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 انتقال كتابخانه بقعة شيخ صفي به روسيه  

که بعد از اشغال سرزمينهای  کتابخانه بقعه شيخ صفی اردبيل  يکی از گنجينه های فرهنگی و  بی بديل ملت ايران بود
قفقازی ايران بخصوص منطقه ايران شمالی  توسط ارتش متجاوز روسيه غارت گرديد.  گفته ميشود کسی که مقامات روس 
و ارتش اشغالگر اين کشور را به تاراج ميراث فرهنگی ايرانيان در اردبيل تشويق و تحريک کرد ، " گريبايدوف " بود که  

هده ننگين ترکمانچای نيز نقش اساسی داشت . گريبايدوف بعد از تحميل قرارداد ننگين گلستان به دولت در تنظيم متن معا
قاجار ، به عنوان سفير روسيه به تهران اعزام شد و در سالگرد انعقاد  قرارداد ياد شده توسط مردم تهران به قتل رسيد که 

که به واسطه انعقاد قرارداد ننگين ترکمانچای و از دست رفتن  به اعتقاد اغلب پژوهشگران ، قتل وی ناشی از خشمی بود
ايران شمالی  در سينخ مردم انباشته شده بود .  در هر حال اگر چه گريبايدوف به قتل رسيد و نتوانست از خوش خدمتی های 

ارتش روسيه از بقعه  خود به دولت متجاوز روسيه بهره مند شود  اما گنجينه ای فرهنگی که با تحريک و تشويق وی توسط
شيخ صفی اردبيل تاراج شده بود همچنان در روسيه نگهداری ميشود . طی سالهای گذشته اخباری درباره کوششهای وزارت 

امور خارجه ، ميراث فرهنگی و ارشاد اسالمی برای استرداد کتابهای بقعه شيخ صفی از روسيه و يا تهيه نسخه ای از آن 
شهر قفقازی ايران نيز هنوز به آغوش  ١٧هنوز آن گنجينه بی بديل در چنگ روسهاست  همچنانکه کتابها منتشر گرديد اما 
  ميهن باز نگشته است .

  نوشته : جمشيد كيان فر 

يكي از مظاهر تمدن بشري كتاب و كتابخانه است. در سرزمين ايران نيز در تمامي دورانهاي تاريخي، كتاب از احترام 
  ارزش واالئي داشته است.   ويژهاي برخوردار بوده و

ابن نديم در فهرست معروف خود از دو كتابخانه عصر ساساني نام ميبرد: يكي كتابخانه هاي كه اردشير و پسرش شاهپور 
  اول جمعآوري كرده بودند و ديگري كتابخانه هاي در گندي شاپور كه براي دانشگاه آن شهر تأسيس شده بود. 

ت هر يك از سلسله هاي حاكم بر ايران با نام كتابخانه هاي بسياري برميخوريم كه از آن در دورة اسالمي و در عصر حكوم
سالطين يا وزراي دانشمند و دانشپرور آنان بود. از آن جملهاند كتابخانه عضدالدوله ديلمي در شيراز، نوح بن منصور در 

ر و ... كه دانشمنداني چون ابن سينا، مسعود سعد بخارا، صاحب بن عباد در ري و كتابخانه هاي نظاميه در بغداد و نيشابو
  سلمان، بهزاد و ... در بخشي از عمر خود عهدهدار سمت كتابداري آن گنجينهها بودند. 

  كتابخانه هاي ايران را از بدو تأسيس تا عهد مشروطيت ميتوان به چهار دسته تقسيم كرد. 

  ـ كتابخانه هاي پادشاهان و سالطين. ١

  اي شاهزادگان و وزراء و رجال. ـ كتابخانه ه٢

  ـ كتابخانه هاي علماء و دانشمندان به خصوص فقها. ٣

  كتابخانه هاي مدارس و مساجد و بقاع و مزارات.  -۴



در اين مقاله از كتابخانه هاي سخن به ميان ميآيد كه به گروه چهارم يعني بقاع متبركه تعلق داشته و آن عبارت است از 
  في الدين اردبيلي. كتابخانه بقعه شيخ ص

كتابخانه بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي در زمان حيات شيخ و با اهداي كتاب از طرف مريدان او كه از اقصي نقاط، كتابهاي 
نفيس را به كتابخانه مراد خود تقديم ميكردند، تأسيس شد. شيخ صفي الدين اردبيلي جد اعالي سالطين صفوي است كه در 

ين و خليفه شيخ زاهد گيالني شد و در اردبيل طرح خانقاهي را پيافكند. وي همواره مورد احترام و هـ . ق جانش ٧٠٠سال 
توجه عموم و حتي سالطين مغول بود. خواجه رشيد الدين فضل هللا همداني ، از اعاظم وزرا و علماي عصر، در نامهاي به 

  ) ١او فرستاده بود.( شيخ صفي ، ضمن ارادت خويش حوالهاي جهت مخارج خانقاه شيخ براي

از آنجا كه پيروان شيخ نزد او تعليم مييافتند، خانقاهش مدرسه هاي براي ارشاد مريدان محسوب ميشد و به همين دليل، 
نخستين پايه كتابخانة بقعه در حيات وي ريخته شد. چون شيخ پس از مرگ در همان خانقاه آرميد، مدفن وي به زيارتگاه 

  ابخانة بقعه كه محل اجتماع پيروانش بود، رونق بسزا يافت. مريدان مبدل گشت و كت

با روي كار آمدن صفويان و توجه سالطين صفوي به آرامگاه جد خويش كه مدفن اوالد شيخ نيز بود، اهميت و شهرت بقعة 
ديدة تقدس شيخ بيشتر شد و سالطين صفوي هر يك به سهم خود در رونق و آباداني آن كوشيدند؛ به خصوص شاه عباس به 

بر آن محل نگريست و موقوفات فراواني براي آن برقرار ساخت و نسخ نفيسي به كتابخانة بقعه اهدا و وقف كرد. مكتوب 
است كه شاه عباس كتابهاي فقهي و عربي و مذهبي خود را وقف كتابخانة آستان قدس و كتابهاي فارسي و دواوين شعرا را، 

  ) ٢جد خويش كرد.( ف بقعةهمراه چيني آالت و ظروف نفيسه، وق 

ق، كه منجر به عهدنامة تركمانچاي شد، بعد از كتابخانة  ١٢۴٣تا  ١٢۴١كتابخانة بقعه، تا جنگ دوم ايران و روس در 
 ١۶١٩ق/ ١٠٢٨سياحاني چون پيترودالواله ( آستان قدس رضوي، قديميترين كتابخانة ايران بود كه سالم برجاي مانده بود.

م) و در عصر قاجار، جيمز موريه  ١۶٧٧ق/  ١٠٨٨م) ، ژان باتيست تاورنيه ( ١۶٣٧ق/  ١٠۴٧وس (م) ، آدام اولئاري
م) از اين بقعه و كتابخانهاش ديدن كرده، هر يك مطالبي در سفرنامههاي خود نگاشتهاند كه حكايت از ١٨٢١ق/  ١٢٣۶(

از بقعة شيخ صفي، كتابخانة آن را چنين  دنفاست و غناي فرهنگي نسخ آن كتابخانه دارد.آدام اولئاريوس، ضمن بازدي
  توصيف ميكند: 

«...از ميان راهرو طرف راست به اطاقي بزرگ كه با طال بر روي ديوارهاي آن نقش و تصوير انداخته بودند و شبيه 
 عبادتگاه بود، هدايت شديم. در اينجا اولين موضوعي كه باعث شگفتي زياد ما شد اين بود كه طاق گنبدي وسيع و

هنرمندانهاي كه بر اين بقعه زده بودند ستوني نداشت. سقف گنبد را چند قسمت تشكيل ميداد كه به هم متصل بودند. تاالر 
مزبور « جنت سرا» نام داشت كه در آن كتابخانه هاي نيز موجود بود. كتابها به طور پراكنده در قفسهها بر روي يكديگر 

تعدادي نيز به زبان فارسي و تركي بود. اوراق چند جلد از اين كتابها از پوست  وقرار داشتند، اكثر آنها به زبان عربي 
حيوانات و چند تاي ديگر از كاغذ بود كه بسيار تميز و زيبا بر آن نوشته بودند. در كتب تاريخي اشكال و تصاوير نقاشي شده 

و با نقوشي از گل و شاخ و برگ گياهان و  دبود. بر جلد كتابها، پوست دباغي شدة بز يعني تيماج سرخ رنگ كشيده بودن
  ) ٣درختان به طرز عالي و با طال آرايش شده بود.»(

متأسفانه در منابع و متون فارسي كمتر خبري از شرح بقعه و كتابخانة آن يافت ميشود، تنها تني چند از نويسندگان و فضال 
يسندگان قرن دوازدهم تنها ميرزا عبدهللا افندي كه از اعاظم وو ادباي ايراني اشاره مختصري به كتابخانة بقعه دارند. از ن

مورخان و مؤلفان آن دوره است، اشاره  اي به اين كتابخانه دارد. نامبرده در كتاب رياض العلماء ضمن شرح حال امين 
  الدين طبرسي مؤلف مجمع البيان ـ از كتب تفاسير مشهور ـ مينويسد: 

االمامه يا اسرار األئمه تأليف نموده است و من [افندي ] يك قسمتي از آن كتاب را در شهر رامين الدين كتابي به نام اسرا
  ) ۴رشت ديدم، ولي نسخه كامل آن كتاب در كتابخانه شيخ صفي الدين در اردبيل موجود است.(

يفات خود مختصر لاز نويسندگان قرن سيزدهم نيز شايد بتوان گفت كه تنها دو نفر از ادباي عصر ناصري هر يك در تأ
اشارهاي به كتابخانة بقعه كردهاند. نخست محمد تقي حكيم در كتاب گنج دانش؛ دوم محمد حسن خان اعتماد السلطنه /صنيع 

  الدوله/ در كتاب مرآة البلدان . هر دو كتاب از كتب جغرافيايي است ـ ذيل كلمه اردبيل هر دو به يك مضمون آوردهاند: 

زياد معمور و آباد بوده و موقوفات زيادي براي طالب و محصلين قرار دادند. كتابخانة اردبيل در آن  «اردبيل در زمان صفويه
عصر معروف دنيا و اغلب كتاب آن به زبان عربي و قليلي هم فارسي است و تركي هم دارد و جلدشان غالباً طال و هم نقره 

   )۵بوده ولي حاال چيزي از آنها باقي نيست.»(



ؤلف سفرنامة آدام اولئاريوس بوده و متأسفانه مؤلفان هيچ اشاره اي به اينكه بر كتابها چه گذشته و چرا «حاال ممنبع هر دو 
چيزي از آنها باقي نيست» نميكنند، تنها از طريق منابع روسي چون تاريخ روابط علمي شرق و اروپا و روسيه چاپ 

گني كولوپوف. چاپ بادكوبه و مكاتبات و اسناد آنها درمييابيم كه بر  فلنينگراد و كتاب گريبايدوف در گرجستان و ايران، تألي
  سر كتابهاي كتابخانة بقعه شيخ چه آمده و چرا «حاال از آنها چيزي باقي نمانده است». 

 نكتابخانة بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي پس از انقراض سلسله صفويه و بروز درگيريها از رونق افتاد؛ با اين حال تا زما
سلطنت فتحعلي شاه قاجار و جنگ روسها با ايران ، هنوز كتابخانه فعال بوده و كتابهاي بسياري در آن باقي بود. ولي در 

جريان دومين جنگهاي ايران و روس، مجموعه هاي گرانبهاي كتابخانه از بين رفت. تفصيل اين اجمال را براي نخستين بار 
  ينگارد: ممرحوم عبدالعزيز جواهر كالم بدين شرح 

از طريق  قشون روس به سرگردگي پسكويچ و همراهي گريبايدوف شهر تبريز را تصرف نموده ١٨٢٧در ماه دسامبر « 
ميانج (ميانه) عازم تسخير طهران بودند، تا دامنة فتوحات خود را در ايران [همچون توسعة متصرفات خود در دولت عثماني 

كوسكي» به رئيس كل اركان حرب قشون روس گراف ديپيچ شرحي نگاشته و ن] ادامه دهند. همان موقع مستشرق روس «س
تقاضا نمود كه در اين مسافرت از كتب خطي و آثار ادبي ايراني نيز استفاده شود. انجام اين وظيفه را پروفسور سنكوسكي به 

  عهدة گريبايدوف كه از نويسندگان و شعراي مشهور روس بود، واگذار كرد. 

حرب عين مراسله و تقاضانامة سنكوسكي را به نظر پسكويچ رسانيده و پسكويچ با گريبايدوف در اين باب  رئيس كل اركان
عباس  مشورت كرد. باالخره بعد از تحقيقات زياد معلوم شد كه در ايروان و نخجوان كتابخانة مهمي وجود ندارد و كتابخانة

معاصر ميباشد، ولي فقط در اردبيل مقداري كتب و رسائل خطي  ميرزا در تبريز اهميت علمي نداشته و مجموعهاي از كتب
  ) ۶گرانبها در كتابخانة جنب مقبرة شيخ صفي الدين اردبيلي باقي است.»(

به طور حتم گريبايدوف كه از رجال سياسي و ادبي عصر خويش بود از نوشتههاي آدام اولئاريوس، جيمز موريه و ... 
بقعه فارغ نبود و پيوسته در آرزوي تصاحب كتابخانة  شته و به همين دليل از فكر كتابخانةادربارة كتابخانة اردبيل آگاهي د

بقعه به سر ميبرد . به همين دليل در زمان اشغال تبريز به دست قواي روس، در انديشة تصرف شهر اردبيل افتاد و آن را 
  تنها راه حل معضل خود دانست. به نوشتة جواهر كالم: 

كي بيشتر او [گريبايدوف] را تهييج نمود و با آنكه اردبيل در فرونت (= جبهه) جنگ نبود و تصرف آن سپيشنهاد سنكو
مستلزم مخارج و زحماتي بود، معذلك بر حسب اصرار و تقاضاي گريبايدوف يك عده قشون از قرهباغ به طرف اردبيل 

  ) ٧عزيمت كرد.(

كشي در تاريخ براي تسخير و غصب گنجينة علم و ادب بوده كه با رلشكركشي روسها از قرهباغ به اردبيل شايد تنها لشك
ق  ١٢۴٣جمادي االخر  ٢۶م /  ١٨٢٨ژانوية  ٢۵سياست و يا منافع نظامي در جهان منافات داشته است. درهر صورت در 

وشتلن و سـ به هنگام مذاكرات صلح ميان عباس ميرزا و پاسكويچ ـ شهر اردبيل توسط قواي روس به فرماندهي ژنرال 
همراهي سرهنگ «سنياوين» محاصره و پس از اندك مقاومتي از طرف نيروهاي نظامي محلي به تصرف روسها درآمد. 

  سعيد نفيسي در اين مورد چنين مينويسد: 

« در اطراف اردبيل چندين معدن مس هست كه براي نيازمنديهاي نظامي آن زمان اهميت بسيار داشته، عباس ميرزا با 
هندسان اروپايي، قلعة آن شهر را ساخته بود كه به گفته سوشتلن برتريهايي چند بر قالع ديگر ايران داشته است.  مدستياري 

عالوه بر آن در آن قلعه علوفه و خواربار و تجهيزات نظامي فراوان ذخيره كرده بودند... لوازم توپخانه نيز در آنجا فراوان 
ر براي لشكريان ايران دشوار شده بود. پسران عباس ميرزا كه فرمانده پادگان اين هبود و با همه اين برتريها دفاع از آن ش

  ) ٨شهر بودند و مردي ايتاليايي كه « برناردي » نام داشت و فرمانده توپخانة آنجا بود، شايستگي اين كار را نداشتند.»(

يشان را از قصد و نيت پاسكويچ و ااشغالگران روس  پس از تصرف اين شهر علماء شهر را در يك محل جمع كرده و 
گريبايدف درباره انتقال كتابخانه آگاه كردند. گرچه علماء در آغاز مخالفت كردند و هر يك درباره وقفي بودن كتب كتابخانه 

داد سخن دادند، ولي خيلي زود متوجه شدند كه گوش كسي به حرف آنان بدهكار نيست و از طرف حكومت و حكومتيان نيز 
خته نيست ـ چه اگر ميتوانستند شهر تبريز را حفظ ميكردند ـ به اجبار به انتقال كتابهاي كتابخانه تن در دادند و اكاري س

  )٩(كتابخانه را تسليم قواي نظامي روس كردند، مشروط بر اينكه پس از نسخه برداري آنها را به محل اصلي عودت دهند 

از اوائل ماه فوريه / اواخر ماه رجب، دو دسته قشون سواره و پياده و باالخره كتابخانه به تصرف ژنرال روسي درآمد 
  كاروان كتابهاي نفيس بقعة شيخ صفي را از اردبيل تا تفليس همراهي كردند و گريبايدوف به آرزوي خويش رسيد. 



آنچه از مفاد كتاب گريبايدوف در گرجستان و ايران برميآيد اين است كه كتابهاي بقعة شيخ صفي به رسم امانت ، جهت 
؛ ولي متأسفانه ديري نپاييد كه كتابهاي مزبور از كتابخانة سن پطرزبورگ و موزه ارميتاژ مطالعه به تفليس برده شد

ابخانة لنينگراد « به رسم امانت »! موجود است، و اميد است كه همتي و  سردرآورد و در حال حاضر كتابهاي ياد شده در كت
  تالشي صورت گيرد تا هر چه زودتر اين امانت به صاحب اصلي آن يعني ملت ايران برگردانده شود. 

ي شامل همانگونه كه گفته شد جواهر كالم نخستين كسي است كه دربارة اين كتابخانه تحقيقات مفصل به عمل آورده و فهرست
  ) ١٠عنوان كه پرفسور ژرژمار براي او ارسال داشته ارائه داده است كه به قرار ذيل است:( ١١٩

  ــــــــــــــــــ عناوين جمعی از کتابهای دزديده شده توسط روسها :

  ـ مطلع خضوص الكلم في معاني فصوص الحكم، به زبان عربي در فلسفه/ تأليف محمد بن علي. ١

  ني مع ترجمه به عربي/ تأليف سلطانعلي مشهدي [ محتمالً بايد خط سلطانعلي باشد]. ـ اسماء الحس٢

  ـ اسناد مناجات مخمس ـ به عربي . ٣

  ـ صحيفه كامله/ تأليف عبدهللا بن عمر ـ به عربي. ۴

  ـ طوالع االنوار و ماطلع االنظار/ تأليف بيضاوي ـ به عربي. ۵

ـ كتاب الكناش المعروف به كتاب الفاخر تأليف محمد بن ٨ـ االشارات و التنبيهات. ٧ـ شواكل الحورفي شرح هياكل االنوار. ۶
ـ ١٢ـ مرقعات. ١١ـ مرقعات. ١٠ـ الجامع الكبير المعروف بالحاوي، تأليف يحي بن سعيد هذلي حلي. ٩زكرياالرازي در طب. 

ـ مرقعات. ١٧ـ تحفة شاهي. ١۶جامي.  ـ لوايح١۵ـ كتاب علم تأليف غزالي. ١۴ـ روضه عين القضاه همداني. ١٣مرقعات. 
ـ تاريخ طبري به ٢٢ـ تاريخ طبري به فارسي. ٢١ـ كيمياي سعادت غزالي . ٢٠ـ مقالة خواجة انصاري. ١٩ـ مرقعات. ١٨

ـ خالصة االخبار ٢۶الصفا ميرخواند در يازده جلد. ـ روضة٢۵ـ فردوس التواريخ . ٢۴ـ تاريخ طبري به فارسي. ٢٣فارسي. 
ـ ٣٠ـ جامع التواريخ رشيد الدين. ٢٩ـ جواهر الخبار بوداق. ٢٨ـ حبيب السير. ٢٧حوال الخيار تأليف خواندمير. في بيان ا
ـ ٣۴ـ مطلع السعدين و مجمع البحرين عبدالرزاق سمرقندي. ٣٣ـ ظفرنامه تيموري ايضاً. ٣٢ـ ظفرنامه تيموري. ٣١مرقعات. 

ـ تاريخ ٣٨ـ تاريخ شرفنامه. ٣٧. بياض مكالمة شاه طهماسب با ايلچيان . ـ صفوة الصفا ابن البزاز٣۵ايضاً مطلع السعدين. 
ـ احسن الكبارفي ۴١ـ مجمع االنساب . ۴٠ـ روضة االحباب في سيرة النبي واالل واالصحاب. ٣٩الماثر كالدررو الجواهر. 

ـ خالصة ۴۵ئمة االطهارجلد دوم. ـ احسن الكبارفي معرفة اال۴۴معرفة االئمة االطهار تأليف محمد بن زيد بن عربشاه حسيني.
ـ ديوان ۵٠ـ شاهنامه چهار نسخه. ۴٩ـ ديوان اشعار ۴٨ـ خمسه نظامي . ۴٧ـ مجموعة شعراء. ۴۶االشعار و زبدة االفكار. 

ـ ۵۵ـ انتخاب حديقة حكيم سنائي. ۵۴ـ خسرو وشيرين. ۵٣ـ ديوان اشعار متفرقه (متعدد). ۵٢ـ ديوان جامي. ۵١انوري. 
ـ كلمات. ۶١ـ گلستان سعدي. ۶٠ـ ايضأ. ۵٩ـ ديوان كمال الدين . ۵٨ـ ديوان عطار. ۵٧ـ ديوان صيفي. ۵۶.  ديوان خاقاني

ـ انتخاب ديوان ۶۶ـ نظامي گنجوي متعدد. ۶۵ـ كليات دهلوي. ۶۴ـ گلشن راز. ۶٣ـ بوستان و انتخاب بوستان متعدد. ۶٢
ـ ترجيع بند جامي. ٧١ـ خصرخان دولراني. ٧٠شيرين.  ـ انتخاب خسرو و۶٩ـ ليلي و مجنون. ۶٨ـ هشت بهشت. ۶٧خسرو. 

ـ كتاب مهر و تستري تاليف ٧۶ـ ديوان ابن يمين. ٧۵ـ ديوان خواجو. ٧۴ـ زادالمسافرين. ٧٣ـ ديوان امير حسن دهلوي. ٧٢
ليات حكيم ـ ك٨١ـ ديوان حافظ شيرازي. ٨٠ـ ايضاً. ٧٩ـ كليات عمادالملة والدين الفقيه الكرماني. ٧٨ـ ايضاً. ٧٧عصار. 
ـ تحفة االحرار در سه مجلد (شعر). ٨۵ـ كتب سبعة جامي. ٨۴ـ غزليات شاهي در سه نسخه . ٨٣ـ ديوان كاتبي. ٨٢نزاري. 

ـ چهل حديث جامي. ٨٩ـ سلسلة الذهب اشعار فارسي. ٨٨ـ يوسف و زليخا. ٨٧االبرار (نظم است) در دو مجلد. ـ سبحة٨۶
ـ هفت ٩۴ـ شاهنامه هاتفي. ٩٣ـ ثمرنامه هاتفي جامي نسخ معدده. ٩٢سخ متعدده. ـ گوي و چوگان ن٩١ـ ديوان اشعار. ٩٠

ـ ١٠٠ـ رسالة مالسلطانعلي . ٩٩ـ ديوان آصف. ٩٨ـ ديوان سهيلي. ٩٧ـ ديوان بابافغاني. ٩۶ـ مرثيه. ٩۵منظر نظامي. 
ـ كليات اهلي شيرازي. ١٠۴ ـ شاه درويش هاللي.١٠٣ـ شاهنامه شاه اسمعيل..١٠٢ـ آثار المظفر. ١٠١قصايد و اشعار. 

ـ حسن و دل. ١١٠ـ ديوان ماني . ١٠٩ـ ده نامه عماد فقيه . ١٠٨ـ كتاب مهر و وفا. ١٠٧ـ عقايد شاهي. ١٠۶ـ ايضاً. ١٠۵
ـ مرقعات و دواوين ١١۵ـ مرقعات. ١١۴ـ ترجمه الفرج بعدالشدة و الضيقه. ١١٣ـ مرزباننامه. ١١٢ـ نزهة العاشقين. ١١١

ـ ١١٩ـ ديوان نوائي نسخ متعدده. ١١٨ـ خمسة امير عليشير نوائي . ١١٧ـ كليات نوائي. ١١۶نثر تركي. مختلفه در نظم و 
  اسكندرنامه. 

در هر صورت بعد از اين يغما از كتابخانة شيخ صفي چيزي باقي نماند، جز اوراق متفرقه و تعداد معدودي كتاب كه يك بار 
قعه كه به دستور وي انجام گرفت ـ به كتابخانة سلطنتي وقت منتقل شد. از آن در زمان ناصر الدين شاه ، به هنگام تعمير ب

جمله است ترجمة فارسي تفسير معروف طبري كه توسط حبيب يغمائي به چاپ رسيده است. صاحب جواهر كالم به هنگام 



!/ بردن نسخ كتابخانه شيخ  شيخ صفي ـ كه اساس همين مقاله بوده ـ ضمن شرح به يغما / امانت  كتابخانةنگارش تاريخچة 
  ميافزايد: 

اوراق كتابههاي ديگري [هم] هست كه توجهي به آنها نشده و باالخره تلف و نابود ميشود و اگر يك دو نفر مطلع دانشمند 
براي تحقيق و جستجوي اين اوراق چه از طرف وزارت معارف و يا آنكه مستقالً بروند بسيار نيكو و قابل تقدير 

  ) ١١ميباشد.(

خوشبختانه اين نداي صاحب جواهر را علي اصغر حكمت پاسخ مثبت داد و گروهي را جهت بررسي اوراق باقي ماندة 
كتابخانة شيخ صفي به اردبيل اعزام داشت . اين گروه پس از بررسي اوراق بازمانده از كتابخانه بقعه، به تعدادي نسخ نفيس 

رسي پيدا كرد و تمامي اوراق و نسخ ياد شده را به تهران منتقل كرد كه به كه از ديد نظاميان روس مخفي مانده بود، دست
دستور ميرزا علي اصغر حكمت در اختيار موزة ايران باستان قرار گرفت. خوشبختانه اكنون نسخ و اوراق ياد شده در بخش 

« صريح الملك» ميتوان اشاره  اسالمي موزه محفوظ است كه از آن ميان به چند نسخه «شاهنامه فردوسي» و چهار مجلد از
  كرد. 

  نسخ انتقالي به بخش اسالمي موزه ايران باستان عبارتند از : 

 ٧٠۶، ٧٠۴هجري از كاتبيني چون ياقوت مستعصمي، سهروردي ( ١٣مجلد، از قرن سوم تا قرن  ٨۵قران مجيد و جزوه، 
هـ .ق )، عماد محالتي ، با خطوط خوش كوفي،  ٨٠٧)، حاجي عمادالقاري الطاووسي (۶۶٨هـ .ق) ، ياقوت بن عبدهللا (

ثلث، ريحان، نسخ، و از واقفيني چون شاه طهماسب صفوي ، بهرام ميرزا صفوي، حمزه ميرزا ، سليم بيگلربيگي و كمال 
  الدين علي بيك. 

في كتابت نسخه متعلق به قرن سوم و چهارم هـ . ق است كه روي پوست آهو با خط كو ١٠از اين مجموعه قرآنهاي خطي 
  شده است. 

  دواوين شعرا، تاريخ و ... 

به گواهي نظم همين مخلص در  ٨٩۵شاهنامة فردوسي ـ الف ) نسخهاي به خط نستعليق از درويش محمد مخلص با رقم 
  هجري نوشته شده و محل كتابت آن دانسته نيست.  ۴٠٠پايان نسخه، در دفتر موزه آمده كه نسخه در 

مجلس و كاغذ اعالي خانبالغ و جلد ضربي وقف شاه عباس بر آستانة شيخ  ۴٣هـ .ق با  ٩٣٨ب) نسخهاي نستعليق از 
  صفي. 

  تصوير مجلس.  ١٨ج) نسخهاي بدون رقم و كاتب محتمالً از قرن دهم با 

  مجلس (وقفي شاه عباس بر آستانة شيخ صفي ).  ٢٧د) نسخهاي بدون رقم و كاتب محتمالً از قرن دهم با 

مجلس ، دربارة كشور گشاييهاي شاه طهماسب  ١١، با ١٠ اثر ميرزا قاسم گنابادي، به خط نستعليق از سدةشاهنامه قاسمي 
  اول. اين نسخه وقف شاه عباس بر آستانة شيخ صفي است. 

  چهار نسخة صريح الملك 

ي است كه براي اين چهار نسخه همه در آستانة شيخ صفي بوده و مجموعة وقفنامههاي رقبات موقوفات و اسناد امالك
آستانه شيخ صفي الدين خريداري شده و قاعدتاً همه به خط گردآورندگان آنهاست . دو نسخه به خط زين العابدين عبدي و 

و دو نسخه ديگر به خط محمد طاهر  ٩٧۵عبدالمؤمن بن صدرالدين محمد بن ناصرالدين احمد قوامي شيرزاي با رقم 
و توليت نواب شيخ شريف زاهدي در عصر شاه عباس صفوي است و يك نسخه از در زمان صدارت  ١٠٣٨سپاهاني با رقم 

چهار نسخه صريح الملك به خط زين العابدين عبدي وقف شاه عباس بر آستانه است. نسخة ديگر از صريح الملك در 
ملي ايران، جزء  ، زمان افتتاح كتابخانه١٣١۶كتابخانه ملي ايران است كه به كتابخانة سلطنتي منتقل شده و به سال 

  مجموعة انتقالي از كتابخانه سلطنتي به كتابخانه ملي منتقل شده است. 



 ٨۵مجموعة نسخ انتقالي از بقعة شيخ صفي به بخش اسالمي موزه ايران باستان / موزه ملي، به استثناي قرآنها شامل 
خن، فهرست وار تنها به ذكر نسخ وقفي مجلد است كه همه از نسخ نفيس و عالي و مذهب محسوب ميشود. در پايان اين س

  وقف شدهاند، اشاره ميشود:  ١٠٢٢و  ١٠١٧شاه عباس كه به طور عمده در سالهاي 

  هـ . ق ).  ١٠١٧نسخه). (وقف  ٣هـ . ( ١٠) پنج گنج: خسمه نظامي به احتمالي از سده ١

، عماد، ناصري، عصمت، كاتبي، شاهي، هـ . شامل غزلهائي از بساطي، جامي، جالل ١٠)جنگ شعر: به احتمال از سدة٢
  طوسي، خيالي و ابن يمين. 

  . ١٠١٧نسخه) وقف در  ٢حبيب السير: خواندمير (

التواريخ: مير منشي قاضي، مير احمد بن شرف الدين حسين حسيني ابراهيمي قمي وزير خراسان و در گذشته در خالصة
  اس بوده و او آن را بر آستانة شيخ صفي وقف كرده است. شاه عب هـ . در كتابخانة ٩٩٧هـ . ق . نسخه در  ١٠٠١

  .  ١٠١٧هـ . وقف در  ٩٩٨نسخه). نسخة دوم نستعليق، شمس الدين بن ميرزا جان قزويني  ٢ديوان خاقاني: (

هـ .  ١٠٢٢هـ . وقف شاه عباس بر آستانة شيخ صفي در  ١٠ديوان شاه اسماعيل خطايي صفوي: نستعليق، عيشي در سدة 
  ق. 

  هـ .  ١٠١٧هـ . با كاغذ الوان. وقف در  ١١و  ١٠يوان طالب آملي: نستعليق سدة د

  . ١٠١٧وقف در  ١٠* ديوان عصمت بخارايي: نستعليق، سدة 

  . ٩۶٨و ترسيم، نستعليق در  ٨و  ٧ذخيرة خوارزمشاهي: كاتب سيد اسماعيل گرگاني نسخ سدة 

نسخه).  ۴است ( ۶و  ۵و  ۴هـ . ق . نسخه جلد  ٩٧۴جهرمي از  روضة الصفا: ميرخواند، نسخ محمد بن شيخ امين الدين
  . ١٠١٧وقف در 

  . ١٠٢٢هـ . ق ، وقف در  ٩٢٧يا مشهدالشهدا: حسين ندايي ، نستعليق، قاسم بن علي از ) سيف النبوة ١/٩

  نسخه) كه قبالً شرح داده شد.  ٢شاهنامة فردوسي: (

  قاسمي: كه شرح آن پيش از اين آمد.   شاهنامة

  هـ . ق  ٩٧۵صريح الملك: گردآوري در 

كتابت كرده  ٩٢٧فتوحات شاهي: ابراهيم اميني: مقدمة الفتوحات مشتمل بر پنج فتح است و كتاب را اميني در هرات به سال 
  . ١٠١٧است. وقف در 

  . ١٠٢٢هـ .ق ، وقف در  ٩٩٧فرهاد و شيرين: وحشي، نستعليق، از 

!؟] بن ابراهيم تفليسي. نسخ علي شاه بن احمد شاه بن علي ضايع اصفهاني، رمضان كامل التعبير: ابوالفضل جيش [حبيش
  . ١٠١٧. وقف در  ٧٣٧

  هـ .ق.  ٩٠٨نسخه) نسخة دوم: نستعليق از  ٢( ١٠١٧كليات سعدي: نستعليق شاه محمد كاتب. وقف 

دوم : نستعليق به احتمال از سده نسخه) نسخة  ٢( ١٠١٧هـ .ق . وقف در  ٨٩١مثنوي معنوي: نستعليق احمد بن محمود از 
  هـ . ق.  ١٠

  هـ . ق.  ١٠١٧. وقف در  ١٠و  ٩مجمع التواريخ: حافظ ابرو. نستعليق ، سده 



هـ . نسخه را محمود قاجار فرمانرواي نهاوند در  ١٠١٧مجموعه: نستعليق، غياث الدين بن ابراهيم معلم بلگيجاني. وقف در 
  خوانده است.  ١٢۵۴

  ه عباس در آغاز نسخ بدين شرح است: متن وقفنامه شا

«وقف نمود اين كتاب را كلب آستان علي بن ابي طالب عليه السالم عباس الصفوي بر آستانة منوره شاه صفي عليه الرحمه 
كه هر كه بخواهد مشروط آنكه از آن آستان بيرون نبرند و هر كه بيرون برد شريك خون امام حسين عليه السالم بوده است. 

  [وقف].  ١٠١٧

فهرست  ١٣۴١جاي خوشبختي است كه آقاي دانش پژوه تمامي اين نسخ را در نشرية نسخههاي خطي، دفتر دوم سال 
  كردهاند. 

به اميد آنكه روزي ملت ايران ازآن توانائي برخوردار گردد كه بتواند آنچه را كه روسها از كتابخانه بقعه اردبيل به عنوان 
  د به جايگاه اصلي خود بازگرداند. به يغما بردهان «امانت»؟!

  پي نوشتها:ـــــــــــــــــ  

كتابخانههاي ايران از صدر اسالم تا عصر كنوني، از ركن الدين همايون فرخ، تهران، وزارت فرهنگ و هنر ، . تاريخچة١
  .١٠٢، ص ١. ج ١٣كل نگارش، ؟ ادارة

  ايران و اسالم، ذيل كلمه اردبيل.  . دانشنامة٢

  . ١٣٠تا  ١٢٧، ص  ١٣۶٢نامه آدام الئاريوس به ايران، ترجمه احمد بهپور، تهران: ابتكار، . سفر٣

  ، ذيل طبرسي. متن به عربي است.   ۵. رياض علماء، عبدهللا افندي، ج ۴

ير ، ز ١٣۶٨البلدان، اعماد السلطنه با تصحيح دكتر عبدالحسين نوائي و ميرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، . مرآة۵
  واژه اردبيل. 

  . ذيل واژة اردبيل.  ١٣۶٧ـ گنج دانش، محمدتقي حكيم به كوشش دكتر محمد علي صوتي و جمشيد كيان فر، تهران، زرين ، 

  . ٧١، ص ٢. ج ١٣٢. فهرست كتب وزرات معارف، عبدالعزيز جواهر كالم، تهران ، وزارت معارف، ؟۶

  . ٧٢. همان، ص ٧

  . ١۶٧، ص  ٢، ج ١٣۶١ان در دورة معاصر ، سعيد نفيسي، تهران، انتشارات بنياد، . تاريخ اجتماعي و سياسي اير٨

  . ١۶٨. همان، ص ٩

  . ٧۶تا  ٧٣. فهرست كتب وزارت معارف ، ص ١٠
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