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هاي نخست سده ها درنقش آموزشی کتابخانه

  ایران اسلامی

 1عبداله صفرزائی

 چکیده

ست اسلامی در ایران، ساختار نظام آموزشی متحول شد و مراکـز و مؤسسـات هاي نخدر سده

ها آموزشی متعددي تأسیس گردید. یکی از نهادهاي علمی و آموزشی این دوره در ایران، کتابخانه

هاي قرون اوّلیه اسلامی، خدمات چشمگیري در جهت پیشرفت علوم و فنون ارائـه بودند. کتابخانه

هاي نخست اسـلامی شدن ساختار نظام آموزشیِ سدهبه پیشرفت علوم و متحولدادند. با توجه می

هـا چگونـه بـود؟ و چـه تـأثیري در در ایران، این سؤال مطرح است که نقش آموزشـی کتابخانـه

  پیشرفت و رونق علوم داشتند؟

هـاي نخسـت اسـلامی در ایـران هاي سـدههاي قابل توجهی درباره کتابخانهتاکنون پژوهش

رو، انـد. ازایـنهـاي ایـن دوره نپرداختـهگرفته است؛ اما به نقش و کارکرد آموزشی کتابخانه انجام

هـاي تـاریخی، بـه واکـاوي نقـش نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بـا تکیـه بـر داده

هـاي ایـن پـژوهش هاي نخست اسلامی در ایران پرداخته است. یافتـههايِ سدهآموزشی کتابخانه

ها علاوه بر نقش آموزشی مستقیم، به عنوان نهادي که دسترسی بـه منـابع دهد کتابخانهینشان م

کردند، شرایط آموزشی بهتري را فراهم کرده، نقش مـؤثري در رشـد و آموزي را آسان میو دانش

  رونق یافتن علوم و فنون آن زمان داشتند.
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 مقدمه

اي در زمینه رشـد هاي عمدهبا ورود اسلام به ایران و پیدایی فرهنگ و تمدن اسلامی، پیشرفت

هـاي نخسـت هـاي علمـی سـدهعلوم و فنون در ایران پدید آمد. پیشرفت ها،و رونق انواع دانش

رت و آوازه شـه ،اي بود کـه بسـیاري از دانشـمندان ایرانـی در ایـن دورهگونهبه ،اسلامی در ایران

در تاریخ علم و دانـش مانـدگار شـد. توجـه بـه علـوم،  ،جهانی یافتند و آثار  و خدمات علمی آنان

بـه پیـدایش نهادهـا،  ،ریزي براي رشد و اعتلاي آن در این دوره از تـاریخ ایـرانها و برنامهدانش

کز و نهادهـایی گردید. یکی از چنین مرا منجر مراکز و مؤسسات متعدد علمی، آموزشی و پژوهشی

 ،هـاي ایـن دورههـا بودنـد. کتابخانـههاي نخست اسلامی در ایران پدید آمد، کتابخانهکه در سده

هـاي علاوه بر گستردگی و تعدد قابل توجه، شرایط و امکاناتی داشتند که از عوامل عمده پیشرفت

ایـن اسـت کـه  ،شودآیند. سؤالی که در این راستا در ذهن ایجاد میعلمی این دوره به حساب می

و چه تـأثیري  ؟هاي نخست اسلامی در ایران چگونه بودهايِ سدهنقش و کارکرد آموزشی کتابخانه

  هاي آن زمان داشت؟ در پیشرفت علوم و دانش

ي تـا بـه حـال بسـیارهـاي پژوهش ،هاي نخست اسلامی در ایرانهايِ سدهدر مورد کتابخانه

. نخسـتین نشـده اسـت هـا پرداختـهد آموزشـی کتابخانـهبه نقـش و کـارکر اما است؛ انجام شده

هـاي نخسـت اسـلامی انجـام هاي تاریخی ایران در سدهکتابخانه موردتحقیقات منسجمی که در 

فرخ بود که در دهۀ چهل شمسی چندین اثر در این ارتبـاط الدین همایونهاي رکنگرفت، پژوهش

نقـش و  است؛ ولـی ها در طول تاریخ ایران پرداختهانتشار داد. وي در آثار خود به معرفی کتابخانه

  کارکردهاي متعدد آنها را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار نداده است. 

هاي تـاریخی ایـران صـورت گرفتـه، مجموعـۀ ترین پژوهش دیگري که درباره کتابخانهمهم

هـاي اسـلامی است کـه توسـط بنیـاد پـژوهش 1374در شهریور  مقالات کنگره کتاب و کتابخانه

 هـا،جهان کتابخانهآستان قدس رضوي به چاپ رسیده است. مرعشی نجفی نیز در اثري با عنوان 

تمرکـز  ،مقاله برتر راجع به کتاب و کتابخانه را گردآوري کـرده اسـت. در مجموعـه ایـن آثـار 30

نهـا در هاي نخست اسلامی در ایران بـوده و کـارکرد و نقـش آهاي سدهعمده بر معرفی کتابخانه

رو، در توسعه و تحولات علوم در این دوره کمتر مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. ازایـن

این عصر، بیشتر بـر روي کارکردهـاي آموزشـی و  ههاي عمدنوشتار حاضر ضمن معرفی کتابخانه

  هاي نخست اسلامی در ایران تمرکز شده است. هاي علمی سدهنقش این کارکردها در پیشرفت

هـاي هـا و همچنـین کتابخانـهگیري کتابخانـههاي شکلابتدا زمینه ،اي انجام این پژوهشبر
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کارکردهـاي آموزشـی  ،سپس و اختصار معرفی شدهمعروف چهار سدة نخست اسلامی در ایران، به

هـاي علمـی آن دوره ها در پیشـرفتآنها مشخص شده و با بررسی این کارکردها، نقش کتابخانه

با بررسی چنین مباحثی، مشخص شد که علاوه بـر خـدمات چشـمگیر علمـی و  تبیین شده است.

امر تـدریس و آمـوزش جریـان داشـت و از  ها، در این نهادها از طرفی مستقیماًپژوهشی کتابخانه

  کردند. به طور غیرمستقیم در امر آموزش و یادگیري ایفاي نقش می ،طرفی دیگر

هـایی هـاي نخسـت اسـلامی در ایـران، کتابخانـهسـده هايمنظور از کتابخانه ،در این نوشتار

هستند که تا ابتداي قرن پنجم هجري تأسیس شده و از لحاظ جغرافیایی نیـز در مرزهـاي ایـران 

هاي عراق نیز تا حدودي مشـمول بررسـی هسـتند؛ زیـرا بسـیاري از اند. البته کتابخانهقرار داشته

 ازانـد، هاي ایرانی تأسـیس شـدهینکه توسط شخصیتهاي عراق در این دوره، علاوه بر اکتابخانه

از جملـه:  ،هاي موجود در شهرهاي ایـرانتمرکز در مقر خلافت اسلامی، الگوي سایر کتابخانه نظر

  اند. بخارا قرار گرفته و رامهرمز، شیراز، اصفهان، ري، نیشابور، مرو

  هاگیري و رونق کتابخانههاي شکلزمینه

هـا از گیـري کتابخانـهها، بسترها و عوامل متعددي در شکلز اسلام، زمینهدر تاریخ ایران بعد ا

حدود سده سوم هجري و رشد و توسعه آنها از قرن چهارم بـه بعـد ایفـاي نقـش نمـود. یکـی از 

هاي این دوره از تاریخ ایران فراهم آورد، پیشینۀ علمـی عواملی که زمینه را براي تأسیس کتابخانه

اي ساسانی بود. در دورة ساسانیان به دانش، آموزش، کتاب و کتابخانه توجه ویـژهایرانیان از دوره 

هـا و هاي شاهان ساسـانی بـراي گـردآوري کتـابهاي متعددي حاکی از تلاششده بود. گزارش

م) پـس از آرام سـاختن 226-240ل (اردشـیر اوّ ،نـدیمهاست. به روایـت ابنگیري کتابخانهشکل

هایی که پس از حمله اسکندر بـه ه هند و چین و روم فرستاد تا از تمام کتاباوضاع،  مردمانی را ب

). 437: 1343نـدیم، (ابن آوري کننـدبرداري کـرده، آنهـا را جمـعایران پراکنده شده بودند، نسخه

م) نیز روش پدر را دنبال کرد و دسـتور داد کتـب مـذکور را بـه پهلـوي 240-270پسرش شاپور (

م) بـا 531-579) خسرو انوشیروان (81: 1354(صدیق، . اپور نگهداري نمایندشترجمه و در جندي

شاپور را توسعه داد کـه ایـن اي که به علم و دانش داشت، به حدي کتابخانه جنديتوجه به علاقه

پژوهان آن زمان را به خـود جلـب توجه بسیاري از دانش ،کتابخانه با هزاران کتاب به چندین زبان

  )386: 1350(حکمت، . نمود

هاي باقیمانده هاي نخست هجري در دست است که از کتابخانهگزارش هاي متعددي از سده
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طیفـور، عتـابی شـاعر معـروف دوره شهرهاي ایران حکایت دارد. به روایت ابن از دوره ساسانی در

 وا گمانق) براي نقل گرفتن کتب عجم از خزانه کتب مرو و نیشابور که به  208ي اعباسی (متوف

: 1949طیفـور، (ابن. از دوره یزدگرد تا زمان وي باقی مانده بود، سه بار به آن بلاد سفر کرده است

هـایی ندیم و روایتی از حمزه اصفهانی باقی مانده که به کشف کتابخانـه) چندین روایت از ابن87

. دارنـد هاي بناهاي اصفهان در سده سـوم و چهـارم هجـري اشـارهاز دوره ساسانیان در مخروبه

براین، آمار بسیار بالاي مترجمان ) علاوه184 ـ 182تا: ؛ اصفهانی، بی440 ـ 438: 1343ندیم، (ابن

نشـانگر  ،ق) عباسـی198ـ218مون (أق) تا م136ـ158( ایرانی در نهضت ترجمه از دوران منصور

  دار بودند. آن است که ایرانیان از پیشینه بسیار خوبی در ارتباط با کتاب و کتابخانه برخور

هاي نخسـت اسـلامی را در هاي سدهگیري و رشد کتابخانههاي شکلعامل دیگري که زمینه

هاي دین اسلام بود. توجه دین اسلام به موضـوع نویسـندگی ها و توصیهایران فراهم آورد، ظرفیت

 و کتابت به حدي است که معجزه این دین، کتاب (قرآن) معرفی شده است. قـرآن نیـز نخسـتین

وحی آسمانی خودش را با امر به خواندن آغاز کرده که حکایت از فصل نوینی از گـرایش فرهنـگ 

آیـه بـه علـم، عـالم، معرفـت و کسـب  750شفاهی به فرهنگ نوشتاري است. در قرآن بـیش از 

بـه  ،) پیامبر اسلام(ص) نیز در گفتار و کـردار خـود386: 1374(انصاري قمی، . کمالات اشاره دارد

یکـی از شـروط  ،در غـزوه بـدر ،بـه عنـوان مثـال ؛واندن و نوشتن تأکید فراوانی داشتندله خئمس

ن مکه این بود کـه بـه ده نفـر از مسـلمانان خوانـدن و نوشـتن اآزادسازي هریک از اسراي مشرک

مسلمانان از همان ابتدا نخسـت بـه کتابـت  ،) در چنین شرایطی1/247: 1965حنبل، (ابن. بیاموزد

هـا پرداختنـد. ایـن کتابت تاریخ و دیگر علوم و دانـش ،بعد به کتابت حدیث و سپساندکی  ،قرآن

  ها فراهم آورد.شد و زمینه را براي تشکیل کتابخانه منجر به افزایش تعداد کتب ،هاکتابت

هـا فـراهم ایجاد کتابخانه ،از عوامل دیگر که شرایط را براي رشد و رونق علوم و به دنبال آن

هـا بـود. در ابتـداي خلافـت هاي اسلامی و وحدت سیاسـی آن سـرزمینسرزمین آورد، گستردگی

 ،وسعت ممالک اسلامی از چاچ در مرز چین تا مراکش امتـداد داشـت. در چنـین شـرایطی ،عباسی

هـا و ابزارهایشـان بـراي هـاي علمـی، مهـارتهریک از ملل مختلف ممالک اسلامی از توانمندي

ه سـاخت و شـیوکردند. پـس از آنکـه اهـالی سـمرقند استفاده می کتابت و تهیه کتاب و کتابخانه

ها فراگرفتند، بلافاصله استفاده از این ابزار براي کتابت در بغداد و دیگـر استفاده از کاغذ را از چینی

) در کنار وحدت سیاسی جهان اسـلام، توجـه خلفـا، امـرا، 80: 1372(دال، . ممالک نیز رواج یافت

هـاي شد. از آنجا که هزینـه منجر هاماندگاري کتابخانه یز به تأسیس، تقویت ووزرا و دانشمندان ن
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 ها با استفاده از امکانات آن روزگار بسیار گزاف بود، توجـه ایـنمالی تأسیس و ماندگاري کتابخانه

  از اهمیت والایی برخوردار بود.  ،ها به کتاب و کتابخانهگونه شخصیت

هـا گردیـد، تر کتاب و تقویت و گسترش کتابخانـهتهیه راحتیکی دیگر از عواملی که موجب 

است کاغذ در چین اختراع شد و از طریق سـمرقند بـه جهـان اسـلام راه  اختراع کاغذ بود. مشهور

ق) و در زمـان 170ــ193الرشـید (یافت. نخستین کارخانه کاغذسازي در بغداد به روزگـار هـارون

) 86: 1375؛ ضـمیري، 54: 1356عقیقـی بخشایشـی، (. سیس شدأیحیی برمکی تبنوزارت جعفر

استفاده از کاغذ علاوه بر ارزان بودن، این مزیـت را داشـت کـه مطالـب روي آن، هماننـد پوسـت 

: 1322(قلقشـندي، . دیـدکاغذ صـدمه مـی ،نکردنبود و در  صورت پاك شدنراحتی قابل پاكبه

. کاغـذ جـایگزین پوسـت شـد ،کاتبات دولتیالرشید در اسناد و مدر عصر هارون رو،ازاین) 2/475

)Inayatullah, 1938: 158 تولید و استفاده از کاغذ به حدي در جهان اسـلام رواج یافـت (

در بـازاري در بغـداد حـدود صـد دکـان کاغذفروشـی و صـحافی بـود و  ،که در ابتداي قرن سوم

که پس از ساخت و رواج کاغـذ ) گروه ورّاق 13: 1918(یعقوبی، . ها آنجا اقامت داشتندنویسکتاب

  ها انجام دادند. فروشی و ایجاد کتابخانهنویسی، کتابوجود آمده بود، خدمات بزرگی به کتابهب

هاي نخست اسلامی در ایـران کمـک هاي سدهعامل دیگري که به تأسیس و تقویت کتابخانه

ل اینکـه روش اوّ ؛دشـ منجـر هـات وقف بود. وقف به چندین روش به تقویـت کتابخانـهکرد، سنّ

بـه عنـوان  ؛کردنـدهـا مـیشده خودشان را وقف کتابخانههاي تألیفبسیاري از نویسندگان کتاب

رسـاله خـود موسـوم بـه  ،ق)396ي ابختیشـوع (متوفـبنعبداللهبنیلئپزشکی بـه نـام جبرا ،مثال

 بعضـی افـراد، ،ین) همچنـ125: 1372( العـش، . اردشیر اهدا کـردبنرا به کتابخانه شاپور الکناش

دانشـمندان  غالب ،نمودند. در این صورتتر میهاي بزرگشان را وقف کتابخانهکتابخانه شخصی

-به منظور اطمینان بر حفظ کتب و استفاده بیشتر، کتابخانه خود را وقف مسجد شهر خـویش مـی

هـا این بود که بسیاري از شخصـیت ،) دومین روشMackensen, A 1935: 123(. کردند

ها کـه از رسد دارالعلمکردند تا مورد استفاده عموم قرار گیرد. به نظر میکتابخانه وقفی تأسیس می

وجـود ههایی بودند که بـر اسـاس اصـل وقـف بـقرن سوم هجري پدید آمدند، نخستین کتابخانه

بخشـی از املـاك یـا  ،این بود که بسیاري از افراد ،) سومین روش355/ 1: 1391(حموي، . آمدند

کردنـد تـا درآمدشـان صـرف هـا مـیبـاغ را وقـف کتابخانـه و یا شان از قبیل: خانه، مغازهدارایی

ماندگاري  ،شود و خدمات کتابخانه امثال آنها، حقوق کارکنان و نگهداري، مراقبت و تعمیر کتاب

غـداد اردشـیر کتابخانـه وقفـی در ببنپـس از آنکـه شاپور ،کثیربیشتري داشته باشد. به روایت ابن
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   )12/19: 1977کثیر، (ابن. سیس کرد، محصولاتی زراعی نیز وقف آن نمودأت

  هامعرفی اجمالی کتابخانه

هاي نخست هجري در ایـران کـه خـدمات آنـان تـا هاي مشهور سدهکتابخانه ،در این بخش

اي هـابتـدا کتابخانـه ،انـد. در ایـن معرفـیاختصار معرفی شـدهحدودي همگانی و فراگیر بوده، به

هاي مسـاجد و کتابخانه ،هاي وزرا، امرا و دانشمندان و بعد از آنکتابخانه ،حکومتی و دربار، سپس

هـا و هـا، امـاکن متبرکـه، خانقـاههاي بیمارسـتاناجمال معرفی شده است. به کتابخانهمدارس به

بـه بعـد به جهت اینکه بیشتر، از قرن چهارم هجري  ،ها به دلیل گستردگی بحث و همچنینرباط

  اي نشده است.رونق یافتند، اشاره

مسـتقل،  تقریبـاً لین حکومـت ایرانـیِگیري حکومت طاهریان در خراسان به عنوان اوّبا شکل

ق) از 215ــ230( طاهربنامیران طاهري اقدام به تأسیس کتابخانه نمودنـد. هنگـامی کـه عبدالـه

بـه تقلیـد از  رد و احتمالاًبا خود به نیشابور بُ از علماي بغداد را بسیاريتعداد  ،بغداد به نیشابور رفت

: 1388(یادگـاري، . در نیشابور تأسـیس کـرد »خزانۀ الطاهریۀ«کتابخانه بزرگی با عنوان  ،مونأم

احمـد بنخلیل العینهاي نادري که در این کتابخانه گردآوري شده بود، کتاب ) از جمله کتاب261

در خزانـه  ،نسـخه از آن وجـود داشـت و آن یـک نسـخه ندیم یکفراهیدي بود که به روایت ابن

کـرات از کتابخانـه دولتـی و سینا به) در شرح حال ابن75: 1343ندیم، (ابن. طاهریان نیشابور بود

اجازه  ،ق)365ـ387( منصور سامانیبنسینا پس از معالجه نوحدرباري سامانیان یاد شده است. ابن

دست آورد. آنچه قابل توجه است، نخست اینکـه ز کتب آنجا را بهورود به این کتابخانه و استفاده ا

هـاي بندي شده بود. دوم اینکه مجموعه کتـاببه صورت موضوعی طبقه ،هاي آن کتابخانهکتاب

هاي آن کتابخانـه، سینا در فهرست کتابدر فهرستی تنظیم شده بود. سوم اینکه ابن ،آن کتابخانه

: 1965اصـیبعه، ابی(ابن. ا آن روزگار ندیده بود و بعـدها هـم ندیـدهایی را مشاهده کرد که تکتاب

اي بـود کـه توسـط عضـدالدوله کتابخانـه ،بویهترین کتابخانه دولتی و درباري دوره آل) مهم439

کردنـد و ق) در شیراز تأسیس شد. گروهی از کارکنان، این کتابخانه را اداره مـی338ـ372دیلمی (

هایی بر اسـاس موضوعاتشـان ها در قفسهمجموعه کتاب ،که در هر تالارتالارهاي متعددي داشت 

تر از همـه، مقدسـی آورده اسـت: داراي فهرست مجلدات نیز بود. مهم ،جاي داشتند. این کتابخانه

مگـر عضـدالدوله  ؛هـاي گونـاگون تصـنیف شـده باشـدهیچ کتابی نیست که تاکنون در دانـش«

  )341: 1987مقدسی، » (.اش را بدانجا آورده استنسخه
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هـاي وزرا، علمـا و هاي نخست اسلامی در ایـران، کتابخانـههاي سدهدومین دسته از کتابخانه

گرفتند که بعضـی از آنهـا حالـت به حدي مورد استفاده قرار می ،هادانشمندان بودند. این کتابخانه

تـوان می ،هاین کتابخانهشدند. از جمله اوقف عام پیدا کرده بودند و کتابخانه عمومی محسوب می

عمیـد بـه حـدي الدوله دیلمی در شهر ري اشاره کرد. ابنوزیر رکن ،عمیدبنبه کتابخانه ابوالفضل

اش، ها و غـارت اسـباب و وسـایل خانـهشیفته کتاب و کتابخانه بود که در جریان هجوم خراسانی

-) آمـار کتـاب262ــ6/236: 2000(مسکویه، . هایش نگران نبودبراي هیچ چیزي به اندازه کتاب

بـیش از صـد بـار  ،که تعداد کتب فلسفی و ادبـی ويچنان ؛عمید بسیار زیاد بودهاي کتابخانه ابن

هـا، کتابخانـه ) نمونـه دیگـر از ایـن گونـه کتابخانـهInayatullah, 1938: 164(. شتر بود

یدالدولـه و ؤملـه مبویـه از جعباد در شهر ري بود. صاحب نیـز وزارت برخـی امیـران آلبنصاحب

بـه حـدي زیـاد بـود کـه در ضـمن  ،عبـادهـاي کتابخانـه ابنعهده داشت. کتاب فخرالدوله را بر

 mackensen, Bد. (کردنـشـتر حمـل مـی 30هایش کتب ادبی مورد علاقـه وي را مسافرت

پیشنهاد وزارت داد، وي ضمن عـذرخواهی و  اومنصور سامانی به بنهنگامی که نوح )1935:90

. هایش لـازم اسـتیرفتن وزارت وي، چنین بهانه آورد که چهار صد شتر فقط براي حمل کتابنپذ

  ) 196ـ3/197: 1956(ثعالبی نیشابوري، 

هاي مساجد بودنـد. هاي نخست اسلامی در ایران، کتابخانههاي سدهسومین دسته از کتابخانه

دان به صورت هدیه دادن و وقـف مساجد اغلب توسط خلفا، امرا و دانشمن هايهاي کتابخانهکتاب

) از زمانی که وقف کتاب ها رواج پیدا کـرد، اغلـب Galli, 2001: 112(. شدکردن فراهم می

علاوه  ،) به باور پدرسون153: 1372(العش، . کردندهایشان را وقف مساجد میواقفان کتاب، کتاب

پزشـکی نیـز در برخـی  و ریخبر قرآن، تفسیر، حدیث، سیره، فقه و کلام، موضـوعاتی از قبیـل تـا

تـدریس موضـوعاتی از  ،) از نگـاه تیبـاويPedersen, 1929: 527(. شدمساجد تدریس می

 :Tibawi, 1972(. قبیل: جغرافی، حساب، جبر و هندسه  نیز در بعضی از مسـاجد رایـج بـود

هـایی بـا ایـن هـاي ایـن مسـاجد کتـاب) در صورت تدریس چنین موضـوعاتی، در کتابخانـه49

تـوان بـه کتابخانـه هاي مسـاجد در ایـران مـیشد. از جمله کتابخانهضوعات نیز نگهداري میمو

 309در سـال  کـه مسجد جامع اصفهان اشاره کرد. در مورد مسجد جـامع اصـفهان آمـده اسـت

هجري در روزگار المقتدر بالله به چهار حد گسترش یافت و هر حد رواقـی داشـت. برابـر یکـی از 

ق) 399 ياهاي کتب به همت استاد ابوالعباس ضـبی (متوفـها و مخزننه و حجرهها، کتابخارواق

از کتب معتبره نفیسه و مجلداتی از غرایب حدیث و اسـرار تفسـیر و « ،احداث شد. در آن کتابخانه
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نحو و لغت و اشعار منتخب و سنن انبیا و خلفا و سیر ملوك و علما و از علوم پیشینیان و منطـق و 

  )111ـ110: 1368(جابري انصاري، .» عی و الهی گزارده بودندریاضی و طبی

هـاي مـدارس کتابخانـه ،هاي نخست اسـلامی در ایـرانها در سدهاز دیگر مجموعه کتابخانه

وجود آمد که بخشی از تشـکیلات و هایی نیز در آن مدارس بههستند. با تأسیس مدارس، کتابخانه

از مـدارس متعـددي در نیشـابور یـاد شـده کـه داراي  ،شد. در منابعسازمان مدارس محسوب می

کتابخانه مدرسه صابونیه بـود.  ،هاي معروف مدارس در نیشابورکتابخانه نیز بودند. یکی از کتابخانه

 احمـد صـفاريبنبـه حـدي اهمیـت داشـت کـه پـس از آنکـه بـه دسـتور خلـف ،این کتابخانـه

هـزار دینـار اي بـالغ بـر بیسـتزینـهق)  به کمک علماي عصر و فضلاي دهر و بـا ه352ـ393(

. کردنـدتفسیري بر قرآن نوشتند، نسخه این تفسیر را در مدرسه صـابونی نیشـابور نگهـداري مـی

  ) 214: 1382(عتبی، 

) در شـهر 354حبان بستی (م ترین مدارس دیگر که داراي کتابخانه بود، مدرسه ابناز معروف

هـاي خـود را وقـف آن کـرد. بـراي دیـد و کتـاب اي را در شهر بست تداركبست بود. وي خانه

کسانی که از نقاط دور، براي استماع حدیث یا تحصیل فقه در ایـن خانـه اقامـت داشـتند، امـاکن 

. هایی براي این محل در نظـر گرفـت تـا بـه مصـرف طلـاب برسـدمسکونی بنا نهاد و مستمري

از جملـه:  ،ر شـهرهاي دیگـر ایـرانها مدارسی دبراین، در این سده) علاوه1/418: 2010(حموي، 

هـایی نیـز کتابخانـه همـدان دایـر بـوده کـه مسـلماً و بخارا، بلخ، مرو، آمل، ري، اصفهان، شیراز

     اند.داشته

  هاکارکردهاي آموزشی کتابخانه

ارتبـاط مسـتقیمی وجـود دارد و هرکـدام در حیـات دیگـري  ،بین کتاب، کتابخانه و آمـوزش

کننـدة به عنوان منبع اصلی دانش و کسب اطلاعـات نقـش تسـهیل ،بخانهتأثیرگذارند. کتاب وکتا

هـاي نخسـت اسـلامی در هـاي سـدهفرایندهاي آموزشی را بر عهده داشته است. اگرچه کتابخانه

هـایی ها و فعالیـتسات آموزشی، نهادي کاملاً آموزشی نبودند، برنامه، همانند مدارس و مؤسایران

هـاي آموزشـی شـد. برنامـههـایی آموزشـی تلقـی مـیشد کـه برنامـهها اجرا میدر آن کتابخانه

هـا به حدي بالا بود که بعضی محققان، کتابخانـه ،هاي نخست اسلامی در ایرانهاي سدهکتابخانه

. انـدها، مراکزي براي تعلیم و تعلـم یـاد کـردهها و رصدخانهبیمارستانرا در کنار مدارس، مساجد، 

  ) 453: 1388؛ یادگاري، 17: 1373الف  (مکی سباعی،
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خصــوص بــه ،هــا ایــن بــود کــه در بعضــی از آنهــایکــی از کارکردهــاي آموزشــی کتابخانــه

محلـی بـراي تشـکیل  ،هـاهاي درس رایج بـود. در ایـن کتابخانـههاي دانشمندان، حلقهکتابخانه

نظـور طـراز بـه مهاي علمی، علماي همهاي درس و سمینار اختصاص داشت و در این حلقهحلقه

از  ،مباحثـهیافتنـد. آنـان در زمـان مباحثه و جویندگان دانش به منظور کسـب علـم، حضـور مـی

) مقدسـی در توصـیف 468: 1388(یادگـاري، . کردنـدهاي موجود در کتابخانه استفاده مـیکتاب

ا کتابخانـه بـ ،مانند بصره و ري ،سوار کاتب در رامهرمز، یادآور شده است که رامهرمزکتابخانۀ ابن

گویـد و مواجـب موقوفات دارد و در آنجا همیشه یک استاد علم کلام به روش معتزلـی درس مـی

شود که علاوه بر رامهرمـز، ) از روایت مقدسی چنین برداشت می316: 1987(مقدسی، . مرتب دارد

  هاي بصره، ري و احتمالا دیگر شهرها نیز امر تدریس رایج بوده است. در کتابخانه

هاي نخست اسلامی در ایران، این بود که برخی هاي سدهآموزشی کتابخانه دومین خصوصیت

 ،نـدیمهایی براي ارائه سخنرانی و بحث و مناظرات علمی بودند. به روایـت ابناز آنها داراي سالن

) 192: 1343نـدیم، (ابن. خاقان مرکز فصحاي عرب و علماي کوفه و بصـره بـودبنکتابخانۀ فتح

هاي سخنرانی و ارائه مباحث علمی و ادبـی بودنـد، زمینـه را بـراي ه داراي سالنهایی ککتابخانه

هـایی ها، کتابخانـهدارالعلم ،) از این لحاظ90: 1363(غنیمه، . ها فراهم آوردندگیري دارالعلمشکل

) برخـی 137: 1372(العـش، . شـدبودند که جلسات درس، بحث و سخنرانی در آنها برگـزار مـی

 حبان بسـتیحمدان موصلی و ابناردشیر، ابنبنیحیی، شاپوربنعلی :از جمله کتابخانۀ ،هاکتابخانه

امکانات آسایشی و رفاهی نیز در این تالارها فراهم آورده بودند و حتی کاغذ، قلـم  ،ق)354(وفات 

؛ 147: 1373(مکـی سـباعی، ب . دادنـدو دوات نیز به طور رایگان در اختیار دانشمندان قـرار مـی

  )1/418: 2010؛ حموي، 1/355: 1391موي، ح

-ها، این بود که فضـایی مناسـب بـراي مطالعـه و خـوداز دیگر کارکردهاي آموزشی کتابخانه

آموزي داشتند. کتابخانه با فراهم آوردن امکان مطالعـۀ مسـتقل و خودآمـوزي، در خـدمت فراینـد 

شد. می منجر هاي شناختیها و مهارتبه توانایی ،گرفت؛ زیرا مطالعه در کتابخانهآموختن قرار می

این بود که فارغ از محدودیت زمانی و نگرش خاصـی بـود  ،حتی مزیت آن نسبت به کلاس درس

هـاي هایی در سـدههاي فراوانی از چنین شخصیتشد. نمونهکه توسط استاد به شاگرد منتقل می

خـویش  بـه غنـاي علمـی ،هابخانهنخست ایران اسلامی وجود دارد که با استفاده از مطالعه در کتا

هـا نفـر ندیم، مسکویه رازي و دهابنسینا، ابنابومعشر منجم،  :توان بهمی ،به عنوان مثال ؛افزودند

 ،ق) آمده است کـه وي بـه قصـد سـفر حـج272(وفات  اشاره نمود. در شرح حال ابومعشر منجم
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چنـان غـرق در مطالعـۀ کتـب آن  یحیی مـنجم شـد،بنوقتی به بغداد رسید و وارد کتابخانه علی

تا آن روزها هنـوز  ،کتابخانه شد که از ادامه سفر حج دست کشید. به روایت یاقوت حموي ابومعشر

گیـري از ایـن ) ابومعشر پس از بهره2/886، 1391(حموي، . نجوم به درجاتی عالی نرسیده بوددر 

به چهل کتـاب در نجـوم تـألیف  کتابخانه، آثار بزرگی در نجوم از خود برجاي گذاشت. وي قریب

  ) 86: 1337(خیري، . کرد

خصـوص پزشـکی خـویش را از طریـق مطالعـه در سینا نیز بخشی از علـوم فلسـفی و بهابن

 هاي آن دوره کسب نمـوده اسـت. در ایـن ارتبـاط،آموزشی کتابخانه ها و استفاده از خدماتکتاب

پزشکان قـدیم نوشـته بودنـد، همـه را بـه  آنچه را ،پس از رغبت به علم طب که یادآور شده همو

گیـري از دقت خواندم و چنان در پزشکی مهارت پیدا کردم که پزشکان سرآمد آن عصر براي بهره

) همچنین، در شرح حال ابوعلی سـینا 64: 1333(نفیسی، . کردندبه من مراجعه می ،دانش پزشکی

ورود بـه کتابخانـه سـامانیان، از آن  منصـور سـامانی و اجـازةبنآمده است که پس از معالجۀ نوح

از اهمیـت بسـزایی  ،سینا در کتابخانـۀ دربـاري سـامانیانها برده است. مطالعات ابنها بهرهکتاب

هـایی را مشـاهده اذعان داشته در فهرست مجلدات آن کتابخانه، کتـاب برخوردار بود؛ زیرا خودش

هـا را خوانـده و کند این کتابسینا یادآوري میابنکرد که تا آن زمان ندیده بود و بعدها هم ندید. 

ها با توجـه بـه ایـن مطالعۀ آن کتاب ،) بنابراین439: 1965اصیبعه، ابی(ابن. آنها سود برده استاز 

سـینا در شـاخه هـاي علمـی ابنبخش از کارکرد آموزشی آن کتابخانه، یکی از عوامـل پیشـرفت

  آید.پزشکی به حساب می

 سینا نیـز از طریـق مطالعـۀهاي فلسفی و علم منطقِ ابناي از آموختهعمدهبراین، بخش علاوه

  : است ها به صورت خودآموزي صورت گرفته است. خودش در این باره نقل کردهکتاب

خوانـدن  ،دانسـت. پـساما از دقایق چیزي نمـی ؛ظواهر منطق را نزد ابوعبداله ناتلی خواندم«

دم و شروح آنها را مطالعه کـردم تـا اینکـه بـر علـم منطـق هاي منطق را پیش خود آغاز کرکتاب

هـا از استوار شدم. زمانی که ناتلی از من جدا شد و آهنگ گرگانج کرد، مـن بـه فراگـرفتن کتـاب

در دانـش  ،ها از طبیعی و الهی پرداختم و درهاي دانش بر مـن گشـوده شـد. پـسها و شرحمتن

کوشیدم و خواندن منطق و همه اجـزاي فلسـفه را از ونیم دیگر سالیک ،آموختن و کتاب خواندن

امـا آن را  ؛بـه حـدي کـه در یـادم مانـد ؛سر گرفتم. کتاب مابعدالطبیعۀ ارسـطو را بارهـا خوانـدم

فروشان، دلّالی مجلدي داشت و آن را  به قیمت ناچیزي به مـن فهمیدم تا اینکه در بازار کتابنمی

ق) بـود کـه بـا خوانـدن آن، 339(وفات  ز ابونصر فارابیفروخت. آن کتاب، اغراض مابعدالطبیعه ا
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  ) 65ـ64: 1333(نفیسی، .» درك نمودم مابعدالطبیعۀ ارسطو را کاملاً

هـا و سـینا بـا اسـتفاده از کتـابآشـکار اسـت کـه ابن شـده، کاملـاًبا دقت در مباحث مطـرح

 ،ه قـول جـورج سـارتونبدان پایۀ علمی و فلسفی رسید کـه بـ ،هاي بخارا در آن روزگارکتابخانه

  )1/816: 1353(سارتون، . فکرش مظهر اوج فلسفۀ قرون وسطی بود

این بود که بسیاري از مؤسسان  ،هاي نخست اسلامیهاي سدهکارکرد آموزشی دیگر کتابخانه

ها، از زمرة دانشمندان و علما بودند و در فرصت مناسب، مطالب علمـی را بـه و کتابداران کتابخانه

حمدان موصلی که خودش واقـف یـا دادند. ابنمیکردند، تعلیم به کتابخانه مراجعه می افرادي که

نشست و مطالب علمی، در کنار کتابخانه می ،اش بود، هنگامی که فرصت داشتمؤسس کتابخانه

عباد آمده اسـت ) در مورد ابن1/355: 1391(حموي، . خواندفقهی، شعر و جز آن را براي مردم می

گیري از کلـام و نظـم و نثـر او نـزدش هاي دور و شهرهاي دیگر براي بهرهکسی از راهکه هرگاه 

هـا را در اختیـارش گـذارد، بـه او اجـازه داد تا کتابآمد، علاوه بر اینکه به کتابدارش دستور میمی

  ) 299(همان: . داد در مجالس علمی وي نیز بنشیندمی

دارالترجمـه بـود. ترجمـه، امکـان اسـتفاده از  هـا، داشـتناز دیگر خدمات آموزشـی کتابخانـه

هـاي آن روزگـار کـه کـرد. یکـی از کتابخانـهپذیر مـیدستاوردهاي علمی دنیاي آن روز را امکان

از دو قسـمت  ،کتابخانه الحکمه بغداد بود. ایندارالترجمۀ بسیار مهم و بزرگی داشت، کتابخانۀ بیت

هـاي و بخش دیگر آن به ترجمۀ کتـاب ،هاتاببخشی به نگهداري و حفاظت ک ؛تشکیل شده بود

از هرگونه کتاب علمی و از هر دانشمندي بـه فراخـور  ،خارجی اختصاص داشت. در قسمت ترجمه

پهلـوي، یونـانی، هنـدي،  :هـايکتـاب شد. در این بخـش، معمولـاًرشته تخصصی او استفاده می

هـاي یونـانی در آن زمـان ه کتـابشد. تنها رقم پولی که در راه ترجمسریانی و قبطی ترجمه می

) پـس از نهضـت ترجمـه در 463: 1388(یادگـاري، . خرج شده بود، بالغ بر سیصد هزار دینار بود

ها مـوجی از تحقیـق، مطالعـه و پـژوهش را بـه دنبـال نیمه دوم قرن دوم هجري، فراوانیِ کتاب

  هاي مختلف بود.هها، خلق آثار علمی در رشتها و فراوانی کتابداشت. حاصل آن ترجمه

هاي نخست اسلامی در ایران، عاملی دیگـر بـود هايِ سدهها توسط کتابخانهامانت دادن کتاب

مقرّراتـی  ،هـاسـان کتابخانـهکرد. با آنکه بعضی واقفـان و مؤستر میکه خدمات آموزشی را آسان

امانت  ،ایت حمويبه رو ،)55: 1391(مرعشی نجفی،  ها تعیین کرده بودندبراي امانت دادن کتاب

هاي آن پیوسته در دسـترس کتاب هاي مرو بسیار آسان و بدون تشریفات بود وگرفتن از کتابخانه

حتی بدون سپردن ضمانت یـا در گِـرو گذاشـتن چیـزي،  ،هاگرفت. در این کتابخانهعموم قرار می
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  ) 5/114: 2010(حموي، . دادندها را به دانشمندان امانت میکتاب

هـاي نجـوم و رصـدخانه اختصـاص داده اي براي کتـابهاي بزرگ، شعبهتابخانهدر بعضی ک

الحکمـه تـوان بـه کتابخانـۀ بیـتمی ،هاي آموزشی دایر بود. در این زمینهکارگاه ،بودند که در آن

) نقـش آموزشـی چنـین 137: 1373(مکی سـباعی، ب . یحیی منجم اشاره کردبنوکتابخانۀ علی

 بسـیاريالحکمه نقش آشکار است. کارکردهاي آموزشی بیت کاملاً ،هاابخانههایی در این کتکارگاه

علـم جبـر و مقابلـه را تکمیـل نمـود و  ،ق)232(وفـات  موسی خـوارزمیبنمحمد اینکه داشت تا

(عقیقـی بخشایشـی، . دسـت آوردنـدهالنهارات بمحیط زمین را با مقایسۀ نصف ،شاکرفرزندان ابن

مخصوصاً به هندسه توجه خاصی داشـتند.  ،یعنی محمد و حسن ،وموسی. دو تن از بن140: 1356

ره، تثلیث زاویـه و گیري کُهایی در اندازهکرد. کتابدربارة مکانیک تحقیق می ،یعنی احمد ،سومی

هاي سـینماتیکی تعیین دو واسطه هندسی میان دو مقدار معلوم، بدیشان منسوب است. آنان روش

  ) 1/631: 1353(سارتون، . یل را نیز کشف کردندتثلیث زاویه و ترسیم مستط

هـاي شـغلی بـود کـه در پـی ایجـاد هـا، فرصـتیکی دیگر از کارکردهاي آموزشی کتابخانه

ها کـه در آن زمـان جـزو وجود آمد. بسیاري از کتابداران، خازنان و کارکنان کتابخانهها بهکتابخانه

پرداختند و آثـار علمـی بزرگـی به مطالعه می ،دهشان استفاده کردانشمندان بودند، از فرصت شغلی

عمیـد بـود خازن کتابخانـۀ ابن ،ق)421خلق نمودند. یکی از این گونه افراد، مسکویه رازي (وفات 

را  الـأمم تجـارب) وي 25: 1369(راونـدي، . را از خود برجاي گذاشـت ممأتجارب الکه اثر بزرگ 

تنهـا  ،شیوة تقریباً علمی نگاشت. مسکویه تا آن زمـان نویسان آن دوره و بهمتفاوت با سایر تاریخ

کسی بود که در باب تاریخ استدلال حکیمانه و فلسفی کرده و بـا دیـد اخلـاقی و پراگماتیـک بـه 

  ) 36: 1369(مسکویه، . ده استنموموارد تجربه و فواید عملی اشاره 

بیـانگر آن اسـت کـه از هاي نخست اسلامی در ایران، هاي سدهکارکردهاي آموزشی کتابخانه

آفـرین بودنـد و از ها و فنون نقشله آموزش علوم، دانشئها به طور مستقیم در مسطرفی کتابخانه

کردند. نقش آموزشـی طرفی دیگر، شرایط آموزشی بهتر را براي سایر نهادهاي آموزشی فراهم می

ار مسـاجد، مکاتـب، مـدارس، ها در کنتوان از کتابخانهبه حدي بود که می ،هاي آن دورهکتابخانه

بیمارسان و غیره به عنوان مرکز و مؤسّسه آموزشی در آن زمان یاد کـرد. خـدمات و کارکردهـاي 

موجــب تقویــتِ مطالعــات بســیاري از دانشــمندان گردیــد و مطالعــات و  ،هــاآموزشــی کتابخانــه

آفـرین یران نقشهاي مختلف در ادر رشد و توسعۀ علوم و دانش ،هاي دانشمندان آن دورهآموزش

  بودند. 
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  ها در پیشرفت علومتأثیر کارکرد آموزشی کتابخانه

 ،در کنار سایر عوامل دیگـر ،هاي نخست اسلامی در ایرانخدمات و کارکردهاي آموزشی سده

اي آوازه ،کـه دانشـمندان ایرانـی در آن دورهايگونـهبه ؛هاي علمی ایرانیان گردیدموجب پیشرفت

اي مختصـر بـه بخشـی از اشاره ،ارشان در تاریخ علم ماندگار شد. در این بخشجهانی یافتند و آث

هـاي دستاوردهاي علمی آن دسته از دانشمندان ایرانی در آن دوره شـده کـه بخشـی از موفقیـت

  ها بوده است. ناشی از خدمات و کارکردهاي آموزشی کتابخانه ،آنان

از آنهـا در مـورد پزشـکی و فلسـفه  بسیاريار اند که شماثر نسبت داده 450سینا حدود به ابن

دان، مـنجم و یکـی از ) وي جـامع علـوم، فیلسـوف، طبیـب، ریاضـی27: 1333(نفیسـی، . است

که فکرش مظهر اوج فلسفۀ قرون وسطی بـود.  ترین دانشمندان ایرانی در جهان اسلام  بودهبزرگ

هـاي: حـاويِ رازي، ملکـیِ تـاباش، ککمال صوري و ارزش ذاتی جهتبه  ،سیناابنکتاب قانون 

الشعاع قرار داد و تا شـش قـرن در رأس قـرار گرفـت. عباس و حتی آثار جالینوس را تحتبنعلی

پـذیري الجنب، التهاب میان سینه، خاصیت سرایتوي با دقت بسیار زیاد، مسائلی مانند: تمیز ذات

ها و انحرافـات پوستی، بیماريها به وسیلۀ آب و خاك، توصیف دقیق عوارض سل، انتشار بیماري

شناسی را مورد تجزیه و تحلیل هاي عصبی و بسیاري از موضوعات روانی و آسیبجنسی، بیماري

هـاي و روشدارو را مـورد توجـه قـرار داده  760قریـب » ادویـۀ مفـرده«در  وي قرار داده است.

  )867 ـ 1/817(سارتون: . اختصار بیان کرده استداروشناسی را به

شـناس بیش از هـر سـتاره ،به حدي بود که در آثار غربی ،هاي ابومعشر در علم نجومرفتپیش

 یبه او منسوب اسـت کـه بـه لـاتین ،در احکام نجوم فراوانیاز او نام برده شده است. آثار  ،دیگري

نـام دارد کـه حـاوي  المدخل الی علـم احکـام نجـومترین این آثار، کتاب ترجمه شده است. مهم

در  ،وي دربـارة جـزر و مـددر باب تأثیر ستارگان در جزر و مـد اسـت. فرضـیۀ نجـومی  اينظریه

  )1/178: 1365(فرشاد، . هاي میانه اروپایی بسیار مورد توجه بوده استسده

کـرد و در الحکمـه فعالیـت مـیموسی خوارزمی که در زمان مأمون در کتابخانۀ بیتبنمحمد

هاي آن کتابخانه بـود کـه علـم و ت، در نتیجۀ مطالعۀ کتاباي سرپرستی آن را بر عهده داشبرهه

، تـاریخ علـم) جرج سارتون در مقدمـۀ 2/828: 1366(فرشاد، . اي کسب نموددانش قابل ملاحظه

دان، نیمه اول سدة نهم میلادي را عصر خوارزمی نامیده اسـت. امـروزه از وي بـه عنـوان ریاضـی

  شود. پدر علم جبر یاد می ،ترو از همه مهمدان، مورخ شناس، فیلسوف، جغرافیستاره

که متن عربی آن گم شده و ترجمـه لـاتینی از سـدة دوازدهـم در  الحسابخوارزمی در کتاب 
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اران ذگـدست است، دستگاه عددنویسی هندي را به اعراب و اروپاییان شناساند. وي یکی از بنیـان

) خـوارزمی 655 ــ 135:1/654(سارتون، . آیدآنالیز یا جبر به صورتی جدا از هندسه به حساب می

هاي ایرانی، هندي و یونانی را درهـم آمیخـت و از تسنّ الجبر والمقابلۀدر اثر معروفش با عنوان 

خـوارزمی  الجبـر و المقابلـۀاش علم جبر بود. کتاب مکتبی را بنیان نهاد که ثمرة اصلی ،آن میان

یعنی کتاب خوارزمی به لاتینی ترجمـه  (liber Algorismi) لیبر الگوریسمیچندین بار به نام 

هم ریاضیات محض و هم ریاضـیات کـاربردي را شـامل  ،) این اثر147: 1384(نصر، . شده است

بـا  ،شش نوع تقسیم کرده و به کمـک جبـر و هندسـه معادلات را بر ،شد. خوارزمی در این اثرمی

هـا در ارثیـهعنـوان کـرده: تقسـیم  ،اباستدلال منطقی به حل آنها پرداخته است. در نیمه دوم کت

: 1378 (شـهریاري،. با استفاده از این معادلات ششگانه قابـل حـل اسـت ،هانامهبسیاري از وصیت

96 (  

از  ،خــوارزمی در علــم نجــوم نیــز آگــاهی داشــت و خــدماتی در ایــن بــاره ارائــه نمــود. وي

) 1/632: 1353(سـارتون، . ردهاي نجومی و مثلثاتی را محاسـبه کـکسانی بود که جدولنخستین

از خدمات آموزشی و پژوهشی  هاي شایان ويخوارزمی بر اثر استفاده کشفیات علمی ،بدون شک

  الحکمه ایجاد شده بود.کتابخانۀ بیت

  نتیجه

هـاي کتابخانـه همچـون: ،هـاي متعـدديکتابخانه ،هاي نخست اسلامی در ایراندر طی سده

 و هاي مسـاجدهاي دانشمندان، کتابخانههاي وزرا، کتابخانهتابخانههاي درباري، کدولتی، کتابخانه

در کنار مراکـز  ،هاي نخست اسلامی در ایرانهاي سدههاي مدارس تأسیس شد. کتابخانهکتابخانه

نقشی چشمگیر در ترویج آموزش علوم و  ،مساجد و از قبیل مدارس ،و مؤسسات آموزشی آن دوره

هـاي مـذکور بـه نـوعی بـود کـه ها و خصوصـیات کتابخانـه. ویژگیها در آن زمان داشتنددانش

هاي درس، تخصیص فضایی بـراي مطالعـه، کارکردهاي آموزشی گوناگونی داشتند. تشکیل حلقه

تجمع دانشـمندان و عالمـان کـه  ،و همچنین ،داشتن مکانی براي ارائه مناظرات و مباحثات علمی

تـرین از مهـم ،هـاي مختلـف بودنـددگان دانـشآمـوزان و جوینـجوابگوي سؤالات علمی دانـش

  شد. هاي آن دوره محسوب میکارکردهاي آموزشی کتابخانه

هاي آموزشی، دایر کردن بخش دارالترجمه و امانـت داشتن تالارهاي مطالعه، دارا بودن کارگاه

ي نخسـت هـاهاي سدهکرد. کتابخانهتر میآسانها را ها نیز خدمات آموزشی کتابخانهدادن کتاب
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هـاي با داشتن چنین کارکردها و خدمات آموزشیِ قابل توجه، خدمتی بزرگ بـه پیشـرفت ،اسلامی

هـاي علمـی بسـیاري از دانشـمندان آن دوره، از قبیـل: علمی آن زمان نمودند. بخشی از موفقیت

ها شـاکر و صـدندیم، مسکویه رازي، فرزنـدان بنـیابنسینا، خوارزمی، ابومعشر منجم، جاحظ، ابن

هاي موفقیت ،ها صورت گرفته بود. در نتیجهدانشمند دیگر، با استفاده از خدمات آموزشی کتابخانه

چنین دانشمندانی بود که آثار علمی بزرگی در زمینۀ: فلسفه، پزشکی، ریاضیات، نجوم، اخلاقیـات و 

ز مـورد اسـتفاده قـرار ها در اروپا نیـعلوم دیگر نگاشته شد و نه تنها در ایران و اسلام، بلکه تا سده

 گرفت.می
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  منابع

 :و عربی الف. فارسی

قاسم، عیون الانباء فی طبقات الاطباء، شرح و تحقیق رضا نزار، بیـروت: اصیبعه، احمدبنابیابن

  م.1965، مکتبۀ الحیاةمنشورات دار 

 صـادر للطباعـۀاثیر، عزالدین ابوالحسن، الکامل فی التاریخ، المجلـد التاسـع، بیـروت: دار ابن

 م.1966والنشر، 

 م.1965، دار الصادر للطباعۀ والنشرحنبل، احمد، مسند، بیروت: ابن

طاهر، تاریخ بغداد، عنی بنشره واجع اصله و وقف علی طبعـه السـید العطـار بنطیفور، احمدابن

 م.1949، الثقافۀ الاسلامیۀجا: مکتب النشر الحسینی، بی

مکتبـۀ دایۀ والنهایـۀ، الجـزء الثـانی والعشـر، بیـروت: عمر، الببنکثیر، عمادالدین اسماعیلابن

 م.1977، المعارف، الطبعۀ الثانیۀ

محمدرضـا تجـدد، تهـران: انتشـارات  تحشـیۀاسحق، الفهرست، ترجمه و بنندیم، محمدابن

 .1343کتابخانه سینا، 

تبـۀ ، تاریخ سنی ملوك الـأرض والأنبیـا، بیـروت: منشـورات دارالمکالحسنبنحمزةاصفهانی، 

 تا.الحیاة، بی

المللـی کتـاب و کتابخانـه در انصاري قمی، مهدي، پیدایی کتاب، مجموعه مقالات کنگره بین

هـاي اسـلامی آسـتان قـدس تمدن اسلامی، دفتر نخست کتاب و کتابخانه، مشهد: بنیـاد پژوهش

 .394ـ  385، ص 1374رضوي، 

سن اهل العصر، الجز الثالث، حققه یتیمۀ الدهر فی محااسماعیل، بنثعالبی نیشابوري، محمد

الدین عبدالحمید، قاهره: مطبعۀ السـعادة، الطبعـۀ الثانیـۀ، وفصله وضبطه وشرحه محمد محی

 .م1956

جابري انصاري، محمدحسن، تاریخ اصـفهان، ترتیـب تصـحیح و تعلیـق جمشـید مظـاهري، 

 .1368اصفهان: مشعل، 

 .1350تهران: چاپخانه کیهان،  حکمت، علیرضا، آموزش و پرورش در ایران باستان،

عبدالله، معجم الادباء، ترجمه و پیرایش عبدالمحمـد آیتـی، تهـران: سـروش، بنحموي یاقوت

1391 . 

 م.2010، الطبعۀ الثامنۀـــــ ، معجم البلدان، الجلد الخامس، بیروت: دار صادر، 

 .1337، خیري، محمود، دانشمندان نامی اسلام، تهران: بنگاه مطبوعاتی عطایی 

ترین دوران تا عصـر حاضـر، ترجمـه محمـدعلی خاکسـاري، دال، سوند، تاریخ کتاب از کهن 
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1363. 

 .1365، تهران: امیر کبیر، 1فرشاد، مهدي، تاریخ علم در ایران، جلد 
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 م.2000
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