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                         استاد زنده یاد ایرج افشار در هر سمیناري که 

ــرکت مي کرد به آن وزن و اعتبار علمي خاصي مي بخشید.  ش

نام او در برنامۀ سمینار به تنهایي فراخواني بزرگ و معتبر بود تا 

همگان به ویژه عالقه مندان حوزۀ نسخه شناسي و ایران شناسي 

و کتابداري را براي شرکت در آن ترغیب نماید. 

ــمینارها و مجامع علمي فراواني  ــتاد افشار در کنگره ها و س اس

از سالهاي دور تا کنون شرکت داشت و در بیشتر سمینارهاي 

ــداي برنامه ریزي و تعیین موضوع تا  ــخ خطي همواره از ابت نس

چگونگي اجراي آن از سیاست گذاران و متولیان آن بود. به ویژه 

ــوزي فراوان گام به گام  ــتاد خود شخصاً با عالقه و دلس آنکه اس

ــمینار پیش مي رفت و نکات و دقایق  با برگزارکنندگان آن س

پیشنهادیشان از اصول قطعي کار به شمار مي رفت.

از آنجا که توفیق آن را داشتم تا در چند سمینار نسخه شناسي 

در کنار استاد حضور داشته باشم در این مقال تنها به مختصري 

ــانه و توصیه هاي نسخه شناسانۀ استاد که  از نظرات کارشناس

ــاره مي نمایم. باشد که الگویي  ــیار مفید و راهگشا ست اش بس

عملي براي روندگان این راه باشد.

تهران، 1379/ 2000: 
سمینار مقدماتي نسخه هاي خطي 

سمینار مقدماتي نسخه هاي خطي براي نخستین بار در ایران 

ــي نسخه هاي خطي، آموزش  ــناخت و بررس در چهار محور ش

ــاي  ــایي گنجینه ه ــت نگاري، شناس ــان و فهرس نسخه شناس

ــداري و ترمیم  ــظ و نگه ــران، حف ــي در ای ــخه هاي خط نس

ــوم خرداد ماه 1379 به همت  ــخه هاي خطي، از یکم تا س نس

کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي برگزار شد.1 

ــخنراني  و میزگرد، در دو گروه  ــمینار شامل س برنامه هاي س

ــخه آرایي، و  ــت نگاري و نس ــي و فهرس تخصصي نسخه شناس

نمایشگاه و انتشارات بود. 

در گروه نسخه شناسي و فهرست نویسي طي دو جلسه، موضوع 

* کارشناس بخش نسخه هاي خطي دانشگاه تهران
1.نک: »گزارش سمینار مقدماتي نسخه  هاي خطي«؛ نامۀ بهارستان، سال اول، ش 1، صص 113- 
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یادي از مجلۀ آینده 
سمینارهاي نسخه  شناسي با ایرج افشار

فریبا افکاري*

نمونه دستخط استاد افشار در توضیح نکته اي در بارۀ سمینار اتریش 
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ــي و فهرست نگاري نسخه هاي خطي در  آموزش نسخه شناس

ــور و کارکردهاي آن به نقد کشیده شد. در  ــگاه هاي کش دانش

این جلسات شش نفر از استادان و کارشناسان مسایل آموزشي 

ــي شرکت داشتند: استاد عبدالحسین حائري،  و فهرست نویس

ــار، دکتر عباس حري، دکتر کامران  ــتاد زنده یاد ایرج افش اس

ــدهلل آزاد.  ــي، دکتر نوش آفرین انصاري و مرحوم دکتر اس فان

ــه بودم و مخاطبان و شرکت کنندگان نظر ها و  من دبیر جلس

ــه در میان مي گذاشتند.  ــش هاي خود را با اعضاي جلس پرس

استاد افشار تأکید بسیاري بر تربیت نسل جدید نسخه شناس 

داشت و همواره از همت استاد دانش پ ژوه در تأسیس و برگزاري 

ــخ خطي و کتب کمیاب  ــتین دورۀ کارشناسي ارشد نس نخس

ــد؛ برخي به  ــه ابراز  ش یاد مي نمود. نظریات متفاوتي در جلس

ــخه هاي خطي و  ــي نس ــودن آموزش فهرست نویس عملي نب

نسخه شناسي در کالس درس و دانشگاه اعتقاد داشتند و برخي 

تعلیم این دانش ها را فراتر از یک دوره مي دانستند. استاد افشار 

ــتوار همچون  ــنید و قاطعانه و اس همۀ نظرها را به دقت مي ش

همیشه از سخت بودن این راه اما امکان پذیربودن انتقال تجارب 

و آموزش ها سخن مي گفت:

به هر حال باید کاري کرد. همان کاري که دانش ]دانش پژوه[ 

کرد و نیروهایي را به دانشگاه برد و تربیت کرد... نمي توانیم 

دست روي دست بگذاریم... کتاب درسي آموزشي نداریم... 

باید از خود متون و نسخه هاي خطي نکات نسخه شناسي 

را بیرون کشید و دسته بندي کرد و آموخت....

ــتاِق آموختن  حرف هاي او بارقۀ امید را در دل جوان هاي مش

ــان  ــوار امیدوارترش ــن مي کرد و به پیمودن این راه دش روش

ــگاهي که خود  ــکالت دوره هاي دانش مي کرد. به خوبي با مش

ــي  ــا در قالب چند واحد درس ــزاري آنه ــتین بار به برگ نخس

دانشگاهي با عنوان »آشنایي با نسخۀ خطي« در گروه کتابداري 

ــگاه تهران اقدام نموده بود، آگاه بود و از  ــاني دانش و اطالع رس

ــئولیت راهنمایي هاي ارزنده اي مي نمود و راه  سر شوق و مس

را مي نمایاند.

بولونیا )ایتالیا(، 2000
سومین سمینار بین المللي نسخه شناسي

در سمینار بین المللي نسخه شناسي بولونیاي ایتالیا به همراه 

استاد فقید ایرج افشار، شادروان دکتر اصغر مهدوي و آیت هلل 

دکتر سید محمود مرعشي نجفي شرکت داشتم. این سمینار 

ــمینار بین المللي نسخه شناسي محسوب مي شد و  سومین س

ــتانبول و پاریس برگزار شده  ــمینار قبلي پیش تر در اس دو س

ــه ایراد مي شد. موضوع  ــي و فرانس بود. مقاالت به زبان انگلیس

ــخنراني استاد افشار که روز اول ایراد گردید »کتابه سازي بر  س

ــخۀ خطي« بود.2او در این سخنراني به تحلیل اشعار و  جلد نس

نوشته هایي پرداخت که صحافان و مجلّدان به عنوان تزئین بر 

جلد نسخه ها ساخته اند و اسالیدهایي از جلدها و انواع کتیبه ها 

ــالیدها  ــي داد و خودش تا پاي صفحۀ نمایش اس را نمایش م

ــي  ــان مي داد و به انگلیس مي رفت و عبارات روي جلدها را نش

ــراي مخاطبان توضیح مي داد.  ــه معاني آنها را ب و گاه به فرانس

دکتر مهدوي، یار و همراه همیشگي استاد، نیز حضور داشت. او 

سخنراني نداشت و از میهمانان سمینار بود. آقاي دکتر مرعشي 

ــاریافتۀ  ــت ها و کتاب هاي تازه انتش ــگاهي از فهرس نیز نمایش

کتابخانه را در قسمتي از تاالر برگزاري سمینار عرضه کرده بود 

2. نک: ایرج افشار،»کتابه سازي بر جلد نسخۀ خطي«، ن ام ۀ  ب ه ارس ت ان ، ش  3 ، )ب ه ار- ت اب س ت ان  1380(: 
صص  21 - 44.

همراه با استاد افشار و دکتر مهدوي در هواي باراني بولونیا سال 2000 



34 

دورة دوم، سال پنجم، شمارة 44، فروردين و ارديبهشت 1390

که بسیار مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

عنوان سخنراني من در روز دوم »تحلیل محتواي یادداشت هاي 

ــید محمد مشکوة در کتابخانۀ  ــخه هاي خطي مجموعۀ س نس

ــر، متخصص  ــیال بل ــران« بود و خانم ش ــگاه ته مرکزي دانش

ــالمي، ریاست جلسه را بر عهده داشت. پیش  خوشنویسي اس

ــان خواستم تا در  ــه به نزد استاد رفتم و از ایش ــروع جلس از ش

ــه گویا اضطراب را  ــتاد ک ــؤال و جواب یاریم کند. اس بخش س

ــید،  ــاگرد خود خوانده بود، به خنده گفت: »نترس در چهرۀ ش

ــختي نمي کنند !« مقاله را خواندم و نمونۀ اسالیدها  ــؤال س س

ــر از مخاطبان  ــخنراني، چند نف ــان س ــان دادم. در پای را نش

دستشان را به نشانۀ داشتن نوبت پرسش بلند کردند؛ از جمله 

ــناس مصري که خود یادداشت هاي  ایمن فؤاد سید، نسخه ش

نسخه هاي خطي کتابخانه هاي مصر را بررسي کرده بود و آدام 

گاچیک، نسخه شناس کانادایي که بر روي نسخ خطي عربي و 

یادداشت هاي مالکیت و کبیکج تحقیق مي کرد، پرسش هایي 

ــش ها پاسخ دادم.  را مطرح کردند. در حد بضاعت خود به پرس

ــالیدها قرار  ــتاد بزرگوارانه رو به روي صفحۀ نمایش اس اما اس

گرفت و به برخي یادداشت ها اشاره کرد و مطالب مهم و دقیقي 

را در تکمیل آنها بیان کرد. در پایان هم مرا به ادامۀ تحقیقات 

ــت ها و  ــویق نمود و گفت: »مي توانید یادداش در این زمینه تش

موضوعات مرتبط به پژوهش آقایان فؤاد سید و گاچیک را نیز 

به آنها بدهید و باید فرمي خاص براي یادداشت ها عرضه کرد تا 

همه بتوانند از آن استفاده کنند...« و همین پیشنهاد مرا بر آن 

داشت تا کاربرگه اي را با نظر استاد افشار براي فهرست نویسي 

ــا تمامي جزئیات آن  ــت ها طراحي و آماده نمایم که ب یادداش

به زودي منتشر خواهد گردید. 

ــان اروپایي در سمینار نزد من آمد  روز بعد یکي از نسخه شناس

ــعار فارسي مقاله ام را با شما  و گفت: »وقت دارید تا یک بار اش

مرور کنم؟ چون استاد افشار اینجا هستند و اگر اشتباه بخوانم 

از روي ایشان خجالت مي کشم!«

در زمان تنفس بین جلسات سخنراني، استاد را مي دیدم که با 

همۀ نسخه شناسان گفت وگو مي کرد و از کارها و تحقیقاتشان 

ــد و آنان با اشتیاق با وي سخن مي گفتند. به طور  جویا مي ش

کلي استاد افشار ارتباط عمیقي با ایران شناسان جهان داشت 

ــد و ارتباط  ــود که موجب پیون ــطي ب ــد گفت حلقۀ واس و بای

ایران شناسان در گوشه و کنار دنیا با یکدیگر مي شد. 

سال 2010، وین
سمینار تابستاني نسخه شناسي نسخه هاي خطي فارسي

ده سال بعد در سال 2010 سمینار نسخه شناسي نسخه هاي 

ــي آکادمي  ــتیتوي ایران شناس ــه هّمت انس ــي ب خطي فارس

ــر در وین و با  ــتي دکتر رابرت فراگن ــوم اتریش، به سرپرس عل

ــوب و مجلۀ تخصصي  ــي میراث مکت ــکاري مرکز پژوهش هم

نامۀ بهارستان، برگزار  شد که جمعي از ایران شناسان ایراني و 

خارجي در آن شرکت داشتند. وقتي به اتفاق آقاي دکتر ایراني 

و جعفري مذهب و آقایان گلباز، رحیمي ریسه، شیخ الحکمایي 

ــورت هاي الزم به دیدار استاد  و صفري آق قلعه براي انجام مش

افشار رفتیم، استاد به دقت از موضوعات پیشنهادي هر یک از ما 

جویا شد و فرمود: »از ارائۀ موضوعات کلي اجتناب کنید. سعي 

کنید به موضوعات تخصصي و فني نسخه شناسي بپردازید. کار 

ــري تکان داد و با خنده گفت:  تکراري و بي حاصل نکنید و س

ــورداوود کاري بکنید که آبروي عجم نرود!«  »به قول مرحوم پ

ــواهد و نمونه هاي  ــاره کرد که: »حتي االمکان ش همچنین اش

نسخه ها را به همراه مقاالت ارائه کنید...کارتان روشمند باشد.

ــید، مطالب کلي نگویید...فرق ما با آن فرنگي این  انشاء ننویس

ــت حرفش را بزند اما ما کلي گویي  ــت که او با روش، بلد اس اس

مي کنیم....«. 

ــه در  ــنا بود و همیش از آنجا که خود به زبان علمي روز دنیا آش

جست وجوي موضوعات جدید و دقیق بود تا بیان آن گرهي از 

مشکالت نسخه شناسي بگشاید، موضوع سخنراني خود را »نگاه 

بخش خطي کتابخانه دانشگاه بولونیا: استاد افشار، میمینیوف، محمد عیسي ویلي، 
فریبا افکاري، آدام گاچیک )نفر آخر ایستاده( و ایمن فوء    اد سید )نشسته(
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پانورامیک به کودیکولوژي نسخه هاي فارسي« قرار داده بود که 

ــي برخي از ضوابط نسخه شناسي مي پرداخت.  در آن به بررس

ــیوۀ علمي بدان پرداخته  ــي که کمتر تا به امروز به ش موضوع

شده است.

همچنین استاد افشار در نامه اي که به مناسبتي به آقاي دکتر 

ــته بودند دربارۀ عنوان سمینار توضیحاتي داده اند  فراگنر نوش

ــان به حوزۀ  ــیار و عالقۀ خاص ایش ــر بس ــانۀ دقت نظ که نش

نسخه شناسي است:

ــد... ــخه هاي خطي توفیق آمیز باش ــدوارم مجمع نس امی

ــنگین است. البته  ــي براي سمینار کمي س عنوان آموزش

ــي هم شاید مناسب نباشد و شاید صفت تکنیکال  پژوهش

ــتر مقرون با نوع سخنراني ها  )technical( یا نظیر آن بیش

ــخنراني فني  ــته انتظار س ــد و از متخصصان این رش باش

مي رود.

*طرح      مقدماتي کارگاه آموزش نسخه شناسي مؤسسۀ    الفرقان
استاد افشار مشاور علمي یکي از بزرگ ترین مراکز نسخ خطي 

ــه کارگاه هاي منطقه اي و  ــان، الفرقان در لندن، بود ک در جه

جهاني بسیاري در موضوعات مختلف نسخ خطي برگزار کرده 

ــت. در سال 1387 /2008 به پیشنهاد استاد افشار الفرقان  اس

بر آن شد تا کارگاه آموزشي منطقۀ ایران و آسیاي خود را این 

ــالمي برگزار  ــار در ایران و با همکاري مرکز دائرةالمعارف اس ب

ــحال شدم. کارگاهي با  ــنیدن این خبر بسیار خوش کند. از ش

استانداردهاي جهاني که مدرسان آن از نسخه شناسان معتبر 

ــتر بود. مدتي  جهان بودند، فرصتي مغتنم براي آموختن بیش

بعد، یک شب استاد افشار با من تماس گرفتند و گفتند که کار 

ــت به دیدنشان بروم. در محل کتابخانۀ  مهمي دارند و الزم اس

ــان رسیدم.  ــان در مرکز دایرة المعارف خدمتش ــخصي ایش ش

ایشان طرح کارگاه آموزشي نسخه هاي خطي الفرقان را که قرار 

ــود مطرح کردند و از من خواستند تا در  بود در ایران برگزار ش

برنامه ریزي براي تهیه و تدوین طرح کارگاه با ایشان همکاري 

کنم. از وظیفه اي که استاد بر دوشم نهاده بود بسیار خوشحال 

ــتۀ انجام آن دیده بودند شگفت زده  ــدم و از اینکه مرا شایس ش

ــنهادي  ــیاهۀ دروس پیش ــانم دادند که س بودم. برگه اي را نش

ــده بود و گفتند: »من  ــي روي آن نوشته ش الفرقان به انگلیس

ــه در ایران برگزار  ــه موافقم اما باید حاال ک ــا کلیت این برنام ب

ــته باشد.  ــي ایراني نیز داش ــود رنگ و بوي نسخه شناس مي ش

ــیا و ترکیه و افغانستان نیز شرکت دارند و باید از  افرادي از آس

منابع خودمان هم که تا کنون تهیه و چاپ شده به آنان معرفي 

کنیم تا از فعالیت هاي انجام شدۀ ما باخبر شوند.« برخي دروس 

را تغییر دادند و در کنار هر درس نام استادان ایراني یا خارجي 

ــما با دنیاي  ــتند و متواضعانه گفتند: »ش مورد نظر خود را نوش

کتابداري جدید و اخبار آن بیشتر عجین هستید و از کتاب هاي 

تخصصي و جزوات و دروس مرتبط اساتید و تکنولوژي جدید 

و... )بانک هاي اطالعاتي( باخبرید؛ لیستي از افرادي که اکنون 

ــور درس هاي مرتبط با نسخه هاي خطي  در دانشگاه هاي کش

ــناد و مأخذشناسي و روش تحقیق درس مي دهند فراهم  و اس

کنید و سابقۀ آنها را نیز بیاورید.«

ــتي از افرادي که مي بایست براي  ــت فهرس ــتاد تأکید داش اس

شرکت در کارگاه دعوت شوند تهیه شود و نوع و میزان تخصص 

ــي و فهرست نگاري  ــوابق تحقیقاتي آنها در نسخه شناس و س

تعیین شود تا سطح کالس ها بر پایۀ آن تعیین گردد. همچنین 

ــود که چند نفر به زبان انگلیسي یا فرانسه مسلط  مشخص ش

ــي یا فرانسه  ــي که به زبان انگلیس ــتند تا بتوانند از دروس هس

تدریس مي شود بهره ببرند و در بحث هاي تخصصي کالس ها 

ــي کارگاه ها براي  ــان خارج ــرکت کنند و بتوانند با مدرس ش

برگزاري بهتر کالس ها همکاري داشته باشند. استاد مي گفت: 

»یک نقص ایراني ها در این موارد ندانستن زبان خارجي است و 

به خصوص جوان ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند.« 

در حوزۀ فهرست نگاري و چاپ فهرست ها استاد سفارش کردند 
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ــت کاملي از انواع فهرست هاي منتشرشده تا آن زمان  تا فهرس

ــود و تعداد نسخه هاي هر یک مشخص گردد تا بتوان  تهیه ش

آماري از تعداد کل نسخه هاي تاکنون معرفي شده ارائه داد.

ــۀ کارگاه و تصحیح و تکمیل برخي  ــس از تنظیم برنامۀ اولی پ

سرفصل ها بر اساس نظر استاد افشار، فهرستي از سرفصل هایي 

ــایر کارگاه هاي نسخه شناسي جهان تا آن روز برگزار  که در س

ــده بود تهیه کردم؛ مانند کارگاه نسخه شناسي نسخه هاي  ش

خطي عربي فرانسیس دروش در فرانسه، چند کارگاه آموزشي 

ــده در انجمن نسخه هاي خطي اسالمي )TIMA( در  برگزارش

ــي که آدام  ــي عربي و فارس ــج ، دو کارگاه نسخه شناس کمبری

ــنایي با هنر  ــزار کرده بود و کارگاه آش ــک در کانادا برگ گاچی

ــي در آمریکا. استاد همۀ  ــخه هاي خطي فارس ــالمي و نس اس

ــائل نسخه شناسي  ــرفصل ها را تطبیق داد و با توجه به مس س

ــات نهایي را در  ــي تغییرات و اصالح ــخه هاي خطي فارس نس

ــاي تحقیقات ایراني و ایرانیان  ــه اعمال نمود و بر جنبه ه برنام

پاي  فشرد. نام مدرسان پیشنهادي خود را در جلوي هر درس 

ــت: »خودم«. به ایشان  ــت و تنها در مقابل یک درس نوش نوش

اصرار کردم که دروس بیشتري را براي تدریس در نظر بگیرند. 

ــتر جنبۀ تشریفاتي دارد و باید میدان  فرمود: »حضور من بیش

ــایه  ــورهاي همس را به جوان ترها داد تا خارجي ها به ویژه کش

ــل جوان نسخه شناسان ایراني  از توانایي ها و پژوهش هاي نس

مطلع شوند و آنها نیز اگر کاري ارائه کرده اند عرضه کنند.« 

ــنهاد کردند تا چند بازدید از کتابخانه ها، موزه ها و  استاد پیش

ــرکت کنندگان در کارگاه در  مراکز علمي و تحقیقاتي براي ش

ــود و خواستند تا ساعات دقیق بازدید از هر یک  نظر گرفته ش

ــتان، موزۀ ملي و کتابخانه ها در روزهاي  از موزه هاي کاخ گلس

ــود تا جاي مناسبي براي آنها در برنامه  عادي و تعطیل تهیه ش

پیش بیني گردد.

ــتاد همچنین محل برگزاري جلسات عملي و آزمون نهایي  اس

ــران تعیین کردند.  ــگاه ته ــزي دانش ــۀ مرک کارگاه را کتابخان

ــتفاده از تصاویر و اسکن  ــتیابي به نسخه ها و اس محلي که دس

ــزي دقیق خود تمامي  ــد. اما در برنامه ری ــا امکان پذیر باش آنه

کتابخانه هاي بزرگ را با توجه به امکان مشارکت آنان در اجراي 

برنامه در نظر گرفته بودند.

ــي ویژگي هاي نسخه شناسي نسخه هاي خطي فارسي،  بررس

تفکیک و ارائۀ نمونه هاي واقعي کاغذها براساس یادداشت هاي 

عرض و فهرست هاي معتبر هر کتابخانه، بازدید از بخش هاي 

ــیوه هاي  ــنایي با ش ــي و مرمت کتابخانه ها، آش آسیب شناس

ــران، و عرضۀ کتاب ها و مقاالت  ــنتي و مدرن در ای صحافي س

ــي و  ــاریافته در حوزۀ نسخه شناس ــریات تخصصي انتش و نش

ــخصي و خصوصي  ــت نگاري و معرفي مجموعه هاي ش فهرس

ــتان ها همه به نوعي در برنامه گنجانده  افراد در تهران و شهرس

شده بود.

این برنامه با تمامي کارگاه هایي که تا آن زمان در کشور برگزار 

شده بود تفاوت اساسي داشت و در آن تنها به برگزاري جلسات 

سخنراني و احیاناً پرسش و پاسخ اکتفا نشده بود. کارگاه شامل 

چند کالس آموزشي و تخصصي نسخه شناسي و فهرست نگاري 

ــان نسخه شناس ایراني و خارجي بود و در پایان دوره  با مدرس

با توجه به مطالب عرضه شده از شرکت کنندگان آزمون عملي 

ــد و آنان پس از گذراندن موفقیت آمیز آزمون ها  گرفته مي ش

ــب حد نصاب نمرۀ الزم، گواهینامۀ شرکت در کارگاه را  و کس

دریافت مي کردند. 

ــامل  ــرح مقدماتي کارگاه3 ش ــار پس از تدوین ط ــتاد افش اس

ــرفصل دروس، منابع تحقیقي هر درس، پیشنهاد مدرسان،  س

ــطح سؤاالت، پیشنهاد کردند تا از  بازدیدها، تعیین حیطه و س

استاد نوش آفرین انصاري که خود از بنیانگذاران و مدیر اجرایي 

نخستین دورۀ کتابداري نسخ خطي و آثار کمیاب در دانشگاه 

تهران بودند، براي همکاري در اجراي طرح الفرقان دعوت شود 

و از من خواستند تا هماهنگي هاي الزم را با ایشان انجام دهم 

تا از تجربیات ارزشمند ایشان در برگزاري این کارگاه استفاده 

شود. 

ــوس که این کارگاه به دالیلي صورت عملي به خود ندید.  افس

اما من توفیق آن را داشتم تا از نزدیک شاهد برنامه ریزي دقیق 

ــار براي برگزاري یک کارگاه آموزشي  و همه جانبۀ استاد افش

نسخ خطي باشم. آرزو مي کنم تا روزي چنین کارگاه تخصصي 

ــت نگاري در حّدي که استاد  ــي و فهرس و اصولي نسخه شناس

انتظار آن را داشت در ایران برگزار شود.

3. اطالعات مربوط به این طرح اکنون در مرکز دائرة  المعارف بزرگ اسالمي موجود است. از جناب آقاي 

عنایت هلل مجیدي که برخي جزئیات مربوط به این طرح را در اختیار من نهادند بسیار سپاسگزارم.


