کتابخانۀ اسکندریه



محمدابراهیم باستانی پاریزی

از میان کتابخانههای مشهور دنیا که گذشت روزگاران و غلبۀ جباران آنهاا
را به دست نابودی سپرده و نامشان را از دفتر وجود شسته اسات کیاک کتابخاناۀ
اسیندرکه است که در تارکخ اسالم و اکران شهرتک بسزا کافته و میزان کتب و نوع
نوشتهای آن علما و محققین را به حیرت افینده ببینیم اکن کتابخانه را که تأسیس
کرد و چه کسک از میان برد؟
اصوالً برای فاتحین عصور قدکمه ا و حتک جدکده ا مثل اکنیه ساوتتن و
به آب شست کتب و کتابخانهها کاری عادی و بلیه ضروری به نظار مکرساد و
در تارکخ به چندکن نمونه از اکن عمل ا شاکد وحشیانه ا بر مک تورکم .امپراتاور
تئودوسیوس در سال  389میالدی ضمن از میاان باردن مباباد و ترستشاگاههای
مصرکان از آنجمله مببد «سراتیوم» اسیندرکه ،قسمت اعظام کتاب و نوشاتهها و
آثار گرانبهای مببد را نیز از میان برد .عبداهلل بن طاهر که تود حاکمک اکرانک بود
 کغما ،شمارۀ ( 56بهمن  ،)1331صص .514-509
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با کتب فارسک و تهلوی اکرانک هماان کارد ( 213هجاری) کاه سالنان محماود
غزنوی با بتها و بتخانهها و کتابخانههای مبابد هندی روا داشت.
هالکوتان مغول تس از آنیه به راهنماکک و تحرکک تواجه نصیر طوساک
به بغداد راه کافت و مستبصم باهلل را نمد تیچ کرد (656هجری) کیروز دستور داد
همۀ کتب علمک و ادبک را که در تزائن کاتهای عباسک باقک مانده بود ا و باکاد
تبداد آن هم مبتنابه بوده باشد زکرا تلفای عباسک مثال ماأمون و غیار او عالقاۀ
مفرطک به جمع و ترجمۀ کتب و تبزکز علما داشتند ا کک کک به دجله انداتتند
و درکاکک مبلومات را در دل رودتانه غار کردناد آن اه را هام کاه قناورتر و
توش جلدتر و محیمتر بود بجای آجر در ساتتن آتور اسبان به کاار بردناد و
1

جببههای کتاب را هم کاهدان نمودند.

اروتاکیها (صلیبیون) در جنگهای شام و فلسنین تاس از دسات کاافتن باه
طرابلس و کتابخانۀ آن ،بهفرمان فرمانده تود «کنت برتران دوسانژل» کتابخاناه را
2

سوتتند.

همین عمل را اسپانیاککها نسبت به کتابخانۀ اندلس تس از استرداد اساپانیا
از مسلمین روا داشتند.
امثلۀ تارکخک زکاد است و عالوه بر آن در قرون جدکد و اتیر نیز مصادا ِ
فراون دارد و هم اکنون هم در کشورهاکک آثار بسیاری از نوکساندگان کشاورهای
دکگر را نمکتسندند و شاکد مکسوزانند .اکن حس بربرکت چه وقت و کک از میان
رتت بربندد تدا داناست ،بپردازکم به منلب و مقصود تود ،کبنک بنا و سوتتن
کتابخانۀ اسیندرکه.
***
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اسیندر مقادونک در ساال  . 323م باا آرزوی بار تاا داشاتن جشانهای
فتوحات تود بگور رفت و تسر او برای جانشینک هنوز نابالغ باود .سارداران هار
کک گوشه ای را به زکر مهمیز حیومت تود کشیدند که اکران نصیب سالوکوس
و مصر بهرۀ «بنلمیوس الگوس» شد و همین مارد مسساس سلسالۀ بنالاۀ مصار
است.
اسیندرکه در زمان بنالسه مرکز علوم و فنون شد و الکاس در اکان شاهر
کک کتابخ انه و کک موزۀ تأسیس کرد که ببدها شبراء و نوکسندگان به آنجا روی
نهادند و «مان تن» مورخ مصری در همین اکام تاارکخ مصار را باه زباان کوناانک
نوشت.
در زمان الگوس عدۀ زکادی از مورتین و نوکسندگان کونانک نیز به مصار
آمدند و کالسها و میاتبِ بحث فراوان در آنجا تأسیس شاد ،از جملاۀ نزدکیاان
بنلمیوس دانشمندی کونانک به نام «دکمتری والیروس» بود که مورتین عرب اکن
کلمه را «ذمیره» 3نوشته اند ،و اکن شخص به اشارۀ تادشاه  ،کتابخانۀ اسایندرکه را
تأسیس کرد و به زودی دهها هزار نسخ کتب عالک کک قسمت از کاخ سلننتک را
گرفت.
بنلمیوس دوم که به فیالدلفوس مشهور بود (از آن جهت که با تاواهرش
ازدواج کرده بود به اکن لقب کبنک تواهر دوست مبروف شده بود) بخرکد کتاب
گرانبها کم نظیر از انحاء عالم ترداتت و به همین ترتیب اکن کتابخاناه در زماان
بنالسه وسیع مکشد تا نزدکک به میالد مسیح تبداد کتب آنرا از صد هزار افازون
نوشته اند.
ژولیوس سزار ضمن تسخیر مصر و ماندن در مصر (. 47م ).کاارش باه
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رسواکک کشید و قصۀ عالقۀ او و ملیه کلئوتاترا بر دهانها افتاد و کوس رساواکک
او را بر سر بازار زدناد ،ماردم متبصاب کاه از مااجرای ملیاۀ هوساباز تاود و
ژولیوس رومک آگاه شدند ناچار به کااخ شااهک حملاه بردناد و آن را محاصاره
نمودند ،اکن کاخ رو به درکا بود و ناوگان درکاکک مصر هار شاب در برابار کااخ
نگاهبانک داشت و شبهای مهتابک ملیه و سزار را تاسابانک مککارد .تشام ماردم
بشهوترانیها و تباهیارکهای ملیۀ تود از صورت تنفر تارج شده در تییر انقالب
نمودار گردکد و جمبیت بک شماری اطراف کاخ ملیه به هیاهو و فرکاد ترداتتند.
ملیه و سزار که متوجه تشم مردم شادند ،فیاری بارای تالصاک تاود
اندکشیدند ناچار از بستر گرم شهوت برتاسته در تاک راه چااره برآمدناد ،سازار
تدبیری اندکشید بدکن مبنک که ابتادا دساتور داد آتا
افیندند ،شبلههای آت

در کشاتیهای جلاو کااخ

و دود که از طرف شمالک کاخ برتاست مردم را متوجاه

آن صوب کرد و در اکن میانه ملیه و سزار در میان دود و شبله توانستند از کااخ
سوزی از کشاتیها

بگرکزند تا ببداً موفق به جلب نظر مردم بشوند .دامنۀ اکن آت

به کاخ و قصر شاهک رسید و ضمن سوتتن سالنهای مجلل به کتابخانه ترداتت.
مردم در اکن میان اقدام به نجات دادن کتابها نمودند کاه البتاه قسامت اعظام آن
سوتت و مقداری محفوظ ماند بادکن طرکاق شابلۀ شاهوت ملیاه ای ناسازا و
امپراطوری بیگانه منبع مهمک از مبارف بشری را تاکستر کرد.

4

مبذلک اکن کتابخانه تاک از میان نرفت و در اکامک که تمادن مسایحک در
مصر حیومت داشت (و اکن تمدن با امپراتورهای رومک به اکن کشور آماد) کام
کم کتابخانۀ اسیندرکه شهرت اولیۀ تود را بازکافات و دانشامندان و بزرگاان باا
تنظیم کتب و ترکد نسخههای تازه بر اهمیات آن افزودناد تاا همااننور کاه در
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مقدمه اشاره شد ،مجدداً آفتک تازه متوجه اکن کتابخانۀ عظیم شد ،بدکن مبنک کاه
امپراطور تئودوسیوس مسیحک ضمن از میان بردن مبابد مصرکان ،کتب را هم به
آت

بیداد کشید.
باکد گفته شود که ضمن فضیحت کلئوتاترا و سوتتن کتابخانه  ،قسمتک از

کتب گران قیمت که از چنگ آت

ربوده شده بود به مببد سراتیوم انتقال کافت و

اکن همان کتبک بود که در  389به دست تئودوسیوس سوتته شد.
مسلماً شهری که طک قرون عدکاده میتاب فلسافک و علماک باوده اسات
سوتتن کک کتابخانه را مجدداً جبران مککند ،کتابخانۀ اسیندرکه دو مرتبه روناق
گرفت تا تای عرب و اسالم به مصر کشید و باز نوبت سوتتن کتب فارا رساید.
«ابن قفنک»5قاضک و مورخ مبروف مصری در کتابک که به اسم «تراجم الحیماء»
نگاشته6مکنوکسد ...« :شخصک به نام کحیک نحوی در مصر و اسایندرکه زنادگک
مککرد و از فالسفۀ اکن کشور محسوب مکشد .تس از آنیاه کشاور مصار باه
دست عمروبن عاص که مردی فهیم بود با او به گفتگاو تراتات و محضار او را
قابل استفاده تشخیص داد ،مخصوصاً نیات مننقک و دالکل روشن او که در تردۀ
الفاظ فلسفک توشیده بود ا و طبباً تا آنروز به گوش عمروعاص نرسایده باود ا
براک

ارزش داشت ،لذا ساعت فراغت را با او به مباحثه مکترداتت.
کیروز ،کحیک نحوی به عمروعاص گفت ،اکنون که دکگر مصر و شهرهای

آن در کد قدرت شماست ،طبباً چیزهاکک هست که به درد عرب مکتورد و حاق
تملک آن از عرب است .ولک اشیائک هم هست که مورد استفادۀ شما نیست ،اگار
آنرا به اهل

بازگذارکد شاکسته تراست.

عمرو ترسید مقصود تو چیست؟
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کحیک گفت :در تزائن سلننتک کتب فلسفک و علمک هست کاه اکناون آن
مخازن الک و مهر شده و کسک دسترسک بدان ندارد ،توبست اجازه داده شود که
در اتتیار هیئت علمیه گذاشته شود.
عمرو ،تس از آنیه تارکخ ۀ آن کتابخاناه را از کحیاک شانید ،گفات ،مان
حرفک ندارم ولک بدون اجازۀ تلیفه نیز دستوری در اکن باره نخواهم داد .و طاک
نامهای که به عمر نوشت از او در اکن تصوص استجازه کرد.
فرمان عمر رسید و بدکن جمله تتم شده بود:
«و اما الیتب التک ذکرتها فان کان مافیها کوافق کتاب اهلل ففک کتاب اهلل غنک

عنه ،و ان کان مافیها کخالف کتاب اهلل تبالک فالحاجۀ الیهاا ،فتقادم باعادامها».
عمروعاص هم بالفاصله دستور داد کلیۀ کتب را بین گرماباه داران شاهر تقسایم
کردند .ابن قفنک در تاکان همین منلب مکنوکسد که برای مدت شا

مااه کلیاۀ

گرمابههای اسیندرکه به حرارت کتب کتابخانه گرم مکشد!
حاال حرف ابن قفنک اغرا باشد کا صحت داشته باشد ،باه جاای تاود ،
مسئله سرنوشت کتابها بک اندازه جالب توجه است ،کتابک که در آن اکام با هزاران
تون جگر روی توست کا برگ کا چیز دکگر نوشته مکشد بادکن آساانک از میاان
مکرفت و تن سیم تنان اسیندرکه به آبک که با آن گرم شده بود شسته مکشد!
مورخ دکگری بنام «ابوالفرج ملنک »7در کتابک که به زبان سارکانک نوشاته و
تحت عنوان «مختصر تارکخ الدول» به عربک ترجمه شده است ضمن بیان هماین
منلب تبداد گرمابهها را نیز به حد مبتنابهک مکرساند.
جرجک زکدان مورخ مبروف اتیر مصر در کتاب «تاارکخ تمادن اساالمک»
رواکتک از عبداللنیف بغدادی که به مصر مسافرتک کارده اسات نقال نماوده و از
قول او مکنوکسد:
« ...ستونهاکک از گذشته دراسیندرکه بر جا مانده بود و مکرساند که هنگام
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آبادی اکن محل مسقوف بوده است و گفته مکشود روا و سالن بزرگ آن ،محل
بحث و فحص تیروان ارسنو بوده و در آنجا کتابخاناه ای وجاود داشاته کاه در
حملۀ عرب به دستور عمروعاص و با اجازۀ عمربن تناب رضک اهلل عنه سوتته
شده است».
اکن سرنوشت کتابخانۀ اسیندرکه بود ،محققااً در اکاام فاتح عارب چناین
سرنوشتک نصیب کتابخانهای اکران هم شده است که ابن تلدون ضمن تأساف از
نابود شدن کتب علمک و فلسفک و عقاکد اکرانک مکنوکسد« :اکن علوم فارسک التک
امر عمر رضک اهلل عنه بمحوها عند الفتح؟» کسانییه منیر سوتتن کتابخانهها باه
دستور تلیفه هستند اکن جمله را از قلم کسک (ابن تلادون) مکشاوند کاه روی
تبصب اصرار داشته ثابت کند که هارون الرشید شراب نمکنوشیده است.
البته نباکد انیار کرد که برای باز کردن جای تای نفوذ قارآن ،انجاام چناین
اعمالک دور از صواب و دور اندکشک نبوده است.
پی نوشت ها
 .1ابن تلدون جل سوم  ،ص  573و تارکخ ابن ساعک ص .127
 .2تارکخ امپراطوری روم جلد دوم ص  505تألیف گیبون.
 .3الفهرست ابن الندکم و تراجم الحیمای ابن قفنک.
 .4الهالل سال چهارم ،چاپ قاهره.
 .5جمال الدکن ابوالحسن علک بن کوسف مبروف به اکن قفنک متولد مصر (656-568هجری)
 . 6تراجم الحیماء کاتارکخ الحیماء تالصۀ آن توسط زوزنک ترتیب داده شده و شامل شرح حال 414
تن از حیماء و فالسفه و تزشیان قدکم عالم تا روزگار مسلف است.
 .7در قرن هفتم هجری مک زکسته است.

