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   در قرن هشتميپرداز ِل کتابئاز مسا
  ∗ي کدکنيعيمحمد رضا شف

  دهيچک
ن يالد ف تاجيتأل, دالنعميمع از کتاب يد ترجمة بخشيخوان ين مقاله مي در اچه آن

ن ي در امؤلّف.  استي در قرن هشتم هجريه برجستة شافعيفق, يعبدالوهاب سبک
. در دوران خود پرداخته استکصد و دوازده شغل ي حدود ي و چگونگيمعرف بهکتاب 

, »يوراق«, »استنساخ«, »کتابت« مربوط به مسائل به,  از کتابييها  در فصليو
ن در آغاز يهمچن. پرداخته است» يکتابفروش«و » بيتذه«, »يا مجلّدي يجلدساز«

ا ي و مسائلن گونه يا به نسبت يدگاه عالمان علوم عقليقلم مترجم دربارة د به يا مقدمه
  .ج آن عصر در برخورد با علم و هنر آمده استير را تفکّةوي شيارتعب به
  د واژهيکل

  .بي؛ وراقان؛ کتابفروشان؛ تذهيشناس نسخه, کتابت
*  

 در قرن هشتم ي برجستة شافعياز فقها) ق ٧٢٧-٧٧١ (ين عبدالوهاب سبکيالد تاج
ن يرتر از مشهويدان سبکانخ. ة مصر و شامي بززگ ناحي و از علما١ استيهجر

                                                   
  .تهران, دانشگاه تهرانزبان و ادبيات فارسي  استاد  ∗
ة ي او در ناحيي و قضاي فقهيها تيالالت و فعيشتر تحصيب, شتدمشق درگذ ر در قاهره متولّد شد و ديو  .1

 يدتيشه در اختالفات عقي هم روبرو بوده که ممکن است رييها يبا دشوار, در کار قضا. شام بوده است
. بوده است) ق ٦٦١-٧٢٨(ه يميد ابن تي از مخالفان عقايژه که ويو به از معاصران او داشته باشد؛ يبعض با
 ٰيالکبرةيفعشا از آنها طبقات يکي است که يحدود ده کتاب از آثار او باق. اند ز متّهم کردهيزندقه ن به  او رايحتّ
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دة مختار ماست اين چه عقي آن
, مطلقاً, است که آراستن مصحف

, جز مصحف اما به. حالل است
بر اين است که , اتّفاق اصحاب

زر  هاي ديگر را نبايد به کتاب
 .آراسته کرد

ار يآثار بازمانده از او شهرت بس. اند ث در عصر خود بودهي فقاهت و حديها خاندان
ن مراجع يتر  که از مهميالکبرةيفعالشال طبقات يت است از قبيدارد و همه در کمال اهم

  .ديآ يشمار م به در جهان اسالم يسينو نامه يزندگ
 دالنعميمع از کتاب ييها د خواند بخشيادداشت مختصر خواهين ي در اچه آن
و » يوراق «يها شهيو پ» استنساخ کتاب«و  »کتابت« بهربوط م مسائل به که در آن ١اوست

 ياللّد(» يکتابفروش«و » بيتذه«و » يمجلّد«
عمق  بهپرداخته است و از خالل آن ) کتاب
 يم و موانعي قدياي دني فرهنگمسائل از ياريبس

 يي خردگرايها  از کتابيکه بر سر راِه نشِر بعض
ن از يهمچن. افتيتوان دست  ياشته مدوجود 

 يه و قاضيکه فق,  اويسة سخنان و فتاوايمقا
 در مشرق چه آنبا , ة مصر و شام بودهيبزرگ ناح

 ,رواج داشته, ران بزرگيا يعني, جهان اسالم
افت که چرا هنر يتوان در ي ميروشن به
ن يا در…  وي علوم عقليها کتابت يو وضع» ديتجل«و » بيتذه«و » يپرداز کتاب«

 يجينقش تدر. ة شام و مصر بوده استيبهتر از ناح, مراحل به ـ ران استيکه ا  ـطرف
, ه از جهان اسالمي آن روزگار و آن ناحي هنريها تي فقها را در کاستن از خالقيفتاوا
  .توان مشاهده کرد يم, ين احکام و فتاوياز خالل هم, يراحت به

                                                                                                                        
بزرگان جهان  به از اطّالعات مربوط يميالمعارف گستردة رجال تا عصر اوست و بخش عظةريکه دا است

 .افتيتوان  ياسالم را در آن کتاب م

ان يم ها را از يگرداند و سخت يها را باز م آنچه نعمت (د النقمي و مبدالنعميمعن است ينام کامل کتاب چن  .1
 که مورد يچاپ. دن هلنديف و بارها چاپ شده است از جمله در ليتأل,  ق٧٦٢کتاب در حدود سال ) دارد يبرم

 يعل محمده يحقّقه و ضبطه و علق عل, دالنقميدالنعم و مبيمع: ن مشخّصات استي ايمراجعة ما بوده دارا
دارالکتاب بطبع . بغدادب ٰيصر و من مکتبةاملثنمب يطلب من مکتبه اخلاجني. وني ابوالعمحمد ـ يد شلبيابوز  ـالنجار
 .م ۱۹۴۸/ه ۱۳۶۷ ياالولالطّبعة, القاهره, مصرب يالعرب
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عقل و کتب  ه را بايهان آن عصر و آن ناحيزة فقي مسألة ستيگريادداشت ديدر 
  در حديحتّ ـ ييگرا شان را در ممانعت از عقليآور ا  شگفتيها يتوز نهيفلسفه و ک

 يل مشرب اعتزاليدل بهکه مؤلّف آن , )ق ۴۶۷-۵۳۸ (ي زَمخشرکشّافر يخواندن تفس
  .م کردي خواهيبررس  ـ دارديي از عقل گرايميحة مالي راشيخو

کتب «ادداشت دم از ين ي ا دري سبکي است که خوانندگان بدانند وقتيادآوريقابل 
ات ياضيانداز امثال او ر در چشم. رياست و الغ» ثيعلم حد«زند منظورش فقط  يم» علم
ل ما کلمة ين دليهم به. نديآ يحساب نم به» علم«ره مطلقاً يغ  و فلسفه وم و نجوبو ط
ست که ين تنها او نيا. ميقرار داد» ومهيگ« گفتار او همه جا داخل را در ترجمة» علم«

, ن بزرگيتمام محدث. کند يم» ثيحد علم«برد فقط ارادة  يکارم بهرا » علم« کلمة يوقت
 يحجر عسقالن ن عبارت ابنيا به. اند دانسته يم» ثيحد علم«را منحصر در » علم«
 ,) ق۴۲۸د (نا يدربارة ابن س, و اعصار قرون يهمتا يمحدث برجسته و ب) ق ۷۷۳-۸۵۲(
  :ديلسوف و عالم درجة اول جهان اسالم بنگريف

و اگر هم . ا نهيت کرده است يروا» علم« از يزيچ] نايس ابن[ا او يدانم که آ ينم”
 ي مشرب فلسفيرا دارايز! ستيق او روا نينقل کردن از طر, ت کرده باشديروا

  “١!د ازو خشنود مبايخدا. است و گمراه
ر متن کتاب يترجمه و تحر! د؟ييفرما يبزرگ را مالحظه م» عالم«ن يسعة صدر ا

. مه بود که آن را رها کردمين بهک ي آغاز کردم و نزد۱۳۴۶ را در حدود سال دالنعميمع
ها و مشاغل در جهان  شهي پي است در معرفيکتاب.  آن را تمام کنميزود بهدوارم يام

 گوناگون يها  و ساحتي شهريکه در شناخت زندگ) مقرن هشت( عصِر حافظ ياسالم
صد و کي حدود يمعرف بهمؤلّف در آن . ت استي کمال اهميدارا, تمدن جهان اسالم

دگاه ي دازن مشاغل را يف هرکدام از صاحبان ايشه و شغل پرداخته و وظاي پ٢دوازده
 ـ وده استة شام و مصر بي عصر او در ناحي دولتيدگاه رسميکه عمالً د ـخودش 

 عرصة يعني ـ ي در مشرق جهان اسالمچه آنبا ,  اويسة فتاواياز مقا. ن کرده استييتع

                                                   
 .٢٩١ص , ٢ج , ) ق١٣٣١, دکّن, درآباديح (زانيلسان الم  .1

 .تفاوت دارد ين مشاغل کميها شمار ا  نسخهيدر بعض  .2
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 از ياريشود و ما با مفهوم بس ي نکات بر ما روشن مياري رواج داشته بسـ ران بزرگيا
م که يابي يمن دريم و همچنيشو يق آشنا ميطور دق به, ها دان کار صاحبان آنيمشاغل و م

ران يا«ا ي» رانشهريا«ست جز فلسفه در قلمرِو ي نيزيچ»  در جهان اسالمفلسفه«چرا 
  . استيش باقين قاعده بر اعتبار خوياگر چند استثنا وجود داشته باشد ا. »بزرگ

  )خازن کتب (=کتابدار 
) حبک (يصحاف, هنگام لزوم به آن و يم اوراق شدگيفة او حفظ کتاب است و ترميوظ

ازمندان آن را بذل کند و ير اهل آن ضنّت ورزد و بر نيغ بهکتاب د که در دادِن يآن و با
شان دشوار ي ايکه فراهم کردن کتاب برا  ـدستان را يته, ت دادن کتابيهنگام عار به

  . بر ثروتمندان مقدم داردـ است
رون يب به شرط کرده است که کتاب از کتابخانه يده شده است که واقفيار ديچه بس

,  است درست و معتبرين خود شرطي آن و ايابر گرو نهادن بهارر ببرده نشود مگر د
 ١ است که قفّاليا ن نکتهيت دهد؛ ايعار به, بدون گروگان, کتابدار حق ندارد که آن را

 شرح تکملةدر ) پدر مؤلّف(خ امام يز شيح کرده است و نيبدان تصر, يدر فتاو
  .شود ي نمي تلقّي شرعرهِن, ن رهنيادآور شده است که اي و هم او ٢المهذّب
  )بردار نسخه, کاتب(= ناسخ 

 گمراه يها فة اوست که از کتابيوظ: ديگو يبردار م  نسخهيعني, ف ناسخيدر مورد وظا
د ين نبايها و همچن  اهل هواء و بدعتيها مانند کتاب,  کتابت نکنديزيچ) مضلّه(کننده 

 و جز ٣رة عنترهيمانند س, سانندر ي نمي بپردازد که در راه خدا سودييها کتابت کتاب به
از يها ن ن بدانيع وقت است و در راه ديية تضي بر ساختة گوناگون که مايها ن از کتابيا

                                                   
ه در خراسان بوده ي شافعياست که از بزرگان فقها)  ق٤١٧د  (يابوبکر عبداهللا بن احمد قفّال مروز, منظور  .1

 .است

خ شروح يکه در طول تار)  ق٤٧٦د  (يرازيف ابواسحاق شيلأ است تي فقه شافع از کتب مهميکي, المهذّب  .2
  .ف پدر مؤلّف استي تأل شرح المهذّبلةتکم اه  از آنيکيآن نوشته شده است و  ار بريبس

 يزيچ.  عرب زبان استيايدر دن, ام فراغتي و گذران ايخوان  قصّهيها ن کتابي از مشهورتريکيرة عنتره يس  .3
 . زباني فارسيايها در دن  و امثال آنن کُردي حس و اسکندرنامهونامه  رستمه يشب
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 در اصناف جماع و چه آن اصحاِب مجنون و مسخرگان و يها ن کتابيهمچن. ستين
  .شود يج محرمات ميية تهياند و ما ها پرداخته وصِف شراب

شان يا ايم؛ چرا که دنيدار يها بر حذر م گونه کتاب نيان را از ابردار ما کاتبان و نسخه
 يپردازد اجرت يها م گونه کتاب ني ا ازيبردار نسخه به که يدهد و غالباً کس يب ميرا فر

پس . کند يافت ميپردازند در يم» علم «يها  از کتابيبردار نسخه به که يش از کسانيب
  .ا نفروشديدن بهن خود را يد, بردار سته است که کاتب و نسخهيشا

کنند و با شتاب کتابت  يت امانت نميبرداران هستند که رعا  و نسخهن از کاتبايبعض
در خالل کتابت ,  کننديبردار  را نسخهي کتابيکنند و اگر قرار گذاشته باشند که تمام يم
انت يخ ي تعاليخدا به ين کسانيچن. ان برنديپا بهکنند تا کار را  ي را حذف مييزهايچ
مصنّف  به.  کالميختن ارتباط اجزايز در کار گسيو ن» علم«ع يورزند در کار تض يم
 ي که با او قرار داد دارند برايآن کس بهز يکنند در ناقص کردن کتاب او و ن يانت ميخ

  .دزدند يکتابت آن مقدار از کتاب و از آن م
 او ي را برايزي با کاتب قرار گذاشته که چيبر آنند که اگر کس) هيشافع(اصحاب ما 

سد و او ي بنويعرب] خط[ا قرار گذاشت که بهي, خطا کتابت کرد بهکتابت کند و او 
اعتقاد . خواهد بودکاتب ضامن نقصاِن ورق , ا برعکسي کتابت کرد يعجم] خط[به
 ي کسيتن است که وقي برـ  اوي در فتاواي غزاليرأ بهک است يار نزديکه بس ـ ١ينَوِو
هم  بهب ابواب را ي کند و او ترتيبردار  او نسخهي را براي قرار گذاشت که کتابيکاتب با

ل ياز قب ـ پرداخت ي با بعضين بعضيتدو بهحال اگر چنان بود که بتوان , ر دادييزد و تغ
 که يا گونه به, دن که کتاب ده باب باشد و او باب اول را در آخر کتابت کرده باشيا

 يحقّ چي مستحق سهم خود از اُجرت کتابت خواهد بود و گرنه هـ ر آن بنا نهادبتوان ب
  .رديگ ياو تعلّق نم به

                                                   
 بزرگ فقه ياز علما) ق ٦٣١-٦٦٧(است ) »نوان«نام  به يده به سوب منيوا نَواي (ي بن شرف نَوِويٰيحيمنظور   .1

 .شانين اي از پرکار تريکيث و يو حد
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 را در برابر ي که ناسخي استفتا کردند دربارة شخصـ اهللا رحمه ـ ١امام, از پدرم
 او کتابت کند و کاتب مدت يبرا] قرآن[ک ختم ير کرده است تا ين اجي معياُجرت

ا يسال خطّ او بهتر شده است آ کين ير انداخته است البتّه دريتأخ هبسال کار را  کي
ا حق فسخ ي,  افزون طلب کنديش اجرتي خوکوشدن خطِّيخاطر ن به, کاتب حق دارد

, ن دو حق نخواهد داشتي اکدام از چيه: ن فتوا داد کهي است؟ پدرم چني طرف باقيبرا
ر ي را اجيو هرکس که ناسخ. ندبا همان اُجرت کتابت ک, بلکه الزم است که آن را

  .ص کندمشخّ,  اويبرا, در هر صفحه, د عدد اوراق و سطرها رايکند با يم
ح آن است يصح, ن نشده بودييو از قبل تع, در مورد نوع مرکّب اگر اختالف کردند

ان شود يد بيماند با يچه عادت بر آن است رجوع شود؛ حال اگر اختالف باق آن بهکه 
  .باطل خواهد شدگرنه معامله و

  )کاغذفروش (=وراق 
کتابت مصاحف و  به رساندن ياريرا در جهت يهاست ز شهين پيکوتري از ني وراقةشيپ

ن ي که صاحب ايشکر. شان استي ايها مردم و عهدنامه) وثائق (=و اسناد » علم«کتب 
دارا  و ميو جز او مهربان» علم«طالب  ن است که باي را بگزارد در ايد خدايشه بايپ

. خرند نگاه دارد يم» علم« کتابت يرا برا) ورق(داند کاغذ  ي را که ميجانِب کسان. کند
 يخرد؛ مثالً برا يست ميوار نا که سزيزي چيداند آن را برا ي نفروشد که ميکس به

  .ها و امثال آن»مرافعه«و » شهادت دروغ«و » اهواء«و » بدعت «يها نوشتِن کتاب
  )صحاف (=لِّد مج
  . بر او الزم است همان است که بر ناسخ و وراق الزم استهچ آن

  )کار بيتذه (=مذهب 
که مصحف را با زر توان  نياختالف مردم دربارة ا. ب نکنديد که جز مصحف را تذهيبا

  نياند ا ح دانستهي آن را صحي و نَوو٢ي رافعچه آن.  است شناختهيا نه امريب کرد يتذه
                                                   

 . بزرگ قرن هشتميالقضات مصر و از علما يقاض, ي سبکي بن عبدالکافين عليالد ي تقمؤلّف پدر يعني  .1

ه است که پسرش ي شافعيقهان في از بزرگتريکي) ق ٥١٣-٥٨٠ (يني قزويم رافعي بن عبدالکرمحمدمنظور   .2
 است يياين کتاب دري را نوشته و اني ذکر اهل العلم بقزوين فيالتدو يني قزوي رافعمحمدم بن يعبدالکر

 .نيران زميخ فرهنگ اينة مسائل تاريزم در
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,  زن استيا مرد؟ اگر براي زن است يبرا,  مصحفبين تذهيد ايد دياست که با
  . مرد است حراميحالل است و اگر برا

اما . حالل است, مطلقاً, ن است که آراستن مصحفيدة مختار ماست اي عقچه آن
زر آراسته  بهد يگر را نباي ديها ن است که کتابيبر ا, اتّفاق اصحاب, جز مصحف به

  .کرد
  )ندها (=نقّاش 

وار و نه بر سقف و نه بر ير کند نه بر دي را تصويا موجود زنده چيهد صورت ينبا
ر موجود زنده را يتصو) هيشافع( از اصحاب ما يبعض. نيو نه بر زم,  از آالتيآلت چيه

 مصوران را صرسول. ح است خالف آن استي صحچه آن يول, اند ز دانستهين جايبر زم
  .“ از همگان دارندتر  افزونيعذاب, زيستاخدر روز ر, شانيا”ن کرده است و گفته که ينفر
  ها اللّد

 که يکس به را يني ديها ال کتاب است که کتابفة دلّيوظ. اند ال کتابشان دلّي از ايبعض
, ستيها خواهد نگر قصد انتقاد و طعن در آن بها يع خواهد کرد يها را ضا داند آن يم

 منجمان و کتب يها هواء و کتاب اهل بدعت و ايها  از کتابيزيد که چيو نبا. نفروشد
ن روا يو همچن.  و جز آن را بفروشدرة عنترهيسل ياز قب) نيبرساخته و دروغ(مکذوبه 

  .کافران بفروشد بهث و فقه را ي از کتب حديزيست که مصحف و چين
  


