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 ة زنـد ۀ آستان قدس رضوي همانند هر کتابخانه اي در اکناف عـالم ، حافظـ         ۀکتب خطی کتابخان  

ـ       ۀیخ و فرهنگ زادگاه خویش است و شایـست        تار ـ    افتخـار و مباهـات ملّ ت و بـه بیـانی، خـاطرات     ت و ام   

  .ها، رافع خطرات فرهنگی است اگر به نحو روشن و هدفمند زر شناسی گردد  نسخه

جلدسـازان در    هبان، علوم به تالش تاریخی جماعـت کاتبـان، مـذّ          ةزیرا مسلم آنکه خطوط چهر    

رسـیم یافتـه و راز مانـدگاري میـراث ارزشـمند مکتـوب مـا، در گـرو بیـداري و                      حوزه هاي استنـساخ ت    

  .دلبستگی کتابداران، واقفان و خازنان کتابخانه هاست

 حضرت شمس الشموس علیه ۀ در تاریخ پیدایش کتابخان. ق.ـ  ه327 سال ةین رهگذر، خاطر ااز

  .ن، شکوفا و دیرپاست  والثناء بعد از گذشت هزار و اند سال ، هنوز شیریۀلتحیآالف ا

 رضوي بنا به نیاز ۀ قران خانه مبارک ـ اقدم مستندات وقفنامه اي برآن مهر گواه زده است ـ تاریخی  ۀازین بره

ـ  منان زائر و مجاور ولوي در جوار مضجع منو        ؤو ارادت م   ر امـام غریـب ، غریـب نمانـد و همـاره             ر مطه

ب احادیث و تفسیر و تجوید وعقایـد و کـالم و غیـر              تدریج کت ه  ب عالوه بر رونق افزون در مرور دهور،      

  .اینها در میان رف ها و قفسه ها ، مصاحف شریفه را همراهی کرده اند

 ۀ کتابخانه و شوق و ابتهاج زیارت مصاخف شـریفه و کتـب نفیـس              بنابراین وجود استوار و مستمرِ    

 ۀ دانشیان بر فقدان ده ها کتابخانـ       سف عمیق أ عظیمی است بر ت    سد  دور تا زماننا هذا،    ۀ وقفی ازمن  موجودِ

  .شخصی و عمومی ایران و اسالم که در تهاجمات ویران شده اند بزرگ ، کوچک و
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 ــ  ـ ذکر تعدادآنها مکررا در گزارشات آمده اسـت  موجودي نسخه ها با غفلت آگاهانه از نقل ارقام و آمارِ    

در نگاه کلی و جامع ، نسخه هاي متنوع در موضوعات علوم ادیـان و ابـدان ، مـوزه اي نامحـسوس امـا                         

مستند و نفیس هنرهاي کتابت ، تذهیب و تجلید تا مرکب سازي و رنگ شناسی، در معـرض زیـارت و                  

  کثرت کتبی که در مشهد الرضا نسخه بـرداري شـده آنچنـان چـشم نـواز      ،پژوهش است از طرف دیگر    

را صـد چنـدان   ) ع(می نماید که عشق به حفاظت و صیانت آنها توسط اراتمندان ساحت اقدس رضوي    

تا جائیکه علماي بزرگ قرون گذشته ، نسخه هاي ممهور کتابخانه رابه محض رویت از اکنـاف و بـالد              

  .دور و نزدیک حتی با پرداخت وجه آن به محل وقف عودت داده اند

ان قدس رضوي از آنجاست که نسخه هاي خطـی همگـام بـا حفـظ                 آست ۀاما ارزش پنهان گنجین   

علوم و دانش انسان و جهان ، امانت دار خطوط علمـاء و دانـشمندان و خوشنویـسان بـویژه یادداشـتهاي         

مالکان، قاریان و واقفان در اوراق صدر و ذیل متن کتاب و مصاحف شریفه است که بـی شـک شـامل                       

ـ      وادث و بالیاي طبیعـی،    وقایع ، رخدادها، وفیات علماء ، ح       ک هـا، قـراآت و سـماع ،         وقفنامـه هـا، تملّ

       اجازات و بالغهاي کثیري است کـه طبعـا توجـه مـضاعف را مـی طلبـد زیـرا در مطـاوي آنهـا، دقـایق                       

 امانـت کتـاب تـصریح و رعایـت     ۀنسخه شناسی مانند خط و کاغذ شناسی ، جلد سازي و حتی آئین نام       

  .می شده است 

ق کتابخانه از آغاز قرن     نهان نسخه هاست که کارشناسان محقّ      ن ارزشهاي آشکار و   بر اساس همی  

 شمسی با اطالعات وسیع و صحیح از معارف اسالمی و با یاري فکر روشن و نگـارش قـوي ، اولـین         14

کـشف  "قدمهاي فهرستنگاري را در ایـران بنیـان گـذاري کردنـد و کتبـی بـه زیـور طبـع آوردنـد کـه                         

   ."وفیات االعیانی"راه  شد بهم"الظنونی

         اینهمــه دلیلــی اســت بــر آنکــه بــی اختیــار کمــال حــق شناســی و احتــرام خــویش را بــه پیــشگاه  

حافظان جریان شور انگیز تاریخ علم و اخالق و حکمت و عرفان عرضه  بداریم  گنجینه داران، واقفان و

  .والسالم من اتبع الهدي 

  

  


