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  دهيچك

اين مقاله به بررسي جايگاه و منزلت كتابدار در ايران عصر صفوي پرداخته و سپس براي  :هدف
، شدن اين جايگاه، زندگي و آثار يكي از كتابداران دورة شاه عباس دوم، ميرزا مقيم كتابدار تر روشن

  . رديگ يممورد بررسي قرار 
  .تهيه شده استي ا كتابخانهي روش برمبناي ليتحل -يفيتوص كرديرومقاله با  نيا: روش

بسياري از  تواند يمخطي كمتر شناخته شده  يها نسخهجستجو در متون تاريخي و  :ها افتهي
طبقة كتابدار و جايگاه متصديان  ها ناشناختهاز جملة اين . تاريخ فرهنگي ما را روشن سازد يها ناشناخته

كتابداران در گذشته به دليل توانايي باالي علمي از حيثيت و جايگاه . در طول تاريخ استاين شغل 
تا جايي كه يكي از كتابداران دورة صفويه، ميرزا مقيم توانست به منصب . برخوردار بودند يا برجسته

اين مقاله از ميان آثار اين كتابدار نفوذ او در امور فرهنگي و سياسي را به . سفارت سياسي دست يابد
  .  كشد يمتصوير 
 يخط يها نسخه ،كتابدار ميمق رزايم ،هيصفوعصر  كتابدار: يديكلي ها واژه
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   مقدمه
آموخته و با كسب  كه دانش كتابداري را شود يمبه كسي گفته امروزه كتابدار  

ي، سازماندهي و استفاده از گردآوري، نگهدار«به  ها كتابخانهاين مهارت در 
كتابداري يكي از  .)14:  1368 ،يموكهرج(»پردازد يمارتباطي مدون  يها رسانه

تاريخ آن در دست نيست و در متون مشاغلي است كه اطالعات زيادي از 
تاريخي اشارات اندكي به برخي از كتابداران مشهور وجود دارد كه اغلب در 

با اينكه در سراسر تاريخ ايران . اند بودهسلطنتي مشغول به كار  يها كتابخانه
و يا به شكل عمومي و خصوصي وجود سلطنتي  يها كاخبزرگي در  يها كتابخانه

 اند شده يمداشته است كه قطعاً با تالش و ذوق يك كتابدار اداره و سازماندهي 
 ،اطالعات جامعي از وظايف و عملكرد اين قشر از جامعه به دست آورد توان ينم

خطي اين گروه  يها نسخهبنابراين الزم است با بررسي متون تاريخي و ادبي و 
  . را در جامعه علمي روزگار خودشان شناخت ها آنجايگاه  اهل فرهنگ و

اين مقاله درصدد است ضمن بررسي مقام و منزلت كتابدار در جامعه فرهنگي   
ايران به اين سؤال پاسخ دهد كه كتابدار چه كسي بود و چه جايگاهي در جامعه 

و عالوه  افتي يمدست  ييها ييتوانازمان خودش داشت؟ دارندة اين شغل به چه 
بر كتابداري به چه امور ديگري اشتغال داشت؟ به دليل اينكه اطالعات ما از 
زندگي كساني كه به كتابداري مشغول بودند بسيار اندك است در اين مقاله به 

زندگي و آثار يكي از كتابداران دورة صفويه به نام ميرزا محمد مقيم  يموردطور 
  .فتقرار خواهد گر يبررسمورد كتابدار 

  
  پژوهش هپيشين

عليرغم اهميت شغل كتابداري تاكنون هيچ پژوهش مستقلي دربارة اين صنف، 
كتابداري و  المعارف رهيداحتي در . وظايف و نقش آن انجام نگرفته است

مدخلي به واژه كتابدار  ت،كه مرجعي تخصصي در اين زمينه اس يرسان اطالع
 دستورالملوكات خود بر كتاب ويلم فلور در تعليق. اختصاص داده نشده است
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. ميرزا رفيعا مطالبي مختصر برگرفته از متون دورة صفويه دربارة كتابداران دارد
دربارة ميرزا مقيم كتابدار نيز با وجود اينكه نقش سياسي هم داشته و يك بار به 

. نيز اطالعات زيادي در دسترس نيستت عنوان سفير به دكن فرستاده شده اس
كه به معرفي كتابداران پرداخته يك كتابشناسي  يا مقالهش پژوه ضمن دان زنده ياد

رد استفاده قرار از آثار مربوط به ميرزا مقيم ارائه كرده است كه در اين پژوهش مو
 يها كتابخانهكتابداري در ايرج افشار در مقالة  .)58-56 :1352،پژوهانشد(تگرف

را كه در متون قديمي به منصب كتابدار شده است از قديم  ييها اشاره قديم ايران
 كتابركن الدين همايونفرخ در كتاب  .)151: 1353،افشار( تااليام ذكر كرده اس

تاريخي به اختصار  يها كتابخانهضمن معرفي  ايران يشاهنشاه يها كتابخانه و
 بررسيبناي م .)1347 ،ونفرخيهما(تبرخي كتابداران را نيز معرفي كرده اس

او در  يها نامهخطي كه از ميرزا مقيم باقي مانده يا اشعار و  يها برنسخه حاضر
  .آن آمده قرار دارد

  
  شغل كتابداري و كتابخانه

تا دورة حكومت صفويان در متون از كتابدار با عنوان خازن، مناول، كاركنان 
در آغاز  .)163-12: 1353 ،افشار(ترده شده اسبكتابخانه و عملة كتابخانه نام 

به نام خواجه  )ق 930-907(م در منشوري كه شاه اسماعيل يك ورة صفويهد
نصير خطاط براي كتابداري كتابخانة فريدون حسين ميرزا صادر كرده است عنوان 

 سينفاز آثار  يتعدادپس از برشمردن  در اين منشور. كتابدار ذكر شده است
 نيام ،يكتابداربه سمت  رينصعلت گماردن خواجه  كتابخانه، نياموجود در 

 .)1012: 1961 ،يواصف(تشده اس ذكر ها كتاببودن او در محافظت از 
منصب  فيوظا به طور مشخص به هيصفودر دورة متني كه  نيتر يميقد

منصب كتابدار به . كتابدارباشي اشاره كرده، دستورالملوك ميرزا رفيعا است
كتابدارباشي يكي از از مشاغلي . است شده يممسئول كتابخانه سلطنتي اطالق 

از معدود افراد  يكي كه يمعن نيابه  ه،رفت يمبه شمار  »الحضره مقرب«بوده كه 
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تومان در سال مواجب دريافت  50شغل  نيادارندة . به شاه بوده است كينزد
كتابداران معموالً افرادي فرهيخته،  .)430و  258 :1385 ،عايرفرزايم(تاس كرده يم

در دوره صفويه به  »الحضره مقرب«و اطالق لقب  اند بودهد و دانشمند هنرمن
  .است ها آن ديواني و سياسيمنزلت  دهندة نشاندارندة اين شغل 

از محققان  يبرخ ،رفت يماهل علم به شمار  يبرا مكان نيبهتر كتابخانه چون 
در دورة  چنانكه كنندخدمت  كتابخانهدر  كتابداربه عنوان  دادند يم حيترج زين

 زين يحاذق پزشك كه يقممحمدباقر  ميحكمحمد پسر  رزايم ميحك يصفشاه 
در  يزندگ انيپامنصوب گردد و تا  يكتابداربه منصب  كهبود از شاه خواست 

فراهم  يطيشراشغل  نيا يتصدبا  .)338: 1380 ،ينيقزوواله (دمان يباقشغل  نيا
  . كنند يسپر كتاباوقاتشان را با  توانستند يم كتابدانشمندان اهل  كه شد يم
در تاريخ ايران  ييآرا كتابو  يساز كتاباز دورة تيموريان كه اوج ترقي هنر  

به  درباري يها كتابخانهدر  يا برجستههنرمندان  ها دولت، همواره با حمايت بود
در دورة صفويه اين سنت ادامه يافت و . خلق آثاري ماندگار مشغول بودند

دارندگان اين شغل به عنوان كارگزاران درباري بسيار مهم مورد توجه واقع 
پس از فتح هرات هنرمندان ) ق 930- 907( يشاه اسماعيل صفو. شدند يم

خانة بزرگي را به ميرزاي بايقرا را به تبريز برد و كتاب نكتابخانة سلطان حسي
ر اين كتابخانه هنرمنداني چون د. دبهزاد بنا كر نحسي نيالد كمالسرپرستي 

در دورة شاه . ميرمصور، ميرك تبريزي و ديگران به خلق آثاري ماندگار پرداختند
شاه محمود نيشابوري كتابدار كتابخانة سلطنتي ) ق 984-930(م طهماسب يك

خوشنويسان مشهور است در اين كتابخانه به همينطور محيي شيرازي كه از . بود
 )ق 1038- 996(م در دورة حكومت شاه عباس يك. كتابداري اشتغال داشت

رياست كتابخانه سلطنتي را به عهده داشت و  ها مدتصادقي بيك افشار ارومي 
-133: 1347 ،ونفرخيهما(يرضا عباسي به اين سمت منصوب گشتپس از او عل

137(.  
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در كتابخانه سلطنتي  ها كتابوظيفة توليد، نگهداري و مرمت  دار عهدهكتابدار 
قرار  ها آنبا شرايط مناسب در دسترس طالبان  ها كتاببوده است تا 

دورة صفويه كتابخانة سلطنتي به طور مداوم در طول  ).275: 2007فلور،(دگيرن
تا  9000شامل تا آنجا كه در دورة شاه سليمان كتابخانه  كرد يمگسترش پيدا 

  .)282: همان( نسخه خطي بود 15000
سياحتگر فرانسوي در سفرنامه خود كتابخانه كاخ چهل ستون را تاجر و شاردن    

براساس مشاهدات او در كنار كتابخانه كارگاه صحافي نيز . توصيف نموده است
رفهايي با عمق پانزده شانزده انگشت  كتابخانه يوارهايددر . قرار داشته است

 شده يمه كه كتابها به صورت افقي و با توجه به اندازه روي هم چيده وجود داشت
 و اگر پوشانده يمرا  ها رفآستردار از سقف آويزان بوده كه جلوي  يا پرده. است

 .)1447: 1374 ،شاردن( تاس دهيد يمرا  ها پردهتنها  شده يمكسي وارد كتابخانه 
و نگهداري از مواد با توجه به اصولي كه در دورة جديد براي حفاظت 

 ها كتابهم از نفوذ گرد و غبار به  ييها پردهوضع شده وجود چنين  يا كتابخانه
كه از  آورده يمفراهم  ها آنو هم محيطي تاريك را براي  كرده يمجلوگيري 

  .است نموده يمجلوگيري  ها كتابفرسايش 
در كتابخانة سلطنتي دوره صفويه عالوه بر كتابهاي به زبان فارسي، عربي و   

است كه شامل  شده يمتركي دو صندوق كتاب به زبانهاي اروپايي نيز نگهداري 
طبق اطالعاتي كه شاردن از كتابدار كتابخانه گرفته . اند شده يممجلد  120تا  100
در جزيره هرمز به دست  ها يپرتغالهنگام شكست  ها كتاببخشي از اين . است

 ،شاردن(دآمدند و بخشي نيز از خانه سفير هلشتاين به اين مجموعه منتقل شده بو
1374 :1448(.  

بلكه وي در رأس صحافان،  شد ينموظايف كتابدار تنها محدود به امور كتابخانه  
ه جدول كشان، كاتبان، مذّهبان و ديگر كساني كه در زمينة توليد كتاب در كارگا

همة كاركنان كتابخانه سلطنتي و كارگاه . نيز قرار داشت كردند يمسلطنتي فعاليت 
اين شيوه در مقياسي ). 276: 2007فلور،(دشدن يمصحافي با فرمان شاه منصوب 
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شهرهاي ديگر نيز براي م همة حكا. شد يممحدودتر در دربارهاي ايالتي عمل 
از جملة اين . كردند يما فعاليت داشتند و كتابداراني در آنج يا كتابخانهخود 

، كتابخانة سام ميرزا فرزند شاه اسماعيل بود كه كساني چون قاضي ها كتابخانه
ر كتابخانة فرهادخان معتمدالدوله در د. دكردن يماحمد غفاري در آن خدمت 

اصفهان سلطان حسين باخزري از خوشنويسان معروف سمت كتابداري 
  .)139: 1347 ،همايونفرخ(تداش

ميرزا مقيم . يكي از كتابداران برجستة عصر صفوي ميرزا محمد مقيم كتابدار بود
عالوه بر رياست كتابخانه سلطنتي به كارهاي ديگري نيز اشتغال داشت و چون 

به  توان يماز او  يا پراكندهفردي خوش قريحه و اهل ادب بود در منابع اطالعات 
ا مقيم به عنوان نمونه اي از كتابداران در اين مقاله زندگي و آثار ميرز. دست آورد

  .رديگ يمرده باالي دورة صفويه مورد بررسي قرار 
   

   زندگي ميرزا مقيم كتابدار
ميرزا قواما . محمدمقيم كتابدار اصفهاني پسر ميرزا قواماي كفراني اصفهاني بود 

اسكندربيك منشي در وقايع سال . دربار شاه عباس اول بود الممالك يمستوف
نوشته است ميان ميرزا قواما و خواجه محمدرضاي فدوي كه عامل . ق 1028

امور ديوان آذربايجان بود بر سر حسابهاي مالي درگيري پيش آمد و اين درگيري 
شاه كساني را مأمور تحقيق در محاسبات دفترخانه  كهچنان باال گرفت 

بيمار  ن حينميرزا قواما در همي .)1577- 1576: 1377 ،اسكندربيك منشي(دكر
اسكندر بيك به مرگ او شك كرده و شبهه . شده پس از دو روز درگذشت

مرد «و از نظر نويسندة عالم آراي عباسي ا. مسموم شدن او را مطرح كرده است
: 1377 ،يمنش اسكندربيك(»ر خيرانديش و نيكخواه خاليق بودخي ،الذّات ميكر

1581(.  
  

  كتابدار
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 1052در سال  او. ميرزا مقيم از پدرش هم كمتر استهاي ما از زندگي دانسته 
به منصب كتابداري منصوب ) ق 1077 - 1052(م از سوي شاه عباس دو. ق
نجور گ«ر يتعببا  يكتابداراز  ياصفهانواله  .)347: 1383 ،قزوينيوحيد(تگش
محمدطاهر  .)375: 1380 ،ينيقزوواله (تاس كرده ادي »يمعنلفظ و  نهيگنج

 يهموار كمالدر  يصفت يآدموان ج«بوده او را  ميمق رزايممعاصر  كه ينصرآباد
  .)75: 1317 ،ينصرآباد(تسدانسته ا »متيمالو 
  
  استمداريس
داشته  استيسهم در  يدست كه داستيپخاصه نبوده و  كتابدارتنها  ميمق رزايم 

. قندهار اختالف داشتند وم همواره ايران و هند بر سردر دورة شاه عباس د. است
در همين دوره پس از مرگ شاه جهان در هند و ايجاد اختالفات داخلي بر سر 

شاه عباس از فرصت استفاده كرده تالش كرد شاه شيعه گلكنده در  ،يجانشين
به او نوشت و در آن  يا نامهدكن، عبداهللا قطبشاه را با خود همراه كند بنابراين 

  . كرد نسبت به او اظهار دوستي
شاه عباس، ميرزا مقيم كتابدار را مأمور كرد اين نامه را به دربار قطبشاه در دكن  

 1069سال را در  كتابدار ميمق رزايمشاه،  .)187: 1373 ،االسالمرياض(دبرسان
 .)643: 1383 ،ينيدقزويوح(دبه آنجا فرستا يگر يلچياو  »حجابت«به  م 1658/ق
خود  ريسفرا به عنوان  ميمق رزايم ،انيدربارهمة  انيمشاه از  كهموضوع  نيا

طرف اعتماد  زينو  هم نقش داشته ياسيسامور ر د او كه دهد يمنشان فرستاده 
متن . فرستاد دكن حاكمخطاب به  يا نامه ميمق رزايمشاه همراه . شاه بوده است

شاه در . مجلس موجود است كتابخانهمتعلق به  هيصفونامه در منشĤت دورة  نيا
 ه،آمد شيپ كدورتو اشاره به  دكنو  رانيا انيمروابط دوستانه  ذكرنامه پس از 

را به  رانياشاه  يدوستقرار است اظهار مودت و  كه يكسرا به عنوان  ميمق رزايم
 - ب 39گ : مجلس 5162 خطينشĤت م(تاس كرده يمعرف كندابالغ  دكنشاه 
  .)الف 42
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و  ستينر دست د ياطالع دكندر  ميمق رزايممربوط به دورة حضور  عيوقااز  
/ ق 1078شاردن در سال . بازگشته است رانياچه وقت به  ستينمشخص  يحت

 كرده ديبازداز اصفهان  دكنبه  ميمق ميرزاده سال پس از رفتن  يعني م 1667
: 1374 ،شاردن(تهنوز در سفارت اس رزايم كهاست و در سفرنامه خود نوشته 

شاه را  كهشد  يطوالناز او چنان  يخبر يبو  دكندر  ميمق رزايماقامت  .)1448
ون از چ«نوشت  ميمق رزايمخطاب به  يا نامهشاه عباس دوم در . كردنگران  زين

جدا گشته  يمعلاز خدمت واال و درگاه  يبندگآن واقف مراسم  كه يخيتار
آن حدود و احواالت سعادت اشتمال  عيوقاسوانح و  تيفيكمشتمل بر  ضهيعر

 »اشتباه نفرستاد فلكسلطان عبداهللا قطبشاه به درگاه ... تمنزل عيرفحضرت 
 تر عيسرچه  شاه از او خواسته هر .)108-106: مجلس 39/5996 خطيجموعه م(
در ضمن به او دستور داده . از خود به شاه برساند يخبر نكهيا ايبازگردد و  اي

با خود  كردهاز سلطان درخواست  لبانيفهمراه دو  ليف ريزنجشده دو 
 رزايماز  يخبراما باز هم در منابع، ) دانشگاه 2020/ 31 لميف ،ينيدقزويوح(داوريب
  .ستين ميمق
  

   بيادشاعر و 
محمدطاهر . بوده است زين، شاعر يورز استيسو  يكتابدارعالوه بر  ميمق رزايم 

دانسته و  »و لطف يشوخ كمالدر «خود در شعر، طبع او را  تذكرهدر  ينصرآباد
  )75: 1317 ينصرآباد. (است كرده ذكرسپس چند نمونه از اشعار او را 

                       يكنو ناز  يرسبه مطلب  كه يتوان يم        
  يكنگر ز افشاندن دامان پر پرواز 

                    ال او           باشد ح ستيباحال من     
  اگر تمثال او بود يممثل او        

 كهشده است  ذكر ميمق رزايمشعر از  نيچند زينمجلس  14190در جنگ شماره 
  :است تيبدو  نيا ها آناز  يكي
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  دست تو سنگ است   و در شهيشدر دامن من 
  با تو مرا هم سر جنگ است يا آمدهخوب       

                ييراهنماز عمل  يخالاز عالم 
  نما ساختن اهل فرنگ است لهيقچون            

   
به شاه  يداخلاختالفات  ليدلبه  تركستانندرمحمدخان پادشاه . ق 1056در سال 

با  يجشنهااز او انجام شود و  يگرمشاه دستورداد استقبال . عباس دوم پناه آورد
زمان بود  يشعرااز  كه ميمق رزايم. داده شود بيترت يوورود  يبرا يشكوه

  .سرود يشعردربارة آمدن ندر محمد خان 
  

  انقالب ازبكخان  اريددر              د يپددوران شد  يگزارشهااز 
  ابيافراسبند دولت  غيت        ريگ ملك زخانيچنگوارث 
  لم مĤبارو بر درگه ع كرد    به اخالص درست           تركستانخان 

  آفتاب شيپ شكوه نيا برد يم     از زحل             خيمرمنهزم گردد چو 
  ملجأ شاهان نقد بوتراب    آفتاب لطف حق عباس شاه                

  رقاب مالك خسرويكبر در                            ازين يروآمد از  ازبكخان 
  بهرام نزد آفتاب رود يم        و گفت              سيبرجبر سؤالم داد دل 

  )349: 1373 ،تاج بخش(
  
ميرزا مقيم كتابدارنگ ج  
اثري كه از او باقي  نيتر مهمه جز اشعار پراكنده و ديباچه ادبي ميرزا مقيم، ب  

اين . مانده نسخه خطي جنگي است كه به سفارش وي گردآوري شده است
) شهيد مطهري(ر در مجموعه نسخ خطي كتابخانه سپهساال 2929نسخه به شماره 

در سالهاي  تذكارات .تنيز مشهور است تذكارااين جنگ به . شود يمنگهداري 
گردآوري شده و بيش از سي دانشمند به درخواست ميرزا . ق 1061تا  1055

فهرست مفصل اين جنگ را دانش پژوه به چاپ . اند نوشتهمقيم در آن مطلب 
  .)69- 66: 1352 ،دانش پژوه( ترسانده اس
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 ها آنو از  اين دفتر را به اشخاص مختلف داد ميرزا مقيم در طول شش سال
به . ق 1069با توجه به اينكه ميرزا مقيم در سال . آن مطلبي بنويسند در خواست

سفارت دكن فرستاده شده است بنابراين اين جنگ پيش از رفتن او و در دوره 
نخستين مطلب اين جنگ رسالة . كتابداري كتابخانه سلطنتي تدوين شده است

حسن بن عبدالمؤمن خويي مظفري  نيالد حسام االحباب تحفهو  لكتابا نزهه
نوشته . ق 1055است كه به خط ابومسلم ابن محمدعلي جشويي در پايان صفر 

كه ميرزا مقيم در سال  ديآ يبرم ها ادداشتياز ). 34- 2 :2929جنگ (تشده اس
مشهد در اين سال بدرالدين حسن عاملي مدرس . در مشهد بوده است. ق 1056

 .)247:همان( تبر اين جنگ يادداشت نوشته اس رضوي استاد ميرزا محمدمقيم
اين سالي است كه شاه عباس دوم در ادامه درگيريهاي با هند بر سر قندهار در 

 كرده يمكه كتابدار در سفرهاي شاه او را همراهي  ديآ يمبه نظر . مشهد بوده است
  .است

. در مجموعه وجود دارد ق 1060به سال  پس از اين تاريخ چند ياداشت متعلق 
سال  يالثان يجمادپيداست كه ميرزا مقيم در  ها ادداشتيبا توجه به تاريخ و محل 

د خواجه علي مقيم مدرس جامع مشه .در مشهد اقامت داشته است زين ق 1060
براي ميرزا  يمطلبو حسين بن عبدالصمد كه پس از يك استخاره ) 199: همان(

علي خان نيز رساله ماهيت حزن ابن سينا را در  .)194 :همان(تمقيم نوشته اس
حمد شمساي م .)199:همان(ت همين تاريخ و البته بدون ذكر محل نوشته اس

. ق 1060داراي تاريخ  ها آنگيالني دو يادداشت براين جنگ دارد كه يكي از 
ميرزا مقيم  .)267-266 :همان(دشاست و شايد در مشهد اين مطالب را نوشته با

به شيراز سفر كرده است و در آنجا علي خان شعر خود . ق 1061در اواخر سال 
مصلي شيراز در كنار آب ركن آباد در شوال و ذيقعدة در را در باغچه علي خان 

دستخط محمدقاسم بن  .)201:همان( تآن سال براين جنگ به يادگار گذاشته اس
بر اين جنگ  ق 1061جمادي االول سال  20اصفهان در  شجاع الدين نجفي در
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ستخطي از محمدعلي بن سيد محمد بن حيب د .)148:همان( تنوشته شده اس
نيز وجود دارد كه بعداً بر اين  ق 1119 يالثان يجماداهللا قاضي موسوي متعلق به 

  .)128 :همان( تدفتر نوشته شده اس
از  ها آنبرخي از  سندگانينواما . يادداشتهاي ديگر اين جنگ تاريخ ندارند 

 يبرادارند و  ياديزافراد آثار  نيااز  يبرخ. نديآ يممشاهير دورة صفويه به شمار 
  : دانشمندان نيااز جملة . شناخته شده هستند كامالًمحققان 

 ق 1070پسر مالصدرا بود ودر سال  وي) 55 :همان( شيرازيميرزا ابراهيم  -
 ؛  )8: تا بي آغا بزرگ طهراني،( تدرگذش درشيراز

در . مشهور و شاگرد مالصدرا بود علماي؛ از )56: 2929 جنگ( يعبدالرزاق الهيج -
 ) 319:آغا بزرگ طهراني( تدرگذش ق 1072سال 

 خوانساريآقا جمال  پدر) 132-131: 2929 جنگ( خوانساري حسينآقا  -
 )ق 1070-1003( لاو مجلسي) 182:همان( مجلسي محمدتقي -
 )267 و 266:همان( گيالنيمال شمسا  -
آغا ( كاشاني فيضاگرد مالصدرا و ش) 260- 259: همان( كازروني عبدالرشيد -

 )321: بزرگ طهراني

 ت،موجود اس ها آنجنگ دستخط  نيادر  كه ييها تيشخص يبرخاز  
جنگ دارند  نيادر  كه يا نوشتهو احتماالً  ستيندر دست  ياديزاطالع 

در طبقات  يطهرانآقا بزرگ . است ها آنتنها دستخط موجود از 
جنگ  نيهمداده به  كه يارجاعافراد تنها  نياشرح حال  ليذ عهيالش اعالم
  :دانشمندان نيااز جمله . است

 ايناز  كه اطالعي؛ آقا بزرگ در طبقات تنها )99: 2929 جنگ( گيالني عبدالعلي -
دوره شاه عباس دوم بوده و خط او در  علماياز  كهاست  اينشخص به دست داده 

  .)332:مانه(تموجود اس مقيم ميرزاجنگ 
قرن  علماياز  نيز وي) 127:همان( مشهديحسن بن محمدزمان  ميرزا سيد -

 .)144- 143: همان(بوده است يازدهم
تنها . عالم دورة شاه عباس دوم است شوشترياو اسداهللا  .)97و  90: همان(اسداهللا -

 .)42 و 41: مانه( تجنگ دانسته اس هميننمونه خط او را آقا بزرگ در 
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 .)183,187,188,189 :همان(رازي ابراهيم -
آغا بزرگ ( تبوده اس بهايي شيخو برادرزاده ا .)192 :مانه(دبن عبدالصم حسين -

 .)7:طهراني
 

  ها يادداشتمحتواي 
اين مجموعه عموماً از حكما و  هاي يادداشتبه دليل اينكه نويسندگان  

خود به هيچ وجه وارد مسائل  هاي نوشتهدر محتواي  اند بودهانديشمندان عصر 
نقل قول از كتابهاي  ها يادداشتبنابراين اكثر . اند نشدهغير علمي و شخصي 

به طور كلي . ت، دعا و شعر اس)ع( همختلف، از احاديث نبوي و سخنان ائم
  :گروه طبقه بندي كرد چهاربه  توان ميرا به لحاظ محتوايي  ها يادداشت

؛ )55،99،131،182 ص(ياز كتابهايي مانند كاف :منقوالتروايات و 
؛ امالي )88،147 ص( ل؛ كشكو)56 ص( المصطفي بشاره؛ )47 ص(الحيوان حيواه
  )54 ص( ه؛ نوادرالحكم)89 ص( بابويه ابن
؛ دعاي امام )46 ص( تاي دفع آفا؛ دع)46 ص( ضبراي مريدعا : دعا
براي ازدياد آب  ها آن؛ خواص حروف و كاربرد )186ص ) (ع( العابدين زين

؛ خواص كلمات به نقل از يونس بخاري كه اگر )70- 69( عكاريز و بركت زر
 )88 ص( دبركاغذي نويسند و بر آب روان اندازند مشكل بگشاي

 ؛)64 ص( ي؛ اشعار جنيدبغداد)62 ص( لاشعار بابا افض: شعر عربي و فارسي
 )142 ص( ي؛ اشعار مولو)125( ي؛ اشعار شيخ بهاي)99 ص( يشعار عربا

 ص) (ع( ر؛ وصيت حضرت امي)45 ص( يوصيت شهيدثان: موضوعات گوناگون
؛ رساله وحدت )192 ص( ه؛ روش استخار)148 ص( ب؛ لزوم ثوا)157-158
 )96- 91( دوجو

نام خود را ذكر نكرده اند و در ذيل  ها يادداشتدر ابتداي جنگ نويسندگان   
با خط نستعليق بسيار زيبايي كه احتماالً خط ميرزا مقيم است نام  ها آنبرخي از 

ام ن ها يادداشتاما از نيمة نسخه برخي از نويسندگان  .نويسنده ثبت شده است
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به  توان مي ها ترقيمهاز شيوة نگارش همين . اند نوشتهخود را همراه يك ترقيمه 
انديشمندان آن روزگار آگاه شد ضمن اينكه در برخي  جايگاه ميرزا مقيم ميان

  .تاريخ و محل نگارش يادداشت را ذكر كرده است ،موارد نويسنده
  :حسن ابن محمدزمان رضوي نوشته است

مجموعه جرأت حسب االمر مخدومي و اميدگاهي ميرزا مقيما به تضييع اين 
  )127 ص( ينموده اقل العباد اهللا ابن محمدزمان حسن رضو

  :ترقيمة آقا حسين خوانساري چنين است
الي عرك تذكره لصاحب المجموعه جمع اهللا تالكلمات المباكتب من 
ابن جمال الدين محمدحسين خوانساري ...مخلص الفقير المحتاج...خيرالدارين
  عفي عنه

  :والتي از كافي است با اين جمالت پايان يافته استمطالب مجلسي اول كه منق
مختصر تذكره لالخ في اهللا استجمع الكلمات الصوريه و المعنويه الجامع 

 بهداته يكيه و االنسانيه ميرزا مقيم ادام اهللا تعالي عزه توفيقاته و تأيللالخالق الما
محمد و اله الطاهرين المقدسين احرج المربوبين الي رحمه ربه الغني  جاه

  محمدتقي بن مجلسي عفي عنها
حسين بن عبدالصمد برادرزادة  نوشتة گ،جالب اين جن هاي يادداشتيكي از 

  :وي پس از نگارش روش استخاره نوشته. شيخ بهايي است
لقدر خود اجازه از عم جليل ا به طريقي كه راقم حروف حسين بن عبدالصمد

اعاظم الوزراء نورچشمي  فداشتم عاليحضرت سامي مرتبت رفيع منزلت خل
ميرزا محمد مقيما مقرب الخاقان صاحب مجموعه را اجازه دادم كه در امور 

اميد كه مطالب آن ديباجه كتاب . جليله و حقيره به اين استخاره عمل نمايد
ام بوده و ان مخلص را به عالمست و بسمله سورة آدميت موسسه مقضي المر

في المشهد  1060جمادي االخر سنه  26حرر في . باشد نموده ميدعاگويي ياد 
  .مقدس



  1390بهار ، 55رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   148
 
 

 

است  ييبها خيشو  ميمق رزايم كينزدنشانگر رابطة  نكهياعالوه بر  ادداشتي نيا
  .سازد يمرا روشن  رزايمبه  اش برادرزادهو  خيشاعتماد  زانيم
به  كهموجود است  5838با شماره  يگريدسپهساالر جنگ مدرسه  كتابخانهدر  

با  كه يادداشتياما در نسخه به جز  ،افتهيشهرت  كتابدار ميمق رزايمنام جنگ 
وجود  يگريدنشان  جيهدانسته  ميمق رزايمدر آغاز، جنگ را از آن  ديجد يخط

و  ستين ميمق رزايماز  ينام چيهدر نسخه . اب باشدانتس نيا كننده دييتأ كهندارد 
 ياريبس 2929در نسخه  كه يحالدر . اب درست باشدانتس نيا كه ديآ ينمبه نظر 
و ) 191ص ( يراز؛ محمود )158ص ( ياسدآباد نيحسمانند محمد بن  از افراد

 كه اند كرده ذكرخود  ادداشتيه صراحت در ب) 192ص (د بن عبدالصم نيحس
   .اند نوشتهمطلب را  ميمق رزايمبنا به درخواست 

 يعلمو  يفرهنگ ،ياسيس يها چهرهاو را به  كتابداربه عنوان  ميمق رزايممنصب   
 كهداشته  يعلمموجه و  يا چهرهو قطعاً او خود  كرد يم كينزد زمان خود

 گريدو  يجيالهعبدالرزاق  ،يالنيگ يشمسا ل،او يمجلسبا  يدوستتوانسته رابطه 
نشاندهندة  ميمق رزايمجنگ . دينمابرقرار  شيخو علما و دانشمندان معاصر

با توجه  گريد يسواز . باشد يمدر دورة خودش هم  كتابدار نيا يفرهنگ گاهيجا
از  ييها گوشه تواند يم كه يمتن نيچن م،يمق رزايم دربارة اندك اريبساطالعات  به

   .در خور توجه است يمتيغنفرد را روشن سازد خود  نيا يزندگانو  تيشخص

   گيري جهينت
كتابداري در طول تاريخ به عنوان يكي از مشاغل مورد احترام و با اهميت  

با وجود اطالعات اندك از . همواره در جامعه علمي كشور مطرح بوده است
 توان يم ها آنزندگي و وظايف كتابداران با مطالعه و بررسي آثار به جاي مانده از 

محمد ميرزا . ريخي پي بردمختلف تا يها دورهبه جايگاه اجتماعي اين طبقه در 
مقيم كتابدار يكي از كتابداران مشهور دورة صفويه است كه در منابع اطالع زيادي 

اما با بررسي اخبار پراكنده و مختصر از اقدامات و  ديآ ينماز زندگي او به دست 
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از زندگي اين كتابدار برجسته را روشن  ييها گوشه توان يمآثار او عالوه بر اينكه 
كرد، نقش و جايگاه وي در امور فرهنگي و سياسي زمانه خودش نيز آشكار 

او داراي  دهد يمجستجو در جنگي كه ميرزا مقيم گردآورده است نشان . گردد يم
ارتباطات وسيعي با علما، دانشمندان و مشاهير عصر خود بوده و در ميان اين 

مطالعه اين جنگ براي شناسايي برخي . ر برخوردار بوده استگروه از اعتبا
در . از اهميت زيادي برخوردار است زينبزرگان دوره شاه عباس دوم صفوي 

اين . شود يممجموعه نسخ خطي جنگهايي با اين ويژگي به تعداد زياد يافت 
پژوهش بخشي از يك طرح بزرگ است كه نگارنده در مورد جنگهاي با خطوط 

بسياري از  توان يم ها جنگبررسي اين گونه از با . ون در دست انجام داردگوناگ
 ها آنرده، خطوط شناسايي كمختلف را  يها دورهدانشمندان كمتر شناخته شده در 
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