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کلیدواژه ها: 

 تاریخ شفاهی؛ تدوین؛ مصاحبه؛ کامران فانی.

تاریخ شفاهی، دوفصلنامه؛ سال سوم، شامره اول، شامره پیاپی5، بهار و تابستان 1396، صص

چکیده:
لذت  آن  از  و  دارد  ذاتی  رغبت  دیگران  سرگذشت  خواندن  به  انسان 
است.  تاریخ شفاهی  خاطرات،  ثبت  و  ضبط  روش های  از  یکی  می برد. 
و  بوده  تاریخ  روائی  جریان  آن  حاصل  که  است  فرایندی  روش،  این 
مصاحبه شونده با کنترل و تدبیر مصاحبه کننده آن را می سازد. همچنین 
تألیفات حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی، اهمیت آن را به عنوان یکی 

از شیوه های جدید پژوهشی بر همگان واضح و روشن ساخته است. 
کتاب شمع ِخَرد، خاطرات کامران فانی حاصل مصاحبه با آقای کامران 
فانی- کتابدار و پژوهشگر برجسته- است. مصاحبه، تدوین و تحقیق 
این اثر بر عهده پیمانه صالحی بوده است که در سال 1395 به وسیلۀ 
انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران چاپ و منتشر شده است. 

نوشتار پیش رو، کتاب مذکور را معرفی و بررسی می کند.

معرفی و بررسی کتاب شمع ِخرَد، خاطرات 
کامران فانی

سیدکاظم حافظیان رضوی
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استاد کامران فانی از جمله فرهیختگان و دانشورزان حوزه کتابداری و اطالع رسانی است که 
به زعم صفحات اهداء برخی از کتاب های زنده ياد استاد پوری سلطانی )مهربانوی کتابداری ايران( سهم 

زيادی در ارتقاء کتابداری ايران دارد و از وی به عنوان همکار فرزانه خود در تحقیقاتش ياد می کند.
کامران فانی در وادی تألیف، ترجمه، ويراستاری و آموزش در طول حیات ُپربرکت خود قدم 
برداشته است و بر اساس کارنامه پربار و پرمحتوايش بیشترين کارش بر تألیف، ترجمه و ويراستاری 
دانشنامه ها و دايرۀ المعارف ها متمرکز بوده است. منابع مرجع کتابداری و اطالع رسانی جای ويژه ای 
در مجموعه آثار او دارند. به يمن اجرای طرح تاريخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ايران و با اهتمام خانم پیمانه صالحی کتاب »شمع خرد؛ خاطرات کامران فانی« که حاصل 
هفته  مناسبت  به  است  درباره وی  ديگران  نوشته های  و  آثار  در  مداقه  و  فانی  استاد  با  مصاحبه 

پژوهش در آذر ماه 1395 انتشار يافت.
 اين کتاب بدون شك يکی ار آثاری است که از البه الی صفحات آن و پرسش های مصاحبه گر 
و پاسخ های کامران فانی می توان به بخش زيادی از تاريخ تحوالت کتابداری در ايران و تالش های 
و  فارسی  موضوعی  سرعنوان های  همچون  باارزشی  آثار  تولید  در  آموزشی  و  پژوهشی  علمی، 
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان ، گسترش رده های تاريخ ايران و فلسفه اسالمی در نظام 

کنگره و از اين گونه پی برد.
 از سوی ديگر با توجه به خاطراتی که استاد فانی از زندگی خود بیان می کند، سیر تحول و 
رشد دانشورانی چون او در تاريخ معاصر ايران را می توان به روشنی ادراک نمود و در عین حال نمونه 
و الگويی است از آنهايی که در روزگار ما بیشتر دغدغه يادگیری و دانستن دارند تا کسب مدرک 

و میز و مويز.

  ژ

معرفی و بررسی کتاب شمع ِخرَد، خاطرات 
کامران فانی

و عضو هیئت رئیسه  پژوهشگر  کتابدار،   .1

انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران. 

khafezian@ gmail.com

سیدکاظم حافظیان رضوی1
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»شمع ِخَرد« که به حق صفتی است زيبندۀ استاد کامران فانی، در مجموع شامل هشت فصل و 
چهار پیوست است که عبارتند از: خانواده و نوجوانی/ آغاز تحصیالت دانشگاهی و دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران/ گروه کتابداری دانشگاه تهران و دوره دکترای )ناتمام(/ مرکز خدمات کتابداری / 
ادبی،  ترجمه های  فارسی/  ادب  و  زبان  فرهنگستان  و  دايرة المعارف نگاری  ايران/  ملی  کتابخانه 
مقاالت و فن ترجمه/ رشته کتابداری و اطالع رسانی و انجمن کتابداران ايران و پیوست ها شامل: 

کارنامه/ نمايه/ گزيده تصاوير و کتابنامه.
در پايان هر فصل پی نوشت های مفیدی برای توضیح و آگاهی رسانی بیشتر توسط پژوهشگر 
محترم فراهم آمده که اين خود شاهدی است بر وسواس پديدآور در ارائه مستندات تاريخ شفاهی.

در مجموع بايد وام دار صداقت و نگاه نقادانه استاد فانی در بیان حقايق حیات فرهنگی بود. در 
جای جای کتاب از آنچه که بايد به عنوان تاريخ ياد شود بدون هیچ دغدغه ای ياد شده است از جمله 
به عنوان فردی که اشراف  کامل بر تاريخ کتابخانه ملی ايران دارد در پاسخ به پرسش: »به نظر شما 
کتابخانه ملی در چه دهه ای، بهترين دوران فعالیت را داشته است؟« می گويد: »فکر می کنم در اين 
ده سال اخیر بوده است قبل از انقالب که کارنامه درخشانی نداشته و در واقع اصاًل کارنامه نداشت 
و اصواًل کتابخانه به مفهوم مدرن امروزی نبود. بعد از انقالب که من به کتابخانه ملی آمدم، بحران 
تعويض رياست داشت ده، يازده نفر طی ده، يازده سال اول انقالب، رياست کتابخانه ملی را بر 

عهده گرفتند و عوض شدند؛ در نتیجه کار اصلی انجام نمی شد.
زمانی  تا  و  نکردند  تغییر  و  ماندند  ديگر  ايشان   ،1371 سال  در  خاتمی  سید محمد  آمدن  با 
که رئیس جمهور شدند، حدود شش يا هفت سال رئیس کتابخانه بودند. بعد هم سیدمحمدکاظم 
بجنوردی هشت سال در کتابخانه ملی بودند. بنابراين ديگر برنامه ها می توانستند تداوم پیدا کنند 
و می دانستیم که به هرحال رئیسی هست که کم و بیش آشنا شده، برنامه ها را قبول دارد و اجرا 
می کند. قبل از آن با تغییرات مداوم مديريت ، هیچ برنامه دراز مدتی نمی توانست اجرا بشود؛ با اينکه 
برنامه های جدی و اصلی انجام می شد، ولی به هرحال تابع تغییراتی بود. بنابراين از اواسط دوره 
رياست سید محمد خاتمی، دوره شکوفايی کتابخانه ملی آغاز شد که ادامه پیدا کرد و اين سال ها 

شايد بهترين دورانش بود )از متن کتاب ، ص 73(. 
چند اتفاق مهم در تاريخ کتابداری و اطالع رسانی ايران رخ داده است که از آن ها نبايد غافل 
شد. تشکیل مرکز خدمات کتابداری قبل از انقالب، و ديگری ادغام اين مرکز در کتابخانه ملی 
ايران بعد از انقالب و البته تشکیل انجمن کتابداران ايران در 1345 خورشیدی. فانی با توجه به 
حضور پررنگ و اثرگذارش در همه اين اتفاقات، در اين مصاحبه ها به آن ها پرداخته است. از آنجا 
که ناقدی صادق و بی طرف و بی جبهه نیز هست به راحتی می توان از فحوای گفته های او با تاريخ 

اين اتفاقات آشنا شد.
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حوزه  ويژگی های  درباره  ايشان  پاسخ های  بین  در  فانی،  استاد  نظرات  به سند بودن  توجه  با 
کتابداری و اطالع رسانی به عنوان علم و فن که از مقوالت بسیار پردغدغه دانشورزان و حرفه مندان 
اين رشته است ، در اين کتاب فرصت خوبی برای باز شدن اين مباحث و دريافت نظرات بی پیرايه و 
مبتنی بر دانش جناب فانی است. در پاسخ به پرسش درباره ويژگی های رشته کتابداری می گويد: 
»کتابداری دو جنبه دارد از يك طرف علم است ولی يك علم به شدت کاربردی است. کتابداری 
از يك طرف به صورت يك علم مطرح شده، درس داده می شود، نظريست و الزم نیست به آن 
عمل کنید ولی در واقع اهمیت آن در عمل مشخص می شود. بنابراين بايد به شدت عمل گرا باشد 
... در کتابداری الزم است در کنار درس خواندن به صورت عملی در کتابخانه ها کار کنید« )متن 
کتاب، ص116(. همچنین او از کتابداران به عنوان واسطه بین هر علم با استفاده کنندگان از آن ياد 

می کند )متن کتاب، ص75(.
در پايان اين يادداشت به دانشجويان عزيز و صدالبته استادان محترم رشته علم اطالعات و 
دانش شناسی )که همچنان من با اين نام مشکل دارم(، پیشنهاد می کنم برای پی بردن و آشنايی با 
آنچه بر رشته آن ها گذشته است ، حتمًا کتاب »شمع خرد« را مطالعه فرمايند. وقت زيادی از آن ها 

نخواهد گرفت .

 


