
  
  

   های شاهنشاهی ايرانتاريخچه كتاب و كتابخانه
  الدين همايونفرخ ركن

  هاي عمومي شهرداري تهران مديرعامل كتابخانه
  
  

  سومبخش 
  کتابخانه های دوران ساسانی

  
 اشکانيان در دوران فرمانروايی خود به قسمت هايی از ايران بزرگ استقالل داخلی داده بودند از جمله در فارس به پادشاهان

ان پادشاهان محلی بود و از  خاندزمحلی آن اين خودمختاری داده شده بود که حتی سکه بنام خود ميزدند، اردشير بابکان که ا
  .نفوذ روحانيان نيز برخوردار می بود با اغتنام فرصت و استفاده از ضعف دولت اشکانی بنيان شاهنشاهی ساسانی را گذاشت

  
شمند بود و بدانش و فرهنگ توجه مخصوص معطوف ميداشت، کارنامه اردشير بابکان اردشير بابکان مردی خردمند و دان

  .ميتواند نمونه روشنی از اين توجه او به ثبت وقايع و آثار متفکران عصر ساسانی بشمار آيد
  

 آثار اردشير بابکان بمنظورهای خاصی که جای بحث آن در اين تاريخچه نيست با جديت و کوشش فوق العاده بجمع آوری
کهن از زمان هخامنشيان و بخصوص آثار دوران پارتی پرداخت و بعنوان اينکه ميخواهد آنها را از پراکندگی و نابودی نجات 

  .بخشد و از دستبرد حوادث مصون دارد آنچه در ايران و هند و چين بود فراهم آورد و در کتابخانه ای آنها را محفوظ داشت
  

آنگاه که اردشير بابک استيال  و غلبه يافت کتابهاييکه از ايران باستان مانده و پراکنده شده : ابن نديم در الفهرست مينويسد
بودند از هندوستان و چين گرد آورد و در گنجينه ای آنها را نگاهداری ميکرد، پسرش شاهپور اول کار او را دنبال کرد و 

 درآمده بود همه را فراهم آورد و هم چنين بگرداوری اوستا آنچه از زبانهای ديگر بفارسی برگردانده بودند و بصورت کتاب
  .)۱(پرداخت و با کمک بزرگ موبدان اوستا را بار ديگر پس از اينکه اسکندر آنرا سوزانده بود احيا کرد

  
ر است که ابن نديم از کتابخانه بزرگ ديگری در زمان ساسانيان نيز ياد ميکند و آن کتابخانه انوشيروان دادگر در گندی شاپو

  .برای دانشگاه آنجا بنياد نهاده بود
  

 به پهلوی )۲( و کتابهاييکه در زمان او از سنسکريتوری کتاب از اقصی نقاط جهان ميدانيمآتوجه خاص انوشيروان را بجمع 

  .و هزار و يکشب معروف و مشهور است) کليله و دمنه(پنجاتـنـتـرابرگردانده شده مانند 
  

کتابخانه اردشير بابکان در بغداد کتابخانه بزرگ ديگری نيز فراهم اورد که پس از حمله عرب و شاپور اول ساسانی جز 
تصرف بغداد بدست تازيان افتاد و بطوريکه ضبط کرده اند تا استيالی طغرل سلجوقی و فتح بغداد بوسيله او اين کتابخانه 

تابخانه های معروف دوران ساسانی بايد از کتابخانه ديگر از ک. )۳(تش سوزی شده استآوجود داشته و در اين جنگ دچار 

  .اردشير دوم ياد کرد
 

 پيش از ميالد پزشک اردشير دوم بوده است و کتاب پرسيکا را درباره ايران نوشته متذکر ٣٨٩- ۴٠١کتزياس که از سال 
  .)۴(دوين کرده استکتابش را با استفاده از اسناد و نوشته های پوستی کتابخانه شاهنشاهی تاليف و ت: است که

  
 جلد کتاب درباره شکار و پند و هفتاد جلد در فنون و ٩ جلد کتاب راجع بامور مذهبی  و ٨٢از دوران ساسانی رويهم رفته 

  .)۵(علوم مختلف بجا مانده است
  

ت که متاسفانه با در زمان ساسانيان جز کتابخانه هايی که ياد کرديم، کتابخانه های بزرگ و معتبر ديگری نيز وجود داشته اس
مله و استيالی عرب در اثر تعصب و قوم پرستی اين گنجينه های فرهنگ و دانش بشری دستخوش قهر و غضب قرار گرفت 

  .و راه نابودی و فنا سپرد
  

سعد بن وقاص پس از تسخير فارس و دست يافتن بکتابخانه های ارزنده و بی نظير و گرانقدر ايران از عمر خليفه اسالمی 
اطرحوها فی الماء فان يکن مافيها هدی وقد هدانا هللا تعالی « :  تکليف ميکند که کتابها را چه کند؟ عمر با مينويسدکسب

آنها را در آب بريزيد اگر در آنها راهنمايی باشد : آری عمر خليفه اسالمی ميگويد. »باهدی منه وان يکون ضالال فقد کفا ناهللا



با اين دستور . يم و اگر متضمن گمراهی است وجودشان الزم نيست کتاب خدا ما را کافی استبا هدايت خداوند از آن بی نياز
کتابهای ارزمند علوم و دانشهای گوناگون که طی چند هزار سال تجربه و تفکر قومی متفکر فراهم آمده بود سوزانده و يا 

و اين سرگذشت غم  راه نابودی و زوال پيمود دستخش غرقاب گرديدند و با يک چنين عملی تمدن و فرهنگی چند هزار ساله
طی قرون و اعصار برای نابود کنندگانش بدنامی و نفرين، و برای بنيان : انگيز پايانی عبرت انگيز داشت و آن اينکه

  .گزارانش سربلندی و آفرين آفريد
  
  

  سرنوشت رقت بار نوشته های پهلوی
خط . خط دين دبيريه نيز رواج داشت. ن بزرگ خط پهلوی ساسانی بودهنگاميکه عرب بايران حمله ور شد خط رايج درايرا

پس از تسلط عرب . نيز در شرق ايران معمول و متداول بوده و آثار مکشوفه مانوی دليل بر اين امر است) اشکانی(پارثی
خته بودند، اين عمل چون حکومت غالب حکومت مذهبی بود و کتابخانه های ايران بدستور عمر سوزانده و يا در آب غرقه سا

برای اعراب و فرماندهان آنان در ايران مجوزی بود  و چنين می پنداشتند که آنچه در ايران موجود است همه مخالف خدا و 
 و بايد توجه داشت که اين  ميخواندندزنديق عربها نوشته های ايرانی را .مذهب بوده کفر و گمراه کننده و ضاللت بار است

اين اصطالح در دروان ساسانی ها در ايران وسيله موبدان . فارسی است و معنی ميدهد مخالف زند زنديککلمه معرب 
موبدان و گاه وابستگان بدولت از اين حربه تهمت و تکفير عليه مخالفان خود استفاده ميکردند و . مصطلح و مستعمل گرديد

درباره کلمه « .  تهمت ميزدند که مخالف زند و اوستاستهر کس را ميخواستند منکوب و مغلوب سازند و از ميان بردارند باو
و خارج از مذهب است و همچنين برای آنکه مردم کتابهای دروان اشکانی » .زنديک در بخش هنر مانی نيز بحث خواهد شد

اطالع از مفهوم را نخوانند و از سرگذشت آن دودمان آگاه نگردند آثار آندوران را هم زنديک می ناميدند، عربها در ايران با 
اين کلمه چون با ايرانيها سروکار داشتند همين کلمه را بصورت معرب زنديق بکار ميبردند و آنچه نوشته بدست مياوردند آنرا 

  .)۶(زندقه ميخواندند و به تهمت زنديقی ميسوزانيدند و دارندگان آنرا هم بهمين تهمت و افترا به شکنجه و عذاب می کشيدند
  

 فرهنگ و ادب ايران در اين دوران سرنوشتی رقت بار يافت و ايرانيان ميهن پرست را برآن داشت تا راه و چاره با اين ماجرا،
در صفحات آينده از چگونگی . ای بجويند و فرهنگ و دانش  وادب چند هزار ساله خود را از خطر نابودی  وفنا نجات بخشند

  .ر رفت سخن خواهيم راند و حقيقت آنرا را آشکار و بر مال خواهيم ساختاين راه و چاره که با نهايت هوشياری و درايت بکا
ليکن بجاست پيش از بحث در آن زمينه، فرهنگ و ادب ايران را هنگام تسلط عرب بطور اجمال مورد بررسی قرار دهيم تا به 

رخشان در قرنهای بعد واقف اهميت و ارزش فرهنگ چند هزار ساله ايران و دروان مجد و عظمت ان، و اثرات اين فرهنگ د
  .گاه شويمآو 
  
  

  بررسی سه واژه
 درباره که تحقيق ما درباره کتاب و کتابخانه های ايران از زمان باستان تا بامروز است، بجاست پيش از اينکه از آنجا 

های خود را به چه بدانيم ايرانيها کتاب و نوشته . چگونگی فرهنگ و ادب ايران در دوران باستان تا هجوم عرب بحث کنيم
  نامی می ناميده اند؟

  
 می ناميده اند و اين واژه که زبان دی پیايرانيها تا آنجا که آثار مخطوط دردست است و نشان ميدهد نوشته های خود را 

 والزه در زبان شناسان معتقدند در اصل سومری بوده است دز زمان هخامنشی ها بزبان فارسی قديم راه يافته و بنظر آنها اين
و چون نوشته های آن دوران بر لوح های گلی يا سنگی نقر می شده است .    بوده و معنی آن لوح است Dubدوب سومری

  .از اين رو واژه دوب را برای نوشته گرفته و بکار می برده اند
  

 دوپده و در زبان آرامی بصورت   ش توپو و سپس  دوپواين واژه از زبان سومری بزبان اکدی راه يافته و در اين زبان  
  .مخفف گرديده است

  
 – دبستان – دبير – دبيرستان بکار رفته است و واژه هایواژه مذکور بصورت دی پی در سنگ نبشته های دوران هخامنشی 

ه واژه های بديهی است اين واژه اينک با سابقه دوهزار و پانصد سال.  در زبان فارسی همه از آن است ديبا– ديوان –ديباچه 
  .فارسی است

  
 هم رواج يافت و بکار رفت اين واژه يونانی است و  دفترپس از هجوم اسکندر و آمدن مقدونيان بايران برای کتاب واژه  

و چون يونانيان مانند ايرانيها نوشته های خود را بر پوست بز .  و معنی آن پوست است    Diphthersدب فی ترا اصل آن  
ايرانيها .   ميخواندند ديفی تر مجموعه هايی که از اين پوست های نوشته شده فراهم ميامد آنرا ه مينوشتندو ميش دباغی شد

  .   مينوشتند بهمان معنی آنها را دفتر خواندند توزنيز که آثار مخطوط خود را بر پوست گاو و يا پوست 
  

ن هخامنشی اوستا را گرد آوردند برای هر کتاب آن نام بايد توجه داشت در ايران کهن انگاه که برای نخستين بار در دورا
  . را برگزيدند و نسک در حقيقت بمعنی يک جلد کتاب استنسک



  
   ادبيات– آداب –آيين 

چون ناچاريم درباره فرهنگ و ادب ايران پيش از اسالم و تاثير و نفوذ معنوی آن در جهان مختصر بحثی کنيم الزم است 
  .يات سخنی چند بر سبيل اجمال بگوييم ادب و ادب–درباره واژه 

  
و مفهومی را که ايرانيها و فارسی . ادبيات واژه ايست مستحدث و ليکن بنظر ما فارسی و ايرانی است نه واژه ای عربی

روزبه زبانان از آن استنباط می کنند بسيار وسيع و فسيح و فصيح است، اين واژه را بنا به تحقيقاتی که شده است نخست 
پهلوی که در زبان دری آذين و    آدوين– آذوين  در نقل و ترجمه کتابهای پهلوی بزبان عربی از واژه) ابن مقفع ( یفارس

و عربها با استفاده از خاصيت زبان خود از آن واژه ادب را گرفته اند . )٧(آيين شده است گرفته و از آن آداب را ساخته است 
  .بهرحال اين واژه در زبان عرب دخيل است نه اصيل. عربی ديده ميشودو مشتقاتی اينک از اين واژه در زبان 

  
  از آداب ساختند ليکن ليتراتورواژه ادبيات را ايرانيها در قرن نوزده که با زبان فرانسه آشنايی پيدا کردند در برابر لغت  

  . مفهوم اين واژه در زبان فارسی بسيار وسيع تر از آن است
  

سی در حقيقت شامل همه انديشه ها و ساخته ها و ابداعات و تحقيقات فکری است که در زشته های دانش ادبيات در زبان  فار
بنابراين آنچه . بشری مانند شعر و نثر و موسيقی و مجسمه سازی و فلسفه و حکمت و دين و آيين از آن افاده مرام شده باشد

و پرداخته انديشه و تفکر و احساس ايرانيها باشد آنرا بنام ادبيات را که ايرانيها در دوران باستان انديشيده باشند و زاده 
و با اين مفهوم بهيچوجه متذکر و متعرض آن نميشويم که اين انديشه ها و احساس ها . فارسی و ايرانی ميخوانيم و می ناميم

صادی شاهنشاهی ايران در دنيای و ابداعات ايرانيها  به چه لهجه و خطی نوشته شده باشد زيرا نفوذ معنوی و سياسی و اقت
کهن در سرزمين های وسيعی گسترش يافته بوده است، بديهی است که ملل و اقوام مختلف که تحت نفوذ سياسی و معنوی 

 نظر  و از طرفی. و احساس ها برخوردار و متاثر بوده انداين شاهنشاهی قرار داشته اند همه از اين انديشه ها و تفکرات
 – سغدی –ر کشور شاهنشاهی ايران لهجه های مختلف وجود داشته است همه اين زبانها و لهجه ها مانند باينکه در سراس

 پشتو آثارشان در حقيقت – کردی – کزی – آذری – تپوری – جغتايی – غزی – ارمنی – ختنی – طخاری – آرامی –ايالمی 
  . ايرانی سهيم و دعيل ميشوند و آنرا شامل ميکردندمتاثر از فرهنگ و هنر و انديشه و تفکر ايرانی است و در ادبيات

  
هم چنين در دوران « شاهنشاهان هخامنشی که از هند تا آسيای وسطی و قسمتی از آفريقا و مرزهای اورپا فرمان ميرانده اند 

و .  بوده اندبديهی است که دامنه فرهنگ و هنر خود را در همه اين سرزمينها گسترش داده» شاهنشاهی اسکانی و ساسانی 
هم امروز با اکتشافاتی که وسيله باستان شناسان بعمل ميايد اثرات قطعی و مسلم اين نفوذ معنوی را در سرزمين های 

  .درودست ترکستان تا نزديک سوريه و لبنان و مصر می بينيم
  

از کرانه سند تا سير دريا و رود زبان فارسی دری نيز بمرور طی قرنها در سرزمين های پهناوری که ميتوان مرز تقريبی آنرا 
کورا و فرات و دريای خوارزم و شمال خزر تا بدريای عمان و خليج فارس مشخص ساخت مستقر شده و ملل و اقوام اين 

  .قسمت با اختالف های جزيی در لهجه، همه بزبان دری سخن ميگفتند و بيان مقصود و انديشه ميکردند
  

 مشترک همه  سپس ساسانيان که مدت هزار سال است، اين زبان گذشته از اينکه زباندر دوران فرمانروايی اشکانيان و 
اقوام و مللی بود که در حدود شاهنشاهی ايران زندگی ميکردند، زبان رسمی و اداری شد و قانون ها و فرمانهای باين زبان 

  .و آثار علمی و ادبی نيز بدين زبان تحرير می يافت. نوشته و بيان می شد
  
ر ما سخن از سير تحول زبان و ادبيات در دوران باستان بيمان مياوريم منظور اينست که بداينم نفوذ فکری  و معنوی ملت اگ

  .چه اثراتی در جهان گذشته و تمدنهای ملل ديگر داشته استايران 
  

ه است بلکه تجربيات و مکتب و تحقيق و تتبع و تامل و تفکر و ابداع و اکتشافات برای بشر يکجا و يکباره حاصل نگشت
  .انديشه ای چندين هزار سال موجد و موجب چنين مکتبی گرديده است

  
  
  

  :بن مايه ها
   و گاتها چاپ بمبی۱۲۹ برگ الفهرست )۱(

  
ابوريحان بيرونی آنرا سنسکريت ضبط کرده و اين کلمه مرکب از دو قسمت . سنسکريت را عموما سانسکريت مينويسند) ۲(

  .يعنی کرده که معنی ميدهد، درهم کرده) گرته(و ديگری ) هم (است يکی سنس بمعنی
  



  .خزائن کتب قديمه و هم چنين دائرة المعارف اسالمی ضمن مقله کتب خانه) ۳(

  
  ١١٠ و ٨١ برگيسنا پورداود ) ۴(
  
  .ابن نديم از هفتاد جلد کتاب ياد ميکند که در علوم مختلف از پهلوی بعربی ترجمه شده بوده است) ۵(
  
خيذربن کاووس افشين اشروسنه که در تاريخ بنام افشين معروفيت دارد و از ايرانيانی است که به تاريخ و ادب و فرهنگ ) ۶(

ايران باستان احرتام ميگذاشته و همين امر سبب گرديد که مورد خشم و غضب اعراب قرار گيرد و سرانجام به تهمت خروج از 
افشين ميگفت . يکی از موارد اتهام او بدون کتابی بخط پهلی در خانوه او بود. ی کشتنددين اسالم وا را محاکمه و به وضع فجيع

 خاندان اوست اما ابودولف و ديگران مدعی بودند چون بخط پهلوی است کتاب مذهبی و مربوط به دين اين کتاب تاريخ
  .زرتشتيان است

  
   ٨١ برگ ١سبک شناسی بهار ج ) ٧(
  
  
  
  

  
 
 

  :گردآورنده
  يانیشاهين کاو
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