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در این مقاله با کتابی به نــام  522فقط تراجم و تواریخ سیاسی، منبعِ اطالعات تاریخی نیستند؛

نمــاي که در اصل، راهشوید که در قرن نهم در مصر نوشته شده و با آنآشنا می» جواهر العقود«

ویژه دربــارة نهادهــاي وقفــی یاب، بــهنگاري و تنظیمِ اسناد است، امّا آکنده از اطالعاتی کمنامه

گذرد و برخی از پژوهشگران فقــه است. اکنون شصت سال از چاپ دستنویس جواهرالعقود می

  نگاران دارد.هاي بسیاري براي تاریخاما هنوز ناگفته 523اند،و حقوق به آن توجه کرده

  

  

  گاهی به جواهر العقودن

جواهرُ العقود وَ مُعینُ القُضاةِ وَ «جواهرالعقود، کتابی عربی و دو جلدي است. نام کامل آن 

                                                             
 

 k@gmail.comMaryam.hکارشناس ارشد تاریخ اسالم از دانشگاه تهران،  521

ك.: احمد پــاکتچی، .هاي متنوعی از اطالعاتی تاریخی که در منابع غیرتاریخی یافت شده، ربراي دیدن نمونه 522

تنظیم و ویرایش: صــالح زارعــی، تهــران: دانشــگاه امــام ، شناسی تاریخگفتارهایی دربارة روشمجموعه درس

  .35-27، ص 1392صادق (ع)، 

) در usyuti-minhaji al-uqud , al‘ -jawahir alرا با حــروف انگلیســی (اگر نام این کتاب و مؤلفش  523

هاي بسیاري در غرب منتشر شده که نام جواهرالعقــود در میــان منــابع آن بینید که پژوهشنت جستجو کنید می

ســت و ها در زمینۀ حقوق هستند، مانند این کتاب که راجع به حقوق دریایی در تاریخ اسالم ااست. اما اغلب آن

  در آن چندین بار به جواهرالعقود استناد شده است: 

Khalilie, Hassan, Islamic maritime law, Brill, Leiden, Boston, Koln, 1998.  
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ها: راهنمــاي گــوهرِ عقدنامــه«توان آن را چنین ترجمــه کــرد: است که می »المُوَقِّعینِ وَ الشُّهود

یا  منهاجیِ اُسیوطیبن محمد  الدین احمدنویسندة آن شمس». قاضیان، امضاکنندگان و گواهان

مند به تــاریخ و ادبیــات در مصــرِ مملــوکی بــوده اســت. مذهب و عالقهاَسیوطی، فقیهی شافعی

هاي زبانی، حکــمِ هــر داند که در اوج زیباییسابقه میمنهاجی در مقدمه، کتاب خود را اثري بی

  گفتند.او آفرین میچهار مذهب را بیان کرده است و اگر بزرگان فقه و ادب بودند، به 

بندي شده و امروزه نیــز از منــابع فقــه بــه هاي فقهی سنّی فصلجواهرالعقود، به شیوة کتاب

تري اســت: بخــش رود. اما دو بخش آن از دید تاریخ اجتماعی داراي اطالعات خاصشمار می

  نگاري.اوقاف و بخش نامه

نامه ـ دســتورالعملی دقیــق و بــا تنامه تا وصیمنهاجی، براي تنظیم هر نوع سند ـ از اجاره

اي فرضی و درخور از هر سند ذکر کــرده اســت تــا الگــویی مثال آورده؛ به عبارت دیگر، نمونه

هــاي »فُــرم«تــوان آن را بــا خواند که میمی» صورت«ها را براي سندنویسان باشد. او این نمونه

  امروزي مقایسه کرد. 

اند از: صورت وقــف مســجد، مدرســه، د عبارتانهاي اوقاتها، صورتترین صورتجالب

نوایــان یــا ، رباط بــراي بینوایانبی، زاویه براي مردان، خانقاه بانوان خانقاهبیمارستان شاهی، 

و جز آن براي فرزندان، وقف براي خود،  قبر، خوري و غذاخوريِ بینِ راهآب، بانوان سالمند

مجاوران مکه و مدینــه ، سادات، خوانانحدیثقــرآن،  قاریانوقف از روي نیکی، وقف براي 

  524 پیامبر(ص) و... جشن میالد، وقف براي برگزاري و قدس

هاي واقعــی نیســتند؛ امــا از آن جــا شــکلِ ها، نمونهالبته باید توجه کرد که همۀ این صورت

تواننــد بازتــاب اند و قرار بوده است که راهنماي آینــده باشــند، میآرمانیِ سندهاي موجود بوده

نامــۀ داب و هنجارهاي روزگار خود به شمار آیند. براي مثال، وقتــی کــه منهــاجی بــراي وقفآ

                                                             
 

ها: صورةُ وقفِ بیمارستانٍ رَتَّبَهُ بَعضُ الملوك لِمَرضَی المُســلمین، ترجمه از نگارنده است. اینک اصل عبارت 524

الرّجال، خانقاه برسم النّساء، الرباط علی الفقراء أو العجائز، حوض للسَبیل، خان للسَّبیل، وقــف الخانقاه للصّوفیۀِ 

االنسان علی نفسه، وقف علی الوجوه البِرّ و القربات، الوقف علی قُــرّاء ســبع الشــریف، علــی قــاريء الحــدیث 

المقدس، علی قــراءة المولــد  بیت أو المدنی أو المکی الشریف بالحرم النبوي، الوقف علی االشراف، المجاورین

 الشریف النبوي و...
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اي وجود داشته و بــراي مخاطــب آشــنا بــوده آورد، یعنی چنین پدیدهسراي سالمندان نمونه می

  525ها آورده است:است. اینک چند نکتۀ جالب از جزئیاتی که وي در این صورت

هــا)، چهــار چهار حکیمِ طبایعی (درمــان بــر اســاس مزاجمقرر کنند که در بیمارستان  -

پزشک) باشد و هر یک، صــبح و شــب بــه حکیمِ جرایحی (جرّاح) و چهار حکیمِ کَحّال (چشم

 بیمارستان برود. سپس وظیفه و حقوق هریک را با جزئیات شرح داده است.

پیشــخدمت،  خانقاه بانوان، وقف زنان سالمند و اهل عبادت بسیار باشد. شــیخ، عــالم، -

زن باشند. وظیفۀ هریک با جزئیاتی مانند شستن و پهن کردن لباس،  526شو، خانقاه،آشپز، رخت

نوع گوشت غذاها، پختن شیرینی در نیمۀ شعبان و لیلۀ الرغائب، نشستن عالم روي صندلی و... 

 آمده است. 

ص) از (=سادات)، توضیح داده که منظور او فرزنــدان پیــامبر(» اشراف«در وقف براي  -

ولی مثــال نــزده کــه مــوردِ وقــف  527نسل دو امام شهید، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است،

 تواند باشد. (موقوفه) چه می

شــویی، در وقف آبخوري، سخن از عمارتی بــراي نوشــیدن آب، وضــو، حمــام، لباس -

نات آب شویی، آب دادن به حیوانات است. گفته که باید ذکر کنند که قرار است از کدام قظرف

 ها چقدر باشد و...چی، ساقیروب، نظافتبکشند، پول روغن چراغ و حقوق الیه

  

هاي رسمی و نگاري (در جلد دوم)؛ منهاجی در این بخش شیوة نوشتن نامهو اما بخش نامه

ــازاري) را شــرح داده و تقســیم ــا ب ــراد (از پادشــاه ت ــردنِ اف ــبخطــاب ک توجهی از بنديِ جال

ي گوناگون ارائه کرده است. این بخش بسیار شبیه به برخی از هاا و پُستهمراتب پیشهسلسله

مُنشآتی است که جنبۀ آموزشی دارند؛ مانند منشــآت ســلیمانی و وجیــزة التحریــر کــه در قــرن 

                                                             
 

 ترجمه از نگارنده است. 525

 عبارت عربی: شیخۀ، عالمۀ، قائمۀ، طبّاخۀ و غسّالۀ. 526

 اإلمــام ولدي الحسین اهللا عبد و أبی الحسن محمد أبی: الشهیدین السعیدین اإلمامین السیدین إلى المنتسبین« 527

 ».عنه اهللا رضی طالب أبی بن لیع أمیرالمؤمنین األنزع الطاهر
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   528یازدهم به زبان فارسی نوشته شده است.

 
  هانامهجواهرالعقود منهاجی در فرهنگ

ید اگر یکــی از معاصــرانش او را معرّفــی نکــرده بــود، اي ندارد و شامنهاجیِ اسیوطی آوازه

، مورّخ مشهور قرن نهم، منهــاجی را سخاوي 529همین اطالعات اندك را هم دربارة او نداشتیم.

محمــد بــن «در مکّه و قاهره دیده و در کتاب اَلضَّوءُ اللّامِع لِأهلِ القَــرنِ التّاســع، تحــت عنــوانِ 

، اطالعــاتی را دربــارة تولــد، »، الشــافعی، المنهــاجیاحمــد... الشــمس االســیوطی ثــم القــاهري

حجر عسقالنی) آورده کــه برخــی را از خــود وي شــنیده تحصیالت و استادان او (از جمله ابن

                                                             
 

(تألیف دبیران دبیرخانۀ شاه ســلیمان صــفوي)، تصــحیح: رســول جعفریــان، تهــران:  منشآت سلیمانیر.ك.:  528

(مقدّمــۀ مصــحّح) و همچنــین:  14-13، ص1388کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــوراي اســالمی، 

نظیم اسناد شرعی، ملی و حقوقی در دورة صفوي وجیزة التحریر (در چگونگی تسبزعلی اصــفهانی، بنمحمد

نویسی و آموزش فنون . همچنین دربارة سنتِ منشآت1394، مصحح: رسول جعفریان، قم، نشر مورّخ، و قاجار)

هاي منشــآت دبیــري و تحــول پژوهشــی در ســاختار مجموعــه«نگاري در زبان فارسی، ر.ك.: ریوکو واتابه، نامه

 29نامۀ منشــآت)، ص(ویژه 1379، خرداد 32، ش کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، »ولهاي نگارش در دورة مغآیین

ل: «نگاري در زبان عربی، ر.ك.: سیدابوالقاسم فروزانــی، و دربارة تأثیر ایرانیان در سنّت نامه التّوسّل الــی التَّرَســُّ

 .13، همان، ص»اي گرانقدر از منشآت بهاءالدین محمد بغداديمجموعه

) اما در کتاب طبقات الشافعیۀ نامی از وي نبرده است. همچنین در 851شهبه نیز معاصر اوست (د. قاضی ابن 529

دایرة المعارف بزرگ اسالمی، مدخل اسیوطی یا جواهرالعقود وجود ندارد (حرف میم ـ منهاجی ـ هنــوز چــاپ 

هرست منابع و مآخــذِ آثــار نشده است). در معجم الفقهاء از جعفر سبحانی نیز نامی از وي نیست. همچنین در ف

منبع دارد؛ مجموعه مقاالت دایرة المعارف  200از دکتر کیانی که حدود  تاریخ خانقاه در ایرانزیر نیامده است: 

منتشر شــده اســت؛ قلندریــه در  اسالم: پژوهشی تاریخی و فرهنگیبزرگ اسالمی که در کتابی جداگانه به نام 

در دایرة المعــارف بــزرگ اســالمی و... جســتجوي عنــوان جــواهر  انقاهختاریخ از استاد شفیعی کدکنی؛ مدخل 

 نتیجه بود.العقود در سایت نورمگز (مجالت ایران) نیز بی
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زاده شــده و درس  530مصــر» اســیوط«در شــهر  810یا  813نویسد که وي در سال است. او می

و ســرانجام در قــاهره ســاکن شــده خوانده، سپس به شام سفر کرده، مدتی را در مکّه گذرانــده 

را » جواهرالعقود و معین القُضاة و المــوَقّعین و الشــهود«است. سخاوي از آثار او، تنها نام کتاب 

و  هــاي ادبــیگویــد کــه وي بابــت نظــم و نثــرِ نیرومنــدش و جُنگکنــد. همچنــین میذکر می

شــد؛ امــا مــتّهم بــه ر ستوده میاي که گردآورده بود (مَجامیع فی االدب و التاریخ)، بسیاتاریخی

رو در مکّــه بــه وي معتبر نبود؛ از ایــن» شهادات«گویی بود (ولکنّه یُرمَی بِالمُجازَفَۀ) و در گزاف

  توهین شد.

نســبت » ســیوطی«الدین نیز در کتاب کشف الظنون، جواهرالعقود را به شــمس خلیفهحاجی

نامی از » الدینالسیوطی، شمس«ذیلِ ، سرکیساما  531داده و به سخن سخاوي اشاره کرده است.

، ذیــل زِرِکلی 532صحبت کرده است.» اِتحافُ االَخِصّا«جواهرالعقود نیاورده و تنها دربارة کتابِ 

ا »المنهاجی« ، از او نام برده و شش اثر را منسوب به او دانســته: جواهرالعقــود، اِتحــافُ االَخِصــّ

ام  534رَفاء،تُحفَۀُ الظُّ 533بِفَضائِلِ المَسجدِ االَقصی، هدایۀُ السّالک الی اَوضَحِ المَسالک، فضائلُ الشــّ

                                                             
 

الدین ســیوطی و... بــوده اســت. ر.ك.: شهري در غرب نیل که زادگاه فلوطینِ فیلسوف، قدیس یوحنا، جالل 530

، 1377زیر نظر: کــاظم موســوي بجنــوردي، تهــران،  ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی، »اسیوط«محمدرضا ناجی، 

 . 736 -733، ص8ج

 . 409هـ ق، جلد اول، ص  1311، چاپ اول، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونمال کاتب چلبی،  531

هـــ ق 1410اهللا مرعشی نجفی، ، قم، کتابخانۀ آیتمعجم المطبوعات العربیۀ و المعرّبۀیوسف الیان سرکیس،  532

 .1 (افست)، ج

الــدین بــا الدین سیوطی رد شده است (به خاطر عدم مطابقت تاریخ زندگی جاللانتسابِ این کتاب به جالل 533

، مرکــز جمعــۀ ماجــد معجم مااُلِّفَ فی فضائل وتاریخ المسجد االقصیاهللا بهادر، حوادث کتاب)، ر.ك. شهاب

اي از آن در کتابخانۀ مجلس همچنین نسخه .140-127م، ص  2009للثقافۀ و التراث، دبی، امارات متحدة عربی، 

 الدین سیوطی نسبت داده شده است.شوراي اسالمی ایران موجود است که در توضیحات نسخه، کتاب به شمس

 شود.الدین سیوطی نیز نسبت داده میظاهرا منظور کتاب تحفۀ الظرفاء باخبار الخلفاء است که به جالل 534
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ولی عُمَــر  535گوید جزئی از آن را با خط خود منهاجی دیده است).و التذکرةُ المنهاجیۀ (که می

محمــد «، با آن که کتاب مُعجَمُ المُؤلّفین را پس از اَعــالمِ زرکلــی نوشــته، تحــت عنــوان کَحّاله

  536ر نخست را به وي نسبت داده است.، تنها چهار اث»المنهاجی

  

  

  هاي جواهر العقودتصحیح و چاپ

شود کــه جواهرالعقــود چنــدین چــاپ بــا پدیــدآورانی در گشت اول در اینترنت، تصوّر می

گوناگون دارد: چاپ قاهره، عربســتان، دارالکتــب، دارالیوســف، دارالمکّیــۀ و... امــا در برخــورد 

  کی است...شود که اصل کار، ینزدیک، معلوم می

م جواهرالعقود از روي چند نســخۀ خطــی در 1955نخستین بار در سال الف. چاپ قدیم؛ 

مصر، تصحیح و چاپ شده است. چــاپ اول، ظــاهراً نایــاب اســت؛ امــا چــاپ دوم در برخــی 

امــا  537شــمارند.می 1955ها موجود است. معموالً محل و تاریخ چاپ دوم را قاهره و کتابخانه

الً از امضاي مصحّح در پایانِ مقدمه برداشت شده و ممکن است تاریخ چــاپ این تاریخ، احتما

  اول باشد.

ام. دوجلدي اســت اي از آن را در کتابخانۀ تخصصی فقه و اصول در شهر قم دیدهمن نسخه

. طبعۀٌ مصورةٌ علی الطبعۀِ االولی المطبوعۀ علــی الطبعۀُ الثّانیۀ«و در صفحۀ دوم آن نوشته شده: 

یعنی: چاپ دوم » ، وزیر مالیۀ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ.محمد سرور الصباندیبِ الکبیر نفقۀِ اال

                                                             
 

، ص 5، ج 1986، بیــروت، دارالعلــم للمالیــین، الطبعــۀ الســابعۀ قاموس تراجم)االعالم (خیرالدین زِرِکلی،  535

334-335. 

 . 7تا)، ج: تراجمُ مُصَنِّفی الکتبِ العربیّۀ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، (بیمعجم المؤلّفینعمر کحاله،  536

  یلین مصر، به این نشانی: هاي غربی ویا در فهرست کتابخانۀ دانشگاه نمثال در فهرست منابع در کتاب 537

 http://lib.neelain.edu.sd/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151590 
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اي کــه در نســخه 539ســعودي. 538اُفست از روي چاپ اول، به هزینۀ فالنی، وزیر مالی عربستان

من دیدم، نامی از ناشر نیامده بود (شاید روي جلد بــوده و در صــحافی و تــرمیم از بــین رفتــه 

اي آنالیــن از منــابع ســنی و (کــه کتابخانــه» ملتقی اهل الحــدیث«ر سایت اینترنتی است). اما د

کــه ظــاهراً  540انــدثبــت کرده» مَطبَعۀُ السُنّۀِ المحمّدیــۀ«ویژه سلفی است)، ناشرِ این چاپ را به

، در قاهره است. اطالعات بیشتري نیــافتم تــا مطمــئن شــوم »دارُالسّنۀ المحمدیۀ لِلطّباعۀ«همان 

  چاپ، حتماً در قاهره صورت گرفته است. نخستین

ها ثبت شــده، نــام او شناسیاما دربارة نام مصحّح، شک نکنید که بر خالف آن چه در کتاب

شناسان از روي نامی است کــه بــا نویسان و کتاباطالعات فهرست». فیقی«است، و نه » فـقی«

آمده است. امــا مصــحح، » فـ«، زیر حرف »ي«خط نستعلیق عربی نوشته شده و در آن دو نقطۀ 

شخص گمنامی نیست که براي خواندن نامش به اطالعات کتاب محدود باشــیم. محمــد حامــد 

الفقی، یکی از سلفیان مشهور مصر، از مخالفان سرســخت تشــیع و در عــین حــال از مخالفــان 

ت را (کــه احتمــاال انتشــارا» جمعیــۀ انصــار الســنۀ المحمدیــۀ«اخوان المسلمین بوده اســت. او 

دارالسنۀ المحمدیۀ وابسته به آن باشد) تأسیس کــرده و گذشــته از آثــاري چــون جواهرالعقــود، 

  541قیّم را تصحیح و چاپ کرده است.تیمیه و شاگردش ابنبسیاري از آثار مهم ابن

اي اســت کــه بــا اي ده صــفحهرویم. در ابتداي چاپ قدیم، مقدمهاکنون به سراغ مقدمه می

رسد. این مقدمه تحــت ســه عنــوان نوشــته با امضاي مصحح به پایان میشود و بسمله آغاز می

  شده است:

، مصحح با نثري پرشــور، در دوصــفحه بــه حمــد و »بسم اهللا الرحمن الرحیم«پس از  . 1

                                                             
 

محــل چــاپ ایــن کتــاب  irlib.به خاطر همین جمله در فهرست کتابخانۀ تخصصی فقه و اصول در سایت  538

هایی که در اینترنــت (مــثالً در ثبت شده است؛ اما در واقع همان چاپ قدیم است و تفاوتی با نسخه» عربستان«

 سایت المکتبۀ الشاملۀ) چاپ قاهره ثبت شده، ندارد. 

چــاپ دوم،  شود که وزیــر، عــالوه بــراین جمله در عربی هم کژتابی دارد و تنها با خواندن مقدمه معلوم می 539

 بانیِ چاپ اول هم بوده است.

540www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108640 

و ســایت رســمی انصــار الســنۀ:  3065movements.com/-islamistر.ك. سایت الحرکات االسالمیۀ:  541

ansaralsonna.com 
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ثناي خدا و پیامبر و بیان اهمیت کتاب پرداخته و سپس ماجراي به دست آوردن نســخۀ خطــی 

دهد که او متوجــه نکــات تــاریخی کتــاب بــوده ن میکند. این بخش نشامان تعریف میرا براي

ها، شیوة نگارش، فضاي نویسد که این کتاب، خواننده را با افکار، خرافات، سنّتاست؛ زیرا می

کند. همچنــین از ایــن بخــش بــه صــراحت ها و اوقاف مردم قرن نهم آشنا می، همکاريزندگی

نویسد: البته ایــن کتــاب، حــاوي دامه میدهد که مصحح، سلفی و وهّابی است؛ او در انشان می

شود خواننده پی خرافاتی مانند بزرگداشت اعیاد جاهلی و تقدیس قبور هم هست که باعث می

ها را از ریشه برکَنَد و من تواند آنببرد که این خرافات چقدر قدیمی است و تنها یک سلَفی می

عبــدالوهاب، آن را قیّم جوزیه و محمد بنابنتیمیه، ام بر اساس آثار ابن(= الفقی) هرجا توانسته

 ام. تذکّر داده

دهد: عربی بَدَوي در یکــی از روســتاهاي یمــن سپس داستانِ یافتن نسخۀ خطی را شرح می

ابراهیم عبدالملک بناي کهنه، به رئیسِ آمرانِ معروفِ مکّه، به نام پارهکتاب را پیچیده در پارچه

هـــ ق نســخه را بــه مصــحح داده و از او 1373نیز در موسم حج  الشیخداده است. آل الشیخآل

است. ایــن را دریابد. سرانجام با کمک مالی وزیر، کتاب به چاپ رسیده» جواهر«خواسته تا این 

هــا، سعود و دعا براي توفیق بیشتر آنان در خدمت بــه عرببخش از مقدمه، با بیتی در مدح آل

  رسد. ان به پایان میشمسلمانان، سلفیان و شکست دشمنان

هاي سخاوي در الضوءالالمع را عیناً نقــل کــرده ، گفته»ترجمۀُ المؤلّف«در بخش دوم،  . 2

 است.

، بــه معرفــی دو نســخۀ خطــی »النّسخۀُ الّتی اعتَمـَـدتُ لِلطَّبــع«در بخش سوم با عنوانِ  . 3

 جواهرالعقود پرداخته است:

صــفحه اســت  630و تقریباً کامل دراي پاکیزه الشیخ است، نسخهنسخۀ آل که نسخۀ اساس

یعنی در حیات مؤلــف، در جــامع االزهــر بــه پایــان رســیده اســت.  889که کتابت آن در سال 

گوید نسخۀ دیگري هم در کتابخانۀ االزهر یافتم که آن نیز در زمــان مؤلــف نوشــته مصحح می

شصــت صــفحۀ  شده (زیرا براي او آرزوي طول عمر کرده) ولی آسیب بسیار دیده و یک جا تا

بدل از آن استفاده کردم. مصحح به دو نســخۀ عنوان نسخهآن غیرقابل استفاده است؛ پس تنها به
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  542خطی دیگر، شامل جزء دوم کتاب نیز اشاره کرده است.

اندرکارانِ نشر در مصر و مکّــه بــه پایــان رســیده و این بخش با تشکر از تنی چند از دست

م.، وکَتَبَــهُ فقیــرُ  1955ق.، شهر إبریل ســنۀ  1374المکرّم سِنۀ  القاهرة، غُرّة رمضان«امضا شده: 

  ».عفوِ اهللا و رحمَتِه، محمّد حامد الفقی

هاي مــتن را شــرح هاي کتاب، برخی تلمیحات، اصطالحات و دشــواريمصحّح، در پاورقی

ربــارة داده، نظرات فقهی خود را دربارة برخی مسائل آورده، و تذکّراتی را از دیدگاهی ســلفی د

  543برخی امور داده است.

  

ــب؛ ــا  1996حــدود چهــل ســال بعــد، در ســال  ب. چــاپ دارُالکُتُ م.، جــواهر العقــود ب

آن را از » چاپ اول«شود. من چینی جدید، توسط انتشاراتِ دارالکتب العلمیه، منتشر میحروف

  دهد.نزدیک دیدم. اطالعات بسیار محدودي دربارة پدیدآوران به دست می

حقَّقَها و خَرَجَ احادیثَها (تحقیق و یــافتن منبــع احادیــث): ســعد «آن نوشته شده: روي جلد 

محمد امین «اي با امضاي صفحهاي نیمسپس در آغاز کتاب، مقدمه». السَّعدَنیعبدالحمید محمد 

ســازيِ آن را آمده است که در آن نوشته است: کتاب جواهرالعقود که مــن کــارِ آماده» الضناوي

م (الّذي عملتُ علی ضبطه)، مانند بــاغی دلگشاســت و بســیار مفیــد اســت. امــا هــیچ انجام داد

اي توضیحی نداده که این جواهر را از کجا یافته است. به احتمال قریب به یقین، تصــحیحِ تــازه

اند و بــه ذکــر منبــع آیــات و احادیــث هاي مصحح حذف شــدهدر کار نیست، مقدمه و پاورقی

دانم، اما ظاهراً ایــن حــذف، دلیــل مــذهبی نــدارد؛ زیــرا یاسی را نمیبسنده شده است. دالیل س

دارالکتب العلمیۀ، ناشري است که در کارنامۀ خود، عالوه بر آثار کالسیک فقه و کالم مــذاهب 

در ردّ علــم  -تیمیــهویژه ابنبــه–چهارگانۀ اهل تسنن، انتشار تعدادي از آثار کالســیک ســلفیان 

                                                             
 

هاي ایران) را دید م. دو جواهر العقود دیگر در دنــا نوشتهدستنویسی از آن در ایران، دنا (دست به امید یافتن 542

هاي فهرســتوارة دستنوشــتهثبت شده، اما هیچ یک جواهر العقودِ مورد بحث ما نیستند. رك: مصــطفی درایتــی، 

 . 1081، ص 3، ج ایران (دنا)

(در مخالفت با  464انوحنیفه در جواز خرید آالت لهو)، ص(در مخالفت با  130، ص1براي نمونه: پاورقی ج 543

 نامۀ مسجد).(در مخالفت با عنوان امام راتب در وقف 330روافض و برخی صوفیه)، و ص
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  544ز دارد.کالم و تشیع و تصوف را نی

) بــه جواهرالعقــودي چــاپ lib.irهاي ایــران (در فهرســت کتابخانــههاي دیگــر؛ ج. چاپ

الدین ضَبَطَهُ و دارَسَهُ محیی«تاریخ) ثبت شده که در فیلد پدیدآور نوشته دارالیوسف بیروت (بی

اي ههمچنین در جستجوي اینترنتی، عکسی از نســخ». ؛ یعنی مرتّب کردن و مطالعه از...»العتیبی

اَعَــدَّهُ للنّشــر: «دیــدم کــه روي جلــد آن نوشــته بــود: » المکتبۀ المکّیــه«از جواهرالعقود، چاپ 

سازي براي انتشــار). ســایت و کاتــالوگی از ایــن دو (آماده» ابوعاصم حسن بن عباس بن قطب

  هاي پیشین داشته باشند.ناشر نیافتم؛ در هر صورت بعید است که چیزي جز تکرار چاپ

  

شــود؛ جه، براي مطالعۀ جواهرالعقود، نخست همان چــاپ قــدیم (قــاهره) توصــیه میدر نتی

(بر اســاس  2بیتافزارهایی چون مکتبۀ اهلسپس اگر به دنبال فرمت الکترونیک آن هستید، نرم

 شود.چاپ دارالکتب) سفارش می
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