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حوزه  در  فخرزاده  سعید  حجت االسالم  پرسش گری  و  تالش  دهه  سه  نکو داشت  مراسم 
کوشش  و  همت  به   1396 15بهمن  یکشنبه  روز  در  سعید«  »سعی  عنوان  تحِت  تاریخ شفاهی 
خبرگزاری تسنیم در تاالر همایش کوثر با حضور شخصیت های فرهنگی، نویسندگان و پژوهشگران 

حوزه تاریخ انقالب و دفاع  مقدس برگزار شد.

  ژ

محسن کاظمی1

1.دانشجوی دکرتای تاریخ  

گزارشی از مراسم »سعی سعید«
نکوداشت 33 سال وقایع نگاری حجت االسالم سعید فخر زاده

 (پیش کسوت و پژوهشگر تاریخ شفاهی ایران)
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منصوری  جواد  دکتر  تسنیم(،  خبرگزاری  فرهنگی  )دبیر  آقایان حسین جودوی  مراسم  این  در 
)محقق، نویسنده (، محمد رجبی معمار )رئیس خانه هنرمندان (، سرلشکر ناصر آراسته )جانشین گروه 
مشاورین نظامی فرماندهی کل  قوا و رئیس هیئت معاف جنگ (،  محسن مومنی )ریاست حوزه هنری (، 
دکتر عباس ملکی  )استاد دانشگاه و دیپلمات بلند پایه، و عضو پیوسته رابرت ویلهلم مرکز مطالعات 
بین المللی مؤسسه تکنولوژی ماساچوست )MIT((، دکتر محسن شاهرضایی )استاد دانشگاه، نویسنده 
جنگ  و مدیرکل دفتر تحکیم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان(، احمد دهقان )نویسنده صاحب نام ادبیات 
داستانی(، علیرضا کمری )نویسنده، پژوهشگر و مدیر واحد پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ 
و ادب پایداری(، به ایراد سخنرانی پیرامون شخصیت و عملکرد حجت  االسالم سعید فخرزاده پرداختند. 

اهمیت تاریخ شفاهی انقالب اسالمی و دفاع  مقدس، تأکید به مسئله راستی  و درستی در نقل 
خاطرات، تالش های صورت گرفته در این حوزه، تاثیر و جایگاه تاریخ شفاهی، ویژگی های فخرزاده 
از روش  استفاده  به  اهتمام  تاریخ شفاهی،  توسعه  برای  راه، تالش  این  در  تداوم  و  ایستادگی  در 
علمی، تالش برای تربیت نیروی انسانی، تالش برای برقرای ارتباط و همکاری با مراکز فعال 
تاریخ شفاهی، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و ویژگی ها اخالقی ایشان، از جمله موضوعاتی 

بودند که سخنرانان به آن ها پرداختند. 
همچنین به همین مناسبت )نکوداشت( جمعی از صاحب نظران و محققین حوزه تاریخ شفاهی 
و خاطره نگاری،  خاطرات، نظرات و دیدگاه های خود را از سال ها همراهی با حجت االسالم فخرزاده 
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در قالب دلنوشته و یادداشت در پایگاه اطالع رسانی انجمن تاریخ شفاهی ایران و خبرگزاری تسنیم 
ارائه کردند.

دکتر عبدالعلی زاده، دکتر حناچی، حجت االسالم خاموشی، حجت االسالم حقانی، حجت االسالم 
همدانی، دکتراحمد توکلی، محمد حسین زارع، امیرسید حسام هاشمی، سردار ناظری، دکتر دیباج، 
دکتر غالمرضا عزیزی، عطریان فر، فائزه توکلی، عباس سلیمی نمین، مسعود رضایی، نصرت اهلل 
محمودزاده، گلعلی بابایی، محسن کاظمی، سعید عالمیان، رحیم نیکبخت، مرتضی میردار ، مرتضی 
رسولی پور  و دکتر علی ططری را می توان از خیل حاضران در این نشست گرم و صمیمی برشمرد. 
و  تقدیر  نشانه  به  فخرزاده،  سعید  با  همکار  مؤسسات  و  نهادها  سازمان ها،  مراسم  پایان  در 

نکوداشت 33 سال سعی و پرسش گری ایشان، هدایا و الواحی تقدیم نمودند. از جمله:
انجمن تاریخ شفاهی ایران، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ایران،  
انجمن روزنامه نگاران دفاع مقدس، انجمن پاسداران اهل ِقلم، بنیاد ملی نخبگان، مؤسسه پژوهشی 
فرهنگی انقالب اسالمی )دفتر نشر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای(، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، حوزه هنری، هیئت معاف جنگ سپهد صیاد شیرازی،  مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی 
مؤسسه  فرهنگی،  مطالعات  و  علوم انسانی  پژوشگاه  پژوهشی  معاونت  ایران،  عبرت  موزه  صدر، 
شهید حسن باقری، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، مؤسسه انتشاراتی سوره مهر، 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ستاد دهه فجر و شورای هماهنگی تبلیغات، خانه هنرمندان، 
خبرگزاری تسنیم، سازمان فرهنگی رسانه ای اوج، مرکز فرهنگی سازمان بسیج و معاونت سینمایی 

حوزه هنری.




