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 ایرج افشار
 1در کتابداری ایران «تجدد»و  «سنت» در کشاکش با شماری بر سر 

 
 2عبدالحسین آذرنگ

 
کتابداری  شاد، را معمواًل از کتابداران بزرگ، از استادان، استاد روان(6011اسفند  61 -6031مهر  61)ایرج افشار

هاای شناسند، جدا از تبحرهای دیگر او در رشتههای کشور میترین کتابخانهشناسی، و مدیر یکی از بزرگو کتاب
شمار. های بیها و نشریهشناسی، و معروفیتش در زمینۀ انتشار کتاباش در عرصۀ ایرانالمللیاشتهار بینیا دیگر، 

، و با چه هایی در همین حوزهستند، شاید باخبر نباشند که او با چه چالشاما کسانی که بیرون از حوزۀ کتابداری ه
رو بوده است.  به هایی بر سر مسائل کتابداری ایران رودیدری از کتابداران، و با چه اختالفهایی با شمامکشکش

 ای ت، ساابقهاسامبتنای  نویساندۀ ایان مقالاه در این نوشته، که صرفًا بر مشاهدات مستقیم و اطالعات شخصای
 فشار هم در میانۀ آن گرفتار باود،بر سر سنت و تجدد در کتابداری ایران، که استاد ا را هاای از معرکۀ چالشو شمه

 گذارم.با خوانندگان در میان می
 لیسانسامکه تحصایالت دورۀ فاو  6031افشار آشنا شدم. در  های نخستین دورۀ دانشجویی با آثار استاداز سال

 ها و آثار استاد افشارتری فعالیترسانی آغاز کردم، شماری از استادان به صورت فنیرشتۀ علوم کتابداری و اطالعرا در 
های ها و دیدگاهکردند. به این جنبهکار او جلب می« منفی»های به جنبهفقط  دانشجویان رارا نقد و بررسی و توجه 

 کنم.آنان در این باره اشاره می
در مؤسسۀ انتشارات فرانکلین به کار مشغول شده بودم. شادروان کاریم اماامی، مادیر بخاش  6036از سال 

لیسانس به تحصیل مشاغولم، روزی مارا باه م، وقتی باخبر شد که در دورۀ فو اویرایش آن مؤسسه و مدیر مستقیم
اساتاد ( 6033ی، )تهاران  کتابهاای جیبا فهرست مقاالت فارسیجلد سوم  حروفچینی شدۀ دفترش خواند و متن

افشار را که روی میز کارش بود، به من نشان داد. اندکی بعد شادروان هرمز وحید، مدیر شاخۀ تولید فنی فرانکلین، 
 آوردند.اند که از آنها سر در نمیرو شدههایی فنی در این کتاب روبهبه او پیوست. آن دو به من گفتند که همکاران با نکته
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 هااییلیت نظارت بر چاپ آن را به عهده بگیرم. این سبب شد که نخست از طریق تلفان پرساشئواز من خواستند مس
 ، به مشخصاات شاماری مقالاه کاه در فهرسات بارۀ آن کتاب در دست چاپ با استاد افشار در میان بگذارم را در

  ییهااباروم و پرساش ،فشارشگاه تهران، محل کار استاد اسپس به کتابخانۀ مرکزی دان اشاره کنم، از قلم افتاده بود
 واسطه با خود او در میان بگذارم. این، آغاز آشنایی مستقیم با استاد ایرج افشار بود.را بی

شماری از کسانی که در حوزۀ علوم کتابداری تحصیل کرده و متخصص شده بودند، و از نزدیک با آنها آشانا 
 گفتناد، ساخن مای« کتاباداری سانتی   قادیم»در برابار « کتابداری ناوین   جدیاد»ای به نام شده بودم، از مقوله

دیدند. اینها از مخالفان روش استاد افشار با هم می و تقابل دادند، یا در تعارضگاه این دو را در برابر هم قرار مییا 
ساطایی ای قارون ودر کتابداری و شیوۀ مدیریت او در کتابخانه بودند. کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهاران را باه قلعاه

هاای هاا، باه ویاژه کتابخاناهکارده باه آن راه نادارد. اعتقااد داشاتند کتابخاناهکردند که کتابدار تحصیلتشبیه می
کرده در رشتۀ کتابداری اداره شود. تقریبًا هر آنچاه در دانشگاهی، باید به شیوۀ دیگری، و با همکاری افراد تحصیل

زون بار اینهاا، فارو بود. اهای فنی، روبهقادهای آنها، به ویژه از جنبهبا انتگذشت، های دانشگاه تهران میکتابخانه
باارۀ کتاباداری نوشاته  هایی که منتشر کرده بود، یاا مطاالبی کاه درها و فهرستشناسیافشار در کتابشیوۀ کار استاد 

رو تشاکیل شاده باشاد،  در رو بهاۀانگاار دو ج که در این باره انتشار داده بود، از انتقاد مصون نباود. هاییبود، یا نشریه
شماری به زعامت استادان کتابداری و « مدرن»از یک سو به زعامت استاد افشار، و کتابداران  «گراسنت»کتابداران 

سران انجمن کتابداران از سوی دیگر؛ و نبرد بر سر این نکته درگرفته بود که کدام دیدگاه، اصاول، نظاام، شایوه، از 
خوانادم، علمی و منسوخ. در محیط و فضایی که مان در  مایشود، و کدام غیرلمی قلمداد میعطرز عمل و جزآن 

ی تا جاای رسانیکتابداری و اطالع حاکم مخالف استاد افشار بود. از میان استادان که گفتم، جو   هاییدر همان سال
آفارین انصااری )محقاق(، خانم نوش بقیه مخالف یا منتقد او بودند. ،خاطر دارم، جز دو تنام و بهکه شاهد بوده

شاماری از  تابداران ایاران، باا نظار مسااعد باهمدیر گروه علوم کتابداری دانشگاه تهران و از سران اصلی انجمن ک
رساانی گر علم اطاالعحسین دانشی، استاد و نخستین ترویجمحمدنگریست، و دکتر های استاد افشار میفعالیت

نتاایج کاار  حاصال و گیارد. اورسانی قرار میها و آثار استاد افشار در حوزۀ اطالعلیتکه فعادر ایران، معتقد بود 
، نه باه روش مقباول کندبه شیوۀ خود کار می البته دانست کهبزرگی می «رساناطالع»و وی را ستود استاد افشار را می

 ام، دکتر دانشی مخالفت سران کتابداری را با اساتاد افشاار، تاا جاایی کاه مان شااهد باوده .ایرسانان حرفه اطالع
 رساانی ایاران تحلیال دانست. با این حال، او دست به قلم نبرد و سهم خاا  اساتاد افشاار را در اطاالعناروا می

، د کاه باه عمادکارالیت استاد افشار جلب ای از فعنظر دکتر دانشی توجه مرا در آن زمان به جنبهبا این حال، و معرفی نکرد. 
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های استاد افشار نگریساتم و باه شد. از آن پس بود که با نگاه دیگری به فعالیتیا به سهو و غفلت نادیده گرفته می
 هایم در دانشگاه تهران متفاوت کرد.های دیگر رسیدم که داوریم را از داوری اکثر همدورهنتیجه

بگیارم، بادون توحای  از آن خواهم ای که میای دیگر اشاره کنم، زیرا نتیجهنکتهناگزیرم قدری با تفصیل به 
لیساانس، جازو مدرساانی شادم کاه از ساوی این مقدمات نامفهوم خواهد بود. از سال دوم تحصیل در دورۀ فو 

ابداری را در های جدید کتکردند ا البته شهرهای دانشگاهی ا و شیوهانجمن کتابداران به شهرهای مختلف سفر می
هاای آموزشای دادند. در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و تبریاز در هماان دورهمدت، آموزش میهای کوتاهدوره

هاا در تماا  باودم و باا ، مادیران و مدرساان دورهریازانکردم، با برنامهمدت اصول چاپ و نشر تدریس میکوتاه
 زدیک آشانا شادم. در حامن، مادیران انجمانشد، الجرم از نتدریس و ترویج می هایی که بایدها و روشدیدگاه

هاا های دانشگاهخواستند کتابخانهفرستادند، از ما میکه ما را برای تدریس به شهرهای مختلف می کتابداران ایران
وگاو بنشاینیم، مساائل و مشاکالت را سابقه به گفاتها و کتابداران مؤثر و باابخانهرا بازدید فنی کنیم، با مدیران کت

تار، انگیزهتار، باابرساانیم. مدرساانی کاه فعاالدریابیم، و نتیجه را طی گزارشی یا یادداشتی باه آگااهی انجمان 
کردناد، یاا باا های عمومی شهرها هم بازدید مایگذاشتند و از کتابخانهمندتر بودند، وقت میکنجکاوتر، یا عالقه

دادند. انجمن از این نشستند و نتیجه را به انجمن گزارش میوگو میبه گفت هاشهرستان نشمار بیشتری از کتابدارا
تاباداران ک درباارۀ های دانشگاهی و عماومی شاهرها، و نیازتری دربارۀ کتابخانهطریق اطالعات دست اول و فنی

ی آنها گام هاارتقای فعالیتکوشید در راه برطرف ساختن مشکالت و آورد، و میدست میها بهاصلی آن کتابخانه
هاای اصافهان، اهاواز و تبریاز بازدیاد کاردم، باا های دانشاگاههای دانشکدهتک کتابخانه بردارد. خود من از تک
با انجمن در هم نوشتم و هم بندی مشاهداتم را ی و جمعگیروگو نشستم، و نتیجها به گفتشماری از کتابداران آنه

هاای وگو شد و برای برطرف شدن مشاکالت کتابخاناهها وارد گفتؤسای دانشگاهبا ری . انجمن حت  میان گذاشتم
در پی برگزاری دورۀ آموزش انجمان و  6031س دانشگاه تبریز در آنها پیشنهادهای الزم را ارائه داد. برای مثال، رئی

داشته باشد و نظار و  یوگویگفت و ایران دیدار الن انجمن کتابدارانتبریز، اظهار عالقه کرد که با مسؤودر دانشگاه 
خواست همراه دو ا سه تن از سران انجمن در نشست شارکت جمن را شخصًا بشنود. انجمن از من پیشنهادهای ان

به اطالع او برسانم. این کار را کردم، و آنچاه کاساتی و  های دانشگاه تبریزرا از کتابخانه امکنم و  مشاهدات عینی
وگو با رئایس گذاشتم. سران انجمن در گفت پرده در میاندانشگاه تبریز دیده بودم،  بی هاینقص فنی در کتابخانه

 اشی، از او خواستند که رئیس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تبریز را، که رشاتۀ اصالمدانشگاه تبریز، و پس از بیان مشاهدات
بگاذارد، و باا تارویج اصاول و ماوازین کردگان کتابداری را جای او یکی از تحصیلکتابداری نبود، عوض کند، به

انجمن آمادگی خود را برای همکاری در این در حمن های دانشگاه تبریز موافقت کند. کتابداری نوین در کتابخانه
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کهآننشستو جدا از اینرو شد یا نشد، جدا از اینکه این پیشنهادهای انجمن با موافقت او روبهزمینه اعالم کرد. 
همتنشازدور،توانساتند باا اشاره به این نکته است که اگر ساران انجمان مای فقط غرحم از بیان این نکاتنبود

رئیس کتابخاناۀ ایوهایدانشکدهکتابخانهیافتند که دربارۀ وگو شوند، و مجال میرئیس دانشگاه تهران وارد گفت
 کردند.وگو میتابخانه هم گفتبارۀ تعویض رئیس آن ک در تردیدبیمرکزی آن دانشگاه اظهارنظر کنند، 

 بااخبر باود. خوبیبهها و انتقادهای سران انجمن و شماری از متخصصان کتابداری استاد افشار از مخالفت
 شانیدم.  بارهاا و بارهاا او کارد، و باه گاوش خاودم از زباانیاو در دیدارهای خصوصای باه ایان نکتاه اشااره ما

مرکزی دانشگاه تهران از یک متخصص امریکایی به نام پاتریک مارتینز کمک گرفات. او در سازماندهی کتابخانۀ 
 همسر مارتینز ایرانی و متخصص کتابداری بود. نظر استاد افشار این بود که آن کتابخانه باه تجهیازات، تیسیساات 

های ار، در شاخههای جدید مجهز شود، و نیروهای انسانی غیرمتخصص آن کتابخانه از راه آموزش حین کو روش
التحصیالن رشتۀ کتابداری نیااز آنکه به فارغمختلف فعالیت کتابخانه تخصص بیابند، و به این ترتیب کتابخانه بی

او موجب شاد کاه کارکناان کتابخاناۀ مرکازی  مدیریتی داشته باشد، بر اسا  موازین جدید بچرخد. این سیاست
  هااکاه باا فعالیات بگیرنادقارار در ساپهری کااماًل جادا از فضاایی  های وابسته باه آن،دانشگاه تهران و کتابخانه

 هاا هاای آموزشای در دانشاگاهگر کتابداری جدیاد، و گاروهایران، نهادهای ترویج ی انجمن کتابدارانهاو نظارت
 باود،می و در آن زمان انتقادناپاذیر افشار، که روشی تحک  و مدار  عالی شکل گرفته بود. روش خا  مدیریت استاد 

رو با آنکاه اساتاد افشاار از اینخوبی واقف بودم، و از به این جنبه به شخصاً کرد. تشدید میآن فاصله و اختالف را 
ولیتی را در آنجا به عهده بگیرم، این لطف و اعتماد و مسئ بپیوندمدانشگاه تهران  کرد به کتابخانۀ مرکزیمن دعوت 

طاور کلای مدیریت بهشیوۀ که روش استاد افشار را در مدیریت کتابخانه، و در رغم آننپذیرفتم. با این حال، بهاو را 
حاق از اساتاد افشاار و همگناانش را، پسندیدم، اما اختالف دو جناح را، و انتقادهای خارج از عرف و گاه نابهنمی

 هاای آموزشای آن انجمان،دوره رغم عضویتم در انجمن کتابداران و تادریس دردانستم. بهد کتابداری ایران نمیاصاًل به سو
شناسای و شاناخت مناابع فارسای، شناسی و کتابتر شدم. تسلط او به قلمرو ایرانبه استاد افشار نزدیک و نزدیک

 هاایهایش، مارا باه فعالیاتزبان، و نیز برخی دیگر از تواناییفارسی هاینگ ایرانی و جامعهاش با فرهآشنایی گسترده
ی که او در جمع باود، دیگر هایواناییتمناسبات فرهنگی و شناخت، دانش، کرد. مند میقهاو عالع گسترده و متنو  

باه ویاژه مساائل داد، هایی که استاد افشار به آنها عالقه نشان ماییک از سران کتابداری ایران نبود، و حوزهدر هیچ
بهتارین ماناده، اکناون جاای اینان بر زمان و آثاری که از همۀآنان قرار نداشت. گذشت  در حوزۀبومی و فرهنگی، 

 دهد کی مرده و از یادها رفته، کی زنده و در یادهاست.خوبی نشان می زنده است و به گواه
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التحصیل شدم و اندکی بعد به عضویت هییتی درآمدم که بار شااخۀ انتشاارات مرکاز فارغ 6031مهرماه در 
 ، باود مادیریت آن باا دکتار چنگیاز پهلاوان کارد، مرکازی کاهنظارت مای ،فرهنگی آسیا، وابسته به یونسکواسناد 

. برای تدوین و انتشار چند اثار باه ساراغ مندبهانتشارمنابعفرهنگیمدیری باهوش، توانا، فرهیخته و بسیار عالقه
مرکز اساناد ش را خواستار شدیم. این بار از سوی انظر مشورتینیز استاد افشار رفتیم و همکاری او را با آن مرکز و 

هاای مرکاز قرار گرفته بودم. استاد افشار متوجه بود که هییت ناظر بار فعالیات رسمی فرهنگی آسیا با او در تما 
ای را کاه از کاردهاندیشاد. او کتاباداران تحصایلهاا مایگیاریها و موحعبندیاسناد فرهنگی آسیا، فارغ از دسته

 دادناد، در جرگاۀ دوساتان هاای ماورد عالقاۀ وی توجاه نشاان مایکردند و به زمیناهها دوری میرویارویی جناح
باود کاه اساتاد افشاار مارا در همین تما  رسمی و همکاری جدید داد. به گمانم پس از و همکاران خود قرار می

توانساتم از  باه ایان ترتیاب پرده سخن گفات، وبیاندک از مسائل مختلف با من اندکسلک دوستانش قرار داد و 
 آگاه شوم.واسطهبیای او ها و دیدگاههتحلیل

شناسای در ایاران باه وگوهایی نظرش را درباارۀ مساائل کتاباداری و کتااباز استاد افشار خواستم طی گفت
« شناساان بازرگکتااب»وگویی باا با برگزاری سلسله گفت سرانجام وگو، اوگفتقدری صراحت بیان کند. پس از 

نامیدناد. مای« شانا  سانتیکتابادار یاا کتااب»ان جدید و متخصص، آنهاا را موافقت کرد، با کسانی که کتابدار
وگاو پژوه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. متن ایان گفاتوگو با استاد محمدتقی دانشنخستین گفت

وگوی بعاد باا (. گفت116-113،   6031، خرداد و تیر 1-0، ش 16سال ، راهنمای کتابمنتشر شده است )
پژوه، این دو تن را دعوت کردم  وگو با استاد دانشکنم. به نشست گفتخود استاد افشار بود که بعدًا به آن اشاره می

کردۀ کتابداری که از دیادگاه ، و فرخ امیرفریار، از جوانان تحصیلشدتر معرفی دکتر محمدحسین دانشی، که پیش
شناسان فعاال تبادیل شاد. هادفم از سال بعد به یکی از کتاب کرد، و چندنگاه مینسل جوان این حوزه به مسائل 

های مختلف، به ویژه از دو منظر سنت و تجدد، بحث در بگیرد. استاد افشار دعوت این دو این بود که میان دیدگاه
شانا  و از کتاباداران ساابق هم سه تن را به آن نشست دعوت کرد  استاد عبا  زریاب خوئی، تاریخدان و کتاب

ه نورانی، روحاانی نوانادیش، گر و کتاببخانۀ مجلس سنا؛ استاد علینقی منزوی، پژوهشکتا شنا ؛ استاد عبدالل 
اار درگرفات کاه ماتن  .شنا  و مؤلفکتاب جمعًا هفت تن در نشست حضور یافتیم و بحث داغی در میاان حض 

 صفحه چاپ شده است. 13شدۀ آن در بیش از خالصه
ها بندی در کتابخانهبارۀ روش رده ر همان نشریه و چند صفحۀ بعد، بحث دروگو دمتن گفت 131در صفحۀ 

رغام او، ناپذیر دانست. اما بهران اجتنابهای ایبندی را برای کتابخانههای جدید ردهآمده است. استاد افشار روش
بندی کنگرۀ امریکا ردهو سامانۀ « هشلهفت»بندی دیوئی را پژوه، سامانۀ ردهدوست دیرین و همکارش استاد دانش
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( و در این داوریش حتی از کاربرد الفاا  تناد 131-131منابع ایرانی و اسالمی ناکارآمد خواند )   بندیرا برای رده
 پاژوه باه مخالفات برخاسات،هم فروگذار نکرد. استاد افشار با اشاره به تحوالت و اقتضای زمان، با نظر اساتاد داناش

پاژوه مادافع آن باود، دهاد و اساتاد داناشنمی به کتاب مراجعان اجازۀ دسترسی مستقیم های بسته را که بهسامانه
  شناساینگااری و کتااب(. پس از آن، بحث حاحران به سمت مسائل فهرست131-131غیرقابل قبول دانست )  

های جدیاد در های قدیم با روشدادن سنتجدید اطالعاتی و آشتی هایرسانی و فناوریو سپس به مسائل اطالع
 پاژوه، گرایاناۀ اساتاد داناشهای سانتعرصۀ کتاب و اطالعات پیش آمد. در اینجا هم استاد افشار در برابر دیدگاه

(. نگاه مادرن در 111-111دهی اطالعات دفاع کرد )  های جدید برای گردآوری و سازماناز حرورت روش
های جهاانی اسات، ای که متوجه تحوالت و فناوریبخانهالنۀ مدیر کتاهای او آشکار است، نگاه مسئوگفته همین

عالقاه و ناکارآماد گیرد و آنها را ناآشنا باا تحاوالت و بایهای دولتی وقت را به باد انتقاد میها و سامانهاما دستگاه
گوید، از آگاهی و هشیاری به فرهنگ باومی و ملای عمومی سخن می(. او از بیداری 111-111خواند )  می

ناپذیر است، از غرب اخذ وار تکنیک غرب پایمال نشود؛ حمن اینکه آنچه الزم و اجتنابر برابر هجوم کرگدنکه د
تکنیک غرب گوید که می تاً (. استاد افشار صراح110-116ها )  و اقتبا  کند، مانند فنون جدید ادارۀ کتابخانه

الزم اسات، بایاد محفاو  بماناد و اسالمی  های ایرانی(، آنچه از سنت111را باید در خدمت سنت گرفت )  
 جدید غربهای قدیم و سنتی ایرانی را به کسانی بشناساند که تکنیکهای ( و راهی پیدا شود که سامانه113)  
 ،(. اساتاد افشاار116-113اناد )  اند، اما با سنت و فرهنگ خود بیگاناهتبدیل شده سینیشناسند، به تکنرا می

 کاردۀدانست، و همین دیدگاه او بود که میاان او و کتاباداران تحصایلها خطرناک میرا بر کتابخانه گونه افرادتسلط این
 ها پایان یافت.پژوه با همین نکتهوگو با استاد دانشکرد. نشست گفتانداخت و تقابل ایجاد میجدید فاصله می
 کلای تغییار کارد،داد، اوحاع و احوال به در ایران روی 6031وگو چند ماهی نگذشته بود که انقالب از این گفت

وگوهایی، دیدارها و گفتشد. سرانجام پس از ریزی شده بود، آمادگی دیده نمیهایی که برنامهو برای ادامۀ نشست
 ، تقریباًا 6031مااه وگو با خود او برگزار شود. این نشسات در آبااناستاد افشار موافقت کرد تا دومین نشست گفت

از انقالب، در دفتر کار او در موقوفات پدرش دکتر محماود افشاار یازدی برگازار شاد. اساتاد افشاار از ُنه ماه پس 
مدیریت کتابخانۀ مرکزی دانشگاه استعفا داده و از دانشگاه بازنشسته شده بود. چند تن را، و هر کادام را باه دلیال 

دوسات و از منتقادان کتااب شنا   کتاب اکدامن، استاد اقتصاد،خاصی، به این نشست دعوت کردم  دکتر ناصر پ
رفت و از چند جهت بر من حاق شمار میاو در عین حال از استادان من به ها در ایران.های کتابخانهجدی سامانه

ترین و تیثیرگذارترین استادان کتابداری ایران که آفرین انصاری، استاد دیگرم، از برجستهاستادی داشت. خانم نوش
گذاشات، اماا در عاین حاال، باا برخای نگریست، به او احتارام مایاستاد افشار با نظر مساعد می هایبه فعالیت
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کاردۀ رشاتۀ شناساان ایاران، تحصایلتارین کتاابموافق نبود. کاامران فاانی، از برجساته اوهای ها و روشدیدگاه
وگاوی پایش هام ار کاه در گفاتفرخ امیرفریا ، وبه فرهنگ ملی ان عمیقمندکتابداری، آگاه به مسائل، و از عالقه

علینقی منزوی را دعوت کارده باود کاه در نشسات دکتر استاد افشار هم  ام.حضور داشت و قباًل او را معرفی کرده
ام. دکتر محمدحسین دانشی از ایران رفته بود و متیسفانه در آن نشست قبلی حضور داشت، و او را هم معرفی کرده

 حضور نداشت.
در هاایش را دیدگاهپرده برگزار شد. استاد افشار بی های با صحبتوگو با هفت تن در فضای پرتنش انقالب و گفت

. کانمتر آن اشاره مایکه به نکات عمده کردتر از پیش بیان شناسی ایران صری باب سنت و تجدد در کتابداری و کتاب
شار گذاشتم. او متن را به دقت خواند، اما از انتشاار آن باه وگو را در اختیار استاد افشده و نهایی گفتمتن ویرایش

رفت. چند سال بعد، سیدفرید قاسمی، تاریخنگار مطبوعات دالیلی که هنوز هم برای من روشن نیست، طفره می
د افشار دانم، از استاطریقی که نمی وگو را بهوگو باخبر کردم. او متن گفترا از این گفت ،ستاد افشارو از نزدیکان ا

)ساال اول،  کرانهای به نام سال، در مجله 63ای کوتاه به قلم او، و سرانجام پس از گذشت حدود گرفت، با مقدمه
وگو را در کتابی به چاپ رساند. سیدفرید قاسمی همین متن گفت( 11-11،   6010، پائیز و زمستان 1-0ش 

تهران   .نامه و کارنامۀ مطبوعاتی ایرج افشارنگار: زندگیمجلهایرانشناس که دربارۀ استاد افشار تدوین کرده است )
 ( بازچاپ کرده است.116-111،   6011هنگ و هنر گویا، نشر امرود، خانۀ فر

  در این نشست، باز هم بحث از همان آغاز به تقابل دو دیدگاه و دو جناح در عرصۀ کتابداری ایاران کشایده شاد
 استاد افشار از چند تن از حاحاران کاه تحصیالتشاان  .«متجددانی کتابداری   هاکردهتحصیل»و « گرایانسنت»

کارده تاا چاه حاد، باودن  برای من الزم است روشن شود که کتابداران جدید تحصایل»، پرسید  بوددر رشتۀ کتابداری 
 شناساند.کتابداری، ماؤثر مایشان را در پیشرفت دانند، یا حتی وجود آنها را در گذشته و نقشدستۀ دیگری را مفید می

کامران فانی به این پرسش استاد افشار پاسخی داد کاه (. 13،   کرانه« )لطفًا این نکته را برای من روشن کنید...
ما کاه »... تر ساخت. فانی گفت  در پی آن بحث داغی درگرفت و برداشت استاد افشار را از سنت و تجدد نمایان

به قول شما، غیرسنتی کتابدار هستیم، پیش خود، شما را همچاون پال و پیونادی  باین کرده، یا طبقۀ تازه، تحصیل
آشنا زدند دیدیم. از یک طرف با کار کتابداری قدیمی و اشخاصی که در این راه قدم میکتابداری سنتی و جدید می

 هم ُحسان اسات و هام عیاب.بودید و از طرف دیگر، به کتابداری جدید آگاه هستید...، ولی به نظر من، در کار شما 
کردید، ما شاما را موفاق رغم کوششی که میاید، و عیبش این است که بهکرده حسنش این است که رابطه را ایجاد

چرا با این همه شناختی که از کتابداری جدید دارید، با کتابداران جدید همدل و همسخن نیساتید   ،دیدیم...نمی
اساتاد افشاار در  (.13)  « ایاد ...وب به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه نشدهچرا موفق به جذب کتابداران جدید خ
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ی مانناد سؤال من این است که آیا کتابداران جدید با وجود مراکاز»پاسخ به کامران فانی، این پرسش را طرح کرد  
 پیشارفت علمای اند موجباات حاصل بوده، بیشتر توانستهتقلیدی و بی انکه به نظر من کارهایش مرکز خدمات...،

(. استاد افشار در ادامۀ بحث پای مقایسه را باه میاان 13)  « و تحقیقی را فراهم کنند یا همان کتابداران سنتی 
هایش ناموفق بوده است و علت آن نبودن رابطه میان آن با فرهناگ کشید و گفت کتابداری جدید در ایران در هدف

دانند. به همین دلیال میاان نسال قادیم و جدیاد با ارتجاع برابر می ملی است. به نظر او، کتابداران جدید سنت را
گاردان نباودم، کتابداران ارتباط برقرار نشده است. استاد افشار گفت که من از همکاری باا کتاباداران جدیاد روی

 گفتنادشاید پیش خاود مای»راض داشتند، ا آنها از همکاری با من اعردم ام  زیادی در جذب آنها به همکاری ک کوشش
 (.16)  « جایش بگذارد. علم ما بکاهد و یک مقدار سنت به خواهد ازفالنی ]استاد افشار[ می

 وگو نام بارد، و آنهاا انتقاد صری  استاد افشار متوجه مراکز کتابداری دولتی و جدید بود، مراکزی که در گفت
 هاای فاردی کتاباداران سانتی را مثمرتار دانسات. و کتابداران متخصص در خدمت آنها را ناموفق خواند و کوشش

آفرین انصاری در پاسخ به این انتقادهای استاد افشار، در عین آنکه او را ترکیبی از قدیم و جدید خواند، استاد نوش
 هاای ایان کشاور را باه عهاده داشاتید، ترین کتابخاناهخود شما هنگامی که تصدی یکی از بزرگ»از وی پرسید  

 (.11)  « گویید عمل کنید اید موافق آنچه سنت میهآیا توانست
گسیختگی   انقطاع فرهنگی( « )= بریدگی فرهنگی»در اینجا دکتر ناصر پاکدامن ریشۀ اصلی مشکل را در     

نگاه کنند، فارغ از محتاوا و مساائل مرباوط  ی کتابداران به کتاب به صورت شیئد بودن دانست. به نظر او، وقتو در مقل  
دهد. دکتر ناصر پاکدامن در این باره نسابتًا باه تفصایل استفاده از محتوای آن، آنگاه پدیدۀ بریدگی فرهنگی روی میبه 

 )بریادگی فرهنگای( کاار رفاتتوحی  داد و استاد افشار، همسو و همسخن با او، و با تیکید بر هماین عباارتی کاه باه
ماببی یا بیگانگی با فرهنگ و مواریث ملی، به سابب غربای جدید را در ایران به سبب ناآشنایینهادهای کتابداری 

 (.11-11شدن، ناموفق دانست )  
تار حاحران با نظر استاد افشار مخالفت کردند، و یادآور شدند که در دنیای امروز، وظیفۀ اصالیتنی چند از 

 ،در حامن .های کهانحفظ میراثتر جامعه است، نه گفتن به نیاز )احتیاج(، و به ویژه نیازهای مبرمکتابدار پاسخ
(. استاد افشار در پاسخ، گفات کاه نیااز 11-11مبهم دانستند )  « تجدد»و « سنت»تعریف استاد افشار را از 

هاای جدیاد، امروز از گذشته و سنت جدا نیست، و نیاز، چه کاًل و چه جزئًا، حاصل سنت است. حتی در سامانه
ایران نیست، تفکر است. چون تفکر نیست، الجرم هدف و برنامه هم سنت هم هست، و آنچه در کتابداری جدید 

 مرحلۀ تفکر این است که بنشاینیم در باارۀ چیازی فکار کنایم  ترینترینوابتدایی، سادهتریندر کار نیست. عادی
 )گردآورنادۀ بجاان واسایلیان، آموختگاان کتاداداریراهنماای دانا و سپس در آن باره چیزی بنویسیم. به کتااب 
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کردۀ تحصیل 133ش( نگاه کنید تا معلوم شود چند تن از 6031ویراستۀ شیرین تعاونی، مرکز خدمات کتابداری، 
شاار نباباا مُ (. او به اهتماام کساانی چاون خا11)   انداند، مطلبی نوشتهکتابداری که در این کتاب معرفی شده

ه در کارده اسات، حاال آنکاه ایان اهتماام نا ینهای فارسی را تادونگر کتابتنه فهرست گذشتهاشاره کرد که یک
 (.16-13کتابداری ایران )  شود و نه در نهادهای جدید کتابداران جدید دیده می

ها در آن نشست به موحوعات دیگری کشیده شد که اشاره به آنهاا در ایان نوشاته الزم نیسات. بحث و جدل
 د، باه دالیلای اداماه نیافات، د افشاار تاداوم بیاباو همکاری اساتا رفت با حضورهایی که امید میسلسله نشست

 کاه همکااریم باا مرکاز  6016مااه پایش از مارگش اداماه داشات. از ها و تا حدود یکطی سال اوبا  ما مراوداتام  
دیدم و امکاان و فرصات میدر آن مرکز المعارف بزرگ اسالمی آغاز شد، استاد افشار را یکی دو روز در هفته دائرة

وگوها باا او باه آمد. در نهایت از گفتدر بارۀ برخی مسائل، از جمله همین سنت و تجدد، زیاد پیش میوگو گفت
 گذارم خوانندگان در میان می ای رسیدم که بانتیجه

 دانساتند، عی کتاباداری مایکردۀ ایان رشاته و ماد  استاد افشار تا پایان عمر به کتابدارانی که خود را تحصیل
 های آنها با نظر مشورتی وی تیسایس شاده یک از مؤسساتی که کتابخانهعدی نداشت، و در هیچگاه نظر مساهیچ

 هاایحتی پس از تحاوالت ساال ؛شدندکردگان رشتۀ کتابداری به همکاری دعوت نمییا شکل گرفته بودند، تحصیل
 ا، آرشایوها، مراکاز اساناد هاهای هماۀ کتابخاناههای اطالعات، ارتباطات و الکترونیک، که سامانهاخیر در حوزه

گرفته زیر نظار های شکلرسانی هم به کتابخانهکلی دگرگون کرده است، یک متخصص اطالعرسانی را بهو اطالع
شمار از متخصصان کتابداری دوستی داشت، کساانی کاه او را ای اندکفقط با عده او راه نیافته است. استاد افشار

 ، و با فرهنگ ایاران و پیشاینۀ تااریخی و فرهنگای و ادبای آن آشانا بودناد. تندکردند، با وی تعارض نداشدرک می
 کشای ناسانجیده و دور از حازم و دوراندیشای و بادون توجاه باه مقتضایات باومی جامعۀ کتابداران جدید با خط

خاود  افراد دانشمند و نیروهای متبحری را از جرگاۀ« غیرمتخصص   سنتی»و ساختار اجتماعی ایران، با برچسب 
 های شخصی نیرومند یا در سنتی خانوادگی در زمینۀ کتاب و کتابخاناه و کتاباداری گذاشت که با انگیزهبیرون می

 هاای بسایاری محاروم شاد. هاا و تجرباهکردند. کتابداری ایران با این عمل از دانساتهشناسی فعالیت میو کتاب
های تندی واداشت، کسی کاه باا فرهناگ ایرانای ه واکنشرا بهای دور از خرد بود که استاد افشار کشیهمین خط

  هاای اصاطالحی(را )البتاه باه تعبیار او و جادا از دقات« میراث فرهنگی و گذشاته»و « سنت»عجین شده بود و 
ن متشکل و جدید، از اواخار در جامعۀ کتابدارا دید.رو می به اطالعی روخبری و بیبا اهانت یا قدرناشناسی یا بی

 وگاو تا یکی دو سال پس از انقالب که انجمن کتابداران ایاران فعالیات داشات، کوششای بارای گفات 6013دهۀ 
« تجادد»و « سانت»یافتن به تفاهمی برای همکاری او به عمل نیامد. کشاکش میاان آنچاه با استاد افشار و دست
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به کتاباداری ایاران، و زیاان  شد، میان دو جبهۀ جدا از هم، ادامه داشت، کشاکشی که سرانجام آن زیانتصور می
 شد.تر به نسلی بود که بسیاری چیزها باید به او منتقل میجدی

استاد افشار چند سال پیش از مرگش روزی مرا خواست و مطلبی را در میان گذاشت که مضامون آن را بارای 
ر سه شاخه پاس از مارگم دخواهم سه تن را برای ادامۀ کارهایم کنم. او گفت  مینخستین بار اعالم و خالصه می

 تعیین کنم 
 شناسی؛( ایران6
 ها؛شناسی و فهرست( کتاب1
 های خطی و غیره.ی مربوط به نسخهها و کارها( تصحی 0

 شاخۀ دوم را بپذیرم. از او چند روز وقت خواستم که موحوع را بیشاتر بررسای کانم. از من خواست که مسئولیت
، و کساان اساتغییر کرده هایم تپس از چند روز از او عذر خواستم. دلیلم هم این بود که هم عالقه و هم فعالیت

توانستند این مسئولیت را به عهده بگیرند و به مراتب بهتر از کردگان حوزۀ کتابداری بودند که میحصیلدیگری از ت
 طاور دقیاق. باا ایان حاال، یگار اجماااًل اطاالع دارم، ناه باهمن به ثمر برسانند. از تصمیم او در بارۀ دو شااخۀ د

ها شرکت دانست، در بسیاری از فعالیتمی« متخصصان جدید»استاد افشار مرا و چند تن دیگر از کسانی را که او 
حیات و پس از مرگش ، در اواخر فهرست مقاالت فارسیرا برای تداوم تدوین و انتشار « گروه راهبردی»داد. او می

 « گرایاانسانت»کادام در جبهاۀ اعضاای هایچایان گانۀ آن گروه هستم، و تعیین کرد. من هم یکی از اعضای پنج
هاایش تعیاین کارده اسات، گیرند. تا جایی که خبر دارم، نیز کسانی که او برای تداوم بخشیدن به فعالیتقرار نمی

 نیستند.« گرایانسنت»کدام از جبهۀ هیچ
 رفات و از شادت بیمااری تکیاده شاده باود، ن روزهایی که با عصا و به سختی راه مایاستاد افشار در واپسی

 ی کااماًل مطمائن و امیدواراناه امن صحبت کرد؛ گاویی کاه باه آینادهدر بارۀ تداوم کارهایش مدتی با در دیداری 
 های مد  نظارش معتقاد هساتم. کردن همان فعالیتدرن دانست که من به ماندیشید. او به دقت و به خوبی میمی

گااه هایچ« سانت»کاه ماراد اساتاد افشاار از حفاظ توانم داوری کانم بر اسا  شناخت مستقیم و دست اولم می
بخشد. او باه واقاع های مربوط به کتاب و فرهنگ را سرعت و سهولت میمخالفت با روندی نبود که همۀ فعالیت

دانست، اگرچه تعبیرهای خا  خودش را در ایان یرانی حروری میستود و برای پیشرفت فرهنگ ااین روند را می
 ، چه ایران پیش از اساالم «میراث فرهنگی ا معرفتی ایران»باره داشت. دلبستگی عمیق او به چیزی بود که او آن را 

 معرفتایا گی ی که این میراث فرهننامید، و نیز دلبستگی به کسانمی« سنت»و چه ایران پس از اسالم، یا در یک کالم، 
دید، واکنش، و عنداللزوم را متوجه این میراث و حافظان آن میبخشند. او اگر تهدیدی کنند و تداوم میرا حفظ می
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رساانی، های جدیاد کتاباداری و اطاالعآوریداد. او، نه کتابداری جدید، و نه فنهای بسیار تند، نشان میواکنش
عیان متشکل سان تهدیدی متوجه آن میراث  جمن یا نهادهای دولتی بخصوصی، بهدر ان ها راشدۀ این رشتهبلکه مد 

 د.ماندید و تا پایان عمرش بر این نظرش باقی می
پیوند برقرار ساازد و باه همکااری خوشاایند « تجدد»و « سنت»توانست در کتابداری ایران میان دریغا پلی که می

کاربسته نشدن تاالش کاافی بارای برقاراری سوء تفاهم، یا عدم تفاهم، یا به و ثمربخشی میان دو نسل بیانجامد، بر اثر
در نتیجاه  های دیگار، برقارار نشاد.های متفاوت از گفتمان قدرت، یا عاملارتباط از هر دو سو، یا شاید به سبب تلقی

دی از متخصصاان فضایی پرچالش، پرتنش و تلخ به بار آمد. نیروی بسیاری هم در این میان تباه شد. نسال جدیا
ثمر یافتاه اسات، اکناون شااهد های گذشته را بیرسانی، که چالشطرف کتابداری و اطالعمند و بیجوان، عالقه

جایی خالی است که معلوم نیست چند دهه باید بگذرد تا فرهنگ ایران، استاد افشار دیگری به بار آورد تا آن جای 
 خالی را پر کند.


