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آستان قدس  ةالم کتابخانی بزرو جهان اسهایکی از کتابخانه

اداره و تشکیالت ای ن کتابخان ه از زم ان  ةشیو. رضوی است

. حاض ر اس ت ةاص لی مقال  ئلةمس ،تشکیل تا انتهای قاجاریه

 ةس ابق دادننش ان ،در واق ع ،ای ن کتابخان ه ةبررسی پیشین

و از  قدس رضوی اس ت ویژه آستانِفرهنگی ایران اسالمی به

وقف شکل گرفته، نق  وق ف در پایة آنجا که این کتابخانه بر 

فرهنگی و اجتماعی جامعه و ماندگاری یک اثر وقسی در  ةتوسع

در این پ ژوه  ب ا اس تساده از . شوداین بررسی مشخص می

اسناد و نس  یطی، س ازمان اداری کتابخان ه آس تان ق دس 

های نامهها و امورمالی، وقفرضوی، تعداد و نوع مشاغل، هزینه

نویس  ی و من  ابع و ن  وع فهرست ةتهی   ةم  رتب ، ش  یو

 ةنگاری آن، چگ  ونگی بازی  ابی اطالع  ات و ش  یوفهرس  ت

های مختلف، به دهی، سایتمان و فضای کتابخانه در دورهامانت

 ــــــــــ
 کارشناس ارشد تاریخ و کارشناس پووه  مدیریت امور اسناا و مطبوعات. . 1
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تعریف شده مزبور همراه تغییر و تحوالت سایتاری آن در ادوار 

 . است
 

آستان قدس رض وی، پیش ینه، س ایتار  ةکتابخان ها:کلید واژه

 . ی، مشاغلادار

است که ار  ی وقفی قدیمهاآساان قدس رضوی از جمله کاابخانه ةکاابخان   ▼
 حفظ و ار شکل گرفاه و تا امروز پابرجا مانده و مطهر حضرت رضا ةبقع کنار

بتا آن ة بنابراین پرااخان به پیشتین. سزایی اارانگهداری میراث گذشاگان سهم به
کاابداری  ةی وقفی جهان اسال  و شیوهابخانهآشنایی با ساخاار یکی از کااهدف 

ستازی تتاریخ نیز ار روشن. سازی آن حائز اهمیت استقدما و تالش برای بهینه
اهمیت حفتظ  کاابخانه ةشناخت گذشا. ثر استؤفکری و فرهنگی این مرزوبو  م

 ،تا باوان با شناسایی هویتت آن ،نمایدمیو نگهداری این گنج هزار ساله را بیشار 
گونه کته ار هتر اوره و همانو  انداز روشنی برای حال و آینده ترسیم کراشمچ

سده کاابخانه توستعه یافتت، ار آینتده نیتز همتراه بتا تحتوالت روز ار عرصته 
 . تکنولوای گسارش یابد

 تحقیقة پیشین

هایی ار مورا پیشینة ایتن کاابخانته بته رشتاه تحریتر تاکنون مقاالت و کااب
بتر جلتد اول  ،عبدالعلی میرزا اوکاایی رئیس وقت کاابخانته ارآمده است. مقدمة

فهرست نسخ خطی کاابخانه، نخساین نوشاه ار معرفتی کاابخانتة آستاان قتدس 
ش( و ار زمان نیابتت تولیتت محمتد 1115ق )1115است. این فهرست ار سال 

بته چتا  رستید.  آستان قدس رضوی فهرست کتب کتابخانهولی اسدی با عنوان 
تتتر، اوبتتاره ار جلتتد چهتتار  فهرستتت نستتخ ه بتته صتتورت مبستتومایتتن مقدمتت

نامف  آسفتان ای سته بخشتی، ار ش( و برای بار سو  ار قالب مقالته1125خطی)
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گفنج این مقاله تا زمانی که کاتاب  1.های چهار  تا ششم( چا  شد)شماره قدس
انتة ترین و شاید تنها مقاله یا اثر تحقیقتی اربتاره کاابخچا  شد، مهم هزار ساله

های مربوم بته آستاان قتدس و کاابخانته بته نتوعی مذکور بوا و ایگر پووه 
علی شتاکری ، اثر رمضان2گنج هزار سالهبراساس این مقاله صورت پذیرفاه است. 

ش مناشتر شتده 1113ستال  تنها کااب مساقل اربارة تاریخ کاابخانه است که ار
ار پیشینة کاابخانه نبتواه،  است. نویسنده ار این کااب اخاصاصا  به انبال تحقیق

رور کلی رویکرا و تأکیدی به زمان حتال اارا، امتا اثترش اارای فضتل تقتد  به
است و مطالب و اسناا آن، به ویوه ار زمتان چتا  کاتاب، کته عمتدة استناا ار 
اسارس و قابل اسافااه نبواه، قابل توجّه است. اجمالی که ار پرااخان به بحتث 

ن اثر وجوا اارا، برخاساه از هدف مهم مؤلّف ار شناساندن پیشینة کاابخانه ار ای
 مراحل گسارش کاابخانه ار اورة جمهوری اسالمی است.

ار هر او اثر به سازمان اااری کاابخانه و زمان تأسیس آن بتا توجته بته اشتارات 
رور مبسوم و با اسافااه از اسناا، بته ایتن نسخ خطی و منابع اشاره شده است؛ اما به

 1ه پرااخاه نشده است.مسئل

 ــــــــــ
ش( آمده و عالمه قزوینتی هتم 1111تا  1111اایی )رئیس کاابخانه از جا این مقاله به نا  اوکار همه. 1

ار معرفی فهرست نسخ خطی کاابخانه از اوکاایی به عنوان نویسنده آن نا  براه است )بنگریتد بته: 
ار  1115توضیح اکار اراالن جوان ار مقدمة چتا  او  از جلتد اول ایتن فهرستت کته ار ستال 

ت(، اما راهرا  ار نگارش مجدا تتاریخ کاابخانته ار جلتد چهتار  اناشارات کاابخانه چا  شده اس
فهرست، مهدی والیی که آن زمان کارمندِ جوان کاابخانه بواه، نق  مهمی ااشاه است. بته همتین 
الیل ار چا  مجدا مقاله ار مجموعة مقاالت کنگرة کااب و کاابخانه ار تمدن اسالمی، نا  مهدی 

شده است. این نکاه ار مجلدات پنجم، ششم و یازاهم فهرست نستخ والیی به عنوان نویسنده یاا 
تتاریخ کاابخانتة »، ار یک جا چا  شد: مهدی والیی 1131خورا و ار سال خطی نیز به چشم می
افاتر  - المللی کتاب و کتابخانه در تمفدن اسفالمیمجموعه مقاالت کنهرة بی ، «آساان قدس رضتوی

 . 111-121ش،   1131، بنیاا پووهشهای اسالمی، زاا، مشهداو ، گراآوری محمد فرب
، کاابخانة مرکزی آساان قتدس رضتوی قبتل و بعتد از انقتالب گنج هزار سالهعلی، شاکری، رمضان. 2

 ش. 1113کاابخانة مرکزی آساان قدس رضوی، ، اسالمی، مشهد
علی شتاکری ار مضتانار مورا واقفان کاابخانه نیز تاکنون او کااب به رشاه تحریر ارآمده استت. ر. 1

← 
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 روش پژوهش

حاضر با اسافااه از اسناا موجوا ار مرکز اسناا آساان قتدس رضتوی و  ةمقال
قاجتار  ةاورپایان ی نسخ خطی، تاریخ تشکیالت اااری کاابخانه را تا هانامهوقف

ها و مرکز ها، موزهتکیه بر اسناا و نسخ خطی سازمان کاابخانه. بررسی کراه است
این ویوگی الباه معنای . اان قدس رضوی ویوگی بارز این پووه  استاسناا آس

ایگری هم اارا و آن محدوا بوان بسیاری از مباحث و ناتوانی پووه  ار عمق 
چه برای شرب و  ؛شوابخشیدن به برخی مباحث است که برای اولین بار ررب می

شتاهد و متدرک کننتد، ااان بیشار به موضوعاتی که اسناا بته آن اشتاره میبسط
 . ایگری وجوا ندارا

 کتابخانهة در مورد پیشینها دیدگاه

آن را بته ة کاابخانه چند ایدگاه وجوا اارا؛ یکی اینکته ستابق ةار مورا پیشین
وقتف  ،قترن چهتار  و جزوات قرآنتی از هاکه نخساین قرآن زمانی مناسب کراه

ار  استت( و وقتف شتده ق123)نخساین قرآن به سال  1.روضه منوره شده است
ن افتزای  یافاته او مجتاورزائران ی بعد وقف این گونه منابع به الیل نیاز هاسال
ی هایتا یااااشتت منابع اثری از نا  کاابخانه ار هاار حالی که ار این سال، است

 . شوانمی رهریه کاب وقفی ایده

→ ______________________________________________________  
، نا  اویست و پنجاه تتن از های آستان قدس رضویواقفی  عمدة کتاب به کتابخانهکاابی ایگر با نا  

واقفی  عمدة کتفاب بفه علی، رمضان، ش فهرست کراه است. شاکری1135ق تا 111آنان را ازسال 
واقففان و نیتز کاتاب ش. 1111، ، بنیاا پووهشتهای استالمی، مشهدهای آستان قدس رضویکتابخانه

، ها و مرکز اسناد آستان قفدس رضفویها، موزهاهداکنندگان کتاب و مواد غیر کتابی به سازمان کتابخانه
( اثتر عصتمت 2، ج1115، ها و مرکز اسناا آساان قتدس رضتویها، موزهسازمان کاابخانه، مشهد)

 است.فهرست کراه  1131قد ، واقفان کااب را تا سال مؤمنی و جعفر ثابت

المللفی کتفاب و مجموعه مقاالت کنهرة بی ، «تاریخ کاابخانة آساان قدس رضوی»مهدی، ، والیی. 1
زاا، مشهد، بنیتاا پووهشتهای استالمی، افار او ، گراآوری محمد فرب - کتابخانه در تمدن اسالمی

 . 211،  تاریخ آستان قدسعلی، ، ؛ مؤتمن111-121ش،   1131
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روضه منوره و حر  ذکتر شتده و اینکته کستی حتق آنها  نگهداریمحلّ  تنها
ن ازوار و مجتاور ةبرای مطالعتها تنها این قرآنو  را ندارا هاجایی آنقال و جابهانا

تیمتوری  ةکاابخانته را بته قترن نهتم و اور ةگروه ایگتر ستابق. شده استوقف 
کته  تفسیر ابوالفتوح رازی کاتابة حاشی نامه موجوا اربه وقف. آنان گراانندبرمی

 شریفه استاناا ةشده به روضوقف به همراه چند جلد کااب ایگرِ ق 111 سال ار
 ق 111رضوی ار سال ةمقدسة آساانة که کاابخان گیرندمی کنند و چنین نایجهمی

 کاتب تفاستیر و لغتات و از صحایف و گونهعمو  اائر بواه و همهة برای اسافاا
اصال  به کاابخانته  تفسیر ابوالفتوحالباه مان مرقو  ار حاشیه  1.ااشاه استرا غیره 
این حال محلتی بترای نگهتداری  با. ای ندارا و تنها از حر  یاا کراه استهاشار
 استاس تشتکیل کاابخانته قترار و جزوات قرآنی وجوا ااشاه کته پایته و هاقرآن
تشتکیالت اربتارة تا بته صتراحت است منبعی به است نیامده تاکنون اما ه، گرفا

 . اشدقبل از قرن اهم سخنی گفاه بکاابخانة آساان قدس اااری 
مربتوم بته انتد آثار اشاره کراهسرکار فیض ةنخساین منابعی که به نا  کاابخان

)شاه اسماعیل و شاه رهماسب صفوی(  صفویه ةار اوایل اور. صفویه است ةاور
الکاتب  ةخیاانها از کاابخانه و ی مندرج ار رهر کاابهانامهبرخی کاب و وقف

یعنی زمان شاه عباس اول صفوی استناا  ،یهاما تقریبا  از اواسط صفو 2اند؛نا  براه
این اسناا که مبنای پووه  حاضر قرار گرفاه است مربوم به . شوندمی نیز اضافه

یتک هتر  و صفویه تتا قاجتار استت ةساخاار و تشکیالت اااری کاابخانه از اور
 . بزرگ ةبرگی هساند برای شناسایی تاریخ این گنجین

 ، افشاریه و قاجارصفوی ةتاریخ کتابخانه در سه دور

شهر مشهد باعتث  سیاست شاهان صفوی ار توجه به بارگاه مقدس رضوی و

 ــــــــــ
 . 11،  ج هزار سالهگنعلی، شاکری، رمضان. 1

 . 2111کاابخانه مرکزی آساان قدس رضوی، نسخة خطی شمارة . 2



 11 1111 بهار 111شمارة    

ختوا ار رشتد و پویتایی  ةکه به نوب تشکیالت اااری آساان قدس گراید ةتوسع
برختی از  شاهزااگان صفوی و و شاهان به اهاما وقف کااب . ثر بواؤکاابخانه م

ختاتون باعتث افتزای  منتابع ابتن علمای بزرگ این اوره از جمله شیخ بهایی و
این اوره ضمن تشتکیل چتارت اااری کاابخانته و مشتخص  ار. کاابخانه گراید

یی بترای ثبتت و بازیتابی هاکاابخانه، فهرستت ةشدن مشاغل مورا نیاز برای ااار
ن بته اربق نظر واقف هاکااب. حر  برای آن ساخاه شد ارالعات تهیه و مکانی ار

 .شد اندیشه هابیری برای حفارت و مرمت کاابامانت اااه شد و تدا
افشاریه کاابخانه با همان سبک و سیاق عصر صفوی به حیات ختوا  ةار اور
. ی کاابخانته تهیته شتدهتای بیشاری از موجوای کاابهاالباه فهرست. ااامه ااا

وقف کااب بر استالف ختوی  پیشتی گرفتت و حتدوا  ةناارشاه افشار ار زمین
سلطنای اصفهان آوراه شده بوا وقف کاابخانته  ةکه از کاابخانهفاصد جلد کااب 

 شاهی که ار همین اوره توسط جانشین ناارار رومار علی 1.آثار نمواسرکار فیض

بگیتران از کارکنان کاابخانه به عنتوان حقتوقشماری نا   ،تنظیم شد - علی شاه -
 2.آساانه مقدسه ذکر شده است

 .تحوالت اساسی به خوا گرفتت قدس تغییر و آساان ةقاجار کاابخان ةار اور
کاابخانته بته  ةسابق بترای ااار ةقاجار تقریبا  همان شیو ةکه تا اواسط اور هرچند

الدین شتاه قاجتار ار ستاخاار اااری آن تغییراتتی ة ناصراما ار اور؛ رفتمی کار
شترب  آن تعیتین گرایتد و ار ةجمله ریاستت بترای ااار و مشاغلی از پدید آمد

القتاب بستیاری  ،ار اواخر این اوره. شد ایجاایف مشاغل قدیم آن تغییراتی ورا
گونه کتاری نبوانتد و فقتط از مصدر هیچآنها  ار کاابخانه پدید آمد که برخی از

او  وشتد مجتزا  هااز کااب هاار این اوره قرآن. کراندمی آساانه حقوق اریافت
ولیان عصر قاجار توجه خاصی شاهان و ما. ساخامان به کاابخانه اخاصا  یافت

 ــــــــــ
 . 52332مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 ش. 1111، شناسیبازخوانی و تصحیح مرکز خراسان، رومار علیشاهی. 2
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ناصترالدین شتاه ار هتر او ستفر ختوا بته مشتهد از . به کاابخانه مبذول ااشاند
ماولیتان  1.آن صاار کرا ساوراتی را برای رتق و فاق امورا ،کاابخانه بازاید ااشاه

و نکرانتد تجهیتز کاابخانته غفلتت  خوا از توسعه و ةبه نوب یکاین اوره هم هر
انجا  ...  افزای  موجوای کاابخانه، تجهیزات ساخامانی آن وی برایی را هاتالش
قاجار بر  ة نابسامانی وضعیت آساانه به لحاظ مالی و اااری ار اواخر اور 2.اااند

کسانی که این زمان از کاابخانه بازایتدی  ةبنا به نوشا. ثیر گذاشتأکاابخانه هم ت
 پر، برهم ون ترتیب، ارهم ووضع کاابخانه مثل سایر اوضاد حضرتی بد»ااشاند: 

 1.بوا« شوانمی تر از آن ممکناز گراوخاک که کثیف
کمیسیونی ار آساان قدس تشکیل شد کته از رترف  ش1111ق/1111ارسال 

موریتت ااشتت تتا اصتالحاتی را ار امتور متالی و اااری أرئیس الوزرای وقت م
کمیستیون »زمان  ار این. این اصالحات شامل کاابخانه هم شد. آساانه انجا  اهد

ضتمن شتمارش اعضای آن تشکیل شد که  1اهلل آل ااووابه رهبری فضل «عرض
. امتور کاابخانته تتدوین کرانتد ةاااربترای ای را نظامنامتهآنهتا،  و ثبتت هاکااب

که کمیسیون عرض مطرب کرا پایه و اساس تحوالت جدی کاابخانه  هاییپیشنهاا
 5.ار عصر پهلوی قرار گرفت

 ی: مشاغل و مناصب و القابسازمان ادار

 ــــــــــ
، مه دو  خراسفانسفرنا؛ناصرالدین شاه قاجار، 111،  روزنامه سفر خراساننقی، حکیم الممالک، علی. 1

 151 . 

 1232)ضدالملک عمحمدحسین  ، میرزا(ق1231) وزیر نظا  ،اهللمیرزا فضل توان به اقداماتمی جمله از. 2
  جعفرخان مشیرالدوله اشاره کرا. میرزا( و 1211تا 1212و  1231 تا

 . 1315،  2، جالسلطنهروزنامه خاطرات عی السلطنه، قهرمان میرزا، عین. 1

موریتت أق مدیر کاابخانه بوا و از ررف کمیسیون اصالحات آساان قدس م1111سال  اووا ار. آل ا1
اااری بترای  ةنظامنامت، ااشت تا عرض کاابخانه و قرآنخانه را تهیه کند. او ضتمن انجتا  ایتن کتار

 کاابخانه تدوین کرا. 

 . 11111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 5
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اول مربتوم بته  ةشتوا: استامتی استاه بررستی مشاغل کاابخانه ار قالب او
بته امتور  تاریخی ار کاابخانه وجتوا ااشتاه و ةمشاغلی است که ار هر سه اور

الباه عنتوان برختی از آنهتا ار  .صحاف و ازجمله کاابدار؛ کاابخانه مشغول بواند
ضمن اینکه ار ورایف برخی . ورایف یکی بواه است اما ،تغییر یافاه قاجار ةاور

 او  مشاغلی است کته ار ةاسا. شدایجاا از مشاغل نیز ار همین اوره تغییراتی 
 . وار بدان اشاره خواهد شدقاجار به وجوا آمده که فهرست ةاور

 لاوّ  دست -الف
 کتابدار

ر تتا اواستط کاابتدا. نخساین شغلی که ار کاابخانه به وجوا آمد کاابدار بتوا
ن افتراا عتالم میاو معموال  از آمد شمار میبهقاجار به نوعی رئیس کاابخانه  ةاور

این شغل به صورت موروثی از پتدر بته پستر  هاار برخی اوره وشد میاناخاب 
 ةآستاان ةجمله خاندانی که ستالیان ستال کاابتداری کاابخانت از 1گراید.می مناقل

اسارآباای بواند  ان اانشمند اوست محمد حسینیمقدسه را برعهده ااشاند، خاند
 2.اار بواندعهده صفوی این مهم رااورة  که ار

امتور همتة نظارت بتر  -از ابادا تا اواسط قاجار -کاابدار ار این زمان ة وریف
نذری، ثبت و ضبط، صحافی و  ی وقفی وهااعم از تحویل گرفان کااب ،کاابخانه

ایگتر ده، امانت کااب بته مراجعتان و انجتا  شی صحافیهاتحویل گرفان کااب
 ةسیس شغل نتارمی و ریاستت ار اورأاما بعد از ت 1.کارهای جانبی کاابخانه بوا

 بعتدها توستط رئتیس انجتا  قاجار، ابادا بسیاری از این ورایف توستط نتارم و
ااان کااب به مراجعتان و تحویتل و ورایف کاابدار محدوا به امانت پذیرفتمی

 ــــــــــ
 . 11211-11212ی، سند مرکز اسناا آساان قدس رضو. 1

 . 11111-11151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 52313-12311-12112مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1
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 1.رت رئیس گرایدآن با نظا

 صحاف
هتا بته مرمتت بته از جمله مشاغلی که ار هر کاابخانه به الیل نیتاز کااب

وجوا آمده صحافی است. کاابخانه آساان قدس نیز از این امر مساثنی نبوا و 
از همتتان اورة صتتفویه صتتحافان بتته کتتار مرمتتت، وصتتالی و تجلیتتد کاتتاب 

؛ یکی اینکه مانند ایگتر پذیرفتپرااخاند. صحافی به او شکل صورت میمی
کراند کته امتر مشاغل کاابخانه، افراای به صورت رسمی ار کاابخانه کار می

ای او  اینکه صحافان به صتورت مقارعته 2شد.صحافی توسط آنان انجا  می
کراند و بابت متواا و مصتالح و های کاابخانه را صحافی میتعداای از کااب

ار هر او صورت کتار صتحاف بایتد  1.کرانداسامزا خوا هزینه اریافت می
شتد. وستایل توسط اساااان صتحاف تأییتد و ستپس هزینته آن پرااختت می

، کاغتذ، 5تیمتاج ،1کراند شامل خیارتهصحافی که ار اورة صفویه اسافااه می
ار اورة افشتاریه  1کاغذ سمرقندی، کاغذ گونی، ابریشتم، چستب و ستری ،

 ،3رجلد ، کاغذ هندی و مقتوای پوش  عالوه بر اقال  مزبور؛ رال، الجورا برا

 ــــــــــ
 . 12111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 12315مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 12151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 حل الفذهب الکتب و تسفیر ةعصانا»عبداهلل انوار، )ی نخ است. اه به معنی اوخان و خیط به معن. خیار1
، ش1112زمستاان  -، بهتار2و1، نامه بهارستاان، ستال چهتار ، ش«)فن جلدسازی و رال اندازی(

 21 .) 

ه کته ار های کاابخانته از نتود تیمتاج بتوابیشار جلدهای کااب ،یدآها بر میکه از فهرست گونه. آن5
کراند که بته لحتاظ تیماج را از پوست بز تهیه می مرمت و صحافی نیز این نود جلد کاربرا ااشاه؛

 (. 12،   صحافی سنتیایرج افشار، )گرفاه است. اوا  بعد از جلد ساغری قرار می
 . 52151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 11115مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 3
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کاغذ و ورق برای کسر و تذهیب و حاشتیه  1ار اورة قاجار چیت برای لفافه،
پارچه برای حاشیه، نشاساه برای چسب و لعتاب، حنتا بترای  2اور صفحات،

رنگ کاغذ، صابون برای صیقل، تیماج و میشین برای جلد، تخاه و گاهی مقوا 
خانته صحافی ار محلی با عنوان صحاف 1.شدمیبواه که توسط صحاف تهیه 

 1شد.آثار انجا  میسرکار فیض

 مصحح
گفانتد، وریفته ااشتت تتا کننتده هتم میمصحح که گاهی اوقات به آن مقابله

ها را اصالب نماید. وی معموال  ار کنار کاتبتان های امالیی و ناارست نسخهغلط
ویوه ها بههای امالیی کاابه غلطمصححان ار کاابخان 5.به این امر اشاغال ااشت

اربارة عملکرا واقعی این سمت ار اورة صفویه و  1کراند.ها را تصحیح میقرآن
افشاریه ارالعات کمی موجوا استت؛ امتا ار اورة قاجتار مصتححان حضتور و 

هتا هتای امالیتی کااباند و عمدة کتار آنتان تصتحیح غلطفعالیت بیشاری ااشاه
 3.رفتتهای حر  به کتار میه است. ابادا این امر ار مورا قرآنها بواویوه قرآنبه

های وقفی شد. مصححان وریفته ااشتاند تتا ار مراستم اما بعد شامل همة کااب
هتای امالیتی تالوت قرآن حفاظ ار ماه مبتارک رمضتان شترکت جوینتد و غلط

نیتز ها را تصحیح نمایند. ار این مراسم رئیس و برخی از اعضتای کاابخانته قرآن

 ــــــــــ
 . 11113مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند  .1

 . 12511مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 12151، 12511مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

بتن اق؛ مساوفی، استماعیل 1111نامه حاجی مصطفی فرزند کربالیی مرتضی مشهدی به تاریخ وقف. 1
؛ مرکز اسناا آستاان قتدس رضتوی، ستند 135،  ش، چا  سنگی1113، آثار الرضویهاهلل، حبیب

11111 . 

 . 121،  آرایی در تمدن اسالمیکتابهروی، نجیب مایل، . 5

 . 11111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 3
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 1.ق(1111حضور ااشاند )

 عزبان

 نگهتداری افتاتر از فراشان افار بواند که حفظ و رعزبان جز اورة صفویهار 
ار ولی ار کاابخانه شغلی به نا  عزب کاابخانه وجوا ااشاه،  2.ورایف ایشان بوا
نتامی از عزبتان  اورة قاجتارار  1.ای به ورایف آنها نشده استتاسناا هیچ اشاره

 .نیست

 دارکلید

اورة ار . شتدمتی کاابخانته محستوب این شغل به نوعی اربانی و نگهبانی از
قاجتار نتامی از ایتن شتغل  ةاما ار اور ،و افشاریه این شغل وجوا ااشاه صفویه
 1.اااه استمی شوا و ورایف کلیداار را اربان کاابخانه انجا نمی ایده

 دو   دست -ب

. قاجار ار کاابخانه به وجوا آمتدة اورکه ار  شوامی شامل مشاغلیاین اساه 
یی ار انجا  هاگاهی شباهت به رور اقیق مشخص نیست وآنها  ورایف برخی از

همچتون محترر و آنهتا  بعضی از. شوامی برخی از ورایف بین این مشاغل ایده
 ارآنهتا  امتا نتا انتد؛ کراهمتی رغرانویس به صورت مقطعی با کاابخانه همکاری

ار جدول . ب کارکنان کاابخانه ار همان زمان ذکر شده استاسناا پرااخت مواج
 . آمده است مخاصر به رورآنها  ورایف (1)

 ــــــــــ
 .31132، 31115مرکز اسناا آساان قدس رضوی، بایگانی راکد، سند . 1

 . 11،  الملوک ةركتذسمیعا، میرزا . 2

 . 12121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 52311مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1
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 اسامی مشاغل و شرب ورایف کارکنان کاابخانه .1جدول
 وظیفه نا  شغل

 نظارت بر همة امور کاابخانه 1نارم
 ی کاابخانه و کارکنان آننظارت بر همة امور کاابخانه، مکاتبه با تولیت برای رفع نیازها 2رئیس
 ها و گاهی اوقات امانت کاابپرااخت هزینه 1معاون

 نایب رئیس 1مدیر سازمان
 امانت ااان، اریافت و تحویل کااب 5امین

 ها و اسنااوصول و ثبت کااب 1مشرف
 بضهای وقفی جدید و قبوض کاب امانای و مطالبه نموان کاب ار موقع انقضای مدت قثبت کااب 3ضابط
 تدریس ار کاابخانه 1مدرّس
 برینظافت و نامه 1فراش
 نگهبانی 11اربان
 انجا  امور خدماتی کاابخانه و تهیه لواز  و ملزومات پذیرایی کاابخانه، مثل قند و چای 11خاا 
 های ایگرهای کااب با آب رال و رنگتزئین حواشی و سرفصل 12مذهب
 ض و نوشان کاابچههمکاری با کاابخانه ار هنگا  عر 11محرر

 شد.فرامین ماولی که ار کاابخانه توسط وی صاار می 2نوشان رغرای 1رغرانویس

 ــــــــــ
تا حدوای بتر امتور کاابخانته نظتارت  و. شغل نارمی قبل از سمت ریاست ار کاابخانه تشکیل شد 1

 گراید. سیس سمت ریاست، ورایف این شغل بسیار محدوا أاما بعد از ت ؛ااشت

 . 22311مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 52135مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 51121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 51133مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند. 5

 . 52121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 11111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 3

 . 52151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 51121مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 11

 . 51111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 11

 . 51111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 12

 . 52113مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 11
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 القاب
رفت، تقریبتا  از اواستط ها و عناوینی که برای هر شخص به کار میغیر از خطاب

گونته کتاری آید که مصتدر هتیچاورة قاجار القاب بسیاری ار کاابخانه به وجوا می
 ةثی کراند. این القاب شامل: صدر، اعامتاا الکاّتاب، قوق اریافت مینبواند و تنها ح

 الکاّاب، مشیرالکاّاب، قوا  الکاّاب و معامد الکاّاب بوا. 

 خدمات کتابخانه
. کرامی از اصول یکسانی پیروی شد تقریبا ارائه می هااین اوره خدماتی که ار

ی هایااااشت اگانه و یا ارنامه جدن که یا ار وقفاامانت کااب ربق شرایط واقف
ااان کااب اصول مرسو  امانتبر پایة یا  به آن اشاره کراه بواند و هارهریه کااب

 ار. حفتظ گرایتد اورة قاجارااان تا اواسط این نود امانت 1.پذیرفتمی صورت
ممنود شد  هاو قرآن های خطی، امانت کاابهاایدن قرآناین اوره به الیل آسیب

یی که ربق رستو  هابرای قرآن 1.شدمی کاابخانه اکافامحلّ  ه خدمات ارارائ به و
ی چتاپی مشتکل بررترف هتابتا قرآنآنهتا  شد با جتایگزینیمی ار حر  تالوت

  5.گراید

 می  منابعأت ةشیو
مین منابع همان وقف و نتذر بتوا کته ار صتورت آستیب ایتدن أراه اصلی ت

 نی حضور ااشتاند کته بته نوشتان وکاتبا اورة صفویهار . شدمی مرمت هاکااب

→ ______________________________________________________  
 . 1151مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 دگفانشد رغری میهای صااره از این تشکیالت کشیده می. ار آساانه به خط خاصی که باالی فرمان2
 . 111،   تاریخ آستان قدسعلی، تمن، ؤاین خط بوا. م ةنویس نویسندو رغری

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1

 . 11،  گنج هزار سالهعلی، شاکری، رمضان. 1

 . 111،  شمس الشموساحاشا  کاویانیان، محمّد، . 5
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ار . نیستآنها  افشاریه شاهدی بر حضور ةار اور 1.اسانساخ کاب مشغول بواند
مین أی تهابا توجه به ابداد و رونق چا  سنگی ار ایران، یکی از راه اورة قاجار

از کاتبان نشانی ار کاابخانه  2.ویوه کاب چا  سنگی استبه هاخرید کااب ،منابع
شوا که بر موجتوای می یافان کاب مفقواهبرای یی هار این اوره تالشا. نیست
 1.افزایدمی هاکااب

 نوع منابع
اصتول،  یی ار موضود تفسیر، فقه،هاو جزوات قرآنی، کااب هاعالوه بر قرآن

نیز ار کاابخانته  هانامهتاریخ، اابیات، مرقعات، اسناا و وقف حدیث، رب، اخبار،
و مجتالت بتر تنتود منتابع  هاروزنامته اورة قاجتاراواخر  ار 1.شدمی نگهداری

  5.کاابخانه افزوا

 هافهرست

های مخالفتی ها و ستیاههار کاابخانة آساان قدس از همان اورة صفویه فهرستت
شد که هریک از آنها کاربرای ویتوه ااشتت. برختی از آنهتا فهرستت کامتل تهیه می

ایی که ار همان ستال وقتف یتا نتذر هموجوای کاابخانه بوا و برخی فهرست کااب
ها و امتوال کاابخانته شده بوا. نکاة مشارک ار همة آنها این است که موجوای کااب

های تأمین کااب، تعداا و نود کاب وقفتی و اهد. راههای مخالف نشان میرا ار سال
بنتدی ها است، نود ربقتهها و وسایلی که ضمیمه کاابنگهداری کاابمحلّ  مرمای،

های مزبتور شناسی، از جملته متوارای استت کته از فهرستتها و شیوة نسخهابکا

 ــــــــــ
 . 52311مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند. 1

 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 2

 . 52112مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند. 1

 . 52113مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1
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 شوا.اسافااه می
ها که ار اصطالب بته ها، عالوه بر بازشماری و کنارل نسخههدف از تهیه فهرست

ها معمتوال  بتا شد، بازیابی ارالعات هم بوا؛ چرا کته فهرستتتلقی می 1«عرض»آن 
یافتت. ار دا  به صورت موضوعی ترتیتب میشناسی و هر کمشخصات کامل نسخه

ها بندی به ویوه قرآنشد و ار چیدمان و ربقهقبوض امانت همین مشخصات ذکر می
 شد. تقریبا  ازهمان شیوه فهرست اسافااه می

 . ار اورةی مخالف روند صعوای ااشاه استهاهم ار اوره هاتعداا فهرست
افشاریه این تعداا افتزای   ةار اور حالی که ار، شوامی تهیه صفویه او فهرست

ایتن . گتراامتی ی مخالفی تهیههاار سال قاجار به شکل کاابچه و یافاه، ار اورة
اورة ار . هتم صتااق استت هتاروند صعوای ار خصو  عرض و کنارل کااب

ی این هاکااب ارآنها  به صورت کاابچه، برخی از هافهرست ةعالوه بر تهی قاجار
را ار اخایتار  هااهد کته گتاهی فهرستتمی این نشان. است اوره هم چا  شده

 2.اااندمی مراجعان قرار

 ساختمان و تجهیزات

ساخامان کاابخانه ار اورة صفویه تأستیس و ار اورة افشتاریه تعمیتر شتد و ار 
هتا جتدا هتا از کااباورة قاجار عالوه بر تعمیر گستارش یافتت. ار ایتن اوره قرآن

 ــــــــــ
شناسی آن را چنین تعریتف ار اصطالب نسخه و است ی پیدا و آشکارگرایدنا. عرض ار لغت به معن1

شتوا هایی ایتده میهای خطی یااااشتروی برگ نخساین و یا پایانی بعضی از نسخه بر»کنند: می
های خانقاهی یا ساگاهی و یا آساانههای پااشاهی، اتعلق آن نسخه به یکی از کاابخانه که االلت بر

 اهنده آن است که ارها نشانمذهبی معابر ار زمان نگارش آن یااااشت اارا. مطالب این یااااشت
تاریخ نگارش یااااشت، نسخه مذکور مورا تفای  و بازاید و ثبت و ضبط و تحویل قترار گرفاته 

و  او ، مترااا ةچهتاراهم، شتمار ةر، اومعارف ،«های خطتیعرض ار نسخه»، ایرج افشار)«. است
 (. 151،  ش1131 آبان

لتف آن از مشترف و رئتیس ؤتوسط م ،آمده فردوس التواریخ. به عنوان نمونه فهرست کاابخانه که ار 2
 کاابخانه به امانت گرفاه شده است. 
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خانه ار ایوان رتال اابخانه اخاصا  یافت. یکی با عنوان قرآنبه کمحلّ  گراید و او
ار متورا تجهیتزات، اباتدا  1.خانه ختدا  بتواو ایگری کاابخانه که ار جنب کشیک

ار اورة افشاریه چند قفسته کاتاب  2.شدکاابخانه با فرش،گلیم و جاجیم مفروش می
یافتت. عتالوه بتر قفسته  به ملزومات آن اضافه گراید و این امر ار اورة قاجار ااامه

هتا ویتوه قرآنهتا بتهکااب، تعداای صندوق و صندوقچه نیز بترای نگهتداری کااب
   1.شد. معموال  این وسایل با کااب وقف شده بوااسافااه می

 و امور مالی کتابخانه هاهزینه

و  اورة صتفویهار . شتدمتی مینأموقوفتات تت محلّ ارآمد کاابخانه از ةبواج
کاابخانه از ة هزین ای که مرتبط با کاابخانه باشد موجوا نیست وامهنافشاریه وقف

نامته او وقتف اورة قاجتارار . شتدمتی مینأموقوفاتی که مصارف عا  ااشاند تت
. آن هم تعمیر کاب اخاصا  اارا هست که قسمای از مصارف آن به کاابخانه و

ی کاابخانه کته هانگاهداری کااب عبدالمجید خان برای صحافی و ةناموقف یکی
الاولیه را به مالمحمد کاابدار و پس از او به کاابداران ایگر اخاصا  او اهم حق
ختان قرایتی ار حاجی مهدی قلتی ةناماو  وقف 1ق(1212تاریخ  به). اااه است

و کاتب مندرسته ار  هتاقرآن که یکی از مصتارف آن را بته تعمیتر ق1211سال 
 5.کاابخانه و حر  اخاصا  اااه است

پرااخت حقوق کارکنتان، شتامل خریتد وستایل  ی کاابخانه عالوه برهاهزینه
تعمیترات  و ایکاب، پرااخت اسامزا به صحافان مقارعه برای صحافی و مرمت
ی مصترفی هاخرید کااب و هزینته ةهزیناورة قاجار ار . ساخامانی کاابخانه بوا

 ــــــــــ
 . 51،  مشهد جغرافیای شهر تاریخ و ،بن محمدعلیمحمّد ین الهیجانی، هلّأ. صدرالما1

 . 52311کز اسناا آساان قدس رضوی، سند مر. 2
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 . 111،  2113اانشگاه تهران، نسخة خطی. 1
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  1.)خرید قند و چای( به آن اضافه گراید

 سخن پایانی

توان گفت که کاابخانة آساان قدس رضوی روند رو بته رشتدی را جمود میار م
از آغاز تا پایان اورة قاجار ری کتراه استت. ار ایتن میتان عوامتل مخالفتی باعتث 
ماندگاری و توسعة آن شده که نخساین آن مناستب بتوان کاابخانته بته یتک مکتان 

د مابرکه یا مساجد وابستاه هایی که به بقامذهبی و مقدس بواه است. معموال  کاابخانه
گرفاند. ضمن اینکه عامتل وقتف نیتز بته ایتن بواند کمار ار معرض غارت قرار می

ماندگاری کمک کراه است. وقف کااب به اهاما  شاهان، امرا، علمتا و مترا  عتاای 
همچنتین عالوه بر افزای  منابع کاابخانه، ار حفظ و توستعه آن متؤثر بتواه استت. 

زمان با اوضاد ااخلی ایران ماحول شتده اهد که کاابخانه هممی مباحث یااشده نشان
است. ایتن تحتول ار زمینتة ستاخاار اااری، تنتود و اناختاب منتابع و تجهیتزات و 

تتر چه به اناهتای اورة قاجتار نزایتکساخامان آن صورت پذیرفاه، به روری که هر
ار ستاخاار ه استت. تر شدشویم، تغییرات آن جدیدتر و با شرایط امروزی همسانمی

هتا از اااری کاابخانه نیز از همان ابادا مشاغلی تعیین شد که حفظ و نگهتداری کااب
هتا و ثبتت و ضتبط آن، جمله ورایف نخساین ایشان بوا؛ کاابداران با تحویتل کااب

ها تصحیح کااب ها، کاتبان و مصححان با اسانساخ وصحافان با تعمیر و مرمت کااب
نمواند و بته رتور عمتو  های کاابخانه آساان کمک میقای کاابهمگی به حفظ و ب

های شتدند. نخستاین فهرستتهمگی از میتان افتراا خبتره و اهتل فتن اناختاب می
ای که تا به امروز باقی مانده ار کاابخانة آساان قدس رضوی تدوین شده کته کاابخانه

 ری ار ایران. نگاهر یک از آنها برگی هساند ار شناخت پیشینة تاریخ فهرست

پووه  ار حوزة تاریخ کاابخانة آساان قدس رضتوی بتا توجته بته وجتوا 
ها ار ایتران تواند راه را برای تدوین تتاریخ ایگتر کاابخانتهاسناا ارزشمند، می

 ــــــــــ
 . 52111مرکز اسناا آساان قدس رضوی، سند . 1



 111 1111 بهار 111شمارة    

های ایگری الز  است تتا پیشتینة آن را هموار سازا. ضمن اینکه هنوز پووه 
نویستتی کاابخانتته و تطبیتتق بهاتتر بشناستتاند. از آن جملتته تاریخچتتة فهرستتت

نویسی ار این خصتو  استت؛ های گذشاه با امروز و تحوالت عرضفهرست
زیرا کاابخانه آساان قدس رضوی یکی از پیشگامان این امر بواه است. مقایسته 

توانتد ار ها ار ایران و جهان اسال  نیز میتطبیقی این کاابخانه با ایگر کاابخانه
 ار گیرا. آینده مطمح نظر محققان قر
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