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  عبدالحسین حائریدرگذشت 
  نویس و انسان واال شناس، فهرست نسخه

  ١حمید بهلول
ــائری ــین ح ــتاد عبدالحس  اس

ــــــزدی ــــــناس،  ، کتابی ش
ـــــت ـــــق  فهرس نگار و محق

ــــته در  ــــهریور برجس اول ش
ســالگی در پــی  ۸۸در  ۱۳۹۴

او  درگذشـت. بیماری طوالنی
در شهر قـم بـه  ۱۳۰۶تیر ماه 

ــرزا  ــا می ــدرش آق ــا آمــد. پ دنی
ـــای  ـــائری از علم ـــد ح احم
 روزگار خـود بـود و پـدربزرگ

ــادر ــاج ا یم ــه ح ــت الل ش آی
قـم بـود. وی خوانـدن و نوشـتن را در مکتـب  ۀعلمیـ ۀشیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسـس حـوز
ت عظـام حـاج شـیخ سالگی نزد اساتیدی چون آیـا ١٩فراگرفت. سطوح عالی فقه و اصول را تا سن 

ش)، حاج شیخ محمد صدوقی، حاج سید محمدرضـا گلپایگـانی بـه پایـان ا یمرتضی حائری (دای
خوانسـاری، حـاج  یمحمدتقد بعد از آن نزد مراجع عالیقدری همچون آیات عظام حاج سی رساند.

حسـین طباطبـایی بروجـردی دروس  آقـا حاجسید صدرالدین صدر، حـاج سـید محمـد حجـت و 
و به استخدام کتابخانـۀ مجلـس درآمـد  به تهران مهاجرت کرد ١٣٣٠وی در سال  خارج را گذراند.

یسی ن شروع به فهرست زمانو از همان  خانـه را ریاسـت کتاب ١٣٥٤در سـال  کـرد. های آنجا کتابو
مجلس به وی واگذار شـد. در سـال  یدو ۀشمار ۀنیز ریاست کتابخان ١٣٦٣دار شد و در سال  عهده

سـال  ١٧همچنـین وی  های عمـومی کشـور درآمـد. هم به عضویت هیئت امنـای کتابخانـه ١٣٦٨

                                                    
 h_bohlul@yahoo.com، میراث علمیمدیر داخلی  .١
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او انسـانی،  دهخدا بود و بر چاپ چند جلد از آن نیز نظـارت داشـت. ۀنام لغتعضو هیئت مؤلفان 
دریـغ بـه پژوهشـگران  مسئول، مهربان، پرکار و صادق بود و همۀ توان علمی و فرهنگـی خـود را بی

کرد. عبدالحسین حائری مشوق جوانان پژوهشگر و مستعد بـود. غنـای روحـی و مناعـت  عرضه می
کوه ها زبـان بـه شـ هـا و قدرنشناسـی توجهی ها، بی گاه در قبال ناسپاسی طبعش موجب شد که هیچ

اش  های او در ارتباط با نشر متون علمـی کهـن در مصـاحبه ای برگرفته از گفته نگشاید. در ادامه تکه
  کنیم. ) نقل می۱۳۸۰(دی  کتاب ماه کلیاتبا علی اوجبی و احسان الله شکرالهی را از 

های  (فهرسـت نسـخهستم یاین جلد ب... ما راجع به کارهای خودمان خوب است حرف بزنیم. «
نظیـر  ای بی تا زمانی که من زنده هستم بایـد چـاپ بشـود. آنجـا مجموعـهکتابخانۀ مجلس) خطی 

فرغانی مربوط به قرن سوم، رسالۀ ناتمـامی کـه  الکاملدر این مجموعه کتاب  .هست که باید ببینید
ی احمد بن محمد بن سـراز ابوالفتوح ای از]  [رسالهبعد [و] ای از خازنی  اول و آخرش افتاده، رساله

ورد. وی در هیئـت یـا نجـوم خ همدانی (ابن صالح) که از علمای بزرگ قرن پنجم بود، به چشم می
در  .هایی که از این اثر در دسـت اسـت مقالـۀ اول آن اسـت که نسخه تسطیحای دارد با عنوان  رساله

ر صـعب و مهمـی اتن آن چه کداند شناخ ای هست که خدا می تادهکتاب اول و آخر اف ،این مجموعه
شـود. ایـن  ای از آن پیـدا نمی بود. این مقالۀ دوم همان کتاب است که در هیچ جـای جهـان نسـخه

هـای فرغـانی در ایـران نیسـت.  مجموعه بسیار مهم و به خط بسیار کهن است. هیچ کـدام از کتاب
  سزگین گفته است که در اروپا یک نسخۀ دیگر از آن را پیدا کرده است. 

نویس [نسخ خطی] است که خیلی وظیفـۀ  پژوهش در تاریخ علم] بر عهدۀ فهرستمرحلۀ اول [
شـود و در  نویس بداند کـه ایـن کتـاب خیلـی زود چـاپ می سنگین و مهمی است. اما اگر فهرست

  گیرد شاید بار این مسئولیت قدری کمتر شود. اما از آنجـا کـه مـی اختیار همه قرار می
ً
دانیم معمـوال

نسخه تا انتشار آن و رواجش بین مردم که بفهمند چـه اطالعـاتی در آن هسـت  فاصلۀ بین شناسایی
کنـد. رابـط بـین کتـاب خطـی و مـردم فقـط  نویسی اهمیـت پیـدا می کشد، فهرست خیلی طول می

نویس باید حرمت بدارد و واسطۀ امینـی باشـد بـین  نویس است. این وظیفۀ مهم را فهرست فهرست
  های خطی.  مردم و کتاب

دیـدم کـه  نویسند. مـن می های هم موضوع با آن می ای تألیف قدیم مدارکشان را با کتابه کتاب
شناسـد  ، نه مؤلفانش را کسـی میهایی که هیچ جا نیست این مرجع خوبی است برای استخراج اسم

گفت این کار خیلی مهم اسـت و همیشـه مـن منتظـرم  و نه در خارج وجودی دارد. آقای سزگین می
چـون دقـت و  ،دهـد برسد و من آن را ببینم. این کاری اسـت کـه کسـی انجـام نمیهای تو  فهرست

  حوصلۀ زیادی نیاز دارد. 
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[در مورد فایدۀ نشر متون کهن علمی] اول این که در علم ترقـی حاصـل شـده، نظریـات علمـی 
کردنـد و سـالحی  عوض شده است؛ به خصوص در نجوم که در آن وقت با چشم غیر مسلح کار می

 آنبرای د
ً
زدنـد. در ایـن شـکی نیسـت. امـا  ها با خیال حـرف می یدن موجودات آسمانی نبود. طبعا

ها و متون فارسـی ایـن اسـت کـه  ترین حرفش در کتاب های دیگر اینجا هست. ابتدایی خیلی حرف
 یک سند قـدیمی ماسـت، و دلیـل دسـتور زبـان ماسـت، و از اصـطالحات فارسـی در مقابـل 

ً
اوال

 طب فارسی، نجوم فارسی، فقه فارسی و  ها می ایر زبانهای عربی و س زبان
ً
توانیم استفاده کنیم؛ مثال

ها دارد. اما این معنایش این نیست که ما بگوییم آن علمی که آنجـا هسـت امـروز  ... خیلی استفاده
شود که ما اعتماد به نفسـمان را  قابل استفاده است. یک نکته هست و آن این که این کتاب باعث می

زبیابیم. این چیزی است که من یک بار هم در مقدمۀ فهرست سنا نوشـتم. مـا خودمـان را در بـین با
دانیم. این که بدانیم پیشرفت تمدن ما تا کجاها بوده، خیلی مهـم اسـت.  ملل دنیا خیلی ضعیف می

به عالوه در برخی مسائل به خصوص مسائل طبی و داروشناسی، عالوه بر مباحث علوم انسـانی کـه 
یلی مهم است، خیلی نکات هست که همین االن قابل زنده شدن و اسـتفاده اسـت. در طـی ایـن خ

چند سال که هند استقالل پیدا کرده است، چند دانشگاه طب سنتی به وجـود آمـده و ایـن علـوم در 
شد. پس این طور نیسـت کـه  ها که مرده تلقی می آنجا زنده شده است: آن هم از طریق همین کتاب

  م مرده باشد. این علو
هـا فقـط چیزهـای مـرده نیسـت.  بله، درست است که علم ترقی کرده است؛ امـا در ایـن کتاب

[محمـد پـروین] چیزهایی هست که باید مطالعه شود؛ چون مفید و ارزنده اسـت. همیشـه مرحـوم 
کـرد.  کرد که متون قدیمی فارسی را پیدا کند و به مـا هـم همـین سـفارش را می گنابادی کوشش می

چون این متون برای ما خیلی مهم است. به جای اصطالحات رایـج عربـی یـا فرنگـی اصـطالحات 
  ».ا به دست بیاوریم و انتخاب کنیمه توانیم از آن بسیار زیبای فارسی را می




