رسول عباسي ،بابك عليا دونيقي
اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي رودهن
كتاب و كتابخانه در تمدن اسالمي و جايگاه آن در ايران
چكيده
با توجه به اهميت كتاب و كتابخانه در جهان اسالم  ،كه ناشي از تعاليم اين مكتب
آسماني است ،و وجود احاديث و روايات بيشماري از رسول اكرم «ص» و ائمه «ع»
درباره دانش و پژوهش  ،جايگاه كتاب و كتابخانه درتمدن اسالم به وضوح آشكار
ميشود.
در دوران تمدن اسالمي دو دوره كلي و بارز وجود دارد ،دوران رشد و شكوفايي علم و
دانش در اين تمدن ،كه باعث به وجود آمدن كتابخانههاي بسيار بزرگ و كاملي شد كه
به كمك دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و ديگر دوره افول كه در اين دوره
به داليل مختلفي از جمله عوامل دروني و بيروني ،افول علم و دانش و در كنار آن كمرنگ
شدن نقش كتابخانهها در جهان اسالم را شاهد ميباشيم.
كليد واژهها :ايران ،تاريخ ،تمدن اسالمي ،كتاب ،كتابخانهها
مقدمه
كتاب و كتابخانه در تمئ اسالمي از جايگاه ويژه و وااليي برخوردار بوده است .اين جايگاه
بيشتر ناشي از تعاليم مكتب اسالم است .اسالم ،مكتب علوم و دانش ،مسلمانان را به دانش
اندوزي توصيه ميكند .احاديث و روايات بيشماري از نبي اكرم وائمه – عليهم السالم -
درباره فضايل علم و دانش كه از طريق كتاب و كتابخانه منتقل ميشوند  ،وجود دارد.
با توجه به عنايت خاصي كه مكتب اسالم به علم و دانش داشته است و راه بهرهوري و
سعادتمندي را از آن علما ميداند ،بديهي است كه توجه به كتاب به عنوان ابزاري
باارزش براي انتشار علوم درخور توجه و دقت است و نبايد فراموش كرد كه معجزه

پيامبر اسالم خود ،كتاب است و در دومين سوره قرآن كريم در ابتدا به كتاب اشاره دارد:
«ذالك الكتاب ال ريب فيه هدي للمتقين» (بقره)2 ،
اگر چه در روزگاران قديم  ،كتاب همچون زمان حال گسترش پيدا نكرده بود ،و افراد با
سواد و كساني كه ميتوانستند بنويسندو بخوانند قشر وسيعي از جامعه نبودند ،اما
مسلمانان به ويژه در رابطه با اعتقادات ديني خود مبني بر حفظ و نگهداري قرآن كريم از
دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پيامبر اسالمي ميشنيدند ،خود را موظف
به نگارش ميدانستند و بر حفظ ونگهداري آنها مراقبت ميكردند.
مسلمانان هر چه از زمان پيامبر دورتر ميشدند ،خود را به نگرش و ثبت و ضبط وقايع
نيازمندتر مي ديدند و پا به پاي تكامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن كريم و آثر
پيامبران ومعصومين براي كسب اطالع و آگاهي از اندوختههاي اقوام ديگر نيز ،تالش وافر
مينمودند.
ابزار و وسايل كتابت در دوران اسالم
مسلمانان در آغاز ،تعاليم و دستورات ديني خويش را از طريق به ياد سپاري به نسلهاي
بعد و ديگران انتقال ميدادند .هر چند مواردي موجود است كه مسلمانان از پوست
حيوانات و ديگر ابزار نوشتاري نيز استفاده ميكردهاند1 .
با پيدايش و ورود پاپيروس ،مخصوصاً رونق صنعت كاغذ سازي در ميان مسلمانان  ،در
عرصه تعليم و تعلم و كتابت دگرگوني عمدهاي پديدار شد و به آن سرعت بخشيد .نبايد
فراموش كرد كه ورود علوم ودانش يوناني و كشاكش فكري فرق و مذاهب اسالمي از
ديگر عواملي بودند كه بر رونق بازار كتاب و حرفههاي وابسته به آن افزودند.
كتابخانههاي تمدن اسالمي
تاريخچه ايجاد كتابخانه و جمع آوري كتاب به عهد باستان باز ميگردد .بيشك كتابخانه
و كتابداري ردپايي بر گذرگاههاي پيچاپيچ تمدن ،از عهد باستان تاعصر حاضر  ،بر جا

گذاشته است .ايجاد كتابخانه در روزگار باستان به سومريان ،بابليان ،آشوريان ،مصريان
نسبت داده ميشود.
سومريان  ،در حدود  2700سال پيش از ميالد مسيح كتابخانههاي شخصي  ،مذهبي و
دولتي بر پا كرده بودند و مشهور است كه كتابخانه تلو  1مجموعهاي متجاوز از 30000
لوح گلين 2داشته است .بابليان كه تمدن سومريان رابه ارث برده بودند،ل سبك نگارش و
سرشت مواد نوشتني را حفظ كردندو مهمترين كتابخانه در آن زمان كتابخانه بورسيپا 3بود .
اما كتابداري به منزله يك پيشه به دوران آشوريان باز ميگردد .آشور بانيپال ،پادشاه
آشوري كهاز  668تا  626قبل از ميالد ميزيسته ،نخستين مفسر كار كتابدار در نظر گرفته
مي شود .تمدن باستاني مصريان همزمان با تمدنهاي سومريان ،بابليان و آشوريان شكوفا شد.
اما ،مصريان از نظر شكل كتاب و مواد نوشتني با آنها تفاوت بسيار داشتند .ماده نوشتني
آنها برگ باپيروس بود ،از قلم مو مانندي به منزله ابزار نگارش استفاده ميكردند مصر
باستان كتابخانههاي بيشماري ،از قبيل كتابخانههاي شخصي  ،معبدي و بايگانيهاي دولتي
داشت .اماكتاب در اسالمفل خود داستاني ديگر دارد :آغاز پيام وحي با فرمان خواندن ،
سوگندخوردن به قلم كه نمادي است براي نوشتن ،فراخوان مكرر به تعليم و تعلم،
پافشاري به كتابت ،رويكرد گسترده پيروان آيين اسالم به فراگيري خواندن ونوشتن ،همه
و همه نمودهايي از اين گذشته است  .به اينها بايد مصحف نويسي رانيز افزود كه خود
فصلي پردامنه و درخور پژوهشي مستقل است .زيرا اهتمام ويژه مسلمان به قرآن آنان را وا
داشته است تا ظريفترين و دقيقترين آرايهها را در نگارش و تزيين اين كتاب آسماني به كار
گيرند.
مسلمانان از اواخر قرن دوم هجري به جمع آوري كتب عالقه زيادي نشان دادهاند  ،اما
دقيقاً ملعوم نيست كه آغاز تشكيل كتابخانه به كدام سال و كدام شخص باز ميگردد .آن
چه كه مشخص است اين كه كتابخانههاي عمومي پديدهاي متعلق به قرن چهارم هجري
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ميباشد .خزانه الحكمهها كه پيش از دارالعم ها به وجود آمده بودند ،به معني واقعي كلمه،
عمومي به شمار نميرفتند2 .
مداركي وجوددارند كه حكايتاز ايجاد كتابخانههاي مساجد در قرن چهارم هجري دارند .در
همان حال ممكن است كه آغاز كتابخانههاي شخصي به شكل محدود آن مربوط به قرن
سوم هجري باشد.
كتابخانههاي جهان اسالم به چهار دسته تقسيم ميشوند:
الف) كتابخانههاي شخصي
ب)كتابخانههاي مساجد
ج) كتابخانههاي عمومي
د) كتابخانههاي نيمه عمومي
اين طبقه بندي تكيه بر بنيان گذاران و استفاده كنندگان از كتابخانه دارد .در كتابخانههاي
شخصي ،عمومي ونيمه عمومي بنيان گذاران افراد خاصي بودن و تنه ميزان استفاده كنندگان
آنها را از هم جدا ميكنند در حالي كه در كتابخانههاي مساجد بنيانگذاران خاصي را
نداريم.
الف :كتابخانههاي شخصي
به آن دسته از كتابخانهها گفته ميشود كه علما و دانشمندان براي استفادههاي شخصي
تأسيسي ميكردند .ميتوان گفت كه در ميان علماي شيعه – مثل علماي ساير مذاهب  -بر
پا داشتن كتابخانههاي شخصي امري مرسوم بوده است امادقيقاً نميتوان مشخص كرد كه
اولين كتابخانه شخصي را چه كسي پديد آورد و يا تعداد آنها چقدر بوده است .در ميان
علماي شيعه كه داراي كتابخانههاي شخصي بر جستهاي بودند ميتوان از :محمد بن
مسعود عياشي ،سيد رضي ،سيد مرتضي ،شرف الدين محمد و شيخ طوسي نام برد.
ب :كتابخانههاي مساجد
مساجد قديميترين مراكز آموزشي در اسالم هستند  .با توجه به جايگاه خاص مساجد
در ميان مسلمان مردم علما و دانشمندان به مساجد كتاب وقف ميكردند و به اين ترتيب

بود كه كتابخانههاي مساجد به وجود آمدند و گويا در هر مسجد جامع بزرگ يك كتابخانه
هم وجود داشت3 .
ج :كتابخانههاي عمومي
اين دسته ا ز كتابخانهها به كتابخانههايي گفته ميشود كه براي استفاده همگاني ،بدون توجه
به پايگاه اجتماعي ،علمي و مذهبي استفاده كنندگان ساخته شده بودند 11 .در آغاز قرن
چهارم هجري نياز به وجود يك كتابخانه عمومي به شدت احساس ميشد .نهضت علمي
در اين دوره وسعتي قابل مالحظه داشت .خزانه الحكممهها به معناي واقعي كلمه عمومي
نبودند ...كه بايستي به كتابخانههاي عمومي تبديل ميشدند ،به اين ترتيب دارالعلمها به
وجود آمدندو به معناي واقعي كلمه عمومي بودند .به اين ترتيب كه جا و مكان و
مستمري كافي و نيز قلم و دوات و كاغذ در اختيار مراجعان ومحققان قرار ميدادند4 .
كتابخانههاي عمومي بخشي از دارالعلمها و در واقع مهمترين بخش آنها را تشكيل
ميدادند .پايهگذاران آنها گاهي چهرههاي برجسته حوزههاي علمي بودند.
معرفي برخي از كتابخانههاي عمومي دوران اسالمي
كتابخانه خلب
تاريخ بنياد اين كتابخانه مشخص نيست ،اما دو چهره شناخته شده با آن پيوند خوردهاند:
سيف الدوله حمداني ( 356ھ .ق ) در قرن چهارم و ثابت بن اسلم ( 460ھ .ق )در قرن
پنجم ،اين كتابخانه داراي بيش از ده هزار جلد كتاب بود كه سيف الدوله و شايد اشخاص
ديگر وقف آن كرده بود .اين كتابخانه با تسلط فاطميان اسماعيلي بر حلب طعمه حريق
شد5 .
كتابخانه شاپور
شاپور بن اردشير در سال  381هجري مؤسسهاي را در محلهاي بينالسورين كرخ بغداد بنا
كرد و به روايت بيشتر منابع  ،اسم دارالعلم بر آن نهاد .برخي منابع اسم دارالكتب رابراي
اين كتابخانه به كار بردهاند .شاپور كه در زمان بهاءالدوله بويهي چندين نوبت به وزارت
رسيد ،پيش از آن به علت شغل كتابت ،داراي سطح فرهنگي غني و روابط دوستانه با

دانشمندان بود .وي در اصل ايراني و شيعه مذهب بود و به همين جهت كرخ را به عنوان
جايگاه كتابخانه برگزيد .اين كتابخانه در حدود ده هزار جلد كتاب در موضوعات مختلف
مانند  :علوم ديني ،ادبيات ،فلسفه ،نجوم ،هندسه ،پزشكي ،و ديگر شاخههاي علم داشت.
هر چند اين كتابخانه مؤسسهاي شيعي بود و توسط شيعيان اداره ميشد ،اما فرق مختلف
تسنن نيز در اين كتابخانه جاي خود را داشتند .بنابراين كتابخانه شاپور فقط به شيعيان
بغداد اختصاص نداشت ،بلكه در دسترس كليه ساكنان اين شهر بود6 .
كتابخانه سيد رضي
با آن كه سيد رضي (  406ھ .ق ) از چهرههاي شناخته شده و مشهور قرنهاي چهارم و
اوايل قرن پنجم هجري است .از دارالعلم او اطالعات اندكي در اختيار داريم .سيد رضي
در بغداد دارالعلمي ساخت كه خود نيز در آن كتابخانه درس ميگفت و دانشجويان براي
شنيدن درس و استفاده از كتابها بدان مركز ميرفتند سيد رضي از اموال شخصي خود
هزينههاي كامل دانشاندوزان راپرداخت ميكرد.
كتابخانه سيد مرتضي
سيد مرتضي ( 436ھ .ق ) همانند برادرش ،سيد رضي ،از شخصيتهاي علمي و سياسي
شيعي در قرن پنجم است .طبق برخي از منابع وي مدتي ناظر كتابخانه شاپور بود .او
دارالعلمي در بغداد بنا كرد كه در حدود هشتاد هزار جلد كتاب داشت .اين كتابخانه پس
از كتابخانه عممي بني عمار در طرابلس ،بزرگترين كتابخانه بود .وي نيز به شاگردانش
ماهانه مرتبي و مقرري پرداخت ميكرد .از شاگردان او ميتوان از شيخ طوسي نام برد.
د)كتابخانه هاي نيمه عمومي
كتابخانههاي نيمه عمومي به كتابخانههايي اطالق ميشود كه بنيان گذاران ،آنها را براي
استفاده شخصي خويش بر پا ميكردند و در همان حال تمام اقشار مردم نميتوانستند از
آنها بهره گيرند و فقط طبقات باالي مردم توانايي ورود به كتابخانهها را داشتند .اين
كتابخانهها به امرا ،پادشاهان و حكامي وابسته بودند كه بيشتر كتابخانهها را براي مصالح
سياسي و ستايش انگيزي فرهنگي خويش داير ميكردند 7 .اين دسته از كتابخانهها نيز به

محققان كمكهاي مالي ميكردند و زمينه پژوهشهاي آزاد آنها را تأمين مينمودند 8 .از اين
گونه كتابخانهها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
كتابخانه فارس
اين كتابخانه توسط عضدالدوله در فارس تأسيس شد .اين كتابخانه از كتابخانههاي معتبر
زمان خويش به حساب مي آمد و در مورد آن  ،مقدسي از جغرافيدانان و سياحان بنام قرن
چهارم ،چنين مينويسد :اين كتابخانه زير نظر يك كتابدار ،از نيكوكاران شهر اداره ميشود.
هيچ كتابي وجود ندارد كه در دانشگاههاي گوناگون تصنيف شده باشد و در آن وجود
نداشته باشد .اين كتابخانه داراي فهرست هايي است كه موجودي آن در آنها نوشته شده
است.
كتابخانه رامهرمز
اين كتابخانه در شهر رامهر مز ،در كنار خليج فارس ،توسط ابن سوار كاتب ساخته شد ،كه
در آن موقوفاتي نيز وجودداشت.
كتابخانه بصره
كتابخانه بصره نيز توسط ابن سوار كاتب در شهر بصره ساخته شد .كه نسبت به كتابخانه
رامهرمز بزگتر و گستردهتر بود .به كساني كه در اين كتابخانهها به طور مستمر مطالعه و
تحقيق ميكردند ماهيانه پرداخت ميشد و در انجا هميشه يك استاد كالم معتزلي تدريس
ميكرد9 .
كتابخانه ابن شاه مردان
اين كتابخانه نيز در شهر بصره واقع بودو به آن كتابخانه بصره نيز ميگفتند كه توسط وزير
ابو كاليجار ديلمي  ،ابو منصور بن شاه مردان ساخته شده بود .در اين كتابخانه نوزده هزار
جلد كتاب وجود داشت10 .
كتابخانه صاحب بن عباد
اين كتابخانه رد شهر ري ك هيكي از كانونهاي تشيع بودساخته شده بود .اين كتابخانه به
ادعاي آرتور بوپ به اندازه مجموع كتابخانههاي اروپا در قرن دهم ميالدي كتاب داشت.
تعداد كتابها به روايت خود صاحب به دويست و ششهزار جلد ميرسيده است.

استفاده از اين كتابخانه نه تنها رايگان بود بلكه براي تشويق امر آموزش و پژوهش به هر
محقق  1000درهم نيز پاداش داده ميشد 11 .اين كتابخانه با ارزش با يورش محمود
غزنوي به ري ،به آتش كشيده شد و كتابهاي كالمي ،فلسفه و نحوي آن در پاي دار علما
سوختند و بقيه كه در حدود صد بار شتر بودند به خراسان فرستاده شدند12 .
چگونگي اداره كتابخانهها و نحوه درآمد و مخارج آنها
اداره كتابخانهها در ان زمان بدين شكل بود كه يك نفر به عنوان سرپرست بر كار كاركنان
كتابخانه نظارت مي كرد .عزل ونصب كتابداران و كارمندان با او بود و به كليه امور اداري
كتابخانه نظارت مي كرد .شخصي نيز به عنوان مدير فني يا كتابدار نيز وجود داشت كه به
كارهاي غيراداري رسيدگي ميكرد .و افرادي را كه در زير دست او بودند ،راهنمايي
مينمود .اين افراد در كتابخانهها عبارت بودند از  :چند تن وراق و نساخ براي نسخه
برداري از كتابها ،صحاف براي جلد كردن آنها و تذهيب كاراني براي طال كاري و تزيين
كتابها ،زير دست مدير فني يا همان كتابدار در كتابخانهها ميكردند.
كتابخانههاي عمومي و نيمه عمومي ،عمدتاً از طريق موقوفاتي كه واقف بر آنها در نظر
ميگرفت ،تأمين مالي ميشدند  .اما در اين ميان ميتوان از كمكهاي مردمي و مخصوصاَ
امرا و سالطين نام برد.
شيوههاي تهيه كتاب
تشكيل و گسترش كتابخانهها ،از طريق كار نسخه برداران و نيز از طريق كتابهايي كه
براي شخص مؤسس تأليف ميشده واهداي كتابهاي نفيس براي ابراز مراتب حق شناسي
به مؤسس و باالخره از طريق خريداري منظم كتاب صورت ميگرفته است .امادر ميان تمام
شيوهها  ،شيوه وقف قابل توجهتر است.
كتابخانههاي ايران اسالمي
كتابخانههاي اسالمي با گسترش علم و دانش توسعه يافت .از اين رو قرن اول هجري طبعاً
دوره آغاز و پيدايش بوده است .از قرن دوم تا ششم هجري و نز كمي از اوايل قرن هفتم

هجري دوران تكامل و اوج پيشرفت كتابخانههاي اسالمي به شمار ميرود و دوره
انحطاط و افول از اواخر قرن فتم با هجوم اقوام بيگانه و علل ديگر شروع ميشود.
ايران يكي از كشورهايي پهنناور اسالمي ،آن روزگار محسوب ميشد ،به تنهايي طي
فرنهاي نخستين اسالمي بيش از  600كتابخانه را دارا بود كه آوازه برخي از آنها در سراسر
جهان پيچيده بود .همين عامل باعث شد تا بسياري از دانشمندان از دورترين نقاط جهان
اسالم يعني اندلس و ديگر نقاط به ايران آمده و از كتابخانهها و مراكز فرهنگي اين كشور
بهرهها ببرند13 .
از قديميترين كتابخانههاي ايران اسالمي ميتوان از كتابخانه ابوالوفا بن سلمه در همدان
نام برد كه آثار مهمي درباره موضوعهاي مرسوم در سده سوم هجري در آن گرد آمده بود.
كتابخانه رصدخانه مراغه كه به همت خواجه نصير الدين طوسي در جوار رصد خانه بر پا
شد و كتابهايي كه از غارت كتابخانههاي شهرهاي بغداد  ،دمشق ،جلب  ،موصل ،خراسانف
الموت ،سمرقند ،بخارا ،مرو ،قزوين  ،ساوه ونيشابور به دست آمده بوددر آن جا جمعآوري
شد .همچنين خود خواجه ،مأموراني را به اطراف عالم ميفرستاد كه هر جا كتاب مفيدي
يافتند ،خريداري شود  ،دراثر تالش وي درم دت كوتاهي كتابهاي رصد خانه به چهارصد
هزار جلد رسيد14 .
از ديگر كتابخانههاي اسالمي ،كتابخانه شيخ صفي الدين اردبيلي ،كه از كتابخانههاي
مشهور سده هشتم هجري است را بايد نام برد  .مريدان شيخ كتابهاي بسياري به اين
كتابخانه هديه كردند ،كه نسخههاي خطي به جاي مانده از آن كتابخانه حاوي ارزش
تاريخي زيادي است .در دوره حكومت فتحعلي شاه قاجار به هنگام رويدادهاي آذربايجان
(جنگ ايران و روس) كتابهاي اين كتابخانه به وسيله فاتحان روس به عنوان امانت به
منظور مطالعه و استنساخ به تفليس برده شد و هم اكنون در مؤسسه شرق شناسي لنينگراد
نگهداري ميشود15 .
آل سامان در خراسان و ماوراءالنهر حكومت نيرومندي تشكيل دادند كه در قرن چهارم به
عظمت و قدرت خود رسيد ،آنان كه مروج مذهب اسماعيليه بودند ،در بخارا ،مقر حكومت
خود ،كتابخانهاي مفصل ايجاد كردند.

كتابخانه نوح بن منصور در هر فن از علوم اسالمي در آن كتابي يافت ميشد .به قول ابن
سينا در توصيف آن كتابخانه مينويسد« :در آن كتابخانه برخي از كتابها راديدم كه اغلب
مردم نام آنها را هم نشنيدهاندو نسخههايي را مشاهده كردم كه تا آن روز نديده بودم و
ديگر پس از آن روز نديدم  ...به گفته او اتاقهاي زيادي وجود داشت و هر يك آكنده از
صندوقهاي كتاب بوده است» 16
ا ز مشهورترين كتابخانههايي ايران ميتوان از كتابخانه مسعود بن ابراهيم غزنوي كه كتابدار
آن مسعود بن سعد سلمان ،شاعر معروف قرن ششم بوده ياد كرد .همچنين كتابخانه امام
محمد غزالي در شهر طوس ،كتابخانه صابونيه در نيشابور ،كتابخانه نظاميه نيشابور،
كتابخانه رشيدالدين و طواط در خوارزم از مراكز فرهنگي مهم ناحيه خراسان بزرگ
بودهاند17 .
از ديگر كتابخانه هاي سرزمين ايران بايد از كتابخانه عضدالدوله ديلمي در شيراز ياد كرد.
دراين كتابخانه كتابها بر اساس موضوع و نام مؤلف طبقهبندي شده بود ،به طوري كه آثار
مربوط به هر حوزه از علوم و فنون وادبيات به همراه فهرست آنها در اتاقي مخصوص
نگهداري ميشد .از ديگر كتابخانههاي آن سامان ،كتابخانه مجدالدوله و معزالدوله ديلمي را
ميتوان ذكر كرد .از نفائس كتابخانه عضدالدوله ديلمي همين بس كه عالمه بشاري درباره
آن گفته است« :من در تمام ممالك اسالمي نظير آن را نديده و گويي آن رانمونه يك
فردوس برين ساختهاند» همچنين مقدسي درباره آن افزوده است« :از هر كتابي كه تا آن
روزگار تأليف شده بود ،نسخهاي در اين كتابخانه يافت ميشد18 ».
كتابخانه صاحب بن عباد در ري حاوي  117هزار جلد كتاب بوده كه تنها فهرست آن
شامل ده مجلد ميشده است .اين كتابخانه پس از مدتي نام دارالكتب را به خود گرفت و از
طرف صاحب بن عباد وقف مردم شد ،به اين ترتيب عالمان آن عصر به راحتي ميتوانستند
از مجموعه آن كتابخانه بهرهمند شوند .مورخان آمار كتابهاي آن كتابخانه را تا سيصد هزار
جلد نيز ذكر كردهاند19 .

كتابخانه دارالعلم شاپور فرزند اردشير داراي بيش از صد هزار جلد كتاب بوده كه از
كتابهاي روم ،چين ،هند ،عراق ،و كتابهاي باستاني ايراني استنساخ شده بود .اين كتابخانه
در اواخر قرن چهارم هجري به سال  381قمري تأسيس شد20 .
از كتابخانههاي قديمي و مشهرو ايران ،كتابخانه نظاميه اصفهان ،كتابخانه سيدنا حسن
صباح ،كتابخانه ابوالفضل عميد و فاضل ديلمي ،كتابخانه شمس المعالي در طبس ،كتابخانه
رستم بن شهرياري در ري كتابخانه انوشيروان در كاشان ،مهالن ساوجي و بوطاهر در
ساوه ،كتابخانه آل خجنديان در اصفهان و كتابخانه ربع رشيدي در تبريز را ميتوان نام برد.
21
از جمله قديميترين و كهنترين كتابخانههاي اسالمي كه به رغم حوادث مخرب روزگار
هنوز پابرجاست ،كتابخانه مبارك آستان قدس رضوي در مشهد مقدس است كه در حدود
يك هزار سال از تأسيس آن ميگذرد .اين كتابخانه را مورخان تا سال  1348بر مبناي
وقف نامه مورخ رمضان  421هجري – كه در مجلدي از قرآن كريم نوشت شده –
كهنترين سند براي اثبات وجود اين كتابخانه ميدانستند .در آن سال در اثر تخريب و
تعمير برخي بيوتات قديمي استان تعدادي قرآن بسيار نفيس دركنج يكي از انبارها به دست
آمد ،وقف نامههاي مندرج در اين قرآن ديگر به سال  393هجري وقف شده در ميان آنها
وجودداشت22 .
داليل افول كتابخانههاي اسالمي
سرنوشت كتابخانههاي اسالمي بسيار غمانگيز و اسفناك است .كتابخانههاي بزرگ اسالمي
در جنگهاي داخلي و كشمكشهاي مذهبي و يا بياعتنايي حكام به نابودي كشيده شد .در
نابودي كتابخانههاي اسالمي ميتوان دو عامل را ذكر كرد:
الف :عوامل بروني
ب:عوامل دروني
البته بايد به اين دو عالم مصائب ديگري نظير زلزله و آتش سوزي را نيز اضافه نمود.

عوامل بروني
اين عوامل شامل اعمال خشونت بار و وحشيگريهايي است كه قدرتهاي بيگانه نسبت به
جهان اسالم مرتكب شدند .مثالً خيمنز ،كاردينال اسپانيايي كه ا زتوجه هموطنان خود به
مطالعات اسالمي شكايت داشت ،دستور داد تا هشتاد هزار كتاب عربي را در ميدان عمومي
غرناطه بسوزانند23 .
درنابودي كتابخانههاي اسالمي تاراج مسيحيان را در جنگهاي صليبي و حمله مغوالن به
بالد اسالمي را نبايد فراموش كرد24 .
كتابخانههاي اسالمي  ،عالوه بر ويراني شاهد نوعي ديگر ا زحمالت بيگانگان نيز بوده
است .از حدود قرن يازدهم سيل دانشمندان و دالالن حريص كتاب از اروپا به كشورهاي
اسالمي و عربي سرازير شد .اينان به جست و جو ،يافتن و خريدن قانوني يا غيرقانوني،
تقريباً هر دست نوشتهاي كه دسترسي يافتند پرداختند25 .
عومل دروني
عوامل دروني متوجه خود مسلمانان است كه شاهد از دست دادن انبوهي ا زذخاير علمي و
فرهنگي كشورشان بودهاند .بيترديد تعداد انبوهي كتاب بر اثر بيمباالتي ،غفلت و ناداني
از بين رفته است .بيكفايتي خلفاي فاطمي و افراط در اعمال قدرت و عياشي26 ،
بيتوجهي و اهميت ندادن عثمانيها به ميراث فرهنگي سرزمين تحت سلطه خود از همه
آشكارتر و واضحتر است .به عنوان مثال ،به هنگام گشايش كتابخانه قبه المال در مسجد
اموي دمشق  ،سلطان عبدالحميد دوم در پاسخ به پيشنهاد امپراتور آلمان ،ويليام دوم ،در
سال  1899درستور داد تا اين كتابخانه را كه مدتي مديد قفل بر در داشت ،بگشايند و
محتويات آن را بررسي كنند .پس از انجام اين كار ،سلطان دستور داد تا بخش اعظم
مجموعه كمياب و شگفتانگيز كتابخانه را به عنوان هديه شخصي او نزد پادشاه آلمان
بفرستند27 .
مورخان آلمان در برآورد ميزان خسارت وارده به پيكر علمي جهان اسالم در اثر نابودي
كتابخانههاي مهم اسالمي ،بيشترين عامل را از آن مغوالنف صليبيون ،مسيحيان غربي،
مذهبيون ،متعصب و آتش سوزي دانستهاند .اما با اين همه احوال اين همه به معناي از بين

رفتن كليه ميراث علما دوره اسالمي نبوده ،بلكه شمار زيادي از آثار اسالمي به دليل
مالكيت خصوصي از گزند اين عوامل دور مانده و آسيبي نديدهاند.
نتيجه
كتابخانه در قلمروي تمدن داراي ارج و منزلت وااليي بوده است .ميراث عظيم فرهنگي
مدوني كه در طي اعصار و قرون بر جاي مانده ،مبين آن است كه اين نهاد فرهنگي در
ادوار درخشان تمدن اسالمي فضيلت فراواني داشته و از اركان اساسي جامعه اسالمي
محسوب مي شده است .اصوال شكوفايي در ادوار با ثبات صورت ميگيردو نهادهايي چون
مدرسه ،دانشگاه ،دارالعلم  ،بيتالحكمه و كتابخانه در يك جامعه با ثبات و مشحون از
وحدت  ،صلح و پيشرفت ايجاد ميشدند .هر زمان چنين زمينههيايي در قلمرو تمدن
اسالمي فراهم بوده ،كتابخانههاي عظيمي در ان ايجاد شده و رشد كرده كه به كانونهاي
فرهنگي روزگار خودنيز تبديل شدهاند.
در روزگاري كه انحطاط فرهنگي جوامع اروپايي را فراگفته بود و مردمان اين جوامع
مصائب و تيره روزيهاي قرون وسطي را تجربه ميكردند  ،در اين سوي جهان ،در حوزه
تمدن اسالمي  ،زمينه مساعدي براي ايجاد و رشد نهادهاي فرهنگي به وجود آمده بود .در
راستاي تحقق تعاليم دين مبين اسالم كه طلب علم ودانش را فريضه ميدانست ،تأسيس
كتابخانه در گوشه و كنار ممالك اسالمي مورد توجه حكام و دانشمندان معارف خواه بوده
است.
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 -24المردي  ،جانسون« ،كتابخانههاي جهان اسالم»  ،ترجمه علي شكويي نشريه
دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه تبريز ،دوره ( 31بهار  )1362ص .87
 -25تاريخ كتابخانههاي مساجد ،ص .179
 -26دورانت ،ويل ،تاريخ تمدن عصر ايمان (كتاب دوم ،تمدن اسالمي) ترجمه ابوالقاسم
پاينده ،تهران آموزش و انقالب اسالمي ،1368 ،ص .314
 -27تاريخ كتابخانههاي مساجد ،ص .181

