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路温舒用蒲草抄书

原文：
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zhú
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披 蒲 编 ，削 竹 简 ，
bǐ

wú

shū

qiě

zhī

miǎn

彼 无 书 ，且 知 勉 。

故事：
中国西汉时期（前 206—公元 25），河北巨鹿地方有个
人叫路温舒，出生在一个看门人家里。看到其他孩子去上
学，他也很想去，但家里太穷了，父亲只好让他去牧羊。
路温舒决心自学，他白天放羊，晚上就去请老师教他
识字。渐渐地，他认识的字越来越多，能够读书了。他想看
书，可是当时纸张还没有发明出来，书都是抄写在竹简或
者丝绸上的，只有少数地位高、又有钱的人家才拥有藏书。
通过老师介绍，路温舒到这种人家去借书看。他起早贪黑
地读，恨不得把这些书都背下来。但借来的书总是要还的，
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他想，如果能把书抄下来该多好！可是家里根本买不起抄写
书的材料，怎么办呢？
有一天，路温舒到河边放羊。河边长着很多蒲草，他灵
机一动：蒲草的叶子宽宽的、长长的，不是可以代替抄书用
的竹简吗？他割了许多蒲草，将它们切成跟竹简一样长短，
放在太阳下晾晒。等蒲草干了以后，他就在叶子上工整地抄
写，最后把这些写满字的蒲叶用线编连在一起。这样，一册
“蒲草书”就完成了。看着这亲手制作的书，路温舒非常高
兴，他终于拥有自己的书了！
从此路温舒学习更加勤奋。他到处借书、抄书，不断制
作“蒲草书”。白天去放羊时，他随身带一本书，羊吃草或
休息的时候，他就随时阅读。时间一年年过去，路温舒抄写
的“蒲草书”装满了屋子，他也变成了一个有学问的青年。
西汉时期，政府特别注重法律条文，路温舒所读的书
有不少是关于法律的，他决心凭借所学的知识去谋生。他先
到本县的监狱去，做了一个低级别的管理员，并继续学习法
律知识。后来，凡是县里面有什么法律方面的疑问，向他咨
询，总能得到满意的答案。县的上一级是郡，郡的长官发
现他的才干后，将他提拔到郡里去。他又学习了历史书《春
秋》等许多典籍，成为既有学问又精通法律业务的官员。他
办事认真，廉洁自律，名声越来越大。
几年以后，皇帝也听说了路温舒的名声，就将他提拔
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到中央政府。路温舒从自己的任职经历中，深切感受到当时
的法律制度有很多问题。他上书汉宣帝，指出当时法律制度
很严苛，很多人被处死或斩断了手、脚等部位；官吏严刑拷
打囚犯，这种情况下，什么样的供词拿不到呢？他请求改革
法律制度，废除一些严刑酷法。这些主张和建议得到汉宣帝
赞同，并予以实施，使百姓免受了很多痛苦。路温舒后来担
任了当朝的最高司法长官，但他一直没有忘记从那些自制的
“蒲草书”中获得的东西。
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لو وان شو يكتب على أوراق التيفا
كان هناك في الصين في عهد أسرة هان الغربية (عام  206ق.م ـــ
عام.25م) رجل اسمه لو وان شو يعيش في منطقة زولو بمقاطعة هيبي.
ولد لو وان شو في أسرة كان عائلها يعمل حارسا وكان كلما رأي األطفال
يذهبون إلى المدرسة يتوق هو أيضا للذهاب مثلهم ،لكن أسرته كانت شديدة
الفقر فاضطر أبوه إلي أن يجعله يرعي الغنم.
قرر لو وان شو أن يعلم نفسه بنفسه ،فكان في النهار يرعى الغنم
وفي المساء يطلب من أحد المعلمين أن يعلمه الرموز الصينية وشيئا فشيئا
ازداد عدد الرموز التي يعرفها حتى أصبح قادرا على القراءة .رغب لو
وان شو في قراءة الكتب غير أن الكتب الورقية لم تكن قد ظهرت بعد،
وإنما كانت الكتب تنسخ على شرائح من الخيزران أو الحرير ،ولم يكن
هناك من يقدر علي امتالك الكتب سوى عدد قليل من ذوي المقام الرفيع
أو األثرياء .استطاع لو وان شو عن طريق معلمه أن يصل لهؤالء الناس
ويستعير منهم الكتب .كان يستيقظ مبكرا ويظل يقرأ في نهم يود أن يحفظ
الكتاب حفظا .لكن الكتاب المستعار البد من رده فتمني لو وان شو لو كان
بإمكانه أن ينسخ هذه الكتب .لكن أسرته لم تكن لتقدر علي شراء المواد
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الالزمة لنسخ الكتاب ،فماذا يفعل إذن؟
ذات يوم ذهب لو وان شو إلى شاطئ النهر ليرعى غنمه ،فرأي
علي شاطئ النهر الكثير من نبات التيفا فخطرت بباله فكرة :إن أوراق
التيفا طويلة وعريضة ،فلماذا ال يستخدمها في نسخ الكتب بدال من شرائح
الخيزران؟ جمع لو وان شو حزمة من أوراق التيفا وقطعها بنفس الحجم
الذي تقطع به شرائح الخيزران ثم وضعها تحت أشعة الشمس حتى ّ
جفت
ثم شرع بالنسخ عليها في دقة ونظام ،وأخيرا أخاط هذه األوراق المملوءة
بالرموز ببعضها البعض .فاكتمل "كتاب من أوراق التيفا" .رأى لو وان
شو هذا الكتاب الذي صنعه بيده فسر به سرورا عظيما؛ وأخيرا أصبح
لديه كتاب!
ومنذ ذلك الحين راح لو وان شو يبذل جهدا أكبر في في الدراسة،
يستعير الكتب من كل مكان وينسخها وال يتوقف عن صنع "كتب من
أوراق التيفا" .وكان كلما ذهب لرعي الغنم في الصباح أخذ معه كتابا فيقرأ
فيه حين تأكل الغنم الكأل أو في وقت راحته ،كان لو وان شو يقرأ في أي
وقت ومع مرور األيام امتألت غرفته بالكتب المصنوعة من أوراق التيفا
التي نسخها بنفسه وصار هو شابا واسع العلم والمعرفة.
كانت الحكومة في أسرة هان الغربية تولي اهتماما كبيرا بالنصوص
القانونية ،ولحسن حظ لو وان شو أن عددا غير قليل من الكتب التي كان
يطالعها كانت كتبا في القانون ،فقرر لو وان شو أن يكسب رزقه معتمدا
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علي المعارف التي تعلمها .فعمل أوال مسئوال إداريا بسيطا بسجن المحافظة
واستمر في نفس الوقت في دراسته للعلوم القانونية وبعد ذلك أخذ الناس في
المحافظة يستشيرونه في كل المسائل القانونية التي يصادفونها وكانوا في كل
مرة يجدون عنده الجواب الشافي .كانت المقاطعة أعلي درجة من المحافظة
ولما اكتشف رئيس المقاطعة قدرات لو وان شو رقاه للعمل فيها .درس لو
وان شو الكتاب التاريخي ((الربيع والخريف)) وغيره الكثير من الكتب
الكالسيكية حتي أصبح واسع الثقافة والمعرفة فضال عن فهمه التام للقانون.
ولما كان لو وان شو في عمله مخلصا نزيها ملتزما ذاع صيته يوما بعد يوم.
وبعد سنوات قليلة وصلت شهرة لو وان شو إلي اإلمبراطور الذي
رقاه بتعيينه في الحكومة المركزية .كان لو وان شو يشعر من واقع خبرته
العملية أن األنظمة القانونية الموجودة آنذاك يشوبها الكثير من العيوب
فرفع رسالة إلي االمبراطور هان شيوان دي بهذا الشأن أشار فيها إلي
أن النظام القانوني آنذاك يتسم بالقسوة الشديدة .وأن كثيرا من الناس قد
أعدموا أو قطعت أيديهم وأرجلهم وأن المسؤولين يعذبون المساجين عذابا
شديدا فيحصلون بالطبع علي أي اعترافات يريدونها .طلب لو وان شو
تحسين النظام القانوني القائم وإلغاء بعض العقوبات القاسية .حظيت آراؤه
ومقترحاته هذه باستحسان االمبراطور فوافق عليها وطبقها فجنب الناس
آالما كثيرة .وبعد ذلك تولى لو وان شون منصب رئيس المحكمة العليا
لكنه لم ينس قط ما تعلمه من كتب أوراق التيفا التي صنعها بنفسه.
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