
چکیده:
بیش از 75 سال از تأسیس رادیو در ایران می گذرد و این جعبه 
طرفدار  جهان  و  ایران  مردم  از  بسیاری  میان  در  هنوز  جادویی 
و  مي شود  اضافه  به جمع شبکه ها  دارد. هر روز شبکه اي جدید 
هرکدام به نوعي سعي مي کنند تا در میان انبوه رسانه هاي دیداري 
آنچه  میان  این  در  کنند.  براي خود جذب  مخاطباني  و شنیداري 
که براي نسل های بعد ضروری به نظر می رسد، تدوین تاریخچه 
رادیو از زبان آدم ها و گویندگان بزرگی است که روزگاری را 
عمری  که  آدم هایی  کرده اند.  سپری  ارگ  قدیمی  ساختمان  در 
را   ... و  ادبی  گفتار  و  شعر  پیام،  خبر،  هزاران  خود  صدای  با 
صدای  رو،  در  رو  که  ماست  نوبت  اکنون  و  آوردند  ما  به خلوت 
خاطراتشان را بشنویم. خاطراتی که عالوه بر سرگذشت رادیو 
در ایران، می تواند بازگوکننده شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران 

خود نیز باشد.
اسناد  سازمان  تاریخ شفاهی  مصاحبه  حاصل  رو  پیش  گفتگوی 
در  رادیو  گوینده  اولین  سجادی  رضا  آقای  با  ملی  کتابخانه  و 
این  جهت  از   و  شده  انجام   1386 سال  آبان   ماه  در  که  است  ایران 
پیشگامان  از  یکی  خاطرات  حاوی  اواًل  که  است  اهمیت  حائز 
تأسیس رادیو، در ایران است  و ثانیًا مصاحبه شونده تنها با تکیه بر 
خاطرات شخصی خود به مصاحبه پرداخته و با صراحت لهجه ای 

که داشته از کلی گویی و اغراق پرهیز نموده است.
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گزیده مصاحبه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با رضا سجادی
در سال 1386 مصاحبه مفصلی با شاهرخ نادری، تهیه کنندۀ برنامه صبح جمعه و از قدیمی ترین 
به لحاظ  نادری  آقای  بود.  منحصر به فرد  شاید  موضوع خود  در  که  انجام شد  رادیو  تهیه کنندگان 
سال ها اشتغال در رادیو با بسیاری از هنرمندان، مشاهیر و رجال دورۀ خود آشنا بود و این ارتباطات 
وسیع باعث شده بود تا وی از گمنام ترین هنرمندان تا سرشناس ترین رجال دوره خود شناختی 
هر چند کوتاه و اندک داشته باشد. این شد که ایشان، روزی دست استاد خود را که از قضا خوب 

می شناخت، گرفت و به استودیوی تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی آورد.
 رضا سجادی، اولین گوینده رادیو در ایران، کسی بود که به اتفاق شاهرخ نادری آمد و همه ما را 
شگفت زده کرد. در هشتاد و چندسالگی قامت رشیدی داشت و طنین صدایش نشان می داد که 
هنوز هم گوینده و خطیب توانایی است. احاطه او بر کالم و بر اوج و فرود گفتارش باعث شد تا 

بفهمیم این تسلط و توانایی و دانش ریشه در خاندانی دارد که همه اهل فضل و ادب بوده اند.
به دنیا  خراسان  نایب التولیه های  و  مجتهد  خانواده  پنج  از  یکی  در  سال 1299،  در  رضا سجادی 
بنام  استاد  برادرانش ضیاء الدین سجادی  از  آیت اهلل مصطفی سرابی خراسانی و یکی  آمد. پدرش 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مشهد گذراند و سپس وارد 
دانشسرای تهران شد. ابتدا در اداره نوقان وزارت کشاورزی مشغول به خدمت شد و در همین حین 
از طریق یک آگهی و به طور اتفاقی به آزمون گویندگی رادیوی تازه تأسیس شده ایران راه یافت. 
استعداد ذاتی و پیشینه خانوادگی او که همه از خطبا و وعاظ درجه یک خراسان بودند باعث شد تا 
وی در سال 1319 با کسب امتیاز اول به استخدام رادیو دربیاید و برای اولین بار با صدای بی نظیر 

»اینجا تهران است«: گزیده مصاحبه تاریخ شفاهی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی با رضا سجادی

1- * کارشناس ادبیات فارسی و کارشناس 

برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک )با 

حضور شاهرخ نادری( . تاریخ 1386/8/12. 

faazadeh1314@yahoo.com  

فهیمه آزاده1
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خود افتتاح رادیو را به گوش ایرانیان برساند. پس از مدتی به ریاست اداره رادیو منصوب و مدتی 
هم ریاست اداره مطبوعات وزارت پیشه و هنر را عهده دار بود تا اینکه مدیرکل انتشارات و تبلیغات 
گردید. از این پس زندگی پرفراز و نشیب وی آغاز شد. ارتباط و آشنایی خانواده وی با رجالی مانند 
دکتر مصدق، احمد قوام السلطنه، علی اصغر حکمت و دیگران، مسیر زندگی وی را با سیاست و 
درگیری های سیاسی درهم آمیخت و شاید سرنوشت او را به دوران پرماجرای دهۀ سی پیوند زد. 
گفتارهای سیاسی سنگین و لحن پرهیجان سجادی عالوه بر آشکار کردن هنر گویندگی وی، پرده 
از پیوند تنگاتنگ او با سیاست و آشوب های سیاسی آن دهه نیز برداشت و باعث شد در سال 1341، 
هیئت حاکمه به رغم توانایی حیرت انگیزش، او را برای همیشه از صحنه گویندگی کنار بگذارد و 
مانع از انتقال تجربه اش به نسل های دیگر شود. بعد از آن، مدتی شهردار شهرهای اصفهان، رشت 
و مشهد شد. چندی قائم مقام استاندار خوزستان و خراسان شد و در مجموع سه نوبت شهردار 
مشهد بود. در انتخابات دوره بیست و سوم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و مدت 
چهار سال نماینده مجلس بود. سجادی ناطقی زبردست و ادیبی پرمایه بود و اطالعات عمومی وی 
در بارۀ خانواده ها و افراد بسیار جالب بود؛ به طوری که وی را »08« ایران نامیده اند. متأسفانه ایشان 
علی رغم اطالعات وسیعی که داشت کمتر حاضر به گفت و گو می شد و به همین دلیل و هم اقامتشان 
در خارج از کشور این مصاحبه ادامه پیدا نکرد. رضا سجادی در آبان 1394 دار فانی را وداع گفت.

در زیر گزیده مصاحبه با ایشان را می خوانید:
شاهرخ نادري: در کنار من مردي با قدمت حدود 65 سال رادیوي این مملکت ]نشسته[ است. 
در کنار من مردي است سخنور، دانشمند، پربار، از خانواده اي فرهنگي و اصیل و خراساني. خیلي 
از کساني که در این اواخر از ما جدا شدند و خیلي از کساني که هنوز در قید حیات هستند مدیون 
معلمي این مرد هستند. رضا سجادي از خانواده اي دانشمند، فهیم، ایراني و خراساني آمده. مدت ها 
دنبالش بودیم که براي یک مصاحبه به ما فرصتي بدهد و داد. امروز افتخار مي کنیم که این میراث 
فرهنگي به خانۀ ایران ما ـ کتابخانۀ ملي ـ آمده تا هرچه که به  یاد دارد براي ما و حتي جوانان 
آینده بگوید. من االن سپاس و تشکر نمي کنم چون آمده ِدینش را ادا کند. جناب آقاي سجادي 

خواهش مي کنم خانواده تان را براي ما معرفي کنید. 
سجادی: قبل از هر چیز من از شما جناب آقاي نادري متشکرم و از کارکنان و خانم هاي نازنین این 
مؤسسه  که مرا بعد از مدت ها به خانۀ خودم آوردند. خانوادۀ من همه اهل کتاب هستند و بودند.711 
سال پیش جد اعالي ما، مرحوم آسیدابوالقاسم آثاري زاده، صاحب بزرگترین کتابخانه هاي آن روز 
مملکت در مشهد بوده که به تدریج کتابخانۀ آستان قدس رضوي شده است. بنابراین هرجا که کتاب 

است و کتابخانه، به مناسبت ارثي که به من رسیده است، خانۀ من است! متشکرم.
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اگر سؤالي دربارۀ جد من و به خصوص پدر من، مرحوم آسید مصطفي سرابي خراساني1 ]دارید، باید 
بگویم[ او از سخنگویان، ادبا، فالسفه و دانشمندان صد سال اخیر و از تحصیلکرده هاي نجف بود 
ادبیات شاگرد مرحوم ادیب نیشابوري2 شاعر، فیلسوف، سخنران و به اصطالح آن روز ي ها  و در 
واعظ ]بوده است[. یکي از عموهاي من مدرس مدرسۀ نواب در مشهد بود که هم تراز دانشگاه بوده 
است. عموي دیگر من، مرحوم آسید حسین سجادي شاید 25 سال رئیس کتابخانۀ آستان قدس 
رضوي بود. عالم، دانشمند باحافظه و قرآن را حفظ بود، تمام ُخَطب والیات و ائمه را حفظ بود و 
در ادبیات ید  طوالني داشت. برادران من همه تحصیل کرده بودند، به خصوص یک برادرم، مرحوم 
دکتر ضیاء الدین سجادي3، استاد ممتاز دانشگاه تهران که ادیب، دانشمند، باحافظه و سال ها رئیس 

شوراي نویسندگان رادیو و تلویزیون ایران بود. 
خود من هرچه باید و شاید تحصیالتي که داشتم در ادبیات ]بود[ و بعد در طول زمان زندگي رادیو از 
بزرگان علم و دین و دانش و همه چیز تمام، چیزهاي فوق العاده اي آموختم. از مرحوم ذکاءالملک، از 
مرحوم همایي، از مرحوم فروزانفر، از مرحوم ملک الشعراي بهار و افتخار پیشخدمتي و شاگردي  آنها 
را داشتم. مي رفتم خدمتشان و چیزها آموختم. خداوند به خانوادۀ ما حافظۀ فوق العاده اي داده است، 
همۀ ما داراي حافظه اي قوی هستیم. بنده هنوز شعرهایي را که از پنج شش سالگي حفظ کرده ام، 
به یاد دارم و خدا این قریحه را هم به بنده داده است که به مناسبتي وقتي صحبت مي شود بالفاصله 

شعر مناسب یادم مي آید و مي خوانم. اگر باید راجع به رادیو بگویم، از همین جا شروع کنم:
در 1318 از مشهد آمده بودم تهران که بروم دانشسراي عالي آن روز، یعنی دانشسراي مقدماتي 
را تمام کرده بودم که بروم آنجا. توی خیابان رد مي شدم، دیدم یک جایي اعالم کرده که رادیو 
در آیندۀ نزدیک افتتاح مي شود و گوینده مي پذیرد. من هم رفتم تقاضا دادم و بعد از یک هفته، 
ده روز دعوت نامه اي آمد و رفتم به باشگاه افسران. این چیزها را هم در عمرم ندیده بودم چون از 
والیت آمده بودم ]خنده[. وقتي رفتم، دیدم واي! تعداد 60، 70 نفر با لباس هاي شیک و کراوات 
]به  راه  ولی وسط  برگشتم،   ! بودم[  ]پوشیده  ورثه ای  لباس  شاید یک  ]نشسته اند[. من هم  زده 
میز  پشت  آلماني  مرد  آنجا. یک  برگشتم  مرتبه  دو  برو!  نمي خورند، حاال  را  تو  که  گفتم  خودم[ 
نشسته بود و ما را امتحان مي کرد. یک مترجم هم به نام پسر ارباب کیخسرو4، دست راستش 
نشسته بود و ترجمه مي کرد. یک صفحه روزنامۀ اطالعات به بنده دادند و میکروفوني بود و آن 
آقا هم توي گوشش میکروفون بود و مي شنید. وقتي خواندم، دیدم این آقاي آلماني که سازندۀ 
بي سیم یا متخصص بي سیم بود از جایش بلند شد. حاال ما هم این چیزها را در عمرمان ندیده ایم 
و از مشهد آمده ایم و اصاًل ترس داریم ! آمد چراغ قوه اي انداخت توي دهان من و ]گفت[ باال 
کن، پائین کن، آآآآآ ... و بعد با دستش اشاره کرد، آنجا بایست. به هر حال، بعد از مدتي دو سه 
نفر دیگر هم از بین آنها امتحان دادند. اعالم شد که بندۀ ناچیز اول شده ام، دوم آقاي نصرت اهلل 

1- حاج سید مصطفی رسابی خراسانی 

)؟-1350ش( از فضال و ادبای مشهد بود که 

ادبیات را نزد ادیب نیشابوری و فلسفه را 

نزد حاجی فاضل آموخته و خود اهل شعر 

و ذوق بود.

2- عبدالجواد بجنگردی معروف به ادیب  

نیشابوری )1281- 1344ق(، ادب  شناس، 

شاعر، محقق، مدرس و اندیشمند معروف 

دوره مرشوطیت.

3- ضیاءالدین سجادی )1299-1375ش(، 

استاد دانشگاه، پژوهشگر ادبیات، مرتجم و 

مصحح ایرانی

4-  بهرام شاهرخ ) درگذشته 1353ش(، پرس 

ارباب کیخرسو شاهرخ، گوینده رادیو برلن 

که در جریان جنگ جهانی دوم علیه رضا 

شاه و بریتانیا بدگویی می کرد. حمالت این 

رادیو رضاشاه را بسیار عصبانی کرده بود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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محتشم، سوم آقاي ابوالقاسم طاهري که این اواخر به ]اسم[ گلچین از انگلستان گزارش مي دهد 
و چهارم آقاي فتح اهلل موثقي از کارمندان وزارت کشور. چهار تا هم خانم به نام های خانم رهبري، 
خانم طوسي حائري، خانم عادلي و خانم ضیاءپور. خب به این ماجرا بنده ]اول[ شدم. بعد از دو یا 
سه روز هم نامه اي آمد به امضاي خدابیامرز مرحوم پروفسور عیسي صدیق1 - اولین رئیس اداره 
تبلیغات آن روز- و مرا دعوت کردند و رفتم رادیو بي سیم. محمدرضا شاه که آن وقت ولیعهد بود، 
با مرحوم دکتر متین که نخست وزیر بود، براي افتتاح رادیو در چهارم اردیبهشت ماه 1319 آمده 
بودند. به این اوضاع و احوال بنده شدم گویندۀ رادیو. اولین بار هم رفتم آنجا و گفتم اینجا تهران 
رادیو تهران است.  اینجا  و  رادیو شده  داراي  ایران  تاریخ، مملکت  این  از  است، شنوندگان عزیز 
دیگر گوینده شدم و اخبار و تفسیرها و گرفتاري هاي بعدي . نمي دانم ادامه بدهم یا جناب نادري 

سؤاالتي در این وسط خواهند کرد. 
نادری: مي خواستم بپرسم از این 8 نفر چه کساني کار با رادیو را ادامه دادند؟ 

بعد  و  بود  رادیو  در  تا سال 1323  چهارسال،  آقاي طاهري  محتشم یک سال،  آقاي  سجادی: 
رفت لندن. آقاي موثقي به مجرد  اینکه شهریور20 شد، از رادیو رفت که بعد آقاي شکوهي آمد، 
آقاي حمید رضوي آمد، اینها آمدند به ما کمک کردند که برنامه ها بچرخد. بعد از شهریور خانم 
طوسي حائري ازدواج کرد، خانم قدسي رهبري تا سال 26، 27 بودند، خانم عادلي هم بودند. خانم 
ضیاءپور در سال22، 23 از ایران رفت،کجا رفت نمي دانم ]ولي[ از گویندگي رفت. بعدها خانم رجاء، 

خانم رسولي و چند تا خانم هاي دیگر آمدند.

نادری: توضیح بدهم که خانم رجاء همان خانم کوکب پرنیان هستند و خانم صدیقه رسولي هم 
روشنک هستند. آقاي سجادي شما از آن دوران چه خبر قشنگي به یادتان هست؟ 

1- عیسی صدیق، ملقب به 

صدیق اعلم)1273-1357ش(،  ادیب، نویسنده 

و سومین رئیس دانشگاه تهران و موسس 

اداره کل انتشارت و تبلیغات رادیو.
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سجادی: واهلل قشنگ که من نمي دانم! فقط مي دانم که اصاًل شب و روز دیگر در رادیو بودم. 
االن مي گویم و همیشه گفته ام که هرچه دارم از رادیو دارم. رادیو هنوز هم در دنیا حرف اول را 
مي زند. چندي پیش در خراسان تصادفًا به یک دهي رفته بودم، دیدم مردي چندتا گاو را انداخته 
جلویش که به َچرا ببرد و به شاخ یکي از گاوهایش رادیو ترانزیستوري وصل کرده بود که آهنگ 
مي زد و مي رفت به بیابان. بعد از جنگ، افراد مختلفي از دنیا مي   آمدند اینجا و سخنراني مي کردند، 
مرحوم ژنرال دوگل هم آمد. داستانش این است که ژنرال دوگل الحمداهلل قدش دو متر بود. ما هم 
یک میز داشتیم که االن در عکس مي بینید که پشتش نشسته ام. یک میز بود و میکروفون، آقاي 
دوگل باید خم مي شد تا اینجا ]بنابراین[ بنده پا شدم این میکروفون را مدت ها به اندازۀ قد آقاي 
دوگل به دست گرفتم تا ایشان بتواند حرف بزند ]خنده[. همین ماجرا در مورد استاد بي نظیر عالم 
موسیقي، خدابیامرز پرویز یاحقي ]اتفاق افتاد[؛ وقتي 8 ساله بود و مرحوم صبا نوشت که ایشان 
مي تواند سلو بنوازد. آقاي جوادزاده هم درخاطراتش نوشته پرویز یاحقي را بغل کردم و گذاشتم 

روي صندلي که نزدیک میکروفون باشد و بتواند ویولن بزند]خنده[.
مطلب مهم دیگری که به قول خیلي ها در تاریخ گویندگي در دنیا اتفاق افتاد و خدا این محبت 
را به من کرد  ]این بود[ که من سه تا 5 ساعت در 24 ساعت صحبت کردم. آن وقت هنوز نوار 
نبود. ماجراي مسافرت مرحوم قوام السلطنه به مسکو، مذاکراتش در مسکو، قرارداد و سخنراني ها 
در مسجد و ... وقتي آمد رادیو، کشیک من بود. شب ساعت نه شروع کردم، دو بعد از نصف شب 
تمام شد به طرزي که میکروفون را با خودم برده بودم، یک متکا هم زیر سرم گذاشته بودم و مطالب 
را مي خواندم. شب همان  جا استراحت کردم، دو مرتبه 7 صبح تا ساعت 12. ساعت 12 تمام شد، 
خسته آمدم شهر. مرکز ]استقرار[ مرحوم قوام السلطنه، وزارت خارجه بود. وقتي رفتم خدمت شان، 
اینجاي چانۀ مرا گرفت و ]گفت[ هنوز کار مي کند؟ گفتم: بله. گفت: پس برو یک متن دیگر هم 
بخوان. البته پانصد تومان هم به من انعام مرحمت فرمودند. دو مرتبه رفتم رادیو، از دو بعدازظهر تا 
هفت بعدازظهر 5 ساعت تمام ]صحبت کردم[. وقتي بهرام شاهرخ از برلن به اینجا آمد و داستان 
توانایي  با  دنیا رضا سجادي است که  رادیو در  بزرگترین گویندۀ  مرا شنید، در کتابي نوشت که 

بي نظیري توانسته است سه تا 5 ساعت در یک 24 ساعت از رادیو سخنراني کند.
 بعدها دیگر مرحوم قوام السلطنه در مورد آذربایجان هر ساعت یک اعالمیه مي داد ]چون[ مطلب 
خیلي مهمی بود. آن وقت ها هنوز به شهر سیم کشي نشده بود، دستگاه پهلوي وزارت کشور هنوز 
درست نشده بود، دستگاه ها ناقص بود و باید با موتورسوار، یا اتومبیل مي رفتیم به بي سیم و تند تند 
و مرتب اعالمیه پشت اعالمیه ]مي خواندیم[. یک نفر هم بود به نام آقاي پرویز اعتصامي که سه 
چهار ماهي با رادیو کار کرد و مطالب مختلفي ]اعم[ از اخالقي و ... مي گفت. بعد یک ماجرایي 
پیش آمد که از ایران رفت به مسکو و از رادیو مسکو به ما حمله مي کرد، فحش مي داد و ناسزا 
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مي گفت. آن وقت ما مجبور بودیم جواب بدهیم. یک کمیسیوني تشکیل شد در وزارت خارجه، به 
ریاست مرحوم منصورالسلطنه عدل و عضویت مرحوم دکتر قاسم زاده، مرحوم دکتر زنگنه، عالمه 
بي نظیر مرحوم راشد، مرحوم فروزانفر، دکتر داریوش رئیس بي سیم و بندۀ اجرا کننده. هر روز در 
جواب مزخرفات و توهین هایي که هر شب آن فرد مي کرد، این کمیسیون تشکیل مي شد و یک 
اعالمیه مي داد. من هم به مدت یک سال سر ساعت 8 تا 9 به رادیو مسکو جواب مي دادم. این آقا 
فحش هاي عجیب و غریبي ]مي داد[ و حمالت عجیب و غریبي مي کرد و الفاظ بد هم استعمال 
مال یک  مرتجع،  گویندۀ  آن رضا سجادي،  این سخنرانی هایش گفت:  از  یکي  آخر  در  مي کرد. 
خانواده مذهبي و بي پدر  و  مادر از خودش و هیئت حاکمه دفاع مي کند. بنده رفتم خدمت آقاي 
اینها ]توهین کرده[ ولي اینجا به  نخست وزیر، مرحوم ساعد، گفتم: قربان! تا حاال به مملکت و 
را  باشد ما خودمان جوابش  نه، الزم  خودم هم فحش داده، من مي خواهم جواب بدهم. گفتند، 
مي دهیم. مرحوم حکمت که از هر جهت استاد همه چیز ما بود، وزیر خارجه بود. رفتم خدمتشان 
عرض کردم، گفتند چنین چیزي نمي شود. گفتم شده و فحش داده ولی هیچ کدام اینها تقاضاي 
مرا قبول نکردند. یک شب که یک گفتار خیلي شدید الحني در جواب رادیو مسکو بود، من زدم 
به سیم ]آخر[ و قسمت آخرش گفتم: آقاي گویندۀ رادیو مسکو! بي پدر و مادر هم خودتي، هم آني 
است که به تو دستور مي دهد به ما و ایران فحش بدهي. مملکت شلوغ شد و جنجال شد و سفیر 
شوروي آمد به وزرات  خارجه و ]خالصه[ هرچه شد دیگر من گفته بودم. مقصود اینکه از این جور 
جریانات در طول چندین سال کار کردن رادیو براي من اتفاق مي افتاد. تا اینکه یک روز نخست 
وزیر، آقاي دکتر امیني، مرا صدا کرد و گفت: فالنی! سفیر شوروي آمده اینجا پیش من و گفته 
سخنراني هاي رضا سجادي، تفسیرها و طرز اداء مطالبش براي گردانندگان و زمامداران شوروي 
یک خرده سنگین آمده، خواهش مي کنم تو سه چهار روزي رادیو نرو. این سه چهار روز رادیو نرو، 
20 سال طول کشید و دیگر من رادیو نرفتم! یعني کارم را از 1319 شروع کردم تا 1341 که دکتر 
امیني نخست  وزیر شد. بعد دیگر خب نمي توانستند مرا بیکار بگذارند، رفتیم شهردار شدیم، استاندار 
شدیم، وکیل مجلس شدیم و از این حرف ها که اصاًل مطابق ذوقم نبود. دلم مي خواست تا روزي 
که در دنیا هستم، با رادیو باشم. خدا به من استعداد سخنراني داده است، االن هم دو ساعت، سه 
ساعت حرف زدن برایم هیچ اشکالي ندارد. تاریخ مي دانم، ادبیات مي دانم، فلسفه مي دانم، شرعیات 

مي دانم، همۀ اینها را خوانده ام و هنوز حافظه دارم و هنوز هم مي توانم از این حرفها بزنم.
آزاده: من فرصتي پیدا کردم که از حضور شما تشکر کنم. اگر اجازه بدهید، برگردیم به عقب. اگر 

ممکن است راجع به روال تربیت و زندگي خانوادگي تان هم مختصري بگوئید. 
سجادی: وقتي ما محصل بودیم، مصادف شده بود با تشکیالت فرهنگ جدید، بنابراین روزها 
و  دبستان  هم  دو،  هر  به  که  بود  جوري  مشهد  در  ما  منزل  دبیرستان.  و  دبستان  به  مي رفتیم 
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مرحوم  ما،  جد  شد،  ساخته  مشهد  در  دبیرستان  که   1308 در  ولي  بود  نزدیک  دبیرستان،  هم 
که  بایري  زمین  یک  در  داد  فتوا  ]بود[  مجتهدین  بزرگترین  از  که  مجتهد سرابي  آسید مرتضي 
مي گفتند وقف است- و دخالت در وقف از آن کارهاست- باید دبیرستان ساخته شود. گفت من 
را  ]افتتاح[ و اسمش  اینجا ]مدرسه شود[. در 1308 دبیرستان  فتوا مي دهم که  به عنوان مجتهد 
هم گذاشتند دبیرستان شاهرضا. ابتدایي که تمام شد، رفتیم دبیرستان و خدا مي داند من و برادرم، 
مرحوم دکتر سجادي، ظهر که از دبیرستان مي آمدیم، تا یک غزل حافظ، سعدي، موالنا و ... را دم 
در ایستاده تحویل نمي دادیم، از غذاهایي که معمول خانواده هاي آخوندي آن وقت ]مثل[ آبگوشت 
و آش و هرچه بود، خبری نبود و حق نداشتیم بنشینیم ناهار بخوریم. به این جهت اینها را حفظ 

کردیم، این از تربیت خانوادگي. 
غروب که مي شد، بر مبناي اوضاع خانوادگي تشرعي و تحصیالت قدیمه ]چون[ یکي از عموهاي 
نزدیک  مقبل  بود، مدرس مدرسۀ حاج  زنده  تا  ما هم  پدربزرگ  و  بود  نواب  من مدرس مدرسه 
منزلمان بود ما باید لباس هاي مخصوص آن جوري مي پوشیدیم، مي رفتیم مدرسه و تحصیالت 
از این حرف ها ]می خواندیم[.   ... و  آیات قرآن و تفسیر و ضرب زیداً، عمرواً  قدیمه مي کردیم و 
نبود. ساعت 8 و 9 مي آمدیم، صبح هم  مالحظه مي کنید که خواب و استراحت تقریبًا براي ما 
ساعت 4 باید پا مي شدیم نماز را پشت سر بزرگتري مثال پدربزرگمان مي خواندیم. از آنجا مي آمدیم 
و یک صبحانه مي خوردیم که برویم دبیرستان و تمامًا با کتاب و درس و غلط گیري و غلط گرفتن 
آمدم  بود که ]در آن[ بزرگ شدیم. وقتي هم  ما  این مقدمات خانوادۀ قدیم  ]بود[.   ... و  و تذکر 
تهران، تازه گرفتار یک برادر سخت گیر مثل خدابیامرز دکتر سجادي شدم. هي تلفن مي کرد و 
]مي گفت[ آقا کتاب داري؟ بله. آن قصیدۀ ظهیر فاریابي به درد تو مي خورد، بخوان و حفظ کن. 
دو روز بعد مي گفت: حفظ کردي؟ تحویل بده. مي گفتم: چشم، آقا این مغز جا ندارد، مهلت بدهید! 
تاریخ  هاي  خواندیم.  درس  این طوری  و  شدیم  بزرگ  طوري  این  بنابراین  نداشت.  فایده  ]ولي[ 
مختلف مرزبان نامه و ... همه شرح حالش از بین رفته، ولي ما در کالس هاي دبیرستان این درس ها 
را مي خواندیم. خانوادۀ ما خانواده کتاب بودند. همۀ خانواده ما یا لیسانسیه یا دبیر یا مدیر مدرسه 
بودند. حتي دخترعموها و پسرعموهاي همه خانواده به این سیستم بزرگ شدیم و نمي توانستیم از 

کتاب و معلم و استاد جدا باشیم. 
آزاده: اسم مادرتان چه بود؟ آیا ایشان هم از خانوادۀ مجتهدین و علما بودند؟ 

سجادی: شاهزاده آغا. مادرم نوۀ مظفرالدین شاه بود. پدرم که آن وقت رئیس دادگستري بودند 
)چون قاضي بوده و در نجف درس خوانده بود و آن وقت قضاوت را مي دادند به افراد متشرع و 
علما( با این خانم خوشگل و تر و تمیز شاهزاده ازدواج مي کنند. از آن ازدواج ما سه تا برادر به وجود 
آمدیم؛ دکتر ضیاء الدین سجادي، بندۀ کوچک مخلص شما، رضا سجادي وکوچک ترین عالءالدین 
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سجادي که رفت داروسازي خواند و در وزارت بهداري داروساز بود و حاال هم بازنشسته است. البته 
این حرف ها به مناسبت تمول مادرم نداشتیم. مادرمان هم اهل  ارتزاق و  ما گرفتاري زندگي و 
سواد بود و با اینکه شاهزاده بود و خدم و حشم و پیشخدمت و کلفت و نوکر ]داشت[ ولي معذلک 
تقریبًا مقداري از قرآن را حفظ بود و اصول شرعي را خوب مي دانست. هم پیش پدرم و هم پیش 
آن عمویم که مدرس مدرسه نواب بود و به او آقاي مدرس مي گفتند ]درس مي خواند[. البته نه آن 
سیدحسن مدرس سیاستمدار. تا اینکه مادرم در جواني، وقتي تقریبًا30 ساله بود، در اوضاع و احوال آن 
روز مشهد زیر درشکه رفت و فوت کرد. البته باز هم ما با همان اوضاع و احوال در همان خانه 
بزرگ شدیم، منتها بزرگتر شدیم و گرفتار. همه ما این طوري بزرگ شدیم، با کتاب و ُپرس و جو و 

غلط پرسیدن و غلط گرفتن و اشتباه را رفع کردن. 
آزاده: مدرسۀ ابتدائي را کجا مي رفتید؟ 

افتتاح و شروع شده بود. ما  ابتدائي  سجادی:  اوایل سلطنت رضاشاه در مشهد، چهارتا مدرسۀ 
نام مکتب  به  به یک مکتبي  برادرم، دکتر سجادي  با همین  بعد  تا یک مدت مکتب مي رفتیم، 
حرف ها  این  از  و  عم جزء  و  قرآن  مقدمات،  و  مي رفتیم  خانه مان  نزدیک  فیض  محمدباقر  مال 
]مي خواندیم[. در این بین چهارتا مدرسه در مشهد باز شد: مدرسه علمیه، مدرسه فرهنگ، مدرسه 
ادب و مدرسه ابن یمین. مدیران این چهار مدرسه حاال با اوضاع و احوال آن زمان درس خوانده 
بودند و خیلي سخت]مي  گرفتند[. بنده خوب یادم هست که شعر ایوان مدائن خاقاني را در کالس 
دوم یا سوم ابتدایي خواندم و حفظ کردم. مدارس آن وقت ـ ابتدایي هاـ هم  طراز دانشگاه فعلي بود. 
به خواست خداوند متعال چون از اول، مدیر و ناظم مدرسه تشخیص داده بودند که من مثاًل صدا 
دارم، هر روز صبح اول وقت باید سر صف دعاي حضرت رضا را مي خواندم. االن هم مي خوانم و 

شما هم اگر هر روز بخوانید خوب است.
»بسم اهلل  الرحمن ا لرحیم. اللهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي. االمام التقي النقي و حجتک 
علي من فوق االرض و من تحت الثري. الصدیق الشهید. صالۀ کثیره  تامۀ نامیه، ذاتیًۀ المتواصله، 

متواتره المترادفه، کافضل ما صلیک علي احد من اولیاء، الحمداهلل رب العالمین.« 
همین صدا براي بنده باقي ماند که آمدم تهران و شدم گویندۀ رادیو تهران]خنده[.

آزاده: بعد از دبیرستان چگونه ادامه تحصیل دادید؟ 
سجادی: سه کالس در مشهد طبق دستور مرحوم حکمت، وزیر فرهنگ، به عنوان دانشسراي 
تربیت معلم درست شد، سیکل اول را که تمام کردیم، گفتند به آنجا بروید. خالصه رفتم، چون 
باهوش بودم و همه درسهایش را حفظ کردم. آمدم تهران، رفتم خدمت آقاي حکمت گفتم قربان! 
است.  دانشمند  و  را مي شناسم. عالم  پدرت  سالم عرض مي کنم، من پسر فالني هستم. گفت: 
گفتم: همه اینها درست! ولی جناب حکمت، من براي معلمي ساخته نشدم، معلمي از من نمي آید. 
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گفت: به! پس کي باید معلم باشد؟ همه تان خانواده هاي درجه یک دارید، زیر بار]نمي روید[. گفتم: 
از من برنمي آید بروم سر کالس. خالصه، من را معرفي کردند رفتم وزارت کشاورزی شدم عضو 
ادارۀ نوقان، یعني اداره کرم ابریشم. آن وقت از آنجا رفتم رادیو که خب کار رتبه اي و اداري ام 
آنجا بود و دیگر از معلمي و اینها رفتم کنار. ولي خب رادیو بیشتر از کالس معلمي و دانشکده 
چیز مي آموخت با آن گفته هاي مشکل فروزانفر و ملک الشعرا و ... که گفتارهاي علمي مي نوشتند. 
همین دکتر شفق هم یک لغت هاي عجیب و غریبي ]می نوشت[. اوایل رادیو همین هفت هشت تا 
استادان دانشگاه ها بودند. خب یک کلماتي بود که اگر به یکی از آنها هم برمي خوردیم، بالفاصله 

تلفن مي کردیم که آقا این معني اش چه هست. استمراري است، ماضي است یا مستقبل است؟
شاهرخ نادري: دلم مي خواهد یک مقدار از رؤساي تبلیغات، از زمان شما تا سال 45 که از ما 

جدا شدید بفرمائید که چه کساني بودند؟ 
سجادی: عرض کردم اولین رئیسي که براي ما انتخاب شد، مرحوم پروفسور عیسي صدیق بود 
که بعدها وزیر فرهنگ، رئیس دانشگاه و سناتور شد. مردي بود بسیار عالم، دنیادیده، امریکا رفته 
و خیلي تعلیم دیده. یکي از گرفتاري هایي که ما داشتیم این بود که همین آقا سه نفر را شامل: 
دکتر شفق، دکتر صورتگر و یک آقاي دیگر تعیین کرده بود که غلط هاي ما را ]مي گرفتند[. اصاًل 
یادم هست که من در  ما کم مي کرد. خوب  از  تومان  پنج  را  ما حقوقي نمي گرفتیم، هر غلطي 
یک سخنراني گفتم، فالن مطلب َمفاد ...! مرحوم دکتر شفق تلفن کرد و با لهجه ترکی گفت: 
پسرم، ُمفاد بگوئید. تو را جریمه نمي کنم، براي اینکه بچۀ باهوشي هستي. بعد از ایشان مرحوم 
ابوطالب شیرواني آمد که مدیر روزنامۀ میهن بود. بعد از او مرحوم ابراهیم خواجه نوری آمد، بعد 
مرحوم مطیع الدوله حجازي آمد و بعد چون دولت ها زود زود مي افتادند، هر دولتي یکي از آقایان 
مدیر روزنامه  را که طرفدارش بود مي آورد و مدیرکل تبلیغات مي کرد. سید محمد طباطبائي مدیر 
روزنامۀ تجدد ایران، ابوالقاسم پاینده مدیر مجلۀ صبا، فریپور مدیر صداي مردم و آقاي دکتر صفوي 
مدیر روزنامه الهام بخش نیز مدیرکل شدند. فقط دکتر صدیقي بود که تمام مطالب را مي خواند و 
غلط گیري مي کرد، بقیه فقط براي اینکه مدیرکل باشند و یک حقوقي بگیرند ]مي آمدند[ و زیاد به 
این کارها توجه نداشتند. البته به تدریج شوراي نویسندگان پیدا شد و دانشگاه روي کارمان نظارت 
کرد که بیایند و ببینند که آیا این غلط است، صحیح است یا نه؛ مخصوصًا مرحوم فروزانفر خیلي 

به رادیو عالقه داشت.
من یکي از افتخاراتم پیشخدمتی و نوکری ملک الشعرای بهار است که به منزلش می رفتم و از او 
لغت می پرسیدم و او به مناسبت نزدیکی با پدرم، خانواده ام و پدربزرگم به من نهایت محبت را 
داشت. بعد از اینکه در رادیو قبول شدم، رفتم خدمت استادم مرحوم ملک الشعرا، به ایشان عرض 
کردم استاد، من در رادیو قبول شدم و گوینده شدم. گفتند خب جایت هم همانجاست، همه شما 
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اهل استعدادید، اهل حرف زدنید، اهل سخنراني هستید. ولی تا اول دفعه رفتي رادیو، این قصیده 
سعدي را بخوان که جوان ها بشنوند، مردم بشنوند و بدانند که سعدي چه گفته است: 

اي نفـس، اگـر بـه دیـده تحقیـق بنگري                         درویشـي اختیـار کنـي بـر تـوانگـري 
اي پـادشـاه بخـت چــو وقتت فــرا رسـد                        تـو نیـز بـا گـداي محـل در بـرابـري 
گــر پنـج نوبتت بـه در قصــر مــي زننـد                        نوبـت بـه دیگـري بگـذاري و بگـذري 
آهسـته رو کـه بر سـر بسـیار مـردم است                         ایـن جرم خاک را که تو امروز بر سري 
دنیا زنــي اسـت عشـوه ده و دلسـتان ولي                        با هیچکـس به سـر نبرد عهد شوهري 
آبسـتني کــه این همــه فـرزند زاد و کشـت                         دیگر چه چشم داري از او مهر مادري؟ 
دعوي مکـن کـه برتـرم از دیگـران به علـم                        چون کبر کردي از همه دونان فروتري 
از مــن بگـــوي عالــم تفســیرگــوي را                       گـر در عمـل نکوشـي نــادان مفّسري 
علــم آدمـیت اسـت و جـوانمـردي و ادب                        ورنـه ددي بـه صـورت انسان مصوري
مردي گمان مبر که به پنجه است و زورکت                        گـر نفـس را برآري دانـم کـه شاطري 
راهــي بــه سـوي عـاقـبت خیـر مـي رود                        راهـي به سوي هاویه، اکنون مخیّري 

وقتي من سرپرست تبلیغات شدم نامه نوشتم به دانشگاه، خودم هم رفتم پیش مرحوم دکتر اقبال. 
همۀ شورای دانشگاه، برادرم را به عنوان رئیس شوراي نویسندگان انتخاب کردند که دیگر تمام 
مطالب باید از زیردست ایشان رد مي شد، حتي مطالب مذهبي. البته یک آقایي هم آنجا تشریف 
داشتند به نام صبا کازروني که مجتهد بود، رفته بود نجف و تحصیل کردۀ آنجا بود. مطالب دیني 
امیر معز  و  اعتصام زاده  دکتر  آقاي  را  سیاسي  مطالب  برادرم.  هم  و  مي خواند  او  هم  را  و شرعي 
رادیو، مرحوم دکتر صورتگر  اوائل  فرانسوي.  ]دیگري[  آن  و  انگلیسي مي دانست  او  می خواندند. 
مترجم اخبار ما براي عربي بود. براي فرانسه دکتر رضوي بود، براي ترکي مسعود بود، براي روسي 

آقاي رمزي بود. 
نادری: خواهش می کنم بگوئید از سال 20 به بعد، غیر از خودتان و همکارانتان چه صداي دیگري 

در رادیوي مملکت پیدا شد؟ 
سجادی: تقي روحاني1. به شما بگویم که تقي روحاني صدایش از من هم بهتر بود، یعني رشیدتر 
بود. آن طفلک االن به آن مکافات دچار است و الل شده. آن قدر او را زده اند که زبانش کار نمي کند 
و همین طور روي صندلي افتاده. من و آقاي نادري هر چند وقت یک دفعه میوه و شیریني و این چیزها 
مي گیریم و برایش مي بریم. افتاده روي صندلي، نه نفس مي کشد و نه حرف مي زند، نه هیچي. تقي 

روحاني صدایش فوق العاده بود. اسداهلل پیمان هم یکي از شاگردان من بود که صدایش خوب بود.
1-  تقی روحانی) 1299-1392ش( گوینده 

رادیو و از مشهورترین گویندگان بخش خرب.
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یک داستان خیلي بامزه اي اتفاق افتاد و آن این بود که بنده نماینده مجلس بودم و با لباس و 
ژاکت به یک ]مسابقه[ ورزشي در استادیوم آریامهر رفته بودم. خب شاه وقتي آمد، من را جزو وکال 
دید احوالپرسي کرد و رفت جاي خودش نشست. اسداهلل پیمان که وسط میدان داشت برنامه را 
اجرا مي کرد همان پاي میکروفون انفارکتوس کرد و مرد. وقتي دیدند ]اینطور شد[ شاه گفت رضا 
سجادي استاد همه اینهاست، برود برنامه را ادامه بدهد. حاال بندۀ وکیل مجلس با آن لباس ها رفتم 

پاي میکروفون ایستادم و برنامه دو و ورزش باستاني را اجرا کردم]خنده[. 
نادری: حقوق اولیه تان در رادیو چقدر بود؟ 

دیگر  که  سري ها  آخر  تومان.  شد40  یواش  یواش   بعد  سال  دو  ماه.  در  تومان   27 سجادی: 
جلسه اي مي دادند، هر جلسه اي که مي رفتم 15 تومان و من چون سه تا جلسۀ یکشنبه و سه شنبه 
و پنج شنبه مي رفتم در هفته 45 تومان بود. روحاني دو جلسه مي رفت، مجید فرهمند یک جلسه 

مي رفت اما من چون مسئولیتم زیادتر بود جلسه اي 15 تومان ]مي گرفتم[ .
نادری: برنامه هاي رادیو در عصر و زمان شما چند ساعت بود؟ چون من خوب مي دانم شما نوار 

نداشتید و همه اش زنده بود. 
سجادی: اول رادیو دو ساعت صبح بود، دو ساعت و نیم ظهر و سه ساعت شب. به تدریج صبح 

شد سه ساعت، بعد از ظهر شد پنج ساعت، شب شد تا ساعت 12. 
نادری: شامل چه قسمت هایي بود؟ 

سجادی: اخبار، موسیقي. موسیقي را ما رفتیم از مین باشیان تحویل گرفتیم که بدهیم به کلنل 
]وزیري[. از رادیو من، مرحوم مستعان، مرحوم شفیعي و مرحوم امیرمعّز رفتیم به اداره موسیقي که در 
یک کوچه اي بین الله زار و فردوسي به نام کوچه خندان )پارس( بود. در آن زمان موسیقي ایراني کم 
در رادیو نواخته مي شد. وقتي تحویل مرحوم کلنل علینقي وزیري شد، موسیقي ایراني آمد که مدرسه 
موسیقي و مرحوم خالقي و آن تراوشات عجیب و غریب شد که محجوبي و صبا و نمي دانم سرخوش 
و این افراد به وجود آمدند و اصاًل تکان خورد. آمدند در طول هفته یک برنامه تنظیم کردند و هفت 
تا رئیس ارکستر انتخاب کردند: مرتضي محجوبي، صبا، خالقي، مجید وفادار و ... رادیو از بعد از سال 
20 و اوایل 21 که مرحوم خالقي هنرستان موسیقي را تشکیل دادند، شب ها برنامه مي گذاشت. یک 
شب دلکش، یک شب روحبخش، یک شب بنان، یک شب ادیب خوانساري. هنوز قمر مي توانست 
بیاید، ]ولي[ سه چهارجلسه ای بیشتر نتوانست. هفت تا خواننده با هفت تا ارکستري که خودش 
مسئولیت کار رادیو را از نظر آهنگ، از نظر نوازنده و از نظر خواننده قبول کرد پر کردند. جمعه هم 
آزاد بود. جمعه هم خود خالقي برنامه مي گذاشت و یکي از اینها را مي آورد و موسیقي نضج پیدا کرد 
و همه عاشق این بودند که ]مثاًل[ شنبه بنان، یکشنبه دلکش، دوشنبه فالن، سه شنبه روحبخش، 

چهارشنبه ادیب خوانساري بیاید و همه ملت ایران دیگر برنامه را حفظ بودند. 
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دیگر ا ز برنامه هاي خیلی خوب و فوق العاده علمي رادیو دو برنامه بود: یکي مال پدر من، که از 
ساعت12 تا 1 بعد از ظهر روزهاي پنج شنبه ]اجرا مي شد[، یکي هم از ساعت 8 تا 9 مال فیلسوف، 
عالم و دانشمند بي نظیر، مرحوم راشد. این سخنراني ها علمي بود که همه مي دویدند پاي رادیو که 
بشنوند و یاد بگیرند، خارج از تعصبات مذهبي که دامنگیر خیلي ها مي شود. مطلب حسابي که شما 

باید معتقد به خدا و اینها باشید.
کالس ادبي درست شد با نوشتۀ مرحوم فروزانفر، مرحوم ملک الشعرا و با نظارت مرحوم همایي. 
مرحوم همایي هفته اي دو شب، یکشنبه و چهارشنبه ]می آمد[. یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه من 
اما طبق دستور  نبود،  نوبتم  اینکه چهارشنبه ها  با  ما روحاني. من  بودم، دو شب هم رفیق عزیز 
مرحوم همایي براي آن کالس ادبي که اشعار را باید بخوانیم؛ همه قصاید سخت بزرگان ادبیات را 
در آن شب مي خواندیم که جوان ها تشویق بشوند، دیوانش را پیدا کنند، اشعارش را حفظ کنند مال 

سعدي، مال حافظ، مال خاقاني، انوري. به هر حال موسیقي هم بود. 

نادری: آقاي سجادي، مشخصات یک گوینده خوب چه چیزهایي است؟ 
سجادی:  اواًل طرز بیان، باید بداند که عبارت و جمله کجا شروع مي شود، کجا تمام مي شود. یک 
اصطالحي دارند علماي سخنران: خیره و خبره. استادان بزرگ نطق مي گویند خیره و خبره. خیره 
آنجایي است که شما بمانید، و خبره آنجاست که قافیه را نبازید و فوراً جایش ]کلمه اي[ بگذارید. 
بنابراین اول استعداد مي خواهد، صداي خوب و جمله بندي و همان مطلبي که در قرآن خواني است. 
خدابیامرزد همین آقاي مهدي سهیلي آمد در رادیو، قرآن خوان بشود، باز هم ما نمي دانستیم که او 
کیست. من و مرحوم راشد و ابن الدین و مرحوم فروزانفر و اینها نمره مي دادند به تشریح و تجوید 
و قرائت و همه این حرفها. خب او رد شد وقتي آمد پائین، گفت من رد شدم. خدابیامرزد مرحوم 
دکتر شفق سر کالس وقتي حرف مي زد ُدر مي بارید. اما وقتي مي آمد رادیو پشت میکروفون، مثل 
یک بچه ]مي شد[. میکروفون خاصیت وجودي هزار درجه دارد. هزار درجه صدا را باال مي برد، هزار 
درجه صدا را پائین و خیلي ها اصاًل از میکروفون مي ترسند، صدایشان عوض مي شود. همه کس 
نمي تواند پاي میکروفون بیاید. هر کس باید بداند که میکروفون در دنیا پخش مي شود، غلط گیر 
خیلي هست از زن و بچۀ خودت و دوست و آشنا و ... . به یاري خداي متعال یک نفر در تمام این 
سي و پنج، شش سال گویندگي ام، چه استاد دانشگاه، چه سیاستمدار به من نگفتند تو اینجا تپق 

زدي یا این کلمه را غلط گفتي. باید خیلي لوازم در او باشد تا گویندۀ خوبي باشد.
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نادری: آقاي سجادي، یک اصطالحاتي در گویندگي هست که ما به آن تپق مي گوئیم. تپق یعني 
غلط  خواندن، اشتباه خواندن و برگشتن و دومرتبه صحیح خواندن. مي خواستم شما در این مورد 

توضیح بدهید. 
سجادی:  بله، حاال در این مورد یک داستان خوشمزه اي بگویم و آن این است که بعد از اینکه آن 
چهار تا خانم اول شوهر کردند یا به یک مناسبت هایي رفتند، ما گوینده زن مي خواستیم ]بنابراین[ 
اعالم کردیم. در حدود 40ـ 35 تا خانم آمدند به محوطۀ بي سیم. طرز انتخاب گوینده این بود که 
اول از بین اینها 20 نفر، بعد از بین آنها 4 نفر از بین آن 4 نفر ]ناتمام[. ممتحنین اینجا مي نشستند، 
گوینده طبقه باال حرف مي زد. ما نمره مي دادیم به نمره. یعني به خانمي که نمره اش 12،13 و 
فالن بود. ممتحنین بنده، صبحي، مرحوم آقاي راشد، ابن الدین، آقاي دکتر صورتگر از دانشگاه، 

برادر من دکتر سجادي و مهندس زاهدي بودند. 
هر کسي یک تکه روزنامه یا چیزي مي خواند. باالخره از بین همه این 30، 40 تا دو تا خانم انتخاب 
برنامه  اعالم  رادیو،  اینها مي آمدند  ببرم.  راه  را  گوینده ها  باید  بودم  پیشکسوت  بنده چون  شدند. 
می کردند. صفحه، ورقه، چیز خانوادگي و اینها مي دادند. یکي همین خانم صدیقه سلطان سادات 
رسولي بود که بعد توي گلها شد روشنک و چه صدایي ]داشت[. اهلل اکبر، اهلل اکبر! یکي هم یک 
خانم دیگر که االن زن یکي از استادان دانشگاه است. بعد هم دو سه سال گلها که راه افتاد مرحوم 
پیرنیا به من گفت: آقاي سجادي! )خوب حق همه  چیز برگردن من داشت. او پسر مشیرالدوله بود( 
مي خواهم این گوینده را از تو بگیرم. گفتم آقا، خود من را هم مي توانید بگیرید، شما حق دارید! 
که بعد افتاد به زمان پیرنیا که به او روشنک مي گفتند که واهلل چه صدایي داشت. اما آن خانم پز 
بدۀ عالم بشریت، شاگرد برادرم در دانشسراي تربیت معلم بود. رفته بود به داداشم گفته بود که 
این آقاي رضا سجادي همه  اش به من از این خبرهاي خانوادگي، بچه ها سالم و اینها مي دهد. 
خانواده ام مي گویند تو چرا خبر نمي خواني؟ یک صفحه خبر به ما نمي دهد بخوانیم. داداشم به من 
گفت، گفتم آقا هنوز زود است، خیلي مشکل است. یک روزي که چهار ساعت مسلم خودم خبر، 
تفسیر و نفس باید مي زدم، یک صفحه خبر را دادیم خدمت این خانم. آن وقت، طرز نوشتن خبر 
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این بود، مثال مي نوشتیم: لندن، خط تیره، رویتر، متن خبر. 
نادري: یعني منبع خبر باید مشخص مي شد. 

سجادی: خبر را دادم دست این خانم، گفتم خانم روي این صفحه معلق بزنید، هر کلمه خارجي 
هم بود )من التینش را هم نوشته ام( اگر هم نبود تلفن کنید آقاي دکتر اعتصام زاده، برادر خانم 
پروین اعتصامي، به شما مي گوید که درستش چي هست. خبر طول دارد، من سه چهار ساعت باید 
حرف بزنم. متن خبر این بود: لندن ـ رویتر ـ ِسر )sir( استافورد کریپس، وزیر دارایي خزانه دار 
انگلستان، مي خواهد الیحۀ مثاًل جیره بندي را به مجلس ببرد. بعد از چهار ساعت زنگ زدم، این 
عزیز،  گفتم شنوندگان  و  کردم  اعالم  نشست، خودم  میکروفون  پاي  استودیو  اتاق  تو  آمد  خانم 
اکنون خالصه اخبار خارجه. ]خانم[ با کمال وقاحت خواند: لندن ـ رویترـ سِر استافورد، گریپکس 
مي خواهد! ]خنده[. در را باز کردم، گفتم: خانم، تشریف ببرید و دیگر بي سیم و همه این حرف ها را 
فراموش بفرمائید. لیسانسیه هم هستید، شاگرد برادرم هم هستید]ولي[ ذوق گویندگي ندارید، وزیر 
خزانه انگلیس سراستافورد گریپس )است( تا اینکه سر استافورد گریپس مي خواهد ]خنده[. سي 
سال بعد در یک مجلس ادبي او را دیدم. تا از در وارد شدم، سالم کرد و گفت: حاال هم من را از 

رادیو بیرون مي کني؟ گفتم: االن خودم را هم از رادیو بیرون کرده اند] خنده[.
نادری: من سؤالي ندارم، اگر خودتان چیزي دارید براي گفتن ...

سجادی: من دیگر چه بگویم؟ هرچه باید بگویم، گفتم. هرچه بپرسید باز هم تا صبح بنده اینجا 
نشسته ام و آنچه در یاد و حافظه ام است مي گویم. 
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این بود، مثال مي نوشتیم: لندن، خط تیره، رویتر، متن خبر. 
نادري: یعني منبع خبر باید مشخص مي شد. 

سجادی: خبر را دادم دست این خانم، گفتم خانم روي این صفحه معلق بزنید، هر کلمه خارجي 
هم بود )من التینش را هم نوشته ام( اگر هم نبود تلفن کنید آقاي دکتر اعتصام زاده، برادر خانم 
پروین اعتصامي، به شما مي گوید که درستش چي هست. خبر طول دارد، من سه چهار ساعت باید 
حرف بزنم. متن خبر این بود: لندن ـ رویتر ـ ِسر )sir( استافورد کریپس، وزیر دارایي خزانه دار 
انگلستان، مي خواهد الیحۀ مثاًل جیره بندي را به مجلس ببرد. بعد از چهار ساعت زنگ زدم، این 
عزیز،  گفتم شنوندگان  و  کردم  اعالم  نشست، خودم  میکروفون  پاي  استودیو  اتاق  تو  آمد  خانم 
اکنون خالصه اخبار خارجه. ]خانم[ با کمال وقاحت خواند: لندن ـ رویترـ سِر استافورد، گریپکس 
مي خواهد! ]خنده[. در را باز کردم، گفتم: خانم، تشریف ببرید و دیگر بي سیم و همه این حرف ها را 
فراموش بفرمائید. لیسانسیه هم هستید، شاگرد برادرم هم هستید]ولي[ ذوق گویندگي ندارید، وزیر 
خزانه انگلیس سراستافورد گریپس )است( تا اینکه سر استافورد گریپس مي خواهد ]خنده[. سي 
سال بعد در یک مجلس ادبي او را دیدم. تا از در وارد شدم، سالم کرد و گفت: حاال هم من را از 

رادیو بیرون مي کني؟ گفتم: االن خودم را هم از رادیو بیرون کرده اند] خنده[.
نادری: من سؤالي ندارم، اگر خودتان چیزي دارید براي گفتن ...

سجادی: من دیگر چه بگویم؟ هرچه باید بگویم، گفتم. هرچه بپرسید باز هم تا صبح بنده اینجا 
نشسته ام و آنچه در یاد و حافظه ام است مي گویم. 
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فراخوان مقاله
همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی )2(

)نشست یازدهم تاریخ شفاهی(
در ادامه سلسله نشست ها و کارگاه های تخصصی تاریخ شفاهی و به منظور توسعه مباحث نظری 
و کاربردی تاریخ شفاهی در عرصه تدوین، پژوهشکده اسناد در نظر دارد با مشارکت انجمن تاریخ 
شفاهی ایران و همکاری  انجمن ایرانی تاریخ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن تاریخ محلی 
ایران و مراکز و انجمن های علمی-آموزشی، همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت تدوین را در 

هشتم اسفند ماه سال جاری )1395( برگزار کند. 
از صاحب نظران، مورخان، پژوهشگران، استادان دانشگاه  ها و عالقمندان به مسائل »تاریخ شفاهي« 

دعوت می شود مقاالت خود را در زمینۀ محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال دارند: 
نقش منابع شفاهي در تاریخنگاري معاصر؛- 1
جغرافیای پیش مطالعه و تنظیم بسته پرسشی در تدوین؛- 2
مصاحبه گر و نقشه اجرایی تدوین؛- 3
نقد و بررسي اطالعات حاصل از مصاحبه؛- 4
ویراستاري متون مصاحبه ؛- 5
سبک ها و گونه شناسی تدوین؛- 6
جایگاه تدوینگر در بازنشر منابع تاریخ شفاهی؛- 7
سامان دهی و گویا سازی منابع مصاحبه؛- 8
نشر منابع تاریخ شفاهی؛- 9

10- اسناد محلی و تدوین در تاریخ شفاهی منطقه ای؛
11- ساز و کار تدوین در تاریخ شفاهی عکس و فیلم؛ 

12- نظام حقوقی در تدوین؛
13- سایر موضوعات مرتبط با تدوین در تاریخ شفاهي.

شایان توجه است که مقاالت برگزیده شده در کارگروه علمي همایش، به صورت مجموعه مقاالت 
چاپ و منتشر خواهد شد و از ارائه کنندگان مقاالت برتر تقدیر به عمل خواهد آمد. 
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ارسال مقاله:
لطفًا مقاله ها در قالب فایل word 2003، تا 15 بهمن به نشاني پیام نگار (:a2a@nlai.ir ارسال 

شود. 
مشخصات نویسنده/نویسندگان، وضعیت شغلی/سمت، پیام نگار و شمارۀ تلفن، همراه مقاله ارسال شود.
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