
39 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

کتابورِزاّطالعرسان

الونـدبهـاری*

کتابورِزاّطالعرسان)برگیازشناخـتنامۀایـرجافشار(

سـیدفریدقاسـمی،تهران:کتابخانه،موزهومرکزاسـناد

مجلسشورایاسالمی،268،1390ص،6500تومان.

ــفند 1389( در  ــر 1304 - 18 اس ــار )16 مه دربارۀ ایرج افش

ماه هایی که از درگذشت او می گذرد، بی اغراق در ایران و جهان 

ــید فرید  ــته اند. در این میان س ــا و بل هزاران برگ نوش صده

ــگر توانای تاریخ مطبوعات ایران، با نوشتن  ــمی، پژوهش قاس

چند مقاله و یادداشت کوتاه و بلند، سهم مهّمی در معرفی ایرج 

افشار و خدمات فرهنگی او داشته است. کتاب ورز اّطالعرسان 

ــت هایی که  ــه از مقاالت و یادداش ــت برگرفت مجموعه ای اس

ــار برای  ــت افش ــمی در هفته ها و ماه های پس از درگذش قاس

مجالت مختلف نوشته است.                                                                

ــِت« مفّصل و دقیقی است که به  سرآغاز کتاب »سالنوش

ــار و فعالیت های فرهنگِی او، به تفکیک  مرور زندگی ایرج افش

سال و با سیر تاریخی، اختصاص دارد. در ذکر وقایع هر سال نیز، 

ــار پدیدآورنده یا یکی از پدیدآورندگانش  از کتاب هایی که افش

ــده و نام مجالتی هم که نوشته ای از افشار  ــت، یاد ش بوده اس

ــیده، ذکر شده است. پس از آن، در فصلی  در آنها به چاپ رس

ــرده از محیط  کوتاه با عنوان »تحصیل و کاریابی«، روایتی فش

زندگی افشار و دوران کودکی و نوجوانی و جوانِی او می خوانیم؛ 

ــۀ1320( تا ورود به  ــا مطبوعات )در ده ــاز همکاری او ب از آغ

ــکدۀ حقوق در 26 سالگی، که سرآغاز تجارب او  کتابخانۀ دانش

در کتابداری و کتابشناسی است.                    

عمدۀ مطالب کتاب در دو فصِل »سرگذشت کتاب ورزی« 

ــت؛ اّولی خود شامل دو  ــناختنامۀ مطبوعاتی« آمده اس و »ش

ــت. »کتاب آفرینی« با  ــش »کتاب آفرینی« و »کتابداری« اس بخ

ــی معاصر )فروردین  ــتین کتاب افشار، نثر فارس داستان نخس

ــده است. از دیگر مطالب این بخش، فهرستی  1330(، آغاز ش

ــت که در چاپ و تألیف  ــگر اس ــر و 78 پژوهش از نام 117 ناش

ــکاری کرده اند و همچنین خاطراِت  ــار با او هم کتاب های افش

پراکنده ای که کتاب را دلپذیرتر کرده است. بخش »کتابداری« 

ــش دهه خدمِت فرهنگی افشار  ــامل گزارشی است از ش نیز ش

ــان با کتاب  ــاتی که کارش ــا و مؤسس ــا و نهاده در کتابخانه ه

ــا ورود او به  ــت. این گزارش ب ــی مرتبط بوده اس و کتابخوان

ــا وصِف »گنجینۀ  ــود و ب ــکدۀ حقوق آغاز می ش کتابخانۀ دانش
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پژوهشی« او )کتاب ها، مجالت، اسناد، و عکس هایی که همه 

ــت(،  ــالمی هدیه کرده اس را به مرکز دائرة المعارف بزرگ اس

خاتمه می یابد.                                              

ــنده به سیر  ــناختنامۀ مطبوعاتی« نیز نویس در بخش »ش

تاریخِی فعالیت های مطبوعاتِی افشار و همکاری او با مجالت 

ــام مجله ها و  ــمی، پس از ذکر ن ــت. قاس مختلف پرداخته اس

ــته های افشار در آنها چاپ شده  مجموعه  مقاله هایی که نوش

است، چنین نتیجه می گیرد:                                                                                 

نویسندگی برای 146 نشریه و 5 دفتر ادواری در 66 سال، 

گردانندگی 14 عنوان ادواری ظرف 60 سال ]...[، حکایت 

ــوده و با  ــداری مردی دارد که دمی نیاس ــردی و پای از پایم

پشتکاری شگفت انگیز، استواری بی مانند بوده است. برای 

ــان  ــا به عددهایی که در پی می آیند و نش ــات این مّدع اثب

ــال مجلۀ مهر؛  ــد: 2 س ــی او دارد، بنگری از دوام گردانندگ

ــخن؛ 13 سال  ــال س ــال فرهنگ ایران زمین؛ 3 س 52 س

ــی ایران/ کتاب های ایران؛ 6 سال کتاب های  کتاب شناس

ــال نشریۀ نسخه های  ــال راهنمای کتاب؛ 9 س ماه؛ 21 س

ــال کتابداری؛ 3 سال  ــال ایران شناسی؛ 12 س خّطی؛ 8 س

ــکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران؛ 17  مجلۀ دانش

سال آینده ]....[؛ 25 سال ناموارۀ دکتر محمود افشار یزدی/ 

پژوهش های ایران شناسی و 8 سال دفتر تاریخ. )ص 145(

در این فصل نیز خاطراتی خواندنی آمده است که دقت در آنها 

ــنایی خواننده با شیوۀ زندگی و کاِر ایرج افشار می  افزاید؛  بر آش

اشارۀ افشار در گفت وگویی با نویسنده به مجموعه ای که خود 

ــهریور 1320 فراهم آورده  ــالِت پس از ش ــا و مج از روزنامه ه

بوده و برای ساختن خانه اش مجبور به فروختِن آن مجموعه و 

تعدادی از کتاب ها و روزنامه های دیگر شده، از آن جمله است. 

بسیاری شاید باور نکنند که فرزنِد دکتر محمود افشار،  صاحب 

ــاخت خانه ، مجبور  آن موقوفات عظیم، برای تأمین مخارج س

ــد. این مجموعۀ بی مانند و  ــده باش به فروختن کتاب هایش ش

ــگاه پرینستون درآورده  ــمند، بعدها سر از کتابخانۀ دانش ارزش

است و اکنون در آن جا نگهداری می شود.                                                                                                                            

ــگر نامه نویس« نیز به  دو فصِل کوتاِه »چاپیاری« و »گردش

ترتیب به مراودات افشار با چاپخانه ها و »چاپکاران«، و سفرهای 

ــمندان  ــز مکاتباتش با دانش ــِی او و نی ــار و سفرنامه نویس افش

ــان فرنگی اختصاص یافته است. قاسمی  ایرانی و ایران شناس

»یادمانده ها« و »شنیده ها«یش از سال ها مصاحبت با ایرج افشار 

را هم در پایان کتاب نقل کرده است؛ سخنانی که اغلب نشاِن 

ــی از به یادماندنی ترین  ــت. یک خردمندی و پختگِی گوینده اس

»یادمانده«ها این است:                                                                                                                               

ــنیدنش برآشفته می شد،  ]...[ از جمله عبارت هایی که با ش

ــه« در مجلس ترحیم بود. می گفت: »این  »غم آخرتون باش

ــت... غم آخرتون  هم از آن حرف های تکراری مزخرف اس

ــه یعنی خودت بمیری... مگر می شه آدم زنده بمونه و  باش

غم نبینه...« )ص 193(                                                                                                                          

ــناس  ــین بخش کتاب هم »گزارش یک تألیف: ایران ش واپس

ــت که قاسمی در آن از کتاب مفّصلی می نویسد  مجله نگار« اس

ــاب فعالیت های  ــار، در ب ــال های حیاِت افش که در آخرین س

مطبوعاتِی او پدیدآورده است.                     

ــار را تا حدود  ــان، بی گمان، ایرج افش کتاب ورز اّطالع رس

ــاند. تدوین چنین اثری باید کاِر  زیادی به خوانندگان می شناس

ــد که با تاریخ مطبوعات ایران آشنا بوده و به  پژوهشگری باش

ــت وجو در مجالِت نیم قرن اخیر و نیز مطالعۀ نوشته های  جس

ــد. باید قدرداِن سید فرید قاسمی بود  افشار هّمت گماشته باش

که این کتاِب خواندنی را پدیدآورده است.      

ــاید بی فایده نباشد. کتاب ورز  یادآوری برخی نکات نیز ش

ــِی آن ضرورت  ــت که با بررس ــۀ خوبی اس ــان نمون اّطالع رس

ــت که  ــد. در واقع کتاب مفیدی اس »ویرایش« به اثبات می رس

ــهل انگاری« ناشر کمرنگ  ــنده اش را »س حاصل زحمات نویس

ــکاالت مربوط به  ــاب اش ــت. واضح ترین عیِب کت ــرده  اس ک

ــت. کمتر صفحه ای  »فاصله« و »نیم فاصله« در حروف چینی اس

ــورد که چندین مورد خلط  ــت که در آن، نه یک م از کتاب اس

فاصله و نیم فاصله به چشم نیاید. 

ــواِن کتاب ها به صورتی  ــر این  که، نام مجالت و عن دیگ

ــود. در تماِم کتاب، حّتی  ــت موجب ابهام ش آمده که ممکن اس

ــه ای با حروفی متمایز با قلم  ــک بار، عنوان کتاب یا نام مجل ی

ــت و  ــیاه )بولد( ( نیامده اس ــن )حروف ایرانیک یا حروف س مت

ــت«- که در آن نام های فراوان از پِی  این به ویژه در »سال نوش

ــردرگمی خواننده است. درست است  هم آمده اند- موجب س

ــده اند، اّما بعضی کلمات وجود دارد  که نام ها با ویرگول جدا ش

ــت جزئی از نام کتاب  ــّخص نیس ــنا مش که برای خوانندۀ ناآش

ــتقل. عالوه بر آن، کلماتی  ــت یا کلمه ای مس یا مجله بوده اس
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ــاب در دو معنا )هم »لوگو« و هم  ــون »نامواره« در این کت همچ

ــت؛ یا واژه هایی همچون  نام مجموعه مقاالت( به کار رفته اس

ــطرهایی که از  ــی« )مثاًل در همان س ــده« و »ایران شناس »آین

ــال  ــال آینده« و »8 س ــد، در عبارات »17 س متن کتاب نقل ش

ــی«( گاه اگر با حروِف متمایز نیاید، متضّمن معنای  ایران شناس

ــد. از این دو عیِب بزرگ می توان دریافت  دیگری می تواند باش

که ناشر نه تنها از ویراستار، که از نمونه خوان و نسخه پرداز نیز 

بهره نگرفته است.                                                  

ــی که این  ــیاری از کتاب های ــبت بس ــان کتاب، به نس زب

ــاده و روان؛ اّما برخی عبارات  ــالم است و س روزها می بینیم، س

ــکاالت  ــت و برخی دیگر نیز خالی از اش و جمالتش مبهم اس

زبانی نیست. برای نمونه به بعضی موارد اشاره می کنم: »مقاله 

به زبان غیرفارسی« )در »سال نوشت« از جمله در صفحات 18، 

ــا پایان این بخش، ترکیب  ــه از صفحۀ 37 ت 26، 30 و 33 ، ک

ــت.(،  ــده و منطقی تر اس ــی« جایگزین آن ش »مقالۀ غیرفارس

ــمِت مرکز تحقیقات کتاب شناسی« )ص 78(، »افشار در دهۀ  »ِس

ــده بود.«  ــزون بر]...[ از دیگر کارهای او در دهۀ یاد ش 1340 اف

ــیر چاپ کرده هایش متوّقف  ــد که س ــع از آن نش )ص 83(، »مان

ــود.« )ص 84 ؛ ظاهراً منظور نویسنده کاماًل برعکس این جمله بوده است.(  ش

»مقدمه هایی که بر...« )پایان ص 85؛ جمله ناتمام رها شده است.( »موج 

ــو دهۀ1340 کتابداری ایران« )ص 97(، »به عنوان فرعی حفظ  ن

ــتر نیز ]...[ چاپ شد.« )ص  ــت پیش کرد.« )ص 139(، »این فهرس

ــیلۀ افشار  ــویق دیگران به وس ــده بود«( »تش 150؛ به  جای »چاپ ش

ُعمری بیش از شصت سال دارد.« )ص 162( و »66 سال از ُعمر 

85 سالۀ افشار با چاپ گذشت.« )ص 163(.

ــتار   ــت که ویراس ــای زبانی اس ــاره ای از خطاه ــا پ این ه

ــت اصالح  کند تا کتاب پاکیزه تر به دست خوانندگان  می بایس

برسد. از این دست اشکاالت در برخی نقل قول ها هم می توان 

ــخنان افشار که در صفحات 74  ــمتی از س دید؛ از جمله در قس

ــه کلمۀ »که« )سطر چهاردهم(، »را«  و 75 نقل شده است و س

)سطر شانزدهم( و »هم« )سطر دوم از آخر( از آن قسمت افتاده 

ــت و جمله ها را نامفهوم ساخته، حال آن  که در اصِل نوشتۀ  اس

ــت. البته دّقت و امانتداری  ــار همۀ این موارد آمده بوده اس افش

ــده را در یافتن منبع اصلی و  ــمی در ذکر مآخذ، کار خوانن قاس

صورِت درسِت این موارد ساده تر می کند.                                                                         

در ثبِت نام های اشخاص هم گاه خطاهایی رخ داده است؛ 

ــان«، البته فقط در یکی  ــام »کریم اصفهانی ــه پیش از ن از جمل

ــبختانه  ــت )ص 139( که خوش از موارد، واژۀ »زنده یاد« آمده اس

ــادگی می توان اصالح کرد،  ــت نیست. )این مورد را به  س درس

ــِف خوش ذوق پیش از نام برخی بزرگان از »زنده باد«  چون مؤل

ــی »محمد  ــه نام خانوادگ ــت.( دیگر آن  ک ــتفاده کرده اس اس

ــین وفایی«، پژوهشگر جوان، را هم در متن و هم در نمایه،  افش

»وفایی« ثبت کرده و در ردیف حرف »و« آورده  است. این خطا 

ــته های دیگران و گاه در مطبوعاتی که مقاالت  را البته در نوش

خوِد ایشان را چاپ می کنند هم دیده ام؛ اّما از آن جا که می دانم 

آقای قاسمی در ثبِت نام ها دّقت بسیار می کنند، یادآوری کردم.

ــد از دِل چند مقاله برآمده،  ــان، هر چن کتاب ورز اّطالع رس

ــتقل، نه مجموعۀ مقاالت. در چنین مواردی  ــت مس کتابی اس

ــت،  باید دّقت کرد که اگر مطلبی در بیش از یک مقاله آمده اس

در کتاب بیش از یک بار نیاید؛ اّما در این کتاب چند مورد تکرار 

مطالب دیده می شود. از جمله ماجرای سردبیری موّقت مرحوم 

ــین زّرین کوب در راهنمای کتاب که یک بار در  دکتر عبدالحس

ــت 58 )ص 227(، با اندک  ــن )ص 119( و دیگر بار در پی نوش مت

ــار نشریۀ  ــت. ماجرای آغاز انتش اختالفی در واژگان، آمده اس

نسخه های خّطی  هم در دو فصل مختلف ذکر شده است )ص 

ــۀ عربی را در صفحۀ  87 و صص 126 و 127( جز آن  که نام مؤسس

ــد المخطوطات العربّیه« ثبت کرده اند که بی تردید  126 »المعه

ــت و »معهد المخطوطات العربّیه« درست است. علّت  غلط اس

تعطیلی آینده از قول افشار )ص 137( هم عینًا جایی دیگر تکرار 

ــاختاری هم بر  ــت. )ص 149( رفع این قبیل معایب س ــده اس ش

ــتار، یک دست  ــت. از دیگر وظایف ویراس ــتار اس عهدۀ ویراس

ــت. از این جهات  ــم الخط اس ــاختن ارجاعات و اَعالم و رس س

ــکال نیست. برای نمونه فقط به یکی از موارد  هم کتاب بی اش

ــّخصات مقاله ها در ارجاعاِت »پی نوشت«ها  اشاره می کنم؛ مش

ــت. یک جا »بهمن و اسفند 1365« آمده است  ــت نیس یک دس

ــأله  ــطر پایین تر، »خردادـ  تیر 1357«. مس ــد س )ص 223( و چن

ــت و  ــت؛ همین خّط تیره ها هم یک دس تنها در »و« و »ـ« نیس

یک اندازه نیستند. در ارجاعات صفحۀ 229 انواع خّط تیره های 

ــنده  ــابه( می توانید ببینید. نویس کوتاه و بلند را )در مواضع مش

ــاید در هیچ کدام از این موارد مسئولیتی نداشته باشد؛ بحث  ش

ــِر ضرورت ویرایش و مسئولیت پذیری ناشر است. در این  بر س

روزگار، متأسفانه، بسیاری از ناشران معتبر نیز آثار نویسندگان 
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و مترجمان بزرگ را - که ممکن است اندک اصالحاتی الزم 

داشته باشند-بی ویرایش به چاپ می رسانند و در مقابل، آثار 

یکسره مشّوش و نثرهای آشفته را -عماًل برای بازنویسی -

ــپارند؛ حال آن  که کار ویراستار رفع عیوب  ــتار می س به ویراس

نوشتۀ کسانی است که خوب می نویسند وگرنه نوشتۀ بد را که 

باید دور انداخت.                                                                                                                

ــت به نوشتۀ پشِت جلد. عنوان  آخرین نکته هم مربوط اس

 »Informative Bibliographer« را  ــاب  کت ــی  انگلیس

  نوشته اند که فکر نمی کنم معنای درستی داشته باشد. از طرفی 

»informative« برای انسان مصطلح نیست و اگر هم باشد، 

ــان که مناسب شخصی چون  معنای »اّطالع رسان« را-آن س

ــت می بود، باید پیش  ــد- نمی رساند. اگر هم درس افشار باش

ــا )an( می آمد.  ــا نامعّین )the( ی ــرف تعریف معّین ی از آن ح

زیرعنوانش از آن هم بدتر است:

A Leaf from Iraj Afshar’s Recognition Book. از 
ــی زبانان شود.  ــت چیزی دستگیِر انگلیس این کلمات بعید اس

ــتر به معنای برِگ درختان و گیاهان مصطلح است  »leaf« بیش
تا برِگ کاغذ. »recognition book« هم معادل رسایی برای 

ــار آورده اند،  ــت. و »s’« که پس از ناِم افش ــناخت نامه« نیس »ش

ــی هم  ــاید عنوان و زیرعنواِن فارس ــت. البته ش کاماًل غلط اس

چندان گویا و رسا نباشد؛ »کتاب ورز«، به خصوص برای کسانی 

ــار را نمی شناسند و قرار است با مطالعۀ این کتاب  که ایرج افش

ــفافیت معنایی ندارد. زیرعنوان هم  ــنا شوند، چندان ش با او آش

ــناخت نامه«ای در کار نبوده است  قدری مبهم است، چون »ش

ــاید به  جای  ــد و ش ــن کتاب بخواهد »برگی« از آن باش ــه ای ک

ــب تر می بود. اّما کسی که  ــناخت نامه«، »در شناخِت« مناس »ش

این عناوین را به انگلیسی برمی گردانده، به طرزی کودکانه، به 

ــظ پرداخته و حاصلش عبارتی چنین مبهم و  ترجمۀ لفظ به لف

ــده است. آوانویسی »سید« در نام نویسنده  چه بسا مضحک ش

ــت جلد نقش  ــت. عدد 2011 هم، که پش نیز جالب و بدیع اس

ــت، بر دریغ و درد خواننده می افزاید که در یازدهمین  بسته اس

سال از هزارۀ سوم، این است انگلیسی دانی و این است کیفیِت 

ــمند، با کیفیتی نه  ــد داد که این کتاب ارزش ــاپ. انصاف بای چ

ــزاواِر نام ایرج افشار چاپ شده  ــنده و نه س درخوِر زحمِت نویس

است. انتظاِر خوانندگان از چنین ناشری بس بیشتر است. به هر 

حال توصیه می شود ناشر محترم در چاپ دوم این کار ارزشمند 

ــت، به ویراستاری  ــش فراوان مؤلف آن اس را که حاصل کوش

کارآزموده بسپارد تا دوستداران ایرج افشار از خواندن این کتاب 

لذت بیشتری ببرند. 
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