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Abstract 

 
Digital storytelling is introduced as a way to create and share information, promote 

immersion and interaction, as well as provide opportunities for repetitive and collaborative 

training and learning. The purpose of this study is to investigate the importance of 

storytelling in scientific communication, explain the different types of storytelling and 

define digital storytelling and its capabilities.  

This study by documentary method sought to identify the types of storytelling that humans 

have used since the beginning of human history to tell better stories, these forms include: 

oral, visual, written, and digital stories. In this regard, digital stories are divided into three 

categories depending on their content and purpose: personal stories / narratives, informative 

or instructive stories, and stories that examine historical events. Digital storytelling 

approaches include: oral history, podcasts, interactive / spatial narratives, multimedia and 

hypermedia narratives.  

The findings of this study regarding the use of digital storytelling tools in our country 

indicate that the influence of this feature is rarely used by prominent scientists and 

researchers. Except for one or two cases, this issue has not been seriously considered and 

has been neglected in the scientific and promotional literature of our country.  

Results: While many of the available tools are free, they can be used to strengthen scientific 

communication easily. Therefore, it is suggested those involved in science promotion to 

plan in order to introduce researchers and scientists with this emerging phenomenon, and to 

pave the way for the mutual benefit of researchers and the general public. 
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 چکیده

 جی، تروگذاری اطالعات و به اشتراک جادیا یبرا یعنوان روش به تالیجیسرایی د داستان هدف:

 یمعرف یبر تکرار و همکار یمبتن یریادگیهای آموزش و  فراهم کردن زمینه نیزوری و تعامل و  غوطه

 های مختلفی، تبیین گونهگویی در ارتباطات علم قصههدف این مطالعه، بررسی جایگاه شود.  می

 های آن است.  و قابلیت تالیجیگویی د داستان و تعریف پردازی داستان

 گویی قصه انواع شناسایی دنبال به استنادی و مطالعات کتابخانه ای روش با پژوهش ینا رویکرد:

شامل  اشکال این ، اند کرده استفاده بهتر داستانهای بیان برای بشر تاریخ ابتدای از انسان ها که است

های  است را معرفی کند. در همین رابطه، داستان تالیجیدو  مکتوبی، ریتصوی، داستان شفاه

، تی/ روا یهای شخص داستانشد: یجیتال نیز بسته به محتوا و هدفشان به سه دسته تقسیم د

را  یخیتار عیهایی که وقا داستانو  دهند می ی ارائهدستورالعمل اکنند ی می یرسان هایی که اطالع داستان

ست، ، پادکیشفاه خیتار دسته 5نیز در  یتالیجیسرایی د داستان یکردهایرو. کنند می یبررس

 تقسیم شد. ای رسانهرافای و  های چندرسانه ، روایتی/ مکانیهای تعامل روایت

سرایی دیجیتال در کشورمان  گیری از ابزارهای داستانهای این پژوهش درخصوص بهرهیافته ها: یافته

حاکی از آن است که ورود و نفوذ این قابلیت در میان برجستگان علمی و پژوهشگران کمتر به چشم 

طورجدی به این مقوله اهمیت داده نشده و در ادبیات علمی و  جز یکی دو مورد، به خورد. بهمی

 ترویجی کشورمان مهجور مانده است. 

طور رایگان در دسترس است با صرف کمی زمان  که بسیاری از ابزارهای موجود، به درحالی نتایج:

 اندرکاران دست. بنابراین، شایسته است توان از آنها در راستای تقویت ارتباطات علمی بهره بردمی

ریزی حوزه ترویج علم در راستای آشناسازی پژوهشگران و اندیشمندان با این پدیده نوظهور، برنامه

 پژوهشگران و مخاطبان عام هموار سازند. دوجانبهگیری کرده و مسیر را بهره

 .تالیجییی دسرا داستان، گویی قصهی، ترویج علم، ارتباطات علم :ها دواژهیکل

                                                                 
 رها و پایش علم، فناوری و نوآوری/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشو . عضو هیئت علمی گروه ارزیابی سیاست 1
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 مقدمه

که همه افراد  نحوی علمی است به هایاندیشهانعکاس  تالش در جهت ،ترویج علم

دیدگاهی کسب و درباره ماهیت آن  کردهرا درک  یعلمحوزه بتوانند مفاهیم اساسی یک 

ترویج علم در حیطه عمومی به معنای انتقال علم به  ،طورکلی به(. Cornelis, 1998)کنند 

های  وشهای دست اول علمی با ر یافته ،هترین نحو است و برای تحقق این امرجامعه به ب

علم بهبود  ترتیب فهم عامه از این شود. به ، عرضه میاند اطالع یمؤثر به افرادی که از موضوع ب

(. ترویج علم یا همگانی کردن علوم، جزئی از ارتباطات علمی و جامعه 1387یابد )پایا،  می

های علوم، سایر جز نخبگان و دانشمندان حوزه آورد تا بهفرصتی فراهم میبه شمار آمده و 

افراد جامعه نیز درک و بینشی از علم به دست آورند. عمومی کردن علم، مسیری برای 

کند )شیخ جباری و اجاق، برقراری ارتباط میان دانشمندان اندک با طیفی بزرگ باز می

1391.) 

شود که سعی دارد مردم را ها گفته میای از فعالیتموعهبدین ترتیب، ترویج علم به مج

ها و ابزارهای ها با کمک نهادها، روشمند کند. این فعالیت با علم آشنا و به آن عالقه

 (. 1390گیرد )حیدری، گوناگونی ازجمله رسانه انجام می

انتقال عام  به مخاطبان خاص یا یعلم یها امیاست که به موجب آن پ یفرایند یارتباط علم

و  یکانال ارتباط ام،یارتباط عبارتند از: منبع پ گریآن مانند هر شکل د یو عناصر اصل ابدی یم

 یعنوان ابزار به یارتباطات علم ایجاد منظور پردازی به . داستان(1386داورپناه، ) امیپ رندهیگ

 .گیرد رار میارتباط علم با مردم توسط پزشکان و محققان مورد استفاده ق یبرقرار یبرا

تنها  گریکه د ویژه هنگامی دارند، به یعلم یهافراینددر  یها در حال حاضر نقش مهم روایت

عموم مردم است  ابلکه ارتباط علم ب ستین یدر جامعه علم جینتا انتشار ،هدف

(Dahlstrom, 2014 از آنجا که .)نسبت مسیر به  نیها آسان است، بنابرا درک داستان

گوش دادن به آنها ارتقا  رایمخاطبان را ب زهیانگ ،بر منطق یمبتنو  یتاستدالل سن یخط

با تغییرات عمیقی که در حوزه ارتباطات و رسانه شکل گرفته،  (.Green, 2006) بخشد می

شکل سنتی ترویج علم نیز متحول شده و به سمت ابزارهای نوین سوق پیدا کرده است. 

های فضای مجازی در راستای تقویت ارتباطات  قابلیت گیری ازنمونه بارز این تغییرات، بهره

 علمی است.
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عنوان  به دیبا پژوهشید که مقاالت کن ان میون( عWeitkamp, 2016ویتکمپ )

امر  نیا رایبه عموم مردم باشد، زپیام  شان رساندن هدفهایی در نظر گرفته شوند که  داستان

 قاتی، تحقنی. عالوه بر اباشدتر  دسترس تر و در ، شفافتر فهم قابل قاتیشود تحق باعث می

 نیب و تعامل گوو دهد که گفت نشان می یپردازی در ارتباطات علم داستان یاثربخشزمینه در 

ها و احساسات  پاسخ هنگام تولیدها  داستان قیدانشمندان و عموم مردم از طر نیب ای نفعانیذ

، نیچن. همشود می یلمها و مباحث ع واقعیت ، باعث شفافیتبه علمنسبت  یشخص

نظرات و ارتقاء تفاهم  رائهعالقه، ا تی، امکان لذت بردن، تقویآگاه شیمانند افزا ییهافرایند

 ,Burns, O'Connor & Stocklmayer کرد پیگیریها  داستان قیتوان از طر را می

2003).) 

انتقال و ها  نگرشدر  رییتغو  یمنظور ارتقاء درک عموم ها به دهد که داستان مطالعات نشان می

پردازی غالبًا  ، داستاننیشوند. عالوه بر ا استفاده می ها و ارائه داده دیها تول هحوز نیدر ب ها پیام

 (.Robin, 2015) تشده اس هگنجاند تالیجیگویی د قصه قیاز طر یریادگی یکردهایدر رو

 یهای بزرگ برا لارتباط با پتانسی یبرقرار یبرا اساسی یابزار ،یسرایدرمجموع، داستان

اطالعات با افراد از  انیافراد و جر نیکه تعامل ب طوری هاست، به هحوزها و  متحد کردن رشته

 کردیرو کیبه  ازیپردازی ن ، درک عملکرد داستاننیای برخوردار است. بنابرا ویژه تیاهم

رتباطات در آموزش علوم و ا هاتیدر مورد نقش روا قیرغم دانش عم ای دارد. علی چندرشته

 (.Robin, 2016)است  مانده کشف نشده باقی، نسبتًا یعلم

به این ترتیب مشخص شد که با توجه به تغییراتی که در حوزه ارتباطات به وقوع پیوسته، 

ترتیب،  این شده و چهره خود را تغییر داده است. به متأثرارتباط علمی نیز از این تحوالت، 

بزارهای جدیدی که در این حوزه شکل گرفته، توجه های مختلف و ا ضروری است به گونه

 کمتراست که تاکنون در کشور ما  «تالیجید ییسرا داستان» ابزارها، نیا از یکای شود. ی ویژه

حوزه باز  نیورود به ا یبرا یریاست مس یحال، ضرور نیمورد توجه قرار گرفته و در ع

 .است داده قرار یامر نیچن را خود رسالت نوشتار نیا ب،یترت نیشود. به ا

 به عالقمندان ریسا و محققان پژوهشگران، یآشناسازو  جیترومقاله،  نیا یکل و یاصل هدف

 نیا بهاست.  آن یابزارها و انواع ،«تالیجید ییسرا داستان» اصطالح با یعلم ارتباط حوزه

 انجام یها شپژوه ومطالعات  یبه بررس یاکتابخانه کردیرو از استفاده با مقاله نیا منظور



 

` 

 

118 
 

 پاسخ آنها به دارد یسع پژوهش نیا که یاساس یها پرسش .پردازدیم حوزه نیا در گرفته

 :از عبارتند دهد

 کدامند؟ یپرداز داستان مختلف یهاگونه .1

 به چه معناست؟ تالیجید ییسرا داستان .2

 چیست؟  تالیجید ییسرا داستانکارکردهای  .3

 کدامند؟ تالیجید یاه داستان انواع .4

 ست؟یوجود دارد چ تالیجیداستان دارائه یک  یبرا که یمراحل .5

 رد؟یپذ یم صورت ییکردهایروچه  با یتالیجید ییسرا داستان .6

های ی، تبیین گونهگویی در ارتباطات علم قصهبه این ترتیب، این مطالعه به بیان جایگاه 

زد. در ضمن، پردا های آن می و قابلیت تالیجیگویی د داستان و تعریف پردازی داستان مختلف

، میزان تالیجیسرایی د داستانبندی انواع رویکردها و ابزارهای شود ضمن دستهتالش می

های واقعی و عینی از آنها استفاده از این ابزارها در دنیا و نیز کشورمان بررسی شده و نمونه

ها در حوزه  لیتاستفاده بیشتر و بهینه از این قاب منظور بهمعرفی شود. در انتها نیز پیشنهاداتی 

 گردد.  ارتباطات علمی ارائه می

 پردازی داستان های مختلفگونه

شد  تالش ،آنها یابیو ارز در این زمینه گرفته صورت یها پژوهش در قیعم یجوهاوجست با

شود. بر  یو معرف ییشناسا یپرداز داستان گوناگون انواع یبند دسته نیترکامل و نیتر قیدق

 لیاز اواها  انسانکه  ییگو انواع قصه( معتقد است Deobhanj, 2018)دئوبانج ، اساس نیا

 :اند از اند، عبارت بهتر استفاده کرده یها گفتن داستان یبرا تیبشر خیتار

 یاست. اعضا یگفتار انیب، یپرداز داستان یها شکل نیتر یمیاز قد یکی :یداستان شفاه -1

 ریترانه، سرود و خواندن شعر، اس قیاز طر ها جوامع باستان با به اشتراک گذاشتن داستان

شکل از  نی. اشود یها منتقل م نسل انیم در یشفاه یها سنت نی. اشدند یم گریکدی

باستان، مردم به سراغ  ونانیهر نوع داستان باشد. در  یبرا یا رسانه تواند یم ییگو داستان

 کرد یمخاطبان خود برقرار مبا  یکه ارتباط عاطف رفتند یمانند هومر م یبزرگ سینو داستان

. از طرف گفت یمآنها  بهعشق  رفتنو از دست  یحماس یاز نبردها یعال یها او داستان رایز

بیان خودشان را  یاز زندگ ییها است که افراد بتوانند داستان یراه یشفاه ییگو ، داستانگرید
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 یسینو داستان یل هنرو پادکست، اکنون شک ویمانند راد یفناور دی. با ظهور اشکال جدندکن

 نفر را دارد. ها ونیلیبه م انتقال امکان یشفاه

 رایاند، ز کرده انیرا ب یریتصو  ها هزار سال داستان ها ده انسان: یریتصو یها داستان -2

های غار  دهد. نقاشی می ارائهداستان خوب را  کی نقل یساده برا یراه ی،های بصر رسانه

 نیرا با مضام یواقع یزندگ یها و داستان یانسان اتیبا خصوصهایی  ، چهرهواناتیح یباستان

گویی در کنار آن  امع، تکامل قصهوج شرفتیکشد. با پ می ریهای غار به تصو دیواره دربقا 

صداها و  ی،ریتصو یاز نمادها پیچیدهجذاب و  یداستان ،مصر باستان اهرامکرد.  شرفتیپ

و  لمیفمانند مدرن  های رسانه قیطرپردازی از  هنر داستان نی. ادهد میها را نشان  شخصیت

دهد تا  خوب ارائه می ییگوقصه کی یو قدرتمند برا شرفتهیپ یروش و افتهیتکامل  ونیزیتلو

 د.گرد ارائه جذابی ها به شکل داستان

نیز  یهای نوشتار ، داستانشکل گرفتهکه کلمات مکتوب  یزمان زا مکتوب: ینویس داستان -3

 یها پردازی به داستان داستان یو بصر یشفاه یها جوامع، فرم شرفتیت. با پوجود داشته اس

که  است سوپیهای ا افسانه ،کینمونه کالس کیشد.  تبدیل یهای نوشتار کوتاه و حماسه

شد. اختراع چاپخانه در  یسیآوری و رونو ها بعد جمع دارند اما قرن یشفاه سنتدر  شهیر

از  -ها  از انواع داستان یود آمد که در آن اشکال مختلفبه وج یای از ارتباطات جمع دوره

گویی را  قصه خچهیو تار انتقال یافت یبه مخاطبان جهان -ها  ها تا رمان ها تا روزنامه افسانه

 داد. رییتغ شهیهم یبرا

 رییتغ را گوییقدرتمند است  که روش داستان یابزار ی،فناور :تالیجیپردازی د داستان -4

بزرگ  اننویس به داستان شهیتری از هم بستر وسیع ویو راد لمی، فونیزیهور تلوداده است. ظ

پردازی شده است.  و خالقانه داستان دیجد فنونو به نوبه خود منجر به ظهور  دهیبخش

 انیپا یب یا دکمه، به کتابخانه کی یساده بر رو کیکل کیبا  کهدهد  امکان را می نیا نترنتیا

 یسینوطور خاص، ظهور وبالگ . بهمیداشته باش یبشر دسترس خیز تارا جذاب یها از داستان

نوع  -هستند  مکتوبهای  داستانجزء هنوز هم  یگرچه ازنظر فن - یهای اجتماع و رسانه

، ترییها کاربر تو میلیون را تغییر داده است.کنیم  هایی که روزانه با آنها ارتباط برقرار می داستان

های خاص خود  با دیدگاهمطابق خود را  یشخص یها ر روز داستانبوک ه و فیس نستاگرامیا

کنیم  می یو سع مینگار هست ن، همه ما داستایهای اجتماع ند. با استفاده از رسانهکن مینقل 
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 ییو نها یاصل هدفدرواقع، . میکن ارائهپست در هر لحظه  کیداستان خود را با 

 .است مخاطبان انیم در و نو یبسترها در یعلم یها افتهی جیترو تال،یجید ییسرا داستان

 ست؟یچ تالیجیسرایی د داستان

را به خود  زیادی توجه دانشمندان و حوزه کاری، نهیزم کیعنوان  به یتالیجیپردازی د داستان

 Deپیدا کرده است ) کاربرد بهداشت روان قاتیتحق نظیرمتنوع،  یها و در رشته کردهجلب 

Vecchi, Et Al, 2016) .از مفهوم  قیدرک عم جادیا زین و یدنگاه چندبع نظورم به

 فیاز تعار لیکام مجموعه شد تالشحوزه،  نیامخاطبان  یبرا تالیجید ییسرا داستان دینوپد

به عنوان  1آی. جی. آی. گلوبالشد که  مشخصمبنا  نیگردد. بر ا ارائهموضوع  نیمربوط به ا

جا  تمام تعاریف موجود در این حوزه را یک تقریباً (،2020المللی دانشگاهی )یک ناشر بین

 گردآوری و ارائه کرده است:

 و  افتهیبهبود  شده، تیروا ،ای های چندرسانه ها ازطریق دستگاه که داستان یکیتکن

 شود. به مخاطبان منتقل می

 داستان  کیگفتن  یبرا لمی، صدا و فثابت ری، ازجمله تصاویاز فناور استفاده

 درگیرکننده. با فرمت جذاب و یشخص

 امر  نی(. ایوب افزارهای و نرم ها )برنامه یتالیجید یساخته شده با ابزارها یتیروا

ساختار  کیبر  یمنسجم مبتن منظا کیمنتخب در محتواهای دهی  سازمان شامل

، لمیمختلف )ف های قالببا  گانهصر چنداای که داستان از عن گونه است، به ییروا

 گیرد. شکل می( رهیها و غ ، متون، نقشهریصدا، تصاو

 ( و عناصر یکتب ای ی)شفاه یاز داستان معمول یبیداستان که ترک یتالیجید فرم

 است.ای  فرارسانه ایای  چندرسانه

 ازجمله  یتالیجید یبا محتوا تیروا بیترک یبرا ، فعالیتیتالیجید پردازی داستان

 است. یقو یمؤلفه عاطف کیکوتاه، معموالً با  لمیف تولید یبرا لمی، صدا و فریتصو

 ری، تصویرسانه صوت نی، داستان ازطریق چندانهفناور یاستفاده از ابزارها با ،

 شود.گذاشته میو پویانمایی به اشتراک  لمی، متن، صدا، فیقیموس

                                                                 
1. IGI Global 
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 های خود  است که در آن افراد داستان دینسبتًا جد یروش ،تالیجید گویی قصه

گویند.  متحرک می ریو تصاو صدااستفاده از  ( را بایزندگ اتی)اغلب در مورد تجرب

 تیبخش روا کی( و اغلب شامل قهیدق چندمعموالً کوتاه ) یتالیجیهای د داستان

 ایثابت و  ریها، تصاو ، عکسلمیمتن ف یقی، موسیهای شخص شده از نوشته

افزاری ساده که معموالً در اکثر  هستند. آنها با استفاده از نرم ییدئویهای و فیلم

  iMovie ای Windows Movie Maker مانند وجود داردهای استاندارد  ایانهر

نداشته باشند را قادر  یفن نهیکه ممکن است زم یافراد نیشوند، بنابرا می دیتول

و  ریتواند تصاو افزارها می نوع نرم نیکنند. ا دیخالقانه تول یتا کارها دساز می

 د.کننرکت و عمق اضافه حآنها تا به  ردههای ثابت را متحرک ک عکس

 های خود  دهد احساسات، افکار و دیدگاه که به افراد امکان می یبازتاب فرایند کی

های  ، برنامهیگویی شخص ازجمله داستان یهای مختلف کنند و با مؤلفه انیرا ب

های کوتاه  بر وب و فیلم یگویی مبتن قصه یکردهای، رویپردازی تعامل داستان

 اشد.شده ب یغن ،تالیجید

 تالیجیدر قالب د نیآنال تیروا. 

 های  )معموالً روایت تالیجید بعدیهای کوتاه چند و انتشار روایت جادیا عمل

 .یبصر ریو تصاو یصوت تیشخص اول( با روا

 صدا و ریای مانند متن، تصاو با عناصر چندرسانه تیروایک  بیبه ترکمفهوم  نیا ،

 ارد.داستان کوتاه اشاره د کی جادیا یبرا لمیف

 پردازی ازطریق انواع  داستان یهای سنت گسترش تکنیک یمدرن برا یروش

 و فیلمبرداری. یهای صوت ، تکنیکتالیجید یازجمله عکاس یتالیجیهای د روش

 انتشارای و  ارتباطات چندرسانه لیداستان با استفاده از پتانس کی دیتول فرایند 

 .نیآنال

 ریبه همراه تصاو یتالیجیهای د ده از رسانهبا استفا یپردازی سنت مدرن داستان وهیش ،

 یرسانه برا شده به کمک یهای غن داستان جادیا یبرا تی، صدا و روایقیموس

 ت.ظاگذاری و حف گفتن، به اشتراک
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 کند که از را ترکیب می یداریو شن یداردیو مطالب  تیکه روا یتالیجیکوتاه د اثر 

 دیتول ،داستان خودروایتگر عنوان  به یها که توسط فرد و فیلم یقیها، موس عکس

 .کند شده است استفاده می

 ها و  ، پویانمایییری، تصوی)صوت تالیجیهای د داستان ازطریق رسانه عمل خلق

است که به  نیساده آنال یابزارها ای ویدیو شیرایافزار و ( با استفاده از نرمرهیغ

صورت  و کار خود را به کرده ترکیبها را  راحتی رسانه دهد به کاربران اجازه می

 منتشر کنند. نیآنال

 یتالیجیپردازی د است. داستان تالیجیهای د استفاده از فناوریبا  تیروا وهیش کی 

 اجرا یو صوت لمیمانند متن، عکس، ف یتالیجیاز موارد د یا عنوان ارائه چندگانه به

 شده است. فیتعر ،انهیرا طیشده در مح

 مانند  تیااجتماعظهور اشاره دارد که شامل نو یتالیجید تگریروا یانواع سکوها به

 است. یهای تعامل ها و داستان ، وبالگهابالگ

 گفتن داستان. یای برا رایانه یاستفاده از ابزارها 

 صورت  را به یداستان شخص کیدهد  رسانه که به افراد امکان می دیتول ینوع

 و به اشتراک بگذارند. د کردهتولی یو صوت یدارید یهاابزاراستفاده از  با یتالیجید

 ها و  معموالً شامل عکس ودهد  رخ می نیآنال یچندحالته که در فضاها نوشتن

 است. یردیداعناصر  ریسا

 با های  در کارگاه یتالیجیهای د داستان دیبر تول یسنت خاص مبتن کیبه  اشاره

 یصدا بانامه است که  کوتاه زندگی تیروا کی آن، جهی. نتداردمشترک  یهمکار

های عکس  )که اغلب از آلبوم ی شدهعکاس ریهمراه با تصاو ،ضبط شده

 یعناصر متن نی(. اگرید یتصو طیمح ای) یقیشده( و گاه موس هیکنندگان ته شرکت

سرایی در  شکل از داستان نی. اشود می بیترک ای چنددقیقه لمیف کی دیتول یبرا

به 1یبرکل تالیجیهای د استاندر مرکز د ایفرنیدر دانشگاه کال 1990اواخر دهه 

 و جو لمبرت آغاز شد. یدانا اتل یسرپرست

                                                                 
1 . www.storycenter.org 
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 مفهوم نیا یهاجنبه از یکی به آنها از کدام هر که است آن از یحاکفوق،  فیتعار یبررس

و از این جهت دید ....  و بسترها عناصر، ابزارها، کارکرد، د،یتول فرایند: رینظ اندپرداخته

 آورد. ن حوزه فراهم میکاملی برای عالقمندان ای

 تالیجیپردازی د داستان کارکردهای

 دیگویی شا . داستانمطرح استجهان بهتر درک  یبرا یعنوان راه سرایی به داستان

گذاری معنا و توسعه جامعه  ها، به اشتراک ایدهبین ارتباط  یبرقرار یبرا لهیترین وس قدیمی

و  یواقع -و جهان  انگریهای فرد، د هصمشخو  نوع بشر بودهمنحصر به ابزار،  نیا. باشد

. برونر (McDrury, & Alterio, 2002) کند می انیرا که در آن ساکن هستند ب - خیالی

(Bruner, 1996) از است که ذهن  یاز محصوالت فرهنگ یکی تید که روادار اظهار می

را  یشخص تیمفهوم روا نیاو ا اًکند. بعد استفاده می تیواقع از ساخت حس خود یبراآن 

 اتیتجرب انست کهد میپذیر مکانا بیترت نیو بد تسری دادهپردازی  به تجربه مشترک داستان

 یمحققان به بررسبرخی شود.  ظاهر یهای مذاکره فرهنگ در جهان وصیخصو  یشخص

 ,Behmer) بهمرطور نمونه،  به. اند پرداخته یموضوع های حوزهپردازی در  کارایی داستان

پردازی ثابت  ، هدف داستاندیهای جد فناوری تأثیر باوجودکند که  ان میخاطرنش (2005

 باهای مختلف را  راحتی رسانه به کهسازد  کاربر را قادر می ی،تالیجیپردازی د است. داستان

 نیکه چن کردهبینی  را پیش یزمان (Bolter, 1991) ادغام کند. بولتر ،تیگفتن روا

 تیوضع دررا او و  جلب کردهخواننده را همه حواس  ،ای محصوالت چندرسانه

گویی  داستان رایکند ز را برآورده می دگاهید نیا تالیجیگویی د . قصهدهد قرار میشده  توصیف

با استفاده از  یهای شخص قصه بیان یبرا یفن یاز ابزارها ای مجموعه»ممکن است از 

 & Garcia) «باشد سندهیخود نو یو صدا ... با صدا یقی، گرافیک، موسریتصاو

Rossiter, 2010.) 

 جیگذاری اطالعات، ترو و به اشتراک جادیا یبرا یعنوان روش به تالیجیسرایی د داستان

بر تکرار و  یمبتن یریادگیهای آموزش و  فراهم کردن زمینه نیزو تعامل و  1وری غوطه

را در  یی سنتگوی قصه دی، ابتدا باتالیجیگویی د قصه توجه به یشود. برا می یمعرف یهمکار

در مورد  یاطالعات خیکه مردم ماقبل تار هافتیتکامل  یگویی به شکل . داستانفترنظر گ

                                                                 
1 . promoting immersion 
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در  ارزشمندیاطالعات  نی. چنگذاشتند میبه اشتراک  ییمنابع غذا ای وحش اتی، حطیمح

شکل را  یفرهنگ ری، سنت و اساطخیتا تار هافتیو گسترش  هشد یها، رمزنگار طول نسل

آنها( به  یو معان عیای از وقا آمده )بازگو کردن دنباله دست به اتیاشتراک روا. حفظ و دهد

  .(Barber, 2016) گویان واگذار شد قصه

را به خود  زیادی توجه دانشمندان و حوزه کاری، نهیزم کیعنوان  به یتالیجیپردازی د داستان

 Deپیدا کرده است ) دکاربر بهداشت روان قاتیتحق نظیرمتنوع،  یها و در رشته کردهجلب 

Vecchi, Et Al, 2016) .و مخاطبان  انیدانشجو ی،تالیجیهای د داستانو انتشار  دیتول

 فرایندآنها در از  گیری بهرهموجود و  یکند. استفاده از ابزارها می ریدرگ زیبالقوه را ن

 دیجدو  کاری نونظر از سن آنها  صرف انیدانشجوو آموزان اکثر دانش یپردازی برا داستان

از  یونیلیمخاطبان م دنیبه محض رس یتالیجیگویی د قصه تأثیر در شرایط کنونی،است. 

 یابد.  می شیافزا یصورت تصاعد ، بهنترنتیا قیطر

 ختهیرا برانگ دیجد یکردهایاز رو یعیوس فیط ،گویی بر قصه انهیبر را یهای مبتن رسانه نفوذ

 یشفاهدوران بازگشت به این دوران را ، ویمورخ راد، ن داگالسزاسو که نحوی بهاست: 

 «یسرایی، گوش دادن و حافظه گروه به داستان یمتک یارتباط وهیش»و معتقد است  دهینام

 .(Douglas, 1999) است

 های دیجیتال انواع داستان

 یاه داستان شوند،یم یبنددسته مختلف یها گونه به یکل طور به هاداستان نکهیااز  گذشته

 رابطه، نیهم در. شوندیم عرضهمخاطبان  بهو  گرفتهمختلف شکل  یهاقالب در زین تالیجید

های دیجیتال بسته به محتوا و  ( بر این عقیده است که داستانBurch, 2020برچ )

 شوند:شان به سه دسته تقسیم می هدف

 تی/ روا یهای شخص . داستان1

توانند  ها می داستان نی. اشود ائه میاراوقات توسط معلمان  شتریب یتالیجینوع داستان د نیا

 ی، مهم وتیشارژ شوند و ازنظر شخص یبچرخند، ازنظر عاطف یحوادث مهم زندگ حول

خود احساس  یدر زندگ یشخص خاص ایخاص  دادیرو کیدار باشند. اگر در مورد  معنی

خود  یصدا با یتیروا یها داستان نوشت. دینامه قدرتمند خواه فیلم کی، احتماالً دیدار دیشد

 یکشف شخصو  ینگر اغلب منبع درون یتیروا یتالیجید یها شوند. داستان می تیروا فرد
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از  یمعن، داستاندر این نوع . میفهم یم سندهیدرباره نو یزیطورکلی چ که ما به ییهستند، جا

 یبرااحتمالی  اتموضوع شود. می یبانیپشت ریتصاو با یبصرازنظر و  شده انیب تیروا قیطر

 تواند شامل موارد زیر باشد:می یداستان شخص کی

  ادبودیهای  داستان ایخاطرات 

 های رابطه داستان 

 شیدایداستان پ 

 چالش یها داستان 

 هایی درباره مکان داستان 

 مسافرت ای ییهای ماجراجو داستان 

 دهند می ارائه دستورالعمل اکنند ی می یرسان هایی که اطالع . داستان2

مختلف  های حوزهاز  یاریدر بس یانتقال مواد آموزش یبرا یتالیجیدنوع داستان  نیا از

در  و توانند در هر ساعت از شبانه روز ها می سایت کمک وب باها  فیلم نیشود. ا استفاده می

 ند.شوارائه  ایهر نقطه دن

 کنند می یرا بررس یخیتار عیهایی که وقا . داستان3 

شوند. افراد ممکن  جادیا خیاز تار یعیازگو کردن وقاب یتوانند برا می یتالیجید های داستان

ساختن  یمطالب موجود برا ریها، گفتارها و سا روزنامه نی، عناویخیهای تار است از عکس

 دهد. می یها عمق و معن استفاده کنند که به گذشته یداستان

 تالیجیگویی د داستان برای مراحل اساسی

ارتباطات علمی، دیدی نسبی در مورد مراحل تدوین  برای اینکه مخاطبان و عالقمندان حوزه

های  و ارائه داستان دیجیتالی پیدا کرده و برای تدوین و انتشار آنها اقدام کنند بررسی گام

 نظر به و است حوزه نیا شکسوتیپ ینوع به المبرتضروری در این رابطه، مهم است. 

 ینیب شیپ تالیجیاستان در قالب دد کیو ارائه  ینتدو یبرا که یمراحل و او نگاه رسد یم

وی بر این عقیده است که  .است حوزه نیا نظران صاحب ریسا از تر کامل و تر قیدق کرده،

های های دیجیتال، توجه به گامبرای دستیابی به یک خروجی دقیق و مناسب برای داستان

 زیر ضروری است:
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کنید داستان   می فکر) ست؟یچ دییخواهید بگو که می یداستان در مورد اینکه نشیب کسب. 1

 (ست؟یچدنبال به 

 شود؟ داستان چگونه احساس می در مورد اینکهاحساسات  رک. د2

 د؟یآن زمان از آن آگاه بود ایآ ؟باشدکرده  رییاتفاقات تغبوده که ای  لحظه ایآ) لحظه افتنی. 3

 (؟، کی بودرییچیز تغ که همه ددیش آگاهای که  ، لحظهاگرنه

 چه؟ آیند در داستان به ذهن می رییتغ لحظه یادآوریهنگام  یریتصاو چه)استان د دنید -4

 (کند؟ های داستان به ذهن خطور می قسمت ریسا یبرا یریتصاو

 ؟کرد دیرا اجرا خواه خود یصداچگونه  -گویید  را چگونه می داستان)داستان  دنیشن -5

 (؟شود می تیتقو یقیموس ای طیمح یصدا ،صدا های الیه جانبی مانندموارد  باداستان  ایآ

 یو صوت یداریهای د الیه د؟یتوانید داستان خود را بساز می چگونه). مونتاژ داستان 6

 ؟(دکربا هم کار خواهد  چگونه ها روایت

 یهدف در ط ایآ ست؟یچ داستاناز خلق  هدف ست؟یک مخاطب)گذاری داستان  . اشتراک7

 داستان ؟شود می مشاهدهقالبی در چه  یتالیجید داستان کرده است؟ رییتغ ،قطعه جادیا فرایند

 .(Lambert, 2013( )؟خواهد داشتسرنوشتی پس از آنچه 

، یقو یها شخصیت -سرایی مؤثر  خوب و داستان تیروایک  یراستا، عناصر اساس نیا در

 نیمهم هستند. همچننیز  تالیجیسرایی د داستان یبرا -وفصل اختالف  کننده، حل طرح قانع

تواند  می جیمخاطبان گسترده، جذاب است. نتا یبرا یتالیجیهای د داستان جادیسهولت ا

 تیهای روا تجربه و باشد یعاطف یحت و کننده، جذاب قانع تگریهای روا شامل قالب

 جادیکه ا یهای مشارکت و زمینه یو چندبعد یرخطیغ تیهای روا فرصت ؛یجانبه و تعامل همه

 دهد. می شیاارتباط را افز یو برقرار

  یتالیجیسرایی د داستاندر  کردهایرو

و هنر   رسانه ،تالیجید حتوایاز م یبیترک یتالیجیسرایی د شکل، داستان نیتر یدر اساس

های  ، روایتها ، مقالههامستند شامل ممکن است شکل گرفتههای  گویی است. داستان قصه

 نیباشد. در ا گریو موارد د قیی تحقها یافتهارائه  و ها شاهد، خاطرات، روایت دید از یخیتار

های چندنفره،  ، بازیکیمانند پویانمایی، صدا، گراف یتالیجیهای د اضافه کردن رسانه ،فیط

 نیاست. تمر جیرای نیز مرسوم و انتشار وب و لمی، فیهای اجتماع ، رسانهتی، روایقیموس
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، یصوت تیشود که اغلب با روا یانجام م ایقهیدق 3-2هایی  فیلم دتولی، با تالیجیگویی د قصه

های  رسانه ادیامروزه با توجه به تعداد ز شوند. می همراه یقیموس دی، متن و شاریتصو

داشته باشد  یتواند اشکال مختلف می تالیجیسرایی د داستان یکردهایموجود، رو یتالیجید

(Lambert, 2012). 

 یتالیجید ییسرا داستان یاکردهیرو نییو تب یبررس به اند کرده تالشمختلف  محققان

های  ، پادکست، روایتیشفاه خیشامل تاراین رویکردها ، . براساس دیدگاه باربربپردازند

در عین . (Barber, 2016) باشد می ای رسانهرافای و  های چندرسانه ، روایتی/ مکان یتعامل

 های قابلیتو  جیابا نتتوانند همدیگر را  می بلکه ستندین از همجدا  کردهایرو نیاحالی که 

 دهیپد ایمفهوم  یاز موارد مهم در بررس یکی ند.کن پوشش داده و حمایت ،جالب

کارگیری آن به منظور توجه و توسعه  هی، بررسی رویکردها و بسترهای بتالیجید ییسرا داستان

نفعان این حوزه است. به  گیرندگان، مدیران و ذی آنها در میان جامعه مخاطب و نیز تصمیم

 :شود یم پرداخته موارد نیا کی هر شرح به ادامه درین منظور هم

 یگفتار/  یشفاه خیتار-1

ترین شکل ارتباطات  و رایج لهیترین وس و ارائه، قدیمی یدر تفکر انتزاع شهیگفتار، با ر

سرایی  داستان یمؤلفه اصل تواندمی نی(. گفتار همچنLevinson, 1999است ) یانسان

 قیاز طر یخیآوری و حفظ اطالعات تار جمع یبرا یروش ی،شفاه خیباشد. تار تالیجید

 است.  یهای زندگ گذشته و شیوه عیکنندگان در مورد وقا شده با شرکت های ضبط مصاحبه

منابع  وهای سراسر جهان وجود دارد  در بایگانی گفتاریو  یشفاه خیاز تار یمیحجم عظ

، قیبسته به تمرکز تحق که نحوی بهد. ونش می محسوبدانش  و عرضه قاتیتحق یبرا یا آماده

 ند. هستبازترکیب یا  بیکاری، ترک دست و ویرایش  راحتی قابل به یصوت های فایل نیا

آوری و نگهداری  طورکلی باید گفت: تاریخ شفاهی، یک روش پژوهش تاریخی برای جمع به

ن عینی آنها در هر اطالعات تاریخی از حافظۀ افراد سهیم در رخدادهای تاریخی و یا شاهدا

طبقه اجتماعی است. تاریخ شفاهی، سندی از جنس صوت و تصویر است که یک منبع 

جوی اطالعات مستند شفاهی و در پی و جست دست اول تاریخی است. تاریخ شفاهی، در

ثبت هرگونه تجربۀ انسانی است که به مرور زمان و در پی بروز تغییرات سیاسی و اجتماعی 

 و کند می  تاریخ شفاهی به بازآفرینی تاریخ کمک د.ر نابودی قرار دارو فرهنگی در خط
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بخشد که با  کند و این امکان را به او می صحنۀ رخدادهای واقعی تاریخ وارد می به را مورخ

از حافظۀ افراد، تاریخ را بازآفریند. هر چند که این آفرینشِ دوباره، جامع و   یاری گرفتن

 (.1392 نیک نفس،د )کامل نباش

کنند: دهد که در کشور ما دو مؤسسه در راستای تاریخ شفاهی فعالیت میها نشان میبررسی

 در کتابخانه ملی.  آرشیو شفاهی  ادارهو  مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری

در مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب  1387سایت تاریخ شفاهی ایران از بهمن  وب

های دیگر  صورت رسمی آغاز به فعالیت کرد. زبان اصلی این وب، فارسی و زبان هپایداری ب

صورت  تالشند تا آن را به سایت، در گردانندگان این وب آن انگلیسی، عربی و اردو است.

ها و  سایت عالوه بر مصاحبه رو این وب تخصصی و در موضوعات مرتبط اداره کنند. ازاین

های تاریخی،  ها، گزارش های روزانه، سفرنامه ی؛ یادداشتهای حوزه تاریخ شفاه مقاله

سایت تاریخ شفاهی  از اهداف مهم وب روزشمارها و خاطرات را نیز در بر خواهد گرفت.

های مختلف در گستره تاریخ  ایران، ایجاد فضای مناسب برای تضارب افکار و آرا و نظریه

در داخل و عرصه  یشفاه خیمجامع تار شفاهی است. ایجاد تعامل و ارتباط با پژوهشگران و

المللی و در پرتو آن ارائه آخرین دستاوردها و اطالعات تاریخ شفاهی از دیگر اهداف  بین

 سایت است. این وب

به سال  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایرانکار تاریخ شفاهی در سازمان   سابقه

در ابتدا محور  د.گرد خدمات آرشیوی برمیآرشیو شفاهی در مدیریت   و تأسیس اداره 1371

های مؤثر در تاریخ معاصر  های مهم شخصیت های تاریخ شفاهی، زندگینامه و تجربه مصاحبه

آرشیو شفاهی شامل فراهم نمودن امکان دسترسی   های اخیر ادارهفعالیت  .ایران بود

رسانی تاریخ شفاهی از  عاندازی تاالر اطال پژوهشگران به اطالعات تاریخ شفاهی از طریق راه

با شماری از  های تاریخ شفاهی، چاپ و انتشار مصاحبه ، برگزاری نمایشگاه1386سال 

های شاخص تاریخ و فرهنگ معاصر ایران، برگزاری مراسم بزرگداشت  چهره

  . ... شوندگان و مصاحبه

 :ترین آثار گردآوری شده در تاریخ شفاهی ایران شاملمهم

 سیقیهای ایرانی، موها و قصهزمینه فرهنگ، تاریخ، داستانهایی در مصاحبه ،

 ... ورزش، غذا و نقاشی، فرش،
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 در تاریخ گذشته و معاصر ایران گذارتأثیرهای برجسته خاطرات شخصیت 

 صداهای ماندگار  

 سیاستمداران و  هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان، -استادان برجسته  مصاحبه با

 افراد ورزشی

 پادکست-2

شود که  های کوتاه شروع می با فیلم یتالیجیسرایی د طور که قبالً اشاره شد، داستان همان 

و  یتالیجید یاست. با استفاده از ابزارها یقیموس دی، متن و شاری، تصاویصوت تیشامل روا

 یاتیروا این ابزارهابود. خواهد هایی آسان  فیلم نیچن دیافزاری در دسترس، تول های نرم برنامه

 ند. هست یواقع یزندگمنطبق با و  یند که شخصنک میرویج را ت

 ،شده ضبط یصورت صدا ممکن است به بوده و یهای اطالعات ها، بسته ها مانند فیلم پادکست

عنوان  ها به ها و فیلم و متن باشند. درنتیجه، پادکست لمی، فیقیموس حاوی ای بودهصدا  یدارا

هستند. هزاران پادکست در  مطرح تالیجیسرایی د داستان یبرا یهای اساس و زمینه کردهایرو

 کنند سرایی تمرکز می داستان یرو و بسیاری از آنها دسترس است فضای اینترنت در

(Barber, 2016) . 

در  دیخر ای دریافت رایگان ینسبتًا ارزان که برا ای گانیهای را ها با استفاده از برنامه پادکست

 ای عیباعث تکرار سر دیولسهولت ت نی. اشوند می جادیراحتی ا هسرعت و ب دسترس هستند، به

، نیسرور آنال کی یرو یریشود. پس از بارگ می یدانشپژوهشی یا  های یافته یسازنسخه

، قتیگیرد. در حق مند قرار می راحتی در دسترس شنوندگان عالقه سرعت و به ها به پادکست

و خودکار به  میطور مستق را به دیادکست جداشتراک، هر پ قیتوانند از طر شنوندگان می

ها  در دسترس باشند. درنتیجه، پادکست ،گوش دادن یبرا تادهند  انتقالشده  نییتع انهیرا

 های یافتهبه اشتراک گذاشتن  یرا برا یمناسب یارتباط لهیوسو شوند میروز  به ،راحتی به

 دانش فراهم کنند.  جادیو ا قیتحق

« 1چنل بی»، تولید و انتشار این قالب اطالعاتی به زبان فارسی شروع یامکان بر نیبهتر دیشا

 باشد.« 2شنوتو»و 

                                                                 
1 . https://channelbpodcast.com/ 

2 . https://shenoto.com/?lang=fa 
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باشد که  دقیقه فایل صوتی می 50.000در حال حاضر شنوتو دارای آرشیوی غنی بیش از 

های رایگان برای تمام  شنیدن فایل است. نصورت رایگان قابل شنید بخش بزرگی از آن به

 های صوتی باید در شنوتو عضو شد. است، اما برای دانلود فایل پذیر کاربران امکان

اگر نویسنده هستید و یا دستی در تهیه »در بخش درباره ما این سایت آمده است که: 

حساب  توانید صاحب های صوتی دارید شنوتو بستر مناسبی است که در آن می پادکست

محتوای محبوب خود را دنبال کاربری مخصوص به خود باشید و یا هنرمندان و صاحبان 

صورت مستقیم و بدون واسطه با مخاطبینتان در تماس هستید و  با این روش، به کنید.

توانید  در ضمن می تان باخبر کنید. های علمی و فرهنگی توانید آنها را از آخرین فعالیت می

ری گذا صورت کلی و یا بخش بخش به شکل آلبوم صوتی قیمت های خود را به پادکست

 «.کنید، بفروشید و در سهم فروش خود با شنوتو سهیم باشید

و  شعر، و جامعه یروانشناسی، نیو کارآفر تیریمدموضوعی این سایت شامل:  بندی دسته

ی، و سرگرم یکمدی، و تکنولوژ علم، و هنر خیتاری، و سبک زندگ سالمت، اتیادب

علمی دربارۀ تاریخ علم در  های مجموعۀ سخنرانی) تاریخ علمی، و زندگ نیدی، گردشگر

در تاریکخانه ) تاریکخانه تاریخ(، ایران و جهان در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران

شوند  هایی از تاریخ معاصر و کهن ایران، معرفی می های مهم ملی، در برهه تاریخ، شخصیت

 (.گیرد شان مورد بررسی قرار می و فعالیت

خوبی در بین مخاطبان  زبان فارسی است که جای خود را به یها نییکی از بهترنیز  یب چنل

قدر مشهور شده است که چند بار در تهران اجرای زنده  فارسی زبان باز کرده و حتی آن

 ،و در هر قسمت شود یم دیتول یبندر یمستقل توسط عل ییویپادکست راد اینداشته است. 

منتشر شده با  زبان  یسیتبر انگلمع  رسانه کیرا که در  یواقع یماجرا کیگزارش بلند 

 یرا با نوع ییگو قصه ،یب در پادکست چنل یبندر ی. علکند یم تیروا یترجمه فارس

ساده از عناصر  یو از لحن کند یم قیبلند تلف یسینو و گزارش یقاتیتحق ینگار روزنامه

 . کند یاستفاده م تشیدر روا یداستان

1نگاری محققانه ام روزنامهژانری در نویسندگی خالق وجود دارد به ن
در آن، نویسنده  که  

یک داستان واقعی، مثالً یک انقالب، قتل، دزدیِ بزرگ یا حتی یک شخصیت مشهور را به 
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کند. برجستگی این نوع از نویسندگی در نشریات انگلیسی زبان، که البته  زبانی روایی بیان می

ها  این افراد برای نوشتنِ این گزارشجای آن در زبان فارسی هنوز خالی است، این است که 

انجامد. علی  ها به طول می زنند و گاه نگارش یک گزارش سال دست به تحقیقات مفصلی می

ها را انتخاب  و آن را به بیانی بسیار  بندری در این پادکست هر بار یکی از این گزارش

ین پادکست آنگال های ا کند. مثالً موضوعاتِ برخی از قسمت جذاب به فارسی تعریف می

ترین سایت فروش آنالین مواد مخدر بود و  مرکل، والدیمیر پوتین، سیلک رود که بزرگ

 یب چنل یآنان برا یها که گزارش یسندگانیاز نو .موضوعات دیگری از این دست است

)خبرگزاری مهر،  گرن اشاره کرد دیویجان برنچ و د ف،یبه اوان رتل توان یاستفاده شده م

1397.) 

 ی/ تعامل یمحل تیروا-3

کنندگان  رکتاشم و، خوانندگان تالیجیسرایی د از داستان یعنوان شکل ، بهیهای محل روایت

 یمطالب غن ایسرایی،  های مختلف داستان با تکنیکهمراه  های روایت باکند تا  می بیرا ترغ

 اند، تعامل داشته باشند.  مکان خاص متمرکز شده کیر بکه  قیو عم

سیم تور برای یک موزه هنری  ژه روایت صوتی مستقر در مکان، از تولید راهنمای بیایده پرو

سیم برای  و فناوری بی 1یاب جهانی آنجلس شکل گرفته که از ماهواره موقعیت در لس

کننده و آموزنده برای کاربران  های سرگرم دسترسی به اطالعات مربوط به یک منطقه با روش

 استفاده شد.

 نیفراموش شده منطقه و همچن یاپنهان  خیکنندگان از تار ر محل پروژه، شرکتبا قدم زدن د

 کردیرو نی. ایابند آگاهی می ،ارائه شده یهای صوت و جلوه اتیروا باکه  یفرهنگ اتتأثیر

در مورد  یو فرهنگ یخیدهی اطالعات فراموش شده تار سرایی، به کشف و سازمان داستان

 (. Barber, 2014د )نکمیو مردم کمک  مانمکان، ز

ها،  شده، اتاق سازی شبیه طیمح ای ایدن کیای شامل  برنامه رایانه ینوع تعاملی های داستان

 & ,Montfortند )وشمیای نشان داده  شود که همه با کد رایانه ها می و شخصیت اءیشا

Short, 2012کاربران و شود داده می شینما انهیهای را صفحه یها روضاف نی(. ا، 

ای با  رایانه دیکل ها با استفاده از صفحه کردن دستورالعمل پیکنندگان با تا شرکت یاوانندگان خ
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 تعاملی های (. ازآنجاکه داستانMontfort, 2007کنند ) برقرار می ارتباطها  سازی شبیه نیا

شود( میتواند در آن گنجانده  ای می است )گرچه عناصر چندرسانه یمتن ،در درجه اول

 (. Montfort, & Short, 2012شوند ) ده میامین« یمتن یهاماجرا»

و  فیهای ظر و به اشتراک گذاشتن روایت جادیمحققان، مدرسان و دانشجویان ممکن است ا

مثال،  عنوان بدانند. به دیمفرا  یریادگیدانش و تجارب  دی، تولقیتحق جینتا ردچندالیه در مو

در آن توانند  کنندگان می شرکت یاوانندگان خ ،محله کیدر  ی/ تعاملیمحل تیروا کدر ی

مناظر در ند و یاب یدسترس یبه پورتال اطالعات دوراز  ایحرکت کنند  یکیزیف یمکان تیموقع

 یها ساختمان خچهیتارو  یمعمار اتیجزئدر مورد وگذار کنند،  محله گشت یو صداها

را  ریتصاو و ها ادداشتیت، ها، خاطرا مجلهها،  روزنامه یهای متن بریده، اموزندیبرجسته ب

 (. (Barber, 2016 کنند مشاهده 

که  نحوی بهره گرفته شده است. به« باغ موزه دفاع مقدس»در کشور ما نیز از این قابلیت در 

پر  خیورود به داالن تار یبرا یگانه و محل هفت یورود به تاالرها یبرا یاتاالر اول، آستانه

 توانیتاالر م نیدر ا آنچهاست.  یشمس 40از دهه  رانیا وریمبارزات ملت غ بیفراز و نش

 :  ددی

ی اسالم یبا معارف غن نیزم رانیبار کهن ا تمدن پر قیاز تلف یا هی:  نماها شهیسالن ر -1

  شامل:

مربوط به  یشوشتر و بناها یآب یها سازه ل،یمانند چغازنب رانیا یخیتار یبناها ری( تصاو الف

 .یدوره اسالم

 .رانیا یو نقشه کنون یباستان در دوره هخامنش رانینقشه ا واری( دب

)ع( در جنگ  یعل نیرالمؤمنیتوسط ام بریاز جا کنده شدن درب قلعه خ ینگارگر ی( تابلوج

 .بریخ

)ع(  یعل نیرالمؤمنیمسجد جامع اصفهان که دربردارنده نام مبارک ام یکار یاز کاش یی( نماد

 است.

انقالب مشروطه،  انیمبارز در جر یهاچهره نیاز مؤثرتر یبعض ریکه تصاو ری( داالن مشاهه

 دهد.یصد سال گذشته نشان م یاستبداد و استعمار را ط

 آستانه:  -2



 

133 

از مقکاطع مختلف  ییها و عکس ها لمیاست که ف شگرینما 38رزات شکامل امب واری( دالف

 .آورد یدرم شیارا به نم 1357تا  1342از سال  یشاه در دوران ستم یمبارزات مردم

و  1357بهمن سال  12تا  1343آبان سال  13)ره( از  ینیگاه امام خم جلوه واری( دب

بهمن سال  12در  رانیاز فرانسه به ا یانقالب اسالم ریرهبر کب یخیاز ورود تار یریتصو

 کشد.یم ریرا به تصو1357

 ازجمله توان یم زیرا ن رانیا یموزه مل یکاخ گلستان تهران و تور مجاز یتور مجاز

 ی دانست./ تعامل یمحل تیروا یها جلوه

و  قاتیتحق شبردیپ یبرا یعنوان روش به نیچنهم، یتعامل و یمحل تالیجیسرایی د داستان  

منابع، انتخاب مطالب، نوشتن و  یابی، ارزیتمرکز بر تفکر انتقاد قیدانشجویان از طر یریادگی

های  رسانه وها  استفاده از فناوری یو چگونگگیری در مورد زمان  محتوا، تصمیم شیرایو

 (.Løvlie, 2012) ودبخواهد  دیمف گرانیبا د یمکارمناسب و ه

 یا چندرسانه-1

داستان ارائه  یچندگانه برا تالیجیهای د ، ممکن است شخص از رسانهدر برخی موارد

توان  کند که می اهم میرا فر یا سازنده  زمینه ،ای چندرسانه تالیجیسرایی د استفاده کند. داستان

نویس از منابع  های داستان و مهارت دففرصت را در آن کشف کرد. بسته به ه نیا

 تالیجیسرایی د شود. درنتیجه، داستانمیاستفاده  یبیترک ایای جداگانه  چندرسانه

 یجانبه و مشارکت ، همهیهای تعامل گفتن داستان یرا برا متنوعیهای  فرصت ،ای چندرسانه

فراهم  یسرگرم ای یاهداف عمل با یتخصص ای یمخاطبان عموم یغیرداستانی( برا ایان )داست

 کند.  می

، ریکاری تصو متن، دست شیرایو یاانتخاب  ،جادیهایی مانند ا به مهارت تعاملی ینویس داستان

صدا  دیو مهارت تول لمیف شیرایو و دیرابط، تول یاستفاده و طراح تیکد نویسی وب، قابل

دانشجو  ایمحقق، مدرس  یفرد ییها ممکن است فراتر از توانا مهارت نیاهمه ارد. د ازین

سرایی  ترتیب، داستان این دستیابی است. به قابل ،گرانیتالش مشترک با د قیباشد، اما از طر

پروژه  کی یدهنده برا و پاداش زیبرانگای چالش ای ممکن است زمینه چندرسانه تالیجید

 ,Barber و دانش را فراهم کند قیارائه تحق تیای با محور فهحر یهمکار ای یکالس

2016).) 
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 یاهفرارسان-2

 اصطالحی است کلی و فراگیر برای توصیف میزان تعاملی 1ر فرهنگ ارتباطات، فرارسانهد

های سنتی  های تعاملی و مدرن از رسانه وجه تمایز رسانه ،بودن  فرارسانه. بودن یک رسانه 

ای از تصویر، صدا و نوشتار هستند و از ابزارهای  ها درواقع آمیزه رسانهنوشتاری است. فرا

ای  ذخیره الکترونیکی محتوا و همچنین از امکان بازیافت آنها برخوردارند. یک نظام فرارسانه

تواند دارای دو گروه حاوی اطالعات باشد که از طریق پیوند  ترین شکل خود می در ساده

شوند مانند یک عکس و متنی توصیفی درباره آن. در درون  واحدی به یکدیگر متصل می

تواند تعبیه شود تا ارتباط متن را با عکس برقرار کند. پس از انتخاب  ای می متن، کلیدواژه

د توان از طریق پیوند از پیش تعریف شده عکس را بازیابی و مشاهده کر کلیدواژه می

 (.1391)شکرخواه، 

 اتیارائه تجرب یای برا مختلف رسانه یهابستردر  تیروا عیمل توزفرارسانه شاترتیب،  این به 

 نیاست. امشخصی متمرکز بر موضوع  و حال متصل متفاوت، درعین و های متعدد روایت

 یگفتن داستان یای است که در آن شخص از چند رسانه برا متفاوت از چندرسانهابزار، 

داستان مشابه در  کیست که در آنجا ا اینای رسانهچندکند. تفاوت آن با  می تفادهاس

عنوان  رسانه خاص به یشود. با فرارسانه، جوامع و کارکردها می تیهای مختلف روا رسانه

ارتقاء  یشوند. برا داستان به کار گرفته می کیارتباط عناصر مختلف  یالزم برا یبسترها

 تالشجای  به سترب. هر شودمیخاص انتخاب موارد  یسرایی، هر بستر برا تجربه داستان

دهد  آنچه انجام می درهای چندگانه بازخورد دارد،  رسانه یکه برا یاصل دهیا کی انتقال یبرا

مستقل از  ،داستان است که در آن هر داستان کلنقطه ورود به  کی ،دارد. هر بستر یبرتر

سرایی  انداست اتیاز تجرب اکوسیستمیعامل به  ستمیس نی: چنداینکه جهیاست. نت گریدموارد 

و  تیچیز با روا ، همهقوی ایفرارسانه یاستراتژ کیکنند. با  کمک می دهیچیخالق و پ

بخش  تنهایی کامل و رضایت تواند به های جداگانه می بخشاست.  اطدر ارتب یمضمون اصل

 قدرتمندتر است. اریشده در کنار هم بس حاصل تیباشد، اما روا
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 گیرینتیجه

ساز تغییرات  های اطالعاتی و ارتباطی، زمینه ون در حوزه فناوریتغییرات سریع و روزافز

عمده در تمام ابعاد حیات فیزیکی و معنوی بشر شده است. عرصه ارتباطات علمی نیز با 

پذیرفته و  تأثیرهای علمی از این تحوالت سازی و انتقال مفاهیم و یافتهمحوریت ساده

عنوان یکی از کارکردهای  به تالیجید سرایی نهای جدیدی به خود گرفته است. داستا صورت

ها و ترویج  منظور معرفی پژوهش توان به های نوین این حوزه مطرح است که می فناوری

ها و ابعاد مختلف  ترتیب، ضرورت دارد قابلیت این ی علمی از آن بهره گرفت. بهدستاوردها

 ها بررسی شود. ظهور و نفوذ این پدیده در همه جنبه

و  گوو دهد که گفت نشان می یپردازی در ارتباطات علم داستان یاثربخشزمینه در  اهبررسی

 ، باعث شفافیتداستان قیدانشمندان و عموم مردم از طر نیب ای نفعانیذ نیب تعامل

، امکان لذت یآگاه شیمانند افزا ییهافرایند، نیچن. همشود می یها و مباحث علم واقعیت

 .کرد پیگیریها  داستان قیتوان از طر نظرات و ارتقاء تفاهم را می رائهعالقه، ا تیبردن، تقو

اظهار داشت  توانیدر کشورمان م تالیجید ییسرا داستان یاز ابزارها یریگبهره درخصوص

. خوردیم چشم به کمتر پژوهشگران و یعلم برجستگان انیم در تیقابل نیانفوذ  و ورود

و  یعلم اتیداده نشده و در ادب تیمقوله اهم نیبه ا یطورجد به ،دو مورد یکی جز به

 قیو انتشار محتوا از طر نیتدو نهیزم دربه نحوی که کشورمان مهجور مانده است.  یجیترو

 ،«یگفتار/  یشفاه خیارت»رویکرد  یمبنا بر. برد نام «شنوتو» و «یب چنل» از توان یم پادکست

به سال  رانیا یاسالم یجمهور یمل هکتابخان و اسناددر سازمان  یشفاه خیکار تار  ابقهس

رابطه  نی. در همگردد یبرم یویخدمات آرش تیریدر مد یشفاه ویآرش  اداره سیو تأس 1371

/  یمحل تیوار» جنبه از نام برد. رانیا یشفاه خیتار تیسا وب یانداز راهاز  توان یمنیز 

 یانداز راهعنوان کرد که  وانت یم تال،یجید ییسرا داستان یکردهایرو از یکی عنوان به «یتعامل

 صورت یها تیلفعا نمونهو  قی، از مصاد«موزه دفاع مقدس باغ»و ارزشمند  میپروژه عظ

 .است رانیا در گرفته

، اقدام جدی دیگری را در رانیدر ا اقدامات صورت گرفتهگسترده در خصوص  یها یبررس

در دسترس  گانیرا طور بهموجود،  یاز ابزارها یاریبس که یدرحالسازد.  این رابطه نمایان نمی

براین . برد بهره یعلم ارتباطات تیتقو یراستا در آنها از توانیزمان م یاست و با صرف کم
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حوزه ترویج علم در راستای آشناسازی پژوهشگران و  اندرکاران دستاساس، شایسته است 

 دوجانبهگیری بهرهریزی کرده و مسیر را برای اندیشمندان با این پدیده نوظهور، برنامه

پژوهشگران و مخاطبان عام هموار سازند. تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ارائه 

های اجتماعی های علمی خود در قالب داستان با استفاده از ابزارهای موجود در شبکهیافته

یز به توان در این راستا انجام داد. در همین رابطه نیکی از این دست اقداماتی است که می

های علوم انسانی شود برای رشتهریزان درسی در حوزه آموزش نیز پیشنهاد میبرنامه

های درسی بگنجانند. برای تشویق اعضای هیئت علمی محتواهایی را به این منظور در برنامه

توان اصالحاتی را در زمینه ترویج دستاوردهای علمی گیری از این ابزارها نیز میبه بهره

 یبسترها نیتدو و یجهان تجارب یبررسبینی کرد. نامه ارتقا پیشنها در آئینپژوهشی آ

 به توان یم که است یگرید اقدامات ازجمله یفارس زبان با سازگار و یتعامل دیجد

با اجرای این داد.  شنهادیاطالعات و ارتباطات پ یحوزه فناور رانیو مد سانینو برنامه

 ییسرا داستانگیری از ابزارهای  های بهرهحدودی زمینه توان انتظار داشت تاها میسیاست

 د.شودر کشور ما نیز فراهم  تالیجید

 منابع

علم و  استیفصلنامه س. یفلسف یابیارز کیعلم در جامعه،  جیترو(. 1387) یا،علیپا

 .25-38 ،(1، )فناوری

معه در ساختار ارتباطات علم و جا(. 1391شیخ جباری، محمدمهدی؛ اجاق، سیده زهرا )

 .70-64(، 2)2، دوره نشریه نشاء علمایران: ترویج علم. 

راهکاری ارتقا وضعیت ترویج علم در ایران: با بررسی دیدگاه (. 1390حیدری، آزاده )

 (.15)4، شناسیفصلنامه دانش نظران و متولیان. صاحب

. سیها در فضای مجازی فار«پادکست»بازار داغ (. 1397) خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ

 تیر ماه. 17

. تهران: یابیو رفتار اطالع  یاطالعات ازین ،یارتباط علم(. 1386داورپناه، محمدرضا )

 چاپار. 

، چاپ پنجم. تهران: سروش )انتشارات صدا نامه ارتباطات واژه(. 1391شکرخواه، یونس )

 .و سیما(
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