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   هند ـلكهنو ي نسخ خطّمهم هاي كتابخانه از ي برخيمعرف
  ∗پيري مهدي خواجه

 در تاريخ جاودانه ليتحو آن سريع و گسترش  عربستانةجزير در شبه ظهور اسالم با
بيشتر مرهون جهان مختلف در نقاط اسالم سريع پيشرفت. وجود آمد به تبشري 
يافت هر كجا راه به اسالم. پديدآورد نشفرد فرد پيروا در اسالم بودكه يهاي تمعنوي 
 يها  و ارزش معنوي هاي و پديده گذاشت جاي  بهازخود نشدني فراموش هاي نشانه
و  يافت راه در آن آساني به اسالم كه مناطقي جمله از. بخشيد ترا عيني انساني واالي

و  رانچند اميهر.  هند بودةقار شبه گذاشت عميق ثيريأت آن نو تمد فرهنگ در
 اسالم تجامعي ليكن هند وارد شدند، سرزمين به نافاتح صورت به مسلمان فرمانروايان

وجود آمد  هباي   گرديد و زمينه و مسلمين  از اسالمها هندي و استقبال پذيرش موجب
 حدود مسلمانان پيدا كرد، بلكه سريعي هند پيشرفت تنها در سرزمين نه اسالم كه

 يها از پايگاه يكي صورت  بهكردند و هند يي هند فرمانرواةقار بر شبه هشتصد سال
  .رآمدد اسالمي و فنون و علوم اسالم

 ايشان و احترام اسالمي و ادب فرهنگ به مسلمان از سالطين  بعضيةو عالق عشق
در  اسالمي و فرهنگ تمدن تاريخ در طول تواقعي نشانگر اين علماء و دانشمندان به

و تقدير از  مدارس و تأسيس عظيم بناهاي ساختن با مسلمان انفرمانرواي .هند است
 كه چنان. دادند را در سراسر هند بسط اسالمي و تمدن فرهنگ ،طلّاب علماء و تشويق

هزار  تنها در دهلي) م ۱۳۲۵-۱۳۵۱/ه ۷۲۵-۷۵۲( تغلق  شاهمحمد سلطنت در زمان
 علم  طالبها ده مدرسه رو در ه وجود داشت علم طالبان براي و بزرگ  كوچكةمدرس

                                                   
  .نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, مدير مرکز ميکروفيلم نور  ∗
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 براي ييها  كتابخانه،بودند و دركنار اكثر مدارس مشغول اسالمي علوم فراگيري به
در  خاص  حوضةمحلّدر  تغلق آثار فيروزشاه. بود گرديده بنا و طلّاب سينمدر استفاده
  .وجود دارد تاكنون دهلي

مساجد   بلكه،نبود مدارس ه بتنها منحصر اسالمي و فنون علوم فراگيري اماي در اين
بودند و در  اسالمي علوم يها   نيز آموزشگاهها خانقاه و

 عمومي هاي كتابخانه ها كنار بيشتر مساجد و خانقاه
 دهلوي محدث عبدالحق  شيخ.وجود داشت

 حال ح در شراخباراالخياردر )  م ۱۶۴۲/ه ۱۰۵۲ :م(
 خواجه بزرگ و عارف الدين ركن موالنا از شاگردان وي نويسد كه مي الدين سراج
 وي خانقاه در جنب كه خواجه  ةبود و از كتابخان)  م ۱۳۲۵/ه ۷۲۵ :م(اولياء  الدين نظام

  .نمود مي بود استفاده
 اسالمي و علوم فنون  بهبيشتر مغول هند، سالطين اسالمي يها حكومت ميان در
 مغول  شاهانةسرسلسل)  م ۱۵۳۰/ه ۹۳۷ :م( بابر محمد الدينظهير. دادند مي نشان عالقه

در قصر  عظيم اي كتابخانه وي. سرود  ميبود و شعر فضل صاحب خود مردي، در هند
. نمود دعوت كتابخانه رونق و كنار براي را از گوشه علماء و هنرمندان كرد و خود برپا

 تياز امور سلطن از فراغت  پسها شب قدر بود كه آن مطالعه   به بابرةو عالق ذوق شدت
 در همان بود و گاه مشغول مطالعه به از شب پاسي و تا رفت مي كتابخانه به مطالعه براي

 وجود آورد كه به در خط بود و ابتكاري  خوش خطّي داراي وي. نمود مي جا استراحت
 ثبت  نسخه۴۰،۰۵۲ بابر را ةكتابخان كتب شمار خين مور.يافت شهرت بابري خطّ نام به

  .اند كرده
 شوق لّتع  بهفرزند بابر)  م ۱۵۳۰-۱۵۵۶/ه ۹۳۷-۹۶۳( همايون سلطنت در زمان

 برپا و كنار و در حضور همايون در گوشه و ادبي علمي بزرگ مجالس ادبي علوم به شاه 
 انانشمهم ييپذيرا براي  بزرگةستار هفت نام به كه تاالري از هفت وي .گرديد مي
علماء،  با مالقات را براي و مشتري هرهز يها نام  به) سالن(  بود، دو هال كرده بنا

 ةاميرالبحر در سفرنام به ملقّب ترك سيد علي. بود  داده اختصاص و هنرمندان دانشمندان
را در  فراغت اكثر اوقات  همايون.است  داشته را گرامي مجالس  آنةخود ياد و خاطر

كتب شمار خينمور 
 ۴۰۰۵۲ بابر را ةكتابخان
 .اند كرده ثبت نسخه
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 االول  ربيع۱۷در . ندارگذ مي مطالعه  به) كهنه ةقلع( رانا قلعهخود در پ  شخصيةكتابخان
شد  مي خارج كتابخانه از  مغربةفريض اداي براي همايون كه  هنگاميهجري ۹۶۳ سال
 ةدر قلع تاكنون وي ةكتابخان عمارت. شد وي گمر باعث همان. زير افتاد ها به  هاز پلّ
  .موجود است كهنه

 محمد الدين لجال هند در زماندر  اسالمي و تمدن  رشد فرهنگةدور ترين نمايان
 خود هرچند وي. بود همايون پسر و جانشين)  م ۱۵۶۶-۱۶۰۵ /ه ۹۶۳-۱۰۱۴( شاه اكبر
 وافراي   و عالقه عشق  ليكن،نبود  پدرانشةدر مرتب اسالمي و فنون  معارفةزمين در
 مبارك بن ابوالفضل چون وجود بزرگاني  همچنين.داشت مختلف  و فنون علوم به
 اهللا شيرازي و ملّا فتح)  م ۱۵۹۵/ه ۱۰۰۴ :م( فيضي و برادرش ) م ۱۶۰۲/ه ۱۰۱۱ :م(
 نوراهللا شوشتري ، قاضي) م ۱۵۸۹ششم آگوست /ه ۹۹۷چهارشنبه سوم شوال  :م(
 /ه ۱۰۰۴ :م( همام ، حكيم) م ۱۵۸۹/ه ۹۹۷ :م( گيالني ، ابوالفتح) ه ۱۰۱۹-۹۵۶(

 را براي زمينه  در دربار وي) م ۱۶۲۷/ه ۱۰۳۶ :م( خانان خاِنخان  حيمالرعبدو )  م ۱۵۹۵
 ةتنها كتابخان اكبر نه .وجود آورد به از هر زمان بيش و هنر اسالمي  فرهنگةتوسع

 وزيران توسط زيادي يها  كتابخانه وي و تشويق كارداني با  بلكه،داد را وسعت اسالفش
 ازكرد و  تأسيس يبزرگ ةكتابخان خانانِ خان عبدالرحيم. گرديد تأسيس و درباريان

 و رونق همكاري را براي و نقّاشان ، خطّاطانعلما، هنرمندان اسالم سراسر جهان
 و شجاع خوشنويس علي مير و برادرش نمود، بهبود ميرزا خطّاط دعوت كتابخانه
 محمدو  قلم عنبرين به ملقّب هروي ملّا عبدالرحيم ،و نسخ ثلث استاد خط شيرازي
مصور  استادان از ميان. كردند خدمت خانخانان ةاندر كتابخ مدتي هركدام خطّاط حسين
 ةوسيل  بهها بيشتر كتاب بودند، كه فهيم و ميان نديم ميان يها نام  بهساز دو برادر و شبيه

را  سرپرست عنوان خراساني  امينمحمد در جلدسازي. گرديد مي تزيين دو تن اين
و  كرده هند مهاجرت شهد بهاز م  امينمحمد. كردند مي همكاري وي با و گروهي داشت
  .بود گرديده مقرر وظيفه  روپيه۴۰۰ وي براي بود و ماهانه كتابخانه  در خدمتها مدت

اي   مشهور كتابخانه شاعره بيگم گلرخ از بطن  همايونةخواهرزاد سلطانه سليمه
 دوره  ديگر اينمهم يها  از كتابخانه همچنين. از نوادر بود آن اكثر نسخ كه داشت
در  فيضي ةو كتابخان در دهلي بيگم سپهساالر در جونپور، نورجهان خان منعم ةكتابخان
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شهور يعقوب كندي حكيم م
بود وي اولين  الرشيد مونأم

كسي است كه در اسالم 
،  فيلسوف بزرگ لقب يافت به

  رسائل اين حكيمةمجموع
العلماء ة ندوةبزرگ در كتابخان

  .موجود است

 كه بر تأليفاتش عالوه  فيضيةكتابخان در. برد نام توان  ميرا) اكبرآباد( پور سيكري فتح
  بيگملنّساءنورا نواب. شد مي نادر نگهداري  نسخه۴،۶۰۰ جلد بود ده و حدود صد

 اين. كرد  طال خريداريمهر سه قيمت  بهرا كامران ديوان  كهبود  كتابةقدر شيفت آن
 عبارت اين آن اولة و بر صفح پتنا موجود است خدابخش ةدر كتابخان تاكنون نسخه
  . بيگملنّساءنورا نواب »است خزانه اين  طال قيمتمهر سه« :گرديده درج

  /ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(جهانگير  چونشاه از اكبر  پس پادشاهان حكومت در زمان
 /ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸(  زيب و اورنگ) م ۱۶۲۷-۱۶۵۸/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸( ، شاهجهان) م ۱۶۲۷-۱۶۰۵
 و خصوصي عمومي يها  نيز كتابخانه) م ۱۷۰۸-۱۶۵۸

 ةسفرها كتابخان جهانگير در. گرديد تأسيس
 در سفرش وي. كرد مي خود حمل را با شا شخصي

 آنان به علما و دانشمندان با مالقات هنگام گجرات به
 يك شاهجهان حكومت زمان در. كرد هديه كتاب

در سال كه البرت جان نام به آلماني احسي 
 خود ةدر سفرنام كرده هند سفر به يالديم ۱۶۳۸

 و در آن كرده جهانگير ديدن ةاز كتابخان نويسد كه مي
جلد  با زيباترين نسخ از بهترين  نسخه۲۴،۰۰۰ زمان

 داراشكوه زاده شاه.است را ديده كتابخانه در آن
 ارزنده تأليفات داراي كه شاهجهان و عارف فرزند عالم)  م ۱۶۵۹/ه ۱۰۶۹ سال به كشته(

در  تاكنون آن بناي نمود كه تأسيس در دهلي بزرگاي   ، كتابخانهاست اسالمي در عرفان
  .است ديدني در دهلي) كشمير ةدرواز( گيت كشميري ةناحي

و  فقه هاي زمينه مذهبي مسائل به شاه بتعصّ تعلّ به زيب اورنگ سلطنت در زمان
 قرآن، يا  شبةاز نافل  پسها  شب زيب  اورنگ.داشت رشد بيشتري تفسير وحديث

 نمود كه توصي مرگش نمود و هنگام مي كتابت قرآنخود  خطّ  بهكرد و يا مي قرائت
 برايش ودهب وي خطِّ به كه قرآني نسخ فروش از كهاي   روپيه چهارصد و پنج مبلغ از

 فن  سلطنتيةكتابدار كتابخان تبريزي نزد سيد علي مدتي زيب اورنگ. نمايند هتهي كفن
  .را آموخت كتابداري
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 بوده ذوق خوشاي   گويا شاعره)  م ۱۷۰۲/ه ۱۱۱۴ :م (لنّساءا زيب زيب دختر اورنگ
 و ادبي يها  د در زمينهمتعد كتب داراي وي  شخصيةكتابخان  واست سروده  ميو شعر
 و ترجمه تأليف اسالمي  معارفةدر زمين زيادي يها كتاب امر وي  بهبود و اخالقي
 را آن الدين ملّا صفي كه است ها، تفسير كبير ابوالفتوح كتاب اين ة  از جمل.گرديد

 امر وي به الحجاج  انيس كتاب  همچنين.نهاد نام التفاسير زيبكرد و  ترجمه فارسي به
 بين اختالف علّت به مغول حكومت دستگاه زيب اورنگ از وفات پس. گرديد تأليف

، زيب اورنگ مرگ از پس سلسله اين پادشاهان ميان  از.نهاد ضعف بهرو فرزندانش
 و شوق ذوق ثاني عالم و شاه) م ۱۷۱۹-۱۷۴۸/ه ۱۱۳۱-۱۱۶۱( شاه محمد، شاه بهادر
  .داشتند و ادبي علمي

 خان سعادت هجري ۱۲۳۴ سال به دهليها در  مغول حكومت ضعف با همزمان
 وي. گرديد نسوبم منطقه اين فرمانداري به اَوده غائله ايالت از رفع پس الملك برهان

 دوست علم مردي الملك برهان. داد خود قرار مركز فرمانداري  عنوان  بهآباد را شهر فيض
 دولت و ضعف لملكا برهان خان اقتدار سعادت. بود نيشابور و از سادات از نژاد ايراني

 تأسيس با.  خود مختار درآيدةيك منطق صورت به اَودهايالت  گرديد كه باعث مركزي
 مركز علما، اَوده ايالت دهلي در و دانش علم چراغ شدن و خاموش اَوده حكومت

از  نسل سومين الدوله آصف در زمان. گرديد اسالمي نو فنو و مهد علوم دانشمندان
و  عالم مردي الدوله آصف.  برگزيده شداَوده  پايتختعنوان هلكهنو ب لكالم اوالد برهان

 ورزيد و مي فارسي عشق شعر و ادب  بهبود و ظريف طبعي داراي وي. بود دوست علم
 .است رسيده چاپ هدر هند ب اشعارش تاكنون دوباره سرود ديوان فارسي شعر مي هب

 تأسيس اَوده ايالت سراسر ابخانه در و كتها مدرسه ده الدوله آصف حكومت زمان در
سيد . روآوردند منطقه اين به اسالم از سراسر هند و جهان دانشمندان گرديد و علما و

 كه التستري الموسوي اهللا الحسيني نعمت بن الديننور بن طالب ابي بن طيفعبداللّ
 اش نامهدر سفر الدوله آصف  خدماتةدربار كرده لكهنو سفر بههجري  ۱۲۱۱ سال در

  :دنويس مي چنين
بود  گماشته كس  بر هر صد مجلّد يك كه پاكيزه خطخوش منتخب كتب لك سه”

و  فنون از اقسام كردم سير تدريج هب خان رفاقت هو اكثر را ب  او ديدمةدر كتابخان
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ها بود  آن در و ديوان و نثر، تاريخ نظم و انگريزي و فارسي عربي علوم اصناف
و هند  ايران و تصاوير مصوران و آخرين اولين خوشنويسان مقل هزيبا ب و قطعات

. شد نمي حاصل ها فراغ  از ديدن آنعمري هب كه قدر داشت آن فرنگ و و روم
 و مسالك و مدارك شرايع نظر درآمدند چون به كتب علمي  ازبسياري مجلّدات
ن بودند از في مؤلّخطِّ هب همه كه بحاراالنوار مجلّدات و بعض و كشكول و مفاتيح

 اند كه علمي هفتصد مجلّد كتب كه او بود شنيدم در تحويل كتابخانه كه كسي
 دست هب سلطنت بعد از تخريب تيموريه  سالطينةاند و از كتابخان  مصنّفينخطِّ هب

 داشت كه طال و جواهري و اسباب و دفائن  خزائنهمه آن اند و الحق افتاده او
  .“كردند  نمياو كتابخانه عشر عشير با معامله
   اَوده سلطنتي يها  كتابخانه

 و شوق استعداد)  م ۱۸۴۷-۱۸۵۶/ه ۱۲۶۳-۱۲۷۲( شاه واجد علي اَوده پادشاهان ميان از
 و شش چهل به از نثر و نظم  تعداد تأليفاتش.داشت و ادبي علمي مباحث به بيشتري

در  جلد كتاب هزار ۲۰۰ داراي در عهد وي سلطنتي ةكتابخان. رسد مي و رساله كتاب
خود  حكومت سال در اولين وي. بود اسالمي و معارف فرهنگ گوناگون يها  زمينه

از  گردد و پس هتهي سلطنتي ةمورد نياز كتابخان هاي كتاب ةكلي از دستور داد تا فهرستي
ذيل لهمفصّ فهرست از كتب: صادر نمود ذيل شرح هب ، فرمانيكتب ليست ةتهي 
 هجري ۱۲۶۳ ةسن پنجشنبه روز)  قعده ذي( ماه اين و چهارم ستبي لغايت كه نسخه هر

 وقت برسد همان مكانش بر فصيح شاه ةدر تكي سلطاني مطبع مهتمم  حسينمحمدنزد 
بر  مبني شاه علي واجد فرمان دنبال هب. شود داده بايع خاطر خواه پسند قيمتش شرط هب

 علي كرامت بود كهاي   ها قطعه آن از جمله سرودند كه ييها  ، شعرا قطعهخريد كتب
  :سرود فرمان اين تاريخ ة در ماد»اظهر«به صمتخلّ

  شــأن معلّــٰي هــر صــاحب پــيش
  اظهـر  بخـوان  عيـسوي  هدر سن 

  

  انگيز است   فرحت نسخه سير هر 
  »اســت دآلويــز اشــتهار كتــب«

  )م ۱۸۴۸(                
  سلطنتيةابخانكت هاي كتاب ةمجموع  بهديگر ةصدها نسخ فرمان اين صدور با
 آخرين شاه و تبعيد واجد علي اَوده  بر ايالتها  انگليس طاز تسلّ پس. گرديد افزوده
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 خان الدين  مسيح.يغما رفت به ديگر وسائل چون  نيزها  كتابخانه كلكته به اَوده فرمانرواي
 اهش واجد علي به حكومت حق اعاده براي شاه مادر و برادر واجد علي همراه كه كاكوري
روا داشتند  اَوده بر پادشاهان انگليسي العم كه  مظالميةبرد، دربار سرمي هب در لندن

بود  سلطنتي ةكتابخان كرد مسئله اشاره آن هب كه نكاتي از جمله رسانيد وي چاپ هب كتابي
ها  كتاب از خود بردند و بسياري ها را با از كتاب تعداد زيادي فرماندهان انگليسي كه

امور  وكيل الدوله امحس كه اي از نامه. گرديد فمذكور تل مقامات هتوج دمع علّت هب
  نوشتهودر لكهن انگليس نظامي فرمانده معاون به شاه از تبعيد واجد علي پس سلطنتي

 معلوم مراكز اسالمي به نسبت انگليسي و عناد سرمداران كتابخانه سرنوشت است
 انگليسي  نظاميةفرماند به  ميالدي۱۸۵۶  اوت۱۴ ورخم مهدر نا الدوله امحس. گردد مي
 حكم حسبفليچر بر كاپيتان داد كه اطّالعمن  هب امروز الدوله صحت كه  نوشتلکهنودر 
ها   كتابخواسته است كه و مي كرده رجوع منزل بخش در فرح سلطنتي ةكتابخان  بهشما

ها  كتاب اين چون اند كهرس مي اطّالع هب. دهد انتقال مارتين جنرال اقامت محلّ  بهرا
خود  از پيش توانم نمي امر در اين باشد من مي اَوده پادشاه دولت اعليحضرت  بهتعلّقم

 اَوده قرين ابد و دولت هند شرقي كمپاني دو دولت ميان ا چونام. باشم داشته نظري
. بود هيمشما نخوا براي و بازديد كتابخانه مطالعه از وجود دارد لذا مانع و تفاهم دوستي

شد و  در لكهنو رسيد خشمگين انگليس  نظاميةمعاون فرماند به الدوله ام حسةنام چون
 فرستاده وي براي مضمون بدين الدوله امحس ةنام جوابدر اي   نامه ماه همان نوزدهم در

و  مأمورين به سلطنتي ةكتابخان تحويل ما و عدم ةفرستاد مورد تمرد از حكم در. شد
 پيغام و اين گشته از تو خشمگين فرماندهي ، مقاممارتين اقامت محلّ ها به ابكت انتقال
و  نداشتي خود را نگاه و مقام و تو منزلت  بودهبسيار نامناسب رتبه افسر عالي يك براي

  در مورد اعتماد شاه،كني دخالت داد تا در امور سياسي نخواهيم تو اجازه به ما درآينده
 حق پس ا از اين، امشخصي است خود امري كارهاي شما در با رتتو و مشاو هب اَوده

و  كني سرپيچي انگليسي اوامر افسران و نبايد از داشت را نخواهي در امور عامه دخالت
 .باشي مي هند شرقي كمپاني گزاران از خدمت تو نيز يكي كه باش خاطر داشته هب
 يمتصد به انگليس نظامي ةفرماند معاون ديگر از طرف دو نامه يكي ارسال با هرحال هب

ها  ظ آنتحفّ جهت امكانات و نبودن رعايت عدم علّت هها ب كتاب كه بر اين مبني كتابخانه
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 تحويل  بهمجبور مدير كتابخانه. باشد مي تلف در معرض اَوده تبعيدي پادشاه طرف از
ها را از  آن رنوشتس مارتين اقامت محلّ  بهها كتاب از انتقال پس. گرديد ها  كتابةكلي

  :كنيم مي نقل واريخقيصرالتّ كتاب
در  انگليس جديد نظامي ةروز فرماند يك كلكته به شاه از تبعيد واجد علي پس”

 زمين روي و ترتيب نظم ها بدون كرد، كتاب ديدن  سلطنتيةكتابخان لكهنو از
در  الدوله مفتاح. كرد الؤس كتابخانه مسؤل را از آن علّت بود، فرمانده شده ريخته
 روز دستور داد تا تمام  يك)  انگليس از افسران يكي( ميجر مارينگي گفت پاسخ
، كتابخانه مأمورين دستور داد كه بريزيد سپس  بيرونها  ها را از قفسه كتاب
 شد كه گفته وي هدهند ب خود قرار در جاهاي گذشته ترتيب هها را ب كتاب

 گرديده و ترتيب تنظيم روپيه هزاران صرف و با سال چندين در طول كتابخانه
 برايقدر  آن عمل اين پذير نيست امكان فعلي وضع ها با آن دوباره بود و ترتيب

 نبايد تا اين كارينگي گفت يياعتنا با بي بود كه تاهمي بي انگليسي فرمانده يك
  “!ورزيد عناد مي اندازه

 در زمان امر تحقيقي يك براي من نويسد كه مي خود حال در شرح الدينظهير منشي
واجد  نمودم سلطنتي ةاز كتابخان را كتابي و تقاضاي نوشتم وي هباي   نامه, تبعيد شاه

  :نوشت چنين من نامه در پاسخ شاه علي
 و خاشاك همچو خس ياغيان غارت را سيل عمده و تصنيفات تأليفات”

  .“تنيس ها باقي از آن اثر حرفي كه ساخته غرق چنان تاراج مواجا در
  لكهنو هاي كتابخانه سرنوشت

ها  انگليس شهرها كه گناه بي مردم و غارت و قتل اَوده ها بر ايالت انگليس كامل طبا تسلّ
. گرديد حوادث دستخوش الديگر امو  نيز چونها  غدر ناميدند كتابخانه اماي را آن
 نظمي بي موجبات يقافراد ناال آمدنكار  ها و روي كتابخانه و مديران مسؤالن كناريبر با

 ، فقر و يا اغراضهيتوج بي علّت هب از كتب تعداد زيادي آمد و  فراهمها  در كتابخانه
نگار و فهرست شناس اشپرينگر شرق.  گرديدتلف اسالمي علوم با انگليس العم 

 ةمدير كتابخان نويسد كه خود مي سفرنامه در اَوده شاهان يها  كتابخانه خطّي يها  نسخه
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و  فروخت هزار روپيه يازده قيمت  بهرا و كمياب نفيس هاي از كتاب تعدادي يشاه
در  كه و نفيسي نادر هاي كتاب همچنين. كرد تأمين راه را از اين دخترش عروسي ةهزين

 هاي كتاب مانده گرديد و باقي ارسال انگلستان  بهو  بود انتخابها  ديد انگليس معرض
 و يغماگري اماي از دستبرد حوادث چه گرديد، اما آن جاز هند خار م ۱۸۵۷ تا سال نفيس

و  انگليس با بود كه و بزرگاني علمي هاي تشخصي يها  ماند كتابخانه  باقيها  انگليس
 يها  كتابخانه هاي كتاب مانده باقي كه اميبودند و در اي بر هند مخالف آنان سلطه

 يخود حتّ زندگي وسائل فروش ارسيد، ب مي فروش همعابر ب در كنار ييكيلو سالطين
 تعداد زيادي من. دادند نجات خطر نابودي را از از كتب بسياري زنانه زيور آالت

، امجد اَوده  شاهانمهر كه  ديدملکهنو علما و بزرگان يها  را در كتابخانه خطّي نسخ از
 اول ة صفحو در گرديده ثبت ها بر آن شكوه سليمان و شاهزاده شاه ، واجد عليشاه علي

 .است خريدار آمده و نام قيمت آن  و در ذيل»شد خريده از نيالم «:شده ها نوشته آن
 نام هجديد ب كشوري كشور و تأسيس اين  از هند و استقاللها  انگليس خروج پي در

. كردند مهاجرت كشور نو بنياد پاكستان به از مسلماناناي   مالحظه تعداد قابل پاكستان
 اسالمي و مسائل علمي بحث محلّ كه ييها و كتابخانه اسالمي علوم رسمدا پس اين از

از  كه ييها  از كتابخانه تعداد زيادي گونه بدين. دادند خود را از دست بودند رونق
 ناچيزي يها  قيمت به خود مسلمانان توسطبار   اين,بود مانده ها محفوظ دستبرد انگليس

  همچنين.گرفت رونق مختلف از كشورهاي يخطّ كتب هاي الدلّ شد و بازار فروخته
 كه حوادث همه از آن ا پسام. گرديد موريانه طعمه و ها تلف از كتاب شماري تعداد بي
 و كوچك بزرگ يها  هنوز در كتابخانه .در هند وارد گرديد اسالمي فرهنگ بر ميراث

 خط هب  نسخهها صدها آن ميان در وجود دارد كه خطّي ةنسخ كشور پهناور هزاران اين
 اميني عبدالحسين فقيد شيخ ةام علّكه هنگامي. خورد چشم مي هب بزرگ و مؤلّفين مصنّفين

 مشغول چنان كرد هند ديدن يها  از كتابخانه چهار ماه براي)  م ۱۸۷۳/ه ۱۲۹۰ :م(
 گرم و هواي  آبةدربار علمي طالب اشرف نجف به بازگشت هنگام بود كه كتب ةمطالع

و هوا  آب به هيتوج مدت در اين فرمودند من ايشان. كرد سؤال  ايشانهند از و سوزان
 ارزش مانده جاي هب بزرگ عالم از اين كه ييها  داشت در ياد.نداشتم مسائل گونه و اين

 مرد بزرگ اين. گردد مي ها معلوم بار آن اسف از وضع ايشان اظهار تأسف  وها  كتابخانه
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نادر  از موارد از نسخ و در بعضي استفاده نفيس از كتب بود ممكن كه ييجا تا آن
 اميني ةامعلّ. بود لعمطّ خوبي هها ب كتابخانه اين بار اسف از آينده نمود زيرا وي استنساخ

نموده آورده است و آمار  مشاهده هند را كه يها  از كتابخانه خود آماري در سفرنامه
  : استذيل شرح ه لكهنو بةكتابخان
  .فراوان خطّي نسخ  با۳۰،۰۰۰   ناصريهةكتابخان .۱
  .نفيس خطّي مقداري با نسخه ۲۰،۰۰۰   الواعظينةس مدرةكتابخان .٢
  .منحصر بفرد خطّي با مقداري ۵،۰۰۰   المدارس  سلطانةكتابخان .٣
  .تعداد خطّي از اين بسياري ۱۸،۰۰۰   ممتازالعلماءةكتابخان .٤
  .خطّي ۴،۰۰۰با  ۹،۰۰۰    محلّ فرنگيةكتابخان .٥
  .خطّي ۵۵۰۰با  ۶۰،۰۰۰حدود   العلماءة ندوةكتابخان .٦
  .۱۱۰،۰۰۰از  بيش    اميرالدولهةكتابخان .٧

   روهيله نواب ةكتابخان
 اننواباز  يكي دست هب روهيله منطقه ,در دهلي تيموري  شاهمحمد سلطنت در زمان

بود  و كمال علم بو صاح شجاع مردي وي. گرديد مي اداره اهللا خان رحمت حافظ نام هب
از  اهللا خان رحمت حافظ. شهر بنا نمود در اين بزرگي خود مدارس صدارت و در زمان
. نمود مي خاص احترام و دانشمندان علما، سادات  بهپيامبر بود و خاندان به ارادتمندان

 خان رحمت كرد و حافظ حمله روهيله به الدوله شجاع نواب م ۱۷۷۴/ه ۱۱۸۸ سال در
  بزرگةكرد كتابخان لكهنو حمل  بهخود با را كه غنائمي از جمله وي. رسانيد لقت هرا ب

بود  سلطنتي ةها در كتابخان كتاب مدتي لکهنو به كتابخانه از حمل پس. بود روهيله نواب
 عمارت. شد گرفته درنظر  توپخانهةها در محلّ آن حفاظت براي عمارتي و سپس
 و سفيران هان فرمانده اقامت محلّ گاردن بيلي  بهمشهور رزيدنسي از ملحقات كتابخانه
ها  كتاب به يخاصّ هلذا توج قرار داشت عمارت اين دوم ةدر طبق كتابخانه. بود انگليسي

 يها  ها در صندوق كتاب تمام نويسد كه مي كتابخانه اين ةاشپرينگر دربار. گرديد نمي
 تاالر كتابخانه. رسد مي چهل بهها   صندوق اين ةو مجموع شده داده قرار اظحفّ بدون
شود حتماً بايد  بخواهد وارد كتابخانه و اگر كسي است موذي حشرات ها و موش مخزن
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. بماند ديگر در امان ها و حشرات باشد تا از گزند موش داشته همراه دستي چوب
 ةكلي شود كه مي ديده ييها  صندوق قرار دارد ها در آن كتاب كه آخر تاالري در

 قلزم هفتو  اللّغات تاجها  كتاب اين اند از جمله كرده  تلفها  را موريانه آن هاي كتاب
 بزرگ ذخيره اين كتابهاي  در البالي.است رفته ازبين طور كامل هب باشد كه مي

و  كتابت يخاصّ هتوج با روهيله سرداران براي پشتو وجود دارد كه زبان هب ييها  نسخه
ها دارند و لذا  تعداد كتاب به هبيشتر توج دولتي مقامات فانه متأس.است گرديده تزيين

 غفلت  از اينها  كتابخانه يانباشند لذا متصد مي اطّالع بي و نفيس نادر نسخ ارزش از
را  ارزش بي هاي  نسخه آن جاي هفروشند و ب را مي قيمت ذي هاي و كتاب نموده استفاده

  در اينو زليخا يوسفو  گلستان نسخه در حدود صد طور مثال هب. دهند قرار مي
 كتب يمعرف .است گرديده و نادر نفيس هاي كتاب جايگزين وجود دارد كه كتابخانه

  برايلکهنودر  خود اقامت تدر مد گزارش سه را اشپرينگر ضمن كتابخانه اين نفيس
 ها چيزي و كتاب كتابخانه از عمارت  هرچند اكنون.است داشته  ارسالها  انگليس

 اشپرينگر اشاره كه ها همچنان از كتاب سهمي زد كه حدس توان اما مي است مانده باقي
 نفيس از نسخ چه و آن  گرديدهها  موريانه و طعمه اماي حوادث دستخوش كرده

 چون كه داشت ه بايد توج.است شده منتقل انگلستان  بهبود موجود كتب البالي در
 ي خاصّمهر داراي آمده شمار مي هب اَوده سلطنتي ةكتابخان از شعب توپخانه ةكتابخان

 ييها  نسخه تشخيص اَوده يها  كتابخانه از مانده باقي هاي كتاب ميان ، لذا دراست نبوده
  روهيلهاننواب مهر كه  مگر آن.نيست ممكن آساني هب است توپخانه ةكتابخان به مربوط كه

 ها ثبت بر آن اَوده شاهان مهر كه ييها  نسخه ميان در باشد و من شده ها ثبت بر آن
  .برخورد نكردم ييهامهر چنين به گذشته و از نظرم گرديده

  تابخانة فرنگي محلّك
 در اواخر بود كه هرات  بزرگياز علما يكي عالم قطب به معروف الدينعالء شيخ

. گزيد مسكن دهلي كرد و در نواحي هند مهاجرت به در دهلي تغلق سالطين حكومت
 دهكده به تبليغ پدر براي از مرگ پس بود كه الدين االسالم نظام شيخ وي از فرزندان

و  مانده باقي دهكده عمر در آن  پاياننمود و تا هجرت كينْباراب در اطراف سهالي
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 سزا يافت هب شهرتي و فضل در علم الدين ملّا قطب وي از اوالد. نمود جا وفات نهما در
 يكي دست هب  وي.را داشت وي با مالقات تقاضاي مغول اهپادش بود كه و چنان

. كردند  مهاجرتلکهنو  بهپدر از شهادت پس رسيد و فرزندانش قتل هخود ب دشمنان از
 محمدملّا  فرزندش دو الدين ملّا قطب فرزندان دلداري براي مغول پادشاه زيب اورنگ

فرزند  الدين انپور برد و ملّا نظامبره  بهلشكر خود با  اسعد را همراهمحمدسعيد و ملّا 
 ،محلّ ، فرنگيالدين از ملّا قطب خاطر قدرداني هب ماند و شاه  باقيلکهنودر  ديگر وي

ملّا . بخشيد الدين ملّا نظام  بهكردند را مي اقامت در آن خارجي تاجران قبالً را كه عمارتي
استادالهند مشهور   بهبود و فضل و صاحب عالم خود مردي پدران چون الدين نظام

 محلّ فرنگي از مدتي نمود و پس ديني علوم ةمدرس به خود را تبديلة خان گرديد وي
 خالفبر مدرسه در اين. آمدهند در ديني علوم مدارس از بزرگترين يكي عنوان هب

و  فرق تمام  دانشجويان,بود يخاصّ مذهب و يا فرقه به تعلّقم ديگر كه ديني مدارس
 اَوده مجتهد شيعه اولين علي دلدار دسي كه نمودند چنان مي تحصيل يمذاهب اسالم

گرديد  اشرف نجف عازم برد و سپس پايان هب مدرسه را نزد اساتيد اين مقدماتي دروس
 ايشان امامت  به شيعيان نماز جمعه اولين الدوله آصف نوابامر   بهو وي توسطو بعدها 

 حسين مجاهد حامد امه علّ، قليمحمدمفتي  چون يدر لكهنو برگزار گرديد و شاگردان
خود  ةمدرس تكميل براي الدين ملّا نظام. داد را پرورش اس عبمحمدمير  و مفتي

 تأسيس از سال صحيحي اطّالعا كرد ام تأسيساي   كتابخانه مدرسه از حجرات يكي در
 وي جانشينان كه است قدر معلوم اين ليكن ,نيست در دست آن هاي و تعداد كتاب

 صورت هب كتابخانه كه طوري هب. ها افزودند تعداد كتاب دادند و بر را وسعت كتابخانه
 كتاب صاحب حسني عبدالحي دسي مولوي.  درآمدلکهنو علمي از مراجع يكي
 از معتبرترين يكي عنوان هب را و آن نموده استفاده محلّ فرنگي ة از كتابخانالخواطرةهنز

 منجمله گوناگون آفات تعلّ ها بعدها ب ام.است  لكهنو ياد نمودهشهر يها  كتابخانه
هرچند . گرديد ها تلف از كتاب هيتوج مقدار قابل محلّ فرنگي ةمدرس شدن تعطيل
 عمارت به ا كتابخانهام است نمانده باقي چيزي  جز ناممحلّ فرنگي ةاز مدرس امروزه
شهر مورد  در اين علم اهل فقدان تعلّ هنيز ب  كتابخانه.است گرديده منتقل پرس يوسفي

از  علمي اگر اهل  در گذشته.است شده موريانه طعمه خطّي و اكثر نسخ نبوده هتوج
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و  گرفت مي از كتابخانه  آشنا بود سراغيمحلّ فرنگي نام كرد و با شهر گذر مي اين
در  مينيا الحسينعبد د شيخفقي امهعلّ. شد مي باز وي بروي كتابخانه بسته يها  درب

موجود در  هاي و تعداد كتاب نموده استفاده شهر از كتابخانه خود در اين اقامت تمد
 فرزندان بين اختالف تعلّ هاخير ب هاي  در سال.است دانسته  نسخه۴،۰۰۰را  كتابخانه
ها  كتاب از بسياري پاكستان به از ايشان گروهي و مهاجرت محلّ فرنگي خاندان

و  گرديده عليگر منتقل اسالمي آزاد دانشگاه ةكتابخان به آن از و قسمتي رفته فروش هب
از  يكي در دست و كليد كتابخانه است عمارت در همان مانده جاي هها ب از كتاب چه آن

نيز  كتابخانه اين هرحال هب. دارد اقامت در پاكستان باشد كه مي محلّ فرنگي افراد خاندان
  .اند اخير داشته هاي در سال اسالمي و فرهنگي ميعل ميراث ديگر كند كه مي را طي مسيري

  العلماءةندو ةتابخانك
العلماء در شهر ةندو نام هب گومتي ةخاندركنار روداي   مدرسه  ميالدي۱۸۹۴ در سال

. بودند اسالمي از علماء و دانشمندان جمعي مدرسه اين باني. گرديد تأسيس لکهنو
و  و تربيت اسالمي معارف با مسلمانان نجوانا كردن آگاه مدرسه اين از بناي هدف
 بيانيه هند در يك وزير معارف آزاد اولين موالنا ابوالكالم .بود مسلمان نوجوانان تعليم
 كردن العلماء آگاهةندو از تأسيس هدف: كند مي بيان را چنين مدرسه از تأسيس هدف

 اسالم مختلف علوم با از جوانان گروهي و تربيت و تعليم اسالمي معارف با مسلمانان
باشد تا  مي لمع و طالبان قينمحقّ استفاده براي بزرگاي   كتابخانه تأسيس  همچنين.است

حدود . كنند استفاده اسالمي هاي و كتاب از مدارك آساني  بهبتوانند حقيقت جويندگان
 سينمدر علماء و نشست العلماء در اولينةندو مدرسه از تأسيس پس سال دوازده

 از اهداف كه بنياد كتابخانه به راجع)  .پي.يو ايالت(ماء در شهر شاهجهانپور العلةندو
از بزرگان يكي اقعبدالرزّ مولوي نشست در همين. گرديد بود بحث ندوه سينمؤس 
 ةمدرس  بهبود خطّي هزار نسخه سه شامل خود را كه شخصي ةشاهجهانپور كتابخان شهر
 العلماء كهةندو ةمدرس سينعلماء و مدرديگر  در نشست. كرد اهداء العلماءةندو
 ندوه ةكتابخان به خطّي كتاب تعداد دويست عبدالعظيم مولوي .شهر پتنا منعقد گرديد در

 وقف و تاريخي ادبي نيز تعداد صد جلد كتاب عبدالغني مولوي اهداء كرد همچنين
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از  در يكي كتابخانه گذاري ها و پايه كتاب حفظ براي مدرسه بانيان. نمود كتابخانه
 منتقل محلّ آن  بهها و كتاب را درنظر گرفتند گوالگنج ساختماني نام  بهلكهنو اتمحلّ

ديگر  چاپي و خطّي هاي كتاب تعداد زيادي كتابخانه با تأسيس زمان گرديد، هم
 عالمگير نواب ةكتابخان از جمله گرديد كه اهداء كتابخانه  بههند مختلف شهرهاي از

 هاي از كتاب از پتنا و تعدادي الدينسيد حميد ة، كتابخانوپالبه والي  خانمحمد
 همچنين. بود شاه سيد احسن هاي از لكهنو و كتاب ي خان يحٰيمحمد  مولويةكتابخان
 نواب، خان نورالحسن نواب، خان حسن يقصد نواب چون از علماء و بزرگان گروهي

 شبلي امه، علّصاحب د عبدالجليل، سيصاحب ، واجد عليوجيقنّ خان الحسن نجم
خود را  شخصي يها  العلماء كتابخانهةمدير ندو ندوي حسني الحيد عبدو سي نعماني
 ۱۹۷۳ العلماء تا سالةندو ةكتابخان به يياهدا هاي نمودند، تعداد كتاب كتابخانه اين وقف

 رسهتاالر مد ميالدي ۱۹۷۴ رسيد، در سال و چاپي  خطّية هزار نسخ۶۲ بههجري 
 سيد سليمان مولوي ةبا اشار و كتابخانه شده نظر گرفتهدر كتابخانه العلماء برايةندو

 مدرسه به كتابخانه از انتقال شد، پس داده انتقال مدرسه به گنج گوال هاز محلّ ندوي
 عنوان به مدرسه اصلي گرديد و سالن اضافه كتابخانه  بهنيز طلّاب درسي هاي كتاب

 اول ةطبق اطراف هاي و اتاق مدو ةدر طبق كتاب شد، مخازن هبرگزيد دارالمطالعه
 سبك  بهها كتاب تمام براي جديدي فهرست شد، همچنين داده جاي موضوع ترتيب به

 ةدرباراي   آزاد مقاله موالنا ابوالكالم ميالدي ۱۹۰۶ در سال. گرديد هدر دفاتر تهي قديم
 ذيل شرح هب چند نسخه يمعرف به مقاله و درآن العلماء نوشتةندو كتابخانه نوادر نسخ

  :پرداخت
 در اسالم كه است كسي اولين بود وي الرشيد مونأمشهور م حكيم كندي يعقوب

 ةدر كتابخان بزرگ حكيم اين رسائل ة، مجموعيافت لقب بزرگ فيلسوف به
 امين اقليم هفت ة، تذكرارنيقي العلومةينمد ، همچنينالعلماء موجود استةندو

 العلومةينمد تاهمي ة، درباراست مجموعه ذكر در اين ديگر قابل ، دو كتابرازي
، است اسالمي يها  فهرست از بهترين كه الظنون كشف كه است كافي قدر همين

از  كه اقليم هفت ةتذكر ، همچنيننموده استفاده كتاب در اكثر موارد از اين
 موجود است در دارالعلوم ناز آ اي نسخه است فارسي شعراي هاي تذكره بهترين
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 ةدر دور كه ييها از كتاب  بسياري.است نگرديده آراسته  طبعزيور هب و تاكنون
 اين بخش زينت نرسيده چاپ به و تاكنون شده ترجمه مغول بزرگ اكبر پادشاه

 فارسي به از سنسكريت نيز كه  شاهجهانةدور هاي ، از كتاباست كتابخانه
ديگر  نوادر نسخ وجود دارد، از در كتابخانه وسيقيم علم در كتابي شده ترجمه

 كتاب چند اينهر است  غزاليمحمد امام از تصنيفات جواهرالقرآن، كتابخانه
 خطِّ با آن كامل و نسخه شده چاپ ناقص رسيد ليكن چاپ هبار ب چندين تاكنون
 نفيس هاي از كتاب ديگري ة نسخةللغا قاموس، موجود است در كتابخانه خوش

موالنا  را زماني مقاله  اين.است ثبت بر آن مغول  اكثر پادشاهانمهر كه ستا
و تعداد  گذشت مي كتابخانه از تأسيس تنها چند سال بود كه نوشته آزاد ابوالكالم

از صد و  بيش داراي كتابخانه اين نبود، و اكنون از چهار هزار نسخه بيشها  كتاب
در  عمارتي  ميالدي۱۹۸۴ ر سالد. باشد مي و قلمي چاپي  كتابهزار ده

 داراي عمارت  اين,گرديد جديد بنا اسلوب با كتابخانه العلماء جهتةدارالندو
 كتاب مخازن هر طبقه و در اطراف و كنفرانس مطالعه جهت بزرگ هال سه

 مخزن سوم و طبقه است چاپي هاي كتاب به تعلّقم و دوم اول ةقراردارد، طبق
در حدود چهار هزار و پانصد  آن مجموع كه تاس خطّي يها  كتب مخصوص

تعداد . دارند قرار نسبتاً خوبي در وضعيت خطّي باشد و كتب مي نسخه
و  فارسي خطّي يها   و تعداد نسخه۲۲۲۷ كتابخانه اين عربي خطّي يها  نسخه
و  عربي به اردو نسبت شد، مخطوطاتبا مياز دو هزار  بيش آن اردوي
 و قدمت ارزش اردو داراي خطّي يها  نسخه كن، لياست بسيار كم فارسي

 وجود دارد، ديوان كتابخانه اردو در اين زبان به كه ييها ديوان باشند، از جمله مي
موجود از  تنها نسخه اين است مصحفي و اردو فارسي منتظر شاگرد شاعر بزرگ

، منتظر ديوانبر  عالوه ،است نرسيده چاپ به شد و تاكنونبا ميمنتظر  ديوان
 ةشاهنام ، صبا، مصحفي،سودا، برهمن مشهور، چون از شعراي ديگري دواوين

 يها  نسخه برداري فهرست. باشد مي كتابخانه اين بخش شيدا زينت ديواناردو، و 
مركز  توسط ش ه ۱۳۶۴ سال از اوائل كتابخانه اين و فارسي عربي خطّي

 برداري ار فهرستك ش ه ۱۳۶۵ سال و در شروع در هند فارسي زبان تحقيقات
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 ۸۸۵العلماء در ةندو عربي خطّي يها  نسخه در دو جلد ها  رسيد، فهرست پايان هب
نو   در دهلي سال همين در  صفحه۹۰۰ در العلماءةندو فارسي يها  و نسخه صفحه

  .رسيد چاپ هب
  ممتازالعلماء  تقيمحمدسيد  مآب  جنّتةتابخانك
 در لكهنو تأسيس اَوده فرمانروايان واخر سلطنتدر ا كه بزرگي يها  كتابخانه ميان از

 ةو كتابخان نيشابوري حامد حسين شهر علّامه اين  مجتهدينةگرديد، دو كتابخان
 العلماء در سالسيد فرزند سيد حسين  تقيمحمدبود، سيد  سيد تقي العلماءممتاز
 محمدد سيد خو را نزد پدر و عموي اسالمي تولد و علوم در شهر لكهنوهجري  ۱۲۳۴
آمد و از پدر و  اجتهاد نائل ةمرتب هب  سالگي۲۸  در سن وي. نمود العلماء قرائت سلطان
 سمدر عنوان هب  هجري۱۲۵۹ در سال  تقيمحمدنمود، سيد  دريافت خود اجازه عموي
 حالي در رديد و اينگ دعوت  سلطانيهةو جامع المدارس  سلطانةمدرس به اسالمي علوم

 دلدار علي علّامه شاگردان از آباديمحمد موالنا احمد علي چون بزرگي يعلما بود كه
 سلطانيه ةمدرس به  تقيمحمدنمودند، با ورود موالنا سيد  مي تدريس مدرسه در اين

 داده سيفخرالمدر العلماءممتاز خطاب وي به اَوده فرمانرواي شاه امجد علي طرف از
  :نويسد مي الذهب اقدر اور شوشتري  عباسمحمد شد، مفتي

 و الراي الفكر املتني و االجتهاد و ذوي الفقه يف و السداد و ابرعهم اهلدي يف اكربهم”
 ر بدره و نوةاهللا قدر اعلي  تقيحممدد يالس املتقي التقي سنياملدر و فخرالفضالء الوزين
  .“فضالء منا سنا و اقدم يمن احدث

ت سينممتازالعلماء فخرالمدربود و همزمان سلطانيه مدرسه مدرس  سال۳۰ مد 
  مجموعه.داشت اشتغال و تصنيف تأليف به ديني علوم طلّاب و تربيت تدريس با

 ممتازالعلماء براي. شدبا مي  عنوان۳۰از  بيش اسالمي معارف زمينه در وي تأليفات
 ايو از سراسر هند و كشوره تأسيساي    كتابخانه،اسالمي منابع  بهبيشتر دسترسي
خود  در كتاب موالنا سيد آقا مهدي. نمود راخريداري نادر و كمياب خطّي نسخ اسالمي

  :است كرده يمعرف ممتازالعلماء را چنين ة كتابخان» ورق خونچگان كا تاريخ«
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 مختلف يها  زمينه در اسالمي از كتب ست ااي ممتازالعلماء مجموعه ةكتابخان”
 از كتابخانه موجود در اين بيشتر نسخ كه و مناظره ، كالم، حديثتفسير، فقه

 از جمله. آيد مي دست هب زحمت هديگر ب در كشورهاي كه است نوادر نسخي
از  پس در حدود صد سال كه است ثعلبي تفسير كامل كتابخانه نادر اين نسخ

صد و  مبلغ به م ۱۹۱۹ در سال نسخه  اين.است گرديده كتابت فمؤلّ وفات
شهيد  خطِّ هب سجاديه ةصحيف همچنين ,گرديده اريذگ تقيم هزار روپيه پنجاه
 كتاب و صدها اصل ةاز نسخ منقول رضوي و فقه المعاني عيون ، تفسير منبعاول

 ۱۸۵۷ ، در سالاست اسالمي  بزرگةگنجين اين نفايس ديگر از جمله ةو نسخ
 ،رفت مي غارت هها ب انگليس توسط اسالمي فرهنگي ميراث كه) غدر ايام( ميالدي

را  كتابي گنجينه نتوانستد از اين اما غارتگران شد، نيز حمله كتابخانه اين به
 ۴۲۴۱  هجري۱۳۵۰ سال تا موجود در كتابخانه  نسخةكنند، مجموع خارج
  .“است بوده نسخه
  :نويسد مي  ممتازالعلماء چنينةكتابخان ةدربار ييقدوا  سالممحمددكتر 

 و براي وافر داشت و ارزشمند شوقي يسنف هاي كتاب آوري در جمع وي”
مسجد و  نمود و در كنار كتابخانه تأسيس و نادر كتابخانه نفيس نسخ حفاظت

ا بموجود است و مسجد تاكنون كتابخانه عمارت. كرد  بناةحسينيعدم تعلّ ه، ام 
است گذاشته ويراني بهرو ، كتابخانهيانمتولّ هتوج“.  

، العياب، الدعواتةخنب كتابخانه اين نفيس كتب ملهاز ج ييقدوا  سالممحمددكتر 
 را االنوار  ينابيعو تفسير  الواعظينةملع، الواعظينةهنز، الواعظينةيقحد، االرشاد كتاب

  تقيمحمدد سي ليفاتأاز ت در چهار جلد كه است  تفسيرياالنوار ينابيع .است كرده ياد
 نقوي سيد علي االسالمةحج و سرپرستي تهم به ا اكنونام. باشد مي العلماءممتاز

 داده انتقال  تقيمحمد سيد ةحسيني حجرات به كتابخانه و يافته تازه رونقي كتابخانه
 نسخ فهرست. شود مي داري نگه فلزي هاي در قفسه طور صحيح هها ب ، و كتابشده

و  هتهي شاناي در هند با همكاري فارسي زبان مركز تحقيقات توسط كتابخانه اين خطّي
  .خواهد رسيد چاپ هب و ترتيب از تنظيم پس
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  ه ناصريةتابخانك
 شمار هب در خاورميانه و ديني علمي يها  از معدود گنجينه امروز يكي ه ناصريةكتابخان

بر  عالوه وي است  قليمحمدسيد  جليل امهعلّ عظيم كتابخانه اين باني. آيد مي
 تأسيس به اقدام اسالمي و معارف فرهنگ ةد در زمينمتعد تأليفات و تصنيفات
 حيات نمود و در زمان و پژوهشگران قينعلماء، محقّ استفاده جهت بزرگاي   كتابخانه

فرزند برومند   قليمحمد امهعلّ رحلت از پس. اوالد خود كرد را وقف كتابخانه اين
 و تصحيح صنيفو ت با تأليف كرد و همزمان كار پدر را دنبال حامد حسين امهعلّ ايشان

 المعارفةريدا تأليف براي  وي.پرداخت كتابخانه ةتوسع  بهپدر هاي كتاب و ترتيب
 دست هب آساني هدر هند ب كه داشت مداركي به  احتياج»االنوار عبقات« شيعه بزرگ

 كتاب صاحب نا اعجاز حسينموال برادرش همراه حامد حسين علّامه. آمد نمي
 اسالمي اكثر كشورهاي  بهمورد نظر هاي كتاب هتهي واالستار براي الحجب كشف

. گماشتند تهم علمي ةذخير اين ةتوسع بر نسخه ارزشمندكرد و با خريد صدها  سفر
مورد نياز را  هاي كتاب دوستان توسط مختلف مناطق  بهرمكر بر سفرهاي عالوه ايشان

تهةدربار حامد حسين امهعلّ كه ييها  نامه ةمجموع. كرد مي هتهي علما  به اسالمي كتب هي
 وي. باشد مي مرد بزرگ اين تو هم و عالقه نمايانگر عشق ساير بالد نوشته و بزرگان

 را شد افرادي نمي و اگر ممكن داشت نسخ اصل هدر تهي بود سعي ممكن كه ييجا تا
 االسالمةحج. كرد مي جا موجود بود اعزام در آن كتاب كه يمحلّ به برداري نسخه براي

حامد  امهعلّ نويسد كه مي كتابخانه ةدربار ناصر حسين امهبرومند علّ سعيد نخل مدمح
  بود بعدها معلوم»العنيد بالمتعصّ الرد علي« كتاب هتهي در تالش زيادي مدت حسين
اي   نامه  وي.است شده مصر ديده يها  از كتابخانه در يكي كتاب از ايناي   نسخه شد كه

 سال از حدود بيست و پس نوشت الوسائل مستدرك صاحب ورين ميرزا حسين حاج به
حامد  علّامه از رحلت پس. در دو جزء بود گرديد كه كتاب ناياز اي   نسخه هتهي به قموفّ

. گرديد  تفويضةمللّنصيرا به بملقّ ناصر حسين موالنا فرزندش به كتابخانه توليت حسين
 اساسي تغييرات كتابخانه و در محلّ فتبيشتريا رونقي كتابخانه ايشان تصّدي در زمان

 ها گرديد و كتاب كتابخانه وقف از مؤمنين يكي توسط بزرگ وجود آمد و عمارتي هب
 نام به لذا كتابخانه. شد منتقل مشهور است ناصريه ةكتابخان عنوان هب تاكنون كه محلّي به
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در حدود  اشد كهب مي هزار كتاب از سي بيش داراي كتابخانه  اين.مشهور است ايشان
 از كتابخانه اين خطّي اكثر نسخ. دهند مي تشكيل خطّي هاي را كتاب آن هزار نسخه پنج

 هتهي در دست مركز تحقيقات توسط كتابخانه خطّي نسخ فهرست. باشد مي نوادر نسخ
 متأسفانه در .خواهد آمد آن فهرست مهدر مقد كتابخانه اين هب بيشتر راجع  شرح.است
گرفت و بسياري از  ي آن قرارمهري متولّ اخير اين گنجينة عظيم مورد بيهاي  سال

دلّاالن حتّي غيرمسلمانان  ثمن نحس به ها شد و تعدادي به هاي نفيس طعمه موريانه نسخه
طور عاريت نزد فردي  هاي بسيار ارزشمند را به اي از نسخه فروخته شد و من مجموعه

ها تالش از کبوترخانه منزل هندو بيرون آوردم و  هندو گذاشته شده بود را پس از سال
علّت عدم توجه ازبين رفته بود  ها بيش از سيصد نسخه بود به ها که تعداد آن اکثر نسخه

افرادي در بمبئي فروخته شده و اخيراً گروهي از  و تعدادي هم شنيده شد که به
اين  نگاري به هاي خطّي که از آستان قدس رضوي براي فهرست کارشناسان نسخه

 ۲،۹۰۷هاي خطّي کتابخانه را  کتابخانه اعزام شده بودند پس از بررسي دقيق تعداد نسخه
  .خورد چشم مي ندرت به هاي نفيس به ها تعداد نسخه ميان آن نسخه اعالم کردند که در

   الواعظينةس مدرةكتابخان
 ديني علوم لّابط كه است شيعه ديني علوم مدارس از بزرگترين يكي لواعظيناسةمدر
 در اين سال سه تمد براي ديگر اسالمي در مدارس ماتيمقد مراحل از طي پس

، ساله  سه ةدور از پايان پس. گيرند را فرا مي و مناظره تقابلي و كالم  فقهةدور مدرسه
هند  مختلف مناطق به تبليغ جهت مدرسه از طرف مبلّغ عنوان هب دو سال مدت هب طلّاب

مفتحر  واعظ درجه به دوره شوند و در پايان مي فرستاده اسالمي يگريد و كشورهاي
خود نيز  بود كه حسن موالنا سبط بزرگ خطيب مدرسه مدير اين اولين. گردند مي

محمودآباد   راجهةكتابخان به هايش كتاب از وفات بود و پس لمجلّاي   كتابخانه داراي
 محمد  عليمحمد مهاراجه توسط ي ميالد۱۹۱۹ ة م۱۹در  مدرسه اين. گرديد منتقل
 تأسيس احمد خان  عليمحمدمهاراجه  اش مرده ياد برادر جوان همحمودآباد ب والي خان
 يواگذار گرديد، متولّ منتظم يمتولّ سرپرستي هب يانمتولّ هيئت به مدرسه اين نظارت. شد

 و طلّاب مدرسهامور  سرپرست عنوان همحمودآباد و ب العمر و از خانواده دامما منتظم
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 يمتولّسليمان  ملقّب به  خانمحمد امير محمد هراج آقاي اكنون  هم.گردد مي تعيين
 سينو مدر طلّاب استفاده براي  بزرگيةكتابخان داراي باشد، مدرسه مي مدرسه منتظم
 ةراج يها  كتابخانه  و مجموعهةكتابخان اين. باشد مي و چاپي خطّي ةنسخ ۲۵،۰۰۰ شامل

در (محمودآباد  ةو قلع)  ها خطّي  كتابةمجموع لكهنو در محمودآباد هاؤس(د محمودآبا
 اين خطّي تعداد نسخ. گردد مي اداره زير نظر ايشان)  ها چاپي كتاب ةمحمودآباد مجموع

 فارسي زبان مركز تحقيقات توسط آن فهرست باشد كه  جلد مي۱،۵۰۰حدود  كتابخانه
هي به علّت بي هاي اخير به  در سال.است گرديده تنظيم و هتهياين مجموعة عظيم  توج

بسياري از نفايس نسخ خطّي و چاپ سنگي اين کتابخانه نابود شد و بسياري از 
همت جمهوري اسالمي  هرچند به. ها ماند و ازبين رفت ها در زير آوار براي مدت نسخه

وباره تجديد الواعظين دسةامر مقام معظّم رهبري ساختمان فرسوده مدر ايران به
. گردد اين درسگاه ديني بزرگ مبذول نمي اما متأسفانه تاکنون توجه خاصّي به. گرديد بنا

ها در اين کتابخانه مشغول تحقيق  هند داشتند مدت مرحوم علّامه اميني در سفري که به
 که ر پيدا کردماآو اي که من در زير الغدير بودند و در نامه ة عظيمعو بررسي اسناد موسو

هاي  مرحوم علّامه دربارة عظمت و شکوه اين کتابخانه نوشته بودند شايد دربارة کتابخانه
بيشتر   شرح.اند برده بود چنين عباراتي را بيان نفرموده ها بهره ديگري که علّامه از آن

 لواعظيناسةمدر خطّي نسخ فهرست مهدر مقد  آنةو كتابخان لواعظيناسة مدرةدربار
  .خواهد آمد

  


