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 بایدها و نبایدها آموزش نسخ خطی  دها یو نبا دها ی با

 مشخصات دورۀ آموزشی نسخ خطی
 شناسی ایران نقی منزوی و گروهی از بزرگان نسخه میزگردی با شرکت دکتر علی

  115 - 98، برگۀ 70و  69، شمارۀ 1382نشریۀ کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر 

 کنندگان میزگرد شرکت

 شناس؛نسخه نقی منزوی،  . استاد علی1

 شناس؛. استاد سیدعبدالله انوار، نسخه 2

 آفرین انصاری، استاد دانشگاه؛ . خانم دکتر نوش 3

 . آقای دکتر عباس حّری، استاد دانشگاه تهران؛ 4

 رضا فدایی عراق، استاد دانشگاه؛. آقای دکتر غالم 5

 اقبال، استاد دانشگاه؛ . خانم دکتر بنی 6

 ئول نشر میراث مکتوب؛ . آقای اکبر ایرانی، مدیر مس7

 بهارستان؛   ۀ. آقای نادر مطلبی کاشانی، سردبیر نام 8

 ملی تاریخ علوم؛  ۀنسب، موز . آقای دکتر شهرام احمدی 9

 . آقای محمد سمیعی، سردبیر کتاب ماه کلیات؛11

 ؛ میزگرد. خانم فریبا افکاری، دبیر 12

 های میزگرد سرفصل 

 ان؛ های آموزش نسخ خطی در ایر . بررسی دوره 1
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 ی؛ کتابدار  ۀسنجی اجرای واحدهای دانشگاهی »آشنایی با نسخ خطی« در رشت. امکان 2 دها یو نبا دها ی با

 . ضرورت تشکیل دوره و اهداف آن؛ 3

 کارها و پیشنهادات عملی اجرای دوره؛ . راه 4

 ها؛. مشکالت و محدودیت 5

 
  ۀ ی، دانشکدکتابدار آموزشی، کارشناسی ارشد نسخ خطی و آثار کمیاب گروه    ۀمشخصات اولین دور 

 شناسی، دانشگاه تهران؛ علوم تربیتی و روان
واحد دروس پایه و   38نیاز زبان،  واحد پیش  26آغاز شد و شامل    1369 -  70سال دوم سال تحصیلی  آموزشی در نیم   ۀبرنام

ها،  نامهاسات. در وول این دوره، بدون درنررگرفتن اساتادان راهنما، مشااور و داور پایان نامه بوده  واحد پایان   4اختصاایای و  
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دروس پایه و تخصصی تدریس کردند و دانشجویان در جلسات سخنرانی و بازدیدها    ۀاستاد در حوز   12ها،  زبان   ۀاستاد در حوز  دها یو نبا دها ی با

 های تعداد دیگری از استادان فن آشنا شدند.با نرر و تجربه

 جویان دوره نام دانش

دل، رضاا رحیمی،  زاده، نادره سالیمانی ایافهانی، الهه روحیعلی آماجی، ساوسان ایایلی، فریبا افکاری، محمدرضاا تقی

الله ها، فتحزاده، فاومه قاضاایفر، فریده هادیان، محمدجواد رحیم رضااایی، اکرم مسااعودی، یاادیقه ساالطانیپریسااا کرم

 کشاورز.

 زبان  -1

 انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، ایتالیایی، اردو و ترکی عثمانی.زبان عربی، 

 استادان زبان 

 ادبیات دانشگاه تهران(؛ ۀدکتر ابراهیم دیباجی )مدرس زبان عربی، از گروه زبان و ادبیات دانشکد -

 علوم تربیتی دانشگاه تهران(؛ ۀدکتر گلنار حامدی )مدرس زبان انگلیسی، از دانشکد -

 ی دانشگاه تهران(؛کتابدارآفرین انصاری )مدرس زبان انگلیسی، از گروه دکتر نوش -

 های خارجی دانشگاه تهران(؛زبان  ۀزاده )مدرس زبان آلمانی، از دانشکدآقای خواجه -

 های خارجی دانشگاه تهران(؛زبان  ۀخانم اسماعیلی )مدرس زبان ایتالیایی، از دانشکد -

 شناس(؛ترکی عثمانی، استاد دانشگاه و نسخهآقای دکتر توفیق سبحانی )مدرس  -

 دروس پایه  -2

 ی، تاریخ تمدن اسالمی و مراجع عمومی و اسالمی؛کتابدارآشنایی با ایول 

 دروس تخصصی  -3

های اسالمی، آشنایی با نسخ خطی و کمیاب، کار عملی، مدیریت بخش نسخ خطی  شناسیعلوم و معادف اسالمی، کتاب

 یق.و آثار کمیاب، روش تحق
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 تخصصی  ۀاستادان دورس پای  دها یو نبا دها ی با

ی، آقای دکتر علیخانم دکتر نوش ایاااحر حلبی، آقای  آفرین انصااااری، خانم دکتر معصاااومه باقری، آقای دکتر عباس حر 

رضاااا فادایی  پژوه، خاانم دکتر مااناداناا یااادیق بهزادی، آقاای دکترغالممحمادی، اساااتااد محمادتقی دانشاکبر خاان دکتر علی

 نقی منزوی، آقای دکتر میرکمالی.تی، آقای دکتر مهدی محقق، آقای دکتر علیعراقی، آقای رضا فراس

 ها سخنرانی  -4

 شناس معروف ایتالیایی(: پنج جلسه؛شناس و فهرستمونتسه )کتابآقایان: ایرج افشار، دکتر آنجلو پیه

علوم    ۀدانشاااکد  ۀنکتابخارضاااایی ) ی دانشاااگاه تهران(، دکتر مهدی محقق و خانم باسااامه  کتابدارمحمود حقیقی )گروه 

 یک جلسه. هر کدام تربیتی دانشگاه تهران(:

 دیدارها  -5

  (؛نقی منزویملی )دکتر علی ۀنکتابخا

  ؛بزرگ اسالمی )دکتر احمد منزوی، آقای دکتر سیدمحمدکاظم بجنوردی(  المعارفةدائر مرکز 

 ؛المعارف اسالمی )آقای مهندس حسن وارمی( ةبنیاد دائر 

  ؛آقای دکتر سیدمحمود مرعشی( ) قم  ،می مرعشی نجفیرالله الععمومی حضرت آیت ۀنتابخاک

  ؛مجلس شورای اسالمی )استاد عبدالحسین حائری(  ۀنکتابخا

  ؛های فرهنگی بنیاد جانبازان )آقای رضا فراستی( پژوهش ۀبخش مرمت مؤسس

 نویسان.فرهنگی )مرکز مرمت( و انجمن خوشسازمان اسناد ملی ایران و بخش مرمت سازمان میراث 

 ها در دست بوده، عبارتند از:های دانشجویان نسخ خطی و آثار کمیاب که اطالعاتی از آننامهعناوین برخی پایان

 ؛1374، خرداد اشرف التواریخخطی  ۀسوسن اییلی، تصحیح نسخ ( 1

 ؛1374در ایران( مهر  12علوم و فنون قرن  المعارفةدائر ، ) کشف الصنایعخطی  ۀفریبا افکاری، تصحیح نسخ ( 2

ادبیات دانشاگاه    ۀهای چاپ سانگی )قطع رحلی( موجود در دانشاکداکرم مساعودی، فهرسات تحلیلی بخشای از کتاب ( 3

 ؛1374تهران، خرداد 
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،  ایران ملی جمهوری اسالمی    ۀنکتابخاموجود در    1268  -  1344  فهرست کتب درسی چاپ سنگیفر،  یدیقه سلطانی  ( 4 دها یو نبا دها ی با

 ؛1374خرداد 

 ؛1374، خرداد مرکزی دانشگاه تهران ۀنکتابخافهرست اسامی کاتبان نسخ خطی موجود در رضایی، پریسا کرم ( 5
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که در آن شاماره به   میزگردکتاب ماه، کلیات بخش ویژه شاماره هفتادم را به نساخ خطی اختصااا داده اسات. این    افکاری: دها یو نبا دها ی با

نقد و بررسای ور  ثبت و تملک نساخ خطی و   میزگردحوزه اسات. خوشاحالیم که پس از    چاپ خواهد رساید نیز مربو  به این

آثار کمیاب، دومین جلساه به بح  آموزش نسخ خطی اختصاا یافته است. نرر به اهمیت بح  نسخ خطی به عنوان میراث 

شانایی با نساخ خطی را بیش از رساانی آن، لزوم آفرهنگی و هویت ملی ما و ضارورت شاناخت، حفو و نگهداری، اشااعه و اوال 

پذیرند و خود گواه تمدن خایای در ناحیه معینی از جهان کنیم. به ویژه این که نساخ خطی بیشاتر آسایبپیش احسااس می

 ان است.کتابدار هستند و حفو این فرهنگ بر عهده ما 

ی در کتابدارپذیری نساخ خطی بیشاتر شاده اسات. در مورد تدوین برنامه رسامی آموزش  احسااس آموزش  زخوشابختانه امرو

ریزی به ضاارورت پرداختن به مباح  تا امروز، مساائو ن برنامه  1340دانشااگاه تهران نیز باید عرک کنم که از نیمه دوم دهه 

و درس نسااخ خطی به همت شااادروان اسااتاد اند  نسااخ خطی و آثار کمیاب در سااطو  مختلن دانشااگاهی همت گماشااته

نساخه خطی به کشاور    کتابدارپژوه به مسائو ن فرهنگی کشاور و دانشاگاه تهران عرضاه شاد که نتیجه آن آموزش سایزده دانش

 و امیدوار بودیم که این دوره در  نه مرکزی دانشاگاه، افتخار شارکت در این دوره را داشاتیم کتابخابود. من و بعضای همکارانم در  

ولی انشااالله به همت    ،هایی که وجود داشات، این آموزش ابتر ماندولی به دلیل محدودیت  ،ساطح با تری اجرا و یا تکرار شاود

های تری را برای دورهکارهای اجرایی مناساباین گروه و نتایجی که از این جلساه خواهیم داشات، بتوانیم امیدوار باشایم که راه

 شیم. مشابه در این حوزه داشته با

شااود، در راسااتای نیل به این اهداف باشااد. در ابتدای بح  از اسااتاد به هر حال امیدواریم که نرراتی که امروز مطر  می

بزرگوار، سارکار خانم انصااری، به جهت تجربه و شاناختشاان از برگزاری دوره آموزش نساخ خطی در دانشاگاه تهران به همراه  

 کنم:طر  میدیگر اساتید محترم، اولین سؤال را م

آیا دوره آموزشاای مشااابهی در حوزه نسااخ خطی، قبالی به این یااورت وجود داشااته یا خیرد و اگر بوده به چه شااکلی بوده  

 استد

 همان خدمت همکاران و اساااتادان عزیز ساااالم عرک می  انصااااری:
ی
های چند  وور که اشااااره کردید، این درسکنم. قطعا

ی در دانشاگاه تهران نوشاته و اجرا  کتابدارکه اولین برنامه کارشاناسای ارشاد    1345ل  ها وجود داشات. از سااواحدی در برنامه
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به   ، ولیدادندها آقای افشاار و زمانی اساتاد حائری این درس را میشاد، دو واحد درس آموزش نساخ خطی لحاش شاد. مدت دها یو نبا دها ی با

 د. این یورت که برنامه کاملی در قالب کارشناسی ارشد )معادل( باشد، اولین تجربه بو

ام، پیشانهاد  پژوه شاما با من داشاتید؛ گفتم و در جای دیگر هم نوشاتهای که در مورد اساتاد دانشوور که در مصااحبههمان 

ی ارائاه گردیاد و این برنااماه تنریم و اجرا شاااد و بعاد از اجرای این برنااماه هم دوبااره اساااتااد دانش پژوه خادمات آقاای دکتر حر 

نه آساتان قدس رضاوی اجرا شاد و برنامه مصاوب اولیه نیز در وول اجرای آن کتابخار تحییری در  ای شابیه به این با مختصابرنامه

 ای بود که به این جامعیت اجرا شد.کنم اولین تجربهفکر می ، ولیتحییر پیدا کرد

ه کردند و شاکل  پژوه به دانشاگاه عرضاآن و ورحی را که مرحوم دانش  ۀهای برنامه دانشاگاه و انگیز در مورد ویژگی  افکاری:

 عملی و اجرایی آن توضیح بفرمایید.

 پژوه هم مانند خیلی از عزیزانی که در دور این میز هستند، عمری را با نسخ خطی گذرانده بودند. استاد دانش انصاری:

روی  توجهی دانشااگاه و مراکز علمی آشاانا بودند و نساابت به تربیت نی نویساای، خطر از بین رفتن و کم با مشااکالت فهرساات

 کارآمد، جهت حفو این میراث فرهنگی حساس شده بودند. 

هایی  به هر حال اگر کسای بخواهد بداند که چگونه این فکر به ههنشاان جای گرفت، به نرر من باید زندگی ایشاان، مقدمه

 اند را مطالعه کند. هایی که کردهاند و تالشکه نوشته

بردند و انقراک را به کار می  ۀکردند و خود ایشااان وا ی جدی میهای عمر، احساااس خطر خیلایشااان در واپسااین سااال 

فرمودند که نسال ما در حال انقراک اسات و اگر فکری نشاود، خطر بزرگی متوجه فرهنگ کشاور خواهد شاد. از ورف دیگر می

های بسایار زیادی  ابهای دیگری انجام داده بودند اشااره داشاتند که کت ی که در انگلیس کرده و بح ساخنرانآقای افشاار در  

و یا بیش از این هم هساات و این خطر بزرگی    ؛000/200در ایران فهرساات نشااده و در جایی مرقوم فرموده بودند که بال  بر  

–دوسات در دانشاگاه تهران به نام آقای مهندس هاشامی  اسات. در آن زمان معاون اداری و مالی بسایار باهوش و بسایار فرهنگ

ان مشخص کرده ر محل خدمت خود را دانشگاه ته  ،بردندا نگرفته بودند و در خدمت سربازی به سر میکه در آن زمان دکتری ر 

 من آن زمان مدیر گروه بودم.  ،بودند

 آییدد ایشان تلفنی خود را معرفی کردند و گفتند که من نزد شما بیایم یا شما پیش ما می
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 آیم. گفتم من می دها یو نبا دها ی با

نوشااته را جلویم گذاشااتند و گفتند که یک روز بعد از ظهر نزد ایشااان رفتم و مشاااهده کردم که انبوهی از کاغذهای دساات

دانم که برنامه تعرین  ام و نمیاند. من مهندساای خواندهوشااتهپژوه سااه هزار ساااعت برنامه آموزش نسااخ خطی نآقای دانش

پژوه وارد اتاقم شادند، احسااس کردم که آدمی بسایار خاا وارد شادند و عملیاتی آن چیسات و باید چه کنم  وقتی آقای دانش

کنم خیلی یبول کردم و فکر مکنم و شاما این دوره را بنویساید و آن را تعرین کنید، من نیز قهر کاری بتوانم برای این دوره می

 . دکنن های علمی این کشور ریاست میخیلی مهم است که چه کسانی بر دانشگاه و محیط

 آن را به نفر درجه ساومی ارجا  می
ی
کرد که به هر حال من همیشاه از ایشاان ساگاساگزارم؛ زیرا اگر شاخص دیگری بود، حتما

نه کتاابخاالو معااون نه مرکزی دانشاااگااه تهران آقای یاااادقکتاابخاان زمان در  آورد و در هماامعلوم نبود ور  از کجاا سااار در می

لو، آقاای  یعنی اهال دغادغاه بودناد. خالیاااه مشااااوره میاان من، آقاای یاااادق  ،بودناد. ایشاااان نیز باه این بحا  عالقمناد بودناد

ی و خود اساتاد دانش ر موضاو  آموزش زبان، حجم پژوه که بر سار بعضای مساائل پافشااری داشاتند به ویژه دهاشامی، دکتر حر 

 باایاد زباان ایتاالیاایی یااد بگیریم، میهاای ایشاااان بود. ایشاااان میزیااد زباان در این برنااماه باه خااور بحا 
ی
گفتم کاه گفتناد، حتماا

مونتسااه را شاادند که فهرساات نسااخ خطی پیهای عصاابی میبرای یادگیری زبان ایتالیایی مدرس نداریم. اما ایشااان به اندازه

خواهی بگویی که در ایران یک نفر ساااواد نداشاااتاه باشاااد که بخواند این  گفتناد که میکوبیادند و مید و روی میز میآوردنامی

 های فارسی چه نوشته استدایتالیایی در مورد کتاب

 نریر داشت. یک نو  عرق بی

ی ساگرده شاد. برنامه دوازده کتابداربه هر حال خوب اسات برنامه نوشاته شاد و اجرای آن در دانشاگاه تهران به گروه آموزش  

اما وقتی دانشاجویان درس را تمام کردند، هر کدام پنجاه واحد درس را   ،نیاز و عالوه بر آن شاامل سای و دو واحد بودزبان پیش

شاد. برنامه نوشاته شاد و در شاورای دانشاگاه و در ساازمان امور اداری  زهای مهمی اضاافه میگذرانده بودند، به این دلیل که چی 

های آموزش حین خدمت تصااویب شااد و مهر ت یید سااازمان امور اداری را دارد، اجرای آن به دانشااگاه  به عنوان یکی از برنامه

مثالی  ،ی آموزش یک دانشاجو هم حق التدریس دادیم ی بر اسااس آن برنامه حتی براکتابدارتهران ابالغ شاد و در گروه آموزش  

 شرو  به دعوت از مدرسان کردیم. در تمام وول این دوره همه امکانات برای این کار فراهم شد و ما مشکلی نداشتیم. 
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آقای دکتر توفیق ساابحانی که از فضااالی برجسااته ساارزمین ما هسااتند و تنها یک دانشااجو داشااتند و ترکی عثمانی درس  دها یو نبا دها ی با

بود، منتقل نشاد و سایساتم نتوانسات آن گزار نساخ خطی میو بماند که آن دانشاجو هرگز به جایی که بایسات خدمت دنددامی

 را جا به جا کند.

باش که ایشان رئیس تشکیالت  اآلن مشکالت هنوز به شدت وجود دارد؛ اما به دلیل ت ییدهای مهندس هاشمی و آقای قزل 

 این کار به خوبی انجام شد.و بودجه دانشگاه بودند که به ایطال
ی
   درک فرهنگی و تعصب علمی داشتند، واقعا

های دیگری که دری  که تنها دوره رسامی آموزش دانشاگاه تهران مدرک معادل به خود دید. اشاره فرمودید به دوره  افکاری:

ی در هر دو دوره نرارت    ۀتکرار شاد. نمون و حضاور داشاتند، از ایشاان خواهش  این دوره در آساان قدس مشاهد بود که اساتاد حر 

 های دانشگاه تهران و آستان قدس اشاره بفرمایید.کنم به تفاوت و مشابهت دورهمی

هایی که در دوره تهران  ای یاورت گیرد، به اعتقاد من علیرغم برخی از نارسااییبه نام خدا. اگر قرار باشاد که مقایساه حّری:

  بود، تهران بسااایاار موفق
ی
ناه را کتاابخااان خود  کتاابادار تر از مشاااهاد بود. دلیال مشاااخص آن این بود کاه آساااتاان قادی، عمادتاا

 محدود به نسخمی
ی
 شد. های خطی نمیهخواست تعلیم دهد و الزاما

 آن تعلق ههنی را به نساخههای خارجی کار میکساانی بودند که در آرشایو و یا بخش زبان 
ی
های خطی نداشاتند  کردند و وبعا

اما اعتقاد من در   ،شاان اسات و به هیو وجه محدود به حوزه نساخ خطی نیساتکننده عالقه شاخصایها نیز منعکسنامهو پایان 

انم انصااری این است که ما در وول تدریس درس نسخ خطی، اعم از این که به یورت درس بوده یا به ت یید اشاارات ضامنی خ

 کاری بسیاری مواجه بودیم. یورت درس بوده یا به یورت یک دوره با پراکنده

 در دوره
ی
ی  و یا نساخ خط   ؛شاناسایهای رسامی دانشاگاهی، درسای که تحت عنوان نساخهدلیل عمده آن این اسات که او 

 از ساار ناگزیری و برای پرکردن واحد، از یک  مندان در آن شاارکت میبوده، پیوسااته اختیاری بوده و فقط عالقه
ی
کردند و بعضااا

مند به تدریس  ورفه به قاضای نرفته باشایم، نه چندان معلمان عالقهاین که یک–ورف نبود. عالقه در مخاوب و از ورف دیگر  

و من چون خود شااگرد این دوره بودم و بعدها خود تماس با افرادی که در این حوزه کار در این حوزه موجب مشاکالتی گردید  

مناد  کردم برخی اوالعاات را عالقاهیعنی احسااااس می  ،گاذارمکردناد را تجرباه کردم، بیشاااتر ناام آن را حبس اوالعاات میمی

 هارتی است که ممکن است که از کن برود. کردند منیستند که در اختیار دانشجو بگذارند، شاید به این دلیل که فکر می
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آن را پیادا کنیاد و خااا نساااخاه خطی نیسااات. نااگزیر ماا در بعاد از این    ۀتواناد نمونااین تلقی اسااات کاه در هر عریاااه می دها یو نبا دها ی با

درس و به یاورت دوره اختصاایای داشاتیم، در دانشاگاه تهران زمانی فریات ایجاد  هایی که به یاورت تکهایی که تجربهدوره

شاناسای بود، به این اعتبار که هایی که برای آن در نرر گرفتیم، گروه نساخهده را به ما دادند و ما یکی از این گروهیک دانشاک

توانیم نیروی انساانی مناسابی شاناسای به جز با گذراندن یک دوره کامل دانشاگاهی، حتی به عنوان یک آغازگر هم نمینساخه

ولی برای این که آغاز ممارسات را  ،ولبدشاناسای نیاز به ممارسات دارد و زمان میالبته وبیعی اسات که نساخه ؛را داشاته باشایم 

جا ت ساان خود را اظهار کنم از این که ما در بتوانیم شااکل دهیم، ناگزیر باید از یک مقطع آکادمیک شاارو  کنیم و من همین

 بخواهد سیر رشد میگذاری را چه که بیشاترین ثروت پیشاین و میراث فرهنگی داریم، کمترین سرمایهآن 
ی
کنیم. اگر کسی واقعا

های چاپی  رغم بسایاری از نقا  مثبتی که داشاته، به نرر من تکیه بیش از حد بر کتابی را در ایران بررسای کند، علیکتابدار

های خطی و نبش قبر و که در آن زمان مبنای تدریس قرارگرفته بود، سااابب شاااد که القایی به دانشاااجویان شاااود که نساااخه

ولی حفو میراث، نیاز   ،خواهم بگویم که باید به آن سامت برگشاتآن آشانا بودیم. نمی ۀباشاد که با همضاایایی از این نو  میق

به یک دانش آکادمیک دارد. میراث فرهنگی، پژوهشااگاهی را در چند سااال اخیر ایجاد کرده اساات. به نرر من خیلی زودتر 

هایی که به یاورت رسامی و بسایار منضابط به مخاوبان منتقل ه ما داریم و تمام دانشکرد؛ با آن میراثی کباید آن را ایجاد می

های خطی دارم؛ البته آن دوره بنا به عالیق برخی از رؤساا به ما پیشانهاد شاد که نساخه  ۀشاود. از جمله آن چه که من در حوز 

 وقت اجرا نشد. در نتیجه آن دوره هیو اعتنایی قرارگرفت.بنویسیم و بنا به برخی از عالیق روؤسای دیگر، مورد بی

خواهم عرک کنم که به هر تقدیر می  ،تری تبدیل شاادندهای ضااعینگروه ما تبدیل به دانشااکده نشااد؛ ولو این که گروه

 انگیز است.آموز و در عین حال ت سنای تجربهاش بسیار دورهشناسی دوره آموزش دانشگاهینسخه

 این آموزش در قاالاب یاک دوره امکاان کنیاآقاای دکتر فکر می  افکااری:
ی
تواناد باه عنوان واحادهاایی  یاا می ؛پاذیر اساااتد لزوماا

 ی اجرا شوددکتابدارمصوب دانشگاهی حداقل در رشته 

یا ساااه واحدی مفاهیم آن را حداقل منتقل کنید،   ؛توان با درس دواعتقاد من این اسااات که برخی از چیزها را نمی حّری:

 شناسی از آن قبیل است. نسخه ،ت آن را به فرد بیاموزیدچه رسد به این که مهار
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هنوز ناگزیرند شااگردی و   ،شاناسام هایی که من در آساتان قدس میحداقل آن   ،شاناساان جوان را داریم ما بسایاری از نساخه دها یو نبا دها ی با

آید. بنابراین حداقلی که باید به نرر من در نرر گرفته شااود، یک  تلمذ کنند، چرا که بعضاای چیزها در حین کار به دساات می

دوره اساات. حال من هیو ایااراری بر دوره کارشااناساای ندارم. برای این که دوره کارشااناساای هنوز آمادگی ههنی ندارد، باید  

 بر دوش کا
ی
رشاناسای، یک مقطع دیگری ساوار شاود و آن کارشاناسای ارشاد اسات. از ورفی دیگر هنوز به دکتری نیز اعتقاد حتما

 یک دوره  ۀچندانی ندارم، چون باید خیلی از مسااائل آن حل شااود. در دور 
ی
میانی، یعنی کارشااناساای ارشااد، به نرر من حتما

پر را به دسات دانشاجو بدهیم و فکر کند که با نیمه  ۀیک کوز ضاروری اسات، یک درس، به جز این که ما متالشای و ابتر کنیم و  

داند و مسالط اسات، ثمری ندارد، بدون این که دانش داشاته باشاد برای او ادعا ایجاد  شاناساد، میشاناسای را میدو واحد نساخه

 کنیم. به همین دلیل معتقدم که کمتر از یک دوره کارشناسی ارشد مناسب این شرو  نیست.می
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امکان دانشاگاهی شادن این    ۀخواساتم از اساتاد منزوی خواهش کنم تا دربار جا میبا تشاکر از آقای دکتر. در این  افکاری: دها یو نبا دها ی با

ی فرمودند، در قالب این دوره ساؤال کنم. اساتاد آیا شاما تصاور میرشاته، همان  فرمایید که هنوز بایساتی به وور که دکتر حر 

های جدید  توان در کنار روش سانتی تا حدی هم از روشنجام شاود یا میاساتاد و شااگردی شااید نساخه خطی این کار ا  ۀشایو

 خاا داشتید استفاده شودد ۀعالی در این دور ای که جنابشناسی با توجه به تجربهدانشگاهی در آموزش نسخه

 تخصاص تعلیمی ندارم و آن نساخه  ۀدربار   منزوی:
ی
ود که پدرمان  ام در خانواده دیدیم و این کاری بچه دیدهشاناسای، شاخصاا

ها و دانساتن آن برای درج در کتابش  آوردن و شاناختن نساخهبرای انجام کارهای خود، نه برای کارهای علمی جهت به دسات

ای  ای برای این کاار بگاذارم؛ زیرا آن کاه باه من آموختاه، برنااماهتوانم برنااماهتوانم ادعاایی کنم کاه میداد، لهاذا نمیانجاام می

های خوانسااری و ... آموختیم که چگونه کتاب را بشاناسایم و خط، متعلق نهکتابخانه تا  چاپخات تجربی از  نداشاته و ما به یاور

ریزی برای این کاار توانم باه یاااورت علمی بیاان کنم، باه درد برنااماهباه چاه قرنی اسااات تاا بتوانیم آن را بنویسااایم. این را نمی

ریزی  توان کااری کرد؛ بناابراین، از مخاالفاان کساااانی کاه از برنااماهنمیی  ریزدانم کاه بادون برنااماهولی باه خوبی می  ،خورمنمی

 نیستم، ولی خود، دستم خالی است. ،کنندورفداری می

ریزی و هر کالس دانشگاهی هستم. به تجربه در ایران ثابت شده است که این  بنده به وور کلی مخالن هرگونه برنامه  انوار:

ای پایین آورده اسات، یعنی ها، تحت دکترها، علم را در هر رشاتهساانسی ها و این مافوق لریزیهای دانشاگاهی و برنامهکالس

 محتوا فدای فرم و ظاهر شده است. 

 در کار نساخه
ی
خواهد در این رشاته کار کند، وجود داشاته نگاری باید عشاقی از خود شاخصای که میشاناسای و فهرساتاو 

سالطنتی   ۀنکتابخاجا مقداری از  نه ملی که در آن کتابخاام که زمانی در هم نوشاته  تان نامۀ بهارساۀ باشاد. به یاد دارم و در مجل

توانستند بگویند که این کاغذ بخارایی یا و قانع بصیری کاغذشناسان خوبی بودند و به راحتی میمرآت الممالک  قاجارها بود،  

دانساتیم باید چه کنیم، در یک بلد نیساتیم و نمیایافهانی اسات. وقتی ما فهرسات نساخ خطی را دیدیم، متوجه شادیم که هیو

کار بود مراجعه کردم و گفتم که آیا شما کسی را سراغ دارید که این کاغذها را بشناسد،  پور یحاف، که فرنگیآن زمان به بادرام

ه کنید؛ چون او بسیار ساازها هسات ولی به نررم نتوانید با او ایالی مذاکر ایشاان در جوابم گفت که حاجی خراس در بازار حلبی
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وا  نه   ،ها، ما به سااراغ ایشااان رفتیم، او فقط عشااق به این کار داشااتادب و بداخالق اساات. خالیااه با تمام دشااواریبی دها یو نبا دها ی با

 تواند این کار را انجام دهد.کدام نمیدادن و هیودادن و درجهنمره

وزارت خارجه هم این را گفتم که ما پنجاه میلیون سااند  مثالی امروزه اشااکال بزرگ در تحقیقات خواندن سااند اساات. من در  

 ،شاودتوان آن را خواند، با بهترین خط نوشاته میکنید ساند یک کاغذ عادی اسات و به راحتی میداریم. حال آن که خیال می

 را در آن  یقر  میچون کلماتی در آن پیدا می  ،ولی بسایار مشاکل اسات
ی
اسات که تا برای    نویساید، از این جهتشاود که غالبا

این کار افرادی تربیت نشاوند و عالقه نیز نداشاته باشاند، با گذراندن دو یا چهار واحد دانشاگاهی، لیساانس و یا مافوق لیساانس  

 توان کار کرد.نمی

ملی، خاانمی بودناد کاه در حادود چهال تاا چهال و پنج نااماه از میرزاعلی خاان   ۀباه یااد دارم کاه در چهال ساااال پیش رئیس موز 

 :قاجار دو نفر پیدا شدند که دو شیوه در خط و نوشتاری دارند ۀالدوله داشت. در اواسط دور مینا

 ؛یکی روش »میرزاعلی خانی« -

 ها را از مقامات بزرگ مملکتی گرفتند. البته این نامه ؛علی خانی گروسی« بودو دیگری روش »حسن -

خط  ها به قدری خوش یعنی همان منشاای امروزی این نامه  ،رسااائلوزیر  –خان وزیر رسااائل نایاارالدین شاااه بود.  میرزاعلی

ها را بخوانیم. منرور این اسات که به ها کردیم، اما نتوانساتیم که این نامهبود، ما در حدود شاش ماه شارو  به خواندن این نامه

 خواهد.خواهم عرک کنم که این نو  کارها فقط عشق میتمامی جوانان می

 احمد، دکتر علی امینی را دیدم. روزی منزل جالل آل 

 که مرحوم پدربزرگ شما این ورز تحریر را از چه جایی یاد گرفته بودندد  به ایشان گفتم

را بخوان.    «درویش عبدالمجید»خواهی خطت خوب شاود، کار  کرد که اگر میبه پدرم نصایحت می ، ولیدانم نمی  گفتند:

 ما در همان موزه حدود هشاتاد نساخه  
ی
ای چهار روز وقت ها پنج ساال، هفتهدرویش عبدالمجید را داشاتیم که این نساخهاتفاقا

ای یک زیراکس در خانه گذاشااته بودیم، به یااورتی که من وسااواساای پیدا  خواندیم و از هر نسااخهما را گرفت، کار را با هم می

چهره را درویش عبدالمجید ووری نوشاته بود که لتوانم این کلمه را بخوانم یا خیر  به یاد دارم که کلمه گکرده بودم که آیا می

وقتی ما هشااتاد نسااخه را   ،آن را مانند یک یااورت  نوعی هزاروش بود  ۀگل درساات کرده بود و چهر گل آن را مانند یک دسااته
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ه شاااد، برای آموزش خیلی خوب بود. بعاد از آن توانساااتیم کاهاا چااپ مینویس کرد کاه اگر آن خوانادیم آن خاانم هماه را پااک دها یو نبا دها ی با

های میرزاعلی خان را بخوانیم، مشااهده کردیم که همه تقلید از درویش عبدالمجید اسات. منتهی یک بازی هنری روی نساخه

 ها را کشن کنند.توانند این بازیآن کرده که کسانی که به سند خواندن آشنایی پیدا کنند، به زودی می

های کنونی نباشااد و نرر من تشااکیل دوره به یااورت دروه ای تشااکیل دهید،  زم اساات بهخواهید که دورهحال اگر می

 بر این که نساخهبایساتی عده
ی
شاناسای به تنهایی مطر  ای عاشاق و عالقمند به این کار باشاند و شارو  به این کار کنند. مضاافا

تید هساتند و شاناس درجه یک و اسااباشاد. اآلن افرادی هساتند که به عنوان کتابشاناسای نیز مطر  میبلکه کتاب  ؛نیسات

ها را ببینند، یعنی علم آن دوره را ببینند. برای مثال شااناسااان ما نیز باید این نو  آموزشگذارم، کتابها احترام میمن به آن 

را چاپ کنم، با چند موضاو  سار و کار دارم. حتی بطلمیوس    دره التاجخواهم رساائل ریاضای  اآلن من گرفتار این هساتم که می

گذارم و با آن مشاحول به کار هساتم. هیو اشاکالی ندارد که کتابی اشاتباه معرفی شاود، کار علمی زبان انگلیسای را مقابلم می

می اسات تا علم جلو  به قول پوپر این یک دیالکتیک عل–کند.  یعنی همین  من چیزی را ور  کرده و دیگری با آن مخالفت می

کند و بدین ترتیب فهرسااات  برود. امکان دارد که کتابی را به غلط معرفی کرده باشااام، کسااای دیگر آن را دیده و تصاااحیح می

 شود.فهارست درست می

  شااناساای باید همراه باشااد وای را تشااکیل دهید، با این مسااائل اخالقی و روان خواهید دورهخالیااه آن که اگر می
 

 اگر  ا 

 مدرک باشد، به قدری در ایران زیاد شده است که ارزش آن از بین رفته  ۀف ارائهد

به هر   ، ولیاین کار اسات  ۀ زم برای ادام  ۀوور که فرمودید اسااس این کار داشاتن شاناخت و عالقبا تشاکر، همان   افکاری:

شاناسی  اقبال که از مسائولین بنیاد ایران نیچون شاما دارد. من از سارکار خانم دکتر بحال این نسال نیاز به تربیت اسااتیدی هم 

 قصد اجرای برنام
ی
 آموزشی و نسخ خطی دارند، خواهشمندم توضیحاتی بفرمایند. ۀهستند و ظاهرا

کنم. اساتادم سارکار خانم انصااری فرمودند که در به نام خدا. ابتدا به چند مطلبی که به ههنم رساید اشااره می  اقبال:بنی

شاده، مت سافانه در زمانی که من ی واحد نساخ خطی آموزش داده میکتابدار ۀگذشاته در آموزش کارشاناسای ارشاد در رشات 

اما اآلن   ،ای از این دریا را چشیده باشم شد که  اقل قطرهنمی  گذراندم، حتی این دو واحد هم تدریسکارشاناسی ارشد را می

ی،    این مساااائل را به دنبال داشاااته که به فرمایش اساااتادم جناب آقای دکتر حر 
ی
به ههنم رساااید که حذف این دو واحد حتما
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، به دلیل این که ما باید از ای هم به دوره آموزش شاما دارمآموزش در دو واحد فایده و ت ثیری نداشاته که حذف شاد. اما اشااره دها یو نبا دها ی با

 چه گذشته پند گیریم.آن 

پژوه به این  شااد اساتاد دانشتقاضاا از روان   ۀلو برای سارکار خانم انصااری توضایح نداده بودند که انگیز شااید آقای یاادق

فکر به اساتاد نگاه  یاورت بود که روزی در دفتر ایشاان با حضاور اساتاد نشاساته بودم، بعد از رفتن اساتاد ایشاان پرسایدند که در 

  دکردیمی

کردیم و در سااه ساار جوان، خالی  اسااتاد را باز می  ۀای بود که ما دور جمجمای کاش وساایله در جواب به ایشااان گفتم:

 شد. ر میکردیم و پ  می

 ها را گرفتد توان اینکه چگونه می گفتند

 درس دادن ندارند.  ۀاین افراد دیگر حویل گفتم:

 کنیم تا یک درس آکادمیک به وجود بیاورند و از استاد خواهش کردند.ها خواهش میاز آن   گفتند:

 من نوشت 
ی
 ای چیستد لو را دارم که برایم نوشتند نررت در به وجودآوردن چنین دورهآقای یادق ۀمخصویا

 این دوره در دانشاااگااه در گر   ،یکی از چیزهاایی کاه من تاذکر دادم
ی
  ۀناکتاابخاا ی بااشاااد، ناه در  کتااباداروه این بود کاه باایاد حتماا

وور که سارکار خانم انصااری اشااره فرمودند، آقای مهندس هاشامی شاناخت بسایار  مرکزی و یک کالس اختصاایای  همان 

خوبی از مسائله و از کسای که باید م مور این کار شاود را داشاتند و به فرمایش جناب اساتاد انوار، هم عشاق و هم اشاراف داشاته 

 من در اعماق ضمیرم خوشحالم. این اساتید غنیمتکتابداره استاد و گروه باشد. کار ب
ی
هایی هستند که ی محول گشت و واقعا

 دهیم.ها از دست میها را برای استفاده از آن ها و ساعتما دقیقه

بود، شاید هرگز تعطیل های آن دوره ایراد دارم که به یاورت معادل درآمد. اگر به یورت معادل نمیریزیمن کامالی بر برنامه

 مشاکالتی داشاتندنمی
ی
اما به اعتقاد من باید فریات را غنیمت شامرد، حتی یک سااعت و یک دقیقه ت خیر نباشاد.    ،شاد، حتما

کنند، استاد انوار، استاد منزوی، استاد حائری.  جا هستند و با عشق از آموزش و دانش یحبت میاز وجود عزیزانی که در این

دهم ای دکتر حبیبی بح  آموزش نساااخ خطی را مطر  کردم، به من فرمودند که من قول دو واحد درس را میوقتی من با آق

 اما نه بیشتر  ایشان فرمودند که مشکل بزرگ این آموزش، استاد است. 
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م، باه دهولی دو واحاد را قول می  ،کنم من تاا ده، دوازده نفر قول و دسااات همکااری نادهناد، چنین مسااائولیتی را قبول نمی دها یو نبا دها ی با

 ۀها، مسائلهای آن نیز نزد من اسات، آشانایی با اساناد و کتیبهاند که سارفصالدلیل این که اآلن نیز درسای در آموزش گذاشاته

ولی من فرمایش جناب   ،اما مشااکالت آموزش خیلی زیاد اساات ،کنیم دو واحد نسااخ خطی را به شااانزده واحدمان اضااافه می

ی را دوبااره تکرار می  باایاد آموزش در یاک مقطع آکاادمیاک بااشاااد، هماان کآقاای دکتر حر 
ی
وور کاه فرمودناد در مقطع نم. حتماا

کارشاناسای ارشاد، چون دکتری مشاکل بسایار دارد و به فرمایش جناب آقای انوار، باید بر فاکتورهایی از اوالعات پایه بنا شاود.  

ی نوین  کتابدارذرانند، اما قبول بفرمایید که اگر  تحصایلی شاما و این دوساتان کمک کرد که این آموزش را بگ  ۀبه اعتقاد من پای

کرد. بناابراین باه معیاارهاای انتخااب در پاذیرش این رشاااتاه هم باایاد اوالعاات پاایاه  را خواناده بودیاد، خیلی خوب کمکتاان می

ولی خود    ،ها محک بزنندها و بررسایی باشاد و هم به فرمایش جناب انوار، عشاق را در مصااحبهکتابداراضاافه شاود که  اقل  

 بهتر است. ریزی شدهایشان با تربیت موافقند. بنابراین این تربیت هر چه قدر هم سیستماتیک و برنامه
ی
 تر باشد، مسلما

 شد.ربار نمیشما اگر کسی مثل خانم انصاری نرارت نداشتند، این دوره بدین یورت پ   ۀقبول بفرمایید که در دور 

 این نرارت بساایار مهم و تعیین  افکاری:
ی
نسااخ    ۀهایی که برای ایجاد دور نهکتابخاکننده اساات. از دیگر مؤسااسااات و یقینا

مجلس بود. به یاد دارم که جناب آقای دکتر فدایی از اولین مدیرانی بودند که   ۀنکتابخاخطی و بح  آموزش آن تالش کردند،  

کار در  ۀیارانی برای اداممجلس اقدام کردند تا شااگردان و دسات  ۀنکتابخابه دعوت کارشاناساان نساخ خطی دانشاگاه تهران به  

ناه در ایجااد  کتاابخااور     ۀکنم درباار لاذا از آقاای دکتر فادایی خواهش می  ؛مجلس در نزد اساااتااد حاائری پیادا کنناد  ۀناکتاابخاا

 آموزش نسخ خطی توضیح بفرمایند.

شاود. مرا به یاد زمانی انداخت که با  به نام نساخ خطی برگزار می  به نام خدا. خیلی خوشاحالم که این جلساه  فدایی عراقی:

بهایی که وزین و گران   ۀهای ایالی من این بود که در مورد گنجین مجلس رفتم و یکی از انگیزه  ۀنکتابخاچه عشاق و شاوری به 

 در فهرست نسخ خطی شود. نه بود، فکری بکنم و شاید از اولین اقدامات من این بود که باید تسریع و تکمیلیکتابخادر 

بنادی را  معاارفاه ده  ۀمجلس دعوت کردناد و من ایاااالی آماادگی قبلی ناداشاااتم و در آن جلسااا  ۀناکتاابخااوقتی مرا نااگهاانی باه 

جا با آشانایی که با دوساتان در دانشاگاه  نوشاتند که شااید یکی همان احیا  نساخ خطی بود. خوشابختانه به محت رفتن به آن 

با توجه به محدودیتی که در دانشگاه    ، ولیها در خدمتشان بودم، درخواست همکاری کردمعضی از کالستهران داشتم و در ب
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تهران وجود داشات و با لطن و عنایتی که آقای دکتر تجلیل داشاتند و با شاناختی که ایشاان از نساخ خطی داشاتند، موافقت   دها یو نبا دها ی با

 ا به عنوان م موریت شرو  کردند.جیا چهار نفر تشرین بیاورند و کار خود را در آن ؛کردند که سه

 نسااخ خطی با وجود غنایی که دارد، در کشااور ما غریب اساات و کساای توجه نمی
ی
 ۀای که در وهلکند. نکتهبه هر حال واقعا

ولی به نررم خیلی از این نساخ کار نشاده و   ،بسایار دیگری خواهد شاد  ۀرساد، این اسات که نساخ خطی اساتفاداول به ههن می

رساد،  چه به ههنمان میکنیم، آن ها فهرسات نشاده باقی مانده، وقتی ما بح  نساخ خطی را مطر  میچنان بسایاری از آن هم 

البته کار در همین حد نیز بسایار مشاکل و زحمت کساانی که در این زمینه   ؛آن اسات  ۀفقط شاناساایی نساخه و تاریخ و نویساند

کنند، م جور اسات و بارها خدمت آقای حائری از زحماتی که ایشاان و دیگر دوساتان آقای منزوی و دکتر انوار کشایدند،  کار می

 تقدیر کردم. 

قدر کار ناشده  ها به مستی ما«، ما اینبه قول معروف »کفاف کی دهد این باده  ، ولیزحمات این بزرگواران قابل تقدیر است

ای  کنم که گوشاه اندر کار این قضایه باشاند، باز هم فکر نمیمهجور مانده که اگر دوساتان فراوانی دساتداریم و نساخ خطی ما  

 از مشکالت را بردارند.

خود حسااس هساتند و به   ۀدیدم که چقدر نسابت به میراث گذشات در مدتی که خارج از کشاور بودم، بعضای از دوساتان را می

دهند. با ای به نام سایویلزیشان دارند که کانادا با فرهنگ دویسات سااله بر آن مانور میکنند. به عنوان نمونه موزهآن توجه می

ها روی این  ، ولیما مانده و کسای به آن توجه ندارد ۀگفتیم که فرهنگ چند هزار ساالکردیم میدوساتان ایرانی که یاحبت می

 کاار می
ی
کنناد. کنناد و توریسااات جلاب میهناد، تبلیحاات میدکنناد و یاک چیز جزئی را چناان باال و پر میچاه چیزهاایی واقعاا

کنم که آموزش مانع از عشااق شااود و هر دو باید در کنار فرمودند که باید عشااق باشااد، عشااق جای خود محفوش  فکر نمی

 شوند. ها درست باشد، چه بسا افراد عاشق پیدا میها و انتخابیکدیگر قرارگیرد و اگر آموزش

اما در بعضای    ،ای داردفوق العاده  ز بگیریم، کار درساتی اسات و در یادگیری دانشاجویان جوان ارزشاگر ما دانشاجو را از آغا

شاد که دانشاکده و یا آکادمیکی بود  مندند و چه میکنند و به آن عالقهکاری خود کار می  ۀموارد اسااتید با نساخ خطی در حوز 

ی از آن کرد. منهنساخ خطی مرتبط می ۀکه اینان را به نوعی با مسائل ساالی هساتند که ها گذشاته، افراد میان ای کساانی که سان 

ند و هم توانایی دارند و چه بسا اگر راهنمایی بیشتری شود، خود مبل  این قضیه شوند و هم خود  اهم تجربه دارند و هم عاشق
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در حالی که به شدت معتقدم که   ،ندمند شوند و اوالعاتی را به جامعه برسانند و قضیه را فراگیرتر کن از اوالعات بیشتری بهره دها یو نبا دها ی با

کنم که اگر با دید رسااانی باشااد، اما فکر میی و اوال کتابدار  ۀنسااخ خطی و شااناسااایی و کار کردن با آن باید در حوز  ۀل مساا

 تر و فراگیرتر است.دیگری به قضیه نگاه کنیم خیلی جامع

مرکزی اسااات کاه باا    ۀناکتاابخااآیاد،  بیرون می  کوچاک ۀشاااود، از یاک محادودوقتی بحا  تمادن و میراث فرهنگی مطر  می

  ،ولی میراث فرهنگی چیز دیگری اساات   ،تواند دسااتی و نرری داشااته باشاادها میحوزه  ۀها ارتبا  دارد و در همتمامی حوزه

  تواند انکار کند. کسای که بخواهد هویت خودی نوین، میراث نوین مقوله دیگری اسات و ارزش آن را کسای نمیکتابدارمانند  

را اثبات کند و ملتی که بخواهد در جهان بماند و خود را به دیگران بنماید، باید به این قضایه توجه فراوان کند و نساخ خطی از 

نویسای به آن نویسای و نساخهنگاری و فهرساتاین قبیل موارد اسات که ارزش بسایار، بسایار با یی دارد و باید فراتر از فهرسات

نویساای، تهیه انوا  نمایه انجام دهیم که ممکن ت که در آغاز ما کارهای اولیه را از قبیل فهرسااتنگاه شااود و منو  به این اساا

البته خوشاحالم که مجلس شاورای اساالمی در این  ؛ ای کردزمان باید تبلیحات گساتردهای خاا باشاد، ولی هم اسات کار عده

 دهد. ارهایی را انجام میربارتر شده و کبهارستان که هر روز پ   ۀقدم شده و نامزمینه پیش

های دیگر از جمله  نهکتابخامجلس و معرفی آن بود که در ضااامن آن،    ۀنکتابخادر کانادا که بودم، اولین سااامینارم در مورد 

دانشاگاه اساالمی    ۀمؤساسا  ۀنکتابخا  کتابدارجا آدام گاچیک  آساتان قدس و دانشاگاه تهران را نیز معرفی کردم. در آن   ۀنکتابخا

 مند است. گیل را دیدم که بسیار عالقهمک

یابی کند که چگونه وارد فرهنگ  مند بود تا لحات را ریشاهنشاساتیم و عالقهشاد، با ایشاان به بح  میهر زمانی که فریات می

 عاشاق به این موضاو  اسات. در هر حال می  ۀدهندینی و اساالمی ما شاده اسات. خوب این نشاان د
ی
خواهم  این اسات که واقعا

ای بود که در دانشااگاه  مندان در این جلسااه و تشااکیل این جلسااه، خود به خاور دورهت کید کنم که حضااور دوسااتان و عالقه

 شد.ه برگزار نمیبرگزار شد، شاید اگر آن دوره نبود، حتی این جلس

 معتقدم که اگر همان یک درس را می
ی
ی، شخصا  گذاشتیم، خیلی خوب بود. ضمن احترام به دکتر حر 

شود. به عنوان ولی اگر آن را ترک کنیم، به کلی فراموش خواهد شد و از گردونه حذف می  ،فرمایش ایشان نیز یحیح است

عالمه وباوبایی را تدریس کردم که دانشاجویان اساتقبال   ۀر دانشاکدکنم. البته من یک دوره نساخه خطی دنمونه عرک می
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کارشاناسای، مدیریت آرشایو در  ۀاما در مورد آرشایو که من در دانشاگاه تهران، مقدمات آرشایو در دور   ،مند بودندکردند و عالقه دها یو نبا دها ی با

 بچهکارشاناسای ارشاد را درس می
ی
کردند که به دنیای جدیدی  اس میشادند و احسامند میها اساتقبال کرده و عالقهدادم، واقعا

اند، مدت آن بسایار محدود بود؛ اما هکر مصایبتی باید بشاود که چنین چیزی وجود دارد. محدودیت را قبول دارم که وارد شاده

درسای به نام نساخ خطی باید گذاشاته شاود، باید گفته شاود  ۀفکر کنم که حداقل یک دور  ، ولیواحدها فشارده و زمان کم اسات

 بیگانه نباشند. ۀمجلس، ملی، دانشگاه تهران وجود دارد تا با این مقوله بیگان ۀنکتابخاهای معتبری مانند نهکتابخا که چنین

ولی اگر نشاد، پیشانهادم این اسات    ،های آکادمیک در ساطح ارشاد گذاشاته شاودامیدواریم که توفیقی نصایب شاود که کالس

های ی شااود تا این جلسااات رونق بیشااتری گیرد و عزمی ایجاد شااود تا دورهابلکه وساایله  ؛که به ایجاد واحدها هم توجه شااود

 تر گذاشته شود.تر و آکادمیکفعال 

 

  :آقای دکتر فدایی انوار:

 
ا
برای مثال به یاد دارم که آقای    ،ها فرق دارد، یعنی رشاته و کار دیگری اساتآموزش کار با کتاب خطی، با ساایر آموزش  اول

زدن ته کتاب اساات، سااه روز فکر کردم که چگونه  یااحافی و دوخت و سااوزن   ۀکاشااانی کتابی را به من دادند و گفتند که دربار 

صال کنم. این در سار کالس با این وضاع داشانگاه عملی نیسات. بایساتی شااگردهایی  ها را به هم مت ساوزن را دربیاوریم و قراضاه

 مند کرد. را عالقه

ط باشاد، زبان عربی و انگلیسای.    ۀخواهد در حوز این که کسای که می  دوم
 
نساخ خطی وارد شاود، باید به دو زبان کامالی مسال

 تواند این موضو  را عرضه کند.او متوجه شده نمیامروزه بحثی را راسل ور  کرده به نام »اگوسانتی پارتیکولر«. 

دهید، مثل انسااان که گیرید و یک معنی عام میگاهی کلمه وضااعش عام اساات، یعنی یک جهت عمومی می  مثالی بزنم:

گاهی وضااع عام اساات، موضااو  له خاا اساات، مانند او. او از الحاش معنا شااامل همه   ، ولیگیردیک معنی عمومی را می

جا گیرافتاده، در حالی که اگر آقای  آوریم، باید یک شااخص خاا شااود. در اینوقتی مسااتعمل فیه آن را می ، ولیشااودمی

   ۀراسال مقدمه کفای
 

کنم، چه که اآلن من تدریس میکرد. چنان می  آخوند مالمحمدکاظم را خوانده بود، به آساانی قضایه را حل

 ها گفتم و آنان کامالی فهمیدند.برای بچه
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  ۀگونه مطالب بسایار فراوان اسات. شاکی نیسات و این جز با آموزش زبان عربی، چار در نساخ خطی قدیمی ما، ایناین که  دها یو نبا دها ی با

کند، درک دیگری ندارد. اکنون منطق الملخص فارابی را در دسااات دارم، فقط تنها چیزی که من را در خواندن آن هدایت می

توان  جاسات؛ زیرا به قدری خالیاه نوشاته شاده اسات که نمیفهمم که موضاو  در کضامیرهاسات. با ضامیر مؤن  و مذکر می

عربی را خوب بدانند؛ دوم این که شااما را به خدا به  ۀفهمید، پس با ضاامیر باید موضااو  را دریافت. پس برای آموزش اول دور 

 ها درجه ندهید تا این که مثالی  اقل هزار کتاب خطی و چاپی فهرست کرده باشد. این

 ایجاد شده به قدری ضرر میاین رفاقتی که ب
ی
 زند که حد ندارد.ین شاگرد و استاد جدیدا

  ۀهندساا ۀای سااه روز، دو ساااعت، مساائلکرد، رایگان هفتهمرحوم دکتر هشااترودی مکانیک انالتیک را برایمان تدریس می

کردیم، باه ماا اعتناا نمیکرد و ماا تاا آن را حال کردیم. خود ایشاااان نیز این مساااائال را حال میاقلیادسااای را باا ایشاااان حال می

خواهد از شااگرد برای خود پارتی درسات  کرد، در عین حال ما همگی او را دوسات داشاتیم. امروزه شااهدیم که معلم مینمی

ی گرفت،  کتاابدارمافوق لیساااانس    ۀای بیرون آمد و درجادهد و این شااااگرد که با درجهکناد، نمره را علی ا نجاام شااااگرد می

جا بگذاریم، باید این مسائل تربیتی پس اگر قرار است واحدی را در این  ،خه خطی کهنه و پاره را بخواندمحال است که یک نس

ناه از کنکور قالبی متن عربی را جلویش گاذاشاااتاه و باه او بگویناد کاه –را در آن مطر  کنیم کاه شااااگرد باایاد امتحاان دقیق زباان  

 را جلویش بگذارند و از او بخواهند که از آن مطلب دربیاورد.  بخواند، دقیق بداند و بعد از آن چند نسخه خطی بدخط

 آیا حتی چنین شخصی را داریم که چنین امتحانی کندد 

 نداریم، چرا دروغ بگوییم  

   کند وها پیشاارفت میبه شاااگرد ریاضاای یاد دهید و بعد از آن به او مداد و قلم دهید، در تمام علم   گویدراساال می
 

 آقای  ا 

 ر بخواهید دو واحد و دیگر از سر دلسوزی چهار واحد و دیگری پنج واحد بگذارد، نسخه خطی شناسی نیست فدایی، اگ

 همین است و من فرمایشات حضرت فدایی عراقی:
ی
 گویم که نباید فراموش شود.کنم. فقط میعالی را رد نمیقطعا

رکاری اسات که نساخ خطی بسایاری را نشار داده. گویا آقای ایرانی و همکارانشاان  نشار میراث مکتوب از ناشاران پ    افکاری:

کنم کاه در مورد هاای خطی در مرکز هساااتناد، از ایشاااان خواهش میای برای آشاااناایی باا نساااخاهنیز در یااادد برگزاری دوره

 ریزی آن توضیح بفرمایید.چگونگی اجرای دوره و برنامه
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با تشااکر از فریااتی که در اختیار من قرار داده شااد. ما هفت، هشاات سااالی اساات که مشااحول نشاار میراث و تراث    رانی:ای دها یو نبا دها ی با

سان و که دوساتانمان نیز هم مکتوب هساتیم. هدف ایالی تقویت و گساترش جریان نشار و احیا  میراث بود. ما به لحاش این

ین کاار نبودناد، وارد کنیم کاه هم در واقع باه یاک روش متحاد و ساااال خود ماا بودناد، تالش کردیم کاه قشااار جوان را کاه در ا

هماهنگی برساایم که کار اسااتاندارد خود را داشااته باشااد و خیلی هم از روشاای که مرحوم محمدخان قزوینی و اساااتید به نام  

بودن این نسخه  ا یدبودن گرفته تنسخه  اما به لحاش ماهیت کار که از تک  ،دور نباشاد و همان مسیرها وی شود  ،پیش گرفتند

تحقیق و متون جریان داشاته در واقع چه هر اثری را که   ۀشاده همواره بح  در مورد شایوها، به همان نسابت متفاوت میشایوه

کار و   ۀای بوده که به دفتر ما آمده، اساااتید را دعوت کردیم و از لحاش شاایونامهخودمان به محقق پیشاانهاد دادیم و چه پایان 

 همنامهک کردند. غالب کارهای پایان پیشاانهادات کم
ی
شااد، اما در این  ها رد میآن   ۀای و دانشااجویی مشااکل داشااته و تقریبا

 شود رد کرد.میان، کارهای خیلی خوبی بوده که نمی

خواساتیم چاپ کنیم، همه گفتند که بسایار کار ارزشامندی اسات و در معانی و بیان را میة  البالغ  من یادم هسات وقتی انوار

جا به عنوان راهنما و مشااااور بودند، دعوت نامی را هم در آن اما کار بسااایار ضاااعین بود. اساااتادان خوش  ،آن را نداریم   ۀوننم

یعنی هرچه توانساته بود، همان بوده که انجام    ،توانسات کاری انجام بدهدکردیم، مصاحح را دیدیم، ده ماه بیش از آن هم نمی

 و یا خودمان پیشگام شویم.  ؛جوری مصحح را مجبور کنیم یا یک ؛کتاب را رد کنیم  داده. به هر حال این امر بود که آیا

 به هر حال اساتید همکاری کردند و کار را ما انجام دادیم و به نام ایشان چاپ شد.

 کارها یک
ی
جو یا  شاود و آن دانشابار در دفتر ما نساخه خطی مقابله میاز این دسات کارها کم نبوده که تصاحیح شاده، تقریبا

 ایم، خیلی متفاوت است. بیند و آن کاری را انجام داده، با کاری که ما انجام دادهآید و میکسی که کار را انجام داده می

کرد که این تحییرات را مرکز انجام داده اش هم گاهی اشااااره میشاااود و در توی مقادمهبه هر حال باز هم به نام او چاپ می

شااده و همواره این فکر بوده که ما به ساامت تربیت و آموزش مصااحح قدم  در مرکز انجام می  آن   ۀاساات. در واقع بخش عمد

 ما نشااساات
ی
چهارمش هم که اسااتاد   ۀایم و جلسااهایی گذاشااتهبرداریم و حا  این که راهش چه بوده، یکی این بوده که اخیرا

سات که تا به حال کار نشاده و از آرزوهای اساتاد فخر رازی اسات، از جمله مباح  مهمی ا  المخلصانوار اشااره کردند که کتاب  

 انوار بود که این کتاب چاپ شود. 
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ام و مصاااحح کتااب گفتاه بود کاه من اولین منتقاد این کتااب هساااتم. خود من نکااتی دوبااره در باازخوانی این کتااب گرفتاه دها یو نبا دها ی با

 ۀاسااتاد افشااار و اسااتاد فانی بودند، دربار ها که هم ایراداهایی در تصااحیح این کار وجود دارد. در جلسااه اول این نشااساات

های پایانی  ها یا نمایهشاناسایها یا کتابها را شاناساایی کند، فهارس پایانی کتابوور نساخهمشاکالت مصاحح، بح  شاد. چه

 آورده شود. 

 مصاححان به این نکات توجهی ندارند و  زم اسات که به مباح  جدی
ی
، دوساتان تر پرداخته شاود و در همان جلساهایاو 

ساازی که اهمیت آن هنوز برای  پیشانهاد دادند که ما از آقایان خواهش کنیم جلساات آموزشای برای اساتخراج فهارس و نمایه

رسااد، در مورد این که چه مسااائلی و چه پایانی می  ۀمحقق و مصااحح مخفی مانده، گذاشااته شااود و لذا هر کتابی که به مرحل

کنیم و اگر خود مصااحح نتواند آن را انجام بدهد، از دو نفر دیگر درخواساات  ر  میای و فهارساای اسااتخراج شااود، در جلسااه

دهد که در این کتاب چه مطالبی وجود دارد و چه کنیم که این کار را انجام دهند و آن فهرسات اساتخراج شاده، نشاان میمی

 توان از این کتاب کرد. هایی میاستفاده

 برنامه
ی
پژوهشای    ۀشاود تا مجوز مؤساسازش عالی ارتباوی برقرار کردیم که مراحل نهایی آن وی میریزی کردیم و با آمواخیرا

ایم، از جمله آموزش تصحیح متون و گاه را بگیریم و در آن مؤسسه، مباح  آموزشی که حا  مقدماتش را فراهم کردهو پژوهش

ه قرار دهیم و نیز مباح  پیرامونی متون، نویساای نسااخ خطی را در برناموور بح  فهرسااتهای تصااحیح متون و همینشاایوه

ها باشایم، در شاناسای و ارتبا  آن با تصاحیح متون باشاد و ما را بر آن داشات تا به فکر ت سایس مؤساساه و برگزاری دورهمثل زبان 

که باید    هایی انجام گرفته اساتمورد این که با دانشاگاه هم ارتباوی برقرار کند و گروهی برای این کار ت سایس شاود، یاحبت

 مزاحم شما بشویم.

 نویسیددر واقع مجوزی است برای تصحیح و نه فهرست افکاری:

های خطی که در داخل ایران  البته منافاتی ندارد. ما ورحی داریم که دو ساال قبل در فکر انجام آن بودیم که نساخ  ایرانی:

ای  ای که تا اندازه ناسانامه تهیه کنیم و با یک مؤساساهها شاهای خصاویای و مسااجد وجود دارد، برای آن نهکتابخاها،  و در خانه

ها به کار رود و با اسااتید  ای در نوشاتن فهرساتریزی کردیم چه شایوهدر این کار از ما جلوتر بود، قرارداد بساتیم. یعنی برنامه

ی آران و کاشااان و ای رساایدیم و جلد اول شااامل شااهرهامحترم آقایان افشااار، منزوی، اشااکوری، مشااورت کردیم و به شاایوه
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ای را هم آقای رحیمی یاد یافحه و حدود پانصاد نساخه شاناساایی شادند. کتابچهیاد تا هفتدامحان، هر کدام حدود شاش دها یو نبا دها ی با

های خطی را چاپ کردند و شاهرهایی مثل وبس، در برنامه هسات که ساالی چند تا از هایی که نساخهنهکتابخا  ۀریساه، دربار 

ولی بیشاااتر نررماان    ،هاای عمومی، بحا  دیگری داردناهکتاابخااتهیاه کنیم.    هاا کاه در جااهاای هنگاام هسااات،فهرسااات

ناامی را کاه در مناازل هاای خطی گم کنیم نساااخاهرود و ماا خواهش میهاای جااهاایی اسااات کاه کسااای ساااراغش نمیناهکتاابخاا

 شود. ای از این نسخه تهیهشوند، اوالعات آن را در اختیار ما بگذارند که در واقع شناسنامهنگهداری می

 ایددای انجام دادهدر مورد این ور  با دانشگاه هیو مشاوره افکاری:

 نه مت سفانه. این قسمت را باید انشاالله بعد از این که مرحله به مرحله پیش رفتیم، مجوز بگیریم.  ایرانی:

خواسااتم بکنم جا میها و حتی اسااتادان و متن آن یااحبت کنیم و در واقع یااحبتی که در اینبعد در مورد تشااکیل کالس

توانند کمک کنند برای همکاری و به ایااطال  قانونی و این اساات که کمک بخواهم از خانم انصاااری و دیگر عزیزانی که می

 سامان شود، انشاالله استفاده خواهیم کرد و دانشگاه باید کمک کند.هماهنگ و به

 نرارت دافکاری:  
ی
ی، آیا واقعا یا مؤساساات و نهادها    ؛دانیدانشاگاه را در این حوزه الزامی میخیلی متشاکرم. آقای دکتر حر 

 توانند مستقل عمل کننددبنا به نیازی که دارند، می

ای را عرک کنم. اشااره فرمودند که مشاحول شاناساایی نساخ  من پیش از این که به ساؤال شاما جواب بدهم، یک نکته حّری:

 ستند. های خصویی و اماکن هخطی در بخش خصویی و مجموعه

اش را فراهم  دهند در راساااتای ور  تملک نساااخ خطی، یعنی شااارایط مقدماتیمن به ههنم رساااید که کاری را انجام می

های خصاویای، یعنی دانید که برخی از بخشها به یاورت محرمانه باقی بماند؛ چون به هر حال میکنند. مگر این که آن می

آن را جواب ندهند. به هر تقدیر عرک شود که   ۀدهند، ممکن است همجواب میهایی که دهند. آن ها، ایالی جواب نمیخانه

 در باب این که برای آموزش چه کنندد دو وجه دارد:

تر اسات و از نرر قانونی هم هیو های کوتاهی، به یاورت کارگاه گذاشاته شاود، یعنی از حد آن آموزش رسامی پایینآیا دوره

اما گر بخواهند در مقطع  ،دوساات داشااته باشااند که از نیروهای دانشااگاهی اسااتفاده کنندمجوزی  زم ندارند، مگر این که 

 از شاورای گساترش وزارت فرهنگ و 
ی
کارشاناسای ارشاد، نیروی انساانی پرورش بدهند، بعد هم کارشاناسای ارشاد بدهند، حتما
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ها یا به گاهشاود یا به پژوهشوزشای داده میآموزش عالی یا وزارت علوم و تحقیقات مجوز بگیرند و این مجوز هم یا به مراکز آم دها یو نبا دها ی با

 مراکز پژوهشی، به هر حال این چیزی است که از نرر یورت قانونی و پذیرش عرف، در واقع باید به آن اشاره کرد.

 نه تنها از دانشااگاه، بلکه از هر جایی که تجربهریزی و محتوای برنامهاما در باب خود برنامه
ی
تدوین برنامه  ای در کار  ها، وبعا

شاود و این انوا  هم بح  خیلی شاود اساتفاده کرد. چون زمانی که بح  تصاحیح میها داشاته باشایم، میبرای این نو  دوره

تواند تحقیق و دیگری اسات که یک درس تنها نمی ۀهم عریاخطی که آن   ۀولبد. یا بح  تحقیق بر روی نساخمشابهی را می

محتوا دارد و بر اسااس آن، دروسای را که نرام معمول  ۀها احتیاج به مطالعهد. اینتصاحیح در باب نساخ خطی را پوشاش بد

 پسندد، برای آن پیشنهاد شود.ریزی میبرنامه

گردد و به کیفیت تفکر در در مورد آن درس دو واحدی که خوب تقصایر حذف آن به شاورای انقالب فرهنگی برمیانصااری:  

ی  کتاابادار هاایی کاه  بچاه  ۀی در ایران را از برنااماکتاابادارناه و  کتاابخااتی درس تااریخ  ی در شاااورا، کاه حکتاابادارگروه آموزش  

های ما چه بوده و این استد ل را کردند که نهکتابخاخوانند هم حذف کردند، در این زمان هرگز نخواهند دانست که تاریخ  می

ل تاریخ یک علم اسات، یک متولو ی دارد، تاریخ را شاود. به هر حای به تاریخ اشااره میکتابدارخوانی و  در درس مقدمه کتاب

توان یک مقدمه بر بح  دیگری عنوان کرد، به نرر خیلی گروه بسااته و به هر حال محدودنگری بودند نساابت به فرهنگ  نمی

ایران و مساائولیتشااان که بر عهده داشااتند و دوساات دارم روزی در محضاار فرهنگی نساابت به این تصاامیماتی که گرفتند، 

 شااورای گسااترش، درسبجوا
ی
کند، من هم معتقدم که دو واحد درس آشاانایی با نسااخ  هایی را تصااویب میگو باشااند. ظاهرا

شاناس و ی، کاردانی، کارشاناسای و کارشاناسای ارشاد مفید اسات، نه از منرر نساخهکتابدارهای  برنامه  ۀخطی و کمیاب در هم

 برانگیزی که نسبت به فرهنگ ایران دارد.ه و شوقشناس تربیت کردن، بلکه از منرر آگاه کردن جامعکتاب

مبی بود. ایشاان مجموعه اساالیدی از نساخ خطی  کتابدارما یک اساتاد امریکایی در گروه  
ب
ی داشاتیم که نام ایشاان آقای گ

مریکاا آمااده او از ا ، ولیرونادایران داشااات و برای تادریس باه ایران باا آماادگی کاامال آماده بود. اساااتاادان ماا باه کالس آمااده نمی

انگیز بود و دانشااجویان این دوره نیز نسااخ خطی را با کار ها از قرون مختلن شااوقآمده بود. دیدن این تصاااویر و این نسااخه

 موتسه تجربه کردند. ارزشمند آقای پیه
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 نتیجهمونتساه اساتاد خط و خطپیه دها یو نبا دها ی با
ی
اسااس ادعاهای  هایش را بر  گیریشاناسای بود و اساالیدهای بسایار زیبایی داشات و دقیقا

 کرد که آیا این نسخه محربی و یا سوری و یا اندلوسی است.مشخص علمی بیان می

 درهای خیلی زیادی بر روی دانشاجویان ما بله اگر ما بتوانیم این دو واحد را به یاورت زنده و شاوق
ی
انگیز عرضاه کنیم، اسااساا

ای که تدریس شد و به گمان باز خواهیم کرد. در مورد این دوره  نسبت به فرهنگ و به تعبیر آقای ایرانی تراث یا میراث خودمان 

های بسایار موفق بود، دو ایال رعایت شاد. یک ایال نزدیک کردن دریا به موج نو بود به تعبیر آقای افشاار، یعنی در من از دروه

زیرا    ؛ساااازی اساااتفااده کنیادی نوین برای موضاااو  دادن و نماایاهکتاابادارحقیقات ماا آمادیم باه دوساااتاانماان گفتیم کاه باایاد از 

 دهد. های کهن دیگر جواب نمیشیوه

کند که این سی دی است یا یک کتاب چاپی و یا یک نسخه  اوالعات این میراث باید به روی همه باز باشد. دیگر فرقی نمی

ی  کتابدار مبانی ساااان باشاااد و به این خاور معتقدم که  یابی به اوالعات یکخطی قرن هفتم. به هر حال باید امکان دسااات

 باید ملحوش باشاد و دساتاوردهایی که در نرام اوال 
ی
رساانی به آن دسات یافتیم، در مورد هخیره و بازیابی اوالعات  نوین قطعا

قدر فرق شاناسای اینالبته در کتاب  ؛شاناسای اساتشاناسای و کتابجا دیگر هیو فرقی نباید داشاته باشاد، در بعد نساخهدر آن 

 شناسی.نیست تا نسخه

اسم را حمل  نیاست که واقعاً استاد هستند و به دروغ ا ی از کسان سی دعوت به تدر یمورد دوم بحث آزاد

 . کنندینم

آقا  یوقت از  که  گفتم  و  رفتم  افروز  دکتر  سراغ  منزو  یبه  ا  خواهم ی م  یدکتر  کنم،   نیدر  دعوت  دوره 

   .شدی مطرح م  غلط نامشان در دانشگاه ایمسأله که درست؛  یبا کم یکه نام استاد منزو دیدانی م

پس من    د،ی ده  انجامکار را    نیا  دیدانی و اگر الزم م  دهم ی م   دی به من گفتند که من به شما کارت سف  شانیا

 دعوت کنم.   دانستم،ی م ط یرا که واجد شرا یداشتم که کس یآزاد
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د دها یو نبا دها ی با اشخاص  خط  یگریمن  نسخ  متخصص  م  یکه  را  منزوآن  یول  شناختم،ی بودند  مانند  را  معلم   ،یها 

 داشتم. دی ها تردآن  ینداشتم، اما در معلم دی ها تردالبته در علم آن دانستم؛ینم

 

 استاد هستند و به دروغ این اسم را حمل نمی
ی
 کنند. مورد دوم بح  آزادی دعوت به تدریس از کسانی است که واقعا

ه نام اساااتاد  دانید کمی  ،خواهم در این دوره دعوت کنم وقتی به ساااراغ دکتر افروز رفتم و گفتم که از آقای دکتر منزوی می

ایشاان به من گفتند که من به شاما کارت سافید   ،شادمطر  می یا غلط نامشاان در دانشاگاه ؛له که درسات منزوی با کمی مسا

دعوت کنم.  ،دانساتم پس من آزادی داشاتم که کسای را که واجد شارایط می  ،دانید این کار را انجام دهیددهم و اگر  زم میمی

البته در علم   ؛دانستم ها را مانند منزوی، معلم نمیآن   ، ولیشناختم نسخ خطی بودند را میمن اشخاا دیگری که متخصص  

  .ها تردید داشتم اما در معلمی آن  ،ها تردید نداشتم آن 

 با مالحرات کار کنند.  ،برای انتخاب استاد که نباید گویم این موضو  را برای آقای ایرانی میمن 

 چه  زم داریم شهامت است. ما آن  ،کنم م عرک میاقبال هوور به خانم بنیهمین

توانند بهترین درس را ها میبلکه بیسات نفر را خدمت دکتر حبیبی ببرم و بگویم که چرا این  ؛من حاضارم نه فقط دوازده نفر

 و  کنند. شناسی، میراث فرهنگی و میراث مکتوب داشته باشند تا بتوانند شر بدهند و چرا باید این شهامت را در ایران 

کند، حرف  رغم تمام کارهایی که دولت میکنم و معتقدم که علیمن در یک سایساتم به نام »شاورای کتاب کودک« کار می

شاااود ناه در بساااتر کاار من دارناد. ادبیاات کودک در شاااورای کودک مطر  می  ۀهاای غیردولتی در حوز اول را مردم و ساااازماان 

 تفسیر من از مردم
ی
 ری این است که ما باید تابوی مدرک را بشکنیم. سا  دانشگاه  دقیقا

یا    ؛خواهیم، که این ممکن اسات در دو ساال ای از اوالعات میخواهیم به کسای بدهیم. ما مجموعهما، فوق لیساانس نمی

 جهل مقابله شود. ۀگرایی و توسعو یا شش ماه حایل شود و باید با این کسالت مدرک و مدرک ؛پنج سال 
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عریم نساخ خطی در دانشاگاه تهران اسات. این که جایی   ۀاع  توفیق این دوره شاد، ارتبا  ما با گنجین بح  دیگری که ب دها یو نبا دها ی با

برای تصاحیح یک نساخ خطی افرادی تربیت بکند و در حقیقت یک دانش کنتراتی به کسای دهد، یعنی من به تو این دانش را 

 کنم. تو را خواهم داد و آن را چاپ می ۀدهم و تو این را برای من تصحیح کن و بعد از چاپ آن، حق الزحممی

دانید بین این نگاه محدود مشااخص که شااما  ای هسااتید و میشااما در ایران شااخصاایت فوق العاده برجسااته   آقای ایرانی

یا بذری را با یک مجموعه عاشااقانه بخواهید بگاشااید، تفاوت وجود    ؛بخواهید کاری کنید و این کتاب بخواهد به چاپ برسااد

دهاد و مجموعاه نساااخ خطی  ای کاه آموزش میولی این همااهنگی بین مجموعاه  ،شاااوموارد بحا  گزینش نمیدارد. من  

تواند در کالس تدریس شاود و بقیه آن باید در مخزن و در کنار نساخه ساوم این برنامه مییعنی فقط یک  ،نهایت مهم اساتبی

 باشد. 

 ما بود.  ۀن ایشان و وراحی کارگاه ایشان، بر عهدرفت  ۀبردند، وراحی شیواستاد منزوی که سر کالس تشرین می

دادند. دویسات و ها کار میآن   ۀکرد و به همنویسای کار میشاناسای و فهرساتها نساخهآمد و ایشاان با بچهها پایین مینساخه

آموزشای. در این میان دانشاجویان هم   ۀریزی شادنویسای شاد، این یعنی یک مدیریت برنامهپنجاه نساخه در یک ترم فهرسات

گفتند که بح  تقاسیم یا خانم افکاری می  ؛گفتند که فالن درس را هم در آن بگذاریم رضایی میمثالی خانم کرم  ،دادندنرر می

زش  کردناد. در حقیقات، آموکردن میآماد و شااارو  باه کاار علم و فرق را هم بگاذاریم. بعاد از آن، این مجموعاه جلوی اساااتااد می

 خواهد. خوب، مهندسی می

رضاایی، ایایلی و مساعودی، درسات کن، درسات  حال اگر اساتاد منزوی را در کالسای بگذارید و به او بگویید که افکاری، کرم

هایی که در این تجربه شاد، باید قلمی کنید و باید ما به این موضاو  توجه  کاریام که ریزهشاود  همیشاه به دوساتان گفتهنمی

تر  جامع ۀولی باید به یک دور   ،انتشاراتی مهم است  ۀخواهید بکنید، به عنوان یک مؤسسکاری که می  ،بنابراین ؛م داشاته باشی 

 توجه کرد. 

 ۀهاا در خادمات هساااتم. باا توجاه باه انتشاااار ناامااگر این دوره را در نشااار میراث مکتوب بتوانیاد وراحی کنیاد، باا تماام تجرباه

توان فکر کرد کاه در انگیز بود، پس نمینااماه جلاد و یاااحاافی کاه برای من هیجاان ویژه  ۀنریر اسااات، ویژ بهاارساااتاان، کاه بی

 ای بیرون بیاید و جایی نباشد که کسانی تربیت شوند که بتوانند این میراث را ادامه دهند. چنین، مجلهای اینجامعه
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 آغااز شاااود و مؤساااساااات و یا  کنیاد کاه شاااماا و یاا جاایی وجود دارد کاه این تواناایی را دار ماا مسااائولیم و اگر فکر می دها یو نبا دها ی با
ی
د، قطعاا

 ها از شما بیاموزند.دانشگاه

ی من از شاما یک ساؤال جزئی دارم و آن این که چه وور می  انوار: یا چند دانشاجو در   ؛توان به یک دانشاجوآقای دکتر حر 

 شناسی درس داد و راه عملی آن چیستدشناسی خطی و کتابکالس نسخه

 گویی نیستم. در یدد جوابکنم و فقط یک اشاره می حّری:

  ۀاند و یک نفر هم ارائ برداری نشاساتهیادداشات  ۀای مخاوب، آماداگر تصاویر ما از کالس، همان جلساات وعو اسات که عده

 شود. ای آموزش انجام نمیخطی، در هیو رشته ۀکند، هرگز نه در نسخوریق می

 نیم، آموزش انفرادی محال است.گونه تصویر بکایم و اگر آن را بدینما مسیر نادرستی رفته

خورد، دو تا یاندوق بگیرید  خطی به چه دردی می  ۀملی، معاون وزارت فرهنگ و هنر گفتند: نساخ  ۀنکتابخاقدیم در    انوار:

 کنید. ها را در آن بگذارید، چرا خرج این کارها میاین کتاب

 کنند. که این حرف را نزنید، شما را مسخره می در جواب دکتر ریاحی گفتند

  ۀآموزش نساخ  ۀمند باشاد تا بنشایند و من به او بگویم که ساواد شاما کم اسات و باید آن را کامل کنید. دروشااگرد باید عالقه

  زم است
ی
 باید ور  عملی به آن داد. ، ولیخطی واقعا

گفت که من لیساانسایه  یگفتیم برو و فالن کتاب را بیاور، می دارد میکتابدارملی وقتی به کسای که لیساانس    ۀنکتابخادر 

هساتم بروم کتاب بیاورمد این مساائلی اسات که باید از دانشاگاه شارو  شاود، اگر دانشاگاه بخواهد تحول ایجاد کند و ما به آن 

 توانید نابحه هم پرورش دهید.امیدواریم و در این یورت حتی شما می

اساتاد و شااگردی و کار عملی   ۀها مدیون رابطکالس  وور که اساتاد انصااری فرمودند، بخشای از موفقیت اینهمان   افکاری:

 های بعد نیز لحاش گردد.بایست در وراحی دورهبوده است که می

 از همین جریانی که سارکار خانم دکتر انصااری فرمودند اساتفاده کنم و بگویم: ما در ایران چه کسای را   اقبال:بنی
ی
من دقیقا

توانیم از اسااتید خارجی، اساتادان عربی که اوالعات  ن را درس بدهد. آیا میشاناسایم که بتواند حداقل ساه جلساه سازگی می

شاناسای آلمان و های تحقیقاتی ایران ها دعوت کنیم به ایران بیایندد به حوزهم و برای تحقیق از آن ی ن کامل دارند، اساتفاده بک
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واقعیتی کاه   ، ولیی آموزش اساااتفااده بکننادتوانناد از وجود آن محققاان برافرانساااه و روسااایاه و چین تباادل نرر دارد و می دها یو نبا دها ی با

ی، خانم انصاااری، آقای ایرانی غنیمت اساات و از وجود خانم  می خواهم به آن اشاااره کنم این اساات که وجود آقای دکتر حر 

 انصاری در هر سازمانی باید استفاده کرد. 

ی با اشاارافی که به برنامه توانم بکنم، ی را پیشاانهاد کنند که من نمیتوانند واحدهایریزی درساای دارند، میآقای دکتر حر 

هاایماان باه خصاااوا این آموزش حسااااس محادودیات قاائال توانناد بکنناد. منرور من این اسااات کاه ماا در آموزشدیگران نمی

 نشویم.

خانه اساات. به هر حال هر کساای یک  یک بح  دارم و آن این که بح  آموزش نسااخ خطی ماجرای فیل در تاریک  انصاااری:

 تدوین شاود و جزئیات آن نگاشاته  کنم که باید برنامهکند فقط همان اسات. من فکر میبیند فکر میا میآن ر   ۀگوشا
ی
ای اسااساا

ی، یک بار دیگر قلم به دسااات بگیرند و من هم در خدمت  اقباال را ت ییاد میشاااود. پیشااانهااد خانم بنی کنم که آقای دکتر حر 

خی ناکام مانده اسات. وقتی این برنامه قلمی و تدوین شاود و مشاخص شاود و ایشاان باشام و دو الی ساه برنامه هم داریم که بر

توانیم اسااتادان موجود در شااهر خودمان را با این برنامه تطبیق بدهیم و تر میشاار  درس و منابع تعرین شااود، خیلی راحت

و چقادر    دج از کشاااور نیااز داریم یاا آیاا باه اسااااتیاد خاار  دیاا چگوناه مادرسااای  زم داریم   دبفهمیم کاه آیاا مادرس داریم یاا ناداریم 

اثر خواهاد  و ...، تاا آن کاار را انجاام نادهیم. باه نرر من ور  برنااماه در نزد بزرگاان بی  دتوانیم از اسااااتیاد مهماان دعوت کنیم می

 بود. به این علت که هر کسی تصوری از آموزش نسخ خطی دارد. این یک پیشنهاد است که شاید بتوان عمل کرد.

شاااد که فوق العاده درس مهمی بود و دانند که درس تاریخ هنری تدریس میگاه تهران در آن دوره میدانشاااجویان دانشااا

 درس موفقی نبود، به دلیل این که 
ی
نیازمند به دانش چگونگی خلق هنر اسااالمی و یا تاریخ خط و غیره دارد. آن درس اساااسااا

هاای مختلن را تهیاه و تحقیق کنناد. در حقیقات کلیااتی گفتناد، هاای دورهآن اساااتااد نرفتناد برای ماا درس را آمااده کنناد. کتااب

 دوستان هم نرر دادند که از درس آن استاد چیزی یاد نگرفتند. 

 ضرورت دارد که ما هم برای این رشته بعد از تدوین برنامه، استادان نمونه را انتخاب کنیم. 
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 تواناایی و دانش آن را تاا هفتااد و پنج دریاااد دها یو نبا دها ی با
ی
هاای جادیاد را در اختیاارشاااان  دارناد. امکااناات و تکنولو ی  کساااانی را کاه واقعاا

های الکترونیکی و آموزش تدریس کنند. برای این که این درس باید فرزند زمان خود باشاد و بگذاریم. باید با بهترین سایساتم 

 توانیم بگوییم که حق و دین خودمان را به این سرزمین ادا کردیم.آن وقت ما می

 ی این نو  جلسات نیز رسیدن به این نتایج است. قصد برگزار افکاری:

های آموزش  خانم دکتر انصااری و اساتاد انوار و اساتاد منزوی که تجربه این کار را داشاتند، بهترین قضااوت را در مورد دوره

 مثبت و اجرایی خواهد بود. ۀخواهید کرد و نتیج
ی
 عملی آن هم وبیعتا

جا وجود دارد، بح  مدیریت این دوره یک بح  بسااایار مهمی که در این ضااامن ت یید فرمایش دوساااتان،  فدایی عراقی:

ای تشاکیل بدهند و یکی دو ساالی چند نفر تربیت شاوند و اسات. مثالی فرک کنید جناب آقای ایرانی زحمت بکشاند و یک دوره

 جدید برگزار کند.  ۀیا نهاد دیگری در جای دیگری یک دور  ؛تا هفت الی هشت سال دیگر دوباره یک مؤسسه

مجلس به   ۀنکتابخامثالی اشااره کنم به تحییر سااختاری که در   ،پیشانهاد من این اسات که فراگیرتر به این قضایه نگریساته شاود

 بهارستان را چاپ کنند.  ۀتوانستند مجلوجود آوردم که اگر به یورت سابق بود، هرگز نمی

 درگیر کنیم و از تجرب قوی که ما اآلن داریم، باید دانشااگاهخواهم عرک کنم که اگر با توجه به ساااختارهای  می
ی
  ۀها را واقعا

 اساتید استفاده کنیم.

ی خایای ندارد. به جا اساتفاده میمن از این فرمایش شاما در این  افکاری:
 
کنم که در مملکت ما آموزش نساخ خطی متول

هایی برگزار کنند. چندی پیش که به همین مناسابت با کنند که دورههمین دلیل اسات که مؤساساات بنا به نیاز خود ساعی می

کردم، ایشااان ضاامن ت کید بر فقدان آموزش در نسااخ خطی گفتند چه خوب بود اگر آقای دکتر شاافیعی کدکنی یااحبت می

نامه  یا دکتری که قصاد دارند پایان   ؛دار این آموزش شاود و دانشاجویان کارشاناسای ارشادیا گروه دانشاگاهی عهده  ؛ایمؤساساه

چنین آقای دکتر جا بگذرانند. هم ای را به عهده بگیرند، موظن شاوند که چهار واحد در آن یا تصاحیح رسااله  ؛جا بنویساندر آن د

مندند تا دانشاجویان با نساخ خطی مختلن در الهیات مطر  کردند و فرمودند که عالقه  ۀآهرنوش همین مسائله را در دانشاکد

 ۀ ای دیگر آشاانا شااوند و منابع کافی نسااخ خطی را بشااناسااند و در یاادد ایجاد دور هفلساافه، علم کالم، حقوق و رشااته  ۀحوز 

اکنون در های آشانایی با نساخ خطی دارند، هم باشاند. مؤساساات دیگری نیز با توجه به نیازشاان قصاد ایجاد دورهآموزشای می
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آموزش نساخ خطی    ۀتشاکیل دور ملی تاریخ علوم پزشاکی حضاور دارند و در یادد   ۀنساب از موز این جمع آقای دکتر احمدی دها یو نبا دها ی با

اند  باشاند و گویا در این راساتا نیز اقدامات اجرایی انجام دادهپزشاکی در جهت انجام تحقیقات بر متون وبی نساخ خطی می

 کنم توضیحات  زم را بفرمایند.که خواهش می

تاریخ پزشاکی که هر دو در یک  تاریخ علوم پزشاکی و مرکز تحقیقات اخالق و    ۀوور که فرمودید در موز همان   نساب:احمدی

مجموعه هساااتند و در یک زمینه فعالیت مشاااترک دارند و آن بح  تاریخ پزشاااکی تحقیق و پژوهش اسااات. از ابتدای کار ما 

کار یا   ۀبرد و بخش عمدهای خطی، راه به جایی نمیدریافتیم که بح  تحقیق و پژوهش در تاریخ پزشاکی، بدون دانش نساخه

 های خطی است. نسخه ۀوری برای بررسی تاریخ پزشکی، آشنایی و تبحر در زمین یکی از ابزارهای ضر 

های خطی، فکری  آشانایی با نساخه  ۀدر این حوزه افراد گروه پزشاکی شااید کمترین اوال  و دانش را داشاته باشاند. در زمین 

آشانایی با نساخ خطی    ۀکه ما دور تاریخ علم و گروه فرهنگ و تمدن اساالمی یاحبت شاد    ۀشاد که با دانشاگاه تهران و پژوهشاکد

هاا و دوره و چنین برای یاک دوره آشاااناایی باا تااریخ علم، اسااااتیاد را معرفی کنناد و شااارایط برگزاری کالسرا برگزار کنیم و هم 

ملی تااریخ پزشاااکی انجاام بادهاد، کاه برای عملی شااادن این کاار، یاک   ۀکاارهاای دیگر را مرکز تحقیقاات تااریخ پزشاااکی و موز 

ها باید  های علوم پزشااکی تهران و دانشااگاه تهران رساایده اساات که در برگزاری دورهه به امضااای رؤسااای دانشااگاهنامموافقت

 هساتزیادی تا اجرای این دوره  ۀهمکاری کنند. به اجرایی شادن کار نزدیک نیساتیم، یعنی هنوز فایال
ی
هدف از   ، ولیها واقعا

پزشاکی دارند بتوانند در این حوزه کار کنند؛ چون این    ۀه که افرادی که زمین برگزاری این دوره یا فکر ایالی ایجاد آن، این بود

ای و دانش  رشااتهیا علم میان   Interdisciplinaryها  وور که اساااتید فرمودند، به تعرین امروزیهای خطی، همان کار و نسااخه

 دانش و آشانایی با زمین در حوزه
ی
وسایع   ۀخواهد و یک دانش در حوز می پزشاکی را ۀهای مختلن اسات. دانش پزشاکی وبیعتا

ی و علوم قدیم و خیلی چیزها در ارتبا  است. برای این که این  کتابدارهای مختلفی مثل های خطی که آن نیز با زمینهنسخه

یی  مند هساتند را شاناساا تاریخ پزشاکی عالقه  ۀدو را در کنار هم داشاته باشایم، ما فکر کردیم پژوهشاگرانی که به تحقیق در زمین 

 کنیم و این دوره را برگزار کنیم که بتوانند این ابزار را برای تحقیق داشته باشند.
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جا اساتفاده کرد.  ساایر مؤساساات هم در این  ۀهایی که به وجود خواهد آمد، بشاود از تجرببا هماهنگی -  انشااالله  -  افکاری: دها یو نبا دها ی با

  ۀجاا کاه در مرکز پژوهش مجلس تشااارین دارناد و ساااردبیری نااماکنم از جنااب آقاای کااشاااانی، از آن جاا خواهش میمن این

 بهارستان را به عهده دارند، در این مورد توضیحی بفرمایند.

کنم قبل ای را فکر میگاساگزارم. ابتدا توضایح یک نکتهبهارساتان سا  ۀاز اظهار لطن و عنایت اسااتید نسابت به نام  کاشاانی:

 مجله نام
ی
بهارساتان را مربو  به   ۀاز شارو  عرایت بگویم بهتر باشاد و آن مربو  اسات به فرمایشاات آقای دکتر فدایی که تلویحا

آقا  ای به دعوت حاججلساهنه،  کتابخامجلس دانساتند. یکی دو ماه بعد از رفتن آقای فدایی از    ۀنکتابخاشاان در  دوران مدیریت

نه تشاکیل شاد که در آن جلساه هم دوساتان عزیزم آقای  کتابخانه( در سااختمان قدیم مرکز پژوهش  کتابخاابهری )رئیس فعلی  

برناد،  ماذهاب و عماادالادین شااایخ الحکماایی و آقاای میرخلن کاه اکنون در ما موریات خاارج از کشاااور باه سااار میدکتر جعفری

ای منتشار کند که موضاو  آن هم نه نشاریهکتابخاساه پس از بح  و گفتگوهای زیادی قرار شاد که  تشارین داشاتند. در آن جل

ای حقوقی  نه وابسااته به مجلس اساات، بهتر اساات مجلهکتابخاچندان مشااخص نبود. برخی همکاران اعتقاد داشااتند چون  

جا بنده پیشانهاد دادم اگر ررات دیگر. در آن رساانی و نی و اوال کتابدارگفتند مساائل مربو  به  ای هم میمنتشار کند و عده

ای  گونه شناسند، کشکول ها و اسناد خطی آن میای به این عرمت و مهمی که در دنیا آن را بیشتر به نسخهنهکتابخاقرار است  

به آمد و شاد  فردا  رساانی و پسی و اوال کتابدارهای خطی بگردازد، هم به مساائل حقوقی و هم به  منتشار کند که هم به نساخه

 همه تشریفات بلند و با  ندارد.گونه مسائل، دیگر نیاز به اینافراد و دست آخر به تبریک، تهنیت و تسلیت و از این

 با کمبود مطلب همه نویساااندگان دسااات به قلم و تندنویس و همه فن حرین و همهبا این  -  ماشاااا الله -  
ی
چیزنویس، یقینا

 بنای انتشاار مجلهاگر و   ، ولیهرگز مواجه نخواهد شاد
ی
نه، که بخشای از نیازهای تمدنی ما را، کتابخاای تخصاصای و در شا ن اقعا

تر از آن با نه نهفته و معطل پژوهندگان آگاه اسااات و مهم کتابخایعنی شاااناخت بهتر و بیشاااتر این میراث عریم مکتوب که در  

ای در اند، مجلهیگران برای آن زحمت فراوانی کشاایدهنه هم تناسااب دارد و امثال اسااتاد حائری و دکتابخااهداف بنیادگزاری  

ها تصامیم گرفته شاد، یا بهتر اسات بگویم شاخص رئیس شاناسای پیشانهاد شاد و با خره با وجود برخی مخالفتنساخه  ۀحوز 

تادان آن آماده شاد و با اسا ۀهای خطی منتشار کند. حدود چهار، پنج ماهی ور  اولی نساخه  ۀای دربار نه پذیرفت مجلهکتابخا
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نه  کتابخادرخواسااتی رئیس قبلی   ۀهای  زم انجام شااد. در همین مدت هم تمام سااوابق مربو  به نشااریاین حوزه، مشااورت دها یو نبا دها ی با

 :بنا بر سوابق ؛)دکتر فدایی( را برای بررسی در اختیارم گذاشتند

 عنوان مجل -
ی
 ؛مجلس« نام داشت ۀنکتابخا ۀدرخواست شده »نشری ۀاو 

 گرایش آن »سایاسای  -
ی
مجله به دلیل ت خیر در انتشار، لحو گردیده بود.    ۀاجتماعی« بود و دسات آخر ایالی پروان  فرهنگی  ثانیا

 آن قدری که در خاور دارم، مجوز آن را هم اول حاج
ی
آقا تقوی )رئیس وقت کارپردازی مجلس، اگر اشااتباه نکرده باشاام( ظاهرا

 ۀکه نام خطی در کار نبود، چه رساااد به آن   ۀگرفته بود. مقصاااودم از این عرایت، آن که قبالی در زمان تصااادی ایشاااان نساااخ

در این    ، ولیشاناسای. هرچند به دعوت آقای فدایی هم جلساات متعددی با دوساتان برگزار نمودندنساخه ۀبهارساتان و مجل

 هیو
ی
 ای نرسید.کدام به نتیجهخصوا ظاهرا

  بهارساتان یاحبت به میان آمد، بهتر می  ۀاکنون که از ساوابق نام
ی
دانم تشاکر قلبی خود را نسابت به دو حامی بزرگ، که واقعا

نه، آقای  کتابخاکنم، بیان کنم. اول از رئیس دانا و فاضال و کاردان  ای احسااس دین میهیو تعارف و مبالحهنسابت به آنان بی

ی و معنوی و ادار ها و نوبودن  رغم تمام مخالفتبرد مجله دری  نکرد و علیی برای پیشابهری، که در این راه از هیو کمک ماد 

یااادر بسااایاار زیااد و باه دور از   ۀای مفیاد اسااات، باا ساااعاکاه نشاااان داد انتشاااار چنین مجلاهتجربگی بناده، بعاد از آن کاار و کم 

ای  رج افشااار، که چهرهعرضااگی و غیره، پشااتیبانی و حمایت کرد و دیگر اسااتاد ایهای ناشاای از ترس و بیاندیشاایمصاالحت

 شناسی هستند، از ابتدای راه از هیو دستگیری و کمک علمی و معنوی کوتاهی نکرد. کسوت در امر نسخهجهانی و پیش

پساند اساتادان فن قرارگرفته، حایال حمایت و پشاتیبانی  بهارساتان مورد وبع مشاکل  ۀکنم اگر امروز ناماغراق عرک میبی

های حیات مجله، به یاد ندارم اساتاد افشاار در این راه یک هره از آنان باید ساگاساگزار بود. در این ساال این دو بزرگوار بوده و از  

 راهنمایی و کمک، دری  کرده باشد.

 های بنده کرده باشند. به یاد ندارم یک مرتبه، با کمی وقت و بسیاری کارشان، گله و شکایتی از تماس و مراجعه

شان در وول راه کسانی دیگر هم مانند استاد حائری، استاد انوار، دکتر شفیعی کدکنی، هر یکیاین    ۀناگفته نماند در ادام

ها، وقت و عمر بهارساتان و کالی مساائل مربو  به آن یعنی نساخه  ۀها، ده سااعت که نه؛ بلکه یادها سااعت برای ناماین ساال 

 اند.عزیزشان را برای راهنمایی و نوشتن و ترجمه کردن گذاشته
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  ۀمجلس، ساامیناری برگزار کرد دربار   ۀنکتابخاا مطلب بعد که مربو  به آموزش نسااخ خطی اساات، در سااال هفتاد و نه،  ام دها یو نبا دها ی با

 های خطی در تمام موضوعاتش. در هشت گروه با شصت سخنران. نسخه

 زحمت مدیریت جلساه هم بر  شاناسای و فهرساتها، گروه »آموزش نساخهیکی از این گروه
ی
همین    ۀعهدنویسای« بود که اتفاقا

ی، سارکار خانم انصااری، اساتاد حائری،   خانم افکاری بود. اساتادانی که در آن جلساه حضاور داشاتند، جناب آقای دکتر حر 

 استاد افشار، استاد فانی و آقای دکتر آزاد. 

قدس، یحبت   ای دیگر ور  و راجع به یکی دو تبحر به انجام گرفته در دانشگاه و آستان جا هم همین مسائل به گونهدر آن 

رفت که جا ماند و هیو پیگیری نشاد. شااید توقع میها در همان بح مت سافانه آن  ، ولیوور راجع به چیزهای دیگرشاد. همین

قدری که من اوال   ی شاااهد تحول باشاایم که مت ساافانه آن کتابدارهای  ملی و حداقل در گروه  ۀنکتابخااز سااوی دانشااگاه و  

 یک از اساتید قبول زحمت پیگیری. لبته آن نشست نه ضمانت اجرایی داشت و نه هیودارم، چنین نشد. یعنی هیو  ا

مجلس   ۀنکتابخانویسای در  شاناسای و فهرساتهای آموزش نساخهاندازی دورهراه ۀها، یا کمی قبل از آن، زمزمهمان وقت

نه به د یلی کتابخارغم ایاارار  لیبه د یلی به جایی نرسااید. بنده هم با آن ساابک و ساایاق و روش، ع  ، ولیبارها مطر  شااد

 مخالن بودم.

ها و حتی بین تعدادی از اسااتید،  نهکتابخاالبته آن موقع که بیشاتر تعرین درسات و روشانی در مؤساساات و   ؛اول آن که هنوز

 شناسی بود.شناسی بیشتر مترادف متنشناسی نبود و نسخهاز نسخه

اند و بیشاتر خطی دارند، به یاورت تجربی این رشاته را واگرفته  ۀدر کار نساخ دوم آن که تعدادی از اسااتید بزرگوار که دساتی

اند، برای دل خودشاان و ارضاای کنجکاوی خود بوده اسات، تا گذشاته انجام داده  ۀها یا چند دهکارهایی هم که در این ساال 

 آموزش و تربیت دیگران.

ای و آکادمیکی. دیگر کتاب و مواد  اند تا حرفهننی پی گرفتهبه عبارتی شااید بتوان گفت که این بح  را بیشاتر به یاورت تف

های مربو  به وور در اکثر زمینهباره نداریم و همینآموزشای و کمک آموزشای اسات. هنوز ما یک کتاب شاساته و رفته در این

اساات علت مخالفت   نویساای و غیره داریم. اینتاریخ جلد و شااناسااایی جلدها و کاغذ و مرکب و خوش  ۀآن. چند کتاب دربار 
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خوان همراه با هایی تخصاصای و عمومیهایی را آماده و منتشار کنیم. کتاببنده. باید با ساطح دانشاجویان و مخاوبان، کتاب دها یو نبا دها ی با

 دیگر وسایل کمک آموزشی.

های متعدد و ترجمه نمودن متون و آثار جدی و نو. ما هنوز جز معدودی نویسانده و شاناسایهای چند زبانه و کتابفرهنگ

گر جادی، در این کاارهاا ناداریم. حتی هنوز مترجماان قاابال و واردی کاه بتوانناد آثاار اسااااسااای در این حوزه را از قادیم و پژوهش

کنم، دو، ساه ساال پیش یک  ل اساناد در کالمعدوم. به عنوان مثال عرک میثب جدید ترجمه کنند، بسایار کم داریم. به حکم مب 

 یحافی را برای ترجمه زبان عربی قدیم به مترجمان مختلفی دادم.  ۀرسال

هر کدام به نحوی از ترجمه، شاانه خالی کردند و سارانجام این کار به لطن و همت ساتودنی    ،اساتادانی یااحب نام و آوازه

 کار. ن قدیمیها کار و مطالعه و مشورت با یحافاسرور عزیزم استاد عبدالله انوار انجام شد. آن هم پس از ماه

 استادان رشت 
ی
 دانند. شناسی را دور از منطق و عقل میی نوین پرداختن به کار نسخهکتابدار ۀهنوز بعضا

اند.  ها کردهاگر غیر از این است نشان دهند که در این مدت سی، چهل سال گذشته تا همین امروز، چه کاری در این حوزه

ای از اسااتادان انجام گرفته نیسااتم، منرور در ه منکر کارهای موردی که توسااط عدهالبت   ؛یا او نشااان ندارد  ؛یا من خبر ندارم

 ی است. کتابدار ۀتمام رشت 

 ی تحییر کند. کتابدارهای ها و گروهها پا بگیرد،  زم است تفکر حاکم بر دانشکدهاگر قرار است که این رشته در دانشگاه

ی چه  کتابدار  ۀهای خدمت در حوز کنم در این مدت ساال ساؤال می اگر این عرایت واضاح و بدیهی اسات از اسااتید معرم 

اسااتید نوشاته شاده و از   ۀتحصایلی در ساه مقطع کارشاناسای، کارشاناسای ارشاد و دکتری با راهنمایی و مشااور   ۀنامتعداد پایان 

 های خطی بوده استداین تعداد چه مقدارش مربو  به موضوعات مرتبط با نسخه

به دلیل بیماری    ، ولیکه قراربود در همان سمینار در گروه آموزش هم شرکت کنندهمین دو، سه سال  استاد یحیی هکا  در  

 ها. و گلچین معانی که در همان روزها درگذشت و نیز چندین نفر از آگاهان بر امر نسخه عذر خواسته بودند

ی و اسااتخدامی دارا هسااتند، مانند دانشااگاه و هایی که شاارایط  زم را از لحاش علمی و اداربه اعتقاد بنده باید دسااتگاه

را دارد،   نیازها و مقدمات که عرک کردمالبته با رعایت همان پیشهای آموزشی  ملی که مجوز  زم برای برگزاری دوره  ۀنکتابخا
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 ناه مجوز آموزش ضااامن خادمات، باایاد جادیات باه خرج دهناد و کلیاد این کاار زده شاااود و ساااازماان و مؤساااسااااتی هم کاه واق دها یو نبا دها ی با
ی
عاا

 برد این کار فرهنگی هستند، به فراخور موقعیت و امکاناتشان کمک کنند.مند به پیشعالقه

وور که سارکار خانم انصااری فرمودند، مت سافانه تجربه در ایران نشاان داده که عمده کار ایالی را مؤساساات خصاویای  همان 

اند. با تشاریفات، تعارفات، نامه، دساتور و فرمان، رسااندهعشاق و عالقه بنا شاده، کارهای اسااسای و بزرگ را به جایی    ۀکه بر پای

 شااکساات های بزرگ، جسااارتهای بزرگ، همتشااود. کارهای بزرگ، آدماین کارهای بزرگ انجام نمی
ی
های  های بزرگ و بهضااا

 هم شاده که مؤساساات و ادارات غیرخصاویای که بدون درک نیاز و ضارورتبزرگ را هم می
ی
ه و تنها ها تشاکیل شادخواهد. بعضاا

اند و بدتر از آن، سابب شاده کار را بر مؤساساات خصاویای که بر اسااس درک و واقعیتی ایجاد  پول، نیرو و انر ی را به هدر داده

گان با یکی از دانشامندان پاکساتانی به نشار فهرسات  ۀچند ساال قبل مؤساسا  ،یا دور از هساتی سااقط کندو    ؛شاده، بسایار ساخت

« پیشانهاد و های چاپ شنهه در شنبق رارهشنناسنی کتابکتاباند مبنی بر چاپ »قراردادی بساتهنام آقای دکتر عارف نوشااهی  

 گذاری و چاپ آن به چندین مؤسسه شد.سرمایه

قدم شاود، یادم هسات که سارکار ملی باید پیش  ۀنکتابخاخیلی متشاکرم، من در ت یید پیشانهادی که فرمودید که    افکاری:

این دوره   ۀان مسالمان )کاملیس( که در تهران برگزار شاد، گزارش مفصالی دربار کتابدار ایی  خانم انصااری در چهارمین گردهم

 ارائه فرمودند که به یورت مکتوب هم منتشر شده است. 

کارشااناساای ارشااد نسااخ خطی در دانشااگاه باید با همکاری گروه آموزش    ۀجا مطر  کردند که دومین دور ایشااان در آن 

مجلس و دانشاگاه، در جهت ت مین نیروی انساانی    ۀنکتابخاملی با همکاری    ۀنکتابخای باشاد و اجرای این دوره توساط  کتابدار

نار، نه تنها اتفاقی  بعد از گذشات هفت الی هشات ساال از آن سامی   ، ولیمتخصاص برگزار شاود که پیشانهاد، بسایار علمی بود

 نیفتاده؛ بلکه هیو متولی برای این کار مت سفانه پیدا نشده است. 

 با خره چه باید کرد و کلید را دست که باید داد تا این قفل را باز کندد

های  نساخه  ۀگان( که در زمنی نشار فهرسات   ۀریساه )مدیر مؤساسا  یکی از دوساتان عزیزم به نام احمدرضاا رحیمی  کاشاانی:

اقبال و جا سارکار خانم بنیشاناسای ایراد کردند. در آن هاسات فعالیت دارند، مطالبی را در سامینار بین المللی ایران ساال خطی  

شاناسای، از ایشاان خواساتند که با آنان و بنیاد، ارتباوی برقرار کند. مرتبط با بنیاد ایران   ۀجلسا  ۀچند تن از اعضاای هی ت رئیسا
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 در همان روز پایانی ب دها یو نبا دها ی با
ی
این حرف مبارک )پیشانهاد در چاپ کتاب( یاحبت شاد و قرار گذاشاته شاد که   ۀا آقای رحیمی دربار اتفاقا

ای رسامی هم به بنیاد و کنگره نوشاته شاود و به عالوه بر مؤلن که دوباره رئیس کنگره را خواهند دید، موضاو  را مطر  و نامه

دی و اندیشاامند ساازگین را به پیوساات تقدیم کنند و خانم  چند جل  ۀخودشااان را هم، مانند ترجم  ۀهمراه نامه، آثار چاپ کرد

اقبال هم در بنیاد پیگیری فرمایند. خالیاه بعد از چند ماه تماس مکرر از ساوی ناشار، نه تنها تماسای گرفته نشاد؛ بلکه بنی

ر اش در کاااعالم ویاااول رسااامی دریاافات چناد جلاد کتااب هم نشاااد. سااارانجاام هم ایشاااان برای پیشااابرد اهاداف فرهنگی

های ارزشاامند خطی، مجبور شااد دفترش را بفروشااد و کارهای معطل های مربو  به ایران و اسااالم و نسااخهشااناساایکتاب

ای، متولی کارهای بزرگ و فرهنگی شاود، کسای مانع نیسات، اما باید جانب  اش را به چاپ رسااند. اگر قرار اسات مؤساساهمانده

 خره بزرگی هم آدابی دارد.تر هم نگاه داشته شود. با  حرمت مؤسسات کوچک

جا قول  شانوم و تا به حال با من تماسای گرفته نشاده اسات و همینمن اولین بار اسات که چنین پیشانهادی را می  اقبال:بنی

 گیری کنم.دهم در اولین فریت این موضو  را پیمی

 مایید.کنم اگر یحبتی دارید، بفرخیلی متشکرم. جناب آقای آقای جعفری خواهش می افکاری:

ام. آموزش نساخه بخشای از  شاناس؛ بلکه مصارف کنندهو نه نساخه  کتابدارنویس هساتم و نه  من نه فهرسات  مذهب:جعفری

های  آینده که شاااید چاپ شااود، به نام »بحران نسااخه  ۀکتاب شاامار   ۀنامیک مشااکل اساات که آن را به یااورت کتبی در فصاال

های  ی و آموزش نسااخهکتابدارشااویم، یعنی آموزش  بحرانی مواجه مینود با   ۀشاامساای« نوشااتم. ما در ده  90 ۀخطی در ده

در  خدا اساتادان ما را یاد ساال نگه داردشاناسای هم بخشای از این بحران اسات و اساتد ل من این بود نوشاتم  خطی و نساخه

مرحوم دکتر   ۀموعشاناساان، کلکسایونرهای ما، مانند مجنویساان، نساخههای گذشاته تعدادی از اساتادان، فهرساتعرک ساال 

کردناد، یکی پس از دیگری از هاای عاالی نیم قرن اخیر را در ایران جعال میهاای ماا کاه نساااخاهترین د ل خرومی، حتی بزرگ

مع کرده جخطی در عرک هزار ساال گذشاته، پدران ما    ۀهای خطی به انتهای خود رسایده و هر چه نساخروند. نساخهدنیا می

های دولتی نهکتابخایا جذب    ؛بزرگ کشااور رفته و تا آخر این دهه همه  ۀنکتابخایا در    ؛بودند، ما در عرک پنجاه سااال گذشااته

های  شاود. چیزی که در دسات مرحوم وجود دارد، مقداری یاحیفه و قرآن و دعا اسات و از نساخهیا از کشاور خارج می  ؛شاده

ما با   ،بنابراین  ؛یعنی اگر چیزی بوده، شااناسااایی شااده اساات  ،کنم چیز دیگری پیدا کنیم خطی قرن هفتم و هشااتم فکر نمی
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یعنی بسایاری از   ،نود، با بحران کمبود اساتاد مواجه خواهند شاد  ۀهای دهنویسبحرانی مواجه هساتیم. از این لحاش فهرسات دها یو نبا دها ی با

 کتابی برای فهرسات کردن نخواهیم داشات.   ۀواهیم داد، یعنی ما در دهاین اساتادانی را که ما داریم، از دسات خ
ی
نود احتما 

بار فهرسات شاده، شارو  کند و نود شارو  کند؛ یا باید کتابی را که یک ۀجدیدی را در ده  ۀخواهد تجرببنابراین کسای که می

 آن کتاب به او توضیح بدهد. ۀدیگر کسی هم وجود ندارد که دربار 

هایی که پنجاه دریاد آسایب  شاود که در پنجاه ساال گذشاته، کتابهوا به یاورتی اسات که حدس زده می  وضاعیت آلودگی

دیده بودند، از نرر آفات فیزیکی و شایمیایی و انساانی، در عرک هفت تا هشات ساال آینده، پنجاه دریاد دیگر آسایب خواهند  

 دید.

های ما را با  ای جاعل هم احترام قائل هسااتم، چون او ساانتنود قراردادم، ما کجا هسااتیمد من بر  ۀمن خود را در آغاز ده

خوان را توان ساار یک کتابهای قدیم را بخواند تا بداند که چگونه میجعل، حفو کرده اساات. حتی مجبور شااده که تکنیک

 رد.خواهد این دوره را بگذانه میکتابخاایالی مهم نیست که  ، ولیملی هستم  ۀنکتابخاکاله گذاشت. من خود در 

البته این، تمام راه نیسات. برای مثال به برخی کارمندان م موریت داده شاود، که   ؛ها، آموزش نساخ خطی اساتیکی از راه

خواهی  هاایات را چگوناه میآوری کن و بگو چاه کااری دارید فیشمثالی یاک هفتاه نزد اساااتااد منزوی برو و کااغاذهاایش را جمع

 بچینی و چه نیازی دارید

شااناساای را دارد، یک  کنم. در مورد آموزش هم، هر مرکزی که ادعای تولیت آموزش نسااخهم موریت رد می  ۀمن برای او برگ

ای  ملی یاک مشاااروعیات قاانونی بین المللی باه عنوان مرکز داخلی مساااائال حرفاه  ۀناکتاابخااهاایی دارد، شااارو  کناد، تواناایی

یکی   ،مجلس، امکانات سایاسای و تدارکاتی دارد  ۀنکتابخا  ریزی وی دارد، دانشاگاه تهران مشاروعیت آموزشای و برنامهکتابدار

توانند همه با هم این کار را به انجام برسااانند و اگر بخواهیم منترر بایسااتیم، کار اسااتاد و دیگری جا و بودجه ت مین کند، می

وقت چه برای  بینید. آن را ب  1400بینم. حا  شاما ساال نود می  ۀهای خطی را جزئی از آن بحران دهرود. من نساخهپیش نمی

تواند به رود و دیگر کسااای نمیهای خطی از بین میعرضاااه به دانشاااجو داریدد او برای کار کردن چه داردد بازار آزاد نساااخه

 یورت آزاد کار کند.
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ا دارند  ی ما اعم از آزاد و دانشاگاه ساراساری، این قدرت و اختیار و ضامانت اجرایی ر کتابدارهای  متشاکرم. آیا گروه  افکاری: دها یو نبا دها ی با

که دو یا چهار واحد آشاانایی با نسااخ خطی در مقاوع کاردانی، کارشااناساای، کارشااناساای ارشااد، به عنوان واحد مصااوب با 

 سان برگزار کنندد مثل همان چیزی که اآلن در دانشگاه آزاد واحد شمال استدهای مشخص و اساتید مشابه و یکسرفصل

شاود که درسای که تنریم می  ۀها و برنامبحال سارفصال درس  شانیدم. من تا  چه که هسات من از شامادر مورد آن   اقبال:بنی

ها آمادگی گذاشاتن واحدی را دارند، در همین آخرین  اما در مورد این که آن   ،به عنوان نساخ خطی آموزش داده شاود، برنخورم

، به ما پیشاانهاد کنید و من بینیدگفتند که هر درساای را که مناسااب میجلسااه که ما با رئیس دانشااگاه داشااتیم، ایشااان می

 شده از وریق اساتید را مطر  و پیگیری کنم.های پخته و حسابهای ایشان، گفتهتوانم در تعقیب گفتهمی

ها  کنم. ببینید اآلن دانشاگاه مدرس داشاتند را مطر  می  ۀاقبال دربار خواساتم نگرانی که خانم بنیمن فقط می  انصااری:

 باید عضاو هی ت علمی باشاد و مدرک داشاته باشادنند و میکخایای کار می  ۀدر یک محدود
ی
افرادی    ،بنابراین  ؛گویند فرد حتما

که   تواند معنی داشااته باشاادو یا تدریس نیسااتند. این درس وقتی می  ؛ساار کالس خواهند رفت که به هیو وجه واجد شاارایط

 آزاد باشااد. مدیر گروه
ی
ها بروند، اعضااای  ها ساار کالسنند تدوین کنند که اینها باید فهرسااتی از افراد واجد شاارایط بتواواقعا

 دهند، فاقد این یالحیت هستند. ی درس میکتابدارهی ت علمی که در گروه 

 نسخ خطی رشته
ی
 ای است که مدرک در آن مهم نیست و دکترا و ارشد ندارد.ایو 

عالی  ای برگزار بشاود، جنابچنین دورهخواساتم این ساؤال را از شاما بگرسام: اگر اینبا تشاکر. اساتاد منزوی می  افکاری:

 این اعالم آمادگی را دارید که از تجربیات خود در جهت تدریس استفاده کنیدد

 رویم.اگر شاگردانی به این خوبی داشته باشیم، می انصاری:

 پذیریم.کنیم. اگر قابل باشیم، با کمال میل میه شرکت میاگر از ما بخواهند، بل منزوی:

دانم که این عشاق و عالقه را البته می  ؛این کار دارین، بفرمایید  ۀاساتاد انوار، اگر شاما هم پیشانهادی در مورد نحو  افکاری:

 بارها در مورد آموزش اعالم فرمودید.

کنم که شااااید در هایی تدریس میدانید که بنده در منزل درسمی  عالیگذارم. جنابمن عاشاااقانه آن را به اجرا می  انوار:

دهم کاه عااشاااقااناه باه کساااانی درس می ، ولیباایسااات باا حقوق گزاف درس بادهم جاا میدهناد و آن دانشاااگااه هم درس نمی
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دیگر،    هایی و نه رشااتهکتابدار ۀیااحبت ما این اساات که مت ساافانه در دانشااگاه نه رشاات   ۀکنند. همنشااینند و کار میمی دها یو نبا دها ی با

آن   ۀاند و علت آن این اسات که خود اسااتید هم عالقه به کار علمی ندارند. نمونمندی و انگیزه به علم را از شااگرد گرفتهعالقه

 علمای ما و جدید آن اساتید قبلی 

 کردم کیفیات تادریس این دو واحاد را درمن در زماان وو نی کاه مادیریات گروه را باه عهاده داشاااتم ساااعی می انصااااری:

کارشاناسای ارشاد با  ببرم و به این نتیجه رسایدم که اگر مدرس وراز اول نساخ خطی را از بساتر زیساتی خود دور بکنیم و به 

اساتید داشتیم. به همین دلیل دانشجویان به محضر استاد   ۀکند و این مشکل را با همکالس بیاوریم، دیگر خوب تدریس نمی

رفتناد کاه اساااتااد ماا بین دو باه جاایی می ، ولید؛ زیرا هماه عاادت باه کالس کرده بودنادهاایشاااان نیز جاالاب بورفتناد و تجرباهمی

دهد. در ایل کرد و درس هم مینوشید؛ یا با کسی تلفنی یحبت میکشید و چای میستون از کتاب نشسته بود، سیگار می

شااود، این دانشااجو  ده و نوشااته میهایی که تعرین شااحال و هوای آموزشاای دیگری حاکم اساات. قدر مساالم در چنین برنامه

 است که باید به سراغ استاد برود، برای این که فقط عمل آموزش نیست. عمل انتقال یک فرهنگ است. 

اسااالمی، مطلبی را بیان کرده بودند که اسااتاد بودن، فقط در فضااای    المعارفةدایر های  آقای دکتر نصاار در یکی از مجله

جایی انجام شااود و انتقال یااورت گیرد. به همین دلیل هر چه بیشااتر  ه این که این جابهشااود، نواقعی خود، خیلی موفق می

 انجام این کار را در دانشاگاهفکر می
ی
اند  های ما در یک قید و بندی قرارگرفتهدانم و مت سافانه دانشاگاهها بعیدتر میکنم، اسااساا

 توان تحییرات را در آن ایجاد کرد.که به این راحتی نمی

شاااد بگویم: خواهر، برادر، ما همه مقصااریم. من در تمام این جلسااه و مطبوعات و ...  خواهم به یاد آن روان من می ی:حّر 

توانیم  شانوم که افساوس فالنی درگذشات و افساوس که جایگزین ندارد. این نبودن سایساتم در آموزش اسات که نمیپیوساته می

گیرد. افتخار یک فرهنگ  هنگ افتخار نیست که بگوییم کسی جای او را نمیجایگزین ایجاد کنیم. به نرر من این برای یک فر 

که نو  آموزش چگونه اسااات، این بح   این اسااات که دو نفر جایگزین شاااوند و این، به جز از وریق آموزش امکان ندارد. این

های یانعتی دلیل بچهبعدی اسات. آموزش  زم اسات. زمانی بح  دانشاگاه و همکاری یانعت و دانشاگاه مطر  شاد. به چه  

شاود و کنند. برای این که بخشای از کارهایشاان در محیط واقعی یانعت انجام میاند و آنان را جذب میشارین، بسایار برجساته

افتد، ما مقصاریم، مایی که برای تدریس از این دانشگاه به دانشگاه دیگر این باید در دانشاگاه اتفاق بیفتد و اگر این اتفاق نمی
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ای عمل بشاود که اساتاد در جای خودش بنشایند و برای تلمذ به ساراغ او بیایند، یعنی این اشاکال اسات. اگر به گونه  رویم.می دها یو نبا دها ی با

تواند تولیدات خوبی را ایجاد بکند. نگوییم که دانشااگاه جای مناساابی ایم و بساایار میهمان ساانت کهن که پیوسااته داشااته

ملی هم   ۀنکتابخاتواند یاورت گیرد؛ زیرا اگر دانشاگاه مناساب نباشاد،  نیسات، بگوییم بساترساازی مناساب دانشاگاه چگونه می

  ۀکدام مناساب نیساتند. بح  جا و محل نیسات. بح  نحو مناساب نیسات، مجلس شاورای اساالمی هم مناساب نیسات، هیو

دت نکند که ملی اساات، چرا دانشااجو از اول عا  ۀنکتابخامجلس یا    ۀعمل اساات. بله، اگر بهترین نسااخ خطی مثالی در کتابخان

 دانشاااجو باید برود تلمذ کند. همان جا، نه اینباید کین و کتابش را بردارد و برود آن 
ی
گونه که در که کتاب را بیاورند نزد او. وبعا

 گذشته بوده است.

ا که توانید این نارساایی عریم ر ولی من باز هم نرر خود را بدهم: به هیو وجه موافق نیساتم که با دو واحد درس، شاما می

اش را توانید با یک تومان مسائلهاند، شاما نمیای که همگی گرسانهایشاان از بحران از آن تعبیر کردند، از بین ببرید. خانواده

گذاریم.  برد و ما یک تومان در دسات او میحل کنید. این دو واحد مثل یک تومانی اسات که ورف در جو  و عطش به سار می

 باید مسااائله
 
ریزی شاااود. نه از نرر خود درس، ود. به نرر من ما آموزش  زم داریم. باید برای آن برنامهیتش حل شااااش در کل

چگونگی اجرای درس، معلمان و این نکنه بساترساازی که اشااره کردم، درسات اسات. بسایاری از اساتادان ما شااید توان این را 

بروند، بسایار خوب، باید رفت از وریق مصااحبه، از   نداشاته باشاند که در این ترافیک شادید و آلودگی، از جایی به جای دیگر

 ، ولیهای خصاویای نوشاته شادهها به یاورت یادداشاتها را ضابط کرد. بسایاری از این تجربهها و تجربهوریق اخذ یادداشات

را با خودشاان  شاان  ها و تجربهها از دسات بروند، تمام این دانشبسایاری از آن در ههن این افراد اسات و خدای ناکرده اگر این

خواهد و باید برای آن تالش  ریزی میکه اثری از آن باقی بماند. این کار آن بسترسازی است و این هم برنامهبرند، بدون اینمی

 کنند، پیشاپیش گرفت.کرد و جلوی آن بحران مفروضی را که آقای دکتر جعفری به آن اشاره می

ی، پیشاانهاد شااما چیسااتد اسااتاد شااما فرمودید با این دو واحد، کار نمی  افکاری: وور هم گذرد و همینآقای دکتر حر 

  ۀخواهد بداند نساخ ی اسات و میکتابدار ۀی که هنوز ترم یک رشات کتابدارآیا این دو واحد برای آن   ، ولیفرماییدهسات که می

کنیم، خطی کسااب بکند و بعد آگاهانه قدم به آن بسااتر بگذارد که برایش آماده می  ۀخطی چیساات و اولین برخورد را با نسااخ

 کافی نیست.
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 این درس حّری: دها یو نبا دها ی با
ی
ریزی، این همیشاااه باه د یال خااا اختیااری بوده، چون  هاا یاک تعااریفی دارد. از نرر سااااختاار برنااماهاو 

کنید، گیرتان یعنی شاما هم مجبور هساتید. برای آن اساتاد پیدا کنید، نبود از با  شارو  می  وقتی شاما درس را اجباری کنید،

هرم. آن، دیگر درس مورد نرر نیساات. از  عالجی رفتید و کساای را پیدا کردید که کالس شااما    ۀرسااید به قاعدآید، مینمی

ا دنبال آن هساتیم، نیسات. ناگزیر باید اختیاری شاود،  شاود یاورت قضایه. این محتوا و آن ماهیتی که ممعلم نماند. این میبی

 به آن اختیاریوقتی که اختیاری می
ی
گویند؛ یعنی دموکراسای  اندارمی.  اجباری می  -شاود، اآلن در نرام دانشاگاه، ایاطالحا

گویند  گذارند و میآیند چهار درس اختیاری میکه اساتاد ندارد. میبرای این  ،توانید بگیریدنمیولی    ،شاما اختیاری هساتید

آید، درس بگیرد، یک اختیاری  تواند درس بدهد. دانشااجو میگویند فالنی هساات و میتواند درس بدهدد میچه کساای می

ای اسات که درس با مشاکالت عدیده روبرو خواهد  دهد. نرام تدریس و نرام دانشاگاهی به گونهبیشاتر ندارد و آن را درس می

اید، ناگزیرید که از قبل برای آن تمهیداتی  اما وقتی دروه داشاته  ،تجربه به آن رسایدیم، این اساتشاد که یکی از مواردی که به  

هایی را که باید ببینند که در کجا را در نرر بگیرید، برای اساتادش، برای متن درسای، برای هخائری که باید تهیه کنند و نمونه

 بود. تر خواهدتوان دید و آن به نرر من خیلی جدیبهتر می

 ی دانشگاه تهران حاضر است پیشنهاد بدهددکتابدارآیا گروه  افکاری:

جانبه اجرا شاود.  جانبه اجرا شاود، زودترین زمان آن دو ساال دیگر اسات که بتواند همهریزی همهاگر از امروز برنامهحّری: 

ای دارند  شااگردان زبده  ، ولیبدهند  توانند درسیعنی متون برنامه مشاخص شاود، افراد شاناساایی شاوند، آن افرادی که نمی

نویسااید و از او یک مقاله دنیا شااما نامه به یک نفر می  ۀتوانند برای مدتی تلمذ بکنند، خودشااان را آماده کنند. در همکه می

قاله دهند یک مجا پنج روز قبل فراخوان میتوانم بنویساام. اینگوید من تا دو سااال دیگر نمیخواهید، میبرای کنفرانس می

 بنویسید. خودتان قضاوت کنید.

 می  افکاری:
ی
تدریس    ۀهنرهای دانشااگاه تهران، گروه موساایقی دربار   ۀای که خود در دانشااکدخواهم از یک تجربهجسااارتا

دانم،  یک درس چهار واحدی با عنوان آشانایی با رساا ت نساخ خطی و کهن موسایقی داشاتم، ساخن بگویم. من موسایقی نمی

شاناخت منابع   ۀجا کار کردم. به نحوی دربار ساه ساال با دانشاجویان این رشاته، در آن  ، ولیاین رشاته نیساتم ایاالی متخصاص در  

اش ها، نتیجهمجلس و مرکزی و آشانایی عملی با آن   ۀنکتابخانساخ خطی موسایقی بود. حضاور دانشاجویان در بخش خطی  
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ها مقدمات را در این باب  منتشار نشاده اسات. یعنی آن های خطی موسایقی  نامه رساایل تصاحیح شاده از نساخحداقل پنج پایان  دها یو نبا دها ی با

توان کار ای با توجه به ارتبا  آن با نساااخ خطی، میعالی، معتقدم در هر رشاااتهبدانناد. من با احترام کامل به عقاید جنامی

 هایی را آموخت.کرد و حداقل

کنید، در یک  واحدی که شاما اشااره می  من از همین یاحبت اخیر شاما اساتفاده بکنم. آن درس دو واحدی یا ساهحّری: 

 دار و هدفبساتر معنی
 
گیرد که به یتی میدار نشاساته اسات و متون مربو  به موسایقی اسات. دانشاجو این را در خدمت آن کل

شاود. شاما این را مطر  کنید این با دو واحد قضایه حل نمیشاناسای،  شاناسای به ما هو نساخهوقتی ما نساخهکند،  آن نگاه می

 پذیر نیست.شناسی امکان دهید و در این باب نسخهقط در حد دو واحدی که دانشجو به آن نیاز دارد، در اختیار او قرارمیف

شاناسای ایاالی مطر  نیسات. بح  آشانایی با نساخ  جا بح  نساخهای را عرک بکنم که در اینمن یک نکته  فدایی عراقی:

وور که شاما اشااره کردید،  ای باشاد که همان ا نساخ خطی در رابطهآشانایی ب  ۀخطی مطر  اسات. بح  این اسات که مقدم

بندی، پیشانهادم این  اما در ارتبا  با جمع  ،افراد حداقل آشانایی با نساخ خطی داشاته باشاند که بعد مراحل دیگری وی شاود

مدت و ازمدت، هم میان مدت، هم در کارهای کوتاهاسات که تمام مساائل را اگر شاما در نرر بگیرید، خیلی خوب اسات، هم راه

کنید و اگر قراراسات  خواهید، مسائول میها را اگر در نرر بگیرید، حا  افرادی را شاما میاین  ۀبا بساترساازی که اشااره شاد، هم

 بندی برسیم، باید تمام این مسائل را در نرر گرفت و برای آن فکری کرد.به جمع

  ۀکنم. امیدواریم نتایج آن به برنام اسااتید محترم که در این نشاسات مهم شارکت کردند، تشاکر می  ۀبا تشاکر از هم  افکاری:

آتی آموزش نساخ   ۀقبل آموزش نساخ خطی دانشاگاه تهران، به عرک مسائو ن هیربط برساد و مقدماتی برای اجرای دور  ۀدور 

 خطی کشور فراهم گردد.
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 نامه کتاب  دها یو نبا دها ی با

 نمایۀ کتاب و مقاله 
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نسخق دها یو نبا دها ی با کاتبان  مرکز  یخط  یهافهرست  تهران  یکتابخانق  دانشگاه  اسناد  مرکز    رت کد   امن هار   دات سا   ،ییرضاکرم   سا یپر ،  و 

  ی سازمان اسناد و کتابخانه مل  تار اشت ن ا  :رگید   ؛خ1374  ،ن ار هت  هاگش ن اد   ،مول ع  ۀدک شنا د  ،( خ1389  –  1302)   یوز ن م  یقنیلع

 . خ 1390 ،ن ا ر هت ، ران یا  یاسالم ی جمهور

  ، نژادی ایحر   نهیآداهتمام    ،یاحد فرامرز قراملک  ح ی حصت  ، ( م1210  –  1149  /   ق606  –  544)   یز ار   ر خف  ماما  ،منطق الملخص

 . خ1381  ، ن ار هت  ،قدای  ماما  هاگ شناد

  ، بوت ک م ثار ی م ۀ سسؤم  ،محمدعلی غالمی نژاد ح ی حصت ،( ه 11  ۀ دس)  ی بن محمدیالح مازندران  یمحمدهاد ،ةالبالغ  انوار

 خ 1375

 استاد هستند و به دروغ این اسم را حمل نمی  
ی
 کنند.  مورد دوم بح  آزادی دعوت به تدریس از کسانی است که واقعا

ه نام استاد  دانید کمی   ،خواهم در این دوره دعوت کنم وقتی به سراغ دکتر افروز رفتم و گفتم که از آقای دکتر منزوی می 

ایشان به من گفتند که من به شما کارت سفید  ، شدمطر  می  یا غلط نامشان در دانشگاه ؛له که درست منزوی با کمی مس

دعوت    ، دانستم پس من آزادی داشتم که کسی را که واجد شرایط می   ، دانید این کار را انجام دهیددهم و اگر  زم می می

البته   ؛دانستم ها را مانند منزوی، معلم نمی آن   ، ولیشناختم نسخ خطی بودند را میکنم. من اشخاا دیگری که متخصص  

   .ها تردید داشتم اما در معلمی آن   ،ها تردید نداشتم در علم آن 

 بهارستان   ۀنام

 مجلس  ۀنکتابخا  ۀنشری
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