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درمپانزدهممفیوردیسم1334ش،مکتابخانهمایمکوچکما سامدربیدارندۀم

کتابمهایمنفرسمومارزنده،مدرمدهلیزمشمالیم نجدمجا عمکبییم

یزد،مواقعمدرم کانمآرا گاهما ا انمجماعتم نجدمجا ع،مآغازمبهم

لمازمدوهزارمجلدمکتابمچاپیم
س
کارمکید.مهنتۀماولیۀمکتابخانهم تشک

یماهداییمتجستماالسالممتاجمسرسدمعلیم حمسدموزیییم
س
ومخط

یزدی،ممروتانیمپینفوذموم حبوبمشهی،مبودمکهمآنهامرامبامشوقمومذوقم

فیاوانمدرم دتیمنزدیکمبهمپنجاهمسالمازمگوشهمومکنارماییانمومتتیم

کشورهایمهمنایه،مبهمویژهمعیاق،مفیاهممکیدهمبود.

بیمدرنگمپسمازمراهماندازیمکتابخانه،مسرلمکتابمهامازمسویم

فیهنگمدوستانمومارادتمندانمتاجیمآقاموزیییمازمسیاسیماییانم

بدانمسیازییمشد.مآوازۀمکتابخانهموم نابعمخوبمومسیشارمآنم

کتابخانۀم کهم را،م یزدم عمو یم کتابخانۀم تنهام شهیحم بهمزودیم

یسمعلیمیزدیم)بنیانمنهادۀم1327ش(مباشد،متحتمالشعاعم
س
شیفمالد

قیارمداد؛مزییام حبوبرتموزیییمنزدمخاندانمبزرگمیزدی،مباعثم

افزونیمکتابمهایمکتابخانهم یمشد.درمسالم1344شمساختمانم

جدیدمکتابخانهمبامهمتمآقایم حمسدمهیاتیمیزدیمدرمکنارمدهلیزم

شیقیم نجدمجا عمگشایشمیافت.

درم12متییم1348مبهمرغممپرشنهادهایمخوبمدانشگاهمتهیانموم

ادارۀمفیهنگمومهنیمیزد،مکهمخواهانمزییمپوششمقیارمدادنمکتابخانهم

بودند،مبنامبهمصالحمدیدمواقف،مکتابخانۀموزیییمبام3300جلدم

یموم17967جلدمکتابمچاپی،موقفمبیمآستانمقدسم
س
کتابمخط

رضویمشدمومازمآنمتاریخمافزونمبیمکمکمهایم ید ی،مسی ایۀمآستانم

قدسمرضویمهممدرمخد تمرشدمومتعالیمکتابخانهمقیارمگیفت.

اکنونمکتابخانۀموزیییمبامداشتسم235هزارمجلدمکتابمدرم

م یکزیمتییسمنقطۀمشهیمیزدمدرمخد تم یاجعیسمخودماست.

ی،م6000مجلدمچاپمسنگیمومبقیهم
س
ازمایسمشمارم4705مجلدمخط

یمبهم6592م
س
چاپیماست.مازملحاظمعنوان،مشمارمعناویسمخط

 یمرسد.مازمایسمتعدادم588معنوانمخییداریمشدهمومبقیهماهداییم

از:م عبارتندم تیتربم بهم اهداکنندگانم بیجنتهمتییسم کهم است،م

تاجیمآقاموزییی،م1840معنوان؛مشرخم حمسدجوادمعلمیسه،م146م

عنوان؛مشرخمعبساسمطواری،م124معنوان؛مشرخماتمدمشییعتم

100م نائرنی،م زاهدیم ورثۀم حمسدعلیم عنوان؛م 102م عقدایی،م

یی،م92معنوان؛مغال حنرسمصالحمزاده،م72م
س

عنوان؛ماخوانم صال

عنوان؛مورثۀم حمسدمخانمعنکییمکا یان،م69معنوان؛م ییزامعلیم

شییعتیمساروی،م54معنوان؛ماتمدمآثاری،م52معنوان؛مشرخم

 هدیمطاهیی،م52معنوان؛موم ییزامتقیمرسولیان،م50معنوان.م

همچنیسم1473مننخهمدرمایسمکتابخانهموجودمداردمکهماسا یم

اهداکنندگانمآنهامروشسمنرنت.

یی،مبیادرانم
س

درمایسم دحمرجالمومبزرگانمیزدم انندماخوانم صال

دیهیمی،م صادقم رسولیان،م تقیم خمنه،م زیسمالعابدیسم اکبیی،م

ابوالحنسمرشتی،متجستماالسالممشرخماتمدمشییعتمعقدایی،م

غال حنرسمصالحمزاده،متاجمشرخم حمسدعلیمنحوی،متنرسمنوسابم

نا ی،م انندمخانوادهم حمسدخانم افیادم باز اندگانم نیزم موم یزدیم

عنکییمکا یان،مآیتمهللامتاجمشرخم حمودمفیساد،م حمسدعلیم

هیمومشرخم حمسدمعیبمنژادم
س
زاهدیمنایرنی،م ییزام حمسدمآیتمالل

یمخودمرامبهمایسمکتابخانهماهدامیاموقفمکیدهماند.
س
کتابمهایمخط

کّ
ت
ّكّاّبهافّبا گنوینو

ی،مچنانکهماشارهمشد،مشا لم
س
هنتۀماولیۀم خزنمكتابمهایمخط

كتابمهاییمبودمكهمواقفمازمخودمومپدرش،م یتوممسرسدم هدی،مبهم

كتابخانهماهدامكیدهمبود.مپسمازمبنیانمنهادنمكتابخانهموزیییمدستم

یاریمجوییمبهمسویم جموعهمدارانمومفیهنگمدوستانمیزدمدرازم

كید،مومتواننتمتامز انمدرگذشتم)سومماردیبهشتم1356(متعدادم

یمرامدرمایسمكتابخانهمگیدمآورد.مبرشتییسم
س
3950مجلدمكتابمخط

ایسمننخهمهاماهداییمومتعدادیمهممكتابمهاییمبودندمكهمبامهزینۀم

یم وجودمدرمیزدم
س
شخصیموزییی،مازمرویمدیگیممكتابمهایمخط

استنناخمشدهمبودند.ما امازمسالم1358متام1395ش،متنهام755م

یمایسمکتابخانهمافزودهمشد،مكهم
س
ننخهمبهم جموعۀمكتابمهایمخط

منودمدرصدمازمآنمرامكتابمهایماهداییمتشكیلم یمدهند.
ً
بازمتقییبا

ت ّحسینّزسیت

کارشناسمموم نئولمبخشمخطیمکتابخانۀموزیییمیزد
hmasarrat@yahoo.com

ک
ت
ّزو ۀنوّبا یک ّززیت

یّاخ اعوّجمریفّرعم
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یموم
س
ازمسالم1345ش،مدرمپیمانبوهمشدنمكتابمهایمخط

درخواستمواقفمازماستادم حمسدتقیمدانشمپژوه،مفهیستمنگارم

یمكتابخانۀم یكزیمدانشگاهم
س
ومكارشناسمنا ورمننخهمهایمخط

تهیان،مومبامهمیاهیماستادماییجمافشار،مز ینۀمفهیستمنگاریم

اشیافمومراهنماییم حمسدتقیم بام كتابخانهم یم
س
كتابمهایمخط

یم
س
دانشمپژوهمفیاهممشدمومكارمبامجدیستمازمسویمانجمسمآثارم ل

دانشگاهم یم
س
خط كتابمهایم فهیستمنگارم شریوانی،م وم حمسدم

تهیان،مپیگیییمشد؛متاماینكهمازمسالم1350متام1358ش،مپنجم

جلدمازمفهیستمهایمایسمکتابخانهم)شا لم3950مننخه(مبهمچاپم

ننخم فهیستمهایم برشتیم فهیست،م انندم ایسم تیتربم رسرد.م

یمکتابخانهمهایماییان،مبهمتیتربمز انمورودمکتابمبهم خزنم
س
خط

یماستمومتقنرممبندیم وضوعیمندارد.متنهامدرمپایانمهیم
س
خط

جلد،مفهیستمناممکتابمهامومنوینندگانمدرجمشدهماست.م

شوربختانهمایسمفهیستمکاستیمهاموماشتباهاحمفیاوانیمدارد،م

ازمجمله:منادرستیمناممکتاب،منویننده،متاریخمتألیفمیامتحییی،م

همچنیسم کتابمها.م انجامم وم آغازم یم
س
تت وم صفحاحم تعدادم

مدرمجلدهایماولمومدوم،م
ً
اطالعاحمآنمیكدستمنرنت؛م ثال

ننخهمشناسیمبامناممکتابمآغازم یمشود،ما سامازمجلدمسوممبهمبعدم

عنوانم بام درم قالهمایم نگارندهم آغازم یمشود.م ننخهم بامشمارۀم

یمکتابخانۀم
س
»باینتگیمبازنوینیمدورۀمفهیستمننخهمهایمخط

وزیییمیزد«مدرمنشییۀمگزارش میراث )دورۀمدوم،مس8،مش1و2،م

ـممتییم1393:م32-34(مبهمایسمکاستیمهاماشارهمکیدهماست.م فیوردیسمم

ازمایسمرومبناستمدرمسالم1395ش،مبامنظارحمكتابخانۀم یكزیم

فهیستمها،م ایسم پییایشم وم وییایشم ضمسم قدس،م آستانم

اطالعاحمننخهمهایمتازهمنیزمبدانمافزودهمشودمومایسمفهیستم

مدرمششمجلدم نتشیمگیدد.م
ً
 جموعا

یمكتابخانه،مدوم
س
درمسالم1372شمازمتما یمننخهمهایمخط

سییمریزفیلمم) یکیوفیلم(متهیهمشدهماستمكهمیكمننخۀمآنمدرم

قدسم آستانم كتابخانۀم یكزیم درم دیگیم ننخۀم وم كتابخانهم

نگهداریم یمشودمومبناستمدرمسالمجاریم)1395ش(،مدستگاهم

 یكیوفیلممخوانیمبیایمكتابخانهمخییداریمشود،متامهممافیادم

بتوانندمبهمآسانیمازم حتویاحمكتابمهامبهیهمببیندمومهممكتابمهام

كمتیمآسربمببرنند.مباریمهممدرمسالم1392شمازمکلیۀمننخهمهایم

یمکتابخانهمیکمننخۀمدیجیتالیمتهیهمشد،مکهمدرمکتابخانۀم
س
خط

دلیلم بهم نیزم نگهداریم یمشود.م قدسم شهدم آستانم  یکزیم

فهیستم بارم یکم ی،م
س
خط ننخهمهایم ارزشمندیم وم اهمیتم

كتابمهایمعیبیمایسمکتابخانهمدرملبنانمبهمسالم1368شمومیکم

علومم دانشگاهم سویم ازم آنم پزشكیم كتابمهایم فهیستم بارم

پزشكیمیزدمبهمسالم1367شمچاپمشدهماست.

ی،مبنراریمازمآثارمنفرسموم
س
درمگنجینۀمكنونیمكتابمهایمخط

 نحصیبهمفیدمازمكاتبان،منوینندگانمومشاعیانمیزدیمبهمچشمم

متعدادمآنهامبهم4705مجلدم یمرسد.مازمایسم
ً
 یمخوردمكهم جموعا

 یانمتدودم150مجلدمقیآنم جیدماستمومبرشتییسمسهممكتابمهام

رامكتابمهایم ذهبیمتشكیلم یمدهند.

یم
س
چنانكهماهلمعلمم یمدانند،مفهیستمهایمننخهمهایمخط

العمرسانیم
س
اط وم كتابشناسیم جزوم هممتییسم نابعم هموارهم

بودهماند،مكهماهلمعلممومتحقیقمرامبهمسویمشناساییمبهتییس،م

راهنماییم كتابم هیم ننخهمهایم قدیممتییسم وم كا لمتییسم

یم
س
خط ننخهمهایم اهمیتم درم افشارم اییجم استادم  یمكنند.م

كتابخانۀموزیییمچنیسمنوشتهماست:

یكیمآنكهمنشانمدهندۀمكوششمومپیگیییمومعالقهم ندیمومّ.1

گذشتمعالیمتضیحموزیییماستمكهمتواننتهماستمدرم

یم
س
طولمقییبمبرنتمسال،مچنیسم جموعهمایمازمكتبمخط

جمعمآوریمكندمومبیایم اندگارمبودنمآنمكتابخانهمرامبیمآستانم

قدسمرضویموقفمكندمومبهم نظورماستفادۀمهمگانمازمآن،م

بامگشادهمدستیمبیخورداریمازمآنمرامبیم یدممشهیمخودموم

دانشمدوستانمجهان،مسبیلمگیداند.

ومّ.2 پیاكندگیم حفوظم اندم ازم ایسم جموعهم آنكهم دیگیم

درم وم یزدم خاكم ازم گوشهمایم درم یکم هیم كهم كتابمهاییم

خانهمایمفیا وشم اندهمبود،مدرمیکمجامگیدمآ د.

فانمومكاتبانمّ.3
س
دیگیمآنكهمبنراریمازمایسمكتبمازمآنم ؤل

یزدیمیامدارایمیادگارم ید انمیزدمومازمقیونم اضیماستم

ومبیایمتاریخمشهیمیزدمومجا عۀمفیهنگیمآنمخالیمازمفوایدم

بنرارمنرنت.

یمقدیممومننخمنادرمدرمایسمّ.4
س
همایمازمكتبمخط

س
دیگیمآنكهمعد

مفهیستمآنهامدرم
ً
 جموعهمدیدهم یمشودمكهمالزممبودمتتما

مدستیسمقیارمگییدمومایسمخد تمتوسطمآقایمشریوانیم

بهمانجاممرسردهماست.

...مبهمراستیمپیوردگارمآقایمسرسدمعلیم حمسدموزیییمراتوفیقم

قانمفیهنگم
س
عنایتمكیدمكهمباماهدایمچنیسمكتابخانهمای،م حق

یم
س
ننخهمهایمخط )فهیستم رامسپاسگزارمخودمساخت.م اییانیم

کتابخانۀموزیییمیزد،مج1،مص7(
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ایسمكارم سرسدم حمسدعلیمریاضیمیزدیمدرمتوصیفماهمیتم

ستیگمسیودهماست:

بــود خــودم آنكــهم وزیــییم  ـیتـــومم

تـیجمـانـی... فضلم وم دانـــشم ــیم ب

دانــش وم فضـلم بــاغم بـهم عمـیم یـکم

بـاغبــانـی شـــــوقم زم  ـیمكـیدم

را كـتـــابـخــانـــــهمایم آراســتم

كانـی ــیاحم ـــ ــواه ـــ ج زم خوشتـیم

را كـتــابـخــانــــهماشم فهیســتم

ـــــی... ــیوان شــر جــنـــــابم بنـوشـتم

كــــوب طـــالم ـــدم
س
پـنـــجم ـجـل درم

جـهـانـی... تمـاسـۀم پـنـجم درم

بـیگـــوی: »وم بجـــویم ورام تـــاریخم

)1398ق( شریوانـی«م جـنــابم تـألیفم

ریاضیمســت شــروۀم كــهم پیداســتم

روانـــیم بـــدیسم شــرییسم شعـــییم

ّجمریف ّكّاخ اعو ک
ت
ّعفایسّنس ّههافّبا اهمت

نزهة االنفس و روضة المجلس. اثی:م حمسدبسمعلیمعیاقی.م	 

تحیییمصفیم590ق.مدرما ثالمعیب.مننخۀم نحصیبهمفید.

تفسیر فارسی )سورۀماعیافمتام ییم(.ماثیمومخط:مناشناسم	 

)گویامازمسدۀم5ق(.م

تفسیر الموجز.م ؤلفمومکاتب:مابوالفتوحمعجلیم)515-م	 

600ق(.مننخۀم نحصیبهمفید.

یسمابوالحنسمعلیمبسم	 
س
الجامع لصنعة التریاق.ماثی:منورالد

كتابتم 669ق،م تألیفم انصاری،م تطبسب.م عبدالعظیمم

مفارسی. 670ق.مدرمطبس

 هم	 
س

منتهی المطلب فی تحقیق المذهب.ماثیمومخط:معال

ی.متحیییم678ق.
س
تل

الرسائل.م جموعۀم نشآحمازمسدهمهایم	  المختارات من 

پنجممتامهفتممقمیی.مكتابتم693ق.

مجاللمجعفیی.متحیییم712ق.	 
س
قرآن  جید.مبهمخط

تذكرۀ سویدیّه.ماثی:مابسمطیخانمطبرب.متحیییم715ق.مدرم	 

معمو ی.ما تیازمبزرگمكتابمدرمایسماستمكهمهفتم وضعم طبس

سیطانیمرامكشفمومداروهایمآنمرامبهمتفصیلمبیانمكیدهماست.

اللغة.ماثی:مابونصیماسماعیلمبسمتمادمجوهیی.م	  صحاح 

تحیییم763ق.

القانون فی الطب.ماثی:مابوعلیمسرنا.متحیییمسدۀم7ق.	 

یسمطوسی.مسدۀم9ق.	 
س
تحریرالمجسطی.ماثیخواجهمنصییالد

قرآن  جیدم)سورۀمالیستمسمتامآخیمقیآن(.متحیییم880ق.م28مبیگم	 

15سطیی،مدارایمسیلوحم ذهبمومجلدمسوختۀمنفرس.

تذكرۀ نصرآبادی.ماثیم حمسدطاهیمنصیآبادی.مبهما ضایم	 

 ؤلف.متحیییم1091ق.

دیوان حافظ.متحیییمعهدمصفویه.مبام14ملوتۀم ینیاتورم	 

بنرارم متاز،ماثیم ینیاتورگیانماصفهانی،مدارایمتذهیبموم

تشعیی،مبامجلدم قواییمروغنیمومگلمومبوتۀمرنگیس.

سفینة النجاة )تفنریمفارسیم،مازمسورۀمعنكبوحمتامسورۀمانامفتحنا(.	 

م قیمامیزدی.
س

اثی:م ال

اصول كافی.ماثی:معال هم جلنی.مباماجازۀمقیائتموم قابلهم	 

بهمخطم ؤلف.

 الیهود.ماثی:متاجیمبابامقزوینیمیزدی.م	 
ّ
محضر الشهود فی رد

درم1211ق.

مننخمومتیجمۀمفارسی.م	 
س
س.مبهمزبانمعبییمبامخط

ّ
تورات مقد

اثی:م حمسدكاظممالحنرنی.مننخۀم نحصیبهمفید.

تذكرۀ شبستان.ماثی:م حمسدعلیم درسسمیزدیم)شهالمیزدی(.	 

تألیفمومتحیییم1276ق.مدرمشیحماتوالموماشعارمشعیایم

اییان،مبهمویژهمیزد.مننخۀم نحصیبهمفید.

جامع اللغات.ماثی:م حمسدجعفیمندوشنیمیزدی.مدرمسدۀمم	 

13ق.مفیهنگمعیبیمبهمفارسی.مننخۀم نحصیبهمفید.

م خاطیاحمنوسابموكیل.ماثیمسرسدم حمسدمرضویم)وكیلمالتسولیه(.م	

م ؤلف.مدرمسدۀم14ق.مننخۀم نحصیبهمفید.
س
بهمخط

مجمع  الجواهر.مگیدآوریمسرسدمعلیم حمسدموزیییمیزدی.مم	 

4مدفتی،م430مبیگ.

همچنیسم جموعۀمنا همها،میادداشتمهامومدستمنوشتهمهایمبنراریم

ازمعلماموم یاجعمومدانشمندانماسال یمدرمایسمکتابخانهموجودمدارد.م

م360منفیمازمبزرگانم)ازجملهمآیاحمعظاممسرسدم
س
درمایسم جموعه،مدستخط

آقاتنرسم تاجم یزدی،م طباطباییم سرسدم حمسدكاظمم اصفهانی،م مابوالحنسم

سرسدم نجفی،م یسم یعشیم
س
شهابمالد سرسدم شریازی،م سردعبدهللام بیوجیدی،م

 حمسدرضامگلپایگانی(مدیدهم یمشود.مقدیممتییسمدستمنوشتما امم

خمینیره،مبهمتاریخم11مجمادیماالولم1363،مدرمایسم جموعهماست.




