
 
 
  
 

   های شاهنشاهی ايرانتاريخچه كتاب و كتابخانه
  الدين همايونفرخ ركن

  هاي عمومي شهرداري تهران مديرعامل كتابخانه
  

  بخش دوم
  

  :)١( شهير ايرانی نيز درباره سارويه کهن دژ اطالعاتی بدست ميدهد که ترجمه آنرا را اينجا مياوريمد نحمزه اصفهانی دانشم
  
ويران شد و اطاقی در آن پديد گشت که در آن اطاق » سارويه«  قسمتی از بنای اندرونی جی  هجری قمری٣۵٠در سال « 

پنجاه عدل کتاب وجود داشت، اين کتابها را در روی پوست نوشته بودند و خط آن از خطوطی بود که تا آن تاريخ مردم چنان 
) بلخی(ابومعشرن جا داده بودند، تا اينکه کتابی از خطی نديده بودند، هيچکس نميدانست چه هنگام اين کتابها را در آن مکا

  : بدست آمد و در آن چنين نوشته شده بود اختالف الزيجاتمنجم بنام
  

پادشاهان ايران  بی اندازه بحفظ و نگاهداری دانشها بشری تواجه و عالقه مبذول ميداشتند و به همين منظور برای نگاهداری 
 و ارضی اوراقی برگزيدند که در برابر گذشت زمان ايستادگی ميکرد و از عفونت و آنها از گزند حوادث و آفات سماوی

  .اين اوراق پوست درخت خندگ بود که آنرا توز ميناميدند. پوسيدگی مصون ميماند
  

مردم کشورهای هندوستان و چين و هم چنين ديگر کشورهای مجاور ايران زمين، از ايشان در اينکار پيروی کردند و تو را 
پوست خدنگ بسيار نرم و انعطاف پذير بوده ضمنا محکم و با دوام است و ميتواند ساليان دراز پايدار . برای نوشتن برگزيدند

  .بماند و از همين رهگذر است که آنرا در َوتر کمان هم بکار ميبرند
  

 که در روی زمين شهری و مکانی پادشاهان ايران پس ا اينکه دانشهای گوناگون را بر روی پوست نوشتند، پی جوی آن شدند
بيابند که خاک آن بزودی فاسد نشود و زلزله خيز نباشد و از خسوف برکنار بماند، اين بود که، پس از جستجوی فراوان 

سرانجام در زير آسمان شهری که واجد اين خصوصيات بود يافتند و آن شهر اصفهان بود، و در اصفهان نيز، بخشی بهتر و 
  . برای تامين اين منظور بنظر نيامدجی بخش پسنديده تر از

  
ناميده ميشد برگزيدند و نوشته ها را که حاوی علوم بود در آنجا قرار دادند، آن ) قهندز(کهن دژ، آنها که ساليان دراز جیدر 

سارويه بود که برقرار و باقی ماند و امروز بنام سارويه خوانده ميشود، از روی همين بنای ) زمان ابومعشر(مکان تا امروز
بقيه مطالب ابومعشر عينا همان مطالبی ( مردم توانستند بفهمند و بيابند که بنيانگزار آن کيست و از چه زمان و تاريخی است

  ).است که ابن نديم آورده است
  

  : از نوشته های ابومعشر بلخی و ابن نديم و حمزه اصفهانی ميتوانيم نيتجه گيری کنيم که 
ان و حتی قبل از ايشان در ايران کتابخانه هايی بمنظور حفظ افکار و انديشه دانشمندان وجود داشته و اين در دوران هخامنشي

  .کتابخانه ها در اختيار بخردان و دانايان و دانش پژوهان قرار ميگرفته است
  

لبی که مورخان درباره ترجمه با بدست آمدن لوح های گلی در کاخ آپادانا که نشانه ايست از کتابخانه شاهنشاهی و توجه بمطا
آثار ايرانی وسيله اسکندر مقدونی و نقل آنها بکتابخانه اسکندريه نوشته اند همه مويد اينست که در زمان هخامنشيان در 

  .ايران کتابخانه های بزرگ وجود داشته است
  

شوش دانشگاهی عظيم برپا بوده که بنابر اسنادی که بدست آمده است بطور قطع و يقين در زمان پادشاهی داريوش بزرگ در 
بعدها اين دانشگاه ويران شده و سپس در زمان پادشاهی انوشيروان بار ديگر احيا گرديده است، مستند ما در اينمورد توجه 

  . وجود دارد)٢(اوزاهاريس نيتی) مجسمه(بنوشته ايست که در زير پايه تنديس
  

ان آمده ليکن داريوش بزرگ بار ديگر او را بمصر بازميفرستند و باو در زمان کمبوجيه از مصر به اير اوزاهاريس نيتی
 را بسازد و در مصر بکتابخانه ها کتاب بدهد، اينک ترجمه مطالبی که در زير مجسمه مذکور نيتماموريت ميدهد که معبد 

  :نوشته شده است
  
 بازگردم، او که در اين هنگام پادشاه بزرگ   شاهنشاه، پادشاه مصر باال و پايين، داريوش شاه، بمن فرمان داد که بمصر«

را که ) قسمتی از معبد نيت(پرآن خامصر و کشورهای ديگر است، در عيالم بسر ميبرد، ماموريت من اين بود که، ساختمان 



ويران شده بود بار ديگر بسازم، آسياييان، مرا از کشوری بکشور ديگر بردند تا آنچنانکه فرمان شاهنشاه بود بمصرم 
 و آنها را بمردان آزموده سپردم بدانها داخل کردم بکتابخانه ها کتاب دادم و جوانان را رسانيدند، به اراده شاهنشاه رفتار کردم

اين چنين بود سودمند و ابزار کارهای الزم برابر آنچه در کتابهايشان آمده بود ساختم و فراهم آوردم، و برای هر يک چيزی 
سود و بهره دانش پزشکی را ميدانست و ميخواست جان بيماران را از مرگ و بيماری رهايی او زيرا، فرمان شاهنشاه 

  ».بخشد
  

باراده شاهنشاه رفتار کردم، بکتابخانه ها کتاب دادم و جوانان را در آنها داخل کردم و آنها  «: متذکر است که اوزاهاريس نيتی
 کار کتابخانه های دوران هخامنشی برای ما نمونه گويا و روشن بدست  اين گفته او ميتواند از روش»را بمردان آزموده سپردم

داده و نشان بدهد که در دوران هخامنشی بخصوص هنگام پادشاهی داريوش بزرگ جوانان را بکتابخانه ها ميسپردند تا در 
 دانشهای گوناگون بپردازند و آنجا با سرپرستی مردان کارآزموده و دانشپژوه به تحقيق و مطالعه آثار برگزيدگان و فراگرفتن

  .کتابخانه ها نيز برای استفاده و استفاضه عامه مردم بوده است
  

اطالعات ناچيز و مختصری که از فرهنگ و ادب در دوران هخامنشی بدست ما رسيده است ميتواند مبين اين حقيقت باشد که 
 دانش و فرهنگ و هنر جهان آنروز بوده است و اين مرکز) ايرانشهر(در دوران درخشان تمدن هخامنشی کشور پهناور ايران

تمدن درخشان تا هجوم اسکندر کجستک در سراسر آسيای ميانه و شمال آفريقا پرتو افشانی ميکرده است و در اين دوران، در 
 و راهنمايی شهرهای بزرگ ايرانشهر کتابخانه ها و دانشگاهها وجود داشته و جوانان را بفرا گرفتن دانشهای سودمند راهبری

  .ميکرده اند
  

اسکندر مقدونی پس از دست يافتن به گنجينه های هخامنشی با خشم و نفرتی فراوان که زاييده حسد و بغض او بود بنابود 
ساختن آثار گرانقدر هنری و ادبی ايران پرداخت و اين وقايع شرم آور و ننگين انچنان در جهان آنروز منعکس شد که مورخان 

  .توانستند آنرا بفراموشی بسپارند و نديده انگارند و منکر شونديونانی نيز 
  

انگيزه اسکندر در نقل آثار ادبی و علمی ايران باسکندريه و نابود ساختن و سوزاندن کتابخانه های ايران از آنجا سرچشمه 
 و نميتوانسته انهمه جالل و ميگرفت که باعتراف مورخان يونانی تمدن خيره کننده هخامنشی او را گيج و مبهوت ساخته بود

شکوه و ادب و فرهنگ و هنر پيش رفته را ببيند و تحمل خواری  و زبونی کند، اسکندر و همراهانش خود را غالب 
ميپنداشتند، ليکن انگاه که با تمدن و فرهنگ و هنر ايران تالقی کردند خود را مغلوب ديدند و برای محو آن آثار بمنظور تخفيف 

  .ری بنابودی و پراکندگی آن آثار دست يازيدنددر خفت و خوا
  

پس از هجوم اسکندر مقدونی و سپس دوران حکومت سلوکيدها و در حقيقت تجزيه ايران بزرگ تا حدود هشتاد سال و پديد 
 دوران  آن وضع ناهنجار و ناگوار بايد اين مدت را از نظر فرهنگ و هنر ايران دوران فترت شمرد و بنابراين ناچاريم ازآمدن

  .بپردازيم) اشکانيان(فترت سخنی نگوييم و برای بيان تاريخچه کتابخانه های ايران بشرح دوران ارشاکيان
  
  
  

  کتابخانه های ايران در زمان پارت ها
اصيل ترين فرزندان ايرانند که نزديک به پانصد سال برای کشور ايران افتخار و شکوه فراهم آورند و به پارث های آريايی 

 بيگانگان در ايران پايان بخشيدند، متاسفانه بايد اذعان کرد که جانشينان ايشان ساسانيان بعلل سياسی و منافع خصوصی نفوذ
طی مدت چند صد سال فرمانروايی خود کوشيدند که نام و نشان اشکانيان را از صفحه تاريخ بزدايند و آثارشان را بدست 

 توفيق يافتند ليکن از آنجا که هيچگاه در جهان حقايق در پس پرده نمی ماند، فراموشی بسپارند، گرچه در کار خود تا حدی
خوشبختانه با کاوشهای علمی و اکشتافات نوين باستانشناسی در طی چهل ساله اخير آثار و اسناد فراوانی بدست امده است و 

وايی پانصد ساله پارت ها فراهم آيد، اينک با ميتوان اميدوار بود که تا چند سال ديگر تاريخ مستند و جامعی از دوران فرمانر
  .اطالعات محدود و معدودی که در دست داريم تاريخچه کتابخانه های ايران در زمان پارت ها دنبال ميکنيم

  
 در سالهای اخير بهمت ايران شناسان بعمل آمده و اسناد و آثار پرارزشی که از دل خاک نسا و اورانبا کاوشهای علمی که در 

ون کشيده شده است اين نکته را مسلم ميدارد که دوران پارت ها بيشتر بر پوست گاو مينوشته اند وضمنا تحولی هم در بير
نوشته های گلی پديد آمده بوده است و آن اينکه بر قطعه های سفالی با رنگ های مختلف آنچه را ميخواسته اند مينوشته اند و 

 هاييکه بدست ميامده است هم استحکام بيشتر داشته و هم در اثر داشتن لعاب رطوبت سپس لعاب ميداده اند و با اين روش لوح
  .)٣(از اينگونه لوح ها يکی لوحی است که در نسا بدست آمده است. نميتوانسته است رنگ آنرا زائل کند

  
دست آمده که بر آنها  قطعات بسياری ا چرم های نوشته شده متعلق بزمان پارت ها باوروپوس دورا و اورامان و نسادر 

  .مطالبی راجع بامور اقتصادی و سياسی نوشته شده است
  



 بايگانی عظيمی توسط هيات های باستان شناسی کشف گرديده و تاکنون فقط مقدار ناچيزی از آنها خوانده شده )۴(در نسا
  .خواهد بود) پهلوی(ای زبان پارتیاست، بديهی است اين مقدار آثار و اسناد گرانبها که بدست آمده سرمايه قابل توجهی بر

  
 سوم هخامنشی انجام گرفت تنظيم و تدوين اوستا در ايران نخست در زمان داريوش) دينکرد(دينکرتبنابه نوشته کتاب چهارم 

  . پادشاه اشکانی آنرا جمع اوری کردولوگزو پس از اينکه اسکندر آنرا نابود ساخت 
  

تا را پس از اينکه اسکندر سوزانيد برای نخستين بار آنها بگردآوريش همت گماشتند ساسانيان چنين شهرت داده بودند که اوس
  !ليکن اين آشکار ميشود که قبل از ساسانيان اشکانيان بگردآوری اوستا پرداخته بوده اند

....  

....  
  

 و آنچه ميتواند ما را بر اين بطوريکه قبال اشاره کرديم ساسانيان آثار مخطوط و هنری دروان پارت ها را از ميان برده بودند
اوستاست چنانکه گفته شد اوستای کامل را ) دفتر( نسک٢١راز آگاه سازد نامه نامی دينکرد است، و اين کتاب خالصه ای از 

 ناميده ميشده است و در آن سخن از نژادها چی تردات آن بنام ١٢در اوستای کامل نسک . )۵(نخست لوگز اشکانی فراهم آورد
ن جهان رفته بوده و بخصوص از خاندان های شاهان ايران گفتگو ميکرده است و چون در اين نسک از دودمان و مردما

 در دينکرد نمی بينيم و ضمنا ميدانيم که اردشير ١٢پارتها و شجره خاندانشان گفتگو ميکرده است و امروز اثری از نسک 
 سخن از پادشاهان و شجره ١٢نسک ند و با توجه باينکه در بابکان و فرزندش شاپور اول مجددا اوستا را گردآوری کرد

و با خاندان اشکانی رفته است اين ظن تاييد ميگردد که ساسانيان فراهم آوردن مجدد اوستا را بمنظور خاصی انجام داده اند، 
ها برای احيای هنر و همين نمونه کافی است که پی بعلت فقدان آثار و مخطوط دوران اشکانيان برد، آنچه مسلم است پارت 

علوم و فرهنگ ملی ايران بخصوص پس از نفوذ فرهنگ يونان مجدانه کوشيده اند و با آثار و نمونه هايی که در دست است 
می توان گفت که در دوران فرمانراويی ايشان همچنانکه هنر معماری و مجسه سازی اصالت خود را بنحو بارزی باز يافته 

  .و ايجاد آثار منثور و منظوم و احيای علوم نيز گام های برجسته ای برداشته شده بوده استبوده است در زمينه ادب 
  

 ُارد پادشاه پارت نمايشنامه های ترادژی :پلوتارک مينويسدبطور مثال ميتوان از نمايشنامه نويسی در اين زمان ياد کرد، 
  .ه در حفريات بابل از دوران اشکانيان بدست آمده استمينوشته است و در تاييد اين نظر کشف ساختمان تماشاخانه ايست ک

  
  :که بعمرفی آنها می پردازيم. امروز از آثار ادبی دوران اشکانيان چند اثر معروف در دست است

   گشتاسب نامه از کيانيان است که ميگويند همزمان با زرتشت ميزيسته هم چنين  زرير برادر کی گشتاسب)۶( ياتکار زريران-
 نخل و مان اثری است که سرمايه کار دقيقی شاعر معروف در سرودن گشتاسب نامه قرار گرفته است، ديگر منظومهو اين ه

  .  را ميتوان شمردويس و رامينو داستان بز 
  

يادگار زريران و يا داستان ويس و رامين و نخل و بز نمونه هايی است که سطح ترقی و تکامل فرهنگ و ادب را در دروان 
ن نشان ميدهد و بازگو ميکند که شعر حماسی و غنايی و تعزل در ادبيات دوران اشکانی تا چه اندازه پيش رفته بوده اشکانيا

  .است
  

هنر درخشان دوران پارتی که هنر هلنی يونانی را در خود مستحيل کرده و از هنر و فرهنگ هخامنشی متاثر بوده بخصوص در 
ه زنده ای بر اين مدعاست که فرهنگ و ادب و علوم در دوران پات ها مورد توجه  نقاسی و معماری، خود گوا–مجسمه سازی 

با توجه به آنچه ياد شد ميتوان نظر داد پادشاهی که خود نمايشنامه . خاص شاهنشاهان نامی و گرامی آن دودمان بوده است
بت و ظبط کرده اند قطعا برای نگاهداری اين مينوشته اند و در اثر توجه آنان آثار منثور ومنظوم بوجود ميامده و اوستا را ث

  .گونه آثار کتابخانه هايی نيز وجود داشته است
  

آثار دروان پارتی همه پهلوی اشکانی  بوده و در دوران ساسانی اين گنجينه ها در اختيار آنان قرار گرفت و در جزو کتابخانه 
 اين مويد.  يک از آثار دروان ساسانی متعلق بزمان اشکانی استساسانيان درآمد و امروز بسهولت نميتوان تعيين کرد که کدام

کتابهاييکه از ايران باستان مانده و پراکنده شده بودند « : نظر گفته ابن نديم است که درباره کتابخانه اردشير بابکان مينويسد
  ».گرد آوردند و در گنجينه آنها نگهداری ميکرد

  
  

  پايان بخش دوم
  
  
  
  
  
  



  
  ۱۵۰ -۱۴۹ برگک االرض و االنبيا، چاپ بيروت  سنی المل)۱(

  . اين مجسمه در موزه واتيکان روم نگهداری ميشود) ۲(

  دياکونوو. م.  نقل از کتاب اشکانيان تاليف م)۳(

   کيلومتری شمال غربی عشق آباد۱۸ در )۴(

  دياکانوو. م. شکانيان ما )۵(

پ(ياتکار زريران بکوشش گيگر و هم چنين پارسی ميانه) 6(    ۱۳۸ – ۱۳۵برگ بکوشش تاواريا چاپ ليپزيک ) هلوی

  
  
  
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی
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