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تاریخ شفاهي

آشنایی با تاریخ شفاهی ،مفاهیم و روش های آن
این درس به منظور آشنا ساختن دانشجویان با پژوهش تاریخ شفاهی و روش هاي اجراي آن تهیه شده اسد ه هناندان مده میدهانیم سداههاي
زیادي اسد مده موضدوع تداریخ شدفاهی مدورد توجه برخی سازمانهاي فرهنگی و پژوهشی قرار گرفته اس و مورد استقبال افراد بسیاري نیددز
واقع شه اس ه این فعاهی در سازمان اسناد ملی ایران از سال  1371شروع شه و تا به امروز در تهران و مهیریتهاي استانی سازمان انجام مدی
شوده
به طور ملی موضوع تاریخ شفاهی ،پس از وقوع انقالب اسدالمی در ایدران مدورد توجده قدرار گرف و به تهریج شیوع پیها مرده تداریخ شددفاهی
مده فعداهیتی پژوهدشی و داراي روش شناسدی خاص خود اس  ،در ایران نه در دانشگا ها و مرامز علنی ،بلکه در سازمانها و نهادهاي اجرائدی
شدکل گرفد ه ایدن وضدعی بده دهیدل وجدود شدرایط خداص سیاسدی و اجتنداعی در ایدران و ضرورت هاي ناشی از آن بوده اوهدین اقدهام بده
منظور ضبط تاریخ شفاهی ایران در دانشگا هداروارد آغاز شه و پس از آن ،در ایران نیز فعاهی هاي جامعی صورت گرف ه
عامل دیگري مه موجب رشه سدریع و فراگیدر تداریخ شدفاهی در ایدران شده ،وقدوع جندگ تحنیلی ایران و عراق بدود مده یدک رخدهاد بسدیار
بزرگ و اثرگذار در تاریخ معاصر ایران اسد ه در حین جنگ فعاهی هاي صورت گرفته در جبهه ،عنلیدات هدا ،فرماندههی و ههه توسدط افددرادي
بدا عنوان «راوي» مه از جانب سپا پاسهاران اعزام میشهنه ،ضبط صوتی شهه پدس از جندگ نیدز فکر ثب قهرمدانی هدا و رشدادت هداي واحده
نظامی و مردمی ،ذهن نهادهاي دستاندهرمار جندگ را مشغول و به آنها انگیز برگزاري برنامه هایی براي ضدبط خداطرات فرماندههان ،سدربازان،
بسیجیان ،مهنهسان جبهه و جنگ و غیر داده از اینجا بود مه برنامه هاي فراگیر تاریخ شفاهی براي ضبط خاطرات جندگ آغداز شده ،خداطرات
بسیاري در نقاط مختلف ایران ضبط شه ،تعدهادي از آنهدا بده چاپ رسیه و مؤسسه ها و موز هاي جهیه تأسیس شه و فعاهید تداریخ شدفاهی
بدراي جندع آوري خاطرات مربوط به دفاع مقهس هنانان نیز ادامه دارده
تاریخ شفاهی در ایران بیشتر از هر چیز ،ضبط خاطرات سیاسی و نظامی را ههف قدرار داد اس و این در حاهیس مه در خود پتانسدیل هدایی
بسیار فراتر از اینهدا را دارده امدروز از تداریخ شفاهی به عنوان ابزار بسیار مؤثر در گردآوري اطالعات در حوز هداي مختلدف تداریخ اجتنداعی
استفاد میشوده چناناه ایدن قابلید درك شدود ،بدسیاري از طدرح هداي پدژوهش تداریخی بدا موضوعات جهیه طراحدی و قابلید اجدرا پیدها
خواهنه مرد مه میتوان گف در این صورت ،حدوز پژوهش تاریخی با یک انقالب و انفجار اطالعات مواجه خواهه شهه
در این درس شنا با مفاهیم پایها ي ،تعاریف ،اصدطالحات ،تاریخاده ،ماربردهدا و روش هداي تهیده و اجدراي طدرح هداي تداریخ شدفاهی آشدنا
خواهیه شهه
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