
 

 

 

 

 

 کتابخانۀ اسکندریه

 محمدابراهیم باستانی پاریزی

 

نهاا آی مشهور دنیا که گذشت روزگاران و غلبۀ جباران هاکتابخانهاز میان 

اناۀ را به دست نابودی سپرده و نامشان را از دفتر وجود شسته اسات کیاک کتابخ

و نوع  بکتاسیندرکه است که در تارکخ اسالم و اکران شهرتک بسزا کافته و میزان 

 ه تأسیسکای آن علما و محققین را به حیرت افینده ببینیم اکن کتابخانه را نوشته

 کرد و چه کسک از میان برد؟

مثل اکنیه ساوتتن و  ا و حتک جدکده ا اصوالً برای فاتحین عصور قدکمه

رساد و مککاری عادی و بلیه ضروری به نظار  هابه آب شست کتب و کتابخانه

تورکم. امپراتاور  مکبر  ا شاکد وحشیانه ا کن نمونه از اکن عملدر تارکخ به چند

های گاهشامیالدی ضمن از میاان باردن مباباد و ترست 389تئودوسیوس در سال 

و  هااسیندرکه، قسمت اعظام کتاب و نوشاته« سراتیوم»مصرکان از آنجمله مببد 

حاکمک اکرانک بود  آثار گرانبهای مببد را نیز از میان برد. عبداهلل بن طاهر که تود
                                                           

   کغما، شمارۀ 56 )بهمن 1331(، صص 514-509.
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کاه سالنان محماود  هجاری( 213با کتب فارسک و تهلوی اکرانک هماان کارد )

 ی مبابد هندی روا داشت.هاو کتابخانه هاو بتخانه هابت غزنوی با

هالکوتان مغول تس از آنیه به راهنماکک و تحرکک تواجه نصیر طوساک 

تور داد هجری( کیروز دس656به بغداد راه کافت و مستبصم باهلل را نمد تیچ کرد )

اکاد بو  ا ن کاتهای عباسک باقک مانده بودئهمۀ کتب علمک و ادبک را که در تزا

القاۀ عتبداد آن هم مبتنابه بوده باشد زکرا تلفای عباسک مثال ماأمون و غیار او 

تتند کک کک به دجله اندا ا مفرطک به جمع و ترجمۀ کتب و تبزکز علما  داشتند

 ا در دل رودتانه غار  کردناد آن اه را هام کاه قناورتر وو درکاکک مبلومات ر

 آجر در ساتتن آتور اسبان به کاار بردناد وتوش جلدتر و محیمتر بود بجای 

 .1ی کتاب را هم کاهدان نمودندهاجببه

اروتاکیها )صلیبیون( در جنگهای شام و فلسنین تاس از دسات کاافتن باه 

بخاناه را کتا« کنت برتران دوسانژل»فرمان فرمانده تود هطرابلس و کتابخانۀ آن، ب

 . 2سوتتند

ساپانیا ها نسبت به کتابخانۀ اندلس تس از استرداد اهمین عمل را اسپانیاکک

 از مسلمین روا داشتند.

دا ِ امثلۀ تارکخک زکاد است و عالوه بر آن در قرون جدکد و اتیر نیز مصا

های کساندگان کشاورفراون دارد و هم اکنون هم در کشورهاکک آثار بسیاری از نو

میان  سوزانند. اکن حس بربرکت چه وقت و کک ازمکتسندند و شاکد مکدکگر را ن

تتن رتت بربندد تدا داناست، بپردازکم به منلب و مقصود تود، کبنک بنا و سو

 کتابخانۀ اسیندرکه.

*** 
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 . م باا آرزوی بار تاا داشاتن جشانهای  323اسیندر مقادونک در ساال 

هار  فت و تسر او برای جانشینک هنوز نابالغ باود. ساردارانفتوحات تود بگور ر

کک گوشه ای را به زکر مهمیز حیومت تود کشیدند که اکران نصیب سالوکوس 

شد و همین مارد مسساس سلسالۀ بنالاۀ مصار « بنلمیوس الگوس»و مصر بهرۀ 

 است. 

ه مرکز علوم و فنون شد و الکاس در اکان شاهر ساسیندرکه در زمان بنال

روی  انه و کک موزۀ تأسیس کرد که ببدها شبراء و نوکسندگان به آنجاکک کتابخ

نک مورخ مصری در همین اکام تاارکخ مصار را باه زباان کوناا« مان تن»نهادند و 

 نوشت.

صار در زمان الگوس  عدۀ زکادی از مورتین و نوکسندگان کونانک نیز به م

ان از جملاۀ نزدکیابحث فراوان در آنجا تأسیس شاد،  آمدند و کالسها و میاتبِ

کن اد که مورتین عرب بو« دکمتری والیروس»بنلمیوس دانشمندی کونانک به نام 

نوشته اند، و اکن شخص به اشارۀ تادشاه ، کتابخانۀ اسایندرکه را  3«رهذمی»کلمه را 

ا هزار نسخ کتب عالک کک قسمت از کاخ سلننتک ر هاتأسیس کرد و به زودی ده

 گرفت.

فیالدلفوس مشهور بود )از آن جهت که با تاواهرش بنلمیوس دوم که به 

ب ازدواج کرده بود به اکن لقب کبنک تواهر دوست مبروف شده بود( بخرکد کتا

ن در زماا گرانبها  کم نظیر از انحاء عالم ترداتت و به همین ترتیب اکن کتابخاناه

زون افا شد تا نزدکک به میالد مسیح تبداد کتب آنرا از صد هزارمکبنالسه وسیع 

 نوشته اند.

 .م.( کاارش باه  47ژولیوس سزار ضمن تسخیر مصر و ماندن  در مصر )
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افتاد و کوس رساواکک  هارسواکک کشید و قصۀ عالقۀ او و ملیه کلئوتاترا بر دهان

او را بر سر بازار زدناد، ماردم متبصاب کاه از مااجرای ملیاۀ هوساباز تاود و 

را محاصاره  ملاه بردناد و آنژولیوس رومک آگاه شدند ناچار به کااخ شااهک ح

نمودند، اکن کاخ رو به درکا بود و ناوگان درکاکک مصر هار شاب در برابار کااخ 

کارد. تشام ماردم مکنگاهبانک داشت و شبهای مهتابک ملیه و سزار را تاسابانک 

بشهوترانیها و تباهیارکهای ملیۀ تود از صورت تنفر تارج شده در تییر انقالب 

 بک شماری اطراف کاخ ملیه به هیاهو و فرکاد ترداتتند. نمودار گردکد و جمبیت

ملیه و سزار که متوجه تشم مردم شادند، فیاری بارای تالصاک تاود 

زار اندکشیدند ناچار از بستر گرم شهوت برتاسته در تاک راه چااره برآمدناد، سا

 تا  در کشاتیهای جلاو کااخآمبنک که ابتادا دساتور داد  تدبیری اندکشید بدکن

ه ی آت  و دود که از طرف شمالک کاخ برتاست مردم را متوجاهالهافیندند، شب

ز کااخ  اآن صوب کرد و در اکن میانه ملیه و سزار در میان دود و شبله توانستند 

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

. کتابخانه ترداتت به کاخ و قصر شاهک رسید و ضمن سوتتن سالنهای مجلل به

ظام آن مردم در اکن میان اقدام به نجات دادن کتابها نمودند کاه البتاه قسامت اع

ی محفوظ ماند بادکن طرکاق شابلۀ شاهوت ملیاه ای ناسازا و رسوتت و مقدا

 4امپراطوری بیگانه منبع مهمک از مبارف بشری را تاکستر کرد.

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 

همااننور کاه در ی تازه بر اهمیات آن افزودناد تاا هاتنظیم کتب و ترکد نسخه
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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.

ز اباکد گفته شود که ضمن فضیحت کلئوتاترا و سوتتن کتابخانه ، قسمتک 

افت و از چنگ آت  ربوده شده بود به مببد سراتیوم انتقال ککتب گران قیمت که 

 به دست تئودوسیوس سوتته شد. 389اکن همان کتبک بود که در 

مسلماً شهری که طک قرون عدکاده میتاب فلسافک و علماک باوده اسات 

به روناق کند، کتابخانۀ اسیندرکه دو مرتمکسوتتن کک کتابخانه را مجدداً جبران 

 و اسالم به مصر کشید و باز نوبت سوتتن کتب فارا رساید.گرفت تا تای عرب 

« تراجم الحیماء»قاضک و مورخ مبروف مصری در کتابک که به اسم  5«ابن قفنک»

شخصک به نام کحیک نحوی در مصر و اسایندرکه زنادگک »... نوکسد: مک 6نگاشته

شد. تس از آنیاه کشاور مصار باه مککرد و از فالسفۀ اکن  کشور محسوب  مک

دست عمروبن عاص که مردی فهیم بود با او به گفتگاو تراتات و محضار او را 

ردۀ قابل استفاده تشخیص داد، مخصوصاً نیات مننقک و دالکل روشن او که در ت

ا  دو طبباً تا آنروز به گوش عمروعاص نرسایده باو ا الفاظ فلسفک توشیده بود

 ترداتت.مک براک  ارزش داشت، لذا ساعت فراغت را با او به مباحثه

کیروز، کحیک نحوی به عمروعاص گفت، اکنون که دکگر مصر و شهرهای 

تورد و حاق مکآن در کد قدرت شماست، طبباً چیزهاکک هست که به درد عرب 

ر تملک آن از عرب است. ولک اشیائک هم هست که مورد استفادۀ شما نیست، اگا

 آنرا به اهل  بازگذارکد شاکسته تراست.

 صود تو چیست؟عمرو ترسید مق
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کحیک گفت: در تزائن سلننتک کتب فلسفک و علمک هست کاه اکناون آن 
ه کمخازن الک و مهر شده و کسک دسترسک بدان ندارد، توبست اجازه داده شود 

 در اتتیار هیئت علمیه گذاشته شود.
عمرو، تس از آنیه تارکخ ۀ آن کتابخاناه را از کحیاک شانید، گفات، مان 

و طاک  اجازۀ تلیفه نیز دستوری در اکن باره نخواهم داد.حرفک ندارم ولک بدون 
 ای که به عمر نوشت از او در اکن تصوص استجازه کرد.نامه

 فرمان عمر رسید و بدکن جمله تتم شده بود:
غنک  اب اهللو اما الیتب التک ذکرتها فان کان مافیها کوافق کتاب اهلل ففک کت»

. «عادامهاهاا، فتقادم بایال جۀ تبالک فالحا نه، و ان کان مافیها کخالف کتاب اهللع
یم عمروعاص هم بالفاصله دستور داد کلیۀ کتب را بین گرماباه داران شاهر تقسا

ۀ نوکسد که برای مدت شا  مااه کلیامککردند. ابن قفنک در تاکان همین منلب 
 شد!مکی اسیندرکه به حرارت کتب کتابخانه گرم هاگرمابه

کا صحت داشته باشد، باه جاای تاود ،  دحاال حرف ابن قفنک اغرا  باش
ن ا هزارامسئله سرنوشت کتابها بک اندازه جالب توجه است، کتابک که در آن اکام ب

 شد بادکن آساانک از میاانمکتون جگر روی توست کا برگ کا چیز دکگر نوشته 
 شد!مکرفت و تن سیم تنان اسیندرکه به آبک که با آن گرم شده بود شسته مک

در کتابک که به زبان سارکانک نوشاته و  «7ابوالفرج ملنک»بنام  مورخ دکگری

 به عربک ترجمه شده است ضمن بیان هماین« مختصر تارکخ الدول»تحت  عنوان 

 رساند.مکتنابهک با را نیز به حد مهمابهرمنلب تبداد گ

« تاارکخ تمادن اساالمک»جرجک زکدان مورخ مبروف اتیر مصر در کتاب 

ز ابغدادی که به مصر مسافرتک کارده اسات نقال نماوده و  رواکتک از عبداللنیف

 نوکسد:مکقول او 

رساند که هنگام مکستونهاکک از گذشته دراسیندرکه بر جا مانده بود و »... 
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شود روا  و سالن بزرگ آن، محل مکاکن محل مسقوف بوده است و گفته آبادی 

جاود داشاته کاه در بحث و فحص تیروان ارسنو بوده و در آنجا کتابخاناه ای و

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 

ک التک اکن علوم فارس»نوکسد: مکاکرانک نابود شدن کتب علمک و فلسفک و عقاکد 

باه  هاکتابخانهکسانییه منیر سوتتن « امر عمر رضک اهلل عنه بمحوها عند الفتح؟

شاوند کاه روی مکدستور تلیفه هستند اکن جمله را از قلم کسک )ابن تلادون( 

 نوشیده است.مکتبصب اصرار داشته ثابت کند که هارون الرشید شراب ن

م چناین نیار کرد که برای باز کردن جای تای نفوذ قارآن، انجااالبته نباکد ا

 اعمالک دور از صواب و دور اندکشک نبوده است.
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