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 وراقت در میان مسلمانان آغاز حرفۀ

 
   3؛ محسن معصومی2؛ احمد بادکوبه هزاوه1مهدی مجتهدی

 )19/06/1391 :نهایی پذیرش - 12/11/1390 :مقاله دریافت(

  

  چکیده

میان مسلمانان، نقش مهمی در تولید و ترویج وراقت به عنوان یکی از مشاغل رایج در 

شـد. حـال    اق گفته مـی کتاب داشته است. به کسی که در این پیشه فعالیت داشت ورّ

که حرفه وراقت چگونه آغاز شده است؟ از آنجا که بنا بر نظری مشهور،  است ینا سؤال

محققان  برخی ازاست؛  قرن دوم شروع ساخت کاغذ در میان مسلمانان مربوط به نیمه

بـه سـمرقند پـس از نبـرد طـراز       چینـی  کاغذ سازبا ورود اسیران  معتقدند که وراقت

وراقت از ورق به معنی کاغذ گرفته شده است. در مقابـل  ه ) شکل گرفته و کلمق134(

ها پیش از این تاریخ دانسته است. این نوشتار  نظری وجود دارد که ورود کاغذ را مدت

های موجود، تصویری روشن از آغاز این شـغل    ابع و گزارشبر آن است تا با بررسی من

بازخوانی کند. به نظر  در میان مسلمانان به دست دهد و دو نظر مشهور در این باره را

قرن دوم، ارتباطی میان این واقعـه و آغـاز وراقـت    ه رغم ورود کاغذ در نیم رسد به می

 .گرفته استدوم قرن اول هجری شکل ه و وراقت در نیم وجود ندارد

  

 .اقان، کاتبان قرآن، کاغذ، ورق، مصحفوراقت، ورّ  ها: کلید واژه

 

  طرح مسئله

های شغلی مطرح در تمدن اسالمی هستند. بررسی متون تـاریخی و   وراقان یکی از گروه

تر از آن، منابع شرح حال عالمان مسلمان حاکی از اشتغال جمـع قابـل تـوجهی از     مهم
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اما فارغ از این قضیه، این پرسش مطرح است که چنین شـغل و  آنان به این شغل است. 

  ای چگونه شکل گرفته است. حرفه

انـد؛ اگـر بـه     ای کرده ، وراقت، اشارهها آنمحققانی که در آثار خود به وراقان و شغل 

  کنند. اند، به یک رخداد تاریخی در این باره استناد می پیشینه و آغاز آن هم نظر داشته

ریخی، نبردی است میان مسلمانان و چینیـان در منطقـه مـرزی میـان     تاه این واقع

که به نبرد طراز یا تالس مشهور اسـت. گفتـه شـده کـه در ایـن نبـرد جمعـی از         ها آن

چینیان به اسارت مسلمانان درآمدند و به سمرقند برده شـدند. در میـان ایـن اسـیران     

ساخت کاغذ مهارت داشـتند. بـا   در  ها آنوران چینی بودند که برخی از  گروهی از پیشه

در سمرقند و ساخت کاغذ در این شهر، به تدریج کاغـذ سـاخته شـده در     ها آنفعالیت 

  محصوالت آن تبدیل و به همه جا صادر شد. نیتر مهمسمرقند به یکی از 

ای به نام  تعبیر شده است، حرفه» ورق«با رواج کاغذ که از آن به  براساس این نظریه

شکل گرفت و وراقان که شاغالن در این حرفه بودند به تدریج بخش مهمـی از  » وراقت«

  های فرهنگی و به صورت خاص، تولید کتاب، را بر عهده گرفتند. فعالیت

تاریخی منبـع مشـهوری    در این میان، یکی از نویسندگان معاصر، با تردید در اعتبار

و معتقـد اسـت    کردهکه این واقعه را مطرح کرده است، در صحت چنین رخدادی شک 

های اسالمی بیش از انـدازه پـر رنـگ شـده و      نقش نبرد طراز در ورود کاغذ به سرزمین

ها پیش از این واقعه در میان مسلمانان رواج داشـته   که ساخت کاغذ مدت  نتیجه گرفته

و از کاغذ به ورق  داده استگیری وراقت را به ورود کاغذ پیوند  نیز شکل است. البته وی

  تعبیر کرده است.

در این نوشتار ابتدا با بررسی منابع مربوط به نبرد طراز، صحت این رویداد و نقـش  

شـواهدی  ه آن در رواج کاغذ مشخص شده و با بررسی مفهوم ورق در متون لغوی و ارائ

، دو نظریه رایج مبنی بر ارتباط کاغذ با آغاز وراقـت مـورد نقـد    در مورد وراقت و وراقان

وراقت ه های موجود، تصویری روشن از آغاز حرف قرارگرفته است. سپس بر اساس گزارش

  در نیمه دوم قرن اول هجری ارائه شده است.

  

  مبنی بر ارتباط کاغذ با آغاز وراقت رایج یهنظردو . 1

خ خطی، خط و کتابت در میان مسلمانان صـورت  نسه در معدود تحقیقاتی که دربار

آنان هستیم. به طور معمول، ه های گذرا به وراقان و حرف گرفته است، شاهد برخی اشاره
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تاریخی و اجتماعی دست یابنـد؛  ه های هر پدید کوشند تا به نخستین نمونه محققان می

ای  داشت، پدیدهوراقت نیز به عنوان حرفه و فعالیتی که نقش مهمی در تمدن مسلمین 

گیـری آن   اند، هرچند اجمالی، تصـویری از آغـاز شـکل    است که محققان معاصر کوشیده

  تاریخی آن را روشن سازند.ه ارائه دهند و پیشین

هـای اسـالمی    از نظر برخی از پژوهشگران، وراقت با شروع ساخت کاغذ در سرزمین

). برخـی از محققـان، ظهـور وراقـت را در     302مرسی، ؛ 154شکل گرفته است (سعید، 

)، و معتقدند پـیش از آن، بـه خـاطر    مرسی، همانجا؛ 69اند (شاکر،  عصر عباسی دانسته

 ) و کسی به داشتن چنین22کمبود کاغذ در عهد اموی، وراقت شکل نگرفته بود (قاری، 

وراقت و اصـطالح ورّاق، کـه بـه    ، ). از این نقطه نظر68(شاکر،  شغلی شناخته نشده بود

 ورق بـه معنـی کاغـذ ریشـه گرفتـه اسـت       شـد، از واژه  شاغالن در این حرفه اطالق می

)Bloom, 47(.  

) کاغـذ وارد  ق134 (حـدود  مشهور، پـس از نبـرد طـراز   قول  بنا براز سوی دیگر و 

های اسالمی شد. حال این پرسش مطرح است که آیـا وقـوع چنـین رخـدادی،      سرزمین

در واقع، تردیدی است سؤال های اسالمی شده است؟ این  موجب ورود کاغذ به سرزمین

زند. پس  آن را مطرح کرده است و ورود کاغذ را پیش از این تاریخ تخمین می 1که بلوم

گیـری وراقـت    ، از این نظر، شـکل )ibid( مرتبط دانسته است چون او وراقت را با کاغذ

  پیش از نبرد طراز خواهد بود.

ندارد. کتـابی کـه تنهـا     لطائف المعارفوی از نظر تاریخی، اعتماد چندانی به کتاب 

به مسلمانان است.  ها آنمنبع مورد استناد او درباره اسیران چینی و معرفی کاغذ توسط 

داند. از دالیل  می) idem, 42( ین کتاب آمده است، یک داستانوی گزارشی را که در ا

کتاب با واقعه مذکور است کـه چیـزی حـدود     لفؤماو برای تضعیف این گزارش، فاصله 

هـای   کتـاب دانسـتنی  را لطـائف المعـارف   او همچنین کتـاب   ).ibid( شود سه قرن می

 ,idem( داند پسند ادب عربی میمنابع عامه از خواند، و آن را  می 2نده و نادرسرگرم کن

؛ که تنها برای داند تا حقیقی زارش اسیران چینی را بیشتر استعاری میگ داستان. او )43

 ).idem, 45( اسالمی ارائه شده است یها نیسرزمتوضیح ورود کاغذ به 

  

                                                        
1. J. M. Bloom 
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  نبرد طراز. 2

خـورد   رقم می ت در تمدن اسالمی با حل این مسئلهوراقه اولین گام برای شناخت ریش

اسیران چینی در نبرد  های اسالمی با ذ سازی در سرزمینگیری صنعت کاغ که آیا شکل

  طراز، قابل اثبات است؟

رخ  النهر نبردهایی است که در تاریخ مسلمانان در ماوراء نیتر مهمنبرد طراز یکی از 

ست. هایی است که میان مسلمانان و چینیان به وقوع پیوسته ا داده و از معدود درگیری

بوده است. اخشید  (چاچ) و حاکم شاش )رغانهف م(حاک علت جنگ، اختالف میان اخشید

طلبد و او صد هزار نفر را به یاری او گسیل  برای غلبه بر حریف از حاکم چین کمک می

شود.  کنند. حاکم شاش تسلیم حکومت چین می کند. آنان شهر شاش را محاصره می می

) را بـه  ق135)، وی زیاد بن صالح (د ق136(د  ابومسلمخبر این شکست به با رسیدن 

کنند و زیاد پیـروز   کند. دو سپاه در رود طراز با هم برخورد می جنگ با ایشان روانه می

شود. گفته شده که زیاد بن صالح قریب به پنجـاه هـزار تـن از چینیـان را کشـت و       می

، الکامـل ابـن اثیـر،   ( تنـد بقیه نیـز بـه چـین گریخ   بیست هزار تن را به اسارت گرفت و 

  ).3/224ابن خلدون، ، 5/449

افزون بر گزارش ابن اثیر، سخن از اعزام سپاهی از خراسان ذهبی  تاریخ االسالم در 

نیدن به سمرقند است که شامل دو سپاه از مرو و طخارستان بود. محاصره کنندگان با ش

در شهر طلخ میان دو  و درگیری اصلی سپاه مسلمانان عقب نشینی کردند خبر رسیدن

. ایـن گـزارش   نـد دهر دو گـروه بـه سـختی مقاومـت کر    د که در پی آن اافت طرف اتفاق 

). گزارش مختصـری از  8/347( شبانگاه عقب نشینی و فرار کردند افزاید که چینیان می

افزاید، این واقعه پـیش از سـرپیچی    آمده است که میالنجوم الزاهرة این واقعه در کتاب 

در  ).1/330ابن تغری بردی، ( داده استزیاد بن صالح، حاکم سمرقند، از ابومسلم روی 

نبرد طراز یا نبرد رود طراز اختالف است. بنا بر قول ابـن اثیـر و ابـن     مورد تاریخ دقیق

هجری قمری اتفاق افتاده است. ذهبی رسیدن  133خلدون، این جنگ در ذیحجه سال 

هجری قمری دانسته و ابن تغـری بـردی گـزارش     134سپاه خراسان را ماه شوال سال 

  انجاها).هجری قمری آورده است (هم 135خود را ذیل حوادث سال 

شماری در دو منبع اول به اسرای چینی اشاره شده است. به طور طبیعی هر جنگی 

انـد، ایـن    ای به اسیران چینـی نکـرده   گرچه دو منبع بعد اشاره از این رودارد،  اسیر نیز

قابل قبـول   داشته باشداز طرف مغلوب،  به خصوصاحتمال که اسیرانی در این جنگ، 
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جنگی میان مسلمانان و چینیان تردیدی نیست. همچنـین   وقوع هدربار بنا بر ایناست. 

 بنا بر گزارش موجود و بنا بر طبیعت هر جنگی، گروهـی از چینیـان توسـط مسـلمانان    

  اند. اسیر شده

کـه منـابع    به خصوص؟ به جهان اسالم و جنگ طراز چیست کاغذ ورود رابطۀ میان

 سـؤال ایـن  بـه  اند. برای پاسخ  از ماجرای کاغذسازی سخنی به میان نیاورده گفته شیپ

ـ آیـد کـه غیـر مسـتقیم بـه موضـوع اشـاره دار         بیشتر به کمـک محقـق مـی    منابعی . دن

ثمـارالقلوب  مشهورترین منبعی که به ماجرای اسرای کاغذ ساز اشاره کرده است، کتاب 

) است. ثعالبی در بخشی از ایـن  ق429اثر ابومنصور ثعالبی (د المنسوب  فی المضاف و

کتاب به انتساب برخی از شهرها و مناطق به یک ویژگـی یـا محصـول خـاص پرداختـه      

.. و مُشـک  ، .است. مانند قراطیس مصری، سیب شامی، شمشـیر هنـدی، شـکر اهـوازی    

های این شـهر اسـت و    کند که از ویژگی تبتی. او درباره سمرقند از کاغذهای آن یاد می

ثعـالبی،  ( شـود  دیگـری چنـین محصـولی یافـت نمـی      سمرقند و چین، در جایجز در 

[کذا] به عنوان محل جنگ با چینیان یاد کرده اسـت. در   او از اطلح .)543، ثمارالقلوب

سـاختند.   این نبرد زیاد بن صالح از چینیان کسانی را به اسارت گرفـت کـه کاغـذ مـی    

نجا در سمرقند رو به فراوانی نهاد که به تجارت مردم تبـدیل  صنعت کاغذ سازی تا به آ

ا). شد و خبر آن همه جا پخش شد و در همه شهرها مورد استفاده قرار گرفـت (همانجـ  

کاغـذ  ه بـه همـین مطلـب دربـار     نیز عینـاً  لطائف المعارف یعنی ثعالبی در اثر دیگرش

چاپ ه همان کتابی است که به واسط لطائف المعارف). 126ص( کند سمرقندی اشاره می

  کند. خود به آن استناد میه استفاده غربیان بود و بلوم در طرح نظری آن در اروپا، مورد

گـزارش او را   )،Bloom, 42( بلوم با آنکه از ثعالبی به عنوان مورخ یاد کرده اسـت 

دانـد.   را متعلق به سبک ادبیات عامه پسند مـی  ائف المعارفلطنامد و کتاب  داستان می

بدانیم که ثعالبی به عنوان یک مورخ،  شایسته استچندان وجهی ندارد.  سخن بلوماین 

کند که آن را از کتب تـواریخ و اخبـار برگرفتـه     در ابتدای مقدمه این کتاب، تصریح می

تـوان کتـاب    دربـاره کتـاب مـذکور، نمـی     بلـوم  ی). حتی با فرض قبول ادعا2ص( است

مشهورتر ثعالبی را نیز با این ادعا تضعیف کرد. ثعالبی ایـن گـزارش را در کتـاب دیگـر     

قابل توجه این است کـه  ه نیز آورده است. نکت ثمارالقلوب فی المضاف والمنسوب،، خود

القلوب ثمـار  نسبت بـه لطائف المعارف شود که  با مقایسه بین این دو کتاب مشخص می

  تری است. حاوی مطالب تاریخی بیش
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تر از مطلب فوق، سندی است که ثعالبی برای این گزارش ارائه کـرده اسـت. او    مهم

نقـل کـرده اسـت.     المسـالک و الممالـک   کتـاب خبر اسیران چینی را به نقل از صاحب 

ه توسط مسلمانان نگاشـت  المسالک و الممالکهای متعددی با عنوان  دانیم که کتاب می

است چنین گزارشی وجود نـدارد،   کتابی که با این عنوان در دستشده است. در چند 

) ق309لیف اثر جیهانی (تأالمسالک والممالک  ولی به احتمال زیاد، کتاب مذکور همان

طور که آقای بلوم اشاره کرده است، متعلق به یـک قـرن پـیش از ثعـالبی      همان است و

، دو اشکال بلوم بـر گـزارش ثعـالبی را رفـع     اخیرشاهد ). در حقیقت idem, 43ت (اس

تر بهره برده است و هم ایـن مـتن متعلـق بـه منـابع       کند. یعنی او هم از متنی کهن می

  ـ است.  و نه ادبیجغرافیایی ـ 

 اکنون که احتمال ورود کاغذ توسط چینیان تقویت شـد، الزم اسـت چنـد گـزارش     

ـ  قرار گیرد.صحت این مطلب مورد توجه ه مهم دیگر دربار ) ق440د ( یابوریحان بیرون

 رسـد، بـه مـوادی کـه      هـا مـی   وقتی در سخن از آداب و رسـوم هنـدیان بـه کتابـت آن    

  کننـد نیـز اشـاره کـرده اسـت. او پـس از پوسـت، از پـاپیروس         مسلمانان اسـتفاده مـی  

 کند که تا نزدیک عصر او هم مورد استفاده بوده اسـت. سـپس کاغـذ را     (بردی) یاد می

ل آن از چین است و برد که اص ترین ماده مورد استفاده مسلمانان نام می عنوان جدید به

 ص( »صنعت ساخت کاغذ را اسیرانی از چینیان، در سـمرقند ایجـاد کردنـد   «افزاید:  می

119.( 

هم به این نکته اشـاره کـرده اسـت. وی وقتـی از انـواع       ابن ندیمپیش از ابوریحان، 

کند. سـپس   شود یاد می کند، از کاغذ خراسانی که از پنبه ساخته می صحبت می ها ورق

ایـن کاغـذ را   ه کند. او یکی از اقوال مطـرح دربـار   ورود و ساخت آن اشاره میه به سابق

نی از چین این کاغذ را به گرا شود که [نخستین بار] صنعت گفته می«کند:  چنین نقل می

  ).23ص ( »اند ساختهشکل کاغذ چینی، در خراسان 

تجـارت و محصـوالت   ه ) کتابی دربارق255ر دوی این عالمان، جاحظ (د پیش از ه

ها تدوین کرده است. وی در باب محصوالت، کاغذ را یکی از محصوالتی معرفی  سرزمین

) و 28، التبصرة بالتجارة جاحظ،( شود های دیگر صادر می کند که از چین به سرزمین می

  ). 26همو، ( برد نیز کاغذ است تنها محصولی که از سمرقند نام می

ندیم، از نظـر سـاختار،    ابن کاغذ چینی و خراسانی که بنا بر نقل دانستنی است که

ای که  )، مورد استفاده جاحظ هم بوده است. وی در رسالههمانجا(یکسانی داشتند  منشأ
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بر روی هایش را نه بر پوست، بلکه  کند که کتاب ات است، تصریح میپاسخ به نامه ابن زیّ

  ).341، الرسائل االدبیةهمو، نویسد ( کاغذ چینی و خراسانی می

های فراوان منابع از کاغذهای سـمرقندی و خراسـانی را    باید گزارش ها افزون بر این

مسـلمین در سـمرقند.   ه نیز قرار داد که تاکیدی است بر خاستگاه کاغـذ مـورد اسـتفاد   

دارنـد، اشـاره   منـابع چینـی هـم     ، که نگـاهی بـه  های غربی ژوهشگفتنی است که در پ

1ساخت کاغذ را از چینیان، و باالخص از اسیران چینی نبرد طراز شود که مسلمانان می
 

  )Needham, 230; Temple, 95; Tsien, 297اند ( آموخته م751 در

نظر کسانی که آغاز  اکنون مورد بررسی قرار گرفته است باید گفتبا توجه به آنچه ت

، قابل پـذیرش نیسـت.   اند قرار دادههای اسالمی را مورد تردید  ساخت کاغذ در سرزمین

های  اتفاق نیتر مهمرخدادی که در نیمه قرن دوم هجری قمری به وقوع پیوست یکی از 

فرهنگی است که در تمدن بشری رخ داده؛ چرا که در حقیقت، جهان از طریـق تمـدن   

ین اختراع چینیان و شیوه ساخت آن آشنا شد. اما بنا بر موضوع مورد بحث مسلمانان با ا

این نوشتار، آنچه اهمیت دارد این است که هرچند آشنایی مسلمانان با ساخت کاغذ، در 

ای به نام  رشد و شکوفایی مکتوبات و تولید کتاب نقش داشت، ولی ارتباطی با آغاز حرفه

  !وراقت (الوراقة) نداشته است

  

  ورق یا کاغذ؟ واکاوی یک اشتباه. 3

انـد   وراقت را از ورق به معنی کاغذ دانستهه در ابتدا اشاره شد که برخی از محققان ریش

تنگاتنگی را میان آغـاز ایـن حرفـه و    ه ) و بر این اساس رابطBloom, 47(برای نمونه: 

حاکی اسـت  تر  کنند. اما بررسی دقیق کاغذ در سمرقند جستجو میه ساخت اولین نمون

ورق اسـت. در گـام   ه از مفهـوم واژ  شـتاب زده گیری  یک نتیجه که این برداشت حاصل

توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه هـیچ        نخست، با بررسی آثار لغت شناسان مسلمان می

اختالفی درباره ریشه لغوی وراقت وجود نـدارد. منـابع لغـوی و معـاجم، دو واژه وراق و     

 اند. ردهق آوو ر ه وراقت را ذیل ریش

  

 ی لغوی ورقمعن. 3-1

ی اصلی دارد. معنی اول که مشهورتر است، دال بر خیر و در زبان عربی دو معنوَرَق 

) و از ورق یا همان بـرگ درخـت گرفتـه شـده اسـت. چنانکـه       6/101ابن فارس، مال (
                                                        

1. Talas 
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ورق  .)5/210فراهیدی، (برگ درخت درآمد  یرج ورقها. یعنگویند: ورقت الشجر: اخ می

) و 59نعام، (ا »...وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِالَّ یَعْلَمُها «... است یاد شدهبه معنی برگ در قرآن 

طـه،   ؛22عراف، (ا »...وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ...« آدم و حواه دیگری دربار

شـود   ) گفتـه مـی  Warqa). وَرَقَة به معنی بـرگ درخـت در زبـان سـریانی ورقـا (     121

  ).2/979مشکور، (
رنگـی شـبیه شـن [تقریبـا      ورق، به معنی نوعی رنگ اسـت. وُرقـه  معنای دوم برای 

. مانند شـتر  شود اطالق می ءانسان و اشیا است که به حیوان و خاکستری مایل به سیاه]

  .)102-6/101ابن فارس، (اورق یا کبوتر ورقاء 

بـه کـار   مسـکوک]  ه وَرِق به معنی نقره و نیز دراهم [نقره از معنای نخست ورق، واژ

این معنی هم در  .)2/796ابن درید، (شود  به صورت اوراق جمع بسته می رفته است که

بْعَثُوا أَحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّهَـا أَزْکَـی طَعَامًـا    فَا ...«قرآن آمده است: 

إخـزن  «فرمایند:  السالم در کالمی می ). حضرت علی علیه19کهف، ( »...فَلْیَأْتِکُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ

ات  ه طال و نقرهگونه ک یعنی زبانت را نگاه دار همان »لسانک کما تُخزن ذهبَک و وَرِقَک...

  .)367، کالم 710شریف رضی، ( داری را نگاه می

  

  ی اصطالحی ورقمعن. 3-2

  بـه چـرم و پوسـت     یدی شـکل گرفتـه اسـت کـه    ی جداز معنی نخست ورق، بعدها معن

  هـا) بـه همـین معنـی      (قـرآن  . ورق مصـاحف اطـالق شـده اسـت   دباغی شده نازک نیز 

صـاحب بـن عبـاد،    ؛ 9/221ازهـری،  ؛ 5/210فراهیدی، گویند ( ورقهو مفرد آن را است 

6/16.(  

  توان به ایـن جمـع بنـدی رسـید کـه لفـظ        با توجه به معانی اولیه و ثانویه ورق، می

  با برگ درخت مرتبط بوده است با معنـی دیگـری هـم    ورق غیر از معنی اولیه خود که 

  آیـد. هـیچ    به کار رفته است. این معنی در اینجا، معنای اصطالحی ورق به حسـاب مـی  

  انـد کـه ذهـن را بـه      یک از منابع لغوی معادلی غیـر از ایـن بـرای ورق بـه کـار نبـرده      

  ایـن اسـت کـه    شـود   ای که گرفتـه مـی   ای غیر از پوست نازک بکشاند. پس نتیجه ماده

  رفتـه اسـت. طبـق     ورق در حقیقت یکی از موادی بوده کـه بـرای نوشـتن بـه کـار مـی      

هن خود هیچ ارتباطی با کاغذ نداشـته  همین شاهد مهم، باید گفت که ورق در معنی ک

  .است
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  اقلغوی ورّ ریشه. 3-3

معنی مال و ورَق، ورِق به ه تر آمد که از ریش ق است. پیشوَرَّاق اسم مبالغه از ریشه و ر 

ابن درید، پول گرفته شده است. در این معنی، ورّاق به کسی گویند که مال بسیار دارد (

2/796.(  

ورّاق از معنی جدید ورق، یعنی پوسـت نـازک دبـاغی    ه در معنی اصطالحی اما، کلم

ه صنعت و پیش که همانرا » وراقة«شده، گرفته شده است. لغت شناسان به صراحت واژه 

صـاحب بـن   ؛ 5/210فراهیـدی،  ( دانند ورق در معنی جدید آن می ورّاق است، از ریشه

جـوهری،  ( پردازد ) و لذا ورّاق کسی است که به وراقت و کتابت می6/17عباد، المحیط، 

  ).10/375ابن منظور، ، 4/1564

  

  وراقت چیست؟. 4

رسد در  شد. به نظر نمی به شغلی که ورّاق به آن اشتغال دارد، وراقت (الوراقة) گفته می

ورق، در تعریـف  ه وجود چنین شغلی تردیدی وجود داشته باشد. زمخشـری ذیـل ریشـ   

» وراقت استدر ورق نوشت، یعنی بر روی پوست نازک. چنین شغلی، «  گوید: کاملی می

به معنی شغل » حرفه«ه به کلم» ح ر ف«وی هنگامی که ذیل ریشه  .)2/329زمخشری، (

). 1/183همـو،  کنـد (  رسد به عنوان بهترین مثال برای یک حرفه از وراقت یـاد مـی   می

 هرگونه معادلی،ه دانند که به جای ارائ شناخته شده می آن قدربرخی از لغویان، ورّاق را 

؛ 6/17صاحب بن عبـاد،  د (ان او را وراقت خواندهه از آن یاد کرده و پیش» معروف«با لفظ 

). گفتنی است که گاه ضمن اشاره بـه  10/375ابن منظور، ؛ 6/556، المحکمابن سیده، 

)، وراق را به عنوان فـرد شـاغل در کتابـت قـرآن نیـز      3/288فیروزآبادی، ( شغل وراقت

  ).13/300سمعانی، ؛ 4/8، المخصصابن سیده، ( اند خوانده

اشـتغال    کسانی بودند که بـه استنسـاخ و تجلیـد و تصـحیح کتـاب     در واقع، وراقان 

کردن کتـاب بـود    ) و وراقت، پرداختن به رونویسی و جلد1/503ابن خلدون، ( داشتند

). وراقـان کسـانی   1/502ابن خلـدون،  (الوراقة و هي معاناة الکتب باالنتساخ و التّجلید: 

تـرین ویژگـی هـر     جستهل داشتند. طبیعت هر شغل و بربودند که به شغل وراقی اشتغا

بـه فعـالیتی کـه موجـب      اساساً؛ لذا پیشه و حرفه، کسب درآمد از طریق آن شغل است

شغل را اطالق کرد. این خود کلیدی اسـت کـه کمـک     توان واژه درآمدزایی نیست نمی

کند تا وراقان از غیر وراقان شناخته شوند. بسـیاری از کسـانی کـه بـه رونویسـی از       می



 1390 پاییز و زمستانم، دوپژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی، سال چهل و چهارم، شمارۀ    ١٣٢

دادند. اما در واقع کسانی  ختند، اغلب این کار را برای خودشان انجام میپردا می ها کتاب

راقت اشتغال داشـتند.  دادند، به و که در برابر اجرت و برای دیگران این کار را انجام می

وراقت بود. از همین رو در شرح حال وراقان، به گرفتن  مهم برای حرفه این یک شاخص

گذراندنـد   را مـی  دودی بود که از راه آن زنـدگی خـ  دستمزد اشاره شده است. این درآم

). به این ترتیب برای یـافتن نخسـتین   6/2542یاقوت، ؛ 1/155رافعی، :    (برای نمونه نک

وراقان در میان مسلمانان، باید اولین کسانی را یافت که در برابر اجرت به امر کتابـت و  

  اند. نگاشتن اشتغال داشته

  

  اقاندر جستجوی نخستین ورّ. 5

های گروه خاصی  ترین فعالیت ، از مهمول خدا(ص)از نزول بر رسنگارش آیات قرآن پس 

شدند و قرآن، به عنوان یک  از مسلمانان بود که به عنوان کاتبان کالم وحی شناخته می

متن مکتوب، از آغاز اسالم بسیار مورد توجه بود. آنچه امـروزه از آن بـه عنـوان تمـدن     

این وامداری، معنوی است ه است. یک جنبشود، بسیار وامدار قرآن کریم  اسالمی یاد می

دیگر آن مادی یـا شـکل ظـاهری و نمـود     ه های قرآن و جنب یعنی همان مفاهیم و آموزه

بیرونی قرآن است. اشاراتی در قرآن وجود دارد که بر کتابـت و مفـاهیم مربـوط بـه آن     

، بقرهرند (الی دامه تاکید دارد. مواردی چون: دستور نوشتن گواهی میان دو نفر که رابط

)، قرطـاس و  4؛ علـق،  1) و اشاره به مفاهیمی مربوط به نوشتن از قبیل قلم (قلم، 282

)، 2طور، ( ، مسطور)79، 53، 44، 2، بقرهب ()، کتا3طور، ( قّ)، ر91َ، 7، انعامقراطیس (

  ).2، بینه ؛19، 18ی، اعل؛ 10؛ تکویر، 13؛ عبس، 52؛ مدثر، 36؛ نجم، 133طه، ف (صح

ترین متن دینی مسلمانان، چه از نظر محتوا و چه از  ترتیب از همان آغاز، مهمبه این 

دانـیم، منجـر بـه تـداوم      نظر ظاهر، آنان را با کتابت و نوشتن مأنوس کرد و چنانکه می

تـوان از تمـدن اسـالمی بـه      سنت نگارش و تولید مکتوبات شد، تا جایی که اکنون مـی 

 ).Atiyah, xivیاد کرد ( 1»تمدن کتاب«عنوان 

پس از اتمام نزول قرآن، متنی یکپارچه شکل گرفت که بعدها به آن به طـور خـاص   

هایی  ). به مرور زمان افراد مختلف نسخه342، الرسائل االدبیةجاحظ، ( مصحف گفته شد

کردند. بسیاری از مـردم خـود بـه     های مختلف تهیه می از این کتاب آسمانی را به شیوه

پرداختند و افرادی هم از دیگران برای این کـار کمـک    کامل میه رونویسی از یک نسخ

                                                        
1  . Civilization of the Book 
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ها این کار را  ). برخی از آن5/122کلینی، ؛ 376سجستانی،  :   ونه نک(برای نم گرفتند می

ابن سعد، ( کردند دادند و در برابر مزدی مطالبه نمی به امید ثواب و اجر معنوی انجام می

ای قرآن، برخی از افراد به طور خـاص  ه کثرت طالبان نسخهه )، اما گویا به واسط7/315

  کردند. به کار رونویسی نسخ قرآن پرداختند و برای این کار اجرتی دریافت می

؛ 376سجسـتانی،  ( شده اسـت  های قرآن در صدر اسالم فروخته نمی تردید نسخه بی

)؛ لذا در ابتدا بر سر حکم شرعی اخذ اجرت برای رونویسـی و همچنـین   6/366طوسی، 

های جدی وجود داشت و کسب درآمـد از ایـن طریـق مـورد      خرید و فروش قرآن، بحث

حـدیثی.  ــ   هیهای فق ف و مانند آن در کتاب: ابواب بیع المصاح  قبول همگان نبود (نک

  به بعد). 5/121کلینی، به بعد؛  1/389ابوعبید، به بعد؛  8/110صنعانی، برای نمونه: 

شـدند و   ای از قرآن به کار گرفتـه مـی   با گذشت زمان، افرادی برای استنساخ نسخه

کرده بود، بدون توافق قبلی، مبلغی را سفارش دهنده که گاه ورق مورد نیاز را خود تهیه 

). 1054ماره ، شـ 6/365طوسـی،  کـرد (  در ازای کاری که انجام شده بود پرداخـت مـی  

پرداختند، اما  ای به رونویسی نسخ قرآن می سپس افرادی پیدا شدند که به صورت حرفه

شد، یا بخشـی از   داده می ها آنکردند و هرچه به  در اوایل کار، هیچ اجرتی را شرط نمی

شد،  ) و اگر حتی پولی به ایشان داده نمی295،296 سجستانی،کردند ( آن را، قبول می

ج و ای روا کم چنـین پیشـه   م). با این همه، ک7/315ابن سعد، کردند ( چیزی طلب نمی

ای شکل گرفت که شاغالن در این حرفـه، بـه    حرفه یرونق یافت و به این ترتیب به زود

پرداختند. این حرفه همان وراقت بود و این افـراد نخسـتین    رونویسی و فروش قرآن می

  وراقان بودند.

  

  کاتبان قرآن. 5-1

ـ    ن از مضـمو د کـه بـه کتابـت قـرآن مشـهور بودنـد.       در قرن اول، معـدود افـرادی بودن

ای به این کـار   رسد که آنان به صورت خاص و ویژه های موجود چنین به نظر می گزارش

کـه  » کان یکتـب المصـاحف  «اند. عبارت  مین دلیل معروف شدهاند و به ه اشتغال داشته

برای این افراد به کار رفته است حاکی از استمرار و تداوم این فعالیت از سوی آنان است 

  رسد. فعالیت در یک حرفه به نظر می به نحوی که بسیار شبیه

نوشـتند. یکـی ناجیـة     اول قرآن می اند که در قرن از دو تن یاد کرده برخی از منابع

) و دیگری 6/317، االصابةابن حجر، الطّفاوی است که گویا رسول خدا را نیز دیده بود (
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). همچنـین فـردی   6/321همو، ( نوشت نافع بن ظریف که برای عمر یا عثمان، قرآن می

کـه قـرآن    شناسـیم  السـالم مـی   به نام ابو حکیمة در کوفه و معاصر حضـرت علـی علیـه   

  ).1/260خطیب بغدادی، ؛ 293 ،292سجستانی، ؛ 1/398ابوعبید، ( نوشته است می

اول بود کـه   بن ابی الهیاج، نخستین فرد در قرنگوید، خالد  دیم مین نبنابر آنچه اب

افزاید  ای از قرآن به خط او را دیده، می ندیم که نسخه ابن ).9 صنوشت ( مصاحف را می

)، قـرآن و شـعر و اخبـار را    ق96-86  حـک  (بـرای ولیـد بـن عبـدالملک     که او اختصاصاً

شمس تا آخـر  ه با طال، سور یمسجدالنبای بر دیوار سمت قبله  نوشت. وی در کتیبه می

ر بن عبدالعزیز قرآنی نوشت اما چون بهای درخواستی قرآن را نگاشت. او به سفارش عم

نـدیم   ابن بنا بر قولاو برای قرآن از نظر عمر زیاد بود، عمر قرآن را پس داد (همانجا). 

، مالک بن دینار است. او از موالی سامة بن لوی بن غالـب  فرد مشهور دیگر در صدر اول

  ).: ادامه مقاله  یز نک، نهمانجات (گرف بود. او برای نوشتن قرآن اجرت می

فرد مهم دیگری که باید از او یاد کرد، یزید فارسی بصری، معاصر ابن عبـاس اسـت   

؛ 3/266ابـن عسـاکر،   ها بود ( ). او نیز مشهور به کتابت قرآن124، ...مشاهیرابن حبان، (

)، نیز از کاتبان قـرآن  ق117هرمز، معروف به اعرج (د لرحمن بن ). عبدا6/19ابن کثیر، 

) و به همـین خـاطر اغلـب اوقـات ورق بـه      5/107، الثقاتابن حبان، رفت ( شمار می به

). گفتنی است کـه او بـه فـروش    633فسوی، ؛ 50، التاریخ الکبیر بخاری،همراه داشت (

ه سـعد از او در طبقـ   ). مسلم بن کبیس، که ابـن 8/247مغلطای، اخت (پرد قرآن هم می

: ابـن   404، ابن حمزه حسینی؛ قس: 7/315ابن سعد، ( دوم تابعین شام یاد کرده است

ابن  د (اکیس یا ابو اکیس)، یکی دیگر از این افراد و از موالی عبدهللا بن عامر مقبری بو

). مطر بن طهمان نیـز از کسـانی بـود کـه بـه کتابـت قـرآن        6/29، لسان المیزانحجر، 

: ادامـه    ، نیز نک8/268، تاریخ االسالمذهبی، ؛ 6/396 الکامل،ابن عدی، اشتغال داشت (

  ).مقاله

  

  قرآنفروشندگان . 5-2

، افرادی در قرن اول به کتابت قرآن مشـهور بودنـد. افـزون بـر آنـان،      چنانکه گفته شود

قرآن در دست است که شاهدی است بر رواج این کار به  فروشندگانه هایی دربار گزارش

ـ مثابه یک حرفه. این موارد به طور معمول با اعتراض و مخالفت برخی از تابعین   رو هروب

ق)، چـون از کنـار جمعـی    106-13دود حن کیسان (شد. به عنوان نمونه، طاووس ب می
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، کراهـت  »ه و انّا الیه راجعـون انّا للّ«گذشت که به فروش قرآن اشتغال داشتند، با گفتن 

» اصـحاب المصـاحف  «. ابن عمر نیـز چـون از کنـار    )6/68ابن سعد، (خود را اعالم کرد 

  .)6/27بیهقی، ( »چه بد تجارتی است: «گفت گذشت می می

  

  وراقان نخستین. 6

بـه کتابـت    دوم هجری به وراق مشهورند، تقریبا همهدر میان کسانی که در قرن اول و 

که وراقان در واقع دهد  اجمال نشان می ن بهاآن شرح حال بررسی .اند داشته اشتغال قرآن

 ینتـر  مهـم  .تمدن مسلمین قدم نهادنده به عرصم های قرآن کری با تکثیر و تولید نسخه

  اند. زیسته دوم قرن اول هجری میه افراد از این میان، دو تن از تابعین هستند که در نیم

 

  مطر بن طهمان. 6-1

اهل خراسان و در بصره ساکن بـود   ) ابوالرجاء،7/189ابن سعد، مطر بن طهمان وراق (

، التاریخ الصـغیر بخاری، ( 125، مرگ او را به اختالف ). سال5/435، الثقاتابن حبان، (

خلیفـة بـن خیـاط،    ( 129) یـا   647، المنتخب، طبری؛ 153 مشاهیر،ابن حبان، ، 361

مانجـا). او از مـوالی علبـاء سـلمی     ابن حبـان، ه :  (نیز نک اند ) هجری قمری دانسته312

، ذهبـی، تـاریخ االسـالم   ( ) یا علباء بـن احمـد یشـکری   7/401، التاریخ الکبیربخاری، (

 ) بود.8/268

رسـد او   ). به نظر میهمانجاذهبی، نگاشتند ( مطر وراق از کسانی بود که قرآن را می

ها، او را به نام مطر  شرح حاله نخستین کسی باشد که به وراق ملقب شده است. در هم

تردید به خاطر اشتغال او به کتابت قرآن بود. به همین دلیـل   شناسند و این بی راق میو

ابـن  » (نوشت و به همین خـاطر وراق نامیـده شـد    در بصره قرآن می« اند: او گفتهه دربار

ز ). شهرت او به کتابت قرآن به حدی است که ابن حجر او را غیر ا6/396عدی، الکامل، 

) که اصطالحی متاخرتر بوده 7/389، لسان المیزانحجر،  ابنوراق، مصاحفی هم خوانده (

 و از حدود قرن سوم رواج یافته است.

  

  مالک بن دینار. 6-2

ابـن حبـان،   الْقرشِـي ( مالک بن دینار از موالی بنی نَاجِیة بن سامة بْن لـؤَي بْـن غَالـب    

) و گفته شده که نسب اصلی وی مالک بن دینار بن داد بهار بن جشنش 5/383، الثقات
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ابن عسـاکر،  پدرش از اسرای سجستان یا کابل بوده است ( ) بود.9ندیم، ابن بن داذبه (

، سـیر اعـالم النـبالء   ذهبـی،  ) به دنیا آمـد ( ق68د س (). وی در زمان ابن عبا56/393

مرگ او  ). بعضی سال646، المنتخبطبری، هجری درگذشت ( 128) و به سال 5/362

) و برخی از منابع آن 318بن خیاط، خلیفة اند ( هجری قمری و در بصره دانسته 130را 

 ق131[بصره] که در سـال   گویند قبل از طاعون کنند و به طور کلی می را مشخص نمی

ر ). درگذشـت او را د 3/78ابـن حنبـل،   ) درگذشـته اسـت (  7/180ابن سـعد،  رخ داد (

 نیست. مشهور که )5/383 ،الثقات حبان، ابن( اند دانسته هم 131 و 127 و 123 های سال

) و با اجرتی که از این راه به دست 7/180ابن سعد، پرداخت ( او به کتابت قرآن می

دینار یکی از مشهورترین  مالک بن). 5/383، الثقاتابن حبان، کرد ( آورد زندگی می می

انـد در برابـر    ) که منابع تاکید کرده5/362، سیر اعالم النبالءذهبی، ( کاتبان قرآن است

). 9نـدیم،  ؛ 470، المعارفابن قتیبه،  پرداخت (برای نمونه: ن کار میبه ای مزد (باالجرة)

) طـی چهـار مـاه، یـک نسـخه از قـرآن را       295سجسـتانی،  گفته شده که او در خانه (

 گذرانـد  سپرد و از این طریق روزگار مـی  فروش می خواربارنوشت و اجرت آن را نزد  می

  ). 5/364، همانذهبی، (

انـد. بـرای نمونـه، نویسـندگانی کـه بـه مشـاغل         منابع از او با عنوان وراق یاد کرده

پرداخـت، وراق   کتابـت مصـاحف مـی   انـد، او را کـه بـه     نخستین در اسالم اشاره داشـته 

  ). 216ابن رسته، ؛ 577، المعارفابن قتیبه، اند ( خوانده

  

  مالک و مطر به مثابه یک وراق رابطۀ. 6-3

توان گفت که مالک بن دینار و مطـر بـن طهمـان     بر آنچه در منابع موجود است، میبنا

در بصره بودند و هـر دو بـه کتابـت قـرآن اشـتغال       ها آناند.  رابطه نزدیکی با هم داشته

شـد،   داده مـی  هـا  آنکردند و آنچه بـه   غی را شرط نمیداشتند و برای کارشان هیچ مبل

 ). 296سجستانی، پذیرفتند ( می

بر تاریخ درگذشت مطر و مالک، مطر وراق پیش از مالک بن دینار درگذشته است. بنا

ذهبی، ؛ 3/75 ابونعیم،اند ( منابع از طلب مغفرت مالک بن دینار برای مطر وراق یاد کرده

 ).3/76ابونعیم، دانش خوانده است (ه ) و اینکه او را بند8/269، تاریخ االسالم

ای  انـد، در دوره  این دو تن به عنوان نخستین کسانی که به عنوان وراق شهرت یافته

ه نظران دربار به کار استنساخ قرآن به عنوان یک شغل رو آوردند که هنوز میان صاحب
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ن بصری و مطر وراق گفته شده تا زمانی که حسه حکم شرعی این کار اختالف بود. دربار

کـرد   شعبی درباره خرید و فروش قرآن نظر مثبتـی نداشـتند از ایـن کـار اجتنـاب مـی      

) و پس از آن بود که به فروش قرآن پرداخت و پیوسته از این کار دفاع 403سجستانی، (

). همچنین در منـابع بـه   25/363ابن عساکر، ؛ 403سجستانی، ؛ 2/48فسوی، کرد ( می

فراوانی از کسب اجازه ضمنی مالک بن دینار از جابر بن زید سخن رفته است. بـه ایـن   

شود. او آن  بیند و نظرش را در مورد کارش جویا می ار او را میترتیب که مالک هنگام ک

شمرد که به وسیله آن، کلمـات قـرآن از ورقـی بـه ورق دیگـر       شغل را کسبی حالل می

بـل توجـه   ). قا6/28بیهقی، ؛ 295 و 294سجستانی، ؛ 8/113صنعانی، شود ( منتقل می

حسن بصری به مالک و ه است که در بحث از جواز این کار، نقلی وجود دارد که از اجاز

) و در مقابل، گزارشی در دست است که بر فرض 1/399ابوعبید، سخن گفته است ( مطر

  ).403سجستانی، اند ( صحت، گویا این دو تن برای کسب این اجازه، حسن را فریب داده

  

  وراقان در بازار. 7

تـوان بـه    تواند شاهدی بر مدعای این نوشتار باشـد، مـی   ای دیگر که می به عنوان قرینه

های مهمی  ها و ویژگی متون نکته گونه نیاعبارت مشهوری در متون ادبی اشاره کرد. در 

ای است از  هظر در اینجا، توصیعبارت مورد نراقان قابل شناسایی و تحلیل است. وه دربار

او یکی  .)15 ،14باور، زام.:  نک این خانداندرباره ( به فرزندانش سوی مهلب بن ابی صفره

از قول وی نقل شده  .از سرداران نظامی مشهور و از حاکمان خراسان در عصر اموی بود

خواهد تا از توقف (ایستادن یا نشستن) در بازارها اجتناب کنند، مگر  که از فرزندانش می

افطسـی،   ؛2/79ربه،  ابن عبد  ؛1/40، الحیوانجاحظ، ( در مقابل زره ساز (زراد) یا وراق

ربه منظور او از زراد را توجه به جنگ و قصدش از وراق را توجه به علم ابن عبد  ). 201

مـدح  «(همان). ابوالفرج اصفهانی بدون ذکر گوینده، همین عبارت را ذیـل   دانسته است

). این توصیه در سایر متون ادبی کما بیش به همین شکل 1/137آورده است (» الوراقین

 کتاب غرر السیرهای مهلب، توسط ثعالبی در  آمده و به طور خاص، در کنار سایر توصیه

  1.) نقل شده است47(ص

                                                        
 گفتـه  نایسـتید  جـای  بـه  و افزوده هم را) سراج(اسب  زینکه سازنده  1/212، عیون االخبارابن قتیبه،  :قس. 1

که در آنجا به همین ترتیب اما به حبیب بن مهلب نسبت داده اسـت. همچنـین    1/152ابن عبد ربه،  و! ننشینید

 .515، مفید العلومخوارزمی، 
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د ب () و به ندرت بـه پسـرش حبیـ   ق83موع، این عبارت بیشتر به مهلب (د در مج

تـوان یافـت کـه ایـن      است. افزون بر این، فرد دیگری را نمـی ) نسبت داده شده ق102

ایـن  ه توان گفت که چـه گوینـد   عبارت به او نسبت داده شده باشد. بر همین اساس می

رسد که این  می به نظراند.  زیسته سخن مهلب باشد و چه پسرش، هر دو در قرن اول می

ن نخست هجـری، کـه تاییـدی    ای دیگر باشد مبنی بر رواج وراقت در قر تواند قرینه می

  ت بر شواهد پیشین در این نوشتار.اس

شناخته و با ایـن حرفـه آشـنا     شاید این سوال مطرح شود که آیا مهلّب وراقان را می

بوده است؟ در پاسخ بهتر است به دو شاهد دیگر توجه کنـیم کـه بـه تقویـت انتسـاب      

اصـمعی در دسـت اسـت    کند. از یک سـو گزارشـی از    توصیه مذکور به مهلّب کمک می

تـاریخ  ذهبـی،  ( ن دینار وراق و مهلّب بـن ابـی صـفره   مربوط به گفتگویی میان مالک ب

ه ). این مالقات که به احتمال قوی در بصره روی داده، به انـدرز زاهدانـ  8/217، االسالم

اشتهار مالک بن دینار به وراق بودن گفتـه  ه بر آنچه دربارانجامد. بنا  مالک به مهلّب می

تواند حاکی از شناخت مهلّب از وراقت و وراقان باشد. از سوی دیگر  شد، این گزارش می

، مروان وراق بصری. او از شناسیم موسوم به ابولبابه ی را میدر میان وراقان قرن اول، فرد

وده، میان رجالیـان اخـتالف اسـت. یکـی از     ولی در اینکه موالی چه کسی ب  موالی بوده

). 27/412ی، مزّ( ، باشدوالی هند، دختر مهلّب بن ابی صفرهها این است که او م احتمال

ترین افرادی که به وراقی شـهرت دارد، در میـان اطرافیـان     بر این اساس یکی از قدیمی

وان مدعی شد که وراقت و وراقان برای مهلب ناشناخته ت مهلب بوده است. از این رو می

  اند. نبوده

ای بر موضوع این نوشـتار   مهلب، تنها به عنوان تکملهه که توجه به توصی واضح است

آمـده  در باب آغاز وراقت در قرن اول هجری در این بحـث   یتر محکماست. زیرا دالیل 

بـاز هـم در   ، خنی به او را رد کنداب چنین سسحتی اگر کسی بتواند انت نیبنابرا. است

 ای وارد ساخت. توان خدشه اصل موضوع نمی

  

  دوم وراقان سدۀ. 8

ند. آنان در تداوم سـنت  شد ی از افراد به لقب وراق شناخته در قرن دوم هجری نیز برخ

فعالیـت، اشـتغال    نیتـر  مهمشغلی وراقان نخستین، همچنان به کتابت قرآن، به عنوان 

چهـارم و پـنجم   در عهد شکوفایی این حرفـه در قـرن    تقوراند و هنوز با آنچه از داشت

  ند.شناسیم فاصله داشت می
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  بن زید وراق غبصا. 8-1

) از 7/180، لسـان المیـزان  ابن حجر، بن زید بن علی الجهنی الوراق ( غبصاابو عبدهللا 

، المجـروحین ابـن حبـان،   پرداخـت (  موالی جهینة بود و در واسط به کتابت قـرآن مـی  

 ق157) یـا  2/35، التاریخ الکبیـر بخاری، ؛ 7/227ابن سعد، ( 159). او در سال 1/174

  درگذشت.) 2/122، التاریخ الصغیرهمو، (

  

 وراقعنبسه . 8-2

) از ق163ده در )، (زن6/465ابن عدی، بصری () 8/515، الثقاتابن حبان، وراق (عنبسه 

) و یکی از وراقان مشهور قرن دوم است. او نیز 8/146، تاریخطبری، موالی آل ابی بدیل (

فروش ه به کتابت و فروش قرآن اشتغال داشت. در گزارشی که حاکی از رواج بحث دربار

) بـرای  ق148-83السـالم (  محمـد صـادق علیـه    قرآن در قرن دوم است، او از جعفر بن

  ). 5/122کلینی، ( کرده استفروش قرآن کسب اجازه 

  

 ماضی بن محمد وراق. 8-3

نوشت. وی به  و قرآن می ، ماضی بن محمد بن مسعود غافقی مصری، وراق بودابو مسعود

   ).12/352، تاریخ االسالم ذهبی،؛ 3/121سمعانی، درگذشت ( ق183سال 

  

 نتیجه

کم در نیمـه دوم   ، وراقت به عنوان یک حرفه، دستاند کسانی تصور کردهبر خالف آنچه 

. همچنین داشته استتوان گفت که در بازار حضور  قرن اول هجری رایج بوده و حتی می

 های اسـالمی، در سـمرقند و بـه دسـت اسـیران      رغم اینکه ساخت کاغذ در سرزمینبه 

وراقی با این واقعه بی اساس است. ایـن  ه چینی نبرد طراز، آغاز شده است؛ شهرت رابط

ورق در زبـان عربـی و اطـالق آن بـر مفهـوم      ه اشتباه مبتنی بر فهم نادرست معنـی واژ 

ای قرآن و وجود افرادی از تـابعین در قـرن    جدیدی مثل کاغذ است. سابقه کتابت حرفه

؛ در کنار شواهد دیگر، جایی برای تردید در سـابقه کهـن   اند اول که به وراق ملقب بوده

  گذارد. وراقت باقی نمی
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