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 بایستگی بازنویسی دورۀ 

  فهرست  نسخه  های خهی

 کتابخانۀ وزیری یزد 

حس ن مسّرت

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ وزیری یزد،۵ج،محمد

شیروانی،تهران:انجمنآثارملی،۱۳۵0-۱۳۵8ش.

درپانزدهمفروردین۱۳۳۴ش،با۱۱00جلدکتابچاپی

وخطیروحانیفرهنگدوست،حجتاالسالمحاجسید

علیمحمدوزیرییزدی،کتابخانۀوزیرییزددردهلیزشمالی

مسجدجامعکبیریزدبنیاننهادهشد.وزیریکهواعظیآگاهو

ناموروروحانیبانفوذیبود،توانستدرمدتکوتاهیگنجینۀ

کتابهایخطیکتابخانۀوزیریرابنیانبگذارد.اودرکنار

تشویقوترغیبمردمیزدبهاهدایافروشکتابهایخطیو

چاپیخودبهکتابخانه،دستبهکارارزندهایزدوآنسپردن

رونویسیازکتابهایکمیابومنحصربهفردخطیبودکه

صاحبانشانحاضربهفروشیااهدایآنهابهکتابخانهنبودند

وازاینراهضمنافزودنبرشمارنسخخطیکتابخانۀخود،

گامیهمدرراهماندگارینسخههابرداشت.

وزیریدرکنارتأمینهزینههایجانبیکتابخانهازوجوه

شخصیخود،کهازراهوعظوارشادمردمبهدستمیآورد،

توانستازوجوهاهداییبرخیدولتمندانفرهنگدوستیزدی

همبرخوردارشود،چنانکهدوتنازآنان،محمدهراتییزدی

وحسینبشارت،راراضینمودتاساختمانجدیدیبرای

میدید که او بسازند. جامع مسجد همان جنب کتابخانه،

بهواسطۀنامآوریکتابخانه،هرروزهخواستارانیدرخواست

اهدایآنرابهبنگاههایفرهنگیخوددارند،پسازرایزنیبا

اندیشمندانوبنابرخوابیکهدیدهبود،بهترآندید،کتابخانهرا

کارشناسومسئولبخشخطیکتابخانهوزیرییزد
hmasarrat@yahoo.com

درسال۱۳۴8ش،طبقوقفنامهایبهآستانقدسرضوی

بسپارد.

آنگاهبودکهبودجۀدوچندانیبهکتابخانهروینهادوهر

روزهبرشمارنسخخطیآنافزودهمیشد،تااینکهباراهنمایی

استادانایرجافشارومحمدتقیدانشپژوهوهمکاریکتابخانۀ

مرکزیدانشگاهتهرانقرارشد،فهرستنسخههایخطیاین

کتابخانهتهیهوتدوینشودواینمهمبهمحمدشیروانی،

فهرستنگارکتابخانۀدانشگاهتهرانسپردهشد.درسال۱۳۴۵

فهرستنویسیآغازشدوشیروانیضمنسفرهایچندباره،به

فهرستنویسینسخههایخطیپرداخت.امادورییزداز

کتابخانۀ بدانشهر،گردانندگان تهرانودشواریمسافرت

وزیریرابهایناندیشهانداختکهخود،هرماهبرپایۀآنچه

شیروانیخواستهبود،فهرستکوتاهیازکتابهاراتهیهکنند

وبهتهرانبفرستندوطبیعیبودکهدراینمیان،هربارشخصی

کهبابرخیازکتابهاتااندازهایآشنابود،بهشناختنسخهها

پردازد،وبازبهخوبیروشناستکهآنفرداشتباهکندوبرپایۀ

همانندیها،نامبرخیکتابهاونویسندگانآنرانادرست

تشخیصدهدوکتابهاییچونتذکرۀ شعرای عصر فتحعلی 

شاه،گردآوریفاضلخانگّروسیودههاکتابدیگربرساخته

وجودخارجیندارند.یااینکهدیدهمیشودکه
ً
شودکهاصال

بیشازدویستکتاببهنام»رسالهدر«،»کتابدر«شناسایی

وبهنوعیرفعتکلیفشود.

دراینفهرستکهنخستیندفترآندر۱۳۵0شوواپسین

دفترآندر۱۳۵8شازسویانجمنآثارملیچاپشدهودر

آن۳۹۵0نسخهشناساییشدهاست،بیشازدویستکتاب

بهنامرسالهدرپزشکی،رسالهدرفقه،رسالهدراصول،رساله

درفلسفهوکتابدردعاو...آمدهاستوچونفهرستنگار

یا ببیند را نسخه اصل نمییافت فرصت گاه هیچ اصلی،

آگاهیهایدادهشدهرابامتناصلیبرابریکند،ناچاردهها

نادرستیبدینکتابراهیافتهاست.اینروند،زمانیبهیک

پدیدۀنادرستعلمیتبدیلمیشودکهپژوهندگانیازگوشه

وکناردنیادرخواستعکسیاریزفیلمنسخهرابرمبنای

فهرستچاپشدهیافهرستهایواسطهایمیکنندوبدتر

کهبههمتستودنیآقایمصطفیدرایتی،فهرستوارۀ 
ً
آنکهاخیرا

دست نوشت های ایران )دنا(وفهرست نسخه های خطی ایران
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)فنخا(چاپشدهاست،ایننادرستیهابهاینمتنهانیزراه

یافتهاست.

نسخههای فهرستهای از بسیاری تاکنون که نگارنده

خطیایرانرادیدهاست،اغراقنیستاگربگویدنادرستتر

وغیرعلمیترازاینفهرست،فهرستیوجودندارد،بهحدیکه

میتوانیکجلدمستدرکاتیانادرستنامهبرایاینفهرست

چاپکرد؛کاریکهچنداندرستنمینماید.

شناسنامهومایۀافتخاربسیاریازکتابخانههایایرانو

جهان،وجودنسخههایخطیآنهااست،نسخههایخطیکه

گاهازپسسدههایجنگوآتشسوزیوغارتگریودهها

آسیبطبیعیدیگردرامانماندهوبهدستکتابخانهرسیدهاند.

کهنتریننسخۀخطیکتابخانۀوزیرییزد،نزهة االنفس و 

روضة المجلس،اثرمحمدبنعلیعراقیدرسال۵۹0قاست

وباتوجهبهاینکهنهایتسعیوتالشمدیرانکتابخانههاست

کهکهنترینونفیستریننسخههارابخرندونامکتابخانهرا

برصدرنامدیگرکتابخانههاقراردهند،نگارندهایندرخواست

راازمدیرانکتابخانۀوزیریوسازمانمادرآن،یعنیکتابخانۀ

مرکزیآستانقدسرضویمینمایدکهبههمتفهرستنگاران

خبره،اینفهرستازنوتهیهوتدوینشود.بیگمانازاینراه

بهدههانسخۀخطینابوکمیاببرخوردمیشودکهتاکنون

تعداد آنکه بهویژه است، نبوده فهرستها در آن از نشانی

نسخه ۴600 به اکنون وزیری کتابخانۀ خطی کتابهای

رسیدهاست.

و مدیر تالش و کوشش رغم به نامبرده، فهرست

فهرستنگارانکتابخانۀوزیریدارایکاستیها،نادرستیها،

وکمبودهایچندیاستکهفهرستواربداناشارهمیشود:

۱.عدمیکدستیدرذکرشمارۀنسخه،چنانکهدرجلدهای

نامکتابودر ۱و۲،درآغازشمارۀنسخهآمدهوسپس

جلدهای۳تا۵ابتداشمارۀنسخهاستوبعدمشخصاتو

سپسنامکتاب.

2.اشتباهدرشناساییکتاب.

۳.عدمدقتووقتگذاریدرشناسایینسخهها.چنانکه

اشارهشدبیشازدویستجلدکتاب،نام»رسالهدر...«یا

»کتاِب...«دارند.

۴.عدمذکرناممؤلفبرایبرخیکتابها.

۵.وجوددههاغلطچاپیدرسراسردورۀپنججلدی.

6.نادرستبودنآغازوانجامبرخینسخهها.

7.برخینسخهها،مجموعههستندکهبهنامنسخۀواحد

آمدهاند.

8.نادرستیتاریختحریربرخینسخهها.

دراینجابرمبناییاددادشتهایسردستیآقایمصطفی

فایزی)فهرستنگارکتابخانۀوزیری(وخودنگارنده،تنها

برخیازنادرستیهاینامکتابومؤلفجلدنخستاین

فهرستیادآوریوازذکردیگرمواردچشمپوشیمیشودتا

خوانندگانایننشریۀوزینوتخصصی،خودحدیثمفصلی

بخوانندازاینمجمل:

الشهدا: روضة  درست: نام Ñ مقتل :۳ شمارۀ نسخۀ

مالحسینواعظکاشفی.

ش۴:کشف الرموز الخفیه،اثرشیخمحمدبنحسنبن

شهیدثانیاستنهشیخبهایی.

ش9:تحفة الزائر،اثرمحمدباقربنمالمحمدتقیمجلسی

است،نهمالمحمدتقیمجلسی.

ش22:کشف حقایق،اثرسیدمحمدرضوی)نوابوکیل

التولیۀرضوی(کهبدوننامآمدهاست.

ش۳۹:منتهی المطلب فی تحقیق المذهبÑمختلف 
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الشیعه فی احکام الشریعه.

ش43:نامکتاب،قّصۀ حضرت رسول است.

ش۵6:المجالة Ñالعجالة المحتاج الی توجیه المنهاج.

ش69و68:روضة الصفاازمیرخوانداست،نهخواندمیر.

ش7۱:طریق النجاة Ñطریق النجاة فی علم الطریقه.

ش7۹:حملۀ حیدری،اثرمحمدرفیعباذلمشهدیاست،

نهبمانعلیراجیکرمانی.

ومعراج العاشقین »انیس نخستین، رسالۀ نام :90 ش

المتهّجدین«است.

ش۱0۱:دّرۀ نادریÑدّرۀ نادره.

ش126:حملۀ حیدری،اثرمحمدرفیعباذلمشهدیاست.

ش۱۳۹:المکاســـبÑریاض المســـائل،اثرسید

علیطباطبایی.

ش۱۵۲:قرابادینÑذخایر الترکیب مشهور به قرابادین 

کبیر،اثرسیدمحمدحسینعقیلیعلویخراسانی.

ش۱6۵:عین البکاء،اثرمحمدتقیبنمالاحمداست،نه

مالعلیبروجردی.

اقÑزبدة التصانیف.
ّ
ش۱۹۱:بخشدوم،انیس العش

ش۲06:منهج الصادقینÑخاصة المنهج.

ارÑلوامع االنوار،
ّ
ش۲۳8:مجمع االنوار و قوامع الکف

ار.
ّ
مجمع االنوار و قوامع الکف

ش۳۱0:ترجمۀ مکارم االخاقÑمحاسن اآلداب،از

محمدبنعبدالکریمانصاریاسترآبادی.

ش۳۴8:دیوان جیحونÑدیوان ظهیر فاریابی.

ش۳۵۳:ریاض الساجدینÑریاض السالکین.

ش۳7۱:مقتلÑمحرق القلوب،اثرمهدیبنابیذرالنراقی.

ش۴۳۴:حاشیة القواعدÑجامع المقاصد فی شرح 

القواعد.

شوارق  Ñ االعتقاد تجرید  شرح  دوم، بخش ش۴۵۱:

االلهام،اثرمالعبدالرزاقالهیجی.

ش۴۵۲:تذکرۀ شعرای عصر فتحعلی شاه،اثرفاضلخان

گّروسیÑمدایح الحسینیهیاامینیهیاتذکرۀباقی،اثرمیرزا

عبدالباقیباقیاصفهانی.

قین.
ّ
 الیقینÑحلیة المت

ّ
ش۴۵۵:حق

ش۴7۱:تحفة البیانÑتحفة  البیان فی حفظ الصّحة وردها 

کمالالدینحسین عبدهللابن اثرحکیم االنسان، ابدان  فی 

طبیباست.


ً
ش477:مجموعهاست،بخشاّول،رساله در علم،ظاهرا

ازاحمدبنمحمدیزدی،بخشدوم:بحور الجواهر فی اصول 

العقاید.

اثمار، و  اشجار  اّول: ش۴78:مجموعهاست،بخش

بخشدوم:االختیارات العائیه،اثرمحمدبنعلیبنالحسینی

الشیرازی.

ش۴8۹:عوالم العلوم و المعارف و االحوالÑسرور 

المؤمنین،اثراحمدبنمحمدالحسینیاالردکانی.

ش۴۹۵:معراج المؤمنین،اثررستمخانبنصفیقلیخان

است،نهمحمدجعفر.

پایانبخشاینگفتار،نقلبخشهاییازدیباچۀاستاد

ایرجافشاربراینفهرستاستکهدراهمیتنسخههای

خطیوزیرینوشتهاست:

۱.یکیآنکهنشاندهندۀکوششوپیگیریوعالقهمندیو

گذشتعالیحضرتآقایوزیریاستکهتوانستهاستدر

کتبخطی از مجموعهای بیستسالچنین قریب طول

جمعآوریکندوبرایماندگاربودنآن،کتابخانهرابرآستان

قدسرضویوقفکندوبهمنظوراستفادۀهمگانازآنبا

و خود شهر مردم بر را آن از برخورداری گشادهدستی

دانشدوستانجهانسبیلگرداند.

۲.دیگرآنکهاینمجموعهازپراکندگیمحفوظماندو

کتابهاییکههریکدرگوشهایازخاکیزدودرخانهای

فراموشماندهبود،دریکجاگردآمد.

3.دیگرآنکهبسیاریازاینکتب،ازآنمؤلفانوکاتبان

یزدییاداراییادگارمردمانیزدوازقرونماضیاستوبرای

تاریخشهریزدوجامعۀفرهنگیآنخالیازفوایدبسیار

نیست.

۴.دیگـرآنکـهعدهایازکتبخطقدیمونسـخنادردر

فهرسـتآنها
ً
ایـنمجموعـهدیدهمیشـودکهالزمبودحتما

دردسـترسقرارگیردواینخدمتتوسـطآقایشیروانیبه

انجامرسیدهاست)ج۱،ص7(.
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