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کلیدواژه ها: 

رسگذشت نامه ها، رسگذشت نامه های کشوری، کارنامک ها.

کارنامک ها، گنجینه ای در کتابخانه ملی
دکرت محبوبه شمشیرگرها

 

چکیده:
چیزی  اشخاص،  زندگی  رویدادهای  ثبت  به   معنای  زندگی نگاری 
غیررسمِی  و  غیرآکادمیک  اغلب  رویکرِد  و  نیست  تاریخ نگاری  جز 
معمول در زندگی نگاری، آن را به حوزه تاریخ شفاهی نزدیک می کند. 
کارنامه نگاری یکی از فروع زندگی نامه نویسی است. کارنامه در کنار 
این  از  دیرین  باسابقة  زیرمجموعه ای  زندگی نامه،  دیگر  گونه های 
زندگی نامه های  رسالت  در حالی که  می آید.  به شمار  زندگی نوشت  نوع 
اصیل و نمونه، ترسیم تاریخچه زندگی فرد است، در کارنامه تنها به 
اجتماعی و سیاسی  ابعاد  رویدادهای برجستة زندگی، آن هم غالبًا در 
پرداخته می شود. توجه به نقاط مهم و اثرگذار زندگی انسان به ویژه 
عنصر  و  فردی  به   خاطرات  کم توجهی  بیرون،  دنیای  با  ارتباط  در 
روایت، دوری از زبان و پرداخت هنری و انسجام و پیوستگی و نیز 
از ویژگی های  ادبیات،  برابِر  در  تاریخ  به گسترۀ  آن  تعلق حداکثری 
بارز این گونة نوشتاری در مقابل زندگی نامه است. می توان کارنامه های 
کوتاه را که در آن ها به ارائه فهرستی از برجسته ترین اقدامات سوژه 

در زندگِی عمومًا اجتماعی و سیاسی اکتفا می شود، »کارنامک« نامید.
نوشتار پیِش رو بر آن است تا به معرفی گنجینه ای از کارنامک های 

متعلق به برخی از اثرگذارترین رجال معاصر ایران بپردازد. 

دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال چهارم، شامره اول، شامره پیاپی7، بهار و تابستان 1397، ص 97-86
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مقدمه:
»زندگی نامه های  عنوان  تحِت  آن ها  از  گاه  و  نگه داری  ایران  ملی  کتابخانه  در  که  مجموعه ای 
)غالبًا تک برگی(  مدرِک حداکثر چند برگی   3300 یاد می شود، حاوی حدوداً  نیز  ملی«  کتابخانه 
است. این مدارک، به لحاِظ نقش و اهمیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری سوژه ها و 
نیز از آن رو که بسیاری از آن ها به دست خوِد سوژه تکمیل و به قلم او نگاشته شده اند، میراثی با ارزش 
از دهه های چهل تا شصت ایران به شمار آمده و می تواند به تاریخ نگاران و زندگی نامه نویسان در 

فهم نقاط تاریِک تاریخ معاصر این کشور، یاری رساند.
اصطالح تاریخ شفاهی گاه بر روش و گاه بر گونه ای از تاریخ نگاری، ناظر دانسته می شود، اما 
نکته مهمی که در آن اختالفِ نظر وجود ندارد آنکه، بنیاِد تاریخ شفاهی بر گردآوری و ثبت اطالعات 
تاریخ نگارِی حرفه ای و آکادمیک استوار  به صورت غیررسمی و کمتر حرفه ای، در سوِی مخالِف 
است. در این رویکرِد مدرن و دموکراتیک، کرده ها و شنیده ها و دیده های همه افراد، حتی متعلق 
به طبقات فرودین اجتماع، محل اعتناست و از همین جاست که به طور معمول، تاریخ شفاهی در 
بستر خاطرات انسانی، به منزلة بخشی از زندگی یا همه آن، شکل می گیرد. در نگاهی فراگیرتر، 
اگر تاریخ نگاری را طبق یکی از مقبول ترین و متداول ترین تعاریف، »وصف و ثبت وجوه گوناگون 
حیات و احوال انسان در عرصه سیاست و اجتماع« )رزم آرا، 1367، ص 302( بدانیم، باید پذیرفت 

که اساسًا تاریخ نگاری، چیزی جز زندگی نگاری نیست. 
و  فارسی  در فرهنگ های اصطالحات  است.  کارنامه نگاری  زندگی نامه نویسی،  فروع  از  یکی 
برخی نوشته های محققان تاریخ و ادب فارسی، در بیان معنای زندگی نامه، در کنار اصطالحاتی 
نظیر بیوگرافی، سرگذشت نامه و حسبِ حال، گاه عنوان »کارنامه« در معنای مترادف آن به کار رفته 

کارنـامک ها، گنجینه ای در کتابخانه ملی

1. دکرتای زبان و ادبیات فارسی، استادیار گروه 

اسالم شناسی،  و  ایران شناسی  پژوهش های 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛

mah.shamshirgarha@gmail.com.

دکرت محبوبه شمشیرگرها1
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است )رستگار فسایی، 1380، ص 281(. حال آنکه به نظر می  رسد تفاوت زندگی نامه های اصیل و 
نمونه با این گونة نوشتاری، چنان است که مترادف خواندن آن ها، از دقت زیادی برخوردار نباشد، 
بلکه درست تر آن است که کارنامه ها نیز در کنار نوشتارهایی از قبیل نسب نامه ها، شجره نامه ها، 
طبقات و سیره ها، نوع قابِل تشخیصی از زندگی نامه و در قلمروی گسترۀ وسیع این گونة ُپرتعداد از 

زندگی نوشت ها قلمداد شود. 
از زندگی نوشت ها در ترسیم تاریخ زندگی اشخاص و  با وجود اهمیت این نوع  گفتنی است 
تبیین برخی نقاط مبهم تاریخ جامعه، نگارنده نوشتاری مستقل یا درخور توجه درباره آن نیافت. 
از این رو صالح بر آن قرار یافت تا پیش از آغاز کالِم اصلی این مقاله که ارائه معرفی کوتاهی 
درباره مجموعه ای از کارنامک های موجود در کتابخانه ملی است، به اختصار درباره »کارنامه« و 

»کارنامه نگاری« سخن گفته آید.

کارنامه ، قدیم ترین گونه زندگی نامه
کارنامه ها در ساختار و محتوایی متداول و تقریبًا همسان و با انگیزه هایی مشخص، به عنوان نوع 
مستقلی از زندگی نامه ها - هرچند نه با این عنوان-  با مرزهایی سیال و نه چندان قطعی، از دیرباز 
به نگارش درآمده و از این جهت در شمار گونه های ُپرسابقه زندگی نگاری به  شمار می آید. با نگاهی 
کارنامه نگاری  از  را  این جریان  آغاز  معنای کلی، می  توان  در  زندگی نامه ها  تاریخ شکل گیری  به 
دانست. توجه به زندگی نامه نویس های اولیه، چه در غرب در بین رومیان و یونانیان نظیر پلوتارک 
)نویسنده یونانی که سرگذشت بزرگان یونان و روم را گرد آورد( و حتی پیش از او نظیر آریس توسن 
تارانتی )از مریدان ارسطو( و تاسیتوس )مورخ رومی که اثر خود را درباره زندگی امپراطوران روم 
شکل داد( و چه در تمدن ایران، به ویژه داریوش هخامنشی که کتیبه بیستون را از خود به یادگار 
گذاشت، این سخن را تائید می  کند.1 لذا در آثار آنان، اغلب به بخشی از زندگی فرمانروایان و بزرگان 
سیاست و دین که با اقدامات و رفتارهای بیرونی آن ها مرتبط است، پرداخته شده است. از این نظر 
می  توان کارنامه ها را قدیم ترین گونه زندگی نامه نگاری به شمار آورده و کارنامه نویسی را سرآغاز 

جریان زندگی نگاری دانست. 

کارنامه و زندگی نامه
شاید بتوان کارنامه را خالصه و عصارۀ زندگی نامه دانست. از آنجایی که اغلب در آثار زندگی نامه ای 
به افراد اثرگذار و بزرگان در زمینه های خاص توجه می شود، برخی برآنند که پرداختن به »تأثیرات«، 
»آثار و خدمات علمی« و »ارزیابی مجدد و اصالح«، سه رکن اساسی کار زندگی نامه نویس است. 2 
ابتدایی،  محور  دو  به ویژه  مسائل  این  به  اصیل،  و  نمونه  کارنامه  یک  در  که  است  درحالی  این 

1.  شاید بتوان از مقدمه پنجاه صفحه ای 

فرهنگ زندگی نامه ها به منزله مفصل ترین 

و کامل ترین منبع درخصوص تاریخچه و 

یاد  فارسی  زبان  به  زندگی نامه ها  انواع 

فرهنگ  رک:  موضوع  این  درباره  کرد. 

عباس  مؤلفان   .)1369( زندگی نامه ها 

جاللی ... ]و دیگران[؛ به رسپرستی حسن 

تهران:   انوشه. ویراستار سیروس مهدوی. 

احمد  ارشف،  ؛  رجا  فرهنگی  نرش  مرکز 

ایران.  در  نگاری  خاطره  سابقه   .)1388(

بخارا، 12 )74(: 339- 363 و برای اطالع از 

تاریخچه زندگی نگاری در غرب رک: 

Encyclopedia of life writing: 
autobiographical and 
biographical forms    (2001). 
Editor Margaretta Jolly. 
London: Chicago, Fitzory 
Dearbornpp. 

و برای اطالع از تاریخچه زندگی نگاری در 

جهان عرب رک: حسن، محمد عبدالغنی 

امیره  ترجمه  زندگی نامه ها،   .)1362(

ضمیری. تهران: امیرکبیر.

این  درباره  بیشرت  اطالع  برای    .2

 .)1369( نرصالله  امامی،  رک:  موضوع 

زندگی نامه نویسی، شیوه و تاریخچه. نرش 

دانش، 11 )58(:50-44 .
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توجه شده و اساسًا نگارش کارنامه، بدون این دو محور و تا حدودی محور سوم، خارج از غرض 
کارنامه نگاری است.

بر  اما مروری  این مجال نمی گنجد،  توجه به شاخصه های کارنامه در مقابل زندگی نامه، در 
اصلی ترین نقاط ممیز آن ها در این بخش از نوشتار، مفید می نماید. مهم ترین تفاوت زندگی نامه در 
معنای اصیل آن با کارنامه، در نسبت این گونة نوشتاری با ترسیم زندگی آدمی   با تمام جریانات و 
فراجریانات مادی و معنوی و رخدادهای درونی و بیرونی آن تعریف می  شود، درحالی که زندگی نامه، 
متنی طوالنی و گسترش یافته از تمام دوران حیات یک شخص است و ماجرای یک زندگی را 
در همه ابعاد به تصویر می  کشد، کارنامه تنها به رویدادهای برجسته زندگی، آن هم غالبًا در ابعاد 
اجتماعی و سیاسی ناظر است. در اشکال متعارف زندگی نامه نویسی معمواًل اطالعاتی درباره محیط 
رشد، تحصیالت، موفقیت ها، شکست ها، ازدواج و آثار فرد به دست می آید و به تناسب موضوع و 
شخصیت فرد، گاه نویسنده زندگی نامه به زمینه های دیگر نیز می  پردازد، اما کارنامه نویس چنین 
رسالتی بر خود نمی  بیند. دلیل امر این است که در کارنامه نگاری، اساسًا بنا بر بازسازی زندگی فرد 
نیست، بلکه هدف از آن، گلچین کردن و نشان دادن نقاط مهم و اثرگذار زندگی فرد، به  ویژه در 

ارتباط با دنیای بیرونی اوست. 
شاخصه دیگر کارنامه ها در مقایسه با سایر انواع زندگی نوشت ها از جمله زندگی نامه های اصیل، 
به منزلة  خاطره  نمونه،  زندگی نامه های  نوشتن  در  آنکه  حال  است،  خاطره  از  آن ها  بی بهره بودن 
یکی از منابع دسِت اول به کار می  آید. هم چنین کارنامه از عنصر روایت که از اساسی ترین عناصر 
زندگی نوشت ها و از آن جمله، زندگی نامه های متداول است، بهره چندانی ندارد. دیگر آنکه انسجام 
و پیوستگی اجزا و بخش های زندگی نامه اصیل و نمونه در کارنامه به چشم نمی  خورد؛ چراکه اساسًا 
موضوع اصلی در این نوع نوشته ها، زندگی نیست، بلکه بخش هایی از آن با برجستگی های خاص 
مهم ترین  از  فهرستی  کارنامه،  است،  زندگی  تاریخچه  زندگی نامه  اگر  فی الجمله،  است.  همراه 

اقدامات سوژه است که گاه با شرح برخی از آن ها همراه می  شود. 
زندگی نامه نویس به دنبال آن است تا از مواد اولیه، حقیقت شخصیت، روحیات، افکار و احساسات 
و انگیزه های عملکردی، سوژه خویش را کشف و منتقل کند و از این طریق، خود و خواننده را از 
چگونگی به چرایی برساند؛ درحالی که در کارنامه، کارنامه نویس و خواننده اساسًا به دنبال کشف 
روحیات سوژه و دست یابی به زوایای شخصیتی و رفتارهای او نیستند. از این جهت نقش کارنامه ها 

در شکل گیری معرفت انسانی چندان قابلِ توجه نخواهد بود.
گاه  باشد.  مدارک  بر  مبتنی  زندگی نوشت، می  تواند  انواع  از  مانند هریک  نیز  کارنامه  آفرینش 
کارنامه نویس، مدارک و اسناد، نامه ها و گفته های شهود عینی را به کار خود افزوده و حتی ممکن است 

درخصوص صحت مدارک کارنامة افرادی که زمان زیادی از زندگی آن ها گذشته است، حکم کند.
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کارنامه، تاریخ و ادبیات 
چنان که اشاره شد در این متون شرح احوال و افعال سوژه، در عرصه های متنوع زندگی اعم از 
و  شئونات  حیث  از  آن ها  غالبًا  بلکه  نیست،  مورد ِتوجه  چندان  اجتماعی  و  خانوادگی  و  شخصی 
مشاغل بارز اجتماعی و سیاسِی صاحب کارنامه نوشته یا خوانده می  شوند. از این جهت بهتر است 
این نوشته ها را زیرمجموعه ای از متون تاریخی به شمار آورد. ازاین رو شاید زندگی نامه ها بیش از 
انواع  میان  در  تلقی   شوند.  تاریخی  متون  زیرمجموعه های  به عنوان  زندگی نوشت ها،  انواع  سایر 
زندگی نامه ها نیز می  توان کارنامه ها را به حوزه تاریخ نزدیک تر دانست. به تعبیر دیگر از میان انواع 

زندگی نامه ها،  مسائل کارنامه نویس ها به مسائل مورخان نزدیک تر است.
توضیح آنکه در فراگیرترین و قدیمی  ترین تعاریف از زندگی نامه که در غرب ارائه شده است، 
از نوع اصیل و نمونه آن، به عنوان تاریخ زندگی یک شخص و شاخه ای از ادبیات غیرداستانی یاد 
می  شود. چنین عباراتی از تعلق زندگی نامه یا بیوگرافی به تاریخ و ادبیات، به طور هم زمان حکایت 
دارد. این گونه نوشتاری در غرب و گاه در ایران با همه تنوع آن، به عنوان ژانری ادبی شناخته شده 
و منتقدان در غرب آن را به منزلة یکی از انواع ادبی مورِدبررسی قرار داده و می  دهند. از آنجا که 
در این نوع نوشته به وقایع و جنبه های تسلسل تاریخی و نیز توجیهات استداللی توجه شده، بخش 
اقبال بیشتری  از  ایران  از تاریخ نگاری نیز به شمار آمده است که این تلقی تاکنون در  گستره ای 
برخوردار بوده است.1 فی الجمله امروزه در دنیا معمواًل بیوگرافی به عنوان شاخه ای از تاریخ و ادبیات، 

مورد ِمالحظه قرار می  گیرد و تقریبًا همه منتقدان معاصر بر آن اتفاق نظر دارند.
در نوعی از آن ها که تحتِ عنوان کارنامه از آن نام برده شد، اواًل اقبال کارنامه نگاران برای 
ثبت رویدادهای زندگی اشخاص صاحب نام و رجال مشهور از طرفی، ثانیًا بی رغبتی یا کم رغبتی 
در این نوع نوشته ها به موضوعات نفسانی، حاالت درونی و ماجراهای شخصی و خانوادگی و ثالثًا 
خارج بودن توجه به هنرورزی های بیانی و زبانی از دایرۀ انگیزه ها و رسالت های این نوع نوشتار، 
با  تاریخ  کارنامه نویسی،  در  دیگر  تعبیر  به  است.  و هنر شده  ادبیات  از ساحت  آن  موجب دوری 
توجه به رفتارهای بیرونی و شئون اجتماعی و سیاسی شخصیت ها ترسیم می  گردد و معمواًل برای 
بازشماری واقعیت ها، جانب هنر فرو گذاشته می  شود. از این جهت، اگر بتوان انواع زندگی نوشت ها را 
در کنار پرداختن به وقایع تاریخی، از حیث بهره مندی آن ها از عنصر هنر و حضور ادبیت در متن 
در طیفی تعریف کرد، به جاست کارنامه را در پایانی ترین بخش این طیف و در کنار انواع دیگری 
تعلق  آورد. همین  به شمار  ادبی  از ویژگی های  از کم بهره ترین آن ها  نظیر گزارش های شخصی، 
حداکثری کارنامه نگاری به عرصه تاریخ، موجب اهمیت حداکثری فکت ها یا واقعیت های تاریخی 
متداول  نمونه های  حتی  و  خاطره نامه ها  نظیر  زندگی نوشت ها  انواع  سایر  به  نسبت  کارنامه ها  در 

زندگی نامه ها شده است. 

گسرته  در  زندگی نامه  جایگاه  درباره    .1

به  رسگذشت نویسی  و  ادبیات  و  تاریخ 

د؛  برایان  آزبرن،  رک:  داستان نویسی 

زندگی نامه  چگونه   .)1392( ریچارد  سایر، 

تهران:  سلیامنی.  محسن  ترجمه  بنویسیم، 

از   .)1388( قدسیه  رضوانیان،  مهر؛  سوره 

رسگذشت نویسی به داستان نویسی )آیینی نو 

در نگارش(. بابلرس: دانشگاه مازندران.
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اقسام کارنامه
عمر  اواخر  در  معمواًل  و  نویسنده  خود  سوی  از  است  ممکن  نیز  کارنامه نگاری  زمانی،  به لحاظ 
یا  اتوبیوگرافی  به  دست نوشته ها  این  که  خودنگاری ها1می  گنجد  زمره  در  که  شود  نوشته  او 
خودزندگی نامه نزدیک می  شود. گاه کارنامه فرد - معمواًل به قصد بزرگداشت مقام علمی، فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی وی- در زمان حیات او از سوی دیگران گرد می  آید. هم چنین ممکن است برخی 

کارنامه ها سال ها و بلکه قرن ها با سوژه، فاصله زمانی داشته باشند. 
از طرف دیگر، در مقابل کارنامه هایی که در آن ها به صورت کامل و مشروح به بیان کلیات و 
جزئیات اقدامات و رویدادهای برجسته سوژه پرداخته می  شود، می  توان به کارنامه هایی کوتاه نیز 
اشاره کرد که در آن ها تنها عنوان هایی از وقایع مهم و اثرگذار زندگی به صورت موجز ارائه می  شود 

و می  توان آن ها را »کارنامک« خواند. 

کارنامک های کتابخانه ملی
موجود  کارنامک های  از  مجموعه ای  تا  برآنیم  بخش  این  در  گذشت،  نظر  از  که  مقدمه ای  با 
درباره برخی از اثرگذارترین رجال معاصر ایران را معرفی کنیم. می  توان این اسناد مکتوب را که 
و  اجتماعی  سیاسی،  اهمیت  و  نقش  به لحاظ  می  شوند،  نگه داری  ملی  کتابخانه  در  درحال حاضر 
فرهنگی سوژه ها، بخشی از میراث تاریخی ایران مربوط به دهه های چهل تا شصت به شمار آورد.

در مخزن منابع غیرکتابی کتابخانه ملی، مجموعه ای حاوی حدوداً 3300 مدرک تحت ِعنوان 
»کارنامک« با کد 113، ثبت و فهرست شده است.2 این مواد که غالبًا تک برگی اند و به ندرت از 
سه برگ فراتر می روند، گاه به صورت متداول با نام »زندگی نامه های کتابخانه ملی« نیز خوانده 
می شوند. سوژه های این مواد اطالعاتی، افراد مشهور فرهنگی و علمی   و ورزشی و صاحب منصبان 

سیاسی و اجتماعی هستند. این افراد به لحاظ ردۀ شهرت، گروه های زیر را شامل می گردند:
فرمانداران،  عامل،  مدیران  مجلس،  نمایندگان  نخست وزیران،  سرپرستان،  مدیران،  وزیران، 
دادستان ها، مدیران بانک، مشاوران، شهرداران، استانداران، سفیران، رایزن ها، مستشاران، رؤسای 
روزنامه نگاران،  مدیران مسئول،  آجودان ها، سردبیران،  رادیو،  دانشکده ها، گویندگان  و  دانشگاه ها 

مدرسان حوزه علمیه، ورزشکاران، نویسندگان، محققان و استادان. 
ساختار اغلب این کارنامک ها به صورت فرم هایی تک برگی با جداولی است که تکمیل آن ها از 
سوژه ها خواسته شده است و مواردی نظیر: نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، نام پدر، شغل 
فعلی، آخرین مدرک تحصیلی، تاریخچه ای کوتاه از دوران و وضعیت تحصیلی، فهرست سوابق و 
مشاغل اداری، سابقه مسافرت ها و مأموریت های داخل و خارج از کشور، فعالیت های اجتماعی و 
علمی و ادبی و سوابق کسب موفقیت ها در هر یک از آن ها، فهرست تألیفات و ترجمه ها را دربر 

1.   self-portrayal.
2.  فهرست توصیفی همه این مدارک به 

تحلیلی  فهرست نویسی  و  رسیده  انجام 

آن ها نیز آغاز شده است. 
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می گیرد. تکمیل ردیف پایانی جدول نیز -بدون عنوانی خاص- به خود فرد واگذار می گردد تا در چند 
سطر به  دلخواه، سایر مطالب و نکات مفید در بیان شرِح حال خود را به ثبت برساند که در نمونه» الف« 
در انتهای نوشتار آمده است. برخی از این کارنامک ها نیز شبیه نمونه»ب«، نه به صورت فرم هایی از 
پیش طراحی شده، بلکه در ساختار متنی کوتاه، محتواهای نام برده را شامل می  شوند. در گوشه تعداد 
زیادی از این کارنامک ها، عکس کوچکی از سوژه نیز ضمیمه شده است، اما در برخی دیگر همانند 

نمونه »ج«، عکسی مشاهده نمی شود.
در قریب به اتفاق آن ها ضمیمه و مستنداتی اضافه نشده است و به ندرت سوژه ای نظیر علی 
مختاری )نمونه د( از استادان مبرز در حرفه منبت کاری، یافت می  شود که مقاله ای در معرفی خود 
و درباره آثارش ضمیمه کرده باشد. اغلب کارنامک ها در رده خودنگاری ها می  گنجند، البته در میان 
آن ها، تعداد کمی نیز یافت می  شود که فرد یا افرادی دیگر )نام و نشانی این افراد مشخص نیست( 

مختصراً به نوشتن شرِح حال و عملکردهای شاخص سوژه پرداخته باشند.
از نقاط ارزشمند کارنامک های مذکور، این است که اغلب آن ها نه تنها از سوی خود سوژه تکمیل، 
بلکه به خط خوِد او نگاشته شده اند. برای نمونه کارنامک های متعلق به مهدی بازرگان، جمشید 
آموزگار و امیرعباس هویدا که همگی از سوی سوژه و به خط آنان تکمیل شده، قابِل مالحظه است 
که در انتهای نوشتار جانمایی شده است. البته متن معدودی از آن ها )غالباً در مورد کارنامک هایی که 

از سوی خوِد سوژه تکمیل نشده  است( به صورت تایپی و ماشینی مالحظه می  شود.
هرچند زمان دقیق آغاز این حرکت مشخص نیست و بسیاری از یادداشت ها بدون تاریخ اند و 
محل مشخصی برای تاریخ تکمیل فرم ها پر نشده است، اما مرور این مدارک، حاکی از آن است که 
شاید بتوان آغاز آن را سال های ابتدایی دهه چهل دانست. این حرکت در سال های نخستین پیروزی 
انقالب اسالمی هم ادامه یافت، چنان که حتی از کارنامک های مربوط به سال 1365ش. نیز مواردی 

یافت می گردد.

سیر انتقال کارنامک ها به کتابخانه ملی
نگارنده موفق نشد تاریخچه یا توضیحی مکتوب درباره چرایی و چگونگی آغاز و ادامه این اقدام، 
به دست آورد، به طور مثال اینکه آیا فرم های مذکور، پیرو طرح یا تصمیمی خاص توزیع و جمع آوری 
شده باشند. تنها با توجه به سربرگ های مندرج بر برگه ها، می  دانیم که این اقدام به قصد باقی ماندن 
اطالعات افراد مشهور و رجال معاصر ایران ابتدا از سوی »اداره کل انتشارات و رادیو« و بعدها با 
تحوالت ساختاری و اداری این اداره، از سوی »مرکز مدارک وزارت اطالعات و جهانگردی« در 
دوره پهلوی انجام شد و پس از پیروزی انقالب با تحوالتی دیگر، نظیر سازمان مدارک انقالب 
تهران  در  نهادها  این  تالش  با  گرفت.  قرار  پیگیری  مورِد  اسالمی«  ارشاد  وزارت  در  اسالمی 
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پرسش نامه های  آن ها،  مانند  و  وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها  در  استانی  مراکز  از  بسیاری  و 
بسیاری توزیع و جمع آوری شد.1 

چنان که می  دانیم در سال 1322ش. »اداره کل انتشارات و تبلیغات« با هدف انجام امور تبلیغات 
در داخل و خارج از کشور تشکیل گردید و وظایف آن در حیطة مسائل مربوط به رادیو، نشریات، تئاتر، 
فیلم و موسیقی تعریف شد. در 1330ش. این اداره کل با اندکی تغییرات به »اداره کل انتشارات و 
رادیو« تغییر نام یافت. رفته رفته تشکیالت و وظایف این اداره کل توسعه یافت، به طوری که تحتِ نظر 
معاون نخست وزیر یا یکی از وزیران اداره می  شد، تا اینکه در اسفند 1342ش. وزارت اطالعات تشکیل 
گردید و اداره کل انتشارات و رادیو به این وزارتخانه ملحق شد. در 1350ش. »سازمان رادیو تلویزیون 
ملی ایران« وابسته به وزارت اطالعات تأسیس و »سازمان تلویزیون ملی ایران« که چهار سال پیش 
از آن، وابسته به وزارت اطالعات شکل گرفته بود، منحل شد. در 1353ش. »سازمان جلب سیاحان« 
که در 1344ش. تحت ِنظر مستقیم نخست وزیر تشکیل شده بود، به وزارت اطالعات وابسته شد و 
»وزارت اطالعات و جهانگردی« تشکیل گردید و به این ترتیب، کلیه وظایف و اختیارات »اداره کل 
انتشارات و رادیو« از جمله گردآوری زندگی نامه رجال ایران به این نهاد منتقل شد. »وزارت اطالعات 
و جهانگردی« طبق قانون تأسیس آن، به منظور نظارت و هدایت امور مربوط به وسائل ارتباط  جمعی 
در جهت تأمین مصالح ملی و شناساندن بیشتر پیشرفت ها و تحوالت و تمدن کشور به جهانیان و 
اشاعه و تحکیم مبانی ارزش های ملی در شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و باال بردن 
سطح دانش  و  بینش عمومی و آماده سازی جامعه ایرانی برای قبول مسئولیت های فردی و جمعی 

بیشتر و نیز توسعه صنعت جهانگردی، فعالیت می کرد. 
چنان که می  دانیم بخش هایی از وزارت اطالعات و جهانگردی با بخش های عمده ای از وزارت 
فرهنگ و هنر سال 1358ش. ادغام شد و به »وزارت ارشاد اسالمی« تغییر نام یافت. از آن جمله، 
با ادغام »مرکز مدارک وزارت اطالعات و جهانگردي« و »مرکز اسناد فرهنگي آسیا« وابسته به 
»وزارت فرهنگ و هنر«، سازمانی با عنوان »سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي« در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 1361ش. با هدف گردآوري، سازماندهي و اشاعه اسناد و مدارک 
انقالب اسالمي و انتشارات انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ایران، فراهم آوردن امکانات الزم 
براي پژوهش و مطالعه و بهره برداري از این مجموعه و هم چنین شناساندن مباني و اهداف انقالب 
اسالمي ایران موجودیت یافت و از این طریق، نگه داری مدارک موجود در مرکز مدارک وزارت 
اطالعات و جهانگردي از جمله کارنامک های مذکور به سازمان جدید محول شد. هم چنین ادامه 

روند جمع آوری کارنامک ها نیز در این سازمان پی گرفته شد. 
در 1378ش. به  دلیل موازی بودن پاره اي از وظایف و اقدامات مشترک این سازمان با وظایف 
کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران، سازمان مذکور به کتابخانه ملي پیوست و در نتیجه، همه 

و  افراد  کارنامک  که  نهادهایی  اغلب     .1

صاحب منصبان شاخص آن ها تهیه شده است، 

از این قرارند: مجلس سنا، وزارت فرهنگ و 

هرن، سازمان صنایع و معادن، وزارت آب و 

ایران،  ملی  تلویزیون  و  رادیو  سازمان  برق، 

اجتامعی،  بیمه های  سازمان  بهداری،  وزارت 

وزارت  کشاورزی،  وزارت  علمیه،  حوزه های 

امور اقتصادی و دارایی، سازمان اوقاف، دیوان 

وزارت  راه،  وزارت  ایران،  رادیو  عالی کشور، 

مدیریت  سازمان  تلفن،  و  تلگراف  و  پست 

و  کشاورزی  وزارت  دارایی،   وزارت  صنعتی، 

منابع طبیعی، رشکت سهامی تولیدی کارخانه 

آموزش و پرورش،  تصفیه شکر،  وزارت  و  قند 

و  فنی  آزمایشگاه  مادر  تخصصی  رشکت 

شاهنشاهی،  دربار  وزارت  خاک،  مکانیک 

 کانون علوم اداری ایران، وزارت تعاون و امور 

تهران، وزارت مسکن  انجمن شهر  روستاها، 

و شهرسازی، سازمان بنیه و دانه های روغنی 

وزارت  اجتامعی،  امور  و  کار  ایران،  وزارت 

آبادانی و مسکن، سازمان برنامه، شورای عالی 

قضایی و وزارت بازرگانی.
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مدارک و منابع و حتی نیروي انساني آن به کتابخانه منتقل شد. در این میان، زندگی نامه های رجال 
ایران نیز به کتابخانه ملی منتقل گردید و نگه داری آن به بخش منابع غیرکتابی سپرده شد. پاسخ 
به این پرسش که چرا علی رغم آنکه این مدارک از اسناد ملی ایران به شمار می  آیند، جای آن ها 
در مخازن معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی خالی است، از دقت در سیر تاریخی انتقال 

و نگه داری این مدارک برمی آید. 
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نمونه الف: )پشت و روی کارنامک استاد سیدمحمدتقی مدرس رضوی(

نمونه ب: )کارنامک حسین محمودی(
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نمونه ج: )کارنامک علیرضا قوام نصیری(
نمونه د: )ضمائم کارنامک علی مختاری که کارنامک او را به صورت چند برگ نسبتاً طوالنی درآورده است.(
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 نمونه های ه، و، ز: )کارنامک های متعلق به مهدی بازرگان، امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار(


