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کتابخانه های اسالمی در طول قرون وسطی کمک زیادی  چکیده: 
گاهی از ارزش  ع بشر به آ کتاب ه���ا، پیشبرد دانش و تشویق نو ب���ه حفظ 

مطالع���ه و دانش نمودن���د. نویسندگان در مقاله حاض���ر سعی دارند شوق 
کتب، به  کتابخانه و محافظت از  مسلمان���ان قرون وسطی را به تأسی���س 
کتابخانه  تصوی���ر کشن���د. در این راستا، بر اساس منابع قاب���ل دسترس در 
ه���ای سراسر دنی���ا، به دنب���ال یافتن پاسخ ب���ه مجموع���ه ای از پرسش ها 
کتابخانه های اسالمی قرون وسطی در تعدادی از شهرها  درب���اره شناخت 
تی  ال کشوره���ای معروف از قبی���ل حلب، بغداد، قاه���ره و ... هستند. سؤا و 
کسانی  گرفتند، چه  کجا رون���ق  کتابخانه ها چه وق���ت و در  از قبی���ل اینک���ه 
کردند، چرا تأسیس شدند و چگونه  مال���ک آن ها بوده یا آن ه���ا را تأسیس 
کسانی مورد استفاده قرار  نگهداری و اداره می شدند، چگونه و توسط چه 
گرفتن���د، دسته بندی و میزان منابع آن ها چگون���ه بود و سرانجام چه  م���ی 

بر سرشان آمد.

کتابخانه های ق���رون وسطی،  کلیدی:کتابخان���ه ه���ای اسالم���ی،  گ���ان  واژ
کتابخانه، دانش مسلمانان. معرفی 

مقــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــه

 کتابخانه های اسالمݡی
ثار  قرون وسطݡی در آ

شرق شناسان
 ترجمۀ:دکتر حمید رضا
 جمالݡی مهموئݡی

کتابداری و  گروه  استادیار 
اطالع رسانی دانشگاه تربیت معّلم

کتابداری،  کارشناسی  دانشجوی 
دانشگاه تربیت معــــّلم تهران

کتابداری،  کارشناسی  دانشجوی 
دانشگاه تربیت معّلم تهران

مریم درخشانمهدیه چیت ساز

ابراهیم پورهادی

بیشتر مسلمانان، خصوصًا نسل جوان تر با فرهنگ و تمدن گذشته خود 
ت دلمشغولی بیش از اندازۀ 

ّ
ناآشنا هستند. این موضوع تا حدی به عل

ن و نیز به سبب این باور است که علوم نوین می تواند  آنان با زندگی مدر
گرچه این باور به آنها آرامشی  آنه���ا را از همۀ رنج های ای���ن دوره برهاند. ا
که آنها  زودگ���ذر می دهد، اما اضط���راب دائمی آنها مشهود اس���ت؛ چرا 
گیرا  ی پیشرفته و  کرده ان���د و تحت تأثیر فن���اور گذشت���ه خود را فراموش 
گذشته  که فرهنگ و  ق���رار دارند؛ بنابراین غافل از ای���ن حقیقت هستند 
می تواند راهنمای پیشرفت امروزه باشد. این مقاله تالشی است اندک 
کتابخانه ها،  ب���رای نشان دادن شوق مسلمانان قرون وسطی به تأسیس 

کتاب ها و عشق به دانش. محافظت از 

کتابخانه های عمومی و خصوصی اسالمی در قرون وسطی،1  متصّدیان 
کتاب ه���ای مذهبی و  در ابت���دا ت���الش خ���ود را معط���وِف دستیاب���ی ب���ه 
ی���ج  کتابخانه ه���ای عموم���ی مسلمان���ان به تدر نس���خ خط���ی نمودن���د. 
کتابخانه های دانشگاه���ی شدند. مردم، چنین  راهگش���ای شکل گیری 
ک���ه باور داشتند  کز دان���ش تلقی می کردند؛ جایی  کتابخانه های���ی را مرا
می توانن���د راه حل مشکالت سیاسی و اجتماعی را در  آن بیابند. بعضی 
گسترش قابلی���ت ذهنیشان به  از بخش ه���ای جامعه مسلمانان، ب���رای 
کتابخانه ها متوسل شدند و در حیطه خود سرآمد و راهبر شدند. دیگران 
تا جایی پیش رفتند که معتقد بودند به طور کلی کتابخانه ها و کتاب ها 
به آنها آسودگی خاطر می دهند. این نظر، ضرب المثل شد و توسط بیشتر 

مسلمانان نقل می شد؛ برای مثال یک شعر فارسی چنین می گوید:
که در ای���ن جهان ُب���د از روز نخست هرک���س 
آسای���ش خوی���ش جس���ت و این ب���ود درست

را آسای���ش  ج���ای  ک���ه  دان���د  عاق���ل 
جس���ت2 می بای���د  کتابخان���ه  کن���ج  در 

کل���ی دانشمندان مسلم���ان سده های میانه، عمدت���ًا وابسته به  ب���ه طور 
کتابخانه ه���ا بودند و آنه���ا را خزانه )گنجینه ثروت( تلق���ی می کردند. در 
ی، اخترشناسی، حقوق، زبان، ادبیات،  ی از هنر، معمار این دوره، آثار
پزشکی، موسیقی، داروشناسی، فلسفه و انبوهی از رساله های علمی به 
بی ترجمه شدن���د؛ به خصوص، ابن خلدون عشق و عالقۀ  زبان های غر

کرده است.  یاد تصدیق  مسلمانان ایرانی را برای یادگیری با شوق ز

کتابخانه های اسالمی نقش بزرگی در پیشرفت  در سراسر قرون وسطی، 
که به  کتابخانه ها چندین اتاق همجوار داشتند  کردند.  مدرسه ه���ا ایفا 
کودکان در طی  کار می رفتند.  کودکان روستایی به  عن���وان مدرسه برای 

که در سال 451 میالدی تشکیل  کلیسایی  1. ق���رون میان���ه یا وسطی با شورای چالسدون یا ش���ورای 
بیش با  کم و یخ ها  رود ادبیات غرب در ق���رن پانزدهم پایان یافت. ای���ن تار گشت و ب���ا و ش���د، آغاز 
بی در س���ال 476 میالدی و لشکرکشی شارل هشتم، پادشاه فرانسه  پای غر ق���درت رو به افول ارو
ی اسالمی به  ران، فرهنگ، هن���ر و معمار )1494 -1496( ب���ه ایتالی���ا، همزمان است. طی ای���ن دو

اوج خود رسید. 
زانفر سروده است. 2. این شعر را استاد بدیع الزمان فرو
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که نی���از نبود در مزرعه ها پابه پای والدین  فص���ل طوالنی زمستان، زمانی 
کنند، تعلیم می دیدند. کار  خود 

کتاب های بیشت���ر، آنقدر  کتابخانه ه���ا برای به دس���ت آوردن  رقاب���ت بین 
ی���اد بود که آنه���ا در پی کمک به شاعران برای س���رودن اشعاری در مدح  ز
یادی ب���رای خرید  پادشاه���ان وق���ت بودند تا از ای���ن طریق بتوانن���د پول ز
کتاب های کتابخانه های خاص خود به دست آورند. شهرها و کشورهایی 

که در قرون وسطی دارای کتابخانه های معروف بودند، عبارتند از:
یا1. حلب 4. بغداد3. باداخوس2. آلمر
8. قرطبه7. قاهره6. بخارا5. بصره

12. فسطاط11. فیروزآباد10. فاس9. دمشق
16. اصفهان15. همدان14. قرناطه13. غزنه

20. نیشابور19. موصل18. مرو17. مراغه
ین ی22. رامهرمز21. قزو گوسا23. ر 24. سارا

28. طرابلس27. طلیطله26. شیراز25. اشبیلیه
32. یمن31. بلنسیه )والنسیا(30. صور29. تونس

که از مناب���ع بی شمار قاب���ل دسترس در  ای���ن مقال���ه مجموعه ای اس���ت 
ی شده اس���ت. روش استفاده شده،  گردآور کتابخانه ه���ای سراسر دنیا 
کتابخانه های  پاس���خ ب���ه مجموع���ه ای از پرسش ه���ا درب���ارۀ شناخ���ت 
اسالم���ی ق���رون وسط���ی در مکان ه���ای اشاره ش���ده در باالس���ت: درباره 
کسان���ی مالک آنها بوده یا  گرفتند، چه  کجا رونق  اینک���ه چه وق���ت و در 
ی و اداره  کردند، چرا تأسی���س شدند و چگونه نگه���دار آنه���ا را تأسی���س 
کسانی مورد استفاده ق���رار می گرفتند،  می شدن���د، چگونه و توسط چ���ه 
دسته بندی و میزان منابع آنها چگونه بود، سرانجام چه بر سرشان آمد و 

کجا پاسخ این پرسش ها را می توان یافت.

1. حلب
الف( ابوالحسن علی قفطی

که  گفته ُالگ���ا پینتو،3 ابوالحسن علی قفط���ی )464ق/ 1248م(  طبق 
یر ایوبیان شناخت���ه می شود، در  ک���رم، وز همچنین ب���ه عنوان قاضی اال
که  زش 000,50 دینار داشت  کتابخانه شخص���ی باشکوهی به ار حلب، 
کتابی، آن را  ی���د  کرد.4 وی بعد از خر گ���ذار  کم آن شهر وا ب���ه النصیر، حا
ی���دن به خزان���ه اش باعث شد آن  ز کتابخان���ه اش ق���رار داد و رشک ور در 
کتابخان���ۀ وی غن���ی از شاهکارهایی از  ک���س نشان نده���د.  را ب���ه هیچ 

خوشنویسی و دست نوشته های اصلی نویسندگان بود.5

ب( دارالدعوه
کرد  که امیر فخرالملک آن را تأسیس  دارالدعوه مؤسسه ای مذهبی بود 

3. Olga Pinto.
4. Olga Pinto, “Le bibliotheche degli Arabi Nell’eta degli Abbasidi,” in La Bibliofila, vol. 

30 )2928(, p. 145. 
5. Quatremere, “Memoire sur le gout des Livres chez les Orientaux,” in Journal Asiatique, 

II series, 6 )1938(, pp. 68-90.

ک���ه برای آموزش  )507ق/ 113م(. ای���ن مؤسس���ه، ی���ک نهاد شیعی بود 
کتابخانه قابل توجهی برای استفاده  آیین شیعه از آن حمایت می شد و 

عموم مردم داشت.6

ج( مسجد جامع
کتابخانه ای به عن���وان وقف، به مسجد  روث مکنس���ن7 نقل می کن���د: 
که شهر در س���ال 578ق/ 1183م فتح شد،  گذار ش���د. زمانی  جام���ع وا
که وی مایل است  کتابی را  فات���ح آن به مسعودی بندهی اجازه داد هر 

کند.8  ی  کتابخانه ببرد و به وقف دست انداز از 

گفتۀ احم���د رفاعی، صالح الدی���ن، به محبوب خ���ود، محمدبن  طب���ق 
که مایل است  عبدالرحمان ابوسعی���د فقیه شافعی اجازه داد هر میزان 
که متعلق به  ی���ادی  کتاب های ز کتاب ب���ردارد. او  کتابخان���ه حلب،  از 

کرد.9 خود او بود، وقف خانقاه سومیساطی در حلب 

د( ابن ظفر
رفاع���ی بی���ان می کن���د محّمدبن اب���ی محّم���د حقیقت الدی���ن معروف 
ب���ه ابن ظف���ر صکلی المّک���ی النحوی، ب���رای زندگی در مدرس���ه ابن ابی 
که طی  کتابخان���ۀ بزرگی داش���ت  عص���رون از مص���ر به حلب آم���د. وی 

گرفته شد.10 جنگی به غنیمت 

ه( شاهزاده های حمدانی
پینت���و بی���ان می کن���د شاه���زاده حمدانی در ق���رن چهارم هج���ری )دهم 
کتابخانه  گفته شده ای���ن  کرده ب���ود.  کتابخان���ه ای تأسی���س  می���الدی( 
کوفی بوده است.11  ی به خط نسخ و نی���ز خط  عموم���ی دارای آثار بسیار
راهنمای کتابخانه ها و کتابداران اسالمی که توسط محمد ا.س.خان12 
کتابخانۀ شخصی مهمی را در حلب در بر ندارد.13  تألیف شده، هیچ 

یا14 2. آلمر
ابوجعفربن عباس

یر شاه زهیر  گو15 بیان می کند: ابوجعفر ب���ن عباس، وز یب���را تارا جولیان ر

6. Johns Pedersen, “Masjid”, Encyclopedia of Islam; A Dictionary of Geography, Ethnog-
raphy, and Biography of the Muhammadan Peoples )Leiden: E. J. Brill, 1936, pp. 315-
89(, p. 353. This article includes an excellent bibliography by F. Wustenfeld.

 7. Ruth Mackensen.
8. Ruth Mackensen, “Moslem libraries and sectarian propaganda,” The American Journal of 

Semitic languages and Literatures, vol. LI, no. 2 )Jan. 1935(.
 ترجمه این اثر در آینه پژوهش )خرداد و تیر 1380( منتشر شده است 

.9 Ahmet Rufa’i, Uber die Bibliophilie im Alteren Islam )Istanbul, 1935(, p. 13. )Refer-
ence to Yāqūt, IV, 7, p. 20(.

10. ibid.
11.  Pinto, “Le Bibliotehche…,” p. 151.

رده است. کتابخانه های عمومی آو  مؤلف این را در زمرۀ 
12. Muhammad A.S. Khan.
کرده است. کستان در حیدرآباد در سال 1983 منتشر  ی اسالمی پا کتابدار 13. این واژه نامه را انجمن 

گرانادا بود. یه( پایتخت استان شرقی اندلس، پادشاهی پیشین  یا )المر 14. المر
15.  Julian Ribera Tarrago.
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و م���ردی ثروتمند در فاصل���ۀ سال ه���ای )419-429ق/ 1028-1038م، 
کتاب  ب���ا پیشنهاد سه برابر قیمت رای���ج آن زمان، بالغ ب���ر 000,400 جلد 
که این آمار جدای از اوراق بی شمار و جزوه های  ی نمود  گردآور کامل را 

گردآورده بود.16 که وی  صحافی نشده بود 

3. باداخوس17
افطاسده المظفر

کتابخانه المظفر )447-437ق/ 1045-1055م؛  افطاسده المظفر نام 
460ق/ 1068م( از سلسله بنو افطس و یکی از ملوک الطوائف بود. وی 
که به همه عل���وم از جنگ و  مؤل���ف دایره المعارف���ی پنج���اه جلدی ب���ود 
ی���خ و افسانه و همچنین ان���واع ادبی می پرداخت  گرفته تا تار سیاس���ت 
که وی خودش  گرفته شده ب���ود  کتابخان���ه ب���زرگ منتخبی  و هم���ه آن از 

کرده بود.18  ی  گردآور

گفتۀ سلیگس���ون،19 ابومحمد بن عبداهلل مظف���ر، دومین حکمران  طبق 
سلسل���ه افطاسید، خ���ود را با عش���ق عظیمش به ادبیات ع���رب متمایز 

که مظفری نام دارد.20 کرد. وی اثری نسبتًا حجیم دربارۀ ادب نوشت 

4. بغداد
الف( ابوحیان توحیدی

که وی،  یاق���وت حموی از عالم پیری ب���ه نام ابوحیان توحیدی می گوید 
ی پیش از 621ق/ 1224م( به سبب رنجش از  کم���ی قبل از مرگش )قدر

کتاب هایش را سوزاند.21 کنان بغداد،  عدم توجه سا

یف رضی ب( دارالعلم شر
گردآورنده  یف رض���ی عالم ب���زرگ شیع���ه و  مکنس���ن نق���ل می کن���د: شر
بن  نهج البالغ���ه )359-407ق/ 970-1016م( مدرس���ه ای شبیه شاپور

کرد.22 که هم دورۀ وی بود، تأسیس  اردشیر 

16. Julian Tibera Tarrago )1858-1934(, Bibliofilos y Bibliotecas en la Espana Musulmana, 
Zaragoza tipografia de la Derecha, 1896; Eduard Karl mark Von Zambaur, 1866-1947, 
Manuel de Genealogie et de chronologie pour l’Histoire de l’Islam, p. 56 )This book is 
held at Biblioteque Nationale, France(; C. F. Seybold, “Le Siege d’Almeria en 709.” 
Encyclopedia of Islam )1913 ed.( pp. 313-14 )This is also published in the R. Basset’s 
bibliography “Le siege d’ Almeria en 709.”(. 

ران برتری اسالم بود. ین استان اسپانیا در دو بی: بطخوص( بزرگ تر 17 . باداخوس ) به عر
18. Ribera, Bibliofilos…, pp. 44-50.
19. Seligsohn.
20. M. Seligsohn, “Aftasides,” Encyclopedia of Islam; Bibliography Hoogvliet, Specimen 

et bittt. Orient … de R. Aphtasidarum Familia )Leyden, 1839(; Dozy, Recherches sur 
l’Histoire et bitter de l’Espagne, 1st ed. 1/156 ed seg; idem. Histoire des Musulmanas 
d’Espagne, IV, 14 et seg; M.R. Martinesz y Martinez, Historia del reino de Badagoz, p.99.

21. Ruth Mackensen, “Four Great Libraries of Medieval Baghdad,” The Library Quarterly, 
vol. 11, no. 1, p.280. .ترجمه این اثر در آینه پژوهش )آذر و اسفند 1380(  منتشر شده است

22. Ruth Mackensen, “Background of History of Muslim Libraries,” The American Journal 
of Semitic Languages and Literatures, vol. LI, no. 2 )Jan. 1935(, pt. 1, p. 124.

 ترجمه این اثر در آینه پژوهش )آذر و دی 1379( منتشر شده است.

ج( البیکانی
کتابخانه ای داشت  گفتۀ آدام ِمز،23 البیکانی دانشمند بغدادی،  طبق 
ک���ه در زم���ان مرگ���ش در 425ق/ 1033م ب���رای انتقال���ش 63 سبد و دو 

صندوق الزم بود.24

د( فرمانده نظامی
کرد،  ک���ه در س���ال312ق/ 924م فوت  یک���ی از نظامیان عالی رتب���ه بغداد 
کتاب هایی از خود به جا گذاشت که بیش از دو هزار  دینار ارزش داشتند.25

بن اردشیر ه( دارالعلم شاپور
بن اردشیر )وفات  یر نصرشاپور کتابخانه عمومی توسط آل بویه، وز این 
در  383م  ق/   993 در  ی���ا  381م  991ق/  س���ال  در  1025م(  418ق/ 
کرخ شهر تأسیس شد.  ین ن���ام داشت، در محله  که بین السور خیابانی 
ی���ادی تجلیل شد  یبایی اش توسط نویسندگان ز ب���ه سبب وسع���ت و ز
ین  که بی���ش از صدهزار جلد اثر ب���ه خط بهتر و چنی���ن نقل ش���ده است 
کتابخانه  خوشنویس ه���ا را شام���ل ش���ده است. با م���رگ بنیانگ���ذار آن، 
باق���ی نماند و در سال 401ق/ 1059م توس���ط سربازان طغرل غارت شد 
یر  کتابخانه شخصی وز کتاب های باقیمانده ب���ه  و سوخ���ت.26 معدود 

ی منتقل شد.27  کندر طغرل، عمیدالملک 

کنون دیده ام، دربارۀ این نهاد  که تا  ین اطالعات ممکن را  مکنسن بهتر
کز مه���م حیات فرهنگی و  کرده است. دارالعل���م شاپور یکی از مرا ارائ���ه 
ادب���ی در بغداد بود. در می���ان استفاده کنندگان آن شاع���ر نابینای اهل 
کتابخانه  گفته می شود ای���ن  ی���ه، ابوالع���ال معری نیز وج���ود داشت.  سور
بر داشته است؛ از جمله صد  گون را در گونا کتاب در موضوعات   10400
نسخه قرآن  به خط بنو مقله که هنوز روشن نیست چه کسی بوده است. 

کتابخان���ه احتمااًل ساختمان جداگانه ای داشته است. این مؤسسه وقف 
شده ب���ود. در بین متصدیان آن عبدالسالم متخصص نحو و جغرافیدان، 
ابومنصور مرتضی و ابن حماد بودند که دو نفر آخر با هم خدمت می کردند.28 

ب���ه نظر می رسد فعالیت ه���ای مدرسه بیشتر شام���ل فعالیت های ادبی 
کتابخانه  گفت���ه ِمز،  و فلسف���ی بوده است ت���ا فعالیت های علمی. طبق 

23. Adam Mez.
24. Adam Mez, rnasisance of Islam, trans. )1935(, p. 174. The original book is Die 

Renaissance des Islam, Heidelberg: Carl Winters Universitasbuchhandlung, 1922.
25. Mez, ibied. Mez does not name him, but gives references to Suli Arib., p.121.

کرده که چندان منطقی  یخ غارت و سوزاندن را 401 ق )یا 451( هجری ذکر  26.  پینتو، به اشتباه، تار
گر غ���ارت در 401 ق بوده  کرنکو )Krenkow( نی���ز راه یافته است. ا ی ب���ه ترجمه  نیس���ت. اشتباه و
ران لشکرکش���ی دوم طغرل بیگ به بغ���داد در زمان شکس���ت البساسیری بوده  باش���د، بای���د در دو
که در دایرۀ المع���ارف اس���الم 451 ق/1060م ذکر شده است. مکنسن ب���ا استناد به منابع  باش���د 
 C.F. Four( کرده است یخ سوزاندن بحث نموده و به اشتب���اه از پینتو نقل قول  باره تار متع���دد در

)Great Libraries …, “pp. 288-89
27. Pinto, “Le Bibliotheche …,” pp. 150-51.
28. Mackensen, “Four Great Libraries …,” pp. 288-93.
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ب���ر داشت���ه اس���ت.  10400 جل���د، عمدت���ًا دستنوشته ه���ای مؤلف���ان را در
یت آن به دست دو مدیر عالی و یک قاضی بود.29 مدیر

و( الفتح بن خاقان
ی���ر خلیفه متوک���ل )حک. 232- پینت���و بی���ان می کن���د فتح بن خاقان وز

کتابخان���ه ای در بغ���داد داشت���ه است.  245ه/ 847-861م( احتم���ااًل 
ی و مرتب  گردآور کتابخانه توسط علی بن یحیی منجم ب���رای وی  ای���ن 
کتابی بود،  که عاشق همه نوع  شده بود )وفات 275ق/ 888م(. فتح 
گفتۀ  کتاب���ی همراه خودش داش���ت.30 طبق  همیشه حت���ی در مستراح 

ینه الحکمه« نامید.31 کتابخانه اش را »خز مکنسن، فتح، 

ح( غرس النعمه
غ���رس النعم���ه )قرن پنجم هج���ری / یازده���م میالدی( م���ورخ خاندان 
کتابخانه کوچکی ب���ا چهارصد جلد منتخب  مشه���ور علمی الصاب���ی، 
که مدرسه نظامیه تأسیس  که در حدود 459ق/ 1067م زمانی  داشت 
شده ب���ود، آن را فروخت.32 الصفدی همچنی���ن در سرگذشتنامه غرس 
کتابخانه ای با حدود  که: وی در بغ���داد،  النعم���ه الصابی بیان می کند 
کتابخانه  که ای���ن  کرد  سیصد جل���د برای استفادۀ محص���الن تأسیس 

گرفت.33 کتابدار آن قرار  بی شرمانه مورد سرقت 

ط( ابن علقمی
گروهم���ن،34 ابن علقم���ی )و. 656 ق/ 1258م(  گفت���ۀ آدول���ف  طب���ق 
کتابخان���ه ای شخصی ب���ا حدود ده ه���زار  جلد  یر عباس���ی،  ی���ن وز آخر
کتابخانه های بغ���داد، قبل از حمله مغول ها  ک���ه به همراه دیگر  داشت 
یران شدن���د، بعضی ها سوختند و  کتابخانه ها و از دس���ت رفت. برخ���ی 
یری  یخته شدند.35 علقمی شیعه بود و بعدها به وز برخی دیگر به آب ر

کو منصوب شد. هال

ی( جاحظ
ک���ه شای���د بیشتر به  گفت���ۀ پینت���و، جاح���ظ )و. 255ق/ 868م(  طب���ق 
کتابخانه شخصی،  کتاب معروف باشد تا مالک یک  عن���وان دوستدار 
کتابفروشی  که به دستش می رسید، مطالعه می ک���رد و حتی  هر چی���زی 
ک���ه به موج���ب آن توانست روزهایی  کرده بود  ی مرت���ب و منظم  را ط���ور
کار وی  کند. پای���ان  کتاب های موج���ود سپری  را بی وقف���ه ب���ه خوان���دن 
که یک  )احتم���ااًل ای���ن حکای���ت ساختگی باشد( هم���ه آن چیزی ب���ود 

29. Mez, Renaissance … )trans.( p. 178.
30. Pinto. “Le Biblioteque .., ” pp. 143-44.
31. Mackensen, “Background …,” pt. 1, p. 125.
32. Pinto, “Le Bibiotheche …,” pp. 144-45.
33. Heffening. “Kitabkhana,” Encyclopedia of Islam, 1927 ed., pp. 1045-47 )included 

bibliography(.
34. Adolf Grohmann.
35. Adolf Grihmann, “Bibiotheeken und Bibliophilem im Islamischen Orient,” in 

Nationalbibliothek Festschrift der Nationalbibothek in Wien )1926(, pp. 438-39.

کن���د: در سن 90 سالگ���ی در حدد  زو  کتاب ممک���ن است آر دوست���دار 
کتاب ها ج���ان باخت.36 و37  ی���ر آوار انبوهی از  255ق، پی���ر و ناتوان در ز
وی مؤل���ف رساله فی مدح الکتب و البحث ال���ی جمعها بود )نوشته ای 

ی آنها(.38 گردآور کتاب ها و ترغیب در  مدح و ستایش 

ک( خطیب بغدادی
فیلیپ هیتی39 نقل می کند: خطیب بغدادی )395- 464ق/ 1071-
کتاب هایش وقف مسلمان���ان شود. آنها در خانۀ  کرد  1002م(، وصی���ت 

گرفتند.40 یکی از دوستان وی جای 

ل( خزانة الحکمه
خزانة الحکم���ه را علی بن یحیی منج���م )و. 275ق/ 888م( در روستای 
کتابخانه اگرچه  کوفس در همسایگی بغ���داد ساخت. ای���ن  کرکر نزدی���ک 
شخصی بود، اما به روی همۀ خوانندگان باز بود. در سراسر جهان عرب آن 
را می شناختند و علمایی از راه های دور و نزدیک را به خود جذب می کرد.41

م( دارالعلم مأمون یا بیت الحکمه
کتابخانه ای وجود داشت که به مدرسه بزرگی ملحق بود و توسط هارون 
کرده بود.  )ح���ک. 194-170ق/ 786-809م( یا مأم���ون آن را  تأسیس 
کتابخانه عموم���ی در اسالم، و نمونه  کتابخانه، ب���دون شک اولین  ای���ن 
کتابخانه های مشاب���ه در بغداد و دیگر نق���اط سرزمین  نخستی���ِن سای���ر 
اسالم ب���ود. مکنسن نیز مانند دیگران بیان می کن���د: این احتمااًل اولین 
که مغول ها در  کتابخانه تا زمانی  کتابخانه بزرگ بغداد بوده است. این 

کردند، شکوفا بود.42 سال 656ق/ 1258م این شهر را غارت 

کتاب های پیروان مانی ن( 
و  بدعت آمی���ز  کتاب ه���ای  از  کیس���ه  چه���ارده  ک���ه  می ش���ود  گ���زارش 
نقاشی ه���ای مانی در س���ال311ق/ 923م در قسم���ت ورودی عمومی 

قلعه ای در بغداد سوزانده شده است.

بی
ّ
س( محل

ک���ه دارایی وی در زمان مرگ���ش، با فرومایگی  ی���ری  محلب���ی )و. 963م( وز
یر  توسط فرمانروای بویه، معزالدوله مصادره شد، کتابخانه ای داشت که وز

وی ابن مسکویه )421ق/ 1030م( فیلسوف و حکیم آن را اداره می کرد.43

36. Pinto, “Le Bibliotheche …, p.144.
37. “Djahiz,” )Al-Jahiz, Abu ‘Uthman ‘Amr B. Bahr( Encyclopedia of Islam )1913 ed.( 

pp.1000-1.
38. Published and translated in Rufa ‘I, Uber die Bibliphilie…
 39Philip Hitti
40. K.Philip Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present, 1st. ed. )Lon-

don: Macmillan and Co., 1937(, p.413.34- Mackensen, “Background ..,” pt. 1, p.125.
41. See “Ibn Miskawayh,” Encyclopedia of Islam, except for the date of his death, which is 

given by Pinto in his “Le Bibliotheche …,” p. 146.
42. Pinto “Le Bibliotheche …,” p.146.
43. ibid., p. 157.
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ع( معزالدوله
پینتو بیان می کن���د: معزالدوله ابوالحسن احمد )حک. 356-320ق/ 
گرفت و  که عنوان امیراالمرا را  932-967م( اولی���ن حکمران آل بویه بود 

کتابخانه بود.44 صاحب یک 

یه ف( مستنصر
ین  ی���ه در س���ال 631ق/ 1233م توسط آخر کتابخان���ه مدرسه مستنصر
خلیف���ه عباسی، مستنص���ر تأسیس شد و احتم���ااًل توسط مغوالن تحت 
کوخان در س���ال 656ق/ 1258م نابود شد. مورخ ابن ساعی  فرمان هال

)و. 674ق/ 1275م( رئیس آن بود.45 

یادی، مطمئن���ًا در غارت  کتاب های ز گرچ���ه  کرنک���و46 بی���ان می کند: »ا
یه ب���رای بیش از یک ق���رن باقی  کتابخان���ه مستنصر بغ���داد ناب���ود ش���د، 
که در لغت الع���رب )بغداد( جلد6،  مان���د. در سرگذشتنامه ابن الفوتی 
که  ک���رده ام، ب���ه روشن���ی بی���ان می شود  صفح���ات 647-649 منتش���ر 

کتابدار آنجا بوده است.47 یادی  ابن فوتی برای سالیان ز

ص( معتدی
خلیف���ه معت���دی )ح���ک. 128-198ق/ 892-902م( ی���ک مجموع���ه 

کتاب داشت؛ اما، ما چیزی بیش از این درباره آن نمی دانیم.48

ق( نظامیه
ب���ود، در  ب���ه مدرس���ه نظامی���ه ملح���ق  ک���ه  کتابخان���ه ای  نظام المل���ک 
یر آل���پ ارسالن بود، تأسیس  که وز س���ال457ق/ 1064م، یعنی زمانی 

کرد.49 مدرسه آن در سال 459ق/ 1067م بازگشایی شد.50

ر( صولی، شطرنج باز
یخ نویس، ادیب  ابوبک���ر محّمد بن یحیی صولی، شطرنج باز و م���ورخ و تار
کتابخان���ه ای  و درب���اری ع���رب )و. 335 / 336ق/ 946م(، صاح���ب 
شخصی بود که اشعار طعنه آمیز مشهوری دربارۀ آن سروده شده است.51

44. Olga Pinto, “The Libraries of the Arabs During the Time of the “Abbasids,” trans. 
)from Italian( by F. Krenkow, in Islamic Culture, v. III )1929(, p. 223, n. 1. Krenkow 
has added some material and a few critical remarks in footnotes.

45. Ibn al-Nadim Muhammad ibn Ishaq, al-Fihrist, ed. And trans. Bayard Dodge )New 
York: Columbia University Press, 1970(, p.61.

46. Krenkow.
47. Grohmann, “Bibliotheken …,” p.432.
48. Pinto, “Le Biliotheche …,” p. 151.
49. “Nizam al-Mulk, Encyclopedia of Islam )1927 ed.(, pp. 932-936 )Comments by Har-

old Bowen(.
50. Hitti, History .., p.411. Additional bibliography includes: R. Levy, “The Nizamiyah 

Madrasah,” Journal of the Royal Asiatic Society, LIX )London: April 1928(, p. 270; Hein-
rich Ferdinan Wustenfeld )1808-90(, Die Academien der Araber und ihre Lehrer )Osna-
bruck: O. Zeller, 1970(, p. 280 ff,; J. Ribera, “Origen del Colegio Nidami de Baghdad,” 
in Estudios de Eriducion Oriental, Homenaje D. Francisco Codera, Zaragosa, 1904.

51. Lgn. Kratschkovsky, “al-Suli,” Encyclopedia of Islam )1934 ed.(, pp. 541-543; Ibn 
Khallikan )1211-82(, Ibn Khallikan Biographical Dictionary, ed. Wustenfeld, 4 vols. 

ش( واقدی
گفتۀ ب���راون،52 عبداهلّل محّمد ب���ن عمر واق���دی )130 - 207 ق/  طب���ق 
یخ نوی���س ع���رب، در مدین���ه متول���د ش���د و ششص���د  746-823م( تار
گذاش���ت. وی خلیفه، مأم���ون را وصی  مجموع���ه بزرگ شطرن���ج به جا 
کرده بود و خلیفه، پس از مرگ واقدی، شخصًا وظایف وی  خود تعیین 

را انجام می داد.53

یدیه ت( آرامگاه ز
کتاب های وی با  در زمان مرگ یاقوت جغرافی���دان )626ق/ 1229م(، 
ک���ه مسجدی در خیابان دین���ار در بغداد  یدی  عن���وان وقف، به معبد ز

گذار شد.54  بود، وا

کتابخان���ه در بغداد وجود  در ق���رن هفت���م هجری )سیزده می���الدی( 36 
کوخان به شهر وارد شد،  که هال که همه آنها بدون شک زمانی  داش���ت 

در سال656ق/ 1258م نابود شدند.55 

یخ 1983م، عراق  کتاب���داران اسالمی، از تار کتابخانه ها و  طبق راهنمای 
یبًا 45 کتابخانه ملی، عمومی، سازمانی و خصوصی در سراسر کشور  تقر
با حدود پنج میلیون کتاب و در حدود 000,25 نسخه خطی و کتاب های 
کمیاب داشت. صورت های فوق شامل روزنامه ها و مجالت نمی شد. 
کتابخانه سازمانی ارائه شده است  کتابخان���ه، َنه موجودی شش  از 45 
کتابداران  کتابخانه ها و  کتابخانه مهم شخصی در راهنمای  و نه از هیچ 

گزارش شده است. اسالمی 

5. بصره
الف( حبشی پسر معزالدوله

که از  کت���اب در س���ال 357ق/ 967م  گفت���ه ِمز هفده ه���زار جلد  طب���ق 
متعلقات پسر سرکش امیر بغداد بود، مصادره شد.56 

کتابخانه ای در بصره با حدود پانزده  گروهمن می نویسد: پسر معزالدوله 
که در  کتاب، به ع���الوه انبوهی جزوه و آثار نامح���دود داشت  ه���زار جلد 

سال 357ق/ 68-967م مصادره شد.57

)Beirut: Librairie du Liban(, p. 54. The latter contains very good biographies of those 
in charge of libraries(.

52 .Brown.
53. Edward G. Browne, A Literary History of Persia )4 vols. Cambridge University Press, 

1951(, vol. 1 p. 277; J. Horovitz, “Al-Wakidi,” Encyclopedia of Islam )1934 ed.(. pp. 
1104-5; Ibn Said, v. 321 )This source is held at Cairo Library only(.

54. Mackensen, “Four great libraries…,” p. 280.
55. Pinto, “Le bibliotheche …,” p. 151.
56. Mez, Renaissance…, p. 174. Mez does not name this son, but gives two references: 

Misk., VI p. 314; and ‘Izz al-Din Ibn al-Athir )1160-1233(, al-Kamil fi al-Tarikh, 
)13 vol., Editeurs Dar Sader dar Beyrouth, 1965(, vol. VIII, p. 4431. 

ردهای ادبی آنان است.  این منبع آخر، اثر جامعی دربارۀ مسلمانان و دستاو
57. Grohmann, “bibliotheken…,” p. 438.
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ب( مؤسسه ابن سّوار
کتابخانه توسط ابن سّوار تأسی���س و برای عموم  گفتۀ پینتو، ای���ن  طب���ق 
که ابن سّوار،  ایجاد شده بود.58 مینورسکی59 از شوآرتز60 نقل قول می کند 
کم بصره بوده است.61 طبق  بن عبداهلّل )و. 157ق/ 773م(حا پسر سّوار
گروهمن بنیانگ���ذار آن، پیک عضدالدول���ه )و. 372ق/ 982م(  گفت���ۀ 

نامیده می شد.62

کتابخانه شهر ج( 
مکنسن از حریری نقل قول می کند که در دومین مقامه )مقامات حریری( 
که تاالر  کتابخانه شهر بص���ره حضور داشت���م  می گوی���د: »من ی���ک ب���ار در 
کنان و غریبه هاست«؛ و سخن خود  مجمع فرهنگی، محل مالق���ات سا
را ب���ا بیانی از گروهی از ُادب���ا ادامه می دهد که آنجا برای مباحث شاعرانه 
گردآمدند. راهی وجود ندارد که مطمئن شویم آیا کتابخانه توصیف شده 
گفته اند در شورش  ک���ه  کتابخانه ابن سّوار است63  توسط حری���ری همان 

بادیه نشینان در سال 483ق/ 1090م سوخته است یا خیر.64

6. بخارا
نوح بن منصور دوم

کتابخانه ای  که نوح بن منصور فرمانروای سامانی  پینتو نقل قول می کند 
ک���ه ابن سینا اج���ازۀ بازدید و استف���اده از آن را داش���ت و بعدها  داش���ت 
کتاب���دار آن ش���د. وی به اشتب���اه به سوزان���دن آن متهم ش���د.65 در اینجا 

شرحی از ابوعلی سینا دربارۀ خزانه است:

ک���ه  کتاب ه���ای بایگانی ش���ده یافت���م  ی���ادی ب���ا  م���ن آنج���ا اتاق ه���ای ز
بی  ردیف به ردی���ف مرت���ب شده بودن���د. یک اتاق ب���ه آثار شع���ر و زبان عر
اختصاص داشت، دیگری به فلسفه، فقه و )نظیر آن( کتاب های هر علم 
خاص، اتاقی برای خودشان داشتند. من فهرست مؤلفان یونان باستان 
را جستجو کردم و کتاب هایی که نیاز داشتم، جستجو نمودم. من در این 
مجموعه، کتاب هایی دیدم که افراد کمی حتی اسامی آنها را شنیده اند 

و من خودم هرگز هیچ کدام از آنها را قبل یا پس از آن ندیده ام.66

7. قاهره
الف( افضل

ی���ر  کتابخان���ه وز ک���ه درب���ارۀ  میره���ف67 بی���ان می کن���د: تنه���ا چی���زی 

58. Pinto “Le Binbliotheche…,” p. 151.
59. Minorsky.
60. Schwartz.
61. V. Minorsky, “Ram-Hormuz,” Encyclopedia of Islam )1936 ed.(, pp. 1114-15.
62. Grohmann, “Bibliotheken…,” p. 441.
63. Mackensen, “Muslim Libraries …,” p. 89. 
64. Pinto “Le bibliotheche …,” p. 151.
65. Pinto “Le bibliotheche …,” p. 152.
66. Ibn-Sina,” )Abu ‘Ali al-Husayn Ibn ‘Abd Allah( Encyclopedia of Islam )1936 ed.(, 

pp. 419-20.
67. Meyerhof.

افضل بن بدرجمال���ی )و. 515ق/ 1121م( شناخت���ه ش���ده است، اینکه 
کرد تا آنها را  ی  ی���دار کت���اب از پزشک یهودی )افرائیم( خر وی ده ه���زار 

کند.68 ی  کشور نگهدار در 

ب( مسجد االظهر
طبق گفتۀ پینتو این کتابخانه به مسجد االظهر وابسته بود که خلیفۀ فاطمی، 

عزیز )حک. 365-386ه/ 996-975م( آن را تأسیس کرده بود.69

ی���ز بنیانگ���ذار مسج���د نب���ود، بلک���ه آن را به یک  وول���رز70 می نویس���د: عز
ک���رد. مسجد در س���ال 361ق/ 972م بنا شده بود. به  دانشس���را تبدیل 
کتاب ها در رواق ها نگاه داشته می شدند. رواق در اینجا  نظر می رس���د 
کار رفته است و ای���ن تقسیمات عمدتًا بر  ب���رای تقسیمات محققان ب���ه 
اس���اس تابعیت یا فرق���ه و به ندرت بر اساس وقف انج���ام می شد. بنا بر 
کامل آثار در رواق ها از  هشت  فهرس���ت رسمی 1268ق/ 1851م تعداد 

کرد و به حدود نوزده هزار رسید.71 هزار تجاوز 

ج( دارالعلم حکیم
کتابخان���ه وابسته به دارالعلم در سال 395ق/ 1004م  گفته پینتو  طبق 
کتابخانه ظاهرًا  کم بام���راهلّل تأسیس شد؛ ب���ا وجود این، ای���ن  توس���ط حا
که صالح الدین  ی می ش���د. زمانی  در ط���ول زندگی پسر وی نیز نگهدار
کتاب های آن را  گرفت، وی برخی از  قاه���ره را در س���ال 567ق/ 1171م 
یرش فاض���ل عبدالرحیم داد و بخشی را ه���م در حراج فروخت.72  ب���ه وز

یزی ارائه شده، از این قرار است: این بودجه چنان که توسط مغر
کتابداران: 48 دینار؛ حقوق 
حقوق خدمتکاران: 5 دینار؛

یا: 10 دینار؛ برای حصیر بور
برای فرش های زمستانی: 5 دینار؛

برای حصیر های زمستانی: 4 دینار؛
برای تعمیر)مرّمت( پرده ها: 1 دینار؛

12 دینار؛ برای آب: 
کاغذ، قلم و جوهر: 90 دینار؛ برای 

کتابخانه: 12 دینار؛ برای استفاده کنندگان 
کتاب ها: 12 دینار؛ برای مرّمت 

جمعًا: 209 دینار.

68. Max Meyerhof, “Uber Einige Privat Bibliotheken,” p. 288. 
در قاه���ره در نیم���ۀ دوم ق���رن 5پنج���م )یازده���م می���الدی( پزشک���ی یه���ودی ب���ه ن���ام افرائیم بن زهران 
کتابخان���ه ای داش���ت که در حوزۀ پزشکی و دیگر علوم غنی بود. گفته شده زمانی که عراقی برای 
یر فضل باخبر شد و خود کتاب ها را به بهای مورد  ز ید ده هزار جلد از کتاب های افرائیم آمد، و خر
کتاب از  کتاب ها از مصر خارج ش���ود. افرائیم پس از مرگ بیست هزار  ید تا اجازه ندهد  تواف���ق خر

.)Meyerhof, “Uber Einige…,”( گذاشت خود به جا 
 69. Pinto “Le Bibliotheche …,” p.152.
70. Vullers
 71. K. Vullers, “Azhar” )Jami’ al-Azhar( Encyclopedia of Islam )1913 ed.(, pp. 532-539.
 72. pinto “Le Bibliotheche …,” p.152.
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یر افضل دارالعلم را به این دلیل که تعلیمات  در سال 513ق/ 1119م وز
کرد. در س���ال 517ق/ 1123م این  کام���اًل اسماعیل���ی نبود، تعطی���ل  آن 
یر بعدی مأمون بازگشایی شد.  دارالعلم در ی���ک مکان جدید توسط وز
کتابخانه نه تنها به روی افراد دارالعل���م، بلکه به روی عموم مردم  ای���ن 
کتابت ب���رای همه فراهم ب���ود؛ همان  نی���ز ب���از ب���ود. ادوات رایگان ب���رای 
زو داشتند زمانی برای  که آر که مسکن، غذا و حقوق ب���رای آنهایی  ط���ور 

مطالعه آنجا بمانند، مهیا بود.73

د( فاضلیه
کتابخان���ه وابست���ه ب���ه مدرس���ه فاضلی���ه را فاض���ل عبدالرحی���م، منشی 
که  کتاب های���ی از صالح الدین را  ک���ه  کرده بود  صالح الدی���ن تأسی���س 
کتاب ه���ا را دانش آموزان  از دارالعل���م ب���ه وی داده بود نی���ز در بر داشت. 

کنده شدند.74  کامل پرا دزدیدند و خیلی زود به طور 

گفت���ه مکنس���ن، فاضلی���ه در س���ال580ق/1184-1885م باز شد.  ب���ه 
صالح الدین به فاضل صدهزار )یا 000 120( کتاب از دارالعلم داد. برخی 
که صالح الدین شهر آِمد  ید. زمانی  از مؤلفان می گویند فاضل آنها را خر
کتابخانه ای  ک���رد،  کران���ه دجل���ه را در س���ال 1183م فتح  )دیاربک���ر( در 
کتاب هایی  ک���ه وی از میان آنه���ا  کتاب به فاضل داد  ب���ا 000 114 جل���د 

کرد و با هفتاد بار شتر حمل نمود.  انتخاب 

کتابخانه فاطمی75 د( 
یر ابوالقاسم علی بن احمد  گفته مکنسن در سال 1043-1044م وز طبق 
کرد و  کتابخان���ه ش���د؛ آن را فهرست نویسی  )جرجرائ���ی( عه���ده دار این 
زش را که  ُک���ره جغرافیایی ب���اار جلده���ا را مرّم���ت نم���ود. یک منجم، دو 
کرده، می افزاید تنها 000 65  اثر دربارۀ  کرده بود، توصیف  آنج���ا مشاهده 
نج���وم، هندسه و فلسفه در آنجا وج���ود داشته است. در سال 567ق/ 
کتابخانه دوباره وسیع،  کرد،  1171م زمانی که صالح الدین قاهره را فتح 
یزی شرح می ده���د کتاب ها چگونه  زشمند ب���ود. مغر متن���وع و بسی���ار ار
قفسه بندی، رده بندی و فهرست نویسی می شدند. وی از تنوع کتاب ها 
که به دستخط خطاطان مشهور بود،  می گوی���د و اشاره ای هم به آنهایی 
کتابدار، دو نسخه بردار و دو خدمتکار بودند.  کارکن���ان شامل یک  دارد. 
کتابخان���ه در حدود 000 120، 000 601، ی���ک میلیون و دو  ان���دازۀ مجموعه 
کت���اب ذکر ش���ده اس���ت.76 ابن قفطی از  میلی���ون و ششص���د ه���زار جلد 
ُکره برن���زی ساخت بطلمیوس را آنجا  که یک  ابن سنب���ادی نقل می کند 
یه  ی���د بن معاو  بر تعل���ق آن به خالدبن یز

ّ
که نوشت���ه ای دال دی���ده است 

داشته است.77 

73. pinto “Le Bibliotheche …,” p.152.
74. Nicholson, ALiterary History …, pp. 361-64.
75. Mackensen, “Arabic Books and … Propaganda,” pp.96-100. Cf, Pinto, pp. 161-162.
76. Mackensen, “Background …,” pt. 2, p.25.
77. Krenkow, “Kitabkhanah,” Encyclopedia of Islam.

ه( ابن مظفر
بن محمود معّرِف، شاعر، فیلسوف و پزشک اهل قاهره،  ابن مظف���ر، نصر
تاالر بزرگی پر از کتاب داشت. وی عادت داشت در میان هزاران کتاب 

کند.78 ی  از موضوعات مختلف بنشیند، مطالعه و نسخه بردار

و( مدرسۀ محمودیه
ک���ه در سال 797ق/  گزارش می ده���د: مدرسه محمودیه  هفنین���گ79 
ک���ه بنیانگ���ذار آن استادار  کتابخانه ای داشت  1395م تأسی���س ش���د، 
جمال الدی���ن محمودبن علی )و. 799ق/ 1397م( در وصیت خویش 
ک���رده بود؛ ب���ا وجود ای���ن در سال  استف���اده از متعلق���ات آن را مح���دود 
که فهرست موجودی تهیه شد، پی بردند یک  826ق/ 1423م زمان���ی 
کتاب از آن مفقود شده است  کتاب ها، در حدود چهارصد جلد  ده���م 

که در نتیجه آن، رئیس مسجد عزل شد.80 

در مدرسه محمودیه که بیرون از قاهره قرار گرفته بود، کتابخانه ای وجود 
کتابی به  که هیچ  کرده بود؛ با این شرط  که محمود آن را وقف  داش���ت 
بیرون امانت داده نشود. این مجموعه را قاضی برهان الدین ابن جامعه 

)جماعه( ساخته بود.81

ز( مارستان
کتابخانه فاطمی به اتاقی  که می گوید  گروهم���ن از ابن ُطویر نقل می کند 
کتاب ها در صندوق هایی دورتادور دیوارهای  در مارست���ان آورده شد. 
ی می شدن���د. صندوق ه���ا، ب���ا قفسه هایی  اتاق ه���ای بزرگ���ی نگه���دار
که هر ی���ک قفل داشتن���د. فهرستی ب���ه هر بخش  تقسیم بن���دی شدن���د 
کتاب ه���ای موجود را به هم���راه قسمت های  ک���ه فهرست  ضمیم���ه بود 

خالی ارائه می کرد.

کتابخانه قالوون مارستان ح( 
که در سال 683ق/ 1284م  کتابخان���ه بسیار خوبی در بیمارستانی بود 
توس���ط سلطان قالوون تأسیس شد. این اولین بیمارستان در قاهره بود 
ک���ه بعد ه���ا به عنوان بیمارستان قدیمی شناخت���ه شد - که بخشی از   -
که  گزارش شده بود  کرده بود.  ی���ز را اشغال  بی عز کاخ قدیمی غر مک���ان 
یزی  برخی از کتاب های آن، پیش از این در مجموعه فاطمی بودند. مغر
کتابخان���ه را به ه���م زد و در نتیج���ه آن، مجموع���ه فاطمی یک قرن  ای���ن 
یبری  کنده ش���د.82 ابن تقر قب���ل از اینک���ه بیمارست���ان تأسیس ش���ود، پرا
کتابخانه سلطنتی  کتاب از  کتابخانه شامل صدهزار  نقل می کند ای���ن 

فاطمی بود.83

78. Meyerhof, “Uber Einige ...,” pp. 288-289.
79. Heffening.
80. Heffening, “Kitabkhanah,” Encyclopedia of Islam.
81. Grohmann, 434; Cf. Padone, p. 356.
82. Mackensen, “Muslim Libraries …,” p.98.
83. Pedersen, “Masdjid,” Encyclopedia of Islam, p.361.
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ط( مبشر ابن فاتک آمری
میره���ف بیان می کن���د: در میانۀ ق���رن پنجم می���الدی )یازدهم هجری( 
کتابخ���وان فاطم���ی، محمودالدوله  در قاه���ره، ب���ه شاه���زاده دانشمند و 
یاضیات و  مبش���ر ابن فاتک آمری، ب���ه صورت خصوصی درس ط���ب، ر
کتابخانه ای  یاد می نوشت و  فلسف���ه آموزش داده می شد. خود وی نیز ز
کتاب های آن لکه دار بودند. دربارۀ این لکه ها شیخ  که بیشتر  داش���ت 
گفته است در زمان مرگ ابن فاتک همسر وی با غالمش به  سدیدالدین 

یخت.84 کتاب ها را در آب حوض حیاط ر کتابخانه رفت و 

ی( صالح الدین
یرش فاضل  صالح الدین در فت���ح مصر )567ق/ 1171م(، به همراه وز
کتابخانۀ شخصی باشکوهی با حدود 000 86 جلد کتاب  برای خودش 
کتابخانه چند ماه متروک شد، به دوازده  تشکیل داده بود. پس از اینکه 

کتابخانه ظاهرًا در قاهره قرار داشت.85 هزار جلد تنزل یافت. این 

س
ّ
ِکل ک( یعقوب ابن 

که تازه ب���ه کیش یهود  ی���ز، 365-373ق(  یر عز ���س )وز
ّ
کل یعقوب اب���ن 

ی���ده ب���ود، هفته ای ی���ک بار ب���رای شاع���ران، دانشمن���دان و مؤلفان،  گرو
مجل���س خصوصی برگ���زار می کرد. برای چاپلوس���ان وی، راحتی و حتی 
کتابخانه شخص���ی وی نیز دسترس���ی داشتند.  تجم���ل مهیا ب���ود و ب���ه 
کرد.86 وی  س مدرسه ای خصوصی ه���م تأسیس 

ّ
گفته ِمز، ابن کل طب���ق 

که ماهیانه، هزار دینار برای استادان، نسخه برداران و  گزارش داده است 
صحافان صرف می کرده است.87

8. قرطبه88
الف( ابومطرف )قاضی فتوی(

زشمندی در  کتابخانه ار ابومطرف )قاضی فتوی ابن سلیمان عثم���ان( 
کار می کردند.  که شش نسخه بردار به طور مداوم در آنجا  قرطب���ه داشت 
ک���ه تنگدستی خانواده  که زمانی  ی���اد آن از آنج���ا مشهود اس���ت  زش ز ار
کرد آن را بفروشند، از ف���روش آن چهل هزار دینار به دست آمد.  ایج���اب 
کتاب ه���ای وی در  در زم���ان م���رگ ابومط���رف در س���ال 420ق/ 1011م 
مسج���دش به مدت یک سال تم���ام فروخته ش���د و چهارصدهزار دینار 

به فروش رفت.89 

ساختمان ویژه ای که وی برای کتابخانه سفارش داده بود، با چنان هنری 
که فرد از هر نقطه می توانست تم���ام قفسه ها را ببیند. داالن،  ساخت���ه شد 
گرانبها همگی  کوسن های  یبا، قالیچه ها و  سقف، دیوارها، بالکن های ز

84. Meyerhof, “Uber Einige …,” pp. 286-287.
85. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p. 145.
86. Mackensen, “Background …,” pt.2, p.22.
87. Mez, Renaissance …, p. 176.
88. Cordova or Cordoba )in Arabic Qurtubah( was located in Andalusia, Spain. 
89. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p.146.

ب���ه رنگ سبز اشرافی بودند. این کتابخانه، دومین کتابخانه سلطان شد. 
زمانیکه آن را فروخت، چهل قاسمی طال )واحد پول( به دست آورد.90

ب( عایشه
کت���اب بودند، می ت���وان به عایشه  ک���ه دوستدار  از می���ان اش���راف قرطبه 
که ادبی���ات را آنقدر  ک���رد  - شاع���ری از ی���ک خان���دان برجست���ه - اشاره 
که دوشیزه ای  که هرگز مایل ب���ه ازدواج نبود و در حالی  دوس���ت داشت 
کت���اب یکی از  ک���رد. وی با عش���ق و عالقه اش به  ب���ا سن ب���اال بود، فوت 
کتابخانه ه���ای مشهور روزگ���ار خود را در قرطبه تشکی���ل داد.91 او ممکن 
که  اس���ت هم���ان عایشه بنت احم���د قرطبی دختر ابویعق���وب فیضولی 

ی می کرد، باشد.92  گردآور کتاب می نوشت و 

ج( محّمدبن حزم
کتابخانه ای عالی و به شدت  کم کم،  محّمدبن حزم، مکتب دار قرطبه، 
ک���ه دانشمندان به آن رش���ک می بردند؛  ک���رده بود  حفاظت ش���ده مهیا 
ک���ه خ���ودش در وق���ت آزاد صبورانه و ب���ا دّقت  کتاب های���ی  خصوص���ًا 
که می توانست،  یبرا بیان: ابن ح���زم، هر پولی  ی می کرد.93 ر نسخه ب���ردار
ص���رف  را  خ���ود  آزاد  وق���ت  و  می ک���رد  پس ان���داز  کت���اب  ی���د  خر ب���رای 
کتاب ها می کرد تا دیگران بتوانند آنها را به امانت ببرند.  ی  نسخه ب���ردار
دانشمن���دان اه���ل قلم همواره ب���ه وی به سبب صّح���ت نوشته هایش و 
که  ی از نسخه ه���ای منحصربه فردی  دق���ت ستودن���ی و در نسخه ب���ردار
ک���ار بسته ب���ود، رشک  ط���ی سفری ب���ه همی���ن منظور ب���ه مشرق زمین به 

می بردند.94

کتابخانه امیه د( 
ک���ه عمومًا »الحکم« ن���ام داشت، الحک���م المستنصر  کتابخانه را  ای���ن 
کرد. این  خلیف���ه در سال ه���ای 238-273ق / 852-866 م  تأسیس 
کتابخان���ه در ط���ول سال ه���ای 66 - 350 ق / 961 - 976 م وسع���ت 
ی���ادی یاف���ت و در س���ال 403 ق / 1013 م از بی���ن رف���ت. بعدها توسط  ز
 )al-Wâdih( ی���ر وی، الواضح پا شد. وز جانشی���ن او، هشام، بار دیگر بر
ک���رد و سوزاند. از  ک���ه تمام آثار مادی و فلسف���ی را از مجموعه خارج  ب���ود 
بره���ا در قرن  آنچ���ه باقی مان���ده بود، برخ���ی را الواضح پی���ش از حمله بر
کتاب ها  کردند. برخی از  پنجم هجری فروخت و باقی را فاتحان غارت 

کتابخانه َبنو ذی النون راه یافتند.95 احتمااًل به طلیطله، به 

کتابخان���ه »الحک���م یکم« شام���ل حداقل  گ���زارش می ده���د:  مکنس���ن 

90. Mez, Renaissance …, p. 174.
91. Ribera, Bibliofilos …, p.31-32.
92. Ibid., p.34.
93. Rufa I, Uber die Bifiophille …, p.7, with reference to Hamid Wahbi, Mashahir al-

Islam, pp. 1542-1544.
94. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p. 146.
95. Ribera. Bibliofilos …, p.31-32.
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که اغلب به  چهارصده���زار جلد )برخی می گوین���د 000 640( بوده است 
ید  دس���ت خود وی حاشیه نویس���ی شده بودند. نمایندگ���ان او برای خر
کاتبانی از سراسر  نس���خ خطی قدیم و جدید به سراسر جهان می رفتند و 
ی���د نبود، اجی���ر می شدند.  ی از آنچ���ه قابل خر ش���رق ب���رای نسخه ب���ردار
که از آزادی فکر و  دانشگ���اه قرطبه سرش���ار از دانشجویان و استادانی بود 

ید، سرخوش بودند. ز کید می ور که خلیفه بر آن تأ آزادی بیان 

که تحت فرمان دهی  جانشین حکم، پسر چهارده ساله اش، هشام، بود 
که در  یرش، منصور بن ابی عامر )د. 1002م(  ی وز و به نوعی زندانی مجاز
پا عمدتًا به »Almanzor« معروف است، بود. منصور، دیکتاتور بود و  ارو
تا زمان مرگش هشام را تحت سیطره خود داشت. منصور به سبب ترس 
کنش احتمالی سنت گرایان  از رهبران محافظه ک���ار و احساس خطر به وا
ی���ن اشخاص قرطبه را  یم پیشین، متعصب تر ژ نسب���ت به آزادی ه���ای ر
کتاب هایی  کرده، تم���ام  کتابخان���ه سلطنت���ی را وارسی  کرد تا  دع���وت 
کنن���د و وع���ده داد آنه���ا را بسوزاند.  ک���ه  م���ورد تأییدش���ان نبود، خ���ارج 
کتاب های  کثر علوم، مض���ر فرض شدند و تنه���ا  کتاب ه���ای فلسف���ه و ا
یخ، حقوق، حدیث،  بوط به صرف و نحو، شع���ر، تار م���ورد تأیی���د، آثار مر
کتابخانه، آنچه تا زمان تسخیر  پزشک���ی و علم حساب بودند. از بقایای 
بره���ا دس���ت نخ���ورده مانده ب���ود، با سق���وط قرطبه در س���ال 403ق/  بر
کتاب ه���ا را برای حقوق  کثر  کم شه���ر، ا ک���ه الواضح، حا 1013م، زمان���ی 
که از فاجعه  کتاب ها  کمی از  سربازانش فروخت، به اتمام رسید. تعداد 
بوده شدند.  برها ر جان سالم به در بردند، چند سال بعد زمان غارت بر
ی از  برخ���ی به سرزمین ه���ای دوردست برده شدند. از ق���رار معلوم بسیار
آنه���ا مطابق نوشتۀ سعید اهل طلیطله در س���ال 460ق/ 1067-1068م 

کتابخانه های محلی اسپانیا راه یافتند.96 به 

کتابخانه مرک���ب از 44 دفتر، ه���ر یک بیست  گفته ِم���ز، فهرس���ت  طب���ق 
کتاب ها را در بر می گرفت.97 هیتی  ین  ک���ه صرفًا عناو صفحه دو رو بود 
کتابخانه سلطنتی قرطبه را محمد یکم )856-852  گزارش می ده���د: 
کرد و عبدالرحمان سوم )912-961 م( آن را توسعه داد و زمانی  م( دای���ر 
ین شد.98 ین و بهتر که الحکم دوم، مجموعه خود را به آن افزود، بزرگ تر

کتابخانه قصر  یب���را می نویسد: الحک���م دوم، زمان م���رگ پدرش، س���ه  ر
کتابدار،  کتابخانه شخص���ی خود و برادرش بود، دره���م آمیخت.  ک���ه  را 
مستخدم قدیمی قصر، یک خواجه بود و تشکیل و حفاظت فهرست ها 
کتاب ه���ا در قفسه ها را در حیط���ه وظایفش داشت. تعداد  و مراقب���ت از 
کتاب���دار بدان توج���ه داشته اس���ت، بیش  که ای���ن  جلده���ا همان ط���ور 

96.  Pinto, “Le Bibliotheche …,” pp. 153, 158, 162-163.
که  کتاب ه���ا به قصد جلب همراه���ی علمای قرطبه  منص���ور، حاجب را عموم���ًا مسئول سوزاندن 
که در م���ورد نابودی این  ی ب���ه دین تردید داشتن���د، می داند. دیدگاه پینت���و زمانی  ب���ه پایبندی و

کتابخانه بحث می کند نیز چنین است.
97. Mackensen, “Muslim Libraries …,” pp.108-111.
98. Ribera, Bibliofilos …, pp. 25-26, 28 & 55-56.

ین و نام  ک���ه در آنه���ا عناو از چهارصده���زار ب���وده اس���ت. فهرست هایی 
نویسندگان آمده بودند، شامل 44 دفتر 50 برگه ای بود.99

کتابخانه های عربی با مالکیت مسیحیان ه( 
س���ان آلوارو100 اهل قرطبه  در اثرش »Indiculo Luminoso« به ترجیح شرم آور 
بی توسط هم کیش���ان مسیحی اش فریاد می زن���د: »آه! تمام  چیزه���ای عر
مسیحی���ان جوان بااستع���داد، فقط زبان و ادبیات عرب ه���ا را می دانند؛ 
بی را با ذوق و شوق می خوانند و مطالعه می کنند و به  آنها کتاب های عر
بی گردآوری می کنند و همه  بهای هنگفت کتابخانه های بزرگی از آثار عر

جا اعالم می کنند که تنها این متون شایسته تحسین اند«.101

و( طبقات پایین تر، خواجه ها و توانگران خوش سلیقه
که حتی طبقات پایین تر و  یاد بود  کتاب در قرطبه آن چن���ان ز عش���ق به 
کتابخانه  کتاب دوستی قرار می گرفتند و  خواجه ها تحت تأثیر این میل 
کتاب ها را  ک���ه  می ساختن���د. همچنی���ن توانگ���ران خوش ذوق���ی بودند 

ی می کردند.102 مطابق مد روز جمع آور

9. دمشق
یدبن معاویه خالدبن یز

کتابخان���ه عموم���ی، ب���ا ن���ام  نخستی���ن پیشین���ه از چی���زی شبی���ه ی���ک 
ی���ه مرتب���ط اس���ت. هفنین���گ می نویس���د: »گفت���ه  یدبن معاو خالدبن یز
کتاب ه���ا ]درباره عل���وم یونانی، مخصوصا  می ش���ود وی سبب ترجمۀ 
یز  بن عبدالعز که در آغاز سلطن���ت عمر گ���ری و طب[ شد. زمان���ی  کیمیا
کتاب ها را از خزان���ه ]کتابخانه[  ک���رد  ی ای همه گی���ر شد، وی امر  بیم���ار

کنند و در دسترس مردم قرار دهند«.103 خارج 

یر سؤال برده است و به این حقیقت اشاره می کند  مکنسن این باور را ز
کثر مراجع موث���ق، خالد در س���ال 85ق/ 704م از دنیا رفته  ک���ه مطابق ا
یرا عمر دوم در  اس���ت و نه به طور قطع بعد از س���ال90ق/ 708-709م؛ ز

سال 99 - 101 ق / 717 - 720 م خلیفه بود.104

10. فاس
الف( مسجد الکرویئین 

گزارش می ده���د: ابن خلدون با سندی وقف���ی در سال 799  هفنین���گ 
یئین در  کتابخانه جام���ع الکرو کت���اب »الِعَب���ر« خ���ود را ب���ه  ق/ 1396م 

99. Reinhart Peiter Anne Dozy, 1820-1941. Histoire des Musulmanes d’ Espagne Jusqu’a la 
conquete de l’ Andalousie, ed. Levi-Provecal )Leyden: E. J. Brill, 1932(, I, pp. 183-184.

100. San Alvaro.
101. Rafael Alatamira, “The Western Caliphate,” in Cambridge Medieval History, II 

)1936(, p. 435.
102. Ribera, Bibliofilos …, p.35. Note: Quotation is in Espana Sagrada, XI, 274-75. Cf. 

Dozy, Histoire …, pp. 317-318. 6. 
بی تشکیل می دادند. کتابخانه های عر یهودیان قرطبه نیز 

103. Ribera, Bibliofilos …, pp. 35-36.
 .104 Heffening, “Kitabkhanah” Encyclopedia of Islam.
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که فقط به اف���راد قابل اعتماد و معتبر، برای  ف���اس بخشید؛ با این شرط 
کثر دو ماه، در ازای سپ���رده ای معتبر، امانت داده شود. این مدت  حدا
کتابخانه به رعایت  کافی بود و رئیس  ی یا مطالعه اث���ر  ب���رای نسخه بردار

شروط، رسیدگی می کرد.105

ین ب( مدرسه صفار
ین که سلطان یعقوب بن عبدالحق  به نقل از پینتو، کتابخانه مدرسه صفار
کرده  )حک. 591-614ق/ 1195-1217م( سلطان مرینی، آن را تأسیس 
بود، متشکل از کتاب های اسپانیایی بسیاری شد که سلطان از سانچو، 
کتابخانه های  ک���رده بود.106 ایور107 بیان می کند:  پادشاه مغلوب، مطالبه 
ین سابق���ًا شامل آثار  ف���اس پیش از ای���ن معروف بودن���د. »مدرس���ه صفار
ب���ی ای ب���ود که سانچ���و پادشاه کاستیل، ب���ه عنوان باج ب���رای یعقوب  عر
کتابخانه معروف  بن عبدالحق، سلطان مرین���ی فرستاده بود و سپس به 

مسجد الکرویئین برده شدند«.108

11. فیروزآباد
بهرام

کتابخانه ای  ی���ر )و. 433ق/ 42-1041م( در فیروزآباد ای���ران،  به���رام وز
کتاب در آن انباشت.109 که هفت هزار جلد  )دارالکتب( ساخت 

12. فسطات
دارالعلم

مص���ر،  فسط���ات  در  966-1020م(  384-411ق/  )ح���ک.  الحک���م 
ک،  گفته ابن دکما مؤسسه ای شبیه به دارالعلم اش در قاهره ساخت. به 
هن���وز در زمان او )حدود 800ق( در فسطات بنایی به نام دارالعلم وجود 

داشت.110

13. غزنه
الف( محمود )حک. 388-421ق/ 998- 1030م(

کافی و  کرد، وق���ف عام شد و مجموع���ه ای  که محم���ود بنا  دانشگاه���ی 
کتاب ها داشت. با اینکه او به فرهنگ دوستی مطرح شد، هنوز  متنوع از 
گرچه عالءالدین  رفتار نامناسبش با فردوسی و بیرونی انگشت نماست. ا
که در  کرد، اشع���اری را  حسی���ن بناهای محم���ود و جانشینان���ش را نابود 

105. Mackensen, “Arabic Books …,” pt. 3, p.55.
106. Heffening, “Kitabkhanah,” Encyclopedia of Islam; Levi- Provencal, in Journal Asi-

atique, ccii )1923(, 164.
107. Yver.
108.  Pinto “Le bibliotheche …,” p. 153.

ینی ها ف���اس را تا س���ال 646ق / 1248م  یخ ه���ا به نظ���ر، نیاز به بررس���ی دارن���د. مار ای���ن اسام���ی و تار
تصاح���ب نکردن���د. یعقوب بن عبدالحق سنگ بن���ای شهر جدید -  فاس الجدی���د - را در سال 
ی 656-685ق هستند. ر.ک  یخ های و کرد. تار 674ق/ 1276م بن���ا نهاد و مسجدی در آنجا بنا 

Zambaur, Manuel…, p. 79. :به: مقاله فاس در
109. G.Yver, “Fas,” Encyclopedia of Islam )1927 cd.(, pp. 72-80.
110. Grobmann, “Bibliotheken …,” p.438.

کتابخانه اش قرار داد.111 ر خرید و در  ستایش آنها سروده شده بود، با ز

ی در سال420ق/  یژه با غ���ارت ر کتابخانه ه���ا به و گفته پینت���و، این  ب���ه 
1029م و غ���ارت اصفه���ان در س���ال 425ق/ 1033م توس���ط سرب���ازان 
که شاهزاده حسین  غزن���وی، وسعت یافتند؛ اما در بازگش���ت آنها زمانی 
گرفت، ناب���ود شدند. پینتو این  ی شهر را در س���ال 1155م/550 ق  غ���ور

کرده است.112 کتابخانه های عمومی فهرست  کتابخانه ها را در زمرۀ 

ب( مسعود
کوچک تر را سلطان  کتابخانه ه���ای  گ���زارش می دهد: یکی از  هفنینگ 
کث���ر گنجینه اش بعده���ا به بخارا  که ا ک���رد،  مسع���ود غزن���وی113 تأسیس 
کهن  کتابخانه، شخصی بود.114 غزنه، شهری  فرستاده شد. ظاهرًا ای���ن 
یادی  کتابخانه های عمومی، حمایت های ز کنونی، برای  در افغانستان 

از سالطین غزنوی به دست آورده بود.

14. قرناطه
الف( عز عبیدی

که  کتابخان���ه شخصی بزرگ���ی در قرناطه اسپانی���ا داشت  ع���ز عبی���دی، 
کرد و بعدها به برکت خدمات خوب پادشاه  اسکوئیل���وال115 آن را غارت 

گرفته شد.116 قرناطه، پس 

یان( ب( بنو احمر )از سلسله نصر
یب���را، بن���و احم���ر )ح���ک. 629-897ق/ 1491-1231م( با  ب���ه نق���ل از ر
کتابخانه ه���ای شخصی بوده اند.  ک���ه ظاهرًا  کتابخانه های���ی آشنا بوده 

کتاب ها را در خود جای داد.117 بدون شک الحمرا برخی از این 

ج( ابن فرکون
کتابخانه شخصی ابن فرکون به سبب نسخه های باشکوهی که خودش 

کرده بود، یاد شده است.118 آنها را تذهیب 

د( ابن لوپ
کتابخانه شخصی خوبی داشت.120 ابن لوپ،119 خطیب آتشین سخن، 

ه( الطراز
ک���ه ادبا ب���رای مقایسه و  کتابخان���ه شخصی داشت  ط���راز مشه���ور، یک 

تصحیح نسخه هایشان به آنجا رفت وآمد می کردند.121

111. Pedersen, “Masjud,” Encyclopedia of Islam, p.355.
112. Mackenesen, “Muslim Libraries …, pp. 95-96.
113. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p.152. 
114. Heffening, “Kitabkhana,” Encyclopedia of Islam.
115. Esquilula.
116. Ribera, Bibliofilos …, p. 48.
117. Ibid.
118. Ibid.
119. Ibn Lope
120. Ibid. 
121. Ibid.
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15. همدان
الف( مجدالدوله ابوطالب رستم

ای���ن حکمران آل بویه همدان )ح���ک. 997 - 1029 ق/ 387 - 420م( 
کتابخانه ای شخصی داشت.122 کرد، ظاهرًا  که محمود غزنوی او را عزل 

ب( شهروند ناشناس
کتابخانه شخصی ی���ک همدانی برجسته ارائه  گزارشی از  نیکلس���ون123 
ی  که شاعر برجسته، ابوتمام حبیب بن اوس )و. 850ق( اشعار می دهد 
کرد. ابن خلکان نقل می کند:  گلچین  )850 قطع���ه( از دیوان معروف او 
کم قدرتمند  ای���ن شاعر در اواخر زندگی ع���ازم خراسان بود تا میهمان حا
که بارش سنگین برف، او را برای مدتی مجبور  آن، عبداهلل بن طاهر شود 
ین م���ردان شهر، او  کرد. در آنج���ا یکی از برجسته تر ب���ه توق���ف در همدان 
کتابخان���ه ای با مجموعه های���ی از شعر سروده های  که  ک���رد  را پذیرای���ی 
کافی  ک���ه فرصت  اع���راب بادیه نشی���ن و دیگ���ر نویسندگ���ان داش���ت. او 
داش���ت، آن آثار را به دق���ت خواند و از میان آنه���ا قطعه هایی را انتخاب 

که با آنها حماسه اش را شکل داد.124 کرد 

16( اصفهان
الف( مسجد آدینه

المفروخ���ی در س���ال1030م/421ق می نویس���د: در مج���اورت مسج���د 
کتابخانه  ن مختل���ف.  کتابخان���ه ای قرار دارد ب���ا اتاق ها و مخاز آدین���ه، 
که طی سالیان متمادی  را است���اد الرئیس ابوالعباس احمد الظوب���ی125 
گردآورده  گذشته و معاص���ر  کتاب های���ی در ان���واع علوم از دانشمن���دان 
کتابخانه فهرست سه جلدی بزرگی داشت: در برگیرنده  ب���ود، ساخت. 
ک���ه مایل به انتخ���اب بین علم و  دان���ش الزم ب���رای دانشجوی���ان و آنانی 

جهل بودند.126

ب( صاحب اسماعیل بن عّباد
کتابخانه ای شخصی  صاحب اسماعیل بن عّباد در قرن چهارم هجری 
داش���ت؛ متشک���ل از همه ی���ا بخشی از آنچ���ه وی می بایس���ت در مدت 
ی،  کتابخان���ه اش بیشتر با ر اقامت���ش در اصفهان می داشت���ه است؛ اما 
گذران���د و آن را ب���رای وقف باقی  ک���ه بیشت���ر دوران زندگی اش را  جای���ی 

گذاشت، در ارتباط است.

122. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p.146.
123. Nicholson.
124. Ibn Khallakan, ed., Wustenfeld, No, 350-De Salne’s translation, vol ii, p.51; 

Nicholson, Literary History …, p. 129.
125. Al-Zubbi
126. C.f. A. Godard, athar-I Iran )Tehran: Nashriyat-i Idarah-yi Kull-i ‘Atiqat, 1936(, 

vol. I, p. 218; Edward G. Browne, “Account,” Journal of the Royal Asiatic Studies )Lon-
don, 1901(, pp. 412, p. 437-438; Albert Gabriel, Ars Islamica )Ann Arbor University 
of Michigan Press, 1934(, vol. I, p. 38; Schroeder, Survey …, II, pp. 956-957; al-
Mafarrukhi, Kitab Mahasin Isfahan, Tehran, 1933.

ک
ّ

ج( یک متکلم و مال
ک اصفهانی )و. 

ّ
گفته ش���ده است: ی���ک متکل���م و م���ال ب���ه نق���ل از ِم���ز، 

کرده است.127 کتاب  ید  272ق/ 885م( سیصد هزار درهم صرف خر

17. مراغه
کو هال

کتابخانه بزرگی در مراغه  گزارش می دهد: خواجه نصیر طوس���ی  کرنک���و 
ک���و در سال  که هال کتابخان���ه ب���ا رصدخان���ه -  ک���رد.128 ای���ن  ی  گ���ردآور
656ق/ 1258م دست���ور ساخ���ت آن را داد - در ارتب���اط ب���ود. طوس���ی 
کتاب ه���ا را از الم���وت ب���ه مراغه برد. هیت���ی می نویس���د: »در نزدیکی آن 
گفته  کو آن را ساخته بود و  که هال کتابخانه ای قرار داشت  ]رصدخان���ه[ 
کتاب ها توسط  ش���ده چهارصدهزار جل���د را در برگرفته بود. بیشتر ای���ن 
ی شده  گ���ردآور یه، عراق و ای���ران غارت شده،  سپاهی���ان مغ���ول از سور

بودند.129

18. مرو
یه یز الف( عز

یزالدین، ابجوساز )فّقاع( دربار در  یه را عز یز کتابخانه عز گفته پینتو،  به 
کرد.130 قرن ششم هجری تأسیس 

ک���ه یاقوت در س���ال 613ق/ 1216-1217م  گزارش می دهد:   گروهم���ن 
کتابخانه در مرو یاف���ت. دو تا از آنها در مسجد جامع بودند؛  حداق���ل ده 
کتاب داشت و نامش را  یه نامیده می شد دوازده هزار جلد  یز ک���ه عز آن 

کرد.131 که آن را وقف  گرفته بود  از فّقاع سلطان سنجر 

یه ب( َدمیر
کت���اب را  یس���ت هزار  پینت���و بی���ان می کن���د: یاق���وت ع���ادت داشت دو
یه بدون سپردن وثیق���ه امانت بگیرد.132 این  کتابخانه دمیر همزم���ان از 
که وی  بوط به ح���دود 615ق/ 1218م باشد؛ یعنی زمانی  ماجرا باید مر
گر وثیقه ای الزم  ی���ر و رو و مطالعه می کرد. ظاه���رًا ا کتابخانه ه���ای مرو را ز

کتاب می بود. می بود، یک دینار به ازای هر جلد 

کتابخانه شرف الملک مستوفی )و. 194ق(133 ج( 
د( نظامیه

127. Mez, Renaissance …, p. 174. Not named by Mez., but reference is to Abu Nu'aym, 
Kitab Tarikh Ispahan, Leiden, fol, 516 )Also 2 vols., Beirut: Dar al- kutub al-Ilmiyah. 
1990(.

128. Pinto, “The Libraries of the Arabs …,” p. 223, note 1.
129. Hitti, History …, p. 378.
130. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p.152. Note: Kernkow translates ‘birraio’ as ‘chamber-

lain’, instead of ‘brewer’. Possibly for his Indian Muslim readers, ibid, p 2260.
131. Grohmann, “Bibliotheken …,” p.439.
132. Pinto, “Le Bibliotheche …,” pp. 143, 158-159.
133. Yaqut )yaqut ibn ‘Abd allah al-Hamawi, 1179 )?(-1229(, IV, p. 509, noted in E. 

Herzfeld, “Khorasan,” in Der Islam, XI )1921(, p. 168. 
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یر  ک���ه نظام المل���ک، وز کتابخان���ه ای عمومی داشت  مدرس���ه نظامی���ه 
مع���روف سلجوقی در قرن پنجم هجری آن را بنا نهاده بود. نظام الملک 

کتابخانه بود. بانی و مرّوج بزرگ ساختن مدرسه  و 

کتابخانه های ذکرشده توسط یاقوت   ه( 
)در حدود 615ق/ 1218م(

گزارش می ده���د یاقوت حموی حغرافی���دان )575-626ق/  ر134  پ���ادِو
که ادوارد  کتابخانه ه���ای مرو، آنگون���ه  1179-1229م(، س���ه س���ال را در 
یص« ب���ه خوشی سپری  ب���راون توصی���ف می کند، »ب���ا ولع یک ف���رد حر
ک���ه از آزاداندیشی  کردند. او  ک���رد ت���ا اینکه مغ���والن وی را مجبور به ف���رار 
کتاب ها را به وی امانت می دادند، در شگفت بود،  که  کتابخانه هایی 
که برای  کتاب امانتی  یست جلد  که: خانه اش هرگز از دو بی���ان می کند 
یس���ت دینار سپرده الزم ب���ود، خالی نمی شد. این  امانت گرفتن ش���ان دو
گرفته نمی ش���د. توصیف او از  ک���ه هیچ سپ���رده ای از وی  در حال���ی بود 
کرده،  کت���اب ]معجم البلدان[ ترجمه  که پروفسور پاپر135 از  کتابخانه ه���ا 

گرانبهاست:136 سندی 

رود تاتارها به  گر[ به خاطر آنچه از و »من سه سال آنجا ماندم ... ]ا
ردند، نبود،... یقینًا آنجا را به  که به بار آو یرانی ای  آن سرزمین و و
کتاب های  کثرت  خاطر سخ���اوت، مهربانی، خونگرمی مردم و 
ک���ه آنجا را  اساس���ی معتب���ر، تا زمان مرگ ت���رک نمی کردم. زمانی 
که من هرگز  کتابخانه وقف���ی در آن وجود داشت  کردم، ده  ت���رک 
کتاب ها، ندیده بودم. در میان  چی���زی مانند آن، از حیث شمار 
یه  یز کتابخانه در مسجد وجود داش���ت؛ یکی از آنها عز آنه���ا، دو 
یزالدین ابوبصی���ر، عتیق )بنده  که مردی به ن���ام عز ن���ام داشت 
کرده بود و در  آزادش���ده( زنجانی، یا عتیق ابن ابی بکر آن را وقف 
کتابخانه  کتاب در آن وج���ود داشت.  حدود دوازده ه���زار جلد 
گرفته  دیگر کمالیه نام داشت که نمی دانم نامش را از چه کسی 
کتابخانه شرف المل���ک مستوفی ابوسع���د محمدبن  اس���ت؛ و 
کتابخانه نظام الملک حسن بن اسحاق  منصور )و. 494 ق( نیز 
کتابخانه متعلق به خاندان  ی ]قرار داشت[ دو  ک���ه در مسجد و
کتابخانه ای  کتابخان���ۀ دیگر در مدرس���ه عمیدی���ه و  سمعان���ی، 
زرای آنج���ا )م���رو( و  ی���ن و متعل���ق ب���ه مجدالمل���ک یک���ی از آخر
یه در یکی از  کتابخانه ضمر کتابخانه های خاتونیه در مدرسه؛ و 

کتابخانه ها هستند.137 خانقاه ها، از دیگر 

134. Padover.
135. Popper.
136.   Yaqut, Mu’djam al-Buldan, 1st ed. )Cairo: Matba’ah al-San’a, 1906(, vol. IV. p. 

509, 1.9.
137. S. K. Padover, “Muslim Libraries,” in James W. Thompson, The Mediaeval Library 

)New York, Hafner Publishing Co., 1957(, pp. 354-55, and note 29. 
کتابخانه های قرون وسطی را ارائه می کند.  یخ باستان و  بوط به تار کتاب های مر این منبع، سیاهه 

کتابخان���ه عمومی  گزارش می ده���د: در قرن شش���م، ده  پدرس���ن138 نی���ز 
که  که دو ت���ا از آنها در مسجد جام���ع بودند  وقف���ی در مرو وج���ود داشت 

کتاب داشت.139 یکی از آنها حدود دوازده هزار 

19. موصل
دارالعلم ابن حمدان

کتابخان���ه دارالعلم را شاعر و عال���م، ابن حمدان )240-323ق/ 854-
کامل مؤس���س، جعفرمحمدب���ن حمدان  ک���رد.140 نام  935م( تأسی���س 
بر می گرفت. مؤسس،  گون���ی را در گونا کتابخانه آثار بسیار  موصلی ب���ود. 
کاغذ رایگان  که قصد مطالعه داشتند، شامل  کسانی  ت���ی برای  تسهیال
یخ ادبی و شعر،  ب���رای افراد بی بضاعت، آماده می کرد. او دربارۀ فقه، تار
که مایل به شنی���دن بودند، سخنرانی می کرد. ظاهرًا  کسانی  ب���رای همه 
ای���ن دانشگ���اه  همانند دارالعل���م شاپور در بغداد، ب���ه موضوعات ادبی 

اختصاص یافته بود.141

یبا و هنری،  گفته مکنسن، ابن حمدان شاعر، نویسنده آثار ادبی ز بناب���ر 
که بی���ن سال ه���ای 240 - 323 ق زندگی  و فقی���ه مدرس���ه شافعی ب���ود 

می کرد. یاقوت از وی به عالم علوم قدیم یاد می کند.142

20. نیشابور
بان الف( ابوسهل نصربن مرز

گزارش می دهد: این نویسنده قاب���ل، زادگاهش اصفهان یا  دومن���ارد143 
کرد، بعد از  کسب علم ترک نم���ود. او در بغداد تحصی���ل  قای���ن را ب���رای 
که بخش بیشتر دارایی اش را صرف  کسب علم  سفره���ای طوالنی برای 
گرانبهای���ش از آثار قدیم و جدی���د در سال 410 ق/  ک���رد، ب���ا مجموعۀ  آن 
ک���ن ش���د. ثعالب���ی )و. 429 ق/ 1037 م( از ای���ن  1019م در نیشاب���ور سا
گلچین ادبی مع���روف از شاعران  ی تیمته  الده���ر،  گ���ردآور کتاب ه���ا در 

عرب اخیر و معاصر خود، استفاده نمود.144

ب( ابن ِحّبان 
گفته ِمز، ابن حبان قاضی )و. 354 ق / 965 م(، خانه ای به همراه  بنابر 
ی  ی برای نگهدار »کتابخان���ه و فضایی برای طالب خارجی و یک مقرر

کتاب ها به بیرون امانت داده نمی شدند.145 کرد.  آنها« وقف نیشابور 

138. Pederson.
139. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p. 152; Mez, Renaissance …, p.172, n. 3; Pedersen, 

“Masdjud,” Encyclopedia of Islam, p. 361.
140. Pinto, “Le Bibliothech …,” p. 151. Note Krenkow has Ibn Hamdun as the founder in 

323/935, instead of dead in 323/935. Each, apparently, is an error.
141. Mackensen, “Background …,” pt. 1, p. 125.
142. Ibid., pt. 2, p. 27.
143. De Menard.
144. C.Barbier de Menard, “Tableau Litteraire du Khorasan … au Ive Siecle de I’ Hegire’. 

“ in Journal Asiatique, 5e serie. III )1854(, pp. 357-58, n. 199.
145. Mez., Renaissance …, p. 176; C.f. Pinto, p. 159. 
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کتابخانه های سوخته ج( 
پینتو به کتابخانه هایی اشاره می کند که صرفًا به سبب سوزانده شدنشان 

گاهیم.146 توسط ُترکاِن ُقز در سال 548ق/ 1153م از آنها آ

21. قزوین
کتابخانه سلطنتی شاه اسماعیل

کمال الدین  گ���زارش می دهند: نق���اش مشه���ور،  یل���ی147  گابر ین���ی و  قزو
کتابخانۀ سلطنتی شاه اسماعی���ل منصوب شد.  ی  کتاب���دار به���زاد، به 
یل 1592  ی���خ 27 جم���ادی االول، 928ق )24 آور مت���ن حکم وی به تار
کن���ار سایر چیزه���ا متصدی ادارۀ  ک���ه وی باید در  ی���ح می کن���د  م(، تصر
کاران، تذهیب کاران  کتابخانه و خوشنویسان، نگارگ���ران، طال کارکن���ان 
ی و  و صحاف���ان باشد. او در اج���رای وظیفه اش باید نمون���ه ای از دیندار
ی، و عدم انحراف از راه راست و  ی و جانب���دار راست���ی، پرهیز از پارتی باز

ی باشد.148 الگوی خوش  رفتار

22. رامهرمز
مؤسسه ابن سوار

که بانی یکی  کسی  که ابن سوار )همان  کتابخانه ای نام می برد  پینت���و از 
کرد.149 کتابخانه های بصره بود( آن را تأسیس  از 

که  کتابخانه ای داشت  مینورسک���ی از مقدسی نقل می کند که: رامهرمز 
کرد و مرکز آموزش معتزله شد.150 ابن سوار آن را تأسیس 

مقدسی - که کتاب جغرافیایش ]احسن التقاسیم[ را در سال 375ق/ 
که در رامهرمز لرستان برای  کتابخانه عمومی  کرد - از این  985م منتشر 
کرد. ی���ک دارالکتب نیز در  ی���ج اصول معتزل���ه تأسیس شد، دی���دن  ترو
گروهمن  یب���ا یا یکی از تیمچه های مجاور ق���رار داشت.  مسج���د جامع ز
کاتب عضدالدوله )و. 327ق/  کتابخان���ه،  بی���ان می کند: مؤسس این 

982م( بود.151

ی 23. ر
الف( ابوالفضل بن عمید

یر آل بویه،  به نق���ل از پینتو، ابوالفضل بن عمی���د )و. 360ق/ 971م(، وز
ی  کتاب���دار ابن مسکوی���ه، فیلس���وف و م���ورخ )و. 421ق/ 1030م( را ب���ه 

146. Pinto, “Le Bibliothech …,” p.152.
147. Gabrieli.
148. Mirza Muhammad Qazvini )and L. Bouvat(, “Doux Documents Inedits Relatifs a 

Behzad,” in Revu du Monde Musulman, t. 26 )1914(, pp. 152.54 )158-61 text(: Fran-
cesco Gabrieli, “II Decreto di Nomina-di Bihzad a Direttore della Biblioteca di Scia 
Isma’il,” in Rivista Deglistude Orientali, XVI )1936(, pp. 123-125.

 149. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p. 152.
 150. V. Minorsky, “Ram-Hormuz,” Encyclopedia of Islam. 
که در سال 157ق/ 773م  گفت���ۀ شوارتز )Schawrz( بانی آن پسر سواربن عبداله، والی بص���ره بود  ب���ه 

از دنیا رفت.  
 151. Grohamann, “Bibliotheken …, p. 441.

در اختی���ار داش���ت. ابن مسکویه نق���ل می کند: حام���ی وی )ابن عمید( 
کتابخان���ه ای شام���ل بی���ش از صد ب���ار شت���ر در تمام عل���وم و شاخه های 
ک���ه سربازان  فلسف���ه و ادبی���ات داشت. مسکوی���ه نقل می کن���د: زمانی 
کردن���د، ابن عمی���د نگران  ی���ر و رو  ی را ز خراس���ان من���زل ابن عمی���د در ر
ک���ه دانست آنه���ا دست نخ���ورده مانده اند،  گاه  کتاب های���ش ب���ود و آن 

بی اندازه شادمان شد.152

ب( دارالکتب
گ���زارش می دهد: در نزدیکی بازار بزرگ میوۀ  مکنسن به نقل از مقدسی 
که صاحب آن را  ی، یک دارالکتب وجود داش���ت  »الروض���ه«، حوم���ه ر
کتاب داستانی بود. تمام آنچه  کم���ی  کرده بود و شامل تعداد  تأسی���س 
کتابخانه در ی���ک خان قرار  که ای���ن  مقدس���ی بیان می کن���د، این است 
داش���ت. مقدس���ی نوشتۀ خود را در س���ال 375 ه-/985 م نوشت و در 
س���ال 378ق/ 988م قبل از مرگ صاحب در سال 385ق نوشته اش 
کتابخانه  کتابخان���ه آن  گفت ای���ن  ک���رد. بنابراین می ت���وان  را بازنگ���ری 
که شه���ر در آن زمان طالبش بود، نبود، بلک���ه ظاهرًا مجموعه ای  بزرگ���ی 
از نوشته ه���ای مفّرح ب���رای سرگرمی مسافران بوده اس���ت. اولین مرجعی 
کتابخانه ای از افسانه ه���ای ناب یافته است.  که نویسنده ب���رای  اس���ت 
ک���رده، دارالکت���ب االحدوث���ه )خان���ۀ  نویسن���ده استف���اده  ک���ه  واژه ای 

کتاب های داستانی( است.153

ج( مؤسسه ابن سوار
که در  کرد. این اطالع���ات  ی تأسی���س  کتابخان���ه ای نی���ز در ر ابن س���وار، 
کتاب مقدسی در قسطنطنیه پیدا شد، بر پایۀ اصالحاتی  نسخۀ خطی 
یخ نشر نخستین  است که مقدسی سه سال بعد از 375ق/ 985م )تار
اث���ر( انجام داده است و بازگوکنن���دۀ مشاهدات واقعی وی در سفرهای 

دیگر است.154

د( صاحب اسماعیل بن عّباد
گفته پینتو، صاح���ب اسماعیل بن عّباد )در سال 385ق/ 995م  بنابر 
ی���ر حکمرانان آل بویه،  که وز ک���رد و در اصفهان دفن شد(  ی ف���وت  در ر
کم سامان���ی در خراسان برای  مؤیدالدول���ه و فخرالدول���ه بود، دعوت حا
کتابخانه اش برای انتقال به آنجا بیش  که  کرد، با این بهانه  وزارت را رد 
کالم  کتب علم  از اندازه بزرگ است و فقط چهارصد بار شتر برای حمل 

الزم بود.155

کالم  که از  حاج���ی خلیفه در قرن یازدهم )هفدهم میالدی( با این ادعا 
خ���ود صاحب نق���ل قول می کن���د، نوشته است: صاح���ب 000 117 جلد 

 152. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p. 146.
153. Mackensen, “Muslim Libraries …,” pp. 92-93.; Muqaddasi, Constantinople Ms, p. 391.
154. Ibid. p. 88.
155. Pinto, “Le Bibliotheche …,” p. 146.
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یرانی آن، بیان می کند: فهرست  کتاب داشت. بیهقی، شاه���د عینی و
کتابخانه های دیگر از  کتابخانه و  آن ده جلد بود. مقدسی با دیدن این 
یاها  ک���ه روی پارچه نقاشی شده و در نقش���ه ای تصویری نام برده است 
گشوده  و رودخانه ه���ای آسی���ا را ب���ه ص���ورت پرن���ده بزرگ���ی با بال ه���ای 
نشان م���ی داده است. صاحب بن عباد خود نویسن���ده قابلی بود. دربار 
کز ادبیات در  ین مرا ی چه در اصفه���ان، یکی از برجسته تر وی، چ���ه در ر
ای���ران در طول قرن چهارم هجری )دهم میالدی( بود. ابومحمد عبداهلل 
کتاب���دار او ب���ود. صاحب،  ب���ن احم���د، از صاحب منصب���ان اصفه���ان، 

کرد.156 ی  کتابخانه اش را وقف شهر ر

یار ه( مدرسه شاهنشاه بن شهر
کتابخان���ه را ابن اسفندی���ار در س���ال 606 ق / 1210 م ساخ���ت و  ای���ن 
ی���خ طبرستان وی ذکر شده، مورد استفاده  که در دیباچه تار همان ط���ور 
کردند و هرگ���ز آباد  ی���ران  گرف���ت. پن���ج س���ال بعد مغ���والن شه���ر را و ق���رار 
ی در س���ال 617 ق / 1220 م و 321 ق /  نگش���ت. قت���ل عام مغ���ول در ر

1224 م رخ داد.157

که محم���ود غزنوی فاتح، آنها را  کتابخانه ای صحبت می کند  پینت���و از 
غارت کرد و سپس در 420 ق / 1029 م به غزنه برده شد. تنها کتاب های 
که محمود ساخت حامی آن بود - سوزانده شد.158 ضد تعالیم سنی - 

24. ساراگوسا
بنو حود

کتابخانه های سلطنتی ظاهرًا خصوصی این سلسله پادشاهی  یبرا به  ر
در  1039-1118م  430-512ق/  ح���دودًا  دورۀ  ب���ه  ب���وط  مر کوچ���ک 
سرح���دات اسپانیا اشاره می کن���د، اّما هیچ چیز مشخص���ی دربارۀ آنها 

بیان نمی کند.159

25. اشبیلیه
کتابخانه عباسی

کتابخانه ها  یب���را بیان می کند: »ما باید مقام دوم را در اسپانیا از حیث  ر
کتابخانه خان���واده سلطنت���ی آن، قاب���ل مالحظه  ب���ه اشبیلی���ه بدهی���م. 
ین حکمران سلسله  بود«.160 به نقل از ِل���وی - پروِونسال،161 معتمد، آخر
عباس���ی )ح���ک. 422/414 - 484 ق / 1023 / 1031 - 1019 م(، شاعر 
ی���ن مسلمان���ان اسپانیایی در ق���رون وسطی بود. او  و یک���ی از روشنفکرتر

حامی ادبیات و پژوهش، آزاداندیش و اهل تساهل بود.162

156. Mackensen, “Muslim Libraries …,” pp. 90-94.
157. Ibid., p. 94; Minorsky, “Rayy,” Encyclopedia of Islam.
158. Pinto, “Le Bibliotheche …,” pp. 152; 16.
159. Ribera, Bibliofilos …, p.46.
160. Ibid., p. 42.
161. Levi-Provencal. 
162. Levi-Provecal “Al-Mu’tamid,” Encyclopedia of Islam. 

26. شیراز
عضدالدوله

کتابخانه را حکم���ران آل بویه، عضدالدوله )ح���ک. 367 - 372  ای���ن 
ک���رد؛ ام���ا در زم���ان پس���ر وی بهاءالدول���ه  ق / 977 - 982 م( تأسی���س 
کتابخانه را  گرف���ت. مقدس���ی )ص 449( قص���ر و  م���ورد بی توجه���ی قرار 
کاخ  گفت���ه بود  کرده اس���ت. رئیس مستخدم���ان قصر به وی  توصی���ف 
کتابخانه یک مدیر،  کتابخانه خود بخشی از قصر بود.  360 ات���اق دارد. 
کشور  ین مردم  که از می���ان معتمدتر رس داشت  کتابدار، و یک باز ی���ک 
که تا آن  انتخ���اب ش���ده بودند. شاهزاده در هر شاخه از عل���م، هر کتاب 

کرده بود.163 ی  گردآور زمان نوشته شده بود را 

کتابخانه را رئیس الفراشین، به مقدسی نشان  گزارش می کن���د: سراسر  ِمز 
داده بود. اداره کتابخانه بر عهده یک وکیل )مدیر(، یک خازن )کتابدار( و 
یک مشرف )بازرس( بود. این کتابخانه یک اتاق انتظار بزرگ و تاالری دراز 
ب���ا گنبدی قوسی شکل و اتاق هایی در پیرامون داشت. او در دیوار اتاق ها 
و تاالره���ا، گنجه های چوب���ی روکش دار جای داده بود. ه���ر شاخه از علم، 
قفسه ه���ا و فهرست ه���ای خود را داشت که در آنه���ا اسامی کتاب ها ثبت 

شده بود. تنها افراد مشهور اجازه ورود داشتند.164

27. طلیطله
الف( بنو ذی النون

بن���و ذی الن���ون )ح���ک. 427 - 478 ه-/1036 - 1085 م(، پادشاه���ی 
کتابخانه ه���ای شخصی را با خشونت و دزدی، از  که همۀ  کوچک���ی بود 
کرده بودند.  کتابدوست، تصاحب  جمله غارت مجموعه االروش���ی165 

تجملۀ دربار آنان مثال زدنی بود.166

ب( ابن میمون
یب���را، ابن میم���ون، در چندی���ن خان���ه، در حوم���ه ِپلج���روس  ب���ه نق���ل از ر
کتابخانه »نسخه های  کتابخان���ه بزرگی موسوم ب���ه  )طلیطل���ه، اسپانیا( 

ی می کرد.167 صحیح« نگهدار

ج( ابراهیم طلیطولی
ک���ه  کس���ی  کتابدوس���ت و متخص���ص،  کتابخان���ه ابراهی���م طلیطول���ی، 
ی  دستخط اصلی عالمانی که در طلیطله زندگی کرده بودند را جمع آور

کرده بود، در حومه ِپلجروس قرار داشت.168

163. Pinto, “Le Bibliotheche ..,” pp. 153.154, 160, )Krenkow’s translation of this section is 
inexcusable(; Muqaddasi, Constantiople …, p. 449. 

164. Mez, Renaissance …, p. 173. 
165. Al-Araushi .
166.  Heffening, “Kitabkhanah,” Encyclopedia of Islam.
.167 Ribera, Bibliofilos …, p. 45.
168. Ibid. pp. 45-46.
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28. طرابلس169
بنوعّمار

کتابخانه را شاهزادگان بنو عّمار در اواخر قرن پنجم هجری تأسیس  این 
که ابن فرات مورخ )و. 807 ق / 1404  کتابخانه را همان طور  کردند. این 
کرد، فرانک ها در جن���گ صلیبی اول )503 ق / 1109 م( نابود  م( ثب���ت 
کتابخانه سه  که در ای���ن  کردن���د. ابن فرات از شیخ یحی���ی نقل می کند 
میلی���ون کتاب در تمام عل���وم از جمله الهیات، حدیث و ادبیات وجود 
داش���ت؛ از جمله پنج���اه هزار قرآن و هشتادهزار تفسی���ر. 180 نسخه بردار 
کتاب ها را  کم���ی از  ک���ار می کردن���د. فرانک ه���ا تعداد  ش���ب و روز در آن 

کامل سوزاندند.170 کتابخانه را به طور  بودند و  ر

29. تونس
یا یحیی یکم ابو زکر

ک���ه مؤسس سلسله حفصیان در تونس و در سال های 625 - 647  وی 
که مدت ها  کتابخانه ای داشت  ک���م آنجا بود،  ق / 1228 - 1249 م حا
یا لحیان���ی )و. 717 ق / 1317  بع���د یک���ی از جانشینانش، ابویحیی زکر
ک���رد و در قاهره ب���ه زندگی خود  ک���ه او خ���ود را بازنشست���ه  م(، هنگام���ی 

پرداخت، آن را فروخت.171

30. صور
ی غیث بن علی صور

مارگولی���وث172 بیان می کن���د: »گفته می شود منب���ع اطالعات خطیب، 
ی آن را  که ف���ردی به ن���ام غیث بن علی ص���ور کتابخان���ه ای ب���وده است 
کرده ب���وده اس���ت. وی زمان مرگش ب���رای خواه���رش دوازده  ی  گ���ردآور
گذاش���ت. خطیب، در زم���ان اقامتش در  کتاب به ارث  ع���دل )بست���ه( 
که  کتاب ها دسترسی یافت و سپس برای خود منابعی  آن شهر، به این 

شمارشان به 55 عدد می رسید، فراهم آورد.173

31. بلنسیه )والنسیا(
الف( احمد، پسر ابن سوار

کرد و  ی  گ���ردآور کتابخان���ۀ بزرگی  کتابدوس���ت،  احم���د، پس���ر ابن س���وار 
کتابدار سلطنتی مح���ّدث از خانداد )خاندان( موحدون )در  سرانجام 

حدود 450-637ق/ 1147-1238م( شد.174

کتابخانه محدث )موحدون( ب( 
که احمد، پسر  کتابخانه ای سلطنت���ی داشت  یبرا، محدث  به نق���ل از ر

ابن سوار، متصدی آن شد.175

169. طرابلس در لبنان است.
170. Pinto, “Le Biblotheche …,” pp. 152, 160-61.
171. Ibid., p. 147. 
172. Margoliouth.
173. D. S. Margoliouth, Lectures on Arabic historians )University of Calcutta, 1930(, p. 150.
174. Ribera, Bibliofilos …, p. 47.
.175 Ibid.

32. یمن
ملک مؤید داودبن یوسف

این پادشاه از سلسله رسولیان که از سال 696 - 721ق در یمن حکومت 
کشور بود.  کتاب ها و جستج���وی آنها در سراسر  ی  ک���رد، عاشق جمع آور

کتاب داشت.176 کتابخانه وی ده هزار جلد  گفته شده است 

نتیجه گیری
کتابخانه های اسالمی در طول  کنم  کردم ثاب���ت  در ای���ن مقاله، کوشش 
کردند.  کتاب ها و پیشبرد دانش  ی���ادی به حفظ  کمک ز قرون وسطی، 
کتابخانه های اسالم���ی، بعدها به زبان های  کتاب های حفظ ش���ده در 
تی���ن ترجم���ه شدن���د. مسلمان���ان پیش از  ی���ژه ب���ه زبان ال خارج���ی و به و
ین در دنی���ا، نخستین رهبران پیشبرد دان���ش بودند. این حقیقت  سایر
که در  ی از دانشمندان برجست���ه از جمله جرج سارتن177  از س���وی بسیار
بی در خاورمیان���ه« دستاوردهای  اثرش با ن���ام »رشد نهفته فرهن���گ غر

مسلمانان را شرح می دهد، اثبات شده است.

کتابخانه ه���ای اسالمی قرون وسطی، برای تداوم و تعالی تقّدس دانش 
زش مطالع���ه و دانش، تأسیس شدند؛  گاهی از ار و تشوی���ق ن���وع بشر به آ
ی  که نویسنده باور دارد جهل و سوءتفاهم ه���ا می تواند با برخوردار چ���را 
کتابخانه ه���ای اسالم���ی ق���رون وسطی  از دان���ش حقیق���ی ناب���ود ش���ود. 
انتقال دهندگ���ان منفع���ل دانش و معرفت نبودند، بلک���ه در پی افزایش 
گران مایه برای جانشینانشان بودند. امید است  و باقی گذاشتن دانشی 
ی دان���ش را ادامه دهند و شور  کنونی مشعل دار کتابخانه ه���ای اسالمی 
کنند و ن���وع بشر را هدایت  و اشتی���اق مسلمانان قرون وسط���ی را دنبال 

کرده، آنها را به منبع حقیقی علم و دانش رهنمون سازند.

176.  Quatremere, “memories sur le Gout …,” p. 70.
کنگره در 29 مارس 1950. این سخنرانی  کتابخانه  177. سخنرانی ارائه شده توسط جرج سارتون در 

کنگره در سال 1952 منتشر ساخت. کتابخانه  را 


