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مقدمه:
آنچه که در زیر مي خوانید مصاحبه ای است با استاد عبدالحسین حائري که در دفتر کار ایشان در 
کتابخانه مجلس شورای اسالمی، و به همت سرکار خانم نیک نفس، رئیس گروه اطالع رسانی منابع 

دیداری - شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام شده است.
حائري در سال 1308، در قم متولد شد و در کودکی، قرآن و خواندن و نوشتن را در مکتب 
فرا گرفت. سپس نزد پدرش، مقدمات عربی و بعضی کتاب های لغت و دروس مدرسه ای را خواند 
و سطوح عالی فقه و اصول را تا سن نوزده سالگی به پایان رساند. بعد از آن نزد کسانی  مانند آیات 
عظام محمد تقی خوانساری، صدرالدین صدر، محمد حجت و حسین طباطبایی بروجردی دروس 

خارج را گذراند و در سن 24 سالگی به درجه اجتهاد نایل شد و  به تهران عزیمت کرد. 
 17 سال عضو هیئت مؤلفان لغت نامه دهخدا بود و بر چاپ چند جلد از آن نیز نظارت داشت. 
ایشان با نیم قرن سابقه فعالیت و کوشش در عرصه نسخه شناسی و نسخه پژوهی کشور، صاحب 
نظریه »بازنویسی تاریخ علم بر اساس بازنویسی فهارس نسخ خطی« که جایزه ای جهانی را کسب 
کرد، کسی است که به مدت 20 سال ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 

را بر عهده داشته است.
گروه منابع دیداری - شنیداری )تاریخ شفاهي( سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در سال 1372، 

پس از جلب موافقت مصاحبه شونده، موفق گردید بیانات ایشان را ضبط نماید.
]ضمن تشکر از شما به خاطر فرصتي که در اختیار ما گذاشتید، به عنوان اولین سؤال، 

خواهش مي کنم خودتان را معرفي بفرمایید.[2
بسم اهلل الرحمن الرحیم. اسم من عبدالحسین حائری هست و در ]سال[ 1308 شمسی در قم 
مطالعات  اصلی]ام[  تحصیالت  کنار  در  است.  قم  قدیم  تحصیالت  طبعًا  تحصیالتم  متولد شدم. 

  ژ

مصاحبه با استاد عبدالحسني حائری

1.کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، 

کارشناس اسناد و مدارک گروه تاریخ شفاهی 

mohammadinia@chmail.ir

2. پرسش ابتدای مصاحبه ضبط نشده بود.

محمد محمدی نیا1
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تاریخی ]هم[ داشتم. متن تحصیالتم فقه و اصول و فلسفه و درس هایی ]بود[ که در قم خوانده 
 می شد و خب درس را تا مدارج عالی من طی کردم، چند سال، حدود شش- هفت سال، درس 
خارج آقای مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی، آقای آیت اهلل حجت                    و اساتید درجه اول آن  وقت رفتم. 
در ]سال[ 1331 به دالیل شخصی، قصد ادامه ماندن در سلک روحانیت را نداشتم و آمدم تهران 
و یک پیشامد مناسبی برای من شده  بود، به این صورت که نفسًا پیشامد خوبی نبود، ولی برای 
اینکه من مشغول کار بشوم در کتابخانه ]مجلس[1 مناسب بود. اینکه همان اوان که وارد شدم بعد 
از یکی، دو ماهی در کتابخانه مجلس مشغول شدم و آن پیشامد ماجرای سعید نفیسی2 بود، که 

البد شنیدید ]ماجرای[ سعید نفیسی را.
بله اسمشان را شنیدم ولی اگر امکان دارد ماجرا را شما بگوئید.

هم  آن  و  کنند  مراجعه  می توانستند  خاص  خیلی  افراد  و  داشت  وجود  کتابخانه  در  کاری  یک 
تخصصی  مورد  این  در  کسی  کمتر  خیلی  وقت  آن  به خصوص  که  بود  خطی  کتب  کتابشناسی 
داشت. مرحوم سعید نفیسی که استاد بود و خیلی معروف و نویسنده و مؤلف کتاب هاي زیادی بود، 
قراردادی بسته بود با کتابخانه مجلس که کار کتابشناسی را انجام بدهد و مسئله ای رخ داده  بود 
که ایشان کتاب هایی را گویا از مخزن کتابخانه خارج کرده  بود و ماجرا دنباله دارد که کاری به 
آن مسئله ندارم. به هرحال نتیجه، این شده  بود که دادسرای تهران بر اثر شکایت مجلس، مداخله 
کرده  بود و مهروموم کرده  بودند قفسه های خطی را، از طرف دادسرا. چند سال پیش این ]ماجرا[ 
اتفاق افتاده  بود. مجلس به خودش اجازه نمی داد که این پست را به کسی واگذار کند. چون این 
شغل احتیاج به امانت داري زیادی داشت. به هرحال وقتی من آمدم تهران فکر کردند که به من 
می توانند اطمینان کنند و این کار را کردند و از دادسرا آمدند و مهروموم را بازکردند و من مشغول 
این کار شدم تا حاال که همان طور اشتغال دارم؛ چهل و چند سال است که شغل اصلی ام در حقیقت 
شناسائی کتاب های خطی ]است[. این خالصه کار من است، البته در این مدت که اینجا بودم مدت 
چند سالی هم جز هیئت مؤلفین لغت نامه دهخدا بودم، کتاب های مختصری تصحیح و چاپ کردم. 
کار مهمی در عالم نویسندگی نکردم. بعضی مقاالت نوشته ام ولی کار اصلی ام در همین کتابخانه 

بود و کار کتابشناسی کتب خطی.

استاد صحبتی در مورد والدینتان نکردید.
بله، پدر من روحانی بود و مادرم دختر آیت اهلل حائری، مؤسس حوزه علمیه قم بود و پدرم روحانی 

بود و داماد ایشان بود.

1. كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس 

از  كتابخانه  اين  اسالمي:  شوراي 

كتابخانه هاي  معتربترين  و  بزرگ ترين 

علوم  حوزه  در  ايران  در  تخصيص 

در  كه  است  اجتامعي  و  انسانی 

كتابخانه  اين  شد.  تأسيس  1287ش. 

در درجه نخست در خدمت منايندگان 

كاركنان  و  اسالمي  شوراي  مجلس 

قوه مقننه است، اما از ديرباز به  طور 

و  دانش پژوهان  مراجعه  مورد  وسيع 

دانشجويان بوده است.

2. اشاره به پيدا شدن کتاب هايی به مهر 

كتابخانه مجلس، در منزل يا کتابخانه 

به  منجر  كه  نفيسی،  سعيد  شخصی 

پلمپ كتابخانه مجلس، توسط دادرسا 

شد.
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اسمشان ]چیست[؟
بله اسم پدر من، احمد حائری بود. عرض کنم که من در حقیقت نیمه عرب و نیمه یزدی هستم. 
عرب،  تقریبًا  هم  پدرم  و  می شود  حساب  یزدی  مادرم  و  یزدی هست  پدرش  طبعًا  مادرم  یعنی 
نیمه عربی بود یعنی از این اشخاص که چند نسل ساکن عراق بودند. ریشه اصلی البته ایرانی بوده 

ولی چند نسل شان در عراق ساکن بودند و عرب عراقی حساب می شدند.

آن وقت با شیخ عبدالکریم حائری ...؟
بله پدِر مادرم، همان آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری بود.

طبعاً پس حاج شیخ مرتضی حائری1  هم ...؟
  ایشان هم دایی من می شوند بله، بله.

استاد این تبحری که شما در زمینه شناسایی نسخه های خطی دارید می توانید 
مقداری در مورد ]آن[ توضیح دهید که اصوالً از کجا فراگرفتید؟

من هیچ، می شود گفت که ذوق شخصی بوده، ]از[ چهل و چند سال پیش که آمدم اینجا. در قم که 
بودم تا حدودی سروکار با کتاب های خطی داشتم و البته آن  وقت کتاب های خطی خیلی ارزان و 
فراوان بود، بعضی از دست فروش ها کتاب در مدرسه فیضیه می آوردند و عصرها بساط شان را آنجا 
پهن می کردند و طلبه ها می آمدند و می گرفتند من هم جزو همان ها بودم و این کار را می کردم 
و طبعًا گرایش و کنجکاوی راجع به شناسایی کتب خطی پیدا کرده  بودم و این بود که این کار 
خیلی مناسب ذوق من شد و بر اثر مراجعه و ممارست زیاد ]به[ این کار ]مسلط شدم[ و اال درس 

این کار را طبعًا نخواندم.

طبعاً فکر می کنم چون در خانواده ای که از علما بودند، کتاب های فقهی ]در اختیار 
داشتید[؟

داشت  در من وجود  از جوانی  اعتقاد هم  این  و خب  بود....  زیاد  فقهی(  )کتاب های  خانه  تو  بله 
یعنی تأسف بر علوم اسالمی واقعًا مسئله ای است که در ذهن من است و سرمایه ذهنی ام است 
برای  از نظر علوم،  ]واقع[ شده]اند[  ایرانی های مسلمان خیلی مظلوم  باالخص  که مسلمان ها و 
این که هیچ قومی به اندازه ]مسلمان ها[ نیستند که میراث فرهنگي داشته  باشند، انصافًا میراث 
فرهنگی شان در همین کتاب های خطی نهفته است ]ولي[ در دنیا به دانش شناخته ]شده[ نیستند. 
وقتی آدم قرون گذشته را نگاه می کند تا قرن چهارم و پنجم و از جهاتی تا ]قرن[ هفتم، می بیند 

1. مرتضی حائرى یزدى: فقیه و عامل، فرزند 

شیخ عبدالکریم حائری یزدى. 
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که علوم درخشش داشته، علوم مختلف، علوم ریاضي، علوم پزشکی، رشته های مختلفی علمی، فقه 
و اصول که سر جای خودش، واقعًا درخشش داشته و در دنیای تاریخ علم خیلی ناسپاسی نسبت 
زنده کنیم، ]علوم  این هست که  ما  ایرانی- اسالمی شده. من فکر می کنم که وظیفه  به علوم 
ایرانی- اسالمی[ را ]و[ نگهداریم و این هم به این معنا نیست که مثاًل برویم کتاب قانون ابن سینا 
]که[  است  اسالمی  ایرانی-  علوم  به عنوان  علوم  این  نام  احیای  معنایش  کنیم،  بگیریم عمل  را 
به عنوان سابقه فرهنگی این قوم در شناسایی خودشان خیلی مؤثر است، که ملت مسلمان ایران 
خودشان را بشناسند که سابقه فرهنگی شان چه بوده، این همیشه ته ذهن من بوده و این تأثیر و 
تأسف را خورده ام. بعدها دیده ام، با بزرگان صحبت کرده ام که واقعًا چرا ما تاریخ علم نداریم، چرا 
در دانشگاه کرسی تاریخ  علم وجود ندارد و خیلی مهم است این. ولی حاال البته یک مقدار اسناد 
االن مطرح شده، اسناد تاریخی ملت ایران. خب یک مقدار توجه زیاد شده ]و[ دانشگاه هم البته 
حرکت های کوچکی دارد می کند. عده ای را تک تک فرستاده اند به سوربن فرانسه شاید جاهای 
دیگری ]هم[ فرستاده ند که من خبر ندارم، برای ارتباط با تاریخ علم، کرسی تاریخ علم تماس های 

]بسیاري[ دارند. امیدوارم که انشاءاهلل این نقیصه جبران شود.

استاد می شود یك خرده ای توضیح دهید که اصوالً شما تا حاال چه کارهایی انجام 
دادید روی نسخه های خطی؟

من نسخه های خطی را به خصوص نسخه اي که کهنه باشد مثل یک سند بهش نگاه می کنم یعنی 
مثل مجموعه سند به آن نگاه می کنم برای اینکه نسخه های خطی یک چیز مشخصي دارد. هر 
کتاب خطی از دو نقطه نظر می شود به آن نگاه کرد یکی از نظر کتابشناسی ]به این معنی[ که آدم 
بداند اسم این کتاب چیست، مؤلفش که بوده و موضوع کتاب چیست، در اصطالح ما کتابشناسی 
می گویند. اما از نظر نسخه شناسی یک دریای عظیمی است این نسخه شناسی، برای این که هر 
برگ این کتاب ها یک سند است. کتاب های خطی غیر از این علمی که این کتاب ]در مورد آن 
است[ مثاًل فلسفه، فقه، اصول یا تاریخ یا هر چیز ]دیگری[ که هست، در هر برگی از آن، بسیاری 
از اوقات، چیزهای دیده می شود که در هیچ کتاب تاریخ مدون دیگری دیده  نمی شود. چون قدیم 
رسم بوده که یادداشت های مختلف شان را، حاال شاید کمبود کاغذ بوده یا هر چی، در همان یک 
کتاب خطی یا یک دفترچه خطی که داشتند می نوشتند. این یادداشت ها گاهی خیلی مهم است. 

من چیزهای مهم توی این یادداشت ها دیده ام.
از جمله این ]مطلب[ را در بعضی از مصاحبه ها چند دفعه گفتم که مثاًل االن یک کتاب خطی 
مال قرن هفت اینجا هست رساله اي از خواجه نصیر]الدین طوسي[ دارد مال همان زمان خودش، 
]رساله [ از بابا افضل1 دارد، و از محقق حلی2 دارد، رساله  قدیمی خوب دارد توش، از جمله یک 

حسن بن  محمد بن  افضل الدین    .1

حسین بن محمد خوزه ای مرقی کاشانی 

یا  کاشی  باباافضل  به  شده  شناخته 

کاشانی شاعر و عارف ایرانی

حسن بن  جعفر بن  ابوالقاسم   .2

یحیی بن سعید حلی،  فقیه، اصولی  و 

شاعر بزرگ شیعی  و مشهور به محقق 

حلی  و  محقق اول 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C


دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 4
203

صفحه اش هست که چیزی دارد راجع به خواجه نصیر که هیچ جا در تاریخ نیست. برای این که 
می گوید خواجه نصیر و دو نفر دیگر، عمادالدین طوسی1 و یک نفر دیگر از بزرگان، اینها از اوالد 
امام رضا )سالم اهلل علیه( هستند که از سه دختر بودند که جده اینها حساب می شوند، یکی شان 
لطیفه که مادر خواجه نصیرطوسی بوده یعنی جده اش می شود. این سه خواهر، اسم یکی ناز بانویه 
بوده، یکی لطیفه و اسم یکي دیگر، االن یادم نیست؛ می  گوید: »لطیفه مفتیه بودی« خوب، این 
یک چیز خیلی مهم است، کم حرفی نیست و اینکه ما می دانیم که خیلی از زنها و دخترهای علماء 
اهل علم و درس خوانده و تا مرحله اجتهاد رسیده  بودند، ولی »مفتیه بودی« یک حرف بزرگ 

تاریخی است.
 به هرحال من کتاب خطی را مثل یک سند نگاه می کنم. خیلی از علما را ما تو کتاب های 
خطی می شناسیم، مثاًل یکی از نقطه نظرهایی که باز من ندیدم، نوعًا فهرست نویس ها به این نکته 
توجه ندارند؛ من یک کتاب را که می خواهم فهرست کنم و کتاب قدیمی است، تو کتاب مطالعه 
می کنم. مآخذ نویسنده را بررسی می کنم. بسیاری از کتاب ها، اسم کتاب ها و مؤلفینی را می آوردند 
که در کتاب هایی که مدون است برای ذکر مؤلفین یا اسم کتاب ها، اسمشان نیست و من فکر 
می کنم وظیفه ما که سروکار با کتاب های خطی داریم این است که )البته من این کار را می کنم 
حاال دیگران بعید می دانم این کار را بکنند، ندیدیم این کار را بکنند(، فکر می کنم که، ]انجام[ این 
کار الزم است: اسامی کتاب هایی را که این شخص اسم برده و به آن استناد کرده و اسم مؤلفین 
را استخراج مي کنم. و به این حساب اسم مؤلفین و رقم تألیفات مسلمان ها و ایرانی ها، بسیار  بسیار، 

باال است و کاماًل قابل مالحظه است.

تا به حال شما روی نسخه های خطی چه فعالیت هایی کرده اید ؟
خیلی، طبعًا نسخه خطی که می آید اینجا اول من کتابشناسی می کنم. اصاًل تا من اینها را نشناسم 
... ما شورای قیمت گذاری داریم. کتاب به این صورت می آید اینجا، کتاب می آید عرضه می شود. 
خانواده ها یا کسانی که کتاب بخواهند بفروشند، کتاب ]را[ می آورند پیش ما، اگر هدیه می کنند 
که یک مسئله دیگری است، اگر بخواهند بفروشند ما در شورای مقوم، کتاب را قیمت می کنیم ]و 
بعد[ قیمت را به آن آقا یا خانم اطالع می دهیم، اگر قبول کردند توافق می شود و اگر قبول نکردند 
مراحل بعدی ]را[ طی می کنیم. آن  وقت تا من کتاب را کتابشناسی نکنم آن گروه قیمت گذار، قیمت 
روی کتاب نمی گذارد. این است که قیمت ها در حدود واقعیت گذاشته  می شود. نوعًا قیمت گذار   ]ها[ 
کتاب را درست نمی شناسند ]و به صورت[ یک حدس کتاب را ]قیمت می گذارند[ ولی ما کتاب را 
شناسایی می کنیم. ... مثاًل االن کتابی هست که پریروز خانمی اینجا آوردند، دو روز خانم می رفت 
و می آمد تا من کتاب ها را شناختم چون اول خودش هم اسم ]کتاب[ را ]نمی دانست[ کتاب را 

به  معروف  حمزه،  علی بن  محمد بن   .1

ـ  قرن ششم  اول  )نیمه  عامدالدین طوسی 

585 ق.، درگذشته: کربال، مدفن: نجف( از 

هجری  ششم  قرن  در  امامیه  فقهای  اکابر 

می باشد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C


دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 4
204

شناسایی کردم و اسم واقعی اش را به او گفتم. اینجا ]اشاره به یک کتاب[ اتقافًا کتابی آوردند که 
خیلی ارزش دارد و کتابی است از شیخ عبداهلل حائری1 که از مشایخ بزرگ سلسه گنابادی است، 
اسم کتاب بریدالقاصر فی صلوه المسافر2 است و این کتاب از این نظر مهم است که این شخص 
)شیخ عبداهلل حائری( جزء بزرگان دراویش متصوف است، پسر یکی از علمای بزرگ بوده ولی بعد 
از آن رشته جدا شده، و ما سابقه علمی شیخ عبداهلل را نمی دانستیم، معلوم شد که ایشان اول جزء 
فقهای بزرگ بوده و از کتابش پیداست و پدرش که شیخ زین العابدین مازندرانی است و شخصیت 
خیلی عظیمی است، شیخ زین العابدین مازندرانی اجازه به آن می دهد و خیلی تعریف می کند از 
کتابش، از نظر فقاهت، کتاب فقهی است، بریدالقاصر في صلوه المسافر، رساله استداللی مهمی 
است راجع به صراط مسافر؛ خوب این کتاب هیچ جا نیست، حتی الذریعه3 که تعهدش این است که 
کتب شیعه را آنجا بیاورد مراجعه کردم، الذریعه هم این کتاب را معرفی نکرده  بود. یعنی ناشناِس 
ناشناس مانده بود. این یک قسمتی از تاریخ را معرفی می کند. آقا شیخ عبداهلل حائری شخصیت 
آقا  آقا هستند، پسرش  از اوالد  خیلی معروفی است. خانواده اش هم حائری ها، در تهران هستند 
هادی حائری4 بود که جزء شخصیت های فرهنگی ایران بود و خویشانش هم رهنما و تجدد هستند 
بیاید  اینکه  از  ایران هستند. معلوم شد قبل  بزرگی در  اینها پسرعموهایشان هستند. خانواده  که 
درویش بشود و به گنابادی ها بپیوندند، جزء علما بوده. ... خانم! مثاًل این ]اشاره به یک جلد کتاب[ 
کتابی است که باز همان خانم آوردند، من که خوب بررسی کردم، دیدم این کتاب فیض5 است. 
مفاتیح الشرایع6، جزء کتاب های فقهی خیلی خوب و ممتاز است و نسخه های آن هست اما پشت 
آن یک اجازه ای هست از آقا باقر بهبهانی7 که به شاگردش مالمحمدجعفر داده و بخاطر این ارزش 
کتاب بسیار زیاد می شود. اگر این کتاب فقه بود ]ولی[ این اجازه نبود، چندان این کتاب مهم نبود. 
... آنجا نوشته ای هست به خط شیخ زین العابدین مازندرانی8، پدر ایشان که از این کتاب تعریف 
کرده، برادرش که باز یکی از بزرگان علماء بوده، آقای ابن الشیخ9 راجع به کتابش مطلب گفته. 
خالصه چند تا سند تاریخی اینجا موجود بود که بسیار بسیار تازگی داشت. پس ما اول کتاب را 
می بینیم، شناسایی می کنیم، بعد قیمت گذرای که می شود و متعلق به کتابخانه که می شود، یک 
برگه موقت بر طبق شناسایی که من کردم، نوشته می شود برای کتابخانه. این اساس کار فهرست 
از اینجا گذاشته می شود، یعنی پایه اش که شناسایی کتاب خطی است نوشته می شود. بعد ثبت 
می شود و می رود در نوبت که فهرست شود. این کاری است که در مورد کتاب خطی انجام می شود.

پس طبعاً برای شناسایی کتاب احتیاج به دانش تاریخي بسیار زیادی است؟
را  تا حدودی علمای اسالم  باشد،  ایران و اسالم  تاریخ  از  آگاه  انسان،  باید  من فکر می کنم که 

بشناسد و با تألیفات شان آشنا باشد تا بتواند کتابشناس خوبی باشد.

حائرى،  مازندراىن  عبدالّله  شيخ  حاج   .1

فرزند عامل بزرگوار، آيت الّله زين العابدين 

مسلم  كرباليى  مرحوم  فرزند  مازندراىن، 

شيفتگان  و  ارادمتندان  )از  بارفروش 

شيخ  آيت الّله  مى باشد.  رسالت(،  خاندان 

زين العابدين مازندراىن از اكابر علام و اجالء 

فقهاى اماميه و از مراجع عظام تقليد بوده 

تهرانی  آقابزرگ  شيخ  عالمه  مرحوم  اند. 

مى  توصيف  چنني  را  او  نقباء البرش  در 

كند: شيخ زين العابدين بن مسلم بارفروش 

حائرى از اعاظم علامء و اكابر بر فقها بوده 

http://www.hadith.net/ است

كتاب  صلوه املسافر،  فی  بریدالقارص   .2

خطي با شامره 460، از مجموعه هاي منابع 

خطی كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس 

شوراي اسالمي؛ اين كتاب توسط انتشارات 

كتابخانه مجلس، به چاپ رسيد.

الشیعة:  تصانیف  إلی  الذریعة   .3

 26 در  بزرگی  کتابشناسی  دائره املعارف 

جلد )البته با احتساب جلد نهم که خود 

4 جلد است، مجموعاً 29 جلد( است که 

به همت عالمه شیخ آقا بزرگ تهرانی فراهم 

آمده است.

4. هادی حائری: نویسنده و شاعر، فرزند 

حاج شیخ عبدالله حائری مازندرانی ملقب 

در  صوفیه  مشایخ  از  رحمت علیشاه  به 

سلسله نعمت اللهی گنابادی بود.

5. محمدمحسن بن مرتضی، يا مالمحسن 

فیض کاشانی معروف به فیض کاشانی و 

فیض کاشی، حکیم، فیلسوف، محدث و 

عارف و از بزرگرتین دانشمندان دانشمندان 

شیعه  در قرن یازدهم هجری قمري، دوره 

صفوی )عهد شاه عباس ثانی( بوده است.

استداللی  و  فقهی  روایی  كتب  از   .6

مال محسن  فیض كاشانی است كه در سال 

1042ق. نگاشته شده.

7. آقا باقر وحيد بهبهانی، والدتش در سال 

1117 ق. در اصفهان، به فاصله چند سال 

پس از درگذشت عالمه مجليس بوده است.

شيخ  مازندراين:  زين العابدين  شيخ   .8

عاملي  مازندراين،  مسلم  ابن  زين العابدين 

رباين، فقيه و از بزرگان علامي اماميه در قرن 

سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجري است.

9. شیح محمد حائری مازندرانی معروف به 

ابن الشیخ، روحانی مرشوطه خواه و فرزند 

سوم زین العابدین حائری مازندرانی است.

http://www.hadith.net/n367-e2352-p310.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_(%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B6)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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یا  بوده،  اهدایی  به صورت  معموالً  هست  کتابخانه  در  که  کتاب هایی  این  استاد 
خریداری ]هم[ بوده؟

حاال عرض می کنم، کل کتاب های خطی که اینجا منظورتان هست؟
بله.

اواًل  شده است  اینجا  وارد  اصلی  دوگونه  به  گفت  می شود  هست  اینجا  که  خطی  کتاب های 
مجموعه هایی اهدا شده به اینجا، مجموعه های بسیار نفیسی اهدا شده. اصاًل پایه و مایه کتابخانه 
از دو مجموعه هست که یکی اش خریداری بوده که از خانواده میرزا ابوالحسن جلوه1 که فیلسوف 
معروف زمان ناصرالدین شاه و از اساتید معروف بوده، از خانواده اش خریداری کردم دویست و پنج 
جلد کتاب خطی خیلی ممتاز بوده که این جزء پایه اولیه کتابخانه بوده است، یعنی سرمایه اولیه 
کتابخانه است، بعد هم کتاب های احتشام السلطنه2. احتشام السطنه کسی بوده که رئیس مجلس 
بوده، چند ماهی رئیس دوره اول و دوم بوده، بعد هم بخاطر اختالفات سیاسی که با اوضاع ایران 
پیدا کرد پست سفارت را گرفت و از ایران به آلمان رفت. ارباب کیخسرو3 که پایه گذار کتابخانه 
مجلس هست و کارپرداز مجلس بوده در یادداشت هایش می نویسد که وقتی می خواستم کتابخانه 
مجلس را تأسیس کنم و پایه بگذارم آقای فروغی )محمدعلی فروغی ذکاءالملک( به من گفت 
که احتشام السطنه وقتی می خواست برود خارج به من گفت که من کتاب هایم را ]که[ حدود سه 
برای خودش  کتابخانه ای  می خواست  مجلس  اگر  گذاشتم.  مخبرالسطنه4  خانه  است  کتاب  هزار 
تایش  هفتصد   حدود  که  را  کتاب ها  بنابراین  بگیرید.  اهداء  به صورت  را  آن ها  بروید  کند  درست 
خطی بود و بقیه اش هم کتاب های فارسی، عربی و حدود هزار تایش هم فرانسه بود )چون که 
آن وقت تحصیالت فرانسه داشت( و کتاب های بسیار ذیقیمتی بود، ]آوردند و[ این پایه و مایه 
بعداً هم به همین  کتابخانه مجلس است که مقداریش اهدایی و مقداریش هم خریداری است. 
صورت، همین طور کتاب اهداء و خریداری می شده برای کتابخانه مجلس. البته سیر کم خریدن 
و زیاد خریدن بسیار متفاوت بوده. تا ]سال[ 1340 که من حضور داشتم اینجا، کتابخانه، بودجه 
بسیار اندکی داشت برای خرید کتاب خطی. یادم هست این آخر که مثاًل نسبتًا زیاد بود، در سال 
برای خرید کتاب، بیست هزار تومان بود و فعالیت شان هم آنقدر کم بوده که گاهی این بیست هزار 
تومان تقریبًا می خواست سالم برگردد )سر سال که بودجه برمی گردد( به صندوق مجلس یعنی 
نریزد  آبرویشان  اینکه  اینها آخر سال گاهی برای  این تصرف نشده بود و  چیزی نخریده بودند. 
مسئولین با عجله یک خریدی می کردند که حساب دست نخورده برنگردد به صندوق مجلس. ولی 
سال 41-42 بود که ما چهار میلیون کتاب خریدیم یعنی مجموعه های نفیسی خریداری شد از 
جمله مجموعه شیخ االسالم زنجانی5 مجموعه های بسیار نفیسی اهداء شد، از جمله مجموعه های 
مجموعه  مثاًل  نفیس(،  کیفًا  و  کمًا  یعنی  نفیس  می گویم  که  )این  شده  اهدا  که  عالی  و  نفیس 

1.  حکيم میرزا ابوالحسن طباطبایی زواره ای 

و  فیلسوف  »جلوه«،  به  متخلص  نائینی 

جهان  دانشوران  از  يکي  و  ایرانی  عارف 

تشيع است. 

به  معروف  عالمیر  2.  محمود 

احتشام السلطنه از خانواده قاجار دولو

ارباب  به  ملقب  شاهرخ  3.  کیخرسو 

کیخرسو شاهرخ )1254ش.- 1319ش.(

. به ملقب   (  . یت ا هد ی قلی  مهد    .4

مخربالسلطنه( ) 1243- 1334(

مريزا نرصالله  فرزند  زنجاين،  ابوعبدالله   .5

شيخ االسالم )1309ـ1360 ق.( فقيه، مفرس، 

معارص  برجسته  نويسنده  و  قرآن شناس 

از  زنجانی،  به شیخ االسالم  ايراين، معروف 

علامی سده 14 ق است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
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سیدمحمدصادق طباطبائی1 هست که هزار و چهارصد و سی  و هشت تا کتاب خطی دارد، حدود 
سه  هزار کتاب چاپی و در کتاب های خطی کتاب های خیلی مهم و منحصربه  فرد یا نادر هست. 
هدیه  که  هست  فیروز  نصرت الدوله  همان  اوالد  از  که  فیروز2  ناصرالدوله  مجموعه   کتاب های 
کرد اینجا، که پنج هزار کتاب است که حدود سیصد تا خطی و بقیه اش چاپی است حاال فرانسه، 
به  که هدیه شد  ایران هست  معروف  ریاضیدان  نجم الدوله3،  کتاب های  بعدش  عربی.  و  فارسی 
اینجا. زرتشتی ها کتاب هایی به کتابخانه مجلس ایران هدیه کردند، که کتابخانه ارزشمندي است. 
کتابخانه امام جمعه خوئی4 به وسیله جمال امامی5 هدیه شد که آنجا موضوعش چهارصد تا خطی 
دارد، کتاب های سیدجمال الدین اسدآبادی که به وسیله دکتر مهدوی6 هدیه شد به اینجا که اکثرش 
چاپی است و تعداد کمی، حدود صدتای آن خطی است. مجموعه رهی معیری7 که البته آن خطی 
خوشبختانه،  انقالب  از  بعد  دارد.  خیلی خوب خطي  شعر  تا جنگ  هفده، هجده  حدود  که  است 
چهار- پنج مجموعه بسیار ارزنده، هدیه شد به اینجا که آخرین و تازه ترین آن کتابخانه خانواده 

معزی است.
خانواده معزی، یک خانواده ای بودند که چند نسل از علما بود که در دزفول ساکن بودند و شیخ 
محمدرضا دزفولی مرد خیلی معروف ]بود که[ جزء مراجع تقلید در اوایل پهلوی، )رضاشاه پهلوی( 
بود. و تا دو جده، مؤسس این کتابخانه هستند، کتابخانه خیلی بزرگی بوده ]و[ کتاب هایی توش دارد 
که پیداست از آن مجموعه ها است که مرحوم صاحب الذریعه )با الذریعه که آشنا هستید؟( الذریعه 
کتابی هست که در 27 جلد است، کتب شیعه را به ترتیب حروف الفبا در این 27 جلد معرفی کرده، 
خوب چون به ترتیب الفبا است مرجع خیلي خوبی است و تألیف آقا شیخ بزرگ پدر همین دکتر 
منزوی که در کتابخانه ملی است. ... مرحوم صاحب الذریعه رسمش بوده می رفته منازل کسانی  که 
مجموعه کتاب دارند مثل سیدنصراهلل تقوی )راستی از مجموعه های نفیسی که به اینجا فروخته 
شده مجموعه سیدنصراهلل تقوی است که مجموعه نامداری است در تاریخ ایران و ]در[ خیلی از 
کتاب هاي استناد شده به کتاب های این مجموعه، ]که[ آن هم خریداری شد، در 1345 یا 1346. 
حدود 1346، ]کتاب هاي[ خیلی نفیسی بود. چهارصد هزار تومان ظاهراً آن وقت قیمت آن مجموعه 
بود.( صاحب الذریعه می رفت تو منازل آنهائی  که مجموعه کتاب های خطی داشتند، می نشسته و 
کتاب هایشان را فیش می کرده، برای تألیف ]کتاب[ الذریعه این کار را کرده. آقای صاحب الذریعه 
زیاد می رفت در ایران که مثاًل آقای محیط طباطبائی8 از کسانی بود که بسیار سختش بود و کسی 
را در کتابخانه اش نمی برد. و آقای صاحب الذریعه رفته آنجا و کتاب های ایشان را فیش کرده، خانه 
تقوی رفته و فیش کرده اما این خانه آقای معزی که در دزفول بوده حاال یا اطالع نداشته یا چه 
جور شده که ]نتوانسته بود برود[. بنابراین بسیاری از کتاب های خطی که االن من در این مجموعه 
الذریعه هم اسمش نیست و  معزی می بینم )که تازه همین سال 1372 هدیه شده به اینجا( در 

فرزند  طباطبايي،  سيدمحمدصادق   .1

رهرب  دو  از  ييك  طباطبايي  سيدمحمد 

مرشوطيت، در سال 1262 ش. )1300ق.( 

فرزند  فیروز  عبداملجید  رسلشکر   .2

عبداملجید میرزا فرمانفرما )از اوالد نرصت 

میرزا  عبدالحسین  برادرزاده  و  الدوله( 

فرمانفرما است. در 1328 پس از تشکیل 

مجلس سنا، به سناتوری رسید و این سمت 

را دو دوره حفظ منود. وي به چند زبان 

خارجی آشنائی داشت. قبل از انتخاب نام 

فامیلی فیروز برای خود، لقب نارصالدوله 

قبل  سال  چند  فیروز  رسلشکر  داشت. 

از مرگ کلیه امالک خود را در اراک برای 

تأسیس بیامرستانی در کرمان وقف منود. 

به  که  را  خود  بزرگ  کتابخانه  همچنین 

و  عربی  و  انگلیسی  و  فرانسه  زبان های 

شورای  مجلس  کتابخانه  به  بود،  فارسی 

ملی بخشید. در میان کتب اهدائی، چند 

کتاب خطی نادر موجود بوده است. وفات 

افتاد.  اتفاق   75 سن  در  و   1338 در  او 

مدخل  پديا،  ويكی  آزاد  دانشنامه  وبگاه 

آبان   26 بازيابی:  فیروز«،  »عبداملجید 

http://fa.wikipedia.org ،1393

اصفهانی  نجم الدوله  عبدالغفار  میرزا   .3

از منجامن و مهندسان  )1259-1326ق.( 

ريايض  استاد  و  خود  زمان  موفق  بسیار 

مدرسه دارالفنون بود. او ریاضیات جدید 

اروپایی را در ایران معرفی کرد و آن را با 

ریاضیات قدیم اسالمی تلفیق منود.

امام جمعه  يحيي  آيت الله حاج مريزا   .4

خوئی، فرزند حاج مريزا اسدالله امام جمعه 

در  )1276ق.(  شمسی   1239 سال  در 

خوی به دنيا آمد. در دوره اول مجلس از 

طرف علامء آذربایجان به منایندگی انتخاب 

گردید. پس از فتح تهران در دوره دوم، سال 

1326ق.، جزء پنج نفر روحانی طراز اول از 

طرف مراجع تقلید مقیم نجف به منایندگی 

مجلس انتخاب گردید. در دوره سوم نیز 

گنجينه های  از  ييك  شد.  تهران  مناینده 

گرانقدر اهدايی به كتابخانه مجلس شورای 

اسالمی، مجموعه امام جمعه خوئی است. 

وي در شهريور سال 1324 ش. )1364ق.( 

ارشف  نجف  در  و  درگذشت  تهران  در 

مدخل  ويستا،  پایگاه  گرديد.  مدفون 

بازيابی:  امام جمعه خوئی«  »میرزا یحیی 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
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کتاب های خیلی نادر و نفیسی هستش. بله، این تازه ترینش بود.
قبل از معزی، کتاب پروانه1 ]بود[ )یکی از قضات محترم دادگستری بود که فوت کرده، خدا 
رحمتش کند(، ایشان هم حدود هشت  هزار ]جلد[ کتاب هدیه کرد اینجا، شنیدم که به کتابخانه 
ملی هم مقداری هدیه کرده  بود و قبلش آقای دکتر محتشم  نوری، قبلش آقای تیمسار سرود، یک 
تیمسار بسیار معمری بود حدود نود، نودوشش سال عمرش بود. اول انقالب که وصیت کرده بود 
کتاب هایش را بیاورند اینجا که حدود پنج هزار کتاب چاپی بود که صدوپنجاه جلد خطی داشت که 
کتاب نفیس ارزشمندی است. به هرحال اینها نمونه هایی بود از مجموعه های کتب. نمونه هایی که 
اینجا جمع آوری شده به این صورت که یا اهداء شده یا خریداری شده، خریداری کتاب خطی هم 

همیشه از قدیم شورای کتابخانه تصویب می کرد.
 ]شورای کتابخانه[ که شخصیت های علمی و چندین نمایندگی که اهل علم بودند عضو این 

شورا بودند آن ها تصویب می کردند و کتاب خریداری می شد.

االن هم به همین ترتیب ]است[؟
االن هم همین عنوان ]است[ البته منهای شورا. شورای مقوم داریم اما شورای عالی که کتابخانه 

داشته، چند سالی است که نیست که انشاءاهلل امیدواریم آن شورا ]احیاء شود[. 

اسناد کتابخانه مجلس )حفاظت و نوع برخورد با آن(
در وسط این کتاب های خطی که خریداری شده آن وقت اسناد هم خریداری شده. ما به مقدار 
و صحافی شده  جلد شده  یعنی  است،  کتاب هایمان  جزء  که  اینجا  داریم  مشروطه  اسناد  زیادی 
به صورت کتاب خطی تو فهرست ها هم معرفی می شود. مجموعه سند و سندها را معرفی می کنیم 

مثل یک ]کتاب[ خطی باهاش معامله می کنیم.
چون اینجا مرکز اسناد نداشته، به آن صورت که جداگانه آرشیو بشود اسناد و این االن یک 
مشکل بزرگی ]برای[ ماست؛ ]اگر[ بخواهیم مرکز اسناد درست کنیم یک مقدار عیب پیدا می کند 
کارمان، به هرحال نمی توانیم مخلوط کنیم اینها را. باید تو مجموعه خودش برود از نظر تشکیالت 
اداری. این، خودش، یک مشکلی است ]که[ یک دست و یک جا نمي توانیم مسئله را درست کنیم، 
زیادی  برگ های  است،  برگ  به صورت  البد،  دیدید  مالی،  ]اسناد[  مقداری  است،  فردهایي  حتی 
مثاًل هزار برگ، دوهزار برگ الی دوتا چوب هایی می گذاشتند و می بستند و این یک واحد حساب 
می شده و ثبت شد اینجا مثاًل خانواده متین دفتری، خب یک خانواده ای بودند که چند صد سال 
یا حدود شاید یک قرن یا بیشتر مستوفی بودند در ایران و دفتری بودند و ]خانواده[ متین دفتری 

http://www.noormags.  ،1393 ابان   26

ir و وبسايت ويستا، مدخل »میرزا یحیی 

امام جمعه خوئی« بازيابی: 26 ابان 1393، 

.http://vista.ir

-1281( خويی  امامي  جامل الدين   .5

1345ش.(

6. از سيد جامل الدين اسدابادي، گنجينه اي 

اسناد  و  چاپي  خطي،  كتاب هاي  شامل 

سال هاي 1304  در  كه  است  مانده  برجاي 

و 1307 ق.، به خانه حاج محمد حسن  امني  

دارالرضب )نياي آقايان دكرت اصغر مهدوی و 

دكرت يحيی مهدوی(، انتقال يافت. قسمتي 

از اين گنجينه ارزشمند كه شامل 502 جلد 

كتاب چاپی، 28 جلد كتاب خطی و تعداد 

435 نامه و يادداشت، به خط سيد جامل و 

نيز بخيش از لوازم شخيص وی، مانند: كيف 

مسواك  و  عينك،  خودنويس،  قلم   دستی، 

است، در سال 1349، توسط اقاي دكرت اصغر 

الرضب(،  امني  مرحوم  نوادگان  )از  مهدوی، 

زنده ياد  شد.  اهداء  مجلس،  كتابخانه  به 

سال ها   ،)1294-1383( مهدوی  اصغر  دكرت 

با كتابخانه مجلس، در ارتباط بود. صيديه، 

دکرت  )اهدایی  اسدآبادی  مجموعه  سيمني، 

اصغر مهدوی به کتابخانه مجلس(، پايگاه 

آبان   26 بازيابی:  نور،  تخصصی  مجالت 

http://www.noormags.ir ،1393

فرزند  معريی،  رهی  محمدحسن   .7

فرزند  خلوت،  مؤيد  خان  محمد حسن 

معري املاملك نظام الدوله وزير نارصالدين شاه 

مريزا  به  نسبش  مادر  طرف  از  و  بود 

صدر  صدراعظم  مشري السلطنه  احمد خان 

مرشوطيت می رسد. وي با تخلص رهی از 

غزل رسایان معارص ایران است.

- 1281( محیط طباطبائی  سید محمد   .8

 1370ش.(

خوشنویسان  از  پروانه،  محمدولی الله   .1

معارص، به پدر اهدا کننده منابع به کتابخانه 

مرحوم  فرزند  وی  است.  معروف  مجلس 

سال  حدود  در  كه  است  عبدالله  حاجی 

1294 ش. در محله سنگلج تهران متولد شد. 

علت  به  و  است  مازندرانی  اصالتاً  پروانه 

هجرت پدر بزرگش از نور به تهران، مقيم 

اين شهر شدند. او پس از سال ها مامرست 

و خلق قطعات نفیس خوشنویسی، نهایتاً در 

http://www.noormags.ir
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B0
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انبار اسناد خانوادگی اش را آورد]ند[ هدیه کرد]ند[ در آن زمان سال چهل و خرده ای بود، ماحصل 
موجود است.

اسناد مالی است.
اسناد مالی مملکت، مال هشتاد، صدسال مملکت را نشان می دهد، حتی اینها ثبت شده.

در واقع همان برات ها1 هستند؟
همان برات ها هستند. بله، یک نوع برات است دیگر در حقیقت. بله همینطور اسناد سیدجمال الدین 
اسدآبادی مقدار مجموعه اسناد و نامه هایی هست که سیدجمال الدین به دیگران نوشته ]و این اسناد[ 
را اینجا صحافی کردند. اینها را اینجا صحافی کردند به این صورت که هر نوع سندی را تو قاب 
گرفتند، قاب کاغذی و اینها را مثل کتاب باهاش رفتار کرده اند. ته اش را ته بندی کردند، طرح ریزی 

کردند و به جای یک کتاب یا آلبوم یا تشریفات این کار را کردند. که کار بدی هم نیست.

از لحاظ خود کاغذ صدمه نخورده به آن؟
نه، نخیر، البته یک مسئله است ما خودمان هم این زمان این کار را کردیم. کاغذ را دو پوست 
می کنند که البته این یک هنر خاصی است، مثاًل این ]اشاره به یک برگه[ یک سند، درست است؟ 
بعد می خواهیم این را در یک قاب کاغذ قرار بدهیم. چه جور قرارمی دهیم؟ که آن سند را در خود 
بگیرد؟ این کاغذ قاب را، چهار دور را دو پوست می کنند سند را الي آن دو پوست قرارمی دهند. چیز 
جالبی به نظرتان نیست؟ خیلی جالب است، البته در عین حال یک جوری ]باید[ بکنند که اینجوری 
]اشاره به یک نمونه سند[ متورم نشود. این خودش یک مسئله است، چون ما دیدیم که نمی توانیم 

این را حل کنیم متخصصش را پیدا ]نکردیم[ اما ]این کار را در[ قدیم می کردند.

این روش شیوه قدیمی حفظ سند است؟
این روش شیوه قدیمی حفظ کاغذ سند است، اما االن ما یک پیرمرد قدیمی آوردیم این کار را 
کرد، من نپسندیدم برای اینکه دیدم که وسط ]سند[ متورم می شود و این درنهایت لطمه می خورد 

به اسناد برای اینکه می شکند.

کتاب های خطی که موجود است معموالً در چه زمینه ای است؟
کتاب های خطی اینجا در زمینه های بسیار مختلف متون، پزشکی، ریاضی، حساب، ستاره شناسی، 
اصول،  فقه،  تاریخ،  و  اوفاق  رمل،  جبر،  غریبه،  علوم  به  مربوط  نسخه های  نجوم،  احکام  علم 

روز 29 خرداد 1366 دارفانی را وداع گفت. 

در سال 1366، فرزند وی علی اکرب پروانه 

مجموعه ای از خطاطي پدرش را به همراه 

و التین  فارسی  کتاب های چاپی  تعدادی 

)حدود 11 هزار منبع(، به کتابخانه مجلس 

اهدا کرد. خانواده مرحوم ولی الله پروانه، 

در يك مرحله ديگر، 600 جلد کتاب چاپی 

ديگر را به صورت اهدا، به کتابخانه مجلس 

كتاب  خربگزاری  وبسايت  كردند.  واگذار 

http://  ،1393 آبان   26 بازيابی:  ايران، 

و  موزه،  كتابخانه،  وبسايت  و   tnews.ir

مركز اسناد مجلس شورای اسالمی، مدخل 

»نکوداشتی برای پدر اهداکننده منابع به 

کتابخانه مجلس؛ ولی الله پروانه«، بازيابی: 

http://www.ical.ir ،1393 26 آبان

آن  اساس  بر  که  است  نوشته ای  َبرات   .1

می کند  امر  دیگری  شخص  به  شخصی 

مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی 

در موعد معینی بپردازد. 

http://tnews.ir
http://tnews.ir
http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=13807:%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%9B-%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&Itemid=8
http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=13807:%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%9B-%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&Itemid=8
http://www.ical.ir
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کتاب های کشکول، کتاب های شعر، تمام رشته های مختلف در کتابخانه هست.

در تمام دوره های تاریخی؟
البته از لحاظ تاریخ، قرن سوم که نمی توانم بگویم شاید مثاًل یکی دو تا قرآنی که احتمااًل مال قرن 
سوم است؛ مشکوک است. و من احتمال می دهم که مال بعد باشد، قرن چهارم چند تا هستند، مال 

قرن چهارم چند تا داریم. بعد، از قرن پنجم به بعد داریم.

استاد چند جلد کتاب در کتابخانه هست؟
بیش از هفده هزار1 جلد، با این اهدایی اخیراً شده  است.

طریقه فهرست نویسی کتاب ها به چه ترتیبی است، به صورت سیستم کتابداری؟
فهرست نویسی خطی فرق می کند، ]در[ کتاب چاپی ]موضوع[ کتاب ها و مؤلف و... شناخته 
می شود ]و[ از این نظر مشترکند، در حقیقت کتاب های چاپی نسخه شناسی ندارد فقط کتابشناسی 
دارد، سال  اضافاتی که  تقیسمات کتاب چیه،  دارد که کتاب مؤلفش چیه، اسم خود کتاب چیه، 
چاپ، ناشر اینها ]در فهرست نویسی آورده می شود[ ولي کتاب خطی به جای ناشر و چاپ و اینها، 
مشخصات نسخه دارد. یعنی ما باید در فهرست خطی که می نویسیم، یک کتابشناسی بنویسیم 
در  نسخه شناسی شروع می شود.  بعد  ]می شود[  تمام  می نویسیم،  اول  را  مؤلف  و  کتاب  اسم  که 
نسخه شناسی خصوصیات اول کتاب، وارد می شود و حاشیه های کنار ]متن[ کتاب باید خوانده شود 
که ببینیم مطلب مربوط به خود این ]کتاب[ است، گاهی ]مطالب حاشیه ای[ مربوط به این ]کتاب[ 
است ولی گاهی کنار این کتاب خطی ]مطالبی[ راجع به زلزله ای که در سال 1313 اتفاق افتاده، 
گفته که مثاًل چی شده، عده ای مردند و ... خالصه وقایع ]را بیان کرده[ که من گفتم راجع به هر 
کتاب خطی هر برگش ]را من[ بعنوان سند نگاه می کنم از این نظر است که بسیاری از اوقات 
در کتاب های خطی در کنارش یا آخرش و اولش چیزهایی است که مربوط به مطالب خود کتاب 
نیست، مطالب دیگری بوده که صاحب کتاب یا دیگران که در این چندصد سال که از نسخه کتاب 

گذشته در کتاب وارد کرده اند.

استاد چند جلد کتاب است از شما در زمینه فهرست نویسی نسخه های خطی؟
یعنی چه؟، یعنی مرجع، به  عنوان مرجع؟ 

مركز  و  موزه  كتابخانه،  حارض  حال  در   .1

دارای  حدوداً  اسالمي  شوراي  مجلس  اسناد 

1200000 كتاب چاپی، 30000 نسخه خطی، 

و حدود 12000000 برگ سند، می باشد )به 

از مسئوالن  يكی  بيگی،  زارع  آقاي  از  نقل 

كتابخانه مجلس(. 
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بله، کتاب هایی که به اسم شما منتشر شده.
اینجا االن من جلد بیست و دوم فهرست را دارم چاپ می کنم، این ]اشاره به یک جلد کتاب[ جلد 
بیست و دوم است که مجموعه طباطبایی است. از این بیست و دو جلد مثل اینکه شش جلد را 

دیگران ]فهرست[ کردند ]و[ بقیه را من ]فهرست[ کردم.

پس سال های بسیار زیادی را شما مشغول فهرست نویسی بودید؟
عرض کردم که بله از اولی که ]کتابخانه تأسیس شد[ در عین حال که خیلی سال هم فهرست 
ننوشته ایم واقعًا، برای اینکه من چهل سال است که مشغول فهرست نوشتن هستم و اگر همه اش 

را مشغول بودم که بیش از اینها می شد منتهاش خب من کارهای دیگري را هم ]انجام داده ام[.

استاد من از طرف سازمان تشکر می کنم از شما... .
خواهش می کنم در خدمت تان هستیم. من هم از شما ممنونم، از محبت شما.
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