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نقدي بر تاريخ شفاهي 
در برنامه هاي بي بي سي
فصلي از کتاب تاريخ نگاري به شيوه راديو بي بي سي

 دكتر صفورا برومند 
عضو هيئت علمى پژوهشكده تاريخ

چکيده
ــبكه هاي راديويي  برنامه هاي تاريخي ش
ــه و معرفي  ــي ارائ ــر چگونگ BBC، از نظ
تاريخ و شيوة برنامه سازي از ويژگي هايي 
ــيم بندي  ــد كه آنها را در تقس برخوردارن
ــون  ــري چ ــه عناص ــي در زيرمجموع كل
ــت مطالب، تنوع موضوع،  تازگي و جذابي
ــازي و تخيل برانگيزي، استفاده از  فضاس
ــفاهي براي  ــناس و تاريخ ش گفتار كارش
برقراري ارتباط بيشتر با مخاطب و القاي 
ــق مي توان  ــه از اين طري ــنديت برنام س

بررسي كرد. 
ــاي  برنامه ه ــاخص  ش ــاي  ويژگي ه از 
ــي و  ــه  تازگ ــو BBC، ب ــي در رادي تاريخ
ــاره كرد.  ــوان اش ــت مطالب مي ت جذابي
ــي موجود در  ــت برنامه هاي تاريخ فهرس
ــو BBC مبّين  ــايت رادي اينترنت و وب س

اين امر است. 
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برنامه هاي تاريخي راديويي در قالب هاي 
مختلف، طراحي و تهيه مي شوند. بنابراين 
مخاطبان در گروه هاي مختلف اجتماعي 
ــد با اين برنامه ها و موضوعات آن  مي توانن
ــد. برنامه هاي تاريخي  ــاط برقرار كنن ارتب
راديو هاي BBC به گونه اي طراحي و تهيه 
شده اند كه از توانايي پاسخگويي به سليقة 
ــف برخوردارند. به طور  ــنوندگان مختل ش
ــبت  مثال، در ويژه برنامه هايي كه به مناس
ــي در راديوهاي BBC تهيه  رخداد تاريخ
ــي متنوع  ــه برنامه هاي ــود، مجموع مي ش
به چشم مي خورد كه دربارة ابعاد مختلف 
موضوعي يكسان، اما در قالب برنامه هايي 
ــتند،  ــاختارهاي متفاوت، مثل مس ــا س ب
ــابقه و... تهيه  نمايش، طنز، ميزگرد، مس
شده اند. برنامه هاي تاريخي راديو به صورت 
ــت باال پخش  ــدي، با كيفي ــده يا تولي زن
ــورت، از تنوع و  ــوند و در هر دوص مي ش

جذابيت  خاص برخوردارند. 
ــاي تاريخي، موضوعاتي بكر  در برنامه ه
ــرد؛ موضوعاتي  ــازه مدنظر قرار مي گي و ت
ــنونده دقايقي از وقت خود را براي  كه ش
ــو قرار  ــا در اختيار رادي ــا آنه ــنايي ب آش
ــي راديو  ــاي تاريخ ــد. در برنامه ه مي ده
ــي مطرح  ــك تاريخ BBC، مباحث خش
نمي شود و در صورت نياز به پرداختن به 
ــتقيم و با استفاده  آنها، به گونه اي غيرمس
ــوس در جامعه  ــي و ملم ــث فرع از مباح
امروزي، به مباحث خشك تاريخي اشاره 

مي شود.
ــي در راديو  ــه تاريخ ــات برنام موضوع
ــتورالعمل و  ــه برمبناي دس BBC، اگرچ
ــانه انتخاب مي شود،  اولويت هاي اين رس
پيشنهادها و انتقادهاي شنوندگان، عامل 
ــه برنامه هايي از  مهمي در طراحي و تهي
ــمار مي رود. از اين روست  اين دست به ش
ــاي تاريخي راديو  ــه موضوعات برنامه ه ك
ــنونده جذاب و  ــوع و براي ش BBC، متن

شنيدني است.
ــاي  برنامه ه از  ــايان توجهي  ش ــش  بخ
تاريخي راديو BBC، به موضوعات مرتبط 
با تاريخ اجتماعي و ابعاد گوناگون از تاريخ 
معاصر اروپا و بريتانيا اختصاص دارد. اين 

ــت  ــات براي مخاطب ملموس اس موضوع
ــتري براي شنيدن  ــنونده انگيزة بيش و ش
ــري از برنامه هاي  برنامه دارد. بخش ديگ
ــي تاريخ  ــو BBC، به معرف ــي رادي تاريخ
بريتانيا اختصاص دارد. اين موضوع اگرچه 
ــك و  ــنگين و براي عامه خش مبحثي س
بي روح به شمار مي رود، اما ساختار برنامه 
ــود كه مباحث  ــه اي طراحي مي ش به گون
 خشك تاريخي به داستاني مهيج و سرشار 
از مباحث  تازه و شنيدني تبديل مي شود. 
ــتگاه هاي  ــي در ايس ــاي تاريخ برنامه ه
ــرح مباحث تاريخي  راديويي BBC به ط
ــدارد، بلكه  ــاص ن ــته اختص ــرون گذش ق
ــاي دهه هاي  ــث مرتبط با رخداده مباح

ــي تاريخي و  ــم به عنوان موضوع اخير ه
ــل پيش جامعه بريتانيا  مربوط به يك نس
ــود. برخي از اين  ــي مي ش معرفي و بررس
 ,Space Hoppers :ــد از برنامه ها عبارت ان
Legwarm- و   Tank Tops and Me

ــب  به ترتي ــه  ك  ،ers, Yuppies and Me
ــاي دهه هاي ۱۹۷۰  ــي رخداده به بررس
ــن برنامه از  ــاص دارند. اي و ۱۹۸۰ اختص
ــت و صحبت با  ــده اس راديو ولز پخش ش
ــرادي كه در دهه هاي موردبحث، جوان  اف
ــيقي آن دوره،  ــتفاده از موس بودند و اس
ــراي معرفي دهه هاي  ــبي را ب فضاي مناس

۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فراهم مي كند.
ــي در راديو BBC از  ــاي تاريخ برنامه ه

ــرا، از قدرت  ــيوة تهيه و قالب اج ــر ش نظ
ــد.  ــايان توجهي برخوردارن ــازي ش فضاس
ــئت  اين ويژگي از برخي عناصراصلي نش
ــي، تدوين و  ــيوة طراح مي گيرد. مثل ش
ــرا و بيان گوينده و  ــه، نوع اج نگارش برنام

شيوة تهية برنامه.
ــنده و تهيه كننده  ــع طراح، نويس در واق
ــت و در زمان كافي، به خلق  برنامه با دق
ــنونده  برنامه اي مي پردازند كه حواس ش
ــود. نوع  ــب مي ش ــه  آن جل ــهولت ب به س
ــلط گوينده بر موضوع  بيان مطلب از تس
ــنونده با  ــت مي كند و در نتيجه، ش حكاي
ــه برنامه گوش  مي دهد  اطمينان خاص، ب
ــارة مطالب آن فكر مي كند. گوينده  و درب
ــي در راديو  ــري برنامه هاي تاريخ ــا مج ي
ــت، بلكه  ــا خوانندة متون نيس BBC، تنه
ــده در  ــاد مختلف موضوع مطرح ش با ابع
ــي موارد مجري  ــت. در برخ متن، آشناس
ــك برنامه  خاص مرتبط  ــه تنها در ي برنام
ــت دارد. در برخي  ــا موضوع تاريخ فعالي ب
ــت. در  ــز مجري خود مورخ اس ــوارد ني م
ــورت مجري برنامه هاي تاريخي  هر دو ص
ــهولت مي تواند با كارشناسان برنامه  به س
ــدرت احاطه بر  ــرار كند، از ق ارتباط برق
مباحث و گفت وگوهاي تاريخي برخوردار 
ــت و با تمركز بحث را كنترل مي كند.  اس
ــه، در گفت وگوها و ميزگردهاي  در نتيج
ــي رود و در  ــث به بيراهه نم تاريخي، بح

زمان مناسب جمع بندي مي شود.
ــراي درك و تأييد مباحثي  مخاطبان ب
ــا تلويزيوني  ــه از برنامه هاي راديويي ي ك
ــود، به ميزان سنديت مطالب  پخش مي ش
ــع و مآخذ  ــر مناب ــالوه ب ــند. ع مي انديش
ــري كه در  ــار معماري يا هن ــوب، آث مكت
ــا ارجاع داده  ــاي تاريخي به آنه برنامه ه
ــنا به موضوع  ــان آش ــود، كارشناس مي ش
ــنديت  ــر اصلي س ــص، از عناص و متخص
ــد. بنابراين حضور  ــمار مي رون برنامه به ش
ــناس متخصص در برنامه مي تواند  كارش
ــر مطلوبي بگذارد.  بر جذب مخاطب تأثي
ــت كه برنامه هاي تاريخي  اين ويژگي اس

راديو هاي BBC از آن برخوردارند.
ــاخص برنامه هاي تاريخي  از مضامين ش

در برنامه هاي تاريخي، 
موضوعاتي بكر و تازه 

مدنظر قرار مي گيرد؛ 
موضوعاتي كه شنونده 

دقايقي از وقت خود را براي 
آشنايي با آنها در اختيار 

راديو قرار مي دهد.
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ــفاهي است.  در راديو هاي BBC، تاريخ ش
ــفاهي در تعريفي مختصر عبارت  تاريخ ش
ــت از گفت وگو با شاهدان رخدادي كه  اس
ــته است و  در تاريخ معاصر به وقوع پيوس
ــتفاده از  ضبط و ثبت اين گفت وگو. با اس
ــفاهي  مصاحبه هايي كه محققان تاريخ ش
تهيه و گردآوري مي كنند، بخشي از تاريخ 
معاصر تحليل و تدوين مي شود. اين شيوه 
از بهترين و مهم ترين شيوه هاي گردآوري 
ــاي  ــاره رخداده ــي درب ــات  تاريخ اطالع
ــي رود. در  ــمار م ــته به ش دهه هاي گذش
سال هاي اخير و با توجه به اهميت تاريخ 
شفاهي در تدوين تاريخ معاصر، محققان 
ــته از مطالعات تاريخي براي تهية  اين رش
ــيوه ها و راهكارهاي  ــفاهي، ش ــخ ش تاري
خاصي را مدنظر قرار داده اند. ازجمله اين 
شيوه ها از گفت وگو با افراد بر مبناي بيان 
ــتان زندگي، بخشي خاص از زندگي  داس
ــاص دربارة  ــو با گروه خ ــرد يا گفت وگ ف
رخداد معين، مي توان نام برد. شايان ذكر 
ــتر برنامه هاي تاريخي  ــت كه در بيش اس
ــر بريتانيا يا جهان  ــط با تاريخ معاص مرتب
ــود،  ــه از راديوهاي BBC پخش مي ش ك
ــيوه ها نيز اعمال مي شود. بنابراين  اين ش
ــه در برنامه هاي  ــوان چنين گفت ك مي ت
ــه اي  به گون  ،BBC ــاي  راديوه ــي  تاريخ
ــفاهي  ــه و كاربردي، از تاريخ ش قابل توج

براي معرفي تاريخ استفاده شده است. 
درخصوص  ــواره  هم مورخان  ــع،  درواق
ــا موضوع  ــال مصاحبه ها ب ــي انتق چگونگ
ــكالت  ــه ديگران با مش ــفاهي ب تاريخ ش
ــي و  ــراه بوده اند و اين امر مورد بررس هم
ــت. درواقع، سؤال  مباحثه قرار  گرفته  اس
ــوان حاالت  ــه چگونه مي ت ــت ك اين اس
ــس از مصاحبه  ــونده را پ فرد مصاحبه ش
ــراي ثبت تاريخ  ــه ديگران انتقال داد؟ ب ب
شفاهي جايگزين هايي درنظر گرفته شده 
ــت، از جمله متن گفت وگو كه در اين  اس
ــيار دقيق  ــورت بايد متني كامل و بس ص
ــت را مي توان  ــي از اين دس ــد. متون باش
ــده در بايگاني  به همراه مصاحبه ضبط ش
ــت كه  نگهداري كرد. اما بايد درنظر داش
ــده، همانند مصاحبه اي كه  متن نوشته ش

ــت، تنها براي تعداد  بر نوار ضبط شده اس
ــي  ــان قابل دسترس ــدودي از مخاطب مع
ــوان از اين  ــا در صورتي مي ت ــت. تنه اس
ابزارها براي معرفي تاريخ شفاهي استفاده 
ــراه نوار  ــه به هم ــن مصاحب ــرد كه مت ك
ــو يا كتاب  ــق رادي ــدة آن از طري ضبط ش

دراختيار همگان قرار بگيرد.
ــگاه  ــد، محقق دانش ــده پيتر ري به عقي
ــيوه براي  ــتراليا، راديو دومين ش ملي اس
ــفاهي  ــدن در مصاحبة تاريخ ش سهيم ش
ــت. اين  ــيعي از مخاطبان اس با طيف وس
ــه راديويي  ــت كه مصاحب در صورتي اس
ــكلي  ــفاهي، به ش ــط تاريخ ش ــراي ضب ب
ــيار صورت بگيرد. از  دقيق و با مهارت بس

ــكاالت كاربرد راديو در تاريخ شفاهي،  اش
ــت.  ماهيت عاليم و رمزهاي راديويي اس
ــكوت  ــفاهي س ــور مثال در تاريخ ش به ط
مصاحبه شونده مي تواند معناي خاصي را 
ــكوت در راديو  القا كند. در صورتي كه س
ــرد ناقص يا  ــي موارد مبّين كارك در برخ
ــت با اين حال، توجه  ــب راديو اس نامناس
ــت كه در برخي  ــن نكته ضروري  اس به اي
موارد از سكوت در راديو مي توان به عنوان 
ــراي برانگيختن قوة  ــي قدرتمند ب محرك
ــتفاده كرد. استفاده از  ــنونده اس تخيل ش
سكوت در زمان همراهي با كلمات، براي 
تصديق و تأييد صحبت فرد ديگر يا خلق 
ــاي غم انگيز مي تواند عامل مؤثري در  فض

فضاسازي مناسب در برنامه راديويي باشد. 
بنابراين با تنظيم دقيق سؤاالت و تعيين 
مسير گفت وگو با مصاحبه شونده مي توان 
ــب براي  ــوان ابزاري مناس ــو به عن از رادي
تعريف تاريخ شفاهي در طيف گسترده اي 

از مخاطبان استفاده كرد. 
همان طور كه در ابتداي اين مبحث بيان 
ــد، تاريخ شفاهي از مهم ترين شيوه هاي  ش
ــبكه هاي  ــة برنامه هاي تاريخي در ش ارائ
ــمار مي رود و درواقع  راديويي BBC به ش
ــب از  ــه اي قابل توجه و مناس BBC به گون
ــي و آموزش تاريخ  ــيوه براي معرف اين ش
ــتفاده مي كند.  ــنيداري اس ــورت ش به ص
ــن برنامه ها نيز در بخش  نمونه هايي از اي

 BBC ــاي  راديو ه ــي  تاريخ ــاي  برنامه ه
معرفي شد.

ــو  ــاخص رادي ــاي ش ــه برنامه ه ازجمل
ــفاهي و  ــر تاريخ ش ــا تكيه ب ــه ب BBC ك
ــنيداري تهيه شده  ــاختار تاريخ  ش در س
ــمتي با عنوان  ــت، از برنامه اي ۴۰ قس اس
ــوان نام برد.  قـرن صحبت مي كند مي ت
ــخ بريتانيا در قرن   ــن برنامه درباره تاري اي
ــيدن هزارة  ــبت فرارس ــتم و به مناس بيس
جديد، تهيه و از تمامي شبكه هاي محلي 
ــتگاه هاي منطقه اي BBC و مدتي  و ايس
ــد نيز به صورت مجزا از راديو ۴ پخش  بع
ــه با ۶۰۰۰ نفر  ــد. براي تهية اين برنام ش
مصاحبه شده است كه پيرترين آنها ۱۰۷ 
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و جوان ترين ۵ ساله بوده اند. آرشيو كامل 
ــامل ۶۰۰۰ مصاحبه و ۶۴۰  اين برنامه ش
تاريخ شفاهي  مجموعه  بزرگ ترين  برنامه، 
ــيو  ــي رود. از اين رو، آرش ــمار م اروپا به ش
ــه  ــد، ب ــت مي كن ــرن صحب ــة ق مجموع
ــذار گرديد و «بانك  كتابخانة بريتانيا واگ
حافظه هزاره BBC» ناميده شد. كتابخانه 
ــت اين فهرست آرشيو  بريتانيا درصدد اس
ــن در اختيار محققان  ــورت آن الي را به ص
ــتم  ــان تاريخ اجتماعي قرن بيس و مورخ

بريتانيا قرار دهد.
ــاي تاريخي  ــري از برنامه ه ــة ديگ نمون
ــاس تاريخ   ــر اس ــه ب ــاي BBC ك راديوه
شفاهي ساخته شده اند، برنامه اي است با 
ــتعاري با عنوان خاطره همانند  نامي اس
ــن برنامه،  گلوله ها منفجر مي شـود. اي
ــرات نورمن  ــا و خاط ــاس صحبت ه براس
ــربازان جنگ جهاني دوم  وينچستر از س
ــت. وي در هنگام تهيه  ــده اس ساخته ش
ــت و بدون  ــته اس ــال داش ــه ۸۸ س برنام
آن كه با موسيقي آشنا باشد، درصدد بود 
ــود در جنگ  ــه اي دربارة تجارب خ قطع
بنويسد. وي اشعاري در اين باره مي سرايد 
و موسيقي موردنظر خود را نيز مي نويسد. 
ــت تكميل  ــه را كارن ويمهرس ــن قطع اي
ــت كه هلن  ــايان ذكر اس ــت. ش كرده اس
ضمن  ــتين تهيه كننده اين برنامه،  وينش
ــت از اين اقدام  صحبت با كارن ويمهرس
ــود و به عنوان يك  ــتر آگاه مي ش وينچس
مورخ و مستندساز درصدد تهيه برنامه اي 
با اين موضوع برمي آيد. بنابراين، به عنوان 
تهيه كنندة برنامه با وينچستر به صحبت 
ــيند و خاطرات او را ضبط مي كند.  مي نش
ــن خاطرات به علت  ــه او در ضبط اي اگرچ
ــن وينچستر و فراموشي وي، با  كهولت س
ــكالتي رو به رو بوده است، ولي موفق  مش
ــتر مي شود.  به يادآوري خاطرات وينچس
به طور مثال، وينچستر را به موزه سلطنتي 
ــاهده فيلم هايي  جنگ مي برد تا او با مش
ــوش خود  از دوران جنگ، خاطرات مغش
ــدار از موزه براي  ــد. اين دي ــم كن را ترمي
ضبط خاطرات وينچستر بسيار مفيد بوده 
ــرح خاطرات وينچستر به صورت  است. ش

ــط مارك بولتن، از  متن بازنويسي و توس
هنرپيشگان معروف بريتانيا، اجرا شد. در 
برنامه از موسيقي اي كه وينچستر نوشته 
ــت. برنامه با  ــده اس ــتفاده ش بود نيز اس
ــتيباني كامل BBC، به شيوه اي جديد  پش
ــفاهي، ساخته و روز  ــاس تاريخ ش و براس
يكشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۰۲، ساعت ۱۱:۴۵ 

از راديو ۴ پخش شد.
ــت هفتگي برنامه هاي  ــي فهرس با بررس
ــبكه اي كه بيشترين  راديو ۴ به عنوان ش
ــي را در بردارد، مي توان  برنامه هاي تاريخ
ــتر مواقع، در هر  چنين گفت كه در بيش
روز هفته يك برنامة تاريخي از اين شبكه 
ــود. برخي برنامه ها مثل اين  پخش مي ش

جزيرة مقتدر يا امپراتوري كه به  معرفي 
ــد، هر روز  ــخ  بريتانيا اختصاص دارن تاري
ــنبه تا جمعه به جز روزهاي  هفته از دوش
ويژه برنامه هاي  ــوند.  مي ش پخش  تعطيل 
ــوند  تاريخي نيز به صورتي طراحي مي ش
كه در بيشتر ساعات روز و به طور مستمر 
و بي وقفه، در طول يك يا چند روز، پخش 

شوند. 
ــاي تاريخي  ــتر برنامه ه مدت زمان بيش
ــت كه اين زمان  بين ۱۵ تا ۳۰ دقيقه اس
ــرد مثل در  ــاي ميزگ ــورد برنامه ه در م
زمان مـا يا نمايش هـاي تاريخي، بين 
ــاعت تنظيم مي شود.  ۴۵ دقيقه تا يك س
ــبكه هاي راديويي  ــاي تاريخي ش برنامه ه
BBC، در ساعات خاصي پخش مي شوند. 
گذشته از برنامة در زمان ما كه به صورت 
ــه و علم،  ميزگرد و با موضوع تاريخ انديش
ساعت ۹ تا ۹:۳۰ صبح پنج شنبه از راديو 
ــود، بخش قابل توجهي از  ۴ پخش مي ش
ــات مختلف تاريخي،  ــا با موضوع برنامه ه
ــا ۱۱:۰۰، ۱۱:۳۰  ــاعات ۱۰:۳۰ ت در س
ــا ۱۵:۳۰ و ۱۵:۳۰  ــا ۱۲:۰۰، ۱۵:۰۰ ت ت
ــوند. براي برخي  ــا ۱۶:۰۰ پخش مي ش ت
ــراي تكرار نيز  ــاعت خاصي ب برنامه ها، س
ــت، مثل برنامة در  درنظر گرفته شده اس
ــاعت  ــامگاه همانروز س زمان ما، كه در ش
۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰ پخش مي شود يا برنامه 
ــد از پخش  ــج روز بع ــي كه پن گردهماي
ــاعت ۹ صبح تكرار  يعني در روز جمعه س
مي شود. براساس نمودار مخاطبان راديو 
ــوان چنين گفت كه  ــك روز، مي ت ۴ در ي
ــان برنامه هاي تاريخي  ــترين مخاطب بيش

افراد مسن به شمار مي روند. 
ــاي تاريخي كه به صورت  برخي برنامه ه
ــط در دو،  ــا موضوعي مرتب ــه و ب مجموع
ــه، چهار يا پنج قسمت تهيه مي شوند،  س
ــوند  ــي موارد هر روز پخش مي ش در برخ
ــه در زمان كوتاهي  ــب، برنام و بدين ترتي
به پايان مي رسد. برخي مجموعه ها، به طور 
فصلي پخش مي شوند و با پايان يافتن هر 
فصل از مجموعه، ضمن تعيين مدت زمان 
خاصي براي توليد مجموعه جديد، تاريخ  
پخش فصل جديد مجموعه اعالم مي شود.

به عقيده پيتر ريد، محقق 
دانشگاه ملي استراليا، 

راديو دومين شيوه براي 
سهيم شدن در مصاحبة 
تاريخ شفاهي با طيف 

وسيعي از مخاطبان است. 
اين در صورتي است كه 
مصاحبه راديويي براي 
ضبط تاريخ شفاهي، 

به شكلي دقيق و با مهارت 
بسيار صورت بگيرد.


