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مشخصات کتاب:
مصاحبه، تدوین و تحقیق: پیمانه صالحی

شمارگان: 500 نسخه
چاپ اول اسفند 1396
قیمت: 22000 تومان

ناشر: انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران

نوش آفرین انصاری؛ ستاره ای فروزان در سپهر فرهنگی معاصر
اگر قرار باشد در تاریخ آموزش کتابداری و اطالع رسانی ایران معاصر )سده 1300ش.( یک نام 
شاخص و باقی بماند، بی شک استاد عزیز ما، خانم نوش آفرین انصاری است؛ فرهنگی زنی سرشار 
از شوق و حس خدمتگزاری، خدمت به همه آن ها که دوست دارند در جهانی زندگی کنند که دانایی 

حلقه پیوند و موجب برقراری صلح و دوستی میان همه مردم سرزمین های این کره خاکی باشد.
حیات  مسیر  انتخاب  در  جمال«  »عمو  انصاری  خانم  به تعبیر  و  جمالزاده  محمدعلی  اینکه 
این گونه آمده است:  ایشان چه نقش موثری داشتند، در پاسخ مصاحبه شونده در کتاب  فرهنگی 
»به  گونه ای مسیر زندگی ام را رقم زدند« )ص 59 کتاب(. اما آنچه نگارنده این مقال بر آن تأکید 
به جای  بود  به وی گفته  آگاهانه جمالزاده که  و  بجا  پیشنهاد درست،  این  با  است که  این  دارد، 
مترجمی، کتابداری بخوان، مسیر تاریخ و پی ریزی یک علم یعنی کتابداری و اطالع رسانی نوین 

در کشورم رقم خورده است. 

معرفی كتاب ستاره فروزان

  مصاحبه تاریخ  شفاهی با نوش آفرین انصاری

هیئت رئیسه  عضو  و  پژوهشگر  کتابدار،   .1

انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران؛

 khafezian@gmail.com

کاظم حافظیان رضوی1
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حضور فعال و بی وقفه استاد انصاری از همان روزی که در مدرسه کتابداری ژنو با همراهی 
اگی خانم - همسر جمالزاده- ثبت نام کردند،  تا امروز که به عنوان استوانه کارهای بنیادین حوزه 
کتابداری و اطالع رسانی و به تعبیر امروز علم اطالعات و دانش شناسی مطرح اند، ما را به این باور 
می رساند که اگر بتوانیم در زندگی معشوق را درست انتخاب نمائیم، آن گاه الیق آنی هستیم که 

روزگار را با حیات عاشقانه سپری سازیم.
کتاب ستاره فروزان را که به دست می گیرید، مطالعه آن را آغاز می کنید و در البالی صفحات 
آن با روزگار و زندگی و کارهای نوش آفرین انصاری آشنا می شوید، آن گاه برایتان روشن می شود 
که چرا خانم پیمانه صالحی )محقق و تدوینگر اثر( عنوان کتاب را »ستاره فروزان« نام نهاده است.
در جای جای کتاب با گونه ای نو از فعالیت، خالقیت، اهتمام و انجام وظیفه آشنا می شوید. در 
کتابخانه های عمومی سرزمین های دیگر یا ایران، در گروه های آموزشی کتابداری دانشگاهی، در 
شورای کتاب کودک، در انجمن کتابداری یا در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان یا امثال آن، فرقی 
نمی کند، مهم این است که گامی در مسیر فرهنگ برداشته  شود و شما باید کتابدار متعهد باشید 

که خانم انصاری هست.
درست است که برخورداری از شرایط ویژه همان گونه که در پاسخ های خانم انصاری مشهود 
پر  انکاری در آموزش و پرورش وی داشته است، درست است که زندگی  است، نقش غیرقابِل 
تالطم و ایلیاتی ایشان )از نوع بین المللی( و حضور در کشورها و سرزمین های مختلف با مردمانی 
مثبت  و رشد  یادگرفتن  و  دیدن  با  متهورانه همراه  زندگی  در گذران  به سزایی  تأثیرات  گوناگون 
شخصیت ایشان داشته است؛ اما نباید فراموش کرد که در این میان، »جوهر وجودی« این بانوی 

همیشه در سفر هم الزم باید تا چنین باشد که هست.

خويش را در خويش پیدا كن، كمال ايـن است و بـسگوهر خود را هويدا كن، كمال اين است و بـس

بـا هـمه عالـم مـدارا كـن،  كمـال ايـن است و بـسپنـد مـن بشنـو به جـز با نفس شوم بدسرشـت

 
از ویژگی های خانم انصاری، دیدارها و آشنایی هایی است که استاد با نام آوران فرهنگ معاصر 
داشته اند و در جای جای کتاب، به مناسبتی از آن ها یاد می کنند و تدوینگر هم در پی نوشت ها به 
معرفی آن ها پرداخته است. »ستاره فروزان« با پاسخ هایی صادقانه در برابر پرسش های مصاحبه گر، 
آدمی را به آنجا هدایت می کند که اگر قرار است راهنما باشید، نخست باید خود راهنماپذیر باشید 

و از هر فرصتی یاد بگیرید تا بتوانید یاد بدهید. 
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استاد مهدی محقق که همیشه  نوشین خانم -به تعبیر  بارز  از ویژگی ها و خصوصیات  یکی 
به  میان شاگردان،  در  انصاری  خانم  است.  آموزش  و شوق  معلمی  این گونه می نامند-  را  ایشان 
تاثیرگذار  معلم  این  شاگردی  کسوت  در  را  عمری  که  نگارنده  دارند.  شهرت  تاثیرگذار«  »معلم 
گذرانده است، عمیقًا به این اثرگذاری اعتقاد دارم و دوست دارم زوایا و جنبه های این ویژگی را از 

زبان استاد بخوانیم:
»استاد، دانشجویان و همکارانتان معتقدند که شما به شکل های گوناگون بر روی آن ها تأثیر 

گذاشته اید، فکر می کنید چطور این اتفاق رخ داده است؟
از همه عزیزان تشکر می کنم. شاید من در تدریس معلم تأثیرگذاری بودم. فکر خدمات مرجع 
و پاسخگویی به جامعه، مسئول بودن نسبت به جامعه و رفتن به طرف آن، یعنی حرکت کتابداری 
از مرکز ثابت به طرف مردم، مورِدعالقه من بود و شاید این کوشش بر روی خیلی از دانشجویان 
تاثیر گذاشته است. همین طور مفهوم »کتاب برای همه« بر روی افراد تأثیر گذاشته است. شاید 
یک تأثیر انسانی هم داشتم و این بود که برای شنیدن مشکالت دانشجویان، گوش خوبی داشتم، 
یعنی حرف های آن ها را گوش کرده و سعی می کردم تا آنجا که می شد، به مشکالت آن ها برسم 
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قطعًا  و  بودم  صادق  خیلی  آن ها  با  هم  خودم  زندگی  مسائل شخصی  در  کنم.  حل  برایشان  و 
احساس یک رنگی تأثیرگذار است، برای اینکه سال ها بعد یادشان می آید که در فالن زمان من 
چنین چیزی گفتم یا چنین عکس العملی نسبت به مسائل داشتم. در واقع همیشه دانشجوها را در 

مسائل خانوادگی و مواردی که اتفاق می افتاد، سهیم می کردم.
عالوه بر این، کتابداری در شخصیتم فرو رفته است و یکی از مهم ترین ویژگی های کتابدار 
در  نه  جانش،   در  نه  مالش،  در  نه  واقع  در  نیست.  بخیل  چیزی  هیچ  به  نسبت  که  است  این 
سالمتی اش و نه در اطالعاتی که دارد و می تواند آن ها را به دیگران انتقال دهد، بخل نمی ورزد. 
این هم یکی از ویژگی هایی بوده که در ایران کمتر شناخته شده است یا دانشجویان کمتر با آن 
روبه رو بوده اند. شاید مخلوطی از همه این هاست که دوستان عقیده دارند که من بر آن ها تأثیر 
استادان  تأثیر نوشته  البته  باید خودشان بگویند.  تاثیری گذاشته ام،  اینکه چگونه  گذاشته ام، ولی 
را نیز نباید در بحث تأثیرگذاری، دسِت کم گرفت. حتی شیوه راه رفتن و نشستن یک استاد هم 

می تواند تأثیرگذار باشد.
پس آنچه نوشته ام و آنچه گفته ام و کرده ام و به آن شکل که بوده ام و آنچه پوشیده ام، همه 
می تواند منشاء تأثیر باشد. رسالت یک معلم و یک مدیر به شکلی است که تأثیر می گذارد و جامعه 
به وجود  ارتباط  این  افراد  از  برای بعضی  بیاید.  به وجود  ارتباط  اگر آن  البته  تأثیر می پذیرد،  او  از 
نمی آید و آن ها تأثیر نمی پذیرند، یا تأثیر منفی می پذیرند. همیشه با تعجب می بینم دوستانی که 
اکنون خودشان در کتابداری استاد شده اند، تدریس می کنند و به مقام های مدیریتی رسیده اند، پس 
از سال ها، هنوز مرا استاد خطاب می کنند! همین طور دوستانی می گویند که موقع تدریس، لحن 

کالم من، در ذهن آن ها زنده می شود« )ص 113- 114 کتاب(.
اکنون خوشحالم که اثری دیگر از مجموعه تاریخ شفاهی کتابداری و اطالع رسانی معاصر ایران 
را که به همت خانم پیمانه صالحی مصاحبه، تحقیق و تدوین شده است و به وسیله سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران انتشار یافته است را در دست دارم و به جامعه کتابداری و اطالع رسانی و 

دانشجویان حوزه علم اطالعات و دانش شناسی معرفی می کنم. 
باز هم بر این نکته تأکید دارم، اگر آن هایی که دوست دارند رهروان راه فرهنگ و دانش باشند 
و در مقابل جهل ایستادگی نمایند و عمری را در سایه سار درخت دانش سپری کنند و از هرچه که 
هست – از حباب و کباب و رباب- چهره درهم کشند، این آثار را که از زبان کسانی گردآوری شده 
است که خود از بوته آزمایش دوران حیات سربلند و سرزنده بیرون آمده اند،  مطالعه کنند؛ بی شک 
برایشان چراغ راهی فروزان در مسیر دنیای تاریک و پرآالم و درد امروز خواهد بود. پوری سلطانی، 
عباس حّری، کامران فانی، ثریا قزل ایاغ و صدالبته نوش آفرین انصاری، از جمله این چراغ های راه 

در کتابداری ایران هستند. 
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اين سه چیز است ای برادر كار عقل مكتسبراسـت گويم، علم ورزم، طاعت يزدان كنم

گوش چون داری بـه گفت بوقماش و بوقنب؟طاعت و احسان و علم و راستی را برگزين

         )حکیم ناصرخسرو(
تدوین کتاب ستاره فروزان و آرایه های آن به روال آثار قبلی است. کیفیت چاپ تصاویر، متن 
و جلد خوب و مناسب است و باید گفت باالخره شاهد بهبود نشر این آثار هستیم. بدیهی است در 
تدوین تاریخ شفاهی که به همت جمعی از عزیزان انجام می گیرد، زحمات بسیاری معمول داشته 
پاسخ های  به  وفادارماندن  این خدمت،  در  نکته کلیدی  بود.  آن ها  باید سپاسگزار همه  و  می شود 
مصاحبه شونده است که در درجه اول اهمیت قرار دارد. شک نیست که آنچه در کتاب ستاره فروزان 
بیان می شود، بر اساس زوایای دید و باورهای فردی است که در جایگاهی قرار دارد که گفته ها و 

خاطرات وی برای ماندگاری در تاریخ ارزشمند است. 


