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مقدمه 2
پس از 25 سال فعالیت در حوزه تاریخ شفاهی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
مصاحبه  هزارمین  پاسداشت  به  و  ملی  کتابخانه  تأسیس  سالگی  هشتاد  سالگرد  با  مقارن  ایران 
اعتماد آن ها منجر  و  نام کسانی گرفت که ُحسن نظر  و  یاد  بزرگداشت  به  تاریخ شفاهی، تصمیم 
به پاگرفتن فعالیت تاریخ شفاهی در این سازمان شد. 25 سال پیش در اواخر سال 1371 سازمان 
اسناد ملی ایران نسبت به راه اندازی اداره آرشیو شفاهی اقدام نمود که هدف آن انجام مصاحبه با 
شخصیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی بود. این وظیفه در حوزه تاریخ شفاهی شناسائی 
و دنبال شد. روش کار، شناسائی شخصیت های اثرگذار در تاریخ معاصر ایران و انجام مصاحبه به 
روش پژوهش تاریخی با آن ها بود. این کار در زمان آغاز، علی رغم ناشناخته بودن و فقدان تجربه 

الزم، با استقبال روبرو شد و مصاحبه با چهره های اثرگذار در حوزه های مختلف آغاز شد. 
شروع فعالیت در مرکز تهران بود و به تدریج با بازگشائی مدیریت های استانی در این دفاتر 
نیز شروع به انجام مصاحبه شد که از مهم ترین مدیریت ها می توان به مدیریت های سازمان در 
از همین رهگذر است که  استان های یزد، همدان، کرمان، زاهدان، اصفهان، فارس اشاره نمود. 
به طور نمادین در این مراسم، از هزار مصاحبه شونده تاریخ شفاهی تقدیر به عمل آمد؛ با وجودی که 

تعداد مصاحبه شوندگان تاریخ شفاهی در این سازمان بیش از این است. 
این برنامه در روز سه شنبه هشتم اسفند ماه 1396 با حضور مسئوالن بلندپایه سازمان و جمع 
قابل توجهی از چهره ها و شخصیت های تاریخ معاصر ایران برگزار شد. برنامه با تالوت آیات قرآن 
مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی آغاز شد و در ابتدا سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی به 
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حضار خوشامد گفته و سخنانی را ایراد نمودند؛ در ادامه جناب آقای دکتر محسن حاجی میرزائی، 
در  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  عملکرد  از  و  نموده  ایراد  سخنرانی  دولت  هیئت  محترم  دبیر 
زمینه تاریخ شفاهی ابراز رضایت نمودند. سپس برنامه با سخنرانی جناب آقای دکتر کمال خرازی، 
رئیس  شهرستانی،  سید حسن  دکتر  آقای  جناب  سپس  کرد.  پیدا  ادامه  خارجه  امور  اسبق  وزیر 
سابق سازمان اسناد ملی ایران و استاد دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداخته و با ذکر خاطراتی از 
برخی بزرگان حاضر در جلسه بر اهمیت ثبت و ضبط تاریخ شفاهی تأکید کردند. پس از آن برنامه 
رونمائی از 4 عنوان کتاب تاریخ شفاهی تازه انتشار یافته »خاطرات و مخاطرات« شامل مصاحبه 
تاریخ شفاهی با دکتر کمال خرازی، با تحقیق و تدوین خانم حوریه سعیدی؛ »ستاره فروزان« شامل 
مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری، با تحقیق و تدوین خانم پیمانه صالحی؛ »دل سپرده 
به کودکان« شامل مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل  ایاغ، با تدوین و تحقیق خانم پیمانه صالحی و 
»عدالت و سیاست« شامل مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد صدر حاج سید جوادی، با تحقیق و تدوین 
دکتر قربانعلی کناررودی برگزار شد و پس از آن از 15 شخصیت به عنوان راویان برگزیده تقدیر 
به عمل آمد. این شخصیت ها عبارت بودند از: استاد احمد سمیعی گیالنی، عضو پیوسته فرهنگستان 
ادب فارسی، دکتر کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه، استاد محسن محسنی هنرمند برجسته 
هنرهای سنتی ایران، دکتر سید حسن عارفی رییس دانشگاه تهران، وزیر علوم، پزشك حضرت 
امام خمینی )ره(، مرتضی حاجی وزیر اسبق تعاون و آموزش و پرورش، دکتر نصراهلل پورجوادی 
عرفان پژوه برجسته و عضو فرهنگستان ادب فارسی، مهندس احمد آل یاسین متخصص عمران 
و  درمان  بهداشت،  وزیراسبق  فناوری،  و  تحقیقات  علوم  اسبق  وزیر  فاضل  ایرج  دکتر  توسعه،  و 
آموزش پزشکی، مؤسس فرهنگستان علوم پزشکی، خانم نوش آفرین انصاری عضو هیئت مدیره و 
دبیر شورای کتاب کودک، حسن طاهردل معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارائی، دکتر اقبال قاسمی 
پویا، متخصص علوم تربیتی، تیمسار خلبان ستاد محمد انصاری فرمانده اسبق هوانیروز، محمود 
بازرگانی محبوس زندان های رژیم پهلوی و آزاده، نبی کورش نیا مسئول امور جنگ زدگان در وزارت 

کشور و دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 
در بخش دوم تعداد 3 تن از اساتید حاضر از جمع مصاحبه شوندگان سخنرانی نمودند و به بیان 
تجربیات خویش از برنامه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی پرداختند. این سخنران ها به 
ترتیب عبارت بودند از سرکار خانم نوش آفرین انصاری، جناب آقای حسن طاهردل و جناب آقای 
به مصاحبه شوندگان،  مربوط  با مضامین  نماهنگ هائی  پویا. همچنین پخش  قاسمی  اقبال  دکتر 
جلسات مصاحبه، مصاحبه کنندگان، فعالیت تاریخ شفاهی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 

کتاب های منتشر شده حوزه تاریخ شفاهی در این سازمان از جذابیت های این برنامه بود. 
طی  که  نظامی  و  هنری  سیاسی،  فرهنگی،  چهره های  و  اساتید  از  ارزشمندی  جمع  حضور 
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سال های گذشته با آن ها مصاحبه شده بود، رونق و گرمی به این مراسم بخشیده و بر قدر و اعتبار 
آن افزوده بود و در کنار آن، اجرای منظم برنامه و رعایت زمان بندی برنامه ها، موجب شد که نظم 

جلسه حفظ شده و به نحو وزین و شایسته ای برگزار گردد. 
صافی،  احمد  دکتر  از:  بودند  عبارت  داشتند  شرکت  مراسم  این  در  که  بزرگانی  جمله  از 
طاهرنژاد،  یداهلل  شفتی،  سید حسن  مهندس  خسروی،  فریبرز  دکتر  شهرستانی،  سید حسن  دکتر 
محمد حسن اصغرنیا، دکتر حسین محتشم نوری، عبدالعلی حسینیون، استاد منوچهر فروغیه، خانم 
پروین کیمیائی، دکتر محمد باقر خانلری، استاد غالمحسن محمودی، منصور افتخاری، دکتر سعید 

رضائی شریف آبادی، مصطفی نشاط تهرانی و ... .
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  مرجعیت  نقش  بر  تأکید  به  می توان  برنامه  این  دستاوردهای  از 
در  تاریخ شفاهی  جایگاه  اداری،  دانش  مدیریت  ثبت  و  دولت  تاریخ شفاهی  حوزه  در  ایران  ملی 
سیاستگذاری عمومی و ارتقاء آن و به نوعی بهبود حکمرانی در کشور اشاره کرد. به عبارتی باید 
اذعان نمود که ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در دستگاه های اجرائی امری ضروری است و اینك زمانی 
باید در این زمینه جدیت نمود و راهکارهای اجرائی شدن آن در دستگاه های دولتی را  است که 
یافت و برای آن ممارست نمود تا گنجینه های نانوشته و ثبت نشده، در قالبی دست یافتنی و مفید 

قرار بگیرند و موجب تقویت دانش مدیریت در ایران شوند. به امید خداوند متعال. 
در پایان الزم است که از عوامل علمی و اجرائی این همایش در پژوهشکده اسناد و گروه 
تاریخ شفاهی به خصوص آقای غالمرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد، دبیر علمی و خانم پیمانه 

صالحی، دبیر اجرائی آن تشکر و قدردانی گردد. 
در زیر متن کامل سخنرانی های مراسم نکوداشت راویان تاریخ شفاهی را می خوانید. 

متن سخنرانی: سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی
رياست محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم. بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی 
لوال ان هدانا اهلل. 

سالم عرض می کنم خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که قدم رنجه فرمودند و در این محفل 
دوستی و محفل مؤانست شرکت کردند که بتوانیم با هم یك مروری داشته باشیم بر ضرورت 
و اهمیت تاریخ شفاهی، آن هم در هشتاد سالگی تأسیس کتابخانه ملی. همان طوری که دوستان 
مستحضر هستند، بر اساس مقررات موجود و بر اساس دستورالعمل دولت، به ویژه دولت تدبیر و 
امید، در زمینه تدوین تاریخ شفاهی بخشنامه ای به دستگاه ها اعالم کردند، برای کسانی که صاحبان 



اندیشه، و صاحبان تجارب ارزشمندی هستند که می تواند به  اندوخته، صاحبان  تجربه، صاحبان 
نسل های بعد منتقل بشود. 

این نشستی  با  بزرگواران و تأکید می کنم که  من خوشامد عرض می کنم خدمت همه شما 
که امروز برگزار می شود، در حقیقت بر آن هستیم که بتوانیم مجدداً ضرورت مسئله را با یکدیگر 
مرور بکنیم. اما اینکه چرا تاریخ شفاهی؟ چون تاریخ به هر حال مکتوب می شود، در دست نوشته ها 
موجود است، در اسناد موجود است، ولی چه لزومی دارد که ما برویم به سمت تاریخ شفاهی؟ وقتی 
که به گذشته و مستندات موجود نگاه می اندازیم، می بینیم که بسیاری از این اسناد و بسیاری از 
این مکتوبات به نظر می رسد که ناگفته هایی دارند که نتوانستند آن ها را به قلم بنگارند و الزم بود 
که از زبان و بیان صاحبان تجربه و صاحبان اندیشه و کسانی که در این زمینه اقدامات و تجاربی 
را داشتند بتوانند از آن ها استفاده بکنند. بر همین اساس، طبیعی است که ضرورت تاریخ شفاهی 
نمی تواند بر کسی پوشیده باشد. شاید خیلی از کتاب هایی که امروز تدوین می شوند- اگر دوستان 
نگاه بکنند- به عنوان خاطره نویسی، به عنوان دست نوشته، به عنوان یادداشت های روزانه، در واقع 
می تواند در آینده اسنادی باشد برای نسل های بعد که از تجربیات و از رخدادهای اجتماعی که 

اتفاق میافتد، از افراد سؤال شده و به نگارش درآمده است. 
پس یك دلیل اینکه ضرورت دارد که به تاریخ شفاهی پرداخته شود، این است که بعضی از 
نکات ظریف و دقیقی که می تواند منشا اثر، منشا نفوذ، و منشا تغییر تصمیمات بشود، همین گفته ها 
و شنیده هایی است که افراد دارند و باید آن ها را به دیگران منتقل بکنند. نکته دیگر این است که 
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خیلی از شخصیت و چهره ها و اشخاصی که این گفت وگو با آن ها صورت گرفته، احساس نمی کردند 
که می توانند بر روند شکل گیری تاریخ این سرزمین و فرهنگ این مردم تاثیرگذار باشند و فکر 
می کردند که آن ها نادیده گرفته شدند و به حاشیه رانده شدند. امروز در تجلیل از همین 1000 
نفر، 1000 شخصیتی که با آن ها صحبت شده در قالب تاریخ شفاهی و خاطرات و یادداشت هایشان 
گرفته شده و بعضی از آن ها اسنادشان را هم منضم کردند و اگر چیزی در اختیار داشتند به اینجا 
تحویل دادند، نشان می دهد که این نکته ای که عرض کردم، خیلی مشهود است و خیلی از آن ها 
احساس می کردند که فراموش شده تاریخند. در حالی که آن ها اثرگذار بودند و می توانستند ایفای 
نقش بکنند. نکته دیگر در ارتباط با تاریخ شفاهی این است که اگر ما تاریخ شفاهی را فقط بر پایه 
شخصیت افراد قرار بدهیم، باز یك بخشی از تاریخ شفاهی ما مورد غفلت قرار می گیرد. یعنی فرض 
کنید فردی را که می دانیم که می داند و شنیده است و یا مسائلی در درون خودش دارد که باید از او 
گرفته شود و به نگارش در بیاید، به عنوان یك شخصیت مورد توجه است و خاطراتش از او گرفته 
می شود. اما بعضی وقتها هست که اتفاقات و حوادثی که در جامعه رخ می دهد و آن فرد در آن 
مقطع زمانی حضور دارد، اما این حضورش به این معنا نیست که خودش هم تاثیرگذار بوده باشد. 
لذا الزم است که نظرات این افراد هم گرفته شود که بتواند این تغییر را ایجاد بکند در آینده یا ما 

بتوانیم از آن رویکرد و آن حادثه تاریخی یك نگاه جامعی را بدست بیاوریم.
با این نکاتی که عرض کردم، چون قصد سخنرانی که نداشتم، یعنی بنا نبود که من سخنرانی 
به معنای سخنرانی داشته باشم، بلکه صرفًا برای خوشامدگویی و عرض ادب و احترام به همه 
عزیزانی که ایفای نقش کردند در تدوین تاریخ شفاهی این سرزمین، وظیفه ام بود که بیایم خدمتتان 
و خوشامد بگویم، تاکیدم بر این چند نکته به خاطر این است که دوستان بدانند که رویکرد مجموعه 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی این است که در آینده بخشی از مستندات خودش را معطوف بکند 
یا اسنادی که از شخصیت ها  از این راه بدست می آورد  به همین تاریخ شفاهی و اطالعاتی که 
جمع آوری می کند. این می تواند به غناسازی اسناد ما کمك بکند و می تواند به عنوان یك مرجع 
برای صاحبان اندیشه که می خواهند تحقیق و تفحص بکنند، می تواند به عنوان مرجع مورد توجه 
آن ها قرار بگیرد. لذا با توجه به اصل تاثیرگذاری شخصیت ها و افراد در ساختار تاریخ یك سرزمین 
و در شکل گیری فرهنگ جامعه، در شکل گیری رفتارهای فردی افراد که همه اینها نشات گرفته 
از باورها و اعتقادات کسانی است که می توانند اثرگذار باشند و این اثرگذاری بعضًا مورد غفلت 
قرار می گیرد و یا احیانًا اگر هم مورد توجه قرار بگیرد، شاید به بعضی از جنبه هایش پرداخته بشود. 
در حالی که هر انسانی باورهایش، داشته هایش و منشا تاثیرش و سهم نفوذش و سهم تاثیرش 
در شکل گیری روندهای مربوط به انقالب شمول دارد و شامل خیلی از مباحث مختلفی است که 
برای  باشد  طلیعه ای  بتواند یك  نشست  این  که  امیدوارم  بنابراین،  ببخشد.  معنا  را  این  می تواند 

ادبیات  و  زبان  رشته  ارشد  کارشناسی   .1

فارسی، کارشناسی برنامه ریزی و بررسی اسناد 

 ro.mohamad@gmail..کشور مدارک  و 

com
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نیامدند که تاریخ را  عزیزانی که می دانند تاثیرگذارند، ولی خودشان را کنار کشیدند و به میدان 
نقل بکنند و یا ما غفلت کردیم از اینکه آن ها را به میدان بیاوریم و از آن ها بخواهیم که ناقلین 
وقایع، اتفاقات، رخدادها و حوادث زمانه باشند. چرا که همه اینها می  تواند ساختار فرهنگی آینده 
این سرزمین را رقم بزند و می تواند برای نسل های بعد به عنوان یك پشتوانه، به عنوان یك پایگاه 
مستحکم در این که اصالت فردی و هویت فردی خودش را بداند که باید از کجا بدست بیاورد و 
چگونه آن را کسب بکند. این نکته بسیار مهمی است که ما برای آیندگان و برای رسیدن به یك 
موقعیت برتر در جامعه و یك موقعیت فرهنگی متعالی، چون ما همه ادعای آن را داریم، حرفش 
قرار  اقبال  مورد  باید  بزند،  را  اول  حرف  می تواند  فرهنگ  که  این  به  هستیم  معتقد  می زنیم،  را 
بگیرد. ان شااهلل با همین رویکرد بتوانیم این جلسه و جلسات آتی خیلی پررنگ تر از حضور راویان 

تاریخ شفاهی بهره بیشتری ببریم. والسالم علیکم و رحمه اهلل. 
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متن سخنرانی: آقای دکتر محسن حاجی میرزايی، دبیر محترم هیئت دولت

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و  فرهنگ  اصحاب  همه  و  گرامی  حضار  به  را  ایران  ملی  کتابخانه  تأسیس  سالروز  هشتادمین 
شد،  ابالغ  دولت  هیئت  تصمیم  زمانی که  از  خوشحالم  خیلی  می کنم.  تبریك عرض  کشور  هنر 
حرکت های با ارزشی در جهت توسعه تاریخ شفاهی انجام شده و به  مدد سازمان اسناد و کتابخانه 
و  نگهداری  و  حفظ  برای  روشی  پژوهش،  روش  یك  به عنوان  به تدریج  ]تاریخ شفاهی[  ملی 
مستندسازی و به اشتراک گذاشتن دانش و فهم افراد ایجاد شده است. به سهم خودم از سرکار 
خانم بروجردی و همه کسانی که در این زمینه تالش کرده اند تشکر می کنم. هرچند عده ای دانش 
شفاهی را به جهت اینکه بسیار شخصی است و مبتنی بر دریافت  های شخصی افراد است، در زمره 
دانش طبقه بندی نمی کنند، اما من به دالیلی اعتقاد دارم که بدون تردید یکی از مهم ترین منابع 
دانش ناب، کندوکاو در اذهان افراد است که شاید از مسیر دیگری دریافت این دانش با این کیفیت 
میسر نباشد. بنابراین، به جهاتی شاید تاریخ شفاهي یك روش ویژه و منحصر برای رسوخ در اذهان 
افراد و کشف و استخراج دانش نهفته در آن است؛ دانشي که حتي ممکن است در خودآگاه حامل 
آن نیز وجود نداشته باشد و از طریق فرآیند کشف و در قالب طرح پرسش هاي ویژه و به وسیله 

پژوهشگران آگاه مي توان به آن دست یافت.

به تاریخ شفاهی از زوایای مختلفی نگاه شده است و ]این روش[ امکانی است برای کاویدن 
ذهن انسان ها و استخراج دانش نهفته در ذهن آنها. باید گفت مجموعه سرمایه های عظیمی که 
در طبیعت به ودیعت نهاده شده و انسان ها تالش می کنند که اینها را استخراج بکنند و با استخراج 
آن ها تحوالت بزرگی را در تاریخ بشر که موجب شدند، کاویدن در اندیشه انسان ها و ذخایر ذهنی 
آن ها نیز سرمایه بسیار ارزشمندی است که نیازمند کشف و استخراج است. من سال گذشته در 
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همین جلسه در این باره صحبت کردم و امروز می خواهم از منظر دیگري یعني سیاست گذاری 
عمومی و جایگاه موضوع تاریخ شفاهی در سیاست گذاری عمومی و ارتقاء سیاست گذاری عمومی و 
به نوعی بهبود حکمرانی در کشور، به این موضوع بپردازم و نکاتی را خیلی کوتاه در محضر اساتید 

محترم عرض کنم. 
هست،  نیز  آنان  کارآمدي  سنجش  براي  معیاري  که  دولت ها  کارکردهای  مهم ترین  از 
سیاست گذاری عمومی است. سیاست گذاری عمومی یك مفهوم به شدت پویا و متغیر است. تغییرات 
مستمر محیط و همه بازیگران دخیل در آن و تغییرات مستمر اقتضائات، امر سیاست گذاری عمومی 

را به یك امر بسیار دشوار و پیچیده تبدیل می کند. 
در سیاست گذاری  که  یعنی مهم ترین موضوعی  است،  کانون سیاست گذاری  در  حل مسئله 
مورد ِتوجه قرار می گیرد، حل مسئله است. اگر به اداره کارآمد کشور و تامین بیشترین منافع برای 
جامعه فکر بکنیم، اگر به دنبال تأمین شرایط الزم برای استمرار و بقای جامعه باشیم و اگر بخواهیم 
مواجهه مؤثر و فعال با تغییرات بسیار گسترده و پر شتابی که همه زندگی ما را در  بر می گیرد داشته 
باشیم، اگر به کارآمدی و اثربخشی دولت بیاندیشیم، همه و همه مستلزم توانایی یك دولت برای 

حل مسئله است؛ حل پایدار و اثربخش مسائل. 
بسیاری از موقعیت هایی که دولت ها در معرض آن قرار می گیرند، موقعیت حل مسئله است 
و بنابر این میزان توانایی یك دولت را در حل پایدار مسائل می سنجند. اینکه در دوران مسئولیت 
هر دولت چه مسائلي و با چه کیفیتي و با چه میزان از پایداري حل و فصل شده است معیار اندازه 

گیري توفیق دولت هاست و دولتها از این حیث تمایزات مهمي نسبت به یکدیگر دارند.
وقتي که حل یك مسئله در کانون توجه و مأموریت یك دولت و حتي یك بنگاه قرار مي گیرد؛ 
برای حل یك آن، رمزگشایی از چرایی و چگونگی رویداد یا رویدادهائي که مسئله محصول آن 
است، یك گام بسیار مهم و اساسی است. معمواًل به سادگي مي توان فهمید که چه تصمیماتي 
اتخاذ شده یا چه اقداماتي انجام شده است اما زماني که سؤال از چرائي و چگونگي این تصمیمات و 
اقدامات به میان مي آید؛ آنچه در اذهان تصمیم گیران و عامالن اصلي وجود دارد اهمیت به سزائي 
در فهم تصمیم و اقدام است. اینکه او چه فهم و تفسیري از موضوع داشته است، درک او از محیط 
و عوامل تأثیر گذار چه بوده است، چه نگراني ها و چه امیدهائي داشته است، چه بازخوردي را انتظار 
داشته است، تبعات تصمیم گیري و یا عدم تصمیم گیري، اقدام یا عدم اقدام را چه مي دانسته است 
و در مجموع بر پایه چه ادراکي دست به تصمیم یا اقدام زده است، بسیار اهمیت مي یابد و پاسخ 
همه این سؤاالت را بایستي در اذهان و اندیشه عامالن و به روش هاي دقیق علمي جستجو کرد. 
همچنین اینکه چگونه این تصمیم را اتخاذ کرده یا چگونه این اقدام را انجام داده است، حامل 

تجربیات ارزشمند و بسیار مهمي است که در پرتو کاویدن در ذهن افراد قابل دستیابي هستند.
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در پدیده هایی که ما مورد مطالعه قرار می دهیم، در موضوعاتی که برای تصمیم گیری درباره 
 )TEXT &( آن ها اهتمام می کنیم، نقش عامل نقش بسیار مهمی است. معموال از متن و زمینه
CONTEXT صحبت می شود، اما به گمان من عامل نیز بسیار مهم استو در مواردي حتي فهم 

عامل از متن و فهم عامل از زمینه مهم تر، است و تا امکان رسوخ در اذهان عاملین اصلی یك 
موضوع نباشد، امکان فهم دقیق تر حاصل نخواهد شد. ممکن است که دریافت های عامل و آن 
چیزی که در ذهنش شکل گرفته و برداشت او از واقعیت، برداشت دقیق و صحیحی از واقعیت 
نباشد، اما مهم این است که این برداشت منشأ تصمیم یا اقدام شده است و فهمیدن اینکه چه نوع 
نگاهی به پدیده ها تصمیم یا اقدام را موجب شده است و استراتژی ها را شکل داده است، بسیار مهم 
است. البته کاویدن ذهن انسان ها، یك مصاحبه ژورنالیستی نیست، بلکه یك تکنیك بسیار پیچیده 
و یك پژوهش بسیار عمیقی است که بایستي پرسشگران اندیشمند این توانایی را داشته باشند که 

به چرایی و چگونگی تصمیمات و اقدامات در یك فرآیند پژوهشي پی ببرند. 
ما  اگر  به عنوان کسی که در معرض سیاست گذاری عمومی کشور هستم، معتقدم که  من 
نتوانیم راهی برای ورود به این اذهان پیدا کنیم و حاصل آن را سرمایه تصمیمات خود قرار بدهیم، 
از  درست  درک  عدم  نتیجه  تلخ  تجربیات  تکرار  باشیم.  داشته  زیادی  توفیقات  که  نیست  معلوم 

تصمیمات و اقدامات قبل است. 
به عنوان مثال می خواهم یك نمونه ای را خدمت شما عرض کنم. مثاًل در موضوع برجام و 
برای فهم آن  تاریخ شفاهي  اهتمام  براي  انجام شد، میدان مهم و وسیعي  توافقی که درباره آن 
چیزی که اتفاق افتاده وجود دارد.   مي توان اسناد و مدارک و گزارش جلسات وحتي همه تفصیل 
مذاکراتي که انجام شده است را گرفت و مستند کرد و مشخص کرد که چه اتفاقی افتاده است. 
اما اینکه کسانی که در سطوح مختلف در شکل گیري این تصمیم مشارکت داشته اند، چه درکی از 
محیط داخلي، منطقه اي و بین المللي داشته اند، چه تفسیری از محیط بیرونی داشتند و چه اقتضائاتی 
آن ها را به این سمت هدایت مي کرد و در فرآیند کار چه دریافت هایی منشاء تصمیم گیری شد، 
آنان  ماست.  امروز  جامعه  نیاز  که  است  دانشی  ناب ترین  من  به نظر  این  دارد.  اهمیت  فوق العاده 
چگونه مي اندیشیدند؟ آثار و تبعات هر تصمیمي را چگونه ارزیابي مي کرده اند؟ چه پیش بیني هائي 
از کنش  و واکنش طرف هاي دیگر داشته اند؟ و بسیاري از سؤاالت شبیه به اینکه منحصرا از مسیر 
کاویدن در اذهان آنان قابل دستیابي است. حصل چنین تکاپوئي مي توان ناب ترین دانش سیاسي 
را در اختیار کنش گران سیاسي قرار دهد، به موضوعي براي تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشي 

تبدیل شود و داده ها و اطالعات ذي قیمتي را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
مسائلی که ما با آن روبه رو هستیم، غالبًا مسائل بکری نیست. هرچند که تصویر و صورت و 
چارچوب های آن دائمًا در حال تغییر است. مسائل امروز ما همان مسائل دیروزي است که انباشته تر 
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و پیچیده تر از گذشته رخ نموده است. اما روش های ما برای حل بسیاری از این مسائل، روش های 
قدیمی و فاقد کارائي و اثربخشي الزم است. وقتی که یك مسئله ای تبدیل می شود به یك مسئله 
مزمن و تاریخی، نشان می دهد که ابزارهای الزم برای حل مسئله ابزارهای کارآمدی نبوده است. 
عاملین خلق  بگشائیم که همه  را  زمینه مسیری  این  در  بتوانیم  ما  اگر  است که  این  گمان من 
موقعیت های مختلف در طول دوره های زمانی گوناگون چرائي و چگونگي تصمیمات و اقدامات 
خودشان را تبیین کنند آن گونه که می اندیشیده اند، بهترین چراغ راه به دست خواهد آمد؛ برای اینکه 

تصمیم گیری های دقیق تر و سنجیده تری داشته باشیم. 
بسیاری از این تصمیمات به دلیل اینکه در معرض چنین دانشی قرار نمی گیرد، دچار کاستی 
است. شاید این دانش حتی برای خود عامل هم مجهول باشد، یعنی لزومًا به این معنا نیست که 
ذهن او نسبت به آن آگاه است. اما این توانمندی یك فرد مجهز به تکنیك تاریخ شفاهی است 
که قادر است از درون او کندوکاو کند، یعنی یك نوعی استخراج است و نیازمند یك تکنولوژی 
خیلی دقیق و پیچیده است که از کنار هم چیدن آن چیزهایی که استخراج می کند و تنقیح، و 
تبدیل آن به یك دانش، زمینه های الزم را برای تصمیم گیری های دقیق تر و مناسب تر فراهم کند. 
مسائلی مثل فقر، عدالت، اشتغال، بهره وری، مسائل مربوط به نظام بانکی، رشد پایدار اقتصادی، 
اینها همه مسائلی است که ما در باره آن تصمیمات متعددی گرفتیم، سیاست های مختلفی را اتخاذ 
کردیم، مسیرهایی را رفتیم، در بعضی ها توفیقاتی را داشتیم، در بعضی ها توفیقاتمان پایدار بوده، 
در بعضی ها توفیقاتمان نسبی بوده، اما این که بتوانیم این گذشته را که مهم ترین داده ماست، برای 
یك تصمیم گیری سنجیده و درست، به خوبی فهم کنیم و در خدمت تصمیم گیری قرار بدهیم، از 

عهده کسانی بر می آید که در کار تاریخ شفاهی فعال هستند و کار می کنند. 
براي ارتقاي توانمندي ها، کارائي و اثربخشي نظام سیاست گذاري عمومي کشور پیشنهاد من 
این بود و قباًل هم در این باره اقداماتی انجام شده که این مهارت باید به میزان گسترده ای در 
سطح کل سازمان های ما توسعه پیدا کند. گمان بر این است که در کنار هر پروژه بزرگ، باید حتمًا 
یك گروه تاریخ شفاهی باشد و دائمًا پدیده هایی که شکل می گیرد، تصمیماتی که اتخاذ می شود، 

فهم کند و اینها را ثبت کند و برای دیگران به یادگار بگذارد.
این کار به طور خیلی جدی و اساسي از خاطره نویسی و خودنوشت هایی که افراد می نویسند 
متمایز است. این کار نیازمند به یك طراحی است که در درون ذهن انسان ها عناصری را شناسایی 
کند که سرمایه خوبی برای تصمیم گیری های کارآمد و اثربخش است. امیدوارم که گروهی که 
به این کار مهم اهتمام می کنند، تعدادشان را روز به روز گسترده تر بشود و کشور ما از سرمایه 

تاریخ شفاهی بهره های بیشتری را ببرد.
 از اینکه مصدع اوقات شدم، عذر می خواهم. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.
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متن سخنرانی: آقای دکتر کمال خرازی
بسم اهلل الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از سرکار خانم بروجردی و عزیزان و همکاران ایشان 
که چنین برنامه ای را ترتیب دادند، طبیعتًا در اهمیت نگارش تاریخ شفاهی تردیدی نیست و این 
تجربه ای است که بسیاری از کشورها انجام دادند و در جمهوری اسالمی هم سعی بلیغی در آن 
وجود داشته- همان جوری که توضیح داده شد- که تاریخ شفاهی افرادی که دست اندرکار مسائل 
سیاسی، هنری، علمی و غیره بودند، ثبت و نگه داری بشود. آنچه که در ثبت تاریخ شفاهی مهم 
است، کیفیت آن است و کیفیت ثبت تاریخ شفاهی منوط به چند موضوع، مسئله، و عامل است. 
در واقع سه عامل: مصاحبه شونده، مصاحبه کننده، و موضوع نقش مهمی دارد در کیفیت آنچه که 
تولید می شود. مصاحبه کننده خودش یك عامل بسیار مهمی است که چقدر تسلط داشته باشد بر 
موضوعی که می خواهد از ذهن مصاحبه شونده استخراج بکند. او باید خودش در آن حوزه متخصص 
باشد و منابع الزم را خوانده باشد تا بتواند چنین وظیفه مهمی را انجام بدهد. مصاحبه کننده صرفًا 
ضبط صوت نیست که مصاحبه شونده هر چه بخواهد بگوید و ضبط بشود و بعداً پیاده شود، بلکه- 
همان گونه که آقای حاجی میرزایی گفتند- باید این هنر را داشته باشد که از ذهن مصاحبه شونده 
مطالبی را استخراج بکند که به سادگی در دست کسی نیست. به خصوص وقتی که مسائل سیاسی 
مطرح می شود، با توجه به ماهیت مسائل سیاسی و امنیتی و ظرایفی که دارد، کار خیلی دشوارتر 
می شود که چگونه بتواند در البالی ذهن فرد مصاحبه شونده آن نکات را استخراج بکند، در حالی که 
مصاحبه شونده هم بتواند آن ها را بیان کند. یا این قدر هنر داشته باشد که بتواند چنین استنباطی 
را بدون خواست مصاحبه شونده انجام بدهد و مطالبی را استخراج بکند که او به بیان نیاورده باشد.
 خب ماهیت مسائل سیاسی و امنیتی این پیچیدگی را دارد و کسی که در این مناصب بوده یا 
هست، نمی تواند همه مسائل را بیان بکند، به دلیل منافع ملی، به دلیل سواستفاده ای که دیگران 
ممکن است انجام بدهند و لذا مجبور هست که به اختصار بگذراند یا به شیوه دیگری عمل بکند، 
بدون اینکه حاق مطلب و تمام رموزات کار مشخص بشود. یا در طول تصمیم گیری هایی که یك 
فرد سیاسی و امنیتی انجام می دهد، طبیعتًا دنیایی از پردازش داده و اطالعات در ذهنش وجود 
دارد. خیلی از مسائل را باید در حالی که دارد پاسخ می دهد، بررسی بکند و به تصمیم برسد که چه 
چیزی را باید بگوید یا که چگونه در مقابل حریف و رقیبی که دارد مذاکره می کند، از چه دریچه ای 
وارد شود، با چه مضمونی، با چه ادبیاتی که بتواند به هدف خودش برسد. خب اینها پیچیدگی های 
بسیار زیادی را دارد که باید حتمًا در تهیه تاریخ شفاهی افراد به خصوص افرادی که در این حوزه ها 

هستند، مورد ِتوجه قرار بگیرد. 
مصاحبه شونده باز باید این آمادگی را داشته باشد که آنچه اتفاق افتاده، به عینه بیان بکند و 
اینجا باز یك دشواری بزرگی پدید می آید و آن مقوله سوگیری های شناختی است که ما انسان ها با 
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آن روبه رو هستیم. آنچه که بیان می کنیم، الزامًا ممکن است که درست نباشد. نه این که بخواهیم 
خدا نکرده نادرست بگوئیم، بلکه به دلیل ساختارهای منفی و ذهنی ما و سوگیری هایی که انسان ها 
با آن روبرو هستند، به طور ناخودآگاه ممکن است دچار سوگیری یا انحراف بشود از واقعیت مطلب. 
خب ما انسان ها با سوگیری های بسیار زیادی روبرو هستیم. در دسته بندی هایی که می کنند شاید 
180 تا 185 سوگیری را ذکر می کنند که انسان ها با آن روبرو هستیم و باید بدانیم که چگونه از 

این سوگیری ها اجتناب بکنیم تا آنچه که می گوییم، به واقعیت نزدیك باشد. 
نفس مصاحبه با توجه به فوریت داشتن و اینکه  از شما سؤالی می شود و شما باید فی البداهه 
به آن جواب بدهید، خودش یك مشکل ایجاد می کند. یك موقع هست که شما محققی هستید و 
در کتابخانه می نشینید و اسناد و مدارک در اختیارتان هست و آن ها را بررسی می کنید و گزارشی 
را می دهید، ولی وقتی یك سؤالی فی البداهه از شما می  شود، شما چنین فرصتی ندارید که چنین 
تحلیلی را انجام بدهید، بلکه فی البداهه باید جواب بدهید. این فوریت امر، خودش مشکل زاست و 
لذا تمسك می کنید به اطالعاتی که در دسترس شماست. این خودش یك سوگیری ایجاد می کند 
و همچنین توانایی های حافظه آن فرد مصاحبه شونده که چقدر از حافظه باالیی برخوردار است و 
وقایع را به عینه به یادش هست. انسان ها متفاوت هستند. بعضی ها حافظه شان خیلی قوی است و 
بعضی ها حافظه شان خیلی ضعیف است. بنابراین، این هم یك عاملی است که می تواند مؤثر باشد 

در کیفیت آنچه که تولید می شود. 
خوشبختانه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی شیوه نامه ای برای تدوین تاریخ شفاهی طراحی 
شده که شیوه نامه کامل و بسیار خوبی است، منتها طبیعتًا آموزش زیادی می خواهد، تجربه زیادی 
می خواهد تا آنچه که انجام می گیرد، دقیقًا پیاده شدن چنین شیوه نامه ای باشد که زحمات زیادی 
برای آن کشیده شده و تدوین شده است. به هر صورت، تاریخ شفاهی در عین ارزشی که دارد و 
می تواند به عنوان یك منبع مورد ِاستفاده محقق قرار بگیرد، این نکته مهمی است که تصور نکنیم 
آنچه که به عنوان تاریخ شفاهی تهیه می شود، واقعیت تاریخ است. با توجه به توضیحاتی که عرض 
کردم و مشکالتی که این پدیده با آن روبرو است، صرفًا به عنوان یك منبع باید برای آن ارزش 
از یك  یا  از یك برهه  قائل شد. در کنار مقوله دیگر و در کنار مستندات و اسناد قطعی ای که 
وظیفه وجود دارد، می تواند آن اسناد و مدارک و واقعیات تاریخی را تبیین کند، ولی صرفًا به عنوان 
یك منبع و نه بیش از آن. بنابراین، در جای خودش کار بسیار باارزشی است. مخصوصًا اگر که با 
کیفیت باال انجام بگیرد و برحذر باشد از همین مشکالت و دشواری هایی که تهیه یك تاریخ شفاهی 
دارد و در کنار منابع دیگر به عنوان یك منبع مورد ِاستفاده قرار بگیرد تا وقتی آیندگان می  خواهند 
مورد ِقضاوت قرار بدهند، از مجموع این منابع و اسناد بتوانند آنچه را که واقعیت تاریخ بوده، بدست 
بیاورند. اقدامی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران شده، به نحو شایسته 
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روشن شدن  به  بکند  کمك  و  بگیرد  قرار  محققان  مورد ِاستفاده  که  امیدواریم  و  است  قابل ِتقدیر 
بسیاری از مسائل و رویدادهایی که ما در کشورمان داشتیم. خیلی متشکرم 
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متن سخنرانی: خانم نوش آفرين انصاری

فروزنـده ماه و ناهـید و مـهر             به نـام خـداوند گـردون سپـهر  

خدمت استادان و همکاران گرامی سالم عرض می کنم. نکاتی را که عزیزان در صحبت شان فرمودند 
تکرار نمی کنم. به سه چهار نکته اشاره می کنم. فکر می کنم به عنوان یك کتابدار و به عنوان کسی 
که به هر حال در شورای کتاب کودک خدمت می کنم، برای اینکه بحث تاریخ شفاهی در ایران 
قوام و دوام پیدا کند و به عنوان یك حرکت مردمی شکل بگیرد و جامعه احساس کند که دیده 
می شود، تجربه هایش مهم و قابل ِثبت هستند، این کار را باید از کودکی شروع کرد. در بزرگسالی 
دیر است. در کودکی و نوجوانی است که باید به شیوه های مختلفی که االن در جهان هم وجود 
دارد، به نسل جوان نزدیك شد و او را در ثبت تاریخ شفاهی درگیر کرد. از ثبت دوستانش، از ثبت 
خانواده، پدرش، پدر بزرگش و او را عالقه مند کرد به اسناد و منابع تاریخی. وگرنه نسل از تاریخ 

دور می شود و در دام هیجانات و اتفاقات دیگر می افتد. 

امروز دیگر نمی گوییم  به رسالت کتابخانه است. ما  به نظر من، توجه دادن  پس بحث مهم 
با هم بودن«،  امروز کتابدارها می گویند »کتابخانه جایی برای  »کتابخانه جایی برای خواندن«، 
»جایی برای صحبت کردن«، »جایی برای تبادل اندیشه«. این مهم است. بنابراین، باید به نهاد 
کتابخانه، کتابخانه های مدارس، کتابخانه های عمومی به عنوان یك پایگاه تاریخ شفاهی برای دوره 

کودکی و نوجوانی توجه کرد تا در بزرگسالی جامعه ای به گونه دیگری داشته باشیم. 
نکته ای که می خواهم عرض کنم، در مورد کتاب خودم هست. دوستان، بزرگواران، استادان 
فرمودند که دستورالعمل ها وجود دارد، ولی وقتی که خانم صالحی پژوهشگر بسیار کوشنده سازمان 
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اسناد تشریف آوردند و من ساعت ها در برابر دوربین قرار گرفتم، خیلی خیلی صحبت کردم و قرار 
هم نبود که این سند شفاهی چاپ بشود. فرض من بر این بود که این سند به عنوان یك سند 
گفتاری در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی باقی می ماند برای پژوهشگرانی که بخواهند صحت 
مطلبی را تطبیق بدهند یا مقابله بکنند یا به هر حال نگاه مرا به عنوان کسی که حاال نقش کوچکی 
در روند کتابداری ایران داشته بررسی کنند. قضیه تمام شد. پس از 15 سال خانم صالحی تلفن 
زدند که سازمان تصمیم گرفته که این سند را چاپ کند و پیاده شده آن مصاحبه را در اختیار من 
قرار دادند و آنجا خیلی بحث ها مطرح شد. آیا اصاًل من باید اجازه می دادم که این کار انجام بشود؟ 
آیا اصاًل مصاحبه کننده باید اجازه می داد که مطلب شفاهی او از صافی ذهن یك ویراستار بگذرد؟ 
چون به هر حال پیاده کردن صددرصد امکان ندارد. شما می دانید که در بحث قصه هم همین طور 
است. یك قصه گو هر قصه ای را که می گوید، یك جوری آن را ویرایش می کند. بنابراین، آیا اساسًا 

ویراستاری اول مجاز بوده یا نه؟ 
االن همه  بعد  بوده،  آن  زمان مصاحبه همه  در  مواجه می شوید که  با یك سندی  بعد شما 
مطالب قدیمی شده، گذشته. چه بکنیم؟ ببینید، خانم صالحی زحمت بی نهایت کشیدند و تصمیم بر 
این شد که در حقیقت یك اثری به نوعی جدید بر پایه آن مصاحبه خلق بشود و محدویت آن اثر 
اصلی برداشته شود. این اثر اثری است که جامعه االن می تواند با لذت بخواند، یعنی نوعی احترام 
به جامعه است. در عین حال که اگر محقق بخواهد، باید برود و آن سند اصلی را گوش بکند و در 

جاهای مختلف مطالبی بیان شده است. 
بنابراین، حاصل این شد که چه بکنیم؟ آیا از کروشه استفاده بکنیم؟ آیا وقتی که ایشان از 
یا دوستان من چه کسانی بودند و  من سؤال کردند که استادان من در کانادا چه کسانی بودند 
باید  آیا  ببرم،  نفر دیگری هم اسم  از 6  بوده  واقعًا الزم  بردم و  نفر اسم  از دو  من در آن موقع 
همه اینها را در کروشه قرار بدهیم؟ یا این که فکر می کنیم که اثر جدیدی دارد به وجود می آید 
در خدمت خواننده ای وسیع تر و این ظرایف را به کار نمی بریم. ایشان مجبور شدند الاقل 50 تا 
بسیار  زحمت  به خاطر  کنم،  تشکر  ایشان  از  واقعًا  می خواهم  من  و  کنند  اضافه  متن  به  پانویس 
زیادی که کشیدند و همراهی ای که با من کردند، برای اینکه اثر مستند بشود. اینها همه نیاز به 
جست وجو داشته. من فقط یك اسم به کار بردم و مطمئنًا ایشان ساعت ها وقت گذاشتند. بنابراین، 
خوشحالم و بسیار راضی از اینکه این اثر به وجود آمد. امیدوارم سایر آثار هم همین طور به مرور 
با دقت به وجود بیاید. به ویژه در این مصاحبه ها یك مصاحبه مهم هست از خانم توران میرهادی 
که اسم کتاب او »افسانه پیروز« است که خانم ندا رسولی کار کردند و یك مصاحبه دیگری از 
مرحوم خانم منصوره راعی. هر دوی این مصاحبه ها برای مسئله نظام آموزش و پرورش در ایران 
که در حال حاضر بسیار بحران زده است، بسیار بسیار مهم است. این ها آدم هایی بودند که واقعًا 
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کار کردند و می دانستند که چکار کردند. می دانم که »افسانه پیروز« در راه است و امیدوارم که 
اثر خانم راعی هم به دست بیاید. خوشحالم که اثر خانم قزل ایاغ همکار بزرگوار من، استاد بسیار 
تأثیرگذار، امروز رونمایی شد. از همه شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی سالمتی و توفیق دارم. 
امیدوارم همین طور که اشاره شد، نخستین بانوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در این امر 

در کنار همه همکارانشان موفق باشند. 

متن سخنرانی: آقای حسن طاهردل

بسم اهلل الرحمن الرحیم

     چو گویی که وام خرد توختم    همه هر چه بایستم آموختم

    یـکی نـغزبـازی کـند روزگـار   که بنشاندت نــزد آمــوزگار

عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانم ها و آقایان. این دو بیتی را که در 
مطلع قرائت کردم، در واقع حدیث نفس این حقیر است که باید در محضر اساتید و بزرگان و آموزگاران 
مصدع اوقات بشوم که خواهید بخشید. هشتادمین سال تولد کتابخانه ملی ایران را تبریك عرض 
می کنم. گفتنی ها را گفتند و من به واقع هر چه از تاریخ یا از تاریخ شفاهی بخواهم صحبت کنم، در 
محضر اساتید عزیز زیره به کرمان بردن است. فقط از بابت اینکه اطاعت امر کردم از آقای دکتر 
عزیزی عزیز که فرمودند چند دقیقه ای را مصدع بشوم و پاسخی به محبت های سرکار خانم نیك نفس 
و همکاران محترمشان که فرصت نیست از تك تك این عزیزان اسم ببرم، داده باشم. در این مدتی که 

در خدمت شان بودم، با صبر و حوصله و بردباری و محبت این بنده را تحمل کردند.
 من فقط چند نکته را راجع به تاریخ شفاهی گذرا می گذرم و دو تا مطلب را که یکی تجربه این 
بنده است و یکی هم در واقع یك یادبودی و یك یادی از یك مدیری که امروز در بین ما نیست 
و مشکلی که آن زمان مطرح شده بود و هنوز هم تداوم دارد. نکته ای را که می خواستم عرض 
کنم، این 1000 مصاحبه ای که این عزیزان زحمت کشیدند و انجام دادند، خودشان هم گنجینه ای 
هستند. اگر بشود واقعًا یك روزی پای صحبت خود این عزیزان بنشینیم، اینهایی که با صبر و 
حوصله نکات تاریك مسائل را از درون مصاحبه شونده ها بیرون می کشند و با صبر و حوصله آن ها 
را جمع آوری می کنند. من حتی با بعضی از این عزیزان صحبت کردم، عرض کردم یك بار شما در 
مقام مصاحبه شونده بنشینید، چون یك دنیا تجربه دارند. امیدوارم حاال این پیشنهاد بنده با توجه 
به فرصت کمی که هست مورد ِتوجه قرار بگیرد، چون خود آن تاریِخ تاریخ شفاهی یك گنجینه ای 
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را قطعًا گردآوری خواهد کرد. 
راجع به تاریخ عرض کنم. این روزها معمواًل این گونه شده که ظاهراً مخالف خوانی و انتقاد کردن 
ارزش شده است. من می خواهم دفاع بکنم از آنچه که دارد انجام می شود. تردیدی نیست که تاریخ 
باید بگوییم حاکمان  را حاکمان می نویسند و اگر یك مقداری بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، 
تاریخ را تفسیر می کنند، اما اینکه این سعه صدر و این آمادگی پذیرش باشد که قرائت های دیگری 
را هم از تاریخ، حتی از فرودستان بشنوند، این به یقین رخداد مبارکی است که باید ارج نهاد و این 
کاری است که به طور رسمی دارد انجام می شود و باید به ارزش آن ارج بگذاریم و باید سپاس و 

تشکر خودمان را به آن عرضه بکنیم به این عزیزانی که زحمت می کشند. 
و اما راجع به تاریخ. من برای اینکه وارد بحث اصلی بشوم، گفته اند آنکه از گذشتگان عبرت 
نگیرد، الجرم عبرت آیندگان شود. شهید بزرگوار استاد مطهری در کتاب »انسان و ایمان« یکی 
از منابع تفکر در اسالم را تاریخ ذکر می کند. ایشان سه گانه ای را ذکر می کند و یکی از آن منابع 
تفکر تاریخ است. پس او خود ارزش تاریخ را به درستی روشن می کند و تاریخ شفاهی که در واقع 
در این رابطه موضوع بحث امروز است. اما من دو نکته ای را که عرض کردم، چون زمان کوتاه 
است و به هر حال نمی خواهم چندان مصدع بشوم، تجربه بنده است. این تجربه را به نتیجه رسیدم 
و به واقع آزمودم که در جایگاه کسی که نسبت به مافوق خود چه در مادون- مادونی که عرض 
می کنم منظور مادون اداری است- و چه در همسطح خودمان، تعأمل بهتر از تقابل است به یقین.

 آنجایی که ما تعامل می کنیم، چه از واحدهای کوچك جامعه یعنی خانواده است شروع کنیم، 
چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی بپذیریم که این واقعیت وجود دارد که ما همه با 
همدیگر تفاوت داریم، ما همه با همدیگر اختالف در ظاهر و در عقیده داریم. پس این اختالفات 
باعث نشود که ما مسائل و خوبی ها را نبینیم. من در درون خانواده عرض می کنم. اختالف  نظرها 
موجب نشود که ما خوبی های همدیگر را فراموش بکنیم. در سیاست داخلی و در همکاری با افراد 
هم همین است. من به نتیجه رسیدم و شهادت می دهم آنجایی که توانستیم حتی با کسانی که 
به ظاهر مخالف ما بودند، مخالف سیاسی، مخالف عقیدتی، در کنار هم روی یك نکته و آن منافع 
ملی و آن مصالح کشور و آنچه را که به آن عقیده داریم، اگر بخواهیم با هم یکی بشویم، می توانیم 
80 درصد راه را طی کنیم. البته من بارها در جریان مصاحبه عرض کردم، منظورم این نیست که 
ما هیچ مشکلی نداشتیم و هیچ تنشی نداشتیم و همه چیز سر جای قضیه بود، اما نه آنجایی که 
توانستیم با هم کار کنیم، توانستیم اختالفات را هضم کنیم، آنجا توانستیم موفق بشویم. این عرض 
من نیست، کالم خداست. می بینیم که خداوند منان در رابطه با خوبی ها 10 برابر حسنه می دهد 
و در برابر بدی ها هم طراز آن در برابر با گناهان. من همین جور که مطالعه می کردم، آیه 34 سوره 
فصلت می گوید: »قطعًا گناه و صواب و عمل نیك و عمل بد یکی نیست.« اما اگر ما بتوانیم عمل 
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بد مخالفین خود را- من لفظ دشمن را به کار نمی برم- با عمل نیك پاسخ بدهیم، قطعًا می توانیم 
آن را به راه بیاوریم. این نکته ای است که بنده ذکر آن را اینجا الزم می دانستم.

نکته دیگر، من در یك مقطع مدیریتی، بخشی از آیه 8 سوره مائده را سرلوحه کارم روی تخته 
سفیدی- به قول امروزی ها وایت برد- نوشته بودم: »و الیجرمنکم شنان قوم علی اال تعدلوا اعدلوا 
هو اقرب للتقوی«. به قسمت »اعدلوا هو اقرب للتقوی« تأکید داریم که ما عدالت را رعایت کنیم. 
مخالفت باعث نشود که ما خوبی ها را نبینیم. به یقین در قالب تفاوت ها می شود آن خوبی ها و آن 
همراهی ها و آن همدلی ها را بیرون کشید و بر اساس آن حرکت کرد. فرق نمی کند ما از کدام 
منظر به این قضیه نگاه کنیم؛ مدافع هستیم، موافق هستیم، منتقد و یا حتی مخالف. لحظه ای اگر 
بیاندیشیم ببینیم که می توانیم با کسانی که با ما اختالف هم دارند در یك موضوعی، همراهی 

بکنیم، همدلی بکنیم و یك مصلحتی را به منصه ظهور بگذاریم. 
 و اما نکته دیگر که این نکته در واقع مشکل امروز ماست. این قضیه بر می گردد به 28 سال 
پیش. من دقیقاً تاریخش را به خاطر دارم 1368/6/14 و آن فردی را که از او یاد می کنیم، مرحوم 
دکتر نوربخش است. خدا رحمتش کند. تازه دولت اول مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از مجلس 
رای اعتماد گرفته بود. بنا بود که من هم از وزارت دارایی به محل اصلی خودم، چون من کارمند 
رسمی بانك ملت هستم و االن هم بازنشسته آنجا، حاال صرف ِنظر از سوابق مربوط به تدریس و 
تحقیق و ... که هست، در مقاطعی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و مقاطعی هم در صدا و سیما 
در یکی از استان ها افتخار خدمت را داشتم. ایشان به یك نکته ای اشاره کرد. قبل از اینکه این نکته 
را عرض کنم، در طول زندگی ما، حاال حتی اگر 60 سال، 70 سال، 100 سال هم بشود، این در 
مقایسه با تاریخ، چندان مقطع طوالنی نمی تواند در نظر گرفته بشود، ولی ما در همین مقطع کوچك 
زندگی چه چیزهایی را دیدیم. یك انقالب عظیم، یك فروپاشی ابرقدرت، یك جنگ طوالنی، و ... که 
اگر هر کدام از آن ها را بخواهیم به رشته تحریر در آوریم و همین طور هم که االن ادامه دارد، خیلی 
مسائل دیگری هم کنارش هست. حاال من در جایگاه برشمردن اینها نیستم با توجه به محدودیت 
زمان، ولی آن زمان آقای دکتر نوربخش یك نکته  ای را اشاره کرد که من امروز به یاد دارم. ایشان 
می گفتند که خب انقالب به پیروزی رسید، چون من با ایشان به هر حال از نظر کاری از زمانی که 
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت شهید رجایی بودند تا بعد که در مقاطعی وزیر و 
رئیس کل بانك مرکزی و حاال در مقطعی هم معاونت اقتصادی مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بودند و زمانی هم نماینده مجلس، سیر طوالنی را حاال در مقاطعی در خدمت ایشان هم داشتیم. ایشان 
گفتند انقالب پیروز شده، از نظر سیاسی ما کاماًل تثبیت شدیم، از نظر دفاع مقدس و جنگ، آن رعب 
و اقتدار را با آبرومندی پشت سر گذاشتیم. دو ذخیره انقالب، منظور اشاره ایشان به آیت اهلل خامنه ای 
و آیت اهلل رفسنجانی، یکی در مقام رهبری و یکی در مقام ریاست جمهوری سکان کشور را به دست 
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دارند. در آنجایی که ما متأسفانه توفیقی نداشتیم، بخش اقتصاد بود و امروز هم حرف ما همین است. 
من عرضم تمام، فقط اشاره بکنم که حیف است، دولتی که امروز بر سر کار است، دولتی است که 
راجع به اقتصاد، به تعبیر فرنگی ها مانیفست یا برنامه دارد. دو تا کتاب خیلی مهم دارد که توسط آقای 
روحانی و همکاران شان تدوین شده؛ یکی در رابطه با مسئله هسته ای و امنیت ملی است و یکی هم 
در رابطه با اقتصاد. خب حاال همکاری کنیم که دوباره چند سال دیگر نیاییم بگوییم مشکل اساسی ما 
اقتصاد است، چون کاروان توسعه و کاروان علم لحظه ای درنگ نخواهد کرد و راه خودش را خواهد 

رفت. یا دیگران از زبان حافظ به ما نگویند:
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش    کی روی، ره ز که پرسی، چه کسی، چون باشی

                                                 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

متن سخنرانی: آقای دکتر اقبال قاسمی پويا

سالم علیکم.
 به نام خداوند جان و خرد. می  دانم که خسته هستید و آخرین سخنران هم که همیشه بدشانسی 
دارد. اسم کوچك من اقبال است، این است که همیشه بدشانسی می آورم و آخر می افتم. این است 
که نه حوصله خیلی زیاد است و نه اینکه مطلب خیلی نو و قابل ِتوجه، چون همه می گویند دیگر. 
همچنان که استاد گفتند، آخری چیز دیگری نمی گوید، ولی من سعی می کنم از آن فازها بیایم 
بیرون و مختصری از احساس و تجربه زیستن بگویم که شاید آن با سخنانی که بزرگواران ایراد 

فرمودند، یك کمی متفاوت باشد.
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اواًل این که من خودم حدود 53 سال است که در آموزش و پرورش فعالیت دارم و یکی از 
راویان مسائل آموزش و پرورش در دوره شاه بودم. من خودم سپاه دانش بودم. راجع به برنامه 
سپاه دانش و آموزش و پرورش تا دوره سپاه دانش صحبت کردم. امیدوارم که یك روزی این 
مسائل مطرح بشود و مورد  ِاستفاده قرار بگیرد. دومین موضوع در اهمیت قضیه، من فقط احساسم 
را می خواهم بگویم. روزی که آقای جواهردهی مصاحبه گر عزیز، بنده را تلفنی دعوت کردند اینجا 
با هم صحبت بکنیم، رک و راست من خیلی بدبین بودم. گفتم  اینجا بنشینیم  بیایم  و خواستم 
مگر می شود آدم بیاید یك جایی بنشیند، در یك دستگاه رسمی و حرف هایی را بزند و آن حرف ها 
ضبط بشود و بعداً منتشر بشود؟! یعنی آن ذهن وحشت زده من و آن ذهن خودسانسوری به من 
این بدبینی را داد که نه بابا اینجا هم ممکن است خیلی سؤاالت رسمی و قالبی و ... بپرسند. من 
به ایشان عرض کردم که آقای جواهردهی مرا ببخشید چون آدم رک گویی هستم. هم به دلیل 
شخصیتم و هم به دلیل فرهنگ آذربایجانی که در آن بزرگ شدم، رک و راست می  خواهم حرف 

دلم را بزنم. شما می پذیرید؟ گفت بله ما هیچ کاری با شما نداریم. 
ما آمدیم و قرار بود دو سه جلسه ای با هم صحبت بکنیم که کشید به هفت جلسه و سخن 
همچنان ناگفته و تمام نشده باقی ماند، ولی حرف     ها آنجا زده شد. از این نظر من خیلی خوشحالم 
و تبریك می گویم به دوستان عزیزی سازمان اسناد و کتابخانه ملی که دارند این مصاحبه ها را 
ضبط می کنند. من خود شاهد عینی بودم که آنچه را که خودم دلم می خواست گفتم. حاال دیگر 
این چقدر پخش بشود یا نشود و کجا مورد استفاده قرار بگیرد، این یك نکته مثبت قضیه هست 
برای من. این یك. دوم اینکه من پژوهشگر تاریخ و معلم آموزش و پرورش هستم. دوستان و 
بزرگواران اینجا همه فرهیخته هستند و من آن ها را از چهره ها و آثار می شناسم. همه ما می دانیم 
که سند یعنی چی. سند یعنی همه چیز یك محقق تاریخ. تا سند نباشد که تاریخ وجود ندارد. پس 
بنابراین، اگر محققی بنام است، به نظر من در درجه اول به اسناد خوبی دسترسی دارد. باز یك 

خاطره، چون من تجربه زیستی را می گویم. 
 من داشتم در مورد مدارس جدید در دوره قاجار تحقیق می کردم. این تز پایان نامه دکترای 
من است. بحث من این بود که چطور شد که مدارس قدیمه و مکتب خانه ها برگشت شد مدرسه؟ 
داستان این قضیه را در ایران می خواستم تحلیل کنم. رفتم و رفتم، ایاالت و والیات را بگردم، 10 
سالی طول کشید. حدود 350، 400 منبع هم پیدا کردم. مانده بودم والیت فارس را بنویسم. هر 
چه کردم استان فارس را پیدا نکردم. آخر، باز رفتم کتابخانه ملی که آن موقع مرکز شهر بود، گفتند 
که بله این هست اینجا، اما دادنش به بیرون غدغن است. از آن مسئول پرسیدم: استاد چرا؟ گفت: 
این قدر از سند فتوکپی گرفتم، دارد از بین می رود. گفتم شما زحمت بکشید آن را بدهید به من. 
کار من این است. من دارم یك مسئله ای به این نام می نویسم. من سند را زنده می کنم. باالخره 
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آن را داد و من خوشبختانه توانستم بر مبنای آن استان فارس را هم بنویسم که االن اینجا هست.
اگر اسناد در دسترس باشد، شاید بگویم 50 درصد مشکل محقق حل است. حاال مانده بقیه، 
ساختار دادن و تحلیل و ... خب این یك قضیه که اهمیت سند به نظر من نقش اساسی را بازی 
می کند. بعد از آن، موضوع ابهام زدایی ها است. متأسفانه به دلیل نبودن سند، بسیاری از تحلیل ها 
یا قالبی است یا پر از ابهام است یا باالخره استنباط های شخصی دست محقق است و قس علی 
هذا که بزرگانی که پژوهش می کنند، خودشان بهتر از من می دانند، اما وقتی این سند در اختیار 
باشد، خیلی از قضایا روشن می شود. من دو تا مثال عرض می کنم و دیگر عرضم را تالش می کنم 

زود پایان بدهم. 
این  داشت،  وجود  که  انقالبی  آن شرایط  به دالیل  جوانان،  به ویژه  انقالب  اوایل  در  ببینید، 
تفکر ساری و جاری بود و من هم که معلم هستم شاهد قضایا بودم که این حکم صادر شده بود 
که در زمان شاه به مسائل دینی و تعلیمات دینی و قرآن توجه نمی شد. خب این یك حکم. حاال 
تاریخ شناس چه بگوید؟ من که خودم متولد 1324 هستم و در همان مدرسه رژیم هم بزرگ شدم، 
یك شاهد خودم بودم. خب ما تعلیمات دینی که داشتیم هیچی، هر روز صبح بدون استثنا قاری 
قرآن می آمد زیر زنگ می ایستاد و قرآن را می خواند و می رفتیم سر کالس. من در اردبیل مدرسه 
امیر معزی تحصیل می کردم. کالس چهارم مرحوم آقای جالیی، استاد ما، بزرگوار مدیر ما، همه 
ما را جمع می کرد و می برد مسجدی بود به نام »داچیالر« و آنجا به جماعت نماز برقرار می شد. 
خب من حاال این را در مصاحبه ام گفتم. این دیگر مانده به عهده تحلیل گر تاریخ و آن پژوهشگری 

که هست. 
یا یك تفکر قالبی دیگر، بیشتر گفته شده و دیده می شود در استدالالت و بحث ها، چه در 
محافل خانوادگی دوستانه و چه در محافل مجازی که فرض بفرمائید که شاه خیلی می خواست به 
آموزش و پرورش توجه بکند، ولی مثاًل دور و برش نمی گذاشتند و ... من تاریخ شفاهی هاروارد را 
که 14 جلد است، ورق زدم. آنجا با چهار استاد بزرگوار، دکتر مجتهدی، دکتر محمد مشایخی، دکتر 
جعفر محجوب، و خانم هما ناطق که همه آن ها استاد من بودند، با مطالبشان آشنا شدم. آن ها 
خاطراتشان را آنجا گفتند و بسیار هم خواندنی است. جالب است، آقای دکتر محمد مشایخی که 
استاد من در دانشگاه تربیت معلم بودند، خودشان هم شاگرد اول دانشسرا بودند و رئیس آنجا، گفت 
در کنفرانس رامسر بحث حقوق معلمان مطرح شد. شاه صحبت کرد و گفت چرا معلمان ناراضی 
هستند؟ آن ها که هفته ای 20 ساعت بیشتر تدریس نمی کنند و بقیه آن را هم شغل آزاد دارند. 
دیگر چه مشکلی دارند؟ من بلند شدم و به زبان مثاًل آن روزگار گفتم اعلیحضرتا این جوری نیست. 
اواًل آن هایی که می آیند دانشگاه تربیت معلم، از نظر معدل و خانواده پائین تر از آنهایی هستند که 

دانشگاه تهران و فنی و غیره و ذالك می روند و دوم اینکه به این وضع نیست. 
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خب االن محقق تاریخ آموزش و پرورش این یك سندی است که بوده و خودش صحبت 
کرده و ایشان هم آن سخن را گفته. حاال ممکن است سخن های دیگری هم گفته باشد. بنابراین، 
پازل را، حاال شاید بغل  می خواهم عرض کنم که سند بسیار مهم است. استاد اشاره کردند آن 
دست این استدالل های من یا روایت های من، پازل های دیگری هم باشد که نشان بدهد که نه 
گرایش ما، استنباط ما به گونه ای دیگر باید باشد. خیلی ممنون. من اینجا عرضم را پایان می دهم. 
من وظیفه خودم می دانم از این سازمان که واقعًا زحمت فراوانی می کشند و این اسناد را جمع آوری 

می کنند و به نظر من خیلی مهم است، تشکر می کنم.
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