
 
 
 
 

 

 *بیست و پنج کتابدار

 )از قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری(

 

 احمد شعبانی
 

 سرآغاز سخن

رون ول قفهرستی از اسامی و نشانی کتابداران ایرانی در ط ةآنچه به منزل

قل ننهم تا چهاردهم هجری قمری ضبط شده، مجموعه یادداشتهایی است که به 

 یر گردآوری شده است.اخ ةدهخذ متنوع در طول یکآاز منابع و م

خادمان فرهنگی در طول حیات تاریخ،  ةضبط نام کتابداران ایرانی به منزل

ع است. از مبیّن جایگاه و اشتغال این افراد در نزد حکام، دربار، و امکنه متنوّ

ی در های سرگذشت آنان آشکار است، که هریک از این کتابداران صاحب فنّپاره

و برخی به دلیل مصائب روزگار رخت هجرت به دیگر هنری یا علمی بوده  ةزمین

مزبور داشته است، از  ةت جایگاه حرفاند که خود، نشان از اهمیّبالد کشیده

منظری دیگر پراکندگی کتابداران در بالد مختلف مانند اصفهان، تبریز، شیراز، 

                                                           

ن: نیان. تهرادکتر محمود افشار( به کوشش ایرج افشار و کریم اصفها ةپژوهشهای ایرانشناسی )ناموار * 

 .182-175. ص 13. ج 1381بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 
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سراسر  خره تهران بازتابی از اعتبار کتابخانه و کتابداری درزوین، کاشان، و باآل

 این سرزمین در قرون پیشین است.
 (1) 

 [میرزا]اسماعیل خان امیر تومان 

. ق ... ریاست کتابخانه به دست میرزا  ه 1316ایجاد کتابخانه ملتی: 

 (1)اسماعیل خان امیر تومان آجودانباشی است.
 

 (2 ) 

 جعفر بن علی بایسنغری

یم نویسان قدنستعلیقموالنا جعفربن علی تبریزی بایسنغری، از معروفترین 

 خان وثبت کرده ... مورّ 862و جای دیگر  860جا سال مرگش را  است. یک

یگر دیس و نویسان متذکرند که در کتابخانه بایسنغر میرزا، چهل تن خوشنوتذکره

 صوریمهنرمندان، پیوسته به ریاست و سرپرستی جعفر تبریزی به کار کتابت و 

 (2)ند.الدی و از این گونه هنرها مشغول بودهو مذهبی و قطاعی و وصالی و مج

 همچنین مصطفی عالی آورده است: 

ریزی ر تبشاگرد ماهر آنان و مقتدای کتابت مآثر استادان سلف، موالنا جعف

بخانه کتا است که استاد دبستان بایسنغر میرزای سابق الذکر و رئیس معارف نشان

شاگردان خدمتگزار وی  بهشت آثار وی بود. خوشنویسان دیگر آن روزگار

 (3)بودند.
(3 ) 

 [ق . ه 1212زنده در ]حاجی مال محمد کتابدار 

هف عالیجناب مقدس القاب افادت و افاضت پناه حقایق و معارف آگاه ک

 (4)ثار.آالحاج و المعتمرین حاجی الحرمین حاجی مال محمد کتابدار سرکار فیض 
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 (4 ) 

 صادقی بیک افشار

ای بر اعت افشار است و صاحب دیوان، تذکرهاسمش صادقی بیک از جم

ه احوال معاصرین خود نوشته و نظر به مهارت نقاشی و خطاطی در کتابخان

 (5)دیوانی مالزم دارد.

مولف  نویسد: صادقی بیک افشار کتابدار شاه عباس،دکتر مهدی بیانی می

 (6) تذکره مجمع الخواص.
(5 ) 

 علی تبریزی جواهر رقم

 ... مقیم بن میر شاهمیر از سادات حسینی تبریز بود سید علی بن محمد

ز او را ا« هزاری»و عنوان « خان»گیر بوده و خطاب شهرت وی در دربار عالم

افته و کتابداری خاصه را ی« خدمت نویسی»دریافته و از آن درگذشته و سمت 

 است ...

ر هطا شهرت، اهمیت و اعتبار او از هند به ایران رسیده است که، میرزا

 (7) «ارد.دگویند کتابدار است و نهایت اعتبار »نصرآبادی در تذکره خود آورده: 

 
(6 ) 

 علیرضا تبریزی

ست از بزرگترین خوشنویسان دوره صفوی و از هنرمندان نامی اسالمی ا

نگ و ج .... علیرضا مورد توجه و تفقد شاه عباس و در سفر و حضر، هنگام صلح

« عباسی»پادشاهی یافت و به همین مناسبت مالزم وی بود و سمت خوشنویس 

 (8) .ی سلطنتی به وی مفوّض بودرقم کرد. کتابداری خاصّه
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(7 ) 

 علیقلی بیک ولد قرچقای خان

هت در سه شنبه غره شهر ذیقعده علیقلی بیک ولد قرچقای خان را به ج

 (9) .کتابداری تعیین نموده، به آن خدمت سرافراز نمودند

 

(8 ) 

 شیرازیعنایت اهلل 

نه مردی خلیق و هموار است چون از خط نسخ و تعلیق بهره داشت هر آی

ابت منظور نظر حضرت شاهنشاهی گردیده در کتابخانه همایون همت به امر کت

ی بدارگماشت و به تدریج قامت احوالش به خلقت ترقی آرایش یافته، رأیت کتا

 (10) نزدیک است.برافراشت و تا حال از آن می سرگرم بوده از خدمتکاران 

 دکتر مهدی بیانی اضافه کرده:

( 1037-1014از مالزمان نزدیک شاه و تا زمان سلطنت جهانگیر پادشاه )

 (11) ( در دربار سلطنت مالزم بود.0681-1037و شاه جهان )

 

(9 ) 

 قاضی یحیی

عد د. باز الهیجان است اما چون در کاشان بسیار بوده به کاشی شهرت دار

ان به ه جهاین والیت دلگیر شده به هند رفته اعتباری به خدمت شا از سی سال از

ه بدتی هم رسانیده، در اواخر عمر به منصب کتابداری سرافراز شده، بعد از م

 (12) کاشان آمده.
(10 ) 

 محب علی نایی

فرزند و شاگرد رستم علی خوشنویس است. کتابدار سلطان ابراهیم میرزا 
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 کرد.رقم می« ابراهیمی» صفوی بود و به همین مناسبت

 مزاج پروازی آغاز نهاد و درمحب علی به کتابداری قناعت نکرد و بلند

 ت اینکرد. پس از هشت سال که در خدمابراهیم میرزا و امور ملکی دخالت می

ام مت سشاهزاده بود، شاه طهماسب او را به قزوین احضار کرد و مدتی در مالز

ود... ر نمرا مالزم سید بیک مشهور به سید منصو میرزا بود، بعد شاه طهماسب او

 (13) درگذشت. 955و به سال 
(11 ) 

 محمد امین عقیلی تبریزی

... در  از اوالد عقیل است و خاندان وی در رستمدار مازندران بوده اند.

به  یرزامزمان حکومت حمزه میرزا، کتابدار اسمی خان شاملو شد. شاهزاده حمزه 

 (14) کرد.خطاب می« صاحب السیف و القلم»را  وی محبت داشت و او
 

 (12 ) 

 [هجری قمری 1014زنده در ]محمد شفیع قزوینی 

رزا در کتابخانه سلطنتی مالزم بود و بیست تومان مواجب داشت ... می

ز الگی اداده و گفته است که در دوازده س« خلیفة الخلفاء»سنگالخ به او لقب 

د عما تعلیم خط گرفت و خط خود را نزد میر قزوین به اصفهان رفت و نزد پدر

ن قزوی گفت و کتابدار شاه عباس بود و پس از مرگ پدر بهتکمیل کرد. شعر می

 (15) بازگشت و به مشاغل مهم دیوانی اشتغال ورزید.
 

 (13 ) 

 محمد مقیم تبریزی

فرزند میر شاهمیر است که اصال تبریزی و ساکن عباس آباد اصفهان بود 
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کرد ... محمد مقیم از شاگردان میر عماد بود و کتابت خفی را خوش می... محمد 

-1052مقیم ظاهراً قبل از انتقال به هندوستان، کتابدار شاه عباس ثانی صفوی )

 (16) نیز بر سر این کار بوده است. 1064( بود و تا سال 1077
 

 (14 ) 

 محمد مؤمن هروی

شاه محمود هروی برادر محمد حسین مجلد، صحاف زبردست و پسر 

غال اشت است، که سالها با برادر خود در کتابخانه خان خانان به کارهای هنری

 (17) درگذشته است. 1025داشتند ... در سال 
(15 ) 

 [شیخ]محمود هروی 

 پیر از شاگردان جعفر تبریزی بایسنغری است ... شیخ محمود ابتدا نزد

در  اسبتشغول بود و به همین منبوداق بن جهانشاه قراقویونلو به امر کتابت م

ندان رقم کرده است. پس از آنکه حکومت از خا« پیر بوداقی»بعضی آثار خود 

سلطان  (، شیخ محمود به دربار874قراقویونلو به آق قویونلو منتقل شد )سال 

 تابتکیعقوب بن اوزون حسن پیوست و در کتابخانه این امیر هنرپرور به کار 

 پرداخت ...

ن اد آمرقعی بسیار نفیس از متروکات سلطان یعقوب ... است ... و از مف

 (18) ست.شود که در کتابخانه آن امیر سمت ریاست را داشته اچنین استنباط می
 

 (16 ) 

 مظفر شیرازی

 (19) اسمش آقا غالمحسین، اشتغال به تحصیل علم و کمال دارد.
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 دکتر محمود طاووسی نوشته است:

ر قرن سیزدهم و اوایل سده چهاردهم هجری قمری در از شعرای اواخ

. در بستک  الرستان متولد شده است. از اوایل حالش خبری در دست نیست، ..

حضر مافتد ... و کم کم در بدو ورود به شیراز گذرش به مدرسه منصوریه می

ف معار یابد ... پس از تاسیس کتابخانهاستادان و مدرسین آن مدرسه حضور می

ز شود و حتی پس اشمسی عهده دار مسئولیت آن می 1305یراز به سال در ش

صدی مر تانتقال کتابخانه جدیدالتاسیس شاهپور آن روز، وی کماکان و تا آخر ع

-هان میشمسی بدرود ج 1312آن کتابخانه را به عهده داشته و سرانجام در سال 

 (20) سال داشته است. 65گوید. در هنگام فوت، وی حدود 
 (17 ) 

 لسان الدوله

لدین ظفراکتابدار کتابخانه های سلطنتی. میرزا علی که در زمان ولیعهدی م

ه سمت ببه تهران آمد، و  1896شاه در تبریز پیشخدمت و کتابدار بود در سال 

 (21) .گردید« لسان الدوله»منصوب و ملقب به « کتابدارباشی»
 

 (18 ) 

 موالنا قطب الدین میرحسنی

و الدین او را به خدمت خود خواند و از فضل و هنر اصدر اجل مجیر 

ل پسر  معلوم کرد و دانست که ذات او جهان علم و کان فضل است ... کتابخانه

 (23) او را دادند. (22)بازارچه
(19 ) 

 [مشهور به میر کلنگی]میر حسین حسینی 

( 1006-964سالها خوشنویس و کتابدار کتابخانه عبداهلل ثانی امیر بخارا  )
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 (24) زده است.رقم می« کاتب الخاقانی»و گاهی « کتابدار سلطانی»بوده، گاهی 
 

 (20 ) 

 میرزا صادق دستغیب

ت والد ماجدش و خودش قاضی القضات شیراز بوده ... در زمان شاه جن

ت مکان، شاه صفی او را به علت حسن خط طلب داشته مدتی در کتابخانه جه

ه به ک کردعلو همت سر به این معنی نیاورده تر کرد. ازسرکار پادشاه کتابت می

 (25) شیراز رفت، بعد از مدت سهلی گویا در الر فوت شد.
 

 (21 ) 

 میرزا مقیم کتابدار

ن مخلف عالیحضرت میرزا قواما، ایشان از اکابر کفران روی دشت است 

ک ممالی الاعمال دارالسلطنه اصفهان. والد ایشان در زمان شاه عباس ماضی مستوف

دمی ان آبوده ... و حضرت میرزا مقیم به امر کتابداری سرافرازند، مجمالً جو

 (26) صفتی است درکمال همواری و مالیمت.
 

 (22 ) 

 میر سید علی

 اداتسولد مرحوم میرزا مقیم تبریزی، جد ایشان میر شاهمیر است که از 

سخ د نی بونجیب است و در عباس آباد اصفهان ساکن بود، میرزا مقیم جوان آدم

وت نجا فنوشت. به اتفاق والد ماجد به هند رفته والدش در آتعلیق را خوش می

بدار باشد. چنین مسموع شد که کتاشد، خود درخدمت پادشاه واالجاه هند می

 27) است و نهایت اعتبار دارد.

) 
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 (23 ) 

 نورالدین اصفهانی

فهانی برادر بزرگ محمد صالح و فرزند ارشد ابوتراب خوشنویس اص

 است. 

 محمد صالح در تذکره خود درباره وی چنین آورده است:

ت ه صفاکه برادر بزرگ بنده باشد، ب [ابوتراب]آقا نور ولد اکبر ایشان 

ر ان پدی پدر بزرگوار متحلی و در هر فنی از فنون خطاطی ازهمه شاگردحمیده

نه بخار کتاو خوشنویسان عهد خود در پیش و نهایت امتیاز بهر معنی داشت و د

دی مالزم بود. در سنه هزار و نود و چهار به رحمت ایز [شاه عباس بزرگ]

 (28) پیوسته، در پهلوی پدر بزرگوار، مدفون گشت.
 

(24 ) 

 [امیر]نهاد بیک 

آستان  که شاه عباس پیاده به زیارت 1009به نقل میرزا سنگالخ، به سال 

 م بود و در مشهد سمترضوی به مشهد رفت، امیر نهاد بیک همراه و ملتز

 (29) کتابداری شاه عباس را یافته است.
(25 ) 

 هدایت اهلل زرین قلم

مشق  ( و معلم1119-1068کتابدار کتابخانه عالم گیر پادشاه هندوستان )

 (30) خط کام بخش و دیگر شاهزادگان دربار بود.
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