
محبوبه حاجی پروانه

هنــر،  فرهنگســتان  هنــری  امــور  مدیــرکل  ناصــری،  مســعود 
اعضــای  شــفاهِی  یــخ  تار »طــرح  کــرد:  عنــوان  گفت  وگویــی  در 
پیوســته فرهنگســتان هنــر تهیــه و تدویــن می شــود. در ایــن طــرح 
ــا اعضــای پیوســته  ــخ شــفاهی مرتبــط ب ی ــه تار ضــرورت پرداختــن ب
گفت وگــو بــا ایــن  فرهنگســتان هنــر بررســی شــد و در حــال حاضــر 

اســت.« اولویــت  در  اعضــا 

کار  اســت در دســتور  کــه چنــدی  برنامه هــای درازمدتــی  از  یکــی 
ــخ  ی ــت. تار ــر« اس ــفاهی هن ــخ ش ی ــه »تار گرفت ــرار  ــر ق ــتان هن فرهنگس

کــه فرهنگســتان هنــر  شــفاهی شــیوه ای پژوهشــی اســت 
یــخ  ایــن روزهــا بنــا دارد تــا از آن بــرای مستندســازی تار
اســاس  بــر  هنــری،  مختلــف  حوزه هــای  در  ایــران  هنــر 
بــوم،  و  مــرز  ایــن  ویــژه  و  شــاخص  هنرمنــدان  روایــت 
اعضــای  بــا  گفت وگــو  را  آن  اولویــت  و  کنــد  اســتفاده 

اســت. داده  قــرار  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته 

بــا مســعود ناصــری، مدیــرکل امور هنــری فرهنگســتان هنر 
گفت  وگویــی  ــر عهــده دارد،  کــه مســئولیت ایــن طــرح را ب
کردیــم تــا از چگونگــی اجــرای ایــن طــرح ُمّطلــع شــویم. 
دربــاره  پیش درآمــدی  بــه  ابتــدا  گفت  وگــو  ایــن  در  او 
یخ نویســی  کم وکیــف ایــن نــوع تار یــخ شــفاهی هنــر و  تار
یخ نویســی  تار و  یــخ  تار »موضــوع  گفــت:  و  پرداخــت 
در ایــران و جهــان همیشــه مــورد توجــه بــوده اســت. در 
دنیــای قدیــم اقــوام و تمدن هــای مختلــف نحــو و روش 
عبــارت  کــه  داشــته اند  را  خــود  خــاص  یخ نویســِی  تار
بــود از شــکل های مختلــف و متفــاوت ثبــت و روایــت 
یدادهــای مهــم. از ایــن دســت می تــوان بــه نقاشــی های  رو
کــرد.« یــخ اشــاره  دیــواری و ســنگ نگاره های پیــش از تار

گفت وگو با مسعود ناصری، مدیرکل امور هنری فرهنگستان هنر 

تاریخ شفاهی صرفًا مصاحبه یا فیلم مستند نیست

گفــت:  و  پرداخــت  بیشــتر  توضیــح  بــه  زمینــه  ایــن  در  ناصــری 
»نوشــتار در دوره هــای تمدنــی به صــورت تصویــری و خطــوط جدیــد 
کــه شــرح  کــرد  کمــک  یدادهــا بســیار  بــه امکانــات روایــت و ثبــت رو
یــخ و ثبــت آن همــواره مــورد  آن در ایــن مقــال نمی گنجــد. نوشــتن تار
اســت. در دنیــای  بــوده  اقــواِم دارای پیشــینه  و  توجــه حکمرانــان 
یــخ و جایــگاه  مــدرن و از قــرن نوزدهــم بــه بعــد، دربــاره تعریــف تار
و  دخالــت،  میــزان  یــا  ورود  نحــوه  بــرای  او  وظیفــه  و  یخ نویــس  تار
بســیار  گفت وگوهــای  و  بحث هــا  یخ نویســان،  تار برداشــت  شــیوه 
ــه ثبــت خــود،  شــده اســت. از اســتعداد و میــل انســاِن اندیشــمند ب
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یخ نویســی  یــخ و تار کــه موضــوع تار گرفــت  ــوان این طــور نتیجــه  می ت
گاهــی بشــر تــا بــه امــروز دارد.« پیشــینه ای بــه انــدازه خودآ

یــخ  او در بــاب تأثیــر پیشــرفت فنــاوری در حــوزه ثبــت و ضبــط تار
مــدرن،  دوره  در  فنــاوری  بــه  مربــوط  تحــوالت  »پیدایــی  گفــت: 
کــرده  ایجــاد  یخ نــگاری  تار و  یــخ  تار عرصــه  در  جدیــد  ســاحتی 
اســت. ضبــط بی واســطه تصاویــر و صــدا از طبیعــت، اشــخاص 
در  کــه  کــرده  فراهــم  پژوهنــدگان  بــرای  مســتنداتی  یدادهــا،  رو و 

اســت.« نبــوده  ممکــن  آنهــا  ضبــط  گذشــته  هزاره هــای 

عکاســی،  اختــراع  هنــر،  فرهنگســتان  هنــری  امــور  مدیــرکل 
از  یکــی  را  فیلم هــا  در  گــذاری  صدا آن  تبــع  بــه  و  فیلم بــرداری 
یــخ  یخــی بــه شــمار آورد و بــه ارتبــاط آن بــا تار تحــوالت بــزرگ تار
و  فیلــم  عکاســی،  اختــراع  »از  شــد:  یــادآور  و  پرداخــت  شــفاهی 
ــردی در حــوزه ثبــت  ــروز تحــوالت منحصربه ف ــه ام ــا ب ــرداری ت صداب
یــخ شــفاهی،  یخــی فراهــم آمــده اســت. تار و ضبــط موضوعــات تار
کــه از نامــش پیداســت، مســتقیمًا از زبــان خــود افــراد  همان طــور 
نســبت  آن  در  کــه  شــیوه ای  می گیــرد؛  صــورت  زنــده  به صــورت  و 
یافــت  بــه ضبــط صــدا و یــا ضبــط تــوأم صــدا و تصویــر، بــرای در
اطالعــات جدیــد و البتــه بی واســطه اقــدام می شــود. متــن ایــن نــوع 
گفتــاری دارد.« یــخ، حتــی در صــورت مکتوب شــدن، خصلتــی  تار

یــخ شــفاهی در فرهنگســتان  او بــه چگونگــی شــکل گیری واحــد تار
یــخ شــفاهی به عنــوان  تار کــرد و توضیــح داد: »امــروزه  هنــر اشــاره 
یکــی از ابزارهــای مهــم و مؤثــر در پژوهــش مطــرح شــده اســت. جــدا 
در  شــده،  آغــاز  زمانــی  چــه  از  ایــران  در  شــفاهی  یــخ  تار اینکــه  از 
ســال 1393 مصوبــه ای در هیئــت دولــت مبنــی بــر موظف کــردن 
همــان  شــفاهِی  یــخ  تار بــه  توجــه  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های 
دســتگاه و ثبــت و ضبــط آن بــه تصویــب رســیده اســت. بــه همیــن 
به عنــوان  نیــز  ایــران  اســالمی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان  منظــور 
واحــدی  در ســال 1398  دولــت،  نظــر  زیــر  از دســتگاه های  یکــی 
یــخ، واحــد  کــرد. از ایــن تار زیــر نظــر اداره کل امــور هنــری خــود ایجــاد 
ــرای تهیــه نقشــه  یــخ شــفاهی هنــر، مطالعــات اولیــه ای ب گــروه تار ــا  ی
ــک  کم ــا  ــات، ب ــه امکان ــه ب ــا توج ــرد و ب ک ــاز  ــای الزم آغ و آیین نامه ه
کــرد.« کتابخانــه ملــی، راهکارهــای اســتانداردی فراهــم  مرکــز اســناد 

یــخ  تار یــا  مستندســازی  رونــد  در  اینکــه  توضیــح  در  ناصــری 
کــدام دســته  ــا  کــدام حــوزه ی ــا  شــفاهی هنــر فرهنگســتان، اولویــت ب
و  داخلــی  مصوبــات  بــه  توجــه  »بــا  گفــت:  اســت،  هنرمنــدان  از 
یــخ شــفاهی مرتبــط بــا اعضــای پیوســته  مطالعــات اولیــه، طــرح تار
فرهنگســتان هنــر، بررســی و تهیــه و تدویــن شــد. در حــال حاضــر 
گفت وگــو بــا اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر بــرای  اولویــت بــه 
ثبــت و ضبــط زندگی نامــه عمومــی و هنــری ایشــان و البتــه رابطــه 

آنهــا بــا فرهنگســتان هنــر اســت.«

کــه آیــا فیلــِم  مدیــرکل امــور هنــری فرهنگســتان هنــر در ایــن بــاره 
یــخ شــفاهی هنر اســت،  مســتند و مصاحبــه بــا هنرمنــدان، همــان تار
یــخ شــفاهی قبــل از اینکــه نوعــی از شــکل اجرایــی باشــد،  گفــت: »تار
یــخ  تار اســت.  موضوعــات  بــه  نگریســتن  نحــوه  و  دیــدگاه  بیشــتر 
یخــی  تار و مؤثــر در پژوهش هــای  ابزارهــای مهــم  از  یکــی  شــفاهی 
گفت وگــو اســت  محســوب می شــود و مهم تریــن رکــن آن مصاحبــه و 
کــرد.  بــا هــر نــوع مصاحبــه و مســتندی مقایســه  و نمی تــوان آن را 
یــداد )در اینجــا هنرمنــد  منبــع دســت اول دربــاره یــک موضــوع یــا رو

و عضــو پیوســته( همــان خــوِد هنرمنــد اســت.«

گفــت: »نحــوه ورود  او بــه توضیــح بیشــتر در ایــن زمینــه پرداخــت و 
کیفیــت  و ســؤاالت مصاحبه کننــده، و پاســخ های اســتادان بیشــتر 
یــخ شــفاهی را مشــخص می کنــد تــا اینکــه صرفــًا خــود  مربــوط بــه تار
یــخ شــفاهی معمــواًل نقاط  مصاحبــه بــا هــر شــکلی مــد نظــر باشــد. تار
کــه هــم از  و موضوعاتــی را در حیــن مصاحبــه هدف گــذاری می کنــد 
یخ نویســی پنهــان شــده اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر  یــخ و هــم تار دیــد تار
یــخ شــفاهی صرفــًا  یــخ شــفاهی باشــد ولــی تار مصاحبــه می توانــد تار

مصاحبــه یــا فیلــم مســتند نخواهــد بــود.«

مســعود ناصــری در پایــان ســخنان خــود دربــاره چگونگــی اســتفاده 
شــفاهی  یــخ  تار مســتندات  ایــن  از  عالقه منــدان  بهره منــدی  و 
کــه بتوانیــم در وب گاه  گفــت: »چشــم انداز ایــن طــرح ایــن اســت 
کنیــم تــا هــم بخشــی از دانــش  فرهنگســتان هنــر پنجــره ای ایجــاد 
در  را  واحــد  ایــن  تولیــدات  از  بخشــی  هــم  و  هنــر  شــفاهی  یــخ  تار
دســترس عمــوم و پژوهشــگران قــرار دهیــم. نمونه هــای اولیــه طراحــی 

شــده اند و در حــال پیگیــری هســتیم.«


