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چکيده: 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان يك نهاد تاثريگذار همواره در 

تاريخ اين كشور مطرح بوده است و هرچه قدر مستندسازي 

تاريخ آن كاملرت صورت گريد به هامن نسبت گوشه هاي مهمي 

به  مقاله  اين  در  روشنرت خواهد شد.  كشور  تاريخ  زواياي  از 

مقوله تاريخ شفاهي و اهميت به كارگريي آن در آرشيوها و 

به  تعاريفي  ارايه  تا  با  مي گردد  سعي  و  اسنادپرداخته  مراكز 

برريس  با  نهايت  در  و  شود  اشاره  مراكز  اين  در  آن  جايگاه 

تاريخ شفاهي مجلس به نقاط ضعف و قوت آن و مساييل كه 

تاريخ شفاهي رعايت گردد،  پروژه هاي  انجام  بايد در هنگام 

پرداخته خواهد شد.

كليدواژه ها: 

تاريخ شفاهي- مستند سازي سازماين- تاريخ شفاهي مجلس
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  ژ

تاريخ شفاهی مجلس رضورت امروز نياز فردا 

دكتر ابوالفضل حسن آبادي1

مقدمه
مستندسازي سازماندهي و ثبت و ضبط تاریخچه یک مجموعه روزمره ضرورتي است که کمتر 
از اهمیت بیشتري برخوردار بوده و  ایران به آن پرداخته شده است. هرچه این مجموعه  در 
حوزه دربرگیري ارتباطي آن بیشتر باشد به همان اندازه اهمیت کار افزایش مي یابد. خصوصًا 
نهادهایي که شمول دامنه تغییرات آن کوتاه مدت و فراگیر بوده و سطح تصمیم گیري آن ها 
جامعه را در برمي گیرد. یكي از بهترین مثال ها در این مورد مجلس شوراي اسالمي مي باشد. 
کلیه  تصمیم گیري  وظیفه  که  مردم  منتخب  نمایندگان  از  عنوان مجمعي  به  جایگاه مجلس 
مسائل مرتبط با کشور را در اختیار دارد، برکسي پوشیده نیست اما دامنه اطالعاتي که از این 
نهاد در اختیار مردم قرار مي گیردو یادر اختیار محققان قرار میگیرد صرفًا مصوبات یا اطالعات 
عامي است که از رسانه ها و جرائد اعالم مي گردد. سئوال اینجاست که آیا فرآیند تصمیم گیري 
یا تصمیم سازي مصوبات به صورت کلي در اسناد مكتوب ثبت مي گردد؟ آیا علل و عواملي 
که باعث انجام یک واکنش در مجلس یا تصویب یک مصوبه مي شود را مي توان در اسناد 
نشان داد؟ آیا احساسات و نظریات شخصي نمایندگان به هنگام کار در خروجي مجلس نمایش 
داده مي شود؟ آیا رضایت یا نارضایتي از روند انجام کار و مسائل مشكالت جانبي نمایندگان 
قابلیت ثبت مكتوب را دارد؟ عالوه بر نمایندگان آیا دیگر دست اندرکاران و کارمندان نهاد که 
ثابت هستند و خاطرات مختلفي از کار با نمایندگان مختلف دارند به چشم مي آیند؟ آیا امكان 
بررسي و ارزیابي اسناد مكتوب از طریق مصاحبه هاي شفاهي وجود دارد؟ اهمیت مستندسازي 

فرآیندهاي تصمیم گیري در مجلس چه مقدار مي باشد؟ 
1. دكرتاي تاريخ محيل، مدیر امور اسناد 

و مطبوعات آستان قدس
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در  آن  کاربرد  و  شفاهي  تاریخ  اهمیت  به  پرداخت  تا ضمن  هستیم  برآن  مقاله  این  در 
مستندسازي سازماني به رئوسي که در انجام تاریخ شفاهي مجلس باید مورد توجه قرار گیرد، 

پرداخته و نحوه استفاده از این روش پژوهشي مهم را مورد بررسي قرار دهیم.

چرا تاریخ شفاهي؟
در چند دهه گذشته هیچ روش پژوهشي مانند تاریخ شفاهي از طرق گوناگون و در زمینه هاي 
مختلف مورد استفاده مورخان در پژوهش هاي مختلف قرار گرفته است)1( و از تاریخ شفاهي به 
عنوان وسیله اي براي انتقال محتوا و هدف از تاریخ به جهت تمرکز بر تجربه گذشته انسان ها 

استفاده شده است.)2(
و  گاه ضبط  هیچ  کاري  تجربه  یا  روزمره  زندگي  در  افراد  اسناد  و  اطالعات  از  بسیاري 
و  ندارند  را  مستندسازي  و  برگشتن  عقب  به  قابلیت  اسناد  از  بسیاري  و  نمي شوند  نگهداري 
نمي توان آن ها را شرح و تفسیر نمود و محقق عماًل آزادي در گزینش و تكمیل منابع ندارد.)3(
تاریخ شفاهي راهي براي غنا و تنوع بخشیدن به منابع تاریخي و آوردن فكر تاریخي به 
زندگي بشري  به مفهوم  فرد  رفتن  براي  راهي  زندگي بشري هست که  نخورده  متن دست 

مي گشاید.)4(
متن مكتوب حوادثي از گذشته را به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده مورد بررسي قرار 
مي داد در حالي که منابع شفاهي از مسائلي صحبت مي کند که قطعیتي درباره آن وجود ندارد، 
اما مي توان آن مورد نقد و بررسي قرار داد و این کار به مورخان که معمواًل از خود نیز بر حقیقت 
تاریخي مي افزایند و مؤظفند تا نزدیک ترین شرح را به واقعیت انتخاب نمایند، کمک مي نماید 
زیرا گذشته رفته و خیلي از اوقات امكان داشتن شرح دسته اول از حوادث گذشته براي آن از 
بین رفته است و تاریخ شفاهي مي تواند به مورخان در کشف همه واقعیات و در نظر گرفتن 

همه احتماالت کمک نماید.)5(
آن مي تواند زمینه اي را فراهم کند تا ضمن استفاده مورخان به جامعه مورد سئوال این 
نمایند،)6( جامعه مورد سئوالي که  تاریخ خود اطمینان حاصل  از سرنوشت  تا  را دهد  امكان 
ایام فراموش مي کنند و گاهي خود خواسته سعي در فراموشي  گاه خاطرات شان را در طول 
تجربیاتي دارند که ارزش زیادي در بازسازي مجدد وقایع تاریخي دارد. کاربرد تاریخ شفاهي 
را نه تنها در کشف حوادث،1 بلكه در تكمیل و بهبود2 اسناد مكتوب نیز مي توان جستجو نمود.

)7( جایي که اسناد و منابع معتبري وجود ندارد و منابع مي تواند به عنوان منابع دست اول و در 
دسترس مورد استفاده قرار مي گیرد )8( و در زماني که اسناد مكتوب در اختیار مي باشد مي تواند 

به عنوان اسناد مكمل مورد توجه قرار گیرد. 
1.  Discovery
2.  Recovery
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جیمر فوجرتي1 معتقد است که تاریخ شفاهي حتي زماني که از نظر اطالعات تاریخي قوي 
نباشد کمكي براي فهم تاریخ مي باشد هر چند تاچمن2 زمان آن را مؤثر مي داند که به صورت 
آگاهانه باشد.)9( تاریخ شفاهي عمدتًا تاریخ پنهان3 مردمان در حاشیه است که جامعه فرصتي 
براي کشف تجربیات تاریخي آن ها قائل نشده یا عمداً درباره آن تجاهل شده و کنار گذاشته 

شده اند.)10(
در واقع تاریخ شفاهي ابزار مناسبي است براي انتقال تمام تجربیات و حواشي پشت آن 
از یک نسل، گروه طبقه با همه فرآیندها و عناصري که دارد و مي تواند نیاز فلكوریست ها،4 
قوم نگارها،5 تاریخ محلي کارها6 و... را خصوصًا در مورد منابعي که در اشكال دیگر قابل جمع 
نیستند، فراهم کند)11( و مورخان را براي پرداختن به تاریخ هاي شفاهي شده زنان، اقلیت ها و 

مردم عادي تشویق مي کند.)12( 
ارائه تمام اطالعات و شواهد باعث تولید نوعي از تاریخ مي شود که از طریق آن مشارکت 
کامل عموم را فراهم آورد)13( و این مشارکت تاریخ شفاهي را قادر مي سازد که تعادلي بین 
تاریخي که مورخ مي خواهد با تاریخي که در جامعه جریان دارد نسبت معقول برقرار نماید.)14(

ارائه تعریف جامعی از تاریخ شفاهی به دلیل نوع برداشت ها و کاربردهای متفاوت سخت 
می باشد و ممكن دامنه تعریف حتی به مباحث معرفت شناسی نیز بكشد اما در مجموع تاریخ 
شفاهي به عنوان یک ابزار پژوهشی می تواند از طریق مستندکردن صوتي و تصویري تجربیات 
افراد جامعه مورد سئوال تمامي احساس، آگاهي و حوادثي که معمواًل در اسناد رسمي به ثبت 
انتقال ندارد را منتقل و نقش مؤثري در تولید و تكمیل منابع تاریخي با  نمي رسد یا قابلیت 

ارزش ایفا نماید.)15(

جایگاه تاریخ شفاهي در كتابخانه ها و در مراكز اسناد و آرشيوها 
یک سئوال بزرگ که از چند دهه قبل در بین کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوها مطرح بوده و 
وظیفه آن ها نسبت به منابع تاریخي و جایگاه تاریخ شفاهي در این حوزه مي باشد که گفت وگو 
و بعضًا کشمكش هایي بین صاحب نظران بر سر آن انجام شده است، این مسئله در دوره هاي 

مختلف با توجه به تغییرات و مطرح شده غله هاي جدید تاریخ نگاري متفاوت بوده است. 
کتابخانه ها در اوایل دهه 1950 از تاریخ شفاهي براي پر کردن منابع تاریخي و از دهه 60 
از آن به عنوان یک چهارچوب مفید در تحقیقات تاریخي استفاده کردند.)16( گسترش یک باره 
تاریخ شفاهي در دهه 60 و 50 باعث شد تا کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوها خود با توجه به 
تمایل تاریخي در کارکنان خود به سمت جمع آوري اطالعات تاریخي بروند زاچرت7 معتقد بود 
که تاریخ شفاهي فرصت بي نظیري براي کتابخانه هاي دانشگاهي براي مهارت ارتباط عمومي 

و دانش براي مشارکت هوشمندانه خالق در جامعه فراهم مي کند.)17(

1.  James E Fogerty
2.  Tuchman
3.  Hidden History
4.  Folklorist
5. Ethnology
6.  Local History
7.  Zachert
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از طرف دیگر آرشیوها نیز با توجه به گسترش منابع شفاهي و شمول در برگیري آن به 
این حوزه تحقیقي عالقه مند شدند روبرت پرک1 معتقد است که آرشیوهاي شفاهي از ابزار مهم 
عمومي سازي جایگاه آرشیوها در جامعه است منابع شفاهي مي تواند افرادي را که تمایلي براي 
رفتن به آرشیوها ندارند را با ارائه اطالعات تاریخي جذب کرده و زمینه برقراري ارتباط بیشتر 

را فراهم نماید.)18(
بلوین2 معتقد است که آرشیوداران باید براي پاسخگویي براي سئواالت جدیدي که از آن 

ها در هر دوره براي شغل شان پرسیده مي شود آگاه باشند.)19(
این دیدگاه باعث شده تا بسیاري از آرشیوها در سه دهه اخیر اقدام به تأسیس مراکز تاریخ 

شفاهي و انجام مصاحبه در حوزه هاي مختلف تاریخي بنا به نیازهاي روز نمایند.)20(
پرک دایم3 آرشیودار کانادایي تاریخ شفاهي را مرز بین محققان تاریخ و نگهدارندگان منابع 
فرهنگي مي داند و آن را فرصتي براي مشارکت در خلق منابع توسط آرشیوها معرفي مي کند. 
او معتقد است که آینده به وسیله منابع آن ساخته مي شود و جایگاه آرشیو در به وجود آوردن 

منابع نقش آن ها را در تأثیرگذاري بر تاریخ آینده در جامعه تثبیت مي کند.)21(
والت4 نیز معتقد است که آرشیوداران از هر ابزاري براي تكمیل منابع تاریخي خود در آرشیو 

استفاده کنند.)22(
فردریک میلر5 نیز آرشیوداران را ملزم به آشنایي با شیوه هاي جدید تاریخ نگاري و تحقیقات 
پایه ریزي  زمان  در  آن  اصول  و  آرشیو  استانداردهاي  است که  معتقد  و  تاریخي مي داند  جدید 

متناسب با درک تحقیقات تاریخي روز بوده و باید مقتضیات روز تطبیق داشته باشد.)23(
این تفكرات باعث شد تا آرشیوداران به طور گسترده اي با تاریخ شفاهي کاران و مراکز تاریخ 
شفاهي ارتباط برقرار کنند. آرشیودارانی مانند لیال گوف،6 جیمز فوجرتي،7 جیمز منیک،8 ویلیام 
موس9 نقش اساسي در این زمینه  بازي کردند و کمیته اي را در انجمن آرشیوداران آمریكا10 

)SAA( براي منابع شفاهي و آموزش تاریخ شفاهي کاران ایجاد کردند.)24(
در دهه 80 جایگاه آرشیوها و کتابخانه ها در گسترش تاریخ چنین تعریف شده بود، همكاري، 
انتقاد، همفكري، استاد، و دوست که تمام مبین حضور آرشیوداران در تمامي زمینه هاي مرتبط 

با تاریخ شفاهي بود.)25(
از دهه 90 به بعد آرشیوداران بیشتر از آنكه تمایل به حرفه تاریخ داشته باشند تمایل به 
استفاده از فناوری های جدید براي سازماندهي اطالعات و در دسترس پذیر ساختن اطالعات 
انجام آن  تا  تاریخ شفاهي  این تغییر روش آن ها را به سمت رهبري و هدایت  بوده اند.)26( 
بررسي  بودند.  آینده  در  تاریخ نگاري  روند  بر  تأثیرگذاري  به  معتقد  زیرا  رهنمون ساخت.)27( 
ایجاد  با  کتابخانه ها  و  آرشیوها  هم  هنوز  که  مي دهد  نشان  دنیا  در  شفاهي  تاریخ  وضعیت 

1. Robert B. Perk
2. Blouin
3. Derek Reimer
4. Jean- Pierre Wallot
5. Fredric M. Miller
6. Lila Goff
7. James Fogerty
8. James Mink
9. William Moss
10. Society of American 
Archivist
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مراکز تاریخ شفاهي در دنیا نشان مي دهد که هنوز هم آرشیوها و کتابخانه ها با ایجاد مراکز 
جمع آوري  در  خود  جایگاه  حفظ  به  عالقه مند  شفاهي  پروژه هاي  مدیریت  و  شفاهي  تاریخ 
اطالعات تاریخي و سازماندهي آن هستند در ایران نیز مراکز آرشیوی و کتابخانه ای که در 
این زمینه مشغول به کار هستند خیلي گسترده نیستند و آرشیوهایی مانند آرشیو ملي ایران،1 
و کتابخانه هایی مانند کتابخانه مرکزي آستان قدس،2 کتابخانه مجلس3 در شمار مراکز مهم 
به  اقدام  نیز  البته مراکز و موسسات دولتی و غیر دولتی  ایران محسوب مي گردند  در  تاریخ 
جمع آوری خاطرات شفاهی می نمایند که در این جا منظور مراکز مهم آرشیوی و کتابخانه ای 
می باشد که در کنار آن در زمینه سازماندهي اطالعات و دسترس پذیري آن براي محققان نیز 
فعالیت مي نمایند کاري که در آینده باید با گسترش تاریخ شفاهي نقش مدیریت پروژه ها و 

داده هاي جمع آوري شده را به صورت برجسته تر بر عهده گیرند.

تاریخ شفاهي مجلس 
خاطرات نمایندگان به عنوان گروهي از اعضاي تأثیرگذار جامعه در یک دوره خاص تاریخي در 
یكي از مهم ترین نهادهاي حكومتي در کشور مي تواند از جنبه هاي مختلف واجد ارزش باشد. 
بررسي وضعیت فعلي پروژه هاي تاریخ شفاهي در این حوزه در دنیا نشان مي دهد که به عنوان 
یک موضوع پژوهشي چندان مورد توجه مراکز نبوده و یا به دالئلي اطالعات مرتبط با آن در 

اینترنت نیامده است، اما چند پروژه مهم در این مورد دنیا انجام شده است.

پروژه مجلس سناي آمریکا4
این پروژه از سال 1976 به مصاحبه با نمایندگان مجلس سنا، کنگره، کارکنان، گزارشگران و 
عوامل مرتبط را جمع آوري کرده است. مهم ترین موضوعاتي که در این پروژه مطرح بوده است: 

1ـ اولین آفریقایي آمریكایي که وارد مجلس شده است. 
2ـ اولین نمایندگان زن در مجلس 

3ـ حواشي خاص تصمیم گیري هاي بزرگ سنا 
فعالیت هاي  سیاسي،  تجربیات  آموزش،  خانوادگي،  تاریخ  مانند  اطالعاتي  مصاحبه ها  در 
حزبي و انتخاباتي و... آمده منابع حاصل از این مصاحبه بعد از آماده سازي در وب در اختیار همه 

   http: //www.nlai.ir .1محققان قرار داده شده و در کتابخانه کنگره نگهداري مي شود.)28(
2. http://www.aqlibrary.ir/
3. http://www.ical.ir
4. Oral History Project of the 
Senate Historical Office
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پروژه تاریخ شفاهي مجلس در استراليا1 
این پروژه به وسیله کتابخانه استرالیا2 بین سال هاي1983-1988 انجام شده و 134 کاست را 

در برمي گیرد که پیاده شده و بعد از سازماندهي در آرشیو استرالیا نگهداري مي شود.3
و  بوده  توجه  مورد  موضوع  یک  عنوان  به  مجلس  نیز  استرالیا  غرب  ایالتي  کتابخانه  در 
تعدادي مصاحبه در موضوعات زندگي، سابقه کار، کمیسیون هاي مهم و کارهاي مهم انجام 

شده است.4 
استرالیایي ها عالوه بر انجام مصاحبه در مورد مجلس اقدام به برپایي موزه از خانواده هاي 
قدیمي مجلس نموده اند5 و مواد مختلفي از جمله مصاحبه، عكس، فیلم را در آن به نمایش 

مي گذارند.6
 

كتابخانه و مركز اسناد مجلس 
اقدام  این  از سال 1388 راه اندازي شده است.  تاریخ شفاهي کتابخانه و مرکز اسناد مجلس 
با  هرچند دیر اما گاهي ارزنده در این زمینه به شمار مي رود که تاکنون تعدادي مصاحبه را 
نمایندگان مجلس انجام شده است.در اینجا قصد پرداختن به نحوه انجام مصاحبه ها و نتایج 
کاربردی آن را نداریم بلكه هدف بیان اهمیت کار و تبیین موضوعات کلی می باشد. مهم ترین 

دالئل اهمیت این پروژه را مي توان به دالئل زیر اشاره کرد: 
ـ عدم وجود انجام این کار در گذشته 

ـ اهمیت جایگاه مرکز اسناد مجلس به عنوان نزدیكترین مرکز به موضوع 
ـ استفاده از کارشناسان مرتبط با حوزه کار 

ـ قابلیت استفاده از اسناد مكتوب مجلس به منظور پشتیباني کار 
ـ امكان جلب اعتماد نمایندگان مجلس از مرکز 

ـ فراهم آوري زمینه تأثیرگذاري مرکز اسناد مجلس در روند تاریخ سازي در آینده 
ـ سازماندهي و آماده سازي منابع با استفاده از امكانات خوب مرکز 

ـ امكان برخورداري از پشتیباني مالي و جذب کمک براي انجام پروژه 
دالئل باال و ده ها دلیل دیگر مي تواند مبین اهمیت این پروژه در مرکز اسناد مجلس باشد. 
اقتصادي،  اجتماعي،  سیاسي،  حوزه هاي  در  را  زیادي  ارزش  با  اطالعات  مي تواند  پروژه  این 
فرهنگي و مذهبي را جمع آوري نماید. موضوعاتي که مي تواند در این پروژه مورد توجه قرار 

گیرد عبارتست از: 
1ـ مصاحبه با نمایندگان 

2ـ مصاحبه با نمایندگان اقلیت هاي مذهبي )آشوري، کلیمي( 

1. Parliaments oral History 
Project
2. Department of The 
Parliamentary Library
3. http://www.Catalogue.
nla.gov.au
4. http://www.slwa.wa.gov
5. Museum of Australian 
Democracy Old Parlemnet 
House
6. http://www.macloph.
gov.au



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 1
93

3ـ مصاحبه با نمایندگان قومیت ها )ُکردها، لُر، بلوچ( 
4ـ مصاحبه با اولین نمایندگان زن در مجلس 

5ـ مصاحبه با اولین نمایندگان روحاني مجلس 
6ـ فراکسیون هاي مجلس در ادوار مختلف 

7ـ جناح بندي هاي مختلف در مجلس 
8ـ موضع گیري هاي خاص نمایندگان در مواقع ویژه 

9ـ رؤساي سني مجالس مختلف 
10ـ هیئت رئیسه و رؤساي مجلس در دوره هاي مختلف 

11ـ ساختمان قدیمي مجلس، ساخت و ساز و ویژگي هاي آن 
12ـ مصاحبه در مورد ساختمان جدید مجلس و کارکردهاي آن 

13ـ کارکنان مجلس در قسمتهاي مختلف و خاطرات مختلف آن ها 
14ـ گزارشگران و عكاسان مجلس 

باید در تمامي زمینه هاي یاد شده پروژه هاي مختلفي را به طور جداگانه تعریف نمود. در 
زمینه اطالعات جمع آوري شده باید آن بعد از پیاده سازي، سازماندهي و نمایه سازي وارد رایانه 
شود و با تهیه کاتالوگ و سیاهه هاي توصیفي از طریق اینترنت اطالع رساني شود. هرچند این 

کار بسیار با ارزش مي باشد اما با مسائل و مشكالتي نیز مي تواند همراه باشد: 
ارائه اطالعات ندارند یا اگر که  1ـ نمایندگان به دالیل سیاسي و ترس از عواقب تمایل به 
شرایط خاص صحبت نمایند امكان ارائه اطالعات غلط وجود دارد، بنابراین مصاحبه گران 

باید به شرایط مصاحبه شونده، موضوع مصاحبه و اطالعات ارائه شده دقت داشته باشد. 
2ـ تأکید زیاد بر اطالعات نمایندگان شود و از حواشي کار و دست اندرکاران جانبي کار غفلت 

گردد، باید اطالعات در زمینه هاي مختلف و از دیدگاه هاي متنوع جمع آوري گردد. 
در  و سعي  برویم  اطالعات  به سراغ  دیدگاه سیاسي  با  انجام مصاحبه،  در  دیدگاه خاص  3ـ 
جمع آوري گزینشي اطالعات تاریخي شود و نسبت به سایر اطالعات آگاهانه یا ناآگاهانه 

تجاهل گردد. 
4ـ در جمع آوري اطالعات نباید دچار سیاست زدگي و صرف اطالعات سیاسي بشویم، بلكه باید 

اطالعات را در همه زمینه ها جمع آوري گردد. 
5ـ عدم آماده سازي و دسترس پذیري اطالعات جمع شده به دالئل مختلف مدیریتي یا ضعف 

علمي در کار 
6ـ در اختیار قرار دادن گزینشي منابع جمع آوري شده یا بایكوت هاي اطالعات برخي دیگر
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ارزیابي نهایي 
نهاد مجلس به عنوان یكي از قواي سه گانه حكومتي اهمیت زیادي در صحنه سیاسي کشور 

ایران برخوردار است و تصمیم گیري هاي صورت گرفته در آن بر سرنوشت کشور تأثیر دارد. 
با  اطالعات  آن که  مختلف ضمن  زمینه هاي  در  نهاد  این  با  مرتبط  اطالعات  جمع آوري 
ارزش تاریخي را جمع آوري مي نماید مي تواند به مرکز اسناد مجلس نقش تأثیرگذاري در تاریخ 
نگاري آینده ببخشد. انجام پروژه هاي تاریخ شفاهي مي تواند نوع اطالعاتي را جمع آوري نماید 
که هیچ گاه در اسناد مكتوب ثبت نمي گردد، خصوصًا احساسات و حاالتي که در انجام هر یک 
از تصمیم گیري هاي مهم رخ مي دهد. تاریخ شفاهي مجلس به نمایندگان مجلس این امكان 
را مي دهد تا در سرنوشت تاریخ مجلس که مرتبط با تاریخ یک کشور مي باشد مشارکت داشته 
و امكان ثبت خاطراتي را فراهم نمایند که قابلیت ثبت در اسناد مكتوب را به دالیل مختلف 
از طریق پروژه هاي  تا  امكان را مي یابد  این  از یک طرف مرکز اسناد مجلس  نداشته است. 
تاریخ شفاهي اطالعات نمایندگاني را جمع آوري نماید که در جاي دیگر امكان ضبط خاطرات 
خود را ندارند و جایگاه تأثیرگذار خود را به عنوان یک مرکز تأثیرگذار در آینده تاریخ کشور ایفا 
نماید و از طرف دیگر موادي را جمع آوري نماید که امكان تأسیس موزه نمایندگان مجلس را 

در آینده فراهم کند.
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