
چکیده:
انجمن بین المللی تاریخ شفاهی با همکاری انجمن تاریخ شفاهی هند 
تیرماه 1395(  اول ژوئیه 2016 )12-7  تا  تاریخ 27 ژوئن  از 
نوزدهمین دوره همایش بین المللی تاریخ شفاهی در مؤسسه هنر، 
برگزار  را  هند  بنگلور  در  واقع  سریشتی  فناوری  و  طراحی 
انجمن  همراه  به  و  شد  تأسیس   1979 سال  در  انجمن  این  نمود. 
تاریخ شفاهی در  به  امور مربوط  تاریخ شفاهی هدایت کلی  جهانی 
جهانی  انجمن  دائمی   مقر  که  تفاوت  این  با  دارند  به عهده  را  دنیا 
آن  در  انجمن  همایش های  کلیه  و  بوده  آمریکا  در  تاریخ شفاهی 
از  تاریخ شفاهی  بین المللی  انجمن  در حالی که  می گردد  برگزار 
سال  دو  هر  آن  همایش های  و  بوده  برخوردار  بیشتری  شمول 
که  باری  آخرین  می گردد.  برگزار  قاره ها  از  یکی  در  یکبار 
 2000 به  سال  مربوط  بود  شده  برگزار  آسیا  در  انجمن  همایش 
میالدی است که با همکاری دانشگاه بوگازیسی در ترکیه انجام 

گرفت.
مقاله حاضر گزارشی از اجرای این همایش و نشست های آن است.

کلیدواژه ها:
تاریخ شفاهی؛ همایش؛ مردم شناسی؛ خاطره و مطالعات ادبی؛ روایات شفاهی و 

مطالعات حقوقی.
تاریخ شفاهی، دوفصلنامه، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی3، بهار و تابستان 1395، صص 127-113
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ایندری  خانم  ریاست  اول  بود.  دلیل  سه  به  همایش  برگزاری  محل  به عنوان  هند  انتخاب  علت 
چادهوری بر انجمن بین المللی تاریخ شفاهی و خانم منون از هند به عنوان یکی از نمایندگان اصلی 
و سوم  آسیا  در  برگزاری همایش  نوبت  ، دوم مسئله  از سال 2014 میالدی  انجمن  در  آسیا  از 
سرمایه گذاری وسیع هندی ها برای تاریخ شفاهی که بعد از گفت و گو با خانم چادهوری مشخص 
شد که از سال آینده فوق لیسانس تاریخ شفاهی برای اولین بار در آسیا در دانشگاه سریشتی دانشجو 

می پذیرد.
موضوع همایش »صحبت کردن، گوش دادن، تفسیر کردن: الزامات مهم تاریخ شفاهی« بود که به  
محوریت موضوعاتی مانند رابطه تاریخ شفاهی و مردم شناسی، تاریخ شفاهی، خاطره و مطالعات ادبی، 
روایات شفاهی و مطالعات حقوقی، تاریخ شفاهی، زندگی جمعی، منتقدان توسعه، روایات شفاهی 
تاریخ شفاهی،  آرشیو،  در  تاریخ شفاهی  تاریخ،  و  فرهنگ عامه  سنت ها،  جوامع،  و  طبقاتی  نظام  و 
جنسیت، سیاست، و روایات شفاهی، شفاهی بودن، خاطره و تاریخ و تاریخ شفاهی علوم می پرداخت.

دلیل انتخاب شهر بنگلور و دانشگاه سریشتی به عنوان محل برگزاری، به خاطر خانم چادهوری و 
دانشگاهی بودن شهر می باشد. محل برگزاری یکی از کمپ  های دانشگاه سریشتی است و به علت 

مجموعه نبودن از وسعت چندانی برخوردار نیست. 
 همایش روز 27 جوالی با ثبت نام برای همایش و برگزاری کارگاه های آموزشی آغاز شد. سه 
کارگاه هم زمان در دانشگاه برگزار شد که نویسنده گزارش در کارگاه تصویری کردن تاریخ شرکت 
نمود. در این کارگاه آلبرت لیختبال درباب مسائلی مانند اهمیت تصویر در انتقال ادراکات تاریخی 
و تأثیرگذاری، نحوه تدوین پروژه های تصویری در گروه های هدف مختلف و برخی از مهم ترین 

سمت و سوهای موضوعات مطرح در تاریخ شفاهی دنیا
)گزارشی از نوزدهمین هامیش بین املللی تاریخ شفاهی در هند(1

1-  ممکن است در ترجمه اسامی هندی و 

آمریکای جنوبی و برگردان برخی از عناوین 

مقاالت ایراداتی وجود داشته باشد.

2-  دکرتای تاریخ محلی، رئیس مرکز اسناد؛ 

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 

 ahassanabady1@آستان قدس رضوی

yahoo.com

دکرت ابوالفضل حسن آبادی2
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رئوسی که باید در مصاحبه تصویری رعایت گردد، مباحثی مطرح نمود. از دیگر کالس ها می توان 
به پیالر دومینیگز پرتز در مورد »تاریخ زندگی: خاطرات فردی و جمعی« به زبان اسپانیایی و کالس 

اورواشی بوتالیا در مورد »تأمل بر به کارگیری تاریخ شفاهی« اشاره نمود. 
چای  چودایاه، میهمانی  یادبود  سالن  در  همایش  افتتاحیه  جلسه  از  قبل  اول  روز  ظهر  از  بعد 
خانم  میهمانی  این  در  برگزار شد.  آشنایی شرکت کنندگان  از ظهر جهت  بعد  بین ساعت 4 -5 
چودری با تک تک میهمانان از نزدیک احوالپرسی نموده و خوش آمدگویی گفت و در مراسم دکتر 
ایندری چادهوری، مینا منون، مارک کیو، دیوید بیورلجی زارانز و دارما کانان همگی با هم، چراغ 
با سخنرانی خانم  افتتاحیه  آغاز همایش روشن کردند.  برای  پیش درآمدی  به عنوان  را  تشریفاتی 
چادهوری درباره سخنرانی خوش آمدگویی چادهوری بر موضوع این همایش یعنی »سخن گفتن، 
مختلف  گونه های  بر  هند،  در  خود  به موقعیت  توجه  با  او  داشت.  تمرکز  تفسیر«  گوش سپردن، 
گوهاتاکورتا  مگنا  خانم  افتتاحیه  اصلی  سخنران  کرد.  تأکید  داستان ها  گوناگونی  و  تاریخ شفاهی 
از بنگالدش بود که سخنرانی تحت عنوان »تداوم خاطرات و افراط گرایی در اقدامات: دگرگونی 
تاریخ شفاهی در بنگالدش« ارائه نمود و با ارائه اسالیدهای تصویری از جنبه های مختلف، سعی 

کرد تا کارکرد تاریخ شفاهی را در به تصویر کشیدن بنگالدش بعد از استقالل نشان دهد. 

چادهوری در حال سخنرانی افتتاحیه
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سخنرانی مگنا گوهاتاکورتا از بنگالدش

سنگ یادبود چودایاها

روز دوم:28 جوالی 8 تیرماه
با توجه به فشردگی برنامه نشست ها به صورت همزمان برگزار می شد. در روز دوم بین ساعت 

9- 10:45 شش نشست برگزار شد.
نشست اول: مرز و سیاست در خاطرات.

رئیس جلسه: پرامود سریواستاکا )هند(.
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سخنرانان:
• آنیمش بایدیا )هند(، ترک کردن و زندگی کردن	
• اسواتی چاندا )هند(، روایت شناسی از خانه و سرزمین در خاطرات پناهجویان بنگالدشی.	
• دباراتی چاکرابورتی )هند(، سیاست های یادآوری و فراموشی: خاطرات دشوار.	
• نیدهی کارال )هند(، دیگران و فردیت: مرز در خاطرات شفاهی.	

نشست دوم: مستند سازی هنر محلی و طراحی سنتی از طریق تاریخ شفاهی
سخنرانان:

• ریتی باسو )هند(، چیتراکارها در نایا: خاطرات فردی و جمعی.	
• نیکهیال ناندوری )هند(، در جستجوی روایت های شفاهی از طریق داستان های تصویری.	
• روبین ویلیامز )استرالیا(، بازنمایش و منبع سازی درباره داستان های شفاهی نگانیاتجارا.	
• ارتقاء 	 در  طراحی  و  طراحان  نقش  طراحی:  تاریخ   تاریخ شفاهی  پروژه  )نیوزلند(،  یانگ  آلن 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیوزلند.

نشست سوم: تاریخ شفاهی، جامعه و پایداری: بین گذشته و حال 
رئیس جلسه: جولیلنا بونومو )برزیل(.

سخنرانان:
• مانوئال مارین )رومانی(، یادآوری گذشته کمونیست: خاطره و نوستالوژی مردم راما در رومانی.	
• دیوید بئورلگوزارانز )اسپانیا(، ارتباط بین گذشته و حال در دوره بعد از فرانکو از طریق بررسی 	

خاطرات سیاسی.
• لیساندرا باربوسامسدو پینهیرو )برزیل(، بررسی جامعه آفریقایی برزیلی از طریق روایات شفاهی.	
• دایانا نیستور )رومانی(، روایت تاریخی یکجا نشینی: خاطرات اقامت اجباری قبایل رومانی.	

نشست چهارم: تاریخ شفاهی و تغییر فضاهای شهری
سخنرانان:

• فرح یامین: شهر برای زندگی یا شهر برای کار.	
• نیستیاتوبار )آمریکا(، شهرها برای مردم، نه برای سودآوری.	
• نادیا محمد )آمریکا(، تاریخ شفاهی و نگاه ساکنان قدیمی  نسبت به تغییرات محیطی. 	
• بن روگالی، مکانی برای همه، تاریخ و تغییرات سریع جغرافیایی در شهرهای انگلستان.	

این پنل دیدگاه جالبی نسبت به استفاده از تاریخ شفاهی در مستندسازی شهری نحوه مستندسازی 
محیطی و استفاده از دوربین داشت.
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بن روگالی در حال سخنرانی

نشست پنجم: تاریخ شفاهی درمؤسسات 
رئیس جلسه: رونالد دوئل )آمریکا(.

سخنرانان:
• آدیاشاه )هند(، جستجو درباره بانیان: صنایع تصویری در بمبئی.	
• دنیس نگ )سنگاپور(، تاریخ شفاهی به عنوان وسیله در مطالعات مردم شناسی.	
• ورندا پاثاره )هند(، مشارکت کردن صداها، پر کردن فاصله در روایات تجاری. 	
• جیمز کارمل )آمریکا(، تاریخ شفاهی و کازنیو: تجربه، فرصت و بازخورد.	

طریق  از  جنگ  خاطرات  کشف  پیچیدگی های  اصلی:  موضوع  ششم:  نشست 
تاریخ شفاهی

رئیس جلسه: تومااولدیخ )مجارستان(.
سخنرانان:

• آنجال کمپوس )پرتقال ـ انگلیس(، حفظ یکی از میان همه: خاطرات جنگجویان کشورهای 	
تحت سلطه پرتقال )1974 ـ 1961(.

• ک.ب ویوپو )هند(، تاریخ، خاطره و خاطرات جمع شده از نبرد کوهیما 1944.	
• یوالساوالنین )فنالند(، بین سکوت و شناخت: روایات شفاهی از اولین مراکز نگهداری کودک 	

در فنالند.
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نشست های هم زمان بین ساعت 12/45-11
نشست اول :موضوع اصلی: تاریخ شفاهی در سراسر دنیا 

رئیس جلسه: الکساند ون پالتو )آلمان(.
سخنرانان:

• میروسالو ونک )چک(، دیدگاه جهانی در تاریخ شفاهی از سان فرانسیسکو تا جنیان.	
• الوینیا کوتسئا )رومانی(، آرشیوهای آینده یا کجا تاریخ شفاهی را در زمان نیاز ببینید.	
• لین هوئی )چین(، چه چیزی گوش کنیم: نگاهی به تاریخ شفاهی در چین بین سال های 2015 	

ـ 2005.
این پانل به معرفی مراکز تاریخ شفاهی در دنیا اختصاص داشت. البته سخنرانی ونک کامل نبود و 
خصوصًا درباره آسیا اطالعات ناقصی داشت و سخنرانی لین هویی و الئینا کوستا درباره تاریخ شفاهی 

در کشورهای خودشان بود.

نشست دوم: تاریخ شفاهی: تئوری و عمل 
رئیس نشست: آلبرت لیختبال.

سخنرانان:
• الموت له )آلمان(، تجربیات آنالین شدن آرشیوهای تاریخ شفاهی و تأثیر آن بر پیشرفت های 	

معاصر. 
• مارک وانگ )سنگاپور(، از صدا به متن و بالعکس: افزایش کارآمدی و استفاده از تاریخ شفاهی 	

به تاریخ شفاهی از طریق فناوری های جدید وب.
• ژوان اونلفا )اسپانیا(، اهمیت فناوری های جدید در بازسازی گذشته.	

نشست سوم: تاریخ شفاهی و سالمت عمومی
 رئیس جلسه: سارا الوری )انگلستان(.

سخنرانان:
• برانون گری )نیوزیلند(، گفتن داستان های دیجیتال از زنانی که ایدز دارند، سالمت و استفاده های 	

روان درمانی از گفتن کسانی که داستانی دارند.
• یا 	 و  شده  آلوده  ایدز  به  که  کودکانی  با  کار کردن  داستان  جنوبی(،  )آفریقای  دنیس  فیلیپه 

تحت تأثیر آن در کوازولو ناتال در آفریقای جنوبی قرار گرفته اند.
• تاریخ شفاهی 	 جمع آوری  اهمیت  مکزیک(،  ـ  )آمریکا  لیوراپرز  هکتور  و  )آمریکا(  فلورز  یوته 

به منظور بررسی عالئم فشار و نگرانی در میان مهاجران مرد مکزیکی.
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جریان  در  ماکائو  در  زندگی  تاریخ شفاهی:  به وسیله  بازنمایش  چهارم:  نشست 
جنگ بین چین و ژاپن

اعضای شرکت کننده در نشست: تیم تاریخ شفاهی از چین.
این نشست اختصاص به موضوع زندگی عادی مردم ماکائو در جریان جنگ چین و ژاپن داشت. اعضای 

چهار نفره این تیم به تبیین موضوع و بیان تجربیات کاری خود پرداختند که در نوع خود جالب بود. 

نشست پنجم: چالش تاریخ شفاهی زنان 
رئیس جلسه: سوبرولی )انگلستان(.

سخنرانان:
• آرشیت گوها )هند(، قانون، ادبیات و تجربیات زندگی: دستاوردهای تاریخ شفاهی زنان در هند.	
• و 	 چالش ها  فمنیست ها،  انتقادی  روش های  و  تاریخی  زندگینامه های  )هند(،  آنیتها  سنداری 

دستاوردها.
• مارتا نورکناس )آمریکا(، مشارکت در فضای تعارضات بین گروهی.	
• چیترالکا دامیجا، تاریخ شفاهی زنان معترض هندو: سؤال هایی از قانون و معرفت شناسی.	

وقتی  می افتد  اتفاقی  »چه  عنوان  با  چوکسی  تاریخی  مرکز  در  بعد از ظهر  عمومی  در  نشست 
تاریخ شفاهی عمومی می شود؟ به ریاست رابرت پرکس برگزار گردید. پرکس از بزرگان تاریخ شفاهی 
و رئیس تاریخ شفاهی کتابخانه بریتانیا است ازدیگر سخنرانان می توان به اورواشی بوتالیا از هند، 
تامارا کنلی از آمریکا، آنجالی مونتیرو، ک.پ. جایاسانکار از هند و ونکت سرینیواسان از آمریکا 
یک  حفظ  و  فعلی  اخالقی  شیوه های  مانند  مسائلی  بر  تمرکز  با  پرکز  را  بخش  این  کرد.  اشاره 
آرشیو مصاحبه های ضبط شده در رسانه های مختلف، تغییر نقش بایگانی و تغییراتی که دسترسی 
معرفی  می آورد،  به وجود  تاریخ ها  برای ضبط  آرشیویست ها  و  شفاهی  مورخان  برای  اینترنت  به 
کرد. با توجه به مباحث مطرح شده در نشست به نظر می رسد دسترس پذیری آنالین تاریخ شفاهی، 

محظوریت های اخالقی از دغدغه های تاریخ شفاهی کاران در دنیا می باشد.

روز سوم: 9 تیر ماه 29 جوالی
نشست های هم زمان بین ساعت 11 ـ 9/45

نشست اول: تاریخ شفاهی در آرشیو.
سخنرانان:

• ماری بارسوا )چک(، تاریخ شفاهی در آرشیو: سازماندهی و دسترس پذیری منابع تاریخ شفاهی 	
و روش های مختلف آن.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 3
120

• ایشیتا شاه )هند(، تاریخ شفاهی آرشیوهای گمشده: درباره تاریخ شفاهی معماری مدرن در هند 	
و اهمیت مستندسازی آن.

• تاریخ شفاهی 	 آرشیو  محلی:  آرشیوهای  با  تاریخ شفاهی  تعامل  )ایران(،  حسن آبادی  ابوالفضل 
در  آن  در  متعدد صورت گرفته  پروژه های  و  آستان قدس  تاریخ شفاهی  کارکرد  آستان قدس 

مشهد و خراسان.
این نشست با حضور برخی از بزرگان تاریخ شفاهی مانند دونالدویچ و پرکس برگزار شد. با توجه 
به دیگر سخنرانی ها که عمدتًا بر پایه یک پروژه تاریخ شفاهی شکل گرفته بود. معرفی یک آرشیو 
تاریخ شفاهی با 14 هزار ساعت مصاحبه و ده ها پروژه برای شنوندگان جالب بود. خصوصًا اینکه 
آرشیو وابسته به یک نهاد مذهبی بوده و مراحل سازماندهی مصاحبه ها به طور مرتب انجام شده بود. 

نشست دوم: مردمان بومی  و مهاجرت
سخنرانان:

• سودشنادوتا )هند(، تاریخ نانوشته از آبستن سکوت.	
• جیوال موسزساندی )نیجریه(، ارتباط تاریخ شفاهی با ایجاد ایالت یوروبا.	
• پگی رایبمن )کانادا(، اهمیت پروژه های تاریخ شفاهی در تعامل تصمیم قدرت با استقالل. 	

نشست سوم: مکان، مهاجرت و محیط 
رئیس جلسه: لیساندرا باربوسا )برزیل(.

سخنرانان:
• آرپیتیا باجیپی )هند ـ کانادا(، چه کسی و چه چیزی محلی است؟ مالکیت، طبقه و نگه داری 	

در کدایکانال. 
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• ماری الباری ارتکا )استرالیا ـ مکزیک(، خاطره شدن، مکان شدن، روان کردن احساس و بینش 	
شخصی و خاطرات مؤثر در ناحیه میستو در ژاپن.

• آرژانتین و چگونگی ساخت 	 لپکوتورکادو در  تاریخچه شهرک  )آرژانتین(،  پاتریشیا سمپائولی 
یک هتل توسط زوج مهاجر.

• گابریل مدرانودلونا )مکزیک(، تاریخ اضافه سانتافه در گواناجاتو در مکزیک.	

نشست چهارم: تاریخ شفاهی و سیاست های هویتی
 رئیس نشست: مگنا گوهاتکرتا )بنگالدش(.

سخنرانان:
• الکساندرا دی هرینگ )بلژیک(، چهره به چهره با آئینه ای در میان: خاطرات رهایی، جزئیات 	

و غیرجزئیات.
• راجان )هند(، ساکنان اولیه در تولونادو: روایت شفاهی از طبقات و جامعه.	
• اس آناندا )هند(، چشم انداز سوبالتون در تاریخ شفاهی تولوناد: یک اشاره ویژه به طبقه مشخص.	

این نشست عمدتًا به مباحث مردم شناسی و مطالعات قومی  و اهمیت تاریخ شفاهی در مستندسازی 
جنبه های مختلف آن اشاره داشت.

نشست پنجم: جنس، تمایالت جنسی و تاریخ شفاهی
رئیس جلسه: آنجالی مونتیرو )هند(.

سخنرانان:
• سمیر کتف و سعیده محرمی  )ایران(، جنسیت، سیاست و مشارکت در ایران معاصر.	
• رناالسیرام )هند(، تفسیر مصاحبه تاریخ شفاهی.	
• ریکاتاوتی )فنالند(، خاطرات تمایالت غیرعادی در فنالند و استونی.	

نشست ششم: تاریخ خانوادگی: منابع شفاهی و تصویری 
رئیس جلسه:  هانا اکیدجی )نیجریه(.

سخنرانان:
• دیوید سویت )استرالیا(، تفسیر و بیان در تاریخ شفاهی از طریق عکس های خانوادگی.	
• دبرانیکسون )استرالیا(، جلو آوردن پشت صحنه، استخراج حافظه تاریخی از عکس ها.	
• بهامینی الکشمنیا راهایان )هند(، تاریخ، هویت: تجدید بنا و بازسازی هم زمان جریان فکری 	

دراویدی ها. 
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• پیام در سنت های شفاهی خانوادگی 	 )اندونزی ـ استرالیا(، داستان ال )درک  محمد طحالل 
آچه در اندونزی(.

نشست هم زمان روز سوم ساعت 12/45 ـ 11
نشست اول: تاریخ شفاهی تجربیات زمان شوروی و بعد از آن

 رئیس جلسه: میروسالوونک )چک(.
سخنرانان:

• لوکاس المان )فنالند(، آموزش در شوروی و سیاست های خانوادگی در میان مردم سامی.	
• لنکاکراتکا )جمهوری چک(، چگونه مردم در جمهوری چک و اسلواکی با محدودیت های سفر 	

کنار آمدند.
• الکساندر ون پالتو )آلمان(، گزارش های تاریخ شفاهی فردی از روسیه.	

نشست دوم: جنسیت و هویت 
رئیس جلسه: جایوالموسس ساندی )نیجریه(.

سخنرانان:
• پرتانیلش )هند( و نیالکشی روی )هند(، خاطرات  ساری: هر ساری داستانی دارد.	
• جولیانا بونومو در برزیل، کلوچه های دست ساز میناس جریز: روایتی از یک سنت غذایی. 	
• همجیوتی مدهی )هند(، این صداها از کجا می آیند: خاطرات کار زنان و سیاست های خواندن. 	
• ام آریواالگان )هند(، نوشتن زندگی زنان عادی: زنان قبیلۀ کانی و روایات شفاهی .	
• جی لد نگام )کامرون(، از رفتار یکنواخت تا فعالیت: تصویر پویا از نان در کم ادیچر.	

نشست سوم: موضوع سیاست پافشاری و تاریخ شفاهی )زبان اسپانیایی(
رئیس جلسه: دیوید بورلگوئز زارانز )اسپانیا(.

سخنرانان:
• وینست بلور لویزاگا )برزیل(، برداشت های مختلف نسبت به سیاست از طریق تاریخ شفاهی.	
• مارسال بونی اوانگلیستا، تاریخ شفاهی و سیاست عمومی: سقط جنین در برزیل و نیاز به وضع 	

قانون دربارۀ آن.
• اسپانیا 	 در   UGT سازمان  در  زنان  نقش  )اسپانیا(:  آروکا  مائوئال  و  )اسپانیا(،  پیالردومینگوئز 

براساس منابع شفاهی.
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هویت،  منبع  یک  به عنوان  شفاهی نگاری  عنوان  با  موضوعی  نشست  چهارم:  نشست 
خاطره و گفتمان های انتقادی

و  )هند(  اسرواستا  سامیتها  )هند(،  شیند  هانومانس  کانادا(،   ـ  )هند  نبرجی  آپرانا  نشست:  اعضای 
سودبی تاکورتا )هند( )رئیس جلسه(

این نشست به اهمیت روایات شفاهی و خاطرات فردی و جمعی در مستند تاریخ جامعه پرداخت. 
ایجاد هویت های فردی و اجتماعی که می تواند به شکل گیری گفتمان های هویتی منجر گردد.

نشست پنجم: نشست موضوعی درباره دستاوردها و فرصت ها در تاریخ شفاهی علوم 
اعضاء: ایندیرا چودری )هند(، رونالد دوئل )آمریکا(، گرگوری گود )آمریکا(، جاهنوی فالکی )هند 

ـ انگلیس(.  
رئیس نشست کریس هارپر )انگلستان(.

استفاده از تاریخ شفاهی برای درک بهتر پیشرفت علوم در 50 سال اخیر افزایش یافته است. در 
این نشست اعضاء دربارۀ تجربه کاری خود دربارۀ تاریخ علم و جایگاه تاریخ شفاهی گفت  وگو کردند.

نشست ششم: روایات شفاهی و خاطرات مناقشه آمیز
 رئیس جلسه کی پی جا یاسانکار )هند(.

• میت دکا )هند(، برخورد هند و چین 1962: روایات شفاهی و خاطرات اجتماعی.	
• پیوشا چانزجی: من تاریخی که شما می دانید را دوست ندارم: بروز مجدد در مناقشه در خاطرات. 	

نشست هفتم: تاریخ شفاهی تئوری و عمل
رئیس جلسه: لئون ماری بوگدان )ایسلند(.

سخنرانان:
• ژائویی گونگ و سان یی )چین(، چگونه من یک جمع کننده خاطرات شدم: یک موضوع مطالعه 	

برای پروژه تاریخ شفاهی )داستان فیلم های چینی(.
• شیوانگی جیس وال )هند(، مشکالت با راویان یک گروه هنری و چگونگی حل آن. 	
• ربیعه ظفر )پاکستان(، طراحی پاکستان )2015 ـ 1950(.	

پنل عمومی: 6 ـ 4/30 : تغییر نگرش: تاریخ شفاهی و خاطرات بحران 
محل برگزاری: مرکز ملی علوم بیولوژیک

اعضای نشست: مارک کیو )آمریکا(، توماس دوی )نیوزیلند ـ آمریکا(، راما الکشمی )هند( و ماری 
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مارشال کالرک )آمریکا(.
رئیس جلسه: دونالد ریچی.

و  مختلف  روایت های  ایجاد  بر  غیر مترقبه  و  طبیعی  حوادث  تأثیر  درباره  ریچی  دونالد  ابتدا  در 
بوپال هند، توماس دوی درباره حادثه  ادامه الکشمی درباره حادثه  نمود و در  اشاره  بعضًا متضاد 
آتش سوزی مورول ،کالرک درباره طوفان کاترینا با ارائه اسالید به سخنرانی پرداختند. از مهم ترین 
جمعی،  خاطرات  مستند سازی  در  تاریخ شفاهی  به کارکرد  توجه  این سخنرانی ها  مشترک  مباحث 

ناخوشایند و توان تولید روایت های متضاد از دیدگاه های مختلف بود.

روز چهارم: 10 تیر 30 جوالی نشست های هم زمان 10/45 ـ 9
نشست اول: تاریخ شفاهی تئوری و عمل: مصاحبه

سخنرانان:
• ریمی تادو )هند(، انجام تاریخ شفاهی در میان جوامع شفاهی. 	
• کیونامی ایندراگانتی، تاریخ شفاهی زنان خواننده در اوایل سینمای تلوگو.	
• سارا لوری )انگلستان(، نکات قابل توجه انجام مصاحبه در پروژه تاریخ شفاهی پزشکی.	
• مرده شورخانه 	 در  خوابیده  مرده  مردمان  از  نمی توانید  شما  جنوبی(،  )آفریقای  دوگان  جوآنه 

ذهن تان عکس و تصویر بگیرید. 

نشست دوم: نشست موضوعی در کنار هم قرار دادن تاریخ شفاهی: اپ موبایل، رسانه های 
اجتماعی الترناتیوهای) و روش های جایگزین( پیشنهادی در مصاحبه های تاریخ شفاهی

رئیس جلسه: میکائیل فریش.
این نشست اشاره به ابزارهای جدید برای استفاده تاریخ شفاهی در دنیای جدید و آینده بود.

اعضای نشست: آنه نگوین )آمریکا، ویتنام، استرالیا(، آنیتا لوچی )برزیل ـ لوگزامبورگ(.

نشست سوم: تاریخ شفاهی، جامعه و ایدئولوژی
رئیس جلسه: ماریا ایباری ارتگا )مکزیک ـ استرالیا(.

سخنرانان:
• فرهنگ، 	 مطالعه  گروه  تاریخچه  )برزیل(،  کاریجو  الیزانگال  و  )برزیل(  سانتوز  سامانتا 

شفاهی نگاری و خاطره در دانشگاه برازیلیا از طریق بررسی عملکرد.
• بنات رمرو دل سرو )اسپانیا( و خوان کارلوس رومرا نیلفا )اسپانیا(، تأثیر ایدئولوژی سیاسی در 	

زندگی روزمره گروه ها در بیلبائو.
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• لونال ماریا بوگدان )ایسلند(، درباره مردم رما چه می دانید؟	
• زبیر تروال )پاکستان(، تاریخ شفاهی جامعه تروالی.	

نشست سوم: تاریخ شفاهی در موزه 
رئیس جلسه: پیوشا چاترجی)هند(.

سخنرانان:
• پارول مالیک )هند(: موزه های محلی و مجاور در دهلی، بین مکان و خاطره.	
• کریستنا پراتا )تیمورشرقی(، تیمورشرقی، خاطرات زدوخورد و کشمکش ها برای خاطرات موزه 	

خاطرات مردمی اسکناریو.
• جی آرتور )استرالیا(، گزارشی از دو نمایشگاه در موزه ملی استرالیا.	

نشست چهارم: ثبت مشاجرات و سیاست های حاشیه ای از طریق تاریخ شفاهی
سخنرانان:

• فلئورد سوزا )هند(، صداهای مشاجره هندی های شرقی در مومبای. 	
• جما اسکات )انگلیس(، خانه به عنوان محل پافشاری : روایت های زنان از شرایط اضطراری در 	

هند )1977 ـ 1975(.
• هبا احمد )هند(، در جستجوی والی: تاریخ شفاهی درمیان درگاهیان در احمدآباد.	

نشست پنجم: تاریخ شفاهی در کالس و ماورای آن 
رئیس جلسه: فیلیپ دنیس.

سخنرانان:
• موروپامو کرجی )هند(، تاریخ شفاهی و نوشته های کودکان، کجا افسانه تمام می شود و کجا 	

واقعیت شروع می شود.
• هانا اوکدجی )نیجریه(، تأثیر سنت های شفاهی، فولکلور و تاریخ در توسعه آموزش در نیجریه 	

از 1977 تا زمان حال.
• پوجا ساگار )هند(، گذشته و در جستجوی ساختارهای اصلی آن.	

نشست پنجم: تاریخ شفاهی، فرهنگ و جامعه 
رئیس جلسه: جودیت جنینگز)آمریکا(.

سخنرانان:
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• روث گریناوی )نیوزیلند(، تاریخ شفاهی ابزاری برای توسعه و به نقشه درآوردن میراث جامعه.	
• ناین یوان چنگ )سنگاپورـ  استرالیا(، این را در خانه انجام ندهید: تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری 	

ارائه در سنگاپور.
• جیری هلواکک )جمهوری چک(، برخورد بین قوم شناسی با مردم شناسی.	
• آنوپ )هند( و سردوی )هند(، به نقشه درآوردن محل، درک ایدئولوژی مقدس در روایت های 	

بومی از عقاید ماورالطبیعه.

برنامه بعدازظهر: تاریخ شفاهی پسااستعماری
رئیس جلسه: پگی ریبمون )کانادا(

اعضای نشست: سین فیلد )آفریقای جنوبی(، هیتر گودال )استرالیا( و پرامود سریواستاوا )هند(.
محور اصلی این نشست که در گالری ملی هنر مدرن، بنگلور برگزار شد درباره جوامع مستعمره نشین، 
مهاجرت ها و اثرات آن بر زندگی مردم در آسیا و آفریقا بود. معرفی کتاب نیز در نیمه دوم برنامه های 
عصر آخرین روز همایش برگزار شد. شرکت کنندگانی از اسپانیا، آرژانتین، مکزیک، ایران و هند 
نویسندگان  از  را معرفی کردند. سمیر کتف و سعیده محرمی   آخرین کتاب های منتشر شده خود 
حوزه هنری البرز با حضور در نوزدهمین کنفرانس بین المللی تاریخ شفاهی در هند عالوه بر معرفی 
کتاب »آفتاب حصار« ایده استفاده از نرم افزاری را ارائه نمودند که می تواند هنگام ثبت تاریخ شفاهی 

بسامدهای مغزی را آشکار کند.

روز پنجم: 1جوالی 11 تیرماه در مدرسه بین المللی کانادایی ها دو پنل برگزار شد.
نمایش فیلم بین 11 تا 9/15 : درباره تاریخ شفاهی مهاجرت افغانی هایی که به پاکستان مهاجرت 

کرده بودند.
نشست تخصصی درباره ارتباط بین تاریخ شفاهی با تاریخ

سخنرانان:
شهیر امین )هند(، کابریل مدرانو )مکزیک(، مارتا نرکوناس )آمریکا( و یوگس راج )نپال(.
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نشست نهایی همایش
برداشت نهایی:

نشست های انجمن بین المللی تاریخ شفاهی که هر دو سال یکبار در یک قاره برگزار می شود، محل 
از  انجام شده می باشد. برآیندی  از تجربیات و معرفی کارهای  آراء، استفاده  خوبی برای تضارب 

برگزاری نوزدهمین همایش تاریخ شفاهی نشان می دهد که:

• در مجموع 100 سخنرانی در همایش در 26 پانل تخصصی و چهار نشست تخصصی در دانشگاه 	
سریشتی برگزار شد و در کنار آن 3 نشست علمی  نیز در اماکن تاریخی بنگلور برگزار شد.

• حضور فعال و چشمگیر هندی ها در این همایش بسیار ملموس بود و در آینده قطب اصلی 	
نشست های  در  فعال  حضور  علمی ،  سخنرانی   38 ارائه  شد.  خواهند  آسیا  در  تاریخ شفاهی 
به  پرداختن  و  زنان  چشمگیر  حضور  میان  این  در  بود.  حضور  این  از  برآیندی  تخصصی 

موضوعات آداب و رسوم و فرهنگ توسط آنان قابل توجه بود.
• مصاحبه های 	 و حجم  فعالیت ها  گستردگی  کار،  انجام  سابقه،  به لحاظ  تاریخ شفاهی  وضعیت 

زمینه  در  کشور  فعال ترین  را  ایران  می توان  اغماض  با  و  است  مطلوب  شده  جمع آوری 
تاریخ شفاهی در آسیا دانست.

• موقعیت 	 شده  انجام  پروژه های  ماهیت  و  تنوع  به لحاظ  قدس  آستان   تاریخ شفاهی  آرشیو 
منحصر به فردی در ایران دارد و استقبال شنوندگان به خاطر مؤلفه هایی مانند انتساب به یک 
نهاد مذهبی خیریه، فعالیت خارج از پایتخت، تنوع مصاحبه ها و آرشیوسازی بوده است. این 
تاریخ شفاهی در آسیا  بزرگترین و منظم ترین آرشیوهای خصوصی  آرشیو هم اکنون در زمره 

به شمار می رود.
• آشنایی با آخرین تحوالت تاریخ شفاهی و استفاده از فناوری در تاریخ شفاهی ضروری است.	
• آرشیوسازی و استفاده از وب جهت ارائه آنالین و تصویری منابع برای ارتباط با مخاطبان و 	

تأثیرگذاری الزم است.
• لزوم ارتباط بیشتر با مؤسسات بین المللی از جمله انجمن بین المللی تاریخ شفاهی و برگزاری 	

نشست های بین المللی ضروری است تا ظرفیت های تاریخ شفاهی کشور معرفی گردد.
• ضرورت گفتمان سازی بین المللی در برخی از مباحث مطرح در تاریخ شفاهی ایران مانند انقالب 	

اسالمی  و جنگ از طریق برگزاری نشست های تخصصی.
• وجود نیروهای متخصص و عالقمند در تاریخ شفاهی در ایران با تجربه چند دهه کار.	
• ضرورت استفاده روشمند از تاریخ شفاهی در مطالعات مختلف.	
• تاکید مجدد بر ماهیت مطالعات بین رشته ای در تاریخ شفاهی.	
• تاریخ شفاهی و کاربردی شدن مطالعات تاریخی در موضوعات مختلف در جامعه.	
• اهمیت دادن به تجربه در تاریخ شفاهی و مفید بودن زمینه ارائه تجربیات کاری.	


