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کلیدواژه ها: 

تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ایران؛ ویژگی ها و رضورت ها

پیامنه صالحی 

چکیده:
اطالعات، گردآوری نوین روشهای از یکی عنوان به تاریخشفاهی
راهیپرفرازونشیبرابرایتثبیتجایگاهخودبهمنزلهیکابزار
پژوهشی، روش این است. کرده طی تاریخی مطالعات برای تحقیقی
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درصدداستتاضمنمعرفیطرحتاریخشفاهیسازماناسنادوکتابخانه
مراحل آن، اجرای ضرورت و خاص ویژگیهای بیان و ایران ملی
از حاصل یافتههای و کند تشریح و توصیف را اینطرح شکلگیری

طرحمذکوررامعرفینماید.

تاریخ شفاهی، مصاحبه، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پیشینه.

تاریخ شفاهی، سال سوم، شامره دوم، شامره پیاپی6، پائیز و زمستان 1396، صص 341-326



دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 6
327

مقدمه و طرح مسئله
مکاتب  و  تاریخی  مطالعات  در  نوین  گامی  عنوان  به  تاریخ شفاهی  طرح های  اجرای  بی تردید 
تاریخ نگاری محسوب می گردد. پژوهشگر در این عرصه قادر است خارج از چارچوب نوشتاری و 
تاریخ مکتوب، با آنان که در بطن حادثه ها بوده و شاهدان اصلی رخدادها به شمار می آیند، گفت وگو 
کند و از این طریق به اطالعاتی فراتر از نوشته های مکتوب دست یابد. به واقع آنچه سبب جذابیت 
در این حیطه است، لحن گفتارها و معانی گوناگون، همراه با ویژگی های شخصیتی راویان است 

که در متون نوشتاری مشاهده نمی شود. 
مصاحبه های  قالب  در  شخصیت ها  با  مصاحبه  روش  به  مستند  اطالعات  گردآوری   شیوه 
شخصیت محور یا موضوع محور موضوعات و عنوان های متعددی را شامل می گردد که از آن جمله 
ایران،  موسیقی  تاریخ شفاهی  ایران،  معاصر  ادبیات  تاریخ شفاهی  نظیر  مجموعه هایی  به  می توان 

تاریخ شفاهی نمایش در ایران، تاریخ شفاهی زنان و تاریخ شفاهی سینما اشاره کرد.
انجام  طریق  از  اجرایی  سازمان های  پیشینه  درزمینه  اطالعات  گردآوری  اهمیت   بررسی 
عالقه مندان  مورد ِتوجه  اخیر  سال های  در  که  است  مباحثی  از  یکی  تاریخ شفاهی،  مصاحبه های 
این حوزه قرار گرفته است. ثبت و ضبط اطالعات در زمینه نحوه شکل گیری سازمان ها و فراز و 
نشیب های آن در گذر زمان، به کسب اطالعات جامع و تکمیل منابع مکتوب در این حیطه، کمك 
شایان توجهی می کند و یاری رسان مدیران و دست اندرکاران مؤسسه ها در زمان کنونی خواهد بود.

و  پژوهشی  آموزشی،  مؤسسه ای  ایران2،  اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد   سازمان 
خدماتی است که اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. شکل گیری رسمی 

  ژ
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کتابخانه ملی1 به سال 1316 باز می گردد. سال 1362 مرکز خدمات کتابداری2 و در سال 1378 
سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی در کتابخانه ملی ادغام شدند و سرانجام در سال 1381 با 
تصویب شورای عالی اداری، کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی3 با هم ادغام شدند و سازمان فعلی 
شکل گرفت. هر یك از این سازمان ها پیش از ادغام، دارای هویت مستقل و وظایف مشخصی 

بودند که شرایط آن ها پس از برخورداری از هویت جدید دستخوش تغییراتی شد.
 از آنجایی که تا سال 1383 درمورد تاریخچه هریك از مؤسسه های مذکور اطالعات و منابع 
مدونی که دست مایه پژوهش های تاریخی و فرهنگی باشد به اندازه کافی وجود نداشت، لذا طرح 
تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این سال مورد ِتوجه گروه اطالع رسانی منابع 

دیداری- شنیداری )آرشیو شفاهی( قرار گرفت و به اجرا درآمد.

پرسش های پژوهش
براساس مطالب پیش گفته، پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از:

چرا شناخت پیشینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دارای اهمیت است؟- 
تاریخ شفاهی دارای چه نقشی در شناخت پیشینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است؟- 
در انتخاب مصاحبه شوندگان چه گروه هایی را باید مورد ِتوجه قرار داد؟- 
نمونه سؤاالت پیشنهادی چه مواردی را شامل می گردد؟- 
یافته های حاصل از طرح به چه شکل هایی قابل انتشار است؟- 

پیشینه پژوهش
سابقه توجه به تاریخچه سازمان ها و مؤسسه هایی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از ادغام 
آن ها شکل گرفته، تا زمان تدوین و اجرای طرح تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

)1383( به این شرح است:  
ایران  ملی  کتابخانه  تاریخچه  کتابی تحت عنوان  ایران،  ملی  کتابخانه  فعالیت های    پیرامون 
)جکتاجی، 1357( در سال 1357 منتشر شده است. همچنین مجموعه مقاله های پوری سلطانی 
در کتابی تحت عنوان فرصت حضور )سلطانی، 1383( در سال 1383 انتشار یافت؛ البته در همین 
سال نیز کتاب کتابخانه ملی ایران )کتاب کتابخانه ملی، 1383( چاپ و منتشر شد. عالوه بر این، 
مجموعه روسا و نام آوران کتابخانه ملی ایران )حبیبی آزاد، 1383( نیز در سال 1383 گردآوری و 

منتشر شد. 
 اقدامات و تاریخچه تأسیس مرکز خدمات کتابداری تا پیش از پیوستن به کتابخانه ملی ایران، 
)سلطانی، 1383( درج شده  کتابداری«  پژوهشی مرکز خدمات  مقاله ای تحت عنوان »نقش  در 
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است. همچنین مجموعه شرح وظایف و پست های سازمانی این مرکز1 نیز در سال 1352 تهیه شد. 
فعالیت های سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی تا قبل از سال 1378 و زمانی که زیر نظر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می کرد، در بروشوری تحت ِعنوان آشنایی با سازمان مدارک 
فرهنگی انقالب اسالمی ایران )آشنایی با سازمان ...، 1375( و نیز بروشوری با نام آشنایی با مرکز 

)آشنایی با مرکز ...، 1361( مدارک وزارت ارشاد اسالمی، منتشر شده است.
ایران،  ملی  اسناد  سازمان  تأسیس  قانون  در  ایران  ملی  اسناد  سازمان  تشکیالت  و   وظایف 
مصوب 1349/2/17 درج شده و نیز در کتابی تحت عنوان اهداف، وظایف و عملکرد سازمان امور 
تابعه شرح داده شده است.  )اهداف و وظایف، 1367( و مؤسسه های  استخدامی کشور  اداری و 
عالوه بر این مقاله ای با نام »آشنایی با سازمان اسناد ملی ایران« )آشنایی با ...، 1374( نیز در این 

زمینه انتشار یافته است.
ایران   الزم به ذکر است در زمینه تدوین پیشینه شکل گیری سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
از طریق انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی، به عنوان شیوه ای از پژوهش در تاریخ تا زمان ارائه و 
اجرای طرح، اقدامی صورت نگرفته بود. همین طور پیرامون روش های تدوین تاریخ سازمان مذکور 

از طریق مصاحبه، راهنما و دستنامه مستدلی موجود نبود. 

شکل گیری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران
همان طور که ذکر گردید، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حال حاضر، از ترکیب و پیوستن 
چهار سازمان و مرکز پدید آمده است. لذا الزم است جهت بررسی فعالیت های این سازمان و کشف 
زوایای مبهم پیشینه آن، وظایف آن مؤسسه ها قبل از ادغام مورد ِتوجه قرار گیرد. درواقع ثبت و 
اقدامات چهار مؤسسه  اجرایی، منوط به شناخت دقیق اهداف و  این دستگاه  تاریخ مدون  ضبط 
پیش گفته است. این بررسی همه جانبه موجب می گردد تا بتوان بین شرایط فعلی و وضعیت پیشین، 
به فرصت هایی جهت  را  داد و مسائل و مشکالت  انجام  فعالیت  بهبود فضای  مقایسه ای جهت 

نواندیشی و اصالح روش ها و فرآیندها تبدیل کرد.

کتابخانه ملی ايران
تاریخچه تشکیل مجموعه کتابخانه به آغاز دهه 1240 برمی گردد. در سال 1231 مدرسه دارالفنون 
در تهران کار خود را آغاز کرد و 12 سال بعد )1243( کتابخانه کوچکی در آن مدرسه تأسیس 
شد. این مجموعه کوچك هسته اولیه مجموعه کتابخانه  ملی ایران شد که هفتادوسه سال بعد در 
سوم شهریور 1316 رسمًا در تهران گشایش یافت. سال 1276 به منظور اشاعه فرهنگ و تأسیس 
مدارس جدید، انجمن معارف تشکیل شد و یك سال بعد کتابخانه ملی معارف شکل گرفت. سال 

1. مجموعه رشح وظایف، سازمان و پست های 

سازمانی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی 

و آموزشی وزارت علوم و آموزش عالی. مصوبه 

هیئت اسناد مورد ِ تائید سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور، مرداد 1352.
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1284 این کتابخانه به مدرسه دارالفنون منتقل و با کتابخانه آن مدرسه ادغام شد و در دوره وزارت 
از برگزاری کنگره و  معارف علی اصغر حکمت، به نام کتابخانه عمومی معارف خوانده شد. پس 
به مجموعه  بود،  اهدا شده  این کنگره  به  در سال 1313، کتاب هایی که  فردوسی  جشن هزاره 

کتابخانه عمومی معارف اضافه شد )انصاری، 1365، ص 17(.
 سال 1313 مهدی بیانی به ریاست این کتابخانه منصوب شد و تأسیس »کتابخانه ملی ایران« 
را به علی اصغر حکمت پیشنهاد کرد که مورد ِقبول قرار گرفت. پس از آن ساختمان کتابخانه ملی 
در میدان دمشق )نبش خیابان امام خمینی و سی تیر کنونی( ساخته شد و سال 1316 به مهدی 
بیانی تحویل داده شد. عالوه بر این کتاب های کتابخانه سلطنتی، کتابخانه خصوصی عزیزخان 
ندائی و کتابخانه بانك استقراضی روسیه نیز به مجموعه کتابخانه اضافه شد و کتابخانه ملی ایران 

رسمًا در سوم شهریور 1316 افتتاح شد )مرادی، 1385، ص 1392- 1398(.
 فعالیت های کتابخانه ملی ایران از زمان تأسیس تا دهه چهل و پنجاه- چه از نظر خدمات 
فنی و چه از نظر اصول علمی و جهانی کتابداری- از کتابخانه های ملی سایر کشورها بسیار عقب 
بود و از نظر تشکیالت و اساسنامه و نیروی انسانی نیز با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله 
داشت و بیشتر پاسخگوی نیازهای یك کتابخانه عمومی بود. سال 1358 طرح ادغام مرکز خدمات 
کتابداری با کتابخانه ملی ارائه شد و مورد ِتصویب قرار گرفت و سال 1362 عملی شد )انصاری، 
1387، ص 169(. پس از آن بخش های مختلف کتابخانه ملی در هفت نقطه در شهر تهران اداره 
می شد که در سال 1383 فاز اول ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران در تپه های عباس آباد افتتاح 
شد. البته پیش از آن در سال 1378 سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی و در سال 1381 
سازمان اسناد ملی ایران نیز با کتابخانه ملی ایران ادغام شده بودند. ازجمله وظایف و اهداف آن 
می توان این موارد را نام برد: گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطالعات آثار مکتوب ایرانیان 
در داخل و خارج از کشور، پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطالع رسانی، انجام مشاوره، 

نظارت، هدایت و ارائه خدمات فنی، برنامه ریزی و سازماندهی به کتابخانه های کشور.

مرکز خدمات کتابداری
تِبراک1،  اختصاری  نام  و  تهران«  کتاب  آماده سازی  »مرکز  قبلی  نام  با  کتابداری  خدمات  مرکز 
نخستین مرکز خدمات کتابداری در آسیا بود که مهر 1347 تأسیس شد. هدف از راه اندازی آن، 
فراهم آوردن خدمات مرکزی برای امور فنی کتابخانه ها، به ویژه فهرست نویسی و رده بندی کتاب، 
راهنمایی و مشاوره برای رفع نیازهای فنی کتابخانه ها؛ بر مبنای اصول نوین کتابداری در ایران 

بود )سلطانی، 1383، ص 25(.
 سال 1346 وزارت علوم و آموزش عالی به منظور کمك به مراکز تحقیقات علمی و آموزشی، 
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تأسیس یك مرکز اطالعاتی را در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد در این زمینه با جان هاروی، 
بود،  متخصص  اطالع رسانی  علوم  حوزه  در  که  تهران  دانشگاه  در  فولبرایت  بنیاد  مدعو  استاد 
با  از مشورت  ایران1« نوشت و پس  تبادل ِنظر شود. هاروی طرحی به نام »مرکز مدارک علمی 
پوری سلطانی )آن زمان دانشجوی نخستین دوره کارشناسی ارشد کتابداری بود( و تشکیل جلسات 
بسیار در وزارت علوم؛ سرانجام سال 1347 »مرکز اسناد و مدارک علمی ایران« )در حال حاضر 
در  و  تأسیس شدند  تهران«  کتاب  آماده سازی  و »مرکز  ایران(  علمی  مدارک  و  اطالعات  مرکز 
کنار یکدیگر کار خود را آغاز کردند. عباس مظاهر اولین مدیر مرکز آماده سازی کتاب تهران بود. 
نام »مرکز آماده سازی کتاب تهران« در سال 1348 به »مرکز خدمات کتابداری« تغییر داده شد 

)سلطانی؛ راستین، 1379، ص 380(.
 ازجمله بخش های این مرکز می توان به گزینش و سفارش کتاب، فهرست نویسی، رده بندی، 
ترویج کتابداری و کتابشناسی اشاره کرد. همچنین گروه علمی تحقیقات کتابداری تشکیل شد و 
برای نخستین بار کتابداران امکان عضویت در هیئت های علمی مراکز آموزش عالی و پژوهشی 
کنگره  رده بندی  گسترش  فرصت  و  گرفت  شکل  کتابشناسی  کانون  آوردند.  به دست  را  کشور 
زیربنایی  و  پایه ای  اقدامات  کتابداری،  پژوهش های  حوزه  در  همین طور  گردید.  فراهم  دیویی  و 
بسیاری شکل گرفت که از آن جمله می توان به نشانه مولف فارسی، تعیین قواعد فهرست نویسی 
موضوعی  سرعنوان های  سازمان ها،  و  اشخاص  اسامی  مستند  فهرست  فارسی،  کتاب های  برای 
)سلطانی، 1385، ص  کرد  اشاره  کتابخانه ای  خدمات  ماشینی کردن  و  ایران  فهرستگان  فارسی، 

.)1734 -1732
 مرکز خدمات کتابداری سال 1357 طرحی مبنی بر ادغام مرکز در کتابخانه ملی تهیه کرد 
که در سال 1358 به امضای زهرا شادمان - رئیس مرکز- و فریدون بدره ای  – رئیس کتابخانه 
ملی- رسید و به وزیر وقت علوم و آموزش عالی ارائه شد. البته ادغام به موقع انجام نشد و در سال 
1362 این مرکز با کتابخانه ملی ادغام شد و به حیات خود در قالب جدید ادامه داد و به تکمیل 

فعالیت های زیربنایی که پیش از آن آغاز کرده بود، پرداخت.

سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی
سازمان در سال 1361، با ادغام مرکز مدارک وزارت اطالعات و جهانگردی و مرکز اسناد فرهنگی 
آسیا وابسته به وزارت فرهنگ و هنر، با نام مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، موجودیت یافت و سال 1361 به »سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی« 
تغییر نام داد )آشنایی با ...، 1361، ص 2(. هدف و مأموریت آن عبارت بود از: گردآوری، سازماندهی 
و اشاعه اسناد، مدارک و انتشارات انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران، فراهم آوردن امکانات 

1. Iranian Documentation Center
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الزم برای پژوهش و مطالعه و بهره برداری از این مجموعه و شناساندن مبانی و اهداف انقالب 
اسالمی ایران.

 از مهم ترین اقدامات سازمان، می توان به تهیه آرشیوی از اسناد و مدارک گروه های سیاسی 
داخلی، تشکل های غیر قانونی و مدارک مربوط به رژیم پهلوی اشاره کرد. همچنین از سال 1361 
جانشین  که  کرد  ایران  مطبوعات  در  اسالمی  انقالب  مقاالت  فهرست  فصلنامه  انتشار  به  اقدام 
فهرست مقاالت فرهنگی مرکز اسناد فرهنگی آسیا شد )مرادی، 1372، ص 62(. مهم ترین طرحی 
که سازمان - در حیات 17 ساله خود- اجرا کرد، تدوین اصطالحنامه فرهنگی فارسی ) اصفا( بود 

که نخستین ویرایش آن در اواخر 1374 منتشر شد. 
ملی  کتابخانه  با وظایف  اقدامات سازمان  و  از وظایف  پاره ای  آنکه  به دلیل  در سال 1378   
و  منتقل  ملی  کتابخانه  به  آن  انسانی  نیروی  و  منابع  کلیه  بود،  موازی  ایران  اسالمی  جمهوری 

سازمان مدارک فرهنگی در کتابخانه ملی ادغام شد )مرادی، 1385، ص 1017(.

سازمان اسناد ملی ايران
سازمان اسناد ملی ایران یا آرشیو ملی ایران در سال 1349 به منظور جمع آوری و حفظ اسناد ملی 
در سازمانی واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عمومی به این اسناد، و 
وزارتخانه ها،  راکد  پرونده های  تمرکز  از طریق  استخدامی  و  اداری  در هزینه های  نیز صرفه جویی 
مؤسسه های دولتی و وابسته به دولت و امحای اوراق زاید، سازمانی به نام »سازمان اسناد ملی ایران« 

وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت )کیانی هفت لنگ، 1385، ص 991(.
 نخستین الیحه دولت برای اخذ مجوز قانونی امحای اوراق زاید در سال 1335 به مجلس سنا 
تقدیم شد، ولی به نتیجه نرسید. سال 1341 شورای عالی اداری کشور، موضوع حجم پرونده های 
زاید را در دستور کار خود قرار داد. سال 1345 الیحه تأسیس سازمان اسناد ملی ایران تهیه شد 
و پس از نهایی شدن، سال 1349 مجلس شورای ملی وقت، قانون تأسیس آن را تصویب کرد و 

برای اجرا به دولت ابالغ کرد.1
 ازجمله اهداف و وظایف سازمان مذکور، می توان این موارد را برشمرد: تشخیص اوراق زائد 
تنظیم و نگه داری  به  آئین نامه های مربوط  آنها؛ تصویب  امحاء و تصویب فهرست مشروح  قابل 
اسناد ملی و تصویب مقررات و ضوابط تنظیم و نگه داری پرونده ها. وزارتخانه ها و مؤسسه های 
دولتی و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پرونده های راکد را که احتیاجی به نگه داری آن ها 
در سازمان های مربوط نیست برای نگه داری موقت به سازمان اسناد ملی ایران بسپارند، مگر آنکه 
از تاریخ تهیه و تنظیم سند یا تاریخ آخرین برگ پرونده، مدت چهل سال گذشته باشد که در این 
صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملی منتقل شود. سازمان اسناد ملی در سال 1381 با 

ایران،  ملی  اسناد  تأسیس سازمان  قانون   .1

مصوب 1349/2/17.
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کتابخانه ملی ایران ادغام و عنوان »سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران« بر آن 
نهاده شد )قائم مقامی، 1350، ص 60(.

تاريخ شفاهی
آغاز می شود،  از وقایع گذشته  با پرسش  تاریخی است که  از پژوهش های  تاریخ شفاهی گونه ای 
تاریخ شفاهی که پژوهش  از وقایع که هنوز شاهدان و عامالن آن زنده اند. شواهد  اما آن دست 
تاریخ شفاهی با تفسیر آن پیش می رود، اقوال شاهدان و عامالن آن وقایع است. مورخان شفاهی 

با دو رویکرد اصلی به فواید تاریخ شفاهی توجه می کنند.
 یکی از این رویکردها یافتن اطالعات تاریخی جدید، به ویژه آن دسته از اطالعات است که 
تاریخ شفاهی پژوهشی است دربارۀ رویدادهای  این هدف،  با  مانده است.  تاریخ مغفول  اغلب در 
گذشته که اطالعات شاهدان رویداد را جمع آوری می کند و یافته های کسب شده را اسناد شفاهی 
می نامد. رویکرد دیگر، توجه به شناخت وجوه گوناگون وقایع است. در واقع محقق بر پایه پرسشی 
که مطرح می کند، شواهد جدیدی را پدید می آورد و از محدوده شواهد تاریخی موجود فراتر می  رود 
می سازد  امکان پذیر  را  حوادث  و  وقایع  جامع  و  چندجانبه  شناخت  امکان  اطالعات،  ضبط  با  و 

)هاشمی، 1396، ص 65- 67(.
بتوان  که  فرجه ای  است.  معاصر  تاریخ  در  دوباره ای  فرصت  تاریخ شفاهی  این،  بر   عالوه 
کوتاهی های تاریخ نگاری را جبران کرد. زمانه از دست رفته ای که تاریخ مکتوب با استفاده از اسناد 
و مدارک نتوانسته حقیقت آن را برای نسل های متوالی آینده بازگوید، اینك با بهره مندی از شیوه 
جذاب تاریخ شفاهی قابل ِاحیاء است. درواقع به تمام طبقات ساکت و خاموش جامعه فرصت داده 
می شود تا در شکل گیری و بیان سرگذشت تاریخی خود سهمی داشته باشند )کاظمی؛ خسروبیگی، 

1395، ص 17(.
 به  هرحال امروزه تاریخ شفاهی در دنیا مورد ِتوجه قرار گرفته و مقاله ها و کتاب های بسیاری در 
این زمینه به نگارش درآمده است. در ایران هم بعد از پیروزی انقالب اسالمی سازمان ها، مراکز و 
مؤسسه های متعددی به انجام مصاحبه های تاریخ شفاهی مبادرت ورزیدند و با انتشار آثار و برگزاری 
همایش ها و نشست های تخصصی، اهمیت آن را به جامعه پژوهشی یادآور شدند. همچنین اجرای 
فعالیت  های دستگاه های  و  پیشینه  زمینه  در  منابع مکتوب  تکمیل  تاریخ شفاهی جهت  طرح های 
اجرایی در دهه های مختلف، به یکی از دغدغه های متخصصان این حوزه از تاریخ نگاری تبدیل 
شده است. ازجمله این طرح ها، طرح تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
تاریخچه  زمینه  در  اطالعات  مستندسازی  و  گردآوری  هدف  با   1383 سال  از  که  است  ایران 
سازمان مذکور از بدو تأسیس تاکنون؛ تهیه شده و به اجرا درآمد. اطالعات حاصل از مصاحبه های 

تاریخ شفاهی مراحل مختلف شکل گیری، رشد و گسترش این سازمان را به تصویر می کشد.
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طرح تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران
همان طور که بیان گردید، طرح تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، یکی از طرح های 
موضوع محور در گروه اطالع رسانی منابع دیداری-شنیداری )آرشیو شفاهی( این سازمان است که 
در دهه هشتاد تهیه شد و اجرای آن آغاز گردید1. هدف از ارائه طرح مذکور گردآوری اطالعات 
درزمینه تاریخچه، وظایف، تشکیالت، دستاوردها و فعالیت های این سازمان در دوره های مختلف 
پیوستن  از  بعد  و  قبل  سازمان  این  مؤسسه شکل دهنده  چهار  وظایف  و  فعالیت ها  واقع  در  بود. 
یاری رسان  این طرح،  اجرای  از  نتایج حاصل  قرار گرفت.  مورد ِبررسی  دقیق  به طور  یکدیگر  به 
عالقه مندان حوزه های متنوع تاریخ اجتماعی و فرهنگی است و نیز به مسئوالن و دست اندرکاران 

فعلی سازمان جهت اتخاذ تصمیمات مناسب کمك می نماید.

برنامه ريزی و زمان بندی
پس از مشخص شدن هدف و مسئله اساسی طرح، الزم بود تا برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد و 

مکتوب گردد. در این مرحله به نکات و موارد زیر توجه شد: 
• تعیین حدود و ابعاد کار، به این صورت که پیش بینی اجرای طرح برای چه تعداد مصاحبه بود؛	
• روش ضبط مصاحبه ها به شکل صوتی یا تصویری یا هر دو؛	
• مشخص شدن زمان شروع و پایان اجرای طرح؛ 	
• درج محل انجام مصاحبه ها: استودیوی تاریخ شفاهی یا منزل یا محل کار مصاحبه شونده؛	
• تعیین بودجه مورد ِنیاز جهت اجرای طرح، اعم از هزینه های ضبط، پیاده سازی، تایپ و امثال 	

آن؛
• درج نام کارشناسان همکار در اجرای طرح اعم از مصاحبه گر، تدوین گر، صفحه آرا و مانند آن؛	
• تعیین تکلیف جهت اجرای طرح به صورت برون سپاری یا با استفاده از امکانات داخلی سازمان؛	
• ذکر موارد مربوط به نحوه بهره گیری از منابع تولیدشده یا هدف غایی از انجام مصاحبه های 	

تاریخ شفاهی؛ 
• یا 	 حضوری  اطالع رسانی  آرشیوسازی،  صورت  به  اطالعات،  خروجی  درزمینه  پیشنهاد  ارائه 

آنالین، انتشار در قالب کتاب یا مقاله و تبدیل به محصول صوتی و تصویری2.

پژوهش و جمع آوری اطالعات
با توجه به مطالب پیش گفته، به دلیل اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از به هم پیوستن 
کتابخانه ملی ایران، مرکز خدمات کتابداری، سازمان اسناد ملی ایران و سازمان مدارک فرهنگی 
پژوهشی  ابتدا  در  بود  الزم  لذا  است؛  کرده  پیدا  جدیدی  هویت  و  گرفته  اسالمی شکل  انقالب 

1. ارائه کنندگان طرح تاریخ شفاهی سازمان 

ایران: شفیقه سادات  ملی  کتابخانه  و  اسناد 

و  محمدلو  رویا  صفری،  سهیال  نیک نفس، 

پیامنه صالحی. 

2. از مطالب ارائه شده در دوره های آموزشی 

دستگاه های  کارشناسان  به  تاریخ شفاهی 

اجرایی، توسط شفیقه سادات نیک نفس.
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و سازمان ها صورت  مراکز  این  فعالیت های  و شناخت  پیشینه  بررسی  درزمینه  و عمیق  گسترده 
گیرد. درواقع بخش قابل ِتوجهی از اقدامات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در وضعیت کنونی، 

به عملکرد هریك از این سازمان ها در دهه های گذشته و پیش از ادغام بازمی گردد.
 در مرحله پژوهش و گردآوری اطالعات هنگام تدوین طرح و قبل از انجام مصاحبه ها، نکات 

زیر مد ِنظر قرار گرفت: 
شناسایی و جمع آوری منابع مکتوب منتشرشده در زمینه تاریخچه فعالیت سازمان ها و مراکز - 

شکل دهنده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ 
ساماندهی سوابق، گزارش ها و دستورالعمل ها؛ - 
مشخص کردن برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مؤسسه ها در دهه های مختلف فعالیت؛ - 
عملکرد -  زمینه  در  مطبوعات  در  منتشرشده  مصاحبه های  و  خاطرات  کتاب های  مطالعه 

سازمان های مرتبط؛
تهیه لیست رؤسای هر مرکز و ذکر اقدامات مهم در زمان تصدی مسئولیت؛ - 
دسته بندی موضوعی مباحث مرتبط با طرح، از روزنامه ها و نشریات از بدو تأسیس سازمان ها - 

تا زمان شروع اجرای طرح.

انتخاب مصاحبه شوندگان
بعد از مشخص شدن حدود و ابعاد کار، بودجه، پرسنل و انجام تحقیقات گسترده پیرامون موضوع 
طرح، زمان انتخاب مصاحبه شوندگان رسید. طرح تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
در سطوح رؤسا، معاونین، مشاوران، اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان انجام پذیرفت؛ البته 

مصاحبه شوندگان پیشنهادی با سنین باال، در اولویت انجام مصاحبه قرار گرفتند. 
اتخاذ  به  مربوط  اطالعات  ضبط  و  ثبت  دلیل  به  باال،  سطوح  مدیران  و  رؤسا  با   گفت وگو 
تصمیمات کالن مدیریتی و اجرای برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت که منجر به تغییرات اساسی 
و  سازمان  فعالیت  مختلف  دهه های  مقایسه  همین طور  گرفت.  انجام  شد؛  بسیاری  ساختاری  و 
کامیابی و ناکامی در حصول به اجرای برنامه ها و کسب نتایج حاصل از آن؛ از طریق مصاحبه با 

این شخصیت ها امکان پذیر بود.
 مصاحبه با کارشناسان رده های پایین به جهت ثبت دیدگاه آن ها هنگام اتخاذ تصمیمات جدید 
توسط رؤسا و تعیین نارسایی ها و مشکالت حاصل از آن؛ صورت پذیرفت. درواقع به تحت پوشش 
قرار دادن کلیه گروه ها در اجرای طرح های تاریخ شفاهی که هدف غایی این روش است؛ توجه شد. 
افراد در سطوح پایین، در انجام کارها مشارکت داشتند و موارد مثبت و منفی را در جریان گردش 

کار، به طور ملموس احساس می کردند.
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محورهای اصلی مصاحبه
به  پایه آن  بر  ایران  اسناد و کتابخانه ملی  شناسایی مهم ترین محورهایی که طرح سازمان 
اجرا درآمد، به طرح سؤاالت اصلی مصاحبه کمك شایانی کرد. ازجمله سؤاالت اصلی طرح مذکور 

می توان این موارد را برشمرد: 
تاریخچه شکل گیری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مراکز مرتبط با آن؛ - 
تشکیالت سازمان اسناد/ کتابخانه/ مرکز خدمات و تغییرات آن در طول زمان؛- 
سازماندهی ساختار سازمان اسناد ملی ایران؛- 
مدیریت و ساماندهی منابع در کتابخانه/ اسناد/ مرکز خدمات/ سازمان مدارک فرهنگی؛- 
نحوه ارائه خدمات حضوری و غیر حضوری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ - 
مهم ترین چالش های پیش روی سازمان در هویت جدید؛- 
نحوه ادغام و به هم پیوستن کتابخانه/ اسناد/ مرکز خدمات/ سازمان مدارک فرهنگی؛ - 
موانع و مشکالت پس از ادغام سازمان اسناد با کتابخانه ملی ایران.- 

نمونه سؤاالت بیشتر
پس از تدوین محورهای اصلی و اساسی در گفت وگو با مصاحبه شوندگان طرح پیش گفته، سؤاالت 
جزئی تری جهت تکمیل اطالعات حاصل از مصاحبه، در راستای موضوع طرح تهیه شد. نمونه ای 

از این سؤاالت به شرح زیر است: 
ارتقای عملکرد کتابخانه ملی پس از پیوستن به مرکز خدمات کتابداری؛- 
نخستین تشکیالت کتابخانه ملی/ سازمان اسناد ملی/ مرکز خدمات کتابداری؛- 
نام آوران و چهره های تاثیرگذار در سازمان؛- 
بررسی دهه های فعالیت کتابخانه ملی/ اسناد ملی/ مرکز خدمات کتابداری/ سازمان مدارک - 

فرهنگی؛
نظرات کارشناسی و تخصصی درزمینه ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛- 
عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال های اخیر؛- 
فرصت ها و امکانات پیش روی سازمان؛- 
ویژگی های آخرین تشکیالت سازمان؛- 
ارتباط و تعامل سازمان با سایر مراکز پژوهشی؛ - 
مقایسه فعالیت های تخصصی سازمان اسناد/ کتابخانه ملی/ مرکز خدمات کتابداری، قبل و - 

بعد از ادغام؟.
عالوه بر این الزم بود برای هر شخص مصاحبه شونده با توجه به زندگینامه و فعالیت های 
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تخصصی خارج از موضوع طرح، پرسش های دیگری تهیه می شد؛ البته پرسیدن سؤاالت مرتبط با 
طرح در اولویت قرار گرفت.

 
آمار اطالعات طرح

اجرای مرحله اول طرح تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از دهه هشتاد آغاز شد 
و سال 1394 به پایان رسید. البته گردآوری اطالعات در این حوزه، همچنان در دستور کار گروه 
تاریخ شفاهی قرار دارد و در صورت لزوم، مصاحبه هایی در این زمینه انجام خواهد شد. اطالعات 

حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی مرتبط با طرح مذکور، به شرح جدول زیر است: 

مدت )ساعت(جلسهشخصیت

71114رؤسا

41723معاونین

32433مشاوران

3108اعضای هیئت علمی

246مدیران

111824کارشناسان

3084108جمع

يافته های حاصل از طرح
مهم ترین موضوعات گردآوری و مستندسازی شده از مصاحبه های تاریخ شفاهی در طرح پیش گفته، 

به شرح ذیل است: 
پیشینه شکل گیری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران. 1

چگونگی تأسیس و توسعه مرکز خدمات کتابداری )سلطانی، 1394، ص 8(؛. 1,1
فعالیت سازمان اسناد ملی ایران در سال های اولیه تأسیس؛. 1,2
جایگاه اسناد ملی/ کتابخانه ملی در تشکیالت دولت )پرهام، 1394، ص 10(؛. 1,3
پیشینه توجه به اطالع رسانی در کتابخانه.. 1,4
وضعیت سازمان زمان ادغام در مقاطع مختلف. 2

نظرات کارشناسی درخصوص ادغام این سازمان  ها و مراکز با یکدیگر؛. 2,1
وضعیت کتابخانه پس از ادغام با مرکز خدمات کتابداری )فانی، 1395، ص 8(؛. 2,2
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تغییرات بعد از ادغام کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی ایران.. 2,3
بررسی فعالیت های تخصصی سازمان. 3

واسپاری منابع و گردآوری آثار؛. 3,1
سازماندهی بایگانی های سازمان ها و مؤسسه های دولتی؛. 3,2
اطالع رسانی و پاسخگویی به مراجعان؛. 3,3
روند آماده سازی و تدوین آثار مرجع نظیر دایره المعارف کتابداری و مانند آن )حّری، 1395، . 3,4

ص 6(؛
رشد و ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی. 4

عضویت کتابداران به عنوان هیئت ِعلمی؛. 4,1
توجه به پژوهش های ایران شناسی و اسالم شناسی؛. 4,2
نقش کتابخانه ملی در پیشرفت رشته کتابداری و اطالع رسانی در ایران؛ . 4,3
کیفیت انتشارات در حوزه های کتابداری، اطالع رسانی، آرشیو و نسخ خطی؛. 4,4
نیازمندی های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهت دستیابی به استانداردهای جهانی.. 4,5

عملکرد سازمان در دهه های فعالیت. 5
ارتباط سازمان با سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی؛. 5,1
نقش سازمان درزمینه سیاستگذاری های خاص نسبت به کتابخانه ها و مراکز آرشیوی؛. 5,2
وضعیت پردازش و ساماندهی اطالعات؛. 5,3
اجرای برنامه های بلندمدت در نیل به اهداف سازمانی.. 5,4

آثار منتشرشده حاصل از طرح
اطالع رسانی مصاحبه ها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به شکل حضوری و غیرحضوری 
صورت می گیرد. تاالر تاریخ شفاهی در این سازمان پاسخگوی پژوهشگران است. عالوه بر این، 
 http: //www.nlai.ir  اطالعات کتابشناسی مصاحبه ها از طریق درگاه این سازمان به آدرس
قابل ِمشاهده است. بنابراین مصاحبه های انجام شده در راستای طرح پیش گفته، پس از پیاده سازی 

و تایپ، فهرست نویسی شده و اطالع رسانی می شود.
ایران،  اسناد و کتابخانه ملی  از سیاست های سازمان  اخیر یکی  این، در سال های  بر   عالوه 
چاپ و انتشار منابع تاریخ شفاهی بوده است. در این راستا، مقاالت و کتاب های متعددی بر اساس 
اطالعات حاصل از طرح مذکور منتشر شده است که از آن جمله می توان مقاله »گفت وگو با رؤسای 
سازمان« و کتاب های سرو سربلند: خاطرات پوری سلطانی، شمع خرد: خاطرات کامران فانی، ُدّر 
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دانش: مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حّری و از متن تا نقش: مصاحبه با دکتر سیروس پرهام 
را نام برد. البته آماده سازی مصاحبه ها به صورت موضوعی و متشکل از چند مصاحبه شونده نیز 
در دستور کار گروه تاریخ شفاهی قرار دارد و در آینده همه منابع شفاهی گردآوری شده پیرامون 

شکل گیری و فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ و منتشر می گردد. 

نتیجه گیری
تاریخ شفاهی در دهه های اخیر، با توجه به قابلیت های گسترده ای که دارد، توانسته درزمینه های 
متعدد، یاری  رسان پژوهشگران و عالقه مندان تاریخ معاصر باشد. در این میان، تهیه و مستندسازی 
تاریخچه و عملکرد دستگاه های اجرایی، به یکی از کاربردی ترین روش ها در این زمینه تبدیل شده 
بنابراین شناخت رویکردهای عملی گردآوری اطالعات پیرامون سازمان ها و مؤسسه ها از  است. 
طریق انجام مصاحبه تاریخ شفاهی، موجب دستیابی به تاریخچه ای مؤثق و مستدل از فعالیت ها و 

وظایف دستگاه های اجرایی می شود که منابع مکتوب از دستیابی به این اطالعات ناتوان هستند.
 عالوه بر این، همواره مسئوالن و دست اندرکاران مؤسسه ها و سازمان ها، به مطالعه عمیق 
نیازمندند تا بتوانند براساس دانسته ها  تجربیات رؤسا، مدیران و کارشناسان در سال های گذشته 
برنامه های مناسبی را جهت نیل به اهداف سازمانی طرح ریزی و اجرا نمایند. این یافته ها موجب 
ارتقای سطح عملکرد سازمان ها می شود و از اتالف وقت، انرژی و به کارگیری نیروهای سازمان 
انجام مصاحبه،  تاریخ شفاهی و  ابزار  از  در مسیرهای پیشین جلوگیری می نماید. پس بهره گیری 
به عنوان راهکار عملی جهت ثبت و تدوین دانسته ها و تجربیات شخصیت ها در سطوح مختلف 
سازمانی، با اقبال بسیاری روبرو شده است. توجه به این شیوه تاریخ نگاری موجِب تصویرکشیدن 
بدین طریق  و  می شد  زمان  طول  در  آن ها  بلندمدت  و  کوتاه مدت  برنامه های  و  رؤسا  عملکرد 

یاری رسان پژوهشگران حوزه تاریخ اجتماعی خواهد بود.

منابع: 
آشنایی با سازمان اسناد ملی ایران )1374(. فصلنامه گنجینه اسناد، دوره 5، شماره 1.- 
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ماه کلیات، سال12، شماره 133؛ 
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تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، روابط عمومی.
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آرشیو ملی ایران. به کوشش غالمرضا عزیزی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
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اسناد و کتابخانه ملی  تهران: سازمان  کتابداری و اطالع رسانی )ج 2، ص 1732- 1734(. 
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سلطانی، پوری )1383(. نقش پژوهشی مرکز خدمات کتابداری. در فرصت حضور: مجموعه - 
مقاله های کتابداری، ج 1. تهران: انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران، با همکاری سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران.
تهران: -  اطالع  رسانی.  و  کتابداری  دانشنامه   .)1379( فروردین  راستین،  و  پوری،  سلطانی، 

فرهنگ معاصر.
پیمانه -  تحقیق  و  تدوین  فانی، مصاحبه،  کامران  ِخرد: خاطرات  َشمع   .)1395( کامران  فانی، 

صالحی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
قائم مقامی، جهانگیر )1350(. مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی. تهران: انجمن آثار ملی.- 
کاظمی، محسن؛ خسروبیگی، هوشنگ )1395(. تاریخ شفاهی. دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال - 

دوم، شماره اول، 1395 )بهار و تابستان(.
کتاب کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران )1383(. زیر نظر مهدی تقوی. تهران: تماشاگران، - 

مؤسسه فرهنگی هنری عصر توسعه دانش.
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