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امانت دادن كتاب

ايرج افشار

چون اين مجموعه به دوستى پيشكش مىشود كه خدمت فرهنگى خود را
از كار در كتابخانه آغاز كرد و پس از چندى مديريت كتابخانهاى را عهدهدار شدد
كدده مددىبايسددت آن را هجهيددا و ايجدداد كنددد و در كتابشناسددى از بر سددتگان و
كممانندان استمناسب ديد چند نكتهاى از كار كتابدارى پيشينيان در اماندت دادن
كتاب موضوعگفتار پيشكشى باشد ،اگر چه چياى ا زيره به كرمان بردن نيست.
*
كتاب بده اماندت دادن ميدان پيشدينيان مسد هاى غدام

بدوده اسدت .بده

همينمالحظات گفتهاند و مثل ساير شده است كه هر كس كتابى به قدر

دهدد

بايد يك دستش را بريدد و آنكده كتداب را بداز پدس دهدد هدر دو دسدتش را در
كتابخانههاى عمومى قديم كه عموماً صورت وقفدى داشدت ،مانندكتابخاندههداى
مدارس ،خانقاهها ،مسا د و ا آنها اگر وقفنامهاى براى آن كتابخانه و يا كتابها
بود كتابدار آن اصول و ضوابطى را كه براى قر

دادن كتاب دروقفنامهها بود به

ناچار مىبايست رعايت كند.
* يكي قطره باران؛ شننامة دكتر عباس زرياب خويي ،به كوشش احمد هفض ي ،ههران  ،1370صص
 235ها .245

102

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 27 /

شرايط وقف را گاه در نسخهها (صفحه اول يا آخر كتاب) مىنوشتهاندد و
بهمهر واقف يا متولى مىرسيده است .از اين قبيل است وفقنامه نسدبتاً مبسدو و
مفصل شاه س طان حسين صفوى كه پس از اين بدان اشارت خواهد رفت
ضمناً در كتابهايى نظير هذكرةالسامع و المتك م فى ادب العدالم و المدتع م
بازمانده از قرن هشتم ،هماره هوصيه شده است از «حبس كتداب» پرهيدا شدود و
البته در برگرداندن كتاب به عاريت گرفته هسريع و از حاشيهنويسى كنار صفحات
و پ شتكردن

د و اوراق خوددارى شود )1(.بدراى اماندت دادن قيدد حددود و

شرايطى وا ب دانسته شده است .شهيد ثانى هم در منية المريدد فدى آداب
المفيد و المستفيد بههفصيل و بسط همين شرايط و قيود را متذكر است.

()2

يكى از نمونههاى معتبر در اين موضوع شرو خوا ه رشيدالدّين فضلاهلل
همدانى وزير مشهور دورة اي خانان مغول ،بانى و واقدف هسسيسدات عظديم ربدع
رشيدى در شهر هبريا است .او در چند اى خطبه هسليفدات خدود روا اماندت
دادن كتاب را مشدخص مدىسدازد .از م ده در مقدمدة لطدافف الحقدايد دربدارة
نسددخههددايى كدده از روى هسليفددات او مددىنوشددتهانددد و بدده شددهرهاى مخت ددف
مىفرستادهاند متذكر شده است كه اگر كسى نسدخهاى بدراى كتابدت و استنسدا
مىخواست و يا كسى كتابى را براى مطالعه درخواست مىكرد كتابدار مجاز بوده
است آن را به امانت به خواستار بدهد و واپس بگيرد اما كتابددار مدىبايسدت در
قبال امانت دادن كتاب مب غى به رهن ازخواستار كتاب بستاند ها گيرنده مك ف به
بازگرداندن كتاب باشد حيف و ميل نشود و اين است نصّ عبارت خوا ه:
ديگر شر آن است كه بعد از اين متولى اين اوقاف نسخهها را كه هر سال
همام شود به شهرى از شهرهاى اسالم ،عربى به بالد عدرب و پارسدى بده بدالد
عجم و ابتدا به معظمهرين شهرها كند ،پس به معظم بر و هى كه مقتضدى رىى
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او يا واقف باشد بر اهل آن شهر به مو ب مذكور ،و در آن شهر در مدرسدهاى
كه آن را مدرسى باشد به فنون ع وم مشاراليه و قضات و افمده و ع مدا اختيدار
كند بنهند ها متع مانى كه رغبت مىنمايند پيش آن مددرس آن را مدىخوانندد و
اگر كس خواهد استنسا كند كه اين مدرس رهنى كه مناسب داند بستاند و آن
را بدهد ها از آن نسخت گيرد و بازسداارد و اگدر از بهدر مطالعده خواهندد هدم
همچنين رهن بستاند و بدهد ...و بايد كه بر ظهر هر نسخههاى كده بده شدهرى
مىفرستد اين شرايط كه ذكر رفت بدين مو ب

بنويسد)3(...

آنچه او در متن وقفنامة خود مندرج ساخته است بده مطالعده و اسدتفاده و
استنسا نسخه اصل مؤلفات او كه محل نگاهدارى آن در گنبد ربع رشيدى معين
و نسبت به حراست آن هسكيد شده است .قسمتى از عبارات هقريباً همسان است با
عبارهى كه در لطافف الحقايد اسدت .امدا عبدارهى ديگدر دارد كده در مضدمونش
مختصر هفاوت هست ،به اين صورت:
و با و ود آنكه ا ازت و رخصت دادهايم كه از نسخة اصدل كده در گنبدد
نهاده باشد هر كس كه خواهد استنسا كند به شر آنكه از ربع رشيدى بيرون
نبرد ،همچنين ا ازت و رخصت دادهايم كه از اين نسخه نيا كه پديش مددرس
باشد هركس كه به استنسا آن رغبت نمايد مدرس بدو دهد به شر آنكده از
ربع رشيدى بيرون نبرد ،و فقهداى آنجدا كده استنسدا كنندد مقددم باشدند بدر
ديگران)4(.

همانند شرايط و نظر رشيدالدّين را در وقفنامه موسوم به امعالخيدرات از
آن سيد ركنالدّين حسينى و فرزندانش سيد شمسالدّين محمدد (كده ايدن اخيدر
داماد رشيدالدّين بود) مىبينيم .پدر و پسر از اعيان مالك يداد و داراى موقوفدات
متعدد در ياد و كاشان و كازرون و بعضى از بالد ديگر بودند و از م ده رقبدات
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آن موقوفه عظيم مدرسه ركنيه بود در يداد و آن مدرسده كتابخاندهاى داشدت .در
وقفنامه قيد رهن براىامانت دادن كتاب شده خازن مك ف شده است كده از دادن
كتاب پرهيا كند مگر ازكسى كه مىخواهد كتابى را براى مطالعده و يدا استنسدا
عاريه كند ،مب غى گروى معادل بهاى كتاب بگيرد و براى آنكه خدازن هخ فدى در
اين شر نكند دريافت وظيفه و ادرار او موكول است به اينكده رعايدت بده ايدن
شر كرده باشد.

()5

سعدى هم دو بيتى دارد كه دارنده كتداب را از اماندت دادن كتداب بددون
گرفتن «گرو» برحذر مىدارد و حتى ضامن دادن و قسم خوردن را هم بدىفايدده
مىداند .گفته است:
كتاب از دست دادن سسترايى است
كه اغ ب خوى مردم بىوفايى است
گرو بستان ،نه پايندان و سوگند
كه پايندان نباشد همچو پابند
ميان شرايطى كه قدما براى امانت دادن كتاب مىكردهاندد هقريبداً شدباهت
مضمون هست و نظر عمده و اساسى همه بدان بوده اسدت كده از اهدالف كتداب
پيشگيرى شود.
در وقفنامه شاه س طان حسين مور ربيدعالثدانى  1120كده پشدت نسدخه
خطى شفاءاألوام در فقه زيدى هسليف حسين بى داعى الى اهلل محمد مور 1062
آمده است پس از خطبهاى مفصل شدرايط اسدتفاده از كتداب چندين معدين شدده
است:
 ...حبس صريح ازم مخ د مىنمودند ...به اين نهج كه هميشه در ضبط و
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هحويل كتابدارى كه به هت مدرسة مباركه مابدوره( )6هعيدين مدىشدود ،بدوده
هريك از ط بة عظام سكنة مذكوره كه محتاج به آنها باشند بده هجدويا مددرس
مدرسه مابوره بگيرند و به قدر احتياج نگاه داشته از آن منتفع شوند و زيداده از
قدر احتياج نگاه ندارند .و اگر كسى از شيعيان غيرساكنين آن مدرسه محتاج بده
آنها باشد و خواه بعد از هجويا مدرس قب

به مهر مدرس به كتابددار مدذكور

بساارد و كتاب را گرفته به قدر احتيداج نداد خدود نگداه داشدته از دارالسد طنه
اصفهان بيرون نبرد و اگر مدرس خاطر به او مع ننمايد و مناسب داندد رهدن
از او گرفته كتاب را به او بدهد.
و هر يك از كتب مابوره كه بردن آن به مشاهد مشرفه به هدت زيدارت و
ساير اعمال و عبادات مناسب باشد اگر كسى خواهدد و محدل اعتمداد مددرس
باشد يا رهن دهد بعد از هجويا مدرس و قب

به مهدر او دايا اسدت كده آن

كتاب را به موعد معين به نحو مابور از اصفهان بيدرون بدرد و بعدد از انتفداع و
رفع ر وع بازآورده و به كتابدار ساارد.
و به هر هقدير در محافظت آن از هضييع و ه ف كمال اهتمام و سعى نمايند
و مادام كه در اصفهان باشد هر شش ماه يك مرهبه به نظدر مددرس رسدانند هدا
خاطر خود را از و ود و ضايع نشدن آن مع نمايد.
و هرگاه باز خواهند و مدرس اذن ديد دهد باز برده به نحو مسطور از آن
بهرهياب گردند.
و مدرس مدرسه مباركه مابوره در باب منتفع شدن ارباب احتياج بدل كافده
ط بة ع وم و شيعيان از آنها و ضبط از ه ف و ضايع شدن نهايت سعى و اهتمام
و در هر يك از مراهب مابوره فوق به لوازم آن قيام نمايد.
و اع يحضرت واقف حرسه اهلل هعالى من ميدع المخداوف شدر شدرعى
فرمودند كه كتب مابوره را نخرند و نفروشند و نبخشدند و رهدن ننمايندد و در
عرضه زوال و انتقاد در نياورندد و معدى كده بده هدت انتفداع آنهدا را نگداه
مىدارند معطل نگذارند.
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و هر گاه اهل ع م از آن منتفدع شدوند در اوقداف شدريفه آن ولدى نعمدت
عالميان و قب ه گاه هانيان را به دعاى خير ياد

نمايند)7(.

از اين وقفنامه نكتة هازهاى كه عايد مىشود ايدن اسدت كده بدا هرهيبداهى و
شرايطى خاص ا ازه داده شده است كه كتاب را از شدهر اصدفهان بده شدهرهاى
ديگر ببرند .ولى به هر حدال بايدد كتداب پدس از رفدع احتيداج بده محدل خدود
بازگردانيده شود.
در وقفنامه مدرسه شاهااده ياد (ساختة محمد ولى ميرزا پسر فتحع ى شاه)
هم قيد شده است كه:
 ...و محل كتدب موقوفده مدرسدة حجدرات محقدره دوف آن دو مددرس
مىباشد و يكى از طالب مدرسه كه صاحب ديانت و محل اعتماد بوده باشدد و
متولى صالح بداند متو ه حفظ كتب موقوفده بشدود و هدر قددرى كده متدولى
صالح داند به ازاى آن خدمت به او برساند و بايد كتدب موقوفده را از مدرسده
بيروننبرند)8(.

را ع به اينكه كتابى را كه از كتابخانة شهرى به كتابخانه شهر ديگر ببرندد
ها در اين شهر اخير مورد استفاده قرار گيدرد در سرگذشدت مواندا قطدبالددّين
ميرحسنى كاهب و اديب مىخوانيم كه:
 ...به هت كتابخانه سر پل بازارچده ههدذيب ازهدرى بده خدط مصدنف از
دارالكتب مرو آوردهاند و كاهبى به مال فضل مىط بند .چون هيچ كس را آن
قوت نبود كه او را ،چه اگر فضال بودند كه او را نيكو بدانستند از خدط ايشدان
وافر نبودى و اگر خط نيكو بودى اه يت آن نداشتند بدو ارسال كردند و صددر
ا ل مجيرالدّين او را به خدمت خود خواند و از فضل و هنر او مع دوم كدرد و
دانست كه ذات او هان ع م و كان فضدل اسدت ...كتداب بددو دادندد و او را
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مراهب نيكى مهيا گردانيدند و به هدريج محل او عالى و رهبت او سدامى شدد...
كتابخانه سرپلبازارچه او را

دادند)9(.

كتابخانه سر پل بازارچه بنابر مطالب بعدى ذيل شرح حال قطبالددّين ،از
آن شهر بخارا بوده است.
*
دارندگان كتاب گاهى براى آنكه مسد ول خواسدتارى را برآورندد و ضدمناً
كتاب خود را از دست نداده باشند ناچار از آن مىشدند كه از روى نسدخه خدود
نسخهاى بنويسانند و آن را به درخواستكننده بدهند .نمونه را از مط ع سعدين و
مجمع بحرين نقل مىكنم در قضية آمدن اي چى مصر به هرات در سال :843
اي چى در آن زمان كه به پاية سرير اع ى رسيد بده وسدي ة امدرا بده موقدف
عر

رسانيد كه س طان چقماق (يعنى اي چى) از كتابخاندة سد طان آفداق پدنج

كتاب التماس مىنمايد و اميددوار اسدت كده آن حضدرت عنايدت فرمايدد ...آن
حضرت م تمس اي چى مبذول فرمود و با آنكه مجموع اين كتدب مو دود بدود
همه رإ استكتاب نموده و به
بود در خدمت مولوى ارسال

د و دول مكمل شد ...و پنج كتاب كه ط بيده
نمود)10(.

رسم بعضى از مالكان نسخهها بر آن بود كه نام كتاب به امانت داده شده را
بر پشت كتب ديگرى كه مىداشتند مىنوشتند ها فراموششان نشود .گداهى چندين
نسخههايى در مجموعههاى كتابخانهها ديده شده و معمواً آن يادداشت به همان
صورت اص ى مانده و يا خط خورده (هرقين) است.
دربارة كتاب قر

كردن و واپس ندادن شوخىها و ظريفدههدايى گفتده و
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نوشتهاند .از آن زمره است اين كه گفتهاند كسدى از دوسدتى كتدابى خواسدت .آن
دوست رفيقش را به امتناع و طفره برگدذار مدىكدرد .ولدى چدون اصدرار از حدد
گذشت كتاب را با يك سينى و يك متكا و يك چماق ناد دوست خود فرستاد و
در نامهاى نوشت كتاب را فرستادم مشرو بر آنكه اگر خواستى غذا بخورى نان
خورشت را در سينى بنهى و اگر خواسدتى بخدوابى متكداى ارسدالى را زيدر سدر
بگذارى و باألخره اگر خواستى هم مباحثه خود را كتك بانى با چماق بانى نه با
پرهاب كردن كتاب منبه سوى او.
انورى قطعدهاى در «وضدع كتداب خواسدتن» دارد كده ابيدات بدىفحاشدى
نامستهجن آن چنين است:
هركه از من بخواهد اين دفتر
يا بدزدد به عادت منكر
يا ز من عاريت ط ب كندا
ا به رهنى ز دفتر افاونتر
...............................
..............................
..............................
گشته ويران به پاى پنجم خر
مانده در ششدر بال شب و روز
همچو مهره به زير هفت اختر
هشت نه ماه مادرا خورده
هر شبى ده پياز و ده بستر
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شر در بردن كتاب اين است
هر كه را آرزوست گو :مىبر

()11

*
گاه در پايان نسخههاى خطى كاهبان بيتى در قبح كتاب به امانت گدرفتن و
پس ندادن به طرز يادآورى نوشتهاند ،نمونه اين شعرست اگرچه سست است:
در كتاب دوستان كردن طمع ،سردى بود
گر بخوانى ،باز ندهى نا وانمردى بود

()12

ا اين مالكانى بودهاند كه در كتاب خدود عاريدت نددادن نسدخه را قيدد
مىكردهاند .نمونه م هاى است كه در نسخة ك يات امير خسدرو ده دوى مدور
 811در كتابخانه فرهنگستان هاشكند ديدهام مالك نسخه نوشته است:
«صاحبه و مالكه( ...پاك شده) نفروشد و نبخشدد و ندهدد بده عاريدت در
دست [هر كه] اين قصب (كذا) شاهد اين بود».
*
چهل سال مىگذرد كه با زرياب نشست و خاست داشتهام و بارها انيس و
يس روز و شب بودهايدم .كدوه و بيابدان ايدران و كشدورهاى ديگدر را بدا هدم
گشتهايم اما هر چه فكر كردم به يادم نيامد كه كتابى از يكديگر به اماندت گرفتده
باشيم .شايد از اينروى كه هر دو «كتابددار» بدوديم و مدىدانسدتيم چده بدر سدر
كتابهاى عاريتى رفته است و مىرود.
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يادداشتها:
 .1هسليف بدرالدّين كتانى حموى ،متوفى در  733ق .چاپ حيدرآباد 1353 ،ق ،مخصوصاً بداب چهدارم
آن (صفحات  )162-193هحت عنوان «فىاآلداب مع الكتب التدى هدى آلة الع دم و يتع دد بده
هصحيحها و ضبطها و حم ها و وضعها و شرافها و عاريتها و نسخها و غيرذلدك و فيده احدد عشدر
نوعا».
 .2هر مة گاارشگونة آن از دكتر محمدباقر حجتى (ص  )479-518ديده شود .چاپ ههران.1359 ،
 .3لطافف الحقايد ،هصحيح غالمرضا طاهر،

د دوم ،ههران .1357 ،ص ( .18-19مقدمه).

 .4وقفنامه ربع رشيدى ،هصحيح مجتبى مينوى و ايرج افشار ،ههران ،1356 ،ص .240-241
 .5متن عربى امعالخيرات در يادگارهاى ياد ( د  )2درج است .براى موضوع نگاه شود بده صدفحه
 407آن و به هر مه فارسى (چاپ ياد ،)1365 ،صفحه .26
 .6يعنى مدرسه مشهور چهار باغ در اصفهان.
 .7اين نسخه متع د است به كتابخانة مج س سنا كه مرحوم سيدحسن هقىزاده مؤسس و زرياب خويى
برآورنده آن بود .نام نسخه شفاء األوام فىالتمييا بين الحالل و الحرام است و بده شدمارة  1076در
آن كتابخانه محفوظ( .قهرست نسخههاى خطى آنجا ،هسليف محمدهقى دانشپدووه،

دد دوم ،ص

.)114
 .8امع عفرى ،هسليف عفر طرب نافينى ،هصحيح ايرج افشار ،ههران ،1352 ،صفحه .612
 .9لباب االباب عوفى ،چاپ ليدن (اوقاف گيب)،1956 ،

د اول ،صفحه .211

 .10مط ع سعدين و مجمعالبحرين ،هدسليف كمدالالددّين عبددالرزاق سدمرقندى ،هصدحيح محمدشدفيع
اهورى ،اهور،1949 ،

د دوم ،ص .725-727

 .11ديوان انورى ،چاپ سعيد نفيسى ،ههران ،1337 ،ص .406
 .12نسخه عجايبالمخ وقات  Oct 562مور  933به خط مقصور كه در كتابخانة برلين ديدهام .همدين
بيت را در پايان نسخه هذكرةااوليا به خط محيىالدّين بن محمود در همان كتابخانه هم خواندهام.

