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  مطالعات تاريخ اسالم

  1390 تابستان  /9ي    شماره/ومسسال 

  

  بويه  آل عصر در كتابخانه و كتاب اهميت و جايگاه

  دانش و علم توليد در آن نقش و

  

1محمديهللا ذكرا
  

2محسن پرويش
  

  

  

  

  

  

عنوان  هاي جديد، از دوران آل بويه، به معموالً در منابع و متون تاريخي و پژوهش :چكيده
ي حاضر،  مقاله. شود ي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ياد مي كوفايي علم و دانش و توسعهي ش دوره

ي تاريخي، يعني وضعيت كتاب و كتابخانه در آن دوره را مورد توجه قرار داده و  بخشي از اين حوزه
چنين سعي دارد به اين سواالت اصلي،  محقق هم.به توصيف و توضيح تفصيلي آن پرداخته است

چه نقش و يا ) دربار و ديوان(مردان آل بويه؛ اعم از امراء و وزراء  كه دولتنخست، آن: خ دهدپاس
طور خاص  ها و تأليف يا تدوين كُتب به طور عام و تأسيس كتابخانه چه سهمي در شكوفايي علمي به

ومت نيز اند؟ اين سوال در مورد دانشمندان، علما و افراد علم دوست و خيرِ مستقل از حك داشته
ها، چه نقشي در  ي آل بويه و كتب موجود در آن هاي دوره كه كتابخانه سوال ديگر، آن. مطرح است

  اند؟ بسترسازي، توسعه و ارتقاي علم و دانش و نيز فرهنگ و تمدن آن عصر ايفاء نموده

سياسي، علمي، ادبي و ديني رجال قه، همت و حمايت قاطع و راسخ برخي عالرسد  نظر مي به
ي  ها يا تأليف و تدوين كتب مختلف و نيز ايجاد زمينه كتابخانه در تأسيس و ايجاد بويه دوران آل

 به شكل سهل و روان، نقش بسيار مؤثري در بسط و  ها مندي خواص بلكه عموم مردم از آن بهره
  . ارتقاي علم و دانش داشته است

بر توسعه و رشد علم و فرهنگ   تحليلي، نقش سه عنصر مهم - در اين پژوهش با روش توصيفي
فراهم : ي آل بويه مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است، اين سه عنصر عبارتند از اسالمي در دوره

ها توسط اميران و  ها و دارالعلم اهل علم و دانش در كتابخانهعلمي و رفاهي براي  دن امكاناتآور
و فعال  هحضور گستردتمول و خير در اين دوره، وزيران آل بويه و نيز عالمان و دانشمندان و افراد م

دسترسي سهل هاي مذكور، و در نهايت،  مكاندر هاي مختلف  دانشمندانِ مذاهب، اديان، اقوام و ملت
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 هاي دولتي و شخصي و كتابخانه نياز در اين و منابع مورد مندان هر علمي به كُتب و آسان عموم عالقه
  .ه و تدوين آثار علمييتهها جهت  آن ي انه روزي همراجع

  بويه ي آل بويه، وزيران بويهي، عالمان دوره كتاب و كتابخانه، آل :كليدي يها واژه
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 129  جايگاه و اهميت كتاب و كتابخانه در عصر آل بويه و نقش آن در توليد علم و دانش

Importance of Book and Library During Buyid Dynasty 

and its Role in Production and Expansion of Science and 

Knowledge 

 

Zkra Muhammadi1 

Mohsen Parvish 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: Historical researches and studies consider Buyid period as the epoch of 

flourishing of science and development of culture and civilization in Iran. This article 

investigates the importance of book and library in this period. The article highlights three 

major factors for development of knowledg in this era. First, providing scientific and welfare 

facilities for scientists in libraries and colleges by amirs, ministers and rich donators; second, 

the wide and active presence and interaction of scientists from different religions and nations 

in the scientific places and libraries; and third, accessibility of all sources in public or private 

libraries to public and all who were interested in various scientific fields. Also, it is worth 

mentioning that the possibility of daily use of all these sources was another effective element 

in accelerating scientific productions. 

The paper concludes that interest and support of scientific activities and establishment of 

libraries and colleges by many of officials, scientists and religious scholars of this period led 

in flourishing and developing of science and expansion of knowledge in this era.   

Key words: book, library, the Buyids, Buyid’s ministers, Buyid’s scientists, science, 

development, scientific production  
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  مقدمه

گردد، اما با  هاي بسيار دور بر مي هرچند اهميت كتاب و كتابخانه در تاريخ ايران به گذشته
 اسالمي،ورود آئين اسالم به ايران و پذيرش آن توسط ايرانيان و نيز تأكيدات متون و نصوص 

 ،ها بخانهكتابدون ترديد .  ارتقاء پيدا كرديياهميت كتاب و كتابت به جايگاهي بسيار منيع و واال
 .كردند كه مسلمانان به آن افتخار ميبودند سسات فرهنگي در تمدن اسالمي ؤترين م از مهم يكي

 - ها در مقايسه با ديگر تمدن - تمدن اسالمي اساسي فرهنگ و هاي بارز و  يكي از ويژگي،در واقع
و در دسترس  متعددهاي  كتابخانه ايجاد كتاب، آوري جمع مسلمانان به فراوان اشتياق و عالقه

 در ،جاحظ.  استههاي مختلف علمي براي اقشار گوناگون جامع هاي رشته قرار دادن كتاب
تو و هرگاه كه ماند   خاموش مي،بخواهي تو هرگاهكتاب تا  «:گويد  ميمورد اهميت كتاب

 دارد، از كار باز نميشود و تو را  اگر سرگرم كاري باشي مزاحم تو نمي .گويد  سخن مي،بخواهي
رگز تو كتاب دوستي است كه ه . ...خواهد بود مصاحب خوبي  ،كنيتنهايي  اگر احساس ليو

  1.»تو را خسته و رنجور نسازداست كه چاپلوسي نكند و همنشيني  و دفريبرا ن

ترين دوران علمي، ادبي و فرهنگي تاريخ ايران و   كه يكي از درخشان- بويه  آلي هدوردر 
  آن سلسلهدانش دوست وزراي امراء و به همت و حمايت - آيد حساب مي هحتي جهان اسالم ب

ابور بن  شصاحب بن عباد،  عميد،والفضل و ابوالفتح؛ پسراناب الدوله، شرف  عضدالدوله،؛مانند
 هزاران جلد ،ها  كه در هر يك از آنسيس شدأتبزرگي  هاي كتابخانه ... ابن سعدان و اردشير،

  .ري گرديدآو  جمع مختلفكتاب از علوم و فنون

 جايگاه رفيع و منيع با توجه به حاضر در پي پاسخ به اين سوال اساسي است كه ي همقال
 علم و ي چه نقشي در توسعه، گسترش و ارتقا، آل بويه، اين مقولهي هكتاب و كتابخانه در دور

  دانش و نيز فرهنگ و تمدن آن عصر داشته است؟

 يكي از ابزارهاي اساسي توسعه و توليد  چون كتاب و كتابخانهمحقق، ي هفرضيبراساس 
 حمايت و همت اميران، وزيران و عالمان آن دوره ، مذكوري هعلم و دانش است، طبيعتاً در دور

ه  گرديد اسالمي-  فرهنگ و تمدن جامعه ايرانيموجب توسعه و ارتقاياز كتاب و كتابخانه، 
  . است

_______________________________________________________________________________ 

 .51- 50، صص ]نا بي]:[جا بي[، 1الحيوان، ج) 1938(جاحظ، ابوعثمان عمربن بحر    1
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  بويه كتاب و كتابخانه در عهد آلو جايگاه اهميت 

  و تساهليتسامح  فضاي،بويه بر بخشي از جهان اسالم  از نكات بارز دوران حاكميت آلكيي
 ي ه در ساي.بر قلمرو حاكميت خويش ايجاد كردند علم و دانش ي هويژه در حوز بود كه آنان، به

 ،تدريس، تحصيل به آسايش و آزادي با هم كنار در مختلفو اقوام  مذاهب پيروان اين شرايط،
 .1اختندپرد  ميبشري معارف و اسالمي فنون و نقلي و عقلي علوم ي مبادله و مذاكره ،تصنيف ،تأليف

رشد گرديد و نقش مؤثري در   مهم تلقي مي،شك نخستين ابزاري كه براي اهل علم و دانش بي
 حاكمان، وزيران و حتي علماء و. دكتاب و كتابخانه بو ،و شكوفايي فرهنگ و تمدن داشت

  . غافل نبودند،اي چنين مقولهاهميت از عصر نيز دانشمندان آن 

 طوري هب اند داراي ساختماني منظم بوده ،بويه دوران آلهاي رسمي  كتابخانه ،به لحاظ ظاهري
داري از  شده و براي نگه ها تفكيك مي  آني ها از محل مطالعه داري كتاب كه جايگاه نگه 

 . استگرديده  فراهم مي،هاي ويژه لهاي مخصوص دربسته و رح ها و رف صندوق ؛ها كتاب
 البته در قرن .ه استشد  ميهر بخش، تهيههاي   كتابي  براي مجموعه همعموماً فهرستي
 .اند هايي برخوردار بوده هاي جهان اسالم از چنين ويژگي  بسياري از كتابخانه،چهارم هجري

 اين باشد كه در ،هاي ديگر رهبويه نسبت به بسياري از دو  آلي ه دوري هو وجه مميزامتياز شايد 
 فرهنگ و تمدن، از يك سو به نويسندگان و ي هآن دوره، براي پيشرفت علم و دانش و توسع

ها  ترين كتاب و نفيس آن ارزشمندترين ي هشد كه در ساي  اهميت مضاعفي داده مي،مؤلفان كتب
 پخش و رواج كتب ،يق به تشو، از سوي ديگر وشد تأليف و تدوين ،ياتم و ادبوعل ي هدر زمين

 از .كرد گسترش پيدا مي ،فروشان كتابو بازار وراقان  ، هپرداختند كه در نتيج  مي،نوشته شده
گرفت كه در  اي صورت مي  اهتمام ويژه،ها رساني كتاب داري و خدمات  براي نگه،طرف ديگر

  .شد   تأسيس ساخته و،يهاى علم ها و گنجينه كتابخانهترين   آن مجهزترين و مجللي هساي

خواني داشت،   كه با مشخصات مذكور هم،هي آل بوي ههاي دور يكي از نخستين كتابخانه
 سال بيست و چهاركه مدت او . استالدوله  ابوالفضل بن عميد وزير دانشمند ركن ي هكتابخان

 كه به او جايي تا دستي توانا داشتنيز در فن انشاء و ترسل  ،تكيه زده بودوزارت بر منصب 
 اند فتهو گدانسته صد بار شتر  ابن عميد را معادل ي ههاي كتابخان  كتاب2.گفتند مي» جاحظ ثاني«

_______________________________________________________________________________ 

 حافظ ابي بكراحمد بن علي ؛341، ص توس: ، تهران6منزوي، ج ي علينقي ترجمه ،االمم تجارب) 1376(ابوعلي مسكويه    1

  .276 - 275 ص لفكر، دارا]جا بي[، 7 ج،تاريخ بغداد] تا بي [خطيب بغدادي

 .104صوالنشر،  عةرللطباددارصا: بيروت، 5ج،  احسان عباس تحقيق،وفيات االعيان، ]تا بي [ابن خلكان   2

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390 تابستان،  9ي  وم، شمارهسسال ، العات تاريخ اسالممط  132

 كرد و همراه هاي ادبي مورد لزوم را بار مي  سي شتر از كتاب،ها هميشه در مسافرتكه او 
 1.مسكويه رازي بودابوعلي  ،مورخ مشهور  بزرگ،ي هخازن و كتابدار اين كتابخان .برد مي خود

دفتر بود كه هر  چهل و چهار ،هاي اين كتابخانه فهرست اسامي كتاب ،مسكويه ي هبنا به گفت
ورزيد و  اش عشق مي ها و كتابخانه  نسبت به كتاب،عميد ابن 2. ورق داشتبيست و چهار ،دفتر

اشتياق ابن عميد به  ابن نديم در مورد شور و .ارزش نداشت براي او آن، ي ههيچ چيز به انداز
پوسيده به زبان يوناني در اصفهان  هاي پاره و مقداري كتاب« :نويسد  مي،اش كتابخانه اب وكت

 از ري به بغداد ،ها را به بهاي گزاف خريداري كرده او كتاب .نزد ابن عميد آوردند .يافته شد
 ، كه گروهي از داوطلبان جهاد با رومه355در سال  3.»ها را داد  كتابي هدستور ترجم فرستاد و

  به غارت و تخريب اموال مردم پرداختند،، جهادي ه ري آمدند و به بهاني هاز خراسان به منطق
 خود وي نيز مجروح شد تا حدي . ابن عميد وزير بودي ههايي كه غارت شد خان از جمله خانه

مسكويه  اش بود و چون از اما ابن عميد تنها نگران كتابخانه .كه نزديك بود كشته شود
 : بسيار خوشحال شد و گفت، تنها كتابخانه سالم مانده است،ش شنيد كه از آن خانهكتابدار
  كه  از اين پس4. تنها كتاب است كه عوض ندارد،پذير است هاي ديگر جانشين ها و گنجينه خزانه

  او به تصرف و تملك فرزندش ابوالفتح ذوالكفايتيني ه كتابخان، درگذشته 360ابن عميد در سال 
 يدالدولهؤ صاحب بن عباد كه توفيق يافته بود م،ه 366 سال به پس از درگذشت ذوالكفايتين .درآمد

ي  شديدي هعالق چون به كتابا فراهم آورد، را نسبت به او غضبناك ساخته، اسباب عزلش ر
 ي هكتابخان به  آن راو  كردتصاحب را او ي هكتابخان ،كرد آوري آن سعي بليغ مي داشت و در جمع

  5.ساخت ضممن خود

بويه كه نقش بسيار مؤثري در توليد علم و دانش آن عصر  هاي دوران آل  از ديگر كتابخانه
  يكي از مصاديق بارز،شك اين كتابخانه بي. در شيراز بودعضدالدوله  ي هداشت، كتابخان

 6.ي است كه پيش از اين توصيف گرديدها و مشخصات هاي جهان اسالم با تمام ويژگي كتابخانه
دوستدار علوم و اهل علم بود و در حق  بويه،  آلترين امير قدرتمند،الدوله ركن پسر ،ضدالدولهع

_______________________________________________________________________________ 

 .6 - 5، صصدارالفكر، ]جا بي [،5ج معجم االدباء، ،)ق1400(؛ ياقوت حموي 287، ص6ج) 1376(مسكويه    1

 .33و النشر، ص للطباعةدار سروش :   تهران،1 جبوالقاسم امامي، تصحيح امقدمه، ،االمم تجارب) ش1379( مسكويه ابوعلي   2

 .214 ص اميركبير،:تهران  محمدرضا تجدد،ي ، ترجمهالفهرست) 1366 (نديم  ابن   3

 .278، ص6ج) 1379(مسكويه    4

 .146 صسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني،: تهران ،كتابخانه و كتابداري) 1386 (علي مزيناني   5

 لفان و مترجمان،ؤشركت م: تهران ،2منزوي، ج علينقيي   ترجمه،االقالیم ةمعرف في التقاسيم احسن) 1361 (دسيمقابو عبداهللا    6

 .669 -  668صص
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 را از ءدر مناظرات و مباحثات علمي و ادبي شركت و بسياري از علما ،او. كرد ها نيكي مي آن
تشبيه و  ، تاريخ طبرستان مؤلف،ابن اسفنديار1.كرد نواحي گوناگون به دربار خود جذب مي

 علوم ي هگويي جهان به جمل ... « :اردد زمينه اين عضدالدوله در ي هيفي بسيار زيبا از دورتوص
 طب و بالغت و ت ومحك كالم و از فقه و ؛ بزاد،آبستن ماند تا به عهد عضدالدوله رسيد

 او به كتاب را ي هقلع .اشتكتاب دوافري به  ي هقال ع،عضدالدوله2.»ساير علوم شعر و نجوم و
 كتاب االغاني را به همراه ،توان دريافت كه او چه در سفر و چه در حضر  مي، گفتهاز اين
 ، مسايل اقليدسي مطالعه بود كه پس از پايان شتهو ن در يادداشتي كه از وي يافته بودند،3.داشت

 4. پنجاه هزار درهم صدقه داده است،تمام كتاب ابوعلي نحويابيست هزار درهم و بعد از 
ه ساختبناي بسيار عظيمي دستور داد در شيراز او كه بود  ئقعال بر اساس همان ،بدون ترديد

سيصد و  ،به نقل از رئيس فراشان آنبنا اين  .بي نظير بوداسالم كه در شرق و غرب عالم شود 
كرد تا  ها برگزار مي  در يكي از آن، اتاق داشت و عضدالدوله مجالس خود را هر روزشصت

هاي نفيس اختصاص   كتاببه كتابخانه عنوان  به،هاي آن بناي عظيم ز اتاقيكي ا. سال تمام شود
ها و  كسانى است كه اين كتابخانه را از نزديك ديده و از كتابجمله  از ،مقدسى. داده شده بود

بسيار دقيق و جزئي توصيف  او در .و نفايس ديگر آن بهره گرفته است) ها هنقش(ها  صورت
 ،در اين مكان«: گويد مي جا كتب در آن نگهداري ي شيوهر و  مزبوي هكتابخانمشخصات 

از معتمدان  )مشرف( و ناظري كتابدار ها وجود داشت كه متصدي، اتاق يكي از اي در كتابخانه
هر كتابي كه تا روزگار عضدالدوله در انواع علوم  . آن برگزيده شده بودندي هشهر براي ادار
هاي سرپوشيده و  وي آن جا را به صورت داالن .جود داشتدر اين كتابخانه و ،نوشته شده بود

كتابخانه در سالن درازي  .هاست يك سالن بزرگ ساخته كه انبارهاي كتاب در اطراف آن
هاي كتاب به ارتفاع قد آدمي و عرض سه ذراع از چوب  ف آن قفسهاقرار داشت كه در اطر

اي به همراه   جداگانهي  قفسه، علميي منقش به ديوارها چسبيده بودند و براي هر رشته
دفترها از هر  .وجود داشت ،ها نوشته شده بود هاي مربوطه كه در آن اسامي كتاب فهرست

 ؛توانست از اين كتابخانه استفاده نمايد  نميي،هركس . چيده شده است،ويژه »رف« در يك ،نوع
_______________________________________________________________________________ 
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: دسوين مىدر جاي ديگر  سى مقد1».توانستند وارد كتابخانه شوند تنها افراد شاخص و معتبر مي
ها و درياها و  سرزمين) نقشه( صورت ، صاحب بن عبادي ه عضدالدوله و كتابخاني هدر كتابخان«

) مقدسى(من .  وجود دارد، دريا به خشكى كه بر روى كرباس رسم شدهي چگونگى احاطه
النماطى  كاغذ كشيده شده بود، نزد ابوالقاسم بن اي ههايى را كه بر روى ورق چنين صورت
 آن را به صورت ،بعضى. ها، همه با يكديگر اختالف داشت اين صورت. مشاهده كردم

اند كه بالد چين و حبشه را دربر دارد و يك طرف آن به درياى قلزم   درآورده2طيلسانى
 آن را به صورت مرغى كشيده ،ابوزيد. رسد مي) آبادان(و طرف ديگر به عبادان ) درياى سرخ(

 3.» است-  ما بين حبشه و چين- طرف قلزم و گردنش به سوى عراق و دمشقكه منقارش به 
 مردم هر شهر و ناحيه و اوضاع هر ي ه اخالق ويژي ههايي هم در بار ها، كتاب غير از اين نقشه

   4.ها وجود داشته است گاه ناحيه از نظر محصوالت، آب و هوا و گردش

نيز تنوع و كثرت كتب آن، از زبان مورخ و  عضدالدوله ي هكتابخاناهميت و جايگاه علمي 
من « :نيز چنين بيان شده استالدين ابي عبداهللا سورياني  شمسيعني  ،قرن چهارم هجريديگر 

ها و  ها و گنجينه  تمامي حجره.مدتي در طبقات فوقاني و تحتاني اين كتابخانه گردش كردم
 فرش و تزئين ،نظير بهاي زيبا و بي نها و اسباب و ادوات گرا ها و پرده  با فرش،ها خانه قرائت

 اي  كتابي تأليف شده، نسخه،جهان هر علم و فني در در) ق 375يعني سال (تا اين زمان . بودگرديده 
 كتابخانه داراي يك سرپرست و يك كتابدار و يك بازرس. باشد اين كتابخانه موجود مي آن در از

بنا به نظر  5».شدند د درباريان شيراز انتخاب ميترين و داناترين افرا  از بين معروفكهباشد  مي
 وا . پنجم هجري پايدار بوده استي ه تا اواخر سد،شيراز  عضدالدوله دري ه كتابخان،ابن بلخي

.»آنقدر كه آبادان مانده است ست، دارالكتب نيكو« :نويسد اين باره مي در

6

  

.  نام برد صاحب بن عبادي هخانكتاباز  آل بويه بايد ي ههاي معروف دور از ديگر كتابخانه
 بويه دوست و قدرتمند آل يكي از وزيران دانش 7، ملقب به صاحب،ابوالقاسم اسماعيل بن عباد

او از  . سال بر عهده داشتهجدهيدالدوله و برادرش فخرالدوله را به مدت ؤ كه وزارت مبود
_______________________________________________________________________________ 

 .669 - 668مقدسي، صص   1
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 135  جايگاه و اهميت كتاب و كتابخانه در عصر آل بويه و نقش آن در توليد علم و دانش

 مردي دانشمند و سخنوري وزراي كم نظير و با تدبير ايران بود كه گذشته از كياست و فراست،
شناخته بزرگان زمان خود  فضيلت از در علم و وآمد  شمار مي بهاي ارجمند  هوشمند و نويسنده

وي در بالغت تا مرز افسون « :نويسد  در بيان توانايي صاحب در نويسندگي مي، ثعالبي1.شد مي
.»كم مانده بود كه به اعجاز برسد پيش رفت و

 اطراف يملوك و امراصاحب بن عباد در نزد  2
و فرمانروايان خراسان و عراق كه از كفايت و لياقت و فضل و دانش او  نيز محترم و معظم بود

داشتن وزيري مانند او رشك ه  به صحبت او ميل بسيار داشتند و بر فخرالدوله ب،آگاه بودند
بر هيچ چيز رشك ام و   در دنيا به منتهاي آمال رسيده:گفت  بارها مي،عضدالدوله .بردند مي
ابوالقاسم  :برم  بر او رشك مي،داشتن سه ابوالقاسم نامه يدالدوله كه بؤ مگر بر برادرم م،برم نمي

  3. معروف به يزدي،اسماعيل بن عباد و ابوالقاسم فضل بن سهل و ابوالقاسم بن جعفر قاضي

النقض  صاحب ،عبدالجليل رازي. ري داشتشهر  بزرگي در ي هصاحب بن عباد، كتابخان
  صاحبي بر آن نصب بودهي  جا داشته و لوح نام كتابخانه، در باغ صاحب،اين كتابخانه: نويسد مي

 كه هنوز وزراء را به حرمت او صاحب ،ابوالقاسم بن عباد بن ابي العباس« :نويسد او مي. است
 ي خانه نويسند و توقيعات و خطوط و رسوم او هنوز مقتداي اصحاب دولت است و كتب مي

 از صد هزار جلد را بيش آن كتابخانه هاي تعداد كتاب 4.»... او نصب استي صاحبي به روضه
 ، شترچهارصد .اند  او را نداشتهي ه هيچ يك از پادشاهان و وزراء، كتابخان:اند  و گفتهنوشته

 ، صاحب بن عباد در شرح كتاب االغاني ابوالفرج اصفهاني5.كردند  او را حمل ميي هكتب كتابخان
گاه كه كتاب  ليكن آن! صد و هفده هزار جلد كتاب نفيس دارم ام يك در كتابخانه«: نويسد مي

 ، ابن خلكاني ه بنا به گفت6.»هاي ديگر باز ماندم  از خواندن كتاب،االغاني را بدست آوردم
  همگان بودي  عمومي و مورد استفادهي ه يك كتابخان،عباد در شهر ري   صاحب بني هكتابخان

 در مقابل درخواست امير نوح بن منصور ، صاحب7.دها بنام دارالكتب ري معروف شدو بع
از جمله عذرهايي كه آورد آن بود كه  ساماني براي انتقال به دربار ساماني و پذيرش وزارت او،

_______________________________________________________________________________ 

 تحقيقات فرهنگي،  مطالعات وي موسسه: تهران ،3ج عبدالمحمد آيتي،ي   ترجمه،تاريخ ابن خلدون) 1366 (ابن خلدون   1
 .118 صفروشي اقبال، كتاب: تهران ،دستورالوزراء) 1371) (خواندمير(؛ غياث الدين بن همام الدين حسيني 673ص

 .183 ص،ةحنیف ةمطبع :دمشق ،3ج الدهر، ةیتیم) ق1282 (ثعالبيعبدالملك بن محمد    2

 .64 صدانشگاه تهران،: تهران ابراهيم باستاني پاريزي، به كوشش محمد ،صاحب بن عباد) 1383 (احمد بهمنيار   3

 .211، ص]نا بي]: [جا بي [الدين حسيني ارموي،تصحيح سيد جالل  ،النقض) 1331 (عبدالجليل قزويني رازي   4

انتشارات كتب  شركت سهامي چاپ و: تهران ،15علي هاشمي حائري، جي   ترجمه، في التاريخالكامل) 1351 (ابن اثيرعزالدين    5
 .160، صهاي مركزي كتابفروشي: تهران ،4ج ،الصفا ةروض) 1331 (يرخواند؛ محمد بن سيد برهان الدين م225 صايران،

 .145، ص2ابن خلكان، ج   6

 .146 - 145همان، صص   7

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390 تابستان،  9ي  وم، شمارهسسال ، العات تاريخ اسالممط  136

اش بود كه بيش از چهارصد   كتابخانه، اين اموالي ه بسيار دشوار است و از جمل،ال اموالشقانت
 ،4 و كتاب النقض3االدباء در معجم 2. مجلد بودده ،هاي اين كتابخانه  فهرست كتاب1.ودبار شتر ب

ياقوت تعداد  .است   مطالب قابل توجهي آمده، صاحب بن عباد در ريي ه بزرگي كتابخاني بارهدر
 ي ه كتابخاني ه شايد مقايس5.كند ذكر مي شش هزار جلد را دويست واو  ي ههاي كتابخان كتاب

 :نويسد او مي.  نيز جالب و شنيدني باشدآرتور پوپ از زبان ،هاي اروپا ن عباد با كتابخانهصاحب ب
  مانند صاحب بن عباد در قرن دهم ميالدي،، شخصيي ههاي موجود در كتابخان شايد تعداد كتاب

هاي خوش خط و  هاي سرتاسر اروپا بوده باشد و بديهي است، كتاب معادل مجموع كتابخانه
 ،ها براي اشخاص اي از اين گونه كتاب داشتن نمونه .ها كم نبوده است  اعلي در ميان آنمذَّهِب

 حدي ه ب،آرايش كتاب مانند متن آن  الزم بود كه تذهيب و،به اين سبب .رفت ني به شمار ميأش
  6. متناسب شود،نيأش عالي باشد كه با چنين اعتبار و

كه   ايني ه به بهان،)ه 419(دست يافت كه سلطان محمود غزنوي بر ري و عراق  هنگامي
 ،استها نيز سبب گمراهي مردم  هاي آن هاي كتابخانه و كتابهستند  شيعي مذهب ،ديلميان

 مذكور ي هكتابخان درموجود  معتزلي  و شيعيِعلمي  وكالمي، فلسفي هاي كتاب تمام دستور داد 
 معروف ي ههاي كتابخان ن كتابهنگام سوزانيد ؛ در منابع آن دوره آمده است7.را بسوزانند

ها را براي كفش بخرند، ولي   جلدهاي چرمي كتابتاها نزد مأموران پادشاه رفتند   كفاش،ري
 در گودالي ،ها را از كتابخانه خارج كرده نداشتند، بنابراين كتابرا مأموران اجازه چنين كاري 

 به تلي تبديل ،د بود كه آن گودالقدري زيا هها ب  تعداد كتاب.شهر ريخته و آتش زدند بيرون از
 شب ،ها  كفاش؛اند  نوشتهچنين هم .ها بعد، به تل كتاب معروف بود مدت  تا آن محل وگرديد

 8.آوردند  ميبيرونبين خاكسترها  دوزي از  براي كفش،ها را  كتابي ههنگام جلدهاي نيمه سوخت
والحسن بيهقي باقي مانده بود، زيرا  تا زمان اب،عباد   صاحب بني ههاي كتابخان  از كتابتعدادي
  بهتوانم ديدم و مي ،من كتابخانه را پس از سوزانده شدن به دستور سلطان محمود «:نويسد او مي

_______________________________________________________________________________ 
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اين .  گواهي بدهم،صعوبت حمل و نقل آن از ري به بخارا و نيز به صحت نظر صاحب بن عباد
 علت شايد 1.»شده است جلد ميهاي آن شامل ده م كتابخانه چنان عظيم بود كه فهرست كتاب

 ، و سال به سال، باشد كه چون ماه به ماهآنحب بن عباد  صاي هتب كتابخان كُتعداداختالف در 
  ارقام، آن كتابخانهي ه در نتيجه هر كس در زمان مشاهد،شد بر كتب آن كتابخانه افزوده مي

  .زمان خويش را گزارش كرده است

 و نقش بسيار مؤثري در باال  بودهبا عظمت و با شكوهقيقتاً  كه حه،كتابخانسه   اينعالوه بر
آن دوره نيز در ي  ديگربسيارهاي  تابخانهك، ندا هداشتبردن سطح فرهنگ و تمدن آن عصر 

هاي مذكور نبودند، اما  به گستردگي و عظمت كتابخانه ،در ظاهرتأسيس گرديدند كه هرچند 
  .دار بودندرگ و تمدن و توليد علم و دانش برخو فرهنيارتقاها يعني  ي مشابه آناز كاركرد

  اينو متصديخازن . از آن جمله است ،عضدالدوله در شيرازپسر  ،بهاءالدوله ي هكتابخان
در . عصر بود آن معروف نويس  خوش، به ابن بوابروشه م، ابوالحسن على بن هالل، هكتابخان
 از قرآن مجيد ء جزبيست و نهمختلف، هاي متعدد در علوم  عالوه بر كتاب ، مزبوري هكتابخان

دست  هام نيز ب سيجزء البته  . بودكتابخانهبخش  زينت وجود داشت كه به خط ابن مقلهنيز 
بيست  و ،توانست ميان آن جزء كس نمى كه هيچه شده بود چنان بامهارت نوشتبواب  خود ابن 

به  ، شرح حال ابن البوابدر ،االدباء در معجم حموي ياقوت . جزء ديگر تفاوت بگذاردو نه
اشاره به تفصيل  ،بهاءالدوله ي هتوسط او به توصيقرآن  ام سيجزء  نوشته شدن ماجراي

حبشي بن معزالدوله در بصره  ي هكتابخانتوان به   ميچنين  هم،ها  از اين دست كتابخانه2.كند مي
 كه  استجزواتي بودهاز غير تعداد  اينالبته  .دبوپانزده هزار جلد كتاب  داراي  كهاشاره كرد

ابوالفضل عباس بن حسين شيرازي وزير  ه357  در سال3.نيافته بودندها را  آنهنوز توفيق تجليد 
بايد از در اين راستا چنين  هم 4.اش را تصاحب كرد كتابخانه حبشي را دستگير و عزالدوله،

 تقويت علمي شيعيانبراي و نجف اشرف در به همت عضدالدوله  كه  نام برد حيدريي هكتابخان
 داري  نگه،هاي نفيس و خوش خط هاي زيادي به خصوص قرآن تاب ك،در اين كتابخانه. شد سيسأت

به سال ابوعلي فارسي ليف أ ت،»سائل الشيرازيهرال«كتاب خطي  هاي نادر آن،  از كتاب.گرديد مي
 ه در مصادر برخي كاست سيد رضي ، كتابخانه نام بردهايننخستين كسي كه از  .بوده است ه363
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 .122، ص15؛ ج124- 123 و 447، صص6همان، ج   2

 .95 صمركز نشر دانشگاهي،: تهران حمدسعيد حنايي كاشاني، مي  ترجمه،بويه احياي فرهنگي در عهد آل) 1375 (كرمر جوئل   3
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هاي  نوشته  دست،جا در آن . استكرده غروي استناد ي ههاي كتابخان  به كتاب،هاي خود از كتاب
  يا دست كم، موجود بوده وارسي و به خط خود نويسندهف و عربي به ييارزنده و پربها

شيراز  در 2الدوله  شرفي هتابخانك 1.ه استخورد  بر آن به چشم مينويسندهخط  اي از نمونه
 در ،هاي ديگر  كاركردي مشابه كتابخانه، گرديدسيسأت ر فارسب او  زمان حكومتهم كه در

 ي  عهدهه ب، خدمات كتابداريي كتابخانه و ارائهآن حفاظت از  .توليد علم و دانش آن عصر داشت
 بود كه هبوي  آلي ههاي دور ديگر كتابخانه از ، بهرام بن مافنهي هكتابخان 3.ه شدقاضي فزاري نهاد

. ه بوددشسيس أ ت، عمادالدين ابومنصور عادل فرزند مافنه،الدوله وزير قوامتوسط يروزآباد در ف
جلد  كتابخانه را نوزده هزار اين هاي كتاب تعداد جوزي  ابن4.او از وزراي ابوكاليجار بود

 در 6.ه استب بود داراي هفت هزار جلد كتا تنهااين كتابخانه ، ابن اثيري هگفتبه  اما 5.نويسد مي
نوشت به خط ابوعلي و   دستي هچهار هزار برگ كتب ذكر شده، عالوه بر ، مزبوري هكتابخان

 ابوعلي ي هكتابخانهاي آن دوره،  كتابخانهاز ديگر  يكي 7.داشت وجود ،ابوعبداهللا فرزند مقله
 اند،  شدهنابعلي سوار توسط ابوبرد كه  نام مي هكتابخاناز دو مقدسي  ،البته. بودرامهرمز در  ،سوار

 ،رامهرمز ي هكتابخان نسبت به بصره را ي هاو كتابخان. و ديگري در بصرهرامهرمز يكي در 
 ،رامهرمز ي هكتابخاندر كه اند  نوشته 8.استكرده ياد آن عظمت شكوه و دانسته و از تر  بزرگ
 ي معتزله كتب مهم كزمرا و مراجع  يكي از،اين كتابخانه. كرد  كالم معتزلي تدريس مي،استادي

  9.بوده است خوزستان

 غالباً تحت ،از همان آغاز تأسيس ،ميان آمد هبها سخن  حال از آن ههايي كه تا ب كتابخانه
رساني به اهل علم و دانش بنا گرديدند،  آوري كتب و خدمات  جمعرسالتعنوان كتابخانه و با 

عنوان دارالعلم  با ،هميني ديگري ، مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي و ددوران  ايناما در
_______________________________________________________________________________ 

 .154 صدفتر نشر فرهنگ اسالمي،: تهران حسين ساكت، محمدي  هترجم ،در اسالم آموزش تاريخ) 1361 (شبلياحمد    1

 زيادي ي هو به هيأت و نجوم، عالقا.  بودشر به راستي فرزند خلف پد،توجه و حمايت از فضالء و علماسبب به الدوله  شرف   2

 . معروف بغداد را با همكاري ويجن بن رستم كه در هندسه و هيأت سرآمد بود، بنا كردي ه، رصدخاندليلداشت و به همين 

 ).479 صدانشگاه تهران،: تهران به كوشش بهمن دارابي، ،ءريخ الحكماتا) 1347 (قفطي(

 .277رفعت، ص: ي مهدي افشار، تهران يه در بغداد، ترجمهآل بو) 1381(مفيزاهللا كبير    3

 .64، ص8ابن الجوزي، ج   4

 .جا همان   5

 .209، ص16ج) 1351(ابن اثير    6

 .50ص، المعارف ةمکتب: بيروت، 11 ، جةالنهای و ةالبدای) 1966 (ابن كثير الحافظء الفداواب   7

 .ته خواهد شددر مباحث بعدي همين مقاله، به تفصيل از آن سخن گف   8

 .617، ص2؛ مقدسي، ج139ابن نديم، ص   9
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 در .نمود ها ضروري مي آنپيشبرد و تسهيل امور براي كتابخانه كتاب و داشتن كه تأسيس شدند 
  .رسد نظر مي هبالزم نيز ها  كتابخانهگونه  اين اشاره به جايگاه و نقش مؤثر جا، اين

علمي  عيان، نهضتقدرت رسيدن شي بويه در دستگاه خالفت و به در پي نفوذ آلشك  بي
سساتي ؤهاي عمومي و م كتابخانه  و نياز به وجودهاي يافت جهان اسالم وسعت قابل مالحظه

 .ه استشد ميشيعي، به شدت احساس  ويژه معارف هبراي تبليغ و ترويج علوم مختلف و ب
 ي بارهدر . تا حدود زيادي چنين رسالت مهمي را بردوش گرفته بودند،هاي آن دوره دارالعلم
اي فرهنگي و تشكيل يافته از يك يا چند   به مجموعه دارالعلم؛ بايد گفتدارالعلم اصطالح

افزون بر . شده است اطالق مي مختلف، استفاده موارد با هاي ديگري اتاق تاالر، يك كتابخانه و
 كه هايي خاص اند با ويژگي سساتي بودهؤ م،ها دارالعلم شناختي، بايد دانست واژه اين اطالعات

در  و در مكاني خاصها  آناستقرار ) 2 وقفي بودن )1: ها عبارتند از ترين اين ويژگي مهم
برگزاري جلسات بحث و درس و  )4ها   آني هعمومي بودن كتابخان) 3 ساختماني مستقل

  به كارمشغولبرخورداري از فضايي براي اسكان استادان و دانشجويان ) 5در محل  مناظره

  1.اج  آناستنساخ و پژوهش در

 در مواردي، براي حتي ها به روي همه و حتي افراد غيربومي باز بود درهاي اين دارالعلم
 محل اسكان امكاناتي مانند  وشد مي  فراهم نيزها در قياس با افراد بومي، تسهيالت بيشتري آن

ار مورد شد تا بتوانند از آث دوات و كاغذ در اختيارشان نهاده مي و نيز قلم و و مستمري كافي
 آثاري كه توسط خطاطان ،برداري كنند  نسخه،شاهكارهاي علمي و ادبي عصر ، يعني ازنياز

ها   دارالعلمي ه عصر نگاشته و استنساخ شده و در كتابخاني يا دانشمندان فرزانه بسيار مشهور و
  .بود موجود

ترين  مهم كه بخش قابل توجه و در عين آن  هر دارالعلمي هكتابخانشد گفته كه  نناچ
كه در  شد، چرا داد، در حقيقت، فقط جزئي از آن محسوب مي قسمت آن را تشكيل مي

البته نمود . بود هاي علمي ديگري نيز در جريان ها، افزون بر خدمات كتابداري، فعاليت دارالعلم
ان ها با عنو  از آن،قديمي ، در منابعها، موجب شده كه در مواردي  دارالعلمي هتر كتابخان بيش

و  الكتب سابور ��در بغداد را خزا كه دارالعلم شاپور ياد شود چنان الكتب ��و خزا دارالكتب
  .اند الكتب و دارالكتب نيز خوانده ��سوار در بصره را خزا دارالعلم ابن

 يعني ،بغدادترين پايگاه تشيع در  ترين و مهم بزرگ ، چهارم هجريي هدر سدبدون ترديد 
_______________________________________________________________________________ 
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سكونت   محل ياقوت، منحصراًي هگفت هكه ب بود» كرخ «ي ه محل،خالفت عباسيمركز در 
اين محله  ، بود2كه اصالتاً ايراني و شيعي مذهب ،وزير بهاءالدوله شاپور بن اردشير 1.بود شيعيان 

پس از خريد او  .برگزيد يشسيس دارالعلم خوأبراي ترا به سبب اعتبار خاص آن نزد شيعيان، 
فرش كرده و با   سنگ،مرمر ، آن را با سنگ كرخي همحل 3السورين بين ي همنطقساختماني در 

 و دانشمنداندارالعلم تبديل كرده  تعمير شده را به گاه، اين محل آن. نمود مرمت و نوسازي ،آهك
 منتقل جا نآ بههاي نوشته شده توسط خطاطان مشهور را  ترين كتاب نفيسنيز و آن عصر معتبر 
تعداد  5.نمود بزرگي كه داشت، وقف عالقمندان كسب دانش ي هآن را با كتابخان و4كرد

كه صد نسخه از اين تعداد،  6اند كرده جلد ذكر صد را ده هزار و چهاري اين كتابخانه ها كتاب
 ي  نكته7.مقله بود  بني،مشهور  خطاطي توسط افراد مختلف خانوادهشده هاي نگاشته  قرآن

 اين 8.معاريف علمي بود به خط بزرگان و ،تابخانهاين ك يها حائز اهميت اين كه اكثر كتاب
بااليي   از نظر علمي منزلت رفيع و، شاپور بن اردشيري هن است كه كتابخانآمطلب حاكي از 

 و ه 381سيس دارالعلم شاپور در أت با .است هداد هر كتابي را مورد پذيرش قرار نمي داشته و
 با حمايت . جلب آن شدند،ان بزرگ روزگاربسياري از دانشمندان و اديب ،شهرت روزافزونش

به سرعت افزايش اين دارالعلم،  ي ه، سرمايآن دورهطريق هداياي علماي   و ازاين افرادو عنايت 
شان را وقف  هاي معروف خود و حتي شاهكارهاي داوطلبانه، نگاشته ،اين دانشمندان. يافت

بن ابي اصيبعه، پزشكي به نام جبرئيل بن  اي هكه به نوشت چنان كردند، مي  دارالعلمي هكتابخان
  در پنج مجلد را به دارالعلم،بزرگ خود در طب به نام الكناش ي ه رسال،بختيشوع عبيداهللا بن

 هاي جبرئيل بن بختيشوع كتاب بن علي كتبي و  نويسندگاني همچون احمد9.مزبور اهدا كرد
10. به اين كتابخانه هديه داده بودنديبسيار

  

_______________________________________________________________________________ 

 .خ بغداد  ي كَر ذيل واژه داراالحياءالتراث العربي،: بيروت ،4ج ،معجم البلدان) ق1399 ( حمويياقوت   1

 ،آن عصر ي هبزرگ شيعيكي از علماي  را به همسري د دختر خوشيعي،دانشمندان ن و ي وافرش به عالما شاپور به سبب عالقه   2

 .شريف رضي درآورديعني 

 .366، ص14ابن الجوزي، ج   3

 .504ص دارالكتب العلميه،: بيروت ،5القاضي، جهللا عبدا الفداو اب تحقيق ،التاريخ في الكامل) 1987(ابن اثير    4

 .333، ص11ن كثير، ج؛ اب366، ص14ابن الجوزي، ج    5

 .324، ص7ج) 1351(ابن اثير    6

 .88، ص8؛ ابن اثير، همان، ج172، ص7ابن الجوزي، ج   7

 .357، ص11ابن كثير، ج   8

 .212ص ،ة الحیاةدارمکتب: بيروت تحقيق نزار رضا، ،في طبقات االطباء االنباء عيون] تا بي[اصيبعه ابي ابن   9
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 ، تبديل شد كه دانشمندان بزرگمرجعي به نخستين ،در زمان خود دارالعلم شاپور ي هكتابخان
حتي گفته شده است برخي از . آمدند  ميجا به آن، دقيق و موثق گيري از اطالعات براي بهره

سسه متوسل ؤ به اين م،مجادالت علمي ميان خودي براي خاتمه ،معري از جمله ابوالعالء ،ها آن
كه نتوانسته  از اين كند و شاعر زنديق از اين دارالعلم به بزرگي ياد مي يلسوف و اين ف1.شدند مي

 2.نمايد سف ميأ اظهار ت،تري در آن بماند مدت بيش

را به سه   آني  دارالعلم تهيه كرده و مديريت عاليهي ه همچنين فهرستي براي كتابخان،شاپور
فردي علوي به نام  ان معروف به شريف،ابوالحسن محمد بن حسين ابن ابي شيب: نفر سپرده بود

 3. قاضي وقت بغداد؛ضبي هارون و ابوعبداهللا حسين بن ابوعبداهللا محمد بن احمد حسيني بطحاوي
لقاسم علي بن حسين بن مرتضي، ابوا  تصدي و نظارت اين دارالعلم به شريف،پس از فوت شاپور

  4. مبدل گرديد،مذهب تشيعترش س به پايگاه مهمي براي گ،اين كتابخانه و موسي رسيد

 توان از  ميالمثعنوان  هاند كه ب از افراد ديگري نيز به عنوان خازنان اين كتابخانه نام برده
 5.از سوي شاپور به عنوان مشرف كتابخانه تعيين شده بودنام برد كه بن موسي خوارزمي  محمد

 ز دوستان نزديك ابوالعال كه ا-  ملقب به واجكا،عبدالسالم بن حسين بصري احمد همچنين ابو
6معري بود

 به عنوان كتابداران ،بن علي بن اسحاق بن يوسف كاتب نيز ابومنصور محمدو  - 
 به دارالكتب قديم ، اين كتابخانه در فرجام كار خود7.اند  شدهمعرفي ، دارالعلم شاپوري هكتابخان

 و 9ق451سال تا در  سنت قرار داشت دارالعلم همواره در معرض نفرت اهل اين 8.معروف شد
قدرتي كه اين اتحاد  ي سنت به واسطه  عباسي با طغرل سلجوقي، اهلي در پي اتحاد خليفه

_______________________________________________________________________________ 

 .92ص تهران، دانشگاه: تهران كسائي،اهللا نوري  هترجم ،اسالمي بزرگ هاي دانشگاه تاريخ) 1377 (غنيمه عبدالرحيم   1

   .128صدارالكتب العلميه، : ، بيروتديوان سقط الزند) ق1410 (ابوالعالء معري   2

           :كند ونه بيان ميگ اين، اخالص خود را به اين دارالعلم ابوالعالء با سرودن اشعاري مراتب ارادت و

  ميهال االصائل الورق مطرب من   سابور قينه غنت لنا في دار و  

  اوصال مثانيه احشاء لطفن و  رات زهرا غضا فهاجت بمزهر  
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 .280- 279صص كبير،   3

 .100، ص2ابن خلكان، ج   4
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 .58همان، ص   6
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 .100، ص2ابن خلكان، ج   8

جوزى، ج   ابن؛350 ص،9اثير، ج   ابن؛104، ص12ج كثير، ابن: به.ك.از جلمه ر(اند  ق گفته451اكثر منابع، سال اين رخداد را    9
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ها، اين  غارت اموال آن  با قتل عام شيعيان و،ور شده  كرخ حملهي ها بخشيد، به محله نآ هب
 ،عميدالملك كندري كه بعد از اطفاي حريق، اند ابع آورده من1.دارالعلم را نيز به آتش كشيدند

دستور داد جمعيت سني در حال غارت اموال را دور   به محل دارالعلم آمده و،وزير طغرل
  2. به خراسان فرستاد،سالم مانده را انتخاب كرده  بهترين آثار شخصاً، سپسكنند

 نكاتي چند در خصوص تأثير ي بحث، عنوان نتيجه  بهتوان  مي،با توجه به مباحث فوق
  :يادآوري كرد ، آن عصر درلم و دانش شاپور بن اردشير در توليد عي ه كتابخاندارالعلم و

دليل موقعيت سياسي باال و  ه ب،خويشطي دوران طوالني وزارت  آن وزير علم دوست، ،اوالً
و  وسائل و امكانات در تهيه ي از كليهخوبي توانست  ه از ثروت فراوان، باش برخورداري

  .لم مذكور بهره ببرد دارالعي هخانتابتجهيز ك

و نقلي علوم عقلي براي  يحريم امن شاپور در عصر خويش، ي هثانياً، دارالعلم و كتابخان
ايجاد علم صرف و نحو و فقه اللغه و نيز هندسه و علوم اوايل ،  فلسفه، نجوم،طب ؛ويژه هب

  .ديگرد  لومكرده و باعث رشد و شكوفايي آن ع

نشين   شيعيي ايجاد كتابخانه در محلهي به علماي شيعه و  وي هعالقتشيع شاپور و ثالثاً، 
 حديث شيعه ي  كتب اربعه و تدوين احاديثآوري  جمع به موجب تشويق عالمان شيعي،كرخ

  .ديردگ

ابن سوار در دارالعلم  ، آن از شهرت خوبي برخوردار بودي هديگري كه كتابخاندارالعلم 
و  ساختهدارالعلمي  ،صره در سده چهارم هجري در شهر ب، ابوعلي بن سوار كاتب.بصره است

مقدسي  .بودو از دوستداران كتاب و كتابخانه از معاصرين ابن نديم  ،وا .اي به آن افزود كتابخانه
 ي ه بصره نسبت به كتابخاني هكتابخان :نوشته است آن دارالعلم ي هكتابخان ي ه دربار،التقاسيم در احسن
 چنين همو ا .بنياد نهاده استابن سوار است و هر دو را » رت و پر كتابر ت تر، آبادان بزرگ«رامهرمز 

 ،زدپردا ها مي و پيوسته به خواندن و استنساخ كتابود ر  ميجا به آنكسي كه  براي هر: ويدگ مي
 ،ه شده اشار،به اين كتابخانهنيز در مقامات حريري  3.دوش ميهاي مالي در نظر گرفته  كمك

 اي محلي ديدن كردم كه انجمن دوستداران  به زادگاهم برگشتم از كتابخانههنگامي كه «:گويد مي
گاه مردي درآمد با ريشي انبوه و چركين و ژنده  آن بيگانگان؛ ادب بود و ديدارگاه بوميان و
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 دانش او ي ه همگان شيفت،كه زبان به سخن گشود ولي همين و اعتنايي نكرد،ا هكسي ب پوش،
  1.»فت آمدندشدند و از سخنانش به شگ

 آن نقش مؤثري در رشد علم و ي ههاي دوران آل بويه كه كتابخان يكي ديگر از دارالعلم
 ،ابوالقاسم علي بن حسين. در بغداد بود مرتضي سيد، دارالعلم عصر خويش داشتدر دانش 

 خالفت مركز ، در بغداد،ه355در سال الهدي از علماي برجسته و مشهور شيعه  ملقب به علم
 را يشيعهاي علمي   زعامت شيعيان و حوزه،بعد از استادش شيخ مفيد او 2.متولد شد عباسي

 دهد اختصاص علم اهل به را خود ي هخان از تصميم گرفت بخشي مرتضي سيد. دست گرفت هب
 و علمي مذاكرات ،مطالعه ،تحقيق به اش، كتابخانه و آن از استفاده با پژوهان دانش و شاگردان تا

 به يش خوي هخانتبديل او عالوه بر  .شد ناميده »دارالعلم« ،بعدها ،مركز آن .ندبپرداز تأليف
 سيد ي هكتابخان ،ابن حجر ي ه گفتبه 3.پرداخت به شاگردان خود مقرري نيز مي، دارالعلم
  4.هشتاد هزار جلد كتاب داشته است ،مرتضي

برادر  ،سيد رضيتوسط رد كه ك يادعالوه بر دارالعلم فوق، بايد از دارالعلم ديگري نيز 
از همان و  دنيا آمد هب بغداد  دره359 در سالاو . شدبنيان گذاشته  ،تر سيد مرتضي كوچك

 كسي هر  از،آموختن ازسيد رضي . بود حريص بسيار فنون و علوم فراگرفتندر دوران طفوليت 
 و سني و عهشي ميان ،خصوص اين در و كرد نمي خودداري سازد، مند بهره  او راتوانست مي كه

استادان  زد ن،همراه برادر بزرگش سيد مرتضيبه  سيد رضي .گذاشت نمي يفرق كافر و مسلمان
و ديگران علوم و فنون  مفيد سيرافي، شيخ معتزلي، عبدالجبار  قاضي؛معروف آن زمان يعني

به نقابت از طرف بهاءالدوله  ،ه396 در سال او .مختلف و متداول عصر خويش را آموخت
 و رسائل نوشتن از حال بااين 5،گرفت» رضي ذي الحسبين«ان عراق منصوب شد و لقب طالبي

 ،سيد رضي به هنگام تعليم شاگردانش .ورزيدن غفلت سرودن شعر ازو نيز  تصنيف و تأليف
مكان  تصميم گرفت ، به كسب علم و دانش مشاهده نمودرا  شان هالعاد چون شور و اشتياق فوق

 ،مذكور دارالعلم براياو  .نهاد نام »دارالعلم« آن مكان را وي. هم آوردها فرا مشخصي براي آن
 ي هخزان در را طالب كرد و مايحتاج فراهم لوازم و وسائل ي كليه با اي خزانه و كتابخانه
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زمان  هر تاو در اختيارشان قرار داد كرد ها كليدهائي تكثير  آن تعداد به و نمود جمع دارالعلم
 اين  با1. خويش را تأمين نمايندي هخواست ،مراجعه كرده انبارشخصاً به  ،تندالزم داش چيزيكه 
 تقويم علم در كه - بصري حسين بن عبدالسالم احمد ابو به را دارالعلم داري خزانه سمتاو  كه

 استقالل و شخصيت دارالعلم دانشجويان و طالب به كه اين براي، سپرد - بود آوازه ، بلندبلدان
  .نمود واگذار ها آن خود به را ها نيازمندي برداشت بدهد،

هاي دولتي و شخصي  كتابخانهنمايد كه   اين نكته ضروري مييادآوري ،بحثپايان اين در 
هاي ديگري نيز وجود  كتابخانهآيد بلكه  حساب نمي ههاي آن دوره ب  تمام كتابخانه،مذكور

دست  هته و يا بسيار اندك و ناقص بها يا از بين رف داشتند كه متأسفانه اطالعات مربوط به آن
 و يا از تخريب نعماننام  هو وزيرش بمعروف معزالدوله هاي  هكتابخان مثالً از ؛ده است رسيما

 ،اعراب بدويتوسط  ه482سال در بويه  يكي از وزيران آل ؛ابن سهيل ي هو ويراني كتابخان
  2.اطالعات كافي و روشني باقي نمانده است

  ها تشكيالت كتابخانه

ها بوده است  هاي آن عصر، سيستم تشكيالتي آن يكي از نكات قابل توجه در خصوص كتابخانه
. شود كار گرفته مي ههاي دنيا ب  هنوز هم در بسياري از كتابخانه،ل و قواعد آنوكه برخي از اص

  .شود پرداخته ميبويه  هاي دوران آل  نظام تشكيالتي حاكم بر كتابخانهبه ،در اين قسمت

جلدساز و  و وراق ،)كتابدار(يك يا چند نفر خازن  ،در هر كتابخانه :رمندان كتابخانهكا
ثبات و بقاء كتابخانه بسيار مؤثر  كه در ند داشتحضور ديگر مشاغل و مناصبصاحبان نيز 

 مرتب ،نگهداريكه مسئوليت از مناصب مهمي بود  ،»كتابداري«يا » خازني«منصب . بودند
نويسي  چنين بر فهرست  هم،وا .بر عهده داشترا به متقاضيان ها  كتابنمودن و امانت دادن 

 اين. ددا ميها قرار  آن اختيارر دوانندگان را مورد نياز خنظارت داشت و راهنمايي كتابخانه 
براي تصدي  ،ي معروف آن دورهها مؤسسان و بانيان كتابخانه ،بسياريكه در مواقع نكته 

 آفاق بودند، نشان ي ه كه شهرودنم مياستفاده  اي برجستهشمندان از عالمان و دانمنصب خازني 
» خازن«ملقب به ابوعلي مسكويه مثال بارز چنين انتخابي، . باشد از جايگاه رفيع آن منصب مي

 ، كالم،رياضيات، حكمت ؛هاي زمينهدر  علمي آن دوران بزرگهاي  شخصيتاز است كه 
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 داستان زير نه تنها جايگاه علمي مسكويه 1.آيد يحساب م هب  تاريخ و ادب، لغت، طب،اخالق
  زمان كتابداري دراند كه وردهآ. سازد نيز آشكار ميرا  حتي رأي و تدبير او  كه،دهد را نشان مي

دند و نمو يا خراب ربودند ،عميد هجوم بردند و هرچه بود  ابني همسكويه، خراسانيان به خان
او آسيبي  كتب ي هنبه خزاكه  درحاليب فرا رسيد و  تا ش،ها را غارت كردند خزائن و اصطبل

 بر اثر تدبير و رأي مسكويه از آسيب مصون مانده كتابخانه ،ترديد بي .بازگشتند، ه بودنرسيد
از كه وي  .اي نديد تا در آن آبي بخورد حتي كوزه ،العميد به خانه بازگشت  ابن هنگامي كه.بود

  و رفت خودها و دفاتر و رسايل به سراغ نوشته  بودهغمگين شد دت ناراحت وش هاين مسئله ب
 سالم ، همه،ها دل فارغ دار كه آن نوشته«:  مسكويه پاسخ داد.ها پرسيد  مسكويه در باب آناز

  مباركيدهم كه تو نديم گواهي مي: العميد گفت  ابن.»ها نرسيده است است و دست كسي به آن
 ، ابوالفضل بن عميدي هوه بر تصدي خازني كتابخان عال، مسكويه2.اي و نگهباني خوش گام بوده

رعهده داشته نيز بهاي ابوالفتح بن عميد و عضدالدوله را  ، خازني كتابخانه3به مدت هفت سال
عضدالدوله  ي هز كارگزاران ويژه و گفته است كه ا اشاره كردخود به اين مسئلهوي، . است

گنجوري از بزرگان  «:گويد  مقدسي مي4.است  را به نام او نوشته»تجارب االمم«بوده و كتاب 
  5»اشراف دارد)  عضدالدولهي هكتابخان(شهر بر اين كتابخانه 

علي   معروف به واجكا و ابو منصور محمدبن، بايد به ابو احمد عبدالسالم بصري،چنين هم
علم دارال در . به عنوان كتابداران اين مجموعه اشاره كرد،كاتب و ابويوسف يعقوب اسفرايني

 اداري كه شوراي كتابخانه سه نفر مدير: اند  افرادي به اين شرح مشغول انجام وظيفه بوده،شاپور
و به احتمال، چند نفر  زن دادند، يك كتابدار و زيردست او، يك خدمتكار را تشكيل مي

  سيدي ه برعهد،داري و نظارت بر دارالعلم  نگه،ها پس از وفات شاپور بن اردشير سال .نساخ
 مشهور به ،احمد اصفهاني هللاعبدا ،آن عصر يكي ديگر از كتابداران 6.شد گذاشتهرتضي م

 علوم و فنوناستعداد و طبع شاعرانه و  بن عباد به دليل نزد صاحببود كه ابومحمد خازن 
  .بودبه چنين جايگاهي دست يافته  ،اش آموخته
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وراقان كه . بود يوراق ،ورهمعروف آن دهاي  از كتابخانههاي مهم برخي  ديگر مسئوليتاز 
 هاي  كتاب،ها  پيوسته براي كتابخانه،دادند  كنوني را انجام ميي ه كار چاپخان،هاي ميانه در سده

و صاحب فضايل و كماالت بوده كه  معروف به ابن بواب ،علي بن هالل .ساختند تازه آماده مي
 ي هدر كتابخان ، استشده محسوب ميخطاطان مشهور و نيز از از فقها و حافظان قرآن 

دربار صاحب بن  ابوحيان توحيدي كه در 1.به كار وراقي اشتغال داشتبهاءالدوله در شيراز 
از آن بيزاري  شمرد و وراقي را نحس مي استنساخ كتاب مشغول بود، عباد براي مدتي به وراقي و

 رده و گفته بود؛وي، سرپيچي كي  مبني بر رونويسي سي رسالهابن عباد او از دستور  .جست مي
رهايي پيدا كنم واال كار وراقي در  شوم وراقي ام تا از حرفه نحس و من از عراق به اين جا آمده

  2.بغداد رونق داشت

 در كتابخانه ، به عنوان وكيل و مشرف،چند تن از معتمدان شهر ،و وراق خازن عالوه بر
ايستادند و فقط  دربانان مياب يا بو،  ه كتابخانِ دريدر جلوچنين  هم. دندبول وشغمبه خدمت 

عالوه بر كارمندان  هاي بزرگ، در كتابخانه 3.دادند  ورود ميي ه اجاز،عنوانصاحب به افراد 
چند نفر صحاف براي دوختن و  .كردند  كار مي،گروهي هم به عنوان وابستهالذكر،  فوق

 در خدمت كتابخانه ،كاراني براي تزيين و طالكاري جلدها  و نيز تذهيبها جلدكردن كتاب
 ، دختري به نام توفيق به عنوان وابسته، شاپور بن اردشيري هدر كتابخان معري ي هگفته ب 4.بودند

  5.كرده است كار مي

 معموالً ،در آن عصر .ي داشتا  اهميت ويژه،بندي كتب در آن دوره طبقه :كتب بندي طبقه
به اين صورت كه  ؛كردند ص مي مشخ،علمي را با رنگ جلد كتابهر هاي مربوط به  كتاب

 6. بود مثالً زرد يا سرخبه رنگ معيني  تعلق داشت، خاصي كتبي كه به علم يا فني هجلد كلي
 ابزار ديگري براي تسهيل استفاده از كتابخانه و ،هاي بزرگ استفاده از فهرست در كتابخانه

 ابن عميد ي هكتابخان هاي  فهرست كتاب؛به عنوان نمونه .آن بود در موجود هاي اطالع از كتاب
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چنين   هم1.ورق داشت بيست و چهار ،بود كه هر دفتر دفتر گردآوري شده چهل و چهار در
 ي ه مورد شيودر 2. صاحب بن عباد در ده مجلد تدوين شده بودي ههاي كتابخان فهرست كتاب

ندهند تا از  نخستين سفارش اين بوده است كه كتاب را بر روي زمين قرار ،ها نيز چيدن كتاب
 ي ه در كتابخان؛مثال عنوان  به. جاي بالش استفاده نكنند   به،رطوبت در امان باشد و نيز از آن

به ترتيب ها را  آن دادند و معموالً صورت خوابيده روي هم قرار مي  ها را به عضدالدوله، كتاب
ر پوشي كه از باال به ها را با د  كتابي  قفسه،كتابخانه اين در. كردند اهميت علوم تنظيم مي

 ها در مقابل گرد  احتماالً به منظور محافظت از كتاب،اين روش. بستند  مي،شد پايين كشيده مي
  3.ه استغبار و پاره شدن بود و

 از ديگر موضوعات بسيار جالب و ،اه  امانت كتابي شيوه :ها نظام امانت در كتابخانه
 براي جلوگيري ،دادند ان ميا به امانت به متقاضي كتابي رهرگاه. آيد حساب مي همهم آن دوره ب

صورت باز ميان دو شيء    كتاب را به؛ از جمله،كردند  ميضوابطي را اعالم ، به كتباز آسيب
 روي يك ميز كوچك بگذارند و نيز كاغذ و مركبي را كه براي استنساخ به كار اًحيرجتيا 
بايست بر روي  ته به مركب را هرگز نمي قلم آغش،چنين هم.  روي كتاب قرار ندهند،رفته مي

 وسايل مورد ،ها در بعضي از كتابخانه . بگذارند،كردند اي كه از آن استنساخ مي صفحات نسخه
علت اين امر ، دادند  مراجعه كنندگان قرار مياختيار به طور رايگان در ، براي استنساخ رانياز
براي مثال در دارالعلم شاپور در  .ه باشدها از كتابخان  خارج كردن كتابممانعت ازتواند  مي

 براي طالبي كه از ،ها شد و يا در برخي از آن  داده مي به افراداي هم  كمك هزينه،صورت نياز
بايست به ديگري  كتاب نمي 4.شد مسكني براي اقامت در نظر گرفته مي ،آمدند راه دور مي

بايستي پس از   ميها كتاب بلكه ،رد چيزي قرار گيي هامانت داده شود و يا در گرو يا وديع
 به درخواست وام  بايد فقطبرگشتاين درنگ برگشت داده شود و   بي،درخواست وام دهنده

  5.دهنده انجام گيرد

  

_______________________________________________________________________________ 

 .33، مقدمه، ص1ج) 1376(مسكويه    1

 .259، ص6ج) 1400(ياقوت حموي    2

 .341، ص2مقدسي ، ج   3

 .52- 51، صصدارالكتب العلميه: بيروت ،2ج ،قاهره و النجوم الزاهره في ملوك مصر) ق 1413 (تغري بردي ابن   4
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  نتيجه

از يك  ،بويه در دربار آلهاي مختلف   اديان و اقوام و مليتِدانشمندان ي هحضور فعال و گسترد
 از طرف اميران و وزيران آن سلسله از رفاهي براي آنانعلمي و  و فراهم نمودن امكاناتسو 

 نوزاييدن ير به ثمر رسها د  آني است بر تعامل و همكاري دو سويهگواه راستيني  ،سوي ديگر
  از جايگاه وااليي برخوردار،نظير مزبور  تعامل كمي هكتاب و كتابخانه در ساي اين عصر، در. اسالمي

 و دانش و فرهنگ و علم ي ه بالطبع در ترقي و توسع،الي آن حوزه جايگاه واال و با.گرديده بود
  يكي از عوامل اصلي؛توان گفت  ديگر ميي به بيان.گرديدواقع تمدن اسالمي و ايراني بسيار مؤثر 

 ها كتابخانه سيسأت  وخواني رواج كتاب اقتصادي جهان اسالم،  وهاي علمي، اجتماعي پيشرفت
  فقه،؛هايي كه در علوم و فنون مختلف اعم از از كتاب  عظيميحجم ، بدون ترديد.بوده است

 ي هبه رشت.  ... شعر، لغت و ،فلسفه، كالم طب، جغرافي، رياضي، نجوم، حديث، تاريخ، تفسير،
 در اين برهه ،تحرير درآمده، گواه درخشش و بسط و گسترش فرهنگ و علوم و توجه به آن

داراي امتيازات  ديگر، اعصار  به نسبت كتابخانه، و تابك لحاظ از بويه، آل عصر .از تاريخ است
 و بهترين ،ادب و علم از رشته هر در ،زمان اين  درتا جايي كه هاي خاصي بوده است و برتري

بايد . آمد وجود هب علوم هاى گنجينه و ها كتابخانه ترين باشكوه و شد نوشته ها كتاب ترين نفيس
 هائى كتابخانه ،عراق و ايران  از شهرهاىبسياري در ، دورهآن به اين حقيقت اذعان كرد كه در

 آمده گرد ها آن مندان به علم و دانش در عالقه نياز مورد كه تقريباً تمام كتبتأسيس گرديدند 
ه و تدوين آثار ها مراجعه و در تهي به آندانشمندان  هر روز  وو به سهولت قابل دسترسي بود

  .دكردن ها استفاده مي خود از آن

  منابع


	������� :بيروت نزار رضا، شرح و تحقيق ،في طبقات االطباء االنباء عيون ]تا بي [اصيبعه ابي ابن  - ��� �. 

 شركت سهامي چاپ و :تهران علي هاشمي حائري، ي ه ترجم، في التاريخالكامل )1351 (عزالدين ابن اثير،  - 
 .انتشارات كتب ايران

 .دارالكتب العلميه :بيروت القاضي،اهللا عبد الفدا واب تحقيق ،ريخالتا في الكامل )1987 (------   - 

 . خاوري كتابخانه: تهران تصحيح عباس اقبال، ،تاريخ طبرستان )1320 (بهاءالدين ابن اسفنديار،  - 

 تحقيق محمد عبد القادر ،المنتظم فى تاريخ األمم و الملوك )ق1412 (ابن الجوزى، أبوالفرج عبد الرحمن  - 
 . ه دارالكتب العلمي:صطفى عبد القادر عطا، بيروتعطا و م
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 149  جايگاه و اهميت كتاب و كتابخانه در عصر آل بويه و نقش آن در توليد علم و دانش

 . مطبوعاتي فارسي اتحاديه :شيراز به كوشش علينقي بهروزي، ،فارسنامه )1343 (ابن بلخي  - 

 .دارالكتب العلميه :بيروت ،قاهره و النجوم الزاهره في ملوك مصر )ق1413 (الدين جمال تغري بردي، ابن  - 

 .احياء التراث دار: بيروت ،لسان الميزان )ق1412 ( احمد بن عليشهاب الدين عسقالني، ابن حجر  - 

  مطالعات وي موسسه :تهران عبدالمحمد آيتي،ي  ترجمه ،تاريخ ابن خلدون )1366 (عبدالرحمن، ابن خلدون  - 
 .تحقيقات فرهنگي


: بيروت  احسان عباس،تحقيق ،وفيات االعيان ]تا بي [ابن خلكان  - ������
��� .والنشر 	�

 .المعارف 	���� :، بيروت���
	�� و ������� )م1966 (الحافظء الفداواب ابن كثير،  - 

 . اميركبير:تهران  محمدرضا تجدد،ي ، ترجمهالفهرست )1366 (اسحاق ن بمحمد نديم،  ابن  - 

: تهران رحيم چاوشي اكبري،ي   ترجمه،خطاطان و خطي  تذكره) 1369(اهللا حبيب  ميرزا اصفهاني،  - 
 . مستوفيي كتابخانه

��� )1356 (ابوابراهيم اصفهاني، بنداري  - ��
��بنياد  :تهران جليلي، حسين محمدي  ترجمه ،��������� و 
 .فرهنگ ايران

 .دانشگاه تهران: تهران ابراهيم باستاني پاريزي، به كوشش محمد ،صاحب بن عباد ،)1383 (احمد بهمنيار،  - 

 مطبوعاتي بنگاه: تهران خانلري، ناتل پرويزي  هترجم ،اناير هنر شاهكارهاي) 1338 (رتوآر پوپ،  - 
 .شاه علي صفي

 .دارالكتب العلميه :بيروت اخالق الوزيرين، )ق1417 (ابوحيان توحيدي،  - 

 .	���� 	����: دمشق ،الدهر ����� )ق1282 (عبدالملك بن محمد ابومنصور ثعالبي،  - 

 ]. نا بي[]: جا بي[، 1، جالحيوان) 1938(جاحظ، ابوعثمان عمربن بحر   - 

 .محبي: تهران ،المعارف تشيع ����) 1378 (احمد حاج سيد جوادي،  - 

 :تهران رواقي، علي ي هترجم ،ريري حمقامات )1365 (عثمان بن محمد بن قاسم ابومحمد بصري، ريريح  - 
 .سسه فرهنگي شهيد محمد رواقيؤم

 .كتابفروشي اقبال: تهران ،تورالوزراءدس) 1371(الدين بن همام الدين  ، غياث)خواندمير(حسيني   - 

 .احياءالتراث العربي دار :بيروت معجم البلدان، )ق1399 ( ياقوتحموي،  - 

 .دارالفكر]: جا بي[ ،معجم االدباء )ق1400 (------   - 

 . دارالفكر:]جا بي[ ،تاريخ بغداد ]تا بي [ حافظ ابي بكراحمد بن عليخطيب بغدادي،  - 

 .اميركبير: تهران ،ر اسالممفاخ) 1363 (علي دواني،  - 

 .سخن: تهران ،روزگاران) 1378 (عبدالحسين زرين كوب،  - 

 .نويد: تهران ،نقش ايرانيان در فرهنگ اسالمي] تا بي [علي سامي،  - 

دفتر نشر فرهنگ : تهران حسين ساكت، محمدي  هترجم ،در اسالم آموزش تاريخ) 1361 (احمد شبلي،  - 
 .اسالمي

 .پرسش: آبادان ،كتابخانه و كتابداري) 1380 (احمد شعباني،  - 

 .تهران دانشگاه: تهران كسائي،هللا نوراي  هترجم ،اسالمي بزرگ هاي دانشگاه تاريخ) 1377 (عبدالرحيم غنيمه،  - 

 . صبا: تهران،بويه و اوضاع زمان ايشان با نموداري از زندگي مردم آن عصر آل )1366 (علي اصغر فقيهي،  - 
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 .]نا بي]: [جا بي[ تصحيح سيد جالل الدين حسيني ارموي، ،النقض )1331 (جليلعبدال قزويني رازي،  - 

 . دانشگاه تهران:تهران به كوشش بهمن دارابي، ،ءتاريخ الحكما )1347 (قفطي  - 

 .رفعت: تهران  مهدي افشار،ي هترجم ،بويه در بغداد آل) 1381(اهللا مفيز كبير،  - 

مركز : تهران  محمد سعيد حنايي كاشاني،ي هترجم ،بويه د آلاحياي فرهنگي در عه) 1375 (جوئل كرمر،  - 
 .نشر دانشگاهي

 ].نا بي]: [جا بي[ عليرضا ذكاوتي قراگوزلو،ي هترجم ،ن چهارم هجريرتمدن اسالمي در ق) 1362 (آدام تز،م  - 

 . خاوري كالله :تهران تصحيح ملك الشعراي بهار، )1318 (مجمل التواريخ والقصص  - 

 .سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني: تهران ،كتابخانه و كتابداري) 1386 (يعل مزيناني،  - 


�دار سروش : تهران ابوالقاسم امامي، تصحيح ،االمم تجارب )ش1379 (ابوعلي مسكويه،  - ��� .و النشر 	

 . توس:منزوي، تهران  علينقيي هترجم ،االمم تجارب )1376 (------   - 

 .الهالل 	����دار :  قميحه، بيروت مفيدشرح، الغفران ����� )1988  (معري، ابوالعالء  - 

 .كتب العلميهلدارا: ، بيروتديوان سقط الزند )ق1410  (------   - 

���� :بيروت ،رسائل ابوالعالء معري )ق1404 (------   - �	 �
 .االيمان 	��

������ في التقاسيم احسن )1361 (ابوعبداهللا دسي،مق  - ����لفان و ؤشركت م :تهران منزوي، لينقيعي  ترجمه ،��
 .مترجمان

 .كتاب بوستان: ، قمبغداد شيعيان و فرهنگي سياسي زندگي) 1381(موسوي، حسن   - 

  .هاي مركزي فروشي  كتاب:تهران ،الصفا ��!  )1331 (الدين خواندشاه برهان محمدبن سيد يرخواند،م  - 
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