
  

  

  

  

  

  )ديانت( طالبيه ةكتابخان

  )آذربايجان(مسجد جامع تبريز 

  

  اعظم حاجي محمدلو

   ارشد الهياتكارشناس

  داماد تبريز ميرةمسئول كتابخان

  

  

  مقدمه

عنوان مركز اجتماعات مورد استفاده قرار گرفته  مي مسجد عالوه بر محل عبادت، بهدر جوامع اسال

پرداختند و اين كار  ميجام فرايض ديني به مسائل آموزشي  در مسجد بعد از انمردم معموالً. است

 مسايل سياسي مورد وگرفتند  مي مسايل قرآني را ياد .گرفت ميحتي در زمان پيامبر اسالم انجام 

چنانچه كه در  .اند ه به خود گرفت»جامع« ةبر همين اساس اغلب مساجد، كلم. گرفت ميبحث قرار 

 ١.»گرفت ميگذشته، آموزش ابتدائي و عالي در مساجد انجام ي ها در زمان« :تاريخ آمده است

 .گرفت ميرفت و كارهاي آموزشي در مساجد انجام  ميكار  هعنوان مدرسه ب هيعني مسجد ب

 گسترش تعليمات عالي  درسسات علمي با مشاركت مسجدؤدر قرن پنجم م« :اند ههمچنين نوشت

موزشي كتاب است، بدين سان با زهاي آ و چون يكي از نيا٢.»برداشتقدم در ميان مردم 
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عنوان مخزني براي كتاب به  مساجد بهو ي مساجد شكل گرفت ها هآوري كتاب، كتابخان جمع

  ٣.»آمد ميحساب 

مقدس و حائز اهميت بود مسلمانان در آباد مكاني از آنجايي كه مسجد در ميان مسلمانان   

ي مساجد از امكانات موجود ها هذر كتابخانكوشيدند و از اين رهگ ميكردن مساجد و تزئينات آن 

نها استفاده توانستند از آ مي و همه  براي عموم آزاد بودها ه اين كتابخانمعموالً .نددش مند مي بهره

مسكن و وسايل نگارش و ساير خدمات رفاهي مورد نياز را  افتاد كه غذا و مي گاهي اتفاق .كنند

چه اكثر اگر «.رو هر مسجد مهمي داراي كتابخانه بود ز اينا. دادند ميدر اختيار خوانندگان قرار 

 ي كامليها هي مجموعادر حد معمول بودند ولي بعضي از مساجد بزرگ دار ي مساجدها هكتابخان

  ٤.»وري اسالم شهرت زيادي داشتندتيي بودند كه از امپراها از كتاب

 تشويقي شد براي اند ها كرد به اين شكل پيدها هتوان گفت اهميتي كه كتابخان ميت ئبه جر  

 و صاحب كتابخانه شوند كه از امكانات مالي برخوردار بودند كساني  مخصوصاً، تا مسلمانانةهم

مكه و مدينه،  در« اند ه نوشتكه چنان .آوري كتب كمك كنند ساجد در جمعي مها هبه كتابخان

رن دوازدهم ميالدي ده حدود ق  در)ايران( مرو در. »كتاب وجود داشت ي كاملي ازها همجموع

  ٥.»ي آنها از طرف مردم اهدا شده بودها  مسجد و مدرسه وجود داشت كه كتابةكتابخان

چنين ثروتمندان اغلب مشوق و حامي اين كتابخانه بودند سالطين و بزرگان حكومت و هم  

  .كردند ميي شخصي خود را اهدا ها هو براي حمايت، كتابخان

  

  وقف كتاب

 نوعي احسان نيز احسان و خيرات است و وقف ،ي اخالقيها هيكي از توصيدر فرهنگ اسالمي 

ي نفيس و ها  دانشمندان و بزرگان اسالم به تبعيت از اين امر كتاب.آيد به حساب ميو بخشش 

 و كردند ميي معتبر داشتند وقف ها ارزشمند خود را به مراكز علمي و يا مساجد بزرگ كه كتاب

 كتب نفيس خود به مساجد ضمن ير با اهداافراد خي. ي مساجد بودها هاين عامل در رشد كتابخان

گفته نماند نا .اي داشتند خواني نقش عمده  كتابخانه در ترويج كتاب و كتابةسازي مجموع غني



 

  

 تاريخ علم و تعليم و تربيت در ايران32

 شد نميي علمي بود و منحصر به كتب قرآني ها همينز ة در همشد معموالً يي كه وقف ميها كتاب

  .رسيد ميه چند هزار جلد كتاب و تعداد آن از يك كتاب ب

 مسجد در كشور مصر ة احمديه يكي از چند كتابخانةكتابخان«توان به  ميعنوان نمونه  به  

اشتياق به  ٦.»ي گوناگون در موضوعات مختلف افتخار داشتها  كه به داشتن كتاباشاره كرد

 بهترين ميت دهند و معموالً مسلمانان را بر آن داشت كه به مكان كتابخانه نيز اههكتاب و كتابخان

  .جاي ساختمان را براي كتابخانه انتخاب كنند

 و  از شرايط وااليي برخوردار بودها هموقعيت اجتماعي كتابدار نيز تحت شرايط اين كتابخان  

به اين ترتيب شغل كتابداري را . شد مي كتابخانه انتخاب ة دانشمند براي ادار واغلب از افراد فاضل

  . آوردند ميارزش به حساب  با ةيك حرف

 مساجد شود كه غالباً ميي مساجد اين مطلب روشن ها ه كتابخانةبا مرور اجمالي بر تاريخچ  

بدين . دادند مي را تشكيل  ديني- فرهنگية در كنار خود يك مجموعاي با مدرسه و كتابخانه

اين مقدمه به معرفي  با .كردند مي ايفارا  اسالمي ةترتيب نقش تاريخي خود در رشد و تعالي جامع

  .گرفته است جامع قرار مسجد جوار پردازيم كه در ميتبريز  ي شهرها هكتابخان يكي از

  

  )ديانت( طالبيه ةكتابخان

  شاهان مادةكه كتابخان جائي، شد قديم اكباتان ناميده مي در اين شهر«تبريز گفته شده   شهرةدربار

ي ها بحران  اما در،اند هيي چون ستاره درخشيدها هطي قرون كتابخان در تبريز شهر  در٧.»بود

با اين حال باز دوباره  . است ه بودها هكه آسيب ديده همين كتابخان سياسي اولين جائي اجتماعي و

  .اند هعلم كرد قد

و گاهي آن را مسجد « ٨.رسد ميمسجد جامع تبريز كه قدمت تاريخي آن به عهد سلجوقيان   

 ة اين مسجد گذشت. معروف است»جمعه مسجد«نام   و در ميان مردم به٩»دان هجامع كبير نيز ناميد

  .خوردار استرخشاني دارد و از اعتبار خاصي برس دب

در جوار همين در اين دوره .  اتابكان آذربايجان تبريز به اوج ترقي و پيشرفت رسيدةدر دور  

 مراكز علمي ايران ترين كه در عصر خود يكي از مهم «اي بزرگ برپا بود مسجد جامع كتابخانه
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خود، نقش اساسي را ايفا كرده تحقيقاتي در زمان  - علميةعنوان مدرس  و به...رفت  ميشمار  هب

 ابوالقاسم ربيب الدين هرون بن علي بن ظفر دندان، وزير اتابك ،سس اين كتابخانهؤ م١٠.»است

نامه آمده  سيس آن در مرزبانأن كتابخانه و هدف از ت ايةباردر. بودازبك بن محمد بن ايلدگز 

 مبرتي ترين اسن اعمال بزرگ محةالجرم خالصه نيت و طويت بر آن گماشت كه در جريد «:است

 ةهاي آخرت بدان مسجل گردد، آخر جوامع انديش ترين حسنتي ثبت كند و حجت و فاضل

 وراويني بعد از بيان ١١.» ...ع فرمودالكيتي در او وض بر جامع تبريز مقصود آمد تا دارمباركش

برداري و  كند كه افرادي كه مشغول نسخه سيس اين كتابخانه به اين نكته اشاره ميأهدف از ت

ساخته كرد و اسباب فراغت ايشان  مينث انتساخ كفايت ؤده نساخ را م «:اند هتكثير كتب نفيس بود

از هر سواد كه مسرح نظر  باشند و مييف االيام مالزم آن موضع شرفرمود تا بر دوام علي مرور

  .»گيرند مي برها ايشان باشد، نسخت

نامه از زبان   كتاب مرزبانةترجممور أ موراويني خود از طرف باني اين كتابخانه  سعدابن  

خواهد كه  مياتمام اين كتاب از باني كتابخانه  و بعد از ١٢.»به زبان فارسي شده بودطبري قديم 

اين  مصحح ، قزويني مرحوم عالمه. قرار دهد جامع تبريزة كتابخانةمجموعان كتابش را در مي

 اين كتابخانه . اشاره كرده استآنباني به عظمت اين كتابخانه و فضايل  خود ة در مقدم،كتاب

 اكنونسفانه أ مت١٣.» بودمدهآداراي دو هزار نسخه كتاب بوده و انواع علوم آن زمان در آن گرد 

) ديانت(نام طالبيه  ه باي مسجد جامع كتابخانهدر كنار  اما اكنون . استماندهجاي ن ه ب آنآثاري از

 يكي از چي كه كلكته خوئي و  مرحوم حاج محمدباقرةوسيل هش ب١٣٢٧ كه در سال ،پابرجاست

 در ساختمان اين كتابخانه ذوق و ١٤.»ساخته شده است كارتبريز بود،بازرگانان خوشنام و نيكو

تهيه و نصب شده كه همه به   از گچبري و كاشي برنج تعبيه وييها هكتيب « رفته است وكار هسليقه ب

خط مرحوم ميرزا محسن اديب العلما است كه قريب بيست سال مديريت آن كتابخانه را به عهده 

  ١٥.»داشت

  چاپ قديمي وها اكثر آناست كهاين كتابخانه اكنون داراي حدود سيزده هزار جلد كتاب   

در .  استيه ويران بتوجهي رو دليل بي هولي ساختمان بهستند جلد كتب نفيس خطي چندين 

خاك  ي اين كتابخانه از گرد وها  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي كتابة با همكاري ادار١٣٨٠سال 
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بندي ديويي ليبل خورده به ساختمان   و با ردهندسامان داده شد و  سربيرون كشيده و كامالً

با توجه به موقعيت اين كتابخانه . جد جامع ساخته شده است نقل مكان كرد كه جنب مسيجديد

 ي چون نگين،از طرف بازار تبريز و مسجد جامع تبريز و چند مسجد كوچك و همچنين مدرسه

 - به يكي از مراكز علميآن رابا مديريت عالي و كمي عنايت توان  و مياحاطه شده است 

ليف جعفر بن أ تالشرايع االسالمتوان به كتاب  اين كتابخانه مياز كتب خطي . كردتحقيقاتي تبديل 

ليف أ تتجليل الكالم قمري و ١٠٣٨آبادي به تاريخ ه عربي به خط استري در فقحسن محقق حلّ

  .ق اشاره كرد١١٨٥به خط محمد سميع به تاريخ  قوشچي و ةشيخ طوسي، ترجم

  .استنام جعفريه داير  هاين كتابخانه اكنون ب

  

  ها شتنو پي
  .۷ ص ،هاي مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمي نقش كتابخانه. ۱
  .۱۷۱هاي عمومي و نيمه عمومي عربي در قرون وسطي، ص  كتابخانه. ۲
  .۷ ص ،هاي مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمي نقش كتابخانه. ۳
  .۶ ص ،هاي مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمي نقش كتابخانه. ۴
  .۶د، ص هاي مساج نقش كتابخانه. ۵
  .۲۵۷ ص ،هاي مساجد نقش كتابخانه. ۶
  .۵۴ص ، تبريز از ديدگاه سياهان خارجي در قرن هفدهم. ۷
  .۵۴، ص تاريخ تبريز از ديدگاه سياهان خارجي در قرن هفدهم. ۸
  .۲۶۵ -۲۶۴آثار باستاني آذربايجان، ص . ۹
  .۱۶۵تاريخ تبريز، ص . ۱۰
  .۲۹۷نامه، ص   مرزبان.۱۱
  .۱۶۵ص  تاريخ تبريز، .۱۲
  .۲۱۶ تبريز در قرن نهم هجري، ص .۱۳
  .۲۱۸ ج اول، ص ،آثار باستاني آذربايجان. ۱۴
  .۲۱۹ ج اول، ص ،آثار باستاني آذربايجان. ۱۵
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