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16. تحقیق و تنظیم: بدایة الحکمة
17. تحقیق و تنظیم: نهایة الحکمة

18. تحقیق و تنظیم: اصول الفقه )مظفر( 
19. اصول فقه امام خمینی )2 ج، غیر چاپی( 

20.  تحقیق و تنظیم: مکاسب )3 ج، غیر چاپی( 

ســرانجام آن مرحــوم در51 ســالگی، در صبح عید 
قربان 1436ق و در لباس احرام، در ســرزمین منا 
که زبانش به  ـ در بهتریــن زمــان و مکان ـ درحالــی 
ذکر خدا مترنم بود به همراه آیت اهلل مؤیدی قمی 
غ روحش به  کروبیــان، مــر لبیک گویــان بــه نــدای 
کنگــره عرش خدا  کــرد و در  شاخســار جنــان پرواز 

گرفت. جای 

کثرکتب درســی حوزه را تدریس و تلخیص نموده  ا
و از عمــر خویــش نهایت اســتفاده را برد و در میان 
طــاب جــوان مقبولیــت و محبوبیــت و معروفیت 
داشــت و تلخیص هــای وی بــرای مــرور مطالب  و 
حفــظ آنهــا مفید بــود، اما خــودش میگفت: هیچ 
چیــز جای درس و بحث و تکرار و مطالعه مباحثه 

را نمی گیرد.

تألیفات وی عبارتند از: 

1. تلخیص رسائل
2. تلخیص مکاسب

3. تلخیص جواهر الباغة
ح الموجز فی اصول الفقه )نوشته: آیت اهلل  4. شــر

سبحانی( 
کلیات فی علم الرجال )نوشته: آیت اهلل  5. ترجمه 

سبحانی( 
لهیات )نوشــته :  6. تلخیــص المحاضــرات فــی اال

آیت اهلل سبحانی( 
7. درچشمه سار نهج الباغة

کفایة االصول 8. تدوین نموداری 
9. نگارش نوین رساله امام خمینی

10. نگارش نوین رساله آیت اهلل فاضل لنکرانی
کفایــة االصــول )با حاشــیه  11.  تحقیــق و تنظیــم: 

ایروانی( 
ح لمعــه )بــا حاشــیه  12.  تحقیــق و تنظیــم: شــر

کانتر( 
ح لمعــه )بــا حاشــیه  13.  تحقیــق وتنظیــم: شــر

سلطان العلماء( 
14. تحقیــق و تنظیــم: مکاســب )با حاشــیه میرزا 

فتاح شهیدی( 
)باحاشــیه  مکاســب  تنظیــم:  و  تحقیــق   .15

سیدمحمدکاظم یزدی( 

حجت  االسالم قلی پور 
گیالنی

حضــرت مســتطاب حجت االســام و المســلمین 
گیانــی یکــی از  آقــای حــاج شــیخ مســلم قلی پــور 

استادان حوزه علمیه قم بود.

در  1343ش  شــهریور  ســوم  در  مرحــوم  آن 
اخــذ  از  پــس  و  آمــد  بــه دنیــا  شهرســتان رودســر 
دیپلــم تجربــی درســال 1360ش تحصیــل علــوم 
کرد. وی ادبیات را نزد عامه مدرس  دینــی را آغاز 
ح لمعه رانزد آیت اهلل شــیخ علی پناه  افغانی و شــر
کاشانی  اشــتهاردی و قوانین را نزد آیت اهلل راستی 
مصطفــی  شــیخ  حــاج  آیــت اهلل  نــزد  را  رســائل  و 
کفایــه را هــم نــزد آیــت اهلل  اعتمــادی و مکاســب و 
ج  گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــار ســتوده فــرا 
فقــه و اصــول آیات عظــام فاضل لنکرانــی و وحید 
خراســانی حاضــر شــد و بهره هــای فــراوان بــرد. او 
عــاوه برتحصیــل بــه تدریس مکــّرر ســطوح عالیه 
ج فقه و فلسفه  )کفایه و مکاســب و حلقات( و خار
کام )بدایــه و نهایــة الحکمــة( و تألیــف و تبلیــغ  و 
آیــت اهلل  بعثــه حــج  دیــن پرداخــت وســال ها در 
العظمی سیدمحمدســعید حکیم حضور داشــت 
)و مــن هــم در حــج ســال 1435 ق با او همســفر و 
هم اتــاق و شــاهد اذکار و اوراد و ادعیــه او بــودم(. 
وی در حوزه علمیه  استادی مشهور و موفق بود و 

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری
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آیت الله خزعلی
شــیخ  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 
علمــای  و  اســتادان  از  یکــی  خزعلــی   ابوالقاســم 

مشهور حوزه علمیه قم بود.

معظــم لــه در اول فروردین 1304ش )1344ق( در 
بروجــرد و درخانــواده ای متدیــن و مذهبــی زاده 
شــد. پــدرش حــاج غامرضــا و عمویــش مرحــوم 
آیت اهلل حاج شــیخ محمدتقی بروجردی صاحب 
نهایــة االفــکار بود. پدرش از ســر شــوق و ارادت به 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در سال 1314ش 
کن شد  کرد و در آنجا سا به مشهد مقدس عزیمت 
و ابوالقاســم هم در همان شــهر به مدرســه رفت و 
دوره دبســتان و دبیرســتان را ســپری ســاخت. با 
کشــور  ســقوط رضاخان در شــهریور1320، فضای 
بــرای تبلیغ و ترویــج دین آماده شــد و حوزه های 
علمیــه و مــدارس دینــی بــاز شــد و او بــه مدرســه 
نــواب رفت و ادبیات را نزد اســتادانی مانند شــیخ 
کبــر صدرزاده، شــیخ محمدکاظم دامغانی و  علی ا
ح لمعــه را هم نزد  محقــق قوچانــی و قوانین و شــر
آیــت اهلل حاج ســیداحمد مدرس یزدی و ســطوح 
عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: حــاج شــیخ مجتبی 
گرفــت.  قزوینــی و حــاج شــیخ هاشــم قزوینــی فــرا 
هــم دوره و هم حجره های او در ایــن زمان آقایان: 
حاج شیخ ابوالقاسم صراف زاده، ابوالقاسم یگانه 
و ابوالقاســم جالی بودند )چهارابوالقاسم در یک 
گــرد آمده بودنــد(. وی در مدرســه نواب از  حجــره 
مازمیــن مرحــوم آیت اهلل میــرزا مهــدی اصفهانی 
بــود و از انفــاس قدســی آن مــرد بــزرگ بهــره برد و 
بــا آیــت اهلل العظمــی ســیدعلی سیســتانی هــم در 
کمــال رفاقــت داشــت. ســپس دراواخــر  درس هــا 
ســال 1327ش هر دو بــه حوزه علمیه قم آمدند و 
در درس های آیات عظام: آقای بروجردی )صاة( 

ح حال یکصد نفر  گل های پریشــان در باد )شر  .5
از علمای قفقاز( 

ح حــال علمــای  گوهر هــای شــب چــراغ )شــر  .6
اردبیل( 

ح حال شیخ عبد الرحیم  7. شــمع شبستان )شــر
جعفری اردبیلی( 

ح حال مرحوم شــیخ  8. رازدار خلوت نشــین )شــر
مرتضی طالقانی( 

ح حــال آیت اهلل ســیدیونس  9. ســرو چمــان )شــر
اردبیلی( 

10. ترجمه خطبه فدکیه حضرت زهرا)س( 

کتاب های غیرچاپی ب( 
1. فرزانگان قفقاز

2. سیادت صفویه
3. دو قرن مبارزه علمای قفقاز

4. منصب شیخ االسامی
5. دیوان شعر

6. مفاخر دینی جهان تشیع

آن مرحــوم در 49 ســالگی و در بازگشــت از ســفر 
تبلیغــی محرم، در روز پنجشــنبه 7 آبان 1394ش 
)15 محرم الحرام 1437 ق( بر اثر ســانحه تصادف 
عبــداهلل  ابــی  موالیــش  مهمــان  و  باخــت  جــان 
کش روز شنبه 9 آبان  گردید و پیکر پا الحسین)ع( 
تشــییع و پس از نماز حضرت آیت اهلل ســبحانی بر 
گلــزار شــهدای علــی بن جعفــر)ع( در قم به  آن در 

ک سپرده شد. خا

حجت  االسالم موالیی
حضــرت مســتطاب حجت االســام و المســلمین 
آقــای حــاج شــیخ عــادل موالیــی یکــی از فضای 

حوزه علمیه قم بود.

فقیــد ســعید در 10 بهمــن 1345ش در اردبیــل به 
دنیــا آمــد و پــس از اخذ دیپلــم در ســال 1361ش 
کبر  بــه تحصیــل علوم دینی در مدرســه میرزا علی ا
شــیخ  حــاج  آقایــان:  نــزد  را  ادبیــات  و  آورد  روی 
غفــور عاملــی، حــاج شــیخ خلیــل مــروج و حــاج 
گرفــت و در ســال  ســیدابراهیم ســیدحاتمی فــرا 
را  فلســفه  و  رفــت  مقــدس  مشــهد  بــه  1365ش 
نــزد مرحوم آیــت اهلل حاج ســیدعّزالدین زنجانی و 
عرفان را نزد آیت اهلل سیدمحمدحســین حســینی 
تهرانــی آموخــت و در ســال 1370ش بــه قــم آمــد 
مــدرس  آیــات:  نــزد حضــرات  را  عالیــه  و ســطوح 
ح لمعــه(، پایانی اردبیلی )مکاســب(،  افغانی )شــر
گرفــت و پــس از  کفایــه( فــرا  اعتمــادی )رســائل و 
ج فقــه و اصــول و فلســفه آیات  آن بــه دروس خــار
عظام: فاضل لنکرانی، شــبیری زنجانی، سبحانی 
و جوادی آملی حاضر شد و بهره های فراوان برد و 
ح توحید  همزمان به تدریس )ســطوح عالیه و شر
ح تجرید و مثنــوی( و تبلیغ دین در  صــدوق و شــر
کشــور )جمهوری  ج  داخــل )اردبیل و تبریز( و خار
گزید  کو اقامت  آذربایجــان( پرداخت و ســالها در با
و بــه خدمــات فــراوان دینــی )تألیــف و ترجمــه و 
سخنرانی و اقامه جماعت( موفق شد. آن مرحوم 
بســیار خوش حافظه و حافظ قرآن و اشــعار عربی 
و فارســی بســیار بــود و ماه هــا در جبهه های دفاع 
افتخــار  بــه  و  پرداخــت  تبلیــغ دیــن  بــه  مقــدس 

جانبازی هم نائل آمد.

آثارش عبارتند از: 

کتاب های چاپی الف( 
1. ترجمه قرآن )آذری( 

2. ترجمه نهج الباغه )آذری( 
3. ترجمه منتخب میزان الحکمة )آذری( 

ح حال 50 نفر از علمای  4. آشــنایان ره عشق )شر
تبریز( 
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را بــه خانــدان محترم و همــه بازمانــدگان و نیز به 
عــرض  تســلیت  ایشــان  ارادتمنــدان  و  دوســتان 
می کنــم. عمــر بابرکــت ایــن روحانــی بــا فضیلــت 
سرشــار از نقطه های درخشان است. سالیان دراز 
بهره گیــری از درس امــام خمینــی و دیگــر فقهــای 
بــزرگ در قــم و مشــهد، همراهی بــا امام بزرگــوار از 
آغازیــن روزهای نهضت انقابی و دفاع شــجاعانه 
از آن بزرگمــرد در دوران دشــوار اختنــاق طاغوتــی 
بــا بیانی رســا و صریــح، حضور در مســئولیت های 
پیــروزی و عضویــت در شــورای  از  پــس  ســنگین 
نگهبان و مجلس خبرگان، صبر جمیل بر شهادت 
فرزندش در قم و در هنگامه حرکات انقابی ملت 
ایــران و آن گاه حفــظ قرآن و انس بــا آن و با دریای 
در  بلندمــدت  فعالیــت  نیــز  و  حدیــث  بی پایــان 
تبلیــغ و بیــان معــارف اســامی و آن گاه ثبات قدم 
در خــط اصیل و صراط مســتقیم انقــاب در همه 
حــال و تا پایــان زندگــی، اینها ســرفصل های مهم 
که در دیوان  زندگــی این عالم متقی و پرکار اســت 
الهــی مضبوط و مأجور اســت ان شــاءاهلل. رحمت 

و مغفرت الهی برای ان بزرگوار مسألت می کنم«.

سیدعلی  خامنه ای  
25 شهریور 1394  

آیت الله سیبویه
شــیخ  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 
محمدحسین سیبویه یکی از علمای نامی مشهد 

مقدس بود.

)1306ش(  قمــری   1346 ســال  در  ســعید  فقیــد 
کربــا و در بیــت علــم و فضیلــت زاده شــد. پدر  در 
بزرگوارش آیت اهلل حاج شــیخ محمدعلی ســیبویه 
کربا و امام جماعت  )م 1391ق(ـ  از علمــای بــزرگ 
گردان  حــرم حضرت ابالفضــل العباس)ع( و از شــا
آیــات: میرزا هادی خراســانی و شــیخ عبدالهادی 

رفت و در شــهرهای اهواز و آبــادان با خطابه های 
انقابــی اش، نبــض حرکــت مــردم و انقــاب را بــر 
گرفــت. وی پــس از پیــروزی انقــاب مــورد  عهــده 
اعتمــاد  و مشــورت حضــرت امــام قــرار داشــت و 
کــه برخی از  گرفت  ســمت های متعــدد را برعهــده 
آنهــا عبارتند از: نمایندگی مجلــس خبرگان قانون 
اساســی )از اســتان ســمنان(، نمایندگــی مجلس 
خبــرگان رهبری )اســتان خراســان( و عضویت  در 

شورای نگهبان.

او حافظ کل قرآن و نهج الباغه بود و از سر عشق و 
ارادت و حمایت از ســاحت مقدس امیرالمؤمنین 
)ع(، بنیــاد بین المللــی غدیــر را تأســیس نمــود و 
دبیــرکل آن بــود. از آثــارش تفســیر ســوره  حمــد و 

خاطرات به چاپ رسیده است.

در  ســالگی  نــود  در  فرزانــه  عالــم  آن  ســرانجام 
 2( 1394ش  شــهریور   25 چهارشــنبه  روز  صبــح 
گفت و  ذی الحجــة الحرام1436ق( بــدرود حیات 
کش پس از تشــییع باشــکوه و نماز آیت اهلل  پیکر پا
جنتی بر آن به مشــهد مقدس انتقال داده شــد و 
پس از تشــییع مجدد در حــرم مطهر حضرت علی 
ک ســپرده شــد. مقام  بن موســی الرضا )ع( به خا

معظم رهبری در پیام تسلیت فرمود: 

باسمه تعالی

گذشــت عالم عامل و پرهیزگارمرحوم آیت اهلل  »در 
حاج شــیخ ابوالقاســم خزعلی )رحمــت اهلل علیه( 

کردند و همراه با  و آقای حجت )مکاســب( شرکت 
حضرات: شــهید ســیدمحمدرضا سعیدی و حاج 
شــیخ محمــد نصراللهــی فضای مشــهدی درس 
آیــت اهلل بروجردی بودنــد و در 1330 هم به درس 
اصــول امــام خمینــی حاضــر شــدند. آن مرحــوم 
دروس  و  امــام  اصــول  و  فقــه  دروس  در  ســال ها 
ح منظومــه واســفار( عامــه  تفســیر و فلســفه )شــر
ح  طباطبایی و حاج شیخ جواد خندق آبادی )شر
کــرد و عــاوه بــر آن بــه تدریــس  اشــارات( شــرکت 
گروه  گماشــت و  ســطوح عالیه و تفســیر هم همت 
گردان او  بســیاری از فضای حوزه علمیه قم ازشــا
بودنــد. وی درزمــان آیــت اهلل العظمــی بروجردی 
که در  ازجملــه فضــای مورد توجــه معظم له بــود 
گرفتاری اش در رفســنجان درســال 1338  قضیــه 
مرحوم آقا شخصًا دخالت نمود و نماینده خویش 
کیـ  را به آن شهر فرستاد و او را  ـ حاج آقا مجتبی ارا
گرفتاری و حبس رهانید. )حاج محمدحســین  از 
گفته بود: آقا به خاطر شما یک شب  احسن به او 
نخوابیــد(. وی دارای روحیــه ای مبــارز و انقابــی 
کجی ها و منکرات ســخت ایستادگی  بود و در برابر 
می کرد و فریاد میزد و منبر می رفت و ســری پرشور 
و نتــرس داشــت. او در مبــارزه بــا رژیم شــاه همراه 
و پیــرو امــام خمینــی بــود و در اطاعــت از معظــم 
له ســر از پای نمی شــناخت و در ایــن راه فرزندش 
حســین خزعلی هم در مبارزه به طاغوت به خیل 
شــهیدان انقاب اســامی پیوســت. امضای او در 
ذیــل تمــام اعامیه هــای مدرســین بــر علیــه رژیم 
شــاه دیــده می شــد و چندیــن بار هم بــه حبس و 
گناوه و دامغان و زابل( رفت. او ســالها  تبعیــد )بــه 
در تهــران و دیگــر شــهرهای ایــران منبر رفــت و به 
ح  کشــور مطر عنــوان یکی از خطبای نامی و مبارز 
پــی زندانــی شــدنش در ســال1354 در  بــود. در 
که یــک ارمنی  زنــدان »قــزل قلعه«، هم ســلولش 
بود، بر اثر حســن رفتار و اخاق او مســلمان شــد، 
تا آنکه بر اثر وســاطت آیت اهلل العظمی خوانساری 
که بســیاری از  از زندان آزاد شــد. از دی ماه 1356 
مدرســین قم و از جمله آقای خزعلی( را به تبعید 
محکوم نمودند، به زندگی مخفیانه روی آورد و در 
اردیبهشت 1357 هم فرزندش به شهادت رسید 
کوران حوادث انقاب اســامی به خوزســتان  و در 
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آیت الله مؤیدی قمی
حضرت مســتطاب آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا 
مؤیــدی قمی یکی از اســاتید معروف حوزه علمیه 
قم بود. آن مرحوم در سال 1320ش )1360ق( در 

حوزه علمیه قم زاده شد.

جــّد مــادری اش مرحوم حجت االســام حــاج ما 
محمود واعظ قمی )م1356ق(ـ  نماینده مردم قم 
در اولین مجلس شــورای ملی دوران مشــروطیت 
ـ و دایــی مــادرش آیــت اهلل حــاج میــرزا ابوالفضــل 
زاهــدی قمــی )م1399ق( بود. وی در 18 ســالگی 
آورد  روی  دینــی  علــوم  تحصیــل  بــه  )1338ش( 
و ادبیــات را نــزد آیــت اهلل ســیدمحمدعلی علــوی 
گرگانــی و ســطوح را نزد حضرات آیــات: اعتمادی، 
ستوده، مشکینی و ســلطانی طباطبایی آموخت 
گلپایگانی،  ج آیات عظام:  و پس آن به دروس خار
کــی و حــاج آقــا مرتضــی حائــری حاضــر شــد و  ارا
بهره های فراوان برد. او از روزهای نخست انقاب 
اســامی، در خدمــت بــه مــرام و آمــال و اهــداف 
امــام خمینــی بود و پــس از تبعید حضــرت امام از 
ایران، مجلس دعای توســل مســجد باالســر را در 
شــب های چهارشــنبه ـ بــه همراه دوســتانش ـ راه 
کــه مجمعی بــرای تجمــع روحانیون  کرد  انــدازی 
و انقابیــون بــود. او بارهــا دســتگیر و بــه زندان ها 
و شــهرهای مختلــف )دامغــان و بیجــار و جاغــرق 
گردیــد و پــس از پیــروزی انقــاب  مشــهد( تبعیــد 
کاخ هــای ســلطنتی و امــام  هــم نماینــده امــام در 
جماعت مســجد حســنی )خیابان پیروزی شــرق 
تهران( بود و مدتی هم در دانشــگاه امام حســین 
راه  در  او  پرداخــت.  تدریــس  بــه  الســام(  )علیــه 
خدمت به دین و مذهب سر از پای نمی شناخت 
و هر جا احســاس ضرورت و نیاز می نمود بدان جا  
زاهــدان  در  ســال ها  رو  همیــن  از  می شــتافت. 

گزید و مدرســه امام حسین )علیه السام(  اقامت 
ج  را تأسیس نمود و سالیان فراوان به تدریس خار
فقه و تفسیر و تبلیغ دین و اقامه مجالس و شعائر 
حســینی)ع( پرداخــت و مقتل خوانــی وی در روز 
عاشــورا )در حســینیه نجفی ها( بسیار معروف بود 
و در نجــف اشــرف هــم از خطبــای معــروف بــود و 

مجالس نجف را اداره می کرد.

روز  در  ســالگی   88 در  مرحــوم  آن  ســرانجام 
ســه شــنبه 12 آبــان 1394ش )20 محــرم الحــرام 
کــش روز  گفــت و پیکــر پا 1437ق( بــدرود حیــات 
پنجشــنبه تشییع و پس از نماز آیت اهلل سیدجعفر 
ســیدان بر آن در حــرم جناب خواجــه ربیع)رض( 
گرفــت و در غــم فقدانــش آیــت اهلل العظمــی  آرام 

سیستانی فرمود: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اناهلل و اناالیه راجعون

»جناب مســتطاب حجة االسام آقای حاج شیخ 
صادق سیبویه )دامت تأییداته(

السام علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.

مرحــوم  معظــم  والــد  ارتحــال  خبــر  بعــد:  و 
شــیخ  حــاج  آقــای  المســلمین  و  حجت االســام 
محمدحســین ســیبویه )طاب ثراه( موجب تألم و 
گردید. بدین وســیله فقــدان آن بزرگــوار را به  تأثــر 
جنابعالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده 
و از درگاه حضــرات احدیــت جّلــت عظمتــه بــرای 
آن فقیــد ســعید علــّو درجــات و برای شــما و دیگر 
متعّلقیــن صبر جمیل و اجر جزیل مســئلت دارم. 

و ال حول و ال قّوة اال باهلل العلّی العظیم«.

علی الحسینی السیستانی
21 محرم الحرام 1437ه

و  ـ  قزوینــی  ســیدمحمدابراهیم  و  مازندرانــی 
جــدش آیــت اهلل مــا عبــاس ســیبویه )م1329ق( 
زین العابدیــن  آیــات عظــام: شــیخ  گردان  شــا از  ـ 
مازندرانــی، فاضــل اردکانی و سیدمحمدحســین 

شهرستانی ـ بوده است.

آن مرحــوم در نوجوانــی بــه تحصیــل علــوم دینی 
روی آورد و ادبیات و ســطوح عالیه را نزد حضرات 
محمدعلــی  شــیخ  رشــتی،  جعفــر  شــیخ  آیــات: 
ســنقری، شــیخ محمد خطیب، ســیدمحمدرضا 
آیــات  و  اعلمــی  محمدحســین  شــیخ  طبســی، 
بیارجمنــدی شــاهرودی،  عظــام: شــیخ یوســف 
شــیخ محمدرضا جرقویه اصفهانــی، میرزا مهدی 
گرفت و  شــیرازی و ســیدمحمدهادی میانی فــرا 
کــرد و بقیه  پــس از آن بــه نجــف اشــرف مهاجــرت 
ســطوح عالیــه را نزد حضرات آیات: شــیخ مجتبی 
لنکرانی، سیداحمد اشــکوری و سیدباقر محاتی 
و فلســفه را هم نزد مرحوم شیخ صدرا بادکوبه ای 
ج آیات  تکمیــل نمــود و پــس از آن به دروس خــار
عظــام: خویی، امــام خمینی، میرزا باقــر زنجانی، 
میرزا حســن بجنوردی و میرزا حسن یزدی حاضر 
شــد و بهره های فراوان برد و تقریرات دروس آنان 
را هــم نگاشــت و افــزون بــر آن به تدریس ســطوح 
فقه و اصول و تفســیر )در مســجد شــیخ طوســی( 
1400ق  ســال  در  پرداخــت.  منبــر  و  خطابــه  و 
)1358ش( توسط رژیم بعث عراق از نجف اشرف 
اخــراج شــد و بــه ایــران آمــد و در مشــهد مقــدس 



سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1181394 155

اخباردرگذشتاگن

ب(کتابهای غیرچاپی 
1. تفسیر حبل المتین )تفسیر ترتیبی قرآن( 

2. ترجمه قرآن )تا جزء 27 قرآن( 
ح برخی از خطبه های نهج الباغه 3. شر

ح برخی ازدعاهای صحیفه  4. مــکارم اخاق )شــر
سجادیه( 

ج فقه )صوم، خمس، نکاح و صاة  5. دروس خار
مسافر( 

6. تطبیق بین بحاراالنوار )چاپ قدیم و جدید( 

رهســپار  ســالگی   74 در  مرحــوم  آن  ســرانجام 
گردید و این  چهلمین ســفر حج )و عمره( خویش 
آخرین سفر حج او بود. وی در صبح روز عید قربان 
کــه در لبــاس احــرام و تلبیه به دســتور  و در حالــی 
کروبیان و قدوســیان را به  خــدا بود، ندای دعوت 
گوش جان شــنید و مظلومانــه در واقعه دلخراش 
کرد. او در  و فجیع منا جان به جان آفرین تســلیم 
بهترین زمان و در برترین مکان )سرزمین وحی( و 
در بهترین حاالت یعنی در لباس احرام به ســوی 

بهشت پرکشید. 

وی در صبح روز پنجشــنبه دوم مهرماه 1394ش 
گفت  )10 ذی حجة الحــرام 1436ق( بدرود حیات 
کش صبح روز چهارشــنبه 22 مهر 1394  و پیکــر پا
)30 ذی حجة( در قم تشییع و پس از نماز آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی بــر آن در بقعه 35 صحن 
ک سپرده شد. حرم حضرت معصومه )س( به خا

بــه تدریــس و تبلیــغ دیــن در حــوزه و دانشــگاه و 
تأســیس مدرســه علمیــه امــام خمینــی و وعــظ و 
خطابــه در میان اقشــار مختلف مــردم پرداخت و 
پــس از چنــد ســال به قم بازگشــت و بــه تدریس و 
تألیــف اشــتغال ورزید. او ســالیان فراوان ســطوح 
ج فقه و تفســیر قرآن و نهــج الباغه را  عالیــه و خار
گردان فراوان پرورش داد. وی  تدریس نمود و شــا
رئیس مجمع عالی تفســیر قرآن بود وســعی بسیار 
در ترویــج و توســعه درس تفســیر در حــوزه علمیه 
قم داشــت. بســیارخوش اخاق، خوش برخورد، 
بشاش، متواضع و منظم بود و از او در هفدهمین 
اجاس استادان حوزه علمیه قم در خرداد 1394 

تجلیل و تقدیر شد.

آثارش عبارتند از: 

الف(کتاب های چاپی 
1. استفتائات )2ج( 

2. رسائل ثاث
کوی دوست )احکام و عرفان روزه  3. ســی قدم تا 

و ماه رمضان( 
کلمــات قصار نهج  ح  کام )شــر 4. قبســاتی از امیر 

الباغه( 
عهدنامــه  ح  )شــر اســامی  حکومــت  منشــور   .5

امیرالمومنین به مالک اشتر( 
6. تفســیر حبــل المتیــن )تفســیر ســور حوامیــم و 

مسّبحات( 
7. مجموعه مقاالت ومصاحبه ها.
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زمردیــان و نصــراهلل امامی؛ اهواز دانشــگاه شــهید 
چمران، 1378.

تألیــف  داخــل؛  قصــران  گویش شناســی:  اطلــس 
گیتــی دیهیــم؛ تهران: ســروش )دفتر پژوهشــهای 

فرهنگی(، 1388.

بــه  قصــران  منطقــه  خرده گویش هــای  بررســی 
گیتــی دیهیم؛  انضمــام واژه نامــه قصرانــی؛ تألیف 

تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1384.

و  تقویــت  قرائــت،  پنــج داســتان: تمریــن عملــی 
گیتی  شــناخت واژه هــا؛ تألیف آن مــاری موثقــی، 

کتاب برای همه، 1365. دیهیم؛ تهران: 

تصویر دیگری: تفاوت از اســطوره تا پیش داوری؛ 
گیتی دیهیم؛ تهران:  کاترینا استنو؛ ترجمه  تألیف 
المللــی  بیــن  مرکــز  فرهنگــی،  پژوهشــهای  دفتــر 

گفتگوی تمدنها، 1383.

گیتــی دیهیــم؛ تهــران: نیمــا  حرفــه ی نــو؛ تألیــف 
عربشاهی، 1384.

تــا  نخســتین  درمان هــای  از  پزشــکی:  داســتان 
شگفتی های پزشــکی نو؛ مولف ان رونی؛ مترجم 
گیتی دیهیم؛ ویراســتار علمی و نگارش رضا آقاپور 

گستر، 1393. مقدم؛ تهران: آوای دانش 

گیتــی  تألیــف  عمومــی؛  آواشناســی  بــر  درآمــدی 
دیهیم؛ تهران: دانشگاه ملی ایران، 1358.

گیتی دیهیم؛ تهران:  زبانشناســی فرانســه؛ تألیف 
مرکز نشر دانشگاهی، 1378.

کاربــردی و علم آموزش زبــان؛ تألیف  زبانشناســی 
گیتــی دیهیــم؛ ویراســته رضــا  دنــی ژبــرار؛ ترجمــه 
زمردیــان، عبدالرحمــن رزنــدی؛ تهران: مرکز نشــر 

دانشگاهی، 1365.

هــم عاقــه بــه این مســئله دیــده می شــود. حتی 
که محصول ســال های  کتابــی در ایــن زمینه دارد 
اسارتش در بازداشتگاه های آلمانی هاست؛ یعنی 
در ســال )1941(، در زندان پرسش نامه ای تهیه و 
کرده و تفاوت های  بین اســیران فرانســوی پخش 

فونتیک را درآورده بود.

دیهیــم در همیــن مصاحبــه در خصــوص چرایــی 
کــه یکــی  کتــاب فرهنــگ آوایــی فارســی  تدویــن 
گفتــه:  اســت  وی  تألیف شــده  آثــار  مهم تریــن  از 
کودکی و مدرســه  کــه در  کلماتی  می دیــدم تلفــظ 
که مردم یا رادیو  شــنیده بودم، با تلفظ جدیــدی 
کار می برند تفاوت دارد. خواســتم  و تلویزیــون به 
کدام اســت؟  کلمه ها  که تلفظ امروزی این  ببینم 
کار ســابقه هــم داشــت؛ یعنــی بیســت و پنج  ایــن 
که من با مارتینه آشــنا بشوم، او  ســال قبل از این 
کتابــی به نــام فرهنگ تلفظ حقیقی زبان فرانســه 
کتــاب را مدل قرار دادم  کرده بود. من آن  منتشــر 
که  کردم. برایــم جالب بود  کتــاب را تدوین  و ایــن 

بدانم مهَربان درست است یا مهْربان؟

زبان شــناس،  ایــن  بــا  آشــنایی  بــرای  ادامــه  در 
بیشــتر  آشــنایی  بــرای  وی  مقــاالت  و  کتاب هــا 

پژوهشگران می آید:

کتاب ها
والــت؛  ربــکا م.  تألیــف  زبــان؛  آمــوزش  آزمــون در 
گیتــی دیهیــم؛ تهــران: نشــر دانشــگاهی،  ترجمــه 

.1373

گیتــی دیهیم، مهوش  آواشناســی فرانســه؛ تألیف 
قویمی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1366.

اصول زبانشناســی عمومی؛ تألیــف آندره مارتینه؛ 
گوشــه گیر، رضا  گیتی دیهیــم، عاءالدین  ترجمــه 

نخســتین  از   )1394-1312( دیهیــم  گیتــی  بانــو 
زنــان ایرانــی زبان شــناس، در دهــم آذر ماه ســال 
گردان آندره مارتینه،  1394 درگذشــت. وی از شــا
زبان شــناس معــروف فرانســوی و ســال ها اســتاد 
زبــان و ادبیــات فرانســه در یکــی از دانشــگاه های 
کانــادا و دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران و عضــو 
ناپیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارســی بوده 
اســت. وی دکتــرای خود را در حوزه زبان شناســی 
گرفت و بیش از ده ها  از دانشــگاه ســوربن فرانســه 
کتــاب و مقالــه در زمینــه زبــان  فرانســه، زبان های 

کرد. باستانی و منطقه قصران ترجمه و تألیف 

گرد  دکتر دیهیم در مصاحبه ای با عنوان »من شــا
که در ســال 81 در مجله رشد معلم  مارتینه بودم« 
کرده اســت: در  منتشــر شــد، خود را چنین معرفی 
ســال 1312 در تهران متولد شدم. تحصیاتم را در 
گذراندم  دبستان سعدی و دبیرستان شاهدخت 
گرفتم. پدرم  و در سال 1330 در رشته ادبی دیپلم 
اصرار داشــت پزشکی بخوانم، ولی من برای اینکه 
حافظ را بفهمم، با ســماجت به دانشکده ادبیات 

گرفتم.  رفتم و در سال 1334 لیسانس ادبیات 

در  سرشــناس  زبان شــناس  مارتینــه  بــاره  در  وی 
گفته اســت: ... با وجود شــهرت  همیــن مصاحبه 
که  بین المللــی، آن قــدر ســاده پوش و فروتــن بود 
گفت:  نظیــر نداشــت. وقتــی صحبتــم تمــام شــد 
انتخــاب  دکترایــت  دوره  بــرای  موضــوع  »چنــد 
کــن و بیــاور«. مــن هــم موضوعاتــی در بــاره زبــان 
کــردم و جلســه بعــد ارائــه دادم  فارســی انتخــاب 
گفــت: من فارســی نمی دانم. باید  کــه نپذیرفت و 
کنی«. بعد پیشــنهاد  کار  در مــورد زبان فرانســوی 
کــه روی واج شناســی و تلفظ زبان فرانســوی  کــرد 
نظرخواهی انجام بدهم. در نوشــته های خودش 

گیتی دیهیم
الهام بادینلو
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در ســادگی یافته و بدان دل بســته بود. به همان 
که نسبت به ظواهر و مظاهر زندگی دنیایی  میزان 
بــی توجــه بــود، بــه دقــت و ژرف نگری و وســواس 
کنار مســائل  که از  علمی بها می داد. همان اندازه 
کنار نکات  گذرا به ســادگی می گذشــت، از  جزئی و 
کام هرگز ساده نمی گذشت.  پژوهشــی و دقت در 
گرفته  و  یــک عمــر بــه ایــن ژرفایــی و ســادگی خــو 
گردان را نیــز  بــه همیــن  رفتــارش اطرافیــان و شــا
شیوۀ پســندیده فرا می خواند. همچون شعله ای 
گرمابخشــی و  همــاره فــروزان، هوّیــت خــود را در 
راهنمایــی بــه راهنوردان می دانســت و تا جان در 

گام برداشت.  پیکر داشت، بدین آیین 

تواضعــش زبانــزد بــود و آرامشــش نیــز، البتــه جــز 
که نوعی  »شــارالتانی« در وادی تحقیق  مــواردی 
کــه نســبت بــه آنهــا بــر می آشــفت. آن گاه  می دیــد 
وظیفــۀ اخاقی خــود را افشــای آن »شــّیادی«ها 
می دانســت، پــس آن مــوارد را مکــّرر می گفت، بی 
آنکــه خســته  شــود.  باالتــر، حتی ســهل انگاری و 
شــلختگی و شــتاب ورزی در دســتیابی بــه نتیجۀ 

نهایی را نیز تاب نمی آورد. 

]3[
حائری به ســلوک اخاقی می زیســت. این سلوک 
کســی در  کــه هر  ماننــد معدنــی در وجــودش بــود 

فرانســه نیمه تخصصی: برای رشته های ادبیات، 
گیتی دیهیم،  زبانشناســی، هنر و معماری؛ تألیف 
گلناز رعدی آذرخشــی؛ تهران:  آن مــاری موثقی و 

مرکز نشر دانشگاهی، 1363.

دیهیــم؛  گیتــی  تألیــف  فارســی؛  آوایــی  فرهنــگ 
تهران: فرهنگ معاصر، 1379.

لبخنــد ژوزفیــن: یادداشــت های روزانــه ای لئونتا 
گیتی دیهیم؛  کلود هلفت؛ ترجمه  )1804(؛ تألیف 
ویراســتاری پژمان واســعی؛ تهران: محــراب قلم، 

.1392

لویــی دوشــه؛ ترجمــه  تألیــف ژان  واج شناســی؛ 
گیتــی دیهیــم؛ تهــران: ســروش )انتشــارات صدا و 

سیما(، 1377.

واژه شناســی فرانســه؛ مولفــان آن مــاری موثقــی، 
و  زبــان  تخصصــی  گــروه  زیرنظــر  دیهیــم،  گیتــی 
ادبیات فرانســه مرکز نشــر دانشگاهی؛ تهران: مرکز 

نشر دانشگاهی، 1364.

مقاالت 
بخــارا،  دکتــر محمــد مصــدق؛  بــا  دیــدار  خاطــره 

فروردین 1383، ش35، ص248-244.

گرد مارتینــه بــودم؛ رشــد معلــم،  گفتگــو: مــن شــا
اردیبهشت 1381، ش166، ص15-10.

گویش های قصران؛ گویش  نکاتی برگرفته از خرده 
شناسی، اسفند 1384، ش4، ص88-85.

فرهنــگ،  فرانســه؛  در  فارســی  دخیــل  واژه هــای 
زمستان 1371، ش13، ص58-33.

گفتنی است که بانو دیهیم در سال های 1391 و 1392 
کتابخانه، مــوزه و مرکز اســناد مجلس  بــا حضــور در 
شــورای اســامی مجموعــه ای از اســناد خانوادگــی 
دستنوشــته های  احــکام،  ادعیــه،  شــامل  خــود 
اجداد، اشیاء موزه ای، قالیچه های نفیس، تصاویر 
تاریخــی  پســتال های  کارت  شــخصی،  ســفرهای 
خارجــی، فرمان هــای قاجاری، قباله هــای ازدواج، 
دفترچه صورت حساب جمع و خرج و ... را به این 

کتابخانه اهدا نمود.

گرامی باد. روحش شاد و یادش 

 »نه«
گفتن و نگفتن

 نمایی از زندگی و شخصیت
)1394 – 1306( استاد عبدالحسین حائری 
عبدالحسین طالعی

]1[
کــه منطقــه ای در تهــراِن آن روز  نمی دانــم روزی 
را »بهارســتان« نامیدنــد، بــا نظر به ظاهــر آن )گل 
گیــاه( بــود یــا آینــدۀ ده هــا ســال بعــد را در آن  و 
کســاد  کــه در خــزان دانــش و  منطقــه می دیدنــد 
بــازار پژوهــش، چشــم امید اهل علم بــه نقطه ای 
که باغبانی دلســوز )که خود  سرســبز دوخته شــود 
همچون ســروی ســایه افکن برقرار باشد( همواره 
در آن مــکان عمــر و جوانی و تجربه ها و یافته های 
فــراوان خــود را در اختیــار اهــل نظــر قــرار دهــد و 

نهال های فرهنگ و ادب را به ثمر برساند. 

هــر چه باشــد، این اســم زیبا مســّمای خــود را در 
دوره ای بیــش از نیــم قــرن در وجــود بزرگ مــردی 
کــه بســیار ســاده »عبدالحســین حائــری«  یافــت 
از  بــدون هیــچ پیشــوند و پســوند،  نــام داشــت. 
غ  که به گزاف به جمعی داده می شــد. فار آن گونــه 
که دغدغۀ اصلی جماعتیـ   از هیاهــوی نام و نــان 
که  حتــی از همگنــان و همقطارانش ـ بــود. مردی 
گوشــه ای نشســته، بدون اینکه در  جهانی بود در 

از خلق بر روی خود بسته باشد. 

]2[
 1394  –  1306( حائــری  عبدالحســین  اســتاد 
کــه ژرفایــی و جاودانگی  را  شمســی( بزرگ مــردی 
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ـ بــه ویــژه تدویــن تاریــخ علــم شــرق  علمی خــود 
کــه  ـ برســد. انتظــار یــک یــا چنــد دســتیار علمــی 
باهــوش و پرتــاش باشــند، برای چنان اســتادی 
کار تولیــد علــم بــود، توقعــی بحــّق  و  کــه مــدام در 
منطقی بود، اما این انتظار استاد هیچ گاه برآورده 
که از محیط پیرامون خود ـ  نشــد. او حق داشــت 
فضــای دولتــی و مردمــی و دانشــگاهی و حوزویـ  

گفت. برنجد، ولی او به همین رنجش  نیز »نه« 

گفتن به داشــته ها و  حائــری اســتاد بــود در »نــه« 
نداشته ها.

کــه از محضــر اســتاد بهره  کســانی  چنــد در صــد از 
گفتــن را از اســتاد فــرا  برده انــد، درس واالی »نــه« 
گرفتنــد؟ ایــن درس یکی از مهم تریــن امانت های 

که می خواهند هدیه ای  آنــان در مقابل می گفتند 
بــه اســتاد دهنــد، اما پاســخ اســتاد در چند دهه، 
کلمه ســاده و ژرف بود: »نه«. واژه ای ســاده  یــک 
گفتنش در چنان موقعیتی بسیار دشوار است.  که 

شــاهد بــر این گونه پاســخ ها، مستطیع نشــدن آن 
فقیــد برای ســفر حــج در یک عمر هشتادوهشــت 

ساله بود. 

کسی میوه ای نمی آری گفت  به سرو 

که آزادگان تهیدستند جواب داد 

گر نظام پژوهشــی ما بیمار نبود، باید دســتیار در  ا
اختیــارش می نهــاد تا هم آنان آمــوزش پژوهش را 
کارگاه فعال بینند و هم استاد به آرزوهای  در یک 

که نســبت به او داشــت، یک یا چند  حّد آشــنایی 
الیــه از آن را می دیــد. او در ایــن زمینــه بــه شــّدت 
که دوســت داشــت  گونه ای  کتمــان بود، به  اهــل 
کــه لیاقت  در میــان عمــوم مــردم و حتی خواّصی 
آشنایی با الیه های عمیق اخاقی او را نداشتند، 

کتابشناس شناخته شود.  فقط در حّد 

گفته بود: »بزرگان را باید از روی حرف هایی   بزرگی 
کــه بــرای نگفتــن دارنــد، نــه بــر اســاس  شــناخت 
گــروه دوم  گفتــن؛ زیرا مطالب  که بــرای  ســخنانی 
تنهــا اندکــی از روح عظیــم آنهــا را نشــان می دهد، 
نــه بیشــتر«. یافته هــای این گونه بــزرگان، منحصر 
کاغذی شــان  کتاب های  بــه خوانده هــای آنهــا از 
کتــاب وجود خــود را  نیســت، بلکــه آنهــا پیوســته 
می خواننــد، در آن ژرف می اندیشــند و از خلوت و 

گوهرها می یابند.  سکوت خود بسی 

کــه ســکوت هــای اســتاد حائــری ـ آمیخته با  آنهــا 
کلمه های  تفکــر عمیــق ـ را دیــده انــد و پــس از آن 
کوتــاه و جامــع او را شــنیده اند، قصه هایــی بــرای 
گفتاری در  نگفتــن دارند، بــه پیروی از اســتاد. در 
کــردم: »خواندن  زمــان حیات اســتاد، از آن تعبیر 
کامــی  بــود در  کاغــذ« و ایــن عنــوان  از ســپیدِی 
که در پیام بهارســتان شماره  بارۀ حضرت ایشــان 

اردیبهشت 1383 منتشر شد. 

]4[
گفتن شــهره بــود. »نه«  حائــری عمــری را به »نه« 
گفتــن بــه صاحبان مال و منال، پشــت پــا زدن به 
کم بهــرۀ پرطمطراق، فرار  کز  گریز از مرا نــام و نــان، 
از همایش هــا و نمایش ها )که مصداق این مصراع 
هســتند: ای طبــل بلنــد بانــِگ در باطــن هیچ( و 
کتفا به زندگی زاهدانه و عزلت نشــینِی  در مقابــل ا
گاهانــۀ سرشــار از خدمت به دیگــران در صومعۀ  آ
کتابخانۀ مجلس و تولید علم به صورت آهســته و 

پیوسته در این صومعه. 

کنــار خدمت رســانی علمی به  مرحــوم حائــری در 
تمــام طبقــات از متخّصصان  تــا عموم مراجعان و 
کار علمی فردی  که آهنگ  کاربران، به دولتمردانی 
گروهــی داشــتند نیــز خدماتــی خالصانــه و بــی  یــا 
که  چشمداشت ارائه می کرد. بارها اتفاق می افتاد 
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خواندن و نوشــتن ها و تعّلم و تعلیم ها یک هدف 
انســانی اســت. بی آنکه بنگرد  به این هدف الهی 
کــم  لمــا یحییکــم«  بــاز می گویــد: »دعا کــه قــرآن 
)انفــال: 24(. یعنــی انســان و حیــات او به معنای 
جامــع آن: حیــات فــردی و اجتماعــی، بیرونــی و 
درونــی، مادی و معنــوی، علمی  و عملی، اخاقی 

و فرهنگی و ... .

گر نگارش یا  طبعــًا بر مبنــای این هدف انســانی، ا
نشــر یک نوشــتار بــه این هــدف لطمه زنــد، نباید 
گاهــی  بلکــه  شــود،   منتشــر  یــا  نوشــته  کام  آن 
کاری صحیح  کام نیــز  حتــی بازگویی شــفاهی آن 

نخواهد بود. 

تفــاوت اصلــی میان برخی از اهــل قلم حرفه ای با 
انســانی ژرف اندیش مانند اســتاد حائــری در یک 
کــه بــه یــار  کام)ع(  کلمــه ای از امیــر  کلمــه اســت، 
کمیل! ما من  کمیل فرمود: »یا  رازدار خود جناب 

 و أنت  محتاج  فیها إلی معرفة«.1
ّ

حرکة إال

نتیجــه این نگرش  برای حائری چنین بود: پیش 
گفتن  کام و هر یافته ایـ  و حتی پیش از  از نشر هر 
که:  هر ســخنی در میان جمعی ـ اندیشــه ای ژرف 
کام بــا حیــات جامع انســان  گســتراندن ایــن  آیــا 
زیان رســاندن  احتمــال  حتــی  گاه  می کنــد؟  چــه 
کام  بــر  را  ســکوت  انســان  کــه  می شــود  ســبب 
که  ترجیــح دهــد، برای عمــل به این اصــل اصیل 
که:  سفارش همیشگی همه  اهل تقوا بوده است 

»االحتیاط طریق النجاة«. 

او  ارائه نکردن هــای  و  حائــری  نگفتن هــای  پــس 
برخاسته از بخل او در بیان یافته هایش یا خّست 
در ارائــه نســخه های خطــی نبــود، بلکــه نتیجــۀ 
کــه از نگرش جامع  ماحظــات او بــود، بــر مبنایی 
کــه در تطبیــق  گیــرم  بــه حیــات انســانی داشــت؛ 
که خطا از انســان  گرفتــار خطا شــود  بــر مصادیــق 
گــر بعدهــا بــه  جداشــدنی نیســت. مهــم اینکــه ا
خطــای خود پــی می برد، به هر وســیلۀ ممکن در 

تصحیح آن و اعام به دیگران می کوشید. 

نگارنــده  ادّله و توضیحات اســتاد را شــنیده ام در 
که آنها  مورد حبس برخی نسخه ها از افراد خاّص 

1. تحف العقول، ص 171. 

کنــم یــا توجیــه شــیادی های آنها را عهــده دار  تیــز 
شــوم، بلکه هدف ترســیم بعضی از لحظاتی است 
که از اســتاد حائری دیدم. سکوت هایی سرشار از 
که مکرر دیدم.  کام با نگاه هایی ژرف و پر از پیام 

]7[
کتابخانه ای  که می گویم: حائــری خود  این اســت 
کاغذی مجلس. این  کتابخانــۀ  کنار  زنــده  بود در 
کــه خیلی ها ـ حتــی از اهل قلم ـ   اســت رمــز و رازی 
او را دیدنــد، امــا آن رمــز و راز را نیافتنــد و هنــوز به 
کتاب  که: »چرا با وجود آن همه  او ایــراد می گیرند 
که دید و شــناخت ـ به ویژه نسخه های خطی ـ هر 
کتاب تازه یافته ای را وصف نکرده اســت؟«، »چرا 
کاش  زیاد ننوشــت«؟، و ده ها سؤال از این قبیل. 
کمۀ غیابی نبود، آن هم در  فقط ســؤال بود و محا
کــه متهــم در قید حیات نیســت تــا از خود  زمانــی 
کتبی  کند. این سخنان را شفاهی شنیده و  دفاع 
که اندکــی از حّق چهل  کنــون بر آنم  خوانــده ام و ا

گر بتوانم.  کنم، البته ا گردی را ادا  سال شا

کــه او را معصوم  در ایــن ســطور هرگز بر آن نیســتم 
بدانم؛ زیرا از ُبن جان  بر این باورم و نیک می دانم 
ک، هیــچ فــردی معصــوم  کــه جــز چهــارده نــور پــا
نیســت، بلکــه هدف از این قلم انــداز، دفاع از یک 
که تا وقتی  روح عظیم است و از عظمت یک روح  
زنده بود درک نشد و هنوز هم درک نشده است. 

]8[
کــه  بــه اســتاد حائــری اعتــراض شــده و می شــود 
چــرا زیــاد ننوشــت؟ این قصــه از یک اصــل فرنگی 
کن یا  آغاز می شــود: .Publish or perish: )منتشــر 

بمیر(. 

ایــن راهبــرد بــرای دانش هــای مبتنی بــر آزمون و 
کاربــردی دارد  خطــا ماننــد علوم پایه و مهندســی 
که در جای خود باید بررســی شود، ولی در فضای 
کــه در غالــب مــوارد با علوم اســامی  مخطوطــات 

 سروکار دارد قصه تفاوت می کند. 

در ایــن منشــور نانوشــته فرنگــی، بنا بر این اســت 
کس هــر چه یافت و به هر نتیجه ای رســید  کــه هر 
کنــد، بــی آنکــه بــه پیامــدش  بنویســد و منتشــر 
کند هــدف اصلی از تمام  بیندیشــد. بــی آنکه فکر 

گــروه باید بــا عمل خــود به  کــه ایــن  اســتاد اســت 
نسل های آینده بسپارند. 

]5[
گفتن و  دینــداری حائری نیــز در زمرۀ همین »نه« 
که او از اســتادان  نگفتن جای می گیرد. خاطراتی 
سیدحســین  آیــات  حضــرات  همچــون  خــود 
بروجردی، سیدمحمد امام جمعه زنجانی، شیخ 
مرتضی حائری، سیدصادق شریعتمداری )بدون 
واســطه( و بعضی از استادان آنها همچون مرحوم 
عبدالکریــم  شــیخ  شــیرازی،  میــرزای  کلباســی، 
)بــا  آنهــا  و ماننــد  حائــری، ســیدمحمد فشــارکی 
واســطه( داشــت، همواره چون تابلویی فرادید او 
گاهــی قصــه ای از آنهــا نقــل می کــرد و آن گاه  بــود. 
ســکوت و تفکرش را می دیــدی. بعدها می دیدی 
که نــوع برخورد او با فان شــخص  یا می شــنیدی 
و فــان مرکــز برگرفتــه از حکمــت آن قصــه اســت. 
ذهنــی باز و هوشــی فعال می خواســت تا آن قصه 
کنار هم جای دهد  را بــا آن رفتار مانند جورچیــن 
و بدیــن ترتیب به زوایــای پنهان ذهن او و دنیای 

گفته هایش نقبی بزنی.  نا

گریزان از  حائری در دینداری بســیار معتدل بود و 
هر آنچه غیرمنطقی و غیرعقلی است، ضمن ارادت 
کــه مظهر  تمــام بــه پیامبــر و خانــدان معصومــش 
گاهی  به  تمام نمای عقل موهبتی الهی هســتند. 
که  شــرح یک حدیــث می رســید، آن گاه می دیدی 
به فضای ســال های قبل خود در قم باز می گشت 

و توضیحاتش به راستی شنیدنی  بود. 

]6[
این »نه« گفتن و آن نگفتن پیوندی استوار دارند. 
که آرام و اســتوار و بدون وسوسۀ درونی، به  کســی 
تمام دام های رنگین و ننگ های هزاررنگ پاســخ 
کــه در آن  منفــی می دهــد، به جایگاهی می رســد 
گَوش«.  جایــگاه، »جملــه اعضا چشــم باید بــود و 
کمترین  دیدن نادیده ها و شــنیدن ناشــنیده ها، 
گفتن اســت و پیامدش  ثمــرۀ شــجرۀ طیبۀ »نــه« 
دســتیابی به حرفهایی برای نگفتن و پاسخ هایی 

برای ندادن. 

که چاقــوی دکان هــای عرفان نما را  بــر آن نیســتم 
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که خود عامل بدان ها باشــند و در  ســوی افرادی 
ایــن میان نقش افرادی همچون اســتاد حائری و 

دست پروردگان او اساسی است. 

]12[
بودیــم  ســروده  ســخن  کــه   چنــدان 
بودیــم. نگفتــه  صــد  ز  نکتــه  یــک 

گفتنی هــا  از هــزاِر  یــک  و  کشــید  بــه درازا  ســخن 
گرچــه در همیــن انــدک نیــز بــرای  گفتــه مانــد،  نا

کفایت است.  گوش های شنوا 

که در  دوســت دارم فقــط بــرای تذکــر بــه عزیزانــی 
آغاز یا میانۀ راه شــناخت اســتاد حائری هســتند، 
که در بارۀ  کام را با یاد نیکوی منابعی ادامه دهم 
ایشــان در زمان حیاتش نوشته و تدوین و منتشر 

شده است. 

صفــری.  کبــر  ا علــی  کوشــش  بــه  حائری نامــه،  ـ 
کتابشناســی شــیعه، 1394. شــامل  قم: مؤسســه 
45 نوشــتار از اســتاد فقیــد در زمینه هایــی ماننــد 

کتابشناسی و نسخه شناسی.  تراجم، 

بــه  حائــری،  عبدالحســین  اســتاد  ارجنامــۀ  ـ 
کوشــش مالک شــجاعی جشــوقانی. تهران: خانه 

کتاب، 1391. 

کتابخانه  کــه همــه از انتشــارات  کتــاب زیر  و پنــج 
مجلس شورای اسامی است: 

کوشــش نگارندۀ این ســطور با  ـ نامــه حائــری، به 
کتابخانه مجلس شــورای  همــکاری مرکز پژوهش 

اسامی  )به ویژه جناب بهروز ایمانی(. 1392. 

کوشش سهل علی  ـ حدیث عشــق، دفتر اول، به 
مددی. 1380.

ـ پیام بهارستان، شماره 7، آبان 1380.

کلیات، شماره 49، دی 1380. کتاب ماه  ـ 

ـ یادمان ســمینار مقدماتی نســخه های خطی، 
کوشش احسان اهلل شکراللهی. 1381. به 

کم بــرگ و پربار »عبدالحســین  کتــاب  که  بیفزایــم 
کتابشناسی ایران«  حائری« از سلسلۀ »»مشاهیر 
کتاب  نوشــته  احسان اهلل شکراللهی توسط خانه 
در چهلمین روز رحلت استاد منتشر شد. چنان که 

کــه آن بزرگوار  خواهــد شــد. هــر چنــد اطــاع دارم 
اعتقاد به انتشار زودهنگام این مستدرک نداشت 
و تمایل داشت هر چه زودتر از زمان تألیف ذریعه 
اینهــا چــاپ شــود. ایشــان هــم مثــل من دوســت 
کتابشناســی  داشــت حریم شــیعه، ایــن شــاهکار 

اسامی هر چه بیشتر و بهتر محفوظ بماند«.3 

که اســتاد حائری از نشــر  نگارنده خود شــاهد بود 
کار  گذشت ماه ها  که پس از  یک نوشــتار تحقیقی 
کــرده بود  و بــا وســواس علمــی خــاّص خــود تهیه 
چشم پوشید، فقط برای رعایت همین مصلحت 

اخاقی. 

 ]11[
گفتۀ مرحوم  ایــن تنها یــک ُبعد از ابعاد اخاقــی نا
حائری اســت: حفظ حریم حرمت پیشکســوتان؛ 
کــه »هــزار ُدّر در درون صــدف نگاه  همــان عاملی 

می دارد، بدون اینکه صدایی از او بر آرد«. 

در این قلم انداز مختصر سخن نمی گویم از: 

که باز هم به قول  کمیت  کیفیت بر  ـ ضرورت غلبۀ 
اســتاد حائری در وصف محقــق طباطبایی: »وی 
هوس بســیار نوشتن نداشــت، بلکه بسیار هوس 
مــورد  در  خصــوص  بــه  داشــت،  درست نوشــتن 

شیعه این حساسیت ایشان بیشتر بود«.4 

گونه بود. و حائری خود همین 

ـ ســخن گفتن پس از دســتیابی به نهایت پژوهش 
و نــه میانــۀ راه. البتــه دور از افــراط و تفریط ها و با 

توجه به عامل زمان و ضرورت های آن. 

اخــاق  و  ادب  نهایــت  رعایــت  بــا  ســخن گفتن  ـ 
کنایه به این و آن.  تحقیق  و بدون نیش و 

بــاز  و  گفته انــد  بســیاری  را  قبیــل  ایــن  از  نکاتــی 
می گویند و هر بار گفتنش حاوتی دیگر دارد؛ گرچه 
که به دانشگاه ها  متأسفانه ویروس »تکاثرگرایی« 
کــز حــوزوی  کــز پژوهشــی ـ و حتــی برخــی مرا و مرا
ـ رســیده، توجــه بــه ایــن اصــول اخاقی فطــری را 
کرده اســت. نیاز نســل فعلی و نســل های  کمرنگ 
آینــده بــه احیای این اصول جدی اســت، البته از 

کوشش علی اکبر صفری، ص 340. 3. حائری نامه، به 
4. حائری نامه، ص 339.

را خواســته اند و همزمــان پیشــنهاد آن نســخه ها 
کــه از آنهــا خبــر نداشــته اند یــا آنهــا را  کســانی  بــه 
نخواســته اند. همچنیــن نمونه هایــی از تصحیــح 
دیدگاه هــای اســتاد در مــورد بعضــی از افــراد را از 
کار او مبتنــی بــر دلیــل بــود،  خــودش شــنیده  ام. 

گاهی این نظر او خطا باشد.  که  گیرم 

]9[
گرفتــار  بــدان  کــه  اندیشــه ها  التقــاط  فضــای  در 
گاهی اصل فرنگی یادشــده را مبتنی بر  آمده ایــم، 
کــه فرمــود: »زکات  ایــن حکمــت علــوی می دانند 
که  العلــم نشــره«.2 آن گاه از آن چنیــن می فهمنــد 
که از  گرفتیم، باید بگسترانیم. شگفتا  هر چه را فرا 
کلیدی حدیث شــریف غفلت می شود:  کلمۀ  یک 
کــه  بــه پرســش هایی بــر مبنای  »زکات«. شــگفتا 

کلیدواژه  توجه نمی شود. مانند:  این 

*آیا زکات مال یعنی بخشــیدن تمام آن یا بخشــی 
از آن؟ 

*آیــا زکات باید بــه همگان  پرداخت شــود یا افراد 
خاّص؟

*آیا زکات باید همیشــه و در همه زمان ها ادا شود 
یا زمان خاّصی؟

بررســی  و  مطالعــه  بــه  نیــاز  زکات  پرداخــت  *آیــا 
پیشینی ندارد؟ 

و پرسش هایی از این دست. 

 ]10[
سخن گفتن در این زمینه حرکت بر لبۀ تیغ است. 
گفت تا روشــن شــود و از ســوی  از یک ســوی باید 
گفــت تــا هیمنــۀ »ســکوِت سرشــار از  دیگــر نبایــد 
کام« شکسته نشود، ولی بهتر اینکه در این زمینه 
عنان قلم را به دســت خود استاد حائری بدهیم. 
ایشــان در یکــی از معــدود پیام هــای مکتــوب اش 
نوشــت: بــرای همایــش دهمیــن ســالگرد محقق 
عامــه ســیدعبدالعزیز طباطبایی در ســال 1384 

در قم نوشت: 

گر مســتدرکات ایشــان بر الذریعه منتشــر شــود،  »ا
قــدر و منزلــت ایــن مرد بیــش از پیش شناســانده  

2. شرح غررالحکم، خوانساری، ج 4، ص 104.
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اخباردرگذشتاگن

ضمــن قصیــده ای در ســتایش حضــرت بقیــة اهلل 
)ارواحنا فداه( آن  حضرت را با این عنوان خطاب 

می کند: 

گل، از دیــده هــا نهان  بــاز آی، ای چــو بــوی 
خمیــد فلــک  پشــت  تــو،  انتظــار  رنــج  کــز 

که  با اقتباس از مصراع اول در مورد استاد حائری 
خــود دوســتدار صــادق امــام موعود بــود )و این را 
به شــهادت مشــاهدات خود می گویم(، در بخش 

که:  پایانی این نوشتار اشاره می کنم 

کتاب هــا و اســناد چندیــن  حائــری در برگ بــرِگ 
کتابخانــۀ مجلس  گنجینــۀ عظیم ایــران، به ویــژه 
در  کــه  آموزه هایــی  واژه واژۀ  در  نیــز  اســت.  زنــده 
کاربــران آن  بــه خیــل عظیــم  طــول ده هــا ســال 
گردان خود آموخته اســت؛  کتابخانــه، به ویژه شــا
کــه ثمــرۀ آنهــا در  گفتنی هــا  گفتنی هــا و نا اعــم از 
درازمــّدت، نهــال علــم و دین  و فرهنــگ و ادب را 
شکوفا و پرثمر می کند و برای یک زندگانی  نیکوی 

جاودانه، چه پشتوانه ای بهتر از این؟ 

 ِعْنَد ُبْرِئِه. 
َّ

 َیْشُکو َوَجعًا ِإال
َ

َکاَن ال َیْسَمَع اْعِتَذاَرُه. َو 
َکاَن   َیْفَعُل. َو 

َ
 َیُقوُل َما ال

َ
َکاَن َیُقــوُل َما َیْفَعُل َو ال َو 

ــُکوِت. َو  ِإَذا ُغِلــَب َعَلــی اْلــَکَاِم، َلــْم ُیْغَلْب َعَلی الّسُ
َم. َو 

َ
ْن َیَتَکّل

َ
ْحَرَص ِمْنُه َعَلــی أ

َ
َکاَن َعَلــی َما َیْســَمُع أ

ْقَرُب ِإَلی اْلَهَوى، 
َ
ُهَما أ ّیُ

َ
ْمَراِن َیْنُظــُر أ

َ
َکاَن ِإَذا َبَدَهــُه أ

َو  َفاْلَزُموَهــا  اْلَخَاِئــِق،  ِبَهــِذِه  َفَعَلْیُکــْم  َفُیَخاِلُفــُه.  
ّنَ 

َ
َتَناَفُســوا ِفیَهــا. َفــِإْن َلــْم َتْســَتِطیُعوَها، َفاْعَلُموا أ

گذشــته  ْخــَذ اْلَقِلیــِل َخْیــٌر ِمــْن َتــْرِك اْلَکِثیــر«: در 
َ
أ

که در چشم من بزرگ مقدار  برادرى دینی داشتم 
بــود، چــون دنیــاى حــرام در چشــم او بــی ارزش 
مــی نمــود، و از شــم بارگــی دور بــود، پــس آنچه را 
نمی یافــت آرزو نمی کــرد، و آنچــه را می یافت زیاده 
کت بــود، اما  روى نداشــت، در بیشــتر عمرش ســا
که لب به سخن می گشود بر دیگر سخنوران  گاهی 
را  پرســش کنندگان  تشــنگی  و  داشــت،  برتــرى 
فــرو می نشــاند بــه ظاهر ناتــوان و مســتضعف می 
نمــود، امــا در بــر خــورد جدى چونان شــیر بیشــه 
می خروشــید، یــا چــون مــار بیابانــی بــه حرکت در 
ح  می آمــد. تــا پیش قاضــی نمی رفــت دلیلی مطر
ســرزنش  داشــت  عــذرى  را  کســی  و  کــرد،  نمــی 
کرد، تا آن عذر او را می شــنید، از درد شــکوه  نمــی 
نمی کــرد، نگــر پــس از تندرســی و بهبــودی، آنچــه 
عمــل می کــرد می گفــت، و بدانچــه عمــل نمیکــرد 
او  بــر  گفتــن  ســخن  در  گــر  ا نمی گفــت،  چیــزى 
 پیشــی می گرفتند در ســکوت مغلوب نمی گردید.

گر  گفتن حریص بود. ا و بر شــنیدن بشتر از سخن 
کار قرار می گرفت، می اندیشید  بر ســر دو راهی دو 
کدام یك با خواســته نفس نزدیك تر است با آن  که 
مخالفــت می کرد، پس بر شــما بــاد روى آوردن به 
این گونــه از ارزش هــاى اخاقــی، و بــا یکدیگــر در 
گر نتوانســتید، بدانید  کنید، و ا کســب آنهــا رقابت 
که به دست آوردن برخی از آن ارزش هاى اخاقی 
کردن همه آن هاســت. )نهــج الباغه  بهتــر از رهــا 

حکمت 289(.

کــه با او  کســانی   ... مرحــوم حائــریـ  به شــهادت 
گی هــا را  حشــر و نشــر داشــته اند ـ بیشــتر ایــن ویژ

واجد بود و این فضیلتی بس واال است. 

]15[
گرمارودی  شاعر سترگ معاصر، سیدعلی موسوی 

مصاحبه هــای  و  مقــاالت  از  مبســوطی  فهرســت 
اســتاد توسط همو در »نامه حائری« ص 21 تا 24 

ج شده است.  در

]13[
کشــور، دکتر محمد  کتابداری  استاد پیشکســوت 
ضــرورت  یادداشــتی   در   

ً
اخیــرا دیانــی  حســین 

بازشناســی چنین شــخصیت هایی را یادآور شــده 
کار در قالــب واحدهای  کــه ایــن  و پیشــنهاد داده 
کارشناسی  درسی مســتقل دانشگاهی )در مقطع 
کار مقــدور نبــود،  گــر ایــن  گیــرد. ا و باالتــر( انجــام 
نشســت های  و  همایش هــا  شــکل  بــه  دســت کم 
کــه در شــهرهای مختلــف  کم هزینــه و پــر محتــوا 
پایتخــت  الزامــًا همــه در  اینکــه  نــه  برگــزار شــود، 
کتاب های درســی  حمع شــود. نیز بخش هایی از 
دانشــگاه ها )و مــن می افزایم: حوزه هــای علمیه( 
کــه تاریخ  کنیم  بــدان اختصــاص یابــد. بایــد بــاور 
پیشکســوتان بخشــی عمــده از تاریــخ علم اســت 
و تاریــخ علــم رکنــی اساســی در فهــم و ترویج  علم 
گسســت  گام اساســی،  که بدون این  کنیــم  و بــاور 

کهن مداوا نمی شود. نسل جدید با مواریث 

 ]14[
)علیــه  المؤمنیــن  امیــر  امــام  از  کامی جاودانــه 
کــه  کســی  وصــف  در  مانــده  یــادگار  بــه  الســام( 
حضرتــش او را بــرادر دینــی خــود می شــمارد. در 
گــی بــرای بــرادر  گرامــی چندیــن ویژ کام آن  ایــن 
دینــی خــود بیــان مــی دارد و تعظیم خود  نســبت  
گی هــا می داند.  بــه او را بــه دلیل داشــتن ایــن ویژ
که همگان تمام یا دست کم  آن گاه توصیه می کند 

گی ها را داشته باشند.  بخشی از این ویژ

متن حدیث چنین است: 

َکاَن ُیْعِظُمــُه ِفي  ٌخ ِفــي اهلِل. َو 
َ
»َکاَن ِلي ِفیَماَمَضــی  أ

َکاَن َخاِرجــًا ِمــْن  ْنَیــا ِفــي َعْیِنــِه. َو 
ُ

َعْیِنــي ِصَغــُر الّد
 ُیْکِثُر 

َ
 َیِجــُد، َو ال

َ
ُســْلَطاِن َبْطِنــِه ، َفــَا َیْشــَتِهي َما ال

 
َ

ْکَثــَر َدْهــِرِه َصاِمتــًا؛ َفــِإْن َقــاَل َبّذ
َ
َکاَن أ ِإَذا َوَجــَد. َو 

َکاَن َضِعیفــًا  ــاِئِلیَن. َو  اْلَقاِئِلیــَن، َو َنَقــَع َغِلیــَل الّسَ
 

ُ
 َفُهَو َلْیُث َغــاٍب َو ِصّل

ُ
ُمْســَتْضَعفًا؛ َفــِإْن َجاَء اْلِجــّد

َکاَن  َو  َقاِضیــًا.  ِتــَي 
ْ
َیأ ــی  َحّتَ ــٍة  ِبُحّجَ ُیْدِلــي   

َ
ال َواٍد. 

ی  َحــداً َعَلــی َما َیِجُد اْلُعــْذَر ِفي ِمْثِلــِه، َحّتَ
َ
 َیُلــوُم أ

َ
ال
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کــه این نگارش میانــه هم نباید بی  توجه داشــت 
 متــر و معیــار باشــد و آن را بی ماحظــه نســبت به 

این دو سویۀ افراط و تفریط مرجح دانست.

کتابخانه های  کــه در بادی امر در فهــارس  چیزی 
کتابخانۀ مشــخص به نظر  مختلــف یا حتــی یــک 
ج می کنــد، نبــود  کار را از یکدســتی خــار می آیــد و 
کــه مبنــای فهرستنویســی قــرار  کاربرگــه ای  اســت 
بگیرد و آن را به سمت و سوی درست سوق دهد.

نکتــۀ دوم نبــود فهرســت های اســتاندارد مرجــع 
گان و اســامی مرجح، به ویژه در خصوص  برای واژ

موضوع نسخه ها و اسامی مؤلفان آنهاست.

بــر اســاس آنچــه مکــرر از اســتاد ســیدعبداهلل انوار 
کاربرگه  برای فهرســت  شــنیده ام شــاید نخســتین 
ج افشار طراحی  نســخ خطی توسط شــادروان ایر
کتابخانــه ملــی مــورد بهره بــرداری قــرار  شــد و در 
بــرای  مفیــد  امــا  مختصــر،  کاربرگــه ای  گرفــت. 

یکسان سازی اطاعات الزم برای هرمدخل.

کتابخانه هــای بــزرگ چــون مجلس  بعدهــا دیگــر 
کاربرگه ها  و آســتان قــدس نیــز بــه ســمت تدویــن 
و شــیوه نامه هایی رفتنــد و در مــواردی برخــی از 
مجلــدات فهــارس آنهــا یکدســت و منظــم از آب 

درآمد.

امــا نقش شــادروان پوری ســلطانی در این 
میان چه بود؟

که خانم پوری سلطانی انجام داد، بیش از  کاری   
کاربرگه بگنجد.  که در یک صفحه مختصر  آنی بود 
گروهش در بخش ســازماندهی منابع  او به همراه 

کیفیــت و میــزان و  کمیــت و  کــه از نظــر  هســتیم 
چگونگــی اطاعــات هــر مدخــل فاصلــۀ بســیاری 
که هر  بــا هم دارنــد. از فهــارس نامگــوی مختصــر 
ج  کمتر از سه سطر مطلب در آن در گاهی  مدخل 
که در  شده اســت تا فهرست های تحلیلی مفصل 
گاهی نســخه تا ســی یا چهل صفحــه معرفی  آنهــا 
می شــود و پا را از وادی فهرســت به ســاحت مقاله 

می نهد.

گروه  جالــب اینکــه نویســندگان هیچ کــدام از ایــن 
کار هــم  فهرســت ها یکدیگــر را قبــول ندارنــد و بــر 
خرده هــا می گیرند و هریــک دالیل خود را متقن و 

بی شبهه می شمارد.

از دو ســوی افراطــی ایــن داســتان، یکــی می گوید 
تــا هرچــه  کــه مجموعــه مقالــه نیســت  فهرســت 
دلمــان می خواهــد در آن بنویســیم و تــا قلــم تاب 
کاغذ بگریانیم و آن دیگری  دارد آن را بگردانیم و بر 
می گوید فهرست دفتر ثبت نیست تا به حداقل ها 
کتفا شــود و از بایســته های معرفی نســخه  در آن ا

چشم بپوشیم.

کتابشــناختی  جنبه هــای  ج  در بــر  بیشــتر  یکــی 
نســخه اهتمام دارد و آن دیگری بر احوال صوری 

و نسخه شناختی آن پای می فشارد.

البتــه من دو ســوی افراط و تفریــط را از این میان 
که انواع میانه ای هم از  برشــمردم و طبیعی است 
فهارس توصیفی در این میان وجود دارد که شیوۀ 
کس  بینابین اســت، ولی باز ســلیقه ای است و هر 
بــدون آداب و ترتیبــی منظــم و دقیــق و منطقــی، 
آنچه را صاح و صحیح می داند می نگارد، اما باید 

که به شــادروان پوراندخت  به نظر می رســد آنــان 
»بانــوی  لقــب   - پــوری  بــه  مشــهور   - ســلطانی 
کتابــداری ایــران« داده انــد بی راهه نرفته باشــند؛ 
که اواًل او به دلیل دیرســالی ســابقۀ خدمات  چــرا 
از  کتابــداری  حیطــۀ  در  گونــش  گونا و  فــراوان 
ســال های دور ایــن لقــب را بــا خود همراه داشــته 
و اعطای این لقب دفع الســاعة و فرمایشــی نبوده 
از  آنــی و لحظــه ای پــس  بــه حکــم احساســات  و 
ایــن  بلکــه  اســت،  نگرفتــه  صــورت  درگذشــتش 
عنــوان بــر اســاس ارزیابــی تخصصــی از تاش ها و 
دســتاوردهای این بانوی سخت کوش و بر مبنای 
گســترش دانایی  اعتقاد عمیق ایشــان به ضرورت 
و انتشــار منابــع حامل دانش و عشــق سرشــارش 
شــیوه های  تســهیل  و  استانداردســازی  بــه 
گردیده است، آن هم نه  اطاع رسانی به وی اعطا 
که به صورت مردم ســاالرنه  کــز قدرت  از ســوی مرا

کشور. کتابداری  و از جانب ملت و جامعۀ بزرگ 

گــر در ایــن نوشــتار بخواهیــم  کــه ا حــق آن اســت 
کتابــداری  از نقــش او در ابعــاد معمــول و مرســوم 
کار جدیــدی نکرده ایــم  و اینهــا را  نویــن بگوییــم 
کــرده از  همــه می داننــد. صاحــب ایــن قلــم قصد 
که  زاویــه ای بــه خدمــات پوری ســلطانی بپــردازد 
معمول نیست و آن نقش وی در استانداردسازی 

فهرستنویسی نسخ خطی است.

که هر اســتاد و صاحبنظری در حوزۀ  سال هاست 
نسخه های خطی، آنها را به ذوق و سلیقۀ خویش 
گرایش خود فهرســت  و بــر اســاس علم و دانــش و 
می کنــد و اینگونه ما بــا انبوه فهرســت هایی روبرو 

خطی از نقش آن سلطان
یادکری از پوراندخت سلطانی

احسان هللا شكراللهی
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کتابخانه قابل رؤیت  و تنهــا اطاعات آن در ســایت 
بــود، از نگاه بســیاری از عاقمندان به نســخه های 
کاربرد آن  خطــی پنهــان مانــد و کمتر بــه اهمیــت و 
واقف  شدند. امروز هر اهل دانش و منطقی به نیکی 
می داند که حضور در فضای استاندارد تا چه میزان 
به مقبولیت فعالیت های حوزۀ کتابداری می افزاید 
و تکیــه گاه مطمئنــی بــرای عرضــۀ دســت آوردهای 
گــر ایــن  فهرســتی بــه جهــان نویــن اســت. حتــی ا
کهنــی چون  دســتاورد مربــود بــه زمینۀ ســنت گرا و 

نسخه های خطی باشد.

همین مســئله در مورد »فهرســت مســتند اســامی 
بــه  مشــاهیر و مؤلفــان« نیــز صــدق می کنــد، امــا 
که با این دســتنامه  کســانی  گونــه ای دیگر. بیشــتر 
مهــم آشــنا هســتند، به نیکــی می دانند شــادروان 
پوری ســلطانی با چه اشــتیاقی به دســت اندکاران 
کتابداری ایــران راضیه  تهیــۀ آن در مرکــز خدمــات 
رحیمی پــور و مریــم حاتمی مشــاورۀ مــدام می داد 
از آن دور می کــرد و همــه  را  و عیب هــا و نقص هــا 
می دانیــم ارجــاع به اســامی مرجــح و اســتاندارد از 
اسامی غیرمرجح تا چه میزان در یکدستی فهارس 

و راهنمایی استفاده کنندگان از آن مؤثر است.

در  ســلطانی  پــوری  شــادروان  دیگــر  تــاِش 
یکدست ســازی و تکمیل اطاعات فهارس خطی 
در اثر ارزشــمند »کتابشناسی ایرانشناسی و اسام 
کتابخانۀ ملی« تجلی  شناسی بر مبنای مجموعۀ 
که با ارجاع به منابع مرتبط با  داشت. به این گونه 
کار فهرستنویسان  متون در حال فهرستنویســی، 

دقیق را به سامان درست نزدیک می کرد.

او امروز میان ما نیســت تا شــائبۀ مداهنه صاحب 
ایــن قلــم را بــه خــودداری از تحســین او وادارد. 
که خون ایران دوســتی و  بنابرایــن بــه روح بلند او 
عشق به علم  و معرفت را در رگ هایش می دواند و 
او را در مسیر خدمت درست و صادقانه می دوانید 
ایــن  جوانــان  می کنــم  آرزو  و  می فرســتم  درود 
سرزمین بزرگانی چون او را الگوی خود بشمارند و 

گامی به پیش سوق دهند. ایران عزیز را 

پیش با تاش جمعی عده ای چون شادروان احمد 
طاهری عراقی و استاد کامران فانی، شادروان پوری 
ســلطانی و محمدرضــا شــمس اردکانــی پایه ریــزی 
وکامــران  ســلطانی  پــوری  نظــر  زیــر  بعدهــا  شــد، 
فانــی دســتمایۀ تألیــف »ســرعنوان های موضوعی 
بــارۀ  در  موضــوع  انتخــاب  دســتنامۀ  و  فارســی« 
که بــه نوبۀ خود  گرفت  نســخه های خطی هــم قرار 
در یکدست ســازی و استانداردسازی فهرست های 
کتابخانــه ملی تأثیر  نســخه های خطــی به ویــژه در 
گرچه ایــن مقوله به صــورت ویژه  فــراوان داشــت. ا
ملــی  کتابخانــه  خطــی  نســخ  فهرستنویســی  در 
تجلــی یافــت، اما بــه دلیل آنکــه برای مدت نســبتًا 
طوالنی)نزدیک یک دهه( این فهارس منتشر نشد 

کتابخانــه  و بــا رایزنــی متخصصــان موضوعــی در 
کتابخانــه رونــد  کــه ایــن  ملــی، درســت در زمانــی 
رشــد و توســعه خود را بــا باالترین ســرعت ممکن 
طــی می کــرد، یعنــی در دهۀ هفتاد، بــرای تکمیل 
کتابــداری پارس آذرخش  همــۀ صفحات نرم افــزار 
که ویرایش جدید آن بعدها به رسا تغییر نام داد، 
کار به  که حاصــل  کرد  آنقــدر وقــت و انرژی صــرف  
در  کتابــداری  نرم افزارهــای  روزآمدتریــن  از  یکــی 
جهان منجرشــد و بخشی از این صفحات مربوط 

می شد به نسخه های خطی.

از ســوی دیگر روند تولید دســتنامه های »گسترش 
کــه اســاس استانداردســازی  رده  هــای موضوعــی« 
کتاب های چاپی بود، از ســالیان  موضوع دهــی بــه 
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ح فهرســتواره موضوعی،  بــه ایــران بازگشــت و طــر
کتاب های فارســی را از دی 1369در مرکز  الفبایــی 
کرد تا اینکه در  دایرة المعارف بزرگ اسامی دنبال 
ســال 1374 اولین جلد آن منتشــر شــد. در مدتی 
کتاب های فارســی منتشر می شد،  که فهرســتواره 
کــه او با انتشــار  کارهــای مشــابه دیگــری آغاز شــد 
هیــچ یــک از آنهــا مخالفت نکرد. دوســت داشــت 
که بر اساس  کتاب های فارسی را  کسی فهرستواره 
پدیدآورنــدگان  نــام  پایــه  بــر  کتاب هاســت،  نــام 
و  میدهــم  را  اجــازه اش  می گفــت:  کنــد.  تنظیــم 

حمایت میکنم.

او مشــهورترین و پرکارتریــن فهرســت نگار عصــر ما 
کم یــاب و نایــاب  کــه فهرســت هایش  کســی  بــود. 
شــد، به چاپ دوم رســید و به زبــان عربی ترجمه 
شــد. او در زمینــه ترجمه از زبان عربــی، ویرایش، 
تصحیــح، تدریــس، تحقیــق و تالیــف مقالــه طبع 
کرد، ولی تمرکز اصلی اش بر فهرست نگاری  آزمایی 
کار را دون شــأن خود و ســکوی پرتاب  بــود. ایــن 
کارش  نمی دانســت. دســت کم بیست ســال دفتر 
که  در مرکز دایرةالمعارف بود، ولی وسوســه نشــد 

یک مقاله برای دایرة المعارف بنویسد.

کار فهرســت نگاری او در ســه بخــش قابــل بررســی 
است: فهرست نگاری از نسخه های خطی، عکسی 
و چــاپ ســنگی؛ تالیــف فهرســت مشــترک و ایجاد 
فهرستواره. مشهورترین و پردامنه ترین آثار منزوی، 
فارســی  خطــی  نســخه های  مشــترک  فهرســتواره 
کســتان، فهرســتواره مشترک نســخه های خطی  پا
فارســی هندوســتان، فهرســت نســخه های خطی 

فارسی و فهرستواره کتاب های فارسی است.

پرداخــت. منــزوی می گفــت معلم خوبــی نبودم. 
شــاید ایــراد از تــه لهجه عربی او بــود. در این دوره 
کرد.  بــا خدیجه جاویــدی آمــوزگار ریاضــی ازدواج 
گرفتند  حاصل آن زویا )نســرین(، شورا و آزاده نام 
و هــر ســه مهنــدس معمــار شــدند. منــزوی بعــد 
تــرور شــاه در بهمــن 1329 بازداشــت شــد. در  از 
ســال 1329 تدریــس را در مــدارس تهــران ادامــه 
تــوده  حــزب  و  سیاســت  از   1335 ســال  در  داد. 
گرفــت و به تصحیــح مصفی المقال نوشــته  کنــاره 
را  کار فهرست نویســی  پــدرش پرداخــت. ســپس 
کتاب هــای چــاپ ســنگی در  بــا فهرســت برداری 
کرد. او به  کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران شــروع 
کتابخانه اعتقادی  فهرست نویســی دوباره از یــک 
نداشــت. بــه مکتــب ســرعت تعلــق داشــت؛ ولــی 
ایجــاز  نهایــت  بــا  تحقیقــی  تفصیلــی،  او  روش 
بــود، نــه نامگو. بعــد از این فهرســت نســخه های 
کتابخانــه ملــک و مجلــس را انجــام داد و  خطــی 
ج افشــار و محمدتقی  ایــن فهرســت ها به نــام ایــر
گاه شکایتی  دانش پژوه منتشــر شد. منزوی هیچ 
بودنــد.  مــن  اســتادان  اینهــا  می گفــت  نداشــت. 
که بــا آدم ناشــناخته ای مثل من  این مؤسســات 
قــرارداد نمی نوشــتند. در ســال 1356 از خدمــت 
در آموزش و پرورش بازنشســته شــد. بازنشستگی 
بــرای او تولدی دیگر بــود. در پاییز 1356 با هزینه 
شخصی به افغانستان رفت. بعد از 45 روز در دی 
کســتان شد و مدت سیزده سال  ماه 1356 وارد پا
بــه فهرســت نگاری نســخه های خطــی پرداخت. 
کرد.  در ایــن مــدت ســفرهایی نیز به هندوســتان 
دختــرش  و  ایــران  در  همســرش   1363 ســال  در 
آزاده در ایتالیــا درگذشــتند. او در زمســتان 1369 

احمــد فرزنــد دوم آقابــزرگ تهرانــی و مریــم بیگــم 
آریــان در خــرداد 1302ش / 8 ربیع الثانی 1341ق 
در ســامره بــه دنیــا آمــد. عربــی را در مکتــب خانه 
از عمویــش آموخــت. در  را  مامحمــود و فارســی 
ســال 1314 بــه همراه خانــواده به نجــف رفت و با 
غلطگیــری نمونه های چاپــی الذریعه، اثر پدرش، 
کتاب شناســی آشنا شــد. پدرش عقیده داشت  با 
کــه هرکــس باید هنری داشــته باشــد و احمد پنج 
گذراند. پــدر در ســال 1322  ســالی را بــه خیاطــی 
در  ایــران  کنســولگری  از  ایــران  بــه  ورود  بــرای 
گرفــت و نــام خانوادگی منزوی  بغــداد شناســنامه 
کــرد. ســال تولــد احمد در شناســنامه  را انتخــاب 
1304 نوشته شد. منزوی در سال 1322 با معرفی 
پســرعمه اش جــال آل احمــد وارد حــزب تــوده 
شــد. در ســال 1324 از دارالفنــون دیپلــم ادبــی 
و  احمــد  آل  اقدامــات  از   1325 ســال  در  گرفــت. 
کمیته مرکزی حزب توده پرده  خلیــل ملکی علیه 
برداشــت و درنتیجه باعث انشعاب آنها از حزب و 
تشــکیل نیروی سوم شد. او در مدرسه سپهساالر 
گزید تا اینکه در سال 1327 از دانشکده  ســکونت 
غ التحصیل شــد. از اســتادان  معقول و منقول فار
فروزانفــر،  بدیع الزمــان  از  بایــد  دانشــکده  در  او 
غامحســین صدیقــی، فاضــل تونی، ســیدمحمد 
مشــکات، ســیدمحمدباقر ســبزواری، محمدتقی 
کبر فیاض، راشد، محمد  مدرس ســبزواری، علی ا
محمــدی مایــری و احمــد بهمنیــار نــام بــرد. در 
کتاب شناســی را از محمدتقی دانش پژوه،  ضمــن 
گرفت. در سال  ج افشــار و برادرش علی نقی فرا  ایر
1327 بــه اســتخدام آموزش و پــرورش درآمد و به 
تدریــس فارســی و عربــی در مــدارس بنــدر انزلــی 

وی احمد منز
محمدرضا زادهوش
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که از تو نیســت،  از دیگــرى بــود، میگفــت بنویس 
کــرده اى و تاریخ  ولــی تــو آورده اى و به مــن هدیه 
کتابــی بــه او هدیه میشــد، مثل یک  بــزن. وقتــی 
بچه ذوق میکرد. با دست لرزان به دنبال ُمهرش 
میگشــت. بعــد اســتامپ را پیــدا میکــرد، ُمهــرش 
کتــاب میــزد و آرام میشــد.با ایــن  را چنــد جــاى 
کتابخانــه و فیش هایــش  کتــاب،  همــه عشــق بــه 
را در شــهریور 1382 بــه مرکــز دایرةالمعــارف بزرگ 

کرد. اسامی هدیه 

کار مانعی  کهولــت ســن و دوری مســافت تا محــل 
آمــاده می شــد،  نبــود. صبــح خیلــی زود  برایــش 
که پشت  کســانی بود  صبحانه می خورد و از اولین 
کارش در مرکــز دایرةالمعارف قــرار می گرفت و  میــز 
کاری دشوار، ولی  کار فهرســتواره می پرداخت.  به 
کوتاهی از آثار فارســی  آســان نما؛ تهیه شناســنامه 
از آغــاز تا پایان عصر چاپ ســنگی. برای هر عنوان 
که تعداد آنها بیشــتر  بــه برگه هایــش رجوع می کرد 
از نیــم ملیــون بــود. هــر مــورد را در فهرســت های 
چاپ شــده مــورد نظــر می دیــد و در برگــه نهایــی 
کتاب،  ک نویــس می کــرد. هر عنوان شــامل نــام  پا
نــام خانوادگــی و نــام پدیدآورنــده و تولــد و وفــات 
او، تاریــخ پدیدآمدن، موضوع، فهرســت مطالب، 
که این  کلماتــی از آغــاز اثــر و فهرســت منابعی بــود 
کرده انــد. در فهرســت منابــع بســیار  اثــر را معرفــی 
دقت داشــت. سعی داشــت چیزی از قلم نیفتد و 
کارهای تازه و آثار فهرست نگاران  به این وسیله از 
جوان نام ببرد. ســپس مدخل مورد نظر را برایش 
همیشــگی اش  دغدغــه  می کردنــد.  آوانویســی 
گرد،  دستیار و جانشین برای خودش  پرورش شــا
کارمنــد  کــه دســتیار او  باشــد، نــه  بــود. جوانــی 
دایرة المعارف سیاســی نباشــد، زودتر از او بیاید و 
که بیشــتر از منزوی  دیرتــر از او بــرود، ولــی جوانی 

که نشد. کند پیدا نشد  کار  پیرمرد 

او در طــول عمــر خود چنــد ده هزار نســخه خطی 
فارســی و عربــی را در ده هــا جلد فهرســت نویســی 
گر به  کــرد. بعضــی از مؤسســات عریــض و طویــل ا
کار بزرگی  کننــد  انــدازه یــک دهم منــزوی فعالیت 
که او در طول عمرش  کسی می داند  کرده اند. چه 
گاهی  کتاب را برای فهرست نویسی ورق زد؟  چند 

که احمد و برادرش علی نقی  منتقدانــش این بود 
در الذریعــه دســت برده انــد و آن را مطابــق عقایــد 
کرده انــد. نام احمد منزوی از چاپ افســت  خــود 
از  کــه  زندگی نامه هایــی  در  و  بیــروت  در  الذریعــه 
آقابــزرگ بــه چاپ رســید حــذف شــد. او می گفت 
وقتــی نامه هــای آقابــزرگ بــه مــن و بــرادرم چــاپ 
که پدرم موافق این  شــود، همه متوجه می شوند 

ویرایش ها بوده است.

گشاده دســت بود. بدون  کتاب هایش  در اهــدای 
لــرزان  بــا آن خــط ناخوانــا و دســت هاى  اســتثنا 
کتــاب اهدایی مینوشــت.  کلمــه اى در آغاز  چنــد 
در  میگفــت  میبــرد  برایــش  کتابــی  کســی  وقتــی 
کتاب  گــر هم  کن. ا صفحــه اولــش بنویــس و امضا 

همیشه مورد انتقاد بود؛ چون فهرست نویس بود، 
چــون پرکار بــود، چون مثل پــدر وارد حــوزه علمیه 
نشد، چون ضعیف و الغر بود، چون سبیل پرپشت 
داشــت و چــون عقایــد مخصــوص بــه خــودش را 
داشت. او دیگر عاقه ای به حزب توده نداشت، ولی 
که عقایدش را  گوش یک انسان غیرمتعصب هم  با 
که التقاطی است.  می شــنیدی متوجه می شــدی 
که مبلــغ عقایدش نبود و قصد  خوبــی اش این بود 
فرقه سازی نداشت. آثارش را دوست داشت و از آنها 

دفاع می کرد، ولی مغرور نبود.

دایرةالمعــارف  نیســت،  کتاب شناســی  الذریعــه 
اســت و در آن مطالــب مختلــف از جملــه مباحث 
صحبت هــای  از  یکــی  می شــود.  دیــده  عقیدتــی 
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منــزوی مرد اثرگذاری بود. چنان که دخترزاده اش 
نیکتا عباس زاده، عارف نوشــاهی و انجم حمید را 
کرد و چنان که  کتاب شناسی عاقه مند  به دنیای 
کتاب  خانــم تمیــزکار منزلــش تحــت تأثیر منــزوی 

کرد. داستانی چاپ 

منــزوی قبل از اینکه فهرســت نگار باشــد، انســان 
بــود. انســانی بــا ضعف فــراوان جســمی  و توانایی 
کار فراوان. انســانی  زیــاد روحی. انســانی با پشــت 
که دشمنان زیادی  خوددار و خوش بین. انسانی 
که  کسی دشمنی نداشت. انسانی  داشت، ولی با 
زنــدان رفته بود و زندانی شــدن چند باره برادرش 
دکتــر علی نقــی و جــوان مــرگ شــدن دختــرش را 
دیده بود، ولی هیچ وقت ناله و شکایت نمی کرد. 

ســالگی   92 در   1394 آذر   20 جمعــه  روز  منــزوی 
درگذشــت. پیکــرش را ســه شــنبه 24 آذر از مرکــز 

کردند. دایرةالمعارف بزرگ اسامی تشییع 

کتابش را از  کســی میخواســت تــا یک صفحــه از  از 
که این  رو بخواند، شــاید میخواســت بگوید تویی 
کتــاب را  قــدر ایــراد می گیــری، چنــد ســطر از ایــن 
نمیتوانی از رو بخوانی، آن وقت من آن را در چند 

کرده ام. جلد تألیف 

که تا  بعــد از ســاعت اداری بــه خانــه اش می رفــت 
پایــان عمــر اجاره ای بــود. عصرهــا از خانــه بیرون 
مــی زد و دو ســاعتی راه می رفــت تــا اینکــه ضعیف 
و ضعیف تــر شــد. دیگر با عصــا راه می رفت و پیاده 
روی ممکــن نبــود، پــس در منــزل عصــر و شــب را 
بــه دیــدن شــبکه های خارجــی می گذارنــد. بعــد 
خ دار نشســت، ولــی بــاز صبــح  روی صندلــی چــر
کارش بود. به ســختی  زود با ســرو وضع مرتب ســر 
حــرف مــی زد. بعــد از مدتــی فقــط دهانــش تکان 
کلمــه ای از آن شــنیده نمی شــد.  می خــورد، ولــی 
جوهــره صدایــش رفته بود. در ســال 1389 تعداد 
کم تر شــد. توانی  کار  روزهــای حضــورش در محل 
گفتــن و نوشــتن نداشــت و ســرانجام روزی  بــرای 
کــرد، اما باز به  کــه فهرســتواره را ناتمام رها  رســید 
دایرة المعارف ســر می زد و در نشست های مربوط 

به نسخه های خطی حضور می یافت.

که بیشتر حوزوی  او با نسل جدید فهرست نگاران 
کار  و اهــل قــم بودنــد و روی نســخه های عربــی 
می کردند، چالش جدی داشت. اولین توصیه اش 
به فهرست نگاران تمرکز بر روی نسخه های خطی 
کاربرد  کیدش بر  فارسی بود. در فهرست نویسی تأ
کلمات فارســی بود: روزگار به جای عصر، فرزند به 
جــای ابن، زاده به جای متولد، پیرامون به جای 

حدود و خورشیدی به جای شمسی.

آذر 1381  بــود. 23  گرفتــه  زیــادی  منــزوی جوایــز 
از انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی، 20 آذر 1382 از 
چهارمین آیین بزرگداشــت حامیان نسخ خطی در 
کتابخانــه مجلــس و همایــش چهره هــای مانــدگار. 
ســه بــار در عصر ســه رئیــس جمهــور، یعنــی آقایان 
رفســنجانی، خاتمــی  و احمدی نــژاد برنــده جایــزه 
کتاب شــناس  کــه بــرای  کتــاب ســال شــد. چیــزی 
دیگــری تکــرار نشــد. او تمــام ســکه های دریافتی را 
کارمــزد به عنوان  فروخــت و پولــش را بدون بهــره و 
قرض الحسنه در اختیار همکاران نیازمند گذاشت.




