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مقدمه
و  حوادث  وقوع  چرایی  فهم  و  جامعه  ارزش های  و  افراد  ارزش های  درک  موجب  تاریخ  مطالعه 
رویدادها و کسب تجربه از گذشته خواهد شد. هنگامي که دربارۀ رخدادهاي گذشته فکر مي کنید و 
آن ها را به امروز ارتباط مي دهید، شباهت ها و تفاوت ها را بین جامعۀ دیروز و امروز ارزیابي کرده و 
علل و عوامل بود و نبودهاي موجود در جامعه را بهتر درک مي کنید. مورخ برای تولید متن تاریخی، 
نیاز به دستیابی به منابع دست اول دارد، این دستیابی از شیوه های گوناگونی چون رجوع به منابع 
فیلم ها،  به عکس ها،  رجوع  تاریخی،  آثار  به  رجوع  آرشیوی،  اسناد  به  رجوع  اول،  مکتوب دسِت 
ریزفیلم ها و مانند آن امکان پذیر می شود و از این منظر، داده های تاریخ شفاهی، یکی از منابع دست 
داده های  جمع آوری  برای  مناسبی  ابزار  تاریخ شفاهی،  بی شک  و  می شود  محسوب  تاریخی  اول 
 شفاهی تاریخی به شمار می آید که نسبت به سایر ابزارها، جدیدتر بوده و از این جهت که به ابعاد 

  ژ

تاریخ شفاهی  وزارتخانه ها و سایر دستگاه های کشور

گزارشی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دستگاه های اجرایی 

کشور

آموزشی،  مدیریت  ارشد  کارشناس   .1

گروه  مدارک  و  اسناد  بررسی  کارشناس 

اطالع رسانی منابع دیداری و شنیداری )گروه 

سازمان  اسناد  پژوهشکده  شفاهی(  تاریخ 

اسناد و کتابخانه ملی

محمد محمدی نیا1
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غیرمکتوب، مکتوم، مغفول، و نادر تأکید می کند، از ویژگی های منحصربه فردی برخوردار می باشد.
تاریخ شفاهی، یکی از رویکردهای نوین و روشی برای تحقیق و گردآوری اسناد، در تدوین تاریخ 
به شمار می آید و به نحوی خاص پرده از رویدادها برداشته و با شناخت زوایای پنهان و پس زمینه هایی 

که هیچ گاه به کتابت درنیامده، حوادث را برای مخاطب وضوح و روشنی بیشتری می بخشد.
در مورد اهمیت تاریخ شفاهی ضرب المثلی آفریقایی می گوید »هر سالمندی که از دنیا می رود 
انگار کتابخانه ای آتش می گیرد«. هر چه قدر تعداد سال های زندگی راوی طوالنی تر باشد گویی 

عمق و عظمت آن کتابخانه هم بیشتر است.
در شیوه تاریخ نگاري سنتی، آنچه از حوادث و وقایع، به کتابت درآمده، مرجع تحقیق و ثبت 
وقایع تاریخ برای مورخ بوده است نه آن که در پي راستی آزمایی آن باشد و شاهدان حادثه را یافته و 
از زبان ایشان موضوعي را روایت کند. وجود سند صوتي یا تصویري خاطرات، آرشیو و بهره گیری 
و ارجاع به آن ها در تاریخ شفاهي، از وجوه امتیاز این شیوه از گردآوري اطالعات محسوب می شود.

آنکه تحولي شگرف در عرصه سیاست داخلی و  انقالب شکوهمند اسالمي، ضمن  پیروزي 
جهاني ایجاد کرد، به لحاظ تاریخ نگاري هم تأثیرات مهمي در عرصه پژوهش و تحقیق به بار آورد؛ 
به طوری که رشد و تحول چشمگیر تاریخ شفاهی، به خصوص در سنوات اخیر، کاماًل مشهود بوده 

و استقبال خوب پژوهشگران و عالقه مندان تاریخ معاصر نیز مؤید این مطلب می باشد.
هر دولتی که در رأس کار باشد، یکی از وظایف آن، گردآوری، سازماندۀ، حفاظت، و اطالع رسانی 

اسناد گذشتگان، برای نسل های آینده می باشد.
اکرچه تاریخ شفاهی در کشور ما مدعیان زیادی دارد، مجموعه آستان قدس رضوی، سازمان 
در  کارهای خوبی  که  در عین حال  دیگری  و سازمان های  و سیما  ملی، صدا  کتابخانه  و  اسناد 
بوده  غافل  مسئله  این  اهمیت  از  کشور  اجرایی  دستگاه های  کلیت  اما  داده اند،  انجام  زمینه  این 
نباید فراموش کرد  این منظر متحمل شده ایم. ضمنًا  از  را  و چه بسا فرصت سوزی های بسیاری 
که تاریخ شفاهی لزومًا تاریخ فرادستان و چهره های شاخص نیست. ما باید به تاریخ شفاهی افراد 
فرودست جامعه و کسانی که به طور مستقیم در دستگاه های اجرایی حکومتی و دیپلماسی نبوده اند، 
نیز توجه کرد. و از این منظر تجربیات کارشناسان و کارمندان دستگاه ها نیز سوژه های پراهمیتی 

برای پروژه تاریخ شفاهی دستگاه ها خواهندبود.
اولویت های  مهم ترین  از  می تواند  افتاده،  اتفاق  معاصر  تاریخ  در  که  وقایعی  تمام  اگرچه 
)علی رغم  موجود  متنوع  فرصت های  و  اخیر  دهه های  تاریخ  اما  آیند،  به شمار  ما  تاریخ شفاهی 

فرصت های ازدست رفته(، را بایستی در لیست اولویت کاری دستگاه های اجرایی قرار داد.
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  فرایند  از  است  مختصری  گزارش  می خوانید،  ادامه  در  آنچه 

دستگاه های اجرایی کشور.
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فرایند برگزاری دوره ها
هیئت  در  اجرایی کشور  دستگاه های  تاریخ شفاهی  رسمی  اولین جرقه  مردادماه 1395،  دوازدهم 
دولت متبلور گشت. بند دوم مصوبه شماره 52105/56470 هیئت دولت، دستگاه های اجرایی کشور 
را به تدوین تاریخ شفاهی دستگاه های متبوعه، بر اساس اصول ابالغی سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی جمهوری اسالمی ایران، ملزم می سازد. پس از طرح و ابالغ این مصوبه، برخی دستگاه های 
اسناد و کتابخانه  ملی مطالبه می نمایند.  از سازمان  را  اجرایی شیوه نامه و دستورالعمل های الزم 
اولین سؤالی که در جلسه کارگروه این مصوبه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی مطرح می شود این 
است که: »آیا ارسال دستورالعمل ها برای اجرای پروژه های تاریخ شفاهی کفایت خواهد کرد؟«، و 
بر همین اساس در تاریخ دوم شهریورماه 1395، پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی ویژه تاریخ شفاهی 
امر مواجه می شود و گروه اطالع رسانی  منابع  با استقبال مسئولین  دستگاه های اجرایی مطرح و 
دیداری و شنیداری )گروه تاریخ شفاهی( پژوهشکده اسناد، مکلف به طراحی و اجرای این دوره ها 
می شود. برگزاری یک دوره 16 ساعته حضوری برای هر یک از گروه ها و در ادامه، یک دوره 20 

ساعته غیر حضوری )الکترونیک(، در طراحی این دوره گنجانده می شود.
تاریخ  از  آموزشی  این کارگاه  اولین دوره  و  استقبال خوبی روبه رو می شود  با  اولیه،  فراخوان 
95/9/7 لغایت 95/9/28، در چهار هفته متوالی و به مدت 16 ساعت در سالن پرهام ساختمان 

آرشیو ملی ایران و با حضور 25 نفر از نمایندگان 12 دستگاه اجرایی، برگزار گردید.

هم زمان با برگزاری اولین دوره این کارگاه، فراخوان دوره دوم، انجام و دومین دوره کارگاه 
مذکور، از تاریخ 95/10/5 به مدت چهار هفته و با حضور 24 نفر از نمایندگان 10 دستگاه برگزار 

گردید.
با توجه به استقبال دستگاه های اجرایی، دوره سوم این کارگاه با حضور 25 نفر از نمایندگان 

10 دستگاه از تاریخ 95/11/10 آغاز و تا تاریخ 95/12/1 ادامه یافت.
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تا  پژوهش  )از  تاریخ شفاهی  کار  چرخه  تاریخ شفاهی،  چیستی  دانش،  مدیریت  ضرورت های 
آرشیو(، روش مصاحبه تاریخ شفاهی، و... از جمله موضوعاتی است که در این دوره ها توسط اساتید 

مربوط، بحث و بررسی شد.
غالمرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد و یکی از مدرسان این دوره، در خصوص ضرورت 
اشاره  اجرایی،  دستگاه های  در  دانش  مدیریت  و ضرورت های  تاریخ شفاهی  موضوع  به  پرداختن 

داشت:
از  بسیاری  گرفته،  صورت  انقالب  پیروزی  از  بعد  مخصوصًا  که  کوشش هایی  »علی رغم 
حوزه های مؤثر و موضوعات سرنوشت ساز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و... از منظر مورخان مغفول 
مانده و در بسیاری از موارد سابقه، زمینه و عوامل مؤثر در این تصمیم گیری ها در هیچ جا در قالب 

یک سند تاریخی ثبت و ضبط نمی شود.«
بررسی  برای  که  داشته  بیان  ایران  به  چینی  کاالهای  واردات  از  مثال  قالب یک  در  ایشان 
تأثیر این موضوع بر صنعت نساجی ایران، عالوه بر بررسی دالیل و توجیهات اتاق بازرگانی ایران 
و چین، مصاحبه با تجار و بازرگانان این حوزه، و مدیران کارخانه های نساجی، بایستی به سراغ 
کارگران فالن کارخانه تعطیل شده نساجی نیز رفت و از منظر آنان نیز به بررسی آثار و پیامدهای 

این موضوع پرداخت.
وی افزود: »در دنیایی که تغییرات روزافزون آن در همه حوزه های دانش و اقتصاد، سیاست، 
و... چالش ها و فرصت هایی را برای بخش های مختلف دولتی و خصوصی ایجاد کرده، عدم استفاده 
از این فرصت ها و عدم مدیریت چالش ها، زیان های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. لذا 

آگاهی نسبت به مدیریت دانش در بخش دولتی یک ضرورت انکارناپذیر و جدی است«.
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عزیزی این طور ادامه داد که برای پاسخگویی به چالش ها و استفاده از فرصت ها، دولت باید 
اقدام های فعاالنه ای برای اقتباس ابزارها، فناوری ها و فلسفه های نوین مدیریتی از بخش خصوصی 

انجام دهد و آن ها را با شرایط موجود خود سازگار کند.
ایشان ضمن اشاره به تفاوت های موجود بین مفهوم داده، اطالعات و دانش، و تبیین مفهوم 

مدیریت دانش، به مزایای توجه به مدیریت دانش به شرح ذیل اشاره داشت:
1.  کسب و اشتراک دانش؛

2.  مهارت آموزی و یادگیری سازمانی؛
3.  ارتقای عملکرد سازمان از طریق افزایش کارایی، بهره وری، کیفیت و نوآوری؛

4.  کاهش هزینه انجام کارها؛
5.  ایجاد مزیت رقابتی؛

6.  ارتقای ارتباط بهینه با ارباب رجوع؛
عزیزی با ارائه مثال های دیگری در این خصوص، به تبیین و تشریح دقیق اهمیت و ضرورت 

مدیریت دانش و ثبت و ضبط تاریخ شفاهی پرداخت.
تاریخ شفاهی(  )گروه  شنیداری  و  دیاری  منابع  اطالع رسانی  گروه  رئیس  نیک نفس،  شفیقه 
پژوهشکده اسناد و دیگر مدرس این دوره، در آغاز بحث به تاریخچه شکل گیری گروه تاریخ شفاهی 
پرداخته و اشاره داشتند که اگرچه سازمان اسناد ملی ایران و کتابخانه ملی ایران در سال 1381 
ادغام و سازمان واحدی را تشکیل دادند، لیکن خاستگاه اصلی تاریخ شفاهی این سازمان به سازمان 
کار  ولی  شد  تأسیس   1349 سال  در  ایران  ملی  اسناد  سازمان  باز  می گردد.  سابق  ملی  اسناد 
تاریخ شفاهی از اواخر سال 1371 و با هدف گردآوری داده های تاریخ شفاهی در حوزه های اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و... از طریق مصاحبه با شخصیت های مطرح هر حوزه آغاز گردید.
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سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي جمهوري اسالمي ایران با سابقه 24 ساله در حوزه تاریخ شفاهی، 
مفتخر است که مجموعه بزرگ و متنوع تاریخ شفاهي را در موضوعاتي نظیر نمایش و سینما، 
کتابداري و اطالع رساني، فلسفه و عرفان، هنر نگارگري و خوشنویسي، فعالیت هاي سیاسي احزاب 
تاریخ، مسئله نفت و فراز  باستان شناسي،  اداري و دولتي، روزنامه نگاري،  فعالیت هاي  و گروهها، 
و فرودهاي اقتصادي و سیاسي، فرهنگنامه نویسي، هنر موسیقي و نوازندگي و موضوعات بسیار 
دیگر داراست. مجموعه تاریخ شفاهي در این سازمان در مرکز )تهران( هم اکنون بالغ بر 665 نفر 
مصاحبه به مدت 2500 ساعت می باشد. در مراکز استاني سازمان، در یزد، اصفهان، همدان، کرمان، 
سیستان و بلوچستان، فارس و آذربایجان شرقي نیز بالغ بر 1300 ساعت مصاحبه انجام شده است. 
تاریخ شفاهي، پژوهشي است داراي روش شناسي منحصر که از مرحله آغازین )انتخاب موضوع 
انتها )ساماندهي منابع تولید شده( مراحل متعدد، طوالني، زمان بر و پرکاري را  تا  و تهیه طرح( 
دربر مي گیرد که در صورت رعایت استانداردهاي آن، نتایج آن شگرف خواهد بود. لذا براي اجرای 
طرح های تاریخ  شفاهی، باید ماهیت آن درک و امکان کافي براي انجام آن فراهم شود. آنچه که 
در ایران براي توسعۀ این فعالیت بیش از هر چیز باید بدان توجه کرد، فراهم کردن امکان نظارت 
علمي بر تولید تاریخ شفاهي از جانب نهادهاي آموزشي و پژوهشي است. بنابراین تاریخ شفاهي 
جزو منابع دست اول تعریف شده و قابل استناد است مشروط به آن که استانداردهاي تولید آن 

رعایت شود.
ارائه تعاریف مختلف  ایشان در ادامه مباحث خود، ضمن اشاره به تاریخچه تاریخ شفاهی، با 
تبلیغاتی و حمایتی،  رپرتاژ  قبیل  از  با موضوعاتی  تاریخ شفاهی  تفاوت  به تشریح  تاریخ شفاهی  از 

بزرگداشت شخصیت ها، مصاحبه های مطبوعاتی، سنت  شفاهی، و خاطره نگاری پرداخت.
)از  تاریخ شفاهی  کار  چرخه  مصاحبه،  انجام  شیوه  مصاحبه،  انواع  تاریخ شفاهی،  کاربردهای 
آثار  و  مصاحبه ها  با  آشنایی  تاریخ شفاهی،  مصاحبه های  قوت  و  نقاط ضعف  آرشیو(،  تا  پژوهش 
منتشر شده تاریخ شفاهی در حوزه مدیریت و فعالیت های اداری، چگونگی برون سپاری طرح های 

تاریخ شفاهی، و... از جمله موضوعات متنوعی بود که توسط نیک نفس مورد بحث قرار گرفت.
در پایان دوره نیز بازدید از استودیوی ضبط گروه تاریخ شفاهی، تاالرهای اطالع رسانی، مخازن 
آرشیوی، بخش های مختلف آزمایشگاه شیمی و حفاظت و مرمت برگزار و گواهی پایان دوره، به 

شرکت کنندگان تقدیم گردید.
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جمع بندی:
الزم به ذکر است که برخی از دستگاه های اجرایی از جمله وزارت امور خارجه، بانک مسکن، و... 
قباًل اقداماتی را در راستای تدوین تاریخ شفاهی دستگاه متبوعه انجام و مجلداتی را نیز به چاپ 
رسانده اند و در این خصوص می توان به برخی از اقدامات مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی 

وزارت امور خارجه اشاره کرد:
»خاطرات دیپلمات های ایرانی در اروپا« )مجموعه خاطرات چند شخصیت(؛  .1

2.  »از شمال آفریقا تا واتیکان« خاطرات آقای دکتر محمد مسجد جامعی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در مراکش و واتیکان؛

»دیپلماسی در عمل« خاطرات و یادداشت های دکتر بهادر امینیان در کشور رومانی؛  .3
»از طرابلس تا دمشق« خاطرات دوران خدمت در وزارت امور خارجه، محمدرضا باقری؛  .4

خاطرات دکتر علی اصغر سلطانیه، نماینده سابق کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی؛  .5
خاطرات دکتر علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه.  .6



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 4
188

با  پرداخته،  مسکن  بانک  تاریخچه  به  که  روایت...«،  نیست  که  روزگاری  »از  کتاب  ضمنًا 
طراحی و چاپ بسیار خوبی همراه بوده و به سرعت به چاپ دوم هم رسید؛ اگرچه این اثر با برچسب 
»تاریخ شفاهی« به انتشار رسیده، لیکن به دلیل عدم رعایت استانداردهای تاریخ شفاهی در این اثر، 

نمی توان آن را مشمول این عنوان )تاریخ شفاهی( دانست.
تربیت کارشناسانی خبره جهت  برای  این است که ضمن تالش  این کارگاه ها  هدف عمده 
برای  و حساسیت  انگیره  ایجاد  و  اجرایی،  دستگاه های  تاریخ شفاهی  پروژه های  هدایت  یا  انجام 
معطوف  تاریخ شفاهی  به  را  تاریخ  توجه سنتی محقیقن حوزه  نهادها،  و  سازمان ها  تصمیم گیران 
کرده تا از تاریخچه پنهان شده در سینه های مدیران و کارکنان )فعلی و بازنسشته( دستگاه های 

اجرایی رونمایی شود.
در پایان این دوره ها، شاید اجرای پروژه های تاریخ شفاهی، چندان مورد انتظار نباشد، و به نظر 
می رسد طرح موضوع و آشنایی شخصیت های مؤثر و تصمیم ساز و مجری و آشنایی با ضرورت ها 
و اهداف تاریخ شفاهی، گام مؤثری در جهت تسهیل فرایند اجرای پروژه های مذکور خواهد بود و 
انتظار منطقی این است که افراد شرکت کننده در این دوره ها، مدیریت اجرایی این پروژه ها را در 
قالب برون سپاری، عهده دار شده و با راهنمایی و هدایت و نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 
پروژه را به پیش ببرند. اما نکته جالب توجه در تأثیرگذاری و ایجاد انگیزه این دوره ها این است 
که در همیت مدت اندک، چند دستگاه اجرایی، پروژه هایی را برای تدوین تاریخ شفاهی دستگاه 
متبوعه آغاز کرده اند که از این جمله می توان به صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه فنی و حرفه ای 

اشاره کرد.
شایان ذکر است که نظر به رعایت کیفیت و به رعایت ظرفیت کمی برگزاری این دوره ها و 
عدم امکان حضور نمایندگان برخی از دستگاه ها، پیش بینی الزم برای برگزاری دوره چهارم در سال 

96، انجام و برنامه مربوطه، متعاقبًا به دستگاه های ذینفع اعالم خواهد شد.
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