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  مقدمه

فرمایید با کوشش دو نفر از همکاران کتابخانه آیة الله العظمی  یکتابی که مالحظه م

به عنوان معرفی بیشتر و بهتر این ) نورد و خانم فاطمه عرب شیبانی حضرت آقای راه(بروجردی 

  .گردآوری و نگارش یافته است ،کتابخانه

می جواد علوی که مسجد اعظم و کتابخانه آیة الله العظمحمد نظر آیة الله حاج سید 

کارهای علمی که در کتابخانه آغاز و یا ادامه  ،باشد این است که بروجردی در اختیار ایشان می

د، باید از اتقان مناسب با عظمت این وش یابد و نیز نشریاتی که به عنوان کتابخانه منتشر می می

کارها را به عهده اند، اشراف بر این  کتابخانه برخوردار باشد؛ از این رو با لطفی که به حقیر داشته

  .اینجانب نهادند و حقیر طبق خواسته ایشان، این کتاب را مالحظه و اصالحاتی در آن انجام دادم

  

  قم ـ رضا استادی

  ١٣٩۵مهرماه 

  

  

 

 
  

  



 

١٣٣۵  

  

  

  

  

لعظمی بروجردی، اسفند

 

ا  الله  ةحضرت آی 

 



 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول

  نگاهی به 

  سس کتابخانه زندگینامه مؤ
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 والدت و خاندان

  والدت

خاندان بزرگ طباطبایی هستند که همواره یکی از بیوت اصیل و رفیع شیعه در طول تاریخ، 

زعیم  ،بروجردیطباطبایی العظمی حاج آقا حسین  الله  آیةحضرت . ندا همورد احترام مردم بود

خاندان علم و عالم این در در شهرستان بروجرد  ق.ه١٢٩٢عالیقدر جهان تشیع در پایان ماه صفر 

  .دیده به جهان گشودپرور 

  نسب

امام حسن حضرت  امام شیعیان؛دومین واسطه به  ٣٢با  مرجع تقلید بزرگ این  نسب 

  . رسد می علیه السالم مجتبی

پدر ایشان، آقا سید علی طباطبایی و مادرش آغا بیگم طباطبایی، هر دو از دودمان آقا سید 

  : تبه این شرح اس ایشانشجره نامه  .محمد طباطبایی بودند

بن   جوادنقی بن السیدمحمد علی بن السیداحمد بن السیدعلیحسین بن السیدهو السید«

مراد بن الشاه ائی بن السید عبدالکریم بن السیدمحمد الطباطبالسید السیدمرتضی بن

معیل بن عباد بن الدین بن اسبن قوام  امیر بن الحسن بن مجدالدین الدین اسدالله بن جالل

بن طاهر بن علی بن محمد  ةبن عباد بن علی بن حمز ابی المکارم بن عباد بن ابی المجد

بن اسمعیل الدیباج بن ابراهیم الغمر بن  احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا بن

  . والثناء ةعلی بن ابی طالب علیهم االف التحی حسن المثنی بن حسن بن
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  خاندان

  طباطبایی سید محمد

از نوادگان  ،جد پنجم آیة الله بروجردی »سید کبیر«محمد بن عبدالکریم معروف به سید

وی اولین فرد از سلسله  .خواهرزاده عالمه محمدباقر مجلسی است و جلسیتقی ممالمحمد

خاندان طباطبایی بروجرد از اعقاب  و سادات طباطبایی اصفهان است که در بروجرد اقامت گزید

  .روند می شمارایشان ب

ات زیادی از وی به جای مانده تألیفاو در عصر خود از مفاخر علمای شیعه بود و آثار و  

. آیة الله العظمی وحید بهبهانی از شاگردان وی بوده و از ایشان اجازه اجتهاد داشته است. است

   .مرحوم سید محمد دارای پنج فرزند بود که سید مرتضی یکی از آنها است

 
  ی در بروجردایطباطب محمد سیده مقبر  

  طباطبایی سید مرتضی

تحصیالت خود را . بود که در نجف اشرف متولد شد سیدمحمد فرزند ارشدسید مرتضی 

مهاجرت کرد و سالها مرجعیت دینی مردم بروجرد و در کربال و نجف گذراند و سپس به بروجرد 

و چند  بوددر روزگار خود ی فرزانه وی فقیهی یگانه و عالم .شهرهای اطراف را بر عهده داشت

فرزند فقیه و دانشمند داشته که یکی از آنها عالمه سید محمدمهدی بحرالعلوم از مراجع بزرگ 
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در سال  سید مرتضی. آیت الله بروجردی استسوم شیعیان است فرزند دیگر ایشان سید جواد جد 

  .ربال دفن شددر کربالی معلی وفات یافت و در پایین پای شهدای کق .ه١٢٠۴

   طباطبایی سید جواد

از فضالی قرن سیزدهم هجری قمری، فقیهی کوچکترین فرزند سید مرتضی سید جواد 

او در رسیدگی به کار مردم و . مجاهد و عابدی موقر بود و محبوبیت خاصی در بین مردم داشت

د بروجرد و در جنب مسجد سی ق  وفات یافت.ه١٢۴٢در سال  وی. اجابت اهل حاجت کوشا بود

   .دفن گردید

  

 
  کتیبه سر درب مرقد سید جواد و سید علی نقی طباطبائی در بروجرد

  

  سید علی نقی طباطبایی

شمار ه قرن سیزدهم باز فقهای برجسته  عالمی وارسته ،سید علی نقی فرزند دوم سید جواد

ات با تألیفان ایش. بهره برد) عموی خود(او مدتی در نجف از محضر عالمه بحرالعلوم .آید می

. ارزشی در فقه و اصول دارد از آن جمله حاشیه بر قوانین االصول و حاشیه بر زبدة االصول است

  . ق درگذشت و در مقبره پدر بزرگوارش دفن گردید.ه١٢۴٩ربیع  ١٨سید علی نقی در 
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  احمد طباطباییسید 

ق در .ه١٢١١ل جد آیة الله بروجردی در سانقی  حاج میرزا احمد فرزند ارشد سید علی

رئیس سادات طباطبایی و مرجع تقلید (و برادر سید محمود طباطبایی ا. شهر بروجرد متولد شد

و از علمای  ، از وارستگان و ادیبان زمان خود)مواهب السنیهالمنطقه غرب ایران و صاحب کتاب 

 ١٢٨٠سال  سید احمد در. بیت ایشان محل رجوع مردم نیازمند بود. بودبزرگ منطقه غرب ایران 

   .رحلت نمود و در مقبره مرحوم سید محمد مدفون شد

  سید علی طباطبایی

پدر بزرگوار حضرت آیة الله العظمی و حاج آقا علی طباطبایی فرزند میرزا احمد 

او مرجع حوائج مردم در بروجرد  .، عالمی فاضل و متقی بود که در بروجرد متولد شدبروجردی

ق دیده از جهان فرو بست و در مقبره جدش .ه١٣٢٩ی در سال مرحوم سید علی طباطبای .بود

  .مرحوم سیدمحمد دفن گردید

از نوادگان مرحوم سید محمدعلی فرزند طباطبایی آغا بیگم  سیدهمادر آیة الله بروجردی 

بزرگ علم و فضیلت   خانواده آغا بیگم از خاندان .بانویی متدینه و عابده بود ،سید محمد طباطبایی

ق در بروجرد درگذشت و بر حسب وصیت، پیکرش .ه١٣٢٣آن مرحومه به سال . ندرد بوددر بروج

   .اشرف به خاک سپردند نجف وادی السالمرا در 
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  تدریس و تحصیل

  دوران تحصیل در بروجرد و اصفهان

بروجردی از دوران کودکی و نوجوانی تحت تدبیر و تربیت پدر قرار گرفت؛ العظمی الله  ةآی

ایشان در  .بروجرد شد» نوربخش«خانه رفت، سپس وارد مدرسه علمیه  با رهنمودهای او به مکتب

  .کنار تکمیل دروس حوزوی به تهذیب نفس و کسب فضایل اخالقی پرداخت

به اصفهان عزیمت کرد و در مدرسه میرزای کلباسی و ) ق.ه١٣١٠(در هجده سالگی ایشان

در این مدت از محضر فقیهان و عالمان نامی آن خطه مانند . سپس در مدرسه صدر سکونت گزید

ای، مال محمد کاشانی و  ید محمدتقی مدرس، سید محمدباقر درچهمیرزا ابوالمعالی کلباسی، س

ایشان همواره پیشرفت خود را مرهون زحمات . برد ها حکیم متأله میرزا جهانگیرخان قشقائی بهره

  . است  دانسته میرزا ابوالمعالی کلباسی می

ساخته  شد که مبانی علمی خود را در حوزه اصفهان چنان محکم می مکرر از ایشان شنیده

در حوزه اصفهان موقعیت  ه ایشاننه سالاقامت . بود که اقامت در نجف نیز اکثر آنها را تغییر نداد

از استادان  استعداد خوب و بیان روان، به یکیداشتن به دلیل  و  ،را به خوبی معرفی کرد ویعلمی 

  . ندو عده زیادی از فضال در درس ایشان حضور یافت تبدیل شداصفهان بزرگ حوزه 

 ةدر حوزه اصفهان از آیسالگی و  ٢٢در سن الله بروجردی اولین حکم اجتهاد خود را  ةآی

  .الله سید ابوالقاسم حسینی دهکردی دریافت کردند



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   20
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اقامت در نجف 

در حالی که مجتهدی مسلم بود و در فقه  ق.ه١٣١٩اواخر سال  آیة الله العظمی بروجردی

  . نجف اشرف عزیمت و مدت نه سال در آنجا اقامت گزید و اصول، مبانی خاص خود را داشت، به

آخوند خراسانی حاضرشد و از بهترین  مالمحمدکاظم  الله العظمی ةدر درس آی له معظم

استاد » االصول ةکفای«شاگردان و مقررین درس ایشان  بود و در نهایت تعلیقاتی نیز  بر کتاب 

  . نگاشت

شریعت  مال فتح الله نمازیالعظمی  الله ةآی همچنین در درس رجالکه ایشان نقل است 

سید محمدکاظم  آیة الله العظمی حضور یافته و مدتی نیز از محضر) شیخ الشریعه(اصفهانی

  . اند طباطبایی یزدی بهره گرفته

بیان حسن . زمان با تحصیل در حوزه علمیه نجف به امر تدریس اشتغال داشت هم له معظم

. شوند شد جمع کثیری از فضالی نجف در دروس ایشان حاضر  موجب له و احاطه علمی معظم

بعدها از فقها و مجتهدین  ،از جمله آیة الله العظمی سید محمدتقی خوانساری برخی شاگردان وی

  .شدندروزگار خود 

مرحوم آخوند  :از اساتید حوزه نجف ق.ه١٣٢٨سرانجام در سال آیة الله بروجردی 

  اصفهانی خراسانی و مال فتح الله نمازی
ً
  .اجازه اجتهاد اخذ نمود مجددا

 بازگشت به بروجرد

اصفهان و نجف پیدا های  که در حوزهای  با توجه به جایگاه ویژهبروجردی، العظمی آیة الله 

و نمود از نجف به بروجرد مراجعت  بزرگوارش به درخواست پدر ق.ه١٣٢٨اواخر سال کرده بود، 

 . م اهالی بروجرد وارد این شهر شددر میان استقبال پر شور علما و عمو

داشتند که فوت پدر در را پس از شش ماه اقامت در بروجرد، قصد بازگشت به نجف اشرف 

ردم، م مکررهای  درخواستهمچنین بروجرد و فوت استادش؛ مرحوم آخوند خراسانی در نجف و 

در  .جرد اقامت نمایندبیش از سه دهه به عنوان مرجع دینی در برو له معظم سبب شدطالب و فضال 

برخی از  ون در بروجرد، حوزه علمیه این شهر از اهمیت خاصی برخوردار شد ادوره اقامت ایش

  .شدند یری از وجود ایشان عازم بروجرد گ از شهرهای دیگر برای بهره فضال
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 در بروجرد  تألیفو تدریس 

زه درسی قوی در بروجردی به طور مستمر مشغول تدریس بودند و حو العظمی الله ةآی

له و مدرسه نوربخش بوده  محل تدریس ایشان مسجد سید، بیت معظم. بروجرد ایجاد نمودند

های طهارت، صالة، زکاة، نکاح، طالق، صید ذباحه،  ایشان چندین دوره اصول و کتابو  .است

  .متاجر و لقطه را در فقه به طور کامل بحث نمودند

له مثل  ات معظمتألیفبیشتر . تصنیف نیز اهتمام داشتندایشان عالوه بر تدریس به  تألیف و 

از یادگار ... کتاب تجرید اسانید کافی، تجرید اسانید تهذیب، تجرید اسانید من ال یحضره الفقیه و 

ایشان  ،به دنبال ارجاع احتیاط مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی .آن دوران است

بود که چاپ  » الوثقی ةعرو« واشینخستین ح از این کتاب. ی نگاشتندالوثق ةکتاب عرو ای بر حاشیه

  .شد و منتشر 

  های اجتماعی و تبلیغ در بروجرد فعالیت

  نیز های اجتماعی در طول دوران اقامت در بروجرد، در فعالیت بروجردی العظمی آیة الله

را تحت فشار فوق  و در روزگاری که شدت گرانی و قحطی، طبقات ضعیف مردم  پیشتاز بودند

، توسط ای قرار داده بود، رسیدگی به فقرا و محرومین جامعه،  در بروجرد و مناطق اطراف العاده

  . بسیار چشمگیر بود  ایشان

در مسجد حاج آقا مهدی و ها  و شب در مسجد ناسک الدینروزها چندین سال له  معظم

  .نمود می اقامه نماز جماعتبعدها در در مسجد سلطانی 

مختلف و ماه مبارک رمضان های  در مناسبت داشتند وای  به امر تبلیغ اهتمام ویژهیشان ا

 رفتند و با بیان رسا و احاطه کاملی که در نقل احادیث، آیات و تاریخ داشتند به موعظه می منبر

در آن ایام از مجالس بسیار معنوی و پرجمعیت تاریخ ایشان های قدر  مراسم شب .پرداختند می

 سوالآقا  ازیکی از فضال نقل گردیده است در ایام اقامت ایشان در قم  .رود می جرد بشماربرو

 در ایام اقامت در بروجرد منبر:  "فرمایند هیچگاه منبر رفته اید؟ در پاسخ میکند آیا حضرتعالی  می

  "خواندم می خیلی خوب هم روضه .خواندم می رفتم و روضه هم می
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  سفر حج

راهی عراق و از آنجا عازم حج شدند؛ هنگام  ق.ه١٣۴۵در سال  الله بروجردی ةآی

هنگام ورود به ایران مأموران حکومت ایشان را . بازگشت، هشت ماه در نجف اشرف توقف کردند

  .به دلیل ارتباط با علمای نجف بازداشت و به تهران منتقل کردند که پس از مدتی آزاد شدند

به و شروع دند و حدود سیزده ماه در آنجا توقف پس از آزادی، به مشهد مقدس مشّرف ش

در راه . و به قم آمدند اقامت ایشان در مشهد ممانعت شد ولی باز به عللی از نمودندتدریس 

مؤسس حوزه علمیه ) ره(الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی ةبازگشت از مشهد، با اصرار آی

  هفت ماهقم، 
ً
  .شدندبروجرد  مجبور به بازگشت به به عللی نیزدر قم اقامت کردند و مجددا

الله بروجردی، در طول دوران اقامت ایشان در بروجرد همیشه پایگاه علمی،  ةمنزل آی

، معصومین علیهم السالممجلس روضه ایشان، در وفیات . معنوی و پناهگاه مردم رنج کشیده بود

چشم ایشان در همین ضیه شفا یافتن در ایام عاشورا، ق. از مجالس بسیار با شکوه شهر بوده است

  . افتد یمنزل اتفاق م

در ایامی که بروجرد بودم به ناراحتی و درد چشمی بسیار شدید مبتال «: فرمودند می ایشان

روز عاشورا این ناراحتی به حدی . این ناراحتی، مقارن با روضه ایام عاشورای ما در منزل بود. شدم

س شرکت نکنم ولی دریغم آمد که روز عاشورا و لو به عنوان شدت گرفت که تصمیم داشتم در مجل

  ١».استشفاء در مجلس روضه امام حسین علیه السالم حاضر نشوم

در روز عاشورا جماعتی از علماء و در راس آنان سادات طباطبائی،  در بروجرد رسم بود که

این . کردند می شرکت گرفتند و با خواندن نوحه و زدن به سینه، در مجلس از اذان صبح ِگل می

وقتی این دسته به . کردند می بستند و تمام بدن خود را گل آلود می افراد، در سرما، تنها لنگی به کمر

به . منزل ما آمدند، من از روی پای یکی از آنان، مقداری گل برداشتم و به دیدگان بیمار خود مالیدم

 به هیچ کسالت چشم مبتال نشدمفاصله کوتاهی، این ناراحتی رفع شد و من پس از آن ا
ً
  .صال

سالگی، بدون استفاده از  ٩٠الزم به ذکر است که حضرت آیت الله تا آخر عمر نزدیک به 

 . خواندند می عینک، خطوط ریز حواشی کتب را به راحتی

                 
 .، چاپ دوم١٩٩، ص ٢مردان علم در میدان عمل، نعمت الله حسینی، ج .  ١
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امام حسین علیه ه قم نیز به برگزاری مجالس روضه الله بروجردی پس از هجرت ب آیت

 له و بنا به وصیت ایشان، این مجالس تا کنون بصورت هفتگی در بیت معظم کید داشتهتأ السالم

  .شود می برگزار

  به قم هجرت

به واسطه بیماری شدید به تهران منتقل و  ١٣٢٣در اواخر سال  ،بروجردیالعظمی  الله  آیة

جار، در این مدت جمع کثیری از مردم، علما، ت. در بیمارستان فیروزآبادی شهر ری بستری شدند

ها و  کسبه، نمایندگان مجلس، وزراء، نخست وزیر و خود شاه به عیادت ایشان رفتند و سیل تلگراف

د و دعوت جهت اقامت در قم، به تهران سرازیر شد نامه
ّ
های حضرت  در این میان تالش. های تفق

  .مؤثر بودبسیار ) ره( امام خمینی

حجت  العظمی الله ةر و آیصدالعظمی سید صدرالدین الله  ةدر همان روزها آی«

 ةای از آی خوانساری رفته و به اتفاق، طی نامه العظمی سید محمدتقی الله ةای به منزل آی کمره کوه

باالخره ایشان در برابر همه این  ١».بروجردی جهت عزیمت به قم دعوت کردند العظمی الله

حرم مطهر حضرت عبدالعظیم تقاضاها بنا را به استخاره گذاشت و بعد از فریضه صبح جمعه در 

  : آمد حسنی علیه السالم در موضوع حرکت خود به قم با قرآن استخاره کرد و از حسن اتفاق این آیه

اُه ِىف « ْسَكنَّ
َ
ََدٍر فَأ ِ َامِء َماًء ا َِ ا َْنَز

َ
ْرِض  َوِإَ ََّ َذَهاٍب ِبِه ََاِدُروَن  َوأ

َ ْ
َ َلُمك  *األ

ْ
َأ

َ
فَأ

 ََّ ِبِه ِّ اٍتُمكْ ِف  لٍينَّخ اٍب لَّ َْ
َ
اِآُه آَِث َ َوأ ََ ا  َنُُآ

ْ
ا َتأ َ ٌِْة َوَ*  ُطوِر ِ ُرُجَْ ًة َََوَش

   ْآلِآِل ْهِن َوِصْبٍغ لِّ ُِّ َُُ َناَء  َ*«٢  
در میان استقبال  ق.ه١٣۶۴صفر سال  ٢۶عصر روز پنج شنبه آیة الله بروجردی سرانجام 

. رشور صدها تن از علمای اعالم، دانشمندان بزرگ و مدرسان عالی مقام حوزه علمیه وارد قم شدپ

سالم الله (استقبال در سطحی بود که وی در صحن بزرگ حضرت فاطمه معصومه این گستردگی

اقامه نماز جماعت را به ایشان واگذار  له معظمالله العظمی صدر که به احترام  ةبه جای آی) علیها

  . ایستادند جماعت نماز امامت موده بود، بهن

                 
 .٣٩، ص )١٣٧٠فروردین و اردیبهشت( ۴۴ـ  ۴٣حوزه  الله سید محمدباقر سلطانی طباطبایی، نشریه گفتگو با آیة.  ١
 .٢٠الی  ١٨سوره مومنون، آیات .  ٢
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نیز وقت تدریس فقه خود را به ایشان واگذار نمود و ای  الله العظمی حجت کوه کمره ةآی

  . الله بروجردی و نزدیک ظهر به تدریس پرداخت ةخود بعد از درس آی

آیة یت الله العظمی سیدمحمدتقی خوانساری نیز که در ایام جوانی در نجف از محضر آ ةآی

به خاص و عام و تحکیم اساس  ایشانالله بروجردی استفاده کرده بود، در تجلیل و معرفی 

  .به عمل آورد تالش زیادی له معظممرجعیت 

  تدریس در قم

بعد از ورود به شهر مقدس قم، در مسجد باالسر حرم مطهر، بروجردی  العظمی الله  آیة

ای  شیوه تدریس ایشان به گونه .یس فقه و اصول نمودمدرسه فیضیه و مسجد عشقعلی، اقدام به تدر

  .کرد بود که طالب و فضال را وادار به مطالعه و تحقیق می

. یکی از مزایا و امتیازات علمی آیة الله بروجردی آشنایی با فروع مختلف فقهی فریقین بود

نجف به وجود های علمیه قم و  روش اجتهادی ایشان در طریق استنباط احکام، تحولی در حوزه

وی در عرصه فقاهت، موضوع مراجعه به کتب قدما و تحقیق در آن را به عنوان یک اصل،  .آورد

را » مفتاح الکرامه«و » جوامع الفقهیهال« در این راستا متون خطی و قدیمی فقهی از قبیل. کرد ءاحیا

برخی از و نشر که به ورطه فراموشی سپرده شده بود در محافل حوزوی مطرح و اقدام به چاپ 

ایشان بر حدیث و رجال حدیث مسلط و طبقات روات و محدثین را . نمود جلدهای مفتاح الکرامة

 می
ً
  .شناختند کامال

امام : عظام آقایانحوزه، از جمله حضرات آیات آن روز بزرگ  محترم و بیشتر مدرسان

شیخ ، حائری یزدی حاج آقا مرتضی سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد محقق داماد، خمینی،

محمد فاضل  حاج شیخ جواد تبریزی، الله صافی گلپایگانی، لطفعلی صافی گلپایگانی، 

حسینعلی منتظری، سید موسی شبیری زنجانی،  ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی،لنکرانی، 

 اکبر فیض مشکینی، علیمیرزا شهید مرتضی مطهری، ، عبدالله جوادی آملی حسین نوری همدانی،

شهید سید محمدعلی  شیخ علی پناه اشتهاردی،، سید محمدباقر سلطانی، سیدمصطفی خوانساری

  . کردند در درس ایشان شرکت می... و  قاضی طباطبایی
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مرحوم بروجردی :"امام رحمه الله علیه نقل می کردند که فرموده بود  مرحوم مطهری از«

  ١»."سی سال به قم دیر آمدند و گرنه وضع حوزه بهتر بود

 کردند پس از آمدن آیه الله بروجردی به قم حضرت امام در درس ایشان مرتب شرکت می«

 چاپ شد ایشان  .درسهای اصول را می نوشتند
ً
ر زمینه درس آیه الله بروجردی دکه اخیرا

این که خودشان متوجه شوند مال بدون ها  درس ایشان چنان سازنده است که طلبه" :فرمودند می

  ٢»."شوند می

  :کنند می حاج آقا مجتبی عراقی نقل

با مرحوم آیه الله حاج . در نجف اشرف بودم. ق.ه ١٣۶۴در محرم سال  من«

یک روز ایشان . شیخ مرتضی حائری جلسات اخالق و مباحثات دیگر داشتیم

آقای حاج آقا روح الله مطلبی عجیب : با حالتی شگفت زده به من گفتند

مجلس . ج آقا حسین بروجردی به قم آمده استحا: اند مرقوم کرده. اند نوشته

درس و محفل ایشان مجالس و محافل عالمان و بزرگان صدراسالم از قبیل 

حاج . هر چه سریعتر به قم بیایید. شیخ مفید و شیخ طوسی را زنده می کند

  ٣».من هم اثاثیه را جمع کردم و به قم آمدم. شیخ مرتضی به قم مراجعت کردند

خاطر سبک خاصی که در استنباط داشتند و تا آن وقت سابقه نداشت درس ایشان به «

جاذبه پیدا کرده بود و روزبه روز جمعیت آن بیشتر می شد به گونه ای که ناگزیر شدند درس و نماز 

شیوه درس ایشان کم کم در مشهد و  .را در صحن حضرت معصومه سالم الله علیها قرار بدهند

ای از علما که از نجف برای دیدار به  عده. ودند شهرت پیدا کردنجف که دو مرکز علمی بزرگ ب

همان زمان در نجف مشهور شده بود که . شدند ایران می آمدند به همین خاطر در قم ماندگار می

این نماز واین درس باشکوه و پراستقبال و عده  .الله بروجردی است درس مجتهدساز درس آیه

ای از سادات و بزرگان  عدهو هنگامی که . م به فراموشی سپردموقتی بودن اقامت ایشان را در ق

شما به وجدانتان : آیه الله خوانساری به آنان فرمودند. بروجرد آمده بودند که آقای بروجردی را ببرند

رجوع کنید آیا سزاواراست ایشان این نماز واین درس را بگذارند و به بروجرد که شهر کوچکی است 

    ٤»بهره می برند بیایند؟ و عده کمی ازایشان

                 
  .٢٠۵ـ  ٢٠۴، ص۴۴ـ  ۴٣مجله حوزه ،مصاحبه با حجة االسالم والمسلمین محمد واعظ زاده ،واعظ زاده خراسانی، محمد.  ١
  .٢۵۴، ص۴۴ـ۴٣شمجله حوزه،  ،مبانی و سبک استنباط آیة الله بروجردی، منتظری، حسینعلی.  ٢
  .١۶٢ـ١۶١، ص۴۴ـ۴٣مجله حوزه، ش ،مصاحبه با حجة االسالم و المسلمین شیخ مجتبی عراقی ،عراقی، شیخ مجتبی.  ٣
  .٩۴ـ  ٩٣ص ۴۴ـ  ۴٣مجله حوزه، ش، مصاحبه با حجة االسالم والمسلمین سید حسین بدال ،بدال، سید حسین.  ٤



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   26
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  و خدمات حوزهزعامت 

حوزه علمیه قم رونقی تازه  ،آیة الله العظمی بروجردیبا مدیریت واحد و رهبری قاطع 

حوزه از دوران بالتکلیفی و سکون پا به عرصه . یافت و تحوالت عظیمی در اداره آن ایجاد شد

 تغییر کردتحرک، انسجام و اقتدار گذاشت و از لحاظ کّمی و ک
ً
اهتمام و . یفی، فضای عمومی کامال

  . تکیه اصلی مرجعیت بر تقویت حوزه علمیه و جدی گرفتن درس و بحث بود

جایگاه دین و مذهب در جامعه پس از آسیب شدید در با تدبیر و اقدام آیة الله بروجردی 

ر حقیقت د و موقعیت بهتری بدست آورد مرجعیتترمیم و  ،رضاخان شاهی حکومت ستم عصر

 . پدیدار گشتمیان حوزه، روحانیت و اقشار مختلف مردم  و انسجام یک  نوع وحدت

با و ) ق١٣۶۵(الله العظمی حاج سید ابوالحسن اصفهانی آیة با رحلت مراجع بزرگ نجف

 ١۵دوران زعامت ) ق١٣۶۶(الله العظمی حاج آقا حسین طباطبایی قمی آیةای کوتاه ارتحال  فاصله

  . شددی آغاز العظمی بروجر ساله آیة الله

حوزه علمیه قم به مهم ترین مرکز علمی جهان تشیع تبدیل شد؛  له در دوران زعامت معظم

به از سایر نقاط کشور و برخی کشورهای دیگر همین امر سبب گردید تا بسیاری از طالب و علما 

  . نمایند هاجرتقم م

در حوزه علمیه  ایشان عامه مرجعیت است که در دوران یهای فعالیتاقدامات زیر از جمله 

  : برای اولین بار انجام گرفت قم

  استقالل مالی حوزه علمیه قم از حوزه علمیه نجف -

  مالی حوزه علمیه قمهای  برخورداری حوزه علمیه نجف از کمک -

  کاتباتو مها  نظام مند کردن امور مرجعیت و ثبت دفتری وکالتنامه -

 لمیهآموزشی حوزه ع درسی و اصالح امور -
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 توجه دادن طالب به مبانی علوم فقه و رجال -

 برگزاری امتحانات و تشویق طالب مستعد -

های  اخالقی در خالل درسها و درسهای  توجه به اخالق و معنویات طالب با توصیه -

 .اخالق آخر هر هفته

های فقهی قدمای شیعه و  به مراجعه به کتابطالب  توجه دادناحیای آثار گذشتگان و  -

 سنی

که در بدو ای  ه گذاری اداره نظام مند حوزه و افزایش قابل توجه تعداد طالب به گونهپای -

نفر بودند و در دوران زعامت وی تعداد طالب  ١٠٠٠ورودشان تعداد طالب حدود 

  .نفر رسید ٧٠٠٠به حدود  

  ایجاد پایگاه روحانیت در ایران و جهان

لیغ طالب، به صورت اساسی در دوره زعامت آیة الله العظمی بروجردی موضوع تب

غ در مناسبت. گذاری شد پایه
ّ
و رمضان به تمامی نقاط کشور و صفر محرم های  ها، ماه اعزام مبل

  . مرسوم شد

له برخی از فضال و علمای حوزه به عنوان نماینده ایشان در شهرها و بالد  به دستور معظم

علی محمد  تهران، آیة الله العظمی شیخی در احمد خوانسارآیة الله العظمی سید استقرار یافتند؛

سید آیة الله شهید اشرفی اصفهانی در کرمانشاه، نجفی در بروجرد، حضرات علمای اعالم آیة الله 

الله کمالوند در خرم  حاج آقا روحآیة الله شهید صدوقی در یزد، آیة الله مهدی یثربی در کاشان، 

محمد موحدی قمی در  شیخ علیآیة الله دقابوس، شیخ محمدحسین اردبیلی در گنبآیة الله آباد، 

طالب آیات، سید محمد ورامینی در نورآباد لرستان مستقر و بسیاری دیگر از آقای مسجد سلیمان، 

  .مستعد حوزه علمیه قم به بالد مختلف اعزام شدند یو فضال

نیز توجه و  ها ایشان امکانات را تنها به حوزه علمیه قم منحصر نکردند؛ بلکه به شهرستان 

این مسأله باعث شد تا روحانیت و مرجعیت در هر شهر و روستا پایگاهی . اهتمامی خاص داشتند

های علمیه و نصب امامان جماعت برای مساجد مهم کشور، این  اعزام اساتید به حوزه. داشته باشد

  . ای از روحانیت مؤثر در کشور شکل گیرد امکان را پدید آورد که شبکه
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اتفاق افتاد؛ اعزام نخستین بار  از اقدامات اساسی آیة الله بروجردی، که برای یکی دیگر

غانی به . استبه کشورهای مختلف جهان  مستقر و مقیم و مبلغ دینینماینده 
ّ
قبل از ایشان مبل

شدند؛ ولی  خاص به خارج از کشور اعزام میهای  صورت بسیار محدود و موقت در مناسبت

و   السالمسرمایه گذاری کالن نموده و برای معرفی معارف اهل بیت علیهم در این زمینه له معظم

  . تشریح احکام دینی، در سیاستی فراگیر افراد مختلف را به خارج از کشور اعزام کردند

آقای شیخ مهدی حائری یزدی به آمریکا، آقایان حضرات آیات و حجج اسالم اعزام 
هامبورگ آلمان، آقای صدربالغی در قالب سفیر سّیار محمدی گلپایگانی و شیخ محمد محققی به 

آقای سید محمدحسن ناشراالسالم محمدتقی قمی به مصر،  شیخآقای به چند کشور اروپایی، 
آقای سید محمدتقی طالقانی به مدینه،  فریقا،آآقای سید مصطفی امامزاده به  شوشتری به سودان،

سید  ان سید علی شبر وآقایانی به عربستان، لواس احمدآقایان شیخ عبدالحسین فقیهی و سید 
و امام موسی صدر به لبنان زاده اصفهانی به پاکستان  آقای شریعت ،العابدین کاشانی به کویت زین

  .صورت پذیرفتبه سایر نقاط جهان  دیگراساتید و روحانیون  و اعزام. از آن جمله بود

 اقدامات فرهنگی

نگی فراوانی انجام گرفت که خدمات فره وجردیآیة الله العظمی بر دوران زعامتدر 

  :هایی از آنها به این شرح است نمونه

هایی چون؛ الخالف  الله بروجردی کتاب ةبه دستور آی :احیای آثار علمی بزرگان -

مفتاح و برخی از مجلدات شیخ طوسی، قرب االسناد، الجعفریات، جامع الروات، 

  .و منتشر شدالکرامه و صدها کتاب ارزشمند دیگر احیا 

الله بروجردی با  ةآی :درسی مدارس های باو کتها  گنجاندن مسائل دینی در برنامه -

پیامی به شاه، گنجاندن مسائل دینی در برنامه درسی مدارس را خواستار شدند و 

  ١.ندمجّدانه اجرای آن را پی گیری کرد

انتشار  از له حمایت و تشویق معظم :حمایت مالی و معنوی از انتشار نشریات -

ای  گرفت که اگر دانشجوی علوم اسالمی روزنامه یا مجله می نشریات در فضایی انجام

بینی، حمایت  با روشن. شد می خواند در نظر برخی، کاری قبیح و ضد دین شمرده می

                 
  .۴٠١رایت دین، علی اکبر عالمیان ، ص.  ١
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مستمر ایشان در مدت کوتاهی، زمینه انتشار نشریاتی مانند مکتب های  و تشویق

  . ثت فراهم گردیداسالم، مکتب تشیع، حکمت و بع

تا زمان  :تنظیم رساله توضیح المسائل به زبان ساده و قابل فهم برای عموم -

با تدبیر . که در دسترس بودند، زبان و بیانی علمی داشتند عملیههای  له رساله معظم

المسائل به صورتی که قابل فهم برای عامه مردم باشد، تنظیم  ایشان، رساله توضیح

  .شد

استعمارگران برای جداسازی مردم ایران از  :ییر خط فارسی به التینجلوگیری از تغ -

و ایشان نیز تبعیت  هویت خود، تغییر خط فارسی به التین را به شاه ایران دیکته کردند

بهانه این بود که خط فارسی، در کتابت، به دلیل تشابه الفاظ و معانی موجب . نمود

گران را در پی دارد و با زبان بین المللی اشتباه شده و سردرگمی خوانندگان و پژوهش

های روز به مشکل  لذا فارسی زبانان در فراگیری دانش. انگلیسی نیز تطابق ندارد

 این توطئه که به مرحله عمل نزدیک! پس باید خط را تغییر داد. کنند برخورد می

ن از تغییر هدف اینا«: له فرمودند معظم. بروجردی خنثی شد شد، با تدبیر آیة الله  می

دهم این کار  اجازه نمیام  من تا زنده. خط، دورکردن جامعه ما از فرهنگ اسالمی است

این موضع وی موجب شد تا  ١».خواهد منتهی شود می به هر جا که. را عملی کنند

اجرای نقشه استعمار که در برخی از کشورهای همسایه موفق شده بود، در ایران ناکام 

  .بماند

الله بروجردی با اعزام شیخ محمد تقی  آیة :تقریب بین مذاهبت از اقدام و حمای -

قمی به عنوان نماینده خاص خود به دارالتقریب مصر، اندیشه همگرایی مذهبی را 

قرآن ( بین مذاهب، تمسک به حدیث ثقلین تقریبدیدگاه ایشان درباره . بنیان گذاردند

به عنوان  ز کتب سایر مذاهبا علیهم السالم و معرفی امامان معصوم )بیت و اهل

  . همگرایی بود ترین راه مصداق بارز اهل بیت، بهترین و معقول

در یک اقدام اساسی،  آیة الله بروجردیبه دستور  :همکاری علمی با دارالتقریب -

طرق و سلسله اسناد حدیث ثقلین توسط شیخ قوام الدین وشنوی جمع آوری و از 

                 
  .۴٠٠ایت دین، علی اکبر عالمیان ، صر.  ١
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مختصر الو نیز تفسیر مجمع البیان طبرسی،  سوی دارالتقریب  مصر به چاپ رسید

حلی و کتاب المراجعات سید عبدالحسین شرف الدین با هدایت و  محققالنافع 

بر ای  تشویق ایشان در االزهر منتشر و حتی شیخ عبدالمجید سلیم شیخ االزهر مقدمه

همچنین یک کرسی درس مذهب شیعه در آنجا ایجاد  .کتاب مجمع البیان نوشت

سرانجام به فتوای معروف شیخ شلتوت مبنی بر جواز پیروی از مکتب جعفری و . شد

صادر و ) ق.ه١٣٧٨ربیع االول  ١٧( ١٣٣٧ایشان این فتوا را در هفده مهر . منجر شد

عالوه بر آن، برخی از فتاوای . شیعه را به عنوان یکی از مذاهب اسالمی معرفی کرد

  . مملکتی مصر وارد شد شیعیان در فقه اهل سنت و بخصوص در قوانین

یکی از مصادیق بارز تقریب بین مذاهب اسالمی یکسان  :یکسان کردن مناسک حج -

های آخر حیات خود به  الله بروجردی در سال آیةمناسک حج بود که اعمال در کردن 

و او  ملک سعود؛ پادشاه اسبق عربستان سعودی که به ایران آمده بود، پیشنهاد نمودند

ا پذیرفت لیکن با فوت ایشان، متاسفانه این موضوع پیگیری نشد و جامه ر له نظر معظم

  .عمل به خود نپوشید

  فضائل اخالقی

ارادت خاصی به خاندان ائمه . العظمی بروجردی دارای فضائل معنوی واالیی بود  الله  آیة

نان با کمال نسبت به بزرگان و عالمان دینی بسیار فروتن بود و از آاطهار علیهم السالم داشت و 

برای استادان خود در زمان . خوابید علمی و دینی بود، نمی های بادر اتاقی که کت. برد احترام نام می

حیات و بعد از مرگ آنها احترام بسیاری قائل بود و فرزندان و بستگان آنها را مورد تفقد و عنایت 

و داد  می در همه امور ترجیح همیشه دیگران را بر بستگان و وابستگان خود. داد مخصوص قرار می

 آیة الله غذا و لباس . کرد کسی را برخالف میلش تکلیف نمی. آمد در مقام انتقاد از دیگران برنمی

   ١.فقید ساده بود

از سخنش، نامش، دستگاهش، با کمال دقت مواظب بود تا . او به تمام معنا متقی بود... «

یکی از اصحاب نزدیک ایشان، درباره . نکند سخنی یا کاری که برخالف رضای خداست، تراوش

                 
 .با اندکی ویراستاری.  ١١٢ – ١١٠ علی دوانی، ص، زندگانی آیت الله بروجردی .  ١
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مل در آن مفهوم خاصی تأ رسید، اما با دقت و می گفت که در آغاز عجیب به نظر می ای او جمله

مدتی که با آیة الله بروجردی مصاحبت داشتم، فهمیدم او  لدر خال: گفت می او. شد می استفاده

  ١.»قیامت را باور کرده است

شد و حتی به  ین گرایشی به هوای نفس، شهرت، جاه پرستی دیده نمیدر آن بزرگوار کمتر 

  .هایش را تا زنده بود، چاپ نکرد خاطر اجتناب از شهرت کتاب

 «بروجردی  اللهآیة 
ً
 یرمرد دهاتیاگر پ یکردند ول یای افراد بزرگ را قبول نمیهدا اخالقا

مت آن از چند تومان تجاوز یجموع قد میآورد که شا یه میشان هدیا یبرا یزیچ یا دهیدست و پا ترک

ن یدر هم یشد ول ین میفرمودند که مورد تعجب حاضر یآن را قبول م یافه بازیکرد با چنان ق ینم

  ین ممالك اسالمیا سالطیحال هدا
ً
  .فرستادند یپس م و بزرگان مملکت را قبول نفرموده نوعا

ما مسافرت کرده بود بکشور  یسعود یملك سعود پادشاه مملکت عرب... که  یدر سال

ن مرد یا یشان ارسال داشته بود ولیخدمت ا یبهائ جالب و گران یایهدا یتوسط نماینده مخصوص

آن  ۀه را به آورندید را قبول و بقیجالب تنها چند جلد کالم الله مج یایهمه هدا ن آنیبزرگ از ب

سالم چاپ مصر موضوع را اال رسالةمجله داشت که  ین موضوع تازگیا یبقدر. ه بخشیده بودندیهد

نقل  مجلهار باعظمت نقل کرده بود و بهتر است موضوع را از آن یاول سال هشتم خود بس ةدر شمار

  :میکن

حاج  یر آقایبحضور عالمه کب یا ستهیشا ۀیم که پادشاه معظم ملك سعود هدیمطلع شد

ك منبع موثق کسب یز اند و ا شان قبول نکردهیعه فرستاده است و ایاعظم ش یمفت ین بروجردیحس

ر یر کبین خصوص توسط نماینده مخصوص سفیدر ا یا ل نامهیم که آن عالم جلیاطالع نمود

م که بدرج آن نامه که یار مفتخریم و بسین نامه را بدست آوریم عیاند که ما توانست نوشته یسعود

خالل کلماتش  از یبخوب یو حفاظت جوامع اسالم یمقدار و روح برادریعال ةآن عالم یبزرگوار

  :نك نامهیم و اینائیداست مبادرت میپ

له یشما که بوس ۀاما بعد نام. تهرحم کم ویله عللسالم ا .میبسم اله الرحمن الرح

 ١۵ ید حاویك جامه دان بزرگ که نوشته بودید با یفرستاده بود یوسف بو علی یآقا

. دیاست رس یردگ...اءیاز پرده خانه مبارکه و اش ید وقطعاتیه مجلجلد کالم ال

را تا امروز یرم زین خصوص متحیدر ااید  من فرستاده یابر  ای د برسم تحفهیا نوشته

                 
 .٢٨۵چشم و چراغ مرجعیت، ص .  ١
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 یرم ولیپذ نمی هین بوده است که از پادشاهان و بزرگان ممالک هدیمن چن ۀیرو

خانه  ۀاز پرد ید و قطعاتیمشتمل بر چند نسخه قرآن مج یه ارسالیچون هد

جامه  یقرآنها و قطعات خانه کعبه را برداشتم ول. رمیپذ می ر آنها رایخداست ناگز

ه یهد یه از جانب خود بشخص جنابعالیگر را که بعنوان هدید یایدان و هدا

ن یو چون امارت حج ا. دیکنم تا در هنگام نماز و دعا مرا در نظر داشته باشیم

را که در خصوص حج و  یت مفصلیسالها بعهده آن پادشاه مفوض است روا

داود مسطور  یت شده و در صحیح مسلم و سنن ابیغمبر اسالم روایاز پ احکام آن

احکام حج از آن  هتوان گفت همیاست و شامل اغلب احکام حج است بلکه م

م و سالم یه به شاه تسلیدارم تا شما از طرف من بعنوان هدیشود ارسال میاستفاده م

ن را یمسلم یدلها د از خداوند متعال مسئلت دارم کهیشان ابالغ نمائیمرا با

د یت فرمایق عنایگانگان با هم متحد گرداند و توفیك و آنانرا در برابر بیگر نزدیکدیب

َْبِل اّهللاِ َجخِ "فه یشر هیکه باعمل به آ ِ  ُموْاَِْا یَواْعُ  یو دشمن ینه توزیاز ک ١"ًعا َوالَ ََرَّ

زند ین است بپرهیمشهوات که موجب تفرقه و افتراق کلمه مسل یروینسبت بهم و پ

 " : دیفرمایو قول خداوند عالم را در نظر داشته باشند که م
َ
ِ َ  أ

َّا ا  ْبُمتْ ِىف وا ِإَذا َرضَ َُآ َ 
 ِ

َب ی ََ ِ ْلَىق ِإُ َ ِل اهللاَّ
َ
ْن أ َِ اَُُت 

َ
َ وا َوال

ْ
َتُغوَن َعَرَض احل ْ َ ا ًَِت ُمْؤَْ َالَم یُمكُ ا ْ ُّاِة ا و ـ  ٢"ا

 المتهمك و رمحة اهللایاو بر  -  راال باطباا «.٣  

العظمی بروجردی ارادت خاصی به امام زمان داشتند، طوری که یک روز، در  آیة الله «

آیة  برای سالمتی امام زمان و: در آن مجلس، شخصی با صدای بلند گفت. منزلشان مجلسی بود

با شتاب و ناراحتی . زدند قدم می) اندرونی(ل، ایشان در حیاط در همان حا. بروجردی صلواتالله 

به طرف در بیرونی آمد و با عصا محکم به در زد، به طوری که آقایانی که در بیرون بودند، ترسیدند 

. است چندین نفر به طرف در اندرونی رفتند که ببینند چه خبر. که نکند، جریانی اتفاق افتاده باشد

این . این که بود که اسم مرا در کنار نام مبارک امام زمان علیه السالم آورد: گفتند بروجردی آیة الله

  ٤».مرد را بیرون کنید و دوباره به خانه راهش ندهید

                 
 .١٠٣سوره آل عمران، آیه  .  ١
 .٩۴سوره نساء، آیه .  ٢
  .٩١ـ  ٩٠وی طباطبایی، صفحهالله العظمی آقای بروجردی، سید محمدحسین عل خاطرات زندگانی آیة.  ٣
 . ١٣١ص ، )١٣٧٠فروردین و اردیبهشت ( ۴۴ـ  ۴٣الله لطف الله صافی گلپایگانی، نشریه حوزه، ش  گفتگو با آیة.   ٤
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های مدارس  شوم، به فکر حجره سحرها که بیدار می«: فرمود العظمی بروجردی میآیة الله 

: کنم که فکر می. ها هستم و دیگر شهرستانبه فکر پیرمردهای حوزه قم . ها هستم قم و شهرستان

سحرها که : فرمودنمی: توجه کنید. اش کردباید اداره. شودفالن عالم از کارافتاده، چگونه اداره می

در فکر طالب و علما هستم که چگونه زندگی را  فرمود می ...خوانم وشوم، نافله شب میبیدار می

  !گذرانند می

و محبت بودند، اگر در سر درس و یا محفل علمی، از سخن کسی  از آنجا که بسیار پر مهر

به  شدند، تا یدادند، به شدت متأثر مقرار می عتابعصبانی و از روی عصبانیت آن شخص را مورد 

  ١».گرفتندکردند، آرام نمی یکردند و جبران آن برخورد را نمرضایت طرف را جلب نمی نحوی

  سیاسیهای  گیری خدمات و موضع

ة الله العظمی بروجردی در مسائل سیاسی، روش خاص خودش را داشت و با توجه به آی

شرایط آن روز و ظرفیت سیاسی مردم، همواره موضع مناسب اتخاذ کرد و بسیاری از رخدادهای 

در زمان ایشان نیروهای بالقوه بسیاری برای انقالب . دشوار و حساس را به خوبی پشت سرگذاشت

برخی از اقدامات سیاسی . ول نهضت، نقش سرنوشت سازی را ایفا نمودندتربیت شدند و در ط

  :ایشان عبارتند از

بعد از سقوط رضاشاه اولین  :لغو مصوبه دولت برای آزادی زنان و منع حجاب -

لله بروجردی نیز در اآیة . خواسته روحانیت اعتراض به موضوع کشف حجاب بود

 .اسالم را بیشتر رعایت کندشاه به وی تذکر دادند که مسائل  مالقات

بروجردی بود، که با آیة الله نخست زعامت های  در سال :حمایت از مردم فلسطین -

استعماری، کشور فلسطین که مدفن انبیاء الهی و نزول اکثر ادیان های  چراغ سبز دولت

آن مرجع،که همواره مدافع حدود و ثغور . الهی بود توسط صهیونیسم اشغال شد

و در دفاع از مردم فلسطین، ها  تندی بر ضد صهیونیستۀ المی بود، بیانیهای اس کشور

از آنچه برادران مسلمان ما در این زمان در پاکستان از :  .... به این شرح صادر فرمود

صدق گفتار خداوند . کنیم بینند به او شکایت می مشرکان و در فلسطین از یهودیان می

                 
 .۶٢، ص )١٣٧٠ فروردین و اردیبهشت( ۴۴ـ  ۴٣خوانساری، نشریه حوزه  مصطفیسید الله  گفتگو با آیة.  ١
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بینیم  سوره مبارکه مائده می ٨٢مسلمانان در آیه  را درباره شدت عداوت یهود نسبت به

اند  بی گمان، سرسخت ترین مردم را در دشمنی با کسانی که ایمان آورده:" که فرموده

ولی تعجب و تأسف کلی از کار یهود است؛ .... " یهودیان و مشرکان خواهی یافت 

اند و  مسلمین بوده نها بعد از اینکه نزدیک به چهارده قرن تحت حمایت اسالم وآزیرا 

خواهند در این زمان  شان محفوظ بوده است، می جان و ناموس و اموال و شعائر دینی

. اند، از آنها بگیرند ها را که در آن مدت طوالنی از مسلمان دیده انتقام آن همه نیکی

 اطفال آنها را. رسانند اند و به قتل می مردان شایسته را تحت تعقیب و ارعاب قرار داده

هایشان را تخریب نموده و از  کشته و اعراض آنها را مورد هتک قرار داده و معابد و خانه

هیچ شرارت و جنایتی نسبت به آنها ابا ندارند و از هیچگونه تجاوز و تعدی دست 

از خداوند متعال مسئلت داریم که مسلمانان را پیروز گرداند و این قوم را . بردار نیستند

کنند، مخذول نماید و آن متعدیان را خوار و ذلیل  را رعایت نمیکه حقوق مسلمانان 

از برادران با ایمان خود در ایران و . ها قرار دهد گرداند و به صورت خوارترین ملت

سایر نقاط امید آن داریم که خواری و ذلت یهود را از خداوند بخواهند و برای برادران 

رزمندگان و مرزداران ! خداوندا. دارند مسلمانان خود یاری و پیروزی برآنها مسئلت

مسلمین را در شرق و غرب زمین یاری کن و دشمنان آنان را خوار و پراکنده گردان و 

آیة الله این پیام . های آنها را پر از رعب کن و ضربت کوبنده خود را بر آنها نازل کن دل

ر جایگاه وی اشغالگر بود، بهای  بروجردی که حاوی سخترین حمالت به صهیونیست

 .در مقام رهبری جهان اسالم صحه گذاشت

بروجردی با توجه به اجباری بودن و آیة الله  :مخالفت با قانون اصالحات ارضی -

. پرداختند مغایرت قانون اصالحات ارضی با قوانین شرع به دفاع از مالکیت خصوصی

آیة الله ه دیدار شاه برای اجرایی کردن این قانون، آقای اقبال؛ نخست وزیر وقت را ب

نخست وزیر با اصرار بر اینکه . له مواجه شد بروجردی فرستاد که با پاسخ قاطع معظم

ما اجرا شده است، های  شاه گفته است این طرح در ممالک اسالمی اطراف و همسایه

در پاسخ فرمودند آیة الله دهید این کار انجام شود؟  نمی چه شده است که شما اجازه

در آن ممالک، اول جمهوری شد بعد تقسیم امالک، که رنگ «ئید به ایشان بگو
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شاه   ١ ».کنم این مطلب را به شاه بگویم ر پرید و گفت من جرأت نمینخست وزی

 این الیحه را به مجلس داد و
ً
آیة الله  گفت در اسرع وقت به تصویب برسد  و مجددا

را منع کرد و در نتیجه به رئیس مجلس فرستاد و مجلس ای  بروجردی نیز بسرعت نامه

 . مطرح شدن الیحه در مجلس مسکوت ماند

نوشت آیة الله به حضرت ای  نامهمطلب یاد شده این طور هم نقل شده است که شاه، 

که در این نامه بود " ما دستور دادیم"واژه «. و گفت ما دستور دادیم این قانون اجرا شود

بروجردی پیشنهاد داد که پاسخی ة الله آیبا واکنش شدید امام خمینی مواجه شد و به 

به شاه نوشته شد و در آن مرقوم آیة الله از سوی ای  قاطع به شاه بدهد و در پی آن، نامه

فرمودند که آن ممالک، اول جمهوری شدند سپس قانون اصالحات اراضی اجرا 

ته ایشان بر مردم هراسیده بود در یک عقب نشینی، خواسآیة الله شاه که از نفوذ  ٢».شد

 . مبنی بر عدم اجرای اصالحات ارضی را پذیرفت

آیة نیز مجددا این الیحه مطرح شد که اینبار نیز با مخالفت سرسختانه  در دولت بعد

بروجردی آیة الله هر چند که متأسفانه پس از فوت حضرت . به شکست منتج شدالله 

 .این طرح تصویب و اجرا گردید

آیة الله بروجردی که حافظ کیان اسالم و مسلمین بود با  :مبارزه با فرقه ضاله بهائیت -

در واقع اصل . تمام توان خویش از نشر و گسترش فرقه ضاله بهائیت جلوگیری کرد

ایشان از زمانی که بروجرد بودند خطر . شروع شد له مبارزه با بهائیت توسط معظم

غی بر علیه فرقه ضاله عالوه بر مبارزات علمی و تبلی و. دانستند بهائیت را جدی می

 خواست
ً
های این فرقه  تا از فعالیت ندبهائیت با ارسال نامه رسمی به حکومت، صراحتا

ای نوشتند و جناب آقای فلسفی این نامه را روی منبر  نامه له معظم و جلوگیری شود

های  این گروه، شبکه و تشکیالت خطرناکی است، بهائیت از دیگر گروه ...“:خواند

باشد؛ زیرا این گروه با حربه دین به  خطرش برای اسالم و مسلمین بیشتر میضد دین، 

 ٣ ».” ...پس باید، به طور جدی با آنان برخورد کرد. جنگ دین آمده است

                 
  .۴١۶، صرایت دین، علی اکبر عالمیان .  ١
  .با اندکی ویراستاری ۴١٨، صهمان.  ٢
  .۴١۵، صهمان.  ٣
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را در ) حظیره القدس(این حرکت و مبارزات، تا به آنجا رسید که معبد اصلی بهائیت 

پس از این اقدام، آیة الله . ان دادتهران خراب کردند و تلویزیون هم این صحنه را نش

خدمات پرقیمتی را که این چند روزه نسبت به “ :نویسند میای  بروجردی در نامه

دیانت مقدسه اسالم بلکه مطلق دیانات و نسبت به قرآن کریم، بلکه مطلق مکتب 

و تمام افراد ملت ایران و مسلمانان جهان ... سماوات و نسبت به استقالل مملکت و

موجب مسرت حضرت ولی عصر ...موجب وحدت مسلمین استاید  م دادهانجا

  ”.باشد می ارواحنافداه

قرار بود خواهر شاه با « :مخالفت با نیابت سلطنت خواهر شاه، و انقالب سفید -

آیة الله بروجردی ... تصویب مجلس موسسان، به عنوان ولیعهد آینده انتخاب شود

مر اعالن کرد و در نتیجه والیعهدی خواهر شاه مخالفت شدید و صریح خود را با این ا

 مقام«الله بروجردی را  آیةبعدها شاه در اشاره به همین مخالفت،  ١ ».عمال منتفی شد

 .های خود معرفی کرد و مانع اجرای برنامه» غیر مسئول

  

  خدمات عمومی و عام المنفعه

بروجردی، در شهرها و روستاهای آثار و ابنیه زیادی به دستور یا به تشویق آیة الله  العظمی 

در ... هزاران مسجد، مدرسه، کتابخانه، حمام و بیمارستان و . داخل و خارج از کشور ساخته شد

مدت شانزده سال زعامت دینی ایشان در ایران، عراق، لبنان، آفریقا و اروپا و سایر نقاط جهان 

  . ساخته شد

  :مساجد

 ر هامبورگ آلمان، بنای چهار مسجدالم دعلیه الس مسجد اعظم قم، مسجد امام علی

، مسجد السالم، مسجد ارگ العابدین علیه مسجد امام زینبزرگ در آفریقا، مسجد طرابلس لبنان، 

ها به دستور ایشان  مسجد دیگر در تهران و بسیاری مساجد دیگر در شهرستان ١٣٠، حدود نارمک

                 
  .۴٢٢رایت دین، علی اکبر عالمیان ، ص.  ١
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رد و بسیاری مساجد دیگر به دستور بنا و مسجد امام و مسجد حکیم اصفهان، مسجد سید بروج

  .له بازسازی شدند معظم

  : مدارس

... چندین مدرسه علمی در کربال، نجف، دمشق، تهران، اهواز، کرمانشاه، بروجرد و 

، دارشفاء، رضویه، حاج مالصادق ،تأسیس و مدرسه علمیه خان قم بازسازی و نیز مدارس فیضیه

  .و در اصفهان تعمیر اساسی شدمدرسه جده بزرگ، میرزا مهدی و صدرخواج

  : کتابخانه

تأسیس کتابخانه مسجد اعظم قم، کتابخانه مدرسه خان قم، کتابخانه مدرسه نجف و 

 های دیگر از جمله اقدامات ایشان به شماره توسعه کتابخانه مدرسه فیضیه و بسیاری کتابخانه

  .رود می

یه   : آثار خیر

شامیدنی در قم، تکمیل قسمتی از صحن حرم آب آهای  بنای بیمارستان نکوئی، حفر چاه

عسکریین علیهما السالم و ساخت حسینیه و حمام سامرا، ساخت حسینیه تهرانیها در کربال، 

داث نیروگاه برق قم از جمله حبافی کارخانه برق در بروجرد و ا احداث انبار سیلو، کارخانه پارچه

 .اقدامات ایشان در امور عام المنفعه است
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 آثارعلمی

توسط آیة الله استادی ای  در مقالهها قبل  سالات آیة الله العظمی بروجردی تألیفمجموعه 

ها به همراه توضیحات ایشان  و چاپ گردیده که به دلیل جامعیت این تحقیق، اسامی کتاب معرفی

  . شود می با اندکی تلخیص عینا بیان

  ات رجالیتألیف

ید اسانید الکافی .١ االسالم کلینی، شامل سی و  ةثق تألیف، کافی شریفکتاب : ١تجر

این  سندهای این روایات را در ،آیة الله بروجردی. پنج کتاب و حدود شانزده هزار حدیث است

 .ارسال و غیره را تعیین کرده است ،قرار داده و موارد تصحیف، اشتباهمورد بررسی و تنقیح  تألیف
ید اسانید الفقیه .٢ شیخ صدوق شامل حدود  تألیف ،حضره الفقیهکتاب من الی: ٢تجر

ها جدا و  این اسانید، در این کتاب از متن. پنج هزار حدیث است که بخش مهمی از آنها سند دارد

  .مرتب گشته و مورد بررسی و تنقیح قرار گرفته است

ید اسانید االمالی .٣ ات شیخ تألیفکه نام دیگر آن مجالس است، از  ،امالی: ٣تجر

، تألیفل نود و هفت مجلس و حدود هزار روایت است سند این روایات، دراین صدوق، شام

 .مرتب و بررسی و تنقیح شده است

                 
  . ...تجرید اسانید الکافي و تنقیحها: عنوان دقیق.  ١
رتب اصله و تهذیبها و ترتیبها و توحیدها و تمییز المشترک منها وضع خطته و : اسانید کتاب من الیحضره الفقیه: عنوان دقیق.  ٢

  .علق علیه
  .علیه  تهذیبها و ترتیبها و توحیدها و تمییز المشترک منها وضع خطته و اصله و علق: اسانیدکتاب االمالي: عنوان دقیق.  ٣
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ید اسانید الخصال. ۴ خصال است که شامل حدود  ،ات شیخ صدوقتألیفیکی از : ١تجر

در این کتاب، سندهای این روایات، مرتب و بررسی و تنقیح شده . هزار و سیصد روایت است

 .است

ید اسانید علل الشرایع .۵ ات شیخ صدوق و شامل حدود تألیفعلل الشرایع از : ٢تجر

  .جدا و مرتب و تنقیح شده است ، سندهای روایات، از متنتألیفدراین . هزار و پانصدروایت است

ید اسانید التهذیب .۶ شیخ طوسی، شامل حدود سیزده  تألیفتهذیب االحکام، : ٣تجر

  .، مرتب و تنقیح شده استتألیفن روایات، در این سندهای ای. هزار حدیث است

ید اسانید االستبصار. ٧ استبصار، شامل . است کتاب دیگر شیخ طوسی، استبصار: ٤تجر

   .استمرتب و بررسی شده  تألیفحدود پنج هزار روایت است که سندهای آنها در این 

ید اسانید الفهرست. ٨ از رجال شیعه در فهرست شیخ طوسی، حدود نهصد نفر :  ٥تجر

، یاد شده مؤلفات او و سلسله سند شیخ به آن تألیفمطرح شده است و در ذیل هر کدام از آنان، 

   .آیة الله بروجردی، این سندها را تجرید و مرتب و مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. است

ید اسانید رجال الکشی. ٩ بن عمر  ابی عمر و محمد تألیف ،الناقلین ةکتاب معرف:  ٦تجر

بن عبدالعزیز کشی، معروف به رجال کشی، توسط شیخ طوسی رحمه الله علیه، تلخیص و تهذیب 

شامل حدود هزار و صد و پنجاه روایت با سند است، که این سندها را آیة  ،این رجال. شده است

  .اند تجرید و مرتب ساخته ،الله بروجردی

ید رجال النجاشی. ١٠  ابوالعباس احمد بن علی  تألیفدر رجال یا فهرست، : ٧تجر

، سند نجاشی تا آن مؤلفات هر تألیفین شیعه یاد و در ذیل مؤلفنجاشی  حدود هزار و سیصد نفر 

مرحوم آیة الله برجردی این سندها را تجرید و مورد بررسی و تنقیح قرار . نیز ذکر شده است مؤلف

  .داده است

                 
 .علیه تهذیبها و ترتیبها و توحیدها و تمییز المشترک منها وضع خطته و رتب اصله و علق: اسانید کتاب الخصال: عنوان دقیق.  ١
  .تهذیبها و ترتیبها و توحیدها و تمییز المشترک منها وضع خطته و رتب اصله و علق علیه: اسانید علل الشرایع: عنوان دقیق . ٢
 .ترتیب اسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسي: عنوان دقیق.  ٣
 .)خطی( مرتب اسانید التهذیب و االستبصار: عنوان دقیق.  ٤
 .الشیخ النجاشی الکشی فهرست الشیخ الطوسی فهرست رجال  کتاب: طبقات رجال رجال اسانید؛ او؛: عنوان دقیق.  ٥
 .النجاشی الشیخ الطوسی فهرست الشیخ رجال اسانید؛ فهرست: عنوان دقیق . ٦
طرق ؛ )خطی(ترتیب رجال طرق النجاشي  ؛ )چاپی(المشهور بـرجال النجاشي   ةفهرست اسماء مصنفي الشیع: عنوان دقیق.  7

  .)خطی(ترتیب اسانید رجال النجاشي ؛ )خطی(ي رجاله النجاشي ف
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و تنظیم  تألیفبروجردی دراین زمینه  که مرحوم آیه اللهای  این بود کتابهای دهگانه

  ،تا آن جا که بنده اطالع دارم کاری بوده است ابتکاری ایشان. اند نموده
ً
به این  ،چنین کاری و قبال

همانند تحقیقات، صاحب معالم، در  ،این تحقیقات ،انجام نشده بود، از جهت اتقان ،کیفیت

  .کتاب پر ارج منتقی الجمان است

ر آیة الله بروجردی، در مقدمه کتاب تجرید اسانید الکافی، پس از ذک: ةطبقات الروا. ١١

فان ساعدناالتوفیق افردنا لذکرالطبقات کتابا علیحده ان " :نویسد اجمال، می طبقات روایان، به طور

در شرح . درطبقات روات خواهیم نوشتای  اگر توفیق یاری کند، کتاب جداگانه" شاءالله تعالی

ات آن تألیفقلم برخی از دانشمندان، که دراعیان الشیعه، درج گردیده است، یکی از حال ایشان، به 

اما از عبارت حاج شیخ آقابزرگ تهرانی، در . طبقات الرواة، درسه جلد دانسته شده است: مرحوم

  .های تجریداالسانید است آید که طبقات الرواة، نام دیگر همان کتاب می چنین بر ،الذریعه

ای  نویسد این حاشیه را که در نسخه می عالمه تهرانی: ١لی رجال النجاشیع ةحاشی .١٢

   .نزد ایشان دیدماند  به خط خود مرقوم داشته ٩٧٧از رجال نجاشی مورخ 

جمال الدین احمد بن علی  تألیفعمده الطالب، : ٢علی عمده الطالب ةحاشی. ١٣

  .ساب استمعروف به ابن عنبه، از مشهورترین کتابهای علم ان ،داودی

است بر رجال کبیر میرزا محمداسترآبادی، ای  حاشیه: ٣علی منهج المقال ةحاشی. ١۴

  . معروف به منهج المقال

آیة الله بروجردی نسخه فهرست منتخب الدین : ٤مستدرک فهرست منتخب الدین .١۵

حجم ند ا خود را با نسخه صاحب روضات الجنات مقابله، آنگاه حواشی و مستدرکاتی بر آن نوشته

  .اصل کتاب بیشتر است از ،نوشته ایشان

                 
  .)۴۶٢ش  .اند نوشتهای  نسخه خطی آن موجود است که آیت الله بر آن حواشی(الرجال  : عنوان دقیق.  ١
دارای حواشی خطی با نشانه  از کتابهای شخصی آقا بوده و  در پایگاه چاپ سنگی وجود دارد کهنسخه با این عنوان .  ٢

  . مرتبط به آیت الله بروجردی باشداین حواشی شاید . است) خ(اختصاری 
  .ن حواشی از آیت الله بروجردی باشدست که حواشی دستنویس دارد شاید ایچاپ سنگی در کتابخانه موجود اای  نسخه.  ٣
تجب الدین چون در فهرست شیخ من: چنین آمده. موجود است» ترتیب فهرست منتجب الدین«دو نسخه خطی با عنوان .  ٤

علي بن عبید الله رازي ، ترتیب دقیق رعایت نشده بود، مؤلف ما در این کتاب همان فهرست را با ترتیب دقیق و رعایت 
حروف اول و دوم و سوم نامها با رعایت ترتیب در نام پدر وجد ، تنظیم نموده و براي کساني که ضمني ذکر شده بودند عناوین 

در حواشي تذکر داده شده ودر پایان فواید مؤلف ها  فواید اضافي مؤلف واختالف نسخه. است خاصي در جاي خود قرار داده 
  . به اضافه فوایدي دیگر ذکر مي شود که در این نسخه فقط فایده اول و سه سطر از فایده دوم آمده است
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دراین کتاب، بین رجال مطرح شده در فهرست شیخ طوسی و فهرست : ١الفهرستین. ١۶

   . شیخ نجاشی جمع و ترتیب حروف تهجی تنظیم شده است

هایی که به سند  به اشکال ،این رساله در: السجادیه ةرساله حول سند الصحیف. ١٧

سخ داده شده و ضمن، اجازات روایتی مرحوم آیة الله بروجردی از مشایخ صحیفه کامله شده پا

  . شان در این رساله یاد گردیده است

    .باشد در معرفی خاندان علمی شیعهای  باید رساله: بیوت الشیعه. ١٨

آیة الله بروجردی مدتها در : علی رجال الشیخ طوسی ترتیب رجال الشیخ ةحاشی .١٩

از رجال شیخ طوسی بودند، ولی به آن دست نیافتند از این روی، آنچه در ای  هفکر پیدا کردن نسخ

منهج المقال استرآبادی از رجال شیخ نقل شده بود، استخراج و تنظیم و به صورت کتاب در 

از رجال شیخ که در کتابخانه آستان قدس رضوی بود، برخوردند ای  های بعد به نسخه سال. آوردند

این موجب شد که با . ای به عمل آوردند، به تفاوتهایی برخورد کردند مقایسهای  نسخه ،و از روی آن

  .آمد، جبران کنند می هایی را که به نظرشان حواشی و اصالحات، کاستی

ارج و کم حجم، به  این رساله پر: بعض اعاظم اسرته و اجداده ةی ترجمف ةرسال. ٢٠

از منسوبان ایشان، حضرت آقای سید اسماعیل ضمیمه شرح حال آیة الله بروجردی، به قلم یکی 

علوی طباطبایی، در قم چاپ شده و بخش شرح حال آیة الله، که به زبان فارسی است، توسط این 

اعظم قم، چند سال قبل، تجدید چاپ گردیده  خطی مسجدهای  جانب، در پایان فهرست نسخه

   .است

***  

آیة : شود که می یادآور )الله بروجردیهای رجالی مرحوم آیة  کتاب(در پایان این بخش  

سناد(الله بروجردی بر رجال اردبیلی 
َ
و قرب ) جامُع الُرواة و ِازاحِة االشتباهات عن الطرِق و اال

که این اند  هایی نگاشته مقدمه ،الجعد و نثراللئالی و غیره االسناد حمیری و مجموع رساله ابی

  .آید می به شمارنیز، از آثار قلمی رجالی ایشان ها  نوشته

                 
  .)خطی( ترتیب رجال الفهرستین.  ١
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  :ات حدیثیتألیف

به همت و کوشش حدود بیست نفر از فضال و اساتید، کتاب : جامع احادیث الشیعه .٢١

این کتاب بسیار ارزنده، همه  تألیفدر تدوین . شریف جامع احادیث الشیعه تدوین و تنظیم شد

مین شده و مورد پسند تأ )جز ذکر روایات اهل تسنن در ذیل هر باب(آیة الله بروجردی های  خواسته

  " .این کتاب ثمره زندگی و نتیجه عمر من است : "فرموده می آن مرحوم قرار گرفت تا جایی که

رسد، در طول سالیان دراز که به تحقیقات  می به نظر: ١علی وسائل الشیعه ةحاشی. ٢٢ 

مان نواقصی که برای که شاید بخشی از آنها مربوط به ه(فقهی رجال مشغول بودند، این تعلیقات را 

   .اند بر وسائل الشیعه نگاشته) باشداند  وسائل الشیعه یاد کرده

 :ات فقهیتألیف

خود را با  یآیة الله بروجردی، نسخه نهای: علی نهایه الشیخ الطوسی ةحاشی. ٢٣

بوده و خطوط ایشان بر آن دیده شده است، مقابله و تصحیح و ) ره(که نزد عالمه حلی ای  نسخه

  .اند آن را تحشیه کردهسپس 

کتاب مبسوط، چاپ  ،آیة الله بروجردی: علی مبسوط الشیخ الطوسی ةحاشی. ٢۴

مقابله و برخی از بخشها، که در آن چاپ ناقص بوده است، تکمیل و  ،خطیای  سنگی را با نسخه

  .اند تعلیقاتی نگاشته ،بر کل کتاب  به آن ضمیمه کردند و

هایی که بسیار مورد عنایت آیة الله  از کتاب: ٢وسیعلی خالف الشیخ الط ةحاشی. ٢۵

ایشان نسخه خطی این کتاب را تهیه و اصالح و تصحیح . بروجردی بود، خالف شیخ طوسی است

   . و تعلیقاتی بر آن نوشتند

                 
وسائل الشیعه را مورد بررسی قرار  ۵١و  ۴٢بخانه ملی  موجود است که باب درکتا" تقریرات فی فقه"ای با عنوان  نسخه خطی.  ١

له حکم ئفقه تفصیلی و استداللی با ذکر سلسله اسناد به نقل از طرق عامه و شیعه در مبحث نماز از مساین کتاب . اند داده
آن در دو رکعت اول بعد از حمد واجب آنچه قرائت  ـ١: در پایان با طرح دو مسئله. لباس مشکوک تا مسئله قرائت در نماز 

پرداخته و در آن اخبار  )به جهت کثرت ابتال(له دوم ئآنچه در دو رکعت آخر باید قرائت سوره ابتدا به بحث درباره مس ـ ٢است 
در  ۵١پایان یافته و اخبار باب  ۴٢این نسخه با اخبار باب . الشیعه را مورد بررسی قرار داده است وسایل ۵١و  ۴٢دو باب 

این مباحث از سلسله دروس آیت الله بروجردی است که به وسیله شاگرد ایشان قربانعلی اعتمادی . جزیی دیگر آمده است 
 . تقریر شده است

ولی  ،کتابی با عنوان الخالف، یا، مسائل الخالف موجود است که به دستور آیت الله بروجردی کتابت و یا چاپ شده است.  ٢
 .فوق الذکر یافت نشدکتابی با مشخصات 
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 .اند این اثر بسیار ارزنده را برخی از تالمیذ ایشان زیارت کرده: الفقه االستداللی. ٢۶

 .را دیده که چاپ شد) رسالة اطهور( شاید یک قطعه از آن

استاد در تاریخ  :نویسد می یکی از شاگردان ایشان: ١رساله فی المواسعه والمضایقه .٢٧

   ..در مجلس درس از این رساله خود یاد کردند ١٣٧٢جمادی االولی سال  ٢٠

  .ات المریضز رساله فی منج. ٢٨

که از جهت کیفیت  ،وة الوثقیعرهای  یکی از حاشیه: ٢علی عروة الوثقی ةحاشی. ٢٩

که به گفته برخی از دانشمندان، همین  باشد می حاشیه آیة الله بروجردی ،بسیار باال و علمی است

  .حاشیه عروة، یکی از عوامل شهرت علمی ایشان گردیده است

یرات بحث صال. ٣٠ این تقریر، به قلم آیة الله منتظری : ٣المسافر ةو صال ةالجمع ةتقر

   . البدرالزاهر مکرر چاپ شده است و به نام

یرات بحث الصال. ٣١  ةاین تقریر، به قلم آیة الله فاضل لنکرانی و به نام نهای: ٤ةتقر

  .در دو جلد چاپ شده است التقریر

یرات بحث الخمس. ٣٢ االسالم والمسلمین آقای حاج  ةاین تقریر، به قلم حج: ٥تقر

  .تدر یک جلد چاپ شده اسسید عباس ابوترابی و به نام زبدة المقال 

  : های اصول فقه کتاب 

و  تألیفهمینطور که قبالگفته شد، آیة الله بروجردی، : االصول ةعلی کفای ةحاشی. ٣٣

ایشان، همین حاشیه  تألیفنخستین . تصنیف را از همان دورانی که در نجف بودند آغاز نمودند

  . اند ات استاد، نوشتهاالصول استادش آخوند خراسانی است، که زمان حی ةکفای

                 
 ،»حسین البروجردي... الغصب لبحث سیدنا ،میراث االزواج ،الوصیه و منجزات المریض: تقریرات ثالثه«کتابی با عنوان .  ١

  . توسط جماعه مدرسین منتشر شده است. تقریر علي پناه االشتهاردي
  . چاپ سنگی و چاپ گراوری با همین عناوین موجود است . 2
 .و المسافر ةالجمع ةالبدرالزاهر في صلو: قیقعنوان د.  ٣
 .ةالتقریر في مباحث الصال ةنهای: عنوان دقیق . ٤
 .المقال في خمس الرسول و االل ةزبد: عنوان دقیق . ٥
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این حاشیه، در کتاب آثارالحجة : علی فرائداالصول للشیخ انصاری ةحاشی. ٣۴

   . حضرت آقای رازی و نیز در کتاب زندگانی شیخ انصاری یاد شده است

یرات مباحث اصول الفقه .٣۵ این تقریر، به قلم آیة الله منتظری و در دو جلد به :  ١تقر

  .شده استچاپ  االصول ةنام نهای

 : ات متفرقه ایشانتألیف

های فقهای نامدار شیعه یاد شده است و  این رساله فقط در کتاب: فی المنطق ةرسال .٣۶

  .درباره آن اطالع خاصی ندارد ،اینجانب

 ،این تعلیقه، آن طور که نقل شده است: علی االسفار لمالصدرا الشیرازی ةتعلیق .٣٧

  . اند ان مرقوم داشتهبر نسخه چاپی کتابخانه شخصی خودش

ات حاج شیخ جعفر شوشتری تألیفمنهج الرشاد، از : ٢علی منهج الرشاد ةحاشی. ٣٨

یک بخش آن که درباره اصول عقائد است، در آغاز مجمع الرسائل قرار داده شده و آیة الله . است

ده بروجردی، بر همین بخش حاشیه هایی دارند که با اصل آن، ضمیمه مجمع الرسائل چاپ ش

  . است

منبرهای یک : زنم می اینجانب، حدس: المهدی، علیه السالم، فی کتب اهل السنه. ٣٩

، آیة الله را به این فکر انداخته که کتابی در مورد امام زمان، علیه السالم، از )رمضان( ماه

 اما. نظراحادیث اهل تسنن بنویسند و طرح این کتاب و باب بندی آن هم، ظاهر، انجام شده است

آغاز شده بود اما در همان  تألیفاین  :فرمود می ،را دیده بودبرخی از شاگردان ایشان، که این کتاب 

   .مراحل اولیه ناتمام مانده است

که یکی از دانشمندان در شرح حال آیة الله بروجردی ای  در مقاله: آالثارالمنظومه. ۴٠

کان ادیبا فی العربیة و : نین آمدهنوشته و دراعیان الشیعه، چاپ جدید، درج گردیده است، چ

  .باید از ایشان آثار منظومی هم به یادگار مانده باشد ،بنابراین. الفارسیة و له فیهما نظم و قصائد

                 
 .االصول ةنهای . ١
روشی اسالمیه توسط کتابف. در مقدمه این کتاب رساله منهج الرشاد در اصول دین آمده است. رساله شریفه مجمع الرسائل . ٢

  .چاپ شده است



  

   45    ]مي بروجردي در يك نگاهكتابخانه آيت اهللا العظ[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :عملیههای  رساله

ای آیة الله بروجردی به مطابق با فتاو ،هایی که به عنوان رساله عملیه کتابها و جزوه

ولی به نظرمی رسد که جز حاشیه  ؛یره منتشر شده فراوان استفارسی، عربی، اردو و غ: های زبان

مناسک حج : عروة الوثقی و حاشیه مجمع الرسائل و یکی دو حاشیه و رساله کوچک دیگر، مانند

دیگری است ایشان آن را مالحظه و با فتاوای  تألیفخود آن مرحوم است و یا اگر  تألیفکه اینها (

عملیه ایشان، توسط افراد مورد وثوق ایشان تهیه و تنظیم شده های  لهبقیه رسا) اند خود مطابق نموده

   .ات ایشان به حساب آوردتألیفاست و نباید از 

ای  مرحوم حاج محمد حسن جزی اصفهانی، رساله عملیه: حاشیه مجمع الرسائل. ۴١

آیة  .استمطابق فتاوای میرزای شیرازی جمع آوری کرده و مکرر به نام مجمع الرسائل، چاپ شده 

چاپ اول آن در . حاشیه زده و مکرر با متن آن چاپ شده است ،براین کتاب ،الله بروجردی

    .بروجرد، پیش از هجرت ایشان به قم انجام شده است

 (مرحوم سیدابولقاسم اصفهانی : ١حاشیه منتخب الرسائل. ۴٢
ً
 ةهمان که عرو ظاهرا

مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی،  از فتاوایای  مجموعه) الوثقی را ترجمه کرده است

چند نفراز مراجع تقلید، براین کتاب  .صاحب عروة را گردآوری و به نام منتخب الرسائل نامید

 ١٣۶۶اصل کتاب با حاشیه ایشان در سال . که یکی از آنان آیة الله بروجردی استاند  حاشیه نوشته

شیه ایشان داخل متن و به صورت دیگر قمری چاپ سنگی شده است و گویا از سالهای بعد، حا

  . چاپ شده است

مطابق با فتاوای سید محمد کاظم یزدی، به نام ای  رساله: ٢النجاة ةوسیل ةحاشی .۴٣

 . وسیلة النجاه منتشر شده بود
ً
 بیش از آیة الله بروجردی، براین رساله حاشیه زده و در بروجرد، ظاهرا

  .این که به قم هجرت کنند، چاپ شده است
است که مرحوم سیدابوالقاسم ای  انیس المقلدین رساله علمیه: انیس المقلدین. ۴۴

اصفهانی، مطابق با فتاوای مرحوم آیة الله العظمی سیدابولحسن اصفهانی، گردآوری کرده و در 

                 
 .)چاپ سربی موجود است( رساله شریفه منتخب الرسائل: عنوان دقیق . ١
 .مطابق با فتواي حاج آقا حسین الطباطبایي البروجردي... النجاه  ةرساله شریفه وسیل :دقیقعنوان  . ١
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همین رساله با فتاوای آیة الله بروجردی مطابق و به نام ایشان، . قمری چاپ شده است ١٣۴٧سال 

    .است منتشر شده

فارسی مطابق با فتاوای شیخ ای  حاج محمد علی یزدی، رساله: صراط النجاة. ۴۵

چند نفراز مراجع تقلید بر این رساله حاشیه نوشته و . نامید ةانصاری جمع آوری و صراط النجا

آیة الله بروجردی، همین صراط النجاة شیخ انصاری  ةشاید صراط النجا .مکرر چاپ گردیده است

  .با فتاوای ایشان مطابق شده است باشد که

عبدالحسین حائری نواده حاج شیخ ( یکی از فضال: علی تبصره المتعلمین ةحاشی .۴۶ 

را مطابق با فتاوای آیة الله بروجردی تحشیه کرد و توسط ) ره(، تبصره عالمه حلی)عبدالکریم یزدی

  .انتشارات علمیه اسالمیه، به چاپ رسید

فارسی، به ترتیب عروة الوثقی و با نظمی ای  علی آشتیانی، رساله آقای: مجمع الفروع. ۴٧

: فارسی قبلی، مانندهای  مطابق با فتاوای آیة الله بروجردی تنظیم کرد که نسبت به رساله ،جالب

از توضیخ المسائل  ،بسیار ممتاز بود واز نظر کثرت فروع و مسائل ،جامع الفروع و مجمع الرسائل

 رساله را ناحمد خوانساری ای آیة الله العظمی حاج سید ،همین جهت هم برتری داشت و به

 
ً
  .داختیار مقلدانش قرار دا آن را با فتاوای خود مطابق و در پسندیده بود و مشخصا

این زمینه  در زمان آیة الله بروجردی، خدمت بسیار بزرگی که در: توضیح المسائل. ۴٨

در نتیجه این . نثری متین و نظامی در خور تحسین بودکتاب توضیح المسائل با  تألیفانجام شده، 

خدمت، رساله علمیه فارسی، به صورتی درآمد که برای عموم باسوادها، تا حد زیادی، قابل استفاده 

  . باشد

 ١۴٠مطابق با فتاوای آیة الله بروجردی، در  ،رساله مناسک حج: ١مناسک الحج .۴٩

است، که سالها همین مناسک، مورد مراجعه شمسی، چاپ سنگی شده  ١٣٢٨صفحه، در سال 

 .مقلدین ایشان بوده و شاید مکرر چاپ شده باشد

                 
؛ مستحباتالمناسک، یا، دستور حج بضمیمه رساله توضیح : مناسک حج آیت الله بروجردی با این عناوین منتشر شده است.  ١

 .دعیه مسافرت و مناسک حج؛ ااهنماي حجاج؛ ریا، دستور حج رساله توضیح المناسک،؛ مناسک حج ساله شریفهر
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حضرت آقای عالمه، مناسک حج آیة الله بروجردی را نیز، مانند : توضیح المناسک. ۵٠

توضیح المسائل، با نثری متین تنظیم کردند و به نام توضیح المناسک منتشر ساختند که تا پایان 

  ١».سمیت یافته بودعمر حضرت ر

 ٢الله بروجردی که در این مقاله ذکر نشده بود در پاورقی افزوده شد ةتعدادی از تألیفات آی

نشده این امکان وجود  بررسیهای چاپی کتابخانه شخصی آیة الله بروجردی  با توجه به اینکه کتاب

 .ها داشته باشد این کتاب هایی را بر دارد  ایشان حاشیه

   

                 
ها قبل نوشته شده بود و نیاز به تکمیل داشت، توسط  چون این مقاله سال. ٢٧٣چهل مقاله، رضا استادی، مقاله شانزده، ص .  ١

  .ها افزوده شد ة الله العظمی بروجردی، این پاورقیمؤسسه آی
  :عبارتند از.  ٢
سید  ةحیا"اي تحت عنوان  مقدمه. باشد یم" تجرید اسانید الکافي "کتاب تتمه و تکمله  ینا) یجلد١٠(اسانید کتاب الکافي  -  

 یدر انتها" دلیل اسانید کتاب الکافي"و  مجموعه یدر ابتدا" السید آقا حسین الطباطبائي البروجردي یالله العظم ة آی ةالطائف
  .همراه سایر مجلدات و بدون شماره مجلد منتشر شده است موعهمج

قررها  ،السید آقا حسین البروجردي من اول بحث المشتقات الي آخر حجیه االجماع... تقریرات في اصول الفقه لبحث سیدنا - 
  .علي پناه االشتهاردي

است  یگانیگلپا یفاالله ص یتآ یرتحر/ السید حسین الطباطبائي...  ةو مفخر الشریع ةفخر الشیع تقریرا لبحث: ةتبیان الصلو - 
  . جلد توسط گنج عرفان قم منتشر شده است ٨در 

  حاذق: قم ـ  ؛ المقرر عبدالکریم المالئي التبریزيةالفقهی ةالدروس الدرری - 
  .یکوه کمر یالله سید محمد حجت تبریز ةو آی یحسین بروجرد الله حاج آقا ةآی یرساله شریفه مختصر االحکام از فتاو - 
باشد،  تنها اثر فقهی که از آیة الله العظمی بروجردی در دست است، همین رساله می. في المهور علي الشرایع و الجواهر ةرسال - 

  .که توسط موسسۀ آیة الله العظمی بروجردی چاپ شد
السید آقا  ،فاجاب علیها... المراجع الکبار یوجه السوال عنها ال ةاالحادیث المقلوب من ةعد: االحادیث المقلوبه و جواباتها - 

موسسه : قمـ  حسین بن علي الطباطبایي البروجردي؛ قدم لها و ترجمها و اعدها السید محمد رضا الحسیني الجاللي
  .١٣٧۵ دارالحدیث،  یفرهنگ

در . اند کرده یمقاله معرف یندر ا یالله استاد یتکه آ  ۴٠، ٣٩، ٣٧، ٣۶، ٣۴، ٢٧، ٢۶، ٢۴، ٢٣، ١٧،١٨ یها آثار شماره  - 
یست، و احتمال اینکه نسبت برخی از اینها به آیة الله العظمی بروجردی اشتباه باشد، از آنها موجود ن یحال حاضر نسخه ا

  .منتفی نیست
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  رحلت

 ١٣۴٠روز دهم فروردین سالپنج شنبه در العظمی بروجردی قدس سره،   الله  ةحضرت آی

   .، پس از اقامه نماز صبح دیده از جهان فرو بستق.ه ١٣٨٠شوال ١٣برابر با 

علما و . و کشور در عزا فرو رفت به محض انتشار خبر رحلت، شهر قم سیاه پوش شد 

له حرکت  م در قالب دستجات عزاداری به سوی بیت معظمبزرگان حوزه علمیه و جمع کثیری از مرد

هایی در این زمینه صادر و نخست وزیر و جمعی از وزیران و  دولت و دربار اعالمیه. کردند

  . الله فقید عازم قم شدند آیةبرای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر  مجالس شورا و سنا نمایندگان

سالمی تعطیل و سفیران برای شرکت در مراسم تشییع اهای  دولتهای  در تهران، سفارتخانه

و سایر  آمریکا، انگلستان، سابق شورویهای  پرچم سفارتخانه. به سوی قم حرکت کردند

و عراق به مدت  پنج روز درآمد و در پاکستان) عزا(های غربی در تهران به حالت نیمه افراشته دولت

  .سه روز عزای عمومی اعالم شد

های مذهبی در عزای  شرکت همه اقلیت ،م سابقه در ایام رحلت ایشاناز جمله امور ک 

مذهبی خود برپا  های کانبود که در م عزاییشیعیان و همدردی آنان با مسلمانان و مجالس 

از نقاط  ،داخل کشور عالوه بر. ناقوس کلیساها در ممالک مسیحی به صدا در آمد. ساختند

  . قم سرازیر شد تسلیت بههای  مختلف جهان سیل تلگراف

رئیس جامعه االزهر مصر شیخ محمود شلتوت، رئیس مذهب مسیحیت و بسیاری از روسا 

و جراید نیز ها  روزنامه. هایی این مصیبت را تسلیت گفتند و بزرگان کشورهای مختلف طی تلگراف

  . این واقعه را به طور گسترده انعکاس دادند
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مرحوم  ه نماز توسط فرزند ارشدشان، با اقامله پیکر مطهر بر حسب وصیت معظم

در ورودی مسجد اعظم  حسب وصیت خودشان و المسلمین آقا سید محمدحسن االسالم وحجة

  . به خاک سپرده شدسالم الله علیها  قم و در جوار حرم حضرت معصومه

دستجات عزاداری از نقاط مختلف کشور به سوی قم حرکت کردند و تا چهلم آن مرجع 

  الله علیه ةرحم .مختلفی در قم و سایر نقاط کشور برپا بود  عالیقدر مراسم

  رهبری معظمپیام مقام 

  الله ة یآ  سالگرد ارتحال  نیام یس  یفقهۀ ادواری  مجمع  مقام معظم رهبری به  امیمتن پ

  :) ره( یبروجرد  یالعظم

   میالرح الرحمن الله بسم

و شما   مجمع  نیا  نیسو پشتکار مؤس  همت  که  ار استیبس  یخوشوقت  یجا

  یرینظ القدر و کم میعظ  هیذکر فق  اد و اعالید یتجد  ، مصروف آن  حضار محترم

،  فقاهتۀ عرص  او و بهخود   زمان  پر بار او به  اتیو آثار ح  برکات  که  است  شده

  بلکه  یاسالم  از علوم  یبر تعداد  درخشان  یدیخورش  منحصر نماند و او چون

در   نیمسلم  اتیح  عام  یز بر فضایدر آنهاو ن  قیتحق  یها وهیها و شبر روش

از   اسالم  و جهان  اسالم  یکرد و هنوز علما  یپرتو افشان  از آن  خود و پس  زمان

. او متمتعندۀ سال پانزدهۀ تام  تیو مرجع  استیو ر عمر پرثمر  آن  مبارك  راتیتأث

خود و استاد   در زمان  عهیش  عام  رجعر، مینظ قدر و کم یعال  تیشخص  نیا

  نیآقا حس  حاج  مرحوم  یالعظم  الله ة یآ  معاصر، حضرت  و مراجع  هانیفق

  .اعالمه الله و رفع  مقامه  الله یاعل ؛است  یبروجرد

و   یو نوآور  است،یو ک  یمنش و بزرگ   ینیب ، و روشن و تقوا و اخالص  علم 

  نیگر از اید  سیو نف  ابیکم  یخصلتها  یو بس  یریناپذ یو خستگ  ینگر جامع 

بود که   آورده  فراهم  یمیذو ابعاد و عظ  تیشخص  ، چنان یالهۀ ریو ذخ  مرد بزرگ

 . افتی توان  یم  ، بندرت و برخوردار از زعامت  نام  صاحب  را در فقهاء  ر آنینظ 



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   50
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود و   سبك  ، صاحب ثیو حد  د، و در رجالیجد  یی وهی، مبتکر ش او در فقاهت

  خود سبقت  بر زمان  یجمع  کار دسته  میشاگرد و تعل  تیو ترب  سیدر تدر

  و چهارچوب  هیعلم  یها و حوزه  قمۀ حوز  یاو از مرزها  عیوس  نشیب.  داشت

  مذاهبۀ و هم  اسالم  و بر جهان  رفت یفراتر م  عیتش  و جهان  رانیکشور ا

  یشتیو مع  یامور درسۀ ادار  تنها به  او نه  عامتز. افکند یپرتو م ن یمسلم

امور   به  ، که امور حوزه  تنها به  ، و نه آن  یو اخالق  یاسیس  لیمسا  به  که ،ها حوزه

افت، ی یم  شمول  یالملل نیب  در سراسر کشور و در سطح  یر اسالمیو شعا  ینید

 یفکار نو و گوهرهاا  و خاستگاه  او پرورشگاه  زعامت  تحتۀ یعلمۀ حوز

شد؛   ختهیر  یپ  تیروحان  بعد، نهضت  یدر سالها  آن  برکت  به  شد که  یرخشان 

مجدد   یرهبر  به  یو شکوهمند اسالم  میعظ  انقالب  آن  در اوج  که  یو حرکت

  نیبا ا. ه بود، سر برآوردیالزک نفسه  الله قدس  ینیخم  امام  حضرت  اسالم  بزرگ

و   درخشنده  از همه  شیب  بزرگ مرد آنچه  آن  تیشخص  موع، در مج همه

  بهره  امور خود از آنۀ در هم  یو  بود که  ییو تقوا  ر بود اخالصیچشمگ

   . گرفت یم

  یبروجرد  یالعظم  الله  ةیآ  مرحوم  از رحلت  سال  یس  از گذشت پس  که  اکنون

  است  ستهیشود شا یم  لیو تجل ادی  یاسالم  یجمهور  نظام  برکت  به  سره  قدس

  ی، روشها ، اکتفا نکرده میتکر  نیا  به  آن  یعلم  یو زعما  هیعلم  یها حوزه  که

ـ   برخوردار است  یاز تازگ  همچنان  ز کهیبزرگوار را ن  آن  یقیو تحق  یعلم

 .برند  شیپ  را به  اسالم  فقاهتۀ کنند و گردون  لیو تکم  بیتعق

را   محترم  انیآقا  قاتیالقدر و توف لیجل  عالم  آن  عال، علو درجاتاز خداوند مت

   . مینما یم  مسألت  فداه یروح الله  هیبق  حضرت  توجهات  در ظل

  ١» ١٣٧٠/ ٢/ ٧ای  سید علی خامنه  الله و رحمه  کمیعل  والسالم

   

                 
  .٣، ص)١٣٧٠فروردین و اردیبهشت ( ۴۴ـ  ۴٣نشریه حوزه، ش .  ١
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  فصل دوم

  آن مسجد اعظم و کتابخانه
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  و کتابخانه آن قم سجداعظممپیرامون 

  تاریخچه مسجد

ع، ید عالم تشینی با عظمتی که به همت واالی مرجع تقلیکی از آثار دیمسجد اعظم قم، 

ن مسجد یه فرزانه از بنای چنیزه اصلی آن فقیانگ. شد ساختهالعظمی بروجردی  الله یةحضرت آ

ن بود که زائران حرم ی، اعلیها الله سالم بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومهدر جوار  مییعظ

علیها از فضای روحانی مسجدی مناسب در جوار بارگاه اللهمطهر حضرت فاطمه معصومه سالم

نیازمند  ،قم ملکوتی کریمه اهل بیت بهره برند، همچنین گسترش روزافزون حوزه علمیه مقدسه

  .ان بودیع و مناسب جهت برگزاری دروس حوزویی وسیفضا

های شخصی و مسافرخانه بود و ضلع غربی حرم مطهر  قسمتی از زمین فعلی مسجد، خانه

ها را  بروجردی تصمیم گرفتند این مکان الله ةیآبا وجود این بناها نمای مناسبی نداشت؛ لذا 

برای مؤسس فقید، جلب رضایت کامل افراد هنگام خرید . خریداری و مسجد بزرگی بنا نمایند

له رضایت کامل  بنابراین با تالش اعضای دفتر معظم. های اطراف حرم، در اولویت قرار داشتخانه

  .از افراد به دست آمد

ق و .ه١٣٧۴قعده  ازدهم ذییبرابر با ( ١٣٣٣رماه یت ٢١کلنگ بنای مسجد در روز «

 الله یةآدر مراسم با شکوهی به دست ) السالمهیا سعادت امام رضا علهمزمان با سالروز والدت ب

اطراف آن آغاز های  بال فاصله مقدمات ساختمان و خرید زمین. ن زده شدیبروجردی به زم

د و یان رسیکارهای عمده ساختمانی مسجد در مدت شش سال کار متمادی به پا ١ ».گردید

بروجردی افتتاح  الله یةآتوسط حضرت  نماز جماعت  مهبا اقا ١٣٣٩مه اول سال یمسجداعظم در ن

  . برداری قرار گرفت و مورد بهره

                 
  .٣٢، ص)١٣۴٠اردیبهشت ( سال سوم شماره سوم، ب اسالممکتنشریه .  ١
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   مسجد اعظمبازدید آیت الله العظمی بروجردی از مراحل  بنای ساختمان 

  در مسجد اعظم جماعتاقامه 
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. ساختمان مسجد به سبك معماری اسالمی و دارای چهار شبستان و یک کتابخانه است

رگنبد به مساحت یشبستان ز. مجموع مساحت مسجد در حدود دوازده هزار مترمربع است

طرف شمال  های جانبی آن هر کدام نه صد مترمربع و شبستانی در چهارصد مترمربع و شبستان

ار بزرگ آن به ارتفاع بیست و هفت متر از یگنبد بس. مسجد با مساحتی حدود سیصد مترمربع است

  . ن استیمتر و ارتفاع شصت متر از سطح زم ٢٠/٣بلند به قطر   دسته کف شبستان و دو گل

طراحی مسجد توسط معمار معروف آقای محمدحسین لرزاده انجام گرفت و امور اجرایی 

آقای رضا شاهپوری از تجار تهران و آقای ابوالقاسم حاج از طرف مؤسس فقید به  ساختمان

های الزم حدود  جوئی های بنای مسجد با انجام صرفهمجموع هزینه. جمعی واگذار شد صاحب

مؤسس معظم تقبل کردند و بقیه از طریق خود شش میلیون تومان بود که قسمتی از این مبلغ را 

های مسجد در آن  های مربوط به انجام کاشیکاریهزینه. ور زمان تهیه شدهای مردمی به مرکمک

  . زمان حدود دو میلیون تومان برآورد شد

های  ها به این مسجد با عظمت جلب شد و  علما و شخصیتاز روز بنای مسجد، توجه

  . شیعه و سنی از آن بازدید به عمل آوردند

در مسجد اعظم، این مسجد به  ١٣٣٩سال  بروجردی در الله یةآبا برگزاری درس خارج 

 الله العظمی یةآمرکزیت حوزه علمیه قم تبدیل شد و بعد از ایشان نیز مراجع معظم تقلید؛ از جمله 

درس خارج و دیگر اعاظم و مراجع حوزه العظمی گلپایگانی  الله  یةآعلیه و  اللهةامام خمینی رحم

های  درس ،با استقبال اساتید و فضالی حوزهرور زمان به م. کردندخود را در این مسجد برگزار می

  .برگزار گردیدمسجد  پرجمعیت سطح حوزه هم در این

بروجردی  الله یةبه امامت حضرت آ یک فضای معنویدر مغرب و عشا  نماز جماعت

برگزاری . کردند مسجد اقامه میدر را  و عصر نماز ظهرایشان  در ماه مبارک رمضانو  برگزار شد

های مسجد  از دیگر فعالیت السالم همین علیمراسم مذهبی در ایام شهادت و والدت ائمه معصوم

را فراهم  مسجدهای  برنامه شتریرونق هر چه ب موجب ها در این مراسم حضرت آقاحضور  بود که

  .کرد می

مسجد اعظم به  ١٣۴٢علیه در سال  امام خمینی رحمةاللهحضرت با سخنرانی تاریخی 

ها و مراسم بزرگ دینی و سیاسی در  همایشبخشی از پایگاه انقالب اسالمی تبدیل شد و امروزه 

  .گردد این مسجد برگزار می
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  سجد اعظموقفنامه م

العظمی بروجردی با  ةاللهیهایی بود که آنگهداری مسجدی با این عظمت مستلزم هزینه

نگری و دوراندیشی و با در نظر گرفتن شرایط آن روزها، برای مسجد متولی خاص و موقوفاتی  آینده

صیغه وقف مسجد توسط مؤسس معظم . این موقوفات در بروجرد و قم بود. را در نظر گرفتند

  . ای تنظیم گردید نده شد و سپس به امر ایشان برای مسجد وقفنامهخوا

حوزه ثبت قم در دو سند، اولی به صورت موجز و دومی  ٢این وقفنامه در دفتر خانه شماره 

و وقفنامه  ١٠/٢/١٣٣٧در تاریخ  ١٣٨٣۴وقفنامه موجز به شماره ثبتی . به صورت تفصیلی بود

العظمی بروجردی تنظیم  الله ةزیر نظر آی ١٠/٢/١٣٣٧ریخ در تا ١٣٨٣۵تفصیلی به شماره ثبتی 

در این وقفنامه کلیه مسائل مربوط به مسجد اعظم اعم از حدود مسجد، ابنیه و کلیه فضاها، . گردید

  .موقوفات و تولیت  مسجد مشخص شده است

به تنظیم شده  دقیق و ظریفبه شکل  ،مسجد اعظمی موجز و  تفصیلوقفنامه این دو 

های مختلف و به ویژه در سالهای بعد از رحلت واقف معظم، به لحاظ حقیقی  که در دورهای  گونه

  :، برخی از نکات آن عبارتند ازنشده استو حقوقی هیچ گونه اشکال و ابهامی بر آن وارد 

تعيين و مشخص کردن دقيق و همه جانبه موقعيت جغرافيايی بنای مسجد و  -

 کتابخانه 

 بنای مسجد برشمردن تک تک اجزای  -

 ثبت قانونی مالکيت و اعالم  -

 احتمالی آيندههای  تعيين دقيق توليت مسجد با درنظر گرفتن موقعيت -

 تعيين دقيق حدود وظايف و اختيارات توليت -

 تعيين دقيق نوع بهره برداری و کاربری مسجد  -
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تولیت  .شده است

  

ی اشرف االنبیاء و 

عفی الله » جردی

د عّز شأنه بنا نمود 

ه علیها و لسالم ال

شتمل است صحن 

ت اهللا العظمي بروجردي
ـــــــــــــــــــــــــ

  مسجد وقوفات

ت کتابخانه  بیان ش

   

  حیم

صلوة و السالم علی 

علی طباطبائی بروج

را که بتوفیق خداوند 

 مقدسه معصومّیه س

ز صحن و آنچه مشت

كتابخانه آيت[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

موحاصل از های  مد

ود مسجد و موقعیت

. د ایشان بوده است

سم الله الرحمن الرح

 العالم بالسرائر و الص

  .طیبین الطاهرین

حسین بن ع«د فقیر

لمرضاته مسجدی ر 

غرب آستانه قعه در 

سجد واگذار نمود از 

ــــــــــــــــــــــــــ

محل مصرف درآمد

حدوجد مسنامه  ف

ؤسس معظم با خود 

  ف نامه

بس«

ف علی الضمائر و 

م النبّیین و اله الطخات

د نمود عبد
ّ
بس مخل

 ل
ً
ه و طلبا

ّ
 الی الل

ً
ربة

ه عن ال
ّ
حدثان واقلل

رافقی را که برای مس

ــــــــــــــــــــــــــ

تعيين نوع و م -

در  بند دوم وقف

د در زمان حیات مؤ

متن موجز وقف

الحمد لله الواقف 

خ) محمد ص(سلین 

وقف موّبد و حب

 عنه و عن والدیه قر

ده طیبه قم صانها ال

آبائها الطاهرین و مر

  

ــــــــ

-

مسجد 

  

المرس

تعالی 

بلد در

علی آ
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بر آن از حوض آب و غیر آن و از ابنیه و دکاکین و اراضی واقعه در اطراف صحن که تفصیل آنچه از 

سجد باشد در وقفنامه مفّصله دیگر که در شماره بعد آنها مسجد و معبد است و آنچه از مرافق م

  .شود  شود نوشته می می ثبت

 
ً
و تولیت آنرا مادام الحیوة با خود و بعد از خود با اکبر اوالد ذکور و ذکور از ذکور خود نسال

 بعد طبق، با تقدیم طبقه عالیه بر سافله و اکبر از هر طبقه بر غیر اکبر بنحویکه 
ً
در بعد نسل و طبقا

شود ذکر شده قرار داده و در صورتیکه اوالد ذکور و ذکور از ذکور شماره بعد از این شماره ثبت می

خود منقرض شوند تولیت با ذکور از اناث و با انقراض آنها هم تولیت از اوالد ذکور مرحوم والد 

از ورثه مرحوم  شود قرار داده شد و چنانچه ذکورحقیر بترتیب و تفصیلی که در ثبت ذیل نوشته می

والد هم منقرض شوند تولیت، با مرجع تقلید وقت است و با تعدد مراجع با اعلم و اتقی و در 

صورتیکه متساوی باشند با قرعه تعیین شوند و همچنین وظیفه متولی نیز مذکور خواهد شد و صیغه 

 علی جمیع القیود و 
ً
الورقة المفصلة و  ةفی هذه الورقة شروط المذکورالوقف جاری شد مشتمال

  . األخری

و مسجد و مرافق مسجد را هم بعنوان وقفیت و تولیت وقف قبض نمودم و مسلمین هم در 

آن بهمین عنوان اقامه صلوة نمودند و بسیاری از مسلمانان عالقه مند بدیانت و شعائر اسالمیه در 

خرید مصالح شود یا مصالح یا با عطاء وجوهی که صرف  با دادناین بنا با حقیر شرکت نمودند 

نین امیدوار هستم خداوند عّز شأنه و عظم سلطانه همه 
ّ
نین و غیر متمک

ّ
بعمل و امثال اینها از متمک

به هر نحو از اعانات همه را مشمول مواعید خود که فرموده است اند  اشخاصی را که اعانت نموده

 ّْهللاِ َواِ ََآ َْ ِاّهللا َِا َ ُمُرْ  َا ن یُكوُْا ِإمنَّ
َ
ْوَلـَِك أ

ُ
َْش ِإالَّ اّهللاَ َََىس أ  ََْة َوَ ََّالَة َوآَىت ا ََّم اَ

َ
ْوِم اآلِخِر َوأ

 َ َتِدُْاْل َِ  ه العفو و
ّ
فرماید و حقیر کثیر التقصیر را هم از فضل خود محروم نفرماید نسئل الل

  .مه الصلوة فیه و سائر العباداتالعافیة و حسن الخاتمة و ان یوفق المسلمین باقا

  

بتاریخ دهم شهر شوال المکرم من شهر سنه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت هجری قمری 

  .شمسی ١٣٣٧مطابق با دهم ادیبهشت ماه 

  » طباطبائی البروجردیالاالحقر حسین 
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ت اهللا العظمي بروجردي
ـــــــــــــــــــــــــ

كتابخانه آيت[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

 مه موجز مسجد اعظم

ــــــــــــــــــــــــــ

وقفنام

ــــــــــــــــــــــــــ

  

ــــــــ



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   60
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  متن وقفنامه تفصیلی

چهارصدو دوازده، های  ل ابنیه و اراضی مورد پالکبسم الله الرحمن الرحیم چون در مح«

رصدوچهل و دو، چهارصدوچهل سه، چهارصدو اچهارصدو سی و نه، چهارصدو چهل یک، چه

 این شماره(مکّرر چهل و پنج 
ً
یازده هزار و چهار صدو سی و هشت و یازده های  به شماره ها که بعدا

چهار صدو چهل و چهار صدو چهل و چهار  های هزارو چهارصدو سی و نه  تبدیل گردیده و پالک

یازده هزار های  یک الی شش فرعی از اصلی مذکور و شمارههای  و شش صدو هفت اصلی و شماره

و چهار صدو بیست و پنج  اصلی و یک الی سه فرعی از شماره اصلی مذکور واقع است در بخش 

و سی صدو چهل  ۶٢دفتر  یک قم که اسناد مالکیت شش شماره اولیه در صفحات دویست و چهل

و نه دفتر پنجاه و شش و صفحه سیزده دفتر شصت و صفحات دویست و یک و دویست و پنج دفتر 

یک و صفحه یک صدو بیست و یک دفتر یک و صفحه سی صدو هفتاد و چهار  دفتر بیست و 

  .هشت، صادر گردید

طبق پاسخ استعالم  ل آمده وممذکور در فوق تقاضای ثبت به عهای  و نسبت به سایر پالک

پانصدو ده مورخ نهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصدو سی و هفت خورشیدی در جریان ثبت 

العظمی احمدی طباطبائی  الله ةاست در مجموع محدوده کلیه اراضی و ابنیه مذکور حضرت آی

باب بروجردی مدظله العالی دارای شناسنامه شماره دوازده صادره بروجرد مقیم قم احداث یک 

قات آن در قسمت غربی آستانه مقدسه معصومیه و شرقی رودخانه فرموده طبق 
ّ
مسجد با متعل

 وقفنامه شماره سیزده هزار و هشت صدو سی و چهار این دفتر وقف بر عامه مسلمین نموده اینک

قات آن ملحوظ بوده و أبرای ت
ّ
یید و توزیع وقفنامه مذکور و شرایطی که در وقف این مسجد و متعل

شود که وقف  می منظور شده و صیغه مرافق آن جاری گردیده به شرح ذیل انشاء فرموده و نوشته

قات آن با این کیفیت و شرایط جاری واقع شده و با این کیفیت باید عمل شودتمسجد و م
ّ
  .عل

اول وقف باقی و حبس موید فرمودند به عنوان خصوص مسجد تمامت شش دانگ طاق 

باب شبستان بزرگ طرفین شرقی و غربی وایوانهای جلو شبستانها و طاق بزرگ وسط جنوبی و دو 

بزرگ یک باب ایوان سمت غرب محوطه طرف رودخانه جنب محل کتابخانه و یک باب شبستان 
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 با جمع متعلقات آنها از زمین و طاق و سقف و درب و 

ً
سمت شمالی محوطه را عرصه و اعیانا

ای اطراف و محراب و آجر و سنگ و پی و کاشی و غیره که و گنبد و دیوارهها  دیوار و پشت بام

داخل در محصوره طاق و شبستانهای جنبین و شبستان شمالی و ایوان غربی است من تخوم االرض 

  .الی عنان السماء

و ها  دوم وقف و حبس موّبد باقی فرمودند تمامت شش دانگ محوطه مسجد و ساختمان

وطه و معابر آنها و محل کتابخانه و راهرو  واقعه در پشت محل اطاقهای محل دفتر و سرایدار با مح

کتابخانه تا حوض خانه و ایوان و تمامت حوض محل چاه عمیق و محل وضوخانه و مستراحهای 

اعم از سرپوشیده یا ها  زنانه و مردانه و مایتعلق بها و کلیه معابر و داالنها و ایوان و پلکان و مأذنه

انی و فوقانی و تمامت ساختمانهای قسمت شرقی و شمالی محوطه و معابر نپوشیده و اعم از تحت

به صحن کهنه و گنبدها و دیوارهای آنها و تمامت دکاکین اعم از تحتانی و فوقانی و به انضمام 

تمامت محل شوفاژ و برق و اراضی واقعه در جلو محوطه جنوبی مسجد واقعه در جنبین و جلو 

ان است و اراضی وصل مدرسه فیضیه تا سّد رودخانه که در دست محل شوفاژ که در طرف خیاب

ساختمان است و تمامت میدانگاهی محل دو درب ورود و معابر آنها و گنبد و دیوارهای مربوطه به 

آنها و باالخره کلیه زمین و بناء از هر قبیل باشد که داخل در محدوده محوطه مسجد یا خارج واقع 

 دیواریست به دیوار مدرسه فیضیه به پالک سیصدو بیست و سه شده باشد و محدود است شم
ً
اال

 یک در هفت قسمت که قسمت دوم جنوبی و چهارم و پنجم شمالی است و دیواریست به 
ً
شرقا

مارت شماره سیصدو بیست و سه مدرسه فیضیه دوم دیوار به دیوار عمارت صحن کهنه عدیوار 

اول و سوم جنوبی است دیوار به دیوار عمارت چهار صدو بیست و چهار سوم در سه قسمت که 

مذکور چهارم دیوار به دیوار عمارت نامبرده، پنجم در دو قسمت که قسمت دوم شمالی است و 

دیوار به دیوار مسجد باالسر آستانه پالک مذکور ششم دیوار به دیوار مسجد نامبرده، هفتم در دو 

 درب و دهنه عمارت و قسمت که قسمت اول جنوب مجاور است و دیوار به د
ً
با یوار نامبرده، جنو

 محدود است به رودخانه 
ً
دکاکین ساختمان شده و اراضی بعد آنها محدود است به خیابان موزه غربا

قم و بانتیجه کلیه عرصه و اعیان واقعه در محدوده باال، باستثنای آنچه به عنوان خصوص مسجد به 

الح و لوازم و خاک و سنگ و درب و دیوار و طاق شرح اول تخصیص داده شده، بانضمام کلیه مص

 جزء ابنیه مزبور دانند و خوانند 
ً
و چاه و برق و چاه عمیق و موتور و لوله و سیم و شیشه و آنچه عرفا

 وقف به 
ً
به هر اسم و رسم حبس دائم و وقف باقی فرمودند برای طاق و سه شبستان و ایوان که فوقا
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نه استفاده مشروعه برای خصوص این مساجد مسطوره در عنوان خصوص مسجد شده که هر گو

فوق و تبلیغ دینی از جهت عموم و موعظه مذهبی و تشکیل مجالس قرائت قرآن و وضو گرفتن برای 

نماز در مسجد و حرم مطهر معصومیه و یا محل دیگر و نیز قضاء حاجت طبیعی و سایر 

ء و بزرگان دینی و آنچه به نظر متولی وقت مباحه و مشروعه و تشکیل مجلس ختم علماهای  استفاده

خالف شرع مطهر و یا غیر مناسب با شئون مسجد و یا حفظ نگهداری مساجد نباشد جائز و مباح 

و هرگونه عمل دیگری از خرید و فروش و تشکیل مجالس و اعمالی که مخالف با حیثیت و عنوان 

برای ) درصورتیکه اعالم نماید(نظر متولی مسجد و یا هتک شعائر باشد و یا هرگونه اعمالی که به 

قات آن موجب فساد یا زیان و یا غیر مناسب باشد
ّ
غیر . حفظ و نگهداری و انتظام مسجد و متعل

جایز و مخالف با نظر واقف بوده و همچنین عمل کردن مخالف نظر و اعالم متولی غیر مشروع 

  .خواهد بود

کاکین یا نذورات و هر  گونه عوائدی که به سوم آنچه عوائد حاصل شود از محل اجاره د 

یه و حاصل گردد و با موقوفات بعدی که از طرف مسلمین وقف این مسجد شود دعنوان مسجد تأ

در صورتیکه تولیت آنها با متولی غیر از متصدی مسجد باشد، صرف عوائد اینگونه موقوفات با 

اصله مسجد به استثنای درآمدی که نظارت کامل متولی مسجد باید انجام شود و کلیه عوائد ح

برای مصرف خاصی وقف منظور شده باشد سایر عوائد باید در درجه اول صرف عمارت و حفظ و 

خواه این مخارج خرید مصالح یا بنایی یا . نگهداری مسجد و موقوفات فوق االشعار مسجد گردد

لیه عوائد حاصله از دکاکین حقوق خادم باشد یا غیرها و حق التولیه به متولی وقت یک عشر از ک

موقوفات این مسجد که به مسطوره در باال است پس از وضع مخارج دیوانی الزم است متولی برای 

ثبت عوائد و مخارج و دارائی منقول و غیر منقول مسجد دفتری تنظیم نماید و دارائی و درآمد و 

ج فوق االشعار باشد متولی وقت مخارج را مرتب و منظم ثبت نماید و چنانچه عوائد زائد بر مخار

  .بر مصرفی که مصلحت مسجد است صرف نماید

چهارم تولیت کلیه موقوفات فوق االشعار از مسجد و مرافق و موقوفه بر آنها به هر اسم و 

 ـبه شرح مندرج در سند ثبت شده سیزده هزار و هشت صدو سی و چهار این دفتر. رسم باشد

 با اوالد ـ است باحضرت آیة العظمی واقف معظم 
ً
ه تعالی عمره و ظله و بعدا

ّ
مادام الحیاة طول الل

 بعد نسل میباشد ذکور واقف معظم
ً
 بعد طبق و نسال

ً
با تقدیم طبقه عالیه بر . له و ذکور از ذکور طبقا

اوالد ذکور از و در صورتی که العیاذ بالله اوالد ذکور و بعد از هر طبقه بر غیر اکبر  اکبرسافله و 
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له است با رعایت تقّدم عالیه بر سافله  منقرض شوند تولیت با اوالد ذکور از اناث واقف معظمذکور 

ذکور و ذکور  بو اکبر بر غیر اکبر و در صورتیکه اوالد ذکور از اناث نیز منقرض شود تولیت با اعقا

ه تعالی والد معظ
ّ
م حضرت از ذکور مرحوم حجة االسالم آقای حاج آقا علی طباطبایی رضوان الل

به همان ترتیبی که در تولیت اوالد واقف ذکر شد و اگر چنانچه ذکور از ورثه . ه واقف میباشدلآیة ال

مرحوم والد هم منقرض شوند تولیت با مرجع تقلید وقت است و با تعدد مراجع با اعلم و اتقی و 

است خیانت او در صورت تعدد و تساوی با قرعه تعیین متولی شود و اگر کسی که متصدی تولیت 

را در نزد دو نفر مجتهد جامع الشرایط ثابت و آنها حکم کنند به خیانت در این صورت از تولیت 

  .منعزل و شخص دوم جانشین او خواهد بود

پنجم هیچ کس، به هیچ عنوان و علت و جهتی مأذون و مجاز نمیباشد مّیتی را در هیچ 

و راهرو و کتابخانه و زمین جلو خیابان و محل  قسمت از مساجد و مرافق آن اعم از صحن و ایوان

به طور . دکاکین و در آنچه مربوط به این مسجد و مرافق باال و محدوده ثبتی فوق است دفن نماید

ی در این محدوده به هر عنوان و جهتی ممنوع و به هیچ وجه کسی حق دفن مّیتی را 
ّ
کلی دفن متوف

فقط اگر موت واقف در قم اتفاق افتد و محل مناسبی در  در مسجد و آنچه مربوط به آن است ندارد،

آستانه مقدسه نباشد با ِاذن و اجازه و مصلحت متولی وقت مسجد در راهرو و قسمت شرقی که بین 

لکن این اجازه نباید به هیچ تعبیر و عنوان مجوز اجازه دفن . مسجد و آستانه است دفن نمایند

  .ری بشوددیگری اعم از متولیان یا اشخاص دیگ

در باال مشتمل بر جمیع قیود و شروط مذکور در این  مسطوراتششم صیغه وقف تمام 

العظمی حاج آقا حسین احمدی طباطبایی بروجردی  الله ةورقه و در ورقه ثبت باال را حضرت آی

ه به همین عنوان در مساجد اقامو واقف جاری و به عنوان تولیت بر موقوفات باال قبض و اقباض 

  .مسلمین فرمودند او جماعت ب صلوة

صادره بروجرد  ۴٠٩۶٢و آقای محمد حسن احمدی طباطبایی دارای شناسنامه شماره 

 فرزند واقف معظم وکالت
ً
  .الله واقف ثبت و سند را امضا فرمودند از طرف حضرت آیة ا

  

 دھم برابر شمسی 1337 ماه اردیبھشت دھم تاریخ به
 امضاء محل. مریق ھفت و ھفتاد سيصدو و یکھزار شوال

  »طباطبائی احمدی محمدحسن



 ــــــــــــــــــــــ  

 

ـــــــــــــــــــــــــ
  ] نگاه

ــــــــــــــــــــــــــ

  ه تفصیلی مسجد اعظم
 

مي بروجردي در يك ن
ــــــــــــــــــــــــــ

وقفنامه

كتابخانه آيت اهللا العظم[
ــــــــــــــــــــــــــ

  

64   ]
ــــــــ



 
  

  65    ] در يك نگاه
 ــــــــــــــــــــــ

 

ت اهللا العظمي بروجردي
ـــــــــــــــــــــــــ

 

كتابخانه آيت[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

امه تفصیلی مسجد اعظم

ــــــــــــــــــــــــــ

وقفناادامه 

ــــــــــــــــــــــــــ

  

ــــــــ
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  تاریخچه کتابخانه مسجداعظم

 تأسیس کتابخانه

ای به توسعه اماکن مذهبی، مدارس علمیه،  العظمی بروجردی توجه ویژه الله  یةآحضرت 

 الله یةآدر دوران حیات ایشان مسجد اعظم قم، مدرسه . اشتندهای دینی د ها و چاپ کتاب کتابخانه

ای در نجف اشرف و نیز  بروجردی، مدرسه نجف اشرف، مدرسه علمیه کرمانشاه، کتابخانه

  .ای در کرمانشاه ساخته شد ابخانهکت

مستقلی را در شهر قم بنا کنند؛ اما موفق   بروجردی قصد داشتند کتابخانه الله یةآحضرت 

ای در نظر  پس از تکمیل بنای مسجد، فضالی حوزه پیشنهاد کردند برای مسجد کتابخانه. نشدند

و تصمیم گرفتند این بنای با عظمت را با  همؤسس معظم از این پیشنهاد استقبال کرد. گرفته شود

ایشان تمایل داشتند عموم طبقات مردم از کتابخانه استفاده . ای تکمیل نمایندتأسیس کتابخانه

   .کنند

) ل از رحلت آن بزرگواربیعنی چهارده ماه ق ١٣٣٨بهمن  ٢٣(ق .ه١٣٧٩در نیمه شعبان  

و از معمار مسجد، آقای حسین  را صادربزرگ عمومی مسجد اعظم   دستور تأسیس کتابخانه

ایشان ضلع غربی مسجد . تا محلی را برای کتابخانه مسجد، در نظر بگیرند خواستندلرزاده، 

در نظر فضای . را  به عنوان کتابخانه در نظر گرفتند) شبستان ساخته شده بود محلی که به عنوان(

اولیه در سر درب اصلی با حفظ ساختمان  امروزه محل مذکور .مترمربع بود ١٣٢حدود  گرفته شده

آن به عنوان راهرو ورودی مسجد  بازسازی شد و از ١٣٨۶در سال  ضلع غربی مسجد واقع شده که 

  .شود استفاده می
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  کتابخانهانتخاب سرپرست 

العظمی بروجردی تصمیم  الله  ةیپس از تکمیل ساختمان کتابخانه و نصب تجهیزات اولیه آ

الله حاج آقا مجتبی عراقی  ةیآ. گرفتند یکی از فضالی حوزه را برای اداره کتابخانه انتخاب کنند

آشتیانی به ریاست کتابخانه  الله شیخ ابوالقاسم دانش ةیدرباره انتخاب آ ،رئیس کتابخانه فیضیه

  :گویند مسجد اعظم می

ای که در مسجد اعظم این کتابخانه: "الله بروجردی یک روز به من گفتند ةیآ«

من از ."خواهم شما مسئولیت آن را بر عهده داشته باشید کنم، می درست می

چون گرفتاری زیاد داشتم و جناب آقای ابوالقاسم . روی ادب جواب رد ندادم

برای رسیدگی به زلزله باختران  ،الله ةینش را که با هم به نمایندگی حضرت آدا

شناخت برای الله بروجردی ایشان را می ةیو همدان رفته بودیم و از آن زمان، آ

الله بروجردی قبول  یةحضرت آ. مسئولیت کتابخانه خدمت آقا معرفی کردم

های خطی و غیر تابک. آقای دانش مشغول اداره کتابخانه شدند. فرمودند

فرد . الله بروجردی خریداری و وقف کتابخانه شد یةخطی خوبی از جانب آ

  ١».دیگری هم چند هزار کتاب را وقف کرد

الله بروجردی برگزار شد  یةمجلسی در بیت آ) ١٣٣٨بهمن  ٢٣(ق .ه ١٣٧٩در نیمه شعبان 

  .دانش آشتیانی تحویل داده شد الله شیخ ابوالقاسم یةو به امر ایشان، کلیدهای کتابخانه به آ

سال  ٣٨وی به مدت . شدالله دانش آشتیانی به ریاست کتابخانه منصوب  یةبه این ترتیب آ

ایشان حقوق کارکنان کتابخانه را از طریق دفاتر مراجع . کتابخانه را با دلسوزی و کاردانی اداره کرد

ز نفوذ خود در بین افراد خیرخواه تأمین کتابخانه را با استفاده ا معظم و مخارج جاری و سرمایه

  .کرد می

  :نویسد ایشان میخود 

العظمی بروجردی، روزی مرا  الله  یةمرحوم آقا محمدحسن بروجردی فرزند آ«

کتابخانه مسجد اعظم باشید، بعد  مسئولخواهند شما  آقا می: خواست و گفت

  ٢»دندکتابخانه را به من محول کر ادارۀاز آن آقا مرا خواستند و 

                 
 .١۶٨ص، )١٣٧٠فروردین و اردیبهشت ( ۴۴ـ  ۴٣نشریه حوزه،  ش .  ١
  .۶٩، ص)١٣٨٠پاییز ( ٣١نشریه پیام حوزه، ش .  ٢
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المسلمین حاج شیخ محمدتقی دانش آشتیانی درباره نحوه انتخاب مرحوم  و  حجةاالسالم

  : اند چنین گفته پدرشان به ریاست کتابخانه  این

قمری  ١٣٧٩شمسی که زمستان مصادف بود با نیمه شعبان ١٣٣٨سال «

در . توفیقی شد با مرحوم حاج آقای والد خدمت مرحوم آقای بروجردی رفتیم

بنده آنجا مفتخر شدم . ای از علما بودند رونی دفتر نه، بلکه در اندرون عدهبی

و همان روز نیمه شعبان مرحوم آقای بروجردی . که خدمت ایشان معمم شوم

) دانش آشتیانی(دستور دادند کلیدهای کتابخانه را در اختیار مرحوم حاج آقا 

. مان بدهند و افتتاح کنندارا سر و س) کتابخانه(گذاشتند و بنا شد ایشان آنجا 

موقعی که حاج آقا آمدند و آن قسمتی از مسجد را که برای کتابخانه در  یمنته(

متوجه شدند قرار است سالن مطالعه هم  )نظر گرفته شده بود بازدید کردند

که اینجا بخواهد هم : آنجا باشد گزارشی خدمت آقای بروجردی دادند که

ایشان با برخی از . ها، امکانش نیست تابسالن مطالعه باشد و هم مخزن ک

دوستان بررسی کردند به این نتیجه رسیدند قسمت پشت  مخزن که راه روی 

وضوخانه بود در باالی راهرو و قسمت جلوی مسجد روی رودخانه را بالکنی 

زدند و تبدیل به سالنی کردند که دو تا سالن و یک دفتر بود که آنجا کارها براه 

  ١».افتادند

  

  کتابخانهاولیه توسعه بنای 

سرپرستی به شرحی که گذشت، الله بروجردی  یةق حضرت آ.ه١٣٧٩در نیمه شعبان 

آقای دانش آشتیانی به کارهای . الله شیخ ابوالقاسم دانش آشتیانی واگذار کردند یةکتابخانه را به آ

وی پس از انتصابش به . کرد علمی و پژوهشی عالقمند بود و امور کتابخانه را با اشتیاق پیگیری می

ریاست کتابخانه در اولین فرصت از محل کتابخانه بازدید کرد و متوجه شد فضای کتابخانه کافی 

  . نیست و کتابخانه فاقد سالن مطالعه است

                 
  ). ١٣٩٣ارتباط شخصی، (والمسلمین محمدتقی دانش آشتیانی،  حجةاالسالم.  ١
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الله  بروجردی ایشان از آقای لرزاده معمار مسجد خواستند برای  یةبا گزارش وضعیت به آ

هایی که وجود داشت، آقای لرزاده پیشنهاد  به دلیل محدودیت. دحل این مشکل طرحی را آماده کن

له با این پیشنهاد  معظم. های مطالعه بر روی راهروی وضوخانه ساخته شوند کردند که سالن

  . های مطالعه و دفتر کتابخانه در مدت یک سال ساخته شد و سالن فرمودهموافقت 

  
  وخانهسر در ورودی کتابخانه از سمت راست راهرو وض

  

کتاب در نظر گرفته شد و دور  مخزن پس از توسعه فضای کتابخانه، محل اولیه به عنوان

نظر به اینکه ارتفاع مخزن بلند بود و امکان . بندی گردیدهای بلند فلزی قفسهبا قفسه دیوارهای آن

 طراحی ویک بالکن فلزی  ها سخت بود، در داخل مخزن ها در باالی قفسه دسترسی به کتاب

  . دوآسان ش اه امکان دسترسی به کتاب نصب گردید تا

. در نظر گرفته شدها  سرویسراهرو مجاور  فاز طر رفت و آمد مراجعه کنندگاندرب 

متر  ۴١و یک دفتر برای کتابخانه بود که ابعاد آن  به طول  مطالعه  سالنفضای اضافه شده شامل دو 

االی فضای رودخانه به عرض دو متر و فضای  ب این فضا با استفاده از. متر است ۵به عرض  و 

های هفده و نیم متر در در اندازه ها  هر یک سالنبنا شده بود و مساحت  راهرو  به عرض سه متر



  

 

 ــــــــــــــــــــــ

ورودی . ه متر بود

شت و ارتباط بین 

  .جاد شد

 ١٣برابر با (ق ١٣

  :چنین آمده است

رود متجاوز از  می

م مسلمان شیعی 

ـــــــــــــــــــــــــ

ت شش متر در سه 

 کنار دفتر قرار داش

 به بالکن مخزن ایج

٨٠مه شعبان سال 

خانه مسجد اعظم چ

م الم تشیع به شمار

م دینیه دارد، و مرد

  ] نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

ن دو سالن با مساحت

تر در شش متر و م

و در طبقه باال راهی 

 خزن قدیمی کتابخانه

 برداری از آن در نیم

درباره ساخت کتابخ
ً
مرکز روحانیت عاال

فارغ التحصیل علوم

مي بروجردي در يك ن
ــــــــــــــــــــــــــ

ها و بین روبروی پله

هرو به مساحت دو

مکف برقرار گردید و 

مخز

سمی کتابخانه، بهره 

  .دو

 مجموعه حکمت د

 هرستان قم که
ً
فعال

ش هزار دانشجو و فا

كتابخانه آيت اهللا العظم[
ــــــــــــــــــــــــــ

متر و اتاق دفتر در ر

ها از طریق یک را

ن و دفتر از طبقه همک

  

قبل از افتتاح رس

شو آغاز می) ١٣٣٩ 

در گزارش مجله 

شه«

شش
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هسالن
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بهمن 
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ن بوسی دختر باب الحوائج آستاه مذهب ایران و خارج ایران سالی چند مرتبه ب

گردند وجود چنین بنای با عظمتی را سزاوار بود و از  می امام هفتم خود موفق

لوازم این مسجد باشکوه داشتن یک کتابخانه معظم آبرومندی بود که آنهم 

 ای  بحمدالله در طرف غربی مسجد کتابخانه
ً
هم حضرت  تأسیس گردید و بعدا

دو هزار جلد اهدا فرمودند و اکنون در پشت  الله، مقداری کتاب بالغ بر آیة

  ١»ئتخانه عمومی در دست ساختمان استمخزن کتابخانه قرا

  افتتاح کتابخانه

العظمی بروجردی عنایت خاصی به کتابخانه مسجد اعظم داشتند و با وجود   الله  ةآی 

از نزدیک دستورات الزم  و کردند قبل از افتتاح از آن بازدید  ،و کمبود وقت، چندین بارزیاد   مشغله

  .افتتاح شود هر چه زودتررا به متصدیان کار دادند و اشتیاق زیادی داشتند که کتابخانه 

. هایی را به کتابخانه اهدا کردندپس از آماده شدن ساختمان کتابخانه، مؤسس معظم کتاب

  .قل شدندالله مقدس اصفهانی نیز بعدها به کتابخانه منت  های اهدایی مرحوم آیة کتاب

ق به دست .ه١٣٨٠پس از انجام مقدمات کار مقرر گردید کتابخانه در روز نیمه شعبان  

  .ها توزیع گردید و همه جهات کار آماده شدنامهدعوت. مؤسس معظم افتتاح گردد

روز نیمه شعبان علما، فضال و عموم مردم برای افتتاح کتابخانه جمع شده بودند که صبح 

بروجردی پیش آمد و منجر به دررفتگی پای چپ و شکستگی  الله یةآبرای  ای همان روز حادثه

له نتوانستند در مراسم حاضر شوند و افتتاح  معظم ،بخاطر این حادثه. استخوان شست پا گردید

  .کتابخانه به بعد موکول گردید

رت مصادف با میالد کریم اهل بیت حض ماه در پانزده رمضان بروجردی بعد از یک الله ةیآ

  . شدند مشرفامام حسن مجتبی علیه السالم، برای اقامه نماز جماعت به مسجد اعظم 

له دوباره زمزمه افتتاح کتابخانه مطرح با گذشتن ماه مبارک رمضان و بهبودی حال معظم

باالخره مقرر . روزی را برای افتتاح کتابخانه تعیین نمایند شدشد و مکرر از محضر ایشان تقاضا می

  . کتابخانه در روز جمعه هفتم شوال افتتاح گرددگردید 

                 
 .۴٣ص ،)١٣٣٩خرداد ( ۴٩مت، ش کتابخانه مسجد اعظم، مجموعه حک.  ١



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   72
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها انجام شد و چون مصادف با ایام نوروز بود و نامه  کارهای مقدماتی از جمله توزیع دعوت

های الزم صورت گرفت و افتتاح کتابخانه بینیجمع زیادی از زوار در قم بودند برای پذیرایی پیش

والمسلمین  شب هفتم شعبان حجةاالسالم. ع عموم رسیدای به اطالبه طور رسمی از طریق اعالمیه

د و از داآقای فلسفی در مسجد اعظم بعد از نماز در منبر موضوع افتتاح کتابخانه را به مردم بشارت 

  .در مراسم افتتاح کتابخانه شرکت کنند کردمردم دعوت 

رسد  می رخبی مؤسس معظم بودند، یف فرمایکه همه منتظر تشر صبح روز جمعه در حالی

چند روز بعد آیة الله . شود نمی و مراسم برگزار شده است به عارضه قلبی دچار بروجردیالله   آیة

متأسفانه ایشان موفق به افتتاح کتابخانه به این صورت   .کنند می رحلتفقید در اثر این عارضه 

  . شوند نمی

 ٢۵ق مطابق با . ه ١٣٨٠شوال  ٢٧خ یبروجردی در تار الله یةآپانزده روز پس از ارتحال 

د محمد حسن بروجردی در یوالمسلمین س االسالم با حضور حجةکتابخانه ، ١٣۴٠نیفرورد

  . دوش می آلود به طور رسمی افتتاح فضائی معنوی و حزن

 دکن می المسلمین آقای انصاری سخنرانی و  خطیب معروف حجةاالسالم ؛در مراسم افتتاح

 که به این مناسبت سروده بود،  را ای زاده قصیده باس مصباحوالمسلمین شیخ ع  و حجةاالسالم

  .کنند می قرائت

. شروع شدبه صورت رسمی خدمات کتابخانه پس از افتتاح به همت آقای  دانش آشتیانی 

گرفت و روزهای جمعه فقط شیفت صبح  در دو شیفت کاری صبح و عصر انجام می این خدمات

  . باز بود

یک نفر را برای امور اداری،  این امرآقای دانش برای از به پرسنل بود و برای اداره کتابخانه نی

در هر ( کنندگان به مراجعهچهار نفر را برای ارائه خدمات  ها و نفر برای فهرست کردن کتاب یک

  . استخدام کرده بود) شیفت کاری دو نفر

سه ساعت در ها دو تا  آقای دانش عالقه زیادی به کتابخانه داشت و  همه روزه صبح

  .یافت میکتابخانه حضور 
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 ــــــــــــــــــــــ

آقای . ۴ آشتیانی

ت اهللا العظمي بروجردي
ـــــــــــــــــــــــــ

میرزا حسن دانش.٣تیانی

  نی

كتابخانه آيت[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

شیخ ابوالقاسم دانش آشت

یخ محمدتقی دانش آشتیان

ــــــــــــــــــــــــــ

.٢خادم کتابخانه. ١چپ

شیخ.۵زاهدی

ــــــــــــــــــــــــــ

، از سمت چکتابخانهمخزن 

  

ــــــــ

م
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کتابخانه، آیت الله دانش آشتیانی بر حسب ضرورت تصمیم  تأسیسدر همان روزهای اول 

ایشان آقای میرزا حسن دانش آشتیانی را در سال . ا برای اداره کتابخانه انتخاب نمایدگرفت مدیری ر

  . برگزیدبه عنوان مدیر کتابخانه   ١٣٣٩

شخص دوم و جانشین رئیس کتابخانه  ئیاجرا امور درسازمانی مدیر ساختار از لحاظ 

د و همچنین در فهرست اجرایی بوامور در  توانمندفردی  آقای میرزا حسن دانش. رفت می شمارب

  . دوره مدیریت میزا حسن دانش هشت سال بوده است. کرد می های کتابخانه همکاری کردن کتاب

الله دانش آشتیانی برای مدتی امور اجرایی  پس از فوت مرحوم میرزا حسن دانش، آیة

اق داشتند، وی اسحایشان با توجه به شناختی که از آقای  شیخ احمد آل. کتابخانه را بر عهده گرفت

اسحاق توانست با درایت و کاردانی کتابخانه را   آقای آل. کتابخانه انتخاب کردند برای ادارۀرا 

 . به نحو احسن اداره کند )ش.ه١٣٧۶تا سال (نزدیک به سه دهه 

الله دانش آشتیانی بطور منظم در  بود ولی آیة ایشانبا اینکه امور داخلی کتابخانه بر عهده 

 حضور داشتند و از نزدیک در جریان امور کتابخانه بودند و بر حسن انجام کارها نظارتکتابخانه 

  . کردند می

  ای کتابخانهات تجهیز تهیه 

های آهنی محکم برای تجهیز کتابخانه ابتدا مخزن طبق طرح معمار مسجد با قفسه 

رفیت آن به پنجاه گنجایش مخزن پانزده هزار جلد کتاب بود و  امکان افزایش ظ. بندی شد قفسه

  . هزار جلد وجود داشت

طبق گزارشات ثبت شده در نشریه کتابخانه مسجد اعظم، پس از تکمیل ساختمان 

  :تجهیزات زیر برای کتابخانه تهیه شده است

های مطالعه با دو تخته  با اقدام جمعی از خیرین یکی از سالن ١٣۴١در سال  

ریال تهیه شده بود ٢۴٠٠٠٠بافت چهل متری به مبلغ  فرش زیبای دست

متر و  ۵در  ۵/٣همچنین یکی از خیرین یک تخته فرش در ابعاد  . مفروش شد

عدد صندلی چوبی و همچنین مبلغ  ١٠فرد خیر دیگری یک عدد میز بزرگ با 

  . های کتابخانه کمک شده است ریال توسط نیکوکاران برای هزینه٣٠٠٠٠
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رای سالن مطالعه 

های ساالنه هزینه

ت اهللا العظمي بروجردي
ـــــــــــــــــــــــــ

های فلزی بر صندلی

همچنین . جهیز شد

  نوبی

كتابخانه آيت[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

ن میز و صی مقیم تهرا

 و آن سالن هم تجه

  .ردید

واقع در سمت جن کتابخانه

ــــــــــــــــــــــــــ

های  ا همت آشتیانی

ریال  تهیه  ٢۵٠٠

ز نیکوکاران تأمین گر

سالن مطالعه ک

ــــــــــــــــــــــــــ

با  ١٣۴٢در سال 

٠ کتابخانه به مبلغ 

خانه توسط جمعی از 
  

  

  

ــــــــ

دیگر ک

کتابخا



 ــــــــــــــــــــــ  

به  قابل توجهیی 

 نفر از نیکوکاران 

بخاری، یک عدد 

  .خانه اهدا شد

ـــــــــــــــــــــــــ

  الیت شم

های مالی  ی کمک

الزم از طرف چند 

ت دو نفره، دو عدد 

ه معتمدی به کتابخا

  ] نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

می کتابخانه واقع در سمت

ودن اوضاع اقتصاد

های ال جوئی م صرفه

عدد نیمکت ١٠لی، 

قای حاج عنایت الله 

مي بروجردي در يك ن
ــــــــــــــــــــــــــ

سالن مطالعه عموم

به دلیل مساعد نبو 

دجه ساالنه با انجام 

عدد صند ٢۵عداد 

راغ زنبوری توسط آقا

كتابخانه آيت اهللا العظم[
ــــــــــــــــــــــــــ

  

 ١٣۴٣در سال 

خانه نشد و فقط بود

  .  شد

تع ١٣۴۴در سال 

کتاب و دو عدد چر 

  

76   ]
ــــــــ

کتابخا

تأمین 

ک قفسه
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  منابع کتابخانه تهیه 

العظمی بروجردی که حدود سه هزار جلد بود و سپس  الله ة آی اهداییهای  ابتدا کتاب

  .نه منتقل شدندالله مقدس اصفهانی که بیش از دو هزار بود به کتابخا  مرحوم آیة اهداییهای  کتاب

های کتابخانه به بیش از هشت  با کمک خیرین در اولین سال تأسیس کتابخانه، تعداد کتاب

  . هزار جلد افزایش یافت

های اهدا، وقف و  طبق آمارهای ثبت شده در نشریه کتابخانه مسجد اعظم تعداد کتاب

  :خریداری شده در چند سال اول تأسیس کتابخانه به شرح زیر است

جلد  ٩٠٧۵های ثبت شده در دفاتر کتابخانه به  تعداد کتاب ١٣۴١یان سال در پا -

جوئی در مخارج کتابخانه  جلد کتاب از محل صرفه ١٣۴افزایش یافت و تعداد 

  .خریداری شد

جلد  ١٠٠١٧های ثبت شده در دفاترکتابخانه  به  تعداد کتاب ١٣۴٢در پایان سال  -

بق آمارهای موجود در این سال ط. جلد نسخه خطی افزایش یافت ۶١۴چاپی و 

مجلد کتاب  ١٠٠بیش از (بیشترین کتاب را جناب آقای جمال الدین فدائی اراکی 

  . به کتابخانه اهدا کردند) خطی و چاپی

در . جلد افزایش یافت ١١٠٠۵های کتابخانه به  تعداد کتاب ١٣۴٣در پایان سال  -

ا توسط عیال ایشان اهد(این سال بیشترین کتاب را مرحوم مشهدی حسن شهدی 

  .مجلد اهدا نمودند ٢۶۵به تعداد ) بانو مهرتاج شهدی صورت گرفت

در مهر ماه . جلد رسید١٢٣۵٠های کتابخانه  به  تعداد کتاب ١٣۴۴در پایان سال  -

جلد نسخه  ٩٠مرحوم سید احمد محسنی اراکی تعداد های  این سال از کتاب

  .خطی به کتابخانه اهدا گردیدخطی و آقای ضیا نوری گلپایگانی سه جلد نسخه 

جلد افزایش یافته  ١٣٣٧۵های ثبت شده به  تعداد کتاب ١٣۴۵در پایان سال  -

جلد کتاب و در اسفند ماه  ٣٩۵در آبان ماه این سال آقای حسین کجوری . است

 .جلد کتاب به کتابخانه اهدا کردند ١۵٠آقای میرزا علی آشتیانی 

ال  نشریه پیام حوزه درباره تعداد نسخ خطی ؤاسخ به سدر پ ١٣٨٠آیة الله استادی در سال 

  :گوید کتابخانه می
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کتابخانه حدود شصت هزار جلد کتاب چاپی و حدود چهار هزار نسخه «

الله آیة جز تعداد بسیار اندکی که شاید به دستور ها  خطی دارد و این کتاب

ظاهرا زیرا  ،همه اهدایی است ،خریداری شده باشد) ره(العظمی بروجردی

این کتابخانه در هیچ زمانی بودجه ای برای خرید کتاب در اختیار نداشته است 

  :و بد نیست به خاطر تکریم از نکوکاران برخی از اهدا کنندگان را نام ببرم

العظمی حاج آقا حسین طباطبایی الله آیة حضرت  ،موسس کتابخانه ـ١

 .)ره(بروجردی

) االوائل(کتاب ارزشمند  مؤلفانی حاج آقا محمد مقدس اصفهالله آیة ـ  ٢

در حوزه . بنده ایشان را زیارت کرده بودم. که در اصفهان چاپ شده است

ایشان از حواریون آیة . علمیه قم و همچنین در اصفهان بسیار مورد احترام بود

  .آمد و مورد توجه ایشان بود می العظمی بروجردی به شمارالله 

حاج الله آیة رمانی ابوالزوجه حاج شیخ محمدعلی کالله آیة ـ ٣

ایشان را هم . حاج سید حسین کرمانیالله آیة سیدمحمدحسن لنگرودی و 

حقیر زیارت کرده بودم و این بزرگوار هم از حواریون آیت الله العظمی 

آیة بروجردی اطرافیانی مانند ایشان و الله آیة بروجردی بود و این که مرحوم 

حاج سید مصطفی الله آیة و ) العظمی فاضلالله  آیةوالد (فاضل لنکرانی الله 

دلیلی بر عظمت مقام علمی و تقوایی آن بزرگوار  ،خوانساری و امثال آنان داشته

 .رحمه الله علیهم اجمعین. است

العظمی الله آیة ایشان از هم دوره های . حاج سید حسن فرید اراکیالله آیة  ـ۴

بود و حقیر به درس ایشان ) ره(یالعظمی امام خمینالله آیة گلپایگانی و 

درس . رفتم و با ایشان انسی داشتم و ایشان هم به بنده لطف خاصی داشتند می

و مجلس گفت وگوی او بسیار سودمند و با برکت بود و پس از وفات ایشان 

  .بخشی از یادداشت های ایشان را تنظیم و به نام تفسیر سوره حمد چاپ کردم

را که اش  های چاپی کتابخانه که وصیت کرده بود کتاب آقای فرید عالوه بر این

بسیار مهم بود به کتابخانه مسجد اعظم بدهند یکی از دو منزل قم خود را که 

 .به مسجد اعظم داد ،العظمی مرعشی داشتالله آیة کوی  ،در کوچه حرم
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  ،مرحوم حاج محمد رمضانی صاحب انتشارات کالله خاور تهران ـ۵
ً
 تقریبا

تاب های چاپی و خطی کتابخانه مسجد اعظم یادگار و باقیات دو سوم ک

وی را هم قبل از این که به قم بیاید می شناختم و در . صالحات ایشان است

های  کتاب فروشی و یا دکه مجله فروشی دیده می شد که برای تکمیل دوره

در قم هم هنگامی که  .را زیر و رو می کردها  مجلهاش  های کتابخانه مجله

  .ای تشکیل داده بود از نزدیك در جریان کارش قرار گرفتم تابخانهک

دیده ها  گویا روی برخی از کتاب. وی یك ناشر بسیار پر تالش و پر کار بود

او مانند . بودم که ایشان را به عنوان ناشر هفتصد کتاب معرفی کرده بودند

معروف به  برخی دیگر از ناشران آن دوره اهل مطالعه و فضل بود که مثنوی

بهترین گواه با  ،که با تصحیح او و پدرش چاپ شده است »مثنوی خاور«

  .فضل بودن او می باشد

حدود چهل هزار کتاب چاپی و دو هزار نسخه خطی گردآوری  ،در طول عمر

کرده بود و در سال های آخر عمر آرزو داشت در قم محلی را بسازد و کتابخانه 

سیس کند و برای این جهت تأ تفاده حوزویانبرای اس) ع(ای به نام ولی عصر

آن طور که به خاطر دارم از این رو . گویا درخواست کمك و یاری هم می نمود

الله آیة فرزند (االسالم والمسلمین حاج سید مهدی گلپایگانی  ةمرحوم حج

خانه ای در خیابان ارم برای او آماده ) العظمی حاج سیدمحمدرضا گلپایگانی

به قم بیاید و به طور موقت آن جا قرار گیرد و این کار انجام شد ها  کرد تا کتاب

تا به مرور زمان آرزوی ) بنده در همین خانه خدمت مرحوم رمضانی رسیدم(

. نهایی او انجام شود که اجل مهلت نداد و در این میان آن عزیز از دنیا رفت

دمهدی بازماندگان گرامی او ظاهرا با وساطت و تشویق مرحوم حاج سی

را که در همان زمان ها  گلپایگانی و یا والد بزرگوارشان حاضر شدند کتاب

قیمت سنگینی داشت به کتابخانه مسجد اعظم اهدا کنند و به این وسیله 

ای از خود به یادگار  موجبات شادی روح پدر را فراهم آورند و صدقه جاریه

د قسمتی از مجالت و مانن(ها  شد بخشی از چاپی البته چون فکر می .بگذارند

ها  آوری آن های درسی آموزش و پرورش که مرحوم رمضانی در جمع کتاب
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در حوزه قم مورد استفاده نیست به تهران برده و شاید به ) رنج فراوانی برده بود

  ١ ».کتابخانه مرکزی دانشگاه داده باشند

  ها فهرست کتاب

شد که فهرست آنها در دفترهای  اهدا  های زیادی به کتابخانه بعد از تأسیس کتابخانه کتاب

در مدت یک سال دفترها و . های معمول آن زمان تنظیم گردیدمخصوص مطابق با روش

  . های اجمالی متعددی برای کتابخانه تنظیم شد فهرست

های جداگانه به نام الله فرید اراکی در قفسه الله مقدس اصفهانی و آیة های اهدایی آیة کتاب 

  .شدنگهداری میخود واقفین 

رزا یخ عبدالغنی مهدوی صفت، میان شیها توسط آقا شناختی این کتاب اطالعات کتاب

فهرست نسخ و . شدندانی و شیخ محمد تقی دانش آشتیانی در دفترهای رحلی ثبت مییحسن آشت

شد که بعدها این نسخ  می های چاپی در دفاتر مخصوص ثبت خطی کتابخانه مانند سایر کتاب

  .یة الله استادی به شکل دقیق تری فهرست شدندتوسط آ

نسخ خطی کتابخانه  نگاریآیة الله استادی در رابطه با ارتباط خود با کتابخانه و فهرست 

  :فرماید می در پاسخ به سوال نشریه پیام حوزه

اما چون اوایل  ،در قم بودم ،بنده در زمان افتتاح کتابخانه و پس از آن«

به کتابخانه مراجعه ای  ،ی الزم را هم تهیه کرده بودمتحصیلم بود و کتاب ها

دو نسخه خطی در میان کتاب ها  فقط به خاطر دارم که همان زمان ،نداشتم

به کتابخانه مسجد اعظم رفتم و شاید این اولین ها  هایم بود که برای اهدای آن

  .باری بود که به این کتابخانه رفتم

ی عالقه مند شدم و کارهایی در این ها گذشت و حقیر به فهرست نگار سال

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه : از جمله ،زمینه انجام دادم

گویا . لیف و چاپ شدتأ قم و کتابخانه مدرسه حجتیه قم که توسط این جانب

حاج میرزا الله آیة یکی از علما و اساتید که با کارهای من آشنا شده بود با 

                 
 .۶٩۶الی  ۶٩۴صفحه  ،ش.١٣٨٣حاج شیخ رضا استادی گروهی از دانشمندان شیعه، قم، ارزشمند، .  ١
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صحبت کرده و موافقت  ،سرپرست کتابخانه مسجد اعظم ابوالقاسم آشتیانی

ایشان را برای نگارش فهرست نسخه های خطی کتابخانه جلب کرده بود از 

دانش الله آیة  ،این رو هنگامی که بنده اظهار آمادگی برای نوشتن فهرست کردم

  .آشتیانی استقبال نمودند

را بررسی و در ا ه های متوالی عصرها به کتابخانه می رفتم و نسخه ماه

را به ها  فیش ،هایی فهرست می کردم و هنگامی که این کار پایان پذیرفت فیش

منزل بردم و بقیه کار را در منزل انجام دادم یعنی با مراجعه به کتاب های فراوان 

را تکمیل تا به مرحله آمادگی برای چاپ رسید و چاپ شد و بحمدالله ها  فیش

  ١».مورد استفاده قرار گرفت

سه هزار و نه صد و پنجاه  فهرست شده است ١٣۶۴تعداد نسخ خطی کتابخانه که در سال 

 به 
ٌ
شخص خط دستو پنج نسخه بوده که در بین این نسخ صدها نسخه نفیس وجود دارد که بعضا

سر لوح برخی دیگر از نسخ به جهت هنری و داشتن . حاشیه بزرگان علم و مشاهیر هستندمؤلف یا 

تاریخ کتابت  تعداد دیگری از نسخ به دلیل قدمت و . روند می یبا نفیس بشماریا خط ز مذهب

  .نفیس هستند

 خدمات عمومی کتابخانه

پس از راه اندازی کتابخانه، طالب و فضالی حوزه استقبال خوبی از کتابخانه داشتند و 

اساتید و  فترهای قم به شمار میکتابخانه مسجد اعظم در آن دوران یکی از بهترین کتابخانه

فخر،  اعتمادی تبریزی، پایانی، وجدانی برجسته حوزه از جمله حضرات آیات آقایان نوری همدانی،

در آن روزها برای مطالعه به این ... فاطمی ابهری، طاهری خرم آبادی، ستوده، کرمی زنجانی و 

  .کردندکتابخانه مراجعه می

***  

های عداد مراجعه کنندگان به کتابخانه در سالنشریه کتابخانه مسجد اعظم آمارهایی را از ت

  : نخست ثبت کرده است

                 
 .۶٩۴و  ۶٩٣صفحه  ،ش.١٣٨٣حاج شیخ رضا استادی گروهی از دانشمندان شیعه، قم، ارزشمند، .  ١
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نفر ثبت شده و تعداد کتب به  ٢٢٣۵٠کنندگان کتابخانه در سال نخست تعداد مراجعه -

  .جلد بوده است ۵٣۴٧٠امانت گرفته شده 

های به  نفر و تعداد کتاب ۵٠٩٠٢کنندگان به کتابخانه در سال دوم مجموع مراجعه -

  . جلد بوده است ١٠۴١٩٨فته شده امانت گر

نفر و تعداد کتب به امانت گرفته شده  ٣١٩٨٢کنندگان در سال سوم تعداد مراجعه -

  . جلد بوده است ۶٩١۵٣

های به امانت گرفته  نفر و تعداد کتاب ۴٩٨٨٠در سال چهارم تعداد مراجعه کنندگان  -

  .جلد بوده است ١٠٧٩١٩شده 

های امانت گرفته شده  نفر و تعداد کتاب ۶٣٢٩٩ن در سال پنجم تعداد مراجعه کنندگا -

  .جلد بوده است ١٣٠۵۶٢

دهنده وجود منابع غنی و ارائه خدمات خوب سیر صعودی استقبال از کتابخانه نشان -

 .کتابداری بوده است

  

 
  ١٣٧٧فلزی سال های  عمومی با میز صندلی مطالعهسالن 



 
  

  83    ] در يك نگاه
 ــــــــــــــــــــــ

 ایدومین نشریه» 

به » جد اعظم قم

و ایشان در عمل، 

های کتابخانه  یت

ین روز درگذشت 

صورت ساالنه  ه

بخشی . فته است

ت اهللا العظمي بروجردي
ـــــــــــــــــــــــــ

  عظم

» ه مسجد اعظم قم

کتابخانه مسج«شریه 

شتیانی منتشر شد و 

یه با وجود محدود

، به مناسبت چهلمی

دوم تا پنجم نشریه به

بروجردی انتشار یاف

كتابخانه آيت[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

بخانه مسجد ا

کتابخانه «ز، نشریه 

نش. تشر شده است

 ابوالقاسم دانش آش

انتشار نشر. داشتند

 

١٣۴٠دیبهشت ماه 

های د صفحه و شماره

 الله یةآدبود مرحوم 

های  ت

  .ست

شده است 

تعال و د م

حضرتش، 

ین نشریه 

  . »زیم

 ششم تا 

نامه و در 

ست ریال 

ر این سال 

ــــــــــــــــــــــــــ

نشریه کتاب

ابخانه تربیت تبریزکت

بخانه در کشور منت

الله شیخ  بخانه، آیة

ریه را بر عهده د نش

  .رفت  به شمار می

 نشریه در هجده ارد

ةالله علیه در یک ص

و به مناسب یاد ١٣۴

ها به گزارش فعالیت

ل اختصاص یافته اس

پنجم بشارت داده ش

ست و یاری خداوند 

ییدات و توفیقات ح

خته و چندی یکبار ا

ک جالبی منتشر ساز

های   ه شده شماره

به صورت دوماهن 

بیسقیمت هر شماره 

های نشریه در  شماره

ــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

نشریه کت  بعد از

ه به همت یک کتا

ت ریاست  وقت کتا

مسئول و سردبیری 

ها، کار مهمی   سال

اولین شماره این 

بروجردی رحمة لله

۴٣تا سال  ١٣۴٠ل

ه ز مطالب این شماره

کتابخانه در طول سال

در پایان شماره پن

بخواس«ر نظر است 

هار و استمداد از تأی

نظور را عملی ساخ

مطالبی متنوع و سبک 

طبق وعده داده 

 ١٣۴۴م در سال 

د صد صفحه و با ق

هر یک از ش. ر یافت

  

ــــــــ

که  بود

همت 

مدیر 

در آن 

ال ةیآ

از سا

از 

کت

که در 

استظه

این من

را با مط

یازدهم

حدود 

انتشار 



  

 

 ــــــــــــــــــــــ

های رژیم  ساسیت

 . 

ماهنامه، در حدود 

حکمت قم منتشر 

ـــــــــــــــــــــــــ

ین کار کاهش حس

  :زیر است

. »خصوص سالگرد

به صورت ما ١٣۴۵

عی و در چاپخانه ح

  ] نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

هدف از ا. ه است

ره یازدهم  به شرح ز

  »غدیر«):  د

  »مولود«): 

  »نور«): د

  »مبعث«): د

  »رحمت«): دید

مخ«با عنوان ): جدید

 ١٢شماره مسجد اعظم

۵ین نشریه در سال 

قطع رقع  ل در اندازه

مي بروجردي در يك ن
ــــــــــــــــــــــــــ

ها نامگذاری شده  ت

  

شماره ششم تا شمار 

ماره اول دوره جدید

ماره دوم دوره جدید

ماره سوم دوره جدید

ره چهارم دوره جدید

شماره پنجم دوره جد

شماره ششم دوره ج(

یه من شر

ده تا بیست و سوم ای

ت هر شماره ده ریال 

كتابخانه آيت اهللا العظم[
ــــــــــــــــــــــــــ

 نظر گرفتن مناسبت

  .ت به این نشریه  بود

از شها  گذاری نام

شم(شماره ششم 

شم(شماره هفتم 

شم(شماره هشتم 

شما(شماره نهم 

ش(شماره یازدهم 

(شماره دوازدهم 

  

های دوازد شماره

ت صفحه و با قیمت

 

  

84   ]
ــــــــ

با در 

نسبت 

شصت

.شد 
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  اهداف نشریه

ه عنوان مدیر دانش آشتیانی ب الله یةآجدید،   شماره نخست نشریه در دوره  در سرمقاله

  : چنین بیان کرد مسئول وسردبیر وقت، هدف از انتشار این مجله را این

ترین اگر کسی بخواهد بزرگ ترین خدمت را به انسانیت نموده و با ارزش...  «

هدیه را به او اهدا نماید، این است که کلمه حکمتی به او آموخته و درس 

دانیم که خود را موظف می... و بنماید فضیلتی به او داده و راه خداپرستی را به ا

دینی و تبلیغات مسموم و     های بیدر برابر این همه موجبات فساد و سازمان

مسلمانان، قیام ۀای که علیه دین و شرف و ناموس و استقالل جامعکشنده

که از عهده برآییم، با استمداد ای  تا آنجایی که مقدور است و تا اندازه... نموده 

عانت از یاری و کمک پروردگار متعال، در این راه قدمی برداشته و به و است

این نشریه، حقایقی از معارف اسالمی و گوشه هایی از وظایف ایمانی و ۀ وسیل

هایی از اخالق انسانی را که از طرف خداوند برای راهنمایی بشر فرو نمونه

ین کشور اسالمی قرار و در دسترس برادران ایمانی و فرزندان ا... فرستاده شده 

  ...داده و راه خدا پرستی و سعادت مندی را به آنان نشان دهیم 

 دانشجویان ارزشما برای آشنا ساختن طبق
ً
مند و نسل ات مختلف، خصوصا

 صورت 
ً
برومند جوان این کشور، دست به کار این نشریه شده و آن را که تقریبا

 کتاب موسمی و تدریجی به خود گرفته، و 
ً
ر دو ماه یا سه ماه یک بار ه فعال

  ١»...نماییم  یشود، تقدیم خوانندگان محترم ممنتشر می

  موضوع مقاالت 

ها که توسط فضالی حوزه و فرهیختگان دانشگاهی نگاشته  با در نظر گرفتن محتوای مقاله

رار های مهم دینی در آن روزها ق توان در ردیف نشریه شده است، نشریه کتابخانه مسجد اعظم را می

  . داد

                 
  .٧ص) ١٣۴۴اردیبهشت (، ۶مسلسل ، شماره١نشریه کتابخانه عمومی مسجد اعظم، دوره جدید ش .  ١
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اند و گزارشی از  های خطی و نفیس کتابخانه معرفی شدهدر این نشریه برخی از نسخه

مقاالتی در مورد نقش کتابخانه و کتاب در جامعه نگاشته . های کتابخانه بیان شده است فعالیت

و  به قلم ابوالقاسم دانش آشتیانی» نقش کتابخانه عمومی در اجتماع«توان به مقاله  می شده که

  .به قلم سید جعفر شیخ االسالم اشاره کرد» کتاب، از نظر اروپا و اسالم«مقاله 

در میان اهدا کنندگان . شددر این مجله اسامی اهدا کنندگان کتاب به کتابخانه ثبت می

  : کتاب اسامی آقایان

ای، سید هادی خسروشاهی، جناب آقای حاج آقا روح الله  میرزا خلیل کمره«

خمینی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، آقای سید عبدکریم هاشمی  لهال یةآموسوی 

خوانساری، آقای لطف الله صافی  الله یةآنژاد، آقای حاج سید احمد 

آملی، حاج آقای محمد اصفهانی، آقای  الله یةآگلپایگانی، شیخ محمدتقی 

حاج سید محمدرضا گلپایگانی، حاج سید احمد محسنی اراکی، حاج محمد 

  .  اشاره کرد» کالله خاوررمضانی مدیر 

های  برای اطالع خوانندگان  از وضع تألیف و نشر در حوزه علمیه قم، فهرستی از کتاب

  .شدسال در این نشریه چاپ می

  : در شماره چهارده درباره وضعیت چاپ و نشر در حوزه علمیه این چنین آمده است 

لمیه چاپ و مجلد کتاب و نشریه از حوزه ع ١٢٠مجموعا شاید بیش از «

جلد است نیمی از ١٠٠آوریم در حدود  منتشر شد، اما آنچه ما در فهرست می

 این صد جلد، نوشته
ً
همه  هایی است برای بار اول چاپ شده و نیم دیگر تقریبا

تعداد کتابهائی که برای بار اول چاپ میگردد شاید به . است )چاپ(تجدید

ین نشریه باین تعداد افزوده مجلد بالغ شود و باید چند سالنامه و چند ۵٠

  . ».گردد

 نشریه معرفی ١۵ها به ترتیب حروف الفبا در شماره عنوان از این کتاب ٣٠فهرست کامل  

قدس (الرسائل فی الالضرر و االستصحاب حضرت امام خمینی   جالب این است کتاب. شود می

  : به این صورت معرفی شده است) سره

جلد . الله خمینی  حضرت آیة. .. الستصحاب کتاب الرسائل فی الالضرر و ا«

کتاب مشتمل بر پنج رساله در مباحث الضرر، . ص٣۶٠وزیری . اول
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در این جلد دو . باشد استصحاب، تعادل و تراجیح، اجتهاد و تقلید، تقیه می

  » .رساله نخستین چاپ شده است

 ـ  جلد سوم وزیری العظمی خمینی، الله  یةآحضرت : ةالطهار«نشریه کتاب  ١۶در شماره  

  . معرفی شده استچاپ شد  ١٣۴٣ص، این مجلد در سال ٢٧٢

هایی از امور مسجداعظم در  بروجردی در هشت شماره و گزارش الله یةآمعرفی آثار علمی 

ها و دیگر این نشریه، چاپ نکات جالبی از گزیده روزنامههای  از بخش. این نشریه ارائه شده است

  . م و مسلمانان استاسال مجله ها، درباره

دانش آشتیانی با انتشار این نشریه توانسته بود ارتباط خوبی بین کتابخانه و سایر  الله یةآ

  .مراکز علمی، مؤلفان و محققان ایجاد کند

  آخرین شماره

، »کتابخانه مسجد اعظم قم«با وجود محدودیت انتشار نشریه در حوزه علمیه قم، نشریه 

  . آیدها به شمار میحوزوی درآن سالیکی از بهترین نشریات 

الله دانش  آوری مقاالت و چاپ نشریه بر عهده آیة از آنجایی که کلیه امور اجرایی، جمع

آوری  آشتیانی بود و ایشان در کنار کمبود امکانات مالی به خاطر سایر اشتغاالت حوزوی در جمع

 ١٣۴۵سال فعالیت در اسفند ماه سال مقاالت با مشکالتی مواجه بودند، انتشار نشریه پس از شش 

  .متوقف گردید

شماره بیست و سوم نشریه این چنین  الله دانش آشتیانی در سرمقاله  در این زمینه آیة

  :نویسد می

با انتشار این شماره سال دوم نشریه پایان یافته و دو سال خدمت مطبوعاتی و « 

اریم که ما را در این راه رسد، و خداوند را سپاسگزتبلیغ قلمی ما به آخر می

یاری فرمود تا این بار سنگین را به منزل رساند و تعهد خود را در برابر برادران 

  . ایمانی و مشترکین محترم انجام دادیم

ما در عرض این دو سال نویسندگی و خدمت مطبوعاتی خود به افرادی ... 

ریافت داشتیم که هایی د برخورده و از دانشجویان گرامی و جوانان عزیز نامه

مستعد و نفوس قابل های  های پاک و زمینه مایه امیدواری بوده و از فطرت

  . ...داد تربیتی بشارت می



  

 

 ــــــــــــــــــــــ

 که متحمل شدیم 

 این دو سال این 

آخرین شماره این 

وستداران فضیلت 

روتمندان دیندار و 

ظر گرفته و  در ن

 ،نیرو ، مال، مقام

م این وظیفه باز 

ـــــــــــــــــــــــــ

خسارتهای بسیاری

 نمودیم در ظرف

 دادیم و اینک در آ

جامعه روحانیت و دو

المی و متمّکنین و ثر

خدا را: دهم که ی

ختیار دارید از علم،

از انجام  نموده و

  . ٨ـ  ٢ص ،)١٣۴۵

  ] نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

 در پیش داشتیم و خ

 که برخود هموار

ان و توانایی انجام

را انجام داده و به جا

 و جوانان غیور اسال

خود این پیام را می

وده و با آنچه در اخ

در راه خدا جهاد

 ١٣٨۵ن مطالعه سال

اسفند (، ٢٣اره مسلسل 

مي بروجردي در يك ن
ــــــــــــــــــــــــــ

ا همه مشکالت که

فراوانیهای  اگواری

امکا فه را تا حدود

ل این رسالت خود ر

علم و دینهای  وزه

ه برادران مسلمان خ

یقت را فراموش ننمو

قلم و آبرو و د ،ن

  ١»...ستید

سالن

      
، شما١٢، ش  ٢د اعظم، 

كتابخانه آيت اهللا العظم[
ــــــــــــــــــــــــــ

ما با

و نا

وظیف

سال

و حو

کلیه

حقیق

زبان

نایس

  

       
یه کتابخانه عمومی مسجد 
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 ١٣٨۵سالن مطالعه سال   ٢٧عکس 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سومفصل 

  انه واگذاری کتابخ

  علمیه قم حوزه شورای عالیبه 
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  سی و پنج سال خدمت

قبل از بیان دالیل واگذاری کتابخانه به شورای عالی حوزه علمیه قم، الزم است نمایی کلی 

  .و خالصه از عملکرد طوالنی مدت مدیر کتابخانه داشته باشیم

و  .کتابخانه را بر عهده داشتند مسئولیت ادارهالله دانش آشتیانی  ةآیدانیم،  همانطور که می

 ٣۵در طول کتابخانه  اداره وضعیتبرای اطالع بیشتر از  .کردند می کتابخانه را به شکل خوبی اداره

 با نشریه پیام حوزه نگاهیاستادی الله آیة سال سرپرستی آیة الله دانش آشتیانی به مصاحبه 

  : فرماید می "چگونه دیدید؟ وضع کتابخانه را"ایشان در پاسخ به سوال  .  کنیم می

چند سال بسیار خوب اداره می شده و فعال بوده کتابخانه از زمان افتتاح تا «

تشر شاهد غیر قابل انکار آن مجله ای است که به نام کتابخانه من ،است

انتشار مجله ای وزین در  .و حدود دو سال یا بیش تر ادامه داشته است ،شد می

یکی از بهترین و موثرترین  ،ار محدود آن روزهاآن زمان با امکانات بسی

کارهایی بوده که یك کتابخانه برای معرفی خود و ایجاد ارتباط با مراکز علمی 

و نسخه های خطی خود ها  و نیز معرفی کتاب ،ان و محققانمؤلفو علما و 

  .توانسته انجام دهد می

امثال آن بیش تر در آن زمان در حوزه علمیه قم سه چهار مجله و سالنامه و 

بود که از  »مسجد اعظم«مجله ها  منتشر نمی شد که یکی از بهترین آن

 ،مرحوم حاج آقا مرتضی حائری: همکاری نویسندگانی چون حضرات آیات

حاج شیخ حسین  ،حاج میرزا حسین نوری ،حاج شیخ لطف الله صافی
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آقای  مرحوم حاج شیخ جالل طاهر شمس و دانشمند گرانمایه ،دار زنده شب

رشیدپور و برخی دیگر از اساتید آن دوره برخوردار بود و خود این همکاری 

  .حاکی از درجه اعتبار و اعتماد به آیت الله دانش آشتیانی و مجله او است

شدند و برخی  تشویق می ،توسط این مجله اهدا کنندگان کتاب به کتابخانه

های نفیس  رخی از نسخههای جدید برای کتابخانه ارسال می شد و نیز ب کتاب

  .خالصه قدم بسیار موثر و مبارکی بود. شد معرفی می

های چاپی به  نوشتن فهرست کتابها  فعالیت دیگر کتابخانه در آن زمان

صورت ثبت در دفاتر و تهیه فیش بود که به گونه ای بالنسبه مطلوب انجام شده 

خطی تا حد  های بود و همچنین نسبت به شناسایی و فهرست اجمالی نسخه

و ) عمو زاده آیت الله آشتیانی(زیادی توسط مرحوم آقا میرزا حسن آشتیانی 

آقازاده آیت الله (حجه االسالم و المسلمین شیخ محمد تقی دانش آشتیانی 

که اکنون (و دانشمند محترم آقای سید حسین مدرسی طباطبائی ) آشتیانی

 .کار شده بود ،)گویا در آمریکا ساکن هستند

سفانه کثرت أاما مت ،وضع خوب و فعال کتابخانه تا چند سال ادامه داشتاین 

 ،الله دانش آشتیانی از طرفی و این که بخشی از مخزن کتابخانه ةکارهای آی

الله  ةدفتر ایشان شده بود که در مورد اخذ وجوهات و اداره امور شهریه آی

رفی هم کم کم فعال بود و از ط ـ  قدس سرهماـ  خوئی و حضرت امام خمینی

  ،الله دانش آشتیانی مانند قبل ةآی
ً
 نمی توانست به همه کارهای کتابخانه شخصا

بایست با  بلکه می ،اشراف کامل داشته باشد و به رایگان کارها انجام گیرد

گشت و این مستلزم  تری اداره می استخدام کارمندانی کتابخانه به وضع مطلوب

مین و تضمین نشده تأ محترم مسجد اعظمهایی بود که از طرف تولیت  هزینه

معتقد  ،بود و حضرت آقای دانش هم به خاطر شدت امانت و تقوا و احتیاط

مین تأ های کتابخانه باید جداگانه توسط مراجع تقلید و دیگران بود که هزینه

باید بگویم متإسفانه در تاریخی که  ،های دیگر به این علت و شاید علت ،گردد

وضع چندان مطلوبی  ،فهرست به کتابخانه رفت و آمد داشتم حقیر برای تهیه

   .نداشت
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ً
صحافی داشت و به خاطر بسیاری از نسخه های خطی نیاز به ترمیم و  مثال

های  نه آورده بودم که با مقوای کارتنپیر مرد صحافی را به کتابخا ه،نبودن بودج

می کرد که  را تجلیدها  مستعمل و پارچه های دست دوم یا کم قیمت نسخه

به چشم ها  تا چندی پیش در قفسهها  اما نمونه های آن. حتما باور نمی کنید

 ، می خورد و بحمدالله هر کدام که نیاز به صحافی داشت
ً
   .صحافی شد اخیرا

کم رنگ شده بود و ) شامل شماره و نام کتاب(ها  های عطف کتاب نوشته

شد و یکی از  میها  و مخلوط شدن کتابها  موجب بی نظمی در قفسه

این کار را انجام دهد  ،مکرر داوطلب بود که با دریافت مبلغی اندك ،کارمندان

  .اما بودجه نبود ،را دوباره نویسی کندها  و شمارهها  و نام کتاب

حدود چهارهزار نسخه خطی در محوطه ای که شاید کم تر از دو متر در پنج 

زیر  ،بی جلد روی زمیناه متر بود جای داده شده بود و بخشی از کتاب

   .قرار گرفته بودها  قفسه

نفر آشنا و غیر آشنا به مخزن ها  ده ،الله دانش ةهر روز برای کارهای دفتری آی

های خطی هم در دسترس بود و با این  کتابخانه رفت و آمد داشتند و نسخه

  .را خودتان تعیین کنیدها  وضع ضریب امنیت کتاب

مند برخی پاره وقت و برخی تمام وقت تا این اواخر کتابخانه با چهار نفر کار

مجموعا با ماهانه پنجاه هزار  ،عالیی شد که هنگام واگذاری به شورا می اداره

اداره  ،)الله العظمی سیستانی می گرفتند ةالله دانش از دفتر آی ةکه آی )تومان

اجع شد و البته کارمندان یك مبلغ جزئی هم هر ماهه از دفاتر برخی مر می

 .تقلید دریافت می داشتند

مرحوم آقای آل اسحق و جناب آقای محمدی و جناب آقای موسوی و جناب 

  آقای آلها  کارمندان کتابخانه بودند که در بین آن ،آقای مهدوی
ً
 اسحق تقریبا

ها  و جای تك تك آنها  فهرست متحرك کتابخانه بود و تسلط خاصی به کتاب

قان و فضال و اساتید از اطالعات ایشان داشت و به همین جهت گاهی محق

های ثبت شده در دفاتر به خاطر جابه جا شدن  بردند واال فهرست بهره می

  .و در انبار قرار گرفتن تعداد دیگر چندان قابل استفاده نبودها  برخی کتاب
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هر کس عکس نسخه ای را می خواست گفته می شد آیت الله زاده بروجردی 

باید دستگاه عکس برداری را به کتابخانه بیاورند اند  فتهگ) متولی مسجد اعظم(

و عکس بگیرند و بردن کتاب برای عکس برداری به بیرون از کتابخانه به هیچ 

وجه جایز نیست و روشن است که آوردن دستگاه فیلم برداری و غیره برای همه 

  .کس یا غالب اشخاص میسر نبود

از وجود نسخه ای ) ع البحرینمجم(یکی از نوادگان مرحوم طریحی صاحب 

در .) از یك رساله که به خط یکی از اعضای بیت شیخ طریحی است(

گاه شده بود و با واسطه یا وسایطی می خواست عکس آن را تهیه  کتابخانه آ

هنگامی که بنده برای وساطت به کتابخانه مراجعه کردم جواب منفی . کند

  .ثر شدأشنیدم و چقدر مت

ین عرض کردم که وضع کتابخانه هنگام واگذاری به شورای را برای اها  این

  .عالی حوزه روشن باشد

شد  تر می اما با همه ا ین شرایط هر چه با آیت الله دانش آشتیانی ارتباطم بیش

یك  ،عالمی ربانی ،چون او یك روحانی خدوم ،افزون می گشتام  عالقه

 پارچه تقوا و امانت و دنیا گریز بود و در رعایت بی
ً
 ت المال و وجوهات کامال

احتیاط کار بود و با آن که در سنین پیری بود تا آن جا که می توانست به حوزه و 

 ،کرد خدمت می ،حوزویان از یك سو و به مردم شریف آشتیان از سوی دیگر

و یا از شرایط خاصی که برای او پیش . بدون این که توقعی مادی داشته باشد

) ص(خدایش رحمت کند و با همنامش رسول خدا. آمده استفاده مادی کند

  ١».محشور گردد

ارتباط چندانی با کتابخانه  ،های خطی کتابخانه پس از نشر فهرست نسخه«

ی با متوسل های خطی یا چاپ نداشتم و فقط در مواقع نیاز به برخی از نسخه

 کردم و گاهی هم با اخذ استفاده میها  اسحق از نسخه شدن به مرحوم آقای آل

                 
 .٧٠١الی  ۶٩٨صفحه  ،ش.١٣٨٣حاج شیخ رضا استادی گروهی از دانشمندان شیعه، قم، ارزشمند، .  ١
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صحیح و مجاز  ،داد که گویا این کار آن مرحوم امانت می ،رسید و یادداشت

   .نبوده است

  .به هر حال همان طور که گفتم ارتباط چندانی با کتابخانه نداشتم

و متولی محترم ) س(هنگامی که میان مدیران آستانه مقدسه حضرت معصومه

و و درگیری پیش اختالف و گفت وگ ،مسجد اعظم به خاطر برخی از رویدادها

الله دانش  ةدانم به چه علت کتابخانه مسجد اعظم هم که زیر نظر آی نمی ،آمد

بود به طور کلی تعطیل شد و قفلی هم از طرف آستانه مقدسه به درب کتابخانه 

  ١».دبه طول انجامیزده شد و گویا این تعطیلی مدت مدیدی 

  کتابخانه تحوالت

ف با دهه آخر ماه مبارک رمضان، به علت نبود توافق مصاد ١٣٧١های پایانی سال  در روز

بین تولیت مسجداعظم و تولیت آستانه مقدسه و اختالف در برخی امور اجرایی، در اقدامی دیوار 

شود و آستانه مقدسه اداره امور مسجد را در  حائل بین مسجد باالسر و مسجد اعظم تخریب می

  . گیرداختیار می

 به خاطر وضعیت بوجود آمدههای کتابخانه را  انش آشتیانی فعالیتدر پی این اقدام آقای د

 تولیت محترم آستانه مقدسه الله مسعودی خمینی  ای را خطاب به آیة کنند و نامهتعطیل می

  ، کندو از ایشان درخواست می: نویسد می

کنید؛ بیایید کتابخانه را هم تحویل بگیرید و  میشما که دارید مسجد را اداره «

  ٢».پذیرممن با وضیعت کنونی مسئولیت کتابخانه را نمی. ن را اداره کنیدآ

  .پذیردآقای مسعودی خمینی پیشنهاد آقای دانش آشتیانی را نمی

زدیک به دو سال به این تعطیلی ن. شود پس از این نامه کتابخانه به طور رسمی تعطیل می 

  .انجامد طول می

                 
 .٧٠٢الی  ٧٠١ صفحه  ،ش.١٣٨٣مند، حاج شیخ رضا استادی گروهی از دانشمندان شیعه، قم، ارزش.  ١
  .)١٣٩٣ارتباط شخصی، (والمسلمین محمدتقی دانش آشتیانی  م حجةاالسال.  ٢



 ــــــــــــــــــــــ  

 رکز

ـــــــــــــــــــــــــ

داره کتابخانه توسط آن مرک

  ] نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

ریت حوزه و درخواست اد

مي بروجردي در يك ن
ــــــــــــــــــــــــــ

مدیر آقای دانش آشتیانی به

كتابخانه آيت اهللا العظم[
ــــــــــــــــــــــــــ

اولین نامه  آ

  

96   ]
ــــــــ
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  شورای عالی حوزه علمیه قمبه  کتابخانه  واگذاری

قادر به اداره  کهولت سن، دیگر دلیلبه اعالم کردند  ١٣٧۵سال در آیة الله دانش آشتیانی

  .دیستنامور کتابخانه ن

و ایشان خواستار تعطیلی موضوع را با تولیت محترم مسجد اعظم در میان گذاشتند 

 اداره مانند م معتقد بودند اداره کتابخانهکتابخانه شدند و از طرفی تولیت محترم آستانه مقدسه ه

  .در اختیار آستانه مقدسه قرار گیرداعظم مسجد 

ا ب لذا؛ نددانستکتابخانه نمیمصلحت را به   از این بزرگواران نظر هیچ یک آیة الله دانش 

و صیانت از اصل کتابخانه  ایشان گذشته بودند و برایبر دوش  یتی که مؤسس معظمتوجه به مسئول

درخواست  ایشانو  از  ندحوزه علمیه قم نوشت وقت ای خطاب به مدیرجلوگیری از تعطیلی آن، نامه

  .اداره امور کتابخانه را بر عهده بگیرند ندکرد

  

  : متن نامه ایشان به شرح زیر است

  

  بسمه تعالی« 

  ریت محترم حوزه مقدسه علمیه قممدی

  سالم علیکم

بعد از اهدای سالم و ادای احترام، توجه آن مقام محترم را به امور ذیل معطوف 

  :داردمی
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العظمی  الله ةکه از آثار ارزشمند مرحوم آی(موقعیت کتابخانه مسجد اعظم  ـ   ١

رم حوزه و مورد مراجعه و استفاده آقایان فضال و طالب محت )ره(بروجردی 

  .رود حفظ آن ضروری باشدمحسوس، و گمان می) علمیه میباشد

  

آن تا حال به قدر مقدور در اداره و نگهداری آن  تأسیساینجانب از زمان  ـ   ٢

بذل مساعی نموده و با مشکالت مالی و غیره که داشته، آن را مورد استفاده و 

  .ام بهره برداری حوزه مقدسه قرار داده

  

در اثر اختالف نظر متولی محترم مسجد و سرپرستی آستانه مقدسه اینک  ـ   ٣

از یک سو، و از سوی دیگر، کهولت سن و معلولیت و ضعف مزاجی 

برداری از آن بخصوص، از انجام وظیفه و اشراف و نظارت بر حفظ و بهره

  .ای واگذار نمایمناتوان و عاجزم و بناچار باید آن را به مقام مسئول و شایسته

  

نظر متولی مسجد بر تعطیلی کتابخانه، و انتظار سرپرستی آستانه بر  ـ   ۴

و حقیر هیچ یک از این دو . واگذاری اداره آن به طور کلی به آن مقام میباشد

دانم؛ لذا توجه آن مدیریت محترم را به  نمی نظر را به صالح کتابخانه و حوزه

مؤسسه ارزشمند را برای  این امر معطوف داشته و خواهشمندم هرگاه وجود این

دانید، مسئولیت اداره آن را مانند سایر شئون حوزه مقدسه برعهده حوزه الزم می

گرفته و فردی شایسته را برای سرپرستی و اداره آن معین فرمایید تا هم مورد 

استفاده بهتر و بیشتر فضال و طالب قرار گیرد و هم از خطر احتمالی حیف و 

در غیر این صورت به مفاد . یت آن جلوگیری به عمل آیدمیل و کم و کاستی کم

گیری از ای جز تعطیلی و کناره   چاره» الیکلف الله نفسا اال وسعها«کریمه 

قبال از بذل توجه سپاسگزار، و در انتظار آن . دخالت در امور آن را ندارم

  .والسالم علیکم و علی عبادالله الصالحین. میباشم

  » ١٣٧۵/ ٩/ ١٢م دانش آشتیانی العبداآلثم ابوالقاس

   



 
  

  99    ] در يك نگاه
 ــــــــــــــــــــــ

  مرکز

 

ت اهللا العظمي بروجردي
ـــــــــــــــــــــــــ

ت اداره کتابخانه توسط آن

كتابخانه آيت[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

حوزه و درخواست ی عالی

ــــــــــــــــــــــــــ

شورایی دانش آشتیانی به

ــــــــــــــــــــــــــ

دومین نامه  آقا

  

ــــــــ
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 آنهای کاری به  حوزه علمیه قم، پس از دریافت این نامه، به دلیل مشغلهمحترم مدیر 

مرحوم شیخ احمد کتابخانه  مدیر وقت ١٣٧۶در شهریور ماه سال در این میان . دادندپاسخی ن

الله دانش آشتیانی   آیة. دشیگر از طرف آستانه مقدسه تعطیل و کتابخانه بار د کرداسحاق فوت  آل

  .دردنکمرقوم  به این شرح خطاب به مدیر حوزه علمیه قم مجددا اینامه

  بسمه تعالی

  الله استادی  مدیریت حوزه علمیه قم، حضرت آیة

  سالم علیکم

ای که چندی قبل مبنی بر وضع کتابخانه  بالغ سالم، عطف به نامهبعد از ا

و با این  ـ  مسجد اعظم و کمک خواهی از آن مقام برای اداره آن، مرقوم داشته 

جوابی به این  ـ  که جواب نامه چون جواب سالم الزم المراعات شمرده شده 

  .جانب نرسید

الله که با  ةاسحق رحم اینک نیز نظر به درگذشت مرحوم آقا شیخ احمد آل

سابقه چندین ساله، پایه اساسی چرخش عملی کتابخانه بودند، مجددا مصدع 

از جناب عالی اید  گردیده و با سوابق لطف و محبتی که نسبت به حقیر داشته

استمداد نموده و خواهشمندم در شمار شئون مهمه حوزه مقدسه که برعهده 

جدی که برای رسیدگی و سرپرستی دارید، مرا کمک نموده و با ناتوانی 

  !کتابخانه را دارم، بفرمایید، چه کنم؟ 

 ) الله ةرحم(الله زاده محترم بروجردی  آیا به خواسته آیة
ً
تعطیل نموده و  کال

گیری کنم، و یا به انتظار سرپرستی آستانه مقدسه اداره آن را به ایشان  کناره

 
ً
کتابخانه قفلی به درب  به عنوان حفظ واگذار نمایم؟ مخصوصا که مجددا

؟ و یا لطفی فرموده و چون دیگر شئون حوزه ادامه آن را منظور اند کتابخانه زده

داشته و راه حلی برای اداره آن، ارائه فرمایید؟ در هر حال با کمال معذرت، قبل 

از تمام شدن ایام تعطیل حوزه، و ناراحتی و بالتکلیفی طالب و فضالی محترم 

  .بذل توجه و عنایت میباشممراجعین، منتظر 

ابوالقاسم دانش آشتیانی  .والسالم علیکم و علی اخوانناالصالحین

١۴/۶/١٣٧۶«  



 
  

  101    ]ر يك نگاه
 ــــــــــــــــــــــ

کتابخانه

 

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

عیین شخصی برای اداره ک

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

حوزه علمیه و درخواست تع

  

ــــــــــــــــــــــــــ

ح شورای عالی  آشتیانی به

ــــــــــــــــــــــــــ

 نامه آقای دانش آ

 

  

ــــــــ



  

 

 ــــــــــــــــــــــ

جلسه شورای عالی 

حترم شورای عالی  

به مدیر  رای عالی

م حضرت حجة 

ن کسی برای اداره 

ب شد که مدیریت 

  . ماید

 ٢۴/۶/١٣٧۶ ازی

  به مدیریت حوزه 

ـــــــــــــــــــــــــ

 هر دو نامه را در جل

اعضای مح  مشاوره

دبیر محترم شور زی

بخانه مسجد اعظم

شتیانی مبنی بر تعیین

 که دارند، تصویب

نظر گرفته و اداره نم

کارم شیراناصر م ـ

 ف شورایعالی حوزه

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

  الی حوزه

 به فاصله چند روز 

پس از بحث و . ند

لعظمی مکارم شیرا

پرست محترم کتابخ

ناب آقای دانش آشت

 کهولت و کسالتی

بخانه مذکور را زیر 

ـ قم

از طرف  ز کتابخانه

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

شورای عا ٢۴٢ه

قم دیر حوزه علمیه 

کردنکسب تکلیف 

ال  الله  ةآیو با امضای 

سرپ سته درخواب

سالم والمسلمین جن

خانه مزبور بخاطر

ترم حوزه علمیه کتابخ

برداری ا داره و بهره

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

مصوبه شماره

الله استادی مد آیة

 علمیه قم قرائت و ک

و  تصویب  ٢۴٢به 

  : شود  ابالغ می

بنا ب

االس

کتابخ

محتر

به این صورت اد

 .شود ه واگذار می
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حوزه 

مصوب

حوزه 

علمیه 



  

   103    ]كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  آیة الله استادی ریاست دوره

همانطور که گفته شد آیة الله دانش آشتیانی از طرف مؤسس فقید به عنوان اولین رئیس 

پس از واگذاری کتابخانه به حوزه علمیه طبق مصوبه شورای عالی حوزه، . کتابخانه انتخاب شدند

مدیر حوزه علمیه بودند  الله استادی  آیةدر آن زمان . مسئولیت اداره کتابخانه برعهده مدیر حوزه بود

توانستند شخص دیگری را به مسئولیت کتابخانه  می علمی و کاری که داشتند  اشتغاالتبا وجود و 

 ، ندای که به کتاب و کتابخانه داشت به دلیل عالقه ولی منصوب کنند
ً
اداره  شخص ایشان مستقیما

  . پذیرفتندامور کتابخانه را 

انجام  روندکرد و از نزدیک بر به صورت منظم در کتابخانه حضور پیدا می آیة الله استادی

را در کتابخانه توانست تحوالت بزرگی  ایشان در سال اول مسئولیت خود، .کارها نظارت داشت

بازسازی کتابداری زمینه رشدکتابخانه را فراهم نمود  و  ضمن های  ایشان در همه زمینه. ایجاد کند

  . را در اولویت قرار دادخدمات عمومی کتابخانه سطح  یماندهی منابع و ارتقازساکار مخزن، 

و  ز محققینکه ازاده را  صادق حسنآقای والمسلمین   حجةاالسالم ١٣٧٧در سال  ایشان

ه و به مدیریت اجرایی کتابخانه منصوب کرد بودنویسی کتابخانه  همکاران سازماندهی و فهرست

  . ندداشت مستقیم خود بر حسن انجام کارها نظارت

و آیة الله حسینی  گیری کرداز مدیریت حوزه قم کناره ٧/٨/١٣٧٧ تاریخالله استادی در   آیة

در شد  ینکه ریاست کتابخانه باید به مدیر جدید حوزه منتقل مینظر به ا. بوشهری مدیر حوزه شدند

الله استادی ارسال و از ایشان   ای از طرف شورای عالی حوزه خطاب به آیةنامه ١/٩/١٣٧٧تاریخ 

  .خواسته شد سرپرستی کتابخانه را به مدیر جدید حوزه واگذار کند

ای به این شرح مرقوم  ع شدند، نامهالله دانش آشتیانی از این موضوع مطل  هنگامی که آیة 

  : داشتند



 ــــــــــــــــــــــ  

  تابخانه

 

ـــــــــــــــــــــــــ

مکاری آقای استادی با کت

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

حوزه و درخواست ادامه هم

  

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

ح شورای عالیآشتیانی به

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

نامه آقای دانش آ
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   105    ]كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسمه تعالی«

  ـ الله تعالی عن التهاجم صانها ـ  شورای عالی محترم مدیریت حوزه مقدسه علمیه قم

  : رساند می و ادای احترام به عرض بعد از ابالغ سالم/   سالم علیکم 

از قبول سرپرستی و اداره امور کتابخانه مبارکه مسجد اعظم که مورد نیاز محسوس  ـاوال 

باشد، متشکر و امید است در سایه عنایات خاصه حضرت حق تعالی جل و عال  می حوزه علمیه

  . پیوسته موفق و مؤید باشید

بلغ یک صد هزار تومان  بابت کمک ماهانه یک قطعه چک بانک ملی قم به م ـثانیا 

آید برای  می العظمی آقای سیستانی مدظله العالی به عمل الله ةمستمری که از طرف دفتر حضرت آی

کتابخانه به ضمیمه ارسال گردید، لطفا وصول آن را دستور اعالم  ١۴١٩دو ماه رجب و شعبان 

  . فرمایید

ت برکاته نظر به کثرت مشاغل از همکاری و الله استادی دام گرچه حضرت آیة ـثالثا 

تری که در امر کتاب و اند ولی نظر به مهارت و تخصص فنی بیش مدیریت حوزه کناره گرفته

رود به قبول مسئولیت امر کتابخانه ادامه داده و مدیریت این مرکز علمی و  می کتابخانه دارند، انتظار

ارواحنا فداه  ـد است مورد توجه حضرت بقیة االعظم دار باشند، مزید تشکر و امی فرهنگی را عهده

  والسالم علیکم و علی اخواننا الصالحین                 . بوده باشند ـ

  »ابوالقاسم دانش آشتیانی، ١۴١٩شهر شعبان  ۵

  

الله دانش آشتیانی در تاریخ   شورای عالی حوزه پس از دریافت نامه آیةمحترم دبیر

  :نویسد مدیر حوزه علمیه قم، به شرح زیر، می ای خطاب به نامه ٢٣/٩/١٣٧٧

  بسمه تعالی

  »زیدعزه الشریف«جناب حجة االسالم والمسلمین حاج آقای بوشهری

  سرپرست محترم مدیریت حوزه علمیه قم

با توجه به اینکه شورای عالی حوزه علمیه قم سرپرستی مدیریت کتابخانه /     سالم علیکم

علمیه قم سپرده است به پیوست تصویر نامه حجة االسالم مسجد اعظم را به مدیریت حوزه 

  .گردد می جهت اقدام مقتضی ارسال ١٣١٩والمسلمین حاج آقای آشتیانی مورخ پنجم شعبان 

  حسین راستی کاشانی/     با تقدیم احترام
 ٢٣/٩/١٣٧٧ دبیر شورای عالی حوزه علمیه قم



ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  

  سینی بوشهریح

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

رای عالی حوزه به آقای ح

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

نامه آقای راستی دبیر شور

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ
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   107    ]كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحبت  الله استادی  آیةبا   شورای عالی حوزه،دبیر مدیر محترم حوزه پس از دریافت نامه 

آیة  الله حسینی . کند سرپرستی کتابخانه را برعهده داشته باشد می کرده  و از ایشان درخواست

  . کند می مرقومبرای تمدید ریاست آیة الله استادی پس از مدتی حکمی بوشهری  

  ه تعالیسمب

   دامت برکاته حضرت آیت الله استادی

حضرت حجه االسالم  ١۴١٩با توجه به نامه مورخ پنجم شعبان /    سالم علیکم

مسوولیت اداره  ،شورای عالی حوزه ١٣٧٧/٩/٢٣والمسلمین آقای دانش آشتیانی و نامه مورخ 

محسوب می شوید و کتابخانه را به حضرتعالی که از چهره های علمی و برجسته حوزه مقدسه 

  مرخوردار می باشید واگذار می نمایعالوه بر این در زمینه کتاب شناسی از دانش و تخصص الزم ب

بدیهی است که مدیریت حوزه نیز در جهت پیشبرد اقدامات جنابعالی از هر نوع  

  .همکاری دریغ نخواهد داشت

 سید هاشم حسینی بوشهری 
  مدیر حوزه علمیه قم

  

  :اند این زمینه گفته آقای استادی در

الله دانش آشتیانی  ةه این ترتیب بنده با اعتمادی که به تقوا و دیانت مرحوم آیب«

و نیز به اند  داشتم که این واگذاری را با رعایت همه جوانب شرعی آن انجام داده

مدت حدود پنج سال اداره و  ،خواسته شورای عالی حوزه و مدیر محترم حوزه

 ةابخانه را به عهده داشتم و در این مدت برخی از اساتید و نیز آینظارت به امور کت

که همواره خواهان ) الله العظمی بروجردی ةنواده مرحوم آی(الله علوی بروجردی 

ام  از این که این کار را پذیرفته ،الله العظمی بروجردی زنده بماند ةآنند که نام آی

از آن جا که  ة الله آشتیانی بعد از وفات آی ولی ؛اظهار خرسندی می کردند

بحمدالله به مرور کارهای کتابخانه به صورت منظم درآمد و نواقص آن در حد 

در حضور مدیر  ،چند ماه قبل در جلسه شورای عالی حوزه ،توان برطرف شد

  ١ ».از ادامه این خدمت عذر خواستم و مورد قبول قرار گرفت ،محترم حوزه

                 
 .٧٠٧صفحه  ،ش.١٣٨٣حاج شیخ رضا استادی گروهی از دانشمندان شیعه، قم، ارزشمند، .  ١



 ــــــــــــــــــــــ  

ن

ـــــــــــــــــــــــــ

ایشان به کتابخانه اداره یر 

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

رواگذا حکم و استادی ی

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

آقای هب بوشهری حسینی

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

آقای نامه   
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   109    ]كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

  

  

  

  

  الله استادی   اقدامات آیة

استادی الله آیة صورت گرفته در دوره پنج ساله ریاست  های  برای آشنایی بیشتر با فعالیت

این  در"ایشان در پاسخ به سوال  .  کنیم می بر کتابخانه به مصاحبه ایشان با نشریه پیام حوزه نگاهی

  : فرماید می "مدت حدود پنج سال چه کارهایی انجام شد؟

ضمن تشکر از شورای عالی حوزه و نیز سپاس از حجه االسالم والمسلمین جناب آقای «

همکاری ها  مین هزینهتأ سال و مدت مدیریت ایشان از حیثحسینی بوشهری که در طول این پنج 

  :یی که انجام شده به این قرار استکارها: عرض می کنم ،بسیار بسیار خوبی داشتند

بنابراین  ،های موجود را نداشت مخزن کتابخانه به هیچ نحو ظرفیت کتابـ ١

 .طبقه دوم به صورت مطلوبی با هزینه حدود سه میلیون تومان احداث شد

تعداد شصت و پنج هزار جلد کتاب با همکاری چند نفر از فضال و با ـ ٢

هر های  بندی شد و کتاب میلیون تومان موضوعصرف وقت فراوان  و هزینه دو 

 .موضوع در قسمتی خاص قرار گرفت

های چاپی به  های خطی و قسمتی از کتاب بیش از هزار جلد از نسخهـ ٣

 )حدود دو میلیون تومانای  با هزینه. (صورت سنتی ترمیم و صحافی شد

ون های خطی، به مبلغ حدود چهار میلیدستگاه عکسبرداری از نسخهـ ۴

 . تومان، خریداری شد تا زمینه استفاده پژوهشگران از این نسخ فراهم شود
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ها در دفتر ثبت کتابخانه  و رایانه انجام شد تا مراجعان  ثبت همه کتابـ ۵

برای این امر در حدود دو . بتوانند به سرعت به کتاب مورد نظر دست یابند

 .میلیون تومان هزینه شد

ها، کولر گازی و نیز کولر آبی برای کتابخانه و کتاب به علت  زیانبار بودن ـ ۶

های الزم و برخی وسایل الزم دیگر با مبلغ حدود یک میلیون تومان تهیه قفسه

 .شد

های خطی توسط آقان حسن زاده و طیار فهرست جدید برای نسخهـ ٧

این مبلغ توسط . به مبلغ چهار میلیون تومان تهیه شدای  ای و با هزینه مراغه

دانشمند محترم، حضرت آقای درایتی از یک بودجه دولتی مربوط به 

 .تحقیقات، پرداخت گردید

سه نفر کارمند جدید که خوشبختانه به خاطر عالقه مند  ـ استخدام دوـ ٨

بودن به این کار و با ارشادات مدیر فعلی کتابخانه، حضرت آقای حسن زاده 

توانند کتابداران قابل قبولی  و می ها آشنا شدند ها و نسخه ای، با کتاب مراغه

 .باشند

های کوچک دارد که با کوشش  هکتابخانه تعداد زیادی مجالت و جزوـ ٩

کارمندها، آنها هم به صورتی تنظیم و تا حدی شناسایی شده است و  همین

های مرحوم رمضانی بود، های به زبان خارجی در کتابخانهتعداد زیادی کتاب

 .ررسی مقدماتی اجمالی شده استها هم بکه این کتاب

غیر از مبلغی که حضرت آقای درایتی (بنابراین همان طور که عرض شد ـ ١٠

با توجه به هزینه هایی که یاد شد و نیز حقوق کارمندان ) اند کردهپرداخت 

حدود سی میلیون تومان برای  ،مدیریت حوزه در این پنج سال ،کتابخانه

از هر جهت کتابخانه در حد  ،ر حال حاضرکتابخانه هزینه کرده است تا د

مورد بهره برداری قرار گرفته است و از این مبلغ دو ، ظرفیت و شرایط خود

میلیون تومان را حضرت حجه االسالم و المسلمین آقای شهرستانی به 
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تقاضای این جانب مرحمت کردند و نیز ماهیانه به طور مرتب پنجاه هزارتومان 

رستانی بود که به مرکز مدیریت انش از جناب شهدریافتی مرحوم آقای د

بقیه این مبلغ کالن رامدیریت حوزه به خاطر اهمیت کتابخانه . دادند می

که جای بسی سپاس  ،مین کرده استتأ مسجد اعظم از بودجه و موجودی خود

 . و تشکر دارد
ً
شاید  ،هم کتابخانه با هشت نفر کارمند و هزینه های جانبی فعال

 .گردد د که توسط مدیریت حوزه پرداخت میمیلیون تومان هزینه دارماهانه یك 

  

  : فرماید هایی می در ادامه این مصاحبه آیة الله استادی توصیه

تواند پذیرای کتاب های  کتابخانه با ظرفیت مکانی فعلی به هیچ نحو نمی«

البته این ، جدید باشد پس باید به طور کلی از خرید کتاب خودداری شود

همواره مورد مراجعه محققان  ،خانه به خاطر نسخه های نادری که داردکتاب

کتاب  .خواهد بود و نبود کتاب های جدید در آن در این جهت موثر نیست

 ،هر قدر میسر باشد .های اهدایی در صورتی پذیرفته شود که تکراری نباشد

   .برنامه رایانه ای کتابخانه تکمیل و کامل تر گردد

بخانه حضرت آقای حسن زاده مراغه ای که امتیاز کتاب دوستی مدیر فعلی کتا

زمینه ، با همکاران گرامی شان با برنامه ریزی ، و اهل کتاب بودن را دارند

استفاده از کتابخانه در طول سال حتی تابستان و ایام تعطیل حوزه را هر چه 

دمت به خ ،بهتر و بیش تر فراهم سازند و بدانند که خدمت به این کتابخانه

  .حوزه و خدمت به حوزه از موجبات رضایت خدا و اولیای اوست

اگر بتوانند هر سال مجموعه ای شامل برخی از رساله های کوچك سودمند که 

در کتابخانه موجود است و نیز گزارشی از کار کتابخانه و همچنین معرفی 

الله  ةبرخی از کتاب های خطی یا چاپی نفیس و نیز ذکر خیری از مرحوم آی

کاری درخور تقدیر  ،منتشر سازند ،الله دانش آشتیانی ةالعظمی بروجردی و آی

 .است
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امیدوارم این عزیزان با ارشادات مدیر محترم حوزه و عنایت ویژه ای که به 

بتوانند توفیق خدمتگزاری بیش تر و بهتر را داشته  ،کتابخانه مسجد اعظم دارند

  .باشند

کتابخانه به صورت فعلی درآمده و خوشبختانه فعال  :در پایان عرض می کنم

و کتابخانه به  اند الله دانش آشتیانی هم به رحمت خدا واصل شده ةآی و است

و  نیست) س(هیچ وجه زیر نظر مدیران آستانه مقدسه حضرت معصومه

. آن را می پردازد) حدود یك میلیون تومان(مدیریت حوزه هزینه های ماهانه 

ست جناب حجه االسالم والمسلمین آقا سید محمدصادق بسیار مناسب ا

و با   موضوع مسجد را از کتابخانه جدا کرده) متولی مسجد اعظم(طباطبائی 

کتابخانه آشتی نموده و نظارت و اشراف به امور کتابخانه را به عهده بگیرند و با 

فکر . تر آن شوند موجب رشد بیش ،صرف فقط روزی یك ساعت در کتابخانه

الله ةخرسندی جدشان مرحوم آی ،کنم اگر این بزرگواری را انجام دهند می

االسالم والمسلمین سید  ةالعظمی بروجردی و والد ماجدشان مرحوم حج

محمد حسن طباطبائی بروجردی را در پی داشته باشد و آن طور که بنده اطالع 

امال مدیر محترم حوزه از این موضوع ک ،دارم در صورت قبول و لطف ایشان

 .استقبال می نماید

حقیر به نظر  ،در این جا الزم می دانم عرض کنم در طول این حدود پنج سال

اما در عین حال اگر غفلتی شده و یا  ،ام خود خدمتی به این کتابخانه انجام داده

با طلب   ـ و کتابخانه سر زده باشدها  کار خالفی از این جانب نسبت به کتاب

خواهم که  از خدای منان می ـ الله العظمی بروجردی ةرحمت برای مرحوم آی

  .از لغزش هایم بگذرد

  ١»بمنه و کرمه و بحق محمد و آله الطاهرین

   

                 
 .٧١١ الی ٧٠٨صفحه  ،ش.١٣٨٣حاج شیخ رضا استادی گروهی از دانشمندان شیعه، قم، ارزشمند، .  ١
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  نامه پیام حوزه  ویژه

نشریه پیام  ٣١ای برای کتابخانه مسجد اعظم در شماره الله استادی ویژه نامه با اقدام آیة

 . منتشر شد)  ١٣٨٠پاییز (حوزه 
  : اره مقاالتی درباره کتابخانه و مؤسس معظم آن چاپ شده استدر این شم

  به قلم مرتضی اخوان،  رحمةاللهالعظمی بروجردی   الله  ةنگاهی گذرا بر زندگانی آی

  های پیش از کتابخانه مسجد اعظم در قم به قلم عسگر سپهوندی،  کتابخانه

  ه، زاد کتابخانه مسجد اعظم قم اثری ماندگار به قلم صادق حسن

شرح حال دو تن از بانیان و اهداکنندگان اولیه کتابخانه مسجد اعظم و کارنامه 

  روش نوروز مرادی، ودرخشان حاجی خاور به قلم ک

  الله دانش آشتیانی به قلم مهدی سلیمانی،  شرح حال آیة

  نگاران کتابخانه مسجد اعظم،  شرح حال اجمالی برخی از کتابداران و فهرست

  های خطی،  و کتابحوزه علمیه قم 

  خویی،  صدرائی قلم علیاعظم بمسجد کتابخانه خطی های برفهرست نسخه نظری

  صد نسخه نفیس به قلم علی خلیلی، 

  عمومی مسجد اعظم به قلم مرتضی قاسم زاده،   گذری بر نشریه کتابخانه

   ،رحمةاللهالله حاج شیخ مرتضی حائری  تفسیر سوره حمد تألیف آیة

  .      الله استادی اعظم گذشته و حال در مصاحبه آیةکتابخانه مسجد 
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 )١٣٨٠پاییز ( ٣١جلد ویژه نامه پیام حوزه شماره 
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  فصل چھارم

  آیت الله علویاقدامات 

  روزه ب ساختارایجاد تجدید بنا و 
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  آیت الله علوی اقدامات اولیه

 فرزندش با ١٣۵۶تا  ١٣۴٠ های سال بینمسجد بروجردی، تولیت   الله  ةآی رحلتپس از 

در دوران تولیت . ه استوالمسلمین سید محمدحسن طباطبایی بروجردی بود االسالم  مرحوم حجة

  . دگرد می ای از نواقص ساختمانی مسجد تکمیلایشان بخش عمده

ن والمسلمی  االسالم مرحوم حجةنواده ایشان تولیت مسجد با  ١٣٨٣تا سال ١٣۵۶از سال 

در دوران تولیت وی اختالفاتی بین ایشان و . ی بروجردی بوده استیصادق طباطباسید محمد

  . تولیت آستانه مقدسه در خصوص نحوه اداره مسجد به وجود آمد

 نامه وقف مفاد مسجد طبقتولیت  ١٣٨٣پس از فوت مرحوم آقا سید محمد صادق در سال 

ایشان در همان . رسید) سید محمدحسن طباطبایی پسر دوم آقا(ی یحمدباقر طباطبابه آقای سید م

برگزاری  از جمله های خاص مسجد، ویژگی موقعیت وبا در نظر گرفتن  تولیت خود، روزهای اول

در نظر گرفتن های مهم مذهبی و سیاسی و با  مراسم ، برگزاریدروس خارج مراجع معظم تقلید

 یةرا با بیت آتولیت و نحوه اداره مسجد  وضوع تدبیر نموده و م آستانه مقدسهبوجود آمده با  شرایط

آیات عظام  و با صالحدید با یک تصمیم جمعی سپس  .گذارد العظمی بروجردی در میان می الله 

نواده سید محمد جواد علوی بروجردی  الله یةاز محضر آ ،صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی

انجام تمام کنند که  درخواست می حوزهالعظمی بروجردی و از اساتید  الله  یةمرحوم آ

ی را با اختیارات کامل مسئولیت
ّ
مسجد و کتابخانه را  ، ادارهایشان و به جای قبول فرمایند های متول

با اختیار  ١٣٨٣در سال  ،پس از مشورت با بزرگان حوزه مقدسه آیت الله علوی. بر عهده بگیرند

ه آیةالله العظمی بروجردی را بنا به تقاضای مسجد اعظم و اماکن وابسته ب کامل، مسئولیت ادارۀ

سازنده  تعامالت با ایشان .پذیرفتند) تولیت مسجد اعظم(آقای سید محمدباقر طباطبائی بروجردی 

را از آستانه مقدسه تحویل گرفتند و موقوفات آن را احیا اعظم ابتدا مسجد  مقدسه، با آستانه و مثبت

  .ی پیرامون کتابخانه مسجد اعظم شدنددر این میان شروع به اقدامات .کردند
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  کتابخانه  درخواست بودجه  حمایتی از حوزه برای

نظرات و  ایشان؛  ١٣٨۵در سال الله مؤمن   الله علوی بروجردی با آیة  آیة در دیدار 

را به  و لزوم حمایت حوزه از کتابخانه حوزهتوسط خود را درباره اداره کتابخانه  یها دیدگاه

ی ایشان ها الله مؤمن ضمن استقبال از دیدگاه  آیة. کند می بیان ورای عالی حوزهش محترمدبیر

جایی که  دانم و معتقدم مدیریت حوزه باید تا بنده هم کتابخانه را از بیوت حوزه می": فرماید می

دبیرخانه شورای عالی مسئول سپس به "امکان دارد، از کتابخانه و مدرسه خان، حمایت کند؛ 

ای برای آنها در نظر و بودجه تنظیمکتابخانه و مدرسه خان از حمایت برنامه دهد تا  دستور می

بررسی و ردیف  توسط دبیرخانه موضوعبر اساس دستور دبیر محترم شورای عالی  .گرفته شود

 اقدام این. شود می تصویببودجه مستقلی با عنوان کمک به کتابخانه مسجد اعظم و مدرسه خان 

  .منشأ تحوالت بسیاری در کتابخانه گردیدآیة الله مومن 

  بسم الله الرحمن الرحیم

  والمسلمین آقای حسینی بوشهری جناب مستطاب حجةاالسالم

  مدیریت محترم حوزه علمیه قم دام ظله العالی

 
ً
نسبت به  با ابالغ سالم و تحیات و تشکر از الطاف و مراحم مبذوله خصوصا

الله  ظم قم و مدرسه مرحوم آیترفع نیازهای ضروری کتابخانه مسجداع

العظمی بروجردی قدس سره در سال جاری، معروض میدارد این دو مرکز در 

حال حاضر در جهت خدمت به حوزه مقدسه گامهای بلندی برداشته و انشاء 

پیرو . ه امید است با استمداد این توجهات منشا خدمات بیشتری باشدلال

ن چنانچه همه ساله وجهی در جهت الله مؤم مذاکرات گذشته با حضرت آیت

کمک به این دو مرکز در بودجه حوزه پیش بینی شده به توجه به نیازهائی که 

موجود است و در مورد کتابخانه پیوست نامه تقدیم میشود و در مورد مدرسه 

م برای جلوگیری از خیس وو نیز مسقف نمودن ایوان طبقه سها  تجهیز مدرس

دگی و نیز در صورت امکان مسقف نمودن حیاط و شدن کفشها در مواقع بارن

. صحن مدرسه و کذالک توجه به کتابخانه مدرسه بسیار منشأ اثر خواهد بود

باز هم در خاتمه از توجه خاص حضرتعالی و شورای عالی سیاست گذاری 

  .کمال تشکر و سپاس را دارم و در مظان استجابت ملتمس دعا میباشم

  ٢٣/١٠/٨۵ علوی طباطبائی ادمحمدجو/  و السالم علیکم 
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  بازسازی ساختمان کتابخانه

مطالعه  یاز آنجا که ساختمان کتابخانه از لحاظ استحکام، نمای ظاهری، امکانات و فضا

همواره از طرف مسئولین و فضالی حوزه درخواست هایی مبنی بر بازسازی ساختمان  ، بودن مناسب

ایشان در این راستا . گرفت می صورتدی، تولیت محترم، الله علوی بروجر کتابخانه از محضر آیة

موضوع بازسازی کتابخانه را از طریق استانداری و وزارت مسکن و شهرسازی پیگیری کردند؛ و 

با حضور مهندس طاهائی استاندار قم در محل کتابخانه تشکیل شد و در نتیجه وزیر ای  جلسه

لعلی زاده از کتابخانه بازدید نمودند اما بدلیل محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای مهندس عبدا

  .ها به نتیجه نرسید پایان وقت دولت هشتم این پیگیری

همزمان . موضوع از طریق استاندار قم و دفتر ریاست جمهوری پیگیری شد ١٣٨۵در سال 

ن االسالم بر روی قمرود از طرف بنیاد مسک با این پیگیری ها، طرح ساخت صحن جواداالئمه علیه

در بخشی از این طرح باید نمای ظاهری ضلع غربی مسجد اعظم . انقالب اسالمی مطرح شد

  . شد شی از ساختمان کتابخانه تخریب میاصالح و در نتیجه بخ

برای اجرائی شدن این طرح پیشنهادهای مختلفی از طرف مسئولین و کارشناسان برای 

 و منتقل اعظم مسجد از خارج فضایی به نهکتابخا شد، از جمله اینکه بازسازی کتابخانه مطرح 

 آیة الله علوییید تأ مورد ها این طرح شود، ساخته مطهر حرم اطراف در مستقلی ساختمان آن برای

که برای حفظ منویات  یجه رسیدندهای الزم به این نت پس از انجام مشاورهقرار نگرفت و ایشان 

  .شودبازسازی مسجداعظم ی فضادر  باید ساختمان جدید کتابخانه ؛مؤسس فقید
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 تفاهم نامه بازسازی کتابخانه
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 نامه  تجدید بنا تفاهم

ساخت صحن ، موضوع ضرورت ١٣٨۵در سال  به استان قم در سفر استانی دولت نهم

 محتاج عباس مهندس آقای قم با جدیت از طرف استاندارکتابخانه ساختمان بازسازی جدید و 

، الله مسعودی خمینی  ، آیةالله علوی بروجردی  ای با حضور آیةجلسهدر این راستا  و  شد پیگیری

زسازی ، تشکیل و تصمیمات زیر برای باو دو سه نفر دیگرمهندس عباس محتاج استاندار قم، 

  :ساختمان کتابخانه گرفته شد

مورد نظر با های  که فضاکردندحضرات آیات مسعودی و علوی موافقت ـ ١

 ،آوار برداری شده و سپس با طرحی مصوبحفظ آثار تاریخی، تخریب و 

 .جالب و متناسب با شأن حرم مطهر و مسجداعظم نوسازی شود

مطالعه و طراحی مجموعه مورد نظر هماهنگ و بوسیله مشاور طرح توسعه ـ ٢

 .ضلع غربی حرم مطهر انجام گردد

عملیات اجرایی سریعا آغاز، مسیر عبور وسایل نقلیه از زیر خیابان و ـ ٣

 .ین پیاده در سطح زمین برقرار گرددعابر

پس از آماده شدن طرح و تصویب نهایی فضاهای مربوط به حرم مطهر و ـ ۴

صحن مسجد بصورت دو طبقه زیر زمین با کاربری تأسیسات و سرویسهای 

بهداشتی و سالن اجتماعات و دو طبقه بر روی زمین با کاربری فرهنگی و 

 .مذهبی و سالن کتابخانه اجرا گردد

حفظ آثار باستانی و شأنیت و کلیه کاربریها متناسب با نیت واقفان و بانیان ـ ۴

و  حضرت فاطمه معصومه سالم الله علیها این مکان مقدس و بارگاه ملکوتی

   .حریم مالکیتها مراعات گردد
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به مدیر کتابخانه 

د نظر باید دارای 

شی از شبستان خ

مسئولین و .  گیرد

ی حائری یزدی به 

دو مکان را بازدید 

خانه مدرسه فیضیه 

یک  ه طبقه منهای

ر انتقال کتابخانه 

  .طول کشیدهفته 

ـــــــــــــــــــــــــ

 

 علوی بروجردی ب

محل مورد . ی کند

  . یافت می

ه، پیشنهاد کردند بخ

ختیار کتابخانه قرار 

العظمی   الله  ةخانه آی

از هر د  الله علوی

ی و امکانات کتابخا

به   کمتر از یک ماه، 

در. ز سر گرفته شد

بخانه کمتر از یک ه

  ت به کتابخانه فیضیه

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

فیضیهکتابخانه

الله  یةی کتابخانه، آ

 کتابخانه شناسایی

 بخانه در آنجا ادامه

 مالی آستانه مقدسه

ن بندی شود و در اخ

 یک طبقه از کتابخ

آیة .  اعظم قرارگیرد

ای  مناسب کتابخانه

  

در مدت   کتابخانه

جا از  تابخانه در آن

مطالعه کتابهای  لن

 اعظم پس از انتقال موقت

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

کساختمان نه به

فاهم برای بازسازی

ناسبی برای انتقال 

ها و خدمات کتابخ ت

ی، معاون اداری و 

زا و مستقل پارتیشن 

حوزه پیشنهاد کردند 

ر کتابخانه مسجد 

درنظر گرفتن فضای 

  .  موافقت فرمودند

ها و تجهیزات  کتاب

شدند و خدمات کت

که مدت تعطیلی سا

الر مطالعه کتابخانه مسجد

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

  

انتقال کتابخان

بعد از انجام تف

دند محل موقت من

بود که فعالیت می طی

آقای فقیه میرزائی

 خاتون، بطور مجز 

خانه شورای عالی ح

ت مستقل در اختیا

دند و در نهایت با د

ال کتابخانه به آنجا 

تمامی کدر ادامه 

نتقل شخانه فیضیه م

ی برنامه ریزی شد ک

تاال
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فرمود

شرایط

نجمه 

دبیرخا

صورت

فرمود

با انتقا

کتابخا

طوری 
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هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

  رسه فیضیه

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

و مدرس م بین مسجد اعظم
  

ــــــــــــــــــــــــــ

صورت جلسه تفاهم

ــــــــــــــــــــــــــ

  

ــــــــ



  

 

 ــــــــــــــــــــــ

ویب رسید که در 

ی مهندس عباس 

شد و بنیاد مسکن 

آقای مهندس اب 

  . شد صوب

ندس معمار سید 

ی مسجد در نظر 

ها تخریب و  ویس

ل غربی، که توسط 

در . جدید بنا گردد

به چهار  له علوی

ـــــــــــــــــــــــــ

ه در حالی به تصو

نابراین با تالش آقای

ها تأمین شد خانه ت

جنا نقالب اسالمی

منصوحن جواداالئمه 

مهندس تابش، مهن

در ضلع شمال غربی

که قرار شد این سرو

سجد در ضلع شمال 

ضیه گذاشته بود، تج

پیشنهاد آیت الله با 

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

  خانه

د اعظم و کتابخانه 

ر گرفته نشده بود؛ بن

از وزارت ض از یکی

   

رئیس بنیاد مسکن ان

خت کتابخانه و صح

علوی بروجردی، م

ساختمان کتابخانه د

مسجد بود ک  داشتی

قه دوم ساختمان مس

ختیار کتابخانه فیض

طراحی شده بود که 

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

 ساختمان کتابخ

 ضلع غربی مسجد

 آن اعتباری در نظر 

بار اولیه با استقراض

. جرای پروژه گشت

ر توسطحمودکالیه 

های ساخ مدیر پروژه

الله ع در حضور آیة

 و محل احداث س

های بهد ل سرویس

  . ردد

ی از طبقه ردید بخش

سالن مطالعه در اخ

بخانه در سه طبقه ط

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

  

بازسازیآغاز 

پروژه بازسازی  

برای  ١٣٨۵ه سال 

ج استاندار قم اعتبا

ب اسالمی مسئول ا

آقای مهندس مح

، به عنوان مضا تابش

های اولیه د طرح

ن میرحیدر بررسی 

این مکان محل.  شد

حل دیگری منتقل گر

همچنین مقرر گر

س معظم به عنوان س

اولیه ساختمان کتاب 

  .افزایش یافت
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بودجه 

محتاج

انقالب

علیرض

محسن

گرفته 

به مح

مؤسس

  نقشه

طبقه ا
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 ــــــــــــــــــــــ

هار هزار مترمربع 

نمای  ،ر میرحیدر

مخوانی ر کامل ه

  

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

  ظم

چهبه  کتابخانهمان 

قای مهندس معمار 

قای لرزاده به طور 

  ظم

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

ختمان کتابخانه مسجد اعظ

زیربنای ساختم و  د

با دقت نظر آقاجد 

ا سبک معماری آق

ختمان کتابخانه مسجد اعظ

ــــــــــــــــــــــــــ

ساخ بازسازی

اصالح شد ساخت

ی ضلع غربی مسج

ی طراحی شد که با 

بازسازی ساخ

ــــــــــــــــــــــــــ

  

ساولیه ی ها نقشه

در طراحی. ش یافت

ی ساختمان طوری 

  .ت

  

ــــــــ

افزایش

بیرونی

داشت
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آقای مهندس تابش و همکاران و مهندسین ارشد به طور منظم در مدت زمان اجرای پروژه 

  تالش شبانه روزی با  در مدت دوسال. کردند بازدید می کارهاچند بار از نحوه روند ) ماهانه(

، )مهندس ناظر پروژه(االسالم ندس شیخو مه )مجری پروژهمهندس (مهندس صفاری انآقای

الله علوی بروجردی بارها از روند اجرای   در طول انجام پروژه، آیة. ساختمان کتابخانه ساخته شد

  . دادند و تذکرات الزم را می هساخت کتابخانه بازدید کرد

برای اجرای این پروژه عظیم که شامل ساخت سردرب اصلی مسجد، ساختمان کتابخانه و 

  .تورخانه است، بیش از شش میلیارد تومان توسط دولت جمهوری اسالمی هزینه شدمو

  

 ملکا، مدیرآقای والمسلمین  االسالم ة، حجکتابخانه در روزهای پایانی کار ساختمانی

 مدرسه فیضیه، درخواست کردند محترم
ً
العظمی بروجردی به   الله  ةتوسط آی ، محلی را که قبال

  . فیضیه واگذار شودمدرسه به دوباره مدرسه فیضیه بود،  کتابخانه  اختیارعنوان سالن مطالعه در 

های تأسیسات   جایی سیستم ، طراحی و جابهختمانسادر این درخواست مستلزم تغییرات 

الله علوی   این موضوع توسط مهندسین به اطالع آیة. سرمایش و گرمایش از محل مذکور بود

العظمی   الله ةگرفتن نیاز مسجد به فضای مذکور موضوع را با آیایشان با در نظر . بروجردی رسید

  . صافی گلپایگانی در میان گذاشتند

  : فرمایند العظمی صافی گلپایگانی می  الله  ةآیدر پاسخ 

نامه مسجد بودم و حدود و اماکن مسجد در  بنده در جریان تنظیم وقف

العظمی بروجردی   الله  ةآی لذا با توجه به اینکه نامه آن ذکر شده است  وقف

برای رفع نیاز کتابخانه  با استفاده از اختیار تولیتی خودمتولی مسجد بودند و 

برای استفاده از این فضا  .ندا هدر اختیار آنها گذاشت، را بخشی از موقوفهفیضیه 

  . شدهای بعدی اذن گرفته میباید از متولی های بعد ایشان در سال

العظمی مکارم شیرازی   الله  ةدی در این خصوص استفتایی از آیالله علوی بروجر  آیة

  :و ایشان در پاسخ فرمودند نمودند
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 ــــــــــــــــــــــ

  داده بودند

 

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

قبل در اختیار فیضیه قرار د

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

های ی از مسجد  که تولیت

  

ــــــــــــــــــــــــــ

شیرازی درباره محلی کارم

ــــــــــــــــــــــــــ

مکالله ةاستفتاء از آی

  

ــــــــ
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حد و  با توجه به این که وقف مزبور به تمام رقبات مسجد اعظم با تعیین«

صورت گرفته و قبض توسط  حدود آن در زمان آن مرجع بزرگ جهان تشیع

متولی محترم انجام یافته هیچگونه تغییری در وقف مزبور نمیتوان داد و آنچه 

اند، از قبیل واگذاری منافع  له به فیضیه مطابق مصالحی واگذار کرده معظم

ند توسط متولی موقت بوده است که هر زمان مصلحت عین موقوفه ایجاب ک

باشد خداوند متعال جنابعالی را در احیای این موقوفه  می وقف قابل عودت

  »٢۶/٢/٨٨ناصر مکارم شیرازی                  .عظیم موفق دارد
  

الله علوی بروجردی درخواست   ای به آیة علمیه ضمن نامه  حوزهوقت الله مقتدائی مدیر   آیة

  .را  خواستار شد) نامه اری محل مذکور طبق توافقمبنی بر واگذ(مدیر مدرسه فیضیه 

ای به شرح زیر  الله علوی بروجردی برای روشن شدن موضوع، در پاسخ به ایشان نامه  آیة

  .نوشتند

  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  حضور محترم حضرت آیت اله مقتدائی مدیریت معزز حوزه علمیه قم دام عزه

اتب اخالص، توفیقات بیشتر حضرتعالی را با ابالغ سالم و تحیات و تجدید مر

  از خداوند منان مسئلت دارم

 
ً
ای که الزم مورد بحث و دقت قرار گرفت، نکته پیام شریف دریافت و مفصال

بذکر است در حال حاضر ضرورتی که مرحوم آیت اله العظمی بروجردی 

له قدس سره در دادن این مکان به مدرسه فیضیه در نظر داشتند امروز بحمدا

وجود ندارد و کتابخانه مفصلی که بامر مقام معظم رهبری احداث شده است 

جائی برای نیاز مکانی در مراجعه و مطالعه کتب باقی نگذاشته است، و 

ضرورتی که مورد نظر شریف قرار گرفته از حیث مباحثه طالب و نیاز به 

مروز مکانی برای این مهم، با اذعان به اهمیت این موضوع خوشبختانه ا

فضاهای جایگزین متعددی برای این امر در مدرسه وجود دارد از جمله 

شبستان تحتانی صحن که جوابگوی مباحثه بیش از هزار طلبه است و طبقات 
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ً
اشغال  ساختمان کتابخانه که با وجودی که کتابخانه مسجد یک طبقه آن را کال

و قبل از آنکه  کرده است هیچ کمبودی در فضاهای مورد نیاز پیدا نشده است

 کتابخانه مسجد این طبقه را بطور موقت اشغال کند این طب
ً
و  خالی قه کامال

 . استفاده بود بال
ً
مانند مدرسه فیضیه و دارالشفا که در قلب ای  آنکه امکنه مضافا

شهر و جوار مرقد کریمه اهل بیت قرار گرفته است اقتضا سکونت و خوابگاه 

این امر با توجه به نیاز شدید مسجد و  خود را بتدریج از دست میدهد و

 
ً
آنکه مکان مورد نظر با توجه به فصل بین آن و ساختمان  کتابخانه خصوصا

ه خواهران طلبه را از کتابخانه که بسیار مورد داصلی کتابخانه اقتضا استفا

درخواست است و کتابخانه فیضیه هم جوابگوی این مهم نیست، دارد 

در صورت امکان در این معنی تجدید نظری استدعای خیر این است که 

بفرمائید، و مطلب بصورتی باشد که قابل جوابگوئی حقیر برای مراجع عظام و 

اساتید معظم باشد، و در همین مورد ضرورت مباحثه مطلب بسیار مورد 

 
ً
ه العظمی صافی قرار گرفت و عرضه لحضرت آیت ال اعتراض آقایان خصوصا

با اهتمام این حقیر به مدرسه مبارکه فیضیه و  این مطالب بهیچ وجه منافی

ارادت به حضرتعالی و حضرت آقای ملکا نیست و تنها در راستای عمل به 

حضرات آقایان امنا مسجد نیز مطالبی داشتند . مسئولیت شرعی متولی است

به حقیر مرقوم داشتند که خدمتتان تقدیم میشود و در صورت ای  که طی نامه

ه راهی لشاء ال تعالی امر به احضار آقایان بفرمائید شاید انلزوم چنانچه حضر

 
ً
پاسخگوئی به  برای حل مشکل بصورتی که رعایت همه جوانب شود خصوصا

  .مراجع عظام و کسانی که خود را در این امر مسئول میدانند فراهم گردد

  محمدجواد علوی طباطبائی  

  ١۴٣٠ رمضان المبارک ٢٧ 

  

مکارم، نظر آیة الله علوی مورد  آیة الله العظمی صافی و آیة الله العظمی که با این نامه و نظرات

  .قبول قرار گرفت



 ــــــــــــــــــــــ  

 خانه قرار داد

ـــــــــــــــــــــــــ

ی که فیضیه دراختیار کتابخا

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

درباره واگذار کردن محلی

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

الله مقتدایی ةوجردی به آی

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

الله علوی بروةنامه آی
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 انجام کاری کاشی

به آیت الله ای  عده

بر روی روجردی 

ند و از آن فرمودت 

  .ت یافت

 از ای ید در جلسه

برای  ی بروجردی

  .ایند

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

ک کاری و کهای ناز

از طرف عد. رسید ه

العظمی بر  الله ة آی

نهاد موافقت ین پیش

شهرتمی بروجردی 

ز مراجع معظم تقلید

العظمی  الله  یةآنه 

نما ، قدردانی میوزه

  بروجردی

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

که کارها  کتابخانه

لی ورودی کتابخانه

کتابخانه حضرت  

های الزم با ا شورت

العظم الله  تابخانه آیة

صافی گلپایگانی از 

کتابخا ده از عنوان

قدر حو م زعیم عالی

تابخانه آیت الله العظمی ب

ــــــــــــــــــــــــــ

ساخت ساختمان  

سر درب اصلکاری 

ه نام کتابخانه ب وان

شان بعد از انجام مش

کتا ا نامسجد اعظم ب

العظمی ص  الله  ةر آی

در استفاد روجردی

ده کردن نام زن  دلیل 

سر درب ورودی کت

ــــــــــــــــــــــــــ

 کتابخانه نام 

 های آخر ماهدر 

نوبت به کاشی ک د

عنو ،پیشنهاد شد ی

ایش. نوشته شودها  ی

به بعد، کتابخانه مس

پس از این تغییر  

الله علوی بر  آیة ه

خانه مسجد اعظم به 

  

ــــــــ

شد می

علوی

کاشی

زمان ب

سلیقه

کتابخا

 



  

 

 ــــــــــــــــــــــ

توسط دولت  ١٣٨

آیة ساختمان را با 

ی تهیه تجهیزات 

ای از  خش عمده

آیة الله همت بلند 

به زودی کتابخانه 

محترم جمهوری 

ت آستانه مقدسه، 

تابخانه برگزار شد 

ـــــــــــــــــــــــــ

٨۶کتابخانه در سال 

موضوع تجهیز س ش

طرف استانداری برای

با این بودجه بخ. ت

خوشبختانه با ه. ت

کی دیگر از عزیزان 

ا حضور ریاست 

، تولیتالب اسالمی

 استانی در محل کت

  .ه، افتتاح گردید

  ردی

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

  ید

وجردی ساختمان ک

ه، آقای مهندس تابش

از طای  بودجه، ان

ر گرفت اسالمی قرا

 کتابخانه قرار گرفت

سکن انقالب و برخی

  .رسیدبرداری  ره

با شکوه خاصی با

انقال س بنیاد مسکن

ها و مسئولین صیت

های علمیه حوزهترم 

نه آیت الله العظمی بروجر

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

ساختمان جدیح

الله علوی برو ةی آی

  .شد بازسازی 

ساختمان کتابخانه 

ایشابا اقدام . اشت

اد مسکن انقالب 

داری و در اختیار ک

وقت قم و بنیاد مسک

به بهر ٢٧/١٢/١٣٨٨

ساختمان کتابخانه ب

 ارشاد اسالمی، رئیس

قم و جمعی از شخص

محت مقتدائی، مدیر 

افتتاح کتابخان

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

و افتتاح  تجهیز

با اقدام و پیگیری 

وری اسالمی ایران ب

 پس از بازسازی

در میان گذا ،علوی

در اختیار  بنیاخانه 

زات مورد نیاز خرید

و کمک استاندار وی 

٧صبح روز و ز شد 

مراسم افتتاح س

می، وزیر فرهنگ و 

، استاندار قله علوی

الله   خانه توسط آیة
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جمهو

الله ع

کتابخا

تجهیز

علوی 

تجهیز 

اسالم

آیة الله 

بخو کتا
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  تأسیس بخش خواهرانحمایت از 

از خواهران استفاده  نبود امکانات الزم براییکی از کمبودهای ساختمان اولیه کتابخانه، 

برای خواهران در  در ساختمان جدیدمستقل  طبقهشکل یک برای رفع این م. بودکتابخانه خدمات 

و  تأسیس بخش خواهران کتابخانه ١٣٨٩در اردیبهشت سال پس از افتتاح کتابخانه . نظر گرفته شد

  .گردیدمواجه واهران خخوب بسیار استقبال با خدمات بخش خواهران شروع و و  اندازی شد راه

 پرسنل کتابخانه  مین تأ همکاری در

های علمیه تأمین  مرکز مدیریت حوزه ف منابع انسانیپرسنل کتابخانه از طرکارکنان و  اکثر

، به صورت تمام وقت و پاره آیة الله علوی حمایتبرای اداره بهتر کتابخانه نیروهایی نیز با . شود می

  .دارند فعالیتهای مختلف کتابخانه  وقت در بخش

  راه اندازی بانک اطالعات دیجیتال

الله بروجردی و رفع نسبی معضل کمبود فضای کتابخانه،  جدید بنای کتابخانه آیةپس از ت

با همت آیة الله علوی و کمک حوزه و . های نوین احساس شدضرورت حرکت به سمت فناوری

نرم افزارهای محتوایی مورد نیاز با همکاری مؤسسه تحقیقاتی علوم اسالمی نور و موسسه دیگران، 

در دو بخش  یاطالعاتهای  بانكاین بخش با راه اندازی های  فعالیت. ردیدفرهنگی قدس تهیه گ

  . آغاز گردیددستگاه رایانه  شصت برادران و خواهران با 

  تاالر جلسات کتابخانه

فضاهای کتابخانه توسط مهندسین معماری و  ،کتابخانه فاقد اتاق جلسات مناسب بود

هواسازها .  سازها از طبقه دوم به پشت بام است ات بررسی و گفته شد امکان جابجایی هواتأسیس

   .متر قرار داشتند ١٢٠در محلی به مساحت 

در حاشیه بازدید شهردار محترم قم جناب آقای دلبری از کتابخانه مدیر کتابخانه موضوع را 

برای جابجایی و با موافقت آیت الله علوی با ایشان مطرح کرد و آقای شهردار قول مساعد دادند 



  

 

 ــــــــــــــــــــــ

نجام و سیستم در 

نفر است و  ۵٠ت 

کتابخانه شخصی 

ین مؤلفاهدایی ها 

  .ست

ا همکاری بخش 

این پایگاه . ی شد

ح و مورد استقبال 

  

و  آثار نفیس آن، 

جیتال و نگارخانه 

ـــــــــــــــــــــــــ

بعد کار جابجایی ان

ت این سالن جلسات

هایی  است که ک رین

ه بخشی از کتاب. 

 به نمایش در آمده ا

ع رسانی کتابخانه با 

برداری ی و آماده بهره

های علمیه افتتاح  زه

 معرفی کتابخانه و 

کتاب، کتابخانه دیج

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

چند روز بع .م دهند

ظرفیت. ه تکمیل شد

اطراف سالن  ویتر 

چیدمان شده است

نمایشگاهی های  ن

خانه، پایگاه اطالع 

طراحی یة الله علوی

 مقتدائی مدیر حوز

انه، مربوط به کتابخ

ت سفارش خرید ک

   

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

مکاری الزم را انجا

و بعد از چند ماه  شد

. طراحی شده است

بروجردی در آنها چ

رینتهستند که  در وی

 امانه مطبوعات

وسعه خدمات کتابخ

آینه و حمایت دفتر 

الله  با حضور آیة ١

  .فت

خبار و رویدادها م

 امکان جستجو، ثبت

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

ات و هواسازها همس

 بام نصب و فعال ش

ورت میز کنفرانس ط

یة الله العظمی وم آ

سس محترم  هؤ به م

راه اندازی سا

برای توهمچنین 

ی اطالعات کتابخا

١٣٩٠آذر ماه ام  ی

ن کتابخانه قرار گرف

در این پایگاه اخ 

ت منابع کتابخانه با 

 .شود می
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سیستأ

پشت 

به صو

مرحوم

بزرگ 

ناوریف

در سی

کاربرا

لیست 

ارائه م
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  پنجمفصل 

  امکانات و عملکرد، گزارش 

  های اخیر کتابخانه فعالیت
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  مدیران اجرایی کتابخانهرؤسا و 

طور که گفته شد آقایان میرزا حسن دانش آشتیانی و حجة االسالم والمسلمین شیخ همان

  .مدیران اجرایی کتابخانه بودند ١٣٧۶تا سال  تأسیساحمد آل اسحاق از زمان 

ای را خطاب به الله دانش آشتیانی نامه  آیةپس از واگذاری کتابخانه به شورای عالی حوزه  

ت و از ایشان درخواست کرد تا شخصی برای اداره امور داخلی حوزه علمیه قم نوششورای عالی 

  :متن نامه به این شرح است .شودکتابخانه منصوب 

  بسمه تعالی

  ریاست محترم شورای مدیریت حوزه علمیه قم 

  تأئیداته الله استادی دامت حضرت آیة

  سالم علیکم

مسجداعظم،  مربوط به کتابخانه ١۴/۶/٧۶بعد از ابالغ سالم، پیرو نامه مورخ 

اینک که شورای عالی مدیریت حوزه اداره امور کتابخانه را بوسیله آن مدیریت 

مجددا از  اند، با تشکر از این بذل عنایت و لطف،محترم تصویب نموده

حضرتعالی استمداد نموده و نظر بناتوانی وضعیت خود از رسیدگی کامل 

هائی که دارید، حقیر را  خواهشمندم با همه مشاغل و گرفتاری بوضع کتابخانه

یار نموده و شخصی شایسته را برای اداره امور داخلی آن منصوب و با رسیدگی 

بوضع آشفته کنونی، دستورات الزمه را برای سازماندهی آن مقرر فرمائید تا با 

تری مورد استفاده خواست خداوند متعال، در آینده با وضع بهتر و شایسته

قبال از بذل مساعدت و . م حوزه مقدسه قرار گیردآقایان فضال و  طالب محتر

  والسالم علیکم و الرحمه      .توجه عالی تشکر میکنم

 ٧۶/ ۶/ ٢٠  ابوالقاسم دانش  آشتیانی ـ  سرپرست کتابخانه
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  استادیدوره ریاست آیة الله 

سال خدمت خالصانه  چندپس از  ایشان. مدیریت کتابخانه به آیت الله استادی واگذار شد

و  هگیری کرد از ریاست کتابخانه کناره )تر گذشت که شرح آن پیش( مان دادن امور کتابخانه،و سا

  .  کند می واگذارآیت الله حسینی بوشهری را به آن ریاست 

  دوره ریاست آیة الله حسینی بوشهری

در این دوره با استقبال  خوب طالب و فضالی حوزه برای استفاده از کتابخانه موجب شد  

خدمات کتابخانه ارتقاء . های شهر مقدس قم تبدیل شود ترین کتابخانه انه به یکی از فعالکتابخ

رایانه ثبت سیستم در  ها  شناختی کتاب اطالعات کتابالله حسینی بوشهری   آیةیافت و با حمایت 

  .خدمات کتابداری دیجیتال شد ، نرم افزار با کمک و 

  مقتدائی دوره ریاست آیة الله

ایشان . ندبه مدیریت حوزه علمیه قم منصوب شد  ١٣٨٧در سال  مرتضی مقتدائی الله  آیة

  . ندکتابخانه داشت ء و ارتقا رشد در  و قابل توجهی نقش مؤثر ،های علمیه حوزه مدیربه عنوان 

 دریغ خود زمینه تهیه  ی بیها با حمایتایشان ضمن افتتاح ساختمان جدید کتابخانه 

ایشان عالقه خاصی به  حضرت آیة الله . را فراهم کردندتابخانه نواقص تجهیزات ک بخشی از

ایشان . در مراسم افتتاح کتابخانه حضور داشتند ١٣۴٠فرمودند در سال  می بروجردی داشتند و نقل

های کتابخانه  در دوره مدیریت خود، چندین بار به کتابخانه آمدند و از نزدیک در جریان فعالیت

  . قرار گرفتند

کتابخانه  و رسانی پایگاه اطالع ،بخش خواهرانت و موافقت آیة الله مقتدائی با حمای

  . در کتابخانه راه اندازی شدنددیجیتال 
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ه کتابخانه مسجد 

کتابخانه زیر ) ١٣

  . داره شد

 و ،صورت گرفت

المسلمین آقای  و 

ناسی هستند و با 

وین و موضوعات 

ه از نسخ خطی 

 

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

  حوزه

ریت حوزه از جمله 

٣٩۵( تاریخ تاکنون 

ادهای علمیه،  حوزه

امات چشم گیری ص

  االسالم ةحجعهده 

شنا با دانش کتابشنا

دت کوتاهی بر عناو

  . قین بودند

نسخه٢۵٠٠ش از 

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

اونت پژوهش ح

 تحت پوشش مدیر

از آن واگذار شد و 

اد، معاون پژوهش 

عظم تحوالت و اقد

  .شددیل مد تب

به ع ١٣٨۴تا  ١٣٧٧

هشگران حوزوی آش

مد وی در. کردند ی

پژوهشگران و محقق

چاپی و بیشهای  ب

  . خانه بوده است

با  بخانهمور کتا

  . ده است

  نورد،  اسماعیل راه

 انه آیة الله بروجردی

ــــــــــــــــــــــــــ

به معا کتابخانهه

های   اداره کتابخانه

ی علمیه وها ش حوزه

سلمین سید علی عما

 کتابخانه مسجد اع

 یک کتابخانه روزآم

  ی

٧سال  از ی کتابخانه

از محققان و پژوه

کتابخانه را اداره می

هنمای خوبی برای پ

فهرست کردن کتاب

ایشان در کتابخهای 

ام ) ١٣٩۵(تاکنون 

اداره شد  نوردثانی هرا

مدیر فعلی کتابخا

ــــــــــــــــــــــــــ

  

واگذاری اداره

، ١٣٨٨در سال 

 به معاونت پژوهش 

االسالم و المسل حجة

در در این دوره، 

خانه مسجد اعظم به 

مدیران اجرائی

اداره امور اجرایی 

  . بود زاده  ق حسن

زاده  آقای حسن

ق و عالقه خاصی ک

ها مسلط شده و راه

سازماندهی و فه

ه خانه از دیگر فعالیت

پس از ایشان؛ ت 

آقای اسماعیل ر یت

  

ــــــــ

اعظم 

حنظر 

کتابخا

صادق 

اشتیاق

 کتاب

کتابخا

مدیریت
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  ها چند ساله اخیر فعالیت

  : به این شرح است ١٣٩۴تا پایان سال  کتابخانهساله چند های  مجموع فعالیت

مجلد که  تاریخ انتشار  ٢٠٠٠٠کتاب در  عنوان ١۵٠٠٠بیش از  مجموعه سازی -

  .است ١٣٨٩عنوان از آنها بعد از سال  ١٢٠٠٠

عنوان کتاب دیجیتال عربی، پایگاه نشریات، نرم  ٨٠٠٠مجموعه سازی  بیش از  -

 افزارهای علوم اسالمی و پایگاه نورمگز

  هپایان نامه دیجیتال حوز جلد ٢٠٠٠بیش از فراهم آوری  -

 مجلد   ٨۵.٠٠٠عنوان در ۵٠.٠٠٠فهرستنویسی کتب چاپی -

  شماره ۶٠٠٠عنوان در١۵٠٠نشریات  -

   چند هزار جلدکتابهای چاپ سنگی  -

 جلد ٢٠٠٠بیش از های دیجیتال  فهرست پایان نامه -

  جلدکتاب و نشریه  ١٠٠.٠٠٠نصب لیبل، بارکد و تگ امنیتی برای  -

  جلد  ٧٠٠٠صحافی کتاب چاپی و نشریه   -

کتاب، امانت کتاب و خدمات جابجایی  پذیرش و  ثبت نام اعضا، جستجوی -

همچنین ایجاد زمینه استفاده از نرم . اطالعات، پرینت و کپی برای مراجعه کنندگان

افزارهای علوم اسالمی، پایگاه نشریات، کتابخانه دیجیتال و اینترنت در بانک 

بران جهت  ذخیره مطالعات و اطالعات کتابخانه و ایجاد فضای اختصاصی به کار

 مرکزی های  ها بر روی انباره شپژوه

  )نفر ٢٠٠٠نفر، خواهران ۵٠٠٠برادارن (نفر  ٧٠٠٠: کل اعضاء -

  نفر١۴٠٠: نفر و خواهران ٩٠٠: برادران) ١٣٩٣ـ  ٩۴(ثبت نام در سال های -

  نفر خواهران ۵٠٠نفر برادران و  ١۵٠٠تعداد مراجعان روزانه  -
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هللا العظمي بروجردي در
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كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
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 )ک سالی(جلد کتاب به تاالرهای مطالعه  ١٢٠٠٠ارسال بیش از  -

  )پنج سال(جلد کتاب  ١٠٠.٠٠٠نصب لیبل و تگ امنیتی برای  -

  ٢١الی   ٧ساعت کار کتابخانه بخش برادران از ساعت  -

  ١٩:٣٠الی   ٧:٣٠بخش خواهران از ساعت  -

 نفر ۵٠راه اندازی سالن جلسات با ظرفیت  -

 و افزايش پهنای باند اينترنت ها  ارتقاء شبکه کتابخانه، افزايش ظرفيت انباره -

التين، های  المعارف ةارائه تصاوير نسخ خطی، چاپ سنگی، چاپ سربی، دائر -

 کشورهای عربی از طريق اينترنت و شبکه داخلی کتابخانه های حوزوی و  نامه پايان

دستگاه رايانه در بخش برادران و خواهران و ارائه  ۵٠راه اندازی بانک اطالعات با  -

 نرم افزارهای علوم اسالمی و کتابخانه ديجيتالخدمات سرويس اينترنت و 

را به امانت ببرند به صورت ها  برای اینکه پژوهشگران بتوانند در موارد خاص کتاب -

  .شودکتاب به امانت داده می موردی

 . الله علوی بروجردیحضرت آیةدر چهار جلد با حمایت چاپ فهرست نسخ خطی  -

 نمایه فهرست نسخ خطی  چاپ  -

 )که نیاز به تلخیص دارد( مجلد ٣ت نسخ چاپ سنگی در فهرس تهیه  -

 های چاپ سربی تولید دیجیتال فهرست کتاب -

 درسی ایرانهای  تولید الکترونیکی فهرست کتاب -

 حوزههای  تولید الکترونیکی فهرست پایان نامه -

راه اندازی پایگاه اطالع رسانی کتابخانه با امکان جستجو در لیست منابع کتابخانه و  -

 ه خدمات کتابخانه دیجیتال ارائ

 ها و چاپ کتاب و بروشور برگزاری نمایشگاه -

  برگزاری نمایشگاه در سالگرد آیة الله العظمی بروجردی -

  برگزاری نمایشگاه گنجینه پژوهش -

  بروجردی... ایجاد نمایشگاه دائمی کتابخانه شخصی آیت ا -

  چاپ بروشورهایی برای معرفی کتابخانه  -

 م از جمله کتابخانه دیجیتالالزهای  ایجاد زیرساخت -

کتابخانه  و جلد ٣٠٠کتابخانه فیضیه (حوزویهای  به کتابخانه ارسال منابع اهدائی -

 )جلد ۵٠٠خان علمیه مدرسه 



  

   143    ]كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   144
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  کتابخانهبخش مجموعه سازی 

  فراهم آوری منابع

گسترش منابع در آن   مشیخطهای مهم در هر کتابخانه است که  سازی از بخش مجموعه

، به دلیل نبود فضای ١٣٨٣حوزه تا سال  شورای عالیپس از واگذاری کتابخانه به . گرددوین میتد

های وقفی و اهدای به  گرفت و  تنها کتاب کافی در مخزن کتابخانه، خرید کتابی صورت نمی

  . شد می مجموعه اضافه

ری مخزن به  های تکرا زاده بخشی از کتاب کتابخانه، آقای صادق حسنوقت با تدبیر مدیر 

عالوه بر دسترسی آسان مراجعه کنندگان به منابع  های مطالعه منتقل گردید با این کار سالن

های ضروری و شروح  در مخزن برای خرید کتاب ایجاد شد و کتاب مناسبیفضای  کتابخانه،

  . دروس حوزوی به صورت محدود خریداری گردید

ازی در نظر گرفته شده بود که با انتصاب س در ساختار کتابخانه بخشی با عنوان مجموعه

بخش این و پس از راه اندازی . راه اندازی گردید ،نژاد به مسئولیت این بخشخانم زهرا حسن

مشی خرید منابع کتابخانه تدوین  و خطها  کید مدیریت کتابخانه؛ سیاستتأ مجموعه سازی، با

  . شد

ی از منابع مورد نیاز تهیه و با مشخص شدن خط مشی کتابخانه در مجموعه سازی، فهرست

های علمیه، معاونت فرهنگی  از طرف شورای عالی ومدیریت حوزه(های حمایتی استفاده از بودجه

العظمی الله ة، دفتر آیآیت الله علویسازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز خدمات حوزه، دفتر 

  .خریداری شد) اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی سیستانی و
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 الع رسانی برگزار

م آوری با  در نظر 

 

هللا العظمي بروجردي در
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١٣٨۵ 

ید کتابداری و اطال

و فراهم موعه سازی 

  ١٣٩١ی تهران

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

۵حققین کتابخانه در سال

ت مشاوره با اساتی

، طرح مجمرشناسان

  . شد

شده از نمایشگاه بین المللی

ــــــــــــــــــــــــــ

الن مطالعه محس

ی کتابخانه

 خرید منابع جلسا

اساتید و کارا کمک 

ش تنظیمتابخانه کی 

یداری شن مایش کتب خر

ــــــــــــــــــــــــــ

ح مجموعه سازی

قبل از اقدام به 

با د در این جلسات 

ن   نیاز مخاطب  برای

  

ــــــــ

 طرح

شد  می

گرفتن  
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 طرح کتابشناسی آیت الله العظمی بروجردی

  العظمی بروجردی... ا ة گزارش کتابشناسی آی

  :است ه شدهیك و غالب آنها تهیمحتوای پایگاه به دو گروه تفک

العظمی ... اصلی آنها آیت ا مؤلفاطالعات کتابشناختی و متن کامل آثاری که .١

  .اند بوده و یا تحت نظر ایشان تولید شده) ره(بروجردی

اطالعات کتابشناختی و متن کامل آثاری که پیرامون ابعاد مختلف شخصیت و خدمات . ٢

  .اند تدوین شده) ره(العظمی بروجردی ... آیت ا

  

  : ك شدیر تفکیهای اطالعاتی به شرح ز گاه بر اساس نوع قالبین پایا یمحتوا

  کتاب .١

  نشريات و روزنامه ها .٢

  پايان نامه .٣

  )فيلم و صوت(منابع ديداری و شنيداری  .۴

  سخنرانی ها .۵

 ....)تصاوير، نامه ها، اجازات و (اسناد .۶

 ) ره(العظمی بروجردی ... سالگرد ارتحال آيت اهای  گزارش .٧

 فراد دارای اطالعات معتبر و مستندانجام مصاحبه با ا .٨
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  محتوا یآور  جمع

ق منابع و یجستجوی اطالعات از طریق سرعنوانهای مشخص شده در طرح از طر

و آثار گروه اول به طور کامل  یباشد، تا کنون منابع کتاب یم یآور مختلف در حال جمع یگاههایپا

  :محل رجوع عبارتند از یگاههایپا. شده است یجمع آور

های ملی جمهوری اسالمی، مجلس شورای اسالمی، مرکز دایره  خانهکتاب

، تخصصی تاریخ، آستان المعارف بزرگ اسالمی، مرکزی دانشگاه تهران

  .و مرکز اسناد انقالب اسالمی مقدس حضرت معصومه، وزارت امور خارجه

علوم و ای  های اطالعاتی مگ ایران، مرکز تحقیقات علوم اسالمی نور، مرکز منطقه پایگاه

گوگل و یاهو (موتورهای جستجو ، پرتال جامعه علوم انسانی، فناوری اطالعات شیراز، ایران نمایه

  .معتبر بین المللیهای  و کتابخانهها  و سایر پایگاه ...)و

  ورود اطالعات به پایگاه اصلی

مجزا  یگاهیطبق ضوابط مشخص شده در طرح در پا یمنابع گروه اول پس از جمع آور

ان نامه ی، پای، خطی، سنگیچاپ صنعت ین منابع شامل کتابهایا. شد یو عکسبردار یسینوفهرست

  . است یمنابع گروه دوم در حال جمع آور. باشند یم... و
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  معرفی مجموعه منابع کتابخانه

  نسخ خطی کتابخانه

خطی الله العظمی بروجردی را مجموعه نفیس نسخ  بخشی از منابع ارزشمند کتابخانه آیة 

هایی که شامل  که اگر نسخهشود  نسخه خطی را شامل می ۵٠١٠این مجموعه . دهد تشکیل می

که اطالعات آنها رسد؛ می ٨٣۵٠بیش از یک کتاب و رساله است را متعدد حساب کنیم، عدد به 

  . چاپ و منتشر شده است

خط مالصدرا، محمدتقی مجلسی، عالمه «: مانند» خط مؤلف«هایی به  وجود نسخه

های این مجموعه  از دیگر شاخصه» ...مجلسی، عباسقلی سپهر، سیدصدرالدین صدرعاملی و 

رود و نمونه خط علما و دانشمندانی مانند میردامادو شیخ بهائی در این مجموعه وجود  شمار می به

های اهدا شده به ایشان نیز در این  نسخه و) ره(الله العظمی بروجردی های به خط آیت نسخه. دارد

  . شود مجموعه نگهداری می

این  دیگر های هایی با خطوط زیبا، تذهیب، سرلوح، و نقش و نگار از ویژگی وجود نسخه

نیز بر ارزشمندی این مجموعه  قرن دهم های نوشته شده قبل از همچنین نسخه .مجموعه است

  .افزوده است

  چاپ سنگی 

الله العظمی بروجردی  خانه آیة از دیگر منابع ارزشمند موجود در کتابچاپ سنگی کتابهای 

نویسی و شده است که به طور تقریبی  کتاب چاپ سنگی فهرست چند هزاردر حال حاضر . است

  . است بوده الله العظمی بروجردی آن متعلق به کتابخانه شخصی آیة عدد  ١۶٠٠
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. رودمیهای ایران به شمار  ترین کتابخانه مجموعه چاپ سنگی این کتابخانه در رده پرعنوان

های اصلی و خاص این کتابخانه توان یکی از مؤلفه تنوع گسترده موضوعی این مجموعه را می

فقهی، اصولی، حدیثی، ادبیات، تاریخ، علوم و فنون، «هایی با موضوعات مختلف  کتاب. دانست

  . دهدپراکندگی موضوعی این منابع را نشان می» ...های عملیه و  کتابهای درسی و رساله

استانبول، «هایی با سبک چاپ شهرهایی مثل چنین تنوع زبانی منابع، وجود کتابهم

های برجسته این از دیگر شاخصه  »...نجف، قاهره، بمبئی، لوکنهو، الهور، کانپور، سرینگر و 

  .باشدمجموعه می

عنوان از  ٢٠٠٠همچنین قدمت چاپ برخی از این منابع درخور توجه بوده و قریب به   

  . ر قرن سیزده قمری چاپ و منتشر شده استآنها د

محمد رمضانی، فرید «بخش اعظم این مجموعه با وقف و اهدای افراد بزرگی مثل 

  .به دست آمده است» ...ئی و طباطبا ین علوسیدمحمدحسیمحسنی اراکی، 

های این مجموعه قابل دسترس بوده و تصاویر کتابهای  در حال حاضر تمامی فهرست

  . طریق شبکه داخلی و وب سایت کتابخانه قابل مشاهده استسنگی نیز از 

  

  کتابهای چاپ سربی 

های  را مجموعه کتاب) ره(الله العظمی بروجردی  حجم قابل توجهی از مخزن کتابخانه آیة 

عنوان، حدود  ١٢٠٠این مجموعه در حال حاضر بالغ بر . دهد چاپ سربی و قدیمی تشکیل می

  . که اطالعات آنها همراه با تصویر در کتابخانه موجود استشود  جلد را شامل می ٢٠٠٠

  .دهد قمری بخشی از این مجموعه را تشکیل می ١٣٠٠های چاپ شده قبل از  تابک

توانند از طریق شبکه داخلی اطالعات کتابشناختی و تصاویر  کاربران داخلی کتابخانه می

تی همراه با تصاویر ابتدایی را مشاهده کل کتاب و کاربران خارج از کتابخانه اطالعات کتابشناخ

  .کنند
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  منابع چاپی کتابخانه 

الله العظمی بروجردی را کتابهای چاپ صنعتی به ة ای از منابع کتابخانه آی بخش عمده

این منابع در مخزن اصلی به صورت قفسه بسته و . دهد های فارسی، عربی و التین تشکیل می زبان

 .شود قفسه باز نگهداری میدر تاالرهای مطالعه به صورت 
های  شود و کتاب شمسی را شامل می ١٣٩۵ـ  ١٣٠٠های  تاریخ چاپ این منابع بین سال

از این مجموعه  قریب به نود هزار . شود چاپی قبل از این تاریخ به صورت جداگانه نگهداری می

هی شده در حال نویسی تعداد منابع ساماند فهرست نویسی شده و با توجه ادامه کار جلد فهرست

) LC(بندی کنگره  این منابع طبق رده. شود افزایش است و به صورت هفتگی روزآمدسازی می

اند و غالب موضوعات در حوزه علوم اسالمی و انسانی است که فراوانی منابع بر  بندی شده طبقه

  . حسب موضوع به شرح نمودار زیر است

  کتابهای التین

منابع موجود در کتابخانه آیة الله العظمی بروجردی است  مجموعه کتابهای التین از دیگر

این مجموعه که به زبانهای انگلیسی، فرانسه،  ١ .عنوان شده است ١٣٠٠که در حال حاضر بالغ بر 

تفکیک زبانی کتابهای التین بدین . آلمانی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی و ترکی استانبولی است

عنوان و سایر ١٠٠عنوان؛ زبان آلمانی  ٢٠٠؛ زبان انگلیسی عنوان ١٠٠٠زبان فرانسه: شرح است

 با موضوعات ادبیات، آموزش زبان، اسالم، فلسفه، تاریخ می .زبانها
ً
بخشی . باشد این منابع غالبا

  . الخط قدیمی آلمانی تخصص دارد از کتابهای آلمانی به رسم

های  ترین چاپ دیمیق.  قدمت چاپ و برخی عناوین این مجموعه درخور توجه بوده است

 ١٨۵٠با موضوع کیمیا و کیمیاگری به زبان فرانسه، سال  ١۶٩٩این مجموعه مربوط به سال  

نامه آلمانی به فرانسه بوده و تعداد قابل توجهی مربوط به قرن  واژه ١٨٩١های فرانسوی و سال  داستان

هزار «؛ »١٨٩٣پ ، چاالملک طوسی سیاستنامه خواجه نظام«عناوینی چون . باشد میالدی می ١٩

جلد  ٧٠بالغ بر . های این مجموعه است به زبان فرانسه از دیگر شاخصه »١٩٣٠و یکشب، چاپ 

  .نشریات ادواری و سالنامه به زبان فرانسه و آلمانی از دیگر موجودی ارزشمند این مجموعه است

                 
  .تازگی حدود دو هزار جلد دیگر به این بخش افزوده شده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.  ١
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  های درسی کتاب

تابهای درسی است که به جهت ای از کالله العظمی بروجردی دارای مجموعهکتابخانه آیة 

غالب این منابع از جمله آثاری است که مورد تأیید و تألیف . اندویژگیهای خاص متمایز شده

بوده و جهت تدریس در مدارس برای مقاطع مختلف تحصیلی ) آموزش و پرورش(وزارت معارف 

یگر، کتابهای هایی مانند روش تدریس آموزگاران، کتب درسی کشورهای د کتاب.تهیه شده است

از دیگر منابع تشکیل ... ریزی درسی و  های برنامه نامه امتحانات، کتاب راهنمای تحصیلی، شیوه

  . دهنده این مجموعه هستند

نسخه  ۴٠٠٠عنوان و حدود  ٣٠٠٠در حال حاضر موجودی این مجموعه شامل 

عنوان چاپ  ٩٠٠عنوان چاپ سربی و  ۶٠٠عنوان از آنها چاپ سنگی و  ۵٠٠باشدکه تعداد  می

) قمری ١٣۵٠ـ  ١٣٠٠(اکثر کتابهای چاپ سنگی متعلق به دوره تاریخی . شود صنعتی را شامل می

 ١٣٢٠ ـ ١٣۴١سایر این مجموعه در بازه زمانی . و دوران ناصرالدین شاه و احمدشاه قاجار است

دوره حکومت (شمسی  ١٢٨٠ترین آنها مربوط به دهه  شمسی منتشر شده است، که قدیمی

  . باشد می ١٣۵٧و جدیدترین آنها مربوط به سال ) محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار

بندی کنگره همراه با تغییرات  جهت سازماندهی این مجموعه از شاخۀ آموزش در رده

اند که عبارتند شاخه موضوعی اصلی طبقه بندی شده... جزیی استفاده شده و کل منابع در 

اضیات، هندسه، علوم اجتماعی و انسانی،  فیزیک، شیمی، تاریخ،  علوم طبیعی، شرعیات،  ری«:از

 .»ایفنی و حرفههای  جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی و آموزش

  نشریات و مطبوعات 

الله العظمی بروجردی در دو قالب چاپی و دیجیتال  نشریات موجود در کتابخانه آیة 

 در قالب چاپی بوده و نشریات عناوین جدیداالنتشار و نشریات ج. شود نگهداری می
ً
اری صرفا

گروه دیگر . باشند قدیمی و منحصر عالوه بر نسخه چاپی در قالب دیجیتال نیز قابل دسترسی می

 در قالب دیجیتال موجود بوده و نسخه چاپی آنها در کتابخانه موجود 
ً
نشریات کتابخانه، صرفا

  .باشند نمی



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   160
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوم حدیث، فقه و اصول، حقوق، تاریخ، علوم قرآنی، ع«حوزه موضوعی نشریات شامل 

کالم، تقریب مذاهب، علم رجال، علوم سیاسی، اقتصاد اسالمی، روانشناسی، خانواده و مشاوره، 

علوم اجتماعی و جامعه شناسی، مدیریت، ادبیات، هنر و معماری اسالمی، علوم ارتباطات و 

های موضوعی  ر یک از حوزهدر ه. شود می» اطالع رسانی، فرهنگ و رسانه، تحقیق و پژوهش

  .تالش شده نشریاتی با گرایش دینی و اسالمی تهیه و گردآوری گردد

ای نگهداری یا  غالب نشریات موجود، به لحاظ محتوا و تاریخی در کمتر کتابخانه

های برجسته این مجموعه است،  ها از دیگر شاخصه تنوع و تعدد سالنامه. سازماندهی شده است

ها،  سازمان«هایی از  که شامل سالنامه عنوان سالنامه ٢٠٠بخانه با بیش از در حال حاضر کتا

مساجد، تاریخ و فرهنگ شهرهای مختلف کشور، مراکز نظامی و بهداشتی، سالنامه احزاب و 

ها، مراکز  ها، بنادر و گمرک، انجمن ها، سالنامه مراکز علمی و دانشگاهی، مدارس و دبیرستان گروه

مربوط به » سالنامه دولت علیه ایران«ترین سالنامه موجود  قدیمی. باشند می» شیهای ورز و باشگاه

  .باشد می ١٢٩٧سال 

سیاسی، تاریخی، فرهنگی، علمی و «های مختلف  عنوان روزنامه در حوزه ۵۵بیش از 

ای از عناوین مربوط به دوره قبل از  از دیگر موجودی این مجموعه است، که بخش عمده» دینی

  .سالمی استانقالب ا

دسترسی به اطالعات کتابشناختی نشریات و مشاهده نشریات دیجیتال برای کاربران 

برداری از نشریات چاپی برای  داخلی و خارج از کتابخانه فراهم است همچنین امکان کپی و عکس

 .کاربران وجود دارد
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  کتابخانه ماندهی منابعسابخش 

ها را برمبنای نیازهای مراجعان  موادی است که آن ها و هر کتابخانه حاوی مجموعه کتاب

این مجموعه در صورتی قابل استفاده است که مراجعان بتوانند پاسخ . کندخود تهیه وگردآوری می

از این رو الزم است مجموعه منابع  ؛نیازهای اطالعاتی خود را به سرعت و سهولت پیدا کنند

نویسی و سازماندهی کرد تا نیازهای  رف فهرستهای متعا اساس یکی از روش کتابخانه را بر

  ١.مراجعان به بهترین وجه تأمین شود

نویسی فعالیتی علمی وپژوهشی درجهت سازماندهی مجموعه کتابخانه امروزه فهرست

گاهیای تخصصی و قانونمند شناخته میاست که حرفه های عمومی  شود و به دانش تخصصی و آ

 ها است وهای مهم خدمات فنی در کتابخانهیسی یکی از بخشنو بخش فهرست. وسیع نیاز دارد

  ٢.شودنویسی میسازی وچکیده بندی، نمایهنویسی، ردههایی از قبیل فهرستشامل فعالیت

  های چاپی فهرست نویسی کتاب

ها در کتابخانه، از همان روزهای نخست تأسیس کتابخانه و پس  کار فهرست کردن کتاب

 آقایان حجج االسالم میرزا حسن نوری. عه از طرف مؤسس معظم شروع شداز اهدای اولین مجمو

ها را در دفترهای  و شیخ عبدالغنی مهدوی صفت و آقای میرزا حسن آشتیانی کتاب همدانی

ها که اغلب به خط  تراین دف. کردند دان ثبت می های مخصوص کارت مخصوص رحلی و کارت

                 
 . ٧ص ،)١٣٨۴کتابدار،  :تهران(ها، ویرایش چهارم  نویسی اصول و روش فهرست الله فتاحی وسیدمهدی طاهری، رحمت.  ١
 .همان.  ٢



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   162
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های کتابخانه براساس  دفتر کتاب: شته شده بودندصفت بودند به چند صورت نگا مرحوم مهدوی

و به   ها بر اساس عنوان کتاب های اهدایی بر اساس واقفان؛ دفتر کتاب شماره مسلسل؛ دفتر کتاب

  .صورت حروف الفبا

ها به  برای بازسازی مخزن برای مدتی کتابخانه تعطیل شد و کلیه کتاب ١٣٧۶در سال 

ها به سپس کتاب. بندی شد خزن در دو طبقه بازسازی و و قفسههای مطالعه منتقل شدند و م سالن

  .مخزن برگردانده شدند

نژاد و همکاری چند نفر از  اکبر زمانی ها، توسط آقای علیکتابجدید بندی چیدمان و طبقه

بندی قبلی منابع مخزن به صورت  در طبقه. به صورت موضوعی انجام شد ویکتابشناسان حوز

الله فرید اراکی به صورت جداگانه و  الله مقدس اصفهانی و آیة های اهدایی آیة ابای بود و کتسلیقه

  .شدهایی به نام خود واقفین نگهداری می در قفسه

های چاپی بر اساس موضوع جداسازی و چیدمان شده  بندی جدید تمامی کتاب در طبقه

 
ً
ها  الزم بود کتاب. ها کارایی نداشتند ها در پیدا کردن کتاب دان های برگه دفاتر و کارت بودند و عمال

ها از طرف آیة الله  مسئولیت فهرست کردن کتاب . فهرست و لیبل جدید بر روی آنها نصب شود

. واگذار گردید آقای صادق حسن زادهاستادی ریاست محترم کتابخانه به حجة االسالم والمسلمین 

بندی نویسی و رده نظام فهرست ،قیقیها  ابتدا در تح نویسی کتاب زاده برای فهرست آقای حسن

)  آیات عظام مرعشی و گلپایگانی و دفتر تبلیغات اسالمی  نظیر کتابخانه(های مهم شهر قم  کتابخانه

ایشان . را بررسی نمود و با در نظر گرفتن امکانات آن روز نظام مشابهی را برای کتابخانه برگزید

  .اده کردندنویسی از کارشناسان حوزوی استف برای فهرست

ها در دفاتر مخصوص  شناختی کتاب روش کار به این صورت بود که ابتدا اطالعات کتاب

در . شدند ها چیده می ها نصب و در قفسه سپس لیبل کتاب. شد ای برای آن مشخص می ثبت و رده

 .شدشناختی ثبت شده در دفاتر در نرم افزار داخلی کتابخانه ثبت می مرحله دوم اطالعات کتاب

  .مدت زمان اجرای پروژه حدود دو سال بود

ها از  ها که به شکل جزوه بود یا جلد آن نویسی، تعدادی از کتاب بندی و فهرست در طبقه

ها فهرست شدند که  الله استادی این کتاب با دقت نظر و اقدام آیة. بین رفته بود، جداسازی شد

ز منابع کمیاب یا نایاب کتابخانه از میان امروزه بخشی ا. تعداد آنها بیش از هجده هزار جلد شد

  .است  ها جداسازی شده این کتاب
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کتابخانه : ر بود که

مسئولین کتابخانه 

ه، به راهرویی بین 

به اتاقی در باالی 

دیر کتابخانه، این 

جلد نسخه خطی 

ی دعوت کردند و 

  . فتندفته قرار گر

ها بر اساس  کتاب

بر اساس  ١٣٨٩

بخش ساماندهی 

بت اطالعات 

ز به نرم افزار 

پس از مشاوره با 

ی اطالعات و 

داری، نرم افزار 

بخانه انتخاب و 

: از سمت چپ ١٣٨٠

ت،

 

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

فاق افتاد از این قرار 

ر اختیار داشت و م

 اقدام آستانه مقدسه

ب  های موجود در آن

ر آقای حسن زاده مد

ست جیبیش از دو

 آقای دانش آشتیانی 

حوالت صورت گرف

ا به آن، چیدمان ک

٩در سال 

ساختار کتابخانه ب

  .راه اندازی شد

برای ثب

شناختی نیا کتاب

پ. ای بود کتابخانه

ارشناسان فناوریک

کارشناسان کتابد

سیمرغ برای کتاب

  .خریداری شد
 

 

 
٠مخزن کتابخانه در سال 
غالم علی صادق زاده،

صفت عبدالغنی مهدوی

 صادق حسن زاده

 

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

 انجام این پروژه اتف

عنوان انبار کتاب در 

این اتاق با . کردند ی

ها  شده بود و کتاب

نویسی  با تدبیر  ست

ها صدها نشریه و ب

 آیةالله استادی از 

 مخزن در جریان تح

ها  نه و انتقال کتاب

ــــــــــــــــــــــــــ

اقات خوبی که در  

 مسجد اعظم به عن

 در آن نگهداری می

صحن عتیق تبدیل 

در زمان پروژه فهرس

ها قل و از میان آن

 

نویسی،  وژه فهرست

خانه ضمن بازدید از 

ی ساختمان کتابخانه

  . د

ــــــــــــــــــــــــــ

یکی دیگر از اتفا

 را در ضلغ شرقی 

ن شده را های وجی

ن مسجد اعظم و ص

د. ان سه منتقل شد

ا به کتابخانه منتقه

  .و تنظیم شد  سازی

بعد از پایان پرو

 با حضور در کتابخ

پس از بازسازی 

بندی انجام شد  رده

  

ــــــــ

اتاقی 

 کتاب

صحن 

شبستا

 کتاب

جداس

ایشان 

همین 
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ای  افزار کتابخانه م

قات کاملی انجام 

هر . یابی واقع شد

های اطالعاتی،  ه

طالعات، صفحه 

زارش برای معاون 

سطح  ٢سیمرغ با 

ی دیگر به صورت 

ـــــــــــــــــــــــــ

  ه

ین گام انتخاب نرم

تحقیق ٩٠ـ  ٨٩سال 

مورد ارزیا» سیمرغ«

ل مجزا بودن پایگا

ر ثبت و حذف اط

ندی گزهایت جمع ب

افزار س نرم ١٣٩٠ان 

سا دو سطح کاربری 

  حفوظی

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

ماندهی کتابخانه

 بهتر کتابداری اولی

افزار در س خاب نرم

«و » پارس آذرخش

  .هی داشتند

فزار سیمرغ به دلیل

انی، امنیت باال در

در نه. خاب واقع شد

قت ایشان در تابستا

یر عامل شرکت نوس

طفی محکتابخانه، آقای مص

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

ن خط مشی سازم

دمات ی و ارائه خ

جهت انتخ. انه است

پ«افزار  وجود دو نرم

های قابل توجهی لیت

ا حقیقات الزم، نرم

ندات درون سازما

مورد تأیید و انتخ.. 

ردید و پس از موافق

با موافقت مدیر. شد

  . قرار گرفت

فهرست نویسی کت

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

  

گزارش تعیین

برای سازماندهی

ب با نیاز آن کتابخا

افزارهای مو  بین نرم

قابلیو افزار شباهت  م

پس از انجام تح 

ن ایجاد بانک مستن

.پسند و  جوی کاربر

م پژوهش ارسال گر

تهیه ش) کالینت(ی 

 در اختیار کتابخانه 

  

164 
ــــــــ

متناسب

شد و 

دو نرم

امکان 

جستج

محترم 

کاربری

امانی 
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تهیه نرم افزار امانت سیمرغ با یک اکانت میز امانت پیشرفته و سه اکانت میز امانت ساده، 

  .افزار کتابخانه دیجیتال و پرتال سیمرغ در مراحل بعدی تهیه گردید نرم

نویس مجرب، آقای  زیر نظر فهرست ٢۶/٨/٩٠نویسی منابع کتابخانه در تاریخ  فهرست

  .و این همکاری و فهرست منابع ادامه دارد مصطفی محفوظی آغاز شد

در سال اول پنج هزار عنوان و در سال دوم پانزده هزار عنوان، در سال سوم ده هزار عنوان،  

در سال چهارم شش هزار عنوان و در سال پنجم چهارده هزار عنوان فهرست شدند که در مجموع تا 

کتاب چاپ صنعتی ) وپنج هزار جلدهشتاد (بیش از پنجاه هزار عنوان  ١٣٩۴پایان سال 

  .در جدول صفحه بعد گزارش تکمیلی این بخش به تفصیل بیان شده است. نویسی شد فهرست

  

  ینویسی منابع چاپ گزارش فهرست

ندهی اهای مشخص شده در طرح سازم نویسی منابع چاپی کتابخانه طبق اولویت فهرست

دسترسی به منابع با نظر گرفتن نیاز  سهولت. منابع چاپی کتابخانه مورد اجرا قرار گرفت

همزمان فهرست نویسی منابع منحصربه فرد کتابخانه . کنندگان کتابخانه اولویت بندی شد مراجعه

  . شدند یو سازمانده یسینو ك شده فهرستیدر اولویت کار قرار گرفت و منابع تفک

  

  یر منابع چاپینویسی سا گزارش فهرست

 شامل را قدیمی...  و ها ترازنامه و  اساسنامه جزوات، ها، امهن پایان ها، کتاب منابع این

 و ها نامه انیپا قالب دو. دارند قرار یجداساز مرحله در منابع نیا از یا عمده بخش .شود می

 نوع. دارند قرار یسیفهرستنو و یسازمانده حال در و شده یجداساز ینظام علوم یکتابها

 یبند طبقه یداخل ینظام قیطر به و است منابع ریسا با متفاوت آنها یبند طبقه و یبند رده

  .شد خواهند
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  یدرس ینویسی کتابها گزارش فهرست

از موجودی مخزن را کتابهای درسی یا منابع آموزشی مورد تأیید وزارت فرهنگ  یبخش

و طبق   جداگانه یاین منابع بعد از جداسازی در پایگاه. دهند وقت و آموزش و پرورش تشکیل می

  . بندی شد ابط خاص توسط یکی از کارشناسان بخش، فهرستنویسی و طبقهضو

آموزان، روش تدریس آموزگاران،  های آموزشی دانش این مجموعه که شامل کتاب

ریزی درسی، بخشی از  های برنامه نامه امتحانات، کتاب های راهنمای تحصیلی، شیوه کتاب

نای چهار سطح، ابتدائی، متوسطه، عالی و اکابر باشد بر مب می... های درسی دیگرکشورها و  کتاب

و  اکثریت این منابع مربوط به اواخر دوره قاجاریه. شد یبند طبقه یشاخه موضوع ١٠ش از یدر ب

  .هستندبعد از آن 

  ات ینشر نویسی  گزارش فهرست

بعد از . شوند می... ها و  ، فصلنامه، ماهنامه، روزنامه این منابع که شامل سالنامه 

نویسی شد و تنها عناوین منحصر و ویژه در  سازی طبق ضوابط در پایگاه ویژه نشریات فهرستجدا

 در  ه شد ویاب تهیات کمیاز نشر یر بخشیتال و تصویجیل دیفا. سازی قرار گرفتند فرایند دیجیتال

  .قرار گرفت یساز تالیجیو د یسیروند فهرستنو

  گزارش فهرست نویسی پایان نامه ها

) ره(حائری العظمی الله   های مرکز مدیریت حوزه علمیه با همکاری کتابخانه آیت نامه پایان

این منابع به صورت دیجیتال نگهداری و خدمات آنها ارائه . سازی شدند نویسی و دیجیتال فهرست

ربران افزار ثبت و آماده ارائه به کا ه و در نرمیتهنیز تال یجید یعرب یها نامه انیل پایفا یا بسته. شود می

  . شد
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 سنگی و سربی ،فھرست نسخ خطی

 اولین فهرست نسخ خطی 

الله استادی  برای معرفی و شناسایی نسخ خطی کتابخانه نیاز به فهرست بود که با اقدام آیة

فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد «این فهرست در یک جلد به نام . ها فهرست شدند این نسخه

  .اپخانه سلمان فارسی قم چاپ شددر چ ١٣۶۵در بهار سال » اعظم

ای با نشریه پیام حوزه  الله استادی در خصوص نحوه چاپ فهرست مذکور در مصاحبه آیة

  : فرماید چنین می

بنده در فهرست نگاری سبک مختصر نویسی را انتخاب کرده بودم که برخی «

سبک ) مرحوم استاد دانش پژوه(از کتاب شناسان و فهرست نگاران معروف 

تمجید کرده بود که از تکرار مکررات حتی المقدور پرهیز شود و زودتر  مرا

ها معرفی و در دسترس فضال اساتید و محققان قرار گیرد، که  ها و کتاب نسخه

شد ما امروز در اگر این سبک الاقل به عنوان مرحله اول کار دنبال می

 الله  ةخانه آیمانند آستان قدس رضوی، کتابخانه مجلس و کتاب هایی کتابخانه

دانید وجود ها هزار نسخه فهرست نشده نداشتیم و می العظمی مرعشی ده 

نسخه فهرست نشده در کتابخانه، در حکم عدم وجود است زیرا جز در موارد 

 . گیرداستثنایی در دسترس محققان قرار نمی

هایی که و نیز بنده از اول با صرف هزینه از بیت المال برای چاپ فهرست

 گا
ً
تزیینی  هی نیمی از آن یا بیشتر از نیم، مطالب تکراری و اضافی و احیانا

است، موافق نبودم و هنوز هم معتقدم که الاقل کار در دو مرحله انجام گیرد و 
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ها با معرفی اجمالی در مرحله اول همه نسخه

 فهرست شود تا 
ً
العظمی  الله ةدر کتابخانه آی مثال

هرست نشده مرعشی نجفی هجده هزار نسخه ف

هایی به آن نداشته باشیم و در مرحله دوم فهرست

و چاپ  تألیفشود مطلوب است،  می گونه که گفته

  ١»شود

  : افزاید ایشان می

گویند این فهرست که شامل چهار  کسانی که می«

هزار نسخه است، باید حداقل در چهار جلد و به 

شد، بدانند آن ای مفصل تنظیم و چاپ میگونه

امکانات حوزه برای این قبیل کارها در حد زمان، 

در آن زمان برای . صفر بود و بنده هم اهل توسل به ادارات و امثال آن نبودم

) ده تومانای  یعنی نسخه(چهار هزار جلد، مقرر شده بود چهل هزار تومان 

الله دانش آشتیانی دادند و ده هزار  سی هزار تومان آن را مرحوم آیة. دریافت کنم

الله  ان دیگر، بعد از چاپ کتاب، با فروش صد جلد از آن به مرحوم آیةتوم

) کرد که همواره در کارهای خیر شرکت می(حاج شیخ مهدی حائری تهرانی 

وقتی فهرست آماده چاپ شد، . به عنوان انجام یک کار فرهنگی، تأمین شد

در اختیار هزینه چاپ در حدود هفتاد و پنج هزار تومان برآورد شد و این مبلغ 

بنابراین با کمک مرحوم حاج طرخانی که یکی از اخیار تجار و مرحوم . نبود

الله حاج میرزا جواد  برادر مرحوم آیة(پدرش معروف به حاج آقا رضا شاهپوری 

که در ساخت و ساز مسجد اعظم سهم بسزایی داشتند، ) تهرانی ساکن مشهد

الله دانش  همراه مرحوم آیة به. تأمین شد) پانزده هزارتومان(پول کاغذ آن 

العظمی گلپایگانی رسیدیم و از ایشان تقاضای  الله ةآشتیانی خدمت مرحوم آی

 ٢».کمک کردیم، آن بزرگوار هم پرداخت هزینه باقی مانده را قبول فرمودند

                 
 .١٧٢ـ  ١٧٠ص، )١٣٨٠پاییز ( ٣١پیام حوزه، ش.  ١
 .همان.  ٢
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  نسخ خطیجدید  نویسی فهرست

کتابخانه طبق  حوزه علمیه قم مجموعه نسخ خطیشورای عالی پس از تحویل کتابخانه به 

برای تحویل نسخ خطی .  الله استادی بررسی و چند مورد مفقودی شناسایی شد فهرست اولیه آیة

های پیدا شده از انبار کتابخانه نسخه هایی  ها، از میان نسخه به مدیر کتابخانه و تکمیل شمارش آن

  . مفقودی گردید های  الله استادی جایگزین نسخه  با امضای آیة

  

طرحی در شورای پژوهشی کشور تصویب شد که مقرر شد در قالب این  ١٣٧۵ل در سا

کتابخانه . خطی کشور فهرست شود و اعتباری برای آن در نظر گرفته شد  طرح صد هزار نسخه

. شود عنوان نسخه خطی جزء ده کتابخانه برتر کشور محسوب می ۶٩٠٠مسجد اعظم با بیش از 

برای تهیه فهرست . ه در غنای فهرست نسخ خطی کشور مهم بودبنابراین فهرست نسخ این کتابخان

والمسلمین مصطفی درایتی مشاور رئیس جمهور وقت،  االسالمةاز نسخ خطی کتابخانه، حج



  

   

 ــــــــــــــــــــــ

خانه در قالب طرح 

آغاز ) یر کتابخانه

هیه فهرست نسخ 

 ٢۵٠٠زاده   حسن

ها در  ، اصل فیش

با اقدام . رار گرفت

طی کتابخانه در 

های خطی ایران  ه

لله استادی نسبت 

ا تنظیم و بازبینی 

تنظیمی آنها را در 

و جلدهای  ١٣٨٨

 

 االسالم ةسط حج

 ١٣٩٢و در بهار 

  

ـــــــــــــــــــــــــ

د نسخ خطی کتابخا

مدی(زاده  صادق حسن

عوت کردند تا در ته

 طول کشید و آقای 

د از اتمام این طرح، 

 اختیار کتابخانه قرا

شناختی نسخ خط ب

و فهرستواره نسخه 

الل شراف و تجربه آیة

خ خطی کتابخانه را 

های ت ر مراغی فیش

٨ست در بهار سال 

  . جردی چاپ شد

ها توس ت عنوان نمایه

دت دوسال آماده و

 ١٣٨٨سال

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

موافقت کردند  یشان

ا مدیریت آقای صب 

مود طیار مراغی دع

سال  ت بیش از یک

بعد . ت کردندفهرس

ها در  ک نسخه از آن

ی، اطالعات کتاب

١٣٨٩در سال ) دنا

جردی با توجه به اش

کردند فهرست نسخ 

زاده و طیار  ان حسن

 اول و دوم این فهرس

الله علوی بروج ت آیة

پنجم تحت  ، جلد

الله استادی در مد ة

کتابخانه مسجداعظم در س

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

ایی مطرح کردند و 

 ١٣٧٨وژه در سال 

والمسلمین محم الم

تهیه فهرست. ری کند

نسخه را فه ١۵٠٠ی 

سلمین درایتی و یک 

ن مصطفی درایتی

د(های ایران  نوشت

الله علوی بروج   آیة

 از ایشان تقاضا کر

تماد به کار آقایاا اع

جلدهای . ل کردند

با حمایت ١٣٨٩تان 

،  سان از این فهرست

زیر نظر آیةو زاده  ن

فهرست نسخ خطی ک

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

الله استادی وع را با آیة

پرو. ر فهرست شود

االسال ةیشان از حج

 با کتابخانه همکار

ه و آقای طیار مراغی 

والمس االسالم ةر حج

والمسلمین   االسالم

وعه فهرستواره دستنو

  .چاپ شد) 

، ١٣٨٧در سال 

خ خطی کتابخانه، 

الله استادی با   آیة. د

 جلد تنظیم و تکمیل

و چهارم آن در زمست

برای استفاده آسا

سلمین حسین حسن

  .ر شد
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  فهرست نویسی نسخ چاپ سنگی

ده هزار جلد کتاب چاپ سنگی یکی از العظمی بروجردی با بیش از دواز الله ةکتابخانه آی

بیش از هشت هزار عنوان در (تنوع موضوعی . مخازن ارزشمند کتب چاپ سنگی ایران است

  . های مهم نسخ چاپ سنگی کتابخانه است یکی از شاخصه) موضوعات مختلف

های درسی جدید در  های عملیه و کتاب نسخه مصور، رساله ۶۶٠در بین این نسخ بیش از 

  . عنوان نسخه نادر موجود است ١٧۵٠اجار و دوره ق

نویس مجرب در زمینه نسخ  فهرست(آقای مجید غالمی جلیسه  ١٣٨٩در اواخر سال 

های چاپ سنگی کتابخانه  با مراجعه به مدیریت کتابخانه برای فهرست نویسی کتاب) چاپ سنگی

  . اعالم آمادگی کردند

دوره از تصاویر نسخ سنگی کتابخانه  وی پیشنهاد کرد در قبال فهرست نویسی نسخ، یک

  .شد این پیشنهاد و اجرای آن موافقت ، بادر اختیار مؤسسه بیاض قرار گیرد

نیاز به تلخیص و که شده است تنظیم  فهرست نسخ چاپ سنگی کتابخانه در سه مجلد 

  .حذف مکررات دارد

 
 ی، آقایان مجید غالمی جلیسه و حیدر عیوضچاپ سنگیفهرست نویسی نسخ 

  

های چاپ  های چاپ گراور، چاپ افست و کتاب نویسی کتاب در  ادامه، کار فهرست

اطالعات قمری جداسازی و توسط آقای مجید غالمی جلیسه فهرست و  ١٣٠٠سربی قبل از سال 

    . شناختی آنها در نرم افزار سیمرغ ثبت گردید کتاب
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  و سربی یگزارش فعالیت سازماندهی نسخ سنگ

افزار تخصصی  در نرم ١٣٩٢گی که فهرست شده بودند در سال های چاپ سن کتاب

کتابخانه ثبت و امکان جستجو و مشاهده آن از طریق سایت برای کاربران داخلی و خارجی 

 ـ  مؤلف(  یمشاهیر چاپ سنگ ،افزار همزمان با اجرای ثبت اطالعات در نرم. کتابخانه فراهم شد

نظام  یه مستندسازی شده و با رعایت حداکثرو موضوعات بکار رفت...) کاتب و ـ  مصحح

 . اند افزار کتابخانه ثبت و ضبط شده در نرم ، یکدست و یکپارچه
تبدیل و استانداردهای  pdfدر ادامه تصاویر توسط کارشناسان بخش دیجیتال به فرمت 

سازی به مشخصات فهرستها پیوست و آماده  تصاویر پس از آماده. الزم روی آنها پیاده شد

 . بارگذاری شد
افزار  به کمک نرم ١٣٩٣کتابخانه از سال  یهای چاپ سنگ با انجام این کار تصاویر کتاب

کتابخانه دیجیتال قابل بازیابی است و محققان و پژوهشگران از طریق شبکه داخلی و خارج از 

 . تفاده کنندتوانند مشاهده و اس یکتابخانه از طریق نت اطالعات کتابشناسی همراه با تصاویر را م
تال هستند که در یجیل دیر و فایفاقد تصو ،اند که فهرست شده یاز منابع چاپ سنگ یبخش

  . قرار دارند یساز تالیجیو د یحال حاضر در روند عکسبردار

   یسرب یها کتاب

آن در مرحله  یو الباق ینویس از این منابع در پایگاه مجزا فهرست یا عمده یبخش

. آماده شد یساز تالیجیم دیبع فهرست شده عکسبرداری و توسط تمنا. است یسینو فهرست

  . تصاویر به اطالعات کتابشناسی الحاق و در دسترس کاربران قرار گرفت

  س ینف یها کتاب

که از لحاظ  یگر منابعیقمری است و د ١٣٠٠هایی که سال چاپ آنها زیر  ن منابع کتابیا

 ین منابع به روش کتابهایا. شود یند را شامل میآ یت انتشار منحصر به شمار میا وضعی یموضوع

ز اضافه یژه و منحصر آنها نیعالوه بر آن اطالعات و. شد یسینو کنگره فهرست یبند و رده یچاپ

فهرست شده بود در روند اصالح قرار گرفته و به  یسنگ ین منابع که همانند کتابهایاز ا یبخش. شد

 یرا ط یساز جتالیو روند د ین منابع عکسبرداریم اتما. خواهند شد یبند کدست طبقهیصورت 

   .اند کرده
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  کتابخانه دیجیتال

بزرگ های  اصلی کتابخانههای  دیجیتال یکی از رسالتهای  اندازی کتابخانه راه ،امروزه

دسترسی آسان به منابع دیجیتال در طول شبانه روز و از طریق وب این امکان را . آید می بحساب

کند در هر مکان و زمانی بتوانند به سرعت به منابع مورد نیاز خود  می ران ایجادبرای پژوهشگ

ا باصلی کتابخانه بود و های  برنامهدر این راستا راه اندازی کتابخانه دیجیتال از . دسترسی پیدا کنند

 ١٣٩١ل تال در اواخر سایجینرم افزار مورد نیاز برای راه اندازی کتابخانه دی انجام شد پیگیری های

  .تهیه گردید

این بخش های  برای استفاده بهتر از کتابخانه دیجیتال با همفکری اساتید کتابداری سیاست

  . سازی در اولویت قرار گرفت تدوین و  منابع انحصاری کتابخانه برای دیجیتال

عکس برداری واسکن، تنظیم رنگ و حجم تصاویر،  فرایند دیجیتال سازی عبارت است از

در نرم افزار دیجیتال و لینک ها  سازی و جوین کردن تصاویر، ثبت اطالعات کتاب پی دی اف

  .کردن آنها به سیمرغ و مرحله پایانی ساختن نسخه وب ویو از تصاویر است

   گزارش کتابخانه دیجیتال

پس از بررسی و تحقیقات . افزار دیجیتال در اولویت واقع شد در مرحله اول انتخاب نرم

ای سیمرغ  افزار دیجیتال کتابخانه ری و مشورت با اساتید حوزه کتابداری و فناوری نرمالزم و همفک

  .تهیه شد

سازی  نامه دیجیتال با اساتید کتابداری و مهندسان فنی مشورت و همفکری شده و آیین 

 .منابع تدوین شد
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مکانی مناسب از جهت نور و فضای کافی، قرارگرفتن ابزارهای بخش دیجیتال، تردد 

 . انتخاب شد... متخصصان فناوری و کتابداری، 

های  سازی مانند دوربین عکسبرداری، اسکن بوک، رم و حافظه سایر ابزارهای دیجیتال

 .فراهم شد... جانبی، و 

  :سازی قرار گرفت منابع انحصاری کتابخانه در اولویت دیجیتال

حله تبدیل تمام نسخ خطی کتابخانه عکسبرداری شده بود و در این مر) الف

 .فایلهای عکسی به فرمت و سایز استاندارد جهت نمایش تبدیل شد

بخشی از منابع چاپ سنگی عکسبرداری شده بود و الباقی عکسبرداری ) ب

  . سازی به روند فوق اجرا شد سپس تمام مراحل آماده. شد

منابع چاپ سربی و نشریات قدیمی و منحصر به فرد عکسبرداری شد و ) ج

  .بخشی از منابع چاپ سربی در حال عکسبرداری است. شد سازی آماده

  

و . ای در اولویت قرار گرفت منابع مرجع و دوره) Ebook(های دیجیتال  در تهیه کتاب 

 .ر شدیپذ و جهت استفاده دسترس یسین فهرستنویالمعارف الت رهیعنوان دا ١٠٠تعداد 

وجود دارند، به صورت  یا نهاب که در کمتر کتابخایو کم یمیات قدیاز نشر یمیحجم عظ

مکاتبه با افراد مجموعه دار در حوزه  قین منابع از طریا. شد یساز جتالیو د یجتال سازماندهید

 .ن پروژه در حال انجام استیه شد و ادامه ایات تهینشر

سازی تصاویر  سازی جهت عکسبرداری و آماده از سه نفر کارشناس در بخش دیجیتال

 . دعوت به همکاری شد

چند هزار خطی و  های بارگذاری منابع در نرم افزار کتابخانه دیجیتال شروع شد و نسخه

  .عنوان نسخه چاپ سنگی و سربی بارگزاری شد

با راه اندازی کتابخانه دیجیتال آیت الله العظمی بروجردی بستر الزم برای استفاده سایر 

شبکه اینترانت حوزه فراهم گردیده های حوزوی از خدمات این کتابخانه دیجیتال تحت  کتابخانه

  .است

با حضور آیت  ١٣٩٢کتابخانه دیجیتال آیت الله العظمی بروجردی در هفته پژوهش سال 

   .علمیه به صورت رسمی به بهره برداری رسیدهای  الله حسینی بوشهری مدیر حوزه
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به صورت  ١٣٩۴

ریق اینترنت و مشاهده 

  ی کتابخانه

ق اینترنت و شبکه 

 

ب از طریق اینترنت و 

  .ه

و شبکه ریق اینترنت 

 

مشاهده تمام صفحات 

  .خانه

طریق شبکه داخلی 

طریق شبکه داخلی 

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

جیتال تا پایان سال 

 ١٣٩۴سال

  مالحظات

ده پنج صفحه نخست از طر

نسخه از طریق شبکه داخلی 

شاهده کل نسخه از طریق 

  .داخلی کتابخانه

هده تمام صفحات کتاب 

شبکه داخلی کتابخانه

هده تمام صفحات از  طر

  .داخلی کتابخانه

 چکیده از طریق اینترنت و م

از طریق شبکه داخلی کتابخ

شاهده تمام صفحات از ط

  کتابخانه

شاهده  تمام صفحات از ط

  کتابخانه

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

  

 واحد کتابخانه دیج

  

دیجیتال سازی تا پایان س

  ایل 

٧٢٠  
با قابلیت مشاهد

کل 

٣٨٠  
با قابلیت مش

١٤٥  
با قابلیت مشا

٢١  
با قابلیت مشاه

٢٠٠  
با قابلیت دانلود 

١٥٠  
با قابلیت مش

٤٢  
با قابلیت مش

ــــــــــــــــــــــــــ

انجام شده در های 

  :شود می ن

کتابخانه دیجیتال و د

فا  عنوان

 ٠٠  ٧٢٠٠

٠٠  ٧٨٠٠  ی 

٥٠  ٨٠٠  ی

٠  ٢١٠

٠٠  ٢٠٠٠  ی

٠٠  ٩٥٠

 ٥  ١٠٠

ــــــــــــــــــــــــــ

ه گزارش فعالیت

ی در جدول زیر بیان
  

  منابع

  های خطی  نسخه

پ سنگی چاهای  نسخه

چاپ سربیهای  کتاب

  نفیسهای  کتاب

حوزویهای  پایان نامه

پایان نامه کشورهای 

  اسالمی

  التین دائره المعارف

  

ــــــــ

آماری 

  

  

١ 

  

٢ 

  

٣ 

  

٤ 

  

٥ 

٦ 

٧ 
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  صحافی

در این .  قسمت صحافی است ،یکی از واحدهای فعال در بخش ساماندهی کتابخانه

  .شوند از به تعمیر و مرمت دارند، صحافی مییهایی که ن واحد کتاب

 
 ١٣٩٠صحافی کتابخانه سال 
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  ه اطالعاتبخش اشاع

  خدمات عمومی کتابخانه

حفاظت وسازماندهی منابع،  سازی،آوری و مجموعهای از فراهمهدف اصلی هر کتابخانه

بخش اشاعه اطالعات به . همان اشاعه و توزیع اطالعاتی است که در مجموعه منابع موجود است

کتابخانه در این ر های دیگ بخشطور مستقیم با استفاده کنندگان در تماس است و حاصل کار 

  . کندقسمت نمود پیدا می

در دو سالن مطالعه عمومی و ویژه  کتابداریخدمات عمومی کتابخانه در ساختمان سابق 

  . گرفتمحققین انجام می

در سه تاالر مطالعه و به صورت  ای خانهخدمات عمومی کتابکتابخانه در ساختمان جدید 

کتابخانه دارای یک . ی هر تاالر با کتابدار هر تاالر استهدایت و راهبر. شود قفسه باز ارائه می

است که کتاب از طریق میز امانت در هر یک از تاالرها در ) قفسه بسته(مخزن اصلی مشترک 

  .گیرد اختیار مراجعه کننده قرار می

التحصیل رشته  کتابداری چه فارغ هر. در این بخش نقش کتابداران مهم و اساسی است

ای دیگر، باید سعی کند مهارت الزم برای ارائه خدمات مفید و شایسته د و چه رشتهکتابداری باش

 :عبارتند ازدر حال حاضر، خدمات کتابخانه . کتابخانه را کسب کند در

  ایخدمات امانت منابع کتابخانهـ ١

  خدمات مرجع ـ ٢

  )اطالعات بانک( رسانیاطالع خدماتـ ٣
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  تاالر عمومی

متر مربع و  ٣٣٠بالغ بر  یالعه آقایان به صورت قفسه باز و با مساحتبرای مط یتاالر عموم

  . نفر، در طبقه اول کتابخانه قرار دارد ١۵٠ت یظرف

های مرجع و منابع هسته  ها در این سالن بیش از هفت هزار جلد و شامل کتاب عداد کتابت

های مورد نیاز  ز امانت کتابمتصدی می. و مورد نیاز مراجعان این تاالر در زمینه علوم اسالمی است

روزانه صدها نفر در . دهدکند و در اختیار آنها قرار میمراجعان را از مخزن کتابخانه درخواست می

  .کنند شیفت صبح و عصر برای استفاده از خدمات تاالر عمومی به کتابخانه مراجعه می

 
  ١٣٩٢سالن مطالعه عمومی 

بنابراین،  .یان کارشناسی ارشد و دکتری هستندمراجعین این تاالر طالب فاضل، دانشجو

های علمی مراجعان، که به طور منابع اصلی و پایه علوم اسالمی و علوم انسانی مرتبط با رشته

    .شودهاست، برای این بخش تهیه می مداوم مورد نیاز آن
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  تاالر محققین

نفر در طبقه دوم  ت پنجاهیمتر مربع و ظرف ١٨٠بالغ بر  یتاالر مطالعه مرجع با مساحت

های مرجع   هزار جلد از منابع تحقیقاتی علوم اسالمی و کتاب این تاالر با شش. کتابخانه قرار دارد

های تفسیر  به صورت  ها و کتاب ها، فرهنگ المعارف ةها، دایر در موضوعات اعالم، کتابشناسی

  .قفسه باز در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است

 
  ١٣٩٢حققین سال تاالر مطالعه م 

بندی شده های چوبی پارتیشنقسمتی ازاین تاالر با عنوان بانک اطالعات دیجیتال، با قفسه

های رایانه تجهیز شده که تعداد آنها این میزها به سیستم. و میزهای رایانه داخل آن نصب شده است

  . دستگاه است ٣٠

یات، نرم افزارهای مرکز تحقیقات کاربران بانك اطالعات به کتابخانه دیجیتال، نمایه نشر

روزانه صدها نفر از اساتید و پژوهشگران برای استفاده . علوم اسالمی و اینترنت دسترسی دارند

  .کنندازخدمات بانک اطالعات دیجیتال وتاالر مطالعه به این بخش مراجعه می
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 خواهران تاالر

با مساحت سیصدوسی  یمدارای تاالر مطالعه عمو به شکل مستقل است و خواهران بخش

این تاالر مانند سالن عمومی به صورت زیبائی . است ت یکصد و بیست نفریمتر مربع و ظرف

های این تاالر بیش از هفت هزار تعداد کتاب. ها به صورت قفسه باز استکتاب چیدمان شده و

  .است و انسانیهای مرجع و منابع تحقیقاتی علوم اسالمیجلد است که اکثر آنها کتاب

توانند از منابع تاالر مرجع استفاده از آنجا که تاالر خواهران مستقل بوده و خواهران نمی 

  .شودکنند، بنابراین، منابع این تاالر به دو دسته تقسیم می

های علمی منابع منابع اصلی و پایه علوم اسالمی و علوم انسانی مرتبط با رشته) الف

  هاست نیاز آن  مراجعان، که به طور مداوم مورد

  منابع مرجع) ب

 
  ١٣٩٢تاالر مطالعه بخش خواهران 

بندی های چوبی پارتیشنقسمتی از این تاالر با عنوان بانک اطالعات دیجیتال، با قفسه

های رایانه تجهیزشده که تعداد این میزها به سیستم. شده و میزهای رایانه داخل آن نصب شده است

های پژوهشگر برای استفاده از خدمات بانک صدها نفر از خانم روزانه. دستگاه است ٢٠آنها 

    . کنند اطالعات دیجیتال و تاالر مطالعه به این بخش مراجعه می
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  مخزن

متر  هفتمخزن در طبقه همکف واقع و ارتفاع آن بیش از در ساختمان سابق کتابخانه، 

با . م آن به  دو طبقه وجود داشتبا توجه به ارتفاع بلند مخزن امکان افزایش ظرفیت و تقسی. بود

 . کار بهسازی آن انجام گرفت ١٣٧۶الله استادی  در سال   اقدام آیة

ها با همکاری اداره پشتیبانی  کتاب. در ابتدای شروع کار، کتابخانه برای مدتی تعطیل شد

لزی های مطالعه منتقل و سپس کار ساختن طبقه دوم با سازه ف مرکز مدیریت، از مخزن به سالن

های فلزی  قفسه. کشی مخزن تعویض گردید بعد از انجام تغییرات ساختمانی برق. شروع شد

موجود که در کنار دیوارها قرار داشتند به همان شکل قبلی حفظ شد و برای افزایش ظرفیت مخزن، 

انده ها به مخزن برگرد های استاندارد در فضای مخزن بسته شد و کتاب های گالوانیزه با فاصله قفسه

  .شدند

 
  ١٣٨٠مخزن کتابخانه سال 

، باالبری برای حمل کتاب و رفت و آمد کتابداران به مخزن کتابخانه  ١٣٨۴در سال 

  . طراحی و نصب شد
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ها در طبقه زیرزمین ساختمان قرار دارد و  در ساختمان جدید کتابخانه مخزن اصلی کتاب

های امنیتی و سیستم اطفاء  سیستم. ای در ساخت آن رعایت شده است استانداردهای کتابخانه

ها ایجاد شده  حریق سیستم تنظیم درجه حرارت مناسب و میزان رطوبت الزم برای نگهداری کتاب

  .  ثابت و متحرک ریلی در آن نصب شده استهای  و قفسه

 

برای نگهداری . شوند ها در مخزن اصلی نگهداری مینامه ها، آرشیو نشریات، پایان کتاب

  . های نفیس مخزن مستقلی طراحی شده است و کتاب نسخ خطی

 
  ١٣٩٠مخزن کتابخانه سال 
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  ایامانت منابع کتابخانه  

در حال حاضر . یکی از بارزترین خدمات در کتابخانه است، ایامانت منابع کتابخانه

از کتاب،  ای برای خدمات امانت به خارج از کتابخانه وجود ندارد و استفاده از منابع اعمبرنامه

  .پذیراستامکانها، منابع الکترونیکی در داخل کتابخانه نامهنشریات، پایان

  های چاپی کتاب

های چاپی با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط به اعضای کتابخانه برای مطالعه در کتاب

  .شوند تاالرهای مطالعه امانت داده می

اعضای . رس کاربران استدست های خطی و چاپ سنگی به صورت دیجیتال درکتاب

توانند متن  بانک اطالعات را در اختیار دارند، می یدایمی و کاربران موقت که گذرواژه و نام کاربر

توانند منبع مورد نظر را از کتابدار میز امانت در صورت تمایل می. کامل این منابع را مشاهده کنند

  . کنندیا فلش دریافت دی و درخواست کنند و به صورت چاپ شده یا بر روی سی

توانند فقط پنج صفحه ابتدایی  کاربرانی که امکان مراجعه مستقیم به کتابخانه را ندارند، می

سایت کتابخانه مشاهده نمایند و فرم درخواست را از طریق پایگاه نسخه خطی  را از طریق وب

  . را دریافت کنندرسانی کتابخانه تکمیل و ارسال کنند تا صفحات مورد نیاز خود اطالع

  ها پایان نامه

با رعایت ضوابط مربوط به آن در کتابخانه محدودیتی ندارد؛ اما نسخه نامه  نمطالعهپايا

کاربرانی که امکان مراجعه . دشو نمیداده نت مانامه به خارج از کتابخانه اچاپی و دیجیتال پایان
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سایت کتابخانه مشاهده ها را از طریق وب نامه توانند چکیده پایانمستقیم به کتابخانه را ندارند، می

  .نمایند

  نشریات

کاربران با ارائه . کتابخانه، در پایگاه نشریات قابل جستجو است نشریات موجود در

محدودیتی . کنندمشخصات اعم از عنوان، شماره و سال، نشریه را از کتابدار امانت درخواست می

  . بایست فرم ویژه تکثیر را تکمیل کنند و کاربران می برداری از نشریات وجود ندارد برای کپی

طریق یک مخزن اصلی مشترک به صورت قفسه  خدمات عمومی کتابداری در کتابخانه از

هدایت و راهبری هر تاالر با  .شودبسته و در سه تاالر مطالعه مجزا به صورت قفسه باز انجام می

  .کتابدار هر تاالر است

  خدمات مرجع

ای که در جستجوی های فردی است که به کاربران کتابخانهدر واقع کمک "عخدمات مرج"

کتابدار مرجع به . شود نامیده می" کتابدار مرجع" فرد کمک کننده . شوداطالعات هستند داده می

  . کندعمل می" هدایت کنندگان کاربران در بزرگراه اطالعاتی"و " رابط بین کاربر و اطالعات"عنوان 

مرجع کتابخانه با در نظرگرفتن نیاز کاربر، سطح اطالعاتی وی و رعایت  کتابداران

  . کندهای کاری، نوع و میزان خدمات مرجع را تشخیص و ارائه می اولویت

کمک به  ای به کاربران جدیدالورود وافزارهای کتابخانهآموزش استفاده از کتابخانه و نرم

  .اصلی این بخش است کنندگان در یافتن اطالعات از وظایف مراجعه

  بانک اطالعات

ها ایجاد رسانی در کتابخانههای اطالعاتی، خدمات اطالعبا ورود رایانه و ایجاد پایگاه

 ها به صورت رایانهدر این نوع خدمات، بخشی ازخدمات مرجع و مشاوره. شده است
ً
 ای و معموال

همچنین کتابخانه با در نظر گرفتن . گیردو با سرعت باال صورت می" از کتابدار بپرس"با عبارت 
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های اطالعاتی مفید را فراهم ها، اشتراک و نحوه دسترسی به پایگاه جامعه استفاده کننده و نیاز آن

محتویات . دسترسی داشته باشند کند تا کاربران عضو بتوانند براحتی به منابع بیشتر و روزآمدمی

  .ها، مقاالت و نشریات استنامهیانهای الکترونیکی، پاها شامل کتاباین پایگاه

رسانی کتابخانه، راهنمایی پاسخگویی به سؤاالت کاربران از طریق پایگاه اطالع

های الکترونیکی، ارائه خدمات افزارهای تحقیقاتی و پایگاهکنندگان برای استفاده از نرم همراجع

د کاربران بانک اطالعات از اطالعات کتابخانه و نظارت بر کارکرجایی اطالعات در بانک جابه

  .وظایف اصلی این بخش است

  سامانه مطبوعات دیجیتال

جهت دسترسی آسان و سریع مراجعان کتابخانه به اطالعات و اخبار، سامانه مطبوعات 

این سامانه توسط بخش فناوری اطالعات کتابخانه . اندازی شد دیجیتال به صورت پیوسته راه

والمسلمین  االسالمةبا حضور حج ٢٨/١/٩١یجیتال در تاریخ سامانه مطبوعات د. طراحی شد

  .اندازی شد عماد، افتتاح و راه

 

ها و صرف فضا جلوگیری و از هزینه نگهداری  با راه اندازی این بخش، از انباشت روزنامه

ای  های خبری به صورت لحظه آنها کاسته شد و امکان استفاده همه کاربران از اطالعات پایگاه

   .شد فراهم
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  اطالعات کتابخانه یبخش فناور

با درخواست .  افزاری  بود فاقد رایانه و امکانات نرم ١٣٧٧کتابخانه از زمان تأسیس تا سال 

مدیر کتابخانه و موافقت مدیر حوزه علمیه قم برای اولین بار  یک دستگاه رایانه، یک دستگاه فتوکپی 

با همکاری فناوری اطالعات . یار کتابخانه قرار گرفتخریداری و در اخت ،و یک دستگاه دورنگار

طراحی  و اطالعات کتابشناختی ) ١در محیط نرم افزار اکسس(ای  مرکز مدیریت حوزه، برنامه

  . ها در آن ثبت شد کتاب

پس از تجدید بنای کتابخانه آیت الله بروجردی و رفع نسبی معضل کمبود فضا در 

 ،آیة الله علوینو در کتابخانه طبق نظر های  کت به سمت فناوریکتابخانه و با توجه به ضرورت حر

اندازی بخش فناوری اطالعات در کتابخانه مورد بررسی قرار گرفت و در  راه ١٣٨٨در اواخر سال 

انداز توسعه کتابخانه، تجهیزات سخت افزاری و نرم  نتیجه با توجه به میزان منابع الکترونیک و چشم

  .ارشناسی الزم توسط پیمانکار توسعه کتابخانه صورت گرفتک ،افزاری مورد نیاز

های شبکه و سخت افزارهای مورد نیاز مطابق با استانداردهای روز توسط زیرساخت

  .شرکت مهندسین پیراز طراحی و اجرا شد

در اجرای این پروژه از بهترین تجهیزات روز استفاده شد و شرکت فناوری اطالعات ایرانیان 

شبکه کتابخانه . اندازی شبکه و سخت افزار بود مسئول راه آقای مهندس مجید دادرس به نمایندگی

  . پس از راه اندازی به صورت کامل در اختیار بخش فناوری کتابخانه قرار گرفت

                 
١ .Access. 
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های شبکه، انجام  تغییرات  بعد از گذشت دو سال فعالیت با توجه به ازدیاد و تنوع سرویس

های علمیه  ا کارشناسان حوزه فناوری اطالعات مرکز مدیریت حوزهب. اساسی در شبکه ضروری بود

  . و شرکت فناوری ایرانیان مشاوره گردید

سازی  بهترین راه برای دریافت بیشترین و بهترین بازدهی از تجهیزات موجود، مجازی

 های شبکه سرور مجازی تبدیل و سرویس ١٠ دو سرور فیزیکال کتابخانه، به. سرورهای شبکه بود

افزارهای مورد  افزارها و نرم عالوه بر این سخت. های مجازی به طور جداگانه برقرار شد در ماشین

  . رسانی شد نیاز در این بخش تهیه و بروز

  واحد سخت افزار یاشبکه

کتابخانه در های شبکه و سخت افزارهای مورد نیاز مطابق با استانداردها زیرساخت

 سخت افزار در شرایط از لحاظ امکانات ابخانه طراحی شده است و به این جهت کت
ً
مطلوبی  نسبتا

دستگاه چهل تعداد سه دستگاه سرور مرکزی، دو دستگاه انباره نگهداری اطالعات، . قرار دارد

دستگاه رایانه از تجهیزات این بخش نود و بیش از  ، یک دستگاه اسکنر کتابدوربین مدار بسته

  . روند می بشمار

  و کتابخانه دیجیتالافزار نرم واحد

واحد نرم افزار و کتابخانه دیجتال میتوان به راه اندازی و پشتیبانی از های  از جمله فعالیت

مدیریت کتابخانه دیجیتال و نظارت بر روند دیجیتال سازی منابع  ،نرم افزاری شبکهها  سرویس

  .اشاره کرد

 ویآرش ،یجامع اطالع رسان ستمیشامل س تالیجیو کتابخانه د یرسان نرم افزار جامع اطالع 

کتابخانه دیجیتال ( پشتیبانی از سیستم آرشیو منابع دیجیتال .گردش امانات است ،تالیجیمنابع د

  .از وظایف اصلی این بخش استسیستم گردش امانت سیمرغ ، )سیمرغ

سرویس  و )مدیریت متمرکز کاربران برروی سرور( رکتوری فعالیسرویس دانگهداری از 

  .این بخش استهای  از دیگر مسئولیت ختصاصی کاربران در شبکهدرایو ا
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نگهداری و  و سرویس ضد ویروس ، )2X(افزارهاگذاری نرممدیریت سرویس به اشتراک 

   .شود می انجام ی است که در این بخشاز دیگر کارهای رسانی کتابخانهرسانی پایگاه اطالع بروز

  

  

  
    لله بروجردینمایی از مرکز داده کتابخانه آیت ا
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  کتابخانه نمونه سال حوزه

از طرف شورای علمی سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه  ١٣٩٠در اواخر بهمن ماه سال 

العظمی بروجردی به پاس ارائه خدمات شایسته به پژوهشگران به عنوان کتابخانه  الله ةکتابخانه آی

  .انه اهدا گردیدنمونه برگزیده شد و لوح سپاس ویژه این همایش به کتابخ

 
 العظمی بروجردی به عنوان کتابخانه الله ةسیزدهمین همایش کتاب سال حوزه  و انتخاب کتابخانه آی

  

عمومی به های  العظمی بروجردی از طرف نهاد کتابخانه  الله  ةکتابخانه آی ١٣٩١در سال 

  .عنوان کتابخانه برگزیده استان قم انتخاب شد
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 ل حوزه و  اهدا لوح سپاس ویژه این همایش به کتابخانهسیزدهمین همایش کتاب سا
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  ششمفصل 

  آشنایی با متولیان،

  همکاران کتابخانهبرخی رؤسا و 
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   روجردی

کاشیکاری . شدند

بنای حوض در . د

ساعت آن از دیگر 

ضای حرم مطهر 

  

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

 

ی بریمدی طباطبا

ت 

ه 

ی 

ه 

 ا

د

سرب عایق کاری ش

ها نصب شد ر درب

ساعت و نصب سا

  

عت صحن امام رض

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

 ان کتابخانهیل

 محمدحسن احم

یت تول ١٣۵۶تا  ١٣

حلت والد معظم به 

ای از کارهای  عمده

های ارائه شده  زارش

تا ١٣۴٠های   سال

  :م گرفت

 و ورودی مسجد

ها با س ح بام شبستان

، نمای بیرون و سر

ث ساختمان برج س

.ها است در آن سال

 و ورودی زیر ساع

.دفون شدند

ــــــــــــــــــــــــــ

یمتول

مسلمین سیدوال

١٣ (  

٣۴٠ل از سا )یهعل ه

و بعد از رح  داشتند

  .کرد ت اقامه می

ت ایشان بخش عم

طبق گز . کمیل شد

جد اعظم در طول 

ی به شرح زیر انجام 

گ فرش صحن

میل و پوشش سطح

های صحن، د، کتیبه

حن مسجد و احداث

های صورت گرفته د

فوت کردند  ١٣۵۶

 سالم الله علیها مد

ــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

االسالم و حجة

٣۵۶ـ ١٣٠٧( 

الله رحمة(ایشان 

د اعظم را بر عهده 

ایشان نماز جماعت 

در دوران تولیت

ی مسجد اعظم تک

شریه کتابخانه مسج

کارهای ساختمانی ١

سنگ

تکمی

گنبد

صح

هکار

۶ایشان در سال 

رت فاطمه معصومه 

  

ــــــــ

مسجد

جای 

عمرانی

در نش

١٣۴۵

حضر



 ــــــــــــــــــــــ  

 محمدصادق 

ین سید محمد لم

والمسلمین  السالم

تولیت مسجد  )ه

  .تند

دیده از  ١٣٨٣ال 

  .ام گرفت

لمین سید محمد 

 سید محمدباقر 

  .تند

لپایگانی و فاضل 

 علوی بروجردی 

 و کتابخانه را بر 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

سلمین سیدلم

  جردی

١٣(  

جت االسالم و المسل

شد ایشان حجت اال

یهعل رحمةالله( ییبا

بر عهده داشت ١٣٨٣

  .د

وردین ساایی در فر

ه سالم الله علیها آرا

والمسل جت االسالم

آقای جناب  یشان

عظم را بر عهده گرفت

ات عظام صافی گل

سید محمد جواد 

مسجد  ی او اداره

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

  

وال االسالم حجة

ی بروجیی طباطبا

٣٨٣ ـ   ١٣٢٨(

پس از وفات حجت

طباطبائی فرزند ارش

حمد صادق طباطب

٣تا  ١٣۵۶را از سال 

کرد جماعت اقامه می

صادق طباطبامحمد

رت فاطمه معصومه 

  طباطبایی

پس از وفات حج

برادر ا یی طباطبا

ت مسجد اعی تولیی

آیا صالحدید یو 

ی از آیت الله سی

که به جاست کرد 

  .گیرند

  

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

احمدی

حسن ط

سید مح

اعظم ر 

در مسجد نماز جم ١

و المسلمین سید م

ربارگاه ملکوتی حض

مد باقر احمدی ط

(  

صادق 

یطباطبا

لنکرانی

درخواس

عهده بگ

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

١٣٧١وی تا سال 

حجت االسالم و

فرو بست و جوار با 

  

 

آقای سید محم

)١٣٣۴متولد (
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جهان
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  آیةالله سید محمدجواد علوی بروجردی

در  ١٣٣٠در سال آیةالله علوی طباطبایی بروجردی 

با اخذ  ١٣۴٨اند در سال  شهر مقدس قم دیده به جهان گشوده

دیپلم طبیعی وارد حوزه علمیه قم شدند و پس از اتمام سطح 

سال از درس خارج آیات عظام سید محمدرضا  ٢۵به مدت 

گلپایگانی، شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمد روحانی، 

اند و همزمان به  ره بردهوحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی به

و هم اکنون خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم اند  تدریس دروس حوزوی اهتمام داشته

  . کنند می تدریس

مسجد اعظم و اماکن وابسته به آیةالله  با اختیار کامل مسئولیت ادارۀ ١٣٨٣ایشان در سال 

) تولیت مسجد اعظم(اطبائی بروجردی العظمی بروجردی را بنا به تقاضای آقای سید محمدباقر طب

. ایشان ابتدا مسجد را از آستانه مقدسه تحویل گرفتند و موقوفات آن را احیا کردند. پذیرفتند

کارهای ساختمانی مسجد که پس از پنجاه سال ناتمام مانده و بخشی نیز در اثر عدم رسیدگی از 

، )زیر گنبد( ٢ها، شبستان شماره مأذنه بین رفته بود، با همت ایشان شروع شد و کاشیکاری گنبد،

  . ، وضوخانه، ساختمان اداری وحوض صحن مسجد بازسازی شد٣شبستان شماره

موقوفات مسجد که به مرور زمان از تحت اختیار مسجد خارج شده بود و هیچ عایدی 

  .   برای مسجد نداشتند، احیا و بخشی از آنها به مسجد برگردانده شدند

توسط دولت جمهوری اسالمی  ١٣٨۶ری ایشان ساختمان کتابخانه در سال با اقدام و پیگی

  .افتتاح گردید ١٣٨٨ایران بازسازی و در سال 

   



 ــــــــــــــــــــــ  

 خانواده روحانی 

ی به شهر مقدس 

ه جمع شاگردان 

. رزانه استفاده کرد

العظمی   الله ةآی

هده رار گرفت و ع

 کتابخانه مسجد 

ش در دوران چهل 

های چاپی و کتاب

 جمعه هشتم تیر 

  .ذهبی به دنیا آمد

برای تحصیل  گی

مات را در تهران 

وره سطح شرکت 

ـــــــــــــــــــــــــ

  خانه

قمری در یک  ١٣٢

العظمی بروجردی له

الله دانش بهةس، آی

عمر، از آن استاد فر

حضور در درس آ

ظر و عنایت ایشان قر

وجردی سرپرستی 

الله دانشةآی. کردند

اداره کرد و تعداد کت

ایشان روز . تقا داد

ای مذهران در خانواد

شانزده سالگ در سن 

و مقد  مروی رفت

در دروس د شد و 

  ] ك نگاه
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رؤسای کتابخا 

 شتیانی

٢٩شتیانی در سال 

  .شد

اللةپس از ورود آی 

شکیل محفل درس

پیوست و تا پایان ع

 دانش پس از ح

دی، کم کم مورد نظ

  . ر مختلفی شد

العظمی برو اللهةآی

را به ایشان واگذار ک

مکانات به خوبی ا

های قم ارتق هکتابخان

  .معبود پیوست

در تهر ١٣١۶ر سال 

 اتمام دوره ابتدائی 

ن و مدرسه علمیه 

 علمیه قم شرفیاب 

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

ی بایآشنا

والقاسم دانش آش

آشخ ابوالقاسم دانش

متولد ش

قم و تش

ایشان پی

الله ةآی

بروجرد

دار امور 

اعظم ر 

خانه را با کمترین ا

ترین ک کی از بزرگ

به م رحمتندگی با 

   ستادی

تهرانی در  دی مقدم

 دبستان رفت و پس 

بازار تهران الدوله ین

به حوزه   تحصیل 

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

الله شیخ ابوةآی

الله حاج شیخةآی

مسئولیت خود کتابخ

 آن را در سطح یک

سال زن ٩٣پس از  ١

الله رضا اس ةآی

الله رضا استاةآی 

ن  هفت سالگی به 

امیبه مسجد   دینی

ایشان برای ادامه  .د

  

196 
ــــــــ

سال م

خطی 

١٣٨٠

سندر 

علوم 

خواند
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ت مدیره أت در هی

 شورای مشاوران 

ی استان قم، عضو 

حوزه  یتمدیر،  

ر یحانی در بندر د

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

عضویت سوابق ظم 

جهان اسالم، عضو 

رای فرهنگ عمومی 

رهبری لس خبرگان

ر یک خانواده روح

 

 

 

 

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

فقه و اصول شرکت 

  .د بهره برد

ب و ا گردآوری کت

گیری ها در شکل

ها جلد  انتشار ده 

ر مجاهدت ایشان 

 حوزهیشان در این 

شیخ مفید، مقدس 

 علمای بزرگقی و 

کتابخانه مسجداعظ

و امنای دانشنامه ج

رضوی، رئیس شور

نمایندگی مجلس ن،با

  .  میه را دارند

  هری

در ١٣٣۵در سال ی

ان یااز به پن پس 

حوزه  مقدماتشهر 

. شتافتقم ه یعلم 

امر به  لیتحص یا

، لمعه، شرحدمات

س یعالوه بر تدر

  . اند تدریس کرده

ــــــــــــــــــــــــــ

ل در دروس خارج ف

برجسته روزگار خود 

ها، شوق فراوان به 

ه این مسئله، بعده

.أثیر بسزایی داشت

لمی نتیجه یک عمر 

ای دیگر کارهای مهم

عظیم ش های  کنگره

فاضلین نراق،  ساری

ک ریاستپنج سال  

ضو هیات علمی و 

اسناد آستان قدس ر

ت در شورای نگهبا

علمهای   عالی حوزه

شم حسینی بوشه

یبوشهرنی یحسشم 

ایشان . جهان گشود

ه بوشیعلمر مدرسه 

حوزه ه تحصیل به 

هاسالن یاز نخست 

مقدو دروس داشت 

ع. کرد می سیتدر 

و قم تدتهران  یهاگاه

ــــــــــــــــــــــــــ

سپس حدود ده سال 

و از محضر استادان 

هدر این سال وی

ها داشت که عه آن

ه پژوهشگری او تأ

، رساله و مقاله علم

از ک. ن عرصه است

 تنظیم و چاپ آثار 

آقا حسین خوانس ،ی

   .گان است

ه بر عالو ایشان

سه در راه حق، عض

خانه مرکزی و مرکز 

ه مدرسین، عضویت

دبیری شورای ، ه قم

الله سید هاةآی

د هاشیس اللهیةآ

بوشهر چشم به ج 

ابتدائی، در دوره دن 

 گرفت و برای ادامه 

 یبوشهر ینیحس ه

د یاژهیواهتمام س 

 هی، کفا، مکاسبل

س حوزوی در دانشگ

  

ــــــــ

س. کرد

کرد و 

مطالع

روحیه 

کتاب 

در این 

تهیه، 

اردبیلی

گلپایگ

سسؤم

کتابخا

جامعه 

علمیه 

استان

رساند

را فرا 

اللهیةآ

سیتدر

رسائل

دروس 
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 حوزه یعال یشورا يت درعضوسوابق ايشان 

 یهار حوزهيمد ، امام جمعه شهر مقدس قم، قمه يعلم

نده مردم ين و نمايمدرسس جامعه يب رئيه کشور، نايعلم

  .را دارند یخبرگان رهبر استان بوشهر در مجلس

  الله مرتضی مقتدائیةآی

 یهجر ١٣١۴در سال  ییمقتدا یالله مرتضیةآ

، در یک خانواده روحانی در شهر اصفهان چشم به یشمس

ه اصفهان یوارد حوزه علم ١٣٣١ایشان در سال  .جهان گشود

ال هم در درس خارج ار فراگرفت؛ دو سیشد و ادامه دروس مقدمات و دوره سطح را نزد بزرگان آن د

، امام یعظام بروجرد اتیمت کرد و از درس آیه قم، عزیبه حوزه علم ١٣٣٨شرکت کرد و در سال 

ز در درس اسفار عالمه یدر بخش فلسفه ن. بردبهره  یو اراک یگانی، محقق داماد، گلپاینیخم

  .شرکت کرد یطباطبائ

ه قم و ين حوزه علميمعه مدرسعلميه، جاهای  شورای عالی حوزه سوابق عضويت در ايشان

  .مدير حوزه علميه قم و نمايندگی مجلس خبرگان رهبری را دارند

  المسلمین سید علی عماد  و  االسالمةحج

در شهر بیرجند  ١٣٣٨والمسلمین سید علی عماد در یکم فروردین سال  االسالمةحج

وارد حوزه علمیه  ١٣۵۶ایشان در سال . چشم به جهان گشود

قدمات، فقه و اصول را در مدسه علمیه رسالت قم شد و م

در درس خارج مراجع معظم شرکت  ١٣۶۴در سال . گذراند

وی اکنون به درس، بحث، مطالعه و تحقیق در این رشته . کرد

  . اشتغال دارد

به عنوان ) ١٣٩۵مهر (تاکنون  ١٣٨٨از سال  ایشان

معاوت پژوهش حوزه علمیه، ریاست کتابخانه آیة الله 

    .ی را به عهده داشتبروجرد
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 شهریه طالب به 

انجام وی در سال 

ر روستای خوئین 

ر اساتید حوزه در 

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

  خانه

در امور مربوط به 

سال بوده است و سرا

  اق   

ای روحانی در نواده

وی نزد پدر و سایر 

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

ا مدیران کتابخ

١٣(   

ز کسبه متدین که 

پس از آنکه قم آمد 

ان  آشتیانی به عنو

ظم فعالیت خود را 

تگان دور و مورد 

در انجام کارهای 

 کتابخانه عالوه بر 

بوده و نام ایشان  

وی همچنین د. ست

سا ٨مدیریت ایشان 

خ احمد آل اسحا

١٣(   

در خان ١٣٠١ سال 

بر تحصیالت حوزو

ــــــــــــــــــــــــــ

آشنائی با

  نش آشتیانی

٣۴٧تا١٣٣٩ز سال 

ن دانش آشتیانی از

پس. شهریه طالب بود

ت آیت الله دانش 

کتابخانه مسجد اعظ

حسن دانش از بستگ

ایشان . شتیانی بود

های اول تأسیس ل

ها فعال  ردن کتاب

بخانه ثبت شده است

دوران م. کرد ک می

المسلمین شیخ و

٧۶تا  ١٣۵٠ز سال

مد آل اسحاق در 

ایشان عالوه بر. شود

ــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

میرزا حسن دان

از (مدیر کتابخانه 

آقای میرزا حسن

 در آشتیان مقسم ش

با دعوت ١٣٣٩ال 

 مدیر اجرایی در کت

  .ع کرد

مرحوم میرزا حس

الله دانش آشت د آیة

ی توانمند و در سال

یت، در فهرست کر

نگاران کتابخ فهرست

ه دانش آشتیانی کمک

 .درگذشت ١

و  االسالمةحج

از (ه مدیر کتابخان

مرحوم شیخ احم

ن دیده به جهان گش

  

ــــــــ

مدتی 

در سا

اولین 

شروع 

اعتماد

اجرایی

مدیریت

جزو ف

الله  آیة

١٣۴٧

زنجان 
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وی مدتی پس از راه . زمینه خط و شعر هم فعالیت داشت

. کتابدار در کتابخانه مشغول کار شداندازی کتابخانه به عنوان 

از آنجا که تشنه علم و ادب بود و خود را در دریایی از کتب 

دید، کار خود را به صورت حرفه نفیس علمی و ادبی غرق می

های موجود را پشت  ای آغاز کرد و با خط خوش اسامی کتاب

هایی را که نیاز به صحافی  نوشت و کتاب ها می جلد کتاب

کرد و از فرط استفاده از وسایل ابتدائی صحافی میداشت، با 

 
ً
ها را در  اسامی نویسندگان، موضوع و نام کتاب اشتیاق تقریبا

ایشان حافظه قوی داشتند به . حافظه خود جای داده بود

های مخزن را به راحتی در اختیار مراجعان طوری که بدون مراجعه به دفاتر ثبت کتابخانه، کتاب

. ام شیخ احمد آل اسحاق برای پژوهشگران و مراجعه کنندگان کتابخانه، نامی آشنا بودن. دادقرار می

  .از آنجا که شاعر هم بود در حفظ لغات نیز کوشا و به قول علما او یک فرهنگ و لغتنامه سیار بود

ایشان پس از درگذشت مرحوم میرزا حسن دانش آشتیانی مدیریت اجرایی کتابخانه را به  

  . و کتابخانه را به نحو احسن اداره کردعهده گرفت 

  المسلمین شیخ صادق حسن زاده مراغی و  حجةاالسالم

  )١٣٨۴تا١٣٧۶(مدیر کتابخانه 

در شهر مراغه به دنیا آمد،  ١٣۴٢المسلمین صادق حسن زاده در سال  و  حجةاالسالم 

تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در همان شهر به اتمام 

برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم  ١٣۶١در سال . رساند

رفت و دروس حوزوی را همزمان با دروس دانشگاهی آغاز 

به دریافت مدرک کارشناسی نائل شد و  ١٣۶٧کرد و در سال 

 . برای ادامه خدمت به شهر مراغه برگشت

 برای ادامه تحصیل به قم  ١٣٧٣در سال 
ً
مجددا

ابخانه مسجد مدیر کت ١٣٨۴تا سال  ١٣٧٧از سال . برگشت

    .اعظم شد
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در شهرستان  ١٣٢

الت اولیه خود را 

 آمد، وی در سال 

ظم شد و تا سال 

  

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

  بخانه 

(  

 

 

 

 

 

  دی آشتیانی

٢٣شتیانی در سال 

وی تحصیال. ورز بود

شتیان و سپس به قم 

کتابخانه مسجد اعظ

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

کتابداران کتاب

١٣٧۵تا   ١٣٣٩ی 

 دهادی موسوی

سید هادی موسوی 

ستان ابهر چشم به 

در کتابخانه  ١٣٨١

ر بود و چند ماهی 

رپرستی کتابخانه را 

خ علی نقی محمد

قی محمدی آشلی ن

پدرش کشاو.  گشود

دا به حوزه علمیه آش

عنوان کتابدار وارد ک

ــــــــــــــــــــــــــ

آشنائی با ک

های سال(

المسلمین سید و

 ١٣٨١(  

والمسلمین س سالم

ستای ایوانک شهرس

تا سال  ١٣۵٧سال 

تابدار مشغول به کا

حمد آل اسحاق سر

المسلمین شیخ و

 ١٣۵٧(  

المسلمین شیخ علی

تدین دیده به جهان گ

به اتمام رساند و ابتد

عن دانش آشتیانی به

 .شغول به کار بود

ــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

االسالم وةحج

تا ١٣۵٧(کتابدار

االسةمرحوم حج

در روس ١٣٢٣ال 

ایشان از س.  گشود

د اعظم به عنوان کت

ز درگذشت شیخ اح

  . ده داشت
  

و  االسالم حجة

تا  ١٣۴١(کتابدار

ا و  حجةاالسالم

ن در یک خانواده مت

س نهم در آشتیان ب

به دعوت آیةالله د ١

در این کتابخانه مش ١

  

ــــــــ

در سا

جهان 

مسجد

بعد از 

بر عهد

آشتیان 

تا کال

١٣۴١

١٣۵٧



 ــــــــــــــــــــــ  

خ محمد تقی 

 تقی موسیانی در 

نیا به د ده روحانی

خانه خواند و  ب

میه حاج محمد 

  .مینی شرکت کرد

به  غول کار شد و

کی از روستاهای 

نزد اخوی به  ی را

حصیل علوم دینی 

ی که برای مطالعه 

ی شیخ احمد آل 

ایشان در . ت شد

وی تا . سلط شد

 ١٣٨٢ان از سال 

  .ت

 

ـــــــــــــــــــــــــ

المسلمین شیخ و

١٣۵٣(   

سلمین شیخ محمد 

س قم  در یک خانواد

ابتدائی را در مکتب

ل وارد مدرسه علم

بروجردی و امام خم

ه مسجد اعظم مشغ

در یک ١٣٣٢ سال 

ی تحصیالت ابتدائی

برای تح ١٣۵٣سال 

زمانی  ١٣۵۴ر سال 

آمد، توسط آقای  می

 به همکاری دعوت

خانه مسن منابع کتاب

ایشا. مکاری داشت

وری افغانستان است

  ] ك نگاه
ــــــــــــــــــــــــــ

و  االسالم حجة

  نی

٣تا  ١٣۴١(کتابدار

والمس االسالم حجة

قدسدر شهر م ١٣١

  

وی تحصیالت  

 برای ادامه تحصیل

 خارج آیات عظام بر

ی خود در کتابخانه 

  ن الله میرزائی

میرزائی افغانی در 

وی . به جهان گشود

در تابستان س. ساند

در . ر مقدس قم آمد

خانه مسجد اعظم 

ق به عنوان کتابدار 

هفته اول به چیدمان 

با کتابخانه هم ١٣۵

معه شهرستان جاغو

  

ظمي بروجردي در يك
ــــــــــــــــــــــــــ

موسیا

٨سال 

  .آمدند

سپس 

مام سطح در درس 

با معرفی دایی ١٣۴١

  . ابخانه بود

المسلمین امان و

   )١٣۵٧ا 

مسلمین امان الله 

نی افغانستان دیده ب

پایان رس

به شهر 

به کتابخ

اسحاق 

چند هف

۵٧سال 

امام جم

كتابخانه آيت اهللا العظ[  
ــــــــــــــــــــــــــ

وی پس از اتم. ق شد

١ایشان در سال  

سال کتابدار کتا ١٢ 

    

و  االسالم حجة

تا  ١٣۵۴(کتابدار

والم حجةاالسالم

جاغوری استان غزن

  

202 
ــــــــ

صادق 

مدت 

شهر ج
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مد آل اسحاق به 

  .سته گردید

سلمین زاهدی نام 

 

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

ت مرحوم شیخ احم

بازنشس ١٣٨٨ سال 

والمس االسالم  حجة

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

آقای محمدتقی

مدتقی علیزاده در 

ستان دامغان دیده به 

ت ابتدائی در سال 

س از اتمام مقدمات 

سطح را نزد اساتید 

مند به ادبیات  القه

با دعوت ١٣۶٨سال 

غول به کار شد و در 

***  

توان از  ن دوران می

ــــــــــــــــــــــــــ

المسلمین آ و

   )١٣٨٨تا  ١٣۶٨

مسلمین شیخ محم

ه متدین در شهرسد

ز گذراندن تحصیالت

مغان وارد شد و پس 

 علمیه قم رفت و س

ایشان عال.  رساند

در س. بلیغ دین بود

ه مسجد اعظم مشغ

ران کتابخانه در این 

ــــــــــــــــــــــــــ

 االسالم حجة

  ده 

٨از سال (کتابدار

والم االسالم حجة

در یک خانوا ١٣٢٧

وی بعد از .  گشود

به حوزه علمیه دام ١

به حوزه  ١٣۵٣ال 

سته حوزه به اتمام 

موفق در امر تبی و 

 کتابدار در کتابخانه 

از دیگر کتابدارا 

  

  

ــــــــ

علیزا

٧سال

جهان 

١٣۵٠

در سا

برجست

فارسی

عنوان 

  .برد
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  نویسان کتابخانه شنائی با فھرستآ

  والمسلمین شیخ عبدالغنی مهدوی صفت  االسالمةحج

والمسلمین  االسالمةنگاران با سابقه کتابخانه، مرحوم حج یکی از کتابداران و فهرست

از  ١٢٩٨ در سال ایشان . عبدالغنی مهدوی صفت بودند

ای اهل علم  روستای عمان بخش رزن همدان در خانواده

در کودکی، پس از یادگیری قرآن در مدرسه بدر . شد متولد

رهسپار همدان شد و در مدرسه آقای  ١٣٢٠قروه در سال 

 ١٣٢۶در سال . آخوند تا اتمام لمعتین به تحصیل ادامه داد

ایشان بعد از اتمام سطح، در دروس خارج . وارد حوزه قم شد

با معرفی آقای  ١٣٣٩مراجع وقت حضور یافت و در سال 

های بهاءالدین محمدی عراقی به تنظیم و ثبت کتابشیخ 

آقای مهدوی صفت خط زیبایی داشت و . کتابخانه پرداخت

آقای میرزا حسن دانش آشتیانی . کردها را با خط خوش در دفترهای رحلی ثبت می اطالعات کتاب

خطی  ها و نسخ نویسی کتابوالمسلمین شیخ محمدتقی دانش آشتیانی در فهرست االسالمةو حج

با درگذشت مرحوم حاج حسن دانش آشتیانی،  ١٣۴۵در پایان سال . کردند با ایشان همکاری می

ها را شناختی کتاباطالعات کتاب ١٣٧۵مسئولیت ثبت دفاتر کتابخانه را بر عهده گرفت و تا سال 

  . به صورت توصیفی ثبت کرد

   ميرزا حسن نوری والمسلمین االسالم حجة

در یکی از روستاهای  ١٣٠٢مین میرزا حسن نوری همدانی در سال والمسل االسالم حجة

وی دروس ابتدایی و مقداری از علوم . ای روحانی متولد شد در خانواده» پاینده«شهر همدان به نام 
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  )خ خطیس نس

 در سیزدهم ربیع 

 چهل سالگی در 

 از اتمام سطح به 

خ خطی کتابخانه 

ف و تحقیق ادامه 

بیش از ز و فی آغا

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

نویس فهرست( کوری

ی فرزند سید علی 

تا . ه به جهان گشود

پس . ان شروع کرد

صحیح نمود و نسخ

قامت کرد و به تألیف

عظمی مرعشی نجف

كتابخانه آيت اهللا[ 
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 فرا گرفت و سپس 

ی از دروس سطح 

حوزه علمیه همدان 

پس از .  قم گردید

در  )١٣۴٠تا ١٣٣

  . داشتند

حمد حسینی اشک

د حسینی اشکوری 

خانواده روحانی دیده 

شا ر نظر پدر گرامی

را تص" امل اآلمل"ب 

ر شهر مقدس قم اق

الع با کتابخانه آیةالله

  . ت کرد

العظمی  الله فتر آیة

را تأسیس کرد و 

ی و تصویر بیش از 

آوری و نگهداری  ع

های کتابخانه  سخه

ار کتابخانه مسجد 

 .د

ــــــــــــــــــــــــــ

د خویش به خوبی 

مقدمات و مقداری. 

ز محضر فرزانگان ح

وارد حوزه علمیه  ١٣

٣٩از سال ( مدتی 

کتابخانه همکاری د

 والمسین سید اح

مسلمین سید احمد

ف اشرف در یک خا

حوزوی خود را زیر 

ی روی آورد و کتاب

  . کرد

ق به ایران آمد و در 

، همکاری خود را ب 

ن کتابخانه را فهرست

های دف با حمایت 

 میراث اسالمی ر

هزار نسخه خطی  ١

جا جمع ی را در آن

مجموعه نس ١٣٨۴

در اختیا(بروجردی 

و جلد منتشر کردند

ــــــــــــــــــــــــــ

می را از محضر والد

. مدان مهاجرت کرد

علوم دینی را از طه و 

٣٢٢در سال . رفت

س کتابخانه ایشان 

نویسی کتابها با ک ت
  

حجة االسالم

والم حجةاالسالم

ق در نجف.ه١٣۵٠ 

 بود و تحصیالت ح

و تحقیقی ی علمی 

ه حکیم را فهرست ک

ق.ه١٣٩١در سال 

ر همان سال ورود، 

از نسخ این ار نسخه 

 ١٣٧٣در سال 

انی، مرکز احیای 

١٢٠٠٠ت بیش از 

د هزار نسخه خطی 

 .  

۴ایشان در سال 

العظمی ب صی آیةالله

را فهرست و در دو ) 

  

ــــــــ

اسالم

به هم

متوسط

فرا گر

تأسیس

فهرست

االول 

نجف 

کارهای

آیةالله 

د. داد

هزاده 

سیستا

توانست

هشتاد 

. یدنما

شخص

) اعظم
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  والمسلمین محمود طیار مراغی االسالمةحج

االسالم والمسلمین محمود طیار پروین معروف  حجة

ای مذهبی  در خانواده ١٣٤٤روز سوم اسفند " طیار مراغی"به 

تحصیالت متداول را در زادگاه . در شهرستان مراغه به دنیا آمد

خود به پایان رساند و برای فراگیری علوم حوزوی در سال 

ایشان دروس . به شهر مقدس قم مهاجرت کرد ١٣٦٤

مقدماتی و سطح را در مدارس علمیه رسول اکرم 

السالم فرا گرفت و  لیهوآله و امام محمد باقر ع علیه الله صلی

به مدت ده سال در درس خارج آیات عظام تبریزی، منتظری، 

  .مکارم شیرزای، نوری همدانی، گرامی و جوادی آملی شرکت کرد

های خطی کتابخانه مسجد اعظم را  نسخهحدود نیمی از در کنار فعالیتهای علمی خود  وی

 .کرد فهرست

  

  مصطفی محفوظی 

در یک خانواده مذهبی در شهر رودسر به دنیا  ١٣۴۶رداد ماه مصطفی محفوظی در دوم م

وی در رشته کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه . تحصیالت حوزوی را در مقطع مقدماتی خواند. آمد

آزاد قم تحصیل کرد و برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد علوم کتابداری واطالع رسانی 

  .به دانشگاه اصفهان رفت

نویسی  حاضر، محفوظی از اساتید فهرستدر حال  

استان قم و عضو هئیت مدیره انجمن کتابداری استان قم 

مواد  یس درس سازماندهیایشان عالوه بر تدر. است

در ) یکاربرد یام نور و علمیهای  پ در دانشگاه( یا کتابخانه

شهر قم  یها کتابخانه یسیفهرستنو یها بسیاری از پروژه

  .ت داشته استیفعال
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هللا العظمي بروجردي در
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كتابخانه آيت اهللا[ 
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در  ١٣۵٧م آذرماه 

را تا  دانشگاهیت 

 تا پایان سطح در 

 ١٣٨٩ود در سال 

پ سربی کتابخانه 

 

دیریت خانه کتاب 

ــــــــــــــــــــــــــ

  جلیسه

می جلیسه در چهارم 

او تحصیالت. شد

صیالت حوزوی را 

  . و قم ادامه داد

الیتهای علمی خو

ی و نسخ نفیس چاپ

  .دی را نیز تهیه کرد

لیسه هم اکنون مد

ــــــــــــــــــــــــــ

مجید غالمی ج

مجید غالمیقای آ

 مقدس قم متولد ش

 کارشناسی و تحص

های علمیه اصفهان 

در کنار فعا وی

ای سنگیه ت نسخه

لله العظمی بروجرد

آقای غالمی جل

  .را بر عهده دارد

  

  

ــــــــ

شهر 

مقطع 

ه حوزه

فهرست

آیت ال

ایران ر 
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  هفتمفصل 

  واقفان و اهداکنندگان کتابخانه
  )١٣۴۵تا  ١٣٣٩های  سال(
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  ب به کتابخانهمعرفی واقفان کتا

بیش از سه هزار ی اهدا پس از کتابخانه مسجد اعظم همانطور که در فصل دو گفته شد 

بعد از ایشان در این چندین  .به بهره برداری رسیدالعظمی بروجردی الله ةآیجلد کتاب از طرف 

خود را  های شخصی علما، مؤلفان و محققان زیادی آثار علمی یا کتابخانه دهه فعالیت کتابخانه؛

  . اند نمودهوقف یا اهدا 

کتابخانه را  و چاپ سربی چاپ سنگی ،گنجینه نسخ خطیهای نفیسی که  شماری از کتاب

  . دهند، از سوی این بزرگواران اهدا شده است تشکیل می

  :امام رضا علیه السالم فرمودندحضرت گونه که  همان

» ِقُْخ َ ْا َِ ْنِعَم ُ ُْکِر اَْ َْ َْ ََو َ َعزَّ   ؛١» َْ َْ َُکِر اهللاَّ

ضمن ارج نهادن به اقدام ایشان به پاس تشکر به شرح حال مختصر عزیزانی که کتابخانه  

و در ادامه به اند اشاره نموده  شخصی خود یا تعداد قابل توجهی کتاب به کتابخانه اهدا نموده

عنوان واقف یا اهدا کننده ثبت شده فهرست اسامی کسانی که نامشان در نشریه مسجد اعظم به 

  . شود است، اکتفا می

   

                 
 .ق١٣٧٨مهدی، نشر جهان، تهران، چاپ اول،  الجوردی،: شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السالم، محقق و مصحح.  ١

 .٢۴، ص ٢ج
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 اصفهانی  مقدسالله حاج آقا محمد  ةآی

مشهور به مقدس از علمای  )علیه اللهةرحم( عالم فاضل، فقیه جلیل القدر، حاج آقا محمد

می و روحانی و بزرگوار اصفهان بود که عمر خود را به کسب علم و دانش و فضیلت در کمال نیکنا

برد  در اواخر عمر شریفشان مدتی قریب به ده سال، در حوزه علمیه قم به سر می. پاکدامنی گذرانید

شد و مورد عالقه شدید العظمی حاج آقا حسین بروجردی محسوب میو از خواص مرحوم آیةالله

 .ایشان بود

قم های علمیه اصفهان، نجف و مرحوم مقدس نزد علمای بزرگ و مراجع نامی حوزه

تحصیل کرد و از جمعی اجازه اجتهاد داشت و تقریرات درس اساتید خود را مفصل و مبسوط 

  .توان نام برد از آثار مرحوم مقدس اصفهانی، کتاب ارزنده االوائل را می. نگاشت

  .ایشان در حوزه علمیه قم مشغول تدریس علوم دینی بود

با کتابخانه شخصی خود سر و کار آمدند تنها حاج آقا محمد مقدس هرگاه به اصفهان می 

ای مهم مشتمل بر انواع مند به آثار علمی بودند، بتدریج کتابخانهو چون از جوانی عالقه ندداشت

اعم از خطی و (ها به بیش از دو هزار جلد آوری کردند که تعداد آنکتب و مجالت علمی جمع

 .رسیدمی) چاپی، فارسی و عربی

سال عمر پرافتخار، عاقبت در روز پنج شنبه یازدهم  ٧٣نمودن  الله مقدس پس از سپری ةآی

جنب (ای که به نام آن مرحوم وفات یافت و در تکیه ١٣٣٧قمری برابر با مهرماه  ١٣٧٨ربیع االول 

  . در تخت پوالد بنا شده است، مدفون گردید) تکیه گلزار

ایشان که حدود دو کتابخانه شخصی  آقا محمد مقدس اصفهانی الله حاج ةآیطبق وصیت 

العظمی بروجردی به قم اللههزار جلد کتاب نفیس اعم از چاپی و خطی بود تحت نظر مرحوم آیة

  .منتقل و به کتابخانه مسجد اعظم اهدا شد تا مورد استفاده اهل علم قرار گیرد
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 ــــــــــــــــــــــ

 شد و هسته اولیه 

  

هللا العظمي بروجردي در
ـــــــــــــــــــــــــ

مسجد اعظم اهدا 

  .ی بود

كتابخانه آيت اهللا[ 
ــــــــــــــــــــــــــ

هی که به کتابخانه 

وم مقدس اصفهانی 

ــــــــــــــــــــــــــ

های قابل توجه تاب

همان کتابخانه مرحو

ــــــــــــــــــــــــــ

اولین دسته از کت

خانه را تشکیل داد، ه

  

ــــــــ

کتابخا
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 فرید اراکی  حسنالله حاج آقا ةآی

. ق در اراک متولد شد.ه ١٣١٩در سال ) علیه اللهةرحم(الله حاج آقا حسن فرید ةآی

تحصیالت مقدماتی خود را در همان شهر به اتمام رساند؛ سپس برای استفاده از درس مرحوم 

شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم عزیمت و از محضر این استاد بزرگ کمال العظمی حاج   الله ةآی

  . استفاده را برد

ق به وطن بازگشتند و حدود سی سال در آنجا اقامت کردند و به ١٣۵٠ایشان در سال 

د و ق دوباره به حوزه علمیه قم مراجعت کردن.ه١٣٨٠سپس در سال . مباحث علمی پرداختند

های کرسی درس تشکیل دادند و تا آخر عمر شریفشان در حوزه مقدسه علمیه قم، به تدریس بحث

  .علمی اشتغال داشتند

الله فرید اراکی کتابخانه مجهزی ةآی

های داشتند که طبق وصیت ایشان کتاب

به کتابخانه ) حدود دو هزار جلد(چاپی 

های خطی مسجد اعظم قم اهدا شد و کتاب

یار کتابخانه آستان قدس رضوی آن در اخت

  .قرار گرفت

الله فرید در ربیع الثانی سال ةآی

سالگی دار فانی را وداع  ٧٢قمری و در  ١٣٩١

    . گفت
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  مرحوم حاج محمد رمضانی 

پدر کتاب «خاور و مشهور به  یملقب به حاج) علیه  الله ةرحم(حاج محمد رمضانی 

گذراند و  یاسیو مدرسه س یت خود را در مدرسه سلطانالیتحص. متولد شد ١٢٨٣، در سال »رانیا

 یاوج خدمات مرحوم رمضان. استفاده عموم بود یس قرائتخانه اتفاق برایت او تأسین فعالیاول

ش از هفتصد عنوان کتاب را منتشر یخاور بود و بکالله یو موسسه انتشارات یفروش س کتابیتأس

  . کرد

ای از ای، مجموعهاندازی کتابخانها هدف راهسال ب ٣٢مرحوم محمد رمضانی به مدت 

ن یآقای رمضانی در اواخر عمر خود ا . آوری کرداسناد، نشریات ادواری، کتب چاپی و خطی جمع

ای  ها را به قم انتقال داده بود و در خانه کتاب

کرد تا  ای به طور موقت نگهداری می اجاره

الله  االمر عجل صاحب"ای به عنوان  کتابخانه

ها را  س کند و آنیتأس" فیعالی فرجه الشرت

ن امر چنان یا. ار عموم قرار دهدیدر اخت

های چاپی و خطی را  قطعی بود که همه کتاب

به مهر مربوط، ممهور کرده بود؛ اما اجل 

. ت پاك جامه عمل بپوشدین نیمهلت نداد تا ا

با تالش مسئوالن وقت  ،شانیپس از رحلت ا

سالم والمسلمین حجت االکتابخانه و مرحوم 

گانی، یزاده گلپا الله ةحاج آقا مهدی آی

ره را در ین ذخیشان، ایبازماندگان محترم ا

    .ار کتابخانه مسجد اعظم قرار دادندیاخت
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  دیگر واقفان 

افزون بر افراد یاد شده تعداد زیادی از خیرین نسبت به وقف و اهدای کتاب به این کتابخانه 

    :اقدام نمودند

 ٢٩١١سره؛ العظمی آقای بروجردی قدس اهللاة، مرحوم آيرگوار کتابخانهمؤسس بز

 .مجلد
 .مجلد ٢۶٢۵ه؛ يعل اهللاةرحم االسالم حاج آقای محمد مقدس اصفهانیةمرحوم حج

 .مجلد ٣۴۴؛ از کتابخانه والدشان مرحوم نجم الممالک حاج ميرزا عباس مصباح زاده
 .مجلد ٢۵۶؛ رمانی از اصفهانبازماندگان محترم مرحوم حاج شيخ محمد علی ک

 ٢٢٣از کتابخانه مرحوم حاج سيداحمد محسنی اراکی؛ ، سيد منيرالدين حجتی 

 .مجلد
 .مجلد ٢٠٩اهللا زاده بروجردی؛ ةآي حاج سيد محمدحسن طباطبائی 

 .مجلد ٢٠٠؛ کتابخانه ملی تهران
 .مجلد ١۵۴؛ حاج شيخ عبدالحسين فقيهی رشتی

 .مجلد ١١١وم حاج ميرزا ابوطالب مدرسی، ؛ از کتابخانه مرحدکتر مدرسی
 .مجلد ١٠١؛ دانشگاه تهران

 .مجلد ١٠١فرزند مرحوم آخوند مالعلی طاهرک محلی؛  ،آقای دکتر يحيی دادرس

  واقفانی که نامشان در نشریه مسجد اعظم آمده

به اند  در نشریه مسجد اعظم در هر شماره فهرستی از افرادی که کتاب به کتابخانه اهدا کرده

بزرگوارانی که در نشریه مسجد اعظم نامشان . شده است های اهدایی ذکر می همراه فهرست کتاب

  :به عنوان اهداکننده آمده است، به ترتیب حروف الفبا عبارتند از
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 .مجلد

 .مجلد ١٠سيد مهدی الجوردی؛   .٧١

سيدحسين اثنی عشری شاه عبدالعظيمی؛   .٧٢

 .مجلد ١٩

اهللا زاده بروجردی؛ ةسيدمحمدحسن آي  .٧٣

 .مجلد ٧قم، 

 .جلد ٢شعبانعلی تهرانی؛   .٧۴

مؤلف (شيخ آقا بزرگ تهرانی عالمه   .٧۵

 .مجلد ١٩؛ )الذريعه

از (قا بزرگ محمدی عراقی حاج شيخ آ  .٧۶

؛ )طرف مرحوم حاج شيخ عبدالصمد کنگاوری

 .جلد ١

حاج شيخ محمدشريف نجف آبادی؛ قم،   .٧٧

 .مجلد ۶

 .مجلد ١حاج عباس مرزکوهی؛   .٧٨

شرکت رنگ (اهللا معتمدی  حاج عنايت  .٧٩

 .مجلد ۶٨؛ ) سازی ايران

 .جلد ٢هللا معماری؛ افضلفضل حاج   .٨٠

 .جلد ۵حاج محمد چيت ساز؛   .٨١

 .مجلد ١٠محمد حسن طريقت؛  حاج  .٨٢

 .مجلد ١٠حاج محمد رمضانی؛   .٨٣

 ١٠حاج محمدباقر حقيقت کتابچی؛   .٨۴

 .مجلد

 .جلد ١حاج محمدصادق فالح؛   .٨۵

 .مجلد ١١حاج محمدعلی انصاری؛   .٨۶

 .مجلد ۶۶حاج محمود آقا کاشانی؛   .٨٧

 .مجلد ۴١حاج محمودطرشتی؛   .٨٨

 .مجلد ١حاج ميرزا ابوالقاسم کوپائی؛   .٨٩

  کتاب( ن مصطفویحاج ميرزا حسي  .٩٠

 .مجلد ١۵؛  ) فروش
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 .مجلد ١٠حاج ميرزا خليل کمره ای؛   .٩١

 .جلد ١حاج ميرزا علی مشکينی؛   .٩٢

 .مجلد ١٠حاج ميرزا مهدی بروجردی؛   .٩٣

 ٣حاج يوسف عباسی شيخ سرمستی؛   .٩۴

 .مجلد

 .جلد ٢حسن انصاری محالتی؛ قم،   .٩۵

 .جلد ۴آقا تهرانی بازار سلطانی؛ حسن  .٩۶

 .جلد ١، حسن جواهريان؛ اهواز  .٩٧

 .جلد ٢حسن رمضانی آشتيانی؛   .٩٨

 .مجلد ٢۶۵حسن شهدی؛  .٩٩

 .جلد ٢حسين آقا توکلی بيجاری؛   .١٠٠

 .مجلد ٣٠حسين آقا فرخ؛   .١٠١

 .جلد ٢حسين بخشی آرانی؛   .١٠٢

 .مجلد ٢حسين صادقی اردستانی؛   .١٠٣

 .مجلد ٢٠حسين فرخ آشتيانی؛   .١٠۴

 .مجلد ٣٩۵حسين کجوری؛ تهران،   .١٠۵

 . مجلد ١۴حسين کی استوان ؛  .١٠۶

 .مجلد ١٢ن منوچهری؛ حسي  .١٠٧

خريداری کتاب از محل کمک دو نفر  .١٠٨

 .مجلد ۵؛نيکوکار

 .جلد ٢١خسروشاهی؛  .١٠٩

 .مجلد ٢خليل دانش آشتيانی؛ تهران،   .١١٠

 .مجلد ١٨دانشکده حقوق؛  .١١١

 .جلد ١دانشگاه تهران؛  .١١٢

داود خان قويمی و حاج ميرزا حسنخان   .١١٣

 .جلد ١وکيلی؛ 

 .مجلد ١داود قويمی تبريزی؛   .١١۴

 .مجلد ۵٠م آبادی؛ دکتر محمود نج  .١١۵

از کتب (دکتر منيرالدين حجتی اراکی   .١١۶

 ؛)سيداحمد محسنی والد ماجدشانحاج مرحوم 

 .جلد ٨: جلد، چاپی ٩٠:خطی

 ).پنجاه ريال نقد جهت کتاب(ج؛ .ر  .١١٧

 .جلد ١رحمت اهللا ملکی اشکوری؛   .١١٨

 .جزء ۶٢سازمان لغت نامه دهخدا؛  .١١٩

 .، مجلد٢سرهنگ انصاری؛ تهران  .١٢٠

 .مجلد ١گلپايگانی،دیسلطان احمسکينه .١٢١

 .، مجلد ٢سيد ابوالقاسم مرعشی؛ تهران   .١٢٢

 .مجلد ١سيد احمد حسينی قمی؛   .١٢٣

 .جلد ١سيد احمد حسينی؛ همدان،   .١٢۴

 .جلد ۵١سيد آقا بزرگ مهدی پور؛   .١٢۵

 .مجلد ٧سيد جعفر مرقاتی خوئی؛  .١٢۶

سيد جالل الدين محدث و حاج مهدی   .١٢٧

 .مجلد ١۶خادم؛ 

 .جلد ١سيد جواد حسينی زارچ؛   .١٢٨

 .مجلد ٣سيد حسن لطفی؛ تهران،   .١٢٩

به وسيله آقای  ،سيد حسن موسوی رزکی .١٣٠

 ).وقفی(جلد  ١۵سيداحمد رزکی؛ 

 .مجلد ۵٢سيد حسين چاوشی مجرد؛  .١٣١

 .جلد ۶۴سيد حسين مدرسی طباطبائی؛    .١٣٢

 .مجلد ٢۴سيد حسين مدرسی يزدی؛    .١٣٣

 .جلد ١سيد رضا محسن خلق؛ قم،   .١٣۴

 اهللاةسيد شهاب الدين حسينی مرعشی، آي  .١٣۵

 .مجلد ٣٣نجفی؛ 

اهللا نجفی ةسيد شهاب الدين مرعشی، آي  .١٣۶

 .مجلد ٢٠

 .جلد ٣سيد عباس هاشمی نوبرانی؛   .١٣٧

 .جلد ٢سيد عزيز اهللا امامت کاشانی؛   .١٣٨
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 .مجلد ۴٢سيد عزيز مير بهاء زنجانی؛   .١٣٩

 .مجلد ٩۶محمد آقا اباترابی؛ تهران،   .١۴٠

 ١ سيد علی بطحائی گلپايگانی؛ خطی  .١۴١

 .جلد

 .مجلد ١يدی؛ قم، سيد علی محمد سع  .١۴٢

 .مجلد ١١١سيد فضل اهللا بنافتی؛   .١۴٣

 .جلد ١٣سيد فضل اهللا بنافی مازندرانی؛   .١۴۴

 .مجلد ٧۴سيد فضل اهللا عقيلی نوری؛   .١۴۵

 .مجلد ١٢سيد محمد امامی؛  .١۴۶

 .جلد ۴سيد محمد جاللی همدانی؛   .١۴٧

 ١١سيد محمدجواد موسوی شوشتری؛   .١۴٨

 .مجلد

 .مجلد ١ سيد محمدرضا ابطحی؛  .١۴٩

 .مجلد ٢٠ظم جزائری؛ سيد محمدکا  .١۵٠

 .مجلد ١سيد محمدکاظم سعيدی؛   .١۵١

 ٣٢سيد مصطفی صفائی خوانساری؛   .١۵٢

 .مجلد

 .مجلد ١سيد مهدی غضنفری، خيمنی؛  .١۵٣

 .جلد ١سيد نور الدين طالقانی؛   .١۵۴

 .مجلد ١٩سيد هادی خسروشاهی؛   .١۵۵

 ١٢سيد هاشم رسولی محالتی؛  .١۵۶

 .مجلد

 جلد ١۶سيدحسين مدرسی طباطبائی،  .١۵٧

 .مجلد ۶ن از شاهی؛ سيف اهللا کبيريا  .١۵٨

 .مجلد ١شايانی؛ قم،   .١۵٩

 .جلد ١٩شمس الدين پرويزی؛    .١۶٠

 .جلد ۵شيخ احمد آل اسحق خوئينی؛   .١۶١

 .مجلد ۶٨ ؛شيخ احمد آل اسحق  .١۶٢

 .مجلد ١۵٠شيخ باقر نهاوندی واعظ؛    .١۶٣

 .مجلد ۶شيخ باقر نهاوندی؛ تهران،  .١۶۴

 .مجلد ١شيخ جواد فاتحی همدانی؛   .١۶۵

 ١٧شيخ حسن جمالی رفسنجانی؛   .١۶۶

 .مجلد

 .مجلد ١شيخ حسين زمانی رامسری؛   .١۶٧

 .جلد ١٩شيخ عبدالحسين فقيهی؛ قم،   .١۶٨

 .مجلد ١شيخ علی حسنی زنجانی؛   .١۶٩

 .جلد ١٣شيخ علی شايانی؛ قم،   .١٧٠

 .جلد ١شيخ علی کشاورز رودسری؛   .١٧١

 ٣شيخ علی محمد پيشوائی موحدی قمی؛   .١٧٢

 .جلد

 .مجلد ١١شيخ فرج آل عمران قطيفی؛   .١٧٣

 .مجلد ١٠شيخ محمد کرمی؛   .١٧۴

 .مجلد ١١شيخ محمدباقر ملبوبی؛   .١٧۵

 .مجلد ١٠شيخ محمدرضا موحدی؛   .١٧۶

 .مجلد ۴شيخ محمدرضا موحدی؛ قم،   .١٧٧

 .جلد ١شيخ محمدشريف کاشانی؛   .١٧٨

شيخ محمدعلی روحانی گرگانی؛ مشهد،   .١٧٩

 .مجلد ٢

 .، مجلد١٢شيخ مرتضی اردکانی؛ اصفهان   .١٨٠

 .مجلد ١٢شيخ مرتضی انصاری واعظ؛   .١٨١

 .جلد ٢ی نجفی، شيخ مرتضی مظاهر  .١٨٢

 .جلد ١شيخ مرتضی مظاهری؛ اصفهان،   .١٨٣

 .مجلد ٣شيخ مصطفی حق نظری؛   .١٨۴

 .مجلد ۶شيخ مصطفی رهنما؛ تهران،   .١٨۵

 .مجلد ۵شاهرودی؛ قم،  شيخ نبی   .١٨۶

 .مجلد ١شيخ هاشم زنجانی؛   .١٨٧

 .مجلد ١تهران،  صالح فرشاد آشتيانی؛  .١٨٨

 مجلد ٢عباس جورابچی، قم   .١٨٩
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 .جلدم ١عبدالحميد روحی بهبهانی؛   .١٩٠

 .جلد ١بغداد،  عبدالرزاق العويناتی؛  .١٩١

 .جلد ٢عبدالرضا مويدی مينابی؛   .١٩٢

 .مجلد ٢عبدالغنی مهدوی؛ قم،   .١٩٣

 .مجلد ١عبداهللا باقری؛   .١٩۴

 .جلد ٨عزت ارسی؛  .١٩۵

 .مجلد ١عزيز حيدری؛ قم،   .١٩۶

 .مجلد ٢علی خسروجردی؛  .١٩٧

 .مجلد ۴علی محمد خياط شاهرودی؛   .١٩٨

علی محمد قناد شاهرودی فرزند   .١٩٩

 .جلد ٢ريم از طرف والدين؛ عبدالک

 .مجلد ١ ،علی نقی محمدی آشتيانی؛  .٢٠٠

 .مجلد ١آبادان،  ،غالمحسين حصيری؛  .٢٠١

 .مجلد ١غالمرضا پروين آشتيانی؛   .٢٠٢

 .مجلد ۵غالمعلی شريعتمداری؛   .٢٠٣

فخرالدين نجم اراکی و  شيخ رضا   .٢٠۴

 .مجلد ١١احمدی؛ 

 .مجلد ١فخرالدين وفا؛ تهران،   .٢٠۵

 .مجلد ١٠ فرج اهللا آل عمران قطيفی؛  .٢٠۶

 .مجلد ۴١خان توکلی محالتی؛  قاسم  .٢٠٧

 .جلد ۴کازرونی؛   .٢٠٨

 .جلد ١کانون اثناعشريه؛ قم،  .٢٠٩

کتب موقوفه از تهران به وسيله آقای سيد  .٢١٠

 .مجلد ٧٣سيديان؛  محمدحسن حاج

 . مجلد ١٨سيد ابوالفضل حسينی تبريزی؛  .٢١١

 .مجلد ٢کربالئی محمد اميری؛ آبادان،   .٢١٢

 .مجلد ١٢ لطف اهللا صافی گلپايگانی؛  .٢١٣

 .مجلد ١١لغت نامه دهخدا؛  .٢١۴

 .جلد ١مجتبی صافی؛   .٢١۵

 .مجلد ٢۵محمد اسمعيل رسول فرزاد؛   .٢١۶

 .جلد ١محمد روحانی؛   .٢١٧

فروشی  مدير کتاب(محمد صادق سعيدی   .٢١٨

 .جلد ١٢؛ )حافظ يزد

 .جلد ٣محمد صافی گلپايگانی؛ قم،   .٢١٩

 .مجلد ٣محمد عرب زاده؛ تهران،   .٢٢٠

 .جلد ١محمد مونسيان؛   .٢٢١

 .جلد ٢ادی افتخار دزفولی؛ محمد ه  .٢٢٢

 .مجلد ١محمدباقر محمدی؛ از شاهی،   .٢٢٣

 .جلد ۶محمدجعفر شکری سرابی؛  .٢٢۴

 .مجلد ١محمدحسن دباغ همدانی؛  .٢٢۵

 .مجلد ١تهران،  از محمدحسن معزی؛  .٢٢۶

 .جلد ١محمدحسين آقای چالکشی؛   .٢٢٧

 .جلد ١محمدحسين بخشی همدانی؛   .٢٢٨

 .جلد ۴محمدصادق نيارودسری؛   .٢٢٩

 .مجلد ١۵محمدی؛ محمدی، کتابفروشی   .٢٣٠

 .مجلد ١محمود غروی؛ قم،   .٢٣١

 ١۴مخدره محترمه بانو طيبه انوار زنجانی؛  .٢٣٢

 .مجلد

 .مجلد ١۶سيد محمدعلی حسينی؛  .٢٣٣

 ۴۶سيد حسن محسنی عليشاه عوضی؛  .٢٣۴

 .مجلد

 .جلد ۵شعبانعلی تهرانی؛  .٢٣۵

 ٧٩حاج ميرزا ابوالقاسم صاحب جمعی؛  .٢٣۶

 .مجلد

 ).موضوع طب(جلد ٢مستعان پوی؛   .٢٣٧

 .جلد ٢بندرگزی؛  مسيح وحيدی  .٢٣٨

 .مجلد ٣۵مصباح آل اسحق خوينی؛   .٢٣٩

 .جلد ١مصطفی آتوت زنجانی؛   .٢۴٠
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 ١٠مکتب رابطه النشر االسالمی؛ کربال،  .٢۴١

 .جلد

السالم؛  مکتبه االمام اميرالمؤمنين عليه .٢۴٢

 .مجلد ٣نجف اشرف، 

مکتبه العلمين الطوسی و بحرالعلوم؛  .٢۴٣

 .مجلد ٣نجف، 

امه؛ مکتبه امير المؤمنين عليه السالم الع .٢۴۴

 .مجلد ١۵نجف، 

 .مجلد ١منوچهر مظفريان؛ کازرون،   .٢۴۵

منير الدين اراکی؛ از کتابخانه مرحوم حاج  .٢۴۶

 .مجلد ١٠سيد احمد محسنی اراکی، 

 .مجلد ١موسوی؛   .٢۴٧

 .جلد ١مهندس علی اکبر طلوعی؛   .٢۴٨

 ١٣تبريز،  مؤسسه انتشارات فرانکلين؛ .٢۴٩

 .مجلد

 .مجلد ١٠مؤسسه مطبوعاتی اشرفی؛  .٢۵٠

س و مخطوطات اصفهان؛ مؤسسه نشر نفائ .٢۵١

 .مجلد ١١

 .جلد ١ميرزا بيات زنجانی؛   .٢۵٢

 .جلد ١۴ميرزا حسن مصطفوی؛   .٢۵٣

 .جلد ٢ميرزا عباس مصباح زاده؛ تهران،   .٢۵۴

 .مجلد ١۵٠ميرزا علی آشتيانی؛ تهران،   .٢۵۵

 .مجلد ١٠ميرزا محسن دوزدوزانی؛   .٢۵۶

 .مجلد ١٩٨ميرزا مهدی بروجردی؛   .٢۵٧

 .مجلد ١ناصر مافی؛ تهران،   .٢۵٨

 .جلد ۵عليرضا معينی؛ ناصر و   .٢۵٩

 .مجلد ۵نجيب اهللا شمس تهرانی؛   .٢۶٠

 .مجلد ۶۴والی؛ قم،   .٢۶١

 .جلد١وزيری؛ يزد،   .٢۶٢

 .مجلد ١اهللا بابائی؛ تهران،  ولی .٢۶٣

 . مجلد ۵اهللا زمانی شهميرزادی؛  ولی .٢۶۴

 .جلد ١هادی شمالی؛   .٢۶۵

 ١يداهللا سلطانی؛ گنبد کاووس،    .٢۶۶

 .مجلد

 .جلد ۵يک نفر از آقايان فضال؛  .٢۶٧

 .مجلد ٢٧نيکوکاران اصفهانی؛ يک نفر از  .٢۶٨

 جلد ٢يک نفر بانوی محترمه؛  .٢۶٩

 .مجلد ٣۵يک نفر مخدره محترمه؛  .٢٧٠
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  ها مجالت و روزنامه

های  اند و نام آنها در شماره ها و نشرياتی که به طور منظم به کتابخانه فرستاده شده فهرست روزنامه

  :عبارتند ازمختلف نشريه مسجد اعظم آمده است، به ترتيب حروف الفبا 

  

 .، کربال)عربی(اجوبه المسائل الدينيه .١

 .المبلغ، پاآستان .٢

 .جريده هفتگی اجتماع ملی، شيراز .٣

 .جريده هفتگی استوار، قم .۴

 .جريده هفتگی آرام، تهران .۵

 .جريده هفتگی خدنگ، تهران .۶

  .جريده هفتگی سايبان، رشت .٧

 .جريده هفتگی طلوع اسالم، رشت .٨

 .جريده هفتگی ندای حق، تهران .٩

 .ريده هفتگی وظيفه، تهرانج .١٠

 .درسهائی از مکتب اسالم، قم .١١

 .مجله اخبار هفته، تهران .١٢

 .مجله پيک اسالم، همدان .١٣

 .مجله تاريخ اسالم، تهران .١۴

 .مجله دانشکده ادبيات، تبريز .١۵

 .مجله سالمت فکر، تهران .١۶

 .مجله ماهانه دانشمند، تهران .١٧

 .مجله ماهانه دهقان روز، تهران .١٨

 .تهرانمجله ماهانه سالمت فکر،  .١٩

 .مجله ماهانه نور دانش، تهران .٢٠

 .مجله معارف جعفری، قم .٢١

 .نو، تهران یمرزها .٢٢

 .ع، قميمكتب تش .٢٣

السالم،   نامه آستان قدس رضوی عليه .٢۴

 .مشهد

 .نشريه اخبار هفته، تهران .٢۵

 .نشريه دانشکده ادبيات، تبريز .٢۶

نشريه کتابخانه حضرت عبدالعظيم  .٢٧

 .السالم، شهرری هيعل

 .بريزنشريه کتابخانه ملی، ت .٢٨

نشريه مجمع علمی نجات نسل جوان،   .٢٩

 .قم

 .نشريه مجمع معارف جعفری، قم .٣٠

السالم،  نشريه مکتبه اميرالمومنين عليه .٣١

 .نجف
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  :های اهدایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران فهرست پایان نامه

رساله دکترای پیرامون موضوع شفعه و ریشه (اخذ به شفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسالم  .١

 .جلد ١جواد احمدی طباطبائی، : مؤلف) دایش و احکام آن از نظر قانون و شرعپی

 ١؛ )رساله دکترای اقتصاد پیرامون تجزیه و تحلیل نیروی برق هسته ای(ای  اقتصاد برق هسته .٢

 .جلد

رساله دکترای حقوق رشته قضائی پیرامون ماهیت امارات و (امارات در حقوق مدنی ایران  .٣

 .جلد ١، )آن بر مدعا و حدود اعتبار آنوجه و کیفیت داللت 

؛ )رساله دکتری پیرامون مسائلی مربوط بحسابداری ملی و اقتصادی(برآورد تولید ملی ایران  .۴

 .جلد ١. بهمن همایون: مؤلف

رساله دکترا پیرامون موضوع بردگی و علل پیدایش و مبارزات (بردگی در حقوق بین الملل .۵

 .دجل ١؛ مؤلف منصور راستین، )ضد آن

رساله دکترای اقتصاد پیرامون ارتباط (بررسی حد متناسب اقتصادی جمعیت در یک کشور .۶

 .جلد ١فخرالدین مصباح، : ؛ مؤلف)اندازه جمعیت با میزان درآمد و تولید و لزوم تعدیل آن

: ، مؤلف)رساله دکترای پیرامون مسائل راجعه به بیکاری و علل آن و راه مبارزه با آن(بیکاری  .٧

 جلد ١هر، جعفر سپ

رساله دکترای علوم سیاسی پیرامون موقعیت و (تحوالت نقش دبیرکل سازمان ملل متحد .٨

 .جلد ١؛ مؤلف منوچهر معیری، )وظیفه سازمان ملل و دبیرکل آن

رساله دکتری پیرامون حق مالکیت و احکام (حدود حق مالکیت در فقه امامیه و قانون مدنی؛  .٩

 .جلد ١مصطفی بهرامی،  : ، مؤلف)آن

رساله دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی (دفاع جامعه در مقابل جرم و مجرم .١٠

 .جلد ١آقای دکتر حافظ ایمن،  تألیف؛ )تهران
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رساله دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی و (صالحیت دیوان بین المللی دادگستری .١١

 .جلد ١؛ تألیف دکتر محمد خاور، )اقتصادی تهران

رساله دکترای پیرامون مسائلی مربوط به (شاه عباس اول با اسپانیا و پرتقال  روابط دیپلماسی .١٢

 جلد ١منوچهر پارسا دوست، : ؛ مؤلف) سیاست خارجی ایران در زمان شاه عباس اول

رساله (سیاست خارجی آمریکا نسبت به اسرائیل و برخورد آن با جمهوری متحده عربی .١٣

؛ مؤلف )پیدایش دولت اسرائیل و موقعیت آن در جهاندکترای سیاسی پیرامون سرزمین فلسطین و 

 .جلد ١مصطفی امامی، 

رساله دکترای رشته سیاسی پیرامون اوضاع سیاسی سوریه بعد از (سیاست خارجی سوری .١۴

 .جلد ١؛ مؤلف محمد علیخانی، )استقالل و بحرانهای حاصله آن

سهیم کردن کارگران در  رساله دکترای اقتصاد پیرامون(شرکت کارگران در منافع کارگاهها  .١۵

 .جلد ١؛ مؤلف محمدرضا نعمتی، )کارخانجات

رساله ختم تحصیلی پیرامون مسائلی مربوطه به تنظیم (ای در ایران  لزوم اعمال بودجه برنامه .١۶

 .جلد ١؛ مؤلف محمدعلی احمدی، )و تعدیل بودجه کشور بر اصل احتیاجات مردم

ماهیت لیره و گروه  استرلینگ و نقش آنها در  رساله دکترای پیرامون(لیره و گروه استرلینگ .١٧

 .جلد ١؛ مؤلف محمدرضا مفاضی، )مبادالت جهانی

رساله دکترای علوم سیاسی پیرامون حقوق بشر از نظر فالسفه قدیم و (مبانی حقوق بشر .١٨

 .جلد ١؛ مؤلف؛ مهدی ابوسعیدی، )جدید

یرامون حدود مسئولیت و رساله دکترای حقوق پ(مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر .١٩

 ١؛ مؤلف محمد خزائلی،)وظایف کارفرما در برابر کارگر و روابط آن دو از نظر قانون و مذهب

 .جلد

رساله دکترای اقتصاد پیرامون مسائل مربوطه به تهیه و نگهداری و استفاده (منابع آبهای ایران  .٢٠

 .دجل ١؛ مؤلف ابوطالب مهندس، )و تقسیم آن کشور از نظر اقتصادی
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ثیر آزادی و استعمار تأ رساله دکترای پیرامون(ناسیونالیسم کشورهای آفریقای شرقی بریتانیا  .٢١

 .جلد ١؛ مؤلف مسعود انصاری، )در زندگی و پیدایش آن در افریقای شرقی

رساله دکترای اقتصاد پیرامون مسائل (ناهماهنگی رشد اقتصادی و اجتماعی در دنیای معاصر .٢٢

؛ مؤلف عبدالرحیم )و ناهماهنگی آن با پیشرفت تولید و سطح زندگی مربوط به افزایش جمعیت

 .جلد ١ ،احمدی

پایان نامه دکترای اقتصاد پیرامون موقعیت خلیج فارس (نفت فالت قاره ایران در خلیج فارس  .٢٣

 .جلد ١ ،؛ مؤلف چارلیس دانیال)و مسائل مربوطه بنفت اطراف آن

ترای اقتصادی، پیرامون موضوع طال و ارز و میزان رساله دک(نقش ذخائر بین المللی طال و ارز .٢۴

 .جلد ١ ،سیروس توفیق: ؛ مؤلف)الزم و کافی آن برای ایران

؛ اهدایی مؤلف محمد )پایان نامه دکترای دانشکده پزشکی تهران(هیپرلیپمی و مکانیسم آن  .٢۵

 .جلد ١انواری همدانی، 
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  کتب اهدائی مؤلفین

اند و نام  یا ناشر به کتابخانه مسجداعظم اهدا شده هایی که از طرف مؤلف فهرست کتاب

  :های مختلف نشریه مسجد اعظم آمده است، به شرح زیر است ها در شماره آن

 

 .ابراهیم بت شکن یا قهرمان توحید؛ اهدایی مؤلف آقای مصطفی زمانی .١

 .مجلد ١اتحاد و دوستی در اسالم؛ اهدایی مؤلف آقای سیدحسن ابطحی،  .٢

 .جلد ١؛ اهدایی مؤلف حاج سید ابراهیم موسوی زنجانی، )ئم ظهورعال(اثبات الحجه .٣

 .جلد ١احکام حج و اسرار آن؛ اهدایی مؤلف سرهنگ حاج حسن بیگلری،  .۴

فضائل اهل البیت از طریق (احیاء المیت بفضائل اهل البیت؛ مؤلف عبدالرحمن سیوطی .۵

 .دجل ١حاج آقا لطف الله صافی گلپایگانی، : اهدایی کاتب) اهل سنت

 .االخالق و االدب؛ یکدوره نشریه ماهانه، اهدایی مؤلف و ناشر شیخ محمدحسین اعلمی .۶

  ١ارث الزوجه و رساله فی حکم القضاء علی؛ اهدایی مؤلف لطف الله صافی گلپایگانی، .٧

 .جلد

 .جلد ٣االزهار االرجیه؛ اهدایی مؤلف شیخ فرج آل عمران قطیفی،  .٨

 .اسالم پیشرو نهضتها؛ اهدایی ناشر .٩

 .جلد ١سالم و حقوق کارگران یا بردگان استعمار؛ اهدایی مؤلف محمدباقر قرشی، ا .١٠

اسالم و مشکالت اقتصادی بضمیمه مسئله ربا و رباخواری؛ اهدایی مؤلف سید ابواالعلی  .١١

 .جلد ١مودودی و شیخ محمد ابو زهره مصری، 

 .لدج ١اسالم و همزیستی مسالمت آمیز؛ اهدایی مؤلف عباسعلی عمید زنجانی،  .١٢

 .جلد ١اصول الکافی و الروضه مع الشرح؛ اهدایی ناشر کتابفروشی اسالمیه تهران،  .١٣

 .جلد ١اصول فیزیولوژی کلیه؛ اهدایی موسسه فرانکلین تبریز،  .١۴

 .جلد ١اصول کافی با شرح جامع؛ اهدایی ناشر کتابفروشی اسالمیه،  .١۵



  

  ] كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[   228
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دینی که در کانون مطرح  سوال و جوابهائی پیرامون مسائل اعتقادی و عملی،(افکار جوانان  .١۶

 .جلد١؛ نگارش سیدحن ابطحی خراسانی، اهدایی مؤلف، )شده است

 .جلد ١صدای عدالت انسانیت؛ اهدایی ناشر بنگاه مطبوعاتی فراهانی، ) ع(امام علی .١٧

 .جلد ٢امامزادگان معتبر ایران و رجال مدفون در کاشان؛ اهدایی مؤلف سید عزیزالله امامت، .١٨

 .مجلد ٢؛  اعتیادهای خطرناک فارسی؛ اهدایی ناشر، )فارسی(ها اندلس سرزمین خاطره .١٩

 .جلد ١انسان و سرنوشت؛ اهدایی ناشر شرکت سهامی انتشار،  .٢٠

 .جلد ١آقای حسن مصطفوی، : آنچه باید یکدختر بداند و اسالم و زن؛ اهدایی مؤلف .٢١

می، آنچه هر مسلمان باید بداند؛ مؤلف سید محمد شیرازی،  اهدایی مترجم علی کاظ .٢٢

 .جلد ١مترجم، 

 .مجلد ١آنچه همه او را دنبال میکنند؛ اهدایی مؤلف آقای مصطفی اولیائی،  .٢٣

آینده اسالم و امواج خطرناک؛ مؤلف بن نبی از دانشمندان الجزایر، اهدایی مترجم مصطفی  .٢۴

 .جلد ١زمانی، 

ی حاج محمدعلی انصار: و خورشید روشن؛ ناظم و شارح) عهدنامه بمالک(آئین جهانداری .٢۵

 .قمی، اهدایی ناظم

 .جلد ١آئین فرزند پروری؛ اهدایی مؤلف محسن طالعی نیا،  .٢۶

 .بحار االنوار؛ اهدایی ناشر کتابفروشی اسالمیه .٢٧

 .جلد ١بحراالنساب؛ اهدایی ناشر حاج سید محمود مرعشی نجفی،  .٢٨

 .جلد ١برج دوازدهم والیت؛ اهدایی مؤلف محمدتقی گلی،  .٢٩

گزارش و بررسی از دبیران برنامه (ی در مدارس کشوربررسی اجمالی تربیت و تعلیم دین .٣٠

بمنظور بدست آوردن نظرات درباره آماده کردن ای  تعلیمات و کتابهای تعلیمات دینی و پرسشنامه

 .جلد ١؛ اهدایی ناشر، )دبیران مفید دینی

 .مجلد ۴پاسخ ما بسواالت شما؛ اهدایی مؤلف سیدعبدالکریم هاشمی نژاد وحسن ابطحی،  .٣١

؛ اهدایی مؤلف نعمت الله صالحی نجف )تفسیر سوره یوسف(از جمال انسانیت پرتوی  .٣٢

 .جلد ١آبادی، 
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؛ اهدایی مؤلف حسین )از مسائل علمی و دینیای  بحث و تحلیل پاره(پرسش و پاسخ  .٣٣

 .جلد ٢نوری، 

ای  آقای حاج میرزا خلیل کمره تألیف) ع(پنج رساله در حج و قبله و خوابدیدن ائمه اطهار .٣۴

 جلد ٢اهدایی مؤلف تهران، 

؛ اهدایی مؤلف محمد )تاریخ پیدایش و علل پیشرفت اسالم(پیدایش و پیشرفت اسالم  .٣۵

 .جلد ١مهدی پور گل، 

؛ اهدایی مؤلف علی )پیرامون مسائل و آداب زناشوئی و وظایف زن و شوهر(پیوند دو گل .٣۶

 .جلد ٢قرنی، 

 .جلد ١تاریخ پیامبران و قصص قرآن؛ اهدایی مؤلف سیدمحمد صحفی،  .٣٧

 .جلد ١تاریخ عرب؛ اهدایی موسسه انتشارات فرانکلین، .٣٨

 .جلد ٢تاریخ فلسفه و فالسفه؛ اهدایی مؤلف محمدعلی موحدی قمی،  .٣٩

 ١تجسم عمل یا تبدل نیرو بماده؛ اهدایی مؤلف سیدمحمد امین رضوی سلدوزی رضائیه،  .۴٠

 جلد

 .مجلد ١تذکره االدله فی شرح التبصره؛ اهدایی ناشر،  .۴١

مرحوم سید عبدالله آل سید نعمت الله جزایری، چاپ نشده،  تألیف): خطی(تذکره شوشتر .۴٢

بخط  ١٣۴٣صحفه در سال  ٢٨٠آقای سیدمحم کاظم جزائری کارمند فرهنگ قم این نسخه را در 

 .اند نسخ نوشته و اهداء بکتابخانه نموده

  .جلد ١؛ اهدایی مؤلف سیدحن امین، )شعر؛ ادبیات فارسی(فارسی : ترانه فرشتگان .۴٣

محمد ابن سالمه قضاعی، با مقدمه محمد : ترک االطناب فی شرح الشهاب؛ شارح .۴۴

 .مجلد ١شیروانی، اهدایی شیروانی، 

تفسیر و ترجمه نماز؛ دوازده امام خواجه نصیرالدین طوسی؛ اهدایی ناشر شرکت نسبی اقبال،  .۴۵

 .جلد ١

 .جلد ١انی، تقویم االئمه یا روز شمار دینی؛ اهدایی مؤلف رضا شریعت زاده طالق .۴۶

 ١؛ اهدایی مؤلف سیدابوالفضل حسینی تبریزی، )شرح صحیفه سجادیه(تلخیص الریاض .۴٧

 .جلد
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تلخیص الشافی؛ مؤلف شیخ ابوجعفر طوسی با تعلیقات سیدحسین بحرالعلوم، اهدایی سید  .۴٨

 .جلد ١، »صاحب تعلیقات«حسین بحرالعلوم 

ام میاه و نجاسات و مطهرات و مباحثی فقهیه شرح بر احک(التنقیح فی شرح العروه الوثقی .۴٩

؛ مؤلف میرزا علی غروی تبریزی، )وضو از عروه الوثقی تقریرات بحث حضرت آیه الله خوئی

 .جلد ١اهدایی آیةالله خوئی، 

 .جلد ١توحید؛ مؤلف خالصی زاده، اهدایی مترجم غالمرضا خلیفی،  .۵٠

وال و جواب؛ توضیح المسائل؛ مختصر االحکام؛ رساله الوجیزه؛خالصه المسائل؛ سئ .۵١

 .جلد ۶آیت الله آقای حاج سید محمدهادی میالنی، : توضیح المناسک؛ اهدایی مؤلف

عالمه کاشف الغطاء، اهدایی مترجم سیدهادی  تألیفتوضیح درباره انجیل  و مسیح؛  .۵٢

 .جلد ١خسروشاهی، 

جامع االحادیث الشیعه؛ مؤلف جمعی از فضالء حوزه علمیه قم به دستور و تحت نظر  .۵٣

آیه الله العظمی آقای بروجردی قدس سره، اهدایی ناشر سید محمدحسن آیةالله زاده  مرحوم

 .جلد ١٠بروجردی، 

 .جلد ٢جامع الدرر؛ اهدایی مؤلف حسین فاطمی رضوی قمی،  .۵۴

اهدایی مؤلف سید احمد آیةالله خوانساری، : جامع المدارک فی شرح المختصر النافع .۵۵

 .جلد٢

از مجلد ثالث عشر بحار االنوار عالمه مجلسی، ناشر  جزء اول از مجلد عاشر و جزء اول .۵۶

 جلد ۴کتابفروشی اسالمیه تهران، اهدایی ناشر، 

 .جلد ١جوان از نظر عقل و احساسات؛ اهدایی مؤلف محمدتقی فلسفی واعظ،  .۵٧

 .جلد ٣جواهر العلوم؛ اهدایی مؤلف سید مهدی غضنفری،  .۵٨

 .جلد ١جهاد و شهادت؛ اهدایی ناشر، .۵٩

 .جلد ١مناظره مستر جان احمد با علماء؛ اهدایی مؤلف، : چرا شیعه شدم .۶٠

 .جلد ١چکنیم که ثروتمند شویم؛ آقای مؤلف سید مصطفی کاشفی خوانساری،  .۶١

 ٢الحجه علی ذوی النهی فی حرمه حلق اللحی؛ اهدایی مؤلف مرتضی مظاهری نجفی،  .۶٢

 جلد



  

   231    ]كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جم محمد محمدرضا مصری، اهدایی متر تألیفجگرگوشگان رسول اکرم؛ : حسن و حسین .۶٣

 .جلد ٢واصف،

 .جلد ١؛ اهدایی ناشر کتابخانه ارشاد تهران، )ع(الحق المبین یا قضاوتهای امیرالمومنین .۶۴

 .جلد ١حکومت در اسالم؛ اهدایی مؤلف حیدرعلی قلمداران،  .۶۵

خاطرات زندگانی آیةالله بروجردی؛ اهدایی مؤلف سید محمدحسین علوی طباطبائی  .۶۶

 .جلد ١بروجردی، 

 .جلد ١نی؛ اهدایی ناشر، خاطراتی از فوم .۶٧

 .مجلد ٢خرافات در کتب مسیحیان؛ اهدایی مترجم علی کاظمی،  .۶٨

 .جلد ١بشر؛ اهدایی مؤلف آقای حاج میرزا علی مشکینی نجفی، های  خواسته .۶٩

 جلد ١، )شهابی(خودشناسی برای خداشناسی، اهدایی مؤلف بانو راضیه سدیدی .٧٠

 .جلد ١شر انجمن اسالمی جوانان شاهی، دامان مادران یا دبستان اولیه بشر؛ اهدایی نا .٧١

 .جلد ١دانش و جهان نادیده؛ اهدایی ناشر کتابخانه ارشاد تهران،  .٧٢

 .جلد ٢در پاسخ کسرویان؛ اهدایی ناشر مؤسسه انتشارات آئین جعفری،  .٧٣

 .جلد ٣در ثمین و ماء معین؛ اهدایی مؤلف سید مجتبی ایزجی زنجانی،  .٧۴

 .جلد ١اهدایی مؤلف سیدمحمد کالنتر،  الدراسات االسالمیه فی اصول الفقه؛ .٧۵

 .جلد ١الدراسات االسالمیه؛ اهدایی مؤلف سیدمحمد کالنتر،  .٧۶

 .جلد ١درسی از سخاوت پیشوایان اسالم؛ اهدایی مؤلف سید اسماعیل رسولزاده،  .٧٧

 .جلد ١؛ اهدایی آیه الله خوئی، )تقریر بحث حضرت آیه الله خوئی(دروس فی فقه الشیعه  .٧٨

 .جلد ١سجادیه؛ اهدایی ناشر کتابخانه و قرائتخانه ملکه اسالم،  دعائی از صحفیه .٧٩

 .جلد ١دفاع از سید جمال الدین اسدآبادی؛ اهدایی مؤلف سید هادی خسروشاهی،   .٨٠

 .جلد ١اهدایی مؤلف  قاسمی تفرشی، : دندان و تندرستی؛  .٨١

 .مجلد ١دنیا در خطر سقوط؛ اهدایی مؤلف مصطفی زمانی،  .٨٢

 .جلد ١سید هادی خسروشاهی،  دو مذهب؛ اهدایی مؤلف .٨٣

 .جلد ١دیابت یا بیماری قند؛ اهدایی مؤلف گراف کانکلین،  .٨۴

 .مجلد ١دیانت زردشت؛ اهدایی مؤلف حسام نقبائی،  .٨۵
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 .جلد ١دیوان نهضه العشاق فی ارض العراق؛ اهدایی ناظم مرتضی بن عمادالدین ضیائی،  .٨۶

اهدایی مترجم سیدهادی عالمه کاشف الغطاء،  تألیفراه اسالم و بالی استعمار؛  .٨٧

 .جلد ١خسروشاهی، 

 .جلد ٢راهنمای انس و مودت؛ اهدایی مؤلف وجدانی سرابی،  .٨٨

 .راهنمای سالم و مسلول؛ اهدایی مؤلف .٨٩

شرح حال سید صدرالدین کاشف دزفولی؛ اهدایی مؤلف سیدموسی : راهی بسوی خدا .٩٠

 .جلد ١گیر،  شهوگ

 .جلد ١شمس الدین پرویزی، اهدایی مؤلف ) معرفی سلسله ذهبیه(رساله نوریه  .٩١

 .جلد ١فی شرح اللمعه الدمشقیه؛  اهدایی ناشر جامع النجف الدینیه، ةالبهیه الروض .٩٢

 .جلد ٢٠رهبران مشروطه؛ اهدایی مؤلف ابراهیم صفائی،  .٩٣

 .جلد ٢رهنمای منطق؛ اهدایی مؤلف سید محمدباقر محدثی نجفی،  .٩۴

 .جلد ١زن و آزادی؛ اهدایی مؤلف  سیدرضا صدر،  .٩۵

 . جلد ١نامه معارف جعفری؛ اهدایی ناشرآقای احمد محصل یزدی، سال .٩۶

 .جلد ١سالنامه مکتب تشیع سال ششم؛ اهدایی ناشر،  .٩٧

 .جلد ١سر دفتر در اسالم؛ اهدایی مؤلف جمال الدین جمالی،  .٩٨

 .مجلد ١سیرتنا و سنتنا؛ اهدایی مؤلف عبدالحسین امینی،  .٩٩

 .لدج ٢شرح الرسائل؛ اهدایی مؤلف مصطفی اعتمادی،  .١٠٠

 .جلد ١شرح کتاب االجاره من الشرایع؛ اهدایی مؤلف میرزا محمود آشتیانی،  .١٠١

 .مجلد ٢شگفتیهائی از تاریخ اسالم و جهان؛ اهدایی مؤلف ابراهیم وحید دامغانی،  .١٠٢

شیعه و زمامداران خودسر، ترجمه الشیعه و الحاکمون؛ مؤلف محمدجواد مغنیه، اهدایی  .١٠٣

 .جلد ١مترجم مصطفی زمانی، 

 .جلد ١الدین، مردی که بر غرب پیروز شد؛ اهدانی ناشر کتابخانه ارشاد، صالح  .١٠۴

 .جلد ۴طریق الوصول الی تحقیق کفایه االصول؛ اهدایی مؤلف محمد کرمی،  .١٠۵

و تحشیه روح الله  تألیفالتیمم، و تعلیقه وسیله النجاه و رساله ارث محشی،  ثحبالطهاره م .١٠۶

 .جلد ١٠ان، اهدایی از طرف ایش) آیةالله خمینی(موسوی 
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 ١العقد المنیر، فیما یتعلق بالدارهم و الدنانیر؛ اهدایی مؤلف سیدموسی حسینی مازندرانی،  .١٠٧

 .جلد

 .جلد ١؛ اهدایی مؤلف محمد واصف، حوزه علمیه قم، )ع(علل قیام حسین .١٠٨

و توضیح  ۴العلم المنصوب فی حکم آثار الغاصب و المغصوب و حکمت بوعلی سینا؛ ج .١٠٩

 .جلد ٣اهدایی مؤلف محمد صالح، عالمه مازندرانی سمنانی، : المسائل رسال عملیه

 .جلد ۵غنیه الطالب فی التعلیقه علی المکاسب؛ اهدایی مؤلف مرتضی اردکانی، اصفهان،  .١١٠

 .جلد ١؛ اهدایی ناشر خسروشاهی، )علیه السالم(الفبای فکری حسین  .١١١

 .جلد ٢فرهنگ نو، اهدایی مؤلف محمد قریب گرگانی،  .١١٢

، المقدمات، هل تعرف ۵ـ  ١، الوصول الی کفایه االصول ج ٢ـ  ١العروه جالفقه فی شرح  .١١٣

 .مجلد ١٣الصاله، المسلم، منشورات آیةالله زاده شیرازی در کربال، اهدایی ایشان است؛ 

 .جلد ١فلسفه احکام؛ اهدایی مؤلف احمد اهتمام،  .١١۴

؛ ارمغان ٣ـ  ١ج ؛ آئین دین یا احکام اسالم؛ آئین جاویدان )ع(فلسفه قیام مقدس حسینی .١١۵

فارسی مؤلفات مرحوم خالصی زاده و ترجمه آقای حیدرعلی قلمداران ارمغان آسمان، حج یا : الهی

آقای قلمداران که مجموع هشت مجلد از طرف ایشان اهداء شده  تألیف: کنگره عظیم اسالمی

 مجلد ٨. است

 .جلد ١فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی؛ اهدایی کتابخانه مجلس،  .١١۶

 .جلد ٢رست کتابخانه مجلس شورای ملی؛ اهدایی مؤلف عبدالحسین حائری، فه .١١٧

ه ببعد در خارج، و از اول ١٣۴٠فهرست کتابهای چاپی عربی؛ مشتمل بر کتابهای چاپی در  .١١٨

 .جلد ١آمدن چاپ در ایران، اهدایی مؤلف خانبابا مشار، 

جمال الدین جمالی لبنانی، اهدایی مترجم ... دکتر صبحی  تألیفقوانین فقه اسالمی؛  .١١٩

 .جلد ١محالتی، تهران، 

 .جلد ١و الشرح؛ اهدایی ناشر انتشارات کتابفروشی اسالمیه، )االصول و الروضه(الکافی .١٢٠

 ٢؛ اهدایی ناشر انتشارات کتابفروشی اسالمیه، )االصول و الروضه و شرح جامع(الکافی .١٢١

 .جلد

 .جلد ٢بناروانی،  کتاب الطهاره و کتاب الصلوه؛ اهدایی مؤلف نصره الله خلیفه .١٢٢
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؛ مؤلف ابومحمد زکریای رازی، اهدایی مترجم »آبله و سرخک ـ الجدری و الحصبه« کتاب .١٢٣

 .جلد ١مترجم و محشی دکتر محمود نجم آبادی، 

 .جلد ١کتابشناسی ملی؛ اهدایی ناشر کتابخانه ملی تهران،  .١٢۴

 .مجلد ٢کفایه الواعظین؛ اهدایی مؤلف سیدابوالفضل حسینی تبریزی،  .١٢۵

با تعلیقات و اضافات از آقای میرزا )ه٨٢۶(فاضل مقداد: مؤلف ،العرفان فی فقه القرآن کنز .١٢۶

 .جلد ١محمدباقر شریف زاده گلپایگانی در تهران، اهدایی مستعان پور، 

 .جلد١کودک نیل یا مرد انقالب، داستان قرآنی، اهدایی مؤلف مصطفی زمانی نجف آبادی،  .١٢٧

 .دجل ١کودکان اسالمی؛ اهدایی ناشر،  .١٢٨

گفتار شیعه در اصول و فروع؛ مؤلف شیخ شمس الدین مجتهدی نجفی، اهدایی آقایان  .١٢٩

هدایت الله جدیداالسالم زنوری و مشهدی عبدالحسین ارشدی زنجانی و مشهدی محمود فرزدی 

 جلد ۴تبریزی بوسیله مؤلف، 

؛ )لسالمتاریخ اجمالی زندگی امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم ا(گلچین هفته  .١٣٠

 .جلد ٣اهدایی مؤلف حاج شیخ محمدعلی انصاری اراکی،

) پیرامون معارف اسالمی و فضائل اخالقی(گلزار، مجموعه اشعار؛ اهدایی ناظم جواد مقدم  .١٣١

 .جلد ١ناظم، 

 .مجلد ٢، )صفای مالیری(گلهای صفا و نیلوفر وحشی؛ اهدایی ناظم ایرج زندبگله .١٣٢

 .مجلد ٢بشناسیم؛ اهدایی مؤلف محمد یزدی،را بهتر ) ع(حسین بن علی: گمشده شما .١٣٣

گمشده همگان یا فهرست بعضی از کتابهای سودمند، اهدایی شورای کانون مکتب ولی  .١٣۴

 .جلد ١عصر، 

پیرامون مسائل اخالقی و (مجموعه اشعار؛ اهدایی ناظم جواد مقدم زنجانی : الله .١٣۵

 .جلد ١، )اجتماعی

 .لغت نامه جزء ؛ اهدایی ناشر سازمان ٢٩لغت نامه دهخدا  .١٣۶

یکنفر بیمار مسلول که سالها تحت : متن کامل راهنمای سالم و مسلول؛ اهدایی مؤلف مؤلف .١٣٧

 .جلد ١معالجه بوده و بهبودی یافته است، 

 .جلد ١مجله کانون سردفتران؛ اهدایی کانون سردفتران،  .١٣٨
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  .جلد ١مجموعه اسناد و فرامین آستانه ری؛ اهدایی آستانه مقدس شهر ری،  .١٣٩

 .جلد ٢اهدایی مؤلف حسن مصطفوی، تهران، : شیرینهای  صهمجموعه ق .١۴٠

 .جلد ٣محاضرات فی اصول الفقه؛ اهدایی آیه الله خوئی،  .١۴١

 .جلد ١محاکمه و بررسی باب و بهاء؛ اهدایی ناشر کتابخانه ارشاد،  .١۴٢

پیغمبری ) ص(محمد«تاریخی، انتقادی، جوابگوی کتاب(پیغمبر شناخته شده ) ص(محمد .١۴٣

 .جلد ٢اهدایی مؤلف و ناشر محمدعلی انصاری، » ختکه از نو باید شنا

آداب ) فارسی(احسن اللغه) فارسی(قلع الغیبه، ) عربی(مخزن المعانی و مقتبس الیاقوت  .١۴۴

مؤلفات آقای حاج شیخ مرتضی ) فارسی(تقویم المتقین) فارسی(الدعاء و منتخب االدعیه

 .مجلد ۵مظاهری نجفی در اصفهان، اهدایی مؤلف، 

 .جلد ١ف و تطور الحرکه االصالحیه فیها؛ اهدایی مؤلف محمد مهدی اآلصفی،مدرسه النج .١۴۵

مرشد العقول، االزهار االرجیه، الروض االنیق، الدرر و الغرر، لیله القدر، وفات زینب  .١۴۶

، ثمرات االرشاد، قبله القطیف، الکلم الوجیز عربی مؤلفات آقای شیخ فرج آل عمران )ع(کبری

 مجلد ٩ؤلف قطیفی در قطیف، اهدایی م

 .جلد ١مزدوران استعمار در لباس مذهب؛ اهدایی ناشر مجمع علمی نجات نسل جوان،  .١۴٧

 .جلد ٢المسائل المستحدثه؛ اهدایی مؤلف سید محمدصادق روحانی قمی،  .١۴٨

 .جلد ١المسائل المستحدثه؛ اهدایی ناشر کتابفروشی محمدی، قم،  .١۴٩

 ١شیرازی، اهدایی خسروشاهی، سید محمدباقر طاهری  تألیفمسائلی از زمین و آسمان؛  .١۵٠

 .جلد

؛ اهدایی ناشر )آداب اسالمی و وظایف یکنفر مسلمان(اجتماعی و جهانی ـ  مسلمان .١۵١

 .جلد ١کتابخانه ارشاد، 

 .جلد ١مسلمانان هند و کشمیر؛ اهدایی مؤلف سید هادی خسروشاهی،  .١۵٢

نی و سید ضیاء الدین روحا: مسیحیگری و فرویدیسم؛ استاد محمد قطب مصری، مترجم .١۵٣

 .جلد ١سیدهادی خسروشاهی، اهدایی ناشر و مترجم خسروشاهی، 

 ١مشکالت اجتماعی و نابسامانیهای قرن بیستم؛ اهدایی مؤلف محمد مجتهد شبستری،  .١۵۴

 .جلد
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 جلد ١؛ اهدایی آیةالله خوئی، ٣مصباح الفقاهه ج .١۵۵

 .جلد ١مصباح الهدی؛ اهدایی مؤلف آقای شیخ محمدتقی آیةالله آملی، مؤلف،  .١۵۶

، اهدایی )مباحثی از علوم اسالمی(رف اسالمی؛ نشریه شماره اول سازمان اوقاف تهرانمعا .١۵٧

 جلد ١ناشر، 

 ١؛ اهدایی مؤلف محمود عابدی اصفهانی،»فروع دین در جهان اسالم«معارف االسالم  .١۵٨

 .جلد

 جلد ١معجم المطبوعات النجفیه؛ اهدایی مؤلف محمدهادی امینی،  .١۵٩

 .جلد ۴یی مؤلف محمدحسین سلیمان اعلمی حائری،مقتبس االثر و مجدد مادثر؛ اهدا .١۶٠

١۶١.  

 .مجلد ٢علی شاهرودی، اهدایی مؤلف،  تألیف؛ ترجمه و )فارسی(مناسک حج .١۶٢

ترجمه االحتجاجات العشره؛ مؤلف عبدالله بن سید محمد شیرازی، اهدایی : مناظرات .١۶٣

 .جلد ١مترجم سید ابوالفضل حسینی تبریزی، 

اهدایی مؤلف مرتضی ) فارسی مناظره گل و باغچه ترجمه از(مناظره الورده و الکمامه  .١۶۴

 .جلد ١مظاهری نجفی، مترجم بعربی هادی یوسفی، 

 .جلد ٢منهاج السرور یا صد و ده حکایت؛ اهدایی مؤلف علی قرنی گلپایگانی،  .١۶۵

 .جلد ١مواقع النجوم منظوم؛ اهدایی ناشر دارالنشر قم،  .١۶۶

 .مجلد ۴مهدی موعود؛ اهدایی ناشر،  .١۶٧

 .  اهدایی ناشر نشریه انجمن اسالمی جوانان شاهینردبان ترقی؛  .١۶٨

 .جلد ١النظام المالی و تداول الثروه فی االسالم؛  اهدایی مؤلف محمد مهدی اآلصفی،  .١۶٩

 .جلد ١نظر مذهبی به اعالمیه حقوق بشر؛ اهدایی مؤلف سلطان حسین تابنده گنابادی،  .١٧٠

 .لدمج ١نقباء البشر؛ اهدایی مؤلف حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی،  .١٧١

 .جلد ١نقد و اصالح؛  اهدایی مؤلف محمدتقی عالمی دامغانی،  .١٧٢

 .جلد ١نقش فرهنگ در سرگذشت جوانان؛ اهدایی ناشر مجمع علمی نجات نسل جوان،  .١٧٣

 .مجلد ١نگهداری و پرورش کودک،  .١٧۴

 .نه جزء لغت نامه دهخدا؛ اهدایی دانشگاه تهران .١٧۵



  

   237    ]كتابخانه آيت اهللا العظمي بروجردي در يك نگاه[ 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جلد ٢ارات کتابفروشی اسالمیه، وسائل الشیعه؛ مؤلف شیخ حر عاملی؛ اهدایی ناشر انتش .١٧۶

 .جلد ٢وسیله النجاه؛ اهدایی مؤلف ابوالفضل شمشیری فضل آبادی،  .١٧٧

آیا اینان مسلمانند؛ مؤلف مرحوم خالصی زاده، اهدایی مترجم حیدرعلی : وصیتنامه خالصی .١٧٨

 .جلد ١قلمداران، 

 .جلد ١هدایه المتعلمین فی الطب؛ اهدایی ناشر دانشگاه مشهد،  .١٧٩

  .؛ اهدایی ناشر)ص(ل خداهمسران رسو .١٨٠

 .جلد ١یاران پیغمبر را بشناسید؛ اهدایی مؤلف محمدعلی عالمی دامغانی نزیل سمنان،  .١٨١

یک دوره نشریه ماهانه االخالق و االدب، اهدایی مؤلف مؤلف و ناشر شیخ محمدحسین  .١٨٢

 . اعلمی

ترجم اهدایی م: سیدمحمد شیرازی، کربال، مترجم: یکتا خدای جهان آفرین؛ مؤلف بعربی .١٨٣

 .جلد ١علی کاظمی، 

  

  در سالهای اخیر اهداء کنندگان کتب عمده

  :اند های زیادی به کتابخانه مسجداعظم اهدا کرده های اخیر نیز افراد خیر کتابدر سال

جلد کتاب چاپ سربی و  ٢۵٠٠ ی؛ عالوه بر اهداعلوی بروجردیمحمدجواد الله  آیة

العظمی بروجردی را از  اللهةحضرت آی یه شخصنسخه خطی متعلق به کتابخان ۶٢۵سنگی، تعداد 

 . ورثه خریداری و به کتابخانه اهدا کردند
جلد کتابخانه شخصی  ١۴٠٠ایشان قریب به ؛ آیة الله محمد حسین علوی بروجردی

  .خود را به کتابخانه اهدا کردند

یم پور از بروجرد خصی خود جلد کتاب متعلق به کتابخانه ش ٢۵٨٩؛ ایشان تعداد آقای رضا کر

 .را به کتابخانه اهدا کردند
  ).چاپ کشورهای عربی و عربستان(صدها جلد کتاب  ی؛ اهداالعظمی سیستانی اللهةدفتر آی

 . جلد کتاب ۶۵١ ی؛ اهدانوری همدانیالعظمی  اللهةدفتر آی
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 .جلد آتاب ۴٧٠ ی؛ اهداحاج آقای انصاری
 .تعداد قابل توجهی مجله و نشریه ی؛ اهداآقای جعفری

 .ز تعداد قابل توجهی مجله و نشریهیات خود و نتألیف ی؛ اهداالله استادیةآی
 .کتابخانه شخصی ی؛ اهداالله وجدانی فخرةآی

 .کتابخانه شخصی و هفت جلد نسخه خطی ی؛ اهداصفت عبدالغنی مهدوی
یان االسالمةحج صدها جلد کتاب از کتابخانه  ی؛ اهداوالمسلمین رسول جعفر

 .تخصصی تاریخ

  

  

  

  رتشک

م یبه کتابخانه تقد ییایر هدایاخ یها که در سال ییاز افراد و نهادها استان الزم یدر پا

   :شود یاند، سپاسگزار کرده

 آقایان محمد فرقانی، سید حبیب موسوی، سید هادی موسوی، سید علی خضری، محمد

  .دیباج ی وعلی دعائی، گلزار نیا، محرم حمدی، علی اکبر عزیزی علی شوندی، سعید امانی، علی

  : همچنین

های  معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز خدمات حوزه، اداره امور کتابخانه

های عمومی، دفتر  حوزه علمیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، نهاد کتابخانه

الله ةتبریزی، دفتر آیالله مدنی ةالله جوادی آملی، دفتر آیةالعظمی مکارم شیرازی، دفتر آی اللهةآی

    .علوی گرگانی، کتابخانه مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسالمی
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  منابع و ماخذبرخی از 

علی اکبر  ،)بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله العظمی بروجردی( رایت دین

  ١٣٩٠مرکز اسناد انقالب اسالمی : عالمیان، ناشر

  ١٣٨٨و فرهنگ اسالمی، ناشر بوستان کتاب  ، پژوهشگاه علومچشم و چراغ مرجعیت 

، حجة االسالم والمسلمین سید خاطرات زندگانی حضرت آیة الله العظمی بروجردی

  ١٣۴١چاپ و انتشارات اطالعات:محمدحسین علوی بروجردی، ناشر

، عالمه عالیقدر حضرت آیت الله بروجردی، علی دوانی، زندگانی زعیم بزرگ عالم تشیع

  ١٣۴٠چاپخانه حکمت 

، یادنامه حضرت آیة الله حاج آقا حسین بروجردی، تهیه و نشر انتشارات شکوه فقاهت

  ١٣٧٩دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 

، زندگانی عسگریین علیهماالسالم، وقفنامه و تارخچه ساختمان تاریخچه شهر سامراء

لله العظمی حاج آقا حسین از زندگانی و آثار مرحوم آیت اای  حمام و حسینیه در سامراء و شمه

  چاپ فردوسی اصفهان: قمری، ناشر١٣٨١ بروجردی قدس سره، سید مصلح الدین مهدوی

کتابخانه آیة  الله : شرح حال، رضا استادی، ناشر ـ کتابشناسی ـ کتابنامه ،چهل مقاله

  ش چاپ اول.ه١٣٧١العظمی مرعشی نجفی 

، چاپخانه مؤلف: لد دوم، ناشرحسینی، ج... ، سید نعمت امردان علم در میدان عمل

  ١٣٧۶) ع(سیدالشهداء

  ١٣٨٣مؤلف: ، حاج شیخ رضا استادی، ناشرگروهی از دانشمندان شیعه

  ١٣۴٠، اردیبهشت  ٢٧سال سوم شماره سوم، شماره مسلسل  ،مکتب اسالم
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یه کتابخانه مسجد اعظم   ١٣۴۵_ ١٣۴۴، نشر

  ۴٣_۴۴ ، شماره١٣٧٠، فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر حوزه

  ق١٣٧۵مجلة اسالمیه عالمیه، جمادی االخری  رسالة االسالم

  ١٣٨٠پاییز ، ٣١، شماره پیام حوزه

 ١٣٣٩خرداد ،  ۴٩ ماره، شمجموعه حکمتمجله 


