي وضعني است كه از چنني حال، اشتباه من انيبا ا. ميكن ي ماده استفيهني ـ مي آموزش نظامبيغر

ما حق . ... ميپروران يشدن را در سر م  متفاوتياي ما رؤ،نيو با وجود ا. ي نظاميا شهيد و اني نظامي كشورها،ي نظاميسمياليسوس: جور است
 نديگو ي ميزي چني به چنيدر پزشك.  آن را تحمل كندتواند ي كه نمييها  آزمونم؛ي قرار دهييها ن آزموني كه انسان را در برابر چنميندار
 و تمام تالش دهند ي رخ م»تريتوتال «ي فضاكي است كه در ي مسائلنهايا). 24: ج1395 چ،يويآلكس(»  جانداراني سخت روشيآزما
  . كندي است در خارج از كشورش زندگري ناگزاكنون  جهت است كه همني شكستن آن فضاست و به همي براچيويآلكس
 ني مؤثرترند، بلكه ايكتاتوريو د يدادگري و بي خودكامگي تام نه تنها از ابزارهايرگي چليوسا«:  گفته استسميتاري آرنت در توتالهانا
 د،ي به قدرت رسسميتاريهرجا كه توتال.  تفاوت دارداند، اساساً  ما شناخته شدهي كه تا كنون براياسي سي سركوبيها  با آن صورتيرگيچ

 بدون توجه به تريتوتالحكومت .  كشور را نابود كردياسي و سي حقوق،ي اجتماعيها  سنتة را پروراند و هميا  كامالً تازهياسي سينهادها
 آن، يجا  و بهدارد ي برماني را از مي و نظام حزبكند ي مليها تبد  طبقات را به تودهشهي خود، هميدئولوژي اي روحة سرچشماي ژهي ويِسنت مل

 استي سي نوع ودهد ي انتقال مسي و كانون قدرت را از ارتش به پلنشاند ي را ميا  جنبش تودهكي بلكه ،يحزب  تكيكتاتوري دكينه 
 ).303: 1388آرنت،  (»كند ي كار مي جهانيرگي كه آشكارا در جهت چرديگ ي مشي را در پيخارج

 يكي همه، در نيبا ا.  در ژانر داستان استيالبته آثار و.  احمد دهقان در مورد جنگ اشاره كرديي به كارهاتوان ي مراني نمونه، در ايبراـ  5
 از ييرهاي تصونيچن. مي هستيآمد عادت  خالفيرهاي تصوني، شاهد چن)1383(م من قاتل پسرتان هستم نا  احمد دهقان، بهيها از كتاب

 . كمك كندها تي واقعتر قي به درك دقتواند ي مي حوادث جمعگريجنگ و د
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  مسأله طرح
 مطرح اجتماعي هاي پژوهش انواع در مؤثر و مهم ابزارهاي از يكيعنوان   بهشفاهي تاريخ امروزه،
 رو، اين از و است افراد خاطرات بررسي شفاهي، تاريخ روش مركزي بنيان. است شده

 است، روش اين بر مبتني آنها تحليل و اطالعات گردآوري هدفشان كه اي اجتماعي هاي پژوهش
 از پس و آورند دست به حادثه يك مورد در را افراد خاطرات ترين دقيق تا كنند تالش بايستي
  .كنند ارائه را آن  متعهدانه صورت به تحليل و تجزيه و بررسي

 مجموعة شفاهي، تاريخ بگوييم بايد كنيم، تعريف را شفاهي تاريخ كلي طور به بخواهيم اگر
 و تجزيه محقق توسط كه است تاريخي مهم رخدادهاي از افراد شخصي تفسيرهاي و خاطرات
 رو اين از است؛ 1مصاحبه روش، اين در ها داده گردآوري ابزار ينتر مهم. شود مي ارائه و تحليل

 پرسشي حال،. است استوار) محقق از غير (افراد هاي روايت بر شفاهي تاريخ كه گفت توان مي
 در تر، دقيق عبارت به .باشد مي كار اين انجام چگونگي است، نظر مطمح مقاله، اين در كه

 پروژة يك آغاز نقطة: كرد مطرح را دست اين از هايي سؤال توان مي پيشين پرسش راستاي
 انجام براي هايي تكنيك چه از باشد؟ مي چه ها پروژه اين شناسي روش چيست؟ شفاهي تاريخ
 نقش كرد؟ توجه بايد نكاتي چه به شناختي هستي نظر از كرد؟ استفاده توان مي شفاهي تاريخ

 چه داراي شفاهي تاريخ موفق هاي نمونه باشد؟ مي چه ميان اين در تروما و خاطره روايت،
 هاي پژوهش عنوان به را آلكسيويچ آلكساندرونا سوتالنا آثار توان مي آيا هستند؟ هايي ويژگي
 اين در اساساً كه گفت بايد شده ياد هاي پرسش به توجه با گرفت؟ نظر در حوزه اين موفق
 تروماي انعكاس در شفاهي تاريخ كاربرد كه شود داده پاسخ پرسش اين به شود مي تالش مقاله،
  است؟ چگونه آلكسيويچ آثار به تكيه با جمعي

  آن كاربرد و پيشينه تعريف،: شفاهي تاريخ
 سايت در: كنيم مي اشاره آنها از برخي به كه شده عرضه متعددي تعاريف شفاهي تاريخ براي

 و ثبت گردآوري، روش يك و تحصيلي رشتة شفاهي، تاريخ، 2شفاهي تاريخ نانجم رسمي
 است گذشته رخدادهاي در كنندگان مشاركت و اجتماعات، مردم، خاطرات و صداها تفسير

 از و، 4كيفي پژوهش نوع از شفاهي، تاريخ كرسول، ديد از. 3)شفاهي تاريخ انجمن سايت وب(
 و علل و رويدادها مورد در شخصي تأمالت گردآوري ممستلز «كه است 5پژوهشي روايت انواع

                                                 
1 - interview 
2 - Oral History Association 
3 - http://oralhistory.org 
4 - qualitative research 
5 - narratology 
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 به). 1393 پالمر، از نقل به ؛76: 1394 كرسول، (»است فرد چندين يا يك از آنها هاي معلول
 و زندگي در آيد،  مي پديد مردم ميان در كه است تاريخي شفاهي، تاريخ «تامپسون، پل نظر

 بزرگ، رهبران تنها نه شفاهي تاريخ. گستراند مي جاآن در را خود قلمرو و كند مي رخنه آنها تاريخ
 شفاهي تاريخ.... دهد مي قرار توجه مورد قهرمانعنوان   بهنيز را مردم نشان و نام بي اكثريت بلكه

 و نورائي(» .شود مي سبب را مختلف هاي نسل و اجتماعي طبقات ميان تفاهم و چالش
 منظم و آگاهانه وگوي گفت «بر شفاهي، تاريخ تعريف در اي عده). 22: 1394: ترقي ابوالحسني

 واقعه يك شاهدان و حاضر افراد مشاهدات و خاطرات و گذشته از هايي جنبه دربارة فرد دو بين
 تاريخ طرح يك در اساسي شرط را شخصي تجربيات ضبط و كردن مصاحبه و اند كردهتأكيد 
 يك را شفاهي تاريخ همچنين،«). 22: 1394 ترقي، ابوالحسني و نورائي (»اند دانسته شفاهي
 فهم و بهتر درك نگاري، تاريخ كردن دموكراتيك سوي به راهي... تجربيات از كوچك دريچه
 درك به كمك و خود تاريخ آفريدن در مردم عموم كردن درگير طريق از تاريخ معناي از انتقادي
 لحظات برگرداندن و... مردم حرف شنيدن براي فرصتي گذشته، شناخت براي مردم تاريخي
 ابوالحسني و نورائي (»كند مي كمك گذشته از دورنمايي تصور به كه زندگي مهم و حساس
  .اند كرده تعريف) 1394:23 ترقي،
 كه است شده گفته) 1392 (شفاهي تاريخ راهنماي كتاب در شده، ياد هاي تعريف بر افزون
 رخ اشخاص درباره ها گذشته در هك است هايي داستان «شفاهي تاريخ از مردم تعريف معموالً

 و ساختار با شده ريزي برنامه هاي مصاحبه بر شفاهي، تاريخ پاية... اما. شود مي نقل و داده
 هدف. اند كرده تجربه باواسطه يا مستقيم را اي حادثه كه است افرادي كمك با و كافي، پژوهش

 به توجه. است محققان به آن ائةار و اول دست اطالعات نگهداري و آوري جمع مصاحبه، اين از
 »است شفاهي تاريخ فرايند هاي ويژگي از پردازش، فنون و اخالقي، و قانوني مسائل وسايل،

 ضبط با را شفاهي تاريخ گاهي «كه كرد توجه بايد اين، بر عالوه). 17: 1392 كوينلن، و سامر(
 تاريخ وجه هيچ بهاينها . گيرند مي اشتباه نوار روي ضبط براي تاريخي مدارك قرائت يا سخنراني
 شان مادربزرگ مثالً از مردم، آن طي ويديوهايي كه يا شده ضبط نوارهاي. نيست شفاهي

 تاريخ مصاحبة. شود مي اشتباه شفاهي تاريخ با غالباً بزند، حرف ها گذشته مورد در خواهند مي
 چنين حين رد. شود مي انجام منسجم پژوهشي نتيجه در و مشخص ساختاري با شفاهي
 فنون رعايت و اطالعات ريز آوري جمع بر تأكيد و شود، مي توجه فنون و دقت به اي مصاحبه
 تصادفيطور   بهمردم خاطرات كردن بازگو زمينة در كه نوارهايي خاطر، همين به. است پردازش

 ريخي،تا موضوعات مورد در نگارها روزنامه مصاحبة اغلب،.... نيست شفاهي تاريخ شود، مي ضبط
 كارگيري به انگيزه منابع، آوري جمع از هدف در دو، اين تفاوت اما. شود مي تلقي شفاهي تاريخ
 »شود مي گرفته نظر در ها مصاحبه ارائة و تكليف تعيين براي كه است هايي برنامه و منابع اين
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 بهمصاح از هدف «كه دهند مي توضيح نويسندگان ادامه، در). 19: 1392 كوينلن، و سامر(
 ترتيب، اين به. است ريزرخدادها با همراه و طوالني مفصل، هاي پاسخ دريافت شفاهي، تاريخ
 شمرده شفاهي تاريخ فرايند از جزئي است، وقايع گزارش حكم در كه - خبري كوتاه يها فيلم
 تاريخ «از هدف كه گفت توان مي مشخص طور به). 21: 1392 كوينلن، و سامر (»شود نمي

 و هيجانات احساسات، بازسازي و يافتن بلكه خاص، رخدادي بازسازي هاتن نه شفاهي
 اثري توان نمي رسمي سند هيچ در كه است اجتماعي جريان و واقعه وحوش حول هاي وقال قيل
  ).32 :1394 ترقي، ابوالحسني و نورائي (»يافت آنها از
 ثبت، افراد جمعي و فردي خاطرات كه است اين شفاهي تاريخ اجراي از هدف كلي، طور به

 تفسير شفاهي، تاريخ روش بر مبتني پژوهش هدف تر، دقيق سخن به يا شوند، ارائه و ضبط
... و مذهبي روشنفكري، سياسي، هاي جريان از بسياري ميان، اين در. دنياست از ديگران معاني
 وگو گفت به مربوطه موضوع مورد در ايشان با و يافته را خود نظر مورد هدف هاي گروه و افراد
 خارجي و داخلي غيردانشگاهي و دانشگاهي مراكز در كه هاست سال ايران، مورد در. نشينند مي

  .است انجام حال در و شده انجام شفاهي تاريخ هاي پروژه گوناگوني
 است مستعدي بسيار زمينة شفاهي تاريخ «كه است اين شفاهي تاريخ مورد در ديگر مهم نكته
 يافتن در توانند مي كه دهد مي آگاهي طبقات تمامي مردم به ي،عموم آموزش يك در كه

 ترقي، ابوالحسني و نورائي (»بياورند تاريخ صحنة به را آن و باشند داشته مشاركت خود گذشتة
 را خود فاميل و خانواده اعضاي از كثيري تعداد بم زلزلة در كه افرادي نمونه، براي). 32 :1394

 و روحي پيامدهاي و حادثه اين كه اند گذرانده سر از شديدي جمعي تروماي اند، داده دست از
 كساني بازگذرداندن براي و گرفته قرار دقيق بررسي مورد كه دارد را قابليت اين آن از بعد رواني

 تالش دست اين از هاي روش و شفاهي تاريخ طريق از برند مي رنج جمعي تروماي اين از كه
 تواند مي خود شفاهي تاريخ خاطرات، بررسي و ثبت بر عالوه كه است اين در مهم نكتة. كرد
 ؛)Ritchie, 2003: 233 (باشد مشاركتي پژوهش يك ديگر بيان به يا درماني، روان فرايند يك

 به واقع، امر با ارتباط و خودآگاهي به تاريخشان نگارش در ديدگان حادثه دادن مشاركت با يعني
  .است كاربرد قابل جمعي تروماي انواع مورد در مخصوصاً روش اين بنابراين،. شود كمك ايشان
 و خاطرات مجموعه شفاهي، تاريخ كه كنيم بيان بايد خالصه طور به شد، بيان آنچه مطابق

 است جمعي و فردي تروماهاي و خاطرات تاريخي، مهم رخدادهاي از افراد شخصي تفسيرهاي
 نهادينه و گذاري پايه چگونه شفاهي تاريخ اما. شود مي ارائه و تحليل، و تجزيه محقق توسط كه

  شد؟
 بيستم سده در اما كردند، پيدا اهميت مرور به شفاهي مستندات و شواهد نوزدهم، سده اواخر در
 پيدا رشد نهادي و مشخص طور به سپس و غيرمستقيم شكل به ابتدا در شفاهي تاريخ كه بود
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 را نويسندگان از اي عده ، امريكادر فدرال دگاننويسن پروژة ،.ش 1309./ م1930 سال در«. كرد
 به روزولت فرانكلين دوم، جهاني جنگ جريان در.  ...گرفت كار به عادي مردم زندگي ثبت براي
. كنند ثبت را خود جنگي تجربيات كه داد دستور حكومتي نمايندگان نظامي هاي شاخه

 ترقي، ابوالحسني و نورائي (»شد جنگ شفاهي تاريخ كارهاي اولين مشوق او ترتيب، اين به
 1948 سال در بار، اولين براي. بودند شفاهي تاريخ غيرمستقيم كاربرد اينها ولي). 26: 1394
 گرفته كار به و طرح اطالعات آوري جمع براي گرايشيعنوان   بهكلمبيا دانشگاه در شفاهي تاريخ
 از بازمانده سربازان با شناسان انرو دوم جهاني جنگ از پس هاي سال در راستا، همين در. شد
  .دادند ترتيب را مؤثري وگوهاي گفت جنگ آن
 بركلي، دانشگاه در دنيا و امريكا در شفاهي تاريخ مهم مركز دومين گذار بنيان، 1بام ويليا «اما،

 با همراه. كرد آغاز ، امريكاغرب تاريخ دربارة بركلي دانشگاه در را شفاهي تاريخ پروژةاولين 
 شكل شفاهي تاريخ در نيز انقالبي نوين، فناوري از استفاده و حمل قابل صوت ضبط راعاخت

  ).26: 1394 ترقي، ابوالحسني و نورائي (»شد دانان شفاهي تاريخ اول نسل گذار پايه كه گرفت
 در صرفاً بايستي آن علمي نگارش و تاريخ آيا كه شد مطرح سؤال اين 1960 دهة در سپس،
 كردن دموكراتيزه براي و ديدگاه، اين به نقد در باشد؟ مندان قدرت و رانمدا سياست دست
 از و شود تمركززدايي پيشين نگاري تاريخ نوع آن از كه نمود مي ضروري نگاري تاريخ و تاريخ
. رود مي جامعه ميان به شفاهي تاريخ 1960 هاي سال در بنابراين،. آيد بيرون صدايي تك حالت

 »كردن صدادار «براي روش اين از نيز چپ اصطالح به و دگرانديش هاي گروه زمان، اين در
 از بايستي را... و كارگران زنان،  همچون هايي گروه ايشان نظر از. بردند بهره 2اي حاشيه هاي گروه

 بود، مانده مغفول »فاتحان «تاريخ ذيل در هميشه كه را ايشان تاريخ و آورد متن به حاشيه
  ).3فرهنگ و شناسي انسان سايت از نقل به (كرد روايت

 نهادينه شفاهي تاريخ بعد به زمان اين از. گيرد مي شكل شفاهي تاريخ انجمن 1966 سال در
 گرفته كار به پژوهشي و آموزشي نهادهاي ديگر و ها دانشگاه در رسمي صورت به و شود مي
 در تاريخ بر عالوه و تهداش توجهي  قابل پيشرفت و رشد همواره بعد اين از روش، اين شود؛ مي
 شناسي روان شناسي، جامعه شناسي، انسان شناسي، مردم همچون انساني، علوم هاي رشته اكثر

 ,Dunaway and Baum (كند مي پيدا 4اي رشته ميان ماهيت حتي و شود؛ مي بسته كار به... و

 دورة چهار هيشفا تاريخ رسمي طور به است، شده گفته آنچه و شد بيان آنچه بر بنا). 1996
  :است گذارنده سر از را اساسي

                                                 
1 - Willa. K. Baum 
2 - marginalized 
3 - http://anthropology.ir/node/886 
4 - interdisciplinary 
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  ؛1959 سال تا دوم جهاني جنگ زمان از اول،  دورة-1
  ميالدي؛ 80 دهه تا شفاهي تاريخ جهاني انجمن گيري شكل بازمان   هم،1966 از دوم،  دورة-2
 نآ بيشتر استانداردسازي و سازي نهادينه شاهد دوره اين كه 1990 تا 1980 از سوم،  دورة-3

  هستيم؛
 و »فولكور «با و شده چندفرهنگي شفاهي تاريخ كه كنون تا 1990 دهه از چهارم،  دورة-4
  ).27: 1394 ترقي، ابوالحسني و نورائي (است شده همراه بيشتر »شناسي زبان«

  شفاهي تاريخ اصلي سازوكار و شناسي روش
 مصاحبة و كيفي روش به شفاهي تاريخ هاي تكنيك و شناسي روش يو، رالئه والري باور به

 داده نشان كتابش مقدمة در آنچه با مطابق پس،). Yow, 2005: 1 (هستند مربوط 1عميق
 تاريخ روش در كلي طور به و شود؛ مي بندي دسته كيفي پژوهش روش ذيل شفاهي تاريخ است،

 پژوهشي، روايت تمركز كانون. هاست خاطره و ها روايت تفسير و فهم بر تأكيد شفاهي،
 پژوهي روايت نوع دو از پلكينگهورن). 74: 1394 كرسول، (است افراد از شده نقل هاي تانداس
 مضامين توصيف براي پارادايمي و جامع ديدگاه يك كه: 2ها روايت تحليل. 1: كند مي ياد

 هاي توصيف آن در كه): پژوهانه روايت تحليل يا (3روايت تحليل. 2 دارد؛ ها روايت و ها داستان
 يك قالب در را ها توصيف آن پيرنگ، يك از استفاده با پژوهشگران و شده دآوريگر اصلي

 بر تأكيد روايت، تحليل يعني دوم، رويكرد در). 75: 1394 كرسول، (كنند مي عرضه داستان
 مطالعه نويسي، نامه زندگي مطالعة: است پژوهي روايت عمل هاي شيوه متعدد اشكال

 در شخصي تأمالت گردآوري مستلزم «كه شفاهي تاريخ ندگي،ز تاريخ نويسي، نامه  خودزندگي
). 76: 1394 كرسول، (»است فرد چندين يا يك از آنها هاي معلول و علل و رويدادها مورد

  .كند مي تبعيت يادشده شناسي روش دوم منطق از بيشتر شفاهي، تاريخ بنابراين،

  شفاهي تاريخ اصلي سازوكارِ: مصاحبه
 نوعي به خوب، مصاحبة يك. است مصاحبه انجام شفاهي تاريخ انجام در مرحله ترين مهم

 بسياري فنون). Ritchie, 2003: 84 (باشد مي قهوه فنجان يك نوشيدن و وگو گفت نشستن،
 »راوي «خاطرات تا است كاربرد قابل اينجا در همگي كه دارد وجود خوب 4مصاحبه انجام براي

 در وي دانش و گر مصاحبه توانايي مصاحبه، انجام درنين همچ. شوند آورده ياد به دقيق صورت به
                                                 

1 - in-depth interview 
2 - analysis of narratives 
3  - narrative analysis 
4  - interview 
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 و فرايندها كه كرد توجه بايد عالوه، به. است اساسي بسيار مصاحبه مورد موضوع مورد
 Perks and (است شفاهي تاريخ انجام مراحل ينتر  مهماز يكي خود دادن، گوش هاي تكنيك

Thomson, 2003: 114 .(يافته، ساخت استاندارد، نيمه هاي همصاحب انواع از مسير اين در 
 اصلي هدف به تا) 165- 189: 1387 فليك، (برد بهره توان مي... و اي نامه زندگي محور، مسأله
 بعد از«: ناميد 1»فعال مصاحبه «را ها تكنيك اين مجموع توان مي كلي، طور به. يافت دست
 از تركيبي را آن هاي پرسش و ها مصاحبه انواع از معجوني بايد را فعال مصاحبة شناسي، روش
 بين حدي تعامل (بودن كيفي عين در مصاحبه نوع اين كه معني بدين دانست؛ ها پرسش انواع
 است ممكن زيرا شود؛ مي محسوب نيز كمي ،)گويي پاسخ در شونده مصاحبه آزادي و طرف دو

 و آن شونده صاحبهم و دهنده پاسخ محرك، به توجه با. شود استخراج آن از آماري اطالعات
 بودن، سخت و نرم ميان در مصاحبه اين شفاهي، تاريخ پروژه هر براي شده تعريف اهداف
 را اي مصاحبه نمونة هيچ شايد. است سيال هاي پرسش ديگر انواع و بسته و باز هاي پرسش
 و نورائي (»باشد ها ويژگي اين از اي مجموعه داراي فعال، مصاحبة مانند كه يافت نتوان

  ).109: 1394 ترقي، ابوالحسني
: كنند مي تقسيم دسته دو به عموماً را شفاهي تاريخ هاي مصاحبه «كه است توجه قابل

 دوي هر البته. شفاهي تاريخ هاي طرح و دارد، برمي پرده افراد سرگذشت از كه هايي مصاحبه
. است متفاوتي طالبم بر آنها تمركز اما كنند، مي استفاده شفاهي تاريخ راهكارهاي از اينها،

 شخص با مكرر مصاحبه جلسه چندين از غالباً شود، مي تهيه افراد زندگي از كه هايي مصاحبه
 »خودنوشت زندگينامه «يا 2»اتوبيوگرافيك «منابع از اي مجموعه تا گيرد، مي شكل نظر مورد
 موضوع يا لمح رويداد، به معطوف معموالً شفاهي، تاريخ طرح تر، ساده عبارت به. آيد پديد

 موضوع مورد در را مختلف افراد با شفاهي تاريخ مصاحبه مرحله چندين طرح اين. است خاصي
 را شفاهي تاريخ ارزش راهكار دو هر. دارد قرار توجه كانون در كه گيرد مي بر در اي ويژه تاريخ

 مبحث يك يا موضوع، يك نفر، يك از مصاحبه چندين تهية بر مشتمل و شود مي يادآور ما به
 تا شود مي انجام ها مصاحبه اين مطالب پوشاني هم و ها يافته تكميل براي صرفاً كه است مشخص

: 1392 كوينلن، و سامر (»يابد افزايش آنها عمق و گستره اطالعات، متنوع منابع گردآوري با
 تنمستندساخ براي معموالً شفاهي، تاريخ هاي طرح «گويند مي ادامه در كوينلن و سامر). 21

 براي اغلب كه اشخاصي با مصاحبه. گيرد مي صورت رفته، قوم يك بر كه اي تاريخي حوادث
 انگاشته ناديده گاه كه دارد نيز تري وسيع كاربردهاي شود، مي استفاده شناختي شجره اهداف

 گرچه.... دارند بر در جامعه يك تاريخچه مورد در ارزشمندي اطالعات ها، مصاحبه اين. شود مي
                                                 

1 - active interview 
2  - autobiographic 
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 اما است، محل همان اهالي عالقة مورد صرفاً محل، و ناحيه هر از شده آوري جمع عاتاطال
 يا ها استان شهرها، در تر كالن مسائل درك براي كليدي شده، آوري جمع اطالعات اين بررسي
 هاي جنبه تحليل تر، ساده عبارت به. است گرفته قرار آن در محل اين كه است كشورهايي حتي

مثالً  آورد؛ خواهد فراهم فرضي كشور يا استان شناخت براي را الزم بصيرت غالباً محلي،
 پايگاه نژادي، روابط مورد در »پلينز «اهالي با شفاهي تاريخ هاي مصاحبه طريق از مستندسازي

 از مردم درك در تغيير و كشاورزي اقتصاد در تحول سرد، جنگ خالل در دوربرد هاي موشك
 و سامر (»دارند ملي اهميت كه سازد مي فراهم هايي موضوع از يبديل بي بينش خريد، مركز

  ).22: 1392 كوينلن،
 كننده شركت دو از معموالً مصاحبه، كنند؟ مي شركت شفاهي تاريخ مصاحبه در كساني چه اما«

 يا شونده مصاحبه كه »راوي «و است شفاهي تاريخ مورخ خود كه گر مصاحبه شود؛ مي تشكيل
 ،»راوي «هاست، داده گردآوري درصدد كه گري مصاحبه براي.... رود مي ارشم به مطلب خُبره
 و است صاحبنظر مشخص، موضوعي زمينة در كه رود مي شمار به اطالعات اول دست منبع
 به وابسته شفاهي، تاريخ «؛»كند منتقل ديگران به مؤثر اي شيوه با را اطالعات اين خواهد مي

 سازنده تعامل.  ...است گر مصاحبه و راوي بين اطالعات، روشن مبادله توانايي و راوي حافظه
 شفاهي تاريخ فرايند از بخشي و گذارد مي تأثير مصاحبه كيفيت در راوي، و گر مصاحبه بين

 كسب راوي خاطرات در كاوش «باري،). 24: 1392 كوينلن، و سامر (»شود مي محسوب
 حوادثي جزئيات اغلب مردم،. طلبد مي فراواني صبر و زمان كه است جذابي فرايند تازه، اطالعات

 گر مصاحبه مصاحبه، خالل در بنابراين،. كنند مي فراموش زمان مرور به اند، كرده تجربه كه را
 اساس بر كه هايي پرسش با و كند مي يادآوري راوي به را موضوع به مربوط رويدادهاي پيوسته
 فراموش را آنچه تا كند مي كمك اوير به رسمي غير فضايي در كرده، طرح خويش پژوهش
 جزييات خود، انتظار از بيش اغلب، راويان كه است يادآوري فنون همين با. آورد ياد به كرده،

 شكيبايي و آمادگي، حاصل راوي، آوردن ياد به عبارتي، به. آورند مي خاطر به را گذشته حوادث
 همين به. است حادثه يك از يراو ذهن شده فراموش جزييات كشف براي گر مصاحبه اشتياق
 اين تا مصاحبه، براي استواري چارچوب تدوين و گر مصاحبه مقدماتي پژوهش كه است دليل
  ).25: 1392 كوينلن، و سامر (»دارد اهميت اندازه
 و پرتوافكن حافظة شدن فعال به شفاهي، تاريخ در مصاحبه «كه است اين اينجا در نهايي نكتة

 را افراد العمل عكس شده، حساب و دقيق هاي پرسش طرح با و شود مي منجر جزئيات تداعي
 ذاتي روايت، كه گفت توان مي بنابراين،. كند مي دريافت تاريخي رويدادهاي و وقايع به نسبت
 بازنمايي معناي به تاريخي، هر مانند اي خاطره هر و است تاريخ و خاطره مشترك وجه و تاريخ
 چرخة در توجه ارزش خود، جايگاه در خاطرات اين، وجود با. ستني تاريخي واقعيت تام و كامل
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 ميان بنيادي تفاوت وجود عين در. دارند را تاريخي واقعيت بازنمايي و تاريخي هاي داده توليد
 وجود شفاهي تاريخ و خاطره ميان هايي پوشاني هم و ها نزديكي شفاهي، تاريخ و خاطره تاريخ،
  ).83: 1394 ترقي، ابوالحسني و ورائين (»است توجه خور در كه دارد

  شفاهي تاريخ و جمعي تروماي
. شد اشاره شفاهي تاريخ شناسي روش و كاربرد پيشينه، تعريف، مورد در نكاتي به كنون تا

 اصل اينجا در ما نظر از كه كنيم مي اشاره شفاهي تاريخ 1شناختي معرف چارچوب به اكنون
 مركزي هستة شود، مي محسوب روايت نوعي خود كه خاطره«. است خاطره بر تأكيد محوري
 در خاطره كه است اين اساسي نكتة ولي. است مصاحبه دستاورد ينتر  مهمو شفاهي تاريخ

 سبب به شفاهي، تاريخ در كه درحالي دارد؛ فاعليت يك تنها نويسي، خاطره يا گويي خاطره
 متن و روايت و است هدوگان فعاليت آگاهانه، هاي پرسش طرح و كننده مصاحبه حضور

 هم نتيجه، در. است شونده مصاحبه با كننده مصاحبه ديالوگ و تعامل حاصل توليدشده،
 كمك تاريخي معرفت به حافظه«... »هستند مورخ حكم در شونده مصاحبه هم و كننده مصاحبه

 و ينورائ (»است افتاده اتفاق واقعاً آنچه به معرفت از است عبارت تاريخي معرفت. كند مي
 روايت چگونه و گيرد مي شكل چگونه خاطره اين ولي،). 79 و 75: 1394 ترقي، ابوالحسني

  چيست؟) جمعي (تروما و خاطره ميان نسبت و شود؟ مي
 اينجا در. گيريم مي كمك) 1383 (2ماخوليا و ماتم فرويد، مقاله از بحث اين بيشتر توضيح براي

 3.هستند كليدي مفاهيم از نيز يادآوري به و وشيفرام متضاد مفهوم دو كه كرد توجه بايستي
 در ماند مي ياد به آن از وجوهي چه و شود، مي فراموش) خاطره (گذشته از وجوهي چهاينكه 

 پل گفته به اينجا در آنچه اين، بر افزون. است شناختي معرفت اهميت واجد خاطرات بازسازي
). 1999 ريكور، و 1373 ريكور، (است 5رييادآو به عمل و 4فراموشي عمل شود، مي مهم ريكور

 به را »عمل «مفهوم كند، مي قلمداد كنش نوعي را عمل دو اين از كدام هر ريكور اينكه دليل به
 كلي طور به اما،. باشند مي بررسي و مشاهده قابل هاي فعاليت اينها دهد نشان تا افزايد ميآنها 
 مقابل در يا كنند، مي گذشته مكرر تكرار يا ولياماخ دچار را فرد مكانيسم دو اين كه گفت بايد

                                                 
1  - epistemological 
2  -  Mourning and Melancholia 

) يفراموش( شدن  دي كه متضادند عبارتند از ناپدي بلكه دو مفهومست،ي نيالبته به باور تودوروف مفهوم خاطره در تضاد با مفهوم فراموشـ  3
خطرناك است  ييعالوه ادعا  است ناممكن، و بهيبازساختن كامل گذشته امر.  دو در نوسان استني ااني مشهيخاطره هم. و حفظ كردن

)Todorov, 2001: 12.(  
4 - work of forgetting 
5 - work of remembering 
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 ابژة گويي بود؛ خواهد همراه واقع امر پذيرش با نهايت در كه كرد خواهند سوگواري دچار را فرد
 واقع جهان در را خسران اين از ناشي ماتم و درد فرد و ندارد حضور ديگر رفته دست از

 زندگي به نباشد قادر سوگواري مدتي از پس فرد كه صورتي در ابتدايي، حالت در اما،. پذيرد مي
 در كه است حاالتي اينها،. شد خواهد تبديل ماخوليايي سوژة يك به بازگردد، خود طبيعي
 عمل چارچوب در (شناسي معرفت نظر از و دهد مي رخ فرد براي خاطرات آن هجوم نتيجة

 بيماري خاص ذهني ويژگيهاي «فرويد ديد از. دارند بررسي قابليت) يادآوري به و فراموشي
 از خارج، جهان به توجه و عالقه قطع اندوه، دردناك و عميق حس نوعي از اند عبارت ماخوليا
 به معطوف احساسات تنزل و فعاليت، هرگونه قبض و توقف مهرورزي، قابليت دادن دست
 و خيالي نتظاريا در نهايتاً كه نفس، تحقير و توهين سرزنش، بيانِ و بروز حد تا نفس احترام
  ).84: 1383 فرويد، (»رسد مي خود اوج به شدن مجازات براي موهوم

 دچار كه افرادي است؛ آن هاي بخش ترين اساسي از يكي شفاهي تاريخ در ها سوژه اين شناسايي
 مصاحبه هاي مكانيسم طريق از كه) نيازمندند (قادرند و اند شده شديدي) هاي ضايعه يا (تروما
 امر اين). شوند درمان حتي تا (شوند مواجه داده رخ واقعيت با گذشته، يبازساز توسط
 است ضروري كه است تخصصي كامالً فعاليت يك شفاهي تاريخ كه است اين دهنده نشان
 محقق كار اين اصلي هاي هدف تا باشد بوده خبره اش كاري اخالقي و اي حرفه اصول در محقق
  .شود

 ينتر  مهماز يكي 1»مرگ «لحظه يادآوري به عمل و راموشيف عمل در كه داشت بيان بايستي
 ميل ابژة خاطره كه است ميل ابژة دادنِ دست از و مرگ لحظه از پس كلي،طور  به. هاست لحظه

 ابژة خاطرات كه است بعد به لحظه آن از. شود مي پرداخته و ساخته حافظه در واقعيصورت  به
 تواند مي موارد اين به علم. آورد هجوم حافظه به 3اراديغير يا و 2اراديصورت   بهتواند مي ميل

  .كند تبديل بيشتر كيفيت با و تر دقيق اي مصاحبه به را شفاهي تاريخ مصاحبه فرايند
: كرد ترسيم تفصيلي صورت به را ماخوليا و ماتم ميان اصلي تفاوت توان مي فرويد واژگان با
 رفتنِ دست از به واكنش يا عزيز، يك دادن دست از به واكنش معادل كراراً ماتم يا سوگواري«

 و آرمان، آزادي، پدري، سرزمين ايدة نظير است، شده او جايگزين كه است تجريدي اي ايده
 تواند مي ناخودآگاه در اش شدگي فربه حالت در ماتم يا سوگواري اين). 84: 1383 فرويد، (»غيره

 در اما هستند، يكديگر شبيه حدي تا اخوليام و ماتم فرويد نظر از. شود ماخوليا به تبديل
. متفاوتند هم از 4غيرطبيعي و طبيعي فرد شناسايي و وضعيت در نهايت در همچنين و ها نشانه

                                                 
1 - death 
2 - voluntary 
3 - involuntary 
4 - normal and not normal 
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. شود مي بيني خودكم و نفس تزلزل دچار ماخوليايي فرد شد، داده نشان اين از پيش گونه همان
 فرآيند اين كه دليل اين به كه شود مي طرهخا هاي حمله دچار اش ناخودآگاه در ماخوليايي فرد
 كند؛ مهار را آنها كردن، كنترل عمل با سوگوار فرد مانند تواند نمي ندارد، حضور اش خودآگاه در
 گشته پاك و محو شخص آگاهي از كه ابژه دادن دست از و خسران نوعي با نحوي به ماخوليا«
 در ناآگاه خسرانِ و محروميت از نشاني كه واريسوگ با تمايز و تقابل در هم آن است، ارتباط در
  ).86: 1383 فرويد، (»ندارد حضور آن
 شود، مي شنيده تاريخ اين هاي سوژه از شفاهي تاريخ در كه هايي روايت از بسياري با مواجه در«

 سوگوارانه حالتي ابتدا در ها سوژه آن بود؛ خواهد باليني هاي نشانه اين از برخي شاهد محقق
 1»هستند رفته دست از ابژه با نسبت در ماخوليا دچار شده، تشديد حالت در ولي اند، هداشت

  ). 87: 1383 فرويد،(
  :كه دهد مي توضيح ادامه در فرويد

 قطع همچنين و دروني هاي بازدارنده يا مانع توان مي كه يابيم مي در ماتم و سوگواري مورد در«
 خود كه عملي همان يعني كرد، تبيين ماتم عمل اساس بر كامل طور به را خارج جهان به عالقه

)ego (عمل يك به نيست آگاه بدان فرد كه خسراني ماخوليا در. شود مي حل و جذب آن در 
 خواهد ماخوليايي دروني بازدارندة يا مانع بروز مسئول رو اين از و شود مي منجر مشابه دروني

 زيرا است؛ كننده گيج ما براي ماخوليا از ناشي بازدارندگي كه آنجاست در تفاوت اما. بود
 ماخوليايي فرد. است كرده خويش جذبِ چنين را) بيمار (فرد چيزي چه كه دريابيم توانيم نمي

 كاستي و تنزل نوعي است؛ غايب ماتم و سوگواري در كه گذارد مي نمايش به را اضافه چيزي
 در. عظيم مقياسي در فرد) ego( نفسِ شدن فقير نوعي نفس، به احترام حس در العاده فوق

 فرد. فرد نفسِ يا خود ماخوليا، در و است؛ گشته فقير و تهي كه است جهان اين سوگواري،
 منفور اخالقي لحاظ به و موقعيت هرگونه از عاجز ارزش، بي نفسيعنوان   بهرا خويش نفسِ بيمار

 طرد دارد انتظار و گويد يم ناسزا خود به كند، مي سرزنش را خويش او كند؛ مي معرفي ما به
  ).87: 1383 فرويد، (»شود مجازات گشته،
 دچار ما ذهن با نسبت در گذشته در ميل ابژة كه دهد مي توضيح را ماخوليا ترتيب اين به فرويد

 به ليبيدو نتيجه، در و دهد نمي صورت را جايگزيني عمل درستي به ليبيدو اما شده، گسست
 ابژة خسران نهايت در شود؛ مي نفس گسست دچار ماخوليايي فرد و گردد مي باز نفس درون
 يكي ميل ابژة با نفس ماخوليا در كه دهد مي ادامه او. شود مي منتج نفس خسرانِ به ميل

                                                 
 كرده لي تبديها  رخداد را به سوژهني ايها  از سوژهياري است كه بسي از حوادثيكي نمونه، در مورد كشور خودمان، دفاع مقدس يبراـ  1

 شاني اي است كه خاطرات آنها براي جمعي تروماكي در دفاع مقدس، كاني از دست دادن نزد، منظرنياز ا.  خسرانندنياست كه دچار ا
 .رفتگان است  ازدستره و خاطاديهمراه با 



   63 آلكسيويچ آلكساندرونا سوتالنا آثار شناختي روش بررسي :جمعي تُروماي انعكاس در شفاهي تاريخ كاربرد

 يكي خاطرات، يادآوري به احساسي و رواني سازوكار به دانش). 90- 91: 1383 فرويد، (شود مي
 يكي نفس با رفته دست از ميل ابژة اينكه است؛ شفاهي تاريخ انجام هاي بخش ينتر  مهماز

 و است زنده شدت به) نفس (اين براي) ابژه (آن خاطرات كه معناست اين به شود مي
 بنابراين،). Yow, 2005: 43 (كند ضبط و ثبت را خاطرات آن دقت به بايستي شونده مصاحبه

 هرچه برد پيش به ند،كن بروز مصاحبه حين در است ممكن كه گوناگوني احساسات به دانش
  .كند مي كمك كار اين بهتر

 موريس. است بوده فردي تروماي نتيجه در و فردي خاطره به محدود بيشتر بحث كنون تا
 به يا 1»جمعي حافظة «مفهوم به بار اولين براي بود، دوركيم اميل شاگردان از كه هالبواكس،

 خاص، تعينات كه كند مي مطرح را اساسي سؤال اين او 2.كرد توجه جمعي خاطرة ما بيان
 حافظةجاي   بهرا جمعي حافظة او جواب اين به رسيدن براي شوند؟ مي آورده ياد به چگونه
 اجتماعي هاي سوژه جمعي، مشاركت يك در ها انسان كه كند مي بيان و دهد مي قرار مبنا فردي

 به آوردن، خاطر به براي: است اين هالبواكس كالم چكيدة. سازند برمي و كنند مي بازتعريف را
 در و كنيم مي زندگي جامعه در ما كه آنجايي از). Halbwachs, 1992 (داريم نياز ديگران

 آيم، مي نائل ديگران و خود از تصويري به و شناسيم مي باز را خود ديگران با اجتماعي مناسبات
 در. است اجتماعي سباتمنا و فضا اين از متأثر الجرم نيز، زندگي هاي شخصيت آوردن ياد به

 است برخوردار دائمي صيرورت و پويايي يك از كه است اجتماعي امري همچون حافظه، نتيجه،
)Olick and Robbins, 1998.(  

 توان مي هالبواكس واژگان از استفاده با اساساً اما است، فردي حافظه از متأثر نيز جمعي حافظة
 از تا برد مي بهره حافظه هاي مكانيسم از اش ياجتماع مناسبات در فردي سوژة كه شد مدعي
 او نسبت اش، اجتماعي زندگي امكانات ديگر، سوي از و ها، خسران و جمعي تروماهاي سو، يك
 وگوي گفت ماحصل ضبط و ثبت لحظة در عمل اين شفاهي تاريخ در. كند تنظيم واقع امر با را

 سوژه، براي عمل اين خاطره، ثبت زمان در آن، از پيش ولي،. است راوي و شونده مصاحبه ميان
 در خاطره بازگوكردن نيازمند سو، يك از خاطره جمعي ماهيت. دارد جمعي كامالً ماهيتي
 همين ريكور باور به. است جمع در خاطرات فراگيري شامل ديگر، سوي از و ديگران حضور

 بازسازي عمل گفتن، عملِ). 1373 ريكور، (سازد مي را 3جمعي هويت كه فرايندهاست
 كه دارد روايتي كاركردي ،"گفتن" بنابراين،«. است حافظه در رفته دست از هاي شخصيت

                                                 
1 - collective memory 

 اما در زبان ، كردكي تفكگريكدي آنها را از توان ي كه مي در صورت.مي در نظر گرفتگريكدي ما مفهوم حافظه و خاطره را معادل نجايدر اـ  2
  . استmemory معادل هر دو ،يسيانگل

3  - collective identity 
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 سعي متعدد، هاي روايت). 1373 ريكور، (»دهد مي ربط خاطره مرتبة به را تاريخي مرتبة
 و نفس شدن يكي و تكرار اما. كنند متعين تاريخ در را رفته دست از هاي شخصيت تا كنند مي
 كامالً سوژه حافظة خاطره، تكرار با تا كرده ماخوليايي اي سوژه به تبديل را شناسا سوژة بژه،ا آن

 در چركه كند؛ مي ارزش واجد را شفاهي تاريخ در پژوهش كه است نكات همين. شود تسخير
 هاي سوژه به را آن هاي سوژه كه گيرد مي شكل اي جمعي تروماي جمعي، حادثة يك نتيجه

 دارند را مشاركتي پژوهش عبارتي به حتي و بررسي ارزش وقايع اين. كند مي ديلتب ماخوليايي
 سوتالنا كه است كاري اين. شنيد را اند بوده ساكت گوناگون داليل به كنون تا كه »صداهايي «تا

 براي و شده مطرح آنچه به توجه با ادامه، در. است داده انجام آثارش در آلكسيويچ آلكساندرونا
  .پردازيم مي آلكسيويچ شده ترجمه آثار بررسي به شفاهي تاريخ كاربرد ضماميان بررسي

  آلكسيويچ آلكساندرونا سوتالنا آثار متن در شفاهي تاريخ كاربرد
 و بالروسي پدري از آمد، دنيا به اكراين در 1948 مه 31 تاريخ در آلكسيويچ آلكساندرونا سوتالنا
 مشغول محلي اي  روزنامه در گزارشگر عنوان به حصيالتت پايان از پس سوتالنا. اكرايني مادري

 مشغول خبرنگاري رشتة در مينسك دانشگاه در 1972 تا 1967 هاي سال ميان در و. شد كار به
 پرداخت؛ نيز تدريس بهزمان   همو كرد كار به شروع محلي روزنامه يك در سپس و شد تحصيل
 رسمي وبسايت (شد دعوت مينسك رد اي روزنامه به كار براي سال يك از بعد سپس،

 اين نهايت در اما آزمود، را مختلفي هاي سبك عقايدش و نظريات بيان براي او). 1آلكسيويچ
 در آلكسيويچ كارهاي. نهاد وي بر بسياري تأثير كه بود 2آدامويچ اَلس بالروسي، مشهور نويسنده

 همسرايي «،»گويند مي شانخود كه مردمي «،»سند - رمان «،»جمعي رمان «به موسوم ژانري
   :گويد مي آلكسيويچ. است »حماسي

 را دنيا من... شوم نزديك واقعيت به آن كمك به كه بودم ادبي سبكي وجوي جست در هميشه«
 روزمره جزئيات از اي مجموعه و فردي صداهايي سرايي هم -- شنوم مي و بينم ميگونه  اين

 و روحي هاي پتانسيل تمام ترتيب اين به و كند مي عمل طور اين من وگوش چشم. زندگي
 خبرنگار، نويسنده، يكزمان   همتوانم مي من و پوشند مي عمل جامة كامل طور به ام عاطفي
  ). 12: ب1395 آلكسيويچ، (»باشم خطيب و شناس روان شناس، جامعه

   :گويد مي است گرفته قرار جرياني چه تأثير تحت اينكه مورد در خود سپس و
 و بريل يانكا آداموويچ، آلس اثر آيم مي آتشين روستاي از من رسيد؛ دستم به تابيك زماني«

 تحت مرا كتاب اين خواندن اندازة به توانست كه بود داستايوسكي تنها. كالسينك والديمير

                                                 
1 - htttp://alexievich.info 
2 - Ales Adamovitch 
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 آنچه از شده، تشكيل زندگي صداهاي از رمان است؛ غيرعادي اثر شكلِ اينجا در. دهد قرارتأثير 
. بله. رسد مي گوش به برقي اتوبوس و رستوران خانه، خيابان، در آنچه از يدم،شن كودكي در

 من معلم آداموويچ آلس.... كردم حس را اين پيشاپيش. يافتم بودم دنبالش را آنچه باالخره
  ).15: الف1395 آلكسيويچ، (»شد
 آوري معج به) الف1395 (»ندارد زنانه چهره جنگ« كتابش، نخستين نوشتن براي ها سال او

 »روي جنس از پسراني« وي ديگر كتاب. شد منتشر 1985 سال در كه پرداخت مطالب
 از صداهايي« ديگرش كتاب و است افغانستان در سابق شوروي جنگ از روايتي ،)ج1395(

 ولي دارد، هم ديگري آثار او. است شده نوشته 1997 سال در كه است) ب1395 (»چرنوبيل
 قرار فراواني استقبال مورد و اند شده ترجمه فارسي به اخير هاي سال در كتاب سه اين تنها

 اجتماعي فعاليت و زندگي ميدان در سنگين و بلندمدت كار حاصل اينها از يك هر. اند گرفته
 به عيني شاهد 500 به نزديك زبان از او چرنوبيل، از صداهايي مورد در نمونه، براي. است

 را تناقضات و ها سلطه ها، ناسازگاري از اي مجموعه و داختهپر جمعي تروماي اين ابعاد بررسي
 زدن نقب و مستندات آوري جمع براي وي تالش سال 10 حاصل كتاب اين. است ساخته آشكار

 فاجعة ترين بزرگ عنوان به و داد رخ 1986 آوريل 26 در كه اي حادثه است، حادثه اين در
 2015 سال در ساله 67 آلكسيويچ كه است گفتني. است شده شناخته بيستم قرن تكنولوژيك

 آثار «نگارش براي را جايزه اين نوبل، آكادمي و شد ادبيات نوبل جايزة دريافت به موفق
 بهتر درك براي حال،. كرد اهدا او به »ماست زمانة شجاعت و رنج يادآور كه چندصدايي

 مورد در شفاهي تاريخ ردكارب با انضمامي آشنايي همچنين و وي شدة ترجمه آثار شناختي روش
: داد پاسخ نيز زير هاي پرسش به وي آثار متن مرورِ با ادامه در توان مي جمعي، تروماي

 مضاميني چه است؟ كرده استفاده شفاهي تاريخ از چگونه) هايش پژوهش (آثارش در آلكسيويچ
 را آنها اتخاطر چگونه است؟ كرده برخورد هايش سوژه با ترتيب چه به است؟ كرده دنبال را

  است؟ كرده روايت و ارائه را آنها ترتيب چه به نهايت در است؟ كرده ضبط و ثبت
 احساسات از معبدي كه بوده اين تالشش تمام است، گفته او هميشه خود كه گونه همان
 بوده حوادث آن هاي انسان بلكه نبوده، حادثه خود هميشه او براي اساسي اصل. بسازد ها انسان
 ها انسان احساسات ذره ذره از آثارش در او. است كرده حركت كل به جزء از ويچ،آلكسي. است
 ترسيم را رنج و خاطره عشق، از هايي روايت اي، حادثه محوريت با پيرنگ يك در و كرده شروع
  .است نموده

  ندارد زنانه چهره جنگ: نخست اثر
 توضيح فعاليتش را شناسي عرفتم ديگر بيان به يا كار منطق وي ارزشمند، كتاب اين ابتداي در
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  : خوانيم مي كارش شيوة و مردم مورد در را او نظر. است داده
 آشپزها، پرستارها، آنهايند؛ ترين صادق مردم ترين ساده كنم، درك توانستم من كه جايي تا«

 و ها روزنامه از نه كشند، مي بيرون شان درون از را كلمات آنها ديگر، عبارت به.  ...شورها رخت
 آلكسيويچ، (»خويش شخصي هاي سرگذشت و ها رنج از بلكه بيگانه، از نه شده، خوانده هاي كتاب

  ). 17: الف1395
 است خوب مصاحبه يك نيازمند خوب اطالعات آوردن دست به آموختيم ريچي از كه گونه همان

 و بنشيند ها تساع راوي يا شونده مصاحبه كنار در محقِّق اينكه مگر شد، نخواهد محقَّق اين و
   :گويد مي خود آلكسيويچ. بنوشند قهوه يكديگر با و داشته »وگفتي گپ«
 مهمانشان كامل روز يك گاهي گذرانم، مي غريبه هاي آدم آپارتمان و خانه در را زيادي مدت«

 مدل به راجع كنيم، مي امتحان شده، خريداري اخيراً كه را هايي ژاكت نوشم، مي چاي. شوم مي
 هم با. كنيم مي ردوبدل خودمان بين را مختلف غذاهاي پخت دستور و كنيم مي صحبت مو

 وقت هيچ... زمان گذشت با... هنگام اين در و. نشينيم مي تماشا به را ميزبانان هاي نوه عكس
 منتظرش قدر اين كه اي لحظه ناگهان... چرا و زمان قدر چه گذشت از پس كني تعيين تواني نمي
 به و دور ها مجسمه بتني و فلزي و گچي وضعيت از انسان كه زماني رسد، مي فرا بودي

  ). 18: الف1395 آلكسيويچ، (»شود مي نزديك خويش خويشتن
. شود مي زندگي فرايند به تبديل خود پردازي روايت و شفاهي تاريخ فرايند اينجا در است گفتني

  : شود مي زندگي به تبديل خود روايت است، گفته بارت كه گونه همان يا
 هاي زمينه با ها انسان عموماً كه لذتي دارند، را هايشان روايت انساني هاي گروه و طبقات همه«

 بد و خوب ادبيات ميان بندي دسته. اند شده سهيم آن در متضاد حتي يا مختلف فرهنگي
 »است زندگي خود مثل سادگي، به: فرافرهنگي فراتاريخي،: است جهاني روايت ندارد، اهميتي

  ). 27: 1387 بارت،(
 در يا اخالقي و دموكراتيك دهد، مي ارائه كه هايي روايت و آلكسيويچ پژوهش روش چرا ولي،
  :است داده پاسخ وي خود است؟ انساني كالم يك

. شود مي سپرده خاطر به است، تر بزرگ انسان كه جايي دقيقاً.... است جنگ از تر بزرگ انسان«
 ام كاري حوزة بايد. شوند مي هدايت است، تر قوي تاريخ از كه چيزي دست به ها انسان در آنجا،

 پرسش. كنم تشريح را مرگ و زندگي حقيقت و نكنم بسنده جنگ حقيقت به بدهم، توسعه را
 انسان اين از بايد چگونه و دارد، وجود انسان هر در انسان چند كنم؛ تكرار را داستايوسكي

. است انگيز وسوسه است؛ خير از تر متنوع است؛ جذاب شرّ شك بدون كرد؟ محافظت دروني
 رنگ گويي ديگر چيزهاي همه شوم، مي جنگ نامتناهي دنياي وارد. تر عميق طور همين
 از كه را انسان تنهايي اكنون. وحشي و عظيم دنياي. اند شده تر عادي نيز عادي از و اند  باخته
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 ديگران كه دارد معرفتي او... آمده ديگري نيايد يا سياره از انگار. كنم مي درك بازگشته آنجا
 او كه هنگامي. مرگ هاي نزديكي در است، ممكن آنجا در تنها معرفت، اين كسب ندارند، را آن

 حس وجودش تمام با را فاجعه دهد، انتقال كرده، زندگي و ديده را آنچه كلمات با كند مي سعي
 در همه اما كنند، درك خواهند مي ديگران دهد، توضيح خواهد مي او. آيد مي بند زبانش. كند مي

  ).20: الف1395 آلكسيويچ، (ناتوانند خويش هدف به رسيدن
  :ادامه در و
 بررسي با همواره. شوند مي دگرگون كنند، مي تغيير ما همراه آنها اند، زنده موجوداتي مدارك«

 دنبال ها كتاب در) غلبا (ما. لحظه همين است، حاضر زمان مهم. شود مي دستگيرم چيزيآنها 
 اما. نزديكند و جالب ما براي حقيقت در چيزها اين گرديم، مي انساني و كوچك آشنا، چيزهاي
 تاريخ و... باستان يونانيان زندگي از مثال، عنوان به خواست، مي دلم همه از بيش كه چيزي
 چه دربارة و چگونه خانه، در زمان آن مردم بدانم و بخوانم خواستم مي... بدانم ها اسپارت

 از پيش شب، آخرين و روز آخرين در. رفتند مي جنگ به چگونه. كردند مي صحبت چيزهايي
 بدرقه را جنگجويان چگونه. شد مي بدل و رد آنها ميان كلماتي چه شان، محبوب از جدايي

 نيست، ساالران سپه و قهرمانان منظورم... كشيدند مي را شان بازگشت انتظار چگونه. كردند مي
 شده ضبط و ثبت نامرئي ناظري و شاهد روايت طريق از كه تاريخي... گويم مي را عادي سربازان

 از خواهم مي كه چيزي همان كند، مي جذب و جلب را من كه است چيزي همان اين بله. باشد
 دهند، مي تشكيل را كمي درصد شاهدان نيستند، شاهدان تنها راويان، اما. بسازم ادبي اثري آن

. ندارد وجود حقيقت با واسطه بي نزديكي امكان. اند عظيم حوادث خالقان و بازيگران آنها اكثر
 سر مختلف هاي روايت با كه را اين. كنند مي پر را حقيقت و ما ميان فاصلة ما احساسات همواره

 اين هاي اشتراك و برخوردها كثرت، از و دارد، روايتي كس هر. فهمم مي دارم، كار و
 قهرمانان: بگويند كتابم دربارة خواهد نمي دلم اما. يابد مي تجسم زمانه شاكلة كه هاست يتروا

 آلكسيويچ، (»است تاريخ اش همه. ديگر است تاريخ اين. همين فقط هستند، واقعي كتاب
  ).21: الف1395

 صداي وي، كالم در. بگويند سخن وي طريق از ديگران اينكه براي است شده زباني آلكسيويچ
 خود كه گونه همان. بسپاريم گوش آنها به است كافي. است انداز طنين دردمند انسان هزاران
 به تسلط كه كرديم بيان پيشين، هاي بخش در. بود سپرده گوش آنها تمامي به اين از پيش

هدفش  كه باشد شفاهي تاريخ محقق اصلي هاي توانايي از يكي بايد دادن گوش هاي تكنيك
 اي توده هاي رسانه كه است تصويري از گرفتن فاصله و) واقعيت (افراد اساتاحس به دستيابي

 مهم آلكسيويچ براي جنگ خود نمونه، براي كه است دليل همين به اند؛ كرده ترسيم وي براي
 و جنگ همچون وقايعي مورد در اخالقي ضد اتفاقات ديگر و شده پايمال انسانيت بلكه نيست،
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 كل احساسات، جزء جزء گرفتن قرار هم كنار از اينجا در است؛ اهميت واجد سياسي خشونت
 شناسي روش كه رسد مي نظر به كرديم، ياد كرسول از كه گونه همان شود؛ مي ساخته روايت

 آلكسيويچ). كل به جزء از حركت يعني (است روايت تحليل نوعي  به شفاهي، تاريخ در آلكسيويچ
  :گويد مي خودش زبان به
 كنم، نمي توصيف را جنگ تاريخ. نويسم مي جنگ انسانِ دربارة بلكه نويسم، مين جنگ دربارة«

 انسان سو يك از. هستم ها قلب و ها روح مورخ من. كنم مي روايت را احساسات تاريخ بلكه
 كنم مي بررسي كرده، شركت مشخصي حوادث در و زيسته مي معين زماني در كه را، مشخصي

 كه چيزي. ابديت. كنم مشاهده و كشف را ابدي انسان او روند در است الزم ديگر سوي از و
. ادبيات نه است، تاريخ نه خاطرات خب،: گويند مي من به... دارد وجود انسان در همواره

 مملو روز هر. است خام ماده. نكرده پاك را آن هنرمند دست كه است كثيفي زندگي خاطرات،
 چيز همه من براي اما نيستند؟ معبد كه آجرها اما. شوند مي پيدا جا همه آجرها اين. است آن از

 گذشته، زندة انعكاس در انساني، گرم مصاحبت در جا، همان در دقيقاً.... دارد ديگري شكل
. زندگي هيجان و مرج و  هرج. آشكار زندگي ناپذير اجتناب تراژدي و است نهفته بدوي اي شادي
 قرار تغيير و فنĤوري معرض در هنوز كه ناصرع اين. آن بودن ناپذير فهم و فرد به انحصار
 از و ها نااميدي و آرزوها از... سازم مي معبد ما احساسات از من.... هستند اصل نسخة اند، نگرفته

 حادثه از برآمده احساسات كه حادثه، خود نه من براي... كنم مي تكرار ديگر بار يك... ما رؤياهاي
 آلكسيويچ، (»واقعيت يعني، احساسات من براي. ادثهح روحِ ديگر عبارت به. است جالب
  ).22: الف1395

   :گويد مي كار اين روش مورد در او
 مدرك و دليل. كند مي داللت زندگي گذشت بر كه است مدركي درد.... دهم مي گوش درد به«

 دور حقيقت از را ما بارها و بارها واژگان،. ندارم باور را ديگر مستندات. ندارد وجود ديگري
 ارتباطي راز، آن با كه اطالعاتي اطالعاتند؛ شكل ترين عالي رنج و درد نظرم به.  ...اند كرده

 از بيش رنج از دارد؛ اختصاص موضوع اين به روسي ادبيات تمام. زندگي راز با. دارد مستقيم
 آلكسيويچ، (»كنند مي صحبت رنج از بيشتر هم من براي.  ...است شده گفته سخن عشق

  ).26: الف1395
  : وي از شاهكار قطعة اين و
 انسانِ كوچك انسانِ از رنج كه آنجايي تا است اين تالشم بلكه.... كنم نمي يادداشت فقط من«

 الل پرولتارياي من براي انسان اين. كنم بررسي را انساني روح لحظه، همان در سازد، مي بزرگ
 اختالف خب،. او متن به. دهم مي گوش وا صداي به. كردم كشف را او روح من نيست، سايه بي و

 انسان به بزرگ، ايدئولوژي كه كردم درك من شود؟ مي خالصه چيزي چه در حكومت با من
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 است اضافي ايدئولوژي براي بزرگ انسان. شود بزرگ نبايد كه كوچكي انسان دارد، نياز كوچك
 انسانِ پي.... گردم مي همين دنبال من اما است، دردسرساز. نيست راحت او با كردن كار و

 گرفته، قرار اهانت مورد شده، لگدمال شخصيتش شده، تحقير كه انساني. هستم بزرگ كوچك
 كس هيچ... آفريد معجزه او. شد پيروز سرانجام استاليني جنايات و ها اردوگاه از زمان گذر با اما

  ).29: الف1395 آلكسيويچ، (»بگيرد او از را پيروزي اين تواند نمي
 براي وجود تمام با كه كند مي اشاره دختري روايت به نمونه براي نويسنده، كتاب، اين در

 جامعه پذيرشِ مورد گردد، بازمي كشورش به جنگ از كه زماني ولي است، جنگيده كشورش
   :كه دليل اين به گيرد، نمي قرار

 به بود، اونا مال جنگ مورد عالقه، شوهران جنگ، فاتحان شدن، قهرمان كه بودند مردها اين«
 و گرفتن ما از رو پيروزي بگم، جوري اين... اي ديگه جوركامالً . كردن مي نگاه ديگري چشم به ما

  ). 147: الف1395 آلكسيويچ، (»كردن مصادره
 بيان جملة كليدي روايتش يك پايان در و است بوده ضدهوايي پدافند ادوات فرماندة دختر، اين
  : كند مي

 آلكسيويچ، (»تر وحشتناك اون از خاطرات نكردن مرور ولي شتناكه،وح خاطرات مرور«
  ).150: الف1395

 از جنگ از پيش كه دهد مي توضيح ضدهوايي پدافند عادي سرباز يك كه ديگر روايتي در يا
   :گويد مي خود اما آمد، مي خوشش »مردونه كارهاي «و »جنگي چيزايي«
 هميشه بعدها. كنم فعاليت نظامي مشاغل تو ستمتون نمي البته و خواستم نمي جنگ از بعد«

 متنفرم، شلوار از امروز همين تا... در بيارم تنم از رو نظامي هاي جليقه و لباس داشتم دوست
 جنگ از بعد. پوشم نمي شلوار هم جنگل ميرم كه زماني حتي نكردم، پام شلوار هرگز ديگه
  ).232: الف1395 آلكسيويچ، (»كنم تنم زنونه و معمولي چيز يه خواست مي دلم هميشه ديگه
 يك تجربة جنگ كه دهد مي توضيح است، داشته حضور دوم جهاني جنگ در كه جراح يك

  :گويد مي مقايسه، مقام در و است فرد منحصربه واقعيت
 هم واقعيت شبيه حتي خونم، مي جنگي هاي كتاب نيستن، واقعي بينم، مي رو جنگي هاي فيلم«

 باشه، بايد كه اوني هم باز صحبت به كنم مي شروع خودم وقتي حتي... نبود طوري اين نيستن،
 قبل بود؟ زيبا قدر چه جنگ تو صبح دونيد مي. نيست زيبا و ترسناك الزمه كه قدري اون. نيست

. باشه صحبت آخرين تونه مي صبح اين كه دوني مي و كردني تماشا حال در تو... عمليات از
  ).243: الف1395 آلكسيويچ،(» ...خورشيد... مونآس... بود قشنگ چه زمين
 موارد مشابه كه است جنگ در حاضر زنان بلند و كوتاه روايت صدها شامل ارزشمند كتاب اين
 زنان اين. كردند بنا احساسات از معبدي دهد، مي توضيح آلكسيويچ خود كه گونه همان باال،
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  .»بگيرد آنها از را پيروزي اين «تواند نمي كس هيچ و آفريدند »معجزه«

  چرنوبيل از صداهايي: دوم اثر
 500 از بيش با مصاحبه و ممارست و كار سال 10 حاصل كتاب اين كه شد بيان اين از پيش
 همسران سربازها، ها، كننده پاك نشان، آتش. است چرنوبيل اتمي نيروگاه انفجار حادثة شاهد
 مطالعة با است نظر مورد آنچه اكثر بنابراين،.... و مهاجران ساكنين، نظامي، فرماندهان ايشان،
 فاجعه بود، جنگ يك چرنوبيل اتمي حادثة بسياري، نظر از. آمد خواهد دست به كتاب خود
 برابر در انسان و زيست، محيط و انسان ميان عيار تمام جنگي آغاز نيروگاه آن انفجار چون نبود،
  !است چيزي چه با جنگ كه نبود مشخص آن در كه خاموش و نابرابر جنگي. بود انسان

 را نشاني آتش همسر روايت »انزوا در انساني صداي «عنوان تحت كتاب، اين ابتدايي روايت در
 كه وي همسر. شود مي آلوده راديواكتيو تشعشعات به بدنش حادثة چرنوبيل در كه خوانيم مي

  : گويد مي است روايت اين راوي
 صورتش در را هايش چشم شد مي سختي به. بود متورم و كرده پف جابش همه. ديدم را او«

 ببيند، مداوم را همسرش كه بودند نداده اجازه او به). 25: ب1395 آلكسيويچ، (»داد تشخيص
 كه دانستند نمي دكترها از كدام هيچ«: داد انجام را كار اين او منتهي،. بود باردار اينكه مخصوصاً

 من به اوايل. بودند داده اجازه من به پرستارها. انمم مي مخصوص اتاق در او پيش ها شب من
. نيست انسان ديگه اون كني؟ مي خودت با رو كار اين چرا آخه. جووني تو«: كردند مي التماس

 دنبالشان سگ يك مثل من اما» .كني مي نابود رو نفر دو كارت اين با تو. ايه هسته راكتور يه
 خودت. برو باشه«: گفتند باالخره. ايستادم مي زاري و التماس به در پشت ها ساعت و دويدم مي
 شروع دكترها سركشي كه هشت ساعت از پيش ها صبح» .نيستي عادي تو. بنداز آتيش تو رو
 و رفتم مي خوابگاه به ساعتي براي من و» .بدو«: دادند مي خبر من به مانيتور پشت از شد، مي

 بود شده متورم و كبود زانو تا پاهايم. بروم آنجا به متوانست مي شب نُه تا صبح نُه ساعت از دوباره
  ). 37- 36: ب1395 آلكسيويچ، (»كردم مي خستگي احساس اندازه بي و

  : است كرده تحمل را شديدي رنج كه دهد مي توضيح و كند مي فوت روز چند از پس وي همسر
 خوردند؛ مي تكان هايش استخوان كردم، مي بلند را دستانش وقتي بيمارستان، توي آخر روز دو«

 از هايي تكه. بود رفته بين از بدنش. كرد مي ترك را او جسمش. بود معلق آن در چيزهايي انگار
. شد مي خفه داشت و آورد مي باال را احشايش و امعاء او. آمد مي بيرون دهانش از كبدش و ها ريه

 مورد در. كشيدم بيرون راآنها  و بردم فرو دهانش در شد مي كه جايي تا و بستم دستم به باندي
همة . ماند زنده اينها يادآوري با توان نمي حتي نوشت؛ توان نمي زد، حرف توان نمي چيزها اين

 پايش به مناسب كفش جفت يك بودند نتوانسته حتيآنها . بود من محبوب او بود، من اينها مال
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  ). 39: ب1395 آلكسيويچ، (»كردند دفن پابرهنه را او. كنند
   :كه دهد مي توضيح سپاري خاك مراسم از پس ادامه در و
 روز سه. شدم ولو تخت روي و رفتم اتاقم به مستقيم. آمد مي خوابم خيلي رفتم كه خانه به«

 فقط. شه مي بيدار. ست زنده نباشيد، نگران«: گفت دكتر. كردند خبر اورژانس ام خانواده. خوابيدم
  ). 41: ب1395 آلكسيويچ، (»بودم ساله وسه بيست... ».كابوسه يه
 كه كتاب از روايتي از بخشي اينجا در. است بسيار كتاب اين در سوزناك هاي روايت اين از
 دوره آن اجتماعي فضاي بودن زده جنگ و جمعي تروماي همان دهندة نشان مشخص طور به

  :شود مي ارائه است،
 از كه طور همان خواستيم مي. ساختيم مي پناهگاه. اتمي جنگ شديم؛ مي مهيا جنگ براي«

 جا همه اتم اما. كنيم پنهان هم ها اتم از را خودمان شديم، مي پنهان انفجاري هاي گلوله تيررس
 برسد زماني است ممكن. خوريم مي را آنها كنيم، مي تنفس را پرتوها ما. نمك و نان در هست؛

 كمربند بخوري؛ را چيزي هر كه برسد جايي به كارت اينكه يا باشي نداشته نمك و نان كه
 توانم نمي را شرايط اين اما. بفهمم توانستم مي رااينها . كني تغذيه بويش از و بجوشاني را چرمي
. بود هراس و وحشت اول هاي ماه كنيم؟ زندگي چطور پس خب ست؟ آلوده چيز همه. كنم درك
 فرار عجله با. رفتند و كردند رها را چيز همه روشنفكر طبقة بگويم خالصه دكترها، ها، معلم
 آنها -- كنيد تسليم را تان حزب كارت -- گفت مي چه نظامي اصول خب اما. كردند
 زندگي چگونه سؤال اين به پاسخ براي است؟ مقصر كسي چه. شود خارج كسي گذاشتند نمي

  ).164- 165: ب1395 آلكسيويچ، (»است مقصر كسي چه بدانيم بايد كنيم،
  :گويد مي فرزندش از ريماد ديگر، روايتي در
 دربارة چرنوبيل چيزي خوام نمي. ريم مي بيمارستان اون به بيمارستان اين از پسرم با ساله دو«

 اونا كنند، مي بازي عروسك بيمارستان تو ها دختربچه. دونم مي رو چيز همه خودم. بخونم بشنوم؛
 اونا چون «»ميرن؟ يم عروسكا چرا«. مردن عروسكا يعني بندن؛ مي رو عروسكاي چشماي

 آرتويوِم» .ميرن مي بعدش ميان، دنيا به. مومنند نمي زنده هم ما هاي بچه و هستن ما هاي بچه
. برده خوابش كنم مي فكر من و بنده مي رو چشماش. سالشه پنج انگار اما سالشه؛ هفت من،

 دارم من مامان«: هك مياد صداش بعد اما. بينه نمي منو كنم مي فكر چون گريه؛ به كنم مي شروع
 چشمات آرتيوم«: صورتش روي شم مي خم. نمياد نفساش صداي و بره مي خوابش »ميرم؟ مي
 و كنه مي باز رو چشماش» .گرمي هنوز«: كنم مي فكر خودم با و» .بگو چيزي يه. كن باز رو

 ام بچه رمگذا نمي من» .كن باز رو چشمات آرتيوم«. مرده كه انگار آروم؛ خيلي. خوابه مي دوباره
  ).201- 200: ب1395 آلكسيويچ، (»بميره
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  روي جنس از پسراني: سوم اثر
 توجه با كه است داده توضيح كتاب ابتداي در كارش گزارش در آلكسيويچ كتاب، اين مورد در
 در كتابي كه بود گرفته تصميم ديگر بود، داده رخ اثرش اولين انتشار نتيجه در كه مشكالتي به

 او براي كه اي حادثه و گذشت مي آن از سال شش كه افغانستان جنگ اما سد،ننوي جنگ مورد
 در خبر »شنيدن «بود عبارت كه كند آغاز را پژوهش اين كه كرد وادار را وي پيوست، وقوع به

 آنها سروصداي بي دفن براي كه تالشي و شدند مي كشته افغانستان جنگ در كه سربازاني مورد
  :گرفت مي صورت

 وظيفةآنها . ترساند مي مرا خوانم، مي ها روزنامه در و شنوم مي برم و دور كه يچيزهاي«
 با. كنند مي يادآوري را مان جنوبي مرزهاي امنيت و دولت منافع ژئوپلتيك، انترناسيوناليستي،

 و قيمت ارزان هاي خانه در را بسياري: شود مي شنيده جا همه پنهاني هاي زمزمه حال اين
 از هايي تابوت از اند؛ كرده دفن است ساكت هاي شمعداني به مزين آنها هاي پنجره كه هايي كلبه

 اند، شده ساخته خروشچف نظر زير كه كوچك هايي آپارتمان براي كه زنند مي حرف روي جنس
 سرد فلزي هاي جعبه اين روي را خود نااميدانه ديروز كه مادراني. هستند بزرگ بسيار
 كه خوانند مي فرا را جوانان ديگر و كنند مي سخنراني مدارس و ها ازمانس در امروز انداختند، مي

 در كه است مراقب دقت به سانسور سازمان» .دهند انجام وطنشان به نسبت را خود وظيفة«
 كه بقبوالنند ما به خواهند مي. نشود زده حرفي هايمان مرده مورد در جنگي هاي داستان

 كمك برادر خَلقي به تا اند شده فرستاده افغانستان به "شوروي نيروهاي از محدودي سهمية"
 آنجا شوروي پزشكان اين بر عالوه و كنند جا جابه روستاها در را كودها بسازند، را ها راه كه كنند

 »دارند باور چيزها اين همة به بسياري،. كنند كمك افغان زنان حمل وضع به تا هستند
  ).16: ج1395 آلكسيويچ،(

 پيشين قطعات و قطعه اين در شفاهي تاريخ پژوهش مورد در وي شناسي روش و بيني جهان
 را وي شناسي روش توان مي كالم يك در. ندارد بيشتر بسط و تفسير به نياز و است هويداكامالً 

 1984 رمان در شده ترسيم فضاي همچون آوري خفقان فضاي به انتقاد. كرد قلمداد "انتقادي"
 تا كنيم مي نقل را كتاب اين از آلكسيويچ هاي روايت از يكي صرفاً انتها در. كرديم ياد آن از كه

  .است "مادر يك" آن نام. دهيم نشان تر دقيق را خود منظور
  مادر يك«

 ريزه و داشت وزن كيلو دو فقط و بود ريزه دختر يك مثل آمد دنيا به وقتي. بود ريزنقش پسرم
  .زدم مي صدايش »من كوچولوي خورشيد «گرفتم، مي آغوش در را او وقتي. ماند هم
... گردد بازمي خانه به شده، سالش چهار تازه وقتي بار، يك. ها عنكبوت جز ترسيد نمي چيز هيچ از
 صدايي آشپزخانه از و كنم مي آويزان جالباسي به را آن... بوديم خريده جديدي پالتوي برايش ما
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  ....شلپ - شلپ شلپ، - شلپ: شنوم مي
 از ها قورباغه. قورباغه از پر آشپزخانه ورودي: بينم مي چي. روم مي آشپزخانه سمت هب عجله با

  :كند مي جمع راآنها .... اند شده خارج او پالتوي جيب
  .)گذارد مي جيبش در دوباره را آنها و. (مهربونن اينها مامان، نترس  - 
  .من كوچولوي  خورشيد- 

 رديف را اينها همة. تيرها هفت و ها مسلسل ها، تانك. داشت دوست را جنگي هاي بازي اسباب او
  :رفت مي رژه خانه در و كرد مي

  ...سربازم يه من... سربازم يه  من- 
  .كن بازي آميزتر صلح چيز يه با... من كوچولوي  خورشيد- 
  ...سربازم يه من... سربازم يه  من- 

 هاي لباس همة. كنيم پيدا او دازةان فرم لباس توانستيم نمي برود مدرسه به خواست مي وقتي
  .بودند گشاد اندازه از بيش برايش فرم

  .من كوچولوي  خورشيد- 
. نشود كشته كه كردم نمي دعا نزنند، كتك را او كردم مي دعا سربازي، خدمت رفت وقتي... 
 كه كرد مي تعريف. كنند مسخره اش قواره و قد خاطر  به را او تر قوي پسرهاي كه ترسيدم مي

 بقيه هاي شورت يا كنيد تميز مسواكتان با را ها توالت كه كنند مجبور را شما توانستند مي آنجا،
 كوچكش خواهر و پدرش خودم، هاي عكس همة خواست ما از. ترسيدم مي همين از. بشوييد را
 انافغانست از اي نامه بعد، ماه دو. كجا نگفت اما رود مي دارد كه گفت ما به. بفرستيم برايش را

  ».هستن مطمئن ما زرهي هاي لباس مامان، نكن گريه«: كرديم دريافت
  .هستن مطمئن ما زرهي هاي لباس... من كوچولوي  خورشيد- 

 برايش. بودم بازگشتش منتظر زمان همان از من و بود مانده باقي خدمتش پايان تا ماه يك
 بايد شايد. است كمد توي هنوز اينها همة. خريدم كفش جفت چند و گردن شال پيراهن، چندتا
 اجازه من به حتي اما كردم مي را كار اين بايد من شايد بله،.... گذاشتم مي قبرش در راآنها 

 به يونيفرمي آيا.... كنم لمس و ببينم را پسركم ندادند اجازه.... كنم باز را تابوتش درِ ندادند
  آمد؟ مي او به لباس آن آيا يافتند؟ او اندازة
  :آمد ما خانة به نيرو جذب دفتر از اي هفرماند اول

  ...مادر باش،  شجاع- 
  كجاست؟  پسرم- 
  .آريمش مي براتون زود خيلي. مينسك تو  اينجا،- 

  :شدم زمين نقش
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  !من كوچولوي  خورشيد- 
  :افتادم او جان به مشت با شدم، بلند زمين روي از وقتي

 خيلي كه من پسر و... پرزوري و قوي نقدرآ كه تويي نه؟ من پسر و باشي زنده بايد تو  چرا- 
  !اي؟ زنده تو چرا.... است بچه يه اون بالغي، مرد يه تو... است ريزه
  :كوبيدم مي تابوتش روي محكم آوردند، را او وقتي

  ...من كوچولوي خورشيد! من كوچولوي  خورشيد- 
  :بوسم مي ار آن و افتم مي قبرش سنگ روي. روم مي گورستان در او ديدن به اكنون

  ).97- 95: ج1395 آلكسيويچ،!... (من كوچولوي  خورشيد- 

  گيري نتيجه
 صدادار و اي حاشيه هاي گروه بر تأكيد فرهنگي، مطالعات همچون اي رشته در كه طور همان
 يا نمود كم هاي انسان سراغ آلكسيويچ كه هستيم اين شاهد نيز اينجا در ست، آنهاكردن
 و روايت آنها زبان از را جمعي تروماي انواع و) جنگ (حادثه ريختا و است رفته اي حاشيه

 تالش آن در كه است شفاهي تاريخ اصلي هاي ويژگي از يكي اين بنابراين. است كرده بازنمايي
 ديد از. شود روايت سياسيون و قهرمانان نه و) اي حاشيه هاي گروه (عادي مردم تاريخ شود مي

 كه اي بينشي اردوگاه در آنكهدليل   بهچرا؟. هستند عادي مردم همين قهرمانان آلكسيويچ
 از و باشد، اجتماعي عدالت مدافع بايست مي اجتماعي پژوهشگر دارد، تعلق بدان آلكسيويچ

 تبديل دموكراتيك اي پژوهش به و خارج صدايي تك حالت از او پژوهش كه است رو همين
  .شود مي
 هاي مكانيسم بر تأكيد با كاوي، روان در موجود هاي شرو از استفاده با توان مي ديگر، طرف از
 مشابه موضوعاتي مورد در را شفاهي تاريخ شناسي معرفت و كاربرد شيوة فراموشي، و يادآوري به

 خاطرات اهميت ميزان شود، مي مطالعه آلكسيويچ هاي كتاب كه زماني. آموخت شد مطرح آنچه
 مانده جا به احساسات و خاطرات اساسي اصل وي خود ديد از. گردد مي هويدا پيش از بيش
 امر، همين جمعي، تروماي يك انعكاس در شفاهي تاريخ كاربرد ينتر  مهمرسد مي نظر به. است
 از توانند مي اينها كه چرا. است افراد دورِ ساليان از مانده جاي به) احساسات (خاطرات بيان يعني
 روايت مناسب است داده دست به آلكسيويچ كه 1كيفوني پلي شكل. باشند تر واقعي اي واقعيت هر
 يك نگارش در دموكراتيك كامالً شيوة وي، گونه مستند رويكرد. است جمعي تروماهاي آن

 از فرد منحصربه تجربه اين. است ماخوليايي هاي تجربه بيان واقع در آلكسيويچ، آثار. است كتاب

                                                 
1  -  polyphonic 
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 پيامدهاي قربانيان مورد در است تئاتري. هاست ناشناخته و ها نهايت مكان جمعي، تروماهاي
  .تكنولوژي و جنگ توتاليتاريسم، دهشتناك و بار فاجعه
   :گويد مي ريكور

 نگاه زنده همانا اخالقي وظيفة يك مثابه به خاطره، به كردن نگاه براي دليل ترين اساسي«
 چيزي آن. است گانبرند از تجليل سوي به كالً تاريخ تمايل كه چرا است؛ رنج و درد ياد داشتن

 انباشت همانا بوده، مند عالقه بدان هميشه) آن هگلي مفهوم به خصوص به (تاريخ فلسفه كه
 كه داريم احتياج هم ديگري تاريخي روايت يك به ما.  ...است پيروزي و پيشرفت امتياز، بيشتر

 و شدگان تلف نيان،قربا روايت كه بگويم بدهيد اجازه روايت اين. كند حركت نگاه اين موازات به
 قرن، اين انتهاي در. كند مي مقابله موفقيت و پيروزي تاريخ با كه است شدگان جامانده به
 بايد تاريخ شدگان فراموش و تحقيرشدگان زجركشيدگان، قربانيان، ياد داشتن نگاه خاطر به

  ). 6: 1373 وفراموشي، خاطره ريكور، (»باشد ما همة وظيفة
 و عهد و سازيم مي را قربانيان خاطرة قربانيان، رنج و درد نكردن فراموش لِعم با ما حقيقت، در

 ظريف نكتة. آوريم مي جا به مهجورمانده صداهاي و ها سوژه قبال در را مان اخالقي وظيفة
 ما شناخت محدودة چون باشيم، داشته قربانيان از كاملي شناخت توانيم نمي ما كه اينجاست

 كنيم، نگارش را قربانيان تاريخ كلمه، دقيق معناي به نيستم قادر ما راين،بناب. است ناچيز بسيار
 آنها عملِ برابر در) ماخوليايي فردي همچون( آنها خاطره ِيادآوري به عمل با توانيم مي صرفاً بلكه

  .است شفاهي تاريخ براي كار دستور يك اين و. كنيم عمل متعهدانه) ناآشنا سوژه اين(
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