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 نشست در طي دو روز 5شناسي  شناسي و نسخه شناسي، گروه كتاب در دومين همايش ملّي ايران
 مقاله كه براي ارائه مناسب تشخيص 19ها جمعاً  طي اين نشستصبح و بعدازظهر برگزار كرد كه 

بيني شده   مقاله پيش4براي برنامة هر نشست، تعداد . داده شده بود، توسط متخصصان عرضه گرديد
 مقاله كاهش يافت و 3بود كه اين امر در سه نشست رعايت گرديد، اما در نشست چهارم، اين عدد به 

براي ارائة هر .  مورد بالغ گرديد5شده به  رين نشست، تعداد مقاالت ارائهدر نشست پنجم، يعني آخ
 10دهندگان مقاالت،  ارائه. بيني شده بود  دقيقه نيز براي پرسش و پاسخ پيش10 دقيقه و 20مقاله، 

گر  مقاله به دي4 مقاله به زبان فارسي و 163 نفر خارجي بودند، اما از لحاظ زبان ارائه، 9نفر ايراني و 
 مقاله به 7شده،   مقالة ارائه20از ميان . ها، يعني يك مورد عربي و سه مورد انگليسي تعلّق داشت زبان

هاي   مقاله به معرّفي مجموعه3اي واحد و   مورد به معرّفي نسخه4شناسي اختصاص داشت كه  نسخه
، شرح احوال و ) مقاله4 (مانده، متعلّق به مباحثي چون سندشناسي  مقالة باقي13. خطّي پرداخته بودند

، ) مقاله1(، نقد متن ) مقاله1(، مأخذشناسي ) مقاله2(، تحليل محتواي نسخ و منابع ) مقاله3(آثار 
  .بود)  مقاله1(و چاپ سنگي )  مقاله1(شناسي  اي ايران رساني منطقه پيشنهاد ايجاد نظام اطّالع

ير بود، زيرا در حين مباحث هر نشست،  نفر متغ45 تا 30كنندگان در هر نشست، بين  تعداد شركت
طور تقريب،  كردند، اما به پيوستند و برخي نيز جلسه را ترك مي كنندگان مي افرادي به جمع شركت

اعضاي .  نفر برآورد كرد250توان بالغ بر  هاي اين گروه را مي كنندگان در مجموع نشست جمع شركت
شده در قياس با تعداد مقاالت نخستين همايش،  هرغم كاهش نسبي تعداد مقاالت ارائ گروه، علي

تر ارزيابي  شده، فعاالنه هاي دومين همايش را پوياتر و مشاركت حاضران را در مباحث مطرح نشست
شده و آگاهي بيشتر حاضران نسبت به مباحث  انگيزبودن مقاالت ارائه كردند و اين را ناشي از بحث

كنندگان خارجي و داخلي معرّفي  ايي توسط برخي ارائهه  نسخههاي اين گروه، اسناد و در نشست. بود
كنندگان  هاي عرضه نظرها و تشخيص ها، خود به اصالح نقطه گرديد كه دانش حاضران نسبت به آن



  

شد، زماني در  شدة خاصي مطرح مي گاه مباحثي كه از سوي حاضران پيرامون مقالة ارائه. انجاميد مي
شايد پويايي مباحث گروه سبب شده بود كه . داد ود اختصاص ميحد زمان ارائة آن مقاله را به خ

از نكات قابل تأمل در باب . كنندگان نيز نسبت به نخستين همايش افزايش يابد ميانگين تعداد شركت
  :توان به موارد زير اشاره داشت هاي اين گروه، مي شده در نشست مقاالت ارائه

  .شناسي به مجموعة مباحث شناسان در چارچوب نسخه يرانواردشدن مقولة شرح احوال و آثار ا) الف
 .شناسي عنوان بديل مخطوطات در حوزة نسخه واردشدن مقولة چاپ سنگي به) ب
هاي فرهنگ كهن در آثار مرتبط با اين گروه  وجوي رگه واردشدن مقولة كودك و نوجوان و جست) پ

  .سنّي
ها و  شناسي، از شيوة برگزاري نشست شناسي و نسخه توان گفت كه گروه كتاب در مجموع مي

كند كه از عهدة تكليفي كه به گروه محول  مقاالتي كه در آن عرضه شد، خشنود است و احساس مي
ها از سوي مسئوالن محترم همايش ميان  در اين همايش، شيوة تقسيم مسئوليت. شده، برآمده است

ده بود و خصوصاً دراختيارداشتن افراد مختلف در هر گروه، به كارها انضباط بيشتري بخشي
. بخشي تأثير داشته است هاي مورد نياز براي عرضة تصويريِ مدارك نيز بر اين نظم دستگاه

 :هاي آتي مورد توجه قرار گيرد ريزي پيشنهادهاي زير شايد بتواند در برنامه
ة همزمان براي جا كه زبان ارائه در اين همايش، آزاد اعالم شده است، نياز به ترجم  از آن-1

به طور مثال، يك مورد ارائه به زبان . رسد نظر مي هايي كه به اين امر نياز دارند، ضروري به گروه
 درصد مقاالت را به خود 20عربي و سه مورد به زبان انگليسي تنها در اين گروه صورت گرفت كه 

  .داد اختصاص مي
ت بيشتري صورت گيرد، انتقال سخنرانان از يك ها با دّق دهيِ آغازينِ مقاالت در گروه  هرگاه جاي-2

ها  ها رخ نخواهد داد و طبعاً از ايجاد اختالل در برنامة گروه گروه به گروه ديگر در جريان نشست
 .پرهيز خواهد شد

در پايان با توجه به نظمي كه دومين همايش از آن برخوردار بود، جا دارد از همة زحمات بزرگواراني 
آوردن شرايط رفاه و آرامش بيشتر  ها و فراهم قراري انضباط در كلية مراحل كار گروهكه در جهت بر

  .اند، سپاسگزاري شود كنندگان كوشيده شركت
  


