
 
 

  اسکندريه های ايران ووزانيدن کتابخانهس
  
  

  جرجی زيدان
  تاريخ تمدن اسالم 

 )٣ج  ( ۴٣۶برگ 
  
  

 در قرن سوم پيش از اسالم در اسکندريه کتابخانه ای تاسيس کردند و بسياری از کتب علمی دنيا متمدن آن بطليموسخاندان 
ادث بسياری برای اين کتابخانه روی داد و در نتيجه آتش از زمان روميان تا فتح اسالمی حو. روز را در آنجا جمع کردند

تاريخ نويسان عرب و غير عرب در چگونگی نابودی اين کتابخانه اختالف دارند، . سوزی و غارت کتابهای آن از بين رفت
شهورترين  عرب باين گفته استدالل ميکنند و م بامر عمر آن را سوزانيد و از اقوال و اسنادعمروعاصبعضی ميگويند که 

  . است مقريزی و حاجی خليفه -  عبداللطيف بغدادی  - ابوالفرج مالطیمدرک آنان در اين باره نوشته های 
  

عدۀ ديگر از تاريخ نويسان مقام عرب را باالتر از آن ميدانند که کتابخانه را بسوزانند و از آنرو گفتۀ اشخاص مذکور را 
را نوشتيم با مورخين اخير ) تاريخ مصرالحديث( ال پيش که کتاب تاريخ نوين مصر نادرست و ناروا ميشمارند، ما نيز چندين س

 و داليل ما برای  ولی در نتيجۀ مطالعات بيشتر در تاريخ اسالم و تمدن اسالم نظر دستۀ اول را مرجع دانستيممهم عقيده بودي
  :عقيدۀ اخير بقراری است که ذيال برای کشف حقيقت مينگاريم

  

الحظه شد مسلمانان صدر اسالم باستناد احاديث نبوی و تصريح صحابه اشتياق وافر داشتند که غير از آن ساير چنانکه م -١
  .کتابها را محو کنند

  
  : راجع به فتح مصر بدست عمروعاص چنين می نويسدمختصر تاريخ الدول در کتاب ابوالفرج مالطی -٢
در آن هنگام يحيی نزد عمروعاص آمد، عمر و مقام . اص زنده بود تا زمان فتح اسکندريه بدست عمروعيحيی گراماتيکی" 

عمرو مطالب فلسفی شيرينی که تا آن روز بگوش عرب نخورده بود . علمی يحيی را ميدانست و از آنرو ويرا گرامی می داشت
کشيد و او را نزد از يحيی شنيد و چون مرد خردمند خوش فکری بود و برای آن قسم مطالب گوش شنوا داشت دست از يحيی ن

خود نگاه داشت تا آنکه روزی يحيی به عمرو گفت تمام گوشه و کنار اسکندريه در دست شماست و همه جا را مهر و موم 
 شما باشد ولی چيزی که بدرد شما نميخورد بما واگذار کنيد، عمرو در دستبايد کرده ای، البته آنچه برای شما سودمند است 

در اين مورد بی اجازۀ : عمرو گفت. گنجينه های حکمت که در خزانۀ شاهانه است: يد؟ يحيی گفتپرسيد به چه احتياج دار
کاری نميتوانم، سپس نامه ای به عمر نوشته گفتۀ يحيی را باو مرقوم داشت، عمر در پاسخ اين نامه را به عمرو ) عمر( خليفه 
  :نوشت

ست که به آن احتياج نداريم و اگر مخالف کتاب خداست باز هم بودنش  راجع به کتابها اگر مندرجات آن با کتاب خدا موافق ا«
  ». صورت به نابود کردن آن اقدام کنسودی ندارد و در هر دو 

  
زانند و در وپس از رسيدن اين نامه عمروعاص کتابها را ميان حمامی های اسکندريه پخش کرد تا بجای سوخت در تون بس

        )١( . اين داستان را بشنو و تعجب کن.ده با آن کتابها گرم شنتيجه ششماه تمام حمامهای اسکندري
 

پس در متن عبارت هيچگونه اشتباه و پيچيدگی يافت نميشود ولی آنان که مقام عرب را باالتر از اين ميدانند اين روايت را 
آنان موافق هستند و رساله ها و ناشی از تعصب دينی دانسته و نادرست ميشمارند و عده ای از تاريخ نويسان فرنگ هم با 

  : بر رد آن روايت نوشته اند که خالصه گفتار آنان چنين استکتابهائی
  
 نخستين کسی است که از روی تعصب مسيحيت و بنظر حقير شمردن اسالم نسبت کتاب سوزاندن را به عمروعاص ابوالفرج «

  .داده است
وده و خودش مسيحی شده و در ميان مسيحيان پيشرفت کرده، از مقام والفرج در قرن هفتم هجری ميزيسته، پدرش يهودی ببا

شاگرد کشيشی به مقام کشيشی رسيده و تاريخی به سريانی نوشته که اقتباس از کتابهای يونانی، فارسی، عربی و سريانی 
دول نخستين کتابی  باشد، کتاب مختصرالمختصرالدولاست و از آن کتاب سريانی خالصه ای به عربی تآليف کرده که همان 

 و عبداللطيف بغدادیاست که آن داستان را نوشته و فرنگيان برای همان منظور از آن کتاب نقل کرده اند و اما آنچه که 
  .در آن خصوص نوشته اند مدرک مستقلی محسوب نميشود) از تاريخ نويسان مسلمان ( حاجی خليفه و مقريزی



 از شهر اسکندريه اسم نبرده فقط گفته است که عربها حاجی خليفه نقل کرده است و  راعبداللطيفاٌ حرفهای  عينمقريزیزيرا 
در صدر اسالم جز بلغت و شريعت خود بچيز ديگری اهميت نميدادند تا آنجا که ميگويند عربها هر جا را که می گشودند 

  .کتابهای آنها را ميسوزاندند
  
از عمود سواريه حريق کتابخانه اسکندريه را ذکر کرده است، بنظر اهل  هم بدون تحقيق در ضمن گفتگو عبداللطيف بغدادیو 

تحقيق کتابخانه اسکندريه پيش از اسالم در زمان روميان سوزانده شده و اگر عرب آنرا سوزانده بود تاريخ نويسان اسالم در 
  . اين بود خالصۀ گفتار مخالفين» .  فتوحات و جنگها آنرا می نوشتندکتابهای مربوط به

  
اينک ما ميگوئيم که پاره ای از اين کتابها البته پيش از اسالم سوزاند شد ولی مانعی هم نداشته که بقيۀ آن در زمان مسلمانان 

  . اين داستان را نياورده بلکه سايرين هم نوشته اندالفرجوسوخته شده باشد و بر خالف آنچه که پاره ای توهم کرده اند تنها اب
  

 تمام مصر را گردش کرده و آنچه در مصر ديده نوشته و موضوع سوزانيدن کتابخانه اسکندريه را ادیعبداللطيف بغدمثال 
متولد شده و )  هجری۶٢٢(  ميالدی ١٢٢۶ نوشته است، چه ابوالفرج در سال ابوالفرجبيست و چند سال پيش از والدت 

  : در آن خصوصاللطيفعبد در اواخر قرن ششم هجری به مصر آمده و اينک متن عبارت عبداللطيف
  
عضی شکسته بوده و ظاهرآ روی اين ستونها سقف بوده و بعضی درست و ب ديدم که سواريه عمودستونهائی در اطراف «  

سواريه هنوز گنبدی ديده ميشود و تصور ميکنم اين همان رواقی است که  ستونها سقف را نگاه ميداشتند چنانکه روی عمود
 از مرگ وی در آنجا درس ميگفتند و اين همان دارالعلمی بوده که اسکندر موقع بنای اسکندريه  و پيروان او پسارسطاطاليس

   ».ساخته است و کتابخانه ای که عمروعاص بفرمان عمر رضی هللا عنه آنرا سوزانيده در همين محل بوده است
  

ن محکم گفته شده که از اطمينان گوينده سواريه گفته شده، اما چنا ضمن صحبت از عمودآری گفتۀ بغدادی کوتاه است و در 
بدرستی گفتار او گواه ميباشد و مثل آن است که از يک منبع قابل اطمينان و موثقی اين خبر را نقل کرده و شايد منبع او و 

  . يکی بوده استوالفرجبا
 

هجری  ۶٨۴که وی در سال را در روزگارهای آخر زندگانی خود نوشته است، چه ) عربی(مختصرالدول  کتاب ابوالفرجاما 
 خالصۀ کتاب سريانی او نيست زيرا باستثنای مطالب مربوط به فتوحات، مطالب بسياری از مختصرالدولمرده است و کتاب 

اسالم و مغول و تاريخ علوم و روم و عرب و آداب و رسوم آنان در اين نسخۀ عربی هست که در نسخۀ سريانی ديده نميشود و 
در قسمت سريانی فقط فتوحات را نوشته است و شايد موضوع  . خيلی زيادتر از نسخۀ سريانی مطلب دارداز آنرو نسخۀ عربی 

سوزانيدن کتابخانۀ اسکندريه را از آنرو در قسمت عربی آورده که مربوط به علوم و آداب و رسوم عرب است و با ساير 
که موضوع سوزانيدن کتابخانه را بعد از ابوالفرج در آن وارد مطالب ارتباط دارد و در هر حال نبايد مانند بعضی هم توهم کرد 

  .کرده اند يا اينکه خود بی مدرک آنرا ذکر نموده است
  

 موضوع سوزاندن کتابخانۀ ابوالفرجگذشته از آن در نتيجۀ بررسی های عميقی که ما خود انجام داده ايم معلوم شد که 
 معروف به حلب وزير مال الدين ابوالحسن علی بن يوسف بن ابراهيم قفطیجاسکندريه را از يک تاريخ نويس مسلمان يعنی 

 در قفط 565 مرده است زيرا جمال الدين به تاريخ ابوالفرجمزبور تقريبآ چهل سال پيش از مورخ  . قاضی اکرم نقل کرده است
تراجم  کتابی دارد که بنام نجمال الديهمين . هجری در حلب مرده است ۶۴۶  مصر بدنيا آمده و در سال صعيداز نواحی 
  . هجری نوشته شده در کتابخانۀ سلطانی ديديم١١٩٧موسوم است و ما يک نسخۀ خطی آنرا که در سال الحکماء 

  
 مطالبی نوشته که مانند نوشته های ابوالفرج است و قدری هم از آن مفصل تر است، يحيی نحویجمال الدين ضمن شرح حال 

گفتۀ ) ترجمه (تابخانۀ اسکندريه از آغاز تأسيس آن در کتاب مزبور ديده ميشود و اينک عين چون شرح مبسوطی از تاريخ ک
 :جمال الدين

  
يحيی نحوی تا موقع فتح مصر و اسکندريه بدست عمروعاص زنده بود و روزی نزد عمرو آمد و چون عمرو مقام علمی « 

يحيی را ميدانست و از ماجرای او با نصاری و اعتقادات وی آگاهی داشت او را به احترام گذارد و منزلتی برای وی تعيين کرد 
شنيد، همين قسم عقيدۀ او را ) به اينکه خدا و مسيح و روح القدس يکی استاعتقاد ( و سخنان او را در باطل بودن تثليث 

از گفته های يحيی تعجب کرده مجذوب او گشت و مطالبی از فلسفه و داليل و برهان عقلی از يحيی استماع  . دهر دانستدربارۀ
ندی بود مالزم يحيی شد و او را کرد که تا آن موقع به گوش عرب نخورده بود و چون مرد خوش عقيده، روشن فکر و خردم

تو بر همه چيز اسکندريه دست يافتی و تمام موجودی آنرا از هر نوع : نزد خود نگاه داشت تا آنکه روزی يحيی به عمرو گفت
مهر و موم کردی، البته آنچه که بدردت ميخورد از آن تو باشد ولی چيزی که برای شما سود ندارد بما واگذار کنيد که ما 

  . تريممستحق



چه چيز الزم داری؟ يحيی پاسخ داد کتابهای حکمت در گنجينه های شاهانه که آنرا حبس کرده ايد و ما به آن : عمرو گفت
  :عمرو پرسيد که قصۀ آن کتابها چی است؟ يحيی گفت. نيازمنديم و سودی از آن برای شما نيست

  
نت رسيد دانشمندان را بخود نزديک ساخت و آنانرا به جمع  از پادشاهان اسکندريه همينکه به سلطپطولوماوس فيالدلفوس «

متصدی کتابخانه ) زميره  (ابن مرۀآوری کتابهای علمی فرمان داد و گنجينه هائی برای کتابها مرتب ساخته شخصی را بنام 
نان را به خريد کتاب کرد و او را دستور داد که در جمع آوری کتاب و بدست آوردن آن بهر قيمتی که باشد کوشش کند و بازرگا

زميره آن خدمت را انجام داد و در نتيجۀ اقدامات وی پنجاه و چهار هزار و صد و بيست کتاب جمع شد و همينکه  .وادارد
شمارۀ آنرا به پادشاه خبر دادند از زميره پرسيد آيا باز هم در دنيا کتابی هست که ما بدست نياورده ايم؟ زميره پاسخ داد که 

د وهند و فارس و گرگان و ارمنستان و بابل و موصل و روم کتاب فراوان است، شاه از اين مطلب تعجب کرده گفت البته در سن
پس . باز هم کوشش کن تا کتابهای بيشتری بدست آوريم، زميره به کوشش خود ادامه داد و تا آن پادشاه زنده بود کتاب ميخريد

  .جمع آوری و حفظ آن کوشش دارند  نگاهداری ميکردند و تا اين موقع دراز مرگ آن پادشاه جانشين های او از آن کتابها
  

اجازه بگيرم، سپس نامه به ) عمر(عمرو از گفته های يحيی متعجب شده موضوع را مهم دانست و به يحيی گفت بايد از خليفه 
  :عمر نوشته و جريان را گزارش داد، عمر در پاسخ عمرو چنين نگاشت

  
   ».وشته بودی اگر مطلب آن کتابها موافق مطالب کتاب خداست که به آن محتاج نيستيم راجع به کتابها ن«
   ». و اگر مخالف آن است که باز هم به آن محتاج نيستيم، پس در هر دو صورت کتابها را نابود کن«
  

ميان قسمت کنند و تناسب عمروعاص پس از دريافت آن نامه دستور داد تمام کتابها را برای سوزانيدن در تون حمام ميان حما
پس اين داستان را گوش بدار . حمامهای آنروز و ميزان سوخت چنان بود که ششماه حمامهای اسکندريه با آن کتابها گرم شدند

  . ابن قفطیپايان کالم  .و تعجب کن
  

فطی را بطور اختصار نقل کرده پس اگر نوشتۀ ابوالفرج را با نوشتۀ ابن قفطی تطبيق کنيم معلوم ميشود که ابوالفرج گفتۀ ابن ق
است و هر گاه کتاب ابن قفطی و کتاب ابوالفرج هر دو خوانده شود معلوم خواهد شد که ابوالفرج بسياری از مطالب کتاب عربی 

  . که عينآ از کتاب ابن قفطی نقل شده استحجاج پزشک ثيادوکخود را از کتاب ابن قفطی گرفته، از آن جمله داستان 
  

قفطی از کجا آن مطالب را نقل کرده است، ظن غالب بر آن است که منبع ابن قفطی با منبع عبداللطيف  دانيم که ابنحال بايد ب
 بدنيا ۵۵٧چه که هر دو هم عصر بودند و عبداللطيف کمی پيش از ابن قفطی ميزيسته چون وی در . بغدادی يکی بوده است

و تأليف مانند بسياری از تأليفات عرب از دست رفته است ولی اگر در  بدبختانه منبع هر د . درگذشته است۶٢٩آمده و در 
 راجع به اخبار فالسفه طبيعی و تأسيس کتابخانۀ اسکندريه دقت شود معلوم ميگردد يکی از منابعی فهرست ابن نديممندرجات 

 عادات و رسوم يونان و روم  دربارۀ اخبار واسحق راهبا نقل شده کتاب تاريخی است که مردی بنام نجکه اين روايت از آ
تأليف نموده است و از جمله مطالبی که از اسحق راهب نقل شده يکی هم خبر تأسيس کتابخانه اسکندريه بدست زميره است که 

  :چنين مينويسد
  
ا به جستجوی کتابهای علمی بر آمد و اين کار ر  از پادشاهان اسکندريه همينکه به سلطنت رسيد دربطولوماوس فيالدلفوس «

بيست کتاب جمع کرده و به پادشاه گفت  و صد و مردی موسوم به زميره واگذارد و بطوريکه ميگويند زميره پنجاه و چهارهزار
  ». موصل و روم کتابهای بسياری استکه در سند و هند و فارس و گرگان و ارمنستان و بابل و

  
قفطی ذکر نموده و معلوم ميشود ابن قفطی خبر تأسيس بطوريکه مالحظه ميشود اين مطلب عين همان مطلبی است که ابن 

پس اگر ابن نديم نام اسحق . کتابخانه را از اسحق راهب گرفته و موضوع آتش زدن کتابها را از جای ديگر نقل کرده است
ته باشد، راهب و کتاب او را نمی برد اصال از وجود اسحق راهب بی خبر ميمانديم و تصور نميکرديم چيزی در اين خصوص گف

  .همانطور که سابقآ تصور ميکرديم مسلمانان راجع به سوزاندن کتابها چيزی نگفته اند، در صورتيکه گفته بودند
  

نتيجه آنکه ابوالفرج از روی تعصب دينی داستان سوزانيدن کتابخانۀ اسکندريه را نساخته است و کسی هم بعد از او اين مطلب 
اۀ نامی اسالم بوده و بر علوم فقه و حديث ابن قفطی روايت کرده و چنانکه ميدانيم وی از قضرا جا نزده است بلکه ابوالفرج از 

و قرآن و لغت و نحو و اصول ومنطق و هيئت و هندسه و تاريخ احاطه داشته و بر جرح و تعديل آن قادر بوده است، بعالوه 
تاب را از هر چيز بيشتر ميخواسته است و در آن زمان صدراعظم با عظمتی بوده و عالقۀ زيادی به کتاب داشته به قسمی که ک

 ناصرالدولهکتابخانۀ وی پنجاه هزار دينار می ارزيده است و چون فرزندی نداشته کتابخانۀ خود را به موجب وصيت به 
ر از ابتداء تا اخبار مصغت تأليفاتی داشته است، از آن جمله کتاب لابن قفطی در تاريخ و نحو و   .فرمانروای حلب بخشيده است

 که ما آنرا ذکر نموديم و نکتۀ مهم اينکه ابن قفطی و عبداللطيف خبر تراجم الحکماء در شش مجلد و کتاب زمان صالح الدين
  .سوزانيدن کتابخانۀ اسکندريه را از منبعی نقل کرده اند که فعال در دسترس نيست و از ميان رفته است



  
وحات اسالمی متعرض اين موضوع نشده اند البته علتی داشته است ولی احتمال کلی اما اينکه مؤلفين کتب مربوط به فتو 

ميرود که در کتب مزبور اين خبر بوده است و همينکه تمدن اسالم ترقی و پيشرفت کرد و مسلمانان ارزش علم و کتاب را 
کور را از کتاب فتوحات انداختند و شايد هم دانستند وقوع اين حادثه را در زمان خلفای راشدين بعيد دانستند و از آنرو خبر مذ

  .غير از اين علت ديگری داشته است و در هر صورت به نظر ما گفتۀ ابوالفرج راست است
  
 در ضمن کشف الظنون در کتب تاريخی مسلمانان خبر سوزانيدن کتابخانه های ايران و غيره موارد بسياری دارد و مؤلف  -٣

  :بار را چنين تلخيص ميکندصحبت از علوم پيشينيان آن اخ
  
 همينکه مسلمانان ممالک ايران را گشودند و بر کتب ايرانيان دست يافتند سعدوقاص نامه به عمر نگاشته اجازه خواست آن «
  »تابها را به مسلمانان انتقال دهدک

  :عمررضی هللا عنه در پاسخ سعد اينطور نوشت
اری هست خدا ما را به بهتر از آن راهنمائی فرموده و اگر در آن گمراهی بوده  همۀ آنها را در آب بريزيد چه اگر در آن رستگ«

  ». را از آن گمراهی رهائی داده استخدا ما 
  .سعد آن کتابها را در آب انداخت و يا سوزانيد و باين طريق علوم ايرانيان از بين رفت

  
  :جای ديگر در ضمن گفتگو از مسلمانان و علوم اسالمی چنين ميگويد

 مسلمانان هر جائی را که گ«  ».شودند کتابهای آنها را سوزاندند
  

  :اين خلدون نيز به اين موضوع اشاره کرده و ميگويد
 بوده پس علوم ايرانيان که عمر در موقع فتح ايران به محو آن دستور داده«  » چه شد؟

  
  
  
  

 
تمام ) بيروت(ما در نسخه چاپ آباء يسوعيانا.  ميالدی١۶۶٣) اوکسونی( چاپ بوکوک،١٨٠کتاب مختصرالدول، صفحۀ ) ١(

 . مولف. اين جمله بجهتی که بر ما معلوم نيست حذف شده است
 
 
 
 

 
  :گردآورنده
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