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کارگاه تاریخ شفاهی رامسر و غرب استان مازندران بنا به درخواست سمن ها )سازمان های مردم 
نهاد( و عالقه مندی فرمانداری شهرستان رامسر طی جلسه مقدماتی که با ایشان و تعدادی مدیران 
در خصوص آشنایی با روش های پژوهشی تاریخ شفاهی و اثرات کاربردی و تحقیقی آن از وقایع 
شهرستان رامسر به مدت 3 جلسه تاکنون برگزار گردید. این جلسات با هدف آموزش تاریخ شفاهی 
به منظور آگاهی نیروهای عالقه مند و اهل علم و همین طور پ رورش نیروهای محقق جهت اجرای 
ثبت و ضبط تاریخ شفاهی شهرستان رامسر و آشنایی با پروژه های تحقیقی تاریخ سیاسی، اجتماعی، 
اداری  نظام  بررسی سیر تطور و تحول  اقتصادی و هنری معاصر منطقه و همین طور  فرهنگی، 
شهرستان رامسر صورت می پذیرد. این کارگاه با حضور نیروهای جوان عالقه مند عضو سمن های 

هنری و فرهنگی و مدیران دستگاه های نظارتی برگزار گردید.
موضوعات مورد بحث کارگاه تاریخ شفاهی در شهرستان رامسر که در این سه جلسه انجام 

پذیرفت به شرح ذیل می باشد: 
جلسه اول: مقدمه، اینکه چرا اینجا گردهم جمع شدیم؟ ضرورت های تدوین تاریخ نگاری و 
ثبت و ضبط رویدادها، شناسایی هویت ها به کمك روش های موجود، ضرورت تاریخ شفاهی را همراه 

با مصادیق بومی و منطقه ای مورد ِبررسی و واکاوی قرار گرفت.
و  سیاسی  تغییرات  سیر  بررسی  اطالعات،  و  اخبار  انتقال  و  سیرتاریخ نگاری  دوم:  جلسه 
با  بیشتر  آشنایی  شد،  تاریخ شفاهی  انجمن های  شکل گیری  به  منجر  که  19و20  قرن  اجتماعی 

تاریخ شفاهی جهان و ایران و ذکر مصداقی کاربردهای استفاده از این روش پژوهشی بود.
جلسه سوم: بررسی تاریخ شفاهی به عنوان یك منبع دسته اول تاریخی در روش تحقیق 
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همراه با رویکرد اجتماعی آن، آشنایی با مفهوم خاطره نگاری و خاطره شفاهی از جمله مباحث این 
جلسه بود.

منبع  از  استفاده  با  مطرح شده  مباحث  می گرفت.  صورت  هم  پاسخ  و  پرسش  جلسه  هر  در 
آموزشی سازمان، گزیده نکات دکتر مرتضی نورایی )استاد دانشگاه اصفهان(، دکتر شهرام یوسفی فر 
)معاون اسناد ملی سازمان(، دکتر علی جهانبخش )استاد دانشگاه و مدرس جامعه شناسی شهرستان 

رامسر( در این جلسه بوده است.


