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وضعیت کتاب و کتابخانه در دوره صفویان با تأکید بر مشاغل کتابخانهای
اعظم کرمی ،عبدالحسین فرزاد
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( مسئول مکاتبات )

چکیده
سلسله صفویه ،اگرچه در ابتدا با فراهم آوردن زمینههای رشد و بالندگی ،موجبات حیات فرهنگی جامعه را فراهم آورده و پیریزی نمود اما افتادن در ورطه
تعصبگرایی ،تجملطلبی و نیز پیروی محض از سنتهای گذشته ،موانعی را ایجاد نمود که سبب گردید به رغم تلاشهای خود درزمینه تشویق هنرمندان و
صاحبان مشاغل حوزه کتاب ،نتواند چنانکه باید در ترفیع جایگاه کتاب و کتابداری توفیق یابد .این مطالعه بدینجهت درخور اهمیت است که قرآن مجید بهعنوان
بزرگترین کتاب مقدس الهی و معجزه پیامبر اسلام (ص) مطرح بوده و پیام صریح آن بر مبنای دعوت به خواندن و نوشتن است و پادشاهی صفویه به مدت بیش
از دو سده ،زیر پرچم اسلام و مذهب تشیع ،بر این سرزمین حکومت نموده اند.
براساس این پژوهش ،در دوره صفویه ،کتاب ابزاری برای تزئین و آرایش حکومت و سلطنت است و این کارکرد نیز از اواخر دوره شاه تهماسب رو به انحطاط نهاده
است .گرچه منصب کتابدارباشی ،جایگاه رفیعی است اما کتابدار بهره ای از دانش کتابداری ندارد .با آنکه فراوانی تولید نسخه های خطی و گاه مغلوط  ،نشان
دهنده میل شدید جامعه به کتاب است اما دولت در صدد ورود صنعت چاپ نبوده و فرایند تولید کتاب همچنان به شیوه سنتی است .شواهد حاکی از بی توجهی
آشکار به سخنوران است و بستر لازم برای تولید علوم مختلف فراهم نیامده است .
هدف از این پژوهش ،مطالعه تأثیر حکومت صفویه بر میزان اعتلای منزلت کتاب در جامعه و بررسی مشاغل و منصبهای مرتبط با این حوزه است.
روش نگارنده در این تحقیق ،کتابخانهای و بر اساس تحلیل اسناد و مدارک تاریخی است.
کلیدواژهها :صفویان -کتاب-کتابخانه ها-کتابداری -کتاب سازی -کتابآرایی

پیشگفتار
کتاب ،بهعنوان مهمترین کالای فرهنگی از ابتدا موردتوجه ایرانیان بوده و بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ و هنرمندان در طول تاریخ با بهکارگیری
انواع هنرها و صنعتگریها بر آن بودهاند که وام خود را به علم و دانش ادا کرده و در نگاهداری و اشاعه آن بکوشند.
به نظر میرسد هرقدر نویسندگان فضل فروش و صنعتگران معانی و معنی آرا یان فسون کار ،الفاظ کتاب را به زیور معانی بدیع و بلند آراستهاند تا
از دسترس فهم طبقات عوام و کممایه دور بماند ،صاحبان مال و ثروت و نفوذ و قدرت نیز با ترسیم نقوش و نگارههای رنگین و مذهّب و مرصّع و
خطوط برجسته و فاخر ،ساحت کتاب را ارج و بها داده وبر اهمیت آن صحه نهادهاند.
دوره امپراتوری شاهان صفوی بهواسطه عشق و دلبستگی آنان به شعر ،نقاشی و خوشنویسی از دورههای تأثیرگذار بر رشد و تعالی انواع هنرها و
صنایع ونیز موجب رشد و گسترش هنرهای وابسته به حوزه کتاب است و اگر نبود سختگیریهای تعصبآمیزی که موجب جنگها و نبردهای
متعدد شده و بعضا زمینه کساد و رکود فرهنگی و اقتصادی را فراهم آورد و مهاجرت سرآمدان عرصه علم و ادب و هنر را سبب گردید شاید وضعیت
کتاب در این دوره خوشایندتر ازآنچه که هست متصور میگردید.
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به آغاز فعالیتهای کتاب سازی از سدههای پیش از صفویه ،بهویژه عصر تیموریان ،پادشاهان این
سلسله تا چه اندازه در رشد و اعتلای جایگاه کتاب کوشیدهاند؟
فرض ما این است که با توجه به اهمیت مقام کتاب در اسلام و جایگاه قلم و نویسندگی و کتابت ،برخی از مظاهر فرهنگ مقدس و متعالی کتاب ،در
عصر صفویه موردتوجه قرارگرفته اما به لحاظ محدودیت های سیاسی حاکم بر جامعه  ،بسیاری از جنبه های این فرهنگ آسمانی مغفول مانده
باشد.این پژوهش بر آن است که زمینهها و وجوه پیشرفت کتاب و کتابخانهها را در دوره پادشاهی سلسله صفویه بررسی نموده و جایگاه مشاغل
مختلف و بهخصوص کتابداری را در این دوران مطالعه نماید.
پیشینه و ادبیات تحقیق:
بررسی سوابق پژوهشهای انجامشده ،نشان میدهد علاوه بر مطالب پراکنده موجود در منابع دستاول تاریخی و ادبی دوره صفویه ،مطالعات خاصی
نیز در ارتباط با موضوع حاضر به شرح ذیل انجامشده است:
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«-1تاریخچه کتاب و کتابخانه در ایران از دوران باستان تا به امروز» که مقالهای است از رکنالدین همایون فرخ .این مقاله ،سال  1431در نشریه
مطالعات هنر به چاپ رسیده است.
«-2وضع کتاب و کتابخانه در دوره صفویان» ،مقالهای از رسول جعفریان که در شماره خرداد-تیر ماه سال  1431منتشرشده است.
پِژوهش نگارنده براساس مطالعه بیش از  344عنوان از متون ادبی و تاریخی نظم و نثر دوره صفویه انجام گرفته و از نظر بررسی طیف وسیعی از
منابع دست اول و بررسی و تحلیل نظاممند مدارک و یافتهها با دیگر تحقیقهای انجامشده در نوع خود متفاوت است.
الف-از آغاز تا دوره صفویه
در طول تاریخ بشر ،هیچ پدیدهای همچون کتاب ،زندگی انسان و تمدن او را تحت تأثیر قرار نداده است .تغییر و تحولاتی که در طول حیات
بشر در عرصه کتاب حادثشده بیانگر آن است که هر چه بر عمر انسان در این کره خاکی افزودهشده حضور کتاب در زندگی او
اجتنابناپذیرتر گردیده است .عشق و علاقه ایرانیان به کتاب ،باعث شده که این کالای گرانقدر فرهنگی تا قرون متمادی پس از ظهور ،جزء
گنجینههای نفیس ملوک محسوب شده و در خزینهها و کاخهای استوار حفظ و حراست گردد
سابقه کتابخانه در ایران احتمالا برمیگردد بهپیش از اسلام و سنگنبشتههای موجود در «گنج هاپیگان» و «دزی ناپشت» واقع در تخت
سلیمان و تخت جمشید و پسازآن عمارت بلند «سارویه» در محله جی اصفهان( .تاریخ کتابخانه در ایران)
روزگار ساسانیان نیز به نام کتابخانه بزرگ گندی شاپور (جندیشاپور) در اهواز مزیّن است .جایی که نهضت ترجمه متون یونانی و هندی به
پهلوی توسط شاپور اول ساسانی (قرن سوم) آغاز گردید .ذبیحالله صفا بر اساس شواهد موجود در کتاب پهلوی «دین کرت» اظهار میدارد که
کتابهای علمی و غیرعلمی در این کتابخانه به دو خط متفاوت نگاشته میشده است .خط «نیم کستج» (گشتک) به تحریر متون علمی و
خط دیگر به نام «رأس سهریه» به نگارش کتابهای غیرعلمی اختصاص داشت (صفا  )1:11،11 ,1434شاید بتوان اتّخاذ چنین رویّهای را در
دوره پیش از اسلام ،نخستین تلاشها برای ردهبندی موضوعی کتب و سرآغاز ظهور دانش کتابداری در ایران دانست.
پس از اسلام ،کتابخانه عظیم شاهان سامانی در بخارا با اتاقهای متعدد و صندوقهای فراوان کتاب بود که بر اساس موضوع ،تفکیک و
فهرست میشده و کتابداری نابغه و دانشمندی یگانه همچون پور سینا که خود اذعان دارد که تا پیش از ورودش به دستگاه سامانیان و حتی
پسازآن هم نسخههایی نظیر کتابهای موجود در آن کتابخانه را در هیچ جایی ندیده است (صفا )1:234 ,1434
کتابخانههای بزرگ آلبویه ،مانند کتابخانه عضد الدوله نیز به نام بزرگ مردانی چون ابوعلی مسکویه ،ادیب و مورخ و حکیم نامآور ایرانی

( 321 - 423ق) معروف به خازن و ابوالقاسم اسماعیل بن عباد بن عباس صاحب ( 483-423ق) ،ادیب ،شاعر و وزیر شیعیمذهب آلبویه
آراسته است .صاحب ،مدت  48سال کاتب و وزیر این خاندان بوده و ابو محمد عبدالله بن احمد یکی از شعرای بزرگ اصفهان بهعنوان کتابدار
در خدمت وی بود .روایتشده صاحب به هنگام مرگ ،کتابخانه خود را وقف شهرری نموده است .ازاینرو او را بنیانگذار کتابخانههای عمومی
در جهان اسلام میدانند چراکه صاحب ،بنا به روایت نویسنده «تاریخ قم» برای نخستین بار کتابخانهها را که تا آن روزگار همچون
گنجینههای سیم و زر در خزائن پادشاهان نگاهداری میشد از انحصار اغنیا خارج نموده و باب آن را به روی طالبان علم و معرفت گشوده
است( .استلهورن مکنسن )1431؛(صاحب بن عباد )2411
از ویژگیهای بارز این دوران ،عدد روزافزون کتابخانهها و نیز توسعه کتابخانههای آموزشگاهی بود که در جوار مساجد و جوامع بزرگ و مدارس
تأسیس شده و منابع آن از محل اوقاف تهیه و مورداستفاده علما و مدرسان و طالبان علم قرار میگرفت و نیز کتابخانههایی که به نام مؤسس و
بانیان آن نامگذاری میشدند مانند کتابخانه صاحبی منسوب به صاحب بن عباد در ری ،کتابخانه بوطاهر خاتونی در ساوه و کتابخانه شاپور بن
اردشیر در بغداد (صفا .)1:234،2:212 ,1434
ذبیحالله صفا به نقل از یاقوت حموی ،مورخ و جغرافیدان سده هفتم و نویسنده معجم البلدان مینویسد وقتیکه او مرو شاهجان را ترک میکرده
در آن شهر ده کتابخانه وقفی زیبا و بزرگ و بینظیر وجود داشته است« .این کتابخانهها «سهل التناول» بوده چنانکه او بدون آنکه ودیعهای بپردازد
کتاب به امانت میگرفته و هیچگاه کمتر از دویست جلد از کتابهای امانی در خانه خود نداشته است» (صفا )2:212 ,1434
در طول حمله مغول ( 313-313ق) همه مساجد و مدارس و موقوفات و بناهای شکوهمند ایران ،طعمه قتل و چپاول گردیده و به کام هلاکت
فرورفت .در این میان کتابخانههای بیشمار و گنجینههای گرانقدر آن و به گواهی صاحب کتاب جهانگشای جوینی ،صندوقهای مصحف های
شریف نیز در زیر سم ستوران مغولان خونخوار پایمال گردید و از آنهمه شکوه و زیبایی و تمدن ،چیزی جز خون و آتش و تباهی باقی نماند .آنگاه
جانشینان مغول بر ویرانههای این سرزمین سوخته و ستمدیده به پادشاهی نشستند و در سایه تدبیر وزیران دانشمند ایرانی به علم و ادب و هنر
گرائیده و آغاز به مرمت ویرانهها و احیای مواریث گذشتگان نمودند .ازجمله مردان بزرگ و نامآور این عهد ،خواجهنصیرالدین توسی ( 314-131ق)
شاعر ،فیلسوف ،متکلم ،فقیه و ستارهشناس و وزیر دانشمند هولاکو است که پس از هموار نمودن کار پادشاهی بر نخستین ایلخان مغول ،طرح
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رصدخانهای را در مراغه پی افکند و کتابخانهای در جوار آن بنیان نهاد که علما و منجمان بزرگی از سرزمینهای عرب و چین و هند روی بدان
نهادند( .مشکور )241-248 ,1431
ایلخانان با عشق و علاقه به نگارش کتاب و بازنویسی و استنساخ و تولید نسخههای مصور همت گماشتند .خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی وزیر
غازان خان ،شهرکی به نام ربع رشیدی در حوالی تبریز احداث کرده و خانههایی برای استراحت و دکانها و کارگاههایی برای تحقیق و پژوهش و
فعالیتهای هنری هنرمندان ایران و بینالنهرین در حوزه کتاب و کتابآرایی احداث نمود( .پرایس  )13-13 ,1433قدیمترین نسخه مصوّر
باقیمانده از این عهد ،ترجمه فارسی «منافع الحیوان» ابن بختیشوع است.
بهفرمان غازان خان ( 344-334ق) و زیر نظر مستقیم این وزیر توانا و دانشی مرد روزگار ،گروههای متعددی از محققان و هنرمندان ،مجموعه
بینظیر جامع التواریخ را فراهم آوردند .صاحب «مهمان نامه بخارا» در باب این کتاب مینویسد« :در بلده فاخره بخارا ،عرض کتب خراسان دیده،
نسخه مشهوره «جامع الرشیدی» به عرض همایون رسانیدند از مصنّفات وزیر جهان خواجه رشیدالدین فضلالله الطبیب التبریزی که دیوان نامدار
(؟) سلاطین چنگیزی از اولاد هولاکو خان بوده فیالواقع نسخهای در کمال تکلف خط و تذهیب و تجلید بود و فواید بسیار از سوانح خواطر علماء آن
عصر( »...خنجی  )21 ,2141شاهنامه قطع بزرگ یا شاهنامه دمو نیز 1با  124نگاره که توسط تعدادی از هنرمندان ،طی دو نسل تکوین یافت
محصول دیگر این کتابخانهها بود (پاکباز  .)34-11 ,1484برخی از استادان نامآور این کارگاهها عبارت بودند از :استاد عبدالحی ،ابوالفضل موصلی،
احمد موسی که نگارههای مجموعه جامع التواریخ و تذهیبهای حاشیه آن و بسیاری از آثار دیگر مانند تصاویر کلیلهودمنه ,معراج نامه و ابوسعید
نامه را آفریدند( .عون اللهی .)238-231 ,1483
به نظر میرسد نخستین مرکز اسناد نیز در همین زمان و بهفرمان غازان خان ،در کتابخانه تبریز دایر گردید .گفتهشده که غازان خان پسازآنکه بر
اساس قوانین موضوعه تمام مالیاتها را جمعآوری نمود و مملکت و خزانه را آباد کرد آن قانون را در کتابخانه تبریز به معتمدان کتابخانه سپرد و
برای کتابداران از محل اوقاف وظیفه و مستمری تعیین نمود تا منبعد مثل سابق در خصوص اخذ مالیات در حق رعایا ظلم و ستم نشود .لذا فرمان
داد تا از تمام ولایات ،دفاتر قانون مذکور را بدان کتابخانه بردند و قانون هر ولایت را نیز بر چوب یا سنگ نوشته و دریکی از بقاع آن ولایت نصب
کردند و به سوگند مؤکد کردند که با فوت مردم به این قانون تغییری راه نیابد و هرگاه آن صفحه مفقود شود بر اساس اصل نسخه که در کتابخانه
موجود است ظرف مدت بیست روز از نسخه اصل رونویسی شده و جایگزین شود تا همیشه این قانون جاری باشد (خواند میر .)1331 ,1414
(دورانت )1431
پس از فرزندان مغول ،تیمور لنگ ( 843-331ق) از ترکستان سر برآورد و بهسرعت بر خوارزم و پسازآن به خراسان و گرگان و مازندران و
سیستان تاخت و در اندک زمانی آذربایجان و فارس و عراق را درنوردید و حاکم و فرمانروای بلامنازع ایران شد .اینک تبریز که تا آن زمان پرچمدار
رشد و شکوه و مظهر علم و هنر بود میرفت که مرکزیت خود را از کف بدهد زیرا تیمور ،هنرمندان نقاش و خوشنویس وکتاب سازان مشهور را از
هر گوشهای به آسیای شرقی فراخواند و بدین گونه سمرقند ،مرکز و کانون هنر در آن عصر گردید .تیمور که خود بهرهای از خوشنویسی و نقاشی
داشت هنرمندان را ارج نهاد و گرامی داشت( .پاک سرشت  )131 ,1431روایتشده که او با چاپ ،میانه خوبی نداشت و کتابهای چاپی را ماشینی
و بیروح میدانست .کتابخانهاش  23444جلد کتاب دستنویس داشت که توسط خوشنویسان هنرمند و چابکدست تحریر شده بود( .دورانت
)148 ,1431
پس از سمرقند ،هرات است که شکوه و عظمت خود را مدیون تلاشهای شاهرخ و فرزندش بایسنقر میرزا میداند .تلاشهای این نامآوران ،منشأ آثار
فراوانی در عرصه کتابآرایی گردید .تشویقهای این شاهزاده هنرمند و هنردوست و حمایتهای او از ساحت هنر و هنرمندان ،هرات را تا مدتهای
مدید کانون کتاب و کتابآرایی نمود و مکتبی را پدید آورد که مکتب هنرهای تصویری هرات نامیده شد .روایتشده در کتابخانه و دارالصنایع هرات
که مرکز جمعآوری نسخههای نادر بود  34تن از هنرمندان دوران به کار نسخهنویسی اشتغال داشتند که در رأس آنان کتابداری به نام مولانا جعفر
تبریزی معروف به جعفر بایسنقری بود .از شاهکارهای این مکتب ،شاهنامه بایسنقری است که همه سنّتهای نقاشی در آن تا حد کمال به ظهور
رسیده است (مددپور  )244 ,1483صاحبنظران بر این باورند که این اثر ,نمونه کامل هنر تذهیب و کتابآرایی مکتب هرات است( .مطراقچی
)34-11 ,1431
اغلب جانشینان این سلسله همچون سلف خود تیمور ،هنرمند بوده و کتاب سازی را مانند هنرهای دیگری چون معماری ،مایه شکوه و تداوم
سلطنت خود میدانستند و این ویژگی تا پایان حکومت این سلسله همچنان تداوم داشت .در کتابخانه سلطان ابراهیم میرزای تیموری (نوه شاهرخ)
آثار خوشنویسان روزگار و بسیاری از آثار نفیس دیگر موجود بود (منشی  )231 ,1414نقل است کتابخانه سلطان حسین بایقرا ( 111ق) آخرین
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پادشاه تیموری در هرات و ندیم و مشاور دانشمندش ,امیرعلی شیر نوایی (فانی) تا آن روزگار نظیر نداشته و حدود ده هزار طالب علم در آن مدرسه
تحصیل مینمودهاند (مشکور )213 ,1431
ب-عصر صفویه
برخی از پژوهشگران معتقدند دوران نسبتا طولانیمدت حکومت صفویه ( 1141-143ق) از دورههای درخشان کتاب سازی و کتابآرایی است.
«ویل دورانت برآن است که در میان افتخارات مسلمی که در دوره صفویه نصیب ایران شد قالی و کتاب بیش از هر چیز دیگر مقام شامخ خود را در
خاطره ابنای بشر محفوظ داشتهاند» (مطراقچی  ,1431به نقل از تاریخ تمدن ج3ص)828بعضی از محققان نیز شمار تألیفات این دوره را متجاوز از
سه هزار جلد نوشتهاند ( .همایونفرخ )1431
در این دوره با انتقال حکومت از جانشینان تیمور به فرزندان شیخ صفیالدین اردبیلی ( 341-314ق) ،تبریز بهتدریج شکوه دیرینش را پس از
مدتها فترت بازمییافت .کتابخانههای سلطنتی این دوره همچون گذشته کارگاههایی بودند که عدهای از هنرمندان خطاط و نقاش و مذهّب و نیز
صنعتگران حوزه صحّافی و ورّاقی ومجلدّی و ...زیر نظر شاه و بهفرمان او به فنون کتاب سازی و کتابآرایی میپرداختند.
شاه اسماعیل خود به هنر ،عشق و علاقه داشت .خط نسخ را خوش مینوشت و به فارسی و ترکی شعر میگفت .او هنرمندان کتابخانه سلطنتی
هرات و ازجمله کمالالدین بهزاد را به تبریز انتقال داد و کلانتری کتابخانه همایون را بدو تفویض نمود و گروه کثیری از عمله کتابخانه زیر نظر او
مشغول به کار گردیدند .مسئولیت این هنرمند بر اساس حکم شاه اسماعیل چنین تعریفشده بود...« :حکم کردیم که منصب استیفا و کلانتری
مردم کتابخانه همایون و کاتبان و نقاشان و مذهّبان و جدول کشان و حل کاران و زرکوبان و لاجورد شویان و سایر جماعتی که به امور مذکوره
منصوب باشند در ممالک محروسه مفوّض و متعلق بدو باشد»( .مطراقچی )31-11 ,1431و نیز بنگرید به (پرایس .)112 ,1433
پس از شاه اسماعیل ،تهماسب میرزا ( 111-111ق) وارث کتابخانه سلطنتی گردید .در روزگار دومین شاه صفوی ،پایتخت از تبریز به قزوین انتقال
یافت و عصر شکوه و شکوفایی مکتب تبریز به پایان رسید .شاه ،جوان بود و به نقاشی چهره عشق میورزید و به گواهی رستم التواریخ نستعلیق را
بسیار خوب مینوشت (آصف .)131-133 ,1482استادان کتابخانهاش کمالالدین بهزاد و سلطان محمد هر دو در کتابخانه کار میکردند و آقا
میرک اصفهانی «محرم خاص الخاص» او بود .کتابخانه شاهتهماسب در اثر توجهات او جزء کتابخانههای غنی آن روزگار گردید اما بنا به روایتی ،شاه
به علت فراوانی مشغله و فوت برخی از پیشکسوتان کتابخانه همایون ،پس از چندی ،دست از حمایت هنروران برداشت تا هریک برای خود کار
کنند (واله اصفهانی  .)331-338 ,1432بعضی از منابع ،علت این امر را توبه شاه از اعمال مناهی دین مانند نقاشی میدانستند .به دنبال این امر ،
بسیاری از هنرمندان این حوزه برای یافتن حامیان دیگر به سایر کشورها ازجمله دربار پادشاهان گورکانی هند گسیل شدند و گویا تلاشهای
شاهعباس هم پسازآن دیگر نتوانست این نقیصه را جبران نماید( (wikipedia 2016).جعفریان )1483
در زمان شاهتهماسب ملاّ حسن مذهّب ،بهعنوان کلانتر کتابخانه تعیین شد و بعدها پس از او علیرضا عباسی به ریاست کتابخانه سلطنتی تبریز
منصوب گردیدند (عون اللهی  .)238-231 ,1483از دیگر کتابداران این کتابخانه ،شاه محمود نیشابوری و محیی نیشابوری هر دو از مشاهیر
خوشنویسی آن دوران بودهاند .شاه محمود نیشابوری معروف به زرین قلم بهترین خوشنویس در آغاز پادشاهی شاهتهماسب بود .قضیة نگرانی شاه
اسماعیل اول برای زندگانی و سلامت او و استاد بهزاد در جنگ چالدران و حفاظت و مخفی نمودن این دو هنرمند گرانمایه همچون گنجینهای
نفیس در غاری امن بسیار مشهور است .بنگرید به (شاه محمود نیشابوری  )2411امیرنظام الدین اسکویی شاعر نیز مدتی کتابدار این کتابخانه بوده
است (همایونفرخ  )1431مهمترین اثر این دوره شاهنامه شاهتهماسبی است که راجر سیوری آن را نگارخانه قابلحمل مینامد .کار اجرای این
نسخه از زمان شاه اسماعیل برای فرزندش تهماسب میرزا آغازشده بود و مدت  24سال پس از حکومت شاهتهماسب زبدهترین هنرمندان خطاط و
نگارگر روی آن کارکردند  .این نسخه  318ورق و  218مجلس دارد .از آثار دیگر این دوره میتوان به دیوان امیرعلی شیر نوایی و دیوان حافظ و
خمسه نظامی اشاره نمود .خمسه نظامی را شاه محمود نیشابوری نوشت و شاهتهماسب حمایت بسیاری از این کار به عمل آورد و نقاشان ،آن را به
 11نگاره زیبا آراستند ()Encyclopaedia Iranica – ART IN IRAN ix. SAFAVID To Qajar Periods
علاوه بر این کتابخانه میتوان از کتابخانه سلطان ابراهیم میرزا نواده شاه اسماعیل نام برد .گفتهشده این کتابخانه پس از قتل او در آتش جهل
همسرش سوخت و نابود شد و کتابخانه سام میرزا فرزند شاه اسماعیل اول که زلزلهای هولناک آن را درهم کوفت (همایونفرخ  )1431سایر
کتابخانههای بنام این عصر عبارتاند از :کتابخانهای در هرات به نام کتابخانه ظهیرالدین بهرام میرزا فرزند شاه اسماعیل اول و کتابخانه مدرسه
ذوالفقار که در دوران شاهتهماسب اول بناشده است (همایونفرخ )1431کتابخانه سلطان ابراهیم میرزا در مشهد قرار داشت  .در دوره حکومت
او در خراسان این شهر بهعنوان قطب نگارگری در سراسر مشرق زمین معرفیشده بود .مهمترین نسخه مصوری که در این کتابخانه ایجاد شد
هفتاورنگ جامی بود( .پاکباز )14 ,1484؛ (حسینی خلج )12 ,1481
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از کتابداران بنام کتابخانه شاه اسماعیل دوم ،میتوان صادقی بیک افشار را نام برد که شعر میگفت و در چهرهپردازی استاد بود ولی از بد
حادثه در روزگار او بازار نقاشی در کتابخانه سلطنتی مدتها پیش از او در حال افول بود .او در زمان سلطنت اسماعیل میرزا در سلک عمله
کتابخانه درآمد و پسازآن در عهد شاهعباس به مقام کتابداری نائل گردید( .واله اصفهانی )331-338 ,1432؛ (آذر بیگدلی )31 ,1443
شاهعباس ( 1448-138ق) که در نقاشی دستی داشت و به خوشنویسی عشق می ورزید کتابخانه شاهی را از تبریز به اصفهان انتقال داد و با
تشویق و بزرگداشت هنرمندان در غنای آن بیشازپیش کوشید .قاضی احمد بن میر منشی قزوینی در تذکره «گلستان هنر» بسیاری از
هنرمندان عرصه کتابآرایی آن عهد را معرفی نموده است .حمایتهای شاهعباس موجب شد هر کس اثری برجسته و برگ و نسخهای نفیس
مییافت آن را به شاه تقدیم مینمود .ازجمله گفتهشده امام قلی خان فرمانروای فارس در شیراز دارالصنایعی شامل کتابهای نفیس فراهم
آورده بود و آن را به شاهعباس تقدیم داشت (همایونفرخ )1431
شاهعباس خود بزرگترین واقف کتاب و مشوق سنت حسنه وقف در این دوره بود او دو بار از کتابهای کتابخانه خود به کتابخانههای آستان
مقدس رضوی و کتابخانه آستانه شیخ صفی وقف نمود (همایونفرخ )1431سندی نیز نشان میدهد که شاهعباس 124جلد از کتابهای خطی
کتابخانه خود را به آستانه مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت حمزه ابن موسی الکاظم(ع) در شهرری و مردآباد شهریار وقف نموده
است  .داستان ازاینقرار است که گویا شاهعباس در مسافرتی که به شهرری داشته به بیماری سختی مبتلا میشود و برای رهایی از بیماری
نذر میکند که در صورت بهبود ،خدمتی به این دو آستانه مقدسه نماید و ماجرای وقف نسخههای خطی باهدف ادای نذر او و برای بهبودش
از بیماری است (اسنادی از دوره صفوی که وجود کتابخانه در بارگاه عبدالعظیم (ع)را اثبات می کند.).
در ابتدای سلطنت او ،شهر مقدس مشهد چندی به دست ازبکان افتاده و قندیلهای مرصّع و طلا و نقره و اشیا و مفروشات نفیس آرامگاه
حضرت امام رضا (ع) غارتشده و گنجینه کتابهای کتابخانه آن روضه مقدسه نیز که مجموعه بینظیری از قرآنهای به خط ائمه معصومین
و خوشنویسان استادی چون مستعصمی بود و نیز بسیاری از کتابهای نادر که طی سالیان طولانی فراهم آمده بود به دست ازبکان افتاد
(منشی )2:121 ,1414
از کتابخانه های دیگر در این عصر کتابخانه آستانه شیخ صفی الدین و کتابخانه مسجد قزوین است که اولئاریوس قرآن های آن را بدین گونه
وصف نموده است .
درازی برخی از آن ها پنج ربع ساعد و پهنایشان تقریبا برابر با یک ساعد بود .حروف یک انگشت درازا داشتند و سطور آن وسیله آبطلا و مرکب
سیاه به صورتی بسیار استادانه نوشتهشده بود من به چند برگ از این کتابها دستیافتم و آنها را به کتابخانه دربار شاهزادهنشین هلشتاین برای
مراقبت و نگهداری سپردهام این صفحات سورهای از قرآن مجید است که با داستانی از چند شیطان آغاز میشود( .اولئاریوس )131 ,1481
علاوه بر آنچه یاد شد از دیگر کتابخانههای عصر شاهعباسی ،کتابخانه شیخ بهایی ،کتابخانه فرهاد خان معتمدالدوله ،کتابخانه کلیسای وانگ در
جلفا ،کتابخانه مدرسه زینل بن زکریای عباسی در اصفهان و کتابخانههای امام قلی خان و مدرسه خان در شیراز ،کتابخانه مدرسه گنجعلیخان در
کرمان بوده است (همایونفرخ )1431
کتابخانه شاه سلیمان به روایت کمپفر مجموعهای حدود نه تا ده هزار جلد نسخه خطی است که در صندوقها نگاهداری میشد (کمپفر ,1434
)114
رستم الحکما ،از کتابخانه شاه سلطان حسین  ،آخرین شاه صفوی این گونه سخن می گوید :
آن سلطان جمشید نشان را کتابخانهای بود که از خطوط جمیع مشاهیر کتّاب یعنی مجموعه آداب در خطاطی استاد کل جناب ابن مقله رحمهالله
مخترع خطوط هشتگانه که نسخ و نستعلیق شکسته و ثلث و ریحان و رقاع و تعلیق و شکسته ...و استاد یاقوت مستعصمی و آقا ابراهیم و میرزا
احمد نیریزی و میرعلی و میرعماد و شاه مسکین و رشید و شفیعا و خواجه اختیار و امثال اینان غفراالله لهم قرآنهای به خط جلی و خفی با
ترجمه و بی ترجمه و ادعیه و احادیث و نسخههای بسیار بااعتبار از جمیع علوم و لموم و رسم الحساب های مختلفه و قصص و تواریخ و دیوانهای
شعرا همه با کاغذهای ختایی و خان بالق و کشمیری همه با تذهیبات و نقش و نگار دلپسند ذکرشده فراهم آمده بیشتر از حساب و شمار (آصف
)81-83 ,1482
ج-وضعیت عمومی کتاب در جامعه
برخی از پژوهشگران معتقدند در عهد شاهان صفوی اگرچه شاهد رونق هنرهای مربوط به کتابآرایی هستیم اما نویسندگی رشدی نیافته است.
در کتاب« طب در دوره صفویه» درباره وضعیت کتاب در دوره شاهعباس آمده است« :در دوران سلطنت این پادشاه،کاشیکاری،نقاشی ،خنیاگری،
خوشنویسی و نقالی رونق فراوان پیدا کرد اما در مقابل کمیابی عجیبی ازنظر نویسنده به چشم میخورد» (الگود )8 ,1413طبیعی است که
شاهان صفوی میراث دار سنتهای پادشاهان پیش از خود بوده و از کتاب بهعنوان ابزاری برای آرایش ملک خود بهره برده و به همان نیز بسنده
نمودهاند .در این دوره ادبیات و فرهنگ شفاهی همچون گذشته نسبت به ادبیات مکتوب مقبولیت بیشتری داشته است  .بازار نقالی  ،داستانگویی
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و قصهسرایی  ،مداحی و روضهخوانی در قهوهخانهها و سایر محافل داغ است اما نویسندگی همچنان بیرونق و اگرچه انتقال علمای شیعیمذهب
از عراق و جبل عامل و بحرین توانست تا حدودی به رونق علوم دینی در این عصر نسبت به گذشته بیفزاید اما علوم دیگر در انزوا قرارگرفته و
مهجور ماند.
1
وضعیت کتاب در دوره شاهعباس بزرگ از زبان دلاواله چنین توصیف میشود :کتابهای علمی بسیار کم و بیاستفاده و در انحصار افرادی است
که خیلی بدان علاقه دارند و نمیگذارند به دست کسی افتد .کتابهایی که میتوان پیدا کرد بیشتر از نوع قصص و حکایات و اشعار و کتابهای
مذهبی است .اسم کتابها روی جلد نوشتهنشده و کتابفروشیها از محتوای آن بیاطلاعاند لذا نمیتوانند کتاب را از روی اسم آن بیابند (دلاواله
.)84 ,1481
آنچه شاهان صفوی در ارج نهادن به کتاب و کتابخانهها از گذشتگان خودآموخته بودند پرداختن به استنساخ ،تذهیب و تجلید و صحافی و دیگر
فنون بود و همان نیز پس از توبه شاهتهماسب و مهاجرت هنرمندان بینظیر ایرانی به سایر کشورها ،معطل ماند و به نظر میرسد هنرمندان عرصه
کتابآرایی ،دیگر هرگز اثر ممتازی را تقدیم کتابخانهها ننمودند .پرایس به نقل از شاردن در باره زوال بسیاری از هنرها پس از مرگ شاه عباس
می نویسد« :هنگامیکه این شاه بزرگ درگذشت ایران نیز از پیشرفت بازایستاد» ( .پرایس  )134 ,1433برخی نیز آغاز این انحطاط را پیشتر از
این دوره دانستهاند .بنگرید به(دلاواله . )84 ,1481
نیاز روزافزون به کتاب موجب شده بود استنساخ کتاب بهخصوص در اصفهان شدت و حدّت گیرد  .اغلب نسخه نویسان ناآگاه و کمدقت لطماتی
به محتوای کتابها وارد آورده و میزان اعتماد به نسخ ,کاهش مییافت و ازاینرو اندیشه داشتن کتابخانههای شخصی قوت میگرفت (ر .جعفریان
 )1431از مهمترین کتابخانههای شخصی در این دوره کتابخانه علامه مجلسی و کتابخانه شیخ بهایی است.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بااینکه بیش از شصت دهه قبل از این سلسله از ظهور صنعت چاپ درجهان میگذشت ،به علل مختلف،
صفویان در طول حاکمیت  228ساله خود تا پایان سلطنت شاه سلطان حسین (1141ق) برای انتقال صنعت چاپ به ایران رغبتی نشان ندادند و
شیوه سنتی دستنویسی کتابها همچنان ادامه داشت .اولئاریوس 1331-1344(2،م) جهانگرد آلمانی معاصر شاهعباس ،بدین نکته اشاره نموده و
گرانی کتاب در ایران را در مقایسه با آلمان خاطرنشان مینماید .بر اساس این روایت ،علاقه مردم به کتاب و رواج سنّت دستنویسی و کتابت سبب
شده مردم فرزندانشان را به فراگیری خوشنویسی و خطاطی تشویق کرده و چند هزار نفر از راه کتابت و نسخهنویسی امرارمعاش می کردند.
(اولئاریوس )111 ,1481
صائب تبریزی شاعر سده یازده هجری و کسی که بیشترین مضامین را در باب کتاب در عصر صفویه سروده است از وضعیت کتاب و نویسندگی در
جامعه خود چندان راضی نیست .اساس تفکر او در این باب بر دو اصل استوار است  -1اعتراض به تنزل مقام و جایگاه سخنوران  -2ترجیح دل،
عشق و معرفت بر عقل و علم و دانش.
سخنان صائب حاکی از آن است که در روزگار او سخن و سخنوران قدر و منزلتی ندارند وبدین سبب کسی به مطالعه رغبت نداشته و بازار کتاب از
رواج افتاده و بر کتاب ها گرد و غبار فراموشی نشسته است.
عجب که گرد ز روی کتاب برخیزد
چنین که اختر اهل سخن زمینگیر است
(صائب )4813 ,1483
چرا به هم چو زنی گرد از کتاب برآید؟
اگر سخن ز کسادی نشد به خاک برابر
(صائب )3311 ,1483
صائب را میتوان نماینده گروهی دانست که دل را بر عقل ترجیح داده و معتقدند که صد شهر عقل گِرد روستای دل نشستهاست (صائب ,1483
 )1233او حکمت و معرفت را بر عقل و علم ترجیح میدهد و معتقد است که عالم ،خود کتابی است که شایسته غور و تدبر است .وی طالبان عقل
را محو کتاب و طالبان عشق را پیرو دل میداند (صائب 412 ,1483؛1113؛ .)1332به اعتقاد او انسان از راه مستی و عاشقی و تفکر در کتاب
هستی و زدودن صفحه دل از آلایشهای مادی بیشتر از خواندن خطوط سیاه کتاب به بیداری و خودآگاهی میرسد (صائب ,1483
1338؛1331؛1832؛1831؛3144؛3444؛2118؛3383؛)1833خلاصه آنکه به اعتقاد او کتاب بهتنهایی نمیتواند موجب آگاهی انسان شده و اکتفای
صرف به کتاب مایه غفلت است:
داری
اگر
کتاب
مجلد
صد
توست
غفلت
پردههای
یکقلم
-1به ایتالیایی1312 – 1183 (: Pietro Della Valleم) جهانگرد ایتالیایی بود
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(صائب )3111 ,1483
چنین رگههایی را در شعر فیضی ( 1434-113ق) هم میتوان جستوجو نمود .او نیز طفل دبستان عشق است و دانش را وقعی نمینهد و معتقد
است که خشت خم میخانهها بر کتابخانه یونانیان برتری دارد (فیضی 144 ,1432؛)3834
تحقیقات دکتر سیریل الگود ،مؤید آن است که در این دوره متون نثر ،مورد اعتنای جامعه نبوده و اغلب مطالب ،حتی مباحث تخصصی پزشکی ،به
زبان شعر بیان میشده است چراکه طبع زمانه ،زبان شعر را میپسندد .لذا به نظر میرسد بسیاری از مباحث پزشکی منثور از بین رفته باشد.
دریکی از کتابهای پزشکی این دوره به نام «جواهرالمقال »نویسنده در مقدمه از اینکه مطالب پزشکی را به شعر بیان نموده از خوانندگان
عذرخواهی کرده است حتی نویسندگانی که به نثر نوشتهاند اما باز از استشهادات شعری بهره بردهاند .موضوع قابلتوجه آن است که بهاءالدین
عاملی ،عالم و فقیه دوره صفوی و هاتف اصفهانی ،پزشک و شاعر معروف این عصر هر دو در پزشکی نیز تحصیل نمودهاند اما از هیچیک ،آثاری
درزمینة پزشکی در دست نیست .مطالب پزشکی مربوط به این دوره بسیار ساده و کاربردی و همانند کتابهای پزشک خانواده امروزی است و
کتابهای تخصصی پزشکی همچون گذشته وجود ندارد( .الگود )134-128 ,1413
د-کتابداری و مشاغل مربوط به آن
سنت نیکوی نسخهبرداری از کتابها از دیرباز در میان پادشاهان ایران معمول بوده است .روایتشده در هجوم بیرحمانه اسکندر و آتشسوزی
ویرانگر او همه کتابهای علمی ،دینی و ادبی مغان طعمه حریق گردید الا آنچه پادشاهان نسخهبرداری نموده و به چین و هند فرستاده بودند
(تاریخ کتابخانه در ایران )2413
دستی بودن کتابت و نبود صنعت چاپ و بسیاری از عوامل دیگر باعث شده که در طول تاریخ همواره شغلهای فراوانی از رهگذر کتاب و
کتابخانهها به وجود آید و ازآنجاکه هر یک از این مشاغل نیاز به کسب مهارتها و تخصصهایی داشته ،استادکاران هر یک از این رشتهها،
خلاقیتهایی از خود بروز دادهاند (رازی )2:324 ,1481
همانطور که ملاحظه میگردد کتابخانههای دوره صفوی نیز به پیروی از شیوه گذشتگان کارگاههایی بودند برای تحریر و تزئین و آراستن
نسخههای خطی .از مهمترین و قدیمترین مشاغل مرتبط با کتاب ،خوشنویسی و کتابت است .اهمیت قرآن مجید بهعنوان آخرین اعجاز در میان
معجزههای پیامبران الهی و مقام و منزلت والای قلم و خواندن و نوشتن در این کتاب مقدس موجب شد هنر خوشنویسی و کتابت ،در میان
مسلمانان جایگاه قابلاحترامی کسب نماید.
قاضی احمد قمی ،نقاش ،خوشنویس و مورخ قرن دهم و نویسنده کتاب خلاصه التواریخ بین قلم نقاشی که از اجزای بدن حیوان است و قلم
خوشنویسی که از گیاه و نبات است تفاوت و تمایز آشکار قائل شده است .علاوه بر این به استناد برخی از روایات اسلامی نیز ،قلم ،نخستین مخلوق
است و چون برای نوشتن قرآن ضروری بوده قلم و خوشنویسی ،کلید دروازه سعادت و نوعی عبادت بهحساب آمده استART IN IRAN ix. ( .
)Encyclopaedia Iranica – SAFAVID To Qajar Periods
ازاینرو میبینیم که خوشنویسی در دوره صفویه به بالاترین حدّ رشد و شکوفایی خود میرسد خطهای زیادی رایج شده و هر یک برای منظور
خاصی مورداستفاده قرار میگیرند (جملی کارری  )138 ,1438میرعماد قزوینی فرزند ابراهیم حسنی سیفی ( 1423-131ق ).زیباییها و
ظرافتهای هنر خوشنویسی را به عالیترین ذروة رشد و کمال خود رسانده و پس از وضع این خط ،تقریبا عموم کتابهای فارسی با آن نگارش می
یابد.درویش عبدالمجید طالقانی ،بزرگترین استاد خط شکستهنستعلیق نیز در اواخر این عهد ظهور نمود( .حرّی  ,1481ذیل خوشنویسی).
کاتبان ،به نسخهنویسی کتابها پرداخته و از راه استنساخ امرارمعاش مینمودند.به نظر میرسد کار نسخهنویسی کتابها در این دوره همچون
گذشته اهمیت خاصی داشته و شغل مقدس و پاک و حلالی محسوب میشده است و شاغلین این حرفه و عموما اغلب هنرمندان عرصه کتاب و
کتابآرایی اهل علم و فضل و تقوا و به عبارتی ملاّ بودهاند .در ریاض الشعرا در شرح زندگانی یکی از علما آمده است که او «بعد از فراغ از وظایف و
ذکر و فکر و عبادات و ریاضات شاقّه ساعتی را صرف کتابت کتب علمیه به خطی که در کمال نیکویی بود مینمود» (واله داغستانی ,1483
)2:383روایتشده برخی از سلاطین صفویه نیز به زعم خود از نظر مقید بودن به کسب حلال  ،مخفیانه قرآن کتابت نموده و وجوهات حاصل از آن
را صرف معاش خود مینمودند تصور میرود یکی از علل عدم استقبال پادشاهان صفوی از صنعت چاپ  ،اعتقاد آنان به قداست خوشنویسی و
کتابت بوده باشد .لذا در این دوره کاتبان بیشماری به استنساخ نسخ و ارسال آن به دربار پادشاهان میپرداختند (قزوینی  )31 ,1433بدیهی است
که کار نسخهنویسی تنها به خوشنویسان اختصاص نداشته و بسیاری از طالبان علم در مدارس نیز برای تأمین هزینه تحصیل خود به کتابت
میپرداختند (الگود  )133 ,1413بعضی از کاتبان نیز در شمار کتّاب تندنویس بوده و مانند رضایی گنگ ،روزی هزار بیت کتابت مینموده است .
(صفوی )131 ,1413
پس از کاتبان ،نوبت نقاشان و مذهّبان بود که کتاب را به نقوش و نگارهها میآراستند .این فعالیتها کار تازهای نبود و بر اساس روایاتی از نامه
الذهب و تاریخ طبری ،کتاب اوستا در دوره ساسانیان نیز بر پوست گاو و به آب زر نوشتهشده بود (تاریخچه هنر کتاب آرایی در ایران)
تنسر ،مروج
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پیش از مکتب دوم تبریز در دوره صفوی ،آثار موجود از مکتبهای هرات و تبریز اول حکایت از رشد اینگونه هنرها در ایران داشته است .در این
دوره علاوه بر کتب کتابخانه شاهی ،کتابهای آستان مقدس رضوی نیز به زیور تذهیب آراسته میشد .مآثر رحیمی از فردی به نام ملأ محمدامین
جدول نام میبرد که از مشاهیر تذهیب گران خراسان است و کتب کتابخانه آستان مقدس رضوی را به اتمام میرساند (نهاوندی  )143 ,1481در
دوره شاهعباس از فردی هندی به نام مادهو یادشده که در شبیهسازی ،تصویر ،طراحی و نقاشی مهارت دارد و در کتابخانه سلطنتی کار میکند
(مآثر رحیمی ج  ،4ص  )143از سایر مذهبان این دوره که عمله کتابخانه شاه اسماعیل دوم بودند عبارتاند از :مولانا حسن بغدادی ،مولانا یاری،
مولانا عبدالله شیرازی (واله اصفهانی )332 ,1432
صحافی ،وراقی،لاجورد شویی،جدول کاری،نگارگری و شیرازهبندی نیز در شمار فعالیتهای کتابخانهای محسوب میشدند .صحافان کارهای مختلف
مانند جلد کردن کتاب ،شیرازهبندی و لاجورد شویی را انجام میدادند (صفوی  )134 ,1413شاردن در زمان شاهعباس از بازاری به نام بازار
صحافان یادکرده است که نزدیک مسجد شاه و پس از قهوهخانه واقع بوده است آنان علاوه بر صحافی «کاغذ و مرکب و قلم و دوات و قلمتراش و
سایر انواع لوازمالتحریر به فروش میرسانند» (شاردن )31 ,1431زلالی لاری  ،فنونی اصفهانی  ،ملأ محمدحسین هروی  ،از صحافان بنام این
دورهاند .از استادان حرفه لاجوردشویی نیز فنونی اصفهانی و نباتی تبریزی را نام برده اند( .صفوی 134 ,1413؛)131مهارت در هر یک از این
رشتهها و بهخصوص نقاشی و مصوری می توانست موجب ورود استادکاران به سلک کتابداران کتابخانههای سلطنتی گردد( .واله داغستانی ,1483
)2:1183در کتابخانه ،صاحبان مشاغل یاد شده ،زیر نظر کتابدار باشی کار میکردند ( .کمپفر ( )114 ,1434نهاوندی )121 ,1481صاحب مآثر
رحیمی از یکی از استادکاران صحاف و مجلد این دوره به نام ملاَ محمدحسین هروی یاد میکند که همهکاره کتابخانه است( .نهاوندی )141 ,1481
کتابدار ،جزء طبقه باسواد و عالم و هنرمند و اهل فضل و ایمان و تقوا بوده و ویژگی مهم او «امین» و امانتدار بودن او بود .او وظیفه داشت از
کتابها مراقبت نموده و هرگاه شاه بدان نیاز داشت در دسترس او قرار دهد( .واصفی )2:224 ,1431میرزا سمیعا از دو منصب با عنوان
صاحبجمع کتابخانه و مشرف کتابخانه یادکرده است .مواجب مشرف کتابخانه به شرح مواجب مشرف آبدارخانه بوده است (میرزا سمیعا ,1438
 )34او درباره مواجب منصب صاحبجمع کتابخانه مینویسد  «:پنجاه تومان مواجب و از باسمه چی و زرکوب و کاغذ گر و مقراض گر و مذهب ،بلا
تشخیص مبلغ،رسوم داشته» (میرزا سمیعا )31 ,1438نکته قابلتوجه آنکه بر اساس همین سند ،میزان مواجب صاحبجمع کتابخانه بیشتر از
صاحبجمع نقاشخانه مقرر بوده است .بنگرید به (میرزا سمیعا )31 ,1438از سایر منصبهای کتابخانه میتوان به داروغه کتابخانه (خواند میر
)2214 ,1414؛ (نهاوندی 121 ,1481؛)144کلیددار کتابخانه (صفوی )43 ,1413کلانتر کتابخانه (مطراقچی )31 ,1431اشاره نمود.
در این دوره علیرغم آنکه دایره عناوین والقاب و منصب هادر حوزه کتابداری وسیع تر می شود دانش کتابداری پیشرفت چندانی را نشان نمی دهد
و نحوه ساماندهی و اداره منابع کتابخانه همچنان از شیوه سنتی تبعیت می کند .اولئاریوس ،کتابخانه جنت سرای آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی
را بدین گونه وصف میکند:
کتابها به زبان عربی و تعدادی نیز فارسی و ترکی است که بهصورت درهموبرهم در قفسه بر رویهم قرارگرفته اوراق بعضی از آنها از پوست
حیوانات و بعضی از کاغذ است .خطوط بسیار تمیز و زیباست .کتب تاریخی دارای اشکال و تصاویر است جلد کتابها سختیان سرخرنگی دارد
که با نقوشی از گل و شاخ و برگ درختان و گیاهان با طلا آرایش یافته بود (اولئاریوس )121 ,1481
شاردن 1در باب کتابخانه سلطنتی شاهعباس مینویسد:
آن کتابخانه دیوارهایی دارد که از پایین به بالا دارای طاقچههایی است که کتابها را در این طاقچهها رویهم میچینند .طرز ترتیب کتابها از
روی قطر مجلدات و بزرگی و کوچکی آنهاست بدون اینکه نکات دیگری را مانند کشورهای دیگر در نظرگیرند .نام مؤلفین در پشت کتاب درج
است .کتابها به زبانهای فارسی ،عربی ،ترکی و کوفی است (شاردن )13-14 ,1431
برخی از کتابداران بنام این دوره عبارتاند از :میرزا محمد مقیم خلف میرزا قوامای مستوفیالممالک (واله قزوینی اصفهانی )431 ,1484؛ میرزا
محمد قمی (وحید قزوینی )442-441 ,1484میرزا فضلالله کتابدار باشی (مرعشی )33-34 ,1431؛میر سید علی جواهر رقم( (نصرآبادی ,1413
)248؛صادق بیک افشار که از بزرگان ایل افشار بود و در نقاشی نظیر نداشت (نصرآبادی )41 ,1413؛درویش علی کتابدار( (روملو ))2:811 ,1483
میرزا محمد خلف اکبر حکیم محمدباقر قمی که به طبابت مشهور و در این حرفه یگانه روزگار بود اما بنا بر احتیاط ،اقدام به طبابت نکرده و در
خدمت ارجمند کتابداری روزگار گذراند( .واله قزوینی اصفهانی  )448 ,1484مولانا صحیفی ذوالقدر که صاحب تذکره میخانه  ,مهارت او را در علم
کتابداری ستوده است ،در کتیبهنویسی خط ثلث استاد و در صحافی  ,تذهیب  ،تجلید توانا بوده و علاوه بر این صاحبان تذکره  ,از سخنوری و
شاعری او سخن گفتهاند (فخرالزمانی قزوینی )413 ,1431؛ (قدسی .)2413
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 کتابداری در ایران سابقه دیرینه دارد و طبقه بندی کتاب ها در صندوق های مجزا و جداگانه براساس موضوع ،تهیه و تدوین فهرست برایصندوق ها  ،نگارش کتابهای علمی و غیرعلمی با خط های مناسب موضوع و محتوای هر کتاب وایجاد مرکز اسناد در کتابخانه خواجه رشیدالدین
فضل الله و ...شواهدی بر اثبات این مدعاست.
در دوره صفویه منصبهای تازهای چون کلانتری ،استیفا ،داروغگی ،کلیدداری ،اشراف ،صاحبجمع و نیز منصب «کتابدار باشی» در حوزهکتابخانهها ظهور نمود و کتابداران بزرگ و شایستهای از میان هنرمندان خوشنویس و نقاش و شاعر و سخنور،که گاه به چندین هنر آراسته
بودند صاحب این عنوان و مقام شدند.
شغل نسخه نویسی کتاب از مشاغل مهم و حساس بودو کاتبان نسخ ،معمولا در بین افراد فاضل و باتقوا و طلاب علوم دینی و افرادی که بهمعیشت از راه کسب حلال اعتقاد قلبی داشتند رواج داشت.
در رأس کتابخانه شاهی ،کتابدارباشی بود و بقیه کارکنان از قبیل مجلد،مذهب،صحاف،لاجوردشو،نقاش ،مصورو ...تحت عنوان عمله یا مردمکتابخانه بودند.
شاهاسماعیل بنیانگذار مکتب تبریز دوم و مروج هنرهای کتاب آرایی در ایران عهد صفوی است و نفیس ترین شاهکار هنر کتاب آرایی به نامشاهنامه شاه تهماسبی به فرمان او آغاز شد.
 بزرگترین حامی و واقف کتاب در عهد صفوی ،شاه عباس است و سنت وقف و اهدای کتاب و کتابخانه در زمان او رونق یافت.سنت دستنویسی کتابها و تشویق هنرمندان  ،موجب کمال و اعتلای هنر خوشنویسی و ظهور خوشنویسان بنامی در این دوره گردید.به تاراج رفتن کتابخانه آستان قدس رضوی در حمله ازبک ها ،سوختن کتابخانه نفیس سلطان ابراهیم میرزا و نابودی کتابخانه سام میرزا درحادثه زلزله از وقایع تأسف انگیز این دوران است.
سنت تذهیب و کتاب آرایی که از روزگار ساسانیان با کتاب مقدس اوستا آغاز شده بود و به تدریج در طول تمام ادوار درحال رشد و توسعهبود در زمان شاه تهماسب رو به انحطاط نهاد.
گرانی کتاب و نبود صنعت چاپ در این دوره موجب رواج نسخهنویسی در دوره شاهعباس شده و با رواج نسخههای غیرقابلاعتماد و مغلوط،انگیزه ایجاد کتابخانههای شخصی از جانب علما قوت گرفت.
دلبستگی به ادبیات شفاهی در برابر ادبیات مکتوب ،اعتقاد برخی از مردم مبنی بر ترجیح عقل و حکمت و معرفتی که زائیده تدبر و تفکر درآفاقوانفس است بهجای خواندن کتاب و کسب علم و نیز جایگاه و منزلت کتابت و نسخهنویسی در مذهب اسلام را میتوان از علل بیتوجهی
به صنعت چاپ در این دوره دانست.
منصب کتابدار باشی  ،جایگاه رفیعی داشت ولی دانش کتابداری پیشرفت چندانی نکرد و کتابخانهها به شیوه سنتی اداره می شد . تزئین و تذهیب آثار منظوم ادبی مانند شاهنامه ،هفتاورنگ ،خمسه نظامی و دیوان امیرعلی شیر نوایی مؤیّد آن است که پس از کتابهایدینی و مذهبی ،شعر و شاعری مهمترین محور توجه شاهان این سلسله بوده و بسیاری از علوم ،مجال مناسبی برای ظهور نیافتند  -.دخالت
دادن تعصبها و سختگیریهای مذهبی و وقوع جنگهای مختلف در این دوره موجب ضعف و رکود اقتصادی و متعاقب آن زمینه مهاجرت
ارباب هنر را به سرزمینهای خرم و آزاد و یافتن حامیان هنرپرور فراهم آورد.
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Abstract
Although the Safavid dynasty at first has provided the areas of social growth, development and culthral life ,it fell in to
the plight of fanaticism and luxury seeking and also conformed with the traditions of the past. This caused, inspite of its
efforts to encourage artists and businesses about the scope of the book ,it couldn’t be successful to promot in the field of
the book and library.This research is important for the reason that the Holy Koran , as the biggest holy book of God and
the miracle of the holy Prophet of Islam and its explicit message is to invite us to read and write . And the Safavid
kingdom, under the banner of Islam and Shiism have ruled over the land for more than two centuries.
Based on this research, the book is used as a tool for decoration and beauty in the royal court of the Safavid period ,and
it has been declining since the late Shah Tahmasb. Although the post of librarian is very high , the librarian has no
Knowledgh about the library science. Although there are many manuscripts, sometimes with a lote of errors , shows that
people are interested in books , the government is not seeking to enter the printing industry and book production process
is still in traditional way . the evidences show the blatant disregard to literates and the substrate for the production of
various sciences hasn’t been provided.
The aim of this research is to study the effect of Safavid’s rule on the excellence rate of status of book in the society
and study the jobs and positions related to this field.
The author’s method in this research is based on the analysis of historical documents..
Keywords: Safavid – book – libraries –library science -book building – book designing.
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