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Abstract: Oral history is basically going to those who have something to say but no pen to write. In my research project 

on the history of water and sewage in Isfahan, after studying the history of the organization from documents and the 

press, I went to the managers of that organization and informants about that organization and a chapter of my work to 

the "oral history" of the organization. I allocated water and sewage to Isfahan. In using the oral history, I came across 

data and minutes that were not mentioned in books, documents, or the press. In the meantime, I also gained experiences, 

the most important of which are discussed here. The most important of these experiences is that the organizational 

historian needs to have reached a desirable level of information and data about the history of the organization and to be 

able to use this data in interviews and oral history. The suggestion presented in this article is that the organizational 

historian should be invited from outside the organization. This historian will not include unnecessary considerations and 

expediencies in his work. 
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سازمانی؛تاریختبییندرشفاهیتاریخکاربست

اصفهانفاضالبوآبسازمانموردیمطالعۀ
 رجائیعبدالمهدی

 ، ایراناصفهان، اصفهان دانشگاه از محلی تاریخ دکترای آموختۀ دانش

 08/04/1400 پذیرش: تاریخ       26/12/1399 دریافت: تاریخ

چکیده
 طفی  مقالف ،  ایف   در. ندارنفد  نوشفت   بفرای  قلمفی  امفا  دارنفد   گففت   بفرای  حرففی  کف   اسفت  کسفانی  سفرا   بف   رففت   اصف   در شففایی  تاریخ

 و مفدیران  بفا  دیفدار  و مطبوعفا   و اسفااد  روی از مفذکور  سفازمان  تفاریخ  مطالعفۀ  از پف   اصففهان،  فاضفبب  و آب تفاریخ  ب  راجع تحقیقاتی

 مصفاحب   نففر  بیسفت  بفا . شفد  داده اختصفا   اصففهان  فاضفبب  و آب سفازمان  «شففایی  تفاریخ » بف   یف   کفار  از فصفلی  سفازمان،  آن مطلعان

 میفان  بف   ذکفری  آنهفا  از مطبوعفا   و اسفااد  و یفا  کتفاب  در کف   شفد  برخفورد  دقفایقی  و یفا  داده بف   شففایی  تفاریخ  کاربست از استفاده در. شد

 کف   اسفت  ایف   تجربیفا   ایف   تفری   عمفده . شفود  مفی  بیفان  آنهفا  تفری   عمفده  ایاجفا  در کف   شفد  کسف   نیف   تجربیفاتی  میان، ای  در. بود نیامده

 شففایی  تفاریخ  و یفا  مصفاحب   در تفا  باشفد  رسفیده  مطلفوبی  حفد  بف   سفازمان  تفاریخ  دربفار   سفازمانی  مورخ یای داده و اطبعا  دارد ضرور 

. شفود  دعفو   سفازمان  از خفار   از اسفت  بهتفر  سفازمانی،  مفورخ  کف   اسفت  ایف   مقالف ،  ایف   در شفده  ارائف   پیشفاهاد . کاد استفاده یا داده ای  از

.کرد نخواید دخی  خود کار در را ضروری غیر یای اندیشی مصلحت و مبحظا  مورخ ای 

فاضبب. و آب شفایی، تاریخ اصفهان، کلیدی:هایواژه

http://joralh.nlai.ir/
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مقدمه
اندک در حفال   چاد سالی است نوشت  تاریخ سازمانی اندک

یا و نهادیای مختلف  شفده    شدن ب  یک روی  در سازمان تبدی 

است. ای  امر مبارکی است و باید ب  دید  مثبت بدان نگریست. 

سازمان یا نهادیایی را کف  گذشفتۀ مبهمفی دارنفد و مفرد  نیف        

انی تأسی  شفده،  داناد ک  آن تشکیب  از چ  زم درستی نمی ب 

حففوز  فعالیففت و داماففۀ آن تففا کجاسففت و کارکردیففای آن در 

درستی وظیفۀ خود را انجا  دیافد.   تواناد ب  جامع  چیست، نمی

رسانی بهتفر،   مدیران و کارکاان سازمان، نیاز دارند برای خدمت

خففوبی بداناففد. درمقابفف ، شففهروندان نیفف   گذشففتۀ خففود را بفف 

رسفان را   اجع ب  نهادیای خفدمت یای ر ضرور  دارد ای  داده

بایفد بدانافد حفوز  فعالیفت یفر سفازمان        آنهفا خوبی بداناد.  ب 

کجاست تا در مواقع مااس  ب  سازمان مربفو  مراجعف  کاافد.    

ی، سففازمان آب و ا ماطقفف سففازمان آب و بففرا، سففازمان آب  

انفد. یمنافی ، سفازمان آب و     فاضبب خیلی بف  یف  ن دیفک   

دو سازمان جداگان  بودنفد کف  در    فاضبب شهری و روستایی،

با یکدیگر ادغا  شدند. حوز  کار سازمان مسفک  و   1399سال 

شهرسازی با شهرداری خیلی به  ن دیک است. بایاد مسفک  و  

سففازمان زمففی  شففهری و دیهففا سففازمان و ارگففان دیگففر، ایفف  

یای ن دیک را با ی  دارند. ب  یمی  نسبت ی  شهرداری،  رابط 

یای کاری ن دیکفی بفا    شهرسازی و ... ارتبا  سازمان مسک  و

حفوز  کفاری    خلف  یای ن دیک و حتفی   ی  دارند. ای  ارتبا 

 گیرندگان بیانجامد.   ممک  است ب  سردرگمی در میان خدمت

گیرنده خوب است بدانافد بفا یفک     یمنای ، مرد ِ خدمت 

طفور   نهاد و ب  یا نهادی مرد « شرکت»اند یا یک  طرف« سازمان»

صوری از ساختار مدیریتی آن و درجۀ وابستگی ب  دولت ک ، ت

درسففتی بداناففد تاففوز و حففوز    داشففت  باشففاد. یمناففی ، بفف  

یای یر سازمان و مؤسس  چگون  اسفت  بفرای نمونف ،     فعالیت

خفدمت را ارائف     22تعفداد  « شرکت آب و فاضبب اصففهان »

وسیلۀ یک سامانۀ تلفای قاب  درخواست و  دید ک  یمگی ب  می

خدمت اطبز داشت  باشفد،   22اند. شهروندی ک  از ای   گیریپی

 شااسد. جایگاه شهروندی خود را بهتر می

دانست  تاریخ سازمانی ب  مدیران و کارکاان سازمان کمفک  

گیری و  کاد تا بتواناد در شرای  گوناگون و در مواقع تصمی  می

گذاری، نقبی بف  گذشفت  ب نافد و تجربیفا  دیفروز را       سیاست

نظر بگیرند. بدیهی است درک گذشت ، ما را در فه  امفروز و  مد

 کاد.  ترسی  فردا یاری می

 

اصفهانفاضالبوآبمعرفیکتابتاریخ

از صاح  ای  قلف  کف     1397باابر دالی  ذکرشده، در سال 

فرایاد ح  یک معضف  اجتمفاعی   »ای ب  نا   سابقۀ نوشت  مقال 

تحقیقففا  تففاریخ »را در مجلفف  « در مففدیریت شففهری اصفففهان

داشت، درخواست شفد کتفابی راجفع     1391در سال « اجتماعی

ب  تاریخنۀ شرکت آب و فاضبب اصفهان نگاشت  شود. گفتای 

طی قانونی  1369است سازمان آب و فاضبب اصفهان در سال 

تغییفر نفا  و سفاختار داد.    « شرکت آب و فاضبب»کشوری ب  

ن، مفدیریت آن را بف  داشفت  یفک     خصوصی شد شاید ای  نیم 

تاریخنۀ مدون و مستاد تحریض کرده باشفد. مقفدما  طفر     

آماده شد و قرارداد ب  امضا رسید. سرانجا ، پف  از یفک سفال    

 تفاریخ کتفاب   1399تبش و تحقیق و نگارش، در اسفاد سفال  
صفح ، چاپ و طفی مراسفمی    600در  اصفهان فاضبب و آب

ران عام  سابق و دیگر مدیران در مح  شرکت و با حضور مدی

 شرکت رونمایی شد.

ای  کتاب کف  از یمکفاری یکفی از کارمافدان آن شفرکت،      

یای خود را بفر   یعای مهرداد خورسادی نی  برخوردار بود، داده

س  پای  استوار کرد. مؤلفان، بخشی از تاریخ شهر اصفهان را بفا  

مطبوعا  محلی مراجع  ب  ماابع مختل  بازتاب دادند  ازجمل  

اند، اسااد و مکاتبا  اداری  دیاد  صدای مرد  ک  بیشتر انعکاس

ک  صدای سازمان را در خود دارند و نی  تاریخ شففایی کف  از   

وجو شفده   اندرکاران سازمان و مرد  عادی پرس مدیران و دست

 است.  

صففح  از   200مصاحب  با مطلعان )بیست نفر(، در حفدود  

فص  ششف  بف  خفود اختصفا  داده     صفحۀ کتاب را در  600

گرففت و   صفور  ففردی صفور  مفی     یا ب  است. ای  مصاحب 

اغل  از مدیران و پرسا  سازمان مذکور برای مصاحب  دعفو   

سفازی   یفا را پیفاده   شد. بعد از ای  مرحل ، ایاجان  مصاحب  می

کففرد  و سففر  بففرای ویففرایش و تأییففد نهففایی بفف  شففخص   

یای اخیر، ب  تاریخ  ت در سالشونده ارسال شد. کاربس مصاحب 

ویفهه در حفوز  محلفی     شفایی در مطالعا  تاریخ معاصفر، بف   
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ای شفده اسفت  امفا سودجسفت  از ایف  کاربسفت         توج  ویفهه 

 شوند: کارساز، لواز  و ضروریاتی دارد ک  در ایاجا بیان می

 

داشتناطالعاتسازمانی
ای مسفتل   داشفت  حفداقلی از     واردشدن بف  یفر مصفاحب    

یفای   اطبعا  و دانش در ارتبا  با موضوز است. در مصفاحب  

گر در یمفان   شده با یدف تدوی  تاریخ سازمانی، مصاحب  انجا 

ابتدای کار باید تسل  و آگایی خود را نسبت ب  تاریخ سفازمان  

شففونده نشففان دیففد. بفف  ایفف  ترتیفف ،    مففذکور بفف  مصففاحب  

چف  سفط    یایش بایفد در   شود پاسخ شونده متوج  می مصاحب 

باشد. اگر شما ای  کفار را نکایفد، ممکف  اسفت بفا اطبعفا        

انفد و   پاافتاده مواج  شفوید کف  تکفرار مکفررا      بدیهی و پیش

گفویی   شونده دسفت بف  اغفراا    ای ندارند، یا آنک  مصاحب  فایده

ب ند و حتی اطبعا  نادرست بدید، یفا حتفی مصفاحب  را بف      

بایفد خیلفی سفریع بف       حساب بدل کاد  بافابرای ،  میدان تسوی 

دانید و ایف    شونده نشان دیید شما ای  اطبعا  را می مصاحب 

ای و یمگانی نی  بف  درد   خوایید. اطبعا  پای  اطبعا  را می

شونده ی  در نظفر اول حفق دارد    خورد  البت  مصاحب  شما نمی

ویفهه   ای از دانش سازمانی یسفتید  بف    نداند شما در چ  مرحل 

ه ک  از خار  از سازمان آمده بود، ای  ابها  بیشفتر  برای نگارند

 کرد. جلوه می

گفر تفاریخ    کاافده و تفدوی    حف  آن اسفت کف  مصفاحب      راه

سازمانی، در قد  اول ب  مطالعۀ ماابع مختل  راجع ب  سفازمان  

رخی از سازمان را ب  دست آورد و سفر    مذکور برردازد و نی 

 زمان برود. نگارنفده ب  سرا  مصاحب  و بخش تاریخ شفایی سا

دربار  موضوز تاریخ آب و فاضبب اصففهان، ابتفدا و در قفد     

یفای محلی)روزنامف  یفای اخگفر،      ل با مراجع  بف  روزنامف   او

اصفهان، چهلستون، حیا  اصفهان، خبریفای روز اصففهان، راه   

نجا ، ستاره اصفهان، عرفان و مجاید( حتی روزنام  یای ملی 

، جا  ج  و جمهفوری اسفبمی( یف     )روزنام  اطبعا ، کیهان

موجود  اساادیا( و با مراجع  ب   چای  مجب  )مجل  شهرداری

یای سازمانی )گ ارش  سر  اسااد و کتابن  و در سازمان اسااد

تقریبففاف فصففول اول تففا پففاج  کتففاب را  یففا( کاریففا و  ترازنامفف 

نگاشت. بدی  ترتی ، ی  اطبعاتی از سازمان مذکور ب  دسفت  

یای موجود در تاریخ سازمان دریافت  شد تفا   ی  گسستآمد و 

دانست  شود بر چ  نکاتی باید تمرک  بیشفتری شفود و درواقفع،    

 یای سازمان کجاست. نادانست 

 

باچهکسانیمصاحبهشد

دانافد کف  پیفداکردن ففرد مااسف        ایالی تاریخ شفایی مفی 

دادن، یکفی از   کفردن او بف  مصفاحب     شونده( و ترغی  )مصاحب 

یای تحقیق است  اما در تاریخ سازمانی ایف    تری  بخش مشک 

کافد بفا چف      است  زیرا سازمان پیشاهاد می تر آسانمرحل  کمی 

یایی را برای مصفاحب    ک  اولویت کسانی مصاحب  شود یا دست

طور مثال، در ایاجا مدیران عام   گذارد )ب  در پیش پای شما می

دند کف  از ایف  بیسفت    سازمان / شرکت، اولویت اول معرفی ش

ای بودنفد(. از یمف     نفر، دوازده نففر آنهفا دارای چافی  پیشفیا     

شفدن از   شونده، بف  دلیف  معرففی    تر ایاک  شخص مصاحب  مه 

طرف شرکت، اشتیاا بیشتری برای مصاحب  دارد و از ای  نظر، 

طور خبص ، سازمان  دید. ب  یمکاری بیشتری از خود نشان می

شفونده   گیفرد و در دسفت مصفاحب     یمذکور دسفت شفما را مف   

 گذارد. می

شوندگانی از میان مفدیران   با ای  یم  تمهیدا ، باز مصاحب 

شرکت بودند ک  در نگاه و تمفاس اول چافدان اشفتیاقی نشفان     

یای پیشی  )در زمفان مفدیریت    ندادند و نگارنده را ب  مصاحب 

گفر  شده یفا بف  سفازمان دی    بازنشست  آنهادادند.  خود( ارجاز می

ماتق  شده بودند و رشفتۀ سفازمانی محکمفی بفا شفرکت آبففا       

)مخف  آب و فاضبب( نداشتاد. برای ای  مشک ، فقف  یفک   

ح  وجود دارد: صبوری و پیگیری مؤدبان . ای  افراد گری ان  راه

یفای محترمانف  و    تفدری  و بفا مشفاید  پیگیفری     از مصاحب  ب 

نفد و حاضفر   برد مؤدبانۀ نگارنده، ب  ایمیفت موضفوز پفی مفی    

شدند مقفداری بفرای ایف  کفار وقفت بگذارنفد. پیگیفری و         می

اندازیایی از نتفای  آن   دادن ایمیت تحقیق و نی  بیان چش  نشان

شونده بسفیار مهف  بفود. شفاید یف        کردن مصاحب  برای ترغی 

تحریک ح  حساد  آنها ک  اگر مصاحب  ندیید، نا  شفما در  

ح ، بد  ما لۀ آخری  راه ب  ای  دفتر سازمانی خالی خواید ماند،

 نباشد!

نکتۀ شایان توج  برای پهویشگران تاریخ شفایی آن است  
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ک  از میان مدیران ک  برخی یاوز ی  در سط  کشفوری دارای  

ج  اولی  مدیرعام  ک  اکاون در خار   اند، )ب  یای بلادی سمت

کفدا    نشده دارد( ییچ کاد و خاطراتی چاپ از کشور زندگی می

  قل  نشدند و خاطرا  خدمت خود را ناگاشت  بودنفد.  دست ب

یفای آنهفا در    درواقع، ای  اولی  فرصتی بود کف  نفا  و فعالیفت   

تاریخ، ثبت و ضب  شود. ای  امر معج   تاریخ شفایی اسفت و  

دیفد کف  بفرای اولفی  و      نی  خألیفای پهویشفی را نشفان مفی    

گفت تری  سازمان آب و فاضبب کشور ک  شاید بتوان  یمیقد

تری  آنها نی  بوده است، یک تاریخ سازمانی نوشت  نشفده   موفق

یفای مشفاب  در دیگفر شفهریا      و تجربۀ ای  سازمان ب  سفازمان 

انعکاس داده نشده بود. ایاجاست ک  باید از مورخفان یف  گلف     

 .اند نداشت تا کاون، ای  قد  را بر  1345کرد ک  چرا از سال 

یفای     و مفدیران رده یای بعدی کتفاب، بفا پرسفا    مصاحب 

تر سازمان انجا  شدند. معموالف در یر سازمان کارشااسانی  یی پا

شوند.  آن سازمان محسوب می« تاریخ متحرک»شوند ک   پیدا می

یای باالیی ی  ندارند. در ای  تحقیق خا ، با  ل وماف سمت آنها

گستردگی حوز  فعالیت و تأسیسفا  سفازمان آبففا، کف  دیهفا      

ب و فاضبب و نی  مافابع ذخیفر  آب و چایهفای    خانۀ آ تصفی 

یففا بفف  سراسفر شففهر را در بففر   کشفی  آب و نیف  گسففترش لولفف  

گرفت، باید ب  دنبال کارشااسانی ماناد مدیران بخش فای یفا   می

کارشااسانی بود ک  سابق  و بر ای  حوز  وسیع اشفراف دارنفد.   

خوشبختان  اولی  مفدیر روابف  عمفومی ایف  سفازمان را پیفدا       

در ای  سمت خدمت  1358تا  1345کردی   مدیری ک  از سال 

ای طفوالنی ترتیف  داده شفد. متافی کف        کرد. با او مصفاحب   می

یفای   صفح  شد. با توج  ب  ایاک  سازمان 27سرانجا  در کتاب 

رسان در بفدو تأسفی  و نیف  در مراحف  مختلف  کفار        خدمت

روابف   ناچارند روابف  ن دیکفی بفا شفهروندان داشفت  باشفاد،       

عمومی در ای  میفان، حلقفۀ واسف  اسفت. ایف  مفدیر روابف         

دادن مراحف    کفرد کف  بفرای نشفان     عمومی برای ما تعری  مفی 

تصفیۀ آب و نی  فاضبب ب  شفهروندان، یفر سفال  گرویهفا و     

یای زیادی از مفرد  اصففهان ازجملف  علمفا، معلمفان،       جمعیت

و ... را بف    آمفوزان  دار، دانفش  سربازان، مرد  عادی، زنان خانف  

بردنفد و مراحف  کفار را بف  آنهفا نشفان        تأسیسا  سازمان مفی 

دادند. ای  امر عبوه بر ایاک  ارزش آب مصرفی را بف  آنهفا    می

کفرد کف  در مصفرف ایف  مفاد        را ترغی  می آنهاداد،  نشان می

یفای سفازمان    جویی کااد. تصادفا  و درگیفری  ارزشماد صرف 

ای دیگفر یف  در ایف  مصفاحب      یف  با مرد  عادی و نی  سفازمان 

ی( یا کانالیای ) یویدا است. جایایی ک  مرد  عادی در ترانش 

ای،  دیدند یا ایاک  در اثر حادثف   افتادند و آسی  می فاضبب می

کرد و خیابان بف    کلکتور )خ  لول  ب رگ( فاضبب نشست می

ای کف  مفرد  اصففهان باریفا      ریخت  نوز حادثف   یکباره فرو می

. یمۀ ای  حوادث و حواشی ک  در جایی ثبت و اند کردهتجرب  

ضب  نشده بفود، مفدیر روابف  عمفومی بفرای در  در تفاریخ       

یک نمون  حادث  نشست خیابان نظر بفود   شرکت ب  ما ارائ  داد.

جا  روزنام   رک: .)ک  در روزنام  یای آن زمان ماعک  گردید

 (1383بهم   15، 1362ش ج ،

 

یرندگانگانعکاسصدایخدمت
یمناان ک  در ک  کتاب ای  رویکرد دنبال شفد، در بخفش   

تاریخ شفایی نی  قصد نبود تاها صدای سازمان یفا شفرکت آب   

و فاضبب ماعک  شود. باابرای ، عبوه بفر کارکافان سفازمان    

نگفار قفدیمی و نیف  یکفی از کارمافدان       مذکور با یک روزنامف  

داده شفد. ایف  دو    ای ترتی  بازنشستۀ دانشگاه اصفهان مصاحب 

مصاحب ، صدای شهروندان عادی بودند  البت  یکی از شهرداران 

شفوندگان   اصفهان در پیش از انقبب یف  بف  لیسفت مصفاحب     

اضاف  شد. ای  روی  و رویکرد در یمان ابتدای بسفت  قفرارداد   

یفایی   با مسئوالن شرکت در میان گذاشت  شد ک  برخبف کتاب

یفا یفا گف ارش کفار آنهفا کف  آن        سازماندربار  کارنامۀ فعالیت 

سوی  ب  وقایع دارد و فق  از درینۀ چش ِ سفازمان،   نگایی یک

ناچار فق  ب  در  آماریای باشفکوه و   نگرد و ب  مخاطبان را می

انففد، تفبش شففد سففازمان آب و   یففای رنگفی  پرداختفف   جفدول 

تایده با آن دیده شفود. گسفتر     فاضبب در میان جامع  و دری 

یفا و حتفی درب    یفا، کوچف    یت ای  سازمان تمفا  خیابفان  فعال

یای مرد  است  باابرای ، در تعام  تاگاتاف  و روزانف  بفا     خان 

شهروندان قرار دارد و بررسی ای  سازمان بدون نظر مرد ، کفار  

ناقص و ابتری خواید بود. بدون دریافت نظر و جل  رضفایت  

ود را گیرنففدگان، سففازمان آب و فاضففبب وظیفففۀ خفف  خففدمت

درستی انجا  نداده است  ب  یمی  دلی  تبش شد با مراجعف    ب 

ب  مطبوعا  و اسااد و نی  تاریخ شفایی بیان شود ای  سفازمان  



 
 35 اصفهان فاضالب و آب سازمان موردی مطالعۀ سازمانی؛ تاریخ تبیین در شفاهی تاریخ کاربست

 

 

 در نظر و فکر مرد  شهر اصفهان چ  جایگایی دارد. 

( ای  است 1356علت مصاحب  با سرا  شهردار سابق )سال 

ک زیفادی بفا   ک  شهرداری نهادی است ک  ارتبفا  و اصفطحکا  

یفای سفازمان آبففا بایفد در      سازمان آبفا دارد  زیرا کاد و کاری

یایی صور  بگیرد کف  شفهرداری سفاخت  و     یا و کوچ  خیابان

پرداخت  و حتی آسفالت کرده است. پ  ای  دو نهاد خیلفی بفا   

یای یکدیگر  طور آشکار و پاهان فعالیت ی  کار دارند و حتی ب 

یای نابی شهردار سابق ای  بود ک   گفت  گیرند. از را زیر نظر می

یای بتافی و   اعتراف کرد دستور داده بود مأموران شهرداری لول 

یفا   سفازی خیابفان   فل ی آب و فاضبب را بردارند و بفرای پف   

بفف  مهاففدس حجففازی  »اسففتفاده کااففد. بخشففی از مصففاحب    

، او «شفود  می یا ک  لول »گفت  بودند ک   ]مدیرعام  سازمان آبفا[

ی  گفت  بود مخفی شوید و بفهمید چ  خبر است. در آن زمان، 

شفد.   درگیر نمفی  با مأموران شهرداری ییچ ارگانی حتی ساواک

مهادس حجازی باالخره روزی زن  زد ک  آقا در ماطقۀ ففبن  

یفای سفازمان آب و    و فبن، گویفا شفهردار ماطقفۀ شفما لولف      

فاضبب را سر خیابان، برده و با آنها پ  درسفت کفرده اسفت.    

ب  ما  مهادس، با اجازه م  بوده است! سازمان برنام »م  گفت : 

دید، پول نداری  لول  بخری . ای  موضوز ی  مث  آب  پول نمی

یفا را بفر    و فاضبب است و ما احتیا  ب  لول  داریف . مفا لولف    

فق  یر جا لول  احتیا  داشفتید، یفک   »ایشان گفتاد: «. داری  می

« گ ارشی ب  ما بدیید ک  ما در پرونده مربوط  نگهفداری کافی   

 (.306)یمان،   

 

آشکارشدنحقایقپنهاندرروندمصاحبه
تاریخ شفایی ای  ظرفیفت را دارد کف  حواشفی حفوادث و     

کدا  از اسااد و متفون   یایی را عریان سازد ک  در ییچ پشت پرده

شود  حتی در تفاریخ شففایی سفازمانی نیف       رسمی آشکار نمی

المللی و کشفوری نیف  بف      نشدنی بی  نکا  جال  توج  و ح 

آبففا یفک   افتاد. در یمی  تاریخ شفایی، سفازمان   روی پرده می

بفار آشفکار شفد. مسفئول روابف        المللی برای نخستی  نکتۀ بی 

ای پرده برداشفت کف  در سفال     عمومی سازمان مذکور از حادث 

در آن زمفان  »المللفی داشفت.    اتفاا افتاده بود و ابعاد بی  1350

یفای   خیلی مشک  بود. بف  سفازمان   گرفت  از سازمان برنام  پول

گفتاد خودشان بایفد   دادند  اما برای آب و فاضبب می می دیگر

، 1350سال ، یعای سفال   2500یای  خودگردان باشاد. در جش 

کفش، اسفتخدا  کفردی  و بفا      طرحی ریخت  شد و تعدادی پیت

)بفا آن طفاا    روی یتف  عباسفی   یفا روبف    یفا و پیفت   یمان اال 

درسفت کفردی  کف  در آن     ( بردی . درواقفع، نمایشفی  یا نصر 

یا با ی  دعوای مصاوعی کردند و خریا را ر  دادند و  کش پیت

یا را روی زمی  ریختافد. مفا یف  از فرصفت اسفتفاده       فاضبب

خواسففتی  بگففویی  وضففع  کففردی  و چاففد عکفف  گففرفتی . مففی

یفای اصفلی شفهر     فاضبب اصفهان ای  است و یافوز خیابفان  

یفا را آلبفو     ایف  عکف    فاضبب ندارند. زمانی ک  م  داشفت  

کرد ، دوستی داشت  ک  عضو گرویهفای چفب بفود، ایشفان      می

یا را از م  گرفت. بعفد از چافد مفاه،     آمد و یکی از ای  عک 

چاپ شده اسفت.   دیدی  در صفحۀ نخست روزنام  تایم  لادن

 کفا بف  آمری  ب  سب  ایاک  در آن زمان ب  دلیف  ن دیکفی ایفران   

با ایران تیره شده بفود، ایف  عکف  را درسفت      رابطۀ انگلستان

سال  چاپ کردنفد. گویفا مسفئوالن     2500یای  زمان با جش  ی 

نشان داده بودند و شاه عصبانی شفده   وقت، ای  مجل  را ب  شاه

مفا را خواسفت کف      رسد و ساواک یا می بود. ناگهان دیدی  نام 

یا کجاست و ...، ما را بردند ساواک و اتفاقاف ایف  عکف     عک 

یای ما نبود. ساواک گففت:   در میان مجموع  عک  مجلۀ تایم 

خواسفتی  بفرسفتی     ایاها را برای چی گرفتید؟ گفتی : ایاها را می

  بگیری   برای سازمان برنام  ک  وضعیت را نشان دیی  و بودج

یمی ، ب  ما ظای  نشدند و گفتاد: شخص دیگری ای  عک  را 

یفف  ایفف  موضففوز را  گرفتفف  اسففت  حتففی مهاففدس حجففازی

ک  عصفبانی   دانست و م  ی  ب  ایشان نگفت . خبص ، شاه نمی

پول خوبی ب  ما بدیفد و در   شده بود، دستور داد سازمان برنام 

آن سال یک میلیارد تومان ب  ما دادند. پول را برای ایف  دادنفد   

ک  یمفۀ شفهر صفاح  فاضفبب شفوند و پرونفد  فاضفبب        

 (. 475)یمان،   ...« اصفهان بست  شود 

یامکاتبههایصوتیونیزمصاحبه

نبودن بعضی  با توج  ب  شرای  شیوز بیماری کرونا و ساک 

شونده در اصفهان، مفا ناچفار شفدی  بعضفی از      راد مصاحب از اف

صور  کتبی و حتی صوتی برگ ار کای   بفدی    یا را ب  مصاحب 

افف ار واتسفاپ بفرای     ای بفا نفر    شک  ک  سفؤاال  را در برگف   

فرستادی . او بفا خوانفدن سفؤاال ، نخسفت،      شونده می مصاحب 
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شففد کفف  نکتففۀ مرمففوز و پاهففان و حتففی   خیففالش راحففت مففی

شد و دو ،  شود و اعتماد او بیشتر می انگی ی پرسیده نمی یراس

گرففت و بفرای مفا     نوشت و دوبفاره عکف  مفی    یا را می پاسخ

کرد. ما ی  طبفق قاعفد  تفاریخ شففایی، سفؤاال  و       ارسال می

کففردی  و دوبففاره بففرایش   یففا را تایففب و تاظففی  مففی   پاسففخ

مفا ارسفال    فرستادی . او پ  از ویرایش و تأیید دوباره برای می

ای دیگفری مطفر     کرد. اگر در ای  میفان، سفؤاال  حاشفی     می

شد. بفدی  ترتیف ، بفدون تشفریفا       شد، دوباره پرسیده می می

دادی . بعضفی   ای را صور  می زیاد و حضور فی یکی، مصاحب 

دادند در  از ای  افراد نی  ب  دلی  مشغل  یا یر چی ی، ترجی  می

ستاد کف  مفا ناچفار بفودی  ایف       پاسخ، فای  صوتی برای ما بفر

سازی و دوباره تاظفی  و ارسفال کافی  تفا تأییفد       یا را پیاده فای 

نهایی شود  البت  تجرب  ب  ما ثابت کرد اففراد در تهیف  و ارسفال    

کردنفد و بیشفتر وقفت     فای  صوتی، احساس راحتی بیشتری می

یفای کتبفی کف      گفتافد تفا در مصفاحب     گذاشتاد و سخ  می می

صفور    یفایی کف  بف     یا مختصرتر بفود. مصفاحب    پاسخمعموالف 

گرفت، معموالف طی دو یا سف  سفاعت بف      حضوری صور  می

رسید. چاد مصاحب  یف  بف  نوبفت دو  و سفو  خفت        اتما  می

 شدند.

 

داشتنسعۀصدر

کشور ایران و جامعۀ کاونی تحفوال  شفدیدی را در یفک    

. اففراد  انفد  رفت یایی آمده و  قرن اخیر تجرب  کرده است. سلسل 

یا و مکاتف  سیاسفی، اجتمفاعی و مفذیبی و      وابست  ب  اندیش 

حتی قومی، گایی بر سر کار آمدنفد و دوران ففرازی را تجربف     

یا بعد از مدتی و با تغییر اوضاز ب  حاشفی  رانفده    ند  یمانکرد

. متأسفان ، ای  اوضاز در کشور ما گایی با طردشفدگی و  شدند

طفور مثفال، پفیش از     یعای مدیری ک  ب  تابوسازی یمراه است 

انقبب در فبن سمت بوده اسفت، اکافون بایفد کمرنف  و بف       

حاشی  رانده شود. تا حد امکان، نا  او برده نشود! زیرا امروز ب  

 آن مشی فکری غض  شده است!  

ماندگی فریاگی است.  آشکار است ای  پدیده نشان از عق 

باید تبش کااد ت  ب  ای  کاادگان  ک  مورخان و مصاحب  دست

باید راه خفود را برونفد و براسفاس     آنهااجبار غیرعلمی ندیاد. 

حقایق تاریخی ب  ثبت و ضب  وقایع اقدا  کاافد، نف  براسفاس    

 خوشایاد ای  و آن.

یای چادگانۀ آن امفری   البت  ای  تابوشکای و خرو  از الی 

بعد از چهار  طور مثال، امروز افتد  ب  است ک  ب  مرور اتفاا می

توان از مدیران پیش از انقفبب یف     دی  از انقبب اسبمی می

یا و خدما  آنها را مفاعک  کفرد. دیگفر     سخ  گفت و تبش

یفای سفابق را نفدارد. یکفی از ایف  مفدیران        جامع  حساسفیت 

آور در سازمان آب و فاضبب اصففهان مهافدس    پرتبش و نا 

بازرگفان اسفت و    سعید حجازی است. او داماد مهادس مهفدی 

گفذاری کفرد و حفدود     سازمان آب و فاضبب اصفهان را پایف  

( مدیرعام  ایف  سفازمان بفود.    1356تا  1345یازده سال )سال 

خوشبختان  با یک نگاه اولی  دریافت  حساسیت زیادی نسبت ب  

کافد، وجفود    ای  شخص، ک  امروز در کشور کانادا زندگی مفی 

کااد. گذشت زمفان   از او یاد می ندارد و مدیران کاونی ب  نیکی

یای سابق را ب داید و ب  جای آن، نگفاه   توانست  است آن بغض

طور مثال، مدیر عام  کاونی شرکت  اندیشان  قرار بگیرد  ب  نیک

راجفع بف  او عافوان     اش مصفاحب  آبفا، مهادس یاش  امیای، در 

گفذار و  را یفک شخصفیت اثر   باده آقای مهادس حجازی»کرد: 

ماندگار برای استان اصفهان و کشور در حفوز  آب و فاضفبب   

دان   چون ایشان انسانیت و مدیریت و مهادسی را ب  معاای  می

خوب در قال  رفتار و اخبا و عم  خفود بف  دیگفران نشفان     

داده است. شاید بخشی از فریا  رفتاری دیروز، امفروز دیگفر   

در زمان خودش باعف   جوابگوی سازمان و جامع  نباشد  ولی 

شد کاریای ب رگی صفور  بگیفرد. ایف  را عفرد کفرد  کف        

یفا عمفق دیفد و     توانفد بف  کفار    بگوی  صرفاف طول زمفان نمفی  

یفا در مسفئولیتی قفرار     بسا افرادی کف  سفال   تأثیرگذار باشد  چ 

. آقفای مهافدس حجفازی    انفد  نبفوده داشت  و دارند، اما ماشأ اثر 

پایدارکردن شرکت در ای  سمت کسی بود ک  از بدو تأسی  تا 

(. وقتففی از 346)یمففان،   « بففود و بفف  کاریففا عمففق بخشففید

کاید اگر شما ب  جفای   فکر می»مهادس یاشمی امیای پرسیدی : 

بودید یفا امفروز ایشفان بف  جفای شفما        آقای مهادس حجازی

پاسخ « خورد؟ بودند، سرنوشت شرکت ب  گون  دیگری رق  می

گذاشتاد، ییچ اتفاا  کا  اگر ما دو نفر را جای ی  میفکر »داد: 

افتاد  چون ای  موضوز بف  تربیفت خفانوادگی بفر      متفاوتی نمی

، انسفان متعهفد، پرکفار و متفدیای بفود.      گردد. آقای حجازی می
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خیلی شفاف اشاره کا  ک  اگر حقیر ی  در دوره قب  از انقبب 

باید برای مرد  کفار کفرد. آقفای     بود ، یمی  تفکر را داشت  ک 

گرفت، با توج  ب  تربیت  حجازی ی  اگر در ای  مقطع قرار می

و تعهد خانوادگی و تعصبی ک  نسبت بف  کفار داشفت، یمفی      

 )یمان(.« داد کاریا را انجا  می

مهادس حجازی یاوز ی  در قید حیا  اسفت و بف  دلیف     

دوی  کتفاب بفا   کهولت س  و بیماری، ما نتوانستی  در فرایاد تف 

یفا   ای ترتی  دیی   اما ایشان خوشفبختان ، سفال   ایشان مصاحب 

پیش، بخشی از خاطرا  خدمت خود را نگاشت  و بف  سفازمان   

گفذاری و   داده بود و مفا یمفان خفاطرا  را کف  درواقفع، پایف       

صور   گرفت، یافتی  و ب  یای تأسی  سازمان را در بر می سال

 (.  505ف  545ان، صص ضمیم  در کتاب در  کردی  )یم

با توج  ب  ایاک  یفر کف  نگفاه خفود را دارد، بفرای درک      

تفر بفدان اشفاره     رویکرد و نگاه مدیرعام  ب  موضوعی ک  پیش

یای کودبر و مجلۀ تایم ، ای  قسمت از سفخاان   شد، یعای اال 

عبفاس و   ماطقۀ ن دیک یت  شاه»آوری :  مهادس حجازی را می

شفی فاضفبب بفود و محف  در جریفان      ک رود دارای لول  زایاده

یفا شفد. بفا     یای دو ی ار و پانصد سالگی ایران چراغفانی  جش 

یفای کفودبر    تعدادی از کسفانی کف  اال    کمک آقای میرشم ،

یای مملو از فاضفبب را در   داشتاد، استخدا  کردی  و ای  اال 

و بفرداری   یای نصر  ب  حرکت در آوردی ، عکف   ماطقۀ طاا

دادی . بعدیا دانست  یکفی   آلبومی تهی  شد ک  ب  سازمان برنام 

یا را بفدون   ای از ای  عک  از ماتقدی  حکومت، یک مجموع 

یفای انگلفی  داده اسفت و ایف       اطبز، برای یکی از روزنامف  

 رسد. می ب  دست شاه  روزنام 

دانست و گرفتار بوی  ک  جریان فاضبب اصفهان را می شاه

آن شده و گ ارش پیشفرفت و نظف  کاریفا را شفایده بفود، بف        

کافد از صفدیا    شفود و بفاور مفی    بودن کار مشکوک نمی تعمدی

است. شاه، رئی    نگار خارجی یک نفر ای  کار را کرده روزنام 

دید حال ک  آب و  کاد و دستور می را احضار می سازمان برنام 

خواید بدییفد.   فاضبب اصفهان مدیریتی دارد، یرچ  اعتبار می

ب  ای  ترتی  بود ک  دریای سازمان برنام  ب  روی مفا گشفوده   

دانست   آید مدیرعام  نی  نمی (. ب  نظر می538)یمان،   « شد

آن کسی ک  عک  مربوط  را برداشفت  و بف  مجلفۀ تفایم  داده     

 ت، یکی از دوستان مدیر رواب  عمومی سازمان بوده است!اس

 

هایمدیریتیانتقالتکنیک
طفور غریف ی و    یر مدیری اگر درس مدیریت خوانده یا ب 

یفا را   مادرزادی نکاتی را یادگرفت  باشد، ناچار است ایف  درس 

در مواقع بحرانی ب  کار گیرد. حفاال ایف  نکفا  کجفا بایفد بف        

شوند؟ یمفان فرایافدی کف  بف  آن انتقفال      مدیران بعدی ماتق  

ای  کفره « کی  چونف  »شود. اگر مدیری ماناد  تجربیا  گفت  می

 از خیابفان  یفر  سفاگفرش تجربیاتش را ماتقف  کفرده و کتفاب    
مفدیران   (1373)چون ، را برای دیگران نگاشت  است، طبست

اسفت.   تفر  گفران ما ی  قطعاف تجربیاتی دارند ک  از تجربیفا  او  

کااد قل  برگیرند و آنها را بر  فق  عد  زیادی از آنها یمت نمی

تواناد تجربیاتشفان را   ای دیگر ی  می صفح  کاغذ آورند و عده

تواناد آن را باویساد! ای  اسفت کف  بفاز یف       بیان کااد، اما نمی

آید. در یمی  راستا چاد مؤسسف  بف     تاریخ شفایی ب  کمک می

یای مختلف  را   ربیا  ای  صاوف و جمعیتتا تج اند افتادهکار 

آوری و ثبفت و ضفب     قب  از آنک  ب  خاک سررده شوند، جمفع 

بف  سفرا    « مؤسسۀ تاریخ شففایی یفاروارد  »کااد  برای نمون ، 

رود و تا کاون چادی  کتاب، حاص   مدیران پیش از انقبب می

آن فعالیت بوده اسفت. در ایف  میفان، خفاطرا  کسفانی مانافد       

بختیفار،   )پیش از انقفبب ، آخری  نخست وزیر بختیارشایرور 

، یکفی از نخسفت وزیفران دوران    شفری  امفامی  جعفر  (1375

رئففی  ، مجیففدیعبدالمجیففد ، (1380پهلفوی )شففری  امففامی،  

، محمفدعلی مجتهفدی   (1380)مجیفدی،  سازمان برنام  سازمان

رئفففی  دبیرسفففتان البفففرز و موسففف  دانشفففگان صفففاعتی    

، یمسففر حسفف  فاطمفف  پففاکروان و (1385آریامهر)مجتهففدی 

ب  بازار نشر ایفران   (1378)پاکروان،  شاه پاکروان رئی  ساواک

اصفغر سفعیدی بفا     مافرد ی  ماناد دکتر علفی  . اشخا اند آمده

بف   « موقعیت تجار و صاحبان صاایع در دوران پهلوی»مجموع  

)سفعیدی و  رود. خاندان الجوردی، سرا  جامعۀ یدف خود می

)سففعیدی،  ایروانففیمحمففد رحففی  متقففی  (1384شففیری  کففا ، 

 و (1388)سعیدی و شیری  کا ،  برخوردارمحمد تقی ، (1388

 انففد توانسففت تففا کاففون ( 1394)سففعیدی ،  خسروشففایی علففی

تجربیا  خود را در طی ای  فرایاد بف  مخاطبفان خفود انتقفال     

 دیاد.
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در ایاجا مااس  است بُرشی از تجربۀ مدیریتی مفدیرعام    

ابفای اصفهان، مهافدس یاشف  امیافی، ارائف  داده      فعلی شرکت

مشک  آب داشت  چون برخوار در  در آن مقطع، برخوار»شود: 

انتهای خ  انتقفال آب قفرار داشفت. یفاد  یسفت کافار محلفۀ        

احفداث شفده    ، شهرکی ب  نا  شهرک اما  حسی امام اده نرمی

مرتبف  دیفد  در حفدود     بود. روزی در اتاق  نشست  بود  ک  یک

پاجاه نفر از مرد  آن شهرک با خش  فراوان و یک ظرف چهفار  

لیتری با ی  وارد اداره شدند و ب  دفتر کوچفک رئفی  یجفو     

ای  کف  شفما    گفتاد س  روز است آب نداری  و آمده آوردند. می

خدایا چ  کار کا ! پ  خفود  را   را آتش ب نی ! با خود  گفت :

رأی نشان داد  و بف  اصففهان تلفف  کفرد . تلفانفی       با آنها ی 

گوشففی را برداشففت و باففده وانمففود کففرد  دار  بففا معففاون     

آقا ما چف  کفار کافی ؟ ایف      »کا . گفت :  برداری صحبت می بهره

مرد  چ  کار کااد؟ اگر تا فردا مشک  ح  نشفود، مف  اسفتعفا    

بف   »ب  جمعیت ک  اندکی آرا  شده بودند، گففت :  بعد «. دی  می

سمت بخشداری بروی  تا بخشدار را ی  توجی  کای  تفا کمفک   

  امفا بخشفدار، مطلفع و زودتفر از     «کاد تا مشک  آب ح  شود

بخشداری خار  شده بود. ب  یر صورتی بفود مفرد  را از اداره   

 (.320)یمان،  « بیرون کشید 

 

مانیهایسازشناسیمصاحبهآسیب

یای سفازمانی   یا )در مصاحب  شاید اولی  آسی  در مصاحب 

رفت  افراد و عبورکردن از مسفیر مصفاحب     بارزتر است(، بیرای 

کایفد در خفبل    است. شفما در مصفاحبۀ سفازمانی تفبش مفی     

یای ناگفتۀ تاریخ سفازمان را   شونده، بخش یای مصاحب  صحبت

دلیلفی مسفیر    شفونده بف  یفر    بیرون بکشید  اما گایی مصفاحب  

کافد   کاد و خاطرا  و سخاانی را بیان می دیگری را انتخاب می

اند یا دوست دارد ثبت و ضب  شفوند. در   ک  برای خودش مه 

توانید او را ب  مسیر از پیش تعیفی  شفده    ایاجا شما تا حدی می

بکشانید  زیرا ب  یر حال او صاح  مقا  و موقعیتی بوده اسفت  

« بفازجویی »  ک  مصاحبۀ تاریخ شففایی  و یمنای ، از یاد نبری

طور مثفال،   شاوید! ب  پرسید و جواب می نیست ک  فق  شما می

کرد ک  ب   شوندگان مرت  ب  ای  نکت  تأکید می یکی از مصاحب 

او پیشاهادیای کاری در سفط  اسفتانداری در ففبن اسفتان یفا      

مففدیریت کففبن در فففبن وزارتخانفف  داده شففد کفف  ایشففان     

ت. شما ناچارید ای  نکا  را ک  برای او بسفیار مهف    پذیرف نمی

و اثرگذارند، حذف کاید. چون نخست، معلو  نیست دقیقاف چف   

کسی پیشاهاد داده و تا چ  حد، امکان تحقفق ایف  امفر وجفود     

داشت  است و یمنای ، ای  موضوز چ  تأثیری در روند کفاری  

 و فعالیت بخفش تحفت مفدیریت او داشفت  اسفت  البتف  بایفد       

آمادگی ای  را داشت  باشید ک  وقتی مت  را برای امضای نهفایی  

فرستید، ب  ای  حذفیا  اعتراد کاد ک  پاسخ ماطقی  ن د او می

 طلبد.  و مؤدبانۀ شما را می

 

کارراکهکرد؟
شفود کف     در تاریخ سازمانی تأکید زیادی بر ایف  نکتف  مفی   

  یفا  فبن کار ب رگ یفا پفرو ه در زمفان مفدیریت کفدا  رئفی      

نوعی نفا  آن شفخص    مدیرعام  صور  گرفت  است. درواقع ب 

یفا حفالتی    شود. حاال بعضی از پفرو ه  با نا  آن پرو ه عجی  می

دو مدیری یا چاد مدیری دارند  یعای مدیری کار را تفا جفایی   

دیفد. ایاجاسفت کف  در     رساند و تحویف  مفدیر بعفدی مفی     می

را ب  نفا  یفک نففر    گر باید دقت کاد پرو ه  یا مصاحب  مصاحب 

ثبت و ضب  نکاد ک  بعدیا موج  دلخوری یا حساسفیت نففر   

خانفۀ   شود  برای مثفال، مفا در اصففهان پفرو   تصففی       دیگر می

فاضببی را داری  ک  درست چاد روز پ  از ع ل مدیرعام  و 

وزیفر  نص  مدیرعام  بعدی، طی مراسمی باشکوه و با حضور 

اردیبهشفت   1، 18151ش  ) اطبعفا ،  وقت افتتا  شد. کشور

گر باید ای  پرو ه را ب  حساب چ  کسفی   حاال مصاحب  (1366

گفر و حتفی    بگذارد! ایاجاست ک  یوشیاری و احتیا  مصفاحب  

طلبد تا متای غیر دقیفق را بف     کااد  نهایی مصاحب  را می تدوی 

 دست چاپ نسرارند.

 

پیشنهادات

تففری  آسففی  در مطالعففا  تففاریخ سففازمانی،   شففاید مهفف 

اکافون دیهفا کتفاب     نگاری است. ی  جانب  نگری و یک جانب  یک

یفا   یا و نهادیفای مختلف  در قفسفۀ کتابخانف      راجع ب  سازمان

شفبایت دارد تفا   « گف ارش کفار  »موجود است ک  بیشتر ب  یک 

والف شود کف  معمف   ای  رویکرد از آنجا ناشی می«. تاریخن »یک 
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کااد یفا مأموریفت    کسانی ب  نوشت  تاریخ سازمانی مبادر  می

یاباد ک  عضوی از آن سازمان باشاد و یمی  تعلق سفازمانی   می

شففدن بعضففی مسففائ ، ازجملفف  حففذف صففدای  «رنفف  کفف »و 

شفود   عبو  مبحظا  مدیریتی باعف  مفی   گیرندگان، ب  خدمت

ن نتیج  آن چی ی بشود ک  فقف  بفرای جلف  رضفایت مفدیرا     

سازمان و مدیران باالدستی مفید است. پیشاهاد نخست آن است 

ک  مورخ سازمان، بهتر است از خفار  از سفازمان آمفده باشفد.     

نهایت آنک  شخصی مطلفع از درون سفازمان بفرای یفاری ایف       

محقق در نظر گرفت  شود. ای  روی  موج  خواید شفد مفورخ   

رندگان را گی سازمانی با دست بازتری صدای مخاطبان و خدمت

جانبف    در اثر خویش، ماعک  و کارنامۀ سازمان را ب  شک  یم 

نگر حتماف در بح  تفاریخ شففایی    بررسی کاد. ای  رویکرد ک 

نی  خفود را نشفان خوایفد داد. بفدی  ترتیف ، مفورخ فقف  از        

کافد  بلکف  مفرد      متعلقان ب  سازمان برای مصاحب  دعو  نمی

گفذارد.   شوندگان مفی  صاحب خار  از سازمان را نی  در لیست م

پیشاهاد دیگر ای  است ک  شما یر وقفت دسفت بف  کفار تهیفۀ      

زنید، با یک تی  مدیریتی بر سر کفار طرفیفد     تاریخ سازمانی می

یای مدیریتی سازمان را  اما تاریخ سازمانی قرار است ک  دوران

طور وانمود کافد کف     کااده یرگ  نباید ای  پوشش دید. مصاحب 

یای آن، ب  سفرا  اففراد      حاک  و برای بیان موفقیتاز سوی تی

« بفازی »رود. ب  یر حال، مدیران و کارکافان پیشفی  از ایف      می

دادن  خرساد نخوایاد بود. شما باید در یمان ابتدای کار با نشان

تسل  خود بفر جوانف  مختلف  تفاریخ سفازمانی و تأکیفد بفر        

ت سال پیش از ای ک  بیس شونده یای پیشی ، ب  مصاحب  موفقیت

سازمان بازنشست  شده است، نشان دیید قصد دارید خدما  و 

طور خبصف ، شفما    یای آن نس  را ی  ماعک  کاید. ب  فعالیت

خواید کف  تفاریخ سفازمان را     طرفی باشید ک  می باید مورخ بی

 تدوی  و ماعک  کاد.

 

پایانسخن

تاریخ شفایی کارکردیای زیادی دارد و در زمانۀ مفا توجف    

کفردن   زیادی ب  آن شده است  یکفی از ایف  کارکردیفا عریفان    

حواشی و مسائ  پشت پرده است. دیگر آنکف  فرصفتی ففرای     

کاد تا افرادی ک  صاح  قل  نیستاد، ایده و اندیشۀ خفود را   می

یفای   خ سفازمان ثبت و ضب  کااد و ب  دیگران انتقال دیاد. تاری

مرتب  با امور شهری نی  بخشی از تاریخ شهر اسفت و در ایف    

پهویش، پ  از مراجع  ب  ماابع گوناگون، از کاربسفت تفاریخ   

یفای تفاریخ    شفایی ی  سود جسفت  و توانسفت  ایف  ظرفیفت    

شفایی را بف  اثبفا  برسفان . بفدی  ترتیف ، نکفا  ناگفتف  و        

اضبب اصفهان را ثبفت  نانوشتۀ بسیاری راجع ب  تاریخ آب و ف

و ضب  کرد   باشد ک  در موارد مشاب ، محققان کاربست تاریخ 

 شفایی را از یاد نبرند. 

 

منابع

   ( تفاریخ  1399رجایی، عبدالمهدی و خورسفادی، مهفرداد )

 آب و فاضبب اصفهان، اصفهان: دارخوی 

 (  ساگفرش یر خیابفان از طبسفت،   1373کی ، وو چون )

 هران: سیمی ترجم  محمد سوری، ت

 ( موقعیت 1384سعیدی، علی اصغر و شیری  کا ، فریدون )

تجففار و صففاحبان صففاایع در دوره پهلففوی  سففرمای  داری  

 خانوادگی خاندان الجوردی، تهران: گا  نو

    ( موقعیفت تجفار و صففاحبان   1388سفعیدی، علفی اصفغر )

صاایع در ایران دوره پهلوی، زندگی و کارنام  محمد رحی  

 یمتقی ایروان

 ( موقعیت 1388سعیدی، علی اصغر و شیری  کا ، فریدون )

تجار و صاحبان صاایع در ایفران عصفر پهلفوی، زنفدگی و     

 کارنام  حا  محمد تقی برخوردار، تهران: گا  نو

    ( موقعیفت تجفار و صففاحبان   1394سفعیدی، علفی اصفغر )

صففاایع در ایففران عصففر پهلففوی، زنففدگی و کارنامفف  علففی  

 خسروشایی، تهران: نی

 ( خاطرا  جعفر شری  امامی، 1380ری  امامی، جعفر )ش

 ویراستار حبی  الجوردی، تهران: سخ 

 ( خاطرا  شاپور بختیفار، ویراسفتار   1375بختیار، شایرور )

 حبی  الجوردی، تهران: بی جا

 ( خاطرا  عبدالمجید مجیفدی،  1380مجیدی، عبدالمجید )

 ویراستار حبی  الجوردی، تهران: گا  نو

 ( مت  کامف  خفاطرا  محمفد    1385د علی )مجتهدی، محم

علففی مجتهففدی رئففی  دبیرسففتان البففرز، ویراسففتار حبیفف  

 الجوردی، تهران: صفح  سفید
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 ( مت  کام  خاطرا  محمود فروغی، 1387فروغی، محمود)

کفی  وزار  امور خارج  ایران، ویراستار حبی  الجوردی، 

 تهران: صفح  سفید

 (  خاطرا  فاطمف 1378پاکروان، فاطم )   پفاکروان، یمسفر  

سرلشفففکرپاکروان، ترجمففف  اسفففماعی  سفففبمی، تهفففران: 

 مهراندیش

 روزنام  یا 

   1366اردیبهشت  1، 18151بعا ، ش اطروزنام 

   1383بهم   15، 1362ش جا  ج ،روزنام 


