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در اجرای دستور هیئت ِ محترم دولت به شماره 52105/56420 به تاریخ 1395/5/12 با این 
مضمون »دستگاه های اجرایی نسبت به تدوین تاریخ شفاهی دستگاه متبوع خود بر اساس اصول 
ابالغی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند«. )جناب آقای محسن 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اسناد  پژوهشکده  هیئت دولت(  محترم  دبیر  حاجی میرزایی، 

تصمیم به برگزاری دوره های آموزشی تاریخ شفاهی برای نمایندگان دستگاه های اجرائی گرفت. 
براساس این دستور که به نظر می رسد منتهی به ترویج فعالیت تاریخ شفاهی در دستگاه دولت 
افزایش تعداد  به دلیل  البته  اجرا شد.  نمایندگان سازمان ها طراحی و  برای  شد، یك دوره آموزش 
داوطلبان، دوره های بعدی نیز برگزار و در حال حاضر دوره ششم در حال برگزاری است. همچنین 
دوره مشابهی در مدیریت و مرکز اسناد اصفهان برگزار شده و در آینده ای نزدیك در قزوین نیز 

اجرا خواهد شد.
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با عنایت پروردگار 150 نفر از نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی اعم از نهاد ریاست جمهوری 
وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت دفاع، 
وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور  
اقتصادی و دارائی، وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه تهران، سازمان انرژی اتمی، سازمان میراث 
آموزش فنی و حرفه ای و  احمر، سازمان  فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هالل 
پژوهشکده نیروی زمینی ارتش، بنیاد حفظ آثار دفاع  مقدس، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بنادر و دریانوردی و 

برخی سازمان های دیگر در این دوره ها شرکت کرده اند.
به دنبال برگزاری دوره های آموزش تاریخ شفاهی برای دستگاه های اجرائی، نخستین همایش 
تاریخ شفاهی دستگاه های اجرائی در تاریخ 96/7/24 در این سازمان برگزار شد. این همایش دارای 

4 بخش بود.
در بخش نخست یا افتتاحیه، پس از اجرای مراسم سرود و قرائت قرآن، نگارنده این سطور 

گزارشی از روند اجرای همایش ارائه کرد. 

سپس سرکار خانم دکتر بروجردی ریاست محترم سازمان سخنرانی کردند. خانم دکتر بروجردی 
در آغاز سخنان خود ضمن سپاسگزاری و تکریم اصحاب معرفت و فرهنگ از زحمات کسانی که در 

ثبت هویت این سرزمین و تولید اسنادی که آیندگان از آن بهره خواهند برد، قدردانی کرد.
میراثی  ما  به  تاریخی  وقایع  ثبت  زمینه  در  اظهار داشت که تالش های دست اندرکاران  وی 
می دهد که بتوانیم به پشتوانه آن ها بگوییم امت ما سرشار از فهم و درایت و معرفت است؛ میراثی 
که ما نیز باید آن را برای آیندگان به ودیعه بگذاریم. این امر مسئولیتی سنگین است و تالش همه 
دستگاه های اجرایی و افراد که در نهادهای تصمیم گیر در ساختار نظام اسالمی با دستورالعمل و 

اقداماتی انجام می دهند، شایان تجلیل و تشکر است.
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خانم دکتر بروجردی با اشاره به قرآن کریم که مهم ترین باور فرد مسلمان در آن نهفته است، 
آن را سرشار از نشانه ها و مفاهیمی دانست که به خوبی نشانگر بار مسئولیت ما برای به میراث 
و  اطرافیان  به  و  گرفته  پند  تعقل  اهل  آن  به موجب  که  است  آیندگان  برای  دانسته ها  گذاشتن 
آیندگان انتقال دهند. ایشان داستان انبیا را نمونه ای برای تدبر و تعقل و آموزندگی خواند که وجه 
عبرت و پندآموزی برای حال و آیندگان است و افزود: روایت های متعدد واقعه کربال را به عنوان 

نمونه می توان مثال زد که نیاز انسان را به درک از حقیقت و فکر و باور صحیح نشان می دهد. 

در  که  مسئوالنی  گفت:  ادامه  در  ملی  کتابخانه  سازمان  رئیس  و  ریاست جمهور  مشاور 
دستگاه های اجرایی رویکردها و گفته ها را به ترسیم درآورده و به یادداشت تبدیل می کنند به عنوان 
پشتوانه ملت برای آیندگان آن را به ودیعه می گذارند. وی افزود: در بیان تاریخ واقعیت ها و حقایق 
نهفته است. وقایع گفته می شوند و حقایق پنهان می مانند. با توجه به اینکه امروزه مراکز بسیار و 
افراد زیادی مشغول تاریخ نگاری هستند، امر بیان حقیقت در تاریخ واقعی اهمیت بسیاری دارد؛ چرا 
که تاریخ نگار می تواند با رویکرد خود تاریخ را به گونه ای دیگر غیر از آنچه حقیقت دارد نمایش دهد.
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امکان  که  است  این  تاریخ شفاهی  حوزه  در  به خصوص  تاریخ نگاران  سخت  کار  افزود:  او 
مسئول  اجرایی  دستگاه های  که  است  رو  این  از  و  دارد  وجود  حافظه ها  سپ رده شدن  به فراموشی 

هستند به طور مرتب و مکرر تاریخ دستگاه های ذیربط خود را بنویسند.
بروجردی در پایان ضمن تشکر از حضور دکتر حاجی میرزایی دبیر محترم هیئت دولت در این 
همایش خواستار ادامه توفیق و نتیجه بخشی هشتمین کارگاه تاریخ شفاهی شده و ابراز امیدواری 
کرد تا حاصل اقدامات و تالش های گذشته را به بحث و مقایسه گذاشته تا بتوان بهترین روش ها 
را از آن استخراج کرد. چراکه با ارزیابی نظریات مختلف بهترین ها از آن متولد می شود و طی آن 

اندیشه نوینی متولد می شود که می تواند راه گشا باشد.
دکتر حاجی میرزایی دبیر محترم هیئت دولت در ادامه این همایش گفت: یکی از دغدغه هایی 

که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده این است که فرآیند پیشرفت چگونه اتفاق می افتد.
او در ادامه گفت: با پی بردن به این موضوع می توانیم تفاوت به  موفقیت رسیدن همه جوامع را 
بررسی کنیم و از طرفی هم نیز برای رسیدن به موفقیت باید این موضوعات را بدانیم و بشناسیم.
گفت:  است  گوناگون  لحظه ای  تحوالت  شاهد  دنیا  اینکه  بیان  با  ادامه  در  حاجی میرزایی 
پیشرفت  جامعه  کند،  پیدا  افزایش  چقدر  هر  جامعه  یادگیری  ظرفیت  هستند  معتقد  اندیشمندان 

بیشتری خواهد داشت.
دبیر هیئت  دولت با بیان اینکه یادگیری برای جامعه مانند نفس کشیدن است اضافه کرد: اگر 
افزود:  او  با کاستی روبه رو می شود.  از یادگیری غافل باشد،  مانند نفس کشیدن، جامعه لحظه ای 
تاریخ شفاهی گام مثبتی برای یادگیری جامعه است و این موضوع مقدمه ای برای مدیریت ِ دانش در 

جامعه خواهد بود. همه ما باید بیاموزیم که چگونه باید از ظرفیت ها استفاده کنیم.
حاجی میرزایی در ادامه با بیان اینکه منابع طبیعی و نیروی انسانی ظرفیت های جامعه محسوب 
می شوند افزود: شاخصه یادگیری امکان استفاده بهتر از هردو ظرفیت را فراهم می کند. وی افزود: 
ناتوان  انسان  می آید.  به دست  انسان ها  تجربیات  حاصل  از  دانش  ناب ترین  معتقدند  اندیشمندان 
کسی است که از افراد یاد نمی گیرد و انسان ناتوان تر کسی است که از خودش هم یاد نمی گیرد. 

هیچ کس نمی تواند مانند خود انسان، خود را مورد ِارزیابی قرار دهد. 
حاجی میرزایی در ادامه با بیان اینکه استخراج نهفته در تجربیات، مدیریت دانش تلقی می شود 
افزود: ما نیازمند این دانش هستیم تا تجربیات گذشتگان را فراموش نکنیم و اشتباهات آن ها را 

تکرار نکنیم.
پس از آیشان، آقای دکتر علی اصغر سعیدی، دبیر کمیته علمی، به ایراد سخنرانی پرداختند. 

در بخش دوم که اختصاص به ارائه مقاالت داشت، 5 عنوان مقاله به ترتیب زیر ارائه شد: 
دانشگاه فنی و حرفه ای از منظر تاریخ شفاهی، شهناز جبل عاملی.- 
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تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر ایران، نوراهلل نصرتی.- 
تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، ویژگی ها و ضرورت ها، - 

پیمانه صالحی.
کاربرد تاریخ شفاهی برای دستگاه های دولتی، نمونه موردی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های - 

دولتی، حسن محرابی.
افزایش -  بر  تأکید  با  انسانی،  منابع  مدیریت  الگوی  به  در دستیابی  تاریخ شفاهی  ظرفیت های 

سطح بهره وری و رضا بیطرفان.

شفاهی  تاریخ  چالش های  و  مشکالت  کارگاه  ناهار،  صرف  و  نماز  فریضه  انجام  از  پس 
دستگاه های اجرائی و راهکارهای آن، با حضور دکتر علی اصغر سعیدی، آقای مرتضی رسولی پور 
و خانم شفیقه سادات نیك نفس و جمعی از عالقمندان در سالن دکتر پرهام برگزار گردید. در این 
نشست که حضار حضور فعالی در آن داشتند، مشکالت این کار طرح و راهکارهایی ارائه شد و بنا 

شد که جمع بندی مسائل طرح شده به استحضار دبیر محترم هیئت  دولت رسانده شود. 

در کارگاه دوم که از ساعت 15:30 الی 17 برگزار شد، مهارت های مصاحبه تاریخ شفاهی با 
حضور اساتید آقایان محسن کاظمی، دکتر ابوالفضل حسن آبادی و غالمرضا عزیزی مورد ِبحث قرار 
گرفت و سخنرانان تجربیات و مطالعات علمی خود در این زمینه را مطرح کردند و به پرسش های 

حضار پاسخ دادند. 
این کارگاه در ساعت 17:30 به پایان رسید. 


