
NASTINFO

ڪلیدواژه ها 

كتابخانه، كتابداری، سامانیان، ایران، تاریخ

کتابخانه و کتابدارى در ایران عصر سامانى

فرحناز کهن

چڪیده

هدف: بررسی وضعیت ساختامن و تجهیزات، روش های گسرتش مجموعه، ساماندهی 
كتاب، و انواع كتابخانه ها در عرص سامانی است.

روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش تاریخی است و داده های آن با استفاده از مرور 
متون و منابع كتابخانه ای گردآوری و تحلیل شده است.

یافته ها: کتابخانه ها از مهم ترین نهادهای فرهنگی در عرص سامانی به شامر می آمدند و 
به انواع كتابخانه های سلطنتی، عمومی، مدارس، و مساجد تقسیم می شدند. مجموعه آنها 

بیشرت از طریق وقف، استنساخ، ترجمه، تألیف، و اهدا تأمین می شد. در این نهادها كه 

مكانی پژوهشی و آموزشی، از طریق تجمع علام و دانشمندان، به شامر می آمده است 

می توان کارکردهای اصلی حرفه کتابداری را مشاهده كرد.

مداوم  گسرتش  مختلف،  كتابخانه های  عظمت  و  شكوفایی  به  توجه  با  نتیجه گیری: 
اداره  و  عامل،  و  دانشمند  مراجعان  داشنت  آنها،  منابع  از  فراوان  استفاده  مجموعه ها، 

نظامند این كتابخانه ها توسط هیئتی متشكل از مدیر، خازن، و كتابدار، اغراق نیست كه 

رشق شناسان با وجود همزمانی این دوران با قرون وسطی در مغرب زمین، آن را ''رنسانس 

فرهنگی'' ایران نامیده اند.
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مقدمه 
در دوره هاى مختلف تاریخى، کتابخانه به عنوان نهادى پرورشى و گاه مذهبى و دینى در 
خدمت جوامع بشرى بوده و سبب رشد و توسعه فرهنگ و شکوفایى دانش شده است. 
بدین معنا که از ابتداى شکل گیرى اجتماع و به وجود آمدن خط و استفاده از رسانه هاى 
مختلف براى مکتوب کردن دانش و حافظه بشرى، کتابخانه جزء الینفک جوامع بشرى 
به شمار آمده است (مزینانى، 1379). به گفته نیک کار (1374)، کتابخانه شاید خالق تمدن 

نباشد، اما بدون آن تمدنى به وجود نمى آید (ص 14).
در سده چهارم هجرى سرزمین ایران به دو بخش خاورى و باخترى تقسیم شده بود. 
حکومت بخش شرقى را سامانیان (261-389 ق.) و بخش غربى را آل زیار (434-316 
ق.)، آل بویه (320-447 ق.)، و امیران محلى برعهده داشتند. سامانیان با احیاى فرهنگ 
و تمدن ایران و با تلفیق باورها و آموزه هاى دین اسالم با فرهنگ و سنن قومى ایران به 
تکوین هویت تازه اى پرداختند (صدرى نیا، 1378) دولت سامانیان بیش از حکومت هاى 
دیگر به استقالل و اصالت فرهنگ ایرانى گرایش داشتند و به جرأت مى توان گفت، در این 
دوره کوتاه به اندازه تمام دنیاى قرون وسطى شاعر، نویسنده، ادیب، سیاستمدار، حکیم، 
فیلسوف، ریاضى دان، منجم، پزشک، و دانشمند پدیدار شد. محمدبن  موسى خوارزمى، 
زکریاى رازى، ابوحنیفه دینورى، ابن خردادبه، احمدبن  عبداله حاسب مروزى، فضل بن  
حاتم نى ریزى، ابونصر محمد فارابى، رودکى، شهید بلخى، دقیقى، طوسى، فردوسى، ناصر 

فرحناز کهن1
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خسرو، ابوریحان بیرونى، و ابوعلى سینا از آن جمله اند. در این دوره، ایرانیان در رشته هاى 
مختلف علوم عقلى از جمله حساب، جبر، مثلثات، نجوم، مکانیک، فیزیک، شیمى، طب، 
تاریخ، و جغرافیا تبحر یافتند و هریک به گونه اى وارد میدان علم و پژوهش شدند و آثار 
ارزشمندى از خود برجاى گذاشتند (صفا، 1347). هنوز 200 سال از دوران ابوریحان، 
ابن سینا، خیام، و خواجه نصیر سپرى نشده بود که میراث علمى این دانشمندان ایرانى در 
پایه گذارى دانشگاه هاى پاریس، آکسفورد، کمبریج و جز آن مؤثر واقع شد (رضا، 1353). 
از تحوالت فکرى این دوره مى توان به شکوفایى علم کالم اسالمى، جنبش اسماعیلیه، 
معتزله، و رونق محفل اخوان الصفا اشاره کرد. دست پروردگان این عصر با هیچ یک از ادوار 
تاریخ ایران اسالمى قابل قیاس نیستند و در صورت تهیه فهرست کاملى از صاحبان فکر 
در ایران مشخص مى شود که بخش اعظم آنها به قرن چهارم و خراسان عهد سامانیان 
تعلق دارند (صفا، 1331؛ بشیرى1، 1999). از دوره سامانیان به عنوان ''رنسانس فرهنگى'' 

یاد مى شود. 
از آنجایى که کتابخانه نماد رشد و گسترش دانش و فرهنگ است و یکى از حیاتى ترین 
عوامل تبادل اندیشه و نهادى اساسى و مؤثر در شکل گیرى فرهنگ در جوامع بشرى 
به شمار مى آید، در این پژوهش تالش شده است با پرداختن به کتابخانه هاى عصر سامانى، 
وضعیت ساختمان و تجهیزات، روش هاى گسترش مجموعه، چگونگى ساماندهى، و نیز 

انواع کتابخانه هاى این دوره توصیف شود.
درباره کتابخانه هاى عصر سامانى، پژوهش مستقلى انجام نشده است و این مهم، بخشى 
از مطالب کتاب ها و مقاالت را که به موضوع کتابخانه هاى ایران پرداخته اند دربرمى گیرد، 
از جمله ص اح ب ج واه ر که (1311) کتابخانه ها را از ابتدا تا زمان حیات خود معرفى 
کرده است. سال ها بعد، ایرج افشار در سیر  کتاب در ایران (1344) روش هاى کتابدارى، 
چیدن کتاب ها، نام نویسى آنها، تهیه فهرست و نیز کتابداران کتابخانه هاى قدیمى ایران را 
تبیین کرده و در مقاله ''کتابدارى  در کتابخانه هاى قدیم ایران'' (1353) به سیر تاریخى 
کتاب و پیدایش کتابخانه ها پرداخته است. رجبى (1381) چگونگى پیدایش کتابخانه و 
تقسیم بندى آنها را تبیین کرده است. همایونفرخ  از 1345 تا 1347 با تدوین دو کتاب و 
تعدادى مقاله، کتابخانه هاى ایران را از پیش از اسالم تاکنون معرفى کرده است. محمد 
نیک پرور (1351)، حسینى (1379)، و رسولى (1378) کتابخانه هاى خراسان و ماوراءالنهر 
را توصیف کرده اند. راسخ (1379) کتاب و کتابخانه هاى حوزه شیعه را از قرن سوم تا پنجم 
هجرى بررسى کرده است. م رع ش ى نجفى  (1374) پژوهشى درباره ن ظام  ک ت اب دارى  اس الم ى 

Iraj Bashiri .1 در قرن  س وم  ت ا ه شتم  ه ج رى  ق م رى انجام داده است. 
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ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها 
کتابخانه هاى خراسان، رى، و ماوراءالنهر در قرن چهارم هجرى، بزرگ ترین گنجینه علمى 
را داشته اند. در هر گوشه و کنار ایران پهناور آن روز، صدها کتابخانه عمومى و خصوصى 
وجود داشته است که مورد استفاده صدها دانشور اهل کمال و دانش  قرار مى گرفت 
(سامى، 1352). در این کتابخانه ها، برخالف کتابخانه هاى غرب، اثرى از زنجیر کردن 
کتاب ها نبود و حتى کتاب را به مراجعه کنندگان امانت مى دادند. ساختمان کتابخانه ها داراى 
حجره هاى متعدد بود و کتاب ها را برحسب علوم مختلف در حجره ها بر روى هم در 
طاقچه ها یا صندوق ها قرار مى دادند و فهرست و سیاهه آنها بر سر هر حجره الصاق مى شد 
(عازم، 1376). در آغاز، کتابخانه ها مستقل نبودند و بخشى از مراکز و مؤسسات دیگر مانند 
مساجد، مدارس، و مراکز علمى به شمار مى آمدند. با افزایش کتابخانه ها، ساختمان ها نیز 
تغییر و تحول یافت و مؤسسان به شیوه هاى طراحى و معمارى کتابخانه ها توجه خاصى 

کردند (سردار، 1369).

مجموعه سازى کتابخانه ها
وقف، یکى از راه هاى گردآورى کتاب و توسعه کتابخانه ها در عصر سامانى بوده است. 
وقف از عقودى است که ثمره آن حبس اصل مال و اختصاص منفعت آن براى موقوف 
است (محقق حّلى، 1408ق.). در ایران عصر سامانى، کتاب از موقوفاتى بود که به مدارس 
و خانقاه ها و حلقه هاى درس در مساجد داده مى شد (س اع ات ى ، 1374). قدیمى ترین کتابخانه 
وقفى در عصر سامانیان، کتابخانه مسجد جامع نیشابور است و یاقوت حموى (1936 – 
1938) گزارشى از آن کتابخانه ارائه کرده است (ص 225- 224). تجارت کتاب نیز عاملى 
در گسترش مجموعه کتابخانه ها بوده است. بسیارى از عالمان و بزرگان جهان اسالم به 
شغل تجارت کتاب اشتغال داشتند. تاجران کتاب ها را از سرزمینى به سرزمین دیگر انتقال 
مى دادند و با راه یافتن این کتاب ها به کتابخانه ها، مجموعه آنها گسترش مى یافت؛ ابن ندیم 
صاحب الفهرست را مى توان از جمله این تاجران به شمار آورد (ابن الندیم، 1346). کار 
نسخه بردارى از روى کتاب که حکم تکثیر کتاب را داشت در دوره سامانیان بسیار رایج 
بوده و به افزایش موجودى کتابخانه ها منجر شده است. بسیارى از عالمان و دانشمندان 
اسالمى براى نسخه بردارى از کتابخانه شخصى خود فردى را استخدام مى کردند. به گفته 
سبکى (1964-1974)، در خانه ابونضر محمدبن مسعود عیاشى (  -320 ق.)، جمعى به 
استنساخ، برخى به مقابله، و گروهى به قرائت یا تعلیق1 اشتغال داشتند. ترجمه و تألیف 
کتاب در دوران نهضت ترجمه نیز سبب گسترش مجموعه مى شده است. ابن ندیم در 

1 . در لغت، به معناى درآویختن است؛ 
نوشته اى  یا  کتاب  زیر  در  چیزى 
معین)،  فارسى  (فرهنگ  نوشتن 
دهخدا)  لغتنامه   ) کردن  یادداشت 

است.
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کتاب الفهرست نام بسیارى از مترجمان و مؤلفان و عنوان آثارشان را آورده است. اهداى 
کتاب توسط دانشمندان و علما به امیران، وزیران، و علماى دیگر که کتابخانه داشتند نیز 
از راه هاى افزایش موجودى منابع کتابخانه بوده است (العش، 1372). مصادره کتاب ها به 
هنگام تسلط حاکمان و امیران بر یک شهر نیز از دالیل گسترش کتاب هاى کتابخانه بوده 
است. البته در عصر سامانیان گزارشى از مصادره کتاب یافت نشده است، اما در زمان 
انقراض آنان، بخشى از میراث مکتوب به غزنه، تختگاه غزنویان منتقل شد (یاقوت، 38-

1936، ج 6، ص 2428).

ساماندهى امور کتابخانه ها
براى تبیین وضعیت ساماندهى کتابخانه هاى عصر سامانى الزم است به فهرست نویسى، 

طبقه بندى، امانت، و شیوه اداره این کتابخانه ها پرداخته شود:
فهرست نویسى: کتابداران کتابخانه ها اهتمام فراوانى به فهرست نویسى کتابخانه ها 
داشته و براى کتابخانه هاى خویش فهرست هاى مختلفى تهیه مى کرده اند. توصیف ابن سینا 
از کتابخانه نوح  ابن  منصور سامانى (366-387ق.) دلیلى بر انجام این فرایند است: ''پس 
بر فهرست کتاب هاى اوایل نگریستم و هرچه از آنها را که بدان  نیاز داشتم خواستم و 
کتاب هایى یافتم که نام آنها به بسیارى از مردم نرسیده  بود و من هم پیش از آن ندیده بودم 
و پس از آن هم ندیدم'' (نفیسى، 1383). همچنین ابوریحان بیرونى، فهرست شصت برگى 

کتاب هاى وقفى جامع مرو را مشاهده کرده است (یاقوت حموى، 1938).
طبقه بندى: کتابداران، کتاب هاى موجود در این کتابخانه ها را براساس تقسیم بندى هاى 
دانشمندان اسالمى از علوم و فنون مرتب و طبقه بندى مى کردند. آنان کتاب هاى مربوط به 
هر دسته از علوم و فنون را در قفسه و ردیف جداگانه اى قرار مى دادند. چیدمان کتاب ها در 
قفسه ها به صورت افقى بود و کتاب هاى با قطع بزرگ در زیر و کتاب هاى قطع کوچک را روى 
آنها مى گذاشتند و عنوان کتاب، نام مؤلف، شماره کتاب و دیگر مشخصات آن را بر قسمت 
برش خارجى یا فوقانى و یا تحتانى کتاب مى نوشتند تا به راحتى بتوانند اسامى کتاب ها را 
بخوانند و آنها را در اختیار مراجعان قرار دهند (افشار، 1353). ابن سینا در این باره مى نویسد:

''... پس مرا دستور داد و به سرایى اندرون شدم که خانه ها و اتاق هاى بسیار داشت و در 
هر خانه، صندوق هاى بزرگ و کوچک کتاب بود که روى هم انباشته بود. در یک خانه 
کتاب هاى تازى، شعر، در دیگرى فقه و بدین گونه در هر خانه اى کتاب هاى دانش'' 
(نفیسى، 1383). کتاب هاى مربوط به هر موضوع را در یک غرفه و یا سالن و یا در یک 
قفسه و یا صندوقچه قرار مى دادند. این شیوه در برخى کتابخانه هاى اصفهان، نیشابور، 
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بغداد، مصر، با اندکى تفاوت، رواج داشته است (ابن الندیم ، 1346).
امانت: در تاریخ تمدن اسالمى، امانت کتاب کارى پسندیده و رایج بوده است. بهاى 
زیاد کتاب ها متقاضیان را مجبور مى کرد تا براى نسخه بردارى از کتاب ها، آنها را به امانت 
بگیرند. وقفنامه هایى نیز وجود دارد که در همه یا بخشى از مطالب آنها به شرایط امانت 
کتاب اشاره شده است (العش، 1372). در بسیارى موارد، مقررات امانت در صفحات اول، 
دوم، یا آخر کتاب موقوفه توسط واقف درج شده و کتابدار (امین) را موظف به انجام نظِر 
واقف مى کرده است. اگر واقف محدودیت و شرایطى براى استفاده کنندگان قائل نبود و 
آن را وقف عام کرده بود، کتابدار مى توانست کتاب را براساس آیین نامه داخلى کتابخانه، یا 

تشخیص خود، به استفاده کننده امانت دهد (بهروزى، 1346). 

اداره کتابخانه ها 
با مطالعه متون مربوط مشخص شد که تنها اشاره مربوط به اداره کتابخانه، روایت ابن سینا از 
کتابخانه نوح ابن منصور است که گفته است خارج کردن کتاب از کتابخانه نوح ابن منصور 
ممنوع بوده و با وجود تقرب ابن سینا به امیر سامانى وى مجاز نبوده است کتاب ها را براى 
استنساخ از کتابخانه خارج کند و کاتبان را براى استنساخ به کتابخانه مى برده است (ش بلى 

 ن ع م انى، 1363).
به گفته مرعشى نجفى (1374) درباره نظام ادارى و هیأتى که سرپرستى کتابخانه را 
در آن زمان برعهده داشتند، مطالب فراوانى در متون تاریخى و در وقفنامه ها موجود است. 
کتابخانه ها در سرزمین هاى اسالمى از جمله قلمرو سامانیان معموالً وقف بوده است و از 
سوى واقفان و مؤسسان کتابخانه شرایط و مقررات خاصى براى نحوه اداره کتابخانه هاى 
وقف شده تعیین مى شد که باید تمامى آنها را هیأت ادارى کتابخانه ها رعایت مى کردند. 

ساختار این هیأت عبارت بود از: 
مدیر: در متون و وقفنامه ها، مدیر و رئیس کتابخانه با اصطالحاتى چون صاحب، 
مشرف اعلى، وکیل، امین، خازن، حافظ، و متولى آمده است. مدیران از میان شخصیت هاى 
مهم علمى و ادبى و اجتماعى برگزیده مى شدند (کسایى ، 1358). وظایف مدیر کتابخانه 
شامل وظایف عالیه، وظایف فنى و وظایف فرهنگى بود. شبلى (1370) وظایف مدیر را 
شامل اداره و سرپرستى موقوفه ها و منافع غیرفنى کتابخانه ها، انتخاب و عزل کارکنان و 
مراقبت بر اعمال آنان، تأمین بودجه، پرداخت حقوق کارکنان، حفظ ساختمان و مرمت 
آن، توسعه فیزیکى و محتوایى کتابخانه در صورت لزوم، و ارائه گزارش به متولى یا ناظر 
وقف توصیف کرده است (ص 345). به گفته فقیهى (1365) این وظایف شامل حفظ 
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و نگهدارى کتاب و نسخ موجود؛ جلوگیرى از سرایت رطوبت، گرد و غبار، موریانه و 
جز آن؛ ترمیم و اصالح نسخه ها و نوسازى جلدها؛ فهرست کردن کتاب ها؛ و طبقه بندى 
و تنظیم کتاب ها بوده است. در راستاى انجام امور فرهنگى، امین کتابخانه موظف بوده 
است به یارى مطالعه کنندگان بشتابد؛ آنان را از محتویات کتاب ها آگاه سازد؛ در انتخاب و 
خرید کتاب به ناظر و متولى کمک کند؛ مترجمان برجسته را براى ترجمه استخدام کند؛ از 
استنساخ کنندگان براى نسخه بردارى کتاب ها دعوت کند؛ و از بهترین صحافان، تجلیدکاران، 
و تذهیب کاران استفاده نماید. همچنین او از عالمان و دانشمندان دعوت مى کرد تا در 

کتابخانه به تعلیم بپردازند و در رشد و شکوفایى علم بکوشند (جواهرى، 1992).
خازن: دومین نفر از هیأت سه گانه نظام ادارى کتابخانه ها خازن نام داشت که معاون 
رئیس کتابخانه بوده است. او باید فقیه، محدث، ادیب، صاحب ذکاوت، مدیر، مدبر، و آشنا 
به امور کتابدارى و عالم به محتویات کتابخانه مى بود (سخاوى، 1353 ق). از وظایف او 
نظارت بر فهرست نویسى و طبقه بندى کتاب ها و حفاظت از آنها در مقابل آفات کتاب بوده 
است (سبکى، 1978). در برخى متون آمده است که خازن، وظیفه مقابله نسخ و تصحیح 

آنها را برعهده داشته است (مقدسى، 1361).
کتابدار: کتابدار، نفر سوم در نظام ادارى کتابخانه است و با اصطالحاتى چون مشرف، 
مساعد، و یا خازن الکتب از آنها یاد شده است. آوردن کتاب از قفسه، بازگرداندن کتاب ها 
به ققسه پس از استفاده، راهنمایى قاریان و مراجعان در دستیابى به کتاب مورد نیازشان و 

نیز کمک به معاون کتابخانه از وظایف او بوده است (الکروى، 1987).

نقش و کارکرد کتابخانه ها
کتابخانه هاى خراسان و ماوراءالنهر، سمرقند، و نیشابور در دوره سامانى نقش و کارکردى 
فراتر از نمونه هاى امروز داشتند. به طور مثال، حضور عالمان و دانشمندان و برگزارى 
جلسات مناظره و مباحثه براى طالبان علم و دانش مى تواند تأکیدى بر نقش آموزشى این 
کتابخانه ها باشد. این نهادها با فراهم کردن ابزار پژوهش و زمینه سازى مطالعات عمومى 
به رشد فرهنگى و علمى جامعه اسالمى کمک مى کردند. کتابخانه ها ابزارى براى تبلیغ و 
تعلیم عقاید مذهبى بودند؛ معموالً کتاب هاى هر کتابخانه مختص به فرقه اى خاص بود 
و عقاید آن فرقه را تبلیغ مى کرد (العش، 1372) و افزون بر کتاب، کتابخانه ها همچون 
موزه ها، اشیاى نفیس و گران بها از قبیل کاغذهاى مرغوب، ابزار خطاطى، نقشه، انواع 

خطوط خوشنویسى و مانند آنها را در خود جاى داده  بودند (فقیهى، 1365).
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انواع کتابخانه ها
به طور کلى، وجود 5 نوع کتابخانه را در این دوره مى توان شناسایى کرد:

1. کتابخانه هاى مساجد
 مساجد در صدر اسالم، فقط محل عبادت و نیایش نبود، بلکه پایگاه و مرکزى براى 
اداره امور امت و دولت اسالمى، حل و فصل امور اجتماعى و سیاسى مسلمانان، و جایگاه 
علم و تشکیل حلقه هاى درس و تعلیم و تربیت بود. مساجد در آغاز حاوى مصاحف 
و علوم قرآنى بود، اما همراه با رشد علوم اسالمى و تألیف آثارى توسط عالمان اسالم، 
تأسیس کتابخانه ها در مساجد رسمیت یافت. مانند کتابخانه هاى عمومى، استفاده از این 
کتابخانه ها براى همگان آزاد بود (الکروى، 1987). کتاب ها در کتابخانه هر مسجد مربوط 
به حلقه درسى بود که در آن تدریس مى شد. از جمله آنها مى توان به کتابخانه مساجد جامع 
ماوراءالنهر (هرات، بلخ، سیستان، بخارا، خجند، فرغانه، و ربض نیشابور)، کتابخانه خراسان 
و نیشابور و نیز کتابخانه مسجد عقیل نیشابور، مدرسه ابواسحاق اسفراینى نیشابورى، و 
مسجد مطرز نیشابور اشاره کرد. قدیمى ترین کتابخانه وقفى مربوط به مسجد جامع نیشابور 
است. در این کتابخانه، احمدبن  عبدالملک ابوصالح موذن نیشابورى (388-470 ق.) کار 
مى کرد که مسئول حفظ و نگهدارى کتاب هاى وقفى حدیث گردآمده از استادان بزرگ و 
علماى حدیث بود. وى موقوفات محدثان را از قبیل مرکب و کاغذ و غیره در اختیار داشت 

و آنها را در اختیار مراجعان قرار مى داد (یاقوت حموى، 1938).

2. کتابخانه هاى مدارس دینى 
هجرى،  سوم  قرن  از  اسالمى  سرزمین هاى  در  دانشگاه ها  و  مدارس  پیدایش  با   
کتابخانه هاى مدرسه اى و دانشگاهى ایجاد  شدند. به گفته شبلى (1370) در کتاب تاریخ 
آموزش در اسالم: ''بسختى مى توان تک مدرسه اى بى مجموعه کتابخانه یافت'' (ص 158). 
در آن زمان، کتابخانه هاى مدرسه اى فراوانى در بخارا سمرقند، نیشابور، بوزجان، بست، 
مرورود، و غزنه تأسیس شد و اغلب هر مدرسه به یک فرقه مذهبى خاص اختصاص 

داشت (مقدسى، 1361). 
معروف (1379) درباره کتابخانه هاى مدارس مشرق زمین مى نویسد: ''چون در مدارس، 
کتابخانه ها از امورى بودند که در درس و بحث از آنها استفاده مى شده، مؤسسان مدارس کتب 
بسیارى را وقف مدرسه ها مى کردند. این کتابخانه ها در زمینه هاى مختلف علوم و فنون بودند 
و براى آنها ساختمان هاى مخصوص و اتاق هاى متعدد برپا مى کردند و خازنان و مشرفان و 
ناظران را بر آنها گماشتند'' (ص 220). از مشهورترین مدارس داراى کتابخانه در قلمرو سامانیان، 
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مدرسه اسماعیل سامانى (حسینى، 1379)، مدرسه ابواسحاق ابراهیم بن محمود قطان نیشابورى 
(حاکم نیشابورى، 1375)، مدرسه بیهقى (بیهقى، 1348)، مدرسه ابوحفص فقیه و مدرسه 
دارالسنه (نشاط و حرى، 1383 به نقل از رجبى 1381)، مدرسه صابونى نیشابور (همایونفرخ، 
1346)، مدرسه ابن حبان (کسایى، 1374 )، مدرسه شافعیان نیشابور (اب ن ق اضى  ش ه ب ه، 1978)، 
مدرسه طابران توس (محتشم، 1378)، مدرسه خواجه امیرك (رجبى، 1381)، مدرسه حسان 

قرشى (حاکم نیشابورى، 1375)، مدرسه محمد الحمشادى (معروف، 1379) است.

3. کتابخانه هاى شخصى 
 نخستین کتابخانه ها در ایران کتابخانه هاى شخصى بود. کتاب به صورت دست نوشته 
تولید مى شد و به همین سبب بهاى آن گران بود. فقط ثروتمندان یا عالقه مندان به علوم و 
معارف و صاحبان فضل و کمال قادر به تهیه کتاب بودند (مصاحب، 1345). کتابخانه هاى 
سلطنتى، کتابخانه هاى وزیران و دولتمردان، عالمان، ادیبان، و دانشمندان را مى توان از انواع 

کتابخانه هاى شخصى به شمار آورد:
الف.کتابخانه  سلطنتى

شاهان، در محل سکونت یا در کنار آن کتابخانه تأسیس مى کردند. استفاده کنندگان از 
این کتابخانه ها، خاندان آنها و وزیران و در مواردى درباریان، دانشمندان، و عالمان بودند. 
کتابداران کتابخانه هاى سلطنتى از میان دانشمندان، نویسندگان، و فالسفه انتخاب مى شدند 
(دال، 1372). کتابخانه نوح ابن منصور در بخارا تنها کتابخانه اى است که در منابع به آن 
اشاره شده و دانشمند نامدارى چون ابن سینا از خازنان آن بوده است (همایونفرخ، 1347).

ب.کتابخانه وزیران و دولتمردان
 وزیران دانشمند، کاردان، و باتدبیر ایرانى در طول وزارت خود، عالوه بر پرداختن 
به امور دیوانى و کشورى، در راه ترویج دانش و ادب و هنر مى کوشیدند و کتابخانه هاى 
باشکوهى براى خود فراهم کردند که از میان آنها مى توان به کتابخانه خاندان بلعمى و 

کتابخانه ابوالوفاى همدانى (همایونفرخ، 1345) اشاره کرد.
ج. کتابخانه عالمان، ادیبان، و دانشمندان

تاریخ دقیق نخستین کتابخانه عالمان و دانشمندان ایرانى مشخص نیست، اما از آغاز 
قرن سوم هجرى به بعد، تعدادى از آنان داراى مجموعه ها و کتابخانه هاى شخصى معتبر 
بوده اند. از کتابخانه دانشمندان مى توان به کتابخانه ابونصر فارابى (همایونفرخ، 1344)، 
کتابخانه ابن خزیمه (ناجى، 1380)، کتابخانه عیاشى سمرقندى (دوانى، 1366)، و کتابخانه 

ابوعبداهللا محمدبن عبداهللا بن  احمد صفار (حاکم نیشابورى، 1375) اشاره کرد.
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4. کتابخانه هاى اختصاصى 
بیمارستان ها،  رصدخانه ها،  چون  خاصى  مراکز  کنار  در  اختصاصى  کتابخانه هاى 
خانقاه ها، زیارتگاه ها، و مقبره ها تأسیس مى شده اند. کتابخانه هاى خانقاه ابن حبان (کسایى، 

1374) و ابوسعید فضل اهللا بن  ابى الخیر مهنه اى (همایونفرخ، 1346) از جمله آنها هستند.

5. کتابخانه هاى عمومى
پیدایش  تا  اسالمى،  قرون  اوایل  از  مساجد  کتابخانه هاى  شد،  گفته  که  همان طور 
کتابخانه هاى عمومى جدید، نقش کتابخانه هاى عمومى را ایفا مى کردند. دارالعلم ها را 
نیز که اساس آنها بر کتابخانه استوار بود ولى همانند بیت الحکمه در آنها، فعالیت هاى 
پژوهشى و علمى نیز انجام مى شد (العش، 1372) مى توان جزو کتابخانه هاى عمومى 
به شمار آورد. از وقف نامه هاى موجود در کتابخانه آستان قدس نیز چنین برمى آید که این 

کتابخانه عمومى از اوایل قرن چهارم هجرى برپا بوده است (دانش پژوه، 1355).

نتیجه گیرى
مطالعه متون نشان مى دهد، هم زمان با قرون وسطى که به زنجیر درآوردن کتاب ها در 
کتابخانه هاى مغرب زمین دسترسى به آثار را مشکل و گاه غیرممکن مى ساخته است، 
مى توان در ایران دوره سامانى از عصر شکوفایى فرهنگ و نهادهاى فرهنگى سخن گفت 
و کتابخانه هاى زنده و پویا را با رفت وآمد بسیار مراجعان خاص این نهادها، یعنى عالمان 
و دانشمندان مجسم کرد. پویایى این کتابخانه ها نه فقط به داشتن این مراجعان ارزشمند 
و برگزارى جلسه هاى بحث و گفتگو و آموزش طالبان علم بلکه به وجود مجموعه هاى 
ارزشمند آنهاست که به ویژه از طریق نسخه بردارى و نیز وقف کتاب و کتابخانه توسط این 
عالمان به طور مداوم گسترش مى یافت. برپایه مطالعات، براى استفاده از این مجموعه هاى 
را  دوران  این  که  نیست  اغراق  بنابراین  است،  نداشته  وجود  منعى  هیچ گونه  ارزشمند 

''رنسانس فرهنگى'' نامیده اند.
همچنین مطالعه منابع از شیوه هاى مدیریتى مدّون در اداره کتابخانه ها، شامل هیأتى 
متشکل از رئیس، معاون، و کتابدار با تقسیم وظایف میان آنها خبر مى دهد. نگاهى به 
وظایف این سه، شیوه هاى امروز اداره کتابخانه ها را تداعى مى کند، مانند نقش مدیر که بر 
انجام امور کتابخانه نظارت دارد؛ شرط داشتن دانش فقهى، عمومى، و کتابدارى براى خاذن 
(معاون) کتابخانه؛ و در نهایت، فردى با عنوان کتابدار که براساس وظایف اختصاص یافته 

نقش کمک کتابدار امروزى را دارد. 
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در این دوره، از میان انواع کتابخانه ها، کتابخانه هاى مساجد و کتابخانه هاى مدارس 
دینى به سبب تعداد زیاد این مدارس و نیز تدریس علوم مختلف رشد قابل توجهى داشته 
است. تأسیس کتابخانه هاى اختصاصى در کنار بیمارستان ها و زیارتگاه ها و جز آن نیز قابل 
توجه است. در میان نخستین کتابخانه هاى این دوره یعنى کتابخانه هاى شخصى، کتابخانه 
سلطنتى نوح ابن منصور سامانى با داشتن دانشمند کتابدارى چون ابن سینا خودنمایى 
مى کند. مى توان گفت با وجود اینکه انگیزه هاى سیاسى نقشى مهم و تعیین کننده در رشد 
و رونق کتابخانه هاى دوره سامانى داشته است، نمى توان از عالئق شخصى وزیران سامانى 
که خود کتاب دوست و هنرمند و نویسنده و نیز صاحب کتابخانه هاى شخصى برجسته اى 

بوده اند غافل بود. 
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