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  فهرست مندرجات

  

  ) چاپ اول( مقدمه مترجم

                             مقدمه ابن خلدون از نظر ديگران  -ارزش كتاب العبر  :آثار ابن خلدون - 1111

كيفيـت پـرورش    -مغرب ه مهاجرت خاندان خلدون ب - ن خلدونپرورش خاندا :احوال ابن خلدون - 2222

  تا 3333                  زندگانى خانوادگى ابن خلدونه نظر اجمالى ب -ابن خلدون 

  تا                   اروپا  - 2وحدت ادبى و فرهنگى عالم عربى  - عالم عربى -1 :عصر ابن خلدون - 3333

 -در انـدلس   -در فاس  -ميان تونس و فاس  -در تونس  :ونمهمترين حوادث زندگانى ابن خلد - 4444

در قلعه ابن  -دوران احتضار زندگى سياسى ابن خلدون  -در بيسكره  -در بجايه 

  .  ابن خلدون در خاطره ملت تونس - خالصه  -در مصر  -در تونس  -سالمه 

  70707070                                                                                   )چاپ دوم( مقدمه مترجم

  76                                                                                                                         ديباچه مؤلف

كـه مورخـان را   در فضيلت دانش تاريخ و تحقيق روشهاى آن و اشاره به اغـالط و اوهـامى    -اول  مقدمه

  84                                               دست ميدهد و ياد كردن برخى از علتهاى آن

درباره تفسير ارم ذات العماد و داستان عباسه و جعفر برمكـي و علـل سـقوط برمكيـان و سـيرت       – فصل

  90     .و غيره رشيد و ابن اكثم و مأمون و پوران و عبيديان و نسب بني ادريس و موحدان

  كتاب نخست

نشـينى و   باديـه : هايى كـه در آن نمـودار ميشـود، چـون     در طبيعت اجتماع بشرى و پديده

و هنرهـا و دانشـها و ماننـد اينهـا و بيـان       و جهانگشايى و داد و ستد و معـاش   شهرنشينى

  119                                                                          موجبات و علل هر يك

  129             در اجتماع بشرى بطور كلى و در آن چند مقدمه است  - باب نخستين از كتاب نخست

: برخى از آنچه در آن هست چـون ه درباره قسمت آباد و مسكون زمين و اشاره ب - مقدمه دوم

  132                                                                          ها  و رودها و اقليم درياها

تـر از ربـع    در اينكه ربع شمالى زمين آبـادتر و پـر جمعيـت    - گفتارى در تكميل مقدمه دوم

  137                                                                   جنوبى آنست و بيان سبب آن 

  141                                                                        :تفصيل سخن درباره جغرافى

  19191919تا  11111111

  32323232 تا 20202020

  38383838 تا 32323232

  48484848 تا 38383838

  69696969 تا 48484848
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  145                                                                                     : اقليم نخستين

  150                                                                                           : اقليم دوم

  152                                                                                          : اقليم سوم

  162                                                                                        : اقليم چهارم

  172                                                                                         : اقليم پنجم

  180                                                                                         : اقليم ششم

  184                                                                                         : اقليم هفتم

در اقاليم معتدل و منحرف و تأثير هوا در رنگهاى بشر و بسـيارى از كيفيـات و    - مقدمه سوم

  187                                                                                       حاالت ايشان 

  192                                                   اخالق بشر  درباره تأثير هوا در - مقدمه چهارم

در اختالف كيفيات عمران و تمدن از لحاظ فراوانى ارزاق و گرسـنگى و آثـارى    - مقدمه پنجم

  194                                                  آيد  كه از آن در ابدان و اخالق بشر پديد مى

در انواع كسانيكه به فطرت يا از راه رياضت از نهان خبـر ميدهنـد و غيبگـويى     - مقدمه ششم

  200                                    ميكنند و مقدم بر آن درباره وحى و رؤيا گفتگو ميكنيم 

  214                                                                                             ؟رؤيا چيست

  217                                                                                )درباره حالوميه( – فصل

  218                                                                                       )غيبگويي( – فصل

  226                                                                    )ديوانگان و بهلول صفتان( – فصل

  227                                                                                       )خط رمل( – فصل

  232                                                         )تناسب اعداد –زايچه  –غيبگويي ( – فصل

نشينى و جماعات وحشى و آنان كه بصورت قبائل ميزيند و كيفيات و  باديه) اجتماع(در عمران -  باب دوم

  241           و مقدماتى است   احوالى كه درين گونه اجتماعات روى ميدهد و در آن فصول

كسان بر وفق عوامل طبيعى نشين و شهرنشين بطور ي در اينكه زندگانى مردم باديه -فصل يكم 

  241                                                                                                  است 

  242         در اين جهان آفرينش كامال طبيعى است   در اينكه زندگانى نژاد عرب -فصل دوم 

تـر و پيشـتر از زنـدگانى شهرنشـينى اسـت و       هننشينى ك در اينكه زندگانى باديه -فصل سوم 

نشينى بمنزله اصل و گهواره اجتماع و تمدن است و اساس تشكيل شهرها و جمعيـت   باديه

  244                                                           نشينان بوجود آمده است  آنها از باديه

145 

150 

152 

162 

172 

180 

184 

187  

192 

194 

200  

214  

217  

218  

226  

227  

232 

241 

241  

242 

244 



 5  فهرست مندرجات  

  245                                   ند نزديكترو نيكى نشينان بخير  در اينكه باديه -فصل چهارم 

  247                                    ند دليرترنشينان از شهرنشينان  در اينكه باديه -فصل پنجم 

در اينكه ممارست دايم شهريان در پيروى از فرمانها موجب تباهى سرسـختى و   -فصل ششم 

  249                                بلندى را از ايشان ميزدايد دالورى ايشان ميشود و حس سر

  251       ند ميسر نيست عصبيتنشينى جز براى قبايلى كه داراى  در اينكه باديه -فصل هفتم 

و وابستگى خانـدانها بيكـديگر يـا مفهـومى       در اينكه عصبيت از راه پيوند نسبى -فصل هشتم 

  253                                                                          مشابه آن حاصل ميشود 

در اينكه نسب خالص در ميان وحشيان بيابان گرد ديده ميشود از قبيـل اعـراب و    -فصل نهم 

  254                                                                            قبايلى كه مشابه آنانند 

  256                              درباره اينكه درآميختگى انساب چگونه روى ميدهد  -فصل دهم 

درباره اينكه رياست همواره بگروهى فرمانروا از خداونـدان عصـبيت اختصـاص      - فصل يازدهم

  257                                                                                                  دارد 

در اينكه رياست بر خداوندان يك عصبيت براى كسيكه از دودمان آنان نباشد  - فصل دوازدهم

  258                                                                                  امكان ناپذير است 

دار مخصوص خداوندان عصبيت است  هدر اينكه خاندان و شرف حقيقى و ريش -فصل سيزدهم 

  261                                                     و از آن ديگران مجازى و غيرحقيقى است 

و تربيت يافتگان خانه زاد بسته به ) بندگان(در اينكه خانواده و بزرگى موالى -فصل چهاردهم 

  264                                                           خواجگان آنهاست نه به انساب ايشان 

  265                   در اينكه نهايت حسب در اعقاب يك نيا چهار پشت است  -فصل پانزدهم 

  268            ند تواناتردر اينكه اقوام وحشى در كار غلبه و تسلط از ديگران  -فصل شانزدهم 

متوجه است بدسـت آوردن فرمـانروايى و كشـوردارى     هدفى كه عصبيت بدان -فصل هفدهم 

  269                                                                                                  است 

در اينكه حاصل آمدن فراخى معيشت و تجمل و فرو رفتن در نـاز و نعمـت از    -فصل هجدهم 

  271                                                              . تموانع پادشاهى و كشوردارى اس

در اينكه يكى از موانع رسيدن قبيله به پادشاهى و كشوردارى اينست كه مورد  -فصل نوزدهم 

  272                               ستم و خوارى واقع شود و مطيع و منقاد اراده ديگران گردد 

  273                                                                               ...)ادشاهيموانع پ( – فصل
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هاى پادشاهى و كشوردارى اسـت و   در اينكه شيفتگى بخصال پسنديده از نشانه -فصل بيستم 

  275                                                                                              برعكس 

  278درباره اينكه هرگاه ملتى وحشى باشد كشور او پهناورتر خواهد بود  -فصل بيست و يكم 

قبيلـه  ه هرگاه پادشاهى از دست بعضى از قبايل ملتى بيرون رود ناچار ب -فصل بيست و دوم 

سلطنت از ديگرى از همان ملت بازميگردد و تا هنگامى كه در آن ملت عصبيت باقى باشد 

  279                                                                            كف آنان بيرون نميرود 

در اينكه قوم مغلوب همواره شيفته تقليد از شعاير و آداب و طرز لبـاس   -فصل بيست و سوم 

  281                                              و مذهب و ديگر عادات و رسوم ملت غالب است 

هرگاه ملتى مغلوب گردد و در زير تسلط ديگران واقع شود بسرعت رو  -فصل بيست و چهارم 

  282                                                                 به نيستى و انقراض خواهد رفت 

هـاى غيـر    اى همـوار و جلگـه  در اينكه قـوم عـرب تنهـا بـر سـرزمينه      -فصل بيست و پنجم 

  كوهستانى دست مييابد 

در اينكه هرگاه قوم عرب بر كشورهايى دست يابد بسرعت آن ممالـك   -فصل بيست و ششم 

  285                                                                                ويرانى ميروند ه رو ب

دشاهى و كشوردارى براى تازيان حاصل نميشود مگر بشيوه در اينكه پا -فصل بيست و هفتم 

  287                    دينى از قبيل پيامبرى يا واليت يا بطور كلى بوسيله آثار بزرگ دينى 

   در اينكه تازيان نسبت به همه ملتها از سياست كشوردارى دورترند -فصل بيست و هشتم 

  290           ند شهرياننشين مغلوب  هاى باديه عيتدر اينكه قبايل و جم -فصل بيست و نهم 

هاى دولتها و كيفيت پادشاهى و خالفت و مناصب دستگاه دولت و كيفياتى كه  درباره سلسله -سوم   باب

  292                               براى كليه آنها روى ميدهد و آنرا چندين قاعده و متمم است 

شكيل دادن كشور و دودمان دولت از راه قبيله و عصـبيت حاصـل   در اينكه ت -فصل نخستين 

  292                                                                                                آيد  مى

در اينكه هرگاه دولت استقرار يابد و شالوده آن مستحكم شـود ديگـر از عصـبيت     -فصل دوم 

  293                                                                                         نياز است  بى

پادشـاهى  ) نيروى فرمـانروايى (در اينكه گاهى براى برخى از افراد طبقه مخصوص -فصل سوم 

  296                    عصبيت ندارند ه دولتى تشكيل مييابد كه در بنيان گذارى آن نيازى ب

يابند و كشورهاى عظيم و پهناورى ايجاد  در اينكه منشأ دولتهايى كه استيال مى -فصل چهارم 

  297     شود  ميكنند اصول و عقايد دينى است كه بوسيله نبوت يا دعوتى بحق حاصل مى
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افزايـد كـه از    در اينكه دعوت دينى نيروى اساسى ديگرى بر نيروى عصبيتى مى -فصل پنجم 

  298                                             رفت  هاى تشكيل دولت بشمار مى و بسيجها  مايه

  299                                 يابد  عصبيت انجام نمى در اينكه دعوت دينى بى -فصل ششم 

ـ     -فصل هفتم  مرحلـه  ه در اينكه هر دولتى را بهره معينى از مرز و بوم و كشـورها اسـت كـه ب

  303                                                                              فزونتر از آن نميرسد 

نسبت كمى و ه در اينكه عظمت دولت و وسعت فرمانروايى و درازى دوران آن ب -فصل هشتم 

  304                                                        فزونى اعضاى دستگاه فرمانروايى آنست 

ه هاى فراوان و گوناگونست ب در اينكه در مرز و بومهايى كه داراى قبايل و جمعيت -فصل نهم 

  306                                                  ندرت ممكن است دولتى نيرومند دوام يابد 

  309        وردارى است از امور طبيعى كش) حكومت مطلق( در اينكه خودكامگى -فصل دهم 

  310           در اينكه توانگرى و تجمل خواهى از امور طبيعى كشور داريست  -  فصل يازدهم

  311              در اينكه تن آسانى و سكون از امور طبيعى كشوردارى است  -فصل دوازدهم 

و ) ومـت مطلـق  حك(در اينكه هرگاه امور طبيعى كشوردارى چون خودكامگى -فصل سيزدهم 

ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحكام يابد دولت به سراشيب سالخوردگى و فرتـوتى روى  

  311                                                                                              آورد  مى

  314                    د در اينكه دولتها هم مانند مردم عمرهاى طبيعى دارن -فصل چهاردهم 

  316                                 نشينى به شهرنشينى  در انتقال دولت از باديه -فصل پانزدهم 

  320            افزايد  در اينكه ناز و نعمت در آغاز نيرويى بر نيروى دولت مى -فصل شانزدهم 

ال آن و اخـالق خداونـدان دولـت بـر     هاى دولت و اينكه چگونه احـو  در مرحله -فصل هفدهم 

  321                                              پذيرد  هاى مزبور تغيير مى حسب اختالف مرحله

در اينكه كليه يادگارها و آثار دولت به نسـبت نيرومنـدى دولـت در اسـاس و      -فصل هجدهم 

  323                                                                                       اصل آن است 

پـرورده بـر    از موالى و برگزيدگان دسـت ) سلطان(در يارى جستن رئيس دولت -فصل نوزدهم 

  334                                                 ضد خويشاوندان و خداوندان عصبيت خويش 

  336                                    ها  ان در دولتپروردگ در احوال موالى و نمك -فصل بيستم 

در اينكه در دولتها گاهى سلطان محجور ميشود و توانايى ضبط كارها را  -فصل بيست و يكم 

  338                                                                                     از دست ميدهد 
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در اينكـه كسـانيكه بـر سـلطان مسـلط ميشـوند و قـدرت او را بدسـت          -فصل بيست و دوم 

  340                                      آورند در لقب خاص پادشاهى با او شركت نميكنند  مى

  341                                              در حقيقت سلطنت و انواع آن -فصل بيست و سوم 

در اينكه خشونت و شدت براى پادشاهى زيـان بخـش اسـت و اغلـب      -فصل بيست و چهارم 

  342                                                                             مايه تباهى آن ميشود 

  344                                                در معنى امامت و خالفت  -فصل بيست و پنجم 

  346         در اختالف نظر امت درباره احكام و شرايط منصب خالفت  -ت و ششم فصل بيس

  353                                    در مذاهب شيعه درباره حكم امامت  -فصل بيست و هفتم 

  361                                در تحول و تبديل خالفت به پادشاهى  -فصل بيست و هشتم 

  371                                             ) عهد و پيمان(  در معنى بيعت -ست و نهم فصل بي

  372                                                                         در واليت عهد  -ام  فصل سى

  385                       در مشاغل و مناصب دينى مربوط بدستگاه خالفت  -فصل سى و دوم 

  386                                                                                     پيشنمازى 

  387                                                                                    فتوى دادن 

  393                                                                                         عدالت 

  394                                                                                      محتسبى 

  395                                                                                            سكه 

هاى خالفت اسـت و از آغـاز    در لقب اميرالمؤمنين و اينكه آن لقب از نشانه -فصل سى و دوم 

  396                                                                      عهد خلفا معمول شده است 

  د يهونزد و پطرك در ميان مسيحيان و نام كوهن در ) پاپ(در شرح نام بابا -فصل سى و سوم 

  408            و القاب آنها   در پايگاهها و مقامات درگاه پادشاه و سلطان -فصل سى و چهارم 

  410                                                                                          وزارت 

  415                                                                                        حاجبى 

  418                                                                 ديوان كارگزاران و خراجها 

  422                                                                      ها و نگارش  ديوان نامه

  429                                                                                          شرطه 

  430                                                                      فرماندهى نيروى دريايى

  437                          در تفاوت ميان مراتب شمشير و قلم در دولتها  -فصل سى و پنجم 
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  438                                 در زيور و نشانهاى ويژه پادشاه و سلطان  -فصل سى و ششم 

  438                                                                              ) ساز كارزار(آلت

  442                                                                                           سرير 

  443                                                                                            سكه 

  448                                                                               مهرانگشترى يا 

  451                                                                                       جامهنگار

  453                                                                        سراها  ها و پرده خرگاه

  455                                   خطبهبراى نماز و دعا كردن هنگام خواندن  مقصوره

  457        در جنگها و روشهاى ملتهاى مختلف در ترتيب و چگونگى آن  -فصل سى و هفتم 

  471                           در خراج ستانى و علت كمبودى و فزونى آن  -فصل سى و هشتم 

  473                          در پايان دولت ) وضع ماليات و باج(در باج نهادن -فصل سى و نهم 

   در اينكه بازرگانى سلطان براى رعايا زيان بخش و مايه تباهى خراج ستانى است -فصل چهلم 

در اينكه سلطان و كاركنان درگـاه فرمـانروايى او در اواسـط يـك دولـت       -فصل چهل و يكم 

                                                                               آيند  بتوانگرى نايل مى

   در اينكه اگر سلطان مستمرى اندك بپردازد سبب كمبود خراج ميشود -فصل چهل و دوم 

  482              در اينكه ستم اعالم كننده ويرانى اجتماع و عمران است  -فصل چهل و سوم 

  486                                                                              ... )كار اجباي( فصل

  486                                                      )زيان دخالت دولت در كار تجارت( فصل

هايى حايل ميشود  در اينكه چگونه در دولتها ميان مردم و سلطان پرده -فصل چهل و چهارم 

  488            يابد  ها در مرحله فرسودگى و پيرى دولت فزونى مى و اينكه چگونه اين پرده

  490                                  در تجزيه يافتن يك دولت به دو دولت  -فصل چهل و پنجم 

 بدولتى راه يابـد بـه  ) بحران و انحطاط(در اينكه اگر فرتوتى و فرسودگى -فصل چهل و ششم 

  492                                                                           رو برطرف نميشود  يچه

  494                               يابد  دولت خلل راه مىه در اينكه چگونه ب -فصل چهل و هفتم 

در اينكه چگونه دايره مرزهاى يك دولت از آغاز تشكيل تا پايان دوران جهانگشـايى آن   -  فصل

ن رو بنقصان ميرود و كوچك ميشود تـا  يابد و سپس مرحله بمرحله مرز و بوم آ توسعه مى

  498                                               انقراض و اضمحالل منتهى ميگردد ه سرانجام ب

  501                        يابند  در اينكه چگونه دولتهاى تازه تشكيل مى -فصل چهل و هشتم 

438  

438  

442  

443  

448  

451  

453  

455  

457  

471  

473 

474 

477 

481 

482  

486  

486 

488  

490 

492  

494 

498  

501 
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تأخير انداختن هنگام نبـرد و  ه ا از راه درنگ و بدر اينكه دولت نوبنياد تنه -فصل چهل و نهم 

  502            يابد نه بوسيله نبرد و پيكار  پيروزى بر دولت كهن و استقرار يافته استيال مى

يابـد و مـرگ و    در اينكه در اواخر دوران فرمانروايى دولتها اجتماع توسعه مـى  -فصل پنجاهم 

  507                                                   مير و قحطى و گرسنگى بسيار روى ميدهد 

در اينكه در اجتماع بشرى ناچار بايد سياستى بكار رود كه بـدان نظـم و    -فصل پنجاه و يكم 

  508                                                                   ترتيب امور اجتماع برقرار شود 

درباره فاطمى و عقايدى كه مردم در اين خصوص دارند و كشف حقيقت  -فصل پنجاه و دوم 

  521                                                                                                    آن 

دربـاره امـور غيـب بينـى و فـالگزارى دولتهـا و ملتهـا و در ايـن فصـل           -فصل پنجاه و سوم 

  548                 هاى پيشگويى و كشف مفهوم جفر نيز گفتگو ميشود  چكامه» مالحم«از

 

502 

507 

508 

521 

548 
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  )چاپ اول(مقدمه مترجم 

  .اينجانب پيشنهاد شد كه مقدمه ابن خلدون را بفارسى برگردانمه ب 1334در ارديبهشت ماه سال 

نگارنده با نداشتن وسايل الزم و كسالت مزاج اين پيشنهاد را پذيرفتم و از ايزد متعـال و ارواح بزرگـان   

بـزرگ توفيـق بخشـند، چـون از ديـر زمـانى بـاين        راه حق و صاحبدالن همت خواستم كه مرا درين وظيفه 

شاهكار عالم دانش اسالمى دلبستگى داشتم و گاهى برخى از مطالب آن را بعنوان استشهاد در ضمن مقاالتى 

ترجمه كرده بودم، اما به هيچ رو متوجه نشده بودم كه در چنين كتابى ممكنست اغالط فراوان ديده شـود و  

  .الفات فاحشى وجود داشته باشدميان چاپهاى گوناگون آن اخت

مـيالدى   1930هجـرى مطـابق    1348كـه در سـال   » المطبعة االزهريـة «ازينرو نخست از روى چاپ 

منتشر شده است شروع بترجمه كردم، ولى ديرى نگذشت كه متوجه شدم اين چاپ مغلوط اسـت و نـاگزير   

اما اين چاپ هم خالى . را بدست آوردم» المطبعة البهية المصرية«درصدد تهيه چاپ ديگرى بر آمدم و چاپ 

  .از غلط نبود و با چاپ نخست اختالفات بسيار داشت

  .بيروت به طبع رسيده است به دستم رسيد» مطبعة الكشاف«سپس چاپ معربى كه در 

در اين چاپ هم همان اغالط و اختالفات مشـاهده ميشـد و حتـى گـاهى در ضـمن فصـول سـطورى        

  .نيز در آن ديده نميشد افتادگى داشت و يكى دو فصل

هجرى طبع شـده اسـت دسـت يـافتم و مشـاهده       1274آنگاه به چاپ مصحح نصر هورينى كه بسال 

كردم درين چاپ نيز همانگونه اختالفات وجود دارد و ضمنا آگاه شدم كه مقدمه بفرانسه نيـز ترجمـه شـده    

راجعه كردم ولى متأسفانه در آن كتابخانه است و اين ترجمه در كتابخانه ملى موجود است، بكتابخانه مزبور م

آنرا از روى چاپ پاريس  1از سه جلد ترجمه مقدمه، فقط جلد اول آن وجود داشت و معلوم شد بارون دسالن

در سه جلد انتشار يافته ترجمه و آنرا با چاپ بوالق  1858در سال  2كه باهتمام خاورشناس فرانسوى كاترمر

ناگزير براى بدست آوردن چاپ پاريس و چاپ بـوالق كـه اصـح نسـخ     . است و چند نسخه خطى مقابله كرده

در كتابخانه مجلس سـنا بچاپهـاى يـاد    . هاى مجلس سنا و دانشكده حقوق رفتم چاپ مصر است به كتابخانه

كرده دست يافتم و در كتابخانه دانشكده حقوق هم چاپ پاريس و هم بقيه مجلدات ترجمه فرانسه آن وجود 

  .داشت

                                                           

1 - Baron de Slane. 

2 - Quatremere. 
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  غلط

  يغرب فال

  يقام ال

  دهاء

  الرفيق ابن

  اسندى

  الخارج

  مداثر

  بح

  قد

  ازياح

  برارى

  يوجد

  ابعاد ذر

  متعلفة

  استبدائها

  موالنا

  بناله

 تلونت

  صحيح

  يعزب فال

  يقاوم ال

  دهماء

  الرقيق ابن

  اسدى

  الخراج

  مداشر

  ثبج

  ثم

  ازياج

  برابى

  بوجه

  ابعاد ذو

  متعقلة

  استبدادها

  توالنا

  بنائه

 تلوثت

درين هنگام كه ثلث كتاب ترجمه شده بود بر آن شدم كه قسمتهاى ترجمه شده را بـا چـاپ پـاريس    

مقابله كنم و پيش از ترجمه بقيه كتاب نيز نخست مقابله تمام فصول را بپايان رسانم و آنگـاه بترجمـه آنهـا    

و اغالط غريبى برخوردم و آنها را در حواشى چاپ الكشاف قيد كردم و  بارى پس از مقابله باختالفات. بپردازم

عالوه بر اين فهارسى از اختالفات نسخ چاپى كه در دسترس من بود تهيه كردم كه بحث در آنها مايه مـالل  

خاطر خواننده است و براى احتراز از تفصيل سخن در اينجا نمونه اندكى از آنها را ذيل عنوان صحيح و غلـط  

  :نقل ميكنم

  غلط

  السيمة

  ابلة

  مكسعة

  تبعاله

  الوزير فهى

  يتبها و

  الحصول

  غفلة

  اعمال

  سام ابن

  طفح بنى

  عالت

  رقوف

  طريح ،صونج ،صوبخ

 ،ماهى السور المسايح

  ،ماهى السور المسايج

 ماهى السور المايح

  صحيح

  الشيمة

  ابلمة

  مكسبة

  بفعاله

  للوزير فهى

  يثبتها و

  الحصون

  عفة

  اعمار

  بسام ابن

  طغج بنى

  غالت

  وقوف

  طريخ

  

  

  ماهى السور المالح
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را كـه غلـط   » المايح«را بصورت نسخه بدل و در حاشيه آورده و » المالح«ولى در چاپ پاريس كاترمر 

چاپ شده است، و » سمت الجبل«بصورت » سنت انجل«تر كلمه  ها مهم ازين. است در متن چاپ كرده است

پاريس چندين عبـارت و حتـى فصـل اضـافى      گذشته از اينها در نسخه چاپ. صدها غلط و نسخه بدل ديگر

عينا بنظـر  » دراسات عن مقدمة ابن خلدون«مشاهده ميشود كه اينك تفاوتهاى مهم چاپ مزبور را از كتاب 

  :خوانندگان ميرسانم

دربـاره اينكـه نخسـت دايـره     «فصـلى اسـت   » راه يـافتن فسـاد بـدولت   «در باب سوم بعد از فصل  -1

بد و به منتهاى توسعه ميرسد آنگاه مرحله بمرحله كوچك و محدود ميشود تـا  يا فرمانروائى دولت توسعه مى

  .»سرانجام در سراشيب زوال و اضمحالل سقوط ميكند

  ) 117 -114مجلد دوم، ص (

فصلى است » دانش و تعليم در اجتماع بشرى امرى طبيعى است«در اول باب ششم پيش از فصل  -2

  .»درباره انديشه انسانى«

  ) 363مجلد دوم، ص (

دربـاره اينكـه حـوادث عقلـى بانديشـه كمـال       «در همان باب پس از فصل ياد كرده فصـلى اسـت    -3

  .»ميپذيرد

  .»درباره عقل تجربى و چگونگى حدوث آن«و پس از اين فصل، فصل ديگرى  -4

  .»در علوم بشر و علوم مالئكة«و پس از آن فصلى  -5

  .»اندر علوم پيامبر«و آنگاه فصلى  -6

فصـول ششـگانه   . »در اينكه انسان ذاتاً جاهل است و از راه اكتساب عـالم ميشـود  «و سپس فصلى  -7

  .را گرفته است 376تا  364مزبور دوازده صفحه از مجلد دوم، صفحات 

در كشف حقيقت از متشابه در كتاب و سنت «فصلى است » دانش كالم«در باب ششم بعد از فصل  -8

  .»دعت گذاران درين بارهو عقايد اهل سنت و ب

  ) 59 -44مجلد سوم، ص (

فصـلى  » در اينكه تأليفات فراوان در علوم مانعى در راه تحصيل ميشود«در همين باب بعد از فصل  -9

  .»در موضوعات و مقاصدى كه سزاست درباره آنها تأليف كنند و جز آنها را فرو گذارند«است 

  ) 278 -274مجلد سوم، ص (

درباره «فصلى است » اند بيشتر عالمان اسالم از ملتهاى غير عرب بوده«ب بعد از فصل در همان با -10

اينكه اگر كسى در مهد غير عرب پرورش يابد و نخست زبانى بجز عربى فرا گيرد براى وى فرا گرفتن علوم از 

  .»زبان عربى دشوار خواهد بود

  ) 278 -274مجلد سوم، ص (

 مقدمه مترجم
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» ملكه شعر و شاعرى در نتيجه محفوظات بسيار حاصـل ميشـود  «هم در باب ششم پس از فصل  -11

  .»در مصنوع و عجز در آن  در بيان سخن مطبوع و مصنوع و چگونگى مهارت«فصلى است 

  )357 251مجلد سوم، ص (

گذشته از اينها بايد توجه داشت كه طبع پاريس مشتمل بر مطالب اضافى بسياريست كـه در چاپهـاى   

  :وجود ندارد و مهمترين مطالب اضافى مزبور را در فصول ذيل ميتوانيم بياييم مصر و بيروت آن اضافات

بعالوه فصل حديث در طبع پاريس با چاپهاى مصر . فصل خط، فصل تصوف، فصل سيمياء و فصل لغت

دراسات عن (و بيروت اختالفات فاحشى دارد خواه از لحاظ تفصيل موضوع و خواه از نظر ترتيب ذكر مطالب 

  ).116 -114بن خلدون، ص مقدمة ا

چنانكه مالحظه ميشود هم اكنون دانشمندان مصرى باختالفات مزبور متوجه شده و كليات آنها را نام 

ام تا كليه اين اضافات را ترجمه كنم و در بعضى موارد قليل هـم عبـارات    اند و من درين ترجمه كوشيده برده

ه در چاپ پاريس نيست چنانكه در مقدمه خود مؤلف اضافى و يكى دو فصل در چاپهاى مصر ديده ميشود ك

قسمتى راجع به نسخه فاس در حواشى چاپهاى مصر هست كه در چاپ پاريس اين قسـمت وجـود نـدارد و    

  .ام تا هيچگونه نقصانى درين ترجمه روى ندهد من اين اضافات را نيز ترجمه كرده

  

   چاپ دار الكتاب اللبنانى

فارسى و در ضمن چاپ، بنگاه ترجمه و نشر كتـاب نسـخه چـاپى جديـدى     پس از پايان يافتن ترجمه 

به تهران رسيده است تا مگـر در   در پنج جلد در لبنان منتشر شده و اخيراً 1956خريدارى كرد كه در سال 

اين چاپ با اندكى اختالف مطابق چاپ بوالق اسـت و بـا چـاپ پـاريس     . ضمن چاپ مورد استفاده واقع شود

است، ولى از لحاظ كاغذ و چاپ و جلد زيبا بر تمـام چاپهـا برتـرى دارد و مخصوصـا مهمتـرين      مقابله نشده 

فهرست موضـوعات، فهرسـت اعـالم رجـال و     : مزيت آن اينست كه داراى فهرستهاى گوناگونى است از قبيل

كب و نجوم و نساء، فهرست ملتها و قبايل و دولتها و خاندانها، فهرست شهرها و امكنه جغرافيائى، فهرست كوا

برجهاى فلكى، فهرست حيوان، فهرست گياه، فهرست معادن و جواهر و احجار كريمه، فهرست اسماء كتـب،  

گذشته ازين ناشر كليه منابع تحقيق را در باره ابن . فهرست آيات قرآن و احاديث نبودى، فهرست مواد كتاب

ولى چون متن كتاب تصـحيح نشـده همـان    خلدون و آثار وى خواه عربى و خواه اروپائى معرفى كرده است، 

اغالطى كه در سراسر فصل جغرافيا و ديگر فصول وجود دارد در فهرستها هم تكرار گرديده و بلكه اشتباهات 

بعنوان » مسايج«و » صونج«هاى غلط  ديگرى نيز بر آنها افزوده شده است چنانكه در فهرست موضوعات كلمه

اسـت  » ابـن الرقيـق  «كـه محـرف   » ابن الرفيق«فهرست اسماء رجال اند و در  موضوعهاى علمى معرفى شده

يكتن و همان ساريه كـه در  » سارية بن زنيم«شخص مستقلى بشمار آمده است، همچنين در همان فهرست 

قلمداد شده است و » سارية الجبل«يا سارية الجبل، شخصى ديگر ذيل عنوان : حديث بوى خطاب شده است
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شخصى بشمار آمده در صورتى كه ابو بردة از صحابه و عناق بزغالـه او  » ق ابى بردةعنا«باز در فهرست اعالم 

  .بوده كه داستان آن معروف است

بـر ميخـوريم در صـورتى كـه كسـرى نـام       » كسرى عبد المسـيح «همچنين بنام شخصى ذيل عنوان 

چـاپ  » حوكية«بغلط » جوكية«ملتها و قبايل انوشيروان و عبد المسيح نام شخص ديگريست، و در فهرست 

  .بحساب آمده است) ؟(كه بمعنى چوپان است جزو قبايل يا ملتها يا دولتها يا خاندانها » شاوية«شده و 

بمعنى (» كنباص«و ) بمعنى چنانكه گذشت(» كما مر«در فهرست شهرها و امكنه جغرافيائى، تركيب 

جـزو نـام   » يسامث اشبونة«چاپ شده بصورت » يسامث«به غلط فعل مضارع كه » يسامت«و ) راهنامه مالح

و » عرطنيثا«و » شبرم«جزو گياهان و در فهرست معادن ) گالب(شهرها و در فهرست نبات، عسل و ماءالورد 

اند و خـود يتوعـات    كه جزو يتوعات» ماهودانه«و » فربيون«و » فلجلشت«و » مازريون«و » العية«و » عشر«

  .اند در شمار احجار آمده است ى معروفكه از گياههاى طب

  

  علت وجود برخى از اغالط

» شـغلتنا «اند بنابر مثل معروف  بسيارى از مصححان كه به اسلوب نگارش و طرز فكر مؤلف آشنا نبوده

براى روشن شدن ذهن خوانندگان متذكر ميشوم كه ابن خلدون در اسـلوب نگـارش   . اند كرده» شدرستنا«را 

ى از قواعد صرفى نبوده يعنى در مورد افعال مزيد فيه عربى كه متكى بر سماع است و هـر  خود پاى بند برخ

كسى نميتواند هر فعل مجردى را بيكى از بابهاى مزيد فيه ببرد، ابن خلدون مانند بيشتر ملتهاى غيـر عـرب   

ذار دانـش نـوينى   مصادرى از بابهاى مزيد فيه براى معانى خاصى بكار برده است، بويژه كه وى چون بنيان گ

اى نيازمنـد   بوده و علم اجتماع يا سوسيولژى را نخستين بار تدوين كرده است ناگزير بكلمات و تعبيرات تازه

را » تخلق«چاپ الكشاف، كلمه  171ص » مرحله پيرى و انحطاط دولت«بوده است، چنانكه مثال در موضوع 

بكار بـرده اسـت و چـون    » م الدوله و تخلقهاهر«بدينسان » هرم«بمعنى كهنگى و فرسودگى دولت عطف بر 

بمعنى كهنگى نيامده بلكه درين باب داراى معانى ديگريست كه مناسب » تفعل«در باب » خلق«فعل مجرد 

چاپ شده » تخلفها«صورت » تخلقها«و برخى از چاپهاى ديگر بجاى  120ص ) ب(اين مقام نيست در چاپ 

را » تنقيـل «) ك(چـاپ   480همچنين در صفحه . اسبتر استاست، در صورتى كه صورت نخستين بسيار من

بـدين معنـى نيامـده در    » نقـل «بكار برده است كه استنساخ كتب باشد و چون بـاب تفعيـل   » نقل«بمعنى 

چاپ شده است در صورتى كه صورت اخيـر بـه   » تلقين«بجاى تنقيل  402ص ) ا(و  336ص ) ب(چاپهاى 

بكار برده است كه قياسـا فعـل   » كسب«و » انحفظ«ينها ابن خلدون گذشته از ا. هيچ رو مناسب مقام نيست

  .اند را به انفعال و كسب را به تفعيل نبرده» حفظ«

قواعد ترجيح ميـداده و    ولى مؤلف همچنانكه ياد كرديم درين گونه موارد طرز تعبير خود را برين گونه

  .توسعه لغت بوده است به فلسفه اصلى بردن ابواب مجرد بمزيد فيه توجه داشته است كه

 علت برخي از اغالط
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را مبتكـرا بمعنـى شهرنشـين در برابـر     » حـاجى «همچنين مؤلف در مبحث علم اجتماع بارهـا كلمـه   

نشين بكار برده است و حتما كلمه مزبور قبال بدين مفهوم علمى بكار نرفته است هـر چنـد قياسـا هـم      باديه

بارى بيشتر اغـالط  . ميباشد) قامت گزيددر مكان ا(» حجا بالمكان«اسم فاعل از » حاجى«صحيح است، زيرا 

اند، بـويژه   مزبور ازين ناشى شده است كه استنساخ كنندگان و مصححان مقدمه بطرز تعبير مؤلف آشنا نبوده

كه مؤلف بطور كلى بقوانين فصاحت و بالغت عرب آشنائى كامل داشته و از نويسندگان توانا و فصـيح عـرب   

كار را بجائى ميرساند كه در برخى از موارد چندين فصل يـك تـاريخ را    بشمار ميرفته است و در ايجاز سخن

از آوردن  1در چند عبارت فشرده تعبير ميكند و بالنتيجه گاهى ايـن ايجـاز مخـل ميشـود و ازينـرو دسـالن      

ولى برخى از نويسندگان مصـرى گفتـار دسـالن را رد    . ضماير بسيار و اين نوع ايجاز شكايت آغاز كرده است

البته نميتوان انكـار  . 2اند دشوارى و ابهام ترجمه دسالن در همه جا مربوط به متن اصلى نيست گفته كرده و

كرد كه دسالن گاهى برخى از آيات قرآن را جزو عبارات متن ترجمه كرده ولى با اين همه در ترجمه مقدمه 

  .ب ممل نيستدقت فراوان كرده است و متن مقدمه ابن خلدون هم خالى از ايجاز مخل و اطنا

در هر حال قدرت بيان مؤلف انكار ناپذير است، بويژه كه وى ديباچه كتاب را از صفحه يك تـا صـفحه   

به نثر مسجع اندلسى نگاشته كه با نثر مسجع ديگر كشورهاى » مقدمه«شانزدهم همين ترجمه يعنى تا آغاز 

ها دو بدو متوازن يا مقفى  جع آخر جملهعربى زبان يا نثر مشرق تفاوت بسيار دارد، يعنى درين شيوه نثر مس

نيست بلكه گاهى حداكثر تا بيست جمله همه داراى يـك نـوع سـجع هسـتند و مؤلـف در چنـين ديباچـه        

هـاى گذشـته و    هاى نوين خود را درباره علم اجتماع و انتقاد از تاريخ متكلفانه و چنين شيوه دشوارى انديشه

  .و اسباب آنها در نهايت استادى تعبير كرده استلزوم تجزيه و تحليل وقايع و بيان علل 

) انـدلس و افريقيـه  (ضمناً الزمست متذكر شوم كه چون نثر مقدمه ابن خلدون به زبان عربـى مغـرب   

اند دشوار و نـامفهوم ميباشـد و    است بسيارى از تعبيرات آن براى كسانيكه بيشتر در متون مشرق تتبع كرده

ه فرانسه به زبان عربى الجزيره و مراكش آشـنائى داشـته بسـيارى ازيـن     چون بارون دسالن مترجم مقدمه ب

ازينرو حقا بايد بگـويم كـه سـه    ) ام و من در حاشيه به بعضى از آنها اشاره كرده(مشكالت را حل كرده است 

كتاب ذيل قواميس العرب تأليف دزى در ترجمه اين كتـاب بفارسـى، بسـيار     جلد ترجمه دسالن و مخصوصاً

  .فاده واقع شده استمورد است

اند كه كلمات و الفاظ هم مانند كليه شئون  اين نكته توجه نداشتهه گذشته از اين كاتبان و مصححان ب

لغت نه تنها لغات هر ناحيه يك كشور   اجتماعى بشر دستخوش تحول و تغييراند و از اين رو دانشمندان علم

صطلح آنهـا را در آن ناحيـه و در آن عصـر بيابنـد     و هر عصرى را مورد تفحص دقيق قرار ميدهند تا معانى م

بلكه چون لغات و كلماتى را كه يك نويسنده يا شاعر در عصر خاصى بكار ميبرد ممكنست از لحاظ مفهوم و 
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تعبير با لغات معاصران او در همان عصر متفاوت يافت، الزم ميشمرند فرهنگهاى خاصى براى آثار هر شاعر و 

تا مردم بزبان و تعبيرات خاص هر يك آشنا گردند، چنانكه مثال ابـن خلـدون كلمـه    اى تدوين شود  نويسنده

را كه مفاهيم تعمير و عمارت و معمور و خالصه آبادانى را ميرساند بمعنى اجتماع بمعنى اعم بكـار  » عمران«

صر تطبيق مفهوم وسيعى اراده كرده كه در حقيقت با تشكيالت حزبى دوران معا» عصبيت«برده، يا از كلمه 

نشين آغـاز ميكنـد و آنگـاه آنـرا در هـر       ميشود، و البته اين مفهوم را نخست از نفوذ ايلى رؤساى قبايل باديه

نفوذى كه فرد در اجتماع كسب ميكند خواه نژادى باشد يا دينى يا سياسى تعميم ميدهد و معتقد است كه 

. ن چنـين عصـبيتى حاصـل نميشـود    هيچ دعوت دينى يا سياسى و هيچ جنبش و تحـولى در اجتمـاع بـدو   

را » عـوارض ذاتـى  «را بجاى ابنيـه و سـاختمانها و   » مصانع«ها و  را بمعنى خيمه» ابنية«همچنين وى كلمه 

اسـتعمال ميكنـد و   » خالفيـة «بمفهوم قوانين و خواص يك دانش بكار ميبرد و در نسبت به كلمـه خالفـت   

با همه اينها عامل ديگرى هم . عنى اخبار غيبى بكار ميبردرا كه ابن جبير هم بكار برده بم» كلمات حدثانية«

ممكنست در اختالف نسخ آثار نويسنده يا شاعرى مؤثر باشد كه بهيچ يك از عوامل ياد كرده مربوط نباشـد،  

بلكه بتحول فكرى و تغيير نظر خود مؤلف وابستگى داشته باشد و آن اينست كه ما مشاهده ميكنيم در عصر 

چاپ متداولست و آثار نويسندگان و دانشمندان بچاپ ميرسد پس از چندى نظر مؤلـف در  حاضر كه صنعت 

تـر و بهتـرى بـراى او     هاى تازه ها و نظريه همان موضوعى كه قبال آنرا چاپ كرده است تغيير ميكند و انديشه

  .حاصل ميشود، ازينرو در چاپهاى بعدى همان كتاب تجديد نظر ميكند

در روزگار گذشته كه آثار مؤلفان خطى بوده است نيز همين خصوصيت وجود داشته و مثال مؤلـف در  

نسخ بعدى تأليف خود حتما تغييراتى ميداده و آنها را بشـاگردان خـود يـا خطاطـان القـاء ميكـرده اسـت و        

ال مؤلـف خـواهيم   بالنتيجه اين همه اختالفات در نسخ خطى مشاهده ميشود، چنانكه در ضمن ترجمه احـو 

ديد كه وى هنگامى كه در مصر ميزيسته در فصول مقدمه تغييراتى داده است و بنابرين نميتوان بطور قطـع  

اختالفات نسخ خطى قديم را كه بعدها از روى آنها خواهى نخواهى چاپهاى مختلف هم بوجـود آمـده اسـت    

كه مصححان بـه اسـلوب علمـى تصـحيح      تنها متوجه كاتبان و خطاطان يا مطابع و مصححان دانست، بويژه

  .آشنائى نداشته باشند

  

   ابن خلدون و مليت عرب

موضوع مهمى كه در مقدمه جلب توجه ميكند اينست كه ابن خلدون در فصول چندى قوم عرب را از 

دور از تمـدن خوانـده اسـت و بهمـين       استعداد و خالصه نظر مقايسه با اقوام و طوايف ديگر عقب مانده و بى

هـاى بزرگـى پديـد آورده اسـت برخـى از       بب درين عصر كه مسئله مليت در ميان همه اقوام بشر جنـبش س

اينست كه ابـو خلـدون سـاطع الحصـرى نويسـنده معاصـر       . اند ملتهاى عرب مؤلف را مورد نكوهش قرار داده

نشين بوده نه  معتقد است كه منظور مؤلف تنها عرب باديه» دراسات عن مقدمة ابن خلدون«مصرى در كتاب 

 عربابن خلدون و مليت 
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و درباره اين موضوع از لحاظ لغوى و تفاوت ميان عرب و عربـى و اعـراب و اعرابـى بـه      1قوم عرب بطور كلى

نتايج سوئى كه از تعبير غلط كلمه عرب ببار آمده در كشـور عـراق   «بحث مفصلى پرداخته است و مينويسد 

در يك سخنرانى كه در حضور معلمـان آن   ببارزترين وضعى نمودار گرديده است، زيرا وزير معارف آن كشور

كشور ايراد كرده كوركورانه بر ابن خلدون تاخته است بگمان اينكه وى دشمن عرب بوده و اظهار كرده است 

اما با همـه داليلـى كـه مؤلـف مزبـور آورده      . »نبش كرد) ؟(كه بايد كتب او را سوخت و قبر او را بنام مليت 

  .ان مالحظه خواهند كرد كامال نميتوان اين منظور را تأييد كردچنانكه در همين ترجمه خوانندگ

 اهللا أَْتقاُكم نْدع ُكممسـئله   13: 49بخصوص كه امويان و عباسيان با وجود صراحت آيه كريمه إِنَّ أَْكرَم

رديد ازينرو نهضت بزرگ شعوبيه آغاز گ. برترى نژادى عرب را پيش آوردند و ملل غير عرب را تحقير ميكردند

و اقوام غير عرب چون ايرانيان و روميان و جز آنان كينه عرب را در دل گرفتند و بـا اعتقـاد باصـول مقـدس     

  .اسالم هر ملتى در صدد استقالل كشور خويش بر آمد و بالنتيجه خالفت بزرگ عباسيان واژگون گرديد

خواهيم ديـد حتـى در نسـب    بنابرين ابن خلدون هم كه از مردم اندلس بود و چنانكه در شرح حال او 

حضرمى وى هم ترديد حاصل شده با آن همه نبوغ و انديشه روشن حتما تحت تأثير نهضت بـزرگ شـعوبى   

و شـيعيان  ) غالت(در عين حال كه باصول و مبانى اسالم اعتقاد كامل داشته و حتى غاليان . واقع شده است

وصاً در موارد بسيارى ايرانيان را به عظمت نـام  را هم بدعت گذار ميخوانده است، و از سوى ديگر مؤلف مخص

  .برده است

بارى عقايد خصوصى مؤلف خواه از نظر مخالفت وى با اعـراب، چـه قـوم عـرب بطـور كلـى يـا عـرب         

نشين بقول نويسنده مزبور، و خواه از لحاظ تعصب وى در مذهب تسنن از اهميـت نظريـات علمـى وى     باديه

با صرف نظر از معتقـدات شخصـى مؤلـف بـه افكـار و ابتكـارات اجتمـاعى و        نميكاهد و اميدوارم خوانندگان 

  .تاريخى او كه مبتنى بر اصول علمى است در نگرند

در خاتمه يادآور ميشوم كه با همه دقت و مواظبتى كه براى ترجمه صحيح اين كتاب نفيس بكار رفت 

از هم نميتوانم بطور قطع ادعا كنم و مدت دو سال شب و روز درين هدف بزرگ رنج بردم و كوششها كردم ب

ازينـرو  . اى كامالً مطمئن سالها وقت الزمسـت  ام و البته براى ترجمه كه سهوى نرفته و مرتكب خطائى نشده

ولى من با اين همه در ميان مـردم روزگـار   «نگارنده هم عين نظر مؤلف را در اينجا تذكر ميدهم كه ميگويد 

وانى خـود از انجـام دادن يـك چنـين تكليفـى معتـرفم و دوسـت دارم        بقصور فهم خويش يقين دارم و بنـات 

خداوندان كرامت و دانشمندان متبحر در آن بديده انتقاد و اصالح نگرند نه بچشم رضامندى و از آنچه سزاوار 

اصالح است چشم پوشى نكنند چه خداوندان دانش را بضاعت مزجات و اعتراف بسرزنش و عيبجوئى رهـائى  

  .2»ز ياران اميد نيكى ميرودبخش است و ا
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در خاتمه از دوستان و دانشمندانى كه بوسايل مختلف نگارنده را در ترجمه اين كتـاب رهـين محبـت    

در درجه اول بايد راهنمائيهاى دوستان دانشـمندم آقايـان   . اند صميمانه سپاسگزارى ميكنم خويش قرار داده

هاى سنا و دانشكده حقوق همه گونـه   دانش پژوه را نام برم كه در كتابخانهعباس زرياب خوئى و محمد تقى 

همچنين از استاد گرامى آقـاى دكتـر هشـترودى و آقـاى سـيد احمـد خراسـانى        . اند يارى و راهنمائى كرده

همكـاران عزيـزم در لغـت نامـه     . انـد  سپاسگزارم كه در فصل حساب و رياضيات همه گونه مساعدت فرمـوده 

يان دكتر معين و على نقى منزوى و سيد جعفر شهيدى نيز در هر فرصت از مساعدت خود دريـغ  دهخدا آقا

همچنين الزمست از كليه كارمندان بنگاه ترجمه و نشـر كتـاب و مخصوصـا از دوسـت گرامـى و      . اند نورزيده

را بـا  حمـت مقابلـه ترجمـه    دانشمند جوان آقاى غالمرضا تهامى سپاسگزارى كنم كه در ضمن غلط گيرى ز

و برخى از متون ديگر متقبل شده و با دقت فراوان كمكهاى شايانى بصـحت ايـن   » الكتاب اللبنانىدار«چاپ 

  .اند ترجمه نموده

  

  محمد پروين گنابادى

  1336تهران، مهر 

   

 سپاسگزاري مترجم
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   آثار و احوال ابن خلدون

  

   آثار ابن خلدون - 1111

ابـن خلـدون آشـنايى و دوسـتى      لسان الدين خطيب كه نخست در مغرب اقصى و آنگاه در اندلس بـا 

معنوى پيدا كرده ترجمه زندگى ابن خلدون را نوشته و در اين شرح حال تأليفات دوست خـود را بدينسـان   

  :آورده است

هاى ابـن رشـد، شـرح قصـيده بـردة،       اى در حساب، تلخيص برخى از نوشته اى در منطق، رساله رساله

معلوم است كه اين اديـب بـزرگ پـيش از انتقـال ابـن       .تلخيص كتاب فخر رازى، شرح رجزى در اصول فقه

شده و از اين رو ناگزير در بيان تأليفات مزبور از كتاب عبر و ) بدار آويخته(خلدون به قلعه ابن سالمه مقتول 

  .مقدمه وى نام نبرده است

ر ت ولى شگفت اينست كه هيچيك از تأليفاتى كه ابن خطيب ياد كرده اكنون در دست نيست و شگفت

  .اينست كه ابن خلدون نيز آنها را در ترجمه احوال خود نياورده است

روابط صميمانه استوارى كه ميان لسان الدين خطيب و ابن خلدون وجود داشته جاى ترديد در صحت 

هاى او درباره تأليفات ابن خلدون باقى نميگذارد ولى چرا ابن خلدون اين تأليفات را در ترجمـه حـال    نوشته

  نكرده است؟ خود ذكر

با اين . اهميت بوده است در اينجا ميتوان چنين پاسخ داد كه تأليفات مزبور در نظر خود ابن خلدون بى

هاى تدريس بشمار  هاى دوران تحصيل يا جزوه هاى مزبور بمثابه دفترچه شرايط بيشتر گمان ميرود كه رساله

بـوده اسـت و بهمـين سـبب ابـن خلـدون بĤنهـا         هاى ابتكارى عارى ميرفته است كه از هر گونه آراء و نظريه

  .مباهات نكرده و نام آنها را در ترجمه احوال خود نياورده است

تنها كتاب مهمى كه از تأليفات ابن خلدون براى ما باقى مانده است عبارت از تاريخى اسـت كـه آن را   

  :بنام دراز

و البربر و من عاصرهم من ذوى السـلطان   كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر فى ايام العرب و العجم«

  :اين تاريخ بر حسب تعبير خود مؤلف مشتمل بر يك مقدمه و سه كتاب است. خوانده است» االكبر

معروفست در حقيقت » مقدمه ابن خلدون«كتابى كه هم اكنون بنام ... مقدمه در فضيلت علم تاريخ و 

  .كتاب العبر است» مقدمه و كتاب نخستين«

  :عبر مشتمل بر هفت مجلد استكتاب ال

ناميـده و از لحـاظ اسـاس    » كتـاب دوم «كتب دوم و سوم و چهارم و پنجم كه ابن خلدون آنها را بنام 

كتب ششم و هفتم كه ابـن خلـدون خـود    . موضوع مشتمل بر تاريخ عرب و تاريخ اسالم و تاريخ مشرق است
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التعريـف بـابن   «مجلـد هفـتم بـه    . و مغـرب اسـت   خوانده و مشتمل بر تاريخ بربـر » كتاب سوم«آنها را بنام 

  .شود كه شرح حال مؤلف اين كتاب است منتهى مى» خلدون

كتاب العبر بطور كامل فقط يكبار طبع شده است كه همان چاپ قديم بوالق است ولى مقدمه چندين 

  .گى بطور مستقل چاپ شده استبار بچاپ رسيده است و التعريف كه در آخر چاپ بوالق است نيز بتاز

  

  ارزش كتاب العبر

ارزش تحقيقات و اخبار تاريخى كتاب العبر بر حسب اقسـام مختلـف آن متفاوتسـت و ميتـوان گفـت      

ترين مباحث آن همان قسمتهايى است كه متعلق بتاريخ بالد مغرب است، زيرا اطالعاتى  مهمترين و با ارزش

ه ابتكارى دارد و ابن خلدون آنها را از كتب ديگـر نقـل نكـرده بلكـه     كه در اين قسمت كتاب العبر آمده جنب

خود آنها را گرد آورده است، يعنى مطالب مزبور عبارت از اطالعات و تجربياتى است كه وى در ضمن رفت و 

آمد با قبايل و اقامت در شهرهاى گوناگون مغرب بدست آورده يا شرح وقايعى است كه خود در آنها دخالـت  

است و بهمين سبب دو مجلد مزبور از كتاب العبر مأخذ اساسى تاريخ بالد مذكور از آغاز فتح اسالم تا  داشته

انـد ميگوينـد بـدون     قرون اخير بشمار ميرود و مورخان و خاورشناسانى كه در تاريخ مغرب بتحقيق پرداخته

خـالل اعصـار مزبـور بدسـت      كتاب العبر هرگز اطالع صحيحى از تاريخ بالد مغرب و ملتهـا و طوايـف آن در  

بينيم اين قسمت تاريخ ابن خلدون به بيشتر زبانهاى اروپايى بطور كامل ترجمـه شـده    از اين رو مى. آيد نمى

در دو جلـد در   1856و  1852است، چنانكه اين قسمت تاريخ وى بزبان فرانسه ترجمه شـده و در سـالهاى   

  .چاپ شده است 1927و  1925پاريس در سالهاى  الجزاير منتشر گرديده است و همچنين بار ديگر در

ولى قسمتى از كتاب العبر كه مربوط بتاريخ مشرق اسـت مقتـبس از تأليفـات ديگرانسـت و از لحـاظ      

  .اند چندان اختالفى ندارد مطالب با كتب معروف تاريخ اين نواحى كه ديگران تأليف كرده

هنگ تأليف كتاب العبر كـرده اهتمـام بتـاريخ    نكته قابل توجه اينست كه خود مؤلف نيز هنگامى كه آ

و در مقدمه باين موضوع » بر احوال مشرق و ملل آن آگاه نبوده است«مغرب داشته است زيرا بگفته خود وى 

  .اشاره كرده است

  

   مقدمه ابن خلدون از نظر ديگران

ـ  د و در اواخـر همـان   مقدمه ابن خلدون تنها در اوايل قرن نوزدهم مورد توجه خاورشناسان واقع گردي

قرن از اين مرحله در گذشت و ديگر دانشمندان اروپا نيز آنرا مورد تحقيق قـرار دادنـد زيـرا در اواخـر قـرن      

و  1برخى از مطالب درباره ابن خلـدون نوشـتند   2سيلوستر دساسىو در اوايل قرن نوزدهم  1دربلوهفدهم 
                                                           

1 - D' Herbelot: Bibliothéque Orientale. 

2 - De Sacy. 

 ارزش كتاب العبر
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منتخباتى از مقدمه وى را انتشار دادند، ليكن نام ابن خلدون از ميان نامهاى هزاران تن از مؤلفان كشورهاى 

گر نشده بود و هم مقدمه او  اسالمى كه مورد توجه خاورشناسان قرار گرفته بود آنچنان كه بايد نمودار و جلوه

اسـان بـود شـهرتى بسـزا نيافتـه بـود، زيـرا        در ميان هزاران تأليف عربى كه مورد مطالعه و تحقيـق خاورشن 

گـر سـاختن اهميـت مقدمـه و      منتخبات و مقاالتى كه دو خاورشناس ياد كرده انتشار داده بودند براى جلوه

بنابر اين ميتوان گفت هنگامى بخوبى اهميت ابن خلدون و . نمودار كردن ابداع فكرى ابن خلدون كافى نبود

  .درباره ابن خلدون رساالتى انتشار دادند 3شولتزو  2هامرگر شد كه  جلوهاثر نفيس وى در نظر خاورشناسان 

اى بĤلمانى دربـاره بعضـى از جهـات تـاريخ اسـالم منتشـر سـاخت و در آن         چنانكه هامر نخست رساله

ملقـب سـاخت و آنگـاه    » منتسكيوى عرب«هاى ابن خلدون اشاره كرد و او را به نام  ببرخى از عقايد و نظريه

درباره مقدمـه ابـن خلـدون منتشـر كـرد كـه مـورد توجـه         ) 1822(در مجله آسيايى بزبان فرانسه  اى مقاله

در مقدمه دو خصوصيت بارز يعنى داورى درست و انتقـاد  : وى در آن مقاله نوشت. خاورشناسان واقع گرديد

كتابى نظير اين  در ميان تأليفات شرقى كمتر«اى را بخود معطوف ميدارد و هم افزود  صحيح نظر هر خواننده

  .»تأليف ابن خلدون ميتوان يافت كه شايسته ترجمه بطور كامل باشد

هامر در اين هنگام به گردآورى اسناد الزم براى كتاب تاريخ بزرگ خود درباره دولت عثمانى مشـغول  

ايتخت آن بود و ميكوشيد منابع شرقى را با منابع غربى مقابله كند و بهمين سبب با رجال دولت عثمانى در پ

وى در ضـمن ايـن   . هاى آن كشور ميپرداخت كشور آميزش ميكرد و به مطالعه اسناد و كتب خطى كتابخانه

امر دريافت كه رجال دولت عثمانى بخصوص ترجمـه تركـى مقدمـه ابـن خلـدون را بـا دلبسـتگى عظيمـى         

  :ميخوانند، از اين رو در مقاله ياد كرده نوشت

أليفاتى است كه در پايتخت دولت عثمـانى شـهرت دارد و از كتبـى    مقدمه ابن خلدون از مهمترين ت«

است كه كليه رجال و وزيران و امرا و عموم روشنفكران و كاركنان دستگاههاى مختلف دولـت عثمـانى آنـرا    

  .»مطالعه ميكنند

و براى تأييد گفتار خود در اهميت كتاب مزبور عناوين فصول بابهاى پنجگانه مقدمه را منتشر سـاخت  

، چه وى ميدانست كـه ايـن بـاب از مهمتـرين     4و اظهار تأسف شديد كرد كه بر باب ششم اطالع نيافته است

  .منابعى بوده است كه حاجى خليفه در تدوين كشف الظنون از آن استفاده كرده است

                                                                                                                                                                                     

العبرى و ابن خلكـان و  در صورتى كه اروپاييان سالها پيش از شناختن ابن خلدون مورخانى چون مسعودى و ابو الفدا و ابن  -1
 انتشـار  عربـى  مـتن  همـان  بـا  انگلستان در هفدهم قرن نيمه در) تيمور تاريخ( عربشاه ابن تاريخ و بودند شناخته را ابن عربشاه

 .بود يافته

2 - Hammer. 

3 - Schulz. 

 بـوده  كـرده  نظـر  صـرف  آن ششم باب ترجمه از و گماشته همت بتركى مقدمه پنجگانه بابهاى بترجمه فقط زاده پيرى گويا -4
  .است
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اى  مقاله 1ديگرى بنام گارسن دوتاسىپس از انتشار اين مقاله ديرى نگذشت كه بدنبال هامر مستشرق 

انتشار داد و در آن يادآور شد كه وى در كتابخانه دولتى پاريس به نسخه كاملى از مقدمه ابن خلدون دسـت  

  .يافته و در ضمن عناوين باب ششم آنرا منتشر ساخت و بدين ترتيب مقاله هامر را تكميل كرد

اى  ه تبليغ درباره مقدمه ابن خلدون پرداخت و مقالـه با منطق نيرومندى ب 1825آنگاه شولتز در سال 

در مجله آسـيايى منتشـر كـرد و در آن مقالـه     » درباره تأليف بزرگ تاريخى انتقادى«در اين باره زير عنوان 

  .تذكر داد كه بايد متن كامل اين كتاب بفرانسه ترجمه شود

  :ينسان مورد انتقاد قرار داداى را كه خاورشناسان در آن روزگار دنبال ميكردند بد وى شيوه

بويژه اهتمام بشاعران دارند و مورخـان و متفكـران را فـرو ميگذارنـد و بمـوازات      » خاورشناسان«آنها «

ترين آثار تحقيق ميكنند و از سوى ديگر مهمترين تواريخ را مورد توجـه   همين روش از يكسو درباره سخيف

فايـده، از فلسـفه    يكسان است و از اين رو اغلب مطالب ناچيز و بىقرار ميدهند و عنايت آنان در هر دو مورد 

  .»كه شايسته است تمام شيفتگان تعمق و انديشه بدان توجه كنند باز شناخته نميشود

پردازد و  مى) رنسانس(آنگاه به بحث درباره اهتمام اروپاييان به ادبيات التينى در عصر بيدارى اروپاييان 

  :گويد مى

هـا و آثـار    اگر نياكان ما تنها بغزليات ادبيات التينى توجه ميكردند و ما را به نوشـته  شكى نيست كه«

اندازه درباره ادبيـات مزبـور نـاقص بـود و انديشـه       متفكران و مورخان آشنا نميساختند، امروز معلومات ما بى

  .»نين وضعى هستيمبسيار غلطى در خصوص آن داشتيم، همچنانكه اكنون ما در برابر ادبيات عرب نيز در چ

را درك كنند ) تمدن اسالمى(اى برسانيم كه بتوانند نبوغ جاويدان عرب  و براى اينكه مردم را بمرحله«

و بطرز تفكر اين ملتى كه جهان را فتح كرد و علوم را محافظت نمود آشنا شوند بعقيده من بايد روشى پيش 

  .»را اين همه تكرار نكنيممعلقات سبع و مبالغات متنبى » اطالل«گيريم كه ديگر 

ام  من اين مالحظات را تحت تأثير مطالعه كتابى خطى كه بتازگى بدان دست يافتـه «: سپس مينويسد

  .»نوشتم و بسيار متأسفم كه اين نسخه بچاپ نرسيده و بطور كامل ترجمه نشده است

كرد كـه بنقـل و ترجمـه    اين مقاله شولتز در ميان خاورشناسان انعكاس عميقى بخشيد و آنها را وادار 

بعضى از فصول مقدمه همت گماشتند، ولى نسخ خطى مقدمه در آن روزگـار معـدود بـود و از ايـن رو ايـن      

  .بطبع مقدمه در سه جلد اقدام كرد 1858جنبش هنگامى بسرعت كافى پيشرفت كرد كه كاترمر بسال 

نيز آغاز كرد لـيكن وى پـيش از    خاورشناس مزبور پس از آنكه از طبع مقدمه فراغت يافت بترجمه آن

  .آنكه اين منظور خويش را بپايان رساند در گذشت

                                                           

1 - Garcin de Tassy. 
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اين وظيفه خطير را بعهـده گرفـت و بسـرعت آنـرا بپايـان رسـانيد و در        بارون دسالناما پس از وى 

اى مفصل و شروح و تعليقات بسيار در سه جلـد بطبـع رسـيد و جلـد اول آن در      نتيجه ترجمه وى با مقدمه

  .انتشار يافت 1878و بقيه در سال  1862سال 

ترجمه مزبور موجب شد كه مقدمه ابن خلدون از دايره محدود اطالع خاورشناسان خارج گرديـد و در  

  .دسترس دانشمندان و متفكران اروپا قرار گرفت

ا پس از انتشار اين ترجمه و تحقيقاتى كه درباره آن انتشار يافت ارزش مقدمه بكمال روشن شد زيرا تـ 

آن روزگار كتاب مزبور تنها در دايره تحقيقات خاورشناسان قرار داشت كه اهتمام كاملى بزبان عربى داشتند 

و اين گروه بطبع در وضعى بودند كه نميتوانستند بارزش حقيقى مقدمه پـى ببرنـد بـويژه كـه مهمتـرين و      

ن روزگار هنـوز نخسـتين مراحـل    ترين فصول مقدمه درباره مسائل جامعه شناسى بود و اين دانش در آ بديع

  .گذرانيد و مسائل آن دور از دسترس خاورشناسان و بكلى خارج از دايره معلومات آنان بود تدوين را مى

بهمين سبب ميتوان گفت كه دسالن با اين ترجمه خدمت بزرگ و گرانبهايى به معرفى مقدمه كـرده  

  .است

رانى كه از آن آگاه شدند تـأثيرى عميـق بخشـيد و    انتشار ترجمه فرانسه مقدمه در دانشمندان و متفك

دانشمندان اروپا از نبوغ اين متفكر بزرگ عرب سخت در شگفت شدند، چه آنان دريافتند كه وى بر بسيارى 

  .هاى با ارزش و مهم سبقت جسته است از محققان اروپايى در آراء و نظريه

هاى ابن خلدون را مـورد مطالعـه    يد و نظريهشناسى عقا از آن پس دانشمندان اقتصاد و تاريخ و جامعه

قرار دادند و انظار ديگران را به عقايد گرانبهاى وى كه از نظر دانشمندان اروپا بسيار نـوين بشـمار ميرفـت و    

بتازگى مورد بحث و تحقيق آنها واقع شده بود متوجه ساختند، و روشن گرديد كه برخى از معلومـات ثابـت   

در نتيجه حقايق روشنى كه در مقدمه مورد بحث قرار گرفته است تغيير يابد، زيرا در  درباره تاريخ علوم بايد

است  1پنداشتند نخستين كسى كه در فلسفه تاريخ ببحث پرداخته ويكو مثل آنان پيش از مطالعه مقدمه مى

ه فلسـفه  ولى از آن پس دانستند كه ابن خلدون در مقدمه خويش بيش از سه قرن و نيم پيش از ويكو دربار

و نيز گمان ميكردند كه نخستين بار اگوست كنت جامعـه شناسـى را پايـه گـذارى     . تاريخ گفتگو كرده است

كرده و اصول آنرا بر اساسى علمى مبتنى ساخته است، ليكن پس از انتشار مقدمه فهميدند كه ابـن خلـدون   

  .ده استگذارى كر بيش از چهار قرن و نيم پيش از اگوست كنت اين دانش را پايه

و نيز مشاهده كردند كه بسيارى از اصول و عقايد ابتكارى دانشمندان اقتصاد و جامعه شناسـى ماننـد   

ماكس و باكونين در اواسط قرن نوزدهم، در قرن چهـاردهم در مقدمـه ابـن خلـدون      ساى و كارل پاتيست ژان

                                                           

 را وى. است در گذشته 1744متولد شده و در همان شهر بسال  1667در ناپل بسال ، Clioranni Battista Vico، ويكو -1
  .اند خوانده »شناسى جامعه گذار پايه« لقب به آنگاه و »تاريخ فلسفه گذار پايه« بلقب نخست اروپاييان
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هايى كه  وچك و گاهى بصورت نهالهاى ك مندرج بوده است، منتها اين عقايد را گاهى به صورت بذرها و قلمه

  .بخوبى رشد كرده باشد در تأليف وى يافتند

بينيم مطالعه مقدمه ابن خلدون مايه حيـرت و شـگفتى صـاحبنظران و     و به همين سبب است كه مى

و كتبـى دربـاره نظريـات وى     ها دانشمندان محقق اروپا گرديده و همين حيرت آنان را بنشر مقاالت و رساله

  .وادار كرده است

  :هاى اروپاييان را درباره ابن خلدون و مقدمه او ميتوانيم به سه گونه اساسى تقسيم كنيم نوشته

مطالعاتى كه باستقالل بمنظور تحليل و معرفى عقايد ابن خلدون انجـام گرفتـه و بصـورت كتـابى      -1

  .شر شده استاى خاص در مجالت علمى منت مستقل يا مقاله

تحقيقاتى كه درباره ابن خلدون و مقدمه او در ضمن كتب خاصى مربوط به فلسفه اسالمى يا تاريخ  -2

  .ممالك اسالمى يا تاريخ علوم عرب و مسلمانان انتشار يافته است

تحقيقاتى كه درباره ابن خلدون و نظريات او در كتب علمى عمومى مربوط به تاريخ يـا اقتصـاد يـا     -3

پيداست كـه تحقيقـات نـوع نخسـتين داراى اهميـت      . جامعه شناسى يا تاريخ علوم مزبور منتشر شده است

بيشتريست زيرا خواهى نخواهى از لحاظ كميت افزونتر و از نظر تحليل عميقتـر و از جنبـه بحـث و تحقيـق     

اختصاص دارد يا بـه  هاى مزبور يا بمطالعه و كنجكاوى در كليه فصول مقدمه  دقيقتر است چه كتب و نوشته

  .برخى از موضوعات گوناگون آن

تر است، زيرا  ليكن آثارى كه از نوع سوم درباره مقدمه نوشته شده است از همه انواع ياد كرده با ارزش

در اينگونه كتب و مقاالت پايگاه ابن خلدون در دانش و تاريخ دانش بصورتى شاملتر و كـاملتر تعيـين شـده    

هاى بشـرى داشـت نرسـيد     نديشهاى كه در تاريخ دانشها و ا است و ميتوان گفت ابن خلدون بمنزلت شايسته

مگر پس از انتشار اينگونه كتب و اين نوع مطالعات عمومى، زيرا تأليفات نوع نخست اغلـب در همـان دايـره    

محدود بود ليكن تحقيقات گونه سوم بطور كلى در ميان همه متفكران و روشـنفكران  ) خاورشناسان(خواص 

هاى تأليفات نوع نخست دربـاره ابـن    مهمترين نمونه. دانتشار يافت و موجب شهرت كنونى ابن خلدون گردي

، 4لوين، 3كرمر ون، 2روزنتال، 1شميتخلدون عبارت از مطالعات مخصوصى است كه خاورشناسانى ماننـد  

، انجام داده و نتيجه تحقيقات خود را بزبانهـاى انگليسـى و آلمـانى و روسـى و فرانسـوى و      6گابريلى، 5بول

                                                           

1- N. Schmidt. 
2- Rosenthal. 
3- A. vonKremer. 

4 - Lewine. 
5 - G. Bouthoul. 
6 - Gabrieli. 
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، 3فريـرو ، 2كولوزيـو ، 1مونيـه  رنـه و همچنين است مقاالت خاصى كه به خامه ايتاليايى منتشر ساختند 

  .در اين زمينه نوشته شده است 4گومپلويچ

در كتـاب خـود بنـام     5كـارادوو هاى گونه دوم درباره ابن خلدون مطـالبى اسـت كـه     مهمترين نمونه

در كتابش بنام  7ريخترو » متاريخ فلسفه در اسال«در تأليف خويش موسوم به  6دوبويرو » متفكران اسالم«

 10گوتيهو » تاريخ ادبيات عـرب «در  9نيكلسونو » ادبيات عربى«در كتاب  8كلمان اوآرو » مورخان عرب«

تـاريخ افريقيـه شـرقى در روزگـار     «در  11فوربيگـه و » اعصـار تاريـك در مغـرب   «در كتاب خود موسوم به 

  .اند نوشته» فرمانروايى اسالم

» تاريخ فلسفه تـاريخ «در كتاب خود بنام  12فلينتهاى گونه سوم مطالبى است كه  از مهمترين نمونه

جامعـه شناسـى   «در تـأليف خـود موسـوم بـه      13واردنوشته است و همچنين مطالبى كه دانشمندانى مانند 

خل دانـش  مـد «در كتاب  15رنه مونيهو » فلسفه تاريخ چون علم تكامل است«در كتاب  14راپاپورو » نظرى

  .اند به رشته تحرير آورده» اى در تاريخ مطالعه«در تأليف بزرگ خود بنام  16توينبىو » جامعه شناسى

هايى كه درباره ابن خلدون منتشر شده از حوصله اين گفتـار بيـرون    تلخيص و نشان دادن كليه نوشته

باره وى بزبـان و قلـم دانشـمندان    هاى موجزى از مهمترين كلماتى كه در است و از اين رو در اينجا به نمونه

  :جارى شده اكتفا ميكنم تا منزلت و پايگاه او در دو دانش تاريخ و جامعه شناسى آشكارتر گردد

» متفكر جامعه شناس عرب در قـرن چهـاردهم  «دانشمند جامعه شناس لودويك گوميلويچ زير عنوان 

ه پايگاه ابن خلدون چنانكـه سزاسـت شـناخته    درباره ابن خلدون ببحث مهمى پرداخته و پس از اشاره باينك

رواست كه ابن خلدون را متفكرى امروزى بتمام معنى اين كلمـه و از كليـه جهـات، در    «نشده است ميگويد 

  »...نظر گيريم 

                                                           

1 - R. Maunier. 

2 - Colosio. 
3 - Ferreiro. 
4 - Gumplovitz. 
5 - Carra de Vaux. 
6 - De Boer. 

7 - G. Richter. 
8 - Cl. Huart. 
9 - R. Nicholson. 
10 - Gautier. 
11 - Faure –Biguet. 
12 - R. Flint. 
13 - F. L. Vard. 

14 - Ch. Rappaport. 
15 - Rene Maunier. 
16 - A. Toynbee. 
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دهم نشـده  وى در بيان تفاوتهايى كه ميان اقوام مختلف ديده ميشود مرتكب خطاى متفكران قرن هج

است، او حوادث اجتماعى را با خردى متين و استوار مورد مطالعه قرار داده و در اين موضوع نه تنها پيش از 

  ...اگوست كنت بلكه مقدم بر ويكو نيز آراء و عقايد بسيار عميقى اظهار كرده است 

در اين عصر آنهـا را  هاى ابن خلدون در اين باره عبارت از همان مسائلى است كه ما  در حقيقت نوشته

  .»ميخوانيم) سوسيولژى(بنام جامعه شناسى 

  :1متنى تحقيقى درباره ابن خلدون نوشت 1914فرانسه بسال » مجله عالم اسالمى«استفانو كولوزيو در 

وى . هيچكس نميتواند انكار كند كه ابن خلدون مناطق مجهولى را در عالم اجتماع كشف كرده است«

منتسكيو و ويكو در ايجاد و وضع دانش نوينى كه عبارت از نقد تـاريخى اسـت پيشـى جسـته     بر ماكياولى و 

  ...است 

و  3نصيب وى ميشود كه قرنها پيش از پيروان فلسـفه اثبـاتى   2افتخار بنيان گذارى نظريه جبر اجتماع

ى عـدالت  هـا  دانشمندان روانشناس در اين باره بحث كرده است، اين مـورخ مغربـى عظـيم اصـول و نظريـه     

  ...اجتماعى و اقتصاد سياسى را پنج قرن پيش از كونسيدران و ماركس و با كونين كشف كرده است 

هاى ابن خلدون درباره اجتماع متشكل او را در نخسـتين صـف فالسـفه تـاريخ قـرار       همچنانكه نظريه

دم دانشـمندان اقتصـاد ايـن    ميدهد افكار و عقايد او درباره نقش كار و مالكيت و مزد نيز او را پيشوا و پيشـق 

  .»گر ميسازد عصر جلوه

، خاورشناس و مورخ بزرگ ايتاليايى كه بخصوص امارىدر ضمن اين تحقيقات خود از گفتار  كولوزيو

وى معتقد بوده است . شهرتى بسزا يافته است، استدالل ميكند) سيسيل(در تاريخ عهد عربى اسالمى صقليه 

ايست كه در جهان در موضوع فلسفه تاريخ ببحث و تحقيـق آغـاز كـرده     ابن خلدون نخستين نويسنده«: كه

  .»است

ابـن خلـدون، مـورخ و    «اى بنـام   رسـاله  1930استاد دانشگاه كورنيل آمريكا در سال  ناتانيل اشميت

منتشر ساخته و در آن عقايد و آراء ابن خلدون را بتفصيل مورد تجزيه و تحليـل   4»جامعه شناس و فيلسوف

و با ديگران در اين معنى همداستان شده است كه بحق بايد ابن خلدون را پايه گذار فلسفه تاريخ و  قرار داده

  :از آن جمله ميگويد. دانش جامعه شناسى شناخت

                                                           

در سال » آراء غربية فى مسائل شرقية«اين مقاله را استاد عمر فاخورى بعربى برگردانده و در ضمن رساله خويش موسوم به  -1
 .در دمشق طبع كرده است 1925
اى فلسفى كه تعين تمـام هسـتيها    ب و علل آنها تفسير ميكند، يا طريقهاصول عقايدى كه آثار وقايع را تنها با عوامل و اسبا -2

  .را به علل جبرى و اجتناب ناپذير نسبت ميدهد

اى فلسفى كه بوسيله اوگوست كنت پايه گذارى شده است و اساس آن مبتنى بر اينست كه واقعيت اشياء را نميتوان  طريقه -3
  .باشد آمده بدست تجربه و مشاهده راه از كه مسلمى و مثبت حقايق بوسيله مگر شناخت

4 - N. Schmidt: Ibn Khaldûn, Historian, Sociologist, and Philosopher. 
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ابن خلدون ميدان تاريخ حقيقى و طبيعت و ماهيت آنرا كشف كرد و او فيلسوفى است مانند اگوست «

تحليلى از قضـا و قـدر نيسـت،     3فلسفه تاريخ او مانند فلسفه هگلو . 2و هربرت سپنسر 1كنت و توماس بكل

منظور او از آوردن آيات قرآن در ضمن تحقيقاتش اينست كه بخواننده بفهماند فلسـفه او بـا نصـوص قـرآن     

  .موافق است

وى در دانش جامعه شناسى بمقامى نايل آمده است كه حتى اگوست كنت در نيمه قرن نوزدهم بدان 

اگر متفكرانى كه در اين قرون اخير دانـش جامعـه شناسـى را بنيـان گـذارى      «: و نيز ميگويد» نرسيده است

هايى كـه   يافتند از حقايقى كه وى پيش از آنان كشف كرده و شيوه ميكردند به مقدمه ابن خلدون دست مى

انسـتند در ايـن دانـش    ها ميبردنـد و ميتو  اين نابغه عرب ساليان دراز مقدم بر آنها ابتكار كرده بود بسى بهره

  .»نوين سريعتر و بهتر پيشرفت كنند

در ضـمن بحـث درازى   » متفكـران اسـالم  «يكى از خاورشناسان در كتاب خويش موسوم بـه   كارادوو

ابن خلدون نويسنده قرن چهاردهم از نظر اهتمام و عالقـه بـه تحقيـق تـاريخ     «راجع به ابن خلدون ميگويد 

هـاى مـردم اروپـا در     ترين انديشه ر ميدانى گام نهاده است كه با مترقىتكامل و موجبات تجدد و پيشرفت د

  .»عصر حاضر تطبيق ميكند

فصل درازى به ابن خلـدون  » اعصار تاريك در مغرب«استاد دانشگاه الجزاير در كتاب خود بنام  گوتيه

تعبيـر برخـى از    روش وى بـه سـوء    طرفى علمى دور شده و در نتيجه اختصاص داده و با آنكه تا حدى از بى

اندازه به ابن خلدون با ديده حيرت و شگفتى مينگرد و  قسمتهاى مقدمه منجر گرديده است، در عين حال بى

  :ميگويد

هر چند سرزمين مغرب كمتر داراى مردان بزرگ بوده است با اين همه در آن بچند نام بر ميخـوريم  «

در حقيقـت مرتبـه   . 5يا قـديس اوگوسـتين   4نند آنيبالكه ميتوانيم آنها را در رديف ابن خلدون قرار دهيم ما

اى كه ابن خلدون بايد در خاطره بشريت داشته باشد اينست كه وى در صـف چنـين بزرگـانى قـرار      شايسته

گيرد ولى جاى تأسف است كه هنوز ابن خلدون در ذهن بشر بدين پايگاه ارتقاء نيافته است زيرا گروهى كـه  

  .او را ميشناسند اندكند

  .»ن پايگاه بزرگوارى كه امروزه مرده است، الاقل بايد در نزد ما، ملت فرانسه، زنده شوداي

                                                           

 ).1862 -1821(نويسنده و مورخ اجتماعى انگليسى صاحب تأليف مشهور در تاريخ تمدن انگليس  -1
  ).1903 - 1820(فيلسوف انگليسى و پايه گذار فلسفه تكامل  -2

  ).1831 -1770(فيلسوف بزرگ آلمانى كه در فلسفه دين و مسائل روحانى و الهى بتحقيق پرداخته است  -3

4 - Annibal. 
5 - St. Augustin. 
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در ضـمن مبحـث اصـول    » دانش جامعه شناسى نظـرى «آمريكايى در كتاب خويش بنام  1وارداستاد 

گمان ميكردند نخستين كسى كـه اصـل عقيـده جبـر حيـات      «: چنين مينويسد 2جبرى در حيات اجتماعى

اجتماعى را بيان كرده است منتسكيو يا ويكو بوده است، در صورتى كه نخسـتين بـار ابـن خلـدون در قـرن      

چهاردهم و مدتها پيش از آنان در اين موضوع بحث كرده و معتقد بوده است كه اجتماعات بشرى از قـوانين  

  .»ذير و ثابتى پيروى ميكنندتغيير ناپ

ميگويد در زمينه علم تاريخ و فلسـفه  » تاريخ فلسفه تاريخ«انگليسى در كتاب خود بنام  فلينتاستاد 

ترين نامها بشـمار ميـرود، چـه نـه در دنيـاى       آن فرهنگ عرب بنام دانشمندى آراسته است كه از درخشنده

ميتوان چنين نامى بدست آورد كه در درخشندگى كالسيك قرون قديم و نه در دنياى مسيحى قرون وسطى 

اى كه تاريخ را همچون دانش خاص و مستقلى شمرد و در آن ببحث  مشابه آن باشد، آرى نخستين نويسنده

  .»پرداخت ابن خلدون است

بحثى بـه   4»تاريخ فلسفه در اسالم«استاد دانشگاه آمستردام در خاتمه كتاب خود موسوم به  3دوبوير

در مقدمـه فلسـفى ابـن خلـدون بسـيارى از مالحظـات       «اختصاص داده و در اين بـاره ميگويـد   ابن خلدون 

  .ايست روانشناسى و سياسى دقيق را ميتوان يافت، و كتاب مزبور رويهمرفته اثر بديع و مبتكرانه

. انـد  حقيقت اينست كه گذشتگان حق مشكل تاريخ را ادا نكرده و درباره آن بمطالعه عميـق نپرداختـه  

اند كـه از حيـث اسـلوب نيكوسـت      ست است كه متقدمان تأليفات تاريخى بسيارى براى ما بيادگار گذاشتهرا

ليكن آنها به هيچ رو تاريخى كه مبتنى بر اساس فلسفى باشد و علم مسـتقلى بشـمار رود بـراى مـا تـدوين      

رت ديگـرى توجيـه   آنها علت نرسيدن بشريت را بمرحله عـالى مـدنيت در روزگارهـاى كهـن بصـو     . اند نكرده

ها مستند ميساختند از سوى ديگر فلسفه مسـيحى   ها و طوفان ميكردند و آنرا بحوادث ابتدايى همچون زلزله

كليه وقايع تاريخ را چه آنها كه روى داده و چه آنها كه در شرف روى دادنست بمشـيت و اراده خـدا نسـبت    

  .ميداد

ه علل نزديك آن پيوند دهـد و بـا ادراك و فراسـت    نخستين كسى كه بر آن شد تا تكامل اجتماع را ب

هنگـامى كـه وى راه دانـش نـوينى را همـوار      ... دقيق مسائل آنرا با داليل مقنع بيان كند ابـن خلـدون بـود   

ميساخت ناگزير تنها بمسائل مهم آن اشاره كرد و باجمال در موضـوع و روش آن ببحـث پرداخـت ولـى وى     

ى تحقيقات او را دنبال كننـد و مسـائل نـوينى بـر آن بيفزاينـد و بانديشـه       اميدوار بود كه آيندگان پس از و

  .درست و دانش مسلم اتكاء كنند

                                                           

1 - Ward. 

2 - Dé terminisme social. 
3 - De Boer. 
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آرزوى ابن خلدون تحقق پذيرفت ولى نه بدسـت مسـلمانان و همچنانكـه وى در ابتكـار ايـن موضـوع       

  .پيشقدم بود پس از او نيز در خاور جانشينى در تحقيقات وى پديد نيامد

مه كتاب او روزگـار درازى در مشـرق تـأثير بخشـيده بـود و بسـيارى از رجـال سياسـى         ولى با اين ه

كه از آغاز قرن پانزدهم بر بيشتر پادشاهان و مردان سياسى اروپا برتـرى و تسـلط يافتـه    ) عثمانى(مسلمانان 

  .»بودند از كسانى بشمار ميرفتند كه مقدمه ابن خلدون را ميخواندند

ين تحقيقاتى كه در موضوع فلسفه تاريخ نوشـته شـده چنـدين مجلـد كتـاب      ترين و جامعتر شايد تازه

اين تأليف در شش جلد ميباشـد كـه   . است» اى در تاريخ مطالعه«تأليف توينبى استاد دانشگاه اكسفورد بنام 

  .منتشر شده است 1939جلد ششم آن بسال 

هـاى وى در بـيش از ده    نظريـه  در اين مجلدات به كرات از ابن خلدون نام ميبرد و بعقايـد و  توينبى

وى ابن خلـدون را از  . موضع اشاره ميكند كه گاهى بعضى از موارد مزبور چندين صفحه كتاب را فرا ميگيرد

او » وسعت نظر و تحقيق عميق و قـدرت تفكـر  «هوشمندان و نوابغ ميشمرد و در مقدمه او داليل روشنى بر 

  .گر ميشود هيابد و نبوغ وى بسيار در نظر او شگفت جلو مى

مؤلف مزبور در عين حال از نقائصى كه در مقدمه موجود است غفلـت نكـرده و بـويژه از نظـر انطبـاق      

احكام آن بر اجتماعات غربى و تواريخ ملتهاى اروپايى كه ابن خلدون متعرض آن نشده گفتگو كـرده اسـت،   

ريخى ميداند كه ابـن خلـدون در   ليكن وى اين نقائص را مربوط بشرايط و محيط خاص و شواهد و وقايعى تا

  .آن شرايط پرورش يافته و بر وقايع مزبور آگاه شده است

هـاى ابـن    اگر فيلسوفى سياسى كه بر فهم آراء و نظريـه «: سپس براى تأييد اين استدالل خود ميگويد

ي آمد نابغه خلدون توانايى ميداشت در خالل چهار قرن اول تاريخ غربيان در عالم مسيحى اروپاييان پديدار م

هاى ابن خلدون را براى شواهد و وقايع تاريخى مخصـوص كـه در حـدود     خيالى مزبور بكمال عقايد و نظريه

  .»اى تلقى ميكرد انديشه و عقل اروپاييان آن قرون بوده است، تفسير فلسفى پسنديده

افزايـد   يش مـى پس از شرح وقايعى كه در آن روزگاران روى داده است، توينبى بدينسان بر مطالب خو

ايم  اى را كه در اين مطالعات تاريخى بعنوان نخستين شيوه كار برگزيده در سياق اين سخن الزم است قاعده«

  .يادآور شويم

گمان نسبى اسـت و تـابع شـرايط زمـانى و مكـانى       اين قاعده تصريح ميكند كه هر انديشه تاريخى بى

  .»يچ نابغه انسانى را ممكن نيست از آن استثنا كردصاحب انديشه است، اين قانون طبيعت بشرى است كه ه

توينبى در ضمن اشاره بچگونگى نوشتن مقدمه و اينكه ابن خلدون آنرا در دوره اعتزال از امور سياسى 

مرد فعالى كه به انزوا پناه برده بود سرانجام تغيير شـكل  «: و عالم تنهايى در قلعه ابن سالمه نوشته مينويسد

لسوف جاودانى در آمد كه قدرت انديشه او در ذهن هر كس كه مقدمه را بخواند همواره زنده داد و بصورت في

  :سرانجام توينبى درباره ابن خلدون بقضاوت گرانبهايى بدينسان ميپردازد. »ميماند
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اى بـراى   تصور و ابـداع فلسـفه  اى كه براى تاريخ عمومى خود نوشته به درك و  ابن خلدون در مقدمه«

اى كه با هـر عقلـى در    شك در نوع خود از بزرگترين اعمال بشمار ميرود، فلسفه تاريخ نايل آمده است كه بى

  .»هر زمان و مكان تطبيق ميكند

بزبان فرانسه نوشته و هنگام تحصيل در  1»فلسفه اجتماعى ابن خلدون«اى بنام  دكتر طه حسين رساله

در پـاريس منتشـر    1918اين رساله در سـال  . گذرانده است) تز(آنرا بعنوان رساله تحصيلى  دانشگاه سربون

  .در قاهره منتشر كرده است 1926شده و سپس استاد عبداهللا عنان آنرا بعربى ترجمه و در سال 

اند  وى در اين رساله انتقاداتى از ابن خلدون كرده و بخاورشناسانى كه از مقام ابن خلدون تجليل كرده

ابن خلدون تاريخ را علم مستقلى نميدانسته و جنبه علم به آن نداده است «: تاخته است، از آن جمله ميگويد

اند بعلـت اشـتباهى اسـت كـه دسـالن در       اى كرده و دانشمندان اروپايى كه درباره وى چنين قضاوت بيهوده

 گـاهى  عربـى  در علـم  كلمـه  كه تىصور در است، دانسته science كرده و آنرا مرادف» علم«ترجمه كلمه 

 كلمـه  از عـرب  و دانسـت  Savior يا ،Cónnaissance مرادف آنرا فرانسه در بايد كه است معرفت بمعنى

علم بطور مطلق، هر چه را كه بتوان حفظ كرد اراده ميكند چنانكه آداب و سنت نبى و قصـه   لغت يا معرفت

  .»هر چند داراى خصوصيات و قوانين علمى نباشند 2مجرد را علم ميداند

  :رد كرده است و مينويسد ابو خلدون ساطع الحصرىاما اين ادعاى دكتر طه حسين را 

بتنهايى هرگز سبب نخواهد شد كه ابن خلدون را بنيان گذار علم تـاريخ  » علم«شكى نيست كه كلمه 

طه حسين بĤنان اشاره كرده تنها بـدين موجـب كـه    بدانيم ولى ترديدى هم نيست كه دانشمندانى كه دكتر 

اند، چنانكه در مثل  اين همه اظهار نظر و بحث در اين باره نكرده» تاريخ علمى است«ابن خلدون گفته است 

استاد فلينت بيش از ربع قرن بتحقيق و مطالعه درباره فلسفه تاريخ و دانش تاريخ پرداخته و تمـام كتبـى را   

از عهد ارسطو و افالطون تا اواخر قرن نوزدهم بزبانهاى مختلف نوشته شده است مـورد  كه در اين موضوعات 

انتقاد و تجزيه و تحليل قرار داده است، آيا معقول است چنين مورخ متفكرى درباره ابن خلدون تنها باستناد 

سـالن آنـرا   چنين تعبيرى اظهار نظر كند؟ و بقول دكتر طه حسين فريب كلمه غلطى را خورده باشـد كـه د  

  بمعنى اعم پى نبرده باشد؟» علم«ترجمه كرده و خود وى بمفهوم كلمه 

من شكى ندارم كه هر كس تأليفات فلينت را از تاريخ فلسفه تاريخ در فرانسه و آلمان گرفته تا تـاريخ  

آنچه وى درباره ترديد معتقد خواهد شد كه  فلسفه تاريخ عمومى بخواند و بر انتقادات مختلف او آگاه شود، بى

مستند باشد بلكه ناگزير بايد بمجموعـه عقايـد ابـن    » علم«ابن خلدون نوشته است ممكن نيست تنها بكلمه 

  .خلدون و كليه مسائلى كه در مقدمه مشهور وى آمده است متكى باشد

                                                           

1 - la Philosophie sociale ď Ibn Khaldoun. 
 .كتاب فلسفه اجتماعى ابن خلدون شود 34رجوع به ص  -2
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فـرق ميـان علـم و    : اينك كارى به فلينت نداريم و موضوع را از نظر علمى مورد بحـث قـرار ميـدهيم   

كدامسـت؟ پيداسـت كـه    » معرفـت عـادى  «و » معرفت علمى«عرفت چيست؟ و بعبارت ديگر تفاوت ميان م

يابد كه علل آنهـا بـه معلولهـا پيوسـته باشـد و قـوانين همزمـانى و         از معلومات منظمى تشكيل مى» دانش«

وى دادن وقـايع  ها متجلى ميشود آشكار كند و نظر علمى بحوادث آنست كه تنها بر  را كه در حادثه 1تعاقبى

اكتفا نكند بلكه بكوشد تا قوانين متعلق باين وقايع را نيز كشف كند و عللى را كه موجب آن وقايع شده است 

  .بجويد

بينـيم كـه او نيـز     اكنون اگر عقيده ابن خلدون را در تاريخ از اين نظر مورد تحقيق قرار ميـدهيم، مـى  

ر ميشود اعتقاد دارد چنانكه هم معتقـد بوجـود قـوانينى    بوجود علل و موجباتى كه بحدوث وقايع تاريخ منج

بينيم كه او  زمانها منطبق ميشود و هم مى  كلى است كه بر همه ملتهاى مختلف در سراسر كشورها و در همه

ميكوشد در فصول مختلف مقدمه اين قوانين كلى را بيان كند و موجبات و علل وقايع را آشكار سازد و جاى 

» معلومـات عـادى  «را از » تحقيقـات علمـى  «اينها از صفات اساسى مسلمى اسـت كـه   شك نيست كه همه 

  .متمايز ميكند

بارى ابو خلدون ساطع الحصرى در رد ادعاى دكتر طه حسين بتفصيل داليل ديگرى نيز ميـĤورد كـه   

ابـن  دراسات عن مقدمـة  « 565براى دورى از اطناب سخن از نقل آنها خوددارى ميكنم و خواننده را به ص 

  .رجوع ميدهم» خلدون

  

   احوال ابن خلدون - 2222

وى در . در تـونس متولـد شـد   ) مـيالدى  1332مه  27(هجرى  732ابن خلدون در غره رمضان سال 

  .اى اندلسى بدنيا آمد كه در اواسط قرن هفتم هجرى از اندلس به تونس مهاجرت كرده بودند خانواده

حمن بن محمد بن محمد بن محمد بن حسـن بـن جـابر    الرالدين عبد ولى: نام و نسب وى چنين است

عرب يمانى حضـرموت منتهـى   ه وى اصل خاندان خود را ب. بن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون

ميرساند و در اين سلسله نسب، بروايت نسب شناس اندلسى ابـن   2ميكند و نسب خويش را به وائل بن حجر

نسب ترديد مينمايد و معتقد است چند نام از آن حذف شـده اسـت   حزم اعتماد ميكند، ليكن در صحت اين 

زيرا اگر خلدون نياى وى همان باشد كه هنگام فتح اندلس بدان كشور مهاجرت كـرده اسـت ده جـد بـراى     

گذشتن شش قرن و نيم كافى نخواهد بود و بعقيده او براى سپرى شدن چنين مدتى بايد نام بيست تـن در  

اما نسب جـد وى خلـدون   . شته باشد، يعنى براى هر قرنى سه پشت الزم خواهد بودسلسله نسب او وجود دا

خالد معروف به خلدون بن عثمان بـن هـانى بـن    : كه باندلس آمده نيز بر حسب روايت ابن حزم چنين است

                                                           

1 - Lois de succession et de coexistence. 
  .وائل بن حجر از بزرگان صحابه بود و او در يمن عهده دار تعليم قرآن و نشر اسالم گرديده بود -2
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و بر طبق اين نسبت ابن خلدون منتسب بيكى از . خطاب بن كريب بن معديكرب بن حارث بن وائل بن حجر

ترين دودمانهاى عربى يمانى است، ولى آنچه در اينجا موجب ترديد ميشود اينست كه ابن حزم در آغاز  اصيل

قرن پنجم هجرى چنين نسب دورى را تدوين كرده، و گذشته از اين اطالعاتى كه درباره كشمكش و رقابـت  

ح انـدلس شـركت جسـتند و    ميان عرب و بربر در اندلس داريم نيز اين شك را تأييد ميكند زيرا بربرها در فت

مهمترين مصائب آنرا تحمل كردند ليكن عرب رياست و فرمانروايى اندلس را بخـود اختصـاص داد و بهمـين    

سبب خصومت و كشمكش ميان اين دو طايفه چندين قرن ادامه يافت تا سرانجام عصـبيت عربـى منقـرض    

در اندلس مايه شرف و بزرگى بود و هر كـس  و انتساب بعرب . گرديد و از اوايل قرن پنجم غلبه بربر آغاز شد

شيفته بود كه بدان قوم منسوب باشد، زيرا سلطه و سيادت بدان طايفه تعلق داشت، ولى انسـاب بسـيارى از   

خداوندان عصبيت و رياست در معرض شك بود بلكه اين شك بانساب پيشوايان فتح اندلس نيز راه يافته بود 

ز بربرهـا بشـمار ميرفتـه اسـت و برخـى ويـرا يكـتن ايرانـى از مـوالى عـرب           اند طارق بن زياد ا چنانكه گفته

در اينجا نكته ديگرى نيز در وابستگى ابن خلدون باين نسب عربى ما را وادار بتأمل ميكند و آن . اند ميدانسته

اينست كه وى در مقدمه با منطق محكم و شـيوه خـاص بعـرب ميتـازد در حاليكـه در تـاريخ خـود بربـر را         

  .تايد و آنان را واجد خصال و صفات استوارى ميداندميس

  

   پرورش خاندان خلدون در اندلس

انـدلس ببعـد     در هر حال ابن خلدون منسوب به يكى از خاندانهاى حاكم اندلس است كه از آغاز فـتح 

همـراه لشـكر يمـانى بـه     نياى بزرگ وى خالد معروف بـن خلـدون   . اند اغلب برياست و وزارت نايل مي آمده

آنگـاه فرزنـدان   . اندلس آمد و نخست در شهر قرمونه سكونت گزيد و خاندان وى در آن شهر پرورش يافتنـد 

تا اواخر قرن سوم يعنى روزگار فرمانروايى امير عبد اهللا بن محمد اموى . منتقل شدند) سويل(وى به اشبيليه 

در اين عصر نايره فتنه و آشوب . اند وادث نمودار نشدههنوز فرزندان خلدون در عرصه ح) هجرى 300 -274(

ور گرديد و در بيشتر نواحى آن انقالباتى روى داد و اشـبيليه از نخسـتين شـهرهايى بشـمار      در اندلس شعله

  .ميرفت كه مردم آن به انقالب دست زده بودند

ن خلدون، قيام كردند و ايـن  و خالد، زادگا 1الغافر و عبداهللا بن حجاج و كريبدر اين شهر امية بن عبد

اميه از جانب امير محمد حاكم شهر  .گروه در آن روزگار رؤساى خاندانهاى بزرگ اشبيليه را تشكيل ميدادند

در نتيجه خاندان . بود، ولى وى سر از فرمان امير باز زد و استقالل اشبيليه را اعالم كرد و ابن حجاج را كشت

وى برخاستند و بشدت با او در كشـمكش شـدند و آنقـدر بنبـرد ادامـه      خلدون و خاندان حجاج بمخالفت با 

  گرفت و استقالل اشبيليه را اعالم كرد،  كريب بن خلدون زمام امور را بدستآنگاه . دادند تا اميه كشته شد
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ليكن خاندان حجاج با وى بمخالفت برخاستند و پيشواى آنان ابراهيم با ابن حفصوى هم سوگند شد، و چون 

ابن حفصوى از بزرگترين عناصر انقالبى اندلس در آن روزگار بشمار ميرفت و بر جنوب آن كشور ميان مالقه 

اسيد و او را در فرمانروايى اشبيليه با خـويش شـركت   و رنده تسلط و فرمانروايى داشت، كريب از ابراهيم بهر

ولى كريب سختگير و تندخو بود و در كارها شدت و خشونت نشان ميداد، از اين رو مردم اشبيليه از وى . داد

. روگردان شدند و چون ابراهيم نرمخو بود و با مردم برفق و مدارا رفتار ميكرد بفرمانروايى او متمايـل شـدند  

نهان به امير عبداهللا پيوست و با وى پيمان بست و فرمان حكومت اشبيليه را از جانـب او بدسـت   ابراهيم در 

انگيخـت و او را كشـت و امـارت اشـبيليه را     را بمخالفت و قيام بـر ضـد كريـب بر   آورد، سپس مردم اشبيليه 

  .پيشرفتهاى بزرگى نايل آمده باستقالل بدست گرفت و ب

دار  اشبيليه بسر ميبردند و در تمام دوران فرمانروايى دولت امويان عهـده از آن پس خاندان خلدون در 

در ايـن هنگـام   . فرا رسيد و ابن عباد بر اشبيليه استيال يافـت  1رياست و مقامى نشدند تا آنكه روزگار طوايف

رياسـت  ستاره اقبال خاندان مزبور بار ديگر درخشيدن گرفت و اعضاى آن خاندان در دولت بنى عباد بمراتب 

يافتند و پس از مدتى مرابطان بر انـدلس چيـره    آنگاه دولتهاى طوايف بسرعت تغيير مى. و وزارت نايل آمدند

شدند سپس دودمان موحدان در مغرب استيال يافتند و در واليات و شهرهاى آن كشور بزرگان آنان برياست 

فرمانروايى اشبيليه و خاور اندلس تعيين شد و فرمانروايى رسيدند و از اين رو ابوحفص پيشواى قبيله هنتانه ب

دار بودند و خاندان خلدون بدين امراى نـوين پيوسـتند و بـار     و فرزندان وى بوراثت امارت آن ناحيه را عهده

  .ديگر برياست و جاه و جالل نايل آمدند

  

   مغربه مهاجرت خاندان خلدون ب

امان شد و بشهرهاى بزرگ و مرزهاى آن هنگامى كه دولت موحدان منقرض گرديد و وضع اندلس نابس

ميشد، اميـر ابوزكريـاى حفصـى نـواده       آنها را متصرف) كاستيل(تزلزل راه يافت و پى در پى پادشاه قشتاله 

و از فرمانبرى موحدان يا خاندان عبد المؤمن سر باز زد ) م 1223 -ه 620(ابوحفص به افريقيه مهاجرت كرد 

  .دو مردم را بخالفت خود دعوت كر

خاندان خلدون نيز از بد فرجامى خويش بيمناك شدند و پيش از آنكه اشبيليه بدست مسيحيان بيفتد 

حاكم اين شهر كه از خاندان حفصيان بود ايشان . از آن شهر مهاجرت كردند و مدتى در سبته اقامت گزيدند

روزگـار حسـن بـن محمـد     را بنواخت و مشمول عنايات خويش قرار داد، آنگاه رئيس آن خاندان كـه در آن  

خلدون نياى چهارم مورخ بود در شهر بونه به امير ابوزكريا پيوست و امير مقدم وي را گرامـى شـمرد و او را   

سپس امير ابوزكريا در گذشت و پسرش مستنصـر جانشـين او شـد، و آنگـاه يحيـى پسـر       . بسيار نوازش كرد
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رسيدند، و خاندان خلدون در تمام اين مدت از جاه  مستنصر و پس از او برادر مستنصر ابواسحاق بفرمانروايى

و جالل و نعمت برخوردار بودند، و در دوران ابواسحاق ابوبكر محمد نياى دوم مـورخ بمقامـات بلنـد دولتـى     

ابو فارس فرزند و وليعهد ابواسـحاق  ) صدر اعظمى(برگزيده شد و پسر وى محمد جد مورخ بمنصب حاجبى 

ه را بر عهده داشت و ابوفارس بخصوص حكومت بجايـه را اداره ميكـرد تـا اينكـه     نايل آمد و مدتى اين وظيف

فرمانروايى خاندان حفص به نابسامانى و پريشانى دچار شد و يكى از رؤسا بنام ابن ابى عماره دست بـانقالب  

محمـد  . زد و بر تونس تسلط يافت و ابوبكر بن خلدون را دستگير كرد و بكشت و اموال وي را مصـادره كـرد  

فرزند ابوبكر در دربار بجايه همچنان باقى بود و در گرداب كشمكشها و انقالباتى كه ميـان قيـام كننـدگان و    

ور گرديد و در دستگاه دولت آل حفص همچنان باقى بود و  خاندان حفص در آن روزگار پديد آمده بود غوطه

و ) ه 711(يحيى لحيانى بر تونس چيـره شـد   هاى گوناگون نايل ميĤمد تا پيشواى موحدان امير ابو  به پايگاه

پس از چندى وى از زندگى سياسى كناره گيرى كرد ولى همچنان مكانت و . مدتى ويرا بحاجبى خود برگزيد

  .هجرى در گذشت 737نفوذ دولتى او بجاى بود تا در سال 

نش روى آورد اما پسر وى محمد كه پدر مورخ بود زندگى سياسى را فرو گذاشت و بمطالعه و كسب دا

زندگى را بدرود ) م 1349(ه  749و در فقه و لغت و سرودن شعر مهارت يافت و در هنگام شيوع وباى بزرگ 

  :فرزندانى كه از او بجاى ماندند عبارت بودند از. 1گفت

كه در آن زمان جوانى هجده سـاله بـود، و عمـر و موسـى و     ) صاحب ترجمه(ابو زيد ولى الدين مورخ 

  .2كه از برادران ديگر بزرگتر بود يحيى و محمد،

  .از اين برادران يحيى بعدها بوزارت رسيد

  

   كيفيت پرورش ابن خلدون

شـنيد و در   ابن خلدون در چنين خاندانى پرورش يافت و از آغاز خردسالى مناقب نياكان خويش را مى

دند گوش فـرا ميـداد و   يافت و بسخنان ميهمانان و كسانيكه بديدار پدر وى مي آم مجالس پدرش حضور مى

شيفتگى بـه جـاه و   : اى ايجاب ميكرد كه در روح او دو احساس نيرومند ايجاد شود پرورش در چنين خانواده

مقام و دلبستگى به مطالعه و دانش، هر يك از اين دو احساس تأثيرات عميقى در نهاد وى گذاشته بود و دير 

يافت ولى هيچگاه در  يكى تا حدى بر ديگرى غلبه مى زمانى دو روحيه وى با هم در كشمكش بودند و گاهى

بينـيم ابـن    از ايـن رو مـى  . دوران زندگى او يكى از دو احساس مزبور نتوانست بطور قاطع بر وى چيره شـود 

خلدون در آغاز كار با كوشش تمام بكسب دانش همت گماشت و ديرى نگذشت كه حـب جـاه و مقـام او را    

ربع قرن با حوادث سهمناكى روبرو شد ولى در خـالل همـين دوران نيـز از    وارد عرصه سياست كرد و قريب 
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گذشـته از ايـن اغلـب    . افـزود  دانش و ادب غافل نبود و در هر فرصتى بوسايل ممكن بر معلومات خويش مى

احساس ميكرد كه بايد خود را از اين زندگانى پر ماجراى سياسى برهاند تـا بتوانـد بـا فراغـت بـه مطالعـه و       

در علوم بپردازد و بارها كوشيد كه تسليم اين احساس نشود ولى حوادث سياسى كه دمبدم در تغيير  تحقيق

و تحول بود او را از اين انديشه دور ميكرد و مدتها در اين جزر و مد بسر برد تا توانست سـرانجام از زنـدگى   

نشينى پناه  ه به اعتزال و گوشههاى سياست دور شود و در قلعه ابن سالم سياسى كناره گيرى كند و از صحنه

پيداست كه وى مقدمه را در خالل همين اعتزال و فرصت انديشيدن و تأليف نوشـته اسـت ولـى نبايـد     . برد

فراموش كنيم تجاربى كـه وى در عرصـه كشمكشـهاى سياسـى بدسـت آورد و مالحظـات و معلومـاتى كـه         

ها و تجارب اندوخته خويش را پس از انزوا در  يهاندوخت نقش بزرگى در تأليف مقدمه ايفا كرد، زيرا وى نظر

مقدمه تدوين كرد و در حقيقت ميتوان گفت كه دو احساس مزبور با هـم در تـأليف مقدمـه تـأثير بسـزايى      

اند چه شيفتگى بجاه و مقام او را وارد عرصه سياست كرد و دلبستگى به دانش او را بر انگيخت تا در  بخشيده

يشد و از لحاظ نظرى آنها را تنظيم كند نه براى آنكـه از تجـارب مزبـور قواعـد و     هاى آن زندگى بيند صحنه

دستور كارهايى براى فرمانروايى و سياست استخراج كند بلكه بدين منظور كه از آنها روشها و اصول و قوانين 

  .كلى گرد آورد تا او را بر ابداع دانش نو يعنى علم جامعه شناسى يارى دهد

  

   نظر اجمالى به زندگانى خانوادگى ابن خلدون

مؤلف در پنج سالگى نياى پدرى خود را از دست داد و در هفده سالگى پدر و مادر وى يكبـاره هنگـام   

شيوع وباى بزرگى كه سراسر مشرق و مغرب عالم اسالمى را فرا گرفته بود زندگى را بدرود گفتند و بدينسان 

و در آستانه دوران جوانى از پدر و مادر محروم شد و همين حرمان او از پدر و مادر ابن خلدون در يك زمان 

در آغاز جوانى از عواملى است كه پيوند او را به خانواده و محل تولدش سست كرد و او را بسـفر و انتقـال از   

كش فـرو  شهرى بشهرى بر انگيخت و بوى كمك كرد تا در گرداب زندگانى سياسى در آن روزگار پـر كشـم  

  .رود

اى بشـمار   او هنگامى كه در مغرب ميانه بود ازدواج كرد و داراى چندين فرزند گرديـد و رئـيس عائلـه   

ميرفت ولى پيداست كه پيش از تشكيل دادن زندگى خانوادگى به سفر كردن و انتقال از شهرى بشهر ديگـر  

عائله هرگز در روش زندگى او تأثير بينيم كه بدوش گرفتن بار سنگين اين  خو گرفته بود و بهمين سبب مى

اى سفر ميكرد، عائله خود را در همان شهر  نبخشيد و ترجمه احوال او نشان ميدهد كه وقتى از شهر يا ناحيه

ميگذاشت تا هنگامى كه در شهر تازه تا حدى استقرار يابد و آن وقت آنها را بسوى خود بخواند و ايـن وضـع   

ت، چنانكه وقتى باندلس كوچ كرد زن و فرزندانش را بداييهاى آنان سپرد كه بارها در زندگى او روى داده اس

در قسنطينه بمانند و آنها را به غرناطه نزد خويش نخواند مگر هنگامى كه موجبات استقرار او در آنجا فراهم 

د و آمد، ولى واضح است پس از رسيدن عائله وى به اندلس وى در آن نقطه هم بيش از يك سال توقف نكـر 

 خلدوناحوال ابن 
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همچنين هنگامى كه از تونس بمصر . از آن پس به بجايه رهسپار شد و بار ديگر در گرداب سياست فرو رفت

رفت عائله خويش را در زادگاه خود بجاى گذاشت و آنان را بقاهره نطلبيد مگر هنگامى كه در آنجـا مسـتقر   

او ميسر نشد زيرا كشتى حامل آنان  اش براى شد و بسمت مدرسى تعيين گرديد، منتها اين بار ديدار خانواده

  .پيش از رسيدن باسكندريه غرق شد و ابن خلدون يكباره از زن و فرزند محروم گرديد

  

   عصر ابن خلدون - 3333

عصرى كه ابن خلدون در آن ميزيست، يعنى نيمه دوم قـرن هشـتم هجـرى مطـابق قـرن چهـاردهم       

  .ن آن زمان بشمار ميرفتميالدى، از اعصار تحول و انقالب در سراسر دنياى متمد

خط سير اين تحول چنين بود كه عالم اسالمى و عربى بسوى تجزيه و انحطاط ميرفت و عـالم مغـرب   

  :از اين رو سزاست كه دو عالم مزبور را جداگانه ياد كنيم. به جنبش و بيدارى گام مينهاد) اروپا(

   عالم عربى -1111

كشـورهايى را كـه   . مغرب و مشـرق : تقسيم ميشددنياى عربى در عهد ابن خلدون بدو قسمت اساسى 

ميان مصر و اقيانوس اطلس واقع بود مغرب ميگفتند و مصر و ممالك عربى زبان پس از آنرا از قبيل عـراق و  

  .شام و حجاز و غيره مشرق ميخواندند

نهـا  اندلس هر چند از لحاظ موقع جغرافيايى در زمره بالد مغرب بشمار ميرفت ولى از كشورهايى كه آ

  .را بطور كلى مغرب ميناميدند جدا بود

  

   اندلس -الف

بيشتر شهرهاى اندلس در آن روزگار از تصرف عرب خارج شده و زير فرمان اسپانياييها در آمده بود، از 

تـا اشـبيليه از تصـرف عـرب     ) كوردو(و قرطبه ) تولدو(آن جمله مهمترين مراكز تمدن اندلس مانند طليطله 

جماعات بسيارى از عربهاى ساكن شهرهاى مزبور به مغرب و افريقيه يعنى مراكش و تونس بيرون رفته بود و 

اى از اندلس كه اعراب در آن حكومت ميكردند قطعـه كـوچكى بـود در جنـوب      پناه برده بودند و تنها ناحيه

ود دودمـان  غربى آن كشور ميان غرناطه و المريه و جبل فتح و در اين ناحيه كه در دست عرب باقى مانده ب

بنو االحمر حكومت ميكردند، ولى امراى اين خاندان اغلب بر سر فرمانروايى با يك ديگر رقابت داشـتند و بـا   

  .هم بدشمنى و پيكار ميپرداختند و گاهى هم با سالطين مغرب ستيز و كشمكش آغاز ميكردند

ردنـد اگـر از اندلسـيان    بسيارى از اوقات شاهزادگان و حكامى كه بر ضد سالطين كشور خود قيام ميك

بودند بمغرب پناهنده ميشدند و اگر از امراى مغرب بشمار ميرفتند باندلس پناه ميبردند و اگر بعللى ميان  مى

سلطان مغرب و سلطان اندلس اختالفى روى ميداد هر يك از آنها سران انقالبى را كه بكشور آنـان پناهنـده   

  .از اين راه در بالد دشمن اضطراب و غوغا ايجاد كنندشده بودند بكشور ديگرى روانه ميكردند تا 
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در مرتبه نخستين سه سال در آنجا سـكونت گزيـد و سـپس    . ابن خلدون دو بار باندلس مسافرت كرد

  .آزادانه آن كشور را ترك گفت و بار دوم بجز چند ماه در اندلس اقامت نكرد و باجبار از آنجا خارج شد

  

   عربىمغرب  -ب

بالد مغرب از آغاز انقراض دولت موحدان بسه دولت تجزيه شد كه سه خاندان فرمانروا در آنها حكومت 

و خاندان عبد الواد در مغرب ميانه و خانـدان حفـص در مغـرب    ) اقصى(خاندان مرينى در مغرب دور : ميكرد

  .نزديك كه آنرا افريقيه ميناميدند

تر و اغلب در معرض فتنه و آشـوب و تاخـت و تـاز     ت ديگر ضعيفدولت خاندان عبدالواد از دو دول -1

اى جز اين نداشت كه  دولتهاى مجاور خود بود زيرا ميان دو دولت نيرومندتر از خود محصور شده بود و چاره

گذشته از اين شهر تلمسان كـه  . همواره نيروهاى خود را در دو سوى متمركز سازد و در دو جبهه پيكار كند

اى نداشـت و   دولت بود از شهر فاس پايتخت مرينيان كه بسى نيرومنـدتر بودنـد چنـدان فاصـله     پايتخت آن

يافت و بار ديگر تنگ و محدود  بهمين سبب مرزهاى اين دولت همواره دچار جزر و مد بود، يكبار توسعه مى

يتخت آنرا تصـرف  ميشد و برخى از اوقات هم دولت مزبور بكلى سقوط ميكرد، چنانكه مرينيان چندين بار پا

كردند و فرمانروايان و امراى دولت مزبور ناگزير در كوهها و دشتها آواره ميشدند يا بكشـورهاى عربـى ديگـر    

بردند و منتظر فرصت مناسب ميشدند تا فرمانروايى خويش را از سر گيرند و پايتخت دولت خود را از  پناه مى

  .چنگال استيالگران باز ستانند

ى و حفصى نسبت بدولت عبدالواد پايدارتر بود ولى در عين حال استقرار و آرامش وضع دو دولت مرين

آنها هم نسبى بود و هر چند فرمانروايى در خاندان مرينى فاس و خاندان حفصى تونس اسـتقرار يافتـه بـود    

نشسـتند و بهمـين سـبب     ليكن افراد آن دو خاندان از رقابت و كشمكش بر ضد سلطان خود دمى آرام نمـى 

ايـرا اختصـاص    اغلب سالطين خود كشور را بر فرزندان خويش تقسيم ميكردند و به هـر يـك امـارت ناحيـه    

شدند و پس از مرگ نيز فرزنـدان خـويش را    ميدادند و آنها در تمام دوران زندگى از فرمانروايى برخوردار مى

اى خود بر ميĤمدند و بر رغـم  بفرمانروايى تعيين ميكردند و چه بسا كه اين شاهزادگان در صدد توسعه مرزه

عاليق خويشاوندى كه ميان آنان وجود داشت با يك ديگر نبرد و خونريزى آغاز ميكردند و ديده ميشـد كـه   

هاى خونينى آغاز ميگرديد و تاريخ نشان ميدهد كه حتـى نـايره جنگهـا و     ميان پسر عموها يا برادران جنگ

طبيعى است كه حكام نواحى كوچكتر نيـز  . ور شده است هكشمكشهاى بسيارى ميان پدران و پسران نيز شعل

اغلب از اينگونه كشمكشهايى كه ميان افـراد خانـدان فرمـانروا آغـاز ميشـد اسـتفاده ميكردنـد و در قلمـرو         

يافت كه با دولت  حاكميت خود كوس استقالل ميزدند و در نتيجه دولتهاى كوچك نيمه مستقلى تشكيل مى

اهى بيش نداشتند و چه بسيار مشاهده ميشد كه برخى از وزيران بر ضد سـلطان  مركزى تنها روابط اسمى و

خود قيام ميكردند و سلطان را از سلطنت بر كنار ميساختند يا او را ميكشـتند و بجـاى وى يكـى از اميـران     

 ابن خلدون عصر
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بدست  عاجز را بسلطنت تعيين ميكردند تا بتوانند در زير نقاب كفالت يا جانشينى سلطان جديد زمام امور را

پيداست كه چنين كسانى با تشبث باينگونه وسايل نميتوانستند . گيرند و سلطه و نفوذ خود را مستقر سازند

دير زمانى از فرمانروايى خود برخوردار شوند، زيرا اينگونه انقالبات مطامع ديگران را نيز بـر ميانگيخـت و راه   

كرد و براى استقرار امور و آرامش اوضاع فرصتى باقى جوييهاى سركشان و مخالفان را باز مي انقالبات و ستيزه

  .بدينسان نابسامانيها و نگرانيها و انقالبات پياپى همواره دامنگير دولتهاى مزبور بود. نميگذاشت

ابن خلدون در چنين عصر پرجوش و خروشى كه آتش انواع آشوبها و ماجراجوييها پيوسته زبانه ميـزد  

وى بيشتر سـالهاى زنـدگانى   . دت يك ربع قرن در گرداب سياست فرو رفتداخل زندگانى اجتماعى شد و م

  .سياسى خود را در بالد مغرب ميانه بسر برد كه كانون اساسى اين همه تحوالت و آشوبها بشمار ميرفت

براى روشن شدن انقالبات سياسى كه پياپى در مغرب روى ميداد بهتر است برخى از وقايع را كـه   -2

  :ابن خلدون پديد آمده است يادآور شويم در دوران زندگى

كشور خود را توسعه   سلطان مرينى، ابوالحسن، هنگامى كه بسلطنت رسيد ميكوشيد كه مرزهاى -الف

از اين رو نخست بر تلمسان استيال يافت و دولت خاندان عبدالواد را سرنگون كرد آنگاه بجنگ و كشـور  . دهد

مشرق شتافت و بجايه را كه از شهرهاى افريقيه بود بتصـرف آورد و  گشايى خود همچنان ادامه داد و بسمت 

شاهزاده حفصى را كه بر آن شهر حكومت ميكرد با ديگر شاهزادگان به تلمسان فرستاد و آنان را مجبور كرد 

كه دور از بالد خود باشند و در آن شهر بسر برند، سپس بر قسنطينه نيز اسـتيال يافـت و شـاهزاده حفصـى     

را به فاس تبعيد كرد و سرانجام لشكركشى بسوى شرق را دنبال كرد تا تـونس را بتصـرف آورد و بـا    حاكم آن

اين پيروزى توانست كليه بالد مغرب نزديك و ميانه را از خليج قابس تا اقيانوس اطلس در حـوزه متصـرفات   

  .فرمانروايى خود در آورد

  .ابن خلدون در اين هنگام شانزده ساله بود

انروايى اين سلطان مرينى بر تونس بيش از دو سال ادامه نيافت، زيـرا قبـايلى كـه در فـتح     اما فرم -ب

تونس بوى يارى كرده بودند پس از يك سال با او بسـتيز برخاسـتند و وي را در قيـروان محاصـره كردنـد و      

مرينى قيـام  هنگامى كه اخبار واقعه قيروان بتونس رسيد بر گستاخى مردم تونس افزوده شد و بر ضد حكام 

كردند و آنان را در پايتخت محاصره نمودند و دوستى و وفادارى خود را به حفصيان اعالم داشـتند و پـس از   

  .مدت كوتاهى مردم قسنطينه نيز بتونسيان اقتدا كردند و بر ضد فرمانروايى مرينيان دست بانقالب زدند

وانست دوستى بعضى از قبايل را جلـب  و سلطان ابوالحسن پس از آنكه مدتى در قيروان محاصره بود ت

كند و سرانجام بيارى آنان محاصره را درهم شكست و بشهر سوسه رفت و از آنجا از راه دريا بتونس رهسـپار  

شدگان در قلعه را نجات داد و بدينسان بار ديگر سراسر آن  شد و در تونس بر شورشيان غلبه يافت و محاصره

ورد ولى هنوز آتش اين انقالب خاموش نشـده بـود كـه بـوى خبـر رسـيد       بالد را در قيد فرمانبرى خويش آ

پسرش ابو عنان نسبت به او نافرمانى آغاز كرده است و در شهر فاس كه بنيابت پدر خود فرمـانروايى داشـت   
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از اين رو سلطان ابو الحسن بمنظور فرو . استقالل خويش را اعالم داشته و خود را سلطان مغرب خوانده است

ن نايره انقالب فرزند خويش ناگزير تونس را ترك گفت و از راه دريا عازم فاس گرديد و پسـر ديگـرش   نشاند

  .ابو الفضل را در تونس بنيابت خود فرمانرواى افريقيه كرد

هاى حفصيان براى رهايى خود از زير فرمان مرينيـان بيـدرنگ از ايـن حـوادث اسـتفاده       اما دسته -ج

از اين رو ابن تافراكين وزير معروفى كه انقالب تونسيان را بر ضد سلطان ابوالحسن رهبرى ميكرد و  كردند و

پس از استيالى سلطان بر تونس به اسكندريه گريخته بود، بيدرنگ بسوى تونس شتافت و بر نايـب سـلطان   

شانيد و خود بكفالت وى امـور  غلبه يافت و او را از افريقيه براند، آنگاه ابواسحاق حفصى را بر تخت سلطنت ن

ابن خلدون در اين عهد داخل زندگى اجتماعى شد زيرا ابن تافراكين وي را بـدبيرى  . سلطنت را اداره ميكرد

  .سلطان تعيين كرد) طغرانويسى(عالمت 

ولى سلطنت ابواسحاق تحت كفالت ابن تافراكين بر حاكم قسـنطينه گـران آمـد زيـرا وى يكـى از       -د

تر ميديد و از اين رو بر حكومـت جديـد شـوريد و     ى بود و خويش را براى سلطنت شايستهشاهزادگان حفص

بسوى تونس لشكر كشيد و شهر را محاصره كرد، ليكن در خالل اين محاصره از حوادث مغـرب ميانـه و دور   

ديگر اخبار تشويش آميزى بوى ميرسيد و آگاه شد كه سلطان مرينى بسوى خاور لشكركشى آغاز كرده و بار 

اند، از اين رو شاهزاده حفصـى   بر تلمسان و بجايه استيال يافته است و سپاهيان وى بنزديك قسنطينه رسيده

از محاصره تونس منصرف گرديد و بر آن شد كه به مقر فرمانروايى خويش باز گـردد تـا بـدفاع بپـردازد و از     

هـاى شـاهزاده قسـنطينه و     ميان دسـته ابن خلدون در نخستين تصادمى كه . مرينيان ممانعت كند  استيالى

سپاهيان سلطان تونس روى داد، حضور داشت ولى پس از اين تصادم افريقيه را ترك گفت و بسـوى مغـرب   

  .شتافت

اما سلطان ابوالحسن مرينى كه تونس را از راه دريا ترك گفت تا مگر بتواند شورش پسرش را فـرو   -هـ

مشقت فراوانى كه در اين راه تحمل كرد نتوانست تـاج و تخـت را از    نشاند، چنانكه ياد كرديم، با همه رنج و

وى باز ستاند زيرا نيروى دريايى وى با طوفان شديدى روبرو شد كه سرانجام بغرق شدن تمام كشتيهاى وى 

منجر گرديد، ولى با اين همه سلطان بر امواج غلبه كرد و خود را بسالمت بسـاحل رسـانيد و از آنجـا بشـهر     

ر شتافت و مردم آن شهر را بيارى خويش دعوت كرد و گروهى را با خود همراه ساخت و توانست از راه الجزاي

صحرا خود را بمراكش برساند، ولى در نتيجه زد و خوردى كه ميان سپاهيان وى و سپاهيان پسرش روى داد 

بدينسـان  . بـدرود گفـت  قواى او منهزم شدند و پس از اين واقعه بيش از چند روز نگذشت كه وى زندگى را 

  .ابوعنان بدون هيچ رقيب و مخالفى بسلطنت مغرب نايل آمد

ابوعنان هنگامى كه در دوران حيات پدر، خود را سلطان مغرب خواند و بمخالفت بـا وى برخاسـت    -و

بتدابير و چاره جوييهاى بسيارى دست يازيد تا مانع بازگشت پدر به مقر سلطنت وى گردد، از آن جملـه دو  

هزاده حفصى را كه در فاس و تلمسان اقامت داشتند به مركز سابقشان بجايه و قسنطينه باز گردانيد و بـا  شا
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آنها شرط كرد كه در برابر سلطان ابوالحسن بدفاع برخيزند و بوى فرصت ندهند كـه بـراى رسـيدن بمغـرب     

ى را كه از پـيش پـدرش فـتح    اقصى از اين دو شهر بگذرد و پيداست كه وى با اين تدبير دو ناحيه اميرنشين

كرده بود از دست داد و شكى نيست كه خاندان عبدالواد كه بـراى بدسـت آوردن فرمـانروايى خـود منتظـر      

رنـج و زحمتـى بپايتخـت كشـور      فرصت مناسبى بودند بيدرنگ از اين حوادث حداكثر استفاده را بردند و بى

ينى بهمان مرزهايى بازگشـت كـه پـيش از فتوحـات     خود بازگشتند و با اين وضع قلمرو فرمانروايى دولت مر

  .سلطان ابوالحسن در تصرف داشتند

ولى سلطان ابوعنان پس از آنكه از خطر دستبرد پدر رهايى يافت و با اطمينان خاطر فرمانروايى وى بر 

خارج  مغرب اقصى مستقر گرديد، در صدد بر آمد تا بالدى را كه در خالل حوادث اخير از قلمرو دولت مرينى

شده است باز ستاند و سپاهيان خود را براى اين هدف مجهز كرد و همينكه آماده كارزار شد بتلمسان لشـكر  

كشيد و بر آن شهر استيال يافت آنگاه بسوى خاور شتافت و بجايه را نيز در حيطه نفـوذ خـود در آورد و بـار    

  .ديگر شاهزاده حفصى آن ناحيه را بفاس تبعيد كرد

در . خالل اين لشكركشى بسلطان ابوعنان پيوست و در دربار او بخـدمت گماشـته شـد    ابن خلدون در

  .اين هنگام سن وى بيست و سه سال بود

پس از وقايعى كه ياد كرديم ديرى نگذشت كه زندگى سلطان ابو عنان بسر آمد و در خالل مرض و  -ز

رتاسر نـواحى مغـرب ميانـه و دور را فـرا     اى آغاز شد و س مرگ وى يك رشته بحرانها و انقالبات پيچيده تازه

هنگامى كه سلطان در حال احتضار بود وزير وى حسن بن عمر زمـام امـور را بدسـت گرفـت و پسـر      . گرفت

خردسال سلطان ابوالحسن موسوم به سلطان سعيد را بر تخت نشاند و خويش را وصى و كفيل او خواند، ولى 

نكردند و سعيد را بسـلطنت نشـناختند بلكـه در گـرد شـاهزاده      ديگر شاهزادگان مرينى با اين عمل موافقت 

در همين گير و دار كه ميـان  . منصور حلقه زدند و وزير و سلطان خردسال ويرا در شهر فاس محاصره كردند

دو گروه مزبور بر سر تاج و تخت زد و خورد و كشمكش بـود يكبـاره مـدعى سـومى بميـدان آمـد و كـار را        

هنگامى كـه سـلطان ابوعنـان    . اين مدعى جديد ابوسالم پسر سلطان ابوالحسن بود. كردتر  دشوارتر و پيچيده

بمخالفت با پدر برخاست برادران خويش را دستگير ساخت و آنان را به اندلس تبعيد كـرد و ابوسـالم نيـز از    

ـ   اگون در جمله تبعيدشدگان بود كه چون خبر مرگ برادر را شنيد با شتاب از اندلس بازگشت و بوسـايل گون

ميان مردم بتبليغ پرداخت و خويش را شايسته سلطنت اعالم ميكرد تا سـرانجام گـروه بسـيارى را بـا خـود      

اى كه با هم پيكار ميكردنـد هـم يـاران     همراه ساخت و ياران كثيرى پيدا كرد و بنيروى آنان بر هر دو دسته

  .بسلطنت مغرب اقصى نايل آمد سعيد و هم هواخواهان منصور، غلبه كرد و بدينسان سلطان ابوسالم

ابن خلدون هنگام جريان اين حوادث پيچيده در فاس اقامت داشت، وى بسـلطان اخيـر يـارى كـرد و     

  .مدتى در دربار وى باقى ماند
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هـا و انقالبـات و    اى جنـبش  بايد در نظر گرفت كه هر صفحه از حوادثى كه تلخيص كرديم، با سلسـله 

همچنـين  . ممتد و پيچيده محلى و فرعى همراه بوده است كه ضـرورت نـدارد آنهـا را يـاد كنـيم     نگرانيهاى 

الزمست توجه داشته باشيم كه همه اين حوادث و زد و خوردها در فترت كوتاهى پديد آمده اسـت، چنانكـه   

سـلطنت  و تاريخ رسيدن سلطان ابوسـالم بتخـت   ) م 1347(ه  748تاريخ استيالى مرينى بر تونس در سال 

بوده است، يعنى كليه وقايعى كه ياد كرديم در خالل بيست و يك سال پديـد  ) م 1358(ه  760فاس بسال 

انگيز و غير عادى بشمار ميرفتـه   گمان از روزگارهاى انباشته بانقالبات و حيرت آمده است و سالهاى مزبور بى

م اوضاع سياسى مغرب عربـى و بـويژه   است زيرا شواهد تاريخى هيچگونه جاى شك باقى نميگذارد كه بگويي

  .مغرب ميانه و دور پيوسته بشرحى كه وصف كرديم دچار جنبشها و انقالبات بوده است

مهمترين نيروهايى كه سران اين انقالبات و سركشيها از آنها استفاده ميكرده و باتكاى آنها بر ضد يك 

اند چه  ودند كه در سراسر نواحى مغرب پراكنده بودهنشين عرب و بربر ب اند عشاير باديه ديگر بنبرد برميخاسته

اند و گاه در خدمت اين امير و بـار   اى به شمار ميرفته اين عشاير براى پيكار و جنگ بمنزله قواى مسلح آماده

اند، و كار آنها بسيار همانند عمل سپاهيان مزدورى بوده است كـه   ديگر در خدمت شاهزاده و امير ديگر بوده

  .و بويژه در ايتاليا در اواخر قرون وسطى فراوان بودنددر اروپا 

اند كه بنام نگهبانى  گذشته از اين برخى از عشاير بزرگ بمنزله دولتهاى كوچك مستقلى بشمار ميرفته

انـد و بـر حسـب گـردش      پرداخته و حمايت باج و خراج را گرد آورى ميكرده و اغلب دينارى هم ماليات نمى

  .اند اين سلطان يا آن امير كمك و يارى ميكردهاوضاع و شرايط زمان ب

پيوسته يا بر ضـد هـر يـك     اى مى شكى نيست كه اين عشاير نيرومند بسپاهيان هر سلطان يا شاهزاده

بخشيده و پيروزى نخستين و شكست دومين را حتمى ميكـرده   اند در سرنوشت جنگ تأثير مى قيام ميكرده

نشين معاشرت و آميزش داشته و در پرتو هوشمندى و دالورى و  اديهابن خلدون مدتى دراز با عشاير ب. است

تيز بينى و شيوايى بيان خود در ميان آنان نفوذ و قدرت بسيارى بدست آورده اسـت و در سـايه ايـن گونـه     

روابط با عشاير مزبور و تسلط معنوى كه بر آنان پيدا كرده بود در سياست دولتهاى مغرب تأثير قابل توجهى 

نشين  هاى او درباره تواريخ مغرب بطور كلى و درباره اجتماعات باديه است، و باز شكى نيست كه نوشته داشته

بخصوص، از نتايج معلومات و ثمره آزمايشها و تجاربيست كه آنها را در خالل معاشرت طوالنى خود با قبايـل  

ت زندگى يكى از شاهزادگانى را بسيار سودمند است كه برخى از صفحا. مختلف عرب و بربر بدست آورده بود

يـادآور شـويم تـا بشـناختن       كه با ابن خلدون معاصر بوده و با وى روابط و پيوستگى استوارى داشـته اسـت  

زندگى مورخ بيش از پيش كمك كند و تأثير اين بحرانها و تحوالت و تغييرات سياسى پياپى را در زندگى او 

  :روشن سازد

  .داهللا از طرف سلطان افريقيه در تونس فرمانرواى بجايه بودشاهزاده حفصى محمدبن عب -الف

  .وى فرمانروايى خويش را هنگامى كه سلطان ابوالحسن مرينى بر وى تاخت از دست داد -ب
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ولى هنگامى كه سلطان ابوعنان بر ضد پدر خود قيام كرد بار ديگر بفرمانروايى رسيد و بمقر امارت  -ج

شد كه فرمانروايى شاهزادگان حفصى را بايشان باز دهد تا در برابـر پـدر وى   خود بازگشت چه ابوعنان بر آن 

  .بدفاع برخيزند و از بازگشت او بكشور خود ممانعت كنند

هنگامى كه سلطان ابوعنان بسلطنت رسيد و پس از مرگ پدر بر بجايه استيال يافت همان شاهزاده  -د

  .ر نقاطى كه دور از مقر حاكميت او بود بسر ميبردفرمانروايى خويش را بار ديگر از دست داد و باز د

هنگامى كه سلطان ابوعنان بيمار شد اميرمحمد بر آن شد از فاس بگريزد تا بار ديگـر فرمـانروايى    -هـ

  .خويش را بدست آورد ولى سلطان بانديشه وى پى برد و نقشه او را بر هم زد

ان مزبور فاس را ترك گويد و بمقر فرمـانروايى  با اين همه شاهزاده مزبور توانست پس از مرگ سلط -و

خود روى آورد ولى عموى وى ابواسحاق حفصى پيش از وى بر بجايه استيال يافت و او نـاگزير شـد شـهر را    

  .محاصره كند و در راه رهايى شهر از چنگال عم خويش كوششها و مبارزات شديدى مبذول داشت

ه استيال يافت و باستقرار فرمانروايى آغاز كرد يكباره با پيكار ولى شاهزاده مزبور پس از آنكه بر بجاي -ز

پسر عموى وى حاكم قسنطينه در صدد توسعه دادن حدود كشور خود بر آمد . اى روبرو شد جو و رقيب تازه

و به بجايه لشكر كشيد و اميرمحمد در خالل تصادمى كه ميان سپاهيان او و سپاهيان پسر عمش در گرفـت  

  .كشته شد

ن خلدون با اين شاهزاده حفصى هنگامى كه در فاس بحالت تبعيـد بسـر ميبـرد همراهـى ميكـرد و      اب

بخاطر او هنگامى كه قصد داشت به بجايه بگريزد زندانى شد و آنگاه كه توانست فرمانروايى خود را باز ستاند 

  .وى نايل آمد» صدر اعظمى«به پايگاه حاجبى 

   مشرق عربى -ج

و شام در آن روزگـار، مماليـك سـلطنت ميكردنـد و اوضـاع سياسـى در ايـن         بر مصر و ممالك حجاز

  .تر بود كشورها نسبت بمغرب بدرجات مستقرتر و آرام

راست است كه مرگ سلطان اغلب بحرانهاى سياسى خطيرى ايجاد ميكرد ولى اين بحرانها بطور كلـى  

  .جستند ور كمتر در آنها شركت مىها و جماعات ساكن نواحى مزب ميان خود مماليك پديد ميĤمد و دسته

گذرانيـد ولـى انتقـال وى بـدين     ) مصر(ابن خلدون بيست و چهار سال از اواخر عمر خود را در مشرق 

كشور هنگامى بود كه تأليف مقدمه را بپايان رسانيده و اشتغال وى در آنجا منحصر بتدريس و قضاوت بود و 

هد ابن خلدون زير فرمان حكومـت جاليريـان بـود تـا آنكـه      عراق در ع. در ساير امور سياسى دخالتى نداشت

ولى فرمانروايى جاليريان تنها منحصر به عراق عرب نبود بلكه آنها در قسمت غربى . تيمور بر آن استيال يافت

ايران و بخصوص ايالت آذربايجان نيز حكومت ميكردند و سالطين دودمان مزبور بغداد را پايتخت زمستانى و 

. ايتخت تابستانى خود قرار داده بودند و سلطنت ايشان بر دو ناحيه يكى عربى و ديگرى ايرانى بـود تبريز را پ

  .يك از حكام و رجال آن كشور نپيوست يچه ابن خلدون بعراق نرفت و به
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   وحدت ادبى و فرهنگى عالم عربى

بر رغم تجزيه و تفكيك سياسى كه يـاد  از نكات قابل توجه اينست كه عالم عربى در عصر ابن خلدون 

كرديم از وحدت ادبى و فرهنگى كاملى برخوردار بود، چنانكـه وحـدت زبـان نـواحى گونـاگون و كشـورهاى       

مختلف عربى را بهم ارتباط ميداد و پيوندهاى معنوى نيرومندى ميان آنان برقرار ميكـرد و پيوسـته افكـار و    

نين رفت و آمد بازرگانان از يكسو و انجـام دادن فـرايض حـج از    روحيات آنان را بهم نزديك ميساخت، همچ

سوى ديگر زمينه دائمـى و اسـتوارى ايجـاد ميكـرد كـه سـاكنان نـواحى و سـرزمينهاى مختلـف بسـهولت           

ميتوانستند يك ديگر را بشناسند و باوضاع و احوال هم واقف شوند و اين امر به تبادل افكـار ميـان ملتهـاى    

  .و اخبار و ديگر اطالعات مربوط بشؤون زندگى آنان را در نواحى مختلف انتشار ميداد مزبور مساعدت ميكرد

هـاى   هـا و قريحـه   پيوستند و نتايج انديشه اديبان و فقيهان و دانشمندان از راه مكاتبه يا ديدار بهم مى

شـان در سراسـر   يافت و نـام بزرگـان و نوابـغ اي    آنان از سرزمينى بسرزمين ديگر بسرعت و سهولت انتقال مى

  .يافت كشورهاى عربى شهرت مى

ترين دليل براى ايـن وحـدت ادبـى و     و شايد از زندگانى خود ابن خلدون بتوان بهترين نمونه و روشن

فرهنگى بدست آورد، وحدتى كه مشعل فروزان آن بر رغم كشمكشها و پيكارهاى پياپى دولتها و حكومتها و 

بور بر سرتاسر ممالك عربى پرتوافكن بود، چنانكه ميتوان سهولت اختالف شديد اوضاع سياسى كشورهاى مز

انتقال ابن خلدون را از كشورى بكشور ديگر و سرعت انتشار شهرت او را در سراسر اين ممالك نمونه بـارزى  

بينيم وى يكبار در جامع كبير غرناطه و بار ديگر در جامع قرويين  از اين وحدت ادبى بشمار آورد، چه ما مى

  .س و زمانى در شهر بجايه و زمان ديگر در جامع زيتونيه تونس بالقاى خطابه و تدريس مشغول استفا

بينيم پس از اقامت در قاهره در جـامع االزهـر وظيفـه مدرسـى را بـر عهـده دارد و سـرانجام         و باز مى

  .مشاهده ميكنيم در مدرسه عادليه دمشق با دانشمندان شام ببحث و تحقيق ميپردازد

هـاى آشـكارى    ين برخى از مكاتباتى كه در ترجمه احوال ابن خلدون تدوين گرديده است نمونههمچن

  .بدست ما ميدهد كه از وحدت فكرى و ادبى جهان عربى حكايت ميكند

اى از وزيـر لسـان الـدين     هنگامى كه ابن خلدون در بيسكره، واقع در مغرب ميانه، اقامت داشـت نامـه  

ميبرده دريافت ميدارد كه در آن دانشمند مزبور از تأليفات خويش سخن ميگويد خطيب كه در غرناطه بسر 

و هم براى وى وقايع سياسى را كه در اندلس روى داده وصف ميكند و ابن خلدون نامه مفصلى در پاسخ وى 

بـه   مينويسد و حوادث مغرب ميانه را براى او تشريح ميكند، آنگاه اخبارى را كه از حوادث مصر بوى رسـيده 

  .لسان الدين اطالع ميدهد
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اى از ابـن   كنـد نامـه   و هنگامى كه ابن خلدون براى اداى فريضه حج سفر ميكند و در ينبع اقامت مـى 

سلطان ابن احمر در غرناطه دريافت ميـدارد كـه بعضـى از اخبـار را بـوى      ) كاتب السر، سكرتر(دبير  1زمرك

  .طلبد است و از ابن خلدون برخى از معلومات و كتب را مىاطالع داده و بعضى از قصايد را براى وى فرستاده 

و در همين موقع نامه ديگرى از على بن حسن البنى، قاضى غرناطه، بوى ميرسد كه ميزان اهتمام آن 

  .2دو را از يكسو بكسب اخبار از يك ديگر و از سوى ديگر بĤگاهى از اخبار كشورهايشان بخوبى نشان ميدهد

قين كنيم كه عالم عربى در آن روزگار همواره از لحاظ ادب و فرهنگ وحدت و هم و خالصه ميتوانيم ي

آهنگى داشته است، هر چند از نظر وضع حكومت و امور سياسى با اختالف و تجزيه و تشتت شديدى روبـرو  

  .بوده است

داشـت و  عالم اسالمى عالم عربى در عهد ابن خلدون با ديگر كشورهاى اسالمى نيز همواره ارتباط  -د

) در آسياى صغير(انقراض دولت سلجوقى از يكسو . سرتاسر اين بالد در مرحله تغييرات و تحوالت مهمى بود

ها و دولتهـاى   نشين بتجزيه اين ممالك منجر گرديد و امارت) در ايران و عراق(و دولت مغولى از سوى ديگر 

ومند پديد آمد كه هدف آنها وحدت و شمارى تشكيل يافت، ولى پس از اين مرحله دو جنبش نير كوچك بى

يكى فتوحات تيمـور لنـگ و ديگـرى قيـام دولـت آل      : مركزيت اين كشورها و از بين بردن تجزيه مزبور بود

  .عثمان

تيمور بفتوحات عظيمى نايل آمد كه بر سراسر كشورهاى آسـيايى از چـين تـا عـراق مشـتمل بـود و       

يكسو بطـرف بـالد شـام و از سـوى ديگـر در آنـاطولى پـيش         سرانجام بر عراق نيز استيال يافت و بسرعت از

  .ميرفت

ولى دولتى كه تيمور در سايه اين فتوحات تشكيل داد دير زمانى دوام نيافت، زيرا دولت مزبور بـدنبال  

  .هايش تقسيم گرديد مرگ او تجزيه شد و كشورهاى آن ميان پسران او و آنگاه ميان نواده

هاى سريع تيمور بسيار بكندى و تأنى در  دادند نسبت به كشورگشايى اما دولتى كه آل عثمان تشكيل

نهاد، ولى فتوحات آن پايدارتر و استوارتر بود و دولت مزبور سرانجام آنچنـان   راه توسعه و جهانگشايى گام مى

  .وضع سياسى مستقرى ايجاد كرد كه چندين قرن دوام يافت

با دولت مزبور بنبـرد پرداخـت آسـيب بزرگـى     ) آنكارا(در حقيقت هنگامى كه تيمور در پيرامون آنقره 

بدان وارد آمد و دولت جوان عثمانى با بحران خطيرى روبرو شد، زيرا پيكار مزبور بشكست سپاهيان عثمـانى  

و اسير شدن سلطان آنان، با يزيد اول، منجر گرديد و اين پيش آمد موجب تقسيم كشور ميان چهـار فرزنـد   

                                                           

دانشمند و شاعر و خطيب نامور اندلسى كه شرح حال و برخى از اشعار او در كتاب االحاطة فى اخبار غرناطة تـأليف لسـان    -1
 .رجوع به لغت نامه دهخدا شود. در خانه خويش بدست زن خود كشته شده است 775وى بسال . الدين ابن خطيب آمده است

كه باهتمام محمد بن تاويـت الطنجـى منتشـر شـده     » التعريف بابن خلدون و رحلته شرقا و غربا«در كتاب  ها متن اين نامه -2
  .شود مزبور كتاب 237و  126و  118و بخصوص ص  277 -262 -128 -115رجوع به صفحات . آمده است
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د اول پس از رنج فراوان توانست بـر حريفـان خـود غلبـه يابـد و وحـدت گذشـته        وى شد، ولى سلطان محم

  .سلطنت عثمانى را تجديد كند

سلطنت مزبور پس از رهايى از اين بحران با سرعت تمام بپيشرفت و ترقى نايل آمد و بخصوص در قاره 

  .اروپا توسعه يافت

صره كرده بود با آن سلطان مالقات كرد و اين مالقات او را ابن خلدون هنگامى كه تيمور دمشق را محا

كه شش سال پيش از مرگ وى روى داد ميتوان پايان فعاليت سياسى او بشمار آورد، ولى وى با هيچيـك از  

  .سالطين آل عثمان مالقات نكرد

و بـا آن  تـاريخ ا   ابن خلدون بهيچيك از ممالك اسالمى خارج از عالم عربى مسافرت نكرد ولـى كتـاب  

مقدمه مشهور در همه اين ممالك انتشار يافت و در آنها تأثير معنـوى بزرگـى بخشـيد زيـرا لغـت عربـى در       

ممالك مزبور همواره زبان علمى بشمار ميرفت و عالمان عثمانى بطور عموم فرهنـگ و معلومـات را از كتـب    

نشان ميدادند، حتى برخى از آنان عربى فرا ميگرفتند و بهمين سبب بĤموختن و مهارت در آن اهتمام خاص 

بنابراين در چنين شرايطى طبيعى است كه اين دانشـمندان بتـاريخ و   . تأليفات خود را بزبان عربى مينوشتند

  .اند مقدمه آن آگاهى يافته و بطور عميق تحت تأثير آن واقع شده

پـا بطبـع موجـب پديـد     نكته قابل توجه اينست كه فتوحات پى در پى دولت عثمانى بويژه در قاره ارو

آمدن گروهى از مورخان گرديده است تا وقايع اين فتوحات عظـيم را تـدوين كننـد و ايـن مورخـان تـاريخ       

عثمانى را بمنزله تتمه تاريخ عمومى اسالم تلقى ميكردند و بهمين سبب بمطالعه كتب تاريخ باستان عنايـت  

ا بتفصيل مورد مطالعه و تحقيق قرار دادنـد و  خاصى مبذول ميداشتند و خواهى نخواهى تاريخ ابن خلدون ر

انـد   بينيم مورخان عثمانى نخستين كسانى بوده از تأليف مزبور مسائل بسيارى اقتباس كردند، و از اين رو مى

چنانكه ميتوان اهتمام آنان . اند كه در دنياى بيرون از جهان عربى مقدمه ابن خلدون را مورد تحقيق قرار داده

  .نه عامل و موجبى دانست كه توجه خاورشناسان اروپا را در اوايل قرن نوزدهم بدان جلب كردرا بمقدمه يگا

  اروپا -2222

اروپا در خالل عصرى كه ابن خلدون در آن ميزيست، نزديك باواخر قرون وسطى و اوايل قرون جديـد  

  .بود

وى پـنج سـال پـيش از    . بود» چوسر«و شاعر انگليسى  1»فرواسار«ابن خلدون معاصر مورخ فرانسوى 

فرواسار و هشت سال پيش از چوسر متولد شده بود و چهار سـال پـيش از نخسـتين و شـش سـال پـس از       

  .دومين در گذشت

همچنين او در نيمى از دوران حيات خود معاصر پترارك و پوكاچيو ايتاليايى بود، زيرا وى هنگام مرگ 

چهل و پنج سالگى بود ولى ابن خلدون هيچيك از اين معاصران خـود را نشـناخت و    اين دو اديب در حدود
                                                           

1 - Froissart (Jean). 

 ابن خلدون عصر
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اى با عالم عربى اسالمى نداشت و پـس از   آنان نيز از وى آگاهى نيافتند، زيرا دنياى اروپا در آن روزگار رابطه

ـ    ا آن قطـع  تصادمات شديد و خونين جنگهاى صليبى و اقتباس علوم و صنايع مختلف از عالم عربـى بكلـى ب

  .رابطه كرده بود

پيش از عصر ابن خلـدون در پايتختهـاى مختلـف كشـورهاى اروپـايى دانشـگاههاى بسـيارى بشـيوه         

دانشگاههاى عربى تأسيس يافته و همچنين بسيارى از تأليفات عربى بزبان التينى ترجمه شده بود و از ايـن  

  .نياز شده بودند رو اروپاييان از منابع عربى بى

كامل اين اوضاع بايد در نظر بگيريم كه ابن خلدون يازده سال پس از مرگ دانته شـاعر   براى سنجش

شهير ايتاليايى در تونس متولد شده و همچنين تنها قريب يك ربع قرن پس از مرگ ابن خلـدون در مصـر،   

بيـدارى   صنعت چاپ در اروپا اختراع گرديده است، و در اين تاريخ بود كه دوران رستاخيز و تحول فكـرى و 

مردم در اروپا آغاز شد و نخستين اشعه آفتاب دانش و هنر نو بر جهان تابيدن گرفت و ديدگان و افكار مردم 

خالصه در اين تاريخ اروپاييان از اهتمام بحـوادث عـالم عربـى و    . اى متوجه گرديد اروپا بمطالب و نواحى تازه

  .ده بودندكه در آن سرزمين منتشر ميشد منصرف ش  بويژه تأليفاتى

  .اين وضع تاريخى در تعيين ارزش مقدمه ابن خلدون نسبت بدنياى اروپا تأثير بزرگى داشت

اين مقدمه، با همه عقايد و آراء شگفت و نو و اصول و مبادى استوار از نظر اروپاييان مجهـول مانـد تـا    

از گرديد و آنگـاه مـردم   بسبب شرايط تاريخى كه ياد كرديم دوران تحقيقات خاورشناسى در قرن نوزدهم آغ

  .اروپا باهميت آن پى بردند

  

   مهمترين حوادث زندگانى ابن خلدون - 4444

خواند يا از نوعى بود كه  1»زندگى پر ماجرى«زندگانى ابن خلدون از آنگونه بود كه تئودور روزولت آنرا 

آميـز داراى صـفحات    رهتعبير كرد و اين زندگى پر ماجراى مخاط 2»آميز زندگى مخاطره«موسولينى از آن به 

  :هاى متنوع بود كه در ذيل بر حسب ترتيب زمانى بشرح آن ميپردازيم گوناگون و صحنه

  

   در تونس

ابن خلدون تا بيست سالگى در تونس بسر برد و چون پدر وى از رجال دانش و ادب بود توجه كـاملى  

گرفت و برخـى از علـوم مقـدماتى را    نسبت بتربيت وى مبذول داشت يعنى بتن خويش تعليم او را بر عهده 

بوى آموخت و او را براى فرا گرفتن دانشهاى ديگر در نزد استادانى كه در آن روزگار در تونس بودنـد آمـاده   

  .كرد

                                                           

1 - Ia vie intense. 

2 - Vivre dangereusement. 
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جويى  ابن خلدون چنان تربيت شد كه پيوسته بدانش دلبستگى داشت و شوق دانش اندوزى و فضيلت

  .د او زنده بودهمواره در نها

. گانه تمرين كـرد  قرائت قرآن كريم را بياموخت و آنرا بياد سپرد و تالوت آنرا بر حسب اصول تجويد ده

دانش نحو را بتفصيل بياموخت و بسيارى از كتب ادب و ديوانهاى شاعران را فـرا گرفـت و بسـى از اشـعار را     

  .ام علوم عقلى را نيز فرا گرفتحفظ كرد، و هم دانش فقه و حديث را نيك بياموخت و سرانج

روى داد، افق نوين و پهناورى براى آمـوختن دانـش   ) م 1347(ه  748هاى سياسى كه در سال  واقعه

بروى ابن خلدون گشود، زيرا سلطان ابوالحسن مرينى كه در آن سال بر تونس استيال يافته بود مردى بود كه 

حضور ايشان «دانش و ادب را در بارگاه خود گرد آورده بود و بدانش اهتمام فراوان مبذول ميداشت و بزرگان 

و هنگـامى كـه بتـونس آمـد      1»را در بارگاه خويش واجب ميشمرد، و مجلس خود را بوجود آنـان ميĤراسـت  

گروهى از دانشمندان و اديبان مصاحب و همراه وى بودند و طبيعى است كه پدر ابن خلـدون بـا آن پايگـاه    

بĤن گروه پيوست و با ايشان آميزش ميكرد و فرزند خويش را بر انگيخت كه هر چـه   علمى و ادبى كه داشت

  .بيشتر از محضر آنان استفاده كند و بر دانش خويش بيفزايد

اند يـاد   ابن خلدون در ترجمه احوال خود نامهاى دانشمندان و اديبانى را كه با سلطان وارد تونس شده

يپردازد و احاطه آنان را در دانش ميستايد و ببرترى ايشان در دانـش  ميكند و بتدوين ترجمه احوال ايشان م

نسبت بخود اعتراف ميكند و از آنچه درباره ايشان نوشته است معلوم ميشود كه وى بخصـوص تحـت تـأثير    

يكى از آنان عبـدالمهيمن بـوده و   . مقام علمى دو تن از آن گروه واقع شده و بيش از حد آنان را ستوده است

عبدالمهيمن پيشواى محدثان و نحويان مغرب و دبير سلطان و صاحب عالمت . محمدبن ابراهيم آبلىديگرى 

  .و رئيس توشيح وى بوده است) طغرانويس(

انـد و   اين دانشمند نيز مانند خاندان خلدون به حضـرموت انتسـاب داشـته و او را حضـرمى ميخوانـده     

دان خلدون ايجاد شده است، حتى هنگامى كه مـردم  بهمين سبب پيوندهاى دوستى استوارى ميان او و خان

تونس بر ضد سلطان و همراهان وى قيام كردند عبدالمهيمن بخانه خاندان خلدون پناه برد و مدت سـه مـاه   

  .در آنجا در حال اختفا بسر برد

و از وى حديث سماع كرد و اجازه بدسـت  » الزم شمرد«ابن خلدون استفاده از محضر اين دانشمند را 

ششگانه و كتاب الموطأ ابن مالك و كتاب السير ابن اسحاق و كتاب حديث ابن الصالح ) صحاح(ورد و امهات آ

بشمار ميرفته است و ابن خلدون چندين سال در » شيخ و استاد علوم عقلى«را نزد وى فرا گرفت، و اما آبلى 

ست از تعاليم يعنى علـوم رياضـى   خدمت وى تلمذ كرد و در اين مدت دانشهاى عقلى را نزد او بياموخت، نخ

  .آغاز كرد و آنگاه منطق و سپس ساير فنون حكمت و فلسفه را فرا گرفت

                                                           

 .گيومه ترجمه از التعريف است كه بقلم خود ابن خلدون نوشته شده است عبارات داخل -1

 حوادث زندگي ابن خلدون
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ابن خلدون تبحر آبلى را در دانش مي ستايد و حق تعليم و برتـرى او را بـر خـويش بـيش از ديگـران      

و شكى نيست كه ايـن  » او ببرترى و احاطه من در اين علوم نسبت بديگران گواهى ميداد«ميداند و ميگويد 

گواهى نشان ميدهد كه ابن خلدون بطرز تفكر منطقى دلبستگى داشته و نيز ثابت ميكند كه تحصيالت او در 

در محضر آبلى بتقويت و رشد اين دلبستگى و استعداد فكرى كمك ) رياضيات و منطق و فلسفه(علوم عقلى 

ارى از مباحث مقدمـه بطـور وضـوح كامـل تجلـى      فراوانى كرده است و آثار اين استعداد و دلبستگى در بسي

  .ميكند

اما ابن خلدون هنگامى كه به هفده سالگى رسيد بمصيبت اندوهبارى دچار شـد و بتحصـيل او لطمـه    

وباى بزرگى كه مردم را دسته دسته در تونس طعمه مرگ ميساخت ويرا نيز مصيبت زده و . بزرگى وارد آمد

ارى مهلك وى پدر و مادر و بيشتر استادان و مشـايخ خـود را از دسـت    داغدار كرد چه هنگام شيوع اين بيم

  .داد

آنگاه مردم بر ضد سلطان مرينى قيام كردند و حكومت خانـدان مزبـور در افريقيـه سـقوط كـرد و در      

نتيجه بقيه دانشمندان و اديبان دربار سلطان مرينى كه از خطر و با جان بسالمت برده بودند نيز آن سرزمين 

  .ك گفتندرا تر

او كـه يكبـاره پـدر و مـادر و بسـيارى از      . ابن خلدون از اين حوادث سخت اندوهناك و مـاتمزده شـد  

اند  استادان خود را از دست داده بود خود را تسلى ميداد كه حداقل از بقيه دانشمندانى كه جان بسالمت برده

و » او را از كسب دانش محروم كـرد «كسب دانش خواهد كرد، ليكن بازگشت اين گروه به اوطان خود بكلى 

يافت، از اين رو تصميم گرفـت كـه بـه اسـتادان     » وحشت زده و تنها«در نتيجه اين حوادث و اوضاع خود را 

  .خود بپيوندد و با ايشان بمغرب سفر كند ولى برادر بزرگترش محمد او را از اين تصميم بازداشت

ر ميدان زندگى اجتماعى فراهم آمد زيرا ابومحمد و ديرى نگذشت كه زمينه مساعدى براى دخول او د

ابن تافراكين وزير معروف كه در تونس قيام كرده و مستقالنه بر همه اوضـاع مسـلط بـود ابـن خلـدون را از      

يا دبير توشيح سلطان دعوت كرد و وظيفـه دبيـر   » كاتب عالمت«جانب سلطان تونس، ابو اسحاق، به سمت 

هـا و فرمانهـاى دولتـى سـتايش و      و ما بعد آن در نامـه » اهللا الرحمن الرحيمبسم «عالمت اين بود كه ميان 

ابن خلدون هنگامى كه ايـن  . سپاسگزارى خدا را با خط درشت بنويسد و نامه را از جانب سلطان توشيح كند

  .شغل مهم را بر عهده گرفت جوانى بيست ساله بود

يى داشت مدعى سلطنت بود و با گروهـى از  در همين هنگام شاهزاده حفصى كه بر قسنطينه فرمانروا

و ابن تافراكين نيز براى مقابله و نبرد بـا وى  ) ه 753اوايل سال (سپاهيان و قبايل بسوى تونس لشكر كشيد 

  .بتجهيز سپاهيان و قبايل اقدام كرد تا از حمله وى بافريقيه جلوگيرى كند

مده بودند از تونس خارج شد تا از تـاج و  سلطان تونس با سپاهيان و قبايلى كه براى كمك بوى گرد آ

ابن خلدون نيز خواهى نخواهى در ركاب سلطان بود و ميان سپاهيان آنان چندين زد و . تخت خود دفاع كند
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خورد روى داد تا سرانجام در يك نبرد شديد قواى ابن تافراكين منهزم شدند و ابن خلدون خود را از ميـدان  

  .پناه برد و ديگر بتونس باز نگشت» ابه«رد نجات داد و بشهر نب

  

   ميان تونس و فاس

و . در حقيقت بمنزله ترك گفتن هر دو طـرف متخاصـم بـود   » ابه«رفتن ابن خلدون از ميدان نبرد به 

ابن خلدون در ترجمه حيات خود تصريح ميكند كه مقصود اصلى وى از قبول منصب دبيـرى عالمـت بـراى    

ردن فرصتى بوده است كه بتواند تونس را ترك گويد و بمغرب برود چه او اطالع داشـته اسـت كـه    بدست آو

سلطان آماده مسافرتست و خواندن او باين شغل بعلت امتناع سلف وى از خروج با سـلطان بـوده اسـت و او    

  .ميدانسته است كه اين سفر وسايل انتقال او را بهر جا بخواهد آماده خواهد كرد

با ايشان از تونس خارج شدم در حاليكه نيت داشتم از آنان جـدا  «ر ترجمه زندگى خود ميگويد زيرا د

و هـم گويـد   » شوم زيرا بعلت رفتن استادانم بتنهايى طاقت فرسايى گرفتار شده و از تحصيل باز مانده بـودم 

يله بمقصود خويش دعوت شدم بيدرنگ آنرا پذيرفتم تا بدين وس) يعنى دبيرى عالمت(چون به اين وظيفه «

  .»كه رسيدن بمغرب بود نايل آيم و اين منظور هم حاصل شد

پس از نبرد مزبور ابن خلدون بفاس رفت ولى مدت دو سال طول كشيد تا وى بمنظور خود رسيد و در 

اى از  نشينان نيز به سير و سياحت پرداخت و بـا عـده   اين مدت بچندين شهر ديگر سفر كرد و در ميان باديه

پـس از آنكـه خـود را از    . و حكام آشنا شد و سرانجام با سلطان مغرب و وزير وى مالقات كـرد ) علما( شيوخ

مهلكه نبرد نجات داد و به ابه گريخت از آنجا به تبسه رفت و از آنجا بسـوى قفصـه رهسـپار شـد و در آنجـا      

مستان اقامـت گزيـد، سـپس از    بديدار حاكم زاب نايل آمد و با او به بيسكره سفر كرد و در آن شهر تا آخر ز

آنجا به تلمسان رهسپار شد و در آن شهر با سلطان ابو عنان و وزير وى حسن بن عمـر ديـدار كـرد و آنگـاه     

همراه وزير مزبور به بجايه رفت و فصل زمستان را در آنجا گذرانيد و سلطان ابو عنـان پـس از اسـتيالى بـر     

تا مجلس خود را «ت و بگرد آورى اهل دانش و ادب پرداخت تلمسان و بجايه بمقر فرمانروايى خويش بازگش

در همـين هنگـام ابـن    . و طالبان دانش را براى بحث و مذاكره در آن مجلـس انتخـاب ميكـرد   » بĤنها بيارايد

خلدون را نيز بـر حسـب توصـيه برخـى از دانشـمندانى كـه در تـونس بـا وى آشـنا گرديـده و از هـوش و            

   .بودند بفاس دعوت كرد، و بدينسان ابن خلدون بشهر فاس رفتاستعدادهاى وى در شگفت شده 

  

   در فاس

ابن خلدون مدت هشت سال در فاس اقامت كرد و در اين مدت همچنانكه آرزو داشت فرصت وسـيعى  

در اين شهر كه پايتخت مغرب بود با بسيارى از بزرگـان  . براى مطالعه و افزودن بر معلومات خود بدست آورد

همان كسانى بودند كـه  برد و برخى از اين دانشمندان  دانش و ادب ديدار ميكرد و از محضر آنان استفاده مى
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در سابق در فاس با آنان آشنايى و دوستى داشت و دسته ديگر از دانشمندانى بودند كـه بجهـات مختلـف از    

نگارى و سرودن شعر و فـن   ابن خلدون در خالل اين هشت سال بخصوص در نامه. اندلس بمغرب آمده بودند

معنوى و ادبى آميخته بفعاليـت شـديدى را    خطابه نيز تمرين و ممارست كرد و خالصه وى در فاس زندگى

گذرانيد چه وى در ظرف اين مدت در گرداب سياست نيز فرو رفت و زندگى سياسى او با تغييرات و تحوالت 

وى در عهد چهار سلطان و دو وزير كه نسبت بسالطين خود روش مسـتقالنه و حاكميـت   . گوناگون توأم بود

نى را بر عهده داشت و انقالبات متعددى در همين مدت روى داد و مطلقى پيش گرفته بودند مشاغل گوناگو

اى شركت جست كه با شكست روبرو گرديد و بزندانى  او در بعضى از آنها نقش مهمى را ايفا كرد و در توطئه

توضيح آنكه پس از ورود ابن خلدون بفاس سلطان ابوعنان او را در زمره دانشمندانى كه . شدن وى منجر شد

ل علمى وى انجمن ميكردند درآورد و او را ملزم كرد كـه هنگـام اداى نمـاز جمعـه جـزو همراهـان       در محف

از روى «هاى سلطانى برگزيد و ابن خلدون اين مقـام را   سلطان باشد، سپس او را بسمت دبيرى و توقيع نامه

ديد و انتظار داشت به  ىزيرا اين منصب را با منزلت خاندان خود متناسب نم» ميلى بر عهده گرفت اكراه و بى

طلبى سبب شد كه وى در نهان به  هاى باالتر و مهمترى نايل آيد و شكى نيست كه همين انديشه جاه پايگاه

هاى امير حفصى محمدبن عبداهللا كمك كند چه اين شاهزاده در صدد بود فرمانروايى خود را در بجايه  نقشه

ميدانيم كه سلطان ابوعنان پـس از آنكـه بـار    . س فعاليت ميكرداز سلطان باز ستاند و در خفا براى فرار از فا

ديگر بجايه را زير سيطره فرمانروايى مرينيان در آورد امير آن ناحيه را بفاس منتقل و او را بـه اقامـت در آن   

و هنگامى كه سلطان بيمار شد شاهزاده مزبور تصميم گرفت از اين فرصت استفاده كند . شهر مجبور ساخت

د بر آمد موجبات خارج شدن از فـاس و رسـيدن بـه بجايـه را فـراهم سـازد، و ابـن خلـدون بعلـت          و درصد

پيوندهاى دوستى كه ميان خاندان وى و خاندان حفصيان در طى چندين نسل برقرار شده بود از آغـاز ورود  

مزبور مقاصـد و   اى برقرار كرده بود و طبيعى است كه شاهزاده به فاس با اين شاهزاده حفصى روابط دوستانه

از ايـن رو ابـن   . نهاد و از او در تحقق آمال خويش استمداد ميكـرد  نيات خويش را با ابن خلدون در ميان مى

خلدون بوى وعده داده بود وسايل فرار او را فراهم سازد چنانكه امير هم به ابن خلدون وعده داده بود منصب 

ست آوردن امارت بوى تفويض كند، ولى سلطان كـه  خود را پس از بد) صدر اعظمى، نخست وزيرى(حاجبى 

از گفتگوها و اقدامات نهانى شاهزاده و ابن خلدون آگاه شده بود سخت بر ابن خلـدون خشـم گرفـت و او را    

  .زندانى كرد

در اين هنگام . ابن خلدون مدت دو سال در زندان بود و تنها پس از مرگ ابوعنان از زندان رهايى يافت

بن عمر زمام امور سلطنت را بنام سلطان سعيد فرزند خردسال سلطان بدست گرفته بـود   وزير سلطان حسن

اين وزير ابن خلـدون را بمقـامى كـه پـيش از زنـدانى شـدن داشـت        . و خويش را فرمانرواى مطلق ميشمرد

نـى  منصوب كرد ولى فرمانروايى وزير مزبور و سلطان خردسالش ديرى نپاييد زيرا گروهى از شاهزادگان مري

  .بحاكميت او اعتراف نكردند و در گرد امير منصور بن سليمان گرد آمدند و بر ضد وزير مزبور قيام كردند



    53 

) اندلس(سپس مدعى سومى هم براى تاج و تخت پديد آمد و آن امير ابوسالم بود كه از تبعيدگاه خود 

در گيـرودار ايـن اختالفـات و    . تر ميدانست سلطنت شايسته بازگشته بود و خويش را از دو مدعى ديگر براى

هـايى كـه در    كشمكشهاى سياسى ابن خلدون معتقد شد كه به همراهان اين مدعى سوم بپيوندد و با شـيوه 

آنها مهارت يافته بود بتبليغ و دعوت سلطنت وى قيام كرد و بيـدرنگ نـزد وى شـتافت و او را بـه پيشـروى      

  .و سرانجام ابوسالم او را در زمره ملتزمان ركاب خويش درآورد بسوى پايتخت تشويق كرد

سلطان ابوسالم پس از آنكه بدينسان بر تخت سلطنت نشست خدمات ابن خلدون را مورد تقـدير قـرار   

هاى سلطانى را بوى تفويض كرد و سـرانجام منصـب    داد و او را بسمت دبيرى خاص خود برگزيد و امور نامه

در روزگار اين سلطان ابن خلدون با خرسندى و شادى بسر ميبرد، سـپس  . ز بوى سپرددادرسى عرايض را ني

بحور شعرى گوناگون و زيبا و زشتى به ذهن او هجـوم آورد كـه   ) بتعبير خود وى(بسرودن شعر پرداخت و «

بـن  ولى سلطان ابوسالم بيش از دو سال سلطنت نكرد زيرا وزيـر وى عمـر   » مردد بود كدام يك را آغاز كند

عبداهللا با گروهى از جنگاوران بمخالفت با وى قيـام كـرد و او را كشـت و آنگـاه بجـاى وى ابـن تاشـفين را        

بسلطنت برگزيد تا خود بنام كفالت اين سلطان خردسال بر حاكميت مطلق و فرمانروايى مستقل خود بـاقى  

  .بماند

بر همان مناصبى كـه داشـت   «را  هنگامى كه وزير مزبور بدينسان فرمانرواى مطلق گرديد، ابن خلدون

  .»و حقوق مستمرى او بيفزود) تيول(باقى گذاشت و بر اقطاع 

پرورانـد و از   ولى ابن خلدون بمقتضاى روح سركش جوانى آرزوى رسيدن بمراتب باالترى را در سر مى

هـاى دوسـتى    اين وزير انتظار داشت كه او را بمنصب باالترى ارتقا دهد زيـرا ديـر زمـانى ميـان آنـان رشـته      

استوارى وجود داشت و اين دوستى بخصوص هنگامى كه در مجالس امير محمد حاكم بجايه گـرد ميĤمدنـد   

بيشتر تقويت شده بود و گذشته از اين معرفى عمر بن عبداهللا بن سلطان ابوسالم در پرتو دوستى ابن خلدون 

منـافى سـوابق ديـرين ميشـمرد تصـميم       انجام يافته بود و بدين سبب ابن خلدون كه طرز رفتار اين وزير را

ولى وزيـر بـه ايـن وضـع     . »از اين سمت منصرف شود و با خشم از رفتن بدرگاه سلطان كناره گرفت«گرفت 

بموطن خويش افريقيـه  «در اين هنگام ابن خلدون بر آن شد كه . اهتمام نكرد و از ابن خلدون دورى جست

تـاريخ ابوحمـو در تلمسـان و مغـرب ميانـه در صـدد بـود        در همـين  . و از وزير كسب اجازه كرد» سفر كند

از اين رو وزير ترسيد كه ابن خلدون بوى پيوندد و او را تقويت كند و . فرمانروايى خاندان عبدالواد را بازستاند

بهمين سبب راضى نشد كه وى بافريقيه سفر كند، ولى پـس از وسـاطت برخـى از يـاران و همراهـان وزيـر       

. رد تا ابن خلدون بهر جا كه بخواهد سفر كند بشرط آنكه از رفتن به تلمسان منصرف شودسرانجام موافقت ك

هـاى   از اين رو ابن خلدون اندلس را برگزيد و خانواده خود را با پسرش بقسنطينه گسيل كرد كه نـزد دايـى  

  .رهسپار شدخود فرزندان محمد بن حكيم سردار سپاهيان بمانند و خود بمنظور مسافرت باندلس به سبته 
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   در اندلس

ابن خلدون از راه سبته و جبل، كه اكنون بنام جبل طارق معروفست، باندلس سفر كرد و علـت اينكـه   

اندلس را برگزيد اين بود كه هنگام اقامت در فاس با سلطان غرناطه آشنايى حاصـل كـرده بـود و بخصـوص     

در فاس روابـط دوسـتى و مـودت اسـتوارى       ميان او و وزير آن سلطان لسان الدين خطيب هنگام اقامت وى

  .برقرار شده بود

وى در مدت انقالبى كه بر ضد او شـده  . سلطان اندلس ابوعبداهللا، سومين پادشاه سلسله بنى احمر بود

بود با وزير خود لسان الدين بمغرب پناه آورده بود ولى پس از مدتى توانست باندلس باز گردد و تاج و تخـت  

ابن خلدون در مدت اقامت اين سلطان و وزيرش در فاس با هر دو تـن آنـان آشـنا    . ز ستاندرا از شورشيان با

شده بود و در سايه نفوذى كه در رجال دولت داشت بĤنان مساعدت فراوان كرده بود از آن جمله سرپرسـتى  

و شـورش در   خانواده لسان الدين را پس از رفتن وى باندلس بعهده گرفت و در مدتى كه بانتظار رفع غائلـه 

. هـاى عميقـى داشـت    فاس بسر ميبردند از آنها نگهدارى كرد و گذشته از اين دوستى او با لسان الدين ريشه

آنها به نبوغ و هوشمندى يك ديگر پى برده و حق آنرا بشايستگى ادا ميكردند و نوعى هم فكـرى و دوسـتى   

  .وى بخود گرفته بود كه ناگسستنى بودادبى ميان آنان پديد آمده بود و پيوند آنان آنچنان جنبه معن

انديشيد كه وقتى وارد اندلس شود سلطان و وزيرش مقدم او  بسبب همه اين موجبات، ابن خلدون مى

  .را گرامى خواهند شمرد

نظيـرى از   از اتفاق آرزو و انديشه وى در اين باره جامه عمل پوشيد، زيرا سلطان و وزير وى بگرمى بـى 

او را مورد مهر و عطوفت خويش قرار دادند و خانه مجللى مجهز بتمام وسايل آسايش و وى پذيرايى كردند و 

  .رفاه بوى اختصاص دادند

او را در زمره بزرگان دربار خود قرار داد و محرم «ابن خلدون در ترجمه احوال خود ميگويد كه سلطان 

هنگام غذا خـوردن و شـوخى و    اسرار خويش ساخت و هنگام سوارى در شمار ملتزمان ركاب خاص او بود و

سال بعد سلطان او را بسمت سفارت نزد پادشـاه قشـتاله   . »تفريح در بزم خلوت همنشين وى بشمار ميرفت

گسيل كرد تا ميان او و پادشاه مزبور پيمان صلحى منعقد كند، و آن پادشاه بر اشبيليه اسـتيال يافتـه و آنـرا    

  .پايتخت كشور خويش قرار داده بود

و پادشاه قشتاله از پيش » آثار گذشته خود را در آنجا مشاهده كرد«خلدون به اشبيليه رفت  چون ابن

از مكانت و پايگاه ادبى ابن خلدون آگاه شده بود و از اين رو به او پيشنهاد كـرد كـه در خـدمت آن پادشـاه     

لـى ابـن خلـدون اقامـت در     بماند و بوى وعده داد اگر پيشنهاد او را بپذيرد امالك اجدادش را بوى باز دهد و

اشبيليه را نپذيرفت و پس از انجام دادن وظيفه مهم سفارت خود با موفقيت كامـل، بـه غرناطـه بازگشـت و     

اى از قـراى   سلطان از پيروزى ابن خلدون در اين مأموريت و انعقاد پيمان صلح بسـيار شـادمان شـد و قريـه    

  .داشتبوى ارزانى ) تيول(اطراف غرناطه را بعنوان اقطاع 
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در اين هنگام اعضاى خانواده او از قسنطينه وارد اندلس شدند و تمام وسايل آسـايش و رفـاه بـراى او    

ولى اين آسايش هم دير زمانى دوام نيافت چه ابن خلدون بر آن شد كه اندلس را ترك گويد و به . فراهم آمد

  :عامل اساسى باز ميگردد بجايه سفر كند و منشأ اين تصميم وى بدو

ابن خلدون احساس ميكرد كه لسان الدين بن خطيب در بـاطن خـود از نفـوذ و منزلـت وى نـزد       -1

بود و بر رغـم  » بد انديشان سخن چين«چينى و تفتين دشمنان و  سلطان نگران شده است و علت آن سخن

ن بود ابن خلدون تصميم گرفت بهر وسيله استحكام روابط دوستانه و احترام متقابلى كه ميان او و لسان الدي

  .هست اندلس را ترك گويد تا مبادا صفاى دوستى او با لسان الدين بتيرگى گرايد

اى براى ابن خلدون فراهم سـاخت كـه همـواره در     حوادثى كه در مغرب ميانه روى داده بود زمينه -2

ال يافتـه و فرمـانروايى پيشـين خـود را بـاز      جستجوى آن بود، زيرا اميرمحمد ابوعبداهللا محمد بر بجايه استي

گرفته بود و بر حسب وعده ديرين به ابن خلدون نوشت كه بمقر فرمانروايى او بيايد و منصب حاجبى دربـار  

آنكه  ابن خلدون اين دعوت را بسلطان غرناطه نشان داد و از وى كسب اجازه سفر كرد بى. وي را بعهده گيرد

سپس اندلس را با اجازه . وزير لسان الدين خطيب احساس كرده بود بر زبان آورد اى درباره روشى كه از كلمه

  .سلطان پس از سه سال اقامت در آن كشور ترك گفت

  

   در بجايه

هنگامى كه ابن خلدون از راه دريا وارد بجايه شد، سلطان ابوعبـداهللا از او اسـتقبال باشـكوهى كـرد و     

است بوى تفويض كرد و معنى حاجبى بر حسب وصف ابـن خلـدون   هاى دولت را كه حاجبى  باالترين درجه

آنكه احدى در اين  بطور استقالل و وساطت ميان سلطان و اعضاى دولت بى«عبارت بود از اداره كردن دولت 

و از اين تعريف ميتوان دريافت كه حاجب بمنزله صدر اعظم و نخست وزيـر  » وظيفه با حاجب شركت جويد

  .ير، قبل از تشكيل هيئت وزرا و پارلمان، بوده استهاى اسالمى اخ سلطنت

سلطان باعضاى دولت فرمان «ابن خلدون در ترجمه زندگى خود درباره طرز كار خود در بجايه ميگويد 

داد كه همه روزه بامداد در نزد من حاضر آيند و من باستقالل اداره امور كشـور او را بـر عهـده گـرفتم و بـا      

سـلطان در  . »را در حفظ سياست مملكت و تدبير امور سلطنت وى صرف ميكردم كوشش فراوان اوقات خود

شهر هنگام خطابه مرا بر ديگران مقدم داشت و من با همه اينها پس از فراغت از امـور  ) مسجد بزرگ(جامع 

ز مملكتدارى كه از آغاز بامداد شروع ميشد در بين روز بتدريس دانش در جامع پايتخت ميپرداختم و هرگز ا

  .»اين وظيفه غفلت نميكردم

از اين عبارات پيداست كه ابن خلدون از منصب و كار روزانه خويش بكمال خشنود بوده است، ولى اين 

وضع بيش از يك سال ادامه نيافت زيرا سلطان در نبردگاهى كشته شد و پس از قتل وى چنانكه وقايع زيـر  

  .نشان ميدهد دولت وى سقوط كرد
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ن بجايه سلطان ابوالعباس كه فرمانرواى قسنطينه بـود بـا او رقابـت ميكـرد و در     پسر عموى اين سلطا

بسيارى از شئون با سلطان اختالف داشت و در صدد بود بر كشور وى استيال يابد و بهمـين سـبب ميـان دو    

سلطان مزبور بر رغم پيوند خويشاوندى يك رشته زد و خوردها و پيكارهاى خونين پديـد آمـد تـا سـرانجام     

هاى كثيرى به بجايه لشكر كشيد و توانست پسر عم خود را كه در سـرا   سلطان قسنطينه با سپاهيان و دسته

پرده بود غافل گير كند و او را در آنجا بكشد و آنگاه بيدرنگ و بسرعت سپاهيان خود را بسوى بجايه متوجه 

هاى مردم درباره مقابلـه بـا    و نظريههنگامى كه اخبار اين وقايع به پايتخت سلطان مقتول رسيد عقايد . كرد

گروهى بر آن بودند كه بايد آماده استقبال از سلطان قسنطينه شد ولـى گـروه ديگـر    . اين وضع متفاوت بود

ولى ابن خلدون كـه همچنـان در   » با بعضى از كودكان سلطان متوفى بيعت كرد«پيشنهاد ميكردند كه بايد 

بلكه ترجيح داد بفتنه و آشوب خاتمه دهد و زمام حكومت را بـه   رأس حكومت بود اين پيشنهاد را نپسنديد

سلطان ابوالعباس تسليم كند و از اين رو از شهر براى ديدار سلطان خارج شد و موجبات دخول وي را بشـهر  

مورد عنايت و مهر خويش قرار داد و زمـام امـور را   «سلطان مزبور ابن خلدون را . بدون خونريزى فراهم آورد

  .»بوى سپرد همچنان

انـد و سـلطان جديـد را از     ولى ابن خلدون مشاهده كرد كه دشمنان وى بيش از حد بسعايت برخاسته

خود را از وظـايف دولتـى     گيرى وى بر حذر ميدارند از اين رو بر آن شد كه باين دسايس خاتمه دهد و كناره

  .بسلطان پيشنهاد كرد و از وى اجازه خواست كه بجايه را ترك گويد

  

   در بيسكره

ابن خلدون پس از خارج شدن از بجايه نزد بعضى از قبايل رفت و ميان آنها در حركت بود تا سـرانجام  

اش برگزيد، زيرا ميان وى و حاكم اين ديار ابن مزنى  به بيسكره رسيد و آنجا را براى محل اقامت خود و عائله

  .برقرار شده بود در اوايل دخول ابن خلدون بزندگانى اجتماعى روابط دوستى

راست است كه وى براى انجام دادن امـورى چنـد در   . ابن خلدون مدت شش سال در بيسكره بسر برد

نشينان و شهرها چندين بار اين شهر را ترك گفت ولى وى هر بار پس از مدت كوتاهى به بيسكره  ميان باديه

  .سكره اقامت داشته استبازگشت و ميتوانيم بگوييم كه وى در اين شش سال در حقيقت در بي

او از پايتختها و آشـوبهاى آنهـا   . سبك زندگى ابن خلدون در اين شهر صورت جديدى بخود گرفته بود

خسته شده بود و ديگر مراتب و مناصب عالى او را فريب نميداد چنانكه وى منصب حـاجبى را هنگـامى كـه    

اين وى به هيچ رو دست از كارهاى سياسى بر ابوحمو سلطان تلمسان بوى پيشنهاد نمود رد كرد ولى با همه 

نداشته بود و همچنان بدان ادامه ميداد و با روش نوين و اسلوب خاصى در سياست دولتهاى مغـرب دخالـت   

او از طريق گردآورى قبايل و وا داشتن آنان بكمك فالن دولت گاهى بيك سلطان و بار ديگـر  . مؤثرى داشت
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دار سمت رسمى در دستگاه دولتى باشد يا آنكه خود را بيكـى از   آنكه عهده ن ديگرى خدمت ميكرد بىبسلطا

  .حكومتهاى مزبور منتسب كند

نشينان بصيرت و آزمـايش فراوانـى بدسـت آورده بـود و اقامـت در       ابن خلدون در شئون زندگى باديه

تجـارب سـابق وى بـدرجات افـزوده و نفـوذ و       نشين، بر بيسكره و رفت و آمد در ميان مهمترين عشاير باديه

  .تسلط معنوى او را در ميان عشاير دو چندان كرده بود

  .انگيخت و آنها را متحد ميكرد و بپيروى از يك هدف وا ميداشت او با مهارت شگفتى قبايل را بر مى

نه كه اراده ميكرد مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم وى زمام اين قواى مسلح را بدست گرفته بود و بهر گو

آنها را بكار وا ميداشت چنانكه نخست به سلطان تلمسان ابوحمو و سپس به سلطان مغرب اقصـى عبـدالعزيز   

  .خدمت كرد

ميـان  . فاس، تلمسان، قسنطينه و تـونس : در اين روزگار دولتهاى مغرب چهار پايتخت اساسى داشتند

شديدى پديد آمده بود زيرا خاندان سلطان  سلطان تلمسان و سلطان قسنطينه بخصوص كشمكش و دشمنى

تلمسان ابوحمو با سلطان بجايه ابوعبداهللا پيوند مواصلتى داشت و هنگامى كه ابوحمو سلطان تلمسان دانست 

كه سلطان قسنطينه پدر زن او را كشته و بر بجايه استيال يافته است سخت خشمناك شـد و بسـوى بجايـه    

ولـى در همـين گيـرودار سـلطان مغـرب از ايـن       . قاتل عموى خود آزاد كندلشكر كشيد تا آنرا از زير قدرت 

فرصت استفاده كرد و چون سلطان تلمسان را سرگرم حمله به بجايه ديد به پايتخت دولت وى تاختن آورد و 

بهمين سبب ابوحمو ناگزير شد از حمله به بجايه منصرف شود و بـراى دفـاع از پايتخـت خـود بـه تلمسـان       

  .بازگردد

دينسان سلطان مغرب بطور طبيعى بسلطان قسنطينه كمك كرد و در برابر اين وضع، سلطان تلمسان ب

اى ميان خود و سلطان تونس برقرار سازد تا در موقع الزم با اين اتحاد سـلطان   تصميم گرفت روابط دوستانه

  .قسنطينه را تهديد كند

دشمن روبروى هم صف كشـيده بودنـد در   دو : از اين وقايع وضع سياسى پيچيده و مبهمى بوجود آمد

حاليكه پشت سر هر يك دو دشمن ديگر بطور طبيعى با يك ديگر پيمان دوستى بسته بودند و پيداست كـه  

خواهى نخواهى كشمكش و اختالف ميان ايـن قـواى چهارگانـه اساسـى بـراى قيـام گروهـى از دشـمنان و         

  .افزود ها و آشوبها مى هجنگاوران ديگر ميدان وسيعى باز ميكرد و بر شدت فتن

گريها سالها ادامه يافت و ابن خلدون در اين ميانه با روشى كه ياد كرديم دخالـت   اين دشمنيها و فتنه

  .مؤثرى داشت

وى در آغاز امر به ابوحمو سلطان تلمسان مساعدت ميكرد و نخست قبايل را بكمك او گسيل ميداشت 

با تونس تضمين ميكرد تا بدينسان از طريق صحرا و با گذشـتن از  و گذشته از اين اتصال و رابطه تلمسان را 

  .بيسكره دو شهر مزبور بهم مرتبط شوند
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ولى پس از چندى هنگامى كه سلطان مغـرب عبـدالعزيز بـر تلمسـان اسـتيال يافـت و بـراى اسـتقرار         

از كمـك و   فرمانروايى در مغرب ميانه از ابن خلدون طلـب مسـاعدت كـرد، وى درخواسـت او را پـذيرفت و     

همراهى به ابو حمو منصرف شد و عبدالعزيز را مورد حمايت خويش قرار داد و از اين راه خـدمت گرانبهـايى   

  .بوى كرد

هاى سياسى در ظرف چند سال در پرتو مهارتى كه در بـر انگيخـتن عشـاير     ابن خلدون در اين صحنه

نشـينان حاصـل آمـده بـود بـازيگر مهـم        يـه بدست آورده و در سايه پيشوايى معنوى كه براى او در ميان باد

  .سياست مغرب بشمار ميرفت

نظير ابن خلدون در ميان عشاير با اين صورت پس از چندى سلطان بيسـكره   ولى اهميت و شهرت بى

را كه پيشواى رسمى منطقه زاب بود بوحشت انداخت و تصور ميكرد كه قدرت و نفـوذ وى در ميـان قبايـل    

از اين رو در صدد تبعيد ابن خلدون از بيسكره بر آمد و بعضى از همراهان خود را . بكلى از ميان خواهد رفت

از ايـن رو ابـن   . بعنوان وساطت نزد سلطان مغرب فرستاد تا سلطان را وادار كند ابن خلدون را بفاس بطلبـد 

  .خلدون ناگزير شد با عائله خود از بيسكره بفاس منتقل شود

  

   ن خلدوندوران احتضار زندگى سياسى اب

ابن خلدون پس از آنكه بيسكره را ترك گفت مـدت دو سـال زنـدگى آكنـده از اضـطرابات متـوالى و       

سياسـى وى  » دوران احتضـار «آميـز   تغييرات و تحوالت روز افزونى داشت و اين مدت بمثابه زندگى مخاطره

  .بينيم پس از اين دوران وى جاودانه زندگى سياسى را ترك گفت بود زيرا مى

خلدون پيش از آنكه بفاس برسد با خطرات و نگرانيهايى از وسط راه روبرو شد چه او هنگامى كـه   ابن

به مليانه رسيد خبر شد كه سلطان عبدالعزيز درگذشته و پسرش سعيد پس از وى در تحت كفالت وزير ابن 

  .غازى بسلطنت برگزيده شده است

سـت نـداد و از سـرگرمى رجـال مغـرب در      طبيعى است كه سلطان ابوحمو اين فرصت مناسب را از د

و از تبعيـدگاه بـه تلمسـان    «جويى اوضاعى كه پس از مرگ سلطان عبدالعزيز پديد آمده استفاده كـرد   چاره

و چون ابن خلدون در اثناى وقايع اخير بمخالفـت  » بازگشت و بر آن پايتخت و ديگر نواحى آن استيال يافت

توزى برآمد و به بعضى  انى كرده بود، از اين رو ابوحمو درصدد كينهبا وى برخاسته و از سلطان مغرب پشتيب

ابـن خلـدون خـود    . »در حدود سرزمين خود متعرض ابن خلدون شوند«از قبايل طرفدار خود اشاره كرد كه 

  :شرح اين حادثه را بدينسان وصف ميكند

ا نجـات دادنـد خـود را بكـوه     هاى خود ر در آنجا راه را بر ما گرفتند و كسانى از همراهان ما كه اسب«

دبدو رسانيدند و رهايى يافتند و بقيه كسانى را كه با ما بودند غارت كردند و مهاجمان بسيارى از سـواران را  

پياده كردند و اسبهاى آنها را ربودند و من هم از آن جمله بودم و دو روز برهنه بسر بردم تا خود را بĤبـادانى  



    59 

هنگامى كه ابن خلدون پس از ايـن  . »رسانيدم و سرانجام بهمراهانم كه در كوه دبدو گرد آمده بودند پيوستم

مصيبت و رنج بفاس رسيد وزير ابن غازى كه زمامدار مملكت بود بـه گرمـى او را پـذيرفت و بعلـت سـوابق      

و تبـديل بـود و در نتيجـه     ديرين ويرا مشمول عنايات خويش قرار داد ولى اوضاع سياسى بسرعت در تغييـر 

  .تحريكات سلطان غرناطه از يكسو و تعدد مدعيان تاج و تخت از سوى ديگر ابن غازى سقوط كرد

سلطان ابن احمر نسبت به سلطان عبدالعزيز و ابن غازى وزير كه پـس از وى زمـام امـور را باسـتقالل     

ن خطيب بمغرب پناهنده شده بـود و  بدست آورده بود خشمناك بود و علت اين خشم آن بود كه لسان الدي

بر رغم اينكه ابن احمر وي را مطالبه كرده و در اين باره اصرار ورزيده بود نه سلطان و نه وزير وى ابن غازى 

  .هيچكدام درخواست ويرا اجابت نكرده و لسان الدين را بسوى او گسيل نداشته بودند

ه پايتخت او پناهنده شده بود آزاد كرد و بوى اجازه از اين رو ابن احمر امير عبدالرحمن مرينى را كه ب

شـاهزاده مزبـور   . ورود بمغرب داد تا درصدد مطالبه سلطنت بر آيد و ابن غـازى را از فرمـانروايى كنـار زنـد    

ها و گروههـاى بسـيارى از    بمحض ورود به بالد مغرب مردم را بسلطنت خود دعوت ميكرد و در نتيجه دسته

بايست كودك عاجزى بسلطنت برگزيده  يارى خود گرد آورد و استدالل ميكرد كه نمىمردم را براى كمك و 

هاى بسيارى را  وزير ابن غازى هنگامى كه از اين واقعه آگاه شد سپاهيان خويش را تجهيز كرد و دسته. شود

پيكارهـاى   اى كه انقالب كرده بود گسيل داشت و ميان سپاهيان دو طرف تصادمات و براى مقابله با شاهزاده

در همين گيرودار گروه ديگرى در طنجه شاهزاده مرينى احمد را از زندان بيرون آوردند و . بسيارى روى داد

دست بيعت بوى دادند كه سلطنت را براى خود مطالبه كند و بدينسان ابن غازى ناگزير بود در برابر انقـالب  

شاهزاده مزبور با هم ديدار كردند و تا پايـان كـار    پس از چندى دو. دو شاهزاده در دو جبهه به پيكار پردازد

براى يارى و كمك بيكديگر پيمان بستند و موافقت كردند كه پس از پيروزى كشـور را ميـان خـود تقسـيم     

كنند، بدينسان كه سلطنت و پايتخت به احمـد تعلـق يابـد و قسـمتى از نـواحى كشـور قلمـرو فرمـانروايى         

يمان خواهى نخواهى پيروزى شاهزادگان انقالبى را تسهيل كرد و ابن غـازى  اين اتحاد و پ. عبدالرحمن باشد

پس از آنكه سه ماه در محاصره واقع شده بود ناگزير تسليم گرديد و بدينسان فرمانروايى وزيـر مزبـور پايـان    

پيكار يافت و سلطان ابوالعباس احمد بسلطنت مغرب نايل آمد و ليكن سلطان و شاهزاده ديگر پس از آنكه از 

فاتح شدند و بر دشمن مشترك غلبه يافتند با يك ديگر از در ستيز در آمدند و درباره تفسـير حـدود قلمـرو    

فرمانروايى خود ميان آنان اختالف و كشمكش روى داد و بدينسان مغرب اقصى دچار اضطرابات و آشـوبهاى  

  .پياپى گرديد

آرام و «ت داشـت و در صـدد بـود زنـدگى     هـا و آشـوبها نفـر    اما ابن خلدون ديگـر از ايـن همـه فتنـه    

ها و قيامهاى پى در پى در بالد مغـرب   را آغاز كند و هنگامى كه بر وى مسلم شد بعلت جنبش» اضطرابى بى

سـفر كنـد بـدين اميـد كـه در آنجـا         ممكن نيست بچنين منظورى نايل آيد، بر آن شد كه بار ديگر باندلس

  .آورد اى فراهم دغدغه وسايل زندگى آرام و بى
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اما وى در اين هدف با مشكالت و گرفتاريهاى بسيارى روبرو شد كه پس از كوشـش و تـالش فراوانـى    

  .توانست بر آنها غلبه كند

هنگامى كه به اندلس رسيد در غرناطه با سلطان ديدار كرد و در آغاز امـر بـا پـذيرايى گـرم و نـوازش      

را فرمانروايان مغرب از سفر ابن خلدون باندلس آسـوده  بسيارى روبرو شد ولى اين گرمى دير زمانى نپاييد زي

نبودند و بسيار نگرانى داشتند كه مبادا وى در آنجا به اقداماتى دست يازد كه در شـرايط بحرانهـاى دولتـى    

به اين سبب از سلطان مزبور درخواستند او را . اخير مغرب موجب قطع روابط دوستانه آنان با بنى احمر شود

اند اما سلطان در آغاز كار به اين درخواست پاسخ موافق نداد و از اين امـر امتنـاع ورزيـد ولـى     بمغرب بازگرد

رجال سلطان مغرب براى اقناع او وسيله مؤثرى بدست آوردند بدين ترتيـب كـه بـراى وى روابـط دوسـتانه      

است كه لسان  ديرين ميان ابن خلدون و لسان الدين خطيب را تذكر دادند و گفتند همين روابط سبب شده

  .مهرى پيشه كرده و مغضوب شده است الدين نسبت بسلطان بى

بالنتيجه سلطان مقرر داشت كه ابن خلدون بمغرب ميانه تبعيد شـود، و بـر حسـب ايـن فرمـان ابـن       

اين بندر جـزو قلمـرو سـلطان تلمسـان بـود و در آن هنگـام ابوحمـو        . خلدون از راه دريا به بندر هنين رفت

سوابق ابن خلدون با اين سلطان او را در معرض خطر شديدى قرار ميداد . را بر عهده داشتسلطنت تلمسان 

انديشـيد از ابـن خلـدون در ايـن منظـور       ولى ابوحمو چون در نظر داشت بر بجايه استيال يابد و با خود مـى 

تعـرض وى نشـد   استفاده كند، از اين رو گذشته را از ياد برد و ابن خلدون را بحال خود گذاشـت و مـدتى م  

سپس او را نزد خود خواند و از وى درخواست كرد به محل قبايـل دواوده بـرود و قبايـل مزبـور را بيـارى او      

  .متحد كند و بخدمت وى برانگيزد

ابن خلدون از اين پيشنهاد اندوهناك شد زيرا تصميم گرفته بود براى هميشه از ميدان زندگى سياسى 

قات علمى بپردازد ولى صالح نديد نيت باطنى خود را بسلطان باز گويد بلكه خارج شود و بكار مطالعه و تحقي

بظاهر درخواست او را پذيرفت و بنام پيوستن بعشاير و بر انگيختن آنان بخدمت سلطان از شـهر خـارج شـد    

ل ولى همينكه چند منزل دور شد و بنزديك منداس، متعلق به اوالد عريف، رسيد نزد آنان شتافت و اين قباي

و نزد سلطان وساطت كردند كه وي را معـذور بـدارد و اجـازه دهـد     » از روى مردانگى مخفى ساختند«او را 

اين وساطت ببهترين وجهـى انجـام گرفـت و در نتيجـه ابـن      . عائله وى از تلمسان بناحيه آنان منتقل شوند

  .اش در قلعه ابن سالمه سكونت گزيد خلدون با خانواده

  

   در قلعه ابن سالمه

  .انتقال ابن خلدون به اين قلعه بمثابه پايان زندگى سياسى او بشمار ميرود
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قلعه مزبور در محل سوق الجيشى مهمى يعنى بر فراز قلعه بلندى بنيان نهاده شده و از بلندى بر تمام 

پناهگاه شيوخ اوالد عريـف بشـمار   اين قلعه . يافت مشرف بود دشتهاى مجاور كه بسرزمينهاى دور امتداد مى

  .ميرفت و بسيار از شهرها جدا و دور بود

ابن خلدون هنگامى كه به اين قلعه رسيد چهل و دو سال عمر داشت و مدت درازى از زندگانى خود را 

  .كه پر از حوادث و انقالبات دشوار بود پشت سر گذاشته بود

ميكـرد كـه     دانش دست نكشيده بـود ولـى احسـاس    او در خالل اين زندگانى سياسى نيز از مطالعه و

سياست وي را از دانش باز ميدارد و آرزو ميكرد كه بطور هميشگى دست از سياست بردارد تا بتواند با فراغ و 

  .آسودگى كامل بمطالعه و كسب دانش پردازد

توانسـت بـه    مـى اين قلعه دور افتاده با كاخى كه در آن برافراشته شده بود بهترين جايگاهى بـود كـه   

بهمين سبب ابن خلدون مدت چهار سال در آن اقامت گزيد و در اين مـدت بـا   . آرزوى وى جامه عمل پوشد

او در اين مدت بتـأليف تـاريخ و نوشـتن    . نشاط و فعاليت تمام به انديشه و تأمل فرو رفت و بتأليف پرداخت

وى در ترجمه زندگانى خـود روش كـار   . آغاز كردمقدمه آن در عالم تنهايى و انزوا و در اين قلعه دور افتاده 

  :دهد خويش را در عباراتى كوتاه بدينسان ترتيب مى

در آن قلعه فارغ از كليه مشاغل و اعمال اقامت گزيدم و هنگام اقامت در آن بتأليف اين كتـاب آغـاز   «

پس از بپايان . »كردمكردم و مقدمه آنرا بدين شيوه شگفت كه در آن عالم تنهايى بدان رهبرى شدم تكميل 

اقدام كرد و خواهى نخواهى در چنان شرايطى مطالب را » اخبار عرب و بربر و زناته«رساندن مقدمه، بنوشتن 

  .نوشت به اتكاى محفوظاتش مى

ليكن هنگامى كه بتدوين تواريخ رسيد، دريافت كه اين كار را در اينجا نميتوان بپايان رسانيد و ناچـار  

  .تب و منابع مراجعه كند كه جز در شهرهاى بزرگ بدست نميĤيدبايد به بعضى از ك

او نميخواست بهيچيك از شهرهاى مغرب ميانه و دور كه صحنه زندگانى سياسى او بـود بـاز گـردد از    

اى بسلطان تونس نوشت و از وى براى بازگشـت   اين رو تصميم گرفت بتونس رهسپار شود و بدين سبب نامه

در من تمايل به بازگشت نـزد  «: خلدون اين تصميم خود را بدينسان وصف ميكند ابن. خود كسب اجازه كرد

سلطان ابوالعباس و مسافرت به تونس، همان شهرى كه مركز سكونت و جايگاه آثار و قبور پـدران مـن بـود،    

كسب اى بسلطان نوشتم و درباره بازگشت خويش به فرمانبرى وى و اقامت در تونس  از اين رو نامه. پديد آمد

اى از وى بمن رسيد كه در آن شرايط آسـودگى و   ديرى نگذشت كه نامه. اجازه كردم و در انتظار پاسخ بودم

  .»تأمين مرا پذيرفته و مرا ببازگشت برانگيخته بود و بنابراين مرغ دل براى سفر بپرواز در آمد

  .ى در آن ترك گفتنشين بدينسان ابن خلدون قلعه ابن سالمه را پس از چهار سال انزوا و گوشه

  

   در تونس
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ابن خلدون پس از آنكه مدت بيست و شش سال دور از تونس بسر بـرده بـود، بـار ديگـر بـدان شـهر       

بازگشت و خواهى نخواهى مدتى پيش از آنكه وى وارد شهر شود آمدن او در ميان مردم شهرت يافته بـود و  

مردم بطور جداگانه مورد استقبال گرم و شـايان  از اين رو هنگام ورود وى هم از جانب سلطان و هم از طرف 

  .توجهى واقع شد

او را در خـارج سوسـه   «: او در ترجمه حال خود پذيرايى و استقبال سلطان را بدينسان وصـف ميكنـد  

ديدار كردم، ورود مرا درود گفت و مقدم مرا گرامى شمرد، و در همدمى و انس با من بسيار عالقه نشـان داد  

خويش با من بمشاوره پرداخت، سپس مرا به تونس بـاز آورد و بـه فـارح خـدمتگزار خـود       و در مهمات امور

دستور داد در شهر تونس براى من منزل و وسايل كافى زندگى از قبيل مقررى الزم و علوفه و جز اينها آماده 

بازگشـتم و   به تـونس ) م 1376(من در شعبان همان سال . سازد و منتهاى احسان را درباره من مبذول دارد

در سايه رأفت و عنايت و احترام سلطان زندگى ميكردم و زن و فرزند خويش را نيز بـدان شـهر آوردم تـا از    

پراكندگى و جدايى رهايى يابند و در مرغزار نعمت سلطان مرفه بسر برند و ديگر از حركت و كوچ كـردن از  

  .»اين سوى بدان سوى منصرف شدم و در آن شهر رحل اقامت افكندم

اين عبارات نشان ميدهد كه سلطان براى آن مورخ وسايل زندگى مرفهى بحد وفور فراهم آورده بـوده  

  .است

ابن خلدون از آن پس در تونس از يكسو بتدريس علوم پرداخت و از سوى ديگر براى بپايان رسانيدن و 

تى و حيـرت طـالب شـده و    درس او در عين اينكه مايه شـگف . تكميل تاريخ خود بمنابع الزم مراجعه ميكرد

هيجان تحسين آميزى در ميان آنان پديد آورده بود، حس حسد شيوخ و استادان قديم را نيز برانگيخته بود 

و بويژه حسد اين گروه بسبب تقرب و احترام روز افزونى كه ابن خلدون در بارگاه سلطان كسب كـرده بـود،   

يخ شـيفگتى خاصـى داشـته و از ايـن رو نسـبت بكـار و       گويا سـلطان بتـار  . روز بروز فزونتر و شديدتر ميشد

مطالعات ابن خلدون در اين باره اهتمام فراوانى مبذول ميداشته و او را به تعقيب بحث و تحقيق براى بپايان 

  .رسانيدن اين تأليف خطير تشويق ميكرده است

از آنـرا نـزد سـلطان     اى سرانجام ابن خلدون در مدت اقامت در تونس تأليف خود را تمام كرد و نسخه

  :وى خود در اين باره ميگويد. بارمغان برد

و ما قبل اسالم اخبـارى را  ) امويان و عباسيان(تاريخ بربر و زناته را تكميل كردم و از تاريخ دو دولت «

  .»اى از آنرا تكميل كردم و آنرا بكتابخانه سلطان بردم كه بدست آوردم نوشتم و نسخه

اى انشاد نمود و در آن سلطان را ستود و بكتـابى   سلطان در حضور وى قصيده روز تقديم اين نسخه به

  .كرد اشاره نمود كه بوى تقديم مى
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  .1قصيده مزبور بسيار طوالنى است و او در ترجمه زندگى خود متجاوز از صد بيت آن را نقل كرده است

ولى با اين همه هنوز هم وى از برخورد . خود فراغت يافتبدينسان ابن خلدون در تونس از كار عظيم 

هاى گوناگون پيوسـته در بارگـاه    با مشكالت زندگى آسوده نشده بود زيرا حاسدان بمناسبات مختلف و شيوه

چينى و تزوير ميپرداختند ولى با همه اين نابكاريها سلطان همچنان او را  سلطان نسبت بوى بسعايت و سخن

  .به او معتقد بود و حتى او را در مسافرتها هميشه مالزم ركاب خود ميكرد گرامى ميداشت و

اتفاق را در همان ايـام  . ابن خلدون در اين هنگام به سن پنجاه رسيده بود و بفكر اداى فريضه حج بود

گيرى كـرده  كشتيى متعلق به بازرگانان اسكندريه در بندر لنگر انداخته و بازرگانان آنرا از كاالها و امتعه بار«

از ايـن رو  «ابن خلدون چنين فرصتى را مغتنم شمرد و . »بودند و ميخواستند بسوى اسكندريه رهسپار شوند

نيت خود را نزد سلطان باز گفت و از وى خواهش كرد بوى اجازه دهد بـراى اداى فريضـه بـا كشـتى مزبـور      

ار سـال اقامـت در آن شـهر بـا آن     سلطان با تقاضاى او موافقت كرد و ابن خلدون پس از چهـ . »حركت كند

  .كشتى عازم سفر حج شد و تونس را ترك گفت

  

  در مصر

ابن خلدون در طريق حج بمصر رسيد و از آن پس تا پايان زندگى خود يعنى مدت بيست و چهار سال 

  .ديگر در آنجا اقامت گزيد

ـ     «اسكندريه مصادف با  ورود او به ر تخـت سـلطنت   روز فطر بود كه ده شـب از جلـوس ملـك ظـاهر ب

  .»ميگذشت

ابن خلدون مدت يك ماه در اسكندريه براى تهيه وسايل حج اقامت كرد ولى اين موجبات در آن سال 

براى او ميسر نشد، و از اين رو بقاهره منتقل شد و چون از دير باز شهرت وى به مصر رسيده بـود، همينكـه   

و او توانسـت بـا زبـان    » س او هجوم آوردندطالب علم بمحضر در«در جامع االزهر بر مسند تدريس نشست 

آورى و شيوايى سخن و بيان سحر آميزش طالب را بخود جلب كند و در نتيجه شهرت وى در سراسر مصـر  

  .آور شد منتشر گرديد و بيش از پيش نام

سپس بديدار سلطان نايل آمد و مورد مهر و احترام وى قرار گرفت، زيرا سلطان بر حسـب تعبيـر ابـن    

هايى كه باهـل   ديدار وي را گرامى شمرد و از غربت او دلجويى كرد و وظيفه بسيار از جمله بخشش« خلدون

بهمين سبب ابن خلدون مصـمم شـد در مصـر اقامـت گزينـد و اعضـاى       . »دانش ميكرد براى او مقرر داشت

چـه اشـتياق   » از سفر كردن آنان ممانعـت كـرد  «خانواده خود را از تونس به مصر طلبيد ولى سلطان تونس 

  .داشت ابن خلدون بسوى او باز گردد
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از سلطان مصر درخواست كرد كه نزد سلطان تونس شفاعت كند تا خانواده «در اين هنگام ابن خلدون 

سلطان مزبور خواهش او را پذيرفت و نامه مـؤثرى در ايـن بـاره بسـلطان     . »او را براى سفر بمصر آزاد گذارد

ور خانواده او با كشتى از تونس حركت كردند ولـى كشـتى مزبـور در دريـا     تونس نوشت و در نتيجه نامه مزب

  .غرق شد و براى ابن خلدون ديدار زن و فرزندانش ميسر نگرديد

ابن خلدون در مصر بزندگى سياسى باز نگشت و جز بمشاغل تدريس و قضاوت و مقام اسـتادى بهـيچ   

 1نخسـت در مدرسـه قمحيـه   . نايـل آمـد   او چندين بار به مناصـب تـدريس و قضـاوت   . منصبى طمع نبست

  .برگزيده شد» قاضى القضاة مالكيان«بمدرسى تعيين گرديد و سپس بمنصب 

ها در آن روزگار دستخوش تغيير و تبديل بسيار بود و بهمين سبب چندين بـار از درجـات    اين منصب

  .مزبور عزل گشت و باز بدانها گماشته شد

يـه بمدرسـى مدرسـه ظاهريـه و آنگـاه بمدرسـى مدرسـه        دارى مدرسى مدرسه قمح وى پس از عهده

صرغتمش و پس از آن به مقام شيخى خانقاه بيبرسى تعيين گرديد، اما پـس از رسـيدن بـه منصـب قاضـى      

  .القضاة مالكيان پس از چندى معزول شد ولى بعدها پنج بار ديگر بدان مقام نايل آمد

ه قاطع و شدت عمل وى از يكسو گروهى را باين دار كارهاى مهم قضايى بود اراد هنگامى كه وى عهده

روش وى شيفته كرده بود بحدى كه او را مورد تحسين قرار ميدادند و از سوى ديگر بسيارى از كسان نسبت 

گروهـى او را  : از اين رو معاصران او در مصر بدو دسته تقسـيم ميشـدند  . توزى مينگريستند بوى با نظر كينه

مناسبت نيست مختصـرى   در اينجا بى. توزى ميكردند بشدت با او دشمنى و كينه اى بسيار ميستودند و دسته

از چگونگى كار قضاوت ابن خلدون را كه خود در التعريف نوشته است و فساد محيط مصـر را در آن روزگـار   

  :2تجسم ميدهد بعين ترجمه كنم

خود را مأمور كـرد كـه    پس از آنكه سلطان در بارگاه خود بمن خلعت بخشيد و يكى از خواص بزرگ«

مرا بر مسند قضا در مدرسه صالحيه بنشاند، به وظايفى كه الزمه اين مقام پسنديده بود قيام كردم و كوشش 

هراسيدم و نـه جـاه و نفـوذ     تمام براى اجراى احكام خدا بكار بردم و در اين راه نه از سرزنش بد انديشان مى

و طرف دعوى به يـك ديـده مينگريسـتم و يكـى را بـر ديگـرى       صاحبان قدرت مرا از آن باز ميداشت، بهر د

ترجيح نميدادم و حق ناتوان را باز ميستدم و هر گونه شفاعت و وساطتى را كـه از هـر دو سـوى برانگيختـه     

ميشد رد ميكردم و شيفته آن بودم كه در شنيدن داليل پايدارى كنم و در عدالت كسانى كه براى شـهادت  

كاران  مبذول دارم زيرا گواهان را گروهى تشكيل ميدادند كه نيكوكاران آنان با گنه حاضر ميشوند دقت كامل

و پاكدامنان با ناپاكان در آميخته بودند و باز شناختن آنان از يك ديگر دشـوار مينمـود و حكـام و قضـات از     

اشـتند چشـم   انتقاد و اصالح آنان خـوددارى ميكردنـد و از مفاسـد و بـدكرداريهايى كـه در ايشـان سـراغ د       

                                                           

 .است بدان منسوب »قمحيه« و گندم بمعنى »قمح« -1
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پوشيدند زيرا در پرتو اتكا و وابستگى به صاحبان قدرت و نفوذ عيـوب و مفاسـد خـود را مزورانـه پنهـان       مى

ميساختند چه بيشتر آنان كه از آموزگاران قرآن و پيشنمازان بودند با شاهزادگان و اميران معاشرت ميكردند 

نزد آنان در زمره عدول ميشـمردند و در نتيجـه اميـران را ميفريفتنـد و هنگـام      و با تلبيس و ريا خود را در 

قضاوت در محاضر از قدرت و نفوذ آنان براى تزكيه خويش برخوردار ميشـدند و در ايـن امـر بĤنـان متوسـل      

و ميگرديدند و اعمال نفوذ ميكردند و در نتيجه فساد و تباهى آنان بر مشكالت مردم افـزود و بسـبب تزويـر    

تدليس آنان انواع مفاسد در ميان مردم رواج گرفت، و من بر قسمتى از اين تزويرها و نيرنگسازيها آگاه شدم 

همچنـين بـر مـن    . و تبهكاران و رياكاران را مورد بازخواست قرار دادم و آنان را بشديدترين كيفرها رسانيدم

منع كردم و در ميان اين گروه محرران دفـاتر  جرح گروهى از گواهان ثابت شد و از اين رو آنان را از شهادت 

اين گروه در نوشـتن دعـاوى و   . قضات و كسانيكه در محاضر بكار توقيع احكام ميپرداختند نيز وجود داشتند

طرز ثبت احكام و فتاوى در دفاتر مهارت داشتند و بهمين سبب اميران و شاهزادگان آنـان را بخـدمت خـود    

ر عقود و معامالت خود استفاده ميكردنـد تـا احكـام را بنفـع آنـان در نهايـت       ميگماشتند و از وجود ايشان د

و گروه مزبور بهمين علت . استحكام و مطابق كليه شروط بنويسند و سود آنان را بر حق ديگران ترجيح دهند

قضات نيز  در ميان طبقه خود داراى امتيازاتى شده و بر آنان برترى يافته بودند و با اين نفوذ و قدرت در نزد

بهر گونه تزوير و خالف كارى دست مييازيدند و آنرا وسيله اعمال نفوذ خود در صدور احكام بنفع هـر كـس   

  .كه مايل بودند قرار ميدادند و مانع تعرض ايشان بكردارهاى ناپسند خود ميشدند

ساقط ميكردند و  اين گروه اغلب عقود و معامالت رسمى و صحيح را نيز با تزوير و حيله از درجه اعتبار

هاى تزوير آميزى خواه از نظر فقهى و خواه از لحاظ طرز نوشتن آنهـا بدسـت ميĤوردنـد و هنگـامى بـاين       راه

نيرنگها اقدام ميكردند كه پاى منافع صاحب قدرتى در ميان بود يـا از طـرف باخـذ رشـوه نايـل ميĤمدنـد و       

كه در شهر قاهره انواع گوناگون آن بـيش از حـد   بخصوص اينگونه تزويرها را درباره اوقاف مجرى ميداشتند 

مـذهب چهارگانـه حنبلـى،    (يافت ميشود و در نتيجه نيرنگهاى آنان بر حسب اختالف نظر قضـات مـذاهبى   

كه در شهر بكار قضاوت مشغول بودند در اوقاف مزبور خدشه وارد كردند و اعيان آنها ) حنفى، مالكى، شافعى

از اين رو هر كس ميخواست ملك وقفى را بخرد يـا مالـك   . ها كوشيدند نامه نامعلوم گرديد و در بطالن وقف

شود اين گروه در محاضر موجبات معامله را فراهم ميساختند و فتـوى و حكـم قضـايى را كـه بازيچـه خـود       

  .ساخته و سد حرام بودن تملك وقف را در هم شكسته بودند براى وى بدست ميĤوردند

  .بزرگى به اوقاف وارد آمد و عقود و معامالت متزلزل شددر نتيجه اين عمليات زيان 

من در راه خدا اين شيوه تزوير آميز و فساد را ريشه كن كردم بدانسان كـه بـر مـن خشـم گرفتنـد و      

آنگاه بكار مفتيان و قضات توجه كردم و ديدم اين گروه بكلـى دور از بصـيرت و   . توزى با من پرداختند بكينه

م ناسخ و منسوخ بسيار صادر ميكردند و متداعيان بدلخواه خود بر ايشان هر حكمى را كـه  اند زيرا احكا اطالع

  .ميخواستند القا ميكردند و پس از صدور يك حكم باز آنرا نسخ مينمودند

 حوادث زندگي ابن خلدون



   مقدمه ابن خلدون  66

اى ديده ميشدند كه نه معلوماتى داشتند و نه بصفت عدالت متصف بودنـد،   در ميان آنان مردم فرومايه

رسيدند و بـر مسـند قضـاوت     هيچ رنجى به مراتب فتوى دادن و مدرسى مى يكباره بىولى همين فرومايگان 

آنكـه كسـى آنهـا را سـرزنش كنـد يـا مقـامى         نشستند و بگزاف و باطل متصدى اين مقام ميشـدند، بـى   مى

  .شايستگى آنان را گواهى دهد و اليق را از نااليق باز شناسد يا آنها را بدين سمت تعيين كند

جمعيت شهر ايجاب ميكرد كه بر عده اين گـروه نيـز افـزوده شـود و در نتيجـه در چنـين        زيرا فزونى

شرايطى قلم فتوى دهندگان در اين شهر آزاد بود و بطور لگام گسيخته فتوى ميدادند و بهيچ قيد و شـرطى  

بدسـت   پابند نبودند و مدعيان گوناگون هر كدام متوسل بيكى از اين قضات ميشدند و بدلخواه خود حكمـى 

اين قاضيان نيـز  . ميĤوردند تا بدان بر طرف خويش غالب آيند و براى سركوب كردن وى از آن استفاده كنند

هيچكس را ناراضى از محضر خود بر نميگرداندند و بر حسب ميـل او فتـوى ميدادنـد و در نتيجـه احكـام و      

و كشمكش فرو ميبرد و در مـذاهب   فتاوى ناسخ و منسوخ رواج مييافت و بيشتر متداعيان را در گرداب نزاع

چهارگانه اختالف بيحد و حصر ميباشد و انصاف دشوار است و براى مردم عامى تشخيص شايستگى مفتى يا 

فتواى صحيح ممكن نيست و بنابر اين امواج اين افراطكاريها و خرابيهـا همـواره و روز افـزون بـاال ميرفـت و      

من راه حق را باز گفتم و نشان دادم و هوسبازان و نادانانى را كـه  . پذير نبود كشمكشها و نزاعهاى مردم پايان

قضاوت را بازيچه خود ساخته بودند منع كردم و آنها را از اين مقامات دور ساختم و در ميان ايشان گروهـى  

لتقـاط  شياد يافتم كه از مغرب بمصر آمده بودند و با نيرنگسازى اصطالحات پراكنده علوم را از اينجا و آنجا ا

ميكردند نه باستاد مشهورى منتسب بودند و نـه آنهـا را در هـيچ فنـى تـأليفى بـود، مـردم را بازيچـه خـود          

  .»...ميساختند و براى ربودن حقوق و اعراض آنان محاكمى منعقد ميكردند 

وى چندين فصل بر كتـاب خـود   . ابن خلدون در خالل اين مدت از مراجعه بتأليف خود نيز غافل نبود

د و بخصوص مباحث مربوط بتاريخ مشرق را توسعه داد و برخى از فصول و قسمتها را به مقدمـه اضـافه   افزو

اى از آنرا به ملـك ظـاهر تقـديم كـرد و منتظـر بـود        كرد و بعضى از فصول آنرا بكلى تغيير داد سپس نسخه

لطان بفرسـتد و ايـن   اى هم بـراى آن سـ   نمايندگانى از سوى سلطان مزبور نزد سلطان مغرب بروند تا نسخه

اى را هم با نمايندگان مزبور به كتابخانـه سـلطان فـاس در جـامع قـرويين ارسـال        فرصت پيش آمد و نسخه

  .داشت و آنرا به سلطان ابوالفارس عبدالعزيز ارمغان كرد

گويا چاپ بوالق و چاپهايى كه از روى آن منتشر شده است مستند باين نسخه باشد كـه بنـام نسـخه    

گذشته از اين ابن خلدون چنـد بـار از قـاهره    . »ابوفارس عبدالعزيز«معروفست منسوب به سلطان  »فارسية«

بشهرهاى ديگر سفرهاى كوتاهى كرده و گويا براى دريافت سهم خود از گندم اوقاف مدرسه قمحيه هنگامى 

  .كه مدرس آن مدرسه بوده است به فيوم ميرفته است

ور و ينبع بحجاز سفر كرد و از طريق قصير و قـوص بـه قـاهره    از راه ط) م 1387(ه  789وى در سال 

  .بازگشت
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به قدس سفر كرد و بزيارت بيت لحم و خليل و مشاهده مقامات مبارك آن ) م 1399(ه  802در سال 

مى بود كه بدمشق سفر كرد و اين سفر او مصادف با هنگا) م 1400(ه  803شهر پرداخت و سرانجام در سال 

سفر مزبور همراه بـا حـوادث بزرگـى بـوده كـه ابـن       . تيمور لنگ براى استيالى بر آن شهر در آن ناحيه بود

  .خلدون آنها را بتفصيل و بطور جامع نقل كرده است

آنقدر اعمـال زيـان بخـش و غـارت و مصـادره امـوال و       «هنگامى كه تيمور لنگ بر حلب استيال يافت 

و هنگامى كه اخبار اين وقايع بمصـر  » داد كه مردم نظير آنها را هرگز نديده بودندكارهاى مخالف شرع روى 

رسيد سلطان فرزند ملك ظاهر براى دفاع از شام آماده گرديد و با سپاهيان خود از مصر خارج شد و خليفه و 

در آن هنگـام  گانه حنفى و شافعى و مالكى هم مصاحب وى بودند و از ابن خلدون نيز با اينكه وى  قضات سه

  .از منصب قضا معزول بود تقاضا كرد با وى همراه باشد

هنگامى كه تيمور از بعلبك عازم دمشق بود سـلطان مصـر نيـز بدمشـق رسـيد، و از ايـن رو پـيش از        

رسيدن تيمور بدان شهر درصدد وسايل دفاع دمشق بر آمد و نيروهايى برباره شهر بگماشـت و هنگـامى كـه    

روهاى هر دو طرف مراقب يك ديگر بودند و مدت يك مـاه در پيرامـون شـهر پيكـار     تيمور بدمشق رسيد ني

جـو   بسلطان و شاهزادگان بزرگ وى خبر رسـيد كـه برخـى از امـراى فتنـه     «ميكردند ولى پس از اين مدت 

 از اين رو از بيم آنكه مبادا از پشت سر مردم قيـام . ميخواهند بمصر فرار كنند و در آنجا بشورش دست يازند

و اين تصميم را » كنند و موجب سقوط دولت شوند سلطان و همراهان وى متفق شدند كه به مصر باز گردند

در اين هنگام مردم دمشق دچار حيرت شـدند و از كـار دفـاع    . اجرا كردند و از دمشق به مصر رهسپار شدند

ون هـم بـا آنـان بـود و پـس از      از اين رو قضات و فقها در مدرسه عادليه گرد آمدند و ابن خلـد . عاجز ماندند

مشاوره همه متفق شدند كه از امير تيمور زينهار بخواهند و از وى قول بگيرنـد كـه خانـه و نـاموس آنـان از      

تعرض مصون باشد و در اين باره با نايب قلعه مشورت كردند ولى او از چنين زينهارى امتنـاع ورزيـد و آنـرا    

ما آنها از باالى باره پايين آمدند و نزد تيمور رفتند و پـس از آنكـه از   ا. ناپسند دانست و با آنان موافقت نكرد

با وى همراى شدند كه از فردا شهر را بگشايند و مردم هم بكار معامالت مشغول باشند و «وى زينهار گرفتند 

فظ قلعـه بـا   ولى اختالف نظر محا. امير بمقر فرمانروايى آنان وارد شود و امور فرمانروايى آنان را بدست گيرد

عقايد قضات و فقها موجب پيچيدگى كار شد و در خالل اين كشمكش و اختالف ابن خلدون از حصار شـهر  

  .پايين آمد و تنها نزد تيمور رفت و با وى دير زمانى بگفتگو پرداخت

  .ابن خلدون پس از اين وقايع بمصر بازگشت و اين آخرين فعاليت سياسى او بود

قات خود را با تيمور در ترجمه زندگى خود تدوين كـرده و نوشـتن ترجمـه    وى تفاصيل و جزئيات مال

  .ادامه داده است) م 1405(ه  808زندگى خود را تا سال 

هجرى است كه چراغ عمر وى خاموش شـد و بقـول نويسـندگان معاصـر وى در      808در همين سال 

  .مقبره صوفيه مدفون گرديد

 حوادث زندگي ابن خلدون
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   خالصه

پـس از دوران    نتيجه ميگيريم كه زندگانى عملى و فكرى ابن خلدوناز تفاصيلى كه ياد كرديم چنين 

  :تحصيل و از تاريخ دخول او در زندگى اجتماعى بسه دوره اساسى تقسيم ميشود

) 1374 -1352(هاى سياسى وى در بالد مغرب كه متجاوز از بيست سال  دوران فعاليت: دوره نخست

  .ادامه يافته است

نشينى و انديشه و تأليف وى در قلعه ابن سالمه در نزد اوالد بنى عريف  گوشه روزگار انزوا و: دوره دوم

  .بوده است) م 1378 -1374(كه فقط چهار سال 

ايام اشتغال وى بتدريس و امور قضايى با مراجعه و تجديد نظر در تأليفات خويش كه مدت : دوره سوم

انزواى وى نسبت به دو دوره ديگر بسـيار كوتـاه   هر چند دوره ). م 1406 -1378(آن هجده سال بوده است 

بوده است ولى همين چند سال در حقيقت نقطه تحول بسيار مهمى در زندگانى وى بشمار ميرود چـه او تـا   

پيش از اين انزوا سخت در گرداب سياست و حوادث تحول آميز آن فرو رفته بود و دمى از كارهاى سياسـى  

ى در قلعه ابن سالمه ديگر بزنـدگانى سياسـى بـاز نگشـت بلكـه در ضـمن       غفلت نميورزيد، ولى پس از انزوا

پيش از گوشه گيرى در قلعه . اشتغال بكار تدريس و قضاوت پيوسته بتأمل و مطالعه و تأليف نيز سرگرم بود

مزبور وى بيش از هر چيز مرد صحنه سياست و عمل بود و پس از انزوا بتمـام معنـى مـرد ميـدان دانـش و      

  .مار ميرفتانديشه بش

  

   ابن خلدون در خاطره ملت تونس

در خاطره مردم مصر از ابن خلدون اثرى باقى نمانده و قبر او در قاهره تاكنون هم معروف نيست، امـا  

اى را كه محل تولد وى بوده و در آن  در آنجا مردم خانه. وى از خاطره مردم تونس هرگز فراموش نشده است

اين خانه در يكى از خيابانهاى مهم شهر قديم واقع است كـه  . هنوز ميشناسند بكار و فعاليت آغاز كرده است

چندين سال است كه اين خانه بمدرسه اداره عليا اختصاص يافتـه اسـت، و در   . آنرا خيابان تربة باى مينامند

 يك سوى در آن خانه سنگ مرمرى نصب گرديده و در آن يادآورى شده است كه مولد متفكر بزرگ در آنجا

كوچكى در زير گنبـد زيبـايى وجـود دارد كـه آنـرا      ) مسجد(بوده است، و در آخر همين خيابان مكتب خانه 

  .مينامند و ميگويند ابن خلدون در اين مكتبخانه درس خوانده است 1»مسيد القبة«

                                                           

 .مينامند) مسجد(» مسيد«را » مكتب خانه«است و در تونس كتاب » مسجد«محرف كلمه » مسيد«كلمه  -1
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نزد همه مردم معلوم است و  اما محل قلعه ابن سالمه كه ابن خلدون در آنجا مقدمه را نوشته است در

ى كنونى واقع اسـت كـه تـابع ايالـت وهـران در الجزايـر       »فرندا«قلعه مزبور در مسافت پنج كيلومترى شهر 

  1* .ميباشد و آثار خرابه قلعه در آنجا هنوز بخوبى مشهود است

   

                                                           

 ابـن «و » دراسات عن مقدمة ابـن خلـدون  «و » التعريف بابن خلدون و رحلته شرقا و غربا«در تدوين اين شرح حال از كتب  *
 اسـتفاده  نفيسـى  سعيد آقاى ترجمه »لنگ تيمور و خلدون ابن« و »االجتماعية خلدون ابن فلسفة« و »الفكرى تراثه و خلدون

  .است شده

 حوادث زندگي ابن خلدون
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  )چاپ دوم( مقدمه مترجم

گذرد و بيش از سـه سـال از    سال مى 11اينك از هنگامى كه به ترجمه مقدمه ابن خلدون آغاز كردم 

كه جلد دوم نيز منتشـر شـد قسـمت عمـده      1337تا اواسط سال  1334اين مدت يعنى از آغاز ارديبهشت 

  .وقت نگارنده به ترجمه اين كتاب مهم مصروف گشت

در اينجا يادآورى دشواريهاى توانفرسايى كه در نتيجه مغلوط بودن چاپها و اختالف نسخ فاحشى كه با 

شـمرم و بـا    اى مى ام تكرار بيهوده آن روبرو بودم و به اجمال مشتى از خروار را در مقدمه چاپ نخست آورده

تـر فـراهم    تر و اطمينـان بخـش   اى صحيح همه رنجهايى كه در مقابله چاپهاى مختلف بردم و تا حدى نسخه

را دانشـمند  » ينـى جـامع  «اى آوردم اگر در پايان چاپ جلد دوم و همزمان با تجليد آن نسخه خطى گرانبه

داشتند، اكنون  كردند و آن را گسيل نمى مجتبى مينوى در تركيه براى ناشر عكسبردارى نمى -ارجمند آقاى

هـا و   توانستم در اينجا يادآور شوم كه ترجمه فارسى اين شاهكار عالم اسالمى تا حـدى بـر همـه نسـخه     نمى

س مردم جهان است از لحاظ جامعيت و صحت برترى دارد چاپهايى كه هم اكنون بزبانهاى مختلف در دستر

شائبه استاد عاليقدر و دوست عزيزم آقاى مينوى خدمتى بزرگ به اين مـتن كـه بمنزلـه     گمان اقدام بى و بى

رود  دائرة المعارف فرهنگ اسالم و مبادى دانشهاى فلسفه تاريخ و جامعه شناسى و اقتصاد است بشـمار مـى  

خوانده و بخط ) اين نسخه را(مؤلف «: اند نوشته  ناشر درباره خصوصيات اين نسخه چنين اى به ايشان در نامه

خود عناوين آن را نوشته و نسخه پاكنويس شده خود او بوده است و در بعضى موارد اصالحات و تنقيحات و 

اى است كه در  اين نسخه يكى از سه نسخه. جرح و تعديلها و اضافات و نقصانها بخط خود در آن نموده است

  .»است» ينى جامع«با خصوصياتى نظير آنها موجود است و متعلق به ) تركيه(اينجا 

بارى در طى انتشار دو جلد اين ترجمه كه قريب يك سـال بطـول انجاميـد بسـيارى از نويسـندگان و      

ات مختلـف  هـا و مطبوعـ   ها و جرايـد پايتخـت و روزنامـه    دانشمندان عزيز و دوستان گرامى نگارنده در مجله

مقدار را مشـمول عنايـاتى    هاى انتقادى و تقريظها يا سخنرانيهاى خود اين ذره بى شهرستانها در ضمن مقاله

دانستم و اينك سپاسـگزارى خـويش را    فرمودند كه بهيچ رو خويش را در خور آن همه محبت و تشويق نمى

اى را كه مجله الدراسـات بمـديريت    ز مقالهها و تقريظها نقل قسمتى ا شمرم و از ميان آن همه مقاله الزم مى

دانشمند ارجمند آقاى دكتر محمدى استاد سابق دانشـگاه تهـران و اسـتاد كنـونى كرسـى ادبيـات فارسـى        

  از اين رو كه در اين مقاله به رنج واقعى نگارنده . 1دانم مناسبت نمى دانشگاه لبنان منتشر ساخته است بى

                                                           

و قد قدم االستاد گنابـادى ترجمتـه بدراسـة وافيـة للمقدمـة و عصـر صـاحبها و        : قسمتى از مقاله مزبور چنين است -1

هجريـة الـى    1274من نسخة نصر هورينى المطبوعة فى القرن الماضى سنة  -سيرته، معددا النسخ التى رجع اليها و قارن بينها

و موردا نماذج الختالف هذه النسخ و ما فى معظمها من اخطاء، و قـد   -الكتاب اللبنانىدارعة له فى وقتنا الحاضر، طبعة آخر طب

سعى المترجم سعيا حثيثا فى تصحيح االخطاء التى وجدها فى تلك النسخ على ضوء المقارنة بينها و استخالص نسخة مصححة 

  ←كتاب العبر و ديوان المبتدأ«موضاعات هامة، كقيمة و قد عرض فى دراسته فى المقدمة ل. منها اوال ثم ترجمتها الى الفارسية
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و آراء المستشرقين و المورخين و علماء االجتماع و االقتصاد و النقاد المعاصرين فى مقدمة ابن خلدون و هو هنا » ...الخبر  و →

يظهـر فيـه مـدى سـعة اطـالع      يورد عرضا تاريخيا الهم االفكار حول هذا الكتاب و للعديد من االشخاص الذين درسوه و نقدوه، 

و عـدا هـذه المقدمـة التـى احتلـت      . المترجم و دقته، ثم يعرض سيرة ابن خلدون و يتعرض لعصره و البيئات التى تقلـب فيهـا  

صفحة طبعت فى جزءين، هـذا باالضـافة الـى     1296سبعين صفحه، تستغرق الصفحات المترجمة عن مقدمة ابن خلدون نفسها 

 150ارس مستقلة لالشخاص و االماكن و القبائل و الشعوب و للكتب و لمصـادر الدراسـة اسـتغرقت    توضيحات و مالحظات و فه

و لغة الترجمة سلسة، و تدل دقة الترجمة و حسن التعبير عن دقايق المعانى و االفكار على ان للمترجم ضلعا كبيـرا فـى    .صفحه

الظهار هذا االثر العربى العريق فى ثوب فارسى قشيب يظهر جماله و  فهم دقائق العربية و قدرة ادبية على الكتابة الفارسية تؤهله

 ).93ص  1شماره  4از الدراسات االدبية نشريه دانشگاه لبنان سال . (بهائه

 صفحه اول نسخه خطي يني جامع
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آنگاه به ترجمه  مترجم پيش از ترجمه نسخه مصححى فراهم آورده و«اند كه  بدقت توجه كرده و يادآور شده

  .»همت گماشته است

بـا نسـخه   . صفحه نتيجه مقابله نسخه تصحيح شده از چاپهاى مختلف مصر و بيروت 45در اين مقاله 

قلمداد شده است كه هم اكنون در ايـن چـاپ   جزو مالحظات و توضيحات مترجم ) ينى جامع(خطى تركيه 

نظران كه در چاپ نخست بدان اشـاره رفـت    كليه نتايج مذكور به اضافه يادداشتهاى انتقادى برخى از صاحب

هاى چاپى بـا نسـخه اصـيل     به متن منتقل گشته و در حاشيه به اختالفات نسخه 1با دو صفحه غلطنامه ج 

فى كردم اشاره شده است و اين كار بـا در نظـر گـرفتن بسـيارى از     ينى جامع كه در چاپ نخست آن را معر

هـاى مختلـف،    اغالط چاپى كه در غلطنامه هم اسقاط شده است و در نتيجه مراجعه مجدد به منتها و نسخه

  .افزايد رود و بر اهميت اين چاپ مى خود بمنزله تصحيحى تازه بشمار مى

سـال پـس از    7دو هزار نسخه كتابى گرانقيمت در طى  در اينجا سزا است يادآور شوم كه ناياب شدن

انتشار صرف نظر از تشويق مروجان دانش و ادب معلول دو عامل اساسى مهم ديگر اسـت كـه يكـى شـهرت     

پايان قرن (جهانى و مقام بلند ابن خلدون مؤلف كتاب در دانشهاى اسالمى و بويژه ابتكارات وى در آن عصر 

عه شناسى و اقتصاد و سياسـت و فلسـفه تـاريخ و تجزيـه و تحليـل مسـائل       در دانشهاى جام) هشتم هجرى

تاريخى با روش علمى است و ديگر باال رفتن سطح انديشه و معلومات جوانان ما در پرتـو گسـترش سـريع و    

هاى ايران و با گفتگو از تقريظها و تشويقهاى صاحبنظران و  همه جانبه فرهنگ و بويژه دانشگاهها و دانشكده

بهيچ رو نگارنده ترجمه خـويش را در خـور ايـن همـه تشـويق      » الدراسات«تان عزيز و بويژه نقل مقاله دوس

كنم كه با همه دقتها و كوششهايى كه مبـذول شـده لغزشـى روى نـداده اسـت و       دانم و هرگز ادعا نمى نمى

نه است از ايـن رو از  نظرا چنين پندارى از يك فرد انسان كه همواره در معرض ارتكاب خطا است بسيار كوته

خداوندان فضل و ادب انتظار دارم كه به هر لغزشى برخورند در نهايت صراحت و صميميت آنها را به نگارنده 

در پايـان از همـه دوسـتان و    . اصـالح گـردد    يا ناشر بنويسند تا باز اگر توفيقى دست دهد در چاپهاى آينده

اى از مسـاعدتها و راهنماييهـاى سـودمند خـويش دريـغ       دانشمندانى كه در راه فراهم آمدن چنـين ترجمـه  

اند همچون آقايان دكتر عباس زرياب و محمد تقى دانش پژوه و دكتر هشترودى و بويژه آقاى محمد  نفرموده

  .كنم فرزندان سپاسگزارى مى

  

  محمد پروين گنابادى

1345فروردين                                                                                                             
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جامع كه در  يني

 .حاشيه آن خط مؤلف آمده است

 تصويري خيالي از ابن خلدون

  

   

ينيصفحه اي از نسخه خطي 

حاشيه آن خط مؤلف آمده است
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  مقدمه ابن خلدون
  

  شامل

  

  مقدمه و كتاب نخستين از

  

  

  كتاب اَْلعبرِ و ديوانَ اَلمبَتدإِ و اْلخَبرِ

  فى أيامِ اَلْعرَبِ و اَْلعجمِ و اَلْبرْبرِ و منْ

  عاصرُهم منْ ذُوِي اَلسلْطانِ اَألََكْبر
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  عالئم اختصاري
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  .آيه: آ

  .صلوات اهللا و سالمه عليه. صلي اهللا عليه و آله: ص

  .عليه السالم يا عليهم السالم يا عليهماالسالم: ع

  .رحمة اهللا عليه: رح

  .رضي اهللا عنه يا عنهم: رض

  .چاپ پاريس: پ

  .چاپ االزهر: ا

  .چاپ البهيه: ب

  .چاپ الكناف: ك

  .نسخه بدل): ب.ن) (ل.ن(

  .خطي يني جامعنسخه : »يني«

 



  1مهربان بخشنده خداوند بنام

  

 كـه  حضـرمى،  خلـدون  محمدبن بن عبدالرحمن او، بمهر توانگر و پروردگار، بخشايش به نيازمند بنده
 يد در 2ملكوت و ملك و او ويژه جبروت و عزت كه را يزدانى ستايش: گويد كند، كامياب را وي تعالى خداى
 از ميكند، نهان خاموشى يا ميشود گفته نجوى به چه هر كه دانايى. 3نيكوست نامهاى و صفات را او و اوست،

  .4نيست پنهان وى
 بـر  خـاك  از را مـا . 5نيسـت  ناپيدا وى از و نميكند عاجز را او زمين و آسمانها در چيز هيچ كه توانايى

 يسـر م آن از را مـا  روزى و ، 6خواست را زمين آبادانى بشر متوالى ملتهاى و نسلها از و بيافريد، انسان صورت
 فرمـود،  فـراهم  را مـا  خـوراك  و روزى و آورد ديگـر  يـك  گرد را ما خاندانها و خويشاوندان پناه در و ساخت،
 و بقـا  را او. سـپرد  مـرگ  بدسـت  را سرنوشـتمان  و سـاخت  مـا  فرسـودگى  سـبب  را روزگارهـا  و ايام گردش

  .7نميرد كه اى زنده اوست و پايداريست
 نوشته انجيل و تورات در صفتش آنكه باد، عربى امى پيامبر مدمح ما سرور و خواجه بر سالم و درود و

 فارغ وى زاييدن از خلقت عالم ،9ماهى و كيوان ميان جدايى و  ماه و سال گردش از پيش آنكه و ،8است شده
 در كـه  آنـان  يـارانش،  و خانـدان  بـر  و ،11اسـت  داده گواهى عنكبوت و كبوتر را او دعوت راستى و 10گرديده
  .ايشان دشمنان باد پراكنده و همداستانند، و يگانه او يارى در و آوازه بلند وى وىپير و دوستى

                                                           

 .)ينى(اللهم صلى على سيدنا محمد و آله و صحبه  -1
 .يس: ، س72، و آيه 88: 23ء  ُقلْ من ِبيده مَلُكوت ُكلِّ شَي: المؤمنون -2
  .180: 7  اء اْلحسنىو للَّه الْأَسم -3

را كه ) ب(و ) پ(و در ضمن صحت چاپ  3: 34... عالمِ الَْغيبِ ال يعزُب عْنه مْثقالُ ذَرةٍ : اشاره به آيات بسياريست چون -5 و 4
، 44: 35ماوات و ال في الْـأَرضِ  ء في الس و ما كانَ اهللا ليعِجزَه من شَي: اند ثابت ميكند و هم اشاره به آورده» فال يغرب«بجاى آن 

 .و بسى از آيات ديگر كه در سور مختلف آمده است
  .61: 11هو أَْنشَأَكُم من الْأَرضِ و استَعمرَكُم فيها  -6

7-  وتمي ال يالَّذ يلَى اْلحكَّلْ ع58: 25َتو.  

8- الْأُم ولَ النَّبِيونَ الرَّستَّبِعينَ يالْإِْنِجيلِ الَّذ راةِ وفي التَّو مهنْدْكُتوباً عم وَنهجِدي يالَّذ 157: 7ي. 

نيز مينامند و منظور آن ماهيى اسـت كـه زمـين هفـتم     » لوتيا«است كه آنرا » حوت«يا » نون«يا » يهموت«ماهى ترجمه  -9
سمان هفتم و يهمـوت در زمـين هفـتم چـه فاصـله      در آ» كيوان«بر پشت آنست و پيداست كه ميان زحل ) بعقيده پيشينيان(

  ).از حاشيه نصر هورينى(دوريست 

هـم تمخـض   » ينـى «در . اول ما خلق اهللا نورى، و جـز اينهـا  : كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين، يا: اشاره باحاديثى چون -10
 .است
حضرت رسول با ابوبكر به غار ثور تا سه شبانه روز و ديدن كفـار بـر در   ، و حكايت رفتن 40: 9... إِلَّا َتْنصرُوه َفقَد َنصرَه اهللا  -11

 .و ديگر كتب سير نبى صم شود 1غار بيضه كبوتر و پرده عنكبوت را، رجوع به حبيب السير جزو سيم مجلد 
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 بسـيار  سالم و درود است گسسته كفر پوسيده ريسمان و پيوسته اسالمه ب نيك بخت كه هنگامى تا و
  .باد يارانش و پيامبر بر خدا

 ميكننـد،  جهانگرديها و سفرها آن اىبر نژادهاست، و ملتها همه ميان در متداول فنون از تاريخ بعد، اما
 شيفتگى آن شناختن به بزرگان و پادشاهان هم و دارند، اشتياق آن بمعرفت نشان و نام بى و عامى مردم هم

 و روزگارها درباره نيست بيش اخبارى ظاهر در چه يكسانند، نادانان و دانايان آن فهميدن در و ميدهند نشان
 و ميزننـد  هـا  مثـل  بـدانها  و آراينـد  مـي  بĤنهـا  را گفتارهـا  كـه  نخستين، قرون سرگذشت و پيشين دولتهاى

  .ميدهند آرايش آنها بنقل را جمعيت پر انجمنهاى
 و آينـد  مـي  دولتهايى ميگردد، منقلب آنها احوال و اوضاع چگونه كه ميكند آشنا آفريدگان بحال را ما
ـ  تـا  ميپردازند زمين آبادانىه ب و يابند مى جهانگشايى فرصت  در را آنـان  شـدن  سـپرى  و كـردن  كـوچ  داىن

  .ميرسد فرا ايشان انقراض و زوال هنگام و ميدهند
 علـل  يـافتن  بـراى  دقيـق  جسـتجوى  و آنهـا  مبـادى  و حوادث درباره تحقيق و انديشه باطن، در اما و

 تحكمـ  از تـاريخ  سبب بهمين و آنها، حقيقى علل و موجبات و وقايع كيفيات درباره است علمى و آنهاست،
  .شود شمرده آن دانشهاى از كه سزاست و ميگيرد سرچشمه

 تـواريخ  صـفحات  در را آنهـا  و آورده گـرد  را گذشـته  روزگـار  اخبار جامع بطور اسالم بزرگ مورخان و
 يـا  آنهـا  مـورد  در و درآميختـه  باطل نيرنگهاىه ب را اخبار آن خواران، ريزه ولى اند، گذاشته بيادگار و نگاشته

 از بسـيارى  و انـد،  سـاخته  و كـرده  تلفيـق  ضـعيفى  زراندود روايات و اند پرداخته جعل به يا شده توهم دچار
 بموجبـات  آنكه بى اند گذاشته بجاى ما براى اند شنيده را اخبار آن همچنانكه و كرده پيروى را ايشان آيندگان

  .گذارند فرو را ترهات و ياوه اخبار و نگرند در احوال و وقايع علل و
 تـاريخ  بـا  آنچنان را گمان و غلط و است خسته و كند اغلب تنقيح نظر و اندك تحقيق روش رو اين از

  .اخبارند ياران و خويشاوندان بمنزله گويى كه اند آميخته در
 پهنـاور  بسـيار  فنون در خوارى ريزه و گرى طفيلى ميدان و دوانيده ريشه آدميان پيوند و رگ در تقليد

  .است زهرناك مردم، ميان در نادانى چراگاه و است شده
. ميرانـد  را باطـل  اهريمن كه است 1شهابى چون بصيرت و كرد نتوان پايدارى حق سلطنت برابر در اما

 بصـيرت  ديـده  شـود  نگريسته بدان هرگاه ولى ميكند، اكتفا نقل و بازگفتن به تنها اخبار كننده نقل چند هر
 تابنـاك  و روشـن  را صواب صفحات ميتوان دانش نيروىه ب و برگزيند را صحيح و كند انتقاد را اخبار ميتواند
  .ساخت

 سراسـر  در را دولتها و ملتها تواريخ و گذاشته يادگاره ب فراوان آثارى و كرده تدوين را اخبار مردم بارى
 و كرده تتبع را پيشينيان كتب و شده نامبردار پيشوايى و شهرت فضيلت به كه آنان ولى اند، آورده گرد جهان

                                                           

 ).غياث(چيزى ستاره مانند كه بشكل شعله آتشبازى بر فلك دوان ميشود و آن رجم شياطين است  -1
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 ضـمه، ( عوامـل  حركـات  از گفت توان و نيستند بيش شمار انگشت و اندك گروهى، اند آورده خويش ثارآ در
 سـيف  و واقدى عمر بن محمد و كلبى ابن و طبرى و اسحاق ابن: مانند كنند نمى تجاوز) جزم و كسره فتحه،

  .متمايزند مورخان همه ميان در كه نامورانى ديگر و مسعودى و اسدى عمر بن
 مـوارد  واقـدى  و مسعودى  كتب در است مشهور حديث معتبر حافظان و ثقات نزد بطوريكه ندچ هر و

 در را آنـان  آثـار  و هـا  شـيوه  و پذيرفته را ايشان اخبار مورخان عموم اين، همه با ولى ميشود يافت عيبجويى
  .اند كرده پيروى تصنيف
 بسـنجد،  را منقـوالت  آن بـودن  ناسره يا بودن سره خويش هوش مقياس با ميتواند بينا كننده انتقاد و

 آنها بر را اخبار و روايات و داد رجوع بدانها را اخبار ميتوان كه است خاصى طبايع داراى 1عمران و تمدن چه
 تنظـيم  شيوه همين برحسب است مانده جاى بر مؤلفان اين از كه تواريخى بيشتر اين از گذشته .كرد عرضه
 توسـط  بسيار پايتختهاى و ممالك تسخير به بايد را وضع اين و است ملتها عمومى تاريخ آنها موضوع و شده

  .كرد منسوب بودند يافته توسعه اسالم پيدايش قرون نخستين در كه 2اسالم صدر بزرگ دولت دو
 از گروهـى . بودنـد  رسـانيده  خويش حد آخرينه ب را گذاشتن فرو يا كردن تسخير قدرت ها سلسله اين

 ديگـر  و مسـعودى  ماننـد  انـد  رانـده  سخن اسالم از پيش ملتهاى و دولتها درباره كامل و جامع بطور هم آنان
  .اند كرده پيروى را وي كه كسانى

 انـد،  پرداختـه  مخصوصـى  بنـواحى  و كـرده  عـدول  عمومى و كلى روش از ايشان از پس ديگرى دسته
 دسـترس  از كـه  را مطـالبى  و نـوادر  و خصوصيات و كرده رها را عمومى و كلى مسائل يا دراز و دور هدفهاى
 كشـور  و دولـت  بتـاريخ  و آورده فـراهم  بكمـال  را خود شهر و ناحيه اخبار اند، كرده مقيد بود خارج آيندگان
 مورخ الرقيق ابن و سرزمين آن اموى دولت و اندلس تاريخ نويسنده 3حيان ابن چنانكه. اند كرده اكتفا خويش
  .اند برگزيده را  شيوه ينا بوده، قيروان در كه دولتى و 4افريقيه

 بيش خرد كم و ذهن كند مقلد مشتى جز اند آمده پديد كه كسانى برديم نام كه گروه اين از پس آنگاه
 تحـوالتى  از بكلـى  و اند ساخته خويش سرمشق آنرا و كرده تقليد را نخستين گروه روش عينه ب كه اند نبوده

  .اند ورزيده غفلت است داده روى نسلها و ملتها رسوم و تعادا بسبب كه تغييراتى و آورده پديد روزگار كه
                                                           

بكـار بـرده اسـت و    » علم عمران«مران را ابن خلدون در بيشتر ابواب و فصول اين كتاب بعنوان دانش مستقلى بنام كلمه ع -1
بمعنى اعم آنست و مـا بجـز   » اجتماع«و » تمدن«اين كلمه در اصطالح او مرادف . خويش را واضع و مبتكر اين دانش ميشمرد

فلسـفه ابـن خلـدون    «رجـوع بـه   . ايـم  كلمه اجتماع يـا تمـدن را برگزيـده    بكار برده است» آبادانى«در مواردى كه آنرا بمعنى 
  .تأليف ساطع الحصرى، شود» دراسات عن مقدمة ابن خلدون«تأليف دكتر طه حسين، و » االجتماعية

انـد   دو دولت مزبور در آن روزگار در نزد مسلمانان گويى دو دولت جهانى بوده. مقصود دو دولت بنى اميه و بنى عباس است -2
 .اند نوشته اند چنان بوده است كه تاريخ جهان را مى نوشته و هنگامى كه تاريخ آنها را مى

 . در ينى جامع نيز ابن حيان است. ابن ابى حيان و ابوحيان در چاپهاى مختلف غلط است -3
 نواحى و شهرها بر اكنون مه كه ميشده اطالق شرقى )Mauritanie( موريتانى بر اسالمى مورخان تداول در افريقيه كلمه -4

 ).دسالن حاشيه( است ميداده تشكيل را مغرب مراكش، و الجزيره ولى. ميگردد تطبيق قسطنطين و طرابلس و تونس
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 گـويى  كـه  انـد  آورده گـرد  چنـان  را نخسـتين  قـرون  بوقـايع  مربـوط  حكايات و دولتها اخبار رو اين از
 بلكـه  باشـد،  مجهـول  آنها كهنه و تازه كه است معلوماتى و غالف بى شمشيرهايى و 1ماده از مجرد صورتهايى

  .نباشد مشخص آنها 2فصل و جنس كه ميماند هايى نوع به و است نامعلوم آنها ولاص كه است حوادثى فقط
 و بعـين  را گشـته  بدست دست اخبار اند ساخته خود سرمشق را آنها كه پيشينيانى از بتقليد گروه اين

 دوره نسـلهاى  بـه  مربـوط  مسائل كردن ياد از و ميكنند تكرار خود تاريخ حوادث خصوص در كاست و كم بى
 مسـكوت  را قضايا اينگونه نتيجه در و است دشوار ايشان بر آنها تفسير و تشريح چه ميورزند، غفلت شانخود

 راست خواه اند، شنيده كه همچنان آنراه ب مربوط اخبار پردازند بگفتگو دولتى درباره كه فرض بر و ميگذارند،
 آنه ب تخت و تاج رسيدن علت و شوندنمي آن تشكيل منشأ و آغاز متعرض رو يچه به و ميكنند نقل دروغ، يا

 يـاد  از سـلطنت  نهايى مرحله در آنرا بقاى و توقف سبب هم و نميكنند، ياد آنرا آمدن پديد چگونگى و دولت
 تشـكيل  مبـادى  و مقـدمات  چگـونگى  درباره و ميماند باقى كنان پرسش همچنان خواننده رو اين از ميبرند،
 بـراى  مقنعـى  داليل و ميجويد را دولتها 3تعاقب و تزاحم هاى سبب و ميپردازد بجستجو آنها مراتب و دولتها

 خـواهيم  يـاد  را مسـائل  اين كليه كتاب اين مقدمه در ما همچنانكه طلبد، مى آنها سازشكاريهاى يا اختالفات
  .كرد

 دنكـر  بيـاد  تنها و اند پيموده افراط راه اختصار در كه اند آمده پديد مورخان از ديگرى گروه پس آن از
 اعداد بجاى را 4غبار حروف و نموده خوددارى آنهاه ب مربوط اخبار و انساب از و كرده اكتفا پادشاهان نامهاى
 پيـروى  را او كه مايگانى بى ديگر و العمل ميزان در رشيق ابن روش مانند اند برده بكار ايشان سلطنت روزگار
 كـه  انـد  كـرده  نقـل  يـا  رسـانيده  بثبـوت  را موضوعى نه و است اهميت قابل گفتارى نه را گروه اين. اند كرده

 را مورخـان  رسوم و عادات و معروف هاى شيوه و داده دست از را سودمند مطالب زيرا باشد، مالحظه شايسته
  .اند گذاشته فرو

 از را قريحـه  ديـده  بيـازمودم،  را اكنـون  و گذشته حقيقت و كردم مطالعه را جماعت اين كتب چون و
 در كه ساختم تاريخ در كتابى و پرداختم زدن بچانه تصنيف بازار در بودم مفلس چون و گشودم غفلت خواب

 فصـولى  و ابوابه ب نظريات و اخبار حيث از آنرا و برداشتم پرده پى در پى نسلهاى و نژادها احوال روى از آن
 اخبـار  ذكـر  بـر  آنـرا  و سـاختم  آشكار آن در را ها تمدن و دولتها تشكيل آغاز موجبات و علل و كردم تقسيم

                                                           

ـ  . صورت و ماده از اصطالحات حكمت قـديم اسـت   -1 تعريفـات  «و » كشـاف اصـطالحات الفنـون   «كتـب حكمـت و   ه رجـوع ب
 .و غياث اللغات شود» جرجانى

 .كتب ياد كرده شوده نس و فصل نيز از اصطالحات منطق است رجوع بنوع و ج -2
 Lois de( همزمانى و تعاقب قوانين خلدون ابن منظور الحصرى ساطع بعقيده كه است »تعاقبها و تزاحمها اسباب« ترجمه -3

Succession et de Coexistence( بـن خلـدون و   دراسـات عـن ا   565رجوع بـه ص  . كند ها تجلى مى حادثه در كه است
 .شود 25مقدمه مترجم در همين كتاب ص 

   .است اختصار در افراط مؤلف منظور و) الموارد اقرب. (ميكنند داللت اعداد بر كه است عالماتى نام ،»غ« بضم ،غبار -4
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 آن شـهرهاى  و نـواحى  سرتاسـر  در و سـاخته  آبـادان  را 1مغـرب  بالد اخير قرون در كه نهادم بنيان ملتهايى
 سـرداران  و پادشـاهان  و دوام پر خواه و كوتاه خواه اند داده تشكيل كه را دولتهايى كليه و اند، گزيده سكونت
 دو ايشـان  زيـرا  بربراند، و عرب از عبارت مزبور ملتهاى و ام ردهك ياد اند ميبرده بسر آنان از پيش كه را ايشان
 اقـوام  آنـان  جـز  سـرزمين  آن در گويى چنانكه اند، گزيده سكونت مغرب در قرون بتوالى باز دير از كه نژاداند
 بكمـال  را خود تاريخ مقاصد و نميشناسند، را ديگرى قوم نژاد دو اين بجز هم مغرب مردم و نيستند ديگرى

 شـگفت  راهـى   آن بنـدى  فصل و ترتيب در و گردانيدم خواص و دانشمندان فهم خور در آنرا و كردم يبتهذ
 و كـردم  اختـراع  آميـز  ابتكـار  اى شـيوه  و اسـلوب  و بـديع  روشى آن براى گوناگون مقاصد ميان از و پيمودم
 خواننده چنانكه دادم، شرح ميدهد روى انسانى اجتماع در كه را آنها ذاتى عوارض و تمدن و اجتماع كيفيات

 دولتهـا  خداونـدان  چگونه كه ميكند آگاه ويرا و ميسازد برخوردار و ميكند آشنا حوادث موجبات و علل به را
 ميـدارد  بر تقليد از دست خواننده كه بدانسان اند، شده داخل بوده بايسته كه ابوابى از آنها گذارى بنيان براى

  .ميشود آگاه آينده و گذشته روزگارهاى و نسلها احوال بر و
  :دادم ترتيب كتاب سه و مقدمه يك بر را تأليف اين

  2.مورخان اغالطه ب اشاره و آن روشهاى تحقيق و تاريخ دانش فضيلت در: مقدمه

 و كشوردارى: چون آن،) قوانين و خواص( ذاتى عوارض كردن ياد و تمدن و اجتماع در: نخست كتاب

  .يك هر علل و موجبات بيان و دانشها و هنرها و معاش و كسب و پادشاهى

 اى اشـاره  آن در و روزگـار  ايـن  تـا  آفرينش آغاز از آن دولتهاى و ها قبيله و عرب اخبار در: دوم كتاب

 و ايرانيان و سريانيان و نبطيان: مانند اند، بوده همزمان ايشان با كه مشهور دولتهاى و ملتها از برخى به است
  .3فرنگان و تركان و روميان و نانيانيو و قبطيان و اسرائيل بنى

 و كشـورها  و ايشـان  طوايـف  و  حال آغاز بيان و 1زناته چون ايشان 4موالى و بربر اخبار در: سوم كتاب

  .اند داده تشكيل مغرب ديار در بويژه كه دولتهايى

                                                           

ايى كشـوره . مشـرق  -مغرب: در عهد ابن خلدون دنياى عرب در اصطالح عامه و نويسندگان بدو بخش اساسى تقسيم ميشد -1
. ميخواندنـد » مشـرق «ميناميدند و مصر و ديگر ممالك عربـى پـس از آنـرا    » مغرب«را كه ميان مصر و اقيانوس امتداد داشتند 

اندلس هـر چنـد از لحـاظ وضـع جغرافيـايى از      . ميناميدند» مشارقه«و مردم مصر و شام و حجاز را » مغاربه«ساكنان مغرب را 
 .كلى از آنها جدا بودكشورهاى مغرب بشمار ميرفت ولى بطور 

  .رجوع به تاريخ عربستان در اوان ظهور اسالم و قبل از آن خطابه هفتم آقاى تقى زاده در دانشكده معقول و منقول شود -2

 .نيست) ينى(در ) االفرنجه(فرنگان  -3
طـالق ميگـردد و شـبيه    موالى جمع مولى است و در نزد عرب حد وسط ميان بنده و آزاد است و اغلب بر بنـده آزاد شـده ا   -4

 ميشـد  مولى ميكرد آزاد را او خداوندش كه اسيرى يا بنده هر و. ميكردند اطالق آزاد بندگان بر روم دولت در كه است مفهومى
 گوينـد  و دهنـد  نسـبت  ميشـود  آزاد آن در كه بشهرى را مولى گاهى و ميگرديد منسوب خداوندش خاندان و بقبيله وقت آن و

 ←و همسـايه  و عـم  پسـر  و نزديـك  و دوسـت  بر مولى و است صريح غير مولى خويشاوندى ليكن مكه، ىموال يا مدينه موالى
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 سـرزمين  آن معرفـت  خـرمن  از چينـى  خوشـه  بقصد سفر اين در و داد دست مشرق به سياحت آنگاه
 آن كتـب  و دفترهـا  از و بگـزاردم، ) مدينـه  و مكه( آن زيارتگاه و طوافگاه در را سنت و فرض و كردم ركتح

 دربـاره  را خـود  تـأليف  كمبـود  و نقصـان  بـالد  ايـن  در و يـافتم،  وقـوف  مزبور سرزمين اخبار و آثار بر ناحيه
 بدست كه را اطالعاتى و ردمك طرف بر بودند آورده بدست ترك دولتهاى كه متصرفاتى و عرب غير پادشاهان

  .افزودم آن بر آوردم
 و نـواحى ) مسـلمان ( ملتهـاى  :چون بربر و عرب نژادهاى معاصران به مربوط اطالعات نوشتن درباره و

 دشـوار،  و پيچيـده  شـيوه  بجاى تا ام برگزيده تلخيص و اختصار راه ايشان امراى و پادشاهان و ديگر شهرهاى
 بمنزلـه  را عمـومى  انسـاب  مخصوص حوادث تاريخ، در بحث براى و باشم دهكر پيروى را آسان روش و هدف

 حكمتهاى از بسيارى و آمد فراهم كامل و جامع بطور بشر نوع به مربوط تاريخ رو اين از. 2كنم تلقى مدخلى
 چنـان  تـأليف  اين و شد تشريح يك هر موجبات و علل ذكر با دولتها حوادث و گرديد سهل دشوار و پيچيده

  .است تاريخ از مخزنى و حكمت از اى گنجينه بمنزله كه آمد مفراه
 و ميباشـد  آنـان،  شهرنشينان خواه و نشينان باديه خواه بربر، و عرب اخبار بر مشتمل كتاب اين چون و

 و يادآوريهـا  بـه  خبـر  هـر  پايان و ابتدا در و. است شده روشن نيز ايشان همزمان بزرگ دولتهاى وضع آن در
  :به آنرا رو اين از شود، مى پرداخته آميز حكمت عبرتهاى

  3العبر كتاب

  الخبر و المبتدأ ديوان و

  البربر و العجم و العرب ايام فى

  االكبر السلطان ذوى من عاصرهم من و

 در ملتهـا  زوال و انقـالب  موجبـات  و نخستين ملتهاى همزمانى و دولتها و نژادها آغاز درباره و ناميدم
 و چادرنشـينها  اجتمـاع  محـل  و شـهر  و  ملـت  و دولـت : قبيل از ميĤيد پديد جتماعا در آنچه و گذشته قرون

 و آن دادن دسـت  از و ثـروت  گـردآورى  و كسـب  و دانـش  و جماعـات  كمـى  و فزونى و خوارى و ارجمندى
 احتمال آنچه و داده روى آنچه و شهرنشينى و چادرنشينى و دولتها و اقوام پراكندن و شدن واژگون كيفيات

                                                                                                                                                                                     

 و. ميگـردد  اطـالق  بمجـاز  نيز سببى وابسته و تابع و »مهمان« شود، وارد اى قبيله ميان در ماندن بقصد كسيكه و همسوگند→
 يـا  حقيقـة  بالد آن مردم و ميشود فتح زور و قهر به ايشان الدب بيشتر كه كنند اطالق رو آن از عجمان بر را مولى گويد ابوالبقا
  ).كليات( ميكردند آزاد حكما
و در اينجا مقصود قبايلى از بربراند كه در ). فهرست نخبة الدهر(اى از ساراگوس در اسپانيا  محل و ناحيه -شهرى در افريقيه -1

 .افريقيه سكونت دارند
  .انساب است :در ينى بجاى اسباب در نسخ ديگر -2

 ).ينى. (العبر عنوان كتاب -3

 ديباچه مؤلف
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 براهين و آوردم، جامع و كامل بطور را آنها جملگى بلكه نكردم، فروگذار هيچ رود، مى آن دادن روى ارانتظ و
 هـم  و 1غريـب  علـوم  آن در چـه  است، مانند بى و يكتا تأليفى كتاب اين رو اين از. كردم آشكار را آنها علل و

 چـون « بـود  نهـان  انظار از و است پوشيده را آنها روى غفلت پرده كه را بدرستى نزديك پوشيده، حكمتهاى
 بقصـور  روزگـار  مـردم  ميان در اين همه با من ولى. ام گنجانيده ،»است بعدى هاى حادثه منشأ كه ستمگرى

 خداونـدان  دارم دوسـت  و معتـرفم  پهنـاورى  ميدان چنين در گذشتن از خود ناتوانىه ب و دارم يقين خويش
 سـزاوار  كـه  را آنچـه  و رضـامندى،  بچشـم  نه نگرند اصالح و انتقاد بديده آن در متبحر دانشمندان و كرامت
 اعتـراف  و مزجـات،  دانـش  خداونـدان  ميـان  در »مـن « بضاعت چه كنند، پوشى چشم و اصالح است اصالح

 ما اعمال كه ميكنم مسئلت خداوند از و. ميرود نيكى اميد ياران از و است، بخش رهايى عيبجويى و بسرزنش
  .2كارگزاريست نيكو و است بس مرا او و دهد قرار خالص خويش ارجمند پيشگاه در را

 راه سـر  بـر  آنـرا  فـروزان  شـمعى  مانند و رسانيدم بكمال را كتاب اين تأليف در كوشش آنكه از پس و
 توسـعه  علـوم  ميـان  در آنـرا  دايره و ساختم آشكار آنرا اسلوب و روش دانشها ميان در و داشتم فرا بينندگان
 ايـن  نهـادم،  بنيـان  آنرا اساس و 3»ساختم جدا علمها ديگر از را آن« كشيدم ديوار را آن گرداگرد و بخشيدم

 4... تخـت  و تـاج  گـذار  پايـه  و پيـروز  مجاهـد  و پيشوا و خواجه خداوندگارمان بكتابخانه را كتاب آن از نسخه
  .5داشتم ارمغان

                                                           

 .منظور كيميا و جز آن است -1
 .173: 3اشاره به حسبنَا اهللا و نعم اْلوكيلُ . و هو حسبى و نعم الوكيل -2
مطالب  83سطر بعد تا آخر ص و اين دليل ديگرى است كه ابن خلدون تاريخ را بصورت دانش مستقلى در آورده است و از  -3

  .نيست) ينى(متن و حاشيه هيچكدام در 

نقل موضـوع ارمغـان كتـاب اكتفـا     ه سطر در ستايش ابوفارس است خوددارى و فقط ب 10از ترجمه القاب مفصل كه قريب  -4
  ).م(كردم 

بجز چاپ پاريس كه قريب يك صفحه و نيم در موضوع ارمغان كتاب تا مقدمه در آن حذف شده در حاشيه چاپهـاى ديگـر    -5
 اسـاس « جملـه  از پس و »داشتم ارمغان آنرا از اى نسخه« جمله از پيش مغرب فضالى از بعضى بخط اى نسخه در: استن چني
 اصـول  و صحيح معيار و نگرد دقت و تامل بديده آن فنون در كه جستم كفوى آنرا و«: بدينسان است اضافاتى »نهادم بنيان آنرا
 در را خـويش  انديشـه  طـاير  پس بازشناسد، كتب ديگر از معارف و علوم ميان در آنرا پايه و بسنجد خويش شريف فهم با را آن

 پيشگاه در و دادم جوالن سوى بهر خوابى بيدار رنج تحمل با زمستان دراز شبهاى در را نظرم و آوردم در پرواز به هستى فضاى
 بسـاحت  تجربـه  و آزمايش تا پيمودم در را انشيبه و فراز و كردم جستجو كريم و بخشنده خلفاى و ديندار و فروتن دانشمندان

 انـوار  كـه  رسـيد  محفلى به آستان پيروزمندانه كوششها و مساعى دست و آمد در بطواف آمال منزل سر در افكار و رسيد كمال
 را يشخـو  افكار مركب رو اين از بود، افكن سايه و بارور آن سوى هر در دانش بوستانهاى و ميدرخشيد آن در زيباييها و معارف

 و كـردم  ارمغـان  وى مقصوره ايوان بكتابخانه آنرا و بياراستم آن گاه حجله بر را منظر نيكو شاهد و آوردم فرو آن چمنزارهاى در
 آن آثار در و شوند رهبرى آن به انوار كه باشد اى نشانه را خردمندان تا ساختم، متجلى او كتب گنجينه و افق در تابان اى ستاره

 اميـر  خليفـه  »القـاب  آخـر  تـا «...  پيشـوا  و خواجـه  خداوندگارمان كتابخانه آن و بشناسند را انسانى انديشه تراوشهاى فضيلت
 مقـدس  خليفـه  مـا  خواجـه  فرزنـد  ابوعبـداهللا  مقـدس  طـاهر  اميـر  ما خواجه فرزند احمد ابوالعباس اهللا على المتوكل المؤمنين

 ←راه و بخشـيدند  اسـتحكام  را ديـن  پايـه  كـه  آنـان  موحـدين،  ئمـه ا از راشـدين  خلفـاى  فرزنـد  ابوبكر ابويحيى اميرالمؤمنين
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 فرزنـد  ابـراهيم  ابوسـالم  شـهيد  شـهير  معظم سلطان ما خواجه فرزند عبدالعزيز ابوفارس اميرالمؤمنين
 را دين پايه كه آنان مرين، بنى ملوك از نامور بزرگان فرزند ابوالحسن اميرالمؤمنين مقدس سلطان ما خواجه

 او سـايه . بزدودند را تبهكار ستمكاران آثار و ساختند هموار را شوندگان هدايت راه و بخشيدند نوين استحكام
  .باد پيروز اسالم دعوت راه در او آمال و پاينده ملت سر بر

 1القـرويين  جامع در مزبور كتابخانه و فرستادم است علم طالبان بر وقف كه ايشان بكتابخانه را كتاب و
 معارف بوستانهاى و است راستى آرامگاه كه آنجا است، واقع ايشان، سلطنت مقر و پادشاهى درگاه فاس، شهر

  .است پهناورى منتهاى در ربانى اسرار فضاى و است خرم و سرسبز
 در خـويش،  تعريف از مستغنى فضيلت و شريف بنظر ارجمند و كريم 2فارسيت امامت مقام اهللا انشاء و

 او قبـول  نظـر  همـين  و داد خواهد قرار كامل قبول مورد و بيدريغ عنايت مشمول آنرا و نگريست خواهد آن
 دارد رواج او معرفـت  بازار در ويسندگانن هاى سرمايه چه رفت، خواهد بشمار من كتاب رسوخ بر گواه و دليل

 خردهـا  و ها قريحه نتايج او روشن بصيرت بيارى و ميĤيند فرود او بارگاه پيرامون در آداب و علوم كاروانهاى و
  .آيد مي پديد

 سازد فزونتر ما بر را وي بخشايش مواهب از مندى بهره و برانگيزد او نعمت سپاسگزارى بر را ما يزدان و
 در گرامينـد،  بارگـاهش  در كـه  آنـان  وى، مقربان شمار در و دهد يارى او خدمتگزارى حقوق اداى بر را ما و

 خـداى،  از و بپوشـاند  حفاظـت  و حمايت جامه است اسالم از او حكومت حرم در آنچه و او رعاياى بر و. آورد
 گرداند پاك شبهه و لتغف شوائب از و فرمايد خالص طاعت و بندگى راه در را ما اعمال كه ميكنم درخواست

  .كارگزاريست نيكو و بسنده را ما او و
   

                                                                                                                                                                                     

 شـاخه  و فـاروق  و ابـوحفص  سالله بزدودند، را مجسميان و كاران تجاوز از تبهكاران آثار و ساختند هموار را شوندگان هدايت→
 »فارسـيت « به را امامت اينجا در ولى) (آخر تا... ( فروزان خورشيد آن از بنده تا اخگر و اصيل و پاك دودمان آن از تازه و جوان
 .)است نكرده اشاره مشرق بسفر نسخه اين در هم و نساخته مقيد

مسجد جامع بسيار قديمى و مهمى است در شهر فاس كـه در آن بهتـرين شـاهكارهاى هنـرى و بـدايع      » جامع القرويين« -1
هـا كتـب نفـيس و آالت     داشته و در اين كتابخانههاى متعددى وجود  صنعت بكار رفته است، در پيرامون آن مدارس و كتابخانه

  ).قاموس االعالم تركى(رصدى و كراتى كه زمين و ستارگان را مجسم ميكرده موجود بوده است 

  .ابو فارس منسوب به -2

 ديباچه مؤلف
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  مقدمه

 دست را مورخان كه اوهامى و اغالط به اشاره و آن روشهاى تحقيق و تاريخ دانش فضيلت در

   آن علتهاى از برخى كردن ياد و ميدهد

 هـدفى  و فـراوان  سودهاى آنرا و نيابد، دست بدان كس هر كه است روشى را تاريخ فن كه دانست بايد
 سياسـتهاى  و هـا  دولـت  و پيامبران سيرتهاى و ملتها خويهاى و سرگذشتهاه ب را ما فن اين چه است، شريف

 دنيـا  و ديـن  احـوال  در و تجـارب  اين از پيروى در را آن جوينده آنكه براى و ميكند، آگاه گذشته پادشاهان
 و نظـر  حسـن  را وي بايد هم و است نيازمند گونىگونا دانشهاى و متعدد بمنابع وى گردد، نصيب تمام فايده

 بحقيقت را او داد بهم دست وقتى دو هر كه) روات چگونگى و سند صحت در( باشد خاصى تثبت و پافشارى
 اصـول  بقضـاوت  آنكـه  بى كند، اعتماد اخبار كردن بنقل تنها اگر چه برهاند خطاها و لغزشها از و كند رهبرى
 بـا  را نهـان  حـوادث  و بپردازد بشرى اجتماعات كيفيات و تمدن، طبيعت و ستها،سيا قواعد و رسوم، و عادات
 در راستى شاهراه از انحراف و خطاها پرتگاه در لغزيدن از كه بسا چه بسنجد، رفته، با را اكنون و پيدا، وقايع
  .نباشد امان

ـ  اعتماد بصرف را حكايات و وقايع روايات، پيشوايان و مفسران و نويسان تاريخ كه افتاده اتفاق بارها ه ب
 آنـان  چه اند، شده ها لغزش و خبطها مرتكب و كرده نقل كاست و كم بى نادرست يا درست خواه ناقل يا راوى
 بـر  آگاهى و حكمت بمعيار و نسنجيده، يك هر نظاير با را آنها نكرده، عرضه آنها اصول بر را حكايات و وقايع
 در و گذشـته  حقيقـت  از پـس  اند نرسيده آنها بغور و نيازموده يرتبص و نظر تحكيم مقياس و كاينات طبايع
 يـا  ثـروت  انـدازه  تعيـين  هنگـام  حكايات از بسيارى در بويژه اغالط اينگونه. اند شده گمراه خطا و وهم وادى

 گـويى  يـاوه  دسـتاويز  و دروغ مظان در) آمار قضيه يعنى( بحث اين كه زيرا. است داده روى سپاهيان شماره
  .داد قرار قواعد معرض در و بازگردانيد اصوله ب را آنها بايد ناچار و است

 و مسـعودى  چنانكـه  و اسـت  اسـرائيل  بنـى  لشـكريان  شـماره  كاريهـا  اشتباه اينگونه هاى نمونه از يكى
 دارد، توانـايى  و طاقـت  كـه  هر كه داد اجازه 1تيه در، آوارگى هنگام ع، موسى، آنكه از پس اند آورده مورخان

 ششصـد  را آنهـا  عده و يازيد، دست اسرائيل بنى سپاهيان بشمردن برگيرد، سالح باال،ه ب بيست سن از بويژه
 گرانـى  سـپاه  چنـين  برابـر  در را شـام  و مصـر  گنجايش و وسعت اگر كه صورتى در. يافت فزونتر يا تن هزار

 مسـتمرى  توانـد  مى كه است لشكريانى آن گنجايش خور در را كشورى هر چه ميشود، حيرت مايه بسنجيم
 عادات چنانكه ميشوند، كشور آن مضيقه و دشوارى مايه درگذرند الزم و معين ميزان از اگر و بپردازد، را آنها

 دو كه افزون عدد اين با را سپاهيانى اگر اين، از گذشته. است امر اين بر گواه ممالك معمولى وضع و متداول

                                                           

 وازدهو در اصطالح بيابانى كه موسـى، ع، بـا د  ... بيابانى كه رونده در آن هالك شود ): ملفوظ» ه«و سكون » ت«بكسر (تيه  -1
  ).غياث( بودند سرگردان سال چهل مدت بيابان آن در بودند نفر هزار پنجاه سبط هر در كه اسرائيل بنى سبط
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 تنگـى  بسبب بتوان كه ميرسد بنظر بعيد دهند ترتيب گرفت، واهدخ فرا آنها صف را نظر مد برابر سه يا برابر
 چنـين  است ممكن چگونه زيرا كرد، استفاده آنها از جنگها و لشكركشيها در لشكريان از آن دورى و نبردگاه
 و كنـد  نمـى  درك را ديگـر  سـر  صـف  يكسـر  حاليكه در آيد، غالب دشمن بر صفى يا برخيزند بنبرد صفوفى
  .است بيشتر هم آبه ب آب شباهت از آيندهه ب گذشته شباهت و است امر اين بر صادقى واهگ 1كنونى روزگار

 بنـى  بـر  2بختنصـر  اينكـه  بـدليل  بـود،  پهنـاورتر  و تر عظيم بدرجات اسرائيل بنى كشور از ايران كشور
 و مـذهبى  تخـت پاي المقـدس  بيـت  و بازسـتد  آنان از را فرمانروايى و بلعيد را آنان بالد و يافت غلبه اسرائيل

 مرزبان وى گويند و بوده ايران كشور كارگزاران از يكى بختنصر كه صورتى در ساخت، ويران را آنان پادشاهى
 3ابواب و وراءالنهر ما و خراسان و عرب و عجم عراق در ايران ممالك. است ميرفته بشمار ايران غربى مرزهاى
 و ميزان اينه ب هرگز ايران سپاهيان شماره اينها همه با د،بو بيشتر و پهناورتر اسرائيل بنى ممالك از بدرجات

 تـن  هزار بيست و صد آوردند فراهم قادسيه در كه لشكرهايى بزرگترين و است نرسيده آنهمه ب نزديك حتى
  .5اند داشته همراه دار سالح آنان همه 4سيف بنقل بنا كه بود

 زهرى و عايشه از و است بوده تن هزار دويست از بيش رويهمرفته سالحدارانشان با آنان عدد گويد وى
 اگـر  نيز و. اند داشته سالحدار همه و اند بوده تن هزار شصت سعد با مقابله در رستم لشكريان كه شده روايت

 بـر  آنـان  دولـت  و مييافـت  توسعه هم آنان فرمانروايى قلمرو ميرسيدند عددى بچنين اسرائيل بنى سپاهيان
 شـماره  و لشـكريان  فزونـى  يـا  كمى نسبته ب دولتها ممالك و نواحى زيرا رد،ميك حكومت وسيعترى مناطق
 از) دولتهـا ( ممالـك  فصـل  در مـا  و ميباشند، مشغول سربازى خدمت دادن انجامه ب كه است آنان از گروهى

 و اردن از اسـرائيل  بنـى  ممالـك  معروفسـت  آنچـه  بنـابر  ولـى  كـرد  خواهيم آشكار را موضوع اين اول كتاب
  .نميكرد تجاوز حجاز در خيبر و يثرب بالد و شام، در فلسطين
 چـه  نيست، فاصله پشت چهار از بيش اند كرده ياد محققان آنچه بنابر اسرائيل و ع، موسى، ميان نيز و
 كسـر  و بفـتح ( قاهـت  بن يصهر بن عمران ابن موسى: از عبارتست ميشود مستفاد تورات از چنانكه او نسبت

  .يعقوب ابن) »واو« تحف و بكسر( الوى بن) »ها«
 كـه  هنگـامى : اسـت  چنـين  كرده نقل مسعودى چنانكه آنان ميان مدت و. خداست اسرائيل يعقوب و
 آنـان  اقامـت  و بودند تن هفتاد آمد در بمصر يوسف بديدار ايشان فرزندان و ،6اسباط خويش، نسل با اسرائيل

                                                           

 .است او خود عصر نويسنده، مقصود -1

2 - Nabuchodonosor. 

 .شهر معروف دربند كه در كنار بحر خزر بوده است» باب«يا » ابواب« -3
 .مقصود سيف بن عمر اسدى است -4
است، چون دهگانان ايرانى هر يك داراى اتباعى بودند و در سپاهيان قديم رسم بوده است كـه هـر سـرباز    » متبوع«جمه تر -5

 .جنگى يكتن سالحدار كه سپر و گرز و ديگر وسايل جنگى او را حمل ميكرد در جنگ بدنبال خود داشته است
 ).غياث(اى از فرزندان يعقوب، ع،  ايفهو ط. فرزند زاده، خواه پسر و خواه دختر» س«بكسر (جمع سبط  -6

 بيان اغالط مورخين
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 پادشـاهان  مـدت  ايـن  در و بـود  سال بيست و دويست آمدند در 1تيه به ع، موسى، با كه هنگامى تا مصر در
 بچنـين  پشت چهار در نسلى كه است بعيد بسيار و ،2كردند مى بدست دست را اسرائيل بنى فراعنه يا قبطى
 افزايشـى  چنين هم باز اند بوده او از پس و سليمان روزگار در سپاهيان اين كنند گمان اگر و برسد، اى شماره

 چنـين  او نسـبت  چـه  نبـوده،  فاصـله  پشت يازده از بيش نيز اسرائيل و ليمانس ميان زيرا نيست كردنى باور
 نحشـون  بن سلمون بن بوعز، گويند و باعز، بن عوفد ابن بقولى و 4عوفيد بن 3ايشا بن داود بن سليمان: است

 بيـرس،  گويند و بارس، ابن حسرون، بقولى و حضرون، بن رم بن حميناذاب، شده روايت هم و عمينوذب، بن
  .يعقوب بن يهوذا نب

 تـن  هزارها و بصدها است ممكن زيرا نميرسد، اند كرده گمان كه عددى بچنين پشت يازده در نسلى و
 بسـيار  انـد،  كـرده  ياد مزبور مورخان كه اعدادى 5عقود به رسيدن و مرحله اين از گذشتن ولى شوند منشعب

 كرده ياد مورخان گمان كه يابيم مى در ك،نزدي مشاهدات و حاضر وضع گرفتن نظر در با و است عقل از دور
  .است دروغ آنان منقوالت و باطل باره درين

 و اند بوده تن هزار دوازده سليمان خاصه لشكريان كه است اين شده ثبت  6اسرائيليات اخبار در آنچه و
 دربـاره  صـحيح  اخبار. اند بوده آماده وى سرسراهاى در همواره كه است داشته اصيل اسب چهارصد و هزار او

 دولـت  ع، سـليمان،  پادشاهى روزگار در. كرد اعتنا آنان عامى مردم بخرافات نبايد و است همين اسرائيل بنى
 مـردم  عمـوم  كه بينيم مى اكنون هم اين از گذشته. بود وسعت مرحله در ايشان كشور و جوانى آغاز در آنان

 اخبار از و ميپردازند، بسخن زمان اينه ب نزديك رىروزگا يا معاصر دولتهاى سپاهيان درباره وقتى ما همزمان
 مـردم  مخارج و پادشاه، خراج و مالياتها، ميزان شمردن به يا ميكنند، گفتگو مسيحيان يا مسلمانان لشكريان

 از و ميسـپرند  گـويى  گزافـه  راه اعداد در چگونه ميكنند آغاز ثروتمندان كاالهاى و ها سرمايه و پرست تجمل
 ديوانيـان  از اگـر  چنانكه ميشوند، آور شگفتى خيالهاى و خواب و ها وسوسه تسليم و ميگذرند در عادى حدود

 و عـادات  و گـردد  تحقيـق  بدرستى توانگران سودهاى و ها سرمايه مقدار و شود پرسيده لشكريان صحيح رقم
 و. يافت اهيمنخو ميشمرند گروه اين كه را ارقامى يك هزار وقت آن شود، روشن بخوبى پرستان تجمل رسوم

 بـر  چـون  نيز و است غرايب و عجايب شيفته آدمى روح كه ميگيرد سرچشمه آنجا از گويى مبالغه عادت اين

                                                           

 .چو قوم موسيم در تيه مانده           هم از تعطيل در تشبيه مانده: عطار گويد -1
فرستادند و ببهانه انعقاد نيافتن نطفـه موسـى، از همخـوابگى آنـان      يعنى گروهى را بدين سوى و گروهى را بسوى ديگر مى -2

 .ممانعت ميكردند
 .رام خضرون -حميناذاب -عوفد بن باعز عميناذاب. عوبذ. ايشا: نامهاى خاص چنين است) ينى(در . »ل. ن«يشا  -3
 .»ل. ن«عوبيد  -عوفيذ -4
 .منظور اينست كه به صد هزار و دويست هزار و جز اينها نميرسد). اقرب الموارد(تا نود  -سى -بيست -عقود اعداد از ده -5
و وهـب ابـن   . شود كه از منابع يهوديان روايت شده و بويژه در تفاسير آمـده اسـت   طالق مىاسرائيليات بر اخبار و احاديثى ا -6

 .شود 261ص  2رجوع به كشف الظنون ج . را كتابى بهمين نام بوده است) ه 114متوفى بسال (منبه يمانى 
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 بـه  و ميورزند غفلت نقادان گيرى خرده و آوران ترديد پرسش از مردم و است آسان گويى گزافه آوردن زبان
 و. عمد بر نه و خطا بر نه كنند، نمى حساب هم خودشان با حتى كسان اينگونه چنانكه ميپردازند، سرايى ياوه

 و نميجويند هم عادلى راوى و موثق واسطه خبر كردن نقل در و ميكنند تلقى صحيح و جدى را خود سخنان
 آزاد دروغ چراگـاه  در آنـرا  و ميگسـلند  را زبـان  عنـان  رو اين از نميدانند، نيازمند تحقيق و بجستجو را خود

 راه از تـا  ميشـوند  ژاژخايى و سرايى ياوه بازار خريدار و پندارند، مى عبث و بازى را خدا آيات همه و ميگذارند
  نيست؟ بس را آنان آميزى خسران سوداى چنين آيا و ميروند فرو گمراهى ورطه در و ميگرايند بكجروى خدا

 زيـرة ج و يمـن  پادشـاهان  ،1تبابعه سرگذشت درباره مورخان همه كه اساس بى و سست اخبار از ديگر
 از بربـر  و افريقيـه  بسـرزمين  خـويش  فرمانروايى قلمرو از يمن پادشاهان كه است اين اند كرده روايت العرب،
 نخسـتين  شـاهان  بزرگتـرين  از صـيفى  بـن  افـريقش  و اند كرده پيكارها آنان با و شده رهسپار مغرب ممالك
 تـا  و كشـيد  لشـكر  افريقيـه ه ب يسته،ميز وى از پيش كمى يا ع، موسى، همزمان كه آنان، فرمانروايى روزگار
 را قـوم  اين كه است كسى او هم و يازيد، دست شديدى خونين نبردهاى به آنان با و رفت پيش بربرها وسط
 و چيست؟ بربره اين: ميگويد ميشنود عجمى بزبان را آنان گفتن سخن كه هنگامى چه است خوانده نام بدين

 بازگشته مغرب از وقتى او و اند خوانده نام بدين را آنان و است شده فتهگر گفتار اين از بربر لفظ روزگار آن از
 افكنـده  اقامت رحل سرزمين آن در آنان و است گذاشته ساخلو آنجا در پاسبانى براى را 2حمير از قبيله چند

 و طبرى كه اينجاست از و. اند گروه آن از كتامه و صنهاجه و اند يافته اختالط و آميختگى ناحيه آن مردم با و
 نـژاد  ولـى  هسـتند  حميـر  قبيلـه  از كتامه و صنهاجه كه آنند بر 3بيهقى و الكلبى ابن و مسعودى و جرجانى
 از ذواالذعـار  كه است آورده مسعودى هم و. است همين هم درست و پذيرند نمى را انتساب اين بربر شناسان

 آن بـر  و كـرده  پيكـار  مغرب مردم با ع، ن،سليما روزگار در و داشته فرمانروايى افريقش از پيش يمن ملوك
 و است كرده ياد نيز بوده پدر جانشين كه وى پسر ياسر درباره را واقعه همين نظير و است يافته استيال بالد

. اسـت  بازگشته و نجسته راهى ريگ بسيارى از و رسيده الرمل وادى بنام مغرب ممالك از اى بناحيه او: گويد
 سلسـله  پادشـاه  گشتاسـب  معاصـر  وى گوينـد  مورخـان  ابوكرب، اسعد يمن، گردي تبع خصوص در همچنين

 خـونين  بنبـردى  آنـان  بـا  و شده روبرو تركان با است، يافته تسلط آذربايجان و موصل بر و بوده ايران كيانى
 وقـايع  ازيـن  پس او و است جنگيده تركان با هم ديگر بار سه دو سپس است، داده شكست را آنها و پرداخته

 روم كشـور  و مـاوراءالنهر،  و تركـان  ممالـك  در سعد بالد و ايران بكشور پيكار براى را خود پسران از تن سه
 رسـيده  بچـين  و گذشـته  فـالت  از و گرديـده  منصرف را سمرقند نواحى نخستينش پسر. است كرده گسيل

                                                           

ند كه حضـرموت و سـبأ و   هاى ملوك يمن، و كسى را بدين لقب ميخوان از سلسله) مشدد» ب«و فتح » ت«بضم (جمع تبع  -1
 ).منتهى االرب. (حمير در تصرف وى باشد

ايسـت از يمـن    و حمير بن سـبأ بـن يشـحب پـدر قبيلـه     . موضعى است در جانب غربى صنعاء يمن» ى«و فتح » ح«بكسر  -2
 ).منتهى االرب(
  .بيلى است: است در چاپهاى مصر و بيروت) ينى(اين نام از چاپ پاريس و  -3
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 بچـين  و جسـته  قتسـب  وى بر سمرقند مردم با جنگ از پس كه است يافته را خود دوم برادر آنجا در است،
 يـك  بـا  و ميĤورنـد  بچنـگ  بسيار غنايم و ميكنند خونينى جنگهاى چين كشور در برادر دو اين است، تاخته
 اين تا كه ميكنند بسكونت وادار چين كشور در را حمير از قبايلى بازگشت هنگام و ميگردند باز يمن به ديگر

  .ميبرند بسر كشور آن در روزگار
 بـر  سپس و ميشود چيره روم كشور بر و ميسازد واژگون را شهر آن و ميرسد هقسطنطني به سوم برادر

  .ميگردد
 سـاختگى  داسـتانهاى  و ها افسانهه ب و است مبتنى غلط و وهم اساس بر و دور صحت از اخبار اين همه

 صنعاء در نآنا فرمانروايى مقر و پايتخت و اند داشته  سلطنت العرب جزيرة در تبابعه زيرا دارد، شباهت بيشتر
 درياى مشرق از و هند، درياى جنوب از: است كرده احاطه دريا سوى سه از را العرب جزيرة و است بوده يمن

 شـهر  بـه  هند درياى از هم كه سوئز درياى مغرب از و شود مى منشعب بصره بطرف هند درياى از كه فارس
 مغـرب  بـالد  بـه  يمـن  از كـه  راهى تنها و .شود مى ديده جغرافى نقشه در چنانكه ميرود مصر نواحى از سوئز
 و. اسـت  آن از كمتـر  يـا  راه روز دو انـدازه ه ب آن مسافت كه است شام درياى و سوئز درياى ميان راه رود مى

 او متصرفات جزء نواحى آن آنكه بى بگذرد راه اين از فراوانى سپاهيان با عظيم پادشاهى كه ميرسد بنظر بعيد
 و شام در كنعانيان و عمالقه او سير خط نواحى در چه است، ممتنع عادت حسب بر آمدى پيش چنين. گردد

 در خـويش  تصـرف  و اقتدار حيطه در را شام اسرائيل بنى و مصر عمالقه و اند داشته سكونت مصر در قبطيان
 گيدهجن ملتها اين از هيچيك با يمن تبابعه كه اند نكرده روايت اخبارى مورخان هرگز كه صورتى در آوردند،

  .باشند شده متصرف را نقاط اين از يكى يا
 و علوفـه  و آذوقـه  به سپاهيان و است دور بسيار پيمود مغرب تا يمن از بايد كه مسافتى اين از گذشته

 و باشـد  نكـرده  تصـرف  را خود راه سر نواحى و ممالك وى اگر اين بنابر ميباشند، نيازمند بسيارى هاى توشه
 و سـفر  بسـيج  راه پيرامـون  هـاى  دهكده و بمزارع دستبرد و غارت طريق از بايد زيرناگ بگذرد آنها از بخواهد
 نيازمنـديهاى  و سـفر  وسـايل  تـأمين  بـراى  روشـى  چنـين  عادت بنابر و آورد بدست را خود سپاهيان آذوقه

 از را خـود  لشـكريان  آذوقـه  و علوفـه  و ضـروريات  وى كنيم فرض اگر و بود، نخواهد كافى عظيمى سپاهيان
 حمـل  بـراى  پايان چهار همه اين كجا از او كه ميĤيد پيش اشكال اين هم باز كرده نقل خود متصرفى حىنوا

 گذشته مناطقى از خود مسير سرتاسر در او بگوييم بايد ناچار پس است؟ آورده بدست خود سفر بسيج كردن
 جنـگ  بى سپاهيان اين كه ييمبگو اگر و كند تأمين را خود توشه و بسيج راه اين از تا است بوده او مسخر كه
 شـقوق  همه از فرض اين اند، آورده بدست مسالمت طريق از را خود توشه و گذشته مزبور بالد از خونريزى و

 سـاختگى  و  اسـاس  بـى  و سست اخبار اين كه است واضح پس نيست، كردنى باور و است تر ممتنع و دشوارتر
 جعـل  پـا  تـا  سر كند، عاجز راه پيمودن از را راهگذار ريگ كثرت از كه سرزمينى يا الرمل، وادى اما و است،
 بمغـرب  بسـيارى  مسـافران  همـواره  اينكـه  بـا  و نشده شنيده هيچگاه سرزمين آن در نامى چنين زيرا است،
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 و پيمـوده  را مغـرب  گونـاگون  راههـاى  كه كاروانيانى و اند نشنيده خطه آن در نامى چنين هيچكدام ميروند
 چـون  ولـى  انـد،  نبـرده  نام جايگاهى و ناحيه چنين از عصرى هيچ در اند ديده را آنها هاى منزلگاه و ها دهكده
 حكايـت  بسـيار  آنـرا  مـردم  رو اين از) است فراوان نقل انگيزه عجيب مطالب و( است شگفت و غريب مطلب

  .ميكنند
 پهنـاورتر  سوئز اىه راه از ناحيه آن راه چند هر تركان، سرزمين و شرق ممالك با تبابعه جنگيدن اما و

 بناحيـه  رسـيدن  راه سـر  در روم و ايـران  ملتهـاى  و است دورترى مسافت مزبور نواحى تا يمن از ولى است،
 بـا  آنـان  اراضـى  تصـرف  از پيش بايد برسد تركان بسرزمين بخواهد كسيكه و ميشوند مهاجم متعرض تركان
 كـرده  تصـرف  را روم يـا  ايران ممالك بابعهت كه نكرده روايت مورخى هيچ كه صورتى در بجنگد، روم و ايران

 و جزيـره  و حيره و بحرين بين و عراق كشور مرزهاى در قوم اين كه اينست آمده تاريخ در آنچه بلكه باشند،
 كيكـاوس  و يمـن  پادشـاه  ذواالذعـار  ميـان  جنـگ  اين و اند كرده نبرد ايرانيان با فرات و دجله اطراف نواحى
 بـودن  بـا  ولى است، كرده پيكار گشتاسب با نيز ابوكرب اصغر تبع گويند هم و .است داده روى كيانى پادشاه
 بـا  جنـگ  براى كشور اين از گذشتن ايران، سرزمين در ساسانيان آنها از پس و كيانيان از پس طوايف ملوك
 در كـه  مللـى  با جنگيدن چه ميرسد، بنظر محال عادت بنابر كه است امرى چين و تبته ب رسيدن و تركان

 پيـدا  سـفر  وسـايل  ديگـر  و آذوقـه  و علوفـه ه ب فراوان نيازى هم و است سخت بسيار دارند قرار چين راه رس
ه ب مربوط خبرهاى بنابراين. است ناشدنى و دشوار سفرى چنين كرديم ياد چنانكه مسافت دورى با و ميشود

 و انتقادات اين باشد درست اخبار اينگونه نقل مأخذ كه فرض بر و جعليست و واهى و نادرست نيز قضيه اين
 هـم  درسـتى  منـابع  از مزبـور  اخبار كه صورتى در باشد درست است ممكن چگونه و است وارد آنها بر عيوب
 سـختى  و مجاهده با ديگرى تبع كه خزرج و اوس و يثرب خبر در اسحق  ابن گفتار در و است؟ نشده روايت
 درست رو يچه به تبت و ترك با آنان جنگ ولى است رمنظو ايران و عراق نيز است رفته مشرق بجانب بسيار
 اخبـار  در بايـد  و كنيم اعتماد بدان نبايد ميخوريم بر چه بهر باره درين پس. رسانيديم بثبوت چنانكه نيست

 بـاز  سـقيم  از را صـحيح  و دريابيم وجه بهترينه ب را آنها تا دهيم عرضه صحيح قوانين بر را آنها و بينديشيم
  .است براستى انسان راهنماى اخد و .شناسيم
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   فصل

 قـول  در والفجـر،  سوره تفسير در مفسران كه است حكايتى تر، موهوم و تر واهى كرده ياد خبرهاى از و
 ، نقل كرده و لفظ ارم را نام شـهرى 1»7 – 6:  89أََلم َترَ َكيف َفعلَ ربك ِبعاد إِرم ذات اْلعماد «: خداى تعالى

: داشـته  پسـر  دو ارم بن عوص بن عاد كه ميكنند روايت و است بوده موصوف ها ستون بداشتن كه ندا دانسته
 پدر مملكت و ميسپارد جان شديد. اند گرديده پدر جانشين عاد مرگ از پس آنها شداد، ديگرى و شديد يكى

 از سـاخت،  خـواهم  مكانى همچنان من همانا گويد مى و شنود مى را بهشت وصف او و ميشود مسلم شداد بر
 يافت دوام شهر آن بناى سال سيصد مدت و نهند بنيان عدن صحارى در را ارم شهر داد دستور شداد رو اين

 ستونهاى كه داشت زر از كاخهايى بود، عظيم بسيار ارم شهر اند گفته و كرد عمر سال نهصد نيز خود شداد و
 پذيرفت پايان شهر ساختمان چون و بود روان، ويبارهاىج و درختان انواع آن در و بود ياقوت و زبرجد از آنها

 ناگهـان  كـه  داشـت  فاصله روز شبانه يك آن تا هنوز و شتافت شهر آن بسوى خود كشور مردم همه با شداد
 ديگر و زمخشرى و ثعالبى و طبرى. شدند هالك دم در آن مردم همه و برانگيخت اى صيحه آسمان از خداى

 روزى او كه اند نموده روايت ص، رسول، صحابه از يكى قالبه بن عبداهللا از و كرده نقل را حكايت اين مفسران
 خـود  بـا  را آن اشـياء  از مقـدارى  خود توانايى بقدر و رسيده شهر بدان و رفته بيرون خود شتر جستجوى در

 اسـت،  گفتـه  زبـا  بمعاويه را داستان او و كرده احضار را وي و رسيده بمعاويه آن خبر آنگاه. است كرده حمل
 مردى و است العماد ذات ارم شهر آن: گفت او است، پرسيده وى از باره درين و جسته را االحبار كعب سپس

 در دارد گـردن  بـر  خالى و ابرو بر خالى كه قد كوتاه گلگون، سرخ هاى گونه داراى تو، روزگار در مسلمانان از
 گفـت،  و ديـد  را قالبـه  ابن و شد حاضران همتوج سپس شد، خواهد داخل شهر بدان  خويش شتر جستجوى

  .مرد همين است، مرد همين كس آن سوگند بخداى
 گمـان  كـه  عـدن  صحارى و نيامده بدست خبرى شهر اين از زمين مناطق از هيچيك در روز آن از اما

 و اسـت  آبـاد  و مسـكون  همچنـان  يمـن  و اسـت  يمـن  ميانه در اند، نهاده بنيان آن در را مزبور شهر اند كرده
 محدثان از هيچيك و اند نداده خبر رو هيچه ب شهر اين از ولى اند پيموده آنرا راههاى سوى هر از راهشناسان

 ميگفتنـد  اگـر  و. انـد  نكـرده  يـاد  آنرا امتها و ملتها افراد از هيچيك و نياورده خبرى آن درباره نيز اخباريان و
 سـخن  ظـاهر  ولـى  بود تر نزديك بقبول باز است دهگردي محو زمين روى از شهر آن مندرس، آثار ديگر مانند
 قوم اينكه بنابر است دمشق شهر آن ميگويند بعضى. است موجود اكنون هم شهر آن كه مينمايد چنين آنان
 مـا  نظـر  از مزبـور  شـهر  كـه  ميشـود  منتهى بدين آنان از برخى گويى هذيان و. بودند شده متصرف آنرا عاد

  .ميباشند آگاه آن از انجادوگر و كشان رياضت و نهانست
  .است تر شبيه بخرافات كه است گمانهايى اينها همه

                                                           

 تفسـير (هاى بزرگ كه آفريده نشـده ماننـد آن در شـهرها     ه چگونه كرد پروردگارت بقوم عاد ارم، خداوند قامتآيا نديدى ك -1
 ).ابوالفتوح
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 العمـاد  ذات كلمـه  كه اينه ب است 1اعراب صنعت اقتضاى واداشته، تفسيرى بچنين را مفسران آنچه و
 شـهرى  يـا  بنـا  ارم كه است شده تعيين نتيجه در و اند، كرده تفسير ستونها بمعنى را عماد و باشد ارم صفت

 معنى اين متوجه را آنان و آمده پسنديده آنان بنظر تنوين بى و اضافه بطور ارم، عاد الزبير، ابن قرائت و. ستا
 و تـر  شـبيه  سـاختگى  هـاى  افسـانه ه بـ  كـه  اند شده واقف حكايات اين بر آن توجيه براى سپس. است ساخته

 خـود  بلكـه  و( چادرهـا  ميـان  وبچـ  از عبـارت  عمـاد  وگرنـه  اسـت  نزديكتر آور خنده آميز افسانه بدروغهاى
 عـاد  قـوم  شهرت بسبب اينكه اعتباره ب بود نخواهد بدعتى شود، اراده ستونها بدان هم اگر و. است 2)ها خيمه

 در خاصى بناى اينكه نه هستند، ستونها و بنا اهل عموم بطور كه اند كرده توصيف بدين را آنان نيرومندى به
  .است نامعين يا معين شهرى

 خواهـد  قبيلـه  بـه  3فصيله اضافه  قبيل از شود اضافه العماد ذات به ارم الزبير ابن قرائت مانند مه اگر و
 احتمـال  بچنـان  كـه  كرده ايجاب ضرورت چه و. نزار ربيعة و مضر، الياس و كنانة، قريش: گويند چنانكه بود،

 انـد،  يازيده دست هايى قصه و محملها چنين بتراشيدن آن توجيه براى كه احتمالى اند، گرديده متوسل دورى
  است؟ منزه آن امثال از خدا كتاب صحت، از دورى بسبب و

 شـوم  و بـار  مـذلت  سرنوشت علت درباره آنان كليه كه داستانيست مورخان ساختگى حكايات از ديگر
 خليفـه  غـالم  خالـد  بن يحيى بن جعفر با وى خواهر عباسه افسانهه ب آنرا و ميكنند نقل رشيد بدست برامكه
 حضـور  او ميخـوارى  محفل در عباسه و جعفر كه بود مند عالقه بسيار هارون چون ميگويند و ميدهند نسبت
 و هم با آنان شدن محرم بمنظور تنها ولى آيد، در جعفر نكاح بعقد خواهرش داد اجازه رو اين از باشند داشته
 در را خـود  مكـر  و حيلـه  بـا  بود دهش جعفر دلبسته و شيفته عباسه چون و. خليفه بزم در آنان يافتن حضور
 عباسـه  نتيجـه  در و شـد  جمع عباسه با مستى حال در جعفر گويند و كرد مواقعه او با تا رسانيد بوى خلوت
 و. داد قرار خشم مورد را برامكه او و گفتند باز رشيده ب چينان سخن و انگيزان فتنه را امر اين و گرديد حامله

 بچنـان  كـه  حسبى و داشت دين در كه منزلتى است، دور عباسه حسب و لتمنز از تهمتى چنين اندازه چه
 و عباسـه  ميان و بود عباس بن عبداهللا دختر او. ميشد يافت وى خود در كه جاللتى و ميرسيد مادرى و پدر

  .نبود اى فاصله بودند وى از پس امت اشراف و دين بزرگان از همه كه تن چهار بجز عبداهللا
 عبـداهللا  ابـن  ابوالخلفـاء  علـى  ابـن  سـجاد  محمد بن منصور ابوجعفر عبداهللا بن دىمحمدالمه دختر او
 و عزيـز  سـلطنت  را او اى، خليفـه  خـواهر  و اى خليفـه  دختر. بود ص، پيامبر، عموى عباس ابن قرآن ترجمان
 گـذار  بنيـان  كـه  پيامبرى عموى خاندان از و بود گرفته فرا طرف همه از ص، رسول، صحبت و نبوى خالفت

                                                           

 .يعنى حركات رفع و نصب و جر، و علم نحو را نيز علم اعراب گويند -1
  .و چاپ پاريس نيست) ينى(اين قسمت در  -2

 ).ردالموا اقرب( انسان از گروهى و عشيره: فصيله -3

 داستان جعفر و عباسه
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 دين سادگى و عرب نشينى باديه بعهد او جهات، ديگر از و ميرفت بشمار بود مالئكه مهبط و وحى نور و دين
  .بود ناشايست اعمال و عشرت و عيش  رسوم و پرستى تجمل عادات از دور و نزديك،
 فرد كدام در را صفات اين پس است نداشته وجود عباسه در عصمت و عفت كنيم تصور اگر بنابراين و

 ديگـر  خانـدان  كدام در وقت آن باشد بربسته رخت وى خاندان از اصالت و 1پاكى اگر يا يافت؟ ميتوان ديگر
 بن جعفر با را خويش نسبت ميشود راضى عباسه چگونه كه انديشيد بايد يا جست؟ ميتوان را مزايايى چنين
 وى نيـاى  كسـيكه  سـازد،  ودهآلـ  عـرب  غير موالى از يكى با را خويش عربى دودمان شرف و آميزد در يحيى
 كـه  جـدى  اسـت،  شـده  برگزيـده  عباسه جد بارگاه در خدمتگزارى يا بندگى بعنوان و بوده ايرانيان از مردى

 عباسيان دولت كه بود آن وى شرف اعالى حد و است بوده منسوب قريش عنصر شريفترين و پيامبر بعموى
ـ  و دادنـد  قـرار  خود صخوا شمار در را آنان و گرفتند را پدرش و جعفر بازوى  نائـل  ترقـى  و عظمـت  اوجه ب

  .ساختند
 از يكـى  ميداشـت  روا حصـر  و بيحد غرور و منشى بزرگ و بلند همت آن با رشيد چگونه ازين گذشته

  برگزيند؟ خود خواهر همسرىه ب را بيگانه موالى
 خـويش  عصـر  لـوك م اعـاظم  از يكى دختر با را عباسه و بنگرد امر درين انصاف ديده با خواننده اگر و

 از بـود  برخـوردار  خـانوادگى  شـرافت  و عظمـت  همـه  آن از كـه  دخترى چنان كرد خواهد يقين كند قياس
 تكذيب در وقت آن و پذيرد نمى رو يچه به آنرا و ميورزد امتناع ترديد بى خود دولت موالى از يكى با همسرى

 امـا  و. نيسـت  مقايسه قابل رو يچه به بديگران نسبت عباسه و رشيد پايگاه چه كوشيد، خواهد خبرى چنين
 و گرفتـه  بدسـت  را فرمانروايى امور كليه زمام آنكه بسبب مگر نشدند گرفتار بار نكبت سرنوشت بدان برامكه
 انـدكى  هم رشيد حتى اگر كه بود رسيده بجايى كار چنانكه بودند، داده اختصاص بخود را ها خراج در تصرف

 سلطنت و قدرت در و يافتند تسلط وى بر فرمانروايى در خاندان آن پس. نمييافت دست بدان ميطلبيد، مال
 دخالتى كوچكترين رشيد آنان قدرت جنب در كه گرفتند بدست را امور همه زمام چنان و جستند شركت او
 كليه آنها .فراگرفت را كشور سراسر آنان آوازه و. ماند باقى آنان از بلندى آثار رو اين از نداشت، كشور امور در

 و سـپردند  خود يافتگان پرورش و خاندان اعضاى بدست را كشورى و ديوانى امور و دولتى درجات و مناصب
 خـود  قلم و بشمشير مربوط امور كليه و حاجبى و سپاه فرماندهى تا گرفته دبيرى و وزارت از را مشاغل همه

 درگـاه  در تـن  پـنج  و بيست خالد بن يىيح فرزندان از ميگويند چنانكه زدند، كنار را ديگران و كردند قبضه
 دولت دستگاه اعضاى ديگر بر را كار آنها. ميكردند اداره را لشكرى و كشورى مناصب و داشتند رياست رشيد
 در هـم  هـارون،  كفالت داشت، رفيع مكانتى خاندان آن پدر يحيى زيرا راندند، درگاه از را آنان و كردند تنگ
 سـايه  در و شـد  جـوان  او رعايـت  كنـف  در هارون تا بود او عهده بر خالفت، زمان در هم و عهد واليت زمان

 هارون و يافت تسلط خالفت امور همه بر طبيعى بطور او و رسيد كمال و رشد بمرحله وى پرورش و حضانت
                                                           

  .در چاپ بوالق غلط است) با ذال(» ذكاء« -1
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 و گشـت  فـزون  آنان جسارت و جرأت و برگزيد ديگران بجاى را خاندان آن نتيجه در ميكرد خطاب پدر را او
 پيشگاه در رجال و سركشان تمام و شدند، متوجه آنانه ب بزرگان همه گشود، بال آنان بر شكوه و اهج هماى

 و آوردهـا  ره و شاهان تحف و هدايا سيل. شدند آمال كعبه خاندان آن و آوردند، فرود انقياد و تسليم سر آنها
 و وجـوه  كليـه  آنـان  دلجـويى  و بتقر براى و شد، روان آنان بسوى مرزى نقاط اقصى از 1اميران هاى ارمغان
 بسـتگان  و نزديكـان  و 2شـيعه  رجـال  خاندان اين. ميكردند گسيل آنها هاى بخزانه را خراجها و ديوانى اموال

 خاندانهاى و ساختند خويش احسان رهين را آنان و دادند قرار فراوان هاى بخشش و بذل مشمول را عباسيان
 را خانـدان  آن شـاعران، . كردنـد  آزاد اسـارت  رنـج  از را اسـيران  و رسانيدند بتوانگرى را فقير شريف و اصيل

 بخواهندگان بيكرانى صالت و جوايز مزبور خاندان و بودند، نكرده مدح بدانسان را خليفه كه ستودند بفضايلى
 اينكـه  تـا  آوردنـد  بدسـت  كوچـك  و بزرگ شهرهاى نواحى تمام در امالكى و مزارع و ها دهكده و بخشيدند،

 و انگيختنـد،  بـر  خـود  بـا  بدشمنى را او خواص و ساختند  خشمگين بخود نسبت را خليفه محارم و نزديكان
 از نقـاب  ايشـان  رقبـاى  و حسـودان  رفتـه  رفته. رنجانيدند خود از و كردند دلتنگ را دولتى مناصب صاحبان

 پسـران  حتـى . داختنـد پر تفتـين  و بسعايت آنان فرمانروايى مخالفان و درگاه شدگان رانده و گرفتند بر چهره
 مهـر  و عواطـف  حسـد  انگيـزه  و بودنـد  آنـان  انديشـان  بـد  و سـاعيان  بزرگتـرين  از جعفـر،  داييهاى قحطبه،

 باز سازى توطئه و چينى سخن از را آنان خويشى، و قرابت هاى رشته و بود نشانده فرو آنان در را خويشاوندى
  .نميداشت
 و ميـزد  زبانه نيز خليفه يعنى آنان مخدوم در غيرت گيزهان هاى شعله كه بود روزگارى مقارن وضع اين

 سـرانجام  كه ناچيز و خرد جسارتهاى بسبب و ميشمرد ننگ آنرا و داشت استنكاف سخت محجوريت وضع از
 عبـداهللا  بـن  يحيى با را آنان داستان و گشت انباشته او دل در هايى كينه بود شده منجر بزرگ هاى بمخالفت

 خـروج  منصـور  بـر  كه زكيه، نفس به ملقب محمدمهدى برادر ع، طالب، ابى بن لىع بن حسن بن حسن بن
 بدرگاه ديلم بالد از را وى يحيى بن فضل كه چنانست او داستان و. شمرد مخالفتها قبيل ازين بايد بود، كرده
) ميليـون  يـك ( هـزار  هزار باره درين است كرده ياد طبرى چنانكه و داد اى نامه امان را او رشيد بخط و آورد

 نظر تحت و باشد زندانى اش خانه در داشت مقرر و سپرد جعفر به را او رشيد و 3بود بخشيده بديلميان درهم
 را بند و بازگذارد را وي راه كه داشت آن بر را او جسارت آنگاه 4كرد محبوس را او مدتى جعفر. گيرد قرار وى

 وى حقيقـت  در ولـى  كنـد،  ممانعـت  پيامبر خاندان از عضوى خون ريختن از كه گمان بدين بگشايد، وى از
 راه از را قضـيه  ايـن  چـون  و داد نشـان  سـلطان  حكـم  بـه  نسـبت  بـود  اعتمـاد  از ناشى كه را خود گستاخى

                                                           

  .امير در اينجا مرادف استاندار يا والى است -1

  .مقصود پيروان و شيعيان عباسيان است كه بكمك آنها دودمان مزبور بخالفت رسيدند نه شيعيان على، ع -2

 .رجوع به كامل ابن اثير و حبيب السير و ديگر كتب تاريخ شود -3
 سپس يحيى با فضل ببغداد آمد، رشيد او را با محبت فراوان پذيرفت و فرمان داد ثروت بسيارى بوى بخشند،: ر گويدابن اثي -4
 .بمرد زندان در و كرد زندانى را او

 علل سقوط برمكيان
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 آزاد را او گفـت  و دريافـت  بفراسـت  جعفـر  پرسيد، يحيى درباره جعفر از رشيد گفتند باز برشيد چينى سخن
 امـر،  اين  نتيجه در و گرفت بدل را او كينه باطن در ولى داد، نشان سنمستح را او عمل بظاهر خليفه. كردم
 و گراييـد  بـذلت  خاندان آن عزت اينكه تا كرد باز خاندانش و بخود نسبت را خليفه شديد دشمنى راه جعفر

 آن سرنوشت و برد فرو بخود را آنان خاندان و خودشان زمين و گرديد آنان پستى سبب شان عظمت آسمان
 و رسوم و بينديشد خاندان آن تاريخ در كه هر و. شد روزگار آن مردم ديگر براى عبرتى و مثال مچونه قوم

 براى را سرنوشتى چنين آثار ؛كند قضاوت دقت و تتبع با را آنان روش و كار طرز و دولت مخصوص هاى شيوه
 بـا  رشـيد  گفتگـوى  دربـاره  دربـه عب ابن كه مطالبى مطالعه. بيند مى آماده آنرا موجبات و يابد مى مسلم آنان

 عقدالفريـد  در شـعرا  بـاب  در كه قسمتى و كرده ياد برمكيان خوارى خصوص در على بن داود جدش عموى
 تنهـا  كه ميفهماند بما است، آورده آنان گويى افسانه هنگام يحيى بن فضل و رشيد با اصمعى محاوره درباره
 خودسرى و خودكامگى نتيجه در كه است بوده وى از رفروت كسان و خليفه حسد و غيرت برامكه قتل مسبب

 نيرنگهـا  و افسـونگريها  آنـان  دشـمنان  چگونـه  كه يابيم درمى هم و است داده روى بخليفه نسبت خاندان آن
 خـاص  نزديكـان  چنانكـه  انـد،  ميكرده بدگوييها و ها بسعايت وادار را خليفه محارم و خواص حتى و ميساخته

 كنند انشاد را اشعارى نيرنگ نهايت در درگاه نوازندگان و خوانندگان بزبان كه ندكرد طرح اى دسيسه خليفه
 برانگيزند) برامكه به نسبت( را وى خشم و كينه حس تا برسانند خليفه بگوش را خود سعايت طريق آن از و
  :است چنين مزبور اشعار و

  .ميكرد وفا بدان ميداد وعده بما آنچه هند كاش«
  .بخشيد مى بهبود را ام غمديده ارواح و
  .ميداد فرمان استقالله ب يكبار و

  .»ندارد حكم نفوذ و رأى استقالل كه است كسى عاجز زيرا
 وسـايلى  بچنـين  حتـى  آنـان  انديشان بد. »عاجزم من بخدا، آرى«: گفت چنين شنيد آنرا رشيد وقتى

  .ميساختند چيره مكيانبر ضد بر را او انتقام شدت و انگيختند مي بر را خليفه نهانى غيرت آتش
  .احوال برگشتگى و رجال يافتن غلبه از خدا به پناه

 پيالـه  هـم  خـود  نـديمان  بـا  و داشته عادت بميخوارگى رشيد كه اند آراسته بدان را حكايت آنچه اما و
ـ  و كجا رشيد. نيستيم آگاه او بدكارى از ما كه است گواه خداى! بهتانى چنين از زينهار است، ميشده  هاينگون

 بـا  همـواره  و ميكرده قيام عدالت و ديندارى قبيل از خالفت منصب واجبات بتمام كه است كسى او تهمتها؟
 و عمـرى  و السـماك  ابـن  و عياض بن فضيل با او محاورات. است داشته معاشرت و همنشينى اوليا و عالمان

 طواف هنگام مكه، در او دعاهاى و گروه اين مواعظ از او هاى گريه آيا. است مشهور ثورى سفيان با مكاتباتش
 افتراهـايى  چنـان  با اينها همه وقت، اول در صبح شهود و نماز اوقات محافظت و بعبادت عادتش و خدا، خانه

  دارد؟ مناسبت
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 ميرفته بجهاد ديگر سالى و بحج سالى و ميخوانده نافله ركعت صد روز هر كه اند آورده ديگران و طبرى
 داسـتان  و كرد، مالمت سخت است كرده گويى بذله نماز حال در كه رو آن از را ريمم ابى ابن بارى او. است

 بخدا :يكباره گفت 1»22: 36و ما لي ال أَعبد الَّذي َفَطرَني «: آن اينست كه ابن ابى مريم شنيد رشيد ميخواند
 در مـريم  ابـى  ابـن «: تگف و شد وى متوجه خشمناك وضعى با سپس خنديد، اختيار بى رشيد! چرا نميدانم

  .»بگو ميخواهى چه هر دو اين از پس! بپرهيز آرى. بپرهيز دين و قرآن در مزاح از هم؟ نماز
 بـدين  كـه  اسـالفش  بروزگـار  او عهـد  چـه  داشت، بلند مكانتى سادگى و دانش در رشيد ازين گذشته

 دوران در او. نبـود  فاصله انىزم دير) منصور( ابوجعفر جدش و او ميان و بود نزديك داشتند آراستگى فضايل
 رفيـع  مقـامى  ديـن  و دانـش  در آن از پس خواه و خالفت از پيش خواه ابوجعفر و گذشت، در رشيد كودكى
  .داشت

 زمـين  روى در ابوعبـداهللا،  اى: گفـت  وىه ب داشت، وا الموطأ كتاب بنوشتن را مالك كه است كسى او
 مـردم  بـراى  بايد تو است كرده مشغول بخود مرا وقت الفتخ كار چون و نمانده باقى كسى تو و من از داناتر
 و بپرهيز، عمر ابن گيرى سخت و عباس ابن گيرى آسان از. باشد سودمند را همگان  كه گذارى بجاى كتابى

 تصـنيف  ايـن  فـن  مـرا  روز آن در او بخـدا  سـوگند : گفـت  مالـك . كن آماده اسلوبى ببهترين مردم براى آنرا
 اعضـاى  بـراى  را نـوى  جامـه  آوردن فـراهم  وى كه بود كرده مشاهده رشيد، پدر ،مهدى پسرش و. بياموخت

 در خياطـان  با او ديد و رفت ابوجعفر نزد مهدى روزى ميدانست، پرهيزگارى خالف المال بيت از اش خانواده
 اى: گفـت  و نپسـنديد  را عمـل  ايـن  مهـدى . ميكنـد  همكارى خاندانش اعضاى كهنه هاى جامه كردن وصله
: گفت ابوجعفر كنم، تهيه خود حقوق از آنرا تا باشد من عهده بر خانواده اين هاى جامه تدارك لمؤمنين،اميرا
  .نبود حاضر المال بيت اموال كردن خرج براى خود ولى. باشد تو عهده بر اين

 بـوى  نسـبت  كـه  پـدرى  مقـام  با و اى خليفه چنين زمان به نزديكى با رشيد كه است سزا چگونه پس
 خو بشرابخوارگى بود، آراسته ديندارى بفضايل و يافته تربيت خاندانى چنين عنايت سايه در آنكه با و داشت،

  كند؟ تجاهر بدان يا گيرد
 سـرزمين  آن درختـان  از تـاك  و ميكردند، پرهيز شراب از جاهليت عصر در عرب اشراف كه معلومست

 و بديها از اجتناب در پدرانش و رشيد و. ردندميشم مذموم و ناپسند را شراب نوشيدن آنان از بسيارى و نبود
 در عـرب  تمـايالت  و اخالقى كماالت و ستوده بصفات آراستگى و خود دنياى و دين به مربوط ناپسند اعمال

  .بودند كمال حد
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: انـد  كـرده  حكايـت  چگونـه  را پزشـك  1بختيشـوع  بن جبريل داستان مسعودى و طبرى ببينيم اكنون
 منـع  آن خـوردن  از را خليفـه  بختيشوع بن جبريل بودند، آورده حاضر خليفه فرهس سر بر ماهى كه هنگامى

 بـه  نهـان  در و شـد  بـدگمان  و دريافـت  بفراست رشيد. برند وى بمنزل را ماهى ظرف داد فرمان سپس كرد،
 ابـن . كـرد  مشـاهده  مـاهى  خـوردن  حـال  در را وى او و كند مراقبت را بختيشوع ابن داد دستور خود خادم

 مـواد  و سـبزيها  و ادويـه  بـا  را يكـى : گذاشت ظرف سه در را ماهى قطعه سه خواهى معذرت براى عبختيشو
 گفـت  و كـرد،  مخلـوط  نـاب  شراب با را سومى و آميخت يخ با را دومى و داد ترتيب شيرينى و كننده تبريد
 موادى با آنرا نه رگ و دوم، ظرف بخورد تنها را ماهى بخواهد اگر است، دوم و اول قسمت اميرالمؤمنين طعام

. داد بـاز  خوانسـاالر  بـه  آنرا سپس ميباشد، بختيشوع ابن آن از سوم ظرف و فرمايد، ميل اولست ظرف از كه
 آوردند خليفه نزد را ظرف سه هر خواند خويش نزد مالمت براى را او و شد بيدار خواب از رشيد كه هنگامى

 ولـى  اسـت  شـده  روان و نـرم  و آميختـه  درهـم  شـراب  با آن گوشت اند ريخته شراب آن در كه ظرفى ديد و
 بمنزلـه  بختيشـوع  ابـن  بـراى  وضـع  ايـن  و است يافته راه بĤنها بد بوى و شده فاسد ديگر ظرف دو محتويات

  .است بوده خواهى معذرت
 نيز اند بوده غذا هم او با كه آنان و خويش نزديكان و خواص نزد در رشيد كه ميشود ثابت داستان ازين

 در افـراط  بسـبب  را ابونـواس  وى كـه  اسـت  شـده  مسـلم  هم و است، بوده معروف شراب از كردن رازاحت به
 بمذهب بنا و مينوشيده خرما نبيذ فقط رشيد. كرد توبه و كشيد دست عادت آن از تا كرد زندانى ميخوارگى

 را رشـيد  كـه  يسـت ن راهـى  هيچ اما .2معروفست باره درين آنان فتاوى و نبوده حرام نبيذ نوشيدن عراق اهل
 چه نيست روا رو يچه به پايه بى و نادرست اخبار كردن تقليد هم و ساخت، متهم بتوان ناب شراب بنوشيدن

  .يازد دست ميخوارگى، يعنى مذهب، اهل نظر در كباير بزرگترين از حرامى كار به كه نبود كسى او
 زنـدگى  وسـايل  ديگر و تزيينات و كپوشا در پرستى تجمل و هوسبازى و اسرافكارى از قوم اين تمام و
 اسـتوار  همچنـان  ديـن  در سادگى و نشينى باديه آميز خشونت سرشت همان بر آنان زيرا ميورزيدند، اجتناب

 از و ممنوع به مباح از آنان كه كرد گمان ميتوان چگونه پس. بود نشده زايل آنها از خصال اين هنوز و بودند
  گرايند؟ حرام به حالل

 بـر  عباس بنى و اميه بنى از سلف خلفاى همه كه همرايند ديگران و مسعودى و طبرى دمانن مورخان
 زينهاى و لگامها و شمشير حمايل و كمربندها و داشته  سيم از سبكى زيورهاى كه اند ميشده سوار مركوبهايى

 معتز كرد عمولم زرين زيورهاى سوارى هنگام كه اى خليفه نخستين و. است بوده سيم به آراسته آنان اسبان
 را سادگى و بودند طريقه همين بر نيز جامه پوشيدن در آنان. است رشيد، از بعد خليفه هشتمين متوكل، بن
  برد؟ بد گمان آنان اشربه در ميتوان چگونه پس نميدادند، دست از
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 در يبايىشك و نشينى باديه بمظاهر كه ببريم، پى آنها تشكيل آغاز در دولتها ماهيت و طبيعته ب اگر و
 كتـاب  مسائل در و پيوست خواهد بوضوح وجهى ببهترين مطلب اين وقت آن ميباشند، متصف سختيها برابر
 مناسـب  كه نكاتى از ديگر. است براستى آدمى راهنماى ايزد و. انشاءاهللا داد خواهيم شرح را موضوع اين اول
 نقـل  مـأمون،  همنشـين  و قاضـى  ثم،اكـ  بـن  يحيى درباره عموم كه است حكايتى بĤنست نزديك و مقام اين

 مـدفون  ريحـان  در را او و شـد  مست پيالگانش هم با شبى و است كرده مى گسارى باده او ميگويند و ميكنند
  :كردند انشاد وى زبان از را اشعار اين و .آمد بهوش تا ساختند
  مردمان، همه امير و من خواجه اى«

  كرد، جفا من بر خود قضاوت در ميداد باده مرا آنكه
  ورزيدم، غفلت ساقى از من

  »1ربود من از دين و خرد او بينى مى چنانكه و
 كه بوده نبيذ همان آنان همه شراب و يكسانست رشيد خوى با شراب درباره مأمون و اكثم ابن خوى و

 بـا  اكثم ابن همنشينى و نيست سازگار رو يچه به مستى با آنان پايگاه ولى است، نبوده حرام آنان مذهب در
 دربـاره  و ميخوابيـده،  اطاق يك در مأمون با او كه است شده ثابت و بوده دين در دوستى بسبب تنها مأمون
 بـن  يحيـى  مبـادا  اينكـه  بيم از و ميخيزد بر خواب از تشنگى بعلت شبى كه اند آورده مأمون معاشرت حسن
 رسـيده  بثبـوت  هـم  و بجويد، را آب ظرف تا ميبرد سوى آن و سوى اينه ب دست آرام آرام شود، بيدار اكثم
 گذشـته  و دارد؟ تناسـب  ميخـوارگى  با حاالت اينگونه آيا. اند برميخاسته بنماز  هم با بامدادان دو آن كه است
 ثنـا  را او قاضـى  اسـماعيل  و حنبـل  بـن  احمـد  امـام . اسـت  بوده حديث علم بزرگان از اكثم بن يحيى ازين،

 در بخـارى  كـه  اسـت  آورده حافظ مزنى و است كرده تخريج او از را خود »جامع« كتاب ترمذى و اند خوانده
 ايـن  كليـه  از بـدگويى  بمنزله او از بدگويى بنابراين است، كرده روايت اكثم ابن از احاديثى خود جامع از غير
 از ميدهنـد  نسبت بوى ناستوده عيب اين و پسران به تمايلش خصوص در آنچه همچنين و است، اخبار ائمه

 كـه  ميجويند استناد اصلى بى آميز افسانه اخباره ب باره درين و است علما به بستن افترا و خدا بر بهتان قبيل
 بـود  ديگران محسود بوى خليفه شائبه بى دوستى و كماالت بسبب او زيرا باشد، او دشمنان تهمتهاى از شايد

 را نـاروايى  شـايعات  وقتى چنانكه ،است بهتانها اينگونه از منزه داشت دين و دانش در كه اى درجه و پايگاه و
 هـاى  گفته چنين كسانى چه اهللا سبحان اهللا سبحان: گفت او گفتند، باز حنبل ابن به ميدادند نسبت بوى كه

 و .است نكردنى باور و ناجوانمردانه تهمتها اينگونه گفت و كرد رد را آنها بشدت و ميبندند؟ بوى آميزى افترا
 كه! بخدا پناه: گفت شنيد بستند مى وى بر كه را ناروايى تهمتهاى چون و گفت ثنا را وي قاضى اسماعيل هم

 و تـر  منـزه  خـدا  پيشـگاه  در اكثم بن يحيى: گفت هم و برود، بين از حسود و ستمكار بتكذيب عدالتى چنان
 بسـيار  او با من. كرد باور بتوان ميدهند نسبت اوه ب بپسران ميل درباره كه را ترهاتى اينكه از است تر گناه بى
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 و خوشخوى حال عين در و يافتم ترس خدا اندازه بى مردى را او بودم، واقف او امور خفاياى بر و داشتم حشر
 تيـر  هـدف  گـويى  مـزاح  بسـبب  است ممكن رو اين از داشت عالقه نيز گويى بذله و بمزاح و بود روى خنده
  .باشد شده واقع بهتان

 ميكنند حكايت او از دشمنان آنچهه ب نبايد است گفته و كرده ادي ثقات شمار در را وي نيز حيان ابن و
  .نميكند صدق وى درباره و نيست درست آنها اكثر زيرا كرد، اعتنا

 زنبيـل  موضـوع  در ،1الفريد عقد  صاحب عبدربه، ابن كه ايست افسانه دروغ حكايات گونه اين نظاير از و
  .است دانسته سهل، بن حسن دختر ،پوران از مأمون خواستگارى علت آنرا و كرده نقل

 بوسـيله  كـه  ميخـورد  بـر  بزنبيلـى  بغـداد  هـاى  كوچـه  در گردش ضمن در شبى مأمون گويند چنانكه
 در آمـد  اسـتوار  و محكـم  او بنظـر  طنابهـا  چون و. بود آويخته فرو چنگكها و ابريشمى داده تاب ريسمانهاى

 بـر  كـه  آمـد  فـرود  محفلى بدرون و رفت باال و زد چنگ يكباره و آمد در تكان به طنابها پس نشست، زنبيل
  .بود آور شگفت بسيار عبدربه ابن وصف حسب

 خيـره  را بيننـده  ديدگان كه بود دلپذير بحدى آن زيباى هاى منظره و 2مرتب ظروف و مزين فرشهاى
 گـر  جلـوه  اهـ  پـرده  پشت از انگيز فتنه و زيبا زنى ناگاه مجلل بزمى چنين در. ميساخت مبهوت را او و ميكرد
 آنگـاه  و ميشود سرگرم بميخوارگى او با بامداد تا و ميخواند خويش همدمىه ب و ميگويد درود را او و ميشود

 زن آن دلبسته و شيفته چنان ولى ميگردد، باز آنان نزد اند بوده او منتظر همچنان خليفه اصحاب حاليكه در
  .ميكند خواستگارى پدرش از را دختر بيدرنگ كه ميشود
 پـدرانش،  سـنن  از پيـروى  و دانش و ديندارى در كه ميدهد سازش مأمون صفات با كجا ها افسانه ينا
 و علمـا  بـا  منـاظراتش  و بود مشهور مذهب اركان يا چهارگانه خلفاى سيرتهاى به تمسك و راشدين، خلفاى

 ميتـوان  ونـه چگ وصـف  ايـن  با بود؟ محفلى هر نقل دين احكام و نماز در تعالى خداى حدود بحفظ توجهش
 فاسقان مانند و ميروند سوى بدان سوى ازين شبها هوسبازى و ولگردى خوى با كه را باك بى فاسقان حاالت

 پيشـگان  عاشـق  راه و شـوند  مـى  وارد اجازه بى شبانه منازل بر و كنند مى ولگردى پا و بيسر و گسيخته لگام
  دانست؟ صحيح او درباره را ها فسانها اينگونه و داد نسبت مسلمانان بخليفه پيمايند مى را عرب

 در پـدر  خانه در كه دخترى سهل، بن حسن دخت شرف و بلند پايگاه و كجا ترهات اين ازين، گذشته
 معـروف  مورخـان  كتـب  در و بسـيار  حكايات اين نظاير و امثال است؟ يافته پرورش پاكدامنى و عفاف غايت
 و حـرام  لذايـذ  در آنـان  رفـتن  فـرو  ميشـود  هـا  افسانه گونه اين گويندگان و سازندگان محرك آنچه و است،

 شـهوات  از فرمـانبردارى  و هوسـها  و هـوى  از پيـروى  بـراى  تـا  است زنان درى پرده و نامشروع هوسبازيهاى
 سـبب  بهمـين  و. ميكنـيم  تقليـد  آنـان  از و ايم جسته تأسى قوم ببزرگان ما بگويند و بجويند اى بهانه خويش
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 در دفترهـا  و كتابهـا  تتبـع  و مطالعه هنگام و آورند مي زبان بر را اخبار اينگونه ظايرن و اشباه بينيم مى اغلب
 ايـن  جـز  در كـه  بـود  اين تر شايسته بودند مى دانا مردمى اگر و. ميباشند اخبار و حكايات اينگونه جستجوى

 بـدانها  اتصاف رسزاوا كه را مشهورى صفات و عالى فضايل و كماالت و ميجستند تأسى بزرگان آنه ب احوال،
  .ميكردند پيروى هستند

 شـيفته  همه آن نيست شايسته كه كردم سرزنش بود شاهان خاندان از كه را اميران از يكى روزى من
. نيسـت  تـو  پايـه  و مقـام  خور در رفتار اين گفتم اوه ب و باشد طرب آالت به مند عالقه و خوانى آوازه آموختن

 نوازنـدگان  رئيس و ميرفت بشمار هنر اين پيشوايان از چگونه مهدى بن ابراهيم كه اى نشنيده مگر داد پاسخ
 امـر  ايـن  چگونـه  نديـدى  آيا و نميجويى؟ تأسى او برادر يا بپدر چرا! دريغا! اهللا سبحان گفتم بود؟ خود عصر

 از و نشنيد مرا سرزنش و نداد من بسخن گوش وى كرد؟ محروم او خانوادگى درجات و مناصب از را ابراهيم
  .1ميكند راهنمايى بخواهد را كه هر خداى و جست، دورى من

 عبيـديان،  گويند مى كه است اين اند كرده ياد را آنها ثقات و مورخان بيشتر كه اساس بى اخبار از ديگر
 جعفر) امام( فرزند اسماعيل امام به را آنان نسبت و نيستند نبوت خاندان از قاهره، و قيروان در شيعه خلفاى
  .زنند مى طعن او نسب در و ميكنند كاران صادق

 زبـون  و نـاتوان  خلفاى از  ببرخى جستن تقرب بمنظور كه ميكنند اعتماد اخبارىه ب روش درين آنها و
 گونـاگون  دشـنامهاى  سـاختن  و خلفا دشمنان از گويى ناسزا بقصد كه اخبارى است، شده تلفيق عباس بنى

 ولـى . كرد خواهيم ياد آنان تاريخ ضمن در را اخبار و احاديث اين از بعضى ما چنانكه. است آمده فراهم بĤنان
. ميورزنـد  غفلـت  ميكند رد را ايشان دعوى و آنانست رأى مخالف كه احوالى داليل و ها واقعه شواهد درك از

 براى كه هنگامى محتسب ابوعبداهللا كه اند همرأى ميكنند نقل شيعه دولت آغاز درباره كه خبرى در آنان چه
 با كه دانستند و يافت شهرت وى خبر و پرداخت تبليغ به كتامه قبيله در محمد خاندان نخبه ترين ديدهپسن

 خالفـت  مقر كه مشرق از خود جان بيم از پسر و پدر كند، مى آمد و رفت ابوالقاسم پسرش و مهدى عبيداهللا
 عيسى به آنان خبر و شدند، ارجخ اسكندريه از بازرگانان هيئت و لباس در و گذشتند مصر از و گريختند بود

 لباس تغيير بسبب آنها ولى كرد، گسيل آنان جستجوى در سوارانى او و رسيد اسكندريه و مصر عامل نوشرى
 بنـى  و قيـروان،  در افريقيـه  امـراى  اغالبـه،  به معتضد و گريختند بمغرب و فريفتند را خود كنندگان تعقيب
 تـا  بگمارنـد  آنهـا  جسـتن  در جاسوسـان  و ببندنـد  آنـان  بر را ههارا همه كرد اشاره سجلماسه، امراى مدرار،

 بخـاطر  و هسـتند  مخفـى  او شهر در ايشان كه يافت آگاهى مدرار خاندان از سجلماسه صاحب يسع سرانجام
. گردد پيروز قيروان اغلبيان بر شيعه كه بوده آن از پيش امر اين و. كرد گرفتار را آنان خليفه رضامندى جلب
 و شـام  و مصـر  و اسـكندريه  و يمـن  و افريقيـه  و مغرب در بترتيب آنان دعوت و تبليغ وقايع ازين پس آنگاه
  .شد پديدار حجاز

                                                           

1-  شاءي من يدهاهللا ي213: 2و. 

 مأمون و پوران
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 و شوند داخل هم) بغداد( موطنشان به بود نزديك و شدند غالب عباس بنى ممالك از نيمى بر ايشان و
 از 1بساسيرى امير عرب عراق و بغداد در را آنان دعوت و تبليغ چنانكه ببرند، ميان از را عباس بنى حاكميت

 امراى و او  ميان كه اى مشاجره نتيجه در و كرد آشكار بودند يافته غلبه عباس بنى خلفاى بر كه ديلم، موالى
 بنى بر عرصه همچنان و ميخواند، خطبه) فاطميان( عبيديان بنام منابر بر سال يك مدت بود گرفته در ايران

 نـداى  دريـا  سـوى  آن در اميه بنى ملوك هم و بود گرفته قرار تهديد مورد نانآ دولت و گرديده تنگ عباس
 هـا  موفقيـت  ايـن  همـه  است ممكن چگونه و. بودند داده در را ايشان ساختن منقرض و عباسيان با جنگيدن

 بخـويش  واليـت  دادن نسـبت  در و باشـد  كاذب ادعاىه ب متهم خاندان، و نسب در كه دهد روى كسى براى
  يد؟بگو دروغ

 ديـد  و دانست، عبرت آيينه ميتوان بود كاذب مدعى خود انتساب در كه را قرمطى كار سرانجام و حال
 آشـكار  بسـرعت  ايشـان  مكـر  و خبث و شدند، پراكنده اتباعش و گرديد متالشى او دعوت و تبليغ چگونه كه

 ميبود آنان مانند هم عبيديان كار اگر و چشيدند را خويش بدفرجامى طعم و يافتند ناسازگار پايانى و گرديد،
  .ميشدند دچار عاقبت بهمين ميگذشت هم مدتى چند هر

 سـرانجام  ميمانـد  نهـان  مـردم  از خوى آن كند گمان هم چه هر باشد، خويى و سرشت هر بر انسان«
  .2»ميشود دانسته

 و ع، يم،ابـراه  عبادتگـاه  و مقـام  آنـان  و يافـت  دوام متوالى سال هفتاد و دويست قريب عبيديان دولت
 منقرض آنان فرمانروايى سپس. كردند تصرف را مالئكه مهبط و حاجيان موقف و ص، رسول، مدفن و موطن

 بكـاملترين  و بودنـد  پايـدار  و بـاقى  همچنـان  خود معتقدات همه در ايشان پيروان و شيعيان حاليكه در شد
 جعفـر  بـن  اسماعيل امام به ايشان بنسب و نميزدودند دل از را آنان محبت و ميكردند اطاعت آنان از وجهى
 و كردنـد  خـروج  آن آثار شدن محو و دولت زوال از پس بارها آنها شيعيان. داشتند خالصانه اعتقاد ع، صادق،
 ميكردنـد  گمـان  و بودنـد  خانـدان  آن اعقـاب  از كـه  را كودكـانى  نامهاى و مينمودند تبليغ را خويش بدعت

 در را كودكان آن سلف پيشوايان كه بودند معتقد و ميĤوردند زبان بر خالفت بعنوان ميباشند خالفت شايسته
  .اند كرده تعيين امامته ب خود نامه وصيت

 زيـرا  انداختنـد،  نمـى  هـا  مهلكه در را خود آنها پيروزى راه در ميداشتند شك خويش ائمه نسب در اگر
 آنچـه  در و كند نمى كارى باهاشت خويش بدعت در و پردازد نمى تلبيس به خويش كار در خود بدعت خداوند

 در صـاحبنظران  از باقالنى ابوبكر قاضى كه است شگفتى جاى و. نميگويد دروغ بخويش ميدهد نسبت بخود
 در آنان كه است سبب ازين اگر .است پذيرفته را ضعيف رأى اين و شده متمايل سبك گفتار بدين كالم علم

                                                           

چاپ دكتر نـوايى و  ) فهرست(چاپ ليدن و تاريخ گزيده  97رجوع به راحة الصدور ص . بساسيرى نسبت به بسا يا فسا است -1
 .لغت نامه دهخدا شود

  .شصتمين شعر قصيده زهير بن ابى سلمى از قصايد معلقات سبع -2
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 ايشـان  محـرك  نيـاتى  چنين دعوت آغاز در كه پيداست ندا داشته تعصب رافضيگرى در و بوده الحاد بر دين
 خـداى  چـه  باشـد  داشته سودى خدا پيشگاه در آنان براى كه نيست چيزى ايشان نسب اثبات و است نبوده
 من از پس. بود ناشايسته كردارى صاحب وى. نيست تو كسان از او«: فرمود پسرش شأن در ع، نوح، به تعالى
 كن نيك كار فاطمه، اى«: فرمود ع، فاطمه، به وعظ راه از ص، پيامبر، و 1»مپرس نيست دانش بدان ترا آنچه
 يقين امرىه ب يا بداند را اى قضيه كسى گاه هر و »بود نخواهد سودى خدا نزد در من بسبب ترا هرگز كه زيرا

  .آدميست راهنماى او و. است حق گوينده خداى و بگويد، آشكارا آنرا بايد كند،
 نظر زير و داشتند قرار دولتها بدگمانى معرض در زيرا ميشدند، منتقل سوى بدان سوى يناز قوم آن و
 و دور، نقـاط  در ايشـان  دعـات  شـدن  پراكنده و) پيروان( شيعيان بسيارى بسبب و. بودند ستمكاران مراقبت

ـ  آنها نامور رجال ديگرى از پس يكى آنان مكرر خروجهاى  شـناخته  كمـابيش  و بودنـد  بـرده  پنـاه  اختفـا ه ب
 اگـر  و دانـد  نمـى  بپرسـى،  مـرا  نام روزگار از اگر«: ميكرد صدق آنان درباره شاعر اين گفته چنانكه نميشدند،

  .»شناخت نخواهد باز مرا جايگاه بپرسى مرا مكان
 ازينـرو  شـيعيان  و بود، شده ناميده مكتوم كلمه به مهدى، عبيداهللا جد اسماعيل، بن محمد امام حتى

 در بايـد  بـروى  دشمنان يافتن دست و چيرگى بيم از بودند شده همرأى همه كه ميخواندند نام بدين را وي
  .برد بسر نهان

 قـرار  دسـتاويزى  آنـان  نسـب  بـر  زدن طعنه براى را امر اين عبيديان ظهور هنگام عباس بنى پيروان و
 دولت اميران و مانروايانفر هم و. ميجستند تقرب بĤنان خويش، عاجز خلفاى بر رأى اين القاى راه از و دادند
 و جـان  از وسـيله  بـدين  تـا  ميشـمردند،  خـويش  دلخوشى مايه آنرا بودند مخالفان با  جنگ دار عهده كه آنان

 هواخواهـان  حمـالت  برابـر  در پافشـارى  و مقاومـت  از را خود بخش زيان ناتوانى و كنند دفاع خويش قدرت
 بـر  حجـاز  و مصـر  و شام در بودند آنان مبلغان و يعيانش از كه كتاميان بربرهاى چه سازند، جبران عبيديان

 پيامبر بخاندان را آنان انتساب عدم بغداد قضات حتى كه كشيد بجايى امر اين و .بودند يافته غلبه عباس بنى
 و 2البطحـاوى  ابـن  و مرتضـى،  بـرادرش  و رضـى،  شـريف : ماننـد  روزگـار  مشاهير از گروهى و كردند تصديق

 نعمـان  ابـن  ابوعبـداهللا  و ابيـوردى،  و اكفانى، ابن و صيمرى و قدورى، و اسفراينى، امدابوح چون دانشمندانى
  .دادند گواهى امر بدين و شدند حاضر شهادت براى معينى روز در بغداد در امت معاريف ديگر و شيعه، فقيه

402و اين واقعه بسال 
 نى بر سـماع در روزگار خالفت القادر روى داده، و شهادت آنان درين باره مبت 3

  .است داشته شيوع و شهرت بغداد مردم ميان در مزبور موضوع زيرا است، بوده

                                                           

1- َلي إِنَّه لْمبه ع َلك سئَْلنِ ما َليحٍ فَال َتسرُ صاللٌ َغيمع إِنَّه كلمن أَه 46: 11س. 
 .است» الطحاوى«در برخى چاپها  -2
  .ذكر شده و صحيح همان چاپ پاريس است 460در چاپهاى مصر و بيروت  -3

 عبيديان
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 بنـى  پيـروان  يـا  شـيعيان  ميدادنـد  قرار نكوهش و عيبجويى مورد را عبيديان نسبت كسانيكه بيشتر و
 ودخـ  محفوظـات  حسب بر و نقل، بعين را ها گفته همان خويش مسموعات بنابر اخبار عالمان و بودند عباس

 صـحت  بـر  دليـل  آشـكارترين  و گواه بهترين چنانكه. اينست جز حقيقت كه صورتى در كردند، روايت را آنها
 در مـدرار  ابـن  و قيـروان  در االغلـب  ابـن  بـه  عبيـداهللا  دربـاره  كه يافت ميتوان معتضد نامه در را آنان نسب

  .است نزديكتر و تر آگاه نبوت خاندان نسب به كس هر از معتضد زيرا است، نوشته سجلماسه
 و ميĤيـد  گـرد  آن در هنرهـا  و دانشـها  هـاى  سـرمايه  كـه  اسـت  جهان بازار بمنزله پادشاهى و دولت و
 و انـد،  حركـت  در آن بسوى كاروانهايى همچون اخبار و روايات و ميگردد جستجو آن در گمشده هاى حكمت

 و  روى بيراهـه  و گمراهى از دولت گاهدست اگر پس. مييابد رواج عموم نزد در ميشود مصرف بازار آن در آنچه
 و روى ميانـه  حـد  از و بپيمايـد  را ممهـد  و مسـتقيم  جاده و گردد منزه تبهكارى و رأيى سست و ستمكارى

 و ورزيهـا غـرض   بـدنبال  اگـر  ولـى  گرفت، خواهد رواج سره سيم و ناب زر آن بازار در نشود منحرف اعتدال
 زر وقت آن گردد، باطل و ستم دالالن و سمساران دستاويز و گرايد بكجروى سستى راه از و برود توزيها كينه
 نقـاد  او تحقيق و بحث ترازوى و قضاوت و نظر سنجه بازار درين بايد و. يافت خواهد رونق ناسره سيم و قلب
  .باشد آگاه و بصير

* * *  

 ادريس بن ادريس نسب درباره عيبجويان كه است تهمتى آن از بعيدتر بسى بلكه و اشتباه اين نظير و
 از پس كه كردند مى نجوى اجمعين، عليهم اهللا رضوان طالب، ابى بن على بن حسن بن حسن بن عبداهللا بن

) شـكم  در( كودك درباره كنايه به و حسد روى از و است شده قوم پيشواى و امام اقصى مغرب در پدر مرگ
 آنان خداى. است راشد به موسوم ايشان موالى از آن كه گفتند مى و كردند مى بدگمانى اظهار اكبر ادريس از
 در اقامـت  هنگـام  اكبـر  ادريـس  كه نميدانند مگر! نادانند ايشان چقدر كند، دور خود بخشايش و نيكى از را

 ديگـر  بجهـان  جـل،  و عـز  خـداى،  بفرمان كه روزى تا بمغرب آمدن در آغاز از و كرده زناشويى بربرها ميان
 حـال  و اسـت؟  نداده دست از را نشينى باديه اصالت و بوده پايدار نشينى اديهب خوى در همچنان است شتافته

 را آنـان  چـه  ندارنـد،  كـارى  پنهـان  و سـازى  نهـان  هيچگونه آنان كه چنانست قضايا اينگونه در نشينان باديه
 معمس و زن همسايگان منظر در آنان حرمسراى وضع و يابد راه آن در ترديد و شك كه نيست هايى نهانخانه

 بهـم  آنـان  هـاى  خانه چه ميشنوند را ديگر يك گفتگوهاى همه كه نزديكند بهم چنان و مرداست همسايگان
 دار عهـده  خود موالى درگذشت از پس راشد و. ندارد وجود آنان مساكن ميان اى فاصله هيچ و است چسبيده

 آنـان  پيـروان  و يانشـيع  و دوسـتان  كليـه  مراقبـت  و نظـر  زيـر  و بـوده  حرمسـرا  اعضـاى  كليه خدمتگزارى
 پـس  اصغر، ادريس با آراء اتفاقه ب اقصى مغرب بربرهاى عموم كه ميدانيم و. است بوده مشغول بخدمتگزارى

 بگـردن  را وي از انقيـاد  و فرمـانبرى  يگـانگى  و همرايـى  و رضـا  روى از و كـرده  بيعـت  پدرش، درگذشتن از
 او سرورى راه در و اند پذيرفته بپيشوايى را او و هداد بوى بيعت دست جانسپارى و مرگ حد سر تا و اند گرفته
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 اگـر  و اند شده روبرو مرگ با او پيروزى بخاطر غزوات و جنگها در و رفته فرو مرگبار و خطرناك هاى ورطه در
 يـا  توز كينه دشمن خبر گوينده چند هر ميرسيد، ايشان بگوش آن خبر يا مييافت راه آنانه ب ترديدى چنين
  .ميكردند سرپيچى فداكارى همه اين از آنان از برخى الاقل ميبود هم هاآن شكاك منافق

 دشـمنان  فقـط  را كلمـات  اين بلكه است، نداده روى چيزى چنين هرگز سوگند بخداى كه صورتى در
 علت و. ميدادند انتشار بودند، عباسيان نشانده دست كه افريقيه در اغلب بنى ايشان عمال و عباس بنى آنان،

 زيـر  را او كـرد  اشاره اغلبيان به الهادى گريخت، بمغرب 1فخ واقعه از پس اكبر ادريس چون كه ستچنان آن
 هـيچ  بـى  او و نيافتند دست وى بر آنها. بگمارند وى بر نواحى همه در جاسوسانى و دهند قرار مراقبت و نظر

. آمد نايل بزرگى رفتهاىبپيش و گرفت باال كارش و شد آشكار ناحيه آن در دعوتش و رسيد مغرب به گزندى
 شـيعه  از نهـان  در اسـكندريه،  در وى عامـل  و مـولى  واضح كه يافت آگاهى راز اين بر رشيد واقعه ازين پس

 بقتـل  را وي ازينـرو  اسـت  داشـته  دسـت  بمغـرب  شدنش پناهنده و مهلكه از ادريس نجات در و است علوى
 ادريـس  بـه  شـماخ . داشت وا سازى حيله با سادري بكشتن بود مهدى پدرش موالى از كه را شماخ و رسانيد
 دمساز او با و داد قرار خويش عواطف مشمول را او ادريس. جست تبرى عباس بنى خويش موالى از و پيوست

 وى هـالك  باعـث  و سـاخت  آلـوده  بزهـر  را او غـذاى  نهـان  در و يافت فرصت سرانجام شماخ تا شد همدم و
 شـدند  اميدوار چه بخشيد نيك تأثير آنان در بسيار رسيد عباس بنى به اكبر ادريس مرگ خبر وقتى. گرديد

 و ميشود كن ريشه دعوت اين جرثومه و ميكند قطع مغرب در را علويان دعوت هاى رشته او  شدن كشته كه
 پيچ در هنوز و كردند اعتنايى بى و ترديد آن در و رسيد آنان بگوش اصغر ادريس مادر بودن حامله خبر چون

 و كـرد  ظهـور  مغـرب  در ديگـر  بار شيعه مذهب و رسيد بگوششان او تولد خبر يكباره كه بودند ترديد خم و
 بـود  جانگدازتر و دردناكتر تير زخم از آنان براى آمد پيش اين. گرديد تجديد اصغر ادريس بوجود آنان دولت

 فرمانروايى مقر از ورد مناطق در را خويش نفوذ نميتوانستند بود يافته راه عرب بدولت پيرى و ضعف چون و
 خاصـى  نفـوذ  و وجاهـت  بـا  دور سرزمينى در كه اكبر، ادريس بر رشيد قدرت منتهاى و كنند اعمال خويش

 ويـرا  و يازد دست بحيله وى كشتن براى كه بود اين بودند، زده حلقه وى گرد در بربرها و ميكرد فرمانروايى
 آنـان  از و جسـتند  توسـل  اغلبيـان  يعنى داشتند فريقيها در كه بدوستانى ناچار عباسيان ازينرو. كند مسموم

 دسـتگاه  بـر  علويـان  جانـب  از ميرفت انتظار كه را خطرى و كنند سد خود ناحيه از را رخنه اين درخواستند

                                                           

و بقـول صـاحب   ) بفـتح ف (نيز چنين است است كه در چاپ پاريس » فخ«، ولى صحيح »بلخ«و » بخ«در چاپهاى مختلف  -1
روى ) م 786مـاه مـه   (ه  169واقعه فخ در ذو القعده سـال  . منتهى االرب موضعى است بمكه كه قبر ابن عمر در آن واقع است

داد كه حسن بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب، ع، بر ضد خليفه عباسـى الهـادى قيـام كـرد و بمكـه لشـكر كشـيد و        
اى خاندانش را در پيرامون آن گرد آورد كه در ميان آنان عموهاى وى ادريس و يحيى نيز ديده ميشدند و حسن گروهى از اعض

در محلى كه در سه ميلى مدينه واقع است در نتيجه نبرد با گروهى از لشكريان خليفـه كشـته شـد و ادريـس از ميـدان نبـرد       
 ).1حاشيه دسالن، ج (پناه برد ) مراكش(گريخت و موفق شد از مصر عبور كند و بمغرب اقصى 
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 در پـى  و. آورد در مصـر  ماوراء از سر آن هاى ريشه نگذارند و بردارند) اغلبيان( ايشان مرز از آيد وارد خالفت
 خود اغلبيان ولى ميشد، صادر اغلبيانه ب پيشنهادها و دستورها اينگونه او از پس خلفاى و مونمأ طرف از پى

  .بودند تر محتاج اند عباسيان كه سابقشان سالطين ضد بر بربرها بدستيارى
 چـه  هـر  بسـرعت  عـرب  غيـر  مملوكهـاى  و مـوالى  زيرا داشتند، احتياج بيشتر خويش از بدفاع خود و
 و بودنـد  شـده  سـوار  دسـتگاه  آن بر غلبه و كامروايى مركب بر و بودند يافته راه الفتخ دستگاه در بيشترى
 رجال درباره خويش مقاصد و دلخواه طبق بر را خالفت احكام و داشتند آن در گوناگون دخالتهاى و تصرفات

 و نقض را اآنه و ميدادند تغيير دولت هاى مشى خط و گوناگون سرزمينهاى مردم و خراجگزارى امور و دولت
  :گويد شاعر چنانكه ميكردند، ابرام

  1بغا     و   وصيف   ميان در                       قفس   در   است   اى خليفه«
  »ميگويد باز را آنها وار طوطى                       كنند تلقين بوى آنان آنچه هر

 و مغـرب  يكبار. ميتراشيدند ها بهانه پى در پى و ميهراسيدند دشمنى و سعايت از اغلبيان امراى ازينرو
 جانشـينانش  ديگـر  و ادريس مخالفت و قيام وضع از را خلفا ديگر بار و ميشمردند كوچك را ناحيه آن مردم

 و. ميكنـد  تجـاوز  مـا  بمرزهـاى  خويش حدود از ادريس كه ميكردند القا چنين آنها به و ميانداختند بوحشت
 و قـدرت  بتلـويح  تـا  ميفرسـتادند  خليفـه  نـزد  خراجهـا  محصوالت و مغانهاار و هدايا ميان در را ادريس سكه

 و درخواسـتها  و دهنـد  قـرار  وى ارعـاب  مايـه  را شـوكتش  و شـدت  و بكشند خليفه رخه ب را ادريس عظمت
 بـا  بمخالفت اگر كه كنند تهديد را او و سازند گر جلوه اهميت با و بزرگ ادريسيان درباره را خليفه تقاضاهاى

  .كرد خواهند واژگون را خليفه دعوت شوند مجبور ادريس
 بمنظـور  را اكاذيـب  اينگونـه  امثـال  و ميدادند قرار مذمت و عيبجويى مورد را ادريس نسب ديگر بار و
 دورى از و. نداشـتند  اعتنـا  آنهـا  كـذب  و بصـدق  هيچ و ميساختند منتشر ادريس بلند پايه و مقام از كاستن
 آنـان  خـدمت  در كه عربى غير 2مملوكهاى و عباس بنى خلفاى نورس دكانكو و آنان و خليفه ميان مسافت

 اسـتفاده  شـنودند  مـى  سـقيم  يـا  صـحيح  خـواه  را آوازى هـر  و پذيرفتند مى را اى گوينده هر سخنان و بودند
  .گرديد منقرض اغلبيان سلسله تا ميدادند ادامه همچنان روش اين بر و كردند مى

 تيـز  را گـوش  آن شـنيدن  بـراى  عيبگويـان  از برخـى  رسيد مىعا مردم بگوش زشت سخنان اين پس
  .شدند مى فاطمى خلفاى از بدگويى براى اى وسيله و كردند مى

                                                           

دو تن از سرداران ترك بودند كه در بارگاه خليفه بخدمتگزارى مشغول بودند و بر دستگاه خالفت تسـلط  » بغا«و » وصيف« -1
  .كامل داشتند

 .صحيح است» مماليك«در چاپهاى مصر غلط و » ممالك« -2
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 ظن و قطع ميان تعارضى موارد اينگونه در و. ميكنند عدول شريعت مقاصد از كه براند را آنان خداى و
 1اسـت  فـراش  آن از فرزنـد  آنكـه  بحكم و بود شده متولد خويش پدر فراش بر ادريس كه صورتى در نيست،

 خداونـدان  معتقدات از هايى تهمت چنين از رسالت خاندان شمردن منزه كه بويژه نميماند، باقى ترديد جاى
 ،2اسـت  فرمـوده  پـاك  و منـزه   بكمال را آنان و زدوده پيامبر خاندان از را ناپاكى سبحانه، خدا، زيرا ايمانست،

 گنـاهش  بار باشد معتقد اين خالف بر كه هر و است منزه ناپاكى و لودگىآ از قرآن بحكم ادريس فراش پس
  .است آمده در كفر دروازه از و كشيده، بشانه

 دسـت  حسـودان  سينه بر و ببندم را شك ابواب همه تا پرداختم سخن اطناب به تهمت اين رد در من
 قرار افترا تير هدف را خاندان اين نسبت شنيدم ميتاخت آنان بر كه اى گوينده از خويش بگوش چه بزنم، رد

 خانـدان  از كسـانيكه  همـان  ميكـرد،  نقل مغرب مورخان از برخى از را ها تهمت اينگونه خود بزعم و بود داده
 اينگونـه  از آنان عصمت دامن نه گر و. اند گرديده مشكوك و مردد آنان بسلف ايمان در و شده منحرف پيامبر

  .است منزه آلودگيها
 از دنيـا  زنـدگانى  در مـن  ولى ميرود، بشمار عيب خود باشد محال عيب كه جايى در يبع كردن رد و

 آن نسـب  در عيبجويـان  بيشتر كه دانست بايد و .كنند دفاع من از قيامت روز در اميدوارم و كردم دفاع آنان
 يـا  بودند تنبو بخاندان منتسب كه آنان خواه ميبردند، حسد ادريس بجانشينان كه بودند حسودانى خاندان،
 كـردن  ادعا چه ميدادند، نسبت خاندان آنه ب دروغ يا براست را خود كسانيكه يعنى ميرفتند، بشمار 3دخيل

 در كـه  بسا چه و جهان مردم عامه به نسبت است اى دامنه پر شرافت دعوى بمنزله) سيادت( عالى نسب اين
 از اى بمرحلـه  ديـار  ديگر و فاس، آنان، موطن در ادريس بنى نسب چون و ميگيرد قرار انكار و تهمت معرض
 انتسـاب  زيـرا  ببنـدد  طمع آن در و برسد اى پايه بچنان نبود ممكن هيچكس كه بود رسيده وضوح و شهرت

 آنـان،  جـد  ادريـس  خانـه  و بـود  يافتـه  انتقـال  بتـواتر  خلف نسل و ملت بيك سلف نسل و ملت يك از آنان
 مـردم  آن 4دردار هاى كوچه و بكوى او مسجد و است معلوم ها خانه ديگر ميان در فاس، مؤسس و گذار بنيان

 كـه  وى آثـار  ديگـر  و ميدرخشـد  آنـان  شهر مركز در بزرگ گلدسته فراز بر او برهنه شمشير و است پيوسته
 وقتى دارد، وجود همه است رسيده عيان بمرحله بيش كما و گذشته هم شيوع و 5تواتر حد از بارها آنها اخبار
 شـكوه  و ميديدند داشته ارزانى آنانه ب خداى كه را بارز شواهد اينگونه پيامبر بخاندان منسوب مدعيان ديگر

                                                           

 .الولد للفراش -1
 .33: 33يذْهب عْنكُم الرِّجس أَهلَ اْلبيت و يَطهرَكُم َتْطِهيراً إِنَّما يرِيد اهللا ل: اشاره به -2
 .كسى است كه داخل در قومى شود و خود را بĤنان نسبت دهد ولى از ايشان نباشد» دخيل« -3

هـايى اطـالق    است كه بگفته دسالن هم اكنون نيز در قسمت افريقيه شمالى بر كوچـه » جمع درب» «دروب«ترجمه كلمه  -4
 .رجوع به ترجمه دسالن شود. ميشود كه انتهاى آنها بوسيله درهايى بسته ميشود

 و. انـد  خبر متواتر خبر ثابتى است كه بر السنه قومى جارى باشد چنانكه نتوان تصور كرد همه آنان بـر كـذب توافـق كـرده     -5
  .شود جرجانى تعريفات در متواتر كلمه به رجوع
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 افزود مي ايشان نبوى شرف بر و بود رسيده آنانه ب مغرب در گذشتگانشان از كه را آنان مملكتدارى جالل و
 از هيچيـك  مقـام  كمترين به و دورند بسيار پايگاهى چنين از خود كه ميدانستند بيقين و ميكردند احساس

 در مردم كه آنجايى از چه ميشد، برانگيخته ايشان حسادت حس نخواهى خواهى وقت آن 1نميرسند هم آنان
 دسـت  در شـواهدى  چنـين  كـه  شريف خاندان اين به منتسبان از كسانى كار غايت اند مصدق خويش انساب

  4تسـليم  و 3يقـين  و ظـن  و 2علـم  ميـان  كـه  صورتى در بشوند آنان ادعاى تسليم مردم كه بود اين نداشتند
  .است بسيار تفاوت

 و ميشدند اندوهبار سخت ميسنجيدند آنان با را خود نبوى بخاندان منتسب مدعيان ديگر وقتى ازينرو
 در رفيـع  پايگـاه  آن از را خانـدان  آن ميتوانسـتند  كاش ميكردند آرزو حسد شدت از مدعيان اين از بسيارى
 دشـمنى  و بسـتيزه  جانكـاه،  حسد اين بسائقه نخواهى، خواهى و دهند سقوط بازارى و عامى مردمان پرتگاه

 در و ميپرداختنـد  دروغ گفتارهـاى  و پايـه  بـى  هـاى  عيبجويى باينگونه افتراگويى و لجاجت با و برميخاستند
 با و هستيم آنها مانند هم ما كه ميكردند تعليل 5بمشابهت احتمال، يافتن راه و ترديد در و 5بمساوات تهمت،

  .باشيم مى برابر آنها
 اعضاى از هيچكس مغرب سراسر در ميدانيم چنانكه زيرا بودند دور حقيقت مرحله از گروه اين چقدر و
  .باشد روشن و آشكار و صريح حسن خاندان از ادريس مانند او نسب كه نميشد يافت نبوت شريف خاندان

                                                           

 .»ال يبلغ مد أحدهم و ال نصيفه«: استترجمه اين جمله  -1
 ).تعريفات جرجانى.... (اعتقاد جازم مطابق واقع و دريافتن چيزى بر آنچه هست : علم را تعريفات بسيارى است، از آن جمله -2
اينكه در لغت علمى است كه در آن شك نباشد، و در اصطالح اعتقاد بچيزى است به اينكه چنين است با اعتقاد به » يقين« -3

  ).تعريفات جرجانى. (ممكن نيست بجز اينچنين باشد

 ).تعريفات جرجانى. (اعتقاد بفرمان خدا و ترك اعتراض در آنچه مناسب نيست -4
بينيم ابـن خلـدون اغلـب زبـان      از اصطالحات علم اصول فقه است و چنانكه در موارد ديگر هم مى» مشابهت«و » مساوات« -5

او خـود مسـاوات و مشـابهت را در    . فقه و حديث و منطق و كالم و مانند اينها بوده بكـار ميبـرد  علمى عصر خويش را كه زبان 
يكى از طرق استدالل صحابه در اصـول فقـه چنـان بـوده كـه اشـياء مشـابه و        : چاپ الكشاف چنين تفسير ميكند 453صفحه 

اند زيرا بسيارى از واقعات پس از  مطالعه قرار ميداده سنجيده و آنها را مورد همانند را با اجماع و تسليم شدن بيكديگر با هم مى
پيامبر، ص، در شمار نصوص ثابت مندرج نبوده است ازينرو اينگونه واقعات را با مسائل محقق و مسلم مقايسه ميكرده و آنهـا را  

و صاحب . تصحيح شود اند بشرايطى كه در اين الحاق آن مساوات و مشابهت ميان دو چيز مشابه بامور منصوص ملحق ميساخته
» كـم «برابر شدن دو چيز و در نزد متكلمـان و حكمـا عبـارت از وحـدت در     : آورد» تساوى«الفنون در ذيل   كشاف اصطالحات

نيز نامند و مساوات و تساوى در نزد علماى منطق عبارت از صدق هـر يـك   » مساواة«باشد خواه در عدد و خواه در مقدار و آنرا 
  .ع چيزهايى است كه ديگرى بر آن صدق ميكند و بنابر اين ناطق و كاتب متساوينداز دو مفهوم بر جمي

» كيـف «در نزد متكلمان اتحـاد در  : گويد» تشابه«و گاهى هم بر اشتراك در ذاتيات يعنى جميع آنها اطالق ميشوند و در ذيل 
ـ  792ص (مى اتحـاد در عـرض اسـت    نيز گويند و صاحب احوال گفته است مشابهت در اصطالح كال» مشابهت«است و آنرا  ه ب

  ).اختصار
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 يحيـى  بن محمد بن 1الجوطى يحيى نسل از كه اند انبنوعمر فاس در عهد درين خاندان اين بزرگان و
 و ميرونـد  بشمار آنجا در پيامبر خاندان رؤساى و بزرگان از و ميباشند ادريس بن ادريس بن قاسم بن 2العوام

 مبحث در ما و است، مسلم مغرب عموم بر ايشان سيادت و دارند اقامت همچنان ادريس خويش جد خانه در
  .تعالى اهللا انشاء كرد خواهيم ياد را نانآ ادارسه يا ادريسيان

 رأى سسـت  فقيهـان  از جمعـى  كـردن  مـذمت  بنياد سست مذاهب و باطل گفتارهاى اينگونه از ديگر
 برابـر  در« خـالص  بتوحيـد  قيام در را وي كه است موحدان، دولت گذار بنيان و سلطان مهدى، امام از مغرب

 تلبيس و 3شعوذه به اند بوده او از پيش كه گمراهانى و انكجرو دعاوى كردن باطل و »مجسميان و مشبهيان
 پنداشتند مى 4موحدان كه را نسبتش حتى. ميكنند تكذيب مورد درين را وي ادعاهاى كليه و ميدهند نسبت

 بپايگـاه  بـردن  حسـد  هـا  تكذيب اين در فقيهان  محرك و ميشمردند دروغ كنند پيروى وى از آن بسبب بايد
 ايشـان  بـر  سـپس  و ميديدنـد  او همپايـه  دين و فتوى و علم در را خود خويش، بگمان ن،آنا چه اوست، بلند

 بـر  انبوه هاى جمعيت و ميپذيرفتند را گفتارش و ميكردند متابعت وى رأى از مردم كه رو اين از يافت امتياز
 او شـديد  هكين و آمد گران آنان بر سخت وضع اين سبب بدين. ميرفت بشمار قوم مرجع و ميĤمدند گرد وى

 و پرداختنـد  وى آراء و عقايـد  و هـا  شـيوه  مـذمت  و نكوهش به و شدند خشمگين وى بر و گرفتند دل در را
 احتـرام  بودند مهدى امام دشمنان كه) مرابطان( 5لمتونه پادشاهان از آنان هم و. كردند تكذيب را او ادعاهاى

 مكـانتى  چنـان  ديگـران  از كـه  ميديدنـد  بخششـى  و احترام ملوك آن درگاه در و ميديدند بسيار بخشش و
 دانشـمندان  سبب بهمين و بستند مى بديانت را خود و بودند بسادگى متصف مزبور پادشاهان زيرا يافتند نمى

 قوم ميان در و ميشدند گماشته امور در مشورت براى خود شهر در يك هر و داشتند منزلتى ايشان دولت در
 ايشـان  دشـمنان  بـا  و ميكردند پيروى پادشاهان آن از ازينرو اشتند،د پايگاهى خويش معلومات فراخور خود

 و ميكـرد  تقبـيح  را آنان و بود آورده ملوك آن خالف بر تعاليمى مهدى چون و. برميخاستند جدال و بستيزه
 بـا  آنـان  بدولت ورزيدن تعصب و لمتونه ملوك از پيروى بمنظور فقيهان ميداد، نشان مقاومت ايشان برابر در

 با كه بود حاالتى را او داشت، تفاوت آنان پايگاه با مهدى پايگاه ولى. آمدند در انكار و توزى كينه در از ىمهد
 انتقـاد  و انكـار  بـا  كه بود كسى او كرد؟ مقايسه ديگران با را او ميتوان چگونه و نميداد، وفق ايشان معتقدات

                                                           

  .يحيى الجوطى بن محمد بن يحيى العدام» ينى«است در » حوطى«در چاپهاى مصر  -1

امالى صحيح آن نامعلومسـت، در وصـفى كـه در ترجمـه     : و دسالن اين صورت را برگزيده و مينويسد» چاپ پاريس«عدام  -2
 .نيز عدام است) ينى(در ). ترجمه دسالن... (ديده ميشود عدام است فرانسه تاريخ بكرى راجع به افريقيه شمالى 

و . سبكدستى، چون سحر و افسون كه چيزى در چشم بر خالف آنچه هسـت ديـده شـود   ): بر وزن مرحله(شعوذة و شعبذه  -3
 ).غياث(و ) اقرب الموارد(بازى كه بسحر و فن كنند 

 مجسـمى  و مشبهى مسلمانان عقايد بر اعتراض بعنوان كه اى فرقه. ميگفتند )Almohades( را آنها اسپانيا مردم: موحدان -4
  ).پول لين اسالم، طبقات تاريخ( داشتند عقيده تعالى بارى ذات باب در تجسم و تشبيه بنفى ايشان خالف بر و كردند قيام

 ).الدهر نخبة اعالم از( -5

 موحدان



   مقدمه ابن خلدون  108

 آنـان  فقيهان با خويش تبحر و اجتهاد با و داد ارقر بازخواست مورد را دولت سران و بزرگان بدرفتارى شديد،
 همراهى مجاهده در او با كه كرد دعوت را آنان و داد در حق نداى خويش قوم ميان در و برخاست بمخالفت

 چـه  تـا  و نيرومندتر اندازه چه تا كه دولتى ساخت، واژگون بكلى و كرد كن ريشه را دولت نتيجه در و كنند
 از عظـيم  نبـرد  درين و داشت برترى او پيروان بر بدرجات سپاهيان و همراهان لحاظ از و بود تر شكوه با پايه

 آنهـا  عدد نميتواند آنان آفريدگار جز  هيچكس كه رسيدند بهالكت شمار بى نفوسى مهدى ياران و هواخواهان
 هالكـت  از را وى فـداكارى  و جانسـپارى  بـا  و بودنـد  بسته پيمان او با مرگ حد سر تا كه پيروانى بشمارد را

 بـدان  ورزيـدن  تعصـب  و دعـوت  آن پيشـرفت  راه در خود خون ريختن و جان ساختن فدا با و دادند، نجات
 در او افكـار  و عقايـد  و يافـت  اعتال مذاهب همه بر مهدى طريقه اينكه تا جستند، تقرب تعالى بخداى طريقه
 از اجتنـاب  و لذات از محروميت و رهيزكارىپ روش از حال عين در ولى. يافت انتشار) اسپانيا( اندلس مغرب

 از را جهـان  اين كامرانيهاى انگاشتن ناچيز و ناماليمات، و شدايد بر شكيبايى و ميكرد پيروى دنيوى تنعمات
 ايـن  ثروت و متاع از و نشد مند بهره دنيا لذايذ از او و ساخت منتقل ديگر بجهان را او خداى تا نميداد دست
 از و نديد زندگى در فرزندند، ديدار شيفته نفوس از بسيارى آنكه با را، خود فرزند تىح. نداشت چيزى جهان
  .پوشيد چشم آرزوها همه

 آن از قصـدى  چـه  است نبوده خدا راه در پارسايى و پرهيزكارى همه اين اگر ميدانستم كاش بنابراين
  است؟ داشته

 آهنگ وى اگر همه اين با و برنگرفت حظى خود زندگانى سراسر در جهان اين كامرانيهاى و لذتها از او
 در كـه  خداسـت  آيـين . يافت نمى توسعه دعوتش و نميرسيد، كمال بمرحله او كار همانا ميداشت ناشايستى

 برهـانى  و حجـت  هيچ با نبوت بخاندان را او نسبت آنان انكار اما و  1است گذشته ازين پيش بندگانش ميان
 بطـالن  بـر  كـه  نيست دليلى هيچ باشد كرده نسبى چنين ادعاى وى كه شود ثابت اگر اينكه با نيست همراه
  .اند مصدق خويش انساب در مردم زيرا شود، اقامه او ادعاى

 مسـلم  نيسـتند  او خاندان و قبيله از كه مردمى ميان در فرد يك رياست كه بگيرند خرده است ممكن
 ديگـر  بـر  مـرد  ايـن  و آمـد،  خواهد تابك اين اول فصل در چنانكه هست، هم صحيح موضوع اين و نميشود
 را ،3هرغـه  قبيلـه  از او، اصـحاب  و او اطاعت و داده در او از پيروى به تن  قوم آن و يافته رياست نيز 2مصامده

                                                           

1-  هبادفي ع خََلت ي قَداهللا الَّت نَّت23: 48 و 85: 40س. 

ايست از بربر در مغرب و ايشان را  قبيله» مصمودة«و . و مصامد، جالد و ضراب از صامده فهو مصامد: صاحب تاج العروس آرد -2
ايسـت   مصامدة نسبت به مصمودة است و آن قبيلـه : و ياقوت در معجم البلدان گويد. مصامدة گويند، خداوندان شوكت و عددند

محمد بن تومرت صاحب دعوت بنى عبدالمؤمن در ميان ايشان بود تـا  . است كه به ايشان معروفستدر مغرب و در آن موضعى 
 .و رجوع به تاريخ طبقات سالطين اسالم اين پول شود. در مغرب بر بالد بسيارى غلبه يافت و دعوت او بكمال رسيد

بود ) مصامده(» هرغة«و او از قبيله : آورد مى» تابن تومر«صاحب االعالم در ذيل . نام يكى از گروههاى قبيله مصامده است -3
 ).از االعالم زركلى(و اين قبيله به حسن بن سبط منسوبست 
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 دانسـت  بايد اعتراض اين پاسخ در. رسانيد بپايان خويش دعوت در را خدا فرمان سرانجام تا اند گرفته برعهده
 عصـبيت  نتيجـه  در بلكه اند نكرده پيروى آن بسبب را او مردم و نبوده متوقف مىفاط نسب بر مهدى كار كه

 رسـوخ  آنـان  ميـان  در او نامه نسب شجره و اند كرده پيدا ايمان بوى نسبت كه است بوده مصموديه و هرغيه
 باقى اش طايفه و او خود ميان در تنها و رفته ميان از مردم نزد در و شده مخفى او فاطمى نسب اين و. داشت
 طوايـف  بخانـدان  و گرديده منسلخ او از نخستين نسب گويى پس ميكردند، نقل يكديگر با آنرا كه بود مانده
 او دوسـتان  و پيروان چه نميرسانيد، زيانى وى بعصبيت نخستين انتساب اين بنابر است، شده منتسب مزبور

 داسـتان  چنانكه. است يافته وقوع بسيار شود پنهان انسان نخستين نسب كه امر اين نظير و .نميدانستند آنرا
 قبيله از اصل در آنكه با عرفجه چگونه و است بوده قضيه همين مشابه بجيله بر رياست درباره جرير و عرفجه

 نـزاع  و شـد  مشاجره جرير و او ميان رياست سر بر اينكه تا بود شده منتسب بجيله بقبيله ميرفت بشمار ازد
 خـداى  و شـد  رهبـرى  بحقيقـت  ميتـوان  داستان ازين و بردند رض، عمر، نزد ستا مذكور چنانكه را خويش

  .است براستى آدمى راهنماى
 زيـرا  شويم، خارج كتاب اين در خويش مقصد از خطاها و اغالط اينگونه در اطناب بسبب بود نزديك و
 درك از آنـان  افكـار  و افتـاده  فـرو  لغزشـگاه  در آرائـى  و احاديـث  چنين نظاير در مورخان و ثقات از بسيارى
 همـان  انـد  بـوده  دچـار  قيـاس  از غفلـت  و بينش بضعف كه مورخانى عموم آنگاه است، شده منحرف حقيقت
 دربـاره  آنكه بى اند، آورده در خويش آثار در را آنها ايشان روش همان بر نيز خود و كرده نقل آنان از را خبرها

 آميختـه  در و سسـت  تاريخ فن نتيجه در و بينديشند دقت اب را منقول اخبار و بپردازند تحقيق و ببحث آنها
  .است گرفته قرار عاميانه هاى افسانه شماره در و گرديده پريشان آن كننده مطالعه و شده

 و ملتهـا  اخـتالف  و موجـودات  طبـايع  و سياست قواعد بدانستن بتاريخ، بصير مورخ شرايطى چنين در
 است نيازمند كيفيات ديگر و رسوم و مذاهب و عادات و اخالق و هاسيرت لحاظ از گوناگون اعصار و سرزمينها

 و نهـان  آنچـه  بـا  را آنهـا  و بداند كامل احاطه روى از را موجود و حاضر وقايع مزبور مسائل در الزمست هم و
 و مخـالف  با را موافق و دريابد، خالف و تضاد يا توافق لحاظ از را آنها ميان تناسب وجه و بسنجد است غايب

 پديـد  مبادى و ملتها و دولتها هاى شالده و اصول بدرك هم و برد پى آنها بعلل و كند تحليل و تجزيه متضاد
 بكمـال  را زمامـداران  اخبار و رسوم و عادات و گمارد همت يك هر وجود علل و حدوث موجبات و آنها آمدن

 اسـت  آموختـه  مطالعـه  و بتجربـه  كـه  ىاصول و قواعد بر را منقول خبر هر ميتواند هنگام اين در و. گيرد فرا
 و بود خواهد صحيح باشد، جارى آنها طبيعت مقتضاى بر و يابد موافق مزبور اصول آن با آنرا اگر كند، عرضه

  .دانست خواهد نياز بى آن از را خود و شمرد خواهد ناسره آنرا نه گر
 و طبـرى  حتى بحديكه. كرده ياد لبعل مگر اند نكرده تلقى اهميت با و بزرگ را تاريخ دانش متقدمان و
 شـمار  در و داده نسـبت  بخـود  آنرا اسالم ملت دانشمندان از آنها نظاير و اسحق ابن دو آن از پيش و بخارى

 بجـايى  كـار  حتى و اند ورزيده غفلت هست تاريخ فن در كه اسرار اين از بسيارى، از ولى. اند آمده در مورخان

 ام مهدينسب ام
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 نيسـتند  راسـخ  علـوم  در كـه  آنـان  و عـوام  و ميشوند شمرده نادانان مرهز در تاريخ بفن منتسبان كه كشيده
 بـا  مغـز  و خـار  بـا  گـل . ميكنند تلقى اهميت بى را آن از خوارى ريزه و آن در خوض و آن از روايت و مطالعه
 از تاريخ پوشيده اغالط از ديگر. 1خداست بسوى كارها سرانجام و است، آميخته درهم دروغ با راست و پوست

 تغييـر  روزگـار  گذشـت  و اعصـار  تغيـر  و تبـدل  نتيجـه  در نسـلها  و ملتها احوال كه است اصل اين بردن ديا
 دراز قرنهـاى  شدن سپرى با جز زيرا ناپيداست و پنهان بسيار كه است مزمنى بيمارى بمنزله اين و پذيرد مى

 را امـر  ايـن  دارنـد  شـنايى آ طبيعت بتحوالت كسانيكه از شمار انگشت افرادى بجز بيش كما و. نميدهد روى
 روشـى  بـر  آنـان  مـذاهب  و ها شيوه و ملتها رسوم و عادات و جهان كيفيت كه اينست  علت و. نميكنند درك

 حـالى  از و پـذيرد  مـى  اختالف قرنها و روزگارها گذشت حسب بر بلكه يابد نمى دوام پايدار اى شيوه و يكسان
 سـرزمينها  در ميĤيد پديد بزرگ شهرهاى و اوقات و اشخاص در كيفيت اين همچنانكه و مييابد انتقال بحالى

  .است گذشته بندگانش ميان در كه است خدا آيين. ميدهد روى نيز دولتها و متمادى قرون و كشورها و
 و هـا  نبطـى  و سـريانيان  و 2نخسـتين  دوران ايرانيـان : چون ميبردند بسر هايى ملت جهان در روزگارى

 و اصـطالحات  و لغـات  و صـنايع  و سياسـت  و كشورها و ها دولت وضع در كه انقبطي و اسرائيل بنى و تبابعه
 آبادانيهـاى  چگونگى داشتند، بخود مخصوص كيفياتى يك هر خويش نژادان هم با مشترك خصوصيات ديگر

 كـرده  يـاد  ملتهـاى  از پـس  آنگاه. ميباشد آن بر گواه ايشان يادگارهاى و آثار و است نمودار جهان در ايشان
 آنـان  عـادات  و يافـت  تبـديل  گذشته حاالت و كيفيات آن و آمدند پديد عرب و روميان و دوم دوره يانايران

 دولـت  و كرد ظهور اسالم سپس. شد دگرگونه عادات، آن مناقض و مخالف يا مجانس و مشابه ديگرى، بوضع
 هـم  كـه  رسـيد  اى مرحلـه ب و آورد پديد ديگر انقالبى و كرد رو و زير را احوال آن همه و داد تشكيل را مضر

 و عرب دولت آنگاه. ميگيرد سلف از آنرا خلف و است متداول هم روزگار درين آن رسوم و آداب بيشتر اكنون
 و سـاختند  اسـتوار  آنرا ارجمندى و عظمت كه گذشتگانى و گراييد اندراس و بكهنگى آنان فرمانروايى روزگار
 در تركـان : مانند افتاد، تازيان بجز ملتهايى بدست فرمانروايى زمام و گذشتند در نهادند بنيان را ايشان كشور
  .شمال در فرنگيان و مغرب در بربرها و مشرق

 هـر  كـار  و كيفيت بكلى چنانكه شد دگرگونه عاداتى و احوال و شدند منقرض ملتهايى آنان رفتن با و
  .رفت يادها از يك

 پادشـاه  عـادات  تـابع  نسـلى  هـر  عـادات  كـه  اينست عادات و احوال تبديل و تغيير در عمومى سبب و
  .»باشند خود پادشاه دين بر مردم«: است آمده حكم و امثال در چنانكه آنهاست،
 و آداب ناچارنـد  گيرنـد  بدست آنرا امور زمام و يابند استيال دولتى بر گاه هر پادشاهان و فرمانروايان و

 از گذشـته  و كنند اقتباس را آنها از بسيارى و رندبپذي را خويش فرمانروايى از پيش روزگار از عاداتى و رسوم

                                                           

  .22: 31و إِلَى اهللا عاقبةُ الْأُمورِ  -1

  .اى است مقصود ايرانيان عهد هخامنشى و مادها يا دوره افسانه -2
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 بـا  اختالفـات  از برخى آنان دولت عادات و رسوم و آداب در ازينرو نبرند، ياد از نيز را خويش نسل عادات اين
 عادات با را خود عادات و آيد كار روى ديگرى دولت دولت اين از پس وقتى باز و ميĤيد پديد اول نسل عادات

 آنگـاه  اسـت،  شـديدتر  نخسـتين  بـدولت  نسبت كه ميدهد روى اختالفات از برخى هم باز آميزددر دولت آن
 منجـر  تبـاين  و بتضـاد  رويهمرفتـه  سرانجام تا مييابد ادامه همچنان بعدى دولتهاى در اختالفات اين بتدريج
 يابنـد  مـى  تغيير لطنتس و كشوردارى در اعصار و ايام بتوالى نسلها و ملتها كه روزگارى تا بنابراين و. ميشود

. رفت خواهد بشمار ناپذير اجتناب كيفياتى چنين وقوع و بود خواهد پايدار همچنان نيز هم عادات اختالفات
 از را انسـان  فراموشـى  و غفلـت  بـا  و نيست مصون غلط از و آدميست معروف هاى طبيعت از تقليد و قياس و

 ولـى  ميشنود را گذشتگان اخبار از بسيارى شنونده كه بسا چه و. ميسازد منحرف مرامش از و خارج قصدش
 وهلـه  نخسـتين  در و نميكند درك داده روى روزگار انقالبات و احوال شدن دگرگون نتيجه در كه را وقايعى

 مشـاهدات  بـا  را آنهـا  و ميسازد متكى است شناخته كه سرگذشتهايى و وقايع همان بر را خويش مسموعات
 بسيار تفاوت آن تحوالت و تبدالت به توجه و تاريخ در سنجشى چنين انمي كه صورتى در ميسنجد، خويش

 مورخان كه است موضوعى اغالط قبيل اين از و. ميافتد فرو غلط پرتگاه در كسى چنين سبب بهمين و است
 هايى پيشه از روزگار درين تعليم اينكه با و است بوده معلمان از وى پدر ميگويند و ميكنند نقل حجاج درباره
 عنصـرى  معلـم  و است دور عصبيت خداوندان بزرگى مقام از و دارد اختصاص روزى بكسب كه ميرود بشمار
 و وران پيشـه  شـمار  در كـه  ناتوانـان  از بسـيارى  هـم  بـاز  ،1ميشـود  محسـوب  نسب و اصل بى و بينوا ناتوان،

 درصدد) بوده معلم جاجح پدر كه خبر اين بتصور( ميكنند معاش  كسب صنعت و پيشه راه از و اند صنعتگران
 و ميشـمرند  ممكنـات  از آنـرا ه بـ  شـدن  نايـل  ولى ندارند را آنها شايستگى كه ميĤيند بر مقاماتى به رسيدن
 از را كار رشته افراد اينگونه بيشتر كه بسا چه و انگيزاند مي بر را آنان و ميكند وسوسه ايشان دل در آزمندى

 وسـيله  را هنـر  و حرفـه  اينكه با نميدانند آنها چه ميكنند قوطس نابودى و هالك پرتگاه در و ميدهند دست
 تعلـيم  فن كه نميدانند آنها. است نامقدور آنان براى بلند هاى بپايگاه رسيدن ديگر اند داده قرار خويش روزى

 صنعتها شمار در كلى بطور دانش و است نبوده چنين عباس بنى و اميه بنى دولت دو عصر و اسالم صدر در
 بـر  و داشـت  تبليغـى  جنبـه  و نبود اى حرفه شد، مى نقل شارع از بايستى علم بلكه نميرفته بشمار ها هحرف و

 تعلـيم  خبرنـد  بى اسالم از كه آنان به آنرا مسائل و اصول بايست مى بديگران، دين تبليغ دينى وظيفه حسب
 و خـدا  كتـاب  اند بوده اسالم ملت گذار بنيان كه آنان و عصبيت نسبان صاحب و خداوندان رو اين از. دادند مى

 كتاب قرآن زيرا اند آموخته مي بمردم اى حرفه تعليم بطريق نه خبرى تبليغ اصل بنابر را او ص، پيامبر، سنت
 بـراى  دينى چنان اسالم و بودند شده راهنمايى كتاب اين با خود و شده نازل قوم آن رسول بر كه بود ايشان

                                                           

 ميان آنـان تعلـيم و تعلـم وجـود نداشـت و معلـم را عنصـرى زبـون        اين نظريه متكى بر عادات اعراب جاهليت است كه در  -1
 بنا اسالم از پس هم و بوده شريف اى حرفه آموزگارى آمد خواهد كه خلدون ابن خود بتصديق ايرانيان ميان در ولى ميدانستند

 .است داشته بلند مكانتى معلم »عبدا صيرنى فقد حرفا علمنى من« معروف بحديث

 تغيير احوال ملل
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 و يافتـه  اختصـاص  بـدان  هـا  امت همه ميان از و پرداخته مقاتله و بجنگ آن راه در كه ميشده محسوب آنان
 كوشـش  بملـت  ديـن  اين فهماندن و تبليغ راه در رو اين از و اند آمده نائل بزرگى و شرافت بمرتبه آن بسبب
 گواه و نميداشت، باز هدف اين از را آنها منشى بزرگ و نفسانى سرزنش هيچگونه كه بدانسان ميكردند بسيار

 اسالم حدود تا فرستاد مى بزرگ هاى دسته همراهى به را خويش كبار اصحاب ص، پيامبر، كه اينست امر اين
 را خـود  يـاران  ديگر و دهگانه اصحاب باره اين در پيامبر. بياموزند مردم به بود آورده وى كه را دين شرايع و

 و گرديد مستقر اسالم دين كه آنگاه تا كنند ليغتب را او احكام كه برگزيد بودند آنان از تر پايين مرحله در كه
 زمان گذشت با و پذيرفتند عرب مبلغان از آنرا هم دور ملتهاى گرديد پراكنده جهان اكناف در آن هاى ريشه
 و يافت فزونى وقايع تتابع و تعدد بسبب 1نصوص از شرعى احكام استنباط و شد متبدل آن كيفيات و احوال
ـ  نيـاز  كـه  شـد  اى 2ملكه علم و كند حفظ خطا از را اصول و احكام اين كه شد پيدا ىبقانون احتياج ازينرو ه ب

 يـاد  آنـرا  تعلـيم  و علـم  فصـل  در چنانكـه  درآمد، ها حرفه و صنايع شمار در هنگام اين در و داشت آموختن
 بجـز  چـار نا و پرداختند بكشوردارى و شدند دولت و سلطنت امور دار عهده عصبيت خداوندان و كرد، خواهيم

 و. گرديـد  روزى كسـب  بـراى  اى پيشـه  علـم  نتيجه در و ميكردند قيام دانش دادن ياد بكار كسانى بايد آنان
 را معلمى حرفه و دانستند علم آموختن از برتر را خويش شامخ مقام كشور امور داران عهده و سلطنت اولياى

 منسوب حرفه بدان كه كسى و يافت تصاصاخ ناتوانان به معلمى رو اين از شمردند خويش مقام و شأن كسر
  .ميشود شمرده كوچك عصبيت خداوندان نزد در باشد

 قريش با همسرى و عرب عصبيت در آنان مكانت و بود ثقيف اشراف و سادات از حجاج پدر يوسف ولى
  .است معلوم شرف در

 معـاش  وسـيله  آنرا كه است نبوده عهد اين رسوم حسب بر ميداده تعليم بديگران را قرآن وى اينكه و
 را قـرآن  بوده متداول اسالم صدر در كه اصولى بمقتضاى وى شديم يادآور چنانكه بلكه ميدهند قرار خويش
  .است ميداده تعليم بمردم

 كه هنگامى ميدهد دست تاريخ كتب خوانندگان به كه است موهومى پندار اغالط قبيل همين از نيز و
 سـمت  نيـز  لشكركشـيها  و جنگهـا  در منصب اين از گذشته آنان كه بنديا مى در و ميخوانند را قضات حاالت
 پايگـاه  اينكـه  بگمان انگيزد مي بر مراتبى چنين نيل به را آنان طلبى جاه هاى وسوسه آنگاه اند داشته رياست
 عـامر  ابى ابن پدر چون ميپندارند و است گذشته روزگار مناسبات و شرايط وفق بر نيز روزگار اين در قضاوت

                                                           

آنست كه احتمال تأويـل از آن  » نص«چيزى است كه بجز بر يك معنى محتمل نباشد و بقول برخى » نص«و » نص«جمع  -1
 ).تعريفات جرجانى. (مفهوم نشود

 صفت راسخى است در نفس، چنانكه بسبب فعلى براى نفس هيئتى كه آنرا كيفيت نفسانى نامند حاصل آيـد و تـا هنگـامى    -2
 و يابـد  رسوخ آن در كيفيت اين چنانكه كند ممارست آن با نفس و شود تكرار هرگاه لىو نامند حالت آنرا يابد زوال بسرعت كه
 ).جرجانى تعريفات( سنجيد روش همين بر ميتوان نيز را خلق و عادت و نامند ملكه آنرا پذيرد زوال دير
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 اشـتغال  قضـا  بكـار  اشـبيليه  طوايـف  ملـوك  از عباد ابن پدر و كرد قيام خويش خدايگان بر كه 2هشام 1وزير
 چـه  قضـا  منصـب  در عـادات  اخـتالف  نتيجه در كه نميكنند درك و اند بوده عصر اين قضات مانند اند داشته

 عامر ابى ابن و) كرد خواهيم بيان را موضوع اين اول كتاب از قضا فصل در چنانكه( است داده روى تغييراتى
 خداونـدان  از و بودنـد  انـدلس  امـوى  دولـت  زمامـداران  زمـره  در و ميĤمدند بشمار عرب قبايل از عباد ابن و

 ايـن  در كه قضاوتى پرتو در آنان. بود معلوم دولت آن در ايشان مكانت و ميشدند محسوب دولت آن عصبيت
 قضـا  شـغل  قـديم  فرمـانروايى  آداب در بلكـه  انـد،  سـيده نر كشـوردارى  و رياسـت  مقام به است متداول عصر

 وزارت مغـرب  در عصر درين همچنانكه داشت اختصاص بودند دولت موالى و قبيله از كه عصبيت بخداوندان
  .دارد اختصاص عصبيت بخداوندان
 آوريم نظر در اند شده دار عهده كه را بزرگى مشاغل و بنگريم آنان 3تابستانى جنگهاى و بلشكركشى اگر

 نيسـت  ممكن دارند عصبيت و قدرت كافى بميزان كه كسانى جز را مقامات و اعمال اينگونه كه ميشود ثابت
 اشـتباه  بـاره  دريـن  ميخوانـد  را آنـان  حـال  شرح كه هنگامى شنونده اما دهد، انجام و گيرد عهده بر ديگرى
  .پردازد مى بوده آنچه خالف بر احوال و عادات توجيه به و ميكند

 سـاليان  كـه  انـد  اندلس روزگار اين مردم از نظرانى كوته ميشوند كارى غلط اين دچار كسانيكه بيشتر و
 از و گرديـده  منقـرض  كشور آن در عرب دولت چه است بسته بر رخت آنان سرزمين از عصبيت است درازى
  .اند شده خارج نيز بربر 4عصبيت خداوندان سيرت

                                                           

شـام قيـام كـرد و بـا مكـر و      ابن ابى عامر وزير حكم بن الناصر در روزگار هشام بن حكم اواخر قرن چهارم هجرى بر ضـد ه  -1
 .دسيسه بر اوضاع تسلط يافت و اندلس را از زير نفوذ خلفاى اموى بيرون آورد و ملوك طوايف اندلس را بنيان نهاد

االعـالم  (م  1012 -961ه  403 -355هشام بن حكم بن عبدالرحمن الناصر ابوالوليد، المؤيد اموى از خلفاى دولـت امـوى    -2
 ).3زركلى ج 

  .است) »ينى«چاپ پاريس و (غلط و صحيح صوايف ) چاپهاى مصر و بيروت(ف طواي -3

 در لغت بمعنى تعصب است چنانكه مرد از حريم قبيله و دوست خويش دفاع كند و با جديت در راه پيـروزى آنـان  : عصبيت -4
 كسـانى  ايشـان  زيـرا  سـانند ان پدرى خويشاوندان و نزديكان كه ميباشد) ص -ع بفتح( »عصبة« به منسوب مزبور كلمه. بكوشد
 حديث اين در ناپسند عصبيت ولى. است ستوده معنى بدين كلمه اين. ميكنند دفاع خويش خاندان اعضاى حريم از كه هستند

 قبيلـه  اعضـاى  ضد بر قبيله يك اعضاى تعصب از عبارت »نيست ما از بجنگد، عصبيتى راه در و كند دعوت بعصبيتى آنكه هر«
 بـه  منسـوب  و ميپرداخـت،  كشمكش و بجنگ جرهم قبيله ضد بر سعد قبيله چنانكه باشد ديانت به ربوطم آنكه بى است ديگر

 چنـد  هـر  مظلـوم  خـواه  و باشد ظالم خواه ميدهند نشان تعصب او درباره كه آنان مردست، دسته و دار و وابستگان يعنى عصبة
 عصـبيت  نـوع  ايـن  و اسـت  شـهادت  قبـول  موانـع  از عصبيت كه آمده) خيريه فتاوى( در و. نباشند او خويشاوندان از گروه اين

 چنـين  زيـرا  است واضح آن علت و بهمانست قبيله از يا فالن خاندان از كه رو اين از بدارد دشمن را ديگرى كسى  كه چنانست
 تـه پذيرف فاسـق  شـهادت  و ميشـود  فسـق  موجب ديديم كرده ياد حديث در چنانكه و است حرام امر ارتكاب همچون عصبيتى

  ).بيروت و مصر چاپهاى حاشيه ابوالوفا، استاد گفتار از( نيست

 مقام تعليم

← 
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 ميباشـند  ارجمندى و غلبه وسيله فاقد ولى است مانده محفوظ همچنان آنان عربى انساب رو اين از و
 زيـر  در كـه  انـد  درآمـده  گمنامى رعاياى شمار در گروه اين بلكه است بيكديگر ياريگرى و عصبيت همان كه

 بكـار  اگـر  انساب همين راه از تنها ميكنند گمان و اند آمده گرفتار خوارى و ببندگى غلبه و قهر سنگين قيود
  .آورند بدست فرمانروايى و غلبه آن بوسيله ميتوانند شوند شتهگما دولتى

 بـدان  نيـل  راه در و ميĤورنـد  روى هـدف  بدين ايشان صنعتگران و وران پيشه بينيم مى سبب بهمين و
  .ميكوشند

 مغـرب  در قبايـل  اينگونـه  دولتهـاى  كيفيـت  و عصبيت و قبايل احوال و عادات بمطالعه كسيكه ليكن
 ناصـواب  نظريـه  دچار و ميكند اشتباه خصوص درين كمتر بداند، را عشاير و ملتها يافتن هغلب شيوه و پردازد
  .ميشود
 اسـامى  ذكـر  ترتيب و دولتها كردن ياد هنگام مورخان كه است روشى كرده ياد تاريخى اغالط نظير و

 لقـب  هم و وى زنان و مادر و پدر آن از و پادشاه خود نسب و نام و ميكنند، اتخاذ دول هاى سلسله پادشاهان
 عبـاس  بنى و اميه بنى هاى دولت مورخان از بتقليد اينها همه ميĤورند، را او وزير و حاجب و قاضى و خاتم و

  .ببرند پى آنان بمقاصد آنكه بى است
 شيفته ايشان فرزندان و ميكردند تدوين دولت خداوندان بخاطر را خويش تاريخ روزگار آن در مورخان

 قـرار  سرمشـق  را آنـان  روش و كننـد  پيـروى  ايشان آثار از تا بودند خويش نياكان احوال و ها سيرت دانستن

                                                                                                                                                                                     

 از عصـبيت  نظريـه : گويـد  دراسـات  صاحب چنانكه ميگيرد نظر در را وسيعترى مفهوم »عصبيت« كلمه از خلدون ابن ولى →
 بيشتر كه است رىمحو بمنزله انديشه اين گفت ميتوان و خلدونست ابن آن واضع كه است هايى نظريه ترين شگفت و مهمترين
 مبالغـه  و پيوندد مى نظريه بدين او مقدمه »سياسى اجتماع« تحقيقات كليه و ميزند دور آن پيرامون در وى اجتماعى تحقيقات

 فـراهم  سياسـى  اجتمـاع  در بخصـوص  و اجتماع در كاملى طريقه عمومى و كلى بطور وى -حيث ازين -بگوييم اگر بود نخواهد
 عصـبيت  نظريـه  دربـاره  كـاملى  اطالعـات  خلـدون  ابن مقدمه كتاب فصل چند يا يك خواندن از واندنميت خواننده. است آورده

 متفكـران  همـه  همچنانكـه  ميكند ايجاد بقسمت قسمت را طريقه اين و نهد مى بنيان بتدريج را نظريه اين وى زيرا آورد بدست
 اينسـت . شـود  مترجم دراسات و مقدمه 353ص  تا 333رجوع به ص . هاى علمى خويش را بهمين روش تنظيم ميكنند نظريه

 تحليل و تجزيه مورد بسيار را عصبيت موضوع اند كرده تحقيقاتى خلدون ابن مقدمه درباره كه معاصر دوره در عرب محققان كه
 خلـدون  ابـن  منظور و كرده عصبيت از رفاعى فريد احمد دكتر كه را تعريفى سودمندترين و مختصرترين فقط ما و اند داده قرار

 حاصـل  كسانى ميان و است بيكديگر ياريگرى و همكارى عصبيت: ميرسانيم خوانندگان بنظر اينجا در ميكند تفسير حدى تا را
 در مسـلكى  هـم  يـا  و همـدينى  يا دور يا نزديك خويشاوندى مانند كند نزديك بهم را آنان زندگى پيوندهاى از يكى كه ميشود

 ملـت  يـك  يا قبيله يك گفت نميتوان چه است وجود عالم طبيعى مسائل از عصبيت كه ميشود معلوم پس سياسى، عقيده يك
 ملـل  ميـان  در همچنانكـه  و است بوده متداول اى ويژه عصر در يا است مربوط معين نژاد بيك يا دارد اختصاص بدان بخصوص

 بغـرور  مربوط احساسات و مسلكى و ملى اتتبليغ كليه اين بنابر و دارد، وجود نيز شهرنشينان ميان در ميشود يافت نشين باديه
، كتاب العصر المأمون، تأليف دكتر احمد فريـد  1، ج 76ص (آن شمرد  تر وسيع بمعنى عصبيت از نوعى ميتوان را نژادى و ملى

، 4تاريخ تمدن اسـالمى، تـأليف جرجـى زيـدان، ج     «و » 96تا ص  83فلسفة ابن خلدون االجتماعية، ص «و رجوع به ). رفاعى
 .شود» 58پ مصر، ص چا
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 ايشان وابستگان و 1شدگان ساخته فرزندان به مراتب و مقامات سپردن و دولت رجال انتخاب در حتى و دهند
 بودنـد  وزيران عداد در و دولت عصبيت به وابسته قضات چون شديم متذكر چنانكه و. كنند تقليد آنان از نيز
 خـويش  تاريخ در را مناصب و نامها اين همه بايد ناگزير بودند برگزيده كه روشى با و ميĤوردند هم را آنها نام
 نسـبت  شـمار  بـى  تفاوتهاى عصرى هر در و پذيرد مى تغيير دولتها وضع ميدانيم كه هنگامى ليكن كنند، ياد

 پادشاهان خود تنها كه است گرديده نياه ب منحصر يختار از غرض اكنون هم و ميĤيد پديد گذشته بعصرهاى
 ملـت  كـدام  كـه  ببـريم  پـى  و بسنجيم هم با آنان نيرومندى و پيروزى ميزان نظر از را دولتها و بشناسيم را

 عصـر  دريـن  نـويس  تـاريخ  دارد سودى چه صورت اين در كمتر، كدام و دارد پافشارى و مقاومت تاب بيشتر
 ذكـر  را قـديم  دولت يك سلطان حاجب و وزير و قاضى و لقب و) مهر( انگشترى نگين نقش و زنان و پسران
 از تقليـد  تنهـا  بلكـه  نـدارد،  دست در اطالعى دولت آن در آنان مقامات و انساب و اصول از حاليكه در كند؟

 اطالع تاريخ هدف از و است بوده چه گذشته مؤلفان منظور بداند آنكه بى واميدارد شيوه بدين را او گذشتگان
  .باشد داشته

 بـزرگ  آثـارى  كـه  را وزيرانـى  نام كردن ياد بتوان شايد كه اينست شمرد جايز ميتوان باره درين آنچه
: ماننـد  كـرد،  اسـتثناء  قاعـده  ازيـن  داده قرار خود  الشعاع تحت هم را شاهان نامهاى ايشان اخبار و اند داشته
 ازينـرو . آنـان  امثـال  و عـامر  ابى ابن و اخشيدى كافور و نوبخت بن سهل بنى و برامكه و مهلب بنى و حجاج

 عـداد  در وزيرانـى  چنـين  زيرا بود، نخواهد ناپسند آنان خود احواله ب اشاره و ايشان پدران درباره توضيحاتى
 اسـت  ايـن  آن و ميدهيم پايان فصل درين را خود سخن سودمندى نكته يادآورى با اينجا در و. اند پادشاهان

  .ميباشد جماعت يك يا عصر يك به مخصوص اخبار كردن ياد از تعبار تاريخ كه
 بيشـتر  كـه  اسـت  اساسى بمنزله مورخ براى اعصار و نژادها و سرزمينها عمومى كيفيات كردن ذكر اما

 اند بوده مورخانى و ميسازد، روشن و واضح آنها بوسيله را خود تاريخ و ميكند مبتنى آنها بر را خويش مقاصد
 ايـن  الـذهب  مروج كتاب در مسعودى چنانكه اند، آورده مستقل و جداگانه خود تأليفات در را مطالب اين كه

 سى، و سيصد سال يعنى خويش، روزگار در را سرزمينها و ملتها احوال كتاب آن در و است برگزيده را شيوه
 و هـا  كـوه  و هرهاشـ  بوصف و كرده ياد را آنان عادات و مذاهب و داده شرح مشرق خواه و مغرب نواحى خواه

 وى آثـار  ازينـرو . اسـت  آورده يكايـك  را عجـم  و عرب ملتهاى و طوايف و پرداخته دولتها و ممالك و درياها
 بـدان  اخبـار  از بسيارى تحقيق در كه است منبعى و ميكنند پيروى آن از كه مورخانست براى هدفى بمنزله
 از و برگزيد الممالك و المسالك در تنها را شيوه نهما و آمد پديد بكرى مسعودى، از پس آنگاه. دارند اعتماد

                                                           

 كسـانى  معنـى ه ب را كلمه اين مؤلف: مينويسد و كرده ترجمه »Creature« مخلوق آنرا دسالن كه است »صنايع« ترجمه -1
 دولتـى  درجـات  و بمناصـب  گمنـامى  از را آنـان  سـلطان  و ميشوند واقع سلطنت دودمان حمايت و عنايت مورد كه ميبرد بكار

 .است تر مناسب فارسى در شدگان ساخته مهكل مترجم اين بنظر و. ميرساند

 مقام قضا
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 تغييـرات  و تحـوالت  بكرى دوران تا مسعودى روزگار از زيرا كرد، نظر صرف ملتها احوال و عادات ديگر بيان
  .نداد روى نسلها و ملتها وضع در بسيارى

 تبدالت دستخوش ماي كرده مشاهده آنرا ما كه مغرب اوضاع است، هشتم قرن پايان كه عصر اين در اما
  .است شده دگرگون بكلى و گرديده عميقى
 غلبه بربرها، يعنى كشور، آن قديم ساكنان بر و آوردند هجوم مغرب به عرب قبايل پنجم قرن آغاز از و
 دسـت  در كـه  شهرهايى بقيه فرمانروايى در و كردند تصرف را سرزمين آن شهرهاى و نواحى بيشتر و يافتند

  .جستند تشرك بود مانده آنان
 طـاعون  دسـتخوش  بشـر  اجتمـاع  غـرب،  و شرق در هشتم، قرن يعنى قرن، اين نيمه در ازين گذشته

 و نژادهـا  از بسـى  و بـرد  ميان از را ملتها از كثيرى هاى جمعيت نواحى از بسيارى در كه شد مرگبارى 1)وبا(
ه ب رسيدن و دولتها پيرى روزگار و ساخت، نابود را تمدن و اجتماع هاى زيبايى اكثر و كرد منقرض را طوايف
 و شكسـت  هـم  در را آنهـا  حدود و كرد كوتاه را دولتها سايه و حمايت ازينرو آورد، فراز را آنها مرحله آخرين
 قربانى نتيجه در و ساخت دچار اضمحالل و بنابودى را آنها رسوم و عادات و كرد مبدل بزبونى را آنان قدرت
 انبارهـا،  آب( عمـومى  بناهـاى  و شـهرها  و نهـاد  بـويرانى  رو نيـز  زمـين  نعمـرا  و تمـدن  بشـر،  افراد هزاران

 ساكنان از ديار و ها خانه و گرديد ناپديد آنها هاى نشانه و راهها و شد خراب) اينها جز و مسجدها كاروانسراها،
 مشرق در ميكنم گمان و يافت تغيير مسكونى نقاط همه قيافه و گرديدند زبون ها قبيله و ها دولت و شد تهى
 جهـان  زبـان  گـويى  و اسـت  آمـده  ببار بختيها تيره و مصائب همين آن، عمران فراخور و جمعيت بنسبت هم

 و زمـين  وارث خـداى  و. اسـت  شـده  واقـع  اجابـت  مـورد  و داده در گرفتگـى  و خمول نداى عالم در هستى
  .2آنست موجودات

 اسـاس  و بـن  از آفريـدگان  گـويى  هكـ  چنانسـت  يابد، تغيير يكسره بشر احوال و عادات كه هنگامى و
 و بنيـاد  نـو  آفرينشى و تازه خلقى گويى است، گرديده تغيير و تحول دچار جهان سرتاسر و اند شده دگرگونه

 و كشـورها  و طبيعـت  كيفيـات  تـا  بـود  نيازمنـد  كسـى  به ما عصر كه اينست. است آمده پديد جديد جهانى
 شـرح  است شده دگرگونه مردم احوال تبدل بسبب كه را بىمذاه و عادات و كند تدوين را گوناگون نژادهاى

 مورخـان  كـه  باشـد  مرجعى و اصل بمنزله تا كند پيروى برگزيده خود عصر در مسعودى كه را روشى و دهد
  .دهند قرار خويش سرمشق و نمونه آنرا آينده

 خـواه  زمـين  غربم قسمت  اين در را وقايع اين باشد ميسر من براى كه آنجا تا خود كتاب درين من و
 نژادها و نسلها احواله ب را تأليف اين دارم قصد و كرد خواهم ياد اخبار نقل ضمن در بتلويح خواه و بصراحت

                                                           

ترين وباهاى تاريخى بوده اسـت كـه سرتاسـر آسـيا و افريقـا و       ميالدى بروز كرده و از وحشتناك 1348وباى مزبور در سال  -1
 . اروپا را دچار ساخته است و در همين وبا مؤلف اين كتاب پدر و مادر خود را از دست داده است

 .40: 19ا َنحنُ َنرِثُ الْأَرض و من عَليها إِنَّ: اشاره به آيه -2
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 احـوال  از زيـرا  كـنم  گفتگو ديگر اقطار از آنكه بى دهم، اختصاص آن ممالك و دولتها بيان و مغرب ملتهاى و
  .نيست كافى ميخواهم من آنچه كنهه ب رسيدن راىب منقول خبرهاى و ندارم اطالع آن ملتهاى و مشرق

 و دور بسـفرهاى  كـرده  ياد خود كتاب در چنانكه او زيرا است، كرده تكميل را قسمت اين مسعودى و
 بطـور  اسـت  رانده سخن مغرب از كه هنگامى اين همه با ولى. است پرداخته ممالك و شهرها سياحت و دراز
 ميگردد، باز بخدا دانشها همه و 1است ديگر دانايى دانشمندى هر از برتر و است نكرده ادا را مطلب حق وافى

 بر ها شيوه همه باشد او ياريگر خدا آنكه هر و. است ضرور و واجب اعتراف اين و ميباشد زبون و ناتوان بشر و
 و مقاصـد  بيـان  بـه  خـدا  بيـارى  ما و. ميشود كاميابى قرين خويش مقاصد و مساعى در و ميگردد آسان وى

 اسـت  الزم اينـك . اوسـت  بر توكل و است ياريگر و براستى ما راهنماى خدا و ميكنيم آغاز تأليف اين اغراض
 چنين كتاب اين در است ممكن چه بياوريم، نيست عرب زبان در كه حروفى وضع چگونگى درباره اى مقدمه
 كيفيـت  از عبـارت  آمـد،  اهـد خو آن شرح آينده در چنانكه نطق، در حروف كه دانست بايد. رود بكار حروفى

 كام با زبان سر و كوچك زبان كوب به آواز تقطيع از كيفيت اين و آيد مي بيرون حنجره از كه است آوازهايى
 تغييـر  كـوب  ايـن  شـدن  دگرگونـه  بسبب آوازها كيفيات پس ميشود، عارض لبها كوب به يا دندانها و گلو و

 آنهـا  بـا  كـه  ميگـردد  درسـت  كلمـات  آن از و 2شـوند مي شـنيده  هـم  از متمـايز  گوش در حروف و ميپذيرد
  .ميفهمانيم بيكديگر را خود هاى انديشه

 كـه  باشـد  حروفـى  داراى ملتـى  است ممكن چه. نيستند يكسان حروف اين كردن نطق در ملتها همه
 و اسـت  حرف هشت و بيست كرده تلفظ عرب كه را حروفى ميدانيم چنانكه و باشد نداشته را آنها ديگر ملت

 يافت آنان زبان در كه است حروفى نيز ما زبان در چنانكه ندارد وجود ما  لغت در كه است حروفى را برانيانع
. دارنـد  بخود مخصوص حروفى يك هر عرب غير ملتهاى ديگر و بربرها و تركان و فرنگيان همچنين .نميشود

 هـم  مشخصـى  نوشـتنى  حـروف  شنيدنى حروف كردن داللت براى عربى در كتاب اهل كه دانست بايد آنگاه
 و الف وضع مانند داد، تشخيص كتابت و شنيدن در يكديگر از را آنها بتوان تا اند كرده مصطلح را آنها و وضع

 مزبور حرف نباشد آنان زبان در كه برخورند بحرفى اگر و. حرف هشت و بيست آخر تا طاء و راء و جيم و باء
 حرفـى  بشكل را حروف اينگونه نويسندگان از برخى كه بسا چه و ميماند مهمل بيان در هم و نوشتن در هم
 كـافى  حـرف  تلفـظ  بـر  داللت براى كار اين ولى ميكنند، ترسيم است واقع آن از پس يا پيش كه ما لغت از

  .ميشود حرف اصل تغيير سبب بلكه نيست
 يا نامها كردن ديا ضمن در و است عجمى ملتهاى از برخى و بربرها اخبار بر مشتمل كتاب اين چون و
 ايـم  كـرده  وضـع  كـه  اصطالحاتى در هم و ما كتابت زبان در كه ميخوريم بر بحروفى آنان، از ديگرى كلمات

                                                           

1-  يمللْمٍ عي عقَ ُكلِّ ذَفو 76: 12و. 

 .تأليف ابن سينا، ترجمه آقاى دكتر خانلرى شود) مخارج حروف(به رساله  رجوع -2

 روش تاريخ نگاري
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 مجـانس  حـروف  ايـن  كردن بترسيم ما ولى كنيم، بيان را آنها ناچاريم رو اين از نميشود، يافت مزبور حروف
  .نيست وافى حرف لهجه رساندن براى روش اين ام بعقيده چه. ايم نكرده اكتفا كرديم، ياد چنانكه آنها،

 حرفى دو هر بر كه دهم قرار چنان را عجمى حرف كه اينست ام برگزيده كتاب درين كه اى شيوه بلكه
 حد خواننده تا كند داللت واقعند آن از پس يا پيش عربى زبان در كه) آن صوتى مقطع يعنى( لهجه حيث از

 1اشمام حروف ترسيم طرز از را شيوه اين و شود ادا بخوبى آن لهجه و ،كند تلفظ را حرف دو آن مخرج وسط
 نظيـر  آن صـاد  تلفـظ  چـه  خلـف،  قرائت در »صراط« مانند. كردم اقتباس تجويديان و قرآن قاريان تداول در
 داخـل  در و نويسـند  مى را »ص« اين  كتابت در آنها. ميباشد زاء و صاد ميان وسط حد و است 2مفخم »ص«

  .است زاء و صاد ميان وسط حد »ص« اين تلفظ كه ميرساند وضع اين و كنند مى ترسيم را »زاء« شكل آن
 ام، كـرده  ترسـيم  روش بهمين عربيست حرف دو ميان وسط حد آن تلفظ كه را حرفى هر من ازينرو و

 خـاص  اسم چنانكه است، قاف يا جيم و ما صريح كاف بين آن تلفظ بربرها لغت در كه مخصوصى كاف مانند
 3ام گذارده »ق« نقطه دو يا يك آن باالى در يا »ج« نقطه يك آن پايين در و نوشته كاف بصورت را »بلكين«
 بكار و ميرود بكار بربرها زبان در بيشتر حرف اين و. دهد نشان را قاف و كاف يا جيم و كاف ميان آن تلفظ تا

 حروف از حرف دو با را آنها و بود خواهد قياس نهمي بر آيد الزم مزبور كاف بجز بيگانه حروف از آنچه بردن
 دو آن بينابين آن تلفظ كه بداند خواننده تا مينويسم باشد مزبور حرف وسط حد آنها تلفظ كه خودمان لغت

 و ايـم  برگزيـده  صحيح راهنمايى حروف اينگونه تلفظ براى بدينسان و بخواند شيوه آن مطابق آنرا و حرفست
 از حرفى بمخرج و ميشديم دور بكلى آن مخرج از ميكرديم اكتفا حرف سوى دو هر از يكى كردن رسم با اگر

 خـداى  و بود الزم نكته اين دانستن پس ميساختيم، دگرگون را قوم آن لغت و ميكرديم توجه خودمان زبان
  .است براستى ما دهنده توفيق خود بخشش و بفضل

   

                                                           

 است بحركت اشاره از عبارت اننحوي و قراء اصطالح در و). غياث( بويانيدنست و بوييدن بمعنى لغت در) همزه بكسر( اشمام -1
  ).الموارد اقرب( كنند آواز آنكه بى

 تـرجيح  را »مفخـم « بـوده  وى دسـترس  در كه C نسخه از بنقل دسالن ولى است »مقحم« يا »معجم« مختلف چاپهاى در -2
 بتفخـيم  قرآن«: كه حاكم حديث حسب بر گويند و است فتح بمعنى قراء اصطالح در تفخيم چه تفخيم داراى يعنى است داده
 آواز زنان همچون نه بخوانند مردانه را قرآن كه آنست تفخيم: گويند برخى و است مستحب بتفخيم آن قرائت »است شده نازل

 .است مفخم نيز »ينى« نسخه در. شود الموارد اقرب به رجوع. آورند فرو را

تنها بگذاشـتن يـك نقطـه    » موريتانى«الخط مغرب در رسم الخط مشرق و مصر باالى قاف دو نقطه ميگذارند، ولى در رسم  -3
 ).1ج  70حاشيه دسالن، ص (اكتفا ميكند 
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  1نخست كتاب

  نمودار آن در كه ىهاي پديده و بشرى اجتماع طبيعت در

  و جهانگشايى و 2شهرنشينى و نشينى باديه: چون ميشود،

  بيان و اينها مانند و دانشها و هنرها و 3معاش و ستد و داد

   يك هر علل و موجبات

 بـر  كه است كيفياتى و جهان اجتماع يعنى انسانى، اجتماع از دادن خبر تاريخ حقيقت كه دانست بايد
 و بشـر  هـاى  جهانگشـايى  انواع و ها عصبيت و همزيستى، و توحش،: چون ميشود، عارض اجتماع اين طبيعت
 و سـلطنت  تشـكيل : ماننـد  ميشـود  ايجاد چيرگيها و ها عصبيت اين از آنچه و ديگر، گروه بر گروهى چيرگى

 معاش و ها پيشه چون آورد مي بدست خويش كار و كوشش پرتو در بشر آنچه و آن درجات و مراتب و دولت
 دروغ يـافتن  راه و. ميدهـد  روى اجتماع اين طبيعت نتيجه در كه احوالى و عادات ديگر و هنرها و ها شدان و

 و معتقـدات  و آراء از پيـروى  5:جملـه  آن از اسـت،  مقتضـياتى  و موجبـات  آنرا و 4آنست طبيعى امور از بخير
 و نادرسـتى  يـا  درسـتى  اظلحـ  از باشد اعتدال حالت بر خبر پذيرفتن در آدمى روح اگر چه ميباشد، مذاهب

 يـا  عقيـده  يـك  از پيروى به او خاطر اگر ليكن .شود آشكار كذب از آن صدق تا ميكند ادا آنرا حق نظر دقت
 ايـن  و. پـذيرد  مـى  بيابـد  عقيـده  آن موافق كه را خبرى هر وهله نخستين در و بيدرنگ باشد شيفته مذهبى
 كـردن  منقح و انتقاد از را او و پوشد مى را وي بصيرت ديده روى كه ايست پرده بمنزله خواهى هوى و تمايل

 مقتضـيات  و موجبـات  از ديگـر . ميافتد فرو دروغ كردن نقل و پذيرفتن ورطه در نتيجه در و ميدارد باز خبر
  .بازميگردد  6تعديل و جرح به اخبارى چنين تنقيح و آنست راويان به وثوق و دروغ اخبار پذيرفتن
 مشاهده را آنچه از مقصود اخبار راويان از بسيارى چه است، مقاصد از خبرى بى و غفلت ديگر موجب و

 فـرو  دروغ پرتگاه در و ميكنند نقل خود هاى تخمين و حدسيات وفق بر را خبر و نميدانند اند شنيده يا كرده
  .افتند مى

                                                           

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم صلى اهللا على سيدنا محمد و على آله: پيش از كتاب نخست چنين است» ينى«در  -1

 .است كردن كوچ و تحرك عدم و گزيدن خانه يعنى Sedentaire كلمه مرادف اينجا در شهرنشينى -2

 .امروزى است بكار ميبرد» اقتصاد«معاش را ابن خلدون بمعنى اعمى كه مرادف كلمه  -3

 .الخبر يحتمل الصدق و الكذب: اشاره به -4
دكتر طه حسين اين قسمت را بمنزله متد يا روش ابن خلدون در تاريخ تلقى كرده و هفت عاملى را كه يـاد كـرده در ذيـل     -5

  :سه امر گرد آورده است
فلسـفة ابـن خلـدون    «كتـاب   49تـا ص   37جهل بطبايع اجتماع، رجوع به ص  -3جرح و تعديل  -2پيروى از يك عقيده  -1

 .شود 268تا ص  264ص » دراسات عن ابن خلدون«و » االجتماعية
 نرا بـراى تحقـق  اند و به بحث دقيقى منجر ميشود كه بايد آ ايست كه آنرا روات سنت پيامبر ابداع كرده جرح و تعديل طريقه -6

 .كنند اجرا او خبر راستى و محدث امانت
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  .ميدهد تدس راويان به اعتماد بسبب اغلب و است بسيار اين و شمردن، راست را خبر توهمه ب ديگر
 در رياكـارى  و نيرنگسـازى  بـا  را خبـر  آنكـه  بعلت است، وقايع بر حاالت تطبيق كيفيت ندانستن ديگر

 ماهيـت  و بـرده  بكـار  تصنع آن در خبر سازنده كه حالى در ميكند نقل را احوال از حالتى مخبر و آميزند مى
  .است حقيقت خالف بر خبر حالت

 ستايش و سرايى مديحه و ثناخوانى راه از منزلت و قدرت انخداوند به مردم بيشتر جستن تقرب ديگر
 منتشـر  حقيقـت  خالف بر اخبارى چنين كه پيداست و است، نيك بصفات ايشان ساختن نامور و آنها اعمال

 روى توانگرى و جالل و جاه قبيل از آن وسايل و بدنيا مردم و است ثناگويى شيفته آدمى نفوس زيرا ميشود،
 انتشـار  موجبـات  از ديگـر  يكى. ندارند توجهى بفضيلتمندان و نيستند فضايل دوستدار آنان بيشتر و ميĤورند

 هـر  زيـرا  اسـت  اجتمـاع  احـوال  طبـايع  از اطالعى بى. است مقدم كرده ياد مقتضيات همه بر كه دروغ اخبار
 كيفيـاتى  و خـود  بماهيت مخصوص سرشت و طبيعت داراى بايد ناچار عارضى، يا باشد ذاتى خواه اى، حادثه
  .ميشود عارض آن بر كه باشد

 ايـن  باشـد،  آگـاه  هسـتى  جهان مقتضيات و كيفيات و حوادث بطبايع خبر شنونده گاه هر رو اين از و
 تمـام  از تمحـيص  نحـوه  ايـن  و كرد خواهد يارى دروغ از راست شناختن باز براى خبر تنقيح در را او آگاهى
 شـنوندگان  كـه  بسـا  چـه  و است رساتر و آسانتر شود عارض كه طريقى بهر اخبار ساختن منقح در آن وجوه

. كننـد  مـى  روايت آنان از را آنها باز هم ديگران و پردازند مى آنها كردن نقل به و پذيرند مى را محال خبرهاى
 داشـتند  بـاز  اسـكندريه  سـاختن  از را وي دريايى جانوران چون كه آورد مى اسكندر درباره مسعودى چنانكه

 فـرو  دريا بقعر و نشست آن در خود و كرد تعبيه شيشه از صندوقى )1آن درون در و بساخت چوب از تابوتى(
 فلـزات  از را آنهـا  هـاى  مجسمه آنگاه و كرد ترسيم ديد آنجا در كه را اهريمنى و شيطانى جانوران آن و رفت

 گريختند ديدند را ها سمهمج و آمدند بيرون وقتى جانوران آن و كرد نصب بنيان آن برابر در را آنها و بساخت
 نقـل  محـال  و خرافـى  اخبـار  از مركـب  درازى افسـانه  باره درين و .پذيرفت پايان شهر ساختمان بدينسان و

 ازيـن  گذشـته  و كنـد؟  مقاومت دريا امواج تصادم برابر در است ممكن چگونه اى شيشه صندوق زيرا كند، مى
 كنـد  اعتماد عملى بچنين سلطانى هر و نميكنند قداما آميزى غرور و خطرناك كار چنين به هرگز پادشاهان

 گـرد  در مـردم  و ميگيـرد  قرار سقوط و زوال معرض در او فرمانروايى و اندازد مي مهلكه در را خود گمان بى
 منتظر اى لحظه و ميشود تلف غرورى چنين بسبب او ميدانند چه ميشوند، دور وى از و ميزنند حلقه ديگرى

  .بازگردد خويش ورغر ازين كه نميمانند
  :كه اينست افسانه اين بودن محال ديگر علت

 بـر  قـادر  جنيـان  بلكه است نشناخته كسى هنوز را شياطين و جن به مخصوص هاى مجسمه و صورتها
 جلـوه  زشـت  مقصـود  ميكنند، ياد آنها متعدد سرهاى درباره آنچه و هستند مختلف اشكاله ب شدن متشكل

                                                           

 .تابوت الخشب و فى باطنه صندوق: هم چنين است» ينى«در . قسمت داخل پرانتز از چاپ پاريس است -1
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 حكايـت  ايـن  بر كه است انتقاداتى همه اينها. باشد داشته واقعيت اينكه نه تاس آنها ساختن هولناك و دادن
 كـه  اينست ميدهد جلوه محال آنرا وجود نحوه طبيعت لحاظ از همه از تر واضح كه نكوهشى ولى است، وارد
 واقـع  مضيقه در هوا طبيعى تنفس لحاظ از باشد هم بلورين صندوق درون در چند هر آب زير در رونده فرو

 تعديل كه را سردى هواى شخصى چنين نتيجه در ميشود  گرم روحش بسرعت هوا كميابى بسبب و ميگردد
 بسـيارى  هالك سبب امر همين و ميشود هالك دم در و ميدهد دست از است 1قلبى روح و ريه مزاج كننده

 و ببندنـد  آنهـا  بروى را منفذ و در كه هنگامى) است قديم هاى گرمابه مقصود( ميگردد ها گرمابه در كسان از
 هـاى  حفـره  و چاههـا  در كسـانيكه  و مقنيان هم و گردند، محروم سرد هواى از و بمانند حمام گرم هواى در

 نشـود،  آنهـا  داخل هوا تصفيه براى باد و شود گرم عفونت بسبب مزبور اماكن هواى هرگاه ميكنند كار عميق
 زيـرا  ميميـرد،  افكننـد  بيرون دريا از را ماهى وقتى بسب بهمين و. ميگردد هالك بيدرنگ آنها در رونده فرو

 ريه كه سردى آبه ب نسبت و نيست كافى او ريه تعديل براى خارج هواى و است گرم بسيار او وجود طبيعت
 و ميشـود  مسـتولى  او 2حيـوانى  روح بر آب از خارج گرم هواى رو اين از. است گرم بسيار ميكند تعديل را او

 اخبـار  از و. اسـت  سـبب  بهمـين  نيـز  ميميرنـد  اينها نظاير و سكته يا غشى بسبب كه نانآ و. ميميرد يكباره
 سال از معينى روز در سارها و است بوده 3رومة در كه است سارى مجسمه كرده نقل مسعودى هم كه محالى

 تهيـه  را خـود  مصـرفى  روغـن  هـا  زيتـون  آن از مردم و اند بوده زيتون حامل و اند ميĤمده گرد آن پيرامون در
  .اند كرده مى

! اسـت  دور طبيعـى  مجـراى  از حد چه تا بدينسان زيتون روغن گرفتن كه بينديشد ميتواند خواننده و
 آن محـيط  كه شهرى كرده، نقل االبواب ذات به موسوم شهر ساختمان درباره بكرى كه است موضوعى ديگر
  .است بوده دروازه هزار ده بر مشتمل و) مرحله( بارانداز سى از بيش

 است، برگزيده خويش پناهگاه و شدن متحصن براى را شهرها ربش كرد خواهيم ياد آينده در چنانكه و
 و. است نداشته شايستگى حفاظت براى زيرا است شده خارج كرد نگهبانى آنرا بتوان كه وضعى از شهر اين و
 صـحراى  در: اسـت  گفتـه  و كـرده  نقـل  مسـين  شـهر  خصـوص  در مسعودى هم كه اخباريست جمله آن از

 با جنگيدن براى كه سفرى در نصير بن موسى و است، مس از آن ساختمانهاى همه كه شهريست  سجلماسه
 حصارهاى از آنكه هر و است بسته آن هاى دروازه همه كه شهريست. 4است گذشته شهر آن از ميكرده مغرب

 باز هرگز ديگر و ميافكند در بدان را ودخ و زند مى دست بر دست شود مشرف آن ديوار بر گاه هر رود باال آن
 صـحراى  راهشناسـان  و كاروانيـان  از بسـى  چـه  اسـت  سـرايان  داستان خرافات از محال گفتار اين. نميگردد

                                                           

 .اند و بدين سبب آنرا روح قلبى ناميده). كشاف(روح در اصطالح اطبا بخار لطيفى است كه در قلب توليد شود  -1
 ).كشاف(باشد و محل آن قلب است  جسمى لطيف است و حامل قوه حس و حركت مى روح حيوانى -2
 اقـرب ( اسـت  بـوده  پطرسـيه  خالفـت  مقـام  آن و جهانست شهرهاى قديمترين و مشهورترين از »Romeالمكرمة،  رومة« -3

 ).الموارد

 .را برگزيديم» ينى«ورت طرقها است و ما ص» ينى«ظفربها يعنى بدان دست يافته است و در : ها در همه نسخه -4

 طبيعت اجتماع بشري
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 يـاد  شـهر  ايـن  درباره كه را كيفياتى كليه ازين گذشته. اند نشده آگاه شهرى چنين بر و پيموده را سجلماسه
 مقـدار  حـداكثر  بعـالوه . دارد منافات شهرها گذارى بنيان طبيعى امور اب عادت حسب بر و محالست اند كرده

 چنانكه فلزات از شهرى نهادن بنيان ولى ميسازند، خانه اثاث و ظروف آنها از كه است بميزانى معادن موجود
  .است عقل از دور و محاالت از بينيم مى

 و بهترين روش اين و دارد بستگى اجتماع طبايع بشناسايى آنها تنقيح و است فراوان اخبار اين امثال و
 مقـدم  راويـان  تعديل طريقه بر و دروغست از آن راست شناختن باز و اخبار تنقيح در ها طريقه ترين مطمئن

 در و. اسـت  ممتنع يا ممكن بذاته خبر بدانند كه هنگامى مگر جويند نمى توسل راويان بتعديل زيرا باشد مى
 از يكـى  صـاحبنظران  و داشت نخواهد سودى تعديل و جرح به مراجعه قتو آن باشد محال خبر كه صورتى
. نپذيرد آنرا خرد كه كنند تأويل بصورتى آنرا و باشد محال آن لفظ مدلول كه اند شمرده چنين را خبر عيوب

 كه است انشائى تكاليف شرعى اخبار بيشتر زيرا است معتبر شرعى خبرهاى صحت در جرح و تعديل همانا و
 آنهـا  صحت به علم راه و شود، حاصل آنها بصحت علم همينكه است كرده واجب را آنهاه ب كردن عمل شارع

 مطابقت بايد ناچار وقايع، به مربوط اخبار صحت و راستى در ليكن. است 1ضبط و عدالت در راويان به اعتماد
 هـم  بـا  را آنهـا  و انديشـيد  اخبـار  اينگونه دادن روى امكان در بايد ازينرو واقع، با مطابقت يعنى باشد، معتبر

 انشـاء  خـود  از فقـط  انشـاء  فايـده  زيرا آنست، بر مقدم و مهمتر تعديل از اخبار اينگونه در امر اين و سنجيد
 و. ميگـردد  اسـتنباط  واقع، با آن مطابقت يعنى خارج، از هم و آن خود از هم خبر فايده ولى ميشود اقتباس

 چنان اخبار بودن محال يا بودن ممكن درباره باطل از حق بازشناختن ونقان وقت آن باشد، چنين امر گاه هر
 و ذاتـى  كيفيـات : بازشناسـيم  ديگـر  يـك  از را مسائل اين و درنگريم عمران يا بشرى باجتماع كه بود خواهد
  .شود عارض آن بر نيست ممكن آنچه و است اهميت بى و عارضى آنچه اجتماع، طبيعى
 براى دروغ از راست اخبار دادن تشخيص و باطل از حق بازشناختن در بريم، ربكا را شيوه اين گاه هر و

 خصوص در اگر هنگام درين و نيابد راه بدان شك هيچگونه كه بود خواهد منطقى و برهانى قانونى بمنزله ما
 باز رهناس از را پذيرفتنى اخبار آن بوسيله توانست خواهيم بشنويم چيزى ميدهد روى اجتماع در كه كيفياتى
 راست راه مطالب، كردن نقل در توانست خواهند مورخان كه بود خواهد صحيح معيارى شيوه اين و شناسيم

  .بجويند را درستى و

                                                           

ضبط در تداول حديث شنيدن سخن بطور شايسته و سپس فهميدن معنايى است كـه از آن اراده شـده باشـد، آنگـاه بـذل       -1
تعريفـات  (جهد در حفظ كردن آن و ثبات بر اين حفظ از راه مذاكره تا هنگامى كـه آن سـخن را بـديگرى همچنـان ادا كننـد      

 ).جرجانى
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 زيـرا  باشد مستقلى دانش خود شيوه اين گويا و است، همين تاريخ اين اول كتاب تأليف در ما هدف و
 از عبـارت  كـه  اسـت  مسائلى داراى هم و سانيست،ان اجتماع و بشرى عمران همان كه است 1موضوعى داراى
 يعنـى  امـر،  ايـن  و پيونـدد  مـى  عمـران  ماهيت و بذات ديگرى از پس يكى كه است عوارضى و كيفيات بيان

 و باشـد  وضعى خواه است همين علم معنى و است، دانشى هر خصوصيات از خاص، مسائل و موضوع داشتن
  .عقلى خواه

 در آن بـر  آگـاهى  و اسـت  پرسـود  و انگيز شگفت و نوظهور هدف، ريند راندن سخن كه دانست بايد و
 خطابـه  موضـوع  زيـرا  2آورد بشمار خطابه دانش مسائل از آنرا نميتوان و است من بينى ژرف و تحقيق نتيجه

 آن از ايشان برگرداندن يا عقيده بيك مردم توده كردن دلبسته براى كه است سودمند كننده اقناع گفتارهاى
 يا خانه جويى چاره و تدبير دانش مدنى، سياست چه نيست، هم مدنى سياست مسائل شمار در و .رودمي بكار
 و نـوع  حفـظ  متضـمن  كـه  بروشى را مردم توده تا ميكند ايجاب حكمت و اخالق آنچه بمقتضاى است شهر
 -باشـند  اننـد هم بـدان  بسـا  چـه  كـه  -فن دو اين موضوعات با علم اين موضوع زيرا كنند وادار باشد او بقاى

  .است نوبنياد دانشى هدف اين موضوع بنابراين و. است مخالف
 نميدانم. براند سخن هدف اين مقاصد در) عالمان از( هيچكس ام نشده آگاه من كه ميكنم ياد سوگند و

 مطـالبى  بـاره  ايـن  در شـايد  يـا  -برد ايشانه ب توان نمى گمانى چنين كه صورتى در -اند ورزيده غفلت آن از
 ميـان  در كـه  حكيمـانى  و فراوانسـت  دانشـها  چـه . است نرسيده بما ليكن اند رسانده هم بكمال آنرا و شتهنو

 از بـيش  نگرفتـه  قرار ما دسترس در كه دانشهايى اندازه و شمارند بى اند آمده پديد بشر نوع گوناگون ملتهاى
 آنهـا  كـردن  بنابود ايران گشودن هنگام عمر كه ايرانيان دانش همه آن كو. است رسيده بما كه است مقدارى

  3داد؟ فرمان
 خـود  از ولـى ( اسـت  آشـكار  آنها آثار و نتايج كه بابل مردم و سريانيان و كلدانيان دانشهاى كجاست و
  است؟ شده چه اند بوده آنان از پيش كه مردمى و قبطيان دانشهاى و ؟)نيست اثرى دانشها

                                                           

 در مسائلى است كه از عوارض ذاتى آن بحث ميكند، مانند بدن انسان كه موضوع علم پزشكى است و طب موضوع هر علمى -1
 چگـونگى  از نحـو  علـم  چـه  هسـتند،  نحو علم موضوع كه كلمات همچون و ميكند بحث بيمارى و تندرستى لحاظ از آن احوال
 ).جرجانى تعريفات( ميكند بحث آنها بناى و اعراب

  .»ينى«. را از مسائل دانش خطابه كه يكى از كتب منطقى است بشمار آوردتوان آن  و نمى -2

 رجـوع بـه تـاريخ تمـدن    . انـد  برخى آنرا تأييد و گروهى آنرا انكار كـرده . موضوع سوختن كتب بفرمان عمر مورد اختالفست -3
 بطـور  اعراب نكرده صادر فرمانى چنين عمر خود فرض بر كه اينست ناپذير انكار موضوع ولى شود، زيدان جرجى تأليف اسالمى

 را) خوارزميـان ( ايشـان  نويسندگان مسلم بن قتيبة چون مينويسد بيرونى ريحان ابو چنانكه اند، كرده اقدام كتب بسوختن كلى
 فقـط  بـود  ايشان اليه محتاج اموريكه در خوارزم اهل بسوخت را آنان هاى نوشته و كتب و بكشت را ايشان هربدان و كرد هالك
  .معين دكتر آقاى تأليف) مزديسنا( از بنقل ،)الباقية آثار( كردند اتكا خود وظاتبمحف
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 مـأمون  زيـرا  باشـند،  يونانيـان  كه است بخصوص لتم يك دانشهاى تنها رسيده بما آنچه گذشتگان از
 امـوال  بـذل  و مترجمـان  از بسـيار  گروهى وجود بسبب و كنند ترجمه آنان زبان از را آنها كه بود آن شيفته
 آگاهى ديگر ملتهاى دانشهاى از قسمتى هيچ بر ما ولى دهد، انجام را امر اين كه داشت آنرا توانايى راه درين
 الزم شـود  تحقيق طبيعى تعقل قابل حقيقت هر ذاتى عوارض درباره باشد شايسته كه ورتىص در و ايم نيافته
 ايـن  در حكيمـان  شايد ولى يابد،  اختصاص بدان كه باشد دانشى هم حقيقتى و مفهوم هر اعتباره ب كه است
 بذاته آن مسائل چند هر و است اخبار درباره تنها علم اين نتيجه ديديم چنانكه و اند كرده نتايج به توجه باره

 فـرو  آنـرا  سبب بهمين و ميباشد ضعيف است اخبار تصحيح كه اش نتيجه ولى است، شريف خود بخصوص و
 آن در تأمـل  و انديشيدن كه فنى اين از و  1اندكى مگر دانش از نشديد داده و است داناتر خدا و. اند گذاشته

 ضـمن  در را آنهـا  عرضى يا فرعى بطور مختلف علوم دانشمندان كه يابيم مى مسائلى است، شده آشكار ما بر
 فـن  ايـن  مسـائل  جـنس  از مقصـد  و موضـوع  نظـر  از آنها و اند داده قرار بحث مورد خويش دانشهاى براهين

 تعاون هم با وجود عالم در بشر: ميگويند و ميكنند ياد نبوت اثبات در عالمان و حكيمان آنچه مانند ميباشند
 و ميĤورنـد  لغـات  اثبـات  در فقـه  اصـول  عالمـان  آنچـه  ماننـد  و نيازمندند، رادع و اكمبح باره اين در و دارند

 عبـارات  بيـان  و نيازمندنـد  يكـديگر  بـا  خويش مقاصد بتعبير اجتماع و تعاون طبيعت بحكم مردم: ميگويند
 ها نسب آميختگى سبب زنا گويند كه شرعى احكام مقاصد تعليل در فقيهان گفتار مانند و است، راه سهلترين

 منتهـى  و اجتمـاع  بـويرانى  منجـر  ستمگرى و ميباشد نوع كردن تباه مايه نيز قتل و است نوع كننده تباه و
  .است اجتماع محافظت بر مبنى آنها همه كه احكام خصوص در شرعى مقاصد ديگر و ميشود نوع بتباهى

 مسـائل  دربـاره  كه مثالهايى از چنانكه اند داشته توجه اجتماع احوال و بكيفيات مزبور علوم در بنابراين
  .ميشود آشكار نكته اين آورديم مزبور

 آنهـا  ولـى  يابيم مى خلق حكيمان متفرق كلمات در را) اجتماع علم( فن اين مسائل از اندكى همچنين
) جغـد ( بـوم  حكايت در بهرام بن بهرام به 2موبدان گفتار در جمله آن از اند، نكرده توجه بموضوع كامل بطور

 جـز  نپذيرد كمال كشور ارجمندى و نيرومندى پادشاه، اى: يابيم مى چنين است كرده نقل آنرا عودىمس كه
 پادشـاه  و پادشـاه  بـه  جز نگيرد قوام دين و او نهى و امر به كردن كار و خدا از بفرمانبرى بستن كمر و بدين

ه بـ  جـز  يافـت  راه نتـوان  ثروت به و ثروت به جز نگيرند قوام مردان و) سپاهيان( بمردان جز نيابد ارجمندى
 و كـرده  نصـب  آنرا پروردگار كه مردم ميان است ترازويى داد و داد به جز يافت راه نتوان آبادانى به و آبادانى
 بدينسان معنى همين در بعين نيز انوشيروان سخنان از و. است پادشاه كه است گماشته آن براى دارى عهده
 داد و گردد استوار بداد آبادانى و آبادانىه ب خراج و بخراج دارايى و دارايىب سپاه و بسپاه كشور: كه است آمده

 همـه،  از برتـر  و اسـت  وزيران كردارى براست كارگزاران كردارى درست و كارگزاران كردارى بدرست وابسته
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 فرمـانرواى  او تـا  اسـت  كـردن  رهبـرى  بر وى توانايى و خويش بتن مردم زندگى چگونگى از پادشاه پژوهش
  .شوند چيره او بر آنان نه گردد مردم

 دربـاره  اى شايسته قسمت است متداول مردم ميان در كه سياست درباره ارسطو به منسوب كتاب در و
 او و. ديگريسـت  بمطالـب  آميختـه  و نشـده  ادا مطلب حق براهين، لحاظ از و نيست كامل ولى است اجتماع

 پيوسته بهم اى دايره در را آنها و كرده اشاره كرديم نقل وشيروانان و موبدان از را آنها كه بكلماتى كتاب درين
  :بدينسان اندرزهاست مهمترين شامل كه است كرده تنظيم

 ميشود زنده سنت يا دستور بدان كه است قدرتى دولت و است دولت آن ديوار كه است بوستانى جهان
 سـپاه  و ميدهد يارى آنرا سپاه كه است آيينى سلطنت و ميكند اجرا آنرا سلطنت كه است سياستى دستور و

 رعيـت  و ميـĤورد  فـراهم  آنـرا  رعيـت  كـه  است روزييى ثروت و ميكند تضمين را آنها ثروت كه باشند يارانى
 و بدانسـت  جهـان  قـوام  و شـود  اجـرا  مردم همه ميان در بايد داد و نگهميدارد را آنها داد كه باشند بندگانى

 يكـى  كـه  است سياسى و آموز حكمت دستور هشت اينها و شود مى آغاز دايره سپس... 1است بوستانى جهان
 معـين  آن كرانه كه پيوندند مى بهم دايره يك در و ميگردد باز آغازشانه ب آنها پايان و است پيوسته بديگرى

  .ميشمارد بزرگ را آنها فوايد و ميكند افتخار اندرزها بر يافتن آگاهى از ارسطو. نيست
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 و فهـم  روى از و شايسـتگى  بـه  و بخواند بدقت پادشاهى و دولتها فصل در را ما انسخن خواننده اگر و
 و جامعتر بيانى با آشكار و كامل بطور و يافت خواهد دست دستورها اين بتفسير آن اثناى در بينديشد، تأمل

 دسـتورهاى  از كـه آن بـى  است كرده آگاه آنها بر را ما خدا و ديد، خواهد را اجمال  اين تفصيل تر روشن داليلى
 ضـمن  در كـه  مطـالبى  و مقفـع  ابـن  سـخنان  در همچنـين . باشـيم  كرده استفاده موبدان سخنان يا ارسطو
 آنهـا  ما آنچنانكه نه ولى يافت ميتوان را ما كتاب سياسى مسائل و نكات از بسيارى ميĤورد خويش هاى رساله

 و نگـارى  نامه اسلوب و ساخته متحلى خطابه وهبشي را خويش سخنان او بلكه ايم كرده ياد دليل و برهان با را
  .است برده بكار را سخن بالغت

 را خـود  كتـاب  و ميزند دور هدف اين پيرامون در الملوك سراج كتاب در طرطوشى ابوبكر قاضى هم و
 بحقيقـت  خـود  كتـاب  در او ولـى  ماست كتاب اين مسائل و ابواب به نزديك كه است كرده تقسيم ابوابى به

 نكـرده  روشـن  را داليـل  و نيـاورده  كـافى  بطور را مسائل است، برنگزيده درستى روش و نيافته دست مطلب
 و آورد مـي  بسـيار  اخبـار  و احاديـث  سپس. شود نمى داخل مسائل در اما كند مى باز مسائل براى بابى. است

 از منقـول  روايات و هند حكيمان هاى گفته و موبدان و بزرگمهر مانند ايران حكيمان گوناگون و قصار كلمات
 بـراهين  بـا  و گشـايد  نمـى  حقايق چهره از نقاب ليكن و ميكند نقل را اخالق بزرگان ديگر و هرمس و دانيال

 در او گويى و است آميز پند و وار موعظه تلفيقى و نقل آن مطالب بلكه برنميگيرد، وقايع روى از پرده طبيعى
 جـامع  و كـافى  بطـور  را فن اين مسائل و نرسيده خود نظورم به و نشده وارد بدان ولى نهاده گام هدف گرد

 بتـوانم  كه است كرده آگاه دانشى بر و بخشيده بكمال الهامى هدف، اين بدرك مرا خداى و. است نداده شرح
  .آورم بدست را يقين اخبار و بيازمايم هست فن اين ماهيت در را آنچه

 از هـدايتى  و توفيـق  بازشناسم فنون ديگر از آنرا نظاير و امثال و بياورم بكمال آنرا مسائل اگر بنابراين
 بـر  كـنم،  اشـتباه  ديگر بمسائل آنرا و شود فوت اى نكته آن مسائل شمردن در اگر و. بود خواهد خداى جانب

 تحقيق روش و راه من چه دارد اختصاص بمن تقدم فضل ولى بكوشد آن اصالح در كه است محقق خواننده
 مـا  و 1مينمايد راه خود بنور بخواهد را كه هر خداى و ام ساخته آشكار و روشن ديگران براى آنرا و گشوده را

 ها پيشه و كشور در اجتماع رسوم و عادات مانند ميدهد روى بشر اجتماع در را آنچه كتاب اين در اكنون هم
 عمـومى  و صـى خصو معـارف  در تحقيـق  شـيوه  چنانكه ميكنيم، آشكار برهانى روشهاى با هنرها، و دانشها و

 خـود  گفتار بدينسان و شود زدوده دودليها و شكها و گردد برطرف پندارها و وهمها آن بوسيله و شود روشن
  :ميكنيم آغاز را

 هنرهـايى  و دانشـها  ماننـد  است يافته اختصاص بدانها كه است متمايز بخواصى جانوران ديگر از انسان
 برتـرى  آفريدگان ديگر بر بدان اتصاف با و ميشود بازشناخته ديگر جانوران از بدان و اوست انديشه نتيجه كه
 چنـين  داشـتن  بـى  چـه  قـاهر  پادشـاهى  و رادع و حاكم فرمانروايى به نيازمندى همچون و يابد، مى بزرگى و
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 گفتـه  ملـخ  و انگبـين  زنبـور  دربـاره  آنچه و يابد موجوديت ديگر جانوران همه ميان در نيست ممكن نيرويى
 ولـى  انـد  انسـان  مشـابه  خصـوص  ايـن  در جانوران اين چند هر زيرا نميكند نقض را انسانى تمايز اين ميشود
 و كوشش بجانوران نسبت انسان تمايزات از ديگر و. تفكر و انديشه راه از نه است الهامى بروشى آنان كارهاى

 آفريـده  چنـان  را نانسا خداوند كه رو آن از آنست وسايل و راهها آوردن بدست در  تالش و معاش راه در كار
. اسـت  فرمـوده  رهبـرى  آن جسـتن  و خواسـتن  بـه  را او خدا هم و دارد بغذا نياز خود بقاى و زندگى در كه

 از ديگـر  1كـرد  راهنمـائى  را او آنگـاه  و بخشـيد  بوى را خلقتش آفريد را چه هر: فرمايد تعالى خداى چنانكه
 اجتمـاع  جايگـاه  يـا  شـهر  در آمدن فرود و زيدنگ سكونت هم با يعنى است اجتماع يا عمران انسان تمايزات

 در چـه  يكـديگر  نيازمنـديهاى  آوردن بـر  و هـا  گروه و جماعات به گرفتن انس براى ها دهكده و چادرنشينان
 بيـان  را موضـوع  ايـن  چنانكـه  اسـت،  شـده  سرشـته  معاش كسب براى همكارى و تعاون حس انسان طبايع

  .كرد خواهيم
 در يـا  كوهسـتانها  و آباديهـا  پيرامـون  در كه بدانسان است نشينى باديه بصورت گاهى) اجتماع( عمران

 شهرنشـينى  بشـكل  گـاه  و. ميبرنـد  بسـر  ريگزارها كنار هاى گاه سكونت در و آبادانى از دور دشتهاى و بيابانها
 و ديوارهـا  بوسيله را خويش و ميگزينند سكونت ها خانه و 2ها دهكده و كوچك و بزرگ شهرهاى در كه است

 و آمدها پيش اجتماعى كيفيات اين از يك هر در اجتماع براى و ميدارند مصون گزندى هر از آنها حصارهاى
  :ميكنيم تقسيم فصل شش به را سخن كتاب درين ناگزير بنابراين. ميدهد روى ذاتى تحوالت

 و آبـادان  سـرزمينهاى  و اجتماعـات  گونـاگون  انـواع  و كلـى  بطـور  بشرى) اجتماع( عمران در: نخست
  .است يافته تشكيل آنها در اجتماعات اين كه مسكونى

  .وحشى اقوام و ها قبيله بيان و نشينى باديه) اجتماع( عمران در: دوم
  .دولتى پايگاههاى و مناصب ذكر و پادشاهى و خالفت و دولتها در: سوم

  .كوچك و بزرگ شهرهاى و شهرنشينى) اجتماع( عمران در: چهارم
  .آن راههاى و پيشه و كسب و شمعا و هنرها در: پنجم
  .3آنها فراگرفتن و اكتساب كيفيت و دانشها در: ششم

                                                           

  .50: 20  ء خَْلَقه ثُم هدى ُكلَّ شَي  أَعطى -1

ويسد ايـن كلمـه هـم اكنـون در     است ولى دسالن مداشر را ترجيح داده و مين» مداثر«كه در اغلب چاپها » مداشر«ترجمه  -2
  .نيز مداشر است» ينى«در ). 1ج  84حاشيه دسالن، ص (مواجد جمع وجدة : الجزيره متداولست و جمع دشره ميباشد چون

 فصـل اول بمنزلـه  : صاحب كتاب دراسات شش فصل مزبور را بدينسان با سوسيولژى يا جامعه شناسى تطبيق كـرده اسـت   -3
 شناسـى  جامعـه  تحقيقـات  بـر  مشـتمل  سوم و دوم فصل و )Sociologie Génerale( عمومى شناسى جامعه در تحقيقاتى
 و ميباشد )Sociologie Urbaine( مدنى شناسى جامعه مباحث بمنزله چهارم فصل و )Sociologie Politique(سياسى 

 دربـاره  يارىبسـ  تحقيقـات  محتـوى  ششـم  فصـل  و )Sociologie Economique( اقتصادى شناسى جامعه در پنجم فصل
  ).Sociologie Morale(.است اخالقى شناسى جامعه

 طبيعت اجتماع بشري
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 اسـت،  مقدم آن ديگر انواع كليه بر زندگى طرز اين كه داشتم مقدم رو اين از را نشينى باديه اجتماع و
 ىشـهرها  آمـدن  پديـد  بـر  را دولـت  و سـلطنت  تشكيل همچنين و كرد خواهم آشكار آنرا آينده در چنانكه
 است طبيعى ضروريات از امر اين كه است سبب بدان معاش داشتن مقدم اما و. داشتم مقدم بزرگ و كوچك

 بـا  را هنرهـا  و اسـت  تفننـى  امر بر مقدم طبيعى كه پيداست و دارد تفنن و كمال جنبه دانش آموختن ولى
 آينـده  در چنانكه( آنهاست شمار در اجتماع لحاظ از و جهات از بعضى در كه ازينرو كردم ياد پيشه و كسب
  .ميدهد يارى راه اين در را او و ميكند كامياب براستى را انسان خداى و) شد خواهد بيان
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  نخست كتاب از نخستين باب

   است مقدمه چند آن در و كلى بطور بشرى اجتماع در

 كنند تعبير بدينسان را معنى اين حكيمان و ضروريست انسان نوع 1اجتماع اينكه در :نخست مقدمه

 آنـرا  ايشـان  اصـطالح  در كـه  دهـد  تشكيل اجتماعى است ناگزير يعنى است، مدنى سرشت داراى انسان: كه
 را انسـان  سـبحانه،  خـداى،  كـه  چنانست آن بيان و. است همين عمران معنى و گويند) شهرنشينى( مدنيت
 فطـرت ه ب غذا بجستن را او و يستن ميسر تغذيه بى بقايش و زندگانى كه كرد تركيب بصورتى را او و بيافريد
 يـك  كـه  قدرتى چنان آن ولى .فرمود تعبيه را غذا آوردن بدست توانايى او بدنى ساختمان در و كرد رهبرى

 الزم او حيـات  بقـاى  براى كه را موادى تمام و آورد فراهم غذا از را خويش نيازمندى نتواند بتنهايى بشر فرد
 اسـت  ضـرور  او روز يـك  تغذيـه  بـراى  كه را گندمى مقدار كنيم رضف مثل در اگر چنانكه كند، كسب است

 پختن و كردن خمير و كردن آرد: قبيل از اعمالى راه اين در اينكه مگر بود نخواهد ممكن كند كسب بخواهد
 جـز  آنها تكميل كه گوناگونيست ابزار و ديگ و كاسه به محتاج خود گانه سه اعمال ازين يك هر و كند اتخاذ
 آنكـه  بـى  را گنـدم  دانـه  او كنـيم  فـرض  نيسـت،  ممكن گر كوزه و نجار و آهنگر چون صنعتگر ندينچ بيارى

: ماننـد  دارد بيشـترى  بكارهـاى  نيـاز  آن آوردن بدسـت  براى هم باز صورت اين در بخورد درآيد نان بصورت
 بسـيارى  صـنايع  و گونـاگون  ابزارهاى به احتياج اعمال اين از يك هر در و كوبى، خرمن و درويدن و كاشتن

 از بعضى يا همه دادن انجام براى فرد يك  توانايى است محال و افزونست نخستين قسمت از بدرجات كه دارد
 آنـان  و او روزى تـا  آيـد  گـرد  هـم  با همنوعانش از بسيارى نيروهاى بايد ناچار بنابراين. باشد بس كارها اين

 رفـع  را آنهـا  برابر چندين بلكه و گروه آن حاجت هك مقدارى همكارى و تعاون سايه در وقت آن گردد فراهم
. اسـت  نيازمنـد  خود همنوعان بيارى خويش از دفاع براى بشر افراد از يك هر همچنين. آيد مي بدست كند
 كـرد  تقسـيم  آنـان  ميـان  را زورمنـدى  و فرمـود  تركيـب  حيوانات كليه در را طبايع چون سبحانه، خدا، زيرا

 منـد  بهـره  بيشـترى  قدرت ميزان از را آنان و بيافريد انسان از كاملتر توانايى در را زبان بى جانوران از بسيارى
 قـدرت  و گاو، و خر قدرت هم و است بيشتر انسان توانايى از بدرجات اسب زورمندى مثل در چنانكه ساخت

 بعضـو  ار يـك  هر است طبيعى جانوران در نيز تجاوز چون و است، انسان نيرومندى برابر چندين فيل و شير
 دسـت  و. برخيزد بدفاع خود از عضو آن با ديگر جانور تجاوز هنگام تا داد اختصاص خود از دفاع براى خاصى

 صنعتگرى آماده انديشه، خدمت در دست زيرا داد قرار او دفاع وسيله اعضا اين همه بجاى را انسان انديشه و

                                                           

 ميداننـد ) Auguste Conte( )1798 – 1853( كنت اگوست را )La Sociologie( اجتماع علم گذار پايه اخير قرون در -1
 زيسـت  -5 شـيمى  -4 فيزيك -3 هيئت -2 رياضيات -1: كرد بندى درجه بدينسان دشوارى و سهولت لحاظ از را علوم او چه

 گذار دانش سوسيولژى علم اجتماع يا سوسيولژى، ليكن با خواندن اين فصل ثابت ميشود كه واضع و پايه -6) بيولوژى(شناسى 
 بـه  رجـوع . اسـت  كـرده  ابتكـار  را علـم  ايـن  كنـت  اگوسـت  از پيش سال 460 از متجاوز كه است خلدون ابن) شناسى جامعه(
  .شود 248 ص تا 230 ص »خلدون ابن عن دراسات«
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 بجاى كه نيزه مانند جانورانست ديگر دفاع اعضاى جانشين كه ميكند توليد ابزارى آدمى براى صنعت و است
 بدن پوست جانشين كه سپر و ميرود بكار درندگان چنگالهاى بجاى كه شمشير و است شاخدار جانوران شاخ

 فـرد  يـك  قـدرت  بنابراين. است كرده ياد اعضا منافع كتاب در جالينوس كه اينها جز و است خشن و سخت
 اينگونـه  برابـر  در بتنهـايى  و نميكنـد  مقاومـت  درنـدگان  بويژه زبان بى جانوران از يكى قدرت برابر در آدمى

 زيرا[ نيست، كافى دفاع ابزارهاى بردن بكار براى فرد يك توانايى هم و است عاجز خود دفاع از بكلى جانوران
 بـاره  ريند رو اين از 1]ميĤيد بكار آنها ساختن آماده براى بسيارى وسايل و صنايع و فراوانست مزبور ابزارهاى

 نخواهـد  نيايـد  پديد تعاون و همكارى اين كه هنگامى تا و كند همكارى خويش همنوعان با است ناگزير نيز
 را او تركيـب  تعالى خداى زيرا بود، نخواهد پذير امكان او زندگانى و كند تهيه غذا و روزى خود براى توانست

 خـود  از نميتوانـد  سـالح  فقدان بسبب نيز و است نيازمند بغذا خود زندگى ادامه براى كه است آفريده چنان
 منقـرض  بشـر  نـوع  و ميگيـرد  قـرار  نيسـتى  معرض در او حيات بسرعت و ميشود  جانوران شكار و كند دفاع

 و بقـا  در خـدا  حكمـت  و ميĤيد بدست او دفاعى سالح و غذا باشد، داشته همكارى و تعاون اگر ولى .ميگردد
 و آدمى هستى وگرنه ضروريست و ناپذير اجتناب انسان نوع براى اجتماع نبنابراي. ميرسد بكمال او نوع حفظ
 اجتمـاعى  معنـى  است اين و. 2نميپذيرد كمال وى كردن جانشين و انسان بوسيله جهان آبادانى از خدا اراده

 اثبـات  نـوعى  خود كرديم ياد باره اين در كه را سخنانى و ايم داده قرار دانش اين موضوع آنرا ما كه) عمرانى(
 در چـه  نيسـت  واجـب  موضـوع  اثبات فن صاحب بر چند هر ساختيم مستقل آنرا كه است فنى موضوع براى

 آنـان  نـزد  در امـر  اين ولى كند ثابت آنرا موضوع نيست ملزم دانش يك موجد كه است مقرر منطق صناعت
  .است دهكنن كامياب خويش بنيكى خدا و است استحسانى امرى آن اثبات پس است، نشده هم منع

 انجـام  آن بوسـيله  جهـان  آبادانى و آيد حاصل بشر براى اجتماع اين هرگاه كرديم بيان چنانكه سپس
 سـتم  و تجاوز زيرا كند، دفاع ديگر بدسته اى دسته تجاوز از كه باشد آنان ميان در حاكمى بايد ناگزير پذيرد

 ميكند دفاع خود از زبان بى جانوران وزتجا از آن بوسيله بشر كه سالحى و است مخمر بشر حيوانى طبايع در
 پـس  ميشـود،  يافـت  همـه  دسترس در ابزار اين زيرا نيست كافى بيكديگر بشر افراد خود تجاوز از دفاع براى
 وسـيله  آن نيست ممكن و كند پيشگيرى بيكديگر آنان تجاوز و تهاجم از كه بيابند ديگرى وسيله بايد ناچار
 يـك  حاكم آن بنابراين نمييابند در را انسان الهامات و مشاعر ديگر جانوران هكلي زيرا باشد، آدميان خود بجز
 نتوانـد  بـديگرى  هـيچكس  تـا  باشـد  داشته زورمندى و تسلط و غلبه آنان بر كه بود خواهد آنان خود از فرد

 باجتنـا  و طبيعى خاصيتى داراى انسان كه شد آشكار شرح اين با و. است همين پادشاه معنى و كند تجاوز
 مانند ميشود يافت اند، كرده ياد حكيمان چنانكه هم، زبان بى جانوران از بعضى در خاصيت اين و است ناپذير
 فرمانبرى و فرمانروايى نيز آنها ميان در كه است شده معلوم استقراء و تتبع نتيجه در كه ملخ و انگبين زنبور
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 ديگـر  بـر  بـدنى  سـاختمان  و خلقـت  در را رئـيس  آن و دارد وجـود  آنهـا  خـود  ميـان  از رئيسى از پيروى و
 نـه  اسـت  خـدايى  رهبرى و فطرت برحسب انسان غير در خاصيت اين ولى است تمايز و برترى همجنسانش

  .1كرد رهبرى را او سپس ببخشيد را خلقتش چيزى هره ب او .سياست و انديشه بمقتضاى
 خاصـيت  را آن و ميپردازنـد  منطقـى  استدالله ب كنند اثبات را نبوت ميخواهند كه هنگامى فيلسوفان

 زيـر  در بايـد  بشر ناچار كه ميكنند اثبات بدينسان 2آن غايت تا را برهان اين و ميشمرند انسان براى طبيعى
 آن بشر افراد از يكى و باشد خدا جانب از شريعتى داراى بايد حاكم آن و ميگويند سپس باشد حاكمى فرمان

 متمايز ديگران از سپارد مى بوى خويش هدايت خواص از خدا كه ودايعى بسبب بايد فرد آن و باشد آورده را
 و انكـار  بـى  آنـان  بـر  و ايشان ميان در او فرمانروايى و بپذيرند را او شريعت و شوند تسليم بوى مردم تا باشد

 زيرا كنند ثابت برهان با نميتوانند حكما بينيد مى چنانكه را قضيه اين ولى .پذيرد كمال 3تقبيح و نكوهش بى
 كـه  است مقرراتى بوسيله امر اين و يابد تحقق است ممكن هم پيامبرانى آمدن بى بشر زندگانى و موجوديت

 بـه  را آنان و ميكند فرض مردم بر ميسازد مقهور را بشر آن بقدرت كه عصبيتى بنيروى يا خويش بين حاكم
 ندارنـد  آسـمانى  كتـاب  كـه  بمجـوس  نسبت پيامبران پيروان و كتاب اهل و .ميدارد وا خود طريقه از پيروى
 و آثـار  و دولتهـا  داراى بقا و حيات از گذشته اينها همه با و اند جهان مردم اكثريت اينان چه ميباشند، اندك

 و شـمالى  معتدل غير هاى اقليم در و ميبرند بسر وضع همان بر همچنان نيز روزگار اين تا و اند بوده يادگارها
 و مـرج  و هـرج  بصـورت  كـه  اسـت  مردمـانى  زندگى خالف بر گمان بى آنان زندگانى و دارند سكونت جنوبى

 صـحت  عـدم  بدينسـان  و. دهند ادامه خود بحيات نداشت امكان بود مى چنين اگر چه ميبرند، بسر حاكم بى
 مربـوط  عقلـى  و منطقـى  اموره ب مسئله اين كه ميشود معلوم و ميگردد آشكار نبوتها وجوب در حكما نظريه
 خـداى  و اسـت  بـوده  چنين نيز اسالم ملت گذشتگان روش چنانكه رسد، بثبوت بايد شرع راه از بلكه نيست

  .است كننده رهبرى و دهنده كاميابى
   

                                                           

 .50: 20  هدى ُثم خَْلَقه ء شَي ُكلَّ  أَعطى -1
 .غاية: ديگر نسخ در و است غايته: »ينى« در -2
  .است التزيف و: ديگر چاپهاى در و التثريب و »ينى« در -3

 اجتماع بشري
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  دوم مقدمه

  از ببرخى اشاره و زمين مسكون و آباد قسمت درباره

  ها اقليم و رودها و 1درياها: چون هست آن در آنچه

 آنرا آب عنصر و است كروى زمين شكل: كه است آمده مينگرند انجه احوال در كه حكيمانى كتب در
 شـده  زايل آن جوانب از برخى از آب آنگاه است، آب روى بر انگورى دانه چون زمين گويى چنانكه گرفته فرا
 ديگـر  بـر  كـه  بشـر  نـوع  بوسـيله  را زمين و بيافريند زمين روى در را جانوران كرد اراده خدا كه سبب آن از

 نيست چنين ولى است زمين زير در آب كه شود توهم است ممكن و كند آبادان دارد خالفت سمت جانوران
 همـه  هسـت  اشـياء  در كه ثقلى بسبب و باشد آن مركز كه آنست كره وسط زمين طبيعى و واقعى زير بلكه
 بـر  گرفتـه  راف را زمين كه آبى اما و شوند مى شمرده زمين جوانب نقاط ديگر و ميشود رانده مركز بدان چيز
 و. بود خواهد آن ديگر جهت نسبت و اعتباره ب است، زمين زير در آن از قسمتى شود گفته اگر و آنست فراز
 همـه  از آب عنصـر  كـه  اى دايره بشكل آنست كره سطح از نيمى شده زايل آن از آب كه زمين از قسمتى اما

 ،2لباليـة  آنـرا  و مينامنـد  محـيط  دريـاى  است عظيم دريايى كه را آبها اين و است يافته احاطه آن بر جهات
 گفتـه  هـم  سياه و سبز درياى بدان هم و است عجمى نام دو اين و ميخوانند هم اقيانوس و دوم، الم بتفخيم
 باير بيابانهاى عمرانست، براى كه زمين آمده بر آب از و خشكى قسمت اين در كه دانست بايد سپس. ميشود

 از بـيش  زمين كره جنوب جهت در نامسكون نواحى باز و. آنست آباد و ونمسك قسمت از بيش سكنه از تهى
 مسطحى بشكل و است مايلتر شمالى بجانب كه ايست قطعه آن معمور قسمت و. دارد وجود  آن شمال جهت
 آن پشـت  در و. ميشـود  منتهى كروى بخطى شمال جهت از و استوا خط به جنوب جهت از و ميباشد كروى
 3مـأجوج  و يـأجوج  سـد  دو، آن ميـان  در و است فاصله قسمت آن و آب عنصر ميان كه است كوههايى خط،
 محـيط  دايـره  از قطعه دو بوسيله نيز مغرب و مشرق از و است متمايل مشرق بسوى كوهها اين و است واقع

  .ميشود منتهى آب بعنصر
 ربع قسمت ازين و است زمين كره تمام از كمتر، يا نصف، اندازهه ب زمين برآمده آب از قسمت گويند و

 خـط  و مينامنـد  هفتگانـه  4اقـاليم  را آنها كه ميشود تقسيم قسمت بهفت مسكون ربع اين و است معمور آن

                                                           

  .است همين هم صحيح كه آمده بحار »ينى« در ولى است) درختان( اشجار: چاپها تمام در -1
 لباليـة  بـه  آنگـاه  و لتالنـة  بـه  نخست كه باشد )L'  Atlantique( لتالنت از تحريفى است ممكن كلمه اين دسالن بعقيده -2

 بـرده  بكـار  »اذلنت« )Atlas(اطلس كلمه بجاى خود تأليف در شمالى افريقاى وصف ضمن در ىبكر چنانكه است شده تحريف
 .اند ميدانسته را اطلس كلمه اسالمى نويسان جغرافى اين بنابر و است

 معجـم  6 ج 48 ص بـه  رجـوع  مـأجوج  و يـأجوج  سـد  درباره). الدهر نخبة فهرست( يافث اوالد از زمين كره شمال ساكنان -3
 .شود ياقوت البلدان

 .شود 1 ج البلدان معجم به رجوع اند، ميخوانده كشور آنرا فارسى در كه )Klima( يونانى كلمه از معرب اقليم جمع -4
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 خط بزرگترين و زمين طول خط آن و ميكند بخش نيم بدو را كره است مغرب به مشرق از آن سير كه استوا
 بزرگتـرين خـط در فلـك اسـت و     2ل النهـار و دايـره معـد   1در سطح كره آنست چنانكه منطقه فلك البـروج 

 است فرسخ پنج و بيست زمين، مسافت از درجه، هر و ميشود تقسيم درجه شصت و سيصد به منطقةالبروج
 چهـار  و بيسـت  ذراع هـر  و اسـت  ذراع هـزار  چهـار  ميل زيرا است ميل سه در ذراع هزار دوازده فرسخ هر و

 بشـكم  يكـى  پشـت  چنانكـه  كننـد  رديـف  هم پهلوى در را آنها كه است جو حبه شش انگشت هر و انگشت
 اسـت  مقابل زمين كره استواى خط با و ميكند تقسيم نيم بدو را فلك كه النهار معدل دايره. بچسبد ديگرى

 است درجه چهار و شصت استوا خط شمالى جهت در آبادانى ولى دارد فاصله درجه نود قطب دو از يك هر با
 جهت كليه گرما شدت بعلت چنانكه است آبادانى از تهى و نامسكون يخبندان و سرما شدت بسبب آن بقيه و

  .تعالى اهللا انشاء .كرد خواهيم بيان را اينها همه آينده در ما و نامسكونست، نيز جنوب
 و شـهرها  و نـواحى  و حـدود  دربـاره  و اند داده خبر معمور قسمت اين از كه آنان كه دانست بايد آنگاه

 كتـاب  صاحب و جغرافيا كتاب در بطليموس مانند و اند كرده گفتگو آن ريگزارهاى و دشتها و رودها و كوهها
3رجر

اند كه آنها را اقـاليم هفتگانـه مينامنـد، و ايـن تقسـيم بـا        پس از وى، آنرا به هفت بخش قسمت كرده 2
د، ازينـرو اقلـيم   انـ  حدودى خيالى ميان مشرق و مغرب است و اقاليم مزبور در عرض برابر و در طول مختلف

نخستين از اقليم پس از آن درازتر است و همچنين دوم از آن ديگر تا آخر، و بنـابراين اقلـيم هفـتم از همـه     
  .اى كه بسبب زايل شدن آب از كره زمين پديد آمده چنين اقتضا ميكند كوتاهتر ميباشد، چه وضع دايره

رب بمشرق بطور متوالى تقسيم ميشود و در هر و هر يك از اين اقليمها در نزد آنان به ده قسمت از مغ
اند از اين درياى محيط در جهت  و گفته. قسمتى اخباريست درباره كيفيت آن سرزمين و چگونگى آبادى آن

بدينسان كه از خلـيج تنگـى بعـرض دوازده ميـل يـا      . مغرب در اقليم چهارم درياى معروف روم جدا ميشود
4ز ميشود و اين قسمت را زقاقنزديك به آن ميان طنجه و طريف آغا

 مينامند سپس بسمت مشرق ميـرود و  3
 تـا  آنجا از كه است چهارم اقليم چهارم بخش آخر در آن پايان و ميرسد ميل ششصد بعرض و مييابد وسعت

 آن جنـوب  جهـت  از و ميباشـد  شام كشور آن سواحل بر آنجا در و است فرسخ شصت و صد و هزار آن مبدأ
 و برقـه  آنگـاه  و افريقيـه  سـپس  و اسـت  خلـيج  نزديـك  طنجـه  آن اول كـه  است واقع آن بر مغرب سواحل

  .است واقع اسكندريه

                                                           

 .شود ريحان ابو التفهيم 72 ص به رجوع - 2و 1
 روژر معـرب  مزبـور  كلمـه  چـه  اسـت،  اخيـر  چـاپ  صـحيح  و »رجـار « كاترمر چاپ در و »زخار«: بيروت و مصر چاپهاى در -3
)Roger( بلـوغ  و اعـالم  در. اسـت  نوشـته  وى بنـام  را المشتاق نزهة كتاب ادريسى و است بوده سيسيل پادشاه نام كه ميباشد 

 .شود 383 ص 3 ج االرب بلوغ و 971 ص 3 ج زركلى االعالم به رجوع. اند دانسته ادريسى معاصر را دوم روجير االرب
 ).المنجد( است واقع مغرب ممالك در كه) الجزيره( الخضراء جزيرة و طنجه ميان است الطارق جبل تنگه زقاق درياى -4

 بخش آباد زمين
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 اندلس و فرنگ و روم و 1)ونيز( بنادقه بالد بترتيب سپس و خليج نزديك قسطنطنيه شمال، جهت از و
 مينامنـد  شـامى  و رومى بحر را دريا اين و. ميباشد طنجه مقابل و زقاق نزديك كه است واقع آن بر طريف تا
 5ميورقه و  4صقليه و قبرس و 3اقريطش 2:]از عبارتند آنها بزرگ جزاير كه است بسيارى آباد جزاير آن در و[
  .7دانيه و 6سردانيه و

 جدا شمال جهت در -تنگه دو از 8] آب بسيار و مواج[ درياى دو رومى درياى از و) جغرافيدانان( گويند
 آن عرض و ميشود آغاز اى تنگه همچون مديترانه درياى از كه است قسطنطنيه روبروى آنها از يكى. ميشوند

  .كرد پرتاب تيرى ديگر بساحل آن ساحل يك از ميتوان كه ايست اندازهه ب
) ميرود پيش مرمره درياى در و( ميشود دور رومى درياى از دريانوردان راه روز سه بمسافت كه آنگاه و

 و يابـد  مى امتداد ميل شصت باندازه و ميشود پهناور ميل چهار اندازه هب آن عرض سپس ميرسد بقسطنطنيه
  .مينامند قسطنطنيه خليج آنرا وضع اين در

 از كـه  است دريايى اين و يابد مى امتداد 9نيطش بدرياى است ميل شش آن عرض كه مدخلى از آنگاه
 از و ميشـود  منتهـى  خـزر  الـك مم به و ميگذرد 10هريقليه سرزمين از و ميشود منحرف شرق ناحيه به آنجا

 و تـرك  و روم ملتهـاى  سـوى  دو از دريـا  اين سواحل بر و است ميل سيصد و هزار مزبور ممالك تا آن دهانه
  .ميباشند روس و 11برجان

 و ميشـود  خـارج  شمال بسمت روم كشور از كه است ونيز درياى روم، درياى خليج دو از دوم درياى و
 13انكاليـه  بكشـور  و ميشـود  منحـرف  نيز و بالد بسوى معرب جهت در دگرد منتهى 12انجل شنت به گاه هر

                                                           

 ).Venise(بندقيه  يا -1

 همه كه است بسيارى بزرگ جزاير آن در و: است چنين بيروت و مصر چاپهاى در. است »ينى« از كروشه داخل قسمت -2
 .است آباد و مسكون

 ).La Crete(كرت  -3

 ).Sicile(سيسيل  -4

 ).Majorque( كماژر -5

 ).Sardaigne(ساردين  -6

 ).Dénia(دنيه  -7

 .است ديگر درياى دو: آخران بحران: بيروت و مصر چاپهاى در. است »ينى« از زاخران، بحران ترجمه اين -8

 و. ميباشد )Pontus( يعنى )Bontoch( بنطش كلمه از تحريفى دسالن بقول كه است )Nitoch( نيطش چاپها تمام در -9
 به رجوع و است طرابزنده يا اسود يا سياه درياى همان اين و اند آورده »نيطس« الدهر نخبة در دمشقى و »بنطس« ريحانابو

 .شود البلدان معجم

 ).(Hercléeروم  در شهريست) ل - ق فتح و هـ بكسر( ياقوت بقول هرقله،) ك( چاپ -10

11 - Bulgares. 

 Monte San Angelo (Sant: (معرب است، »الجبل سمت« »لانج شنت« بجاى چاپها تمام در) پ( چاپ بجز -12

Andjel.  

  ).Ankaliya Le Paysd Aquilée(. :است چنين دسالن ترجمه در و انكالبه ديگر چاپهاى در و انكاليه) پ( چاپ در -13
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 ونيزيان و: چون ملتهايى آن كناره دو بر و است، ميل صد و هزار مزبور كشور تا آن مبدأ از و ميگردد منتهى
 و خاور از نيز محيط درياى  اين از گويند و. مينامند) ونيز( بنادقه خليج آنرا و ميباشند اقوام ديگر و روميان و
 بـه  تا ميگذرد بجنوب اندكى كه ميگردد منشعب پهناورى بزرگ درياى استوا خط شمال در درجه سيزده بر

 زنگبـار  و حبشه به آن پنجم بخش در و ميگذرد باختر بسوى اقليم آن داخل در سپس رسد مى نخست اقليم
 ايـن  و ميباشـد  فرسـنگ  پانصد و رهزا چهار آن مبدأ از بالد اين مسافت و ميشود منتهى المندب باب بالد و

 كـه  آنسـت  سـواحل  در بربر بالد و زنگبار بالد جنوب جهت از و مينامند حبشه و هند و چين درياى را دريا
 شـهر  سـپس  نيسـتند،  مغـرب  بربـر  قبايـل  از بربرهـا  ايـن  و 1است برده نام آن از خويش شعر در امرؤالقيس

 از پس .دارند سكونت آن سواحل بر ديگرى ملل و اقوام هم و واق واق سرزمين و سفاله شهر آنگاه و 2مقدشو
 ايـن  شـمالى  هـاى  كرانه بر و نميشود يافت اثرى نامسكون مناطق و گياه و آب بى دشتهاى بجز مزبور نواحى

 و احقاف قبيل از يمن سواحل آنها از پس و اند واقع سند و هند بالد آن از پس و چين كشور آن مبدأ در دريا
 ازيـن  انـد  گفتـه  و. اسـت  واقع 3حبشه آن از پس و است آن پايان در زنگبار بالد و دارند قرار اينها جز و زبيد

 نخست المندب باب نزديك آن پايان قسمت از نخست درياى: ميشود جدا هم ديگر درياى دو حبشى درياى
 قلزم شهر به تا رودمي مغرب بطرف اندكى و شمال بسوى و يابد مى وسعت آنگاه ميگردد آغاز اى تنگه همچون

 را ايـن  و دارد فاصـله  آن مبـدأ  از ميـل  چهارصد و هزار مسافت كه ميشود منتهى دوم اقليم پنجم بخش در
 خاور جهت از و است راه مرحله سه مصر فسطاط و قلزم ميان آنجا از و مينامند سويس درياى و قلزم درياى

  .دارند قرار آن پايان در فاران و وايله مدين آنگاه و است واقع آن بر جده و حجاز سپس و يمن سواحل
 و آنسـت  مبـدأ  نزديك 4حبشه كشور آنگاه و زيلع و سواكن و عيذاب و صعيد سواحل باختر جهت از و

 فاصـله  مرحلـه  شـش  مزبور نقطه دو ميان و است روبرو عريش نزديكى در روم درياى با قلزم نزديك آن آخر
 ايـن  ولى بشكافند را آنها ميان مسافت بودند درصدد آنان از پيش هانپادشا و اسالم سلطانان پيوسته و است

  .نيافت پايان امر
 كشـور  ميان از دريا اين 5است سبز خليج به موسوم ميگردد منشعب حبشه درياى از كه دوم درياى و

 صـره ب سـواحل  از ابله به تا ميگذرد مغرب به كمى انحراف با شمال بسوى و ميگردد جدا يمن احقاف و سند
 را ايـن  و دارد فاصـله  آن مبـدأ  از فرسـنگ  چهل و چهارصد مسافت و ميرسد دوم اقليم ششم بخش در واقع

 در ابلـه  و اسـت  واقـع  آن بـر  فارس و كرمان و مكران و سند سواحل خاور، سوى از و. نامند مى فارس درياى
 و انـد  واقـع  آن مبدأ نزديك ف،احقا و شحر و عمان و يمامه و بحرين سواحل باختر سوى از و. است آن پايان

                                                           

 ربراعلى كل مقصوص الذنابى معاود            بريد السرى بالليل من خيل ب:            و آن شعر اينست -1

2 - Magadoxo. 

  .است »بجه« ،»حبشه« بجاى) ينى( نسخه و) پ( در چاپ -3
 ).ينى) (پ( بجه -4
  .است فارس خليج منظور -5

 درياها
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 جنوب از كه است دريا در خشكى پيشرفتگى همچون و است واقع العرب جزيرة قلزم و فارس درياى ميان در
 كـه  خشـكى  قسـمت  ايـن  و انـد  كرده احاطه آنرا فارس درياى خاور از و قلزم درياى باختر از و حبشه درياى

 قادسيه و كوفه فواصل اين در و ميشود منتهى بعراق است عواق بصره و شام ميان ميل پانصد و هزار بمسافت
 و خـزران  و تركـان  ماننـد  عجـم  از ملتهـايى  نـواحى  آن عقب در و است واقع حيره و مداين ايوان و بغداد و

 و بحـرين  و يمامـه  كشـور  آن خـاور  در و حجاز كشور العرب جزيرة باختر نواحى در و. دارند سكونت ديگران
  .ميباشد واقع حبشه درياى بر آن سواحل و است واقع يمن كشور آن جنوب در و عمان

 شـمال  ناحيـه  در و ميباشد مجزا درياها ديگر از كه است ديگرى درياى معمور قسمت اين در گويند و
 آن عـرض  و ميـل  هـزار  آن طـول . مينامنـد  طبرسـتان  و گرگان درياى آنرا و است واقع ديلمان سرزمين در

 جنـوب  در و خوارزميـان  و تركان سرزمين آن خاور در و ديلم و آذربايجان آن رباخت در و است ميل ششصد
  .است واقع ها الن و خزران سرزمين آن شمال در و طبرستان بالد آن

  .اند كرده ياد را آنها جغرافيدانان كه مشهورى درياهاى تمامت است اينها
: بدينسـان  اسـت  رود چهـار  آنهـا  نبزرگتري كه بسياريست هاى رودخانه جهان آباد قسمت درين گويند

 درجه شانزده كه ميشود آغاز عظيم كوهى از نيل رود مبدأ اما. جيحون به موسوم بلخ رود و دجله فرات، نيل،
 زمين روى در و نامند مى قمر كوه آنرا و. است واقع نخستين اقليم چهارم بخش روبروى و استوا خط پشت در

 اى درياچـه  در آنهـا  از برخى كه روانست آن از بسيارى سارهاى چشمه .است نشده معلوم آن از بلندتر كوهى
 مزبور درياچه دو از رودهايى سپس. ميروند فرو ديگرى درياچه در ديگر بعض و ريزند مى ناحيه همان در واقع

 ايـن  از و ميريزنـد  مزبـور  كوه از بارانداز ده بفاصله استوار خط نزديك درياچه يك در همه كه ميشوند خارج
 سـپس  و ميگـذرد  نوبه كشور از و يابد مى جريان شمال سمت به آنها از يكى گردد، مى خارج رود دو درياچه
 هر كه ميگردد منشعب بهم نزديك هايى بشاخه ميكند عبور) كهنه قاهره( مصر از وقتى و ميرسد مصر بكشور

 مينامنـد  مصر نيل آنرا و ميريزند ومر بدرياى اسكندريه نزديك آنها همه و مينامند) نهر( خليج را آنها از يك
 مزبـور  درياچـه  از كـه  ديگـرى  رود و است ها واحه آن باخترى هاى قسمت در و صعيد آن شرقى نواحى در و

 محـيط  دريـاى  در سـرانجام  تـا  پيمايـد  مـى  همچنان را جهت اين و است متوجه باختر بسمت ميشود خارج
  .دارند سكونت آن كناره دو در پوست سياه اىملته عموم و مينامند سودان نيل را آن و ميريزد
 سـرازير  جنـوب  بسـمت  و ميگيرد سرچشمه پنجم اقليم ششم بخش در ارمنستان كشور از فرات اما و
 بـه  تـا  ميكنـد  عبـور  كوفـه  و ورقـه  صفين از بترتيب سپس ميگذرد، منبج تا ملطيه و روم كشور از و ميشود
 بسـيار  رودهـاى  آن مسـير  در و ميريـزد  حبشه درياى در آنجا از و ميشود منتهى واسط و بصره ميان مرداب

  .ميريزند دجله در كه ميشود جدا آن از ديگرى رودهاى و پيوندد مى بدان
 از جنـوب  سـمت  در و اسـت  واقـع  ارمنسـتان  خالط بالد در كه ايست چشمه از نيز دجله رود منبع و
 در آنها همه كه ميشود منشعب گوناگونى هاى شاخه به سپس و ميگذرد واسط تا بغداد و آذربايجان و موصل
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 واقـع  فـرات  رود خاورى جهت در دجله رود و ميگردد منتهى فارس بدرياى سرانجام و ميريزند بصره درياچه
 واقـع  موصـل  جزيره آن آغاز از دجله و فرات ميان در و. پيوندد مى بدان سوى هر از بسيارى رودهاى و است
  .دارد قرار آذربايجان مقابل دجله ساحل از و شام وىروبر فرات كناره دو از كه است

 آنجا در كه بسيارى هاى چشمه از و است واقع سوم، اقليم هشتم بخش بلخ، در جيحون رود مبدأ اما و
 نـواحى  از و ميـرود  شـمال  بسـمت  جنـوب  از و پيونـدد  مى بدان بزرگى نهرهاى و ميگيرد سرچشمه روانست
 و ميـرود  پنجم اقليم هشتم بخش در واقع خوارزم ببالد و ميشود خارج ىنواح آن از سپس ميگذرد خراسان

 درياچـه  اين عرض و طول و ميريزد است واقع نام بهمين شهرى پايين در كه 1)گرگانج( جرجانية درياچه در
  .ميريزند بدان نيز ميĤيند ترك بالد از كه) سيحون( چاچ و فرغانه نهرهاى و. است راه ماه يك بمساحت
 و جيحونست خاور جانب بر سمرقند و ترمذ و بخارا شهرهاى و باختر جانب بر خوارزم و خراسان دبال و

 ايـن  همـه  و اسـت  عـرب  غيـر  اقـوام  ديگر مساكن و 2خزلجى و فرغانه و ترك بالد جيحون ماوراى تا آنجا از
 جغرافيـا  در و. تاس آورده روجر كتاب در را آنها شريف هم و كرده ياد خويش كتاب در بطليموس را مطالب
 اينگونـه  و ميدهنـد  نشان را مسكون نواحى و ها رودخانه و درياها و كوهها همه كه اند كرده ترسيم هايى نقشه

 بمغـرب  بيشـتر  كتاب درين بلكه پردازيم سخن اطاله به ما نيست نيازى كه اند كرده ياد وافى بطور را مسائل
  .است كننده كامياب خداى و داريم توجه است عرب اطنمو كه خاور از بقسمتى هم و بربرهاست جايگاه كه
  

  دوم مقدمه تكميل در گفتارى

  جنوبى ربع از تر جمعيت پر و آبادتر زمين شمالى ربع اينكه در

   آن سبب بيان و آنست

 از پس اقليمهاى ديگر از دوم و نخست اقليم عمران كه يابد مى در متواتر خبرهاى و بمشاهده كس هر
 دريـاى  و گيـاه  و آب بـى  دشـتهاى  و ريگزارها و نامسكون پهناور سرزمينهاى را اقليم دو اين. است كمتر آنها
 اهميـت  حـائز  گوناگون اقوام و جمعيت لحاظ از مزبور اقليم دو. است گرفته فرا ميباشد آنها خاور در كه هند

 از پس آنچه و چهارم و سوم اقليم ولى. نيست فراوان نسبت بهمان نيز آنها شهرهاى و آباد نواحى و نميباشند
 يـا  و انـدك  يـا  نيز آنها ريگزارهاى و اندكست آنها در گياه و آب بى سوزان دشتهاى اينست، برخالف آنهاست

 بيرونست شماره اندازه از آنها شهرهاى و آباد نواحى و ميگذرد حد از آنها مردم و ملتها شماره. ميباشد ناياب
 نامسكون سرتاسر جنوب قسمت ليكن است ششم تا سوم اقليمهاى يانم فواصل در مزبور اقليمهاى عمران و

                                                           

 جرجانيـه  يـا  جرجان درياى يا درياچه و ميناميدند »خوارزم بحر« آنرا قدما كه ميريزد )Aral( آرال درياچه در جيحون رود -1
 .است كرده اطالق آرال بر را جرجانيه اينجا در مؤلف ىول ميكردند اطالق خزر درياى بر را

  .است خزلجيه اصطخرى الممالك مسالك در و است تركان از جماعتى نام: خرلخيه مينويسد الدهر نخبة در »كذا« -2

 رودها
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 ناحيـه  آن در خورشيد انحراف كمى و شديد گرماى آن علت كه اند شده يادآور حكيمان از بسيارى و ميباشد
  .است 1رؤوس سمت از

 مهـاى اقلي ميان در آبادانى بسيارى سبب كه شود آشكار تا ميدهيم توضيح برهان با را قسمت اين ما و
 و جنـوبى  قطـب  دو گـاه  هر: ميگوييم بنابراين و چيست، هفتم و پنجم اقليم تا شمال سوى از چهارم و سوم

 ميكند تقسيم نيم بدو را فلك كره كه آيد مي پديد 2اى عظيمه دايره وقت آن شوند فرض افق بر فلك شمالى
 در خـود  جـاى  در و .نامنـد  النهار معدل دايره آنرا و ميگذرد بباختر خاور از كه است دوايرى بزرگترين اين و

 بسـبب  و باشـد  روزانه حركت اين و است متحرك بباختر خاور از اعلى فلك كه است شده بيان هيئت دانش
 و. است محسوس حركت اين و ميĤيند در بحركت بقهر و نخواهى خواهى آنست درون در كه افالكى ديگر آن

 كـه  ميباشند حركت اين جهت مخالف حركتى داراى خود كافال در 3ستارگان كه است شده ثابت همچنين
  .است مختلف كندى و سرعت در ستارگان حركت اختالفه ب نسبت حركت آن زمان و است بخاور باختر از

 را آن كه ميĤيد پديد اعلى فلك از اى عظيمه دائره افالكشان در ستارگان اين كليه سير خط بموازات و
 خـود  جاى در چنانكه و است منقسم برج بدوازده كه است 4البروج فلك دايره آن و ميكند تقسيم نيم دو به

 النهار معدل دايره با ميزان اول و حمل اول از عبارتند كه بروج متقابل نقطه دو در دايره اين است شده بيان
ـ  نسـبت  آن از نيمـى  كـه  مينمايد تقسيم نيم بدو آنرا النهار معدل دايره نتيجه در و ميكند تقاطع  معـدل  هب
 انحـراف  جنوب بسوى آن ديگر نيم و است سنبله آخر تا حمل اول از آن و است منحرف شمال بسوى النهار

 بـر  شوند واقع افق بر زمين نواحى همه در قطب دو گاه هر و .است حوت پايان تا ميزان آغاز از آن و يابد مى
 اسـتوا  خـط  آنرا و ميگذرد بخاور باختر زا كه آمد خواهد پديد النهار معدل دايره روبروى خط يك زمين روى

 اقليمهـاى  از نخسـتين  اقلـيم  مبـدأ  در انـد  آورده بدسـت  رصـد  از كه اطالعاتى حسب بر خط اين و. مينامند
 معمور ناحيه اين هاى افق از شمال قطب و. است خط آن شمالى جهت در عمران كليه و ميشود واقع هفتگانه
 و پـذيرد  مـى  پايان عمران اينجا در و ميرسد درجه چهار و شصت به آن تفاعار اينكه تا يابد مى ارتفاع بتدريج

  .است هفتم اقليم پايان آن
 النهـار  معـدل  دايره و قطب ميان كه است ارتفاعى اين و رسد، درجه نود به افق بر آن ارتفاع گاه هر و

 فراز بر شمالى برج شش و شد خواهند واقع افق بر النهار معدل دايره و رؤوس سمت بر قطب وقت آن است،

                                                           

 از مقصـود  اينجـا  در). التفهـيم . (او برابر اى خوانند سمت را او افتد ستاره يا آفتاب ارتفاع دايره با را افق كه تقاطع نقطه آن -1
 اصـطالحات  كشـاف « و »غيـاث « بـه  رجـوع  ميباشد، السماء وسط يعنى فلك ميان كه است الرأس سمت همان الرؤوس سمت
 .شود »الفنون

  ).غياث( شود كرده فرض كره آن بر دايره اين كه نمايد كره تنصيف كه گويند آنرا عظيمه دائره -2
 .است سيارات منظور اينجا در -3
 و ميگذرد خورشيد مركز و زمين مركز از آن سطح ميĤيد، پديد خورشيد گرد در زمين گردش هنگام كه ايست عظيمه دايره -4
 .شود »التفهيم« و »غياث« به رجوع و). وجدى فريد المعارف دايرة( مايلست دقيقه 28 و درجه 23 باندازه استوا خط بر
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 ممتنـع  درجـه  نود تا چهار و شصت ميان در آبادانى و. ماند خواهند باقى افق زير در جنوبى برج شش و افق
 نتيجـه  در و يابنـد  نمـى  امتـزاج  شـرايط  اين در آنهاست ميان كه زمانى دورى بسبب سرما و گرما زيرا است

 ميشـود  واقـع  الـرءوس  سـمت  در ميـزان  و حمل رأس در استوا خط در خورشيد چه نميشود حاصل تكوين
 چهـار  و بيسـت  النهار معدل دايره از آن 1ميل نهايت و ميگردد منحرف جدى رأس و سرطان رأس به سپس
 آن ارتفـاع  بمقـدار  رؤوس سـمت  از النهار معدل دايره يابد ارتفاع افق از شمال قطب هرگاه آنگاه. است درجه

 شناسـان  وقـت  نـزد  در را آن و آيـد  مـي  پـايين  انـدازه  بهمـان  تحول اين در نيز جنوبى قطب و ميشود دور
 شـمالى  بـروج  شود دور رؤوس سمت از النهار معدل دايره گاه هر و. مينامند 2بلد عرض) هيئت دانشمندان(

 جدى رأس تا افق از همچنين جنوبى بروج و يابند مى ارتفاع سرطان  رأس تا رفتنش باال بميزان آن در داخل
  .ميشوند منحرف جانب بدو استوا افق در مزبور بروج گفتيم چنانكه زيرا نند،ميك هبوط

 رأس از عبـارت  كه ميرسد شمالى هاى افق بدورترين تا يابد مى ارتفاع همچنان شمالى افق رو اين از و
 چهـار  و بيسـت  آن نزديـك  نقـاط  و حجـاز  در بلد عرض كه است محلى آن و است رؤوس سمت در سرطان

 بميـزان  شود دور استوا افق در النهار معدل از سرطان رأس گاه هر كه است ميلى همان اين و دميباش درجه
 ارتفاع درجه چهار و بيست از بيش قطب اگر و ميگيرد، قرار آن مقابل در تا يابد مى ارتفاع شمال قطب ارتفاع

 چهـار  و شصـت  بـه  قطـب  فاعارت تا ميباشد آمدن فرود حال در همچنان و ميĤيد فرود تقابل از خورشيد يابد
 در و است ميزان بهمين نيز افق از جنوب قطب آمدن فرود هم و تقابل از خورشيد آمدن فرود و برسد درجه
 .نميشـود  حاصـل  تكـوين  نمييابـد  امتـزاج  گرمـا  با كه آن زمان طول و يخبندان و سرما شدت بسبب نتيجه

 و اسـت  قائمه زواياى بر ميرسد بزمين آن از كه اى اشعه بدان، نزديك و خورشيد مقابله هنگام اين از گذشته
 در برعكس و مييابد فزونى نور باشد قائمه اشعه زواياى گاه هر و. حاده و منفرجه زواياى بر مقابله از فروتر در

 كـه  آنسـت  از بـيش  بدان نزديك و مقابله هنگام گرما سبب بهمين و ميشود پراكنده حاده و منفرجه زواياى
 بـار  دو سـال  در استوا خط در مقابله اين از گذشته. است حرارت و گرما سبب نور زيرا ميباشد مقابله از پس
 ميل نهايت در گرما هنوز بنابراين و نباشد، دور چندان شود منحرف هرگاه و است ميزان و حمل نقطه دو در

 صـورت  ايـن  در و كنـد  صـعود  مقابلـه  بـه  باز كه نيابد اعتدال جدى رأس و سرطان رأس در يعنى خورشيد
 در و ميكشـد  بدرازا زمانى دير و ميماند باقى افق اين بر بشدت همچنان ميتابد قائمه زاويه بطور كه اى اشعه

 آن در خورشيد كه مادامى همچنين و ميرسد، افراط بحد آن شدت و ميشود سوزان حرارت بسبب هوا نتيجه
 در آن شـدت  بـه  قريـب  شـدتى  با آن اشعه ابدي مى تقابل بار دو درجه چهار و بيست بعرض استوا خط سوى
 هـر  زيـرا  ميگردد، تكوين مانع كه ميĤورد پديد شديدى خشكى هوا در گرما افراط و ميتابد افق بر استوا خط
 تبـاه  گيـاه  و جـانور  توليـد  و  معدن در تكوين امر و ميشود خشك ها رطوبت و آبها برسد افراط بحد گرما گاه
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 و بيست بعرض رؤوس سمت از سرطان رأس اگر آنگاه .نميشود حاصل رطوبت هبوسيل جز تكوين زيرا ميشود
 خـارج  اعتدال از اندكى يا ميگرايد باعتدال گرما و ميĤيد فرود مقابله از خورشيد شود دور آن از بيشتر و پنج

 از اشـعه  تـابش  و نـور  كمـى  بسـبب  آنكـه  تا يابد مى فزونى بتدريج و ميشود آغاز تكوين نتيجه در و ميگردد
 تباه و پذيرد مى نقصان تكوين نيز هنگام اين در و گرايد مى افراطه ب و پذيرد مى شدت سرما منفرجه، زواياى
 تـأثير  از كـردن  خشـك  در گرما تأثير زيرا سرما، بعلت تا است بيشتر گرما بسبب تكوين تباهى ولى. ميشود

 و سـوم  در و انـدك  دوم و نخسـتين  اقلـيم  در عمـران  سبب بهمين و است سريعتر ساختن منجمد در سرما
 و ششـم  اقلـيم  در و ميگرايـد  اعتداله ب نور نقصان نتيجه در گرما كه رو اين از است متوسط پنجم و چهارم
 تـأثير  تكـوين  تبـاهى  در آن آغـاز  در سـرما  كيفيـت  همانـا  و اسـت  بسـيار  گرما نقصان بسبب عمران هفتم
 و افـراط  هنگـام  مگـر  آيـد  نمـي  پديد سرما در خشكى يراز ميشود كارگر باره درين گرما چنانكه بخشد نمى

 از و اسـت،  چنـين  وضـع  هفتم اقليم از پس چنانكه آيد، مى پديد خشكى كه است هنگام اين در و آن شدت
 و اسـتوا  خـط  حكيمـان  كـه  اينجاسـت  از و. اسـت  داناتر خدا و. ميباشد فزونتر شمالى ربع در عمران رو اين

 اخبـار  و مشـاهده  بحكـم  ناحيـه،  آن كـه  اسـت  شده ايراد آنان بر آنكه حال و اند گرفته نامسكون آنرا ماوراى
  ميكنند؟ ثابت را ادعا اين حكما چگونه پس است، معمور متواتر،
 بلكـه  اسـت،  ممتنـع  كلى بطور جايگاه آن در عمران كه نيست اين آنان مقصود كه اينست امر ظاهر و

 آن در عمران و است شديد ناحيه آن در گرما افراط بسبب ينتكو تباهى كه شده منتهى بدين آنان استدالل
 و اسـتوا  خـط  در زيـرا  اسـت  چنين هم حقيقت و. ديگر نواحى از كمتر بسيار ولى است ممكن يا و ممتنع يا

  .اندكست بسيار ولى هست عمران شده، نقل چنانكه چند، هر آن ماوراى نواحى
 همچـون  جنـوب  در اسـتوا  خـط  مـاوراى  و ميباشد معتدل استوا خط كه است كرده گمان رشد ابن و
 از وى گفتـار . اسـت  پـذير  امكان هم جنوب در هست شمال در كه آبادانى همان و است شمال در آن ماوراى
 اراضـى  از مقدار آن كه اينست نظر از استوا خط جنوب در آن امتناع  بلكه نيست ممتنع تكوين تباهى لحاظ

 وجـود  آب غلبـه  بسـبب  چـون  و است فراگرفته آب عنصر ناحيه اين در ميباشد تكوين قابل شمال در كه را
 تـدريجى  امرى عمران و اجتماع زيرا ميباشند آن تابع هم نواحى ديگر است ممتنع معتدل منطقه در عمران
  .امتناع جهت از نه است وجود جهت از آن تدريجى شروع و است

 ناحيـه  ايـن  در ميگوينـد  كـه  را كسانى گفتار ،استوا خط در عمران وجود درباره متواتر حكايات نقل و
  .است داناتر خدا و. ميكند رد است ممتنع عمران

 بياوريم، است كرده ترسيم روجر كتاب صاحب چنانكه را جغرافيا نقشه صورت گفتار اين از پس بايد و
  .1پردازيم بگفتگو جغرافى درباره بتفصيل سپس
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  1جغرافى درباره سخن تفصيل

 و درياها و شهرها يكايك درباره مفصل بخش در. مختصر مفصل،: ميشود تقسيم بخش دوب گفتار اين[
 در اما و. آمد خواهد مبحث اين از پس آينده فصل در كه ميرود سخن زمين مسكون و آبادان ناحيه رودهاى

ـ  زمـين  آبادان قسمت كردن تقسيم از مختصر بخش  نصـف  و بلـدها  عـرض  بيـان  و هفتگانـه  هـاى  اقلـيم ه ب
 آنهـا  بشـرح  اينـك  و ميـدهيم  اختصـاص  مسـائل  گونـه  بدين را فصل اين و ميشود گفتگو شهرها نهارهاىال

  :ميپردازيم
 در انگورى دانه مانند چنانكه گرفته فرا آب عنصر سو هر از را زمين كره كه كرديم ياد پيش فصول در

. گـردد  عناصـر  تكـوين  و مـران ع منشأ تا برآمده آب از خدا بحكمت آن از هايى قسمت آنگاه است شناور آب
 و ميباشـد  مسـكون  و آبـاد  آن ربـع  كه است زمين كره سطح از نيمى برآمده آب از قسمت اين گويند برخى
 شمال و جنوب سوى دو و آنست ششم يك فقط زمين آباد نواحى گروهى بگفته و است باير و ويران آن بقيه
 پيوسـته  بخـاور  بـاختر  از سوى دو  آن ميان عمران و ىآبادان و است باير و نامسكون برآمده آب از قسمت اين

 ناحيه اين در استوا وهمى خط گويند و. ندارد وجود ويرانى سوى دو از دريا و معمور ناحيه اين ميان و است
 مبـدأ  افـق  ايـن  بر فلك قطب دو كه آنجا است، النهار معدل دايره روبروى خط اين و ميگذرد بخاور باختر از

 از پس بلكه گويد بطليموس و. يابد مى ادامه شمال در آن از پس نواحى تا و ميدهد نشان را ىآبادان و عمران
  .دارد وجود آبادانى جنوب جهت در نيز خط آن

 بـن  اسـحاق  بعقيـده  و .كـرد  خـواهيم  بحث آن از نيز آينده در چنانكه است سنجيده بلد بعرض آنرا و
 آنـرا  و ديگريسـت  عمـران  و آبـادانى  نيز هفتم اقليم ماوراى در است دانش اين پيشوايان از كه خازنى حسن
 ناحيـه  ايـن  گذشـته  حكيمـان  كه دانست بايد سپس 2]كرد خواهيم ياد چنانكه است سنجيده بلدش بعرض
 از تقسـيم  ايـن  كـرديم  ياد پيش در چنانكه و اند كرده تقسيم هفتگانه هاى اقليم به شمال جهت در را معمور

 كـرده  يـاد  حكيمـان  نظـر  در يـك  هـر  هـاى  عـرض  و ميگذرنـد  بخاور باختر از كه است وهمى خطوط روى
 مشـرق  بـه  مغـرب  از نخست اقليم بنابراين كرد، خواهيم گفتگو باره درين بتفصيل آينده در ما و متفاوتست

 كـرده  اشـاره  بدان بطليموس كه آبادانى همان بجز آن جنوب در و است استوا خط آن جنوبى حد و ميگذرد
 اقلـيم  اين سرتاسر گويى چنانكه نيست هيچ ريگزارها و گياه و آب بى دشتهاى جز آن از پس و نيست چيزى
 هفـتم  اقلـيم  و است هفتم تا سوم و دوم هاى اقليم بترتيب شمال سوى از نخست اقليم بدنبال و است ويران
 بـدرياى  تـا  يسـت ن چيـزى  گيـاه  و آب بى دشتهاى بجز آن ماوراى در و ميباشد شمال جهت از آبادانى پايان
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 ولـى  منوالسـت  همـين  بـر  نيز جنوب جهت در نخستين اقليم ماوراى كيفيت چنانكه ميشود، منتهى محيط
 النهارهـاى  نصف و عرضها درباره اما و[1 است كمتر جنوب جهت از بدرجات شمال جهت در نامسكون نواحى

 مقابل در خورشيد و ميباشند آن بخاور ترباخ از افق بر استوا خط در كره قطب دو كه بدانيم بايد ها اقليم اين
 قطـب  و مييابد ارتفاع اندكى شمالى  قطب شود دور شمال بجهت عمران اگر چنانكه ميشود واقع اهله رؤوس
 اين و ميشود دور ميزان بهمان خود بسمت النهار معدل دايره از خورشيد و آيد مي فرود اندازه بهمان جنوبى

  .معروفست شناسان ستاره نزد در چنانكه مينامند بلد عرض را يك هر و دگردن مى برابر گانه سه ابعاد
 كـه  اسـت  معتقد بطلميوس چنانكه دارند، اختالف ها اقليم در آنها مقدار و عرضها اين مقدار در علما و

 جنـوب  تـا  استوا خط پشت آباد قسمت عرض پس است نيم و درجه هفت و هفتاد معمور نواحى كليه عرض
 عرض رو اين از و است نيم و درجه شش و شصت آنها پايان تا شمالى هاى اقليم عرض و است هدرج يازده آن

 و سى چهارم از و هفت و بيست سوم آن از و بيست دوم اقليم عرض و درجه شانزده او بعقيده نخستين اقليم
  .است درجه هشت و چهل هفتم از و سه و چهل ششم از و هشت و سى پنجم از و سه

 و است كرده گيرى اندازه زمين مسافت از ميل سوم دو و ميل شش و شصت به كره در را درجه سپس
 هـاى  ميـل  مجمـوع  و است ميل هفت و شصت و هزار شمال و جنوب ميان نخستين اقليم هاى ميل بنابراين

 يننخست اقليم دو با سوم اقليم هاى ميل مجموع و است ميل سه و سى و سيصد و هزار نخستين با دوم اقليم
  .است ميل نود و هفتصد و هزار دوم و

 و هـزار  دو پـنجم  از و اسـت  ميل پنج و هشتاد و صد و هزار دو ديگر اقليم سه با چهارم اقليم آن از و
  .است ميل پنجاه و صد و هزار سه هفتم از و چهل و هشتصد و هزار دو ششم از و بيست و پانصد

 و النهـار  معـدل  دايـره  از خورشيد ميل بسبب ها اقليم اين در روز و شب زمانهاى كه دانست بايد آنگاه
 و. دارد اخـتالف  سـبب  بـدين  شـب  يـا  روز قوس رو اين از و است متفاوت آن افقهاى از شمالى قطب ارتفاع

 بعقيـده  سـرطان  رأس و جـدى  رأس بـه  خورشـيد  حلول هنگام نخستين اقليم آخر در روز و شب درازترين
 سيزده به سوم اقليم آخر در و ساعت سيزده به دوم اقليم آخر در و يرسدم نيم و ساعت دوازده به بطليموس

 در و نـيم  و سـاعت  چهـارده  بـه  پنجم اقليم آخر در و ساعت چهارده به چهارم اقليم آخر در 2و نيم و ساعت
  .ميشوند منتهى نيم و ساعت پانزده به هفتم آخر در و ساعت پانزده به ششم اقليم پايان

 و بيسـت  مجمـوع  از اعـداد  اين از پس كه گرفت نظر در را مقدارى بايد شب و روز كوتاهترين براى و
 يك با ها اقليم اين تفاوت پس. ميباشد كره كامل گردش كه زمانى ميماند، باقى روز و شب زمان ساعت چهار
 ناحيـه  در آن پايـان  تـا  جنوب ناحيه در اقليم هر آغاز از كه است ساعت نيم روزها و شبها درازترين در ديگر

  .ميگردد تقسيم بعد آن اجزاى بر رود مى بفزونى رو بتدريج شمال
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 شـانزده  استواسـت  خط ماوراى در كه معمور نواحى آن عرض كه آنست بر 1خازنى حسن بن اسحاق و
 و نخسـتين  اقليم عرض و ميباشد ساعت سيزده آن روز و شب درازترين و است دقيقه پنج و بيست و ساعت
 بيست دوم اقليم عرض و است استوا خط ماوراء در نواحى همان ساعات و عرض با برابر آن بش و روز ساعات

 درجه سى سوم اقليم عرض و است نيم و ساعت سيزده اقليم آخر در آن روز و شب درازترين و درجه چهار و
 نيم و ساعت چهارده آن روز و شب و درجه شش و سى چهارم اقليم عرض و ساعت چهارده آن روز و شب و
 و درجه پنج و چهل ششم اقليم عرض و ساعت پانزده آن روز و شب و درجه يك و چهل پنجم اقليم عرض و

 شـانزده  آن روز و شـب  و نـيم  و درجـه  هشت و چهل هفتم اقليم عرض و نيم و ساعت پانزده آن روز و شب
  .است ساعت

 و ميشـود  منتهـى  رجـه د سـه  و شصـت  به هفتم اقليم ماوراى معمور نواحى آخر قسمت عرض سپس
  .است ساعت بيست آن روز و شب درازترين مقدار

 درجه شانزده استوا خط ماوراى نواحى عرض كه برآنند خازنى اسحاق بجز هيئت دانش ديگر بزرگان و
 و بيسـت  دوم اقليم عرض و دقيقه پانزده و درجه بيست نخستين اقليم عرض و است دقيقه هفت و بيست و

 و چهل پنجم از و نيم و درجه هشت و سى چهارم از و درجه سه و سى سوم از و قيقهد سيزده و درجه هفت
 پنجـاه  و درجـه  شـش  و چهـل  برخـى  بقول و دقيقه سه و پنجاه و درجه هفت و چهل ششم از و درجه سه

  .است دقيقه سه و پنجاه و درجه يك و پنجاه هفتم از و دقيقه
 2خـازنى  أبوجعفر بعقيده و .ميباشد درجه هفت و هفتاد هفتم اقليم ماوراى در آبادى و عمران درجه و

 و بيست تا دوم و دقيقه سيزده و درجه بيست تا نخستين اقليم عرض است دانش اين پيشوايان از نيز وى كه
 و درجـه  هشـت  و سـى  تـا  چهارم و دقيقه نه و سى و درجه سه و سى تا سوم و دقيقه سيزده و درجه هفت

 دو و درجـه  هفـت  و چهـل  تا ششم و دقيقه هشت و پنجاه و درجه دو و چهل تا پنجم و دقيقه سه و بيست
  .ميرسد دقيقه چهل و درجه پنج و پنجاه تا هفتم و دقيقه

 خـداى  و يافتم دست بدان كه اقليمها هاى ميل و ساعات و عرضها درباره ايشان اختالف موارد بود اين
  .3]كرد گيرى اندازه و سنجيد را آنها و آفريد را چيز همه

                                                           

 رود مى احتمال و باشد استاد هيئت علم در كه نشد ديده نسب و نام بدين كسى بود نگارنده دسترس در كه هايى متن در -1
 لغت و 1311 سال جالل سيد گاهنامه و المنجد اعالم در وى نام و ميزيسته هجرى 6 قرن در كه باشد خازنى الفتح ابو منظور

 .است آمده منتها ديگر و دهخدا نامه
 زيج و الرصدية العجيبة آالت: بنام تاليفهايى و بود خراسانى وى است هيئت علم در نامور دانشمندان از خازن ابوجعفر يا -2

 و) خازن يا نىخاز و ابوجعفر( دهخدا لغتنامه به رجوع. بود همزمان عميد ابن وى وزير و ديلمى الدوله ركن با و داشت الصفائح
 .شود متنها ديگر و المنجد اعالم
 چاپ در باز كه شده ترجمه چاپها ساير از پس آن از و است كاترمر چاپ از اينجا تا. 2: 25 َفقَدره ء شَي ُكلَّ خََلقَ اهللا و -3

 .است شده حذف كاترمر

 مقدمات جغرافي
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 و النهـار  معـدل  دايـره  از خورشـيد  ميـل  بسبب اقليمها اين در روز و شب ازمنه كه دانست بايد سپس
 و مييابـد  اخـتالف  آن بسـبب  روز و شـب  1قوس نتيجه در و. است متفاوت آن افقهاى از شمال قطب ارتفاع
 روز در سـرطان  رأس و شب در جدى رأس به خورشيد نزول هنگام اول اقليم آخر در روز و شب طول نهايت

 بـه  خورشيد نزول هنگام در روز طول شمال جهت در دوم اقليم آخر در همچنين و ميرسد ساعت سيزده به
 جـدى  رأس در شـتوى  انقالب هنگام و ميگردد ساعت نيم و سيزده است آن صيفى انقالب كه سرطان رأس

 از نـيم  و ساعت سيزده از پس كه نستآ روز و شب كوتاهترين و ميĤيد پديد ميزان بهمين شب درازترين نيز
  .ماند باقى روز و شب مجموع) است كره كامل گردش كه زمانى( ساعت چهار و بيست

 آخـر  در و سـاعت  چهـارده  بـه  شب و روز طول حداكثر شمال جهت در سوم اقليم آخر در همچنين و
 و نيم و ساعت پانزده به ششم رآخ در و ساعت پانزده به پنجم آخر در و ساعت نيم و چهارده به چهارم اقليم

 بـا  ها اقليم ازين يك هر تفاوت بنابراين. ميشود قطع عمران اينجا در و ميرسد ساعت شانزده به هفتم آخر در
 ناحيـه  در آن پايـان  تـا  جنـوب  ناحيه در آن آغاز از كه است نيمساعت روز و شب درازترين لحاظ از ديگرى
  .ميشود تقسيم دبع اين اجزاى بر و مييابد فزونى شمال

 آن كـه  اسـت  النهـار  معـدل  دايـره  و بلد رأس سمت ميان بعد از عبارت اقاليم اين بلدهاى عرض اما و
 و رود بـاال  آن از شمال قطب خواه و آيد فرود شهر اين افق از جنوب قطب خواه است استوا خط رأس سمت

 هـر  جغرافيـدانان  و. گذشت پيش در چنانكه ميباشد بلد عرض به موسوم كه است برابر و يكسان بعد سه آن
 يك هر كه را آنچه و كرده تقسيم برابر بخش ده به بمشرق مغرب از آن طول در را هفتگانه اقاليم اين از يك

 يـاد  يك هر ميان مسافت و درياها و رودها و كوهها و پايتختها و شهرها: مانند است آن بر مشتمل بخشها از
 از قسمت هر در را درياها و رودها و معروف شهرهاى و ميپردازيم ايجازه ب باره اين در اكنون هم ما و اند كرده
 آنـرا  كـه  2حمـودى  ادريسى علوى تأليف المشتاق نزهة كتاب روش و مطالب از باره درين و ميكنيم ياد آنها

 و تهداشـ  نـام  روجـر  بـن  روجر مزبور پادشاه و ميكنيم، پيروى است كرده تأليف 3صقليه فرنگى پادشاه براى
 ششـم  قـرن  نيمه در را كتاب اين 4مالقه فرمانروايى از صقليه رفتن بيرون از پس وى بر ورود هنگام ادريسى

 حوقلى و خردادبه ابن و مسعودى كتب مانند است كرده استفاده بسيارى منابع از آن تأليف در و آورده فراهم
 و سـبحانه  خـداى،  و ميكنـيم،  آغاز نخست ماقلي از ما و. ديگران و بطليموس و منجم اسحاق ابن و قدورى و

  .ميدارد نگاه لغزش از را ما نيكيش و بخشايش به تعالى،

                                                           

 تصور دايره بشكل مرئى غير و مرئى فلك تمام چون كه چرا آن غير و مسكون ربع يا فلك نصف از عبارتست آسمان قوس -1
  ).غياث( باشد قوس بصورت البته ربع يا آن ثلث يا آن نصف پس شود كرده
 .حموى) ب( -2

3 - Sicile. 

4 - Malaga. 
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 انـدازه  بطليموس كه محلى همان است، واقع خالدات جزاير اقليم اين غربى جهت در :نخستين اقليم

 در بلكـه  نيسـت  مزبـور  اقليم خشكى قسمت در جزاير اين و است كرده آغاز آن از را شهرها طولهاى گرفتن
 و اسـت  جزيـره  سـه  آنهـا  مشـهورترين  و بزرگتـرين  كـه  اسـت  فراوانى جزاير از عبارت و است محيط درياى

 مزبـور  جزايـر  از  قـرن  ايـن  اواسـط  در فرنگيـان  كشتيهاى كه يافتيم خبر ما و. است آباد جزاير اين ميگويند
ـ  را آنهـا  مـردم  از گروهـى  و آورده بدست آنان از غنايمى و كرده نبرد آنها ساكنان با و اند گذشته  اسـارت ه ب
 و انـد  درآمـده  پادشاه بخدمت آنها و اند فروخته) مراكش( اقصى مغرب سواحل در را اسيران از بعضى و گرفته
 آن در انـد  گفتـه  جملـه  آن از و داده خبر خود جزاير چگونگى از اند آموخته را عربى زبان مزبور اسيران چون
 زنـدگانى  و نميشود يافت سرزمين آن در آهن و ميكنند شخم جانوران شاخ با را نزمي كشاورزى براى جزاير
 بـدنبال  آنـرا  و ميجنگنـد  سنگ با و ميباشد بز ميكنند استفاده آن از كه حيوانى و ميگردد تأمين جو از آنان

 شـنا آ دينـى  بهـيچ  و ميپردازنـد  بسـجود  آن برآمدن هنگام و ميپرستند را خورشيد و ميكنند پرتاب دشمن
  .است نرسيده آنانه ب دعوتى هيچ و نيستند
 كـرده  آنها به كردن سفر قصد اينكه نه است بوده تصادف برحسب اند شده آگاه جزاير اين بر كه آنان و

 هرگـاه  بداننـد  و بشناسـند  را آن وزشـگاه  و باد وضع كه دارد اينه ب بستگى كشتى با كردن سفر زيرا باشند
 وزشگاه هرگاه و ميرسد ورزشگاه اين گذرگاه در واقع شهرهاى از يك بكدام كند حركت مستقيم بطور كشتى
 را بادبـان  رسـيد  خواهنـد  مكان كدام به برانند مستقيم جهتى در را كشتى اگر كه شود دانسته و كند تغيير

 بـر  كـه  قـوانينى  مطـابق  آورد، در بحركـت  سـوى  همـان  در را كشتى كه دهند مى قرار باد مقابل در طورى
 دارد وجـود  خارج در كه همچنان روم درياى ساحلى بالد نقشه و. است معلوم كشتيها ناخدايان و ورداندريان

 گـذرگاههاى  و بادهـا  وزشگاههاى هم و شده نوشته مخصوص اى صفحه در درياست سواحل در كه بوضعى و
 ولـى . ميكننـد  عتمادا بدان سفرها در و نامند مى 1كنباص آنرا و است شده ترسيم صفحه آن در آنها گوناگون

 از كشـتى  اگـر  زيـرا  نميشـوند  آن داخـل  ها كشتى سبب بهمين و ندارد وجود محيط درياى در راهنماها اين
 ايـن  آب سطح و جو در چه شود راهنمايى بدان و بازگردد است ممكن كمتر گردد ناپديد سواحل انداز چشم
 نـور  انعكـاس  بخارهـا  آن دورى بسـبب  و ميشود كشتيها سير مانع كه دارد وجود فراوانى بخارهاى و مه دريا

 دشوار بدان راهنمايى سبب بهمين و سازد حل و پراكنده را بخارها آن تا نميرسد بدانها زمين سطح از آفتاب
 از كـه  اسـت  واقـع  نيـل  رود مصـب  اقلـيم  ايـن  نخسـتين  بخـش  در اما و. است مشكل آن اخبار بر آگاهى و

                                                           

 رهبـرى  غيـره  و لنگرگاههـا  شـناختن  براى دريا در بدان مالحان كه است كتابى بمعنى است رهنامج آن معرب كه راهنامه -1
 شـده  گرفتـه  Compas اسـپانيولى  كلمـه  از دزى بقول »كنباص« اما و اند برده بكار نيز ديگران و نظامى را كلمه اين ميشوند،

 ريشـه  از: نويسد مى قنباص ذيل در و خوانند قنباص آنرا تازيان و ميگويند Compassarte آنرا آلمانى در كه همانست و است
 و قابـل  متفكـر  مـرد  يعنـى  قنبـاص  مـرد . است آمده هم مقياس و اندازه و نظم بمعانى بمجاز و پرگار بمعنى كمپاس اسپانيولى

 ).جلد همان 409 ص و 2 ج 491 ص دزى،( خشن منسوج و بافتنى كامواى بمعنى باشد جنفاص همان كلمه اين شايد. اليق

 اقليم نخستين
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 محيط درياى بسوى و مينامند سودان نيل آنرا و جاريست كرديم، ياد چنانكه قمر، كوه نزديك اش سرچشمه
 و سـال  بـالد  نيل اين ساحل بر و ميريزد فرو بدان است واقع آنجا در كه اوليل بنام اى جزيره نزديك و ميرود
 آن مردم كه است مالى پادشاه فرمانروايى مناطق از روزگار اين در شهرها اين همه و است واقع غانه و تكرور

 نزديـك  در و ميكننـد  سـفر  ايشـان  بكشـور ) مـراكش ( اقصى مغرب بازرگانان و ميروند بشمار سودان اقوام از
 و رفـت  محـل  كه است واقع هايى دشت همچنين و 1پوش نقاب طوايف ديگر و لمتونه بالد آن شمال قسمت

  .ميباشد اقوام اين آمد
 قـوم  ايـن . ميگوينـد  2لملـم  را آنها كه ارندد سكونت سياهپوستان از قومى نيل اين جنوبى ناحيه در و
  .ميگذارند داغ خود هاى شقيقه و ها چهره بر و كافرند

 آنهـا  بازرگانان و ميفروشند ببازرگانان و ميگيرند اسارته ب و ميكنند غارت را آنها تكرور و غانه مردم و
 آن جنـوب  يعنـى  آنـان  رزمينسـ  ماوراى در و ميباشند مغربيان خريد زر بنده آنان همه و ميبرند بمغرب را

 دشـتهاى  در ناطق، انسانه ب تا نزديكترند زبان بى حيوانات به كه مردمانى تنها و ندارد، وجود معتبرى عمران
 تغذيـه  نخـورده  دست و تصرف بى و طبيعى هاى دانه و ها گياه از و ميبرند بسر سرزمين آن غارهاى و سوزان

 بـالد  هـاى  ميـوه  تمـام  و. نيستند بشر زمره در اقوام اين و بخورند نيز را يكديگر برخى كه بسا چه و ميكنند
 در گويند چنانكه و 4ورگالن و تيگورارين و توات: مانند مغربست صحراى 3هاى واحه مهم شهرهاى از سياهان

  .اند بوده  صالح بنى به معروف كه ميكرده حكومت علويان از دولتى و پادشاه غانه
 در نـامى  صـالح  چنـين  ولـى  بـوده  حسن بن حسن بن عبداهللا بن صالح او گويد روجر كتاب صاحب و
 تصـرف  در غانـه  و گرديـده  منقـرض  دولت آن روزگار اين در و است نشده شناخته حسن بن عبداهللا خاندان
  .است مالى پادشاه

 كوههاى از برخى از كه است رودى كنار بر 5گوگو شهر اقليم اين سوم بخش در غانه شرقى ناحيه در و
 پادشـاه . ميـرود  فـرو  دوم بخـش  ريگزارهاى در و يابد مى جريان مغرب بسمت و ميگيرد سرچشمه ناحيه نآ

 متصرفات شمار در را شهر آن و يافته استيال وى بر مالى پادشاه بعدها ولى داشته استقالل خود نخست گوگو
 مـا  و است گرديده ويران ادهد روى آنجا در كه اى فتنه بسبب گوگو شهر روزگار اين در و است درآورده خود

  .كرد خواهيم ياد را آن بربر تاريخ در خود جاى در مالى دولت بيان هنگام

                                                           

 .مينامند ملثمون را آنها بعربى و ميزنند نقاب خود چهره بر كه بربر از اى قبيله -1
2 - Lemlem. 

  .است ميرفته بكار ها واحه مهم شهر بمعنى قديم جغرافيدانان تداول در كه است »قصور« ترجمه -3
  .Touat, Tigourarin, Ouerglan : است چنين آنها تلفظ و بربريست لغات مزبور كلمه سه -4

 ).الدهر نخبة فهرست( ميباشد نيجر نزديك كه است سياهپوست قبايل به متعلق شهرى: گوگو -5
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 و ميبرنـد  بسـر  آن در 2سودان يا سياهپوست اقوام كه است 1كانم كشور گوگو شهر جنوبى ناحيه در و
 تـاجوه  و زغـاوه  شهرهاى مكان و نغاره و بالد خاورى جانب در و است نيل شمالى ساحل بر نغاره و آن از پس
  .است پيوسته اقليم اين چهارم قسمت در 3نوبى بسرزمين كه است

 شـمال  قسمت در روم درياى تا ناحيه آن از روانست استوا خط نزديك اش سرچشمه از كه مصر نيل و
  .ميكند عبور

 لمـه ك ايـن  ضـبط  در و استواسـت  خـط  باالى درجه شانزده كه است قمر كوه از نيل اين سرچشمه و
 بسـيارى  و سـفيدى  بمناسـبت  اند كرده ضبط آسمان قمر به منسوب ميم و قاف بفتح آنرا بعضى اختالفست،

 ابن و هند مردم از قومى به منسوب است ميم سكون و قاف بضم ياقوت مشترك كتاب در و. آن درخشندگى
 درياچـه  يك در آنها تاى پنج هر كه ميجوشد چشمه ده كوه اين از. است كرده ضبط بدينسان آنرا نيز سعيد

 همـه  كه ميĤيد بيرون رود سه آنها از يك هر از و است فاصله ميل شش مزبور درياچه دو ميان و ميĤيند گرد
 از را درياچـه  و ميخـورد  بـر  بدان كوهى پايين، قسمت در و ميشوند روان تالقى با و ريگزار بستر يك در آنها

 سـياهان  بـالد  از مغـرب  جهـت  در آن باخترى قسمت. كندمي تقسيم بخش بدو آنرا و ميشكافد شمال سوى
 حبشه ممالك و مييابد جريان شمال بسوى آن خاورى قسمت و ميريزد محيط درياى در تا ميگذرد) سودان(
 سـه  كـه  ميشـود  تقسيم شاخه بچندين مصر سرزمين باالى در و آنست سواحل بر آنها ميان نواحى و نوبى و

 و ميريـزد  روم دريـاى  در دميـاط  نزديـك  سـومى  و رشيد نزديك ديگرى و اسكندريه نزديك يكى آن شعبه
 و نـواحى . ميـرود  فرو شورى آب درياچه در اقليم اين وسط در برسد روم درياى به آنكه از پيش ديگر شاخه

. 4اسوان تا ها واحه شهرهاى از برخى و حبشه و نوبه ممالك: از عبارتند واقعند نيل اين ساحل بر كه شهرهايى
 پس آن از و بالق و علوه آن از پس و است نيل اين غربى قسمت در كه است 5دنقله شهر نوبه بالد پايتخت و

 كوهى مصر سوى از آن و است واقع بالق شمال در 7بارانداز شش مسافت بر كه ميشود مشاهده 6جنادل كوه
 عميقـى  دره در و يابد مى ريانج و ميكند نفوذ آن در نيل رو اين از و ميرسد بنظر پست نوبه جهت از و بلند

 را بازرگـانى  كاالهـاى  بلكه كنند عبور آن از زورق با نيست ممكن چنانكه ميريزد فرو هولناك سخت بوضعى

                                                           

 نيل، ساحل بر شهرى: است آمده »غانم« يا »كانم« ذيل در الدهر نخبة فهرست در ولى است »كاتم« مصر چاپهاى در -1
Kanem .است كانم نيز »ينى« نسخه در.  

 نيز هايى درياچه. حام اوالد از -ميبرند بسر نيل سرچشمه پيرامون در كه اقوامى. زمين كره جنوبى قسمت اقوام از گروهى -2
 ).الدهر نخبة فهرست( هست سودان مبنا

3 - LaNubie. 

4 - Asouan. 

5 - Dongola. 

 ).الدهر نخبة فهرست( نيل آبشار -6
  .»قديم كاروانيان راه روز يك« منزل - مرحله -7

 ستيناقليم نخ
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 پشـت  بـر  صـعيد  مركـز  اسـوان  شـهر  تا را آنها و ميكنند نقل بخشكى زورقها از آبشار محل در سودان اهالى
  .ميبرند) چارپايان(

 و جنـادل  كوه ميان و 1]ميكنند نقل طريق اين با جنادل آبشار باالى تا را صعيد كاالهاى همچنين و[
 ايـن . اسـت  واقع نيل رود ساحل بر واحات ناحيه اين باخترى قسمت در و است مسافت بارانداز دوازده اسوان
 ماقلـي  اين پنجم بخش وسط در و. ميشود ديده آن در كهن آبادانى هاى نشانه ولى ويرانست اكنون هم ناحيه

 آنجا در و ميرود نوبه سرزمين بسوى و 3آيد مي استوا خط ماوراى از كه است واقع 2رودى كنار بر  حبشه بالد
  .ميريزد ميĤيد فرو بمصر كه نيلى به

 كتـاب  در آنـرا  بطليمـوس  لـيكن  اسـت  قمـر  نيـل  شعب از رود اين كه اند كرده توهم مردم از بسيارى
 بخش وسط به هند درياى و. نيست نيل اين هاى شاخه از مزبور درو است گفته و كرده ياد خويش جغرافياى

 آن پنجم بخش تا را اقليم اين سرتاسر و ميگردد آغاز چين ناحيه از دريا اين .ميشود منتهى اقليم اين پنجم
 ينا و دارد، قرار دريا آن درون جزاير در آنچه بجز ماند نمى باقى عمرانى بخش اين در رو اين از و ميگيرد فرا

 ايـن  و است واقع آن جنوبى سواحل در كه نقاطى يا و ميرسند، جزيره بهزار گويند چنانكه شماراند بى جزاير
 دريـا  آن شـمالى  سـواحل  در كه بخش اين آباد مواضع برخى يا ميروند، بشمار جنوب آباديهاى آخرين نقاط
 و. نميرونـد  بشمار اول اقليم از آنها بقيه يمن بالد و خاور جهت در چين شهرهاى از قسمتى بجز كه اند واقع

 يعنى ميĤيند فرو شمال بجهت و ميشوند منشعب هند درياى از كه دريا دو ميان در اقليم اين ششم بخش در
 بر آن شرقى قسمت در كه شحر، بالد و يمن كشور بر كه است واقع العرب جزيرة فارس درياى و قلزم درياى

 اقلـيم  در را آنهـا  چنانكـه  ميباشد مشتمل دو آن نواحى و يمامة و ازحج كشور و واقعند، هند درياى سواحل
 و حبشـه  مـرزى  نـواحى  از 4زالع شهر دريا اين غربى ساحل بر و. كرد خواهيم ياد آن از پس اقليمهاى و دوم

 و صـعيد،  بـاالى  قسـمت  در عالقى، كوه ميان حبشه شمال در چادرگاهها اين دارد، قرار 6بجه 5چادرگاههاى
 بخـش  ايـن  در شـمال  جهت در زالع زيرين نواحى در و است واقع ميشود جدا هند درياى از كه قلزم درياى
 هند درياى بوسط كه است مندب كوه آن علت و ميكند تنگ ناحيه اين در را مزبور درياى المندب باب تنگه

                                                           

 .است »ينى« نسخه و پاريس چاپ از سطر اين -1
 .آبى نيل -2
 .»ينى« و). پاريس چاپ...] ( بسوى ميگذرد است واقع هند درياى جنوب در كه مقدشو نزديك از آنكه از پس و[ -3
  .ميبرد بكار زالع است مشهور كتب همه در كه زيلع بجاى خلدون ابن -4
 ناحيـه  بمعنـى  نويسـد  مـى  دزى چنانكـه  عربـى  جغرافيـاى  قـديم  كتب در و است مجال جمع »مجاالت« ترجمه كلمه اين -5

 محـل  و تركـى  »يـورت « مـرادف  گفت توان و كنند آمد و رفت آن در چادرنشين قبيله يك كه است ميشده استعمال پهناورى
 .شود دزى 1 ج 236 ص به رجوع. نيافتيم چادرگاه از تر مناسب اى كلمه فارسى در ما و است قبايل قشالق و ييالق
 اما است دهكر ضبط »ب« بفتح را بجه است معرب كه) ك( چاپ در ولى. گويند نيز »بجاة« آنرا و) جيم فتح و با بضم( بجه -6

 حـدود  و البلـدان  معجـم  به رجوع و. است واقع نوبى يا مصر در بجه: مينويسد آن مؤلف و است بضم نيز الدهر نخبة فهرست در
 .شود التفهيم 167 ص و العالم
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 دريا نتيجه در و اردد امتداد ميل دوازده طول در بشمال جنوب از يمن ساحل با و است كرده پيدا پيشرفتگى
 كشـتيهاى  و مينامنـد  المنـدب  باب را قسمت اين و ميرسد آنه ب  نزديك يا ميل سه بعرض تا ميشود باريك

 جزيـره  المنـدب  بـاب  پـايين  قسـمت  در و ميگذرنـد  جايگاه ازين مصر نزديك) سوئز( سويس ساحل تا يمن
) سودان( پوست سياه اقوام به متعلق بجه چادرگاههاى باختر جانب از آن مقابل در و است 2دهلك و 1سواكن

 آن از كـه  ميباشد يمن 3تهائم بخش، اين در مزبور درياى خاورى سواحل در و كرديم، ياد چنانكه است واقع
 بربـر  هـاى  دهكـده  دريا اين غربى ساحل بر و زالع شهر جنوب جهت در و. است  4يعقوب بن على شهر جمله
 آخر تا و ميكند پيدا خميدگى دريا جنوبى قسمت امتداد در همچنان كه ميشود مشاهده ديگرى از پس يكى

  .يابد مى امتداد اقليم اين ششم بخش
 و آبـادان  بسيار كه است مقدشو شهر آن از پس و[ است زنگبار كشور ناحيه همين شرقى جهت مجاور

 دريـاى  جنـوبى  احلسـ  بر سفاله بالد سپس و 5] است هندى درياى ساحل بر و است كثيرى بازرگانان داراى
 است، واق واق بالد آن جنوبى كرانه بر سفاله بالد شرقى جهت در و است واقع اقليم اين هفتم بخش در هند
  .است پيوسته اقليم اين دهم بخش آخره ب محيط درياى از دريا اين انشعاب مدخل در كه

 بشـكل  و ميـرود  بشـمار  آنها بزرگترين از كه) سيالن( سرنديب چون است، بسيار دريا اين جزاير اما و
 روبروى جزيره اين و نيست بلندتر كوهى آن از زمين روى در گويند كه معروفيست كوه آن در و است دايره
 آغـاز  سفاله سرزمين روبروى از و است شكل مستطيل كه ميشود ديده قمر جزيره آن از پس. ميباشد سفاله

 چين 6»جنوبى« باالى  قسمت بسواحل آنكه تا مييابد دادامت بشمال، بسيارى انحراف با خاور، بسوى و ميشود
 ديگر گوناگون جزاير از بسيارى و  7سيال جزاير و جنوب طرف از واق واق جزاير دريا اين در و ميشود نزديك

 آنهـا  در گوينـد  و ميشـود  يافـت  ادويـه  و خوشبوها انواع مزبور جزاير در و گيرند دربرمى آنرا خاورى سوى از
 بسـيارى  پادشـاهان  آنهـا  در و هسـتند  مجوسـى  ديـن  پيرو آنها مردم بيشتر و دارد وجود زمرد و زر كانهاى

  .ميكنند فرمانروايى

                                                           

  ).االرب منتهى( معظمه مكه نزديك نيكو ايست جزيره سواكن -1
 ).االرب منتهى( .حبشه و يمن دشت ميان ايست جزيره) ل - د بفتح( دهلك -2
 اقرب( است حجاز شمالى بالد و معظمه مكه نام) م فتح - ت بكسر( تهامة و باشد بدريا آنها نشيب كه هايى سرزمين تهائم -3

  ).الموارد
  .حجاز و يمن ميان دريا نزديك شهريست -4
 .»ينى« از -5
  .ميبرد بكار شمالى بجاى را »پايين قسمت« و جنوبى بجاى را »باال قسمت« مؤلف دسالن، بقول -6
. باشد ژاپون سيال جزاير از منظور است ممكن مينويسد رينود از بنقل دسالن و است »سيالن« بيروت و مصر چاپهاى در -7

  .است »ينى« خطى نسخه و) پ( چاپ از متن صورت

 اقليم نخستين
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 در دريا اين شمالى كناره بر و. اند كرده ياد شگفتيهايى مزبور جزاير در عمران كيفيات از جغرافيدانان و
 يمن تهامه و مهجم و 1زبيد شهر قلزم حرب طرف در چنانكه است واقع يمن بالد كليه اقليم اين ششم قسمت

. است دور شرقى درياى و جنوبى درياى از شهر اين و است واقع 3زيديان امامت مقر 2صعدة شهر آن از پس و
 خـاور،  سـوى  در مزبـور  شـهر  دو بدنبال و است واقع 5صنعاء آن شمالى ناحيه در و 4عدن شهر آنها از پس و

 فـارس  درياى و جنوبى درياى ميان شحر بالد سپس و 8حضرموت رزمينس آنگاه و 7ظفار و 6احقاف سرزمين
 هـاى  بخـش  ديگـر  ماننـد  و نگرفته فرا آنرا دريا كه است نقاطى از يكى ششم بخش از قطعه اين و. دارد قرار

 از بيشـترى  قسـمت  و اقلـيم  ايـن  نهـم  بخش از اندكى آن از پس و است نرفته فرو آب در اقليم اين مركزى
 مشهور شهرهاى از كه است واقع چين) جنوبى( باالى قسمتهاى بخش درين و است نمودار آب از دهم بخش

. برديم نام آنرا پيش در كه است واقع آن روبروى در سيال جزاير شرق، جهت از و برد نام را 9خانكو ميتوان آن
 كامياب خود نيكى و شبخشاي به تعالى، و سبحانه خداى، و نخستين، اقليم درباره ما سخن پايان است اين و

  .10است كننده

 دو محيط درياى در آن باختر روبروى و است پيوسته شمال سوى از نخست اقليم به آن و :دوم اقليم

 سـرزمين  آن دوم و نخست بخش جنوبى قسمت در و .است واقع گذشت، آن نام كه خالدات، جزاير از جزيره
 از كـه  زغـاوه  چادرگاههـاى  سـپس  و است غانه سرزمين جنوب آنها خاور جهت در آنگاه و ميباشد 11قنوريه

ه ب بخاور باختر از 12نيسر صحراى بخش، دو آن) شمال( پايين جانب در و. شود مى ديده اند پوست سياه اقوام
 پوسـتان  سـياه  اراضـى  و مغـرب  بـالد  ميـان  فاصـله  بازرگانـان  كه است هايى بيابان داراى و است متصل آنها

 طوايـف  آنهـا  و اسـت  واقـع  فالت اين در صنهاجه پوشان نقاب چادرگاههاى و پيمايند مى آنها از را) سودان(
. 4وتريگـه  و 3لمطه و 2مسوفه و 1لمتونه و 13گواداله اقوام از عبارتند كه ميدهند تشكيل را بسيارى نشين باديه

                                                           

 .يمن در شهرى -1
 در صعدى پوست و ميزنند مثل دانب ساختمان حسن در و ميدانند نيك آن در پوست صنعت. يمن در است بزرگى شهر -2

 ).الموارد اقرب( است خوبى نهايت
  .العابدين زين على بن به زيد منسوب شيعه از اى فرقه -3
 .آن نزديك شهرى و يمن به اى جزيره -4
 ).الموارد اقرب( يمن بالد مركز -5
 .)االرب منتهى( داشتند سكونت آن در عاد قوم و بود شحر بكرانه كه دراز ريگهاى) همزه بفتح( -6
  ).الموارد اقرب( صنعاء نزديك يمن به شهرى) ظ بفتح( -7
 ).الموارد اقرب( اى قبيله و شهرى نام -8
 ).دسالن حاشيه( است »خانقو« صحيح ولى است »خانقو« ادريسى جغرافياى در و »خانكو« خلدون ابن چاپهاى متن در -9
 .نيست »ينى« و پاريس چاپ در -10

11 - Camnouriya. 

  .است نيستر »ينى« در و »نيسر«) پ( و) ا( و) ب( چاپ در و »نستر«) ك( چاپ در -12
13 - Guédala. 

← 
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 كـه  تاسـ  واقـع  بربـر  قبايـل  از 6آزگـار  چادرگاههـاى  سـپس  و 5فـزان  سرزمين فالت اين شرقى سمت بر و
 7كـوار  بـالد  بخش درين آنگاه و يابد مى امتداد اقليم اين سوم بخش شرقى نواحى) جنوب( باالى بقسمتهاى

 در و. اسـت  واقـع  آن در 8تـاجوه  اراضـى  از اى قطعـه  سـپس  و ميشـود  مشـاهده  سياهپوست اقوام به متعلق
 آن خـاورى  سـمت  بر و است 9ودان سرزمين بقيه آن شمال سمت در يعنى سوم بخش اين پايين قسمتهاى
 سـرزمين  بقيـه  چهـارم  بخش جنوب در و مينامند داخلى هاى واحه را آنها و ميشود ديده 10سنتريه سرزمين

 اش سرچشـمه  از كـه  اند شده واقع نيل رود كرانه دو در صعيد بالد بخش اين مركز در آنگاه. است واقع تاجوه
 كوه يكى :ميگذرد كوه دو ميان از نيل رود بخش ريند و ميريزد، بدريا سرانجام تا روانست نخستين اقليم در

 و انـد  واقع ارمنت و 12اسنه شهر دو آن جنوبى ساحل در و مشرق در 11مقطم كوه ديگرى و مغرب در واحات
 شـاخه  بـدو  نيل آنجا در و دارند قرار صول سپس و قوص و اسيوط شهرهاى آن كناره دو امتداد در همچنين
 در و ميشـود  منتهـى  دالص بـه  آن چپ شاخه و الهون به بخش اين در نآ راست شاخه كه ميشود منشعب

 در كه است عيذاب صحارى مقطم كوه خاور در و. است واقع مصر كشور جنوبى نواحى مزبور شاخه دو ميان
 دريـايى  همان اين و ميگردد، منتهى) سوئز( سويس بدرياى سرانجام تا يابد مى امتداد اقليم اين پنجم بخش
 و. است ممتد شمال بجهت جنوب از و ميگردد منشعب هند درياى از و ميشود خوانده نيز قلزم امبن كه است

 و دارد امتـداد ) مدينه( يثرب بالد تا يلملم كوه از كه است حجاز سرزمين بخش اين در آن شرقى ساحل در
 در عيـذاب،  شهر بلمقا كه ميشود ديده جده شهر آن ساحل در و است واقع اهللا، شرفها مكه، حجاز مركز در

 قسـمت  كـه  ميشود ديده باخترى جهت در نجد بالد اقليم اين ششم بخش در و. است دريا، اين غربى كناره
 سـرزمين  بقيـه  بخش درين و گيرد مى بر در است شمال در كه عكاظ تا را جرش و تباله جنوب در آن باالى
 در و است يمامه سرزمين آنها زير در و يبرخ و نجران بالد آن شرقى سمت در و است واقع نجد زير در حجاز
 منتهـى  فـارس  بـدرياى  بخـش  ايـن  و اسـت  شحر اراضى سپس و مأرب و سبأ سرزمين نجران مشرق سمت

                                                                                                                                                                                     

1 - Lemtouna. 

  .است Messoufa صحيح و) مسرانة) (ب( چاپ در و »مسرانة«) ا( و) ك( چاپ در -2

 نخبة فهرست( است رزمينس آن بربرهاى از اى قبيله »لمط« و افريقا كوهى آهوى نوعى بمعنى) ط فتح - ل بكسر( لمطة -3
 ).الدهر

4- Outriga تزيله و تريله، و وريكه،: بدل ، نسخه. 

5 - Fezzan. 

6 - Azgar. 
7 - Koouar. 

8- Tadjoua، است »جوييين« با مصر چاپهاى در. 

9 - Oueddan. 

10 - Senteriya. 

 ).الموارد اقرب( قرافه بر مشرف بمصر است كوهى) مشدد ط فتح -ق فتح -م بضم( -11

  ).ل. ن( اسنا -12

 اقليم دوم
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 دريـن  لـيكن . گذشـت  چنانكـه  ميرود، شمال بسوى و است هند درياى از منشعب درياى دومين كه ميشود
 در كـه  ميگـذرد  شـكلى  مثلـث  قطعـه  آن شـرق  و شمال ميان از آنگاه و ميشود منحرف مغرب بسوى بخش

 همـان  سـاحل  بر قلهات زير در آنگاه. ميرود بشمار شحر سواحل از و است واقع قلهات شهر آن باالى قسمت
 جهـات  بـاالى  قسـمت  در و است واقع بخش پايان در 1هجر و بحرين سرزمين سپس و است عمان بالد دريا

 و اسـت  پيوسته ششم بخش در ديگرى بقطعه كه ميشود دهدي فارس درياى از اى قطعه هفتم بخش باخترى
 واقـع  مكـران  تـا  سـند  بـالد  قسمت اين سواحل بر و است گرفته فرا را بخش اين جنوب سرتاسر هند درياى
 جانـب  در سـند  تمامـت  بنابراين و ميرود بشمار سند نواحى از آنهم كه است طوبران بالد آن روبروى و است

 نواحى از كه سند رود و ميشود حايل پهناورى فالت هند و سند  ميان و است هپيوست بهم بخش اين باخترى
 سـاحل  بر هند بالد آغاز در و. ميريزد هند بدرياى جنوب در و است جارى سرزمين آن در آيد مى هند كشور
 اهالى احترام مورد بت مركز كه است واقع ملتان) شمال( آن زير در و 2بلهرا بالد سند شرق در و هند درياى

 قسـمت  در و يابـد  مـى  امتـداد  سيستان جنوب قسمتهاى تا سند) شمال( پايين بنواحى بخش اين. آنجاست
 و قنـدهار  بـالد  آن خـاورى  سـمت  بر و است واقع هند نواحى از بلهرا بالد بقيه اقليم اين هشتم بخش غربى
 كابل) شمال( پايين جهت در خشب آن زير و هند درياى ساحل در) جنوب( باال در و است واقع 3منيبار آنگاه
 ميان و دارد امتداد محيط درياى تا كه است قنوج بالد منيبار و كابل خاورى ناحيه در آن از پس و است واقع

 بـالد  اقلـيم  اين نهم بخش باخترى جانب در و است واقع اقليم اين آخر در خارجى كشمير و داخلى كشمير
 ببخش آن) جنوب( باالى قسمت نتيجه در و است پيوسته بهم بخش اين شرقى ناحيه تا كه است اقصى هند
 4خيفـون  شـهر  كه است واقع چين بالد از اى قطعه ناحيه اين) شمال( پايين قسمت در و ميشود متصل دهم

 و خدا و ميشود منتهى محيط بدرياى تا يابد مى امتداد دهم بخش تمام در چين بالد سپس است واقع آن در
  .5ارجمنديست و نيكى بخشنده او و سبحانه، اوست، بقدرت كاميابى و دداناترن او فرستاده

 قسـمت  سوم يك قريب و اول بخش در و است پيوسته شمال جهت از دوم اقليم به آن و :سوم اقليم

 نزديكـى  در بخـاور  محـيط،  دريـاى  كنـاره  در باخترى جانب از كه ميشود ديده 6درن كوه آن) جنوب( باالى
 كسى آنان آفريننده بجز كه دارند سكونت بربرها از گوناگونى قبايل كوه اين در و .دارد دامتدا بخش آن پايان

 دوم اقليم از را كوه اين كه اى قطعه در محيط درياى ساحل بر و. آمد خواهد آن ذكر و نميداند را آنها شماره

                                                           

 در و ميشود اطالق بحرين سرزمين سراسر بر كلمه اين ديگر و مدينه نزديك شهرى يكى: است ناحيه دو نام) ج - ه بفتح( -1
 .شود الموارد اقرب به رجوع. است دوم معنى منظور اينجا

2 - Belhera. 

 ).ل. ن( ماالبار. مليبار. ميليبار -3
  .است »خانفو« صحيح ولى است »خنفو« و »خنفون«: خطى نسخ در و »شيغون« مصر چاپهاى در -4
  .نيست »ينى« و پاريس چاپ در جمله اين -5
 ).الدهر نخبة فهرست از( است )L' Atlas( اطلس كوه مقصود -6
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 بـر  و اسـت  پيوسـته  ماسـه  ربـاط ه ب خاور سمت از 2نول و سوس بالد و. است واقع  1ماسه رباط ميكند، جدا
 نيسـر  صـحراى  از اى قطعـه  آنگـاه  و اسـت  واقـع  4سجلماسه سپس و 3درعه بالد مزبور شهرهاى خاور سمت

 احاطـه  را بخـش  ايـن  بالد سرتاسر درن كوه و. گذشت دوم اقليم در آن نام كه فالتى همان ميشود، مشاهده
 كـوه  آنكـه  تـا  دارد ادامـه  همچنان وضع اين و ددار اندكى راههاى و ها گردنه ناحيه اين در آن و. است كرده
 ادامـه  آن پايـان  تا و پذيرد مى افزايش آن راههاى و ها گردنه وقت آن ميشود، واقع 5ملوية رود روبروى مزبور

 سـكونت  محـيط  درياى نزديك كه ميبرند بسر 6سكسيوه[ و مصموده قبايل از گروهى ناحيه اين در و مييابد
 ايـن  و. 11هسـكوره  آنگـاه  و 10گدميوه و 9ملل تين و 8هنتانه: 7]مانند ميزيند آنجا در رديگ قبايلى آنگاه دارند
 13] قبايـل  از اى دسـته  12زناگـه  قبايـل [ بسـرزمين  سـپس  ميباشـد  ناحيه آن در مصامده گروه آخرين طايفه

 قسـمت  از اينجـا  در و ميبرنـد  بسر 14زناته قبايل از برخى بخش اين پايان در و رسيم مى صنهاجه يا صنهاكه
 ديگرى ملتهاى نواحى اين در و. ميشود متصل بخش بدين است 16كتامه كوه همان كه 15اوراس كوه شمالى،

 اقصى مغرب بالد بر مشرف غربى جهت از درن كوه و. كرد خواهيم ياد خود جاى در را آنها كه هستند بربر از
 واقـع  18تادلـه  و 17اغمات و مراكش دبال اين جنوب ناحيه در. دارند قرار آن شمالى جهت در بالد اين و است

                                                           

 ).Massa (ماسه  يا )Masset( ماسه -1

 دسالن و). الدهر نخبة فهرست( است ناحيه همان در محلى نيز »لمطه نول« و است جنوبى افريقاى در كوهستانى »نول« -2
 بدينسان نون با را آنها اروپاييان ولى مينويسد، »ل« حرف با را كلمات اينگونه تمام شرقى مورخان و جغرافيدانان: مينويسد

)Noun( ميخوانند. 

 ).الدهر نخبة فهرست( افريقا در شهريست -3
 ).كتاب همان( نام بهمن رودى ساحل بر شهريست -4
 .Molouia .)البلدان معجم( اندلسبه  رودى -5

6 - Sekcioua. 

  .)ينى( نسخه و) پ( چاپ از -7
 .ميباشد »Hintata« آن صحيح ولى است »هنتانة« مصر چاپهاى در -8

 آنها در و بمغرب است كوههايى: است آمده) مشدد ل -م فتح - ن ضم - ت بكسر( »ملل تين« ذيل در البلدان معجم در -9
 بدينسان آنرا ضبط نيز دسالن است »تينملك« بيروت و مصر چاپهاى در ولى. است بربرها مسكن كه تاس مزارعى و ها دهكده
 .Tinmelel: است آورده

10 - Guedmioua. 

 .ميباشد Heskoura صحيح ولى است مشكوره مصر چاپهاى در -11

12 - Zauaga. 

  ).ينى( و) پ( چاپ از -13

14 - Zenata. 

15 - Auras. 

16 - Ketama. 

17 - Aghmat. 

 مغرب در بربر جبل از) ل -د بفتح( تادلة: آرد نيز ياقوت كه .ميباشد »Tadla« صحيح ولى است »تادال« مصر چاپهاى در -18
 ).البلدان معجم( است تلمسان نزديك

 اقليم سوم
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 اقصـى  مغـرب  بـالد  جـزو  هـم  كه[ سالست شهر و 1اسفى رباط ناحيه آن در محيط درياى ساحل بر و است
 همـين  و اسـت  واقع 5كتامة قصر و 4تازا و 3مكناسه و فاس شهرهاى مراكش بالد شمال در و] 2ميروند بشمار
 محيط درياى ساحل بر آنها جمله از و ميشود خوانده اقصى مغرب سرزمين آن مردم عرف در كه است نواحى

) االوسـط  مغـرب ( مركـزى  مغرب ممالك بالد اين شرقى سمت در و ميشود ديده 7العريش و 6اصيله شهر دو
 الجزايـر  و 9وهـران  و 8هنين شهر ناحيه آن در روم بحر سواحل بر و است تلمسان آنها پايتخت كه است واقع
 بسـمت  و ميشـود  جـدا  محـيط  بحر از چهارم اقليم غربى ناحيه در طنجه خليج از روم درياى اين زيرا. است

 جنوب سمت از ميشود، خارج تنگ خليج ازين اندكى همينكه و ميگردد منتهى شام بالد به تا ميرود خاورى
 ايـن  بـالد  از بسيارى آن ساحل بر سبب بهمين و ميشود پنجم و سوم اقليم داخل و يابد مى وسعت شمال و

 11غسسـه  سـپس  و بـاديس  و سبته و 10الصغير قصر آنگاه و طنجه آنها نخستين كه[ است واقع) سوم( يماقل
 13قسطنطنيه هم و است پيوسته بدان دريا ساحل در بجايه شهر الجزيره بالد خاورى سمت از سپس 12] است

 در و اقلـيم  سـومين  بخـش  نخسـتين  در دريـا  از انداز بار يك بمسافت و درياست ساحل بر بجايه مشرق در
  :يافت خواهيم را زير شهرهاى برويم پيش مركزى مغرب جنوب بسوى حاليكه در ناحيه اين جنوب

 آن پايتخت 18بسكره كه زاب و 17مسيله آنگاه 16] است واقع 15تيترى كوهستان در كه[ 14اشير نخست،
 و. ميباشـد  متصـل ) لساط ناحيه( درن به كوهستان اين كرديم ياد چنانكه و است واقع اوراس كوه دامنه در
  .است خاور جانب از نخست بخش پايان در آن

                                                           

1 - Asfi. 

 ).ينى( و) پ( از چاپ -2

3 - Miknaςa (Mequinez). 
4 - Taza (Téza) 

 ).الدهر نخبة فهرست( است بربر از اى قبيله »امهكت« و ميشود اطالق واحات مركزى شهر بر »قصر« -5

6- Asila، است داده ترجيح آمده مختلف نسخ در كه »ارضيله« و »اصيال« و »اصيئه« صورتهاى بر را ضبط اين دسالن. 

 .است »العرائش« مصر چاپهاى در -7

  ).البلدان معجم( مغرب سرزمين در تلمسان سواحل از ايست ناحيه -8

9 - Ouhran (Oran). 

 .سبته و طنجه ميان دريا كنار در واقع است مستحكمى قلعه -10

11 - Ghassaca. 

  .)ينى(و ) پ(از چاپ  -12

13 - Constantine. 

  ).معجم البلدان(شهريست در جبال بربرهاى مغرب  -14

15 - Titeri. 

 ).ينى(و ) پ(از  -16
17 - Mecial. 

18 - Biskera. 
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 كـوه  آنـرا  جنـوب  سـوم  يك قريب كه رو اين از است نخستين بخش بشكل نيز اقليم اين دوم بخش و
 روم بحـر  و ميكنـد  تقسـيم  قطعـه  بدو آنرا نتيجه در و دارد امتداد بخش آن بخاور باختر از و گرفته فرا درن

 آن خاور در و است بيابان سرتاسر درن كوه جنوبى قطعه باخترى  قسمت و ميگيرد فرا راآن شمال از مسافتى
 يـاد  دوم اقلـيم  در را آن بقيـه  كه است واقع ودان سرزمين آن شرقى سمت در و ميشود ديده 1غدامس شهر

  .كرديم
 كـوه  آن رىبـاخت  ناحيه در و روم، درياى و كوه آن ميان است، واقع درن كوه شمال در كه اى قطعه و
 ايـن  شرقى سمت در سپس ميشود ديده 4بونه شهر دريا اين ساحل بر و است واقع 3لربس و 2تبسه و اوراس
 آنگـاه  و 5] درياسـت  نزديـك  كـه  ميشـود  ديـده [ تونس شهر بترتيب دريا ساحل بر و است واقع افريقيه بالد،

 و 7تـوزر  :قبيـل  از جريـد  بالد درن هكو دامنه در شهرها اين جنوب در و ميكنيم مشاهده را مهديه و 6سوسه
 10شالت و كوهستان و قيروان شهرهاى ساحلى، قسمتهاى و ناحيه اين ميان در و است واقع 9نفزاوة و 8قفصة

 در و ميشـود  ديـده  روم درياى كنار بر طرابلس ايالت بالد اين كليه شرقى سمت بر و است واقع 11سبيطله و
 دارند سكونت آن در 14هواره قبايل از اى شعبه 13مگاره كه ميشود ديده 12دمر كوه جنوب سمت در آن مقابل

 شـهر  بخـش  ايـن  جنـوبى  قطعه آخر در و كوهستان اين روبروى و ميباشد درن بكوه پيوسته آنان مساكن و
 ساحل بر 15مشكوره ابن سويقة بخش اين شرقى قسمت آخر در و. گذشت آن نام كه ميشود مشاهده غدامس

 از درن كـوه  و. اسـت  واقـع  ودان سـرزمين  در عرب هاى چادرگاه ناحيه اين جنوب رد و ميشود مشاهده دريا
 تـا  ميـرود  جهـت  همان بر و ميگردد منحرف شمال بسوى آن آخر در ولى ميگذرد نيز اقليم اين سوم بخش

                                                           

است ) بفتح غ(و در نخبة الدهر غدامس » غذامس«) پ(و ) ب) (ا(ر چاپ است و د) كسر م - بفتح غ(غدامس ) ك(در چاپ  -1
  .و صحيح صورت اخير است

 معجم(شهر مشهوريست از سرزمين افريقا ميان آن و قفصه شش مرحله است ) فتح س مشدد -كسرب -بفتح ت(تبسه  -2
  .Tevesteيا Tebessa )البلدان

 .است Lorbos (Laribus) صحيح ولى »اوبس«) ك( چاپ در و »اويس«) ب) (ا( چاپ در -3

4 - Bouna. 

  ).ينى( و) پ( از -5

6 - Souca. 

7 - Touzer. 

8 - Cafsa. 

9- Nefzaoua است »نفراوه«) ينى( بجز چاپها همه ، در. 

  .است درست Ouchelat دسالن به تصحيح ولى است »وسالت« مصر چاپهاى در -10

11 - Sobeitla. 

12 - Demmer (Ghorian).  

13 - Maggara. 

14 - Houara. 

 .است Metkoud دسالن ترجمه در ولى است چنين مصر در چاپهاى -15

 اقليم سوم



   مقدمه ابن خلدون  156

 قسـمتى  شمالى جهت از روم درياى و .مينامند 1اوثان دماغه بنام آنرا ناحيه درين و ميشود روم درياى داخل
 كـوه  ايـن  پشت در آنچه و است آمده بوجود اى باريكه درن كوه و ناحيه آن ميان تا گرفته فرا را بخش اين از

 سـرزمين  آن در نيـز  عرب چادرگاههاى كه است ودان سرزمين مانده باقى دارد امتداد باختر و جنوب بطرف
 قفر سرزمينهاى و ريگزارها بخش ناي خاور آخر تا آن از پس و است خطاب بن زويلة ناحيه آنگاه است، واقع

 و نـامعمور  نـواحى  سـپس  دارد، قـرار  2سـرت  ساحلى شهر باختر، جهت در دريا و كوه ميان در و. دارد وجود
 در برقـه  سـپس  و 3اجدابيـه  آنگـاه  ميكننـد،  آمد و رفت آنها در نشين باديه اعراب كه است باير هاى سرزمين
 در سـپس  ميشـود،  ديـده  ناحيه همان در دريا ساحل بر 4لمسةط آن از پس و اند واقع كوه خميدگى نزديك

  .دارد امتداد بخش اين پايان تا كه است واقع 6رواحه و 5هيب چادرگاههاى كوه خميدگى خاور
 شمالى طرف در و است واقع 7برنيس صحارى آن باخترى جنوب طرف در اقليم اين چهارم بخش در و

 تـا  آنـرا  از قسمتى و ميكند پيدا پيشرفتگى بخش اين در روم ىدريا سپس است واقع رواحه و هيب بالد آن
 گيـاهى  و آب بى دشتهاى بخش اين آخر و دريا ميان و ميشود نزديك آن جنوبى بحدود و ميگيرد فرا جنوب

 شـاخه  دو از يكى مصب بر فيوم بالد آن خاورى جهت در و ميكنند آمد و رفت آنها در عربها كه ميماند باقى
 درياچـه  در و ميگـذرد  دوم اقلـيم  چهارم بخش در صعيد نواحى از يكى الهون از شاخه اين و است واقع نيل

 از كه ايست شاخه دومين بر آن مشهور شهر و است مصر سرزمين بخش همان شرقى سمت بر و ميريزد فيوم
 مصـر  پـايين  در ديگـر  بـار  شـاخه  ايـن  و ميگذرد اقليم اين دوم بخش آخر نزديك صعيد بالد از يكى دالص

 شـاخه  بدو 10قرمطه از آن راست شاخه و ميشود منشعب ديگر شاخه بدو 9زفتى و 8شطنوف از) كهنه قاهره(
 مصـب  بـر  و اسـكندريه  شهر باخترى شاخه مصب بر .ميريزند روم درياى در آنها همه و ميگردد تقسيم ديگر

  .است واقع دمياط شهر آنها شرقى شاخه مصب بر و رشيد شهر وسط شاخه
 زمينهاى و آبادانى از پر سرتاسر مصر) جنوب( پايين قسمت دريايى سواحل اين و قاهره و مصر ميان و
  .است مزروعى

                                                           

1-Cap Aouthan دماغه بنام آنرا ما هاى نقشه روى انتهاى ، كه Razat دسالن( ميخوانند.( 

2 - Sort. 

 :آمده است» اجدابية«است و در منتهى االرب نيز در ذيل » اجدابية«) ك(و ) پ(و در چاپ » اجوابية«) ا(در چاپ  -3
 . برقه نزديك شهريست

4 - Tolomeitha. 

5 - Heib. 

6 - Rouaha. 

 » Ben Ghaziغازى بن« آنرا اكنون و بوده Berenice آن قديم نام مينويسد دسالن ولى است »برقيق« مصر چاپهاى در -7
 .گويند

 ).منتهى االرب(شطنوف بر وزن حلزون دهى است بمصر  -8
 ).پ(زفته  -9
 .باشد »ترنوط« آن صحيح كه ميدهد احتمال دسالن و است »Terout تروط« پاريس چاپ در -10
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 در قلـزم  دريـاى : كـه  گونـه  بـدين  است واقع آن معظم قسمت يا شام بالد اقليم اين پنجم بخش در و
 از آن مبـدأ  كـه  بـور مز دريـاى  سير خط زيرا پذيرد مى پايان) سوئز( سويس نزديكى بخش اين غربى جنوب
 خميـدگى  از درازى قطعـه  بنابراين و ميشود متوجه غرب بسوى خميدگى با ميگردد آغاز بشمال هند درياى

 سـوئز  از پـس  قطعه اين بر و ميشود منتهى سوئز بسوى آن غربى ناحيه در و ميĤيد بوجود بخش اين در آن
 بسـوى  آن سـاحل  اينجـا  از و اسـت  واقـع  حوراء پايان، در آن از پس و مدين ايله و طور كوه و فاران بترتيب
 شمالى ناحيه در و. گذشت دوم اقليم پنجم بخش در چنانكه ميكند پيدا خميدگى حجاز سرزمين در جنوب

 كناره و است واقع عريش و فرما آن بر و گرفته فرا آنرا باختر از بزرگى ناحيه روم درياى از اى قطعه بخش اين
 باقى باب شبيه قسمتى و ميگردد تنگ مزبور درياى دو ميان فاصله اينجا از و ودميش نزديك قلزم شهر به آن

  .ميشود منتهى شام بسرزمين كه ميماند
 مـدت  و. اسـت  رسـتنى  و گياه از تهى سرزمينى كه است واقع 1التيه فحص باب اين غربى جانب در و

ـ  آنان دخول از پيش و مصر از نآنا خروج از پس يعنى است، بوده اسرائيل بنى چادرگاههاى از سال چهل ه ب
 ديـده  قبرس جزيره اراضى از قسمتى روم درياى قطعه اين در و. است كرده حكايت آن از قرآن چنانكه شام،

 بـر  و. كـرد  خـواهيم  ياد آنرا چنانكه است، چهارم اقليم در آن بقيه و ميرود بشمار بخش اين جزو كه ميشود
 واقـع  عسـقالن  و عـريش  شـهر  ميشود نزديك سويس بدرياى رانهمديت درياى كه جايى در قطعه اين ساحل

 ايـن  خميدگى سپس. است واقع دريا اين از اى كناره دو آن ميان در و است مصر ديار پايان عريش و ميباشد
 شـرقى  جهـت  در روم بحـر  اينجـا  در و يابـد  مـى  امتداد غزه و طرابلس نزديك چهارم  اقليم تا اينجا از قطعه

 بـا  و است عسقالن آنگاه و غزة آن شرق در چنانكه واقعند، قطعه اين بر شام سواحل بيشتر و. ميرسد بنهايت
 جهـت  آنگـاه  واقعنـد،  آن بر 5صيدا و 4صور و 3عكا بترتيب سپس و 2قيساريه شهر شمال بسوى كمى انحراف

 مزبـور،  قطعه ساحلى بالد اين مقابل در و. ميكند پيدا خميدگى چهارم اقليم بطرف و شمال بسمت دريا اين
 انحـراف  بـا  شمال ناحيه بسوى و ميشود آغاز قلزم درياى از ايله ساحل در كه است بزرگى كوه بخش اين در

 اراضى ميان حايلى و سد بمنزله كوه آن و نامند مى لكام كوه آنرا و ميگذرد بخش اين از تا ميرود خاور بسوى
 آن از بمكـه  سـفر  در مصـرى  حاجيـان  كـه  است اقعو اى عقبه ايله نزديك آن انتهاى در و است شام و مصر

 نزديك از كه است واقع سراة كوه نزديك ع، خليل، ابراهيم آرامگاه شمال ناحيه در آن از پس آنگاه ميگذرند،
 خـاور  در و ميشـود  منحرف اندكى سپس ميرود خاور بسمت و پيوندد مى عقبه در بشمال كرده ياد لكام كوه

                                                           

 فهرست(نواحى از آب بر آمده و پهناور آنرا گويند » فحس االردن«يا » فحص التيه«مينامند و » تيه«صحراى اسرائيل را  -1
 ).الموارد اقرب( و) الدهر نخبة

2 - Césarèe. 

3 - Saint Jean d' Acre. 

4 - Tyr. 

5 - Sidon. 

 اقليم سوم
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 تشكيل را حجاز شمالى نواحى كه است واقع الجندل دومة و تيماء و ثمود ديار و حجر شهر نقطه اين در آن
 صحراى قلزم درياى و سراة كوه ميان در و. است واقع خيبر قالع و رضوى كوه آن جنوب ناحيه در و ميدهند

 آن از پـس  و اردن سپس و است واقع 1قدس شهر لكام كوه نزديك سراة كوه شمال در و ميشود ديده تبوك
 در و. دارد امتـداد  2] حـوران  و[ اذرعات نواحى تا كه است غور بالد آن شرقى سوى در و ميشود ديده طبريه
 نزديـك  و اسـت  حجـاز  پايان هم و بخش اين پايان كه است واقع الجندل دومة سرزمين همان شرقى جانب

 ايـن  و اسـت  واقـع  بيـروت  و صيدا مقابل در دمشق شهر بخش اين آخر در شمال بسوى لكام كوه خميدگى
 سـمت  در و. ميگذرد دمشق و مزبور شهرهاى ميان فاصله از لكام كوه و ميروند بشمار ساحلى نقاط از شهرها

 محلـى  نزديـك  و بخـش  ايـن  پايان شمالى جهت در حمص شهر آن از پس و است بعلبك شهر دمشق خاور
 محـل  كـه  هـايى  چادرگاه و 3تدمر رشه حمص و بعلبك شهر خاور در و يابد مى پايان لكام كوه كه است واقع
 اقلـيم  ايـن  ششـم  بخـش  جنـوبى  نـواحى  در و. دارد امتداد بخش اين پايان تا است نشينان باديه آمد و رفت

 بـر  هجـر  و بحرين تا كه است واقع 4ضمار بالد و عرج كوه ميان يمامه و نجد بالد زير در اعراب چادرگاههاى
 شـهر  نشـينان  باديـه  چادرگاههـاى  زير در بخش اين شمالى تهاىقسم در و. دارد امتداد فارس درياى ساحل
 در و. اسـت  واقـع  بصـره  شـهر  خاورى ناحيه در آنها از پس و ميشوند ديده فرات مردابهاى و قادسيه و حيره

 شعب به آنكه از پس دجله رود و مييابد پايان ابله و عبادان نزديك فارس درياى بخش اين شمالى قسمتهاى
 يكى هم با عبادان نزديك آنها همه سپس و پيوندد مى بدان فرات از ديگرى نهرهاى و ميشود تقسيم بسيارى
 جهـت  پايـان  در و اسـت  پهنـاور  بخـش  اين جنوبى قسمتهاى در دريا اين. ميريزد فارس درياى در ميشوند،
 در و احسا، و هجر و بحرين شمالى هاى قسمت آن باخترى ساحل در و ميشود تنگ آن شمالى حد و خاورى
 سـواحل  آن شـرقى  كنـاره  بـر  و. است واقع يمامه سرزمين بقيه و 6ضمار و 5خط سرزمينهاى بالد اين باختر

 در و است واقع فارس درياى شمال طرف در كرمان 7قفص جبال بخش اين در و ميشوند ديده فارس جنوبى
 امتـداد  مشـرق  بسـوى  كـه  كرده احاطه را دريا اين از قسمتى مزبور جبال بخش همين شرقى انتهاى جانب
 هرمـز  شـمال  در و يابد مى امتداد جنوب بسوى شود دور بخش ازين آنكه بى آن قسمت آخرين و است يافته
 شـهرهاى  هرمز زير در و بخش اين آخر تا آن شرقى كرانه در و درياست اين ساحل در نجيرم و سيراف شهر

                                                           

 .اورشليم -1
 .)ينى(و ) پ(چاپ  -2

3 - Tadmor (Palmyre). 

است ولى دسالن آنرا از روى دو نسخه خطى و بر حسب اينكه در مراصد االطالع بدين صورت » صمان«در همه چاپها  -4
 .ضبط شده است تصحيح كرده است

هم بمعنى ساحل بحرين و هم نام » خط«است و » خط«و در چاپ پاريس و ينى » اخطب«در چاپهاى مصر و بيروت  -5
  .موضعى در يمامه است

 .است» ضمان«و » صمان«در چاپهاى مختلف  -6
 .قفص معرب كوچ است -7
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 اخير شهر و واقعست شيراز و شاهجان و اصطخر و 1افس و دارابگرد) شاپور( صابور مانند فارس ايالت از چندى
 آن از كـه  اسـت  خوزستان بالد دريا كناره نزديك شمال، بطرف فارس شهرهاى زير در و آنهاست همه مركز
 ارجـان  همچنـين  و اينها جز و رامهرمز و) شوش( سوس و 2جنديشاپور و) شوشتر( تستر و اهواز: است جمله

 كـه  اسـت  كردهـا  كوههـاى  خوزسـتان  بالد شرقى جانب در و. است زستانخو و  فارس ميان مرزى شهر كه
 در ناحيه، آن پشت در آنان هاى چادرگاه و است كوهها آن در كردها مساكن و است پيوسته اصفهان بنواحى

 هفـتم  بخـش  غربـى  جنوب قسمت در قفص كوههاى بقيه و مينامند 3زموم را آنها كه است فارس، سرزمين
 ناحيـه  آن شهرهاى از كه ميشود ديده مكران و كرمان بالد شمال و جنوب جهت از آنها نزديك و است واقع

 شـمال  جهت در كرمان سرزمين زير در و برد نام را 6فهرج و 5بردسير و جيرفت و 4سيرجان و رودان ميتوان
 شمال و اخترب ميان بخش اين كناره در اصفهان شهر و دارد امتداد اصفهان حدود تا كه است فارس بالد بقيه

 سـرزمين  و جنـوب  در 7] كوهسـتان  و[ سيسـتان  سـرزمين  فـارس  بالد و كرمان بالد مشرق در آنگاه. آنست
 فـالت  بخـش  ايـن  وسـط  در سيسـتان  و فارس و كرمان و كوهستان ميان و است غربى شمال در كوهستان

 ميتـوان  را طاق و بست نسيستا شهرهاى از و. دارد اندكى راههاى آن از عبور دشوارى بعلت كه است بزرگى
 ايـن  آخـر  در 8] قهستان و[ سرخس آن معروف بالد از و ميرود بشمار خراسان بالد از كوهستان اما و. برد نام

 چادرنشـين  طوايـف  از كـه  است واقع 9خلخ چادرگاههاى هشتم بخش خاور و باختر سمت در و. است بخش
 شمال در و است پيوسته هند كابل بناحيه جنوب از و سيستان سرزمين به مغرب از چادرگاهها اين. اند ترك
 آخر در و ميرود بشمار هند بندر بمنزله كه است غزنه آنها مركز و است غور كوهستانى نواحى ها چادرگاه اين
 در كـه  است هرات بالد بخش اين آخر تا آن غربى شمال در سپس و است استرآباد بالد شمال سمت از غور

 واقع گوزگان و طالقان و مروالرود و بوشنگ و كاشان و اسفراين شهرهاى آن در و ميشود ديده خراسان وسط
 آن غربى سواحل در خراسان شهرهاى از رود اين بر و ميشود منتهى جيحون رود به اينجا در خراسان و است

                                                           

 .است» نسا«در چاپهاى مصر و بيروت  -1
 .»و صدى و صابور«: در چاپهاى مصر و بيروت چنين است -2
» زم«كلمه زموم جمع : و دسالن در حاشيه مينويسداست » زموم«و در چاپ پاريس » رسوم«در چاپهاى مصر و بيروت  -3

نهند و كردها كلمه زم را برين  بمعنى معسكر و بناهاى موقتى و فصلى است كه طوايف چادرنشين يا لشكريان آنها را بنيان مى
 1ج » فرانسهب«اند و در هر زم كردها چندين دهكده يا شهر وجود داشته است، رجوع به جغرافى ادريسى  معنى اطالق ميكرده

اى بنام  آمده است و در همين كتاب دهكده» ر«نوشته شده و ذيل حرف » رم«در مراصد االطالع اين كلمه . شود 406ص 
 ).1ج  134ترجمه دسالن ص . (هم آمده كه ميان جيحون و ترمذ واقع است» زم«
  ).ا(و ) ك(و ) ب(شيرجان  -4

 ).ب(، يزدشير )پ(تردشير  -5
 ).ب(بهرج  -6
 .ر ترجمه فرانسه نيستد -7
 ).ب(قوهستان  -8
 .ولى صحيح خلخ است) ا(و ) ب(، جلح )ب(خلج  -9
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 رود يعنـى  رود ايـن  و است بوده تركان پايتخت بلخ شهر و است ترمذ شهر آن خاورى سواحل در و بلخ شهر
 پايـان  در و آيـد  مـي  بيـرون  است، هند مرز هم كه قسمت آن از بدخشان، حدود در 1وخاب بالد از جيحون

 مغـرب  بسـوى  و يابـد  مـى  تغييـر  آن مسـير  انـدكى  از پـس  و ميشـود  روان بخش اين جنوبى قسمت شرقى
 سـپس  مينامنـد  2جريـاب  رود آنـرا  ناحيـه  اين در و مييابد امتداد بخش اين وسط تا و ميكند پيدا خميدگى

 در كـه  3خوارزم درياچه در تا پيمايد مى را مسير همين و ميگذرد خراسان از و مييابد خميدگى شمال بسوى
 منحـرف  بشمال جنوب از كه بخش اين مركز در و. كرد خواهيم ياد آنرا چنانكه ميرود فرو است پنجم اقليم

 ديگـرى  رودهاى و پيوندند مى بدان مشرق تسم از آيند مى وخش و 4ختل بالد از كه بزرگ نهر پنج ميشود
 بميزان جيحون همچنين[ ميشوند ملحق بدان است واقع ختل شمال و رود خاور در كه 5بتم كوههاى از نيز

 رودهـاى  از و نـدارد  هماننـدى  كـه  ميشـود  بـزرگ  و پهنـاور  بحـدى  نتيجـه  در و 6]يابـد  مى توسعه شگرفى
 بخـش  اين خاورى جنوب در كه تبت بالد از رود اين. است شابوخ رود يكى پيوندد مى بدان كه اى پنجگانه

 ايـن  شـمال  نزديكـى  در سـرانجام  تـا  يابد مى جريان غرب بسوى بشمال انحراف با و ميشود خارج است واقع
 بخـش  ايـن  جنـوب  وسط از كوه اين. ميĤيد پديد آن مسير در بزرگى كوه ميشود نهم بخش داخل كه بخش

 و ميرسد نهم بخش به بخش اين شمال نزديكى در تا ميرود مشرق بسوى شمال بسمت انحراف با و ميگذرد
 بـالد  و تركهـا  ميـان  و ميشـود  منتهى بخش اين شرقى جنوب قسمت به تا يابد مى امتداد تبت بالد در آنگاه
 راه ميشـود  ديـده  بخـش  ايـن  خـاورى  قسـمت  وسط در كه معبرى يگانه بجز و ميدهد تشكيل حايلى ختل

 و يـأجوج  سـد  هماننـد  سـدى  سـرزمين  دريـن ) برمكى( يحيى  بن فضل و ندارد وجود ناحيه اين در ديگرى
 خـارج  تبـت  بالد از وخشاب رود همينكه بنابراين. است ساخته) باب( مدخلى آن براى و نهاده بنيان مأجوج
 بـالد  بـه  دپيمايـ  مـى  را دورى مسافت آنكه از پس و يابد مى جريان آن زير از برميخورد كوه اينه ب و ميشود
 از و يابـد  مـى  جريان شمال بسوى جيحون رود اينجا از و ميريزد جيحون رود در بلخ نزديك و ميرسد وخش
 در ميـرود  بشـمار  خراسـان  بخشهاى از كه 7باميان بالد و. ميشود گوزگان بالد داخل و ميگذرد ترمذ نزديك
 و است كوهستانى آن بيشتر كه ختل دبال و است واقع جيحون، رود و ناحيه آن ميان غور، بالد شرقى جانب

  .است جيحون خاورى كناره در وخش بالد همچنين
                                                           

 است »وخاب« اسالمى المعارف دائرة در و »وخان« پاريس چاپ در و »وجار«: بيروت و مصر چاپهاى ديگر و بوالق چاپ در -1
 .داديم ترجيح را صورت اين ما و
 475 ص حوقل ابن االرض صورة در و »خرياب« و »خرناب« و »خرباب« ديگر هاى نسخه و چاپها و »خربات« پاريس چاپ -2

 .برگزيديم را اخير صورت ما و است »جرياب« اسالمى المعارف دائرة و ،68 ص بارتولد، تركستان در ولى است »خرباب« نيز
 ).الدهر نخبة فهرست( ميناميدند خوارزم درياچه متقدمان را »Aral« آرال درياچه -3

 .است »جيل« پاريس چاپ در -4
 .شود بارتولد تركستان به رجوع است، صحيح Bottam »بتم« ولى »بتن« بوالق چاپ در -5

 .»ينى« و »پ« از -6
  ).بيروت و مصر چاپهاى( ناسان -7
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 جهـت  در خراسـان  مرزهاى از كرده ياد كوههاى و است بتم كوههاى به محدود شمال از مزبور بالد و
 آن پشـت  در كـه  ميرسد عظيمى بكوه آن كناره تا ميرود خاور بسمت و يابد مى امتداد جيحون رود باخترى

 بـن  فضـل  بـاب  نزديـك  بـتم  كوه و ميگذرد آن زير از وخشاب رود كرديم ياد چنانكه و است واقع تبت بالد
 پيونـدد،  مى بدان نيز ديگرى رودهاى و ميگذرد كوهها اين ميان از جيحون رود و پيوندد مى كوه بدين يحيى

 نزديك كه بلخ رود و يزدمير آن در و ميرسد جيحون شرقى بساحل ترمذ شمال از كه وخش رود جمله آن از
 غربى ساحل بر و. پيوندد مى بدان و ميرسد جيحون باخترى بساحل و ميگيرد سرچشمه بتم جبال از گوزگان

 و 2سغد سرزمين اينجا در رود خاورى كرانه در و. ميرود بشمار خراسان نواحى از كه است 1آمل بالد رود اين
 بخـش  ايـن  خـاور  آخر تا كه است واقع فرغانه سرزمين آن قمشر در و ميشود ديده تركان بالد از 3اسروشنه

 اين نهم بخش باخترى جهت در و. است كرده احاطه آن شمال تا را تركان بالد سرتاسر بتم كوه. دارد امتداد
 جهـت  در چـين  و جنـوبى  جهت در هند بالد و دارد امتداد بخش وسط تا كه است واقع تبت سرزمين اقليم

 بـالد  تبـت  شـمال  و بخـش  ايـن ) جنـوب ( پـايين  قسمت در و يابد مى ادامه بخش رآخ تا كه آنست خاورى
 بـالد  و. يابـد  مـى  امتـداد  بخش اين شمالى و شرقى جهت آخر تا كه ميشود ديده تركان ممالك از 4خزلجيه
 به شرقى سوى از و ميشود ديده بخش اين شرقى پايان تا هم كه پيوندد مى فرغانه به غربى جهت از خزلجيه

 امتـداد  شـمالى  و خـاورى  جهت از بخش اين آخر تا و است بتركان متعلق كه است پيوسته 5تغزغز زمينسر
 ايـن  شـمال  در و ميدهـد  تشكيل چين كشور شمالى نواحى را دهم بخش جنوبى قسمت سرتاسر و. يابد مى

 از ديگـرى  دسته نيز آن اهالى و است 6خرخير بالد تغزغز خاورى سوى در آنگاه. است تغزغز بالد بقيه بخش
 خرخيـر  سرزمين شمال در و. است گرفته فرا را بخش اين خاورى قسمت ايشان سرزمين كه ميباشند تركان

 كـوه  وسـط  در يـاقوت  جزيره محيط درياى در آن روبروى و اند ترك اقوام از آن مردم كه است 7كيماك بالد
 آن اطـراف  از كـوه  قلـه  بـه  صعود و ستني جزيره به كوه آن از راهى و منفذ هيچ كه ميشود ديده مستديرى

  .است دشوار بسيار
 در جزيـره  اين مجاور مردم و دارد وجود بسيار ياقوت قطعات و فراوان كشنده مارهاى جزيره اين در و

 مـردم  و. ميشـوند  متوسل خاصى هاى بحيله ميكند الهام ايشان بر خدا كه تدابيرى حسب بر ياقوت استخراج
                                                           

 اشتهد وجود آمل بنام شهرى نيز تركستان در طبرستان آمل بر عالوه زيرا است »آمل« صحيح ولى »آمد« مصر چاپهاى در -1
 النهرين بين در »آمد« و. گويند آمو آنرا عامه و جيحون از كروه يك بر شهريست آمل: نويسد مى االرب منتهى صاحب چنانكه

 .ديد خواهيم خود جاى در چنانكه است
 ).الدهر نخبة فهرست( تركستان شهرهاى از -2
 ).الدهر نخبة فهرست( ميگذرد آن از سيحون كه شهريست -3
 .است »خزلجيه« صحيح ولى ديگر، نسخ و چاپها در »خزلحيه« و »خزلجيه«) پ( خرلخية )ل -خ بضم( -4
 .شود اصطخرى الممالك مسالك 10 ص تا 6 ص به رجوع. است آمده مختلف چاپهاى در نيز »تغرغر« و »بغرغر« -5
 .شود اصطخرى 10 و 9 صفحات به رجوع) ل. ن( خرخيز -6
 ).مصر چاپهاى( كتمان -7

 اقليم سوم
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 تركانسـت  هـاى  چادرگـاه  آنهـا  همـه  كـه  كوههايى و خراسان ماوراى در و دهم و منه بخش اين در بالد اين
 اسـب  و گـاو  و گوسفند و شتر دارى گله بكار و گردند صحرا و چادرنشين ايشان و هستند شمارى بى ملتهاى

 نهـا آ محصـوالت  و گوشـت  از بردارى بهره و سوارى و ها گله افزايش و توليد براى چارپايان اين از و مشغولند
 ميـان  در و نميدانـد  را آنهـا  شـماره  كسى ايشان آفريننده جز كه هستند بسيارى طوايف و. ميكنند استفاده

 مجوسى دين بر كه كافرانى با و ميبرند بسر جيحون رود نزديك قسمتهاى در كه هستند هم مسلمانان اينان
 گـاه  و ميفروشـند  خـود  مجاور و ديكنز اقوامه ب آورند مي در بندگى بقيد كه را اسيرانى و ميجنگند هستند

  .شوند مى بيرون عراق و هند و خراسان بكشورهاى

 قطعه را آن نخستين بخش باختر و است پيوسته سوم اقليمه ب شمال جهت از اقليم اين :چهارم اقليم

 سـاحل  بـر  و اسـت  يافتـه  امتـداد  بشـمال  جنوب از كه گرفته فرا پايان تا آغاز از محيط درياى از مستطيلى
 تنگ خليج يك بوسيله طنجه شمال در دريا قطعه اين و است واقع طنجه شهر جنوب، در قطعه اين جنوبى

 واقع جنوب در 1سبته و مجاز قصر و شمال در) الجزيره( الخضراء جزيرة و طريف ميان ميل دوازده بعرض كه
 پـنجم  بخـش  وسـط  به تا دميياب امتداد خاور بسمت همچنان و پيوندد مى روم بدرياى محيط درياى از است
 بيشـتر  و اقلـيم  ايـن  بخش چهار اينكه تا يابد مى وسعت خود مسير در رفته رفته و ميشود منتهى اقليم اين

 ياد چنانكه ميرود آب زير نيز پنجم اقليم و سوم اقليم كناره دو آن جانب دو از و ميگيرد فرا آنرا پنجم بخش
 جهـت  در آنهـا  بيشـتر  كـه  است بسيارى جزاير آن در و ميخوانند نيز شام درياى را بحر اين و كرد، خواهيم

 بزرگتـر  همه از اخير جزيره و صقليه و 5سردانيه و 4منورقه و 3مايرقه و 2يابسه: از عبارتند بترتيب و مغربست
 يـاد  واقعنـد  آن در كـه  بخشى در را آنها ما و است 8قبرس و 7اقريطش و 6بلبونس بترتيب آنها از پس و است

 ايـن  از 9)بنادقـه ( نيز و خليج پنجم، اقليم سوم بخش در و اقليم اين سوم بخش آخر نزديك و. كرد مخواهي
 يابد مى انحراف مغرب بسمت آنگاه ميرسد، بخش اين بوسط تا يابد مى امتداد شمال بسوى و ميشود جدا دريا

  .ميشود منتهى پنجم اقليم دوم بخش به تا
 آخـر  تـا  و ميشود جدا آن از 10قسطنطنيه خليج پنجم اقليم ارمچه بخش خاورى قسمت آخر در نيز و

 در و ميگـردد  منتهـى  ششم اقليم چهارم بخش به سپس ميرود شمال بسوى تيررس بعرض اى تنگه از اقليم
                                                           

1 - Ceuta. 

2 - Ivica. 

3 - Maiorca. 

4 - Minorca. 

5 - La Sardaigne. 

 .Peloponnese : »بلبونس«) پ( چاپ در و »بلونس«) ك( و) ب( و) ا( چاپ سه در -6

7 - LaCrete. 

 .متوسط درياى شرقى قسمت در است عظيمى مثلث جزيره -8
  .Veniseونيز،  -9

10 - Constantinople. 
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 خـاور  بسـمت  ششـم  اقلـيم  ششم بخش از نيمى و پنجم بخش سرتاسر در 1نيطش درياى بسوى خود مسير
 دريـاى  از روم دريـاى  كه هنگامى و كرد، خواهيم ياد خود جاى در را ها قسمت اين چنانكه ميشود، منحرف
 ايـن  از كـوچكى  قطعـه  خلـيج  جنـوب  در يابد، مى وسعت سوم اقليم تا و ميشود جدا طنجه خليج در محيط
 آن از و ميشـود  ديده) دريا دو اتصال محل( بحرين مجمع ساحل بر طنجه شهر آن در كه ميماند باقى بخش
 دريا اين آنگاه است، 3باديس و 2تيطاوين بالد بترتيب سپس و بينيم مى روم درياى كنار بر را سبته شهر پس
 در بخش اين آباديهاى بيشتر و ميشود خارج سوم اقليم بسوى و ميگيرد فرا را بخش اين خاورى قسمت بقيه

 و ميرونـد  بشـمار  بـاخترى  انـدلس  بالد از نواحى اين همه و. آنست خليج شمال در هم و آن شمالى قسمت
 واقـع  دريـا  دو پيوسـتگى  جايگاه نزديك كه است طريف شهر روم درياى و محيط درياى ميان آنها نخستين

 ديـده  6المريـه  و5منقب و 4مالقه و) الجزيره( الخضراء جزيرة بترتيب روم درياى ساحل بر آن خاور در و .است
 درياى در آنها روبروى و است 8لبلة و 7شريش رشه محيط درياى مجاور و باختر بسمت اينها زير در و ميشود
 13مرتله و 12قرطبه و 11اسيجه و 10اشبيليه: بترتيب لبلة و شريش خاور در و است واقع 9قاديس جزيره محيط

 دريـاى  نزديـك  و مغـرب  طـرف  پـايين  در و است واقع 18بسطه و 17وادياش و 16ةابِد و 15جيان و 14غرناطه و
 و 1مـارده  و 21بطليـوس  شـهر  دو ايـن  خاورى سوى در و. ميشود ديده 20شلب و 19شنتمريه شهرهاى محيط

  .است واقع 5رباح قلعه سپس و 4ترجاله و 3غافق آنگاه و 2يابره
                                                           

 ).بوزان راط( طرابزنده يا اسود يا بنطس بحر -1
 .است )Tetouan( تيطاوين صحيح ولى مصر چاپهاى در »قطاون« -2

  .است »باريس« بغلط مصر هاى چاپ در -3

 .Malagaماالگا،  -4

 .Almunecar ، )ك كسر - م بضم) (پاريس چاپ( منقب ،)مصر چاپهاى( منكب -5

6 - Almeria. 
7 - Xérès. 

  .LNiebla ) دوم ل فتح - نخست ل بكسر( -8

9 - Cadix. 

10 - Séville. 

 .است »استجه« مصر چاپهاى در. Ecija) ح فتح -س -همزه بكسر( -11

  .Cordoue) ب فتح - ط -ق بضم( -12

 .Montillaاست،  )مشدد ل فتح - ت -كسر -م بضم( »مرتله« صحيح ولى »مديله« بيروت و مصر چاپهاى در -13

14 - Grenade. 

15 - Jaën. 

  .Ubedaاست،  مشدد باء با لمعطارا روض در و) د فتح - ب كسر -همزه بضم -16

17 - Guadix. 

 . Baza) ت -ب بفتح( -18

  .des Algarves Sainte –Marie) ى فتح -ر - م -ش بكسر( -19

20 - Silves. 

  .Badajoz ) ت -ب بفتح( -21

 اقليم چهارم

← 
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 7تاجه رود ساحل بر كه ميشود ديده 6اشبونه شهر محيط درياى مجاور و غربى جانب در اينها زير در و
 10السـيف  قنطرة پس آن از و است رود همان حلسا بر نيز 9قوريه و 8شنترين: شهر آن خاور در و است واقع
  .ميشود ديده

 در و ميشـود  آغـاز  مغـرب  از آنجـا  در كه بينيم مى را 11شارات كوههاى رشته اشبونه خاور سمت در و
 و ميشـود  منتهـى  12سالم مدينه به سرانجام و ميرود پيش خاور بسوى بخش اين پايان شمالى حدود امتداد

  .است واقع بخش اين وسط سوى آن در شهر اين
 وادى ،14طليطله: شهرهاى بترتيب پس آن از و است واقع قوريه خاور در 13طلبيره كوه اين دامنه در و
 كـه  ميشـود  ديـده  16قلمريـه  شهر) شارات( ها كوه رشته اين آغاز در و ميشود ديده سالم مدينه و 15الحجارة

 اندلس باخترى نواحى از برديم نام را آنها تاكنون كه شهرهايى. است واقع مزبور كوه و) ليسبن( اشبونه ميان
  .ميرفتند بشمار

 بترتيـب  المريـه  از پـس  واقعند) مديترانه( روم درياى ساحل بر كه آنها كشور، آن خاورى نواحى اما و
  .است واقع بخش اين شرقى پايان در كه 21طرگونه تا 20بلنسيه و 19دانيه و 18لقنت و 17قرطاجنه: از عبارتند

                                                                                                                                                                                     

1 - Merida. 

  .Labora (Evora).» ب بضم« -2

  .Ghafec) ف بكسر( -3

 .»است بزجاله« بغلط مصر هاىچاپ در Tordjéla (Truxillo) )ل فتح -ت بضم( -4

 .»رياح« نه است صحيح) ر بكسر( »رباح« -5
6 - Lisbonne. 

7- Tage، »است غلط بيروت و مصر چاپهاى در »باجه. 

 .Santarem) ر فتح ت -ش بكسر( -8

9- Coria، »است غلط مصر چاپهاى در »موزيه. 

10- Alcantara، بفتح را »سيف« و كرده ترجمه شمشير پل را السيف قنطرة دسالن. است واقع قوريه و شنترين ميان كه 
 ساحل مخصوص و ساحل بمعنى كه است »س« بكسر اينجا در »سيف« گويا كه صورتى در است كرده ضبط و خوانده »س«

 .است مناسبتر ساحلى پل به السيف قنطرة ترجمه است واقع تاجه رود ساحل بر مزبور شهر چون و ميباشد رودبار

11 - Sierra. 

12 - Medina Celi. 

 .Talavera) ر -ل - ط بفتح( -13

  Tolede. ) ل فتح ط كسر -ل فتح ط بضم( -14

15 - Guadalaxara. 

 .Coïmbre) ى فتح -ر كسر - ل -ق بضم( -16

 .Cartageكارتاژ،  -17

 .است غلط مصر چاپهاى در »لفته« ،Alicante )ق فتح -ل بكسر( -18

19 - Dénia. 

  .Valence) ى فتح - س كسر -ل -ب بفتح( -20

 .است غلط مصر چاپهاى در »طرطوشه« ،Tarragone )ن -ط بفتح( -21
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 قلعـه  و بسـطه  مـرز  هـم  مزبـور  شـهر  دو. است واقع 2شقوره و 1لرقه شمال سوى از هرش اين زير در و
 بلنسـيه،  زير در 4شاطبه سپس و 3مرسيه خاورى ناحيه در آنگاه اند واقع اندلس باخترى ناحيه در كه اند رباح

 ايـن  پايـان  تـا  كـه  بينيم مى را 7طرگونه آن از بعد و 6طرطوشه سپس و 5شقر  آنگاه. ميشوند ديده شمال، در
 سـمت  از كـه  اسـت  9ابـده  و 8جنجالة شهرهاى شمال بسوى ناحيه همين زير در آنگاه. يابد مى امتداد بخش
 ديـده  11افراغه شهر آن، شمال و طرطوشه زير در مشرق، در آنگاه هستند، 10طليطله و شقورة مرز هم باختر

 ايـن  پايان در كه ميشوند ديده 14ردهال و 13سرقسطه و 12ايوب قلعه بترتيب سالم شهر خاور در آنگاه. ميشود
 آب سرتاسر آنرا بقيه اقليم اين دوم بخش باخترى شمال از اى گوشه بجز و. دارند قرار خاور و شمال از بخش

. هاسـت  گـذرگاه  و ها گردنه بمعنى كه مانده باقى) پيرنه( 15برتات كوه آب از بيرون قسمت آن در و گرفته فرا
 از بخش، اين خاورى جنوب نزديك و يابد مى امتداد بخش بدين پنجم اقليم ننخستي بخش پايان از كوه اين

 چهـارم  اقلـيم  بـدين  تا ميرود خاورى جنوب بسوى و ميگردد آغاز ميشود منتهى محيط بدرياى كه اى كناره
 ميشود واقع بخش اين در آن از اى قطعه و ميگردد دوم بخش داخل و ميشود منحرف اول بخش از و ميرسد

 غشـگونيه  سرزمين آنرا و يابد مى امتداد بخش اينه ب و پيوندد مى خشكى به آن خمهاى و پيچ و ها دنهگر كه
 سـاحل  بـر  قطعه اين در و. است واقع سرزمين اين در 18قرقشونه و 17جرنده شهرهاى و مينامند 16)گاسگن(

 فراگرفتـه  را بخـش  ايـن  كـه  دريـايى  در و. ميشود ديده 20اربونه آنگاه و) بارسلن( 19برشلونه شهر روم درياى

                                                           

1- Lorcaاست »ليورقه« مصر چاپهاى ، در. 

 .Segura) ر فتح ش بكسر( -2

 .Murcie) ى فتح - س كسر -م بضم( -3

4 - San - phelipe de Xativa. 

  .Xucar) ق فتح -ش بضم( -5

6- Tortose، است »ترتس« الدهر نخبة فهرست در. 

 .Tarragone) ن -ط بفتح( -7

 .است غلط مصر چاپهاى در »منجاله« Chinchilla )ل فتح -ج بكسر( -8

9- Ubeda، »است غلط پاريس و مصر چاپهاى در »بذه« و »ريده.  

10 - Toléde. 

11 - Fraga. 

12 - Calatayud. 

 .ساراگس Saragosse )ط - ق -س بفتح( -13

 .Lerida) د فتح - ر بكسر( -14

15- Iesports .Ies pyrénées  .است »برنات« مصر چاپهاى در.  

 .است غلط مصر چاپهاى در »غشكوتيكه« ،Gascogne )ى فتح -ن كسر - غ بفتح( -16

 .است غلط مصر چاپهاى در »خريده« .Gironne) د فتح -ر ضم -ج بكسر( -17

 .Carcassonne) ن -ق بفتح( -18

 .Barcelone) ن -ش ب بفتح( -19

  .Narbonne) ن - همزه بفتح( -20

 اقليم چهارم
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) ساردينى( سردانيه جزيره ليكن .نامسكونست اندك وسعت و كوچكى بعلت آنها بيشتر كه بسياريست جزاير
 توجـه  قابـل  پهنـاورى  و بسـيار  مسـافت  لحـاظ  از آن خـاور  در) سيسيل( صقليه جزيره و دريا اين باختر در

 آنهـا  معروفتـرين  كـه  بسياريسـت  شـهرهاى  آن در و اسـت  ميل هفتصد سيسيل گرداگرد گويند و ميباشند
 و است افريقيه سرزمين روبروى جزيره اين و است 5مسينى و 4مازر و 3طرابنه و 2بلرم و 1)سيراكوز( سرقوسه

  .اند واقع دو آن ميان فاصله در) مالت( 7مالطه و 6غذش جزيره دو
 از عبـارت  آن بـاخترى  قطعـه . سـت ا گرفته فرا آب شمال سوى از قطعه سه بجز نيز را اقليم اين سوم بخش و

 آلبانى( آن خاورى قطعه و 9انكبرديه به متعلق ،)OTRANTE اترانت( سرزمين آن ميانه و قطعه 8قلوريه حوزه

ALBANIE(، بنادقه كشور از )گرفته فرا آب كرديم ياد همچنانكه نيز را اقليم اين چهارم بخش و. است) ونيز 
 از عبارتنـد  آن آبـاد  جزاير و نامسكونست سوم بخش جزاير مانند آنها بيشتر كه است بسيارى جزاير داراى و

 ايـن  وسـط  از كـه ) كـرت ( اقريطش جزيره و است واقع باخترى شمال ناحيه در كه) پلوپونز( بلبونس جزيره
 بخـش  بـاختر  و جنـوب  ميـان  را بزرگى گوشه سه قسمت و يابد، مى امتداد آن خاورى جنوب زاويه تا بخش
 سوم بدو نزديك آن جنوبى ضلع و شمال در بخش آخر به آن باخترى ضلع كه گرفته فرا آب ماقلي اين پنجم
 شـمالى  قسـمت  كه ميماند باقى سوم يك قريب اى قطعه بخش اين خاورى جانب در و ميشود منتهى بخش

 شـام  پـايين  هاى قسمت آن جنوبى نيمه در و. ميگذرد بباختر دريا خميدگى امتداد در كرديم ياد چنانكه آن
 شـمال  ناحيه بسوى آنجا از و ميشود منتهى شام بĤخر شمال در كه ميگذرد 10لكام كوه آن وسط از كه است

 و ميـرود  پـنجم  اقليم بسوى آنجا از و مينامند 11سلسله كوه آنرا انحراف اين از پس و ميشود منحرف شرقى
 رشـته  آن انحـراف  بـاخترى  جانـب  از و پيمايد مى را 12جزيره بالد از قسمتى و مييابد انحراف مشرق بسمت

 بـه  و ميگـردد  خـارج  روم درياى از كه ميرسد 13خليجى به اينكه تا يابد مى امتداد بيكديگر متصل كوههايى
 را آنهـا  كـه  دارد وجـود  گردنه و خم و پيچ چندين ها كوه اين ميان و. ميشود منتهى بخش اين شمالى پايان

                                                           

  . Syracuse )دوم س فتح - نخست س بكسر( -1

 .Palerme) ل -ب بكسر( -2

 .است غلط مصر چاپهاى در »طرابغه« ،Trapani )ن -ط بفتح( -3

4 - Mazara. 

5 - Messine. 

 .است غلط مصر چاپهاى در »اعدوش« ،Gozzo )د -غ بضم( -6

 .Malta) ل بكسر( -7

8 - la Calabre. 

 .است غلط مصر چاپهاى در »ابكيردة« Lombardie ) ر ركس - ب ضم - همزه بفتح( -9

  ).le Liban et l' Anti Liban: (ميشوند جدا آن از كه كوههايى سلسله و لبنان زيباى كوه) ل بضم( -10

11 - Taurus. 

 صاحب بقول و ميباشد اندلس شرقى كه است عبداهللا بن مجاهد بالد مقصود اينجا در ولى ميشود اطالق ناحيه چندين بر -12
 ).الدهر نخبة فهرست( كنند اراده همين جزيره لفظ مطلق از اندلس اهل االرب منتهى

13 - Archipel. 
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 در بـالد  آن از اى قطعـه  بخش اين در و ميشود كشيده ارمنستان الدب تا ها دره اين و مينامند) ها دره( دروب
 بـر  مشـتمل  كـرديم  يـاد  پـيش  در آنـرا  كـه  جنـوبى  جهت اما و. واقعست سلسله كوه و مزبور كوههاى ميان

 بـر  ميگـذرد،  آن از بشمال جنوب از بخش آخر و روم درياى ميان لكام كوه و ميباشد شام پايين هاى قسمت
 طـرابلس  و 2عرقـه  مرز هم و واقعست بخش اين جنوب آغاز در 1انطرسوس شهر قسمت همين درياى ساحل

 و اسـكندرونه  و 4الذقيـه  و 3جبلـه : بترتيـب  انطرسـوس  شـمال  در و. است سوم اقليم از دريا همان ساحل بر
 بخـش  جنوب در و). صغير آسياى( ميباشد روم بالد شمال قسمت در آن از پس و است واقع 5سلوقيه سپس

 شـده  واقـع  شام بالد از 6خوابى حصن است واقع بخش اين آخر و دريا ميان آن جوانب كه لكام كوه ربمغ و
 و گوينـد ) فـداييان ( فداويه را آنان عهد درين كه است) اسماعيليان( حشيشيان مخصوص حصن اين و است
 7سـالميه  شهر وهك خاور در مزبور حصن روبروى در و است انطرسوس مقابل در و نامند مصيات را حصن اين
 در آن مقابـل  در و اسـت  9انطاكيـه  شـهر  دريـا  و كوه ميان مصيات شمال در و. است واقع 8حمص شمال در

 شـهرهاى  بترتيـب  انطاكيـه  شـمال  در و اسـت  واقع مراغه شهر آن خاور در و است معره كوه، خاورى جانب
 بترتيـب  كـوه  بـاختر  از آن وىروبـر  و دارنـد  قـرار  ميـرود  بشمار شام آخر كه طرسوس و 11اذنه و 10مصيصه
 روبـروى  و اسـت  واقـع  حلب شهر كوه خاورى جهت در 13قنسرين مقابل در و ميباشد 12زربه عين و قنسرين

 درياى و آنها ميان راست سمت از) بابها -ها دره( دروب اما و. ميرود بشمار شام آخر كه است 14منبج زربه عين
 آن پادشـاه  و اسـت  تركمن  تصرف در روزگار اين در كه است واقع) صغير آسياى و آناطولى( روم ممالك روم
 ميـان  كه ارمن بالد از قسمت آن در و. است عاليا و 15انطاليه شهر ناحيه اين ساحل در و ميباشد عثمان ابن

                                                           

 .Antarsous) ط -همزه بفتح( -1

  ).اقرب(كه شهريست بفلسطين ) غ ز مشدد -بفتح(است » غزه«در چاپهاى مصر  -2

 ).منتهى االرب(شهريست بساحل شام ) ل -ب -بفتح ج( -3
  .»عرقة«) پ(نسخه ). اقرب الموارد(شهريست بشام ) تح ى مشددف -بكسر ذ( -4

 .Seleucic ) االرب منتهى( بروم شهريست -5

 .است» حصن حوابى«در چاپهاى مصر  -6

 .در چاپهاى مصر) تخفيف ى -ل -بفتح س(سلميه  -7
 ).اقرب(شهريست بشام » ح«بكسر » حمص« -8
 .Antioche) مشدد ى فتح -همزه بفتح( -9

 .Mopsuesteآخر  ص -م حبفت -10

 .)منتهى االرب(شهريست نزديك طرسوس ) بتحريك و فتح ن( -11
12 - Anazarbe. 

  .Bambyce Hierapolis) مشدد ن -ق بكسر( -13

 .»م«بفتح  -14
 .ميباشد Santalie يا »انطاليه« صحيح ولى است »انطاكيه« مصر چاپهاىدر  -15

 اقليم چهارم
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 تـا  اخيـر  شـهر  كـه  است واقع 1انقره و ملطيه و مرعش شهرهاى بترتيب است واقع سلسله كوه و دروب كوه
 رود و ميگـردد  خـارج  اقلـيم،  ايـن  پـنجم  بخش از ارمن، نواحى از جيحان رود و. يابد مى امتداد بخش پايان

 همچنـان  جنـوب  سـوى  در و يابـد  مـى  جريـان  ارمـن  بالد در جيحان رود. ميگيرد قرار آن شرق در سيحان
 شمال بسوى آنگاه ميگذرد، مصيصه و طرسوس از بترتيب سپس و ميكند عبور دروب كوه از اينكه تا روانست

  .2ميريزد فرو روم درياى در سلوقيه جنوب در و ميكند پيدا خميدگى غربى
 دروب جبـال  از و ميگـذرد  مـرعش  و 3انقره محاذاة به و يابد مى جريان جيحان بموازات سيحان رود و

 و ميشـود  دور جيحـان  رود از و ميگـذرد  زربـه  عـين  از آنگاه و يابد مى امتداد شام سرزمين تا و كند مى عبور
 جيحـان  بـرود  آن بـاختر  در و مصيصـه  نزديـك  سـرانجام  و يابـد  مـى  خميـدگى  غربـى  شمال بسوى سپس

 آن بـر  سلسـله  كـوه  تا لكام كوه خميدگى يا انحراف كه جنوب در الجزيره شهرهاى از قسمتى و 4پيوندد مى
 و 10نصـيبين  و 9رهـا  و 8سـروج  و 7حـران  و 6رقـه  و 5رافقه شهرهاى از عبارتند بترتيب و اند واقع دارد احاطه

 از و دارنـد  قرار بخش اين خاورى شمال جهت پايان در سلسله كوه دامنه در شهرها اين 12آمد و 11سميساط
 بسـوى  را ارمنسـتان  بـالد  و ميشـوند  خارج پنجم اقليم از كه ميگذرد دجله رود و فرات رود قطعه اين وسط

 و ميكنـد  عبور سروج و سميساط اخترىب جهت از فرات آنگاه و ميگذرند سلسله كوه از تا پيمايند مى جنوب
 آمـد  خـاور  از دجلـه  رود و رود مـى  ششـم  بخش به و ميگذرد رقه و رافقه نزديك از و ميشود منحرف بخاور

 ششـم  بخش باخترى جانب در و ميگردد ششم بخش داخل و ميشود منحرف بشرق اندكى از پس و ميگذرد
 بسـوى  و ميباشـد  پيوسـته  جزيـره  به كه است عراق كشور جزيره خاورى سوى در و 13جزيره بالد اقليم اين

 اصفهان كوه عراق پايان در آنجا، در و ميگردد منتهى بخش اين آخر بنزديك سرانجام تا يابد مى امتداد خاور
 ايـن  بوسـط  همينكـه  و مييابـد  انحـراف  باختر بسمت و آيد مي فرود بخش اين جنوب از كه ميگردد پديدار

                                                           

  .است» معرة«در چاپهاى مصر  -1

  .است ، واقعSeleucieسلوقيه،  شرقى شمال در جيحان مصب: دمينويس دسالن -2

3- Angora، است »معرة« مصر چاپهاى در. 

 .پيوندند دسالن مينويسد اين دو رود بهم نمى -4
است ولى چنين شهرى در كتب فرهنگ و جغرافيا ديـده نشـد بلكـه صـحيح     » رافضه«در تمام چاپهاى مصر و بيروت بغلط  -5
 .رجوع به نخبة الدهر دمشقى و منتهى االرب شود. چاپ پاريس و ينى نيز چنين است است كه در» رافقه«
 .نام چند شهر است و در اينجا مقصود رقه شام است -6
 .)منتهى االرب(شهريست بشام در جزيره ابن عمر  -7
 ).منتهى االرب(، شهريست نزديك حران )بفتح س( -8
  .Edessa) ر بضم( -9

 ).اقرب الموارد(هر عظيمى است و آن مركز ديار ربيعه است ش) كسر ب -بفتح ن( -10
  .Samosate: است غلط »سمياط« بيروت و مصر چاپهاى در) م فتح -س بضم( -11

 .شود دهخدا نامه لغت به ، رجوعAmida، )است شده روايت نيز آن فتح و بضم ولى م بكسر( -12

13 - La Mesopotamie. 



    169 

 جهـت  همـان  در و ميشـود  خارج ششم بخش از تا ميرود باختر بسوى ميرسد آن شمالى حد پايان در بخش
 چنانكـه  ميكنـد  تقسيم خاورى و باخترى قطعه بدو را ششم بخش و. پيوندد مى پنجم بخش در سلسله بكوه

 در بخش آن از دجله خروج جايگاه و. است باخترى قطعه جنوب در پنجم بخش از فرات شدن خارج جايگاه
 ناحيـه  ايـن  در و ميگـذرد  1قرقيسـيا  از نخست ميرسد ششم ببخش همينكه فرات اما. ستآن شمالى قسمت
 و ميـرود  فـرو  بزمين آن نواحى در و يابد مى جريان جزيره سرزمين در كه ميشود جدا بشمال رو آن از نهرى
 3بـه رح غـرب  تـا  2خابور نزديك از و ميشود منحرف بجنوب پيمايد مى اندكى مسافت قرقيسيا از فرات چون

 باقى آن غربى قسمت در صفين و ميگردد جارى جنوب بسمت كه ميشود جدا آن از نهرى اينجا از و ميگذرد
 از برخى و كوفه از آنها از بعضى كه ميگردد منقسم شعبه بچندين و ميشود منحرف خاور بسوى آنگاه ميماند

 در و ميشـوند  جـارى  سوم اقليم بسوى بخش اين جنوب در آنها همه و ميگذرند 5جامعان و 4هبيرة ابن قصر
 از و 6هيـت  شـمال  از مشـرق  سـمت  به رحبه از فرات رود و. ميروند فرو بزمين قادسيه و حيره خاور در آنجا

  .ميريزد فرو دجله در بغداد نزديك  آنگاه و ميگذرد 8انبار و 7زاب جنوب
 بكـوه  كه سلسله كوه تمحاذا به خاور سمت به درآيد بخش بدين پنجم بخش از چون دجله رود اما و

 به و ميگذرد 11تكريت و 10موصل از همچنين و 9عمر ابن جزيره شمال از و يابد مى جريان است پيوسته عراق
 در صـغير  زاب و كبير زاب همچنين و حديثه و يابد مى انحراف جنوب سوى به آنگاه ميشود منتهى 12حديثة

 مـي  در فـرات  بـا  و ميرسـد  ببغداد تا ميگذرد ادسيهق باختر از جنوب به رو همچنان و ميماند باقى آن خاور
 سوم اقليم به و ميشود خارج بخش اين از تا يابد مى جريان 13جرجرايا باختر از جنوب سمت در سپس .آميزد

 و پيوندنـد  مى بهم سپس و ميگردد پراكنده و منشعب آن از جويبارهايى و ها شاخه نخست آنجا در و ميرسد

                                                           

  ).منتهى االرب(شهريست بر فرات  -1

 ).منتهى االرب(نهريست ما بين رأس عين و فرات و نهرى شرقى دجله و موصل  -2
اى ميان شام و وادى القرى است و در اينجا ظاهراً ديـه   نام چند جايگاه ورود و آب و چاه و هم دهى در برابر قادسيه و ناحيه -3

  .برابر قادسيه مراد باشد

ا هنگامى كه از طرف مروان والى عراق شد بر فرات كوفه بنا كرده است رجوع به كه آنر... منسوب به يزيد به عمر بن هبيرة  -4
 .معجم البلدان شود

 ).منتهى االرب(ى،  -حله مزيديه و آن شهريست بنا كرده صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد، بفتح م -5
 ).منتهى االرب(شهريست بعراق  -6
  .)منتهى االرب(بموصل نام شهرى در اندلس و در اينجا نام نهريست  -7

 ).منتهى االرب(بفتح همزه، نام چند ناحيه است و در اينجا مقصود نام شهرى قديم بعراقست  -8
 ).منتهى االرب(شهريست شمالى موصل كه آب دجله آنرا از سه طرف محيط است بر شكل هالل  -9
 ).منتهى االرب(شهريست و زمينى ميان عراق و جزيره ) كسر ص -بفتح م( -10
 ).منتهى االرب(ناميدند بتكريت كه نام دختر وائل است ) بفتح ت( -11
  ).منتهى االرب. (موضعى است) ث -بفتح ح( -12

  ).منتهى االرب(موضعى است در عراق ) ج -بفتح ج( -13

 اقليم چهارم
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 تـا  را فـرات  و دجله رود دو ميان در واقع سرزمين و ميريزد فارس درياى در 1ادانعب نزديك ناحيه همان در
 ديگـرى  رود بغداد از دجله شدن دور از پس و ميخوانند جزيره بالد شوند پيوسته بهم بغداد در آنكه از پيش
 ميگـردد  ىمنتهـ  2نهـروان  بـالد  به بغداد خاورى روبروى و آيد مى دجله خاورى شمال از كه پيوندد مى بدان
 ايـن  ميـان  و. آميزد مي در آن با يابد امتداد سوم اقليمه ب دجله آنكه از پيش و ميشود منحرف بجنوب آنگاه
 و 4حلـوان  شهرهاى كوه نزديك جلوالء مشرق سمت در و 3جلوالء شهر) اعاجم( ايران و عراق هاى كوه و رود

 آغـاز ) اعـاجم ( ايران كوه از كه گردد مى يدارپد كوهى بخش، اين غربى قطعه در اما و. ميشوند ديده 5صيمره
 و ميخواننـد  شـهرزور  بنام را مزبور كوه و ميرسد بخش اين پايان به تا يابد مى امتداد مشرق بسمت و ميشود

 خونجـان  شـهر  كوچـك  قطعه دو ازين يكى جنوب در و. ميكند تقسيم بخش بدو را كرده ياد قطعه كوه اين
 شـهر  آن وسـط  در و مينامنـد  6بهلوس ايالت را قطعه اين و ميباشد اصفهان باخترى شمال در كه است  واقع

. اسـت  واقع كوه دو تالقى جايگاه نزديك باختر شمال قسمت در كه است شهرزور شهر آن شمال در و نهاوند
 كـه  اسـت  ارمنستان بالد از قسمتى ديگر كوچك قطعه در و. است بخش اين پايان نزديك خاور، در دينور و

 مسـاكن  كـوه  ايـن  و مينامند 7برمه كوه است آن روبروى كه را عراق كوه از بخشى و ميباشد مراغه نآ مركز
 از قطعـه  ايـن  آخـر  در و. اسـت  واقـع  كوه اين پشت در ميباشند دجله بر كه صغير و كبير زاب و است اكراد
 ايـن  خـاورى  شـمال  يـه زاو در و ميباشد 8بيلقان و تبريز آن شهرهاى از كه است آذربايجان بالد خاور جهت
 هفـتم  بخـش  بـاختر  و جنوب قسمت در و باشد خزر درياى همان كه است 9نيطش درياى از اى قطعه بخش

 ناحيـه  آن در قـزوين  و همـدان  آن شـهرهاى  جملـه  از كـه  است واقع بهلوس اياالت عمده قسمت اقليم اين
 احاطـه  كـوهى  جنـوب  از آن بر و ستا سوم اقليم در اصفهان شهر جمله آن از و بهلوس بالد بقيه و ميباشد

 پيدا انحراف ششم بخش از مزبور كوه آنگاه يابد مى امتداد سوم اقليمه ب و ميشود خارج آن مغرب از كه يافته
 خـاورى  قطعه و. كرديم ياد آنرا چنانكه ميپيوندد عراق كوه شرقى بقسمت و ميرسد چهارم اقليم به و ميكند

                                                           

 ).منتهى االرب(ايست محاط بدو شعبه دجله كه در بحر فارس ميريزند  جزيره) تشديد ب -بفتح ع( -1
 ).منتهى االرب(هم نام شهريست و هم نام سه ده است اعال و اوسط و اسفل ميان واسط و بغداد  )ر -بفتح ن( -2
 ).منتهى االرب(دهيست ببغداد بر يك منزل از خانقين و جنگ آن مشهور است ) ل -بفتح ج( -3
 ).منتهى االرب(نام دو شهر و دو ده است ) بضم ح( -4
 ).هى االربمنت(شهريست نزديك دينور ) م -بفتح ص( -5
و بر حسـب چـاپ پـاريس بلهـوس، فهلـوس يـا فهلـه        . است» بلهوس«و در نسخ خطى » هلوس«در چاپهاى مصر و بيروت  -6

 ).حاشيه دسالن(بمعنى پارتى قديم است كه آنرا پهلو نيز ميخوانند 
 .است» باريا«در چاپهاى مصر  -7
 ).منتهى االرب(شهريست نزديك دربند ) ل -بفتح ب( -8
 مترادف با درياى طرابزنده يا اسود يا بحرالروس آمده است و ياقوت نيز درياى سياه را» نيطس«فهرست نخبة الدهر بحر در  -9
 را او مـا  مردمـان  و بـنطس  او نـام  اسـت  دريـايى  روس و سـقالب  بـزمين  معموره بميان و: گويد ابوريحان و ميخواند »بنطس«

 خـزر  كلمه معموال: ، مينويسدReinaudرينو،  ، وde Sacyدساسى،  از بنقل دسالن ولى) ، التفهيم168ص ( خوانند طرابزنده
 .اند كرده اطالق سياه درياى بر را نام اين هم گاهى قديم دانان جغرافى ولى ميشود اطالق Caspienne درياى بر
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 مـي  فـرود  شمال جهت به سوم اقليم از است محيط اصفهان بر كه كوهى اين و است كرده احاطه را بهلوس
 اينجـا  در و ميكنـد  احاطـه  را بهلـوس  بالد خاور سوى از نتيجه در و يابد مى امتداد هفتم بخش اين تا و آيد

 انحـراف  ببـاختر  انـدكى  خـويش  امتـداد  راه نيمه در و است واقع آن دامنه در قم و كاشان شهرهاى بترتيب
 قسمت در و ميشود نمودار پنجم اقليم در تا ميرود خاورى شمال بسمت و ميگردد بر وار دايره سپس دياب مى

 ميگـردد  آغاز ديگرى كوه آن انحراف جايگاه از و ميشود ديده رى شهر آن زدن دور و انحراف جايگاه خاورى
 از و ميشـود  ديـده  قـزوين  شـهر  كـوه  جنوب در آنجا در و يابد مى امتداد بخش اين پايان تا باختر بسمت كه

 تـا  خاورى شمال بسوى دو هر و است شده يكى هم با آنها خط كه رى كوه جانب و مزبور كوه شمالى سوى
 ايـن . ميشـود  آغـاز  طبرستان استان ميشوند، منتهى پنجم اقليمه ب كه آنجا از و يابند مى امتداد بخش وسط
 داخـل  پنجم اقليم از مزبور قطعه. است واقع طبرستان ىدريا از اى قطعه و كرده ياد هاى كوه ميان در استان

 آن انحـراف  محـل  در و رى كـوه  نزديـك . ميگيـرد  فـرا  آنرا خاور تا باختر از نيمى قريب و ميشود بخش اين
 انـدكى  حاليكـه  در يابد مى امتداد خاور بسوى كه گردد مى پديدار است پيوسته بدان كه ديگرى كوه بباختر،
 در رى كـوه  و كـوه  اين ميان و ميشود هشتم بخش باخترى قسمت داخل سرانجام و ميشود منحرف بجنوب
 در و اسـت  بسطام شهر جمله آن از و واقعند كوه دو ميان در كه ميماند باقى گرگان نواحى آنها مبدأ نزديك
 آن و ميشود ديده آن در خراسان و فارس ميان فالت بقيه كه است واقع بخش اين از اى قطعه كوه اين پشت

 جهـت  از كوه آن هاى دامنه و است واقع استرآباد شهر مزبور كوه نزديك آن آخر در و است كاشان مشرق در
 در نيشـابور  شـهر  و اسـت  خراسـان  بـه  متعلـق  كه ميدهد تشكيل را نيشابور نواحى بخش اين آخر تا مشرق
 و كوه شمال در و يباشدم بخش اين پايان در شاهجان مرو آنگاه كه است فالت خاورى قسمت و كوه جنوب
 همـه  و ميرونـد  بشمار بخش اين شرقى پايان كه است واقع طوس و خازرون و مهرگان گرگان شرقى قسمت

 بيابانهـاى  بخـش  خاورى شمال زاويه نزديك و است نسا بالد آنها شمال در و ميباشند كوه آن دامنه در اينها
 ديـده  جيحـون  رود بـاختر  سـوى  در اقليم اين شتمه بخش در و. است كرده احاطه را مزبور بالد نامسكونى

 و 2طاهريـه  و خراسـان  نـواحى  از آمل و1زم شهر آن باخترى ساحل در و. ميرود بشمال جنوب از كه ميشود
 پديدار هفتم بخش در كه استراباد كوه را بخش اين غربى جنوب  زاويه و است واقع خوارزم توابع از جرجانيه
 در و يابـد  مـى  احاطه زاويه اين بر و ميشود نمودار بخش اين غربى ناحيه در بورمز كوه كرده، احاطه ميگردد
 بـتم  بكـوه  تـا  ميگـذرد  گوزگان و هرات ميان سوم اقليم از كوه اين و است واقع هرات بالد بقيه زاويه همين

 نواحى بخش اين جنوب و جيحون رود خاورى قسمت در و .كرديم ياد اقليم آن در را آن چنانكه پيوندد، مى

                                                           

فهرسـت نخبـة الـدهر    در ) تشـديد م  -بفتح ز(است » زم«) پ(و در چاپ » رم«) ا(و ) ب(و در چاپ » رمم«) ك(در چاپ  -1
 .از نواحى بخارا بر ساحل جيحون» زم«: چنين است

 صـحيح اسـت كـه در مراصـد    » طاهريـه «است ولى چنين شهرى در كتب جغرافى نيسـت بلكـه   » ظاهريه«در تمام چاپها  -2
 .است آمده آن نام هم االطالع

 اقليم چهارم
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 جملـه  از و ميشـود  ديده اسروشنه نواحى سپس ميباشد سمرقند آنها نشين حاكم كه است سعد آنگاه و بخارا
 اسروشـنه  و سـمرقند  شـمال  در و ميرود بشمار بخش اين خاورى قسمت آخرين كه ميباشد خجند آن بالد

 و دارد امتـداد  بخش اين رقىش پايان تا كه ميباشد چاچ سرزمين ايالق شمال در آنگاه است 1ايالق سرزمين
 ايـن  از اسـت  واقـع  فرغانـه  سـرزمين  بقيـه  قطعـه  اين جنوب در و گيرد، مى فرا نيز را نهم بخش از اى قطعه
 نزديـك  سرانجام تا گذرد مى هشتم بخش در كه ميشود خارج چاچ رود است واقع نهم بخش در كه اى قطعه
 از كه رودى ايالق سرزمين در و ميريزد جيحون رود در پنجم، اقليمه ب هشتم بخش شمال از آن خروج محل
 بخـش  از آن شـدن  خـارج  از پيش و آميزد مي در بدان آيد مي تبت كشور مرزهاى از سوم اقليم نهم بخش

 آغـاز  پنجم اقليم از كه ميشود ديده 2جبراغون كوه چاچ رود روبروى در و پيوندد مى بدان نيز فرغانه رود نهم
 احاطـه  چـاچ  سـرزمين  بر و ميرود بيرون نهم بخش بجانب تا ميشود متوجه ورىخا جنوب بسوى و ميگردد

 بخـش  آن در كـه  فرغانـه  و چاچ بر بخش آن جنوب تا و كند مى پيدا خميدگى نهم بخش در سپس يابد مى
 بخـش  اين وسط در كوه اين كناره و چاچ رود ميان و ميشود داخل سوم اقليم در آنگاه و مييابد احاطه است

 از بخش اين زاويه در و است واقع خشكى فالت خوارزم و بخارا سرزمين و شهر آن ميان و است فاراب نواحى
 ناحيـه  در و ميباشـد  آن در طـراز  و اسفيجاب شهرهاى كه ميشود ديده خجند سرزمين خاور و شمال سمت

  سـرزمين  الشـم  در و 3خـرلخ  ناحيـه  جنوب در چاچ، و فرغانه سرزمين از پس اقليم اين نهم بخش باخترى
 پيوسـته  قوقيـا  كوه تا دهم بخش به و است گرفته فرا را بخش اين خاور سرتاسر كيماك ناحيه و است 4خلخ
 كـوه  آن و دارد قـرار  محـيط  درياى ساحل از اى قطعه بر و يابد مى امتداد بخش اين خاورى پايان تا كه است

  .ركانندت طوايف از نواحى اين ساكن ملتهاى همه و است مأجوج و يأجوج

 گرفتـه  فـرا  آب آن، مشرق و جنوب از كوچكى قسمت بجز را، اقليم اين نخستين بخش بيشتر :پنجم اقليم

 در كه اى دايره از و كرده نفوذ هفتم و ششم و پنجم هاى اقليم در غربى جهت اين در محيط درياى زيرا است
  .است پيشرفته آن بدرون و گذشته در است زمين كره پيرامون
 انـدلس ه بـ  كـه  اسـت  شكلى مثلث قطعه است آب از بيرون محيط بحر از بخش اين جنوب در آنچه و
 كـه  ضلع دو مانند گرفته فرا آنرا سوى دو از دريا و دارد قرار قطعه آن در مزبور كشور بقيه و ميباشد پيوسته

 ايـن  اول نزديـك  كـه  اسـت  5ميـور  منت اندلس باختر بقيه از قطعه آن در و است يافته احاطه مثلث زاويه بر

                                                           

و سـكون  » همـزه «ن آن دو نيست و ايالق بكسـر  اى ميا در مشترك آمده كه اقليم ايالق متصل به اقليم چاچ است و فاصله -1
 .ه. حاشيه ا. پس از آنست» يا«
 .)ل. ن(جيراغون  -2
 .)ل. ن(خزلجيه  -3
  .)ل. ن(خليجه  -4

  .است »سعيور« بغلط مصر چاپهاى در و Monte Mayor )دوم م فتح -اول م بضم( -5
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 ايـن  شـمال  در و اسـت  واقع آن خاور در كه 1شلمنكة و ميشود ديده دريا ساحل بر باخترى جنوب از بخش
 در 4قسـتاليه  سـرزمين  و ميرود بشمار بخش جنوب آخر كه است واقع 3ابله شلمنكة خاور در و 2سمورة شهر

 7برغشت شهر و 6ليون قلمرو آن مالش در و ميباشد 5شقوبيه شهر بر مشتمل كه است واقع آن خاورى جانب
 كـرده  يـاد  قطعـه  زاويـه  تـا  كـه  است 8جليقيه سرزمين شمال جهت از نواحى اين پشت در آنگاه است، واقع

 ديـده  9شـنتياقوب  شهر مزبور مثلث غربى ضلع آخر در محيط درياى ساحل بر ناحيه اين در و مييابد امتداد
 نزديـك  كـه  است 10تطيله شهر اندلس خاور در قطعه  آن در و ميباشد يعقوب كلمه همانند نام اين و ميشود

 ميشـود  ديده 11وشقه شهر نواحى اين خاور و شمال در و است واقع قستاليه خاور در بخش اين جنوبى پايان
 آن از و ميشـود  ديده 13قسطاله بنبلونه باختر در و است واقع 12بنبلونه شهر آن خاورى شمال سمت در باز و

 بموازات عظيمى كوه رشته قطعه اين وسط در و .ميباشد واقع) بورگو( برغشت و شهر اين ميان 14ناجره پس
 در آنكه از پيش كرديم ياد كه خاورى جهت در بنبلونه نزديك و شود مى پديدار آن شرقى شمال ضلع و دريا

 كشور براى ورخا جهت از و پيوندد مى دريا ضلع اين بكناره شود متصل روم بدرياى چهارم اقليم در و جنوب
 15غشـكونيه  نـواحى  بـه  كـه  اسـت  كشور براى ابوابى مانند آن خمهاى و پيچ و. ميشود مانعى بمنزله اندلس

  .ميباشد فرنگ بملتهاى متعلق مزبور نواحى و ميشود منتهى) گاسكن(
 كه برد نام را اربونه و) بارسلن( برشلونه ميتوان ميروند بشمار چهارم اقليم از كه آن شهرهاى جمله از و

 و است واقع آنها پشت در شمال جهت از) كاركاسن( قرقشونه و) ژيرن( جرنده و اند واقع روم درياى ساحل بر
 جرنـده  شـمال  در كـه  ميباشد) تولوز( 16طلوشه: از عبارت است پنجم بخش اينه ب متعلق ناحيه اين از آنچه

                                                           

  ).ل. ن( سلمنه Salamanque )ك -م -ل -ش بفتح( -1

  .Zamora) ر -س بفتح( -2

 واقـع  ابله شهر سلمنكه خاورى جنوب ميلى پنج در: مينويسد دسالن. است »ايله« مصر چاپهاى در Abla )ل -همزه بفتح( -3
  .است خوانده »Alba« بنام آنرا ادريسى كه شهريست همان اين شايد و است )Tormes( نواحى از كه است

 .Castille) ق بفتح( -4

 .نيست درست مصر چاپهاى در »شقونيه« Ségovie )ددمش ى فتح -ب كسر -ش بفتح( -5

  .Leon) ل بكسر( -6

 .Burgos) غ -ب بضم( -7

 .Calice) مشدد ى فتح -ق -مشدد ل -ج بكسر( -8

 .است »شنتياقو« مصر چاپهاى در Santiago )ت كسر -ش بفتح( -9

 .Todéla) ل -ط فتح -ت بضم( -10

 .Huesca) ق فتح -و بضم( -11

 .است »ينبلونه« مصر چاپهاى در Pampelune )ن فتح -ب -كسر -ب بفتح( -12

 .Estella) ل -ق بفتح( -13

 .است غلط مصر چاپهاى در »تاجره« Naxera يا Najera )ر فتح -ج بكسر( -14

15 - Gascon. 

 .Toulouse ) ش فتح -ط بضم( -16

 پنجماقليم 
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 و درازيسـت  مثلـث  بشكل كه ايست قطعه خاور جهت در نخستين بخش اين خشكى قسمت اما و. است واقع
  .است واقع 1)پيرنه( برنات كوه پشت در خاور سمت از آن حاده زاويه

 2بيونه شهر است پيوسته بدان پيرنه كوه كه اى قطعه نوك بر و محيط درياى ساحل بر قطعه اين در و
 بملتهـاى  كـه  ستا واقع 3بيطو سرزمين بخش اين شرقى شمال جهت در قطعه اين پايان در و. ميشود ديده

 واقـع  غشـكونيه  سـرزمين  دوم بخـش  غربى سمت در و يابد مى امتداد بخش اين آخر تا و است متعلق فرنگ
  .كرديم ياد را آنها چنانكه ميشود، ديده 4)بورگو( برغشت و) پواتو) (بيطو( آن شمال در و .است

 در دندانـه  بشكل كه ودميش ديده روم درياى از خليجى) گاسكن( غشكونيه نواحى خاورى شمال در و
 در گاسـكن  نـواحى  و است يافته انحراف خاور بسوى اندكى و 5)ليون خليج( كرده پيدا پيشرفتگى بخش اين

  .است شده واقع خليج اين باختر
 منت كوه آن شمال سمت در سير خط همان در و ميشود ديده 6جنوه بالد قطعه اين شمالى نوك در و

 خـاور  در و اسـت 8برغونـه  سـرزمين  سير خط همان بر و كوه شمال جهت در همچنين. ميباشد 7)آلپ( جون
 دو آن ميان و ميشود خارج دريا همان از نيز ديگرى خليج ميشود خارج روم درياى از كه 9)ژنه( جنوه خليج
 روم آن خـاور  در و 11بيش آن باخترى جانب در و 10است پيشرفته بدريا خشكى از كه ميماند باقى اى دماغه
 عظمت با بناهاى شهر آن در و. است آنان اعظم 12بطرك پاپ اقامتگاه و فرنگ پادشاه پايتخت كه است بزرگ

 رودى آن هاى شگفتى از و معروفست آنها اخبار كه دارد وجود بزرگ بسيار هاى كنيسه و شكوه با 13هياكل و
 كنيسـه  و. است وشمفر مس آجرهاى و ها تخته از رود كف و روانست بباختر خاور از شهر وسط در كه است

                                                           

1- Port   يا)Pyrénee.( 

  .تاس غلط مصر چاپهاى در »نيونه« Bayonne) ن -ب بفتح( -2

 .است غلط مصر چاپهاى در »بنطو« Poitou )ب بفتح( -3

 يـا  برغشـت  كـه  صـورتى  در اسـت  دانسـته  يكـى  اسـت  ديگـرى  شهر بورژكه با كرده ياد قبال كه را برغشت اينجا درمؤلف  -4
Burgos بجز Bourges دسالن حاشيه( است.(  

5 - Lyon. 
  .Génes ،Genova ) و فتح -ج بكسر( -6

  .است غلط »جون نيت« مصر چاپهاى در) »Mont –Djoun »Les Alpes )م بضم( -7

  .La Baurgagne) ن فتح و ب بضم( -8

  ).دسالن(مؤلف در اينجا از درياى آدرياتيك گفتگو ميكند  -9

 ).دسالن(اين دماغه كشور ايتالياست  -10
11 - Pise. 

معناى آن پدر بزرگ است و لقب رؤسـاى   و) در يونانى(ها است، معرب پاتيرارخوس  در نزد مسيحيان رئيس اسقف: بطرك -12
 .امروز تداول در Patrirch ،)الموارد اقرب( اند ميگفته بطرك را يعقوب و اسحاق و ابراهيم و. است بوده طوفان از پيش خاندانها

 هانـد ولـى بعـدها عبادتگـا     بمعنى بتكده و موضعى در صدر كنيسه بوده اسـت كـه قربانيهـا را در آن ميگذاشـته    » هيكل« -13
 .اند خوانده هيكل را پرستان بت آن از و جامع را مسلمانان معبد و كنيسه را مسيحيان
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 شمال در و است كنيسه آن در آنان آرامگاه و است واقع شهر آن در حواريان از 2پولس و 1پطرس) كليسياى(
 در كـه  خلـيج  همان ساحل بر و دارد امتداد بخش اين آخر تا كه است) لمباردى( 3انبرضيه مملكت  روم بالد

 فرنـگ  ممالـك  از 5قلوريـه  بشهر كه ميشود يدهد آن خاورى سوى در 4ناپل نواحى است واقع روم آن جنوب
 بخـش  ايـن  داخل و ميشود خارج سوم بخش از 6)ونيز( بنادقه خليج از قسمتى آن شمال در و است پيوسته
 آن سـوم  يـك  تا و يابد مى امتداد دوم بخش شمالى ساحل بموازات و باخترى جهت در خليج اين و ميگردد

 ميـان  آن جنـوب  از مزبـور  شـهرهاى  و 7اسـت  واقع خليج اين ساحل رب بنادقه بالد از بسيارى و ميرود پيش
 ميشـود  ديـده  8انكاليه نواحى شمال جهت در و. اند شده بخش اين داخل) روم درياى( محيط درياى و خليج

 كه است واقع 9)كاالبر( قلوريه نواحى باختر سوى از اقليم، اين سوم بخش در و. است واقع ششم اقليم در كه
 در و ميشـود  چهارم اقليم داخل آن قلمرو از بخش يك و است يافته امتداد روم درياى و ونيز ليجخ ميان در
 انـد  گرديـده  بخش اين داخل و شده جدا شمال بسوى روم درياى از كه خليج دو ميان در اى دماغه مانند آن

 روم دريـاى  و ونيز خليج ميان كه ايست جزيره شبه آن و است، واقع 10انكبرده كاالبر، خاور در و ميرود پيش
 ونيـز  بخلـيج  خـاور  سـمت  از ميـرود  روم دريـاى  و چهارم اقليمه ب كه بخش اين دماغه يك و يابد مى امتداد

 بـاختر  بطـرف  بخـش  ايـن  شمالى انتهاى محاذات در سپس و ميرود شمال بسمت خليج اين و است محدود
  .ميشود منحرف
 و يابـد  مـى  امتـداد  شمال بسوى آن بموازات و ميشود ارجخ چهارم اقليم از عظيمى كوه آن مقابل از و
 آنهـا  شـمالى  سمت در كه خليجى بمقابل تا ميشوند منحرف مغرب بسوى ديگر يك با ششم اقليم در سپس

 اسـت،  متعلـق ) آلمـان ( 11لمانيـه  بملتهـاى  ناحيـه  اين و ميشوند منتهى است  واقع) آكيله( انكاليه ناحيه در
 يابنـد،  مـى  امتـداد  شـمال  بسـوى  كـوه  رشته و خليج اين كه مسافتى سرتاسر در و. كرد خواهيم ياد چنانكه

                                                           

1 - Pierse. 

2 - Paul. 

 .است غلط بيروت و مصر چاپهاى در »افرنصيصه« و »اقرنصيصه« Lombardie) ى فتح -ض و ب كسر -همزه بفتح( -3

4 - Naples. 

 .Calabr) ر فتح -مشدد ل -قبكسر ( -5

6 - Venise. 

 ).دسالن(يعنى سواحل غربى آن  -7
 .Aquilée) ى فتح -ك كسر -همزه بفتح( -8

 واقـع  Tyrrhenienne تيرنين درياى و Tarente تارانت خليج ميان است واقع آن در) قلوريه( كاالبر نواحى كه اى دماغه -9
 ).152ص  1دسالن، ج (است 
. است كرده اطالق Basilicate »بازيليكات« بر را كلمه اين ااينج در مؤلف ولى است Lombardie لمباردى نام انكبرده -10

  ).152ص  1ن ج دسال( است Otrante اترانت قلمرو دوم قسمت و Bari بارى سرزمين نخست ناحيه

 .Allemand) ل بضم( -11

 پنجماقليم 
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 بـاختر  بسـوى  كـوه  و خلـيج  سـير  خط همينكه ولى كرد، مشاهده ميتوان كوه و خليج ميان را 1ونيز نواحى
  .ميشود ديده خليج پايان در المانيه نواحى سپس و 2جرواسيا نواحى آنها ميان در وقت آن شود متوجه

 و اسـت  شـده  داخـل  بدان چهارم اقليم از كه است روم درياى از اى قطعه اقليم اين چهارم خشب در و
 از خليجـى  دماغه دو هر ميان و يابد مى امتداد شمال بسوى و ميباشد هايى دماغه بصورت و مضرس آن تمام
  .است واقع دريا

 بسـوى  قسـطنطنيه  خلـيج  آنجـا  از و دارد وجـود  دريا از هايى قطعه بخش اين خاورى جانب آخر در و
 اقلـيم ه بـ  سـرانجام  تـا  ميـرود  شمال بسمت و ميشود خارج جنوبى خليج اين از چنانكه ميرود بيرون شمال
 و پـنجم  بخـش  در) سياه( نيطش بدرياى تا ميشود متوجه خاور بسمت اندكى از پس آنجا از و ميرسد ششم

 چنانكـه  ميرسـد،  ششم اقليم ششم خشب از برخى و است، پنجم بخش از پيش كه چهارم، بخش از قسمتى
  .3است واقع بخش اين شمالى پايان نزديك خليج اين خاورى جانب در قسطنطنيه شهر و. كرد خواهيم ياد

 و باشـكوه  ابنيه آثار آن در و است بوده) روم پادشاهان( قياصره پايتخت كه بزرگيست شهر همان آن و
  .اند كرده ياد ربسيا تواريخ، در را آنها كه ميشود ديده عظيمى
 كشـور  آن در و ميباشـد  بخـش  ايـن  از اسـت  واقع قسطنطنيه خليج و روم درياى ميان كه اى قطعه و
  .است شده آغاز آنجا از آنان كشوردارى نخست و است بوده يونانيانه ب متعلق كه دارد قرار مقدونيه
 در ميكنم گمان و. است 4ناطوس  سرزمين از اى قطعه بخش اين آخر تا خليج اين خاورى قسمت در و

 در او پايتخـت  و ميكند پادشاهى آنجا در عثمان ابن و باشد تركمانان متصرفات جزو مزبور ناحيه روزگار اين
 غلبـه  روميان بر ملتهايى آنكه تا است بوده بروم متعلق تركمانان فرمانروايى از پيش و است 5برصة شهر آنجا

 اقليم اين پنجم بخش جنوبى و باخترى قسمت در و .آمد در انانتركم بتصرف سرزمين آن سرانجام و يافتند
 رود ناحيه اين خاورى جانب در و است واقع 6عمورية بالد بخش آخر تا آن شمال در و است ناطوس سرزمين

 بسـمت  و ميگيرد سرچشمه است واقع ناحيه آن در كه كوهى از آن و ريزد مى فرات رود در كه است 7قباقب
  .ميپيوندد مزبور برود برسد چهارم اقليم به بخش اين از فرات آنكه از پيش سرانجام تا ميرود جنوب

                                                           

  )Daimatie ,Albanie( .است دالماسى و البانى مقصود -1

 غلـط  مصـر  چاپهـاى  در »حروايا« برين بنا و ميرود بكار Croatie كراوسى كلمه بجاى كه Guerouacia )س -ج بكسر( -2
 .است

. اگر مؤلف به نقشه ادريسى بدقت مينگريست ميديد كه شهر قسطنطنيه در ساحل غربى خليج واقع است: دسالن مينويسد -3
  .155ص  1ج 

ـ  منظـور  دسالن بگفته كه ميباشد »ناطوس« صحيح ولى است »باطوس« مصر چاپهاى در -4  وى و اسـت  Anatolie اطولىآن
 .1 ج 154 ص. است خاور بمعنى كلمه اين مينويسد ادريسى از بنقل

  .مينويسند »Brouce« بروسه را شهر اين نام امروز: مينويسد دسالن ولى است آمده »برصا« و »برصه« مختلف چاپهاى در -5

  .Amoriuin) مشدد ى فتح -ر كسر -عبفتح ( -6

  ).دسالن( است Cara Sou سو قره يدشا) دوم و اول ق بضم( -7
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 نهـر  آنگاه ميشود، ديده بخش اين پايان در سيحان رود سرچشمه فرات رود باختر سمت در آنجا در و
 ايـن  ورخا در و. كرديم ياد پيش در چنانكه روانند آن موازات به رود دو هر و است واقع آن مغرب در جيحان
 اى زاويـه  در و آميـزد  مـي  در بغـداد  نزديك در تا دارد جريان فرات بموازات كه است دجله رود مبدأ جايگاه

 و. اسـت  واقع ميافارقين شهر ميشود، آغاز آن از دجله رود كه كوهى پشت در بخش اين خاور و جنوب ميان
 كـه  اسـت  غربـى  جنـوب  جهـت  در يكى :ميكند تقسيم قطعه بدو را بخش اين كرديم ياد آنرا كه قباقب رود

 امتـداد  بخـش  ايـن  شـمال  آخر تا آن پايين هاى قسمت و گفتيم، چنانكه است، واقع آن در ناطوس سرزمين
  .كرديم ياد چنانكه است، عموريه سرزمين ميشود آغاز آن از قباقب رود كه كوهى پشت در و دارد

 است واقع فرات و دجله سرچشمه آن جنوب قسمت ثلث بر و است شرقى شمال جهت در دوم قطعه و
 است پهناور قطعه اين و است پيوسته عموريه بسرزمين قباقب كوه پشت از كه بيلقانست بالد آن شمال در و
 دريـاى  از اى قطعـه  شـرقى  شـمال  زاويـه  در و است واقع 1خرشنه بالد فرات سرچشمه نزديك  آن آخر در و

 بـالد  اقلـيم  ايـن  ششـم  بخـش  بـاختر  و جنـوب  در و ودميش منتهى بدان قسطنطنيه خليج كه است نيطش
 در و اسـت  پيوسته بيكديگر شرقى نيمه سوى آن تا و بخش اين غربى نيمه تمام در كه است واقع ارمنستان

 بترتيـب  ارزن خـاور  در و واقعسـت  3دبيـل  و تفليس آن شمال در و است واقع 2ارزن شهر آن باختر و جنوب
 ارمنسـتان  نـواحى  اينجـا  از و .اسـت  ارمنيـه  شـهر  بخاور، انحراف با آن، بجنو در و بردعه و خالط شهرهاى

 به موسوم اكراد كوه شرقى ناحيه در كه ميشود ديده مراغه شهر آن در كه يابد مى امتداد چهارم اقليم بسوى
 اقلـيم  در و بخش اين در ارمنستان نواحى و. گذشت چهارم اقليم ششم بخش در آن ذكر و است واقع 4برمه

 بخش اين در آذربايجان شرقى پايان و آذربايجانست مرز هم خاور جانب از است اقليم اين از پيش كه هارمچ
 شـرقى  ناحيه در هفتم بخش از قطعه اين و است واقع طبرستان درياى از اى قطعه بر كه است اردبيل نواحى

 دريـن  شـمال  جهـت  از دريـا  آن بـر  و مينامند طبرستان درياى آنرا و است كرده پيدا پيشرفتگى بخش اين
 آغـاز  كوههـايى  شـمال  در دريـا  قطعـه  اين آخر از و تركمانند آن اهالى كه است خزر بالد از اى قطعه بخش

 ميگذرند بخش آن از و دارند امتداد پنجم بخش تا باختر سمت بر ها كوه اين و اند پيوسته بيكديگر كه ميشود
 سلسله بكوه و ميروند چهارم اقليمه ب آمد نزديك سرانجام اند ميافارقين شهر بر محيط و متوجه حاليكه در و

 ايـن  ميـان  در و. ميشـوند  متصل لكام بكوه كرديم ياد چنانكه آنجا از و پيوندند، مى شام شمال قسمتهاى در
 منتهـى  سـمت  دو بـه  كـه  ميباشـند  هايى باب بمنزله و دارد وجود هايى گردنه بخش اين در شمالى كوههاى
 بـر  و اسـت  متصل طبرستان درياى به خاور در كه است) دربند( ابواب نواحى آن جنوبى سمت در و ميشوند
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 بـه  باخترى جنوب ناحيه از ابواب بالد و است) دربند( االبواب باب شهر كرده ياد شهرهاى از دريا اين ساحل
 بـدرياى  كـه  اسـت  1اران نـواحى  خـاور،  در آذربايجان، جنوبى  شهرهاى و آنها ميان و اند متصل ارمينيه شهر

 مملكت آن باختر در كه. ميشود ديده بخش اين از اى قطعه كوهها اين شمال در و. ميباشد پيوسته طبرستان
 نيـز  بخش اين زاويه سرتاسر در و. است واقع مزبور كوههاى غربى شمال زاويه در مملكت اين و است 2سرير
  .گذشت آن ذكر و گردد مى منتهى دانب قسطنطنيه خليج كه ميشود ديده نيطش درياى از اى قطعه

 مزبـور  دريـاى  سـاحل  بـر  آن شـهرهاى  از و دارد احاطـه  سـرير  كشور نيطش درياى از قطعه اين بر و
  .است واقع 3طرابزنده
 شـرق  در سرانجام تا هستند پيوسته بيكديگر بخش اين شمالى پايان و ابواب كوه ميان سرير نواحى و
 واقع صول شهر بالد آن آخر نزديك و ميسازد جدا خزر سرزمين از را بورمز نواحى كه ميشوند منتهى بكوهى

 بخش اين خاورى شمال بزاويه كه ميشود ديده خزر سرزمين از اى قطعه مانند، سد كوه اين پشت در و است
  .ميگردد منتهى طبرستان درياى و آن شمالى پايان ميان

 ايـن  جنوب از اى قطعه و گرفته فرا طبرستان درياى را اقليم اين هفتم بخش باخترى جهت سرتاسر و
 تـا  ديلـم  كوههـاى  و طبرستان بالد كه شديم، يادآور اقليم آن در چنانكه ميشود، داخل چهارم اقليمه ب دريا

 پيوسـته  بدان ديگرى كوچك قطعه دريا قطعه اين باخترى جانب در و است واقع قطعه اين ساحل بر قزوين
. پيونـدد  مى بدان ديگرى ي هقطع قطعه همين شمال در و ميباشد واقع مچهار اقليم ششم بخش در كه است

 آب از بيـرون  دريـا  اين غربى شمال زاويه نزديك اى قطعه بخش اين از و است واقع ششم بخش خاور در كه
 بـاقى  آب از بيـرون  اى قطعـه  خـاور  ناحيـه  در بخش اين از و ريزد، مى بدريا آن در 4اتل رود كه ميماند باقى
 اين و مينامند نيز خزر را طايفه اين و[ ميرود بشمار غز به موسوم تركان از گروهى چادرگاههاى از كه ندميما

 تبديل »غ« به »خ« حرف و يافته تغيير تعريب در خزر كلمه پندارند مى كه است كسانى عقيده حسب بر نام
 بخـش  از كـه  يابـد  مـى  حاطـه ا آن بر جنوب جهت از كوهى و 5] است گرديده حذف  آن از »ر« حرف و شده

 ميشـود  منحرف بشمال سپس و يابد مى امتداد بخش آن وسط نزديك تا باختر بسوى و ميشود داخل هشتم
 آن بقيـه  بـه  تا ميكند پيدا امتداد آن با و مييابد احاطه مزبور درياى بر و ميكند تالقى طبرستان درياى با تا

 از آنگـاه  و ميخورد پيچ نيز كوه و يابد مى انحراف دريا ارهكن سپس ميرسد، است واقع ششم اقليم در كه دريا
 آن در همچنـان  و ميكنـد  تغيير باختر بسوى آن جهت و نامند مى سياه كوه آنرا اينجا در و ميشود جدا دريا

 ششم بخش به تا ميگردد باز جنوب سمت به آنگاه ميرسد، ششم اقليم ششم بخش به تا يابد مى امتداد سوى
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 خزران سرزمين از را سرير كشور بخش اين در كه ايست رشته همان قسمت اين و ميشود منتهى پنجم اقليم
 خواهد چنانكه ميباشد، سياه كوه هاى كناره به پيوسته هفتم و ششم بخش در خزران سرزمين و ميكند جدا
 نشـين  باديه طوايف از كه ميدهد تشكيل غزها چادرگاههاى را) پنجم( اقليم اين هشتم بخش سرتاسر و. آمد

 در جيحون رود كه است واقع 1)آرال( خوارزم درياچه بخش اين غربى جنوب جهت در و ميروند بشمار ترك
 چادرگاههـاى  كـه  سـرزمينى  از نيز بسيارى رودهاى و است ميل سيصد مزبور درياچه گرداگرد و ميريزد آن

 چهارصـد  آن گرداگرد كه است قعوا 2غرگون درياچه آن شرقى شمال جهت در و ميريزد فرو آن در غزانست
 بـرف  كـوه  بمعنـى  كـه  ميشـود  ديـده  مرغـار  كوه بخش اين شمالى ناحيه در و. است شيرين آن آب و ميل

 متصل بخش اين آخره ب مزبور كوه و نميشود آب آن برف هيچگاه و است برف از مستور همواره زيرا 3ميباشد
 آن در گيـاهى  هـيچ  كـه  شـود  مـى  ديـده  غرگون امبن خارا سنگ از كوهى غرگون درياچه جنوب در و. است

 كـوه  و غرگـون  كـوه  از شـمارى  بى رودهاى و. اند كرده نامگذارى كوه همين بنام را غرگون درياچه و نميرويد
 نهـم  بخش در و. ميريزد آن در سوى دو از و ميشود سرازير آن بسوى است واقع درياچه شمال در كه مرغار

 كيماك نواحى خاور و غز بالد باختر در مزبور كشور. ميباشد بتركان متعلق هك  است واقع 4ازكش نواحى اين
 ايـن  بـر  اسـت  محـيط  مأجوج و يأجوج ممالك بر كه قوقيا كوه بخش، آخر در خاور جهت از و. ميشود ديده
 مدهـ  بخـش  از خـروج  ابتداى در تا يابد مى امتداد شمال به جنوب از اينجا در كوه اين. يابد مى احاطه ناحيه

) دهـم ( بخـش  ايـن  داخل و ميگردد منحرف چهارم اقليم دهم بخش پايان از پيش و كند مى پيدا خميدگى
  .يابد مى امتداد بخش شمالى پايان تا و گردد مى مشرف محيط درياى بر و شود مى

 و ميگيـرد  فرا را بخش آن نصف از كمتر و ميشود منحرف چهارم اقليم دهم بخش باختر بسوى سپس
 پايان تا و ميشود داخل پنجم اقليم دهم ببخش آنگاه. يابد مى احاطه كيماك بالد بر اينجا تا اقليم آن آغاز از

 بـاختر  بسوى كه مانده باقى درازى قطعه بخش اين در كوه جنوب طرف در و. يابد مى امتداد بخش آن غربى
 بخش) جنوب( باالى جهت و ىخاور سوى به سپس دارد قرار كيماك نواحى انتهاى از پيش و يابد مى امتداد

  .ميشود منحرف شمال بسمت يابد مى امتداد اندكى آنكه از پس و ميرود نهم
 گفتگـو  آن دربـاره  كه است سدى اينجا در و يابد مى امتداد ششم اقليم نهم بخش تا جهت همان بر و
 احاطه آن بر بخش شرقى شمال زاويه نزديك قوقيا كوه كه ميماند باقى اى قطعه بخش اين از و. كرد خواهيم

 بخش در و ميدهد تشكيل را مأجوج و يأجوج بالد از بخشى مزبور قطعه و جنوبست بسوى آن امتداد و يافته
 اى قطعـه  بجز و است متصل بهمديگر بخش آن سرتاسر در كه است مأجوج و يأجوج سرزمين اقليم اين دهم
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 كـه  اى قطعـه  جـز  و است گرفته فرا شمال تا بجنو از را بخش شرقى نواحى از قسمتى كه محيط درياى از
 را مـأجوج  و يأجوج سرزمين بخش آن بقيه ميكند جدا غرب و جنوب جهت از آنرا ميگذرد آن از قوقيا وقتى

  .است داناتر تعالى و سبحانه خداى و ميدهد تشكيل

 شرقى متىقس به آب رسيدن بعلت و فراگرفته دريا آنرا نخستين بخش از نيمى از بيش :ششم اقليم

 شـرقى  ناحيـه  امتـداد  در سـپس  و آيـد  مـي  پديد شمال بسوى خميدگى يك دريا زدن دور ضمن در بخش
 گونه بدين و. ميشود منتهى جنوبى ناحيه نزديكى در يابد مى امتداد اندكى آنكه از پس و ميرود پيش بجنوب

 در محـيط  دريـاى  از خلـيج  دو ميـان  در اى دماغه مانند كه ميگردد نمودار بخش اين در خشكى از اى قطعه
  .است رفته پيش آن شرقى جنوب زاويه

 مـدخل  در و ميدهـد  تشـكيل  را 1برتانى نواحى سرتاسر و يابد مى وسعت پهنا و درازا از مزبور سرزمين
) پواتو( بيطو ببالد كه است واقع 2صيس نواحى بخش اين شرقى جنوب زاويه در و خليج دو ميان دماغه اين
 از محيط درياى اقليم اين دوم بخش در و. ميباشد متصل كرديم ياد پنجم اقليم دوم و اول خشب در آنرا كه

 نيمـه  بيشـتر  كـه  ميدهـد  تشـكيل  را مسـتطيلى  قطعه آن باخترى قسمت. است پيشرفته آن شمال و باختر
 در يگـر د قطعـه  و دارد قـرار  اسـت  واقع نخستين بخش در كه) برتانى( بريتانيا سرزمين خاور در آن شمالى
 وسعت كمى خليج اين بخش باخترى نيمه در و يابد مى امتداد بخش بخاور باختر از و پيوندد مى بدان شمال
 و بـزرگ  اى جزيـره  آن و اسـت  واقـع  آن در) انگلستان( 3انكلترا جزيره از اى قطعه جايگاه همين در و مييابد
 در مزبـور  جزيـره  بقيـه  و ميدهد تشكيل را توانايى كشور و ميباشد بسيار شهرهاى بر مشتمل و است پهناور
 كشـور  و 4نرمنـدى  نـواحى  بخـش  ايـن  غربـى  نيمه در آن، جزيره و خليج اين جنوب در و است هفتم اقليم

 بـالد  و بخش اين باختر جنوب در 6)فرانسه( افرنسيه كشور سپس اند پيوسته بدان كه ميشود ديده 5افالندس
 نيمه در 8المانيان كشور و است فرنگ ملتهاى به متعلق كشورها اين متما و است واقع آن خاور در 7)برغوينه(

 و) برگـون ( برغونيـه  بالد شمال در و) آكيله( انكاليه نواحى آن، جنوب در چنانكه ميباشد، بخش اين خاورى
 زاويـه  كـه  محـيط  دريـاى  از اى قطعه ساحل بر و. ميشود ديده) ساكس( 10شظونيه و 9لهرنكه سرزمين آنگاه

                                                           

1 - Ia Bretagne. 

2- Séis  (Seéz)  است »صاقس« مصر چاپهاى در.  
  .Angleterre) ل. ن( انكلطرا -3
 .Normandie است  »نرمنديه« صحيح ولى است »ارمنديه« مصر چاپهاى در -4

5- Flandre  است »افالدش« مصر چاپهاى در.  
6 - France. 

7 - Bourgogne. 

8 - Allemads. 
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 .است غلط »شطونيه« مصر چاپهاى در Saxonia' la Saxe )ش بفتح( -10
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ـ  متعلـق  آن تمـام  كـه  است واقع 1افريزة  سرزمين است گرفته فرا را بخش اين رقىش شمال  لمـانى  اقـوام ه ب
 كشـور  آن شمال در و) بوهم( 2بواميه ناحيه اقليم اين سوم بخش باخترى قسمت جنوب در و است) آلمانى(

 در) پلـونى ( 4هبلوني نواحى و جنوب در 3)هنگرى( انكريه كشور بخش، خاورى قسمت در و. واقعست شظونيه
 بدين چهارم بخش از كوه اين ميشود حايل مزبور كشور دو ميان) كارپات( 5بلواط كوه سلسله كه است شمال
 غربـى  نيمـه  پايـان  شظونيه نواحى به تا ميگذرد بشمال انحراف با غرب سمت به آنگاه و ميشود داخل بخش

 6جثوليـة  سـرزمين  چهارم بخش جنوب ناحيه در و. يابد مى پايان آنجا در و ميشود منتهى) سوم( بخش اين
 آغـاز  از را مزبـور  نـواحى  بلـواط  كوه و است واقع روسيه كشور شمال بطرف ناحيه آن زير در و ميشود ديده

 نواحى جثوليه كشور خاور در و ميشود متوقف خاورى نيمه در اينكه تا ميكند جدا ديگر يك از بخش مغرب
 خليجـى  آخر در آن مركز و قسطنطنيه سرزمين آن، شرقى جنوب اويهز در و. ميشود ديده) ژرمن( جرمانيه

 قطعـه  رو ايـن  از و اسـت  واقـع  نـيطش  درياى در آن ريزشگاه نزديك و ميشود خارج روم درياى از كه است
 ميـان  و پيوندد مى خليج به كه ميشود واقع بخش اين شرقى جنوب هاى قسمت در نيطش درياى از كوچكى

  .ميباشد واقع 7مسناة شهر زاويه همان در دو آن
 بخـش  آخـر  در مزبـور  قطعـه  نـيطش  دريـاى  نزديك جنوبى ناحيه در و ششم اقليم پنجم بخش در و
 و بخـش  ايـن  تمـام  از و يابـد  مـى  امتـداد  مشـرق  بسوى خليج جهت همان از و ميشود متصل بخليج چهارم

 دريـا  اين پشت در و. يگذردم ميل ششصد عرض در مبدأ از ميل سيصد و هزار بطول ششم بخش از قسمتى
 8هرقليه شهر آن باختر در و ميگذرد آن بخاور باختر از كه است مستطيلى دشت بخش اين جنوبى ناحيه در
 نـواحى  آن خـاور  در و است پيوسته پنجم اقليم از  بيلقان بسرزمين كه ميشود ديده نيطش درياى ساحل بر

 قسـمت  در نـيطش  دريـاى  شـمال  در و است نيطش ىدريا ساحل بر 10سينوبلى آن پايتخت كه است 9النيه
 سـاحل  بـر  آنها همه و است روسيه كشور آن خاورى جهت در و) بلغار( 11برجان سرزمين بخش اين باخترى

                                                           

 .است غلط مصر پهاىچا در »افريره« IaFrise) ز فتح -همزه بكسر( -1

 به اصل و برده بكار آنرا نيز ادريسى كه است »بواميه« صحيح ولى است »يواميه« ديگر چاپهاى در و »مراتيه« چاپ يك در -2
 .)190ص  دسالن، حاشيه( است تر نزديك Boheme كلمه

  .نيست درست مصر چاپهاى در »انكويه« Hongrie )همزه بضم( -3
 .Pologne) ب بضم( -4

 .Carpathe) ب بكسر( -5

 .Servie) ج بكسر( -6

 .Mesnat: است آورده صورت بدين آنرا دسالن ولى است »مسنيناة« مصر چاپهاى در -7

  .است غلط مصر چاپهاى بعض در »هرقليله« Heraclee )ى فتح -ر فتح -ه بكسر( -8
9- Alain »نيست درست چاپها بعض در »التيه. 

 .است غلط چاپها بعض در »سوتلى« Sinope )ب بضم( -10

 .است غلط مصر چاپهاى در »ترخان« Bulgare )ب بضم( -11

 اقليم ششم
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 اقلـيم  پـنجم  بخـش  در و) بلغـار ( برجان كشور شرقى سمت بر بخش درين روسيه كشور و هستند دريا اين
 بـاخترى  قسمت در و. است محيط آن غربى سمت بر اقليم اين چهارم بخش در و آن شمالى سمت بر هفتم
 ايـن  شـمالى  پايـان  و دريـا  اين ميان و. منحرفست شمال به اندكى كه است نيطش درياى بقيه ششم بخش
 وسـعت  شـمال  بسـوى  دريا انحراف بمقدار حاليكه در مزبور درياى جنوب در و است واقع 1قمانى بالد بخش
 ايـن  شـرقى  ناحيه در و است واقع پنجم بخش در آن جنوبى پايان كه ميشود ديده النيه نواحى بقيه مييابد
 اين شرقى شمال زاويه در و است برطاس سرزمين آن خاور در و است واقع خزر سرزمين اتصال محل بخش
 از كوه سياه از اى رشته اينجا در و است واقع 2بلجر سرزمين آن شرقى جنوب زاويه در و بلغار سرزمين بخش

 دريا از شدن جدا از پس و ميشود منحرف هفتم ببخش خزر درياى همراه آن از پس رشته اين و يگذردم آن
 بكوه آنجا در و ميشود داخل پنجم اقليم ششم بخش در و ميگذرد بخش اين از بنابراين و ميرود باختر بسوى
 اقليم اين هفتم بخش جنوبى يهناح در و. ميشود ديده آن دامنه در خزر بالد ناحيه آنجا از و ميپيوندد ابواب
 خـزر  سرزمين از اى قطعه آن و ميگذرد آن از طبرستان درياى از شدن جدا از پس كوه سياه كه ايست ناحيه
 اين كه است طبرستان درياى از اى قطعه آن خاور در و دارد امتداد غربى جهت در بخش اين آخر تا كه است
 در و است واقع برطاس سرزمين غربى شمال ناحيه در سياه كوه پشت در و. ميگذرد آن شمال و خاور از كوه

. انـد  تـرك  ملتهـاى  از ممالـك  ايـن  مـردم  و است واقع 4بجناك و 3بسجرت سرزمين بخش اين شرقى ناحيه
 ناحيـه  در و ميباشـد  بتركـان  متعلق كه ميدهد تشكيل را 5خلخ سرزمين هشتم بخش جنوبى ناحيه سرتاسر
 آنـرا  شـهرهاى  مأجوج و يأجوج ميگويند كه سرزمينى خاور در و است واقع 6منتنة سرزمين آن غربى شمال
 ايـن . است واقع منتنة سرزمين همين در) ولگا( اتل رود سرچشمه اند، ساخته ويران سد نهادن بنيان از پيش
 است طبرستان درياى در آن مصب و ترك بالد در آن مجراى و ميرود بشمار جهان رودهاى بزرگترين از رود

 در كـوهى  از آن و اسـت  بسـيارى  خمهاى و پيچ داراى مزبور رود. است واقع پنجم اقليم هفتم بخش در هك
 آينـد،  مـي  گـرد  رود يـك  در سه هر كه است چشمه سه از عبارت آن مبدأ و آيد مي بيرون منتنة سرزمين

 ميشـود  منحرف شمال بسمت سپس و ميگذرد اقليم اين هفتم بخش آخر تا باختر سمت به مزبور رود آنگاه
 بخـش  در آن از پس يابد مى جريان باختر و جنوب ميان آن كناره در و ميرسد هفتم اقليم هفتم بخش به تا

                                                           

 .Coman) ق بضم( -1

 ).ل. ن(بلجر ) ج -بكسر ب ل( -2
 .است غلط مختلف چاپهاى در »بحرق« و »سحرب« و »شحرب«، Bachkirباشكر ) ج -ب بكسر( -3

 »Ies Petchenègues« اسـت  »بجناكيـه « ايـ  »بجنـاك « صـحيح  ولـى  اسـت  »يخنـاك «) پ( چاپ بجز چاپها تمام در -4
 »بجناكيه« مسالك الممالك اصطخرى و حدود العالم و التفهيم و صورةاالرض ابن حوقل نيز 10و در ص ). فهرست نخبة الدهر(

 .است

  .نيست صحيح مختلف چاپهاى در »خرلخ« و »خولخ« و »جولخ« -5
  .Terre Puante، بدبو -6
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 و ميشـود  منحـرف  جنـوب  بسوى دوباره سپس ميرود مغرب بسوى قدرى و ميشود نمودار هفتم اقليم ششم
 در بخش اين در و ميرود مغرب بسوى كه ميشود منشعب نهرى آن از و ميگردد باز ششم اقليم ششم ببخش
 آنگاه و ميگذرد بلغار نواحى در خاور و شمال ميان اى قطعه از پس آن از 1اتل رود اما و ميريزد، نيطش درياى

 و ميكند نفوذ 2سياه كوه در و ميشود منحرف جنوب بسوى سوم بار سپس ميرسد ششم اقليم هفتم بخش به
 نزديـك  بخـش  ازيـن  اى قطعه در اينجا در و ميشود نمودار پنجم ماقلي هفتم بخش در و ميگذرد خزر بالد از

 اسـت  واقع خفشاخ بالد اقليم اين نهم بخش غربى سوى در و. ميريزد طبرستان درياى در غربى جنوب زاويه
 اسـت   واقع همانجا در نيز 3تركش نواحى و ميگويند نيز) قبچاق( قفجاق را آنها و ميباشد تركان به متعلق كه
 چنانكـه  است، شده فاصله تركان و آنان ميان محيط 5قوقياى كوه كه است 4يأجوج بالد ناحيه آن ورخا در و

 قسـمت  آخـر  تـا  دريـا  همان با و ميشود آغاز چهارم اقليم خاور در محيط درياى از كوه اين. گذشت آن ذكر
 بخـش  داخـل  تا شود مى جدا آن از رود مى غربى شمال بسمت كه حالى در و يابد مى امتداد اقليم آن شمالى

 انحـراف  بـا  بشمال جنوب سمت از تا ميگردد باز خود نخستين امتداد بجهت آنگاه گردد، مى پنجم اقليم نهم
 نهـاده  بنيـان  اسـكندر  آنـرا  كه است سدى اينجا در آن وسط در و ميشود اقليم اين نهم بخش داخل بباختر

 بجنـوب  بخـش  آن در سـپس  و ميرسـد  آن نهـم  بـبخش  و ميرود هفتم اقليمه ب سمت همان بر آنگاه. است
 منحـرف  بـاختر  بسـمت  دريا همان امتداد در آنجا از سپس ميشود نمودار محيط درياى شمال در تا ميگذرد

 ميشـود  ملحق محيط درياى غربى قسمت از اى بقطعه آنجا در و ميرسد هفتم اقليم پنجم ببخش تا گردد مى
 قرآن در آن صحيح خبر و است كرده بنا آنرا اسكندر كه است سدى گفتيم چنانكه نهم بخش اين وسط در و

 بـاز  سد كه ديد خواب در الواثق كه است كرده ياد خود جغرافى كتاب در به خرداد بن عبداهللا و 6است آمده
 از پس او و ميفرستد سوى بدان را 7ترجمان سالم و ميشود بيدار زده وحشت حالى با نتيجه در و است شده

 كتـاب  موضـوع  از اينجا در آن نقل كه آورد مي درازى حكايت ضمن در را آن وصف و خبر امر اين بر آگاهى
 در بالد اين. دارد امتداد پخش اين پايان تا كه است مأجوج سرزمين اقليم اين دهم بخش در و است خارج ما

 در مزبور قطعه تاس كرده احاطه آنرا شمال و خاور از كه است محيط درياى از اى قطعه ساحل بر بخش اين
  .است پهناور قدرى شرق جهت در و مستطيل شمال جهت

                                                           

  .بكسر همزه و ت بر وزن ابل ضبط شده است »اتل«در معجم البلدان نيز  -1
 ).ل. ن(سياه، شياه  -2
  ).ل. ن(سركس . تركس -3
 ).ل. ن(ماجوج  -4
 ).پ( -5
  .سوره كهف شود 95و  94و  93، 92رجوع قوفايا به آيات  -6
 ).پ( ترجمان سالمة -7

 اقليم ششم
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 سرتاسـر  اسـت  متصـل  قوقيا بكوه كه پنجم بخش وسط تا شمال جهت از محيط درياى :هفتم اقليم

  .دارد احاطه مأجوج و يأجوج نواحى بر گفتيم كه است همان قوقيا كوه و گرفته فرا را اقليم اين
 ايـن  دوم و نخسـتين  بخـش   اسـت  آب از بيرون كه) انگلستان( 1انكلترا رهجزي از قسمتى بجز بنابراين

  .است دوم بخش در هم قسمت آن بيشتر و است شده واقع آب زير در اقليم
 بـا  آن بقيـه  و اسـت  منحـرف  شـمال  بسـوى  كه ميشود ديده آن از اى كناره تنها نخستين بخش در و

 آنجـا  در را قسمت اين و است واقع ششم اقليم دوم بخش رد است محيط آن بر وار دايره كه دريا از اى قطعه
  .كرديم ياد

 ايـن  پشـت  در و اسـت،  ميـل  دوازده آن عـرض  كه دارد وجود گذرگاهى خشكى و جزيره اين ميان و
  .است بخاور باختر از آن طول كه است واقع 2رسالنده جزيره دوم بخش شمال ناحيه در جزيره

 در كـه  آن جنـوب  در مسـتطيلى  قطعـه  بجـز  است رفته فرو آب رد نيز اقليم اين سوم بخش بيشتر و
 ميباشد 3)پلونى( فلونية سرزمين به بخش اين پيوستگى محل قسمت همين و ميشود پهناور خاورى قسمت
 در و اسـت،  آن شـمال  در سرزمين آن كه شديم يادآور و گذشت ششم اقليم سوم بخش در آن ذكر چنانكه

 مسـتدير  قسـمت  بصـورت  آن غربـى  جانـب  در بخصـوص  و اسـت  فراگرفته را بخش اين كه دريا از اى قطعه
) پلـونى ( فلونيـة  ببالد باب اين و ميشود متصل بخشكى آنست جنوب در كه بابى از قسمت اين 4پهناوريست

  .ميگردد منتهى
 شده كشيده بخاور باختر از شمال جهت در كه آنست شمال در) نروژ( 5برقاغة) جزيره شبه يا( جزيره و

 از بيـرون  آن جنـوب  ولـى  فراگرفتـه  محـيط  درياى سرتاسر را اقليم اين چهارم بخش شمال قسمت و ستا
 آنگـاه  و 7طبسـت  بـالد  آن خـاور  در و اسـت  واقـع  آن بـاختر  در بتركـان  متعلق 6فيمازك سرزمين و. آبست

ـ  پـر  پيوسـته  ناحيه اين و مييابد امتداد بخش خاور آخر تا كه است واقع 8رسالنده سرزمين  يخبنـدان  و رفب
  .است اندك آن در عمران و است

                                                           

  ).ل. ن(انكلطرة، انكلترا  -1
 جزيـره  شـبه  كه است واقع اسكوسيه يا Ecosse اكس شمال در رسالنده قديم هاى نقشه در: مينويسد دسالن) »ر« بكسر( -2

 L' Lislande ايسـالند  را رسـالنده  قيـاس  همان بر ميتوان ناميده غزلنده را ايرلند ادريسى همچنانكه ميدهد نشان را كوچكى
  .دانست
 .است »Pologne« بلونى همان -3

 ).1ج  164حاشيه ص  ادريسى از بنقل دسالن،( است )Danemark( دانمارك جزيره اين -4
 »نرباغه«: بدينسان ادريسى كه است صورتى صحيحتر ولى است آمده »برقاغه« و »بوقاعه« و »برعاقبة« مختلف چاپهاى در -5
 .شود مى تطبيق Norwege نروژ با و آورده) غ فتح -ن بضم(

  .است» قيمازك«در چاپهاى مصر » فيمازك«در ادريسى  -6
  .است فنالند در Taasthus شهر منظور شايد: مينويسد دسالن و است »طست« چاپها بعضى در و) س -كسر -ط بفتح( -7
8- Reslanda قديم هاى نقشه در: مينويسد ، دسالن Leslanda استونى منظور شايد و است I, Esthonie است. 



    185 

 ناحيـه  در روسيه كشور و است متصل روسيهه ب ششم اقليم پنجم و چهارم بخش در مزبور سرزمين و
 محـيط  دريـاى  از اى بقطعـه  شـمال  در كرديم ياد پيش در چنانكه و است واقع اقليم اين پنجم بخش غربى

  .است پيوسته قوقيا بكوه كه ميشود منتهى
 از نـيطش  دريـاى  كنـار  قطعـه  بر كه است 1قمانى سرزمين پيوستگى محل بخش اين خاورى ناحيه و

  .ميرود بشمار بخش اين از كه ميشود منتهى 2طرمى بدرياچه و است واقع ششم اقليم ششم بخش
 در. ميشـود  سـرازير  بدان شمال و جنوب كوههاى از بسيارى رودهاى و است شيرين درياچه اين آب و
 امتـداد  بخـش  اين آخر تا و ميباشد 4بتركان متعلق كه است 3بناريه سرزمين بخش اين خاورى حيهنا شمال
  .مييابد

 درياچه ناحيه اين وسط در و است قمانى بالد به آن پيوستگى محل ششم بخش غربى جنوب ناحيه و
 درياچـه  ولى د،ميريز بدان رودهايى خاورى نواحى كوههاى از و است شيرين آن آب كه ميشود ديده 5غنون
 كشور قمانى بالد خاور در و است منجمد پيوسته تابستان فصل از اندكى مدت بجز سرما شدت بسبب مزبور

 جنـوب  زاويـه  در و. بود ششم اقليم پنجم بخش شرقى شمال ناحيه در آن مبدأ و آغاز كه است واقع روسيه
 ششـم  بخـش  خـاورى  شـمال  ناحيه در نآ آغاز و مبدأ كه است واقع 6بلغار سرزمين بقيه بخش اين خاورى

 ديده) ولگا( اتل رود خم و پيچ محل ميرود بشمار بلغار سرزمين از كه قطعه اين وسط در و است ششم اقليم
 بخش اين شمالى ناحيه آخر در و كرديم ياد پيش در چنانكه است بجنوب آن خميدگى نخستين كه ميشود

  .است متصل بخش بخاور باختر از كه است قوقيا كوه
 مبـدأ  و ميباشد بتركان  متعلق كه ميشود ديده بجناك سرزمين بقيه اقليم اين هفتم بخش باختر در و

 اقلـيم  باالى از كه بود بخش اين باخترى جنوب ناحيه و اقليم همين ششم بخش شرقى شمال ناحيه در آن
 سـرزمين  دنبالـه  سـپس  و) باشـگير ( بسـجرت  نواحى بقيه بخش خاورى ناحيه در و. ميشود وارد بدان ششم
 اسـت  واقع محيط قوقياى كوه شمال جهت از بخش آخر در و دارد امتداد بخش خاور آخر تا كه است منتنة

 سـرزمين  پيوسـتگى  محـل  اقلـيم  ايـن  هشتم بخش باخترى جنوب در و. است متصل آن بخاور باختر از كه
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 و شـكافتگى  چـه  ميـرود  بشـمار  جهـان  هاى شگفتى از كه است 1محفور سرزمين آن خاور در و است منتنه
 ممتنـع  و دشـوار  آن بقعـر  رسيدن كه ميباشد عميق بحدى آن جوانب و است ژرف پرتگاهى و عظيم اى دره

 اسـت  روشـناييها  شب در و ميخيزد بر آن عمق از كه است دودهايى روز در آن عمران و آبادانى نشانه. است
 تقسيم قسمت بدو بشمال جنوب از آنرا كه اند ديده دىرو آن در گويا و ميشود نهان گاه و ميدرخشد گاه كه

 قوقيا كوه آن شمال آخر در و ميباشند سد مرز هم كه ويرانيست نواحى بخش اين خاورى ناحيه در و ميكند
 قفجـق  يـا  خفشـاخ  بـالد  اقلـيم  اين نهم بخش باخترى جانب در و. است يافته امتداد بغرب شرق از كه است

 بـر  در آنرا ميكند، پيدا خميدگى محيط درياى نزديك آن شمال از كه هنگامى يا،قوق كوه كه است) قبجاق(
 ششـم  اقلـيم  نهـم  بخـش  در آنگـاه  و يابد مى امتداد بخاور انحراف با جنوب بسوى بخش وسط از و گيرد مى

. مكـردي  ياد آنرا كه ميشود ديده مأجوج و يأجوج سد ناحيه آن وسط در و ميگذرد هم آن از و ميشود نمودار
 دريـا  بـر  مشـرف  و ميشـود  ديـده  قوقيـا  كوه پشت در كه است يأجوج سرزمين بخش اين شرقى ناحيه در و

 و. است يافته احاطه آنها بر مزبور كوههاى شمال و خاور سمت از كه است دراز و پهنا كم سرزمينى .ميباشد
 اقليمهـاى  و جغرافيـا  رهدربـا  مـا  سـخن  پايـان  اينسـت . است گرفته فرا آب را اقليم اين دهم بخش سرتاسر
  .2جهانيانست براى هايى نشانه روز و شب اختالف و زمين و آسمانها آفريدن در و آن هفتگانه
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  سوم مقدمه

  رنگهاى در هوا تأثير و منحرف و معتدل اقاليم در

   ايشان حاالت و كيفيات از بسيارى و بشر

 جنوب در گرما افراط زيرا آنست وسط زمين كره خشكى نواحى آباد قسمت كه كرديم بيان گذشته در
 بايـد  متضادند مه با سرما و گرما در جنوب و شمال سوى دو چون و عمرانست مانع شمال در سرما شدت و
 رو ايـن  از آيـد،  حاصـل  اعتـدال  زمـين  مركز و وسط در تا شود كاسته بتدريج سوى دو هر در كيفيت اين از

 پـنجم  و سـوم  اقليمهـاى  يعنى است آن جوانب در آنچه و است سازگارتر عمران و آبادانى براى چهارم اقليم
 و است دور اعتدال از ششم و دوم اقليمهاى ولى. شدميبا نزديكتر اعتداله ب اقاليم ديگر از مزبور اقليم از پس

 و پوشـيدنيها  و سـاختمانها  و هنرهـا  و دانشـها  سـبب  بهمـين  و اسـت  دورتر بدرجات هفتم و اول هاى اقليم
ـ  انـد  آمـده  پديد مركزى گانه سه هاى اقليم اين در كه چيزهايى همه و جانوران بلكه و ها ميوه و ها خوردنى ه ب
 و رنـگ  و جسـم  حيـث  از ميدهند تشكيل را اقليمها اين ساكنان كه بشرى افراد و اند هيافت اختصاص اعتدال
 اقليمهـاى  در و انـد  بوده اقليمها اين در بيشتر پيامبران و نبوتها حتى« ترند راست و تر مستقيم اديان و اخالق
 بشر، نوع افراد املترينك به مخصوص خدا فرستادگان و پيامبران زيرا نداريم، اطالع بعثتى از شمالى و جنوبى

 برانگيختـه  مـردم  بـراى  كـه  بوديـد  امت بهترين شما فرمايد تعالى خداى. اند بوده خوى، و آفرينش لحاظ از
 رواج آنـان  دعـوت  و شـود  واقـع  قبول مورد آورند مي خدا نزد از پيامبران آنچه كه آنست براى اين و 1شديد
 لحـاظ  از مردمـان  ايـن  بينيم مى چه» 2كاملترند معتدل محيط در زيستن بسبب اقليمها اين ساكنان و گيرد
 بـا  كـه  مينهنـد  بنيـان  هـايى  خانـه  ميگيرند نظر در را روى ميانه نهايت  صنايع و خوراك و پوشيدنى و خانه

 بر زندگى اثاث و ابزار زيبايى و كردن نيك در و است شده ساخته هنرمندى روى از و ظريف و زيبا سنگهاى
 آهن و سيم و زر از طبيعى كانهاى آنان نزد در و ميرسند هنرمندى كمال به راه اين در و ميجويند پيشى هم

 در و ميبرنـد  بكار را) درهم و دينار( گرانمايه سكه دو خود معامالت در و ميشود يافت سرب و ارزيز و مس و
 و يمـن  و حجـاز  و شـام  و مغـرب  مردمان از عبارتند اينها و دورند انحراف و كجروى از خويش حاالت بيشتر
 و فرنگـان  مانند آنان مجاور ملتهاى و اندلس مردم همچنين و چين و سند و هند و ايران عراق و عرب عراق

 بسـر  معتـدل  اقـاليم  اين در ايشانه ب نزديك يا اقوام اين با كه مللى ديگر و 4»يونانيان و روميان« و 3جاللقه
 همـه  وسـط  در مزبور كشورهاى زيرا است تر معتدل واحىن اين همه از شام و عراق سبب همينه ب و. ميبرند

 همه در هفتم و ششم و دوم و نخست اقليم مانند اعتدال از دور اقليمهاى ساكنان اما و. است واقع جهات اين
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 و علـف  و ذرت از آنهـا  خـوراك  و نى و گل از آنان هاى خانه چنانكه دورند، اعتدال حد از بسى خويش احوال
 و مينهنـد  هـم  بـر  خـويش  بـدن  روى يكـان  كـان ي را آنهـا  كـه  اسـت  درختـان  برگهاى از آنها پوشيدنيهاى

 و انـد  برهنه و بيجامه آنان بيشتر و پوشانند مى را خود حيوانات پوستهاى با يا و 1نمانند برهنه تا چسبانند مى
 سيم و زر با ايشان معامالت و ميگرايد انحرافه ب و ميشود تكوين عجيبى بطرز آنان بالد خورشهاى و ها ميوه

 ميگزيننـد  بر معامالت براى را پوستهايى يا ميكنند ستد و داد آهن و مس با بلكه نيست) گرانمايه سنگ دو(
 دربـاره  حتـى  زبانسـت،  بـى  جـانوران  بخـوى  نزديـك  آنان اخالق اينها همه با و ميكنند معين را آنها ارزش و

 علـف  و ميبرنـد  بسر غارها و جنگلها در آنها كه كنندمي نقل -نخست اقليم ساكنان -سودان مردم از بسيارى
 خوينـد  همين بر نيز) اسالوها( صقالبه و ميخورند را ديگر يك و ندارند الفت هم با وحشيان مانند و ميخورند

 نزديـك  زبـان  بى جانوران بسرشت ايشان مزاجهاى طبيعت دورند اعتدال از گروه اين چون كه اينست علت و
 اسـت،  منـوال  همين بر نيز ديانت در ايشان احوال همچنين. ميشوند دور ميزان  بهمان يتانسان از و ميگردد

 زيند مى معتدل مناطق جوانب در كه آنان از اندكى مگر نميگروند شريعتى بهيچ و ندارند آشنايى نبوتى بهيچ
 تـا  اكنـون  مهـ  و اند شده متدين اسالم از پيش مسيحى بدين و ميباشند يمن مجاورت در كه حبشيان چون
 در و مغربند سرزمين مجاور كه 4تكرور و 3گوگو و 2مالى مردمان مانند و ميباشند دين همان بر نيز عهد اين
 از گروهـى  چـون  و انـد  گرويده اسالمه ب هفتم قرن در آنان گويند و ميكنند پيروى اسالم دين از روزگار اين

 اقـوام  بجز و. اند شده مسيحى بدين متدين كه شمالى نواحى در تركان و فرنگيان و) اسالوها( صقالبه ملتهاى
 از و نيسـت  آنان ميان در دانشى و خبرند بى دين از شمال و جنوب منحرف اقليمهاى مردمان ديگر كرده ياد

 را آنچـه  آفرينـد  مـي  و ميباشـند،  تر نزديك چارپايان و بهايم احواله ب و دورند انسانيت عادات و خويها همه
 و يمامـه  و حجاز بالد و احقاف و حضرموت و يمن مردم چرا كه گرفت خرده نبايد گفتار اين بر و .5نميدانيد

 از را العرب جزيرة زيرا نيستند، كيفيت اين بر دوم، و اول اقليم در جزيرةالعرب، از آنها نزديك شهرهاى ديگر
 در و بخشـيده  تـأثير  هناحيـ  آن هـواى  وضع در دريا رطوبت و كرده احاطه دريا كرديم ياد چنانكه سوى سه

 رطوبـت  بسبب و است شده كاسته سرزمين آن در است گرما مقتضاى كه اعتدالى نبودن و خشكى از نتيجه
 كاينـات  طبـايع  دانـش  از كـه  شناسـان  نسـب  از برخـى  و. اسـت  آمده پديد ناحيه آن در اعتدال قدرى دريا
 كـه  ميباشـند  پوسـت  سـياه  رو ايـن  از و اند وحن بن حام فرزندان از پوستان سياه كه اند كرده توهم خبراند بى

 رقيـت  و بنـدگى  بـه  را حـام  اعقـاب  خداوند و اند شده روى سياه نفرين آن اثر بر و ميباشند پدر كرده نفرين
 در كـه  صـورتى  در. ميكننـد  نقل سرايان افسانه خرافات همچون حكايتى باره اين در و. است داده اختصاص
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 تنهـا  وى نفـرين  بلكه است نشده برده سياهى از نامى هيچ آمده تورات در هك حام پسرش درباره نوح نفرين
 نفـرين  آن در چيزى اين جز و آيند در ديگرش برادران اوالد بندگان شمار در وى فرزندان كه اينست درباره
 آن گوينـده  غفلت و خبرى بى نتيجه در كرده ياد بعلت حام به رويى سيه  دادن نسبت كه است پيدا و نيست

 اقلـيم  مردمـان  زيـرا . اسـت  محيطهـا  اينگونه حيوانات تكوين و هوا در دو آن تأثير و سرما و گرما طبيعت از
 بنـواحى  نسـبت  جنوب گرماى بعلت ايشان هاى اقليم هواى كه اند شده پوست سياه رو اين از دوم و نخستين

 زمـانى  فاصله و ميشود واقع نآنا رأس سمت در بار دو سال هر در خورشيد زيرا است گرم چندان دو معتدل
 مييابد افزايش نور آن بسبب و ميكشد بدرازا فصول همه در تقابل اين نتيجه در و است كوتاه بار دو اين ميان

 اقلـيم  دو ايـن  مقابل نقطه و. ميشود سياه آنان بدن پوست گرما افراط بعلت و ميتابد آنان بر سخت گرماى و
 زيـرا  ميباشـند  پوست سفيد نواحى آن ساكنان سخت، سرماى بسبب كه است هفتم و ششم اقليم شمال در

ـ  نزديـك  و تقابـل  بمرحلـه  و آنسـت ه ب نزديك يا چشم رؤيت دايره در هميشه ايشان افق در خورشيد  آنه ب
 آن مـردم  سبب بدين و ميشود افزوده سرما شدت بر فصول سراسر در و ميكاهد گرما از نتيجه در و نميرسد

 سـرماى  ايـن،  از گذشته و ميشود ايشان بدن مويى كم موجب وضع اين و آيند مي بار پوست سپيد ها ناحيه
 موهاى و) مك كك( خال خال پوست و) سبز( كبود چشمهاى داراى مردم كه ميكند اقتضا نواحى آن مفرط
 ايـن  مـردم . اسـت  سـوم  و چهـارم  و پنجم گانه سه اقليمهاى منطقه دو اين ميان وسط حد و ميشوند طاليى

 است، تر معتدل اقليمها همه از چهارم اقليم و دارند كامل بهره است وسط حد خاصيت كه اعتدالى از يمهااقل
 بمقتضـاى  آن سـاكنان  رو اين از و است گرفته قرار وسط حد در اقليمها همه از بيش كرديم ياد چنانكه زيرا

 پنجم و سوم اقليم سوى دو از نآ بدنبال و ميباشند خوى و خلقت اعتدال نهايت در اقليم آن هواى خاصيت
 اندكى آنها از يكى زيرا اند نرسيده كمال بنهايت وسط حد در شدن واقع لحاظ از چند هر اقليم دو اين. است

 انحـراف  بنهايـت  هـم  مزبـور  اقلـيم  دو حـال  عـين  در ولـى  است منحرف سرد بشمال ديگرى و گرم بجنوب
. انـد  منحـرف  خـوى  و خلقـت  در هـم  آنهـا  ساكنان دارند افانحر چون ديگر چهارگانه اقليمهاى و اند نرسيده
 پوست سپيد سرما بعلت هفتم و ششم اقليم اهالى و اند سياهپوست گرما بسبب دوم و اول اقليم مردم چنانكه

 ايـن  و ميخواننـد  سودان و زنگيان و حبشيان بنامهاى را دوم و اول اقليم دو يعنى جنوب ساكنان و ميباشند
 حبشـى  نـام  چنـد  هـر  باشـد،  يافته تغيير بسياهى آنان رنگ كه ميكنند اطالق ملتهايى بر را مترادف اسامى

 برابـر  در كـه  است مردمانى مخصوص زنگى و ميبرند بسر يمن و مكه روبروى در كه دارد اختصاص بگروهى
 سياهپوسـت،  نىانسـا  به آنها كه اند نكرده اطالق سبب اين از آنان بر را نامها اين و .دارند سكونت هند درياى
 معتدل اقليم در جنوب سياهان از كسانى كه است شده ثابت بتجربه چه دارند انتساب جزوى يا و حام يعنى

 رنـگ  زمـان  بمـرور  نتيجـه  در و اند گزيده سكونت پوستان سفيد مساكن يعنى هفتم منحرف اقليم يا چهارم
 و رفتـه  بجنوب چهارم اقليم يا شمال نساكنا از كسانى عكس بر و است گراييده بسپيدى آنان اعقاب پوست

 آنسـت  بر دليل امر اين و است يافته تغيير بسياهى آنان آينده نسلهاى رنگ و اند گزيده سكونت ناحيه آن در

 تأثير هوا در رنگ بشر
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 رنـگ  كه است گرمايى زنگبار در«: گويد خود طبى ارجوزه در سينا ابن. است هوا خاصيت تابع بدن رنگ كه
 سـفيد ) اسـالو ( صـقلب  مردم و است كرده سياه را آنها بدن پوست كه مىبقس است داده تغيير را مردم بدن

  .»ميباشد شفاف و نرم آنان بدن پوست كه آنجا تا اند شده پوست
 اهـل  رنـگ  سفيدى زيرا اند نشده نامگذارى بدنشان رنگ اعتباره ب زمين كره شمالى نواحى ساكنان اما

 آن سـاكنان  بينـيم  مـى  چنانكـه . نبـود  ميـان  در غرابتى اينبنابر و بودند نامها اين واضع كه بود زبانى همان
 هر مأجوج و يأجوج و فرنگيان از بسيارى و الن و خزر و 1طغرغر و) اسالوها( صقالبه و تركان: مانند سرزمين

ـ  نيـز  آنهـا  و انـد  داشته شمارى بى نسلهاى و هستند مختلفى نامهاى داراى يك  ناميـده  گونـاگونى  اسـامى ه ب
 و خلقـت  لحـاظ  از ميبرنـد،  بسـر  مركـزى  معتدل مناطق در كه ميانى، گانه سه اقليمهاى مردم اام و. اند شده
 معـاش  امر: قبيل از عمران و تمدن ايجاد براى طبيعى شرايط بكليه و ميباشند اعتدال حد در سيرت و خوى

 صـفت  بـر  يشـان ا اعمـال  و انـد  يافتـه  اختصاص دارى كشور و فرمانروايى و دانش و هنر و مسكن و) اقتصاد(
 تشـكيل  و كشـورها  بتأسـيس  و اسـت  آمـده  پديد پيامبرى دعوتهاى آنان ميان در چنانكه است بوده اعتدال
 بزرگ شهرهاى نهادن بنيان به و گذاشته بيادگار گوناگون دانشهاى و پرداخته  قوانين و شرايع وضع و دولتها

 حكايـت  معتـدلى  زنـدگى  از كـه  كيفيـاتى  رديگ و زيبا هنرهاى و كار و كشت و شكوه با بناهاى و كوچك و
: از عبارتنـد  ايـم  شده آگاه آنان گذشته بتاريخ ما كه معتدل اقليمهاى اينگونه ملتهاى و. اند كرده توجه ميكند
 و قيافـه  نظـر  از شناسان نسب چون و. چين و هند و سند مردم و يونان و اسرائيل بنى و ايران و روم و عرب
 و نـژاد  اخـتالف  معلـول  اختالفهـا  اين همه كه اند كرده گمان اند يافته متفاوت را تهامل اين ويژه، عاليم ديگر
 حـام  نسـل  از را آنـان  و ناميـده  سياهان يا سودان را زمين كره جنوب ساكنان كليه رو اين از آنانست، نسب

  .اند شمرده
 روى از ناچـار  تندداشـ  ترديد آن صحيح علت در و كنند توجيه را آنان رنگ اختالف نتوانستند چون و

 و آوردنـد  بشـمار  يافـث  فرزنـدان  از را شـمال  سـاكنان  بيشتر يا همه و كردند نقل را واهى حكايت آن تكلف
 و مـذهب  و هنـر  و دانـش  داراى و ميبرنـد  بسـر  مركزى مناطق و معتدل اقليمهاى در كه را ملتهايى بيشتر
 انتسـاب  نظـر  از چنـد  هـر  پنـدار  اين و. دداشتن محسوب سام اوالد از هستند كشوردارى و سياست و شرايع

 بمنزلـه  بلكه شمرد صحيح منطقى قياس و كلى قاعده آنرا نميتوان ولى ميدهد وفق حقيقت با مزبور ملتهاى
 انتسـاب  نظـر  از حبشـيان  و سودان به زمين كره جنوب ساكنان تسميه وجه اينكه نه است واقع از خبر بيان

 بـاز  معتقدند كه اند شده گرفتار كارى غلط ورطه اين در رو اين از زبورم گروه. است رنگ سياه حام به ايشان
 بـاز  زيرا نيست چنين كه صورتى در است، پذير امكان آنان نسب و نژاد راه از تنها ديگر يك از ملتها شناختن
 و اسـرائيل  بنـى  و تازيـان : ماننـد  باشـد  درسـت  طريـق  اين از است ممكن ملتها يا طوايف از برخى شناختن

                                                           

دسـالن، ص  (انـد   ده كه در سرزمينهاى ميان خراسان و چـين ميزيسـته  بر قومى از تركان اطالق ميش» تغرغر«يا » طغرغر« -1
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 بـاز  ميبرنـد  بسر آن در كه اى منطقه بوسيله يا و چهره عاليم و خطوط بوسيله را ديگرى اقوام ليكن ايرانيان
  ).سياهان( سودان و) اسالوها( صقالبه و حبشيان و زنگيان. مانند ميشناسند

 نيـز  شعاير و رسوم و عادات بوسيله ميتوان را آنها بلكه نميشناسند، باز نسب راه از تنها نيز را تازيان و
 روحى مشخصات و صفات و اخالق همچون ديگرى هاى بشيوه  اين از گذشته. ساخت متمايز ديگر ملتهاى از

 كـه  بپـذيريم  را كسـانى  نظريـه  نيسـت  درست بنابراين و شناخت باز يكديگر از را گوناگون اقوام ميتوان نيز
 واجـد  ميباشـند  معلـوم  شخصيت فالن نسل از چون جنوب يا شمال خواه معين منطقه فالن مردم ميگويند

. چهره هاى نشانه و خطوط يا مذهب يا رنگ: قبيل از است داشته وجود دنيا آن در كه هستند خصوصيتهايى
 و كاينات طبايع از كه است گروهى اغالط از پندار اين چه داد تعميم نميتوان رو يچه به را اى عقيده چنين و

 پايـدار  فرزنـدان  و اعقـاب  در رو يچهـ  بـه  آورنـد  مـي  دليـل  آنان كه خصوصيتهايى كليه و خبراند بى مناطق
 را خـدا  سـنت  هرگـز  و بنـدگانش،  ميـان  در خداسـت  سـنت  .دانست ناپذير تغيير را آنها نميتوان و ماند نمى

  .1يافت نخواهى تغييرى
   

                                                           

1-  هبادفي ع خََلت ي قَداهللا الَّت نَّتيلًا . 85: 40سدنَّةِ اهللا َتبسل َلنْ َتجِد در چاپهاى مصر و بيروت پس از آيـات مزبـور   . 62: 33و
او به امور نهانى داناتراند و نيكوتر داورى ميكنند و ايزد خداوندگار روزى دهنده و و خدا و پيامبر «: يابد فصل بدينسان پايان مى

 .»است بخشايشگر و مهربان

 بازشناختن اقوام از يكديگر
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  چهارم مقدمه

  بشر اخالق در هوا تأثير درباره

 رقص شيفته آنها. است ديده سياهپوستان در كسى هر را اندازه بى طرب و شادى و سبكسرى و سبكى
 حماقـت  و ابلهـى ه بـ  جهـان  همـه  در و ميـدارد  وا طـرب  و بـرقص  را آنـان  آهنگى و ساز هر و اند پايكوبى و

  .اند موصوف
 طبيعـت  كـه  اينسـت  امـر  ايـن  صـحيح  علت است شده ثابت حكمت دانش در خود جاى در چنانكه و
 و. آنست 2تكاثف و انقباض اندوه طبيعت عكس بر و ،1حيوانى روح گسترش و انتشار از عبارت طرب و شادى

 بهمـين  و افزايـد  مي آن كميت بر و ميسازد 3متخلخل و پراكند مى را بخار و هوا حرارت، كه است معلوم نيز
 غريزى حرارت بسبب روح بخار زيرا آيد نمي در بوصف كه ميدهد دست فرحى و شادى چنان بمستان سبب
 و مييابد انبساط و انتشار روح نتيجه در و انگيزد مي بر روح در آنرا شراب تندى خاصيت و ميشود قلب داخل

 كننـد  تنفس آن هواى در كه هنگامى ميروند بگرمابه كه آنان همچنين. آورد مي روى بمست شادى طبيعت
 چه و ميدهد روى آنان هب فرح و شادى پذيرد گرمى آنان روح آن نتيجه در و پيوندد آنان بروح هوا حرارت و

 شـادى  از و آيـد  مـي  پديـد  سـرودخوانى  و وجـد  حالـت  شادى شدت از كسان اينگونه از بسيارى در كه بسا
 تكـوينى  مواد اصل بر هم و آنان مزاج بر گرما و ميبرند بسر گرم اقليم در سياهان چون و. ميشوند برانگيخته

 آنـان  روانهـاى  رو ايـن  از ميشود  حرارت از سرشار يمشاناقل و بدن نسبت به آنان روح يابد، مى استيال ايشان
 سبب بهمين و است منبسط آنها روح در بيشترى حرارت و است گرمتر چهارم اقليم مردم روانهاى به نسبت
 دچـار  حالـت  ايـن  اثـر  بـر  و دارند بيشترى خوشحالى و انبساط و ميدهد دست آنانه ب سريعتر فرح و شادى

 بـر  انـدكى  نيـز  ميبرند بسر بحرى هواى و آب در كه كشورهايى مردم همچنين. ميشوند سبكى و سبكسرى
 داراى دريـا  صـفحه  انـوار  اشـعه  انعكـاس  بسبب نيز مناطق اينگونه هواى زيرا اند، سياهپوستان صفت و خوى

 در كه است مردمى از بيش سبكى و شادى مانند حرارت نتايج از آنان بهره رو اين از و است مضاعف حرارتى
 واقـع  سوم اقليم در كه 4جريد اهالى در اندكى را حالت اين و ميبرند، بسر سردسير كوهستانى و مرتفع اطنق

 و هـا  جلگـه  از ناحيـه  آن و ميباشـد  گرم آن هواى و است فراوان ناحيه آن در حرارت زيرا يابيم مى نيز است
 ميتـوان  نيز مصر مردم در را فيتكي اين و است جنوبى كامل بطور و دور بسيار كوهستانى نواحى و ييالقات
 و شـادى  چگونـه  بينيم مى چنانكه آنست،ه ب قريب يا جريد بالد عرض در هم سرزمين آن چه كرد، مشاهده

                                                           

روح حيوانى جسم لطيفى است كه منبع آن تجويف قلب جسمانى است و بوسيله وريدها بديگر اعضاى تن پراكنده ميشـود   -1
 ).تعريفات جرجانى(
 ).تعريفات(آنكه جزئى از آنها جدا شود  ى مركب است بىتكاثف فشردگى كمبود حجم اجزا -2
 ).تعريفات(آنكه چيزى از خارج بدان پيوسته شود و آن ضد تكاثف است  تخلخل افزايش حجمى است بى -3
  .است جريديه »ينى« در و »جزيريه« بيروت و مصر چاپهاى در. تونس جنوب ايالتى در -4
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 و سـال  يك آذوقه و خوراك كشور آن مردم كه بحدى است شده چيره آنان بر امور عواقب از غفلت و سبكى
  .آورند مي فراهم بازار از مره روز بطور را خود غذايى ادمو غالب بلكه اندوزند، نمى را خود ماه يك بلكه

 بينيم مى كنند مى زندگى سرد كوهستانهاى در آنان عكس بر است مغرب بالد از كه فاس مردم چون و
 كـار  فرجام انديشيدن در حد چه تا و ميبرند فرو انديشه بگريبان سر كه ميبرند بسر كسانى مانند چگونه كه

 گنـدم  از را خـويش  سـال  دو خـوراك  و آذوقـه  شهر آن مردم از برخى حتى كه بدانسان ،ميكنند روى زياده
 از چيـزى  مبـادا  اينكه بيم از ميشوند بازار روانه سحرگاهان خود روزانه قوت خريدن براى و ميكنند اندوخته
 خـواهيم  دهيم قرار جستجو و تحقيق مورد شهرها و اقاليم در را خاصيت اين اگر و شود كاسته آنان اندوخته

 امر اين متعرض مسعودى و. 1داناست آفريننده خداى و بخشد، مى تأثير آدمى اخالق در هوا كيفيات كه ديد
 اسـت  كوشـيده  و پرداختـه  تحقيق و بجستجو سياهان شادمانى كثرت و سبكسرى و سبكى سبب در و شده
 نيافته دست ديگرى بعلت كرده نقل كندى اسحاق بن يعقوب و جالينوس از آنچه بجز وى ولى بيابد آنرا علت
 عقـل  ضـعف  بـه  كه است ايشان دماغ ضعف معلول امر اين كه اينست كرده نقل آنان از آنچه خالصه و است
 راسـت  بـراه  ميخواهـد  را كه هر خداى و نيست، دليلى و ببرهان متكى نظر اين ليكن است، شده منجر آنان

 .2ميكند رهبرى

   

                                                           

 .81: 36هو اْلخَلَّاقُ الْعليم : و. 86: 15لَّاقُ الْعليم إِنَّ ربك هو اْلَخ: اشاره به -1
 .213: 2صراط مسَتقيمٍ   واهللا يهدي من يشاء إِلى -2

 تأثير هوا در اخالق بشر



   مقدمه ابن خلدون  194

  پنجم مقدمه

  و ارزاق فراوانى لحاظ از تمدن و عمران تكيفيا اختالف در

  آيد مى پديد بشر اخالق و ابدان در آن از كه آثارى و گرسنگى
 در آنهـا  سـاكنان  همـه  و نـدارد  وجود ارزاق فراوانى كرده ياد معتدل اقليمهاى همه در كه دانست بايد

 حاصـلخيزى  بسـبب  كـه  يشـود م يافت سرزمينهايى هم مزبور اقليمهاى در بلكه نميبرند، بسر آسايش و رفاه
 و گنـدم  و خـورش  و حبوب قبيل از نعمت فراوانى اهالى براى عمران و آبادانى وفور و خاك اعتدال و اراضى
 آنهـا  در زرعـى  و كشـت  و گيـاه  هـيچ  كـه  ريگالخيست سرزمينهاى اقليمها آن در هم و است فراهم ها ميوه

 و يمـن  جنـوب  و حجـاز  مـردم  ماننـد  ميزينـد  لىتنگسـا  و معيشت سختى در آنها ساكنان چنانكه نميرويد،
 چـه  دارنـد،  سكونت سياهان و بربرها ميان ريگزار نواحى و مغرب صحراى در كه صنهاجه نقابداران همچنين

 تشـكيل  گوشـتها  انـواع  و لبنيات را آنان غذاى و ميباشند گياهى غذايى مواد و حبوب هرگونه فاقد گروه اين
 از را خود خورش و حبوب چند هر اينان. حركتند در چادرنشينى بوضع دشتها در كه اعرابى مانند و. ميدهد

 روى آنـان  بـراى  دشـوارى  شرايط در و بگاه گاه امر اين ولى ميسازند فراهم) مغرب مرتفع هاى جلگه( 1تلول
 ىنـادار  و فقـر  ديگـر  سـوى  از و 2بخرند مرزى نگهبانان مراقبت تحت را خود لوازم بايد يكسو از زيرا ميدهد

 بدسـت  راه ايـن  از كه حبوبى و غذايى مواد بنابرين و كنند خريدارى بسيارى مقادير كه نميدهد امكان بĤنان
 بسـر  آسـايش  و رفاه در آنها بوسيله اينكهه ب رسد چه تا نميكند طرف بر هم را آنها ضرورى حوايج آورند مي
 بكار گندم بجاى را آنها وجهى بهترينه ب و نندك مى اكتفا لبنيات بهمان اوقات بيشتر بينيم مى رو اين از. برند
 خورش و حبوب فاقد و ميبرند بسر چادرنشينى بوضع دشتها در كه گروه اين بينيم مى اين همه با و برند مى

 از و دارنـد  برتـرى  ميكنند زندگى آسايش نهايت در كه شينانىن جلگه بر اخالقى و جسمى لحاظ از ميباشند
 و ترانـد  سالم نيز جسمى لحاظ از و دارند ترى شاداب روى و رنگ شهرنشينان به نسبت و تراند، نيكوحال آنان
 بـراى  ذهنشـان  ايـن  از گذشـته  اسـت  انحـراف  از دورتر اخالقشان و زيباتر و كاملتر آنها هاى قيافه و ها اندام

  .است تر روشن و تر آماده معارف دريافت و دانشها فراگرفتن
 از بسـيارى  چـه . آنسـت  بـر  گواه تجربه و كرد مشاهده ميتوان آنان ايفطو از يك هر در را وضع اين و

 وصـف  مـا  كـه  هسـتند  وضـعى  اين بر) مغرب نشينان جلگه( تلول ساكنان و داران نقاب هم و بربرها، و اعراب
 كه اينست آن سبب و يابند مى در تجربه و عيانه ب دارند آمد و رفت آنان با كه كسانى را معنى اين و كرديم

                                                           

 اسـت  واقـع  مديترانـه  و اطلس كوه ميان كه است مراكش و الجزيرة از كوهستانى اى ناحيه Telle )ت بكسر( تل جمع تلول -1
  .برد مى بكار نيز ها جلگه و ها تپه يعنى آن عام بمعنى خلدون ابن را كلمه اين ولى ،)الروس(

قبائل صحرانشينى كه نزديك بهار و تابستان در جستجوى چراگاههايى براى احشام خود بر مـي آينـد و ميخواهنـد داخـل      -2
ج بـه مـرزداران و لشـكريان حكومـت     هاى آباد بشوند تا آذوقه و گندم زمستان خود را نيز بخرند ناچارند مبالغى بعنوان با جلگه

 ).1ج  177حاشيه دسالن، ص (بپردازند 
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 آنگـاه  و كنـد  مى توليد فضوالت بدن در پرخورى از ناشى اخالط فراوانى و گوناگون و افزون غذاهاى ردنخو
 چنانكـه  و. ميشـود  متعفنـى  اخـالط  دفـع  موجـب  يكديگر، با تناسب بى آميختن از پس موذى، فضوالت اين

 ناهنجارى و ستپو رنگ پريدگى و تيرگى سبب و ميدهد دست مفرطى فربهى كيفيت اين نتيجه در گفتيم،
 عموم بطور سرانجام و برد مى بين از را ذهن صفاى بدماغ رطوبتها تباه بخارهاى برآمدن بعلت و ميگردد اندام
 دشتهاى جانوران در را موضوع اين و. است داناتر خدا و ميشود حاصل اعتدال از انحراف و غفلت و ذهنى كند

 بـا  كـه  دشـتى  گـاو  و گورخر و زرافه و كوهى بز و مرغ ترش و آهو مانند سنجيد ميتوان نيز بيابانها و خشك
 در آنهـا  ميـان  و دارنـد  فـراوان  تفاوت خرم و سبز هاى چراگاه و ييالقات و 1ها جلگه در حيوانات همين نظاير

 آهـو  چنانكـه . دارد وجـود  فـاحش  فرقى احساس تندى و اعضا تناسب و اندام  رونق و زيبايى و پوست صفاى
 مشـهود  آنهـا  ميـان  فرق و هستند اهلى گاو و خر برادر وحشى گاو و خر و شتر برادر رافهز و كوهى بز برادر
 و بخشـد  مـى  تـأثير  اول دسـته  بدن در ها جلگه گياه و آذوقه فراوانى كه روست آن از تنها تفاوت اين و است

 ولى .است نمودار مزبور حيوانات در آن آثار چنانكه كند مى توليد دوم دسته در فاسد اخالط و پست فضوالت
 و. است كرده زيبا حد از بيش را آنها شكل و خلقت و آورده ببار نيك اثراتى دشتى حيوانهاى براى گرسنگى

  .ميكند صدق نيز آدميان در امر اين
 و فـراوان  محصـولهاى  و دامپـرورى  و كشـاورزى  داراى كـه  نعمت و پرناز اقليمهاى مردم بينيم مى چه
 حالت اين و هستند خشن اجسام داراى و اند متصف ذهنى كنده ب اغلب هستند ونگوناگ هاى ميوه و خورشها

 وضـع  در كـه  آنـان  بـا  اند مرفه گندم و خورشها انواع حيث از كه آنان از گروهى چه ديد ميتوان بربرها در را
 اوتتفـ  4وسـوس  3غمـارة  اهـالى  و 2مصـامده  مانند ميكنند اكتفا ذرت و جو به فقط و ميبرند بسر نامساعدى

 كـه  مغرب بالد ساكنان همچنين. تراند نيكوحال و تواناتر بدنى و عقلى لحاظ از اخير دسته اين و دارند بسيار
 روغـن  و كـره  فاقـد  بكلى آنان سرزمين كه اندلس مردم با برخورداراند گندم و غذايى مواد انواع از كلى بطور
 در كه تعليم پذيرش و چابكى و خرد و هوش ميزان آن چه دارند تفاوت ميباشد ذرت آنان غالب قوت و است
 شهرنشـينان  بـا  عمـوم  بطور مغرب نشين ده اهالى همچنين. نميشود يافت ديگران در بينيم مى اندلس مردم

 مـي  بدسـت  غذايى مواد انواع و ميزيند عيش فراوانى در ده مردم مانند چند هر شهرنشينان چه اند، متفاوت
 از ميكننـد  تلطيـف  ديگـر  مـواد  بـا  آميخـتن  و پختن نتيجه در را راكيهاخو همان گروه اين چون ولى آورند

 آنهـا  خـوراك  كليـه  و ميشود تر زودهضم و تر لطيف آنان غذاهاى نتيجه در و ميكاهند آنها غلظت و سنگينى
 آنرا چندان ندارد آنها مانند و ترشى و شيرينى قبيل از خاصى مزه روغن چون و است مرغ و گوسفند گوشت

                                                           

 .را چنانكه قرائن نشان ميدهد ابن خلدون بمعنى مطلق جلگه نيز بكار ميبرد» تلول«كلمه  -1
 .مغرب در ايست قبيله نام »مصمودة«يا  -2

3 - Ghomara. 

4 - Sous. 

 تأثير غذا در جسم و روح
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 و مييابـد  تقليـل  رطوبـت  آنـان  خوراكيهاى در سبب  بهمين و نميشمرند مستقلى خورش آنرا و ميبرندن بكار
  .ميگردد حاصل كمتر آنان وجود در ميشود توليد بدن در رطوبت اين نتيجه در كه تباه و فاسد فضوالت
 مشاهده همچنين و. است نشينان باديه خشن اجسام از تر لطيف شهرها اهالى اجسام بينيم مى رو اين از
 و. ندارد وجود هيچكدام لطيف و غليظ فضوالت آنان بدن در دارند عادت بگرسنگى كه نشينانى باديه ميكنيم

 هـم  عبـادت  و ديـن  كيفيـت  در حتـى  و بـدن  وضع در زندگى آسايش و نعمت فراوانى تأثير كه دانست بايد
 بگرسـنگى  و ميزيند خشونت و مضيقه در كه شهرنشينانى هم و نشينان باديه بينيم مى چنانكه ميشود نمودار
 و ديندارترانـد  اند نعمت و ناز غرق آنانكهه ب نسبت ميجويند دورى خوشگذرانيها و شهوات از و ميكنند عادت

 زيـرا  اندكنـد  پرجمعيت اماكن و شهرها در دين اهل كه ميكنيم مشاهده بلكه آورند، مي روى بيشتر بعبادت
 بـدون  گنـدم  مغـز  خـوردن  و گونـاگون  خورشهاى از برخوردارى و تخوارگىگوش در كه جماعتهايى ميان در

 بـر  نشـينانى  باديه ميان از بويژه پارسايان سبب بهمين و مييابد تعميم غفلت و قساوت ميكنند، افراط پوست
  .اند محروم تنعم و ناز انواع از و ميباشند مضيقه در غذا حيث از كه ميخيزند

 و رفـاه  بنسـبت  و نيسـت  يكسـان  هـم  بـا  باره اين در نيز شهر يك دممر حالت كه بينيم مى همچنين
 مهـد  در كـه  گروهـى  ميكنـيم  مشاهده نيز و .اند متفاوت ديگر يك با معيشت سختى و تنگدستى يا آسايش
 شـهريان  يـا  نشينان باديه از خواه هستند لذتها و خوشيها غرق و ميبرند بسر زندگى فراوانى و تنعم و آسايش
 و مغـرب  بربرهـاى  مانند ميميرند، زودتر و سريعتر ديگران از شوند گرفتار گرسنگى و قحطى هب كه هنگامى

 صـفت  ايـن  بـر  كـه  ديگـرى  اقـوام  برعكس آورديم بدست ما كه اطالعاتى حسب بر مصر، و فاس شهر اهالى
 آنـان  غالـب  تقو و ميبرند بسر نخلستانها بالد در كه مردمى يا صحرانشين و گرد بيابان اعراب مانند نيستند

 انـدلس  مردم هم و است زيتون روغن و حبوب آنها غذاى بيشتر كه عصر اين در افريقيه ساكنان يا خرماست
 و قحطزدگـى  هـم  اگـر  مزبـور  طوايـف  و اقوام ميان در چه ميباشد، زيتون روغن و ذرت آنان غالب غذاى كه

 روبـرو  فـراوان  ميـر  و مـرگ  بـا  را انآنـ  گرسنگى و نميشوند دچار  نخستين گروه بسرنوشت آيد پديد مجاعه
 كسـانيكه  امعـاى  كـه  اينسـت  است، داناتر خدا و آن، سبب و ميرند نمى گرسنگى از هم بندرت بلكه نميكند

 مـافوق  رطـوبتى  اعتيـاد  ايـن  نتيجـه  در دارند عادت روغن و گوناگون بخورشهاى بويژه و اند نعمت و ناز غرق
 فقدان و غذا كمى بسبب گاه هر كه پيداست و ميگذرد در اندازه زا آنكه تا ميĤورد بدست مزاج عادى رطوبت
 و يبوسـت  دچـار  هـا  روده بسرعت شود رفتار عادت خالف بر نامألوف و خشن خوراكهاى استعمال و خورشها
 آن صـاحب  و يابـد  مـي  راه بدان بيمارى بيدرنگ است ضعيف نهايت بى عضوى روده چون و ميگردد انقباض
 كسـانى  گفت ميتوان و ميشود انسان مرگ موجب اعضا ديگر از بيش كه عضويست روده ازير ميميرد، يكباره

. قحطـى  زمـان  گرسنگى نه ميكشد را آنان گذشته پرخورى و سيرىه ب اعتياد ميميرند قحطى نتيجه در كه
 و كم بى بوده كه حدى در همچنان آنان مزاج عادى رطوبت دارند عادت روغن و خورشها بكمى كه آنان ولى

 در غذا نوع تغيير بسبب و ميباشد كافى طبيعى اغذيه نوع همه پذيرش براى مقدار آن و ميماند پايدار كاست
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 كـه  صورتى در مييابند، رهايى مير و مرگ از اغلب رو اين از و نميدهد روى انحراف و يبوست آنان هاى روده
  .ميگيرند قرار هالك معرض در بزودى دارند عادت بسيار خورش و بچربى كه آنان بويژه و ديگران
 كـه  هر و است، بعادت بسته آنها ترك يا غذاها با سازش بدانيم كه آنست بر مبتنى اينها همه اساس و

 اگـر  چنانكه بود، خواهد عادى و مألوف وى براى آن خوردن افتد سازگار او با و كند معتاد غذا بنوعى را خود
 مقصـود  از آنكـه  بشـرط  رفـت  خواهـد  بشمار دردناك او براى دده تغيير را غذا نوع و شود خارج روش آن از

 آن در چـه  هـر  امـا  و گرايـد  افراط به آن در  انحراف آنچه و 1يتوعات و زهرها مانند نشود خارج بكلى غذايى
ه بـ  گندم بجاى انسان اگر چنانكه ميگردد مألوفى غذاى بمنزله عادت حسب بر شود يافت سازگارى و تغذى

 حبـوب  و گنـدم  از و بـود  خواهـد  مناسـبى  غـذاى  او براى كند عادت بدان تا بپردازد بزىس و شير استعمال
 عـادت  خـوراك  از نيـازى  بى و گرسنگى بر بشكيبايى را خود كه كسى همچنين. 2شد خواهد نياز بى شك بى

 آنان از شگفتى اخبار موضوع اين در ما و ميكنند نقل كشان رياضت از چنانكه است، شيوه همين بر نيز دهد
 شگفتيها اين همه منشأ كه صورتى در كند انكار را آنها نباشد واقف آنان بحال آنكه است ممكن كه ميشنويم

 متلـون  بسـيار  نفس كه زيرا ميشود آن طبيعت و سرشت از گيرد خوى چه بهر انسان نفس چه است، عادت
 عـادتى  بمنزله آن براى امر اين آيد، حاصل بگرسنگى اعتياد تدريجى رياضت نتيجه در گاه هر چنانكه است،

 نفـس  كه هنگامى مگر نيست درست است كشنده گرسنگى اينكه درباره پزشكان پندار و. شد خواهد طبيعى
 مرضـى  دچـار  و ميشـود  پـاره  هـا  روده هنگـام  ايـن  در. ببرند بكلى آن از را غذا و وادارند بگرسنگى يكباره را

 انـدك  انـدك  رياضـت  با و گيرد صورت بتدريج امر اين گاه هر ولى. ميرود بكلى آن از هالك بيم كه ميگردد
 روش اين و بود خواهد دور هالك خطر از شك بى ميكنند اجرا را روش اين متصوفه چنانكه پذيرد نقصان غذا

 غـذاى  بمقـدار  يكبـاره  مـدتى  از پـس  اگر چه گردند، باز رياضت از بخواهند اگر حتى است ضرورى تدريجى
 اول بوضـع  شـده  آغـاز  نخسـت  از كـه  تدريجى روش بهمان بايد بلكه. ميرود مرگ بيم كنند رجوع نخستين
 همچنـين . اسـت  كـرده  صـبر  گرسنگى بر بيشتر بلكه و پيوسته روز چهل كه ايم ديده را كسى ما و. بازگشت
 بحضـور  را 4رنـدة  و الخضـراء  جزيرة مردم از زن دو كه اند بوده حاضر 3ابوالحسن سلطان مجلس در ما مشايخ

                                                           

ه و تره كه وقت بريدن از آن شير آيـد و شـير تمامـه آن مـدر اسـت و      يتوع چون صبور و تنور هر گيا: صاحب قاموس گويد -1
شبرم، العيه، عرطنيثا، ماهودانه، مازريون، فنجگشـت،  : و مشهور آن هفت گياه است... مسهل و محرق و مقطع و موى را بريزاند

 را كلمـه  ايـن ). هـورينى  نصـر  كتاب حاشيه( ميشود هالك مايه كنند استعمال آن مصرف غير در اگر را يتوعات تمام و .و عشر
 رحشـ  88ص  بـه  رجـوع  كردن ترشح و تراويدن بمعنى Yattua يتوعا سريانى كلمه از .Plantos àlatatox گويند نيز تيوع

  .شود العقار اسماء

يتامينها و پيداست كه اين دستورها با تحقيقات نوين علمى درباره اغذيه و انواع آنها از لحاظ احتياج بدن بمواد گوناگون و و -2
  .جز آنها موافق نيست

  .شود مؤلف همين تأليف بربر تاريخ و اسالم سالطين طبقات تاريخ به رجوع. مرينى از سلسله -3

4 - Ronda. 

 حتأثير غذا در جسم و رو
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 يافت شيوع مردم ميان در آنان داستان و بودند ورزيده امتناع خوردن غذا از 1سال چند مدت كه آوردند وى
 برياضـت  همچنـان  مزبور زن دو و گرفت قرار تصديق مورد آنها روزه دادند قرار آزمايش مورد را آنان چون و

  .درگذشتند سرانجام تا دادند ادامه خود
 هنگام يا روز مواقع از بعضى در و ميكنند كفايت بز شيره ب كه ايم ديده را خويش ياران از بسيارى ما و

 روش بـدين  سـال  پـانزده  مـدت  ايشان از يكى و ميباشد آنان روزانه غذاى همين و ميمكند آنرا پستان افطار
 و. كـرد  انكـار  نميتـوان  رو يچه به را امور گونه اين و هستند بسيارى مردمان ايشان مانند و. است داده ادامه
 بمقدار بتواند يا باشد داشته آنرا تحمل توانايى كسيكه براى بدن تندرستى لحاظ از گرسنگى كه دانست بايد

 تـأثير  بـدن  و عقل در گرسنگى كرديم ياد چنانكه و پرخوريست از تر شايسته جهت هر از بسازد اندك غذاى
  .ميكند كمك روح صفاى و تن بسالمت و ميبخشد نيكى

 چنانكـه . آورنـد  مي پديد اى ويژه آثار افكار و اجسام در يك هر گوناگون غذاهاى كه دانست بايد نيز و
. ميشـوند  تنومنـد  همچنـان  آنان نسلهاى ميكنند تغذيه بزرگ و تنومند حيوانات گوشت از كسانيكه ايم ديده

 شـتر  گوشـت  و شـير  از كسـانيكه  همچنـين . ميشود ثابت شهريان با نشينان باديه مقايسه از ادعا اين صحت
 سنگين بارهاى حمل توانايى و تحمل و بشكيبايى و بخشد مى تأثير آنان اخالق در غذا نوع اين ميكنند تغذيه

 خشـونت  و تندرسـتى  لحـاظ  از شـتران  روده ماننـد  نيـز  آنان روده و ميشوند متصف شترانست صفات از كه
 نميرسـد  بـدانها  بيننـد  مـى  غـذاها  از ديگران كه زيانهايى و نمييابد راه بدان ناتوانى و ضعف و مييابد پرورش
 و درياس و ناپخته حنظل مانند كشند هم در روى آنكه بى مينوشند مسهل بعنوان را 2يتوعات عصاره چنانكه
 هـاى  روده كـه  شهرنشـينان  اگر كه صورتى در نميرسد، آنان هاى روده به زيانى هيچ گياهها اين از و 3فربيون

 ميسـپارند  جـان  زدن بهـم  چشم يك در بنوشند را آنها اند آمده بار لطيف ذاهاىغ بخوردن و است نازك آنان
 يـاد  آنـرا  كشاورزان كه است موضوعى بدن در غذا تأثيرات از ديگر. است سمى مواد داراى مزبور گياهان چه

 پختـه  شـتر  پشكل در كه هايى دانه از را ماكيان گاه هر  كه بدينسان اند ديده آنرا بچشم تجربه اهل و ميكنند
 تخمهـا  اينگونـه  از هـايى  جوجـه  بخواباننـد  آنها روى را مرغ و آورند گرد را آنها تخم و 4بدهند غذا است شده

 تغذيـه  از هـم  گـاهى  و. بـود  خواهند بزرگتر معمولى مرغهاى از آنها ماكيان و تراند درشت كه ميكنند سرباز
 ميخوابـد  آنهـا  روى مرغ كه تخمهايى با را مزبور لپشك آن بجاى و ميشوند نياز بى مطبوخ هاى دانه با ماكيان

  .رسد مى درشتى نهايت به ميĤيد بيرون تخم آن از كه اى جوجه وقت آن ميگذارند يكجا در

                                                           

 ).ل. ن(دو سال  -1
  .شود 169رنگ شير از آنها بيرون مي آيد و رجوع به حاشيه صفحه ه گياهانى كه مايعى تلخ ب -2
. شـود  البيطار ابن مفردات و الموارد اقرب به رجوع. است »فرفيون« يا »فربيون« صحيح ولى) ب( نفريبو) ا( و) ك( قريبون -3

 .است Euphorbiume آن التينى

  .بخورد آنرا مرغ و باشد شده پخته شتر معده در كه است مقصود گندمى -4
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 مشـاهده  غـذا  بسـبب  بـدن  در تـأثيراتى  چنـين  كـه  هنگامى پس است، بسيار تجارب اينگونه امثال و
 امر دو نبخشيدن تأثير و بخشيدن تأثير زيرا بخشد مى تأثيراتى بدن در نيز گرسنگى كه نيست شكى ميكنيم
 مخـتلط  رطوبتهـاى  و فاسـد  فضـوالت  از بـدن  تصـفيه  در گرسـنگى  همچنانكـه  و اسـت  نسبت بيك متضاد

 بـدانش  خدا و است مؤثر تن بقاى و حيات در نيز غذا نسبت بهمان بخشد مى تأثير خرد و جسم به زيانبخش
  .1است محيط خود

   

                                                           

 .54: 41ء محيطٌ  أَال إِنَّه ِبُكلِّ شَي: اشاره به آيه -1

 تأثير غذا در جسم و روح
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Ketabnak.Com 

  ششم مقدمه

  رياضت راه از يا فطرت به كسانيكه نواعا در

  مقدم و ميكنند غيبگويى و ميدهند خبر نهان از

   ميكنيم گفتگو رؤيا و وحى درباره آن بر
 فضيلت خويش خطاب بشرف را آنان و برگزيد را كسانى بشر نوع ميان از سبحانه، خدا، كه دانست بايد

 و خـود  ميـان  را آنـان  و بيافريـد  ايشـان  نهاد در را ىخداشناس و داد برترى ديگران بر وسيله بدين و بخشيد
 »جهنم« آتش از را آنان و برانگيزند راست براه و كنند آشنا بمصلحتشان را مردم تا داد قرار واسطه بندگانش

 و خـوارق  و كنـد  مـى  القـا  گروه اين بر خدا كه را دانشهايى و. كنند رهبرى رستگارى بشاهراه و دارند بركنار
 بـردن  پـى  بـراى  كه است شگفت سان بدان سازد مى جارى آنان زبان بر بود نهان بشر از كه را اتكاين اخبار

 و گرفـت  فـرا  خـدا  از گروه آن بوسيله را آنها بايد شويم قائل آنكه جز ندارد وجود راهى هيچ حقايقى بچنان
 بهيچ من كه بدانيد مردم اى هان« :است فرموده ص، پيامبر،. آموختند نمي خدا بتعليم جز را معارف آن آنان

 اخبـار  ضـروريات  و خـواص  از راستى كه دانست بايد و »است آموخته بمن خدا آنچه جز نيستم آگاه دانشى
 كه اينست پيامبرى عالمت و. كرد خواهيم گفتگو باره درين نبوت حقيقت بيان هنگام چنانكه است، پيامبران

 ميدهـد  دسـت  آنـان ه بـ  خوابيـده  شـخص  بانـگ  انندهم حالتى همراه حاضران از غيبت نوعى وحى حال در
 در بلكه نيست حاالت ازين هيچيك كه صورتى در هستند اغما يا غشى دچار پندارد مى ظاهر بيننده چنانكه
 بيـرون  ادراكى چنين و ميشوند روحانى ملك ديدار مستغرق است ايشان خور در كه ادراكى بنيروى حقيقت

 را مطالـب  بانـگ  آن از كه بانگى شنيدن به يا. كنند مى تنزل بشر دراكاتاه ب باز سپس و است بشر مشاعر از
ـ  را آنان شخص آن و يابد مى تجسم او  مقابل در كه شخصى چهره يا يابند مى در  آورده خـدا  نـزد  از آنچـه ه ب

 خـود  بر كه حالى در شده القا ايشان بر را آنچه و ميشود زايل آنان از حالت اين آنگاه ميسازد، مخاطب است
  .يابند مى در هستند، بهوش و مسلطاند

  :فرمود پاسخ در كرد، پرسش وحى چگونگى درباره ص، پيامبر، از كسى
 عارض من بر كه است حالتى شديدترين اين و ميرسد بگوشم جرس بانگ انعكاس چون آوازى گاهى«
 مردى بصورت فرشته ىگاه و دارم حفظ است گفته را آنچه كه حالى در ميشود قطع حالت آن آنگاه ميگردد

 حالـت  ايـن  اثنـاى  در و» .كنم مى حفظ ميگويد را آنچه من و ميگويد سخن من با و يابد مى تجسم نظرم در
 پيـامبر  كـه  اسـت  آمده حديث در چنانكه نيست ممكن آن از تعبير كه رسيد مى بوى فشارى و شدت چنان
 او بر وحى سردى بسيار روز در كه ستا گفته عايشه و كرد مى حس خود بر شديدى فشار وحى نزول بسبب
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 فرمـوده  تعـالى  خداى و ميگرديد جارى عرق پيشانيش از ميشد قطع وى از حالت كه آنگاه و 1ميگرديد نازل
  .2كرد خواهيم نازل گران سخنى تو بر باشد زود: است

 يـا  3جـن  از تـابعى  را او ميگفتنـد  و ميسـاختند  مـتهم  جنـون  بـه  را انبيا مشركان حالت اين بخاطر و
 گمـراه  خـداى  را آنكه هر و. بودند رفته فرو اشتباهه ب احوال آن ظاهر مشاهده از آنها و. آنهاست از راهنمايى

  .4نيست راهنمايى را او سازد
 و 5پـاكيزگى  و نيـك  خلـق  داراى وحى حالت از پيش كه اينست) پيامبران( گروه اين عالمات از ديگر

 اجتناب و پاكى بر ايشان گويى چنانكه است عصمت معنى  همان اين و دهستن ناپاكيها و بديها كليه از دورى
 آمـده  6صحيح در و. ميباشد ايشان جبلت و طبيعت منافى بديها اين گويى و اند شده آفريده بديها از پرهيز و

 و ميكـرد  حمـل  سنگ كعبه بناى براى خود عموى عباس با خردسالى در) ص، اسالم، پيغمبر( وى كه است
 ويرا آنكه تا گرديد بيهوش و افتاد زمين بر يكباره و شد عريان بدنش بود داده قرار خود 7درازا را سنگ چون

 ولـى  شد دعوت بود بازيگرى و جشن مراسم آن در كه عروسى بمهمانى پيغمبر روزى و. پوشانيدند ازارش به
 آگـاه  رو يچهـ  به ايشان ضعو از و گرديد دچار بيهوشى و خواب بحالت دم سپيده تا و مهمانى سراسر در وى
 بلكه. نيافت در را آنها و نشد وليمه مجلس امور از هيچيك متوجه و نجست شركت مهمانى جشن در و نشد

                                                           

رجوع به . يعنى مرا بپوشيد بچيزيكه بدان گرم شوم. دثرونى دثرونى: است كه پيامبر هنگام نزول وحى ميفرمودو در حديث  -1
يا پيامبر بصورت فرشته در مي آمده يا جبرئيل بصورت بشر نـازل  : و گويند وحى بدو طريقه بوده. شود» دثر«تاج العروس ذيل 

و هم در ذيـل قـرآن در همـان    » وحى«شاف اصطالحات الفنون در ذيل ك 1162رجوع به صفحه . ميشده تا تفاهم حاصل گردد
كشـاف اصـطالحات الفنـون در ذيـل      941و ص » جـرس «و تعريفات جرجانى در ذيل كلمـه   22ص  2كتاب و كامل مبرد ج 

  .شود» صلصلة الجرس«

 .5: 73إِنَّا سنُْلقي عَليك َقولًا َثقيلًا  -2
 .شود 270ص  3رجوع به بلوغ االرب ج  -3
4-  من هاد لِ اهللا َفما َلهضْلمن ي 33: 13و.  

 .است و در متن صورت ينى برگزيده شد) زكا(» ينى«بمعنى هوشمندى و در ) ذكا(در چاپهاى مصر و بيروت  -5
 مـي  چـون كعبـه را بنيـان   : عمرو بن دينار از جابر بن عبداهللا شنيده كه گفته است: اصل خبر در صحيح مسلم چنين است -6

نهادند و پيغمبر، ص، و عباس براى حمل كردن سنگ رفتند، عباس به پيامبر، ص، گفت ازارت را براى سنگ بر دوشت بينـداز،  
و بروايت ابن رافع بر گردنت بينداز، و او اين كار را كرد و يكباره بر زمين افتاد و چشمانش را به آسمان دوخت آنگاه برخاست و 

و زكريا بن اسحاق از عمرو بن دينار روايت كرده كـه او از جـابر بـن عبـداهللا     . ارش را بروى او انداختندپس از! ازارم! ازارم: گفت
اى پسـر بـرادرم   : عباس عموى او گفت. شنيده است كه رسول، ص، با مردم براى كعبه سنگ نقل ميكرد و ازارش در تنش بود

اش قـرار داد و يكبـاره    گذاشتى پيغمبر آنرا گشود و بر روى شانهات مي كاش ازارت را براى سنگ بردن ميگشودى و آنرا بر شانه
االعتنـاء  «بـاب   34و ص  33جلد چهارم صحيح مسلم ص . جابر گويد از آن روز پيامبر عريان ديده نشد. بيهوش بر زمين افتاد

 .»بحفظ العورة
كتاب لغـت مفصـل اسـماء     24وع به ص رج. ازار در صدر اسالم بر يك لباس عمومى بهر شكل كه باشد اطالق ميشده است -7

اى كه انسان را بپوشـاند آمـده    شود و در منتهى االرب نيز ازار بمعنى هر جامه) 1845(البسه عربى تأليف دزى چاپ آمستردام 
  .است

 وحي
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 پرهيـز  كريه و بو بد طعامهاى از جبلت روى از و بفطرت حتى بود ساخته منزه امور اين همه از را او خداوند
  .نميخورد آنها از و نميشد نزديك ور يچه به سير و پياز به ص، وى، چنانكه ميكرد

 چون» .نداريد نياز و راز او با شما كه ميكنم نياز و راز كسى با من«: گفت. پرسيدند وى از باره درين و
 خديجـه  شـد  روبـرو  حالت آن با ناگهان كه بار نخستين داد خبر وحى حالت از را رض، خديجه، ص، پيامبر،

 آن داد انجـام  را كـار  ايـن  همينكه ده قرار ات جامه و خود ميان در مرا تگف رو اين از. بيازمايد را او خواست
 همچنـين  و. نميشـود  نزديـك  بزنـان  وى يعنى. شيطانى نه ايست فرشته او: گفت خديجه برفت وى از حالت

 و سـفيد : گفـت  پيامبر. بيايد او نزد ها جامه آن در كه دارد تر دوست را ها جامه نوع كدام پرسيد او از خديجه
 رنگهـاى  از سـياه  و است فرشتگان و خير رنگهاى از سبز و سفيد يعنى است، فرشته وى: گفت خديجه. سبز
 و جـويى  عبـادت  و خـواهى  ديـن  امـور ه بـ  دعـوت  ايشان عالمات از ديگر و. است آنها امثال و شياطين و شر

 از را او راسـتى  كرابـوب  و خديجـه  و .پاكـدامنى  و صـدقه  و نمـاز  چـون  است امور بدين ايشان خود شيفتگى
  .اند نشده نيازمند وى خود خلق و حالت از خارج دليلى به و اند كرده تصديق عالمات اين مشاهده
 فرمـوده  دعـوت  اسالمه ب ويرا كه رسيد 1هرقل به ص، پيامبر، نامه كه هنگامى است آمده صحيح در و

 از پيـامبر  اخـالق  درباره تا كرد احضار بودند وى كشور در كه را ابوسفيان جمله آن از و قريش از گروهى بود
  .كند پرسش آنان

 بـه : گفت ابوسفيان ميدهد؟ فرمان چيزهايى بچه را شما وى: گفت كه بود اين او پرسشهاى جمله از و
 ميگـويى  آنچـه  اگـر : گفـت  هرقل. داد پاسخ بود پرسيده آنچه آخر تا و پاكدامنى و رحم پيوند و زكوة و نماز

 هرقل كه پاكدامنى و. شد خواهد متصرف هم مرا پاى دو زير اراضى بزودى و است برىپيام او باشد، حقيقت
 بـه  را پيغمبـر  دعـوت  و عصـمت  چگونـه  هرقـل  كـه  دريافـت  ميتوان و است عصمت همان 2كرد اشاره بدان

 نشان و نكرد پيدا معجزه به احتياجى و گرفت او نبوت صحت بر دليلى خواهى دين و ديندارى و خداپرستى
  .است نبوت عالمات از امور اين كه داد

 در و. باشـند  اصـالت  و حسـب  صـاحب  خـويش  قوم ميان در بايد هم كه اينست اينان عالمات از ديگر
 در و بود پايه بلند و ارجمند خود قوم ميان در آنكه مگر برنينگيخت را پيامبرى خداى: كه است آمده صحيح
 بـر  حـاكم  را روايت اين و. باشد فراوان تبار و ايل داراى خود قوم ميان در آنكه مگر :است چنين ديگر روايت

  .است كرده استدراك صحيحين
 شما ميان در او گفت هرقل: كه است اين آمده صحيح در چنانكه ابوسفيان از هرقل پرسش ضمن در و

  .است نسب و حسب خداوند ما ميان در وى: گفت ابوسفيان است؟ منزلتى چه در

                                                           

1 - Heraclius. 

  ).هورينى نصر حاشيه( هرقل نه كرد اشاره پاكدامنى به گويا ابوسفيان -2
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 پيـامبران  ديگـر  بعبارت و. ميشوند برگزيده خود قوم حسب با خداوندان ميان از پيامبران: گفت هرقل
 رسـالت  بتواننـد  و يازنـد  دسـت  ايشـان  آزاره بـ  كفـار  نگذارنـد  راه ازين تا باشند قدرت و عصبيت داراى بايد

 مـات عال از و. برسـانند  بكمـال  او مـذهب  و ديـن  تكميل در را خداى اراده و كنند تبليغ را خويش پروردگار
 بشـر  كه است افعالى از عبارت خوارق باشد آنان راستى گواه تا است ايشان براى 1خوارق دادن روى پيامبران

 مقـدورات  جـنس  از امـور  گونـه  ايـن  و انـد  ناميده 2معجزه آنرا سبب بهمين و است عاجز آن مثل به اتيان از
 تصـديق  بـر  آنها داللت و معجزات وقوع تكيفي درباره و است ايشان توانايى حد از بيرون بلكه نيست بندگان

  .است اختالف مسلمانان گوناگون فرق پيامبران
 خـدا  بقـدرت  امور اينگونه كه معتقداند است مختار فاعل انسان اينكهه ب اعتقاد بنابر 3متكلمان چنانكه

 از معجـزه  ولـى  ميشود صادر آنان خود از بندگان افعال معتزله بعقيده چند هر و پيامبر بفعل نه ميدهد روى
  اسـت  خدا اذنه ب ،4تحدى همان عمل اين در متكلمان ساير بعقيده پيامبر براى و نيست ايشان افعال جنس
 ادعـاى  راسـتى  بـراى  معجـزه  دادن روى از پيش ص، پيامبر، كه آنست تحدى معنى و ندارد، ديگرى تكليف

 بصـراحت  تعالى خداى كه اينست زلهبمن داد روى چون معجزه صورت اين در و كند استدالل آن بوقوع خود
 خـارق  مجمـوع  بـا  معجـزه  پـس  ميگردد، قطعى صدق بر معجزه داللت بنابراين و است صادق پيغمبر بگويد
 متكلمـان  اينكه و ميباشد معجزه از جزئى تحدى سبب بهمين و. كند مى داللت نبى صدق بر تحدى و عادت
 در قول دو هر اين است معجزه از جزئى تحدى شد تهگف اينكه با است معجزه نفس صفت تحدى كه اند گفته
 و كرامـت  و معجزه ميان فارق تحدى و است ذاتى معنى بهمان نفس صفت آنان نزد در چه است يكى معنى
 مگـر  نميباشـد  احتيـاجى  هـم  بتحدى سبب بدين و نيست بتصديق نيازى كرامت و سحر در زيرا است سحر
 داللتى و شود، واقع تحدى اند دانسته جايز را آن كه آنان نزد كرامت در اگر و شود يافت اتفاق حسب بر آنكه

  .است نبوت بجز كه بود خواهد واليت بر دليل صورت اين در باشد، داشته

                                                           

امريست كه وضع عادى را درهم ميشكند و بنا به رأى صحيح بـه اعتبـار ظهـور آن بـر شـش       در عرف علماى دين» خارق« -1
كشـاف  (اسـتدراج دهانـة    -كرامـت  -)يعنى خارقى كـه قبـل از بعثـت نبـى ظـاهر شـود      (ارهاص  -معجزه -معرفت: قسم است

 ).اصطالحات الفنون
و علت آنكه دو امر فعل يا ترك آن . ى با عدم معارضهمعجزه امر خارقيست عادت را از قبيل ترك فعل يا فعلى مقرون بتحد -2

در نظر گرفته شده براى آنست كه معجزه همچنانكه آوردن به امر غير عاديست گاهى هم منع از امر معتاد است مانند امسـاك  
 ).975كشاف، ص (از غذا خوردن در مدتى غير معتاد با حفظ صحت و حيات 

كه در آن از ذات بارى تعالى و صفات او و احوال ممكنات از مبدأ وجود بـر طبـق قـانون     و آن علمى است. پيروان علم كالم -3
 ).تعريفات جرجانى(اسالم بحث ميشود و قيد اخير بسبب خروج علم الهى مخصوص فالسفه از آنست 

زيـرا شـهادت    طلب معارضه در شهادتى است كه دعوى آن از نبوت است پس ناچار بايد خارق موافق دعوى باشد» تحدى« -4
بدون موافقت ممكن نيست از اين رو دهانة مانند نطق جماد به اينكه وى مفترى و كذاب است از تعريف خـارق خـارج ميشـود    

كشـاف  (چه موافق دعوى نيست و همچنين ارهـاص و كرامـت بسـبب عـدم اقتـران بـدعوى از تعريـف خـارق خـارج ميشـود           
 ).975اصطالحات الفنون، ص 

 وحي
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 تـا  انـد  كرده منع كرامت بعنوان را خوارق وقوع ديگران و) اسفراينى( ابواسحاق استاد كه اينجاست از و
) واليت و نبوت( كرامت و خارق ميان تفاوت ما ولى شود مشتبه يغمبرىپ با واليت به تحدى صورت در مبادا

. بود نخواهد كار در اشتباهى صورت اين در دارد فرق پيامبر تحدى با ولى تحدى كه گفتيم و داديم نشان را
 چنـين  ابواسـحاق  گفتـار  كـه  بسـا  چـه  و نيست صريح باره اين در هم ابواسحاق استاد از نقل اينكه بر عالوه

 داراى گـروه  دو از يـك  هـر  اينكـه  بنـابر  اسـت  كرده انكار اوليا از را انبيا خوارق زدن سر وى كه شود جيهتو
  .هستند بخود مخصوص خوارقى
 افعـال  زيـرا  نميداننـد،  بنـدگان  افعـال  از را خـوارق  كـه  اينست كرامت وقوع مانع 1معتزله نزد در اما و
 كرامت وقوع اما و ندارد وجود اوليا و انبيا خوارق ميان فاوتىت ايشان نظر در بنابراين و عاديست امور بندگان

 معجـزه  نفـس  صـفت  كه كنند مى توجيه چنين را محال اين اشعريان اما و. محالست امرى دروغگو دست بر
 مبـدل  بكـذب  تصـديق  و بضـاللت  هـدايت  و بشبهه دليل شود واقع اين بخالف اگر و است هدايت و تصديق
 آيـد  الزم محـال  آن وقـوع  فـرض  از آنچه و گرديد خواهد وارونه نفس صفات و وندگرگ حقايق و شد خواهد
  .است ممتنع

 دليـل  وقوع كه است اين كنند، مى) كاذب دست بر معجزه بودن محال در( معتزله كه را توجيهى اما و
  .نميشود صادر خدا از هم قبيح امر و است قبيح ضاللت بجاى هدايت و شبهه بجاى

 اعتقـاد  بنابر باشد، بشرى قدرت محل غير در چند هر است پيامبر فعل از خارق امر ماحك بعقيده اما و
 شـرايط  و اسـت  اسـباب  بر متوقف ديگر برخى از حوادث از بعضى وقوع اينكه بنابر و ذاتى ايجاب درباره آنان

 را نبـوى  نفس و باالختيار فاعل نه است بالذات فاعل كه ميشود لذات با بواجب مستند سرانجام شونده حادث
 عـالم  در عناصـر  فرمـانبرى  و او بقدرت خوارق اينگونه صدور جمله آن از كه است ذاتى خواصى آنان نزد در

 هـر  شـده،  آفريـده  هستيها و كاينات در تصرف و تغيير بر بفطرت ايشان بعقيده پيامبر و. است وى از تكوين
 بعقيـده  و اسـت  سـاخته  ميسر وى براى باره اين در خدا آنچه بسبب باشند او بدلخواه كند توجه بدانها وقت

 راستى بر گواه آن و نباشد خواه و باشد آن همراه تحدى خواه شود مى جارى پيامبر دست بر خارق امر ايشان
 نفـس  خـواص  از تصـرف  نوع اين و ميكند داللت هستيها و كاينات در پيامبر تصرف بر كه حيث ازين اوست
 معجـزه  داللـت  رو اين از و باشد، نبى بتصديق صريح گفتار جانشين خارق رام كه حيث اين از نه است نبوت

 و نميشـمارند  معجـزه  از جزئـى  را تحـدى  هم و. داشتند عقيده متكلمان چنانكه نيست قطعى ايشان نزد در
 از معجزه گذارنده فرق بلكه باشد، كرامت و جادوگرى و معجزه ميان فارق بمنزله تحدى كه نميدانند درست

 سـر  خيـر  افعال وى از كه سرشتى شده، آفريده خاصى سرشت بر پيامبر كه اينست ايشان بعقيده گرىجادو

                                                           

اند و آنان را معتقدات خاصى است از قبيل اينكه ديـدن خـداى بـدنيا و آخـرت ممكـن       و واصل بن عطا بودهاى كه پير فرقه -1
كشـاف  «نيست و نيكى را از خدا ميدانند و بدى را از نفس، و مرتكب كبيره را نه مؤمن دانند و نه كافر و جز اينهـا، رجـوع بـه    

 .شود »الفنون اصطالحات
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 جهـت  در جـادوگر  كـه  صـورتى  در يابد نمى راه او خوارق به شر رو اين از و روگردانست شر افعال از و ميزند
 نـوعى  پيـامبر  خوارق كه اينست كرامت از آن فارق و. است شر مقاصد در و شر افعالش همه و اوست مخالف

 بـا  گفـتن  سـخن  و مردگـان  كـردن  زنـده  و سـتبر  اجسـام  در نفوذ و آسمانه ب صعود مانند است مخصوص
 از برخى درباره گويى سخن و اندك تكثير مانند اينهاست از فروتر ولى خوارق ليكن. هوا در پرواز و فرشتگان

 اسـت  قادر را اوليا خوارق همه پيامبر. است برانپيام تصرفات مادون كه امورى از اينها نظاير و آينده حوادث
 خـويش  طريقـت  دربـاره  كه آثارى و كتب در متصوفه و. نيست قادر انبيا خوارق برآوردن ولى اما دهد انجام

  .اند كرده نقل خويش بزرگان از و داشته بيان را معنى اين اند نوشته
 حيـث  از آنهـا  تـرين  روشـن  و شريفترين و معجزات بزرگترين كه دانست بايد شد بيان امر اين چون و
 وحيـى  بجـز  چيزى خوارق زيرا. است شده نازل سلم و عليه اهللا صلى ما پيامبر بر كه است كريم قرآن داللت
 بنفسـه  قـرآن  ولـى  آورد مـي  وحـى  راستى بر گواه را خوارق و معجزات نهى و ميشود القا پيامبر بر كه است
 ماننـد  آن مغاير بدليل نيازى و آنست خود در آن گواه پس است جزمع خارق آن هم و شده ادعا وحى همان
 مـدلول  و دليل اتحاد زيرا است ادله ترين واضح داللت لحاظ از قرآن چون نيست، وحى همراه معجزات ديگر

 اينكـه  مگـر  نيامدنـد  پيـامبران  از هيچيك 1ميفرمايد كه است ص، او، گفتار معنى اين و ميشود ديده آن در
 كـه  است وحيى آوردم من كه را آنچه ولى گرويدند بدانها بشر كه آوردند خود از پيش پيامبر ظيرن معجزاتى

ه ب اشاره و باشم داشته امت و پيروان آنها همه از بيش قيامت روز در اميدوارم ازينرو و است، شده نازل من بر
 وحـى  نفـس  حقيقت در كه ،باشد منزلت بدين داللت قوت و وضوح در وقتى معجزه كه ميفرمايد معنى اين

 ايمان و كننده تصديق نتيجه در و بود خواهد افزونتر آن راستى و حقيقت وضوح، همين بعلت وقت آن است،
 اكنـون  هـم  و 2»است داناتر سبحانه خداى و« داشت خواهد بيشتر نيز است امت و پيرو از عبارت كه آورنده
 و كـاهنى  حقيقت بذكر آنگاه و ميكنيم ياد اند كرده ريحتش محققان بيشتر آنچه بنابر را نبوت حقيقت تفسير
  :ميپردازيم غيبگويى به مربوط مسائل ديگر و غيبگويان و منجمان بوضع سرانجام و رؤيا سپس

                                                           

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عـن ابـى   : است اصل خبر در صحيح مسلم چنين -1
هريرة قال قال رسول اهللا، ص، ما من االنبياء من نبى اال قد اعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر و انمـا كـان الـذى اوتيـت     

يكـى  : و نووى در شرح حديث سه معنى آورده اسـت  .2ج  186وحيا اوحى اهللا الى فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيمة، ص 
اند و اما معجـزه آشـكار و    آنكه هر پيغمبرى معجزاتى نظير معجزات پيغمبر پيش از خود آورده و بدين سبب مردم بوى گرويده

و و امت عظيم من قرآنست كه هيچ پيغمبرى نظير آنرا نياورده است و بهمين سبب فرموده است من بيش از ديگر پيامبران پير
معنى دوم اينست كه بمعجزه من يعنى قرآن به هيچ رو خيال و شبهه راه نمييابد برخالف معجـزات پيـامبران ديگـر كـه     . دارم

گاهى ساحر كارهايى نزديك بصورت و شكل آنها بخيال مردم مي آورد چنانكه ساحران در عصـاى موسـى، ع، القـاء شـبهه بـر      
جزات انبيا با عصر خودشـان از ميـان رفتـه و جـز مـردم همزمانشـان ديگـران آنهـا را         و معنى سوم اينست كه مع. مردم كردند

 .اند ولى معجزه پيغمبر ما، ص، قرآن است با خرق عادتى كه در اسلوب و بالغت و خبر دادن از مغيبات در آن هست نديده
 .ميشودقسمت داخل گيومه فقط در يك چاپ ديده  -2

 عالئم پيغمبران
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 چنـان  هسـت  آن در كـه  آفريـدگانى  همـه  بـا  را جهان اين كه) كند رهبرى ترا و ما خدا( دانست بايد
 بيكـديگر  هستيها و كاينات پيوستگى و بمعلوالت علل وابستگى و رىاستوا و ترتيب از شكلى بر كه بينيم مى

 و نـدارد  غايت باره اين در آن شگفتيهاى چنانكه است، ديگر برخى به موجودات از بعضى استحاله و تبديل و
 مي مثال بينيم مى بچشم كه را عناصر عالم نخست و ميكنم آغاز جسمانى محسوس جهان از خصوص اين در

 آتـش  بـه  سـپس  و ميرسـد  هـوا  به آنگاه و آبه ب نخست و ميرود باال زمين از بدرجه درجه ونهچگ كه آورم
 تبـديل  نـزديكش  بعنصر كه دارد آنرا استعداد آنها از يك هر و است پيوسته بديگرى يكى چنانكه پيوندد مى

 برين عنصر و. يابند مى تبديل بهم هم گاهى چنانكه آيد فرود فرودين بمرحله يا برآيد برين بدرجه يعنى شود
 افـالك  جهان و است تر لطيف همه از آن كه ميشود منتهى افالك عالم به تا آنست از پيش عنصر از تر لطيف

 بوسـيله  برخى و. ميكند درك را آنها حركات فقط حس كه است بشكلى و است پيوسته بهم طبقات بصورت
 حركـات  در آثـار  ايـن  داراى كـه  ذواتـى  وجـود ب و ميشوند رهبرى آنها اوضاع و مقادير بشناسايى حركات آن

 و كانها از نخست بترتيب چگونه ببينيم و نگريم در مواليد جهان بدين بايد آنگاه. ميگردند آگاه هستند افالك
  .ميباشد بدرجه درجه  كامل بطور كه بديع شكل بدين آنهم ميشود، آغاز جانوران از سپس و گياهان از آنگاه

 گياههـا  افـق  پايـان  و اسـت  پيوسـته  ندارند تخم كه پستى گياهان افق آغازه ب هاكان افق پايان چنانكه
 آنهـا  در لمـس  قـوه  بجز كه است متصل صدف و حلزون مانند جانوران افق آغازه ب تاك و خرما درخت مانند

 آنهـا  از يـك  هـر  افق پايان كه اينست مواليد اين در اتصال و پيوستگى معنى و نميشود يافت ديگرى نيروى
 و يافتـه  توسعه رفته رفته جانوران عالم و. درآيد خود از پس مرحله افق آغاز شمار در كه است مستعد بسيار

 بيـنش  و انديشـه  صاحب كه است شده منتهى انسانه ب تدريجى تكوين در و است درآمده گوناگونى انواعه ب
 اسـت  نرسيده بينش و انديشه هب بفعل هنوز ولى آمده گرد ادراك و حس آن در كه 1قدرتى جهان از و است
 آنگـاه . ما مشاهده نهايت اينست و است حيوان عالم از پس انسان افق نخستين اين و يابد مى ارتقا پايه بدين

 عالم در و عناصر، و افالك حركات از آثارى حس عالم در چنانكه يابيم، مى گوناگونى آثار مختلف عالمهاى در
 بـا  مبـاين  است مؤثرى را يك هر ميدهند گواهى آنها همه كه بينيم مى ادراك و نمو حركت از آثارى تكوين
 در دارد وجـود  عـالم  در كـه  اتصال همان زيرا يابد مى پيوستگى مواليد به كه روحانيست مؤثرى آن و اجسام

 از برتر بايد ناچار و است محرك و كننده ادراك نفس همان مؤثرى چنين و. است موجود نيز مواليد اين ذات

                                                           

اسـت  » القـدرة «با اينكه در همه چاپهاى موجود . القدرة التى اجتمع فيه الحس و االدراك من عالم: ترجمه اين جمله است -1
تصـحيح كـرده و برحسـب تصـحيح وى بايـد ترجمـه فارسـى را        » القردة«چندى پيش يكى از محققان عرب كلمه مزبور را به 

: زبـور گفتـار خـود ابـن خلـدون در فصـل      و مؤيد تصـحيح م » ...از جهان بوزينگانى كه در آن حس و ادراك «: بدينسان درآورد
همين ترجمه است كه از فصلهاى الحاقى چـاپ پـاريس اسـت و مطالـب ايـن      ) نسخه چاپي(  878صفحه ) دانشهاى پيامبران(

و مانند بوزينه كه در آن هوش و ادراكى گرد آمده است كه با انسان صاحب انديشـه  «: صفحه در آنجا اينچنين تكرار شده است
 .است داروين هاى انديشه به نزديك آن تكامل و خلقت و توان گفت انديشه ابن خلدون درباره عالم. »برابر است
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 ادراك ذاتـش  و بپيونـدد  بـدان  هم و دارد ارزانى بدان را حركت و ادراك نيروهاى كه باشد ديگرى وجود نآ
 از انسـالخ  و تجـرد  استعداد داراى بايد نفس رو اين از و. فرشتگانست جهان آن و باشد محض تعقل و صرف

 هنگامى اين و شود شتگانفر جنس از بفعل لحظات، از خاصى لحظه در تا باشد فرشتگى به ارتقاى و بشريت
 ناگزير كرديم ياد چنانكه و. كرد خواهيم گفتگو باره اين در چنانكه يابد  كمال بفعل آن روحانى ذات كه است
 ايـن  از و باشد متصل خود بعد ما افقه ب بايد هست مرتب مواليد در كه حالتى و كيفيت حسب بر درجه اين
 و اسـت  پيوسـته  ببـدن  فـرودين  جهت از و فرودين ديگرى و برين يكى: است جهت دو اتصال در را نفس رو

 افـق ه ب برين جهت از و ميشود مستعد بفعل تعقل براى آنها بوسيله كه ميكند كسب را حسى مدركات بدان
 تعقـالت  در حـوادث  عـالم  چـه  ميكنـد،  كسـب  را غيبـى  و علمى مدركات بدان و ميباشد پيوسته فرشتگان
 ذوات اتصال بسبب هستى عالم در گفتيم كه است مطالبى حسب بر اين و است موجود زمان بدون فرشتگان

 و نهانسـت  نظـر  از انسانى نفس كه دانست بايد آنگاه. دارد وجود استوارى ترتيب و نظم بيكديگر آنها قواى و
 خـواه  آن اجـزاى  كليـه  و بدن گفت ميتوان چنانكه ميباشد نمودار بدن در آن آثار ولى نميشود ديده بچشم

 محل يا چنانكه ميباشد آن نيروهاى و نفس براى ابزارى بمنزله مجزا بطور خواه و مجموع بطور و همرفتهروي
 عمـومى  حركـت  و بزبان گفتن سخن و بپا رفتن راه و دست به تصرف و گرفتن قبيل از آنست فاعليت ظهور
 بسوى بندى درجه لحاظ از كادرا نيروهاى چند هر و ميباشد، آن ادراكات گاه تجلى يا و. تدافع حال در بدن

 هـم  ناطقـه  نيـروى  بـه  آن از كه ميروند بشمار متفكره نيروى تجليات از و يابند مى ارتقا نفس برين نيروهاى
 ارتقـا  بـاطن  بسـوى  اينها جز و بينايى و شنوايى: چون خود ابزار همه با ظاهرى حس نيروهاى ميشود، تعبير

 و شنيدنيها و ديدنيها چون را محسوسات كه است نيرويى آن و است مشترك حس آنها نخستين و يابند، مى
 زيـرا  است شده متمايز ظاهرى حس نيروى از سبب بهمين و ميكند درك حالت يك در اينها جز و بسودنيها

 مشـترك  حـس  آنگاه. نميشوند متمركز و آيند نمي فراهم وقت يك در و يكباره ظاهرى حس در محسوسات
 چنانكه ميدهد تجسم نفس در را محسوسى هر كه است نيرويى آن و ميرساند لخيا نيروى به را مدركات آن

 كـه  دماغست اول بطن خيال و مشترك حس يعنى نيرو دو اين تصرف ابزار. باشد مجرد خارجى مواد از فقط
 و واهمـه  بـه  خيـال  نيـروى  آنگاه. است دوم نيروى آن از آن مؤخر قسمت و نخستين ويژه آن مقدم قسمت
 و بهمـان  دوسـتى  و فـالن  دشـمنى  چـون  است جزئى معانى دريافتن براى نخستين كه يابد مى قاارت حافظه

 چـه  و باشـند  آمده متخيله در چه است مدركات همه سپردن براى حافظه و. گرگ درندگى و پدر بخشايش
 تصـرف  ابـزار  و. نگهميدارد نياز هنگام براى را مدركات كه ايست خزانه بمنزله آن براى حافظه و باشند نيامده

  .است حافظه ويژه آن مؤخر و واهمه براى آن اول قسمت كه است دماغ مؤخر بطن نيرو دو اين

 عالئم پيغمبران
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 نيـرو  اين بوسيله و است دماغ ميانه بطن آن ابزار و يابند مى ارتقا 1فكر نيروى به نيروها اين همه آنگاه
 زيـرا  اسـت  جنـبش  در سـته پيو آن بسبب نفس رو اين از و ميدهد دست تعقل بسوى توجه و بينش حركت

 مرحله از تعقل در و بخشد رهايى بشريت مخصوص استعداد و قوه پستى از را خود كه است آن نهاد در ميلى
 جسـمانى  ابـزار  از خود ادراك در و جويد تشبه 2اعلى مالء روحانى بعالم راه اين از تا درآيد فعل بمرحله قوه

 حركـت  در مرتبـه  ايـن  بسوى همواره فكر نيروى پس. گيرد رقرا روحانيات مرتبه نخستين در و نجويد يارى
  .ميباشد متوجه بدان و است

 ايـن  و پيونـدد  مـى  اعلى 3افق عالم به و ميشود منسلخ آن روحانيت و بشريت عالم از بكلى نيز گاهى و
  .است آفريده آن در خداى كه است فطرتى و سرشت نخستين بسبب بلكه نيست اكتسابى
 رو ايـن  از و عاجزانـد  روحـانى  ادراكه بـ  رسـيدن  از بفطرت گروهى: است گونه هس بر بشرى نفوس و
 از معـانى  تركيـب  قبيـل  از ميشـود،  منحصـر  خيالى و حسى مدارك بسوى يعنى فرودين بجهت آنها حركت
 اسـتفاده  را تصـديقى  و تصـورى  دانشـهاى  بـدان  كـه  خاصـى  ترتيب و معين قوانين وفق بر واهمه و حافظه

 اسـت  محـدود  آنها  دايره و خيالى آنها همه و دارد تعلق ببدن كه است بفكر مخصوص دانشها اين و ميكنند،
 پـذيرد  تبـاهى  فكر آن اگر و نميگذرند در آنها از و ميشوند منتهى بديهى و اولى مسائل به مبدأ جهت از زيرا

 كـه  بشريسـت  مانىجسـ  ادراك دايـره  اغلب مرحله اين و. پذيرد مى تباهى نيز هست مسائل آن از پس آنچه
  .يابند مى رسوخ آن در و ميشود منتهى بدان دانشمندان مشاعر و دريافتها
ه بـ  كه ميشوند ادراكى و روحانى عقل بسوى متوجه فكرى حركت اين در بشرى نفوس از ديگر گروه و

 آنهـا  ادراك دايره نتيجه در و اند شده آفريده خاصى استعداد بر باره اين در آنها زيرا نيست، نيازمند بدن ابزار
 تجليگـاه  در و مييابـد  وسـعت  و ميگـذرد  در اسـت  بشـرى  ادراك دايره نخستين كه بديهى و اولى مسائل از

 و آغـاز  و نـدارد  ثغورى و حدود و وجدانست و ادراك سراسر مشاهدات گونه اين و ميخرامد باطنى مشاهدات
 و ربانى معارف و 4لدنى دانشهاى خداوندان اولياست، ادراكات و مشاعر مخصوص اين و. نامعلومست آن پايان

  .ميشود حاصل 5برزخ در سعادتمندان براى مرگ از پس ادراكاتى چنين
 بشـرى  روحـانى  و جسـمانى  امـور  همـه  از انسـالخ  و تجرد بر بفطرت كه هستند نفوسى سوم دسته و
 فرشـتگان  شـمار  در نيـز  لبفعـ  خاصى لحظه در تا يابند مى ارتقا برين افق فرشتگان بسوى و اند شده آفريده

                                                           

 ).تعريفات جرجانى(ترتيب دادن امور معلوم براى رسيدن بمجهول است » فكر« -1
ل از حاشيه بنق) 1313كشاف اصطالحات الفنون، ص (مال اعلى در اصطالح حكما عبارت از عقول مجرد و نفوس كلى است  -2

 .شرح مواقف بقلم مولوى عبدالحكيم
 ).تعريفات جرجانى(نهايت مرتبه روح است و آن آستان يگانگى و آستان الوهيت است : افق اعلى يا افق برين -3
آنچه كسى را بدون سعى او و كوشش غير محض بفضل خويش از نزد خود حـق تعـالى عطـا فرمـوده     ) ضم دال -بفتح اول( -4

  ).غياث(بمعنى نزد » لدن«ن تعليم غير از نزد طبيعت ذهن او باشد منسوب به باشد يا بدو

 .است معنوى كژى و اعوجاج نداشتن مقصود از استقامت -5



    209 

 الهـى  خطاب و نفسانى سخن شنيدن و دارند اختصاص بدان كه افقى در اعلى مال شهود آنان براى و درآيند
  .شود حاصل خاص لحظه آن در

 خاص لحظه آن در را بشريت از انسالخ و تجرد خدا كه عليهم، سالمه و اهللا صلوات پيامبرانند، ايشان و
 و داده قـرار  ايشان در جبلتى و سرشت آنرا و داشته ارزانى آنانه ب فطرت روى از است وحى حالت همان كه

 بـدن  عوايـق  و موانـع  از را آنان هستند بشريت خلقت بر كه هنگامى تا و است بيافريده سرشت آن بر را آنان
 بـا  غرايـز  همان با ميتوانند  كه شده آفريده 1استقامتى و اعتدال چنان ايشان غرايز در زيرا است ساخته منزه

 بـا  كـه  اسـت  شـده  تخمير بدانسان بعبادت رغبت و شيفتگى آنان طبايع در و شوند روبرو روحانى وجهه آن
 پيـامبران  كـه  اينست. ميشتابند بسهولت آن بسوى و شود مى كشف ايشان بر آن طريق روحانى وجهه همان

 آن بـر  كـه  اسـت  فطرتـى  بيـارى  اين و ميشوند متوجه افق بدان بخواهند وقت هر انسالخ و تجرد نوع اين با
 مييابند تجرد خود بشريت از و ميشوند متوجه افق بدان چون و آموختن يا اكتساب بوسيله نه اند شده آفريده

 باز انسانى قواى و بشرى ادراكاته ب بندگان تبليغ فلسفه بمنظور ميگيرند، فرا بايد، را آنچه اعلى مال آن در و
 مفهـوم  آن از كـه  رمزيست همچون بانگ اين و 2ميشنود آسا رعد بانگى آنان از يكى يكبار چنانكه گردند مى

 و ميفهمد آنرا و ميكند درك را مطلب پذيرفت پايان بانگ آن چون و ميكند استنباط شده القا وى بر را آنچه
 فرشته را هآنچ وى و ميگويد سخن او با و ميشود مجسم مردى بصورت ميكند القا بوى كه اى فرشته ديگر بار
 كـه  تيآالقا فهميدن و بشرى مشاعر به بازگشت و فرشته از فراگرفتن و ميكند حفظ و يابد مى در ميكند القا
 كمتـر  هـم  زدن هـم  بـر  چشـم  يك از كه اى لحظه است، لحظه يك در گويى اينها همه ميشود، نازل وى بر

 در كـه  آيـد  مـي  بنظـر  و ميكنـد  تجلـى  هم با آنها همه بلكه نميدهد دست زمانى در حاالت اين زيرا است،
 بمعنـى  لغـت  در وحـى  زيرا اند ناميده وحى را حاالتى چنين سبب بهمين و است داده روى اوقات سريعترين

  .است كردن سرعت
 پيـامبران  رتبـه  آسـا  رعـد  بانـگ  شنيدن يعنى نخستين حالت محققان نظر برحسب كه دانست بايد و
 پيامبران منزلت و مقام است مكالمه طرف كه مردى بصورت رشتهف يافتن تجسم يعنى دوم حالت و نامرسل
 آن در ص، پيـامبر،  كـه  است حديثى معنى اين و است كاملتر نخستين حالت از سبب بهمين و است مرسل
 و ميشـود  نـازل  تـو  بـر  وحى چگونه است پرسيده وى از هشام بن 3حرث كه هنگامى فرموده تفسير را وحى

 مـن  بـر  كه است حالتى شديدترين اين و ميرسد بگوشم زنگ صوت انعكاس چون آوازى گاهى: است فرموده
 مردى بصورت فرشته گاهى و ام كرده حفظ است گفته را آنچه و ميشود قطع حالت  آن آنگاه ميگردد، عارض

 رو ايـن  از نخسـتين  حالـت  و .مـيفهمم  ميگويد را آنچه من و ميگويد سخن من با و يابد مى تجسم نظرم در

                                                           

 ).غياث(ايست كه ما بين وقت مرگ و زمان قيامت است  اعراف را برزخ ميان بهشت و دوزخ گويند و هم برزخ زمانه -1
 .وحى كه در پيش گذشتاشاره به حديث پيغمبر درباره  -2
  .)ل. ن( حارث -3

 تفسير حقيقت نبوت
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 و اسـت  دشوار قدرى رو اين از و ميباشد فعل به قوه از خروج مبدأ اتصال اين در حالت آن كه است شديدتر
 اختصـاص  شـنوايى  حـس  بـه  وحـى  ادراك ميكنـد،  توقـف  بشرى مشاعر بر حالت آن در چون سبب بهمين

 اتصـال  نايـ  يابـد  فزونـى  تلقى و گردد تكرار وحى كه هنگامى ولى ميشود دشوار ديگر حواس كار و .يابد مى
 بينايى ادراك كه آنها ترين واضح از بويژه مزبور حواس همه از ميگردد باز بشرى بمشاعر چون و ميشود آسان
 بصيغه وحى نخستين حالت در سپردن بياد و دريافتن يعنى »وعى« از كردن تعبير در و است برخوردار است

 سـخن  يعنـى  است، شده گنجانيده الغتب از اى لطيفه »اعى« مضارع بصيغه دوم حالت در و »وعيت« ماضى
 عمـوم  تداول در كه آسا رعد بانگ به نخستين حالت از چنانكه است آمده وحى حالت دو براى تمثيل بمنزله
 سـپرى  بانـگ  آن كـه  انـدكى  فاصـله  در »وعى« و فهم كه است داده خبر و كرده تعبير نميرود بشمار سخن

 كـه  آنسـت  مناسب حالت آن آواز انقطاع و بانگ شدن سپرى تصوير هنگام رو اين از گردد مى حاصل ميشود
 كه اى فرشته به را دوم حالت و باشد انقطاع و شدن سپرى مطابق تا شود تعبير ماضى بصيغه فهم يا »وعى«

 در عبـارت  مناسب و است زده مثال ميĤيد حاصل فهم وى سخن از و ميشود سخن هم وى با مردى بصورت
  .ميباشد حدوث و تجدد مقتضى كه است مضارع اينجا

 هم قرآن چنانكه است داشته وجود شدت و صعوبت وحى حالت نوع هر در كلى بطور كه دانست بايد و
 كـه  اسـت  گفتـه  عايشـه . كرد خواهيم القا گران گفتارى تو بر ما: است گفته تعالى خداى و كرده اشاره بدان

 نـازل  وحـى  وى بـر  سـختى  سـرماى  روز در اسـت  گفته هم و ميبرد رنج وحى سنگينى و فشار از حضرتش
 حالـت،  اين در سبب بهمين و. بود روان عرق پيشانيش از ميشد منقطع حالت آن از وقتى پيامبر و ميگرديد

 كـرديم  بيـان  چنانكـه  آن علـت  و ميشد عارض وى بر معروفست كه اى گونه خواب خرخر و حواس از غيبت
 سـخن  گـرفتن  فـرا  و فرشـتگى  مشاعر و مدارك به ارتقا و بشريت عالم از مفارقت از عبارت وحى كه اينست

 آن بـه  شـدن  نزديـك  و بشريت افق از آن انسالخ و خود از ذات جدايى نتيجه در رو اين از و است روح عالم
 بـدين  وحى مبدأ در آن از پيامبر كه است فشارى معنى همان اين و. ميدهد روى شدتى وى براى ديگر افق

 گفـت  سـپس  و انگيخت بر مرا آنگاه رسيد بمن رنج چنانكه بفشرد مرا پس«: است كرده تعبير خويش گفته
 بـه  اعتيـاد  گـاهى  و .است آمده حديث در چنانكه سوم و دوم بار همچنين و »ندانم خواندن من گفتم بخوان
 و سور و 1نجوم سبب بهمين و. ميكند آسان را امر اندكى پيشتر بدفعه نسبت رفته رفته و بتدريج وحى تلقى

 كـه  گرفت نظر در بايد و. آمد مي فرود مدينه در كه بود آنهايى از كوتاهتر ميشد نازل مكه در كه قرآن ياتآ
 بـر  حـالى  در آن عمـده  قسـمت  يـا  سوره تمام كه است شده روايت تبوك غزوه در 2ئتبرا سوره نزول درباره
 از برخى است داشته اقامت مكه در كه هنگامى كه آن حال و پيمود مى راه شتر سوار وى كه شد نازل پيامبر

                                                           

براى آتش نجوم خواند كـه نجـم نجـم     75: 56نجوم يكى از اسامى قرآنست و در قول خداى تعالى فَال أُْقسم ِبمواقعِ النُّجومِ  -1
 ).6ص  1تفسير ابو الفتوح، ج (فرود آمد آيه از پس آيه و سوره از پس سوره 

 .قرآنست ورهس نهمين التوبة سورة مقصود -2
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 آخـرين  ولـى  ديگـر  وقـت  در آنها بقيه و ميشده نازل او بر وقت يك 1قرآن مفصل كوتاه هاى سوره قسمتهاى
 متفاوتسـت  بسـيار  ديگـر  آيـات  بـا  درازى در كـه  اسـت  2)الـدين ( آيه است شده نازل مدينه در كه قسمتى

 نـازل  آنها امثال و) الفلق( و) الضحى( و) المدثر( و) اتالذاري( و) الرحمن( چون مكه در كه آياتى با بخصوص
 آنهـا  درازى و كوتاهى را مكى و مدنى آيات و سور ميان تمايز وجوه از يكى ميتوان قسمت همين از و ميشد
  .نبوت امر حصل ما بود اين. است براستى آدمى راهنماى خدا و كرد تلقى

 كـه  شـد  معلـوم  آورديم گذشته در كه مطالبى كليه ضمن در چه انسانيست نفس خواص از نيز كاهنى اما و
 ارتقا آنست مرتبه از برتر كه بروحانيتى و يابد تجرد بشريت از ميتواند كه است استعدادى داراى انسانى نفس
 آن بـر  كـه  فطرتـى  بعلـت  اند بوده پيامبران زمره در كه بشرى افراد براى خاص لحظاتى در حالت اين و يابد

 بـه  جسـتن  يـارى  بـى  و اكتساب بى ايشان براى حالت اين كه است شده ثابت و آمده حاصل دان شده آفريده
 ديگرى عمل هيچگونه يا بخصوص حركتى يا گفتن سخن با خواه بدنى افعال يا تصورات يا مشاعر از هيچيك

 يك از ركوتاهت اى لحظه در بفطرت كه است بفرشتگى ارتقاى و بشريت از تجرد حالت اين بلكه ميدهد، روى
 باشد موجود بشر طبيعت در استعداد اين و باشد چنين قضيه هرگاه و ميدهد دست آنانه ب زدن هم بر چشم

 صـنف  بپايـه  نسـبت  كـه  شـود  يافت هم بشر از ديگرى دسته كه ميكند حكم بعقل متكى و منطقى تقسيم
 نجسـتن  يـارى  زيرا. دارد خود كامل بضد نسبت اضداد از يكى كه نقصانى باشند، نقصان مرحله در نخستين
 تقسـيم  حسب بر پس. ميباشد عظيم تفاوتى دو آن ميان و آنسته ب جستن يارى ضد ادراك اين در بچيزى

 نيـروى  كه آوريم نظر در را بشر از ديگرى صنف اينجا در كه رواست آيد الزم آن ضد صنف گاه هر كرده ياد
 دروى بـدان  اشتياق كه است هنگامى اين و درآورد بجنبش اراده روى از را او فكرى حركت بفطرت اش عاقله

 كـه  هنگـامى  رو ايـن  از و دارد نقصـان  بدان رسيدن براى وى سرشت و جبلت حاليكه در ميشود، برانگيخته
 ماننـد  ميگـردد  متشبث موهوم يا محسوس جزئى اموره ب بفطرت ميكنند عاجز آن دادن انجام از را او عوايق
 بد بفال را حيوانات يا پرندگان حركات و گفتن سخن در گويى سجع و اناتحيو استخوانهاى و شفاف اجسام

 امور اينگونه از دارد آنرا آهنگ كه تجردى براى و ميدهد ادامه را تخيل يا احساس اين آنگاه و. گرفتن نيك يا
 مبـدأ  كسان گونه اين در كه نيرويى و. اوست مشوق و برانگيزاننده بمنزله مزبور اعمال چنانكه ميجويد يارى
 بـه  رسـيدن  از قصـور  و نقصان بر بفطرت نفوس اينگونه آنكه بسبب و. است كاهنى همان ميباشد ادراك اين

 نهايـت  در آنـان  متخيله قوه رو اين از و است كليات از بيش جزئيات در ايشان ادراك ،3اند شده آفريده كمال

                                                           

يا از صـافات يـا از   ) عن النويرى(از حجر است تا آخر قرآن بقول اصح يا از سوره جاثيه يا از قتال يا از سوره ق : مفصل قرآن -1
عـن  (يا از ضـحى  ) عن الفركاح(يا از سبح اسم ربك االعلى ) عن الذرمارى(يا از انا فتحنا ) عن ابن ابى الصيف(صف يا از تبارك 

  ).منتهى االرب(ها بسيار است يا بسبب قلت منسوخ  آنها را بدين سبب مفصل نامند كه فصول ميان سوره و) الخطابى

 .282: 2... يا أَيها الَّذينَ آمُنوا إِذا تَدايْنتُم بِدينٍ . است) بفتح د(الدين : مقصود آيه مسمى به -2

 .باشد و از كليات غافل است ند و ادراك ايشان بجزئيات متشبث مىا به كمال آفريده شده: ... عبارت چنين است» ينى«در  -3

 وحي
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 در بيـدارى  يـا  خواب در خواه كامل بطور مزبور قوه و است جزئيات ابزار و آلت نيرو اين زيرا است نيرومندى
 بـراى  1تخـيالت  ايـن  و ميخوانـد  فـرا  را آنها مخيله و ميسازد مجهز و آماده را آنها و ميكند نفوذ جزئيات آن

 زيـرا  نـدارد  كامل توانايى معقوالت ادراك در كاهن اما مينگرند، آن در پيوسته كه ايست آيينه بمنزله كاهنان
 يـارى  متـوازن  و مسـجع  سخنان از كه اينست صنف اين احوال باالترين و است شيطان ىوح نوع از او وحى
 آن از چنانكـه  يابـد،  تقويـت  انـدكى  نـاقص  اتصال و پيوستگى اين با و سازد متوجه بدانها را حواس تا جويد

 زبـان  بـر  ار آنها كه ميگذرد دلش در هايى وسوسه است بيگانه اتصال اينه ب او انگيزه و مشوق آنچه و حركت
 ميباشـد  دروغ كـه  بسـا  چه و ميدهد وفق حقيقت با و آيد مي بيرون راست سخنان اين كه بسا چه و ميراند

 كـه  امـرى  ميكنـد،  تكميـل  خويش كننده ادراك ذات از بيرون و بيگانه امرى بيارى را خويش نقصان او زيرا
 مـورد  هايش گفته و ميدهد روى او براى ود هر دروغ و راستى رو اين از و آنست با ناسازگار و ذات آن مباين
 پرسـش  فـريفتن  و خـويش  همـى  و ادراك يـافتن  دسـت  به آزمندى شدت از كه بسا چه و نميباشد اعتماد

 بنام بخصوص كه هستند كسانى همان گوييها سجع اينگونه صاحب و ميبرد پناه تخمينها و بگمانها كنندگان
: اسـت  فرمـوده  باره اين در نيز ص، پيامبر، و .برترند خويش افاصن ديگر از آنان چه ميباشند مشهور كاهنان

  .است داده اختصاص آنانه ب را گويى سجع 2اضافه حسب بر و است كاهنان گويى سجع از سخن اين
 خبرهـا  ايـن  چگونه پرسيد وى از ميگفت باز كه اخبارى درباره 3صياد ابن حال كشف بمنظور پيامبر و

 از يعنـى  است شده مشتبه تو بر امر فرمود پس ميرسد بمن دو هر دروغ و استر اخبار: گفت او ميرسد؟ بتو
 مـال  بـه  پيامبر ذات پيوستگى نبوت مسئله زيرا نمييابد راه بدان دروغ حال بهيچ و است راستى نبوت خواص

 يـارى  ودخـ  ذات از بيگانه امور به آنكه بى و باشد كار در مشوقى و انگيزاننده آنكه بى است) برين جهان( اعلى
 در تصورات اين و جويد، يارى خود ذات از بيگانه بتصورات است ناگزير خويش عجز بسبب كاهن ولى. جويد
 از و آميـزد  مي در آنها با نتيجه در و ميشود مشتبه ميكند توجه بدان كه ادراكى با و ميكند نفوذ وى ادراك

 بـاالترين  گفتـيم  مـا  و ناميد نبوت را او يىپيشگو نيست ممكن سبب بهمين و يابد مى راه بدان دروغ رو اين
 و تر سبك شنيدنيها و ديدنيها مانند ها معين ديگر از سجع 4معين زيرا است گويى سجع حالت كاهنى مراتب
  .است دور عجز حالت از حدى تا و نزديك ادراك و اتصال بدان كه ميدهد نشان معين سبكى و است سهلتر

 بعثـت  هنگـام  در شـهابها  بوسـيله  5شياطين رجم دادن روى بعلت هك اند كرده گمان مردم از بعضى و
 انـد  خواسـته  كـه  اسـت  پيوسته بوقوع سبب بدان امر اين و است شده منقطع پيامبر نبوت آغاز از نيز كاهنى

                                                           

 .»ينى«. و اين نيروى مخيله -1
 .مقصود اضافه سجع گويى به كاهنان است كه از نوع اضافه تخصيصى است -2
از تـاج  (. انـد  گفتـه  ه درگذشت و او را ابـن صـائد هـم مـى     62خواندند و بسال  كاهن معروفى كه مسلمانان وى را دجال مى -3

 ).العروس
 .ايست كه كاهن يا فالگير بدان متشبث ميشود مانند آينه و استخوان حيوانات و جز اينها مقصود از معين وسيله -4
  ).غياث( مي اندازند آسمان از شياطين بدفع مالئك كه مانند شعله باشد ستاره از نوعى آن و شياطين راندن: رجم شياطين -5
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 اخبـار  كاهنـان  چون كه پندارند مى آنها. 1است آمده قرآن در چنانكه كنند، منع آسمانى اخبار از را شياطين
 نميتوان را امر اين ولى. است شده باطل كاهنى روزگار آن از رو اين از ميĤوردند بدست شياطين از را آسمانى
 بيـان  چنانكـه  بلكـه  نميشـده  اخـذ  شياطين از تنها كاهنان معلومات زيرا كرد اقامه باره اين در دليل بعنوان
 از شـياطين  كـه  ميكند داللت اين بر آيه هم و اند آورده مي بدست اخبارى نيز خودشان نفوس از آنها كرديم

 منـع  بعثـت  جـز  اخبـار  از و اسـت  بـوده  بعثـت  خبر به مربوط مطالب كه اند شده منع آسمان اخبار نوع يك
 باز پيش طريق بهمان آسمان اوضاع آن از پس شايد و است بوده نبوت هنگام فقط انقطاع اين نيز و اند نشده
 خمود و بخاموشى رو نبوت روزگار در عموم بطور مشاعر گونهاين چه است همين هم امر ظاهر و. است گشته

 عظيمتـرين  نبـوت  زيرا افتند مي تجلى از خورشيد آمدن پديد هنگام چراغها و ستارگان همچنانكه ميگذارد،
 امـر  كه اند كرده گمان حكما از بعضى و ميشود زدوده و ميگردد نهان آن برابر در ديگرى نور هر كه نوريست
 زيرا است، بوده بدينسان داده روى نبوتى هر و ميگردد منقطع سپس و آيد مي پديد نبوت زگاررو در كاهنى

 نبـوتى  آن يابـد  كمـال  وضع اين كه هنگامى و باشد قرين  مناسبى فلكى وضع با بايد ناچار نبوت آمدن پديد
 از طبيعتـى  كـه  ميكنـد  اقتضا فلكى وضع آن نقصان و ميپذيرد كمال ميكند داللت آن بر فلكى وضع كه هم
 و اسـت  همـين  كاهن مفهوم كرديم ياد كه مطالبى حسب بر و باشد نقصان مقتضى و آيد پديد آن خود نوع

 كـاهن  چنـدين  يـا  يك وجود مقتضى و ميدهد روى ناقص وضع كامل وضع آن يافتن كمال از پيش بنابراين
 اوضاعى وقت آن و ميرسد، خود مالك بمرحله نيز پيامبر آن وجود يابد كمال فلكى وضع آن هرگاه و ميباشد

 بيـان  ايـن  و. نميشود يافت اى نشانه هيچ آن از ديگر و ميگردد منقضى ميكرد داللت طبيعت آن نظير بر كه
 ايـن  كه صورتى در باشد داشته آنرا آثار از قسمتى اقتضاى فلكى وضع از قسمتى كه اينست بر مبتنى حكما

 اجـزاى  از بعضى اگر ولى دهد نشان دارد كه خاصى بشكل را اثر اين فلكى وضع شايد پس نيست، مسلم امر
 .باشـد  نـاقص  اثر آن ميكند اقتضا اند گفته چنانكه اينكه نه ندهد، نشان را اثرى هيچ وقت آن يابد نقصان آن

 معجزه داللت و پيامبر براستى كس هر از بيش آنها باشند نبوت روزگار همزمان كاهنان آن اگر ازين گذشته
 درك را خواب موضوع انسانى هر چنانكه ميشود يافت آنان در نبوت امر ادراك از اندكى زيرا ميباشند، اهآگ او

 بـراى  خـواب  موضـوع  از آنـان  نـزد  در امـر  اين و ميداند موافق عقل با را پيامبرى نسبت كاهنى هر و ميكند
 را ايشـان  و ميـدارد  بـاز  تنبـو  امـر  تصـديق  از را كاهنـان  چيزيكـه  تنها ليكن است آشكارتر هم نائم شخص

 در و باشـد  را ايشـان  نبـوت  بندنـد  مى طمع كه است آنان آزمنديهاى حس انگيزاند مي بر پيامبران بتكذيب
 او چـه  افتـاد  فـرو  ورطه اين در الصلت ابى بن امية چنانكه ميافتند فرو دشمنى و ورى كينه پرتگاه در نتيجه
 فـرو  لغزشـگاه  همـين  در نمايان پيامبر ديگر و مسيلمه و دصيا ابن همچنانكه. كند نبوت ادعاى داشت طمع
ـ  بردارند دل آزمنديها و آرزوها اينگونه از و يابد چيرگى مطامع بر ايمان اگر ليكن. رفتند  وجهـى  بهتـرين ه ب
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 بارزى گواه اسالمى فتوحات در آنان مجاهدات آثار كه 1قارب بن سواد و اسدى طليحه مانند آورند مي ايمان
  .است ايشان استوار ايمان بر

 از خاصـى  لحظـه  در آن روحانيت ذات در 2ناطقه نفس براى كه است اين رؤيا حقيقت ؟ چيست رؤيا
 روحـانى  مرتبـه  در كـه  هنگامى نفس اين چه ميدهد دست 3مطالعه آمدها پيش و وقايع اشكال درباره زمان
 و روحانيسـت  ذوات كليـه  خاصـيت  امـر  ايـن  و دارد وجود آن در) بقوه نه( بفعل حوادث صور و اشكال است

 و شود مجرد بدنى و ظاهرى ادراكات و حواس و جسمانى مواد از كه است هنگامى ناطقه نفس روحانى مرتبه
 علم لحظه آن در و) ميكنم ياد چنانكه( ميشود حاصل آن براى خواب بعلت معينى لحظه در گاهى مرتبه اين

 اقتباس اگر و ميسپرد خود ادراكاته ب را معرفت آن ناطقه سنف و كند مى اقتباس است مشتاق بدان را آنچه
  .ميشوند خوابگزارى يا تعبير به محتاج باشد مبهم و ضعيف آن خلوص عدم بعلت معلومات آن

 بعلـت  آنگـاه  و ميشـوند  نيـاز  بـى  كـردن  همانند از كه بدانسان قويست معلومات آن اقتباس گاهى ولى
 نفـس  بـراى  خاصى لحظه چنين دادن روى سبب و نيست خوابگزارى به نيازى تشبيه و نمونه از آنها خلوص

 كـه  بدانسـان  پـذيرد  مى كمال آن ادراكات و بدن بسبب كه روحانيست ذاتى داراى بالقوه نفس كه است اين
 بـدون  كـه  روحانيست ذاتى حالت درين و ميگردد تكميل نيز بالفعل وجودش و ميشود محض تعقل آن ذات

 جـاى  بـرين  افـق  در كه فرشتگان نوع از روحانيات جهان در آن نوع ولى ميكند ادراك بدنى ابزار از هيچيك
 لـيكن . نيسـت  بـدنى  غيـر  و بدنى ادراكات از بهيچيك وابسته آنها ذوات كمال كه گروهى است، فروتر دارند

 نـوعى : ميباشد گونه دو بر و باشد تن به وابسته كه است ميسر هنگامى تا ناطقه نفس براى استعدادى چنين
 اسـتعداد  همين رؤيا موضوع و دارد تعلق بشر افراد بعموم كه است عام ديگر نوع و اوليا استعداد مانند خاص

 فرشـتگى  جهـان  به پيوستن و بشريت از انسالخ و تجرد استعداد داراى پيامبران روحانى ذات اما و. است عام
 نمـودار  وحى حاالت در ايشان در بارها اداستعد اين و ميرود بشمار روحانيت درجات برترين كه است محض
 كـه  ميدهـد   دست ايشانه ب عالمى يابند مى ارتقا برتر بجهانى بدنى حواس و ادراكات از كه هنگامى و ميشود

 از شـارع  تشـابه  همين بسبب و. است فروتر آن از بدرجات خواب چند هر است، شبيه خواب بحالت اندازه بى
 و چهـل  روايتـى  در و ميرود بشمار نبوت جزء شش و چهل از يكى خواب: كه است كرده تعبير بدينسان رؤيا
 در فزونـى  مراد بلكه نيست عدد اصلى مقصود آنها همه در ليكن است، آمده جزء هفتاد ديگر روايت در و سه

 كه است شده استعمال هفتاد يا »سبعين« كلمه روايت طرق از بعضى در آنكه بدليل است مراتب اين تفاوت
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 آغـاز  در وحـى : اند گفته نبوت جزء شش و چهل روايت در برخى و 1ميبرد بكار فزونى و تكثير براى آنرا عرب
 سـال  سـه  و بيسـت  مدينه و مكه در نبوت مدت تمام و سالست از نيمى كه بوده ماه شش مدت رؤيا بوسيله

 اين زيرا است تحقيق از دور گفتار اين ليكن است، شش و چهل از جزئى آن سال نصف بنابراين و است بوده
 نبـوت  مـدتى  چنـين  يـك  در هـم  پيـامبران  ديگـر  كـه  معلوم كجا از و داده روى ما پيامبر براى نبوت مدت
  اند؟ كرده

 را رؤيـا  حقيقـت  ولى ميكند تعيين نبوت زمان به نسبت را رؤيا زمان تنها مزبور سنجش ازين، گذشته
 گـردد  روشـن  موضوع اين كرديم ياد رؤيا درباره ستنخ آنچه از هرگاه و نميدهد نشان نبوت بحقيقت نسبت

ـ  بشر عمومى استعداد نخستين دادن نسبت جزء، اين معنى كه ميشود دانسته وقت آن  نزديـك  اسـتعداد ه ب
 عمومى بشر در چند هر مزبور استعداد زيرا فطريست، عليهم، اهللا صلوات. آنان در كه پيامبرانست گروه خاص
 ميتـوان  و آيـد  حاصـل  بالفعـل  تـا  دارد وجود بسيار موانع و عوايق آن همراه و دوريست استعداد ليكن است

 ظفـر  مانع اين بر ميتواند كه آفريده چنان را بشر سرشت خدا ليكن. شمرد ظاهر حواس آنرا موانع بزرگترين
 داشتهبر هنگام آنگاه و گيرد بر را حواس پرده است طبيعى و ذاتى امرى او براى كه خواب بوسيله يعنى يابد

 بعضـى  كه اينست. يابد احاطه حقيقت عالم بر بدان تا دهد قرار معرفت گاه تجلى در را نفس پرده اين شدن
 بهمـين  و ميشويم كامياب خويش مطلوب به آن در كه ميكنيم درك را بخصوصى لحظه خواب هنگام اوقات
 بـاقى   چيـزى  هـا  دهنـده  نويد بجز وتنب از: فرمود چنانكه است داده قرار ها دهنده نويد از را رؤيا شارع سبب
 او بـراى  يـا  ببيند رستگار مردى كه نيك رؤياى: فرمود كدامست؟ ها دهنده نويد پيامبرا: گفتند است، نمانده
 و ادراك: كنم مى وصف اينك كه آنست من بنظر خواب در حواس پرده شدن برداشته سبب اما و. شود ديده
 در آن مركـز  كـه  اسـت  لطيـف  بخارى آن و ميباشد جسمانى كه تاس حيوانى روح بيارى ناطقه نفس افعال

 خون با بخار اين و. است آمده ديگران و جالينوس تشريح كتب در چنانكه ميباشد، قلب چپ قسمت تجويف
 و ميـدارد  ارزانـى  بـدنى  افعـال  ديگر و حركت و حس آدمىه ب نتيجه در و يابد مى جريان رگها و شريانها در

 كمـال  هست آن بطون در كه قوائى افعال و ميكند تعديل را آن برودت و آيد مي بر غبدما آن لطيف قسمت
 حكمـت  زيـرا  دارد، تعلـق  بدان و است بخارى روح اين بيارى ناطقه نفس تعقل و ادراك بنابراين و پذيرد مى

 بـدنى  مـواد  ميان در حيوانى روح اين چون ولى نبخشد تأثير سطبر در لطيف كه ميكند اقتضا چنين تكوين
 و ميباشـد  ناطقه نفس آن و آنست بودن جسمانى با مباين كه است شده ذاتى آثار جايگاه است يافته لطافت

 ناطقـه  نفس ادراك كه كرديم ياد گذشته صفحات در و ميشود حاصل روح آن بواسطه بدن در نفس اين آثار
 اينگونـه  كليـه  و دماغى قواى لهبوسي يا بباطن ديگرى و است پنجگانه حواس كه بظاهر يكى: است گونه بدو
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 آنهـا  بـراى  بفطـرت  كـه  آن از برتر روحانى ذوات ادراك از را ناطقه نفس باطنى خواه و ظاهرى خواه ادراكها
  .ميگرداند باز است مستعد
 خواب معرض در بدانها فرسودگى و خستگى يافتن راه بعلت و هستند جسمانى ظاهرى حواس چون و

 را حـواس  خداونـد  ازينـرو  پوشـند  مى فرو بسيار اعمال و ها فعاليت نتيجه در را حرو و ميگيرند قرار سستى و
 انتـزاع  كامـل  بصورت دوباره ادراك تا كنند استراحت بايد و نيازمندند خستگى رفع به كه است آفريده چنان

 بـاز  نبـاط  حس به و ميشود دور ظاهرى حواس كليه از حيوانى روح كه ميشود ميسر هنگامى امر اين و يابد
 حـرارت  نتيجـه  در و ميگيـرد  فـرا  سـرما  را بـدن  شب در كه اينست ميكند كمك بدان كه چيزى و ميگردد
 اسـت  حيـوانى  روح كه را خود مركوب و ميكند نفوذ آن بباطن بدن ظاهر از و ميجويد را بدن اعماق غريزى
 حـواس  از روح گـاه  رهـ  پـس  ميگردد، عارض انسان بر شب هنگام خواب اغلب سبب بهمين و ميراند بباطن

 ازو نفـس  و يابـد  تخفيـف  آن موانـع  و حـس  عالم به نفس توجه و بازگردد باطنى بقواى و شود دور  ظاهرى
 و ميكنـد  مجسـم  حافظـه  از خيالى صورتهائى تحليل و تركيب بوسيله بازگردد هست حافظه در كه بصورتى

 آنهـا  ادراك زمـان  كـه  ميشـوند  منتزع كاتىمدر از زيرا است مأنوس و عادى اشكال از صورتها اينگونه بيشتر
 حـس  و آورد مي فرود است ظاهرى حواس جامع كه مشترك حس به را صورتها اين سپس ميباشد، نزديك

 بـاطنى  قواى با آنكه با نفس كه بسا چه و ميكند درك ظاهرى پنجگانه حواس نحوه همان بر را آنها مشترك
 خـود  روحـانى  دريافـت  بـا  و ميشـود  متوجه خود روحانى ذات به خاصى لحظه در يكباره است كشمكش در

 متعلـق  آن ذات بـه  كـه  را اشيائى صورتهاى هنگام درين و است شده آفريده سرشت برين چه كند، مى درك
 يـا  حقيقـى  شكل همان بر را آنها و ميگيرد باز خيال را شده درك صورتهاى اين سپس ميكند، اقتباس است

 و بخوابگزارى محتاج حقيقت با مشابه صورتهاى اين و ميدهد تجسم معين هاىقالب در آنها مشابه بصورتهايى
 و لحظـه  آن در حقيقى ادراكه ب آنكه از پيش حافظه صورتهاى در نفس تحليل و تركيب عمل و است تعبير
 ص، پيـامبر،  كـه  اسـت  آمـده  صـحيح  در و است آميز اشتباه و پريشان خوابهاى همان آيد نايل خاص توجه
 اين و شيطان، سوى از ديگر نوع و فرشته سوى از اى گونه و خدا، سوى از نوعى: است گونه سه بر ؤيار: فرمود
 مشـابه  خوابهـاى  و اسـت  خدا سوى از جلى يا آشكار خوابهاى چه دارد مطابقت كرديم ياد ما آنچه با تقسيم

 خوابهـا  اينگونـه  زيرا انست،شيط از پريشان خوابهاى و است فرشته سوى از است نيازمند بخوابگزارى كه آنها
  .شيطانست هم باطل سرچشمه و است باطل يكسره

 از كيفيـات  ايـن  و انگيزانـد  مي بر آنرا و ميشود آن سبب خواب هنگام در آنچه و رؤيا حقيقت اينست
 از يك هر بلكه نيست بهره بى آنها از هيچكس و ميشود يافت بشر افراد همه در كه است انسانى نفس خواص

 قطـع  بطـور  و 1كند مى پيدا صدق بيدارى در كه بيند مى وقايعى رؤيا عالم در بارها بلكه يكبار نه انسان افراد
 ناچـار  و ميكنـد  درك را غيبـى  و نهـانى  امور خواب حالت در نفس كه كند مى يقين و آيد مي پيش او براى
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 ادراك ذات زيـرا  بـود،  خواهـد ن ممتنـع  هم ديگر احوال و خواب جز در باشد روا خواب عالم در امر اين وقتى
 انسـان  راهنمـاى  خـود  فضـل  و كـرم  بـه  خداى و يابد مى تعميم احوال همه در آن خواص و يكيست كننده

  .1است براستى

   فصل

 توانـايى  آن بـر  ويـرا  و نيسـت  او خـود  قصد و ارادهه ب ميدهد روى حاالت اينگونه از بشر براى آنچه و
 آن بدانسـتن  آنچه بر و ميشود نائل حاالتى بچنين خواب هنگام خاص لحظه آن در تنها نفس بلكه نميباشد،

 اهل كتب ديگر و 3الغاية كتاب در و. بيند مى آنرا و ميكند آن آهنگ نفس 2هاينك نه گردد مى واقف است مايل
 را آنچـه  وسـيله  بـدين  و ميخوانند خواب هنگام را آنها كه است شده ياد مخصوصى اسامى و كلمات رياضت
 الغايـة  كتـاب  در 5مسلمه و نامند مى 4»حالوميه« را آنها و يابند مى در رؤيا عالم در شوند آگاه آن بر ندبخواه
 شخص كه چنانست آن و است خوانده كامل سرشتهاى يا »تام طباع« حالومه بنام آنرا و آورده حالومه نوعى
. يسـواد . بعـدان . تمـاغس « :خواندب را 6عجمى كلمات اين خواب هنگام صحيح توجه با و سر از فراغت از پس

 كشـف  او بر خواب در باشد كرده مسئلت را آنچه آنگاه. آورد بياد را خويش حاجت و 7»غادس. نوفنا. وغداس
 و ذكـر  و  خـوردن  در شب چندين آنكه از پس مردى كه كنند حكايت و. بيند مى رؤيا عالم در آنرا و شود مى
 مـن : گفـت  بـوى  و شـد  ظـاهر  او بـر  خواب در شخصى سرانجام و ددا انجام را كار اين برد رياضت خود ورد

 بـراى  و. كـرد  آگاه بود خواسته بدانچه را وى مرد و پرسيد را خود خواهش سپس. هستم تو كامل سرشتهاى
 خـود  احـوال  درباره امورى بر و داد روى خواب در عجيبى مشاهدات مزبور كلمات و اسامى بوسيله من خود

 هـر  كه نيست اين بر دليل موضوع اين ولى. بودم آنها آوردن بدست جستجوى در زمانى دير كه يافتم اطالع
 رؤيـا  دادن روى بـراى  كـرده  يـاد  هـاى  حالومـه  بلكه داد خواهد دست بما حالتى چنان بكنيم رؤيا قصد وقت

 شده مستعد بدان نفس آنچه آوردن بدست يابد قوت استعداد آن هرگاه كه ميكنند ايجاد نفس در استعدادى

                                                           

 ).ينى جامع. (و خدا راهنماى انسان براستى است -1
) ينى(ترجمه شد و پس از بدست آمدن ) ال انها(شد ولى بقياس  ترجمه مى» زيرا نفس«است كه بايد ) النها(در تمام چاپها  -2

  .است) ال انها(در آنجا نيز 

است كه كاملترين كتـاب در سـحر و جـادو و كيميـا و     ) مادريدى(تأليف مسلمة بن محمد مجريطى » غاية الحكيم«منظور  -3
 .ديگر علوم خفيه ميباشد

نتيجـه بـراى   بر بعضى از كلمات بربرى اطالق ميشود كه پيش از خوابيـدن آنهـا را ميخواننـد و در    » حالومة«و » حالوميه« -4
ايـن كلمـه از   ). 1ج  318دزى، ص (اشخاص رؤيايى دست ميدهد كه بوسيله آن ممكنست هر نيتى بكنند بر آن واقـف شـوند   
 .اصطالحات مخصوص اهالى مغربست و بهمين سبب در كتب لغت عربى آورده نشده است

 .)م -ل -بفتح م( -5
 .بربريستمقصود اينست كه كلمات مزبور عربى نيست و بقول دزى  -6
  :ميكنيم نقل دسالن ترجمه از را آنها التين صورت شود معلوم آنها حركات اينكهو براى  -7

.  Temaghis .Badan . Yesvaad . Ouaghdas Noufena .Ghadis  

 رويا



   مقدمه ابن خلدون  218

 دليـل  ايـن  ولى كند كار دارد دوست كه استعدادى هرگونه در است مختار شخص و. شد خواهد آسانتر است
 بدسـت  توانـايى  بجز استعداد بر توانايى زيرا يابد وقوع چيز همان يابد مى استعداد چه هر در كه نيست آن بر

  .1است آگاه حكيم خداى و سنجيد آن نظاير با و انديشيد آن در و دانست بايد را نكته اين. چيزيست آوردن

   فصل

 وقوع از پيش خويش طبيعت بنيروى كه يابيم مى اشخاصى انسان نوع در ما كرديم ياد آنچه از گذشته
 امور درين و ميشوند بازشناخته طبيعت بهمين مردم ديگر از آنان صنف و گروه و ميدهند خبر آنها از كائنات

 در را مشـاعر  اينگونـه  بلكـه  نميجويند، يارى نيز آن جز و ستارگان آثار از و نميگردند متوسل صناعتى بهيچ
 آب هـاى  طـاس  و آينـه  ماننـد  شـفاف  اجسـام  بوسـيله  كـه  كاهنانى و غيبگويان مانند مييابيم فطرى ايشان

 پرندگان به كه آنان و ميگويند غيب حيوانات استخوانهاى و جگر و دل راه از كه كاهنانى و ميكنند پيشگويى
 هسـته  و گنـدم  چـون  هـا  دانـه  و حبـوب  و ها سنگريزه  روى از كه گروهى و 2ميزنند تطير و تفأل رندگاند و

 و نيسـت  آنهـا  انكـار  و رد يـاراى  را هـيچكس  و دارد وجـود  انسـانى  عـالم  در اينها همه و 3ميكنند غيبگويى
 نيـز  و ميدهند خبر نداده روى هنوز كه مسائلى از و ميشود جارى غيب از كلماتى ديوانگان زبان بر همچنين
 رياضـت  هـم  و ميدهند خبر غيب عالم از مرگ يا خواب لحظات نخستين در مرگ بر مشرف يا نائم اشخاص
 كليـه  از اكنـون  هـم  مـا  و. ميكننـد  غيبگويى كه هستند مشاعرى داراى كرامت سبيل بر متصوفه از كشانى
 يـاد  آخر تا را كسان اينگونه يكايك آنگاه يم،ميگوي سخن كاهنان از نخست و ميكنيم گفتگو ادراكات اينگونه
 كرديم ياد كه اصنافى كليه در انسانى نفس اينكه در آوريم مي اى مقدمه بحث اينه ب آغاز از پيش و ميكنيم
 ميـان  از آدمـى  كـرديم  يـاد  گذشته در چنانكه كه چنانست آن بيان و. ميشود غيب يافتن در مستعد چگونه
 بـه  قـوه  مرحله از آن احوال و بدن بوسيله روحانيت اين و است بقوه موجود نيتىروحا داراى روحانيات ديگر
 و است صورتى و ماده آنرا باشد بالقوه آنچه هر و يابد مي در آنرا كسى هر كه امريست اين و آيد مي در فعل

 تنخسـ  نفـس  ايـن  زيرا است تعقل و ادراك عين همان پذيرد، مى كمال بدان وجودش كه نفس، اين صورت
 و بـدن  با مصاحبت راه از آنگاه ميباشد جزئى و كلى صورتهاى پذيرش و ادراك مستعد و ميشود يافت بالقوه
 بدينسان آيد، مي در بفعل قوه مرحله از آن استعدادهاى و يابد مى پرورش بدان بدن محسوس ادراكات ورود

 نفس و ميسازد منتزع كلى معانى از ار ادراكات آن از برخى و ميگرداند باز بدان را محسوس ادراكات بدن كه

                                                           

 .1و سوره السبا آيه  73و  18، سوره االنعام آيه 18: 6و هو اْلحكيم اْلَخِبيرُ  -1
خوانند و زجر پرندگان چنانست كه با سنگ يا فرياد كشيدن پرنـدگان را ميرماننـد اگـر در    » عيافة«و » زجر«كه آنرا بعربى  -2

پرواز خود از سوى راست بپرند آنرا بفال نيك يا تفأل گيرند و اگر از سوى چپ بپرواز در آيند آنرا بفـال بـد يـا تطيـر گيرنـد و      
در زبان فارسى جام بين يـا  . و آوازهاى پرندگان تفأل يا تطير ميزنندعيافة هم نوعى زجر است كه از اسامى و محل فرود آمدن 

 .طاس بين و آينه بين و فال بين و كت بين متداولست

و در فارسى هم فال . ريزه و آميختن پنبه به پشم است و آنان را اهل طرق خوانند چه طرق بمعنى فال گرفتن كاهن بسنگ -3
 .نخود معروفست
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 ذات نتيجـه  در و ميشود حاصل بالفعل تعقل و ادراك آن براى تا ميكند تعقل ديگرى از پس يكى را صورتها
 بـر  ديگرى از پس يكى ادراك بوسيله پى در پى صورتها كه ماند مى باقى هيولى بمنزله و پذيرد مى كمال آن
 حاصـل  نفـس  ذات از كـه  ادراكى بر خود پرورش آغاز در كودك بينيم مى سبب بهمين و. ميشوند عارض آن

 ذات عـين  كـه  وى نفـس  صـورت  زيـرا  نميباشـد  قادر دو آن جز يا كشف با خواه و خواب راه از خواه ميشود
 كمـال  آن در هنـوز  نيـز  كليـات  انتزاع  بلكه و است نرسيده كمال بمرحله هنوز تعقل، و ادراك يعنى آنست،

 آن براى ادراك نوع دو باشد بدن با كه وقتى تا پذيرد كمال بالفعل او نفس ذات گاه هر يكنل است نپذيرفته
 ادراك ديگـرى  و ميرسـاند  بنفس آنرا ظاهرى حواس و مدركات كه جسم ابزاره ب ادراك يكى: آيد مي حاصل
 مشـغوليت  و هتوجـ  و بدن احتياجات در رفتن فرو بسبب ادراك نوع اين و. اى واسطه هيچگونه بى خود بذات

 شـده  آفريـده  جسـمانى  ادراكات با نخستين فطرت حسب بر چون حواس زيرا است، پوشيده انسان از حواس
 هـاى  پرده وقت آن و ميرود فرو بباطن ظاهر از هم گاهى ولى ميكند جلب ظاهر بسوى را نفس هميشه است

 افـراد  همـه  در مطلقـاً  كـه  تاسـ  خاصيتى بسبب يا امر اين و. ميشود يكسو خاصى لحظه در بدنى و ظاهرى
 ماننـد  ميشـود  يافـت  بشـر  افـراد  از بعضـى  در كه است خاصيتى بعلت يا و خوابيدن، چون دارد وجود انسان

 ذوات بـه  نفس هنگام درين و صوفيان از كرامت و كشف صاحبان چون رياضت بوسيله يا بينى فال و كاهنى
 و اتصـال  وجـود  عـالم  در مزبـور  ذوات و افـق  و او قاف ميان چه ميشود، متوجه برترند وى از كه برين جهان

 چنانكـه  و انـد  بفعل عقول و محض ادراك روحانى ذوات آن و كرديم بيان گذشته در چنانكه است پيوستگى
 از و يابد مى تجلى نفس در صورتها آن از برخى رو اين از. دارد وجود آنها در هستيها حقايق و صورتها گذشت

 آنهـا  خيال آنگاه و ميشوند رانده خيال به شده درك صورتهاى اين هم گاهى و ميكند اقتباس دانشهايى آنها
 ادراكـات  بـدان  خيـالى  قالبهـاى  در يا مجرد بطور خواه حس سپس و ميريزد معمولى و معتاد قالبهاى در را

 اصناف بيان به اكنون و غيبى ادراك براى نفس استعداد شرح است چنين. ميدهد خبر آنها از و ميكند رجوع
 و آب طشـت  و آينه مانند شفاف اجسام بوسيله كه غيبگويان از گروهى: ميپردازيم داديم وعده كه غيبگويان

 همـه  بيننـد،  مى فال ها هسته و 1ريزه سنگ با كه آنان و ميزنند تطير و تفأل حيوانات استخوان و جگر و قلب
 پرده برداشتن براى كاهن زيرا دارند قرار كاهنان از فروتر اى مرتبه در خلقت اصل در ولى كاهنانند نظير آنان

 شـريفترين  در را حسى ادراكات كليه بايد كه رو اين از گروه آن ولى ندارد نياز فراوانى ممارست به »حواس«
 بچيـز  دقيـق  توجـه  با زمانى دير سبب بهمين و ميكنند ممارست بسيار سازند منحصر بينايى يعنى آنها نوع

 چـه  و آيد پديد ميدهند خبر مغيبات از آن بوسيله كه بخشى الهام يا ادراك نيروى تا مينگرند 2ساده ديدنى
 در ميخواننـد  مـردم  بر و بينند مى مطالبى آن روى از مينگرند آينه در چون آنها ميكنند گمان برخى كه بسا

 روى و آنهـا  انمي و ميشود نهان چشم از تا مينگرند آينه روى در آنقدر ايشان بلكه نيست چنين كه صورتى
                                                           

 .»و مانند آن فال نخود«اهل طرق  -1
 .نباشد متعدد الوان داراى كه است آينه يا آسمان يا آب ساده، ديدنى چيز از منظور -2

 غيبگويي
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 مقصود و يابد مى تجسم است آنها بخش الهام كه صورتهايى پرده آن در و آيد مي پديد مانند ابر اى پرده آينه
 اى نحوه بهر آنگاه و مثبت خواه و باشد منفى دارند توجه بدان كه منظورى خواه ميفهماند آنانه ب اشاره با را

 روى در كـه  صـورتهايى  و آينه از حالت آن در آنها كه دانست ايدب نيز و. ميدهند خبر آنرا ميكنند ادراك كه
 كـه  ميگـردد  حاصـل  ايشـان  بـراى  ادراك از ديگرى نوع آن بوسيله بلكه فهمند نمى چيزى آيد مي پديد آن

 نفسانى هاى شده درك ادراك، آن بوسيله معروفست چنانكه بلكه نيست، چشم با ديدن نوع از و است نفسانى
 جگـر  و دل بـا  كـه  غيبگويـانى  بـراى  نيـز  حالـت  همـين  نظير و ميشود مجسم ايشان ظرن در حسى بصورت

 كسانى گروه اين از ما و ميدهد دست مينگرند اينها مانند و طاس و آب در كه آنان و بينند مى فعال حيوانات
) عزايم( اافسونهه ب شدن مستعد براى سپس ميبرند بكار بخور تنها حواس كردن مشغول براى كه ايم ديده را

 هـوا  در را مزبـور  صـورتهاى  گـروه  ايـن  ميگوينـد  و ميدهند خبر يابند مى در را چه هر آنگاه ميشوند متوسل
 حكايـت  ايشان براى اشاره و مثال به هستند آنها درك درصدد كه را مطالبى چگونگى صورتها آن و بينند مى

 شگفتيها از پر سرتاسر جهان اين و. است نخستين دسته از تر خفيف حس عالم از گروه اين غيبت و. ميكنند
 هنگـام  كـه  اينسـت  1ميكنند پيشگويى حيوانات يا پرندگان حركات يا پرواز از كه فالگيرانى روش اما و .است
 تطير يا تفأل بدان و انديشند مي آن شدن ناپديد از پس و راست يا چپ بسوى جانورى حركت يا پرنده پرواز

 و پرنـدگان  حركـت  و پرواز درباره انديشيدن و تالش به را آنها كه است نفسانى اى قوه كمك به آن و ميزنند
 گذشته در چنانكه كسان درين. شنيدنى خواه و باشد ديدنى حركت يا پرواز آن خواه انگيزاند مي بر  جانوران

 بر بجستجو را نآنا اند شنيده يا ديده آنچه بيارى نيرو آن رو اين از و است نيرومند متخيله نيروى كرديم ياد
 تعطيـل  و خـواب  هنگـام  متخيلـه  قوه چنانكه. ميشود حاصل آنان براى ادراك نوعى نتيجه در و انگيزاند مي

 بـا  آنـرا  و ميشـود  واسـطه  بيـدارى  در انسانى ديدنى محسوس ميان و است خاصيت همين داراى نيز حواس
  .ميشود حاصل رؤيا نتيجه در و ميĤورد گرد است كرده آن درباره كه هايى انديشه
 اغلب امر اين و است ضعيف ببدن آنان ناطقه نفوس تعلق كه است سبب بدان ديوانگان غيبگويى اما و

 و نقصان رنج و درد بسبب ديوانه نفس رو اين از و است آنها امزجه در حيوانى روح ضعف و مزاج فساد بعلت
 تعلـق  در شـيطانى  نـوع  از ديگرى نيتروحا كه بسا چه و نيست حواس در رفته فرو و مستغرق روح بيمارى

 و ميشـود  ضـعيف  وى نفس ممانعت اين بسبب و آويزد مي در وى ببدن و آورد مي وارد فشار ببدن او نفس
 بيمـارى  نتيجـه  در خـواه  ميشود مبتال زدگى جن اينه ب وقتى و مييابد راه بدو ديوانگى و زدگى جن سرانجام

 مدتى باشد، آمده پديد آويزند مي در بوى كه شيطانى نفوس مزاحمت بسبب خواه و باشد مزاج ضعف و كلى
 از بعضـى  و ميكنـد  ادراك جهان آن از و پيوندد مى روح عالم به خاصى لحظه و ميكند غيبت حسى جهان از

 اراده خـود  آنكـه  بى حالت اين در كه بسا چه و ميگيرد باز را آنها خيال و بندد مى نقش وى نفس در صورتها
 و است مشوب و آميخته كرديم ياد كه اصنافى كليه غيبى ادراك ولى. ميشود جارى او زبان بر سخنانى كند
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 پيوسـتگى  و اتصـال  بدهنـد  دست از هم را حس عالم چند هر زيرا ميشود دريافت دو هر باطل و حق آن در
 در چنانكـه  جوينـد  يـارى  خود ذات از بيگانه تصورات از آنكه از پس مگر نميشود حاصل آنان براى برتر بافق

  .يابد مى راه دروغ مشاعر و ادراكات گونه بدين سبب بهمين و كرديم بيان گذشته
 و پيوستگى برين بعالم را آنان هم و دارند وابستگى كرده ياد ادراكاته ب نيز 1)عرافان( گويان فال اما و
 توهمـاتى  حسب بر و ازندميس مسلط ميكنند توجه  بدان كه امرى بر را انديشه گروه اين ليكن نيست، اتصال

 غيب ادعاى وسيله آنرا و پيمايند مى را تخمين و گمان راه ميكنند ادراك اتصال آن مبادى و اصول درباره كه
 خالصـه  اينسـت . نيسـت  شناسـى  غيـب  عالم از ايشان توهمات بحقيقت كه صورتى در ميدهند قرار شناسى

 بتحقيقـى  نـه  ولـى  كـرده  گفتگـو  باره اين در الذهب مروج در نيز مسعودى و. غيبى اموره ب مربوط معلومات
 معـارف  و علـوم  در رسوخ از مزبور مورخ كه پيداست وى سخنان از و است پيموده را صواب راه نه و پرداخته

 ادراكـاتى  همـه  و. ميكند نقل آن اهل غير از هايى گفته هم و اصطالح اهل از سخنانى هم چه است بوده دور
 و آوردنـد  مـي  پناه بكاهنان حوادث از يافتن آگاهى براى عرب چنانكه دارد، وجود ربش نوع در كرديم ياد كه

 بـراه  خويش بينى غيبت با را آنان تا ميشتافتند گروه اين نزد حكميت براى نيز اختالفات و خصومتها هنگام
 روزگـار  در و ميشـود  ديـده  بـاره  ايـن  در بسيارى حكايات و اشعار) عرب( ادبى كتب در و كنند رهبرى حق

 در را لبـاس  كه همچنان سطيح و بودند مشهور غسان بن مازن بن 3سطيح و نزار بن انمار بن 2شق جاهليت
 مشـهور  حكايـات  از و. نبود وى در جمجمه بجز استخوانى هيچ و ميشد پيچيده درهم كنند تا و بپيچند هم
 پيشـگويى  را آن از پس مضر حكومت و يمن بر حبشه تسلط كه است مضر بن ربيعة خواب تعبير تن دو آن

 تعبيـر  را موبـدان  رؤيـاى  سـطيح  همچنين و دادند خبر قريش قبيله در را محمدى نبوت ظهور هم و كردند
 و نبـوت  كيفيـت  او و فرسـتاد  سـطيح  نـزد  عبدالمسيح بوسيله را خواب صورت انوشروان وقتى چنانكه كرد،

) كاهنـان ( عرافـان  عـرب  ميـان  در همچنين و. ستا مشهور همه اينها و. داد خبر را ايران كشور شدن ويران
  4:گويد شاعر چنانكه اند برده نام آنان از اشعار در كه بودند بسيارى
  .كن درمان مرا گفتم يمامه عراف به

                                                           

. عرافه نوعى از كاهنى است و تفاوت آن با كاهنى اينست كه كاهنى به امور آينده و عرافه بـه امـور گذشـته اختصـاص دارد     -1
و صاحب منتهى االرب عراف را به كاهن و فالگوى و پچشك يا پزشـك ترجمـه كـرده    . شود 3لوغ االرب ج ب 264رجوع به ص 

 .است
مردى بوده كه يك پا و يـك دسـت   : بن انمار بن نزار) بكسر ش(شق ). پ(و ) ب(و ) ا(در نسخ » شق بن«بجاى » شق من« -2

اند كه نسناس مركب از شق و آدمى بوده و در سـفر   پنداشته و يك چشم داشته است و بصورت نيمى از آدميان بوده است و مى
 .بلوغ االرب شود 3جلد  280تا ص  278رجوع به ص . بر انسان ظاهر ميشده است

نام كاهنى بوده است كه در تن او جز جمجمه استخوان ديگرى وجـود نداشـته و اعضـاى بـدن او ماننـد      ) بفتح س(سطيح  -3
انـد و از   در يك روز متولد شـده » شق«وى و . اش بوده و سر و گردن نداشته است روى سينه اش در چهره. جامه تا ميشده است

 .بلوغ االرب شود 3ج  281رجوع به ص . اند معمرها بوده
 .است العذرى حزام بن عروة بيت گوينده -4
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  .1پزشكى گفت ميتوان بخشى بهبود مرا اگر چه
  2:گويد ديگرى و

 شـفا  مـرا  مگـر  تـا  دادم قـرار  تارمخ داد خواهند بمن كه پاداشى تعيين در را نجد عراف و يمامه عراف
  .بخشند

  .3نيست قدرتى دارى سينه در كه دردى بر را ما سوگند بخداى دهد، شفا ترا خداى. گفتند
 كـه  آنسـت  غيبـى  ادراكات از نوعى و. است بوده اسدى ابلق نجد عراف و عجلة بن رباح يمامه عراف و

 و آورنـد  مـي  زبان بر سخنانى حالت درين و هدميد روى بيدارى و خواب ميان حالت در مردم از بعضى براى
 و سـازد  آشـكار  هستند آن از آگاهى جستجوى در كه را امرى غيبى و  نهانى مسائل است ممكن سخنان اين

 سـخن  در اختيـار  دادن دسـت  از و بيـدارى  از جدايى هنگام خواب اوايل در مگر نميدهد روى حالتى چنين
                                                           

   و قلت لعراف اليمامة داونى            فانك ان داويتنى لطبيب                       -1
است و هر دو مرادفند و شعر بعد از آن در تاج العروس » ان ابرأتنى» «ان داويتنى«در تاج العروس و بعضى از متون ديگر بجاى 

  :چنين است
   فما بى من سقم و ال طيف جنة            و لكن عمى الحميرى كذوب         

عرجى كذوب و اين صحيح است، چه مقصود شـاعر عـراف   و لكن عبد اال: ولى در كتاب الشعر و الشعراء مصراع دوم چنين است
وى رباح بن عجله نام داشـت ولـى بگفتـه ابـن قتيبـه      ) مروج الذهب 17ص (يمامه است كه بقول خود ابن خلدون و مسعودى 

ء چاپ الشعر و الشعرا 292ص (عراف يمامه رياح ابوكلحبه مولى بنى االعرج بن كعب بن اسعد بن زيد مناة بن تميم بوده است 
ص  6نام او رباح بن كحله يا عجله و در الحيـوان اصـمعى ج   ) 292تأليف احمد بن يحيى ثعلب ص (و در مجالس ثعلبه ) لندن
رياح بن كحيله و در رسائل جاحظ نام پدر او كهيله اسـت و در   81رباح بن كحله و در ثمار القلوب ثعالبى ص  205و ص  204

 .نيز همان رباح بن عجله است 305بلوغ االرب ص  3و در ج . آمده است» مكحولابن «فهرست اغانى نام عراف يمامة 
  .اين اشعار نيز از عروة بن حزام است -2

بعـد از  . جعلت لعراف اليمامة حكمه و عراف نجدان هما شفيانى فقاال شفاك اهللا و اهللا ما لنا بما حملت منـك الضـلوع يـدان    -3
  :شعراء و ذيل امالى آمده استشعر اول اين شعر در كتاب الشعر و ال

   فما تركا من رقية يعلمانها            و ال سلوة اال بها سقيانى         
اش بيمار شـد كـه جـز مشـتى      گويند چنان از فراق دلداده. داستان عشق عروة بن حزام به دختركى موسوم به عفراء معروفست

نـزد  . زدگى و ديوانگى گرفتار آمده است اند به جن پنداشته است برخى مى مردم ميگفتند ديوانه شده. استخوان از او بجاى نماند
عـروه پرسـيد آيـا افسـون و     . پزشكى در يمامه رفتند كه مشهورترين پزشكان بود و جن زده را مداوا ميكرد ولى بهبـود نيافـت  

معالجـات پزشـك يمامـه را     پس از وى منصرف شدند و به حجر رفتند او هـم همـان  . تعويذى براى عشق دارى؟ گفت نه بخدا
: ام و در ايـن بـاره ميگويـد    كه او را در بلقاء ديده) عفراء(مجرى داشت ولى عروه گفت بخدا داروى من تنها ديدار شخصى است 

رجـوع بـه كتـاب    . ضبط شده اسـت » و عراف حجر«در كتاب الشعر و الشعراء و ديگر متون بجاى و عراف نجد ... جعلت لعراف 
چاپ مصر و ذيـل االمـالى و النـوادر ابـوعلى اسـماعيل بـن        8ج  55چاپ ليدن و اغانى ص  296ء ابن قتيبه ص الشعر و الشعرا

انگيـز دارد در ذيـل امـالى آمـده      تمام قصيده عروة كه اشعارى عاشقانه و دل. شود 163تا ص  158القاسم القالى بغدادى از ص 
  .است
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 هـدف  و است شده آفريده سخنورى بر ايشان جبلت گويى كه ويندميگ سخن بدانسان حالت اين در و گفتن
 يا بدن از آنان سر شدن جدا هنگام نيز شدگان كشته همچنين و .است سخنان آن فهمانيدن و شنوانيدن آنان

  .آورند مي زبان بر سخنان همينگونه ميشوند شقه كه كسانى
 خـود  زنـدانيان  ميـان  از ايشـان  كه اينست هرسيد بما جبار ستمكاران از بعضى درباره كه اخبارى از و
 بريـده  سـرهاى  آن و ببرنـد  پى خويش كار بفرجام ايشان سخنان از شدن كشته هنگام تا اند كشته را كسانى
 خود كتاب در بدينسان را قضيه اين نظير الغاية كتاب صاحب مسلمه و اند ساخته آگاه سرشارى بحد را ايشان
 تنهـا  و بماند آن در روز چهل مدت و دهند قرار كنجد روغن از پر خمى در را انسانى گاه هر :كه است آورده

 در چيـزى  وى جمجمه پوست و رگ بجز و بكاهد الغرى از او تن گوشت آنكه تا كند تغذيه گردو و انجير از
 ىو از چـه  هـر  شـود  خشـك  هوا برابر در او بدن و آورند بيرون روغن اين از را او كه آنگاه نماند بجاى تنش

  .ميدهد پاسخ بپرسند عمومى و خصوصى كارهاى فرجام درباره
 برخـى . ميشود فهميده آن از بشرى جهان شگفتيهاى ولى جادوگرانست منكر و زشت كارهاى از عمل اين و
 كليـه  كشـتن  بوسيله ميكنند تالش و آورند بدست رياضت راه از را غيبى ادراكات اين ميكوشند هم مردم از

 بـدانها  نفـس  كه را بدنى قواى آثار همه سپس سازند، فراهم ساختگى مرگ نوع يك يشخو براى بدنى قواى
 آن نيروى بر راه اين از و ميكنند تغذيه ادعيه و اوراد با را روح 2آنگاه و ميزدايند آن از 1است يافته موجوديت

 پيداسـت  و آيـد  مي حاصل بسيار گرسنگى به عادت و فكر ساختن متمركز بوسيله روح تربيت و افزايند مي
 جهـان  و ذات بـر  نفـس  و ميشود برداشته آن پرده و بندد مى بر رخت حس آيد نازل بدن بر مرگ هرگاه كه

 آورنـد  مي پديد خود وجود در رياضت، با يعنى اكتسابى، بطور را بدنى قواى مرگ اين آنها و ميشود  خودآگاه
 و. شـود  آگـاه  مغيبـات  بـر  نفـس  و آورند دستب مرگ از پيش ميدهد روى آنان براى مرگ از پس را آنچه تا

 در تـن  رياضـتها  اينگونـه ه بـ  كـه  ميروند بشمار گروه اين از پردازند مى جادوگرى و بسحر كه كشانى رياضت
 اقليمهاى در كسان اين بيشتر و آيد حاصل آنان براى هستى جهان در تصرف و مغيبات بر آگاهى تا ميدهند

 آنان و مينامند 3جوكيه را آنها كشور آن در و ميبرند بسر هند كشور در هبويژ و شمالى و جنوبى معتدل غير
  .ميباشد آور شگفت باره درين ايشانه ب مربوط اخبار و بسياريست كتب رياضتها اين كيفيت در را

                                                           

 .تكونت است و صورت اخير در ترجمه برگزيده شد) ينى(و در ) تتلون(و در چاپهاى مصر ) تلوشت(در چاپ پاريس  -1
 .نيست) افزايند مى آن نيروى بر( تا) ... آنگاه و: (از »ينى« در -2

اى از عابـدان و عالمـان را    هنـديان طايفـه  : در چاپهاى مصر غلط است، چنانكه در نخبة الدهر دمشقى آمده است» حوكيه« -3
خوانند و آنان  مى» بوكيه«يازند و طايفه ديگر را  انگيز دست مى يها و شعبده بازيها و كارهاى خيالمينامند كه ببازيگر» جوكيه«

موى بدن خويش را با نوره ميزدايند و در هيچ جا تنها ديده نميشوند، بلكـه هميشـه دو تـن از ايشـان     . اهل رياضت و تجريداند
 ).قىنخبة الدهر دمش(يكى مريد و ديگرى مرشد با هم ميباشند 
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 بلكـه  ميكننـد،  احتراز جادوگران ناپسند مقاصد از و آورند مي روى دينى هاى رياضت به صوفيان اما و
 صـاحبان  2ذوق تـا  ميشوند متوجه بخدا تنها و تابند مى بر روى چيز همه از و ميكوشند 1همت عجم در آنان

 گـويى  بـذكر  گرسنگى و 3جمع قبيل از رياضتهايى بر عالوه صوفيان. آيد حاصل ايشان براى توحيد و عرفان
 بكمـال  رياضـت  نايـ  در ايشـان  هـدف  وسيله بدين چه كنند تغذيه را خويش روح راه ازين تا پردازند مى نيز

 آن از گـاه  هـر  و شد خواهد نزديكتر خدا بشناسايى كنند تربيت گويى بذكر را روح كه هنگامى چون ميرسد
 براى جهان در تصرف و غيبگويى استعداد حصول و. گرفت خواهد بخود شيطانى جنبه رياضت جويند دورى

 امـور  گونـه  اين رياضت از منظورشان و نميكنند آن آهنگ امر آغاز از و است عرضى امرى صوفيان گروه اين
 خواهـد  خـدا  بجز طريق درين  آنان هدف و توجه وقت آن پردازند برياضت استعداد اين بقصد اگر چه نيست

 بشـمار  بخشـى  زيـان  سوداى چقدر نهند گام طريق درين غيب بر يافتن آگاهى و تصرف بقصد اگر بلكه بود،
 را) تصـوف ( عرفـان  كسـيكه : انـد  گفته برخى و است شرك بمنزله حقيقت در طريقى چنين چه رفت خواهد

  .4است گراييده دوم بهدف بخواهد عرفان براى
 از ديگـرى  امر آن اثناى در هرگاه و نميدهند قرار ديگر چيز معبود بجز را خود همت وجهه عارفان چه

 انـد،  نداشته قصد بدان و ذاتى نه بود خواهد عرضى امر آن البته آيد حاصل آنان براى مغيبات بر آگاهى قبيل
 بدان و گريزند مى آن از آيد مي پيش آنان براى حاالت و امور اينگونه كه هنگامى صوفيان از بسيارى حتى و

  .بخواهند ديگرى چيز نه شوند نزديك او بذات تنها كه آورند مي روى بخدا رو اين از آنان بلكه نميكنند اعتنا
 خـاطر  بـر  كه را 5گمانيهايى راست و غيبى اخبار و معروفست انصوفي براى حاالت اينگونه دادن روى و

) عـادت  خـوارق ( موجـودات  در را ايشـان  تصـرفات  و اعمـال  و نامنـد  مى 6كشف و فراست آيد مي فرود آنان

                                                           

و در ). تعريفات جرجـانى (همت عبارت از توجه و آهنگ قلب بجميع قواى روحانى بسوى حق است تا كمال آن حاصل آيد  -1
همت بر تجريد قلب براى رسيدن بمراد و آغاز صدق مريد و جمع آورى توجه براى صفاى الهام : اصطالحات صوفيه چنين است

 .اطالق ميشود
يست كه خدا آنرا در قلوب اولياى خويش قرار ميدهـد تـا بـدان حـق را از باطـل بـاز ميشناسـند        ذوق عبارت از نورى عرفان -2

ذوق نخسـتين  : و در اصـطالحات صـوفيه چنـين اسـت    ). تعريفات جرجانى(آنكه اين معرفت را از كتابى يا جز آن نقل كنند  بى
 . مبادى تجليات الهى است

 ).ت صوفيهاصطالحا(واسطه خلق است  جمع، اشاره بحق بى -3
منظور از عرفان دوم معنى لغوى آنست كه بمعنى دانستن و شناختن اشياء بيكى از حواس پنجگانه است يعنـى كسـى كـه     -4

عرفان را براى كسب علوم دنيوى برگزيند از معرفت خدا دور ميشود و ممكن است مراد از قائل شدن به ثانى دورى از توحيد و 
  .ميرود بشمار كشر كه باشد روى آوردن به ثنويت

محدث ماننـد معظـم مـرد راسـت     : آمده است» محدث«است و در منتهى االرب در ذيل ) فتح دال -بضم م(ترجمه محدث  -5
صـادق  «و صاحب اقرب الموارد محـدث را  . قد كان فى االمم محدثون فان يكن فى امتى فعمر بن الخطاب: گمان و فى الحديث

  .معنى كرده است» الحدس

و كشف و يـا مكاشـفه بـر    ). تعريفات جرجانى(اصطالح اهل حقيقت عبارت از مكاشفه يقين و معاينه غيب است  فراست در -6
  ).اصطالحات صوفيه(امانت در فهم و تحقيق فزونى حال و تحقيق اشاره اطالق ميشود 
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 و اسـفراينى  ابواسـحق  اسـتاد  ولـى . كـرد  انكـار  نميتوان را حاالت اينگونه ايشان حق در و ميخوانند 1كرامت
 اشـتباه  ديگـرى  بچيـز  معجزه مبادا تا اند كرده انكار را امر اين فقيهان ديگر حتى و مالكى دابوزي بن ابومحمد

 ديگـر  خـوارق  از را معجـزه  تحدى بوسيله ميتوان كه هستند نظريه اينه ب متكى باره درين متكلمان و شود
  .نيست آن جز در و هست تحدى معجزه در يعنى ميدانند، كافى را قدر همين و بازشناخت

 از عمـر  همانـا  و گمانانيست راست شما ميان در: فرمود ص، پيامبر، كه است آمده بخارى صحيح در و
 عمـر،  گفتـار  آنهـا  بر گواه و است داده روى معروفى وقايع گمانيها راست قبيل ازين صحابه براى و. باشد آنان

 از بعضـى  فرمانـدهى  هكـ  كـرد  خطـاب  زنـيم  بـن  بسـارية  او و 2الجبل الجبل سارية اى: گفت كه است رض،
 در داشـت  فـرار  آهنگ و بود افتاده شديد نبردى ورطه در مشركان با و داشت عراق در را مسلمانان لشكريان
 امره ب منبر باالى بر مدينه در عمر هنگام همين در برد پناه آن بسوى خواست مى كه بود كوهى وى نزديكى

 سـاريه  اى. برآورد فرياد منبر باالى از عمر. طلبيد يارى مرع از و داد در ندا ساريه. بود مشغول خطابه و وعظ
 ايـن  و كرد مشاهده آنجا در نيز را او شخص و شنيد بود كه جايگاهى همان در را او سخن ساريه و! كوه! كوه

 از 3وسـق  چند خويش وصيت در او چه است، داده روى هم رض، ابوبكر، براى آن نظير و. معروفست داستان
 بر دليل تا كرد وصيت درخت باالى خرماى از چيدن بر را عايشه و بود بخشيده بعايشه را يشخو باغ خرماى
: گفـت  عايشـه . 5توانـد  خواهر دو و برادر دو آنها: گفت خود سخن سياق در و 4»ورثه مقابل در« باشد تصرف

 فرزند ميكنم گمان و است حامله 6خارجه دختر: گفت ابوبكر كيست؟ ديگرى ولى است اسماء كه خواهر يك
 در الموطـأ  در موضـوع  ايـن  و آمد در درست وى گفتار و بود دختر شد متولد كه بعد اتفاقا و باشد دختر وى

                                                           

بـه ايمـان و عمـل صـالح     كرامت عبارت از ظهور امر خارق عادت از جانب كسى است كه دعوى نبوت ندارد و خارقى را كه  -1
 ).تعريفات جرجانى(مقرون نباشد استدراج ميگويند و آنچه را بدعوى نبوت مقرون باشد معجزه مينامند 

سارية بن زنيم شخصى است كه در نهاوند محصور بود و عمر از منبر مدينة او را : آرد» ساريه«صاحب منتهى االرب در ذيل  -2
زبير نام پدر ساريه صحابى است كه او را عمر، رض، بنهاوند فرستاده بود و در خطبـه او را نـدا   زنيم ك: آرد» زنيم«ندا داد و ذيل 

و رجوع به كتاب الشعر و الشعراء ابن . يا سارية الجبل و او در نهاوند شنيد و بشنيدن آن آواز مكر دشمن را دريافت: داد و گفت
 .چاپ ليدن شود 462قتيبه ص 

ست معادل شصت صاع يا به اندازه يك بار شتر و بقولى نزد اهل حجاز سيصد و بيسـت رطـل و نـزد    اي پيمانه) بفتح و(وسق  -3
و در شرح زرقانى بر الموطأ و متن موطأ آمده كه ابوبكر بيست وسق به عايشـه  ). اقرب الموارد(اهل عراق چهل و سه رطل است 

  .است هبه كرده

اگر ميوه را به كيل هبه كنند حيازت آن جـز بـا كيـل پـس از چيـدن      زيرا حيازت و تصرف در تماميت هبه شرط است چه  -4
  .44شرح الموطأ ص . صورت نميگيرد

مقصود از دو برادر عبدالرحمن و محمد است و از دو خواهر مراد كسانى است كه به نبوت از وى ارث ميبرند زيرا او دو زنش  -5
در اينجا در مـتن الموطـأ چنـين    ... با ايشان وارث قرار داده بود  اسماء دختر عميس و حبيبة دختر خارجه و پدرش ابوقحافه را

آنها را بر وفق كتاب خدا قسمت كنيد، عايشه گفت اى پدر بخدا اگر بيش از اين هم بمن هبه ميكـردى بـراى پيـروى از    : است
 .شرح الموطأ 44ص . شرع و خواستن رضاى تو آنها را فرو ميگذاشتم

 .شرح الموطأ شود 44رجوع به ص . د بن ابى زهير بن مالك انصارى خزرجىحبيبة دختر خارجة ابن زي -6

 غيبگويي

← 
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 و صـالحان  و ص، رسـول،  حضـرت  صـحابه  بـراى  وقـايع  اين نظير و. 2است آمده 1روانيست هبه از آنچه باب
 كرامـات  نبـوت  روزگـار  در كـه  ميگويند تصوف اهل ولى است، بسيار اند آمده پديد ايشان از پس كه پيروانى
 هـر  مريـد  كـه  ميگويند ايشان حتى. ماند نمى باقى پيامبر حضور در حالتى مريد براى زيرا بوده اندك صحابه

 سـلب  وى كرامـت  و كشـف  حالـت  باشـد  داشته اقامت شهر آن در كه هنگامى تا بيايد) النبى( مدينة به گاه
 كنـد  ما بهره را راهنمايى خداى و. كند كرامت و كشف ميتواند باز گزيند دورى شهر آن از همينكه و ميشود

  .فرمايد رهبرى براستى را ما و

   فصل

 عاقالن به تا ترند شبيه بديوانگان كه ندخرد كم و صفت 3بهلول مردمى متصوفه مريدان اين از گروهى و
 بـا  كـه  ذوق اهل از كسانى و تاس پيوسته بصحت آنان درباره صديقان حاالت و واليت مقامات اين، همه با و

 در و باشـند  نمـى  مكلـف  و محجورند گروه آن آنكه با يابند مى در ايشان از را احوال اينگونه دارند تفاهم آنان
 چيـز  بهيچ گروه آن چه ميكنند نقل ميدهد دست آنها براى كه مغيباتى درباره آورى شگفت اخبار حال عين
 بسـا  چـه  و ميدهند خبر شگفتيهايى از و ميگويند سخن تكلفى هيچ بى باره اين در رو اين از و نيستند مقيد

 عبـادت  بـا  جز واليت معتقداند و يابند مى ساقط تكليف از را آنان چه باشند، ايشان مقامات منكر فقيهان كه
 ارزانـى  بخواهـد  كـه  هـر  بـه  را خـويش  كـرم  و احسـان  خداى زيرا است غلط پندار اين ولى نميشود، ميسر

 خداى باشد موجود آدمى ناطقه نفس گاه هر و نيست آن غير و عبادت بر متوقف واليت حصول و 4ميفرمايد
 معـدوم  ديوانگان مانند قوم اين ناطقه نفوس و. ميدهد اختصاص بخواهد خويش مواهب از آنچهه ب آنرا تعالى
 دسـت  از دارد وابسـتگى  بـدان  تكليف كه را عقلى آن ايشان  بلكه است نيافته راه بدان فساد و تباهى و نشده
 انديشـه  و نظـر  كـه  انسانسـت  بـراى  ضرورى دانستنيهاى از عبارت و ميباشد نفس 5خاصه صفت كه اند داده

 كسـى  اگـر  شـايد  و .ميشـود  آگاه خويش مسكن امور اصالح و معاش بوضع و ميكند استوار بدانها را خويش
 اصالحه ب كه تكاليفى پذيرفتن براى هانهب جاى وقت آن بازشناسد را خويش مسكن امور اصالح و معاش وضع
 بدهـد  دست از را خود نفس كه نميشود سبب صفت اين فقدان ولى نماند باقى برايش دارد اختصاص او معاد

 از ولـى  اسـت  موجود او ذات حقيقت بنابراين و ببرد ياد از را خويش وجود حقيقت كه نميگردد آن موجب و

                                                           

 .است» ما ال يجوف«در چاپ پاريس بجاى ما ال يجوز  -1
  .شود 45و ص  44چاپ مصر ص  4رجوع به شرح الزرقانى على موطأ االمام مالك بن انس ج  -2

. رئيس قومى است كه جامع همه خصـال باشـد  : تر جامعدر لغت بمعنى مرد بسيار خنده و مهتر جامع است و منظور از مه -3
ولى ابن خلدون آنرا در اينجا به معنى مردمان ساده لوحى كه متصف بصفات و حاالت بهلـول معـروف باشـند اسـتعمال كـرده      

 .باشد رسانده بثبوت عمل در و قلب در آنرا كه آنگاه مگر نمي آورد زبان بر سخنى هيچ كه است كسى صديق. است

 .54: 5َفْضلُ اهللا يؤْتيه من يشاء : شاره بها -4
ء ممكن است بدون خاصه وجود داشته باشد، مثال الـف   ء يافت نميشود ولى آن شى خاصه هر شيئى آنست كه بدون آن شى -5

  .ميشود استعمال الم و الف بدون اسم ولى نميرود بكار اسم و الم بدون
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 خداى برگزيدن و نميباشد محال امر اين و. نيست مند بهره است اشمع امور شناختن همان كه تكليفى عقل
 دانست بايد باشد صحيح امر اين گاه هر و. باشند آشنا بتكاليفى آنان كه نيست اين بر متوقف را خود بندگان

 بهـائم  بـه  و ميپـذيرد  تبـاهى  آنـان  ناطقـه  نفـوس  كـه  ميشود اشتباه ديوانگان با گروه اين حالت بسا چه كه
  :قبيل اين از دارد وجود هايى نشانه ديگر يك از آنان شناختن باز براى و يوندندپ مى

يـابيم كـه هرگـز از آن فـارغ نيسـتند ماننـد ذكـر و         اين بهلول صفتان را بر طريقتى مخصوص مى -1
عبادت، ولى اين ذكر گويى و پرستش بر وفق شروط شرعى نيست زيرا چنانكه گفتيم آنان پايبند بتكليـف و  

  .يابيم ولى مجانين را هرگز بر هيچگونه طريقتى نمى. ودى نيستندقي
بهلول صفتان از آغاز خردسالى بصفت ابلهى شناخته ميشوند و خلقت آنان بر اين شيوه است ولـى   -2

ديوانگان آنگاه كه مدتى از زندگى آنان سپرى ميشود بسبب عوارض طبيعى كه به آنان ميرسد دچار ديوانگى 
يابـد در   اين رو پس از آنكه جنون بر آنان عارض ميگردد و به نفوس ناطقه آنـان فسـاد راه مـى   و از . ميشوند

  .ورطه سرگردانى و نوميدى سقوط ميكنند
بهلول صفتان در ميان مردم بتصرفات نيك يا بد ميپردازند و شگفتيهاى بسيار از آنان پديد مي آيد  -3

 اجازه از كسى نيست، ولى ديوانگان هيچگونه تصرفى در چه تصرفات اين گروه بعلت مكلف نبودن موقوف بر
  .ندارند خلق

  .است حقيقت و براستى انسان راهنماى خدا و. كشانيد بدان را ما كالم سياق كه بود فصلى اين

   فصل

 و معلومـات  نيـز  حس عالم از شخص غيبت بدون غيبى امور درك براى كه پندارند مى كسان از برخى
  .دارد وجود وسايلى
 اوضـاع  تـأثير  بـر  مبتنـى  آنـان  پيشگوييهاى و اطالعات كه ميروند بشمار دسته ازين شناسان ستاره و

 كـه  نتايجى و عناصر در آنها آثار و آسمان در ستارگان مواقع اقتضاى ندمعتقد چه است، يكديگر در ستارگان
 و حوادث بر بخشد مى تأثير اهو مزاج و تركيب در و ميشود حاصل تقابل نتيجه در آنها طبايع ميان امتزاج از

  .كرد كشف را آنها ميتوان كه ميكند داللت اوضاعى
 و حدسـيات  آنـان  پيشـگوييهاى  همـه  بلكـه  ندارنـد،  غيبگـويى  از اى بهـره  رو يچهـ  به گروه اين ليكن
 و ميشود حاصل هوا در آنها بسبب كه است مزاجى و خاصيت و نجومى تأثيرات بر مبتنى كه است تخميناتى

 دربـاره  تفاصـيل  ايـن  از دهنده خبر وقت آن و افزايند مي را خود حدسهاى و گمانها نجومى معلومات ينا بر
 نـوع  ايـن  بطـالن  مـا  و. اسـت  كرده گفتگو باره اين در بطليموس چنانكه يابد، مى آگاهى جهان اين جزئيات

 بثبـوت  كـه  بفرض گويىپيش شيوه اين و. ساخت خواهيم آشكار بخواهد، خدا اگر خود، جاى در را پيشگويى
 كـرديم  يـاد  ديگـر  مغيبـات  درباره كه بمسائلى و نيست بيش تخمينى و حدسى آن نتيجه و غايت برسد هم

 كائنـات  شـناختن  و غيب استخراج براى كه هستند عاميان از اى دسته گروه ازين و. ندارد ارتباطى هيچگونه

 ديوانگان و بهلول صفتان
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 در را خود عمل كه است اى ماده به منسوب نام اين و اند، خوانده 1رمل خط بنام آنرا و كرده استنباط صناعتى
 داراى كـه  ميكننـد  درسـت  اشكالى نقطه چندين از ايشان كه اينست صناعت اين خالصه. ميدهند انجام آن

 بـه  و ميكند فرق بودن فرد و زوج در ها مرتبه استقرار و  اختالف حسب بر مزبور اشكال و ميباشد مرتبه چهار
 خواهنـد  شـكل  دو وقـت  آن باشند طاق تنها يا جفت فقط اشكال همه اگر زيرا ود،ميش منتهى شكل شانزده

 مرتبه دو در فرد كه صورتى در و آمد خواهد پديد شكل چهار باشد مرتبه يك در فقط آنها در طاق اگر و بود
 شـكل  شـانزده  آنهـا  مجمـوع  كـه  گرديد خواهند شكل چهار باشد مرتبه سه در اگر و شكل شش گيرد جاى
 تقسـيم  سـتارگان  نحـس  و سعد حسب بر را آنها و ميشناسند باز هم از معينى اسامىه ب را يك هر و ودميش

 منظـور  گويا و است طبيعت اصول موافق آنها بگمان كه اند داده قرار خانه شانزده آنها مجموع براى و ميكنند
 تعيـين  يابد نيك خواه بخت عالمت شكلى هر خانه در و باشد 2چهارگانه اوتاد و فلك گانه دوازده بروج ايشان
 از و دارد اختصـاص  بـدان  و ميكنـد  داللـت  عـالم  موجودات هاى گونه از يكى بر آنها از يك هر نيز و اند كرده

 و قضـاوت  نوع از و است شناسى ستاره فن بر مبتنى آن اساس كه اند كرده استنباط فنى قواعد اين مجموعه
 بـداللتهاى  متكـى  شناسى ستاره احكام پندارد مى بطلميوس چنانكه اما ميكنند تقليد و پيروى آن استخراج
 كه هايى4قران و مواليد در بطليموس كه ازينرو[ 3است ساختگى و وضعى فن اين داللتهاى ولى است طبيعى
 در وى از پـس  شناسـان  ستاره و كرده گفتگو است عناصر عالم در فلكى اوضاع و ستارگان آثار از وى بعقيده
 نجومى هاى خانه اين احكام از و رانده سخن فلك هاى خانه حسب بر آنها تقسيم و 5ضماير ستخراجا و مسائل
 گفتگـو  بـه  نجـومى  هـاى  خانه درباره نيز بطليموس و اند كرده حكم طالع و بخت و غيبى اسرار كشف درباره

  .است پرداخته
 آثـار  نـه  رو ايـن  از و نيسـت  رعناصـ  عـالم  بـه  مربـوط  و است نفسانى امور از ضماير كه دانست بايد و

 اوضـاع  از حيـث اسـتدالل بسـتارگان و    5ستارگان و نه اوضاع فلكى داللتى بر آن دارند و هر چند فن مسائل
 نـدارد  وجـود  آن طبيعى مدلول و مفهوم در ارتباطى چنين ولى بشود مرتبط شناسى ستاره صنعت به فلكى

 بـردن  بكـار  زيرا كردند عدول فلكى اوضاع و ستارگان از آمدند پديد) رماالن( خط اهل  همينكه سبب بهمين
 اشـكال  اعمـال  اينگونـه  بجـاى  و بـود  دشوار ايشان بر نجومى محاسبات راه از ستارگان تعديل و ابزار و آالت

 آنهـا  سيارات برحسب و كردند فرض فلك اوتاد و ها خانه از خانه شانزده را آنها و استخراج را كرده ياد خطى

                                                           

1 - geomancie. 

رجوع به غياث  .خاور و باختر و شمال و جنوب چهار تن ميباشند: اند كه بر حسب چهار ركن جهان الّله اوتاد قسمى از اولياء -2
 .اللغات و تعريفات جرجانى شود

 ).ك) (ا) (ب(منطق و امور اتفاقى است و بر هيچيك از وقايع آن دليلى اقامه نميشود  و اين فن مستند بر داليل بى -3
ح نجوم يكجا شدن دو كوكب از جمله هفت ستاره سياره سواى شمس در برجى بيك درجـه يـا   در اصطال) بكسر اول(قران  -4

 ).غياث( است بيك دقيقه

  .مقصود كشف اسرار غيبى و بخت و طالع است -5



    229 

 احكـام  و كردنـد  اكتفـا  1تسـديس  به فقط ها تقابل همه از و نمودند تقسيم ممتزج و نحس و سعد انواعه ب را
 هـر  داللـت  كـرديم  ياد پيش در همچنانكه زيرا ميكنند، عمل مسائل در چنانكه آوردند وارد آن بر را نجومى

  .است طبيعى غير دو آن از يك
 تصنيفاتى آن درباره و اند ساخته خود معاش يلهوس شهرها در كاره بى مردم از بسيارى را صناعت اين و

  .اند كرده تأليفاتى باره درين ديگران و 3]2زناتى چنانكه اند آورده فراهم آنرا اصول و قواعد و كرده
 مزبور خطوط اشكال در بنگريستن را خود حواس غيب ادراك براى صناعت اين اهل از كسانى گاهى و
 بـر  بفطـرت  كه كسانى حالت مانند ميشود عارض آنان بر استعدادى التح آنگاه و ميسازند متوجه و مشغول
 از صـناعت  ايـن  اهـل  ميـان  در كسـانى  چنين. كرد خواهيم ياد آينده در چنانكه اند شده آفريده غيب ادراك

 جهانست درين كهن هاى نبوت از خط، و رمل اصل كه پندارند مى فن اين صاحبان بارى و. شريفترند ديگران
 آن بـودن  مشـروع  مدعى هم گاهى و ميدهند نسبت ادريس يا دانيال به صنايع كليه مانند آنرا كه بسا چه و

 كس هر براى او خط پس است ميكشيده خط پيامبرى«: فرمود كه ميكنند استدالل پيامبر بگفتار و ميشوند
 از برخـى  كـه چنان نيسـت  رمل خط مشروعيت بر دليلى حديث اين در و 4»بود چنان خط آن بود مى سازگار

 بـر  وحى كشيدن خط هنگام و ميكشيده خط پيامبرى كه اينست حديث معنى زيرا ميكنند، گمان خبران بى
 هـر  بـراى  نبـى  آن خط پس باشد چنين وحى هنگام پيامبرى عادت كه نيست محال و است ميشده نازل او

 پيـامبر  آن آنكه بعلت. بود مى صحيح خط آن ديگر خطوط ميان از يعنى بود  چنان ميĤمد، بيرون موافق كس
 او بـر  وحـى  و ميكشيد خط تنها اگر ولى ميداد، يارى وحى نزول بكشد خط وحى هنگام داشت عادت كه را

 در ص، پيامبران، چه. [5است داناتر خدا و است چنين حديث معنى و نبود، صحيح خطى چنين نميشد نازل
 6داديـم  برتـرى  ديگـر  بعضـى  بـر  برخى را رسوالن آن ميفرمايد خدا. اند بوده متفاوت يكديگر با وحى ادراك

 توجـه  بـدان  خـود  آنكه بى ميگويد سخن آنان با فرشته پيامبران از برخى بر وحى نزول آغاز همان از چنانكه
 از ميكننـد  توجـه  بـدان  گروهى و كنند وحى آماده را خويش و باشند اى طريقه چنين جستجوى در و كنند
 آنـان  امت افراد از يكى اينكه قبيل از ميدهد روى آمدهايى پيش بشر به مربوط رامو در آنان براى كه رو اين

 ميشوند متوجه ربانى بعالمى پيامبران اينگونه وقت آن ميكند پرسشى اينها مانند يا تكليفى يا مشكلى درباره
 اينجا در و خواهند مى خدا از را تكليف يا مشكل آن و آيند مي بر خود مقاصد كشف درصدد حالت اين در و

                                                           

 .شود» غياث«رجوع به . از اصطالحات نجوم است، يعنى فاصله شصت درجه -1
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  .بعين آنرا در داخل كروشه ترجمه كرديم

6- ع مَضهعلُ َفضَّْلنا بالرُّس ْلكضٍ   لىتع253: 2ب.  
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 كه كه صورتى در آورد بدست ميتوان هم ديگرى نوع) شديم قائل وحى نوع دو يعنى( كرديم كه تقسيمى از
 و مستعد رو يچه به پيامبر كه ميدهد روى چنان گاهى وحى زيرا باشد داشته حقيقت و شود يافت سوم نوع

 حاالت از بعضى بسبب پيامبر كه يابد مى وقوع هنگامى هم گاهى و كرديم ياد چنانكه نيست آن حاالت آماده
 از برخـى  شنيدن بوسيله پيغمبران از يكى كه است شده نقل اسرائيليان كتب در چنانكه ميشود، آن مستعد

 هـم  بعيد ولى نباشد صحيح است ممكن چند هر روايت اين و. است ميشده وحى نزول آماده خوش آوازهاى
  .ميدهد اختصاص بخواهد چه بهر را خود رسل و انبيا خدا پس آيد، نمي بنظر

 به رجوع و( حواس از غيبت براى وى كه اند كرده حكايت تصوف اهل بزرگان از بعضى درباره ما براى و
 ميداده دست از را خود حواس و ادراكات راه اين از و ميشده متوسل موسيقى بشنيدن) كرامت و كشف عالم

 او كه جز ما از نيست و. است ميشده نائل بوده نبوت مرتبه از روترف كه خود بمقام و مييافته راه تجرد بعالم و
 و كشف عالم به رجوع براى بموسيقى شدن متوسل يعنى( رسد بثبوت امر اين هرگاه و. 1معين مقامى راست

 غيبـى  امر كشف براى كه هستند رمل خط صاحبان ميان در هم كسانى كه گفتيم پيش در نيز ما و) كرامت
 حـواس،  كليـه  از فراغت بسبب حالت اين در و ميكنند، متوجه اشكال و خطوط در بنگريستن را خود حواس

 اين تفسير و( ميشود تبديل روحانى بمشاعر آنها بشرى ادراكات و ميدهد دست آنانه ب باطنى غيبى ادراكات
 در نگريسـتن  :قبيل از بود خواهد كاهنى از نوعى عملى چنين صورت اين در ،)كرديم ياد پيش در را حاالت

ـ  باره اين در كه كسانيست روش مخالف و) بينى آينه( ها آينه و) بينى طاس( آبها و) بينى كت( استخوانها ه ب
 از جسـمانى  مشاعر هنوز حاليكه در و ميپردازند پيشگويى به تخمين و حدس با و ميكنند اكتفا صناعى امور

  .ميكنند سير تخمينها و گمانها جوالنگاه در نكرده مفارقت ايشان
 باشـد  چنين فرشته خطاب دريافتن براى پيامبرى مقام در پيامبران از بعضى حالت است ممكن گاهى

 و روحانى ادراك براى هم پيامبران جز ديگر كسان چنانكه كنند، مقام آن مستعد كشيدن خط با را خود كه
 چنـين  ادراك كـه  اينست آنها وتتفا ولى ميسازند مستعد امور اينگونه بوسيله را خود بشرى مشاعر از تجرد
 مـي  پديـد  وى در خدا جانب از وحى بوسيله كه است فرشتگى پيامبر آن ادراك اما است روحانى فقط كسى

  .آيد
 تجاوز تخمين و حدس از آنان ادراك كه را) رماالن( خط صناعت اهل مراتب كه شود تصور مبادا ليكن

 بهـيچ  را مسائل اينگونه در تعمق و غيبگويى پيامبران زيرا! گزهر. كرد مقايسه انبيا مقامات با ميتوان نميكند
 خـط  پيـامبرى «: حـديث  از و انـد  ندانسـته  شـرع  مـوازين  موافـق  را عملى چنين و نداده اجازه بشر از فردى

 كـه  توجيـه  بـدين  خـواه  و بكشد، خط داشت عادت وحى هنگام وى كه ما توجيه برحسب خواه» ...ميكشيد
 اگـر  بلكـه  آورد، بدست رمل مشروعيت بر دليلى نميتوان اوست شأن علو و بعظمت اشاره رمل خطوط اتخاذ

 هـيچ  وقـت  آن ميشد، مستعد وحى براى كشيدن خط بوسيله مزبور پيامبر كه كنيم تفسير چنين را حديث
                                                           

1-  ُلومعم قامم نَّا إِلَّا َلهما م 164: 37و. 
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 بـودن  مشـروع  بر دليلى مزبور حديث در بنابراين. داشت نخواهد وجود رمل عمل و پيامبر  آن ميان مناسبتى
 خـود  پيشـه  آنـرا  شـهرها  در رمـاالن  چنانكـه  نـدارد،  وجـود  بينـى  غيـب  براى آن ساختن حرفه و رمل خط

 خـود  مزبـور  پيـامبر  عمـل  كـه  كننـد  استدالل چنين اند گراييده فن بدين كه آنان از بعضى اگر و. اند ساخته
 بـراى  نيـز  مـا  مـذهب  از پـيش  هـاى  شـريعت  معتقدانـد  كسـانيكه  عقيده حسب بر چه است متبعى شريعت

 تطبيق آن مشروعيت بر استدالل اين گفت بايد است، مشروع رمل عمل پس ميرود بشمار شريعت مسلمانان
 بوجـود  شـريعتهايى  امتهـا  بـراى  كه است مرسلى پيامبران مخصوص شرايع ايجاد و قانونگذارى زيرا نميشود

 حـالتى  چنـين  كـه  ميرساند را معنى اين فقط بلكه نميكند داللت مفهومى چنين بر مزبور حديث و اند آورده
 پـس . ميرفتـه  بشـمار  نامشروع عمل اين كه ميرود هم آن احتمال و است ميشده حاصل انبيا از بعضى براى
  .است داشته آنان جز و امت آن براى عام جنبه نه و بوده وى امت براى خاصى قانون نه رمل خط

 پيـامبران  از بعضـى  بـراى  و دهبـو  خاصـى  حالـت  كشـيدن  خـط  كه ميكند داللت اين بر حديث بلكه
 دربـاره  مـا  گفتـار  آخرين اينست و است نكرده سرايت بشر به ايشان از حالت آن و است داده روى بخصوص

  ]. است صواب براه آدمى بخش الهام خدا و موضوع اين تحقيق
 بـا  و دميدارن بر آرد يا ريگ قدرى يا كاغذى كنند پيشگويى خود بگمان ميخواهند رماالن اين وقتى و

 نتيجـه  در و ميكننـد  تكرار بار چهار را كار اين آنگاه ميكشند آن بر چهارگانه مراتب بشماره خطهايى ها نقطه
 ميمانـد  بـاقى  سـطر  هر از را آنچه و ميكنند طرح جفت جفت را ها نقطه سپس ميشود، درست سطر شانزده

 در را آنهـا  كـه  آيـد  مـي  پديد شكل رچها نتيجه در و ميگذارند خودش مرتبه در بترتيب طاق يا جفت خواه
ـ  را اشـكال  اين. ميكنند درست ديگر شكل چهار آن عرض طرف از سپس ميدهند، قرار پى در پى سطرى ه ب
 مي بوجود دو آن از طاق يا جفت آمدن فراهم لحاظ از و است واقع آنها روبروى كه شكلى و مرتبه هر اعتبار
 ايجاد ديگر شكل يك شكل دو از يك هر زير آنگاه. ميشود ردهگذا شكل هشت سطر هر در اين بنابر و آورند

 ديگر شكل چهار نتيجه در و آيد مي فراهم طاق يا جفت شكل دو مراتب از يك هر در آنكه اعتباره ب ميكنند
 آنگاه و آورند مي پديد طريق بهمان ديگر شكل دو نيز شكل چهار اين زير در سپس ميشود، واقع آن زير در
 درست شكلى نخستين شكل با پانزدهم شكل اين از سپس ميكنند ايجاد شكل يك نيز مزبور شكل دو زير از

 همـه  و ميدهنـد  قـرار  دقـت  مورد اند كرده ترسيم كه را خطوطى آنگاه و است شكل شانزده آخر كه ميكنند
 بـر  آن لـت دال و امتزاج و تأثير و تقابل و شكل اصل لحاظ از كه نحسى و سعد مقتضيات حسب بر را اشكال

 و. ميپردازنـد  شـگفتى  منطق بى بقضاوت سرانجام و ميگيرند نظر در ميكند ايجاب اينها جز و موجودات انواع
 تـأليف  كتبـى  آن درباره و يافته فزونى و توسعه عمران و تمدن مراكز و جمعيت پر شهرهاى در صناعت اين

 بهـيچ  مزبور صناعت شد ديده چنانكه ولى اند، يافته شهرت آن در متأخران و پيشينيان از بزرگانى و اند كرده
  .است افراد هاى هوس و هوى ساخته و نيست متكى منطقى
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 و نميشـود  درك صـناعت  و فن راه از ها بينى غيب كه اينست آوريم نظر مد در سزاست كه تحقيقى و
 آن بشـناختن  ىراه بپيوندند روح عالم به و كنند غيبت حس عالم از قادرند بفطرت كه بشر خواص براى جز

 ميگويند كه زهره، ستاره به منسوب مينامند، اى زهره را صنف اين شناسان ستاره همه سبب بهمين و. نيست
 بـه  مربـوط  امـور  ديگر و كشيدن خط بنابراين ميكند، داللت غيب ادراك بر ايشان مواليد اصل در ستاره اين

 ميگزينـد  بر مقصود بدان را امور اين و است اصيتخ اين صاحبان از فالبين كه باشد نظر اين از اگر غيبگويى
 خاصـى  لحظـه  نفس تا سازد مشغول را حس اينها جز يا) بينى كت( استخوانها يا ها نقطه به نگريستن در كه

 جانوران هاى دل در نگريستن و) نخود فال( ديدن سنگريزه قبيل از او كار وقت آن كند، رجوع روحانيت بعالم
 بلكـه  نباشـد،  چنـين  وى مقصـود  اگـر  ليكن .كرديم ياد پيش در چنانكه بود خواهد نىبي آينه و) بينى كت(

 و گفتار شرايطى چنين در بداند سودمند را كارى چنين و دهد خبر غيب از صناعت اين با كه كند آن آهنگ
 كـه  آنـان  سرشت نشانه و. 1ميفرمايد رهبرى بخواهد را آنكه هر خداى و. بود خواهد بيهوده و ياوه وى كردار

 ميكننـد  توجه كائنات شناختن براى كه هنگامى گروه اين كه اينست اند شده آفريده غيبى ادراك بر بفطرت
 و ميدهـد  دسـت  اعصاب تمدد و كردن خميازه نظير حاالتى را آنان و ميشوند خارج خويش طبيعى حالت از

 اخـتالف  بنسـبت  حـاالت  ايـن  و ميباشـند  حس عالم از بستن بر رخت و شدن خود بى خود از آغاز در گويى
  .دارد ضعف و شدت ايشان در آن وجود

 كـه  اسـت  كسانى زمره در و ندارد آگاهى غيب درك از رو يچه به نشود يافت نشانه اين او در كه هر و
  .دهند رواج را خويش دروغ ميخواهند

   فصل

 نه كه اند كرده وضع نىقواني غيبى امور استخراج براى كه هستند بينان غيب و پيشگويان از هم گروهى
 حدسـيات  شـمار  در بطليمـوس  نظـر  حسـب  بر نه و اند روحانى نفس ادراكات جمله از نخستين دسته مانند

 ميكننـد  اسـتفاده  آن از فـالگيران  و كاهنان كه تخمينى و گمان جزء نه و باشند مى ستارگان تأثير بر مبتنى
  .ميسازند خرد كم و نادان مردمان دام را آن كه است فريبنده غلطكاريهاى نوعى ايشان عمل بلكه. هستند
 خـواص  و انـد  آورده خـويش  كتـب  در را آنهـا  مصنفان كه ميكنم ياد را مطالبى تنها باره اين در من و
 پايـان  در و ميخواننـد  »نـيم  حساب« آنرا كه است محاسبه نوعى آنها قوانين جمله از و. ميباشند آنها شيفته
 ميدهـد  روى پادشاهان ميان كه جنگهايى در ميتوان بدان و است شده ياد ارسطو به منسوب سياست كتاب

  :است چنين آن عمل طرز و. بازشناخت خورده شكست از را فيروزمند
 است همان حساب اين و بشمارند، جمل بحساب هست پادشاه دو آن از يكى نام در كه را حروفى بايد

 حساب آنان از يكى نام چون و. هزارها و صدها و ها ده و يكها هزار، تا يك از است مصطلح ابجد حروف در كه

                                                           

1- شاءي من يدهاهللا ي 213: 2. و.  



    233 

 را مزبـور  عدد دو سپس. بشمارند گونه بهمان نيز را ديگرى نام بايد وقت آن آيد، حاصل آن از عددى و شود
 را آنهـا  باقيمانـده  و ميكنند طرح نه نه آمده بدست آور جنگ پادشاه دو نامهاى حروف محاسبه از يك هر كه

 و مختلف كميت در مزبور عدد دو اگر. ميسنجند ديگر يك با را باقيمانده دو اين آنگاه و ميدارندنگه جداگانه
 و جفـت  دو آن از يكـى  اگـر  و بود خواهد پيروز او باشد يك هر آن از كمتر عدد باشند، طاق يا جفت دو هر

 مزبـور  عـدد  دو اگر و. بود خواهد فيروزمند وى باشد يك بهر متعلق بزرگتر عدد وقت آن باشد، طاق ديگرى
 اسـت  شـده  حمله بوى كه پادشاهى وقت آن آيند در جفت دو هر و باشند برابر كميت در نه نه طرح از پس

  .بود خواهد پيروز كننده حمله باشند فرد دو هر اگر و ميباشد پيروز
  :بدينسان است مشهور مردم ميان در شعر دو باره درين و
 ديگـرى  و طاق يكى اگر و است، پيروز كمتر عدد صاحب باشند رابرب طاق و جفت در عدد دو گاه هر«

 است كسى آن از پيروزى باشند جفت عدد دو هر گاه هر و بود، خواهد پيروز بزرگتر عدد صاحب باشد جفت
  .»بود خواهد پيروز است كرده حمله كه پادشاهى باشند طاق عدد دو كه هنگامى و است، شده حمله بوى كه

 طـرح  در كه اند كرده وضع اى قاعده آنها، كردن طرح نه نه از پس حروف باقيمانده اختنشن براى آنگاه
 گـرد  چهارگانـه  هـاى  مرتبـه  در را يـك  بر كننده داللت حروف كه بدينسان. معروفست آنان نزد در نه كردن
 حساب) يك( دهها بهمرت در ميرساند را ده كه نيز) ى( و است، يك برابر كه) الف( :از عبارتند آنها و اند آورده

 در نيـز  ميكند داللت هزار بر كه) ش( و ميباشد) يك( صدها مرتبه در نيز صداست مساوى كه) ق( و ميشود
  .است) يك( 1هزارها مرتبه

 اين سپس. است ابجد حرف آخرين 2)ش( زيرا شود داده نشان بحروف كه نيست عددى هزار از پس و
) ايقـش ( حرفى چهار كلمه نتيجه در و اند كرده تركيب  هم با دارند كه اى مرتبه ترتيب به را چهارگانه حروف
 داده انجـام  گانه سه هاى مرتبه در ميكنند داللت) دو( بر كه حروفى با را روش همين آنگاه. است شده ساخته

 همرتب سه در دوگانه حروف مجموع و. است ابجد حرف آخرين هزار زيرا اند، كرده نظر صرف هزارها مرتبه از و
 داللـت  دو بـر  هـا  ده مرتبـه  در كه) ك( ديگرى و است دو برابر يكها مرتبه در كه) ب( يكى: است حرف سه

 از و ميباشـد،  دويسـت  برابـر  و ميرساند را) دو( صدها مرتبه در كه) ر( سومى و ميباشد بيست برابر و ميكند
) سـه  بـر ( كه بحروفى روش بهمين سسپ. اند ساخته گانه سه هاى مرتبه بترتيب را) بكر( حرفى سه كلمه آنها

 همـين  ابجـد  حروف آخر تا همچنين و. اند كرده درست را) جلس( كلمه آنها از و نگريسته در ميكنند داللت
 بكـر،  ايقـش، : از عبارتنـد  آنهـا  و يكهاست عدد آخرين كه است شده ساخته كلمه نه تا اند بسته بكار را شيوه

                                                           

 حاشـيه نصـر  (مورد تأمل است زيرا حروف ابجد از هزار باالتر ندارد چنانكه در سـخن خـود مؤلـف گذشـت     » هزارها«كلمه  -1
  .)هورينى

  .فرق داشته است) مصر و شامات و عراق و ايران(با اهالى مشرق ) افريقيه و اندلس(م مغرب ترتيب حروف ابجد در نزد مرد -2
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 كلمـات  از يـك  هـر  و انـد  سـاخته  اعداد ترتيب بر را آنها كه غ،طض حفظ، ،3زعذ ،2وضح هنث، دمت، ،1جلس
) بكـر ( و يك براى) ايقش( كلمه چنانكه ميباشد آن مرتبه در مزبور كلمه كه است عددى همان داراى مزبور
 اختصـاص  باشد مى نه عدد دارنده و است) طضغ( كه كلمه نهمين تا همچنين و سه براى) جلس( و دو براى
  .اند شده داده

 كـرده  ياد هاى كلمه در كه آن حروف از يك هر به كنند طرح نه نه را اسمى بخواهند هرگاه بنابراين و
 سـپس  ميكننـد،  حـرف  آن جانشين و ميگيرند آنرا برابر عدد حرف آن بجاى و مينگرند است شده گنجانيده

 آنـرا  باقيمانـده  شـد با نـه  بـر  زايـد  اگـر  ميكنند، جمع آورند مي بدست اسم حروف بجاى كه را اعدادى كليه
 و ميكنند عمل روش بهمين نيز ديگر نام با آن از پس و ميگذارند كنار آنرا هست همچنانكه وگرنه برميدارند

  .سنجند مى هم با را باقيمانده دو كرديم ياد پيش در چنانكه
 مرتبـه  از نـه  طـرح  از پـس  اعداد عقود از يك هر باقيمانده زيرا است، آشكار قاعده اين در نهانى راز و

 عقـود  اعداد همه گويى نتيجه در و ميشود جمع اى مرتبه هر از بويژه عقود عدد گويى چنانكه ميباشد ها يك
) دو( را آنهـا  همـه  بلكـه  نيست، هزار دو و دويست و بيست و دو ميان تفاوتى هيچ چه اند شده يكها به مبدل

 داللت براى بتوالى اعداد بنابراين و ميخوانند) سه( را همه هزار سه و سيصد و سى و سه  همچنين و ميگويند
 در ميكننـد  داللـت  عقـود  اقسـام  بـر  كه را حروفى و. ديگرى مفهوم بر نه اند شده وضع عقود اعداد بر كردن
 از شـده  تركيـب  حروف ازين كه اى كلمه هر عدد و اند داده قرار صدها يا ها ده يا يكها به مخصوص هاى كلمه
 بنـابراين  و كنـد  داللـت  صدها يا ها ده بر خواه و يكها بر خواه ميشود جانشين سته آن در كه حروفى كليه
 آخـر  تـا  را آنهـا  همـه  كـرديم  ياد چنانكه و ميشود گرفته هست كلمه آن در كه حروفى بجاى كلمه هر عدد

  .ميكنند جمع
 كه بزرگان و مشايخ از يكى ولى. است بوده متداول مردم ميان در كهن روزگارهاى از كه روشى اينست

 اسـت  صحيح كرديم، ياد آنچه جز ديگرى، گانه نه كلمات عمل اين در كه است معتقد كرديم ديدار را وي ما
 در كـه  روشـى  بهمـان  ميكننـد  طرح نه با را آنها بعين و اند ساخته پى در پى ترتيب همين بر هم را آنها كه

 تحـذن،  هفـت،  مـدوص،  جـزلط،  ،4يسقك ارب،: از عبارتند مزبور كلمات و. كرديم ياد پيشين گانه نه كلمات
 مخصـوص  كه عدديست داراى اى كلمه هر و اند شده مرتب عدد توالى بر و اند كلمه نه كه 7ثضط ،6خع ،5غش
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 ديده آنها ميان در هم حرفى دو و حرفى چهار و حرفى سه هاى كلمه جمله آن از ميباشد، آن خود مرتبهه ب
 البنـا  ابن ابوالعباس از آنرا ما شيوخ ولى. است نشده داده ترتيب منظمى اساس بر بينيم مى چنانكه و ميشود

 او از و ميكننـد  نقل است بوده مغرب استاد شناسى ستاره و حروف اسرار و سيميا مانند دانشها اينگونه در كه
 رتـ  صـحيح ) ايقش( كلمات با كردن عمل از نيم حساب طرح در كلمات اين با كردن عمل كه كنند مى روايت

  .است داناتر آن بچگونگى خدا و باشد مى
 آن در كـه  كتـابى  و نيسـت  متكى تحقيقى يا برهان بهيچ ولى است گويى غيب مخصوص همه اينها و
 از دور نظريـات  و آراء مزبـور  كتـاب  در چـه  نيست ارسطوه ب منتسب محققان بعقيده شده يافت نيم حساب
 را مزبـور  كتـاب  است تحقيق اهل و دارد تعمق دانش در هك كسى اگر و ميشود ديده فراوان برهان و تحقيق
  .ميباشد گواه بهترين خود آن مطالعه و ميشود ثابت  وى بر امر اين بخواند

 بنـام  1ايسـت  )زايرجـه ( زايچـه  آن، دوسـتداران  بگمان غيبى امور استخراج براى صناعى قواعد از ديگر
 پايان در كه مغرب صوفيان مشاهير از 2سبتى احمد باسابوالع به منسوب) جهان وار دايره لوحه( گيتى زايچه
  .بود همزمان موحدان، سلسله سالطين از ،3المنصور يعقوب با و ميزيست مراكش در ششم قرن

 بـراى  خـواص  از بسـيارى  و ميشـود  منتهـى  آورى شگفت بعمليات كه دارد بسيارى قواعد زايچه اين و
 لغـز  و معـروف  عمليـات  داراى چـون  و ميدهنـد  نشان بدان وانفرا دلبستگى و اهتمام غيبى امور از استفاده
  .ميشوند برانگيخته آن غوامض كشف و رموز حله ب سبب بهمين است مانندى
 آن داخـل  در كـه  اسـت  عظيمـى  دايـره  از عبـارت  ميدهنـد  انجام آن در را خود عمليات كه شكلى و

 و زمـين  كـره  موجـودات  و عناصر و الكاف مخصوص دواير اين و است شده ترسيم ديگرى متوازى هاى دايره
 عناصـر  خواه و بروج خواه آن فلك اقسامه ب اى دايره هر و بشريست دانشهاى و كائنات انواع ديگر و روحانيات

  .مينامند اوتار را آنها و ميگذرد مركز بسوى قسمى هر خطوط و است شده تقسيم دو اين جز يا

                                                           

لوحـه دايـره وارى اسـت كـه داراى دوايـر      » چـه «و  »زاى«يـا از  » زيج«از ريشه » زايچه«معرب از كلمه فارسى » زايرجة« -1
مشترك المركز ديگريست و منجمان و رماالن در دواير و كرات مزبور اطالعات و حوادث گونـاگونى مربـوط بكـرات آسـمانى را     

ص  2 و اقرب الموارد و آنندراج و كشف الظنون ج 577ص  1رجوع به دزى ج . نقش ميكنند تا بدان وسيله از آينده خبر دهند
 .شود 4
 از كـس  آخـرين  او. الخطيـب  ابـن  الدين لسان معاصر علوى حسينى طاهر بن محمد بن احمد: سبته يا Ceuta به منسوب -2

  .رجوع به لغت نامه دهخدا شود. اشراف سبته بود و خاندان وى در سبته وجاهتى داشتند

ترجمه كرده و صحيح همانسـت، چـه در سلسـله    » يعقوب المنصور«است ولى دسالن » ابويعقوب«در كليه چاپهاى موجود  -3
 يوسـف  ابويعقـوب  ديگـرى  و ميكرده سلطنت 658يكى ابويعقوب يوسف اول كه در : موحدان دو تن مكنى به ابويعقوب هستند

ثانى ابن منتصر كه در اوايل قرن هفتم ميزيسته است و بنابراين صحيح يعقوب بن المنصور ابويوسف است كـه در اواخـر قـرن    
 .سلطنت داشته است 580يعنى  ششم

 زايچه
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 نـزد  در كـه  اسـت  1زمـام   حـروف  ترسـيم  جملـه  آن از است، شده ترسيم پياپى حروفى وترى هر بر و
 غبـار  حـروف  ترسـيم  است همچنين و ميباشد اعداد اشكال از عبارت عصر درين مغرب محاسبان و ديوانيان
 نامهـاى  دوايـر  و هـا  دانـش  اسامى ميان و ها دايره ميان در زايچه داخل در را آنها كه زايچه داخل در متداوله
 در را يكـديگر  كـه  بسـيار  هاى خانه داراى است جدولى ها دايره بيرون در و نويسندمي افالك مواضع و دانشها
  .ميكنند قطع عرض و طول

 و ميباشـد  خانه يك و سى و يكصد بر مشتمل طول در و خانه پنج و پنجاه داراى عرض در جدول اين
  .است تهى و سفيد ديگر برخى و حروف يا اعداد از پر آن هاى خانه از برخى

 جـدا  تهـى  هـاى  خانـه  از را پـر  هاى خانه كه تقسيمى وجه دارند كه جايگاههايى در اعداد آن نسبت و
 شيوه متضمن كه منصوب الم روى و طويل ببحر اشعاريست زايچه هاى كناره در و نيست معلوم است ساخته

 چيسـتان  و لغـز  مانند وضوح عدم و پيچيدگى در مزبور اشعار ولى. است زايچه آن از مطلوب استخراج عمل
 كه 3وهيب بن مالك مغرب 2بينى غيب بزرگان از بيكى منسوب شعريست زايچه جوانب از يكى در و. ميباشد

  :اينست شعر نص و بود، لمتونى دولت درگاه در اشبيليه دانشمندان از
  4مثال الجد ضبطه شك غرائب            اذن فصن حزت الخلق عظيم سؤال         

 پرسشـها  پاسخ ديگر هاى زايچه و زايچه اين در آن بوسيله و متداولست فن اين لاه نزد در شعر اين و
 آنـرا  و مينويسـند  را پرسـش  آن آورنـد  بدسـت  را پرسشى پاسخ بخواهند هرگاه چنانكه. ميكنند استخراج را

 چهزاي به آنگاه و ميگيرند آن هاى درجه و فلك بروج از را وقت آن طالع سپس كنند مى تقطيع حروف بصورت
 را اى دايره محيط سپس و ميگذرد دايره مركز تا وتر آغاز از و آنست پهلوى در طالع برج كه مينگرند وترى و

 اسـت  شـده  نوشته آن بر پايان تا آغاز از كه را حروفى تمام و ميدهند قرار توجه مورد است طالع روبروى كه
 بحـروف  جمل بحساب را آنها و آورند مي گرد است شده ترسيم آنها ميان كه را اعدادى همچنين و ميگيرند

                                                           

كاتب ديوان را صاحب زمام ميناميدند يعنى كسى كه محاسبات ديوان را برعهده داشـت و در گذشـته   . جدول، صورت: زمام -1
ولى زمام در اصطالح جفردانان مفهوم . شود 600ص  1رجوع به دزى ج . دار بود شغل حاجب كبير و زمام خاص را يكتن عهده

زمام نزد اهل جفر سطر تكسير را گويند و زمام باب آن سطر باشد كه : حب كشاف اصطالحات الفنون مينويسدصا. ديگرى دارد
اى را يكى از اقسام بسط حـروف گيرنـد الزمسـت     چون اسمى يا كلمه: ميگويد» انواع السبط«و در رساله ... از وى تكسير كنند 

د، يعنى غير مكرر، بر توالى يـك ديگـر ثبـت ميكننـد و يـك سـطر       كه حروف مكرر را ساقط كنند و حروفى را كه خالص باشن
  .شود» زمام«رجوع به كشاف اصطالحات الفنون ذيل . ميسازند و آن سطر را در اصطالح جفريان زمام گويند

و ايـن اصـطالح فقـط در    . 258ص  1ج . آورده» فـالگير «و » زاجر الطير«است كه دزى آنرا بمعنى » اهل الحدثان«ترجمه  -2
و ينسبون ذلك الثـار حدثانيـة وقعـت بايـديهم     : مينويسد 44مغرب متداول بوده است چنانكه ابن جبير هم در رحله خود ص 

نقل كـرده  » اهل الحذاقة«ولى حاج خليفه بجاى اهل الحدثان . همان كتاب شود 45و رجوع به صفحه ) يعنى مبلغان موحدان(
  .شود كشف الظنون 4ص  2رجوع به ج . است» اهل الحدثان«ابن خلدون  است در صورتى كه در كليه چاپهاى موجود مقدمه

 .باشد مى» وهيب«است ولى صحيح » مالك بن وهب« 4ص  2در كشف الظنون ج  -3
  .چون حروف همين شعر در استخراج سؤال بكار ميرود ناچار بعين نقل شد -4
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 نقـل  عكـس  بـر  و صـدها  بـه  را هـا  ده و دهها به را آنها يكهاى گاهى عمل قانون حسب بر و سازند مى تبديل
 ترسـيم  طالع سوم برج وتر بر كه را اعدادى و حروف كليه و ميگذارند سؤال حروف كنار در را آنها و كنند مى

 اعـداد  مانند آنرا اعداد و نميكنند تجاوز دايره بمحيط و افزايند مي آنها بر ايرهد مركز تا وتر آغاز از فقط شده
 كه را شعرى حروف سپس افزايند، مي ديگر بحروف را آنها و ميسازند بحروف تبديل جمل بحساب نخستين

 ديـا  آنـرا  كـه  اسـت  وهيب بن مالك شعر همان اين و كنند مى تقطيع است عمل اساس و قانون آنان نزد در
 اس و ميكنند ضرب برج 1»اس« در را طالع هاى درجه عدد آنگاه ميگذارند، محلى در را شعر حروف و كرديم

 اراده دانـان  حسـاب  نـزد  در اس از آنچـه  برعكس است مراتب آخرين از برج بعد از عبارت ايشان نزد در برج
  .است مراتب نخستين از بعد محاسبان نزد در اس چه ميشود،

 »اصـلى  دور« و »بزرگتـر  اس« آنـرا  كـه  ميكننـد  ضرب ديگرى عدد در را طالع هاى درجه عدد سپس
 آنـان  نـزد  در كـه  قواعـدى  طبق بر را امر اين و ميگذارند جدول هاى خانه در را آنها ضرب حاصل و مينامند

 و جاسـتخرا  را حروفـى  آنهـا  از و ميدهنـد  انجام معين و معدود ادوارى و كرديم ياد كه عملياتى و معروفست
 از آنچـه  و ميكننـد  مقابلـه  دارنـد  دست در كه بيت آن از حروفى با را آنها و ميكنند حذف را ديگرى حروف
 اين سپس ميكنند، نقل ميزان بهمان هم شعر حروف از ميگزينند بر آن همراه حروف ديگر و پرسش حروف
 بـدان  دور كـه  را حرفـى  دورى رهـ  در و ميكنند طرح مينامند »ادوار« را آنها كه معلومى اعداده ب را حروف
 ميكنند تكرار ميدارند مجرى باره درين كه معينى ادوار بشماره را عمل اين و آورند مي بيرون ميشود منتهى

 كلمـات  نتيجـه  در و ميشـوند  تركيـب  آنهـا  حصول بترتيب و آيد مي بدست مقطعى حروف عمل پايان در و
 وهيـب،  بـن  مالـك  شعر يعنى كار، اساس شعر همان روى و وزن بر كه ميشود حاصل شعر يك در منظومى

  .كرديم ياد پيش در كه است
 موضـوع  درين مزبور زايچه استخراج چگونگى كردن ياد هنگام و دانشها) باب( فصل در نيز آينده در و
  .كرد خواهيم گفتگو

 كـرده  ياد ياتعمل همواره زايچه اين از غيبى امور استخراج براى كه ايم ديده را خواص از بسيارى ما و
 جز و شعر وزن و الفاظ سبك در آن توافق لحاظ از پرسش با پاسخ مطابقت ميكنند گمان و ميدهند انجام را

 فصول در زيرا. نيست درست پندارى چنين كه صورتى در است، حقيقت و واقعيت با آن تطبيق بر دليل اينها
 كه مطابقتى و. نيست پذير امكان رو يچه به فنى و صناعى وسايل با پيشگويى و بينى غيب كه گفتيم گذشته

 چنانكـه  اسـت  خطاب در آنها موافقت و الفاظ وضوح لحاظ از ميرسد بنظر زايچه درين پاسخ و پرسش ميان
 انجـام  زايچـه  عامـل  كـه  است عملياتى بعلت مزبور مطابقت و آيد مي بيرون پرسش موافق يا و راست پاسخ

                                                           

كشـاف  (واه آن اعـداد مجـرد باشـد و خـواه بـا بينـات       در اصطالح اهل جفر اعداد حروف را گوينـد خـ  » اسها«يا » اسوس« -1
  ).83اصطالحات الفنون، ص 

 زايچه
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 از كـه  اعـدادى  بكمـك  جدول در آنها كردن داخل و اوتار و سؤال از آورده گرد حروف 1تكسير مانند ميدهد
 و ديگـرى  حـروف  طرح و اعداد آن بوسيله جدول از حروفى استخراج و آيد مي گرد مفروض عددهاى ضرب
 مزبـور  عمليـات  و. شـعر  حـروف  با پى در پى و بتوالى اينها همه كردن مقابله و معدود ادوار در امر اين تكرار

 مجهـول  بشناختن و ميبرند پى اشياء اين ميان تناسب به هوشمند مردمان از برخى گاهى و نيست انكارپذير
 تناسب همان ميشود حاصل انسان ذهن در كه معلوماتى راه از مجهول آوردن بدست وسيله زيرا ميشوند آگاه
 در را عقـل  رياضت يراز است پذير امكان بهتر ميكشند 2رياضت كسانيكه براى امر اين بويژه است، اشياء ميان

 يـاد  بـار  چنـدين  آنـرا  علت گذشته صفحات در چنانكه ميكند كمك انديشه فزونى و استدالل نيروى تقويت
 منسـوب  زايچه همين چنانكه ميدهند، نسبت رياضت اهله ب اغلب را ها زايچه اينگونه سبب بهمين و كرديم

 كـه  ميكـنم  اعتـراف  و است عبداهللا بن سهل به منسوب كه يافتم دست ديگرى بزايچه من و. است سبتى به
 راز و. است آور حيرت و پيچيده مسائل و آور شگفت عمليات از آيد مي بيرون آن از كه پاسخى و مزبور زايچه
 مقابلـه ) وهيـب  بـن  مالـك ( شعر آن حروف با آنرا كه اينست من بنظر آيد مي بدست منظوم آن پاسخ آنكه

 باره اين در را ديگرى عمليات ما زيرا. ميباشد مزبور شعر روى و وزن رب منظوم پاسخ سبب بهمين و ميكنند
 بيرون منظوم هم پاسخ نتيجه در و اند كرده نظر صرف شعر با كردن مقابله از آنها در كه ايم ديده گروه اين از

 بـاور  نظـر  تنگ مردم از بسيارى و. ديد خواهيم خود جاى در مسائل درين بحث هنگام چنانكه است، نيامده
 انكـار  را هـا  زايچـه  عمليـات  درسـتى  رو اين از و رسيد مطلوب بنتيجه ميتوان عمليات اين بوسيله كه ندارند

 انجـام  را كـرده  ياد عمليات كه كسى و است آور توهم و تخيلى امور از مزبور اعمال كه پندارند مى و ميكنند
 هيچگونـه  بـى  را فنـون  اين و ميكند ظوممن اوتار و سؤال حروف ضمن در خود بدلخواه را شعر حروف ميدهد
 او اعمـال  كه ميكند وانمود چنين آنانه ب و ميخواند ديگران براى را شعر آنگاه ميدهد انجام قانونى و تناسب
  .است قواعدى و اصول و منظم شيوه بر مبتنى

 و هاهسـتي  ميان تناسب فهم از فكر كوتاهى آن منشأ كه نيست بيش باطلى توهم پندارى چنين ليكن
 چـه  هر فهم از كه است اين اى كننده ادراك فرد هر عادت ولى. خردهاست و ادراكات ميان تفاوت و نيستيها

 اسـت  كـافى  منكران اينگونه رد در ما براى و برخيزد آن انكاره ب نگنجد او عقل در مفهومى هر و باشد عاجز
 منظم بطور مزبور عمليات كه ايم دريافته و يابيم مى صائب را آنان حدس و بينيم مى را مزبور بطريقه عمل كه
 فراسـت  و هـوش  از ميكننـد  استخراج را اعمال اين كه آنان و يابد مى انجام صحيحى قواعد و اصول وفق بر و

 چيز همه از كه اعداد يافتن در هرگاه و. ندارند خويش اعمال در ترديدى هيچگونه و ميباشند مند بهره كامل
                                                           

هاى تعويذ بنهجى كـه از هـر طـرف شـمار برابـر افتـد        به اصطالح تعويذ نويسان تقسيم كردن اعداد اسم را بر خانه: تكسير -1
 ).غياث اللغات(
گزيدن ايامى براى عبادتست و بنظر جادوگران خلـوت  رياضت عبارت از تهذيب اخالق نفسانى است و در نزد راهبان خلوت  -2

گزيدن مدتى است براى سختى كشيدن و فراخواندن شياطين از راه قرائت اوراد و بخور كه گمان ميكنند بدين وسيله شياطين 
 ).جرجانى تعريفات( كنند مى استفاده دارند كه نيازهايى برآوردن براى آنها از و سازند را تسخير مى
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 ها زايچه اينگونه درباره وقت آن باشد دشوار كسى بر آنها، ميان نسبت پوشيدگى و دورى بعلت است واضحتر
 اكنون هم و خاست برخواهند انكاره ب اولى بطريق ميباشد ذهن از دور و پوشيده آنها حروف ميان نسبت كه
  :شود روشن خواننده بر كرديم ياد آنچه از اندكى نمونه تا ميكنيم طرح را اى پيچيده عددى مسئله ما

 جمع را پشيزها سپس بگذاريم) پشيز( 2فلس سه درهمى هر برابر در و برداريم 1درهم عدد چند هرگاه
 هـر  بهاى كه آن به مشروط بخريم، پرنده چند درهمها همه با آنگاه كنيم خريدارى پرنده يك آنها با و كنيم
 درهـم  بـا  پرنـده  چنـد  بپرسـند  اگـر  قـت و آن ايـم،  خريده پشيزها با كه باشد اى پرنده بهاى برابر آنها از يك

  .عدد نه ميگوييم پاسخ در ايم؟ خريده
 است آنها هشتم يك پشيز سه عدد و است چهار و بيست درهم يك در پشيزها شماره كه ميدانيم زيرا

 جمع ديگر درهمهاى يك هشت با را درهمها يك هشت گاه هر پس است هشت واحد يكهاى هشت شماره و
 آن و ميشود پرنده هشت واحد يكهاى هشت عده حسب بر كه بود خواهد  پرنده يك هاىب آنها مجموع كنيم
 و ايـم  خريـده  شده فرض پشيزهاى با آغاز در آنرا كه افزاييم مي هم ديگر پرنده يك پرنده هشت اين بر وقت

  .ميشود پرنده نه مجموع پس ايم، كرده خريدارى درهمها با هم هايى پرنده آن بهاى به
 وجود مسئله اعداد ميان كه تناسبى راز پرتو در نهان و پوشيده پاسخ چگونه كه بينيم مى وناكن هم و

 شـود  القا انسان بر است ممكن آن نظاير و مسئله اين مشاهده از كه توهمى نخستين و آيد، مي بدست دارد
ـ  بـردن  پى كه بگوييم و دهيم قرار غيبى مسائل شمار در را آنها كه اينست  در اسـت،  ناپـذير  نامكـا  آنهـا ه ب
 و ميكشـد  بيـرون  معلومـاتش  از آنرا مجهوالت كه است عاملى يگانه امور ميان تناسب شد آشكار كه صورتى
  .ميدهد روى دانش يا وجود عالم در كه است پذير امكان وقايعى و آمدها پيش در تنها استنباطها اينگونه

 را آنهـا  صـادقى  خبر و نباشد معلوم آنها وقوع علل و موجبات هرگاه آينده وقايع و كائنات درباره ليكن
 ايـن  چـون  و است ناپذير امكان آنها شناختن و دانست غيبى امور شمار در را مسائلى چنين بايد نكند اثبات

 از پاسـخ  استخراج بوسيله تنها ميشود انجام زايچه در كه عملياتى كليه گفت ميتوان پس شد روشن موضوع
 مرتـب  خاصـى  بـروش  را حروفى كه اينست زايچه عمليات ديديم چنانكه يراز ميگيرد، صورت پرسش الفاظ
 آنهـا  ميـان  تناسـب  در بايد را آن راز و كنند استنباط حروفى ديگرى بترتيب حروف همان از سپس و سازند

 بدانـد  را تناسـب  اين كس هر و نيابند در آنرا گروهى و شوند آگاه آن بر برخى است ممكن كه كرد جستجو
 لحـاظ  از يعنـى  ديگرى، جنبه از پاسخ و ميگردد ميسر وى براى مزبور اصول و قواعد بوسيله پاسخ استخراج
 تصور اينكه نه ميكند داللت اثبات يا نفى خواه پرسش طرف دو از يكى وقوع بر آن، تركيبات و الفاظ موضوع

                                                           

 اى سـكه  بـر  هـم  و بـوده  طبى اوزان جزو هم اسالمى ممالك در و ميباشد )draxme( دراخمه يونانى كلمه از) درم( درهم -1
 ولـى  بـوده  درهـم  ششم يك ابتدا فلس چنانكه است بوده متفاوت آن مقدار كشورها و زمانها به اختالف كه است ميشده اطالق
 .شود 274تا  270د ص هرمزدنامه پور داو به رجوع و است، كرده تغيير بعدها

 )Obolos( ابلـس  از هـم  پـول  كلمـه  چنانكـه  شـده  گرفتـه ) السـفلى  رم( بيزانس يونانى از نيز عرب مسين سكه نام فلس -2
 .شود 274تا ص  233رجوع به هرمزد نامه، ص . يونانيست

 تناسب ميان اعداد
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 در  آنچـه  بـا  سخن دادن بقتمطا نتيجه در تنها پاسخ اين بلكه ميدارد، دريافت غيبى عالمى از را پاسخ شود
 از بشـر  بلكه ندارد، وجود اعمال اينگونه با غيبى امور بشناختن راهى هيچ وگرنه آيد مي بدست هست خارج

  .1نميدانيد شما و ميداند خدا و. دارد اختصاص بخداى آن دانش تنها و. است ممنوع عوالم اين
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  1دوم باب

  بصورت كه آنان و وحشى جماعات و نشينى باديه) اجتماع( عمران در

  اجتماعات گونه درين كه احوالى و كيفيات و ميزيند قبائل

   است مقدماتى و 2فصول آن در و ميدهد روى

  يكم فصل

  يكسان بطور شهرنشين و نشين باديه مردم زندگانى اينكه در

   است طبيعى عوامل وفق بر

 شـيوه  در كـه  اسـت  اختالفـى  نتيجـه  در ملتها زندگانى شئون و رسوم و عادات تفاوت كه دانست بايد
 آوردن بدسـت  راه در همكـارى  و تعـاون  بـراى  تنهـا  ايشان اجتماع چه ميگيرند، پيش خود) اقتصاد( معاش
 و ابتدايى اجتماعات اينگونه و ميكنند آغاز ساده ضروريات نخستين از هدف درين البته و است معاش وسايل
 گروهـى  ازينـرو . است كامل تمدن بمرحله رسيدن و 3شينىشهرن مرحله از پيش فعاليت و تالش نوعى ساده
 ماننــد حيوانهــا پــرورش امــور اى دســته و ميپردازنــد كــار و كشــت و درختكــارى قبيــل از كشــاورزى بكــار

 منـد  بهره آنها گذارى نسل از تا ميسازند پيشه را ابريشم كرم و عسل زنبور تربيت و گاودارى و گوسفنددارى
 حيوانهـا  پـرورش  و كشـاورزى  بكار كه مزبور دسته دو و. دهند قرار استفاده مورد ار آنها محصولهاى و شوند

 پهناورى دشتهاى زيرا برگزينند، را صحرانشينى  زندگانى و برند بسر صحراها و دشتها در مجبوراند ميپردازند
 از تر شايسته انآن منظور براى اينهاست جز و حيوانات چراگاههاى و حاصلخيز زمينهاى و كشتزارها داراى كه

 بـوده  ناپـذير  اجتنـاب  و ضـرورى  امـرى  نشينى بباديه مزبور طوايف يافتن اختصاص بنابرين و ميباشد شهرها
  .است

 از عمـران  و معاش وسايل و نيازمنديها آوردن بدست راه در ايشان همكارى و اجتماع شرايط اين در و
 حـداقل  و كند حفظ را آنان زندگى تنها كه است بمقدارى گرمى و سوخت مواد و جايگاه و غذايى مواد قبيل

 زيرا برآيند، فزونترى مقدار آوردن بدست درصدد آنكه بى بگذارد ايشان دسترس در جوع سد مقدار يا زندگى
  .عاجزند آن از فراتر اى مرحله در نهادن گام از آنها
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 رفـاه  و تـوانگرى  در و يابـد  توسـعه  ميزيند شيوه بدين كه طوايف همين زندگى وضع كه هنگامى ولى
 گزيـدن  سـكونت  و طلبـى  آرامـش  بـه  را آنان نوين، وضع وقت آن برسند نيازمندى ميزان از برتر اى بمرحله

 راه در و ميكننـد  همكـارى  ديگـر  يـك  بـا  نيـاز  و ضرورت حد از بيشتر ميزان آوردن بدست براى و واميدارد
 درصـدد  و ميكننـد  توجـه  آنها ظرافت و كردن بهتر به و ميكوشند گوناگون پوشيدنيهاى و خوراكيها افزايش
 آرامـش  و توانگرى عادات و رسوم سپس آيند، مي بر بزرگ و كوچك شهرهاى گذارى بنيان و ها خانه توسعه
 تهيه مانند ميرسد، كمال و ترقى بحد چيز همه در خواهى تجمل هاى شيوه آنگاه و مييابد فزونى آنان زندگى
 از رنگارنـگ  فـاخر  پوشـيدنيهاى  برگزيـدن  و هـا  آشـپزخانه  كردن نيكو و بخش لذت متنوع خوراكهاى كردن

 آنها زيبا اى منظره و استوار بنيانى با كه شكوه با و بلند قصرهاى و ها خانه برآوردن و اينها جز و ديبا و ابريشم
 نهايـت  بـه  و ورندآ مي در فعل به قوه مرحله از را آنها و پيمايند مى را كمال راه صنايع در و. ميافكنند پى را

 ديوارهاى و باشد روان آب داراى كه نهند مى بنيان بدانسان را ها خانه و كاخها چنانكه ميرسانند، ترقى درجه
 زنـدگانى  و معاش وسايل كليه كردن بهتر در و ميكنند مبالغه آنها ظرافت و زيبايى در و ميسازند بلند را آنها

 در كـه  آنـان  يعنـى  شهرنشـينانند  گروه اين. ميكوشند خانه اثاثه و ظروف و  رختخواب تا گرفته پوشيدنى از
  .ميبرند بسر پايتختها و شهرها

 گروهـى  و ميپردازنـد  صـنايع  بكـار  خـويش  معـاش  آوردن بدسـت  براى اى دسته شهرنشينان اين از و
 برفاه رونترمق و بارورتر چادرنشينان بمشاغل نسبت شهرنشينان مشاغل و ها حرفه و. ميكنند پيشه را بازرگانى

 در كه وسايلى بتناسب ايشان معاش امور و ميگذرد در ضروريات حد از آنان زندگى رسوم و عادات زيرا است،
  .ميكند ترقى هست آنان دسترس

 امـور  وفـق  بر يكسان بطور شهرنشين و گرد بيابان ملتهاى و اقوام زندگانى تشكيل كه شد آشكار پس
  .است ناپذير اجتناب كه ميگرايند اى بشيوه ضرورت حسب بر كدام هر گفتيم چنانكه و است طبيعى

  

  دوم فصل

  آفرينش جهان اين در 1عرب نژاد زندگانى اينكه در

   است طبيعى كامالً

 طبيعـى  معـاش  آوردن بدست براى كه ندبشر از گروهى نشينان باديه كه شديم يادآور گذشته فصل در
 و مسكن و پوشيدنى تا گرفته خوراكى از زندگى وسايل در هاآن و. پردازند مى چارپايان پرورش و كشاورزى به

 بـه  كـه  حـد  ازين برتر مراحل به رسيدن از و ميكنند اكتفا الزم و ضرورى مقدار بهمان عادات و احوال ديگر
 از يـا  حيوانـات  پشـم  و مـوى  از هـايى  خانـه  گروه اين. عاجزند شود منتهى زندگى كامل تمدن و شهرنشينى

                                                           

 .اعراب بيابانگرد و چادرنشين است» عرب«منظور مؤلف در اين فصل و در بيشتر فصول آينده از كلمه  -1



    243 

 پناهگـاه  تهيـه  و سـايه  از بـردن  بهـره  جـز  آنهـا  از و ميسازند طبيعى سنگهاى و گل از اي درخت هاى شاخه
  .ميبرند پناه كوهها شكافهاى و غارها به هم گاهى و ندارند منظورى
 ميخورند ميكنند آنها در كه تصرفى اندك با يا را طبيعى مواد همان كه است چنان ايشان خوراك اما و

 كـه  مردمـان  اين از گروهى براى. نميكنند آنها در هم تصرفى  هيچگونه پزند، مى آتش با كه را انواعى بجز يا،
 سـاكنان  اينـان  و اسـت  بيابـانگردى  و كـردن  كـوچ  از بهتـر  محـل  يك در اقامت ميپردازند ورز و كشت بكار

  .عرب غير ملتهاى ديگر و بربرها بيشتر مانند هستند كوهستانى نواحى و ها قريه و 1ها كالته
 نـد ناگزير آورنـد  مـي  بدست گوسفند و گاو مانند چارپايان پرورش راه از را خويش معاش كه مىمرد و

 و آمد زيرا باشند، گردى بيابان و حركت حال در خود حيوانهاى آب كردن آماده و چراگاهها جستجوى براى
 كسـانيكه  يعنى امند،مين مالدار يا گوسفنددار را آنان و است تر شايسته ايشان براى ديگر بسوى سويى از شد

 در زيـرا  نميشوند پراكنده دور دشتهاى و خشك بيابانهاى در نيز گروه اين. ندگاو و گوسفند پرورش دار عهده
 ايشان برادران و تركان و بربرها از ندعبارت اينان و نميشود يافت خرم و سرسبز چراگاههاى سرزمينها اينگونه

 ديگـران  از بـيش  شـود  فـراهم  شـتردارى  راه از تنهـا  ايشـان  شمعـا  كـه  طوايفى ليكن. اسالوها و تركمانان
 درختـان  و گياهـان  و چراگاههـا  زيـرا  پيمايند، مى دراز و دور هاى راه و خشك دشتهاى و ميكنند بيابانگردى

 شـور  آبهاى و دشتها خشك هاى بوته و خارها همچون شتر گذران مايه و غذايى مواد لحاظ از را آنها ها جلگه
 بردن پناه و سرما رنج از گريختن براى نواحى آنگونه در زمستان فصل در آمد و رفت كه بويژه. كندنمي نياز بى

 بسـيار  منـاطق،  آن ريگزارهـاى  ميـان  در شتر زاييدن براى مناسبى جايگاه جستن بمنظور هم و گرم بهواى
 كليـه  از بـيش  و اسـت  دشـوارتر  حيوانهـا  همـه  از آن كره كردن باز شير از و شتر زاييدن زيرا است، ضرورى
 و برونـد  دور بجاهـاى  گياه جستجوى براى ناگزيراند شترداران رو اين از. ميباشد نيازمند گرم بنقاط حيوانها

 طوايـف  چـون  و ميراننـد  هـا  سرزمين آنگونه از را ايشان حاصلخيز هاى جلگه نگهبانان و مرزبانان كه بسا چه
  ايـن  رو ايـن  از. ميبرنـد  پناه دور بدشتهاى مزبور مرزبانان ارآز بيم از نميدهند در تن خوارى و بمذلت مزبور
 بچنـگ  كـه  هستند اى رمنده جانوران شمار در شهرنشينان به نسبت و ميروند بشمار مردم ترين وحشى گروه

 و بربـر  گردان بيابان و اند تازيان مزبور طوايف و. ميباشند درنده حيوانهاى همچون يا است، دشوار آنها آوردن
 گيـاه  جسـتن  براى تازيان ليكن اند، ايشان نظير نيز مشرق در ها ترك و تركمانان و كردها و. مغرب در 2هزنات

 بشـتردارى  تنها آنان زيرا ميكنند، بيابانگردى بيشتر كرده ياد قبايل از و نوردند مى درهم را دورترى دشتهاى
 هـم  گـاودارى  و بگوسـفنددارى  ارىشـترد  از گذشـته  كـرديم  ياد كه ديگرى قبايل كه صورتى در ميپردازند

 چنان يك در بايد ناگزير طبيعت بحكم و نخواهى خواهى عرب نژاد كه شد روشن بنابراين و ميورزند اشتغال
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 باديه نشيني
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 داناتر تعالى و سبحانه خدا و است، طبيعى اصول موافق كامل بطور او زندگى و برد بسر زندگانى از اى مرحله
  .1است

  

  سوم فصل

  زندگانى از پيشتر و تر كهن نشينى اديهب زندگانى اينكه در

  است تمدن و اجتماع گهواره و اصل بمنزله نشينى باديه و است شهرنشينى

   است آمده بوجود نشينان باديه از آنها جمعيت و شهرها تشكيل اساس و
 از و ميكنند قناعت بضروريات كه است بروشى نشينان باديه زندگى وضع كه كرديم ياد پيش فصول در

 مراحـل  به آنها. اينست جز شهرنشينان زندگى شئون و عادات ولى عاجزاند، آن از فراتر مرحله در نهادن مگا
 كـه  نيست شكى و دارند توجه نيز زندگى كمال و نعمت و ناز وسايل و تجملى امور مانند ضرورت حد از برتر

 فرعى تجملى امور و اصل رورياتض زيرا است، تجملى و شهرنشينى نيازمنديهاى از پيشتر و تر كهن ضروريات
 اسـت  تمدن و شهرها براى اى گهواره و اصل بمنزله نشينى باديه پس. ميگيرد سرچشمه ضروريات از كه است

 بمرحلـه  هـا  خواسـته  ايـن  و اسـت  ضروريات انسان هاى خواسته نخستين زيرا ميباشد، شهرنشينى بر مقدم و
 خشـونت  و تنـدخويى  بنـابراين  .آيـد  بدسـت  ضـرورى  يلوسا كه هنگامى مگر نميرسد رفاه و تجمل و كمال
 بـراى  هدفى بمنزله شهرنشينى بينيم مى سبب بهمين و است بوده شهرنشينى نرمخويى از پيش نشينى باديه
 مطلـوب  بـه  نشـينى  باديـه  از سـرانجام  خود تالش و كوشش با و ندحركت در آن بسوى كه است نشينان باديه

 تجمـل  رسـوم  و عادات به راه اين از ميرسند توانگرى و معيشت بفراخى كه هنگامى و آيند مي نايل خويش
 قيـود  بـه  و ميگردنـد  متمايـل  زنـدگى  اسـتقرار  و آرامـش ه بـ  وقـت  آن و آورنـد  مى رو نعمت و ناز و خواهى

  .دهند مى در تن شهرنشينى
 زنـدگى  كيفيـات  و عادات شيفته هيچگاه شهرنشينان ولى است، چنين نشين باديه قبايل كليه وضع و

 اسـتفاده  خـويش  شـهر  رفـاه  وسـايل  از نتوانند يا كند، ايجاب ضرورت كه هنگامى مگر نميشوند نشينى باديه
 هرگـاه  كـه  اينسـت  ميباشد آن بر مقدم و شهرنشينى گهواره و اصل نشينى باديه اينكه بر ديگر گواه و. كنند
 اهـالى  و نشـينان  باديه از آغاز در آنها بيشتر ديد خواهيم دهيم قرار تحقيق و كنجكاوى مورد را شهرى مردم

 آن در و شـده  منتقل شهر به ثروت و توانگرى بمرحله رسيدن از پس كه اند بوده شهر آن نواحى هاى دهكده
 ميدهد نشان امر اين و. اند گشته متمايل شهرنشينى خواهى تجمل و زندگى برفاه رفته رفته و گزيده سكونت

  .است نخستين گهواره و اصل دومى و گرفته سرچشمه نشينى باديه ياتكيف از تمدن عادات و احوال كه
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 گوناگون و متفاوت خود نوع در شهرنشينى و نشينى باديه زندگانى گونه دو از يك هر كه دانست بايد و
 از بسـى  نيـز  و اسـت،  ديگـر  قبيلـه  از تـر  عظيم اى قبيله و بزرگتر ديگر تيره از اى1تيره كه بسا چه زيرا است

 گذشـت  آنچـه  از. ميباشند ديگر شهرهاى از آبادتر شهرها از بسيارى و ديگر شهرستان از وسيعتر تانهاشهرس
 گهـواره  و اصـل  نشـينى  باديه و شهرستانهاست و شهرها ايجاد بر مقدم نشينى باديه آمدن پديد كه شد آشكار

 و عـادات  بـدنبال  لبـى ط آسـايش  و خـواهى  تجمـل  ماننـد  شهرستانها و شهرها رسوم و عادات زيرا تمدنست،
  .است داناتر خدا و ميباشد، معاش ضرورى وسايل كسب مخصوص كه است رسومى

  

  چهارم فصل

  ندنزديكتر نيكى و بخير نشينان باديه اينكه در

 و ميشود وارد آن بر كه بديهايى و نيكيها پذيرفتن براى باشد نخستين فطرت بر آدمى نهاد هرگاه زيرا
 و پـدر  آنگـاه  آيـد  مـي  بجهان فطرف بر مولودى هر«: فرمود ص، پيامبر،. ميباشد آماده بندد مى نقش آن در

 نهـاد  بر بدى يا نيكى خوى دو از يكى كه اندازه بهمان و. »ميكنند مجوسى يا نصرانى يا يهودى را او مادرش
 و رشـتها س هرگاه رو اين از. ميگردد دشوار وى بر آن اكتساب و ميشود دور ديگر خوى از گيرد سبقت انسان

 و ميشود دور بدى از آيد، حاصل وى براى نيكوكارى ملكه و جويد پيشى نيكوكار يكتن نهاد بر نيك خويهاى
 شـود  جـايگير  بـد  عـادات  و خويهـا  بـدكار  آدم نهـاد  در اگـر  همچنين. ميگردد دشوار وى بر آن راه پيمودن
  .ميشود دور آن از و ميگردد دشوار نيكى به او گراييدن
 و نـد ور غوطـه  نعمـت  و نـاز  و پرستى تجمل عادات و لذتها انواع در پيوسته كه رو اين از شهرنشينان و

 آلوده بديها و نكوهيده خويهاى از بسيارى به آنان نهاد ميگيرند پيشه را دنيوى شهوات و آورند مي روى بدنيا
 و هـا  شـيوه  از اسـت  يافتـه  رسـوخ  آنـان  نهاد در زشت عادات و ناپسند خويهاى كه اندازه بهمان و است شده

 رخـت  هـم  سـنگينى  و شـرمندگى  هـاى  شيوه آنان ميان از كه بحدى اند، شده دور نيكويى و نيك رفتارهاى
 سخنان خود محارم و بزرگتران ميان در و محافل و مجالس در ايشان از بسيارى كه بينيم مى و است، بربسته
 و نميشـود  آنـان  مـانع  حيـا  و وجدان و شرم رو يچه به و آورند مي زبان بر ركيك كلمات و دشنامها و زشت
 از گفتار و كردار در كه است گرفته فرا را ايشان چنان بد عادات زيرا نميدارد، باز ناپسند روش ازين را ايشان
 روى بـدنيا  شهرنشـينان  ماننـد  نيـز  نشـينان  باديـه  چه اگر. نميورزند امتناع ناستوده و زشت اعماله ب تظاهر
 از هيچيـك  يـا  پرسـتى  تجمـل  مراحـل  بـه  و ضروريسـت  و الزم  ميـزان  حـدود  در آنان بالاق ليكن اند آورده
 و داد كـه  نسبتى بهمان زيرا نميرسد، ميكشاند نفسانى بلذتهاى را انسان كه موجباتى و شهوترانى هاى انگيزه
 خويهـاى  و بـد  رفتارهـاى  و اسـت  سـاده  بسيار باره درين نيز ايشان رسوم و عادات است محدود ايشان ستد
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 و. اسـت  كمتـر  بسـيار  شـهر  مـردم  بـد  خويهاى و رفتارها گونه بهمين نسبت ميزند سر آنان از كه ناپسندى
 و ناپسند عادات فزونى نتيجه در كه بدى ملكات از و ندنزديكتر نخستين فطرت به نشينان باديه ازين گذشته

 آنـان  درمان و جويى چاره كه لومستمع وضوح بطور بنابراين و ميباشند دورتر بندد مى نقش نفوس در زشت
 بشـر  عمران و اجتماع پايان شهرنشينى كه كرد خواهيم ثابت آينده در ما و است آسانتر بشهرنشينان نسبت
  .است نيكى از دورى و بدى منتهاى و فساد آن سرانجام و است

 دوسـت  را ارانپرهيزكـ  خدا و است شهرنشينان از كمتر نشينان باديه ميان در فساد كه شد آشكار پس
  1.دارد

 نخسـت  ما ليكن بگيرند، خرده گفتار اين بر است ممكن آمده بخارى صحيح در كه خبرى استناده ب و
 خبـر  حجـاج  بـه  چـون : اينسـت  جز و ندارد منافات ما گفتار با خبر اين كه ميكنيم ثابت آنگاه و نقل را خبر

 گذشـته  حالـت  بـه : گفـت  سـلمه  بـه  اسـت  تهبازگش نشينان باديه ميان در بسكونت اكوع بن سلمة كه رسيد
  .داد نشينى باديه اجازه بمن ص، پيامبر، ولى نه: گفت سلمه برگزيدى؟ را نشينى باديه و بازگشتى خويش

 فرمايد نزول موطنى بهر ص، پيامبر، تا شد واجب مكه اهالى بر اسالم صدر در مهاجرت كه دانست بايد
 اين ولى. باشند او نگهبان و كنند پشتيبانى وى دعوت و امر از و دهند يارى را حضرت آن و باشند وى همراه
 و وظـايف  بودند وابسته پيامبر بعصبيت اينكه لحاظ از مكه مردم زيرا نبود واجب نشين باديه اعراب بر تكليف

 وظـايفى  چنين و بود آنان خاص كه ميرسيد آنانه ب وى از نگهبانى و ص، پيامبر، به كردن يارى در تكاليفى
 پنـاه  بخـدا  نبـود  واجـب  مهـاجرت  آنجا در كه باديه در سكونت از مهاجران و نميگرفت تعلق نشينان باديه به

: فرمـود  بـود  بيمـار  مكـه  در سعد كه هنگامى وقاص ابى بن سعد به راجع حديث در ص، پيامبر، و. ميبردند
 كه اينست حديث معنى و. گردانم باز آنان نخستين بحالت را آنها و برسان بپايان مرا اصحاب مهاجرت خدايا

 انـد  كـرده  آغـاز  كه هجرتى از تا كند كامياب آن از برنگشتن و مدينه در وى مالزمت براى را يارانش خداوند
 بهـيچ  يعنـى  باشـند،  آمـده  آن از كـه  است براهى بازگشتن بشتاب اينجا در رجعت از مقصود و نكنند رجوع
 بسـبب  هنگـام  آن در چـه  داشته، اختصاص فتح از پيش به رتمهاج اند گفته برخى و. نكنند رجوع اى شيوه
 تكليـف  مسـلمانان  فزونـى  هنگـام  و فـتح  از پس ولى اند بوده نيازمند بمهاجرت مسلمانان شماره بودن اندك

 و نگهـدارى  خداونـد  و آمدنـد  نائـل  پيروزى به مسلمانان هنگام اين در چه است شده ساقط مردم از هجرت
 مهـاجرت  فـتح  از پـس : است فرموده خود پيامبر چنانكه فرمود، ضمانت مردم گزند زا را خود پيامبر صيانت
  .نيست

  .است ساقط است آورده اسالم فتح از پس كسيكه از مهاجرت تكليف اجراى: برخى بقول و
 سـاقط  كنـد  مهـاجرت  و بيـاورد  اسـالم  فتح از پيش كسيكه از آن وجوب كه معتقدند ديگر گروهى و
 زيـرا  اسـت  سـاقط  مسـلمانان  از مهاجرت تكليف ص، پيامبر، وفات از پس كه دارند اعاجم همه ولى. ميشود
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 فضـيلت  بجـز  نمانـد  باقى چيزى و گشتند پراكنده جهان اطراف در و شدند جدا يكديگر از روز آن از صحابه
  .باشد هجرت همان كه مدينه در سكونت

 راهـى  از خويش پاى و بد« است ييدهگرا نشينى بباديه وى كه هنگامى سلمه به حجاج گفتار اين پس
 و گفتـه  تـرك  را مدينـه  در سكونت چرا كه اوست از عيبجويى »برگزيدى نشينى باديه و بازگشتى آمدى كه

 اسـت  گفتـه  اينكـه  و. است كرده اشاره »مگردان باز اند آمده كه راهى از را آنها و« آورديم كه منقولى بدعاى
  .نميكنند مهاجرت كه است آمده در اعرابى زمره در وى كه است اين به اشاره »اى كرده اختيار نشينى باديه«

 تـرك « ميسـاخت  مـتهم  بـدانها  را او حجـاج  كـه  پرداخـت  امرى دو هر انكاره ب خود پاسخ در سلمه و
 ايـن  و برگزيند نشينى باديه كه است فرموده اجازه بوى ص، پيامبر، گفت و »نشينى باديه -مدينه در سكونت

  .2بردة ابو بزغاله و 1خزيمة شهادت مانند ميباشد بوى مخصوص اجازه
 از پـس  كـه  است ميدانسته او چه است كرده سرزنش مدينه سكونت ترك بر ويرا فقط حجاج اينكه يا

 نـزد  در ص، پيامبر، اجازه شمردن مغتنم كه است داده پاسخ بوى سلمه و است ساقط مهاجرت تكليف وفات
 اختصـاص  و مـردم  همه ميان از وى درباره پيامبر عنايت زيرا. است بهتر و تر شايسته مدينه در سكونت از او

  .است ميشناخته را او كه است اين بر دليل گمان بى اى اجازه بچنين وى دادن
 اسـت  كـرده  تعبيـر  3»تعـرب « بـه  آن از كـه  نشينى باديه نكوهش بر دليل حجاج سخن فرض هر بر و

 بوده وى از نگهبانى و پيامبر به نسبت ياريگرى بعلت شد معلوم هچنانك مهاجرت بودن مشروع زيرا نميباشد،
 يـا  تعـرب  خود مذمت بر دليل »تعرب« بكلمه واجب اين ترك بر سرزنش پس .نشينى باديه نكوهش نه است
  4.اوست از كاميابى و است داناتر سبحانه خدا و نيست، نشينى باديه

  

  پنجم فصل

  نددليرتر شهرنشينان از نشينان باديه اينكه در

 از دفاع امر و شده پرستى تجمل و نعمت و ناز غرق و آرميده آرامش و آسايش بستر بر شهرنشينان زيرا
 گرفتـه  برعهـده  را ايشان سياست و امور تدبير كه اند كرده واگذار حاكمى و فرمانروا به را خويش مال و جان
  هايى درباره و. ميكنند حمايت دستبردى گونه هر از را ايشان كه اند كرده اتكا لشكريانى و نگهبانان به و است

 ديگرانسـت  هجـوم  برابر در مانعى و حايل كه ناپذيرى تسخير دژهاى و كرده احاطه را آنان شهر گرداگرد كه
                                                           

 خزيمة بن ثابت صحابى ملقب به ذوالشهادتين كه در غزوه بدر و پس از آن حضور يافت و در جنگ صفين با على، ع، بـود و  -1
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اين كلمه در چاپهاى مصر و بيروت نيست . رجوع به اقرب الموارد شود. در لغت بمعنى اقامت گزيدن در باديه است» تعرب« -3
 .هست) بالتعرب(نيز » ينى«چاپ پاريس ترجمه شده است در و از 
 . است داناتر خدا و: است چنين »ينى« در آخر فصل -4

 باديه نشيني



   مقدمه ابن خلدون  248

 را ايشـان  شـكار  هـيچكس  و انگيزاند نمي بر را آنان سهمناكى خروش و بانگ هيچگونه رو اين از و اند غنوده
 وضـع  ايـن  بـر  ايشان نسلهاى و اند افكنده بدور را سالح آسودگى و غرور نهايت در ببس بهمين نميرماند هم

 آنـان  امور متكفل خانه خداوند بايد كه يافته رسوخ آنان در كودكان و زنان خوى نتيجه در و 1اند شده تربيت
 بمثابـه  كـه  دهگرديـ  جـايگير  آنـان  در چنان رفته رفته خوى اين و ندارند اعتمادى هيچگونه خود به و باشد

 در بـردن  بسـر  تنها و بزرگ اجتماعات از جدايى بسبب نشينان باديه ولى. است شده ايشان طبيعت و سرشت
 دار عهـده  خود بخودى ها دروازه و ها باره نداشتن و نگهبان و محافظ نيروهاى از بودن دور و افتاده دور نواحى
 ازينـرو  ندارنـد،  اعتمـاد  بـاره  ايـن  در بهيچكس و كنندنمي واگذار بديگرى آنرا و ندخويش مال و جان از دفاع

 خطـرى  هـر  از خود مواظب و مينگرند جوانب بهمه كامل توجه با راهها در و ميباشند مجهز و مسلح پيوسته
 كـه  جايگـاهى  همـان  در انـدكى  خـواب  مگـر  ميكننـد  پرهيـز  كـردن  استراحت و خوابيدن از آنها. ميباشند
 غـرش  يـا  آهسـته  بانـگ  بهـر  دقيـق  كنجكاوى با همواره 2مسافرت هنگام رانشت جهاز باالى بر و اند نشسته

 بـه  اتكـا  بـا  وحشـتناك  صـحراهاى  و خشـك  دشتهاى در و ميدهند فرا گوش ميشنوند دور از كه سهمناكى
 دالورى و ايشـان  سرسـختى  گـويى  چنانكـه  ميكننـد  سـفر  تنها خويش بنفس اعتماد و سرسختى و دالورى
 بيدرنگ طلبد بيارى را آنان و برخيزد بانگى يا آيد پديد موجبى همينكه و ست،ا شده آنان سرشت و سجيت
  .نميدهند راه بخود هراس هيچگونه و ميشتابند آن بسوى

 بـر  را خـود  باشند آنان همراه سفر در يا كنند آميزش بيابانها در نشينان باديه با وقت هر شهرنشينان و
 ايـن  در و شـوند  برخـوردار  آنـان  حمايـت  از تا ميدهند قرار ويشخ گاه تكيه را ايشان و ميكنند تحميل آنان

 را امـر  اين و ميسپارند آنان بدست را خويش سرنوشت و ندارند اختيارى هيچگونه خود از شهرنشينان مواقع
 نشـينان  باديـه  راههـا  و هـا  جاده و سارها چشمه و جهات و نواحى شناختن در حتى. بينيم مى بچشم همواره

 و سـاخته  انسـان  كـه  اينست قضيه اصل و. داديم شرح كه است همان آن علت و ميكنند برىره را شهريان
 مختلـف  رسـوم  و آداب در هرچـه ه ب و خويش مزاج و طبيعت فرزند نه ميباشد خود مأنوسات و عادات فرزند
 و ميشـود  او سرشـت  و طبيعت جانشين چيز همان سرانجام شود او عادت و ملكه و خوى آنكه تا گيرد انس
 آنچـه  خدا و يافت، خواهيم آن از بسيارى و صحيح هاى نمونه دهيم قرار دقت مورد مردم در را وضع اين اگر

  .3آفريند مي بخواهد
  

  ششم فصل
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  سرسختى تباهى موجب فرمانها از پيروى در شهريان دايم ممارست اينكه در

  ميزدايد ايشان از را سربلندى حس و ميشود ايشان دالورى و
 و رئيسـان  چـه  نيست، خود كار اختيار صاحب و فرمانروا كس همه شهر در كه است جهت نبدا اين و
 اكثريـت  بنـابراين  و اندكنـد  گروهى بديگران نسبت ميباشند آنان بر مسلط و مردم امور دار عهده كه اميرانى

 مـردم  بـا  فرمـانروا  آن اگر پس. برند بسر او فرمانروايى و تسلط زير در و باشند ديگرى فرمانبر ناگزيرند مردم
 زيـر  و بـود  نخواهـد  مـردم  رنـج  مايه او نهى و منع يا فرمان هيچگونه سازد پيشه دادگرى و كند رفتار برفق

 و رادع كـه  شـد  خواهنـد  مطمـئن  و بـود  خواهند متكى ترس يا دالورى خواه خويش ذاتى بخصال دستانش
 اگـر  ولـى  ميگـردد،  آنان جبلى و ذاتى خصال از سرانجام اطمينان و اعتماد چنانكه ندارد وجود جبار حاكمى

 ايـن  در كنـد  تحميـل  مردم بر تهديد و جبر و زور با را خود فرمانهاى كه گيرد پيش روشى مردم فرمانرواى
 زايـل  آنـان  مناعـت  و دارى خويشـتن  حـس  و ميشود شكسته درهم ايشان دالورى و سرسختى روح صورت

 خـواهيم  آشـكار  را موضوع اين چنانكه ميگرايند، زبونى و سستى به ستمكش و رنجديده نفوس زيرا ميگردد
  .كرد

 1حويـة  بن زهرة كه بود هنگامى آن و كرد نهى فرمانروايى اينگونه نظير از را وقاص سعد رض، عمر، و
 در را جـالينوس  وى. ربـود  بـود  2زر قطعـه  هـزار  پنج و هفتاد آنها بهاى كه را جالينوس هاى جامه و سالحها

 زهـره  از را امـوال  سـعد  لـيكن  گرفـت،  بغنيمت را وي اموال سپس و كشت را او و كرد الدنب قادسيه جنگ
 و نوشـت  بعمر را قضيه سپس و نشدى؟ من اجازه منتظر جالينوس كردن دنبال در چرا: گفت اوه ب و بازستد

 كـه  ار اى وظيفـه  او كه صورتى در ميكنى خشم زهره مانند بكسى: نوشت بسعد عمر. كرد تكليف كسب او از
 او بـر  حاليكـه  در برسـانى  بپايان اى كرده آغاز كه را جنگى دنباله بايد تو و است داده انجام كشد بدوش بايد

 باز وى بخود است ربوده دشمن از زهره را آنچه داد اجازه عمر پايان در! ؟3ميشكنى را دلش و ميگيرى خشم
  .دهند

 از يكسـره  را دالورى و سرسـختى  روح اشـد، ب همـراه  شـديد  بازخواست و شكنجه با فرمانها اگر ليكن
 ميافكند مذلت و بخوارى را او آنچنان كند دفاع خود از نتواند كه بكسى رسيدن شكنجه زيرا ميزدايد، انسان

 باشد داشته تعليم و تربيت جنبه فرمانها هرگاه و ميشكند درهم را وى دالورى و سرسختى حس شك بى كه
 بـر  او تربيـت  كـه  رو ايـن  از بخشـد  مى تأثير كودك در احكام آن حدى تا دشو فراگرفته كودكى روزگار از و

 بهمين و 4نميكند اعتماد خويش دالورى و بسرسختى فردى چنين ولى است انقياد و فرمانبرى و بيم اساس

                                                           

 .حوبة) ك( -1
 .كردند خواه مسكوك باشد و خواه نامسكوك هايى است كه براى معامله بشكل خاصى قالب مى مقصور تكه -2
 .شود 237ص  2رجوع به كامل ابن اثير ج  -3
 .است ممنوع كودكان ترساندن و بدنى تنبيه جديد بهمين علت در تربيت -4

 سرسختي باديه نشينان
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 دالورترند و تر سرسخت ميكنند فرمانها از پيروى بكسانيكه نسبت نشين باديه و وحشى اعراب بينيم مى سبب
 متحمـل  تربيت و تعليم ساعات نخستين از را معلم عبوديت و فرمانبرى رنج كه يابيم مى را كسانى نينهمچ
 بميزان كه ميشود سبب فرمانها و دستورها از پيروى همين ميگيرند خو مربيان تسلط و احكامه ب و شوند مى

 ايشان بحقوق كه تجاوزاتى از نميتوانند رو يچه به ديگر و پذيرد مى نقصان آنان دالورى و سرسختى بسيارى
 پيشـه  پيشوايان و مشايخ از را تعاليم فراگرفتن و قرائت كه است دانش طالبان شيوه اين و كنند دفاع ميشود

 و آداب ايـن  و ميكننـد  ممارسـت  تربيـت  و تعلـيم  كار در هيبت و وقار پر مجالس در كه آنان ميسازند، خود
  .1ميسازد زايل آنان از ار دالورى و سرسختى و دارى خويشتن رسوم،

 از هيچگاه ميگرفتند فرا را شريعت و دين اينكه عين در پيامبر صحابه كه كرد انكار نبايد 2رو يچه به و
 زيـرا  بودنـد  دالورتـر  و نيرومنـدتر  و تـر  سرسـخت  مردم همه از بلكه نميشد كاسته آنان دالورى و سرسختى

 تهديدآورى و آميز تشويق دستورهاى بعلت ميگرفتند راف ص، شارع، از را خويش دين مسلمانان كه هنگامى
 بهترين آنان دينى وجدان و ميخاست بر خودشان نفوس از آنان حاكم و رادع ميخواند، فرو ايشان بر شارع كه

 پرتـو  در تنهـا  بلكـه  نبـود،  آموزشـى  تربيـت  يـا  فنـى  تعلـيم  راه از ايشان رادع بنابراين ميرفت، بشمار حاكم
 مـأخوذ  آنها از پيروى به را نفوسشان كه گرفتند مى فرا را آنها آنچنان و بود آن آداب و دين احكام فراگرفتن

  .بود آنان در تصديق و ايمان عقايد رسوخ بسبب اين و كردند مى
 چهـره  و بـود  پايـدار  و اسـتوار  همچنان پيش مانند ايشان دليرى و نيرومندى و سرسختى رو اين از و
 نكند تأديب شرع را كه هر: گويد رض، عمر، .خراشيد نمى فرمانبرى و تأديب اخنن را ايشان دليرى و شهامت

 از بايـد  كسـى  هـر  رادع كـه  است اصل اينه ب وى عالقه و شيفتگى نظر از گفتار اين. نكناد تأديب را او خدا
 انـاتر د خدا بندگان بمصالح شارع كه داشت اطمينان و يقين او كه است سبب بدين هم و باشد او خود درون
  .است

 رفتـه  رفته و كردند پيروى فرمانروايان احكام از مردم و يافت تقليل مردم ميان در بدين ايمان چون و
 و شهرنشـينى  و بتمـدن  مـردم  و فراگيرنـد  تعليم راه از آنرا بايد كه گرفت بخود صناعتى و دانش جنبه شرع
 پـس  .پـذيرفت  نقصـان  آنان دالورى شدت ور اين از گراييدند، حكام دستورهاى و فرمانها از فرمانبرى خوى
 آنهـا  رادع و حـاكم  زيـرا  است سرسختى و دليرى تباهى مايه 3عرفى تعليمات و حكام فرمانهاى كه شد ثابت

 و. اسـت  ذاتى آنها رادع چه نيست كننده تباه شرعى احكام كه صورتى در است، آدمى ذات از بيرون و بيگانه
 هـم  در و نفـوس  ضـعف  در كـه  اسـت  عـواملى  جملـه  از عرفـى  ليماتتع و حكام فرمانهاى اين سبب بهمين

 كهنساالن و نوزادان بردن رنج مايه كه رو آن از بخشد مى تأثير شهرنشينان مبارزه نيروى و دالورى شكستن

                                                           

 .در تعليم و تربيت جديد كه پرورش قواى بدنى و روحى يكسان مورد توجه مربيان است اينگونه مشكالت حل شده است -1
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  . است دبستانى و مكتبى تعليمات منظور -3
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 آداب و تعليم و حكام فرمانهاى از آنها چه بركنارند بكلى وضع اين از نشينان باديه كه صورتى در ميشود، آنان
 سـزاوار  :گويـد  »المتعلمين و المعلين احكام« بنام خويش كتاب در 1زيد ابى محمدبن سبب بهمين و. ددورن

 قاضـى  شريح از را دستور اين و بزند تازيانه سه از بيش كودكان از هيچيك به تنبيه بمنظور مربى كه نيست
 حـديثى  »سـه « عـدد  هبـ  تخصيص علت كه اند كرده استدالل چنين آن اثبات براى بعضى و است كرده نقل

 ولـى  2.داد دست ص، پيامبر، به خواب بانگ و بيهوشى فشار حالت بار سه وحى آغاز در آن بموجب كه است
 از وحـى  مسئله زيرا باشد، امر اين بر دليل وحى در مزبور كيفيت نيست شايسته و است ضعيف استدالل اين

  .3است آگاه حكيم خدا و است دور معمولى و متعارفى تعليمات
  

  هفتم فصل

   نيست ميسر ندعصبيت داراى كه قبايلى براى جز نشينى باديه اينكه در

 تعالى خداى چنانكه است، آميخته در دو هر بدى و نيكى بشر طبايع در سبحانه، خدا، كه دانست بايد
  . 5كرد الهام پرهيزگاريش و بدكارى را انسان نفس پس: فرمود نيز و 4شر و بخير را او ما نموديم راه و: فرمايد

 راه از و شـود  رهـا  عـادات  چراگاه در خودسرانه اگر بويژه است، نزديكتر آدمىه ب خصال همه از بدى و
 اين بر بسيارى جماعتهاى فرموده كامياب را آنان خدا كه كسانى بجز و نپردازد خود تهذيب به دين از پيروى
 هر ديدگان چنانكه است، بيكديگر تجاوز و مگرىست دارد رواج بشر ميان در كه خويهايى جمله از و. دسيرتن
 را وى رادعى و حاكم اينكه مگر بربايد، آنرا تا ميكند درازى دست بدان بيدرنگ بيفتد برادرش كاالى به كس

 بسـببى  اسـت  پاكدامن كه بيابى را كسى اگر و است بشر سرشتهاى از ستمگرى :گويد شاعر چنانكه بازدارد،
 گيرى پيش بديگرى برخى تجاوز از دولت و فرمانداران بزرگ و كوچك شهرهاى در اما و. 6نميكند ستمگرى

 دسـت  يكـديگر  بـه  نميتواننـد  كـه  سازند مى مطيع را خويش زيردستان چنان مقررات وضع راه از و ميكنند
 ميشوند، منع بيكديگر ستمگرى از پادشاهى تسلط و اجبار نيروى بوسيله و نمايند تجاوز بهم يا كنند درازى

 اگـر  دهـد  روى بشـهر  تجـاوزى  خـارج  از كه صورتى در و. گردد آغاز حاكم خود طرف از ستمگرى آنكه مگر
 بـاره  بلند ديوارهاى وقت آن باشند، عاجز پايدارى از روز در يا بزند شبيخون بخواهد دشمن يا شوند غافلگير
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 از شهر مدافعان و نگهبانان و تدول سپاهيان مقاومت قدرت و آمادگى هنگام وگرنه ميكند دفع را تجاوز شهر
 سـتم  و تجـاوز  از ديگـرى  بوضـع  نشين باديه هاى تيره اما و. ميرانند را او و ميكنند گيرى پيش دشمن حمله

 آنـان  همـه  زيـرا  ميدارنـد،  باز بيكديگر تجاوز از را افراد قبيله سران و بزرگان آنان داخل در. ميكنند ممانعت
  .هستند قائل خاصى روقا و احترام قبيله بزرگان براى

 قبيله نگهبانان بر عالوه كنند قبضه را آنان محل و آيند فرود آنان بسرزمين بخواهند دشمنانى خارج از اگر و
 آنانسـت  عهده بر قبيله از دفاع همواره و معروفند دليرى و آورى بجنگ قبيله ميان در كه جوانانى و دالوران

 عصـبيت  آنان ميان در كه هنگامى مگر نميكند پيدا مصداق قبيله از حمايت و دفاع امر و خيزند، برمى بدفاع
 در آنـان  بيم و يابد مى نيرو ايشان قدرت و  شكوه رو اين از چه باشند پشت يك و خاندان يك از همه و باشد
 چيـزى  هر از خود عصبيت و بخاندان نسبت قبيله افراد از يك هر 1قومى غرور زيرا ميگيرد جاى ديگران دل

 نزديكـان  و خويشـاوندان  بـه  نسبت خويش بندگان دلهاى در خداوند كه مهرى و قومى غرور و. است رمهمت
 و شكوه آن بسبب و ميباشد بدان وابسته بيكديگر ياريگرى و همكارى و دارد وجود بشرى طبايع در داده قرار

 حكايـت  ع، يوسـف،  انبرادر خصوص در قرآن آنچه از باره اين در و ميشود بزرگ دشمن دل در ايشان نهيب
 توانايان گروه ما اينكه با بخورد را او گرگ اگر گفتند وى پدر به برادران كه هنگامى: گرفت پند ميتوان كرده

 يـاور  و يار خاندان يك از توانايان گروهى وقتى كه اينست آيه معنى و 2بود خواهيم زيانكاران از آنگاه هستيم
 و انـد  كس بى و تنها خويش خاندان در كه آنان اما و كند ستم او رب كسى كه برد نميتوان گمان باشند كسى

 قـومى  غـرور  خـويش  بياران نسبت كسان اينگونه از هيچيك است ممكن كمتر نيست عصبيت آنان ميان در
 وحشت و بيم از آنان از يك هر آيد پيش مصيبتى و شود تار و تيره آسمان جنگ روز در هرگاه و دهند نشان

 نيستند قادر كسان اينگونه سبب بهمين. ميگريزند اى بگوشه و ميجويند را خود رهايى خوارى و ماندگى فرو
 شـد  خواهنـد  هايى ملت و قبايل ديگر طعمه صورت اين در چه برند بسر چادرنشينى بوضع دور بيابانهاى در
 حمايـت  و دفاعبـ  گزيـدن  سكونت امر در انسان كه شود آشكار هرگاه و آيند مي بر آنان بلعيدن صدد در كه

 تأسـيس  يا نبوت قبيل از وادارد بدان را مردم بخواهد انسان امرى هر در كه ميرسد بثبوت پس است نيازمند
 و سركشـى  بعلت زيرا است ديگران همراهى و يارى محتاج اولى بطريق ديگرى دعوت و تبليغ هر يا سلطنت
 حاصـل  خـونريزى  و جنـگ  راه از شك بى ااينه همه در هدفه ب رسيدن است نهفته بشر نهاد در كه عصيانى
 كامـل  ضـرورت  كشـتار  و خورد و زد و نبرد در بويژه عصبيت كرديم ياد پيش سطور در همچنانكه و. ميشود

 بمنزلـه  آنـرا  و داشـت  نظر مد در بايد همواره كرد خواهيم ياد آينده در كه موضوعاتى در را نكته اين و. دارد
  .3است راستى براه انسان ندهكن كامياب خدا و. دانست راهنمايى

                                                           

 .باشد است كه در لغت بمعنى بانگ و فرياد در جنگ مى) بضم ن فتح ع(» نعرة«ترجمة كلمه  -1
 .14: 12ب و َنحنُ عصبةٌ إِنَّا إِذاً َلخاسرُونَ َلئنْ أَكََله الذِّْئ -2
 .و خدا توفيق دهنده است: چنين است» ينى«آخر فصل در  -3
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  هشتم فصل

  يكديگره ب خاندانها وابستگى و 1نسبى پيوند راه از عصبيت اينكه در

  ميشود حاصل آن مشابه مفهومى يا
 و از مـوارد آن نشـان دادن غـرور   . بجز در مواردى اندك در بشر طبيعى اسـت  1زيرا پيوند خويشاوندى

. شوند واقع خطر معرض در يا برسد آنانه ب ستمى كه مواقعى رد است، خويشاوندان و بنزديكان نسبت قومى
 تـوزى  كينـه  و دشـمنى  اوه بـ  نسبت يا رسيده ستمى وى نزديكان از بيكى ببيند وقتى خاندانى هر عضو زيرا
 كـه  ميشود آرزومند و شمارد مى توهين بخود را آن و ميكند احساس خوارى و زبونى يك خود در است شده
 است طبيعى عاطفه يك بشر در امر اين و شود وى هاى مهلكه و اندوهبار آمدهاى پيش عمان ميتوانست كاش

 بسيار ديگرند يك ياريگر كه آنان ميان خانوادگى پيوستگى هرگاه رو اين از. است شده آفريده كه هنگامى از
 و بـود  واهـد خ آشـكار  آنـان  خويشاوندى وقت آن آيد حاصل پيوند و يگانگى آنان ميان چنانكه باشد نزديك
 ايجـاب  را بيكـديگر  يـاريگرى  و خويشـاوندى  پيونـد  گمـان  بى آن بودن آشكار و وضوح بعلت انتسابى چنين

 ياد از آن خصوصيتهاى از قسمتى كه بسا چه باشد دور افردى ميان خويشاوندى حدى تا هرگاه ولى ميكند،
 خـود  خويشـاوند  بيـاورى  همبستگان مشهور امر همين بسبب ليكن. ميماند باقى آن از شهرتى فقط و ميرود
  آنـان ه بـ  جهتـى  از كسـانيكه  از بيكـى  پندارنـد  مـى  چه كنند دور خود از را خوارى و زبونى تا ميشوند وادار

 قبيـل  همين از نيز 3)حلف( همسوگندى و 2)والء( پيمانى هم مسئله و. است رسيده ستمگرى است منسوب
 جايگير وى نهاد در كه است پيوندى بعلت همسوگندش و پيمان هم به نسبت كس هر قومى غرور زيرا. است

 كـس  هر يا بستگان و خويشاوندان يا همسايگان از بيكى كه ميشود برانگيخته هنگامى عاطفه اين و ميگردد
 دادن نشان و. شود پايمال او حق و برسد ستمى باشد نزديك انسانه ب خويشى و همبستگى اقسام بيكى كه

 پيونـد  ماننـد  ميشـود  حاصـل ) والء( پيمـانى  هـم  از كـه  اسـت  پيوندى بخاطر مانپي بهم نسبت قومى غرور
  :ميفرمايد كه ميشود فهميده ص، پيامبر، گفتار معنى اينجا از و. آن مشابه يا خانوادگى

  .»دارد وا رحم صله به را شما كه بياموزيد قدر همان خود نسب و نژاد از«

                                                           

 .است) رحم صله( ترجمه خويشاوندى پيوند و) التحام( ترجمهتركيب پيوند نسبى  -1

اسـت و مقصـود از والء هـم ماننـد     در لغـت بمعنـى خويشـاوندى و در تـداول بمعنـى يـارى كـردن بيكـديگر         ) بفتح(والء  -2
 .شود 343رجوع به كليات ابوالبقا ص . خويشاوندى يارى رساندن و معاونت بيكديگر است

حلـف  . بندند و بر مطلـق سـوگند هـم اطـالق ميشـود      سوگندى است كه بدان با هم پيمان دوستى مى) بفتح و كسر(حلف  -3
دگى با هم نداشته باشند، گاهى همسوگندى ميان عرب و كسانيكه بر آنـان  قبايل را بيكديگر نزديك ميكند هر چند پيوند خانوا

همسـوگندى شـرايطى دارد كـه از آن جملـه همسـوگند بايـد اسـير باشـد،         . وارد ميشوند روى ميدهد و آن از قبيل والء است
و تـاريخ تمـدن    338رجوع به كشـاف اصـطالحات الفنـون ص    . همچنين همسوگند از قبيله مانند ديگر اعضاى آن ارث ميبرد

 .شود 17ص  3اسالم ج 
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 ميكند ايجاب را رحم صله كه است پيوندى همين فقط خويشاوندى سود كه اينست گفتار اين معنى و
 فوايـدى  انتظـار  نسـب  از اين از بيش نبايد و ميشود، قومى غرور عاطفه و بيكديگر ياريگرى منشأ سرانجام و

 همـين  تنهـا  آن سـود  و اسـت  خيـال  و وهـم ه ب متكى و ندارد حقيقتى نسب و خويشاوندى امر زيرا داشت،
 در گفتيم، چنانكه بطبع، باشد آشكار و پيدا خويشاوندى و پيوند اين هرگاه رو ناي از. است پيوند و وابستگى

 روايات به متكى تنها كسانى خويشاوندى اگر ولى. انگيزد مى بر را قومى غرور حس نزديكان و وابستگان نهاد
 كـارى  بدان جهتو و توسل و ميرود ميان از آن سود و ميگرايد بضعف آن درباره وهم نيروى باشد دور اخبار و

 همـين  از نيـز  ذيـل  گفتـار  و. ميباشـد  ممنوع شرع در كه رفت خواهد بشمار لهوياتى از و بود خواهد بيهوده
 زيانى آن  ندانستن و بخشد نمى بما سودى آن گرفتن فرا كه است دانشى نسب: اند گفته برخى كه است مقوله

 در كه وهمى سود درآيد دانشها شمار در و دشو خارج وضوح حد از هرگاه شناسى نسب يعنى. نميرساند بما
 منتفـى  است عصبيت آن محرك كه قومى غرور عاطفه و ميرود ميان از ميشود جايگير آن بسبب انسان نهاد

  .است داناتر تعالى، و سبحانه خدا، و. نميشود يافت آن در سودى هنگام اين در و ميگردد
  

  نهم فصل

  ميشود ديده گرد ابانبي وحشيان ميان در خالص نسب اينكه در

  آنانند مشابه كه قبايلى و اعراب قبيل از

 آنـان  ضرورت كه است مسكن بدى و تنگدستى و دشوار بزندگانى ايشان يافتن اختصاص آن موجب و
 خود معاش اعراب كه اينست معلول بار مشقت زندگانى اين و نشينى باديه و است كرده سرنوشت اين دچار را
  .باشند حيوان اين چرانيدن وضع و تناسل و توالد مراقب ناگزيرند و آورند مي دستب شتردارى كار از را

 تـا  ميكشـاند  خشـك  دشـتهاى  آن بسـوى  و وحشـيگرى  زنـدگانى  بـدين  را آنان شتر حقيقت در پس
 ريگـزار  در و سازند فراهم را شتر خوراك سرزمينها گونه آن درختان از كرديم ياد پيش فصول در همچنانكه

  .بجويند آن زاييدن براى مناسبى جايگاه ورمزب نواحى
 خو محيط بدان آنان ولى است، گرسنگى و معيشت سختى محل گياه و آب بى دشتهاى كه پيداست و
 ايشـان  نهـاد  در گذشتگان احوال و عادات نتيجه در و است يافته پرورش سرزمين آن در ايشان نژاد و گرفته
 نميكنـد  آرزو ملتـى  هيچ رو اين از. است شده آنان طبيعى و ىذات خصال بمنزله كه است يافته رسوخ چنان

 از يكـى  اگـر  بلكـه  نميگيـرد،  الفـت  و انس آنان با اقوام از يك هيچ و شود سهيم آنان با سرنوشت اين در كه
 ازيـن  كـردن  كـوچ  او بـراى  و بيابـد  عـادات  و زندگى اين از فرارى راه و آورده بدست مناسبى فرصت ايشان

 چـون ( ميمانـد  فساد و اختالط از مصون شان انساب بنابراين پوشيد نخواهد چشم آن از رددگ ميسر سرزمين
  ).گوسفند و گاو
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 و 6هذيل و  5اسد بنى و 4ثقيف و 3كنانه و 2قريش از 1مضر در ميتوان را خالص و صريح نسب مسئله و
 مسـاكن  و ميبردند بسر معيشت سختى در مزبور قبايل چون كه گرفت نظر در 7خزاعة چون آنان همسايگان

 و خورش منابع و عراق و شام آباديهاى و مزارع از و بود تهى گوسفند و گاو چون مواشى و كشتزارها از ايشان
 راه بـدان  اختالطـى  هيچگونه و مانده باقى محفوظ و خالص ايشان انساب چگونه بودند دور حبوب و خوراك
 آبادان و نعمت پر مراكز و ها جلگه در كه 8كهالن و حمير اعراب ليكن. است نشده مشوب رو يچه به و نيافته

 14ايـاد  و 13قضـاعة  و  12طـى  و 11غسـان  و 10جـذام  و 9لخـم  ماننـد  ميزيسـتند  خـرم  و سرسبز چراگاههاى و
 ايشـان  خانـدانهاى  از يـك  هر در و درآميختند يكديگر با آنان طوايف و كنند حفظ را خود انساب نتوانستند

 اقوام با آميزش و آمد و رفت بسبب آنان براى وضع اين و است واقف بدان خواننده كه دارند اختالفاتى مردم
 و نميدهنـد  اهميت خود قبايل و ها خانواده ميان در نسب بمحافظت عجم طوايف و است داده روى عرب غير

 و بياموزيـد  را خويش نسب: گفت رض، عمر،. است »بيابانگرد« عرب مخصوص تنها نسب و نژاد حفظ مسئله
  .فالن شهر يا قريه از گويد بپرسد ايشان از يكى اصل از كسى گاه هر كه مباشيد 16سواد 15نبطيان مانند

 عـراق  آبادانيهـاى  بـه  نزديك  نواحى در كه تازيان گروه اين بعالوه است معنى بدين اشاره عمر گفتار و
 اخـتالط  و آميـزش  رو ناي از و 17بودند همدوش هوا و آب خوش و حاصلخيز نقاط در سكونت در زيستند مى

                                                           

  .ايست بن نزار پدر قبيله) فتح ض -بضم م(مضر  -1

 .ايست و پدر قبيله نضر بن كنانه نام داشت قريش قبيله -2
  .ايست از مضر پدر قبيله) بكسرك(كنانه  -3

 .ايست از هوازن پدر قبيله) بفتح ث( -4
 .مضر بود و فرزندان اسد بن ربيعة بن نزار اى از كه پدر قبيله) فرزندان اسد(بنى اسد  -5
 .پسر مدركة بن الياس بن مضر كه حيى از مضر بود) فتح ز -بضم ه(هذيل  -6
 . است خزيمه »ينى« در). الموارد اقرب و االرب منتهى( ازد از است حيى) خ بضم(خزاعه  -7

 ).نتهى االربم(ايست از يمن، فرزندان كهالن بن سبا  پدر قبيله) بفتح ك(كهالن  -8
حيى است از يمن از اوالد لخم و نام او مالك بن عدى بن الحارث بن مرة بن ازد بن زيد بن كهالن يا زيد بن ) بفتح ل(لخم  -9

 .شحب بن يعرب بن قحطان
 .ايست از يمن قبيله) بضم ج(جذام  -10
  .اند ايست بيمن و ملوك غسان از آن قبيله پدر قبيله) س مشدد -بفتح غ( -11

 .بطنى است و نسبت بدان طايى است) »ى«تشديد  -بفتح ط(طى  -12
 .ايست از يمن لقب عمرو بن مالك بن حمير كه پدر قبيله) بضم ق(قضاعة  -13
 .ايست از معد قبيله) بكسر همزه(اياد  -14
ه نبط، يعنى آب بسيار، گويند آنها را بدان نبط ميناميدند ك. قومى از مردم غير عربند كه در بطايح عراقين فرود مي آمدند -15

اصل و  اوالد شيث را نيز انباط ميگفتند چون آنان بدان سرزمين فرود آمده بودند و اين كلمه بر مردم بى. در سرزمين ايشان بود
  ).اقرب الموارد(نسب و عامه نيز اطالق ميشود 

  ).منتهى االرب(روستايى است بعراق  -16

  .است) اى(آمده  كه در بيشتر نسخ) الى(بجاى » ينى«در  -17

 خلوص نژاد و باديه نشينان
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 معمـول  اسـالم  صـدر  در هـم  و. آميختند درهم ديگر خاندانهاى با آنان خاندانهاى و يافت توسعه آنان انساب
) مهاجر( لشكر ،1قنسرين) مهاجر( لشكر ميگفتند و ميدادند نسبت آنان سكونت بجايگاه را كسان كه بود شده

 عـرب  ولـى . شد متداول هم آنجا در و كرد سرايت هم ساندله ب شيوه اين و. 2عواصم) مهاجر( لشكر دمشق،
 منسـوب  خـويش  اقامتگاهه ب رو اين از فتح از پس بلكه بود نكرده معمول نسب افكندن دور براى را رسم اين

  .بشناسند شهر آن بفتح را آنان تا ميشدند
 شناخته باز بدان يشخو فرماندهان نزد در كه بود شده نسب بر عالوه اى نشانه آنان براى انتساب اين و
 تبـاهى  انسـاب  بتقريـب  و داد روى عـرب  غيـر  ملـل  با شهرها در تازيان آميختگى و اختالط سپس. ميشدند
 متالشـى  قبايل سپس شد افكنده دور انساب امر بنابراين. رفت دست از بود عصبيت كه آن نتيجه و پذيرفت

 ميـان  در فقـط  و رفـت  ميـان  از) هاشـهر  در( هـم  عصـبيت  آنهـا  محـو  نتيجـه  در و گرديدنـد  محو و شدند
  .ماند بجاى بود كه همچنان نشينان باديه

  .3برآنند كه كسانيست و زمين وارث خدا و
  

  دهم فصل

  ميدهد روى چگونه انساب درآميختگى اينكه درباره

 ديگرى خاندان نسب در نسب خداوندان از برخى كه اينست آشكار و مسلم امور از يكى كه دانست بايد
 گريختن نتيجه در يا) والء( پيمانى هم يا) حلف( همسوگندى يا 4خويشاوندى راه از امر اين و شوندمي داخل

 طايفـه  آن از و ميشـوند  خوانـده  گـروه  آن بخانـدان  آنگاه و ميدهد روى جنايتى ارتكاب  علته ب خود قوم از
 برخـوردار  آنـان  رسـوم  و عـادات  ديگـر  و خونبهـا  گـرفتن  و قصاص و قومى غرور ثمرات از و آيند مي بشمار

 در كه آنست مانند باشد هم ديگرى نژاد از چند هر گردد مند بهره خاندانى مزاياى از كسى هرگاه و. ميشوند
 خانـدان  بـدان  انتسـاب  يا قبيله درين عضويت زيرا است، خاندان آن اعضاى از و است شده متولد خاندان آن
 اعضـاى  همچـون  و گـردد  اجرا عضو آن درباره آنان قواعد و احكام و رسوم و آداب كه ندارد مفهومى اين جز

 اى قبيلـه  داخـل  خـارج  از كـه  كسانى كه افتد مى اتفاق گاهى سپس رود، بشمار خاندان يا طايفه آن نزديك
 و ميميرنـد،  رفته رفته آگاهند نسب آن از كسانيكه و ميرود يادها از آنان نخستين نسب زمان بمرور ميشوند

 و پيونـد  و ديگـر  بخانـدان  خانـدانى  آميخـتن  درهـم  شـيوه  و. ميمانند اطالع بى آن از ردمم بيشتر نتيجه در

                                                           

 ).اقرب الموارد(شهرستانى است در شام ) فتح ن مشدد -بكسر ق( -1
 ).الموارد اقرب( است انطاكيه آن قصبه كه استبالدى  -2

  .40: 19إِنَّا َنحنُ َنرِثُ الْأَرض و من عَليها : اشاره به آيه -3

از راه شـيفتگى و اشـتياق   : توان از راه خويشاوندى، مى: راين بجاىاست و بناب» بنزوع اليهم» «بقرابة اليهم«: بجاى) ينى(در  -4
 .بقومى نيز ترجمه كرد
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 همـواره  عـرب  غير اقوام ميان در خواه و اسالم و جاهليت عرب ميان در خواه ديگر يك با طوايف همبستگى
 حـدى  تـا  مطلـب  اين ايشان جز و 1منذر خاندان نسب درباره مورخان باختالف توجه با و است، بوده متداول
 را وي عمـر  چـون  كـه  2اسـت  بجيلـه  قبيلـه  ميـان  در هرثمـه  بـن  عرفجة موضوع ديگر مثال. ميشود روشن

 در وى: گفتنـد  و كنـد  بركنـار  سمت اين از را او درخواستند عمر از مزبور قبيله برگزيد بجيله بر بفرمانروايى
 دريـن  عمـر . باشـد  ايشان فرمانرواى جرير كه كردند طلب و ميدهد نسبت بما را خود و است بيگانه ما ميان
 در. هستم 3ازد قبيله از مردى من. ميگويند راست اميرالمؤمنين، اى: داد پاسخ وى. كرد پرسش بجيله از باره

 كـه  دريافـت  ميتـوان  قضـيه  ازين و. پيوستم بجيله به و يازيدم دست يكى ريختن بخون خويش طايفه ميان
 رياسته ب تا شد مى خوانده دودمان بدان و درآمد آن دودمان به و درآميخت بجيله خاندان به چگونه عرفجة

 از و نميدانسـتند  خـود  قبيله ميان در ويرا بيگانگى و درآميختن چگونگى بعضى اگر و گرديد نامزد ايشان بر
 دودمـان  آن از جهـات  تمام از و ميشد فراموش بكلى ميگرديد  سپرى درازى روزگار و ميكردند غفلت امر اين

 اين در قضيه اين مانند و گرفت پند آفرينش در خدا سر از و كرد توجه نكته اينه ب بايد پس. آمد مي ربشما
 آدمى كننده كامياب خويش بخشايش و بخشش و نيكى به خداى و است بسيار پيشين روزگارهاى و روزگار

  .است راستى براه
  

   4يازدهم فصل

  فرمانروا بگروهى همواره رياست اينكه درباره

  دارد اختصاص عصبيت خداوندان از

 و گروه يك از خويش عموى خاندان لحاظ از چند هر قبايل از 5)بطن -حى( اى تيره هر كه دانست بايد
 و پيونـد  كـه  دارد وجـود  خاصـى  خانـدانهاى  در ديگـرى  هاى عصبيت ايشان ميان در هم باز باشند جمعيت
 يـك  اعضـاى  يـا  عشيره يك مانند است، نزديكتر و مستحكمتر عمومى نسب و بخاندان نسبت آنان وابستگى
 نزديـك  نيـاى  بـه  يكسـو  از گروهـى  چنـين . دور يـا  نزديـك  عموهاى پسر نه پدر، يك از برادرانى يا خانواده

 شركت آنان با عمومى دودمان در كه عشايرى كليه با ديگر سوى از و ندنزديكتر قبيله سلسله سر و خودشان
 كليـه  هـم  و ميباشـند  خـويش  مخصـوص  خاندان قومى غرور مشمول هم يجهنت در و ميباشند وابسته دارند

                                                           

  ).منتهى االرب(پدر نعمان كه گويند انوشروان او را در پاى پيل كشت ) كسر ز -بضم م( -1

 ).منتهى االرب(ايست در يمن از اوالد معد بن عدنان و جرير شاعر از آن قبيله است  قبيله -2
  ).االرب منتهى( اند وى فرزندان از انصار جميع كه يمن در ايست پدر قبيله) بفتح همزه( ازد -3

اين فصل از نسخ فاسى افتاده است ولى در نسخه تونسى موجود است و آوردن آن براى مطابقت كردن سخن مؤلـف بـا اول    -4
پهاى ديگر مصر و بيروت با حاشيه نصر هـورينى  فصل مزبور در چاپ بوالق و چا). حاشيه نصر هورينى(فصل دوازدهم الزم بود 

 .هم نيست» ينى«نقل شده است ولى در چاپ پاريس و نسخه 
  .برگزيديم را تيره كلمه آنها بجاى ما و است قبيله از كوچكتر حى بطن و -5

 آميختگي انساب
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ـ  نسـبت  را خويش قومى غرور عمومى دودمان اعضاى  خانـدان  قـومى  غـرور  لـيكن . ميدهنـد  نشـان  آنـان ه ب
 بهمـه  رياسـت  نيز خاندان اين ميان در و. است نيرومندتر و استوارتر نسب نزديكى بعلت خودشان مخصوص

 بدسـت  غلبـه  و قـدرت  راه از تنها رياست چون و. دارد اختصاص خاصى بگروه بلكه نميگيرد تعلق آن اعضاى
 نيرومندتر قبيله عشاير و خاندان آن اعضاى ديگر از مخصوص گروه اين نفوذ و عصبيت بايد گمان بى آيد مي

 الزم شـود  يافت عصبيتى چنين گاه هر و گردد مسلم آنان بر رياست و يابند تسلط ديگران بر بتوانند تا باشد
 زيرا اند يافته غلبه ديگران بر و دارند قدرت كه باشد مخصوص گروه آن در همواره قبيله آن بر رياست آيد مي
 باشند فروترى مرحله در غلبه و قدرت در كه خاندان ديگر هاى دسته به و شود سلب گروه اين از رياست اگر

 بشـاخه  اى شاخه از همواره رياست بنابراين. يافت نخواهد تحقق ايشان بر رياست آن رو يچه به گردد منتقل
 منتقـل  هـا  شـاخه  نيرومندترين به جز داشتيم بيان كه قدرت و غلبه خاصيت برحسب و يابد مى انتقال ديگر

 زنده موجود يك عناصر كه هنگامى و است زنده موجود يك در 1مزاج بمثابه اجتماع و عصبيت زيرا نميشود،
 وگرنه يابد غلبه بايد عناصر آن از يكى ناگزير و نميگرايد بصالح و يابد نمى بهبود دموجو آن مزاج باشند برابر

 همچنانكـه  و اسـت  همـين  كرديم شرط را غلبه و قدرت عصبيت در اينكه فلسفه و پذيرد، نمى تحقق تكوين
  .ميماند باقى خاندان يك مخصوص گروه در پيوسته رياست غلبه، بعلت كه شد معلوم گفتيم

  

  ازدهمدو فصل

  دودمان از كسيكه براى عصبيت يك خداوندان بر رياست اينكه در

   است ناپذير امكان نباشد آنان

 عصـبيت  راه از تنها كرديم ياد چنانكه هم غلبه و آيد نمي بدست غلبه و قدرت بوسيله جز رياست زيرا
 ديگـر  هـاى  عصـبيت  كايكي بر كه برخيزد عصبيتى از قوم يك بر رياست بايد ناچار رو اين از. ميشود حاصل
 را رئيس آن خاندان عصبيت غلبه و قدرت خاندان آن هاى عصبيت ديگر همينكه زيرا باشد مسلط قوم همان

  .ميشمرند الزم خود بر را وى از پيروى و ميكنند اذعان را او رياست و آورند مي فرود سر كنند احساس
 نسـب  راه از عصـبيتى  ايشـان  ميـان  در نباشد ايشان دودمان از و آيد فرود قومى بر خارج از كسيكه و
 وى از و دهنـد  نشـان  اوه ب كه تمايلى منتهاى و است  چسبيده آنان به كه ايست بيگانه او چه داشت، نخواهد

 بر او غلبه موجب گمان بى امر اين و بود خواهد) حلف( همسوگندى و) والء( پيمانى هم حدود در كنند دفاع
 آنـان  خاندان با و خورده جوش يا كرده نسبى پيوند ايشان با وى كه كنيم فرض هرگاه و. شد نخواهد ايشان

 خوانـده  خانـدانها  آن نسـب  بـه  و ميساخته منتسب ايشانه ب را خود كه نخستينى روزگار و است آميخته در
 را رياسـت  چگونـه  نسـبى  پيونـد  ازين پيش اسالفش از يك هر يا او گفت بايد است گرديده فراموش ميشده

                                                           

 .)غياث(در طب قديم مزاج بر طبيعت و سرشت انسان اطالق ميشد كه كيفيتى از امتزاج عناصر اربع است  -1



    259 

 محـرز  عصبيت راه از وى غلبه كه شجره يك سرسلسله از قوم يك بر رياست كه صورتى در اند؟ آورده بدست
 اى بيگانه چنين نخستين روزگار مردم كه نيست شكى و ميشود منتقل او بفرزندان پشت در پشت باشد شده

 بـوده  وى رياسـت  مانع هنگام آن در بيگانگى همان و اند ميشناخته بوده آنانه ب خويش انتساب مدعى كه را
 بايد ناچار رياست كرديم ياد چنانكه كه صورتى در است؟ يافته انتقال بوى رياست چگونه وصف اين با است،

  .يابد انتقال بديگرى آورده بچنگ آنرا عصبيت غلبه و شايستگى با كه كسى از و باشد موروثى
 بفضـيلتى  كـه  ميشنوند را خاندانها از برخى گذشته تاريخ كه هنگامى طوايف و قبايل سران از بسيارى

 آنگاه و ميشوند خاندان آن شيفته اند، يافته شهرت كيفيتى بهر يا داشته اختصاص بخشندگى يا دالورى مانند
 و ببندنـد  دودمـان  بيـك  را خـود  ادعـا  بصرف كه ميروند فرو اى ورطه در و ميدهند نسبت آنانه ب را خويش

 مدعيان اينگونه روزگار اين در .ميشود واقع سرزنش و نكوهش مورد آنان رياست و بزرگى حد چه تا نميدانند
  .بسيارند مردم ميان در

  .ميدانند عرب را خود و دارند زناته طوايف جملگى كه است ادعايى جمله آن از
 بشـمار  1زغبه طوايف از اى شعبه و عامر، بنى از اند حجازيان به معروف كه است رباب اوالد ادعاى ديگر

 عـامر  بنـى  بـه  كـه  بوده 3شريد از ايشان جد اند مدعى و ميدانند2سليم بنى دودمان از را خود آنها اما ندميرو
 ملحق عامر بنى به كه آنگاه و است ميساخته 4مردگان تابوت كه بوده درودگرى وى ميگويند و است پيوسته

 عـامر  بنـى  و است رسيده دماندو آن برياست سرانجام و كرده پيدا خويشى پيوند آنان دودمان با است شده
 از را خـود  كه است توجين قبيله از عباس بن عبدالقوى بنى خاندان ادعاى ديگر اند، ميخوانده حجازى را وي

 نـام  كـارى  غلـط  با دارند شريف دودمان اينه ب كه شيفتگى بسبب و ميدانند عبدالمطلب بن عباس فرزندان
 افـراد  از يكـى  كـه  است نداده خبر هيچكس كه صورتى در اند ساخته بهانه را عبدالقوى پدر عطية بن عباس

 بـوده  آنـان  دشمنان علويان تصرف در مغرب عباسيان دولت آغاز از زيرا باشد، آمده بمغرب عباسيان خاندان
 عبـاس  پسـران  از اسـت  ممكـن  علويـان  شيعيان از يكى چگونه اين بنابر و .عبيديان و ادريسيان مانند است
  5؟باشد

                                                           

  .اى از بربرها است طايفه) بضم ز(زغبة  -1

  ).منتهى االرب(اى از قيس غيالن و از جذام  فرزندان سليم بن منصور، پدر قبيله) بضم س( -2

 ).منتهى االرب(بنوالشريد بطنى است از سليم  -3
نعش ) بفتحتين(حرج  جمع) بكسر ح(حرجان «: نصر هورينى در حاشيه نوشته است. »يصنع الحرجان«عبارت چنين است  -4

در لغـت مهـار   » حجـاز «يعنى تابوت مردگان، ولى دسالن نوشته است پا بند شتر ميساخته است چون يكى از معـانى  » الموتى
 .اند ناميده» حجازى«شتر است از اين رو او را 

ى از خاندان عباسى بيكـى  پس چگونه فرد: توان بدينسان ترجمه كرد را مى... جمله بنابرين چگونه » ينى«بر حسب عبارت  -5
 از شيعيان علوى پيوسته است؟

 رياست و عصبيت



   مقدمه ابن خلدون  260

 بنـى  غلـط  دعـاوى  نظير نيز ندالوادعبد بنى خاندان از كه) تلمسان ملوك( 1زيان بنى اىادع همچنين
 از را خود اند قاسم فرزندان از ايشان كه است يافته شهرت خاندانشان در اينكه استناده ب چه است، عبدالقوى

 ايـن  كـه  اند مدعى و قاسم، بنى يعنى »القاسم ايت« ميگويند زناتى بزبان و ميدانند ادريس بن قاسم خاندان
 ميتـوان  باشـد  صحيح ادعا اين كه فرض بر. است ادريس بن محمد بن قاسم يا ادريس بن قاسم همان قاسم
 در چگونـه  پرسـيد  بايـد  ولـى  اسـت  آورده پناه اينانه ب و گريخته خويش سلطنت مقر از قاسم اين كه گفت
 گمان اگر. است پوشيده عمل جامه آنان بر وى رياست اند بوده نشينى باديه زندگى مرحله در ايشان كه حالى
 ادريسـيان  ميـان  در نام اين چه است، غلط تصورى است رسيده برياست بوده قاسم نامش اينكه بصرف كنيم
 نايـل  بسـلطنت  دودمانسـت  آن از ايشـان  اسـم  چون كنند تصور بغلط كه نيست اينه ب نيازى و است بسيار
 بـه  انتسـاب  ادعـاى  نـه  اسـت  بوده آنان عصبيت بزرگى، و  بسلطنت ورمزب خاندان رسيدن منشأ زيرا اند آمده

 تقرب بپادشاهان كه كسانى را ادعاها اينگونه بلكه. انساب نوع از ديگرى عامل هيچگونه يا عباسيان يا علويان
 و ميكننـد  متمايـل  و انگيزانند مى بر بدانها را پادشاهان و ميسازند آنان دلجويى و آيند خوش براى ميجويند

  .برخيزد آن مخالفت و رد به نميتواند كسى كه مييابد شهرت چنان سپس
 بـاز  زيـان  بنـى  سـلطنت  گـذار  پايه زيان بن 2يغمراسن به را انتساب اين هنگامى كه يافتم خبر من و
 شمشـير  بـا  را پادشـاهى  و دنيوى امور«: اينست آن معنى كه داد پاسخى زناتى بزبان و كرد انكار آنرا گفتند
 نزديكـى  از گفتـار  ايـن  بـا  و »خداست با هم آخرت در نسبى چنين سود اما و نسب اين با نه آورديم بدست
  .3كرد اعراض دودمان بĤن جستن

 رياست زغبه، قبيله هاى شعبه از يكى يزيد، بنى بر كه است سعد بنى ادعاى نادرست انتسابات از ديگر
 بنـى  رؤسـاى  و شـيوخ  سـالمة  بنـى  هـم  و. ميدانند ،رض صديق، ابوبكر نسل از را خود بغلط هم آنان. دارند

 كـه  ريـاح  قبيلـه  رؤسـاى  زواودة و) عـرب ( انـد 5سليم خاندان از اند مدعى كه) بربر( توجين قبيله از 4يدللتن
  .ميدانند برامكه اعقاب از را خويش

                                                           

در الجزاير بنيابت از جانب موحدان حكومت داشـتند و يـازده تـن از    ) م 1373تا  1235مطابق (ه  796تا  633بنى زيان از  -1
 .شود 46و  45رجوع به طبقات سالطين اسالم ترجمه عباس اقبال ص . آنان بسلطنت رسيدند

2- Yaghmoracen ،هجـرى   633شـهر تلمسـان بـود و در سـال      ايشـان  پايتخت كه الجزاير در زيان بنى سلسله گذار پايه
 .شود 46و  45رجوع به طبقات سالطين اسالم ترجمه مرحوم عباس اقبال ص . ميالدى بسلطنت رسيد 1235مطابق 
 .تقرب جوينده بدان اعراض كردو از : توان بدينسان ترجمه كرد مى» ينى«را بر حسب ... جمله از نزديكى جستن  -3
4- Idleltenمينويسـد  و كرده اعتراض دسالن و است شده چاپ »تاء« بضم معرب چاپهاى ، در: ten  يـا tan  جمـع  عالمـت 

 . است غلط مزبور چاپهاى ضبط بنابرين و ton نه بربرهاست زبان

 .اى از عرب پدر قبيله) فتح الم -بضم س(سليم  -5
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 برامكـه  سلن از را خود نيز) مشرق در طى قبيله امراى از( 1مهنه بنى ايم يافته اطالع چنانكه همچنين
 ايـن  ناراسـتى  بر دليل خود قوم اين رياست كرديم ياد چنانكه و. است بسيار دعاوى اينگونه امثال و ميدانند

  .هستند ها عصبيت نيرومندترين و انساب صريحترين داراى كه سازد مى مسلم رياست اين بلكه است مدعا
 مهـدى  انتسـاب  ولـى . كـرد  پرهيـز  باره ريند كاريها مغلطه از و گرفت نظر در را نكته اين بايد بنابراين

 قبيلـه ( خـويش  طايفـه  ميـان  در مهـدى  زيرا شمرد غلط دعاوى اين نوع از نبايد علويان بخاندان را موحدان
 مصامدة گرويدن و دين و بدانش شدن نامور از پس وى بلكه باشند داشته رياست كه نبود خاندانى از 2)هرغه

 نهـان  داناى خدا و. بود متوسط خاندانهاى از خود قوم ميان در اينها همه با و. يافت رياست برايشان بدعوتش
  .3است آشكار و
  

  سيزدهم فصل

  خداوندان مخصوص دار ريشه و حقيقى شرف و خاندان اينكه در

   است حقيقى غير و مجازى ديگران آن از و است عصبيت
 اينسـت  5خانواده معنى و آيد مي پديد نيكو ملكات و خصال راه از گمان بى آدمى 4حسب و بزرگى زيرا

 يافتن تولد بسبب وقت آن. شمرد بر نامور و بزرگوار و پايه بلند مردمان گروهى خود نياكان ميان از كسى كه
 نـام  و يابـد  مى اختصاص احترام و ببزرگى خويش قبيله ميان در هم او ايشانه ب انتساب و خاندان آن در وى
 بزرگـوارى  و شـرافت  بعلـت  كسـى  چنـين  شـكوه  و وقـار  زيرا ميگردد، ىو سرافرازى و بزرگى مايه گروه آن

 مرهون قبايل و خاندانها ميان در اخالف بزرگى و احترام و ميگيرد جاى وى قبيله و طايفه دلهاى در نياگانش
  .است ايشان پيشينيان نيك صفات و خصال

: فرمود ص، پيامبر، چنانكه هستند هايى سرچشمه كانها همچون تناسل و توالد و پرورش چگونگى در مردم و
 نداسـالم  دوران در آنهـا  تـرين  برگزيـده  جاهليت روزگار در ايشان ترين برگزيده باشند كانها همچون مردم«

 ايـن  پـيش   صـفحات  در مـا  و ميگردد باز نسب و اصل به حسب معنى پس. »يافتند دانش دين در كه وقتى
 بيكديگر كردن يارى و قومى غرور چه است، عصبيت نسب و خاندان فايده و نتيجه كه كرديم روشن را اصل

                                                           

  ).ب(مهنارك، مهنى  -1

 .است» هرثمه«بغلط ) ك(و ) ا(و ) ب(در نسخ  -2
 .73: 6عالم الَْغيبِ و الشَّهادةِ  -3

مانند بزرگى انسان در نسب و نژاد و بزرگى و بزرگوارى مرد در دين و مـال و بقـولى   : اند را بمعانى گوناگونى آورده» حسب« -4
كشاف اصـطالحات  (كه او را جاه و حشمت و منصب باشد  اند مرد با حسب كسى است و برخى گفته. حسب يعنى مكارم اخالق

 ).الفنون
است كه در عربى بمعنى خانه و شرف است و مقصود در اينجا همان معنى متداول در ميان عامه است » بيت«ترجمه كلمه  -5

 .دارد خانوادگى شرافت و نسب و اصل يعنى است خانواده اهل كه ميگويند فالن
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 آن خانـدانهاى  و باشـد  دشـمنان  هـراس  و بـيم  مايـه  قبيلـه  عصـبيت  هرگاه پس. ميشود حاصل آن پرتو در
 شـمردن  و بـود  خواهـد  نيرومنـدتر  آن نتيجه و آشكارتر آن در نسب سود باشند تعرض از مصون و پاكدامن

 و دار ريشـه  عصبيت خداوندان ميان در بزرگى و حسب بنابراين. افزود خواهد آن سود بر هم پايه بلند نياكان
  .ميشوند مند بهره نسب و دودمان نتايج از آنان زيرا است حقيقى
 چه است، متفاوت يكديگر با ها عصبيت اختالف نسبته ب بزرگى ثمرات از خانواده برخوردارى ميزان و

 نيسـتند  خـانوادگى  صريح نسب داراى كه شهرنشينانى و .است بيتعص همان در بزرگواريها اينگونه راز تنها
 و. بـود  خواهـد  بيهـوده  دعـاوى  از بكنند توهمى چنين اگر و باشند خانواده واجد حقيقى بطور نيست ممكن
 كـه  بـود  خواهـد  چنـين  آن مفهوم بگيريم نظر در بزرگ شهرهاى ساكنان ميان در را حسب چگونگى هرگاه
 و پرهيزگـار  مـردم  بـا  كـه  اجدادى ميشمرد، بر نيك خصال به متصف نياگانى ويشخ براى شهرى مرد فالن

 ولى اند بوده رفاه و آسودگى مهد در و سالمت و آرامش جستجوى در امكان حد سر تا و اند درآميخته نيكوكار
 نممك را مفهومى چنين و دارد مغايرت نياگانست شمردن بر و نسب نتيجه كه عصبيتى خواص با معنى اين

 را همان شمردن پدران پشت در پشـت  1مجاز 1است بر يك نوع حسب و خانواده مجازى اطالق كرد و عالقه
 مطلـق  و حقيقـى  حسـب  آنـرا  نميتوان ليكن اند، بوده نجابت و فضيلت شيوه نوع يك داراى همه كه دانست
 از بعضـى  كه ودب خواهد مشككى حقيقت وقت آن است حقيقى لغوى لحاظ از كه شود ثابت بفرض و .شمرد
 ولـى  ندشرافت و بزرگى خصال و عصبيت داراى امر آغاز در ها خانواده از برخى گاهى و. 2است اولى آن مواضع
 مـي  در ديگـر  جمعيـت  بـا  و ميدهنـد  دسـت  از را خصال اين شهرنشينى نتيجه در كرديم ياد چنانكه بعدها

 آن ببهانـه  و ميماند باقى حسب آن پوچ التخيا و ها وسوسه همچنان خاندان آن اعضاى نهاد در ولى آميزند
 واجـد  رو يچه به كه صورتى در هستند، ها عشيره و ها گروه داراى كه ميشمرند شريف هاى خانواده را خويش
  .است رفته ميان از بكلى است عصبيت كه آن اساسى شرط زيرا نميباشند خصوصيتى چنين

 ايـن  اند يافته پرورش عجم يا عرب هاى خانواده در امر آغاز در كه بزرگ شهرهاى ساكنان از بسيارى و
 همه از بيش خام خياالت و ها وسوسه اينگونه بخصوص نميكنند بيرون سر از را بيهوده پندارهاى و ها وسوسه

 جهـان  شـريف  هاى خانواده بزرگترين از ايشان پرورش مهد آنكه نخست چه دارد رواج اسرائيل بنى ميان در

                                                           

اى كه كلمه براى آن وضع شـده اسـت    در معنى حقيقى خود بكار نرود و در عين حال معنى حقيقى اى است كه مجاز كلمه -1
البته انتقـال كلمـه از معنـى    . متروك نشده باشد، بر خالف حقيقت كه كلمه بر همان معنايى كه وضع شده است داللت ميكند

» مشـابهت «ن دو معنى چند گونه است كه يكى از آنهـا  اى باشد و عالقه ميا»عالقه«حقيقى بمعنى مجازى بايد داراى پيوند يا 
ميباشد، چنانكه در مثل دريا را بر شخص بخشنده اطالق ميكنيم بمناسبت آنكه از لحاظ استفاده عامه از آن، شخص بخشـنده  

» ل السـائر المث«از مقاالت علم االدب تأليف لويس شيخو بنقل از . بدان شبيه است و معنى حقيقى دريا هم متروك نشده است
 .و رجوع به غياث اللغات شود. ابن اثير

 .نيست» ينى«است در » اولى«تا » بفرض ثابت شود«: از -2
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 موجد كه موسى عهد تا ع، ابراهيم، روزگار از بسيار رسوالنى و پيامبران آنان نياكان نميا در و ميرفت بشمار
 و بود يافته تقويت عصبيت راه از خاندان اصالت اين آنكه ديگر و بودند آمده پديد بود، آنان شريعت و مذهب
  .1داشت ارزانى انايشه ب بود فرموده وعده قوم بدان كه را ملكى و سلطنت خداوند، عصبيت همان بوسيله

 و 2شـدند  دچـار  بيچـارگى  و خـوارى  به و دادند دست از را صفات و مزايا اين همه روزگارى از پس اما
 كفـار  از ديگـر  يـك  از جـدايى  و انفـراد  حال در سال هزاران و گرديد ايشان سرنوشت زمين روى در آوارگى

 و ميپروراننـد  سـر  در همچنان را ها وسوسه ينا هم هنوز اما آمدند در آنان بندگى قيد در و كردند فرمانبرى
 يوشـع  نسـل  از يكى آن است، هارونى فالن: ميگويند مثل در و ميزنند دم نسب و حسب از هم باز بينيم مى

 بكلـى  آنـان  ميـان  از عصـبيت  و قدرت اينكه با. است يهودا زادگان از فالن و كالب اعقاب از يكى اين و است
  .است يافته رسوخ قوم آن ميان در خوارى و ذلت ىمتماد قرون از و بربسته رخت

 گونـه  بهمـين  نيـز  انـد  داده دسـت  از را خـويش  نـژادى  عصبيت كه كسانى و شهرنشينان از بسيارى و
 رشد بن ابوالوليد ميباشد 3نخستين دانشهاى تلخيص كه خطابه كتاب در و ميپردازند ژاژخاييها و گوييها ياوه
 بر حسب با و نجيب خانواده يك: است كرده تعريف بدينسان را حسب و هبرگزيد غلطى راه حسب موضوع در

 كه حقايقى از رو يچه به او ولى. باشند گزيده سكونت شهر در قديم روزگارهاى از كه شود مى اطالق كسانى
 بـدان  تـا  نباشـند  عصـبيتى  و قـدرت  داراى قومى اگر كه ميفهميدم كاش و است نكرده گفتگو كرديم ياد ما

 وادار خـويش  بزرگـى  و حسـب  قبول به را ديگران و نگهدارند متجاوزان گزند از را خويش شرف و تموجودي
  بخشد؟ مى آنان حسب به سودى چه شهر يك در قديم روزگارهاى از ايشان گزيدن سكونت تنها كنند

 با .است كرده منحصر نياكان و پدران برشمردن به تنها را حسب وى گويا كه ميرساند رشد ابن تعريف
 چنين و باشد، مؤثر آنان شدن برانگيخته كه انگيزانند مى بر انگيز دل سخنان با را كسانى خطابه فن در اينكه

ـ  نباشـد  قـدرتى  داراى رو يچهـ  بـه  كـه  كسى ولى امورند عقد و حل خداوندان همان كسانى  تـوجهى  وىه ب
 قدرتى هيچگونه داراى كه اند نانشهرنشي كسان اينگونه و شد نخواهد هيچكس برانگيختن به قادر و نميشود
ـ  و نكـرده  ممارست عصبيت درباره كه است يافته تربيت شهرى و جمعيت ميان در رشد ابن ولى. نيستند ه ب

 مشـهور  امـر  همانه ب اطالق بر و تنها حسب و خانواده موضوع در رو اين از و اند نگرفته خو آن رسوم و آداب
 خلـق  طبيعـت  در آن تأثير رمز و عصبيت حقيقت به باره اين در و است كرده اكتفا نياگانست شمردن بر كه

  .4است دانا چيز بهر خدا و است نكرده رجوع
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  .حاشيه شود 2يادداشت  282دسالن ص 

4- ِبُكلِّ شَي وه و  يملع 29: 2ء. 
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  چهاردهم فصل

  يافتگان تربيت و) بندگان( موالى بزرگى و خانواده اينكه در

   ايشان انساب به نه آنهاست خواجگان به بسته زاد خانه
 و اسـت  عصبيت خداوندان آن از شك بى دار ريشه و حقيقى شرف و بزرگى كه كرديم ياد پيش در چه

 و بنـدگان  مالـك  يـا  گمارنـد  بخدمت تربيت از پس و برگزينند ديگرى نژاد از را قومى اينان هرگاه رو اين از
 و بندگان وقت آن يابند پيوند ايشان نسب با بندگان اين گفتيم گذشته فصول در همچنانكه و شوند غالمانى
 ايشان دودمان هاى گروه ديگر مانند و جست خواهند شركت ايشان با قومى عصبيت در رمزبو يافتگان تربيت
 براى خويش خواجگان عصبيت در آنان جستن شركت نتيجه در و گراييد خواهند آنان قبيله عادات و برسوم
 :اسـت  فرمـوده  ص، پيـامبر،  چنانكـه  آمـد  خواهـد  حاصـل  خواجگان آن دودمان و نسب از سهمى نيز ايشان

 راه از كـه  باشـد  مـواليى  يـا  باشـد  خريـد  زر مـولى  آن كه ندارد فرقى و» .است قوم آن از قومى هر موالى«
 ندارد سودى عصبيت اين در او والدت نسب و آيد، مي در زادان خانه و يافتگان تربيت شمار در همسوگندى

 هنگـام  آن خاصـيت  و نتيجه رفتن ميان از بسبب و دارد مباينت تازه عصبيت و دودمان اين با نسب آن زيرا
 شـمرده  اخيـر  دودمـان  زمـره  در نخـواهى  خواهى خويش عصبيت دادن دست از و ديگر بنسب يافتن پيوند

 دودمان اين در او فرزندان وقت آن بگذرد پشت چند عصبيت اين بر هرگاه و. ميگردد منتسب بدان و ميشود
 بـود  خواهند اصيل خاندان و بزرگى داراى قبيله آن در ايشان ميان در او تربيت و) پيمانى هم( والء بتناسب

 قـرار  آنان از فروترى مرتبه در حال هر در و برسد ايشان خواجگان بزرگى و شرف اندازهه ب كه بحدى نه ولى
 و والء در رسـوخ  بسـبب  آنـان  چـه  است، منوال اين بر دولتها در خدمتگزاران و بندگان كليه وضع و ميگيرد

 و يابنـد،  مـى  شـرافت  و بزرگـى  بنـدگى،  و خـدمتگزارى  در نسل چندين گذشتن و دولت خدمت و هوادارى
 در تـرك  خدمتگزاران چگونه  كه كرد مشاهده و دريافت عباسيان روزگار موالى درباره را حقيقت اين ميتوان
ـ  بودنـد  عباسـيان  بارگـاه  در تركان از پيش كه نوبختيان و برمكيان خاندانهاى و عباس بنى دولت  اصـالت ه ب

 و پيمـانى  هـم  در رسـوخ  پرتـو  در را خـويش  اصالت و بزرگوارى بناى و آمدند نايل بزرگى و شرف و خاندان
 بـه  انتسـاب  و پيمـانى  هـم  بعلت خالد بن يحيى بن جعفر دودمان چنانكه. نهادند بنيان دولت آن با دوستى
 و بود يكتا خويش عصر در رىبزرگوا و نجابت لحاظ از و ميرفت بشمار ها خاندان شريفترين از رشيد دودمان

 حسـب  و خـانوادگى  اصالت همچنين و. داشت انتساب ايرانيانه ب وى كه نبود سبب بدان خاندان اصالت اين
  .گردد مى حاصل آنان تربيت به دولت آن توجه و پيمانى هم رسوخ پرتو در دولتى هر خدمتگزاران و بندگان
 بـه  و ميگـردد  ملغى و ميرود ياد از بكلى آورند مي ستبد كه اى تازه نسب برابر در آنها پيشين نسب و

 در او تربيـت  و پيمـانى  هـم  نسبت دارد اهميت آنچه بلكه ندارد تأثيرى ايشان بزرگوارى و اصالت در رو يچه
 چنـين  در ميشـود  كسـب  بزرگـوارى  و شـريف  خاندان بدان كه عصبيتى سر و فلسفه چه است دولت بارگاه

 اسـاس  بر آن شالده و ميگردد منشعب خواجگانش خاندان اصالت از او خاندان شرف رو اين از و است نسبتى
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 وى بزرگوارى دهوشال بلكه بخشد، نمى سودى بوى باشد چه هر والدتش نسب و ميشود گذارده ايشان دودمان
  .ميگردد استوار بارگاه آن در وى تربيت حسن و دولت با پيمانى هم نسب روى بر

 و شريف خاندان داراى خويش نژادى دولت و عصبيت با پيوند بسبب آغاز از كسى است ممكن گاهى و
 ديگرى دولت در يافتن تربيت و) والء( پيمانى هم راه از و گردد منقرض دولت آن اگر ولى باشد اصيل نسبى

 ميـان  از آن عصـبيت  زيـرا  داشت، نخواهد سودى او براى نخستين نسب وقت آن شود برگزيده بخدمتگزارى
  .است شده برخوردار ميباشد عصبيت داراى كه دوم نسب از و تاس رفته

 اصيل خاندانى از ايران در ايشان اند آورده مورخان چنانكه زيرا است، بوده منوال اين بر برمكيان وضع و
 خانـدان ) والء( پيمـانى  هـم  بـه  چـون  و اند داشته برعهده 1را ها آتشكده دربانى و خدمتگزارى كار كه اند بوده

 شـريف  خانـدان  و بزرگـى  بلكـه  است، شده اهميت و اعتبار فاقد ايشان نخستين خاندان اند پيوسته انعباسي
  .است بوده آنان بر عباس بنى برگزيدگى و تربيت حق و جديد دولت در آنان فرمانروايى لحاظ از ايشان

 نفوس كه بود نخواهد بيش آميزى وسوسه خياالت شود گفته باره اين در چه هر كرديم ياد آنچه جز و
 و. اسـت  مـا  هـاى  گفتـه  گـواه  بهترين واقعيت و نميباشد حقيقتى داراى و ميپرورانند سر در را آنها سركشى

  .است داناتر او فرستاده و خدا و. 2است شما پرهيزگارترين خدا نزد شما ترين گرامى
  

  پانزدهم فصل

   است پشت چهار نيا يك اعقاب در حسب نهايت اينكه در

 امور خواه و باشد مى فسادپذير وجودى است آن در آنچه همه با است مركب) چهارگانه( عناصر زا كه جهانى
 مواليـد  كـه  بينـيم  مـى  بچشـم  بنـابراين  و نميمانـد  بركنار فساد اين از هيچيك آن عرضى امور خواه و ذاتى

 كه احوالى همه مچنينه و پذيرند مى فساد حيوانها ديگر تا گرفته انسان از جانوران همه گياه و كان همچون
 دگرگـونى  و تحـول  دسـتخوش  همـواره  انسانى احوال و عوارض بويژه ميشود دگرگونه ميگردد عارض آنها بر

 از كـه  نيز حسب. گرايند مى زوال و بكهنگى سپس و آيند مي پديد آنها مانند و هنرها و دانشها چنانكه است
                                                           

نام شخص معينى نبوده بلكه بر مقامى اطـالق ميشـده كـه بـرئيس كاهنـان      » برمك«از خاورشناسان كلمه  به عقيده برخى -1
اختصاص داشته است و اين مقام بوراثت به آنان ميرسيده اسـت و برمكيـان قسـمتى از اراضـى معبـد مزبـور را       » نوبهار«معبد 

خ و مساحت كل آن هفتصـد و چهـل ميـل مربـع بـوده      اند كه طول آن بالغ بر هشت فرسخ و عرض آن چهار فرس متصرف بوده
در مشرق بلـخ كـه   » روان«قريه : اند چنانكه ياقوت گويد است و اين امالك يا قسمتى از آنها را دير زمانى همچنان متصرف بوده

است » ويندير ن«در سانسكريت بمعنى » نوبهار«بسيار بزرگ و غنى بشمار ميرفته در تصرف يحيى بن خالد بوده است و كلمه 
كـه  » هـاى مشـرق   يادداشـتهاى سـرزمين  «و معبد مزبور ديرى بودايى بوده است چنانكه هوان چانك در قرن هفـتم در كتـاب   

ژوليك بفرانسه ترجمه شده گفته است معبد مزبور را جغرافيا نويسان عرب مانند ابـن الفقيـه ميشـناخته و ثابـت      بوسيله سانت
ها بوده نه آتش، و اگر مبالغات وصف ابن الفقيه را كنار بگذاريم خواهيم ديـد وصـف وى    اند كه نوبهار مخصوص عبادت بت كرده

  .)126تأليف دكتر احمد فريد ص . عصر المأمون، جلد اول(بر معبدى بودايى تطبيق ميشود 

2-  اهللا أَْتقاكُم نْدع كُم13: 49إِنَّ أَْكرَم. 
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 آفريدگان از هيچيك براى و پذيرد مى تباهى ناگزير و نيست مستثنى قاعده اين از است آدميان عارضى امور
 بـه  آنچـه  بجـز  باشـد  پايـدار  و پيوسته پدرانش در وى زمان تا آدم روزگار از كه آورد بدست شرفى نميتوان
 آغـاز  و. 1ميرفـت  بشمار او خاتميت سر نگهبان و بود بوى مخصوص كرامتى كه داشت اختصاص ص، پيامبر،

 گمنامى و پستى از شرف و رياست به رسيدن آن و است، خارجى حالتى اند تهگف چنانكه شرفى و بزرگى هر
 آنگـاه  اسـت  عـدم ه بـ  مسبوق حادث امور همه مانند حسبى و بزرگى هر ديگر بعبارت. است حسب فقدان و

 آگاهست خود شرف و بزرگوارى گذار بنيان زيرا برسد، پشت بچهار كه است كافى كمال اوجه ب رسيدن براى
 آنسـت  بقـاى  و وجـود  موجبـات  از كه را خصالى ناچار و است برده رنجها چه آن بناى افكندن پى هرا در كه

 شـنود  مى پدر از را موجبات اين شود مى پدر سمت دار عهده و مباشر وى از پس كه او فرزند و. كند مى حفظ
 كـه  آنگاه و آنست بيننده هب نسبت چيزى شنونده كوتاهى اندازهه ب باره اين در او كوتاهى ولى گيرد مى فرا و

 نسبت مقلد بمنزله بدومى نسبت او قصور و ميپردازد تقليد و پيروى به فقط وى ميرسد سوم بجانشين نوبت
 نگهبـان  كـه  را خصالى و ميورزد كوتاهى گذشتگان هاى شيوه كليه از چهارم جانشين ولى ميباشد مجتهد به

 شرف و بزرگوارى اساس اين كه پندارد مى و ميشمرد كوچك را آنها و ميدهد دست از آنانست بزرگوارى بناى
 آغـاز  از الزم بطـور  بايد رياست و بزرگى اين ميكند گمان بلكه است، آمده پديد رنجى و زحمت هيچگونه بى

 خاصى فضايل و خصال و عشيره و گروه نميكند تصور و يابد اختصاص بوى بگذشتگان انتساب بصرف پرورش
 و آمـدن  پديد منشأ بداند آنكه بى يابد مى بزرگ و گرامى مردم ميان در را خود فقط او چه باشد، مؤثر آن در

 خـود  رو اين از. است او نسب همان سيادت اين موجب تنها كه ميكند توهم و است بوده چگونه آن موجبات
 آنان ميان در كه تربيتى اعتماده ب و ميكند تصور برتر و فراتر اى پايه در خويش عصبيت و  خاندان ميان در را

 ايـن  آنچـه  اينكـه  از غافل بيند مى تر بلندپايه آنان همه از را خويش اند كرده پيروى را او همواره و است يافته
 و فروتنـى  قبيـل  از انـد  آمـده  نايل مقام بدين آنها پرتو در وى پدران كه است خصالى كرده ايجاب را پيروى

 را آنـان  غـرور  و غفلت اين نتيجه در او اما. خاندان آن عصبيت ندانخداو و تبار و قبيله افراد كليه از دلجويى
 گـردان  رو وى از سـرانجام  و ميشـمرند  خـرد  را او و ميشوند آزرده دل وى از هم آنان بطبع و ميكند تحقير

 بر باشد نسل اين بجز كه را دودمان آن از ديگرى شاخه و ميگروند تبار آن اعضاى از بديگرى منتها ميشوند،
 مـي  را او نخست كه پيداست و دارند اعتراف دودمان آن عمومى بعصبيت مردم گفتيم چنانكه زيرا گزينندمي

 رفتـه  رفتـه  و ميرسانند ببزرگى را او باشد آنان پسند مورد كه وى پسنديده بخصال اعتماد از پس و آزمايند
  .ميگردد منهدم و ويران ىو شريف خاندان كاخ بنيان و پژمرد مى نخستين شاخه و ميكند نمو دوم شاخه

 و امـرا  و قبايـل  شريف خاندانهاى سرنوشت ليكن ميشود، ديده پادشاهان هاى سلسله در كيفيت اين و
 و يافت ميتوان را قاعده همين نيز شهريان دودمانهاى در و است منوال همين بر نيز عصبيت خداوندان كليه

                                                           

است و بظاهر صحيح چاپهاى ) على السرفيه(و در چاپهاى مصر و بيروت ) على الشرفيه(» ينى«و نسخه خطى ) پ(در چاپ  -1
 .اخير است
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 ميبرد را شما بخواهد اگر. آيند مي پديد نژاد همان از رىديگ خاندانهاى بگرايند انحطاطه ب خاندانهايى هرگاه
  .1نيست دشوار خدا براى اين و آورد مي جديد خلقى و

 وگرنـه  اسـت  چنـين  اغلـب  بلكه نيست، مسلم و قطعى امرى پشت چهار به ها حسب كردن مشروط و
 ايـن  گـاهى  و رددگـ  منهدم و متالشى و شود منقرض هم پشت چهار از كمتر در خاندانى است ممكن گاهى

 نسـلهاى  در چهـار  عدد گرفتن نظر در و زوال، و انحطاط حال در ولى ميرسد، هم ششم و پنجم نسل به امر
 و است كننده منهدم چهارمى و مقلد سومى و مباشر دومى و گذار بنيان يكى كه است سبب بدان چهارگانه

 لحاظ از حسب كمال نهايت مرتبه در را چهار عدد هم گاهى و. دارد عادى امكان كه است عددى كمترين آن
 يعقـوب  بـن  يوسف كريم، بن كريم بن كريم بن كريم همانا: فرمود ص، پيامبر،  چنانكه ميگيرند نظر در مدح

  .است رسيده بزرگوارى و نجابت بنهايت او اينكهه ب اشاره است، ابراهيم بن اسحق بن
 گناهـان  كننـده  بازخواست و غيور و توانا خداى تو پروردگار خدا منم: است آمده بدينسان تورات در و
  .2چهارم و سوم پشت تا پسران از پدران

 عويف اخبار درباره اغانى صاحب و. است چهار حسب و نسب در اعقاب پايان كه ميدهد نشان نيز اين و
 شـريفتر  و رتربزرگوا ديگر بقبيله نسبت اى قبيله عرب در آيا: گفت نعمان به انوشروان كه است آورده القوافى

 پـى  در پى وى پدران پشت سه از كه كسى: گفت چيزى؟ بچه: پرسيد انوشروان. آرى: گفت نعمان ميباشد؟
 حاكميـت  و بزرگـوارى  و خانواده برسد، چهارم بنسل كاست و كم بى رياست آن سپس و باشند كرده رياست
  .يابد مى اختصاص او بقبيله

  :نيافت ها خاندان اين در جز را مزبور شرايط او و رسيدپ وى از را قبايلى چنين انوشروان آنگاه
 و شـيبان،  خـانواده  از ذوالجـدين  خاندان و اند، قيس) بيت( خانواده از كه فزارى بدر بن حذيفة خاندان

  .تميم بنى از منقرى عاصم بن قيس خاندان و زرارة بن حاجب خاندان و كنده، از قيس بن اشعث خاندان
 گواهـان  و داوران ايشـان  بـراى  و آورد گرد مجلسى در بودند آنان پيرو كه را عشايرى و گروه اين پس

 آنـان  و كردند ايراد بنثر سخنانى و خواندند خطبه و خاستند بپاى گروهى ايشان از آنگاه كرد، تعيين 3عادلى
 هآنگـا  نعمـان  بـا  خويشاوندى بسبب قيس بن اشعث سپس و بدر بن حذيفة نخست: از بودند عبارت بترتيب
  .عاصم بن قيس و زرارة بن حاجب آن از پس و شيبان بن قيس بن بسطام

                                                           

 .20 -19: 14إِنْ يشَأْ يذْهبكُم و يأْت ِبخَْلقٍ جديد و ما ذلك علَى اهللا بِعزِيزٍ  -1

ت سيم و چهارم از آنـانى كـه مـرا    خداى غيور هستم كه انتقام گناهان پدران را از پسران تا پش. من يهوه خداى تو ميباشم -2
در مـتن عربـى و سـامرى و    ) توانـا (دسالن ميگويد برابرى براى كلمه طايق ). 5، آيه 20سفر خروج، باب (دشمن دارند ميگيرم 

 وجـود  پاريس ملى كتابخانه عربى هاى نسخه ديگر و ارينبوس و اسكندريه هاى عربى از سعديه و ترجمه عربى سبعينى و ترجمه
 ايـن  از عربـى  اى ترجمـه  خلدون ابن شايد و هست اى كلمه چنين) ولگات( Vulgateبنام  تورات التينى ترجمه در تنها .ندارد

  .است داشته دست در التينى ترجمه

 .ندمعرفانمراد از داوران و گواهان عادل، مترجمان و  -3

 اوج كمال حسب
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 بنـى  از پس شريف خاندانهاى اين .ميباشيد خويش پايگاه شايسته خواجگانى شما همه گفت انوشروان
 همـه  و. بـود  آنـان  شمار در نيز يمنى كعب بن حرث بنى از ذبيان بنى خاندان و بودند آور نام عرب در هاشم
  .است داناتر خدا و. است معتبر پشت چهار حسب نهايت در كه ميدهد ننشا اينها

  

  شانزدهم فصل

  تواناتراند ديگران از تسلط و غلبه كار در وحشى اقوام اينكه در

 يـك  گمـان  بـى  است، دالورى موجبات از يكى نشينى باديه چون كرديم ياد سوم مقدمه در همچنانكه
 ربـودن  و خصـم  بـر  غلبـه  و چيرگـى  در قـومى  چنين بنابراين و تاس دالورتر شهرنشين نژاد از وحشى نژاد

 عصـرهاى  و ازمنـه  حسـب  بـر  باره اين در هم نامتمدن نژاد يك احوال بلكه است، تواناتر ديگر اقوام ثروتهاى
 اقامـت  نعمـت  و پرنـاز  مسـاكن  در و درآيند آباديها به بيشتر چه هر اقوامى چنين زيرا ميكند، فرق گوناگون
 نشـينى  باديـه  و وحشـيگرى  عـادات  و صـفات  از گيرند خوى زندگى رفاه و معيشت فراخى مزاياىب و گزينند
 غيـر  حيوانهـاى  در ميتوان را امر اين و پذيرد مى نقصان نيز آنان دالورى اندازه بهمان و ميشود كاسته ايشان
 بسـبب  و شوند خانگى هرگاه كه داد قرار مطالعه مورد نيز گورخر و كوهى بز و آهو و وحشى گاو چون اهلى

 وضـع  چگونه شود، رنگارنگ و فراوان آنها خوراك و آذوقه و گردد زايل آنها رمندگى خوى آدميان با آميزش
 وحشـى  آدميان حالت. پذيرد مى تغيير پوست رنگ و رفتن راه چگونگى حتى و خيز و جست و شدت در آنها
 كـه  اسـت  آن احـوال  دگرگـونگى  ايـن  سـبب  و است منوال همين بر گيرند خو بشهرنشينى كه هنگامى نيز

 بـدانيم  هرگـاه  و. ميشود تكوين ميگيرد الفت آنهاه ب كه چيزهايى و عادات نتيجه در انسان طبايع و سرشتها
 نشينى باديه در كه قومى كه است پيدا ميگردد ميسر دليرى و گستاخى پرتو در تنها ملتها پيروزى و غلبه كه

 رو ايـن  از و بـود  خواهد تواناتر ديگر اقوام بر غلبه در باشد ديگران از افزونتر او وحشيگرى خوى و دارتر ريشه
 داشـتن  و نيرومنـدى  در و باشـند  يكسان هم با شماره لحاظ از و شوند روبرو نبرد در هم با دسته دو گاه هر

  .بود خواهد نزديكتر پيروزى و بغلبه نشين باديه دسته كنند، برابرى ديگر يك با نيز  1جمعيت
 تنعمـات  از شدن مند بهره و ملكدارى در كه كهالن و حمير با را مضر قبيله وضع ميتوان باره اين در و

 بعلـت  كـه  ديد و سنجيد بودند شده متوطن عراق آباديهاى در كه ربيعة قبيله با هم و جسته سبقت مضر بر
 گـروه  چگونـه  نعمـت  و نـاز  نـى فراوا و معيشت فراخى به ديگران گراييدن و نشينى باديه در مضر ماندن باقى

 و يافتنـد  استيال ديگر قبايل سرزمينهاى و متصرفات همه بر و داشتند توانايى جهانگيرى و غلبه در نخستين
 بـر  نيز ايشان از پس منصور بن سليم بنى و صعصعة بن عامر بنى و طى بنى وضع و ربودند كفشان از را آنها

 از يچيـك ه بـه  و برداشتند نشينى باديه از دست يمن و مضر يلقبا ديگر از ديرتر چون كه است شيوه همين
                                                           

و در نيرومندى و عصابه يعنى گروه و دسـته  : چنين است» ينى«ولى در . و در نيرومندى عصبيت: در چاپهاى مصر و بيروت -1
  .را برگزيديم» ينى«و ما صورت 



    269 

 رسـوم  نگذاشت و كرد حفظ را ايشان عصبيت نيروى نشينى باديه عادات چگونه نياويختند در دنيوى تنعمات
. بودند تواناتر يافتن غلبه در بديگران نسبت كه حدى تا گردد، آن جانشين نازپرورى و خواهى تجمل آداب و
 فراخـى  و نعمـت  و نـاز  پـر  زنـدگانى  در ديگر تيره به نسبت كه عرب 1)احيا( هاى تيره از يك هر همچنين و

 و عـده  در چنـد  هـر  بـود،  خواهد تواناتر و تر چيره بوى نسبت 2نشين باديه تيره شك بى جويد سبقت زندگى
  .3آفريدگانش ميان در خداست سنت اين و. باشند برابر بسيج

  

  هفدهم فصل

  فرمانروايى آوردن بدست است متوجه دانب عصبيت كه هدفى

   است كشوردارى و

 ميكننـد  اجتماع آن بر كه امرى هر و طلبى توسعه و دفاع و حمايت كه كرديم ياد پيش فصول در زيرا
 و رادع به اجتماعى هر در خويش انسانى سرشت با آدميان كه كرديم بيان هم و ميشود ميسر عصبيت راه از

) حاكمـه  قوه( فرمانروا نيروى آن و. دارد باز بيكديگر تجاوز از را آنان كه نيازمندند  ايىفرمانرو نيروى يا حاكم
 چنـين  و يافـت  نخواهـد  توانايى حاكميت امر در نهگرو يابد غلبه مردم بر عصبيت قدرت پرتو در بايد ناگزير

 از برتر و فزونتر آن و ميگويند كشوردارى و پادشاهى را قدرتى و غلبه چنين يك و شد نخواهد تشكيل اى قوه
 ميكنند پيروى خويش رئيس از كه است قومى ميان در خواجگى و بزرگى نوعى رياست زيرا .ميباشد رياست

 غلبـه  از عبـارت  پادشـاهى  ولـى  باشـد،  داشته اى جابرانه تسلط ايشان بر خود فرمانهاى در رئيس آن آنكه بى
  .است قهر و بزور فرمانروايى و يافتن

 اگـر  چنانكـه  ميجويـد  آنـرا  از برتـر  بلكه نميكند درنگ آن در برسد بپايگاهى عصبيت ندخداو هرگاه و
 فـرو  آنـرا  بيابـد  بيشـترى  زورمنـدى  و تسـلط  و غلبـه  بسـوى  هم راهى و آيد نايل مردم رهبرى و بخواجگى
 بـر  وى توانـايى  و است آدمى تمايالت و ها خواسته از و است مطلوب انسان براى بدان رسيدن زيرا نميگذارد،

 هـدف  بنابراين. ميكنند پيروى را وي مردم آن بسبب كه عصبيتى راه از مگر پذيرد نمى انجام پايگاهى چنان
  .است پادشاهى به رسيدن براى تسلط و غلبه شد، معلوم چنانكه عصبيت،
 و متعـدد  هـاى  عصـبيت  و پراكنـده  شـريف  هـاى  خـانواده  چنـد  هر قبيله يك در كه دانست بايد نيز و
 بـر  و باشـد  نيرومندتر آنها همه از كه آيد پديد عصبيتى آنها ميان از بايد ناگزير باشند داشته وجود نگوناگو

 گـويى  كه يابند پيوند بدان آنچنان ها عصبيت ديگر و وادارد خويش پيروى به يكسر را همه و شود چيره آنها

                                                           

  .كه كوچكتر از قبيله است» حى«جمع  -1

 .است» المتبدى«در بعضى از چاپها غلط و صحيح » المبتدى« -2
 .85: 40اشاره به سنَّت اهللا الَّتي قَد خََلت في عباده . سنة اهللا فى خلقه -3

 هدف عصبيت
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ـ  و هـد ميد روى جدايى آنها ميان وگرنه است، بزرگ عصبيت يك بمنزله آنها همه  خـورد  و زد و اخـتالف ه ب
  .ميگردد منتهى
  .1ميگرفت فرا فساد را زمين همانا نميكرد دفع ديگر بگروه را مردم از گروهى خداى اگر و
 قبيله رئيس بر ميخواهد بطبع ميكند غلبه خويش قوم بر عصبيت بنيروى قبيله رئيس يك كه آنگاه و
 او با عصبيت و قدرت لحاظ از ديگر قبيله رئيس اگر ورتص اين در آيد، چيره نيز است دور وى از كه ديگرى

 و متصرفى ناحيه بر كدام هر باشند برابر و زور هم يكديگر با دو هر هرگاه وقت آن برخيزد بدفاع يا باشد برابر
 خواهند بسر اند پراكنده جهان در كه هم از مجزا و مستقل قبايل مانند و يافت خواهد حاكميت خويش قبيله

 پيونـد  نيـز  قبيلـه  آن بـا  آنگاه سازد، مجبور خود طايفه از بپيروى را او و آيد غالب ديگرى بر يكى اگر و. برد
 حـد  آوردن بدسـت  راه در و افزود خواهد خويش جويى غلبه قدرت بر آنرا نيروى و يافت خواهد خويشاوندى

 و باشد دورتر و پهناورتر او ستيننخ هدف از بدرجات چنانكه نهاد، خواهد گام فرمانروايى و يافتن غلبه اعالى
 آن بـا  و برسـد  دولـت  نيـروى  بمرحله او توانايى و نيرو تا ميدهد ادامه جويى غلبه و طلبى توسعه به همچنان

 كـه  عصـبيتى  خداونـدان  سـوى  از و باشد رسيده فرسودگى و پيرى مرحله به دولت اگر وقت آن. گردد برابر
 خواهـد  اسـتيال  دولـت  آن بر بيدرنگ نشود، داده نشان مقاومتى و تممانع دارند دست در را دولت امور زمام
 رئـيس  چنـين  اگـر  لـيكن . آورد خواهـد  بچنـگ  را كشور سرتاسر و ربود خواهد آنان از را فرمانروايى و يافت
 مصـادف  دولـت  فرسودگى و پيرى مرحله با خود طلبى توسعه در نيرومندى مرحله بمنتها رسيدن با اى قبيله
 صـورت  ايـن  در ميگـردد  نيازمنـد  عصـبيت  خداوندان پشتيبانى به دولت كه باشد هنگامى قارنم بلكه نشود
 آنـان  بنيـروى  نيـاز  هنگام و آورد مي در خويش حكومت اولياى سلك در را عصبيت و قبيله آن سران دولت

 فروتـر  مسـتقل  دولت و پادشاهى پايگاه از كه رسيد خواهد نفوذ و سلطه از اى بمرحله قبيله آن و ميكند اتكا
 شـيعه  ملـوك  بـا  حمدان خاندان و كتامه دولت در زناته و صنهاجه و عباس بنى دولت در تركان مانند است
 بنهايـت  هرگـاه  كـه  داريسـت  كشـور  و پادشاهى قبايل عصبيت هدف كه شد معلوم بنابراين. عباسى و علوى

 و پادشـاهى  مزبـور  قبيلـه  اىبـر  باشـد  آن مقارن كه شرايطى و مقتضيات حسب بر برسد خود قدرت مرحله
  .شود مى حاصل آن از پشتيبانى و دولت با همكارى راه از يا و انفراد و استقالل بطريق يا كشوردارى

 كـه  اى پايه همان در كرد،  خواهيم ياد آينده در چنانكه بازدارد، بهدف رسيدن از را قبيله موانعى اگر و
  .2كند تعيين آنرا سرنوشت خداوند كه هنگامى تا ماند خواهد متوقف دارد

  

  

                                                           

 .251: 2 دْفع اهللا النَّاس بعَضهم ِببعضٍ َلَفسدت الْأَرض وَلو ال -1
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  هجدهم فصل

  در رفتن فرو و تجمل و معيشت فراخى آمدن حاصل اينكه در

  .است كشوردارى و پادشاهى موانع از نعمت و ناز
 رفـاه  بوسـايل  ميـزان  بهمـان  آيـد  نايل پيروزيها از ببرخى خويش عصبيت بنيروى اى قبيله هرگاه زيرا

 بميـزان  و ميجويـد  شـركت  معيشت فراخى و آسايش در توانگران و متنع و ناز خداوندان با و يابد مى دست
 دولـت  توانگرى و نعمت از ميكند اتكا قبيله آنه ب دولت كه بنسبتى و آورد مي بدست كه اى غلبه و پيروزى

 سـتدن  بـاز  در هـيچكس  كـه  باشـد  حـدى  در نيرومندى و قدرت لحاظ از دولت اگر و ميبرد، سهمى و بهره
 بهمين و ميكند اعتراف دولت حاكميت به نيز قبيله آن بندد، طمع نتواند آن در جستن ركتش يا فرمانروايى

 گـردآورى  در را قبيلـه  آن اعضـاى  و گردد مند بهره ملك نعمت از ميدارد روا دولت كه ميشود خرسند اندازه
 آوردن بدسـت  يـا  دولـت  مناصب و بدرجات كه نميپروراند سر در بلند آرزوهاى ديگر و دهد شركت ها خراج

 در و آورد بدسـت  زنـدگى  فراخـى  وسيله و نعمت كه اينست قبيله آن همت تنها بلكه آيد نايل آن موجبات
 فـرا  نيكـو  هاى پوشيدنى و ابنيه در را پادشاهى هاى شيوه و عادات و برد بسر آسايش و آرامشه ب دولت سايه
 نعمتى و ناز وسايل و ثروت بتناسب آنها زيبايى و كردن بهتر در و بيفزايد آنها مقدار بر بيشتر چه هر و گيرد

 از رفتـه  رفتـه  صـورت  ايـن  در كـه  است پيدا و گردد برخوردار آنها متفرعات از و بكوشد آورد مي بچنگ كه
 از و ميگـردد  تبـديل  زبـونى  و بسسـتى  آنـان  دليـرى  و عصـبيت  و ميشود كاسته قبيله نشينى باديه خشونت
 نيز ايشان اعقاب و فرزندان و ميشوند برخوردار و متنعم ميدارد ارزانى شانايه ب خداوند كه رفاهى و گشايش

 و ميپردازند خويش گوناگون نيازمنديهاى برآوردن و پرورى تن به كه بدانسان يابند مى پرورش شيوه همين بر
 و خـوى  چون حالت اين اينكه تا ميزنند باز سر دارد ضرورت عصبيت نيرومندى و رشد در كه امورى ديگر از

 تـا  پذيرد مى نقصان ايشان آينده نسلهاى در دالورى و عصبيت آنگاه و ميشود جايگير آنان سرشت در جبلت
ـ  و ميرسد فرا آنان قبيله انقراض زمان سرانجام و ميگردد زايل بكلى سرانجام  و نـاز  در بيشـتر  انـدازه  هـر ه ب

 پادشـاهى  داعيـه  اينكهه ب رسد چه تا وندميش نزديكتر بنابودى ميزان بهمان روند فرو خواهى تجمل و نعمت
  .باشند داشته سر در

 كـه  را عصـبيت  شـدت  پـرورى  تن و نعمت و ناز در شدن مستغرق و پرستى تجمل رسوم و عادات زيرا
 نقصـان  قبيلـه  دفـاع  و حمايـت  نيـروى  گردد زايل عصبيت هرگاه و ميشكند هم در است يافتن غلبه وسيله

 ميـان  از و بلعنـد  مـى  را آنـان  ديگر ملتهاى وقت آن و برخيزند طلبى توسعه به اينكهه ب رسد چه تا پذيرد مى
  .ميبرند

 يموانع پادشاهي و كشوردار
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 ملك خدا و. داريست كشور و پادشاهى موانع از خواهى تجمل و معيشت فراخى كه شد آشكار بنابراين
  .1ميدارد ارزانى بخواهد كه هره ب را خويش

  

  نوزدهم فصل

  اينست كشوردارى و ادشاهىپ به قبيله رسيدن موانع از يكى اينكه در

  گردد ديگران اراده منقاد و مطيع و شود واقع خوارى و ستم مورد كه

 بـر  دليل قبيله يك خوارى و انقياد چه ميشكند، درهم را عصبيت خروش و جوش انقياد و خوارى زيرا
 و ميماننـد  فـرو  مدافعـه  از بينـيم  مـى  كه يابد نمى التيام آنان خوارى زخم هنوز و ميباشد آن عصبيت فقدان
 ميتوان را معنى اين و. ميشود عاجز نيز طلبى توسعه و مقاومت از اولى بطريق گردد عاجز مدافعه از كه كسى

 خـدا  كـه  داد خبـر  آنـان  بـه  و خوانـد  شام بكشور را ايشان ع، موسى، چون كه كرد مشاهده اسرائيل بنى در
 كشـور  آن در: گفتنـد  و آمدند عاجز امر اين از هچگون 2است فرموده تعيين ايشان براى را كشور آن پادشاهى

 آنان خدا يعنى. 3روند بيرون كشور آن از قوم آن آنكه مگر نميشويم آن  داخل هرگز ما و ستمكارانند گروهى
 يـاد  سوگند چون و! موسى اى تست معجزات از اين و كند بيرون ما عصبيت بجز خويش توانايى از بنوعى را

 خداى با تو: گفتند و كردند آغاز نافرمانى و برخاستند بلجاجت قومش شود عازم سوى بدان ايشان با كه كرد
 طلبـى  توسعه و مقاومت از آنان نفوس آنكه جز نبود سببى هيچ را امر اين و 4كنيد كارزار آنها با و برو خودت
. ميرساند را معنى مينه اند گفته آن تفسير درباره آنچه و آيه مفهوم چنانكه بود، گرفته خو بدان و شده عاجز

 مـذلتى  زخم هنوز و بود يافته نفوذ ايشان در انقياد خوى بسا چه كه آمد پديد آنان در رو اين از حالت اين و
 رخـت  ايشـان  ميـان  از عصبيت يكسره كه نگذشت ساليانى و نيافت التيام بودند رسانيده آنانه ب قبطيان كه

 آن از شام بود داده خبر ايشانه ب كه بودند نياورده ايمان موسى بگفتار بخوبى ايشان اينكه از گذشته بربست،
 از ناتوانى باتكاى[ آنها ولى. شد خواهند شما شكار خدا تقدير بحكم باشند اريحا در كه اى عمالقه و است شما

 به گرفتن خو اثر بر ناتوانى اين چه ،5]دادند نشان زبونى و عجز داشتند سراغ خود نفوس در كه طلبى توسعه
 بـدان  را آنـان  و داد خبـر  ايشان پيامبر كه را گفتارى ترتيب بدين و بود يافته رسوخ آنان در پستى و خوارى

  .دادند قرار تمسخر و طعن مورد فرمود امر
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 و خشـك  دشـت  در را قـوم  آن سـال  چهـل  مـدت  يعنـى . داد كيفر تيه به را ايشان خداوند رو اين از
 و عمـران  بهـيچ  مـدت  آن در كـه  سـان  بـدان  .1ساخت آواره و رگردانس بود مصر و شام ميان كه گياهى بى

 قـرآن  آنـرا  داستان چنانكه 2]نكردند آميزش بشرى هيچ با و[ نيامدند فرود شهرى بهيچ و نبردند پناه آبادانى
 رفتـار  درشـتى  و بسـختى  ايشـان  بـا  مصر قبطيان ديگر سوى از و شام 3عمالقه يكسو از زيرا. است كرده ياد

 آيه سياق و بودند عاجز قبطيان و عمالقه با مقاومت از ميكردند گمان هم خودشان چنانكه ايشان و ميكردند
 كه است بوده نسلى انقراض و نابودى از عبارت آوارگى آن و تيه حكمت  كه ميدهد نشان چنين آن مفهوم و

 و تبـاه  آنـان  عصـبيت  هكـ  بحدى بودند گرفته خو بدان و شده گرفتار زورمندى و زبونى و خوارى چنگال در
 از بپيـروى  و آينـد  بـار  توانـا  و ارجمنـد  كـه  يابـد  پرورش ديگرى نسل آوارگى اين در اينكه تا بود شده زايل

 و .نكنـد  پژمـرده  و افسـرده  را آنـان  پستى و خوارى و نشناسند را قهر و زور و نباشند آشنا ديگران فرمانهاى
 بنبـرد  يافتنـد  توانايى آن بوسيله كه آمد بوجود ايشان ىبرا ديگرى عصبيت مدت درين( زيرا شد، هم چنين

 كمتـرين  كـه  ميدهـد  نشـان  امر اين و. يابند غلبه خود خصم بر و 4)شوند متمايل طلبى توسعه به و برخيزند
 و. اسـت  منـزه  دانا حكيم خداى و سالست چهل ديگر نسلى پرورش و نسل يك نابودى و انقراض براى مدت

 و اسـت  طلبـى  توسـعه  و حمايـت  و مدافعه امور در عصبيت تأثير و اهميت بر دليل نتري روشن واقعه اين هم
  .ميگردد محروم و ميماند فرو كرده ياد صفات كليه از بدهد دست از را عصبيت اى قبيله هر كه ميكند ثابت

  

  5فصل

 بـاج  لهقبي زيرا 6] خراجست و باج كيفيت ميشود، ملحق فصل بدين كه قبيله خوارى موجبات از ديگر[
 و بـاج  چـه  اسـت  داده در تـن  پستى و بخوارى كه چنانست ميشود تسليم و منقاد امر بدين همينكه دهنده
 كـه  آنـان  و منش بزرگ و سرفراز افراد چنانكه خواريست و ستمديدگى نوعى قبايل نظر در خود دادن خراج

 تلفات دادن و كشتار و جنگ نتيجه در كه هنگامى مگر كنند تحمل آنرا نميتوانند نميروند فرومايگى بار زير
 و يابـد  مى راه سستى ايشان بعصبيت آميزى تحقير موارد چنين در و. باشند درآمده پاى از و خورده شكست

  بـدفاع  ستم برابر در نتوانند كه گردد ضعيف چنان آنان عصبيت كسانيكه و نميباشند حمايت و بمدافعه قادر

                                                           

 .26: 5يهِم أَربعينَ سَنةً يتيهونَ في الْأَرضِ فَال تَأْس علَى اْلَقومِ اْلفاسقينَ قال فَإِنَّها محرَّمةٌ عَل: اشاره به آيه -1
 .نيست» ينى«اين جمله در  -2

3 - Amalécites. 

 .است) فنشأت لهم بذلك) (فنشأت بذلك: (است كه در آن بجاى» ينى«تا متمايل شوند از ) در اين مدت(عبارت زيرا  -4
كه در داخل كروشه چاپ شده با خط درشت بعنـوان قسـمتى مسـتقل آمـده      14نيست ولى سطر ) فصل(كلمه  »ينى«در  -5

 .باشد است كه در لغت بمعنى ديون مى» مغارم«ترجمه » باج«كلمه : در ضمن يادآورى ميشود كه... است 

مت داخـل كروشـه بـا حـروف     در چاپهاى مصر و بيروت قسمت ذيل فصل بما قبل پيوسته است ولى در چاپ پـاريس قسـ   -6
 .درشت بعنوان فصل نوينى تنظيم شده است

 موانع پادشاهي و كشورداري
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 بسـبب  كسـانى  چنـين  1برخيزنـد؟  طلبـى  توسعه يا بمقاومت ميتوانند نهچگو كنند دور خود از آنرا و پردازند
 پـيش  در مانعى خود مذلت و خوارى كرديم ياد چنانكه و ميدهند در تن انقياد و بفرمانبرى پستى و خوارى

 چـه . است مقوله همين از است آمده صحيح در كه زرع و كشت درباره ص، پيامبر، گفتار و. ميباشد آنان راه
 آنكـه  مگـر  نرفت قومى بخانه ابزار اين :فرمود ديده انصار از برخى خانه در را گاوآهن كه هنگامى حضرت آن

 نتايجى بايد اين از گذشته. است ذلت موجب باج اينكه بر است 2صريحى دليل اين و. جست راه بدان خوارى
 قهـر  و زور سـلطه  بسـبب  كـه  فريـب  و دستان خوى مانند افزود آن بر نيز آيد مي پديد باج خوارى از كه را

 وى از بـاره  ايـن  در و ميبـرد  پناه بخدا خراج و باج از پيامبر كه است آمده صحيح در چنانكه[ ميشود حاصل
 وعـده  و شـود  مـى  متوسل بدروغ ولى گويد مى سخن بپردازد باج بخواهد كه هنگامى انسان: فرمود شد سؤال

 دربنـد  خـراج  و بـاج  پـرداختن  بسـبب  كه ببينيم را اى لهقبي هرگاه رو اين از 3]نميكند وفا بدان ولى ميدهد
  .برسد بپادشاهى اى قبيله چنين روزگار سرانجام تا و هرگز كه ببنديم طمع نبايد فرومايگيست و خوارى
 و بودنـد ) شـاوية ( چوپـان  و گوسـفنددار  مغـرب  زناتـه  ميكننـد  گمـان  كسانيكه غلط گفتار اينجا از و

 زيـرا  اسـت،  فاحشى غلط ديديم چنانكه پندار اين و .ميشود آشكار رداختندميپ باج خويش معاصر بپادشاهان
 دولتـى  توانسـتند  نمـى  و يافـت  نمـى  دوام و نميگرفـت  صـورت  آنان پادشاهى بود مى درست امرى چنين اگر

 كه انديشيد ميتوان ربيعة عبدالرحمنه ب 5)دربند( باب پادشاه 4براز شهر گفته در باره اين در و. دهند تشكيل
 من«: گفت باشد او فرمان زير در تا خواست زينهار وى از براز شهر و يافت غلبه براز شهر بر عبدالرحمن چون
 فرخنده را ما و شما خداى و آمديد خوش شماست، ميل من ميل و شما دست در دستم هستم، شما از امروز
 كنـيم  قيـام  داريد دوست شما نچهآه ب و كرد خواهيم بشما كه است ياريى همان بشما ما جزيه بهترين. دارد
 ميتـوان  را سـخنان  اين. »كرد خواهيد ضعيف تان دشمن برابر در را ما چه مكنيد خوار دادن بجزيه را ما ولى

  .كافيست دليلى ما گفتار اثبات براى و داد قرار استناد و توجه مورد آورديم كه هايى گفته درباره

  

                                                           

 . است) و) (يا(كه بجاى ) پ(بالمقاومة او المطالبه است برعكس چاپهاى مصر و بيروت و » ينى«در  -1
 .صحيحى» ينى«در  -2
  .قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيست -3

برعكس چاپهاى مصر و جز ) و انظر فى هذا ما قاله: (است كه چنين است» ينى«از ... جمله و در اين باره در گفته شهر براز  -4
  ).و انظر فيما قاله: (آن كه چنين است

نوشـته اسـت و در معجـم    » شـهربار «اشاره كرده و نـام حـاكم بـاب را    ) در بند(مؤلف خود در تاريخ خالفت عمر بفتح باب  -5
هـاى يـاقوت    هجرى فتح شـده و از نوشـته   22ريخ كامل ابن اثير شهر دربند در سال بموجب تا. است» شهريار«البلدان نام وى 

هجرى روى داده است و عبدالرحمن بن ربيعـة در آن تـاريخ فرمانـدهى مقدمـة      19چنين استنباط ميشود كه اين واقعه بسال 
ص  1يادداشـت دسـالن، ج   (وده اسـت  الجيش سپاهيان اسالم را بر عهده داشته و فرمانده كل سپاهيان مزبور سراقة بن عمر بـ 
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  بيستم فصل

  پادشاهى هاى نشانه از ديدهپسن خصاله ب شيفتگى اينكه در

   برعكس و است كشوردارى و
 طبيعـت  موافق زيرا ضروريست، و طبيعى امرى انسان براى پادشاهى چون كرديم ياد پيش در چنانكه

) عاقلـه  و ناطقـه  قـوه ( خـرد  و ادراك نيـروى  و فطرت اصل برحسب آدمى كه رو اين از و بشريست، اجتماع
 صـادر  هسـت  وى در كـه  حيـوانى  قواى جانب از بدى چه است بدى لخصا از نزديكتر نيكى بخصال خويش
 از تنهـا  سياسـت  و كشـوردارى  و ميباشد نزديكتر آن خصال و نيكى به خويش انسانيت جنبه از ولى ميشود

 خصـال  بنـابراين  حيـوان،  نه است آدمى خاص امر دو اين چه است انسان وى كه يافته اختصاص بدو رو اين
 سياست مناسب كه است نيكى چه است پادشاهى و سياست با متناسب كه است هايى فضيلت همان او نيكى
  .باشد

 ميگردد استوار آن بر كه ايست دهوشال يا اصل داراى 1فرمانروايى نيروى كه كرديم ياد پيش فصول در و
  .يابد مى تحقق بدان مزبور نيروى حقيقت و

 آن بسبب كه ميباشد  اى شاخه يا فرع داراى ىفرمانرواي نيروى نيز و است دودمان و عصبيت اصل آن و
 غايـت  را كشـوردارى  و پادشـاهى  اگـر  و. اسـت  نيكو خصال از عبارت آن و پذيرد مى كمال و ميگيرد صورت

 عصـبيت  ديگـر  غايـت  بايـد  نيـز  ميباشـند  پادشاهى مكمل كه را موجباتى و ها شاخه شك بى بدانيم عصبيت
 بـي  موجـودى  بمنزلـه  آن مكمـل  موجبات بدون فرمانروايى نيروى زيرا است نيكو خصال همان كه بشماريم

 در كه هنگامى و آيد پديد برهنه مردم ميان در كه رفت خواهد بشمار كسى همچون يا بود خواهد پا و دست
 بطريـق  آيـد  بشـمار  نقصانى پسنديده خصال اكتساب بدون تنها عصبيت شرافتمند و نجيب خاندانهاى ميان
 بـدون  اسـت  حسـبى  و اصـالت  هـر  كمال و اقتدار و فرمانروايى هرگونه هدف كه ارىكشورد و سلطنت اولى

  .شد خواهد محسوب منقصت و عيب نيكو فضايل و خصال
 بنـدگان  ميـان  در خـدا  جانـب  از خالفت و خلق امور دارى عهده پادشاهى و سياست اين از گذشته و
 مصـالح  مراعات و نيكى جز بندگانش ميان در داخ احكام و 2]كند اجرا آنان ميان در را خدا احكام تا[ اوست
 اهريمنـى  و نـادانى  منبـع  از تنهـا  3شـر  احكـام  ولـى  آنسـت  بر گواه شرايع چنانكه نيست ديگرى چيز مردم

 بـدى  فاعل هم و نيكى فاعل هم خدا چه است سبحانه، خدا، سرنوشت و قدرت برخالف و ميگيرد سرچشمه
  .نيست او جز مطلقى فاعل جهان در كه رو اين از ميكند مقدر او را دو هر و است

                                                           

بكـار بـرده   ) االنفـراد بالمجـد  (ترجمه كلمه مجد است كه ابن خلدون آنرا بمعنى فرمانروايى آورده و بجاى حكومت مطلقـه   -1
 .است
 .نيست» ينى«در  -2
  .است) شر(» ينى«و در ) بشر(در همه چاپها  -3

 نشانه هاي پادشاهي
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 كه اى پسنديده و نيك بخصال هم و كند تضمين ويرا قدرت كه آيد حاصل عصبيتى كس هر براى پس
 و بندگان ميان در خالفت مقام براى كسى چنين گيرد خوى باشد او خلق ميان در خدا احكام تنفيذ مناسب

 از برهـان  ايـن  و. داشـت  خواهـد  وجـود  مقام اين شايستگى وى در و بود خواهد آماده خلق امور دارى عهده
 نيكو خصال داراى كس هر كه شد روشن چه است، صحيحترى مبناى داراى و تر مستحكم نخستين استدالل

 هرگـاه  پـس  بـود  خواهـد  سـلطنت  تشكيل براى او  شايستگى بر بارزى گواه خصايص همين باشد عصبيت و
 قـرار  دقـت  مـورد  انـد  يافته غلبه گوناگون ملل و بسيار نواحى بر كه ار كسانى و عصبيت و 1قدرت خداوندان

 دلبسـتگى  و شيفتگى پسنديده خصال كسب و نيك كارهاى دادن انجام راه در ايشان كه ديد خواهيم دهيم
 مهمـان  و ناتوانـان  از پوشـى  چشم و لغزشها بخشودن و بخشش از عبارتند خصال آن و ميدهند نشان بسيار
 وفـاى  و شـدايد،  بـر  شـكيبايى  و بينوايان، از دستگيرى و ستمديدگان، و بيچارگان به رساندن يارى و نوازى
 نگهبـان  و حـافظ  كـه  علمايى داشت بزرگ و شريعت تعظيم و ناموس و عرض راه در اموال بخشيدن و بعهد

 گمان و ندميكن محدود كارى ترك يا عمل به را آنان شريعت علماى كه هنگامى احكام از پيروى و شريعتند
 بدعا شيفتگى و ايشان، از خواستن بركت و پرهيزگار و ديندار بمردم اعتقاد و شريعت عالمان بر داشتن نيك

 و حـق  از فرمـانبرى  و ايشـان،  شـمردن  گرامى و داشتن بزرگ و پيران و بزرگان از كردن شرم و آنان كردن
 از اطاعـت  ايشان، احواله ب توجه و ناتوانان و درماندگان به نسبت دادن انصاف و دادرسى و آن، كننده دعوت
 و شـرايع  از پيـروى  و دينـدارى  و دادخواهـان  شـكايت  بـه  فـرادادن  گوش و بينوايان برابر در فروتنى و حق،

 و شـكنى  پيمـان  و فريـب  و مكر و وفايى بى از گزيدن دورى و آن، موجبات و ديندارى از مواظبت و عبادات
  .اينها نظاير

 و ميباشند متصف بدانها و ميشود يافت سياست مردان در دارى كشور خصال نگونهاي كه دانستيم پس
 تعـالى  خـداى  و باشـند  سياسـتمدار  عمـوم  بطـور  يا خويش زيردستان براى كه يابند مى شايستگى رو اين از

 كسـان  اينگونـه  چه. است آنان غلبه و عصبيت خور در كه راهى است فرموده رهبرى نيك راه بدان را ايشان
 دارى بكشـور   تصـادف  حسب بر و باطل راه از كسى است نشده ديده و نميرسند رياسته ب دليل بى و يهودهب

 و كماالت و پايگاهها ترين شايسته ايشان عصبيت قدرت بردن بكار براى پادشاهى و كشوردارى بلكه آيد نايل
  .نيكيهاست

                                                           

آيد و اگـر   سطر بعد مى 17آن ) جزا(اسلوب نگارش مؤلف جمله مكمل  است و برحسب) شرطى(جمله ناقص ... پس هرگاه  -1
هـاى سـطر    بجاى جمله. شد گرديد و ترجمه بدينسان مى شد در فارسى مطلب نامفهوم مى بشيوه نگارش وى عبارات ترجمه مى

امـا بـراى خواننـده    ... كـه  خواهيم دانسـت   17پس دانستيم سطر : بجاى.. و ببينيم كه ) ... قرار دهيم خواهيم ديد(دوم و سوم 
شد در صورتى كه حقيقت موضوع با روش ترجمه نگارنده هم تغيير نيافتـه   سطر بسيار دشوار مى 17درك جمله مكمل پس از 

  .است
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 و. اسـت  رانده ايشان بسوى را آن و اشتهد ارزانى ايشان به را پادشاهى خدا كه دانستيم وصف اين با و
 كـردن  پيشـه  و ناشايست اعمال ارتكابه ب را آنان فرمايد مقدر را ملتى پادشاهى انقراض خدا هرگاه برعكس
 و سياسـت  خصـال  و فضـايل  كليـه  چنانكه واميدارد ناستوده راههاى اينگونه پيمودن و فرومايگيها و پستيها

 بيـرون  آنـان  دسـت  از پادشـاهى  تـا  پيماينـد  مى را نقصان سراشيب وارههم و ميدهند دست از را كشوردارى
ه بـ  چـرا  كـه  اسـت  قـوم  آن بر نكوهش و سرزنش بمنزله سقوط اين و. ميشود سپرده ديگر بكسانى و ميرود
 از است گذارده آنان اختيار در و داشته ارزانى آنانه ب خداوند كه را نيكى و كمال و پادشاهى موجبات نادانى
  .اند گراييده رذالت و بپستى و ادهد دست

 آنـان  نتيجـه  در و ميـدهيم  فرمـان  را آنـان  نازپروردگـان  كنيم هالك را اى قريه اهل بخواهيم هرگاه و
 هـالك  بسختى را آنان و ميشود واجب ايشان كردن هالك فرمان آنگاه و ميپردازند فجور و فسق و بنافرمانى

  .1ميكنيم
 يـاد  آنچـه  از بسيارى هاى نمونه گذشته ملتهاى ميان در كنيم پيجويى ءاستقرا بشيوه را امر اين اگر و
 كـه  خصـالى  جملـه  از كه دانست بايد و. 2ميگزيند بر و آفريند مي بخواهد آنچه ايزد و. يافت خواهيم كرديم

 نندميدا كشوردارى نشانه و گواه را آنها و دارند شيفتگى بدانها عصبيت داراى قبايل و است انسان كمال مايه
 و كـس  بـى  و غريب مردمان و بازرگانان اصناف و حسب خداوندان و اشراف و شايستگان و علما داشت بزرگ

 خداوندان و قبايل داشتن گرامى وگرنه باشند مى آن سزاوار كه است درجاتى و بمناصب مردم افراد گماشتن
ـ  بـا  و زننـد  مـى  همسـرى  از دم بزرگـوارى  و شـرف  در كه عشايرى و ها عصبيت  در عظمـت  و مجـد  در انآن

 اغلـب  و اسـت  طبيعـى  امـرى  ميجوينـد،  شـركت  ايشـان  با عظمت و جاه بخشيدن توسعه در و اند كشمكش
 تجليـل  و احتـرام  توقع يا ارجمند عشاير از بيم يا طلبى جاه حس كسان اينگونه داشت بزرگ به آنان محرك
 نه و باشد بيم مايه تا دارند عصبيتى نه نخستين گروه مانند كه كسانى داشتن گرامى ولى. آنهاست از متقابل
 از منظور و است شايبه بى و خالصانه و نميشود واقع ترديد و شك مورد رو يچه به بندند اميد بدان كه جاهى
 خصـال  و فضـايل  كمـال  بمرحله رسيدن و حقيقى فرمانروايى و بزرگوارى تنها كسانى بچنين عنايت و توجه

 دارى مردم كلى بسياست ميكنند خويش عواطف مشمول را مردم شيوه بدين كه ىپادشاهان و است پسنديده
 لحـاظ  از خويشـاوندان  و قبيله ميان در اقران و همگنان داشت بزرگ زيرا ميورزند اهتمام آن جزئيات تمام و

 انخداوند از و ميشوند وارد خارج از كه بيگانگانى و مهمانان داشتن گرامى و دارد ضرورت خصوصى سياست
 احتـرام  زيرا. ميشود كلى و عمومى سياست در ايشان فضيلت كمال مايه ديگراند خصوصيات واجد يا فضيلت

 شـمردن  گرامـى  و اسـت  الزم شريعت مراسم اقامه در ايشانه ب جستن توسل نظر از علما و دين صلحاى به
 و غريبان جانب مراعات و. بديا مى تعميم آنان سرمايه سود نتيجه در و ميگردد ايشان تشويق سبب بازرگانان

                                                           

  .16: 17ا تَدميراً و إِذا أَردنا أَنْ ُنهلك َقرْيةً أَمرْنا مْترَفيها َفَفسُقوا فيها َفحقَّ عَليها اْلَقولُ فَدمرْناه -1

2-  ْختاري و شاءخُْلقُ ما يي كبر 68: 28و.  

 نشانه هاي پادشاهي و كشورداري



   مقدمه ابن خلدون  278

 و انصـاف  از دارنـد  آنـرا  شايسـتگى  كـه  بمراتبـى  مـردم  رسـانيدن  و ميـرود  بشـمار  اخالق مكارم از بيگانگان
  .عدالتست

 براستى آنان كه برد پى ميتوان باشند متصف خصالى بچنين اى قبيله قدرت و عصبيت خداوندان اگر و
 فرمـوده  اعالم را آنان پادشاهى خداوند و اند ساخته خويش شهپي را پادشاهى و كشوردارى يا عمومى سياست

 خـداى  هرگـاه  سـبب  بهمـين  و كشورداريست سياست در آنان لياقت نشانه خصال بهمين اتصاف زيرا است،
 بـزرگ  بندد مى بر رخت قوم آن از كه خصالى نخستين دارد اعالم را قومى سلطنت و پادشاهى انقراض تعالى
 از) برشمرديم كه اصنافى داشتن بزرگ يعنى( خصلت اين ببينيم هرگاه و. كرديم ياد كه است اصنافى داشت
 بايـد  وقـت  آن و انـد  داده دسـت  از را خـويش  فضايل آنان كه كنيم يقين بايد است بربسته رخت ملتى ميان

 دنبرگرداني بخواهد را قومى بدى خداى چون و. شد ايشان پادشاهى شدن واژگون و كشوردارى زوال منتظر
  .2است داناتر تعالى خداى و. 1بود نخواهد ممكن آن

  

  يكم و بيست فصل

  بود خواهد پهناورتر او كشور باشد وحشى ملتى هرگاه اينكه درباره

 و تسـخير  در ديگـر  ملـل  با خشونت و آورى جنگ در قدرت بعلت وحشى اقوام كرديم ياد چنانكه زيرا
 ديگـر  بـه  نسـبت  درنـده  حيوانـات  ماننـد  ديگـر  اقوام و ملتها با ازين گذشته و تواناترند طوايف ساختن بنده

 و هـا  تـركمن  و كردهـا  چون آنانند نظير كه اقوامى ديگر و زناته و عرب مانند ميكنند، رفتار زبان بى جانوران
  .صنهاجه نقابداران
 ستندني خاصى بشهر منسوب و شوند برخوردار آن نعمت و ناز از كه ندارند وطنى طوايف اينگونه نيز و

 سـبب  بهمـين  يكسانسـت  ايشـان  نظـر  در گونـاگون  اقطـار  و نـواحى  همه رو اين از باشند، دلبسته بدان كه
 متوقـف  خـويش  افـق  حـدود  در و نميكننـد  اكتفـا  خـود  نـواحى  نزديـك  شهرهاى و كشورها بر بفرمانروايى

  .يابند مى غلبه خويش دگاهزا از دور و گوناگون ملتهاى بر و ميتازند هم دست دور اقليمهاىه ب بلكه شوند نمى
 و كردنـد  بيعـت  او با مردم وقتى ميگويند كه شمرد گواه را رض، عمر، گفتار باره درين ميتوان چنانكه

 تنهـا  شـما  اينجا در باشد، شما مسكن و خانه نبايد حجاز سرزمين: گفت انگيخت مى بر عراق بتصرف را آنان
 كجـا . بياوريـد  تـاب  سـرزمين  ايـن  در منظور اين براى فقط و بجوييد را خود شتران خوراك و گياه ميتوانيد
 و برويـد  ؟3انـد  گزيـده  دورى) مكـه ( خـداى  گـاه  وعـده  از و كرده كوچ خويش ميهن از كه مهاجرانى هستند

                                                           

1-  َله رَدءاً فَال مومٍ ساهللا ِبَقو 11: 13إِذا أَراد.  

   . نيست) ينى(اين جمله در  -2

كجـا هسـتند   : وشـت تـوان چنـين ن   هاى مزبور مـى  القراء است و بنابرين عبارت را بر حسب نسخه) پ) (چاپ(و » ينى«در  -3
 .عالمان قرآن كه براى رسيدن بوعده خدايى هجرت كنند
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 آنـرا  تـا : گفـت  خـدا  آوريـد،  بچنگ كند آن وارث را شما فرمود وعده خود كتاب در خدا كه را هايى سرزمين
  .1دارند كراهت مشركان چه اگر گرداند غالب ها يند همه بر) اسالم حق دين(

 از چگونـه  كـه  حميـر  و تبابعه مانند گرفت، نظر در ميتوان نيز قديم عربهاى حالت در را موضوع اين و
 هم و بود عرب قوم در تنها خصوصيت اين و ميتاختند هند و بعراق ديگر بار و ميشتافتند بمغرب يكبار يمن

 از را خـود  تـاز  و تاخـت  دايـره . آمدنـد  بـر  بزرگـى  دولـت  دادن تشـكيل  درصـدد ) نمرابطا( مغرب نقابداران
 توسعه اندلس ممالك در پنجم و چهارم اقليم تا سودان نزديكى و اول اقليم در خودشان سرزمين هاى چراگاه
 ايشـان  دولـت  سبب بهمين و وحشى ملتهاى وضع است چنين. شدند متصرف را نواحى اين سرتاسر و دادند
  .آنهاست اصلى مراكز از دورتر ايشان تاز و تاخت دايره و ورترپهنا

  .4را او شريكى نيست ،3است اى كننده غلبه يگانه او و ،2ميكند اندازه را روز و شب خدا و

  

  دوم و بيست فصل

  ديگرى بقبيله ناچار رود بيرون ملتى قبايل از بعضى دست از پادشاهى گاه هر

  سلطنت باشد باقى عصبيت ملت آن در كه نگامىه تا و ميگردد باز ملت همان از

  نميرود بيرون آنان كف از

 پرتـو  در اى دسـته  كشـور  داخـل  در كـه  ميشود حاصل ملت براى هنگامى كشوردارى و پادشاهى زيرا
 ايشـان  بسـلطنت  خـارج  از ديگـر  ملتهـاى  و سـازند  خويش مطيع را ديگران چيرگى و غلبه خروش و جوش

 پيداست و برگزينند تخت و تاج حفظ و فرمانروايى براى را كسانى غالب گروه ميان از بايد آنگاه. كنند اعتراف
 كشمكش عرصه كه است فزون بحدى آنان شماره زيرا جويند شركت امور اين در نيست ممكن افراد همه كه
 فـراوان  مشـقت  و رنـج  پايگاه اينگونه در يافتن پيروزى براى كسانيكه از بسيارى گروه بر را غيرت و رشك و

 قبضـه  را دولـت  امور گروه آن آنكه از پس و ميشوند برگزيده معدودى گروه ناچار پس ميكند، تنگ ميكشند
 بـرادران  و يـاران  و ميشـوند  ور غوطـه  زندگى فراخى و تجمل درياى در و ميروند فرو نعمت و ناز در ميكنند
 دخالـت  از كـه  آنـان  ولى كنند مى نابود  دولتى گوناگون خدمات راه در را آنان و گيرند مى ببندگى را خويش
 شـركت  آن در بايد نسب بحكم كه دولتى مزاياى از بردارى بهره از و ميمانند بركنار دولت كارهاى در كردن

ه بـ  فرسـودگى  و پيـرى  ميمانند باقى خويش دودمان محافظت رسوم همان بر و شوند مى محروم جستند مى
  .اند نشده نزديك آن وسايل و ستىپر تجمل به آنان چه نمييابد راه آنان

                                                           

 .33: 9ليْظِهرَه علَى الدينِ كُلِّه و َلو َكرِه اْلمْشرُِكونَ  -1
2-  النَّهار لَ واللَّي رقَداهللا ي 20: 73و.  

3-  اراْلَقه داْلواح وه 16: 13و. 
4-  َله 163: 6ال َشرِيك. 
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 و فراخى و يابد راه نخستين گروه بفرمانروايى فرسودگى و پيرى روزگار گذشت بسبب گاه هر رو اين از
 غريـزه  شـادابى  و ميشـود  كنـد  آنان برنده تيغ و ميگردد متزلزل ايشان دولت وقت آن گرايد بزوال آنان رفاه

 غلبـه  و جهـانگيرى  و انسـانى  تمـدن  طبيعـت  مرحلـه  آخـرين ه ب و ميگرايد بپژمردگى ايشان خواهى تجمل
  .ميشوند روزگار طعمه سرانجام و ميرسند سياسى

 تنيدنش جايگاه همان در خود بدور چرخيدن حال در سپس و تند مى خود بگرد كه ابريشم كرم مانند
  .ميميرد

 جـوش  در همچنان ايشان غلبه و جهانگيرى روح و دارند عصبيت از وافرى بهره كه آنان هنگام اين در
 بودنـد  محـروم  آن از تاكنون كه ملكى و بپادشاهى رسيدن براى و ميشمرند مغتنم را فرصت است خروش و

 سـلطنت  مدعى گشايى كشور آغاز در نخستين دسته عصبيت نظير اى غلبه و قهر نيروى با و ميگمارند همت
. ميباشد معلوم فرتوت دولت نظر در آنان غلبه نيروى چه ميگردند، پيروز خورد و زد و كشمكش بى و ميشوند

ـ  پادشاهى و يابند مى استيال كشور و خويش خصم بر رو اين از  وضـع  همـين  بـاز  و. ميشـود  منتقـل  آنـان ه ب
 پادشـاهى  امـر  و ميدهـد  روى ميماننـد  بركنار كه خودشان ملت از عشايرى برابر در گروه اين براى سرانجام
 ادامـه  همچنـان  وضـع  اين و ميكند حفظ را آنان كشور كه است پناهگاهى بمنزله ملت يك ميان در همواره
 منقـرض  ملت آن عشاير كليه يا شود خاموش بكلى آنان عصبيت خروش و جوش آتش كه هنگامى تا مييابد
  .گردند

  .1پرهيزگاران براى پروردگارت نزد آخرت و دنيا زندگى در خداست سنت اين و
 انقـراض  از پـس  چـه  كرد تطبيق است داده روى 2عرب براى كه اريخىت وقايع با ميتوان را اصل اين و

 ثمـود  از پـس  و پرداختنـد  كشـوردارى  بكـار  بودنـد  ثمـود  قـوم  كه ايشان نژادان هم و برادران عاد پادشاهى
 بـه  سـلطنت  آنگـاه  خاستند بپاى حمير ايشان نژادان هم پس آن از و كردند قيام راه درين عمالقه برادرانشان

  .شد مسلم مضر قبيله بر عرب دولت آنگاه و آمدند كار روى 3اذواء ايشان از پس و رسيد حمير قبيله از تبابعه
 ساسـانيان  سلسـله  كيانيـان  انقـراض  از پـس  كـه  بود شيوه همين بر نيز ايرانيان دولت وضع همچنين

 ايشان انقراض از پس كه يونانيان هم و كرد اعالم اسالم طلوع با را آنان همه انقراض خدا تا رسيدند بسلطنت
  .يافت انتقال روميان برادرانشان به فرمانروايى

                                                           

 .35: 43متاع اْلحياةِ الدْنيا و اْلĤخرَةُ عنْد ربك لْلمتَّقينَ : اشاره به آيه -1
 .براى امتها است: بجاى براى عرب) ينى(در  -2
بمعنى صاحب است، چون نامهاى بيشـتر ايشـان مصـدر بـه     » ذو«ميناميدند كه جمع » اذواء«و » ذوون«پادشاهان يمن را  -3
 .غيره و ذوالقرنين ذواالذعار،: مانند بود» ذو«
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 در( مغـراوه  ايشـان  پادشـاهان  نخسـتين  انقراض از پس چه بودند، منوال همين بر نيز مغرب بربرهاى
 و رسيد 3مصامده به آنگاه و 2نقابداران به سپس و 1صنهاجه به آنان فرمانروايى) قيروان در( كتامه و) تلمسان

 ميان در خدا سنت است چنين و. يافت انتقال بودند مانده باقى 4زناته طوايف از كه بكسانى سلطنت انجامسر
 كشـورها  و نژادها ميان در عصبيت و ميباشد عصبيت به مربوط اينها همه مبناى و اصل و. 5خلقش و بندگان
 در چنانكه ميبرد، ميان از و دفرساي مى نعمت و ناز و خواهى تجمل را كشوردارى و پادشاهى و است متفاوت

 در كه ميگردد منتقل بگروهى ايشان فرمانروايى شود منقرض دولتى هرگاه رو اين از. كرد خواهيم ياد آينده
 اذهـان  در و انـد  كرده فرمانبرى آن از و شده تسليم قوم آن عصبيت به مردم چه باشند شريك آنان عصبيت

 در عصبيتى چنين و است كرده غلبه ديگر عصبيتهاى همه بر عصبيت آن كه است يافته رسوخ چنين ايشان
 برحسـب  ديگـر  هـاى  عصـبيت  تفاوت زيرا ميشود، پيدا يافته  انقراض دولت همان دودمان به نزديك خاندانى

 بزرگـى  تغييرات جهان در اينكه مگر است آمده پديد آن در دولت كه است خاندانى به آنها نزديكى يا دورى
 خويش قدرت از خداى آنچه يا عمرانى و تمدن رفتن ميان از يا ملتى كلى انتقال و تحول قبيل از دهد روى
 تحـول  و تبـديل  اين بوسيله خداوند كه ميگردد منتقل نژادى به نژاد آن از پادشاهى امر وقت آن. كند اراده
 غلبه دولتها و لتهام بر كه پيوست بوقوع آمدى پيش چنين مضر براى چنانكه ميفرمايد اعالم را نژاد آن قيام

  .بودند منكوب و محروم خود قوم آن قرنها آنكه از پس گرفتند باز جهانيان كف از را فرمانروايى و يافتند
  

  سوم و بيست فصل

  لباس طرز و آداب و شعاير از تقليد شيفته همواره مغلوب قوم اينكه در

   است غالب ملت رسوم و عادات ديگر و مذهب و
 خـود  مسـخر  را خورده شكست ملت كه پيروزى قوم برترى و بكمال اعتقاد همواره انسان نهاد در زيرا

 است مغلوب ملت نهاد در غالب قوم احترام و داشت بزرگ رسوخ يا اعتقاد اين منشأ و ميشود، حاصل ميسازد
 يـن ا آنكـه  بجـاى  و ميشود اشتباه دچار پيروز قوم از خود فرمانبرى در مغلوب ملت كه است سبب بدان يا و

 غلطى پندار چنين هرگاه و ميدهد نسبت آنان برترى و بكمال آنرا بداند قوم آن طبيعى غلبه معلول را اطاعت
 كليـه  اكتسـاب  در پس[ ميشود مبدل اعتقادىه ب سرانجام دهد ادامه آن بر مدتى و دهد دست مغلوب بقوم

                                                           

1- Zirides  )دسالن ترجمه.( 

 .مرابطان -2
  .موحدان -3

 ).دسالن(سلسله عبدالوادى در تلسمان و سلسله مرينى در مراكش  -4
 .85: 40سنَّت اهللا الَّتي قَد خََلت في عباده : اشاره به آيه -5

 تقليد مغلوب از غالب
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 منشأ اينكه يا. 1] است همين پيروى و اقتدا معنى و. ميجويد تشبه آنانه ب و ميكوشد غالب قوم شئون و آداب
 يـا  عصـبيت  از را جويـان  غلبـه  پيروزى خورده شكست ملت كه است، داناتر خدا و اينست، فاتح قوم از تقليد
 قـوم  آن زندگى هاى شيوه و رسوم و عادات پرتو در غلبه اين ميكند گمان بلكه نميداند آنان دالورى و قدرت
 و. ميگـردد  بر نخستين وجه بهمان نيز مورد اين و ميكند اشتباه غلبه بموج در هم باز و. است آمده حاصل
 چگونگى در خواه و سالح و مركوب و لباس نوع در خواه مغلوب قوم كه بينيم مى اشتباهات گونه همين بعلت

 و عـادات  همـه  در بلكـه  و ميكنـد  تقليـد  پيروز قوم از همواره آنها رنگ و شكل حتى و بردن بكار و پوشيدن
 پـدران  و پسـران  ميـان  مناسـبات  در ميتـوانيم  را خصوصـيت  ايـن  و ميجويد تشبه قوم آنه ب زندگى ونشئ

 و سـازند  مـى  هماننـد  آنـان ه ب را خود و ميكنند تقليد خود پدران از همواره پسران چگونه كه كنيم مالحظه
  .نيست ديگرى چيز خود پدران بكمال پسران اعتقاد جز اين منشأ

 رفتـار  و لبـاس  طـرز  از آنهـا  مردم بيشتر چگونه ديد خواهيم درنگريم شهرى و كشور ره به همچنين
 ملـت  جـوار  در ملتى اگر حتى. ميدانند چيره خويش بر را آنها چه ميكنند تقليد پادشاه سپاهيان و نگهبانان

 گـى بزر بهـره  اقتـدا  و تشـبه  ايـن  از ضعيف همسايه ملت باشد تسلط و غلبه همسايه آن بر آنرا و باشد ديگر
 و ميكنـد،  صـدق  2جاللقـه  اقـوام  بـا  انـدلس ) مسـلمانان  ميان( در اكنون هم وضع اين چنانكه داشت خواهد

 تشـبه  ايشانه ب احوال و عادات از بسيارى و زينت و آرايش وسايل و لباس طرز در كشور آن اهالى بينيم مى
 اگر بيننده چنانكه. ميكنند تقليد نانآ از منازل و ها كارخانه و ديوارها روى تصاوير ترسيم در حتى و ميجويند

 و. اسـت  خـدا  مخصوص فرمان و. است غلبه و استيال 3عالمت وضع اين كه يابد مى در بنگرد حكمت ديده با
 از نيـز  مثـل  ايـن  مفهـوم  چـه  انديشيد، »پادشاهند دين بر مردم عامه«: معروف گفتار سر در بايد باره درين
 اعتقاد چه ميكنند اقتدا بوى رعيت و دارد تسلط خويش زيردستان بر اهپادش زيرا ميرود، بشمار قاعده همين
  .5است حكيم و دانا خدا و است، معلمان به شاگردان و بپدران پسران 4عقيده مانند بپادشاهان مردم

  

  چهارم و بيست فصل

  شود واقع ديگران تسلط زير در و گردد مغلوب ملتى هرگاه

   رفت هدخوا انقراض و نيستى به رو سرعته ب

                                                           

 .نيست) ينى(اين قسمت در  -1
 ).دسالن( Castille كاستيل و Léon لئون ، عيسويهاىGalices، گاليس -2

 .از عالئم: هاى مصر و بيروت در نسخه -3
 .اقتداى» ينى«در  -4
5-  يمكاْلح يملالْع وو كاميـابى بيـارى او،   «: در چاپهاى مصر و بيروت اين جمله نيز پس از آيـه قـرآن ديـده ميشـود    . 83: 12ه

 .است) پ( چاپ مانند آخر فصل» ينى«ى در ول» سبحانه و تعالى، است
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 و شـوند  دچار بندگى سرنوشته ب و گردد واژگون ملتى فرمانروايى كاخ هرگاه است، داناتر خدا و زيرا،
 كـه  صـورتى  در شود مى سست و كوتاه آنان آرزوى[ شوند، متكى آنان به و گيرند قرار بيگانگان ابزار همچون

 و نشـاط  قبيـل  از آيد مي ببار آن از كه است ىنتايج و آرزو و اميد حصول پرتو در 1] آبادانى و تناسل و توالد
 و صـفات  و شـود  چيـره  قـومى  بر نوميدى زبونى و سستى نتيجه در هرگاه رو اين از و حيوانى، قواى جنبش
 بـرود  ميـان  از خصـم  غلبـه  بعلـت  هم عصبيت و بربندد رخت انسان از ميگيرد سرچشمه اميد از كه عاداتى

 راه در آنـان  مسـاعى  و هـا  كسـب  و هـا  پيشه و يافت خواهد نقصان ىملت چنين اجتماع و عمران كه پيداست
 نتـايج  از كـه  آنـان  اتحـاد  نيروى و لشكر و سپاه شكستن درهم بسبب و شد خواهد متالشى تمدن پيشرفت
 مهـاجمى  نيـروى  و متجـاوز  هـر  برابـر  در وقت آن و گرديد خواهند عاجز خود از دفاع امر در است مغلوبيت

 كمـال  مرحله آخرينه ب ملت آن خواه بود، خواهند آزمندى هر طعمه و داد خواهند در تن شكست و بزبونى
  .2نه يا باشند رسيده كشوردارى و دولت

 خالفت بمقتضاى آدمى كه است اين آن و. است نهفته هم ديگرى راز است، داناتر خدا و امر، اين در و
 رياسـت  مقام از فرمانروايى هرگاه و است شده آفريده رئيس بطبيعت گرديده ارزانى بدو زمين در كه خدايى

ـ  زبونى و سستى چنان گردد محروم ارجمندى و عزت بهدف رسيدن از و كند سقوط خود  مييابـد  راه وىه ب
 سسـتى  آن در و ورزيـد  خواهـد  امتناع هم خويش تشنگى و گرسنگى رفع براى كوشش و تالش از حتى كه

 نقـل  هـم  درنـده  حيوانـات  دربـاره  آنـرا  نظيـر  و اسـت  موجود انسان اخالق در حالت اين و داد خواهد نشان
 و. نميپردازند تناسل و توالد بكار باشند آدميان اسارت در كه هنگامى تا حيوانات اين گويند چنانكه اند، كرده

 و پيمايند مى را اضمحالل راه همواره باشند شده بيگانه بنده و مملوك بدينسان كه ملتهايى و قبايل بنابراين
 ايـن  و. خداست مخصوص تنها بقا و ميشوند نابود و منقرض بكلى سرانجام تا ميرود بنقصان رو آنها معيتج

 سراسـر  جمعيـت  فزونـى  و خـاك  وسعت بسبب چگونه كه كرد مالحظه ميتوان ايران ملت باره در را موضوع
 بسـيار  گروه ايشان از يافت شكست آنان لشكرى نيروهاى عرب روزگار در چون و بودند كرده مسخر را جهان

 جمعيـت  آورد بدست را مداين سوى آن مردم شماره) وقاص ابى ابن( سعد گويند چنانكه ماند باقى عظيمى
 انـد،  ميرفته بشمار ها خانواده رؤساى از آنان تن هزار هفت و سى كه اند بوده تن هزار هفت و سى و صد مزبور
 و شـدند  منقـرض  زمـانى  اندك از پس شد واقع بهغل و قهر چنگال و عرب تصرف در كشور آن همينكه ولى

  .3بودند نيامده بوجود گويى كه گرديدند هالك چنان
 زيـرا  اسـت  بـوده  آنـان ه بـ  عمـومى  تجـاوز  يا ستمگرى رسيدن معلول وضع اين كه كرد گمان نبايد و

 نـوع  يـك  حالـت  اين بلكه است، معلوم همه بر كه است خصوصياتى داراى عدالت لحاظ از اسالم فرمانروايى

                                                           

 .است... و التناسل و االعتمار انما هو . قيقصر االمل و يضعف: است در چاپهاى مصر چنين است» ينى«از  -1
  .درباره مراحل مختلف دولت در فصول آينده گفتگو خواهد شد -2

 .جاويدانست و زنده هم هنوز ايران تاريخى اتصدم همه آن با و ماست ميهن نگهبان همواره ايران خداى خوشبختانه -3

 انحطاط قوم مغلوب



   مقدمه ابن خلدون  284

 دسـت  بازيچـه  و گـردد  واژگـون  بيگانـه  بدست او فرمانروايى كاخ چون كه است انسان در سرشت و طبيعت
  .گردد مى گرفتار سرنوشتى بچنين شود ديگران

 نقصـان  داراى آنان انسانى طبيعت زيرا ميدهند در تن بندگى و رقيت به پوست سياه ملتهاى سبب بهمين و
 و ثـروت  يـا  مقـام  و جـاه  كسـب  بطمـع  اقوام از برخى يا .ندنزديكتر زبان بى تبحيوانا گفتيم چنانكه و است

 و عبـاس  بنـى  خـدمتگزاران ( مشـرق  در تركـان  ماننـد  نهنـد  مى گردن بر را ديگران بندگى طوق ارجمندى
 اقوام كه جاريست اين بر عادت چه. اند يازيده دست شيوه بدين كه اندلس فرنگيان و جاللقه 1كفار و) فاطميه

 پايگاه و جاه به راه اين از اميدوارند چه ندارند ابا بندگى و رقيت از و يابند مى اختصاص دولتى بكارهاى بورمز
   .بدوست كاميابى و است داناتر تعالى و سبحانه خدا و برسند

  

  پنجم و بيست فصل

  مييابد دست كوهستانى غير هاى جلگه و هموار سرزمينهاى بر تنها عرب قوم اينكه در

 آنكـه  بـى  و انـد،  گرفتـه  عادت  خرابكارى و بغارتگرى دارند كه وحشيگرى طبيعت برحسب قوم اين زيرا
 آنـرا  كنند پيدا دسترسى آنچهه ب يازند دست اى پرمخاطره بكارهاى يا باشند داشته جهانگيرى و غلبه آهنگ
 بلشكركشى آنها مچنينه. ميگريزند آنهاست چادرنشينى هاى جايگاه كه خشكى بيابانهاى به و ميبرند بغارت

 كـه  را ناپـذيرى  تسخير دژ هر چنانكه كنند دفاع خود از شوند ناچار كه هنگامى مگر نميورزند اقدام جنگ و
 روبـرو  دشـوار  كارهاى با و. ندارند استحكامى كه پردازند مى هايى ده تسخير به و كنند مى رها باشد آنان مانع

 دشوار آنان بمساكن عرب نشينان باديه رفتن و ميبرند بسر هستانىكو مناطق در كه قبايلى و اقوام و نميشوند
 و نميروند باال ارتفاعات و كوهها از ايشان زيرا اند امان در نشين باديه اعراب غارت و خرابكارى دستبرد از است

 را يىشهرها و كشورها وقت هر ولى. نميشوند روبرو مخاطرات با و نميكنند اقدام دشوار و مشقت پر بكارهاى
 سـوى  بـدان  بيننـد  نگهبانـان  و لشـكر  بـى  آن دولت ضعف بسبب است واقع هموار دشتهاى و ها جلگه در كه

 تهـاجم  سـهولت  بسـبب  و ميرود بشمار آنان طعمه بهترين هايى جايگاه چنين. ميپردازند بغارتگرى و ميتازند
 بكلـى  كشور آن مردم آنكه تا زندمييا دست آن اهالى غارت و بتاراج و ميكنند تاز و تاخت سوى بدان دمبدم
 دمبـدم  فرمـانروايى  امـور  مهـاجم  قوم دخالتهاى نتيجه در سرزمين آن در آنگاه. ميشوند آنها اسير و محكوم

 عمـران  و تمـدن  سرانجام تا يابد مى راه انحراف آنان سياست بوضع و ميگردد بدست دست و پذيرد مى تغيير
  .ميگردد منقرض ايشان

                                                           

 الرجل القوى الضخيم من كفار العجم و بعض العرب) بكسر(علج : در اقرب الموارد آرد). پ(معلوجاء ). ك(و ) ا(و ) ب(علوج  -1
  .معلوجاء الجمع اسم و علوج: ج مطلقا، الكافر على العلج يطلق
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  .1)نيست پروردگارى او جز و( است يابنده غلبه يگانه او و تواناست شخوي خلق بر خدا و
  

  ششم و بيست فصل

  ممالك آن بسرعت يابد دست كشورهايى بر عرب قوم هرگاه اينكه در

  ميروند ويرانىه ب رو

 همچون كه است استوار آنان ميان در چنان وحشيگرى موجبات و عادات و اند وحشى ملتى تازيان زيرا
 فرمانبرى قيود از آن پرتو در زيرا است بخش لذت ايشان  براى خوى اين و. است شده ايشان شتسر و خوى
 و خـوى  چنـين  كـه  پيداست و ميكنند نافرمانى كشوردارى سياست به نسبت و ميزنند سرباز قوانين و حكام

 در نـان آ عـادى  هـاى  هـدف  كليـه  چنانكـه  آنست مخالف جهت در و دارد منافات تمدن و عمران با سرشتى
 مخالف هدفى چنين كه صورتى در ديگرست قبايل به تاز و تاخت و سوى بدان سوى ازين كردن كوچ زندگى
 اين از آنان مثل در نيز و. ميرود بشمار عمران و تمدن مبانى مهمترين از كه ميباشد گزيدن اقامت و آرامش

 را بناها سبب بهمين و بگذارند آن روى را خود پزى غذا ديگ و بسازند ديگدان آن از كه نيازمندند بسنگ رو
  .ميبرند بكار مزبور بمنظور را آنها سنگهاى و ميكنند خراب

 سـتونهايى  و هـا  مـيخ  آن از تـا  اسـت  هـا  خيمه و ها پرده سرا ساختن پا بر براى نيز بچوب ايشان نياز و
 سرشت پس. ميسازند ويران نظورم بدين را عمارات و كاخها رو اين از برند، بكار چادر داشتن بپا در و بسازند

 طـرز  و عـادات  كلـى  بطـور . عمرانست و شهرنشينى اساس كه بناهاست و ساختمانها منافى ايشان طبيعت و
 و ميربايند بيابند ديگران دست در را چه هر كه غارتگريست آنان خوى ازين گذشته و است چنين عرب رفتار
 حـد  و انـدازه ه ب ديگران اموال ربودن در و. آيد مي فراهم شاناي هاى نيزه پرتو در آنان روزى و ميكنند تاراج

 و. ميكننـد  غـارت  آنـرا  بيفتـد  زنـدگى  ابزار يا كاال يا ثروت رگونهه به ايشان چشم بلكه نيستند قائل معينى
 آن گـردد،  مسـلم  سـرزمين  آن در آنان قدرت و فرمانروايى و يابند دست كشورى بر جويى غلبه راه از هرگاه
 و ميشود زورمندان دستبرد پايمال همگان اموال و حقوق و ندارند توجهى مردم اموال حفظ ياستسه ب وقت

 اجتمـاع  و عمـران  تبـاهى  مايه رو اين از گروه آن همچنين. ميگرايد بويرانى تمدن و عمران و ميرود ميان از
 صورتى در نيستند قائل ارزشى و دستمزد آن براى و ميشمرند هيچ را وران پيشه و هنرمندان كار كه ميشوند

 وران پيشـه  و صـنعتگران  كار را مردم معاش و زندگى سرمايه و اساس كرد، خواهيم ياد آينده در چنانكه كه،
 و نباشـد  بهـايى  و مـزد  آنـان  رنجهـاى  و اعمال برابر در و پذيرد تباهى كارها اينگونه هرگاه و ميدهد تشكيل

 دست هنر و كار از مردم و ميشود مبدل بنوميدى پيشه و كسب در مردم آرزوهاى گردد تلقى مجانى و مفت
 و. ميشود تباه اجتماع و عمران نتيجه در و ميشوند پراكنده و ميجويند  بيزارى شهر در سكونت از و ميكشند
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 تمام بلكه نميدارند مبذول توجهى بيكديگر تجاوز و كاريها تباه از مردم منع و قوانين و احكامه ب عرب قوم نيز
 برسـند  مقصـود  بـدين  هرگـاه  و اسـت  سـتانى  بـاج  يـا  غارتگرى راه از مردم اموال ربودن مصروف يشانا هم

 و نميكننـد  اقـدام  ايشـان  امـور  اصـالح  و راسـت  بـراه  آنان راهنمايى در و ندارند عنايتى مردم ديگر بكارهاى
 كيفرهـاى  كـه  ميكنـد  ادارو را آنان سودپرستى و آزمندى كه بسا چه و نميدارند باز فساد از را جويان مفسده

 اين از ميخواهند ايشانست عادت چنانكه بلكه نيست، عموم حال اصالح آنان مقصود ولى ميدارند مجرى مالى
 سـركوب  براى كيفرهايى چنين سبب بهمين. بيفزايند خراج و باج ميزان بر و آورند بدست بيشترى سود راه

 ايـن  بلكـه  نميباشـد،  كـافى  ميكنند تجاوز ديگران اموال و بحقوق كه آنان و تبهكاران و جويان مفسده كردن
 پليـد  بمقاصـد  رسـيدن  برابـر  در را بـاج  پـرداختن  متجـاوزان  زيرا افزايد مى تبهكارى و تجاوز بر ايشان روش

 ميبرنـد  بسـر  سـامانى  و سـر  بي و مرج و هرج بحالت ايشان كشور در رعايا نتيجه در ميشمرند آسان خويش
 و بشـر  هالكـت  مايـه  1سامانى و سر بي و مرج و هرج. ندارد وجود قانونى و اكميتح هيچگونه گويى چنانكه
 از انسـان  بـراى  سـلطنت  وجـود  كـرديم  يـاد  پـيش  فصـول  در كـه  روسـت  اين از تمدنست، و عمران تباهى

 صـالح  و بشايسـتگى  آن داشـتن  راه از جـز  وى اجتمـاع  و موجوديـت  و اوسـت  طبيعـى  امـور  و خصوصيات
  .نميگرايد
  .شد بيان باب نخستين در وضوعم اين و

 ديگـرى  بـه  را فرمـانروايى  آنـان  از يكى است ممكن كمتر و اند طلب رياست همه عرب قوم آنكه ديگر
 ايشـان  مـانع  حيـا  و شـرم  اكراه با و بندرت آنكه مگر باشد او قبيله بزرگ يا برادر يا پدر چند هر كند، واگذار
 و خراجگزارى امر در رعيت و آيند مي پديد متعددى اميران و انفرمانرواي آنان ميان در سبب بهمين و. گردد
 منتهى ويرانى و بفساد تمدن و عمران نتيجه در و ميشوند روبرو متنوعى اشكال و گوناگون قدرتهاى با احكام

 عبدالملك كه هنگامى بود، آمده عبدالملك نزد نشين باديه عربى چنانكه. ميگسلد هم از امور رشته و ميشود
 سـتمگرى  تنهـا  خـودش  حاليكـه  در گفـتم  ترك را او: گفت عرب مرد پرسيد وى از حجاج رفتار طرز ارهدرب
  .بود عمران و سياست حسن حيث از حجاج ستايش عرب منظور و كرد مى

 خواهيم اند، شده متصرف زور و جهانگشايى با را آنها تازيان كه بنگريم بكشورهايى خلقت آغاز از اگر و
 از خـالى  و ويـران  آنهـا  مسـكون  و آبـاد  سرزمينهاى و بربسته رخت ممالك آن از تمدن و عمران چگونه ديد

  .است گرديده دگرگون بكلى ممالك آن گويى چنانكه است شده جمعيت
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 عمـران  از اثـرى  آن ناحيـه  دو يكـى  در بجز و است ويرانه بكلى تازيان سكونت مركز يمن جمله آن از
 ميـان  از تازيان بودند آورده بوجود ايرانيان كه را عرب عراق تمدن و رانعم كليه همچنين. است نمانده باقى
  .است گرفتار سرنوشت بهمين روزگار اين تا نيز شام و است شده مبدل بايرى بناحيه و اند برده

 و سيصـد  مـدت  و شـتافتند  مغرب و افريقيه بسوى سليم بنى و هالل بنى قبايل كه پنجم قرن آغاز و
 ويـران  و رونـق  بـى  كشـورها  آن سرتاسر دادند ادامه خود بزندگى و گزيدند سكونت نواحى آن در سال پنجاه
 است بوده آبادان روم درياى و سودان ميان سرزمينهاى كليه آنان مهاجرت از پيش كه صورتى در است، شده

 شده ويران ابنيه هباقيماند هاى نمونه و ها جاده ميان هاى نشانه مانند آنان پيشين تمدن و عمران آثار چنانكه
 سـاكنان  و زمـين  وارث خدا و است نواحى آن تمدن و عمران بر گواه ها دهكده و ها قريه آثار و عالئم ديگر و

  .1ميباشد وارثان بهترين او و آنست
  

  هفتم و بيست فصل

  مگر نميشود حاصل تازيان براى كشوردارى و پادشاهى اينكه در

  بوسيله كلى بطور يا يتوال يا پيامبرى قبيل از دينى شيوهه ب

   دينى بزرگ آثار
 ديگـر  بدسـته  نسـبت  آنـان  از گروهى انقياد و شدن رام هستند وحشيگرى خوى بر قوم اين چون زيرا

 از كارهاسـت،  دشـوارترين  از رياسـت  در همچشمى و رقابت و جويى فزون و فرازى گردن و درشتخويى بعلت
 يا پيامبرى راه از كه هنگامى ليكن. ميشود متحد و هماهنگ رام يك پيرامون در ايشان تمايالت كمتر رو اين

 و خودخـواهى  خـوى  و ميخيـزد  بـر  خودشـان  نفـوس  از آنـان  رادع و حـاكم  وقت آن گرايند بكيشى واليت
 دل در ديـن  چـه  ميشـود،  آسان ايشان اجتماع و انقياد نتيجه در و بندد مى بر رخت آنان ميان از همچشمى

 گـرد  و كـردن  مطيـع  و ميبـرد  ميـان  از را همچشـمى  و رشك و تكبر خويهاى و ميشود جايگزين آنان همه
ـ  را آنـان  آيـد  پديد اى خليفه و ولى يا پيامبر ايشان ميان در هرگاه رو اين از .ميكند آسان را ايشان آوردن ه ب
 صـفات  اگرفتنبفر را ايشان و ميزدايد آنان ميان از را نكوهيده خويهاى و انگيزد مى بر خدا فرمان دادن انجام
 كمـال  آنـان  اجتمـاع  و ميشـوند  همرأى و همدل حق ساختن آشكار براى ايشان همه آنگاه و ميدارد وا نيكو
 همـه  از زودتـر  تازيـان  اينهـا  همه با. ميشود حاصل ايشان براى كشوردارى و غلبه و جهانگشايى و پذيرد مى

 و ناپسـند  خويهاى از و سالم ناراستى و ژىك ملكات از ايشان طبايع چون و پذيرند مى را راستى و حق مردم
 نيكى پذيرش براى و. 2نيست كننده گمراه چندان كه وحشيگرى خويهاى از برخى بجز و است، دور نكوهيده
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 خـويش  نخسـتين  فطـرت  همان بر آنان كه رو اين از نميشود، يافت آنها در ديگرى بد صفات ميباشند آماده
 زيرا ميباشند، دور ميگردد انسان در ناپسند ملكات و زشت عادات تنبس نقش سبب كه سرشتى از و پايدارند
  .1»آيد مي بجهان فطرت بر مولودى هر«: شديم يادآور نيز پيش در و آمده حديث در چنانكه

  

  هشتم و بيست فصل

  دورترند كشوردارى سياست از ملتها همه به نسبت تازيان اينكه در

 ميكننـد  آمد و رفت خشك دشتهاى دورترين در و متصفند نىنشي بباديه ملتها همه از بيش ايشان چه
 خشـونت  و تنگدستى به زيرا هستند،) حبوب و غالت مانند( ها نشين جلگه نيازمنديهاى از اقوام نيازترين بى و

 رام و ايشـان  ميان در فرمانروايى سبب بهمين. ميباشند نياز بى ديگر اقوام از نتيجه در و اند گرفته خو زندگى
 حالـت  بـر  و گرفتـه  انـس  روش بـدين  آنـان  چه است دشوار بسيار ايشان خود از گروهى بوسيله آنان كردن

 دفـاع  امـر  در ايشـان  عصبيت از تا است نيازمند خويش زيردستانه ب اغلب آنها رئيس و هستند باقى توحش
 تـا  نكنـد  رفتار آنان با زور راه از و كند مدارا آنان با ايشان دلخواه وفق بر بايد ناگزير رو اين از و كند استفاده

  .شد خواهد ايشان و او نيستى و هالك مايه شود مختل امر اين اگر چه يابد، راه خللى او عصبيت بوضع مبادا
 و كند حكومت زور و قهر روى از سياستمدار كه ميكند ايجاب سلطان و پادشاه سياست كه صورتى در

 از يكـى  كـرديم  يـاد  پيش فصول در چنانكه نيز و .رفت خواهدن پيش او سياست وگرنه بپردازد نهى و امره ب
 نظـر  صرف امور ديگر از و ميربايند يابند مى مردم دست در را آنچه فقط غلبه هنگام كه اينست تازيان طبايع

 هر رو اين از. ندارند ديگر برخى مقابل در برخى حقوق از دفاع و مردم ميان كردن بحكومت كارى و ميكنند
 و شـوند  منتفـع  مـردم  اموال ربودن راه از كه اينست كشوردارى از ايشان هدف يگانه آيند غالب تىمل بر گاه
 بعلـت  كـه  بسا چه و. ميگذارند فرو مردم ميان در نهى و امر و قانونگذارى مانند را امور ديگر منظور اين بجز

 ميكننـد،  تعيـين  تباهكاريها اىبر هم مالى كيفرهاى تر، فراوان منافع آوردن بدست و خراجها بفزونى آزمندى
 محـرك  كـه  مقاصـدى  حسب بر اغلب بلكه ناميد فرمانروا نيروى نميتوان را مقررات اينگونه كه پيداست ولى
 برابـر  در ميدهنـد  خـراج  پرداخـت  بمنظـور  كه را مبلغى مردم چه ميشود، هم مفاسد مايه دهندگانست باج

 بويرانى عمران و ميرود بفزونى رو مفاسد و تباهكاريها سبب بدين و ميشمرند كوچك نابكارى و تجاوز مقاصد
 كـس  هـر  و سامانيسـت  و بيسر و مرج و هرج حال در گويى كه ميبرد بسر وضعى در ملتى چنين و ميگرايد
 پـيش  فصول در چنانكه و يابد نمى بهبود قومى چنين عمران كه پيداست. كند درازى دست ميتواند بديگرى
 سياسـت  از بكلى عرب سرشت سبب بدين. ميكشاند بويرانى را كشور آن بسرعت سامانى و بيسر وضع گفتيم

 فرمـانروائى  نيروى و شود دگرگونه ايشان طبايع كه ميشوند نزديك امر بدين هنگامى و  است دور كشوردارى
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 درون از كـرديم  يـاد  چنانكـه  و ميشـود  زدوده آنـان  از خويها اين وقت آن گردد، مبدل دينى آيينه ب ايشان
 يكـديگر  به نسبت افراد تجاوز از جلوگيرى به را آنان كه ميدهند قرار) دينى وجدان( حاكمى خود بر خويش

 امـر  ديـن  چـون  كه گرفت نظر در اسالم ملت در ايشان دولت هنگام را احوال تغيير اين ميتوان و دارد مى وا
 مراعـات  بـاطن  و ظاهر در را انعمر مصالح آن احكام و ساخت استوار شريعت بوسيله ايشان براى را سياست
 و يافـت  عظمـت  ايشـان  كشـور  هنگـام  ايـن  در نشسـتند  خالفت مسند بر پى در پى ايشان خلفاى و ميكرد

  .گرفت نيرو آنان سلطنت
 2ميكند خون مرا جگر عمر« :گفت مى كنند مى اجتماع نماز براى مسلمانان ديد مى كه هنگامى 1رستم

  .»آموزد مي آيين سگها به كه
 فـرو  را ديـن  آداب كـه  آنـان  قبايل از گروهى عرب فرمانروايى دوران از روزگارى گذشتن از پس اهآنگ
 دشـتهاى  بهمـان  و بردنـد  يـاد  از هـم  را سياست نتيجه در و شدند جدا هم دولت امور و مشاغل از گذاشتند

 از و بردنـد  ياد زا داشتند ايشان دولت خداوندان كه را عصبيتى روش و بازگشتند نشينى باديه وضع و خشك
 از پـيش  كـه  توحشـى  بهمـان  باز و شدند دور بود يافته رواج آنان ميان در كه دادگسترى و فرمانبرى اصول
 قوم از آنان پنداشتند مى اينكه جز بود نمانده بياد چيزى آنان براى پادشاهى نام از و بازگشتند داشتند اسالم

 تازيـان  از بكلى فرمانروايى گرديد محو آن هاى نشانه و رفت ميان از خالفت امر چون و. هستند خلفا طايفه و
 و دشـتها  همان در تازيان و يافتند غلبه آنان بر بودند ايشان فرمان زير در كه عرب غير ملتهاى و شد گرفته

 آن سياسـت  از نـه  و ميشـناختند  را پادشـاهى  و كشور نه بازگشتند، نشينى باديهه ب و گزيدند اقامت صحراها
. انـد  بوده پادشاهى و سلطنت داراى ايشان گذشته روزگار در كه نميدانستند آنان از بسيارى بلكه ودند،ب آگاه
 نبوده ملتها از هيچيك در اند داشته قوم اين نياكان كه سلطنتى و كشوردارى گذشته دوران در كه صورتى در

 بنـى  يعنـى  اسـالم،  در مضر دولت اهآنگ و تبابعه و حمير و عمالقه و ثمود و عاد دولتهاى  روش چنانكه است
 و شـدند  دور نيـز  سياست از كردند فراموش را دين همينكه ولى. ميباشد ادعا اين بر گواه عباس، بنى و اميه

 ضـعيف  دولتهاى از برخى بر غلبه آنان براى بندرت هم گاهى و بازگشتند، است نشينى باديه كه خود اصله ب
 مĤل كرديم ياد گذشته در كه همانطور ليكن. منوالست برين وضع بمغر در اكنون هم چنانكه ميشود حاصل

 خدا و. نيست ديگرى چيز يابند مى استيال آن بر كه عمرانى و اجتماع ساختن ويران بجز ايشان دولت هدف و
  .3بخشد مى بخواهد كه هره ب را خويش كشور

  

  

                                                           

  .رستم فرخزاد سردار بزرگ ايرانى در جنگ قادسيه -1

  .»ميخورد مرا جگر« :است ينچن آن اللفظى تحت ترجمه -2

3-  شاءمن ي ْلَكهي مؤْتاهللا ي247: 2و.  

 اعراب و كشورداري



   مقدمه ابن خلدون  290

  نهم و بيست فصل

  ندهريانش مغلوب نشين باديه هاى جمعيت و قبايل اينكه در

 نـاقص  بـزرگ  و كوچـك  شهرهاى اجتماعاته ب نسبت نشين باديه اجتماعات كه كرديم ياد گذشته در
 تنهـا  و نيسـت  فـراهم  نشـينان  باديـه  بـراى  است نياز مورد اجتماع در كه الزم و ضرورى امور كليه زيرا است

 اساسـى  مـواد  ليكن د،شو يافت كار و كشت زمينه ايشانست سكونت جايگاه كه سرزمينهايى در است ممكن
 و درودگـر  آنـان  ميان در كلى بطور چه است، ناياب نواحى آن در است بصنايع مربوط آنها بيشتر كه فالحت
 فـراهم  آن جـز  و كـار  و كشـت  از را ايشـان  معـاش  ضروريات كه صنعتگرانى اينگونه نظاير و آهنگر و خياط

 از كـرد  تبـديل  بپول ميتوان كه را اجناسى بلكه ،ميباشند درهم و دينار فاقد همچنين. ندارد وجود كنند مى
 در مو و پوست و پشم و كرك و لبنيات چون آنها هاى فرآورده يا اهلى حيوانات و كشاورزى محصوالت قبيل

 ايـن  بـا . ميكننـد  تعـويض  دينـار  و درهم با را آنها كه اينست. ميباشد شهرنشينان نياز مورد كه دارند اختيار
 غيـر  و تجملـى  وسايل در آنانه ب شهريان ليكن است ضرورى امور در شهريان به نشينان باديه نياز كه تفاوت

 تـا  چـه  نيازمندنـد،  بشـهريان  خـويش  موجوديـت  حفظ لحاظ از نشينان باديه بنابراين. دارند احتياج ضرورى
 انـد  يافتـه ن اسـتيال  شهرهايى بر و نياورده بوجود كشورى خود و ميبرند بسر نشينى باديه وضع در كه هنگامى
ـ  را آنـان  شـهريان  زمان هر و دارند احتياج شهرنشين بمردم نخواهى خواهى  و خـويش  امـور  دادن انجـام ه ب

  .كنند فرمانبرى ناگزيراند بخواهند وظايفى آنان از و كنند وادار دارند كه مقرراتى از فرمانبرى
 نـد مجبور نشينان باديه رتصو اين در و است پادشاهى داراى يا: نيست بيرون حال دو از شهر وضع چه

 شـهرى  هـر  در ناچـار  نيـز  صـورت  اين در و ندارد پادشاهى يا و باشند پادشاه سلطه و قدرت مطيع و تسليم
 دگرگونـه  آن اجتمـاع  وگرنـه  داشـت  خواهـد  وجـود  ديگران بر مردم از برخى قدرت و تسلط نوعى و رياست
 كرد، خواهد وادار خويش مصالح راه در كوشش و ىبفرمانبر را نشينان باديه رئيس، اين وقت آن و شد خواهد

 خويش مطيع مال بخشيدن بوسيله ميل روى از را آنان يا: پذيرد صورت طريق بدو است ممكن نيز امر اين و
 اجتمـاع  نتيجه در و 1ميكند عرضه آنان بر دارند الزم شهر آن در كه را ضرورياتى و نيازمنديها آنگاه و ميكند
 را ايشان زور و اجباره ب كند جلب را ايشان مال بخشش و بذل راه از نتواند اگر يا و. ميرود بهبوده ب رو ايشان

 گردد منجر هم آنان از گروهى كردن بكوچ قبايل بر او زور و فشار چند هر و ميسازد ملزم خويش بفرمانبرى
 آن كه پيداست و ميجويد لبهغ ديگران بر ميمانند باقى كه اى دسته بوسيله ناخواه خواه زيرا نميدهد، اهميت

 ممانعـت  خـويش  اجتمـاع  تبـاهى  از راه اين از دارند انتظار چه ميگرايند، او فرمانبرى و ببندگى ناگزير گروه
 ديگـر  بنقـاط  نميتواننـد  و نميشود حاصل آنان براى نواحى اينگونه از كردن كوچ توانايى كه بسا چه و .كنند
 خـويش  سـرزمين ه بـ  ديگـران  ورود از مانع و اند كرده تصرف ديگر يناننش باديه را آباد نواحى همه چه بروند

                                                           

دهـد در   و آنگاه اجازه مى: توان عبارت را بدينسان ترجمه كرد است و از اين رو مى) يبيح لهم) (يبدى لهم(بجاى » ينى«در  -1
 .آن شهر به هر چه نيازمندند آنها را در دسترس ايشان بگذارند
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 شـهرى  رؤساى از بفرمانبرى اضطرار روى از و يابند نمى پناهگاهى هيچ نيز گروه آن صورت اين در و ميشوند
 فـوق  اسـت  غالـب  ايزد و. ميباشند شهريان مغلوب ناگزير و ناخواه خواه نشينان باديه بنابراين. نهند مى گردن

  1.است كننده قهر يكتاى يگانه او و بندگانش
   

                                                           

، كه در چندين سـوره ديگـر   16: 13و هو اْلواحد اْلَقهار : ، و18: 6و هو اْلقاهرُ َفوقَ عباده : سوره االنعام 61و  18آيه اشاره به  -1
 .نيست» ينى«اين آيه در . نيز آيه اخير آمده است

 يانغلبه شهريان بر بدو
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  اول كتاب سوم از 1باب

  مناصب و خالفت و پادشاهى كيفيت و دولتها هاى سلسله درباره

  آنرا و ميدهد روى آنها كليه براى كه كيفياتى و دولت دستگاه

   است متمم و قاعده چندين

  نخستين فصل

  قبيله راه از دولت دودمان و كشور دادن تشكيل اينكه در

  آيد مى حاصل عصبيت و

 چون آيد مي پديد عصبيت راه از گمان بى مدافعه و قدرت و غلبه كه كرديم ثابت نخستين باب در زيرا
 عصبيت نتايج از خويش ياران راه در افراد از يك هر جانسپارى و مشترك دفاع و حمايت حس و قومى غرور
  .است

 و بدنى شهوات و دنيوى نيكيهاى همه بر و است بخش ذتل و شريف پايگاهى پادشاهى اين از گذشته
  .ميدهد روى خورد و زد و كشمكش آن آوردن بدست راه در اغلب و ميباشد مشتمل نفسانى لذايذ

 نـاخواه  خـواه  رو ايـن  از. آيد چيره وى بر آنكه مگر كند واگذار بديگرى آنرا كسى است ممكن كمتر و
 چنانكـه  و ميگردد منجر ديگرى بر يكى يافتن غلبه و خونريزى و نگج به كار و ميدهد روى نزاع و اختالف

  .نميشود واقع عصبيت راه از جز هم امور اين از هيچيك كرديم ياد گذشته در
 از را دولـت  نهـادن  بنيان روزگار چه غافلند آن از و است دور عامه فهم از پادشاهى امر درك خالصه و

 بدينسـان  پـى  در پى نسلهاى و ميبرند بسر شهرنشينى در درازى روزگار. ندارند بخاطر آنرا آغاز و ميبرند ياد
 اسـت،  سـپرده  قـوم  بيك را پادشاهى چگونه دولت تأسيس آغاز در خدا نميدانند رو اين از يابند، مى پرورش

 اسـتحكام  آنـان  فرمـانروايى  2آيين كه ميكنند مشاهده حالى در را پادشاهى و دولت خداوندان فقط آنها بلكه
  .ميباشند نياز بى هم عصبيت از كه اند شده ايشان تسليم بدانسان مردم و فتهيا

 رنجها چه آن تأسيس راه در ايشان سرسلسله و بوده منوال چه بر دولت وضع كار آغاز در نميدانند آنها
 زمانيست دير كه رو اين از اند، برده ياد از آنرا تأثير و عصبيت اقوام همه از بيش اندلس مردم بويژه. است برده
 و هـا  جمعيـت  از و شـده  واژگـون  و متالشى ايشان وطن چه نيازاند، بى عصبيت نيروى از معمول برحسب كه

  .است گرديده تهى قبايل

                                                           

الرحمن الـرّحيم اللهـم اعـن و    بسم اهللا : چنين است» ينى«در . سوم است» فصل«و در چاپهاى ديگر » باب«) ك(در چاپ  -1
 .يسر بخير

دين، خلقت، فطرت، اسالم، شعار، : آمده، و مفسران آنرا به 138: 2» صبَغةَ اهللا«است كه در قرآن نيز » صبغة«ترجمه كلمه  -2
 .شود 212ص  1رجوع به تفسير ابوالفتوح ج . اند قبله، حجت و سنت تفسير كرده
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  .2كارگزاريست نيكو و است بسنده را ما و 1] داناست چيزى بهر او و[ تواناست بخواهد آنچه بر خداى و
  

  دوم فصل

  مستحكم آن شالوده و يابد استقرار دولت هرگاه اينكه در

   است نياز بى عصبيت از ديگر شود

 مردم بر آنها از فرمانبرى و انقياد و ميشوند روبرو مردم مقاومت با تشكيل آغاز در عمومى دولتهاى چه
 چـه  آيد، مي پديد غلبه راه از كه توانايى نيروى برابر در مگر آورند نمي فرو تسليم سر و است ناگوار و دشوار

 خـو  آنهـا  بفرمـانروايى  و نيسـتند  مـأنوس  دولتهـا  آن بپادشـاهى  مـردم  و ناآشناييسـت  و بيگانگى آنان نميا
 اسـتقرار ) فرمـانروا  يـا  حاكمه طبقه( بفرمانروايى مخصوص دسته آن در رياست كه هنگامى ليكن اند، نگرفته

 دولتهـاى  و نسـلها  گذشـت  بـا  و زمان بمرور ديگرى از پس يكى آنها افراد و گردد مسلم آنان بر دولت و يابد
 بـراى  رياسـت  آيـين  و ميبرنـد  يـاد  از را كار آغاز چگونگى  مردم وقت آن آيند، نائل بدان وراثت راه از پياپى

 آوردن فـرود  سـر  و فرمانبرى روش و خوى و پذيرد مى استحكام) فرمانروا طبقه( مخصوص دسته آن خداوند
 يازنـد  مـى  دسـت  بپيكارهـا  ايشـان  فرمـانروايى  بخاطر مردم و يابد مى رسوخ عمومى عقايد در ايشان برابر در

 فرمـانروائى  كـار  در هنگام درين ازينرو و ميخيزند بر نبردها و بجنگها دينى عقايد پيشرفت راه در همچنانكه
 از فرمـانبرى  گوئى كه ميشود استوار چنان آنان حاكميت بلكه نيستند، نيازمند بزرگى گروه و تبار به خويش
  .ندارد آگاهى هيچكس آن خالف به و ميباشد ناپذير تغيير كه آسمانيست كتابى طبق رب ايشان

 ميپردازنـد  امامـت  در ببحـث  ميكنـد  گفتگو دينى عقايد از كه كالم علم پايان در هدف همين براى و
  .3ميرود بشمار آن مباحث و فصول از يكى هم امامت گوئى چنانكه
 اسـت  زادى خانـه  يافتگان پرورش و موالى به يا سلطان اىاتك و گرمى پشت سلطنت مرحله اين در و

 آنـان  خانـدان  بـه  كـه  ميكند اتكا هايى گروه و ها بدسته يا و اند شده تربيت  4ارجمندى و عصبيت پرتو در كه
 در را وضـع  اين نظير و هستند ايشان واليت تحت كه ميروند بشمار هايى گروه زمره در ولى نيستند منسوب
 فاسـد  عـرب  عصبيت الواثق پسرش و 5معتصم دولت روزگار در زيرا. كنيم مشاهده ميتوانيم نعباسيا خاندان

                                                           

 . نيست» ينى«در  -1
يخْلُـقُ اهللا مـا يشـاء إِنَّ    : اشاره به آيه. 173: 3و هو حسبنا و نعم اْلوكيلُ  29: 2ء عليم  ر على ما يشاء و هو ِبُكلِّ شَيواهللا قاد -2

  .173: 3نعم اْلوكيلُ  و قاُلوا حسبنَا اهللا و: ، و آيه29: 2ء عليم  و هو ِبُكلِّ شَي: و آيه. 45: 24ء قَديرٌ  ُكلِّ شَي  اهللا على

در مذهب شيعه براستى هم امامت از مباحث اعتقادى و اصل پنجم از اصول دين است و مؤلف برحسب مـذهب سـنت كـه     -3
 .شمرند بدين گونه تعبير كرده است امامت را از اصول دين نمى

 .»و غيرها«است ولى در چاپهاى مصر و بيروت بغلط ) فى ظل العصبية و عزها(» ينى«در  -4
واثـق باللّـه نهمـين خليفـه     . خالفت كـرده اسـت   227هجرى تا سال  218معتصم بالّله هشتمين خليفه عباسى كه از سال  -5

  .هجرى خليفه بوده است 232تا سال  227عباسى كه از سال 

 زمان بي نيازي دولت از عصبيت
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 و ايرانيـان  آنگـاه . بـود  آنـان  جز و سلجوقى و ديلم و ترك و ايرانى بموالى ايشان اتكاى پس آن از و بود شده
 دولـت  نفـوذ  و درتق و يافتند تسلط و غلبه استقالله ب ميكردند حكومت كه سرزمينهايى بر نواحى حاكمان

 نميرفت بشمار بغداد نواحى و متصرفات از سرزمينها آن ديگر و انداختند بر نواحى و سرزمينها آن از را عرب
 اخـتالف  آنـان   فرمانروايى در و درآوردند خويش بتصرف را شهر آن و كشيدند لشكر ببغداد 1ديلمان اينكه تا

 و يافتنـد  پادشـاهى  سـلجوقيان  آنان دنبال به و رسيد سر به هم ديلمان فرمانروايى دوران سپس. 2آمد پديد
 لشـكر  تاتارهـا  سـرانجام  و شـدند  منقـرض  نيز سلجوقيان آنگاه درآمدند، سلسله آن فرمانروايى زير در مردم

 در صـنهاجه  قبايـل  عصـبيت  همچنـين . كردنـد  محو را عرب دولت هاى نشانه و كشتند را خليفه و كشيدند
 و) بـوژى ( 4بجايه و 3مهديه در آنان دولت و گرفته تباهى روزگار، آن از پيش يا جم،پن قرن آغاز از نيز مغرب
 برخى بسا چه و. بود دور نواحى آن از خليفه نفوذ كه بدانسان ولى داشت ادامه افريقيه مرزهاى ديگر و 5قلعه

 جسـتند  مـى  پناه هاآن در و ميشتافتند مرزها بدين بودند كشمكش در ايشان با كشوردارى امر در كسانيكه از
 را آنـان  دولـت  انقـراض  خداونـد  اينكه تا بود ايشان بنام همچنان پادشاهى و سلطنت احوال اين همه با ولى

 آثـار  همـه  و آمدند پديد داشتند مصامده طوايف ميان در كه شگرفى عصبيت نيروى با موحدان و كرد اعالم
  .برانداختند را صنهاجه دولت

 گراييـد  بفسـاد  آنان عربى عصبيت چون و گرديد دچار سرنوشت بهمين زني اندلس امويان دولت وضع
 كردنـد  تقسيم را كشور آن سرتاسر و آوردند بدست را فرمانروايى و يافتند استيال كشور آن بر 6طوايف ملوك

 فرمـانروايى  آن در كـه  را اى ناحيـه  كشـور  آن اميـران  از يك هر و پرداختند كشمكش و برقابت يكديگر با و
 بعين عباسى بدولت نسبت نيز اندلسيان و درآورد مستقلى حكومت بصورت آنرا و داد اختصاص بخود دميكر
 پادشـاه  را خـود  كشـور  آن حاكمان و اميران رو اين از. بودند پيموده ايرانيان كه گرفتند پيش را راهى همان

                                                           

دند و خليفه بتملق پرداخت اند كه بر عراق عرب نيز تسلط يافتند و خليفه عباسى را به اطاعت خويش درآور مقصود آل بويه -1
و معزالدولـه  . و به سه برادر يعنى على و حسن و احمد هر يك بترتيب القاب عمادالدوله و ركن الدوله و معزالدوله را اعطـا كـرد  

 .كسى بود كه بر خوزستان و عراق عرب حكومت ميكرد
» ينـى «و صـورت مـتن از   ) ئـق فـى حكمهـم   و صار الخال(در چاپهاى مصر و بيروت ) و صار الخالف فى حكمهم(» ينى«در  -2

 . است

3 - Vills ď Afrique. 

4 - Bougie. 

 .Château de Safad قلعه  يا قله -5

در اواخر قرن چهارم ابن ابى عامر وزير حكم بن ناصر به اتكاى قبائل بربر و زناته بر امور تسـلط يافـت و رجـال دولـت را بـا       -6
كشـور انـدلس ايجـاد كـرد كـه سـرانجام در اوايـل قـرن پـنجم مـيالدى انـدلس بـه              دسايسى كنار زد و اختالفاتى در سراسر

اى استقالل يافت و دولتهاى كوچكى از قبيل سلسله بنوعباد در اشبيليه  هاى گوناگونى تقسيم گرديد و والى هر ناحيه اميرنشين
تـاريخ تمـدن    196و ص  195وع بـه ص  رجـ . و جز آنجا بوجود آمدند و اين قسمت تاريخ اندلس را دوره ملوك طوايف خوانند

 .شود 4اسالمى جرجى زيدان ج 
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 سـلطنت  زينـت  هـاى  نشان و شعارها و رسوم و آداب و بودند قائل پادشاهى القاب خويش براى و ميشمردند
 نميدهـد،  تغييـر  آنـرا  يا نميكند قيام ايشان شيوه اين ضد بر كسى بودند مطمئن و كردند متداول خود براى
 ادامـه  وضـع  بـدين  روزگارى و كرد خواهيم ياد آينده در چنانكه نيست ها عصبيت و قبايل كانون اندلس زيرا

  :گويد شرف ابن چنانكه دادند،
 نابجا كه اى شاهانه القاب است، معتضد و معتصم نامهاى رواج ميكند، بيزار اندلس ينسرزم در مرا آنچه

  1.كند تقليد شير از كردن باد هنگام كه اى گربه چون است، رفته بكار
 عصـبيت  كـه  هنگـامى  و كار پايان در اموى دولت مانند خويش فرمانروايى در نيز طوايف ملوك اين و

 هواخواهـان  و بمـوالى  بود يافته تسلط امور بر و زده استقالل كوس عامر ابى بنا و نهاده بضعف رو آنان عربى
 چون بودند آمده كشور بدان »مراكش« و »افريقيه« ساحل از كه بيگانگانى از و بودند كرده اتكا پرورده دست
 كشـورى  انـدلس  سـرزمين  از اى گوشـه  در امـرا  از يـك  هـر  نتيجه در و طلبيدند مى يارى زناته و بربر قبايل

 آنـان  نصـيب  كشور تجزيه از كه سرزمينهايى نسبته ب و آمد بوجود بزرگى دولتهاى و دادند تشكيل مستقل
 اينكـه  تـا  ميدادنـد  ادامه وضع بدين همچنان و ميكرد فرمانروايى كشور از وسيعى ناحيه در يك هر بود شده

 ملوك قدرت داشتند نيرومندى عصبيت هلمتون قبايل ميان در چون و تاختند كشور بدان دريا راه از مرابطان
 آثـار  كليـه  و راندنـد  بيـرون  داشـتند  كه مراكزى از را آنها و شدند آنان جانشين و شكستند درهم را طوايف
 پـس . نداشـتند  عصـبيت  زيـرا  نبودنـد  خـويش  از بدفاع قادر رو يچه به طوايف ملوك و كردند محو را ايشان

  .است عصبيت اين پرتو در آن نگهبانى و حفظ و كار ازآغ در دولت نهادن بنيان كه گفت ميتوان
 همـان  اطالق بر ها دولت نگهبان كه است پنداشته الملوك سراج به موسوم خود تأليف در طرطوشى و

 شـامل  وى گفتـار  كـه  صورتى در ميگيرند، حقوق دولت از ماهيانه بطريق كه هستند خوارى جيره سپاهيان
 مـزدور  سـپاهيان  بـه  كـردن  اتكا بلكه نميشود، دودمان يك سلطنت اندور نخستين سالطين و ها سرسلسله
 هنگـامى  شـيوه  ايـن  يعنـى . ميباشند دودمان يك فرمانروايى مراحل آخرين در كه است دولتهايى مخصوص

 طبقـه  در سـلطنت  آئين و فرمانروايى و ميگذرد سلطنت تأسيس و گذارى بنيان از مدتها كه ميشود متداول
  .ميشود استوار و يابد مى استقرار) نروافرما نيروى( مخصوص

 به آن تازگى و بوده فرسودگى و پيرى مرحله در كه است دريافته را دولت دوران آن طرطوشى بنابراين
 پرورده دست يافتگان تربيت و موالى به نخست دولتها كه است مرحله اين در چه است، شده مبدل پژمردگى

 ملـوك  دولتهـاى  تنها او. پردازند مى بدفاع خويش از آنان بوسيله و كنندمي اتكا مزدور سپاهيان به سرانجام و
 و آنـان  عربـى  عصبيت انقراض و امويان كار اختالل روزگار در ايشان فرمانروايى و است كرده درك را طوايف
 پسـرش  و هـود  بـن  مسـتعين  فرمانروايى دوران در وى .است بوده خويش ناحيه در اميرى هر شدن مستقل

                                                           

با ابن رشيق همسفر بوده و اشعار مزبـور را بـه ابـن رشـيق نسـبت      » صقليه«ياقوت مينويسد ابن شرف در سفر به سيسيل  -1
 .شود 96ص  7رجوع به معجم االدباء ج . ميدهد

 زمان بي نيازي دولت از عصبيت
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 از زيرا بود نمانده باقى ايشان براى عصبيتى هيچگونه دوران اين در و 1است ميزيسته سرقسطه مردم از مظفر
 تنهـا  او و بود شده آنان نابودى مايه و يافته استيال عرب بر توانگرى آداب و خواهى تجمل پيش سال سيصد

 شـاهزادگانى  اند، ميكرده يىفرمانروا خويش عشاير كمك بدون و استقالل بطور كه است ديده را شاهزادگانى
 آيـين  كـه  آنگـاه  و انـد  كـرده  اسـتفاده  دولـت  تشكيل در خويش عصبيت بقاياى از دولت تشكيل آغاز در كه

 مزبـور  شـرايط  در اميرانـى  چنـين  رو ايـن  از. ندارنـد  تبار و ايل به نيازى ديگر يافته استحكام آنان استقالل
 كـه  اسـت  ايـن . ميجويند يارى بگيران مزد و خوران جيره از خويش فرمانروايى در و ندارند منازعى و مخالف

 صورتى در است، نيافته در دولت تأسيس آغاز از را امر كيفيت و رانده سخن كلى بطور باره اين در طرطوشى
 بحكمت و دريابد را نكته اين بايد خواننده بنابراين. نميشود حاصل عصبيت خداوندان براى جز فرمانروايى كه

  .3ميدارد ارزانى بخواهد كه هره ب را خويش كشور خدا و. ببرد پى باره اين در 2ايزد
  

  سوم فصل

  )فرمانروايى نيروى( مخصوص طبقه افراد از برخى براى گاهى اينكه در

  گذارى بنيان در كه مييابد تشكيل دولتى پادشاهى

  ندارند عصبيته ب نيازى آن

 را بزرگـى  ممالـك  و گردند چيره اقوامى و ملتها بر و هدد دست پيروزى عصبيتى خداوندان براى هرگاه زيرا
 و فرمـانبرى  روح هـم  كشـور  مرزهـاى  و دور نـواحى  در آنان كارگزاران و فرمانروايان نهاد در و كنند تسخير
 از و برد پناه دوردست بنواحى و رود بيرون كسى خاندانى چنين ميان از اگر وقت آن باشد يافته رسوخ اذعان

 و ميزننـد  حلقـه  وى گـرد  در نـواحى  آن كارگزاران شود، دور خود خاندان ارجمندى پايگاه و يىفرمانروا مقر
 وى بنـام  دولتـى  گـذارى  بنيـان  در و ميدهند يارى دارد سر در كه مقاصدى در را او و پذيرند مى را دعوتش

 و[ آورد بيرون گانشوابست تصرف از آنرا و كند قبضه را فرمانروايى دستگاه وى كه اميد بدين ميگمارند همت
 فرمانـدهى  يـا  وزارت مانند كشورى مقامات و ها پايگاه به اند كرده بوى كه مساعدتى و يارى بپاداش را ايشان
 زيـرا  ميداننـد  خاندان آن ويژه آنرا و بندند نمى طمع وى سلطنت در رو يچه به و 4]برگزيند مرزبانى يا سپاه

 اسـت  يافتـه  استحكام جهان در خاندانش و وى براى كه هانگشايىج آيين از و اند آورده فرود سر او بعصبيت
 يافتـه  رسـوخ  مردم همه در بدان اعتراف و تسليم كه ميدانند دينى اى عقيده بمنزله آنرا و ميكنند فرمانبرى

                                                           

مـردم  : بنابراين سطر مزبور ممكن اسـت بدينسـان ترجمـه شـود     ندارد) مستعين(عبارت بصورت ديگرى است و » ينى«در  -1
  .سرقسطه در زير فرمانروايى ابن هود و پسرش مظفر بودند

 .)ينى. (و به سر خدا -2
3-  شاءمن ي ْلَكهي مؤْتاهللا ي247: 2و. 
 . نيست» ينى«در  -4
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 را زمـين  همانا دهند خطور خويش انديشه در آنرا از فروتر يا او پايگاه با شركت قصد اگر گويى چنانكه. باشد
 افريقيه در) فاطميان. (عبيديان و 2اقصى مغرب در ادريسيان براى كه چنانست وضع اين و 1ميگيرد فرو زلهزل
 شدند دور خالفت مركز از و كردند عزيمت دوردست بنواحى مشرق از 3طالبيان كه هنگامى آمد پيش مصر و
 آيـين  كـه  بـود  آن از پـس  مـر ا اين البته و. گماشتند همت عباسيان خاندان دست از خالفت ستدن باز به و

 از. 4بود يافته استحكام هاشميان براى ايشان از پس آنگاه و امويان براى نخست عبدمناف دودمان در رياست
 دعوت بربرها نتيجه در و خواندند خويش به را مردم و شدند رهسپار مغرب يعنى دور بنواحى طالبيان رو اين
 راه در مغيلـه  و 5اوربة قبايل چنانكه كردند قيام ايشان فرمانروايى راه در پياپى بار چندين و پذيرفتند را آنان

 نيـروى  با و. كردند استوار را آنان دولت و گماشتند همت عبيديان براى هواره و صنهاجه و كتامه و ادريسيان
 روقلمـ  از را افريقيـه  سـپس  و مغـرب  سرتاسـر  و ساختند مستقر را آنان فرمانروايى خويش قبايل و جمعيتها
 قـدرت  بـرعكس  و ميشـد  دور سـرزمينها  آن از عباسيان دولت نفوذ بروز روز و .كردند جدا عباسيان حكومت
 اسالمى ممالك و شدند متصرف را حجاز و شام و مصر عبيديان آنكه تا مييافت گسترش) فاطميان( عبيديان

 عـين  در بودنـد  دولـت  امور دار عهده كه بربرهايى كليه و. گرديد تقسيم تساوى بطور عباسيان و ايشان ميان
 داشـتند  كامل اعتراف و ايمان ايشان بسلطنت و بودند آورده فرود نيز عبيديان فرمانروايى به تسليم سر حال

 خانـدان  بـراى  دارى كشـور  آيـين  زيرا كردند مى همچشمى ايشان بارگاه در بپايگاه رسيدن براى بخصوص و
  .داشتند تصديق ملتها ديگر بر را مضر و قريش غلبه و جهانگشايى و بود آمده حاصل هاشميان
 يكسـره  عـرب  دولـت  كـه  هنگـامى  تا بود پايدار نيز فاطميان جانشينان در همچنان سلطنت رو اين از
  .6نيست اى كننده رد را او فرمان و ميكند فرمانروايى خدا و. گرديد منقرض

  

  چهارم فصل

  عظيم ورهاىكش و يابند مى استيال كه دولتهايى منشأ اينكه در

  است دينى عقايد و اصول ميكنند ايجاد پهناورى و

  شود مى حاصل بحق دعوتى يا نبوت بوسيله كه

 و عصـبيت  بوسـيله  نيـرو  و غلبـه  و اسـت  پذير امكان غلبه و قدرت راه از تنها كشور دادن تشكيل زيرا
 سـازند  مستقر را او دين تا ميشود حاصل خدا بيارى تنها گيرى كشور يا طلبى توسعه براى مردم قلوب تأليف

                                                           

 .1: 99إِذا زْلزَِلت الْأَرض زِْلزاَلها : اشاره به آيه -1
 .مراكش -2

  .است السالم عليه طالب ابى بن على مقصود فرزندان -3

  . است) ينى(صورت متن از  -4

5 - Auréba. 

6-  هْكمحل قِّبعال م كُمحاهللا ي41: 13و.  

 پادشاهي بي نياز از عصبيت
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 ميكـردى  صـرف  اسـت  زمـين  روى در كه را آنچه همه اگر«: ميفرمايد تعالى خداى. دهند انتشار جهان در و
 و گراينـد  باطل بخواهشهاى مردم دلهاى هرگاه كه اينست آن سر و. 1»افكندى نمى الفت ايشان دلهاى ميان
 و بحـق  مـردم  اگـر  ولـى  ميگردد، منجر كشمكش و اختالفه ب و ميدهد روى همچشمى شوند، شيفته بدنيا

 ميشوند متحد اند برگزيده كه راهى و هدف در آورند روى ايزده ب و گذارند فرو را باطل و دنيا و گرايند راستى
 و دهـد  مـى  روى كمتـر  اخـتالف  و نـزاع  و بنـدد  مى بر رخت آنان ميان از كشمكش و همچشمى نتيجه در و

 يابد مى توسعه مشترك هدف راه در آنان يكزبانى و كلمه وحدت دايره و ميشود حاصل نيكو تعاون و همكارى
 اهللا شـاء  ان[ سـاخت  خواهيم آشكار را موضوع اين آينده در چنانكه ميرود وسعت و بعظمت رو دولت آنگاه و

  .3)نيست پروردگارى او جز باوست كاميابى و( ،2] تعالى و سبحانه
  

  پنجم فصل

  افزايد مى عصبيتى نيروى بر ديگرى اساسى روىني دينى دعوت اينكه در

   رفت مى بشمار دولت تشكيل هاى بسيج و ها مايه از كه
 ميـان  در كـه  را بيكـديگر  بـردن  حسـد  و همچشمى دينى آيين كرديم ياد پيش فصل در چنانكه زيرا
 رو ايـن  از. ميسـازد  متوجه راستى و حق بسوى تنها را 4وجهه و ميكند زايل ميشود يافت عصبيت خداوندان

 نخواهـد  مقاومـت  يـاراى  آنـان  برابر در نيرويى هيچ كنند حاصل بينايى خويش كار در گروهى چنين هرگاه
 كـه  انـد  دلبسـته  بـدان  چنـان  و است بلند و وسيع آنان همه نزد در مطلوب و يكيست آنان وجهه چه داشت

 از چنـد  هر ميكنند مطالبه را آنها دولت اينان كه كشورى خداوندان و. كنند سپارى جان آن راه در حاضرند
 و شكسـت  هراسـند  مـى  مـرگ  از و دارنـد  باطلى متباين مقاصد چون باشند قوم آن برابر چندين عدد لحاظ

 باشند، فزونتر آنها از هرچند كنند مقاومت گروهى چنين با نميتوانند رو يچه به و  است مسلم ايشان خذالن
 بار مذلت تمايالت در غرق و پرستى تجمل بعلت كرديم ياد گذشته در چنانكه و. ميشوند مغلوب شك بى بلكه

 چـه  ميشـود  منطبـق  بخـوبى  اسـالم  صدر در عرب فتوحات بر موضوع اين و. فراميرسد بسرعت آنان نابودى
 سـپاهيان  كـه  صـورتى  در بود اندى و هزار سى يرموك و قادسيه جبهه دو از يك هر در مسلمانان لشكريان

 اسـت  بوده تن هزار چهارصد هرقل سپاهيان واقدى بگفته و اند بوده تن هزار بيست و صديك قادسيه در ايران
 متصـرفات  بر و كردند منهزم را آنان تازيان و نياوردند مقاومت تاب عرب برابر در مزبور گروه دو از هيچيك و

  .شدند چيره ايشان

                                                           

1-  نَ قُُلوِبهِميب يعاً ما أَلَّْفتمضِ جما في الْأَر أَْنَفقْت 63: 8َلو.  

  .نيست) ينى(در  -2

 .پ پاريس نيستدر چا -3
  .)ينى(از  -4
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 قبايـل  مغـرب  در چـه  گرفـت،  نظـر  در نيـز  موحـدان  و لمتونـه  هـاى  دولـت  در ميتوان را معنى اين و
 ولـى  آينـد،  فايق آنان بر يا كنند مقاومت آنان برابر در ميتوانستند عصبيت و عده لحاظ از كه بود شمارى بى

 كرد چندان دو را آنها عصبيت نيروى كرديم، ياد چنانكه فداكارى، و بينايى نتيجه در دينى وحدت و اجتماع
  .نياورد مقاومت تاب آنان برابر در نيرويى هيچ رو اين از و

 قضـيه  چگونـه  پـذيرد  تبـاهى  و يابد تغيير دينى هاى آيين هرگاه كه گرفت پند نكته اين از بايد هم و
 و غلبـه  چـه . نيـاورد  بحسـاب  را ديـن  و سنجيد عصبيت بنسبت بايد تنها را غلبه وقت آن و ميشود برعكس
 او از فزونتـر  يـا  حريـف  بـا  برابر جمعيتهايى و لشكريان او فرمان زير در كه بود خواهد دولتى آن از پيشروى

 و تـر  عصـبيت  بـا  دولتهـاى  بـر  ديـن  فزونـى  راه از كـه  حريفى همان بر توانست خواهد دولتى چنين و باشد
 بـا  كه كرد منطبق زناته آنان حريف و موحدان بر ميتوان را موضوع اين و آيد غالب ميشد چيره تر نشين باديه
 پيـروى  مهـدى  دينـى  دعـوت  از مصـامده  چـون  لـيكن  بودند مصامده از تر وحشى و تر نشين باديه زناته آنكه

 نخسـتين  در سـبب  بهمـين  و سـاخت  چنـدان  دو را آنان عصبيت نيروى تا درآمدند دينى آيين به ميكردند
 بـر  نشـينى  باديه و عصبيت لحاظ از زناته آنكه با ساختند خويش مسخر را آنان و شدند چيره زناته بر مرحله

 از و شدند چيره ايشان بر زناته همان دادند دست از را دينى هاى آيين آن همينكه ليكن داشتند، رترىب آنان
 خـويش  امـر  بـر  ايـزد  و. بازستدند موحدان از را فرمانروايى و انگيختند بر آنان با بمخالفت را مردم سوى هر

  .1است غالب
  

  ششم فصل

  يابد نمى انجام عصبيت بى دينى دعوت اينكه در

 واداشت بدان را مردم اكثريت و عموم آن بوسيله بايد كه دعوتى هر كرديم ياد گذشته در چنانكه رازي
 را پيـامبرى  هـيچ  خداى كه است آمده صحيح حديث در گذشت چنانكه و باشد عصبيت به متكى بايد ناچار

 پيـامبران  بـراى  رام اين هرگاه و داشت دارى خويشتن و ارجمندى خويش قوم ميان در آنكه مگر برنينگيخت
 بجز ديگران چه بود خواهد الزم اولى بطريق آنان جز براى باشد ضرور ندعادات خرق در مردم ترين شايسته كه
 شـيخ  2قسـى  ابـن  بـراى  موضـوع  ايـن  و كنند عادت خرق جهانگشايى و غلبه در نميتوانند عصبيت طريق از

 و شـورانيد  بحـق  دعوت بنام را اندلس كه است آمده پيش التصوف فى النعلين خلع كتاب صاحب و متصوفه

                                                           

 .21: 12أَمرِه   واهللا غالب على -1
و مواضع ديگـرى مسـتولى شـد،    » ميرتال«بر  358در اندلس دعوى مهدويت كرد و در سال  534احمد كه بسال ) بضم ق( -2

ار موحدان بزيست تا سرانجام ولى پيروانش او را بموحدان تسليم كردند و عبدالمؤمن موحدى وي را آزاد ساخت و مدتها در درب
را كـه از  » خلع النعلين فـى الوصـول الـى حضـرة الجمعـين     «شيخ محى الدين عربى كتاب . بدست يكى از پيروانش كشته شد

  ).لغت نامه دهخدا(تأليفات اوست شرح كرده و وي را ستوده است 

 نيرويي كه دعوت ديني به عصبيت مي دهد



   مقدمه ابن خلدون  300

Ketabnak.Com 

 و گرفـت  بـاال  كـارش  انـدكى  و كرد ظهور مهدى دعوت از پيش كمى او. ناميدند مى 1مرابطان را وي اصحاب
 اين از را او كه نبود ديگرى هاى دسته و قبايل آنجا در و بودند موحدان كار سرگرم لمتونه زيرا كرد پيشرفت

 بشيوه و كرد تصديق را ايشان دعوت بيدرنگ او يافتند استيال مغرب بر حدانمو كه هنگامى ولى بازدارند كار
ـ  قلعـه  آن از و كرد پيروى را ايشان بود وى پناهگاه كه اركش قلعه از و گرويد آنان  او و كـرد  يـارى  آنـان ه ب

  .ميشد خوانده مرابطان انقالب بنام وى انقالب و ميرفت بشمار اندلس در موحدان مبلغ نخستين
 شـرع  مخالف كردارهاى و زشت رفتار از منع براى كه فقيهانى و مردم عامه از كنندگانى شورش لاحوا

 بر دين راه روندگان و عبادت به منتسبان از بسيارى چه است، قبيل همين از نيز ميكوشيدند »منكر از نهى«
 را منكـر  از نهى و بمعروف امر و كردند مى دعوت زشت رفتار بتغيير را آنها و بپاميخاستند ستمگر اميران ضد

 گرد آنان بر بسيارى پيروان نتيجه در ميساختند خويش پيشه آيند نايل ايزدى بثواب راه ازين اينكه اميده ب
 دريـن  را خـود  جان و ميكردند احاطه را ايشان گرد فرومايه و شرانگيز مردم از انبوه جمعيتهاى و آمدند مي
 اجـر  و كرده گناه راه اين در كنندگان دعوت اين بيشتر ليكن يدادندم قرار ها مهلكه و خطرات معرض در راه

 امـر ه ب را مردم بلكه نكرده واجب آنان بر بدينسان را وظيفه اين سبحانه، خداى، زيرا ميشدند، هالك 2نبرده
 ص، پيـامبر، . باشـد  انسـان  امكان در آن بر توانايى كه موقعى در اما است داده فرمان منكر از نهى و بمعروف

 ازيـن  اگـر  و خود بزبان نتوانست اگر و دهد تغيير خويش بدست آنرا بايد بيند منكرى شما از كه هر«: فرمود
  .»شمرد بد آنرا خود بدل پس نباشد ميسر هم راه

 طلبـى  توسـعه  بجـز  را دولتها بنيان و است نيرومند و مستحكم دولتها و پادشاهان وضع كه پيداست و
 منهدم و متزلزل نميتواند ديگرى چيز باشد آن پشتيبان و همراه نيز عشاير و ايلقب عصبيت كه اى زورمندانه

  .كرديم ياد گذشته در چنانكه سازد
 بـه  ايشـان  دعـوت  كـه  است متكى اصل همين بر نيز خدا بسوى مردم دعوت در ع، پيامبران، روش و

 را آنـان  هسـتى  جهـان  همه سيلهبو بخواهد خدا اگر ايشان آنكه با ميرود پيش ها جمعيت و عشاير پشتيبانى
  .3داناست حكيم خدا و دهد مى جريان عادت مستقر همان بر را امور گمان بى خدا ليكن كند مى تأييد

 را او عصبيت نداشتن و  تنهايى باشد هم حق بر كه فرضه ب نهد گام شيوه اين در كسى هرگاه بنابراين
 در و رسـيد  خواهـد  بهالكـت  و كـرد  خواهـد  سقوط دىنابو پرتگاه در و داشت خواهد باز بمقصود رسيدن از

                                                           

 دارنـد  نگـاه  حاضـر  خصـم  بـالد  ثغور در را خود سبانا كه قراوالنى بر كلمه اين لغوى معنى). يا مرابطون مرابطين(مرابطان  -1
 لغـت  و كـرده  تحريـف  Almarovides به را كلمه اين عيسويان. ايمانست كنندگان ترويج بمعنى اصطالح در و ميشود اطالق

Marabout طبقـات  تـاريخ ( اسـت  »مـرابط « كلمـه  از ديگـرى  تحريف نيز است ناسك و عابد و مرتاض بمعنى فرانسه در كه 
است چون در يكى از نسخ خطى چنـين اسـت و   » المريدين«ولى بعقيده دسالن صحيح آن در اينجا ). 35 ص اسالم، نسالطي

 .اند ميخوانده »مريدين« را او پيروان كه هم در شرح حال ابن قسى آمده است

 .مبتنى بر چاپ االزهر -2
3-  يمكح يملاهللا ع26: 4و. 
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 همانسـت  سزاوارتر وقت آن برسد برياست راه اين از بخواهد و باشد مزوران و كنندگان تلبيس از كه صورتى
 يـارى  و بخشـنودى  جز و خداست امر اين چه بازدارد، راه اين از را وى ها مهلكه و شود وى راه سد موانع كه
 بـاره  ايـن  در مسـلمانى  هيچ و. نميرسد عمل بمرحله مسلمانان خواهى خير و او هب نسبت نيت خلوص و وى

  .كند نمى شك آن در بينايى مرد هيچ و نميدهد راه بخود ترديد
 روى طـاهر  فتنـه  كه هنگامى آمد پديد بغداد در مسلمانان ميان در ها جنبش گونه اين بار نخستين و

 ع، الرضا، موسى بن على آنگاه و بماند خراسان در و كرد تأخير قبعرا آمدن در مأمون و شد كشته امين و داد
 بـوى  مخالفـت  و انكـار  ديـده  بـا  عباسيان خاندان پس آن از. ساخت خويش وليعهد را ع، حسين، خاندان از

 وى بجـاى  را ديگـرى  برآمدند درصدد و كردند دعوت بمأمون نسبت نافرمانى و بقيام را يكديگر و نگريستند
 و اوباشان و داد روى بغداد در ناامنى و مرج و هرج و كردند بيعت مهدى بن ابراهيم با سبب همينب. برگزينند

 را هـا  راه و كردنـد  آغـاز  درازى دست پرهيزكار و جو مسالمت بمردم نسبت سپاهيان و شاطران و بدسرشتان
 بازارهـا  در آشـكارا  را آنهـا  و ربودنـد  مـردم  از بيكرانى ثروتهاى و پرداختند بغارتگرى و بستند كاروانها بروى

 رو ايـن  از. نميرسـيد  آنهـا  بـداد  كسى ولى ميطلبيدند يارى و دادرسى حاكمان از بغداد مردم و. ميفروختند
 بـديگران  تجـاوز  از را آنهـا  و پرداختنـد  بمشـاوره  بدكاران و فاسقان منع باره در بسيارى صالحان و دينداران

 بمعروف امر به را مردم و كرد قيام 1خالدالدريوس به معروف مردى دادبغ در دار و گير همين در. بازميداشتند
 بـر  و برخاسـت  بنبـرد  شـرانگيزان  و كاران تبه با و دادند پاسخ را دعوتش خلقى و نمود دعوت منكر از نهى و

 مـردم  عامه از ديگرى مرد وى از پس آنگاه. شد باز گروه اين شكنجه و بضرب او دست و گرديد چيره ايشان
 و آويخـت  در خـود  گـردن  از قرآنـى  و كرد قيام ابوحاتم به مكنى و انصارى سالمه بن سهل به معروف دادبغ

 همـه  و. ميخواند فرا ص، او، پيامبر و خدا سنت و بكتاب كردن عمل و منكر از نهى و بمعروف امره ب را مردم
 و ديـوان  و آمـد  فـرود  طاهر بكاخ ىو. كردند پيروى را او آنان جز و هاشمى خاندان از مهتر، و كهتر از مردم

 از بودنـد  رهگـذران  تهديـد  و ارعـاب  مايـه  كه را كسانى و ميگشت بغداد هاى كوچه در و داد تشكيل دفترى
 بوى دريوس خالد. ميساخت كوتاه مردم بر تسلط از را شاطران و اوباشان دست و ميكرد منع ناشايست اعمال
 سـنت  و كتـاب  مخالف كه هر با من ولى: داد پاسخ بوى سهل و بينم، نمى روا عيبجويى سلطان بر من: گفت
 ابـراهيم  آنگـاه . داد رخ هجرى يك و دويست بسال واقعه اين و. ميكنم نبرد باشد ميخواهد كه هر كند رفتار

 منحل بسرعت او كار و درآورد اسارته ب را او و يافت غلبه او بر و كرد بسيج وى ضد بر را لشكريان مهدى بن
  .2يافت نجات جان به وى و رفت ميان از و شد

 حـق  راهنمايـان  از را خـود  و كردنـد  اقتـدا  تـن  دو آنه بـ  خيالبافـان  از بسـيارى  آنـان  بـدنبال  سپس
 در عصـبيت  اهميت و تأثير از و نيازمندند چيزهايى بچه ادعايى چنين اجراى در بدانند آنكه بى پنداشتند مى

                                                           

 .كلمه را درويش ترجمه كرده استالدريوش و دسالن هم » ينى«در  -1
 ... ندامت با و وى» ينى«در  -2

 عصبيت و دعوت ديني
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 گـروه  اين باره در. نميكردند احساس را خويش احوال آينده و كار مسرانجا و بودند خبر بى بكلى امور اينگونه
  :برد بكار را تدابير اين از يكى بايد

 كرد اجرا آنها باره در را كشتن و زدن ديگران ارعاب براى يا باشند، ديوانگان از اگر كرد درمان را آنها يا
 آنـان ه ب گردنى پشت كنند مى دلقكها با كه كرد ىرفتار آنها با بايد يا و كنند، ايجاد ناامنى و مرج و هرج اگر
  .داد آنهاه ب نميرى و بخور لقمه و خنديد برايشان و زد

 را خويش يا يعنى ميدهند نسبت) ظ بفتح( منتظر يا موعود فاطمى به را خود دسته ازين برخى گاهى
 و فـاطمى  امـر  از رو يچهـ  هبـ  حـال  عين در و ميشمرند وى) مبلغان( داعيان جمله از يا و خوانند مى او خود

 زمـره  در يـا  بينـيم  مـى  ميخوانند اسامى اينگونهه ب را خود كسانيكه بيشتر .ندارند اطالعى وى اخبار و هويت
 تا برسند برياست 1دعوتها اينگونه راه از ميخواهند كه ميروند بشمار فريبكارانى از يا و ندديوانگان و خيالبافان

 گمـان  آنهـا . عاجزنـد  آن عادى وسايل و موجبات كوچكترين آوردن بدست زا حاليكه در افكنند غبغب بدان
 از كه را مرگبارى نتايج رو يچه به ولى آورد، مي بر را آنان آرزوهاى كه است موجباتى از ادعا همين ميكنند

 و آشـوبگرى  و فتنـه  ايجـاد  نتيجـه  در كـه  نميگذرد ديرى و نميكنند بينى پيش ميشود ايشان عايد راه اين
  .ميشتابند مرگ بسوى خويش گرى حيله دفرجامىب

 در ماسه بمسجد و كرد خروج 3تويذرى به موسوم متصوفه از مردى 2سوس در قرن اين آغاز در چنانكه
 فـاطمى  ناحيـه  آن مـردم  عامـه  نزد در را خويش فريبى عوام و تلبيس روى از و شتافت 4آنجا درياى ساحل
 آن از و كـرده  پـر  فـاطمى  انتظـار ه ب مربوط پيشگوييهاى از را مانسا آن عاميان مغز چه پنداشت، مى موعود
 بربرهـا  عامـه  از طوايفى نخست. شد خواهد آغاز مسجد آن از وى دعوت اصل كه بود داده خبر آنانه ب جمله
 بيمنـاك  فتنه دايره يافتن توسعه از ايشان رؤساى كه نگذشت ديرى اما آمدند، گرد وى پيرامون در وار پروانه
 در را او تـا  برانگيخـت  نهـان  در را كسـى  بود مصامده مهتر روزگار آن در كه سكسيوى عمر رو اين از ،شدند

 نظيـر  و كـرد  خـروج  5غمارة در عباس به موسوم مردى قرن اين آغاز در همچنين. رسانيد بقتل رختخوابش
 او شـوم  آهنـگ  بدنبال قبايل آن كودن فرومايگان و سفيهان از گروهى. مينمود تبليغ بمردم را دعوى همين
 از پـس  آنگـاه . گشـت  ناحيه آن داخل زور با و كشيد لشكر آنان، نواحى از يكى ، 6باديس به او و شدند روان
  .درآمد گذشته شدگان كشته زمره در و شد كشته دعوتش ظهور از روز چهل

                                                           

  .دعويها »ينى«در  -1

2- Sous. 

در چاپهاى مصر و بيروت توبذرى است و دسالن تويذرى آورده و نوشته است مصغر توذرى است منسوب به توذر شـهرى از   -3
 .تونس در جريد

 ).دسالن( Ätlantique درياى -4

 ).دسالن( مراكش ريف بربرهاى از ىا قبيله »غ« بضم -5

6- Badis. 
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. ميكنند غفلت امور اينگونه در عصبيت اهميت و تأثير از كه است سبب بدين باره اين در آنان اشتباه و
 بگنـاه  آن سازنده و نكند پيشرفت كه آنست تر شايسته باشد عوامفريبى و تلبيس از دعاوى اينگونه اگر ليكن

  بدوسـت  كاميـابى  و اسـت  دانـاتر  تعالى، و سبحانه خداى، و است ستمكاران كيفر آن و نمايد اعتراف خويش
  .1)دندار وجود وى سواى معبودى و نيست او جز پروردگارى(
  

  هفتم فصل

  بوم و مرز از معينى بهره را دولتى هر اينكه در

  نميرسد آن از فزونتر بمرحله كه است كشورها و

 گونـاگون  بخشـهاى  در بايـد  نـاگزير  آن گـذار  بنيـان  دودمـان  اعضـاى  يا دولت كننده اداره گروه زيرا
 تـا  يابنـد  اسـتيال  سـرزمينها  آن بر و گيرند برعهده را نواحى آن امور اداره و شوند تقسيم مرزها و شهرستانها

 از مـردم  منـع  و خراجهـا  وصـول  دربـاره  را دولت احكام و كنند نگهبانى دشمن دستبرد از را كشور مرزهاى
 ناچار شوند تقسيم شهرستانها و مرزها بر گروهها اين كليه هرگاه و. سازند اجرا اينها جز و قانون خالف اعمال
 دولتـى  هـر  كـه  اسـت  رسـيده  اى بمرحله روزگار اين در كشورها وضع و. پذيرد مى پايان سرانجام آنها شماره
 بنـابراين  و اسـت  آن پايتخت به نسبت وسعت لحاظ از خاصى دايره و كشور براى معينى حدود و مرز داراى

 و سپاه بى ناچار كند اداره دارد خود تصرف در آنچه از فزونتر سرزمينهايى بخواهد وضع اين از پس دولتى اگر
 خواهند آن بر فرصت هنگام و گرديد خواهد واقع مجاور دشمنان قصد سوء مورد كشورش و 2ميماند نگهبان
 مرزهـاى  اى گستاخانه روش چنين با چه گشت، خواهد باز دولت بدان وضعى چنين ناسازگار فرجام و تاخت
  .گسلدمي هم از است مهاجمان ترس و شكوه مايه كه را سدهايى و ميگشايد را خود كشور

 بنـواحى  آنهـا  تقسيم نتيجه در و باشند افزون فرمانروايى دستگاه اعضاى و ها دسته كه هنگامى تا ولى
ـ  مزبـور  اعضاى مرزى بخشهاى و گوناگون  نهـايى  بمرحلـه  دولـت  رسـيدن  بـراى  هـم  هنـوز  نرسـد  انتهـا ه ب

 توسـعه  نهـايى  بحد آنرا دائره باقيمانده نيروى آن بوسيله ميتواند كه ماند خواهد باقى نيروهايى طلبى توسعه
 نيرويى هر و است طبيعى نيروهاى ديگر مانند هم عصبيت نيروى كه است اين امر اين طبيعى علت و برساند

  .داشت خواهد وجود آن فعل در كيفيت همين شود صادر آن از فعلى كه
 آن وسـعت  هرگاه و. است بيشتر آن حدود و نواحى ديگر از پايتخت در دولتى هر استحكام و توانايى و
 مانند. يافت خواهد راه بدان قصور و عجز و رسيد نخواهد ماورايش بنواحى آن نفوذ ديگر برسد نهايى بمرحله

                                                           

  .32: 5. نيست» ينى«در چاپ پاريس و  -1

 .گويا منظور تشريح كادر رهبرى و ادارى دولت است كه در تشكيالت امروزى نيز اهميتى بسزا دارد -2

 حدود دولتها
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 پراكنـده  آب سـطح  در وسـيع  هـاى  دايـره  و مراكز از آب روى بر چيزى برخورد نتيجه در كه انوارى و اشعه
  .ميشوند

 آغاز مرزى هاى ناحيه از آن ناتوانى و نقصان رفته رفته برسد ناتوانى و پيرى بمرحله دولت هرگاه سپس
 وقـت  آن دارد، اعـالم  آنـرا  كليه انقراض ايزد كه هنگامى تا ميماند محفوظ همچنان آن پايتخت ولى ميشود

  .ميكند سقوط هم پايتخت
 و داشت نخواهد سودى آن براى ديگر نواحى ماندن باقى بدهد دست از را خود پايتخت دولتى هرگاه و
 قلـب  چون و ميشود برانگيخته آن از روح كه است قلب بمنزله پايتخت زيرا گرديد، خواهد مضمحل بيدرنگ
 ايـران  دولـت  در را موضـوع  ايـن  چنانكـه . شد خواهند منهزم آن مرزهاى و نواحى كليه بيفتد دشمن بدست

 كـار  شـدند  متصـرف  را مـداين  مسـلمانان  همينكـه  و بود مداين آن مركز كه دهيم قرار دقت مورد ميتوانيم
 و. نبخشيد سودى بوى بود مانده بجاى يزدگرد براى كه ممالكى بقيه و نهاد انقراضه ب رو ايران كشور سراسر

 قسـطنطنيه  دولت آن پايتخت چون و داد دست از بود آن نواحى از يكى كه را شام روم دولت ايران، برعكس
 شـام  رفتن دست از و گرديدند متمركز خود پايتخت در روميان شدند متصرف را شام مسلمانان همينكه بود

 را ايشـان  انقـراض  خداونـد  تا است پيوسته قسطنطنيه به همچنان ايشان كشور و نساخت وارد آنانه ب زيانى
 هـاى  دسـته  و هـا  جمعيـت  داراى چون كه گرفت نظر در اسالم آغاز در را عرب وضع بايد نيز و. فرمايد اعالم

 هرچـه  سـرعت  بـا  مصر و عراق و شام مانند خويش مجاور كشورهاى بر چگونه بودند رامو اداره براى فراوانى
 و سـند  قبيـل  از را آنهـا  ماوراى ممالك و گذشتند در هم كشورها اين از آنگاه و يافتند غلبه بيشتر و تمامتر
 ممالـك  و مرزهـا  در گـروه  گروه همينكه ليكن گرديدند متصرف نيز اندلس آنگاه و مغرب و افريقيه و حبشه

 شـماره  شـدن  پراكنـده  ايـن  نتيجـه  در و آمدنـد  فرود كشورها بدان سپاهى بعنوان و شدند  متفرق گوناگون
 و رسيد نهايى بمرحله اسالم امر و ورزيدند كوتاهى فتوحات از پذيرفت پايان آنان فرمانروايى دستگاه اعضاى

 منقرض خدا بفرمان تا نهاد بازگشت و نشينى بعقب رو رفته رفته اسالم دولت آنگاه. نكرد تجاوز حدود اين از
  .گرديد

 يـا  امـور  داران عهده كمى و فزونى بنسبت دولتى هر و بود سان بهمين نيز اسالم از پس دولتهاى حال
 در آنـان  كردن تقسيم بسبب آنها شماره يافتن پايان هنگام و داشتند پيشرفت آن فرمانروايى دستگاه اعضاى
  .1خلقش ميان در خداست دستور. ميشد قطع ايشان جهانگشاييهاى و وزيهاپير ديگر گوناگون نواحى

  

  هشتم فصل

  درازى و فرمانروايى وسعت و دولت عظمت اينكه در

                                                           

 .هاى ديگر و سوره، 85: 40سنَّت اهللا الَّتي قَد خََلت في عباده : اشاره بĤيه. سنة اهللا فى خلقه -1
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   آنست فرمانروايى دستگاه اعضاى فزونى و كمى بنسبت آن دوران
 بانـان نگه و لشـكريان  همان عصبيت خداوندان و دارد عصبيت به وابستگى كشوردارى كه سبب آن از

 فرمـانروايى  دسـتگاه  هاى دسته و قبايل چه هر رو اين از و. ميشوند تقسيم آن استانهاى و نواحى در كه آنند
 افزونتـرى  نـواحى  و كشـورها  بر و بود خواهد نيرومندتر دولت آن نسبت بهمان باشد بيشتر بزرگ هاى دولت
  .بود خواهد پهناورتر آن فرمانروايى قلمرو و داشت خواهد تسلط

 پيوند اسالم با را عرب كلمه خداوند كه هنگامى گرفت، نظر در اسالمى دولت در ميتوان را معنى اين و
 و سواره خواه قحطان و مضر از ص، پيامبر، جنگهاى آخرين تبوك جنگ در مسلمانان شماره حاليكه در داد،
 آوردند، اسالم پيامبر درگذشت روزگار تا جنگ آن از پس كسانيكه اضافهه ب بود تن هزار ده و صد پياده خواه

 ايشـان  سالح و لشكريان بازستانند، آنان از بود ديگر ملل دست در كه را كشورهايى آمدند بر درصدد چون و
 و فرنگـان  و[ مشرق تركان و روزگار آن بزرگ دولت دو روم و ايران سپاهيان اما نبود كرديم ياد همانچه بجز

 يمـن  از و اقصـى  سـوس  بـه  حجـاز  از و شـدند  كن ريشه آنان برابر در اندلس  هاى2قوط و 1] مغرب بربرهاى
  .يافتند استيال اقليم هفت بر و نهادند گام شمالى نقاط اقصى در تركان بنواحى

 و كـرد  مقايسه بودند آنان از پيش كه) فاطميان( عبيديان با را موحدان و صنهاجه دولت ميتوان آنگاه
 دولـت  بودند مصامده و صنهاجه از افزونتر عبيديان دولت گذاران بنيان يا كتامه قبيله چون كه گرفت نتيجه
 ميتوان اينان از پس و شدند متصرف را حجاز و مصر و شام و مغرب و افريقيه رو اين از و بود تر عظيم ايشان
 كشـوردارى  دوران بود مصامده از كمتر ايشان) دولت متصديان( شماره چون كه گرفت نظر در را زناته دولت
 و بودند مصامده از كمتر عدد لحاظ از فرمانروايى آغاز از ايشان زيرا بود موحدان فرمانروايى از كوتاهتر ايشان
 بـه  متعلق ديگرى و) مراكش در( مرينى خاندان زناته به متعلق يكى معاصر دولت دو چگونگى ميتوان سپس

 از بيش كشوردارى آغاز از مرينى خاندان هشمار چون كه قرارداد دقت مورد را) تلمسان در( عبدالواد خاندان
  .است پهناورتر و نيرومندتر عبدالواد خاندان بدولت نسبت نيز ايشان دولت بود عبدالواد خاندان
 آغـاز  در مرينى خاندان عده گويند. كردند غلبه آنان بر پياپى بار چندين مرينى خاندان سبب بهمين و

 بـه  وابسـته  دولت بزرگى يا كوچكى[ ولى است بوده تن هزار يك ادعبدالو خاندان آن از و هزار سه پادشاهى
 و پهنـاورى  و]  اسـت  شـهرها  تعـداد  فزونـى  بنسبت دولت اتباع و جمعيت فزونى و است آن شهرهاى شماره

 و يابنـد  مـى  پيـروزى  كه است دودمانى تعداد به يعنى نسبت بهمين كشوردارى آغاز در دولت هر نيرومندى
 و اوسـت  مزاج بقوت وابسته زنده موجود يك عمر زيرا است، نسبت همين بر نيز آن روايىفرمان دوران درازى
 خواهد عصبيت تابع آن مزاج باشد نيرومند دولتى عصبيت گاه هر و .است عصبيت همان شك بى دولتها مزاج

 گمان بى مگفتي پيش در همچنانكه عصبيت قدرت و. بود خواهد دراز نيز آن عمر و فرمانروايى دوران و گشت

                                                           

  .در ينى نيست -1

2 - Gothes. 

 عوامل مؤثر در وسعت دولتها
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 از شـك  بـى  دولـت  در نقصـان  كـه  آنست امر اين صحيح سبب و دارد دودمان يك افراد عدد بفزونى بستگى
 به نسبت آن مرزهاى ناخواه خواه باشد بسيار دولتى ممالك هرگاه رو اين از آيد مي پديد دور نواحى و مرزها

 ممالك بسيارى بعلت و بود خواهد زمان داراى ناچار دهد روى نقصى هر و بود، خواهد متعدد و دور پايتخت
 بهمين و يابد مى فزونى هم نقصان زمانهاى نخواهى، خواهى معينى و خاص بزمان يك هر نقصان اختصاص و

 نظـر  در بايـد  اسالمى عرب دولت در را امر اين و بود خواهد دراز دولتى چنين عمر و فرمانروايى دوران علت
 پايتخـت  و مركـز  در كـه  عباسـيان  خاندان فرمانروايى چه داشت ممتدى فرمانروايى دوران چگونه كه گرفت
 آنـان  همه فرمانروايى و .داشتند فرمانروايى استقالله ب كه اندلس امويان خاندان حاكميت چه و بودند اسالم

 و دويسـت  بـه  نزديـك  عبيـديان  فرمـانروايى  روزگـار  و. هجرت از سال چهارصد از پس مگر نپذيرفت نقصان
 بـن  بلكـين  بـه  را افريقيـه  فرمانروايى 1معدالمعز كردن واگذار آغاز از صنهاجه دولت مدت و بود لسا هشتاد
 از هفت و پنجاه و پانصد بسال بجايه و قلعه بر موحدان استيالى هنگام تا هشت و پنجاه و سيصد بسال زيرى

  .بود كمتر عبيديان
 معلوم( بدينسان و دارند فرمانروايى كه تاس سال هفتاد و دويست قريب روزگار اين تا موحدان دولت و
 بنـدگانش  ميـان  در بحقيقت كه خداست دستور. است آنها زمامداران شماره بنسبت دولتها عمر كه) ميشود
  .2گذشت

  

  نهم فصل

  فراوان هاى جمعيت و قبايل داراى كه بومهايى و مرز در اينكه در

  يابد دوام نيرومند دولتى است ممكن بندرت گوناگونست و

 از و 3ميشـود  ديگر عصبيت مانع است عصبيتى آنها از يك هر بدنبال كه تمايالت و عقايد اختالف زيرا
 متكـى  هـم  دولـت  آن خـود  چند هر يابد مى فزونى پياپى آن ضد بر قيام و خروج و دولت با مخالفت رو اين

 در و پنـدارد  مـى  جمندىار و قدرت داراى را خود دولت دست زير عصبيتهاى از يك هر زيرا باشد، بعصبيتى
 بررسـى  تـاكنون   اسـالم  ظهـور  آغاز از را سرزمين آن وقايع و درنگريست مغرب و افريقيه بوضع بايد باره اين

 بـراى  كـه  اى غلبه نخستين هستند گوناگون عصبيتهاى و قبايل داراى چون بوم و مرز اين بربرهاى چه كرد،
 و ماند نتيجه بى يافت تسلط نواحى آن ساكن فرنگيان بر دىح تا و مزبور قبايل بر و آمد حاصل سرح ابى ابن

 و خـونريزى  مسلمانان جانب از و گرفتند پيش ارتداد راه و كردند انقالب بارها پس آن از بوم و مرز آن مردم

                                                           

 .معزالمعز است» ينى«معزالدوله و در : در چاپهاى مصر و بيروت. از دسالن -1
  .سنة اهللا قد خلت فى عباده -2

اند و پيوسته كابينه دچار بحران ميشود و در نتيجه كشمكش احـزاب   مانند كشورهايى كه در عصر ما داراى احزاب گوناگون -3
 .س از اندك مدتى دولت جديدى روى كار مي آيدپ
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 انقالب و سركشىه ب بكرات هم باز سرزمين آن در دين استقرار از پس و يافت شدت آنان به نسبت خشونت
  .گرويدند خوارج كيشه ب و يازيدند دست

 اسـتقرار  ايشـان  ميـان  در اسـالم  دعـوت  و اند شده مرتد بار دوازده مغرب در بربرها گويد 1زيد ابى ابن
 نيـز  را عمـر  گفتـار  معنـى  وضـع  اين و. وى از پس دوران و نصير بن موسى فرمانروايى روزگار در مگر نيافت
 بـدين  اشـاره  عمر سخن و. آنست مردم دلهاى بسبب قيهافري پراكندگى و تفرق :است گفته كه ميكند روشن
 اسـت  بدولت نسبت بنافرمانى آنان برانگيختن مايه سرزمين آن در فراوان هاى قبيله و گروهها كه است معنى

 در لشـكرى  نيـروى  اسالم از پيش بلكه نيستند، شيوه اين بر روزگار اين در شام و عراق مردم كه صورتى در
 و رفتند مى بشمار شهرنشينان زمره در يكسره مزبور كشورهاى مردم و بودند روميان و يانايران از كشورها آن

 در مزاحمى و مانع هيچگونه ديگر بازگرفتند روم و ايران از را فرمانروايى و شدند چيره آنها بر مسلمانان چون
  .نماند بجاى ايشان راه سر

 داراى و نشـين  باديـه  آنان همه و شمرد را آنها نبتوا كه آنست از بيش مغرب در بربر قبايل تعداد ولى
 همـان  و ميگيـرد  آنرا جاى ديگرى قبيله شود نابود اى قبيله هرگاه چنانكه اند، گوناگون هاى عشيره و ها دسته
 عـرب  دولت گذارى بنيان كار سبب بهمين. ميكند دنبال ارتداد و سركشى در را پيشين قبيله شيوه و كيش

 اسرائيل خاندان دوران در شام در وضع همين چنانكه. انجاميد بطول زمانى دير مغرب و هافريقي بوم و مرز در
 عيصو خاندانهاى و كنعان و فلسطين قبايل همچون  گوناگونى طوايف هم كشور آن در چه ميشد مشاهده نيز

 تنـوع  و فزونـى  در و ميبردند بسر موصل و جزيره نواحى از نبط و 3اكريكش و 2ارمن و ادوم و لوط و مدين و
 آن در خـويش  فرمـانروايى  بسط و دولت نهادن بنيان اسرائيل خاندان براى رو اين از بودند شمار بى عصبيت

 آنان با بمخالفت مردم و( گشت نظمى بى و اختالل دچار كشور آن پى در پى دفعات و بود دشوار بسيار كشور
 و اخـتالف ه بـ  خـويش  پادشـاه  دربـاره  چنانكه ،كرد سرايت هم خاندان آن بخود اختالفات اين و) برخاستند
 نيرومنـدى  و پايـدار  كشور اقتدارشان مدت تمام در پس آن از و برخاستند وى ضد بر و پرداختند كشمكش
 و فرمـانروايى  روزگـار  پايـان  در آنگاه و شدند چيره ايشان بر يونان سپس و ايران كشورهاى اينكه تا نداشتند

 در كـرده  يـاد  وضـع  بـرعكس  و. 4اسـت  غالـب  خـويش  كار بر ايزد، و. تاختند انآن بر روميان آوارگى، هنگام
 و مـرز  چنـين  سـلطان  و اسـت  آسـانى  كـار  دولت نهادن بنيان ندارد وجود گوناگون عصبيت كه كشورهايى
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 فراوانى عصبيت به دولت و. 1برد مى بسر سكون و آرامش در مردم سركشى و مرج و هرج كمى بعلت بومهايى
 هايى عصبيت و قبايل شام كشور در زيرا است شيوه اين بر روزگار اين در شام و مصر وضع چنانكه. ندارد نياز

 نيـز  مصـر  كشـور  اوضاع و. است نبوده قبايل زادگاه شام گويى كرديم ياد گذشته در چنانكه و نميشود يافت
 و سـلطان  داراى تنهـا  كشـور  آن بلكه. استواريست و آرامش نهايت در عشيره خداوندان و قبايل كمى بسبب
 ديگرى از پس يكى پادشاهان اين و آنانست بطوايف) متكى( و ترك ملوك به قائم آن دولت و ميباشد رعيت

 بنام خالفت و ميشود منتقل ديگر تبار به تبارى از مزبور خاندانهاى ميان در حاكميت و ميرسند بفرمانروايى
 مصـر  و شـام  ماننـد  روزگـار  اين در هم اندلس وضع. تاس بغداد خلفاى اعقاب از عباسيان به منسوب مردى
 نداشـت  بسـيارى  گروههـاى  و نيرومند عصبيت خويش دولت آغاز در كشور آن سلطان االحمر ابن زيرا است
 در آنـان  از اندكى گروه و ميكردند خدمت اموى دولت در كه است عرب خاندانهاى از بيكى منسوب وى بلكه

 موحدان، و) مرابطان( لمتونه بربرهاى فرمانروايى و اندلس عربى دولت  انقراض از پس و بود مانده باقى اندلس
 كينـه  و ميشمردند ناگوار خود بر را ايشان چيرگى و بودند شده آزرده دل اقوام اين تسلط از كشور آن مردم
  .بودند گرفته دل در را آنان

 مسـيحى  پادشاه به متعلق كه يارىبس قالع به دولت روزگار پايان در موحدان دودمان زادگان بزرگ و
 خداوندان ماندگان باقى از گروهى و جويند يارى) مراكش( پايتخت تسخير بمنظور وى از تا يافتند دست بود

 در و گزيده دورى بزرگ شهرهاى و پايتخت از و ميرفتند بشمار عرب اصيل هاى خانواده از كه قديم عصبيت
 و. ديگـران  و مـردنيش  ابن و احمر ابن و هود ابن مانند آمدند گرد ساندل در بودند مانده استوار 2سپاهيگرى

 را آنـان  و كـرد  دعـوت  مشرق، در عباسيان خالفت از پيروى به را مردم و گرفت بدست را امور زمام هود ابن
 را آنـان  و كردنـد  نقـض  را موحـدان  پيمان و پذيرفتند ويرا دعوت مردم. برانگيخت موحدان ضد بر بمخالفت

 انديشـه  احمر ابن آنگاه .گرفت بدست استقالله ب و خويش بتن را اندلس فرمانروايى هود ابن و راندند بيرون
 بهـوى  را مـردم  و كـرد  آغـاز  مخالفت هود ابن دعوت با و پروراند مى سر در را فرمانروايى آوردن بدست بلند

 خويشاوندانش از اندكى جمعيت بيارى و خواند فرا بود افريقيه موحدان سالطين از كه حفص ابى ابن خواهى
 بنيرويـى  نـدارد  وجود فراوانى هاى جمعيت و قبايل اندلس در چون و رسيد بسلطنت ميناميدند رؤسا آنرا كه

 آن در گونـاگونى  عشـاير  و قبايل و بود رعيت و سلطان داراى فقط اندلس وضع چه نداشت نياز آنهم از بيش
 يـارى  زناتـه  شـاهزادگان  از گروهـى  بوسيله را او كه كرد تكاا مسيحى بپادشاه احمر ابن سپس. نميشد يافت
 لشـكريانى  بمنزلـه  بسـتگانش  ديگـر  بـا  شاهزادگان اين و ميكرد گسيل وى بسوى دريا راه از را آنان و ميداد
  .ميكردند نگهبانى و تقويت را او استحكامات و مرزها كه ميرفتند بشمار
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 گروه آن ليكن ميپرورانيد سر در را اندلس بر استيالى آرزوى بود زناته قبيله از كه مغرب پادشاه آنگاه
 ممانعـت  مغـرب  صـاحب  از ميرفتنـد  بشمار احمر ابن هواخواهان و لشكريان زمره در كه زناته شاهزادگان از

 او بـا  مقاومت از مخالفانش و گرفتند خو وىه ب مردم و يافت رسوخ و استحكام  وى فرمانروايى آنكه تا كردند
 دودمـان  آن در سـلطنت  همچنان نيز روزگار اين تا و ماند بجاى بوراثت خاندانش در پادشاهى و ندآمد عاجز
 آغـاز  بلكه نيست درست است نداشته ياورانى و جماعت) عصبيتى( احمر ابن كند گمان كسى اگر پس. است
 او نيازمندى اندازهه ب و اندك گروهى منتها كردند مى حمايت را او كه بود هايى دسته و ها گروه كمك با او كار

 هـاى  بعصـبيت  آن كننده تسخير ندارد وجود بسيارى قبايل و ها عصبيت چون اندلس سرزمين در زيرا بودند،
  .1است نياز بى جهانيان از خدا و. نميشود نيازمند بسيار

  

  دهم فصل

  طبيعى امور از) مطلق حكومت( 2خودكامگى اينكه در

  3است كشوردارى
 و قبايــل از عصـبيت  و آيـد  مـي  بوجـود  عصـبيت  راه از كشــور كـرديم  يـاد  شـته گذ در چنانكـه  زيـرا 

 بـر  و ميگردد چيره آن گروههاى ديگر بر همه از نيرومندتر جمعيت كه ميشود تشكيل بسيارى هاى جمعيت
 و يابد مى تشكيل اجتماعات وسيله بدين و ميسازد ملحق بخود يكسره را آنها همه آنگاه و يابد مى استيال آنها

  .ميگردد ميسر دولتها و مردم بر يافتن غلبه
 مـزاج  و اسـت  زنـده  موجـود  بـراى  مزاج بمنزله قبيله مخصوص عمومى عصبيت كه آنست امر اين راز

 رو يچهـ  بـه  آينـد  فـراهم  همسان و برابر عنصرها هرگاه كه شد آشكار خود جاى در و عنصرهاست از مركب
 گـردد،  حاصـل  امتـزاج  تـا  آيـد  غالب ديگر عناصر بر آنها از يكى بايد ناگزير بلكه نميدهد روى آنها از مزاجى

 و سازد متحد و متمركز را آنها بتواند تا كند غلبه ديگر هاى عصبيت بر ها عصبيت از يكى بايد ناچار همچنين
 آن و دهـد،  قـرار  اسـت  موجـود  آن ضـمن  در كـه  عصـبيتهايى  ديگر بر مشتمل عصبيت يك بمنزله را همه

 آن افـراد  از يكـى  بايد ناچار و باشند رياست و اصيل خانواده داراى  كه بود خواهد قومى نآ از بزرگ عصبيت
 ديگـر  عصـبيتهاى  همـه  بر رئيس اين و كند خود فرمان مسخر را ديگران و گيرد عهده بر را رياست خاندان
 چـون  گردد، مسلم او بر رياست اين هرگاه و است يافته غلبه آنان همه بر او خاندان زيرا داشت خواهد تسلط
 از بطبـع  دارد، وجـود  وى در است حيوانى سرشتهاى از كه سرافرازى و سركشى و غرور و خودپسندى خوى
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 يافتـه  بشـر  طبـايع  در كه خدامنشى خوى و ميزند سرباز سلطنت و فرمانروايى امور در ديگران دادن شركت
 حكومت( خودكامگى از عبارت كه يشودم همراه كشوردارى سياست مقتضيات با و آيد مي پديد او در ميشود
 آنـان  ميـان  در اگر. يابد راه اجتماع بسراسر فساد و تباهى فرمانروايان اختالف نتيجه در مبادا تا است) مطلق

 شـركت  بـراى  ديگـر  هاى عصبيت از هنگام اين در كه اينست. 1شدندى تباه آينه هر بودى خدا بجز خدايانى
 سـركوب  و زده لگـام  همـه  آنچنـان  و ميگردد مغلوب ايشان عصبيت و دميشو ممانعت فرمانروايى در جستن
 امـور  در دخـالتى  كوچكترين نميدهد اجازه يچكسه به و ميكند تازى يكه بخواهد آنچه هر وى كه ميشوند

 و ميگيرد تعلق بوى يكسره بزرگى و قدرت آنگاه و درنگرد آن زيان و بسود و دهد نشان خويش از فرمانروايى
  .ميزند كنار آن در جستن شركت از را ديگران

 و دهـد  دسـت  دولت يك پادشاه نخستين براى) مطلق حكومت( خودكامگى است ممكن اوقات برخى
 نيـروى  و ممانعـت  برحسـب  ايـن  و نميشود حاصل سلسله يك سلطان سومين يا دومين براى جز هم گاهى

 اسـت،  ناپـذير  اجتنـاب  و الزامى لتهادو در خودكامگى موضوع كلى بطور ولى آيد، مي پديد ديگر عصبيتهاى
  .2] است داناتر تعالى خداى و[ است گذشته بندگانش ميان در بحقيقت كه خداست دستور

  

   3يازدهم فصل

   داريست كشور طبيعى امور از خواهى تجمل و توانگرى اينكه در

 بـوده  وى از پيش انكشوردار  تصرف در كه را ثروتى و نعمت و ناز وسايل و يابد غلبه ملتى هرگاه زيرا
 و ميشود افزون نسبت بهمان نيز ايشان عادات و يابد مى فزونى گونه هر از وى توانگرى و نعمت آورد، بچنگ
 و آرايـش  و ظريـف  اشـياء  و ناضـرور  بوسايل و نهند مى فراتر گام زندگى خشونت و ضروريات مرحله از آنگاه

 وسـايل  بـردن  بكـار  بـراى  كـه  را عـاداتى  و ميكنند روىپي پيشينيان از احوال و عادات در و ميگرايند تجمل
 انـواع  شـيفته  فرشـها  تـا  گرفته پوشيدنى و خوردنى از احوال همه در و ميكنند كسب نيز است الزم تجملى
 و لذيـذ  خوراكهـاى  خـوردن  در هـم  و ميكننـد  تفاخر يكديگر بر باره اين در و ميشوند آنها تجملى و ظريف

 و ميبالنـد  نيـز  ديگـر  ملتهـاى  بـر  تنـدرو  و زيبـا  مركوبـات  بـر  شدن سوار و خرفا و نيكو هاى جامه پوشيدن
 توانـايى  بميزان و دولت پايان تا را آنها وار مسابقه و ميجويند سبقت پيشينيان بر امور اين در آنان جانشينان

 باره اين در تا باشد مى كشورشان اندازه و ميزان به آنان تجمل و آسايش و بهره و ميدهند ادامه خويش كشور

                                                           

  .22: 21َلو كانَ فيِهما آلهةٌ إِلَّا اهللا َلَفسدتا  -1

 .نيست» ينى«در  -2
صـل ماننـد يـك فصـل تلقـى      در چاپ پاريس عنوان اين فصل و فصل دوازدهم ذيل عنوان فصل دهم آمده است و هر سه ف -3

  .شده است



    311 

 گذشـتگان  رسوم و عادات و نيرومندى حسب بر دولت آن براى كه ميرسانند سرحدى و نهائى مرحلهه ب آنرا
  .است ميسر آنان

  .1] است داناتر تعالى خداى و[ خلقش ميان در خداست دستور
  

  دوازدهم فصل

   است كشوردارى طبيعى امور از سكون و آسانى تن اينكه در

 و قـدرت  و غلبـه  حصـول  آن غايـت  و آيـد  نمـي  بدست طلبى توسعه با جز قوم يك براى مملكت زيرا
 كوشش و تالش از«: گويد شاعر. ميشود سپرى آن بسوى كوشش آيد حاصل غايت هرگاه و است مملكتدارى

 روزگـار  ديگر پذيرفت پايان بود ما ميان آنچه همينكه و شدم شگفت در دلدارم و من ميان جدايى در روزگار
 راه در كـه  دشواريهايى و متاعب از ديگر گيرند آغوش در را ملك شاهد قومى هرگاه رو اين از. »يافت آرامش
 و ثمرات بتحصيل و ميگزينند بر را سكون و آسانى تن و آسايش و ميكشند دست ميكردند تحمل آن جستن

 جـارى  آبهـا  و نهنـد  مـى  نبنيـا  كاخها چنانكه ميپردازند ها پوشيدنى و مساكن و بناها  چون كشوردارى نتايج
 تـرجيح  سـختيها  بـر  را آسايش و ميشوند مند بهره جهان اين احوال و اوضاع از و ميكارند بوستانها و ميسازند
 زيبـايى  و كـارى  بظرافـت  امكان سرحد تا گستردنيها و ظروف و ها خوردنى و ها پوشيدنى وضع در و ميدهند

 در همچنان كيفيت اين و. ميگذارند ارثه ب خويش آينده سلهاىن براى را آنها و ميگيرند خو بدان و ميگرايند
 حكـم  بهتـرين  او و[ فرمايـد  اعـالم  آنـان  دربـاره  را خـويش  فرمـان  ايـزد  اينكـه  تـا  يابد مى فزونى آنان ميان

  .3] است داناتر تعالى ايزد و 2كنندگانست
  

  سيزدهم فصل

  خودكامگى چون كشوردارى طبيعى امور هرگاه اينكه در

  استحكام آرامش و تجمل و نعمت و ناز و) مطلق حكومت(

  آورد مى روى فرتوتى و سالخوردگى سراشيب به دولت يابد
  :ميشود بيان وجه چند از امر اين و
 تـا  و گرايـد  خودكـامگى  بسـوى  دولـت  كه ميكند اقتضا كشوردارى طبيعت كرديم، ياد چنانكه آنكه، نخست

 آن راه در يكسـان  همـه  و اسـت  مشـترك ) قبيلـه  يـك  از( اى دسـته  ميـان  در سيادت و بزرگى كه هنگامى
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 در ايشـان  راهنمـاى  يگانـه  بمنزلـه  خـويش  بـوم  و مـرز  از دفـاع  و بيگانه بر غلبه در آنان همتهاى ميكوشند
 مرگ چنانكه باشد مى ارجمندى و عزت آنان همه مقصد و هدف و بود خواهد آنان حمايت نيروى و سربلندى

 خواهنـد  تـرجيح  آن تبـاهى  بر را جانسپارى و ساخت خواهد گوارا ايشان بر وارىبزرگ كاخ نهادن بنيان در را
 را ها عصبيت تمام و سازد مى سركوب را ديگران عصبيت گردد، مطلق فرمانرواى آنان از يكى هرگاه ليكن. داد
 و ارجمنـدى  امـر  در ديگـران  نتيجـه  در. ميدهـد  اختصـاص  بخـود  را اموال و ثروتها همه و كند مى خود رام

 و خوارىه ب و ميشود مبدل سستىه ب   ايشان جويى غلبه و نيرومندى و ميدهند نشان ناتوانى و زبونى 1مناعت
 و مسـتمرى  ميكننـد  گمـان  و ميشـوند  تربيت شيوه همين بر هم ايشان دوم نسل آنگاه ميگيرند، خو بندگى
 عقل در چيزى اين جز و اوسته ب ىيار و حمايت برابر در ايشان مزد منزلهه ب ميگيرند سلطان از كه حقوقى

 ايـن  نتيجـه  در. كند فداكارى و دهد مرگه ب تن) كارها در( هيچكس كه است ممكن كمتر و نميگنجد آنان
 ميان از بعلت عصبيت تباهى زيرا ميشود كاسته آن شكوه و قدرت از و يابد مى راه بدولت خلل و سستى وضع
  .بگذارد سالخوردگى و فرسودگى و بضعف رو دولت كه شود مى سبب مردم، در جنگاورى و دالورى روح رفتن

 تجمـل  و نعمـت  و ناز كشوردارى طبيعى مقتضيات از يكى كرديم، ياد چنانكه كه، است اين دوم وجه
 ايشان هزينه و يابد مى رواج دولت اعضاى ميان در بسيارى رسوم و عادات وضع اين نتيجه در و است خواهى

 ايشان ميان در دست تهى سبب بدين. نميكند برابرى خرج با ايشان دخل و يابد مى ىفزون مستمريها برابر در
 كنـد  مـى  خـويش  خوشگذرانى صرف را خويش مستمرى تمام است نعمت و ناز در آنكه و ميميرد بينوايى از

 انخـدمتگزار  مستمرى و حقوق كليه كه ميرسد اى بمرحله و يابد مى توسعه آينده نسلهاى در وضع اين آنگاه
 و ميشـوند  گرفتـار  بنيازمنـدى  و نميباشـد  وافـى  نعمـت  و نـاز  وسايل و تجملى عادات فزونى برابر در دولت

 بـراى  راهـى  ولى سازند منحصر لشكركشى امور و سپاهيان به تنها را مخارج تا ميدهند دستور پادشاهانشان
 بخـود  آنـان  از بسـيارى  كـه  را يىثروتهـا  و ميشوند عقوبتها گرفتار وقت آن. يابند نمى بست بن اين از خروج

 ستانند مى باز ايشان از اند ساخته توانگر را دولتشان يافتگان پرورش و خويش فرزندان بدانها يا داده اختصاص
 آنـان  زبـونى  نتيجـه  در و ميكننـد  نـاتوانى  دچار و ميسازند گرفتار سامانى و سر بي به را گروهى نتيجه در و

  .يابد مى راه ضعف نيز بپادشاه
 حوائج مستمرى و حقوق و يابد فزونى دولت دستگاه در خواهى تجمل و نعمت و ناز كه هنگامى نيز و

 تـا  بيفزايـد  مسـتمريها  ميـزان  بـر  ميشـود  ناچـار  سلطان يا دولت رئيس نياورد بر را دولت كاركنان مخارج و
 و معـين  هـم  خـراج  ميـزان  و. سازد دور را ايشان رنجهاى و ببندد شده پيدا ايشان زندگى در كه را اى رخنه
 مقـدار  تعيـين  از پس آن ميزان هم باز يابد افزايش تازه باجهاى راه از اگر و نميشود كم و بيش است،  معلوم

 حقـوق  مخـارج  جبـران  انـدازه ه بـ  و شود تقسيم مستمريها بر خراجها اگر صورت اين در. ميشود محدود باج
 از نگهبانـان  و لشـكريان  شـماره  هنگـام  اين در گردد، فزودها مبلغى نيز يك هر بر آنان كردن مرفه و بگيران
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 بمرحلـه  نـازپروردگى  و خـواهى  تجمـل  هـم  ديگـر  بار و يابد مى تقليل بوده مستمريها افزودن از پيش آنچه
 لشـكريان  شـماره  هم و شود مى افزوده مستمريها و حقوقها مبلغ بر هم باز علت بهمين و رسد مى ترى وسيع
 امـر  اين و. يابند تنزل عدد بكمترين لشكريان و سپاهيان آنكه تا چهارم و سوم بار مچنينه و يابد مى نقصان
 يا دولت همسايگان وقت آن. كاهد مى دولت قدرت از و شود مى كشور نگهبانى و مدافع نيروى تضعيف سبب
 مقـدر  خـود  انآفريـدگ  بـر  كه را انقراضى و نابودى خداوند و شوند مى گستاخ آن زيردست هاى گروه و قبايل
  .فرمايد مى اعالم كرده

 و بديها انواع آدمى نهاد در چه است آور تباهى مردم براى نازپروردگى و خواهى تجمل اين، از گذشته
 خصـال  و رانـد،  خـواهيم  سخن باره اين در تمدن فصل در چنانكه آورد، مي پديد زشت عادات و فرومايگيها

 ميكنـد،  متصف نيكى مناقض بخصال را انسان و ميبرد ميان از ستا كشوردارى راهنماى و نشانه كه را نيكى
 در را آن خداونـد  كـه  اسـت  انقراضـى  و بـدبختى  نشـانه ) آن از شده زاييده خصال و( پرستى تجمل بنابراين

 پديـد  دولـت  در پريشانحالى و زبونى و نابودى مقدمات رو اين از. است ساخته نابودى مايه خويش آفريدگان
  .ميگردد واژگون سرانجام تا ميشود فرسودگى و پيرى مزمن بيماريهاى تارگرف و آيد مي

 اوليـاى  هرگـاه  و اسـت  كشوردارى طبيعى مقتضيات از آسانى تن گفتيم چنانكه كه اينست سوم وجه
 امرى بمنزله انس اين عادات كليه خاصيت حسب بر رفته رفته گيرند انس طلبى راحت و آسانى تن به دولتى

 مهـد  و نعمـت  و معيشـت  فراخـى  در آنـان  تـازه  نسلهاى چنانكه كرد، خواهد رسوخ آنان در جبلى و طبيعى
 عـادات  و داد خواهنـد  دسـت  از را خشـونت  خـوى  و يافـت  خواهنـد  پـرورش  خـواهى  تجمل و نازپروردگى

 گـرفتن  خـو  و بيبـاكى  و  دالورى و سرسـختى  مانند آوردند مي بچنگ را ملك آنها بسبب كه را نشينى باديه
 بازاريهـاى  و ايشـان  ميـان  و بـرد  خواهنـد  ياد از دور، دشتهاى به رهنمودن و بيابانها در كردن سفر و اربشك

 ضعيف ايشان لشكرى و نگهبانى نيروى نتيجه در. بود نخواهد تفاوتى دولتى هاى نشانه و مهارتها بجز شهرى
 دولـت  به آن بدفرجامى و ودش مى شكسته درهم شان شكوه و شوكت و ميرود دست از آنان دالورى و ميشود
 عـادات  بسـوى  همچنـان  آنگاه. ميسازد نزديك فرسودگى و پيرى سراشيبه ب را دولت وضع اين چه ميرسد،

 در نشـينان  حاشيه ظرافت و سكون و آرامش و ميشتابند، شهرنشينى و نازپروردگى و خواهى تجمل گوناگون
 دور خشونت و نشينى باديه از حاليكه در. ميگردند ور غوطه امور اينگونه در و ميكند رسوخ ايشان احوال كليه

 مدافعه و نگهبانى منشأ كه را دالورى خوى چنانكه ميدهند، دست از آنرا خصال بكلى اندك اندك و ميشوند
 در ميتوان را امر اين و) باشند داشته اگر( ميكنند اتكا ديگرى لشكريان بر خود كه بحدى ميبرند ياد از است
. كرد مراجعه هست دسترس در كه بكتبى و داد قرار نظر مورد مدونست كتب در آنها اخبار كه يىدولتها باره
 هنگامى بسا چه و است درست ترديد و شك بى كرديم يادآورى باره اين در را آنچه يافت خواهيم در وقت آن
 بـراى  دولـت  رئـيس  د،ياب مى راه بدولتى طلبى راحت و نازپروردگى نتيجه در فرسودگى و پيرى گونه اين كه

 و نيسـتند  او نـژاد  و خانـدان  از كـه  اقـوامى  گزيند، برمى ديگر اقوام از پيروانى و ياران خويش كشور نگهبانى

 لتهاانحطاط دو
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 شـدايد  و رنجهـا  تحمـل  بر و شكيباتر جنگها در كه دهد تشكيل لشكريانى ايشان از تا دارند عادت بخشونت
 پيـرى  و فرسـودگى  ميـرود  احتمال كه دولتى براى عمل اين و باشند تواناتر معيشت تنگى و گرسنگى مانند
 چنانكـه  .فرمايـد  اعـالم  آنرا فرمانروايى پايان خداوند كه هنگامى تا ميرود بشمار دارويى بمنزله يابد راه بدان
 برگزيـده  تـرك  غالمـان  از ايشـان  سـپاهيان  بيشـتر  چه است، داده روى مشرق تركان دولت در حقيقت اين

 از گـروه  ايـن  و ميگزينند بر سپاهيانى و سواران آورند مي ايشان بسوى كه بندگى از نپادشاهانشا و ميشوند
 سـلطان  لطـف  سـايه  و بيكـران  نعمت تاب و آب در و بوده آنان خدمتگزارى در پيش از كه بردگانى فرزندان
 افريقيـه  نموحدا  دولت در همچنين. شكيباتراند معيشت تنگى بر و تر گستاخ آورى جنگ بر اند يافته پرورش
 بـر  و ميگزيند بر عرب و زناته قبايل ميان از را خود سپاهيان اغلب ايشان سلطان چه متداولست شيوه همين
 فـرو  انـد  گرفته خو خوشگذرانى و نازپروردگى به كه را دولت خدمتگزاران از دسته آن و افزايد مى آنان شماره

 يـافتن  راه از و) ميگيـرد  سـر  از را جـوانى  و( يابد مى ىا تازه عمر راه اين از ايشان دولت نتيجه در و ميگذارد
  .ميباشند آن بر كه است كسانى و زمين وارث خدا و. ميماند مصون بدن پيرى و فرسودگى

  

  چهاردهم فصل

  دارند طبيعى عمرهاى مردم مانند هم دولتها اينكه در

 بيست و صد اند كرده نگما شناسان ستاره و پزشكان آنچه برحسب انسان طبيعى سن كه دانست بايد
 بـر  نسـلى  هـر  در اشـخاص  سـن  و ميباشد قمرى بزرگ سالهاى از عبارت شناسان ستاره نزد در كه سالست
 قرانـات  صاحبان از برخى سنين چنانكه ميشود كم و بيش طبيعى عمر به نسبت و متفاوتست قرانات حسب

 كه آنان نزد در قرانات ادله اقتضاى سببرح است سال هفتاد يا هشتاد يا پنجاه ديگر بعضى و كامل سال صد
 حـديث  در چنانكه است سال هفتاد تا شصت ميان) اسالم( ملت اين عمر و. ميدهند قرار بررسى مورد را آنها

 غريـب  اوضـاع  حسـب  بـر  و نادر موارد در بجز است سال بيست و صد كه طبيعى سن ميزان بر و. است آمده
  .است آمده پيش ثمود و عاد قوم از اندكى گروه و ع، ح،نو شأن در چنانكه نميشود افزوده فلكى

 تجـاوز  پشـت  سه از دولت عمر اغلب ولى است مختلف قرانات برحسب چند هر نيز دولتها سنين اما و
 پايـان  سـالگى  چهـل  پـس . باشد سال چهل كه است شخص يك متوسط سن از عبارت پشت هر و كند نمى
  .باشد مى آن غايت تا نمو و رشد دوره

 كـه  گفتيم سبب بدين و 1برسد سال بچهل و برسد تواناييش كمال بمرحله چون تا: گفت تعالى اىخد
 اسـرائيل  بنى سرگردانى و آوارگى دادن روى حكمت درباره آنچه و است نسل يك سن برابر شخص يك سن
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 نسـل  افتنيـ  پـرورش  و زنـده  نسـل  نابودى سال چهل از منظور كه 1ميكند تأييد را گفته اين نيز كرديم ياد
 نشـان  سـال  چهـل  گـرفتن  نظـر  در رو ايـن  از اند، نشناخته آنرا و نشده آشنا پستى و بخوارى كه ديگريست

 بـيش  پشـت  سـه  از اغلـب  دولـت  عمر گفتيم اينكه و است، شخص يك سن برابر پشت يك سن كه ميدهد
 تنگـى  ماننـد  نشينى باديه توحش و خشونت هاى خوى بر همچنان نخستين نسل كه است سبب بدان نيست

 آنـان  ميـان  در عصـبيت  شـدت  علـت  بهمـين  و پايداراند فرمانروايى در اشتراك و شكار و دالورى و معيشت
 و اسـت  دشـمن  بيم مايه و شكوهمند آنان جانب و برنده آنان شمشير دم رو اين از ميماند محفوظ همچنان

  .ميباشند آنان فرمانبر و مغلوب مردم
 ميگرايند بشهرنشينى نشينى باديه از و ميدهند خوى تغيير نعمت و ناز و كشوردارى بسبب دوم نسل و

 گـام ) مطلق حكومت( خودكامگى فرمانروايى در اشتراك از و نعمت و ناز و معيشت بفراخى روزى تنگى از و
 از دولـت  اعضـاى  و خانـدان  افـراد  ديگـر  و دهـد  مى اختصاص بخود را فرمانروايى تن يك تنها كه گذارند مى

 و خضـوع  خـوارى  بـه  درازى دست و طلبى جاه و ارجمندى از و ميگرايند زبونى و بسستى آن راه رد كوشش
 از فروتنـى  و ذلت و نشيند مى فرو حدى تا ايشان عصبيت خروش و جوش رو اين از ميدهند، در تن فروتنى
 نخسـتين  نسل ندورا نسل اين زيرا ماند مى باقى آن در نخستين نسل صفات از بسيارى ولى رمد نمى ايشان

 راه در را ايشان كوشش و جويى غلبه و پرداخته بهمكارى آنان با احوال از بسيارى در نيز خود و كرده درك را
 آن از بسـيارى  هنـوز  و انـد  ديـده  نگهبانى و دفاع امور در را آنان مقاصد و بزرگى و فرمانروايى آوردن بدست
 باشـند،  داده دسـت  از را برخى هم هرچند فروگذارند بكلى ار آنها همه نميتوانند و است باقى آنان در ملكات

 گمـان  يا گشت، بازخواهد ديگر بار بوده نخستين نسل دوران در كه احوالى و اوضاع اميدوارند هنوز اينان چه
  .است نبسته بر رخت ايشان ميان از ميكنند

 و اسـت  نداشـته  وجـود  يىگـو  كـه  ميبرنـد  ياد از چنان را خشونت و نشينى باديه روزگار سوم نسل اما
 فراخى و دهند مى دست از بودند غلبه و قهر  ملكه واجد ايشان آن بسبب كه را عصبيت و ارجمندى شيرينى
 تجمل و نعمت و ناز انواعه ب را زندگانى چنانكه رسد، مى نهايى بمرحله ايشان ميان در نعمت و ناز و معيشت
 كودكانى و زنان زمره در و هستند دولت تكفل در كه ميگيرند قرار كسانى بمنزله رو اين از و ميدهند آرايش

 بكلـى  آنان عصبيت و ميدهند دست از را مدافعه حس و ميشوند داخل باشند مردان حمايت پرتو در بايد كه
 و دولتـى  لباسـهاى  پوشـيدن  بـا  و ميكننـد  فراموش را طلبى توسعه و مدافعه و حمايت حاالت و ميشود زايل

 دسـت  زراندودى به و ميكنند جلوه مردم بر نيكو تربيت و سوارى اسب و بخويش دولت ژهوي نشانهاى بستن
  .ندترسوتر هم زنان از اسبان پشت بر آنان غالب حاليكه در مييازند،

 از پردازنـد،  بـدفاع  و كنند مقاومت او برابر در نميتوانند بشتابد آنان بسوى مخالفى و مدعى هرگاه چه
 افزايد مى خويش موالى بر و شود مى نيازمند دالور و سرسخت مردمان از آنان جز ىبكسان دولت رئيس رو اين
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 .فرمايـد  اعـالم  را دولت انقراض ايزد كه هنگامى تا باشند نياز بى دولت از حدى تا كه ميگزيند بر را كسانى و
 و پيرى نسل سه ينا در ديديم چنانكه و. ميرود ميان از دارد دوش بر كه گرانى بار نتيجه در دولت وقت آن

 پيشـين  فصـول  در چنانكه است چهارم نسل در حسب انقراض سبب بهمين و آيد مي پديد دولت فرسودگى
 آشـكار  و كـافى  و طبيعـى  برهانى آن اثبات در و ميباشد پشت چهار در حسب و بزرگى كه گفتيم و گذشت
 بـاره  ايـن  در پس. بوديم داده ترتيب و كرده تنظيم را آنها پيش از كه بود مقدماتى بر مبتنى چنانكه آورديم

 گانـه  سـه  نسـلهاى  ايـن  سـن  و .شد نخواهى گردان رو راستى و حق راه از هرگز باشى منصف اگر و بينديش
 آن از پـس  يا پيش اندكى و نميكنند تجاوز سن اين از اغلب دولتها و است سال بيست و صد گذشت چنانكه

 و پيـرى  پـس . دهد روى دولت مدعى فقدان قبيل از ديگرى عارضه آنكه مگر ميگردند منقرض بتقريب سن
 بتـازد  آن بـر  مـدعى  هنگام اين در اگر چه است، نشده يافت مدعى منتها يابد مى استيال دولت بر فرسودگى
 پيشـى  سـاعتى  و نميماننـد  پـس  بـاز  ساعتى رسد فرا ايشان وقت چون پس. يافت نخواهد مدافعى هيچگونه
 وقوف بسن) تزيد( نمو مرحله از كه است شخصى سن بمثابه دولت  براى مزبور سن بنابراين 1گرفت نميتوانند

 سال صد دولت سن كه است مشهور چنين مردم افواه در رو اين از و ميرسد پيرى »رجوع« بمرحله سپس و
 هكـ  كرد اقتباس قانونى آن از و انديشيد بايد آن درباره پس. كرديم بيان ما كه همانست آن معنى و ميباشد
 دريـابيم  گذشـته  سـالهاى  شـناختن  براى از آنرا ميخواهيم كه نسبى ستون در شخص براى را پدران شماره

 پس باشد معلوم ما نزد در آنها آغاز از گذشته سالهاى و باشيم داشته شك آنها شماره در هرگاه كند، تصحيح
 هـم  سـالها  ايشـان  شـماره  يافتن پايان با قياس اين بر اگر ميشماريم، پدر سه يا پشت سه سال صد هر براى
 سـتون  در يكـى  شـدن  زيـاد  بسـبب  آنها شماره آيد كم آن از پشت يك اگر و است صحيح مسئله يابد پايان
 همچنـين . ميگـردد  ساقط) نسب ستون از( يكى شود افزوده) نسل( آن مثل و همانند اگر و است غلط نسب

 صـحيح  آنـرا  اغلـب  ميكنـيم  تأمـل  آن در و ميگيـريم  بر ايشان عدد از باشد، دسترس در اگر را سالها شماره
  .2را روز و شب ميكند اندازه خدا و يابيم، مى
  

  پانزدهم فصل

   شهرنشينى به نشينى باديه از دولت انتقال در

 ديگـران  بر تسلط و يافتن غلبه امر زيرا است، طبيعى دولتها براى تحوالت و اطوار اين كه دانست بايد
 شـدت  چـون  است آن خصوصيات و عصبيت پرتو در تنها آيد مي پديد پادشاهى و كشوردارى آن بوسيله كه

 در دولت پس. نشينى باديه حالت در مگر نميشود حاصل اغلب عصبيت و بشكار، عادت و دالورى و سرسختى
 آسايش آن بدنبال شود، حاصل سلطنت و كشوردارى هرگاه سپس. است نشينى باديه بشكل آن تشكيل آغاز
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 و نعمـت  و نـاز  در تفـنن  از عبـارت  تنهـا  شهرنشينى و بود خواهد همراه احوال گشايش و عيشتم فراخى و
 و هـا  آشـپزخانه  امـور  قبيل از آن، گوناگون انواع و ها بشيوه است متداول صنايع ساختن نيكو و كردن استوار

 سـاختن  زيبـا  و كردن هترب  براى و. دارى خانه امور رسوم و عادات ديگر و 1ها ظرف و گستردنيها و ساختمانها
 در انسـان  تمايالت اختالف بنسبت و آيد مى ديگرى بدنبال يك هر كه است مخصوصى صنايع آنها از يك هر

 يك هر بدنبال كه گوناگونى رسوم و شيوه و پرورى نعمت و خواهى تجمل عادات و تنعمات و لذتها و شهوات
 نخـواهى  خـواهى  و ناگزير كشوردارى در نشينى باديه مرحله پس. يابد مى فزونى نيز صنايع آن آيد مي پديد
 از كشـوردارى  در تـنعم  و آسايش وسايل كردن دنبال كه رو اين از آيد، مي پديد نشينى باديه مرحله از پس

 دولـت  از آن رسـوم  و عـادات  و شهرنشينى مرحله در همواره دولت زمامداران و خداوندان و. است ضروريات
 نظيـر  و. گيرنـد  مى آنان از را آنها بيشتر و بينند مى را ايشان احوال و وضع زيرا دميكنن تقليد خويش پيشين

 و آوردند بچنگ را روم و ايران و آمدند نائل فتح و بپيروزى كه هنگامى است آمده پيش عرب براى معنى اين
 اى بهـره  انچنـد  شهرنشـينى  از روزگـار  آن در ايشـان  خـود . كردنـد  اسـتخدام  را اقوام اين پسران و دختران
 هـا  گـرده  ايـن  ميكردنـد  گمـان  آنها و آوردند 2شفافى نازك نان هاى گرده عربها براى گويند چنانكه نداشتند

 بردند بكار نمك بجاى نان خمير در را آنها و يافتند دست كافوره ب 3خسرو هاى گنجينه در و. است هايى نامه
 و بنـدگى  قيـد  در را قـديم  دولتهـاى  و كشـورها  هالىا آنكه از پس ليكن. فراوانست حكايات اينگونه نمونه و

 كارها اينگونه در و گماشتند بكار خويش دارى خانه امور نيازمنديهاى و ها پيشه در را آنان و آوردند فرمانبرى
 را آنهـا  سـاختن  چگونگى و نعمت و ناز وسايل بردن بكار آنان برگزيدند، را آزموده كار و دست چيره استادان

 خواهى تنوع و معيشت فراخى دادن دست ازين گذشته. بردند بكار تفنن آنها در و گرفتند برعهده عربها براى
 و آداب و احـوال  در و رسـيدند  آن نهـايى  حـد  بسـر  بـاره  اين در چنانكه كرد شايانى كمك منظور بدين نيز

 و اثاث ديگر و ظروف و اگستردنيه و سالحها و ساختمانها و پوشيدنيها و آشاميدنيها و خوراكيها كردن نيكوتر
  .يافتند تطور خواهى تجمل و نعمت و ناز و شهرنشينى مرحله به خانه ابزار

 شـيوه  همـين  بر نيز عروسى  شبهاى و مهمانيها و ديگر يك بر كردن مباهات مواقع در ايشان احوال و
  .گذشتند در هم) بود اسالم از پيش تمدن در كه غايتى يعنى( غايت وراى از امور اين در بلكه بود

 سـهل،  بـن  حسن دختر پوران، با مأمون زناشويى درباره مورخان ديگر و طبرى و مسعودى ديد بايد و
 بـر  و شـتافت  4الصـلح  فـم  در حسـن  خانـه ه بـ  خواستگارى براى مأمون كه هنگامى و اند آورده حكاياتى چه
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 انتقال دولت از باديه نشيني به شهرنشيني
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 و كـرد  خرج او عقد در آنچه و! بخشيد مأمون مالزمان و بهمراهان ثروتى چه سهل بن حسن نشست كشتيها
 جملـه  آن از .ميشـود  شـگفتى  مايـه  كه بحديست كرد خرج عروسى در و داد كابين بعنوان مأمون آنچه هم

 بودنـد  شده حاضر مأمون نشينان حاشيه و همراهان كه اطعامى و مهمانى مجلس در عقد روز سهل بن حسن
 مشـك  از هـايى  گلوله آنان نخستين طبقه بر كه انسانبد ورزيد، اقدام حاضران ميان در ارمغانهايى بپراكندن

 افتـاد  مـى  كـه  هر بدست و بود شده بسته و پيچيده امالك و مستغالت هاى قباله ها گلوله آن در و پراكند مى
 بخت و اتفاق كه بود چيزى آمد مى فرود كس هر روى ها گلوله اين. بود وى آن از مزبور عقار و ضياع و امالك
 بـر  هـم  و بود دينار هزار ده اى بدره هر در كه پراكند مى دينار هاى1بدره دوم طبقه بر و. ستادفر مى او بسوى
 خانه در مأمون اقامت هنگام آنكه از گذشته ،2ساخت مى پراكنده درهم از مبلغ همان به هايى بدره سوم طبقه

 كابين بابت ياقوت قطعه هزار نپورا زفاف شب در مأمون جمله آن از و. كرد خرج مزبور مبالغ برابر چندين او
 عنبـر  3رطـل  ثلـث  دو و رطل يك معادل من صد يك هر در كه افروخت بر عنبر از شمعهايى و بخشيد بوى

 نشـان  ياقوت و نشان مرواريد و زربفت آنها حصير كه بگسترد پوران براى شب آن در فرشهايى و شد مصرف
 فرشها اين باده وصف  هنگام وى گويى كه را ابونواس شدبك خداى: گفت ديد را آنها مأمون كه هنگامى و .بود
  :است ديده را

 ريختـه  زر از زمينـى  بـر  كـه  اسـت  مرواريـدى  هـاى  سـنگريزه  باده، آن بزرگ و خرد حبابهاى گويى«
  .4»باشند

 بار سه روز هر كامل سال يك مدت در استر چهل و صد بوسيله »وليمه« عروسى مهمانى شب براى و
 روغـن  نخـل  هـاى  شـاخه  روى بر و 6شد تمام 5شب آن در هيزمها اين و اند كرده مى حمل هآشپزخان به هيزم

 پادشاه كاخهاى تا بغداد دجله از مردم خواص گذشتن براى را كشتيها كه شد اشاره ناخدايان به و ريختند مى
  .آورند حاضر وليمه در شركت جهت
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 روز اواخر در را مردم آنها بوسيله كه بود هزار ىس كردند آماده منظور اين براى كه 1هايى حراقه آنان و
  .است بسيار اينها امثال و گذراندند مى دجله از

 ذخيره كتاب در 4بسام ابن كه است قبيل اين از نيز 3طليطله در 2ذوالنون بن مأمون دامادى همچنين
 نشـينى  باديـه  مرحلـه  يننخسـت  در آنـان  همـه  كه بود دورانى از پس اوضاع اين و. اند كرده نقل 5حيان ابن و
 و معيشـت  تنگـى  حالـت  آن در را آنهـا  كـه  صنعتگرانى نبودن و وسايل فقدان بعلت و بردند مى بسر) دولت(

 از يكـى  كـردن  ختنـه  در حجـاج  گويند چنانكه. بودند عاجز جشنهايى چنان آوردن فراهم از بسازند سادگى
 جشـنهاى  و) هـا  وليمـه ( ها مهمانى باره در و آورد حاضر را 6دهگانان از برخى آنگاه كرد برپا جشنى پسرانش
 از يكـى : گفـت  وى. كـن  نقـل  مـن  براى اى ديده كه را مهمانى بزرگترين گفت و كرد پرسش وى از ايرانيان
 بـر  را زريـن  7كاسه مهمانى اين در. بود كرده بپا مهمانى و سور فارس مردم براى كه ديدم را خسرو مرزبانان

 را هـا  خـوان  ايـن  از يـك  هر و بودند گذارده كاسه چهار خوان هر بر و نهاده سيمين هاى) خوانچه يا( 8خوان
 بـا  را سـفره  طعـام  صرف از پس و داشت اختصاص آنان از تن بچهار و ميگذاشت مهمانان نزد كنيز تن چهار
  ).باشد آنان از كه( .بردند مى تن چهار آن بدنبال كنيزان و ها كاسه

 ابهت چنين را او كه دانست و بده طعام را مردم و كن نحر را قربانى رانشت غالم اى: گفت حجاج آنگاه
 و بخششـها  اسـت  قبيـل  همـين  از و. اسـت  بوده چنين) دولت آغاز در آنان وضع( و نيست، ميسر شكوهى و

 پابنـد  رسوم بهمان آنان هنوز چه بود، شتر عرب، نشينان باديه هاى بشيوه آنها بيشتر كه امويان خاندان جوايز

                                                           

كردند تا آنها  هايى تعبيه مى در آن آتش افكن كشتيى است كه: جمع حراقة) ك(بضبط نسخه ) بفتح ح و تشديد ر(حراقات  -1
  ..)ه. حاشيه كتاب، ا(را بسوى دشمن پرتاب كنند 

 -1045(ه  469تـا سـال    435وى از سال . كردند يحيى المامون دومين سلطان دودمان ذوالنون كه در طليطله سلطنت مى -2
  ).از دسالن(سلطنت كرده است ) م 1077

3- Toledo، اسپانيا در. 

و ابـن  ) 542(ه  6او راست كتاب الذخيره فى محاسن اهل الجزيرة تاريخ اندلس در قـرن  ) ن -بفتح ش(ابن بسام شنتمرى  -4
 ).لغت نامه دهخدا(خلكان از اين كتاب بسيار روايت كند با عنوان بسامى، ابن بسام 

المقتـبس فـى   «ليفـات بسـيار او كتـاب    از تأ) 469 -377(ابومروان بن خلف قرطبى، مورخ ) بفتح ح و ى مشدد(ابن حيان  -5
 ).لغت نامه دهخدا. (بر جايست و نسخى از آن در پاريس و نيز استانبول و مادريد موجود باشد» تاريخ االندلس

شـده   است كه در عربى بمعنى بازرگان و رئيس اقليم بكار رفته است و كلمه دهقان بر ايرانى اطالق مى» دهقان«معرب آن  -6
  :فرمايد چنانكه فردوسى

   از ايران  و  از ترك و  از  تازيان            نژادى پديد آيد اندر ميان             
 نه دهقان نه ترك و نه تازى بود            سخنها به كردار بازى بود            

 .هايى اطالق شود كه گنجايش خوراك پنج تن را داشته باشد است و آن بر كاسه» صحفه«ترجمه  -7

  .بكار برده است» اخونه«بمعنى سفره است كه عربها آن را تعريب كرده و ابن خلدون هم جمع آن را  -8

 مخارج هنگفت پادشاهان
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 سـيم  بارهاى دانستيم چنانكه 1]بودند، ايشان از پس كه آنان و[ عبيديان و عباسيان دولت جوايز آنگاه. بودند
  .بود مجهز سوارى اسبهاى و جامه هاى تخته و زر و

 بـه  نسبت لمتونه وضع و مصر در 2طغج خاندان همچنين و افريقيه در اغلبيان به نسبت كتامه وضع و
 بـا  امويان كه بود نسبتى همان بر( همچنين موحدان، به نسبت زناته وضع و دانموح و اندلس طوايف ملوك

 ايـران  تمـدن  چنانكـه  يابـد،  مـى  انتقـال  آن جانشـين  بدولت پيشين دولت از تمدن يعنى). داشتند عباسيان
 اين زناته و موحدان قبيل از مغرب ملوك به اندلس امويان تمدن و شد منتقل عباسى و اموى عرب بدولتهاى

 مصر در 3مماليك تركان و  سلجوقى تركان به بترتيب سپس و بديلميان عباسيان تمدن و يافت انتقال روزگار
 آن پهنـاورى  و عظمـت  بنسبت دولت يك تمدن كيفيت و. گرديد منتقل ايران عراق و عرب عراق در تاتار و

 نعمـت  و ثروت توابع از ذرانىخوشگ و آسايش و است خوشگذرانى و آسايش توابع از تمدن امور زيرا ميباشد،
 نسـبت  به اينها همه و آنست بر دولت اهل تسلط و استيال ميزان و كشوردارى توابع از نعمت و ثروت و است

 آنهـا  در و دريافـت  را آنهـا  نيـك  و گرفت نظر در بايد را مطالب اينگونه پس. است كشور) خردى يا عظمت(
 كـه  كسى و زمين وارث خداست و يافت خواهيم درست تمدن و اجتماع در را آنها تطبيق وقت آن. انديشيد

  .4وارثانست بهترين او و آنست بر
  

  شانزدهم فصل

  افزايد مى دولت نيروى بر نيرويى آغاز در نعمت و ناز اينكه در

 و خانـدانها  و تناسـل  و توالـد  آنان ميان در برسند نعمت و ناز و بكشوردارى طوايف و قبايل هرگاه زيرا
 دودمـان  اعمـام  و اوالد يكايك و ميشود افزوده ها قبيله افراد تعداد بر نتيجه در و يابد مى فزونى خويشاوندى

 پـرورش  آسايش و نعمت و ناز پر محيط آن در آنان نسلهاى و گزينند برمى يافتگانى پرورش و موالى سلطنت
 بـدان  ديگر نيرويى و ودميش افزوده دولت جمعيت بر كثيرى عده محيطى چنان در زندگى بسبب و يابند مى
 و مـوالى  ايـن  گيـرد  فـرو  پيـرى  و فرسـودگى  را دولت و درگذرند دوم و نخستين نسل اگر ليكن. پيوندد مى

) خصـايص ( از زيرا كنند، اقدام استقالله ب دولت استحكام و گذارى پايه در توانست نخواهند يافتگان پرورش
                                                           

  .است) و العبيدين من بعدهم(در چاپهاى مصر و بيروت . است) ينى(از  -1

كـرد و   بعـدها ترقـى  . پسر يكى از سران لشكرى فرغانه بود كه در خدمت خليفه عباسى در بغداد ميزيسـت ) بضم ط(طغج  -2
 969 -935مطـابق  (هجـرى   358تا  323پسرش محمد اخشيد سلسله بنى االخشيد يا بنى طغج را در مصر تشكيل داد كه از 

رجوع بـه  . فرمانروايى داشتند و چهار تن ديگر پس از محمد بسلطنت مصر رسيدند تا فاطميان آنان را منقرض كردند) ميالدى
 .است شده ضبط »طفج« بغلط) ك( نسخه در و »طنج«) ن(و ) ب(و ) ا(در نسخ . شود 59طبقات سالطين اسالم ص 

دو مصـر  ) مـيالدى  1390تـا   1350مطابق (ه  792تا  684اى از غالمان ترك و چركس بودند كه از  مماليك بحرى سلسله -3
 .شود 70رجوع به طبقات سالطين اسالم ص . حكومت ميكردند

 .نيست» ينى«و هو خير الوارثين در  -4
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 بشـمار  كسـانى  همچـون  و بـوده  تحميـل  دولـت  اهل بر خود آنها. شود نمى يافت چيزى آنان در فرمانروايى
ـ  نميتوانـد  فرع شود برانداخته اصل هرگاه بنابرين و باشند دولتيان تكفل تحت در كه اند ميرفته  اسـتقالل ه ب
  .نميماند باقى نخستين نيروى بر دولت و ميشود پراكنده و ميرود ميان از هم فرع پس كند، رسوخ

 گفتـيم  چنانكـه  تازيان شماره .كرد تطبيق داد روى عرب دولت در كه عىوض بر ميتوان را معنى اين و
 در نعمـت  و ناز چون و بود 1قحطان و مضر قبايل از تن هزار پنجاه و صد حدود در خالفت و نبوت روزگار در

 از بسـيار  گروهى خلفا و يافت فزونى آنان جمعيت نمو و رشد نعمت افزايش بسبب و رسيد كمال بحد دولت
 معتصـم  گوينـد  چنانكـه  شـد،  برابـر  چنـدين  مزبور شماره برگزيدند را پروردگان نمك و آزادشدگان و موالى

 مرزهـاى  در را عباسيان سپاهيان شماره اگر و برد بجنگ آنان با نبرد در تن هزار نهصد گشود كه را 2عموريه
 و موالى بگروه و بودند كشور پايتخت نگهبان كه بلشكريانى را آنان و آوريم نظر در غرب و شرق نزديك و دور

 بـه  انفـاق  بـراى  مأمون روزگار در: گويد مسعودى. باشد درست عددى چنين نيست دور بيفزاييم آزادشدگان
 افـزايش  ميزان بنابراين. بودند تن هزار سى مرد و زن از آنان و شمردند را آنان عبدالمطلب بن عباس خاندان

 نعمتـى  و نـاز  و آسايش آن سبب كه دانست و گرفت نظر در بايد سال دويست از كمتر مدتى در را عدد اين
 فـتح  آغـاز  در عـرب  شـماره  وگرنه اند يافته پرورش آن در ايشان نسلهاى و آمده حاصل دولت براى كه است
  .3است دانا آفريدگار ايزد و. نبود هم بدان نزديك بلكه و بود نرسيده عدد بدين

  

  هفدهم فصل

  دولت خداوندان اخالق و آن احوال چگونه هاينك و دولت هاى مرحله در

  4پذيرد مى تغيير مزبور هاى مرحله اختالف برحسب

 در آن زمامـداران  و يابـد  مى انتقال بنو نو حاالت و مختلف هاى مرحله و اطوار به دولت كه دانست بايد
 مرحلـه  در كه ستا مرحله همان رسوم و آداب با متناسب كه كنند مى اكتساب خويهايى ها مرحله از يك هر

 و حاالت و برند مى بسر آن در كه است كيفيتى و عادت مزاج تابع بطبيعت  خوى زيرا. نيست آن همانند ديگر
 و طلب و هدف به پيروزى دوران نخستين مرحله: نيست بيرون مرحله پنج از معمول حسب بر دولت مراحل
 مرحلـه  اين در. است پيشين دولت دست از آن گرفتن و كشور بر يافتن استيال و مخالف و مدافع بر چيرگى

 آن از حمايت و نگهبانى و سرزمين از دفاع و ستانى خراج و سرورى و مجد آوردن بدست در دولت خدايگان

                                                           

 ).الموارد اقرب( يمن عرب جد عابر، بن قحطان) بفتح ق( -1

2- Ammouriya گاالسى در شهرى Galati فتح كردند) م 838(ه  223مسلمانان آن را در سال  كه است. 
 .81: 36و هو اْلخَلَّاقُ الْعليم : و 86: 15إِنَّ ربك هو اْلخَلَّاقُ الْعليم : اشاره به آيه -3
و بـداوت مـردم آن نسـبت بـه اخـتالف      ) عادات(هاى دولت و اختالف احوال  در مرحله: چنين است» ينى«فصل در  عنوان -4

 .هاى مزبور مرحله

 تأثير ناز و نعمت در نيروي دولت
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 اين زيرا نيست) مطلق فرمانرواى( و تاز يكه ايشان برابر در رو يچه به و باشد مى خويش قوم مقتداى و پيشوا
 هنـوز  مرحلـه  اين در مزبور عصبيت و داده روى غلبه و پيروزى آن بوسيله كه است عصبيتى مقتضاى بر امر
  .است مستقر و پايدار آنان ميان در

 از آنـان  كـردن  مهـار  و خويش قبيله بر يافتن تسلط و) مطلق حكومت( خودكامگى دوران: دوم مرحله
 برگزيـدن  بـه  مرحلـه  اين در دولت خدايگان و. است كشوردارى امر در مساهمت و مشاركت به درازى دست
 اهـل  بـر  را ميـدان  تـا  افزايـد  مـى  گروه اين عده بر و گمارد مى همت پروردگان دست و موالى گرفتن و رجال

 وى انبـاز  و شـريك  ملـك،  از بـردارى  بهـره  در و سـهم  هـم  وى نسـب  در كه آنان خويش، عشيره و عصبيت
 سر و كند مى منع امر اين آستانه در دخول از و راندمي امور دارى عهده از را آنان رو اين از كند تنگ باشند مى

 و شود پايدار او خاندان در حاكميت و گيرد قرار او كف در استقالله ب فرمانروايى زمام تا نشاند مى خود جاى
 و زد و مدافعه بعلت دولت مرحله اين گذار بنيان رو اين از گردد منحصر بوى) مطلق فرمانروايى( خودكامگى

 كشـور  آوردن بدست در نخستين مرحله گذاران پايه كه را مشقتهايى و رنجها همان خويش ريفانح با خورد
 بـه  بيگانگـان  بـا  نخسـتين  گـذاران  پايـه  زيـرا  اسـت  تـر  رنج پر و دشوارتر او كار بلكه كند، مى تحمل ميبردند

 بـود  ايشـان  عصـبيت  دافرا كليه پيكار اين در ايشان پشتيبانان و ياران و ميپرداختند خورد و زد و كشمكش
 او هيچكس و راند مى را آنان و خيزد برمى جويى بستيزه خويش نزديكان با مرحله اين در دولت خدايگان ولى

  .يازد مى دست دشوارى بكار رو اين از) بيگانگان يا( دوران از اندكى گروه جز دهد نمى يارى نبرد اين در را
 ثمـرات  و نتايج آوردن بدست و  برخوردارى براى لتدو خدايگان آرامش و آسودگى دوران سوم مرحله

 گذاشـتن  بيادگـار  و ثـروت  كسب مانند است آرزومند و دلبسته بدانها بشر طبايع كه نتايجى. است پادشاهى
 و دخـل  موازنـه  و ستانى خراج امور مصروف را خود هم تمام رو اين از. طلبى شهرت و آورى نام و جاويد آثار

 و كاخهـا  و زيبـا  بناهـاى  بـرآوردن  بـه  و ميكنـد  آنها در روى ميانه و) مستمريها و( اه هزينه محاسبه و خرج
 اشـراف  از نماينـدگى  هيئتهـاى  بـه  و ميگمارد همت بلند معابد و پهناور آبادانيهاى و شهرها و عظيم دژهاى

 از گذشـته . دپرداز مى خويش اهل ميان در احسان پراكندن به و ميدهد بار قبايل سرآمدان و بزرگان و ملتها
 دادن سـان  بـه  و نگـرد  مى در جاه و مال لحاظ از خويش پروردگان دست و نشينان حاشيه حال رفاه به اينكه

 در آن آثار چنانكه كند مى عنايت انصاف روى از ماه هر در ايشان ارزاق و حقوق پرداختن و خويش سپاهيان
 آن. گـردد  مـى  نمـودار  سـان  و آرايش روز در نلشكريا رسوم و تزيينات ديگر و نشانها و 1سالح و لباس وضع
 و .ميشـوند  هراسـان  و بيمناك دشمن و جو جنگ دولتهاى و ميكنند مباهات بدان وى دوست دولتهاى وقت
 ايـن  همـه  در دولتهـا  خـدايگان  زيـرا . است دولت خداوندان خودكامگى و استبداد مراحل آخرين مرحله اين

                                                           

 بمعنى عطا و جايزه و) بضم ش(شكبهم ) ا(و ) ك(نسخه . يعنى سالح ايشان) فتح ك مشدد -بضم ش(شكتهم ) ب(نسخه  -1
  .است مناسبتر) ب( نسخه ضبط اينجا در
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 خـويش  آيندگان براى را راهها و سازند مى آشكار را خويش ىارجمند و هستند خويش براى مستقل مراحل
  .كنند مى هموار

 گذشـتگان  آنچهه ب مرحله اين در دولت رئيس و است جويى مسالمت و خرسندى دوران چهارم مرحله
 آداب در و ميگيرد پيش جويى مسالمت راه خويش همانند پادشاهان با و ميشود قانع اند كرده گذارى پايه وى

 و ميكند دنبال بگام گام را ايشان اعمال كليه و ميپردازد خويش پيشينيان از بتقليد سلطنت شيوه و مرسو و
 گامى آنان تقليد از اگر كه ميشود مند عقيده و ميدهد قرار خود همت وجهه طرق بهترينه ب را آنان از پيروى

 سرورى كاخ گذارى بنيان در را آنان چه بديا مى راه خلل او بفرمانروايى و ميشود او كار تباهى مايه نهد فراتر
  .ميداند بيناتر بزرگى و

 گـرد  او پيشـينيان  كـه  را آنچـه  مرحله اين در دولت رئيس و است تبذير و اسراف دوران پنجم مرحله
 مجالس و محفلها در خويش نديمان و خواص بر  بخشش و بذل و نفسانى لذايذ و رانيها شهوت راه در اند آورده
 از آكنده باطنى و »كافر گور« چون ظاهرى كه ميگزيند بر نابكارى و بد همراهان و ياران و يكندم تلف عيش
 ميسپارد ايشانه ب آيند نمي بر آنها دادن انجام عهده از كه را مهمى و بزرگ كارهاى و 1دارند تباهى و خبث

 امـور  عقـد  و حـل  و نهى و امر تايجن از يا( ندارند آشنايى گذارند مى فرو و دهند مى انجام آنچهه ب كه كسانى
 پيشـينيان  خـدمتگزار  هواخواهـان  و خويش قوم شايسته عناصر و بزرگان به نسبت حاليكه در) نيستند آگاه
ـ  را خـود  همراهى و يارى و ميگيرند دل در را او كينه چنانكه دارد مى روا بدى  هـم  و ميدارنـد  دريـغ  وىه ب

 رود، مى بتباهى رو او لشكر و سپاه وضع خويش شهوترانيهاى راه در سپاهيان مستمريهاى كردن خرج بسبب
 سامان و سر و احوال پرسشه ب و ميدارد پنهان آنان از را خويش و نميكند عنايت ايشان بكار خويش بتن چه

 و ميسـازد  واژگـون  بودند نهاده بنيان وى پيشينيان كه را اساسى نتيجه در و نميپردازد ايشان كارهاى دادن
 و فرسـودگى  طبيعـت  مرحلـه  ايـن  در. ميكنـد  منهدم و ويران را ايشان عظمت كاخهاى و گذاريها هپاي كليه
 ناپـذير  درمـان  وضـع  آن بـا  و برهاند آن از را خود ميتواند كمتر كه مزمنى بيمارى و مييابد راه بدولت پيرى

 كـرد  خواهيم ياد كه تىكيفيا ضمن در چنانكه ميگردد منقرض سرانجام آنكه تا يابد مى استيال آن بر ميشود
  .است وارثان بهترين خدا و شد، خواهيم يادآور آنرا علل

  

  هجدهم فصل

  دولت نيرومندى نسبت به دولت آثار و يادگارها كليه اينكه در

   است آن اصل و اساس در

                                                           

هاى روييده در ميان سرگين و پليـديها اسـت و كنايـه از زن زيبـارويى      خضراء الدمن است كه در لغت بمعنى سبزه: رجمهت -1
 .رجوع به منتهى االرب شود. اياكم و خضراء الدمن: حاصل و بد نژاد باشد و در حديث آمده است است كه بى

 مراحل دولت
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 ادگاري هر و داشته گذارى پايه آغاز در دولت كه شود مى ايجاد نيرويى پرتو در بناها و آثار كه رو اين از
 نيـروى  نسبت به دولتى هر عظيم معابد و بناها جمله آن از .است نيرو آن نسبت به ماند مى بجاى كه اثرى و

 آمدن گرد و كارگران فزونى پرتو در جز يادگارها گونه اين زيرا شود، مى سنجيده  تشكيل اساس و آغاز در آن
 دولتـى  هرگـاه  چنانكـه  .يابـد  نمى پايان مكارىه و تعاون راه از بزرگ جماعتهاى همدستى و فراوان نيروهاى

 خواهـد  حصـر  و بيحـد  و شمار بى كارگران داراى يابد، نفوذ بسيار رعاياى و ممالك در و باشد پهناور و عظيم
 توانست خواهد شوند، بكار دست و شوند برانگيخته دولت اقطار و ها كرانه از هرگاه عظيم نيرويى چنين و بود
 قـرآن  را آنچه و ثمود و عاد قوم كاخهاى آيا. رساند بپايان را آن و يازد دست معابد ترينبزرگ نهادن بنيان به

 كه را نيرومندى و توانايى ميزان و ديد بچشم را كسرى ايوان بايد هم و ؟ 1بينى نمى كرده حكايت آن درباره
 بـدان  و او بـر  آمد شاق پس دكر آن ويرانى و انهدام آهنگ رشيد چنانكه دريافت اند برده بكار آن در ايرانيان
 بايـد  پـس . است معروف باره اين در خالد بن يحيى با وى مشورت داستان و آمد عاجز آن از ولى كرد شروع

 گردد مى عاجز آن ساختن ويران از ديگر دولت كه يابد مى قدرت بنايى نهادن بنيان بر دولت يك چگونه ديد
 فـرق  بـه  امـر  ايـن  از و دارد وجود سهولت لحاظ از نهادن يانبن و ساختن ويران ميان كه مسافتى و دورى با

 قرطبه در امويان جامع مسجد و دمشق در) است مسجدى( الوليد بالط نيز و برد پى توان مى دولت دو ميان
 بـه  آب بـردن  بـراى  طاقها يا ها كمانه بناى همچنين. است پايدار اند نهاده شهر آن رودخانه روى بر كه پلى و

 از بسـيارى  و مصـر  اهرام و مغرب در 2شرشال آثار و .است باقى هنوز است سوار آنها بر كه كاريزى در كارتاژ
 كـه  دهـد  مـى  نشـان  اينهـا  همـه  كنيم، بررسى بدقت بايد بينيم مى بچشم كه را آنها مشابه يادگارهاى و آثار

  .اند داشته تفاوت ديگر يك با ناتوانى و نيرومندى لحاظ از دولتها چگونه
 و همدسـتان  فزونـى  و كارگران  اجتماع و 3»چرخ« بوسيله گذشتگان اعمال گونه اين كه دانست يدبا و
 نهـاده  بنيان راه اين از باشكوه و مستحكم كاخهاى و) معابد( ها هيكل همه اين و است يافته مى انجام قدرتها

 لحاظ از پيشينيان كه ستا اين يادگارها چنين گذارى بنيان سبب كه كنند مى توهم عامه آنچه و است شده
 ميـان  چـه  پـذيرفت،  را باطل پندار اين نبايد و نيست درست اند بوده تنومندتر ما از تن ضخامت و قد درازى

. يابيم مى باستانى آثار و) معابد( هياكل در چنانكه نيست، تفاوتى چندان باره اين در گذشته و امروز بشر افراد

                                                           

 .ءسوره الشعرا 149و  146و  141و  129و  128اشاره به آيه  -1

  .شهرى است در الجزيره داراى آثار باستانى» شرشل«شرشال يا  -2

از آن ) هندمـه (داند كه در تازى مصـدرى   است كه صاحب اقرب الموارد آن را معرب اندام فارسى مى» هندام«ترجمه كلمه  -3
عنـى ماشـين بكـار بـرده و مـا      اند ولى دسالن كلمه را بم بمعنى ظريف كردن و استوار ساختن و اتقان چيزى و جز اينها ساخته

پهلوى كلمه نيز هندام است كه ممكن است عربها عين پهلـوى آنـرا گرفتـه باشـند و در فارسـى درى      . كلمه چرخ را برگزيديم
رجوع بـه يادداشـتهاى آقـاى    . كار آراسته بنظام و با اصول و زيبا و زيبايى و ادب و آداب و قاعده و روش نيز آمده است: بمعانى

 .و حاشيه برهان قاطع مصحح آقاى دكتر معين شودپورداود 
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 ايـن  در و. انـد  پيمـوده  را گويى گزافه و مبالغه راه آن، در و باشند مى يفتهش بسيار امر بدين سازان افسانه ولى
 آنهـا  آورتـرين  شگفت و اند نوشته عمالقه و ثمود و عاد اره در است محرز آنها بودن دروغ كه اخبارى خصوص

 حكايـت  جنگيـده  آنـان  با شام در اسرائيل بنى كه 2عمالقه از مردى 1عناق بن عوج درباره كه است اى افسانه
 در را آن و ميداشـته  بـر  دريا از خويش دست با را ماهى كه بوده قد دراز آنچنان عوج كه اند پنداشته و كرده
ـ  آنـان  نادانى از گذشته بدينسان و. است كرده مى بريان خورشيد برابر  بوضـع  را خـود  جهـل  بشـر  احـوال ه ب

  .اند ساخته آشكار نيز ستارگان
 شـديدتر  و فزونتـر  حرارتـى  شوند نزديكتر بدان چه هر و است رارتح داراى خورشيد كه ندمعتقد چه

 است بيشتر زمين نزديكى در خورشيد روشنايى و است خورشيد روشنايى همان گرما كه نميدانند و يابند مى
 در انعكاس اين بعلت گرما نتيجه در و ميشود منعكس انوار با شدن روبرو بسبب زمين سطح در آن اشعه زيرا

 در كنـد،  تجـاوز  است پراكنده آن در شده منعكس اشعه كه حدودى از نور هرگاه و ميگردد چندان دو اينجا
 خورشيد و بود خواهد سرما ابرها، جريان جايگاه يعنى) فضا( نقاط آن در بلكه داشت نخواهد وجود گرما آنجا

  .3است نيافته ركيبت موادى از كه ايست دهنده نور بسيط جسم بلكه سرد، نه و است گرم نه خود بخودى
 بنـى  خـورده  شكسـت  كـه  بوده كنعانيانى يا عمالقه از مورخان گفته برحسب عناق بن عوج همچنين و
ـ  نزديـك  روزگار آن در اسرائيل بنى تنومندى  ميزان و قد طول و رفتند مى بشمار شام فتح هنگام اسرائيل ه ب

 تجديـد  را آنهـا  ديگر بار و است شده خراب دچن هر كه است المقدس بيت درهاى آن بر گواه و بوده ما اندام
) ايـن  بنـابر  و( .اسـت  شـده  حفـظ  بوده كه ميزانى بهمان همچنان درها هاى اندازه و آنها اشكال ولى اند كرده

 گمـان  بـى  و باشد؟ داشته وجود تفاوتى چنين يك اندام لحاظ از او عصر مردم و عوج ميان ممكنست چگونه
 در را دولتهـا  چگونگى ولى آمده آور شگفت و عظيم آنان بنظر ملتها ادگارهاىي كه اينست ايشان غلط انگيزه

 و ميشـود  حاصـل ) ماشـين ( چـرخ  و همكـارى  پرتو در آنچه بسر و اند نيافته در همدستى و تعاون و اجتماع
 دنهابـ  شـدت  و بنيرومندى را موضوع رو اين از. اند نبرده پى ميكند ايجاد شكوه با و عظيم يادگارهاى اينگونه

  .نيست چنين امر حقيقت كه صورتى در اند كشانده آنان اندامهاى بزرگى نتيجه در
 چيـز  دليل بى گفتارى جز كه است كرده نقل فالسفه از مستندى غير پندار خويش بگمان مسعودى و
 در و كـره  تمـام  در اسـت  اجسام سرشت كه طبيعتى بيافريد را خلق خدا چون گويد چنانكه نيست، ديگرى

 بـدنها  و درازتـر  عمرهـا  طبيعـت  آن كمـال  بسـبب  روزگـار  آن در و 4داشت وجود كمال و نيرومندى تنهاي

                                                           

روايت كرده و در ميان عامه مـردم معـروف   » عوج بن عوق«همان است كه صاحب قاموس در باب جيم ) بكسر ع(ابن عناق  -1
 ).نصر هوريتى، حاشيه كتاب(است » عوج بن عنق«به 
 .»ينى«. كنعانيان -2

  .نرا كره مذابى نميدانستندبرحسب عقيده متقدمان درباره خورشيد كه آ -3

تحريفى » كرة«نمايد كه در كلمه  فى تمام الكرة و فى نهاية القوة و الكمال و چنين مى: ها چنين است عبارت در همه نسخه -4
 .رخ داده است

 رابطه قدرت دولت با آثار آن
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 طبيعـت  اگـر  چنانكـه  اسـت  طبيعـى  نيروهـاى  انحـالل  بعلـت  فقـط  مـرگ  شـدن  عارض چه بود نيرومندتر
 كـه  بـود  چنـان  آفـرينش  آغـاز  در جهـان  پـس . بود خواهد فزونتر هم) آنان( عمر باشد نيرومند) موجودات(
 رو همـواره  مـاده  نقصان بسبب چندى از پس ولى بودند نقص بى و كامل اجسام و سنين داراى آن وجوداتم

 يافت خواهد راه بدان نقصان همچنان نيز آينده در و بينيم مى اكنون كه رسيد كيفيت بدين تا رفت بنقصان
  .رسد در جهان انقراض و انحالل هنگام تا

 منطقى برهان و طبيعى علت هيچگونه بينيم مى چنانكه و نيست سندى هيچ بر مبتنى گفتار اين ولى
 هـاى  جايگاه و ها خانه و معابد و بناها در كه را راهروهايى و درها و پيشينيان مساكن اكنون هم ما چه. ندارد

 هـاى  خانـه  آنهـا  درون در و تراشـيده  را خـارا  سنگهاى كه ثمود ديار مانند بينيم مى اند كرده احداث سكونت
 مسـاكن  ايـن  كه است كرده اشاره ص، پيامبر، و ميباشد تنگ درهاى داراى ها خانه اين و اند ساخته كىكوچ
 گرديده خمير آنها با كه را چيزهايى و آبها آن و كرد نهى ايشان آبهاى استعمال از را مردم و است ايشان ديار
 مبادا كه باشيد گريان آنكه مگر دمشوي داخل اند كرده ستم خويش بر كه كسانى بمساكن فرمود و ريخت فرو

  .برسد هم بشما رسيده ايشانه ب آنچه
 و ،)اسـت  امـر  بـرين  گـواه ( بـاختر  و خـاور  در زمين نقاط ديگر و شام و مصر و عاد سرزمين همچنين

  .كرديم بيان ما كه همانست حقيقت
 جشـن  بـاره  در كـه چنان اسـت  ايشـان  مهمانيهاى و عروسيها چگونگى دولتها يادگارهاى و آثار از ديگر

  .گذشت آنها همه و كرديم ياد ذوالنون ابن و حجاج اطعام و پوران عروسى
 حقيقت اين و. ميباشد دولتها نيرومندى بنسبت كه آنهاست هاى بخشش دولتها ديگر يادگارهاى و آثار

 به دولتها زمامداران همتهاى چه باشد، پيرى و فرسودگى بر مشرف ايشان دولت هرچند است نمودار آنها در
 ايشـان  همـراه  دولتهـا  انقـراض  تا همواره همتها اين و است مردم بر ايشان يافتن غلبه و كشور نيروى نسبت
  .است

 از چگونـه  كـه  سنجيد قريش نمايندگان هيأت به يزن ذى ابن هاى بخشش درباره توان مى را امر اين و
 و كرد اعطا يكى كدام هر به عنبر انبانهاى از و بخشيد آنان به ده ده كنيزكان و بندگان و سيم و زر هاى رطل

 در يمـن  1قـراره  ويژهه ب روزگار آن در وى كشور همانا و داشت ارزانى عبدالمطلب به بخشش همين برابر ده
 وى قـوم  چـه  اسـت  بـوده  بخشش و بذل اين در وى محرك خودش همت تنها و بود ايران نفوذ و تسلط زير

 مغـرب  و هنـد  و عجـم  و عرب عراق در ملتهايى بر چيرگى و سرزمين آن در سلطنت داراى روزگارى تبابعه
  .اند بوده

                                                           

 ).منتهى االرب. (اى است در يمن نام قبيله -1
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 و 1امـوال  از بارهـايى  دادنـد  مى بار زناته امراى نمايندگى هيأت به هرگاه نيز افريقيه در صنهاجه قبايل
 در و بخشـيدند  مـى  ايشـان  بـه  باركش حيوانات از شمارى بى يدكهاى و پوشيدنيها از اى آكنده 2دانهاى جامه
  .است آمده بسيارى اخبار باره اين در الرفيق ابن تاريخ

 كـه  هنگـامى  ايشـان  چـه  شمرد، قبيل اين از بايد هم را برمكيان مخارج و جوايز و بخششها همچنين
 نـه  سـاختند،  مـى  نايـل  نعمـت  و نـاز  و فرمـانروايى  بـه  روزگـار  سرانجام تا را او رسانيدند، مى بنوا را بينوايى

 و بسيار باره اين در ايشان اخبار و. رساند بپايان را آنها روزى از قسمتى يا روز يك آن يرندهگ كه بخششهايى
 فرمانـده  كاتـب،  صقلبى جوهر همچنين و. باشد مى دولتها نيروى نسبت به تمام و است شده نوشته كتب در

 سـيم  و زر( امـوال  از ربـا  هزار قيروان از شد، كشور آن رهسپار مصر فتح براى كه هنگامى عبيديان سپاهيان
 صـورت  عبدالحميد محمدبن بخط نيز و. رسد نمى) بخششها( اينگونه به دولتى امروز و. ساخت آماده) نقدينه
 آن و اند، فرستاده مى بغداد المال بيت به نواحى جميع از را آنها مأمون روزگار در كه است شده يافت خراجى

  :دمكر نقل بدينسان 3الدوله جراب) كتاب( از را
هـاى  ) حلـه (جامـه   6درهـم  14800000: مالياتهاى مختلـف ديگـر   5درهم 27780000سواد  4غالت

  .8رطل 240) ها گل مهر كردن نامه(طين ختم . دويست دست 7نجرانى
  .درهم 11600000: 9كسكر

  .درهم 20800000: شهرستانهاى دجله
  .درهم 4800000: حلوان

                                                           

 .مال در اينگونه موارد بر نقدينه سيم و زر اطالق شود -1
 .برند مه كلمه تخوت جمع تخت فارسى است كه تازيان آن را بمعنى جامه دان يا بسته و بقچه لباس بكار مىترج -2
جراب الدوله لقب احمد ابن علوچه يا علويه مكنى به ابوالعباس مردى طنبور زن و بذلـه گـو بـوده و بروزگـار مقتـدر باللّـه        -3

: النوادر و المضاحك فى سائر الفنون و النوادر بـوده كـه آن را بنـام   : بنامزيسته است وى مؤلف كتابى  عباسى و خاندان بويه مى
 218و فهرسـت ابـن نـديم ص     197ص  4رجوع به معجـم االدبـاء ج   . ترويج االرواح و مفتاح السرور و االفراح هم خوانده است

 .و شايد هم جراب الدوله كتاب ديگرى جز اين بوده است. شود
و درآمد كرايه خانه و مزد غالم و سود زمين و مانند اينهـا  . رآمد هر چيزى از حبوب و نقود و جز آند: غالت ج، غله بمعانى -4

هايى كه بيت المال آنها را رد كند و بازرگانان آنهـا را بگيرنـد و ماليـاتى     درهم: و در تعريفات آمده است). از منتهى االرب(است 
  .هاى مختلف باشد د در اينجا درآمد نقدى و جنسى بيت المال از ناحيهو گويا مرا.. كه مولى بنده را بدان مكلف سازد 

بيست و هفت هزار هزار درهم دو بار و هفتصد و هشتاد هزار درهم كـه مـا همـه ارقـام را     : در متن بشيوه قديم چنين است -5
 .بصورت عدد نوشتيم

 ).بواب المال بالسوادا. (بدينسان است) ينى(آمده و هم در ) پ(ماليات ديگر تنها در چاپ  -6
 .برد يمنى در قديم معروف بوده و مقصود از حله همان برد يمانى است). از اقرب الموارد. (شهرى بيمن) بفتح ن(نجران  -7
اند و آن بجز طين يا گـل   خوانده هم مى) طين كاهنى(چاپ اروپا آمده و آن را  184طين مختوم هم در قانون ابن سينا ص  -8

 .ارمنى است
رجـوع بـه منتهـى    . شهرستانى است كه قصبه آن واسط است» كسكر«كنكر آمده و : ها بغلط در ديگر نسخه) پ(بجز چاپ  -9

  .شود قديم جغرافيايى االرب و متنهاى

 صورت خراج در روزگار خالفت مأمون
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  .رطل 30000درهم، شكر  25000: اهواز
  .رطل 20000: 1مويز سياه. شيشه 30000: درهم، گالب 27000000: فارس
  .2رطل 1000: رطل، زيره 20000. خرما. دست 500هاى يمنى  درهم، جامه 4200000: كرمان
  .درهم 400000: مكران

  .رطل 150: درهم، عود هندى 11500000: سند و نواحى مجاور آن
  .5رطل 20000: 4شكر سفيد. تدس 300: 3هاى تافته درهم، پارچه 4000000: سيستان
تـن،   1000رأس، بنـده   4000شمش، اسب تاتـارى   2000درهم، شمش سيم  28000000: خراسان

  .7رطل 30000، هليله 6دست 27000جامه 
  .8رشته 1000درهم، ابريشم  12000000: گرگان
  .10شمش 1000درهم، شمش سيم  1500000: 9قومس

دسـت،   200) عبـا (قطعه، رخت  600م، فرشهاى طبرى دره 6300000: و نهاوند 11طبرستان و روبان
  .عدد 300 12، پياله سيمين300دست، دستار  500جامه 

  .رطل 20000درهم، انگبين  12000000: رى
  .رطل 12000رطل، انگبين  1000درهم، رب انار  11800000: همدان

  .درهم 10700000: نواحى ميان بصره و كوفه

                                                           

است ) زيت: (ها زبيب و در ديگر نسخه) ينى(و ) پ(در . ترجمه كلمه زبيب است كه به معنى مويز و انجير هر دو آمده است -1
 .رت دو نسخه چاپى و خطى مزبور را برگزيديمو ما صو

 .و ينى است) پ(تنها در چاپ . الف رطل) زيره(و من الكمون : جمله -2
 فرانسـه  در كـه  اسـت  گونـاگون  هاى تافته از عربها ميان در عتابى. نويسد مى دسالن و »المعتبة الثياب من« و) پ( چاپ در -3

 مـن «: ديگـر  نسـخه  در ولى. است كرده ترجمه »رنگارنگ مخطط ابريشمى هاى پارچه« به را آن و نامند مى Tabis تابى را آنها
 جانوران چشم مانند كوچكى هاى خانه چهار آن نگارهاى و نقش ميان در كه است جامه نوعى »معين« و است »المعينة الثياب
 .شود الموارد اقرب به رجوع. باشد مى وحشى

رجوع به اقرب الموارد و منتهـى االرب  . كه بمعنى شكر سفيد و نوعى شيرينى است است» پانيذ«ترجمه كلمه فانيذ معرب  -4
  .شود

 .»عشرون رطال«و در نسخ ديگر » عشرون الف رطل» «ينى«و ) پ(در نسخه  -5
 .است) كاال يا پارچه بيست هزار دست(» و من المتاع عشرون الف ثوب«: چنين است ولى در نسخ ديگر) پ(در نسخه  -6
  .»ينى«و ) پ(زار رطل سه ه -7

 .اى از چيزى همچون جامه بدرازا است رجوع به متنهاى لغت شود ترجمه شقة است كه بمعنى پاره -8
 ).منتهى االرب(ايست بزرگ ميان خراسان و بالد جبل و اقليمى است به اندلس  ناحيه -9
  .افتاده است) هزار(» الف«چنين است ولى در نسخ ديگر كلمه ) پ(در نسخه  -10

  .است» روبان«كلمه » رويان«در ديگر نسخ بجاى ) پ(بجز نسخه  -11

 .است آورده بدينسان دسالن كه است جامات ترجمه -12
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  .درهم 4000000: 1ماسبذان و دينار
  .درهم 6000000: شهر زور

  .2رطل 20000درهم، انگبين سپيد  24000000: موصل و نواحى نزديك آن
  .درهم 4000000: آذربايجان

  .درهم 34000000: جزيره و توابع آن از نواحى فرات
  .3درهم 300000: كرج[

  .5بنده هزار تن، انگبين دوازده هزار خيك 4] درهم 5000000: گيالن
  .دست 20، انواع رداها  6باز 10بازهاى شكارى 

رطل، شور ماهى  530  8رقم. 7قطعه 20ى محفور ) فرشها(درهم، گستردنيها  13000000: ارمنستان
  .2ده هزار رطل، استر دويست رأس، باز شكارى ده باز 1، ده هزار رطل، طريخ9نمكسود

                                                           

» دينـار «آمده اسـت كـه بظـاهر    ) ا(و ) ك(و ) ب(ولى در حاشيه نسخه . است» دنان«و » ربان«و » ريان«: در نسخ مختلف -1
  .است» و ربان ماسندان«است و در ترجمه تركى » دينور«محرف 

 )ك(و ) ب(و ) ا(بيست ميليون رطل  -2
  . كرخ» ينى«در  -3

 .نيست) ك(و ) ب(و ) ا(قسمت داخل كروشه در نسخ  -4
» علـه «است كه بر مطلق مشك و خيك اطالق ميشود ولى در عربى پوستى را كه در آن انگبـين باشـد   » زق«ترجمه كلمه  -5

 ).اقرب الموارد(نامند 
چنـين  » ...و مـن البـزاة   «: در چاپ تركى بجـاى : آمده است) ك(و ) ب(و ) ا(است و در حاشيه چاپ ) بضم ب(ترجمه بزاة  -6

  .شكر ده صندوق: است

جمـع  ) س -بضم ب(بسط است كه ) پ(و در چاپ ) بفتح ب(بسط ) ك(و در نسخه اعراب دار » قسط«) ب(و ) ا(در چاپ  -7
بافنـد و آنـرا    ايـن حصـير را از بـرگ نخـل مـى     . عرض بـه انـدازه يـك ذراع   بمعنى گستردنى و حصيرى دراز و كم . بساط است

ولى فرشهاى محفور را صـاحب منتهـى االرب چنـين تفسـير     .) اقرب الموارد(مينامند كه معرب تنبسه فارسى است » طنفسه«
 .محفور شهريست بر كنار درياى روم ينسج بها البسط: كرده
دسـالن معتقـد اسـت كلمـه     . است و براى هيچيك معنى مناسبى يافت نشـد » قمز«و در نسخ ديگر » رقم«) پ(در نسخه  -8

است زيرا يكى از معانى زقوم درختى است كه در أريحا ميرويد و از نوع هليله كابلى است و خواص طبـى  » زقوم«مزبور تحريف 
» زراقـن «ولى بظاهر ممكنست كلمه مزبور  .و رجوع به منتهى االرب شود. اند فراوانى دارد و گويند بنى اميه آنرا در اريحا كاشته

باشد كه نوعى ماهى است و مانند شور ماهى در نهر كر ميباشد چه وقتى كلمه طريخ به صوبج و صونج تحريف شود ممكنسـت  
رافـن، زراقـى،   : تبديل گردد بخصوص كه اين كلمه در متن كتب جغرافيايى قديم به انواع صـورتهاى » رقم«يا » زقم«زراقن به 

 .شود 338و صورة االرض ابن حوقل ص  184رجوع به مسالك الممالك اصطخرى ص . قن، درآمد، درامن تحريف شده استدرا
است كه در نسـخه بـدل چـاپ    » المالح السور ماهى«: ولى صحيح) ا(المسايج السور ماهى ) ك(و ) ب(المسايح السور ماهى  -9
و على ثلث فرسـخ مـن   : آورده زيرا اصطخرى در جغرافياى ارمنستان آردهم كلمه المالح هست ولى كاترمر آنرا در حاشيه ) پ(

مسـالك الممالـك   . الـذى يحمـل الـى االفـاق مالحـا     ) الشور ماهى الشـور مـاهيج  . ب. ن(بردعة نهر الكر و بنهر الكر السر ماهى 
 .شود 328و رجوع به صورة االرض ابن حوقل ص  183اصطخرى ص 

 صورت خراج در روزگار خالفت مأمون
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  .5، مويز هزار بارا 4دينار 420000: 3قنسرين
  .دينار 420000: دمشق

  .6دينار 96000: اردن
  .رطل 300000دينار، روغن زيتون  310000: فلسطين

  .دينار 1920000: مصر
  .درهم 1000000: 7برقه

  .قالى 120درهم، گستردنى  13000000: افريقيه
  .دينار بجز جامه و كاال 370000: يمن

  .انتهى. دينار 300000: حجاز
 كه اميه بنى پادشاه هشتمين(  الناصر بدالرحمنع اند، كرده ياد آن موثق مورخان چنانكه اندلس، اما و
 همه كه گذاشت بجاى 9دينار ميليون هزار پنج خويش هاى گنجينه و خزاين در 8)گرفت بخود خالفت عنوان

 المال بيت به محموالت ميزان هارون روزگار در كه ديدم تواريخ بعض در و بود قنطار هزار پانصد بقنطار آنها
  .است بوده طال دينار قنطار پانصد و هزار هفت سال هر در

 11جمـالى  بـدر  الجيوش امير بن افضل درباره كه آنجا خلكان ابن تاريخ در من عبيديان، دولت اما 10و[
 كـه  خوانـدم  بود، داده اختصاص بخود و بازگرفته مصر فاطمى خلفاى از را فرمانروايى امور زمام كه سردارى

                                                                                                                                                                                     

 است كه آنهم نوعى ماهى كوچك بوده و از درياچـه ارجـيش  » طريخ«ولى صحيح ) پ(ريح ، ط)ا(و ) ك(، صونج )ب(صوبخ  -1
 يرتفـع  ارجـيش  ببحيـرة  تعرف به ارمينيه بحيرة و: مينويسد اصطخرى. اند ميفرستاده ديگر بكشورهاى و ميگرفته آنرا ارمنستان

و  346رض ابـن حوقـل چـاپ ليـدن ص     و رجوع به صـورة اال ) 190مسالك الممالك ص (منه سمك الطريخ يحمل الى االفاق 
 .برهان قاطع و منتهى االرب شود

 ).پ(در نسخه » من البزاة«بجاى و » و من المسهرة«) ك(و ) ا(و ) ب(در نسخ  -2
 ).اقرب الموارد(استانى است بشام : و قنسرون) فتح س و كسر آن -فتح ن مشدد. بكسر ق( -3
  .دينار 400000» ينى«و ) ك( و) ا(و ) ب(چنين است ولى در نسخ ) پ(در  -4

  .روغن زيتون هزار بار): ك(و ) ا(و ) ب(در  -5

  .نود و هفت هزار دينار): ك(و ) ب(و ) ا(در نسخ  -6

 ).منتهى االرب(ايست ميان اسكندريه و افريقيه  اقليم يا ناحيه): ق -بفتح ب( -7
 .از دسالن -8
است و پنج هزار ميليـون دينـار را در حاشـيه بنقـل از طبـع بـوالق و        دسالن در متن ترجمه خود پنج ميليون دينار آورده -9

  .اى خطى ياد كرده است نسخه

 .كه قريب دو صفحه است ترجمه شد) پ(نيست و از نسخه ) ك(و ) ب(و ) ا(قسمت داخل كروشه در نسخ  -10
 .االفضل امير الجيوش بن بدر الجمالى: در متن چنين است -11
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 ذخايرى و درهم 1اردب پنجاه و دويست و دينار ميليون ششصد او خزانه در است شده كشته وى كه هنگامى
 و اسـبها  همچنـين  و كاالهـا  و هـا  پارچـه  و مرواريـدها  و نگينهـا  انواع قبيل از است بوده مزبور مبالغ خور در

 ايـم  ديـده  را آنهـا  ما كه نوبنيادى دولتهاى درباره.) است مانده بجاى وى از بسيارى( سوارى و بارى چارپايان
 عظمـت  بمرحلـه  قالون بن محمد الناصر روزگار در كه است مصر در ترك دولت آنها بزرگترين گفت وانميت

 يافتند غلبه الناصر بر سالر، و بيبرس بزرگزادگان، از تن دو وى دولت آغاز در كه بود دورانى آن و بود رسيده
 داد قرار خود معاون و جانشين را او و نشست وى فرمانروايى مسند بر خود و زد كنار را سالر بيبرس سپس و
 نيـز  را سـالر  وى جانشـين  چنـدى  از پـس  و آورد بيـرون  بيبرس قدرت زير از را كشور الناصر كه هنگامى و

 ايـن  و يافتم آگاهى وى ثروت و اندوخته آمار دفتر بر من آورد، بچنگ يكسره ويرا هاى ذخيره و كرد منكوب
  :كردم نقل آن از را فهرست

: 4)گربه چشم( عقيق و الماس  هاى نگين رطل، نوزده: زمرد نيم، و رطل چهار: 3بلخش و 2بهرمان ياقوت
 و صـد  و هـزار : 5حبـه  يك وزن تا مثقال يك از گرد مرواريد .رطل دو: گوناگون هاى نگين بزرگ، تكه سيصد
 ميـان  از كـه  زر از پر هائى كيسه زر، از پر حوضى دينار، هزار چهارصد و ميليون يك :مسكوك زر دانه، پنجاه

 زيورهـاى  درهـم،  هـزار  يك و هفتاد و ميليون دو نيست، معلوم آنها شماره و اند آورده بيرون را آنها ديوار دو
 و كاالها و ها پارچه مانند توانگريست، چنين يك خور در كه اثاثى و وسايل ديگر و ،6قنطار چهار شده زرگرى

  .زمين و آب و كنيزكان و بندگان و حيوانات هاى گله و كامال محصوالت و بارى و سوارى مركوبهاى انواع
 و. بـرد  نـام  نظر اين از) مراكش( اقصى مغرب در را مرين بنى دولت ميتوان مصر ترك دولت از پس و

) دارايـى  وزيـر ( امـوال  خدايگان بخط كه يافتم دست بوده دودمان اين پادشاهان خزانه در كه دفترى بر من
 و هفتصد وى) خزانه( المال بيت در ابوسعيد سلطان ترك ما كه ميدهد نشان و 7است بواق بن حسون ايشان

                                                           

 كـرده  ترجمـه  Boisseau را اردب دسـالن . عراقيست رطل 8صاع و هر صاع  24معادل  است مصر در بزرگى پيمانه اردب -1
 را در جاى ديگر نيز بهمين كلمه ترجمـه كـرده اسـت در صـورتى كـه ميـان      » مد«ليتر است و هم  12/ 5اى معادل  كه پيمانه

 .است بسيار تفاوت »مد« و »اردب«

برهمـانى اسـت و دسـالن    : در چاپهـاى مصـر و بيـروت   ) از برهـان (نيـز گوينـد    »بهرامن«نوعى ياقوت سرخ است كه آن را  -2
 .است» ينى«و صورت متن از . نوشته است» هندى«
  .است» بدخشى«اين كلمه نيز ظاهرا محرف  -3

  .گويند» عين الهر«چشم گربه، و آن جوهريست قيمتى كه بچشم گربه شباهت دارد و آنرا  -4

 .تا يك درهم است» ينى«در ). غياث اللغات(ادل يك جو بوده است مقياسى كه در نزد بعضى مع -5
 بقـولى  و دينـار  هزار هفتاد بقولى و اوقيه دويست و هزار يا دينار دويست و هزار يا زر اوقيه چهل معادل اى وزنه :»ق« بكسر -6

 به انـدازه  قنطار هر اند گفته هم بعضى و اند دانسته دينار هزار يا سيم يا زر از رطل صد برابر آنرا برخى و است دينار هزار هشتاد
 قديم اوزان در و مينامند quintol آنرا فرانسه زبان در. است رطل صد معادل قنطار شام در. است سيم يا زر از پر گاوى پوست
 .فرانسه ديكسيونر و) الموارد اقرب( است كيلوگرم صد برابر جديد در و پنجاه معادل

 ).ينى. (طان ابوسعيد استبخط خدايگان اموال سل -7

 ناصرموجودي خزانه مصر در زمان دولت ال
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 پسر و است داشته غيره و امالك و اثاث و وسايل ديگر مبلغ همين خور در و است بوده زر دينار قنطار اندى
  .است افزوده آن بر بيشترى ثروت پدر از پس ابوالحسن سلطان وى

 عبـدالواد،  بنـى  ملـوك  از ابوتاشفين، آن سلطان هاى گنجينه در دش مستولى تلمسان بر كه هنگامى و
 بـر  عـالوه  و اسـت  بـوده  نامسـكوك  قسـمتى  و مسـكوك  آنهـا  از قسـمتى  كه يافت زر قنطار اندى و سيصد

  .آورد بچنگ وى از نيز ديگرى ثروتهاى تناسب بهمان مزبور هاى اندوخته
 كـه  دريافتم را ايشان پادشاه نهمين ابوبكر لطانس روزگار من افريقيه،) حفصيه( موحدان دودمان اما و

 و بود كرده مصادره را او اموال و داده قرار خشم مورد را حكيم بن محمد خويش سپاهيان اتابك و سردار وى
 نزديـك  و آورده بدسـت  وى از گونـاگون  مرواريـدهاى  و ها نگين 1مد يك و زر دينار قنطار چهل جمله آن از

 تـوانگرى  خـور  در ديگـرى  بسيار اموال اينكه از گذشته بود، كرده تاراج او خانه هاىفرش از هم ميزان بهمين
  .بود كرده ضبط وى

 مصـر  در 2] داشـت  اسـتيال  قالون بنى دولت بر مصر در كه[ برقوق ابوسعيد الظاهر سلطان روزگار در و
 كسـيكه  و بـود  كـرده  صادرم را وي ثروت و داده قرار خشم مورد را خويش 3خوانساالر محمود امير او و بودم

 و است شده ضبط وى از زر دينار هزار ششصد و ميليون يك مبلغ گفت بمن بود وى اموال مصادره متصدى
 بـوده  تناسب بهمين نيز اثاثه و امالك محصوالت و چارپايان و مركوبها و ها پارچه انواع قبيل از او ديگر اموال
  ]. است

 يـا  نميدانـد  را آنچه و گيرد پند اسناد اين از بيكديگر نسبت تهادول نيروى ميزان در بايد خواننده پس
 پذير امكان مسائل با شدن روبرو هنگام و نكند انكار نميشود يافت وى عصر در آن امثال از اى نمونه هيچگونه

 گذشـته  دولتهـاى  دربـاره  را اخبـار  ايـن  نظـاير  و امثال هرگاه خواص از بسيارى چنانكه. نباشد حوصله تنگ
 احـوال  و عـادات  و وجود عالم كيفيات زيرا نيست بصواب مقرون روشى چنين ولى. ميكنند رد را آنها وندبشن

 نبايـد  كنـد  درك را متوسـط  يا فروتر مرحله باره اين در كسى هرگاه و متفاوتست و گوناگون بشرى اجتماع
 و حـوادث  هرگـاه  مـا  و. شـود  غافـل  بـاالتر  مرحلـه  از و سـازد  متوجـه  بدان را خويش حواس و مدارك كليه

 و صـحيح  قسمتهاى و گيريم نظر در ميشنويم عبيديان و امويان و عباسيان هاى دولت درباره كه را معلوماتى
 آنهـا  ميـان  بسنجيم، يابيم مى كوچكتر و تر ضعيف را آنها اكنون هم كه دولتهايى وضع با را آنها ناپذير ترديد

  .يافت خواهيم تفاوتى

                                                           

ايست به اندازه دو رطل نزد اهل عراق و يك رطل و ثلث رطل در نزد اهل حجاز يا مقدار پـرى دو   پيمانه) تشديد د -بضم م( -1
 اسـت  نـيم  و صـاع  يـك  ملـوك  هـر  و ملـوك  پانزده معادل ايست پيمانه شام در و كند پر را دست دو هر چون ميانه دست مرد

  .ليتر نيم و دوازده معادل ايست پيمانه كه كرده ترجمه Boisseau كلمه به را »مد« دسالن و). الموارد اقرب( و) االرب منتهى(

 .»ينى«از  -2
 و سـلطنتى  اداره خـرج  نـاظر  بمعنى آنرا تركان كه عربى »دار« و فارسى »استاذ« از مركب است »استاذالدار« كلمه ترجمه -3

 .اند ميبرده بكار خوانساالر
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 اخـتالف  يكـديگر  بـا  تمـدن  و  نيرومندى بنيان و اساس از مزبور دولتهاى كه آنست تفاوت اين علت و
 و بقـدرت  وابسـته  شـديم  يادآور پيشين صفحات در همچنانكه دولتها يادگارهاى و آثار كليه رو اين از دارند،
 رسوم و عادات و كيفيات اين از بسيارى چه است، ناپذير انكار حقيقتى اين و آنهاست اساسى و اصلى نيروى

 يادگارهـاى  از بعضـى  و است رسيده هم تواتر و شياع بحد آنها از برخى بلكه است وضوح و شهرت نهايت در
 نيرومندى مرتبه به ميشود نقل كه خصوصياتى و احوال از خواننده بايد پس. بينيم مى بچشم را غيره و ابنيه

 حكايـت  ايـن  همچـون  كنيم مى نقل ىو براى كه اى قصه به و ببرد پى دولتها كوچكى و پهناورى و ضعف و
  :كه اينست آن و گيرد پند ظريف و شيرين

 وارد 1بطوطـه  ابـن  به معروف طنجه مشايخ از مردى مرينى خاندان ملوك از ابوعنان سلطان روزگار در
 هند و يمن و عراق ممالك بسياحت و كرده بمشرق سفرى بمغرب آمدن از پيش سال بيست او و شد مغرب

 آن در كشور آن درگاه در[ و كرده ديدن را شاه محمد سلطان هند پادشاه پايتخت دهلى شهر و بود پرداخته
 شده واقع پادشاه آن مالطفت و نظر مورد و آورده بدست وى بارگاه در مكانتى و 2] يافته بار فيروزجوه روزگار

 سـلطان  ببارگـاه  و تهبازگشـ  بمغـرب  آنگاه. است گرديده واگذار بوى كشور آن مالكيان قضاى منصب و است
 است ديده زمين روى ممالك در كه شگفتيهايى از و خويش سفر و سياحت كيفيت درباره و يافته بار ابوعنان

 كشـور  آن رسوم و عادات شرح و هند دولت خصوص در وى سخنان بيشتر و است رانده سخن وى بارگاه در
 خويش شهر مردم ميكرده سفر هرگاه هند اهپادش اينكه قبيل از است، شده شنوندگان شگفتى و حيرت مايه

 ايشـان ه بـ  وى خزانـه  از تـا  ميكـرده  تعيـين  را ايشـان  ماه شش روزى و ميشمرده كودكان و مرد و زن از را
 وى پـذيره  بـراى  مـردم  عمـوم  و اسـت  ميشـده  وارد جمعه روزى در سفر از بازگشت هنگام و شود پرداخته
 انبـوه  جمعيـت  ايـن  ميـان  در پادشـاه  برابر در و اند ميزده لقهح وى گرد در و ميشتافته شهر خارج بصحراى
 از آكنـده  هـايى  بسته آنها بوسيله وى و اند ميكرده نصب  ميشده نقل 3باربر چارپايان بوسيله كه هايى منجنيق

  .است ميشده خويش كاخ داخل تا است ميپراكنده مردم بسوى دينار و درهم
 بـوده  آور حيـرت  اندازه بى كه است ميگفته خويش سفرهاى از كرده ياد داستان نظير ديگرى حكايت و

  .اند كرده مى تكذيب را او كنان نجوى مردم كه است
 گفتگو مزبور اخبار درباره وى با و شتافتم سلطان نامور وزير 4وردار بن فارس بديدار روزها آن در من و

 گفـت  بمـن  فارس. بنمودم بوى را مرد آن اخبار انكار بود شده شايع آنها تكذيب مردم ميان در چون و كردم
 چـه  كنى انكار اى نديده را آنها خود تو اينكه بدليل دولتهاست درباره كه را عاداتى و رسوم چنين نظير مبادا

                                                           

آور اسـت و مختصـر آن هفـت دفتـر اسـت       بوده است و اين شـگفت  754و پايان آن سال  725از رحله ابن بطوطه سال آغ -1
 .).ه. 1حاشيه كتاب (
 .قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست -2
  .هم افزوده است) پيالن(دسالن در پرانتز كلمه  -3

 .واو بفتح ودرار: در چاپهاى مصر و بيروت -4

 رعايت نسبت نيروي دولتها با يكديگر
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 وزير پادشاهى كه چنانست قضيه تفصيل و. يافت پرورش زندان در كه بود خواهى وزيرى پسر مانند وقت آن
 و يافـت  پـرورش  زنـدان  همـان  در نيز پسرش و برد بسر زندان در دراز اليانس چنانكه كرد زندانى را خويش

 گفـت  پـدرش  كرد، پرسش پدر از ميكردند تغذيه كه گوشتهايى درباره رسيد عقل و رشد بمرحله پسر چون
 ديگـر  خصوصـيات  و رنـگ  و كـرد  وصـف  آنـرا  پدر چيست؟ گوسفند پرسيد پسر است، گوسفند گوشت اين

 ميگفـت  و ميكـرد  انكار پدر باز و است؟ موش مثل آنهم پدر اى ميگفت فرزند. داد رحش وى براى را گوسفند
 سؤال اين نيز گاو و شتر گوشت درباره همچنين و متفاوتند بسيار ديگر يك با آنها! كجا گوسفند و كجا موش
 ديگـرى  حيـوان  مـوش  جـز  جانوران از زندان در او چه ميكرد تشبيه موشه ب را همه فرزند و آمد مي پيش
 كـه  اشتباهاتى از بسيارى منشأ است اين و. پنداشت مى موش جنس از را جانوران همه رو اين از و بود نديده
 فزونـى  و بزرگ ارقام ذكر درباره ديگران آوردن بشگفت هنگام همچنانكه شوند مى دچار بدان تاريخ در مردم
ـ  را چيـزى  هـر  انسان بايد پس .كرديم ياد كتاب آغاز در چنانكه شوند مى وسواس گرفتار اشياء  آن اصـول ه ب

 فطـرت  اسـتقامت  و عقـل  بصـراحت  را ممتنـع  و ممكن طبيعت و باشد خويش نگهبان و مراقب و بازگرداند
 فـرو  گـردد  خـارج  آن از را آنچـه  و بپـذيرد  آنرا درآيد امكان دايره در آنچه هر و بازشناسد يكديگر از خويش
 حدى نميتوان چنانكه است پهناورتر چيز همه از آن دايره زيرا يستن مطلق عقلى امكان ما مقصود و .گذارد
 هرگـاه  چـه  دارد اختصـاص  چيزى بهر كه ايست ماده برحسب امكان ما منظور بلكه كرد، فرض ها واقعه ميان
 كيفيـات  درباره نسبت اين از ميتوانيم بگيريم نظر در را چيزى نيروى و بزرگى مقدار و فصل و جنس و اصل

  .بشماريم ممتنع بيرونست آن دايره از كه را چيزهايى ديگر و كنيم قضاوت آن
 تعالى و سبحانه ايزد و 2] بخشندگان ترين بخشنده تويى و[ 1كن افزون مرا دانش من پروردگار اى بگو و

  .است داناتر
  

  نوزدهم فصل

  پرورده دست برگزيدگان و موالى از) سلطان( دولت رئيس جستن يارى در

   خويش عصبيت خداوندان و دانخويشاون ضد بر

 بفرمانروايى خويش دودمان و خويشاوندان بنيروى كرديم، ياد همچنانكه دولت، رئيس كه دانست بايد
 ضـد  بـر  كـه  را كسـانى  ايشان بكمك و باشند مى وى كار وضع در او پشتيبانان و جمعيت ايشان چه ميرسد
ه ب را خراج امور و وزارت و ميكند مملكت مشاغل ارد عهده را ايشان و ميسازد سركوب ميكنند قيام وى دولت
 در و ميروند بشمار وى همكاران فرمانروايى وقت در و ياريگران غلبه و پيروزى هنگام آنها چه ميسپارد، آنان

                                                           

1- ُقلْ ر ْلماً وي عنزِد 114: 20ب. 
 .نيست »ينى« در. 151: 7و أَْنت أَرحم الرَّاحمينَ  -2
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 در دولـت  كـرديم،  يـاد  چنانكه كه، يابد مى دوام هنگامى تا وضع اين و ميباشند وى مشاركان مهم امور كليه
 و خويشـاوندان  از جـدايى  دوران و رسـد  فـرا  دولـت  دوم مرحله يا شكل همينكه ولى. است نخستين مرحله

 برانــد، دولـت  از خودكـامگى  از ناشـى  غــرور و سرمسـتى  بسـبب  را آنـان  و آيــد پديـد  سـلطان  خودكـامگى 
 پايگاههـاى  از ايشـان  رانـدن  براى و آمد خواهند در وى دشمنان از برخى زمره در او بستگان و خويشاوندان

 شـد  خواهد نيازمند عشيره بجز اى تازه ياران و پروردگان دست به دولت در مشاركت از آنان ممانعت و دولتى
 در. برگزينـد  بدوسـتى  را آنان خويشاوندان برابر در و كند اتكا ايشانه ب خويش خويشاوندان با مخالفت در تا

 وى عنايـات  مشمول كس همه از بيش و بود خواهند تر مقرب كسان ديگر از او بارگاه در ياريگران اين نتيجه
 كه پايگاههايى از سلطان خويشاوندان راندن در ايشان چه يافت، خواهند اختصاص مقام و بجاه و شد خواهند

 يـارى  را او جانسـپارى  و فـداكارى  نهايت در ميجستند شركت فرمانروايى در وى با و بودند گرفته خو بدانها
ـ  و ميگزينـد  بـر  مهم بكارهاى را گروه آن رو اين از. ميكنند  و ميدهـد  اختصـاص  فـراوان  احسـان  و انعـام ه ب

 مزايـاى  مشمول نيز را ايشان بود داده قرار مخصوص عنايات مورد را خويش خويشاوندان پيشتر كه همچنان
 و وزارت ماننـد  دولتـى  پايگاههـاى  بزرگتـرين  و خويش واليات و نواحى مهمترين فرمانروايى و ميكند بسيار
 وى بخـود  مخصـوص  فقط كه امورى در حتى و ميسپارد ايشانه ب را خراجها گردآورى و لشكريان ندهىفرما
 در آنـان  چـه  ميدهد شركت را ايشان نيز مملكتى القاب مانند نميداد اختصاص بدانها را خويشاوندانش و بود
 عمل همين و شند،ميبا وى صميمى و مخلص نصيحتگران و خيرخواهان و مقرب ياران و دوستان هنگام اين
 زيرا بدانست، مزمن بيمارى يافتن راه نشانه و ميباشد دولت شكستن درهم اعالم منزلهه ب مرحله اين در وى

  .است يافته راه بدان تباهى و فساد و داده دست از بود وى جهانگشايى و غلبه بنياد كه را عصبيتى
 او كينـه  و شوند مى خاطر رنجيده و اننگر سلطان دشمنى و خوارى بسبب هنگام اين در دولت اهل و

 و برسـانند  آسـيب  بـوى  نـاگوار  حـوادث  و مصـائب  بروز هنگام كه نشينند مى كمين در و ميگيرند دل در را
 بيمارى اين چه بست اميد مزمن درد ازين دولت بهبود به نبايد و ميگردد باز بدولت وضعى چنين بدفرجامى

 آثار محو و دولت برانداختن سبب بكلى كه جايى تا ميشود دارتر ريشه و استوارتر دولت اعقاب در زمان بمرور
 شهرها و واليات اداره و جنگها در چگونه كه كرد مالحظه امويان دولت در ميتوان را معنى اين و. ميگردد آن

 زياد نب عبداهللا و وقاص ابى بن سعد بن عمر مانند ميطلبيدند يارى آنان از و داشتند اتكا عرب رجاله ب فقط
 بـن  موسـى  و هبيرة ابن و قسرى عبداهللا بن خالد و صفرة ابى بن مهلب و يوسف بن حجاج و سفيان ابى بن

 همچنـين [ عرب بزرگ مردان از ايشان امثال و سيار بن نصر و اشعرى موسى ابى بن ابوبردة بن بالل و نصير
 فرمـانروايى ( خودكـامگى  بمرحله لتدو همينكه ولى 1]بودند متكى عرب بمردان كار آغاز در عباسيان دولت

ـ  وزارت شـد  ممنـوع  واليـات  بفرمـانروايى  انـدازى  دسـت  از عـرب  و رسيد) مستبدانه  و عـرب  غيـر  اقـوام ه ب
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 1سپس و طاهريان خاندان و نوبخت بن سهل خاندان و برمكيان مانند يافت اختصاص برگزيده پروردگان نمك
 موالى ديگر و ايشان فرزندان و طولون ابن و 3باكياك و 2شاتام و وصيف بغاو چون ترك موالى و بويه خاندان

 بكسـانى  بزرگـى  و عزت و گرفت تعلق بودند نكرده گذارى بنيان آنرا كه بكسانى دولت نتيجه در و عرب غير
  .بودند نكرده تالش آن آوردن بدست راه در خود كه يافت اختصاص

  .تاس داناتر تعالى خداى و بندگانش ميان در خداست دستور
  

  بيستم فصل

  ها دولت در پروردگان نمك و موالى احوال در

 سوابق بنسبت دولت) پادشاه( بخدايگان نسبى پيوند لحاظ از دولتها در پروردگان نمك كه دانست بايد
 يـافتن  غلبـه  و مدافعـه  ماننـد  عصبيت نتايج كه اينست آن علت و دارند تفاوت خدمتگزارى تازگى يا ديرين
 روح نزديكان و وابستگان و خاندان اعضاى ميان در زيرا ميشود حاصل خويشاوندى و ادگىخانو پيوند بوسيله

 هم از و گذارند مى فرو را يكديگر) نسب لحاظ از( دوران و بيگانگان) برعكس و( دارد وجود بيكديگر ياريگرى
 يـا  بنـدگان  گزيدنبر راه از آميزش و همدستى و دادن يارى و كرديم ياد پيش در چنانكه هستند جدا و دور

 طبيعـى  هرچنـد  خويشـاوندى  و نسب موضوع زيرا. ميگردد عصبيت جايگزين 4رفته رفته پيمانان هم گرفتن
 عبـارت  ميشـد  حاصل نسبى پيوند بدان كه معنايى و نيست بيش وهمى و خيالى امرى حقيقت در اما است
 و مـرگ  احوال ديگر و يرخوارگىش و پرورش راه از همنشينى و ممارست طول و 5همراهى و معاشرت از بود

  .زندگى
 ببـار  نيـز  را بيكـديگر  يـاريگرى  و قـومى  غـرور  ثمره آن نهال آيد حاصل پيوند بدينسان كه هنگامى و
 برگزيـدن  در را معنـى  همـين  اگـر  و بينـيم  مـى  بچشـم  مـردم  ميان در را حقيقت اين چنانكه آورد، خواهد
 خاصى نسبت ميشود برگزيده بيارى كه كسى و رگزينندهب ميان كه يافت خواهيم در بسنجيم پروردگان نمك

 هرچنـد  ميسـازد  اسـتوار  را پيوند و نزديكى و ميشود نسبى پيوندهاى جانشين كه آيد مى پديد همبستگى از
 و دوسـتى  هرگـاه  و. اسـت  موجـود  آن در خويشى پيوند ثمرات و نتايج بنابراين. نباشد ميان در خويشاوندى
 بـدو  آيد حاصل بكشوردارى رسيدن از پيش ايشان برگزيده دوستان با اى قبيله ميان) والء راه از( همبستگى
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 و تـر  درسـت  آن هـاى  دلبسـتگى  هـاى  مايـه  يا عقايد و بارورتر و دارتر ريشه وابستگى و دوستى آن نهال علت
  :بود خواهد صريحتر آن خويشاوندى

 جـز  كه آيد مي پديد يكديگر از روىپي و برابرى نوعى ايشان ميان در كشوردارى از پيش آنكه نخست
 در برگزيـده  دوستان و موالى چنانكه بازشناخت، همسوگندى و پيمانى هم از را خويشاوندى نميتوان بندرت

 رسيدن از پس اى قبيله اگر ليكن. ميگيرند قرار ايشان نزديك خويشاوندان و خاندان اعضاى بمنزله آنان ميان
 و بنـده  از آقـا  كـه  ميكند اقتضا چنان رياست و كشوردارى وضع رگزيندب هواخواهانى و دوستان بكشوردارى
 از مراتـب  و پايگاهها كه ميكند ايجاب دولت تشكيل چه باشند متمايز برگزيده دوستان و مولى از خويشاوند

 متمـايز  بخـوبى  گـروه  آن وضـع  رو ايـن  از. آيـد  پديد تفاوتهايى و تمايزات افراد ميان و شوند بازشناخته هم
 در يـاريگرى  و تـر  سست ايشان ميان پيوند و همبستگى نتيجه در و آيند مى بشمار بيگانگان بمنزله و شودمي

  .گردد مى كمتر كشوردارى از پيش برگزيدن به نسبت امور اين و دورتر باره اين
 سـلطنت  و بكشـوردارى  اى قبيله آمدن نايل از پيش كه خاصانى و پروردگان نمك كه اينست دوم علت

 و پيونـد  آن چگونگى و شود مى دور دولت خداوندان خاطر از آن دوران زمان گذشت بسبب شوند مى ابانتخ
 وضـع  رو ايـن  از و پندارنـد  مـى  خويشـاوندى  و نـژادى  هم بمنزله آنرا اغلب چنانكه ميگردد نهان همبستگى

 زمـان  نزديكـى  ببسب بكشوردارى رسيدن از پس خاصان و ياران برگزيدن ولى ميشود نيرومند آنان عصبيت
 و نـژادى  هـم  از بخـوبى  پيمـانى  هـم  و همبسـتگى  رو ايـن  از و دارند بياد و ميدانند آنرا بيشتر كه چنانست

 برگزيـده  دولـت  از پيش كه يارانى و هواخواهان آنگونهه ب نسبت آنان عصبيت و ميباشد متمايز خويشاوندى
  .ميباشد تر ضعيف ميشوند
 هـر  بينيم مى و ميبريم پى بدان بخوبى بسنجيم قبايل هاى رياست و دولتها وضع در را معنى اين اگر و

 او نزديكـى  و همبسـتگى  باشـد  شـده  برگزيـده  رياسـت  و كشـوردارى  حصـول  از پـيش  كـه  اى پرورده نمك
 نزديكش خويشاوندان ديگر و برادران و فرزندان بمنزله وى پيشگاه در و است بيشتر و نيرومندتر بخدايگانش

  .ميشود شمرده
 آن داراى بهيچـرو  اسـت،  سـلطنت  و بكشوردارى خدايگانش كاميابى از پس وى برگزيدن كسيكه ىول
 دولتهـايى  حتى. بينيم مى بچشم را معنى اين و نميباشد كرديم ياد نخستين درباره كه همبستگى و نزديكى

 ميگزيننـد  بـر  هىخـوا اهو به را آنان و آورند مي روى بيگانگان به سلطنت دوران پايان و پيرى مرحله در كه
ـ  آورنـد  مي بدست سلطنت از پيش پرورده نمك برگزيدگان كه را تقربى و ارجمندى آن نميتوانند  ايشـان ه ب

 شـرف  در دولـت  ديگـر  سـوى  از و است نزديك ايشان انتخاب زمان هنگام اين در يكسو از زيرا دارند، ارزانى
 و ميبرند بسر عزت و ارجمندى از دور و پست مراتب در وى پروردگان نمك و موالى ناگزير و ميباشد انقراض

 عـدول  خـود  پيشـين  هواخواهـان  و دوسـتان  از و ميشود مجبور ايشان ببرگزيدن دولت خدايگان اينكه علت
 و شـوكت  دولـت  بخـدايگان  نسـبت  خـود  در سـابقش  دوسـتان  كـه  اينست آورد مي روى اينانه ب و ميكند

 احوال موالي در دولتها
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 قبيله فرد يك بنظر و آورند مي فرود وى پيشگاه در تنىفرو و تعظيم سر كمتر و ميكنند احساس ارجمندى
 پيوسـتگى  و تربيـت  راه از متمادى قرون طى در بسلطان ايشان همبستگى چه مينگرند، بوى خانواده عضو و

 نسـبت  سـبب  بهمـين  گـردد  مى استوار او خاندان بزرگان با شدن سلك هم و وى قوم گذشتگان و پدران به
 ميكند نفرت ايشان از دولت خدايگان و ميشمرند ارجمند و گرامى را خود و ندميشو گستاخ دولت بخدايگان

 ايشـان  برگزيـدن  زمان چون نخواهى خواهى و ميگمارد خويش بكارهاى اند بيگانه كه را ديگران آنان بجاى و
 بـودن  خـارجى  و بيگـانگى  صفت همان بر و آورند بدست شوكت و ارجمندى نميتوانند هنوز ميباشد نزديك

 گـروه  همـان  بـر  اغلـب  هواخواهـان  و دوسـتان  نـام  و كار، پايان در دولتها وضع است چنين و ميمانند قىبا
  .ميشوند تلقى ياران و خدمتگزاران كار تازه برگزيدگان اين و ميشود اطالق نخستين
  .]2است كارگزار چيز همه بر او و[ 1است گروندگان دوست خدا و

  

  يكم و بيست فصل

  توانايى و ميشود محجور سلطان گاهى ادولته در اينكه در

  ميدهد دست از را كارها ضبط
 دولـت  دادن بتشـكيل  كه اى قبيله از واحدى خاندان و) فرمانروا طبقه معين نصاب( در سلطنت هرگاه

 آن از را قبيلـه  خاندانهاى ساير و يابند اختصاص امر بدين خاندان آن تنها و گردد مستقر است شده كامياب
 آن برسـند  سلطنت بپايگاه و شوند نامزد عهدى ولى به ديگرى از پس يكى ايشان فرزندان آنگاه و سازند دور

 بدسـت  خـويش  بتن را امور زمام و يابد مى تسلط اوضاع بر سلطان حواشى و وزيران از يكى كه بسا چه وقت
 بـه  پادشاه وصيت بحس بر را پادشاهى خاندان از ناتوانى يا صغير كودك كه اينست اغلب آن علت و ميگيرد

 چـون  و ميكنند سلطنت نامزد را كودك آن دربار و سلطنت دودمان اعضاى ديگر يا ميگزينند بر عهدى ولى
 و وزيـران  از يكـى  معمـول  برحسـب  كـه  او) السـلطنه  نايـب ( كفيـل  اسـت  عـاجز  امور عقد و حل از كودك
 و ميگيـرد  بدسـت  را امور زمام كودك اىبج ميباشد، آنان قبيله اعضاى يا موالى از يا وى پدر نشينان حاشيه
 وى و ميگيرنـد  انس امور در او استقالله ب رفته رفته مردم چنانكه دهد مى انجام وى از پوشيده را او كارهاى
 و ميسـازد  نهان پرده پشت در مردم نظر از را كودك و ميدهد قرار بفرمانروايى رسيدن وسيله را وضع همين

 چراگـاه  در را او و ميشـود  حاصل انسان براى حال رفاه و نعمت و ناز نتيجه در كه ميدهد عادت بلذاتى را او
 رسـيدگى  و مراقبت و گردد ور غوطه لذات همان در وليعهد ميكوشد ميتواند كه جايى تا و كند مى رها لذات

  .ميشود بودهر كفش از امور زمام بدينسان و گيرد قرار محجورى بمنزله آنكه تا ببرد ياد از را دولتى اموره ب
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 كشوردارى از سلطان بهره كه ميشود معتقد است گرفته خو بدان كه احوالى و عادات برحسب هم او و
 1مـن  مـوالى : كلمـات  بـه  شدن واقع مخاطب و بوى دولت رجال دادن بيعت دست و اورنگ بر نشستن فقط

ه ب رسيدگى و نهى و امر و كشور مسائل عقد و حل و. است پرده پشت در زنان با همنشينى و) من خدايگان(
 وزيـر  وظـايف  از را مرزهـا  و مـالى  كارهـاى  و سـپاهيان  وضـع  در نظـارت  قبيـل  از كشورى و پادشاهى امور
 و پـذيرد  مـى  اسـتحكام  وى خودكـامگى  و رياسـت  آيـين  آنكـه  تـا  شود مى او تسليم باره اين در و پندارد مى

 بدسـت  را مقـام  همـين  او بـدنبال  وى فرزنـدان  و رهعشـي  اعضاى او از پس و يابد مى انتقال اوه ب كشوردارى
 منصور براى و مشرق در ايشان جز و اخشيدى كافور و تركان و بويه خاندان براى معنى اين چنانكه گيرند مى
 اوضـاع  متوجـه  يافتـه  غلبه وى بر ديگرى كه محجور پادشاه آن هم گاهى. آمد پيش اندلس در عامر ابى بن

 قيـود  زيـر  از را خود كه ميشود آن بر آنگاه و يابد مى در را خويش احوال جريان و وزير خودكامگى و ميشود
 آن فرمـانرواى  بطبقـه  يـا  معـين  نصـاب  بـه  را كشـور  امـور  زمام و آورد بيرون وزير خودكامگى و محجوريت
 امر اين ولى داردبر ميان از دارد كه مقامى از كردن بركنار با تنها يا كشتن راه از يا را يابنده غلبه و بازگرداند

 كمتـر  و يابـد  مى ادامه زمانى دير بيفتد هواخواهان و وزرا بدست دولت كه هنگامى زيرا ميدهد، روى بندرت
 يـافتن  پرورش و فراوان نعمت و ناز بسبب امر اين اغلب چه برد بين از بتوان را غلبه و چيرگى كه شده ديده

 را دالورى و مردانگى روزگار چنانكه آيد مي پيش شهوات در رفتن فرو و تنعمات و لذات مهد در شاهزادگان
 رياست شوق رو اين از. ميشوند تربيت شيوه همين بر و ميگيرند خو ها لهَل و دايگان اخالقه ب و ميبرند ياد از
 ايشان هم تمام بلكه نميكنند، درك اند يافته غلبه آنان بر كه را كسانى خودكامگى و ميرود بيرون آنان دل از
 عشرت و عيش و تجمالت انواع و لذات سرگرم و ميكنند قناعت بهمان و شاهزادگيست جالل و شكوه وجهمت

  .ميشوند
 طايفـه  و قـوم  بـر  پادشاه خاندان چيرگى هنگام پرورده نمك برگزيدگان و موالى براى غلبه گونه اين و
 اين و ميدهند اختصاص بخود را امور همه و ميرانند را او عصبيت و قبيله افراد ديگر و. دهد مى دست خويش

 پادشـاه  خانـدان  چيرگى( و كرديم ياد پيش فصول در چنانكه است، ناپذير اجتناب دولت براى نيز آمد پيش
  .يابند مى بهبود آنها از بندرت دولتها كه است بيمارى دو) پروردگان نمك و برگزيدگان غلبه و خويش قوم بر

  .2است توانا چيزى هر بر او و ميدارد زانىار خواهد كه بهر را خويش كشور خداى و

                                                           

رجوع . گرفته شده است» مولى«صدرى جعلى است و از ريشه است كه م» تمويل«در چاپهاى مصر غلط و صحيح » تهويل« -1
 .شود 1ج  377ص  3به حاشيه دسالن شماره 

2-  شاءمن ي ْلَكهي مؤْتاهللا يلى: اشاره به آيه. ء قدير هو على كل شى: و. 247: 2وع إِنَّك    يرٌ   كُـلِّ شَـيقَـد لـى : و. 26: 3ءأَنَّ اهللا ع  
يرٌ ُكلِّ شَيقَد نيست »ينى« و) پ( چاپ در آيه اخير. 12: 65 ء.  
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  دوم و بيست فصل

  آورند مى بدست را او قدرت و ميشوند مسلط سلطان بر كسانيكه اينكه در

  نميكنند شركت او با پادشاهى خاص لقب در

 هـم  و وى خـود  قوم عصبيت بوسيله دولت گذار پايه نخستين براى سلطنت و دولت دادن تشكيل زيرا
 و پادشـاهى  آيـين  رفته رفته چنانكه است، دهآم حاصل اند شده او از پيروى خواهان كه ديگرى هاى عصبيت

 آداب و رسوم سبب بهمين و است مانده پايدار همچنان و پذيرفته استحكام خاندانش و وى براى غلبه و نفوذ
 قبيلـه  از عصـبيتى  داراى هرچند يابد مى تسلط امور بر كسيكه اين اما. است شده نگهدارى آن بقاى و دولت

 عصبيت تابع و دوم مرتبه در او عصبيت آورد، بدست پروردگان نمك و موالى ناحيه از عصبيتى يا باشد پادشاه
  .داشت نخواهد پادشاهى آيين و رنگ و بود خواهد پادشاه دودمان
 سـلطان  از را سـلطنت  آشـكار  و علنـى  بطور كه ندارد آن آهنگ خويش خودكامگى شيوه اين در او و
 اختصـاص  بخـود  احكـام  ابرام و نقض و امور عقد و حل و نهى و مرا قبيل از آنرا نتايج ميكوشد بلكه بازستاند

 پشت از سلطان كه را احكامى و ميگيرد دستور امور همه در سلطان از وى كه مينماياند دولت اهل به و دهد
 اختصـاص  كـه  چيزهايى و القاب و پادشاهى زيور نشانهاى از رو اين از و ميكند اجرا ميدهد فرمان بوى پرده

 هـر  ميسـازد،  دور ها تهمت اينگونه از را خود و ميزند باز سر سخت اينها جز و تخت و تاج چون دارد بپادشاه
 پشـت  در را خـويش  خودكـامگى  ايـن  وى زيـرا  باشـد،  شده حاصل وى براى كامل تسلط و خودكامگى چند
 ميسازد نهان ندا ساخته حائل دولت آغاز از قبيله و خويش ميان خود بدست پيشينيانش و سلطان كه اى پرده

 پادشاهى خصوصيات متعرض اندكى اگر و ميكند نيابت سلطان جانب از كه ميدهد نشان چنين كارى بغلط و
 بخـود  و بازسـتانند  وى از را قـدرت  كوشيد خواهند و شمرد نخواهند مقام اين شايسته را او دولت اهل شود،

 بتسليم وادار را ايشان تا نپذيرفته استحكام ايىفرمانرو آيين و شرايط رو يچه به او براى زيرا دهند اختصاص
 بـن  ناصر بن عبدالرحمن براى معنى اين مانند و .ميشود نابود كشمكش وهله نخستين در و كند وى انقياد و

 جويد مشاركت خالفت لقب در او دودمان و هشام با گماشت همت كه هنگامى داد روى عامر ابى بن منصور
 ديگـر  و عقـد  و حـل  ماننـد  بودند كرده قناعت بدان برادرش و پدر كه خودكامگى و قدرت از ميزان آنه ب و

 خـود  جانشين خالفت منصب در را او كه درخواست خويش زمان خليفه هشام از و نكرد اكتفا آن تابع رسوم
 پسر با رو اين از ندانستند، شايسته را او و آمد گران قريش قبايل ديگر و مروان خاندان بر امر اين ليكن. كند

 بمخالفـت  خانـدانش  و عبـدالرحمن  بـا  و كردنـد  بيعـت  ناصـر  بـن  عبدالجبار بن محمد هشام، خليفه عموى
 آن روزگـار  پايان تا و گرديد ايشان خليفه المؤيد هالك و عامريان دولت ويرانى سبب امر همين و برخاستند

 و برگزيدنـد  را دولت دستگاه گانشاهزاد و وابستگان از ديگرى كسان او بجاى شدند، سقوط دچار كه دولت،
  . است وارثان بهترين خدا
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  سوم و بيست فصل

  1آن انواع و سلطنت حقيقت در

 كـه  كرديم ثابت پيش فصول در زيرا است طبيعى پايگاهى انسان براى دولت دادن تشكيل و پادشاهى
 آوردن بدسـت  بـراى  تعـاون  و اجتمـاع  پرتـو  در جز دهد ادامه خود موجوديت و بزندگانى بشر نيست ممكن
  .خويش ضروريات ديگر و روزى

 برقـرار  گونـاگون  روابـط  يكديگر با كه ميكند اقتضا ضرورت آيد حاصل انسان براى اجتماعات هرگاه و
 تجـاوز  و سـتمگرى  انسـان  حيـوانى  طبيعـت  در آنكـه  برحسب هم و برآورند را خويش نيازمنديهاى و سازند

 و بسـتاند  وى از بـزور  را خـود  حاجـات  تا ميكند درازى دست رىبديگ يك هر ناگزير است سرشته بيكديگر
 و ميكنـد  گيـرى  پـيش  بـاره  ايـن  در بشرى نيروى اقتضاى و ننگ و نام و خشم طبيعت مقتضاى بر ديگرى

 نـابودى  و خـونريزى  و مرج و هرج باعث جنگ و ميگردد منجر جنگ و خورد و زد و بكشمكش كار سرانجام
 چيزهـايى  از نسـل  بقاى حاليكه در ميگردد، منتهى بشر نسل انقراض به كار مفرجا و ميشود شمار بى نفوس
 و سـر  بي و مرج و هرج بحالت بشر نوع بقاى پس. است داده اختصاص محافظت به سبحانه خداى، كه است

 به بشر سبب بدين و. است ناپذير امكان و محال باشد بيكديگر آنان تجاوز مانع كه حاكمى نداشتن و سامانى
 طبيعـت  بمقتضـاى  حـاكمى  چنين و است نيازمند باشد بديگرى يكى درازى دست مانع كه حاكمى يا دعرا

 بايـد  ناگزير پادشاهى چنين شديم يادآور پيش فصول در چنانكه و است نيرومند و قاهر پادشاه همان بشرى
 پادشـاهى  و يابد، ىنم انجام عصبيت پرتو در جز مدافعات و طلبيها توسعه همه چه باشد قومى عصبيت داراى

 محتـاج  و شـود  مى متوجه آن بسوى مدافعات و طلبيها توسعه كه است شريفى و بلند پايگاه بينيم مى چنانكه
 ايـن،  از گذشـته . پوشـد  نمـى  عمـل  جامـه  هـا  عصـبيت  سايه در جز معانى اين از هيچيك و ميباشد بمدافعه
 خود عشيره و  قوم دستان زير بر غلبه و نروايىفرما داراى عصبيتى هر و متفاوتست و گوناگون نيز ها عصبيت

 كه يابد مى اختصاص بعصبيتى سلطنت حقيقت در بلكه گيرد نمى تعلق عصبيتها بهمه پادشاهى ولى باشد مى
 را مرزها و دهد تشكيل لشكريانى و گمارد همت اموال ستانى بخراج و سازد خود فرمان مسخر را رعيت همه

 مفهومى برحسب پادشاه حقيقت و معنى اينست و نباشد، موجود قاهرى قدرت او نيروى از برتر و كند، حفظ
  .است مشهور كه

 نگهبـانى  مانند را، كرده ياد شرايط از برخى بتواند كه نرسد توانايى از مرحله بدان كسى عصبيت اگر بنابراين
 نميتـوان  و بود خواهد صناق پادشاهى كسى چنين كند اجرا لشكريان، تشكيل يا اموال ستانى خراج يا مرزها

 و قيـروان  اغلبيـان  دولـت  در بربـر  پادشـاهان  از بسـيارى  بـراى  معنى اين چنانكه ناميد حقيقى پادشاه را او
 كـه  نرسـد  مرحله بدان او عصبيت كسيكه همچنين و است داده روى عباسيان دولت آغاز در ايران پادشاهان

                                                           

 .در معنى حقيقت سلطنت: عنوان فصل در ينى چنين است -1

 حقيقت  سلطنت
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 ديگرى فرمان او فرمان باالى و ببرد ميان از را قدرتها و لطهاتس ديگر و گيرد قرار عصبيتها كليه از برتر بتواند
 بخشـهايى  رئيسان و نواحى امراى مانند است، نرسيده آن حقيقى بمعنى و است ناقص پادشاهى باز باشد هم
 برحسـب  و. ميكننـد  فرمـانروايى  پادشـاه  يـك  لـواى  زير در و ميدهد تشكيل واحدى دولت آنها مجموعه كه

 ميكننـد  فرمـانروايى  بسـيارى  حـدود  و نـواحى  بـر  كـه  پهناورى دولتهاى در ميتوان را وضعى چنين معمول
 حكومت خويش طايفه و قوم بر افتاده دور نواحى در كه سالطينى و قبايل رؤساى ديگر بعبارت. كرد مشاهده
 هاجهصـن  دولـت  ماننـد  ميكننـد  پيروى و فرمانبرى است آورده هم گرد را آنان كه دولتى كيش از و ميكنند
 اطاعـت  عبيـديان  از گـاهى  و بودنـد ) انـدلس ( امويـان  پيـرو  گاهى كه زناته و) فاطميان( عبيديان به وابسته

 برابـر  در بربـر  پادشـاهان  و امـرا  ماننـد  و عباسـيان  دولـت  در ايرانى امراى و شاهزادگان همچون و ميكردند
 دولتهـاى  از بسـيارى  و يونـانى  اقـوام  و اسكندر روزگار در ايران طوايف ملوك چون و اسالم از پيش فرنگيان

 فـوق  اسـت  غالـب  خدا و دريافت را) حقيقت( تا نگريست عبرت بديده بايد پس اند، بوده آنان مشابه كه ديگر
   .1بندگانش

  

  چهارم و بيست فصل

  است بخش زيان پادشاهى براى شدت و خشونت اينكه در

  ميشود آن تباهى مايه اغلب و
 و بسيار دانش يا تنومندى و زيبارويى يا جسم و بذات مربوط سلطان با رعيت مصلحت كه دانست بايد

 ايشـان  بـه  وى دادن نسـبت  يا 2اضافه حيث از او با مردم مصلحت بلكه نيست، وى ذهن روشنى يا نيكو خط
. ميشـود  برقرار طرف دو ميان كه است نسبتى يعنى است نسبى) اضافى( امور از 3سلطان يا پادشاه چه است

 سـلطان  بنـابراين  و اسـت  ايشان امور دار عهده و رعيت مالك وى كه اينست سلطان مفهوم حقيقت رو اين از
 و برنـد  بسـر  سـلطانى  فرمـان  زيـر  در كـه  ميشود اطالق گروهى بر رعيت و باشد رعيتى را او كه است كسى

 مالك آن و. دشو مى خوانده »مملكت« بنام كه است همان دارد، ايشانه ب وى دادن نسبت حيث از كه صفتى
 كـه  اى پايـه  به حسن و نيكى لحاظ از آن توابع و مملكت اين هرگاه پس. رعيت به نسبت است سلطان بودن

 شايسـته  و نيكـو  كشور وضع اگر چنانكه آيد مى حاصل وجوه كاملترين به سلطان از مقصود برسد،) سزاست(
 مـردم  بزيـان  باشـد  گرفتار كجروى و بدى چنگال در كشور اگر و بود خواهد رعيت مصلحت امر همين باشد

  .شد خواهد رعيت نابودى مايه و بود خواهد
                                                           

 .18: 6و هو اْلقاهرُ َفوقَ عباده : اشاره به آيه -1
رود و برحسـب يكـى از تعـاريف جرجـانى      جا به معنى اصطالحى آن است كه يكى از مقوالت عشر بشـمار مـى  اضافه در اين -2

 ).از تعريفات جرجانى: (شونده براى چيزى است با قياس آن به نسبت ديگر همچون ابوت و بنوت نسبت عارض
  .ميكند اطالق اعم بطور پادشاهى هر بر را »ملك« و اسالمى پادشاهان بر را »سلطان« كلمه معمول ابن خلدون برحسب -3
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 و قـاهر  مـردم  دادن كيفـر  در سـلطان  اگـر  چنانكـه  اسـت  بسته باز رفق و همراهى به رفتار نيكويى و
 را مـردم  خـوارى  و بـيم  وقـت  آن برشـمرد  را ايشان گناهان و باشد كنجكاو ايشان نهانى امور در و سختگير

 اخالقـى  بفضـايل  تباهى و فساد و ميگيرند خو بدان و ميبرند پناه فريب و مكر و بدروغ سرانجام و يردفراميگ
 فسـاد  بسـبب  و ميكشـند  دست  سلطان يارى از مدافعه هنگام و نبردگاهها در كه بسا چه و. يابد مى راه آنان
 و رسانند بقتل را سلطان و كنند غوغا وضع اين بعلت كه بسا چه و ميرود بتباهى رو كشور نگهبانى امر نيتها

 وى خشونت و فرمانروايى منوال همين بر اگر و ميشود ويران كشور حصار و ميگرايد بتباهى دولت نتيجه در
 رو نگهبانى از عجز بعلت شهرها حصار اساس و ميشود تباه عصبيت كرديم ياد نخست آنچه بسبب يابد ادامه

  .رود مى بويرانى
 همچـون  درگـذرد  ايشـان  جرائم و بديها از و كند رفتار مالطفت و مهر با رعاياب نسبت سلطان اگر ولى

 و نشـانند  مى دل در را وي مهر و ميسازند خويش پناهگاه را او و شوند مى آرام وى برابر در رفته بخواب مردم
 توابـع  امـا  و. ميگرايد ببهبود سوى هر از كشور امور نتيجه در و ميكنند جانسپارى او دشمنان با پيكار هنگام
 هنگـامى  پادشـاهى  حقيقـت  چـه  است ايشان حقوق از مدافعه و رعيته ب دادن نعمت از عبارت رفتار حسن
 رفق شرايط جمله از برعايا سلطان احسان و بخشيدن نعمت و كند دفاع رعيت از سلطان كه پذيرد مى كمال

 و نوازى رعيت مهم اصول از يكى امر ينا و است مردم) اقتصاد( معاش امور در مراقبت و ايشانه ب همراهى و
  .آنانست دلجويى
 بيشتر بلكه ميشود، يافت كمتر هوشمند بسيار و زيرك مردمان در مدارا و رفق خوى كه دانست بايد و

 هوشـياران  در و زننـد  مـى  غفلـت  به را خود كه شود مى ديده كسانى يا غافل و تجربه كم مردم در صفت اين
 بدرجات آنان انديشه سطح و دارند كه سرشارى زيركى و تيزهوشى بسبب وشمندانه زيرا دارد وجود بندرت

 چه آنهاست توانايى و تاب ميزان از برتر كه ميسازند مكلف امورىه ب را رعيت است مردم عامه مدارك از برتر
 ريهادشـوا  دچـار  آنچنـان  را مـردم  و ميبرنـد  پـى  آنهـا  بفرجـام  امور آغاز در خويش دوربينى و هوشمندى با

  .ميشود ايشان هالكت مايه كه ميسازند
. دهيد قرار خود همراهان ترين ناتوان حركت وفق بر را خود رفتن راه: ميفرمايد ص، پيامبر، سبب بدين

 ابـى  ابـن  زيـاد  بداسـتان  آن مأخذ و داده قرار شرط را هوش در افراط كمى حاكم در شارع علت همينه ب و
  معـزول  مـرا  چـرا  اميرالمـؤمنين  اى گفـت  او كـرد،  معـزول  عـراق  از را وي عمر چون كه ميگردد باز سفيان

 بلكه نكردم بركنار ترا علت دو ازين يچيكه به: گفت عمر خيانتى؟ بسبب يا عجز و ناتوانى بعلت آيا ساختى؟
 پـر  نبايد حاكم كه اند گرفته نتيجه چنين اينجا از و .كنم تحميل مردم بر ترا سرشار خردمندى نداشتم ميل

 بيراهـه  بـه  كسـانى  چنـين  حكومت چه عاص عمروبن و سفيان ابى بن زياد مانند باشد زيرك بسيار و وشه
 چنانكه واميدارند نيست ايشان طبيعت موافق كه امورىه ب را مردم و ميگردد منجر رفتارى بد و جور و روى

  .ستا مالكان بهترين خدا و كرد خواهيم گفتگو نيز كتاب پايان در معنى اين درباره

 زيان خشونت براي كشور
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 بمنزلـه  زيـرا  اسـت  عيـب  سياست خداوندان در هوشمندى و زيركى كه شد ثابت كرديم ياد آنچه از و
 و افـراط  طـرف  دو هـر  و اسـت  جمـود  در افراط ذهنى كند و كودنى چنانكه ميرود، بشمار انديشه در افراط

 در چنانكـه  د،ميباشـ  آنهـا  وسـط  حـد  پسنديده صفت بلكه است ناستوده انسانى صفات از يك هر در تفريط
 سـبب  بهمـين  و. انسـانى  صفات ديگر در همچنين و ترس و بيباكى با دالورى در و بخل و اسراف با بخشش

 را آنچـه  خـدا  و. ميگوينـد  شـيطان  بĤنها و ميكنند توصيف آنها امثال و شيطنت بصفات را زيرك بسيار مردم
  .]2تواناست داناى او و[ 1آفريند مي ميخواهد
  

  فصل بيست و پنجم

  در معني امامت و خالفت

 اسـت  غلبه و قهر آن مقتضاى و رود مى بشمار بشر براى ضرورى اجتماع نوعى پادشاهى حقيقت چون
 بمـردم  و شـوند  مـى  منحـرف  حقيقـت  و حـق  از پادشـاهان  اغلب رو اين از است حيوانيت و خشم آثار از كه

 و تاب كه واميدارند بكارهايى را آنان قاتاو بيشتر زيرا دارند، مى روا ستمگرى دنيوى امور در خويش زيردست
 تكـاليف  ايـن  و گيـرد  مـى  سرچشـمه  آنـان  شـهوات  و شخصى اغراض از كه كارهايى ندارند، آنرا اجراى توان

 سـبب  بهمـين  و است متفاوت ميرسيدند، بسلطنت ديگرى از پس يكى كه پادشاهان مقاصد اختالف بنسبت
 منجـر  كشـتار  و مـرج  و هرج به كه آمد مي پديد عصبيتى و شود مى دشوار آنان فرمانهاى از مردم فرمانبرى
  .ميگردد
 همگـان  بـر  آنهـا  از فرمـانبرى  كـه  سياسى بقوانينى كشور امور كردن اداره در تا كرد ايجاب امر اين و

 ديگـر  و ايران در وضع اين چنانكه شوند احكامى چنين پيرو و منقاد مردم عموم و شوند متوسل باشد فرض
  .بود مجرى و معمول ستانبا ملتهاى
 در خداسـت  دسـتور  گرفـت،  نخواهد سامان و سر آن امور نباشد سياستى چنين داراى دولتى هرگاه و

 و بصـير  رجـال  و بزرگـان  و خردمندان جانب از قوانين اينگونه اگر بنابراين. 3گذشتند پيش از كسانيكه ميان
 بـر  شارعى بوسيله خدا سوى از هرگاه و گويند عقلى سياست را سياستى چنين گردد اجرا و وضع دولت آگاه

 مـردم  آخـرت  و دنيـا  زنـدگى  در سياسـتى  چنـين  و ميخوانند دينى سياست آنرا گردد واجب و فرض مردم
 فايـده  بـى  و باطـل  يكسره كه نبوده آنان دنيوى زندگى فقط بشر آفرينش از مقصود زيرا بود خواهد سودمند

ـ  را شـما  كـه  پنداشتيد پس آيا«: ميفرمايد تعالى، و سبحانه خدا، و. نابوديست و مرگ آن غايت زيرا است ه ب
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 راه آن و ميشـود  منجـر  جهـان  آن در ايشـان  بسـعادت  كه بوده آنان دينى امور منظور بلكه 1»آفريديم عبث
 كليـه  در تـا  آمـد  پديد شرايع كه است اين. 2است زمين و آسمانها در آنچه راست او مر كه خدايى خداست،

 را ايشـان  اسـت  طبيعى امرى بشرى اجتماع در كه كشوردارى در حتى و معامالت تا گرفته عبادات از احوال
 و دينـى  كارهـاى  تا دادند جريان دين روش و راه در را مملكتدارى امر چنانكه. كنند رهبرى و وادار راه بدان

  .باشد شرع نظر زير همه دنيايى
 رها آن چراگاه در را 3غضب نيروى گسيختگى لگام و غلبه و قهر مقتضاى بر كه دولتى و كشور هر پس

 را نظـر  ايـن  نيـز  سياسى حكمت چنانكه ميباشد ناستوده و ميرود بشمار متجاوز و ستمگر شارع نظر در كند
  .ميكند تأييد

 زيـرا  است، مذموم نيز آيد، پديد) شرع اصول مراعات بدون( سياست احكام بمقتضاى پادشاه از آنچه و
 شـارع  زيـرا  4بـود  نخواهـد  نورى هيچ را او نشود هدايت خدا نور به كه كسى و خداست نور بجز نگريستن در

  .ميباشد داناتر است، نهان ايشان نظر از كه آخرت، امور در عموم بمصالح
. ميگـردد  بـاز  ايشـان  بخـود  يكسـره  معاد در ديگر اعمال تا گرفته كشوردارى از بشر كردارهاى كليه و
 سياست احكام كه صورتى در. ميگردد باز بشما كه است شما كردارهاى اين است ودهفرم ص، پيامبر، چنانكه

 و صـالح  شـارع  مقصـود  لـيكن  ، 5ميداننـد  را دنيـا  زنـدگى  از ظاهرى: كه است جهان اين بمصالح ناظر تنها
 در شـرعى  احكام از بپيروى عموم كردن وادار شرايع اقتضاى برحسب رو اين از. است مردم آخرت رستگارى

 شـريعت  خداوندان و گذاران بنيان مخصوص فرمانروايى اين و است واجب و فرض ايشان آخرت و دنيا احوال
  .خلفا يعنى ميشوند ايشان جانشين كه كسانى و اند پيامبران آنها و ميباشد

 طبيعـى  حكومت و كشوردارى كه گرديد معلوم هم و. شد روشن خالفت معنى كرديم ياد آنچه از پس
 بـر  همگـان  واداشـتن  سياسـى  مملكتدارى و است شهوت و غرض مقتضاى بر زندگى اموره ب ممرد واداشتن
 مقتضـاى  بـر  عموم واداشتن خالفت ولى ميباشد آن مضار دفع و دنيوى مصالح جلب در عقلى نظر مقتضاى

 كليـه  زيـرا  گـردد  مـى  باز جهان آن مصالح به باز كه است مردم جهان اين و جهان آن مصالح در شرعى نظر
 از جانشـينى  حقيقـت  در خالفـت  بنـابراين . ميشود سنجيده آخرت مصالح اعتباره ب شارع نظر در دنيا احوال

 نيك بايد را معنى اين پس است دين به وابسته دنيوى امور سياست و دين 6نگهبانى بمنظور شريعت صاحب
  .داناست حكيم خدا و گرفت نظر در آوريم مي آينده در كه موضوعاتى در آنرا و دريافت
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  ششم و بيست فصل

   خالفت منصب شرايط و احكام درباره امت نظر اختالف در

 در شـريعت  صـاحب  از  جانشـينى  خالفـت  كه گفتيم و ساختيم آشكار را خالفت منصب حقيقت چون
 امامـت  و خالفـت  بنـام  را منصـب  ايـن  كـه  بـدانيم  بايـد  اكنون است دين بوسيله دنيا سياست و دين حفظ

 گراييـد  بپراكندگى اسالم خالفت امور كه هنگامى از متأخران و. (گويند مى خليفه را آن دىمتص و ميخوانند
 هـر ه بـ  شدند ناچار منصب اين شرايط فقدان و خالفت درگاه از دورى نتيجه در و يافت راه آن در اختالف و

 از امام به وى ناميدن علت و 1)مينامند سلطان را مقام اين دارنده بدهند بيعت دست آورى زور و يابنده غلبه
 او از پيروى و ميكنند اقتدا بوى مردم كه است نماز پيش يا جماعت امام به مزبور منصب كردن تشبيه لحاظ

  .مينامند كبرى امامت را مزبور منصب سبب بهمين و ميشمرند واجب نماز در را
 از و ميشـود  امبرپيـ  جانشين امت ميان در منصب آن صاحب كه آنست از بخالفت آن ناميدن سبب و

 اهللا خليفـة  بـه  او ناميـدن  بـاره  در و ميخواننـد  اهللا رسـول  خليفة هم و خليفه مطلق بطور هم را وي رو اين
 آيـات  بـدين  و شـمرده  جايز آنرا است آدميان براى كه عامه خالفت بموجب برخى چنانكه است نظر اختالف
 جمهـور  ولى 3»زمين در ها خليفه را شما قرارداد« و 2»دهم مى قرار اى خليفه زمين در من« :اند جسته استناد

 امتنـاع  خواندنـد  نـام  بـدين  را ابـوبكر  چون زيرا. ندارد داللت مراد برين آيه معنى زيرا اند كرده منع آنرا علما
 بعـالوه . خـدايم  رسـول  خليفـه  بلكه نيستم اهللا خليفة من گفت و كرد نهى را مردم آن بردن بكار از و ورزيد

  .ندارد بخليفه نياز حاضر شخص ولى باشد غايب كه است كسى از الفتخ و جانشينى
 است شده معلوم تابعان و صحابه اجماعه ب شرع در آن وجوب چنانكه است، واجب امام كردن تعيين و

 خـويش  امـور  در و ورزيدند مبادرت رض، ابوبكر، با كردن بيعت به وى وفات هنگام ص، پيامبر، اصحاب زيرا
 هـيچ  در مـردم  و ميداشـتند  مجرى را شيوه اين وى از پس اعصار تمام در همچنين و شدند وى نظر تسليم

 اسـت  اجمـاعى  بمنزله ادوار همه در امر اين استقرار و نماندند سامانى و سر بي و مرج و هرج بحال روزگارى
  .دارد داللت امام تعيين وجوب بر كه

 عقـل  بحكم قضاوتى داده  روى باره درين كه اجماعى و است عقل آن وجوب مستند كه برآنند برخى و
 و زنـدگى  و ضروريسـت  بشـر  بـراى  اجتمـاع  كـه  اسـت  سـبب  بـدان  آن عقلى وجوب اند گفته و است آن در

 از نيـز  تنـازع  يكـديگر  با افراد مقاصد و اغراض برخورد بسبب و ميباشد محال انفراد بحالت انسان موجوديت
 منـع  بيكـديگر  تجاوز از را ايشان تا نباشد حاكمى آنان ميان در اگر چنانكه است، اجتماع ناپذير اجتناب امور
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 در دارد، مـى  اعـالم  را او انقـراض  و بشـر  هـالك  كه ميشود كشيده مرجى و هرج بچنان آنان كار فرجام كند
  .است شرع ضرورى مقاصد از نوع حفظ كه صورتى
 مـا  و انـد  كـرده  اقامه بشر ميان رد نبوت وجوب درباره حكما كه استدالليست همان بعين معنى اين و
 ميگويند كه اينست آن و نيست مسلم قضيه اين مقدمات از يكى كه شديم يادآور و كرديم اشاره آن ببطالن

 وى تسـليم  و گروند بدو اعتقاد و ايمان روى از مردم عموم و باشد خدا جانب از و شرعى بايد تنها 1دارنده باز
 شـوكت  خداونـدان  غلبـه  و قهر و پادشاهى قدرت بنيروى مردم حاكم ممكنست گاهى كه صورتى در شوند،
 آسمانى كتاب كه ملتهايى ديگر و مجوس هاى امت ميان در چنانكه نباشد، ايشان از شرعى چند هر آيد پديد

 ميگوييم اينكه يا. است رسيده بثبوت معنى اين است نرسيده ايشان به هم كتابى صاحب دعوت و اند نداشته
 پس. دريابد آنرا زيان عقل بحكم و شود آگاه ستمگرى بودن حرام به فردى هر كه است كافى تنازع رفع براى

 نيسـت،  درست اينجا، در امام گماشتن و آنجا در شرع وجود راه از تنها تنازع رفع: كه است اين حكما ادعاى
 نيـز  قـدرت  خداونـدان  از رؤسـايى  بوجود ممكنست ميگيرد صورت امام تعيين راه از همچنانكه امر اين بلكه
 بر كه ايشان عقلى دليل پس. ورزند امتناع بيكديگر ستمگرى و خورد و زد از مردم اينكه يا پوشد عمل جامه

 امام نصب وجوب مستند كرديم ياد چنانكه شد معلوم بنابرين رود، نمى ميان از است مبتنى اى مقدمه چنين
 بعـدم  و نداده در تن امام بوجود بكلى مردم از برخى و دميشو اثبات اجماع بوسيله كه است شرع همان فقط

 خوارج از برخى و معتزله، از اصم، جمله آن از كه اند شده قائل شرع يا عقل استناده ب خواه آن تعيين وجوب
 امـت  هرگاه چنانكه است شرع احكام  اجراى فقط واجب كه برآنند گروه اين. ميباشند عقيده اين پيرو غيره و
 واجـب  وى تعيـين  و داشت نخواهند امامه ب نيازى كنند حاصل توافق تعالى خداى احكام اجراى و عدالت بر

 از آنان فرار همانا واداشته مذهب اين از بپيروى را آنان آنچه و. اند مغلوب اجماع بحجت ايشان و .بود نخواهد
 بينند مى زيرا است دنيوى امور از كامرانى و ديگران بر غلبه و درازى دست: همچون آن هاى شيوه و پادشاهى

 و كـرده  سـرزنش  و مالمـت  را كشـور  خداونـدان  و پرداخته آن بنكوهش بسيارى موارد در شريعت اصول كه
  .است برانگيخته آن بترك را مردم

 بلكه است، ننموده منع آنرا دارى عهده و نكرده نكوهش بذاته را پادشاهى امور شرع كه دانست بايد ولى
 داده قرار مذمت مورد شهوات و لذات از كامرانى و ستمگرى و قهر چون ميخيزد بر سلطنت از كه را مفاسدى

  .است
 و انصاف و عدل شرع چنانكه است ممنوع و حرام ميباشد آن توابع از كه مفاسد اينگونه نيست شكى و

 توابـع  از نيـز  ااينهـ  كليـه  و اسـت  كـرده  تعيـين  ثـواب  آنهـا  بـراى  و سـتوده  آنرا از دفاع و دين مراسم اقامه
 مـورد  ديگرى وضع آنكه بى است آن وضع و صفت يك بر پادشاهى نكوهش شرع در بنابراين و كشورداريست

                                                           

و ) ج وازع(البـد للنـاس مـن وزعـة     : هاى خدا منع ميكنـد گوينـد   مردم را از تحريم شده ترجمه وازع است بمعنى واليى كه -1
 .شود الموارد اقرب به رجوع

 اختالف امت در مسئله خالفت
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 شرع در چنانكه. است نخواسته آنرا گذاشتن فرو و نكرده مذمت را ملك اساس شرع بنابراين گيرد قرار مذمت
 زيـرا  گذارنـد  فـرو  بكلـى  را آنهـا  كـه  يسـت ن اين شارع مراد ولى است ناستوده مكلف افراد از خشم و شهوت

 بكـار  ناشايسـت  و نـاروا  راه در را مزبـور  صفات كه است اين منظور بلكه راند مى آنها بسوى را آدمى ضرورت
 كـه  بودنـد  ملكـى  و سـلطنت  آنچنـان  داراى ع، سليمان، و داود وگرنه بدارند حق مقتضاى بر را آنها و نبرند

 آنگاه. ميرفتند بشمار او نزد در آفريدگان ترين گرامى و تعالى خداى پيامبران از آنها آنكه حال و بود مانند بى
 ايـن : كـه  ميكنـيم  خطاب اند امام تعيين وجوب عدمه ب معتقد و ميگريزند دولت و كشور تأسيس از آنانكهه ب

 جـز  يشودنم حاصل هم امر اين و قائليد شريعت احكام اجراى بوجوب شما زيرا نميرساند سودى بشما عقيده
 پادشـاهى  نخـواهى  خـواهى  پس ميكند، پادشاهى اقتضاى هم عصبيت طبيعت و شوكت و عصبيت سايه در

 و ميگريزيـد  آن از شـما  كـه  چيزيسـت  آن عـين  وضعى چنين و نشود تعيين  امامى چند هر ميگردد حاصل
 است بكسانى ربوطم و كفايى واجبات جمله از آن فرض است واجب اجماعه ب امام تعيين شد ثابت كه اكنون

 اسـت  واجـب  او طاعـت  خلـق  جميع بر ولى برگزينند، را امام بايد آنان يعنى امورند عقد و حل خداوندان كه
  .1بريد فرمان را خودتان از امر صاحبان و رسول و خداى: فرمايد تعالى خداى چنانكه
 بـر  كه احاديثى اهرظو برحسب نيست روا زمان يك در تن بدو امامت يا خالفت منصب يافتن تعلق و[

 خليفه دو جواز عدم از منظور اند گفته برخى و .است آمده االمارة، كتاب مسلم، صحيح در و ميكند داللت اين
 از اسـالمى  كشـورهاى  كه هنگامى ليكن كنند خالفت يكديگر مجاور كشور چند يا كشور يك در كه اينست

 در ديگـرى  امام يا خليفه است جايز كند رسيدگى ديگر ممالك اموره ب نتواند خليفه يا امام و باشند دور هم
 اين كه نامورى علماى جمله از و گيرد نظر زير را عمومى مصالح تا شود تعيين خالفت مقر از دور كشورهاى

 االرشاد كتاب در الحرمين امام و است متكلمان شيخ اسفراينى ابواسحاق استاد است شده نقل آنان از عقيده
 آشـكار  بطـور  نظـر  بدين تمايل نيز مغرب و اندلس علماى عقايد و آراء در و است شده مايلمت راى بدين نيز

 عبد الناصر و كردند بيعت اندلس امويان با آنان همه و بودند عظيم گروهى اندلس علماى چه ميشود مشاهده
 اسـت  خالفـت  وصمخصـ  نشانه كه اميرالمؤمنين بنام بودند سلسله آن خلفاى از كه را او فرزندان و الرحمن

 مغـرب  در امويان از پس موحدان همچنين و. كرد خواهيم گفتگو مزبور نشانه درباره چنانكه ساختند، ملقب
 اين در اگر چه نيست روشن آنان دليل ولى اند كرده رد اجماع بدليل را نظر اين بعضى و. آمدند نايل بخالفت

. نميكردنـد  مخالفت تراند آگاه اجماع بمعرفت كه مينالحر امام و ابواسحاق استاد ميداشت وجود اجماعى باره
 امـام  نظر احاديث ظواهر برحسب كرديم ياد چنانكه نووى و مازرى كه اينست گفت ميتوان باره اين در آنچه

 خـدا  بجـز  خـدايانى  دو آن در اگـر « :را قرآن آيه اين متأخران از برخى كه بسا چه و. اند كرده رد را الحرمين
 بعنـوان  را كريمـه  آيـه  نميتوان باره اين در ولى اند شمرده  آن امتناع بر دليل. 2»ميشدند تباه آينه هر بود مى

                                                           

1-  ْنكُمرِ مي الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسيعأَطوااهللا ويع59: 4أَط. 
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 را ما كه توحيد، مسئله تا است كرده متوجه بدان رو اين از را ما و است عقلى آن داللت زيرا كرد اقامه دليل
 راسـختر  آن مفهوم ما ذهن در و ريابيمد عقلى بدليلى آنرا و گردد آشكار ما بر است، فرموده امر آن اعتقاده ب

 شرعى امرى آن و نه؟ يا است شده منع امام دو گماشتن بدانيم كه اينست امامت درباره ما منظور ولى گردد
 و شـود  ثابـت  آن منـع  شـرعى  بطـور  اينكه جز نميشود كامل باره اين در استدالل و است دينى تكاليف از و

 چـه  هـر  از مـا  و ميشـود  فساد مايه امامان تعدد: بگوييم كه بدينسان شود آورده آن اثبات در ديگرى مقدمه
 امـا  و 1] اسـت  دانـاتر  خدا و ميگيرد، بخود شرعى جنبه استدالل صورت اين در. ممنوعيم گردد منجر بفساد
 عمـل  و دادن رأى در كـه  اعضـايى  و حواس سالمت و كفايت و عدالت و علم: است چهار منصب اين شرايط

 خليفه يا امام زيرا است واضح علم شرط اما و اختالفست است قرشى نسب كه پنجم شرط در و ميروند، بكار
 ايـن  تفـويض  ندانـد  را آنهـا  كه هنگامى و باشد آنهاه ب عالم كه كند اجرا را تعالى خداى احكام ميتواند وقتى
 و كنـد  تقليـد  بايد ناچار نباشد مجتهد اگر زيرا برسد اجتهاد بمرحله بايد او علم و. نيست درست وىه ب مقام

  .احوالست و اوصاف كليه در كمال بمرحله رسيدن امامت الزمه و است نقص امام در تقليد
 شـرط  آنهـا  در عـدالت  كه مناصبى همه بر و است دينى منصبى امامت كه آنست از عدالت شرط اما و

 فسـق  نتيجـه  در عـدالت  هاينكـ  در و بـود  خواهد اولى بدان امامت ساختن مشروط پس كند مى نظارت است
 آن شـدن  منتفـى  در ولـى  نيسـت  اختالفى هيچ ميشود منتفى آن امثال و محرمات ارتكاب و اعضا و جوارح
  .است نظر اختالف اعتقادى بدعتهاى بعلت

 و گناهكـاران  دادن كيفـر  و شـرعى  حدود اجراى و اقامه در بايد او كه است سبب بدان كفايت شرط و
 بـدان  را مـردم  و گيـرد  برعهـده  را جنگـى  امـور  بصـيرت  با و باشد دالور و ستاخگ جنگها آمدن پيش هنگام

 تا باشد توانا و نيرومند سياست امور ممارست در و آشنا مردم طوايف و ها جمعيت احوال و بعصبيت برانگيزد،
 دشمن اب جهاد و دين حمايت همچون گرفته قرار او برعهده و است محول وىه ب را آنچه بتواند صفات  بدين

  .دهد انجام صحت روى از عموم مصالح تدبير و احكام اجراى و اقامه و
 كرى و كورى و ديوانگى قبيل از باشند افتاده كار از و ناقص نبايد كه اعضا و حواس سالمت شرط اما و

 كـه  اسـت  سـبب  بـدان  خصـيتين،  و پاهـا  و دستها مانند باشد مؤثر عمل در كه عضوى هر فقدان و گنگى و
 منظر در فقط هرچند و دارد تأثير است محول وىه ب كه وظايفى دادن انجام و كارها تكميل در همه سالمت

  .دهيم مى قرار كمال شرط را آن سالمت آنگاه مزبور، اعضاى از يكى فقدان مانند نمايد، زشت
 شـرط  بصـورت  نـوعى : اسـت  گونه دو بر آن و اند كرده ملحق اعضا بفقدان نيز را تصرف از شدن منع و
 و اسـارت  بسـبب  كـه  اسـت  كلـى  بطور تصرف از عجز و ممنوعيت آن و ميشود ملحق سالمت بشرط وجوب
  .ميشود حاصل آن مانند

                                                           

 هـم  »ينـى « در قسـمت  ايـن . شد ترجمه پاريس چاپ از و است شده حذف بيروت و مصر چاپهاى در قسمت داخل كروشه -1
  .اند نوشته حاشيه در را آن بلكه متن در نه ولى هست
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 بـر  اعـوانش  از بعضى استيالى اثر بر كه است محجوريت آن و نميگردد ملحق مزبور بشرط ديگر نوع و
 نظـر  در را مسـتولى  آن رفتار وضع هنگام اين در. آيد پديد زيانى و عصيان و نافرمانى آنكه بى دهد روى وى

 ميدارنـد  روا را او بقاى باشد اى پسنديده و نيكو سياست و عدالت و دين احكام وفق بر او اعمال اگر ميگيرند،
 را اسـتيالگر  مزاحمـت  و رسانند مى يارى شده كوتاه) خالفت( كار از وى دست كه كسى به مسلمانان وگرنه

  .بپردازد احكام اجراىه ب بتواند خود خليفه تا كنند مى دفع
 آن در انصـار  كه هنگامى و كردند اجماع آن بر 1سقيفه روز در صحابه كه است سبب آن از نسب اما و

 بگفتار قريش شما، از اميرى و ما از اميرى گفتند بقريش و كنند بيعت 2عباده بن سعد با كه شدند آن بر روز
 اسـت  فرمـوده  وصيت را ما اينكهه ب هم و. است قريش از ائمه: تاس فرموده كه كردند استدالل ص، پيغمبر،

 وصـيت  بشـما  نسبت بود مى شما ميان در امارت اگر و درگذريم كارتان بد از و كنيم نيكى نيكوكارتان به كه
 شـما  از اميـرى  و مـا  از اميـرى  داشـتند  ادعـا  كـه  خـود  گفته از و شدند آنان حجت مغلوب انصار. نميفرمود
 ثابـت  نيـز  صـحيح  در و. كردند عدول سبب بهمين سعد با كردن بيعت درباره خويش تصميم از و بازگشتند

 چـون  ولى است، بسيار داليل اين نظاير و باشد قريش 3] بطن اين[ در بايد هميشه خالفت امر كه است شده
 تجمـل  و تـوانگرى  بحـد  آنكـه  بعلت شد گسسته هم از ايشان عصبيت و يافت راه زبونى و ضعف قريش بكار

 را خالفت سنگين بار بود، ساخته پراكنده اقطار سراسر در را آنان دولت و بودند رسيده نعمت و ناز و خواهى
 غالـب  ايشـان  بـر  عـرب  غيـر  ملتهاى نتيجه در و آمدند عاجز امور كردن اداره از و گيرند دوش بر نتوانستند

 كرد مشتبه محققان از برخى بر بدانسان را امر وضع همين و يافت اختصاص آنانه ب امور عقد و حل و شدند
 كردنـد  اعتمـاد  احاديـث  از بعضـى  بظواهر باره درين و شدند معتقد خالفت در قرشى نسب شرط نفى به كه

  .شود حاكم گويى پر حبشى بنده شما بر چند هر بريد فرمان و بشنويد ص، پيامبر، گفتار مانند
 مبالغه مقصود و گرفته قرار تمثيل معرض در سخن چه آورد، حجت باره درين نميتوان را گفتار اين و

 4حذيفـة  غـالم  سـالم  اگـر : عمر گفتار اين مانند و آنهاست، از فرمانبرى و االمر اولوا احكام شنيدن وجوب در
  .نميبردم بد گمان او باره در يا ميكردم، والى را او همانا بود مى زنده

 سـالم  نيز و. نميباشد حجت صحابى مذهب كه دانستيم زيرا نيست، سودمند باره درين نيز گفته اين و
 كردن مشروط در عصبيت فايده و شده حاصل قريش خاندان در عصبيت را وي والء راه از و بوده قوم موالى
  .است همين نسب به خالفت

                                                           

 .منظور سقيفه بنى ساعدة است -1
 .است بوده رسول حضرت صحابه از يكى -2

  .قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست -3

 .شود الصحابة تمييز فى اصابة به رجوع .است بوده صحابيان از تن چند نام) ذ فتح -ح بضم( -4
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 مفقـود  خـود  بگمان را آنها گويى كرده توجه كه آن بشروط و شمرده بزرگ را خالفت امر عمر چون و
 داشته وجود وفور بحد خالفت شرايط عمر بعقيده وى در زيرا است كرده رجوع سالم به رو اين از است، يافته

 صريح نسب نداشته وجود او در كه شرطى تنها و عصبيت براى مفيد نسب حتى) كرد خواهيم ياد چنانكه و(
 بسـبب  آنهـم  كـه  اسـت   عصبيت همان نسب فايده زيرا است نميشمرده الزم آنرا عمر كه است بوده خالص و

 مسـلمانان  بوضـع  وى كه است شديدى عالقه گفتار اين از رض، عمر، منظور بنابراين است، بوده حاصل والء
 بـوى  آن دربـاره  اى كننـده  سرزنش كه باشد كسى مسلمانان امور دار عهده كه است بوده آن شيفته و داشته
 قرشى بخاندان انتساب خالفت در كه كسانى جمله از و نباشد چيزى خالفت امر در او گردن بر و نيابد دست

ـ  رو قـريش  عصـبيت  اسـت  دريافتـه  چـون  كـه  است باقالنى ابوبكر قاضى نميدانند، شرط را  و اضـمحالل ه ب
 شرط اين اند، يافته استقالل و كرده سرپيچى خلفا امر از عرب غير پادشاهان ديگر سوى از و است پراكندگى

  .است خوارج عقايد موافق ىو رأى چند هر است، كرده حذف را
 نسـب  شـرط  به اعتقاد بر) عالمان( جمهور و كرد مشاهده خويش روزگار در را خلفا زبونى وضع او زيرا

 امـور  كـردن  اداره از خانـدان  آن چـه  اگـر ) گفتنـد  مـى  و( ماندنـد،  باقى قرشيان براى امامت صحت و قرشى
 نسـب  شـرط  اگر كه اند كرده رد بدينسان را آنان أىر ولى. است آنان به متعلق امامت باشند عاجز مسلمانان

 بپـردازد  امـور  عقـد  و بحـل  نيرومنـدى  با بايد خليفه آن بسبب كه كفايت شرط وقت آن نشود حذف قرشى
 ميـان  از او عصـبيت  گسـيختن  هـم  از بسبب خليفه شوكت و قدرت اگر زيرا ميشود، منتفى نخواهى خواهى

 خلـل  نيز دين و علم بشرايط يابد راه خلل كفايت بشرط هرگاه و يشودم زايل نيز او كفايت كه پيداست برود
  .است اجماع برخالف آنهم و شد خواهد اعتبار بى و اهميت بى منصب اين شرايط و يافت خواهد راه

 اين در مختلف مذاهب از صواب رأى تا كنيم گفتگو نسب شرط حكمت درباره كه سزاست اكنون هم و
 در بـا  شـارع  كه هستند حكمتهايى و مقاصد داراى ناچار شرعى احكام كليه: گوييم مى پس. رسد بثبوت باره
 آن از را شـارع  هدف و قرشى نسب شرط حكمت ما هرگاه و است كرده وضع را مزبور احكام آنها گرفتن نظر

 چنانكـه  نبـوده،  متوجه ص، پيامبر، به پيوستگى فرخندگى و بتبرك تنها شارع نظر كه ديد خواهيم بجوييم
 شـرعى  مقاصـد  از فرخنـدگى  لـيكن  است حاصل بدان فرخندگى و موجود پيوند اين هرچند و است، مشهور
  بوده شارع مقصود آن كه كرد جستجو را ديگرى مصلحت باره اين در بايد ناچار پس. دانستيم چنانكه نيست،

 نظر در بجز علتى هيچ مدهي قرار كنجكاوى مورد تحليل و تجزيه و آزمايش طريق از را موضوع هرگاه و است
 و اخـتالف  و ميشـود  حاصـل  طلبى توسعه و حمايت و نگهبانى آن بوسيله چه يافت نخواهيم عصبيت گرفتن

 آن اهـل  و) مـذهب ( ملـت  و ميرود ميان از عصبيت داشتن بعلت منصب اين دارنده باره در مردم پراكندگى
 و) مضـر ( قبيله مهم گروه قريش زيرا پذيرد، مى استحكام ملت ميان در دوستى و الفت رشته و شوند مى شاد

 و عصـبيت  و عدد فزونى بسبب و بود مضر از استيال و غلبه خداوندان و ميرفتند بشمار قبيله آن اصلى ريشه
 اعتـراف  آنان پايه بدين نيز تازيان همه و داشتند عزت و ارجمندى مضر قبيله گروههاى همه ميان در شرف

 اختالف امت در مسئله خالفت
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 اختصـاص  آنان جز ديگرى بدسته خالفت امر اگر و ميكردند فروتنى آنان چيرگى و استيال برابر در و داشتند
  .داد مى روى كلمه اختالف آنان نافرمانى و ديگر تازيان مخالفت بسبب مييافت
 كراهت و اجباره ب را آنان نه و بازدارند خالفت كار از را عرب نبودند قادر مضر قبايل ديگر قريش بجز و

 وضـعى  چنـين  از شـارع  كه صورتى در داد مى روى جماعت پراكندگى و كلمه اختالف يجهنت در و برانگيزند
 از پراكنـدگى  و كشمكش بستن بر رخت دلبسته و مردم همكارى و اتحاد شيفته و داشت مى حذر بر را آنان
 جز ىا قبيله در خالفت امر اگر كه صورتى در شود، نيكو حمايت وضع و آيد حاصل عصبيت تا بود آنان ميان

 آنـان  از آنچه بسوى غلبه نيروى به را مردم بودند توانا ايشان چه نميشد حاصل نتايجى چنين بود مى قريش
 در جـدايى  تخم يا برخيزد بستيزه هيچكس كه نميرفت آن بيم ايشان فرمانروايى با و برانگيزند خواستند مى

 اينست. بودند آن از مردم منع و كلمه ختالفا دفع كفيل و ضامن هنگام اين در آنها زيرا بپراكند، آنان ميان
 بودنـد  نيرومند عصبيت خداوندان ايشان كه رو اين از اند داده قرار شرط را قرشى نسب خالفت منصب در كه
 و دل يـك  قـريش  هرگاه و گردد مستحكمتر يكزبانى و كلمه اتحاد و تر منظم اسالم ملت امور آنان بوسيله تا

 تسـليم  اعراب همه نتيجه در و شوند زبان يك و دل يك مضر قبايل كليه كه بود آن مانند ميشدند زبان يك
 منقاد و ميكردند فرمانبرى  مذهب احكام از نيز ملتها ديگر و ميگراييدند جهتى يك و بيكرنگى و گرديدند مى

ـ  ميتوانسـتند  ايشـان  لشكريان و ميشدند  و فتوحـات  روزگـار  در چنانكـه  نهنـد  گـام  جهـان  نقـاط  اقصـى ه ب
 تـا  داشـت  ادامـه  عباسـيان  و امويـان  دولت دو دوران در همچنان آن از پس و داد روى امر اين جهانگشاييها

  .شكست درهم و گرديد تباه و مضمحل عرب عصبيت و شد واژگون خالفت كاخ كه هنگامى
 از قـريش  كـه  يابـد  مى در كند ممارست دقت روى از باره درين و بخواند را عرب سير و اخبار هركه و

  .بودند اى پايه چه در مضر بطون بديگر نسبت استيال و جهانگشايى و عدد فزونى لحاظ
 پس) اند كرده اشاره بدان( نيز ديگران و است، آورده »سير« كتاب در را موضوع اين اسحاق ابن چنانكه

 و عصـبيت  را ايشـان  چـه  اسـت،  كشمكش و تنازع دفع بمنظور قرشى نسب كردن شرط كه شد ثابت چون
 در اسـت  نداده اختصاص خاصى امت يا عصر يا بنسل را احكام شارع كه دانستيم و است، بوده حاصل تيالاس

 بـاز  مزبـور  بشـرط  آنـرا  رو ايـن  از اسـت،  كفايـت  شرط يافتن تحقق بمنظور گمان بى شرط اين كه يابيم مى
 آنگاه. است عصبيت نداشت آنهم و است مشتمل قرشى نسب منظور بر كه كنيم مى طرد را علتى و ميگردانيم

 كـه  بدانسـان . باشـد  نيرومنـد  عصـبيتى  داراى كه شود برگزيده قومى از بايد خليفه يا امام كه ميكنيم شرط
 در همگان و وادارد خود پيروى به را ديگران تا يابد تفوق و برترى همزمانش هاى عصبيت ديگر بر او عصبيت

 در قـريش  عصـبيت  ماننـد  نميتوانست عصبيتى چگونههي و شوند، زبان يك و رأى يك نيكو نگهبانى و حفظ
 بـود  يافتـه  اختصاص مزبور بطايفه كه اسالمى دعوت زيرا يابد تعميم و گسترش سرزمينها و كشورها سراسر
  .يافتند غلبه ديگر ملتهاى بر و بود كافى آن گسترش براى عرب قوم عصبيت و داشت عمومى جنبه
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 هـر  در امامـت  و خالفـت  امـر  روزگـار  اين در علت همينه ب و نيست موجود شرايطى چنان اكنون اما
 زير را عصبيتها ديگر و باشد نيرومندى عصبيت داراى خود كشور در كه يابد مى تعلق بكسى اى ناحيه و كشور
 او، زيـرا  يـابيم  نمى برتر اين از بنگريم خالفت امر در خدا سر و حكمت به اگر و. درآورد خود سيطره و تسلط

 رهبرى دارند كه  بمصالحى را آنان و كند عنايت بندگانش بكار تا ميدهد قرار خود جانشين را ليفهخ سبحانه،
 مهـم  امـر  ايـن  در خـدا  كـه  پيداست و برهاند گردد آنان دامنگير ممكنست كه تباهيهايى و زيانها از و نمايد
 زبـون  و نـاتوان  كـه  ار كسـى  هرگز و باشد نيرومند عصبيت يعنى شرط واجد كه ميفرمايد مخاطب را كسى
 در را ايشـان  كـه  اسـت  گفتـه  زنـان  دربـاره  1الخطيـب  ابن امام بينيم مى چنانكه نميدهد، قرار مخاطب باشد

 را ايشـان  بلكه اند نشده واقع امرى خطاب مورد 2بوضع زنان. اند داده قرار مردان تابع شرعى احكام از بسيارى
 و كـارگزارى  سمت ايشان بر مردان و است، نشده محول آنانه ب امرى هيچگاه زيرا اند آورده در مردان بقياس

  .دهد مى انجام خويش بتن را آنها) مرد و زن از( فردى هر كه عباداتى در مگر گفت بايد و .3دارند فرمانروايى
 يـا  ملـت  فرمـانرواى  كسـى  هيچگـاه  زيـرا  ادعاسـت  اين بر گواهى وجود و واقعيت عالم اين از گذشته

 مخـالف  شرعى امر ممكنست كمتر و. يابد استيال و غلبه) قهر و بقدرت( ايشان بر آنكه مگر نميشود اى طايفه
  .است داناتر تعالى خداى و باشد وجودى امر
  

  هفتم و بيست فصل

   امامت حكم درباره شيعه مذاهب در

 فسـل  و خلف متكلمان و فقيهان عرف در و است پيروان و ياران بمعنى لغت در 4شيعه كه دانست بايد
 از امامـت  كه همرايند ها فرقه همه ايشان مذهب در و ميشود اطالق رض، او، پسران و على اتباع و پيروان بر

 ركـن  منصـب  اين بلكه نيست ايشان تعيين به آن دار عهده و شود واگذار امت بنظر كه نيست اى عامه مصالح
 امام واجبست  وى بر بلكه امت، به آن يضتفو نه و آن از اغفال پيامبر براى نيست روا و اسالمست پايه و دين

 كـه،  است كسى آن رض، على، همانا و باشد مبرا صغاير و كباير از كه معصوم امامى كند تعيين امت براى را
 مقتضـاى  بـر  را آنهـا  و ميكننـد  نقل نصوصى باره اين در و است فرموده تعيين سمت بدين ويرا ص، پيامبر،
 خبرند بى آنها از شريعت ناقالن و سنت اهل عارف نقادان كه ميدهند قرار توجيه و تأويل مورد خويش مذهب

                                                           

 ).حاشيه نصر هورينى(منظور فخر رازى است  -1
وضع در اصطالح تخصيص چيزى بچيزى است آنگاه كه چيز اول اطالق يا احساس گردد، چيـز دوم از آن فهميـده شـود و     -2

احساس آنست كه بكار بردن لفظ اعم است از اينكه در آن اراده معنى باشـد  مراد به اطالق بكار بردن لفظ و اراده معنى است و 
 ).از تعريفات جرجانى. (يا نه
  .34: 4الرِّجالُ َقوامونَ علَى النِّساء : اشاره به -3

اقـرب  (است ولى بمعنى تثنيه و جمع هم بكـار ميـرود   » اشياع«و ) فتح ى -بكسر ش(» شيع«كلمه مفرديست و جمع آن  -4
  ).الموارد
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 ايـن  و اسـت  ايشـان  3فاسـد  تأويالت از دور يا 2مطعون يا 1موضوع روايت طريق در مزبور روايات بيشتر بلكه
  :ميشود تقسيم خفى و جلى گونه بدو آنان نزد در 4نصوص

 علـى  در جـز  واليـت  ايـن  گوينـد  .»اوست موالى لىع همانا بودم، مولى را كه هر« حديث مانند جلى،
  .گرديدى مرد و زن از مؤمن هر موالى تو: است گفته وىه ب عمر سبب بهمين و نيافته اطراد

 جز هم امامت معنى و. دارد برترى شما همه بر قضاوت در على: فرمود كه است ص، پيامبر، گفتار ديگر
 تعـالى  خـداى  جانـب  از ايشان طاعت كه امر صاحبان از رادم و نيست ديگرى چيز خدا احكام به حكم و قضا

  .5بريد فرمان را خويش امر صاحبان و رسول و خداى: فرمايد كه است همين است واجب
 روز در امامـت  قضـيه  در سبب بهمين و است مردم امور قضاوت و داورى بودن امر صاحب از منظور و
  .ديگرانب نه شد سپرده علىه ب فقط قضاوت و حكميت سقيفه

 كنـد  بيعت من با خود روحه ب كه كيست: فرمود كه است پيامبر گفتار اين ايشان جلى نصوص از ديگر
  .نكرد بيعتى چنين وى با ديگرى على جز و باشد؟ من از پس امر ولى و وصى و

 بـراى  ئتبرا سوره نزول از  پس ص، پيامبر، كه است اين يكى ايشان بعقيده خفى نصوص جمله از اما و
 شـد  وحى وى بر ولى بود فرموده گسيل ابوبكر با را سوره نخست وى. فرستاد را على ،6موسم در آن واندنخ

 از مبلـغ  و خواننده وى تا فرستاد را على رو اين از كند، تبليغ آنرا تو خويشاوندان يا خاندان از مردى بايد كه
 نيـز  و اسـت  بـوده  مقـدم  اصـحاب  همـه  بـر  على كه ميرساند امر اين گويند شيعيان. باشد خدا رسول جانب

 بر را ديگران غزوه دو در او كه صورتى در دارد مقدم على بر را هيچكس پيامبر كه است نشده معلوم ميگويند
 اينهـا  همـه  و اسـت،  بـوده  عـاص  بن عمرو ديگر بار و زيد بن اسامة يكبار كه است داشته مقدم عمر و ابوبكر
 برخـى  و نـامعروف  داليـل  ازين برخى ولى. وى جز ديگرى نه است فتخال براى على تعيين بر 7عينى داليل

  .است ايشان تأويالت از دور
 و اسـت  علـى  تشخيص و تعيين بر دليل هم نصوص اين كه معتقدند شيعيان از گروهى اين از گذشته

 و ابـوبكر ( ينشـيخ  از آنهـا  و ميگوينـد  اماميه را گروه اين و يابد مى انتقال اند، آمده وى از پس بكسانيكه هم
 و تبـرى  جسـتند  پيشى وى بر خالفت در و نكردند بيعت على با كرده ياد نصوص برحسب آنكه بسبب) عمر

                                                           

 .رجوع به اقرب الموارد شود. آنهايى هستند كه كذب و افترا باشند» احاديث موضوع« -1
 .نوعى احاديث ضعيف را مطعون گويند -2
را ديگـران افـزوده   » فاسـد «چنين طرز تعبيرى دور از روش منصفانه ابن خلدون است و به احتمال قوى ممكنسـت كلمـه    -3

 .و همه اينها در نزد آنان داليلى است: استچنين » ينى«باشند چنانكه در 
 ).جرجانى تعريفات( نيابد راه بدان تأويل احتمال آنچه بقولى يا ندهد احتمال معنى يك بجز آنچه بمعنى »نص«جمع  -4

5-  ْنكُمرِ مي الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسيعأَط وا اهللا ويع59: 4أَط. 
از منتهى (چيزى و در اصطالح هنگام فراهم آمدن حاجيان و جاى گرد آمدن در حج است  هنگام هر: موسم در لغت بمعنى -6

 ).االرب
 .»ينى«. و همه اينها در نزد آنان داليلى است -7



    355 

 شـيعه  1غاليـان  از كـه  ناسزاگوييهايى و بعيبجوييها نبايد و. ميكنند تحقير را ايشان امامت و ميجويند بيزارى
  .است مردود نيز شيعيان خود و ما نزد در امر اين چه كرد اعتنا ميشود نقل شيخين درباره

 نـه  ميكنـد  اقتضـا  وصـف  لحاظ از بخالفت على تعيين بر مزبور داليل كه برآنند شيعيان از اى دسته و
 و ميباشـند  زيديه گروه اين و اند ورزيده قصور اند ننهاده آن موصوف بر را وصف آنكه بسبب صحابه و. شخص
 افضـل  شـيخين  از على معتقدند اينكه با نميكنند تحقير را نآنا امامت و نميجويند بيزارى شيخين از ايشان
  .ميكنند تجويز افضل بودن با را مفضول امامت آنها ولى است بوده

 در و نيست يكسان وى از پس  خالفت و امامت انتقال در شيعيان روايات و اخبار كه دانست بايد سپس
 بموجـب  و ميرسـد  فاطمه بفرزندان على از پس متاما ميگويند گروهى چنانكه ،2دارند نظر اختالف باره اين
 منسـوب  مينامنـد  اماميه را اينان و كرد، خواهيم ياد آينده در چنانكه ميشوند، امام ديگرى از پس يكى نص

 اصول از آنان نزد در معرفت اين و اوست، تعيين و امام معرفت ايمان شرط اينكه درباره ايشان راى و بعقيده
  .ميرود بشمار دين

 و 3برگزيننـد  را ايشـان  بزرگان و شيوخ بايد ولى ميرسد فاطمه بفرزندان امامت ميگويند ديگر دسته و
 و كنـد  خروج خويش امامت براى و باشد شجاع و بخشنده و زاهد و عالم ايشان برگزيده امام آن آنكه بشرط
 بـوده  4سبط حسين بن ىعل بن زيد كه مذهب اين صاحب به منسوب اند زيديه ايشان و بخواند بدان را مردم
 كه ميكرد مجاب را او باقر و ميپرداخت بمناظره امام خروج شرط درباره باقر محمد خود برادر با زيد و. است

 گذشـته  و اسـت  نيامـده  بـر  هم آن درصدد و نكرده خروج او چه نميباشد امام العابدين زين پدرمان بنابراين
 چـون  و ميكـرد  عيبجـويى  اسـت  گرفتـه  فرا عطا بن واصل از را هاآن اينكه و معتزله عقايد درباره را زيد ازين

ـ  او ديدند و پرداختند بمناظره زيد با شيخين درباره اماميه  بيـزارى  آنـان  از و اسـت  قائـل  ايشـان  امامـت ه ب
  .شدند ناميده »رافضى« به سبب بهمين و نشمردند امامان از را او و 5گفتند ترك را وي نميجويد

 آن بر و كردند اختالف) حسين و حسن( او سبط دو و على از پس امامت باره در هم شيعيان از برخى
 گـروه  اين و. ميرسد بپسرانش وى از پس و حنفيه بن محمد ايشان برادره ب امامت سبطين از پس كه شدند

 اختالفـات  مزبور هاى فرقه ميان در و). حنفيه بن محمد( وى موالى 6كيسان به منسوب ميگويند كيسانيه را

                                                           

رجوع بـه فهرسـت   . نيز ميگويند» غالة«و » غالية«شيعيان افراطى و بر گروهى معين از شيعيان نيز اطالق ميشود و آنان را  -1
 .شود عنوان همين ذيل ىخاندان نوبخت

 .هاى شيعه بر جانشينى حسن و پس از وى حسين اتفاق دارند البته پس از حسن و حسين چه همه فرقه -2
 .به اختيار و انتخاب شيعه است» ينى«در  -3
 .تنواده دخترى پيامبر، ص، بوده اس) ع(سبط نواده دخترى و حفيد نواده پسرى است و منظور اينست كه حضرت حسين  -4
 .از اين فعل است» رافضى«و وجه تسميه » رفضوه« -5
  .و رجوع به خاندان نوبختى شود). اقرب الموارد(لقب مختار بن ابوعبيد كه فرقه كيسانيه بوى منسوبست  -6
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 از كه مينامند 1»غالة« غاليان هم را شيعيان از گروهى. گذاشتيم فرو را آنها اختصار نظر از ما كه بسياريست
 ايشـان  كـه  برآننـد  يـا  چنانكه دارند اعتقاد امامان آن الوهيته ب كه رو اين از اند، درگذشته ايمان و عقل حد
 بـه  و اسـت  كـرده  حلـول  ايشـان  بشرى ذات در خدا ميگويند يا ميباشند الوهيت بصفات متصف ولى ندبشر

  .اند گرويده است موافق ع، عيسى، درباره مسيحيان مذهب با كه حلول
  .2سوزانيد آتش در داشتند معتقداتى چنين او باره در كه را كسانى رض، على، و
 معتقـداتى  چنين مختار رسيد وىه ب كه هنگامى گرفت خشم ابوعبيد بن مختار بر حنفيه، محمدبن و

  .جست بيزارى وى از و كرد لعنت را او صريح رددا
  .كرد لعنت را او و برآشفت دارد عقايدى چنين شخصى شنيد وقتى رض، صادق، جعفر همچنين

 در امـام  گاه هر رو اين از و آيد نمي پديد امام جز ديگرى در امام كمال كه معتقدند شيعيان از برخى
 هـاى  انديشـه  قبيـل  از عقيده اين و. آيد پديد وى در كمال آن تا ميشود منتقل ديگرى امامه ب او روح گذرد

  .است تناسخ پيروان
 تعيـين  وى از پـس  آنان نزد در كه ديگرى امامان به و ايستند مى امامان از يكى بر غاليان از گروهى و

 اسـت  زنده انايش امام كه برآنند گروه اين از برخى چنانكه .ميخوانند »واقفيه« را ايشان و گروند نمى اند شده
  .ميكنند استدالل خضر داستان از امر اين اثبات براى و است غايب مردم ديدگان از او ليكن است، نمرده و

 اسـت،  ابـر  ميان در ع، على، كه معتقدند آن پيروان و است شده گفته نيز رض، على، درباره اى عقيده چنين
 كـوه  در وى معتقدانـد  و انـد  گفتـه  هـم  حنفيـه  بن مدمح درباره آنرا نظير و. اوست تازيانه برق و او آواز رعد

  :گويد ايشان شاعر 3كثير و نهانست، حجاز سرزمين از رضوى
 از تـن  سـه  و علـى  باشـند،  برابـر  هـم  با همه و اند تن چهار حق فرمانروايان قريش ائمه كه باش آگاه«
 و نيكوكاريسـت،  و ايمـان  بطسـ  يكـى . نيسـت  ايشان كار در ابهامى و پوشيدگى اند، اسباط ايشان او، پسران

                                                           

 .جمع غالى): بضم غ( -1
اى را نفى بلـد   سوخت و دسته را در آتش) رافضه(برخى از آنان ) رض(على بن ابى طالب : نويسد ابن عبدربه در اين باره مى -2

دربـاره  ) صـاحب سـائيان  (عبداهللا بن سـبا  ) 241ص  2عقد الفريد ج (فرمود از آن جمله عبداهللا بن سبأ را به ساباط تبعيد كرد 
اى رسانيد كـه او را خـدا گمـان     غلو كرد و پنداشت كه او پيامبر است آنگاه ازين حد هم درگذشت و غلو را بمرحله) رض(على 

 مسـيحيان  كـه  شـدند  قائـل  مسائلى به على درباره آنان از برخى و خواند فرا خويش كيش به را كوفه گمراهان از گروهى كرد و
 تعبـا  حبـه  فـى  انفسا واجشموا لهم الأبا على فى غلوا قوم: گويد گروه آن درباره حميرى سيد و دهند مى نسبت مسيح به را آنها
 از گروهى تا داد فرمان او و رسيد) رض( على به ايشان خبر سپس .ابا يكون او ابن له يكون ان من. خالقنا اهللا جل االبن هو قالوا
 آنگـاه  .الحضـرتين  فـى  بـى  ترم اذالم -شاعت  حيث الحوادث فى لترم :گويد باره درين شاعر چنانكه بسوزانند گودال در را آنان
 ايـن  از دهـد  روى اختالفى وى اصحاب ميان در مبادا ات كشيد دست قوم آن بقيه سوختن از شاميان شماتت بيم از) رض( على

 267ص  1و عقد الفريـد ج   132و ملل نحل ص  223رجوع به الفرق بين الفرق ص . رو ابن سبا را به ساباط مداين تبعيد كرد
 .شود

  .هجرى درگذشت 105شاعر معروفى كه عاشق عزة بود و سال ) مشدد» ى«كسر  -فتح ث -بضم ك( -3
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 كه حالى در 1گردد سپاهيانى قائد كه هنگامى تا چشد نمى را مرگ سبطى و مدفونست، كربال در ديگر سبط
 او نزد كه آنجا نهانست رضوى در بلكه نميشود ديده اى لحظه مردم ميان در او آيد، بحركت وى پيشاپيش لوا

  2.»ميشود يافت آب و عسل
 ايشان دوازدهم امام معتقدند و قائلند نيز اماميان دوازده بخصوص و اماميه غاليان را عقيده اين نظير و

 و شـد  داخل حله در واقع خاندان آن خانه به متعلق سردابى در مهدى به ملقب ع، عسكرى، حسن محمدبن
  .گشت غايب نظرها از برد پناه بدان خويش مادر با كه هنگامى
 بحـديثى  اشـاره  ايشـان  عقيـده  اين و ميكند داد و عدل پر را زمين و آيد مي پديد الزمان آخر در او و

 را او و هسـتند  وى ظهـور  منتظـر  اكنـون  هم تا ايشان و. است آمده مهدى درباره ترمذى كتاب در كه است
 آورند مي مركبى و ايستند مى سرداب اين در بر مغرب نماز از پس شب هر و مينامند »منتظر« سبب بهمين

 تـا  ميكننـد  دعـوت  سرداب از خروج و بظهور را وي و آورند مي زبان بر جمعى دسته را او نام لندب بانگ با و
 آينـده  شب به را امر آن و ميشوند پراكنده آنگاه آيند، مي پديد نيك ستارگان و ميرسد فرا شب تيرگى آنكه

  .ميدهند ادامه روش اين بر هم روزگار اين تا ايشان و ميكنند موكول
 بـدنيا  ديگـر  بار وى ولى است  درگذشته هستند او انتظار در كه امامى معتقدند واقفيه فرقه از برخى و

 بـر  آنكـه  و. كهـف  اصـحاب  داسـتان  و ميكننـد  استدالل كريم قرآن از خود مدعاى اثبات براى و ميگردد باز
 را او بودنـد  هشد آن ذبح مأمور كه گاوى استخوانهاى با كه هنگامى اسرائيل بنى كشته و 3گذشت اى دهكده

 در خـوارق  بـه  استشهاد 5ولى آورند، مي دليل است داده روى معجزه بطريق كه را خوارق اين مانند و 4زدند
 انسـان  سـر  مـوى  چون«: ميگويد باره درين و بوده فرقه اين از حميرى سيد و. نيست صحيح آن موضع غير

 نابود و رفته ميان از انسان شادابى هنگام آن در بپوشانند، خضاب) آرايش( به آنرا گران مشاطه و گردد سپيد
 رستاخيز، از پيش كه، روزى آن تا بگرييم آرى كنيم، گريه جوانى فقدان بر تا برخيز يار اى پس است گشته

                                                           

 ).ب(و ) ا(و ) ك. (ى وى گرايندكه بدوست -1
ابن قتيبـه پـس از   . گويا منظور اين است كه امام كيسانيان در رضوى همچون بهشتيان از جوى آب و عسل برخوردار است -2

مقصود از رجعت نوعى از بازگشت امام است كـه درگذشـته   (كثير عزه رافضى و معتقد به رجعت بوده : نويسد نقل اين اشعار مى
در يمـن بـا   ) محمد بن حنفيـه (گويند كه وى  مى) رافضيان(ايشان : نويسد مى 145و در ص  144ص  2ن االخبار ج عيو) باشد
مقصـود از  : نويسد و ابن عبدربه مى. تن از اصحابش داخل شكاف كوهى گشته و ديگر اثرى از وى و يارانش ديده نشده است 40

ص  2عقـد الفريـد ج   . او مهدى است كه در آخر زمـان خـروج كنـد   حسن و حسين و محمد بن حنفيه است و : گانه اسباط سه
238. 
عامٍ ثُم بعَثه  -عرُوشها قال أَنَّى يحيِي هذه اهللا بعد موتها فَأَماَته اهللا ماَئةَ  َقرْيةٍ و هي خاوِيةٌ على  أَو كَالَّذي مرَّ على: اشاره به آيه -3

يا مانند آنكه بر دهى گذشت كـه واژگـون شـده بـود     . (259: 2ل َلِبْثت يوماً أَو بعض يومٍ قال بلْ َلِبْثت ماَئةَ عامٍ قال كَم َلِبْثت قا
گفت چگونه خدا اين را پس از مرگش زنده كند؟ پس خدا او را صد سال ميرانيد و آنگاه زنده كردش، گفت چند مـدت درنـگ   

  ).روز گفت بلكه صد سال درنگ كردىكردى؟ گفت يك روز يا برخى از 

 .73: 2  َفقُْلنا اْضرِبوه ِببعضها كَذلك يحيِ اهللا اْلموتى: اشاره به آيه -4
 .»ينى«و بنابراين  -5
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ـ  و يابـد  نمـى  بـاز  ميدهـد  دسـت  از را آنچه هيچكس روز آن تا ميگردند، باز جهان بهمين آدميان  بـر  وىه ب
 ترديـدى  هيچ مرگ از پس شدن زنده دوباره در و ميدانم حق بر را كيش اين و اينست من عقيده نميگردد،

  .»اند شده زنده ديگر بار خاك زير در پوسيدن از پس كه است داده خبر كسانى از خداى چنين اين ندارم،
ـ  آنـان  چـه  اسـت  گـران  هم شيعه پيشوايان بر ايشان عقايد و آراء كه بس همين غالت اين باره در ه ب

  .ميكنند استدالل آنان عقايد بطالن در و نيستند قائل ايشان هاى نظريه اينگونه
 »هاشـميه « بـه  كه ايشانند و ميرسانند ابوهاشم بپسرش حنفيه بن محمد از پس را امامت كيسانيه اما
 او از پـس  و على وى برادر ابوهاشم از پس گروهى و داده روى اختالف ايشان ميان در وى از پس و معروفند
 در شـام  از بازگشت حال در ابوهاشم چون كه پندارند مى ديگر دسته و ميدانند امام را على بن سنح پسرش

 وصيت محمد و باشد  عباس بن عبداهللا بن على محمدبن او جانشين كه كرد وصيت درگذشت 1شراة سرزمين
 بـرادرش  بـه  را امامـت  ابـراهيم  و باشـد  وى جانشـين  بود معروف امامه ب كه ابراهيم پسرش وى از پس كرد

 بـه  ملقـب  ابـوجعفر  عبـداهللا  وى برادر كه كرد وصيت سفاح و كرد تفويض سفاح به ملقب حارثية بن عبداهللا
 و. يافـت  انتقـال  ديگرى از پس يكى پيمان و نص به او فرزندان در امامت آنگاه و بپذيرند امامته ب را منصور

 و كثيـر  بن سليمان و ابومسلم و بودند عباس نىب دولت گذاران پايه كه است هاشميان از گروهى مذهب اين
 چنـين  را امـر  ايـن  كـه  بسا چه و ميرفتند بشمار گروه اين از عباسيان شيعيان از ايشان جز و خالل ابوسلمه
 پيـامبر  وفات هنگام او زيرا رسد، مى ايشان به عباس جانب از امامت كار در آنان حق كه ساختند مى مستدل

 خالفـت  و جانشـينى  بـراى  قـومى  عصـبيت  لحـاظ  از اسـت  بـوده  پيـامبر  عموى نچو و بوده حيات قيد در
  .است ميرفته بشمار تر شايسته
 نـه  ميشود تعيين عقد و حل خداوندان انتخاب طريق از امر اين كه معتقدند امامت درباره زيديان اما و

 بـرادر  حسـين  و علـى  رپسـ  حسـن  بترتيب وى از پس و ميباشند على امامته ب معتقد رو اين از نص، راه از
 ايـن  گـذار  بنيان را زيد و ميدانند امام را وى پسر على زيدبن آنگاه و حسين پسر العابدين زين على و حسن
 آويخته بدار 2كناسه در سرانجام و ميخواند خويش امامته ب را مردم و كرد قيام كوفه در كه ميشمرند مذهب

  .شد
 او و شـد  كشته گوزگان در و رفت بخراسان كه قائلند يىيح وى پسر امامته ب زيد قتل از پس زيديان

 زكيـه،  نفس به ملقب سبط، حسن بن حسن ابن عبداهللا بن محمد به امامت وى از پس كه بود كرده وصيت
 كرد گسيل وى بسوى سپاهيانى منصور ليكن شد، مهدى به ملقب و كرد قيام حجاز در وى رو اين از. ميرسد

 در ابـراهيم  و كـرد  تعيـين  خود بجانشينى را ابراهيم خويش برادر زكيه نفس و. شد كشته و گشت منهزم تا

                                                           

در چاپهاى مصـر و بيـروت   . موضعى است ميان مدينه و دمشق كه خانواده على بن عبداهللا بن عباس در آنجا اقامت داشتند -1
  .ستا» سراة«

  ).منتهى االرب(جايى است به كوفه ): بضم ك( -2
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 را آنها و فرستاد آنان بسوى را خويش سپاهيان منصور ليكن كرد، قيام على بن زيد بن عيسى بهمراهى بصره
 ايـن  و بود داده خبر ايشان به را وقايع اين همه ع، صادق، جعفر و كشت را عيسى و ابراهيم و ساخت منهزم
  .ميرود بشمار وى كرامات  جمله از بينى پيش

 نفـس  عبـداهللا  بن محمد از پس امام كه داشتند عقيده و گرفتند پيش ديگرى راه زيديان از گروهى و
 طالقـان  در قاسـم  بـن  محمد. بود على بن زيد برادر عمر اين و 1است عمر بن على بن قاسم بن محمد زكيه،
 در تـا  كـرد  زنـدانى  را او معتصم و بردند معتصم بسوى و كردند دستگير ار وي خليفه عمال ولى كرد خروج
  .بمرد زندان

 قيـام  در كـه  ميرسـد  عيسـى  او برادر به زيد بن يحيى از پس امامت گفتند زيديان از ديگرى دسته و
 او باعقـا ه بـ  عيسـى  از پـس  را امامت گروه اين و .بود كرده همراهى وى با منصور ضد بر عبداهللا بن ابراهيم

  .كرد خواهيم ياد ايشانه ب مربوط اخبار در چنانكه است، منتسب وىه ب الزنج داعى و بودند داده اختصاص
 كـه  اسـت  ادريـس  وى بـرادر  عبـداهللا  بـن  محمد از پس امام كه شدند آن بر زيديان از ديگر جمعى و
 وى از پس و نهاد يانبن را فاس شهر و شد او جانشين 2ادريس پسرش و درگذشت آنجا در و گريخت بمغرب

 كـرد  خواهيم ياد ايشان اخبار در چنانكه شدند منقرض كه روزگارى تا رسيدند بسلطنت مغرب در فرزندانش
  .شد نامنظم زيديان دعوت پس آن از و

 بـن  محمـد  بـن  زيـد  بـن  حسـن  او و يافـت  فرمانروايى طبرستان در كه است داعى زيديان جمله از و
 ديلم در اطروش ناصر آنگاه. محمد بن زيد پدرش و بود سبط حسين بن على 3بن زيد بن حسن بن اسماعيل

 وى نسـب  و گرويدند اسالمه ب و پذيرفتند را دعوتش مردم و بود زيديان از نيز وى كه كرد قيام دعوت بدين
 بعلـت  و بود على بن زيد برادر عمر اين و عمر، بن على بن حسن بن على بن حسن: ميرسيد زيد به بدينسان

 ايـن  نسـب  بـه  ديلمان و دادند تشكيل دولتى طبرستان در فرزندانش بودند پذيرفته مردم را وي دعوت نكهآ
 در چنانكـه  رفتند، بيرون بغداد خلفاى فرمان زير از و گراييدند طلبى استقالل به و رسيدند بپادشاهى خاندان

  .كرد خواهيم ياد ايشان تاريخ
 سـپس  و حسـن  بپسرش وصيت حسب بر »پيامبر« 4وصى على زا امامت كه معتقدند اماميه فرقه اما و

 بـاقر  محمد پسر و باقر محمد او پسر و حسين پسر العابدين زين على آنگاه و است رسيده حسين برادرش به
 صـادق  جعفـر  فرزنـد  بـه  را امامـت  گروهى. شوند مى منشعب فرقه دو به اينجا از و اند بوده امام صادق جعفر

 اى فرقـه  و مينامنـد،  »اسـماعيليان « را ايشان و ميشناسند امام خود ميان در را او و ميدهند نسبت اسماعيل
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 در كـه  رو ايـن  از هسـتند،  امـامى  دوازده ايشـان  و ميداننـد  امـام  را صـادق  جعفـر  ديگـر  پسر كاظم موسى
 چنانكـه  د،بو خواهد نهان ها ديده از آخرالزمان تا و كرده غيبت وى معتقدند و ميكنند توقف امام دوازدهمين

  .كرديم ياد پيش در
. اسـت  رسيده امام اسماعيل پسرش به صادق جعفر از تصريح و بنص امامت كه قائلند اسماعيليان اما و

 كـه  ميكننـد  اسـتفاده  اين تصريح و نص از آنها ليكن است درگذشته خويش پدر از پيش اسماعيل هرچند و
 از امامـت  كـه  معتقدنـد  رو ايـن  از ع، موسـى،  با هارون داستان مانند است باقى او اعقاب در امامت ميگويند
 زيرا ميرود، بشمار پنهان امام نخستين مكتوم محمد اين و است يافته انتقال مكتوم محمد بپسرش اسماعيل

 اقامـه  بـراى  او داعيان و ميگردد پنهان رو اين از نباشد، شوكتى و قدرت را امام ممكنست گاهى آنان بعقيده
 .كند مى برمال را دعوتش و شود مى آشكار باشد شوكت و قدرت داراى هرگاه و ميشوند، رآشكا خلق بر حجت

 پنهان امام آخرين كه حبيب محمد پسرش وى از پس و 1مصدق جعفر پسرش مكتوم محمد از پس گويند و
 اهللابوعبـد  كـه  اسـت  ايشـان  امام مهدى 2عبيداهللا او پسر حبيب محمد از پس و اند رسيده امامته ب ميباشد
 زنـدان  از را مهـدى  ابوعبداهللا آنگاه. 3كردند پيروى وى از مردم و ساخت آشكار كتامه در را وى داعيه شيعى

 بسـلطنت  مصـر  در وى از پس فرزندانش و آمد نائل مغرب و قيروان بسلطنت سپس و آورد بيرون سجلماسه
 و قائلند اسماعيل امامته ب اينكه لحاظ از را گروه اين و. معروفست آنان تاريخ در چنانكه) فاطميان( رسيدند
 »باطنيـه « هستند پنهان يا باطن امام به معتقد كه رو اين از و »اسماعيليان« ميدهند نسبت وىه ب را امامت

  4»مالحـده « را آنـان  ميشود يافت آميز الحاد مطالب نظرياتشان و گفتارها ضمن در اينكه بسبب و ميخوانند
 قـرن  پايـان  در 5صباح محمد بن حسن كه است جديد گفتارهايى و قديم فتارهايىگ را ايشان و .مينامند نيز

 مزبـور  ديـار  در او دعوت و آورد بدست قالعى عراق و شام در و كرد دعوت مزبور گفتارهاىه ب را مردم پنجم
 آن دنكر بنابود يكديگر بهمكارى عراق در تاتار پادشاهان و مصر در ترك ملوك آنكه تا داشت ادامه همچنان

 عقايد و گفتارها و. گشت منقرض مزبور دعوت سرانجام و »كردند تقسيم خود ميان را آن هالك« كردند آغاز
  .است آمده شهرستانى نحل و ملل كتاب در صباح

 امامـت ه بـ  معتقد اند، ساخته مخصوص نام بدين را خويشتن آنان متأخران بسا چه كه عشريه اثنا اما و
 و درگذشـت  جعفر پدرشان حيات در امام اسماعيل وى بزرگ برادر زيرا. شدند صادق جعفر بن كاظم موسى

 بواليـت  را وي مأمون كه است الرضا على پسرش او از پس كرد، تصريح موسى اين امامت به جعفر رو اين از
 پسرش او از پس نرسيد، نتيجه به وى عهد واليت امر و يافت وفات مأمون از پيش او ولى برگزيد خويش عهد
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 مهـدى  محمـد  پسـرش  وى از پس و عسكرى حسن پسرش سپس و الهادى على وى پسر آنگاه و محمدتقى
  .گذشت پيش در نامش كه منتظرى همان رسيدند، امامته ب منتظر

 يـاد  را ايشـان  مشـهور  مـذاهب  مـا  ولى دارند بسيار اختالف عقايد و گفتارها ازين هريك در شيعيان و
 كتب و شهرستانى و حزم ابن نحل و ملل بايد كند مطالعه را ايشان عقايد عجام بطور بخواهد هركه و كرديم
  .است آمده آنان عقايد شرح بتفصيل مزبور كتب در چه بخواند باره اين در را ديگران
 بلنـد  اوست و ميكند رهبرى راست براه بخواهد را آنكه هر و ميسازد گمراه بخواهد را آنكه هر خداى و

  .1بزرگ قدر
  

  هشتم و تبيس فصل

   پادشاهى به خالفت تبديل و تحول در

 اختيـارى  امـرى  عصـبيت  راه از آن وقوع و است طبيعى غايتى عصبيت براى پادشاهى كه دانست بايد
 چنانكه ميرود بشمار ضرورى و ناپذير اجتناب امرى و ميكند ايجاب آنرا وجود عالم ترتيب و نظم بلكه نيست

 بايـد  ناچـار  وادارنـد  بـدان  را مـردم  جمهـور  كه امرى هر و اديان و رايعش در و. كرديم ياد گذشته فصول در
 عصـبيت  بـه  نيـازى  چنـان  امـرى  هر براى قيام و خواسته هر آوردن بدست زيرا باشد، داشته وجود عصبيت

 آن نيـروى ه بـ  و ضروريست امرى »اجتماع« مذهب و ملت يك براى عصبيت پس. كرديم ياد چنانكه ندارد،
 را پيامبرى هيچ خداى«: كه است آمده صحيح در و) ميگردد منتشر مردم ميان در و( ميشود اجرا خدا فرمان

 پشـتيبانان  و كننـدگان  حمايـت  خود با و بود ارجمندى اش طايفه و قوم ميان در را او آنكه مگر برنينگيخت
  .»داشت

 آن گذاشـتن  فرو و افكندن دور به را مردم و كرده نكوهش را عصبيت شارع كه بينيم مى ديگر سوى از
 كه را نياكان و بپدران تفاخر و جاهليت روزگار نخوت و تكبر خداوند«: است فرموده چنانكه است، برانگيخته

 شـده  آفريـده  خـاك  از آدم و آدميد فرزندان همه شما است، برانداخته شما ميان از بود مرسوم دوران آن در
 شـارع  كـه  ميـدانيم  نيز و. 2شماست پرهيزگارترين خدا نزد شما ترين گرامى: ميفرمايد تعالى خداى و. »است

 و تفرقـه  و 3وافر بهره از برخوردارى قبيل از را كشورداران احوال و فرموده نكوهش آنرا خداوندان و پادشاهى
 در همزيستى و بدوستى را مردم بلكه. است كرده مذمت خدا راه از برگشتن و روى ميانه از انحراف و اسراف

  .است داشته حذر بر جدايى و اختالف و دشمنى از و هبرانگيخت دين
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 يـا  اسـب ( بـارگييى  بمنزلـه  شـارع  نظـر  در آن كيفيات و احوال و جهان اين سراسر كه دانست بايد و
  برسد؟ مقصود منزل بسر ميتواند چگونه بدهد دست از را بارگى كسيكه و است جهان آن سفر براى) مركوبى
 و بترك را او يا ميكند نكوهش را بشر افعال برخى يا ميدارد باز اعمالى از را مردم اينكه از شارع مراد و

 يـك  هـر  از كـه  را قوايى و براندازد بن از يا فروگذارد بكلى را آنها كه نيست اين ميخواند كارى گذاشتن فرو
 ىقـوا  و اعمـال  بشـرى  طاقـت  بقـدر  كـه  اينست شارع منظور بلكه كند، كاره بى و معطل بكلى ميشود ناشى

 متحـد  همگان هدف و وجهه و گرايد بحق يكسره مقاصد همه آنكه تا بندد بكار حق مقاصد راه در را خودش
 خواهـد  رسـول  و بخدا آورد روى او رسول و خدا بسوى كه هر: فرمايد ص، پيامبر، چنانكه گردد آهنگ هم و

 هـر  پـس . كرد خواهد زناشويى او با شود متمايل بزنى اگر يا يافت خواهد آنرا آورد روى بدنيا كه هر و رسيد
  .ميشود نايل بهمان آورد مي روى چه هره ب كس

 آدمـى  از قـوه  اين اگر چه شود، كن ريشه انسان از بكلى كه نكرده نكوهش آنچنان را غضب قوه شارع
 حـق  و خـدا  كلمه اعالى و دين راه در جهاد و داد خواهد دست از را حق راه در پيروزى وقت آن گردد زايل
 راه در و گـردد  شـيطان  دسـتاويز  كـه  ميكند نكوهش را غضب آنگونه شارع بلكه شد، خواهد باطل و ودهبيه

 و مـذموم  شـود  بسـته  بكـار  مقاصـد  اينگونه در غضب اگر كه پيداست و رود بكار نكوهيده و 1ناپسند اغراض
 پسنديده و ستوده قتو آن باشد خدا براى و خدا راه در غضب قوه همان اگر ولى رفت، خواهد بشمار ناپسند
 ايـن  شـهوت  مذمت از مقصود همچنين. است بوده ص، پيامبر، خصال جمله از صفت اين چنانكه بود خواهد
 او در نقصى بمنزله حالت اين شود شهوت فاقد بكلى كه هر چه سازند باطل و كنند نابود آنرا بكلى كه نيست
 وى مصـالح  بـر  و اسـت  مبـاح  شرع در او براى كه اموريست در شهوت بردن بكار شارع مراد بلكه بود خواهد

 الهـى  اوامـر  مقتضـاى  بـر  ايشان رفتار كه آيد در خدا بندگان از دسته آن شمار در انسان تا ميباشد مشتمل
 نـه « :اسـت  گفتـه  و كـرده  نكوهش آنرا شارع كه آنجا و سنجيد ميتوان طريق همين بر نيز را عصبيت. است

 و عـادات  و باطـل  بـر  عصبيت كه است  هنگامى مقصود. 2»ندهد سودى را شما هرگز فرزندانتان نه و پيوندها
 حقى خويش براى يا كند فخر بدان ديگرى بر كسى اينكه و بود جاهليت روزگار در چنانكه باشد باطل رسوم
 و اسـت  فايده بى و لغو عملى بمنزله و خردمندان افعال از دور روشى چنين زيرا گردد قائل ديگرى به نسبت

  .ندارد سودى نيز است آدمى جاويدان منزل سر كه آخرت راىب
 و باطـل  اگر و بود خواهد پسنديده و مطلوب كارى باشد خدا امر اقامه و حق راه در عصبيت اگر ليكن

 راه از جز شرايع دهوشال و پايه كرديم ياد گذشته در چنانكه زيرا شد خواهد تباه و باطل نيز شرايع گردد تباه
 پيـروى  بر را عموم و باشد يافته تشكيل حق بنيروى كه را سلطنتى شارع همچنين نميشود، راستوا عصبيت

 كرده مذمت را پادشاهى از نوع آن گفتيم چنانكه بلكه نميكند نكوهش سازد مجبور مصالح مراعات و دين از
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 ليكن. دهد فرمان خويش شهوت و اغراض وفق بر را آدميان و جويد غلبه باطل راه از آن گذار بنيان كه است
 خدا براى او فرمانروايى كه باشد معتقد نيت خلوص روى از مردم بر خويش تسلط و فرمانروايى در پادشاه اگر

 نخواهـد  مـذموم  سلطنتى چنين خداست دشمنان با جهاد و او پرستش و عبادته ب مردم واداشتن بمنظور و
 خويش او چه. 1نباشد سزاوار من از پس را يچكسه كه ببخش سلطنتى پروردگارا: ميفرمايد ع، سليمان،. بود
  .است بركنار باطل از پادشاهى و نبوت در كه ميدانست و ميشناخت را

 بسـيج  و گـران  سـپاهيان  و پادشـاهى  لباس و شكوه و ابهت با شام به عمر آمدن هنگام معاويه چون و
ـ  آيـا  معاويـه  اى: گفت و دشمر ناپسند را وضع اين عمر كرد مالقات رض، خطاب، بن عمر با فراوان  روشه ب

 روبـرو  دشمنان با كه باشم مى مرزى در من اميرالمؤمنين، اى: گفت معاويه اى؟ گراييده 2)خسروان( كسرايان
 تخطئه را او و شد خاموش عمر. است نيازمندى جهاد و جنگ آرايش به ايشان مباهات برابر در را ما و هستم
 پاسخى بچنين بود مى اساس از پادشاهى ترك منظور اگر و. بود دين قاصدم از يكى به او استدالل زيرا نكرد،

 بـر  روش آن از خروج به را او بكلى بلكه نميشد قانع آنان روش اتخاذ و )خسروان( كسرايان از پيروى باره در
 بكـار  كشـوردارى  در ايرانيـان  كـه  اسـت  بـوده  اى ناسـتوده  اعمـال  »كسرويت« از عمر منظور و .انگيخت مى
  .خدا از غفلت و) ستمگرى( آن راههاى پيمودن و كارى جفا و ستمگرى و باطل ارتكاب قبيل از اند بسته مى

 و نيت بلكه نيست ايشان باطل امور و ايران كسرويت جالل، و جاه اين از مقصود كه داد پاسخ معاويه و
  .شد خاموش عمر رو اين از و. خداست راه در او قصد

 آنـرا  رسوم و عادات و ميگذاشتند فرو آنرا كيفيات و كشوردارى آنان. است بوده چنين نيز صحابه وضع
 در را ابـوبكر  بود احتضار حال در ص، خدا، پيامبر چون و شود اشتباه بباطل مبادا آنكه بيم از ميبردند ياد از

 خالفـت  و ددادنـ  در تـن  او بخالفت مردم و ميرفت بشمار دين امور مهمترين از نماز زيرا كرد، جانشين نماز
 مظـان  در امـر  ايـن  زيرا نبود ميان در پادشاهان از نامى و است شرع احكامه ب مردم عموم واداشتن از عبارت
 وظيفـه  بـدين  ابوبكر. ميرفت بشمار دين دشمنان و كافران هاى شيوه از كشوردارى روزگار آن در و بود باطل

 پيكـار  بـه  مرتدان با و كرد پيروى بكمال را شرع صاحب هاى سنت و گماشت همت بود خواسته خدا چنانكه
 را وي روش و راه نيـز  او و بسـت  پيمان عمر با آنگاه. شدند متحد اسالم گرد در عربان تمام آنكه تا برخاست

 در را آنچـه  تا كرد مباح عرب قوم براى و يافت غلبه ايشان بر و برخاست بنبرد ديگر ملتهاى با و كرد پيروى
 از را كشوردارى و يافتند غلبه تازيان و بازستانند آنان از يابند مى پادشاهى و دنيا مورا از ديگر ملتهاى تصرف

 پادشاهى از آنان همه و يافت خالفت رض، على، سپس و رسيد عفان بن بعثمان خالفت آنگاه. بازستدند آنان
 ايـن  عـرب  نشينى يهباد و اسالم سادگى و تازگى بسبب و كردند مى پرهيز آن هاى شيوه از و ميجستند دورى

                                                           

پروردگار مـن مـرا بيـامرز و    . 35: 38ن بعدي رب اْغفرْ لي وهب لي مْلكاً اليْنبغي لأَحد م: 38) ص(سوره  35مقتبس از آيه  -1
 .ببخش مرا پادشاهيى كه براى احدى پس از من سزاوار نباشد

 .است كرده تعبير »كسرويت« بلفظ عمر كه مقصود سالطين ساسانى ايرانست -2

 تحول خالفت به پادشاهي
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 از خواه بودند دور آن نعمت و ناز و دنيوى امور از ملتها تمام از بيش رو اين از. بود شده استوار آنان در خوى
 مساكنشان و نشينى باديه لحاظ از خواه و ميكرد دعوت دنيوى نعمتهاى از پرهيز به را ايشان كه دينشان نظر

 تمـام  از بـيش  مضر قبيله چنانكه. بدان گرفتن خو و معيشت ىتنگ و دشوارى و خشونت با بردن سر وضع و
 از تهـى  سـرزمينى  كـه  ميزيسـتند  حجـاز  در آنان چه بودند، معيشت سختى و غذايى مضيقه در جهان اقوام

 آن محصـوالت  ديگـر  و حبـوب  و غـالت  و مزروعـى  و آبـاد  نـواحى  از و اسـت  دامپرورى وسايل و كشتزارها
 نـواحى  اينگونـه  محصـوالت  و مـواد  ايـن  از گذشـته  و. بودند محروم جايگاه و مسكن دورى بسبب سرزمينها

 هيچگـاه  رو ايـن  از. يمـن  قبايل و ربيعه مانند داشتند، دست در را مزبور نواحى كه داشت اختصاص بقبايلى
 و ميخوردنـد  1خبزدوك و كژدمها انواع اغلب و. نميكردند درازى دست آباد سرزمينهاى آن فراوانى و بنعمتها
 و. ميپزنـد  و آميزنـد  مـي  در خون با سنگ روى آنرا كه است شتر پشم آن و ميكردند افتخار 2علهز بخوردن

 ديـن  لواى زير در عرب عصبيت اينكه تا بود مضر زندگى بشيوه نزديك مسكن و خوراك در نيز قريش وضع
 و ايران كشورهاى بسوى رو اين از. بود داشته گرامى ص، محمد، نبوت به را ايشان خداوند زيرا گرديد، متحد

 كردند مطالبه بود داشته ارزانى آنانه ب صدق وعده برحسب خداوند كه را هايى سرزمين و كشيدند لشكر روم
 تـوانگرى  و رفـاه  از پهنـاورى  درياى نتيجه در. كردند اقدام خود دنياى اموره ب و بازستدند بزور را سلطنت و

 بـدان  قريـب  يـا ) دينـار ( زر هزار سى غزوات از برخى در غنائم زا سواره يكتن سهم كه بحدي آوردند بدست
 بـر  همچنـان  اينهـا  همـه  با ايشان ولى نداشت حصر و حد كه يافتند استيال ثروتى بر سبب بدين و بود شده

 اى: ميگفـت  على و ميكرد وصله حيوانات پوست از را خود جامه عمر چنانكه بودند بار خشونت زندگى همان
 مـرغ  گوشت خوردن زيرا ميكرد پرهيز مرغ خوردن از ابوموسى و. بفريبيد را ديگرى) سيم و رز( سپيد و زرد
 ايـن  از نميشد يافت عرب ميان در بكلى پرويزن و غربال انواع و نبود مرسوم آن كميابى بسبب عرب ميان در
 تـوانگرترين  بودنـد  آورده بدست كه ثروتى لحاظ از حال عين در ولى ميخوردند سبوس با را گندم آرد كه رو

 بدسـت  فراوانـى  امـوال  و امـالك  پيامبر صحابه عثمان روزگار در: گويد مسعودى .ميرفتند بشمار جهان افراد
 ميليـون  يـك  و دينار هزار  پنجاه و يكصد او دار خزانه نزد در شد كشته عثمان خود كه روزى چنانكه آوردند
 شتران و بود دينار 5هزار دويست نواحى ديگر و 4حنين و 3القرى وادى در او امالك بهاى و. بود موجود درهم

 از پـس  او و بود دينار هزار پنجاه او مرگ از پس زبير متروكات از يكى يك هشت و داشت، بسيارى اسبان و
 شـراة  ناحيـه  از و دينار هزار روز هر در عراق از طلحه محصول و گذاشت، بجاى كنيز هزار و اسب هزار مرگ

                                                           

ردانـك نيـز گوينـد    گ است كه جانورى كثيف و بد بو است، از جعل كوچكتر، پرواز ميكند و آنـرا سـرگين  » خنفساء«ترجمه  -1
 ).منتهى االرب(
  ).االرب منتهى( سازند تنگسال در پشم و خون از كه است خوردنى از نوعى و كالن كنه) ه -عبكسر ( -2

 ).اقرب الموارد(موضعى است نزديك مدينه كه بقهر فتح شد  -3
 ).منتهى االرب(موضعيست ميان طائف و مكه ) فتح ن -بضم ح( -4
  ).پ(صد هزار  -5
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 داشت گوسفند هزار ده او و بود شتر هزار و اسب هزار عوف بن عبدالرحمن اصطبل در و ود،ب مبلغ ازين بيش
 سـيم  و زر شـمش  از ثابـت  بـن  زيـد  و بود، دينار هزار چهار و هشتاد بر بالغ مرگش از پس او ترك ما ربع و

 هزار بصد آنها بهاى هك بود امالكى و اموال بر عالوه اين و. ميشكستند تبر با را آنها كه گذاشت بجاى مقدارى
 نهاده بنيان خود براى اسكندريه و كوفه و مصر در ديگرى هاى خانه و بصره در اى خانه زبير و ميرسيد، دينار

 چوب و آجر و گچ از آنرا و نهاد بنيان مدينه در ديگرى خانه و كرد بنا كوفه در اى خانه طلحه همچنين و بود
 فضـاى  و داشـت  بلنـد  سـقفى  كـه  كرد بنا 2عقيق در خود براى اى خانه وقاص ابى بن سعد و بساخت  1ساج

  .بساخت ها كنگره آن ديوارهاى فراز بر و داد اختصاص بدان پهناورى
 بـن  يعلـى  و بـود،  شـده  كارى گچ بيرون و درون از كه بساخت مدينه در خويش براى اى خانه مقداد و

 او ديگـر  تـرك  مـا  و امـالك  بهـاى  و گذاشـت  بجاى اينها جز و آب و زمين مقدارى و دينار هزار پنجاه منبه
 عـرب  قـوم  كـه  ثروتـى  و امـوال  ديـديم  چنانكه پس. مسعودى سخن پايان بود اين و بود، درهم هزار سيصد
 سـرزنش  نميتـوان  دينـى  لحاظ از شيوه درين را آنها و بود منوال اين بر بينيم مى چنانكه بودند آورده بدست

 مصـرف  در و بودنـد  آورده  بدسـت  3ء فـى  و غنيمت بعنوان را آنها كه بود لىحال اموال ايشان ثروت زيرا كرد
 ميانه و اقتصاد خويش زندگى رسوم و آداب در گفتيم چنانكه بلكه پيمودند، نمى اسراف راه ثروتها اين كردن
 راگـ  و نبـود  بـدگويى  و نكـوهش  مـورد  ايشـان  براى فراوان ثروت داشتن رو اين از .ميكردند مراعات را روى

 و گرايد اسرافه ب آن دارنده كرديم اشاره چنانكه كه است سبب آن از باشد مذموم دنيا ثروت كسب بسيارى
 خـويش  ثروت و گيرند پيشه را روى ميانه توانگران كه صورتى در ولى شود خارج روى ميانه و اعتدال حد از
 و نيكوكـارى  هـاى  شـيوه  در را يشانا توانگرى، و ثروت افزايش وقت آن كنند خرج خير امور و حق راه در را

 رفتـه  رفتـه  قـوم  آن سـادگى  و نشينى باديه حالت چون و. كرد خواهد يارى جهان آن مراتب اكتساب و حق
 يافتنـد،  غلبه و قهر و آمد فراز است عصبيت مقتضيات از كه كشوردارى طبيعت گفتيم چنانكه و يافت پايان

 جهانگشـايى  و غلبه اين يعنى. گرفت قرار ثروت افزايش و لىما آسايش و رفاه حكم در هم ايشان كشوردارى
 هنگـامى  و ننهادند فراتر گامى حقيقت و حق مذاهب و اصول و ديانت مقاصد از و نبردند بكار باطل راه در را

 باره درين آنان روش بود، آمده پديد عصبيت مقتضاى بر كه درگرفت، فتنه و اختالف معاويه و على ميان كه
 دنيوى غرض و مقصود براى بودند كرده آغاز ديگر يك با كه اى مبارزه و بود اجتهاد و حق اصول بر متكى نيز

                                                           

). اقرب الموارد(پوسد  ام درخت بسيار عظيمى است كه جز در هند نمي رويد، چوب آن سياه و استوار است و در خاك نمىن -1
 .معرب آنست» ساج«گويند و » سال«اين چوب را كه از آن كشتى سازند بهندى : و صاحب غياث آرد

 ).منتهى االرب(نام چند موضع است در مدينه و يمامة و تهامة و طائف و نجد و غيره  -2
ء بنا بگفته جرجانى چيزى است كه خداى تعـالى   غنيمت چيزيست كه از جنگجويان در حال جنگ بزور بدست آورند و فى -3

 يـا  جزيـه  بـر  بمصالحه يا جال راه از يا قتال و جنگ بدون مخالفند دين در ايشان با كسانيكه اموال از ميسپارد دينش به پيروان
 ميشـود  اطالق خراج و غنيمت بر هم و آفتاب گشتن از بعد زوال سايه بر لغت در ء فى و است ء فى از اخص غنيمت ولى آن جز

  ).االرب منتهى( و) الموارد اقرب( و) تعريفات(

 حقيقت اختالف علي و معاويه
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 هـم  ملحـدى  و كند توهمى چنين بغلط كسى است ممكن گاهى چنانكه نبود ورى كينه يا باطل برگزيدن يا
  .بگرايد بدان

 ديگـرى  بـا  يكـى  نظـر  و كردنـد  پيـدا  اختالف حق راه در اجتهاد روى از معاويه و على يعنى آنها بلكه
 در هـم  معاويه ولى بود، حق بر على چند هر .يازيدند دست كشتار و جنگ به نتيجه در و آمد بيرون مخالف

 كـه  مقاصـدى  در همـه  و كـرد  خطا بحق اصابت در ولى كرد حق آهنگ او بلكه 1نداشت باطل قصد باره اين
 فـرد  بايـد  ناچار و ميكرد مطلق فرمانروايى اقتضاى كشوردارى خاصيت و طبيعت آنگاه. بودند حق بر داشتند
 چـه  كنـد  رد اش طايفه و خود از را مقام اين معاويه نبود ممكن و ميگرفت دست در را حكومت زمام واحدى

 امويـان  خاندان و ميداد، سوق بدان را او عصبيت طبيعت و خاصيت و ميرفت بشمار طبيعى امور از وضع اين
 افـراد  ديگـر  2بـود  نمى معاويه طريقه بر حق از اقتفاى در ايشان پيروان از هركه و ندندپوشا او بر را جامه اين

 وادار طريقه اين بجز را ايشان معاويه اگر و كردند مى جانفشانى راه اين در و برميخاستند او با بمخالفت قبيله
 رايـى  يك و كلمه حدتو بجاى گمان بى ميخاست بر بمخالفت خودكامگى و مطلقه حكومت در آنان با و كرد
 در اتحـاد  و يگـانگى  حفظ كه صورتى در ،3ميشد دچار آرا تشتت و بنفاق ميرفت بشمار امور مهمترين از كه

  .نداشت وجود مخالفتى چندان آن پى در كه بود امرى از تر اهميت با او نظر
 ميداشـتم  وانـايى ت اگـر « گفت مى ديد مى را بكر ابى محمدبن بن 4قاسم وقتى رض، عبدالعزيز، بن عمر

 انجـام  را كـار  اين كند، تعيين جانشينى به را وي اينكه به شد مى وادار اگر و »ميسپردم وىه ب را خالفت امر
 و بـود  ايشـان  بدسـت  امور عقد و حل كرديم ياد آنچه بعلت كه ميترسيد امويان خاندان از عمر ولى داد، مى

 و اختالف مبادا تا كند منتقل بديگرى و بازگيرد خاندان آن از را خالفت امر است نميتوانسته معاويه بنابراين
 عصبيت الزمه كه است پادشاهى هدفهاى به دلبستگى اينها همهه ب وى شدن برانگيخته و. دهد روى جدايى
 بخود آنرا قوم آن از تن يك كه كنيم فرض و آيد نايل كشوردارى و بپادشاهى قومى هرگاه بنابراين و ميباشد

                                                           

دانست و نه آنـان را  » توهم«ملتهاى بسيارى كه به اصول اسالم ايمان كامل داشتند و به هيچ رو نه ميتوان عقيده ايشان را  -1
طلبـى و   شمرد بدين حقيقت متوجه شدند كه دشمنى معاويه با خاندان على عليه السالم جز رياست و جـاه » الحاد«به متمايل 

انـد چنانكـه دسـالن     طرف و اروپائيان نيز اين حقيقت را تصديق كـرده  جالل دنيوى مبناى ديگرى نداشته است حتى مردم بى
عقايد اهـل تسـنن   ه اين نظر ابن خلدون را ب 1ج  418و در حاشيه ص فرانسه در اينجا ساكت ننشسته ه مترجم همين كتاب ب

هاى خود ابن خلدون اعتراف ضمنى نيست كه معاويه در دشمنى با علـى مـردى نـامجو و     آيا در گفته«نسبت ميدهد و ميگويد 
ابـن خلـدون   » عصـبيت «منتها چـون اسـاس نظريـه    » جاه طلب بوده و اسالم را به حكومت آريستوكراسى سوق ميداده است؟

 .متكى بر حكومت اشرافيت است وى روش معاويه را بهتر پسنديده و حق را فداى نظريه خود كرده است
و خاندان امويان و گروهى از پيروان ايشان كه در پيروى از حق بر طريقـه معاويـه نبودنـد بـراى آن     : چنين است» ينى«در  -2

 ...دادند و آنان را به نبرد  شعار مى
 .»ينى« نسخه مطابق است) لوقع: (صحيح و غلط بيروت و مصر چاپهاى در »علوقو« -3

  .است» بالقاسم«بغلط ) پ(در چاپ  -4
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 چنـين  بـرد،  بكـار  حق طرق و ها شيوه در آنرا و شود مطلق حاكم و گيرد پيش خودكامگى و دهد اختصاص
 برحسـب  ص، داود، پـدرش  و سليمان چنانكه شمرد، ناستوده را او عمل و كرد نكوهش نميتوان را پادشاهى
 در د،برس مطلق بفرمانروايى خاصى مرحله در پادشاه ميكند ايجاب كه پادشاهى خاصيت و طبيعت مقتضيات

 را حق طريق و داشتند هم نبوت مقام ميدانيم همچنانكه و دادند تشكيل مطلقه سلطنت اسرائيل بنى كشور
 رشـته  و دهـد  روى پراكنـدگى  و نفـاق  مبـادا  تا برگزيد خود بجانشينى را يزيد معاويه همچنين. پيمودند مى

 در تن خود خاندان افراد جز ديگرى ايىبفرمانرو امويان خاندان چه بگسلد، هم از اسالم ملت اتحاد و يگانگى
 در خاسـتند  مـى  بـر  مخالفـت  و بسـتيز  وى با كرد مى تعيين يزيد بجز را ديگرى معاويه اگر چنانكه نميدادند

 بـه  گمـانى  ايـن  جز هم معاويه و نداشت شك باره اين در هيچكس و بود صالح يزيد به آنان گمان كه حالى
 هرگـز ! زينهار است، فاسق وى باشد معتقد كه حالى در نكرد تعيين خود جانشينى به را يزيد او نداشت يزيد

 پادشـاه  چند هر نيز پسرش و حكم بن مروان همچنين. داد راه بخود اى انديشه چنين نميتوان معاويه درباره
 راه جسـتن  در ايشـان  بلكـه  انـد،  نبوده ستمكاران و هوسرانان شيوه بر كشوردارى و پادشاهى در ولى اند بوده

 و ضـرورى  موارد از برخى در بجز و اند ميداشته مبذول را خود كوشش منتهاى حق طريق از پيروى و راست
 نظـر  در وحـدت  و يگانگى حفظ چه اند نميشده منحرف روش ازين كلمه، اختالف و نفاق بيم قبيل از الزامى،
 اصـول  از( پيروى و اقتدا در نانآ رفتار طرز امر اين بر گواه و است ميرفته بشمار مهمتر مقصدى هر از ايشان
 عبـدالملك  رفتـار  بطـرز  الموطـأ  در مالـك  چنانكـه  داشـتند،  ايشان احوال از سلف كه است فضايلى و) شرع

  .است كرده استدالل
 سـپس . است معروف تابعان عدالت و ميشد شمرده تابعان اول طبقه زمره در كه بود كسى مروان اما و

 خـويش  پـدران  مقـام  و پايـه  همان بر ديانت در آنان همه و رسيد بدالملكع فرزندان به پادشاهى ترتيب به
 تـن  هفـت  يعنـى ( بود گرفته قرار سلسله اين وسط در كه رسيد عبدالعزيز بعمربن خالفت نوبت آنگاه. بودند
 كوشش منتهاى او و) رسيدند بخالفت وى از پس تن شش و بودند كرده خالفت امويان خاندان از او از پيش
 رو يچه به آنان از تبعيت در و كند پيروى پيامبر صحابه و چهارگانه خلفاى طريقه از تا داشت مبذول ار خود

 مقاصـد  و اغـراض  در را پادشـاهى  طبيعـت  و كردنـد  فرمانروايى آنان اخالف پس آن از. نداشت روا مسامحه
 ميانـه  و اعتـدال  1تحـرى  :همچون بودند آن بر ايشان سلف كه را رفتارى و روش و بردند بكار خويش دنيوى

 مـردم  كه شد سبب رفتار طرز اين و بردند ياد از آن، هاى شيوه در حق بر كردن تكيه و اعتماد و آن در روى
 امـر  و پرداختنـد  عباسـيان  بدعوت ايشان از ملك انتزاع بقصد و فراخواند آنان كردارهاى كردن سرزنش به را
 آنچـه  و) دانـيم  مـى  كـه ( بودنـد  پايگـاهى  در دادگـرى  در آنـان  و. سـپردند  قـوم  آن مـردان  به را »خالفت«

 وى پـس  از) هـارون ( رشـيد  فرزندان به نوبت تا راندند مى حق هاى شيوه و راهها در را پادشاهى توانستند مى
 آنـان  و رسـيد  آنها پسران به) خالفت( امر سپس شد مى يافت دو هر بدكار و نيكوكار آنان ميان در كه رسيد

                                                           

  .تر يكى از دو امر تر باشد يا طلبيدن شايسته معنى جستن چيزى است كه در بكار بستن به ظن غالب شايسته تحرى به -1

 سيرت خلفاي اموي
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 سـر  پشـت  را ديـن  و رفتنـد  فـرو  آن باطـل  و دنيـا  كـار  در و رسانيدند اعال حد به را نعمت و ناز و پادشاهى
 اعالم يكسره عرب قوم دست از را فرمانروايى بازستدن و ايشان با پيكار ايزد كه آنجا تا نهادند فرو و گذاشتند

 در آنكـه  هـر  و 1كنـد  نمـى  سـتم  اى ذره مقـدار  خدا و. داشت ارزانى ايشان بجز را فرمانروايى قدرت و فرمود
 پـى  گفتـيم  مـا  آنچه بدرستى بينديشد، باطل از حق تحرى در ايشان اختالف و شاهان و خلفا اين سيرتهاى

  :است كرده حكايت منصور ابوجعفر از امويان احوال در را موضوع اين همانند مسعودى و برد مى
 جبارى عبدالملك اما: است گفته وى اند برده نام امويان از و داشته حضور ابوجعفر عمويان كه هنگامى

 يك مرد عمر اما و. بود فرجش و بطن او هم همه سليمان، اما و .نداشت باك هيچ خود كردارهاى در كه بود
 كـه  را سلطنتى و قدرت همچنان امويان: گفت. بود هشام قوم آن »بزرگ« مرد و بود كوران ميان در چشمى

ـ  فرمـانروايى ) مواهب( از ايزد كه را آنچه و كردند مى محافظت و بانىنگه بود شده گذارى بنيان آنان براى ه ب
 و خـرد  امـور  و گماشـته  همـت  بلند مراتب و بزرگ بكارهاى همه اين با و نمودند مى حفظ بود بخشيده آنان

 غرق نعمت و ناز در كه رسيد ايشان هوسباز بفرزندان خالفت نوبت كه روزگارى تا بودند گذاشته فرو را پست
 بخـدا  نسـبت  نافرمـانى  و لـذات  در رفـتن  فـرو  و پرسـتى  شهوت و كامرانى جز قصدى هيچ اينها. بودند شده

 و بودند گذاشته فرو را خالفت مقام حفظ و) زيستند مى( 2او مكر از غافل و خدا استدراج از خبر بى و نداشتند
 خداونـد  رو اين از. ميدادند ننشا سستى و زبونى كشوردارى سياست در و ميشمردند سبك را رياست پايگاه

  .ساخت محروم نعمت از را آنان و پوشانيد ايشان بر خوارى جامه و بازگرفت آنان از را بزرگى و ارجمندى
 بـا  را خـويش  مالقات داستان او و فراخواند را) امويان خليفه آخرين( 3مروان بن عبداهللا ابوجعفر، آنگاه

 انتظـار ه بـ  مـدتى : كـرد  حكايـت  بدينسـان  ،4بود برده پناه او بكشور عباسيان بيم از كه هنگامى نوبه، پادشاه
 گرانبهـايى  فرشهاى من براى حاليكه در نشست، زمين روى بر و آمد من نزد كشور آن پادشاه آنگاه ايستادم
 پادشاهى هر كه سزاست و پادشاهم من گفت ننشستى؟ من فرشهاى روى بر چرا پرسيدم. بود شده گسترده

 مينوشيد باده شما چرا گفت بمن آنگاه. كند فروتنى است، برافراشته پايه بدين را او كه خدا، تعظم برابر در
 اقـدام  عمـل  بـدين  مـا  خـدمتگزاران  و بندگان گفتم است؟ شده حرام ميگسارى شما كتاب حسب بر آنكه با

 بموجـب  خرابكـارى  و فسـاد  كه صورتى در ميرانيد كشتزارها ميان از را خود چارپايان چرا پرسيد. اند ورزيده
: پرسـيد . ميشوند مرتكب جهل روى از ما خدمتگزاران و بندگان را كار اين گفتم است؟ حرام شما بر كتابتان
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جرجـانى  و تعريفات » درج«و رجوع به اقرب الموارد ذيل . اللهم اعوذ بك ان اكون مستدرجا: بهمين سبب عمر بن خطاب گفت
 .شود
ليكن در برخى از نسخ فاس عبدالملك است و گمان ميكـنم  . هاى خطى تونسى و برخى از نسخ فاسى چنين است در نسخه -3

 ).هورينى نصر( .تصحيف باشد

 .هنگامى كه در روزگار سفاح بكشور او پناه برد: در چاپهاى مصر چنين است -4
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 كه گفتم پاسخ در است؟ حرام شما بر كتابتان بموجب آنكه با پوشيد مى حرير و زر هاى جامه و ديبا چرا پس
 بـر  را هـا  جامـه  اينگونـه  آنهـا  و خواستيم يارى) عرب رغي( عجم گروهى از ما و رفت برون دست از پادشاهى

  .پوشيدند مى ما ميل خالف
 خـود  بـا  و 1ميكشـيد  خطـوطى  زمـين  روى بـر  دسـتش  با و انداخت پايين را سرش نوبه پادشاه آنگاه

ـ  و كـرد  بلنـد  را سرش سپس! اند گرويده ما دينه ب كه بيگانگانى و! ما خدمتگزاران و بندگان ميگفت  مـن ه ب
 اسـت  فرموده حرام شما بر خدا را آنچه كه هستيد قومى شما بلكه نيست، گفتى چنانكه: گفت پس ستنگري

 آورديـد  بتصـرف  كـه  كشـورهايى  در و اند كرده نهى آنها از را شما كه شديد اعمالى مرتكب و ايد كرده حالل
 شـما  بـر  ذلـت  جامه و تبازگرف شما از را ارجمندى گناهانتان بسبب خداوند رو اين از پرداختيد، بستمگرى

 كشـور  در كـه  هنگامى همين در دارم آن بيم من و است نيافته پايان هنوز شما درباره خدا انتقام و پوشانيد
 از بـيش  مهمـانى  البته. بشود منهم دامنگير عذاب آن شما بخاطر و گردد نازل شما بر خدا عذاب هستيد من
  .رو بيرون من سرزمين از و برگير زمندىنيا بدان كه اى توشه و زاد هرگونه نيست، روز سه

  .برد فرو تفكر بجيب سر و شد شگفت در داستان ازين منصور
) حاكميـت ( امـر  كه دريافتيم و يافت تبديل بپادشاهى خالفت چگونه كه گرديد معلوم گذشت آنچه از

 ديـن  آن و ميخاست بر او خود ضمير از دوران آن در فردى هر رادع و حاكم و بود خالفت همان كار آغاز در
 .شـد  مى منجر عموم بخاطر آنان از يكى هالك به چند هر ميدادند، ترجيح خويش دنيوى امور بر آنرا كه بود

 بـن  عبـداهللا  و ع، حسـين،  و حسـن  شد محاصره خود خانه در چون كه آوريم مي مثال را عثمان نمونه براى
 از را آنها و ورزيد امتناع او ليكن كنند دفاع وى از اينكه 2بقصد آمدند وى نزد ايشان امثال و جعفر ابن و عمر

 الفتى حفظ براى و دهد روى تفرقه و اختالف مبادا اينكه بيم از كرد منع مسلمانان ميان در شمشير كشيدن
  .گشت مى او بهالك منجر هرچند شد، مى حفظ بدان كلمه) وحدت( كه

 را طلحه و معاويه و زبير كه كرد اشاره وىه ب همغير خالفت آغاز در كه آوريم مي نظر در را ع، على، و
 پس( آنگاه شود، حفظ اتحاد و كلمه اتفاق و كنند اجتماع وى بيعت بر مردم تا كند ابقا دارند كه مناصبى بر
 تزوير از فرار براى ورزيد امتناع ع، على، ليكن. بود پادشاهى سياست از اين و بكند ميخواهد چه هر) بيعت از
 بـا  مشورت بعنوان را مطلبى ديروز گفت و آمد على نزد پگاه بامداد مغيره. است اسالم منافى كه زراندودى و

 خـواهى  خير و حق بر مبتنى من نظر كه دريافتم و كردم نظر تجديد آن درباره سپس ولى نهادم ميان در تو
 پنـدى  مرا ديروز تو كه مميدان بلكه بخدا نه: گفت ع، على،. اى انديشيده تو كه همانست در حق و است نبوده

 از مرا حقيقت از 3حمايت و دفاع ولى ميدهى، پند دارى دل در آنچه خالف بر مرا امروز و دادى خيرخواهانه
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 انحرافات امويان از اصول خالفت
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 دسـت  از را دنيا دين اصالح بخاطر كه است بوده چنين بزرگان آن احوال. بازداشت تو خيرخواهى و مشورت
  :ما ولى اند، ميداده

  كنيم، مى وصله مان دين دنكر بپاره را خويش دنياى«
  .1»كنيم مى وصله كه را آنچه نه و ماند مى باقى مان دين نه پس

 تحـرى  قبيـل  از خالفـت  معـانى  ولى يافت تبديل بپادشاهى خالفت امر چگونه كه شد روشن بنابراين
 راه آن در تغييـرى  هيچگونـه  و مانـد  بـاقى  خـود  بحال آن موازين وفق بر كردن عمل و آن هاى شيوه و دين

 عهد در خالفت وضع و گرديد مبدل شمشير و عصبيت به آنگاه بود دين نخست كه رادع و حاكم جز نيافت،
 ايـن  بـر  او فرزنـدان  از بعضـى  و رشـيد  روزگار تا عباسيان خالفت آغاز و عبدالملك پسرش و مروان و معاويه
 بسـلطنت  بكلـى  خالفـت  و نماند ىباق آنها از اسمى بجز و رفت ميان از بكلى خالفت معانى سپس. بود شيوه

ه بـ  مخصـوص  هدفهاى در و رسيد آن نهايى بمرحله جهانگشايى و طلبى قدرت طبيعت و يافت تبديل محض
 فرزنـدان  حاكميـت  وضـع  و رفـت  بكـار  لـذات  و شـهوات  در رفـتن  فـرو  و تسـلط  بسط قبيل از طبيعت آن

 رسـيدند  بخالفت آنان از پس كه خاندان آن از كسانى و 3عباسيان خاندان از رشيد فرزندان هم و 2عبدالملك
 مرحلـه  دو و بـود  مانـده  بجـاى  عرب عصبيت بقاى بعلت ايشان ميان در خالفت نام فقط و بود شيوه اين بر

 شـدن  نـابود  و عصـبيت  رفتن ميان از بسبب خالفت رسم آنگاه. ميشدند مشتبه بيكديگر پادشاهى و خالفت
 چنانكـه . درآمـد   مطلقـه  سـلطنت  بصورت درست خالفت و برافتاد عرب رسوم و آداب پراكندگى و عرب نژاد

 از فرمـانبرى  و بطاعـت  ميمنـت  و تبرك لحاظ از تنها آنها و بود شيوه اين بر مشرق در ايران پادشاهان وضع
 ايشـان  بخـود  آن خصوصـيات  و تشـكيالت  و القاب و عناوين تمام با سلطنت امور ولى. داشتند اعتقاد خليفه

 خلفـاى  برابـر  در صـنهاجه  مانند مغرب زناته پادشاهان وضع. نبود اى بهره آن از را خليفه و داشت اختصاص
 منـوال  همـين  بـر  نيز قيروان عبيديان و اندلس اميه بنى خلفاى با يفرن بنى و مغراوه و) فاطميان( عبيديان

  .بود
 مشتبه بيكديگر اآنه مقاصد و معانى آنگاه آمد، پديد پادشاهى بدون نخست خالفت كه شد آشكار پس

 بسـلطنت  شد تفكيك خالفت عصبيت از پادشاهى عصبيت كه هنگامى سپس. آميخت مي در هم با و ميشد
  .5كننده قهر يگانه اوست و 4است روز و شب گيرنده اندازه خدا و. گرديد تبديل مطلقه

  

                                                           

هـم  و ابراهيم بـن اد . ترجمه اين بيت است كه جاحظ آن را در المحاسن و االضداد در باب مذمت دنيا بدينسان آورده است -1
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  نهم و بيست فصل

  )پيمان و عهد( 1بيعت معنى در

 خـويش  اميـر  بـا  كننـده  بيعت است طاعت و فرمانبرىه ب بستن نپيما از عبارت بيعت كه دانست بايد
ه ب او با مزبور امور از چيز هيچ در و باشد وى نظر تسليم مسلمانان و بخود مربوط امور در كه بست مى پيمان
 كنـد،  اطاعـت  ميسازد مكلف آنها دادن انجامه ب را وي و ميگذارد وى برعهده كه را تكاليفى و برنخيزد ستيز
 و ميكردند بيعت امير با هرگاه كه بود مرسوم چنين و. ميلش مخالف خواه و باشد او بدلخواه تكاليف آن خواه

 ايـن  چون و ميگذاشتند امير دست در پيمان تأكيد و استوارى بمنظور را خود دست بستند، مى پيمان آن بر
) فروخـت  -خريـد ( »بـاع « صـدر م كه اند ناميده »بيعت« آنرا است بوده شبيه خريدار و فروشنده بعمل شيوه

 .است همين شرع تداول و لغت عرف در آن مفهوم و است، شده بيعت دستها با كردن مصافحه و ميباشد

 همـين  مـراد  رود بكـار  لفظ اين هرجا و ،3درخت نزديك و 2عقبه شب در ع پيامبر، بيعت حديث در و
 پيمانها در كه ميكردند طلب خلفا زيرا است معنى همين از نيز بيعت سوگندهاى و خلفا بيعت و است معنى

 جامعيـت  اين و ميكردند اجرا باره اين در را سوگندها همه جامع بطور و كنند ياد وفادارى سوگند مردم بايد
 رض، مالك، وقتى سبب بهمين و مييافت راه ها بيعت در اكراه اغلب و اند ناميده بيعت سوگندهاى را سوگندها

 در قـدح  آنـرا  و كردنـد  مخالفـت  واليـان  و حكـام  اسـت  باطـل  اسـت  اكـراه  وىر از كه قسمى كه داد فتوى
  .داد روى رض، امام، 4»محنت« واقعه و يافتند بيعت سوگندهاى

 بـه  نسـبت  كه است ستايشگرى و درودگويى نوعى از عبارت است مشهور روزگار درين كه بيعتى اما و
 ستايشـگرى  نـوع  ايـن  و. دامـن  يا پا يا دست يا زمين بوسيدن قبيل از است بوده متداول ساسانى پادشاهان

 ايـن  زيـرا  اسـت،  خليفـه  بفرمـانبرى  پيمان و عهد مخصوص كه است شده اطالق بيعتى بر بمجاز) ساسانى(
 بيعت معنى در چنان و است فرمانبرى توابع و لوازم از رسوم و آداب مراعات و درودگويى در فروتنى و خضوع
 گرديـده  بمـردم  دادن دست يا مصافحه جانشين و است شده عرفى حقيقت يك بمنزله كه است يافته شيوع
 مقـام  با كه است فروتنى و تنزل نوعى كس هر براى مصافحه در زيرا .ميباشد بيعت حقيقت و اصل كه است

                                                           

 ).هورينى نصر حاشيه( است نصارى معبد بمعنى) ب بكسر( بيعت زيرا خواند بايد »ب« بيعت را بفتح -1

: بيعت عقبة معروفست چنانكه در عقبه نخستين دوازده كس بيعت كردند و در سال دوم هفتاد كـس و حـديث آن اينسـت    -2
، و رجـوع بـه فهرسـت سـيرة ابـن      )منتهى االرب(ليلة العقبة و ما احب بدرا بدلها الن هذه البيعة كانت اول االسالم  لقد شهدت

  .هشام جلد دوم شود

 .و رجوع به حبيب السير شرح حال حضرت رسول، ص، شود. 18: 48إِذْ يبايِعوَنك َتحت الشَّجرَةِ : اشاره به -3
ميگفتنـد، چنانكـه امـام    » محنـة «وره خلفاى عباسى درباره مخلوق بودن قرآن معمول شـده بـود   آزمايش عقايد را كه در د -4

همچنـين امـام مالـك پيشـواى     . احمد بن حنبل را عمال خليفه بر حسب فتواى احمد بن ابى دواد سى و هشت تازيانـه زدنـد  
  .شود 46 -42يف مرحوم اقبال ص رجوع به خاندان نوبختى تأل. مالكيان را نيز تازيانه زدند و بازوى وى بشكست

 معني بيعت
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 ميـان  در هـم  هنـوز  سـابق  بيعـت  و دادن دست رسم ولى 1دارد منافات پادشاهى منصب محافظت و رياست
 رعايـاى  و خـواص  بـا  و معمولسـت  ميباشـند  فروتنى و تواضع خوى بر كه شاهزادگانى و پادشاهان از بعضى

 چـه  دريـابيم  عـرف  در را بيعـت  معنى الزمست  پس. ميدارند مجرى را رسم اين دينداران مشاهير از خويش
 و كنـد  ااد را خـويش  امـام  و سلطان حقوق بتواند لزوم مواقع در تا بداند را آداب اينگونه انسان بايد گمان بى

 خـدا  و گرفـت،  نظـر  در را رسـوم  اينگونـه  پادشاهان با خويش رفتار در بايد و. نباشد عبث و بيهوده او اعمال
  .2است غالب تواناى

  

  ام سى فصل

  عهد واليت در

 آن در مصـلحت  كـه  رو ايـن  از .كـرديم  گفتگو شرع اصول با آن توافق و امامت درباره پيش فصول در
 امـين  و ولـى  او چـه  درنگرد، مردم دنياى و دين مصالح در امام كه اينست براى امامت حقيقت البته و است
 از پـس  كـه  آيـد  مي الزم ميدهد قرار توجه مورد را ايشان مصالح خويش زندگى دوران در چون و است آنان

 رامـو  دار عهده او خود همچنانكه كند تعيين ايشان براى را كسى خود از پس و درنگرد ايشان بحال هم مرگ
 اعتمـاد  وى نظـر  و رأىه بـ  همچنانكـه  باشند داشته وثوق و اعتماد امامت امر در وىه ب كه كسى بود، مردم

 ابـوبكر،  عهـد  در زيـرا  است شده معلوم امت 3اجماعه ب شرع در عهد واليت امر انعقاد و بستن بكار و. داشتند
 و بسـتند  بكـار  را ابـوبكر  عهـد  هـا آن و پيوسـت  بوقوع صحابه از گروهى محضر در عهد واليت عمر براى رض،

  .شمردند واجب خود بر را عمر از طاعت
 را خالفت تا 4)مبشرة عشره( تن ده بقيه از تن شش نزد در شورى در رض، عمر، عهد است همچنين و

 يكـى  را مزبـور  وظيفـه . برگزيننـد  اى خليفـه  مسـلمانان  بـراى  و كنند واگذار اى شايسته بشخص وى از پس
 كامل بررسى و اجتهاد وى و شد محول عوف بن عبدالرحمن عهده بر كار اين سرانجام تا كرد واگذار بديگرى

 انـد  همراى و  متفق على و عثمان بر همه مسلمانان كه دريافت و پرداخت بحث و بمناظره مسلمانان با و كرد
 بـه  اقتـداى  لـزوم  ارهدرب عوف ابن عبدالرحمن با عثمان زيرا برگزيد امر اين بر بيعت براى را عثمان وى پس

 سـان  بـدين  عثمـان  خالفـت  امـر  پس. داشت موافقت آيد پديد وى اجتهاد برابر در كه امرى هر در شيخين
 و بودند حاضر دوم و نخست شوراى در صحابه كنندگان مشورت گروه همه و بستند پيمان وى با و شد محرز

                                                           

 .مگر بندرت بعضى از شاهانى كه قصد تواضع دارند: چنين است) ا(در  -1
 .19: 42و هو اْلَقوِي الْعزِيزُ  -2

تعريفـات  (در لغت بمعنى عزم و اتفاق است و در اصطالح اتفاق مجتهدان امت محمد، ص، در يك عصر بر امرى دينى است  -3
  ).جرجانى

ابوبكر، عمر، عثمان، على، طلحة، زبير، سعد بن ابى وقاص، سعيد بن زيد، ابوعبيدة بن الجـراح  : ره مبشرة عبارت بودند ازعش -4
  .عوف بن و عبدالرحمن
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 همـراى  و متفق عهد آن صحت بر صحابه همه كه ميدهد نشان واقعه اين و نكرد انكار را آن آنها از هيچكس
  .ميرود بشمار حجت اجماع است معلوم چنانكه و اند داشته آگاهى آن مشروعيت به و بوده

 خـود  حيات در وى زيرا بست تهمت وىه ب نميتوان برگزيند عهدى ولى به را پسرش يا پدر امام اگر و
 ناسازگارى فرجام باره اين در هم مرگ از پس كه است آن اولى پس درنگرد مسلمانان كار به كه است مصون

 را او دو هـر  فرزنـد  و پـدر  كـردن  جانشين در كه است كسانى عقيده مخالف نظر اين ولى. نكشد دوش بر را
 پـدر  كردن جانشين با و بندند مى تهمت وىه ب پسر وليعهدى درباره تنها كه گروهى نظريه يا ميسازند متهم

 از دور خـود  جانشـين  تعيـين  در مطلـق  بطـور  امـام  كه گفت بايد نظريه اين خالفبر ليكن ندارند، مخالفتى
 بـيم  يـا  مصـلحت  ايثـار  آن در كـه  باشـد  داشـته  وجـود  موجبى وقتى بخصوص است گمان و شك و تهمت

 پسرش ساختن وليعهد درباره معاويه چنانكه ميشود منتفى بكلى باره اين در تهمت وقت آن باشد اى مفسده
 امـر  براى توافق همين و يافت انجام مردم موافقت با هرچند معاويه عمل چه گرفت، نظر در را مصلحت يزيد

 را ديگرى و برانگيخت عهد واليت براى يزيد پسرش برگزيدنه ب را معاويه آنچه ولى است، حجتى عهد واليت
 اهـل  زيـرا  بود ايشان تمايالت ساختن آهنگ هم و مردم اجتماع در مصلحت مراعات شك بى نگرفت نظر در

 و بودند متفق و همرأى يزيد عهد واليت بر همه ميرفتند بشمار امويان خاندان از هنگام درين كه عقد و حل
 بودند مذهب پيروان تمام و قريش برگزيده دسته آنان حاليكه در نميدادند در تن يزيد از جز ديگرى بخالفت

 ديگـر  بر را يزيد معاويه رو اين از. رفتند مى بشمار ايىجهانگش و غلبه خداوندان عرب يا اسالم ملت ميان از و
 برگزيـد  را مفضـول  و كـرد  عـدول  فاضـل  از و داد ترجيح ترند شايسته و برتر وى از كرد مى گمان كه كسانى
 كـه  ميدانسـت  و بـود  شـيفته  بسـيار  مردم آرزوهاى و تمايالت بودن متحد و همرايى و اتفاقه ب  آنكه بسبب
 چـه  ،1نميرفـت  گمـان  هـم  اين جز بمعاويه چند هر و. است مهمتر امور اينگونه از شارع نزد در كلمه وحدت
 تعيـين  هنگـام  صـحابه  اكابر داشتن حضور و بود اين جز روشى از مانع ص، رسول، صحبت درك و او عدالت
 سانىك آنان چه است او در ترديد و شك گونه هر شدن منتفى بر دليل باره اين در آنان سكوت و عهد واليت
 حميـت  حـق  قبـول  در كه نبود كسانى از هم معاويه و دهند نشان نرمى و سازشكارى حق راه در كه نبودند

 عدالت و كرد تصورات اينگونه بتوان ايشان باره در كه داشتند آن از واالتر مقامى همه آنان زيرا 2شود او مانع
  .بود آن از مانع آنان

 ايـن  از يـك  هر در دخالت از كه كرد حمل او پرهيزگارى بر بايد رام اين از را عمر بن عبداهللا امتناع و
  .بود معروف رفتار و شيوه بدين او چنانكه ميورزيد اجتناب محظور، چه و مباح چه امور،

                                                           

  .رود و جز اين به معاويه گمان نمى: چنين است» ينى«در  -1

 .206: 2أَخَذَْته الْعزَّةُ بِالْإِثْمِ : اشاره به -2

 واليت عهد
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 الزبير ابن بجز كسى بودند همرأى و متفق آن بر اكثريت كه يزيد عهدى واليت پيمان با مخالفت در و
 را خويش فرزندان خلفا كه آمد پيش اين نظير اين از گذشته 1.نماند باقى ستا معروف كه نادرى مخالفان و

 عمـل  بـدان  و بودنـد  حـق  تحـرى  در كـه  خلفـايى  و اسـت  داده روى هم معاويه از پس برگزينند بجانشينى
 امثـال  و عباسيان از رشيد و مهدى و منصور و سفاح و امويان خاندان از سليمان و عبدالملك مانند ميكردند

 را خـود  فرزنـدان  نيـز  بـود  شـده  محـرز  مسلمانان به ايشان توجه و رأى حسن و عدالت كه كسانى از شاناي
 خـارج  چهارگانه خلفاى هاى شيوه و سنن از چرا كه كرد عيبجويى را آنان نميتوان و اند برگزيده عهد بواليت

 در آنهـا  چـه  اسـت،  آنـان  شأن جزب ايشان شأن زيرا. اند برگزيده عهد بواليت را خود برادران و پسران و شده
 مـردم  بـر  حـاكم  و رادع و نيامـده  پديـد  كشـوردارى  خاصـيت  و طبيعت هنوز كه ميكردند خالفت روزگارى
 خـالف  اعمـال  ارتكاب از را او كه داشت دينى و وجدانى حاكمى خود وجود در فردى هر و بود دينى عواطف

 دينـى  لحـاظ  از فقـط  كـه  ميكردند تعيين خود نشينىبجا را كسانى مزبور خلفاى رو اين از. ميكرد منع دين
 رسيدن درصدد كه را كسانى و ميدادند ترجيح افراد ديگر بر را كسى چنين و باشد عموم رضاى و قبول مورد
  .ميكردند تسليم شان دينى وجدان و رادع بهمان آمدند مي بر پايه بدين

 و پادشـاهى  كـه  خـود  مرحلـه  بنهايـت  تعصـبي  معاويه خالفت آغاز از و چهارگانه خلفاى از پس ولى
 طريـق  از كـه  داشتند رادعى و حاكم به نياز و بود شده ضعيف دينى حاكم و رادع و رسيده است كشوردارى

 قـومى  عصـبيت  كـه  ميگزيدند بر عهد بواليت را كسى اگر رو اين از. شود مسلط آنان بر عصبيت و پادشاهى
 ميان در و گسيخت مى هم از بسرعت وى عهدى واليت امر و دكر مى رد را آن عصبيت نميكرد راضى را آنان

 خالفت درباره مسلمانان چرا :پرسيد عنه اهللا رضى على از مردى. ميداد روى جدايى و اختالف امت و جماعت
 من چون كسانى بر عمر و ابوبكر زيرا«: فرمود نداد؟ روى خالفى عمر و ابوبكر به نسبت ولى كردند اختالف تو

 دينى و وجدانى حاكم و رادع به اشاره گفتار اين و. »دارم حاكميت تو امثال بر امروز من و كردندمي حكومت
 عهد بواليت را صادق جعفر بن موسى بن على چون كه اى نشنيده را مأمون داستان مگر اين از گذشته .است

 و پرداختند وى با بيعت نقض هب و كردند انكار را او عمل اين عباسيان چگونه كرد موسوم رضا را او و برگزيد
 و داد روى راهزنيهـا  و اخـتالف  و مـرج  و هـرج  همـه  آن و كردنـد  بيعت مهدى، بن ابراهيم مأمون، عموى با

 او حكومـت  كـه  بـود  نمانـده  چيزى و شدند آشكار بسيارى كنندگان خروج و انقالبگران و آمد پديد انقالبات
. بازگردانـد  آن معاهـد  بـه  را آنـان  خالفـت  امر و آمد بغداده ب خراسان از بسرعت مأمون آنكه تا شود واژگون
 زيـرا  اسـت،  ناپـذير  اجتناب و ضرورى قومى تمايالت و آراء گرفتن نظر در عهد ولى برگزيدن امر در بنابراين

 در كـه  هايى عصبيت و قبايل و ميدهد روى آنها در كه مختلفى وقايع به نسبت گوناگون عصرهاى مقتضيات
 حكم آنها از يك هر براى و ميكند فرق نيز گوناگون بمصالح نسبت همچنين و متفاوتست آيند مي پديد آنها
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 كه باشد امامت مقام وراثت حفظ وليعهد  تعيين از مقصود اگر ولى. بندگانش به خداوند لطف از است خاصى
 از امريسـت  امامـت  و خالفت زيرا ندارد، موافقت دينى مقاصد با منظورى چنين. برسد ايشان بپسران ارثه ب

 واليـت  در امكـان  حد تا كه سزاست و ميدهد اختصاص بخواهد خود بندگان از يك هره ب آنرا كه خدا جانب
 كـه  رهـ  به آنرا خداست مخصوص پادشاهى و. دينى مناصب شدن باطل و عبث بيم از باشد نيت حسن عهد

 نخسـت . كنـيم  بيان را آنها حقيقت ريمناچا كه برخورديم بمسائلى گفتار اين ضمن در و. 1بخشد مى بخواهد
 ازيـن  رض، معاويه، كه برى گمان هرگز مبادا ولى است يازيده دست بفسق خود خالفت روزگار در يزيد آنكه
 در معاويه بلكه داريم روا وى درباره تصورى چنين كه آنست از افضل و عادلتر او چه است بوده آگاه وى رفتار
 آنكـه  حـال  و ميكـرد  نهـى  آن از را وي و مينمـود  سرزنش) موسيقى( غنا دنشني از را يزيد خود حيات ايام

 غنـا  دربـاره  علمـا  فتـاوى  و عقايد آنكه با آنست از كوچكتر فجور و فسق اعماله ب نسبت عيبى و خطا چنين
 نسـبت  صحابه موقع آن در شد فجور و فسق مرتكب يزيد چون و. داشتند نظر اختالف آن در و نبود يكسان
 سـبب  بهمـين  و بودنـد  معتقد او ضد بر بقيام آنان از اى دسته جمله آن از كردند، پيدا نظر اختالف او بوضع

 گـروه  و. كردنـد  پيروى آنان از كه كسانى و 2رض، زبير، بن عبداهللا و ع، حسين، مانند كردند نقض را بيعتش
 فزونـى  و آشـوب  و فتنـه  يختنبـرانگ  آنـرا  نتيجـه  چـه  ورزيدنـد  امتناع مخالفتها اينگونه از صحابه از ديگرى

 وى تسلط و شوكت زيرا ميديدند عاجز يزيد برابر در مقاومت از را خود حال عين در و دانستند مى خونريزى
 قـريش  خانـدان  از امور عقد و حل اهل جمهور و رفت مى بشمار امويان خاندان اى قبيله نيروى روزگار آن در

 كسى و ميرفت بشمار قدرت و شوكت بزرگترين بنابراين و كردندمي پيروى آنها از مضر عصبيت كليه و بودند
ـ  و ورزيدنـد  خـوددارى  وى بـا  مخالفت از علت بهمين و نبود قدرتى چنين با مقاومت تاب را  كـردن  دعـا ه ب

 و بـود  منـوال  بـرين  مسلمانان اكثريت حال. يابند رهايى شرش از و كند هدايت را وي خدا مگر تا پرداختند
 در و داشـتند  نيـك  مقاصدى آنها زيرا كرد انكار را گروه دو از هيچيك روش نبايد و 3بودند مجتهد آنها همه
 آنـان  از پيـروى  و اقتـدا  بر را ما خداى و معروفست، حقيقت و حق از آنان تحرى و برميداشتند گام خير راه

  .بخشد توفيق
 اسـت  كـرده  وصـيت  يامبرپ ميگويند كه است شيعيان ادعاى و ص، پيغمبر، جانشينى كار دوم موضوع

 نقـل  آنـرا  اخبـار  ائمـه  از هيچيـك  و نشده محرز امر اين صحت كه صورتى در باشد وى جانشين رض، على،
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 ايـن  از عمـر  و بنويسـد  را خود وصيت تا خواست كاغذ و دوات پيامبر كه آمده صحيح در آنچه و است نكرده
  .1است هنداد روى وصيتى اينكه بر است واضحى دليل خود كرد منع كار

 براى جانشينى تا پرسيدند وى از و 2گرديد واقع قصد سوء مورد كه هنگامى رض، عمر، گفتار همچنين
 است بهتر من از كه كسى همانا كنم، تعيين جانشينى اگر :گفت كه ميكند داللت امر همين بر برگزيند خود

 فـرو  را آن است بهتر من از كه كسى گذارم فرو را امر اين اگر و) است ابوبكر مقصودش( كرد تعيين جانشين
 كه داشتند موافقت او با بودند حاضر كه اى صحابه و. [3نكرد تعيين جانشين ص، پيامبر، يعنى. است گذاشته
  .4] است برنگزيده عهد بواليت را كسى و نكرده وصيت ص، رسول،
 و برونـد  پيـامبر  زدنـ  كه كرد دعوت را او عباس كه هنگامى رض، عباس، به ع، على، گفتار همچنين و
: گفـت  و كـرد  امتناع ص، رسول، نزد رفتن از على بپرسند وى از جانشين و وصيت برابر در را خويش تكليف
  .ببنديم طمع آن در روزگار پايان تا نبايد پس ايم شده ممنوع امر اين از اگر همانا

 بجانشـينى  را هيچكس و دهنفرمو وصيت پيامبر كه بود دانسته ع، على، كه آنست بر دليل گفتار اين و
  .است نگزيده بر خود

 در پندارند مى دين اصول و اركان از را امامت ايشان كه است سبب بدان باره درين اماميه فرقه شبهه و
 دين اركان از اگر و است شده واگذار خلق بنظر كه  است عامه مصالح از امر اين بلكه نيست چنين كه صورتى

 همچنانكه ميگزيد، بر خود بجانشينى را كسى پيامبر و ميگرفت قرار اهميت مورد زنما مانند وقت آن بود مى
 و. يافـت  شـهرت  نمـاز  امـر  چنانكـه  مييافـت  شـهرت  امـر  اين و كرد، تعيين خود بجاى نماز امر در را ابوبكر

ـ  مـان  ديـن  امـر  در ص، خـدا،  رسول گفتند كه است نماز بر آن قياس به ابوبكر برخالفت صحابه استدالل ه ب
 دربـاره  وصـيتى  كـه  اينسـت  بر دليل خود و ندهيم؟ رضا وىه ب خويش دنيوى امور در ما آيا داد رضا ابوبكر

 بـدان  امـروز  چنانكـه  آن براى وصى كردن معين و امامت كه ميدهد نشان و است نداده روى پيامبر جانشين
 همكـارى  و اجتماعه ب آن تضاىمق بر كه عصبيت امر و است نبوده توجه مورد اسالم آغاز در ميدهند اهميت

 اهميتـى  اسـالم  صـدر  در ميكننـد  رعايت نيك آنرا و مينگردند عادت مجارى از مردم پراكندگى و اختالف و
 در دلهـا  ساختن متحد قبيل از يافت مى انجام عادات خوارق راه از يكسره اسالم و دين امر زيرا است، نداشته
  .آن پيشرفت و نشر راه در مردم جانسپارى و فداكارى و دين نگهبانى و حفظ

 حضور قبيل از ميكردند مشاهده روزه همه كه بود كيفياتى و احوال بسبب فداكارى و ايمان همه اين و
 و خـدا  خطـاب  تجديـد  و ايشـان  ميان در آسمان خبر تردد و ايشان يافتن پيروزى براى نبردها در فرشتگان
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 بمراعـات  نيـازى  گونه هيچ روزگار آن در احوالى چنين با. دميش تالوت ايشان بر حادثه هر در كه قرآن آيات
 و معجـزات  ايـن  و بـود  فراگرفتـه  را مـردم  همـه  اذعان و انقياد آيين »صبغت« زيرا نداشتند، عصبيت كردن
 بيمناك را مردم كه فرشتگان آمد و رفت و ميداد روى كه الهى و آسمانى كيفيات و پى در پى عادت خوارق
 غيـر  وضـعى  آنچنـان  و كرد مى دعوت را آنان اينها همه بودند، شده زده دهشت آنها آمدن پياپى از و ساخته
 در مستهلك انواع اين همه و عصبيت و وليعهد برگزيدن و پادشاهى و خالفت امر كه بود آورده بوجود عادى

  .ميدانيم را آنها وقوع چگونگى چنانكه بود 1موج اين
 شدن سپرى علت به سپس و معجزات همه آن رفتن ميان از يجهنت در »آسمانى« مدد آن همينكه اما

 يافت تغيير رفته رفته هم فرمانبرى و انقياد آيين آن ،2رفت دست از بودند ديده بچشم را آنها مردم كه قرنى
 از گرفـت  پنـد  بايـد  پـس . بود اسالم از پيش چنانكه گرفت قرار عادت بر فرمانروايى و رفت ميان از خوارق و

 چنانكـه  و اسـت  مفاسـد  و مصـالح  داراى شـود  مـى  ايجاد آنها از آنچه در عادات مجارى و عصبيت مرا اينكه
 آغاز در كه صورتى در ميرفت، بشمار مسلم امور مهمترين از آنها وليعهدى و خالفت و پادشاهى پنداشتند مى

 آن دربـاره  چنانكـه  بود اهميت بى ص، پيامبر، دوران در خالفت چگونه كه درنگريست بايد نبود چنين اسالم
 از يافـت  اهميـت  حـدى  تا رفته رفته خلفا روزگار در سپس) نگرديد تعيين وليعهدى و( نگرفت انجام عهدى

 ايجـاب  آنـرا  فتوحـات  موضـوع  و ارتـداد  كيفيـت  و جهاد امر و اسالمى ممالك حمايت و نگهبانى كه رو اين
  .كرديم ياد رض، عمر، قول از چنانكه دندبو مختار عهد واليت ندادن و دادن انجام در آنها ميكرد،

 از مـردم  مصـالح  دادن انجـام  و كشـور  حفـظ  به عالقه نظر از عهد واليت و خالفت مسئله اكنون ولى
 راز حقيقت در كه ميباشد ملحوظ آن در نيز عصبيت موضوع روزگار اين در هم و ميرود بشمار امور مهمترين

 و شكسـت  و تفرقـه  و جـدايى  از را اجتماعـات  كـه  بزرگيسـت  هوسيل و هاست جمعيت ارتقاى و اتحاد بقاى
. ميكنـد  تضـمين  را شريعت احكام و مقاصد كه است همكارى و توافق و اجتماع منشأ و ميكند حفظ خوارى

 جنگهـايى  مسـئله  سـوم  موضوع 3)درياب او موجودات و آفرينش در را خدا حكمت و بفهم را نكات اين پس(
  .است داده روى تابعان و صحابه ميان اسالم صدر در كه است

 ناشـى  معتبـر  مدارك و صحيح ادله در اجتهاد از و است دينى امور درباره آنان اختالف كه دانست بايد
 اجتهـادى  مسائل در حق بگوييم اگر دهد، روى مجتهدان ميان نظر اختالف موضوعى در هرگاه و. است شده
 كـل  .شـود  نمى تعيين اجماعه ب آن جهت چون پس ،است مخطى نرسيده بدان آنكه و است طرف دو از يكى

  .است مردود اجماعه ب كل دادن نسبت بخطا و باشد مى نامعين آن مخطى و ماند مى باقى اصابت احتمال بر
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 نسبت بغلط و خطا كه است آن سزاوارتر پس است مصيب مجتهدى هر و حق كل) راى( بگوييم اگر و
 دربـاره  اسـت  اجتهادى خالفى كه است اين است تابعان و صحابه انمي كه خالفى غايت و كنيم نفى را دادن

 باره اين در كه اختالفاتى و كرديم ياد كه بود همين آن) اصولى و فقهى( حكم و ظن بر مبتنى دينى مسائل
 و عايشـه  و زبيـر  بـا  حضـرت  آن واقعـه  هـم  و معاوية با على واقعه: از عبارتست داده روى اسالم در) اجتهاد(

  .عبدالملك با الزبير ابن واقعه و يزيد، با حسين واقعه و طلحة،
 پراكنده مختلف شهرهاى و نواحى در عثمان شدن كشته هنگام مردم كه بود سبب بدان على واقعه اما

 را علـى  بـا  بيعـت  ايشـان  از گروهـى  داشـتند  حضـور  كه هم آنان و نداشتند حضور على با بيعت در و بودند
 بودند عبارت اينان و شوند متفق امامى بر و آيند گرد همه مردم تا كردند خوددارى آن از گروهى و پذيرفتند

 و مظعـون  بـن  قدامـة  و سـالم  بـن  عبـداهللا  و شـعبة  بن مغيرة و زيد بن اسامة و عمر ابن و سعيد و سعد: از
 و دمخلـ  بن مسلمة و ثابت بن حسان و بشير بن نعمان و مالك بن كعب و 1عجرة بن كعب و خدرى ابوسعيد

 على با بيعت از نيز بودند 2امصار و شهرها در كه هم كسانى و. صحابه بزرگان از ايشان امثال و عبيد بن فضالة
 تـا  واگذاشتند مرج و هرج و سامانى و سر بي بوضع را خالفت امر و برخاستند عثمان بخونخواهى و برگشتند
 عثمـان  قـاتالن  دربـاره  را على سكوت و نندبرگزي بخالفت را كسى و شود تشكيل مسلمانان ميان از شورايى

 تصـورى  چنـين  هرگـز ! بخـدا  پنـاه  عثمـان،  بـه  يارى و مساعدت نه ميكردند گمان اعتنايى بى و نرمى نوعى
 سـكوت  متوجه تنها مالمت ميپرداخت على بمالمت صريح بطور كه هنگامى هم معاويه همانا و! كرد نميتوان

  .بود عثمان قتل درباره على
 با بيعت و برگزيده بخالفت را وي مردم بود معتقد على چنانكه داد روى ديگرى نظر اختالف پس آن از

 خانه در كه كسانى اجتماع بسبب است الزم بيعت اند داشته روا تأخير كه كسانى بر و است گرفته صورت وى
 آنـرا  و انـداخت  يرتـأخ ه ب را عثمان خونخواهى موضوع و. اند آمده گرد صحابه موطن و مدينه در ص، پيامبر،

  .شود قادر آن دادن انجامه ب وى هنگام آن در تا كرد موكول كلمه اتحاد و خلق آمدن بگرد
 آنان برعهده امور عقد و حل كه صحابه زيرا است نيافته انجام على با بيعت كه داشتند عقيده ديگران و

 بجـز  بيعت كه صورتى در اند نبوده اضرح بيعت براى قليلى جماعت بجز و اند بوده پراكنده آفاق در است بوده
 برگزيده بخالفت را او اندكى گروه يا كسانى اينكه بصرف و نميگيرد صورت عقد و حل خداوندان اتفاق راه از
 و سـامانى  و سـر  بـي  حالت در مسلمانان هنگام آن در بلكه شود نمى ديگران گردنگير اند كرده بيعت وى با و

 و خيزنـد  برمـى  عثمـان  خونخـواهى  به نخست اند نداشته نامعينى هاى خواسته و ميبردند بسر خليفه نداشتن
 ام و عـاص  بـن  عمرو و معاويه از بودند عبارت عقيده اين پيروان و. كنند مى اجتماع امام تعيين بر آن از پس

 اويـة مع و بشير بن نعمان و سعيد و سعد و محمد پسرش و طلحه و عبداهللا او پسر و زبير و عايشه المؤمنين
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 در على با كردن بيعت از كرديم ياد چنانكه و بودند عقيده هم آنان با كه صحابه از كسانى ديگر و 1حديج بن
  .زدند باز سر مدينه

 صـورت  ع، علـى،  بـا  بيعـت  كـه  بودند متفق و همراى همگى مزبور گروه از پس دوم عصر مردم ليكن
 و ميدانسـتند  صـواب  بـر  باره اين در را على عقيده و است واجب آن از پيروى مسلمانان همگى بر و پذيرفته

 آنچـه  بنـابر  كـه  زبير و طلحه بويژه ميكردند پيروى وى رأى از كه ميدادند نسبت كسانى و معاويه به را خطا
 را گـروه  دو از هيچيـك  مـردم  حـال  عـين  در و. بودند كرده نقض آنرا على با كردن بيعت از بعد شده روايت

 استنباط در نظر اختالف بعلت كه ميشمردند دين مجتهدان مانند را ايشان و اختندنميس منتسب بگناهكارى
 نظر و عقيده دو از يكى دوم عصر مردم است معروف چنانكه و دانست گناهكار را آنها نميتوان شرعى مسائل
  .ميشمردند اجماع) باشد على پيروان عقيده همان كه( را نخستين عصر مردم

 من جان بكسيكه سوگند«: فرمود پرسيدند صفين و جمل جنگ دو كشتگان بارهدر ع، على، از چنانكه
 ايـن  در وى و» .انـد  رفتـه  ببهشـت  باشـند  سپرده جان پاك  دل با كه گروه آن از يك هر اوست قدرت يد در

  .اند كرده نقل او جز و طبرى را مزبور حديث و است فرموده اشاره گروه دو بهر سخن
 ايـن  از هيچيك در را آنان و كرد شبهه عصر آن صحابه از هيچيك عدالت در رو يچه به نبايد بنابراين

 و گفتارهـا  و ايـم  شـناخته  بخـوبى  را آنهـا  كه هستند كسانى همان ايشان چه داد، قرار نكوهش مورد مسائل
 معتزلـه  اينكـه  جـز  سنت، اهل نزد در است آنها 2ثمره ايشان عدالت و ميباشد استناد مورد ايشان كردارهاى

 بـر  و نكرده توجه آنان بگفته حق پيروان از هيچكس ولى نيستند، معتقد اند جنگيده على با كسانيكه بعدالت
 آمده پديد عثمان درباره كه اختالفى موضوع در را مردم همه بايد بنگريم انصاف بديده اگر و است نمانده آن
  .بدانيم معذور است داده روى وى از پس كه نظرى اختالف هم و

 در حاليكه در 3اند شده گرفتار بدان امت كه است بوده اى بليه و فتنه بمنزله اختالفات آن فهميم يم و
 مسـلط  آنـان  هـاى  سرزمين و كشورها بر را مسلمانان و كرده سركوب را اسالم دشمنان خداوند روزگار همان

 مصـر  و شـام  و كوفـه  و بصـره  چـون  مسـلمانان  مرزهاى كشورهاى و بشهرها تازيان از گروهى و بود ساخته
 بشـمار  خشـن  و درشـتخوى  مـردم  از گـروه  ايـن  بيشـتر  و بودند گزيده اقامت شهرها آن در و شده رهسپار
 و نبخشـيده  تـأثير  آنـان  در پيامبر آداب و سيرت و بودند آمده نايل پيامبر بصحبت زمانى اندك كه ميرفتند

 زمـان  خويهاى هنوز اينكه از گذشته بودند، هنگرفت خو وى نيك بصفات و بود نشده آنان اخالق تهذيب مايه
 پرتو در كه وجدان آرامش از و داشت رسوخ آنان در يكديگر بر تفاخر و عصبيت و درشتخويى مانند جاهليت

 گـروه  اسـالم  دولـت  يافتن توسعه و شدن بزرگ هنگام ناگاه و بودند بهره بى ميشود حاصل انسان براى ايمان
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 و هـذيل  و ثقيـف  و كنانـة  و قريش قبايل از كه ديدند انصارى و مهاجران روايىفرمان زير در را خويش مزبور
 اين از. ميرفتند بشمار اسالمه ب آوردن ايمان در 1نخستين پيشقدمان از و بودند) مدينه( يثرب و حجاز مردم

 آنانه ب نسبت ار خويش زيرا آمد، گران ايشان بر امر اين و ورزيدند استنكاف آنان فرمانبرى از مزبور گروه رو
 بكر قبايل از گروه آن و ميديدند برتر روميان و ايرانيان با كردن نبرد و عدد فزونى و نسب و خاندان لحاظ از

 از( قـيس  و تمـيم  و) يمن از( ازد و كنده و ربيعه 2قبيله به وابسته كه رفتند مى بشمار القيس عبد و وائل بن
 سستى ايشان از فرمانبرى در و ورزيدند مى استنكاف آنان از و تندكاس مى قريش قدر و پايه از و. بودند) مضر
 و طعنـه  مـورد  را ايشان و ميكردند شكايت و تظلم آنان از و ميشدند متوسل بيهوده هاى بهانه به و كردند مى

 عـدول  عـدالت  و برابـرى  مقتضاى بر اموال و غنايم تقسيم از و ندعاجز 3سرايا امر از كه ميدادند قرار سرزنش
 در كـه  را آنـان  و رسـيد  هـم  مدينـه  بشهر و يافت انتشار جا همه در شكايات و انتقادات گونه اين و ميكنند
 دادند جلوه بود آنچه از بزرگتر را موضوع بيدرنگ آنها بودند، كسانى چگونه كه شناختيم ميبردند بسر مدينه

 كشف را صحيح خبر تا كرد گسيل بورمز شهرهاى و بنواحى كسانى هم عثمان. رسانيدند عثمان بگوش آنرا و
 مزبور بنواحى را ايشان نظاير و زيد بن اسامة و مسلمه بن محمد و عمر ابن رو اين از. بازگويند وىه ب و كنند

 سـزاوار  كـه  نديدنـد  بدانسـان  را ايشـان  و نيافتنـد  حكـام  و اميـران  در عيبى و نقصان هيچگونه آنها. فرستاد
  .بازگفتند عثمان به بودند دريافته چنانكه را معنى نهمي و باشند مالمت و عيبجويى
 زشـتيها  همچنـان  و داشت ادامه همچنان مزبور شهرهاى و نواحى مردمان سرزنش و توبيخ نتيجه، در

 و گرديـد  شـراب  بنوشـيدن  مـتهم  كوفـه  حاكم عقبه بن وليد چنانكه 4كرد مى نمو شايعات و يافت مى فزونى
 از گروهـى  سـپس . كـرد  بركنار كار از و زد شرعى حد را وي عثمان .دادند گواهى گيران خرده آن از گروهى

 علـى  و عايشه به آنها. بودند فرمانروايان كردن بركنار خواستار و آمدند مدينه به مزبور نواحى و 5شهرها مردم
  .كرد معزول را حكام و عامالن از بعضى آنان بخاطر هم عثمان و كردند شكايت طلحه و زبير و

 بمدينه بود كوفه حاكم كه عاصى بن سعيد بلكه نشد كوتاه نكوهش از بدگويان زبان اينها همه اب ليكن
 كه صحابه از گروهى و عثمان ميان سپس. بازگرداندند معزول را او و گرفتند او بر را راه بازگشت چون و آمد
 ميورزيـد  امتناع حكام كردن ربركنا از آنكه بسبب را وي و داد روى مناقشه و اختالف بودند وى با مدينه در

 را كردن بركنار شرط و ميكرد استنكاف همچنان امر اين از عثمان ولى دادند قرار سرزنش و بازخواست مورد
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 عثمـان  ديگر افعال صحابه آنگاه. كرد نخواهد بركنار را كسى وسيله بدين جز گفت و داد قرار 1تعديل و جرح
  .داشتند را ادعا همين نيز آنان و بود شبثمت اجتهاد به او ولى كردند عيبجويى را

 نشـان  چنـين  و شدند رهسپار مدينه بسوى و كردند اجتماع ماجراجو و آشوبگر مردم از گروهى سپس
 و داشـتند  ديگـرى  مقصـد  بـاطن  در كـه  صـورتى  در ميباشـند،  عثمان انصاف و عدالت خواستار كه ميدادند
 عايشه و على و بودند آمده گرد هم مصر و كوفه و بصره از ىمردم آنان ميان در و بودند، عثمان قتل درصدد

 آرامـش  ميكوشـيدند  و بودنـد  كـرده  همراهـى  خواهى عدالت مقاصد در آنها با هم آنان جز و طلحه و زبير و
 در و كـرد  بركنـار  را مصـر  حـاكم  آنـان  بخاطر عثمان رو اين از سازند، خود نظر تابع را عثمان و كنند برقرار
 و سـاختند  بهانه را ساختگى اى نامه تزوير و نيرنگ با و بازآمدند ديگر بار ولى گرديدند بر اندكى مردم نتيجه
 شـده  نوشـته  مصـر  بحـاكم  آن در و است ميبرده حاكم بسوى آنرا كه ايم ديده پيكى دست در را نامه گفتند
. تسـت  كاتب او چه ده ستيابىد مروان بر را ما گفتند آنها. كرد ياد سوگند آن بر عثمان. بكشد را ما كه است

 اش خانـه  در را عثمـان  آنهـا  ولى نيست بيش اين از قضاوت در گفت عثمان آنگاه كرد، ياد سوگند نيز مروان
 آشوب و فتنه در و كشتند، را او و انديشيدند مردم از پنهان را او كار تدبير هنگام شب آنگاه كردند، محاصره

  .گشودند مردم روىه ب را
 و انـد  داشته اهتمام دين امره ب آنان همه و. معذورند اند جسته شركت وقايع اين در انيكهكس كليه ولى

ه بـ  خـدا  و اند كرده اجتهاد و انديشيده آن در واقعه اين از پس آنگاه. اند نساخته تباه را دينى عاليق از چيزى
 احوال يكسو از چه انديشيم نمى چيزى نيك گمان جز ايشان درباره ما و ميداند آنرا و است آگاه ايشان احوال
  .است ما مدعاى بر گواه آنها درباره است امين صادق كه رسول حضرت گفتارهاى ديگر سوى از و ايشان خود

 مردم همه نزد در يزيد كارى تبه و فسق چون گفت بايد داد روى كه اختالفى و ع، حسين، درباره اما و
 ايشـان  بسـوى  كـه  فرستادند حسين نزد هيئتى كوفه در امبرپي خاندان شيعيان و پيروان شد آشكار او عصر
  .برخيزند وى فرمان به تا برود

 بـر  امـر  ايـن  بـويژه  و اسـت  بفسق متجاهر او زيرا است واجبى تكليف يزيد ضد بر قيام كه ديد حسين
 و تشـوك  داشتن و شايستگى بسبب او خود كرد گمان و است الزم ميباشند آن دادن انجام بر قادر كسانيكه

 از بيش بلكه و بود درست كرد گمان همچنانكه شايستگى درباره اما .تواناست امر اين بر خانوادگى نيرومندى
  .داشت شايستگى هم آن

 قـريش  عصبيت و قريش قبيله در مضر يتبعص زيرا بيامرزد، را او خدا ،1كرد اشتباه شوكت درباره ولى
 و قـريش  هـم  اميه درباره را خصوصيت اين و بود 2اميه يلهقب در تنها عبدمناف عصبيت و عبدمناف قبيله در
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 مـردم  ذهن شدن متوجه بعلت اسالم آغاز در موضوع اين ولى نداشتند انكار آنرا و ميدانستند قبايل ديگر هم
 امـور  از مـردم  و بـود   رفتـه  يادهـا  از اسالم به ياريگرى براى فرشتگان آمد و رفت و وحى مسئله و خوارق به

 فراموش آنرا و نميشد ديده اثرى آن هدفهاى به گرايش و جاهليت عصبيت از و بودند كرده فلتغ شان عادى
 و تبليـغ  امـر  در آن از و است دفاع و حمايت مخصوص كه بود مانده باقى طبيعى عصبيت تنها و بودند كرده

 و هـوس  و هـوى  و بـود  اسـتوار  طبيعـى  عصبيت در دين و ميشدند برخوردار مشركان با جهاد و دين انتشار
  .بود شده متروك عادات

 بعـادات  حـدى  تـا  فرمانروايى وضع باز پس آن از يافت پايان هولناك خوارق و نبوت امر كه هنگامى تا
 داشـت  اختصـاص  كـه  كسـانى  بهمـان  و بـود  اسـالم  از پيش كه شكلى بهمان عصبيت و كرد پيدا وابستگى
 همـان  بعلـت  قبايـل،  ديگـر  از تـا  ميكـرد  فرمـانبرى  بيشـتر  اميـه  خانـدان  از مضـر  قبيله بنابراين و برگشت

 اشـتباه  اين ولى شد آشكار(!)  حسين اشتباه پس. بودند قائل خاندان آن براى اسالم از پيش كه خصوصياتى
  .نيست آور زيان وى براى آن در اشتباه و بود دنيوى امرى در

 اسـتنباط  و بگمـان  وابسته امر اين زيرا است نكرده اشتباه باره اين در وى شرعى قضاوت لحاظ از اما و
 ابـن  و عبـاس  ابـن  كـه  صورتى در دارد توانايى كارى چنين دادن انجام بر كه ميكرد گمان وى و اوست خود

 ايـن  در را او اشـتباه  و كردند مالمت بكوفه رفتن در را وي ديگران و الحنفيه ابن برادرش و عمر ابن و الزبير
  .بود خدا خواست و اراده چون بازنگشت، بود گرفته پيش در هك راهى از او ليكن ميدانستند باره

 سـكونت  عـراق  و شـام  در كسـانيكه  چه و بودند حجاز در كه آنان خواه حسين، جز ديگر، صحابه اما و
 وى ضـد  بر قيام است فاسق يزيد چند هر كه داشتند عقيده همه تابعان، چه و بودند همراه يزيد با و داشتند

 امـر  ايـن  از سـبب  بهمـين  و آيـد  مـي  پديـد  خـونريزى  و مرج و هرج قيامى چنين يجهنت در چه نيست روا
 بگنـاهى  را وي و نپرداختند هم وى عيبجويى به حال عين در و نكردند پيروى حسين از و نمودند خوددارى

 اجتهـاد  بـا  كـه  را كسـانى  غلط بتصور نبايد و بود مجتهدان پيشواى بلكه و مجتهد حسين زيرا ندادند نسبت
 صـحابه  از ايشان بيشتر زيرا دهى نسبت بگناهكارى ورزيدند دريغ بوى كردن يارى از و نبودند موافق حسين
 در حاليكـه  در حسين چنانكه. نداشتند عقيده وى ضد بر كردن بقيام و بودند همراه يزيد با و ميرفتند بشمار

                                                                                                                                                                                     

همـه آنـان معذورنـد    : طرفانه مورد بحث قرار ميدهد و خود او از يكسو در همين فصل ميگويد از ابن خلدون كه قضايا را بى -1
ا بغلـط نسـبت ميدهـد كـه     و از سوى ديگر در چند سطر بعد گفتار قاضى ابوبكر بن عربى مـالكى ر » يعنى همه قاتالن عثمان«

سرايى پرداخته است، شگفت است كه بزرگترين نمونه فداكارى در راه عقيده و ايمـان   درباره حضرت حسين عليه السالم به ياوه
زيـرا  . ببينـد » عصـبيت «ادبانه به اشتباه كارى نسبت دهد و همـه چيـز را از دريچـه     را بر روى تمايالت اهل سنت بدينسان بى

نست كه يزيد از لحاظ شوكت و نيرومندى بر وى برترى دارد و هم آگاه بود كه در اين راه شـهيد ميشـود ولـى    حسين، ع، ميدا
وظيفه بزرگ نبرد در راه حق و اعتالى كلمه اسالم او را بدين فداكارى تاريخى و حيـرت بخـش وادار كـرد تـا بـراى آينـدگان       

بيهـوده نيسـت كـه    . از حاكميت جور و فساد و باطل ترجيح دهند سرمشق و نمونه باشد و مسلمانان جان سپردن را بر تبعيت
  .واقعه جانسوز كربال هنوز هم در ميان شيعيان على عليه السالم از بزرگترين سنن سوگوارى بشمار ميرود

 .)ك( اميه بنى -2
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 بـن  جـابر  از: ميگفـت  و ميكـرد  شـهاد است آنانه ب خويش حقانيت و فضيلت درباره بود برخاسته بنبرد كربال
  .بپرسيد ايشان امثال و ارقم بن زيد و سعد بن سهل و مالك بن انس و الخدرى ابوسعيد و عبداهللا
 خـرده  ايشـان  بـر  و نميكـرد  عيبجويى را آنان بودند كرده خوددارى بوى كردن يارى از اينكه بسبب و

 معلـول  هـم  او خـود  شـيوه  چنانكـه  اسـت  آنان اداجته بر متكى ايشان روش اين كه ميدانست چه نميگرفت
  .بود او اجتهاد
 بوده صواب بر حسين كشتن كند خيال كه دهد راه بخود را غلط انديشه اين خواننده نبايد همچنين و

 چنـين . اسـت  شـده  كشـته  مجتهـد  صحيح بفتواى و است داشته اجتهاد وى مقابل طرف كه رو اين از است
 دانسـت  بايـد  بلكه. 1بزند حد نبيذ نوشيدن براى را حنفى پيرو مالكى و فعىشا قاضى كه آنست نظير قياسى

 نبـوده  كرديم ياد كه اى صحابه اجتهاد نتيجه در وى كشتن و ع، حسين، با جنگ و نيست چنين موضوع كه
 و يزيـد  تنهـا  و اند كرده مخالفت اجتهاد روى از يزيد ضد بر نكردن قيام درباره حسين با ايشان هرچند است

  .اند يازيده دست حسين با بجنگ او همراهان
 را وي ضد بر قيام پيامبر صحابه از گروهى چون ولى بوده فاسق چند هر يزيد كه كرد تصور نبايد نيز و

 از قسـمتى  فقيهـان  كـه  دانسـت  بايد بلكه است بوده صحيح ايشان نزد در هم او افعال پس اند نشمرده جايز
 خالفت ضد بر كسانيكه با جنگيدن شرايط از يكى و باشد مشروع كه شمرندمي نافذ را فاسق خليفه هاى كرده
 عـادلى  امـام  ماسـت  بحـث  مـورد  كه اى مسئله در و باشد عادل امام با كه اينست ايشان بعقيده ميكنند قيام

  .نيست جايز هيچكدام حسين با يزيد جنگيدن هم و يزيد با حسين جنگيدن بنابراين و ندارد وجود
 در حسين و كند مى تأييد و تأكيد را او فسق كه است اعمالى از يكى يزيد عمل اين گفت ميتوان بلكه

 يزيـد  بـا  كـه  اى صـحابه  و است اجتهاد روى از و حق بر او عمل و است مأجور خدا نزد در و شهيد واقعه اين
 خطـا  راه و كرده اشتباه رهبا اين در مالكى عربى بن ابوبكر قاضى و. اند پيموده را اجتهاد و حق راه نيز اند بوده

 حسـين : اسـت  آورده معنـى  بدين مطالبى  2»العواصم و القواصم« به موسوم خود كتاب در كه است برگزيده
  .است شده كشته خود جد شريعت قانون موافق

 عقايـد  صاحبان با نبرد براى عادل امام اشتراط از وى غفلت واداشته غلط گفتار بدين را گوينده آنچه و
 ابـن  دربـاره  امـا  و 3]يافت؟ ميتوان عدالت و امامت در ع، حسين، از عادلتر را كسى چه زمان آن در و[ است
 را گمـان  همان و 4انديشيد مى داشت خويش قيام درباره حسين كه را اى عقيده همان هم او گفت بايد الزبير

                                                           

 سـنتى باشـد و  شرب نبيذ مسـكر حـالل مطلـق اسـت و آن     : در مذهب حنفى شرب نبيذ حاللست، چنانكه ابوحنيفه گويد -1
  .ابوسعد -آ ج دهخدا، نامه لغت از. بدعتى آن تحريم

 .»العواصم و القواصم«) ا(در  -2
غفلت از اشتراط امام عادل در پيكار با اهل : در ينى و چاپ پاريس چنين است. قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست -3

  مت او و عدالت وى در پيكار با اهل آراء بوده است؟تر در اما و در زمان حسين چه كسى دل: چنين است) ا(در . آراء

  .ديد كه حسين ديد ابن زبير همان خواب مى: چنين است» ينى«در  -4

 ، ع ، قيام و شهادت حسين
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 عصـر  در چـه  اسد بنى قبيله رازي بود، بزرگتر) خانوادگى نيروى و( شوكت درباره زبير ابن اشتباه ولى. داشت
 تعيين درباره گفتگو به راهى و. كنند مقاومت امويان با توانستند نمى هيچگاه اسالم روزگار در چه و جاهليت

 بـدان  اجمـاع  ما براى آنجا در زيرا. بود على با معاويه جهت در كه بدانسان نيست، وى مخالف جهت در خطا
 ابـن  قيـام  در و دادنـد  نسبت معاويه به را خطا آنجا در يعنى( يابيم نمى اجماعى چنين اينجا در و كرد حكم
 را او خطـاى  كه بود عاملى خود وى فجور و فسق كه بگوييم بايد يزيد درباره اما و1)ندارد وجود اجماعى زبير

 اسـت  كـافى  و رفـت  مى بشمار مردم ميان در عادالن بزرگترين از زبير ابن طرف عبدالملك ليكن. كرد معين
 زبيـر  ابـن  از عمـر  ابن و عباس ابن و. است كرده استدالل وى بكردار مالك امام كه بگوييم وى عدالت ربارهد

 ايـن  از گذشـته  و انـد  بـوده  حجاز در زبير ابن با ايشان حاليكه در اند كرده بيعت عبدالملك با و تافته بر روى
 در امـور  عقد و حل صاحبان زيرا است تهنگرف صورت زبير ابن با مردم بيعت كه داشتند عقيده صحابه بيشتر
 اند بوده مجتهد آنان همه ليكن. بود اين برخالف زبير ابن وضع و نداشتند حضور مروان بيعت مانند او با بيعت

 قتلى و باشد نشده تعيين طرف دو از هيچيك در خطا چند هر كرد حمل حق بر بظاهر را ايشان عمل بايد و
 لحـاظ  از رسانيديم ثبوت به ما آنچه از پس است داده روى اختالف اين نتيجه در كه) زبير ابن شدن كشته(

 حـق  از او تحـرى  و) نيـت  و( قصـد  اعتباره ب زبير ابن اين همه با و است فقه اصول و قوانين با موافق شرعى
 چه كنيم حمل آن بر را پيشين تابعان و صحابه كردارهاى است سزا كه روشى است اين. است مثاب و شهيد
 چـه  پـس  دهـيم،  قرار عيبجويى و نكوهش معرض در را آنان اگر و ندامت افراد ترين برگزيده و بهترين ايشان

  يافت؟ خواهند اختصاص بعدالت كسانى
 نسـل  سـه  يـا  دو كـه  كسانى آنگاه ميزيند من قرن در كه آنانند مردم بهترين«: ميگويد ص، پيامبر، و
 قـرن  و اول بقـرن  را عـدالت  يا نيكويى پيامبر پس 2»يابد مى شيوع ناراستى سپس و ميشوند ايشان جانشين

 از بيكـى  نسـبت  گيـرى  بخرده را خود زبان يا انديشه خواننده مبادا بنابراين و است داده اختصاص آن از پس
 آنـرا  و درآميـزد  شـك  بـا  اسـت  داده روى آنـان  براى كه امورى از هيچيك در را خود دل و دهد عادت آنان

 بـاره  ايـن  در آنـان  چـه  كنـد  جسـتجو  را ايشان حق راههاى و ها شيوه بايد ميتواند آنچه لكهب 3سازد پريشان
 در جـز  نشـدند  كشته و 4نجنگيدند و دليل و حجت با مگر نكردند اختالف رو يچه به و ندمردم ترين شايسته

  .حقيقت و حق ساختن پديدار يا جهاد راه
 كـس  هـر  تا است بوده آيندگان براى تفضلى و مهربانى ايشان اختالف كه بود معتقد بايد اين همه با و

 نكـات  اينه ب بايد پس سازد، خود راه دليل و رهبر و امام را وي و كند اقتدا پسندد مى را او كه آنان از بيكى

                                                           

  .است »مخالفه« صحيح و غلط »مخالفة«) ا( چاپ .است »ينى« از »يابيم نمى اجماعى« تا» ... به و راهى«: از -1

 .ثم يفشو الكذب است: »نىي«يغشون الكذب غلط و صحيح بر حسب ) ا(در چاپ  -2
 .چنين است، و وسوسه كند» ينى«در  -3
 .و نكشتند» ينى«در  -4
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 و پنـاه  و تواناسـت  چيـزى  هـر  بـر  خدا كه بدانيم و[ سازيم آشكار آفريدگانش در را خدا 1فرمان و ببريم پى
  .2] است داناتر تعالى و سبحانه وى و اوست، وىبس ما انتقال

  

  دوم و سى فصل

   خالفت بدستگاه مربوط دينى مناصب و مشاغل در

 امـور  سياست و دين محافظت  براى شرع صاحب از شدن جانشين خالفت حقيقت كه شد آشكار چون
 مقتضـاى  بـر  دينـى  رامـو  اجـراى  يكـى : است مهم امر دو دار عهده شرع صاحب كه بدانيم بايد است، دنيوى
 بمقتضـاى  سياسـت  تنفيـذ  ديگرى و وادارد بدانها را مردم و كند تبليغ را آنها است مأمور كه شرعى تكاليف
  .بشرى اجتماع و عمران در عمومى مصالح

 آن مصالح بايد همچنين و ضروريست بشر براى اجتماع و عمران كه شديم يادآور پيش فصول در ما و
 و كشـورى  تشـكيالت  كـه  شـديم  يـادآور  هم و. يابد راه بدان تباهى مسامحه نتيجه رد مبادا تا گردد رعايت
 احكـام  با پادشاهى وظيفه اگر كه نيست شكى ولى است كافى هدف بدين رسيدن براى پادشاه نفوذ و قدرت
 شـرع  گذار بنيان زيرا شد، خواهد رعايت كاملترى بصورت) اجتماع( عمران مصالح وقت آن گردد توأم شرعى

 زيـر  كشـوردارى  و پادشاهى امور باشد اسالمى مملكت اگر و. است بوده داناتر مردم همه از مصالح اينگونهه ب
 جـدا  آن از باشـد ) اسـالم ( ملـت  غيـر  در كـه  گـاه  و رود مـى  بشمار آن توابع از و شود مى مندرج خالفت امر
  .شود مى

 دادن انجـام  بـراى  و باشـد  تشكيالتى ىدارا بايد ناخواه خواه شود اداره شكلى بهر كشور حال هر در و
 از يـك  هـر  مناصـب  و شـود  گـذارده  بنيان خاصى وظايف و مشاغل بايد بدولت خدمتگزارى و كشورى امور

 كه پادشاه بوسيله امر اين و شود تقسيم دولت رجال ميان دولتى وظايف و كارها و گردد تعيين خدمتگزاران
 را دولت خدمتگزاران از يك هر و پذيرد مى انجام ميباشد مسلط مورا تمام بر و دارد رجال همه از برتر قدرتى

 قـدرت  بخـوبى  و گيـرد  مـى  صورت پادشاه فرمانروايى بدينسان و ميگمارد ميكند اقتضا كه خاصى وظيفه به
  .بندد مى بكار را خويش سلطنت
 بـدان  هم رىكشو وظايف و پادشاهى امور كرديم ياد كه نظرى از چه اگر اسالمى خالفت منصب اما و
 نشده ديده اسالمى خلفاى دستگاه در جز كه دارد اختصاص مناصبى به آن دينى تصرفات ولى است پيوسته

 درگـاه  مناصـب  بـذكر  سـپس  و ميكنـيم  يـاد  را بخالفـت  مخصوص دينى مناصب اكنون هم رو اين از. است
  .ميپردازيم پادشاهى

                                                           

  ).ب(و ) ك(و ) ا(در نسخ » حكمت« -1

  .نيست »ينى« و) پ( در كروشه قسمت داخل -2
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 و جهـاد  و داورى قضـايا  و فتـوى  و) نمـازى  شپـي ( نمـاز  ماننـد،  دينـى  شرعى مناصب كليه كه دانست بايد
 رهبـرى  دسـتگاه  بمنزلـه  خالفـت  گويى چنانكه  است مندرج خالفت يا بزرگ امامت عنوان زير در محتسبى

 و شـود  مـى  منشـعب  آن از) كـرديم  يـاد  كه را مناصبى يعنى( اينها همه و است كامل و جامع ريشه و بزرگ
 ملـت  دنيـوى  و دينـى  احوال همه بر ناظر عموم بطور آن تصرفات و خالفت كه رو اين از .است آن در داخل
  .باشد مى مردم جهان آن و جهان اين امور درباره شرع احكام اجراى و است اسالم

 باالتر بخصوص و مناصب همه از برتر و است خالفت دستگاه مقامات باالترين منصب اين پيشنمازى،
 رض، ابـوبكر،  درباره صحابه استدالل اين بر گواه و ندخالفت تحت در مندرج دو هر كه است پادشاهى مقام از

 ص، پيـامبر  گفتنـد  و برگزيدنـد  بخالفـت  را او هم سياست در شد پيامبر جانشين نماز امر در چون كه است
 از باالتر نماز اگر پس باشد؟ ما دنيوى امور رهنماى كه نشويم راضى ما آيا شود ما دين رهبر او كه شد راضى

 بايـد  شـد  ثابـت  آن پيشـواى  و نمـاز  اهميـت  چـون  و رفت نمى بشمار صحيح قياسى چنين بود ىنم سياست
  :است گونه دو بر بزرگ شهرهاى در مساجد كه دانست

 آمـاده  جمعـه  نمـاز  بـراى  و ميكننـد  آمـد  و رفـت  بدانها بسيار هاى جمعيت كه بزرگ مساجد نخست
 نمازهـاى  بـراى  و دارنـد  اختصـاص  خاصـى  كـوى  يـا  قوم يكه ب كه آنها از كوچكتر مساجد ديگر ميباشند،
  .نميباشند شايسته جماعت

 يـا  سـلطان  قبيل از ميشود تعيين وى جانب از كه است كسى يا بخليفه مربوط بزرگ مساجد امور اما
 و كسـوف  و خسـوف  و) فطـر  و اضحى( عيدين و جمعه نماز و پنجگانه نمازهاى براى خليفه و قاضى، يا وزير

 و اولـى  طريـق  از همانـا  امـر  ايـن  تعيـين  و ميگزينـد  بـر  پيشـنمازى  به را كسى) باران بطل نماز( استسقاء
 برخى و. نشود فوت رعايا از چيز هيچ عمومى مصالح به درنگريستن لحاظ از كه است سبب بدان و استحسان

 گماشتن گامهن آن در و .ميدانند واجب نيز را مذكور نمازهاى) همه( قائلند جمعه نماز بوجوب كه فقيهان از
 كـوى  يـك  يـا  طايفـه  يـك ه بـ  مخصوص مساجد امور ولى. باشد مى واجب مسجد براى آنان نزد در پيشنماز

 آنهـا  در سـلطان  يا خليفه نظارت به نيازى و دارند سكونت آنها جوار در كه است كسانى به مربوط بخصوص،
 كتب در همچنين و فقه كتب در و معروفست آنها متولى چگونگى و شرايط و مساجد توليت احكام و. نيست

  .نميپردازيم سخن اطالهه ب باره اين در ما و است آمده بتفصيل او جز و ماوردى تأليف »السلطانية احكام«
 معلـوم  ايشـان  زنـدگى  بتاريخ مراجعه با و نميكردند واگذار بديگرى را وظيفه اين اسالم صدر خلفاى و
 اوقـات  در نمـاز  گـزاردن  مراقـب  و خـورده  خنجر مسجد در ازنم اذان هنگام آنان از برخى چگونه كه ميشود

 تعيـين  خـويش  بجـاى  را ديگـرى  و داشته برعهده را وظيفه اين خود آنان كه اينست بر گواه اين و 1اند بوده
 داده اختصـاص  بخود آنرا پيشنمازى مقام شمردن بزرگ نظر از نيز امويان دولت رجال همچنين. اند نميكرده

ـ  را خـويش  درگـاه  حـاجبى  من: گفت خويش حاجب با) مروان بن( عبدالملك اند وردهآ چنانكه. بودند  تـو ه ب
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 صاحب( ساالر خوان: از عبارتند تن سه آن و ندهى بار من اجازه بى يچكسه به تن سه بجز كه ام كرده واگذار
 دعـوت  او چه آيد مي من نزد) مؤذن( نماز اذان براى كسيكه و ميشود، غذا فساد سبب او تأخير زيرا) الطعام
 نـواحى  و مرزهـا  امور تباهى موجب او كار در تأخير زيرا) پيك يا چاپار( بريد و خداست، بسوى انسان كننده

  .ميشود پايتخت از دور
 يافت جريان عادى مجراى در و بازگشت آن خصوصيات و طبيعته ب سلطنت و كشوردارى امر چون و

 جانشين هم نماز در رسيد فرا شان دنيوى و دينى امور در مردم با برابرى از شدن دور و عمل شدت دوران و
 از جمعـه  و عيـدين  نمـاز  چون جماعت نمازهاى و پنجگانه نمازهاى و نامعلوم اوقات در تنها و كردند تعيين
 از بسـيارى  چنانكـه  ميگرفتنـد  برعهـده  را امامـت  خلفا خود بدان دادن اهميت و گردانيدن قدر بزرگ لحاظ

  .ميكردند رفتار بدينسان شان دولت آغاز در عبيديان و نعباسيا خلفاى
 مدرسـان  و ديـن  عالمان درباره او بايد و داشت قرار خليفه نظر زير كه بود اى وظيفه نيز دادن، فتوى

 يـارى  كارشـان  در را آنان و باشند شايسته كه ميسپرد بكسانى را ها وظيفه اين و ميكرد تفحص و كنجكاوى
 است واجب و مسلمانانست دينى مصالح از فتوى امر زيرا ميكرد منع نداشتند صالحيت هك را كسانى و ميداد
  .شود مردم گمراهى موجب و سازد پيشه آنرا نااهلى مبادا تا كند مراعات آنرا  خليفه

 اين دادن انجام براى مساجد در و گمارند همت دانش نشر و آموختن بكار كه اينست مدرسان وظيفه و
 توليـت  كه جامعى و بزرگ مساجد در مدرسان اگر صورت اين در. شوند تدريس كار آماده و دبنشينن وظيفه

 از بـاره  ايـن  در بايـد  ناچـار  شوند مشغول بتدريس ميكند، تعيين وى را آنها پيشنمازان و است خليفه با آنها
 امـا . نـدارد  ورتضر اجازه گرفتن پردازند بتدريس عمومى مساجد در اگر ولى كنند اجازه كسب خالفت مقام

 ايشان رادع آن چنانكه باشند وجدانى رادعى داراى مدرسان و مفتيان از يك هر سزاست اينها همه از گذشته
 در ندرشـاد  و هـدايت  طلـب  در كـه  آنان تا بازدارد ندارند را آن شايستگى كه فتوى و قضا شغل تصدى از را

  .نيفتند گمراهى ورطه
. اسـت  جهنم هاى جرثومه بر شما ترين گستاخ فتوى امر بر شما نتري گستاخ كه است آمده 1سنت در و

 در و گيـرد  نظـر  در را مـردم  مصـلحت  و كند نظارت گروه اين كار در است موظف سلطان سبب بهمين پس
  .برد بكار دقت منتهاى منصب اين در آنان كردن رد يا دادن اجازه

 داورى و قضـا  پايگـاه  زيـرا  اسـت  خليفه فوظاي در داخل كه است پايگاههايى از يكى قضا منصب اما و
 مشـاجرات  و شود فصل و حل يكديگر بر آنان دعاوى كه بدانسان است مردم خصومتهاى كردن برطرف براى

 سنت و) قرآن( كتاب از كه باشد شرعى احكام وفق بر بايد داورى اين منتها .گردد قطع ايشان كشمكشهاى و
 آنـان  عمومى كارهاى جزو در و است ميرفته بشمار خالفت وظايف از سبب بهمين و ميشود گرفته) احاديث(

                                                           

 .معنى حديث آمده و هم سنت پيامبره ترجمه اثر است كه هم ب -1

 صدور فتوي، و منصب قضا



   مقدمه ابن خلدون  388

 بـديگرى  را قضـا  امـور  از قسمت هيچ و ميشدند دار عهده آنرا خويش تنه ب اسالم صدر در خلفا و است بوده
  .نميكردند واگذار

 ينهمد در را ابوالدرداء كه بود رض، عمر، كرد تفويض ديگران به را وظيفه اين كه اى خليفه نخستين و
 قضـا  بمنصـب  كوفـه  در را اشـعرى  ابوموسـى  و بصـره  در را شـريح  و داد شـركت  قضا امر در خويش بكمك

 شـهرت  كـه  نوشت ابوموسى به اى نامه باره اين در و ساخت خويش شريك پايگاه اين در را آنان و برگماشت
 در عمر .است كامل دستورى داورى امر در و ميزند دور آن نكات پيرامون در 1قضا احكام و  است يافته فراوان

  :گويد مى نامه آن
 طـرف  دو( كـه  هنگـامى  كـرد،  پيـروى  آن از بايد كه است 3سنتى و استوار اى فريضه داورى 2بعد اما«

 سخن راستى و بحق چه) آورى بدست را حقيقت تا( درياب را قضيه بدقت اند آمده مخاصمه به تو نزد) دعوى
 متخاصمان و نظر وجهه و نظر در. باشد نداشته كامل آگاهى آن دهگوين كه هنگامى بخشد نمى سودى گفتن

 هيچ و نبندد طمع بخويش نسبت تو بجانبدارى زبردستى هيچ آنكه تا گير پيشه را برابرى خويش دادگرى و
  .نشود نوميد تو 4عدالت از ناتوانى

 مسـائل  دربـاره  كـديگر ي با مسلمانان كردن صلح و است كننده انكار بر سوگند و مدعى بر دليل و بينه
  .كند حرام را حاللى يا حالل را حرامى كه صلحى مگر رواست نزاع مورد

 آن در و دهـى  رجوع خويش خرده ب را قضيه همان روز آن فرداى و باشى كرده داورى امرى در اگر و
 حـق  زيـرا  5بازدارد عدالت و بحق بازگشت از ترا نخستين داورى نبايد شوى، رهبرى راست راهه ب و بينديشى

  .است نيكوتر باطل امر در اصرار و لجاجت از بدان بازگشت و است چيزى هر بر مقدم
 ندارد وجود نصى آنها درباره پيامبر سنت و قرآن در و ميگذرد بذهنت آنچه از باش بهوش باش، بهوش

  .بسنج آنها نظاير با را امور و بشناس را اشباه و نظاير آنگاه
 تـا  را او و كن معين مدتى نيست او دسترس در دليلش يا حق اثبات وجباتم ميكند ادعا كسيكه براى

 وگرنـه  ميـدهى  رأى او حقانيـت  بر بياورد مدت آن  ظرف در را خويش داليل و اسناد اگر ده، مهلت آن پايان
 تـر  روشـن  را قضيه تيرگى و ابهام و ميزدايد بهتر را شك وضع اين زيرا شمرى مى حالل وى بر را آن 6قضاى
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 يا باشد شده اجرا وى درباره شرعى حد كسيكه مگر باشند مى عادلى گواهان يكديگر براى مسلمانان. 1يكندم
 كه داوريست تنها سبحانه، خدا، زيرا باشد متهم والء يا نسب در يا گرديده واقع دروغ شهادت اجراى مورد در
 و 2صـبرى  كم دادخواهان ميان داورى نگامه كه زينهار. ندارد بدانها نيازى و ميگذرد در داليل و سوگندها از

 جايگاهى در حق ساختن پايدار زيرا 3آرى زبان بر) درد و خستگى از( گفتن اف و دهى نشان خود از دلتنگى
  .عمر نامه پايان» .السالم و ميشود، نيكنامى مايه و دارد بزرگ پاداشى خدا نزد در سزاست كه

 حل به ايشان زيرا ميكردند واگذار هم بديگران بود آنان خاص وظايف از آنكه با را داورى منصب خلفا و
 قبيـل  از ميگذاشـت  آنـان  برعهـده  سـنگينى  و فراوان وظايف كه بودند سرگرم كشور عمومى سياست عقد و

  .اسالم حوزه نگهبانى و كشور مرزهاى كردن استوار و بستن و فتوحات و جهاد
 حـل  رو ايـن  از. كردنـد  نمـى  محـول  بـديگرى  بود آنان هتوج مورد بسيار كه رو اين از را وظايف اين و

 خـود  سـنگين  وظـايف  كـردن  سبك بمنظور و شمردند كوچك آنرا درباره داورى امر و مردم ميان اختالفات
  .سپردند بديگران را قضا منصب

 بعصـبيت  والء يـا  خويشـاوندى  طريق از كه ميدادند اختصاص بكسانى را مزبور پايگاه اينها همه با ولى
  .نميكردند واگذار بودند بيگانه آنانه ب نسبت لحاظ اين از اشخاصيكهه ب آنرا و باشند داشته انتساب نانآ

 قاضـى  كار زيرا. معروفست سلطانى احكام كتب در بويژه و فقه كتب در منصب اين شرايط و احكام اما
 اشـتغاالت  برحسـب  بتدريج سپس بود، متداعيان ميان اختالفات فصل و حل به منحصر تنها خلفا روزگار در

 سـرانجام . شد محول آنهاه ب هم ديگرى امور كشورى مهم كارهاى و عمومى سياست اموره ب سالطين و خلفا
 از بعضى استيفاى مانند شد افزوده نيز ديگرى امور متداعيان مشاجرات به رسيدگى از گذشته قضا  منصب بر

 و ورشكسـتگان  و يتيمـان  و ديوانگـان  ماننـد  ورانمحجـ  امـوال  در نظارت طريق از مسلمانان عمومى حقوق
 اوليـا،  دادن دست از هنگام 4بيوگان زناشويى امر و اوقاف امور و مسلمانان هاى وصيت به رسيدگى و سفيهان

 و جسـتجو  و سـاختمانها،  و ها كوچه مصالح و امور در مراقبت و اند، داده رأى باره اين در كه آنان عقيده بنابر
 كامـل  آگاهى و علم كردن حاصل و ميشوند ديگرى جانشين يا قيم كسانيكه و امينان و هودش امر در تحقيق
 وابسـته  امور از همه اينها و كند پيدا كامل اطمينان آنان درباره تا جرح و) تعديل( عدالت راه از ايشان درباره

  .بود قضا منصب به
 اى وظيفـه  آن و ميكردنـد  واگـذار  قاضيان هب نيز را ها عدالتگاه و مظالم به مربوط امور پيشين خلفاى و

 مايـه  كه داشت نيرويى و توانايى به نياز آن متصدى و قضاوت انصاف و عدالت و سلطنت قدرت از مركب بود
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 كـه  ميكـرد  اجـرا  را امورى و بازدارد تعدى از را متجاوز و كند سركوب را ستمگر طرف بتواند تا باشد هراس
 بـر  كـردن  تكيـه  و 1تعزيـر  و اسـناد  و داليل برسيدگى وى و. بودند عاجز نهاآ كردن اجرا از ديگران و قضات
 سـوگند  و بصـلح  دعوى طرف دو واداشتن و حقيقت شدن روشن تا حكم انداختن تأخيره ب و قراين و امارات
 تـا  گذشـته  خلفـاى  و. بـود  تـر  وسـيع  قاضى كارهاى حدود از وظايف اينگونه و ميپرداخت نيز گواهان 2دادن

 بـه  را آنهـا  اوقـات  از بسـيارى  و ميدادنـد  انجام خويش بتن را وظايف اين تمام عباس بنى از مهتدى روزگار
 كـرد  واگذار 4خوالنى ابوادريس عصر آن قاضى به را امور اينگونه ، 3)رض( على چنانكه ميسپردند خود قضات

  .برگزيد منصب ينبد را 5دواد ابى بن احمد معتصم و سپرد اكثم بن يحيى به را قضا كار مأمون و
 جنگهـاى  در را سـپاهيان   سـردارى  و ميگماشـتند  جهـاد  امـر  بفرمانـدهى  را قضات خلفا كه بسا چه و

 همچنـين  و رفـت  مـى  روم بجنـگ  7تابسـتان  هنگام اكثم بن يحيى چنانكه ميكردند واگذار آنهاه ب 6تابستانى
 برعهـده  نيـز  را سـپاهيان  سـردارى  و جهاد امور اندلس اميه بنى از الناصر عبدالرحمن قاضى سعيد بن منذر

 واگـذار  مقتـدر  سـالطين  يا بوزيران را آنها يا داشت اختصاص خلفا به وظايف اينگونه تصدى بنابراين .داشت
 امويـان  و عباسـيان  دولـت  در شـرعى  حدود اجراى و ها بزه و جرايم در مراقبت و نظارت همچنين. ميكردند

 ايـن  و. بود) شهربانى رئيس نظير) (الشرطه صاحب( شرطه ايگانخد برعهده مغرب و مصر عبيديان و اندلس
 دايـره  و ميرفـت  بشـمار  شـرعى  تكـاليف  و دينى ديگر وظايف از يكى بخصوص مزبور دولتهاى در نيز پايگاه

 از پـيش  و شـدند  مـى  قائـل  مجالى تهمت حكم در چنانكه بود وسيعتر اندكى قضاوت احكام از آن در نظارت
 مجـرى  آنهـا  محـل  در را مسـلم  شرعى حدهاى و ميكردند اجرا بازدارنده هاى مجازات هممت درباره بزه ثبوت

 شـد  نمـى  منتهـى  بزهكارى به عملشان كه را كسانى و ميدادند حكم نيز خونبها و قصاص درباره و ميداشتند
 بكلـى  بود رفته ياد از آنها در خالفت امر كه دولتهايى در پايگاه دو اين كيفيت آنگاه. ميكردند تأديب و تعزير

 باشد شده تفويض بوى خليفه سوى از خواه يافت اختصاص بسلطان مظالم به رسيدگى منصب و شد فراموش
 و جرايم به مربوط تهمتهاى به رسيدگى وظيفه يكى: شد تقسيم قسمت بدو) شهربانى( شرطه وظيفه و. نه يا

 مزبـور  دولتهاى در و ميشود، تعيين قاضى طرف از كه آنجا قصاص امر و سارقان مجازات و آنها حدود اجراى

                                                           

و شـايد تقريـر   . »تقرير است» «تعزير«بجاى ) ك(و ) ا(و ) ب(در نسخه . تعزير شرعا تأديب فروتر از حد و تازيانه زدن است -1
 .هم در اينجا مناسب باشد و صورت متن از نسخه اصح است

 .است) عمر رض(و دسالن است در نسخ ديگر » ينى«صورت متن از  -2
  .است» استخالف«جاى استحالف ب) ك(و ) ب(و ) ا(در  -3

 .در گذشت 80فقيه معروف در زمان معاويه كه بسال  -4
  .رجوع به احمد بن ابى دواد و ابن ابى دواد در لغت نامه دهخدا شود. در تمام نسخ ابى داود آمد و غلط است -5

 .غلط است) ك(و ) ب(و ) ا(الطوائف در ). پ(الصوائف  -6
صايفة جنگ تابستانى است و بهمين سبب غزوه روم را صايقة خواننـد زيـرا آنهـا در نقـاط      .الطائفة ساير چاپها. الصائفة) پ( -7
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 ميكرد فرمانروايى شرعى احكامه ب كردن مراجعه بى سياست مقتضاى بر كه برگزيدند حاكمى سمت اين براى
  .ميناميدند »شرطه« زمانى و »والى« گاهى را حاكم اين و

 قاضـى  بـه  رسيدمي بثبوت شرع لحاظ از كه جرايمى در را شرعى حدود اجراى و تعزيرها قسمت آنگاه
 توابـع  از اخيـر  قسـمت  و داشت برعهده كرديم ياد پيش در كه تكاليفى با را وظايف اين وى و كردند واگذار
 مزبـور  هاى پايگاه و است پايدار همچنان طريق بهمين هم روزگار اين تا  وضع اين و ميرفت بشمار وى وظيفه

 خالفـت  بصورت كه هنگامى تا فرمانروايى يفيتك زيرا ندارد دولت عصبيت وابستگان به اختصاص اكنون هم
 عصـبيت  خداونـدان  بـه  جـز  را مزبور مشاغل ناچار ميرفت بشمار دينى مراسم از هم مناصب اين و بود دينى

 هواخواهـان  يـا  بنـدگان  زمره در يا و بودند ايشان سوگندان هم و موالى و تازيان از آنها و نميسپردند خويش
ـ  آنچـه  از آنان نيازى بى و كفايت به كه بودند كسانى از و فتندمير بشمار آنان پرورده نمك  سـپرده  ايشـان ه ب

 امور همه و رفت ميان از حكومت شكل آن و شد منقرض خالفت كه روزگارى از ولى. داشتند اعتماد شد مى
 جـدا  و دور دولـت  دسـتگاه  از حـدى  تا هم دينى مناصب و مشاغل اينگونه يافت انتقال سلطنت و بپادشاهى

 چنـدى  از پـس ]  خالفت انقراض از گذشته. [نيست پادشاهى مراسم و القاب شمار در مزبور مناصب زيرا شد،
 اختصاص بربرها و تركان مانند ديگر بملتهاى كشوردارى و پادشاهى و رفت بيرون عرب دست از بكلى كارها
 و خالفـت  نزديكـان  بـه  و شـد  دور دولتى كارهاى متصديان از پيش از بيش خالفت مناصب نتيجه در يافت

 و احكام و آنانست از ص، پيامبر، و ايشان دين شريعت كه بودند معتقد عربها زيرا يافت اختصاص آن عصبيت
 آنهـا  بلكـه  نداشـتند  اى عقيـده  چنـين  ديگـر  اقوام ولى. ميباشد ملتها ميان در ايشان روش و كيش او شرايع

 اين از. جويند نزديكى ملت به راه اين از تا ميگرفتند هبرعهد دين داشت بزرگ لحاظ از تنها را دينى مناصب
 پيشـين  خلفـاى  دوره در شايسـتگى  و لياقـت  بعلت نبودند خودشان طايفه و خاندان از كه را كسانى آنان رو

 فراخـى  و رفـاه  تـأثير  زيـر  سـال  صـدها  طـى  در اليق و شايسته گروه آن چون و گزيدند برمى پايگاهها بدين
 شهرنشـينى  زندگى بروش و ميبردند ياد از را نشينى باديه خشونت روزگار ميگرفتند رقرا دولت وضع معيشت

 رو آنـان  در نفـس  از دفاع خوى شهرنشينان مانند و ميگرفتند خو آن خواهى تجمل و طلبى آرامش عادات و
 اصاختصـ  شهرنشـين  ناتوان دسته اينه ب خلفا از بعد سلطنتى دولتهاى در مزبور مناصب و ميرفت بخمودى

 نسب و خانوادگى لحاظ از زيرا مييافتند تنزل ارجمندى پايگاه از مزبور مشاغل صاحبان رفته رفته و يافت مى
 از و رفتـه  فـرو  آرامـش  و نعمت و ناز در كسانيكه يعنى شهريان، مانند -هم آنان بروش و نداشتند شايستگى

 ميگرفتند قرار تحقير مورد داشتند، اتكا سپاهيان بنيروى خويش از دفاع براى و بودند دور پادشاهى عصبيت
 احكـام  و كردند مى قيام ملت كار به ها دولت كه بود اين بخاطر تنها دولت دستگاه در آنان حيثيت و اعتبار و

 ميدادنـد  1فتوى آنها درباره و داشتند آشنايى شريعت احكامه ب گروه آن چون و داشتند مى مجرى را شريعت
 شـمرده  گرامـى  خـود  بخـودى  گـروه  ايـن  روزگار آن در بنابراين ميگرفتند قرار لتدو عنايت مورد رو اين از
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 مراتـب  داشـت  بـزرگ  بسـبب  شـد،  مى اشاره پادشاهى مجالس در ايشان جايگاه تجمل به اگر بلكه نميشدند
 آنـان  حضـور  بـه  دولـت  رئـيس  هم اگر و نداشت قرار آنان دست در رو يچه به امور عقد و حل و بود شرعى

 آن از فرمـانروايى  و امـور  در دخالـت  حقيقـت  زيـرا  نبود، آن در حقيقتى و داشت رسمى جنبه تنها رفت مى
 هـم  امـور  عقـد  و حـل  در باشد نداشته امور اينگونه بر توانايى كسيكه و دارند آن بر توانايى كه است كسانى
 خـدا  و. آرى كـه  رفـت گ بايـد  ايشـان  از را فتـاوى  و شـرعى  احكام بگوييم اينكه مگر. داشت نخواهد تأثيرى
  .است كننده كامياب
 در پادشـاهان  عمـل  و نيسـت  حقيقـت  مقتضـاى  بر روش اين پندارند مى مردم از برخى كه بسا چه و
 پيـامبر،  چـه  نميباشد، مشروع كارها در آنها با نكردن مشورت و دولتى امور از قاضيان و فقيهان راندن بيرون

 امـر  جريـان  بلكـه  نيسـت  درسـت  پندار اين كه دانست بايد ولى. دپيامبرانن وارثان عالمان: است فرموده ص،
 بـود  ايـن  جـز  اگـر  و ميكنـد  حكم اجتماع و عمران طبيعت كه است اصولى مقتضاى بر سلطنت و پادشاهى
 وفـق  رو يچهـ  بـه  گـروه  آن درباره) اجتماع( عمران طبيعت و ميشد دور سياست مرحله از پادشاهى دستگاه
 شـود  محـول  ايشانه ب مناصبى و باشند داشته امور عقد و حل در دخالتى ترينكم نيست مقتضى و نميدهد

 عصـبيتى  داراى كـه  شـوند  دار عهده ميتوانند كسانى تنها را امور عقد و حل و دولتى كارهاى در مشاوره زيرا
 و اشـد ب نداشـته  عصـبيتى  هيچگونه كسيكه و شوند توانا نهى و امر يا امور در تصرف بر آن بوسيله تا .باشند
 چـه  باشـد  بـديگران  متكـى  باره اين در  بلكه دارد مصون دستان زبر تجاوز از و كند حفظ را خود نباشد قادر

 مگـر  آرى. اسـت  مشـورت  امر در وى اعتبار انگيزه معنى كدام يا باشد داشته مشاوره كار در ميتواند دخالتى
 در بـويژه  آنهم و دارند اطالع آنها از كه است دين احكام مسائل همان درباره كسانى چنين با مشورت بگوييم

ـ  و ميباشـند  عصـبيت  فاقد زيرا نددور سياسى كارهاى در مشاوره مرحله از آنها ولى. است استفتا خصوص ه ب
 شــمار در اميـران  و پادشــاهان ناحيـه  از ايشــان داشـت  بـزرگ  و ندارنــد آشـنايى  سياســت احكـام  و احـوال 

 هر از را كه هر و چه هر و دارند دينى اموره ب نيكو اعتقاد آنان كه نستاي بر گواه و ميباشد آنان نيكوكاريهاى
  .ميشمرند گرامى باشد منسوب دين به جهت

 و روزگـار  ايـن  در فقيهـان  كـه  دانست بايد پيامبرانند، وارثان عالمان كه ص، پيامبر، گفتار درباره اما و
 مربـوط  اعمال كيفيت در را آنها و ندشريعت اصول راويان و دانندگان گفتار در تنها زمان اينه ب نزديك اعصار

 و ميكنند نقل نصوص وفق بر نيازمندند بدانها عمل در كسانيكه براى معامالت در داورى چگونگى و بعبادات
 و ميگوينـد،  آنچـه  از انـدكى ه ب جز آنها ولى است همين بگوييم ميتوانيم ايشان بزرگان درباره آنچه حداكثر

 رضوان ،1سلف بزرگان كه صورتى در. نيستند مزبور بصفات متصف و نميكنند عمل الت،حا از برخى در آنهم
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 و داشـته  آشنايى شريعت روشهاى و اصوله ب 2تحقيق روى از هم پرهيزكار و ديندار مسلمانان و ،1عليهم اهللا
  .اند بوده متصف اصول بدان هم

 نقـل  نه بداند، را آنها تحقيق روى از مه و باشد متصف شريعت و دين اصوله ب هم آنكه هر بنابراين و
  .است آمده ايشان وصف 3قشيريه رساله در كسانيكه مانند رفت خواهد بشمار) وارثان( از ،)قول(

 وارث و عـالم  او آيـد  گرد وى در) آن نقل و اوصافه ب اتصاف و شريعت علم يعنى( امر دو اين كه هر و
 و مالكيـان  پيشـوايان ( چهارگانـه  پيشـوايان  و سـلف  و بودنـد  تابعان زمره در كه فقيهانى مانند است حقيقى
 را ايشـان  صـفات  و خصـال  بگـام  گـام  و بوده آنان طريقه بر كسانيكه ديگر و) حنبليان و شافعيان و حنفيان
 »وارث« نـام  عابـد  بـر  صـورت  آن در باشـد  منفرد امر دو از بيكى امت افراد از يكى هرگاه و .اند كرده پيروى
 كـه  صـورتى  در است رسيده ارثه ب صفتى پارسا به زيرا نيست، پارسا كه فقيهى بر تا است تر شايسته نهادن
 كيفيـات  در را آنهـا  نص كه نيست بيش گفتارهايى صاحب او بلكه است نبرده ارثه ب چيز هيچ ناپارسا فقيه
 كارهـاى  و دنـد آور ايمـان  كسـانيكه  بجز هستند ما عصر فقيهان بيشتر گروه اين و ميكند نقل ما براى عمل

  .4اندكند ايشان و كردند شايسته
 قيام آن حقيقت و آنست، عملى 5موارد و قضا و داورى توابع از كه است دينى اى وظيفه آن و عدالت،

 گواهى نقل بصورت ميباشد ايشان بزيان يا بسود آنچه در مردم ميان در دادن گواهى براى است قاضى اذن به
 آن نوشـتن  و تنـازع  هنگام شهادت اداى و شهود احضار هنگام آن گزاردن در شدن وى جانشين و ديگرى از
  .ميشود حفظ مردم معامالت ساير و ديون و امالك و حقوق بدانها كه 6سجالتى در

 بجـز  جـرح  و تعديل امر و اند گراييده بفساد مردم كه است سبب بدين قاضى، اجازهه ب گفتيم اينكه و[
 بثبـوت  وى نـزد  در آنـان  عـدالت  بكسانيكه قاضى حقيقت در رو اين از. تاس پوشيده مردمان ديگر بر قاضى

 شـرط  و 7]كنـد  حفظ را ايشان معامالت و مردم امور بتواند وسيله بدين تا ميدهد شهادت اجازه است رسيده
 نوشتن دار عهده بايد وظيفه اين متصديان و. است جرح از برائت و شرعى بعدالت بودن متصف عدالت وظيفه

 عقـود  و شـرعى  شـرايط  اسـتوارى  نظر از هم و فصول انتظام و عبارت لحاظ از و باشند عقود و سجالت دفتر
                                                           

 .»رضى اهللا عنهم«): پ(چنين است و در ) ك(و ) ب(و ) ا(در  -1
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رجـوع  . معروف به رساله قشيرية تأليف ابوالقاسم ابن خرشيد فقيه شافعى نيشابوريسـت » الرسالة فى رجال الطريقة«منظور  -3
 .و لغت نامه دهخدا شود 324ابن خلكان ص  1به ج 
4-  ميلٌ ما هقَل و حاتالُلوا الصمع ُنوا وينَ آم24: 38إِلَّا الَّذ. 
 .مواد) ا( -5
در نزد فقيهان دفتريست كه قاضى صورت دعاوى و حكم و چكهاى معامالت و مانند آنها را در آن مينويسـد تـا در   » سجل« -6

اقـرب  (د و بمنزله سندى باشد تا هرگاه يكى از متداعيان بر ديگـرى ادعـا كنـد بتـوان بـدان اسـتناد كـرد        نزد وى محفوظ بمان
 ).الموارد
  .شد ترجمه پاريس چاپ از رو اين از نيست بيروت و مصر چاپهاى و »ينى« در كروشه قسمت داخل -7

 عدالت
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 و. ميباشـد  نيازمنـد  است امور بدين مربوط كه فقه از مسائلى بدانستن كسى چنين رو اين از و) كنند دقت(
 يافتـه  اختصـاص  معـين  عدول از ببرخى اكنون هم عدالت آنها در مهارت و تمرين لزوم و مزبور شرايط بعلت
 كـه  صـورتى  در ميباشند امور اين متصدى كه است صنفى به مخصوص تنها حقيقت اين گويى چنانكه است

 از قاضـى  الزمسـت  و. اسـت  وظيفـه  اين براى آنان مخصوص شرايط از عدالت بلكه نيست چنين امر حقيقت
 خصـوص  ايـن  در و كنـد  جسـتجو  و تحقيـق  ايشـان  رفتار و خوى و احوال درباره عدالت شرط رعايت لحاظ

 بـاره  اين در كه نتايجى كليه بنابراين و كند حفظ را مردم حقوق كه اوست بر چه ندارد روا اهمال و مسامحه
 ايـن  بـراى  خاصـى  گـروه  چنين كه هنگامى و ميباشد آن هاى زيان ضامن او و است قاضى برعهده آيد پديد

 خواهد سودمند نيز است پوشيده قاضيان بر آنان عدالت كسانيكه تعديل در ايشان وجود شوند تعيين وظيفه
 در اسـت  شـده  دشـوار  قاضيان بر كار كسان احوال در بودن مشتبه و شهرها يافتن توسعه نتيجه در زيرا بود

 و حل اعتماد مورد و بخش اطمينان اسناد و داليل از را متداعيان مشاجرات و دعاوى ناچارند آنها كه صورتى
 كنندگان تعديل و. ميكنند اعتماد مزبور بگروه اطمينان حصول براى اغلب ناخواه خواه رو ينا از كنند، فصل

 قـرارداد  آنـان  بـا  معـامالت  صـاحبان  و ميگزيننـد  اقامـت  مخصوصـى  سكوهاى و ها دكان در شهرها همه در
  .كنند مى استفاده آنان وجود از سجالت و دفاتر در آن قيد و گواهى براى و بندند مى

 اخـت  كـه  شـرعى  عدالت و شد آشكار آن معنى كه اى وظيفه ميان عدالت، يعنى مزبور، كلمه ممفهو و
  .است داناتر 1سبحانه خدا و اند، مفترق گاه و متوارد دو هر گاهى باشد، مى مشترك است جرح

 برعهـده  كـه  است منكر از نهى و بمعروف امر باب از دينى اى وظيفه محتسبى اما سكه، و 2 محتسبى
 بـه  را او و دهنـد  اختصاص باشد مقام اين شايسته كه كسى به را پايگاه اين است واجب مسلمانان امور داران

  .سازند ملزم آن وجوب
 و منكـرات  درباره و ميگزيند بر خود براى يارانى و همراهان امر اين دادن انجام بمنظور محتسب آنگاه

 مصالح بحفظ را مردم و ميكند تأديب و تعزير آنان عمل فراخور را مرتكبان و ميپردازد بجستجو خالف اعمال
 باربران از جلوگيرى و معابر و ها كوچه گرفتن و كردن تنگ از آنان كردن منع قبيل از يدارد،موا شهر عمومى

 بـر  مشرف هاى خانه بصاحبان دادن فرمان و مناسب ميزان از سنگينتر بارهاى كردن حمل در بانان كشتى و
 شدت از غيره و مكاتب معلمان منع و دهد روى خطرى رهگذران براى مبادا تا كنند رابخ را آنها كه خرابى
 بلكه شود نمى متوقف بيكديگر افراد تجاوز يا منازعه درباره محتسب حكم .نوآموز كودكان زدن در دادن نشان

 در بلكه نيست حكم گذراندن را او اطالق بر و باشد مى نظر و حكم را او ميرسد وىه ب كه امورى خصوص در
                                                           

  .»تعالى«): ك(و ) ب(و ) ا(چنين است و در نسخ ) پ(در  -1

و احتساب است كه در لغت بمعنى شمردن و در اصطالح بمعنى تدبير و سياست و در شرع مـراد  ) بكسر ح(بة از كلمه حس -2
 و طرب ادوات و آالت شكستن و مسكرات ريختن زمين بر قبيل از محدودى امور بر عرف در و است منكر از نهى و امر بمعروف

 كشـاف  و دهخـدا  نامـه  لغـت  بـه  رجـوع . اسـت  بـوده  امـروز  ىشـهردار  نظير مزبور وظيفه. ميشود اطالق شوارع و طرق اصالح
 .شود »الحسبة احكام فى القربة معالم« و الفنون اصطالحات
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 و هـا  پيمانـه  در همچنـين  و دهد مى روى آن جز و مردم معيشت امور در تدليس و زراندودى به متعلق آنچه
 و ميكنـد  وادار انصـاف ه ب را آنها مانند و دين پرداخت در كاران مسامحه هم و .كند مى حكم) نادرست( اوزان
  .ندارد حكمى كردن اجرا يا دليل و ادتشه شنيدن به نيازى كه اوست برعهده امور اينگونه نظاير

 دورى آنهـا  از قاضـى  اغـراض  سهولت و تعميم لحاظ از كه ميدهد انجام را امورى محتسب حقيقت در
 در وظيفـه  اين و. كند خدمت قضا منصب به راه اين از تا ميسپارند وىه ب را امور اينگونه رو اين از جويد، مى

 منصـب  عمـومى  كارهـاى  در داخل اندلس امويان و مغرب و مصر يديانعب مانند اسالمى دولتهاى از بسيارى
 سپس كرد مى تعيين امور اين براى خودش انتخابه ب را كسى او و ميرفت بشمار قاضى وظايف از و بود قضا

 ميكـرد  مراقبـت  و نظارت عموم بطور كشور سياست امور در و شد جدا خالفت از سلطان وظيفه كه هنگامى
  .درآمد مستقل پايگاه و منصب يك بصورت و ميشد پادشاه وظايف ديگر زوج هم وظيفه اين

 و سـتد  و داد آنهـا  بـا  كـه  مسلمانان ميان رايج مسكوكات وضع در آن متصدى كه ايست وظيفه سكه،
 را آنهـا  گوشـه  كه درمهايى يا بها كم بفلزهاى آميخته و ناسره درمهاى از و مينمايد نظارت ميكنند بازرگانى
 زرانـدودى  و تقلـب  هرگونـه  از را رايـج  هـاى  سـكه  و ميكنـد  جلـوگيرى  ميشود كاسته آنها وزن از و ميبرند

 از و باشـد   رايج ببازرگانى مربوط امور و معامالت در عدد لحاظ از ها سكه اينگونه كه بويژه .مينمايد محافظت
 روى بـر  سـلطان  عالمـت  ذاردنگـ  نيكو در بايد وظيفه اين دارنده اين از گذشته. باشد وابسته بدان اعتبارات

 مهـر  از عبـارت  مزبـور  عالمـت  و. يابـد  رواج مغشوش و ناسره هاى سكه مبادا تا كند مراقبت ها سكه و درمها
 از پس. است مخصوصى نگارهاى و نقش مهر آن روى بر و ميزنند سكه بر آنرا كه است كار اين ويژه آهنينى

 مزبـور  نگارهاى و نقش تا ميزنند دينار يا درهم روى بر كشىچ بوسيله را مهر ميشود معين سكه اندازه آنكه
 حـداكثر  ميدهـد  نشـان  و اسـت  دينار و درهم بودن سره عالمت خصوصيات اين و. شود مرتسم آنها روى بر

 و قـالبريزى  هنگـام  متداولست حاكم دولت رسوم حسب بر و كشور يك مردم ميان در كه زرى و سيم مقدار
 معينى حد ميرود بكار ها سكه در تصفيه و قالبريزى هنگام كه زرى و سيم زيرا. است هرفت بكار آنها در تصفيه
 ميـزان  بـر  اى ناحيـه  يـا  سرزمين يك مردم هرگاه يعنى ،1است اجتهاده ب وابسته آن نهايى ميزان بلكه ندارد

 آنـرا  و ددميگـر  متوقـف  حـد  همان در شوند همراى و متفق ها سكه در خالص سيم و زر بردن بكار از معينى
 عيـار  بـدان  را آنها صرافى هنگام و ميشمرند معتبر عيار بدان را خود هاى سكه و مينامند عيار و) امام( نمونه

 ايـن  كليه در نظارت و. ميخوانند ناسره آنرا باشد مزبور عيار از كمتر اى سكه زر و سيم مقدار اگر و ميسنجند
 جـزو  و اسـت  دينـى  وظـايف  شـمار  در نظـر  ازين مزبور وظيفه .است كرده ياد منصب خدايگان برعهده امور

 پـس  ولى بود مندرج قضاوت منصب عمومى مشاغل در كار آغاز در و. ميرود بشمار خالفت وظايف و منصبها
  .شد مجزا آن از چندى از

                                                           

  .اهل نظر از اولياى امر است» نظر اقتصادى و سياسى«منظور مؤلف از اجتهاد در اينجا  -1

 محتسبي و سكه
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 و وظـايف  دربـاره  ما گفتار پايان اينست. ميشود اداره استقالله ب ،1محتسبى وظيفه مانند اكنون هم و
 از بعلـت  مزبـور  وظايف زيرا نكرديم ياد را خالفت پايگاههاى و مناصب از برخى و. بخالفت مربوط اىمنصبه

  .است شده متروك آنها تأسيس موجبات رفتن ميان
 وزارت و امارت وظايف چنانكه است درآمده پادشاهى و سلطانى مناصب شمار در هم ديگرى وظايف و

 يـك  هـر  دربـاره  جهاد وظيفه از پس آنها مخصوص فصل ادرم و است سلطانى مناصب جزو خراج و جنگ و
 دولتهـاى  در بجـز  و اسـت  شـده  متـروك  جهاد رفتن ميان از بسبب هم جهاد وظيفه و. كرد خواهيم گفتگو
 سـلطانى  احكـام  قسـمت  در اغلـب  آنرا قواعد و اصول و ميكنند ممارست آن در كه است نمانده بجاى قليلى

  .آورند مي) پادشاهى و كشورى(
 ويرانـه  هـاى  نشـانه  فرسـودگى  و رفتن ميان از بعلت) خاندانها شناسايى( انساب نقيبى پايگاه همچنين

 پايگاه بوسيله آن افراد نسب و خالفت دودمان تعيين و حفظ كه بود پايگاهى آن و است شده متروك خالفت
 بخانـدان  انتساب بعلت( المال بيت از اى وظيفه و مستمرى دودمان آن به منتسبان و گرفت مى صورت مزبور
 شـمار  در) اسالمى( ممالك بيشتر در اكنون هم خالفت مناصب و مراسم خالصه و. ميكردند دريافت) پيامبر
  .2است امور گرداننده خود بفرمان خدا و است، درآمده سياسى و كشورى رسوم و آداب

  

  دوم و سى فصل

  است تخالف هاى نشانه از لقب آن اينكه و اميرالمؤمنين لقب در

  3است شده معمول خلفا عهد آغاز از و

 ديگـر  و رض، صـحابه،  شد مقرر رض، ابوبكر، بر مردم بيعت چون كه آنست لقب اين آمدن پديد سبب
 چـون  و درگذشـت  تا بود منوال همين بر همچنان امر اين و ميناميدند ص، اهللا، رسول خليفة را او مسلمانان

 اهللا، رسول خليفة خليفة را او مردم آمد پيش وىه ب نسبت ابوبكر وصيت برحسب عمر با بيعت ابوبكر از پس
 اين اگر و ميشمردند سنگين اضافات تتابع و كلمات بسيارى بسبب را لقب اين مردم گويى و ميخواندند ص،
 و ميشـد  منتهـى  زشـتى  بـه  كه حدى تا ميرفت بفزونى رو پيوسته آينده در اضافات اين يافت مى دوام رسم

 را آنها بسهولت نميتوانست كسى رو يچه به و ميگرديد دشوار اضافات فزونى و درازى بسبب آنها بازشناختن
 و يافتند مى آن مناسب و مشابه تركيبى و ميكردند عدول لقبى چنين از مردم ناخواه خواه رو اين از بشناسد،

  .ميخواندند آن معنى نظير لقبىه ب را خليفه

                                                           

 .است حبشه بغلط بيروت چاپهاى در حسبة كلمه -1

 .»و خدا هرگونه بخواهد گرداننده امور است«: ست و در ساير چاپهاچنين ا» ينى«و ) پ(در چاپ  -2
 ...و آن از آغاز عهد خلفا معمول شده است زيرا چون بيعت : چنين است» ينى«در  -3
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 هم و. امارت از مشتق است صفتى امير و ميخواندند امير بنام را سپاه فرماندهان مردم روزگار همان در
 بلقب را وقاص ابى بن سعد نيز صحابه و ميكردند خطاب حجاز امير و مكه امير را ص، پيامبر، جاهليت مردم

 روزگـار  آن در را مسـلمانان  معظـم  قسـمت  كه بود قادسيه لشكريان امير وى زيرا ميخواندند 1اميرالمسلمين
 را لقـب  ايـن  مـردم  و كـرد  خطـاب  »اميرالمؤمنين اى« را رض، عمر، صحابه از يكى قضا از. ميدادند شكيلت

 بن عبداهللا ناميد لقب بدين را عمر كه كسى نخستين گويند. خواندند بدان را او و كردند تصويب و پسنديدند
 خوانـده  لقـب  بدين را او شعبه بن مغيرة اند گفته ديگر گروهى و عاص بن عمرو اند گفته برخى و بود جحش
: ميگفت و پرسيد عمر از شد مدينه داخل همينكه و آورد را لشكريان از بعضى فتح خبر پيكى بقولى و است،

 گفتـى  راسـت  گفتنـد  و شـمردند  نيكـو  آنرا شنيدند را تركيب اين كه 2عمر اصحاب كجاست؟ اميرالمؤمنين
 بمنزله مردم ميان در و خواندند بدان را وي پس آن از و .است اميرالمؤمنين براستى وى است، او نام بخداى

 از اى نشـانه  آنـرا  و گرفتنـد  وى از بوراثـت  را لقـب  ايـن  وى از پس خلفاى آنگاه و گرديد تلقى او براى لقبى
  .نميكرد شركت ايشان با خاص نشانه و لقب درين امويان دولت دوران تمام در هيچكس كه شمردند خالفت

 اسـت  خالفـت  مـرادف  و اخت كه امامت مقام تا دادند اختصاص ع، على، به را امام بلق شيعيان آنگاه
 تـر  شايسـته  ابـوبكر  از نمـاز  امامت براى على كه بود اين از كنايه ايشان مذهب در هم و گردد او خاص صفت
 در وى از پس كه كسانى و ع، على، به را امام كلمه پس. جاريست اين بر ايشان بدعت و مذهب چنانكه است

 در كـه  زمـانى  تا شيوه اين و ميگفتند امام را ايشان كليه و دادند اختصاص اند بوده خالفت نامزد آنان مذهب
 را خود امام پس آن از يافتند استيال دولت بر همينكه ولى داشت ادامه كردند مى دعوت تشيع به را مردم خفا

 پيشـوايان  همچنان ايشان چه كردند چنين هم عباس بنى شيعيان چنانكه ،3ساختند ملقب اميرالمؤمنين به
 را جنـگ  لـواى  وى امامـت  راه در نبـرد  بـراى  و سـاختند  آشـكار  را او دعـوت  كـه  ابراهيم روزگار تا را خود

  .خواندند اميرالمؤمنين را سفاح وى برادر شد كشته ابراهيم كه آنگاه و گفتند مى امام برافراشتند
 تـا  ميگفتنـد  امـام  همواره بودند اسماعيل فرزندان از كه را ويشخ پيشوايان افريقيه رافضيان همچنين

 دولـت  اساس همينكه ولى ميخواندند امام نيز را ابوالقاسم پسرش و او و رسيد مهدى عبيداهللا به امامت نوبت
  .ساختند ملقب اميرالمؤمنين به را آنها از پس جانشينان يافت استحكام ايشان

 عبيـديان  منـوال  بـر  نيـز  ايشان كار و ميگفتند امام را اصغر ادريس پسرش و ادريس نيز مغرب ادارسه
 فرمـانرواى  كـه  بودنـد  داده قـرار  كسى براى نشانه آنرا و ميگرفتند بوراثت را لقب اين خلفا و. بود) فاطميان(

 فـتح  جايگـاه  و اسـالم  ملت اصل و دولت مراكز و عرب مسكن و ديار كه باشد ممالكى و عراق و شام و حجاز
                                                           

 .»اميرالمؤمنين«): پ( جز ديگر چاپهاى در -1

شـود و   رت رسـول اطـالق مـى   مطلق آورده كه بر صحابه حض» صحابه«يا » اصحاب«در همه نسخ چنين است ولى دسالن  -2
 .رسد صورت مزبور صحيحتر بنظر مى

 »امـام « را حضـرت  آن از پـس  جانشـينان  و ميخوانند اميرالمؤمنين را السالم عليه على تنها مشرق عشرى اثنا شيعيان ولى -3
  .ميگويند

 »اميرالمؤمنين«لقب 
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 يـك  از را خلفـا  كـه  شد افزوده آن بر نيز ديگرى لقب آن غرور و شكوه هنگام و دولت جوانى آغاز در و دباش
  .ميشناختند باز بدان ديگر

 شـدن  كوچـك  از جلـوگيرى  بـراى  عباسـيان  سبب بهمين داشتند اشتراك همه اميرالمؤمنين در چه
 كلمـات  بـه  ملقب و كشيدند شان شخصى امهاىن ميان اى پرده ابتذال از آنها حفظ و عامه افواه در اساميشان

  ).نخوانند بنام را آنها مردم تا... ( دولت آخر تا رشيد و هادى و مهدى و منصور و سفاح چون شدند ديگرى
 عباسيان از پيش مشرق در امويان ولى كردند تقليد شيوه اين در آنان از نيز مصر و افريقيه عبيديان و

 و آيينهـا  هنوز ايشان روزگار آن در زيرا جستند دورى القاب اينگونه از ردندميب بسر سادگى و خشونت با كه
 شـعارهاى  و برسـوم  ايشـان  نشـينى  باديـه  شـعارهاى  و رسـوم  و بودنـد  نداده دست از را خالص عربيت اميال

  .بود نشده تبديل شهرنشينى
 لقبهـاى  نـه  مـؤمنين اميرال و خليفـه  لقـب  يعنـى ( القاب بهمان گذشتگانشان مانند اندلس امويان ولى

 بـدان  عباسيان كه مؤمنان اميرى از شدن ممنوع بعلت ميدانستند خودشان اينكه با يافتند اختصاص) جديد
 دارالخالفـة،  و عـرب  اصـلى  مركـز  كشور بر تسلط از آنها چه ندمحروم خالفت  القاب از بودند يافته اختصاص

 حفـظ  عباسـيان  هـاى  مهلكه از را خود اندلس امارت بوسيله فقط آنها بلكه بودند عاجز آنان، عصبيت جايگاه
  .بودند كرده

 بـن  محمـد  بـن  عبـداهللا  امير 1] بن محمد[ ناصر يعنى ايشان آخرين) سوم( داخل عبدالرحمن اينكه تا
 بود داده روى آن در كه تغييراتى و مشرق در خالفت وضع و آمد پديد چهارم قرن آغاز در اوسط عبدالرحمن

 كـارى  فسـاد  و موالى خودكامگى و استقالل و نهى و امر و خليفه محجوريت قبيل از تياف شهرت اندلس در
 نيـز  عبـدالرحمن  ايـن  و. چشم كشيدن ميل و كشتار و) حكام( دادن تغيير و عزل راه از خلفا امور در ايشان
  .شد اهللا نالناصرلدي به ملقب و اميرالمؤمنين به موسوم و كرد تقليد را افريقيه و مشرق خلفاى هاى شيوه

 كـه  صـورتى  در فراگرفتنـد  آنرا جانشينانش و ماند بجاى رسمى و عادت مانند وى از پس روش اين و
 بكلـى  عـرب  عصـبيت  اينكه تا يافت ادامه منوال اين بر وضع و. نبودند رسم اين بر او قوم گذشتگان و پدران

 بـر  پروردگـان  نمـك  و يافتند غلبه عباسيان بر عرب غير موالى و برافتاد جهان از خالفت رسم و شد منقرض
 انـدلس  در طوايـف  ملوك و مغرب بر زناته و افريقيه امراى بر صنهاجه و كردند پيدا تسلط قاهره در عبيديان

 پـس  گرديـد  تفرقـه  دچار اسالم حاكميت و كردند تجزيه را كشور آن و يافتند استيال سرزمين آن امويان بر
 »سـلطان « بنـام  را آنـان  كه پس آن از كردند معمول القاب در گونىگونا هاى شيوه مشرق و مغرب پادشاهان
  .ميخواندند
ـ  را ايـران  سـالطين  مشـرق،  پادشـاهان  ميان از خلفا ولى  جنبـه  كـه  بودنـد  داده اختصـاص  القـابى ه ب
 نيكـو  دوسـتى  و مـواالت  و انـد  خليفه مطيع و منقاد ايشان كه رسانيد مى چنانكه داشت تعظيم و بزرگداشت
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 و 1بهاءالملـك  و الملك نظام و نصيرالدوله و معزالدوله و الدوله ركن و عضدالدوله و الدوله شرف: نندما دارند،
  .اينها امثال و ذخيرةالملك

 خليفـه  بـر  مزبور امراى  كه هنگامى و ميدادند اختصاص القابى بچنين را صنهاجه امراى نيز عبيديان و
 و يابندگان غلبه بشيوه كرديم ياد پيش در چنانكه نيز فتندگر پيش خودكامگى و استقالل راه و يافتند تسلط

 بـردن  بكـار  از كـردن  عـدول  و خالفـت  مقـام  بـه  نسبت ادب لحاظ از و شدند قانع القاب بهمان خودكامگان
 ايرانيان( مشرق اعاجم متأخران و جستند دورى آنها از و ننهادند خود بر را خلفا القاب آن، مختص هاى سمت

 قـدرت  و دولـت  در آنان بزرگوارى و شرف و گرفت قوت پادشاهى بر شان تسلط و استقالل نچو) آنان جز و
 بـراى  خاصـى  القـاب  كـه  شـدند  متمايـل  گرديـد،  مضـمحل  و متالشى بكلى خالفت عصبيت و يافت فزونى

 تـا  برگزيننـد  بودنـد  يافتـه  اختصاص بدانها پيشتر كه القابى بر زياده منصور، و ناصر مانند خويش، پادشاهان
 بـه  فقـط  را مزبـور  كلمـات  و. باشـد  خليفـه  هواخواهى و پروردگى نمك و والء ربقه از ايشان خروج بر مشعر

  .نورالدين اسدالدين، الدين، صالح: ميگفتند و ميكردند اضافه »دين«
 بشمار آن عصبيت و قبايل از كه رو اين از خالفت، بر خويش غلبه نيروى به اندلس طوايف ملوك اما و
 به ملقب را خود چنانكه كردند، تقسيم خويش ميان را آنها و دادند اختصاص بخود را خالفت القاب د،ميرفتن
 آنـان  عيبجـويى  در 2شـرف  ابـن  سبب بهمين و ساختند، اينها امثال و المظفر و المعتمد و المنصور و الناصر
  :گويد

   ميكند بيزار اندلس سرزمين از مرا آنچه
   است معتضد و معتمد نامهاى
   است رفته بكار نابجا كه است ارجمندى پادشاهى لقبهاى

   .كند تقليد شير هيكل از خود كردن بباد كه اى گربه مانند
 ملقـب  را آنـان  بزرگداشـت  بمنظـور  عبيـديان  خلفـاى  كـه  ميكردنـد  اكتفا القابى بهمان صنهاجه اما و

 بـدعوت  و زدنـد  سـرباز  عبيـديان  تدعـو  از چـون  و .معزالدولـه  و الدوله سيف و نصيرالدوله مانند ميساختند
 شـد  وسيع خالفت و ايشان ميان شكاف آنگاه. بود معمول ايشان ميان در القاب اين هم باز گرويدند عباسيان

. نمودنـد  اكتفـا  »سـلطان « بـه  فقـط  و كردنـد  فرامـوش  نيـز  را القاب اين و بردند، ياد از آنرا عهد و پيمان و
 همـان  آنـان  كه رو اين از نگزيدند، بر را القاب اين از هيچيك سلطان نام بجز نيز مغراوه پادشاهان همچنين

  .بودند نداده دست از را سادگى و نشينى باديه شيوه
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 بربر قبايل از لمتونه پادشاه تاشفين بن يوسف و 2گشت زيور بى آن مسند و 1برافتاد خالفت آثار چون و
 همـت  رو ايـن  از بود سلف پيرو و نيكوكار مردى و يافت تسلط 3»عدوتين« عدوه دو بر و كرد قيام مغرب در

 المسـتظهر  بـا  سـبب  بـدين . كنـد  تكميل را دين مراسم راه اين از تا نهد گردن خليفه طاعته ب كه گماشت
 را اشـبيليه  مشـايخ  از ابوبكر قاضى پسرش و عربى بن عبداهللا خويش بيعت براى و شد مذاكره داخل عباسى

 اين و بشناسد خليفه بعنوان مغرب در را تاشفين بن يوسف كه كردند طلب خليفه از آنها كرد گسيل وى نزد
 وى بسوى مغرب در يوسف براى خالفت جانشينى عنوان گرفتن با آنگاه گيرد برعهده وى جانب از را وظيفه

 آن در را يوسـف  خليفـه  و. باشد داشته را آنان شعار و زى رتبه و جامه در يوسف كه) بود مقرر( و. بازگشتند
 گوينـد  و. پـذيرفت  لقـب  بعنوان آنرا يوسف و كرد خطاب 4اميرالمسلمين اختصاص و بزرگداشت نظر از مقام

 اسـت  خوانده 4اميرالمسلمين را وي است ميگذارده احترام خالفت بمقام آنكه بعلت واقعه اين از پيش خليفه
  .كردندمي پيروى سنت از و بودند دين آدابه ب مقيد) مرابطان( اش طايفه و وى چه

 مغرب مردم و ميداد رواج را اشعرى مذاهب و ميكرد دعوت بحق را مردم و آمد پديد مهدى مرابطان از پس و
 كـه  مسـائلى  و شريعت ظواهر تاويل ترك در سلف بتقليد و كرده عدول اشاعره از چرا كه كرد مى نكوهش را

 را خـويش  پيـروان  و. معروفسـت  ىاشـعر  مـذهب  در چنانكه 5تجسيم قبيل از اند گرويده ميشود منجر بدان
 ناچـار  و دانسـت  مـى  معصـوم  امـام  در را نبـوت  خاندان رأى و باشد تعريضى انكار اين بر تا ناميد »موحدان«

 وي اينكـه  و. شود حفظ جهان اين نظام او وجود سببه ب تا باشد داشته وجود بايد زمان هر در امامى چنين
 لقـب  بـدين  را خويش خلفاى شيعه مذهب در كه كرديم ياد پيش در كه است سبب بدان ناميدند مى امام را

. باشد امام عصمت در شيعه بمذهب اشاره تا آوردند مى مرادف هم را »معصوم« لفظ امام كلمه با و ميخواندند
 رو اين از و. شيعه متقدمان شيوه از پيروى نظر از .ورزيد امتناع اميرالمؤمنين لقب از خويش اتباع نزد در او و
  .داشتند شركت لقب آن در مغرب و مشرق در خالفت خداوندان اعقاب از ابلهانى و كودكان روزگار آن در هك
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عدوه اندلس كه بسـال  : فاس دو شهر است: نويسد دمشقى مى. رود اندلس و عدوه قيرويان است كه قسمتهايى از فاس بشمار مى
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دو عدوه مزبور شهرى است در ضمن بايد دانست كه فاس مجاور مـراكش اسـت و مـراكش را همـين يوسـف بـن        شده و ميان
رجوع به اقرب الموارد و نخبة الدهر دمشـقى و فهرسـت   . تاشفين صنهاجى بنا كرد و در روزگار عبدالمؤمن مركز خالفت گشت
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 بنـى  خلفـاى  او از پـس  و شـد  اميرالمـؤمنين  لقـب  بـه  ملقـب  عبدالمؤمن وليعهدش وى از پس آنگاه
 اختصـاص  بخود قطف آنرا و ميشدند خوانده لقب بدين افريقيه در آنان از پس ابوحفص خاندان و عبدالمؤمن

 اين او پس از جانشينانش همچنين و بود االمر صاحب وى و شد مى خوانده بدان مهدى آنان شيخ زيرا. دادند
 داشـته  شـركت  لقـب  اين در آنان جز هيچكس نميدانستند روا و ميدادند اختصاص وىه ب را لقب و مقامات

 امـر  مغـرب  در چون و. بودند برگزيده را يوهش اين آنان بود شده نابود و متالشى قريش عصبيت چون و باشد
 سـادگى  و نشينى باديه روش قوم آن پادشاهان نخستين گرفت، بدست زناته را قدرت و گراييد بفساد خالفت

 خالفـت  مقام احترام كه منظور بدين كردند اكتفا اميرالمسلمين بلقب لمتونه سالطين مانند و گرفتند پيش
 را خالفت مقام از فرمانبرى مزبور سلسله زيرا كنند، مراعات را ابوحفص بنى نآنا جانشينان و عبدالمؤمن بنى

 را خـود  روزگـار  ايـن  تـا  و گراييدنـد  اميرالمـؤمنين  لقـب  بـه  ايشـان  متـأخران  آنگاه ميشمردند الزم خود بر
 آنـرا  يرشـعا  و رسـوم  و هـا  شـيوه  كليـه  و آيند نايل پادشاهى اميال بتمام كه رو اين از ميدانند اميرالمؤمنين

  .است غالب خويش امر بر خدا و رسانند، كمال بمرحله
  

  سوم و سى فصل

  نام و مسيحيان ميان در پطرك و 1)پاپ( بابا نام شرح در

  يهود نزد در كوهن

 احكامه ب را ايشان كه باشند  داشته قائمى خود پيامبر غيبت در بايد) مذهبى( ملتى هر كه دانست بايد
 احكام و تكاليف كه است پيامبر خليفه بمنزله ايشان ميان در قائم اين و كند هبرىر پيامبر آن دين شرايع و
  .ميكند تبليغ بمردم را

 بـراى  كـه  ميكند ايجاب بشر نوع ميان در سياست ضرورت كرديم ياد پيش فصول در آنچه بنابر نيز و
 تباهيهـا  و مفاسـد  از و دكنـ  عمـومى  بمصالح وادار را آنان زور و قهر با شخصى بشرى اجتماع يافتن تشكيل
 بطوع را مردم همه بايد و دارد عمومى جنبه اسالم دين دعوت چون و. نامند پادشاه را كسى چنين و بازدارد

 رو ايـن  از ميرود، بشمار شرعى تكاليف از مسلمانان ميان در جهاد امر سبب بهمين و كنند، وادار بدان كره و
 دو هـر  پادشـاهى  و بخالفـت  قـدرت  يا شوكت زيرا است شده متوأ پادشاهى و خالفت اسالمى كشورهاى در

  .ميرود بكار مزبور مقام دو هر حفظ براى و ميباشد متوجه
 اسـت  نبـوده  شـرعى  تكاليف از آنان ميان در جهاد هم و نداشته تعميم جنبه ديگر مذاهب دعوت ولى

 دخـالتى  كشـور  سياسـت  در رو يچه هب آنان ميان در دينى امور متصديان رو اين از. دفاع موارد در تنها مگر
 دينـى  غير امرى براى و افتد فرو دنيوى حطام در كه ميشود حاصل آنان از كسى براى پادشاهى بلكه ندارند
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 كشور آوردن بدست درصدد آن خداوندان ميكند اقتضا بطبع كه است عصبيت همان آن و). آورد روى بدان(
 طريـق  از ديگـر  اديان صاحبان اينكه علت و .كرديم ياد پيش ولفص در آنرا داليل چنانكه برآيند پادشاهى و

 غلبه به اسالم مذهب مانند را ايشان آنان مذهب كه اينست آيند نمي بر پادشاهى آوردن بدست درصدد دين
 ميـان  در را خـود  ديـن  كـه  اسـت  شـده  خواسته ايشان از بلكه نميكند مكلف ديگر مذاهب و ملتها بر يافتن

 قريـب  ص، يوشـع،  و موسى از پس اسرائيل بنى سبب بهمين و دارند اختصاص بدان كه ندكن پايدار كسانى
 فقـط  ايشـان  هـم  تمام بلكه نداشتند كشوردارى امور از يچيكه به اعتنايى كه بودند حالى در سال چهارصد

 و يدنـد مينام »كـوهن « بـود  امـر  اين دار عهده و متصدى آنان ميان در كه را كسى و بود دينشان داشتن برپا
 از كـه  بود اين كوهن شرط و كرد مى اقامه ايشان براى را 1قربان و نماز امر كه بود ع، موسى، خليفه او گويى
  .2بودند شده تعيين مقام بدين فرزندانش و او وحى بموجب زيرا باشد ص، هارون، ذريه

 كـه  برگزيدنـد  يخشـ  هفتاد دارد ضرورت بشر اجتماع در طبيعته ب كه سياستى داشتن بپا براى آنگاه
 غوغاى از و ميرفت بشمار آنان بزرگترين دينى رتبه لحاظ از كوهن و ميكردند تالوت را ايشان عمومى احكام
 آنـان  در عصـبيت  طبيعت تا داشت ادامه ايشان ميان در وضع اين و بود، دورتر همه از مردم ميان در احكام

 و يافتنـد  غلبـه  كنعانيـان  بـر  رو ايـن  از كرد توليد آنان براى سپاه يعنى كشوردارى شوكت و يافت استحكام
 آنـرا  مجـاور  نـواحى  و المقدس بيت يعنى آوردند، بدست بود كرده آن وارث را ايشان خداى كه را سرزمينى

 و فلسـطين  ملتهـاى  سـبب  بهمـين  و بـود  شـده  جارى امر اين ص، موسى، زبان بر همچنانكه كردند تصرف
  .جنگيدند ايشان با مأرب و عمان و 4اردن و 3ارمن و كنعان

 و دادنـد  ادامـه  سـال  چهارصـد  قريب وضع اين بر و بود ايشان شيوخ با جنگها اين در ايشان رياست و
 آمدند تنگه ب امم و اقوام طلبى توسعه از اسرائيل بنى) سرانجام( نبود پادشاهى و كشوردارى صولت را ايشان

 و برگزينـد  آنان بپادشاهى را كسى كه بخواهد خدا از ات كردند درخواست خويش انبياى از يكى شموئيل از و
 از پس آنگاه .5كشت را فلسطين پادشاه جالوت و آمد غالب اقوام همه بر و شد ايشان پادشاه طالوت نتيجه در

 و حجاز تا و رسيد بزرگى و عظمت بمرحله سليمان كشور و يافتند پادشاهى ص، سليمان، سپس و داود وى
 برحسـب  گانه دوازده اسباط سليمان از پس آنگاه. يافت توسعه روم بالد نواحى تا ديگر ىسو از و يمن اطراف

 بـدو  و شدند جدا يكديگر از كرديم، ياد پيش فصول در چنانكه ميدهد، روى دولتها در كه عصبيت مقتضيات

                                                           

 .قربات است) ا(در  -1
  .»اعقاب بود زيرا موسى بى«: در نسخ چاپ مصر و بيروت چنين است -2

ـ  مؤلـف  ولى ميرود بكار Arméniens ها ارمنى بمعنى معمول برحسب Armen ارمن -3 ـ  آنـرا  اينجـا  در ظـاهر ه ب  معنـى ه ب
Amorrheens دسالن( است برده بكار عموريان.( 

  ).پ( Moabites مواب و Ammoites عمون و Edomites ازوم و -4

 .شود 251تا  248رجوع به قرآن كريم سوره بقرة، آيه  -5
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 پايتخـت  و[ شـت دا تعلـق   گانـه  ده اسباط به و يافت استقرار 2نابلس نواحى در 1يكى كه يافتند تقسيم دولت
 شـام  و قـدس  در ديگر دولت و 5]گرديد خراب و ويران 4نصر بخت روزگار در كه بود 3صبصطيه ايشان كشور

 و يافت غلبه ايشان بر بابل پادشاه نصر بخت آنگاه. بود متعلق 6يامين بنى و يهودا بنى به و ميكرد فرمانروايى
 و آورد بيـرون  ايشـان  چنـگ  از بودند متصرف) مرهسا( صبصطيه در گانه ده اسباط كه را بالدى كليه نخست

 سال هزار سرزمين آن در آنكه از پس المقدس، بيت در را يهودا بنى متصرفى نواحى ديگر بار و شد متصرف
 ايشـان  دين و بسوخت را تورات و كرد ويران را آنان مسجد و آورد بيرون ايشان چنگ از 7داشتند فرمانروايى

 هفتاد از پس را آنان ايران 8كيانى پادشاهان اينكه تا داد كوچ عراق بالد و اصفهانه ب را آنان و برد ميان از را
 همان بر را خويش دين امر و بساختند را مسجد آنگاه و بازگردانيدند شهر بدان المقدس بيت از آوارگى سال
 آنگـاه  داشـت،  اختصاص نايرانياه ب پادشاهى كار و نهادند بنيان بود كاهنان دست در فقط امور كه اول رسم

 يونانيـان  فرمانروايى سپس. گرفتند قرار آنان تسلط زير در يهوديان و كردند غلبه ايران بر يونانيان و اسكندر
 دفـع  خـود  بـر  را آنـان  اسـتيالى  و يافتند غلبه ايشان بر طبيعى عصبيت نيروى به يهوديان و نهاد بضعف رو

ـ  يونانيـان  با و گرفتند بعهده بودند 9حشمناى خاندان از كه كوهنانى را ايشان كشورى امور و كردند  نبـرد ه ب
 سـپس  شدند واقع روميان فرمان زير در و يافتند غلبه ايشان بر روميان و شدند منقرض قوم آن تا برخاستند

 دولـت  بقيـه  و حشـمناى  خانـدان  11وابستگان 10هيرودس خاندان آن در كه كشيدند لشكر المقدس بيت به
 بقـوه  را المقـدس  بيـت  سپس داشتند محاصره را شهر آن درازى مدت روميان ليكن تندداش تسلط 12ايشان
 سـاكنان  و كردنـد  خراب را شهر آن و يازيدند دست سوختن و خرابى و فاحش بكشتارهاى و گشودند قهرى

 و اسـت  مسـجد  تخريـب  دومـين  اين و كردند پراكنده آن ماوراى و 13»رومه« در و ساختند خارج آن از آنرا
 نتوانسـتند  ديگـر  پـس  ازيـن . مينامنـد  »بـزرگ  جـالى « را »جمعى دسته جالى« و »آوارگى« اين ديانيهو

                                                           

 .پ مصر و بيروتنسخ چا» در جزيره و موصل بود« -1
2 - Naplous. 

3- Sébaste (Samarie) فلسطين در سامره بنام قديم ، شهر.  

 .Nabuchdonosor، نابوكدونزر -4

 .قسمت داخل كروشه از چاپ پاريس و دسالن است -5
  ).ك(و ) ب(و ) ا(و بنيامين، در  -6

شك ميخواهد بگويد كه مليـت يهـود قريـب     جا بىسال بوده است و مؤلف در اين 376دوران فرمانروايى و سلطنت يهوديان  -7
 ).دسالن(هزار سال باقى بوده است 

  .داد انجام را امر اين كبير كورش چه است هخامنشى سلسله مقصود -8

9 - les Machabées. 

10 - Herode. 
  .اينها است و شوهر دختر كسى و شوهر خواهر وى و جز. باشد و صهر بمعنى قرابت در متن اصهار است كه ج صهر مى -11

 .است» بقيت دولتهم«است در چاپهاى بيروت » ينى«صورت متن از  -12
13 - Rome. 

 مقام كوهن نزد يهوديان
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 امور و ماندند باقى روم تسلط تحت در آن از پس و بودند داده دست از را عصبيت زيرا دهند تشكيل كشورى
  .ميناميدند كوهن را او كه داشت برعهده رئيسى را ايشان دينى

 او دسـت  بـر  و كـرد  نسـخ  را تـورات  احكام بعضى و آورد تازه دينى و كرد ورظه ع، مسيح، آن از پس
 گـروه  رو ايـن  از. 2مردگـان  كـردن  زنـده  و بـرص  به مبتال و 1كور دادن شفا مانند شد ظاهر شگفت خوارقى
 ميرفتنـد  بشمار وى، اصحاب حواريان، از آنان بيشتر و آوردند ايمان بوى و آمدند گرد وى بر مردم از كثيرى

 امر اين و كنند دعوت وى بمذهب را مردم كه فرستاد آفاق به رسوالنى ايشان ميان از و بودند تن دوازده هك
 يهـود  پادشـاه  هيـرودس  كـه  بـود  روزگـارى  و 4قياصـره  پادشـاه  نخستين) اوغسطس( 3اوگوستس روزگار در

 را او و بردنـد  حسـد  مسـيح  بـر  يهوديـان  پـس . بود كرده انتزاع وابستگانش حشمناى خاندان از را پادشاهى
 اجـازه  تا برانگيخت را او و كرد مكاتبه) اوگوستس( قياصره پادشاه با ايشان پادشاه هيرودس و كردند تكذيب

  .است كرده بيان را آنها قرآن كه داد روى وقايعى و بكشند را مسيح داد
 6پطـرس  و ميكردند وتدع را نصارى دين و رفتند روم ببالد آنان بيشتر و شدند پراكنده او 5حواريان و

 بود شده نازل ع، عيسى، بر كه را انجيل سپس آمد در قياصره پايتخت) رم( رومة به بود، حواريان بزرگتر كه
 بعبرانى المقدس بيت در را خود انجيل 7متى چنانكه نوشتند داشتند كه رواياتى اختالف بنابر نسخه چهار در

 التينىه ب را خود انجيل حواريان از يكى 9لوق و كرد نقل التينى هب آنرا آنان از يكى زبدى بن 8يوحنا و نوشت
  .نوشت روم اكابر از بعضى براى

 آنرا و داشت مرقوم بالتينى را خويش انجيل پطرس و. نوشت رومة در را خود انجيل زبدى بن يوحنا و
 وحـى  آنهـا  همه اينكه با يافتند، اختالف هم با انجيل  چهارگانه نسخ اين و داد نسبت شاگردش 10مرقاص به

 هـا  قصـه  و مـواعظ  را آنهـا  مطالب بيشتر و بود آميخته حواريان سخنان و ع، عيسى بسخنان بلكه نبود صرف
 در ميرفتنـد  بشـمار  انجيل رسوالن كه حواريان عهد آن در و. بود اندك بسيار آنها در احكام و ميداد تشكيل

 11اقليمـنطس  دسـت  بـر  را آن كتابت و انشاء و كردند وضع را نصارى مذهب قوانين و آمدند گرد) رم( رومه
 از چنانكـه  نوشـتند  كننـد  عمـل  بـدان  و بپذيرنـد  بايد كه را كتبى شماره آن در و دادند قرار پطرس شاگرد

                                                           

  . شفا دادن سفيه و مجنون» ينى«در  -1

 .49: 3بِإِذْنِ اهللا   وأُبرِئُ الْأَْكمه و الْأَبرَص و أُحيِ اْلموتى: اشاره به آيه -2

3 - Auguste. 

  .Cézars، سزارها -4

 .و آيات ما بعد آن. 52: 3قال من أَْنصارِي إِلَى اهللا قال اْلحوارِيونَ َنحنُ أَْنصار اهللا : آيه اشاره به -5
6 - Pierre. 

7 - Matthieu. 

8 - Jean. 

9 - Luc. 

10 - Marc. 

11 - Clément. 
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 كتـاب  و قاضـيان  كتـاب  و يوشـع  كتـاب  و بود فرس پنج كه تتورا: برگزيدند را كتب اين يهود قديم شريعت
 كريـون  ابـن ) يوسـف ( از 3مقابيين كتب و 2بنيامين سفر و) سفر چهار( ملوك راسفا و يهودا كتاب و 1راعوث

 كتـب  و ع، داود، مزاميـر  و صـديق  ايوب كتاب و هامان قصه و 5ارشير كتاب و 4امام عزراى كتاب و) نفر سه(
 كتـاب  و) سـفر  شـانزده ( بزرگ و كوچك انبياء غيبى اخبار و الهامات كتاب و) سفر پنج( ع، سليمان، پسرش
 چهارگانـه  نسـخ  ص، عيسـى،  شـريعت  از و نوشـتند  و كردند تنظيم را آنها كه سليمان وزير شارخ بن يشوع
 و) رسـاله  هفـت ( 7قتـاليقون  كتب و) رساله چهارده( 6پولس كتاب و بود شده گرفته حواريان از كه را انجيل
 اقليمنطس كتاب و 9)]الهرس چهارده( پولس كتاب و[ رسوالن و پيامبران داستانهاى در 8ابركسيس آن هشتم

  .نوشتند بود مندرج زبدى بن يوحنا رؤياى آن در كه 10ابوغالبيس كتاب و بود احكام آن در كه
 آنرا خداوندان و پذيرفتند مى را آن بعضى نبودند، يكسان دين اين با معامله در) روم پادشاهان( قياصره

 بلـد  نفـى  و قتل مورد را آنان و مييافتند تسلط دين آن اهل بر و فروميگذاشتند آنرا برخى و ميكردند تعظيم
 و. دادنـد  ادامـه  همچنان آنرا از پيروى پس پذيرفت آنرا و رسيد بسلطنت 11كنستنتين اينكه تا ميدادند قرار

 ايشـان  نـزد  در او و شد مى ناميده 12پطرك ميداد انجام آنرا تشريفات و مراسم آنكه و دين اين امور دار عهده
 نـزد  خـود  اقامتگاه از دور بنقاط را خود خلفاى و نمايندگان وى ميرفت بشمار مسيح خليفه و مذهب رئيس

 ميكرد اقامه را نماز كه امامى و ميناميدند پطرك، جانشين و  نايب يعنى اسقف، را آنها و ميفرستاد مسيحيان
 ميكرد منزوى را ودخ خلوت در و ميشد جدا خلق از كه را كسى و. ميخواندند قسيس ميداد فتوى دين در و
 رئـيس  رسـول  پطـرس  و. ميشـدند  منـزوى  13هـا  صومعه در بيشتر و ميخواندند راهب پرداخت مي بعبادت و

 تـا  داشت برعهده را نصارى دين مراسم داشتن برپا آنجا در و بود رومه در مسيح شاگردان بزرگتر و حواريان
 بـر  16آريـوس  سپس. كشت 15]اسقفها و پطركها از اى عده با[ را او) قياصره( روم پادشاه پنجمين 14نرن اينكه

                                                           

1 - Ruth. 

  ).پ(بريايومين  -2

3 - Machabées. 

  .Esdras حقوق  استاد -4

5 - Esther. 

6 - Paul. 

7 - Catholiques. 

8 - Praxis. 

 .است آمده قبال آن محل) پ( نسخه در -9

10 - Apocalypse. 

11 - Constantin. 

12 - Patriarche. 

  .)اقرب الموارد(صومعه، عبادتگاه راهبان  -13

14 - Neron. 

  .در ينى و ترجمه دسالن نيست -15

16 - Arbous. 

 آغاز دين مسيح
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 مـدت  مغـرب  و مصـر  و اسكندريه در انجيلى مرقاص و. جانشينى و بخالفت نشست) رم( روم اسقفى كرسى
 پطـرك  را وي و گرفـت  برعهـده  را وظيفه اين او بجاى حنانيا وى از پس و ميكرد دعوت را مردم سال هفت

 اگر كه منظور بدين كرد تعيين 1)كشيش( قسيس دوازده و بود نواچى آن در پطرك نخستين او و ميناميدند
 جانشـين  كه دوازدهمى آن بجاى را مؤمنان از يكى و گردد او جانشين تن دوازده آن از يكى درگذرد پطرك
 قواعد درباره آنان ميان در چون آنگاه ميشد محول كشيشان به پطركها امر بنابراين برميگزيدند ميشد پطرك

 اجتماع دين در حق تجريد و رهايى براى كنستنتين روزگار در 2نيقيه در و داد روى اختالف شاندين عقايد و
 بنـام  و نوشـتند  آنرا رو اين از شدند همرأى دينى امور در نظر يك بر ها اسقف از تن هجده و سيصد و كردند
 نوشـته  كـه  دسـتورهايى  ملـه ج از و كنند رجوع بدان كه دادند قرار اصلى بمنزله و خواندند 3پيشوا و راهنما
 شـاگرد  حنانيـا  چنانكـه  نشـود  رجـوع  ها كشيش اجتهاد به دين دار عهده پطرك تعيين در كه بود اين بودند

 بـا  بايـد  خـود  جانشـين  تعيـين  در كه داشتند مقرر بلكه كردند باطل را شيوه اين و بود داشته مقرر مرقاص
 باقى وضع همين بر مسئله اين وقت آن از و. شود ورتمش ايشان رؤساى و مؤمنان ائمه برگزيدگان از گروهى

  .ماند
 و اجتماعـات  آن قواعـد  تقريـر  بـراى  و كردنـد  اخـتالف  ديـن  قواعد و اصول در واقعه اين از پس آنگاه
 نيابـت  و مانـد  بـاقى  همچنـان  شيوه آن و نداد روى  اختالفى مزبور قاعده خصوص در اما داشتند انجمنهايى

 هـا  كشيش رو اين از و[ ميخواندند) اب( پدر را پطركها اسقفها و. يافت دوام ايشان ميان در پطركها از اسقفها
 اعصـار  طـول  در سـبب  بـدين  و ميكردنـد  خطاب) باب( پدر احترام لحاظ از نيز 4]را اسقف پطركها غياب در

 پطركـى  مقام دهميش اشتباه اسقفها با او نام كه پطركى آخرين ميگويند كه ميشد اشتباه بهم آنها نام درازى
 پطـرك  مقـام  احترام و تجليل نظر از گرفتند تصميم هنگام آن در كه اينست. است بوده اسكندريه در هرقل
 است) ابواالباء( پدران پدر بمعنى كه خواندند »بابا« را پطرك رو اين از شوند قائل تفاوتى اسقفها با آنها ميان

 اسـت،  شـده  معمـول  مصر در بار نخستين است آورده دخو تاريخ در كه عميد بن جرجيس بگمان نام اين و
 يـاد  چنانكـه  ميكردنـد  اطـالق  بـود  رسـول  پطرس كرسى آنان بعقيده كه اعظم كرسى صاحب بر آنرا سپس
 دربـاره  و خـويش  ديـن  در مسـيحيان  آنگاه. ميباشد او براى اى نشانه و پايگاه بمنزله نيز اكنون هم و كرديم

 هـر  و شـدند  تقسيم گوناگونى هاى فرقه و بطوايف و گرفتند پيش اختالف اهر داشتند مسيح به كه معتقداتى
 يعنى اختالف همين بر وضع روزگارهايى در و جستند مى يارى مسيحى پادشاهان از خويش حفظ براى فرقه

 ىاصل فرق بمنزله كه كرد ظهور آنان ميان از متمايز فرقه سه تا داشت، ادامه ديگر فرقه بدنبال اى فرقه ظهور

                                                           

  .كسيكه رتبه او ميان اسقف و شماس باشد -1

2 - Nicee. 

  .است» امانت«و ترجمه دسالن » ينى«از چاپهاى مصر و بيروت است ولى در ) امام(اين ترجمه  -3

 .نيست) ا( در چاپ -4
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 مـا  و[ 3نسطوريه و 2يعقوبيه و 1ملكيه از عبارتند آنها و ندارند توجهى چندان ديگر هاى بگروه و ميروند بشمار
 چنانكـه  اسـت  معـروف  همه آنها و. كنيم سياه ايشان كفر مذاهب كردن ياد به را كتاب اوراق نيستيم معتقد
 نمانـده  باقى باره اين در استداللى و ستيز گونه هيچ آنها و ما ميان و است كرده تصريح بدان هم كريم قرآن

 خاصـى  پطرك از فرق از يك هر و 4.]شوند كشته يا و بدهند جزيه يا شوند مسلمان يا بگوييم فقط اينكه جز
 نظـر ( ملكيـه  فرقـه  رأى حسـب  بـر ) بابا( پاپ به موسوم اكنون هم) رومه( رم پطرك چنانكه ميكنند پيروى

 رأى بـر  كـه  5معاهـدان  پطرك و. است ناحيه آن در ايشان پادشاهى و ستا فرنگان تصرف در رم و) دهد مى
 و ميكنند پيروى يعقوبيه از حبشه اهالى و دارد سكونت فرقه آن ميان در او و است مصر در باشد مى يعقوبيه

 دينـى  وظايف انجام در كه دارد اسقفهايى ايشان ميان در مصر پطرك و ميدانند خويش پطرك را پطرك آن
 يعقوبيان و است شده داده اختصاص روم پطرك به روزگار اين در) پاپ( بابا كلمه و ميباشند پطرك نجانشي
 ميكنند تلفظ 6مفخم بطور آنرا و است موحدة باى دو به كلمه اين ضبط و. نميخوانند نام بدين را خود پطرك

ـ  را نانآ كه اينست فرنگان نزد در) پاپ( بابا هاى شيوه از و. است مشدد دوم باء و  يـك  از اطاعـت  و انقيـاد ه ب
 ميـان  در مبـادا  آنكه بيم از كنند رجوع اوه ب ديگر مسائل و اختالفات در كه ميكند تحريض و تشويق پادشاه

 ميدهنـد  تمركز و ميطلبند او در نيست برتر چيزى آن از ايشان نزد كه را عصبيتى و دهد روى اختالف آنان
 ظاء و ذال بين آن وسط حرف و مينامند 7»انبرظور« را پادشاه اين و آيد حاصل همه از باالتر قدرتى را وي تا

 را وي و ميگذارد پادشاه سر بر تبرك براى را تاج پاپ و) انبرذور در) ذال( حرف يعنى. (ميشود تلفظ معجمة
 و بابا شرح در كه مطالبى خالصه است اين و. باشد همين انبرظور لفظ معنى شايد و نامند مى) تاجدار( متوج
  .8ميفرمايد رهبرى بخواهد را آنكه هر ميكند، گمراه بخواهد را كه هر خدا و كرديم ياد كوهن

  

                                                           

اند از آن رو كه از پادشـاه پيـروى ميكننـد     ايست از نصارى كه بدين نام ملقب شده طايفه) مشدد مفتوح» ى«ل و  -بفتح م( -1
تلفظ ميكنند و نيز غالباً بـر اتبـاع كليسـياى پطرسـى     ) سكون ل -بكسر م(» ملكيه«و » ملكى«و عامه . است» ملكى«يكى آن 

 ).اقرب الموارد(اطالق ميشود 
اند كه در قرن ششـم مـيالدى ظهـور كـرد و      اى از خوارج نصارى هستند و ايشان اتباع يعقوب برادعى يعقوبيه و يعاقبه فرقه -2

 .گفت در مسيح يك طبيعت وجود دارد
 ).اقرب الموارد. (و نسطور مردى است كه بدعت در دين مسيح آورده است مذهب نسطور،) بضم و فتح ن( -3
و ترجمه دسالن آمده است امـا بـا اختالفـاتى    ) پ(و » ينى«و ) ا(عبارت ميان كروشه در برخى از چاپهاى بيروت نيست در  -4

 .نسخه است) پ(و در ) نسخ) (ا(چنانكه در 
 .ذمى، حربى: معاهد -5
  .شود) القرآن تجويد( به رجوع حرف گردانيدن فربه از عبارتست تجويد اصطالح در تفخيم و تفخيم يعنى داراى -6

ميگويند و معنى آن در نـزد ايشـان   » اينبرور«ها  مشهور بوده است و فرانسوى) به طا(در قديم انبراطور . انبرذور) ا(در چاپ  -7
 ).حاشيه چاپ كشاف(است ) شاهنشاه(پادشاه پادشاهان 

8- اهللا يوشاءي من يدهي و شاءلُّ من ي93: 16. ض. 

 جانشيني پطرك
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  چهارم و سى فصل

  آنها القاب و 1سلطان و پادشاه درگاه مقامات و پايگاهها در

 رو ايـن  از و ناتوانسـت   سـنگينى  وظيفه چنين گرفتن دوش بر از خود بخودى سلطان كه دانست بايد
 نيازمنـديهاى  و وسـايل  ديگر و معاش ضروريات در كه هنگامى و جويد يارى خويش جنس ابناء از بايد ناچار
 بنـدگانى  و خلـق  و خويش نوع امور تدابير و سياست در وقت آن باشد، ديگران از جستن بيارى مجبور خود
 داشـت،  خواهـد  ديگران رىبياريگ نياز بيشتر شبهه بى است فرموده واگذار وىه ب را آنان نگهبانى خداوند كه
 در كننـده  نهـى  احكام اجراى طريق از و كند حمايت دشمنانشان گزند از مدافعه بوسيله را عموم بايد او چه

 دسـتبرد  از را مردم ها جاده اصالح راه از حتى و كنند تجاوز ديگران بجان آنان از گروهى نگذارد ايشان ميان
 در كـه  را عمومى گرفتاريهاى و وادارد باشد سازگار ايشان مصالح با آنچهه ب را آنان و كند حفظ شان امواله ب

 ها پيمانه و ها سنجه و آشاميدنيها و خوردنيها بوضع رسيدگى مانند ميدهد روى ايشان معامالت و معاش امور
 »اختنس رايج« و »زدن سكه« در بايد هم و. گرايند فروشى كمه ب و 2بكاهند آنها از مبادا آنكه بيم از درنگرد
 هـم  و. يابد رواج مردم ميان در قلب و ناسره دينار و درهم مبادا تا باشد داشته نظر مسكوكات و رايج پولهاى

 بر وى بمقاصد و باشند فرمانبر را او ميخواهد چنانكه تا گيرد پيش روشى مردم امور تدبير و سياست در بايد
 تنهـا  و شود شناخته يكتا خودكامگى و امور بر سلطت و بزرگى به آنان برابر در و دهند در تن دلخواهش وفق

. كنـد  تحمل را نهايتى بى دشواريهاى بايد دلها رنجيدگى بسبب راه اين در رو اين از. گردد همگان آمد سر او
 دلهـاى  كـه  آنسـت  از تر آسان من بر آنها جايگاه از كوهها بركندن رنج همانا«: ميگويد بزرگ حكماى از يكى

  .»كنم جلب را رجال آزرده و رنجيده
 پـرورش  يـا  خـود  بخانـدان  وابسـتگان  و خويشاوندان به اگر بديگران جستن يارى در اينها همه از پس

 تجـانس  نتيجـه  در چـه  بـود  خواهـد  كـاملتر  و تر شايسته شود متوسل دولت قديم پروردگان نمك يا يافتگان
  .داد خواهد روى سازش و توافق كارىهم و ياريگرى امر در و باشد مى حاصل همراهانش و وى ميان اخالقى

 و ساز قوى وىه ب را پشتم را،  برادرم هارون ده، قرار خاندانم از وزيرى من براى و: فرمايد تعالى خداى
  .3كن انباز من كار در را او

 راه از يا و ميدهند يارى خويش دانش يا رأى يا قلم يا بشمشير پادشاهى امر در را او يا پادشاه ياران و
 مهـم  امـور  در انديشيدن از را وي و نكنند ازدحام او بر مردم تا پوشند مى انظار از را وي) دارى پرده( ابتحج

                                                           

بنظر او اعم از سلطان است و بر مطلـق پادشـاهان اطـالق    ) پادشاه(» ملك«آنچه از سياق مطالب ابن خلدون مفهوم ميشود  -1
  .در تعبيرات او پادشاهان اسالمى را ميرساند» سلطان«ميشود ولى 

رُونَ  . لْلمَطفِّفينَ ويلٌ): تطفيف( 83اشاره به آيات سوره  -2 ْخسـي منُـوهزو أَو مإِذا كاُلوه ُفونَ وَتوسلَى النَّاسِ يينَ إِذَا اْكتاُلوا عالَّذ .
83 :1- 3. 

 .32 -29: 20و أَْشرِْكه في أَمرِي . اشْدد به أَزرِي. هارونَ أَخي. و اجعلْ لي وزِيراً من أَهلي -3
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 بـاره  ايـن  در و انديشـد  مـى  كشـور  امـور  و مسـائل  همـه  در تنهايىه ب خود كسى چنين يا. ندارند باز كشور
 و ميشـود  يافـت  يكـتن  در تهـا لياق اين كليه گاهى سبب بهمين. ميكند اتكا خويش نيرومندى و بشايستگى

 در چنانكه ميشود تقسيم بسيارى هاى بگونه آنها از يك هر نيز گاهى و يابيم مى شخصى در را كدام هر زمانى
 ،1اقطاعـات  و چكهـا  ديـوان  احكـام،  و هـا  نامه ديوان: ميگردد منشعب اقسام بدين قلم به مربوط وظيفه مثل

  .است سپاه ديوان و حقوقها و ها هزينه و ستانى خراج 2انخدايگ عهده بر يكى اين كه محاسبات، ديوان
 صاحب ،3انتظامات خدايگان جنگ، خدايگان: ميشود منقسم انواع بدين شمشير به مربوط وظايف نيز و

 منـدرج  خالفـت  تحـت  در اسالم ملت اين در سلطنتى مقامات و وظايف كه دانست بايد آنگاه. مرزبان ،4بريد
 كـه  رو ايـن  از كرديم ياد پيش در چنانكه است حاكم مردم دنياى و دين امور بر خالفت منصب چه ميباشد
 بـه  وابسـته  امـور  كليه در وظايف آن از يك هر براى و ميباشد متعلق پادشاهى وظايف بجميع شرعى احكام
 فقيه و. ميگيرد تعلق خدا بندگان افعال همهه ب و دارد عموميت شرعى حكم چه ميشود يافت اى وظيفه شرع

 دستگاه جانب از استقالل و انفراده ب وى كه نگرد مى چنان آن دارى عهده شرايط و پادشاه و سلطان پايگاه به
 ايـن  و گيـرد  مى برعهده وظايفى خالفت مقام بجاى يا و است سلطان معنى اين و كند مى فرمانروايى خالفت
 و امـوال  و احكـام  كليـه  در بايد ناچار قيهف و. كرد خواهيم ياد چنانكه) فقيهان( آنان نزد در است وزير معنى
 جميـع  نيـز  و سـلطان  و پادشـاه  ديگر مقاصد و دهد روى اگر عزل موجبات و جزئى يا كلى سياستهاى همه

 برابـر  در فرمانروايى يا ستانى خراج يا وزارت قبيل از است مندرج سلطان و پادشاه فرمان زير در كه وظايفى
 مذهب در شرعى خالفت حكم شدن منجر خصوص در پيش فصول در هچنانك باشد نظر صاحب سلطان نظر

 سلطان و پادشاه وظايف موضوع در ما سخن اينكه جز كرديم، گفتگو نيز سلطنت و پادشاهى مرتبه به اسالم
 چنانكـه  و دارد اختصاص شرع احكام به آنچهه ب نه است بشر وجود و اجتماع طبيعت مقتضاى بر او پايگاه و

 در را شرعى احكام كه نيست نيازى بنابراين و نيست موضوع اين در بحث كتاب اين در ما صودمق اى دريافته
 كتـاب  ماننـد  سـلطانى  احكـام  كتـب  در جامع بطور مسائل اينگونه كه بويژه. كنيم ياد بتفصيل خصوص اين

  .است آمده فقيهان مشاهير ديگر و 5ماوردى ابوالحسن قاضى

                                                           

  .تيولها -1

انـد و مـا در    است كه عرب آنرا هم بر مقامى نظير وزارت و هم بر اميـران اطـالق ميكـرده   » صاحب«خدايگان ترجمه كلمة  -2
و در موارد ديگـر آنـرا   » صاحب بريد«ايم مانند  اند همان كلمه را برگزيده را در فارسى قديم هم بكار برده» صاحب«مواضعى كه 

  .بوده است» صاحب«اند و شايد هم ترجمه  عهد غزنوى آنرا بسيار بكار بردهترجمه كرديم كه شاعران » خدايگان«به 

 . بجاى شهربانى» صاحب الشرطة«ترجمه  -3
 .امروز پست بجاى وزير -4

او » احكـام السـلطانية  «فقيه بزرگ شـافعى كـه كتـاب    .) م 1058مطابق (هجرى  450ابوالحسن على ماوردى متوفى بسال  -5
 .است يافته انتشار Eenger انژر -م اهتمام به 1853سال اهميتى بسزا دارد و در 

 مناصب دربار سلطنت
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 مـا  چـه  بپـردازى  كتـب  اينگونه بمطالعه كه تست بر فراگيرى كامل بطور را موضوع اين بخواهى اگر و
 سـلطنت  و پادشـاهى  وظـايف  از را آنهـا  كـه  كـرديم  گفتگـو  نظـر  ايـن  از تنها بخالفت مربوط وظايف درباره

 از موضـوع  ايـن  چـه . دهـيم  قـرار  تحقيـق  مورد را آن به وابسته شرعى احكام كه سبب اين از نه بازشناسيم
 ميكنـد  اقتضـا  انسانى وجود در اجتماع طبيعت آنچه وفق بر باره اين در بلكه نيست، كتاب اين در ما مقاصد
  .است دهنده توفيق خدا و ميرانيم، سخن

 مطلق بر آن نام زيرا است پادشاهى پايگاههاى همه اساس و سلطنتى 1هاى پايگاه مهمترين از وزارت،
 و است مأخوذ سنگينى بمعنى »وزر« از يا و معاونت بمعنى »موازرت« از يا كلمه اين چه ميكند، داللت يارى
 مطلـق  يـارى  و معاونـت  بـه  آنهم و ميگيرد دوش بر را سلطنت كار سنگينيهاى خويش 2اعمال با وزير گويى

 چـه  نيست، بيرون وجه چهار از سلطان اعمال و نيازمنديها كه كرديم يادآورى پيش فصل در ما و بازميگردد
 و جنگهـا  و سالحها و سپاهيان كار در  نظارت قبيل از است نيازمند آن موجبات و معمو حمايت اموره ب يا او

 و مشرق قديم دولتهاى در متعارف وزير همان امور اين گرداننده و ستانى كشور و بنگهبانى مربوط امور ديگر
  .است مغرب در روزگار اين در هم

 و نـد دور وى از زمـان  يـا  مكـان  لحـاظ  از بكسـانيكه  خويش هاى نامه و احكام رساندن براى اينكه يا و
 دبيـر ) كاتب( همان وظيفه اين خدايگان و است محتاج بكسى اند، نهان وى از كه آنان درباره اوامرش، اجراى
 همـه  از را آنها كه است بكسى نيازمند آنها نگهدارى و كردن مصرف و اموال ستانى خراج امور در يا و. 3است

 در اكنـون  هم كه است خراج و اموال خدايگان برعهده وظيفه اين و. شود تباه نگذارد و كند نگهدارى جهات
  .ميخوانند وزير بنام را وي مشرق

 در آورنـد  مـي  روى وى بـدرگاه  كه هنگامى تا باشد حوائج ارباب كننده دور كه است بكسى نيازمند يا
 كـه  اسـت  درگـاه  خـدايگان  مرتبـه  ايـن  و. ندارنـد  باز مهم امور بررسى از را وي و نكنند ازدحام سلطان گرد

  .دارد مى نگاه پرده پشت در را سلطان
 و ها پايگاه از يك هر و نميكند تجاوز وجه چهار اين از رو يچه به سلطان و پادشاه نيازمنديهاى بنابراين

 آنسـت  رمزبو مراتب از ها پايگاه بلندترين اينكه جز بازميگردد امور اينه ب سلطان و پادشاه درگاه ديگر مراتب
 بـا  پيوسـته  وزيـر  كـه  كنـد  اقتضـا  چنانكـه  باشد، وى نظر وزير سلطان از عموم بطور آن در جستن يارى كه

 از ببعضـى  مخصـوص  كـه  مناصـبى  ليكن. جويد مشاركت وى كشور احوال همه در و باشد تماس در سلطان
 تـر  كلـى  جنبـه  كـه  است ىپايگاه از فروتر بطبع باشد) حاجبى و كاتبى مانند( ديگر جهات از برخى يا مردم
 يـا  ارزاق محتسـبى  وظيفـه  قبيـل  از خاص امرى سرپرستى يا خاصى خراج دارى عهده يا مرزبانى مانند دارد

                                                           

  .هاى از پايگاه» ينى«در  -1

  ).يعنى پادشاه(با همكار خويش : ممكن است جمله چنين باشد» ينى«برحسب  -2

 .است شده ساقط بيروت چاپ از سطر يك در اينجا -3
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 پيـرو  بايـد  آنهـا  خـدايگان  نتيجـه  در و اسـت  خاصى احوال در نظارت امور اينگونه تمام كه سكه امر تصدى
  .باشد آنان مرئوس پايه لحاظ از و هستند كلى و عام امور در نظر صاحب كه باشد كسانى

 و آمـد  پديـد  اسالم اينكه تا بود منوال اين بر پيوسته پادشاهى امور جريان اسالم از پيش دولتهاى در
 امورىه ب پادشاهى رسم رفتن ميان از نتيجه در پايگاهها اين همه پس آن از پوشيد خالفت جامه فرمانروايى
 امكـان  آن رفـتن  ميـان  از چه. آن در جستن شركت و رأى در جستن يارى مانند بود طبيعى كه درنگريست

 و ميكرد مشورت خويش اصحاب با ع، پيامبر، چنانكه ميرفت بشمار ضرورى و ناپذير اجتناب امور از و نداشت
 بـود  يافتـه  اختصـاص  ديگـرى  بخصوصـيات  ابوبكر اين همه با و ميداد شركت خاص و عام مهمات در را آنان

 شـناختند  مـى  را نجاشـى  و روم قيصـرهاى  و ساسانيان دولتهاى احوال و اوضاع كه راباع از گروهى بحديكه
 مفـاهيم  بـا ( وزيـر  كلمه اسالم سادگى و پادشاهى پايه رفتن ميان از بسبب و ميناميدند پيامبر وزير را ابوبكر
 و على و ابوبكر اب عمر حال بود همچنين و نبود متعارف و متداول مسلمانان ميان در) اسالم از پيش آن شايع

 قـوم  ايـن  زيـرا  نميرفت بشمار اى پايه ايشان نزد در محاسبات و ها هزينه و خراج كيفيت اما و. عمر با عثمان
 و يهـود ( كتـاب  اهـل  بـه  را حسـاب  امـور  رو اين از نميدانستند نيك را شمردن و نوشتن و بودند وامى عرب

 آنـان  ميان در هم كسانى چنين و ميكردند واگذار تندداش مهارت آن در كه عجم موالى از افرادى يا) نصارى
. ميرفـت  بشـمار  آنـان  ممتـاز  صفت سوادى بى چه نميدانستند نيك را حساب عرب اشراف اما و. بودند اندك

 قول بكتمان آنان عمومى امانت و ايشان ميان در سوادى بى بسبب امور اجراى و 1مخاطبات كيفيت همچنين
 خالفـت  زيرا نكرد نيازمند پايگاه اين برگزيدن به را آنان سياست و نميرفت بشمار خاصى پايگاه بدان وفاى و

 بشمار هنرى) كتابت( نويسندگى نيز و نبود آن در كشورى سياسى امور از هيچيك و داشت دينى جنبه تنها
 عبـارات  تـرين  بليـغ  با را خويش مقاصد آنان همه چه. شود شمرده نيكو آن بهترين خليفه نظر در تا نميرفت

  .نبودند نيازمند بچيزى خط بجز و ميكردند تعبير
 قـرار  نوشـتن  در خـود  جانشـين  را وي ميدانست نيك آنرا كه ميخورد بر بكسى وقتى خليفه رو اين از

 نميـداد،  انجـام  را امـر  اين هيچكس و بود حرام شرعى نظر از خليفه درگاه از حوائج ارباب راندن اما و. ميداد
 شـد  متـداول  سـلطان  القـاب  و رسـوم  و يافـت  تبـديل  بپادشـاهى  و شد  دگرگونه فتخال وضع همينكه ولى

 جـان  از چـون  بـود،  مـردم  عامـه  وى بـر  آن بستن و درگاه وضع كردند آغاز دولت در كه را چيزى نخستين
 و معاويـه  و علـى  و عمـر  بـراى  چنانكه شوند، كشته آنان جز و خوارج بدست مبادا كه بودند بيمناك خويش
 ازدحـام  آنـان  بـر  مردم ميگشودند عامه بروى را درگاه اگر اينكه از گذشته داد، روى ديگران و عاص عمروبن
  .ميداشتند باز امور مهماته ب توجه از را ايشان و ميكردند
 »حاجـب « بنـام  را وي و گماشـتند  سـمت  بـدين  را كسى بدرگاه عامه ورود از ممانعت براى رو اين از

  .ميخواندند
                                                           

 .رجوع به بيهقى شود. ساختند به نام خاصى مخاطب مى هاى سلطانى به حكام بود كه در آنها حاكم را مخاطبات نوعى نامه -1

 وزارت
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ـ  ترا: گفت بوى كرد تعيين را خويش حاجب دالملكعب چون گويند و  خـويش  درگـاه  حـاجبى  امـر ه ب
 بسـوى  كننـده  دعـوت  او چـه  نمـاز  مؤذن نخست :نكنى ممانعت هرگز من نزد تن سه ورود از ولى برگزيدم
  .شود فاسد غذا مبادا تا خوانساالر سوم آيد، مي مهم كارى براى ناچار كه بريد صاحب دوم خداست،

 دادن الفت و ها جمعيت و قبايل امور براى چنانكه. يافت اهميت و شد بزرگ كشوردارى كار آن از پس
 و موالى دست در محاسبات امر ليكن كردند، اطالق وزير نام وى بر و برگزيدند معين و مشاور يكديگر با آنان
  .بود باقى 1ها ذمى

 نميگذاشـت  و داشت احاطه انسلط اسرار بر كه شد تعيين مخصوصى) كاتب( دبير احكام دفتر براى و
ـ  نياز چه نبود وزير بمنزله دبير اين. گردد تباه قومش و او سياست نتيجه در تا شود منتشر او اسرار  از وىه ب
 راه بـدان  فسـاد  و نكـرده  تغييـرى  روزگار اين تا زبان زيرا سخن، يا زبان حيث از نه بود نوشتن و خط لحاظ
 وزيـر  چـه  ميرفـت  بشـمار  اميه بنى دولت در درجات باالترين روزگار اين در وزارت سبب بهمين .بود نيافته
 كـه  مسـائلى  و نگهبـانى  و كشورسـتانيها  امـور  جريـان  و دولتى مشاغل و امور تدبير چگونگى در عموم بطور

 و بشايسـتگى  سـاليانه  هاى مستمرى پرداخت لزوم و سپاه ديوان وضع در نظارت قبيل از ميشود بدان مربوط
  .انديشيد مى اينها جز

 شأن يافت اهميت آن مراتب و شد بزرگ پادشاهى شأن و شكوه و كرد ظهور عباس بنى دولت چون و
 در وزير پايه و شد خليفه نايب و جانشين كارها عقد و حل و امور اجراى در و پذيرفت ارجمندى وزير پايه و

 محاسبات ديوان در و شدند وى خاضع سران و آوردند روى وىه ب قوم بزرگان و يافت اهميت دولت دستگاه
 در و كنـد  مراقبـت  لشـكريان  سـاليانه  مسـتمريهاى  تقسيم در كه ميكرد ايجاب او مقام چه شد نظر صاحب
 او وظـايف  بـر  نيز امر بدين توجه و دهد قرار نظر زير هم را آن مخارج و گردآورى چگونگى شد ناچار نتيجه
 چـه  كند صيانت را زبان بالغت و سلطان اسرار تا گرفت قرار او نظر زير نيز نگارى نامه و قلم امور آنگاه افزود،
 سـلطان  3اسـناد  و احكام دفاتر براى 2مهرى و بود يافته راه بدان خلل و گرفته تباهى مردم عامه نزد در زبان

 قلم و شمشير پايگاه دو بر مشتمل وزير نام بنابراين و كند حفظ) جا هر در( انتشار از را آنها تا. داد اختصاص
 ميشـد  خوانـده  سلطان رشيد روزگار در يحيى بن جعفر حتى چنانكه گرديد، معاونت و وزارت معانى ديگر و

 و اوسـت  برعهـده  دولـت  كارهـاى  دادن انجـام  و اسـت  عمـومى  و شامل نظرى امور در را وي اينكهه ب اشاره
 بـر  ايسـتادن  يعنـى  حاجبى امر جزب نبود بيرون وى قدرت يد از پادشاه درگاه هاى پايگاه و مراتب از هيچيك

 دولت روزگار در سپس. ميورزيد استنكاف شغلى چنين از جعفر چه بود ديگرى بعهده وظيفه اين فقط. درگاه
                                                           

يـا  ) اقـرب المـوارد  (كسانيكه در اسالم مال و عرض و جان آنها در برابر جزيـه دادن ضـمانت شـود    : بكسر ذال و ميم مشدد -1
  .اهل كتاب: بعبارت ديگر

 .است »خاتم« ترجمه -2

ا اقرار است و در نـزد فقهـا دفتـرى اسـت كـه در آن قاضـى       است كه در لغت بمعنى دفتر حكم يا عهد ي» سجالت«ترجمه  -3
  .صورت دعاوى و حكم و اسناد و چكهاى معامالت را قيد ميكند تا در نزد او محفوظ باشد، مانند دفاتر اسناد امروز



    413 

 روزگـار  آن در بنوبـت  نوبت و آمد پيش وى برابر در خواهى استقالل و سلطان بر يافتن غلبه كيفيت عباسى
 ديگـر  بـار  و مييافت غلبه وزارت مقام يكبار چنانكه ميگرفتند پيش استيالگرى و خودكامگى) وزيران( رجال

 تـا  كنـد  كـار  خليفـه  جانشينى و بنيابت بود مجبور يافت مى غلبه و تسلط وزير هرگاه و ميشد غالب سلطان
 هنگـام  اين در و. كرديم اشاره بدان پيش مطالب در چنانكه باشد آن اصول بر منطبق و درست شرعى احكام
 و داشـت  اتكـا  بخـويش  سـلطان  كه بود هنگامى آن و تنفيذ، و اجرا وزارت يكى: شد تقسيم گونه بدو وزارت
 در آن و تفـويض،  وزارت ديگرى و ميرفت، بشمار امور اجراى در او نماينده بمنزله وزير و بود استقالل داراى

ـ  را خالفت امور همه خليفه و[ ميكرد كار استقالله ب و بود مسلط و غالب سلطان بر وزير كه بود شرايطى ه ب
 وزارت يـافتن  تشـكيل  بعلـت  هنگـام  اين در و. بود واگذاشته خودش اجتهاد و بنظر را او و كرده تفويض وى

 مربـوط  احكام در و بود آمده پديد نظر اختالف هم با امام دو درباره همچنانكه بود داده روى اختالف تفويض
 فرمـانروايى  آنكـه  تـا  يافـت  ادامـه  همچنـان  تسـلطجويى  و يافتن غلبه موضوع آنگاه 1.]كرديم ياد خالفت به

 نسـبت  بخـود  را خالفت القاب جويان غلبه اين و. شد رونق بى خالفت رسم و شد منتقل عرب غير بپادشاهان
 بشمار آنان چاكران بمنزله وزيران چه ميورزيدند استنكاف نيز وزارت القاب در وزيران با شركت از و نميدادند
  .ميخواندند »سلطان« و »امير« بنامهاى را خود ور اين از ميرفتند
 بـر  عالوه ميشد ناميده »سلطان« يا »اميراالمراء« به ميكرد اداره خودكامگى و انفراده ب را دولت آنكه و

  .بينيم مى ايشان القاب در چنانكه ميكرد، سرافراز بدان را آنها و بخشيد مى آنانه ب خليفه كه القابى
 تا وضع اين و ميگماشت خويش مخصوص اموره ب را آنها خليفه كه گذاشتند كسانى براى را وزير نام و

 شـد  صـناعتى  بمنزله و گرديد فاسد زبان اوضاع اين كليه خالل در و. بود برجاى همچنان ايشان دولت پايان
 يجـه نت در و شـدند  گماشـته  بخدمت كسان اينگونه رو اين از و ميساختند خود پيشه آنرا مردم از برخى كه

 آنـان  كه سبب بدين هم و آن بودن پيشه بسبب گزيدند دورى زبان و بالغت اموره ب مربوط وظيفه از وزيران
 بالغـت  امـر  بـراى  ديگـر  طبقات از كسانى رو اين از نداشت وجود شان زبان در بالغت اين و بودند عرب غير

  .گرفت رقرا وزيران خدمت در پيشه اين و يافتند اختصاص بدان و شدند برگزيده
 بـا  او و يافـت  اختصـاص  است امور اينه ب مربوط آنچه و سپاهيان و ها جنگ خدايگان به »امير« نام و
 دربـاره  وى فرمـان  و داشـت  كامـل  تسلط خالفت درگاه درجات و مراتب صاحبان ديگر بر سمت اين داشتن

 ترك دولت پايان در آنگاه داشت مهادا منوال همين بر وضع و. بود نافذ استقالله ب يا و نيابته ب يا آنان همه
  آن از بالغـت  پيشـه  كـه  رو ايـن  از اسـت  شده مبتذل وزارت كه شدند متوجه اينان و. آمد كار روى مصر در

 بـا  و اسـت  محجور خليفه خاص امور متصدى كه است يافته اختصاص بكسى مزبور سمت و گرديده تفكيك
  .است شده ناقص مرئوسيتى وزارت نتيجه در و كند پيروى امير نظر و رأى از بايد اين همه

                                                           

 دسترس در كه A نسخه از را آنها دسالن. است شده اسقاط ديگر نسخ در و آمده حاشيه در كروشه ميان مطالب »ينى«در  -1
  .است كرده نقل بوده وى

 وزارت
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 فرمـانرواى  و. ورزيدنـد  اسـتنكاف  وزيـر  نـام  از دولـت  دستگاه در بلند پايگاه اين خداوندان سبب بدين
 حاجـب  نام و ميشود ناميده كلمه بدين هم روزگار اين تا و شد خوانده »نائب« بنام ايشان دولت در سپاهيان

 كـه  يافـت  اختصـاص  بكسـى  آنان دولت در وزير كلمه و ماند باقى انايش نزد در داشت كه مفهومى همان بر
  .بود ستانى خراج امور دار عهده

 بـاقى  داشـت ) اسـالمى ( دولـت  آغـاز  در كـه  مدلولى همان در را وزير نام اندلس اميه بنى دولت اما و
 بدينسـان  جداگانـه  وزيـرى  صـنفى  هـر  براى و كردند تقسيم گوناگونى اصنافه ب را او پايگاه آنگاه. 1گذاردند

 وزيرى متظلمان، بحوائج رسيدگى براى وزيرى نگارى، نامه براى وزيرى اموال، محاسبه براى وزيرى: برگزيدند
  .مرزنشينان حال در نظارت براى

 مسـندهاى  روى بـر  جايگـاه  آن در ايشان و كردند تعيين) عمارت( مخصوصى خانه وزيران اين براى و
 اختصـاص  يـك  هـر ه بـ  كه موضوعاتى در را سلطان فرمان و نشستند مى دندبو گسترده آنان براى كه خاصى
 داشـت  بلنـدتر  اى پايه كه آنان از يكى خليفه و وزيران ميان ارتباط و آمد و رفت براى و ميكردند اجرا داشت
 جايگـاه  سـبب  بهمـين  و برود سلطان نزد رادعى هيچ بى ميتوانست خواست مى وقت هر او و بود شده تعيين
 دولـت  پايـان  تـا  وضـع  ايـن  و. بود يافته اختصاص »حاجب« بنام وزير اين و بود برتر ديگران از وى ننشست
 طوايـف  ملـوك  بحديكـه  يافت مى برترى مراتب ديگر بر حاجب منزلت و پايگاه و بود معمول همچنان ايشان
 مـا  و ميخواننـد  »اجبح« بنام را ايشان بزرگترين اكنون هم چنانكه گرفتند مى بخويشتن را لقب اين اندلس

  .كرد خواهيم گفتگو باره اين در هم باز خود جاى در
 رسـوخ  نشينى باديه در دولت  اين گذاران بنيان چون و آمد پديد قيروان و افريقيه در شيعه دولت آنگاه

 حلـه بمر ايشـان  دولـت  آنكه تا[ ورزيدند غفلت آنها اسامى تنقيح و مراتب اينه ب توجه از كار آغاز در داشتند
 دولـت  اخبار در چنانكه 2]پرداختند خود از پيش دولت دو هر از بتقليد نامگذارى در آنگاه رسيد شهرنشينى

  .ديد خواهى ايشان
 امـور  اينگونـه  از نشـينى  باديـه  بسـبب  نخست يافت تشكيل موحدان دولت شيعه دولت از پس چون و

 كـه  مفهـومى  همـان  بر وزير نام ابتدا در. ندگرفت بخويش را القاب و اسامى چندى از پس آنگاه كردند، غفلت
 دولـت  آن از بتقليـد  سـلطان  رسـوم  و ها شيوه در و كردند پيروى امويان دولت از بعدها ولى بود باقى داشت

 در را سـلطان  بـر  واردشـوندگان  و بـود  سلطان بارگاه حاجب كه برگزيدند كسى براى را وزير نام و پرداختند
 مراعـات  سـلطان  پيشگاه در بايد كه را رسومى و آداب و داشت مى بپا بود دهش تعيين آنان براى كه حدودى

 همـان  و دادنـد  ارتقـا  ميخواستند كه جايى تا بود آنچه از را حاجبى پايگاه موحدان. ميگفت باز آنانه ب كنند
  .است پايدار همچنان نيز عهد اين در وضع

                                                           

 .آمده است) انفوا: (بغلط در چاپهاى مصر و بيروت» ينى«در ) ابقوا(كلمه  -1
 .اين قسمت در برخى از چاپها نيست -2
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 مجلـس  در گفـتن  درود و ديـدار  رسـوم  و آداب بحـدود  را مردم كه بكسى مشرق در ترك دولت اما و
 كـه  بريـدان  صـاحب  و سـلطان  2مخصـوص  منشـى  ايـن  از گذشته و ميگويند 1»دوادار« ميكند آگاه سلطان

  .كنند پيروى وى از بايد نيز ميباشند پايتخت و دور نواحى در سلطان امور مباشران
  .3ميكند امور فرمانرواى بخواهد را كه هر خداى و است روش همين بر نيز روزگار اين در ايشان وضع و

 كه داشت اختصاص بكسى عباسى و اموى دولت در لقب اين كه كرديم ياد پيش صفحات در حاجبى،
 اوقـات  و معـين  انـدازه  برحسـب  را آن يا بست مى آنان بروى را او درگاه و پوشيد مى عامه ديدار از را سلطان
  آن متصـدى  و بـوده  فروتر پادشاه درگاه مراتب ديگر از رروزگا آن در پايه اين و ميگشود، آنان بروى سلطان
 حـاجبى  پايگاه در ميديد صالح هرگونه وزير چه است ميرفته بشمار وزيران نظر زير هاى پايگاه ديگر مرئوس
 ايـن  مصـر  در عصر اين تا هم و بوده منوال بدين وضع عباس بنى روزگار جريان در همچنين و ميداد دستور
  .مينامند »نايب« آنرا متصدى كه است باالترى درجه دست وزير مرئوس حاجب و متداولست شيوه

 نهـان  عـوام  و خـواص  ديـدار  از را سـلطان  كه داشت تعلق بكسى حاجبى اندلس اموى دولت در ليكن
 ايشـان  دولت در مقام اين رو اين از و ميرفت بشمار اى واسطه آنان از فروتر و وزيران و سلطان ميان و ميكرد

 و. ايشـان  حاجبان ديگر و 4جدير ابن مانند بينى، مى ايشان اخبار در چنانكه ميرفت بشمار بلند يگاههاىپا از
 اختصاص بكسى داشت كه اهميتى بسبب لقب اين رسيد فرا دولت تازى يكه و خودكامگى دوران چون آنگاه
 را وى فرزنـدان  هـم  و عـامر  ابـى  بـن  منصور رو اين از. بود آمده نائل دولت دستگاه در بخودكامگى كه يافت

 دوران رسـيدند ) نهـايى  بمرحلـه ( كشـوردارى ) مراحل( اطوار و مظاهر در كه هنگامى و ميخواندند »حاجب«
 ناچـار  و ميشـمردند  بـزرگ  منزلتـى  آنرا و فرونگذاشتند را حاجبى لقب نيز آنان و 5رسيد فرا الطوائف ملوك
ـ  پادشـاه  اسـامى  و القـاب  دادن نسـبت  از پـس  كشور شخصيت بزرگترين عناوين در بودند  لقـب  دو وى،ه ب

 »حاجـب «. بـود  دو هر قلم و شمشير دارى عهده عنوان اخير لقب كه كنند قيد را »ذوالوزارتين« و »حاجب«
 دو كه ميداد نشان »ذوالوزارتين« و اوست اختيار در سلطان بدرگاه خاصه و عامه يافتن بار كه ميكرد حكايت
  .دارد ختصاصا وىه ب قلم و شمشير منصب

 نشـينى  باديه تأثير زير هنوز آنان كه رو اين از نبود اسم اين از ذكرى افريقيه و مغرب دولتهاى در پس آن از
 خو و دولت شدن بزرگ از پس و اندك آنهم ولى بيابيم را حاجبى كلمه مصر عبيديان دولت در شايد و بودند

                                                           

 ).اقرب الموارد(كاتب پادشاه، فارسى است بمعنى حامل دوات ) بضم د(» دويدار«و ) بضم د(» دوادار« -1
  .كاتب السر -2

 .247: 2واهللا يؤْتي مْلَكه من يشاء : هآيه اشاره ب -3

» ابـن جـدير  «است ولى دسالن آنرا به » ابن حدير«و » ابن حديد«هاى چاپهاى مصر و بيروت و چاپ پاريس  در كليه نسخه -4
ـ   . تصحيح كرده است) فتح د -بضم ج( وده و ابن جدير وزير و بزرگترين پيشكار عبدالرحمن ناصر خليفه بزرگ امويـان انـدلس ب

  .است درگذشته هجرى 320در اواسط صفر سال 

 .ها مشوش است عبارت در اينجا در همه نسخه -5

 حاجبي
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 فرمـانروايى  دوره پايـان  در بجز آمد، كار سر بر انموحد دولت چون و. است شهرنشينى آدابه ب آنان گرفتن
 درجـات  و مراتـب  بازشـناختن  و القـاب  اتخـاذ ه ب را آنان كه نيامدند نائل تمدنى بچنان زمانى دير تا   خويش

 مرتبـه  وزيـر  بجـز  كشـورى  پايگاههاى همه از ايشان دولت در رو اين از فراخواند آنها نامگذارى و كشوردارى
  .نبود ديگرى

 بودنـد  داده اختصـاص  ميكـرد  همكارى و شركت سلطان خاص امور در كه كاتبى به را نام اين كهچنان
  .داشت نظر زير نيز را مالى مشاغل و محاسبات امور اين همه با او و كومى عبدالسالم و عطيه ابن مانند

 و جـامع  ابـن  دماننـ  ميكردنـد  اطالق موحدان طايفه از دولت خاندان اعضاى بر را وزير نام بعدها آنگاه
  .نبود معمول ايشان دولت در حاجب نام روزگار آن در و. ديگران
 بنـام  كـه  بود مشورت و رأى وزير آن از تقدم و رياست اول درجه در افريقيه، ابوحفص خاندان در اما و

 دسـت  نيز جنگها و سپاه فرماندهى و فرمانروايان نصب و عزل در او و بود ممتاز و مخصوص الموحدين شيخ
 او و ميناميدنـد ) اشغال( مشاغل خدايگان آنرا متصدى و بود ديگرى منصب ديوان و محاسبات امور و. داشت

 تفـريط  از و ميپرداخـت  امـوال  دادن تمركـز  و بمحاسـبه  و ميكرد نظارت خرج و دخل در مطلق اختيارات با
  .باشد موحدان نخاندا از آن متصدى كه بود اين مقام اين شدن دار عهده شرط و ميكرد بازخواست

 امانـت  بـا  را اسـرار  و بدانـد  نيـك  را نگـارى  نامـه  كه بود يافته اختصاص ديگرى بشخص نيز قلم كار و
 منصـب  ايـن  رو ايـن  از نبود ايشان بزبان نيز ها نامه و نميگرفتند فرا را نوشتن مزبور خاندان چون و نگهدارد
  .باشد آنان خود خاندان از آن متصدى كه نبود بدان مشروط
 بـراى  خاصـى  1قهرمـان  شـد  نـاگزير  سلطان درگاه، خواران جيره فزونى و كشور يافتن توسعه بسبب و

 گيرد نظر زير بود ضرور كه ترتيبى و بميزان را درگاه مخارج چگونگى بود موظف او و برگزيند سلطان درگاه
 مقـدار  و كنـد  تعيين را نهااي جز و ها اسطبل و ها آشپزخانه مخارج و جامه و خوراك و ساليانه مستمريهاى و

 متصـدى  و كنـد  تقسيم دهندگان خراج بر ميرسد امور اين بمصرف كه را حوائجى ميزان و بسنجد را ذخيره
  .ميخواندند »حاجب« بنام را شغل اين

 را احكـام  دفـاتر  بر) امضا( عالمت نوشتن ميدانست نيك را نويسندگى حاجبى چنين اگر كه بسا چه و
 كيفيـت  ايـن  بـر  وضـع  و. كننـد  محول بديگرى را وظيفه اين بود هم ممكن ولى يكردندم واگذار وىه ب نيز

 مـردم  ميان واسطه حاجب اين نتيجه در و ساخت نهان مردم ديدار از را خود سلطان و داشت ادامه همچنان
 نگاهآ و شد تفويض بدو نيز جنگ و شمشير امور دولت پايان در سپس. گرديد]  رفيع[ مراتب صاحبان كليه و

. ميرفـت  بشـمار  مناصـب  جامعترين و باالترين مقام اين سرانجام تا يافت اختصاص وىه ب نيز مشورت و رأى
 و آمـد  پديـد  سـلطان  كردن محجور و خودكامگى روزگار موحدان دوازدهم سلطان پس از كه نگذشت ديرى

                                                           

 و دسـالن آن را معـرب از فارسـى دانسـته از ايـن رو مـا      . در عربى بمعنى امين يا وكيل دخل و خرج است» قهرمان«كلمه  -1
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 بخودكـامگى  خويش بتن ابوالعباس سلطان مزبور سلطان نواده آن از پس و گرفت پيش تازى يكه راه حاجب
 ايـن  براى نردبانى بمنزله كه حاجبى مقام بردن ميان از با را محجوريت آثار و گرفت بدست را زمام و گراييد

 نيز روزگار اين تا و جويد يارى هيچكس از آنكه بى شد دار عهده را امور كليه زمام خود و برد ميان از بود عمل
  .است منوال همان بر وضع

. نيسـت  حاجب نام از اثرى رو يچه به است ها مرينى دولت آن بزرگترين كه مغرب زناته ولتد در اما و
 بكسـى  نگاريها نامه و محاسبات امور در قلم پايگاه و است وزير بعهده آنان دولت در سپاهيان و جنگ رياست
 آنـان  اخواهـان هو خانـدانهاى  از بعضـى ه بـ  چنـد  هـر  باشـد  فن اين اهل و بداند آنرا نيك كه ميشود سپرده

 يـك  هر گاه و شد مى سپرده تن يك به دو هر گاهى نگارى نامه و محاسبات مقام ليكن است يافته اختصاص
  .يافت مى اختصاص اى جداگانه فرد به مزبور شغل دو از

 »مـزوار « آنـرا  متصدى كه ايست مرتبه ايشان دولت در عامه انظار از وى پوشاندن و سلطان درگاه اما و
  .مينامند
 باشد داشته برعهده را سلطان  درگاه موظف 1جاندارهاى رياست كه ميشود اطالق كسى بر كلمه اين و

 انجام) ديگران به نسبت( را او سختگيريهاى و گيرد برعهده را 2ها عقوبت و كند اجرا را سلطان اوامر بايد او و
 دسـت  در درگـاه ) امـور ( بنـابراين . دباش زندان »رئيس« نگهبان و كند نگهدارى را وي درگاه زندانيان و دهد

ـ  مربـوط  اسـت  شـده  تعيـين  آنان براى كه بحدودى سلطان عمومى بارگاه در مردم واداشتن و اوست  وىه ب
  .است كوچكى وزارت شغل اين گويى چنانكه باشد مى

 يـك  از را كشـورى  مقامـات  و نيسـت  القاب اينگونه از اثرى گونه هيچ عبدالواد، خاندان دولت در اما و
 از بعضـى  در تنها. داشت كوتاه مدتى و بود ابتدايى مرحله در ايشان دولت كه رو اين از نميشناسند باز ديگر

 حاجـب  بنـام  بـود  مشـغول  وى خانـه  در سـلطان  خصوصـى  امـور  اجراى و دادن انجامه ب كه را كسى احوال
 امـور  ابوحفصـيان  شـيوه  بـر  هم گاهى و بود مرسوم نيز ابوحفص خاندان دولت در چنانكه ميدادند اختصاص

 وادار ابوحفص خاندان دولت بتقليد باره اين در را ايشان آنچه و ميسپردند وىه ب را احكام دفتر و حسابدارى
 دعـوت  امر دار عهده و كردند بيعت ابوحفصيان با فرمانروايى آغاز از عبدالواد خاندان دولت كه بود اين ميكرد

  .بودند آنان
 امـور  ديگـر  و سـلطان  اوامر اجراى و محاسبات امور متصدى كسيكه روزگار، اين در اندلس مردم اما و

 امـور  گـاهى  اينكه جز ميباشد آن اصلى مفهوم بهمان وزير و است »وكيل« به موسوم آنان نزد در است مالى

                                                           

جمـع  » جنـادرة «اين كلمه را عرب از فارسى گرفته و آنرا بر ). غياث(مددكار است كلمه جاندار بمعنى سالحدار و دوست و  -1
 .اند و ما هم عين آنرا بكار برديم بسته
 كـه  اسـت  »تعريف« تصريف: بجاى »ينى« در. است آمده دنيا به متعلق شرعى احكام و ذمى تعزير و كيفر معانى به عقوبت -2

  .باشد ها تعقوب كردن تعيين و شناساندن بمعنى شايد

 حاجبي
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 عالمت منصب و ميكند امضا را احكام و دفاتر كليه خود بخط ايشان سلطان و .شود مى محول بدو نيز ها نامه
  .ندارد وجود ديگر دولتهاى مانند ايشان نزد در) احكام دفاتر در گذارى(

 ايـن  و ميشـود  اطالق شوكت صاحبان از حاكمى بر ايشان نزد در »حاجب« نام مصر، ترك دولت اما و
 زيـر  وظيفـه  اين و ندمتعدد ايشان و ميكنند اجرا شهرها در مردم ميان در را احكام و تركند شوكت صاحبان

 دولت دستگاه مراتب صاحبان بر هم كه است كسانى برعهده نيابت پايگاه و ميشود انجام »نيابت« فهوظي نظر
  .ميكنند حكومت مطلق بطور مردم عامه بر هم و دارند فرمانروايى

 را هـا  جيـره  از اندكى ميتواند و است، »نايب« اختيار در وظايف از برخى نصب و عزل اوقات از بعضى و
 نيابـت  سـلطان  جانـب  از را او چـه  ميشـود،  اجرا سلطانى مقررات مانند وى اوامر و نمايد تثبيت يا كند قطع

  .است مطلق
 هـم  و ميرونـد  آنـان  نـزد  ترافع براى كه است سپاهيانى و عامه طبقات ميان در تنها حاجبان فرمان و
 نشـانها  و لباس وضع لحاظ از( ايشان هيئت و ميكنند بفرمانبرى مجبور ميزنند سرباز اطاعت از كه را كسانى

  .است نيابت هيئت تابع) غيره و
 جزيـه  يـا  1بـاج  يـا  خراج قبيل از را مالياتها انواع كه است ستانى خراج خدايگان ترك دولت در وزير و
 ايـن  همـه  بـا  او و ميكنـد  خـرج  معين جارى وظايف و و سلطانى امور هاى هزينه در را آنها سپس و ميستاند
 و سلطان ميان اى نماينده بمنزله او و كند نصب و عزل را ستانى خراج امور مباشران و كارگزاران همه ميتواند
 ايـن  كـه  اينسـت  مصر تركان دولت رسوم از يكى. 2مردم اصناف تباين و مراتب اختالف برحسب است رعيت
 زا گـروه  ايـن  چـه  هسـتند  سـتانى  خـراج  و محاسـبات  ديـوان  امـور  دار عهـده  كه باشد قبطيانى از بايد وزير

 و رجـال  از بيكـى  را وزارت ايـن  سـلطان  هم گاهى و. اند داشته اختصاص امر بدين مصر در كهن روزگارهاى
 خـود  بحكمـت  خـدا  و. ميسـپارد  كند مى اقتضا كه موجبى حسب بر ايشان فرزندان يا ترك شوكت صاحبان

  .3] هاست انجام و آغازها پروردگار او[ نيست او جز خدايى آنست گرداننده و امور مدبر
 آن و است كشور ضرورى وظايف مهمترين از وظيفه اين كه دانست بايد خراجها، و كارگزاران ديوان

 سنجش و نامها ذكر با سپاهيان آمار و خرج و دخل در دولت حقوق حفظ و ستانى خراج كارهاى دادن انجام
 كـه  بقـوانينى  بايـد  مسـائل  ايـن  دربـاره  و اسـت،  آن مواقع در آنها ساليانه مستمرى پرداخت و ايشان ارزاق

 در قـوانين  ايـن  كليه و كرد مراجعه اند كرده تنظيم دولت آگاه »قهرمانان« محاسبان و مشاغل اين متصديان
                                                           

است كه در عربى بمعنى دراهمى است كه آنها را از فروشندگان كاال در بازارهاى عصـر  ) بفتح م(» مكس«باج ترجمه كلمه  -1
: ميگفتنـد و در حـديث آمـده   » مكـاس «و گيرنده آنرا ) بنابر يكى از اقوال، چه درباره مفهوم آن اختالفست(جاهليت ميگرفتند 

 ).اقرب الموارد(ل بهشت نميشود مكس بگير يا باج بگير داخ
رجـوع بـه   . شـده اسـت   وزير تنفيذ در دوره عباسيان بر سفير يا نماينده سلطان در ميان طبقات مختلف مـردم اطـالق مـى    -2

 .شود 1المرجع ج 
 .نيست »ينى«در  -3
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 منـدرج  آن در حسـاب  علم از بزرگى قسمت و شده نوشته آن در خرج و دخل تفاصيل كه است آماده كتابى
 چنانكـه  مينامند »ديوان« را كتاب اين و نميبرند پى بدان دارند مهارت اعمال اين در كه كسانى بجز و است

 كـه  اينسـت  گـذارى  نام اين منشأ گويند و ميخوانند نام بهمين نيز آنرا مباشران و كارگزاران نشستن جايگاه
 و بودنـد  مشغول كردن بحساب خود با حاليكه در مينگريست خويش 1ديوان نويسندگانه ب انوشيروان روزى
 بـدين  آنان جايگاه پس آن از! ديوانه: گفت) يكباره( رو اين از ميگويند سخن خود با كه آمد مي بنظر چنين
 همين آنگاه. ديوان گفتند و گرديد حذف آن از تخفيف و استعمال كثرت بعلت »ه« حرف و شد ناميده كلمه

 زبـان  در ديـوان  انـد  گفتـه  و. گرديـد  اطـالق  است محاسبات قوانين متضمن كه عمليات اينگونه كتاب بر نام
 مسـائل  بـر  آگـاهى  و امور فهم در محاسبان كه اند ناميده بدان رو اين از را كتاب و است شياطين نام فارسى
 اينگونـه  نشسـتن  جايگـاه  بـر  كلمـه  آنگـاه  و دارنـد  نفـوذ  سـرعت  پراكنده و نادر اشياء جمع و نهان و آشكار

 در حسـابگزاران  نشسـتن  مكـان  هم و ها مهنا كتاب نام هم ديوان كلمه بنابراين و است شده اطالق محاسبان
  .راند خواهيم سخن باره اين در نيز آينده در چنانكه ميرساند، را سلطان بارگاه

 و ميگيـرد  نظـر  زيـر  را بدان مربوط اعمال همه كه ميشود واگذار ناظر بيك بتنهايى گاهى وظيفه اين
 و سـپاهيان  امـور  در نظـارت  دولتهـا  از بعضـى  در چنانكـه  ميشود سپرده جداگانه بناظرى آن هرگونه گاهى

 بنيـان  كـه  مقرراتى و دولت آن مصطلحات حسب بر اينها جز يا آنان ساليانه مستمريهاى محاسبه و اقطاعات
  .ميشود واگذار تن يك به اند كرده تعيين آن گذاران
 و مييابند يىجهانگشا و استيال قدرت كه ميشود ايجاد دولتها در هنگامى وظيفه اين كه دانست بايد و

  .ميشوند متوجه تجهيزات و اصالحات انواع و كشور جوانب بكليه
 مالى بسبب امر اين گويند و .بود رض، عمر، كرد وضع را ديوان اسالمى دولت در كه كسى نخستين و

 روز آن از. شـدند  خسـته  آن تقسـيم  در يافتنـد  افزون آنرا چون و بود آورده بحرين از رض، ابوهريره، كه بود
 اشاره وليد بن خالد و كنند ضبط را حقوق و ساليانه مستمريهاى و بشمارند را اموال كه گماشتند همت دينب

 بلكـه  گوينـد  و. پـذيرفت  را او پيشـنهاد  عمـر  و 2كننـد  مى تدوين شام پادشاهان ديدم گفت و كرد ديوان به
ـ  ميـدارد  گسـيل  انديو بى را لشكريان عمر است ديده كه هنگامى و كرده اشاره بديوان هرمزان  گفتـه  وىه ب

 خالى سپاه در او جاى بماند عقب كه هر چه ببرد؟ پى امر بدين ميتواند كه كند غيبت آنان از كسى اگر است
 ديوان نام از عمر. داد ترتيب ايشان براى ديوانى هرمزان آنگاه. ميكند ضبط را آنان اسامى نوشته بلكه ميماند
 شـد  مصمم ديوان تدوين بر عمر كه آنگاه و). داد توضيح و( كرد تفسير را) موضوع( او براى هرمزان و پرسيد

                                                           

و بنابرين ايـن توجيهـات    بمعنى نوشتن است و كلمات دفتر و دبير و دبستان همه از آن مأخوذ است» دپ«ديوان از ريشه  -1
 .بيشتر جنبه خيالبافى دارد

 در و اسـت  آمده) دفتر( ديوان گردآورى و سپاه ديوان در نام نوشتن: بمعانى و شده گرفته فارسى ديوان كلمه از گويا تدوين -2
 .باشد ديوان و دفتر دادن ترتيب مراد گويا اينجا

 جهاديوان خرا
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 تنظيم در داد فرمان بود قريش نويسندگان از كه مطعم بن جبير و نوفل بن محرمة و طالب ابى بن عقيل به
 ،ص خدا، رسول خويشاوندان از و نوشتند خاندانها بترتيب را اسالمى سپاهيان ديوان آنها و جويند شركت آن

 ديـوان  آغـاز  اسـت  چنـين . داشتند مقدم آنرا بود نبوت بخاندان نزديكتر خاندانى هر آن از پس و كردند آغاز
  .سپاه

 اما و. است داده روى هجرى بيستم سال محرم در امر اين كه كرده روايت مسيب بن سعيد از زهرى و
 بزبـان  عراق ديوان. بود اسالم از پيش كه بود مانده باقى وضعى همان بر اسالم از پس مالياتها و خراج ديوان

 و .بودنـد  1فريـق  دو هر عهد خداوندان از ديوانها نويسندگان و ميشد نوشته رومى بزبان شام ديوان و فارسى
 خشـونت  از عـرب  قـوم  و شد تبديل بپادشاهى خالفت امر و رسيد بخالفت مروان بن عبدالملك كه هنگامى

 مـوالى  و اعـراب  ميـان  در و آمدنـد  نايل نوشتن مهارت به سوادى بى ىسادگ از و تمدن رونق به نشينى باديه
 روزگـار  آن در كـه  سـعد  بـن  بسـليمان  عبـدالملك  كـرد  ظهـور  حسابدارى و نويسندگى در استادانى ايشان

 يـك  ظـرف  در امـر  بدين آغاز روز از وى و كند نقل عربى بزبان را شام ديوان داد فرمان بود  اردن فرمانرواى
 روزى گفـت  روم بنويسـندگان  يافت آگاهى امر اين بر عبدالملك كاتب سرحون چون و كرد كميلت آنرا سال

  .بريد شما از آنرا خداوند چه بجوييد صناعت اين جز در خويش
 عبـدالرحمن  بـن  صالح خويش كاتب به باره اين در او و يافت تغيير حجاج روزگار در عراق ديوان اما و
 فـرا  حجـاج  پيشـين  كاتـب  فـرخ  زادان از را هنر اين و ميدانست عربى و ىفارس نوشتن صالح چه داد فرمان
 بكـاتبى  وى بجـاى  را صالح حجاج شد كشته اشعث بن عبدالرحمن با جنگ در فرخ زادان چون و بود گرفته

 و داد انجـام  را امـر  ايـن  او و كنـد  نقـل  بعربـى  فارسـى  زبـان  از را ديوان داد فرمان وىه ب و برگزيد خويش
 را صـالح  خـداى  ميگفـت  يحيى بن عبدالحميد و دادند نشان نفرت و كراهت باره اين در فارسى ننويسندگا

  .دارد بزرگى منت چه نويسندگان بر او دهاد خير
 چنانكـه  گرديد واگذار داشتند) صالحيت و( نظر آن در بكسانيكه عباس بنى دولت در وظيفه اين آنگاه

 از آنچـه  اما و. ميدادند انجام نيز را وظيفه اين دولت وزيران از آنان جز و نوبخت بن سهل خاندان و برمكيان
 و خرج و دخل درباره المال بيت يا سپاهه ب مخصوص مسائل قبيل از ميگيرد تعلق وظيفه بدين شرعى احكام

 چـه  را وظيفـه  ايـن  اينكـه  و 2زور و قهـر ه ب يا درآمده اسالم بحيطه صلح با كه مناطقى و نواحى بازشناختن
 مربوط كه اموريست از اينها همه محاسبات، قوانين و آن نويسنده و ناظر شرايط و شوند دار عهده بايد كسانى

 ايـن  در مـا  چه بيرونست ما كتاب مقصد از و است شده نوشته مزبور كتب در و است سلطانى احكام كتب به
 آنـرا  كتـاب  اين در كه دفىه همان دارد، ارتباط كشوردارى طبيعت به كه ميكنيم بحث نظر آن از فقط باره

                                                           

 .زردشتى و نصاراى ايران و رومند كه در ذمه اسالم و تحت تبعيت آن بودندمتعاهدان : منظور از خداوندان عهد هر دو فريق -1
 زور بمعنـى  اينجا در ولى) است اضداد از( آمده دو هر صلح و مودت و زور و قهر به معنى كه است) و -ع بفتح( ترجمه عنوة -2

 .دارد تفاوت شود فتح غلبه و قهر به كه آن با گرايد به اسالم صلح با كه كشورى به نسبت شرعى احكام و. است
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 بشـمار  آن ركـن  سـومين  بلكـه  اسـت  كشوردارى از عظيمى قسمت نظر اين از وظيفه اين و ميكنيم، دنبال
. ندغايب وى از كه باشد كسانى با مخاطبه و) دينار و درهم(  مال و سپاه داراى بايد ناچار پادشاه هر چه ميرود

 مزبور امور از يك هر دار عهده تا است نيازمند يارانىه ب مال و مقل و شمشير امور در كشور خدايگان رو اين از
 اندلس اميه بنى دولت در ديوان امر و. دهد اختصاص كشور رياست از بخشى به) آنانه ب نيازمندى بسبب( را
  .بود منوال همين بر نيز ايشان از پس طوايف ملوك و

 امـر  در باسـتقالل  او و باشـد  موحـدان  انـدان خ از آن خدايگان و متصدى بايد موحدان دولت در اما و
 و ميكـرد  نظارت باره اين در كارگزاران و فرمانروايان كار روش و آنها ضبط و گردآورى و اموال آوردن بدست

 اشـغال  خدايگان را شغل اين دارنده و ميرسانيد بمصرف الزم بميزان و مقتضى مواقع در را مزبور اموال آنگاه
 مهـارت  فـن  ايـن  در و نبودنـد  موحـدان  خاندان از كه را كسانى نواحى از بعضى در هك بسا چه و ميناميدند

 سـتانى  جزيه و گراييدند استقالله ب افريقيه در ابوحفص خاندان چون و. ميگماشتند شغل بدين نيز داشتند
 كسـانى  آنـان  ميـان  در و جستند سبقت آنان بر شرف خاندانهاى از گروهى رو اين از بود اندلس 1ذميان كار

 غرناطـه  جـوار  قلعه اصحاب كه سعيد خاندان مانند بودند شده گماشته ستانى جزيه بكار اندلس در كه بودند
 به را ايشان و كردند استفاده امر اين در آنان كفايت از ابوحفصيان. داشتند شهرت ابوالحسن بخاندان و بودند
 ايـن  در و داشـتند  برعهده را وظيفه اين ندلسا در كه همچنان گماشتند) اشغال( منصب يا خراج امور تدبير

 حسابدانان آنگاه). كردند مى كار ابوحفصيان با گاه و موحدان با گاه يعنى( پرداختند مى هم موحدان بكار باره
 يافت قدرت حاجبى امر چون سپس. رفت بيرون موحدان دست از كار و يافتند اختصاص بدان نويسندگان و
 قـرار  حاجـب  دسـت  زيـر  آن خـدايگان  و شد تعطيل رسم اين گرديد نافذ كشور شئون همه در آن فرمان و

  .برافتاد داشت وجود دولت آن در كه رياستى پايگاه اين و درآمد گيران خراج زمره در و گرفت
 اختيـار  در ستانى خراج و ساليانه مستمريهاى محاسبه منصب اكنون هم مرينى خاندان دولت در اما و

 رجـوع  آن بديوان را آنها و ميكند تصحيح را محاسبات كليه كه است كسى پايگاه اين خدايگان و است يكتن
 و خـراج  محاسـبات  صـحت  در او امضـاى  و خـط  و است وزير يا سلطان نظر از پس او نظر و رأى و ميدهند

 كـه  دهستن عالى درجاتى اينها و سلطانى مراتب و پايگاهها اصول است اينها. است معتبر ساليانه مستمريهاى
 داراى ترك دولت در مرتبه اين اما و. است سلطان با مستقيم آنان كار و سر و دارند عام نظارت آنها صاحبان

 بـه  اختصاص اموال خدايگانى و ميگويند سپاه ناظر را مستمريها ديوان خدايگان چنانكه است گوناگونى انواع
 اسـت  امـوال  ناظران درجات بلندترين از و ندميك نظارت دولت عمومى ستانى خراج ديوان در او و دارد وزير
 خراجهـا  و امـوال  وسـيع  دايـره  و سلطنت عظمت و دولت پهناورى بسبب ايشان نزد در اموال در نظارت زيرا

 هـر  كنـد  قيـام  آن دارى عهـده  و ضبطه ب استقالله ب يكتن نيست ممكن و ميگردد منشعب بسيارى بمراتب

                                                           

 است كه از مصطلحات ديوانى در اواخر امويان بـود و در دوران دوم عباسـيان بمعنـى خـراج و حصـه     » جالية«ترجمه كلمه  -1
  ).المرجع از. (رفت مى بكار آن مرتب

 ديوان خراجها
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 وزيـر  بنـام  را بخصـوص  قسـمت  اين عمومى ناظر رو اين از. باشد ادافر اليقترين كفايت و شايستگى در چند
  .اوست عصبيت صاحبان و سلطان موالى از يكى پيرو اين همه با او و ميخوانند
 وزيـر  از پيـروى  در و شـود  مـى  رجـوع  وىه ب وزير نظر كه) است آنچنان( دولت در شمشير خداوند و
 بايد او و ميشود خوانده 1»استاذالدار« بنام آنان نزد در مقام اين دارنده و. گيرد مى نظر در را كوشش منتهاى

 مقام از ديگرى درجات و ها پايگاه و. باشد دولت دستگاه در شمشير خداوندان و سپاهيان بزرگ امراى از يكى
 است محدود خاص اموره ب آنها دايره و دارد محاسباتى و مالى جنبه آنها همه كه ميكنند پيروى »استاذالدار«

 نـواحى  و خـراج  اموال از كه است سهامى يا اقطاعات قبيل از سلطان شخصى اموال مباشر خاص ناظر: مانند
 اميـر  دسـت  زيـر  او و نيسـت  مسـلمانان  عمـومى  امـوال  از و ميباشـد  سـلطان  بشـخص  متعلـق  سـتانى  باج

 نـاظر  و نيسـت  نظـارتى  او كار در را »استاذالدار« ولى ميباشد سپاهيان از چند هر وزير و است »استاذالدار«
 ميخوانند »الدار خازن« را او و ميباشد وى 2مماليك از يكى كه است سلطان اموال دار خزينه دست زير خاص

  .دارد امر اينه ب اختصاص و است سلطان شخصى اموال در مراقبت  خاص ناظر و او وظيفه چه
 خـدا  و بـازگفتيم  مغـرب  در اآنر وضع نخست آنكه از پس مشرق ترك دولت در مقام اين بيان اينست

  .نيست پروردگارى او جز است امور گرداننده
 اصل در دولتها از بسيارى چه نيست ضرورى كشور در طبيعته ب وظيفه اين نگارش، و ها نامه ديوان

 صـنايع  اسـتحكام  و شهرنشـينى  و تمدن تهذيب از كه نشين باديه سخت دولتهاى در چنانكه نيازند بى آن از
  .ندارد وجود مقامى چنين يستندن مند بهره

 مقاصـد  از تعبير در بالغت و عربى زبان كيفيت بسبب شد پيدا بدان شديد نياز كه اسالمى دولت در و
  .ميكرد ادا لسانى تعبير از رساتر و تر بليغ اغلب را انسان حاجت كنه 3ابّتُك چه بود

 شـد  مـى  انتخـاب  سـمت  بـدين  كـه  فتمير بشمار او قبيله بزرگان و خويشاوندان از يكى امير كاتب و
 لحـاظ  از تـا  برميگزيدنـد  خـويش  بكـاتبى  را كسـى  چنـين  نيـز  عراق و شام در صحابه امراى و خلفا چنانكه
ه بـ  كه گرديد صناعتى بمنزله و يافت راه بزبان تباهى رفته رفته .باشند اعتماد مورد اسرار حفظ و دارى امانت
 در را منصـب  آن خداونـدان  عباسـيان  خانـدان  و يافـت  اختصـاص  ميدانستند نيك آنرا كه كسانى و فن اهل
 و ميكرد صادر) ديگرى دخالت بى( مطلق بطور را احكام دفاتر اسناد ايشان كاتب و ميدادند جاى بلند اى پايه
 او عالمـت  يـا  نـام  سـلطان  مهر روى بر و ميكرد مهر سلطان مهر با آنرا و مينوشت را خويش نام آن پايان در

                                                           

قرائـت  (معلم و خواننده : مينويسد» استاذ«صاحب اقرب الموارد ذيل كلمه . در چاپهاى مصر و بيروت استاذالدوله غلط است -1
  .هم استاذالدار است» ينى«در . و عالم و استاذالدار ناظر درگاه پادشاه، كلمه فارسى معربست) كننده

جمع مملوك بمعنى بنده، و نزد مردم شام بر بنده سفيد اطالق ميشود، و مماليـك مصـر گروهـى بودنـد كـه حكومـت آن        -2
 ).اقرب الموارد(ان چركس بود و اصل معنى درين ماده قوت و شدت است كشور را بدست گرفتند و اصل آنان از بندگ

 .است غلط مشكول چاپهاى در) كاتب جمع ت تشديد و ك بضم(كتاب  -3
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 آن سـپس  ميشود ناميده 1»مهر گل« به و ميبرند فرو ميشود حل آب در كه سرخى گل در آنرا. بود منقوش
  .ميزنند آن الصاق و كردن تا هنگام) طومار يا( احكام دفتر طرف دو بر را مهر

 آن انجـام  يـا  آغـاز  در را خـود  امضـاى  كاتب و ميشد صادر سلطان بنام طومارها عباسيان از پس آنگاه
  .برميگزيد كه لفظى و محل ببرحس ميگذاشت

 سـلطان  پيشـگاه  در دولـت  خـدمتگزاران  از ديگرى يافتن تقرب بسبب گاهى پايگاه اين صاحب بعدها
 سبب ميكرد متمركز خود نزد در را امور همه و ميساخت محجور را او كه وزيرى خودكامگى يا يافت مى تنزل
 غيـر  بود وزير امضاى و نوشته صحت دليل كه تىعالم برابر در كاتب اين عالمت وقت آن و. ميشد وى تنزل
 ايـن  چنانكه. نوشت مى رئيس اين عالمت برابر در را خود معهود عالمت صورت آنگاه و ميگرديد ملغى و نافذ

ـ  فرمـانروايى  نخسـت  و گرفـت  بـاال  حـاجبى  كار كه هنگامى و داد روى حفصى دولت پايان در معنى  وىه ب
 ملغى داشت كاتب به اختصاص كه عالمتى حكم شد كشيده استبداد و ىبخودكامگ سرانجام و گرديد تفويض

  .بود پايدار آن سلف كار از پيروى نظر از همچنان آن صورت ولى گرديد اثر بى و
 بخـط  آنـرا  و ميكـرد  ترسـيم  كاتـب  بـراى  بگـذارد  دفتـر  آن در بايـد  كه را امضايى حاجب پس آن از

 را او فرمـان  كاتـب  پـس . برميگزيد او براى ميخواست آنچه ااجر و انفاذ هاى صيغه از و 2ميساخت مخصوصى
  .ميگذاشت را معتاد عالمت و ميكرد امتثال

 را شيوه همين ميكرد آغاز خودكامگى و ميگرفت بچنگ استقالله ب را امور زمام سلطان كه هم گاهى
  .بگذارد ها نوشته در را او عالمت وى تا ميكرد ترسيم كاتب براى را فرمان امر و ميداد اختصاص بخويش

 هنگـامى  سـلطان  حضور در كاتب كه چنانست آن و است »توقيع« نويسندگى ديگر پايگاههاى از يكى
 بـر  پادشـاه  كه را دستورهايى و احكام و نشيند مى شود مى تشكيل امور عقد و حل و دادن فرمان مجالس كه
 يـاد  كـه  بهمينسان يا توقيعات و. مينويسد اتشكاي و ها برنامه الفاظ ترين بليغ و موجزترين با ميكند القا وى

 و عـرايض  خـدايگان  اختيـار  در و هسـت  دفتـرى  در كـه  هـايى  نمونه از كاتب آنكه يا و شود مى صادر كرديم
 او توقيعـات  تا باشد داشته وافر حظى سخنورى و بالغت از بايد نويس توقيع و. كند مى پيروى است شكايات
 و عرايض خدايگان به را آنها و مينوشت توقيع ها نامه شكايت بر رشيد نزد در يحيى بن جعفر و. باشد درست

 ،بالغـت   خداونـدان  ميـان  آنهـا  آوردن بدسـت  در كـه  بـود  رسا و شيوا بحدى وى توقيعات و داد مى شكايات
 هـر  گوينـد  چنانكـه  بود آمده پديد همچشمى و رقابت بالغت، و شيوايى هاى شيوه و فنون بر آگاهى بمنظور

  .دولتها وضع و چگونگى است چنين. ميشد فروش و خريد دينار بيك بود آن بر وى توقيع كه اى هعريض

                                                           

 و در لغت نامـه بنقـل از او بهـى ذيـل الك    ) الك(موم و لك : گل سرخ و صاحب غياث ذيل ختام و ختامة آرد: طين الختم -1
 Tira آن عاميانـه  نـام  و Terre -sigillé بفرانسه آن جديد نام. كنند رنگ جامه و پوست بدان كه باشد سرخ گلى: آمده) لك(

sigillata ميباشد.  

 .»ينى«. كرد بخط خودش وضع مى -2

 ديوان نامه ها و نگارش
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 و مـروت  خداونـدان  و مردم طبقات باالترين ميان از بايد ناچار توقيع ديوان خدايگان كه دانست بايد و
 قـرار  ارىكـ  معـرض  در چـه  باشـد  داشـته  سخنورى و بالغت و دانش از وافرى بهره و شود برگزيده حشمت
 مسـائل  اينگونـه  ايشـان  احكام مقاصد و پادشاهان مجالس در زيرا بداند، را علوم اصول بايد ناچار كه ميگيرد

 ايشان رسوم و باشد آشنا پادشاهان معاشرت آداب با تا انگيزاند برمى را او كه چيزهايى اضافهه ب آيد مي پيش
 تطبيق و نگارى نامه در بايد ناخواه خواه اينكه از تهگذش. باشد متصف نيك صفات و بفضايل و كند مراعات را

 شمشـير  بخداونـدان  را پايگـاه  اين دولتها از برخى در گاهى و باشد توانا بالغت رموز و اصول با سخن مقاصد
 اقتضـا  چنـين  عصـبيت  سـادگى  و علـوم  آموختن و اكتساب رنج از دورى بعلت دولت طبيعت زيرا ميسپارند

 چنانكـه  ميدهـد  اختصاص دولتش مناصب و ها بپايگاه را خويش عصبيت خداوندان انسلط رو اين از. ميكند
 گـرفتن  فـرا  از جنـگ  و شمشير امور متصدى. ميكند نگارش و جنگى و مالى امور دار عهده آنان از را كسانى
 راىبـ  پـس  نيازمندند، بالغت به ديگرى و بحساب يكى نگارش و مالى امور زمامداران ولى است نياز بى دانش

 ميسـپارند  آنـان ه ب را مشاغل اين و برميگزينند ضرورت برحسب طبقات آن خود از ديگرى كسان مراتب اين
 انجـام  وى نظر زير بايد كه است مسلط وى بر عصبيت خداوندان از ديگرى قدرت صاحب حال عين در ليكن

 در هـا  نامـه  و نگـارش  منصـب  زيرا. متداولست مشرق ترك دولت در وضع اين اكنون هم چنانكه كند وظيفه
 عصـبيت  خداوندان از اميرى تسلط و نظر زير بايد وى ولى است خاصى انشاى خدايگان داراى چه اگر دولت

 امير آن احوال بيشتر در و ميباشد امير اينه ب سلطان اعتماد و اتكا و مينامند »دويدار« را او كه باشد سلطان
 و) نگـارش  فـن ( بالغـت  كيفيـات  در تنهـا  انشاء بخدايگان نسلطا اتكاى و باشد مى وى آرامش و تسلى مايه

  .اينهاست نظاير و اسرار داشتن نهان و فن آن اصول با وى مقاصد تطبيق
 مختلـف  اصـناف  ميـان  از وى برگزيـدن  در سلطان كه پايگاهى چنين خدايگان در معتبر شرايط اما و
 عبدالحميـد  كـرده  گـردآورى  جـامع  بطور را شرايط اين كسيكه بهترين و است بسيار ميگيرد نظر در مردم،
  :نويسد مى نويسندگان به خطاب اى نامه در چنانكه است كاتب

 و كنـد  كاميـاب  و دارد امـان  در گزنـد  از و نگهدارد را شما ايزد نويسندگى، هنر خداوندان اى بعد، اما
 گونـاگونى  اصنافه ب را ممرد بزرگوار پادشاهان و ص، مرسل، پيامبران از پس عزوجل، خداى، فرمايد رهبرى
 و بهنرهـا  را آنـان  گـذران  مايـه  و روزى جسـتن  بـراى  و. برابرنـد  هم با همه حقيقت در هرچند كرد تقسيم
 ها، پايه واالترين در را نويسندگان گروه شما آنگاه ساخت سرگرم تالشها و ها كوشش انواع و مختلف هاى پيشه
 و خالفـت  محاسن انتظام آرى. داد جاى رزانت، و دانش و ىجوانمرد و فرهنگ و ادب خداوندان پايگاه يعنى

  .شماست خامه و انديشه بنيروى آن امور استقامت
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 شـهرهاى  و ميكنـد  شايسـته  را ايشـان  سلطان خلق براى خداوند شما خيرخواهيهاى و 1پندها راه از و
 شـما  وضـع  پـس . شـود  نمـى  تيافـ  شما بجز كارگزارى و نيست نياز بى شما از پادشاه. ميسازد آبادان را آنان

 و بيننـد  مـى  بـدان  كـه  ايشـان  ديدگان و ميشنوند بدان كه است ايشان گوشهاى بمنزله پادشاهان به نسبت
 نشـان  را خـويش  نيرومنـدى  و قـدرت  بـدان  كـه  ايشـان  دسـتهاى  و ميگويند سخن بدان كه ايشان زبانهاى
  .ميدهند

 ارزانى شماه ب بكمال كه را نعمتى و سازد مند بهره داده اختصاص بشما كه هنرى بفضيلت را شما ايزد
  .نستاند باز شما از است داشته

 و نيـك  سرشـتهاى  و خويهـا  بكليـه  شـما  اندازهه ب اى دسته هيچ وران پيشه و هنرمندان كليه ميان در
 متصـف  صفات و خويها اين بهمه بايد ناچار و نيست نيازمند آورى نام و فضيلت خصلتهاى يكايك و پسنديده

 و خـود  لحـاظ  از هم نويسنده پس. ميشويد توصيف نامه اين در كه باشيد چنان اگر »نويسندگان اى« يدشو
 و بردبـار  بردبارى جاى در كه است نيازمند ميكند اعتماد وىه ب مهم امور در كه خدايگانى يارى بمنظور هم
 و پاكـدامنى . ايستد باز بيم، از تادنبازايس گاه و دالور و مبارز اقدام موضع در و دانا و فهيم قضاوت هنگام در
 را ناگواريهايى و مصائب. باشد وفادار شدايد و سختيها در و رازدار رازها، طرح هنگام برگزيند، را انصاف و داد
 را حـوادث  و دهد انجام خود بجاى را كارها. باشد آگاه آنها رموزه ب و كند بينى پيش آيد پيش ممكنست كه
 نتوانـد  اگـر  و گيـرد  فرا نيك را آنها و بينديشد دانش شعب و فنون از يك هر در بايد .دريابد خود جايگاه در

 خرد غريزه بنيروى. كند چينى خوشه دانشها خرمن از باشد بس را او كه اى اندازهه ب بايد بياموزد كامال را آنها
 انجـام  از پيش را كارى هر فرجام و دادن روى از پيش را امرى هر بايد فراوان اندوزى تجربه و نيكو تربيت و

 در و كنـد  مجهز آن برابر در را خود و سازد فراهم آنرا بسيج امرى هر با شدن روبرو براى پس بشناسد، دادن
  .شود آماده است سازگار بدان كه عادتى و خوى با طريقى و آمد پيش هر برابر

 نيـك  را ديـن  دانـش  و يـد جوي سـبقت  يكـديگر  بر آداب انواع فراگرفتن در نويسندگان، گروه اى پس
 مايـه  كـه  گيريد فرا را عربى علوم آنگاه كنيد، آغاز فرايض و عزوجل خداى كتاب بدانستن نخست و بياموزيد
 زيور را شما هاى نامه نيكو خط چه گيريد تعليم نيك را خط سپس است، سخنورى در شما استادى و مهارت

 و اخبـار  و عجـم  و عرب جنگهاى »ايام« و بشناسيد را هاآن مشكالت و معانى و بخوانيد را اشعار و بخشد، مى
 يـارى  ايـد  گماشـته  همـت  بـدان  كه بلندى هدف در را شما معلومات اينگونه چه گيريد ياد را آنها سيرتهاى

 ستانى خراج نويسندگان كار اساس حساب دانش چه مورزيد غفلت حساب فراگرفتن از همچنين. كرد خواهد
 خوارى مايه تمايالتى چنين چه مگراييد فرومايگيها و پست كارهاى و خرد يا بزرگ خواه آزمنديها به و .است

 از را خـود  و سـازيد  منـزه  فرومايگيهـا  و آلودگيهـا  از را خويش هنر هم و. است نويسندگان تباهى و بندگان
  .كنيد حفظ جاهالن زشت صفات و نمامى و چينى سخن

                                                           

 .و از ناصحان شما: نسخه بدل -1

 دبيري
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 اى كينـه  و خشـم  سـبب  بـى  را دشمنى خوى اين با چه بپرهيزيد، سخت سبكسرى و نخوت و تكبر از
 بـدان  را كسـى  و ورزيـد  مهـر  و دوسـتى  بيكديگر خويش هنر در عزوجل خداى راه در و ميكنيد جلب بخود

  .باشد افراد ترين شايسته نجابت و داد و فضيلت در شما بسلف نسبت كه كنيد توصيه
ـ  نسـبت  شما برخيزد يزبست و دهد نشان مهرى بى شما از بيكى نسبت روزگار اگر و  و دلسـوزى  وىه ب
 نخسـتين  بوضـع  وى سـامانى  و سـر  بـي  و يابـد  بهبـود  او حـالى  پريشان تا دهيد يارى را او و كنيد مهربانى
 دوسـتانش  و يـاران  ديـدار  و پيشـه  از و كنـد  نشين گوشه را شما از يكى پيرى و سالخوردگى اگر و. بازگردد
 تجـارب  از و كنيد مشورت امور در وى با و شماريد گرامى را او و يدبرو او بديدار كه شماست بر سازد محروم
  .جوييد يارى او معرفت سوابق و فراوان

 چنان ميكند اتكا وىه ب نيازمندى روز در و برميگزيند را او كه كسىه ب نسبت نويسنده فرد يك بايد و
 باشـد،  تـر  دورانـديش  و محتـاطتر  هم خويش برادر و بفرزند مربوط امور از او كارهاى در كه باشد انديش مĤل

 و 1ندهـد  نسبت را آن ديگرى به خويش خدايگان به جز آيد پيش ستودنى امرى كارها ضمن در اگر چنانكه
 دگرگـونگى  هنگـام  افسـردگى  و خطـا  و لغـزش  از بايد و بردارد وى پيش از آنرا بايد دهد روى نكوهشى اگر

 براى هم و ،2متعبد پارسايان به تا يابد مى راه زودتر عيبجويى ،نويسندگان گروه اى بشما زيرا بپرهيزد، احوال
 او بـا  همنشـينى ه ب سلطان درگاه در وقتى شما فرد يك دانستيد چه است تر كننده تباه و تر بخش زيان شما
 هـم  شـما  بـر  پـس  ميشـمرد  واجب خويش بر جوانمردى نهايت در را شما حقوق اداى سلطان آييد مي نائل

 و خيرخـواه  و شـناس  حـق  و سپاسگزار و وفادار چنان وىه ب نسبت خلوص و اعتقاد روى زا كه است واجب
 را حقى پاداش تا دهيد نشان نيت خلوص اوه ب دادن پند و امور تدبير در و بخواهيد را او نيكى و باشيد رازدار

 گـواه  اضطرار مواقع در و بشما خدايگان نيازمندى هنگام كردارتان و رفتار بايد و كنيد ادا داريد گردن بر كه
  .باشد معانى برين

 و كنيد احساس همواره بايد را نكات اين كند، كامياب را شما خداى كه نويسندگان، گروه اى شما پس
 هـر  و نبريد ياد از را آنها اندوه و شادمانى و احسان و  مواسات و نوميدى و تنگدستى و فراخى احوال همه در

  .بود خواهد خوى نيكو اندازه چه باشد آراسته رفتار و روش بدين فشري هنر اين خداوندان از يك
 و خـدا  خلـق  بـه  مربـوط  امـور  از يكـى  يـا  شود برگزيده اى ناحيه بحكومت شما ميان از يكى هرگاه و

 يـاور  و سـازد  پيشـه  را او طاعـت  و آورد نظـر  در را عزوجـل  خداى بايد گردد تفويض بشما او 3خواران روزى
 خـدا  نـزد  در كسان ترين محبوب و خدايند خواران روزى و خلق چه برسد ستمديدگان داده ب و باشد ناتوانان

  .ميكنند همراهى ايشان با و ميورزند مهر وى خواران روزى به نسبت همه از بيش كه هستند آنان
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 فزايـد بي خراج و غنيمت ميزان بر و دارد گرامى را بزرگان و اشراف و گرايد داده ب قضاوت در بايد آنگاه
 خـويش  برخاسـت  و نشست در بايد و بپرهيزد ايشان آزار از و گيرد الفت رعيت با و بكوشد بالد آبادانى در و

  .كند رفتار بمدارا حقوق پيجويى و خراج و احكام دفاتر در و باشد بردبار و فروتن
 همينكه و ازماييدبي را او عادات و طبايع بايد كنيد، همنشينى كسى با نويسندگان شما از يكى هرگاه و
 لطـايف  و دقيق تدبير با و دهيد يارى است سازگار نيكى با آنچه بر را او بايد شناختيد را او بد و نيك خصال
  .كنيد منصرف بد خصال و زشت تمايالت از را او بكوشيد ها وسيله بهترين و حيل

 آنهـا  خويهـاى  شـناختن  بجستجوى باشد، بصير خود سياست در اگر چارپايان كننده رام كه ميدانيد و
ـ  و انگيزد برنمى را حيوان ميشود سوار آن بر كه هنگامى باشد لگدزن اسبى اگر چنانكه ميپردازد،  هيجـان ه ب

 پـيش  از كنـد  رم و بترسد اگر و ميكند پرهيز آن روبروى از باشد ميكرده بلند را هايش دست اگر و آورد نمى
 حيوان راه اين از و گيرد مى پيش مالطفت و نرمى آن كردن رام در باشد توسن اگر و ميشود دور حيوان روى

  .ميكند رام را حيوان آسانىه ب دهد ادامه رفق و بمدارا اندكى اگر چنانكه ميسازد مطيع را
 آزمايند مي 1كنند مى خدمت را آنان و آميزند مى در ايشان با و مشغولند مردم سياست بكار كسانيكه و

) كـرديم  يـاد  مـا  كـه ( حيوانـات  كـردن  رام سياسـت  توصـيف  از ميتواننـد  كننـد مي مداخله ايشان امور در و
 جوييهـاى  چاره و شريف هنر و ادب و فضل پرتو در نويسنده ولى آورند، بدست خود وظيفه براى هايى نمونه
 گفته او يا و ميپردازند مناظره و ببحث وى با و ميشوند او همسخن كسانيكه با خويش رفتار چگونگى و دقيق

 و رفـق ه بـ  خـويش  خـدايگان  با بايد اولى طريقه ب هراسد، مي آنان سطوت و شكوه از يا و يابد مى در را نهاآ
 پاسـخ  ميتواننـد  نـه  كـه  بهـايمى  كننده رام و كجا او. سازد مستقيم و راست را او كژيهاى و كند رفتار مدارا

 شان صاحب كه اندازه بهمين جز ندميكن پرسشى درك نه و ميشناسند باز هم از را خطا و صواب نه و بدهند
  .ميكند آماده شدن سوار براى را آنها

 مراعـات  آنـرا  سـود  و همراهى جنبه همواره خويش نظر و رأى در ببخشايد، را شما خداى باشيد، آگاه
ـ  آنكه تا بريد بكار امكان حد تا را خويش انديشه و فكر آن در و كنيد  او مصـاحب  كـه  كسـى  خـداى  اذنه ب

 امـان  در او كـارى  جفـا  از و نشـمارد  گران را شما همنشينى و نكند رفتار مهرى بى و بسردى ماش با هستيد
 نبايـد  و انشـاءاهللا،  گرديـد،  وى مهربـانى  و دوستى مشمول و درآيد موافقت و سازگارى در از شما با و باشيد

 گوناگون امور ديگر و خادمان و بنا و آشاميدنى و خوراك و مركوب و جامه و مجلس وضع در شما از هيچيك
 كـه  هنـرى  بشـرف  را شما خداوند آنكه با زيرا كنيد تجاوز خويش الزم و شايسته اندازه از خود به مخصوص

 خـدمتگزارى  در نيسـت  سـزاوار  كه ميرويد بشمار خدمتگزارانى از حال عين در داده برترى ديگران بر داريد
 قابل شما از تبذير و تضييع اعمال كه هستيد مينانىا و كارگزاران و بزند سر شما از تقصير و كوتاهى خويش
  .نيست اغماض
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 ميانه از خويش پاكدامنى براى خواندم شما بر كه اندرزهايى و كردم ياد شما براى كه نكاتى تمام در و
 چـه  بپرهيزيد، نازپروردگى و خواهى تجمل بدفرجامى و اسراف كاريهاى تلف از و بجوييد يارى اقتصاد و روى
 باشـند  متصف بدانها كه كسانى و ميكنند خوارى دچار را بندگان و آورند مي ببار بينوايى و فقر شيوه دو اين

  .ميسازند رسوا را فرهنگ و ادب خداوندان و نويسندگان بويژه
 تجـارب  از ميتوانيـد  ميكنيـد  آغاز تازه كه كارهايى در شما و نظايريست و همانندها را جهان اين امور

 هـاى  شـيوه  تـرين  مبـرهن  و آشـكارترين  امور تدبير هنگام آنگاه بجوييد، راهنمايى آنها ايرنظ در خود پيشين
  .بپيماييد را جويى چاره راههاى فرجامترين نيك و ترين راست و انديشه
 وصف در آنچنان خويش خدايگان حضور در نويسنده كه آنست امور تدبير كننده تباه آفت كه بدانيد و

 انجمـن  در اى نويسـنده  هـر  رو ايـن  از. دارد بـاز  اش انديشه و دانش اجراى از را وي كه كند روى زياده امرى
 پاسخ و گفتار كردن آغاز هنگام و گيرد پيش روى ميانه خويش گفتار در كافى اندازهه ب بايد خويش خدايگان

 در گويى فزون از وا بازداشتن و حال مصلحت چه بازگويد آنرا جامع داليل اين همه با و پردازد ايجازه ب دادن
 بايـد  برسـاند  زيان وى فرهنگ و خرد و بتن كه دهد دست وىه ب غلطى مبادا آنكه بيم از و. است شيوه اين

  .بخشد يارى را او امور استوارى و كاميابى در كه بردارد خداى بسوى تضرع دست
 فقـط  آيد مي پديد او جنبش نيروى و زيبا هنر از آنچه بگويد يا كند گمان شما از اى نويسنده اگر چه

 خـداى  كـه  اسـت  شـده  آن پـى  در خود گفتار يا گمان اين با اوست، خود تدبير حسن و جويى چاره پرتو در
 آن در كـه  كسـى  بـر  امر اين و گردد مى باز نابسنده اى پايه به مقام آن از تا گذارد مى وا بخود را وى عزوجل

  .1نيست نهان بينديشد
 خدمتگزارى و هنر در او كه بگويد كدام هيچ نبايد كنند خدمت درگاه كي در نويسنده تن دو هرگاه و

 آن فرزانگـان  زيـرا  اسـت،  شـكيباتر  امور تدبير سنگين بارهاى تحمل در و تواناتر و بصيرتر ديگرش همكار از
 و خردمنـدتر  وى از يـارانش  باشـد  معتقـد  و افكنـد  بـدور  را غـرور  و خـودبينى  كه ميدانند خردمند را كس

 خـود  بـى  را ثنـاؤه،  جل ايزد، بيكران هاى نعمت كه است واجب بارگاه يك نويسندگان همه بر و ترند نيكروش
 خـويش  همنشينان و ياران و همگنان از هنر فزونىه ب را خود و بشناسند خويش براى شدن فريفته و ستايى

 در كـه  بدانسـان  اسـت  زمال همـه  بر يزدان ستايش و. نروند فرو مباهات و خودبينى ورطه در و نشمارند برتر
 او نعمـت  از و آورنـد  فـرود  خضوع سر وى چيرگى و بزرگى پيشگاه در و گيرند پيش فروتنى او عظمت برابر

  .گويند سخن
 نصـيحتگر : ميگـويم  باز ميزنند مثل بدان ديرين روزگارهاى از كه را گفتارى خويش نامه اين در من و

 برگزيـده  و گـوهر  يكتـا  بمنزلـه  عزوجـل،  خداى، نام كردن ديا از پس مثل اين و. كند عمل خود بگفته بايد
  .كردم تكميل بدان را نامه و آوردم پايان در آنرا سبب بهمين و است نامه اين در سخن
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ـ  بدانچه 1گرداند خويش مقرب و دوست نويسندگان و دانش طالبان گروه اى را شما و ما خدا و  وىه ب
. گرفـت  سـبقت  ما بر دانش در وى فرمودن رهنمايى و دادن ىيار بنيروى آنكه هر جست نزديكى و دوستى

  .اوست قدرت در و او بيارى كاميابى هر. اوست) قدرت( يد در و اوه ب) راجع( امر اين زيرا
  .باد شما بر خدا نيكى و بخشايش و درود و

 در و »المدينـة  صـاحب « انـدلس  دولت در و »حاكم« افريقيه در آنرا خدايگان روزگار اين در ، 2شرطه
) جنگ وزير( شمشير خدايگان دست زير دولت دستگاه در وظيفه اين متصدى و. مينامند »والى« ترك دولت
 عباسـيان  دولت در را منصب اين نخست و است نافذ شرطه خدايگان در موارد از برخى در وى فرمان و است
 برائـت  مرحلـه  در نخسـت  را اتجنايـ  بـه  مربـوط  مقـررات  بايد بودند آن دار عهده كه كسانى و كردند ايجاد

 كاران بزه درباره را) حدود( شرعى كيفرهاى رسيدگى مرحله تكميل از پس آنگاه و كنند رسيدگى 3خواستن
 در تنهـا  و يابـد  انجام مجرمان زدن حد كه است منظور بدين جنائى اتهامات در شرع دخالت چه. كنند اجرا
 نظـارت  و دخالـت   هم جرم موجبات تكميل و كشف در تدول سياست دستگاه ليكن ميكند، نظارت باره اين

ـ  را مجـرم  حـاكم  باشد داشته وجود قرائنى اى قضيه پيرامون در هرگاه و دارد  زيـرا  ميسـازد  مجبـور  اقـرار ه ب
 در را جنايات كه ميناميدند شرطه را كسى بنابراين و يابند كيفر كاران بزه كه ميكند ايجاب عمومى مصلحت

  .ميساخت اجرا نداشت آن در دخالتى قاضى وقتى را شرعى كيفرهاى آنگاه و ميكرد گىرسيد ابتدايى مرحله
  .ميخواندند شرطه »خدايگان« آنرا دارنده و بود مستقل شرطه منصب و
 واگـذار  بشـرطه  مطلـق  بطـور  را مـردم  جان بحفظ وابسته مسائل و بكيفرها مربوط امور كه بسا چه و

 بـزرگ  را پايگـاه  ايـن  و ميـداد  انجـام  را وظـايف  اينگونـه  قاضـى  دخالت بى و استقالل به او چنانكه ميكردند
 مـوالى  و لشـكرى  بزرگ سرداران از بودند عبارت برميگزيدند شرطه برياست را آنها كه كسانى و 4ميشمردند
 و نداشـت  عمـومى  جنبه شرطگان تسلط ولى ميرفتند بشمار سلطان بارگاه مقربان و خواص از كه ارجمندى

 مشـكوك  و مـتهم  عناصـر  و خلـق  عامـه  بـر  تنهـا  ايشـان  بلكـه  نبود، نافذ مردم طبقات همه در آنان فرمان
 نفـوذ  و قـدرت  دايـره  بعـدها . بازميداشتند شرارت از را تبهكار و فرومايه و اوباش افراد و ميكردند فرمانروايى

  .كوچك شرطه و بزرگ شرطه: شد تقسيم گونه بدو مزبور پايگاه و يافت توسعه اندلس امويان دولت در شرطه
 كـه  شد اختياراتى داراى و داشت تسلط مردم عامه بر هم و عالى طبقات بر هم بزرگ شرطه خدايگان

 و دارد بـاز  ستمگرى و تجاوز از را آنان و كند نظارت نيز سلطان بارگاه و دستگاه رجال كارهاى در ميتوانست
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 نيـز  بودنـد  دولتـى  مراتب صاحبان مقربان و دانخويشاون و بستگان از كه را جالل و جاه و شوكت خداوندان
  .دهد قرار بازخواست مورد

  .داشت اختصاص مردم عامه امور در برسيدگى كوچك شرطه خدايگان وظيفه و
 درگـاه  رجال از چند تنى و بود يافته اختصاص سلطان بارگاه مدخل در تختى بزرگ شرطه خدايگان براى و

 برجـال  منصب اين. نداشتند وى اوامر اجراى جز اى وظيفه هيچ و شستندن مى صندليها روى بر او پيرامون در
  .ميشدند حاجبى يا وزارت نامزد كه بود كسانى از آن خدايگان حتى چنانكه ميشد تفويض  دولت بزرگ

 همـه  بـر  هرچنـد  بـود  فراوانـى  شـكوه  و اهميـت  داراى شرطه خدايگان مغرب موحدان دولت در اما و
 بـر  وى ولى سپردند نمى موحدان خاندان بزرگان و رجاله ب جز را منصب اين و شتندا نفوذ و تسلط طبقات
 بمنصـب  اكنـون  هـم  ليكن نداشت، فرمانروايى ميكردند خدمت سلطان درگاه و دولت دستگاه در كه كسانى
 پـرورده  نمـك  برگزيـدگان  برعهده آن اداره و است رفته بيرون موحدان رجال دست از و يافته راه فساد مزبور
  .است سلطان درگاه

 مـوالى  هاى خاندان از كه است كسانى برعهده شرطه منصب اكنون هم مغرب مرين بنى دولت در اما و
  .ميباشند ايشان پرورده نمك برگزيدگان و

) كردها( تركان از پيش دولت بازماندگان يا ترك رجال ميان از شرطه خدايگان مشرق ترك دولت در و
 توانايى و عمل شدت لحاظ از كه ميگزينند بر را كسانى و ميشود برگزيده 1] غربم و مشرق ناحيه دو هر در[
 كامل قدرت با سياسى و شرعى كيفرهاى بردن بكار راه از بتوانند تا باشند داشته شايستگى فرمانها اجراى بر

 مقتضـيات  بر و كنند واژگون را آن هاى النه و براندازند را 2فجور و فسق انواع و سازند كن ريشه را فساد ماده
  .سازند پراكنده را بدكارى و فسق مجامع شهر، در عمومى مصالح

  ]. است داناتر) تعالى( او و 3است جبار و غالب و[ است روز و شب گرداننده خدا و
 در و اسـت  دولتـى  پايگاههـاى  و درجـات  از افريقيـه  و مغـرب  در آن و ،4دريايى نيروى فرماندهى

 آنـان  تـداول  در آنـرا  خـدايگان  و اسـت ) جنـگ  وزير( شمشير خدايگان فرمان و ظرن زير كيفيات از  بسيارى
 نام ايشان لغت اصطالح در و است شده نقل بعربى فرنگان زبان از كلمه اين و مينامند الم بتفخيم 5»الملند«

 از وركشـ  دو آن زيـرا  اسـت  يافته اختصاص مغرب و افريقيه كشور به مزبور درجه و ميباشد ناوگان خدايگان

                                                           

 .آمده است» نظرفى ال» «فى القطرين«: در چاپهاى مصر و بيروت بجاى» ينى«از  -1
بدخويى نباشد صحيح الدعارة است كـه بمعنـى فسـق و    : بمعنى» الزعارة«و اگر محرف ) ك(و ) ا(و ) ب(در نسخ » الذعارة« -2

 .فجور است
ار  : و. 20: 73واهللا يقَدر اللَّيلَ و النَّهار : اشاره به آيه -3 بـزِيزُ اْلجنُ الْعميهينـى «و ) پ(كروشـه در   قسـمت داخـل  . 23: 59اْلم «

  .نيست

 .اى از كشتيهاى جنگى است ترجمه اساطيل كه بمعنى جهازات جنگى و مجموعه -4
 ).دسالن( است مأخوذ Almirante اسپانيولى لغت از مزبور كلمه و است »البلمند« بغلط) ك(در نسخه  -5
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 از بربـر  ممالـك  كليـه  دريـا  آن جنوبى ساحل بر و دارند سكونت) مديترانه( روم درياى كنار در جنوب جهت
 شـام  بالد تا نيز روم و اسالوها و فرنگ و اندلس ممالك آن شمالى ساحل بر و شام، بسوى اسكندريه تا سبته
 و سـاحل  دو هـر  ساكنان و مينامند آن، كنار اهالى به منسوب شامى، درياى و رومى درياى آنرا و است واقع

 فراوانـى  زحمات باره اين در و ميكنند ممارست كشتيرانى امر در دريانورد ملتهاى همه از بيش آن هاى كناره
 جنگهـا  بيشتر و بودند دريا اين شمالى ساحل در) ها گت( قوطها و فرنگان و روميان چنانكه ميشوند، متحمل

 رانـدن  و دريـايى  جنگهـاى  و كشـتيرانى  در رو اين از و يافت مى انجام كشتيها بوسيله ايشان هاى بازرگانى و
 جنـوب  سـواحل  بسـوى  مزبـور  ممالـك  سـالطين  از برخى چون و داشتند مهارت دريا آن در جنگى ناوهاى
 مسـافت  جنگـى  ناوهاى بوسيله بمغرب، ها) گت( قوط و بافريقيه روميان مانند بردند، هجوم و شدند نزديك

 فرمـان  زيـر  را كشـورها  آن در متوطن بربرهاى و يافتند تسلط مزبور ممالك بر و پيمودند را ساحل آن ميان
 جمعيتـى  پـر  شـهرهاى  سـواحل  آن در بربرها و بازستدند ايشان از را ممالك آن فرمانروايى و آوردند خويش
 از پـيش  كارتاژ پادشاه و .6طنجه و 5شرشال و 4مرناق و 3جلوال و 2سبيطله و 1)كارتاژ( قرطاجنه مانند داشتند

 گسـيل  آنـان  بسـوى  جنـگ  بـراى  سـپاهيان  و تجهيزات از پر جنگى ناوگانى و ميجنگيد روم پادشاه با آنان
  .ميكرد

 يكـديگر  بـا  گذشـته  روزگـار  در و دارنـد  سكونت دريا اين ساحل دو در كه است مردمانى عادت اين و
  .دميكنن نبرد هم با عصر اين در هم و ميپرداختند بجنگ

 را دريا كه نوشت رض، عاص، بن عمرو به خطاب عمربن شدند متصرف را مصر كشور مسلمانان چون و
 نشـيند  مـى  آن بـر  نـاتوان  اى آفريـده  كه است عظيم اى آفريده دريا: نوشت پاسخ در او و. كن وصف من براى
 در آنان شدن سوار و مانانمسل دريانوردى از كه كرد اشاره عمر وقت آن. گيرد جاى چوبى بر كه كرمى مانند

 عمـر  فرمـان  از كسـانيكه  مگـر  نشد سوار كشتى بر عرب افراد از هيچيك پس آن از و شود جلوگيرى كشتى
 بجيله قبيله رئيس ازدى هرثمه بن عرفجة مانند شدند واقع وى بازخواست مورد نتيجه در و كردند سرپيچى

 و شمرد زشت را وي رفتار اين رسيد، عمر بگوش دريا در وى جنگ خبر و پرداخت بجنگ عمان در چون كه
 ادامه منوال همين بر وضع و. است كرده دريانوردى جنگ براى چرا كه داد قرار مالمت و سرزنش مورد را او

 جهـاد  آن بوسـيله  و بنشـينند  كشتى در داد اجازه مسلمانان به وى و رسيد فرا معاويه روزگار آنكه تا داشت
 دريـانوردى  و كشـتيرانى  فنـون  در امـر  آغـاز  در نشـينى  باديه بسبب عرب كه بود اين عمر منع علت و كنند

                                                           

1 - Carthage. 

2 - Sbaïtla (Suffetula). 

3 - Oppidum Vsalitanum. 

4- Mornakiya است واقع تونس غربى جنوب در مرناكيه ناحيه.  

5 - Cherchel (Ceexarea). 

6- Tanger )دسالن از.( 
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 يافتـه  تربيـت  چنـان  ميكردنـد  ممارست باره اين در چون فرنگان و روميان ليكن نداشتند مهارتى هيچگونه
 در و بودنـد  فراگرفتـه  بخوبى آنرا فنون بسيار تمرين نتيجه در و كنند كشتيرانى بودند قادر همواره كه بودند

  .داشتند مهارت كشتيرانى
 هـاى  ملت و يافت ارتقا كمال اوجه ب ايشان تسلط و قدرت و رسيد كشوردارى و بسلطنت عرب چون و

 صـنعتگرى  و هنرمنـد  هـر  و شـدند  واقـع  آنـان  فرمانروايى زير در و گرفتند بگردن را آنان خدمت عرب غير
 از بيگانـه  مالحان از گروهى خويش دريانوردى هاىنيازمندي در و جست تقرب آنانه ب خود فن و هنر فراخور

 رفته و پرداختند تمرين و بممارست بكمال كشتيرانى و دريانوردى فن در و كردند استخدام را گوناگون ملل
ـ  و پردازند بجهاد وسيله بدين كه شدند آن شيفته و كردند پيدا بصيرت فن اين در رفته  و كشـتيها  ايجـاد ه ب
 ميكردند سالحها انواع و جنگى مردان از مملو را  خويش دريايى نيروى و گماشتند مته 1بزرگ ناوهاى نبرد

 ماوراى در مسلمان غير ملتهاى و كافران با جنگ براى را آنها و ميشدند سوار آنها در جنگاوران و سپاهيان و
 در يـا  بـود  بـدريا  تـر  نزديـك  كه خويش مرزهاى و بكشورها را ناوگان اين از اى دسته و ميكردند گسيل بحار

 بـه  عبـدالملك  خليفـه  و. دادنـد  اختصـاص  انـدلس  و مغرب و افريقيه و شام مانند داشت قرار درياها سواحل
 دريـانوردى  آالت و ابزار ساختن مخصوص اى كارخانه تونس در كه كرد اشاره افريقيه عامل نعمان بن حسان

 داد دست آنجا از) سيسيل( صقليه فتح و تداش جهاد مراسم و آدابه ب بسيارى شيفتگى او چه كند تأسيس
 همچنين. يافت انجام فتوى صاحب شيخ فرات بن اسد بدست اغلب بن ابراهيم اول اهللا زيادة روزگار در آن و

 اهالى با سفيان ابى بن معاوية روزگار در حديج بن معاوية كه صورتى در شد فتح دوران همان در نيز 2قوصره
 و اغلـب  ابـن  بدسـت  فتح اين و دهد روى فتح او بدست نخواست خدا ولى تپرداخ بجنگ) سيسيل( صقليه
 و عبيديان دولت روزگار در اندلس و افريقيه دريايى نيروى فتح اين از پس و. داد روى فرات بن اسد او سردار
) عبيـديان  تـابع  شـهرهاى  و انـدلس  سـاحلى  شـهرهاى ( آنان شهرهاى به فتنه ايجاد براى پى در پى امويان

  .ميپرداختند تخريب و انگيزى فتنه به آنها سواحل در و تافتندميش
 و بـود  رسـيده  آنه ب نزديك يا كشتى دويست به الناصر عبدالرحمن روزگار در اندلس دريايى نيروى و
 3رمـاحس  ابن را اندلس دريايى نيروى سردارى و. بود حدود آن در يا اندازه بهمان نيز افريقيه دريايى نيروى

                                                           

است و آن از مهمترين انواع كشتيهاى جنگى اسـت كـه نيـروى دريـايى از آن     » شينى«يا » شونى«جمع » شوانى«ترجمه  -1
در اين نوع نبـرد نـاو كـه از بزرگتـرين كشـتيها بشـمار       . استفراهم مي آمده و از همه كشتيهاى ديگر بيشتر مورد توجه بوده 

اند و برجهاى مزبور داراى چندين طبقه بوده اسـت كـه در طبقـه     ميرفته است برجها و قالعى براى دفاع و حمله تعبيه ميكرده
الظاهر بيبرس «يه كتاب حاش. اند باالى آن سپاهيان مسلح به تير و كمان جاى داشته و در طبقه پائين مالحان پاروزنى ميكرده

 .144ص  1938تأليف محمود جمال الدين سرور، چاپ قاهره » و حضارة مصر فى عصره
2 - Cossura (Pante llaria). 

 .آمده درست نيست) دماحس(و ) رماص(هايى كه  در چاپ) ا(و ) ينى(از  -3
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 آن در دريـايى  نيـروى  اين و. بود المريه و 1بجانه شهرهاى اندلس كشتيهاى بندر و لنگرگاه و تداش برعهده
 نيـروى  ميپرداختنـد  كشـتى  بتهيـه  آن در كـه  شـهرى  هر از و آمد مي گرد ممالك و شهرها ديگر از بندرها
 اداره را نيرو اين بورمز فرمانده و بود مالحان از فرماندهى به مربوط آنها امور كه ميشد تشكيل خاصى دريايى
  .پرداخت مى نظارت به آنها امور ديگر و سالحها و جنگى كارهاى درباره و ميكرد

 كـه  ميـداد  فرمـان  و ميكـرد  اداره پـاروزنى  يـا  باد با آنرا راندن امور كه بود رئيسى داراى كشتى هر و
 مهمـى  دولتـى  كـار  يـا  2مـالى احت جنگـى  بـراى  دريايى نيروهاى كه هنگامى و اندازند لنگر بندر در كشتيها

 دالوران و رجـال  از عظـيم  گروهـى  سـلطان  و ميگردنـد  متمركز سپاهيان معينى بندر در ميشوند گردآورى
 آنگاه .ميشود پر جنگى مردان اينگونه از كشتيها كليه و ميدهد جاى ناوگان آن در را خويش موالى و لشكرى

 افراد همه و برميگزيند مزبور نيروى بفرماندهى ميباشد ركشو مردم طبقات ترين عالى از كه را رجالى از يكى
 صـادر  هسـت  نظـر  در كه بمقصدى را آنان فرمان سپس. باشند او فرمان وزير كنند دستور كسب وى از بايد

 بـر  اسـالمى  دولت روزگار در مسلمانان. بازآيند غنايم و پيروزى با كه ميشود ايشان بازگشت منتظر و ميكند
 دريـا  آن بر فرمانروايى در ايشان صولت و قدرت و بودند يافته تسلط) مديترانه درياى( دريا اين سواحل كليه

 و نداشـتند  ايشـان  دريايى نيروى برابر در توانى و تاب هيچگونه مسيحى ملتهاى و بود رسيده عظمت اوجه ب
ه ب رو اين از و بودند ساخته مسخر را مزبور درياى فتوحات براى خويش فرمانروايى روزگار همه در مسلمانان

 دريـاى  سـواحل  از منقطـع  جزايـر  همه و آوردند بدست بسيار غنايم و رسيدند فتح در معلوم مقامات آنهمه
 و) سـاردنى ( سـردانيه  و) ايويسا( يابسه و) مينورك( منورقه و) ميورك( ميورقه مانند آوردند بتصرف را مزبور

 و روم كشـورهاى  بيشـتر  و قبـرس،  و) كـرت ( اقريطش و) مالت( مالطه و) كسره( قوصره و) سيسيل( صقليه
  .فرنگ

 و بردنـد  مى حمله) ژن( جنوه جزيره به مهديه از خويش دريايى نيروى با پسرانش و شيعى ابوالقاسم و
 انـدلس  طوايـف  ملوك از دانيه خدايگان عامرى مجاهد و آوردند مي بچنگ بسيار غنايم و يافتند مى پيروزى

 فـتح كـرد و مسـيحيان در همـان     405را بوسيله نيروى دريايى خـويش در سـال   ) هسرداني(جزيره ساردنى 
 يافتند تسلط دريا اين اعظم قسمت بر مدت اين كليه خالل در مسلمانان خالصه و گرفتند، پس را آن روزگار

 از خـويش  دريـايى  نيـروى  بوسـيله  اسـالم  سـپاهيان  و ميكرد آمد و رفت دريا آن در ايشان دريايى نيروى و
 بنبـرد  فرنـگ  پادشـاهان  بـا  و ميكردنـد  دريـانوردى  شمالى ساحل در  آن روبروى) اروپا( بزرگ بر تا سيسيل

                                                           

 آن و نامنـد  Pechina پشـينه  آنـرا  اكنـون  مهـ  گويد و كرده تصحيح »بجانة« آنرا دسالن ولى است »بجاية« نسخ تمام در -1
 .المرية نزديك ايست دهكده

 .است» ينى«و صورت متن از ) چاپهاى بيروت. (لغزو محتفل» ينى«لغزو محتمل  -2
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 ملوك از 1ابوالحسين خاندان روزگار در چنانكه ميكردند فراوان كشتار ايشان ممالك در و برميخاستند سخت
 مسيحى ملتهاى و. داد روى ضيهق اين ميكردند تبليغ را) فاطميان( عبيديان عقايد جزيره آن در كه سيسيل
 واپـس  روم دريـاى  شـرقى  شـمال  بجانـب  2رومانى جزاير و اسالوها و فرنگ سواحل به را خود دريايى نيروى
 بـر  شـير  گـويى  كه تاختند ايشان بر چنان مسلمانان دريايى نيروى ولى نميگفتند ترك را نواحى آن و بردند
 در و بـود  شـده  آكنـده  آنـان  لشـكريان  گروههاى و بسيج زا دريا اين سطح بيشتر و ميبرد هجوم خود شكار

 چنانكـه  ميكردند آمد و رفت آميز صلح سفرهاى بقصد خواه و جنگ بمنظور خواه بخشها آن دريايى راههاى
 آنكه تا .نبود شناور آب روى در آن از هم هايى پاره تخته حتى و نماند بجاى مسيحيان دريايى نيروى از اثرى
 هنگـام  ايـن  در. يافـت  راه آنها هاى بدولت رنجورى و نهادند زبونى و بسستى رو امويان و نعبيديا هاى دولت

 متصـرف  را آنهـا  و كردند درازى دست مالت و كرت و سيسيل مانند مديترانه درياى شرقى بجزاير مسيحيان
 يافتنـد  طتسل عكا و صور و عسقالن و طرابلس بر و آوردند هجوم شام بسواحل فترت همين در سپس. شدند

 آنجـا  در و شـدند  متصـرف  را المقـدس  بيت و درآوردند خويش استيالى زير را شام سواحل مرزهاى كليه و
 بـر  سپس و) غرب( طرابلس خزرون خاندان بر و كردند بپا خود عبادت و دين ساختن آشكار براى كليسيايى

 عبيـديان  پايتخـت  مهديـه  سـپس  سـاختند،  مجبـور  گزيـت  بـدادن  را آنها و يافتند غلبه 4صفاقس و 3قابس
 كرده آغاز را دريا اين بر حمله پنجم سده در آنان و آوردند بدر زيرى بن بلكين اعقاب تصرف از را) فاطميان(

 يچهـ  به و رفت ميان از آنكه تا بود نهاده سستى و بضعف رو شام و مصر دولت دريايى نيروى وضع كه بودند
 دولـت  دوران در بـويژه  و گذشـته  در كـه  صورتى در نكردند، توجهى هم روزگار اين تا دريانوردى اموره ب رو

 ايشـان  تـاريخ  در آن اخبـار   چنانكه ميداشتند مبذول بدان حد از بيش توجهى و عنايت) فاطميان( عبيديان
 تنهـا  و رفت ميان از مصر در بكلى) دريايى نيروى فرماندهى( پايگاه و منصب اين رسم نتيجه در. معروفست

 همواره دريا اين غربى ناحيه در چنانكه يافت اختصاص ممالك بدان و ماند باقى رسم اين مغرب و افريقيه در
 تجاوز ياراى را دشمنى هيچ و دارد وجود نيز اكنون هم و داشته وجود مهمى دريايى نيروى و نيرومند ناوگان

  .نيست ها كرانه بدان حمله و
 جزيـره  رؤسـاى  ميمـون  بنـى ) مرابطان( لمتونه دولت روزگار در سرزمين آن دريايى نيروى فرمانده و
 و بازگرفـت  ايشـان  از را منصـب  آن ايشان فرمانبرى و تسليم بسبب) موحدان از( عبدالمؤمن و بودند 5قادس
  .بود رسيده كشتى صد به رويهمرفته) قيرويان عدوه و اندلس عدوه( فاس در ايشان دريايى نيروى شماره
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 را) قيرويـان  عـدوه  و انـدلس  عـدوه ( فاس و رسيد عظمت اوجه ب ششم سده در موحدان دولت چون و
 تاكنون كه وضعى بزرگترين و بكاملترين را دريانوردى پايگاه و منصب ايشان سالطين درآورد خويش بتصرف
 1صدغيان قبيله از اصل در او و بود صقلى احمد ايشان دريايى نيروى سپهساالر و كردند تأسيس شده شنيده

  .داشتند سكونت 3سدويكش ناحيه 2جربه جزيره در كه بود
 آنگـاه . بـود  يافتـه  تربيـت  ايشـان  نزد در و بودند برده اسارته ب جزيره آن سواحل از را او مسيحيان و

 و شـد  هـالك  خدايگان سپس گردانيد خويش خواص از و بركشيد و برگزيد را او) سيسيل( صقليه خدايگان
 بـيم  از او و آورد بخشم را جديد خدايگان تمايالت از برخى علتب صقلى احمد ولى گشت او جانشين پسرش

 بمـراكش  آنجـا  از و آمـد  فرود بود عبدالمؤمن خاندان از كه شهر آن شاهزاده بر و برد پناه بتونس خود جان
ـ  بسـيارى  جوايز و داد قرار خويش مهر و احسان مشمول را او عبدالمؤمن بن يوسف خليفه آنجا در و رفت ه ب
 مسـيحى  ملتهـاى  بـا  جهـاد  ميـدان  در وى و برگماشت خويش دريايى نيروى بفرماندهى را او و بخشيد وى

 مسلمانان دريايى نيروى او روزگار در و. بود بنام مقاماتى و يادگارها داراى موحدان دولت در و جست سبقت
 در نـه  كـه  آمـد  نائـل  اى بمرحلـه  مـا  معلومات حدود در استحكام و خوبى حيث از هم و شماره لحاظ از هم

  .آينده در نه و بود رسيده مرتبه بدان گذشته
 از را شـام  مرزهاى كه شد آن بر روزگار آن در شام و مصر پادشاه ايوب بن يوسف الدين صالح چون و
 از كفـار  دريـايى  نيروهـاى  كند، پاك 4]آنها بناى و كفر لوث از[ را المقدس بيت و ستاند باز مسيحى ملتهاى

 روان پـى  در پـى  مرزهـا  آنه بـ  كمك رساندن براى بود آنان تصرف در كه المقدس بيت ديكنز نواحى كليه
 آنان برابر در نميتوانست اسكندريه دريايى نيروى و ميكردند يارى غذايى مواد و افراد لحاظ از را آنها و شدند

 و داشتند فراوانى ناوگان سوى آن در و ميكردند غلبه دريا شرقى كرانه اين در پيوسته آنها زيرا كند مقاومت
 كننـد  جلـوگيرى  ناحيه آن در مسيحيان حمالت از نميتوانستند و بودند شده ضعيف زمانى دير از مسلمانان

 منقـذ  بنى خانواده از منقذ بن عبدالكريم الدين صالح رو اين از. كرديم اشاره بدان پيش صفحات در چنانكه
 هيئتى با بود گذارده باقى را ايشان خويش دولت در و كرده اره داشتند كه قدرتى بر را آنان كه شيزر ملوك

 را خاندان اين الدين صالح. كرد گسيل بود مغرب سلطان روزگار آن در كه منصور 5يعقوب بسوى بنمايندگى
 از عبـدالكريم  بوسـيله  رو ايـن  از. بـود  گذارده باقى را آنان خويش دولت در و كرده رها داشتند كه قدرتى بر

 هدف و كفار ناوگان ميان دريا در تا بگذارد وى اختيار در را خويش دريايى نيروى كه كرد يارى بطل منصور
 بيسـانى  فاضـل  بقلـم  اى نامه و. پردازد »مراقبت« و گردش به بود شام قالع در مسيحيان كمكهاى كه ايشان
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 كتـاب  در را نامه هانىاصف عماد آنكه برحسب كه فرستاد سلطان آن نزد عبدالكريم بوسيله منصور به خطاب
  :است چنين آن آغاز كرده نقل 1القدسى فتح

  .»بگشايد ما 2حضرت بروى را ها فرخندگى و ها كاميابى درهاى خداوند«
 لـيكن  شـد  متنفر و آزرده دل سخت بودند نكرده خطاب اميرالمؤمنين لقب به را او آنكه بسبب منصور

 و داشت مبذول آنانه ب نسبت را بخشش و احسان انواع و ساخت نهان دل در آنرا و نگفت چيزى باره اين در
  .نداد او بدرخواست پاسخى هيچ و كرد روانه الدين صالح بسوى را ايشان

 هـم  و اسـت  داشـته  مغرب بسالطين اختصاص دريايى نيروى روزگار آن در كه ميدهد نشان امر اين و
 آن در شـام  و مصـر  دولتهـاى  ولى اند بوده دىنيرومن ناوگان داراى مديترانه شرقى كرانه در مسيحى ملتهاى

 چـون  و .انـد  نميكوشـيده  آن تجهيزات در و اند نداشته توجهى دريايى نيروى اموره ب دوران آن از پس و عصر
 انـدلس  نـواحى  بيشـتر  بر) ها گاليسين( 4جاللقه و نهاد بزبونى رو موحدان دولت و درگذشت منصور 3يعقوب
 دريـاى  غربى جانب در كه را جزايرى و برند پناه دريا سواحل به تا كردند مجبور را مسلمانان و يافتند استيال

 آمدند نايل شوكت بمنتهاى و يافت توسعه مزبور درياى سراسر در جاللقه قدرت شدند متصرف بود مديترانه
 بـا  ايشـان  دريـايى  نيـروى  و شـد  كاسته دريا آن در مسلمانان اقتدار از و يافت فراوانى آنان دريايى نيروى و

 بود منوال اين بر وضع مغرب در زناته پادشاه ابوالحسين سلطان روزگار در چنانكه گرديد، برابر جاللقه نيروى
  .بود برابر مسيحيان دريايى نيروى با كيفيت و شماره لحاظ از كرد جهاد آهنگ كه هنگامى او ناوگان زيرا

 بـدولتهاى  زيرا شد كمتر هم مزبور ميزان از و ادنه بتنزل رو هم باز مسلمانان دريايى نيروى پس آن از
 و بردند ياد از را دريانوردى رسوم مغرب در نشينى باديه رسوم فزونى بعلت و يافت راه زبونى و ضعف اسالمى
 بازگشتند اى شيوه بهمان دريانوردى در مسيحيان ولى دادند دست از بودند گرفته فرا اندلس از كه را رسومى

 آن و آن،) فنـون  و( احـوال  به بصيرت و آن در ممارست و تمرين و مهارت قبيل از داشتند شهرت آن در كه
 تمـرين  آن در كـه  قليلـى  گـروه  بجـز  مسلمانان، و. آمدند غالب) ها كشتى( ها پاره تخته بر دريا لجه در ملتها

 دريا سواحل در كه بودند كسانى گروه آن و ميرفتند بشمار بيگانگان بمنزله) مديترانه(  دريا اين در كردند مى
 را كسـانى  و ميشـد  كمكـى  آنـان ه ب دولتها از يا آوردند مي بدست همراهانى و ياران كاش و داشتند سكونت

  .ميكردند راهنمايى را ايشان و ميگماشتند آنان بيارى
 رسم و است محفوظ و پايدار مغرب دولتهاى در همچنان تاكنون دريايى نيروى فرماندهى پايگاه ليكن

 هسـت  آن اميـد  و متداولست ايشان ميان در هنوز دريانوردى و ناوگان ايجاد در ممارست و بكوشش عادت و
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 وزش طلـب  بـه  مسلمانان و كند متوجه مهم نيروى اين بلزوم را آنان دريايى كشورهاى در دولتى مقاصد كه
 كتـب  از كـه  اطالعـاتى  سبح بر دارد شهرت مغرب مردم ميان در چنانكه زيرا برخيزند كافران و كفر بر باد

 و بـرد  خواهنـد  حملـه  مسـيحى  بملتهـاى  گمان بى مسلمانان آينده در اند، آورده بدست پيشگويى به مربوط
 خواهـد  ميسـر  دريـايى  نيـروى  بيارى فتحى چنين و كرد خواهند فتح دريا ماوراى در را فرنگيان كشورهاى

  .2كارگزاريست كوني و است بس را ما او و 1است مؤمنان دوست خدا و. گرديد
  

  پنجم و سى فصل

  دولتها در قلم و شمشير مراتب ميان تفاوت در

 از خـويش  فرمانروايى در كه است دولت خدايگان وسايل و ابزار از دو هر قلم و شمشير كه دانست بايد
 اسـتوار  را فرمـانروايى  هاى پايه دولت اركان هنوز كه هنگامى و دولت تشكيل آغاز در ولى ميجويد يارى آنها

 تنفيذ ره در تنها كه خدمتگزاريست مرحله اين در قلم زيرا است بيشتر قلم از بشمشير پادشاه نياز اند نساخته
 كـرديم  يـاد  چنانكـه  همچنين .ميكند كمك بدان راه اين در هم شمشير و ميرود بكار دولتى احكام اجراى و

 راه بعلـت  سـلطنت  وابسـتگان  و دودمـان  و ميـرود  زبونى و بضعف رو آن عصبيت كه دولت پايان در شمشير
 تشكيل آغاز در كه همانطور و است دولت نياز مورد قلم از بيش يابند مى تقليل  بدولت فرتوتى و پيرى يافتن

 ناچـار  دولت كردن تقويت براى هم مرحله اين در ميجويد يارى آنان از و ميكند اتكاء شمشير بخداوندان آن
 پايـان  و آغـاز  مرحلـه  دو هـر  در شمشـير  بنابراين و طلبد يارى آن از و ازدس خود گاه تكيه را شمشير است
 پـر ) تيول( اقطاع و تراند متنعم و شكوهمندتر مرحله دو اين در شمشير خداوندان و دارد مزيت قلم بر دولت

  .آورند مي بچنگ بهاترى
 در مرحلـه  ايـن  در او ازير ميشود نياز بى شمشير از حدى تا آن خدايگان و سلطان دولت اواسط در اما
  .است يافته نفوذ جا همه در فرمانش و شده كامياب دولت دادن تشكيل
 و ماليـات  و خـراج  گـردآورى  ماننـد  پادشـاهى  ثمرات و نتايج از بردارى بهره و كامروايى بجز اكنون و

 او ياريگر مرحله ناي در و ندارد ديگرى هدف فرمانها اجراى و دولتها ديگر با مباهات و مفاخره و آن نگهدارى
 نـدارد،  حـاجتى  بشمشـير  ديگـر  و برد، بكار مقاصدش راه در آنرا تا ميكند پيدا بدان فراوانى نياز و است قلم

 يابد راه بكشور اى رخنه يا دهد روى اى غائله آنكه مگر نيست ساخته آنها از كارى و هستند نيام در شمشيرها
 در رو ايـن  از. نميشـود  پيدا بشمشير نيازى هيچ مواردى چنين در بجز و بطلبند آن بستن براى را شمشير و

 مي بدست بيشترى ثروت و نعمت و ميشوند نايل بلندترى بپايگاه و شكوهمندترند قلم خداوندان مرحله اين
 امـور  مشاوره و رايزنى در آنان از خلوت مجالس در و مييابند بار بيشتر و ترند مقرب سلطان بارگاه در و آورند
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 نتايج آوردن بدست براى و ميكند اتكا بدان كه اوست كار ابزار بمنزله شرايطى چنين در زيرا ميشود دهاستفا
 و دور نـواحى  و مرزهـا  بهبـود  و اصـالح  و كشـور  نـواحى  اوضاع در مراقبت و سلطنت و كشوردارى ثمرات و

 نيـاز  بـى  شمشـير  خداونـدان  و وزيران از هنگام اين در و. ميجويد يارى آن از ملك احوال و بكيفيات مباهات
  .ميباشند بيمناك بخود نسبت او خشم نتايج از و ميبرند بسر سلطان بارگاه از دور سبب بهمين و است

 آن در كـه  است نوشته وىه ب اى نامه  ابومسلم بيايد او نزد ابومسلم ميدهد فرمان منصور كه هنگامى و
  :ميشود ديده بدينسان مقام اين مناسب اى نكته

 وزيـران  براى مواقع خطرناكترين كه اينست ايم سپرده بياد ايرانيان اندرزهاى از ما كه را آنچه بعد اما«
. 1بنـدگانش  ميـان  در خداست دستور. باشد آرامش حال در كشور و فرونشيند خلق غوغاى كه است هنگامى

  .2] است داناتر تعالى و سبحانه خدا و[
  

  ششم و سى فصل

   سلطان و ادشاهپ ويژه نشانهاى و زيور در

 اقتضـا  را آنها وى ابهت و جالل و شكوه كه است آدابى و زيورها و نشانها داراى سلطان كه دانست بايد
 و بزرگـان  ديگـر  و درگـاه  خاصـان  و رعيـت  از آنهـا  بردن بكار با و يابد مى اختصاص بدانها رو اين از و ميكند
 و ميكنـيم  يـاد  خود آگاهى بميزان است مشهور كه را آنها از قسمتى ما اينك و ميشود متمايز دولت رؤساى

  .3داناييست دانشى صاحب هر از باالتر
 6بنـدها  و 5درفشـها  كـردن  بـاز  و افراشتن قبيل از آلت بردن بكار و آوردن فراهم ،4)كارزار ساز( آلت

 در ارسـطو  و. سـت ا پادشـاهان  ويژه نشانهاى و زيورها از كرناها و بوقها نايها زدن و ها طبل نواختن و) رايات(
 زيـرا  اسـت  جنـگ  در دشـمن  ترسـانيدن  آنهـا  بـردن  بكار رس: گويد است منسوب وىه ب كه السياسة كتاب

 مزبـور  آوازهاى تأثير كه كنم مى ياد سوگند ولى بخشد مى انگيزى بيم تأثير آدمى نهاد در  هراسناك آوازهاى
                                                           

  .سنة اهللا فى عباده -1

  .نيست» ينى«و » پ«در  -2

3-  يمللْمٍ عي عقَ ُكلِّ ذَفو76: 12و. 
اند ولـى نويسـندگان و شـاعران     ترجمه كرده» سازكار«و صاحب مهذب االسماء » ساز«كلمه آلت را در اين معنى زمخشرى  -4

و . طـاهر تجملـى و آلتـى سـخت تمـام داشـت      : بيهقى گويـد اند چنانكه ابوالفضل  گذشته كلمه مزبور را بهمين معنى بكار برده
ولـى اغلـب آنـرا يـا بـه      . همه آلت لشكر و ساز جنگ... ابا آلت لشكر و ساز جنگ : فردوسى آلت و ساز را هر دو بكار برده است

ا بمعنـى سـاز و بـرگ    و تـوان گفـت در اينجـ   . پر از گرد با آلت رزمگاه: اضافه ميكند» رزمگاه«و يا به » كارزار«و يا به » لشكر«
 .و رجوع به لغت نامه دهخدا شود. پادشاهى است

  .است كه از رايت كوچكتر است» لواء«درفش ترجمه  -5

 اقـرب ( اسـت  بـوده  بزرگتر لواء از و است ميشده اطالق جيش علم بر ازهرى بقول مغرب در كه است »رايت« ترجمه »بند« -6
 .باشد مرد هزار ده آن زير كه است بزرگ لمع بند :گويد االرب منتهى صاحب و). الموارد
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 كـه  را علتـى  ايـن  و يابـد  مى خود در را آنها ىروح تأثير فرد هر كه است ها رزمگاه در) روحى( وجدانى امرى
  .است صحيح اعتبارات بعضىه ب باشد، كرده ياد آنرا اگر آورده، ارسطو

 طـرب  و شـادى  شـك  بـى  آوازهـا  و هـا  نغمـه  شـنيدن  هنگام نفس كه اينست حقيقت باره اين در ولى
 در و ميكنـد  آسـان  را رىدشوا امر هر بدان كه ميرسد خاصى سرمستى روح مزاج به چنانكه ميكند احساس

 و است موجود هم بسته زبان جانوران در حتى كيفيت اين و ميدهد نشان سپارى جان باشد آنكه هر راه اين
 متناسـب  آوازها كه هنگامى و انگيزند برمى فرياد و صفير با را اسب و سرود خواندن با را شتر دانستى چنانكه

 چـه  موسـيقى  از كه ميداند كسى هر و ميشود مشاهده موسيقى و غنا در چنانكه است فزونتر آن تأثير باشد
  .ميدهد دست بشنونده حالتى

 چنانكـه . طبـل  يـا  بوق نه ميبرند بكار 1موسيقى آالت رزمگاهها در عرب غير ملتهاى سبب همينه ب و
 ناگونگو آهنگهاى و ميزنند حلقه ميباشد خويش موكب در كه پادشاه پيرامون در موسيقى آالت با نوازندگان
 ما و .ميكنند سپارى جان كه بحدى انگيزند مى بر را دالوران نفوس شادى و طرب ايجاد نتيجه در و مينوازند

 بطـرب  را جنگنـدگان  و ميخوانـد  شعر غنا آهنگ با موكب پيش در سرودگوى كه ايم ديده عرب جنگهاى در
 رهسـپار  جنـگ  ميـدانگاه  سـوى ب شـتابان  و آينـد  مـي  بهيجـان  خروش و جوش با پهلوانان چنانكه آورد مي

  .ميشود برانگيخته خود نبرد هم پهلوان بسوى پهلوانى هر و ميگردند
 صـفوف  پـيش  در آنـان  شـاعر  .انـد  شـيوه  همـين  بر ميروند بشمار مغرب ملتهاى از كه زناته همچنين

 و وردآ مـي  در بجنـبش  را راسـخ  كوههـاى  خـود  خواندن با و ميخواند محركى آهنگ با را اشعار و ايستد مى
 آهنـگ  نوع اين مزبور قبايل و نميبرد آنهاه ب فداكارى گمان هيچكس كه ميكند  سپارى جان آماده را كسانى

  .مينامند »تاصوكايت« را غنا
 برانگيختـه  دالورى آن از و ميدهـد  روى نفـس  در كـه  است طربى و شادى از عبارت آنها تمام اصل و
  .است داناتر خدا و ميدهد، روى باده مستى بسبب كه فرحى و شادى مانند ميشود
 نفـوس  در كـه  بسا چه و است ترسانيدن فقط بلند و رنگارنگ و فراوان) رايات( بندهاى از منظور اما و
. است آور شگفت آن شدن برنگ رنگ و آدمى نفوس كيفيات و. ميدهد روى بسيار اقدام حس ترساندن بسبب

  .2داناست آفريننده خدا و

                                                           

: انـد  است بهمين سبب در حاشيه چاپهاى مذكور نوشته» موسيقية«و در نسخ مصر و بيروت » موسيقارية«در نسخه پاريس  -1
زننـده   ها و آهنگها و توقيع آنهاست و از اين رو آنرا موسيقير و اى موسيقار است و صحيح آنست زيرا موسيقى نام نغمه در نسخه

  ).ا(و ) ب(و ) ك(حاشيه چاپ . رجوع به اول سفينه شيخ محمد شهاب شود. آلت را موسيقار گويند

2-  يملاْلخَلَّاقُ الْع وه81: 36و. 
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 دارنـد  گونـاگون  روشـهاى  زيورهـا  و نشانها اين بردن بكار در دولتها و شاهانپاد كه دانست بايد سپس
 اين و ميكنند استفاده آنها از اندكى بميزان گروهى و ميبرند بكار را آنها از بسيارى انواع آنان از برخى چنانكه

  .متفاوتست دولتها عظمت و توسعه برحسب امر
 و اسـت  ميرفتـه  بشـمار  جنگ مخصوص شعار و بوده داولمت جنگها در بشر خلقت آغاز از بندها، اما و

 نيـز  2] وى از پس خلفاى[ و ص، پيامبر، روزگار از و 1ميبرند بكار غزوات و رزمگاهها در را آنها ملتها همچنان
  .متداولست

 و نميبردنـد  بكار اسالم مذهب ظهور آغاز در مسلمانان را بوقها يا نايها در دميدن و طبلها نواختن اما و
 بـه  كـه  عظمتـى  و ابهت تحقير و آن كيفيات گذاشتن فرو و پادشاهى خشونت و درشتى از اجتناب لحاظ زا

 و يافـت  تبـديل  بپادشـاهى  خالفـت  آنكـه  تـا  ميورزيدنـد  امتناع آنها بردن بكار از نيست بحق متكى رو يچه
 ايشـان  كشـورهاى  كـه  رومـى  و ايرانى موالى و شدند واقع دنيا نعمت و ناز و شكفتگى بحبوحه در مسلمانان
 كـه  پرسـتى  تجمـل  و شـكوه  و جالل هاى شيوه گروه اين و كردند آميزش مسلمانان با داشتند كهن دولتهاى
 و آداب جملـه  از مسـلمانان  ازينـرو . دادنـد  نشـان  بمسلمانان ميداشتند معمول روم و ايران پيشين دولتهاى
 از دادنـد  اجـازه  شان گزاران بكار و كردند متداول نراآ چنانكه. بود كارزار ساز بردن بكار پسنديدند  كه رسومى

 عبيـديان  يا عباسيان خليفه اوقات از بسيارى و برند بكار را كارزار ساز آن اركان و پادشاهى بزرگداشت لحاظ
 ترتيب و ببندند بود شده برگزيده سپاه سردارى يا بمرزبانى كه را كارگزارى درفش داد مى دستور) فاطميان(

 خـارج  كـارزار  سـاز  نوازنـدگان  و دارندگان و بندداران از موكبى ميان در خود خانه يا خليفه خانه زا و دهند
 ماننـد  داشت، اختصاص بدان خليفه بند كه خاصى رنگ يا درفشها كمى يا بسيارى بوسيله جز چنانكه ميشد
 نشـانه  تا بود سياه اسىعب خلفاى بندهاى زيرا بازشناخت خليفه موكب از را او موكب نبود ممكن سياه، رنگ

 بقتـل  را ايشـان  خانـدان  از گروهى كه باشد اميه بنى بر نكوهش و هاشم بنى از ايشان شهداى بر غمگسارى
  .ميناميدند 3»مسودة« را آنان سبب بهمين و بودند رسانيده
 تندبرخاس بستيز عباسيان با عصرى هر در و سوى هر از طالبيان و افتاد جدايى هاشميان ميان چون و

 جامگان، سپيد ، 4»مبيضة« را آنها و ميبردند بكار سپيد بندهاى و كردند مخالفت عباسيان با نيز باره اين در

                                                           

 .»ينى«از  -1
 .نيست »ينى«در  -2

ايشان بـر خـالف    لقب خلفاى عباسيان است زيرا) مشدد» و«كسر  -فتح س -بضم م(» المسودة«: صاحب اقرب الموارد آرد -3
 .پوشيدند ملبس بجامه سياه بودند ثنوية كه جامه سپيد مى

پوشـيدند   همراهان مقنع را بدين كلمه ميخواندند كه جامه سپيد مى) فتح ص -مشدد» ى«كسر  -فتح ب -بضم م(مبيضة  -4
نها شـعار پيـروان مقنـع را كـه گويـا      اين اشتباه را ادوارد براون نيز در تاريخ ادبيات مرتكب شده و ت» مسودة«براى مخالفت با 

اى بـود كـه بـه     اند سپيد جامگى دانسته است در صورتى كه سپيد جامگى و بر افراشتن رايت سپيد شعار هر دسته مزدكى بوده
  مبارزه با عباسيان بر ميخاست و بيشتر قيام كنندگان عصر عباسيان كه از شـيعيان زيـدى بودنـد و از خانـدان پيـامبر، هنگـام       

← 
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 خروج مشرق در عصر درين كه را طالبيان از كسانى و عبيديان روزگار 1كنندگان قيام رو اين از و ميناميدند
 چـون  ميكنند، تبليغ را رافضى بدعت كه كسانى رديگ يا صعدة داعى و طبرستان) مبلغ( داعى مانند اند كرده

  .ميخوانند جامگان سپيد قرمطيان،
 را سبز رنگ گرديد منصرف خود دولت در شعار اين بردن بكار و سياه جامه پوشيدن از مأمون چون و
  .بود رنگ سبز او بند رو اين از و برگزيد
 نهايـت  بـى  حقيقت در و كرد تعيين  نميتوان ميبرند بكار كه را درفشهايى و بندها فزونى و شماره اما و

 در كه شعارهايى و نشانها جمله از شد شام فتح عازم) فاطميان خليفه پنجمين( نزار عزيز وقتى چنانكه. است
  .است بوده بوق پانصد و بند پانصد اند شمرده وى كارزار ساز

 تعيـين  درفشـها  و بنـدها  بـراى  را خاصى رنگ آنان، جز و صنهاجه قبيل از مغرب بربر پادشاهان اما و
 نيـز  خـود  گـزاران  بكـار  و ميگزيدند بر رنگارنگ خالص حرير و زربفت هاى پارچه از را آنها بلكه بودند، نكرده
 از آنهـا  از پـس  سـالطين  و موحـدان  بـه  فرمانروايى نوبت آنكه تا دارند معمول را شيوه همين ميدادند اجازه
 و كردنـد  بسـلطان  منحصـر  بندها و طبلها قبيل از را كارزار ساز مزبور پادشاهان پس آن از رسيد زناته قبايل
 را سلطان كه كردند تعيين خاصى موكب كارزار ساز براى و. برند بكار را آنها نميدادند اجازه كارگزاران بديگر

 وهشي اختالف برحسب آنها شماره و. ميناميدند 2»ساقه« را موكب آن و ميكرد پيروى ميرفت كه مسيرى در
 بـه  هفـت  عـدد  فرخندگى لحاظ از دولتها از برخى چنانكه بود اندك زمانى و افزون گاهى باره اين در دولتها

 هم برخى و بود متداول شيوه اين اندلس در احمر بنى و موحدان دولت در چنانكه ميكردند اكتفا مزبور عدد
  .زناته مانند ميبردند بكار عدد بيست تا ده از بيش

 رنگارنـگ  بنـد  صد و طبل صد وى ساقه در ايم دريافته ما آنچه برحسب ابوالحسن لطانس روزگار در و
 اجـازه  خـود  سـپاه  سرداران و كارگزاران و فرمانروايان به و است ميرفته بكار كوچك و بزرگ از زربفت حرير

 تجـاوز  حـد  ازيـن  و بردارنـد  جنـگ  هنگام در كوچكى طبل و سفيد كتان از كوچك درفش يك كه ميدادند
  .نكنند

 در كـه  برميدارنـد  عظـيم  بند يك نخست خويش كارزار ساز در روزگار اين در مشرق ترك دولت اما و
 بكار عموم بطور سپاهيان همه با[ مينامند چتر و 3جاليش آنرا و است شده تعبيه موى از بزرگى رشته آن سر

                                                                                                                                                                                     

رجـوع بـه البـدء و    . تافتنـد  افراشتند و بدينسان از سياه جامگى كه شعار عباسيان بود روى بـر مـى   روج رايت سپيد بر مىخ→
  .التاريخ بخش قيامهاى زيديان شود

 .است شده تصحيف »سائر« به »تأثر« ظاهراً -1

اقـرب  (ابر مقدمة الجيش بكار ميرفـت  ساقه در لغت بمعنى موكب و مؤخر سپاه است و در تداول جنگهاى قديم ساقه در بر -2
 ).الموارد
 دسـترس  در كـه  خطـى  B نسـخه ( شاليش) بيروت و مصر نسخ( شالش) پ( جاليش: بصورتهاى مختلف نسخ اين كلمه در -3

 .است آمده) بوده كاترمر
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 ايشان نزد در بند اين و] نامند مى »شطفه« و »عصابه« آنرا كه ديگريست بند سلطان سر باالى سپس ميبرند
 آن مفرد و ميخوانند »سناجق« را آنها كه برميدارند گوناگونى متعدد بندهاى آنگاه. است سلطان خاص شعار

  .است رايت بمعنى تركى زبان در و 1»سنجق«
  
 را آنهـا  و پيماينـد  مـى  را مبالغه راه آنها فزونى در و دارند متداول بسيار تركان دولت در را طبلها اما و

 بـرد  بكـار  را كـارزار  ساز نوع اين بخواهد آنچه ميدهند اجازه لشكرى سردار يا امير بهر و مينامند »كوسات«
  .برند بكار است پادشاه مخصوص كه را 2عصابة آنها نميگذارند ولى

 كـه [ برميدارنـد  اندكى درفشهاى اغلب عصر اين در اندلس فرنگى ملتهاى از) ها گاليسين( جاللقه اما و
 آالت زدن آنهـا  همـراه  و اسـت  برافراشـته  فضـا  در حاليكـه  در] بندنـد  مـى  بلندى بسيار هاى دسته به را آنها

 ميگزينند بر را موسيقى و غنا شيوه و. نوازند مى را آنها و باشد مى گيتار دميدن و طنبور مانند دار زه موسيقى
 مـاوراى  در كـه  عربـى  غيـر  پادشـاهان  ديگـر  و ايشان درباره آنچه اينست. ميبرند بكار رزمگاهها در را آنها و

 و زبانهـا  اخـتالف  و زمـين  و آسـمانها  آفريـدن  خدا هاى آيت از و .است رسيده بما ميبرند بسر آنان سرزمين
  .3دانايان براى آيتهاست آن در همانا .است شما رنگهاى

 هـم  بـر  هـاى 5اريكـه  بـا  دهكر برپا چوبهاى تخته از عبارت كرسى و تخت و منبر و سرير اما و ،4سرير
 برابر آنان با بلندى در و گيرد مى قرار مجلس اهل از بلندتر حاليكه در نشيند مى آن بر سلطان كه ايست نهاده

 است ميرفته بشمار عربى غير دولتهاى و اسالم از پيش پادشاهان عادات و سنن از همواره شيوه اين و. نيست
 از سـريرى  عليهما سالمه و اهللا صلوات داود، بن سليمان و. اند نشسته مى زرين سريرهاى بر مزبور پادشاهان و

  .بود شده پوشيده زر به كه داشت عاج
 تجمـل  و تـوانگرى  و عظمت بمرحله كه هنگامى مگر نميبرند بكار را سرير دولتها كه دانست بايد ولى

 فصـول  در چنانكـه  آيـد،  مي پديد مرحله اين در كه پادشاهى جالل و ابهت شئون كليه مانند برسند خواهى
  .كرديم ياد پيش

 بكـار  اسـالم  در را سرير كه كسى نخستين و نميكنند توجه بدان نشينى باديه مرحله و دولت آغاز در و
 كه دادند اجازه بوى آنگاه و ام، شده فربه من گفت و كرد اجازه كسب باره درين مردم از كه است معاويه برده

 در مزبـور  شـيوه  و نشسـتند  تخـت  بر و كردند پيروى او از اسالمى پادشاهان ديگر سپس و بنشيند سرير بر
  .ميرفت بشمار جالل و ابهت مراسم از اسالم

                                                           

 ).غياث(است ... سنجق بلغت رومى بمعنى علم و نشان فوج  -1
 .عصابة است) پ(چترو در ) ك(در نسخه  -2
  .22: 30 و من آياته خَْلقُ السماوات و الْأَرضِ و اْختالف أَْلسَنتكُم و أَْلوانكُم إِنَّ في ذلك َلĤيات للْعالمينَ -3

 .سرير را در تازى غالباً بر تخت پادشاه اطالق ميكنند -4
 ).اقرب الموارد(يا اطاقى آرايش ميدهند ها و وسايل ديگر در قيه  اريكه تختى است كه اطراف آنرا با پرده -5
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 آمد مي وى كاخه ب 1مقوقس و نشست مى زمين روى بر تازيان با مصر در خود كاخ در عاص عمروبن و
 در مقـوقس  و بنشـيند  آن بـر  انپادشـاه  همچـون  كه ميكردند حمل دستها روى بر زرينى سرير او همراه و

 وفادارى تا نميبردند رشك او بر تازيان و ميكرد جلوس آن بر بود نشسته وى پيش در عاص عمروبن حاليكه
  .افكنند بدور را پادشاهى شكوه و ابهت هم و دهند نشان ايشان با وى معاهده و پيمان بستن برابر در را خود

 غـرب  در خـواه  و شرق در خواه اسالم، پادشاهان همه و انعبيدي و عباس بنى دوران آن از بعد سپس
 خـدا  و بردنـد،  يادها از را قيصران و كسرايان رسوم بحديكه بودند گوناگونى تختهاى و منابر و سريرها داراى

  .است روز و شب گرداننده
 و. ميكنند معامله آنها با و است رايج مردم ميان در كه درهمهايست و دينارها بر زدن مهر آن و سكه،

 روى بـر  آنرا و مينگارند معكوس كلماتى يا صورتها آن بر كه است آهنى تكه از عبارت ميبرند بكار كه مهرى
. آيـد  مي پديد مستقيم و طبيعى بطور آن بر منقوش كلمات يا صورتها هنگام اين در و ميزنند درهم يا دينار

 ديگـر  مـواد  از آنهـا  تصـفيه  بـراى  و ميگيرنـد  ظـر ن در باشد كه فلزى نوع هر از را مسكوكات عيار نخست اما
 بوزن دينارها و ها درهم هاى جسم گيرى اندازه و سنجش از پس و. ميگذارند  گرى ريخته در را آنها بار چندين

 جسميت ميزان اگر و ميبرند بكار عدد لحاظ از ستد و داد در را آنها متداولست و مقرر كه 2] صحيحى[ معين
  .ميبرند بكار معامالت در وزن نظر از را آنها نشود نجيدهس مزبور هاى مسكوك
 بـر  آنـرا  چندى از پس ليكن ميرفت بكار منظور اين براى كه بود آهنينى مهر نام نخست سكه كلمه و

 بـر  شـده  مـنعكس  نگارهاى و نقش همان كه كردند اطالق آيد مي پديد ها مسكوك روى بر مهر از كه اثرى
 دادن انجـام  از عبـارت  كـه  كردنـد  نقل ديگرى بمفهوم آنرا هم معنى ازين آنگاه .دينارهاست و ها درهم روى
 و وظيفـه  بـر  آنرا حقيقت در و آنست لوازم و نيازمنديها كردن تهيه و شرايط تكميل در نظارت و مزبور عمل

 دينبـ  دولتهـا  اصـطالح  و عرف در سكه كلمه رفته رفته و كردند اطالق است عمل اين دار عهده كه پايگاهى
 دسـتگاه  اين بوسيله زيرا است، پادشاهى و كشور براى ضرورى پايگاههاى از يكى كه يافت، اختصاص مفهوم

 براى و ميشود بازشناخته يكديگر از است رايج ستد و داد براى مردم ميان در كه اى ناسره و سره مسكوكهاى
 بـر  اسـت  شـده  نگاشـته  معينى و لوممع نگارهاى و نقش آن بر كه را سلطان مهر غش و غل از آنها نگهدارى

  .ميزنند دينار و درهم روى
 پيكـره  مانند داشت اختصاص بمسكوكها كه خاصى هاى پيكره مزبور مهر روى بر عرب غير پادشاهان و
 غيـر  ملتهـاى  نـزد  در شـيوه  اين و ميكردند نقش اينها جز يا مصنوع يا جانور يا دژ تصوير يا عصر هر پادشاه

  .بود متداول همچنان آنان فرمانروايى ندورا پايان تا عرب

                                                           

 ).الموارد اقرب( كند فرمانروايى اسكندريه و مصر بر كه بود كسى لقب مقوقس -1

 .نيست» ينى«در  -2

 سرير
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 و كردنـد  غفلـت  عـرب  نشينى باديه و دين سادگى بعلت روش اين از كرد ظهور اسالم كه هنگامى ولى
 آنها كه داشت قرار آنان دسترس در ايرانى درهمهاى و دينارها و بود وزن بطور زر و سيم با آنان ستد و داد[
  .1]ميبردند بكار بوزن معامالت در را

 ناسـره  درهمهاى و دينارها امر اين از دولت غفلت بسبب آنكه تا ميكردند اجناس مبادله آنها بوسيله و
 عبدالملك ابوالزناد و مسيب بن سعيد روايت بنابر و رسيد فاحشى بمرحله آنها غش و غل ميزان و گشت رايج

زشناسند و از يكديگر جدا كننـد و  بن حجاج فرمان داد درهمهايى سكه زنند و مسكوكهاى سره را از ناسره با
. هجرى بوده اسـت  75هجرى روى داده است و مداينى گفته است كه واقعه مزبور بسال  74اين واقعه بسال 

 اهللا«هـاى   هـا كلمـه   فرمان داد كه در ديگر نواحى نيز سكه بزنند و بر روى سكه 76آنگاه عبدالملك در سال 
  .بنويسند »الصمد اهللا احد

 هـا  سـكه  كردن سره در و شد منصوب عراق بفرمانروايى عبدالملك بن يزيد روزگار در بيرهه ابن آنگاه
 راه دريـن  عمر بن يوسف وى از پس و داشت مبذول بليغ جهدى آنها نيكويى در قسرى خالد سپس. كوشيد
 در كـه  اسـت  بـوده  زبير بن مصعب زده سكه درهم و دينار عراق در كه كسى نخستين گويند و كرد كوشش

 هجرى هنگامى كه برادرش عبداهللا فرمانرواى حجاز بود بفرمان وى بدين كار دست يازيد و دسـتور  70سال 
 حجـاج  سـال  يـك  از پـس  آنگاه. بنويسند را »اهللا« نام ديگر روى بر و 2»بركة« كلمه ها سكه روى يك بر داد

 بهمـان  را آن وزن و انـدازه  داد دسـتور  و 3»الحجـاج  اهللا بسـم «: نوشت آن بر و[ داد تغيير را مزبور هاى سكه
  .بود گرفته قرار آن بر عمر روزگار در كه گرفتند ميزانى

 هفتم سه و درهم يك مثقال هر وزن و) دانگ( دانق شش درهم هر وزن اسالم آغاز در كه دانست بايد
  .است بوده مثقال هفت برابر درهم ده هر وزن بنابراين و است بوده آن
 از برخـى  چنانكـه  اسـت،  داشته مختلفى اوزان ايرانيان فرمانروايى روزگار در همهادر كه چنانست آن علت و

 ناچـار  زكـات  اداى نظر از چون و است بوده قيراط ده بعضى و دوازده برخى و قيراط بيست مثقال بوزن آنها
 معـادل  المثقـ  هـر  ازينرو 4است قيراط چهارده كه گرفتند سه از را وسط حد كنند معين را آنها اندازه شدند

  .شد درهم هفتم سه و يكدرهم
 مغربى و دانگ چهار طبرى و دانگ، هشت بوزن بغلى مانند اند داشته گوناگونى اقسام درهمها گويند و

 بغلى چنانكه گيرند نظر در را اغلب معامالت در كه داد فرمان عمر سبب بدين. 5دانگ يك يمنى و دانگ سه

                                                           

  .شد تصحيح) از ينى( -1

 .است» بركة اهللا«بغلط ) ب(در  -2
 .نوشت را حجاج اسم آن بر و: بيروت چاپهاى در» ينى«از  -3

) چـاپ پ (و » ينـى «حد وسط را گرفتند كه دوازده قيراط است و صورت مـتن از  : و بيروت چنين است هاى مصر در نسخه -4
 .است
 ).پ(، و يعنى شش دانگ )ك(و مغربى هشت دانگ  -5
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 يـك  بيفزايـى  آن بـر  هفـتم  سـه  اگر و شد دانگ شش معادل همدر پس بود دانگ دوازده هم روى طبرى و
 آن بر عبدالملك كه هنگامى ازينرو. شد خواهد درهم يك كنى كم مثقال از عشر سه اگر و بود خواهد مثقال

 همـان  داد دسـتور  بزند سكه غش و غل از مسلمانان ستد و داد در رايج دينار و درهم نگهدارى براى كه شد
 بجـاى  و كننـد  تهيـه  آهنـين  مهـر  داد فرمـان  هم و بود متداول عمر روزگار در كه گيرند نظر در را اى اندازه

 آشـكارترين  و نزديكتـرين  از بالغت و سخن زيرا كنند نقش هايى كلمه ها مسكوك روى بر ها پيكره و صورتها
 دوران تمام در سپ آن از و. بود كرده منع را صورتها ترسيم شرع اينكه از گذشته ميرفت، بشمار عرب مقاصد
 هـاى  دايـره  در و ميشـد  سـاخته  مـدور  بشـكل  درهـم  و دينار و يافت ادامه زدن سكه نوع اين اسالمى دولت

 نامهـاى  يـزدان  سـتايش  و يكتاپرستى بمنظور مسكوك روى يك بر يافت مى ترسيم آنها روى بر كه متوازى
 روزگار در همچنين و مينگاشتند را خليفه امن و تاريخ ديگر روى بر و ص، او، خاندان و پيامبر بر درود و خدا

  .بود متداول شيوه اين) اندلس( امويان و) فاطميان( عبيديان و عباسيان
 سـكه  خـود  فرمـانروايى  دوران اواخر در جز مينويسد، خود تاريخ در 1حماد ابن چنانكه صنهاجه، اما و

 روى موحدان دولت چون و كرد اقدام زدن كه بس بجايه خدايگان منصور كه بود هنگام اين در تنها و نزدند
 همـان  بـر  دينـار  و بـود  گوشـه  چهار درهم هاى سكه زدن داشت مقرر آنان براى مهدى كه سننى از آمد كار

 كـه  هـايى  كلمـه  از آنـرا   جانـب  دو از يكى و ميكردند ترسيم مربعى شكل آن دايره وسط در منتها بود شكل
 خلفـاى  نـام  و مهـدى  بنام سطورى ديگر جانب در و ميساختند پر بود يزدان ستايش و يكتاپرستى از حاكى

  .ميدادند اختصاص وى از پس
 از اسـت  شـده  حكايت چنانكه و اند كرده حفظ همچنان روزگار اين تا را مسكوك شكل اين موحدان و

 نغيبگويا و است بوده »مربع درهم صاحب« ميستودند را وي بدان مهدى ظهور از پيش كه هايى لقب جمله
. انـد  داده خبر وى دولت ظهور از خود 2هاى»نامه غيب« در و اند ستوده لقب بدين كند قيام آنكه از پيش را او
 و داد در را دينـار  و درهم فقط و نيست معينى و ثابت وزن داراى روزگار اين در مشرق مردم هاى سكه اما و

 بر درود و يكتاپرستى كلمات آنها روى بر و ميبرند بكار اوزان در معينى 3هاى سنجه بجاى عدد چند هر ستد

                                                           

. ابن خلدون قسمتى از تاريخ بنى خزرون را از وى نقل كـرده اسـت  . ابوعبداهللا محمد بن على كتابى در تاريخ فاطميان دارد -1
 .لغت نامه دهخدا شود رجوع به

 آشـوب  و كشـتار  از پـر  بزرگ حادثه معنىه ب لغت در آن مفرد كه است »ملحمة« جمع »مالحم« كلمه ترجمه ها نامه غيب -2
 جفـر  و مرمـوز  علوم اصطالح در ولى .شود الموارد اقرب به رجوع باشد، »الملحمة نبى« اسالم پيامبر القاب از يكى چنانكه است
 كتـاب،  همـين  در چنانكـه  باشـد،  شده پيشگويى آينده حوادث و وقايع آنها در كه ميكنند اطالق قصايدى بر را »مالحم« كلمه
  .و وجه تسميه جفر اختصاص يافته است» مالحم«موضوع پيشگوييها و ه از باب دوم ب 53فصل 

كلمـه معـرب   . رطـل و ماننـد اينهـا    ايست كه بدان وزن اشياء را ميسنجند مانند اوقيـة و  سنجه، سنجه ترازو عبارت از وزنه -3
  ).اقرب الموارد(هم مينويسند » صنجة«فارسى است و عرب آنرا » سنگه«

 سكه
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 غالـب  خـداى  تقدير آن و ميبرند، بكار را شيوه اين مغرب مردم چنانكه 1ميكنند حك را سلطان نام و پيامبر
  .2داناست
 آنهـا  مقـدار  حقيقـت  بيـان  و شرعى دينار و درهم حقيقت كردن بياد را سكه درباره گفتگوى 3اينك و

  .ميدهيم پايان
 شهرسـتانهاى  و سـرزمينها  در وزن و مقـدار  لحـاظ  از درهم و دينار هاى سكه كه اينست رام حقيقت و

 زدن حـد  و نكاح و زكات قبيل از آن احكام از بسيارى و شده آنها ذكر متعرض شرع و است مختلف گوناگون
 تا باشد معلوم و نمعي شرع در آنها مقدار و ارزش بايد ناچار رو اين از. است درهم و بدينار وابسته اينها جز و

 دانست بايد بنابراين. كرد اجرا شرعى غير درهمهاى و دينارها برابر در بتوان است مربوط بدانها كه را احكامى
 ده هـر  كـه  آنسـت  شرعى درهم كه گرفت قرار اين بر امت  اجماع تابعان و صحابه روزگار و اسالم آغاز از كه

 عشـر  هفت معادل درهم هر بنابراين و باشد درهم چهل برابر آن اوقيه هر و زر مثقال هفت وزن هم آن عدد
 هفـت  برابـر  كه درهمى پس است، متوسط جو حبه دو و هفتاد برابر خالص زر مثقال يك وزن و. است دينار
 شده مقرر و ثابت اجماعه ب مقادير اين كليه و. بود خواهد آن پنجم دو و حبه پنجاه معادل است مثقال عشر
  .است

 طبـرى  درهم جمله آن از بود متداول عرب مردم ميان در درهم گوناگون انواع جاهليت وزگارر در زيرا
 شرعى درهم رو اين از. بود 5دانگ چهار برابر بغلى و 4دانگ هشت معادل ميرفت بشمار آنها ترين ارزش پر كه
 درهـم  صـد  و ىبغلـ  درهـم  صـد  هر بر رو اين از و است دانگ شش كه دادند قرار دو آن وسط حد معادل را

 مردم و. است دانگى چهار و دانگى هشت درهم نوع دو وسط حد كه است زكات ششدانگى درهم پنج طبرى
ه ب كرديم ياد چنانكه 6و است كرده وضع عبدالملك را) تقدير و تعديل( اين آيا كه كردند اختالف باره اين در

 در مـاوردى  و »السنن معالم« كتاب در 7ىخطاب را قول اين و. است بوده متداول همچنان مردم اجماع سبب
  .اند آورده »السلطانية احكام« كتاب

                                                           

 .»حك نميكنند«: حك ميكنند، و در نسخ چاپ مصر و بيروت: »ينى«و ) پ(در نسخه  -1
 .38: 36ذلك َتقْديرُ الْعزِيزِ الْعليمِ  -2
 .نوشته شده است) تنبيه(و اينك با خط درشت : پيش از» ينى«در  -3
 ).ا(و ) ك(چهار دانگ  -4
  ).ك(و ) ا(هشت دانگ  -5

  .است) يا( بغلط بيروت و مصر در چاپهاى» ينى«از  -6

ابوسليمان حمد يا احمد بستى خطابى از فقيهان و محدثان و اديبان روزگار خـويش بـوده و در بلـخ ميزيسـته و مـرگ وى       -7
» خطـام «بجـاى خطـابى   ) ب(و ) ا(و ) ك(در نسـخه  . و رجوع به لغت نامه دهخدا شودبوده است ) م 998(هجرى  388بسال 
 .است
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 شـرعى  دينـار  و درهم وزن و ارزش كه آيد مي الزم چه اند كرده رد را ايشان گفته متأخر محققان ولى
 در شـرعى  حقوق از بسيارى كرديم ياد چنانكه كه صورتى در باشد نامعلوم ايشان از پس و صحابه روزگار در

  .است داشته وابستگى دو آنه ب اينها جز و زدن حد و نكاح و زكات
 آنهاه ب متعلق احكام چه است بوده معلوم عصر آن در دينار و درهم ارزش كه اينست مطلب حقيقت و

 را آنهـا  ارزش كسـى  و بـوده  نامشـخص  خـارج  در دو آن مقـدار  منتهـا  داشـته  جريان روزگار آن در شك بى
 تـا  اسـت  بـوده  متداول آنان ميان در و شده مقرر مزبور ارزش شرعى حكم برحسب دچن هر است نميدانسته

 بـر  آنهـا  وزن و ارزش كـه  كرد ايجاب مقتضيات وقت آن رفت بتوسعه رو و يافت عظمت اسالمى دولت  آنكه
 ايـن  و يابنـد  رهـايى  مختلف نقاط در آن تشخيص زحمت از تا گردد مشخص جا همه در شرعى اصول وفق
 اذهـان  در آنچـه  وفق بر را آنها مقدار و ارزش وى رو اين از است بوده عبدالملك خالفت روزگار نمقار وضع
 كلمـه  دو بـدنبال  آنـرا  تاريخ و وى نام ها سكه روى بر داد دستور و كرد تعيين هم خارج در بود معلوم مردم

  .كنند حك است مسلمانان ايمان از حاكى كه 1شهادت
 كرد تصفيه) اسالمى هاى ضرابخانه( در را آنها و ساخت متروك بكلى را جاهليت روزگار هاى مسكوك و

  .كرد عدول آن از نميتوان رو يچه به كه حقيقتى اينست .زد سكه اسالمى دينار و درهم موافق نو از و
 ارزش و مقـدار  و گرفتنـد  پيش ديگرى راههاى سكه امور متصديان مختلف دولتهاى در چندى از پس

 نقش و اوزان و ارزشها با خاصى مسكوكهاى كشورى و سرزمين هر در و گذاشتند فرو را اردين و درهم شرعى
 بطـور  فقـط  اسـالم  صـدر  مانند را آنها شرعى مقدار و ارزش شدند ناچار مردم و آمد پديد مختلف نگارهاى و

 آنها مقايسه اهر از خودشان شهر رايج سكه درباره را شرعى حقوق اى ناحيه و كشور هر در و گيرند فرا ذهنى
  .آوردند مى بدست را آنها ميان نسبت و ميكردند استخراج شرعى مقادير با

 كـه  ايسـت  گفتـه  آورديم متوسط جو حبه دو و هفتاد معادل آنرا و كرديم ياد دينار وزن درباره آنچه و
 پنداشـته  و هكـرد  مخالفـت  نظر اين با 2حزم ابن اينكه جز است شده اجماع آن بر و اند كرده روايت محققان

 ولـى  است كرده نقل او از 3عبدالحق قاضى را راى اين و است حبه چهار و هشتاد معادل دينار وزن كه است

                                                           

 .اشهد ان الاله االاهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا: يعنى -1
ابومحمد على بن احمد بن سعيد بن حزم اموى اندلسى، اصل او از فارس و از فقيهان مشهور است كـه در فقـه و حـديث و     -2

) م 1064(ه  456متولد شـده و در سـال   . ه 384وى بسال . ليف داشته است از قبيل جمهرة االنساب و جز آنادب چهارصد تأ
  .شود دهخدا نامه لغت به رجوع .درگذشته است

مقـام قضـاى    529ابومحمد عبدالحق بن ابى بكر فرزند ابن عطية در فقه و حديث و تفسير و نحو و لغت مهارت داشت و در  -3
و رجـوع بـه   . بـوده اسـت  . ه 546و وفات وى بسال  481از اوست مولدش بسال » الوجيز«تفسير مشهور و معتبر  .المرية داشت

  .لغت نامه دهخدا شود

 سكه
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 بكلمات را حق خدا و. است  صحيح آنان نظر و اند شمرده غلط يا وهم را وي نظر و برخاسته آن رده ب محققان
  .1ميكند ثابت خود

 در اخير اوقيه زيرا متداولست مردم ميان در كه ايست اوقيه بجز شرعى اوقيه كه معلومست همچنين و
 اختالفـى  گونه هيچ و يكسانست ذهنى بطور شرعى اوقيه ليكن دارد تفاوت ديگرى با كشورى و سرزمين هر

  .2كردنى تقدير كردش تقدير پس آفريد را چيز همه خدا و .است نيافته راه بدان
 دولتـى  وظايف و پادشاه هاى پايگاه جمله از) خاتم( گشترىان يا مهر محافظت اما و مهر، يا انگشترى

 3صـحيحين  در و. معروفست آن از پس و اسالم از پيش پادشاهان جانب از چكها و ها برنامه زدن مهر و است
 مهـر  كه را اى نامه عرب غير مردم گفتند وىه ب بنويسد، بقيصر اى نامه ميخواست ص، پيامبر، كه است آمده
 رسـول  محمد«: نگاشت آن نگين روى بر و برگزيد سيم از انگشترى پيامبر رو اين از پذيرند، نمى باشد نشده
 و كرد مهر را نامه بدان و داد قرار سطر سه در را مزبور كلمه سه گويد بخارى). اهللا رسول محمد( »است خدا
 خالفت زمان در يك هر( عثمان و عمر و ابوبكر و. كند خاتم نقش را آن مثل كه نشايد را هيچكس :گويد هم

 آن و. افتـاد  فـرو  4اريـس  چاه در عثمان دست از مزبور مهر چندى از پس ولى. كردند انگشت در را آن) خود
 مهـر  و گرفـت  بـد  بفـال  آنرا و گشت اندوهگين عثمان رو اين از نشد معلوم آن قعر و داشت 5فراوان آب چاه

  .بساخت آن نظير ديگرى
 اطـالق  زيـورى  بـر  خـاتم  زيرا است وجه چند بدان كردن مهر و 6)]اتمخ( مهر اين[ نقش كيفيت در و
 است ريشه همان از نيز انگشترى كردن انگشت در بمعنى »تختم« كلمه و ميكنند انگشت در آنرا كه ميشود

 پايان را امر يعنى »االمر ختمت« گويند چنانكه ميشود، اطالق نيز يافتن پايان و نهايت :معنى بر خاتم هم و
 بـر  كلمـه،  و. اسـت  معنـى  همـين  از نيـز  »امـر  خاتمه« و »پيامبران خاتم« و »كردم ختم را قرآن« و م،داد

 و ميگوينـد  7»ختـام « آنرا معنى اين در و ميشود اطالق نيز بندند مى را ها خم و ظروف سر بدان كه سربندى
 بـه  آيه اين در را ختام كلمه كسيكه و است معنى همين از نيز 8»است مشك آن ختام« :تعالى خداى گفتار
 اشتباه است مشك بوى يابند مى شان شراب در كه چيزى آخرين زيرا است گفته و كرده تفسير پايان و نهايت
 بـراى  زيـرا  اسـت  سـربند  مـرادف  كه است ختامى منظور اينجا در بلكه نيست چنين آيه معنى و است كرده

                                                           

1-  هماتقَّ ِبكَلقَّ اْلحح7: 8ي. 
2- يراً  خََلقَ ُكلَّ شَيَتقْد هرَفقَد 2: 25ء. 
 .مقصود صحيح بخارى و صحيح مسلم است -3
 ).منتهى االرب(چاهيست بمدينة نزديك مسجد قبا ) تح همزهبف(اريس  -4
 .آن چاه كم آب بود: در چاپهاى مصر و بيروت» ينى«از  -5
  .نيست و صحيحتر است) ذلك(در بوالق » ينى«از  -6

 .»خ«بكسر  -7

8-  كسم هتام26: 83خ. 
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 آيـه  اين در رو اين از. ميكند خوش آنرا مزه و بو هك نهند مى آن بر قير يا گل از سربندى خم در شراب حفظ
 كـه  قيـر  و گـل  از مـزه  و بو لحاظ از است مشك از آن سربند يعنى است شده مبالغه بهشت شراب وصف در

  .است تر خوشمزه و خوشبوتر است معمول دنيا درين
 مـي  پديد آن از كه اثرى بر آن اطالق رود بكار معانى اين همه در خاتم كلمه كه باشد درست هرگاه و

 در آنـرا  سـپس  و بنگارنـد  اشـكالى  يـا  هـا  كلمـه  خاتم روى در هرگاه ديگر بعبارت بود خواهد درست نيز آيد
 صـفحه  آن بـر  ها كلمه اثر بزنند كاغذى صفحه روى بر آنگاه و برند فرو) مركب( سياه دوده يا گل از محلولى

  .ماند خواهد بجاى كاغذ
 مرتسـم  جسـم  آن روى بر اشكال و نوشته نقش بزنند موم مانند نرمى جسم روى بر آنرا اگر همچنين

 در باشـند  نوشـته  راسـت  سمت از و مستقيم را ها كلمه اگر يابد، نقش خاتم روى بر كلماتى هرگاه و ميشود
 راست جهت از جسم روى در بنگارند چپ سمت از را آنها اگر و شد خواهند خوانده چپ جهت از جسم روى

 است شده نقش آن بر آنچه برعكس راست يا چپ لحاظ از صفحه در را خط جهت مهر زيرا د،ميشون خوانده
 و گـل  يـا  مركـب  در آن بـردن  فرو بوسيله خاتم اينه ب كردن مهر كه ميرود هم آن احتمال و. ميدهد نشان

. باشـد  شـدن  تمـام  و نهايت معنى از آن، روى بر كلمات اثر برخاستن نتيجه در و صفحه روى بر آن گذاردن
 را نامـه ه بـ  كـردن  عمـل  عالمت اين كه اينست بمعنى و ميرساند آنرا نفوذ و نوشته صحت مهر ديگر بعبارت

  .است ناتمام و ملغى نباشد نامه پايان در مزبور عالمت اگر و ميكند تمام
 يا ددرو يا ستايش قبيل از منتظمى كلمات با نامه آغاز يا پايان در خط بوسيله كردن مهر اين گاهى و

 خطـوط  اين و ميكنند ياد را وي القاب از برخى اينكه يا باشد، كه هر است نامه صاحب يا امير يا سلطان بنام
 لحـاظ  از را آنهـا  و ميخوانند »عالمت« را آنها كاتبان تداول و عرف در و ميباشد آن نفوذ و نامه صحت نشانه

  .مينامند هم خاتم ميگذارد، بجاى 1انگشترى خاتم كه اثرى و بنقش تشبيه
 ميكنـد،  اجـرا  را احكامش بدان كه خطى و ميفرستد دعوى صاحبان براى قاضى كه عالمتى يا خاتم و

 رشـيد . اسـت  معنـى  همـين  از نيـز  او عالمـت  يعنى خليفه يا سلطان خاتم و است خاتم معنى همين از نيز
 پـدر  اى: گفت آنان پدر الدخ بن يحيى به برگزيند بوزارت فضل پدرش بجاى را جعفر شد آن بر كه هنگامى

 خاتم كلمه به بمجاز وزارت از او و. دهم تغيير خود چپ بدست راستم دست از را خاتم كه ام شده آن بر من،
 صـحت  بـر  گـواه  و بـود  وزارت پايگاه وظايف از روزگار آن در چكها و ها برنامه گذارى عالمت زيرا كرد تعبير
  :است كرده نقل بدينسان طبرى كه است موضوعى معنى اين بر خاتم اطالق

                                                           

 .است غلط) ا( چاپ در االصفى -1

 مهر يا انگشتري
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 كه( سفيدى نامه بود آمده در 1نرمى و مدارا در از السالم، عليه حسن، با صلح براى كه هنگامى معاويه
 سـفيدى  نامه در نوشت بوى ديگر نامه در و كرد مهر آنرا پايان و فرستاد وىه ب) بود نشده نوشته آن بر هيچ
  .تست بنظر بسته آن چه بنويس ميخواهى كه ىشرايط گونه هر ام كرده مهر آنرا ذيل كه

 دارد احتمـال  و. انـد  ميگذاشته آن جز يا بخط نامه پايان در كه است عالمتى اينجا در »ختم« معنى و
 جايگـاه  در آنـرا  و بنـدد  نقـش  حروف جسم آن در تا كنند عالمتگذارى يا بزنند مهر نرمى جسم روى بر كه

 معنـى  از ايـن  و. بگذارنـد  پيوندد مى امانات يا نامهه ب كه بندى محل بر دببندن آنرا  كه صورتى در نامه بستن
 خـاتم  خود بر ولى است خاتم آثار از عبارت درجه دو هر در مزبور كلمه معنى و گذشت چنانكه است سربند
  .ميشود اطالق

 صد زبير بن عمرو براى او زيرا بود معاويه گذاشت عالمت، يعنى ،)ختم( مهر برنامه كسيكه نخستين و
 زيـاد  آنگـاه . 2كرد دويست را صد و كرد باز را نامه عمرو ولى كرد حواله بود كوفه والى كه زياد بر درهم هزار

 را او و كرد مطالبه زياده درهم هزار صد عمرو از و كرد انكار را آن معاويه ولى فرستاد معاويه نزد آنرا حساب
 ياد حكايت. آورد پديد را خاتم ديوان معاويه پس آن از و. رداختپ آنرا عبداهللا برادرش آنكه تا فرستاد بزندان
  :گويد آن 3پايان در و آورده طبرى را كرده

 اسـتوار  را هـا  نامـه  وقـت  آن تـا  كـه  صـورتى  در كـرد  تعيـين  ها نامه بستن براى را كسى ديوان در و«
  .»باشند داشته سربند كه داد ترتيبى ها نامه براى ديگر بعبارت بستند نمى

 كردن مهر و سلطان هاى نامه بفرستادن موظف كه است نويسندگان از گروهى از عبارت خاتم ديوان و
 آن نشستن جايگاه بر ديوان هم گاهى و. هستند آنها بر نهادن سربند راه از يا و گذارى عالمت بوسيله يا آنها

  .كرديم ياد خراجگزارى و اعمال ديوان در چنانكه ميشود اطالق نويسندگان
 مغـرب  نويسـندگان  ميـان  در چنانكـه  4ورق دادن شـكاف  بوسـيله  يـا : ميشود انجام گونه بدو ها نامه بستن و

 ميـان  در چنانكـه  پيچنـد،  مـى  درهـم  و ميكننـد  تا كه قسمتى بر صفحه سر چسبانيدن راه از يا. متداولست
 مطمـئن  آن بسـبب  تـا  ميگذارند عالمتى الصاق يا شكاف جايگاه بر گاهى و. است  معمول مشرق نويسندگان

 مومى تكه شكاف بجايگاه مغرب مردم چنانكه نميشود، آگاه آن مطالب بر و نميگشايد را نامه كسى كه شوند
                                                           

 .است و صورت متن از ينى است) مراوضته(» ينى«و در ) مراته(ر برخى و د» مراودته«: در برخى از چاپها -1
 .مائة را مأتين كرد -2
  .و شايد اين صورت صحيحتر باشد: در برخى از چاپها چنين است و ديگران گويند. است» ينى«صورت متن از  -3

 دسـالن  سـبب  بهمـين  كردنسـت  خسـورا  و شـكافتن  بمعنى »دسر« كلمه و »الورق بدسر اما«: است چنين »پ« در نسخه -4
 را نامـه  كـه  بدينسـان  اند بسته مى سيزدهم قرن در اروپاييان مانند را ها نامه اندلس و موريتانى مردم عصر آن در شايد مينويسد
 پوسـت  يـا  بالغ خان كاغذ از كوچكى نوار يا بند آن از و اند ميكرده ايجاد آن در سوراخى يا شكاف سپس و ميداده تا بار چندين

 مزبـور  كلمـه  و اسـت  »دس« »دسر« بجاى) ا( و) ك( و) پ( چاپهاى در ولى. شود واقع مهر زير آن سر بطوريكه اند ميگذرانيده
 .اند ميكرده پنهان مانند پاكت ديگرى كاغذ يا لفاف در را ورق كه اينست مقصود گويا و كردنست پنهان بمعنى
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 نتيجـه  در و ميكننـد  مهـر  اسـت  شـده  حك آن بر ها نامه مخصوص عالمت كه خاتمى با را آن و ميچسبانند
 نامـه  الصـاق  محل بر كه بود چنين نيز مشرق قديم دولتهاى شيوه و. ميشود نقش موم روى بر مزبور عالمت
 آمـاده  منظور همين براى كه محلولى سرخ گل در آنرا و ميكردند حك هائى نشانه مهر آن بر و ميزدند مهرى

  .آمد مي پديد آن روى بر مزبور هاى نشانه ميزدند نامه بر را مهر آنگاه و ميبردند فرو ميساختند
 بنظـر  چنـين  و آوردنـد  مـي  2سيراف از آنرا و بود معروف 1»ختم طين« به عباسى دولت در گل اين و
 حـك  يا نوشته عالمت همان از عبارت كه خاتم اين پس. است بوده سيراف شهر به مخصوص آن كه ميرسد

 عباسـى  دولـت  در مزبـور  وظيفـه  و هاسـت  نامـه  بـديوان  مخصـوص  هاسـت  نامه بستن و استحكام براى شده
 كـه  دادنـد  اختصـاص  بكسـانى  آنرا دولتها و كرد تغيير رسم اين عرف نظر زا بعدها. داشت وزيره ب اختصاص

 و هـا  نشـانه  از را انگشـترى  مغـرب  دولتهـاى  در آنگاه. بود آنان برعهده نويسندگان ديوان و فرستادن كارنامه
 بـه  را آن و ميسـازند  زر از زيبـايى  نهايـت  در را انگشـترى  رو ايـن  از و ميشـمردند  پادشاهى خاص زيورهاى

 بعنـوان  آنـرا  سـلطان  سرزمين آن رسوم و عرف برحسب و. كنند مى مرصع زمرد و فيروزه و ياقوت هاى نگين
 دولـت  در و 4چوبدسـتى  و 3بـرده  عباسـى  دولـت  در چنانكـه  ميكند انگشت در پادشاهى خاص نشان و زيور

 خـود  بفرمان خدا و ميرفت بشمار سلطان خاص زيورهاى و نشانها از شادروان يا سايبان) فاطميان( عبيديان
  .است امور گرداننده

 متداولسـت  دولتهـا  در كـه  هـايى  شيوه و سلطان و پادشاه عظمت و شكوه عالئم از ديگر 5جامه، نگار
 يـا  ديبا يا پرنيان از كه را ها پارچه آن و مينگارند ها پارچه در آنهاست ويژه كه را نشانهايى يا نامها كه اينست
 آن پود و تار در است الزم كه را خطوطى نوشتن پارچه بافتن هنگام و ميكنند هآماد جامه براى است ابريشم

 بافان پارچه و ميگيرند نظر در باشد پارچه خود رنگ مخالف كه رنگارنگى زرين غير نخهاى يا زر هاى رشته از
 ايـن  بسبب اهانهش هاى پارچه چنانكه آورند مي پديد استادانه روشىه ب بافندگى هنر در را آنها اندازه و وضع
 بزرگداشـت  يـا  او زيردسـت  و سـلطان  ماننـد  آن پوشـنده  شكوه و بزرگداشت از و ميشود نشاندار جامه نگار

 كـه  اسـت  هنگـامى  آن و ميكنـد،  حكايـت  دهد اختصاص اوه ب را خويش ويژه جامه بخواهد سلطان كسيكه
  .گمارد بر خود دولت پايگاههاى از بيكى را او يا دارد ارزانى تشريفى بكسى بخواهد سلطان

                                                           

 .شود 327رجوع به حاشيه ص  -1
خليج فارس بسيار گرم، صاحب حدود العالم آن را بارگاه پارس خوانده است رجـوع بـه اعـالم منجـد و     شهريست در ساحل  -2

 .حدود العالم شود
 .جامه مخطط و گليم سياه چهار گوشه كه عرب آنرا در خود پيچد) بضم ب فتح د(برده  -3
گرفتنـد و بـرده    عالى در مراسم بدست مى چوبدستى يا قضيب از يادگارهاى حضرت رسول بود كه خلفا آن را بعنوان نشانى -4

نيز از يادگارهاى پيامبر اسالم است و آن ردايى بود كه پيامبر به كعب بن زهير شاعر عطا فرمود و بعدها بدسـت خلفـاى امـوى    
 .افتاد و از او بعباسيان و سرانجام به سلطانان عثمانى رسيد

  .برگزيديم آنرا طراز بجاى نيز ما و كرده ترجمه »جامه نگار« به است معرب كه را »طراز« كلمه االرب صاحب منتهى -5

 مهر يا انگشتري
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 صـورتهاى  و اشكال يا شاهان شكل و بصورت را جامه نگار اينگونه اسالم از پيش عرب غير پادشاهان و
 كلمات با را خود نامهاى شيوه آن بجاى اسالم پادشاهان ولى. آراستند مى هايى جامه چنين مخصوص معينى
 عباسيان و امويان هاى دولت در رسم اين و يسندمينو ميكند حكايت 1دعا و درود يا) نيك( فال از كه ديگرى

 بـراى  خود كاخهاى در كه را هايى خانه و ميرفت، بشمار 2فضيلت و منقبت به آميخته در امور مشهورترين از
 ايـن  اداره دار عهده كه را كسى و ميناميدند) دارالطراز( طرازخانه بودند داده اختصاص ها پارچه اينگونه بافتن
 بافندگان و كار ابزار و 3صنعتگران امور در بايد او و. ميخواندند) الطراز صاحب( طراز خدايگان بود ها خانه طراز

 را وظيفـه  ايـن  و كنـد  نظـارت  ايشـان  كارهـاى  كردن بهتر و كار ابزار تسهيل و آنان مزد و جيره پرداخت و
 ايشان از پس الطوائف ملوك و اندلس اميه بنى دولت در. ميسپردند خود اعتماد مورد موالى و دولت بخواص

 شـيوه  همين نيز بودند آنان همزمان كه مشرق عرب غير پادشاهان ديگر و مصر) فاطميان( عبيديان دولت و
 ميـزان  از زيـرا  گرديـد،  محـدود  و تنـگ  دولتها در تفنن و نعمت و ناز و ثروت دايره چون بعدها .بود معمول
 پايگـاه  و وظيفـه  اين رو اين از آمد، پديد گوناگونى ستقلم دولتهاى و شد كاسته آنها خاك وسعت و استيال

 مغـرب  در امويـان  از پـس  موحدان دولت ششم سده آغاز در چون و رفت ميان از بكلى دولتها بيشتر در هم
 ميكردنـد  پيـروى  ديانتى و سادگى صفات و تمايالت از آنان زيرا گذاشتند فرو را شيوه اين آنها آمد كار روى

  .بودند گرفته فرا مهدى تومرت محمدبن پيشوايشان از را آنها كه
 بوجود خود دولت تشكيالت در را مزبور پايگاه رو اين از. ميكردند پرهيز زر و حرير لباس پوشيدن از و
ـ  ولـى  نهادند بنيان آنرا از قسمتى دولت پايان در ايشان جانشينان هرچند و نياوردند  شـكوه  از مرحلـه  آنه ب

  .بود شينپي دوران در كه نرسيد
 در( باشـكوهى  شـيوه  و رسم است قدرت و جوانى آغاز در كه مغرب مرينى دولت در عصر اين در اما و

 در احمر ابن و است گرفته فرا اندلس در احمر ابن خويش همزمان دولت از آنرا كه كرديم مشاهده) باره اين
 مصـر  ترك دولت اما و. است رفته نانآ بدنبال سريعى درنگريستن با و كرده تقليد طوايف ملوك از شيوه اين

) طراز( جامه نگار لحاظ از متصرفند كه شهرهايى تمدن و آبادانى و كشور وسعت بتناسب عصر اين در شام و
 در آنـرا  و نميكننـد  تهيـه  خويش كاخهاى و ها خانه در را ها جامه اينها همه با ولى 4بيكرانند دريايى همچون

 از را آنهـا  صـنعتگران  ميخواهـد  طرازهـا  اينگونه از دولت آنچه بلكه آورند نمي دولتى مراتب و ها پايگاه شمار
 را امير يا سلطان نام و است) فارسى( بيگانه اى كلمه كه مينامند 5زركش را آنها و. بافند مى خالص زر و حرير

                                                           

 .غلط است) ا(سجالت در  -1
 .من ابهة االمور) ا(در » ينى«از  -2
  .است» ينى«و صورت متن از » ينى«، صناع )پ(، صياغ )ب(و ) ا(و ) ك(صباغ  -3

 .است غلط. آخر تحرير) ا( در) پ(از  -4

 ).ب(و ) ا(و ) ك(مزركش  -5
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 ميباشد آن زيبنده كه شگفتى و زيبا صنايع زمره در دولت براى را مزبور پارچه صنعتگران و مينگارند آنها بر
  .كنند مى تهيه

  .نيست او جز خدايى است، وارثان بهترين او و است روز و شب كننده تقدير خدا و
 شكوه و تجمل وسايل و كشوردارى زيورهاى و نشانها از يكى كه دانست بايد 1سراها، پرده و ها خرگاه

 پنبـه  و پشـم  و كتـان  هـاى  پارچـه  از را آنهـا  كـه  است 4بانهايى سايه و 3ها خرگاه و 2ها سراپرده بردن بكار آن
 .ميكننـد  مفاخره بدانها سفر هنگام آنگاه و باشد تر محكم كه تابند مى هم با را پنبه و كتان نخهاى و ميسازند

  .ميسازد فراهم بزرگ و كوچك و رنگارنگ انواع آنها از خود توانگرى و ثروت بنسبت دولتى هر و
 بمرحلـه  رسـيدن  از پـيش  كمـى  كـه  ميبرنـد  بسـر  عـادى  هـاى  خانه همان در تشكيل آغاز در دولتها

 مسـاكنى  و چادرها همان در اميه بنى خلفاى نخستين روزگار در عرب چنانكه. ميزيستند آنها در كشوردارى
 عـرب  قبايـل  بيشـتر  انـدك  گروهـى  بجز عصر آن در چه ميساختند، كرك و پشم از را آنها كه ميبردند بسر

 و كـش  هـودج  شتران با ميشدند آماده دستبرد و جنگ براى كه هنگامى و ميبردند ربس نشينى باديه بحالت
 و قبيلـه  اعضـاى  كليـه  و[ ميكردنـد  كـوچ  خـود ) قبيله( هاى تيره و) آنها بر شونده نازل اقوام( وابستگان همه

 ايشـان  شكريانل و ميزيند شيوه بدين اعراب نيز اكنون هم چنانكه ميبردند خود با را شان فرزندان و خاندانها
 شـدند  مـى  پراكنده) قبيله( هاى تيره و آمدند مى فرود هم از دور و پراكنده فراوان منزلگاههاى در سبب بدين

 نيازمنـد  عبدالملك رو اين از و. جاريست اين بر عرب شيوه چنانكه گردد نهان ديگرى نظر از يك هر چنانكه
 لشـكريان  از پيـروى  بـه  را مـردم  تا بفرستد جبهه دنبالب) ساقه( دارانى عقب سپاهيان افتادن براه هنگام شد

 كرد گفتگو عبدالملك با حجاج درباره زنباع بن روح كه هنگامى گويند و دارند باز اقامت از را آنها و برانگيزند
 و خرگاههـا   حجـاج  اينكـه  دربـاره ) حجـاج  و روح( آنـان  قصه و برگزيد منظور اين براى را حجاج عبدالملك

 حركـت  روز در ديد كه هنگامى او چه معروفست، سوزانيد پايگاه اين دارى عهده آغاز در را روح هاى سراپرده
 وظيفه اين از و بسوزند را آنان هاى سراپرده داد دستور اند گزيده اقامت همچنان همراهانش و روح عبدالملك

 بـه  كـه  كسـى  از جـز  دادن چبكو را عرب كردن وادار زيرا برد پى عرب ميان در حجاج بلند مرتبه به ميتوان
 سـاخته  باشـد  امـان  در آنـان  هـاى  تيـره  سفيهان نافرمانيهاى و نابخردانه هاى گفته از خويش عصبيت نيروى

                                                           

است كه در منتهى االرب بمعنى خيمه و خرگاه بـزرگ آمـده اسـت و كلمـه     » فسطاط«جمع » فساطيط«لمه اول ترجمه ك -1
ديوار و آنچه بدان چيزى را احاطه نمايند مثل خرما بن ورز و مانند آن، : است كه صاحب منتهى االرب آنرا» سياج«دوم ترجمه 

هاى بزرگ مانند ديوارى مـي آويزنـد    را بمعنى پرده كه آنرا در ميان خرگاه معنى كرده است ولى ابن خلدون در اينجا اين كلمه
  .را بجاى آن برگزيديم» پرده سرا«و جايگاه مخصوص براى سلطان آماده ميكنند بكار برده و ما كلمه 

چند ستون بـر پـا   هايى است كه از پشم شتر يا مو ميبافند و روى دو يا سه يا  به معنى خيمه) جمع خباء(» اخبية«ترجمه  -2
 .ميكنند

 .فساطيط -3
 .باشد ستون دو بر كه سايبانى: »فازه« ترجمه -4

 سراها ها و پرده خرگاه
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 بسـبب  امـر  ايـن  در او كفايـت  بـه  چـه  بود برگزيده منصب بدين را حجاج عبدالملك سبب بهمين و نيست
 و نعمت و ناز و شهرنشينى هاى شيوه انواعه ب عرب دولت چون و. داشت اعتماد او چاالكى و دليرى و عصبيت

 و شدند منتقل نشينى كاخ به چادرنشينى از و گزيدند اقامت شهرستانها و شهرها در اعراب و گرفت خو غرور
 پارچـه  از مسـاكنى  جنـگ  هنگام و سفر در وقت آن پرداختند سوارى اسبه ب و گذاشتند فرو را شترسوارى

ـ  و گوناگون اشكاله ب هايى خانه نهاآ از چنانكه بردند بكار كتان  و گـرد  قبيـل  از نواخـت  يـك  هـاى  انـدازه ه ب
 يـا  اميـر  و ميكننـد  برپـا  انجمن آنها در زينت و آرايش هاى شيوه كاملتر با و ميسازند گوش چهار و مستطيل

 آنـرا  بمغر در كه ميكشد كتان از سرايى پرده خودش خرگاه و ديگر بانهاى سايه و خرگاهها ميان سپاه سردار
 اين و. 1ميكنند تلفظ) ق( و) ك( ميان آنرا كاف و مينامند »افراك« بربرها، زبان يعنى سامان، آن مردم بزبان
 آنـرا  باشـد  فروتر سلطان از چند هر اميرى هر مشرق در ولى. است سلطان مخصوص فقط مغرب در سرا پرده
 و بگذارند شهرى هاى خانه و كاخها در را كودكان و زنان كه برانگيخت را آنان طلبى آرامش آنگاه. برد مى بكار

 سلطان و شد نزديك بيكديگر سپاهيان مساكن ميان فضاى و شدند سبكبارتر پس آن از. نبرند بجنگ خود با
 رنگارنـگ  بعلـت  و. ديدنـد  مى را يكديگر چشم با هموار زمينى در چنانكه آمدند گرد لشكرگاه يك در سپاه و

 و عـادات  ديگـر  دوشـادوش  امـر  ايـن  و. آورد مي پديد زيبايى منظره گوناگون هاى خرگاه و ها سراپرده بودن
  .يافت ادامه همچنان دولتها نازپروردگى و خواهى تجمل هاى شيوه

 2بانهايى سايه و چادرها همان سفر هنگام كار آغاز در نزديكند ما با كه زناته و موحدان دولت همچنين
 تجمـل  هاى بشيوه آنان دولت همينكه ولى ميبردند بسر آنها در بسلطنت رسيدن از پيش كه ميبردند بكار را

 اى بمرحلـه  باره درين و برگزيدند را خرگاهها و ها سراپرده مزبور دولت گراييد نشينى كاخ و توانگرى و خواهى
  .ميداد نشان را تجمل و توانگرى پايه عاليترين چنانكه رسيدند، ميخواستند آنچه از برتر

 زيـرا  ميباشـند  شـبيخون  معرض در خرگاهها و ها سراپرده اينگونه بسبب سپاهيان كه انستد بايد ولى
 و خانـدان  چـون  نيـز  و ميشوند متمركز ميشنوند را يكديگر فرياد كه همه ب نزديك جايگاه يك در آنان همه

 بايـد  رو اين زا نميدهند، نشان فداكارى چندان باشد آنها راه در سپارى بجان ايشان محرك كه ندارند فرزند
 و كـرد،  خـواهيم  گفتگـو  آن درباره آينده در چنانكه انديشيد ديگرى تدابير لشكرگاهها اينگونه نگهبانى براى
  .3است غالب تواناى خدا

                                                           

 .بالقاف و الكاف: چنين است) چاپ بيروت(ها  در برخى از نسخه) ا(از  -1
است كه در اقرب المـوارد  » قيطون«است بظاهر كلمه مزبور جمع ) ب(و ) ا(يا قياطين ) پ(و ) ك(» قياطين«ترجمه كلمه  -2
اى را گويند كه در داخل خانـه   خانه) فتح د -بكسر م(يا ) فتح د -بضم م(و مخدع . بزبان مصريان بمعنى مخدع است: ينويسدم

 .بزرگ بنا كنند براى نگهدارى اشياء، و شايد در عصر ابن خلدون بمعنى نوعى خيمه بكار ميرفته است
 .19: 42و هو اْلَقوِي الْعزِيزُ  -3
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 از و خالفـت  مخصـوص  امـور  از دو ايـن  و خطبه، خواندن هنگام كردن دعا و نماز براى 1مقصوره
 بيـت ( مقصـوره  امـا . اسـت  نشـده  ديـده  كشـورها  ايـن  در جز و است اسالمى كشورهاى زيورهاى و ها نشانه

 از قسـمتى  و محـراب  كـه  ميكشـند  محـراب  دور اى ديـواره  چنانكـه  است سلطان نماز مخصوص) المقصورة
  .كند مى مشخص و ميگيرد فرا آنرا پيرامون
 زخم را وي خارجى كه هنگامى است بوده سفيان ابى بن معاوية برگزيده را مقصوره كسيكه نخستين و

  .معروفست آن قصه و است زده
 را او يمـانى  كـه  هنگـامى  اسـت  بـوده  حكـم  بـن  مروان برگزيده را مقصوره كسيكه نخستين گويند و
  .است ساخته مضروب

 شـده  سـنتى  بمنزلـه  و انـد  خوانده نماز مقصوره در اند رسيده بخالفت دو اين از پس كه خلفايى سپس
  .نماز هنگام در مردم ديگر از سلطان بازشناختن براى است

 خـواهى  تجمـل  و تـوانگرى  و عظمت بمرحله دولتها كه آيد مي پديد هنگامى رسوم و آداب اينگونه و
 اسـالمى  ممالـك  كليـه  در شـيوه  ايـن  اكنـون  هـم  و .پادشـاهى  شـكوه  و جالل كيفيات كليه مانند ميرسند

 از پـس  همچنـين  و مشـرق  در گوناگون دولتهاى آمدن كار روى و عباسى دولت تجزيه از پس و متداولست
  .است مانده بجاى همچنان روش اين نيز طوايف ملوك دوران ظهور و اندلس امويان دولت انقراض
 فرمانروايان سپس و عبيديان آنگاه بودند، برگزيده را رسم اين قيروان در اغلبيان خاندان مغرب در اما و
  .كردند پيروى اغلبيان از قلعه در حماد خاندان و 2قيروان در صنهاجه باديس خاندان قبيل از مغرب بر ايشان

 شـعار  كـه  نشـينى  باديـه  شيوه بنابر را رسم اين و يافتند تسلط اندلس و مغرب همه بر موحدان سپس
 رسـيد  خواهى تجمل و توانگرى و عظمت بمرحله آنان دولت كه هنگامى ولى. برانداختند ميرفت بشمار آنان

 پادشاهان براى وى از پس و كرد متداول را مقصوره وى رسيد بسلطنت نآنا پادشاه سومين 3منصور يعقوب و
 اسـت،  بـوده  شـيوه  همين بر وضع نيز اسالمى ديگر دولتهاى در همچنين. شد سنتى بمنزله اندلس و مغرب
  .بندگانش ميان در خداست دستور

 در خـويش  بتن خلفا ركا آغاز در كه دانست بايد خطبه، خواندن هنگام منابر بر كردن دعا درباره اما و
 ميكردنـد  دعا ص، پيامبر، بر نماز از پس رو اين از داشت اختصاص آنانه ب منصب اين و ميكردند امامت نماز

  .مينمودند خشنودى و رضوان طلب صحابه براى خدا از و

                                                           

 ).منتهى االرب(و ) اقرب الموارد(جايگاه امام : دمقصوره مسج -1
  ).ا(و ) ب(و ) ك(در فاس  -2

 .منصور ابويعقوب) ا( در -3

 مقصوره خاص خليفه
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 بـر  مصـر  جـامع  مسجد نهادن بنيان از پس كه بود عاص عمروبن برگزيد را منبر كه كسى نخستين و
 تـو  كـه  است رسيده خبر بمن بعد، اما«: نوشت وىه ب ]رسيد خطاب عمربنه ب خبر اين چون و[ 1ترف منبر

 پـاى  زير در مسلمانان و بايستى كه نيست بس ترا آيا يابى مى تسلط مسلمانان بر بدان كه اى برگزيده منبرى
  .»بشكنى آنرا بايد كه ميدهم سوگند ترا اينك باشند؟ نشسته تو

 آمد پيش نماز و خطبه امر در خلفا براى مانع و فرارسيد اسالمى دولت شوكت و عظمت دوران چون و
 نـام  كـردن  آوازه بلنـد  و بزرگداشـت  بمنظور خطيب رو اين از برميگزيدند، امامته ب خود بجاى را ديگرى و

 مصـلحت  خـدا  كه سبب بدان ميخواند آفرين و دعا او بر و ميگفت درود و ميستود را او منبر باالى بر خليفه
: كـه  اسـت  شده تأكيد سلف از و است دعا اجابت اميد ساعت اين كه ازينرو و است داده قرار آن در را جهان

  .بود يافته اختصاص امر بدين خليفه تنها و. برد بكار سلطان درباره آنرا باشد صالحى دعوت را كس هر
 ضـمن  در بـود  بصره عامل وقتى كه است عباس ابن كرده دعا خطبه در را خليفه كسيكه نخستين و[
 ادامه روال اين بر كار پس آن از و »كن پيروز حق راه در را على خدايا«: گفت و كرد دعا را رض، على، خطبه
 دوران چـون  و نميكردنـد  يـاد  را ديگـرى  نام و ميكردند دعا را خليفه تنها خطبه در روزگار آن در و 2.]يافت

 و ميجسـتند  شـركت  شيوه اين در خليفه با اغلب دولتها بر انشوندگ چيره رسيد فرا خودكامگى و محجوريت
  .ميگفتند درود را ايشان و ميكردند ياد هم را آنان نام خليفه ستودن از پس خطيبان

 منبـر  بـر  خطيبان كه شد مرسوم چنين و گشت منسوخ دولتها اينگونه رفتن ميان از با شيوه اين ولى
 منـع  را آنهـا  زيـرا  نميخواندنـد  آفـرين  و دعا وى جز هيچكس بر و دميكردن اكتفا سلطان نام كردن بياد تنها

 از بسـيارى  و. نراننـد  زبان بر را احدى نام و ندهند شركت را هيچكس سلطان جز خطبه در بايد كه ميكردند
 و سـادگى  شـيوه  بـر  دولـت  كه است هنگامى اين و ميكنند غفلت رسم اين درباره 3دولتها گذاران پايه اوقات
 درباره آميز ابهام و مجمل بدعاگويى دولتها اينگونه در .است خشونت و خبرى بى اسلوب و نشينى ديهبا عادات

 شـيوه  بدين كه را ها خطبه اينگونه و آورند نمي زبان بر را معينى نام و ميكنند قناعت »مسلمانان امور ولى«
 بر مبهمى و مجمل دعاى هر كه ندميكن تعبير چنين آنرا و مينامند »عباسى« كنند دعا را »مسلمانان ولى«

 بشخص اعتنا و توجه اين از بيش ديگر و است پيشين روش از تقليد نوعى زيرا ميشود شامل عباسيان خليفه
  .نميبرند نام بصراحت كسى از و ندارند معينى

                                                           

در اينجا نسخ چاپ مصر و بيروت با چاپ پاريس اختالف بسيار دارد در كتب چاپ مصر و بيروت قريـب سـه سـطر دربـاره      -1
مربوط به عمرو عاص ديده ميشود كه در چاپ پـاريس پـس از    نخستين كسى كه در خطبه خليفه را دعا كرده در وسط مطلب

چند سطر آمده است و ما ترتيب چاپ پاريس را مراعات كرديم و باز قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيسـت و مـا آنـرا از    
 .ترجمه كرديم) ب(چاپ 
 .ترجمه شد) پ(از . نيست) ا(در  -2
  .است آمده) المعاهدون: (بغلط) الماهدون: (ىبجا بيروت و مصر چاپهاى بيشتر در »ينى«از  -3
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 بن يحيى ابوزكريا امير مغلوب عبدالواد بنى دولت 1گذار بنيان زيان بن يغمراسن كنند حكايت چنانكه
 او بخـود  تلمسـان  فرمـانروايى  بشـرايطى  ديگـر  بار سپس و رفت بيرون وى چنگ از تلمسان و شد ابوحفص

 در را ابوزكريـا  اميـر  نـام  وى فرمـانروايى  قلمرو شهرهاى تمام در كه بود اين شرايط آن از يكى و شد واگذار
 ميخواهند را كه هر است خودشان) منبرهاى( هاى چارپايه 2اين: گفت يغمراسن كنند، ياد خطبه هنگام منابر

  .كنند ياد آنها بر
 يعقـوب  نـزد  دودمان آن پادشاهان سومين و ابوحفص بنى از تونس خليفه مستنصر فرستاده همچنين

 از برخـى . كرد تخلف جمعه نماز در حضور از روزها از بعضى و آمد، مرين بنى دولت گذار بنيان عبدالحق بن
 نـام  خطبـه  در كـه  اينسـت  نميشـود  حاضر جمعه نماز در خليفه فرستاده آنكه علت گفتند يعقوب به كسان

  .آورند نمي زبان بر را سلطان
 تبليغ و بدعوت دودمان آن كه شد سبب امر همين و كنند دعا را مستنصر داد اجازه يعقوب پس آن از

  .گمارند همت مزبور خليفه براى
 ولى. نشينى باديه و خشونت و سادگى مرحله در بردن بسر و تشكيل آغاز در دولتها كيفيت است چنين

 آميزيهـاى  رنـگ  بكمـال  و درنگرنـد  خـود  كشور پيرامون به و شود گشوده سياست در آنان ديدگان همينكه
 ايـن  همـه  كـه  ميگمارنـد  همـت  وقت آن ببرند پى تمدن جالل و شكوه و منشى بزرگ معانى و شهرنشينى

ـ  و پردازنـد  تنـوع  و فننبت آنها در و آورند بدست را زيورها و نشانها  از و آينـد  نايـل  آنهـا  مرحلـه   آخـرين ه ب
 افسـوس  آنهـا  آثـار  از دولتشـان  بـودن  تهى و دادن دست از بر و ورزند امتناع آنها در ديگران دادن مشاركت

  .چيزهاست همه نگهبان خدا و است بوستانى بمنزله جهان اين و خورند،
  

  هفتم و سى فصل

   آن چگونگى و ترتيب در ختلفم ملتهاى روشهاى و جنگها در

 اسـت  آفريـده  را مـردم  خداونـد  كـه  روزگـارى  نخستين از خوردها و زد و جنگها انواع كه دانست بايد
 سرچشـمه  ديگـرى  از يكـى  گـرفتن  انتقام و توزى كين از آن اصل و است ميداده روى آنان ميان در پيوسته
 وى تعصب و خواهىه هواب كننده پيكار دسته دو از يك هر عصبيت خداوندان و وابستگان وقت آن و ميگيرد

 3]بايستند هم برابر در و شوند برانگيخته يكديگر با نبرده ب گروه دو سبب بدين كه هنگامى پس. [برميخيزند
  .ميدهد روى جنگ نتيجه در و شود مى دفاع آماده ديگرى و خيزد برمى انتقامجويى بقصد دو آن از يكى

                                                           

  .است) عاهد(معاهد و در چاپ مشكول بيروت » ماهد«بغلط بجاى ) ك(در چاپ  -1

 .آمده است) ذكر) (تلك: (در برخى از نسخ بغلط بجاى -2
  . است) تذامر( درست و غلط چاپها همه در) تدامر( و تواقفت صحيح و غلط) بيروت( چاپ در. توافقت »ينى«از  -3

 خطبهذكر نام خليفه در 
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 بهـره  بـى  آن از كـه  نميشود ديده اى طايفه و ملت هيچ چنانكه است، يعىطب بشر ميان در خوى اين و
 گروهـى  بر گرفتن خشم يا و تجاوز يا يكديگر بر تفاخر و رشك و غيرت بيشتر انتقامجويى اين سبب و باشد

 اسـتحكام  و نهادن بنيان براى كوشيدن و تخت و تاج حفظ راه در شدن برانگيخته يا و او، دين و خدا راه در
  .نستآ

 روى رقيـب  و چشـم  هـم  عشاير و مجاور قبايل ميان كه است جنگهايى از عبارت اغلب نخستين گونه
 ميبرنـد  بسـر  خشـك  بيابانهـاى  و دشـتها  در كه وحشى ملتهاى هجوم بر بيشتر تجاوز، يا دوم، نوع و ميدهد
 را خـويش  روزى كه ستنده اقوامى آنها چه آنها، مانند و كردها و تركمان و ترك و عرب مانند ميشود اطالق

 هـر  و ميسـتانند  بـاز  ديگـران   هاى آورده فراهم از را خود معاش و آورند مي بدست خود هاى نيزه سر پرتو در
 هيچ آنها. ميدهند جنگ اعالن وىه ب كند ممانعت دستبرد از را آنان و برخيزد خود كاالى از بدفاع كه ملتى
 غلبـه  تجاوز از ايشان منظور يگانه بلكه ندارند تخت و تاج ردنآو بدست يا بجاه رسيدن قبيل از) بلند( هدف
  .آنانست كاالهاى و ثروتها آوردن بچنگ براى مردم بر يافتن

  .ميكنند تعبير »مقدس جنگ« »جهاد« كلمه به آن از اسالم شريعت در كه همانست سوم، قسم
 نسبت نافرمانىه ب را مردم و نندميك قيام آنها ضد بر كه است گروههايى با دولتها جنگهاى چهارم، نوع

  .انگيزند مى بر بدولت
 فتنـه  و سـتمكارى  جنگهاى ميتوان را دوم و نخستين قسم دو كه جنگها اقسام از گونه چهار اينهاست

  .خواند »مقدس جنگ يا« جهاد و عادالنه جنگهاى را ديگر گونه دو و انگيزى،
 گونه دو از بيش است داده روى بشر افراد ميان رد آفرينش آغاز از كه جنگهايى كيفيت و ترتيب اما و
  :نيست

 و حملـه  بصورت قسمى و يابد مى انجام لشكركشى بصورت كه است صفوف داراى و منظم جنگ نوعى
  .گريز

 آنـرا  پشـت  در پشـت  دراز روزگارهـاى  از كه دارد عرب غير اقوام بكليه اختصاص لشكركشى جنگ اما
  .اند ميداشته معمول
 و استوارتر نخستن قسم ليكن. است مغرب بربرهاى و عرب اقوام پيكارهاى نظير گريز و حمله جنگ و
 ماننـد  را آنها و ميدهند تشكيل افراد از منظمى صفوف لشكركشى نبرد در زيرا ميباشد دوم نوع از تر هولناك
 يشپـ  دشـمن  بسـوى  مرتـب  لشكريان صفوف و ميكنند يكسان و برابر جماعت نماز صفوف يا كمان تيرهاى

 را سـپاهيان  شـكوه  و اسـت  شديدتر و تر دالورانه كشمكش و خورد و زد ميدان در جنگ نوع اين[ و روند مى
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 و شـكوه  بـا  كـاخى  و ممتـد  ديـوار  بمنزله لشكريان منظم صفوف چه ،]كند مى جايگير دشمن دل در بيشتر
  :است آمده تنزيل در و. بپروراند سر در را آنها بردن ميان از خيال نميتواند كسى 1كه است استوار

 بنـايى  ايشـان  گـويى  چنانكـه  كننـد  كـارزار  زده صـف  راهش در كه را آنان ميدارد دوست خدا همانا«
 يـك  با مؤمنان«: است آمده حديث در و. ميكنند تقويت و پشتيبانى پايدارى در را يكديگر يعنى. 2»نداستوار
  .»ميكند تقويت و پشتيبانى را ديگر قسمت آن از قسمتى كه باشند بنيانى بمنزله ديگر

 چنانكـه  زيـرا  شـود،  مـى  آشـكار  لشكركشـى  جنگ در كردن پشت تحريم و پايدارى حكمت اينجا از و
 بـه  شك بى برتابد روى دشمن از كه كسى بنابراين و است نظم حفظ پيكارها در بندى صف از منظور گفتيم
 گـويى  كه است آن بمنزله و) دهد روى شكست اگر( كند مى اعتراف هزيمت گناه به و رساند مى خلل مصاف

 تعمـيم  بعلـت  او كردار پس است، ساخته مستولى آنان بر را دشمن و كرده جلب مسلمانان بسوى را شكست
 از و. اسـت  كبـاير  شـمار  در و بـزرگ  گنـاهى  آن، مرزهاى شكستن درهم راه از دين به آن رساندن و مفسده
 جنـگ  در ليكن است، 3تر برگزيده شارع نزد در لشكركشى ارپيك و جنگ كه ميشود آشكار آورديم كه داليلى
 و هزيمـت  از لشـكريان  تضـمين  مايـه  لشكركشـى  جنـگ  در كه تأمينى و سرسختى اندازه آن گريز و حمله

 آوران جنـگ  سـر  پشـت  در پيكار هنگام گاهى گريز و حمله جنگ در اينكه جز ندارد، وجود ميشود شكست
 گـاه  تكيه اين و ميشوند متمركز فرار هنگام جايگاه آن در همه رزمجويان كه ميكنند تعيين پايدارى گاه تكيه
  .كرد خواهيم ياد آنرا آينده در چنانكه است لشكركشى جنگ ترتيب و نظم و بندى صف جانشين آنان براى

 و سپاهيان بودند، پهناور كشورهاى و بسيار آوران جنگ داراى كه باستان روزگار دولتهاى دانست بايد سپس
 را كردوسـى  هـر  و ميناميدنـد  4كـراديس  را آنهـا  كه[ ميكردند تقسيم گوناگونى هاى بدسته را خود لشكريان
 فزونى حد از بيش آنان سپاهيان شماره چون كه بود چنان تقسيمات اين علت و. 5]دادند مى  آرايش جداگانه

 دشـمن  بـا  ميدان در اگر كه شد مى موجب امر اين و آوردند مي گرد دور و مرزى نواحى از را آنها و يافت مى
 نشـناختن  بعلـت  و نشناسـند  را همديگر پرداختند مى خورد و زد و زدن نيزه به يكديگر با و آميختند مي در
  .آيد فرود خودشان بر آنان ضربات كه رفت مى آن بيم »دشمن از دوست لشكريان«

 يـك  و هسـتند  ناحيه يك از كه ار هايى دسته و ميكنند تقسيم گروه گروه را لشكريان سبب همينه ب
 جهـات  در اسـت  سازگار طبيعى ترتيب با كه بروشى را آنها و آورند مي گرد گروه يك در ميشناسند را ديگر

 ميگيرد جاى سپاه قلب در سپهساالر يا سلطان خواه سپاهيان كل فرمانده و ميكنند مرتب و منظم چهارگانه

                                                           

 .بغلط فلذلك است) فذلك(مصارع و : مصاع در چاپهاى مصر و بيروت» ينى«در  -1
2-  وصرْصْنيانٌ مب ما كَأَنَّهفص هِبيلُلونَ في سقاتينَ يالَّذ بح4: 61إِنَّ اهللا ي. 
 .»ينى«از  -3
 ).واردالم اقرب( كرادس و كراديس آن جمع سپاه، از عظيم گروهى: كردوسة -4

 .نيست) پ(قسمت داخل كروشه در نسخه  -5

 جنگ لشكركشي
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) عباسيان و امويان( اسالم صدر دولت دو و روم و ايران تواريخ در آن شرح و مينامند »تعبية« را ترتيب اين و
  .است شده ياد

 1)شعار و) (رايت( بند و سردار داراى كه ميدهند ترتيب منظمى و مستقل لشكر پادشاه پيشاپيش در و
 بـه  موسـوم  ديگـرى  لشـكر  وى راسـت  دسـت  سمت در و. ميخوانند »مقدمة« آنرا و ميباشد بخود مخصوص

  .ميدهند قرار »ميسرة« بنام لشكرى او چپ دست در و »ميمنة«
 در او همراهـان  و پادشـاه  و مينامنـد  »ساقة« آنرا كه دارد جاى سپاه اين دنبال در ديگرى لشكر آنگاه

 تعبيـه  يـا  اسـتوار  ترتيب اين همينكه و. ميخوانند »قلب« را او جايگاه و ميگيرند جاى لشكر چهار اين مركز
 آور جنگ لشكر دو هر ميان مسافت و فاصله لحاظ از مزبور تعبيه و ميگردد آغاز 2كركشىلش آنگاه يابد پايان

 دورتـرى  مسافت يا ميكند كار چشم كه جايى يعنى باشد انداز چشم يك اندازهه ب ممكنست) ساقه و مقدمه(
 فزونـى  و كمـى  لحـاظ  از سـپاهيان  كيفيت و مقتضيات كه هرگونه يا باشد راه روز دو يا يك آن حداكثر كه

 در[ عباسـى  و امـوى  دولـت  دو تـواريخ  و اسـالمى  فتوحـات  اخبـار  در ميتوانيم را كيفيت اين و. كند ايجاب
 عقـب  عبـدالملك  روزگـار  در سـپاهيان  تعبيـه  مسـافت  دورى بعلـت  چگونـه  كـه  ديديم و. بخوانيم 3] مشرق

 اخبـار  در و كـرديم  اشـاره  كـه چنان و كنـد  معـين  فرماندهى آنان، راندن پيش براى شد ناچار او و ماندند مى
 نيز اندلس امويان دولت در و. برگماشت منظور بدين را يوسف بن حجاج عبدالملك معروفست بحجاج مربوط
 در زيرا است نامعلوم ما بر هست ما نزد در آنچه) قياسه ب( ولى است بوده بسيار بزرگ لشكركشيهاى اينگونه

 نميكشـد  آنجاه ب كار كارزار ميدان در بحديكه است اندك آنها لشكريان كه است كار سر بر دولتهايى ما عصر
 يـك  يا) بدويان( منزلگاه يك از رويهمرفته دولت دو يا طايفه دو سپاهيان بيشتر بلكه نشناسند را يكديگر كه

 اينگونـه  رو ايـن  از و ميخواند، لقبش و بنام كارزار عرصه در را او و ميشناسد را خود حريف يك هر و ندشهر
  .هستند نياز بى كرديم ياد كه اى تعبيه نوع آن از ها اهسپ
  

  4فصل

 پشت در صفوفى و ها رزمگاه ايجاد مييازند دست 1گريز و بجنگ كه آورانى جنگ هاى شيوه جمله از و
 ميدهند قرار گريز و جنگ هنگام سواران براى پناهگاهى بمنزله را آنها و است جانوران و جمادات از لشكريان

                                                           

 .نيست و گويا بغلط در چاپهاى مصر و بيروت آمده است) پ(و چاپ » ينى«در  -1
است كه در لغت بمعنى خزيدن و طرز راه رفتن كودكان است كـه پـيش از بـراه آمـدن شـكم خيـز       » زحف«ترجمه كلمه  -2

» زحـف «آيد و گوئى بـر زمـين ميخيزنـد و كشـيده ميشـوند       رفتن آنان بنظر نمىميكنند و حركت سپاه گران را كه از دور راه 
 .لشكر رونده بسوى دشمن، جهاد و لشكر گران ترجمه كرده است: هاى صاحب منتهى االرب زحف را بمعنى. اند ناميده
  .نيست »ينى« و) پ( نسخه در »مشرق در« كلمه -3

ايـن ترتيـب مراعـات    ) ك(آمده ولى در » فصل«از اينجا مطالب زير عنوان » ينى«و نسخه خطى ) ا(و ) ب(و ) پ(در چاپ  -4
  .نشده است

← 
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 بـر  غلبـه  به و دهند ادامه بيشتر را جنگ و باشند پايدارتر آوران جنگ كه اينست شيوه اين از آنان منظور و
 فشار و پايدارى تا ميبرند بكار منظم و لشكركشى جنگهاى در را شيوه اين هم گاهى و شوند نزديكتر دشمن

 در مييازيدنـد  دسـت  ظممن و لشكركشى بجنگ همواره كه ايرانيان چنانكه يابد فزونى لشكريان سرسختى و
 از را آنهـا  و ميدادنـد  ترتيـب  مانند كوشك و چوبين برجهايى آنها پشت بر و ميكردند استفاده فيل از جنگها
  .ميساختند آكنده) رايات( بندها و گوناگون سالحهاى و آوران جنگ

 و ميرفـت  اربشـم  اسـتحكاماتى  و دژهـا  بمنزلـه  كه ميدادند تشكيل نبردگاه دنبال در آنها از صفوفى و
 شـيوه  همين نظير چنانكه افزود مى آنان اعتماد و گرمى پشت بر و ميشد تقويت سپاهيان روحيه آنها بسبب

 نامدارانى آنكه تا كردند حمله مسلمانان بر فيلها بوسيله جنگ سوم روز در ايرانيان و بردند بكار قادسيه در را
 اين از شكافتند را پيالن خرطومهاى بشمشيرها و ميختنددرآ فيالن با و پرداختند شديدى حمله به تازيان از
 ايرانيان اردوگاه سبب بدين. رسانيدند داشتند مداين در كه اسطبلهايى به را خود فيلبانان و رميدند فيالن رو

  .شدند منهزم چهارم روز در و شد متزلزل
 منظـور  ايـن  بـراى  عـرب  غيـر  ملتهـاى  بيشتر بلكه و اندلس در) گت( قوط پادشاهان و 2روميان اما و

 و درباريـان  و چـاكران  از گروهـى  و ميدادند قرار نبردگاه در را پادشاه تخت چنانكه ميبردند، بكار سريرهايى
 سـوى  هر از و ميزدند حلقه پيرامونش در بودند خدمتگزارى آماده او راه در سپارى جان حد تا كه سپاهيانى

 دژ پيادگان، و گزاران نيزه از ديگرى صفوف را آنان گرداگرد و ندافراشت مى بر) رايات( بندهايى تخت هاى پايه
 و پشـت  هـم  گروهى و ميشد گر جلوه خاصى عظمت و شكوه با تخت منظره نتيجه در و ميكردند احاطه آسا

  .ميرفت بشمار پناهگاهى بمنزله گريز و جنگ براى و مييافت تشكيل كارزار در بيكديگر ياريگر
 صـفوف  آنكـه  تـا  بـود  نشسـته  تخت باالى بر رستم و بردند بكار را شيوه همين هقادسي در نيز ايرانيان

 كشـته  و افتـاد  در بفـرات  و بگرديد تخت از رستم و درآمدند وى تخت آن به تازيان و شكست درهم ايرانيان
  .شد

 رمنظـو  ايـن  براى كه است چنين گرد بيابان نشين باديه اقوام بيشتر و تازيان گريز و جنگ روش اما و
 ايـن  و ميدهنـد  تشـكيل  ميكننـد  حمـل  را آنها كجاوه و 3هوده كه باربرى جانوران ديگر و شتران از صفوفى
  .مينامند 4»مجبوذة« آنرا و ميرود بشمار آنان براى پشتيبانى گروه بمنزله صفوف

                                                                                                                                                                                     

  .است» كر و فر«ترجمه  -1

  .است رم و يونان مقصود -2

 .است كه عرب آنرا تعريب كرده» هودج«اصل كلمه  -3
 در و» محبودة« C و D نسخه در و» محتودة« A نسخه در) پ( چاپ حاشيه در. نرسيد بنظر اى كلمه چنين لغت كتبدر  -4

. ندارنـد  مقـام  مناسـب  معنى هم مزبور هاى كلمه ولى است» مجموده» «ينى« در و» مجبودة«: دسالن ترجمة و بيروت چاپ

 .است شده تفسير فداييان به مجبوذة كلمه) ب( نسخه حاشيه در. است نشده كلمه معنى متعرض هم دسالن

 شيوه هاي جنگ
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 براى و تر بخش اطمينان حمله و نشينى عقب در آنرا و ميبرند بكار نبردها در را شيوه اين ملتها همه و
  .است معلوم همه بر آن نتايج چنانكه ميدانند بهتر هزيمت و شدن غافلگير از صيانت

 و بارهـا  كـه  را بـاربرى  چارپايـان  آن بجـاى  و انـد  كـرده  غفلـت  آن از بكلـى  مـا  همزمان دولتهاى ولى
 از رو يچه به و ندده مى قرار سپاهيان دنبال در ساقه بمنزله را آنها و اند برگزيده ميبرند را ايشان خرگاههاى

 فـرار  آماده و هزيمت معرض در همواره لشكريان سبب بهمين. نميشوند مند بهره دارد شتر و فيل كه سودى
  .هستند نبردگاهها از

 گريز و جنگ بشيوه تازيان هرچند و بود منظم جنگ و لشكركشى بصورت اسالم آغاز نبردهاى كليه و
  :ميكرد وادار لشكركشى بجنگهاى را آنان امر دو ولى داشتند عادت

 شـيوه  همـان  بـا  بودنـد  ناچـار  هم آنها و ميكردند پيكار لشكركشى بشيوه ايشان دشمنان آنكه نخست
  .كنند پيكار

 شيفته راه اين در تحمل و بشكيبايى زيرا ميكردند جانسپارى جهاد راه در روزگار آن تازيان اينكه دوم
 كسـى  نخستين و. كرد جانسپارى ميتوان بهتر لشكركشى نگج در و داشتند راسخى ايمان بدان نيز و بودند

 با پيكار در كه بود حكم بن مروان گماشت همت كردوسها تعبيه به و گذاشت فرو را صف شيوه جنگها در كه
 يـاد  خيبرى 2شدن كشته از كه هنگامى طبرى. برگزيد را شيوه اين 1خيبرى با آن از پس و خارجى ضحاك
 از مروان برگزيدند، خويش بسردارى را ابوالدلفا به ملقب يشكرى عبدالعزيز بن بانشي خوارج: ميگويد ميكند

  .انتهى. كرد باطل روز آن از را صف روش و كرد پيكار كردوسها بشيوه ايشان با پس آن
 يادهـا  از نبردگـاه  پشـت  صـفوف  آنگاه شد، فراموش لشكركشى جنگ صف ابطال بعلت رفته رفته پس

 ها دولت كه اينست آن سبب و. رسيد نعمت و ناز و توانگرى بمرحله دولت كه رو اين از گرديد متروك و رفت
 در و افزاينـد  مـى  آنها تعداد بر و ندبسيار شتران داراى ببرند بسر چادرنشينى و نشينى باديه مرحله در هرگاه
 كشـوردارى  تجمـل  و نعمـت  و بناز همينكه ولى ميبرند همراه خود با را كودكان و زنان قبايل ميان و سفرها

 گذارنـد  فرو را صحراگردى و نشينى باديه سرشتهاى و گيرند خو كاخها در سكونت و بشهرنشينى و آيند نايل
 .آيد مي گران و دشوار ايشان بر آنها بردن بكار و ميبرند ياد از را كجاوه و هوده و شتر خاطره نخواهى خواهى

 تجمـل  و نعمـت  و نـاز  و كشوردارى عادات و نميبرند خود با و ميگذارند شهر در را زنان سفرها در رو اين از
 و بارهـا  كـه  بـاربرى  بچارپايـان  تنها نتيجه در و واميدارد ها سراپرده و خرگاهها ببرگزيدن را ايشان پادشاهى

                                                           

 .جبيرى): ب. ن( -1
 .»ينى«از  -2
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 صـف  بمنزله را بنه و بار و وسايل حامل چارپايان همين و ميورزند قناعت كنند حمل را ايشان 1هاى سراپرده
 نميشـود،  كرديم ياد كه اى شيوه جانشين وضعى چنين رو يچه به كه صورتى در ميكنند تلقى بردگاهن پشت
 از نميدهنـد،  نشـان  سـپارى  جان و فداكارى خود از نباشد سپاهيان با اموال و خاندان و زن كه هنگامى زيرا
 را آنـان  خروشـى  و جـوش  و سـهمناك  آواز هر و ميشود كاسته لشكريان تحمل و شكيبايى ميزان از رو اين

  .ميگسلد هم از را صفوفشان و ميكند پراكنده
  

   فصل

 در آنـرا  اهميـت  و ميدهنـد  تشـكيل  صـفوفى  نبردگـاه  پشـت  در چرا كرديم ياد كه سببى همانه ب و
 بخـدمت  خـود  سـپاهيان  در را فرنگـان  از گروهى نيز مغرب پادشاهان كرديم گوشزد گريز و جنگ نبردهاى
 اسـت  گريز و جنگ بشيوه مغرب مردم پيكارهاى همه زيرا ميدهند اختصاص منظور دينب را آنها و ميگمارند

 تشـكيل  لشـكرگاه  پشـت  در آنرا ميورزد اصرار و ميدهد فراوان اهميت نبردگاه پشت صفوف بشيوه سلطان و
  .باشد جبهه جلو آوران جنگ براى پشتيبانى بمنزله صفوف اين تا دهند

 نبردهاى در بپايدارى كه باشند اقوامى از برميگزينند صفوف اين براى كه را كسانى بايد ناچار رو اين از
 خواهنـد  بفـرار  رو شـتابانه  دارنـد  عـادت  گريز و بجنگ  كه كسانى بشيوه وگرنه باشند گرفته خو لشكركشى

  .گرديد خواهند منهزم لشكريانش و سلطان آنها فرار و كردن پشت بسبب و گذاشت
 بپايـدارى  كـه  نيازمندنـد  بكسانى نبردگاه پشت صفوف دادن تشكيل اىبر مغرب پادشاهان كه اينست

 رو اين از يابند، مى فرنگ اقوام ميان در را كسانى چنين و باشند داشته عادت لشكركشى پيكارهاى مخصوص
  .است طوايف اين از ميدهند تشكيل همراهان و سلطان گرداگرد در كه صفوفى
 آنـرا  ضـرورت  لحاظ از آنها ولى كافرانست از طلبيدن يارى و جستن توسل بر متكى چند هر امر اين و

 بعلـت  كـه  ميـرود  آن بـيم  بگمارنـد  وظيفـه  بـدين  را گروه اين جز اگر كه شديم يادآور چه ميشمرند سبك
 در فرنگـان  كه صورتى در شود سلطان شكست مايه و گسلد درهم نبردگاه پشت صفوف آنها فرار و گريزپايى

 ايشـان  سـبب  بـدين  دارنـد،  عادت لشكركشى نبرد بشيوه زيرا نميشناسند ديگرى خوى پايدارى جز باره اين
 اقوام با پيكار هنگام تنها را گروه آن مغرب پادشاهان اينكه از گذشته. ديگرانند از تر شايسته منظور اين براى
  .ميكنند استخدام بفرمانبرى ايشان قبايل واداشتن و بربر و عرب
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. شـوند  همدسـت  كـافران  بـا  مسـلمانان  ضد بر مبادا آنكه بيم از نميجويند ارىي آنها از جهاد در ليكن
  .1داناست چيز بهمه خدا و كرديم آشكار آنرا سبب ما و دارد وجود مغرب در اكنون هم كه واقعيتى اينست

  

  2فصل

) هنيـز  و شمشير با جنگ نه( تيراندازى بوسيله حاليكه در عصر اين در ترك ملتهاى كه 3يافتيم خبر و
 صـف  هـر  و ميكنند تقسيم صف سهه ب را خود لشكريان و است مصاف بشيوه آنان نبرد تعبيه كنند مى پيكار
  خـالى  تيـر  از رويشـان  پيش را شان تركشهاى و ميشوند پياده اسب از سواران و ميگيرد قرار ديگر صف پشت

 و نشينند مى سپس ميكنند آماده را آنها و) ريزند مى خود پيش در را آنها دارند دركش تير چه هر. (كنند مى
 گرفتـه  جـاى  او پيشـاپيش  در كـه  ديگريست صف پشتيبان و ياريگر صفى هر و ميكنند تيراندازىه ب شروع
 ادامـه  شـيوه  بـدين  همچنان و آورد هجوم ايشان بسوى و كند غافلگير را آنان دشمن مبادا آنكه بيم از است

  .يابد پيروزى ديگرى بر ورآ جنگ لشكر دو از يكى كه هنگامى تا ميدهند
  .است شگفتى و استوار طريقه تعبيه شيوه اين و

  

  4فصل

 و دشـمن  شـبيخون  آسـيب  بيم از كه خندقهاست كندن پيكارها در باستان ملتهاى هاى شيوه از ديگر
 خنـدقهايى  لشـكرگاه  پيرامـون  در شـوند  مى نزديك لشكركشى براى كه هنگامى لشكرگاهه ب او شبانه هجوم

ـ  رو و ميكننـد  اسـتفاده  تاريكى از و ميشود چندان دو شب وحشت و تيرگى در لشكريان بيم چه ميكنند، ه ب
 صـفت  ايـن  در افـراد  همـه  هرگـاه  و ميكشـد  آنان عار و ننگ حس پيش در اى پرده تاريكى و ميگذارند فرار

 شكست با و يابد مى اهر وىه ب نگرانى و تزلزل و ميرود فرو ناگوار و انگيز فتنه خبرهاى در لشكر شوند يكسان
  .ميشود روبرو

 پيرامـون  در ميزدنـد  خرگـاه  و خيمـه  آنجـا  در و آمدنـد  مـي  فرود سرزمينىه ب كه هنگامى رو اين از
 كـه  باشـد  دژى بمنزلـه  تـا  فراگيـرد  را لشكرگاه گرداگرد تمام وار رهيدا چنانكه كندند مى خندقهايى لشكرگاه

 در را دولتهـا  و. گردد آنان خوارى و شكست مايه و درآميزد شكريانل با نتواند و بازدارد شبيخون از را دشمن
 و آورنـد  گـرد  را مردان از عظيمى گروه ميتوانستند كه بود) خاصى( توانايى و نيرومندى اعمال اينگونه امثال
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 زيـرا  سـازند  فـراهم  بيكرانـى  نيروهـاى  و همدسـتان  و .كننـد  ايجاد قدرتى مراحل و ها منزلگاه از يك هر در
  .ميكردند فرمانروايى پهناورى هاى سرزمين بر و داشتند فراوانى بهره آبادانى و اجتماع از كرده ياد لتهاىدو

 آن از و يافت راه بدولتها ناتوانى و ضعف آن بدنبال و شد مبدل ويرانىه ب آنان آبادانى كه هنگامى ولى
 هرگـز  گـويى  كـه  رفت يادها از چنان وهشي اين شدند محروم كارگران انبوه نيروهاى و بيكران سپاهيان همه

 در را خـويش  ياران چگونه كه بنگريم رض، على، اندرزهاى به اگر و. است توانايان بهترين خدا و است، نبوده
 خـواهيم  در و آموخـت  خـواهيم  آنهـا  از را جنگ دانش فنون و رموز از بسيارى انگيخت، برمى 1صفين جنگ
 خـود  هـاى  خطابـه  از يكـى  ضـمن  در وى. اسـت  نبوده بيناتر و تر هآگا دانش آن در وى از هيچكس كه يافت

 دنبـال  در را زرهـان  بـى  و پيشـاپيش  در را داران زره و كنيـد  برابر استوار بنيان مانند را خود صفوف«: فرمود
 هـا  نيـزه  هاى كناره در و ميكند كندتر سرها بر را شمشيرها كه بفشاريد هم بر را دندانها و دهيد جاى صفوف

 و قلـب  قـوت  بشما كار اين چه نهيد هم بر را ها چشم و است تر نگهبان ها نيزه سر از) را شما( آن چه چيدبپي
 ايـن  چه 2كنيد خاموش را خويش آوازهاى و. ميكند افزونتر را تان درونى آرامش و بخشد مى بيشترى دالورى

  .است تر يستهشا تان سنگينى و وقار براى و ميراند شما از بهتر را شكست و سستى روش
 بدسـت  جز و نكنيد خم و نياوريد فرود را آنها و نگهداريد استوار و برافراشته را خود) رايات( بندهاى و
  .3»است شكيبايى بدنبال پيروزى زيرا جوييد يارى شكيبايى و براستى و مسپاريد، خويش دالوران
  :گفت انگيخت برمى را ازد) قبيله( كه روز آن در اشتر و

 بتازيـد  شدتى چنان با دشمن بر و كنيد استقبال خود سرهاى با قوم از و 4كنيد شكيبايى امور برابر در
 بخونخـواهى  و ايـد  نيامـده  نايل خود شدگان كشته بخونبهاى و داريد) خود خويشاوندان از( شدگانى كشته كه

 كنيد مرگ آماده را خويش و گيريد كف بر را جان و ايد برخاسته تان دشمنان از توزى كينه و برادران و پدران
  .ننشيند شما دامن بر ننگ لكه جهان اين در و نرسد بشما ستمى تا

 را يوسـف  بـن  علـى  بـن  تاشـفين  كـه  اشـعارى  ضـمن  در اندلس مردم و لمتونه شاعر صيرفى ابوبكر و
 دهديـ  خـود  كـه  جنگى در را او پايدارى تاشفين ستايش در و كرده اشاره مطالب اين از بسيارىه ب ميستايد

 را خواننده چنانكه ميكند يادآورى بوى تحذيرها و اندرزها بصورت را بجنگ مربوط امور و ميكند وصف است
  :سازد مى متوجه جنگ بسياست مربوط نكات از بسيارى بشناختن
  است؟ دل بيدار جوانمرد و بخشنده دالور پادشاه آنكه شما ميان از كيست! نقابدار مردم اى
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 همچنـان  او ولـى  بپراكندنـد  همـه  چنانكه تاخت او بر بتاريكى و ورزيد مكر بدو دشمن آنكه كيست و
 ولـى  بازميدارد او) يارى( از را آنها نيزه چاكاچاك و ميگذرند،) او از يا( او بر سواران ماند؟ جاى بر پا و استوار

  .گردند بازمى) او بيارى( پس كند مى توبيخ را آنان وفادارى
 سـپاهيان  سـرهاى  بـر  كـه  اسـت  بامـداد  گـويى  آهنـين  خودهـاى  الهكـ  تابندگى بسبب هنگام شب و

  .ميدرخشد
 جنـگ  و تـرس  هنگـام  در همـواره  شـما  كـه  صورتى در شديد هراسناك چگونه! صنهاجه فرزندان اى

  بوديد؟ همگى پناهگاه
 او). هسـتيد  كيفـر  سـزاوار ( هسـت  كيفـر  جاى شما در بخواهد اگر اينكه با برتافتيد روى تاشفين از و
 دست نگاهداريش از( كرد تسليم آنرا ها دنده كه است قلبى و نكرد حفظش آن پلك كه است چشمى مردمك
  ).برداشت

 هشـيار  و مراقـب  نـاگوارى  حادثـه  و جنـگ  هـر  بـراى  همه و نيستيد، »خفية« بيشه شيران بجز شما
  .ميباشيد
  .دار پاى بر تعدال دادگاه ناپذيرشان دفاع بهانه و سپاهيانت شبانه خيانت براى! تاشفين اى
  :گويد جنگ آيين درباره قصيده اين در او هم و
  .بودند شيفته بدانها ايران پادشاهان تو از پيش كه ميدارم ارمغان توه ب نكاتى سياست آيين از

 را آنـان  و انگيـزد  برمـى  را مؤمنـان  كـه  اسـت  يادآوريى آن ولى ترم آگاه فن بدان تو از كه نميكنم ادعا
  .1افتد مى سودمند
 فـراخ  و بلنـد  و كامـل  هـايى  زره آنها و است كرده توصيه بدانها 3عتب كه بپوش اى2حلقه دو هاى زره زا
  .ميسازند را آنها ماهر سازندگان كه هستند
 تـر  برنـده  و كـارگرتر  ديگرى شمشير هر از تابنده نرم زرههاى روى بر كه بر بكار تيز هندى شمشير و

  .است
 تسـخير  استوار دژ بمنزله ترا چنانكه برگزين 4مسابقه در پيشرو بهاىاس خود سواران از گروهى براى و
  .باشند ناپذيرى

 را دشمن و باشى پيروزى حال در خواه بكن خندق خود لشكرگاه گرد در آيى مي فرود منزلگاهى بهر
  .كند دنبال ترا دشمن خواه و كنى تعقيب
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 دشمن و تو سپاهيان ميان رابطه تا بزن وگاهارد آن ساحل در بلكه مده عبور را خود لشكر رودخانه از و
 مسـتحكمترين  كه ده قرار كوه كرانه در را نبردگاه و كن آغاز غروب هنگام در را دشمن پيكار و. كند قطع را
  .1است) دژ(

 را رزمگـاه  بايـد  آنـان  هـاى  نيـزه  سر وقت آن شوند، واقع تنگ گاهىنبرد در تو سپاهيان كه هنگامى و
  .بخشند وسعت

 خوارى مايه دشمن از بازايستادن زيرا مكن پروا چيز بهيچ و بتاز او بر بيدرنگ دشمن با مقابله امهنگ و
  .ميشود تو شكست و

 مايـه  كه است عادتى و خوى شدت و صالبت كه برگزين جوانمرد دالورانى لشكر آهنگان پيش براى و
  .شود نمى فريب

 را دروغگـو  چـه  مكن باور آورد مي آميز اضطراب و گيزان فتنه و ناگوار اخبار تو نزد كه را دروغگو گفتار
  .نيست نظرى و رأى خود كارهاى در

 و]  جـوى  پيشـى  حملـه  در و[ بتـاز  او بر بيدرنگ دشمن با مقابله هنگام«: شعر درين شاعر گفتار اما و
 عمـر  كـه چنان انـد  كـرده  يـاد  جنگ آيين درباره ديگران كه است دستورهايى مخالف» ... مكن پروا چيز بهيچ

  :گفت بوى برگماشت عراق و ايران جنگ بفرماندهى را ثقفى مسعود بن ابوعبيد كه هنگامى
 بشتاب: ده شركت كارها در را ايشان و 2]بند بكار را آنها و[ ده فرا گوش ص، پيامبر، صحابه هاى بگفته

 مـردى  تنهـا  رىامـ  چنـين  براى و است جنگ كار اين چه دريابى نيك را سخنى كه هنگامى مگر مده پاسخ
 آنـرا  از كشـيدن  دسـت  هنگـام  و كـارزار  فرصـت  و كند درنگ و نباشد شتابزده كارها در كه دارد شايستگى
  .بازشناسد

 بفرمـانروايى  3سـليط  برگزيـدن  از مـرا  كـه  علتـى  يگانه: است گفته وىه ب ديگرى موقع در عمر هم و
 دليـل  كـه  هنگـامى  بجز كارزار در كردن ابشت و دهد مى نشان شتابزدگى كارزار در او كه اينست بازميدارد
 ولـى  .برميگزيـدم  بفرماندهى را او نميبود سبب اين اگر سوگند بخداى. است تباهى مايه شود يافت آشكارى

  .كند درنگ و نباشد زده شتاب كه مردى جز نيست شايسته هيچكس پيكار براى
 و سبكسـرى  از سـزاوارتر  نـت متا و سـنگينى  جنـگ  در كـه  اينسـت  بـر  گواه آن و عمر، گفتار اينست

 مگـر  اسـت،  صـيرفى  گفته عكس درست شيوه اين و .شود روشن جنگ آن چگونگى آنكه تا است شتابزدگى
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 صورت اين در زد، ضربت بيدرنگ دشمن بر بايد دليل شدن آشكار از پس كه اينست وى مقصود بگوييم آنكه
  .است داناتر خدا و كرد، توجيه را او سخن ميتوان

  

   فصل

 از آن وسـايل  و ابزار همه هرچند شد مطمئن پيروزى به يقين روى از نميتوان رو يچه به جنگها رد و
 نظيـر  و تصـادفى  امـور  از جنـگ  در يافتن غلبه و پيروزى  بلكه آيد بدست بسيج و آوران جنگ شماره قبيل
  .است سرنوشت و بخت

 ماننـد  ميشـود  تشـكيل  هرىظـا  امـورى  از يـا  اغلب پيروزى و چيرگى موجبات كه اينست آن علت و
 جملـه  آن از و نبردگـاه  و صفوف كردن مرتب و دالوران فزونى و استوار، و كامل سالحهاى و. بسيار سپاهيان

  .شود صفت آن جانشين آنچه و جنگ در صالبت و شدت
 از بشـر  فريبكاريهـاى  و هـا  حيلـه  نخسـت : است گونه دو بر نيز آن كه است نهانى امورى از عبارت يا و

 را خـود  روحيه دشمن ميشود سبب كه آميزى تحريك و آور وحشت اخبار نشر راه از دشمن زدن گول لقبي
 جنـگ  تا برآيند بلند جاهاى و ارتفاعاته ب و جويند پيشى دشمن بر اينكه مانند و ميخورد شكست و بازد مى
 شكسـت  بـا  و شـود  هراس و بيم دچار است واقع پست سرزمينى در كه دشمن و گردد آغاز مرتفع اماكن از

 گرداگـرد  در و شـوند،  پنهـان  بـزرگ  سـنگهاى  پشـت  و نشيب هاى سرزمين و ها بيشه در آنكه يا. شود روبرو
 آنها و بتازند ايشان بر يكباره شوند واقع آنان دسترس در او سپاهيان همينكه تا كنند كمين بدينسان دشمن

  .آنها مشابه فريبكاريهاى و ها حيله يگرد و ،1گردد خود نجات متوجه دشمن چنانكه افكنند بدام را
 آنهـا  دل بـر  آنكـه  قبيـل  از آورد بدسـت  را آنهـا  نتوانـد  بشـر  و باشـد  آسمانى نهانى امور آن آنكه دوم

 اختالل ايشان همدستى و اجتماعه ب سبب بدين و ميگردد آنان هراس و بيم مايه كه ميشود القا هائى انديشه
  .ندميشو هزيمت گرفتار و يابد مى راه

 دو از يـك  هـر  كـه  رو اين از است نهانى موجبات اينگونه علته ب ميدهد روى كه شكستهايى بيشتر و
ـ  پيوسته دارند غلبه و بپيروزى كه فراوانى آزمندى شدت از آور جنگ گروه  دسـت  نهـانى  وسـايل  اينگونـه ه ب

 فريبكـارى  جنـگ : فرمايـد مي ص، پيامبر، سبب بهمين و بخشد مى تأثير طرف دو از يكى در ناچار و مييازند
  .است سودمندتر قبيله يك از كه حيله بسا چه: است آمده عرب امثال در و 2است

 و اسـت،  ناپيـدا  نهـانى  موجبـات  معلـول  اغلب جنگها در پيروزى و غلبه دادن روى كه شد آشكار پس
 بثبـوت  خـود  جـاى  در چنانكـه  نهـانى،  موجبات نتيجه در اشيايى دادن روى از است عبارت نيز بخت معنى

 چنانكه آسمانى امور بسبب غلبه دادن روى كه فهميد و گرفت نظر در را نكات اين بايد بنابراين. است رسيده
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 راه مـاه  يـك  مسـافت  اندازهه ب :ميفرمايد كه ميشود آشكار نيز ص، پيامبر، گفتار اين معنى از داديم شرح ما
  .شدم پيروز دشمن رعب و وحشت بسبب پيمايى
 از پـس  مسـلمانان  هـم  و يافـت  غلبـه  مشركان بر اندكى گروه بيارى خود حيات در وى نكهاي از هم و

 خـدا  زيـرا  ميشـود  روشـن  بخـوبى  معنـى  ايـن  فتوحات همه آن از نيز و. يافتند پيروزى كافران بر وى مرگ
 دلهاى بر رپيامب تا 1فرمود تضمين را خود پيامبر پيشرفت كافران دلهاى در رعب القاى راه از تعالى و سبحانه

 دلها در وحشت و رعب دادن روى پس. يافتند شكست ص، خدا، رسول برابر در وار معجزه و يافت استيال آنها
  .نهانست ها ديده از موجب اين منتها است اسالمى فتوحات كليه و اسالم دشمنان شكستهاى علل از يكى

 يكـى  در نامور دلير سواران هشمار كه اينست جنگ در پيروزى علل از يكى كه است گفته طرطوشى و
 و باشـد  نـامور  دالور تن بيست يا ده جانب دو از يكى در اينكه مانند يابد فزونى ديگرى جبهه بر جبهه دو از
 باشـد  يكـتن  چنـد  هـر  دارد برتـرى  لحـاظ  ازيـن  كه اى جبهه بنابراين و. تن شانزده يا هشت ديگر جانب در

  .است كرده تكرار بار چندين را موضوع اين او و. است آن با غلبه و چيرگى
 آنچـه  بلكـه  نيست، درست و شديم يادآور ما كه ظاهريست بموجبات مربوط مزبور علت كه صورتى در

 اى يگانـه  عصـبيت  سـوى  يك در چنانكه است عصبيت چگونگى ميباشد غلبه درباره اهميت شايان و صحيح
 دو هـر  كـه  صورتى در و[ گوناگون هاى بيتعص ديگر سوى در و آورد گرد آن در را آوران جنگ همه و باشد
 كـه  جـانبى  از  اسـت  واحـدى  عصـبيت  داراى كـه  جـانبى  شك بى باشند نزديك بيكديگر عده لحاظ از سوى

 تشكيل گوناگونى عصبيتهاى از گروهها كه هنگامى زيرا 2] است تر غالب و نيرومندتر دارد متعدد هاى عصبيت
 فاقـد  متفـرق  افـراد  كه ميشوند دچار سرنوشتى بهمان هم، از شدن جدا و يكديگر فروگذاشتن لحاظ از يابند

 آن لشكريان كه اى جبهه و ميشود تلقى فرد يك بمنزله ايشان از اى دسته هر و ميباشند روبرو آن با عصبيت
 ميباشد اى يگانه عصبيت داراى كه اى جبهه با نميتواند است يافته تشكيل گوناگون و پراكنده هاى عصبيت از

 آنچـه  از مـا  استدالل كه دانست و دريافت را نكته اين بايد پس. كند پايدارى عصبيت وحدت همين جببمو
 پايـه  و شـأن  اينكـه  مگر نكرد وادار گفته بدين را طرطوشى و است معتبرتر و استوارتر است آورده طرطوشى

 و افـراد  بـه  را] كشـور [ ىنگهبان و جهانگشايى و دفاع او امثال و بود شده فراموش او شهر و عصر در عصبيت
 نظـر  در را خانـدان  و نسب و عصبيت باره اين در و 3گردانند مى باز يابند مى تشكيل ايشان از كه جماعتهايى

  .كرديم ياد بتفصيل را آنها كتاب آغاز در ما كه نميگيرند
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 ننـد ما ظاهريسـت  اسـباب  و عوامـل  از تنها باشد هم درست كه بفرض موجبات اينگونه اين از گذشته
 چگونـه  و. اينهـا  نظـاير  و سالحها فزونى و آورى جنگ در 1صالبت و شدت و شماره لحاظ از سپاه دو برابرى
 كـه  كـرديم  ثابـت  اكنـون  هـم  ما كه صورتى در كند تضمين را پيروزى و غلبه موجباتى چنين است ممكن

 مانند آسمانى امور همچنين و فريبكاريها و ها حيله قبيل از نهانى موجبات با ظاهرى موجبات اين از هيچيك
 و شـو،  آگـاه  هسـتى  جهـان  اين كيفيات و احواله ب و درياب را آنها پس نيست، معارض الهى خذالن و رعب
  .است شب و روز كننده تقدير خدا

  

   فصل

 گردد ملحق آن طبيعى2غير و نهانى موجبات و جنگها در پيروزى و غلبه بموضوع بايد كه مسائلى از و
 مردم طبقات از هيچيك در ها آوازه و شهرتها اين ممكنست كمتر چه است آوازگى بلند و ورىآ نام چگونگى

 موافـق  مشـهورند،  فضـائل  اكتسـاب ه بـ  عموم بطور كه آنان تا گرفته شايستگان و  دانشمندان و پادشاهان از
 سـر  بر و شده آور نام خصلتى و بفضيلت كه داريم سراغ را كسان از بسيارى چنانكه. باشد واقعيت و حقيقت

 در انـد  يافتـه  شـهرت  بـدى ه ب كه مردمى بسا چه و نيستند شهرت آن خور در كه صورتى در اند افتاده زبانها
 ترين شايسته از كه صورتى در ميبرند بسر گمنامى در كه هستند مردم از بسى و اند نيكان از برعكس حاليكه
 مصـادف  حقيقـت  بـا  كسـان  آورى نام و شهرت هم گاهى و. شوند آوازه بلند و نامدار بايد كه هستند كسانى
 راويـان  و ميشـود  حاصـل  اخبـار  نقل راه از تنها آوازگى بلند و نامبردارى زيرا. ميباشند آن خور در و ميشود
  .افتند مى غفلت و خبرى بى ورطه در و ميگذارند فرو را اخبار حقيقى مقاصد كردن، نقل هنگام اخبار

 نتيجه در و ميشوند آميزى رنگ هواخواهى و تعصب با اخبار نيز و يابد مى راه غفلت خبرها به رو اين از
 يـا  ايـن  و شـوند  مـى  احوال با حكايات نشدن تطبيق دستخوش اخبار هم و مييابد راه بدانها خرافات و اوهام

 خداوندان ببارگاه يافتن تقرب و است كننده روايت نادانى بعلت يا و تصنع و تلبيس در آنها شدن نهان بسبب
 بلنـد  و احـوال  و اوضـاع  تحسين و كردن ستايش و گفتن درود راه از دنيوى مناصب صاحبان و جالل و جاه

 و گوينـد  درود را او كـه  اسـت  آن شـيفته  انسـان  و يابـد  مـى  راه اخبار به نيز روش، بدين ايشان كردن آوازه
  .3بستايند
 مـردم  و كننـد  سـتايش  و گوينـد  درود را او كـه  آنسـت  شـيفته  نخـواهى  خواهى انسان كه ميدانيم و

 و نيسـتند  دلبسـته  بفضـايل  آنـان  بيشتر و. ثروت يا جاه قبيل از آن اسباب و دنيا به ند] حريص[ و گردنكش
 و واقعيت مطابق آوريها نام ممكنست چگونه شرايط اين همه با ندارند فضيلت صاحبان به خيرخواهانه تمايل
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 حقيقـت  با مطابق و ميشود حاصل نهانى موجبات چنين يك از ردارىنامب و شهرت رو اين از باشد؟ حقيقت
 تعبيـر  بخـت  بـه  آن از كـه  اسـت  مفهومى همان از عبارت آيد حاصل نهانى بسببى كه چيزى هر و نميباشد
  1.]اوسته ب كاميابى و است داناتر تعالى و سبحانه خدا و. [شد ثابت چنانكه ميكنند

  

  هشتم و سى فصل

   آن فزونى و كمبودى علت و ستانى خراج در

 خراجگـزاران  وظـايف  بنـدى  تقسـيم  لحاظ از دولت تشكيل آغاز در ستانى خراج وضع كه دانست بايد
 ميزان و بندى تقسيم برعكس دولت پايان در و فراوانست آيد مي بدست كه عوايدى مجموعه نظر از و اندك

  .اندكست دولت عوايد مجموعه اين همه با ولى است گوناگون و فراوان ميكنند تحميل مردم بر كه تكاليفى
 قبيـل  از دارنـد  برعهـده  مـردم  كـه  شـرعى  2اعانات همان بجز كند پيروى دين سنن از اگر دولت زيرا

 تقسـيم  ميـزان  و كنـد  تحميل مردم بر نميتواند ديگرى تكاليف جزيه و خراج و) آن مانند و زكات( ها صدقه
 و حبوبـات  زكـات  همچنـين  و اندكسـت  ميـدانى  چنانكـه  مـال  زكات مقدار زيرا اندكست تكاليف اين بندى

 كـه  ميزانـى  از رو يچهـ  بـه  و است محدود و قليل شرعى ديون كليه و خراج و) جزيه( گزيت هم و چارپايان
  .نميكند تجاوز كرده تعيين شارع

 در چنانكـه  كـار  آغاز در ناچار وقت آن يابد تشكيل عصبيت و جويى غلبه بشيوه دولت كه صورتى در و
 بشـيوه  مردم با دولت كه ميكند اقتضا نشينى باديه و بود خواهد نشينى باديه حالت در كرديم ياد پيش فصول

 از نـادر  مـوارد  در بجـز  و جويـد  دورى مـردم  اموال ربودن از و كند رفتار فروتنى و »تعلل« و كارى مسامحه
 گـردآورى  خـراج  آن بوسـيله  كه ليفىتك و واحد وظيفه مقدار سبب بهمين و باشد غافل آن از آوردن بدست
 تكاليف و بندى تقسيم ميزان كه هنگامى و يابد مى تقليل ميدهد تشكيل را دولت عوايد آن مجموع و ميشود

 نتيجه در و ميپردازند فعاليت و بكوشش كار پشت و شيفتگى با مردم باشد اندك ميكنند تحميل رعايا بر كه
 و ميشوند حال نيكو خراج مقدار بودن ناچيز و باج كمى نتيجه در زيرا بديا مى توسعه افزون روز بطور آبادانى

  خـراج  بندى تقسيم و تكاليف شماره بر يابد توسعه آبادانى هرگاه و. ميگردد رفاه و بهبود قرين آنان زندگانى
  .بديا مى فزونى نيز آيد مي بدست مزبور تكاليف مجموعه از كه خراج نتيجه در و ميشود افزوده ستانى

 و زيركـى  بـه  و دهنـد  ادامـه  بسـلطنت  ديگرى از پس يكى آن پادشاهان و يابد استقرار دولت هرگاه و
 و مسـامحه  و پوشـى  چشـم  قبيل از آن خويهاى و سادگى و نشينى باديه هاى شيوه و شوند متصف هوشيارى

 و فرارسـد  زورگـويى  و سـتمگرى  سـلطنت  دوران و بربنـدد  رخـت ) مـردم  امـوال  در تصرف از( گيرى كناره
                                                           

  .نيست» ينى«و ) پ(در نسخه  -1

رجوع بـه  . عوارض مالياتى و جز اينها آمده است. غرامت. خراج باج. اعانه: ترجمه مغارم ج، مغرم است كه بگفته دزى بمعانى -2
 .شود عرب قواميس ذيل 1ج 
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 تظـاهر  و خودنمايى بخوى دولت اولياى و گيرند خو است زيركى و هوشيارى به آدمى خواننده كه بحضارتى
 رسـوم  و عادات و نيازمنديها خواهى تجمل و نعمت و ناز در رفتن فرو بعلت و شوند متصف كار در مهارت به

 خراج كه كسانى ديگر و كشاورزان و برزگران و رعايا خراج بندى تقسيم و تكاليف بر وقت آن يابد فزونى آنان
 از آنـان  عايـدى  تـا  ميكننـد  اضافه بزرگى مبلغ بنديها تقسيم و تكاليف كليه ميزان بر و افزايند مى ميپردازند

 در چنانكـه  ميگيرند باجهايى نيز ها دروازه و وران پيشه و بازرگانان از ازين گذشته و شود بيشتر ستانى خراج
 تجمـل  عادات زيرا افزايند مى بمقدار مقدار و پى در پى مزبور تكاليف بر سپس. كرد خواهيم ياد آينده فصول

 تـا  يابـد  مـى  فزونى آنان مخارج و نيازمنديها آن بسبب و ميشود تازه بروز روز نسبت بهمان نيز دولت خواهى
ـ  براى و ميكند بار سنگين را رعايا مالياتى عوارض و خراجها كه ميرسد اى بمرحله  و ميشـود  كمرشـكن  انآن

 بتـدريج  و انـدك  انـدك  اضافات اين زيرا ميشمرند واجب وظايف شمار در آنرا و ميگيرند خو بدان رفته رفته
 بنـدى  تقسـيم  ميزان بر و كرده وضع را آنها نشان و بنام كسى چه نميكند احساس هيچكس و ميشود وضع
 خـود  واجـب  وظايف و عادات شمار در را آنها كه اينست است معلوم رعايا بر آنچه بلكه است افزوده همه اين

  .ميكنند تلقى
 دسـت  از را پيشين حالى نيكو و زندگى بهبود رعيت( و ميشود خارج اعتدال حد از مزبور اضافات آنگاه

 مقدار با را خود خراجگزارى ميزان و ها وام و مخارج كه وقتى زيرا ايستد بازمى آبادانى به اشتياق از و) ميدهد
 .ميشـود  ور غوطه نوميدى ورطه در وقت آن برميدارد اندكى سود بيند مى و ميسنجد خود سود و ردارىب بهره

 آن از برخـى  يـافتن  نقصـان  بعلت هنگام اين در و ميكشند دست آبادانى از بكلى بسيارى جمعيت رو اين از
 خـراج  در را كمبـود  نايـ  كـه  هنگامى بسا چه و پذيرد مى نقصان نيز خراج مجموعه تكاليف و بنديها تقسيم

 و ميشـود  جبران درآمد كسر راه اين از ميكنند گمان و افزايند مى بنديها تقسيم و تكاليف مقدار بر بينند مى
 و بهـره  هـيچ  ديگـر  كـه  ميرسد اى بمرحله بندى تقسيم و تكليف هر آنكه تا ميدهند ادامه شيوه بدين آنقدر

 و يابد مى فزونى خراجها و وامها هم و آبادانى مخارج هم شرايطى چنين در زيرا آيد نمي بدست آن از سودى
 مقـدار  و ميـرود  بنقصـان  رو همچنان درآمدها مجموعه رو اين از باشد، نمى وافى اميدوارند بدان كه عوايدى
 آنكـه  تـا  ميشود جبران درآمدها مجموعه كسر راه اين از ميكنند تصور چه ميرود باال تكاليف و بنديها تقسيم

 قطـع  آبـادانى  و ثـروت  توليـد  بـه  مـردم  اميد زيرا افتد مى فرو سقوط سراشيب در اجتماع و آبادانى سرانجام
  .ميگردد
 هرگاه و بازميگردد آنه ب ثروت توليد و آبادانى سود زيرا ميشود دولت عايد اينها همه ناسازگار فرجام و

 مقـدار ( تقليـل  از عبـارت  ثروت توليد و آبادانى موجبات ترين قوى كه دريابى ميتوانى ببرى پى اصول اينه ب
 از چـه  باشـد  پذير امكان كه جايى تا است آبادكنندگان بر »ها ماليات يا«) تحميالت و تكاليف و بنديها تقسيم

 و ميبرنـد  سـود  آن از ميكننـد  يقـين  چـه  ميشـود  بيدار مردم در آبادانى براى فعاليت و پشتكار روح راه اين
  .ميكنند بردارى بهره
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  .1اوست بدست چيز همه پادشاهى و است امور همه خداوند تعالى، و سبحانه خدا، و
  

  نهم و سى فصل

   دولت پايان در) باج و ماليات وضع( نهادن باج در

ـ  رو ايـن  از و اسـت  نشينى باديه حالته ب كرديم ياد چنانكه كار آغاز در دولت كه دانست بايد  علـت ه ب
 افـزون  نيـز  آن خـرج  و دارد انـدكى  نيازمنـديهاى   آن رسـوم  و تعـادا  و نعمت و ناز و فراوان ثروت نداشتن

 بميـزان  دولـت  درآمـد  بلكه و ميكند برابرى ها هزينه با آن ستانى خراج درآمدهاى سبب همينه ب نميباشد،
 و نـاز  قبيـل  از شهرنشـينى  هـاى  آيـين ه ب كه نميگذرد ديرى آنگاه. است تر افزون آن نيازمنديهاى از بسيارى

 آنـرا  پيشـين  دولتهـاى  كـه  نهـد  مـى  گـام  راهـى  در و ميگرايـد  آن رسـوم  و عادات و خواهى تجمل و نعمت
 چـه  يابـد  مـى  افـزايش  كثيـرى  بميـزان  سلطان مخارج بويژه و دولت اولياى هزينه رو اين از و اند پيموده مى

 و بيفزايد اه مستمرى و بخشش و بذل ميزان بر و بپردازد را خود درباريان و خواص مخارج است ناچار سلطان
 بر ميشود مجبور دولت و نميكند برابرى آيد مي بدست خراج از كه درآمدى با دولت مخارج وضع اين با البته

 و يابد مى افزايش سلطان مخارج هم و نگهبانان و لشكريان مستمرى نخواهى خواهى چه بيفزايد خراج ميزان
 باز و كند اضافه مردم خراج هاى بندى تقسيم و يفتكال مقدار بر است ناچار بار نخستين گفتيم چنانكه دولت

 و نعمـت  و نـاز  و خـواهى  تجمـل  رسـوم  و عـادات  بخـاطر  دولـت  مخـارج  و نيازمنـديها  رفتـه  رفته همچنان
 اهـل  گـروه  و يابد مى راه دولت بدستگاه پيرى و سستى و ميرود بفزونى رو سپاهيان و نگهبانان مستمريهاى

 از نتيجـه  در و ميشـوند  عـاجز  مرزهـا  و دور نـواحى  و شهرستانها در ستانى جخرا از او فرمانروايان و عصبيت
 حوائج آنها توسعه بعلت و يابد مى توسعه خواهى تجمل رسوم و عادات عكس بر و ميشود كاسته خراج مقدار

 يهـا فروختن و كاالهـا  بر خراجها انواع بوضع دولت خدايگان رو اين از يابد، مى افزايش سپاهيان مستمريهاى و
 و ميگـذارد  بـاج  شهر 2هاى دروازه در كاالها عين بر هم و بازار در ها قيمت بر معينى اندازهه ب و مييازد دست
 و مستمريها بر و يابد مى توسعه 3نعمت و ناز نسبت بهمان زيرا دهد ادامه روش بدين است ناچار هم باز دولت
 بحـدى  هـا  دولـت  روزگـار  پايان در باجگزارى نگونهاي كه بسا چه و ميشود افزوده نگهبانان و لشكريان شماره

 شـدن  ويـران  و اخـتالل  وضـع  اين و ميشود منجر بازارها بكساد مردم نوميدى نتيجه در كه يابد مى افزايش
 دولـت  آنكـه  تا يابد مى فزونى باجها همچنان و بازميگردد بدولت آن نتايج و ميدارد اعالم را آبادانى و اجتماع

  .ميشود مضمحل

                                                           

1- ُكلِّ شَي َلُكوتم هدِبي  و خـدا مالـك امـور    : آخر فصل چنين اسـت » ينى«در . نى نيستو ي) پ(اين آيه در نسخه . 83: 36ء
 .است
 .اموال المدينة آمده است: ابواب المدينة، به غلط: در برخى از چاپها بجاى -2
 .در چاپ بيروت غلط است) ترف(بجاى ) طرق( -3

 باج و خراج
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) فاطميـان ( عبيديان و عباسيان دولت اواخر در مشرق ممالك و شهرها در باجگزاريها گونه اين يرنظ و
 صـالح  و. كردنـد  وضـع  خـراج  و باج 1حج موسم در نيز حجگزاران بر حتى بطوريكه است داده روى بسيارى

 در همچنـين . پرداخت جاويد يادگارهاى و خير آثار به آنها بجاى و كرد لغو را رسوم آن كليه ايوب بن الدين
 رسوم آن مرابطان امير تاشفين بن يوسف آنكه تا كردند وضع باجها همينگونه طوايف ملوك دوران در اندلس

 باجها آن رؤساى خودكامگى هنگام روزگار همين در نيز افريقيه در واقع جريد شهرستانهاى در و برانداخت را
  .2است داناتر تعالى خداى و اند، كرده تحميل مردم بر گوناگونى خراجهاى و
  

  چهلم فصل

  تباهى مايه و بخش زيان رعايا براى سلطان بازرگانى اينكه در

   است ستانى خراج

 و ناز و توانگرى بمرحله رسيدن بسبب كرديم، ياد چنانكه ستانى، خراج لحاظ از دولت هرگاه كه دانست بايد
 برابـر  آن مخارج و نيازمنديها با خراج درآمد و ودش واقع مضيقه در فراوان، مخارج و گوناگون عادات و نعمت
 بازارهاى و رعايا كاالهاى بر يكبار وقت آن شود، نيازمند بيشترى ماليات و افزونتر) سيم و زر( مال به و نباشد

 آنهـا  نامهـاى  تعويض راه از باجها بر افزودنه ب ديگر بار و كرديم، ياد پيش فصل در چنانكه ميگذارد، باج آنها
 سـتانان  خـراج  و كـارگزاران  امـوال  از هم گاهى و) باشند كرده وضع پيش از ماليات نوع آن از اگر( ردازد،ميپ

 بيند مى چه ميمكد را ايشان استخوانهاى بحديكه 3)كند مى رفتار خشكى و بشدت آنان با و( گيرد مى مبالغى
 آشـكار  آنهـا  محاسـبه  يـا  حساب چنانكه اند آورده بدست بيكرانى ثروت و فراوان سودهاى جبايه اموال از آنها

 امـوال  آنكـه  بطمع ميكنند فراهم كشاورزى و بازرگانى موجبات سلطان براى دولت سران هم گاهى و نيست
 ايشـان  هـاى  سرمايه آنكه با برميگيرند بسيار هاى بهره و سودها بازرگانان بينند مى چه بخشند فزونى را خراج
 آن از تا كنند مى گياه و حيوان كسب به شروع پس هاست سرمايه نسبتب همواره سود ميزان زيرا است اندك

 گمـان  و 4برنـد  اسـتفاده  بازارهـا  نرخ متناوب تغيير در بدان و كنند بردارى بهره بازرگانى كاالهاى خريدن در
 راههـاى  از و اسـت  بزرگـى  اشـتباه  كـه  صورتى در آنست سود افزايش و خراج فزونى مايه شيوه اين ميكنند

 و چارپايان خريدن در بازرگانان و كشاورزان كه اينست آن زيان نخستين چه ميرساند زيان رعاياه ب گونگونا

                                                           

 .كنند موسم را اغلب بر هنگام اجتماع حج گزاران و انجام دادن مناسك حج در مكه اطالق مى -1
  .»و خدا نسبت به بندگان خود مهربانست«: چنين است) پ(پايان فصل در نسخه  -2

 و مقاسـمه : صـورت  دو ميـان  جمـع  ما و »مقاسحة« و »مقاشحة« و »مقاسمة«: همچون است فراوان نسخ اختالف در اينجا -3
  .كرديم) پرانتز در( مقاسحه

 رجوع به ذيل. برد دى نوسانهاى وضع عرضه و تقاضا در بازار بكار مىرا در مفهوم اقتصا» حوالة االسواق«ابن خلدون تركيب  -4
 .شود فرانسوى خاورشناس دزى تأليف عرب قواميس
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 و ثروت لحاظ از رعايا زيرا. آورند فراهم را آنها خريد وسايل آسانىه ب نميتوانند و ميشوند مضيقه دچار كاالها
 يـا  منتهـى  يكـديگر  بـا  آنـان  رقابـت  و مزاحمت و دارند اختالف هم با اندكى يا هستند سطح يك در مكنت
 آنهـا  همـه  از كـه  بيكـران  ثـروت  همـه  آن بـا  هم سلطان هرگاه ولى شود مى ايشان ثروتهاى سود به نزديك

 كمترين نتواند رعايا از هيچيك كه ميكشد بجايى كار وقت آن جويد شركت رقابتها اينگونه در است توانگرتر
 زيـان  از گذشـته . ميشـود  مردم روزگارى سيه و افسردگى موجب رام اين و آورد بدست را خود نيازمنديهاى

 از غاصـبانه  را آنها از بسيارى بيند مى فروش معرض در را بازرگانى وسايل و كاالها وقتى سلطان گاهى مزبور
 ايـن  از و يابد نمى حريفى و رقيب هيچگونه خود برابر در يا ميخرد بها بكمترين را آنها يا ميربايد مردم چنگ

  .ميخرد فروشنده از را آنها ناچيزى مبلغ با ور
 يـا  حبـوب  و غالت قبيل از كشاورزى محصوالت و عوايد كليه سلطان براى كه هنگامى اينها از گذشته

 كاالهـاى  همـه  اينهـا  بـر  عـالوه  و آورنـد  مي بدست را برداريها بهره انواع از اينها جز يا شكر يا عسل يا حرير
 كاالهـا  رواج يـا  بازارهـا  شـدن  بحرانـى  منتظـر  ديگـر  شـرايطى  چنين در كنند، مى خريدارى نيز را بازرگانى
 كشـاورز  تا گرفته بازرگان از را اصناف كليه و گردند مى متوسل دولت بمقررات آنها فروش براى زيرا نميشوند
 ميكنندن قناعت معمول بنرخ هم آنها بهاى در و ميسازند مجبور و مكلف مزبور كاالهاى و محصوالت بخريدن

 دينـار  و درهـم  يعنـى  نقد ثروت كليه چنانكه ميكنند تحميل آنها بر عادى نرخ از فزونتر بقيمتى را آنها بلكه
 بـاقى  آنـان  نـزد  در جامـدى  و استفاده بى اموال بصورت مزبور كاالهاى و آورند مي بيرون كفشان از را ايشان
 ميكنـد  تـأمين  را ايشان معيشت و كسب كه اعمالى در تالش از و ميگذرانند كارىبي به را روزگارى و ميماند

  .بازميمانند
 و ميفروشند قيمت بكمترين بازار كسادى موقع در را كاالها آن از قسمتى ناچارى روى از كه بسا چه و

 تـا  ميفروشند اندكى بهاى برابر در را آنها پياپى و شود مى تحميل كشاورز و بازرگان بر بتكرار وضع اين اغلب
 روى بارهـا  ترتيب اين و بازميمانند ستد و داد و بازرگانى كار از و ميدهند دست از را خود سرمايه ىبكل آنكه
 و سـودها  بـه  و افتد مى فرو شديد فشار و بدبختى و رنج ورطه در رعيت راه اين از و شود مى تكرار و دهد مى

 راه اين در و ميشوند نوميد سود آوردن تبدس و بردارى بهره از مردم چنانكه يابد مى راه فساد و تباهى ها بهره
 عمـده  قسـمت  زيـرا  ميگردد منجر خراج شديد نقصان و بتباهى وضع اين و ميدارند باز تالش از دست بكلى
 ايـن  از و كـرده  وضع اى تازه باجهاى دولت كه بويژه. ميشود دولت خزانه عايد بازرگانان و كشاورزان از خراج

  .دباش افزوده خراج ميزان بر راه
 خـود  پيشه و شوند گرفتار ورشكستگىه ب بازرگانان و بردارند كشاورزى از دست كشاورزان هرگاه پس

 بـدان  فاحشـى  نقصان يا ميرود ميان از آيد مي بدست خراج از كه دولت درآمد كليه وقت آن گويند ترك را
 كنـد  مقايسـه  انـدك  سـودهاى  ايـن  با آيد مى بدست خراج از او براى كه را آنچه سلطان هرگاه و يابد مى راه

  .يافت خواهد اندك از تر اندك خراج به نسبت را مزبور سودهاى

 زيان بازرگاني سلطان
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 خـراج  از بزرگـى  سـهم  آن نتيجـه  در باشـد  سـودمند  سلطان براى بازرگانى كه بفرض اينها از گذشته
 سلطان كاالهاى فروش و خريد و ستد و داد از دولت  كه است بعيد بسيار زيرا شد نخواهد عايد دولت بخزانه

  .ميشد گرفته آنها كليه باج شك بى ميدادند انجام ديگران را معامالت همه اين اگر كه صورتى در بگيرد باج
 وضـع  اجتمـاع  نقصـان  و تبـاهى  نتيجـه  در و شود مى اجتماع و عمران تباهى مايه امر اين همچنين و

 بوسـيله  خـويش  امـوال  از بردارى بهره و ثروت توليد از رعايا كه هنگامى چه گردد مى متزلزل و مختل دولت
 و پريشـانى  دچـار  بكلـى  مخـارج  بسبب و پذيرد مى نقصان آنان ثروت كنند گيرى كناره بازرگانى و كشاورزى

  .دريابد نيك را حقيقت اين بايد خواننده رو اين از. ميشوند روزگارى سيه
 پادشاهى دودمان از آنكه مگر دنميگماشتن خويشتن بر فرمانروايى بپايگاه را هيچكس]  باستان[ ايرانيان

 و سـخاوتمند  و يافتـه  تربيـت  و فضـيلتمند  و دانا و ديندار كه برميگزيدند را كسى آنان ميان از سپس باشد،
 و زمين و ديه خود براى و گرايد بداد كه ميكردند مشروط بدان را او فرمانروايى آنگاه و باشد نيكوكار و دالور

 مبـادا  تـا  نكنـد  پيشـه  بازرگانى و شود سرزمينها و ها ديه آن همسايگان زيان مايه مبادا تا نياورد بدست آب
  .كنند نمى زنى راى مصلحتى يا و بخير آنان چه نگمارد بكارها بندگان و گردد كاالها نرخ گرانى دوستدار
 از تنهـا  خراج فزونى و يابد نمى فزونى ستانى خراج راه از جز سلطان توانگرى و ثروت كه دانست بايد و

. درنگرنـد  رعيت بكار و نگهدارند ستمگران دستبرد از را مردم اموال كه بدانسان است پذير امكان دادگرى راه
ـ  و تابـد  مـى  ايشـان  دل بر اميد و شادمانى پرتو و مييابد گسترش مردم آرزوهاى بدينسان  و اميـد  نيـروى ه ب
 بـر ]  ايشـان  تـالش  پرتـو  در نخـواهى  اهىخو و[ ميكوشند آن از بردارى بهره و ثروت افزايش راه در دلخوشى

  .ميشود افزوده عظيمى بميزان سلطان خراج
 بيشتر چه هر شتاب با شك بى گيرد پيش در بازرگانى يا كشاورزى مانند اين جز راهى سلطان اگر ولى

  .ديد خواهد آسيب كشورش آبادانى و شد خواهد او خراج نقصان و تباهى مايه و رسيد خواهد زيان رعاياه ب
 ميكشـد  آنجاه ب ميپردازند بازرگانى و بكشاورزى كه نفوذ خداوندان و اميران از گروهى كار هم گاهى و

 مـي  بشـهر  خـارج  از را آنها كه فروشندگانى يعنى( اول دست از را خود شهر محصوالت و كاالها و غالت كه
 سپس و .ميكنند تعيين آنها براى بخواهد دلشان كه را نرخى هر خود بدلخواه و ميخرند ارزان ببهايى) آورند

 ميكننـد  تعيـين  خودشـان  كـه  نرخـى  مطـابق  هـم  باز خود دست زير رعاياىه ب وقت همان در را كاالها آن
 رعايـا  پريشـانى  و حـالى  تبـه  مايه زودتر و است تر ظالمانه بدرجات نخستين روش از شيوه اين و ميفروشند،

  .ميشود
 كشاورزيست يا بازرگانى آنان دائمى پيشه كه كشاورزانى و نانبازرگا يعنى اصناف اين از برخى گاهى و

  .ميكنند تحريك سودها و مشاغل گونه بدين را سلطان دارند راه دربار به و
 هر بسرعت و كنند استفاده او قدرت از ثروت گردآورى راه در تا ميسازند خود شريك سهمى در را او و

 ميشـوند  معاف هم باج و خراج پرداخت از مشاركت اين نتيجه در كه بويژه بيفزايند، خود اموال بر بيشتر چه
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 سـلطان  بدربار آنكه و( است سزاوارتر آن افزايش و توليد در تسريع و اموال از بردارى بهره براى شيوه اين چه
 راه سـلطان  بخـراج  بسـيارى  زيـان  راه ايـن  از كه فهمد نمى) ميسازد خود شريك را او و يابد مى راه بدينسان

 انديشـى  بـد  از و باشد حذر بر كسان اينگونه از سلطان كه سزاست پس .ميشود كاسته آن مقدار از و يابد مى
 الهـام  خودمـان  رشـد  بـه  را ما خدا و. بپرهيزد ميزنند آسيب او توانايى و بخراج كه كسانى چنين بخش زيان
  .نيست او جز پروردگارى ،1ميفرمايد مند بهره مان شايسته كارهاى از را ما و بخشد مى
  

  يكم و چهل فصل

  يك اواسط در او فرمانروايى درگاه كاركنان و سلطان اينكه در

  آيند مى نايل توانگرىه ب دولت

 از دارند كه عصبيتى و نيرومندى نسبته ب سلطان قبيله و خاندان اعضاى از يك هر دولت آغاز در زيرا
 در چنانكـه  و. ميشود تقسيم آنان ميان در ميگردد لتدو عايد  خراج راه از چه هر و ميبرند سهم خراج اموال
 بهمين و. است نيازمند آنانه ب دولت اركان استقرار براى دولتى هر مؤسس و گذار پايه كرديم ياد پيش فصول
 غلبه هدف آن بجاى و كند مى پرهيز دارند آنان كه فراوانى توقعات به نسبت خراج امر در[ آنان رئيس سبب

 و. 2] اسـت  نياز بديشان هم و بزرگى و شرف ايشان بر را او رو اين از جويد مى را خودكامگى و آنان بر جستن
  .نميدارد بر سهمى خود براى خراج از. است كمتر هم او نيازمنديهاى از كه مقدارى، بجز

 بينـوا  و تنگدسـت  اغلـب  موالى و كاتبان و وزيران قبيل از درگاهش چاكران و نشينان حاشيه رو اين از
 چـون  و است آنان مخدوم جاه نسبته ب ايشان جاه زيرا است محدود و اندك نيز آنان جالل و جاه و هستند
 دايـره  نخـواهى  خواهى ميپردازند بمداخله كارها در و ميكنند تنگ او بر را عرصه عصبيتش و خاندان اعضاى

 دايـره [ و ميرسـد  كوهشـ  و عظمـت  بمرحلـه  پادشـاهى  طبيعـت  كه آنگاه و. است محدود هم او جالل و جاه
 قبيله اعضاى و خويشاوندان بر و آيد مي نايل بخودكامگى دولت خدايگان و] ميگردد پهناورتر آن فرمانروايى

 قسـمت  ايشـان  بـراى  مـردم  ميـان  از آنچـه  بجز ميكند كوتاه خراج امور از را آنان دست ميشود، چيره خود
 از( دولـت  خـدايگان  و اسـت  اندك دولت در آنان نفع و كفايت چون يابد مى تقليل آنان بهره آنگاه و شود مى

 امور كردن اداره در را پروردگان نمك و موالى و ميزند، لگام آنها بر و) ميكند ممانعت كارها در ايشان مداخله
  .ميدهد شركت آنان با كارها عقد و حل و دولت

 اختصـاص  دولـت  بخدايگان يىتنهاه ب آنها عمده قسمت يا خراج درآمد كليه مرحله اين در كه اينست
 ثروتـى  و ميكنـد  اندوختـه  مهـم  آمـدهاى  پيش و روزها براى را آنها و ميپردازد ثروت گردآورىه ب و يابد مى
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 ديگر بر و يابد مى وسعت شكوهش و جاه دايره و ميشود ماالمال ها گنجينه و خزاين و آورد مي بچنگ فراوان
 و حاجـب  و كاتـب  و وزيـر  ماننـد  درگاهش كاركنان كليه او قدرت نتيجه در و گردد مى چيره خويشاوندانش

ـ  و يابـد  مى فزونى آنان جالل و جاه و ميشوند نيرومند نيز) پاسبانان رئيس( شرطى و مولى  ثـروت  كسـب ه ب
  .ميبرند فراوان هاى بهره اموال از و ميپردازند

 دولـت  1گـذاران  پايـه  زا كـه  هـايى  قبيله نابودى و عصبيت شدن متالشى نتيجه در چندى از پس آنگاه
 و متمردان و سركشان بعلت دولت خدايگان هنگام اين در و ميرسد فرا دولت پيرى و فرسودگى مرحله بودند
 آن سـقوط  موجـب  و كننـد  رخنـه  دولت در مبادا آنكه بيم از و برميخيزند بستيز كه بسيارى كنندگان قيام

 و پشـتيبانان  مسـتمرى  بمصـرف  او خراج درآمد رو اين زا و ميشود نيازمند اى تازه پشتيبانان و بياران شوند،
  .ها عصبيت و شمشير خداوندان از عبارتند كه ميرسد يارانش
 و است كرده خرج دولت اصالح مهم كارهاى راه در را خود خزاين هاى اندوخته و ها گنجينه ثروتهاى و

 كـرديم  ياد گذشته در كه تازه رسوم و عادات مخارج فزونى و مستمريها ميزان بر افزودن بسبب اينها همه با
 خواص از ثروت و نعمت و ناز سايه و ميشود مالى مضيقه گرفتار دولت و يابد مى تقليل هم باج و خراج ميزان

  .شود مى زدوده دولت، خدايگان بر آن دايره شدن تنگ و ايشان از جاه شدن دور بسبب كاتبان و حاجبان و
 فرزنــدان و يابــد مــى شــدت پــيش از بــيش دولــت خــدايگان گرفتــارى و مــالى مضــيقه وضــع آنگــاه

 راه در انـد  كـرده  فراوان بردارى بهره آن از و اندوخته پدرانشان كه را ثروتى او درگاه خواص و نشينان حاشيه
 روش و كننـد  مـى  خـرج  ناصـحيح  راه در را آنهـا  دولـت  بخـدايگان  كمـك  بجـاى  و برنـد  مى بكار ناسودمند

 كه ميشود معتقد دولت خدايگان پس آن از. ميگذارند فرو را خود گذشتگان و كاننيا دلسوزى و خيرخواهى
 بـه  و پيشـين  دولـت  دستگاه در را ثروت همه اين پدرانشان زيرا كند تصاحب را اموال اين است تر شايسته او

 انـدك  را هـا آن و آيـد  مى بر اموال آن كردن كن ريشه درصدد رو اين از. اند آورده بدست آن نفوذ و جاه نيروى
 دولـت  دسـتگاه  در آنها احوال تغيير برحسب و دارند كه مقامى و رتبه نسبته ب خاندانها آن يكايك از اندك

 خداونـدان  و كشـور  رجـال  و نشـينان  درگاه زيرا بازميگردد بدولت عملى چنين ناسازگار فرجام و بازميستاند،
 كاخهـاى  از بسـى  راه ايـن  از و ميدهـد  تدسـ  از بودنـد  دولـت  درگـاه  خواص شمار در كه را نعمت و ثروت

  .ميسازد واژگون اند نهاده بنيان استوارى با مذكور خاندانهاى كه را توانايى و بزرگوارى
 خانـدان  و برمك خاندان و قحطبه خاندان مانند عباسى، دولت وزيران براى معنى همين نظير چنانكه

 روزگـار  در آن انقـراض  هنگـام  انـدلس  امويـان  تدولـ  در همچنين. داد روى ايشان امثال و طاهريان و سهل
 سرنوشـت  بهمين ايشان امثال و برد خاندان و حدير خاندان و ابوعبده خاندان و شهيد خاندان طوايف ملوك
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 كه خداست دستور. است داده روى وقايع همين نظير نيز ماست همزمان كه دولتهايى در نيز و شدند گرفتار
  .1بندگانش در گذشت

  

   فصل

 آن شـيفته  آنان از بسيارى هستند ناگوار هاى مهلكه اينگونه انتظار در بدولتها وابستگان آنكه علته ب و
 بدسـت  دولـت  اموال از آنچه با و برهانند سلطان تسلط بار زير از را خود و بگريزند خود پايگاه از كه ميشوند

 صرف در و برد خواهند بسر تر آسوده كه پندارند مى چنين و شوند رهسپار ديگرى ناحيه و بسرزمين اند آورده
 اغالط از پندارى چنين كه صورتى در بود، خواهند آسيب و گزند از تر مصون ثروت آن از بردارى بهره و كردن

  .ميكند تباه را ايشان احوال و زندگى امور كه است اوهامى و فاحش
 اگـر  زيـرا  اسـت،  ممتنـع  و واردشـ  آن در مانـدن  باقى از پس سرنوشت اين از رهايى كه دانست بايد و
 وي همواره كه عصبيتش خداوندان هم و رعيت هم باشد پادشاه خود ميپروراند سر در را منظور اين كسيكه

 ايـن  اگـر  بلكـه  كنـد  اجـرا  را انديشه اين كه نميدهند امكان اوه ب اى لحظه هستند مزاحم و دارند فشار در را
 مجـارى  چـه  گـردد  او جـان  نابودى و كشور انهدام مايه كه شد هدخوا گرفتار بسرنوشتى دارد اظهار را پندار
  .باشد مى بدان عادت

 حـوادث  شـدن  بـزرگ  هنگام بويژه است دشوار آن از رهايى كه اموريست از كشوردارى كه رو اين از و
 از شـدن  دور: همچـون  دهـد  مـى  روى وضع اين از آنچه آمدن پديد و آن دايره شدن تنگ و دولت در ناگوار
  .ناشايست و بد بخويهاى آنان گراييدن و دولت اعضاى ميان از نيكو خصال و منشى بزرگ تصفا

 رفيـع  مناصـب  خداونـدان  و سـلطان  نشـينان  درگاه و خواص از دارد سر در را پندار اين آنكه اگر اما، و
  :برد بدر سالمى جان كشورش از كسى چنين بگذارد ممكنست كمتر باشد، او دولت

 بمنزلـه  آنهـا  رعايـاى  كليـه  بلكـه  و نشينان حاشيه و وابستگان كه معتقدند دشاهانپا آنكه نخست چه
 قيـد  از را خـويش  كسانى چنين نميدهند اجازه رو اين از ندآگاه آنان درونى اسرار از و ميباشند شان بردگان
 بخل بسيار اين رد و يابد آگاهى ايشان اسرار و احوال بر كسى مبادا آنكه بيم از برهانند خدمتگزارى و بندگى

  .ميورزند
 ديگـرى  بـراى  شـان  درگـاه  چـاكران  از يكـى  ببيننـد  كـه  نميدهـد  اجـازه  آنانه ب رشك و غيرت هم و

 ميكردنـد  منـع  هـم  حج فريضه اداى از را خود درگاه خدمتگزاران اندلس امويان چنانكه ميكند خدمتگزارى
 كاركنـان  از هيچيـك  رو اين از. بربايند انايش چنگ از را آنها عباس بنى است ممكن كه ميبردند گمان زيرا

                                                           

1-  هبادفي ع خََلت ي قَداهللا الَّت نَّتنَّةَ اهللا : چنين است) پ(و در نسخه . 85: 40سيلًا  ...  23: 48سد نَّةِ اهللا َتبـسل َلنْ َتجِد 48و :
 .62و سوره احزاب، آيه . 23

 مصادره اموال ثروتمندان و درباريان
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 دولتهـاى  خـدمتگزاران  بـه  هنگامى فقط و نگزاردند حج ايشان فرمانروايى دوره تمام در اندلس امويان درگاه
  .افتاد طوايف ملوك بدست فرمانروايى و گرديدند منقرض امويان كه شد داده حج سفر اجازه اندلس

ه ب رو يچه به دهند، در تن بندگى قيد از خود خدمتگزاران از ىيك رهايىه ب پادشاهان بفرض آنكه دوم
 دولت اجزاى از يكى او خود معتقدند كه همانطور چه سازد خارج كشور آن از را خود ثروت نميدارند روا وى
 و  جـاه  سـايه  در و ايشـان  كشـور  در جز او زيرا پندارند مى خودشان ثروت جزو هم را وي ثروت ميباشد آنان
 وى از را مزبـور  ثـروت  كـه  آيـد  مي پيش آنان براى انديشه اين رو اين از است، نياورده بدست آنرا انآن نفوذ

 منـد  بهـره  آنهـا  از كـه  بشـمارند  دولـت  اجـزاى  از قسمتى بمنزله و كنند ابقا كشورشان در را او يا بازستانند
  .ميشوند

 پـيش  چنـين  اينكـه  با ببرد، ديگرى بسرزمين و برهاند را ثروت اين بتواند او كه بفرض اين از گذشته
 و ميشـود  دوختـه  مزبـور  بثروت آن پادشاه چشمهاى كشور آن در وقت آن ميدهد، روى بندرت بسيار آمدى

 اسـت  معتقد زيرا بازميستاند وى از زور و جبره ب آشكار و علنى يا و پوشيده، بطور ارعاب و تهديد با يا را آنها
 و شـود  خرج مردم مصالح راه در اموالى چنين كه است شايسته و است آمده بدست خراج از مزبور اموال كه

 و كسـب  راه از را آنهـا  كـه  شـود  دوخته توانگرانى ثروت به پادشاهان ديدگان كه هنگامى كرديم ياد چنانكه
 دانست خواهند خود شايسته بهتر را دولتها و خراج مال اولى بطريق آورند مي بدست خود معاش براى پيشه

  .بيابند هم عادى و شرعى مجوز اموال اينگونه تصاحب براى انندميتو چه
 عمـار  ابـن  بـا  ستيزه ب ناحيه آن در وى كه هنگامى داد روى جبله قاضى براى سرنوشتى چه ببين و[

ـ  او يافتنـد  دسـت  ناحيـه  آن بر فرنگان همينكه زد، انقالبه ب دست و برخاست طرابلس خدايگان  دمشـق ه ب
 قرن پايان در واقعه اين و ميكرد سلطنت ملكشاه بن بركياروق سلطان آنجا در و ترف ببغداد سپس و گريخت

  .بود پنجم
 را اموالش عمده قسمت و آمد وى نزد سلطان وزير كه نگذشت ديرى گزيد اقامت بغداد در آنكه از پس

 كـه  بود بحدى هاآن مبلغ و مقدار كه صورتى در گرفت او از را وي دارايى همه سپس و بستد او از وام بعنوان
  .1]آمد نمى شمار و بشرح

 كـه  شد آن بر افريقيه حفصيان پادشاه دهمين يا نهمين لحيانى احمد بن زكريا ابويحيى سلطان هم و
 كه غربى) قالع استحكامات( ثغور خدايگان مطالبه از بتواند تا برد پناه بمصر و كند گيرى كناره سلطنت امر از

 در برگزيـد  را طـرابلس  بمـرز  سـفر  لحيـانى  رو اين از بگريزد بود آورده فراهم تونس با پيكار براى لشكريانى
 و رسانيد اسكندريهه ب را خود و شد كشتى سوار آنجا از و. داشت مى نهان را خويش) نيت( و آمادگى حاليكه

 را آنچـه  هـر  و برداشت خود با ديگر هاى اندوخته و سيم و زر از را المال بيت موجودى كليه حركت هنگام او

                                                           

 .شود ديده مى) پ(و چاپ » ينى«ده است و تنها در قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت حذف ش -1
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 خود با را ثروت اين همه و فروخت كتب حتى گوهر و اثاث و كاال از بود دودمان آن هاى گنجينه و خزاين در
  .برد مصره ب

719و بر ملك ناصر محمدبن قالون بسال 
وارد شد و ملك ناصـر ورود او را گرامـى داشـت و او را در     1

يض اندك اندك ميگرفت تا آنكه همه آن ثروت را بچنگ و همواره از اندوخته او بطور تعر. مسند رفيع بنشاند
وى ميپرداختند دينارى هم باقى نماند تا آنكـه در سـال   ه اى كه ب آورد و براى معاش ابن لحيانى بجز وظيفه

 از آن نظاير و واقعه اين .وى در اين باره گفتگو خواهيم كرده هالك شد چنانكه در ضمن اخبار مربوط ب 728
 انتظـار  در سـالطين  خشـم  بـيم  از چـون  ميپرورانند سر در دولتها فرمانروايان كه است وچىپ خياالت جمله
  .هستند ها مهلكه

 و غلـط  كننـد  مـى  توهم كه حاجتى و كنند خالص جانشانرا شايد تنها برهانند را خود بتوانند اگر آرى
 امـور  يـافتن  بـراى  ورندآ مي بدست ها دولت خدمتگزارى نتيجه در كه شهرتى همان و است، اوهام بر متكى
 كـه  جاهى و نفوذ بوسيله يا و ميشود مقرر آنان براى پادشاهان طرف از وظايفى يا چه است كافى شان معاش
  .كنند تأمين را خود معاش بازرگانى و كشاورزى چون هايى پيشه راه از ميتوانند دارند

ـ  آنـرا  اگـر  و ميگرايـد  بـدان  كنى شيفته چه ره به را نفس ولى( ندانساب دولتها و  بـازگردانى  انـدك ه ب
  .3است استوار نيروى صاحب دهنده روزى خداى و 2)ميشود خرسند

  

  دوم و چهل فصل

  ميشود خراج كمبود سبب بپردازد اندك مستمرى سلطان اگر اينكه در

 آبـادانى  و اجتماع ماده و جهانست براى بازار بزرگترين منزلهه ب سلطان و دولت كه اينست آن سبب و
  .آيد مي بدست آن از

 در كـه  بدهـد  دسـت  از چنـان  را آنها يا بيندوزد و آورد گرد را خراجها و ثروتها دولت هرگاه رو اين از
 و مييابد تقليل اوست 4)لشكريان و( نشينان حاشيه دست در كه پولى وقت آن نرود، بكار حقيقى هاى مصرف

 و ميرسـد  لطمـه  بمخارجشان كلى بطور و يشودم قطع نيز ميرسد وابستگانشان و اطرافيان به ايشان از آنچه
 اساسـى  سـرمايه  و بيشـتر  ديگـران  از آنهـا  مخارج و ميدهند تشكيل را شهرها اهالى اعظم قسمت گروه اين

 پـول  و ثروت كمى بسبب بازرگانى سودهاى و ميشود كساد بازارها شرايطى چنين در كه اينست. بازارهاست
                                                           

شـود و  ...) ابويحيى زكريا (رجوع به لغتنامه دهخدا ذيل . در شرح حال وى نيز همين رقم است. است 717در چاپهاى مصر  -1
  .است 718در شرح حال وى . گويا منظور از خدايگان ثغور غربى ابويحيى ابوبكر ثانى باشد

  .است كه مؤلف بعنوان شاهد آورده است... و النفس راغبة اذا  :ترجمه شعر معروف -2

و خدا سبحانه روزى دهنده است «: در چاپهاى مصر و بيروت پايان فصل چنين است. 58: 51اهللا هو الرَّزاقُ ذُو اْلُقوةِ اْلمتينُ  -3
 .است »ينى« و) پ( از متن صورت و. »است داناتر خدا و و او به احسان و فضل خود كامياب كننده است،

 .نيست» ينى«اين كلمه در  -4

 شورخارج ساختن ثروت از ك
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 و داد و آبـادانى  از ارضى مالياتهاى و ها خراج انواع زيرا يابد مى تقليل هم خراج ميزان نتيجه در و ميشود كم
  .ميشود حاصل ها ربح و سودها آوردن بدست راه در مردم كوشش و بازار رواج و ستد

 كمبود بعلت سلطان ثروت كمبود هنگام اين در زيرا ميشود دولت كار نقصان مايه آن ناسازگار فرجام و
 خرج و دخل در بازارها همه مايه و اساس و مادر و بازار بزرگترين كرديم ياد انكههمچن دولت چه است خراج
 ديگـر  بازارهـاى  اولى بطريق يابد تقليل آن مصارف و شود كساد) دولت يعنى( اساسى بازار اين اگر و ،1است

 بدست دست سلطان و رعيت ميان ثروت كه ميدانيم نيز و ميشوند گرفتار آن از بدتر بلكه و سرنوشت بهمان
 نگهـدارد  خود نزد در آنرا سلطان اگر و بازميگردد، بمردم سلطان از و ميرسد بسلطان مردم از ميشود، مبادله

  .بندگانش ميان در خداست سنت ميشود، آن فاقد رعيت] نيندازد بكار و[
  

  سوم و چهل فصل

   است عمران و اجتماع ويرانى كننده اعالم ستم اينكه در

 چـه  ميسـازد،  نوميـد  ثروت كردن بارور و آوردن بدست از را آنان مردم امواله ب اوزتج كه دانست بايد
 ايشـان  از آورنـد  مـي  بدسـت  را آنچـه  و ميبرنـد  بغـارت  را شـان  هستى سرانجام شرايطى چنين در بينند مى

 دسـت  آن راه در تـالش  و كوشـش  از شـوند  نوميـد  ثـروت  توليـد  و آوردن بدست از مردم هرگاه و ميربايند
  .ميدارندبر

 ايسـتند  بـازمي  ثـروت  آوردن بدسـت  راه در كوشـش  از رعايـا  نسبت بهمان باشد اندازه ره به تجاوز و
 بعلـت  مـردم  وقـت  آن كنـد  سـرايت  معاش كسب راههاى همهه ب و باشد عمومى و بسيار تجاوز اگر چنانكه
  .داشت برخواهند هنرها و ها پيشه كليه از دست روزى كسب وسايل و ها حرفه انواع كردن پيشه از نوميدى
  .كشيد خواهند دست ثروت آوردن بدست و ها پيشه از مردم نسبت بهمان باشد اندك تجاوز اگر و
 هـا  پيشه و زندگى مصالح براى مردم كوشش و كار پرتو در تنها آن بازارهاى رواج و فراوانى و آبادانى و

 و نكنند كوشش خود معاش راه در مردم اگر بسب بهمين و ندتالش و تكاپو در راهها اين در پيوسته كه است
 مردم و گردد، مى متزلزل 2احوال و ميشود كاسد و رونق بى آبادانى و اجتماع بازارهاى بردارند ها پيشه از دست

 آن فرمـانروايى  قلمـرو  از بيـرون  كـه  ديگـر  نواحى در و بندند برمى رخت سرزمين آن از روزى جستجوى در
 خـالى  سـكنه  از آن شـهرهاى  و يابـد  مـى  تقليـل  ناحيه آن جمعيت نتيجه در و دميشون پراكنده است ناحيه

 ميكند سرايت هم سلطان و دولته ب ديار آن نابسامانى و پريشانى و ميگردد ويران آن شهرستانهاى و ميشود

                                                           

 .است آنها همه ماده و بازارها همه در ما دولت: بود گفته سابق در) ا( از -1

 .اصول) ب. ن( -2
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 تبـاه  هـم  1صـورت  نـاخواه  خواه پذيرد تباهى آن 1ماده وقتى كه است صورت بمنزله اجتماع براى دولت زيرا
  .ميشود
 اينست آن و گرفت نظر در آورده ايرانيان اخبار ضمن در مسعودى كه را حكايتى ميتوان باره اين در و

 از كـه  غفلتـى  و سـتمگرى  از را پادشاه كنايه بطور بهرام پسر بهرام روزگار در آنان دين پيشواى موبدان: كه
 كـه  هنگـامى  چه. آورد پادشاه براى جغد زبان از مثالى باره اين در و كرد نهى شود، مى دولت عايد آن نتيجه
 بـا  ميخواهـد  نـرى  جغد: آرى گفت موبدان ميفهمى؟ را پرنده اين گفتار آيا پرسيد شنيد را جغد آواز پادشاه

 عصـر  در كه هايى ديه از ميكند شرط ويرانه هد 2بيست را خود شيربهاى ماده جغد و شود جفت اى ماده جغد
ـ  و پذيرفت را ماده شرط نر و پردازد زارى و سرايى بنوحه آنها رد تا. است شده ويران بهرام  اگـر  گفـت  وىه ب

 هـر  از شـرطى  چنين و بخشيد خواهم توه ب تيول بعنوان هم ويران ده هزار يابد ادامه پادشاه اين فرمانروايى
 ايـن  در را او مقصـود  و كـرد  خلوت موبدان با و شد بيدار غفلت خواب از پادشاه 3.است آسانتر ديگر خواسته

 اوامره ب كردن عمل و خدا از فرمانبرى و دين به جز نيابد ارجمندى كشور: پادشاها: گفت موبدان. پرسيد باره
 نيـرو  مـردان  و بمـردان  جز نيابد ارجمندى پادشاهى و بپادشاهى جز نشود استوار دين و او شريعت نواهى و

  .بداد جز رسيد نتوان بĤبادانى و بĤبادانى جز يافت راه نتوان مال به و) سيم و زر( مال به جز نگيرند
 اسـت  برگماشته نگهبانى و قيم آن براى و داشته بپاى آنرا پروردگار كه مردم ميان است ترازويى داد و

 و خداونـدان  دسـت  از را آنهـا  و كـردى  آهنـگ  مـردم  امـالك  و هـا  ده بـه  پادشـاه  اى تـو  و است پادشاه كه
 آن سـپس  و شـود  مى ستده آنان از مال كه هستند كسانى و تواند گزارانخراج كه بازستدى آن آبادكنندگان

 دور و آبـادانى  گروه اين رو اين از ساختى كاره بى مردم و خدمتگزاران و نشينان درگاه تيول را امالك و ها ديه
 بـا  ىمزروعـ  ماليـات  پرداخت در بپادشاه نزديكى بسبب و نكوشيدند آنها اصالح در و فروگذاشتند را انديشى

 آنهـا  ناچـار  و رسيد ستم شيوه اين از امالك و ها ديه آبادكنندگان و خراجگزاران ديگره ب و شد مسامحه آنان
 كـه  سـرزمينهايى  يـا  دور بجاهـاى  و بربستند رخت خود مزارع و شهرها از و فروگذاشتند را خود امالك هم

 امـالك  و هـا  ديـه  و شـد  انـدك  آبـادانى  رو اين از و گزيدند سكونت و بردند پناه بود دشوار آنهاه ب دسترسى
 و شـدند  هـالك  تـو  رعيـت  و سـپاهيان  و رفـت  ميـان  از دارائـى  و ثـروت  آن بسبب و گرديد ويران مزروعى

 تـو  كشـور  از نشـود  اسـتوار  بدانها جز كشور هاى پايه كه موادى شدند آگاه چون تو كشور همسايه پادشاهان
  .بستند طمع تو كشور در است بربسته رخت

                                                           

 .ماده و صورت در اينجا ابهام به اصطالح فلسفى آن نيز دارد -1
  .ده قريه» ينى« -2

  :دهد مى نسبت نانوشروا به بدينسان را حكايت نظامى اين -3
  . خراب دشمن دل چون دهى ديد            صيدياب ناحيه آن در شاه

  ... ديگر يك در آمده مرغ دو تنگ 

 فرجام ستمكاري و ظلم
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 خـود  درگاه چاكران از را امالك و ها ديه و درنگريست خود بكشور شنيد را سخنان اين پادشاه چون و
 بكـار  ديگر بار مردم برانگيخت، پيشين هاى شيوه همانه ب را آنها و بازگردانيد آنها بخداوندان را آنها و بازستد
 و آمـد  پديـد  نعمـت  فراوانى شهرها در و شد آباد كشور رو اين از شدند نيرومند ناتوانان و كردند آغاز آبادانى
 و گرديدنـد  كـن  ريشـه  دشـمنان  و شدند نيرومند سپاهيان و آوردند گرد مردم از فراوانى ثروت ستانان خراج
 روزگـار  در كـه  بدانسـان  كرد عنايت كشور اموره ب خود تنه ب پادشاه و. شد) نيرومند مردان از( آكنده مرزها

  .شد برقرار نظم كشورش در و شدند لحا نيكو مردم او فرمانروايى
 و اجتمـاع  ويرانـى  نتايج و است اجتماع و آبادانى كننده ويران ستمگرى كه دريابى بايد حكايت اين از
 در ميشـود  ديـده  گاهى اينكه از نبايد و. بازميگردد بدولت است سقوط و تزلزل و تباهى از عبارت كه آبادانى
 راه بـدان  هـم  ويرانـى  حال عين در ولى دارد وجود تجاوز دولت يك هب متعلق بزرگ هاى شهرستان از برخى
  .نيست منطقى كرديم ياد آنرا ما كه اصلى كرد گمان و داد راه بخود ترديد است، نيافته

 زيرا شهرستانست آن مردم احوال و كيفيات و تجاوز ميان تناسب معلول وضع اين كه دانست بايد بلكه
 آن مـردم  احوال بهبود و آبادى و عمران وضع و دارد فراوان آبادانى و است گبزر شهرستان آن كه رو اين از

 نسبت  ستمگرى و تجاوز از ناشى خرابى و نقصان كه اينست آيد نمي در بشمار كه فراوانست و پهناور بحدى
 بعلـت  هرگـاه  و ميدهـد  روى بتـدريج  هميشـه  نقصان و خرابى زيرا آيد مي بنظر اندك آن آبادانى توسعهه ب

 و نهـان  آن در نقصـان  شهرستان يك در كارها و مشاغل فزونى و بودن گون گونه و پهناورى و نعمت فراوانى
 هـم  گـاهى  و شـد  خواهـد  نمـودار  زمـانى  ديـر  از پـس  رفتـه  رفته آن آثار شك بى نيايد بنظر و باشد ناپديد

 آيد كار روى ديگرى ولتد و گردد واژگون ها شهرستان ويرانى از پيش ستمگر و متجاوز دولت آن ممكنست
 ببـرد  ميـان  از را نـامرئى  و نهـان  هـاى  نقصـان  و برآيد اصالح درصدد و بپردازد) نو از( ها خرابكارى بترميم و

  .ميدهد روى بندرت وضعى چنين ولى. نشود احساس نقصان و خرابى رو يچه  به چنانكه
 آنرا داليل چنانكه تجاوز، و گرىستم بعلت اجتماع در نقصان و ويرانى آمدن پديد كه اينست مقصود و

 كـه  كـرد  گمـان  نبايـد  و بـازميگردد  بدولتها آن ناسازگار فرجام و است ناپذير اجتناب واقعيات از كرديم، ياد
 سـبب  و عـوض  بـدون  آن مالك دست از ملكى يا ثروت گرفتن از عبارت تنها است مشهور چنانكه ستمگرى

 به را او يا بربايد او چنگ از را ديگرى ملك يا ثروت كس هر و دارد ازين تر كلى مفهومى ستمگرى بلكه است
 واجـب  آنـرا  شرع كه كند، مجبور حقى و تكليف اداىه ب را او يا بخواهد چيزى وى از بناحق يا گيرد بيگارى
  .است ستمگر كسى چنين نكرده،

 و ميپردازنـد  ترعيـ  بغـارت  خـراج  بعنـوان  كـه  آنان و ميگيرند خراج بناحق كه ستانانى خراج بنابراين
 ستمگرانند اينها همه باشد كه اى نحوه هره ب امالك غاصبان كليه و بازميدارند حقوقشان از را مردم كسانيكه

 ويـران  ميـرود  بشـمار  دولـت  مـاده  بمنزلـه  كـه  عمران و اجتماع زيرا بازميگردد بدولت آنها همه بد فرجام و
  .بندد برمى رخت آن مردم از آرزوها چه ميگردد
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 اجتمـاع  سـتم  از چـه  است فلسفه و حكمت همين ستمگرى تحريم از شارع مقصود كه دانست يدبا و
 را عمـومى  حكمـت  ايـن  و. ميـدارد  اعالم را بشر نوع انقراض تباهى و ويرانى و ميشود دچار ويرانى و بتباهى

 و نسـل  و خـرد  و جان و دين حفظ: از عبارتند كه است گرفته نظر در پنجگانه ضرورى مقاصد همه در شرع
  .مال

 اسـت،  اجتماع ويرانى آن سرانجام زيرا ميكند، اعالم را بشر نوع نابودى ديدى چنانكه ستمگرى چون و
 در آن داليـل  و مهـم  آن تحـريم  چنانكه است موجود ستم درباره 1منع اين فلسفه و حكمت سبب همينه ب

  .نيست ممكن آنها حصر و ضبط كه بحديست سنت و قرآن
 ميگردد منجر بتباهى كه گناهانى ديگر مانند آن برابر در ميداشت توانايى ستمگرى رب فردى هر اگر و

 سـتمگرى  ولى. ميشد وضع كيفرى و شكنجه مستى، و قتل و زنا چون شود، آنها مرتكب ميتواند كسى هر و
 ميشـوند  مرتكب قدرت و زور خداوندان فقط را گناه اين زيرا نميزند سر نيست آنها بر دستى كسانيكه از جز
 تهديـد  و مـذمت  همـه  آن شـايد  تـا  است كرده فراوان مبالغه ستمگران تهديد و نكوهش در شارع رو اين از

 سـتمكار  بنـدگان  بـر  تـو  پروردگـار  و آيد بوجود رادعى دارند توانايى آن بر كسانيكه نفس در تا شود موجب
  .2نيست

 است كسى ستم نوع از آنهم و 3است شده وضع كيفرى شرع در راهزنان برابر در كه شود گفته نبايد و
: داد پاسـخ  ميتوان روش بدو را گفته اين چه تواناست خود راهزنى هنگام راهزن زيرا ميباشد ستم بر قادر كه

 قبيـل  از ميشود مرتكب كه است گناهى برابر در است شده وضع باره اين در كه كيفرى بگوييم آنكه نخست
 آن بر قدرت از پس امر اين و اند عقيده اين بر فقيهان از بسيارى نكهچنا مردم، مال يا نفس در كردن جنايت

  .ندارد كيفرى و عقوبت بذاته راهزنى خود ولى. اوست جنايت بازخواست و
 دسـت  سـتمگر  قدرت از ما مقصود زيرا داد نسبت قدرت داشتن به نميتوان را راهزن بگوييم آنكه دوم

 راه در وقتـى  قـدرتى  چنـين  و كـرد  نتوانـد  معارضه قدرتى هيچ آن برابر در كه است وسيعى قدرت و درازى
 وسـيله  آنـرا  كـه  اسـت  تهديدى از عبارت راهزن قدرت ليكن ميشود ويرانى و خرابى مايه رود بكار ستمگرى

 و است شده مقرر سياست و شرع نظر از مسلمانان عموم بوسيله او از كردن دفاع و ميدهد، قرار اموال گرفتن
  .تواناست بخواهد آنچه بر خدا و ميشود، ويرانىه ب منجر كه شمرد قدرتى از آنرا واننميت رو اين از
  

                                                           

 .ترجيح داده شد) حظر. (است) خطر(در برخى از چاپها  -1

2-  ِبيدلْعِبظَلَّامٍ ل كبما ر 46: 41و. 
م  بونَ اهللا و رسوَله و يسعونَ في الْأَرضِ َفساداً أَنْ يَقتَُّلوا أَو يصلَّبوا أَو ُتَقطَّع أَيديهِم و أَإِنَّما جزاء الَّذينَ يحارِ: اشاره به آيه -3 ُلهـجر

يـه دارنـد   و اختالفاتى كه مفسران در تفسير آ» راهزنان«درباره تفسير اين آيه و مفهوم . 33: 5... من خالف أَو يْنَفوا من الْأَرضِ 
  .شود 101ص  3رجوع به كشف االسرار ج 

 فرجام ستمكاري و ظلم
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   فصل

 بكـار  بنـاحق  را مـردم  كـه  اينسـت  اجتمـاع  فساد لحاظ از آنها بزرگترين و ستمگريها ترين سخت از و
 اين چنانكه اوست ثروت و تمول قبيل از انسان كار زيرا گمارند، بمزدورى را آنان مزد بى و كنند وادار اجبارى

 اسـت  كسانى كارهاى بهاى از عبارت كسب و روزى گفت خواهيم و كرد خواهيم آشكار رزق باب در را معنى
 كسـب  از ايشـان  درآمـدهاى  و تمول ايشان كارهاى و تالشها كليه بنابراين و ميبرند بسر اجتماع يك در كه

 و معـاش  ميكنند كار آبادانى در كه رعيتى زيرا ندندار اى پيشه و روزى وسيله خود كار بجز آنها بلكه آنانست
 كـه  را آنـان  كار مزد و وادارند شان شأن جز در بكارى را آنها اگر رو اين از. است آنها كاركرد همان آنها پيشه
 انـد  كرده غصب را آنان كار بهاى حقيقت در و ميشود باطل شان كسب نپردازند آنانه ب آنهاست روزى همان

 و مجموعه بلكه و معاش از بزرگى سهم و رسانده زيان آنانه ب رو اين از و آنهاست ثروت و مولت از عبارت كه
 ورطه در و برميدارند آبادانى از اميد شود تكرار آنان درباره ستم اين اگر و. اند ربوده آنان از را آنان معاش كليه

 شدن واژگون به وضع اين و ميكشند دست آبادانى راه در تالش و كوشش از بكلى و ميشوند گرفتار نوميدى
  .1ميدهد روزى شمار بى بخواهد كه را كسى خدا و ميشود، منتهى اجتماع ويرانى و
  

   فصل

 سـريعتر  را دولـت  و اجتمـاع  و اسـت  بزرگتـر  پـيش  فصل در كرده ياد ستم از كه ديگرى ستمگرى و
 كاالهـاى  و محصـوالت ( خريدن راه از مردم اموال بر يافتن تسلط ميسازد، نزديك تباهى و سقوط بسراشيب

 در اكـراه  و غصـب  بطـور  هـا  قيمت بگرانترين كاالها همان كردن عرضه آنگاه و است بها ترين ارزانه ب) ايشان
 موعـد  در نسـيه  بطـور  را مزبور كاالهاى بهاى تا 2ميسازند مكلف را آنها كه بسا چه و. آنانه ب فروش و خريد
 كننـد  مـى  احـداث  بـازار  نـرخ  نوسانهاى در آزمندانه آنچه به خسارت اين جبران براى آنگاه و بپردازند معين
 و 3بفروشـند  بهـا  تـرين  پسـت  بـه  اند خريده گرانى به) اجباره ب( و كراهت با كه را كاالهايى تا يازند مى دست

 بـاره در دولـت  فرمانروايان را شيوه اين گاهى و. گردد بازمى ايشان بسرمايه معامله دو ميان خسارت بدينسان
 همـه  و ميكنند وارد كاال ديگر كشورهاى از كه بيگانگانى با و ميبرند بكار شهر مقيم بازرگانان و اصناف همه

 اثاث و ابزار كه صنعتگرانى و ميفروشند ها ميوه انواع و غذايى مواد كسانيكه قبيل از دكانداران كليه و بازاريان
  .ميكنند رفتار طريق بهمين ميسازند خانه

                                                           

 .»و خدا سبحانه و تعالى داناتر است و كاميابى به اوست«: پايان فصل در چاپهاى مصر و بيروت چنين است. 208: 2 -1
 . ... بهاى تا كنند مى بر آنها عرضه: »ينى«در  -2

  .استفاده شد) ا(و » ينى«رو از  ها در اينجا مغلوط و مغشوش است از اين بيشتر چاپها و نسخه -3
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 معمـول  كاالهـا  دربـاره  بكـرات  را شـيوه  ايـن  و ميشود طبقات و اصناف همه دامنگير مزبور تخسار و
 و داد از دست اينكه جز بينند نمى گريزى راه هيچ و 1مييابد راه فاحش نقصانى مردم هاى بسرمايه و ميدارند

 از كه كسانى و ميشود تدول فرمانروايان سودهاى جبران فداى آنان هاى سرمايه زيرا بردارند ورى پيشه و ستد
 شـهر  بـدان  آمـدن  از سـبب  بـدين  آمدند مي شهر بدان كاالها فروش و خريد براى ديگر كشورهاى و نواحى

 معاش وسيله بيشتر زيرا ميشود، دشوار رعايا براى معاش كسب و كاسد بازارها نتيجه در و ميكنند خوددارى
 معـاش  لحـاظ  از رعايـا  باشد تعطيل ستد و داد ازارهاىب هرگاه و ميگردد تأمين كاالها فروش و خريد از آنان

 زيـرا  ميـرود،  بـين  از بكلـى  يـا  پذيرد مى نقصان نيز سلطان ستانى خراج و ميشوند تنگدستى و مضيقه دچار
 باجهـاى  كـه  اسـت  آن از پـس  و دولـت  فرمـانروايى  دوره اواسط از او خراج عمده قسمت كرديم ياد چنانكه

 و ميگـردد  منجـر  شـهرها  اجتمـاع  تباهى و دولت شدن بواژگون روش اين و شود مى وضع كاالها بر گوناگون
 اسـباب  و وسـايل  كـه  اسـت  هنگامى خرابى و فساد گونه اين و يابد مى راه بدولت بتدريج آن خرابى و آسيب
 و يسنـوام  و بمـال  و بگيرند بالعوض و مفت را آنها اگر ولى نيست، نمايان آن آثار و ميربايند آنان از را مردم
 واژگـون  دولـت  بسـرعت  و ميگـردد  منجر فساد و خلل به ناگهان وقت آن كنند تجاوز آنان 2محصول و جان

 بسـبب  و. ميگـردد  منتهـى  دولـت  شـدن  سرنگون و بسقوط كه ميدهد روى آن از مرجى و هرج زيرا ميشود
 خـوردن  و دانسـته  الزم را 3)زدن چانـه ( مكايسه معامالت در و كرده حرام را اينها همه شرع مفاسد، اينگونه

 و هـرج  بوسـيله  اجتمـاع  شـدن  بسرنگون كه مفاسدى راههاى همه تا است شمرده حرام بباطل را مردم مال
  .شود مسدود ميگردد منجر معاش وسيله رفتن ميان از يا مرج

 بمرحلـه  دولت زيرا است ثروت ازدياد به سلطان و دولت نياز مفاسد اين همه موجب كه دانست بايد و
 تشكيل را بزرگى رقم و يابد مى فزونى آن فرمانروايان مخارج نتيجه در و ميرسد خواهى تجمل و نعمت و ناز

 ميشـوند  ناچـار  رو ايـن  از نميكند برابرى معمولى قوانين وفق بر دولت درآمد ميزان با رو يچه به كه ميدهد
 هزينـه  و درآمـد  راه ازين تا بگيرند ممرد از تازه باجهاى گوناگون اسامى و عناوينه ب خراج دادن توسعه براى

 آنان مخارج بر و يابد مى توسعه همچنان تجمل و نعمت و ناز وسائل اينها همه با ولى. كنند متعادل را دولت
 تـا  شـود  مـى  تنـگ  و كوچك دولت مرزهاى دايره و ميشود بيشتر مردم ثروت بگرفتن دولت نياز و افزايد مى

                                                           

چاپ شده است و همان صـورت غلـط در چاپهـاى مصـر و بيـروت      » تححف«و در حاشيه ترجمه دسالن بغلط ) پ(تحجف  -1
  .ديده ميشود

 .غلط است) ب(اسرار در چاپ  -2
نرا با رضاى طـرفين  مكايسة و مكاس و مماكسة عبارت از سماجت ورزيدن در قيمت كاال است كه مشترى ميكوشد قيمت آ -3

 آنـرا  انـدك  انـدك  و ميكنـد  كـم  را بها بار چندين خريدار وقت آن و ميدارد عرضه قيمت ذكر با را كاال فروشنده بكاهد چنانكه
 .شود الموارد اقرب و غياث به رجوع. كنند حاصل تراضى قيمت بر فروشنده و خريدار تا مي آورد پائين

 زيان دخالت دولت در كار تجارت
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 كننده تقدير خدا و يابد، مى غلبه دولت بر آن جوينده و ميرود ميان از آنهم آثار و ميگردد محو بكلى سرانجام
  .1نيست او جز پروردگارى است، امور

  

  چهارم و چهل فصل

  حايل هايى پرده سلطان و مردم ميان دولتها در چگونه اينكه در

  پيرى و فرسودگى مرحله در ها پرده اين چگونه اينكه و ميشود

  يابد مى فزونى دولت

 چنانكـه  اسـت،  دور كشوردارى هوسهاى و هوى و تمايالت از فرمانروايى آغاز در دولت كه دانست ايدب
 بـر  و پـذيرد  كمـال  وى كـار  آن بنيـروى  كه باشد بعصبيتى متكى بايد ناچار زيرا كرديم، ياد پيش فصول در

 از وقـت  آن كند كاات دين به دولت اگر پس. است نشينى باديه خوى عصبيت شعار و شود چيره خود حريفان
 هـم  وقـت  آن رسـد  ارجمندىه ب غلبه و استيال راه از تنها اگر و بود خواهد دور كشوردارى هوسهاى و هوى
 بازخواهـد  هـا  شـيوه  و هوسها اينگونه از را دولت فرمانروايان است يافته غلبه آن بسبب كه نشينى باديه خوى
  .داشت

 و نشينى باديه فروتنى صفات بر آن خدايگان باشد داشته شينىن باديه خوى فرمانروايى آغاز در دولت اگر پس
 هيچگونـه  و[ پـذيرفت  خواهد آيند مي او بديدار كه را كسانى آسانىه ب و بود خواهد مردم با جستن نزديكى

ـ  و يابد رسوخ او ارجمندى و استيال همينكه ولى] شد نخواهد قائل باره درين تشريفاتى  فرمـانروايى  روشه ب
 بـا  كـردن  گفتگـو  بـراى  شـود،  نيـاز  بـى  خودكـامگى  بسـبب  مـردم  از و گرايـد  سـاالرى  يگانه و خودكامگى

 كننـدگان  مالقـات  و دوسـتان  بسـيار  آمـد  و رفـت  بعلت سلطنتى مخصوص شئون درباره خود نشينان درگاه
 دادن بـار  امر كه گزيند برمى كسى خود بارگاه در و جويد دورى عامه از امكان حد تا كه آيد برمى آن درصدد
 كاركنـان  و دوسـتان  قبيـل  از كنـد  ديـدار  آنـان  با باشد ناچار كه بپذيرد را كسانى تا باشد او بوسيله ديگران
 ايـن  بـراى  خـود  درگـاه  در را او و باشـد  تماس در مردم و او ميان كه برميگزيند حاجبى رو اين از و دولتش
  .دارد مى نگاه وظيفه

 متـداول  دوران ايـن  هوسـهاى  و هـوى  و ها شيوه و يرسدم عظمت بمرحله پادشاهى كه هنگامى آنگاه
 بخود مخصوص و شگفت خويى كه گرايد مى پادشاهان بخوى و پذيرد مى تغيير دولت خدايگان خوى ميشود

  .آنهاست
 و گيرد پيش مدارا خود رفتار در و باشد آشنا شگفت خويهاى بدان بايد اوست كارهاى مباشر كسيكه و
 خـوى  ايـن  از پادشـاهان  مباشـران  از برخـى  كه بسا چه و باشد داشته نظر در را وى مختلف حاالت واجبات
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 او انتقـام  و خشم مورد وقت آن ميشود پادشاه ناخشنودى مايه كه ميزند سر آنان از رفتارى و ميورزند غفلت
 همينه ب و ميدانند ايشان خدمتگزاران و اوليا خواص تنها را ها شيوه و آداب اينگونه كه اينست. ميشوند واقع

 كه منظور بدين كنند ديدار پادشاه با نميدادند اجازه وقت هر در نبودند دربارى خواص از كه را كسانى سبب
 حجاب رو اين از. شود واقع وى كيفر معرض در كسى نگذارند و كنند حفظ پادشاه خشم از را مردم و خويش

 آن از تـر  خصوصـى  حجاب اين و كردند ايجاد دممر و پادشاه ميان نخستين پرده بر عالوه هم ديگرى پرده با
 يـافتن  بـار  از ديگـران  و يافتنـد  مى بار خدمتگزاران و هواخواهان خواص فقط هنگام اين در چه بود نخستين

 نميدادنـد  ديـدار  اجـازه  بـديگران  و ميشـد  بـاز  دولت اولياى و بزرگان بروى تنها حجاب اين. ميشدند ممنوع
 و معاويـه  روزگـار  در كه همانطورى ميشود متداول دولت آغاز در كرديم ياد چنانكه نخستين حجاب 1] پس[

 وفق بر ميناميدند »حاجب« آنان درگاه در را وظيفه اين متصدى و گرديد معمول امويان خلفاى و عبدالملك
 و نعمـت  و نـاز  مرحلـه  بـدان  دولـت  و فرارسـيد  عباسيان خالفت دوران همينكه آنگاه. كلمه صحيح اشتقاق

 موجب وضع اين رو اين از يافت تكميل بود سزاوار بدانچه پادشاهى خوى و آمد نايل معروفست كه ندىارجم
 براى خانه دو خلفا بارگاه در و كرد پيدا ترى خصوصى جنبه حاجب نام و شود متداول هم دوم حجاب كه شد

 آنـان  تـاريخ  در انكـه چن عامـه،  بـراى  درگـاهى  و خاصـه  براى درگاهى: يافت تشكيل خليفه  كنندگان زيارت
  .است مسطور

 كـه  بود هنگامى آن و گرديد معمول نيز بود كرده ياد حجاب دو از تر مخصوص كه سومى حجاب آنگاه
 وقتـى  چنانكـه  گرايـد،  بخودكـامگى  و كنـد  محجور را سلطان ميكوشيد دولت خدايگان درگاه رجال از يكى

 بـر  و برگمارند) متوفى سلطان( بجانشينى را پادشاه فرزندان از يكى بخواهند پادشاه خواص و دولت كاركنان
 كـارى  نخسـتين  رسانند بخودكامگى را خويشتن و كنند محجور را پادشاهان جانشين فرزندان كه باشند آن
 مالقـات  از را فرزند آن پدر هواخواهان و محارم و خواص كه اينست ميدهد انجام خودكامه فرمانرواى آن كه
 و ميشود سلطان هيبت پرده شدن پاره سبب وى با آنان ديدار كه ميكند تلقين چنين او به و ميدارد باز او با

 و بازدارد ديگران ديدار از را سلطان راه اين از كه اينست خودكامه آن مقصود ولى. ميباشد ادب قانون مخالف
 برنگزيند او بجاى را رىديگ چنانكه دهد عادت خود بخوى تنها را او بتواند تا كند قطع كس هر با را او رابطه

 موجبـات  از حجـابى  چنـين  بنـابراين  سـازد،  اسـتوار  را خود مستبدانه فرمانروايى و استيال مدت اين در او و
  .اوست فرمانروايى

 كـردن  محجـور  فصـل  در چنانكـه  نميدهـد،  روى دولـت  فرمـانروايى  اواخر در جز بيشتر حجاب اين و
 دولتها خدايگانان و آنست نيروى يافتن پايان و دولت پيرى و ىفرسودگ مرحله بر دليل و كرديم، ياد سلطان

 جانشـينان  كـه  دولـت  پيـرى  و فرسـودگى  هنگـام  بطبـع  هـا  دولـت  زمامـداران  زيرا ميباشند بيمناك آن از
 در بخودكـامگى  دلبسـتگى  زيـرا  ميكوشـند،  راه ايـن  در ميدهنـد  دست از را خودكامگى شيوه پادشاهانشان

                                                           

 .»ينى«از  -1

 ايجاد حايل ميان مردم و سلطان



   مقدمه ابن خلدون  490

 مقـدمات  و موجبـات  و باشد مقامى چنين نامزد كسى كه بويژه است، شده سرشته انانس نهاد در فرمانروايى
  .1است غالب خود كار بر خدا و آيد، بدست آن
  

  پنجم و چهل فصل

   دولت دو به دولت يك يافتن تجزيه در

 آنسـت،  تجزيـه  و تقسـيم  آيد مي پديد دولت پيرى و فرسودگى از كه آثارى نخستين كه دانست بايد
 كيفيات و عادات و نعمت و ناز سرحد آخرينه ب و ميرسد وسعت و عظمت بمرحله كه هنگامى شاهىپاد زيرا

 دادن مشـاركت  از وقـت  آن ميگرايـد  ساالرى يگانه و بخودكامگى آن خدايگان و آيد مي نايل خواهى تجمل
 ميگمـارد  همـت  آن موجبات ساختن كن ريشهه ب امكان حد تا و ميزند سرباز خود فرمانروايى امر در ديگران
 و برميـدارد  ميان از را وي است پادشاهى منصب نامزد او كه برد شك خود خويشاوندان از يك هره ب چنانكه

 مرزهـا  و دور نـواحى  بسـوى ) بيم از و( شوند مى گمان بد خود باره اين در وى جويندگان شركت كه بسا چه
 مـي  فـراهم  گردشـان  در ميباشـند  خطر معرض در و بدگمانى مورد آنان مانند كسانيكه و گردند مى رهسپار

 رخـت  دور نواحى از مركزى دولت نفوذ و ميشود تر تنگ رفته رفته دولت مرزهاى دايره هنگام اين در و آيند
 درفـش  ناحيـه  آن در قرابـت  بسـبب ) ميرونـد  دور نـواحى  و بمرزها كه( كسان اينگونه رو اين از. بندد مى بر

 كار دولت مرزهاى دايره محدوديت و شدن تنگ بعلت و آورند مي در اهتزازه ب را خودكامگى و طلبى استقالل
  .ميگيرد قرار آن معرض در يا ميشود تجزيه دولت آنكه تا ميگيرد باال طلبان استقالل اينگونه
 دولت آن فرمانروايى كه هنگامى چه داد، قرار بررسى مورد را عربى اسالمى دولت ميتوان باره اين در و
 و تجزيـه  عبـدمناف  خانـدان  عصـبيت  و ميرفت بتوسعه رو پيوسته آن مرزهاى دايره و بود مركزمت و مستقر
 هـيچ  مزبـور  دولـت  فرمانروايى جريان تمام در داشت چيرگى و غلبه مضر قبايل ديگر بر و بود نشده تفكيك

 راه در هكـ  خوارج از بعضى هاى جنبش بجز) نداد روى اختالفى و ستيز كوچكتر( نيامد بجنبش ستيزى رگ
 پيشرفت آنان كار و نبود رياستى يا سلطنت تشكيل بمنظور  آنان جنبش و ميكردند سپارى جان خود بدعت
  .بودند روبرو نيرومندى عصبيت با زيرا كرد نمى

 بود هنگامى آن و يافتند، استقالل فرمانروايى در عباسيان و آمد بسر امويان فرمانروايى همينكه سپس
 نفوذ كاستن از مرحله همين و بود رسيده نعمت و ناز و توانگرى و استيال و غلبه درجه ابمنته عربى دولت كه
ـ  الداخل، عبدالرحمن شرايطى چنين در ميكرد، حكايت دور نواحى و مرزها در او  نـواحى  از يكـى  انـدلس ه ب

 و كرد جدا نعباسيا دولت از آنرا و نهاد بنيان سلطنتى سرزمين آن در و شد رهسپار اسالمى دولت دوردست
 اوربه بربرهاى و كرد قيام آنجا در و شتافت مغرب به ادريس آنگاه .شد تجزيه دولت بدو اسالمى بزرگ دولت
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 دودمان آن بيارى و پذيرفتند ميكرد، دنبال را پدر شيوه وى از پس كه را، پسرش و او دعوت زناته و مغيله و
 مـرزى  نـواحى  در دولـت  آن نفـوذ  از همچنـان  سپس. يافت استيال 1مغرب دو ناحيه بر سرانجام و برخاستند

 قبايـل  و كرد قيام شيعه آنگاه و 2گشتند نگران و مردد ايشان از ايستادن باز در اغلبيان چنانكه ميشد كاسته
 اسـتيال  حجـاز  و شـام  و مصـر  بر سپس و مغرب و افريقيه بر و برخاستند آنان پشتيبانى به صنهاجه و كتامه
 دولـت  هنگام درين و كردند تجزيه ديگر دولت بدو را دولت و ساختند مغلوب را يسيانادر همچنين و يافتند
 ميـداد،  تشـكيل  را اسـالم  ماده و اساس كه عرب مركز در عباسى دولت يكى: شد تقسيم دولت سهه ب عربى
 داشـتند  مشرق در كه را خود پيشين خالفت و فرمانروايى آنجا در آنها و اندلس در تازه اميه بنى دولت ديگر

  .حجاز و شام و مصر و افريقيه در) فاطميان( عبيديان دولت سوم آوردند، بدست
  .3شدند منقرض هم، با همه يا زمان، يكه ب نزديك آنكه تا بودند پايدار همچنان دولتها اين و

 حمدان خاندان موصل و جزيره در[ چنانكه شد تجزيه ديگر دولت بچندين عباس بنى دولت همچنين
 نواحى در 4]و يافتند فرمانروايى طغج بنى آنان از پس و طولون بنى شام و مصر در و عقيل بنى آنان زا پس و

  .5سامانيان خراسان و وراءالنهر ما دست دور
 دو و فـارس  بـر  ديلميان كه شد منجر بدان وضع اين و ميكردند حكومت علويه طبرستان و ديلم در و

 متصـرف  را نـواحى  اين همه و رسيد فرا سلجوقيان نوبت آنگاه .يافتند استيال خلفا و بغداد و »عراقين« عراق
  .معروفست ايشان تاريخ در چنانكه شد تجزيه عظمت مرحله به رسيدن از پس ايشان دولت سپس و شدند

 كـه  گرفت نظر در افريقيه و مغرب صنهاجه دولت در ميتوان را دولتها شدن تجزيه چگونگى همچنين
 و كـرد  خـروج  وى بر حماد عمويش رسيد عظمت مرحله بنهايت او دولت منصور بن باديس روزگار در چون

  .داد اختصاص بخود و كرد تجزيه بودند واقع 7ملويه و تلمسان تا 6اوراس كوه ميان كه را مغرب ممالك
 خـود  گـاه  اقامت آنرا و نهاد بنيان است واقع مسيله 10مقابل در كه 9كتامه كوه باالى را 8قلعه شهر او و

 كشور از ديگرى تازه كشور و يافت استيال بود دودمان آن مركز كه 1تيطرى كوه در واقع 11اشير بر و داد قرار
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 همچنـان  وضـع  ايـن  و مانـد  باقى آن اطراف نواحى و قيروان باديس خاندان براى و كرد جدا باديس خاندان
  .شد منقرض دودمان دو هر حكومت آنكه تا داشت ادامه

 انقـالب ه ب دست افريقيه در ابوحفص خاندان شد كاسته موحدان دودمان نفوذ از كه هنگامى همچنين
. دادنـد  تشـكيل  كشـورى  سـرزمين  آن اطراف در خود جانشينان براى و يافتند استقالل ناحيه آن در و زدند

 يحيـى  ابوزكريا ايشان اعقاب از يكى رسيد فرمانروايى نهايت و عظمت بمرحله  آنان دولت كه هنگامى سپس
 و بجايه در اى تازه كشور و كرد قيام غربى ممالك در دودمان آن خليفه چهارمين ابراهيم ابواسحق سلطان بن

 و داشـتند  فرمانروايى كشور آن در وى از پس فرزندانش كه داد تشكيل شهرها آن نواحى ساير و قسطنطنيه
 حفصـيان  كشـور  پايتخـت  تـونس  بر ابوزكريا جانشينان آنگاه. كردند تقسيم دولت بدو را دولت يك بدينسان

 و يافتنـد  اسـتيال  نـواحى  همه بر ديگر بار باز و شد تقسيم آنان اعقاب ميان كشور اين بعدها و يافتند استيال
 از اوقـات  از برخـى  مزبـور  كشورهاى فرمانروايان و ميشد منتهى دولت سه يا دو از بيش به تجزيه اين گاهى

 پادشـاهان  و انـدلس  طوايف ملوك دوره در وضع همين چنانكه نبودند هم دودمان آنه ب وابسته شاهزادگان
 از يك هر در صنهاجه دولت اواخر در چنانكه بود داده روى نيز افريقيه در صنهاجه كشور و مشرق عرب غير

ـ  و بود كرده قيام شخصى افريقيه قالع  خـواهيم  آن بشـرح  آينـده  در مـا  و ميكـرد،  فرمـانروايى  اسـتقالل ه ب
  .2پرداخت
 ايـن  چنانكـه  بـود،  منـوال  همـين  بـر  عصر اين از پيش كمى افريقيه در زاب و جريد وضع همچنين و
  .كرد خواهيم ياد نيز را قسمت

 و خـواهى  تجمـل  بعلـت  فرتـوتى  و فرسودگى عوارض آن در ناچار كه دولتى هر سرنوشت است چنين
 يـا  ايشـان  دودمـان  شاهزادگان وقت آن و ميدهد روى آنان تسلط و نفوذ برافتادن و نعمت و ناز در فرورفتن

 دولتهـاى  ايشـان  كشـور  در و مييازند دست كشور بتجزيه ميباشند مسلط امور بر كه آنان دولت رجال ديگر
  .3هستند آن بر كه است كسانى و زمين وارث خدا و يابد، مى تشكيل گوناگونى

  

  ششم و چهل فصل

  )انحطاط و بحران( فرسودگى و فرتوتى اگر اينكه در

  نميشود برطرف به هيچ رو يابد راه ولتىبد

                                                                                                                                                                                     

1 - Titeri. 
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 هـم  و ميكنـد  دولـت ) انحطاط و  بحران( فرتوتى و فرسودگى از حكايت كه را عوارضى پيش فصول در
 دولـت  براى ناخواه خواه و طبيعته ب عوارض اين كه رسانيديم بثبوت و كرديم ياد بيك يك را آنها موجبات

  .است دولتى هر طبيعى امور از آنها همه و ميدهد روى
 امـور  همـه  آمدن پديد مانند هم آن دادن روى باشد طبيعى دولت در فرتوتى كيفيت هرگاه بنابراين و
 ناپـذير  درمـان  مـزمن  بيماريهـاى  از عارضه اين و يابد مى راه پيرى حيوانى بمزاج چنانكه بود خواهد طبيعى

 كـه  دولتها فرمانروايان از بسيارى گاهى و. ناپذيرند تغيير طبيعى امور زيرا كرد برطرف آنرا نميتوان كه است
 موجبـات  و عـوارض  بيننـد  مـى  و ميكننـد  توجـه  عارضه بدين ندهوشمند و بيدار كشوردارى سياست كار در

 آن بـر  و كـرد  برطرف را عوارض اين ممكنست ميكنند گمان و است يافته راه آنان بدولت پيرى و فرسودگى
 بسـبب  عارضـه  ايـن  كـه  پندارند مى و كنند اصالح فرتوتى ازين آنرا مزاج و جبران را دولت وضع كه ميشوند
 چنـين  امـر  حقيقت كه صورتى در اند ميكرده فرمانروايى آنان از پيش كه است بوده كسانى غفلت يا كوتاهى
 عـوارض  اصـالح  و جبـران  مـانع  آنچـه  و است طبيعى امور از دولتها در مزبور عوارض آمدن پديد زيرا نيست
 بزرگـان  و پـدر  مثـل  در كسـيكه  زيـرا  ميباشـند،  ديگـرى  طبيعت بمنزله عادات و است عادات ميشود مزبور

ـ  را خـود  مركوبهاى و سالحها و پوشند مى ديبا و حرير جامه كه ببيند را خود خاندان  در و آراينـد  مـى  زره ب
 كسـى  چنـين  ]ميكننـد  ايجـاد  ديگـران  و خـود  ميان اى پرده و[ ميشوند نهان مردم از نماز هنگام و مجالس
 پـيش  خشـنى  شيوه رسوم ديگر و جامه پوشيدن در و برخيزد بمخالفت عادات اين در خود سلف با نميتواند

  .آميزد در مردم با و گيرد
 ديگـران  را روشى چنين مرتكب و شد خواهند او مانع عادات يازد دست روشى بچنين بخواهد اگر چه

ـ  را او كنـد  رفتـار  عادات برخالف يكباره فرض بر اگر و داد خواهند قرار سرزنش و تقبيح مورد  و ديـوانگى ه ب
 و الهى تأييد اگر ببين و. داد خواهد قرار تهديد مورد را وى سلطنت آن فرجام و كرد خواهند متهم ماليخوليا

ـ  آنهـا  بـا  مخالفـت  و عـادات  نپذيرفتن در پيامبران بود نمى آسمانى يارى و كمك  گرفتـار  سرنوشـتى  چـه ه ب
 پادشـاهى  شكوه و عظمت وقت آن و ميرود ميان از دودمان يك عصبيت كه ميشود ديده بسا چه و ميشدند

 رعايـا  وقت آن شود، زايل عصبيت ضعف با هم شكوه و عظمت اين اگر و ميشود آن جانشين مردم نفوس در
 شرايطى چنين در رو اين از. برميخيزند ستيزه ب دولت با گستاخانه شكوه و عظمت اوهام رفتن ميان از بعلت

  .آيد پايانه ب پادشاهى امر تا ميكند حفظ عظمت و شكوه آن پناه در را خود دولت امكان حد تا
 از فرتـوتى  و پيرى ميكنند خيال كه آيد مى پديد نيرويى دولت فرمانروايى دوره پايان در كه بسا چه و

 يـك  گويى چنانكه ميدهد اننش را توانايى هنگام جلوه آخرين نيرو آن شمع فتيله و است شده مرتفع دولت
 است قدرت آن تابشهاى آخرين مزبور هاى شعله كه صورتى در ميدرخشد توانايى و قدرت از برافروخته شمع
 در اسـت  جاويـد  آن برافروختگـى  پندارنـد  مـى  مـردم  كه ميزند چشمكهايى شدن خاموش نزديك شمع زيرا

 فرسودگي و فرتوتي دولت
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 حكمت بدان آنچه در تعالى خداى حكمت و ازر از و آنست، خاموشى نشانه چشمكها و پرتوها آن كه صورتى
  .1ايست نوشته اجلى هر براى و مباش، غافل است كرده مقدر وجود عالم در
  

  هفتم و چهل فصل

  يابد مى راه خلل دولته ب چگونه اينكه در

 داشـته  وجـود  كشـور  در پايـه  دو آن بايد ناچار كه است استوار پايه دو بر كشور بنيان كه دانست بايد
 سـپاهيان  نگهدارنـده  كـه ) پول( مال دوم و ميكنند، تعبير سپاه به آنها از كه عصبيت و شوكت نخست :باشد
 دولـت ه بـ  خللى هرگاه و ميكند، فراهم بدان را كشوردارى وسايل و نيازمنديها و كيفيات همه پادشاه و است

 سـپس  و ميكنـيم  يـاد  را تعصبي و  سپاه به يافتن خلل چگونگى نخست ما و. است اساس دو اين از يابد راه
  .ميپردازيم دولت خراج و ثروت به رسيدن آسيب بشرح

 ميدهد روى عصبيت راه از تنها دولت نهادن بنيان و گذارى پايه كرديم، ياد چنانكه كه، دانست بايد و
 و آورد گـرد  خـود  پيرامون در را عصبيتها و جمعيتها ديگر كه باشد داشته وجود بزرگى عصبيت بايد ناچار و

 و طايفـه  كه اوست ويژه و دولت خدايگان آن از عصبيتى چنين و كنند پيروى بزرگ عصبيت آن از آنها همه
  .باشد وى تبار و ايل

 و تـوانگرى  و عظمـت  بمرحلـه  دولـت  ،2] كشـوردارى  طبيعت حسب بر[ كه هنگامى سبب مينه به و
 خود تبار و عشيره و خويشاوندان ربا نخستين ميسازد كن ريشه را عصبيت خداوندان و ميرسد خواهى تجمل

 از بـيش  خشـونتى  و خودكـامگى  بـا  را آنها و ميكند مار و تار ميجويند شركت او با پادشاهى مفاخر در كه را
 و ناز در بيشتر و توانگرتر ديگران از دارند كه مكانتى بعلت آنها كه بخصوص و برميدارد ميان از 3كسان ديگر
 دشـمن  دو شـرايط  دريـن  رو ايـن  از. ميشوند مند بهره غلبه و ارجمندى و اهىپادش مزاياى همه از و ندنعمت

 بقتـل  سـرانجام  تسـلط  و قهر اين سپس و تسلط و قهر و تجمل از عبارتند كه ميگردد مسلط آنان بر مخرب
 دسـت  كشـور  بخـدايگان  حـالتى  پادشـاهى  يافتن رسوخ هنگام آنها 4دلهاى بيمارى از چه ميشود منجر آنها

 گزند او بپادشاهى مبادا انديشد مى و يابد مى تبديل هراس و بيم به آنانه ب نسبت رشكش و غيرت كه ميدهد
 توانگرى و نعمت سلب و اهانت و كشتار به را آنان و آيد مي بر آنان كشتن و هالك درصدد رو اين از برسانند

 آنـان  تباهى بسبب دولت خدايگان عصبيت بالنتيجه و. سازد مى گرفتار اند گرفته خو بدان آنها از بسيارى كه
 دل يك و متحد آن گرداگرد در را ديگر هاى گروه و ها دسته كه است بزرگى عصبيت همان اين و ميشود تباه
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 و سسـت  آنرا  بنيان و ميكند مضمحل آنرا اساس بدينسان كه داشت مى وا آن از پيروى به را آنان و بود كرده
 و آورد مي بدست پرورده نمك برگزيدگان و موالى و خواص از نوينى كاىات نقطه آنها بجاى و ميسازد متزلزل

 نيرومنـد  نخسـتين  عصبيت اندازهه ب نوين عصبيت اين ولى ميدهد، تشكيل جديدى نيروى و عصبيت آنها از
 اهميت كه كرديم ياد گذشته فصول در ما و است خانوادگى همبستگى و خويشى پيوندهاى فاقد زيرا نيست

 قرار آن در را نيرو اين خدا چه است خانوادگى همبستگى و خويشاوندى بسبب تنها آن رومندىني و عصبيت
 محـروم  هستند قومى غرور حس داراى كه طبيعى ياران و تبار و تيره از دولت خدايگان رو اين از است داده

 درگـاهش  صخـوا  و او بـا  طبيعـى  بطـور  و ميكننـد  درك ديگـر  هـاى  عصبيت خداوندان را امر اين و ميشود
 ديگرى از پس را يكى و ميكند نابود را آنان دولت خدايگان نتيجه در و برميخيزند بستيز و ميكنند گستاخى

 بـه  هالكـت  مايـه  آنكـه  با كند مى تقليد نخستين از دولت خدايگانان از كدام هر باره اين در و ميرساند بقتل
  .شديم يادآور آنرا كه است نعمت و ناز و تجمل از عبارت آن و است شده نازل نيز مزبور هاى دسته

 از بكلى آنكه تا يابد مى استيال دودمان آن گروههاى بر انقراض و نابودى كشتار و تجمل بعلت رو اين از
 صـاحبان  و ميبرنـد  يـاد  از آنـرا  خـروش  و جـوش  و ملـى  غـرور  و ميشوند خارج عصبيت آن »آيين« صبغت

 لشكريانى نتيجه در و يابند مى تقليل سبب بدين و آيند مى در مزدورى لشكريان بصورت مذكور هاى عصبيت
 دعـوت  نقـض  مرزهـا  در رعايـا  رو ايـن  از پـذيرد  مـى  كاهش آيند فرود دست دور نواحى و مرزها به بايد كه
 چـه  ميكنند همراهى سركشان با و ميشوند رهسپار نواحى بدان ناراضى عناصر ديگر و شاهزادگان و كنند مى

 را آنـان  مرزهـا  و مركـز  از دور نـواحى  مردمـان  و ميرسـند  خويش بمنظور هنگام اين در كه ميشوند اميدوار
 مصون لشكريان تعرض از نگهبانى نيروى نقصان بعلت كه دارند يقين ديگر سوى از و كرد خواهند پشتيبانى

 قيام آنكه تا رددميگ تنگتر دولت مرزهاى دايره و ميشود دار دامنه رفته رفته همچنان وضع اين و بود خواهند
 ديگر دولت سه يا دوه ب دولت شرايط اينگونه در كه بسا چه و ميرسند پايتخت نقاط نزديكترينه ب كنندگان
 نـوين  دولتهاى امور دار عهده كسانى و كرديم، ياد چنانكه ميشود، تجزيه آن اساسى وسعت و قدرت برحسب
 اذعان معهودشان غلبه و آنجا عصبيت اهل به ليكهحا در نيستند نواحى آن عصبيت از رو يچه به كه ميشوند

  .كنند مى
 مرحلـه  در دولـت  آن چگونـه  كـه  گرفـت  پند اسالم روزگار در عرب دولت از ميتوان را حقيقت اين و

 بعلـت  عرب قوم همه در اميه بنى فرمان و داد توسعه چين و هند و اندلس تا را خود قدرت و نفوذ نخستين
 در نصـير  بـن  موسى بن عبدالعزيز بقتل دمشق از عبدالملك بن سليمان بحديكه دبو نافذ عبدمناف عصبيت
 بسبب اميه بنى عصبيت چندى از پس ولى. كشتند را عبدالعزيز و نكردند رد را او فرمان و داد فرمان 1قرطبه

 عبـاس  بنـى  و گرديـد  منقـرض  دودمـان  آن و شـد  متالشى بودند رسيده نعمت و ناز و تجمل بمرحله آنكه
 اين از و ساختند متفرق را آنها و كشتند را طالبيان و پرداختند هاشم بنى آزار به هم آنها و رسيدند خالفتب
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 دور، نـواحى  و مرزهـا  فرمانروايان و شدند گستاخ آنانه ب نسبت عرب و گسيخت هم از عبدمناف عصبيت رو
. شـد  تجزيه ايشان دولت و كردند سر رد طلبى استقالل داعيه ديگران، و اندلس مردم و اغلبيان خاندان مانند
 بسـبب  ديگـرى  و آنـان  عصـبيت ه ب اعتراف علته ب يكى بربرها و كردند قيام مغرب در ادريس خاندان آنگاه

 ادريسيان دعوت برخيزند، نبرده ب آنان با كه ندارد وجود دولت از نگهبانانى و سپاهيان اينكه از بودن مطمئن
 در دولـت  يـك  فرمـانروايى  پايان در مبلغانى و داعيان هرگاه كه اينست. ردندك حمايت آنان از و پذيرفتند را

 ايـن  از آيند نايل دولتى بتشكيل و بپذيرند نواحى آن در را آنان دعوت و كنند قيام دوردست نواحى و مرزها
 نـى فزو همچنان پذيرد نقصان مركزى دولت نفوذ كه هنگامى وضع اين كه بسا چه و ميشود تجزيه دولت راه
 و تجمل وسايل در فرورفتن بعلت دولت همراهان و خواص پس آن از و ميرسد هم پايتخت به آنكه تا يابد مى
 و سستى به رو شده تجزيه دولت سرتاسر و گردند مى مضمحل و هالك نتيجه در و ميشوند زبون نعمت و ناز

 خاصـى  عصـبيت  از و ميمانـد   بجـاى  زمـانى  ديـر  مذكور مراحل از پس مركزى دولت گاهى و. نهد مى زبونى
 دراز ساليان و زمان بمرور و شده جايگير آن فرمانروايى قلمرو مردم نهاد در فرمانبرى آيين چه ميشود نياز بى

 بينديشـند  متـأخر  نسـلهاى  از هيچيـك  آنكه بى و است گرديده آنان عادت و خوى بمنزله تسليم و فرمانبرى
 هـيچ  و ميكنند پيروى آن از است يافته رسوخ علت بكدام و ودهب چه تسليم »آيين« صبغت اين منشأ و آغاز

 عصـبيتها  نيروى از مردم فرمانبرى روش اين بسبب دولت رو اين از پرورانند نمى سر در تسليم جز اى انديشه
 و مـزدور  سـپاهيان ه بـ  دولـت  گـذارى  بنيـان  حصول بسبب دولت خدايگان كه است كافى و ميگردد نياز بى

 بـدين  نيز گذاشته تأثير تسليم بسبب عموم بطور) مردم( نفوس در آنچه و كند اكتفا يرىبگ حقوق لشكريان
 بـي  بپرورانـد  سـر  در خـروج  و طغيـان  و سركشى يا نافرمانى خيال كسى همينكه چه كند مى كمك منظور
 نايـل  دخـو  بمنظور نميتواند كننده قيام و ميكنند مخالفت وى با و برميخيزند وى انكاره ب مردم توده درنگ

  .بكوشد قوا تمام با هرچند آيد
 تسليم آيين استوارى علته ب كنندگان قيام و سركشان گزند از شرايطى چنين در دولت كه بسا چه و

 راه بـدل  سـتيزى  هيچگونـه  همچنـان  مـردم  رو اين از و است تر آسوده و تر مصون بدان نسبت مردم انقياد و
 از را دولـت  وضـعى  چنـين  و نميكنـد  خطور فرمانبرى از ىانحراف كوچكترين هيچكس ضمير در و نميدهند

 شيوه همين بر دولت آنگاه .ميدارد محفوظ بخوبى آيد مي پديد ها عشيره و ها دسته بوسيله كه آشوبى و فتنه
 از و بخـود  خـود  است غذايى مواد فاقد كه كسى بدن در غريزى حرارت مانند حاليكه در ميماند پايدار مدتى
 و ميشود منتهى كرده مقدر خدا كه بوقتى آن شدن واژگون آنكه تا ميرود سقوط و ويرانى هب رو خودش ذات
 اوسـت  و 1ميكنـد  انـدازه  را روز و شب خدا و است، پايانى و نهايت را دولتى هر و ايست نوشته اجلى هر براى

 دولت كه دانست بايد ابدميي راه دولته ب مال و ثروت راه از كه گزندى و خلل درباره اما و. 2قهار يگانه خداى

                                                           

1-  النَّهار لَ واللَّي رقَداهللا ي20: 73و.  

2-  اراْلَقه د39: 12اهللا اْلواح. 
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 در و دارد مـدارا  و رفـق  خـوى  برعايا نسبت ازينرو و است نشينى باديه بوضع تشكيل آغاز در گذشت چنانكه
 دقـت  از و ميكنـد  رفتـار  پاكدامنى با مردم اموال به نسبت و برميگزيند را روى ميانه و اقتصاد طريق مخارج
 و كـارگزاران  بحسـاب  دقيق رسيدگى و ثروت گردآورى در هوشمندى و مهارت و ستانى خراج امر در فراوان
 رو ايـن  از نميشـود،  يافـت  حصـر  و بيحد مخارج و اسراف براى موجبى هنگام اين در و ميجويد دورى حكام
 و اسـتيال  و عظمـت  بمرحلـه  دولـت  كـه  چنـدى  از پـس  ولـى . ندارد نيازى فراوان ثروت گردآورىه ب دولت

 نتيجـه  در و مييابـد  فزونـى  مخـارج  سبب بدين و ميگرايد نعمت و ناز و خواهى بتجمل ميرسد طلبى توسعه
 و ميكند سرايت هم بشهرستانها شيوه اين بلكه ميشود افزون روز عموم بطور دولت كاركنان و سلطان مخارج
 عـادات  همچنان آنگاه ميشود دولت اعضاى و كارگزاران معاش وسايل و لشكريان مستمريهاى افزودن موجب

 رعايا ميان در چنانكه ميگردد متداول پيش از بيش ولخرجى و اسراف و يابد مى فزونى خواهى جملت رسوم و
 آنـان  رسـوم  و بعـادات  و 1»ميباشـند  پادشاهانشـان  دين بر مردم« زيرا يابد مى رواج ها شيوه و آداب اين نيز

 مگر تا بگذارند باج بازارها در نورا پيشه و بازرگانان كاالهاى بهاى بر ميشوند ناچار سلطان و دولت و ميگروند
 شـده  افـزوده  آنان رفاه وسايل و شهرها مردم ثروت بر كه ميكنند مشاهده چه يابد، بهبود خراج امر راه ازين
 برد بكار لشكريان و 2سلطنت دستگاه مخارج راه در را آنها تا دارد نيازمندى نهايت ثروتها بدان دولت و است

  .نميباشد وافى آنها برابر در نيز ميگيرند كه باجى ميزان و يابد مى فزونى نانهمچ خواهى تجمل عادات باز و
 وضع راه از رو اين از دارد كامل تسلط خود زيردستان و رعاياه ب و رسيده عظمت بمرحله چون دولت و
 ،)مـردم  امواله ب( 3غيرشبهه يا شبههه ب تجاوزى احوال از بعضى در يا بازرگانى كردن پيشه يا جديد باجهاى

ـ ) انحطـاط ( فرتـوتى  و فرسـودگى  و زبـونى  يافتن راه بعلت مرحله اين در و افزايد مى خود ثروت ميزان بر ه ب
 از كننـد،  آغـاز  سركشى كه ميرود آن بيم و ميشوند گستاخ دولته ب نسبت سپاهيان دولت قدرت و عصبيت

 ميـان  در و بخشد مى تسكين آنان اشمع وسايل و مستمريها بر افزودن بوسيله را آنان گستاخى دولت رو اين
 دولت ستانان خراج و كارگزاران مرحله اين در نيز و. ندارد اين جز راهى هيچ و ميكند خرج بزرگى مبالغ آنان

 جـاه  يافتن وسعت بعلت و ايشان اختيار در آن قرارگرفتن و ماليات فزونى بسبب آن و ميباشند توانگر بسيار
 گـرد  خـراج  مـال  آنهـا  اينكـه  ماننـد  ميشـود  آنان متوجه بسيارى تهمتهاى كه اينست است، راه اين از آنان
 و حسـادت  بعلـت  آنـان  خود ميان در سعايت و چينى سخن بازار و ورزند مى استنكاف آن خرج از و آورند مى

 امـوال  و ميشوند بار نكبت سرنوشتهاى گرفتار عموم نتيجه در و يابد مى رواج بشدت توزى كينه و همچشمى
 به و ميرود ميان از آنان ثروت و ميشوند گرفتار روزگارى سيه بدين آنان يكايك آنكه تا ميگردد مصادره آنان

 و رود مى ميان از بود بديشان را دولت كه شكوهى و زيبايى و عظمت و ميشوند دچار حالى پريشان و بينوايى

                                                           

  .الناس على دين ملوكهم -1

 .»پادشاه«در برخى از موارد ديگر بمعنى سلطه و تسلط است نه ترجمه كلمه سلطان است كه در اينجا و  -2
 .است تعد او »ينى« برحسب صحيح و غلط) ا( در چاپ» او نقد« -3

 اختالل كار دولت
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 ايـن  در هـم  و ميكند تجاوز ديگر ىرعايا و توانگران به دولت وقت آن شد كن ريشه آنان ثروت و نعمت چون
 را خـود  نفـوذ  و قـدرت  نميتواند ديگر و يابد مى راه نيز دولت شوكت و لشكرى بنيروى زبونى و ضعف مرحله

 آن و ميگيـرد  پـيش  ديگـرى  سياسـت  دولت خدايگان رو اين از سازد مستقر مردم ميان در لشكرى بنيروى
 و شمشـير  از شـيوه  اين كه ميكند مشاهده و. است موالا بخشش و بذل بوسيله بد آمدهاى پيش از ممانعت

 بـراى  او نيـاز  ديگـر  سوى از ولى است اندك شمشير سود مرحله اين در زيرا است سودمندتر لشكرى قدرت
 سـپاهيان  مسـتمريهاى  و دولـت  افـزون  روز مخـارج  بر عالوه بيشترى بثروت هم باز سياست اين بردن پيش

 راه بـدان  پـيش  از بـيش ) بحران و انحطاط( فرتوتى رفته رفته و يابد نمى آن يافتن به راهى و ميشود فزونتر
 دولتهـا  شوكت و قدرت بدينسان و ميكنند آغاز سركشى گستاخانه مرزها و دست دور نواحى مردم و يابد مى
 در و گـردد،  مـى  منتهـى  آنها نابودى و انقراض به سرانجام تا ميگسلد هم از رفته رفته اطوار و مراحل اين در

 از اى كننده قيام اتفاق از اگر و باشند مى پادشاهى و سرورى جوينده كه ميشوند واقع كسانى استيالى معرض
 وگرنـه  ميربايـد  دولتـى  چنـين  زمامـداران   چنـگ  از را سـلطنت  و قدرت كند سركشى آهنگ كسان اينگونه

 آن روغـن  كه چراغى فتيله دمانن ميگردد مضمحل و متالشى خود داخل از حاليكه در ميماند باقى همچنان
  .گرايد بخاموشى و شود تمام

  .نيست خدايى او جز است ها آفريده همه مدبر و امور دارنده خدا و
  

  1فصل

  دوران پايان تا تشكيل آغاز از دولت يك مرزهاى دايره چگونه اينكه در

  آن بوم و مرز بمرحله مرحله سپس و يابد مى توسعه آن جهانگشايى

  به انقراض سرانجام تا ميشود كوچك و رودمي نقصانه ب رو

  ميگردد منتهى اضمحالل و
 دولتـى  هـر  كـه  شـديم  آور يـاد  ميـرود  بشـمار  مقدمه اين سوم بخش كه پادشاهى و خالفت فصل در
 ديگـرى  شـهرهاى  و كشورها حدود آن بر نيست ممكن و داشته بوم و مرز و سرزمين از معينى بهره ميتواند
 نواحى و شهرها بر را خود قبيله افراد و خدمتگزاران دولت كه جست حقيقت اين در يدبا آنرا علت و. بيفزايد

 گسيل گوناگون بنواحى را آنان همه كه هنگامى و كنند نگهبانى را آنها تا ميكند تقسيم كشور نزديك و دور
 از كمربند مانند كه بود خواهد او مرزهاى وى كشور پيرامون نواحى آخرين و ماند نمى باقى كسى ديگر دارد،
  .ميكند احاطه را او دولت اطراف تمام

                                                           

تـا   114نيست و تنها در چاپ پاريس ديده ميشود، از اين رو فصـل مزبـور از ص   » ينى«اين فصل در چاپ مصر و بيروت و  -1
  .شد ترجمهآن نسخه  117ص 
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 گـذار  پايـه  دولت نخستين كه ايست دايره همان از عبارت گاهى دولت يك بوم و مرز نهايت و سرحدها
 باشـد  فزونتر آن از پيش دولت از دولتى قبيله افراد و خدمتگزاران شماره اگر هم گاهى و است آورده بدست

 ميشـود  ميسـر  هنگامى بوم و مرز بخشيدن وسعت و جهانگشايى مراحل اين همه و شود پهناورتر ممكنست
 دالورى و سرسختى و خشونت  همان بر و نداده دست از را نشينى باديه رسوم و عادات هنوز دولت اعضاى كه

 امالياتهـ  فزونى نتيجه در و برسد عظمت اوجه ب دولت جويى غلبه و ارجمندى كه هنگامى وگرنه هستند باقى
ـ  و رونـد  فـرو  نعمت و ناز و تجمل درياى در و گيرد قرار آنان دسترس در وفور بحد ارزاق و معاش وسايل ه ب
 نرمخـو  لشـكريان  و نگهبانان وقت آن يابند، پرورش شيوه اين بر آنان نسلهاى و گيرند خو شهرنشينى عادات

 آنـان  بـر  تنبلـى  و ترس روح تربيت روش اين بسبب و ميشوند نازپرورده دولت نشينان حاشيه و آيند مي بار
 خصوصـيات  كـه  بباطـل  حـق  از گرويـدن  و شـكنى  پيمـان  خويهاى در ممارست علته ب نيز و ميشود چيره

 از نشينى باديه خشونت كه بويژه ميدهند، دست از را مردانگى و دالورى و سرسختى صفات است شهرنشينان
 آيند مي بر رياست پايگاه آوردن بدست درصدد جالل و جاه و ارجمندىه ب رسيدن براى و ميگردد زايل آنان

 و ميرسـانند  بقتـل  را يكديگر كه ميشود منتهى بدان وضع اين و ميپردازند كشمكش و تجاوز به يكديگر با و
 دولـت  رئيسـان  و بزرگان چه ميكند مهار و ميدارد باز كشمكشها گونه اين از را آنان نخواهى خواهى سلطان

. ميشـود  افزوده پيروان و زيردستان شماره بر و ميدهد دست از را خود رجال و ميرانا كشور و ميرسند بقتل
 نخسـتين  و ميكاهـد  آن قدرت و نفوذ از و ميشكند درهم را دولت شوكت و شكوه روشى چنين كه پيداست

  .يمكرد ياد پيش فصول در چنانكه است، لشكريان و سپاهيان ناحيه از يابد مى راه بدولت كه خرابى و رخنه
 وار مسـابقه  زنـدگى  مخارج در آيند نايل جالل و شكوه و ارجمندى مراحله ب ميخواهند كه رو اين از و

 دنبـال  را اشـرافيت  و تجملى وسايل در رقابت و همچشمى حد از بيش و ميگيرند پيش را تبذير و اسراف راه
 و نيكو و زيبا سالحهاى و بلند ىكاخها برافراشتن و پوشاك و خوراك قبيل از زندگى امور كليه در و ميكنند
 عوايـد  شـرايطى  چنـين  در و درميگذرنـد  لـزوم  و عادى حد از ها سرطويله در گوناگون اسبهاى آوردن فراهم
 بـدى  از عبـارت  كـه  يابد مى راه دولته ب رخنه و خرابى دومين و پذيرد مى تقليل آن مخارج به نسبت دولت
 و ضعف )مالى وضع بدى و سپاهيان تباهى( آسيب و لطمه دو اين نتيجه در و خراجهاست امور و مالى وضع
 رقابـت  و معارضـه  بـه  ديگـر  نـواحى  در دولت سران كه بسا چه آنگاه و آيد مي پديد دولت دستگاه در زبونى
 نميتواند و ميشود عاجز آنان كردن سركوب از دولت ولى ميگردد، منجر پيكار و بكشمكش كار و خيزند برمى

 و. ميـرود  بيـرون  دولـت  تصرف از نواحى از بسيارى نتيجه در و كند مقاومت همسايه و لىداخ گردنكشان با
 آغاز سركشى ميكنند احساس را دولت ضعف و زبونى همينكه مرزها ساكنان و دور نواحى مردمان هم گاهى

 تسلط استقالله ب دارند خويش تصرف در كه شهرهايى و نواحى بر و ميشوند طلبى استقالل مدعى و ميكنند
 وسـعتى ه بـ  نسبت دولت مرزهاى دايره نتيجه در و ميشود عاجز آنان كردن رام از دولت خدايگان و يابند مى
 كـوچكترى  سـرحد  نگاهـدارى  بـه  توجـه  و ميشـود  تنگتر و محدود است آمده نايل بدان تشكيل آغاز در كه

 ترقي و تنزل دولتها
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 نخسـتين  قلمرو در كه آيد مي ديدپ احوالى و اوضاع همان هم فرمانروايى راه اين در آنكه تا شود مى معطوف
 و مالى وضع و مييابد راه دولت اعضاى و خدمتگزاران به زبونى و سستى و ناتوانى هم باز يعنى بود، داده روى
 مبتنى آنها بر دولت سياست كه را قوانينى ميشوند ناچار دولت زمامداران چنانكه. پذيرد مى نقصان خراج امور
 كـردن  برابـر  راه از مگر تا كنند نظر تجديد حكام و واليان و مالى و لشكرى مورا در و دهند تغيير است بوده

 و ارزاق بـر  مالياتهـا  توزيـع  و فرمانروايـان  و حكـام  و لشـكرى  هـاى  هزينـه  با عايدات تناسب و خرج و دخل
 ،آيـد  حاصـل  امـور  جريان در بهبود تشكيل، مراحل نخستين در دولت احوال و اوضاع ديگر با آنها سنجيدن

  .ميكند تهديد را دولت سوى هر از خرابى و مفاسد اينها همه با ليكن
 روى بـود  آمـده  پديـد  پـيش  مرحلـه  در كـه  وضعى همان نيز دولت شكل و مرحله اين در ديگر بار و
 مرحله دومين و ميگيرد نظر در بودند انديشيده آن اصالح براى كه را تدابيرى همان دولت خدايگان و ميدهد
 مرحله هر در كه را مفاسدى و ها رخنه آيد مي بر درصدد و ميسنجد نخستين مقياس همان با يزن را بحرانى

 حـدود  و مرزهـا  دايره آخرين آنكه تا كند دفع روش همان با آورد مي روى بدان سوى هر از و دولت شكل و
 ازيـن  يـك  هـر  و ميدهـد  روى كشـور  در آمـدها  پـيش   همان و ميشود گذشته مرحله از كوچكتر هم باز آن

 و ميدهند تشكيل ديگرى دولت گويى كه ميكنند رفتار چنان ميدهند تغيير را سابق مرحله قوانين كسانيكه
 درازى دسـت  آن بكشور مجاور ملتهاى و ميشود منقرض دولت سرانجام آنكه تا آورند مى بوجود نوينى كشور

  .ميدهد روى ايزدى تقدير و شتسرنو و ميدهند تشكيل ديگرى دولت و يابند مى تسلط آن بر و ميكنند
 فتوحـات  راه از آن مرزهاى دايره چگونه كه گرفت نظر در اسالمى دولت وضع در را حقيقت اين بايد و

 فـراوان  ارزاق و نعمتهـا  بـه  آمـدن  نايـل  بسـبب  آنگاه يافت توسعه گوناگون ملتهاى بر غلبه و جهانگشاييها و
 عباسـيان  خانـدان  و گرديـد  منقـرض  امويـان  فرمـانروايى  نكهآ تا يافت فزونى آنان لشكرى و نگهبانى نيروى

  .رسيدند بفرمانروايى
 فسـاد  و خرابـى  و رسيدند شهرنشينى و حضارت بمرحله و رفت بفزونى رو تجمل و نعمت و ناز سپس

 مرزهـاى  دايـره  مغرب و اندلس در علويان و مروانى امويان دولت تشكيل نتيجه در و يافت راه آنان بحكومت
 وضـع  ايـن  و كردنـد  تجزيـه  عباسـيان  اسالمى كشور از را مرز دو آن و شد تنگ مزبور ناحيه دو از تدول آن

 هـر  در علويان مبلغان و داعيان و 1داد روى اختالف و ستيز رشيد خاندان ميان آنكه تا داشت ادامه همچنان
 خالفـت  دسـتگاه  مراىا و شد كشته متوكل سپس شدند، نايل دولتهايى دادن تشكيله ب و آمدند پديد سوى
 مختلـف  نـواحى  اسـتانهاى  و كشورها در واليان و حكام و كردند محجور را خلفا و زدند طلبى استقالل كوس

 به خالفت نوبت چون و يافت فزونى نعمت و ناز و تجمل وسايل و شد قطع نواحى آن خراج و يافتند استقالل
 قـانون  آن در و كرد وضع كشور سياست و امور تدبير براى ديگرى قانون و داد تغيير را قوانين رسيد معتضد

 صـرف  دارنـد  خويش تصرف در كه را بومى و مرز عوايد مرزها و نواحى) سركش( فرمانروايان كه داشت مقرر
                                                           

 ).از دسالن. (تيز و اختالف ميان امين و مأمون استمنظور س -1
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 چنانكـه  داد قرار او تيول را فرمانروايى هر سرزمين ديگر بعبارت و كنند ناحيه همان لشكرى و كشورى امور
 بنى و مصر كشور طولون خاندان و فارس و سند صفاريان و خراسان و عراق طاهريان و 1ماوراءالنهر سامانيان

  .بودند ساخته خويش تيول را افريقيه اغلب
 اوضـاع  بر) ايرانيان( عرب غير اقوام و گراييد تشتت و بپراكندگى تازيان فرمانروايى كار سرانجام آنكه تا

 تحـت  را خلفـا  و شـدند  جـدا  اسالمى دولت از و زدند تقاللاس كوس ديلميان و بويه خاندان و يافتند تسلط
 فاطميـان  و ماندند باقى داشتند كه مستقلى وضع در همچنان ماوراءالنهر در سامانيان و دادند قرار قيموميت

 تـرك  اقـوام  از كه سلجوقيان دولت سپس شدند متصرف را كشورها آن و تاختند شام و مصر بسوى مغرب از
 و گذاشـتند  بـاقى  محجوريت وضع همان بر را خلفا و يافتند استيال اسالمى ممالك بر و گرديد تشكيل بودند

 از كه رسيد بحدى ايشان مرزهاى دايره الناصر روزگار از و گرديد متالشى آنها دولتهاى كه كشيد بجايى كار
 و. بحرين و فارس و اناصفه تا عرب عراق از بود عبارت ايشان فرمانروايى قلمرو يعنى بود تر تنگ هم ماه هاله

 توشـى  بـن  تـولى  پسر هوالكو بدست خلفا فرمانروايى آنكه تا بود وضع همين بر زمانى اندك تا ايشان دولت
  .گرديد منقرض مغول و تاتار پادشاه خان

 بچنـگ  بـود  ايشـان  تصرف در كه را اسالمى كشورهاى و يافت غلبه 2سلجوقيان بر آنكه از پس هالكو
 و تنگ آن حكومت قلمرو نخستينه ب نسبت دولتى هر فرمانروايى دايره بدينسان. يازيد دست كار بدين آورد

  .ميگردد منقرض سرانجام تا يابد مى ادامه بمرحله مرحله همچنان و ميشود محدود
 چنـين  و گرفـت  پنـد  آن از و داشت نظر در كوچك يا بزرگ خواه دولتى هر درباره بايد را اصل اين و

 كرده مقدر خود آفريدگان براى خدا كه را انقراضى و نيستى سرنوشت آنكه تا دولتها رهدربا خدا دستور است
  .3او مقدس ذات مگر پذيرد زوال و هالك چيز همه و آيد، فراز

  

  هشتم و چهل فصل

  يابند مى تشكيل تازه دولتهاى چگونه اينكه در

 بـه  رو و رسـند  مـى ) بحـران  و نحطـاط ا( فرتوتى بمرحله يافته استقرار كهن هاى دولت وقتى كه دانست بايد
 و واليات 4فرمانروايان آنكه نخست: يابند تشكيل گونه دوه ب ممكنست آنها از پس دولتهاى ميروند اضمحالل

 از آن قـدرت  سـايه  و شـده  كاسـته  دولـت  نفـوذ  از بينند مى كه هنگامى مرزها و دوردست نواحى در استانها

                                                           

  .است» وراءالنهر«در متن  -1

سلجوقيان مدتها پيش از فرمانروايى هالكو منقرض شده بودند مگر اينكه بگوييم مؤلف خوارزمشاهيان را كه دنباله و وابسته  -2
 .اند بدين نام خوانده است به سلجوقيان بوده

3- ُكلُّ شَي  كهال ء ههج88: 28إِلَّا و. 

 .والة غلط است: بجاى) ا(واله در چاپ  -4

 ترقي و تنزل دولتها
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 تسـلط  سـرزمين  آن مـردم  بـر  و مييازنـد  دسـت  نـوينى  دولـت  لبتشكي يك هر است برافتاده آنان سرزمين
 و پادشـاهى  او از پـس  مـواليش  يا فرزندان و ميرود بشمار حاكمه طبقه از كه برمگزينند پادشاهى و يابند مى

 اختصـاص  در كه بسا چه و ميرسد عظمت و وسعت بمرحله رفته رفته آنان پادشاهى و ميبرند بارث را كشور
 و برميخيزند ستيز و بنبرد باره اين در يكديگر با و ميدهد روى اختالف و كشمكش بخود، پادشاهى اين دادن

 قـدرت  زيـر  در كـه  را آنچه و ميشود چيره باشد رقيبش به نسبت بيشتر نيروى داراى كه كسى آنان ميان از
 دولـت  كـه  هنگـامى  و داد روى عباس بنى دولت در وضع اين چنانكه ربايد، مى او چنگ از هست وى رقيب
 سامانيان شد كوتاه دوردست نواحى از آن نفوذ و قدرت سايه و رسيد) بحران و انحطاط( فرتوتى بمرحله آنان
 دادند اختصاص بخود را فرمانروايى مصر در طولون خاندان و شام و موصل در حمدان خاندان و ماوراءالنهر در
 طوايـف  ملـوك  ميان در دودمان آن كشور و شد گرفتار سرنوشت بهمين نيز اندلس امويان دولت همچنين و

 يافت تشكيل كشور آن در دولت چندين و شد تقسيم ميرفتند بشمار استانها و نواحى در دولت آن واليان كه
ـ  را پادشـاهى  آنها موالى يا خويشاوندان آنان از پس كه يافتند استيال ممالك آن بر چند پادشاهانى و  ارثه ب

 پيشـين  يافتـه  اسـتقرار  دولـت  و تـازه  دولت گذاران بنيان ميان نوين دولت تنياف تشكيل نوع اين در. بردند
 و اند يافته استقرار  خويش رياست در اند آمده نايل خود ناحيه استقالله ب كه گروهى زيرا نميدهد روى جنگى

 گيرد رامىف را مركزى دولت) بحران و انحطاط( فرتوتى بلكه بندند نمى طمع مركزى دولت بر يافتن استيال به
  .مانند بازمى دوردست مناطق گونه آنه ب رسيدگى از و

ه بـ ( مردم دعوت راه از يا و زند انقالبه ب دست طغيانگرى مجاور قبايل و ملتها از كه اينست دوم گونه
 داراى يـا  و كـرديم،  اشـاره  بـدان  چنانكـه  سـازد،  فـراهم  خود گرد در نيرويى) آورد مي آنرا كه خاصى آيين

 مقـام  به ايشان) نيروى( به آنگاه و يابد عظمت بدان كه باشد خود طايفه ميان در بزرگ عصبيتى و لشكريان
 آوردن بدسـت  بسـبب  باشـند  گفتـه  سخن باره اين در خود با وى قوم حاليكه در كند، اهتمام پادشاهى بلند

) بحران و انحطاط( ىفرتوت بمرحله دولت آن رسيدن از آگاهى بويژه و همجوار يافته استقرار دولت بر چيرگى
 و تـاج  بمطالبه و يابد استيال كشور آن بر كه ميشمرد الزم تبارش و ايل و خود بر مزبور كننده قيام رو اين از

 چنانكـه [ .ميشـوند  كشـور  آن تخـت  و تاج و فرمانروايى وارث و مييابند پيروزى آنكه تا ميخيزند بر آن تخت
 پيـروز  و گرفتنـد  پـيش  را شـيوه  اين موحدان با مغرب در يانمرين خاندان و سبكتكين خاندان با سلجوقيان

  .1] است غالب خود امر بر خدا و شدند
  

  نهم و چهل فصل

  نبرد هنگام انداختن به تأخير و درنگ راه از تنها نوبنياد دولت اينكه در
                                                           

 چنانكـه «: يابـد  قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيست و فصل چنين پايان مـى . 21: 12أَمرِه   واهللا غالب على -1
 .است »پ« مطابق هم »ينى« در فصل آخر. »است داناتر تعالى و سبحانه خدا و ميشود آشكار
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  يابد مى استيال يافته استقرار و كهن دولت بر پيروزى و

  پيكار و نبرد بوسيله نه
 بوسـيله  نـوعى : انـد  گونـه  دو بـر  نوبنيـاد  و رسـيده  بـدوران  تازه دولتهاى كه كرديم ياد يشپ فصل در

 امـواج  و افتـد  برمـى  سرزمين آن از دولت نفوذ سايه كه يابد مى تشكيل هنگامى دوردست نواحى فرمانروايان
  طمـع  كـرديم  اديـ  چنانكـه  دولتهـا  اينگونه گذاران بنيان اغلب و نميرسد افتاده دور هاى بسرزمين آن قدرت
 سرزمينهايى بهمان قناعت آنان مطلوب هدف منتهاى زيرا. ندارند يافته استقرار دولت به نسبت گشايى كشور
 و داعيـان  كـه  اينست دوم گونه و است همان آنها نيرومندى نهايت و است ايشان فرمانروايى زير در كه است
 برخيزند ستيزه ب و پردازند گشايى كشور به بايد گروه اين ناچار و برميخيزند دولت با ستيزه ب كنندگان قيام
 و عصـبيت  لحـاظ  از كـه  اسـت  اى طبقـه  خـاص  امـر  ايـن  چـه  است وافى جويى ستيزه براى آنها نيروى زيرا

 محلـى  جنگهاى كهن دولت و گروه آن ميان سبب بهمين و. دارند كفايت غلبه و جهانگشايى براى ارجمندى
 زمـانى  ديـر  جنگهـا  اينگونـه  و ميخـورد  شكست ديگرى و ميشود پيروز كىي بار هر كه( ميدهد روى مكررى

 و يابنـد  مـى  اسـتيال  كهـن  دولت بر انداختن تأخيره ب و درنگ راه از سرانجام تا) مييابد ادامه و ميشود تكرار
 بنـد يا نمى پيروزى و كنند نمى يكسره را كار حمله يك با و قطعى نبرد و پيكار بوسيله اغلب و ميشوند پيروز
 روى دارد وهمى جنبه كه نفسانى و روحى امور بعلت ها جنگ در پيروزى اوقات بيشتر كرديم ياد چنانكه زيرا

 وسـايل  ولـى  ميكند تضمين را پيروزى پيكار در صالبت و شدت و سالح و سپاهيان شماره هرچند و ميدهد
 از نيرنـگ  و خدعـه  سـبب  مـين ه بـه  و. گذشت چنانكه نيست، وافى وهمى امور برابر در حال عين در مزبور

 حـديث  در و آيـد،  مي بدست آن بوسيله پيروزى اغلب و ميرود بكار جنگ در كه است وسايلى سودمندترين
  .فريبكاريست جنگ است آمده

 گردانيده واجب و ضرور را آن از فرمانبرى معمولى رسوم و عادات كه است چنان يافته استقرار دولت و
 موانـع  نوبنيـاد  دولـت  خدايگان براى سبب بدين و ايم، كرده اشاره نكته بدين ىديگر موضع در چنانكه. است

 در وى خـواص  و نزديكـان  چنـد  هـر  و شـكند  مى درهم را او لشكرى نيروى و پيروان همت و يابد مى فزونى
 بـدين  دهنـد  مى تشكيل را اكثريت كه لشكريانش بديگر ولى. 1دارند كامل بصيرت وىه ب معاونت و او طاعت

 يافتـه  اسـتقرار  و كهـن  دولت تسليم كه دارد رسوخ آنها در عقايد اينگونه و يابد مى راه زبونى و سستى بسب
  امـرى  چنـين  برابر در ناگزير نوبنياد دولت خدايگان و ميشود كاسته آنان شدت از حدى تا رو اين از و شوند

 دولت) بحران و انحطاط( فرتوتى نكهآ تا ميدهد ترجيح پيكار بر را درنگ و مسامحه و صبر و ميكند مقاومت
 و سسـت  كهـن  دولـت ه ب شدن تسليم درباره ملتش و اقوام عقايد نتيجه در و شود آشكارتر و تر روشن كهن

                                                           

 . آمده است) تكثر(بغلط در چاپهاى مصر و بيروت ) تكسر: (است كه بجاى) ينى(تغييرات مربوط به مقابله با  -1

 چگونگي استقرار دولتهاي تازه
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 سـتيز ه ب شدت و صالبت روى از و شود برانگيخته جدى نبرد و گشايى كشور به آنان همت و گردد مضمحل
  .دهد روى او براى غلبه و پيروزى تا برخيزند

 گونـاگون  لذايذ و سرشار نعمت و فراوان معاش وسايل و بيكران ثروت داراى كهن دولت اين از گذشته
 امـوال  از و اسـت  آمـده  بدست آنان براى زمان بمرور كشوردارى هاى پايه يافتن استحكام پرتو در كه ميباشد

 كهـن  دولـت  راه ايـن  از و اسـت  بهره بى آن از نوبنياد دولت خدايگان كه دارد اختيار در بسيارى مبالغ خراج
 پادشاهى ابهت و عظمت و باشد مى فراوان نيكوى سالحهاى و) مرزى نواحى در( اسبان براى ها اسطبل داراى

 همـه  بوسـيله  و ميكنـد  مردم و لشكريانه ب فراوان بخشش و بذل نخواهى خواهى و است پايدار همچنان آن
 است، محروم بكلى اينها همه از نوبنياد دولت هيئت كه تىصور در اندازد مى وحشته ب را خود دشمنان اينها
 وسـايل  گونه بدين را خود نميتواند و است بينوايى و فقر گرفتار و نشينى باديه مرحله در هنوز دولت آن زيرا

 دولـت  لشـكريان  و مـردم  ميان در آن عظمت و شكوه كيفيت و كهن دولت اخبار وقتى رو اين از كند مجهز
 جـويى  كنـاره  دولت آن با پيكار از مزبور بعلل و ميشود چيره آنها بر رعب و ترس اوهام ميشود منتشر نوبنياد
 آخـرين ه بـ  كهـن  دولت آنكه تا ميدهد ترجيح را تأخير و درنگ آنان دولت فرمانرواى و امير ناچار و ميكنند
 هنگـام  دريـن . يابـد  راه آن خـراج  و بعصبيت شديد خلل و آسيب و برسد) بحران و انحطاط( فرتوتى مرحله
 پـس  كهن دولت بر يافتن استيال براى) مناسب( فرصت آوردن بدست منتظر نوبنياد دولت خدايگان كه است

 مـردم  نيـز  و. بنـدگانش  ميـان  در خداست دستور. 1باشد مى ستانى كشور هدف آغاز از سالها شدن سپرى از
 كلـى  مباينـت  كهـن  دولـت  اهـالى  با مقاصد و تمايالت همه و عادات و انساب لحاظ از نوبنياد دولت و كشور
 مفـاخره  آنـان  بـر  اسـتيالگرى  در طمـع  سـبب ه ب و ستانى كشور اين وقوع  علته ب ايشان همچنين و. دارند

 روى دورى و جـدايى  آشـكار  و نهان در دولت دو هر اهالى ميان رو اين از و ندستيز سر بر آنان با و كنند مى
 رسد نمى كهن دولت اهل از خبرى هيچ نوبنياد دولت خداوندان به دولت دو ميان رابطه قطع بعلت و ميدهد

 خبرى بى و غفلت گرفتار آنان آيا نميدانند و 2نه؟ يا اند گرفته پند باطن در يا بظاهر آنان كه) دريابند( آن از تا
  نه؟ يا اند شده نهانى يا ظاهرى
 همچنان ميبرند بسر درنگ و انتظار حال در و اندازند مي تأخيره ب را قطعى پيكار حاليكه در رو اين از

 را كهـن  دولـت  فرمانروايى دوران يافتن پايان و دولت زوال خداوند آنكه تا نميدارند بر ستانى كشور از دست
 فرتـوتى  بـه  زمـان  بمـرور  نوبنيـاد  دولـت  اهـالى  و يابـد  راه بدان جهات همه از آسيب و خلل و فرمايد اعالم

 بر دولت آن نابودى و ببرند پى است بوده نهفته آنها نظر از كه دولت آن شدن ىمتالش و) بحران و انحطاط(
  .شود آشكار ايشان

                                                           

 .است) حسين(» ينى«سنين در : بجاى) ا(در  -1
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 و كهـن  دولـت  دوردسـت  نـواحى  از برخـى  سـاختن  جـدا  علته ب نوبنياد كشور مردم هنگام اين در و
 همه و ميشود هبرانگيخت آنان همتهاى و يابند مى نيرومند را خويش دولت، آن فرمانروايى دائره كردن كوچك

 سسـت  را آنان هاى اراده كه بيمى موجبات و اوهام و ميشوند آماده پيكار براى رو يك و دل يك و يكتن آنان
 اسـتيال  دشـمن  بر پيكار راه از سرانجام و ميرسد آن نهايى حد بسر تأخير و درنگ و ميرود ميان از بود كرده

  .ميشوند پيروز و يابند مى
 موجوديت آغاز يا ظهور هنگام كه گرفت نظر در عباس بنى دولت در نمونه راىب ميتوان را معنى اين و

 و آمـدن  گـرد  و دعوت شدن استوار از پس خراسان در) ايشان خاندان هواخواهان( شيعيان چگونه دولت آن
 تـا  1داشـتند  بپـا ) را هـدف  ايـن ( بيشـتر  يا سال ده مدت) امويان از( كشور ستدن باز بر ايشان شدن همراى

  .شدند غالب امويان دولت بر و يافتند پيروزى نجامسرا
 آنكـه  تا كردند درنگ زمانى دير شدند آشكار ديلميان ميان در كه هنگامى طبرستان علويان همچنين

 عراقين و فارس كشور بتسخير ديلميان و يافت پايان علويان كار آنكه از پس آنگاه يافتند استيال ناحيه آن بر
 خليفه و بغداد بر سپس و شدند متصرف را فارس و اصفهان آنكه تا كردند درنگ دراز ساليان گماشتند، همت

  .يافتند استيال هم
 ده مـدت  بربر قبايل از كتامه خاندان ميان در را ايشان داعيه شيعى ابوعبداهللا كه عبيديان همچنين و

 تـأخير  و درنـگ  و( ميپرداخـت  بنبـرد  افريقيه اغلبيان خاندان با مدت اين در و داشت بپا بيشتر بلكه و سال
 كشـور  بتسـخير  مزبـور  دودمـان  آنگاه و يافت استيال مغرب سراسر بر و شد پيروز آنان بر سرانجام تا) ميكرد

 در و نداشـتند  بـر  ستانى كشور از دست و كردند درنگ بدان قريب يا سال سى مدت و گماشتند همت مصر
 جهـت  و ميسـاختند  مجهـز  مصـر  بـا  نبرد براى فرصتى هر در را خويش دريايى نيروى و سپاهيان مدت اين

 بـر ) فاطميـان ( عبيـديان  سـرانجام  تـا  ميرسـيد  كمـك  دريـا  و خشكى راه از شام و بغداد از مصريان مدافعه
 و مكـه ( حـرمين  در و كرد سرايت هم حجاز به آنجا از آنان دعوت و يافتند استيال صعيد و فيوم و اسكندريه

) قـديم  قـاهره ( مصـر  شـهر  با نبرد به خود سپاهيان با كاتب جوهر آنان سردار سپس يافت انتشار نيز) مدينه
 آنـان  خليفـه  آنگاه. نهاد بنيان را قاهره شهر و برانداخت را طغج بنى دودمان و يافت استيال آن بر و پرداخت

 شـهر  بـه  بـور مز خليفـه  ورود تـا  اسكندريه بر عبيديان استيالى آغاز از و آمد شهر بدان اهللا لدين2المعز معد
  .3كشيد طول سال شصت قاهره

) جيحـون ( مـاوراءالنهر  از و يافتند استيال سامانيان بر آنكه از پس ترك پادشاهان سلجوقيان همچنين
 مناسـب  فرصـت  منتظـر  و ميكردنـد  جـويى  ستيزه خراسان در سبكتكين خاندان با سال سى قريب گذشتند

                                                           

 .است غلط) ا( در) اقام( بجاى) قام( و كيف بجاى) حين( -1

 . بعد آمده است) معد(بجاى : غلطه ب) ا(در  -2
 .»ينى«از  -3

 ستقرار دولتهاي تازهچگونگي ا
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 و شهر بر روزگارى از پس و كشيدند لشكر ببغداد سپس و يافتند استيال) غزنويان( آنها دولت بر آنكه تا بودند
  .1شدند چيره خليفه بر هم

 از دشتهائى كه اقامتگاه آنان بـود بيـرون رفتنـد ولـى     617همچنين تاتارها پس از سلجوقيان در سال 
 با ستيزه ب و دكردن قيام لمتونه قبيله از مرابطان مغرب در نيز و. يافت انجام سال چهل از پس آنان استيالى

 بـر  سـرانجام  تـا  بودند مناسب فرصت منتظر و كردند درنگ دراز ساليان ولى يازيدند دست مغراوه پادشاهان
  .يافتند استيال آنان

 حالت و درنگ با سال سى قريب و كردند خروج لمتونه قبايل با بمخالفت خود دعوت با موحدان سپس
 مرينيـان  همچنين. يافتند استيال مرابطان پايتخت مراكش بر نكهآ تا گرفتند پيش نبرد و جويى ستيزه انتظار

 بودند مناسب فرصت كمين در سال سى قريب و گرفتند پيش درنگ و كردند قيام موحدان بر زناته قبايل از
 ديگر سال سى مدت سپس كردند تجزيه موحدان كشور از آن نواحى با را شهر آن و يافتند استيال فاس بر تا
 در وقـايع  ايـن  كليـه  چنانكـه  كردند، تصرف را آنان پايتخت مراكش آنكه تا دادند ادامه بپيكار اندودم آن با

  .2است مذكور مزبور دولتهاى تاريخ
 انتظـار  و سـتانى  كشـور  چگـونگى  در يافته استقرار و كهن دول با نوبنياد هاى دولت شيوه است چنين

  .نيابى تغيير را خدا دستور هرگز و نشبندگا ميان در خداست دستور مناسب، فرصت براى كشيدن
 يـا  سه ظرف در روم و ايران بر چگونه كه نيست اسالمى فتوحات معارض كرديم ياد باره درين آنچه و

 ايـن  كـه  دانسـت  بايـد  بلكه. يافتند استيال 3] كشيدن انتظار و درنگ بى[ ص، پيامبر، وفات از پس سال چهار
 دشمنانشـان  بـا  جهاد راه در مسلمانان جانسپارى آن سر و ماست رپيامب معجزات جمله از سريع پيشرفتهاى

 مـي  نايل فتوحات آنهمهه ب]  بودن مناسب فرصت منتظر و درنگ بى و[ داشتند ايمان بصيرت روى از كه بود
 عـادات  خـوارق  از آنهـا  همـه  و افكند مى شكست و رعب ايشان دشمنان دلهاى در خدا كه رو اين از و آمدند

  .ميرفت بشمار يافته استقرار و كهن دولتهاى برابر در نوبنياد دولتهاى انتظار و درنگ موضوع رد 4] معلوم[
 بـدانيم  ص، خودمـان،  پيامبر معجزات از را آنها بايد باشد خارق بمنزله اسالم هاى جهانگشايى هرگاه و

 را معجـزه  و سـنجند  نمـى  معجـزات  با را عادى امور و است پيوسته بظهور اسالم ملت در بسيار كه معجزاتى
  .5آورند نمي طبيعى و عادى امور رد بر دليل

  

                                                           

 .فرمانرواى آن شهر و گروهى از كسان خليفه را از بغداد راندندلشكر كشيدند و : اى چنين است در نسخه -1
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  پنجاهم فصل

  يابد مى توسعه اجتماع دولتها فرمانروايى دوران اواخر در اينكه در

  ميدهد روى بسيار گرسنگى و قحطى و مير و مرگ و
 مـردم  بـا  واهىنخـ  خواهى و ناچار كار آغاز در ها دولت كه شد ثابت كرديم ياد پيش فصول در آنچه از

 در دولـت  اگـر  اسـت،  ديـن  بسبب يا آن و نميدهند دست از را اعتدال شيوه و ميگيرند پيش همراهى روش
 مخصـوص  كـه  اسـت  جوانمردى و خوشرفتارى و مالطفت بعلت يا و باشد، يافته تشكيل دينى دعوت نتيجه
 بـداوت  مقتضـى  خـوى  ايـن  ندهسـت  نشـينى  باديه خوى بر هنوز چون كار تازه دولتهاى و است نشينان باديه

 ندهـد  دسـت  از را رعيـت  با خوشرفتارى و باشد همراه مردم با]  دولتى چنين[ هرگاه و. است دولتها طبيعى
 در و ميكننـد  تـالش  آبـادانى  و عمـران  وسايل كردن تهيه راه در كوشش و جنبش با و ميشوند اميدوار رعايا

 ميـرود  پيش بتدريج امور اين كليه چون و ميشود افزون دممر تناسل و توالد و يابد مى توسعه اجتماع نتيجه
 پايـان  به دولت نسل دو انقضاى از پس و آيد مي پديد نسل دو يا يك از پس الاقل آنها آثار و نتايج رو اين از

 چـون  گفت نبايد و. ميباشد رشد و توسعه نهايت در اجتماع هنگام اين در و ميشود نزديك خود طبيعى عمر
 معمـول  برعايـا  نسـبت  رفتـارى  بـد  و سـتمگرى  و تجـاوز  دولتها اواخر در كه شديم يادآور يشپ صفحات در

 منافى آن با رو يچه به و است درست بكمال اصل اين بلكه است معارض پيشين گفته با موضوع اين ميگردد
 لحـاظ  از نآ اثـر  ولى يابد مى تقليل خراجها ميزان و ميدهد روى ستمگرى هرچند مرحله اين در زيرا نيست
 مرور و تدريجه ب همواره طبيعى امور كه رو اين از آيد مي پديد دراز روزگارى از پس اجتماع نقصان و كمبود
 فرمـانروايى  دوران اواخـر  در ميـر  و مـرگ  و گرسـنگى  و قحطى]  كه دانست بايد سپس. [ميدهند روى زمان

  .مييابد افزايش دولتها
 اواخـر  يعنـى  مرحلـه  ايـن  در چـه  برميدارند كشاورزى از دست مردم اغلب كه اينست قحطى علت اما

) انحطـاط  و بحـران ( پيرى و فرسودگى بعلت يا ميشود تجاوز گوناگون هاى خراج راه از مردم امواله ب دولتها
 نقصـان  كشـاورزى  كار و ميشوند آواره رعايا كه آيد مي پديد آشوبها و ها فتنه و ميكنند قيام سركشان دولت

  .پذيرد مى
 كشـت  بهبود و خوبى و. ميشود احتكار كمتر شرايطى چنين در كشاورزى محصوالت اغلب رو اين زا و

 جهان طبيعت چه نيست شيوه يك بر پيوسته و) نميباشد بخش اميد ساله همه( نيست هميشگى آن ثمره و
 و اسـت  انـدك  و ديـر ه ب دير زمانى و بسيار و پياپى گاهى باران و است مختلف باران فزونى و كمى لحاظ از

 و فـراوان  گـاهى  و متفاوتست طبيعت بودن مساعد يا خشكسالى نسبته ب پرورى دام و كشاورزى محصوالت
 بنـابراين  و ميشوند مطمئن خود معاش بوسايل كردن احتكار و اندوختن راه از مردم ولى است كمياب زمانى
 و يابـد  مـى  فزونـى  تنگسالى و قحطى عوقو انتظار بردارند دست هم محصوالت كردن انبار و احتكار از هرگاه
 گرسنگى از و شوند مى عاجز آنها آوردن فراهم از تنگدست مردم و بينوايان و شود مى گران آنان روزى وسايل

 وقوع قحطي در اواخر عصر دولتها
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 و بينـوا  و شـود  مـى  همگـانى  گرسـنگى  نباشد هم احتكار و دهد روى ها خشكسالى از بعضى اگر يا ميرند مى
  .گيرد مى فرا را توانگر

 ياد چنانكه زدگى، قحطى جمله آن از دارد، گوناگونى موجبات ها دولت اواخر در بسيار مير و مرگ اما و
 فزونـى  كشـتار  و مـرج  و هـرج  و فساد و ميدهد روى آشوبها و ها فتنه دولتها اوضاع تزلزل بسبب يا و كرديم
 هوا جمعيت افزايش و اجتماع توسعه نتيجه در كه اينست اغلب آن علت و ميشوند وبا گرفتار مردم يا مييابد
 كـه  هـوا  هرگـاه  و آميزد مي در فاسد  رطوبات و گنديده مواد با جمعيت پر شهرهاى هواى زيرا ميشود فاسد

  .يابد مى راه انسان بمزاج فساد اين شود فاسد ميكند استنشاق آنرا همواره و است حيوانى روح غذاى بمنزله
 انـواع  از عبـارت  بيماريهـا  اينگونـه  و ميكنـد  سـرايت  بيمـارى  انسان ريهه ب باشد قوى فساد اين اگر و
ـ  مزاج فساد اگر و .است ريهه ب مخصوص آنها عوارض و ميباشند ها طاعون  نباشـد  قـوى  و افـزون  حـد  آنه ب
 و ميشـود  بيمـارى  گرفتـار  بـدن  و آيـد  مي پديد امزجه در تبها انواع و ميشود چندان دو و بسيار آن عفونت
 و اجتماع توسعه حاالت اينگونه كليه در فاسد رطوبت و ها عفونت بسيارى لتع و. ميگردد آدمى هالك سبب

 و همراهـى  شيوه مردم با كار آغاز در دولتها زيرا .دولتهاست فرمانروايى دوران اواخر در شهر جمعيت افزايش
 بـراى  كـه  نيسـت  افـزون  آنقدر مالياتها و ميكنند حمايت گزندى هر از را مردم و ميگيرند پيش خوشرفتارى

  .است آشكار آن سبب و باشد كمرشكن رعايا
 اجتمـاع  ميـان  دشـت  و خـأل  گشـودگى  كه است شده ثابت خود موضع در حكمت دانش در رو اين از
 باشد پيوسته است آزاد هواى داراى كه نقاطى و بدشتها مسكونى مناطق و اجتماع بايد]  يعنى[ است ضرورى

 ببرد ميان از آيد مي پديد شهر در جانوران با درآميختگى بسبب گىگنديد و فساد از كه را آنچه هوا تموج تا
 جمعيـت  پـر  شـهرهاى  در ميـر  و مرگ كه است سبب بهمين نيز و شود، شهر داخل صحيح و سالم هواى و

  .ميكند مقدر بخواهد هرچه خدا و مغرب، در فاس و مشرق در مصر مانند است ديگر نقاط از بيش بدرجات
  

  يكم و پنجاه فصل

  بدان كه رود بكار سياستى بايد ناچار بشرى اجتماع در اينكه در

  شود برقرار اجتماع امور ترتيب و نظم

 آن درباره ما كه عمرانيست بمعنى آن و ضروريست امرى بشرى اجتماع كه گذشت ديگر جاى چند در
ه بـ  مردم كه باشد حاكمى و »وازع« يا رادع بايد ناچار اجتماعى هر در كه شديم يادآور هم و ميگوييم سخن

 شـده  نـازل  خـدا  جانـب  از كه است شرعى بر متكى گاهى مردم ميان در حاكم آن فرمان و كنند، رجوع وى
 كنند فرمانبرى حاكم آن از كه ميكند ايجاب است آورده دين آن مبلغ كه عقابى و بثواب مردم ايمان و است

  .نهند گردن بر را او انقياد طوق و
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 بسـبب  اسـت  جماعـت  مصـالح  به وى شدن آشنا از پس عقلى سياستى بر كىمت حاكم فرمان گاهى و
  .ميشمارند واجب خويش بر را وى از فرمانبرى دارند حاكم آن پاداش و اجر از كه توقعاتى و خواهشها

 از شـارع  زيـرا  ميشـود  انسـان  عايد ديگر سراى در هم و جهان اين در هم نخستين گونه سود بنابراين
  .ميگيرد نظر در نيز جهان آن در را خدا بندگان رستگارى و است آگاه انسان عاقبت مصالح

 ايـن ه ب مربوط ميشنويم مدنى سياست از آنچه و ميگردد، حاصل جهان درين تنها دوم گونه سود ولى
 از جامعـه  آن مـردم  از فرد هر بايد كه »سيرتى« است چيزى آن حكما نزد در آن معناى بلكه نيست موضوع

  .شود نياز بى براسه حاكمان و فرمانروايان از تا باشد آن بر وىخ و روان لحاظ
 و مينامنـد  »فاضـله  مدينـه « آيـد  حاصـل  »سيرت« اين از است 1سزاوار آنچه آن در كه را اي جامعه و
 اهـل  كـه  نيسـت  سياستى حكيمان منظور و گويند مى مدنى سياست را »جامعه« آن در شده مراعات قوانين
 مدينـه  ايـن  و. اسـت  مدنى سياست آن بجز سياست اين چه واميدارند بدان عمومى لحمصا بعنوان را اجتماع
 دربـاره  نظـرى  بطور و فرضيه لحاظ از تنها حكما و است دور آن وقوع يا است ناياب و نادر آنان نزد در فاضله

  .ميكنند گفتگو آن
 مصـالح  آن در آنكـه  يكـى : است گونه دو بر شديم يادآور آنرا كه عقلى سياست كه دانست بايد سپس

 سياست اين و شود مراعات بخصوص او ملك »داشتن نگاه« استقامت در پادشاه مصالح و عموم بطور »مردم«
  .بود حكمت روش بر متكى و داشت اختصاص ايرانيانه ب

 احكـام  زيـرا  اسـت  كـرده  نيـاز  بـى   خالفت دوران در و اسالم مذهب در آن از را ما تعالى خداى البته و
 و پادشاهى احكام و قوانين و ميكند نياز بى آن از را ما زندگانى آداب و خصوصى و عمومى مصالح رد شريعت

  .است مندرج آن در نيز كشوردارى
 دست و غلبه و قهر راه از پادشاهى شدن استوار كيفيت و سلطان مصلحت آن در كه اينست دوم گونه

 ديگـر  آن از سياست اين و است سلطان مصالح رب متفرع روش درين عمومى مصالح و ميشود مراعات درازى
 سياسـت  آن از طاقتشـان  برحسب مسلمانان پادشاهان اينكه جز است كافر يا مسلمان خواه جهان پادشاهان
 شـرعى  احكام رشته يك از آن قوانين بنابرين و باشد اسالمى شريعت مقتضاى بر كه ميكنند پيروى بدانسان

 مراعـات  لحـاظ  از كـه  را اصـولى  و اسـت  طبيعـى  اجتماع در كه را قوانينى و يابد مى تشكيل اخالقى آداب و
  .ميگيرند نظر در نيز دارد ضرورت عصبيت و شوكت
 پادشاهان سيرت و رسوم و آداب درباره حكما بنظريات آنگاه و بشرع نخست مزبور قوانين و اصول در و

 بن طاهر نامه است مانده بيادگار و شده نوشته ارهب اين در كه آنها ترين جامع و آثار بهترين از و ميكنند اقتدا
 هـاى  سـرزمين  و مصـر  و رقه فرمانروايى مأمون چون كه است طاهر بن عبداهللا بپسرش مأمون سردار حسين

 داد اندرز را وي آن در و نوشت وىه ب را خود مشهور نامه طاهر پدرش سپرد، عبداهللا به را ناحيه دو آن ميان
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 سياست و اخالقى و دينى آداب قبيل از داشت خويش فرمانروايى و دولت در كه منديهايىنياز مهه به را او و
 كـه  را صـفاتى  و برانگيخـت  نيكو خصال و عادات و اخالق مكارم بر را وي و كرد توصيه كشوردارى و شرعى

 چنين طبرى كتاب از بنقل او نامه متن و شد يادآور وىه ب نيست نياز بى آنها از عامى و بازارى يا پادشاه هيچ
  :است

 همـواره  و شمار واجب خويش بر را همتا بى و يكتا يزدان پرهيزگارى بعد اما ،1الرحيم الرحمن اهللا بسم
 و بكـوش  خـويش  رعيت نگهبانى در روز و شب و بپرهيز عزوجل وى خشم از و باش او مراقب و ترس خداى

 سـرانجام  كه بينديش و آور بياد را جهان آن وستهپي است داشته ارزانى بتو ايزد كه تندرستى نعمت برابر در
 و پرسـش  مـورد  تـو  كردارهـاى  همـه  آنجـا  در و جهانسـت  آن در تو جاويد زندگى و ميروى ديگر سراىه ب

 روز و نگهـدارد  لغزشـى  هـر  از ترا عزوجل ايزد كه گير پيش اى شيوه چنان پس شد، خواهد واقع بازخواست
 از گروهـى  فرمـانروايى  و فرمـوده  نيكـى  بتو سبحانه ايزد زيرا برهاند اكدردن عذاب و شكنجه از ترا رستاخيز
 بـدادگرى  ترا و كرده واجب تو بر خدا بندگان از را خويش مهر نداشتن دريغ و است، سپرده بتو را بندگانش

 و جـان  از و سـازى  اجـرا  ايشان ميان در را ايزدى حدود و احكام) بايد پس( است ساخته ملزم آنان ميان در
 آسـايش  و 2بكوشى ايشان راههاى امنيت در و بريزد كسى خون نگذارى و كنى دفاع آنان سرزمين و ناموس
  .كنى تأمين را مردم

 قـرار  عـدالت  ايستگاه در و ميكند بازخواست است كرده فرض تو برعهده كه واجباتى براى ترا ايزد چه
 پـس ]  اسـت  تكاليف اين[ انداختن پس و يشپ به وابسته تو كيفر و پاداش و ميكنند پرسش تو از و ميگيرى

 سـرگرمى  و]  غفلـت  مايه هيچ[ مبادا و بگذار فارغ را خويش بينايى و خرد و فهم]  همواره آنها گزاردن براى[
 كـه  است توفيقى نخستين و تو كار مالك و فصل سر تكاليف آن زيرا. بازدارد واجبات دادن انجام از ترا ديگر

 و ميگيـرى  گـردن  بـر  كـه  امرى نخستين بايد و. ميفرمايد رهبرى راست راهه ب هاآن بسبب ترا عزوجل خداى
 از اسـت  فرموده واجب تو بر را آنها عزوجل ايزد كه باشد فرايضى بر مواظبت ميدهى، نسبت بدان را كردارت

 بـر  مـاز ن توابـع  گـزاردن  و اند پذيرفته ترا كه مردمى با جماعت نماز در شدن حاضر و پنجگانه نمازهاى قبيل
 و يابـد  انجـام  بشايسـتگى  اعضـا  همه در آن شرايط كه گيرى وضو چنان بايد كه بدانسان آن هاى سنت وفق

 بـر  شتابزدگى بى و آهستگىه ب را كلمات) سوره و حمد( قرائت هنگام و كنى ياد را عزوجل خداى نام نخست
 بپروردگـارت  صـادقانه  را خود نيت و نگاهدارى را قدمى راسخ و آرامى تشهد و سجود و ركوع در و آرى زبان

  .دهى اختصاص
                                                           

با كتب ذيل كه در آنها آمده است مقابله كرده و ما » جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة«اين نامه را مؤلف كتاب  -1
: 1تاريخ طبرى : آنرا ترجمه كرديم و كتب مزبور اينهاست 3ج  485پس از مقابله متن نامه با متن مندرج در كتاب جمهرة ص 

، و كتـاب بغـداد   43، مختصر اخبار الخلفا از ابـن السـاعى ص   339، مقدمه همين كتاب ص 124: 6، تاريخ كامل ابن اثير 258
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 نمـاز  چـه  ده ادامـه  شيوه اينه ب پيوسته و برانگيز نماز بخواندن را خويش زيردستان و همراهان نيز و
 نمـاز  واجـب  از پـس  آنگاه 1»ميكند نهى ناپسند و زشت كار از«: را مردم ميفرمايد عزوجل خداى همچنانكه

 و كـن  مواظبـت  وى از پـس  صـالح  سلف و او خصال و طبايع از پيروى در و رفراگي را ص، خدا، پيامبر سنن
 دستورهايى و گراى او بپرهيزگارى و بجوى خير و نيكى عزوجل خداى از آيد پيش مهم كارى تو براى هرگاه

 خـود  بـر  و گيـر  نظـر  در اسـت  فرموده نازل حرام و حالل و نهى و امر از خود كتاب در عزوجل خداى كه را
 عزوجل خداى آنچه طبق بر را مهم آن آنگاه كن پيروى اند آورده ص، پيامبر، از كه را احاديثى و مارش واجب
  .ده انجام حقيقت و حق روى از فرموده مقرر

 نباشـد  تو دلخواه وفق بر يا بدارى دوست را كار آن خواه مشو منحرف عدالت جاده از كارها در هرگز و
 بيگانـه  بتـو  نسـبت  كـه  باشـد  كسانى درباره يا تواند خويشاوندان و يكاننزد از كه باشد بكسانى مربوط چه و

  .ميباشند
 و دين در فقه چه برگزين آنرا به عامالن و عزوجل خداى كتاب و دين عالمان و دين و فقيهان و فقه و
 بهتـرين  سـازد  مـى  نزديك عزوجل بخداى را آدمى آنچه به معرفت و آن،) كسب( بر برانگيختن و آن جستن

 بازدارنـده  و نيكوكاريهـا  بـه  آدمـى  فرمانـده  و راهنما فقه ميكند رهبرى نيكيها بهمه را او و است انسان يورز
 و بجـالل  و يابـد  مـى  فزونى بخدا انسان معرفت عزوجل خداى توفيق با و است ها بزه و گناهان كليه از انسان

  .دآي مي نايل برترى بدرجات ديگر سراى در و ميبرد پى بيشتر او عظمت
 در تـو  شكوه و ميشمرند گرامى ترا فرمان باشى آراسته دين دانشه ب مردم ديده در چون ازين گذشته

  .ميشوند مطمئن دادت و عدله ب و آورند مي روى بتو و ميشود جايگير آنان دل
 آسودگى و ميباشد آشكارتر چيز همه از آن سود چه گيرى پيش روى ميانه كارها همه در كه تست بر

  .است جامعتر مزايايى داراى و ميشود آماده تربه بدان
 راهنمـاى  كاميابى و ميكند رهبرى بكاميابى را او راست راه و ميخواند راست راهه ب را آدمى روى ميانه

 در آنـرا  پس. رويست ميانه به وابسته انسان كننده هدايت سنن و دين استوارى و است خوشبختى بسوى وى
 هـاى  نشـانه  و معروف هاى سنت و شايسته كردارهاى و آخرت طلب در ولى برگزين خويش دنيوى امور همه

 راه در كـه  بويژه نيست پايانى و حد سر را فراوان احسان و نيكى راه در كوشش چه مشو قائل نهايتى راستى
  .بطلبند جهان آن در را تعالى خداى اولياى با مصاحبت بدان و باشد خدا خشنودى

 چيـز  هـيچ  و ميـدارد  باز گناه از را شخص و ميشود ارجمندى مايه دنيوى رامو در روى ميانه بدانكه و
 راهنماى آنرا و برگزين روى ميانه پس نميشود كارت صالح مايه و نميكند حفظ ترا پايگاه و وجود آن از بهتر

  .كند اصالح خاص و عام از ترا كسان و بيفزايد تو توانايى بر و پذيرد كمال امورت همه تا كن خويش
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 چنـگ  وىه ب امور همه در و گرايد اعتداله ب تو رعيت بدان تا كن نيكو عزوجل بخداى را خود يقين و
  .بماند جاويد و پاينده تو بر خدا نعمت تا بخواه او از را كارها كليه وسيله و زن

 مبند، تهمت شود آشكار تو بر آنان حال حقيقت آنكه از پيش ميگمارى، بكار كسانيكه از يچيكه به و
 نيـك  خـود  همراهـان  و بياران پس ميرود بشمار گناهان بدترين از گناه بى بمردم بدگمانى و زدن تهمت زيرا

 جلـب  در تـرا  ظـن  حسـن  چـه  فروگذار خويش كسان درباره آنرا و كن دور خود از را بدگمانى و باش گمان
 تـو  كار در اهريمن، يزدان، دشمن نبايد رو يچه به و ميكند يارى يارانت و هواخواهان كردن تربيت و اطاعت

 كردنت گمان بد راه از و كند مى اكتفا اندك به تو زبونى و سستى از اهريمن چه 1بيابد عيبى و نكوهش مايه
  .ميدهى دست از را زندگى شيرينى و لذت چنانكه سازد مى اندوه گرفتار ترا بديگران
 دارى دوسـت  را آن بسـندگى  آنچه هب بدان و ميكند آسايش و نيرومندى قرين ترا ظن حسن بدانكه و
  .ميگرايد استقامت و بهبود به كارهايت همه و كشانى مى بخود را مردم دوستى راه اين از و. كنى مى بسنده

 كارهـا  در كنجكاوى و جستجو از ترا نبايد رعيته ب نسبت مهربانى و همراهان و بياران ظن حسن ولى
 از را رعيـت  و كنى مراقبت خويش تنه ب همراهانت و تگزارانخدم كار طرز در كه نيست آن منافى و بازدارد
 گـردن  بـر  بايـد  بلكـه  بينديشـى  ميشود وى حال استقامت و اصالح مايه آنچه درباره و دارى مصون مصائب
 تـرجيح  كـارى  هـر  بـر  را ايشان مشقت و رنج زدودن و رعيت نيازمنديهاى كردن برطرف و اوليا امور گرفتن

 نمـودارتر  را پيـامبر  سـنت  و ميسازد استوارتر را دين اى شيوه چنين زيرا. بكوشى رعيت محافظت در و دهى
  .كند مى

 و همتـا  بـى  خويش اخالق تهذيب و اصالح در و كن پاك و شائبه بى امور اين همه در را خويش نيت و
 اگـر  و بينـد  مى پاداش كند نيكى اگر است، مسئول خويش كرده برابر در بداند كه كسى همچون باش منفرد
 بلنـد  پايگـاهى  و استوار دژى بمنزله را دين عزوجل خداى چه يابد مى كيفر و ميشود بازخواست گرايد ببدى
 نسـبت  پـس . ميرسـاند  ارجمندى و سرافرازى بمرحله را او كند پيروى آنرا كه هر است داده قرار انسان براى

 راسـتى  طريقـه  و گيـر  پـيش  ديـن  روش تسـت،  برعهـده  آنها حال رعايت و زندگانى امور سياست بكسانيكه
 مسـتوجب  و انـد  شده مرتكب كه گناهى اندازهه ب كاران بزه درباره را تعالى خداى كيفرهاى و حدود و برگزين

 ميفكن بتأخير را گناهكاران كيفر و مكن سستى آن در و مده دست از را شيوه اين و كن اجرا ميباشند كيفر
 باره اين در كه باش آن بر و ميشود تو ظن حسن تباهى مايه كنى رىكا مسامحه و تفريط باره درين اگر زيرا

 پايدار جوانمرديت و بماند مصون تو دين تا جويى دورى شبهات و بدعتها از و بندى بكار را معروف هاى سنت
 و بپـذير  را نيـك  كـار  و .باش بند پاى خود وعده و بقول و كن وفا بدان بندى پيمان كسى با گاه هر و .گردد

 زبـان  و كـن  اغماض بينى مى خود رعيت افراد از عيب صاحب هر در كه عيوبى از و بران خود از بدان را دىب
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 بـر  گستاخى و دروغگو ساختن نزديك زيرا كن دشمنى چينان سخن با و ببند بهتان و دروغ گفتار از را خود
  .سازد مى تباه ترا آينده و اكنون كارهاى دروغ

 است آفتى چينى سخن چه. است آنها پايان چينى سخن و بهتان و گناهان آغاز سر دروغ كه رو اين از و
 و كـاران  شايسـته  بـا  و است امرى هر نابسامانى آن خاصيت و ميماند امان در آن شنونده نه و گوينده نه كه

 را رحم صله و درياب را ناتوانان و برخيز شريف مردمان بيارى عدالت و حق روى از و كن دوستى راستگويان
 درخواست او از جهان آن در آنرا ثواب و دار گرامى را او فرمان و بجوى را تعالى خداى راه بدان و كن مراعات

  .كن
 نـزد  در را خـويش  برائـت  و كن منصرف آنها از را خود نظر و راى و بپرهيز ستمگرى و بد هوسهاى از

 در و كـن  رسـيدگى  عـدالت  روى از مردم امور تدبير و سياسته ب و ساز آشكار بيدادى و هوسبازى از رعيت
  .كند رهبرى حقيقت و راست براه ترا كه كن رفتار معرفتى و راستى و بحق آنان ميان

 كـه  كارى در غرور و سبكسرى و تندخويى از. برگزين بردبارى و وقار و باش دار خويشتن خشم هنگام
 ترا داعيه چنين زيرا ميكنم بخواهم آنچه هر و هستم فرمانروا و چيره من بگويى مبادا و بپرهيز دارى برعهده
  .افكند مى فرو عزوجل بخداى يقين كمى و عقيده نقصان پرتگاه در بزودى

 هره ب آنرا خداست ويژه پادشاهى و كشور بدانكه و كن خالص اوه ب يقين و همتا بى خداى درباره را خود نيت
 سـلطنت  و دولـت  در كـه  آنـان  و زور خداونـدان  اههرگ و 1ميستاند باز بخواهد آنكه از و بخشد مى خواهد كه

 برابـر  در و گراينـد  نعمت بكفران و كنند ناسپاسى خدا نيكيهاى و نعمتها به نسبت دارند توانايى و زبردستى
 و نعمـت  كاخ بيشتر هرچه شتاب با خداوند دهند نشان غرور داشته ارزانى آنانه ب عزوجل خداى كه احسانى

 تـر  بشتاب ايزد كه يافت نخواهى را هيچكس هرگز و بخشد مى كيفر را ايشان و سازدمي واژگون را آنان شكوه
 آنـان  را، زور و سلطه خداوندان) از( ناشناسان نعمت مگر گرداند بازخواست گرفتار را او و ستاند باز ازو نعمت

 و ناسپاسـى  بـه  ىو احسـان  و ايـزد  نعمتهاى به نسبت كه آنگاه است، آمده فراهم پهناور دولتى ايشان بر كه
 دسـت  و فـرازى  گـردن  فرموده ارزانى ايشانه ب خويش فضل از عزوجل خداى آنچه برابر در و گرايند كفران
  .كنند آغاز درازى

 حـال  اصـالح  و پرهيزكـارى  و نيكى تو هاى اندوخته و ها گنجينه بايد چه كن دور خود از را آزمندى و
 سـتمديدگان  دادرسـى  و خلق 2»جان« خون حفظ و مردم اموره ب رسيدگى و شهرها ساختن آبادان و رعيت
  .باشد
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 حـال  صـالح  راه در آنرا اگر ولى بخشد نمى سود و بهره بيندوزند ها گنجينه در را ثروت هرگاه بدانكه و
 و يابـد  مى فزونى بردارند، خلق دوش از را مشقت و رنج بار آن بوسيله و برند بكار آنان حقوق اعطاى و رعيت

 نيكـو  اى زمانه و 1يابند مى آرايش بدان واليان و ميگردند رستگار بدان مردم عامه و ميشود نعمت ىفراوان مايه
 پراكندن تو خزانه و گنجينه كار بايد پس .آيند مي نايل بزرگى و ارجمندىه ب مردم و آيد مي پديد رفاه پر و

 اميرالمـؤمنين  دوسـتان  بـر  بـالغى م خـويش  خزانـه  امـوال  از و باشـد  مسلمانان و اسالم آبادانى راه در ثروت
 كـه  بقـدرى  و وافـى  بطور را رعيت بهره و بپرداز را آنان حقوق و كن تقسيم 2هستند تو برابر در كه) خليفه(

 و ميشـود  پايدار تو نعمت كنى رفتار شيوه بدين اگر چه گير، نظر در كند اصالح را آنان معاش و زندگى امور
 و رعيـت  از امـوال  گـردآورى  و سـتانى  خـراج  امر در و ميگردى عمتن مزيد مستوجب تعالى خداى جانب از

 همـه  ميشـود  عموم حال شامل تو نيكى و احسان و دادگرى آنكه بسبب و ميشوى تواناتر خويش فرمانروايى
 و رويـى  گشـاده  نهايـت  در آنـرا  كنـى  اراده چـه  رهـ  به و ميكنند پيروى بهتر ترا فرمان و ميگردند رام مردم

 بايد و بندى بكار را آنها تا دار مبذول شدم يادآور بتو آنچه در را خود  كوشش منتهاى و. يرندپذ مى رضامندى
 و كننـد،  خـرج  خـدا  راه در بشايستگى آنرا كه ميماند جاويد ثروتى چه باشى ترس خداى همواره باره درين

  .مگذار پاداش بى را ايشان و بشناس را سپاسگزاران
 كه حقوقى اداى از غرور اين نتيجه در و ببرد تو ياد از را ديگر سراى از يمب جهان اين غرور و جاه مبادا

 و ميشـود  تفـريط  مايـه  انگـارى  سهل زيرا دهى نشان انگارى سهل و سستى و كنى تهى شانه تست برعهده
 باشـد  آخـرت  ثواب اميده ب و او راه در و عزوجل خداى براى تو عمل بايد و .است آدمى هالك مورث تفريط

 تـو  نـزد  در را خـود  احسـان  و فضـل  و داشته ارزانى تو بر بكمال دنيا اين در را خود نعمت سبحانه خدا زيرا
 خـداى  زيـرا  شـود  افزون بتو خدا احسان و خير تا كن اعتماد آن بر و زن چنگ بشكر و. است ساخته آشكار

 كـه  هـايى  بخشش و عمتهان به نسبت آنان حقگزارى و نيكوكاران سيرت و سپاسگزاران شكر اندازهه ب عزوجل
  .ميدهد اجر و مزد است، شده اعطا ايشانه ب

ـ  و مياور رحمت فاجر و بدكار بر و مكن يارى را حسود و مشمار كوچك را گناه هيچگاه و  ناسـپاس ه ب
 و مكـن  اطمينـان  وفـا  بى به و مينگار راست را چين سخن گفتار و مپرداز زبانى بچرب دشمن با و مكن انعام

 خواهنـده  و مكـن  تحقيـر  را آدمـى  هرگز و مستاى را رياكار و مكن پيروى گمراه از و مگراى فاسق بدوستى
 فخـر  بـدروغ  و مبـاش  شكن پيمان. منگر در آور خنده بگفته و 3مده پاسخ بباطل و مگردان باز نوميد را بينوا
 در كبـر  روى از و 1مـده  راه بخـود  غـرور  و كبر و مكن نمودار را خويش خشم و مبال خود نسبت به و 4مكن
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 بـدگويى  و درشـتى  حال در را روزگار و مكن كوتاهى آخرت طلب در و مكش بر را سفيهان و 2مرو راه زمين
 ايـن  در را سـراى  آن ثـواب  و مكـن  پوشى چشم بستمگرى نسبت شخصى تمايل يا ترس روى از و 3مگذران

 و خردمنـدان  و آزمودگـان  از و ده عـادت  بردبارى به را خود و كن مشورت فقيهان با پيوسته و مخواه جهان
 مشـورت  و زنـى  رأى در را بخيـل  و 4فرومايـه  مردمان و فراگير »تجربه و دانش« حكمت و انديشه خداوندان

  .مده شركت
 امـور  در ورزيـدن  امسـاك  و بخل .آنهاست سود از بيش آنان زيان زيرا مشنو را گفتارشان رو يچه به و
  .دشو مى فساد سبب چيز هر از بيش رعيت

 و ببخشـى  انـدك  و بگيـرى  فراوان كه شد خواهد چنان تو خوى باشى كار طمع و آزمند اگر بدانكه و
 بمهـر  رو اين از تنها رعيت زيرا گراييد نخواهد استقامته ب تو كار زمانى، اندك مگر باشى، شيوه برين هرگاه

  .گذارى فرو را ستمگرى و نكنى درازى دست آنان بثروت كه بندند مى دل تو
 و. [5]مـدار  دريـغ  او از را خـود  بخشش و احسان و گراى بدوستى وى با كند صميميت تو با كه هر و[

  .6]ماند مى پايدار آنان به نيك بخشش و ايشان بر احسان راه از بتو نسبت ايشان صميميت و بودن صافى
 و بگشـاى  انـد  يـده گراي تو بدوستى صفا و خلوص روى از كه دوستانى روى بر را احسان و انعام ابواب و
 كـه  اسـت  صـفتى  نخسـتين  بخل بدانكه و بپرهيز امساك و بخل از و ده قرار خويش بخشش مورد را ايشان
 و پسـتى  پايگـاه  در سـركش  و نافرمـان  شـخص  و اسـت  كـرده  نافرمـانى  خويش بپروردگار آن بسبب انسان

 شـود  داشـته  نگـه  بخل از سشنف آنكه و«: فرمايد كه باشد عزوجل خداى گفتار موافق آن و است فرومايگى
 از مسـلمانان  همـه  بـه  و 8كـن  هموار را بخشش جاده ديوانهاى راستى و بحق پس 7».رستگارانند ايشان پس

  .ده اختصاص اى بهره خود ناحيه خراج
 بـدان  را خـويش  خـوى  حيـث  از رو اين از خداست، بندگان اعمال بهترين از بخشش كه بدان يقين و

  .بيارايى بدان را خود رفتار و شيوه كه باش خشنود و كن مجهز
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 ايشـان  روزى بر و كن رسيدگى را يك هر پايه و درنگر آنان 1بدفاتر و ده قرار تفقد مورد را سپاهيان و
 در و برهانـد  تنگدستى از را ايشان بدان عزوجل خداى تا آور، فراهم كافى بحد را آنان معاش وسايل و بيفزاى
 بـراى  و آورند فرود تسليم سر تو بفرمان پيش از بيش دل و جان از و شود تو توانايى مايه ايشان وضع نتيجه

 مهربانى و عنايت و نگهبانى و دادگرى راه از رعيت و سپاه بر كه است بس خوشبختى همين قدرت خداوندان
  .كنند بخشايش خويش توانگرى و احسان و

 فضيلت جامه پوشيدن در راه از آيد يدپد) رعيت يا سپاه( آنان از يكى سوى از كه را ناپسندى امر پس
  .آيى نايل صالح و رستگارى و كاميابىه ب تعالى انشاءاهللا تا 2كن برطرف بدان، كردن عمل لزوم و ديگرى
 تـرازوى  همچـون  داورى زيـرا  است، برتر كارها همه از خدا پيشگاه در داورى و قضا امر پايگاه بدانكه و
 و[ قضا امر در برابرى اجراى با و ميشود تعديل و برابر يكديگر با مينز روى در مردم احوال بدان كه خداست

 سـتمگر  از را خـويش  داد سـتمديده  و ميشـود  امـن  راههـا  و ميگرايـد  اصـالح ه ب رعيت روزگار 3] ديوانى كار
 خويش طاعت حق و ميگردد استوار ايشان معيشت امور و آيند مي نايل خود حقوق بگرفتن مردم و ميستاند

 و هـا  سنت و يابد مى استقرار دين كار و ميسازد مند بهره عافيت و تندرستى از را ايشان خداوند و زارندميگ را
  .يابند مى جريان خود مجارى در داورى، كار در حق اجراى بسبب شرايع

  .كن اجرا مردم درباره را حدود و بپرهيز 4فساد و شر از و باش نيرومند خدا فرمان اجراى در و
 و. [بـاش  خرسـند  خـويش  روزى و بهره به و مده راه بخويش اضطراب و دلتنگى و بكاه دگىشتابز از و

  .5]شود اجرا ميكنى تعيين كه كيفرهايى و يابد استقرار تو غلبه و قدرت بايد
 و بـداد  خصم با و باش استوار گفتن سخن گاه و بيدار خاموشى هنگام و برگير سود خويش تجربه از و
 نبايـد  و دار قوى حجت كنى مى كه حكمى بر استدالل در و گير پيش درنگ شبهه گامهن و كن رفتار انصاف
 داورى هنگام و كنى رها را طرفى بى جانب و شوى واقع بغض و حب تأثير زير خود رعاياى از هيچيك درباره

. ىبينديشـ  كننـدگان  مالمت سرزنش از يا برخيزى) بناحق( بديگرى خوشرفتارى يا يكى به نسبت تمايل به
 داليل نيك و بينديش و كن مطالعه را قضيه و گير پيش مراقبت و كن درنگ و تأنى]  همواره داورى در بلكه[
 و حـق  و كن همراهى رعيت افراد همهه ب و باش فروتن پروردگارت پيشگاه در و بگير عبرت و بسنج هم با را

 نـزد  در ناحق خون ريختن زيرا رز،مو شتاب كسى خون ريختن در هرگز و ساز فرمانروا خويش بر را حقيقت
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 و ميشـود  راسـت  رعيـت  كـار  بـدان  چه كن عنايت نيك خراج مهم بكار و است عظيم گناهى عزوجل خداى
 داده قـرار  مسـلمانان  برتـرى  و توانگرى سبب و اسالم سرافرازى و ارجمندى مايه آنرا خدا و پذيرد مى بهبود
 در پـس  ،1اسـت  كوچكى و مذلت كافران براى و اى جزانهعا نهفته خشم و خوارى اسالم دشمنان براى است،

 شـريف  خراج ميزان از نبايد چنانكه گير پيش دادگرى و برابرى و حق روش خراجگزاران ميان خراج تقسيم
 نشينان حاشيه و خواص از يچيكه به نسبت حتى و بكاهى دينارى وى توانگرى بسبب توانگر يا شرف، بعلت

  .كنى پوشى چشم باره اين در دنباي خويش درگاه كاتبان و
 مكلـف  آنچنـان  را ايشان و گرفت خراج آنان از مردم طاقت و توانايى از بيش نيست روا رو يچه به ولى

 و حق به را مردم همه بايد و) شود منجر ستمگرى و كارى بافراط و كند تجاوز خراج معين حد از كه ساخت
 عامـه  خشـنودى  راه در بايـد  و دهد مى الفت مه به را عيتر بهتر روشى چنين زيرا .2برانگيخت تلخ حقيقت
 زيـر  ازينـرو  و اسـت  داده قـرار  رعيـت  پاسبان و نگهبان و گنجور بمنزله ترا فرمانروايى اين بدانكه و. بكوشى
 كـه  شود گرفته آنچنان خراج بايد پس. هستى آنان قيم و شبان همچون تو كه مينامند »رعيت« را دستانت

 و) نشـوند  سـختى  و دشوارى دچار آن پرداخت در و( كنند اعطا عسرت هيچ بى خويش مخارج مازاد از را آن
 امـور  »ناهمواريهـاى  سـاختن  هموار« و نابسامانيها اصالح و زندگانى بهبود و استوارى راه در را خراج آن بايد

 سياست و باشند رتبصي و تجربه و تدبير و رأى خداوندان از كه بگمار رعيت بر را كسانى و. كنى صرف مردم
 فراوان و كافى بحد را ايشان معاش امور و روزى وقت آن و باشند، متصف پاكدامنىه ب و بدانند را دارى كشور
 تو واجبات مهمترين از است شده واگذار بتو كه پايگاهى درين كارگزارانى چنين گماشتن امر چه. كن تأمين
 را فرمـانروايى  شـيوه  ايـن  اگـر  چـه  كنـد  غافل آن از ترا رديگ كار و سرگرمى هيچگونه نبايد و ميرود بشمار

 خواهـد  پروردگـار  سـوى  از تو نعمت مزيد مايه دهى انجام تست عهده بر كه را واجباتى و وظايف و برگزينى
 و 3كـرد  خـواهى  جلـب  خـود  بسـوى  را رعيـت  محبت بدان و كرد خواهند ياد نيكىه ب ترا رفتار مردم و شد

 تـو  ناحيـه  در و آورد مـي  روى تـو  بشـهر  بركات و نيكيها آنگاه نمود، خواهى ارىي رعيت رستگارى و بصالح
 ثـروت  و مييابـد  فزونـى  تـو  خـراج  ميزان و آيد مي پديد نعمت فراوانى تو استان در و ميشود منتشر آبادانى
 كنـدن پرا راه از و شوى نيرومند 4كنى تربيت را خود سپاهيان آن بوسيله ميتوانى و آورى مي بدست بيكران
 حسـن ه ب خويش دشمن نزد در آنگاه و آورى بدست را عامه خشنودى مردم ميان در بخشش و بذل و ثروت

 كليه در بسيچ و نيرو و كارزار ساز و دادگر فرمانروايان و داوران بداشتن و ميشوى گر جلوه دادگرى و سياست

                                                           

 ...براى دشمن اسالم و دشمن مسلمانان : در چاپ بيروت -1
  .است) امر( بغلط) مر( بجاى: بيروت چاپ در) ا( و) ينى( از -2

 .اجتررت) ب. (استجررت) ا( -3
 . است اخير نسخه از متن صورت و. ارتياض »ينى« ارتضاء) ب: (ارتباط -4

 نامه طاهر به پسرش



   مقدمه ابن خلدون  518

 تـا  مدار مقدم آن بر را چيزى هيچ و بكوش وار مسابقه پسنديده  شيوه اين در پس. ميگردى نايل خويش امور
  .تعالى اهللا انشاء باشى، داشته اى ستوده كار فرجام

 بكارگزارانـت  مربوط اخبار تا كن گسيل امين كسانى تست فرمانروايى زير كه استانهايى از يك هر به و
 كـه  شـوى  آگـاه  نـان آ كار وضع از چنان تا بنويسند تو براى را آنها رفتار طرز و كار روش و دهند خبر بتو را

  .بينى مى بچشم را ايشان رفتار طرز و همراهى شان كارهاى تمام در خود كارگزاران همه با گويى
 نيك كنى صادر ميخواهى كه دستورى فرجام در دهى فرمان بكارى را خود كارگزاران بخواهى هرگاه و
 گزنـدها  از را رعيـت  ميتـوان  بدان كه شوى اميدوار و بيابى مردم بهبود و سالمت مايه آنرا اگر آنگاه بينديش

 مراجعـه  بكسـانى  و شو منصرف آن از وگرنه كن صادر را خويش دستور وقت آن داد انجام نيك كار و رهانيد
 در مـرد  كـه  بسـا  چـه  زيرا كن فراهم بكمال آنرا وسايل و بسيچ سپس دارند، آگاهى و بينايى آن در كه كن

 بشـگفتى  و سـازد  مـى  گمراه را او عمل، اين آنگاه و دهد مى انجام خود دلخواه وفق بر آنرا و انديشد مى امرى
  .گرايد مى تباهى به كارش و ميشود او نابودى سبب نينديشد آن فرجام در اگر و واميدارد

 عزوجـل  خـداى  يارى از پس و مده دست از را احتياط و دورانديشى ميكنى آغاز كه كارى هر در پس
 كـار  و. كن خير طلب خويش پروردگار از همواره كارها همه در و. ده انجام ويشخ تنه ب بسيچ و نيرو با آنرا

 آيـد  مي پديد آمدهايى پيش و كارها هم فردا چه ده پايان خويش تنه ب آنرا پيوسته و ميفكن بفردا را امروز
 سپرى نيز باشد آن در آنچه شود سپرى روزى هرگاه بدانكه و. بازميدارد امروز انداخته تأخيره ب كار از ترا كه

 تـرا  وضـعى  چنـين  و آمد خواهد گرد تو پيش در روز دو كار فردا افكنى تأخيره ب را امروز كار اگر و ميگردد
 انجـام  را روز همـان  كـار  روز هـر  اگر ولى گردد، منجر تو بيمارى به سرانجام چنانكه كرد خواهد بار سنگين

  .ميكنى استوار را لطانس امور و ميشود آسايش و آرامش قرين بدنت و روح دهى
 و دوستى و دارى اعتماد ضميرشان بصفاى كه آنان و سالخوردگان بويژه آزاده مردم از را خود عنايت و

 اى، بـرده  پـى  آنـان  خلـوص  و صـميميت ه ب و آزموده معاينهه ب مشورت و خيرخواهى راه از را آنان پشتيبانى
 گرفتـار  كـه  را شـريف  خانـدانهاى  خداوندان همچنين. نك نيكى آنان درباره و برگزين را ايشان و مدار دريغ

 آنـان  حـال  اصـالح  در و گير عهده بر را ايشان معاش وسايل و كن خويش عواطف مشمول اند شده نيازمندى
ـ  تـا  كـن  تعيين خاصى وقت و. برند بسر رفاه در و 1نكنند احساس بينوايى از رنجى كمترين تا بكوش  تـن ه ب
 آينـد  تظلمه ب تو نزد نيستند قادر كه كسانى بشكايت و كنى رسيدگى رماندگاند و بينوايان بكارهاى خويش

 آن در را كسـان  چنـين . برسى نيستند آگاه خويش حقوق مطالبه چگونگى از كه بيچارگانى بدرد و درنگرى
 وى از پرسـد  مـى  خـويش  زيردسـتان  حال از كامل مهربانى با و بفزونى كه كسى همچون و بپذير معين روز

  .2كن پرسش
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 كه كسانى بكار تا ده فرمان آنانه ب و برگزين را خويش رعيت شايستگان از گروهى امور اينگونه براى و
 ايشان حال اصالح چگونگى درباره تو تا گويند باز بتو را آنان حاالت و نيازمنديها و كنند رسيدگى كرديم ياد

 يتيمان بويژه بخت، تيره مردمان حال از و. يدفرما رهبرى بصالح را آنان خداوند كه بجويى راهى و بينديشى
ه بـ  بخشـش  و عطوفت و مهربانى در و بپرداز المال بيت از را آنان روزى و كن تفقد روزگار، سيه زنان بيوه و

 روزگار تو عنايت بسبب تعالى خداى تا كن اقتدا كناد، ارجمند را او خداى كه اميرالمؤمنين، به كسان اينگونه
  .شود تو روزى فزونى و بركت مايه و فرمايد اصالح را ايشان

 راويـان  و حافظـان  گـروه  اين از كه را كسانى و كن تعيين خاصى وظيفه المال بيت از نابينايان براى و
 و برپـاكن  بيمارسـتانهايى  مسـلمانان  بيمـاران  بـراى  و دار مقـدم  ديگـران  بر 1بردارند از را آن بيشتر و ندقرآن

 كننـد   رسيدگى بيماران بحال كه برگزين بيمارستانها براى پرستارانى و متصديان و ده پناه آنها در را بيماران
 كـه  آنجـا  تا را آنان خواهشهاى و آرزوها و سازند درمان را ايشان بيماريهاى و دردها كه برگمار را پزشكانى و

 و دارى ارزانـى  ار شـان  حقـوق  هرچنـد  كـه  چنانست مردم خوى بدانكه و. برآور نشود المال بيت اسراف مايه
 و خشنود چندان دارند، عرضه بفرمانروايان را نيازمنديهايشان نتوانند خود اگر برآورى، را آرزوهايشان بهترين

 بسـا  چـه  و آينـد  نايـل  بيشـتر  همراهـى  بـه  فرمانروايان ديدار با كه دارند طمع آنان چه نميشوند، خوشحال
 و فكـرى  رنـج  بردن و شود مى رجوع آنهاه ب كه ارهايىك بسيارى بعلت ميكنند رسيدگى مردم بكار كسانيكه

 و رنج گوناگون مردم پذيرفتن از و ميشوند دلتنگ و افسرده سرانجام ايشان، مشكالت حل براى فراوان ذهنى
 آگاه آخرت ثواب فضيلت و دنيا اين در آن محاسنه ب و ميباشد داد و عدل شيفته كسيكه ولى ميبرند مشقت

 را خـدا  بخشـايش  همـواره  و ميكنـد  اسـتقبال  سازد نزديك بخدا را او چه هر از كه تنيس فردى مانند است
 و پاسـبانان  و 2ده نشـان  آنهاه ب را خود روى و آيند تو نزد بيشتر مردم كه بده اجازه ميتوانى تا پس ميطلبد،
 بـاز  چهره و خوشرويى با و كن فروتنى آنان با و. 3ده فرمان نرمى و آرامى به آنان برابر در را خويش نگهبانان

 را خويش عطوفت و مهربانى بخشش و بذل راه از و كن گفتگو و پرسش بنرمى آنان با و شو نمودار ايشان بر
 كسـب  بـراى  و نفـس  طيـب  و سخاوتمندى روى از آنرا بخشى مى ايشانه ب چيزى هرگاه و ده نشان آنانه ب

 آورى سـود  بازرگـانى  همچـون  بخششـى  چنـين  چه. 4نهادن منت يا و) خاطر( تكدر بى ببخش اجر و احسان
  .تعالى اهللا انشاء بود، خواهد

 انقـراض  ملتهـاى  ميـان  در و گذشـته  قرون در تو از پيش كه قدرتى صاحبان و جهان اين حوادث از و
 خـداى  بفرمـان  خـويش  زنـدگانى  حاالت همه در آنگاه. گير عبرت و پند اند داشته فرمانروايى و رياست يافته
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 در و كن عمل او سنن و بشريعت و باش قدم ثابت او دوستى و مهر ايستگاه در و شو متوسل الىتع و سبحانه
 بر و. بپرهيز گردد منتهى  عزوجل خداى بخشم و باشد آن مباين چه هر از و بكوش او كتاب و دين اجراى راه

 راه و ميـاور  بدسـت  حـرام  ثـروت  و بـاش  آگاه ميكنند خرج و آورند مي گرد تو كارگزاران كه اموالى كيفيت
 بـه  كـه  تسـت  بر و. پرداز بمشورت امور در آنان با و كن همنشينى دانشمندان با بيشتر و مگير پيش اسراف
  .باشى شيفته عالى فضائل و اخالق بمكارم شدن متصف و آنها اجراى و سنتها از پيروى

 از را آنان تو شكوه ببينند تو در عيبى هرگاه كه باشند كسانى تو خواص و همبزمان ترين گرامى بايد و
 و يـاران  تـرين  خيرخـواه  كسـانى  چنـين  زيـرا  1.نـدارد  باز نقص بدان تو كردن دانا و نهان در بتو آن بازگفتن
 از يـك  هـر  بـراى  و كـن  عنايـت  خويش كاتبان و درگاه گزاران بكار و باشند تو پشتيبانان بهترين و دوستان
 مـورد  بايـد  كـه  را امـورى  و هـا  نامـه  و آيند تو نزد تا ده ختصاصا معين وقت روز هر در كارگزاران و كاتبان
 وضـع  و تسـت  فرمانروايى قلمرو كه را استانى امور و كارگزاران نيازمنديهاى و كنند مطرح گيرد قرار مشاوره

  .بازگويند بتو را رعيت حال
 يـك  هر و سازى متوجه ميشود مطرح كه بمسائلى را خود فهم و ديده و گوش كامل دقت با بايد آنگاه

 و انديشـى  دور و حقيقت و حق با را آنچه و بينديشى نيك آنها درباره و دهى قرار بررسى مورد بار چندين را
 در و بخـواهى  خـدا  از آنهـا  دربـاره  را نيكى و خير و كنى صادر آنرا اجراى دستور و بپذيرى باشد موافق خرد

  .بپرس بصيرت اهل از را آنها و كن گدرن و تأمل باشد انديشى دور و حق مخالف كه مطالبى
 جـز  هيچكس از و منه، منت ميدهى انجام كه نيكى كار يا احسان بخاطر كسان ديگر يا خود رعيت بر
 بكسـى  صـفات  اينگونـه  برابـر  در جـز  و مپذير ديگرى چيز مسلمانان اموره ب ياريگرى و استقامت و وفادارى
  .مكن احسان

 يـارى  خـويش  امـور  همـه  در خدا از و بند بكار آنرا و بينديش آن رد بدقت و درياب نيك مرا نامه اين
  .است شايستگان و شايستگى همراه عزوجل خداى زيرا كن خير طلب وى از و جوى

 نظـام  و عزوجـل  خـداى  خشـنودى   مايه كه باشد چيزى تو شيفتگى بهترين و سيرت بزرگترين بايد و
 عهـدان  هم و اسالم ملت ميان در شايستگى و عدالت بسب و گردد او دين پيروان قدرت و ارجمندى و دين

  .شود آنان »ذمه اهل«
 حفـظ  و فرمايـد  هـدايت  و بخشد توفيق ترا و كند يارى بتو كه ميكنم مسئلت عزوجل خداى از من و

  .والسالم كند،
 و رسيد مأمونه ب آن خبر و گرديد مردم شگفتى مايه يافت شيوع نامه اين چون كه اند گفته مورخان و

 سياسـت  و رأى و تدبير و دين و دنيا امور از هيچيك طاهر، يعنى ابوالطيب، گفت شد خوانده مأمون بر چون
 را آنهـا  همـه  آنكه مگر فرونگذاشته را خالفت تحكيم و خلفا طاعت و سلطان حفظ و رعيت و كشور صالح و

                                                           

 .»ينى«از  -1
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 در آنـرا  كـه  داد فرمـان  سـپس . اسـت  داده وافـى  انـدرزهاى  يـك  هـر  درباره و كرده بيان استوارى و بخوبى
 و كننـد  پيـروى  آن از تا بفرستند گوناگون نواحى كارگزاران همه بسوى و كنند استنساخ بسيارى هاى نسخه

 آن بـر  بشـرى  اجتمـاع  سياست درباره كه است دستورى نيكوترين اين و. بندند بكار آنرا پندهاى و دستورها
  .1]ميكند الهام بخواهد كه بهر خدا و. [يافتم دست

  

  دوم و پنجاه فصل

  دارند خصوص اين در مردم كه عقايدى و فاطمى درباره

   آن حقيقت كشف و

 از مـردى  الزمـان  آخر در بايد ناچار كه اينست يافته شهرت زمان بمرور مسلمانان عموم ميان در آنچه
 پيـروى  او از نمسـلمانا  و سـازد  آشـكار  را داد و عدل و بخشد تأييد را دين و كند ظهور ص، پيامبر، خاندان
 از پس وقايع و دجال خروج و. مينامند مهدى را او و يافت خواهد استيال اسالمى كشورهاى بر و كرد خواهند

 را دجال و آيد مي فرود) آسمان از( عيسى آنگاه و است آن اثر بر) صحيح در ثابت( رستاخيز هاى نشانه از آن
 اقتـدا  بمهـدى  نمـاز  در و ميدهـد  يارى دجال كشتن در ار او و آيد مي فرود مهدى ظهور با اينكه يا ميكشد
  .اند كرده تخريج را آنها محدثان ائمه كه ميكنند استدالل احاديثىه ب باره اين در و. ميكند

 معارضـه  ديگـر  اخبـار  ببعضـى  آنهـا  با كه بسا چه و رانده سخن آنها درباره امرند اين منكر كسانيكه و
 بسا چه و ميكنند استدالل خاصى بنوع و دارند ديگرى طريقت فاطمى امر رد متصوفه از متأخران و. اند كرده

 را احاديثى اينجا در اكنون هم ما و. آنانست طريقت اساس و اصل كه ميباشند كشف به متكى باره اين در كه
 نيمميك ياد را آنها مستندات و منكران) عيبجوييهاى( 2مطاعن هم و آوريم مي است شده نقل باره اين در كه

 آشكار باره اين در صحيح نظر تا ميپردازيم خصوص اين در ايشان آراء و عقايد و متصوفه سخنان بنقل سپس
  .تعالى اهللا انشاء شود،

 و 3ترمـذ  از عبارتنـد  كـه  انـد  كـرده  تخـريج  را مهـدى  به مربوط اخبار حديث علم پيشوايان از گروهى
 تخـريج  كـه  را احـاديثى  گـروه  ايـن  و ،3موصـلى  ابـويعلى  و 2طبرانى و 1حاكم و 6ماجه ابن و 5بزار و 4ابوداود

                                                           

  .»و خدا داناتر است«: پايان مييابدچنين است و چاپهاى ديگر چنين ) پ(در چاپ  -1

 .اصطالح حديث است -2
 .هجرى 279ابوعيسى محمد ترمذى مؤلف يكى از صحاح ستة درباره حديث، متوفى بسال  -3
  .در بصره درگذشته است 275وى بسال . اى از احاديث ابوداود سلميان مؤلف مجموعه -4

هجـرى در زملـة    292در بصره متولـد شـده اسـت و بسـال     . اخبار صحاحابوبكر احمد بن هارون بزار مؤلف مسند بزرگى از  -5
  .درگذشته است

. ابوعبداهللا محمد بن يزيد بن ماجة قزوينى از محدثان بزرگ و صاحب يكى از صحاح ستة كه بنام سنن ابن ماجه معروفست -6
 .و رجوع بلغت نامه دهخدا شود. درگذشته است 273متولد شده و در  209او بسال 

 موضوع فاطمي و عقايد مربوط به آن

← 
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 و انـس  و هريره ابو و مسعود ابن و طلحه و عمر ابن و عباس ابن و ع، على، مانند صحابه از بجماعتى اند كرده
 هـم  چنانكـه  انـد،  گرفته خرده آنها بر منكران بسا چه كه اند آورده 4اسانيدى و داده نسبت جزء بن حارث ابن

 در هرگـاه  رو ايـن  از اسـت  تعديل بر مقدم جرح كه معروفست محدثان نزد در چه. ميكنيم ياد را هاآن اكنون
 رأى سـوء  يا ضعف يا 5ضبط كمى يا حفظ بدى يا غفلت قبيل از نكوهشى و  عيبجويى اسانيد رجال از بعضى
 بسـا  چـه  گفت ايدنب و كرد، خواهد سست آنرا و يافت خواهد راه هم حديث صحت به مزبور هاى عيب بيابيم
 اجمـاع  چـه  يابـد  راه نيـز ) بخـارى  و مسلم صحيح( صحيحين رجال به ممكنست عيبجوييها گونه اين نظير

 بـر  امـت  اجمـاع  هـم  و اسـت  بصـحت  مقرون اند آورده آنها در مسلم و بخارى را آنچه كه اينست بر محدثان
 نيكـوترين  و بزرگتـرين  خـود  اجمـاع  و نمـود  عمل آنها به و كرد تلقى بقبول را آنها احاديث بايد كه اينست
 ائمـه  از آنچـه  بـه  چـه  ندارنـد  را منزلـت  اين حديث كتب ديگر صحيحين جز و. است دفاع و حمايت وسيله
  .6يابيم مى سخن مجال دو آن اسانيد در شده نقل باره اين در حديث

 مهـدى  بـه  مربـوط  ثاحاديـ  گردآورى در كرده، نقل وى از 8سهيلى آنچه بنابر ،7ابوخيثمه بن ابوبكر و
 در اسـكاف  ابـوبكر  كه است حديثى اسناد لحاظ از اخبار آن ترين غريب گويد چنانكه است كرده فراوان تتبع
 گفـت  اسـت،  كـرده  مسـتند  جـابر،  از 10منكدر محمدبن از 9انس بن مالك به آنرا و آورده فوايداالخبار كتاب

                                                                                                                                                                                     

محمدبن عبداهللا بن محمد بن حمدويه معروف بحاكم نيشابورى صاحب تأليفات بسيار در علم حديث و تاريخ است و بسـال   -1
  .رجوع به لغت نامه دهخدا شود. درگذشته است 403

 .هجرى 360ابوالقاسم سليمان طبرانى كه در طبرية متولد شده، صاحب معجمى در احاديث، متوفى بسال  -2
اى در حـديث و كتـاب معجـم الصـحابة و      او راست مجموعه. د بن على بن مثنى تميمى واعظ و محدث موصلىابويعلى احم -3

 ).لغت نامه دهخدا(هجرى است  307كتاب المسند، وفات وى بموصل در 
ريفـات  تع(فالن از فـالن و او از پيـامبر بمـا خبـر داده اسـت      : اسانيد جمع اسناد است و اسناد در حديث اينست كه بگويند -4

 ).جرجانى
در اصطالح رساندن سخن بگوش شنونده است بهمان نحو كه آنرا از ديگـرى فراگرفتـه و بايـد سـخن را درك كـرده باشـد        -5

 بيـاد  آنـرا  چنان و بكوشد چندان آن حفظ در آنگاه باشد هويدا و روشن شنونده بر آن معنى بديگرى آن رساندنچنانكه هنگام 
 اصـطالحات  كشاف( كند ادا دريافته و شنيده كه همچنان را سخن آن تغييرى هيچگونه بى بتواند بغير شنواندن هنگام كه آورد

 ).الفنون

 .»ينى«از  -6
هجـرى   279وى بسـال  . ابوبكر احمد بن ابوخيثمه مؤلف كتابى است در تاريخ حديث و هم درباره علم حـديث تـأليف دارد   -7

 .درگذشته است
هيلى كه در مالقة از شهرهاى انـدلس متولـد شـده و ابـن خلكـان و حـاجى خليفـة كتـب         ابوالقاسم عبدالرحمن خثعمى س -8

  .درگذشته است 581او بسال . اند بسيارى به وى نسبت داده

  .در مدينة درگذشته است 179امام مالك بن انس از بنيان گذاران يكى از چهار مذهب سنت و جماعت وى بسال  -9

 .درگذشته است 131وى در سال . قريش و در علوم قرآن و حديث از ثقات بوده است ابوبكر محمدبن منكدر از خاندان -10
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 گفتـه  دروغ كنـد  تكذيب را 1دجال كه هر و ستا شده كافر كند تكذيب را مهدى كه هر: فرمود ص، پيامبر،
  .است

 غلو اندازه همين و كرده بيان را معانى اين نظير ميكنم گمان چنانكه نيز مغرب از آفتاب طلوع درباره و
 حـديث  ائمـه  نزد در اسكاف ابوبكر اينكه با است داناتر انس بن مالك به آن طريق بصحت خدا و است، كافى
  .است سازنده و متهم

 از سـبعه  قراء از يكى 3النجود ابى  بن عاصم طريق از 2مسعود ابن به را سندشان ابوداود و ترمذى اما و
 بـاقى  روز يـك  بجـز  دنيـا  از اگر: بدينسان اند كرده تخريج ص، پيامبر، از مسعود بن عبداهللا از 4حبيش بن زر

 او نام كه برانگيزد مرا خاندان از) يا من »دودمان« از مردى( تا ميكند دراز را روز آن خدا 5)گويد زايده( نماند
 رسـاله  در و اسـت  كـرده  سـكوت  آن بـر  و اسـت  ابوداود لفظ اين. يكيست پدرم نام و من نام با پدرش نام و

 لفـظ  و. ميباشـد  شايسته هاى حديث از است كرده سكوت آن بر خود كتاب در آنچه است گفته خود مشهور
 عـرب  بـر  يكيست من نام با او نام كه من خاندان از مردى آنكه مگر ودنمير ميان از دنيا: است چنين ترمذى
 لفظ دو هر درباره و. برسد بواليت خاندانم از مردى بعد اينكه تا: است چنين ديگر لفظ در و. ميشود فرمانروا

  .است صحيح و حسن حديثى گويد
  .است كرده روايت ابوهريره بر موقوف طريقى از آنرا هم و
 و: گويـد  و. انـد  كـرده  نقـل  آنرا عاصم از مسلمانان ائمه از ديگر و زايده و شعبه و 6ثورى :گويد حاكم و

 آشـكار  عاصم اخبار به استدالل از را آنها اصل آنچه بنابر عبداهللا از بروايت او و زر از بروايت عاصم طرق كليه
  .انتهى است، مسلمانان پيشوايان از يكى او زيرا است، صحيح كردم

 لـيكن  اسـت  بوده ثقه و نيكوكار و قرآن قارى و صالح مردى عاصم كه است گفته حنبل بن احمد ولى
 تـرجيح  عاصـم  بر حديث تثبيت در را اعمش شعبه همچنين و داشت، عاصم از تر قوى و بهتر حافظه اعمش
  .است ميداده
 اشاره گفته اين و است داده روى اختالف او درباره وائل ابى و زر از او روايات خصوص در گويد عجلى و

  .آنهاست از او روايت ضعف به
 سـفيان  بن يعقوب و ميكرد اشتباه بسيار احاديث در ولى بود ثقه مردى عاصم: گويد سعد بن محمد و

  .است اضطراب او حديث در گويد

                                                           

  . دخان» ينى« -1

  .عبداهللا بن مسعود محدث و يكى از صحابه پيامبر بوده است). ا(و ) ب(و ) ك(ابن عباس  -2

 .هجرى 127ابوبكر عاصم بن ابى النجود از موالى قبيله جذيمة و متبحر در علوم قرآن متوفى بسال  -3
 .زر بن ابى جيش است: از): پ(در » ينى«از  -4
 .»ينى«از  -5

 .ترمذى و شعبه و زايده» ينى« -6

 احاديث مربوط به مهدي



   مقدمه ابن خلدون  524

 ايـن  گفـت  اسـت،  ثقـه  مردى عاصم ميگويد ابوزرعه كه گفتم بپدرم گويد حاتم ابى بن عبدالرحمن و
 داشـته  حفـظ  سـوء  بـوده  عاصم او نام كس هر است گفته و كرده گفتگو او درباره عليه ابن و. ردندا را مرتبه
 گفتـار  و. اسـت  نبوده حافظ اينها همه با ولى است صدق محل من نزد در عاصم  محل: گويد ابوحاتم و. است

 گويـد  عقيلـى  جعفرابـو  و است) نكرة( ناآشنايى او حديث در گويد فراش ابن و است مختلف او درباره نسايى
 قطـان  يحيـى  و. اسـت ) عيبـى ( چيزى او حفظ در گويد 1دارقطنى و. است نبوده او در عيبى حفظ سوء بجز

 گويـد  هم و. يافتم پست اى مرتبه در حفظ در را او اينكه جز باشد عاصم او نام كه نيافتم را مردى هيچ گويد
) ظنـى  سـوء ( چيـزى  اوه بـ  نسبت من نفس در و داد خبر بما النجود ابى بن عاصم ميگفت شعبه كه شنيدم
  .هست

 راسـتگو  دارد آن از فروتـر  مقـامى  حديث در ولى 2است اعتماد قابل) قرآن( قرائت در او گويد ذهبى و
 انـد  كـرده  روايت حديث او از) مسلم و بخارى( شيخين كه كنند استدالل اگر و است حسن او حديث و است
  .است بوده نيز ديگر راويان به مقرون او از روايت بلكه اند نكرده روايت وى از تنها و منحصر آنها كه گفت بايد

 قاسم از) بفاء( خليفه بن 3فطر روايته ب كرده تخريج رض، على، از حديثى موضوع همين در ابوداود و
  :گفت كه ص، پيامبر، از على و رض، على، از او و 5ابوطفيل از او و 4ابوبزه بن

 برخواهد من خاندان از را مردى خدا روز آن در باشد نمانده باقى هم روز يك زا بيش دنيا مدت از اگر
 و 6احمد هرچند و. كند داد و عدل پر است بوده بيدادگرى و ستمگرى از پر آنكه از پس را زمين كه انگيخت

 :سـت ا گفتـه  عجلـى  ولـى  انـد  دانسته موثق را خليفه بن فطر ديگران و نسايى و معين ابن و قطان بن يحيى
 و موثق محدثى او است گفته يكبار هم 7معين ابن و. است تشيع بوى اندكى او در ولى است حسن او حديث
 هـيچ  او از و بـود  مطـروح  او و گذشـتيم  مـى  فطـر  بر ما است گفته يونس بن عبداهللا بن احمد و. است شيعه

  .گذاشتم مى فرو سگ دمانن را او و گذشتم مى اوه ب من: است گفته ديگر بار و نوشتيم، نمى خبرى

                                                           

على بن عمر دارقطنى كه از محدثان بزرگ و نامور و علماى متبحر و عميق در تفسير و علوم قرآن بشمار ميرفـت در بغـداد    -1
  .هجرى درگذشته است 385متولد شده و بسال 

 .وى در مورد سهو است: عبارت ناخوانايى است كه دسالن بدينسان آن را ترجمه كرده است »ينى«در  -2
 .غلط است) ا(فطر در : و قطن بجاى. فطر بن خليفه گويا در آغاز قرن سوم هجرى ميزيسته است -3
 .)ب( و) ا( و) ك: (ابو مرة -4

از صحابه پيامبر بود و در روزگار خالفت علـى عليـه السـالم     ابوطفيل عامر بن واثلة كنانى مكى و بقول بعضى عمرو بن واثلة -5
مصاحبت آن حضرت را برگزيد و در همه جنگها در ركاب آن حضرت بود و در سال صد هجرى درگذشت رجوع به اسـتيعاب و  

 .لغت نامه دهخدا شود
 .مقصود احمدبن حنبل است -6
در مدينـة   233ن غطفانى از محدثان نامور بشمار ميرود و در سال ابوزكريا يحيى بن معين انبارى مولى جنيد بن عبدالرحم -7

 .درگذشته است
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 بـدان  تنهـا  را او روايات است گفته عياش بن ابوبكر و نميشود، استناد وى بقول است گفته دارقطنى و
  .بود منتسب ناشايست مذهبى به وى كه گذاشتم فرو سبب

  .انتهى نيست، موثق و است حق راه از منحرف او گويد) جوزجانى( گوزگانى و
  :است كرده تخريج بدينسان را حديث و داده نسبت عنه، اهللا ىرض على به آنرا ابوداود هم و
 اسـت  شده روايت 4سبيعى اسحاق ابو از خالد 3بن شعيب از قيس ابى 2بن عمرو از مغيره بن 1هارون از

 بـدين  را او ص، رسول، چنانكه است سيد فرزندم اين فرمود نگريست حسن بفرزندش حاليكه در ع، على، كه
 خـوى  در و بود خواهد موسوم شما پيامبر بنام كه آمد خواهد بجهان مردى او نسل از ندهآي در ناميده عنوان

 وى كـه  داد شـرح  را او داسـتان  آنگـاه  ،5بـود  نخواهد شبيه اوه ب خلقت در ولى داشت خواهد شباهت وىه ب
  .كرد خواهد داد از پر را زمين

 كـه  كرد روايت بما عمرو بن هالل از ابوالحسن از طريف بن مطرف از ابوقيس بن عمرو: گفت هارون و
 حـارث  را او كـه  ميكنـد  ظهور) جيحون( ماوراءالنهر از مردى فرمود ص، پيامبر، از روايته ب ع، على، شنيدم

 يـا  كنـد  مـى  ممهـد  را) امـر ( محمد خاندان براى بود خواهد منصور بنام مردى او لشكريان پيشرو و مينامند
 هـر  بـر  آورد بدست توانايى و قدرت ص، خدا، رسول بسبب قريش كههمچنان سازد مى فراهم قدرتى و سلطه

 ايـن  در داود  ابـو . اسـت  واجب مؤمنى هر بر او دعوت اجابت :فرمود يا است، واجب بوى كردن يارى مؤمنى
 شـيعه  فرقـه  از او كـه  است گفته هارون درباره ديگر جاى در ولى است كرده سكوت و  نگفته سخنى حديث

  .كرد تأمل بايد او درباره است تهگف سليمانى و است
  .ميشود ديده خطا او حديث در و نيست قوى است گفته قيس ابى بن عمرو خصوص در ابوداود و
 صـحيحين  در هرچنـد  سـبيعى  ابواسحق اما و. است اوهام داراى ولى است راستگو است گفته ذهبى و
 روايت و. است شده تباه او عقل زندگى پايان در كه است گرديده ثابت ولى است شده تخريج وى از احاديثى

  .است صفت همين بر نيز مغيره بن هارون از ابوداود روايت چنانكه است، منقطع ع، على، از وى
 نشـده  شـناخته  ابوالحسـن  و انـد  مجهول عمرو بن هالل و ابوالحسن دوم) سند( روايت زنجير درباره و

  .انتهى ،است كرده روايت او از طريف بن مطرف اينكه بجز است
 تخـريج  بدينسـان  نفيل بن على طريق از مستدرك در حاكم و ماجه ابن نيز و سلمه ام از ابوداود هم و

 خاندان از مهدى ميگفت ص، پيامبر، شنيدم گفت كه اند كرده روايت سلمه ام از مسيب بن سعيد از: اند كرده
 را مهـدى  ماجه ابن و است گزيده خاموشى آن بر و كرده بيان را گفته اين ابوداود و. است فاطمه نسل از من

                                                           

  ).ك(و ) ب(و ) ا(مروان در چاپهاى  -1

 .)ك(و ) ب(و ) ا: (عمر بن -2
 .از شعيب بن ابى خالد: مصر و بيروت: در چاپهاى» ينى«از  -3
 ).ك(و ) ب(و ) ا: (نسفى -4
 .شود مى بعكس معنى بنابراين و است ضمه) دوم خلق( باالى بويژه »ينى« در الخلق فى يشبهه ال و الخلق فىفشبهه  -5

 ياحاديث مربوط به مهد
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 فرمود و ميگفت سخن مهدى درباره ص، رسول، شنيدم: است چنين حاكم لفظ و است، آورده فاطمه نسل از
 عقيلى ابوجعفر و. است نكرده گفتگو آن تخطئه و تصحيح در و. است فاطمه خاندان از او و است حق او ظهور

 حـديث  همـين ه بـ  جز و كرد نميتوان تبعيت حديث اين بر را نفيل نب على است گفته و دانسته ضعيف آنرا
  .است نشده شناخته
 از او و يارانش از يكى از ابوالخليل صالح روايته ب كرده تخريج ديگرى حديث سلمه ام از ابوداود هم و

  :است فرموده كه پيامبر از او و سلمه ام
 و ميـرود  مكـه  بسـوى  گريـزان  مدينـه  اهل زا مردى و ميدهد روى اختالفى خلفا از يكى مرگ هنگام

 و 1ركـن  ميـان  سپس دارد، اكراه او حاليكه در آورند، مى  بيرون را او و آيند مي وى نزد مكه مردم از گروهى
 مكه ميان صحراى در آنها ولى ميدارند گسيل او با نبرد براى شام از لشكريانى آنگاه .ميكنند بيعت او با 2مقام

 و شـام  3ابـدال  وقـت  آن ميكننـد  مشـاهده  را وضـع  ايـن  مـردم  كـه  هنگامى و ميروند وفر زمينه ب مدينه و
 كلب قبيله از او داييهاى كه قريش از مردى سپس .ميكنند بيعت وى با و ميروند او نزد عراق مردم گروههاى

 سـانى ك و يابنـد  مـى  غلبـه  آنها بر لشكريان آن و ميشود گسيل آنان بسوى لشكريانى و آيد مي پديد هستند
 مردم ميان در و ميپردازد ثروت آن همه بتقسيم مرد آن آنگاه نبينند، را كلبيه غنائم كه برد خواهند حسرت

 در سـال  هفت مدت و شود مى مستقر زمين سراسر در اسالم و ميكند رفتار ص، ايشان، پيامبر سنت وفق بر
 هشـام  از برخى كه است گفته ابوداود. انندميخو نماز او بر مسلمانان و ميكند فوت آنگاه و ميماند مردم ميان

  .برد خواهد بسر سال هفت اند گفته گروهى و كرد خواهد زندگى سال نه وى كه اند كرده روايت
. اسـت  كـرده  روايت سلمه ام از او و حارث بن عبداهللا از ابوالخليل بنقل را حديث همين ابوداود سپس

 و هسـتند  صحيحين رجال از آن حديث رجال زيرا است شده آشكار اول اسناد مبهم موضوع سان بدين پس
 و اسـت  ابوالخليـل  از قتاده بروايت مزبور حديث كه اند گفته هم برخى و نميباشند عيبجويى و نكوهش مورد
 حـديث  و. اسـت  كرده معنعن را آن و است مدلس قتاده و است ابوالخليل از قتاده روايت اين كه اند گفته گاه

  .4است آورده را حديث بصراحت مهدى ابواب و فصول در ابوداود آنكه جز دنميشو پذيرفته مدلس
 عمـران  طريـق  از كه بدينسان است نموده تبعيت وى از هم حاكم و كرده تخريج حديثى ابوداود هم و

 مـن  از مهـدى  كه است گفته ص، پيامبر، از بروايت خدرى ابوسعيد از او و ابونضره از او و قتاده از او و قطان

                                                           

  ).منتهى االرب(حجر اسود  -1

  .مقام ابراهيم در خانه كعبه -2

 و ميباشند شام در چهل اند شخص هفتاد عالم در همه آن و دارد قائم ايشان بوجود را عالم تعالى حق كه اولياءاهللا از گروهى -3
 ).غياث( شود مقرر او بجاى مردم از ديگرى بميرد آنان از يكى اگر و ديگر ىجاها در كس سى

مگر آنچه بسماع آن تصريح شده باشد با اينكه در اين حديث تصريحى درباره نام مهدى نيست آرى ابوداود آنـرا در ابـواب   « -4
 ).ا(و ) ك(و ) ب: (»آن آورده است



    527 

 پس آن از كرد خواهد داد و عدل پر را زمين وى بود، خواهد 1بلند او بينى نوك و است  پيشانى گشاده ،است
 اين در سخنى و ابوداود عبارت اينست .ميكند فرمانروايى سال هفت و باشد فراگرفته آنرا جور و ستمگرى كه
 گشـاده  و بلنـد  آن نوك و است ىبين بلند ماست خاندان از مهدى :است چنين حاكم عبارت و نميگويد، باره

 باشـد،  فراگرفتـه  آنـرا  جـور  و سـتمگرى  كـه  پـس  آن از ميكند پر عدل و داد از را زمين بود خواهد پيشانى
. بسـت  را ديگر انگشت سه و گشود را راستش دست ابهام و شست انگشت دو و چپ دست و ميزيد بدينسان

 نكـرده  تخـريج  آنـرا  او و كنـد،  موافقـت  مسلم ولاص با آنكه بشرط ولى است صحيح حديث اين: گويد حاكم
  .انتهى. است

 بطـور  نه و استشهاد بعنوان او از بخارى و است نظر اختالف قطان عمران احاديث به استدالل درباره و
  .نمود نمى روايت نقل او از قطان يحيى و است كرده روايت اصالت

 چيـزى : است گفته ديگر بار و نيست قوى 2] هميشه[ او حديث: است گفته او درباره معين بن يحيى و
  .نيست

 او اسـت  گفتـه  زريـع  بـن  يزيد و باشد صالح حديث لحاظ از كه اميدوارم: است گفته حنبل احمدبن و
  .است دانسته مى روا را) مسلمانان( قبله اهل روى بر كشيدن شمشير و بوده 3حروريه از مردى

 از او: گفـت  پرسـيدم،  وى دربـاره  ابـوداود  از گويـد  آجرى ابوعبيد و. است ضعيف: است گفته نسايى و
 و بـرده  نـام  را او كـه  شـنيدم  ابوداود از ديگر بار و ام نشنيده چيزى او درباره نيكى جز و است حسن اصحاب

 شـده  خـونريزى  موجب كه داده شديدى فتواى حسن بن عبداهللا بن ابراهيم زمان در وى است ضعيف: گفته
  .است

 از او و نـاجى  ابوصـديق  از او و عمـى  زيـد  طريـق  از[ خـدرى  ابوسعيد از حاكم و ماجه ابن و ترمذى و
 وقـايع  از بعضـى  ما پيامبر از پس كه داشتيم بيم است گفته وى كه اند كرده تخريج خبرى 4] خدرى ابوسعيد

  :فرمود او و كرديم سؤال باره اين در ص، خدا، پيغمبر از رو اين از دهد روى
 شـكاك  زيـد ] ترديـد  بـه [ نـه  يـا  هفـت  يا زيد مى]  سال[ پنج و ميكند ظهور مهدى من امت ميان در

 مهـدى  نـزد ]  كسـان [ پـس . سالهايى: گفت چيست؟ مقصود 1پرسيديم گفت. بيفزاى آن بر را معدود). راوى(

                                                           

سط آن و درازى طرف يا برآمدگى وسط ناى و تنگى هـر دو سـوراخ و ايـن در    بلندى سر بينى و كژى و كوزى و: قنى االنف -1
 ).منتهى االرب(اسب عيب و در شاهين و باز مدح است 

 .»ينى«از  -2
 ).االرب منتهى( ويند اصحاب و خارجى حرورى حنفى عامر بن نجدة آنها و خوارجند از گروهى :حروريه -3

اسـت و از ايـن رو زيـد را بـدين لقـب      ) عمـو (» عـم «منسوب بـه  » عمى«لمه ك. نيست) پ(قسمت داخل كروشه در چاپ  -4
رجوع به منتهى االرب . ميخواندند كه هر وقت درباره چيزى از وى سؤال ميكردند ميگفت صبر كن تا آنرا از عموى خود بپرسم

 .شود» عم«ذيل 

 احاديث مربوط به مهدي

← 
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 درهم( كند حمل بتواند كه حدى تا او جامه دامان در مهدى كن بخشش بما مهدى اى: گويند مى و آيند مى
 ص، پيامبر، از آن و خدرى ابوسعيد از و است حسن حديث اين گويد و ترمذى لفظ اينست. ميريزد) دينار و

  .است شده روايت وجهى بى
 كوتـاه  او ظهور دوران اگر آيد مي پديد من امت ميان در مهدى: است چنين حاكم و ماجه ابن تعبير و

 آن نظير هرگز كه ميشوند متنعم آنچنان رروزگا آن در من امت آنگاه و بود خواهد سال نه وگرنه هفت باشد
 آن در ثـروت  و. شود نمى اندوخته آنها از چيزى و دارد مى ارزانى را خود هاى طعمه زمين. است نشده شنيده
 مهـدى  اى: ميگويد و آيد مي مهدى نزد مرد فالن كه بدانسان بود خواهد مردم دسترس در وار خرمن روزگار
  .انتهى رگير،ب ميگويد او و ببخش بمن چيزى

 و اسـت  صـالح  او كـه  انـد  گفته عمى زيد درباره معين بن يحيى و حنبل احمدبن و دارقطنى هرچند و
 حديث ابوحاتم اينها همه با ولى است عيسى بن فضل و رقاشى يزيد از برتر او كه است افزوده حنبل احمدبن

 در معـين  بـن  يحيـى  و نميكننـد  استدالل بدانها ولى مينويسند را او اخبار است گفته و دانسته ضعيف را او
  .است ضعيف ولى مينويسند را او حديث است گفته ديگر بار و نيست، چيزى است گفته ديگرى روايت

 او حـديث  و نيسـت  قـوى . است  گفته ابوزرعه و. است متماسك او: است گفته 2گوزگانى) جوزجانى( و
 گفتـه  نسـايى  و. اسـت  كرده روايت او از شعبه بلكه نيست چنين: است گفته ابوداود و. است ضعيف و سست
 با هستند، ضعيف است كرده روايت آنها از كسانيكه و روايات عموم: است گفته عدى ابن و است ضعيف: است
  .است نكرده روايت وى از تر ضعيف كسى از شعبه كه گفت بتوان شايد و است كرده روايت او از شعبه اينكه

 در آنـرا  مسـلم  كـه  اسـت  شده روايتى براى تفسيرى بمنزله ترمذى حديث كه شود گفته ممكنست و
 روزگـار  پايان در: فرمود ص، رسول، است گفته كه است جابر حديث از عبارت آن و است آورده خود صحيح

  .نيايد بشمار چنانكه بخشد مى بمردم) خاك چون( را مال كه بود خواهد اى خليفه من امت
ـ  3)خاك چون( مال كه بود خواهد اى خليفه شما خلفاى از: گفت كه ابوسعيد حديث از هم و  مـردم ه ب
 اى خليفـه  آخرالزمـان  در: گفت) پيامبر: (است شده روايت بدينسان آنان از ديگرى طريق از نيز و دارد ارزانى
 اسـت  نشده ياد مهدى نام مسلم احاديث در و. انتهى نميشمرد، را آنها و ميكند تقسيم را ها ثروت بود خواهد

  .است مهدى آنها از مراد دهد نشان كه نيست دست در هم دليلى و
 بدينسان خدرى ابوسعيد از وى و ناجى صديق از او و اعرابى عوف طريق از را حديث همان نيز حاكم و
 از پـر  زمـين  كه هنگامى مگر نميدهد روى رستاخيز: فرمود ص، پيامبر، گفت ابوسعيد كه است كرده روايت
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 ميكنـد  داد و عـدل  از پـر  را زمـين  كـه  آيد مي پديد مردى من خاندان از آنگاه ميشود تجاوز و ستم و جور
 مسـلم ( شيخين شرط بر روايت اين است گفته حديث اين درباره حاكم و بود، شده ستم و جور از پر چنانكه

  .اند نكرده تخريج را مزبور حديث آنها و است صحيح) بخارى و
ـ  او و نـاجى  ابوالصـديق  از بروايت عبيد بن سليمان طريق از را كرده ياد حديث حاكم هم و  از نقـل ه ب
 خـدا  و آيد مي پديد مهدى من امت روزگار پايان در: است گفته ص، رسول، كه كرده روايت خدرى ابوسعيد

 و ميـدارد  ارزانـى  بمـردم  صـحت  روى از را مال و دهد مى بيرون را خود گياه زمين و ميكند نازل باران او بر
  .ميزيد سال هشت يا هفت او و ميرسد عظمت بمرحله اسالم ملت و يابند مى فزونى  انچهارپاي
 آنـرا  آنها ولى بخارى، و مسلم شيخين، شرط بر است صحيح اين است گفته حديث اين درباره حاكم و
 ابـن  امـا  است، نكرده تخريج او از 1سنتى هيچكس كه است كسى عبيد بن سليمان اينكه با اند نكرده تخريج
  .2باشد كرده نظرى اظهار آن درباره كسى كه است نياورده و شمرده ثقات زمره در را وي حبان

 از بنقـل  او و سـلمه  بـن  حماد از بروايت موسى بن اسد طريق از ديگر بار را حديث همين حاكم آنگاه
 ص، پيـامبر،  كـه  اسـت  كـرده  روايـت  ابوسعيد از وى و ناجى ابوالصديق از آنها و عبدى ابوهارون و مطروراق

 فرمـانروايى  سال نه يا هفت و آيد مي پديد من خاندان از مردى آنگاه ميشود، جور و ستم از پر زمين: فرمود
 گفتـه  آن درباره حاكم و است بوده ستم و جور از پر كه پس آن از ميسازد داد و عدل از پر را زمين و ميكند
 حمـاد  از را حـديث  او 3] كه است داده قرار رو اين از شرط بر را آن و است مسلم شرط بر[ حديث اين: است

 است نكرده تخريجى عبدى ابوهارون وى ديگر شيخ از ولى است كرده تخريج مطروراق وى شيخ و سلمه بن
 بتفصـيل  او تضعيف درباره را حديث ائمه اقوال كه نيست نيازى و است بدروغگويى متهم و ضعيف بسيار او و

) سنت شير( السنة اسد به ملقب است كرده روايت حديث سلمه بن حماد از كه سىمو بن اسد اما و. بياوريم
 هـم  و اسـت  كرده استناد بدان خود صحيح در و است مشهور او حديث است گفته بخارى چند هر و ميباشد
 از) اسـد ( او :اسـت  گفتـه  ديگـر  بـار  ابوداود اينها همه با ولى اند كرده استدالل وى حديث به نسايى و ابوداود
 منكـر  وى حـديث : اسـت  گفتـه  وى دربـاره  حزم بن ابومحمد و. بود بهتر نميكرد تصنيف اگر كه است ثقاتى
 از او و واصـل  بـن  عبدالحميـد  از ابوالواصـل  بروايـت  خـود  اوسـط  معجـم  در را حديث همان طبرانى و. است

 كـرده  نقـل  خدرى ابوسعيد از او و بهدله خاندان افراد از يكى سعدى زيد بن حسن از وى و ناجى ابوالصديق
ـ  قائل كه آيد مي بيرون من امت از مردى: فرمود ص، پيامبر، شنيدم: است گفته ابوسعيد كه است  سـنت ه ب

 آشـكار  را خـود  خيـر  و بركـت  زمـين  و ميكنـد  نازل رحمت باران آسمان از او بخاطر عزوجل خداى. منست
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 هفـت  مـدت  امت اين بر و بود ستم و جور از پر كه پس آن از ميشود عدل و داد پر زمين او بسبب و ميكند
  .آيد مي فرود المقدس بيت به و ميكند فرمانروايى سال

 ابوواصـل  جـز  ولـى  انـد  كرده روايت ابوالصديق از آنرا جماعتى: است گفته حديث اين درباره طبرانى و
 را حـديث  او چه است نداده قرار واسطه را كسى »ابوسعيد« و »ابوالصديق« ميان خبر، اين راويان از هيچيك

  .انتهى است، آورده ابوسعيد از وى و يزيد بن حسن از
 آورده روايـت  ابوسعيد از اسناد اين در آنچه از بيش ولى برده نام را يزيد بن حسن اين حاتم ابى ابن و

  .است نكرده معرفى را او و است نگفته او درباره سخنى است كرده روايت وى از ابوالصديق و است
 نـام  ثقـات  زمره در را وي حبان ابن ولى است) مجهول( ناشناس وى كه است گفته ميزان در ذهبى و

 وى از سنتى هيچكس كه است كسى است كرده روايت ابوالصديق از را حديث كه ابوالواصل اما و. است برده
 انـس  از: اسـت  هگفت وى درباره و برده نام ثقات دوم طبقه زمره در را او حبان ابن ليكن 1است نكرده تخريج
  .اند كرده روايت وى از 2بشر بن عتاب و شعبه و است آورده روايت

 مسعود بن عبداهللا از: است كرده تخريج بدينسان حديثى »سنن«: به موسوم خود كتاب در ماجه ابن و
 ص، پيامبر، نزد در ما كه هنگامى): عبداهللا( گفت كه عبداهللا از علقمه از ابراهيم از زياد ابى بن يزيد طريق از

 ريخت فرو ديدگانش از اشك ديد را آنان ص، پيامبر، همينكه و آمدند پديد هاشم بنى از جوانانى ناگاه بوديم
  :گويد عبداهللا. پريد رخسارش از رنگ و

 خانـدانى  مـا : گفـت . باشى بدينسان نداريم دوست كه بينيم مى گرفتگى تو چهره در همچنان ما گفتم
 باليـا  گرفتار من مرگ از پس من خاندان و است برگزيده را جهان آن دنيا اين جاىب ما براى خدا كه هستيم

 و بنـدها  داراى كـه  آينـد  مـى  پديـد  خـاور  سـوى  از اى طايفـه  آنكـه  تا شد خواهند خانمانيها بى و آوارگيها و
 از يكنندنم اجابت را ايشان خواستهاى ولى ميكنند نيكى و خير درخواست آنها و بود خواهند سياه درفشهاى

 طايفـه  آن ولـى  ميدارند ارزانى آنانه ب را ايشان هاى خواسته آنگاه و ميشوند پيروز و برميخيزند بنبرد رو اين
 عـدل  و داد از آكنـده  را زمـين  او و سـپرند  مـى  مـن  خاندان از بمردى را امور زمام آنكه تا پذيرند نمى را آنها

 بسـوى  بايـد  كنـد  درك را دوران آن شـما  از كس هر پس بودند كرده ستم و جور از پر را آن چنانكه ميكند
  .انتهى باشد، برف روى بر افتان و خيزان چند هر بشتابد آنان

  .ميباشد زياد ابى بن يزيد آن راوى و است رايات بحديث معروف محدثان نزد در حديث اين و
 بـود  ناشـناخت  كـه  را ثىاحادي يعنى بود رفاع مردى او كه است گفته زياد ابى بن يزيد درباره شعبه و
 حنبـل  احمـدبن  و اسـت  بـوده  شيعه بزرگ پيشوايان از وى: است گفته فضل محمدبن و ميداد قرار 3مرفوع
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 گفتـه  معـين  بـن  يحيـى  و 1] نيست اين[ او حديث است گفته ديگر بار و .است نبوده حافظ وى: است گفته
 و .2]كـرد  مـى  شتاب حفظ هنگام آن خذا در و است حديث جائز[ او: است گفته عجلى و .است ضعيف: است

 و. نيسـت  قـوى : اسـت  گفته ابوحاتم و. نميكنند استدالل بدان و نويسند نمى را او حديث: است گفته ابوزرعه
 را كسـى : اسـت  گفتـه  ابـوداود  و. ميشمردند ضعيف را او اخبار حديث رجال كه شنيدم: است گفته گوزگانى

  :است گفته عدى ابن و. دارم تر دوست او از را ديگران من ولى شدبا گذاشته فرو را وي حديث كه نميشناسم
 ولى كرده روايتى او از مسلم و مينويسند را او حديث است ضعيف اينكه با و است كوفه شيعيان از وى

  ]. استقالل بطور نه[ بديگرى مقرون
 از ابـراهيم  از كه حديثى اند كرده تصريح ايشان ائمه و اند داده نسبت بضعف را او حديث رجال اكثر خالصه و

 همچنين و جراح بن وكيع و ميباشد ضعيف است رايات بحديث معروف و است كرده روايت عبداهللا از علقمه
 در ابراهيم از يزيد حديث  درباره ابواسامه شنيدم: است گفته ابوقدامه و. نيست چيزى: اند گفته حنبل احمدبن
 مـذهب  ايـن  آيـا . كـرد  نخواهم تصديق آنرا كند ياد سوگند بار اهپنج من نزد در اگر: ميگفت رايات خصوص
 است آورده ضعيفان احاديث ضمن در را حديث اين عقيلى و است؟ عبداهللا مذهب يا علقمه مذهب يا ابراهيم

  .نيست صحيح: است گفته ذهبى و
 ابـراهيم  از عجلى ياسين: است چنين آن سند زنجير كه كرده تخريج رض، على، از حديثى ماجه ابن و

 اسـت  رسـالت  خاندان ما از مهدى: فرمود ص، پيامبر، كه كرده روايت جدش از پدرش از حنيفه محمدبن بن
  .3ميكند اصالح] را جهان[ شب يك در او بوسيله خدا كه

 گفتـه  بخـارى  ولـى  نيست او حديث در مانعى كه است گفته عجلى ياسين درباره معين ابن چند هر و
 حكايـت  اشـخاص  خصـوص  در شديد بسيار تضعيف از بخارى اصطالح در جمله اين و است نظر آن در است

 گفتـه  ذهبـى  و وى انكار سبيل بر ولى اند آورده را حديث اين ميزان در ذهبى و كامل در عدى ابن و. ميكند
  .معروفست حديث بهمين او است

 رسـول  اى: گفـت  ص، پيـامبر،  به وى كه كرده تخريج رض، على، از حديثى اوسط معجم در طبرانى و
 ميكنـد  ختم] را جهان[ ما به خدا ماست، از مهدى بلكه فرمود پيامبر ديگران؟ از يا ماست از مهدى آيا خدا،

 آشـكار  هـاى  دشـمنى  از پـس  ما بوسيله و بخشند مى رهايى شرك از]  مردم[ بما و كرد آغاز ما به همچنانكه
 آنان و كرد نزديك بهم را آنان دلهاى شرك از ناشى دشمنى از پس ما بوسيله همچنانكه ميكند قلوب تأليف

: فرمود پيامبر كافر؟ يا بود خواهند مؤمن زمان آن مردم آيا: گفت رض، على، آنگاه ساخت متحد و دل يك را
  .انتهى بود، خواهند كافر گروهى و مفتون گروهى

                                                           

 .»ينى«از  -1
  »ينى«از  -2

 .كند خدا آن را در يك شب اصالح مى: چنين است» ينى«در  -3

 احاديث مربوط به مهدي



   مقدمه ابن خلدون  532

 صـفت  بـرين  را او همـه  و اسـت  ضـعيف  كـه  اسـت  آمـده  لهيعـه  بن عبداهللا نام روايت اين سند زنجير در و
 حنبـل  احمـدبن  و اسـت  تر ضعيف هم عبداهللا از كه ميشود ديده حضرمى جابر عمروبن نام هم و ميشناسند

: اسـت  گفتـه  نسـائى  و. بوده دروغگو او كه ام يافته خبر من و است شده روايت  منكرى احاديث جابر از: گويد
 در على است ميگفته و است بوده خرد سست و حمقا شيخى لهيعه ابن: است گفته هم و نيست اعتماد مورد
 در كـه  اسـت  علـى  آن: ميگفـت  ميديد آسمان در ابرى همينكه بود نشسته ما با حاليكه در و ابرهاست ميان
  .گذشت ابر ميان

 اى فتنـه  آخرالزمـان  در: فرمـود  ص، پيـامبر،  كه است كرده تخريج حديثى رض، على، از طبرانى هم و
 در زر آوردن بدست مانند آنان آوردن بدست كه ميگردند ناپديد چنان و ميشوند آواره مردم كه آيد مي پديد
 مـردم  ميان در زيرا كنيد نكوهش را آنان انگيزان فتنه بلكه مگوئيد ناسزا را شام مردم پس ميشود دشوار كان
 شـام  مردم بر سمانآ از بيمناك و برق و رعد از پر ابرى كه گذشت نخواهد ديرى ميبرند، بسر هم ابدال شام
 روباهان اگر كه گرديد خواهند مرعوب چنان و كرد خواهد پراكنده را مردم همه كه بدانسان شد خواهد نازل
 كـه  ميكنـد  قيـام  من خاندان از كسى هنگام درين و شد خواهند چيره ايشان بر برخيزند نبرده ب آنان با هم

 بـر  هـزار  دوازده گويـد  كـم  آنكه و هزار پانزده گويد هزياد كه آن داشت، خواهند) رايت( بند سه او سپاهيان
 در و ميشـوند  روبرو ايشان با) رايت( بند هفت و بود خواهد! بكش! بكش 1] امت و امت[ ايشان شعار و شمارد

 سرزمين و نعمت و الفت و[ ميكشد را آنان همه خدا پس است، پادشاهى خواستار كه مرديست بندى هر زير
  .انتهى ميگرداند، باز 2] آنان به را مسلمانان) تدبير و راى و نزديك و دور(

 حـاكم  و. معروفسـت  او حـال  و ميباشد ضعيف كه است لهيعه بن عبداهللا حديث بين سند زنجير در و
 تخـريج  آنـرا  بخـارى  و مسـلم  ولـى  اسـت  صحيح آن اسناد :است گفته و كرده روايت خود مستدرك در آنرا

  .آخر تا...  و نعمت و ائتالف خدا و ميكند ظهور هاشمى سپس: است نچني حاكم روايت در و اند نكرده
  .است صحيح اسناد لحاظ از آن و نيست لهيعه ابن او طريق در و
 كه است كرده تخريج حديثى حنفيه  محمدبن از ابوالطفيل بروايت رض، على، از مستدرك در حاكم و
: گفت على. كرد سؤال وى از مهدى درباره مردى بوديم رض، على، نزد در روزى: است گفته حنفيه بن محمد
 بود، خواهد آخرالزمان در امر اين: گفت آنگاه و داد نشان را هفت شماره گشاددست و بست با سپس! هيهات

  .ميشود كشته خدا، بگويد مرد اگر كه هنگامى
 بهـم  را آنـان  اىدلهـ  خـدا  ولى اند پراكنده ابر هاى تكه مانند كه آورد مي گرد قومى مهدى براى خدا و
 شـدن  داخـل  بسبب و ندارند وحشت هيچكس از چنانكه ميباشند رأى يك و دل يك همه و ميسازد نزديك

                                                           

  .بكش و بكش: يعنى. ينى -1

مشرق و (در چاپهاى مصر است كه شايد منظور دو سوى ) دور و نزديك و راى و تدبير: (بجاى) دوراى: (»ينى«در ) ينى(از  -2
 .است) مغرب
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 است بدر آوران جنگ اندازهه ب آنان شماره نميگردند مغرور و شاد ميشوند ايشان داخل كه كسانى از هيچيك
ـ  آنان شماره و شد خواهد پيدا آنان نظير آينده در نه و جسته سبقت ايشان بر كسى گذشته در نه  انـدازه ه ب

  .گذشتند رود از او با كه بود خواهد طالوت اصحاب
 ايـن  ميـان  از مهدى: گفت. آرى: گفتم) بدانى؟ را آن( ميخواهى آيا پرسيد حنفيه ابن: گويد ابوالطفيل

 او و. باشـم  زنده هك هنگامى تا گفت نخواهم ترك را اينجا سوگند بخداى ناچار گفتم. آيد مي بيرون 1كوه دو
  .درگذشت مكه در يعنى آنجا در

 ولى. انتهى است،) بخارى و مسلم( شيخين اصول شرط بر و است صحيح حديث اين است گفته حاكم
 و 2اسـت  اسـحاق  ابـى  بن يونس و ذهبى عمار نام آن اسناد زنجير در چه است مسلم اصول شرط بر تنها آن

 اينكـه  از گذشـته . اسـت  جسـته  استشهاد او بقول بلكه نكرده خريجت حديثى استدالل بعنوان او براى بخارى
 معين ابن و) حنبل بن( احمد هرچند كه است كسى او و ميشود ضميمه هم ذهبى عمار تشيع موضوع بدين

 بن بشير كه است آورده سفيان از بروايت مدنى بن على ولى اند دانسته موثق را او ديگران و نسايى ابوحاتم و
  .او تشيع براى گفت چرا؟ گفتم. است بريده پى ار او مروان

 بـن  سـعد : اسـت  چنـين  آن اسـناد  زنجيـر  كه كرد تخريج رض، مالك، بن انس از حديثى ماجه ابن و
 بـن [ عبـداهللا  از او و 4اسحاق از وى و عمار بن عكرمة از او و يمامى زياد بن على از او و جعفر از 3عبدالحميد

 عبـدالمطلب  فرزنـدان  مـا : ميگفـت  ص، خـدا،  رسـول  شنيدم گفت انس كه كند روايت انس از او و] مسعود
 عمار بن عكرمة و. انتهى مهدى، و حسين و حسن و جعفر و على و حمزه و من بهشتيم اهل سادات و بزرگان
 وي برخى و ضعيف را او برخى. است آورده 5متابع بعنوان آنرا ولى كرده تخريج حديث او براى مسلم هرچند

 سماع به 6آنكه مگر نميشود پذيرفته او حديث و است مدلس او است گفته رازى ابوحاتم و .اند انستهد موثق را
  .كند تصريح آن

 اينست درست است گفته سپس كيست، او نميدانيم است گفته ميزان در ذهبى زياد بن على درباره و
  .باشد زياد بن عبداهللا او نام كه

                                                           

  .گويند» اخشبان«شند و آنها را مقصود دو كوه ابوقبيس و احمر است كه در مكه واقع ميبا -1

 آن اسـناد  زنجيـر  در و اسـت  نكـرده  تخريج حديثى آنها براى بخارى و«: است چنين »ينى« و) ب( و) ا( و) ك( در چاپهاى -2
  .»... بلكه است نكرده تخريج حديثى او براى بخارى و است »ينى عنقرى« عبقرى محمد بن عمرو

 .عبدالحميد بن جعفر) ا(در  -3
 .و ينى است) پ(اسحاق بن عبداهللا از انس و صورت متن از ) ا( در -4
شود كه آنرا در ضمن حديث ديگرى تنها از لحاظ مفهوم يا بيان تعبير مـرتبط   متابع در اصطالح حديث بر خبرى اطالق مى -5

نيستند و آنرا بعنـوان   كنند ولى از نظر آنكه حديثى مستقل بشمارند و دو حديث حساب كنند كمترين ارزش براى آن قائل مى
  .آورند استدالل از صحابه نمى

 .است) اال ان(» ينى«در همه چاپها غلط و صحيح بر حسب ) الى ان( -6

 احاديث مربوط به مهدي
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 است گفته هم معين بن يحيى و دانسته موثق را او شيبه بن بيعقو چند هر عبدالحميد، سعدبن اما و
 ثـورى  كه سبب بدان گويند است، كرده ياد او خصوص در سخنانى ثورى ولى نيست، او حديث درباره مانعى
 خطاى كه است كسانى از او: است گفته حبان ابن و. ميكند خطا و ميدهد فتوى مسائلى درباره او است ديده
 مدعيست عبدالحميد سعدبن: است گفته حنبل احمدبن و. نميشود استدالل او بگفته ينرواز و است فاش وى
 ميگوينـد  و هستند او ادعاى اين منكر مردم كه صورتى در است كرده سماع را مالك كتب 1كردن عرضه كه
  .است كرده سماع را آنها چگونه پس است نرفته حجه ب و است) بغداد( اينجا در او

 نشـده  قدح و نكوهش آمده وى روايت درباره كه آنان سخن كه داده قرار كسانى زمره رد را او ذهبى و
  .است

  .است كرده تخريج حديثى وى بر 2موقوف و عباس ابن از مجاهد بروايت خود مستدرك در حاكم و
 اين پيامبرى خاندان اعضاى مانند تو كه شنيدم نمى اگر: گفت عباس بن عبداهللا كه است گفته مجاهد

 شنيدن از كه نميگويم بكسانى آنرا و ماند مى پرده در گفتار اين گفت مجاهد. نميكردم نقل تو براى را يثحد
 و منصـور  و منذر و سفاح :پيامبرند خاندان ما از تن چهار: گفت عباس بن عبداهللا گفت سپس دارند اكراه آن

  .كن تشريح من براى را تن چهار اين: گفت مجاهد. مهدى
 منـذر  اما و درگذرد خود دشمن از و بكشد را خود انصار و ياران كه بسا چه سفاح اما: گفت عباس ابن

 خـود  بـراى  مـال  آن از اندكى مقدار و ندارد عظمى خودش بنظر آنكه حال و بخشد مى بمردم بيكرانى ثروت
  .دارد مى نگه

 دشمنان همچنانكه و دشو مى اعطا وىه ب بود شده اعطا خدا پيامبر به كه نصرتى از نيمى منصور اما و
 هـراس  در وى از راه مـاه  يك مسافت تا هم منصور دشمنان بودند بيم در وى از راه ماه دو مسافت تا پيامبر

  .بود خواهند
 است بوده ستم و جور از آكنده كه پس آن از ميكند داد و عدل پر را زمين كه است كسى مهدى اما و

: گفـت . افكنـد  مى بيرون را خود »درون سيم و زر« جگر هاى پاره زمين و. ميشوند آسوده درندگان از بهائم و
 سـتونى  همانند يك هر) سيم و زر( دهد مى بيرون زمين كه جگرى هاى پاره آن: گفت چيست؟ آنها پرسيدم

  .انتهى. باشد مى »بزرگى در«
 و اند ردهنك تخريج آنرا بخارى و مسلم ولى. است صحيح اسناد لحاظ از حديث اين: است گفته حاكم و

 ضـعيف  اسـماعيل  و اسـت  كـرده  نقـل  پدرش از وى كه است مهاجر بن ابراهيم بن اسماعيل از روايته ب آن

                                                           

در تداول مدارس قديم عبارت از اين بود كه كسى نوشته يا كتابى را در نزد يكى از بزرگان دانش بخواند تـا بتوانـد   » عرض« -1
 .و روايت آنرا داشته باشد از آن استفاده كند و اجازه نقل

 .برسد پيامبر بخود آنكه بى شود داده نسبت صحابه از نيكى آن اسناد زنجير كه است حديثى از عبارتموقوف  -2
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 بضـعف  را او حديث رجال بيشتر ولى است كرده تخريج حديث او براى مسلم چند هر ابراهيم پدرش و. است
  .انتهى اند، داده نسبت

 هـر  كـه  تن سه: فرمود ص، خدا، رسول است گفته انثوب كه كرده تخريج حديثى ثوبان از ماجه ابن و
 آنگـاه  2شـوند  مـى  كشـته  شـما  نزد در و برميخيزند نبرد به 1شما بزرگى دوران در ميباشند خليفه فرزند سه

 بدانسـان  را قـومى  هيچ كه ميكشند آنچنان را شما و ميشود برافراشته مشرق جانب از سياه) رايات( بندهاى
  .3اند نكشته

 او بسـوى  و كنيـد  بيعـت  وى با ببينيد را او هرگاه گفت سپس و ندارم بياد آنرا كه فرمود سخنى آنگاه
  .انتهى خداست، خليفه مهدى او چه باشد برف روى بر زانوه ب چند هر بشتابيد
 ديـده  هم جرمى ابوقالبه نام آن اسناد زنجير در اينكه جز هستند صحيحين رجال حديث اين رجال و
 كـه  اسـت  ثـورى  سـفيان  نـام  آن اسـناد  زنجير در هم و اند دانسته مدلس را وي رانديگ و ذهبى كه ميشود
 تصـريح  و) آورده معنعن را حديث( پرداخته حديث زنجير بذكر تن دو آن از يك هر و است بتدليس مشهور
 وجود آن اسناد زنجير در همام بن عبدالرزاق نام هم و. پذيرند نمى را آنان حديث رو اين از و اند نكرده بسماع

 درآميختـه  هـم  بـا  را احاديـث  و است شده كور زندگى دوران پايان در و است بوده معروف تشيع به كه دارد
  .است

 آنهـا  بـر  او بـا  هـيچكس  كـه  اسـت  كـرده  نقل احاديثى فضايل درباره عبدالرزاق: است گفته عدى ابن
  .انتهى اند، داده نسبت تشيع به را او و نكرده موافقت
 او و لهيعه ابن طريق از كه كرده تخريج حديثى زبيدى جزء بن حارث بن عبداهللا از وايتبر ماجه ابن و

 ص، پيامبر، كه است كرده روايت جزء بن حارث ابن عبداهللا از او و حضرمى جابر بن عمرو از وى و ابوزرعه از
 را او قـدرت  و سـلطنت  يعنـى  ميگذارنـد  بنيـان  را كار مهدى براى و آيند مي بيرون مشرق از مردمى: گفت

 علـى  حديث ضمن در ما و است كرده روايت لهيعه تنها را حديث اين: است گفته طبرانى. ميكنند مستحكم
 يـادآور  هـم  و اسـت  ضـعيف  لهيعـه  ابن كه كرديم ياد بود  كرده تخريج خود اوسط معجم در طبرانى آنرا كه

  .است تر ضعيف وى از جابر بن عمرو وى شيخ كه شديم
 كـه  انـد  كـرده  تخـريج  حـديثى  ابوهريره از خويش اوسط معجم در طبرانى هم و خود ندمس در بزار و
 مـن  امـت  ميـان  در مهـدى : است فرموده كه كند روايت ص، پيامبر، از ابوهريره و است طبرانى از آن عبارت
 در مـن  امـت . بـود  خواهـد  سـال  نه وگرنه هشت هنوگر هفت باشد كوتاه او فرمانروايى دوران اگر بود خواهد
 خواهـد  باران ايشان بر پى در پى آسمان. اند نشده متنعم آن همانند كه شد خواهند متنعم چنان وى روزگار

                                                           

  .كنزكم) پ(و در چاپ » در نزد كرت شما« 446و در براهين االمامة ص . كبركم) ا(و ) ك(در چاپ  -1

 .شود آنگاه به هيچيك منتقل نمى) ا(در  -2
 .»را ايشان ميكشند پس« :نيز االمامة براهين در و »فيقتلونهم«) ك( در چاپ -3

 احاديث مربوط به مهدي
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 قـرار  مـردم  دسـترس  در وار خـرمن  ثـروت  و كرد نخواهد ذخيره را خود گياهان از هيچيك زمين و 1فرستاد
  !برگير: ميگويد وا و ببخش ثروتى مرا مهدى اى: ميگويد و برميخيزد مرد چنانكه گرفت خواهد

 كـه  اسـت  افـزوده  بـزار  و كرده نقل عجلى مروان بن محمد تنها را حديث اين اند گفته طبرانى و بزار و
 را وي نام حبان ابن نيز و شمرده موثق را او ابوداود چند هر و باشد كرده متابعت را او هيچكس نيست معلوم

 در اسـت  گفتـه  ديگـر  بار و است صالح است گفته ىو درباره معين بن يحيى و است كرده ياد ثقات زمره در
 در او حـديث  اسـت  گفته ابوزرعه چنانكه اند كرده اختالف او درباره اينها همه با ولى نيست، مانعى او حديث

 عجلـى  مـروان  بـن  محمـد  ديـدم : اسـت  گفتـه  حنبل بن احمد بن عبداهللا و 2نيست) پذيرفتنى( آن من نزد
 از برخى آنكه حال و فروگذاشتم را آنها و ننوشتم را آنها عمده ب و داشتم ورحض من و ميكند نقل را احاديثى
  .است كرده تضعيف را او بيان اين با حنبل ابن گويى و. نوشتند مى را آن ما اصحاب
 ابـوهريره : اسـت  كـرده  تخـريج  بدينسان حديثى ابوهريره از روايته ب خود مسند در موصلى ابويعلى و

 از مردى مردم ميان در آنكه مگر آيد نمي پديد رستاخيز كه داد خبر منه ب ص، م،ابوالقاس من دوست گفت
 مـدتى  چـه ) ابـوهريره ( پرسـيدم  بازگردنـد،  حـق  به تا انگيزد برمى را مردم آنقدر او و كند ظهور من خاندان

  .انتهى نميدانم، :گفت چيست؟ دو و پنج از مقصود: گفتم. دو و پنج فرمود ميكند؟ فرمانروايى
 گفتـه  آن دربـاره  ابوحاتم و كرد نتوان استدالل بدان 3] است نهيك بن بشير نام سند اين در هرچند و[

 اعتمـاد  مورد آنرا هم مردم و اند كرده استدالل بدان بخارى و مسلم اينها همه با نميشود استدالل بدان است
 آن اسناد زنجير در اينكه جز نميشود، استدالل بدان است گفته كه اند نكرده توجه ابوحاتم بگفتار و داده قرار
 مـورد  اسـت  گفته ابوزرعه چنانكه. اند كرده اختالف وى درباره كه ميشود ديده هم يشكرى رجاء بن مرجا نام

 خود صحيح در بخارى و است صالح است گفته ديگر بار و 4دانسته ضعيف را او معين بن يحيى و است وثوق
 خـود  اوسط و كبير معجم در طبرانى هم و خويش مسند در بزار بوبكرا و است آورده او بنام حديث يك فقط

 زمين آينه هر: فرمود ص، خدا، پيامبر: كه گفت قرة: اند كرده تخريج بدينسان اياس بن قرة از بروايت حديثى
 نـام  كه انگيخت برخواهد 5من خاندان ميان از را مردى خدا شود چنين هرگاه و شد خواهد ستم و جور از پر
 از پـر  كـه  پـس  آن از كرد خواهد عدل و داد از پر را زمين او و بود خواهد من پدر نام پدرش نام و من نام او

 گياهان از هيچيك زمين و كرد نخواهد دريغ باران از رو يچه به آسمان هنگام آن در. است بوده ستم و جور
  .انتهى كرد، خواهد درنگ انىسالي يعنى نه يا هشت يا هفت شما ميان در وى. اندوخت نخواهد را خود

                                                           

  .سوره نوح 10، سوره انعام و آيه 6و آيه . 52: 11يرْسلِ السماء عَليكُم مدراراً : اشاره به -1

 ).بيروت و مصر چاپهاى. (بذلك »ينى«. بذاك -2

 .»ينى«از  -3
 ).ا(و ) ك(و ) ب: (استو ابوداود گفته است ضعيف  -4
 .منى است: من امتى، بجاى: در چاپهاى مصر و بيروت» ينى«از  -5
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 دو هـر  كـه  ميشـود  ديده پدرش از روايته ب 1قحزم بن محبر بن داود نام حديث اين سند زنجير در و
  .ندضعيف بسيار

 حبيبـه  ام: اسـت  كرده تخريج  بدينسان حبيبه ام از روايته ب حديثى[ خود اوسط معجم در طبرانى و
 هسـتند  مـردى  جستجوى در و آيند مي بيرون مشرق وىس از مردمى ميگفت ص، خدا، رسول شنيدم گفت

 عقـب  كـه  آنـان  و ميبـرد  فرو خود در را آنان زمين ميرسند بيابان به همينكه و است) خدا( خانه نزديك كه
 روى از كسانيكه خدا پيامبر اى گفتم. ميبرد فرو را آنان زمين برسند سرزمين بدان همينكه نيز باشند مانده
 ميگردنـد  دچـار  مردم ديگر سرنوشته ب هم آنها فرمود ميشوند؟ گرفتار سرنوشتى چهه ب ميروند بيرون اكراه

  .انتهى دارد، كه نيتى وفق بر را كسى هر ولى انگيزاند برمى را مردم خدا سپس
 كـه  اسـحق  بن محمد نام هم و است ضعيف كه است ابرش بن سلمة نام حديث اين اسناد زنجير در و
 آنـرا  سـماع  اينكـه  جـز  نميشـود  پذيرفته حديثى چنين و است كرده روايت نمعنع را حديث و است مدلس
 ميـان  در ص، پيامبر،: گفت عمر ابن: است كرده تخريج بدينسان حديثى عمر ابن از 2] طبرانى و. كند تصريح

 ناگـاه  بودند، وى راست دست در عباس و چپ دست در طالب ابى بن على و بود انصار و مهاجران از تن چند
 عبـاس  بـا  بـود  انصـار  از كـه  مـرد  آن و پرداختنـد  نكـوهش  و بـدگويى ه ب يكديگر با انصار از مردى و سعبا

 از آينـده  در گفـت  و گرفـت  خـود  دستان در را على دست و عباس دست ص، پيامبر، آنگاه كرد درشتخويى
) علـى ( نايـ  پشـت  از و كـرد  خواهـد  سـتم  و جور پر را زمين كه آمد خواهد بيرون كسى) عباس( اين پشت

 از كه تميمى بجوان كه شماست بر دريابيد را روزگار آن هرگاه و نمود خواهد داد و عدل پر را زمين كسيكه
  .انتهى بود، خواهد مهدى علمدار او چه آوريد روى آيد مي بيرون مشرق سوى

  .انتهى ند،ضعيف دو هر كه است لهيعه بن عبداهللا و عمرى عبداهللا نام حديث اين اسناد زنجير در و
 كـرده  تخـريج  بدينسان پيامبر از روايته ب عبداهللا بن طلحة از حديثى خود اوسط معجم در طبرانى و

 از فرونشـانند  آنـرا  جانـب  هر كه شد خواهد برپا آنچنان آشوبى و فتنه كه گذشت نخواهد ديرى فرمود: است
 است، فالن شما امير كه ميدهد در ندا آسمان از مناديگرى آنكه تا شد خواهد برانگيخته فتنه  آن ديگر سوى
  .انتهى

 در ازيـن  گذشـته  و ميباشـد  ضـعيف  بسـيار  كه است صباح بن مثنى نام حديث اين اسناد زنجير در و
 ترجمـه  و فصول ذيل در آنرا موضوع اينه ب انس لحاظ از محدثان بلكه است نشده تصريح مهدى نام حديث
  .اند آورده مهدى احوال

                                                           

و ). ينـى (داود بـن محبـر بـن بحـذم     ) ا: (مذداود بن مجبر بن قحـ : داود بن محبر بن قحذم). ك: (داود بن محبى بن محرم -1
) پ(م اسـت كـه در چـاپ    زمحبر بـن قحـ  تصحيح كرده است و همه غلط است و صحيح داود بن » قحرم«دسالن بجاى قحزم 

  .بدين صورت آمده و با كتب رجال موافق است

 .است افتاده بيروت و مصر چاپهاى در كروشه داخل قسمت -2

 احاديث مربوط به مهدي
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 و انـد  كرده تخريج آخرالزمان در وى ظهور و مهدى درباره را آنها حديث ائمه هك احاديثى كليه اينست
  .نيست انتقاد از خالى آنها كمتر بلكه و قليل بجز ديدى چنانكه مزبور احاديث
 بـن  ابـان  از آنـرا  جندى خالد محمدبن كه ميشوند بحديثى متمسك موضوع اين منكران كه بسا چه و

 مالـك  بن انس: است كرده روايت بدينسان مالك بن انس از او و بصرى حسن زا وى و ابوعياش از او و صالح
  .داشت نخواهد وجود مهديى مريم بن عيسى بجز: فرمود كه كرد حديث ص، پيامبر، از

 است گفته بيهقى و. است اعتماد مورد او كه است گفته جندى خالد محمدبن درباره معين بن يحيى و
 و گمنـام  مـردى  او كـه  است گفته وى درباره حاكم و. است يافته اختصاص نآ روايته ب خالد محمدبن تنها

 ميكننـد  روايت كرديم ياد چنانكه آنرا يكبار چنانكه است شده اختالف نيز آن اسناد كيفيت در و. مجهولست
 يامبر،پ از حسن، از ابان، از خالد، محمدبن از آنرا ديگر بار و ميدهند، نسبت شافعى ادريس محمدبن به آنرا و

 مجهـول  او و اسـت  شـده  رجوع خالد محمدبن روايت به است گفته بيهقى. ميكنند روايت 1مرسل بطور ص،
 و ضـعيف  حـديث  پـس  جملـه  در و اسـت  منقطع ص، نبى، از حسن از و است، متروك ابان، از سند و است

  .است مضطرب
 مهـد  در كسـى  عيسـى  جـز  كه اينست »نيست مهديى عيسى بجز«: اينكه معنى اند گفته هم برخى و

 احاديث ديگر و آن ميان يا كنند رد آنراه ب كردن استدالل  تأويل اين با ميخواهند و 2نميگويد سخن) گهواره(
  .ميشود رد آن مانند خوارق ديگر و 3جريج حديث به اين. نمايند جمع مهدى به مربوط

 ايشـان  سـخن  بلكه اند نكرده قتحقي و بحث مسائل اين از هيچيك درباره آنان متقدمان متصوفه، اما و
  .»وجد« و »حال« مانند آيد مي بدست آنها از كه است نتايجى و اعماله ب مجاهده درباره

 ادعـاى  و وى امامـت ه ب اعتقاد و رض، على، دادن برترى خصوص در شيعه رافضيان و اماميه سخنان و
 مـذاهب  ضمن در چنانكه است بوده) رعم و ابوبكر( شيخين از تبرى و او جانشينى درباره ص، پيامبر، وصيت
 مـذاهب  و معتقدات درباره بسيارى كتب و شدند معتقد معصوم امامه ب چندى از پس آنگاه كرديم ياد ايشان

  .گرديد تأليف آنان
 گروه و هستند مدعى حلول بگونه امام الوهيته ب كه آمدند پديد اسماعيليان گروه آنان ميان از سپس

 آنـان  از گروهـى  و 4ميكنند ادعا حقيقت بطور يا تناسخ از بنوعى را امامان از يك ره رجعت ايشان از ديگرى

                                                           

 مرسل عبارت از يك متن بدون اسناد يا متنى است كه اسناد آن از آخر زنجير ناقص باشد چنانكه يك يا چنـد نـام راوى از   -1
 شـده  اشـتباه ) آن راوى دومـين  نام يا( تابعى نام چند در كه ميشود اطالق اسنادى بر هم و بجويند نراآ بايد كه گردد حذف آن

 .باشد

 .46: 3و يكَلِّم النَّاس في اْلمهد : اشاره به -2
 .شود 23و حاشيه المعرب جواليقى ص  238و ص  242ص  1درباره جريج رجوع به االصابة ج  -3
 ).ب(و ) ا(و ) ك: (اند آمدن امامانى هستند كه از ميان ايشان رخت بربسته و دسته ديگرى منتظر -4
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 مهدى به مربوط احاديث از ما آنچه بجز احاديثى باره اين در و پيامبرند خاندان به فرمانروايى بازگشت منتظر
  .كنند مى ياد گفتيم پيش در

 متصـوفه  از بسـيارى  و آمد بميان سخن سح ماوراى و كشف درباره نيز معاصر متصوفه ميان در آنگاه
 1ايشـان  چـه  جسـتند  شـركت  عقيـده  ايـن  در رافضيان و اماميه با و شدند وحدت و بحلول قائل مطلق بطور

 و شـدند  منـد  عقيـده  ابـدال  و قطـب  به متصوفه هم و. بودند ايشان در خدا حلول يا امامان الوهيت به معتقد
 خود عقايد با را شيعيان اقوال و كردند تقليد 2نقيبان و امام درباره نرافضيا مذهب از عقيده اين در آنها گويى

 در را خود طريقت مستند بحديكه فرورفتند آنها در و كردند اقتباس را ايشان مذاهب ديانت در و درآميختند
 تطريقـ  التـزام  بـا  عهـد  وى از و پوشـانيده  بصرى حسن بر آنرا رض، على، كه دادند قرار  اين خرقه پوشيدن

 در. اسـت  رسـيده  آنـان  مشايخ از يكى جنيد به بصرى حسن از آنان بعقيده طريقت و خرقه اين و بود گرفته
 وجهـه،  اهللا كـرم  علـى،  بـه  طريقـت  ايـن  و اسـت  نشـده  دانسـته  اى واقعه چنين صحيح طريق از كه صورتى

 در و ميباشـند  انانمسـلم  پيشـواى  و راهنما بمنزله 3دين طريق در صحابه كليه بلكه است نداشته اختصاص
 دربـاره  كـه  مطـالبى  ديگـر  و آن از كـه  ميشود درك تشيع از تندى بوى ع، على،ه ب تنها آن دادن اختصاص

 كتـب  رو ايـن  از شـود  مـى  فهميـده  داشـتيم  مقدم شيعيان سلك در آنان آمدن در و تشيع در ايشان دخول
 دربـاره  سـراپا  نيـز  متصوفه متاخران كتب هم و اسماعيليان كتب و. است رافضى عقايد از آكنده اسماعيليان

 اصـول  بـر  مبتنـى  آنهـا  همه و فراميگيرند همديگر از و ميكنند امال يكديگر بر را آنها و است 4رمنتَظ فاطمى
 اينگونـه  و ميكننـد  اسناد قرانات درباره منجمان بسخنان آنان از برخى هم گاهى و است گروه دو هر از واهى

 در آنهـا  دربـاره  و ميشـود  ديده پيشگويى هاى چكامه) مالحم( در كه است نانىسخ نوع از آنان پيشگوييهاى
 سـخن  فـاطمى  امر در ديگران از بيش متاخر متصوفه گروه ازين كسانيكه و. كرد خواهيم گفتگو آينده فصل
 بن قعبدالح و النعلين خلع كتاب در قسى ابن و مغرب عنقاى كتاب در حاتمى العربى ابن از عبارتند اند رانده

 بيشـتر  و. اسـت  كـرده  گفتگـو  باره درين النعلين خلع كتاب شرح در كه واطيل ابى ابن شاگردش و 5سبعين
 سـخنان  مفسران يا ميگويند سخن بصراحت بندرت و است امثال و لغزها بمنزله فاطمى درباره ايشان كلمات
  .ميكنند بيان بتصريح را موضوع گاهى ايشان

                                                           

 .برخى از ايشان نه همه اماميه -1
 .دار امور مردم است و نقيب اشراف كسى است كه احوال ايشان را رسيدگى ميكند نقيب رئيس و عهده -2
 .هدى) ا( در »ينى«: از -3

 .»ظ«بفتح  -4
. 668و وفاتش بمكه در سـنه   614سال ، به Murcieمرسيه،  در او مولد اشبيلى ابراهيم بن الحقعبد ابومحمد سبعين، ابن -5

 ابـن  و كـرد  سـؤاالتى  آنجا علماى از دوم فردريك ، ميزيستهCeutaسبته،  راو طريقت خاصى در تصوف داشته و هنگامى كه د
 .شود دهخدا نامه لغت به وعرج. يافت شهرت مسيحيان نزد در رو اين از و نوشت را آنها پاسخ سبعين

 احاديث مربوط به مهدي
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 پـس  راستى و حق نبوت بوسيله كه اينست كرده ياد واطيل ابى ابن چهآن بنابر ايشان مذهب خالصه و
 خالفـت  جاى پادشاهى سپس و ميدهد روى خالفت نبوت بدنبال و است آمده پديد بشر كورى و گمراهى از
  .آيد مي پيش باطل و تكبر و ستمگرى  دوران آنگاه ميگيرد را

 است واجب ازينرو بازگردد خود نخستين عبوض امور كه است اين خدا سنت از معهود چون و ميگويند
 ميرسد تزوير و دروغ دوران آن بدنبال و شود تبديل بخالفت سپس و گردد زنده واليت راه از حق و نبوت امر

 بيان اين با آنها .بازميگردد بود نبوت از پيش كه بوضعى كفر آنگاه و ميشود فرمانروايى و پادشاهى جانشين و
 سه را آنها و. پادشاهى به آن تبديل و خالفت قبيل از ميكنند اشاره است داده روى نبوت از پس كه بوقايعى
 ميكند زنده را حق و نبوت امر و است فاطمى آن مخصوص كه هم را واليت رو اين از آورند مي بشمار مرحله

 آن جانشـينان  و خلفا آن از پس و واليت نخست: ميدانند مرحله سه داراى آنرا و ميكنند تشبيه نبوت امره ب
 سـه  ايـن  پـس  رسد مى فرا ميكنند تعبير دجال خروج به آن از كنايه بطور كه تزوير و دروغ دوران آنگاه ولى

 و: ميگويند نيز و. بود نبوت از پيش همچنانكه گردد بازمى كفر سپس نخستين مرتبه سه سنت بر است مرتبه
 بدسـت  را آن علـم  آنكـه  انكـار  كـه  بـوده  اعىاجمه ب شرعى حكم بمنزله قريش قبيله براى خالفت امر چون

 ص، پيـامبر،  بـه  قريش از كه يابد اختصاص بكسى امامت كه است واجب پس. كند نمى سست را آن نياورده
 خانـدان  حقيقـت  از كه باشد كسانى از بايد پس باطن در يا و عبدالمطلب خاندان مانند بظاهر يا باشد اخص

 غايـب  اسـت  خانـدان  آن از آنكـه  هـر ) امام( شود حاضر هرگاه كه تندهس كسانى خاندان و. رود بشمار) آل(
 وى از و ناميـده  »اوليـا  خاتم« بنام را فاطمى مغرب عنقاى به موسوم خود كتاب در حاتمى عربى ابن. 1نشود
) النبيـين  خـاتم  باب( در بخارى حديث به اشاره اخير عنوان و است كرده تعبير »نقره خشت« به كنايه بطور
 اى خانه كه مرديست مثل همچون من از پيش پيامبران ميان در من مثل: است فرموده ص، پيامبر، كه است
 خشـت  آن مـن  پـس  خشت، يك جاى بجز نماند باقى چيز هيچ آن از بحديكه كرد تكميل آنرا و نهاد بنيان
  .»هستم

 كـه  پيامبريست نآ معنى و. است كرده تكميل را بنا كه ميكنند تفسير خشتى به را پيغمبران خاتم و
 كمال صاحب و ميكنند تشبيه نبوت به آن مراتب تفاوت در را واليت و. است آمده حاصل كامل نبوت او براى

 حائز انبياء خاتم همچنانكه است واليت پايان و خاتمه كه اى رتبه حائز يعنى ميدهند قرار اوليا خاتم را واليت
 خاتمـه  پايگـاه  ايـن  از كـرده  ياد حديث در شارع كه رو اين از و. ميرفت بشمار نبوت خاتمه كه بود پايگاهى
ـ  و ميباشـند  نسبت يك داراى مقام دو هر و است كرده تعبير خانه بخشت  يـك  تمثيـل  در سـبب  همـين ه ب
 حاصـل  تفـاوت  پايگاه دو ميان تا سيمين خشت واليت در و زرين خشت نبوت در منتها نيستند بيش خشت

 را سـيمين  خشـت  و ص، پيـامبر،  از كنايـه  را زرين خشت رو اين از. هست فرق سيم و زر ميان چنانكه آيد
  .مينامند اوليا خاتم را اين و انبيا خاتم آنرا و آورند مي منتظر فاطمى ولى آن از كنايه

                                                           

  .ها مبهم و پيچيده است عبارت در همه نسخه -1
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 از منتظـر  امـام  آن كـه  اسـت  گفتـه  كرده نقل وى از واطيل ابى ابن كه مطالبى ضمن در عربى ابن و
  .داد خواهد روى هجرت از »ج ف خ« گذشتن از پس او ظهور و بود خواهد فاطمه نسل از و پيامبر خاندان
 »خ« يكـى  كـه  اسـت  كـرده  ترسيم جمل بحساب آنها عدد آوردن بدست بمنظور را مزبور حرف سه و

 كـه  اسـت  سـه  عدد برابر دار نقطه »ج« سومى و هشتاد برابر قاف اخت »ف« ديگرى و ششصد برابر دار نقطه
 و گرديد سپرى عصر اين چون و است هفتم قرن آخر مقارن و ميشود سال سه و هشتاد و ششصد رويهمرفته

 مـدت  آن از مقصـود  كـه  كردند توجيه بدينسان را مزبور بينى پيش آنان مقلدان از برخى نكرد ظهور فاطمى
 او و بود خواهد ده و هفتصد نزديك وى خروج گفتند و كردند تعبير بمولدش را او ظهور و است بوده او مولد

 منتظـر  امـام  تولـد  روز هرگـاه : گويـد  واطيل ابى ابن هم و. كرد خواهد ظهور مغرب ناحيه از كه است امامى
 سـال  شش و بيست خروج هنگام او سن پس باشد شش و هشتاد و ششصد سال در عربى ابن گفته برحسب
  .بود خواهد

 روز آغاز و كرد خواهد خروج محمدى روز از سه و چهل و هفتصد سال در دجال: كه است افزوده نيز و
 بر كه شرحى در واطيل ابى ابن نيز و. است سال هزار پايان تا ص، پيامبر، وفات روز از ايشان بعقيده محمدى

 محمد بنام را او و بود خواهد امراهللاه ب القائم كه است كسى منتظر ولى: گويد است نوشته النعلين خلع كتاب
 را وي او دوسـتدار  و روح كـه  اسـت  وليـى  بلكـه  بـود  نخواهـد  پيامبرى و لياستاو خاتم او ميخوانند، مهدى
 و. ميباشد خويش امت ميان در پيامبرى مانند خود قوم ميان در عالم: است فرموده ص، پيامبر،. 1انگيزد برمى

  .داسرائيلن بنى پيامبران مانند من امت عالمانو:است فرموده هم
 مزبـور  روز نصـف  يعنـى  پانصـد  سـال  از پيش كمى تا محمدى روز آغاز از مهدى بظهور دادن مژده و

 شدن بنزديك مشايخ نويدهاى و بشارتها تاكنون زمان آن شدن سپرى هنگام از و يافته ادامه پياپى همچنان
  .است شده افزونتر و استوارتر بروز روز او ظهور هنگام

 و ميگـزارد  ظهـر  نماز مردم با كه تاس كسى ولى اين كه است كرده ياد كندى و: گويد واطيل ابى ابن
 آن و ميرسـد  رومـه  به و ميكند فتح را اندلس جزيره و ميسازد نمودار را داد و عدل و ميكند تجديد را اسالم
 فرمانروايى و ميكند فتح را قسطنطنيه هم و سرزمين آن و ميشود رهسپار مشرق بسوى و ميگشايد را ناحيه
ـ  اسـالم  و يابنـد  مـى  توانـايى  و نيرو مانانمسل ازينرو و ميشود او آن از زمين  ديـن  و ميرسـد  عظمـت  اوجه ب

 ميان: فرمود ص، پيامبر،. است خاصى نماز وقت عصر هنگام تا ظهر نماز هنگام از چه ميشود آشكار 2حنيفيه
 نقطـه  بـى  عربى حروف كليه عدد: است گفته كندى هم و) نماز براى. (است وقتى) عصر و ظهر( نماز دو اين

 سـال  هفـت  و است سه و چهل و هفتصد جمل بحساب شده افتتاح آنهاه ب قرآن هاى سوره كه حروفى يعنى

                                                           

 .عبارت متن مبهم است -1
 ).اقرب الموارد(حنيفية به معنى ميل به اسالم و گرويدن بدانست  -2

 احاديث مربوط به مهدي
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 چنانكـه  ميكنـد  اصـالح  را دنيا و آيد مي فرود عيسى عصر نماز وقت در آنگاه بود خواهد دجال قدرت دوران
  .برند بسر هم با گرگ و ميش

 سال شصت و صد عيسى با ايشان دنآور اسالم از پس عرب غير پادشاهى مدت كه دانست بايد سپس
 خواهـد  سـال  چهل مدت اين از داد و عدالت دولت و است ن -ى -ق دار نقطه حروف شماره[ كه بود خواهد

  .1]بود
 معنـى  بدين نيست عيسى بجز مهديى :كه است آمده پيامبر قول از كه حديثى و: گويد واطيل ابى ابن

 عيسـى  بجز كه اينست آن معنى بقولى و ،2باشد برابر وى توالي با او هدايت كه نيست مهديى هيچ كه است
 اسـت  آمده صحيح در و. ميكند رد ديگران و جريج حديث را گفتار اين ولى نميگويد، سخن گهواره در كسى

 برپـا  رسـتاخيز  اينكه تا بود خواهد پايدار همچنان »محمد دين« يا »اسالم« امر اين: است فرموده پيامبر كه
 كـه  ميدهـد  نشـان  واقعيت بنابراين و. قرشى خليفه يعنى. كند فرمانروايى خليفه تن دوازده نايشا بر يا شود

 پيـامبر  هـم  و. بـود  خواهنـد  آن پايـان  در هم آنان از برخى و اند بوده اسالم صدر در تن دوازده اين از برخى
 ديگر روايته ب اي يك و سى روايتى برحسب يا بود خواهد) سال( سى من از پس خالفت مدت: است فرموده

 فرمـانروايى  آغـاز  بنـابراين . اسـت  معاويـه  فرمانروايى اول و حسن خالفت در آن انقضاى و. سال شش و سى
 و است خليفه ششمين وى و) اسماء اوايل گرفتن( كلمات اصلى معانى برحسب رود، مى بشمار خالفت معاويه

 هستند ع، على، ذريه از و پيامبر خاندان از تن نجپ خلفا بقيه آنگاه. است عبدالعزيز عمربن خليفه هفتمين اما
 امت آغاز در تو يعنى است، امت ذوقرنين مقصود. آنى ذوقرنين تو: ميفرمايد كه است پيامبر گفتار آن مؤيد و

 اسـتدالل  حـديث  بـدين  3رجعـت  بـه  معتقدان كه بسا چه و بود خواهيد خليفه آن پايان در تو ذريه و اسالم
 ص، پيـامبر،  و ميكنـد  طلـوع  مغـرب  از خورشيد كه است بوقتى اشاره ايشان بعقيده لاو) قرن( پس ميكنند
 شـود  هـالك  قيصر هرگاه و بود نخواهد خسروى وى از پس شود كشته) خسرو( كسرى هرگاه: است فرموده

 را آنـان  گنجهاى اوست قدرت يد در من جان كه بكسى سوگند و. كرد نخواهد فرمانروايى قيصرى او از پس
  .كرد خواهيد خرج خدا راه در كش بى

 وي گنجهـاى  و ميكشد را قيصر  آنكه و است كرده خرج خدا راه در را خسرو گنجهاى خطاب عمربن و
 نيك امير چه پس. كند فتح را قسطنطنيه كه هنگامى است) مهدى( منتظر همين ميكند خرج خدا راه در را
 خواهد سال) بضع( اند وى فرمانروايى مدت و. است هفرمود ص، پيامبر، اينچنين بود خواهد نيكى سپاه چه و

 آمده هم هفتاد ديگرى روايات در و چهل احاديثى در و ميرساند را ده تا بقولى و نه تا سه از) بضع( اند و بود
  .است

                                                           

 .تصحيح شد» ينى«از  -1
  .باشد برابر آخرالزمان مهدى با او هدايت كه) ل. ن( -2

 .از مرگيعنى رجوع امام بدنيا پس  -3
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 بـود  خواهد اش چهارگانه خلفاى ديگر دوران و) مهدى( وى فرمانروايى مدت از عبارت سال چهل اما و
  .باد درود آنان همه بر كرد، خواهند خالفت مرگش از پس او خاندان از كه

 و مهـدى  فرمـانروايى  بقاى مدت كه اند كرده ياد قرانات اهل و شناسان ستاره) واطيل ابى ابن( گويد و
 يا چهل عدالت و خالفت فرمانروايى جريان بنابراين و. بود خواهد سال نه و پنجاه و صد وى از پس خاندانش

 ابـى  ابـن  سـخن  پايـان . آمـد  خواهـد  پديد پادشاهى و يافت خواهد تغيير اوضاع آنگاه بود اهدخو سال هفتاد
  .واطيل

 هنگـامى  محمـدى  روز عصـر  نمـاز  وقت در عيسى آمدن فرود: گويد ديگر جاى در) واطيل ابى ابن( و
 نآ در كـه  جفـرى  كتـاب  در اسـحاق  بـن  يعقوب كندى و) گويد. (شود سپرى آن چهارم سه كه بود خواهد
 يعنى 2مهملة حاى و معجمة ضاد به( 1ضح اول در برسد ثور به قران هرگاه كه است گفته كرده ياد را قرانات

 فرمانروايى بخواهد تعالى خداى آنچه زمين روى در آنگاه و آيد مي فرود مسيح هجرى هشت و نود و ششصد
  .ميكند

 تن بر آيد، مي فرود دمشق رقىش جانب سفيد مناره نزديك عيسى كه است آمده حديث در و) گويد(
 داشـت  خواهـد  قـرار  فرشته دو بالهاى روى بر او دست دو بود خواهد پوشيده 3رنگ زعفرانى زرد رداى دو او

 هرگـاه . اسـت  آمـده  بيـرون  4زندان از گويى چنانكه بود خواهد گوش نرمه روى بر آويخته فرو  موهاى داراى
 فـرو  آن از مرواريـد  ماننـد  هايى دانه كند بلند آنرا هرگاه و 5دشو جارى آن از قطره قطره آورد فرود را سرش

  .بود خواهد بسيار خالهاى داراى او چهره. ميريزد
 سـرخى  و بسـفيدى  وى بـدن  رنـگ  و داشـت  خواهـد  ميانه قدى وى كه است آمده ديگر حديث در و
  .زد خواهد

 بـا  او كه اينست مقصود. كرد دخواه زناشويى 6نشين باديه اعراب ميان در او كه است ديگر حديث در و
  .است كرده ياد سال چهل از پس را او وفات و ميزايد فرزندى همسرش و ميكند ازدواج آنها

  .ميشود دفن خطاب عمربن پهلوى در و ميگذرد در مدينه در عيسى كه است آمده حديث در و

                                                           

 ).ب(خضخ  -1
 ).هورينى نصر حاشيه( است شصت برابر »ص« و نود معادل مغرب اهالى نزد در »ض« -2

مزعفرتين صفراوين ممصرتين است و ممصر رنگ شده به گل سرخ يا داراى سرخى خفيف يا داراى زردى اندك يا : در متن -3
 .به رنگ بين سير و ناقص رجوع به اقرب الموارد شود

 .است كه بمعنى جاى عميقى است كه نور بدان نرسد و هم بر زندانى از آن حجاج اطالق ميشده است» ديماس«ه ترجم -4
 .بوى عود دهد: باشد) مشدد(قطر و اگر قطر  -5
و . دلـو و مشـك بـزرگ   : در اقرب الموارد ذيل معانى غرب آرد .انه يتزوج بالغرب و الغرب دلوالبادية: ترجمه اين جمله است  -6
و بقولى اهل حـدت و جهـاد و   ... يعنى حجاز و بقولى مردم شام : ال يزال هل الغرب ظاهرين على الحق گويد: ل معنى حديثذي

معنـى آنـرا   : بقول ديگر اهل دلو يعنى طايفه عرب، بنابرين منظور عرب است بقرينه بادية و دسالن ذيل اين عبارت نوشته است
 .نفهميدم

 احاديث مربوط به مهدي
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 گفتـه  واطيل ابى ابن. شوندمي برانگيخته پيامبر دو ميان از عمر و ابوبكر كه است آمده حديث در هم و
: حـديث  1آنـان  از برخى و ص، محمد، دودمان از مسيحهاست همه مسيح مسيح، كه ميگويد شيعه كه است
 او نسـبت  كـه  مهـدى  آن بجـز  نـدارد  وجـود  مهديى يعنى اند كرده حمل آن بر را نيست مهديى عيسى بجز

 شريعت از سخنى( نسخ عدم و دنكر پيروى در است موسوى بشريعت عيسى نسبت مانند محمدى بشريعت
  ).وى

 را او ظهـور  جايگـاه  و ميكند ظهور كه را كسى و ظهور آنها در كه گفتارها اينگونه از بسيارى اضافهه ب
 بـه  وقـت  آن و آيد نمي پديد ظهور از اثرى هيچ و ميشود سپرى ميدهند خبر كه را زمانى و 2ميكنند تعيين

 خيـالى  موضوعات و لغوى مفهومهاى چه به باره اين در بينى مى چنانكه ميگردند باز ميسازند كه اى تازه راى
  .است گرديده سپرى آنها آخرى و اول سنين) اعمار( اين در ميشوند متوسل نجومى احكام و

 اسالم مذهب احكام كننده تجديد كه ميكنند اشاره مردى بظهور آنان بيشتر ما، همزمان متصوفه اما و
 آنـان  از بعضـى  ماسـت  بعصـر  نزديـك  كـه  كننـد  مى تعيين اوقاتى در را او ظهور و بود خواهد حق مراسم و

 از گروهـى  از را رأى اين ما و نميدهند اختصاص خاصى بخاندان را وي برخى و است فاطمه نسل از ميگويند
 قـرن  يعنـى  قـرن  ايـن  آغـاز  در و است مغرب اولياى سرور بادسى ابويعقوب ايشان بزرگتر كه ايم شنيده آنان

 عبـداهللا  ابومحمـد  پدرش از بنقل يحيى ابوزكريا ما خدايگان او نواده را موضوع اين و. است زيسته مي هشتم
  .3است داده خبر من به و كرده ياد ابويعقوب پدرش از او و ولى

 آنچـه  هـم  و است رسيده بما متصوفه گروه سخنان از يا ايم يافته دست آن بر كه مطالبى پايان اينست
  .كرديم ياد خويش وسع اندازهه ب را آنها همه كامل بطور كه اند آورده مهدى اخبار رهدربا محدثان

 پادشـاهى  و سـلطنت  يـا  دين براى خواه دعوتى هيچ كه اينست شود ثابت تو بر بايد كه حقيقتى ولى
 و لشـكر  را كننـده  دعـوت  فرمـان  چـه  عصـبيت  و سپاه و شوكت پرتو در مگر نميرسد كمال و عمل بمرحله

 بـا  پيشـين  فصـول  در ما و. ميرسد بكمال آن در خدا امر آنكه تا ميكند دفاع آن از و ميسازد آشكار تعصبي
  .كرديم ثابت را امر اين داديم نشان كه 4طبيعى برهانهاى
 شـده  متالشـى  جهـان  سراسر در اكنون هم قريش كليه عصبيت بلكه و طالبيان و فاطميان عصبيت و

  .است يافته برترى قريش عصبيت بر آنان عصبيت كه اند آمده پديد ديگرى ملتهاى و است
 طالبيـان  از گروهـى  و  مانـده  مدينـه  و ينبع شهرهاى و مكه در بحجاز قريش از كه عصبيتهايى بجز و

 اسـتيال  نـواحى  آن بـر  و انـد  پراكنده مزبور شهرهاى در جعفر خاندان و حسين خاندان و حسن خاندان مانند
                                                           

 ).ا(و  )ب(و ) ك(برخى از متصوفه  -1
 در هـا  كلمه اين. »مختلف منطق بى سخنان و واهى داليل با«: است چنين مزبور عبارت از پس) ك( و) ب( و) ا( چاپهاى در -2
 .نيست) پ( و »ينى«

 ...و اين موضوع را نواده او ابوزكريا يحيى از پدرش ابومحمد عبداهللا از پدرش ولى ابويعقوب ياد كرده: چنين است» ينى«در  -3
  . قطعى: ديگر نسخه در »ينى« :از -4
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 نشينى باديه طوايف و ها گروه هم آنها و نميشود يافت قريش عصبيت از اثرى هانج نقاط ساير در ديگر دارند
 عقايـد  و افكـار  و فرمانروايـان  بسـيارى  لحاظ از و ميبرند بسر اى پراكنده بوضع خويش زادگاه در كه هستند

 شـدن  آشـكار  بـراى  راهـى  هيچ باشد صحيح مهدى اين ظهور اگر بنابراين. ميرسند گروه هزارهاه ب گوناگون
 نزديك همه ب او از كردن پيروى در را آنان دلهاى خدا و باشد خاندانها آن از اينكه جز نميرسد بنظر دعوتش

 را مـردم  و سازد آشكار را خود گفتار بتواند و گردد ميسر وى براى بكمال شوكتى و عصبيت نتيجه در و كند
 نـواحى  از يكـى  در بخواهد خاندان آن از فاطمى شخصى اينكه مانند صورت جزين در وگرنه كند وادار بدان

 پيشـرفت  رو يچهـ  بـه  كنـد  قيـام  دعوتى بچنين خاندان آنه ب انتساب بصرف و لشكر و عصبيت بدون جهان
 پـذير  امكـان  قيـامى  چنـين  آورديـم  پيشين فصول در كه استوارى و درست برهانهاى بموجب و كرد نخواهد
  .بود نخواهد
 خرد بزيور نه كه نيستند بيش ابلهانى آنان چه نيست، پذيرفتنى باره ينا در عامه از برخى ادعاى اما و
 فـاطمى  آن ظهـور  زمان منتظر آنها. گيرند بر بهره آن از تا دارند دانشى نه و شوند رهبرى بدان تا اند آراسته
 ظهـور  بـاره در كـه  شايعاتى از بتقليد بدانند آنرا درست جايگاه آنكه يا باشد بخاندانى منتسب آنكه بى هستند
  .نيستند آگاه امر بحقيقت كرديم ثابت چنانكه و است منتشر مردم ميان در فاطمى مردى

 سـوس  و افريقيه در زاب مانند آباد جاهاى هاى كناره و كشورها دست دور نواحى از را فاطمى ظهور بيشتر و
ـ  را خـود  توجه دارند ضعيف بصيرت كه كسانى از بسيارى و ميكنند تعيين مغرب در  از ماسـه  در ربـاطى  هب

 ربـاط  آن در وى اينكـه  بگمان كرد خواهد ظهور آنجا از فاطمى ميگويند و[ ميدارند معطوف سوس سرزمين
 طوايـف  نزديـك  رباط آن چون 1]كرد خواهند بيعت آنجا در وى با مردم كه ميكنند تصور و است شده ديده
 و پذيرنـد  مـى  را او دعـوت  قبايـل  آن يا است فطواي آن از فاطمى كه معتقدند عامه و است) كداله( دار نقاب

 كه رو اين از و ملتها آن شگفتى و دورى بجز نيست متكى دليلى يچه به كه پنداريست اين و ميكنند منتشر
 ندارند آنان ناتوانى يا نيرومندى و جمعيت كمى يا فزونى لحاظ از طوايف آن احواله ب اطالعى كمترين عامه

 اوهـام  رو اين از آنست نفوذ دايره از بيرون و دولت دسترس از دور مرزى و دست دور نقاط كه سبب بدين و
 اينست ببرند ممكنست پندار اين از كه اى بهره تنها و ميكند ظهور نواحى آن از فاطمى كه يابد مى قوت عامه

  .است خارج فرمانها و قوانين و دولتها قدرت زير از) منتظر فاطمى( كه
) ماسـه  ربـاط ( جايگـاه  بـدان  مردم دعوت و تبليغ براى رياكارانه خردان كم از ىبسيار اغلب كه اينست

 بكمـال  را خـود  دعوت و آيند نايل خويش بمنظور كه ميپرورند سر در اى احمقانه و پوچ خياالت و ميشتابند
  .اند رسيده بقتل و داده دست از راه اين در را خود جان آنان بيشتر حاليكه در رسانند

 سـلطان  فرمانروايى روزگار و هشتم قرن آغاز در كه كرد روايت من براى ابلى ابراهيم دبنمحم ما شيخ
 ماسـه  رباط در شهر بدان منسوب و توزر مصغر تويزرى به معروف پيشگان تصوف از مردى يعقوب بن يوسف

                                                           

  ).پ(از . يبحثون آمده است. يجيبون: يتحينون: در بعض نسخ بجاى) ينى( -1

 احاديث مربوط به مهدي
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 و) صـنهاجه ( كـه  صـنا  قبايـل  از سوس مردم از گروهى. است منتظر فاطمى وى كه شد مدعى و كرد خروج
 رئيسـان  رو ايـن  از گيـرد  بدست را امور همه زمام بود نزديك و گرفت باال كارش و كردند پيروى را او كزوله
 و بكشـت  را وى شـبانه  كـه  برانگيخـت  را كسـى  بحيلـه  سكسـيوى  تـا  شـدند  بيمناك وى از مصامده قبيله

  .شدند متالشى وى هواخواهان
 عباس به موسوم غماره در مردى هفتصد تا ودن و ششصد سال ميان يعنى هفتم، قرن آخر در همچنين

 بـر  غلبـه  و قهر با آنگاه و كردند پيروى وى از غماره مردم عامه و است فاطمى او كه شد مدعى و كرد ظهور
 و مكر با را او شهر آن در و شتافت المزمه شهر بسوى سپس و سوخت آنرا بازارهاى و يافت تسلط بادس شهر
  .نيافت پايان شدعوت و رسانيدند بقتل حيله

  .است بسيارى  هاى نمونه اند نكرده پيشرفت آنها مدعيان كه دعاوى اينگونه از و
 نقـل  مـن  بـراى  ها داعيه اينگونه از آورى شگفت داستان) ابلى ابراهيم بن محمد( كرده ياد شيخ هم و

 و اسـت  تلمسـان  هكـو  در واقع 2ابومدين شيخ مدفن كه 1عباد رباط از حج سفر هنگام: كه اينست آن و كرد
 وى سفر همراه است بوده كربال ساكنان از كه) سيد( پيامبر خاندان از مردى ميباشد آن بر مشرف مزبور كوه

 اسـت  داشته ارجمند پايه خود قوم ميان در و بوده بسيار خدمتگزاران و شاگردان و پيروان داراى او و ميشود
 مـا  ميان: گويد شيخ. پرداختند مى را وي مخارج و ردندميك استقبال را او هايش همشهرى شهرها بيشتر در و

 شـد  معلوم و كشف من بر او كار موضوع و. گرديد استوار راه طول تمام در و سفر درين همنشينى و دوستى
 فـاطمى  وى اينكـه  دعوى و فرمانروايى جستجوى براى بود او اقامتگاه كه كربال از خويش همراهان با وى كه

 پايتخـت  را تلسـمان  هنگـام  آن در يعقوب بن يوسف و مرينيان دولت است ديده چون و[ آمده بمغرب است
 و ايـم  شده اشتباه و غلط دچار ما برگرديد،]  است گفته خود بهمراهان است قدرت نهايت در و داده قرار خود

  3.نيست ما ادعاى هنگام اكنون
 پرتو در جز فرمانروايى كار كه است بوده بينا و آگاه حقيقت بدين وى كه ميدهد نشان مرد آن گفتار و
 دريافتـه  همينكه و يابد نمى انجام باشد عصر هر قدرت خداوندان لشكرى قدرت با برابر كه نيرويى و عصبيت

 روزگـار  آن در مرينيان عصبيت برابر در نميتواند و است ياور و يار بى و بيگانه مردى ديار آن در وى كه است
 و اسـت  برداشته خود آزمنديهاى از دست و دريافته را حقيقت و كرده نظر فصر خود ادعاى از كند مقاومت

                                                           

  .رباط عباد واقع در دو كيلومترى جنوب شرقى تلمسان و ساحل رود ارس است -1

وى در . ى بـه اشـبيليه اسـت   ا شيخ ابومدين شعيب بن حسين اندلسى يكى از كبار شيوخ متصوفه، مولد او به قطنباته، قريه -2
 زيارتگاه او قبر. سپردند بخاك رباط در را وى جسد و درگذشت عباد رباط در و ميرفت تلمسان به بجايه از با گروهى 549سال 
 .شود دهخدا نامه لغت به رجوع. است بوده

ف بن تاشفين با تلمسان به نرد و در همان روزگار يوس. دولت مرينيان را بچشم ديد) قدرت(و چون : چنين است» ينى«در  -3
  .برخاسته بود بهمراهان خود گفته بود
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 ميان از يكسره مغرب در بويژه قريش و فاطميان عصبيت كليه كه بود اين كند يقين ميبايست كه را مطلبى
  1.نميدانيد شما و ميداند خدا و كند، پيدا اعتقادى چنين كه آنست مانع كارش به او تعصب ولى  است رفته

 پديـد ) نهضـتى ( تمـايلى  و شـوق  مغرب ديار ساكن تازيان ميان در ما عصره ب نزديك روزگارهاى در و
 اينگونـه  در آنكـه  بـى  ميكردند دعوت پيامبر سنت دادن انجام و حقيقت و راست راهه ب را مردم كه بود آمده

 را مردم آنان از ديگرى از پس يكى اوقات از گاهى چنانكه باشد داشته وجود آن جز يا فاطمى دعوت تبليغات
 پيـروان  و ميداشتند مبذول امور بدين را خويش عنايت و ميكردند دعوت منكر دادن تغيير و سنت بپاداشتن

 توجـه  مسـافران  بـه  دسـتبرد  از جلوگيرى لحاظ از ها جاده اصالحه ب چيز همه از بيش و مييافت فزونى آنان
 ياد پيشين فصول در چنانكه ميپرداختند راهزنىه ب كه بود تقسم درين تازيان تبهكارى بيشتر زيرا ميكردند

  .يازند دست كردارها اينگونهه ب ميكرد ايجاب ايشان معاش و اقتصاد طبيعى وضع كه كرديم
 بـويژه  و ميداشـتند  باز ناپسند و منكر كارهاى از را مردم ميتوانستند اصالحات دوستداران آنچه ازينرو

 ميـان  در دينـى  هاى آيين هست كه چيزى ولى ميكوشيدند راهزنان دستبرد از ها راه و ها جاده كردن امن در
 متوجـه  امـر  بـدين  را ايشان تنها دين به ايشان آوردن روى و عرب توبه كه رو اين از بود نشده استوار ايشان

 خـرد  بـدان  شـان  توجه و بدين ايشان بازگشت در و كنند 2خوددارى راهزنى و تاراج و غارتگرى از كه ساخت
 غـارتگرى  تـرك  بجـز  و ببرنـد  پـى  ديـن  مقاصد بتمام نميتوانستند و نميكرد درك را ديگرى فضيلت ايشان

 ايـن  از و بـود  عمل همين ميشدند مرتكب كه گناهى بديانت نزديكى از پيش زيرا دريابند را ديگرى حقيقت
 گـروه  ايـن  پيروان بينيم مى كه اينست كردند توبه ناستوده رفتار همان از آوردند روى بديانت كه هنگامى رو

 عميـق  ديـن  از پيـروى  و اقتـدا  فـروع  ديگر در ميكنند دعوت حق و بسنت را مردم خود بگمان كه مصلحان
 قـوايى  تمـام  با آنگاه و است مسافران آزار و راهزنى و ستم و غارتگرى گذاشتن فرو  آنان كيش تنها و نيستند

 مردم شايستگى و رستگارى امر ميان تفاوت و آورند مي روى معاش امور و دنيوى سودهاى بجستن دارند كه
 ميـان  در رو يچهـ  بـه  سبب بدين. ميباشد ممتنع هم با دو آن سازش و آسمانست تا زمين از دنيا طلبيدن و

 آنـان  گـروه  بـر  و نميگردنـد  بـاز  باطل راه از كامل بطور و نميشود استوار دين اصول و ها آيين كسانى چنين
 پيـروانش  بـا  خـود  بر فرمانروائى و دين استحكام در آنان كننده دعوت خوى و صفات ميان و نميشود افزوده

 زندگى همينكه رو اين از و] نميگروند وى بخوى بايد كه آنچنان آنها و[ ميشود ديده بسيار تفاوت و اختالف
 در كيفيـت  اين مونهن و. ميشود متالشى آنان قدرت و عصبيت و ميگسلد هم از آنان كار رشته گويد بدرود را

 آنگاه و داد روى هفتم قرن در احمد بن مرة بن قاسم به موسوم 3سليم كعب بنى قبيله از مردى براى افريقيه
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 از او و 1ريـاح  نشـين  باديـه  قبايل به وابسته مسلم) بطن( تيره از سعاده به موسوم ديگرى مرد براى او از پس
 و نيافـت  بهبـود  رو يچه به او پيروان كار اينها همه با و داشت استوارتر روشى و بود ديندارتر نخستين مصلح

 گفتگـو  باره اين در رياح و سليم قبايل كردن ياد ضمن در ما و كرديم، ياد كه داليلى بعلت نگراييد اصالحه ب
 راه و بستند مى بخود را دعوتها اينگونه آنان تقليده ب كه آمدند پديد خواهانى اصالح آن از پس و. كرد خواهيم
 بـدان  انـدكى  بجـز  خود كه صورتى در آوردند مي زبان بر را سنت كلمه و پيمودند مى را سالوسى و رياكارى
 هـيچ  بسـتند  بخود را دعاوى اينگونه ايشان از پس كه كسانى نه و گروه اين نه سبب بهمين و نبودند آراسته

  .2نشبندگا ميان در خداست دستور. ندادند انجام كارى و نكردند پيشرفتى
  

  سوم و پنجاه فصل

  فصل اين در و ملتها و دولتها فالگزارى و بينى غيب امور درباره

  كشف و پيشگويى هاى چكامه »مالحم« از

  3ميشود گفتگو نيز جفر مفهوم
 آينده در كه آمدهايى پيش از آگاهى و كارها فرجام دانستن به توجه و گماشتن همت كه دانست بايد

 نـوع  روحـى  خصوصـيات  از بـدى،  و نيكى يا مرگ و زندگى چگونگى قبيل از ادد خواهد روى كسى هر براى
 مدتى شناختن: مانند شوند آگاه آينده عمومى حوادث و آمدها پيش از كه آنند شيفته مردم بويژه است بشر
 يافتن خبر گفت ميتوان كه دولتها، بقاى مدت يا نيرومندى به بردن پى يا است مانده باقى جهان عمر از كه
 آن بـر  مـردم  بيشـتر  بينـيم  مـى  رو ايـن  از. اسـت  گرديده مخمر او نهاد در و است بشر جبلى امور اينگونه از

 آنـان ه بـ  مسـائلى  چنين براى كسانيكه درباره كاهنان اخبار و برند پى امور گونه بدين خواب در كه ميشوند
 صنف شهرها در بينيم مى سبب همين هب. معروفست عامه و بازارى مردم تا گرفته پادشاهان از آورند مي روى

 چنـين  شـيفته  سخت مردم كه ميدانند چه ميسازند خود پيشه و معاش وسيله را پيشگوييها اينگونه خاصى
 آنـان  از ميخواهنـد  كسانيكه تا برميگزينند خاصى جايگاه دكانها و گذرها كنار در رو اين از و هستند مسائلى

 بسيارى بلكه و شهر كودكان و زنان شامگاه و بامداد كه اينست. انندبد را ايشان محل كنند پرسش باره درين
 تـا  گرفتـه  مقـام  و جاه و پيشه و كسب از خود كارهاى فرجام از و آيند مي گرد آنان جايگاه در خردان كم از

 پيشـگويى  گونـاگون  انـواع ه بـ  گـروه  ايـن  و ميكننـد  پرسـش  اينهـا  نظاير و دشمنى و دوستى و معاش امور
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 كه) نخود فال( ها دانه و ها سنگريزه با بين فال و ميخوانند منجم را او كه رمل خط بيننده قبيل از دميپردازن
  .ميخوانند 1زن مندل را ايشان و بينند مى فال آب و آينه در كه آنان و مينامند) شمارگر( حاسب را وي

 در كـه  صـورتى  در يشوندم مرتكب آشكار بطور بزرگ شهرهاى همه در را ناپسند و منكر اعمال اين و
 كسـانيكه  بجز نميشود آگاه غيبى امور از بشر كه است گرديده مقرر و است شده واقع نكوهش مورد شريعت

 امـور  بـدين  كسانيكه بيشتر و ميكند آگاه غيب بر خود دانش از را آنان واليت منصب راه از يا خواب در خدا
 بقـاى  مـدت  ميخواهنـد  كه نداميران و پادشاهان پردازندمي آنها بر يافتن آگاهى جستجوى به و ميكنند توجه
 ميـان  در و است شده معطوف بدان ملتها كليه و دانش خداوندان توجه سبب بهمين و دريابند را خود دولت

 و پادشـاهى  چگـونگى  قبيل از ميشود يافت باره اين در امرى ولى يا شناس ستاره يا كاهن سخنان ملتى هر
 در كـه  آمـدهايى  پـيش  و ميگويند سخن خود با بدان آمدن نايل از كه دولتى يا نندآ انتظار در كه سلطنتى

 شـماره  و دولـت  بقـاى  مـدت  و عظـيم  كشـتارهاى  و ها فتنه و جنگها مانند داد خواهد روى آنان براى آينده
  .مينامند حوادث پيشگويى را امور اينگونه و آنان اسامى درباره سخن و آن پادشاهان

 از آنهـا  و ميكردنـد  رجـوع  آنانه ب موضوعات اينگونه در كه بودند فالگزارانى و كاهنان عرب ميان در و
 دربـاره  سـطيح  و شـق  چنانكـه  بودنـد،  كرده پيشگويى را آنان دولت و پادشاهى و داده خبر عرب قوم آينده
 كشـور  آن سـپس  و ميتـازد  ايشـان  بالد بر حبشه كه دادند خبر يمن پادشاهان از يكى نصر بن ربيعة خواب

 تأويـل  را موبذان رؤياى سطيح همچنين و. ميكند ظهور عرب دولت و پادشاهى آنگاه و آيد مي يمن بتصرف
 خبـر  را عـرب  دولت ظهور او و فرستاد وى نزد عبدالمسيح با آنرا) انوشيروان خسرو( كسرى كه هنگامى كرد
 بقولى و 3يفرن بنى قبيله از 2صالح بن موسى آنها مشهورترين كه داشتند كاهنانى بربر طوايف همچنين. داد
 و اسـت  داده خبـر  بسـيارى  وقـايع  از كـه  دارد محلى زبانه ب منظوم پيشگوييهائى وى. بود 4غمرت قبيله از

 اشعار و رسيد خواهند كشوردارى و  پادشاهىه ب مغرب در زناته قبيله كه اينست درباره او پيشگوييهاى بيشتر
 كـاهن  را وي زمـانى  و پندارنـد  مـى  ولـى  را او گـاهى  نـواحى  آن مـردم  و متداولست مزبور قبايل ميان در او

 ايشـان  بعقيـده  او تاريخ زيرا پندارند مى پيامبر را او بخودشان مخصوص پندارهاى روى از هم برخى ميدانند،
ـ  اقـوام  نسـلهاى  از بعضى هم گاهى و. است داناتر خدا و است، بوده هجرت از پيش مدتها  پيمبـران  اخبـار ه ب

 در چنانكـه  باشـد  داشـته  وجود پيامبرى ايشان روزگار در كه صورتى در ميكنند استناد آينده حوادث بارهدر
 هنگـامى  ميكردند ظهور آنان ميان در پياپى كه پيامبرانى چه بود داده روى وضع اين اسرائيل بنى قوم ميان

  .ميگفتند باز خبرهايى آينده از و ميدادند پاسخ آنانه ب كردند مى مسائل اينگونه درباره سؤاالتى مردم كه
                                                           

در فارسـى ايـن گـروه را    ). غياث(خوانان گرد بگرد خويش بر زمين كشند  ايست كه افسونگران و عزايم ضارب المندل، دايره -1
 .آينه بين مينامند

  .شود 205ص  1رجوع به تاريخ بربر ج  -2

  .»ر«و كسر » ى«بفتح  -3

 .»م«و كسر » غ«بضم  -4
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 و دنيا بقاى مدت به است مربوط داد روى آنان ميان در كه پيشگوييهايى بيشتر اسالمى دولت در اما و
 ميكننـد  اتكـا  1آثارى و اسالم صدره ب باره اين در و گردد مى باز آنها فرمانروايى دوران و دولتها بوضع بدانچه

 كعـب  ماننـد  ميكننـد  نقـل  اند گرويده اسالمه ب) يهوديان( اسرائيل بنى از كه ىمسلمانان بويژه و صحابه زا كه
  .آنان امثال و 2منبه بن وهب و االحبار
 و. ميكردنـد  اقتبـاس  احتمالى تأويالت و منقول اخبار ظواهر از را پيشگوييها ازين بعضى كه بسا چه و

 نقـل  مسـتند  كـه  اسـت  داده روى بسـيار  اىپيشـگوييه  پيـامبر  خانـدان  از او امثال و 3ع، صادق، جعفر براى
 از آن نظـاير  هرگاه و است بوده واليت امر بسبب ايشان) كرامت( كشف.) است داناتر خدا و( آنها در كنندگان

 ميـان  در: است فرموده ص، پيامبر، حاليكه در و نباشد انكارپذير نيستند اوليا شمار در كه آنان اعقاب و ياران
 كرامـات  و شريف مراتب اينگونه براى مردم ترين شايسته) رسول خاندان( ايشان پس باشد، گمانان راست شما

 اصـطالحات  و دانشـها ه ب مردم كه هنگامى و اسالم صدر دوران از پس اما و. هستند) شده بخشيده( موهوب
 اتكا )منجمان( شناسان ستاره بسخنان بيشتر باره اين در شد ترجمه عربى زبانه ب حكما كتب و آوردند روى

 خصوصـى  امور ساير و مسائل و مواليد در و قرانها از عمومى امور ساير و دولتها و پادشاهى در چنانكه كردند
  .ميكردند استفاده آنهاست حدوث هنگام در فلك شكل از عبارت كه يك هر طوالع از

 سـتاره  خنانسـ ه ب سپس و ميكنيم ياد اند آورده باره درين خبر اهل كه را مطالبى نخست اكنون هم و
  :ميپردازيم شناسان
 آمـده  سـهيلى  كتـاب  در كـه  دارند استناد آثارىه ب دنيا بقاى و 4)اسالم( ملت مدت درباره اثر اهل اما

 سـال  پانصـد  اسـالم  ملـت  آغـاز  از دنيـا  بقاى مدت ميدهد نشان كه كرده نقل اخبارى طبرى از او چه است
 است حديثى باره اين در طبرى مستند و. است گرديده نقض آن كذب شدن آشكاره ب رأى اين و. بود خواهد

 او و »اسـت  آخـرت  جمعه روزهاى از جمعه يك دنيا همانا«: است شده نقل بدينسان رض، عباس، ابن از كه
 بـه  دنيـا  بقاى مدت گيرى اندازه كه اينست است، داناتر خدا و آن، راز و است نياورده دليلى موضوع اين براى

 سـال  هـزار  برابـر  روز هر و ميباشد روز، هفت يعنى است، آفريده را زمين و آسمانها خدا كه روزهايى حساب
 و 5»ميشـماريد  آنچـه  از اسـت  سال هزار چون تو پروردگار نزد روزى همانا و«: تعالى خداى قول بدليل است

                                                           

خبر و سنت پيامبر و سخن صحابه آمده اسـت و در اصـطالح   . حديث نبوى. روايت: آثار ج، اثر در لغت به معنى گفته رسول -1
روايت بر افعال و اقوال پيامبر و خبر فقط بـه اقـوال وى و اثـر مبنـى بـر افعـال       : اند حديث در باره آن اختالف است برخى گفته

رجوع به كشاف اصطالحات الفنـون و لغـت نامـه دهخـدا     . اند ثر را بر حديث موقوف و مقطوع اطالق كردهصحابه است و برخى ا
 .شود
 . هجرى درگذشته است 113وهب بن منبه در صنعاى يمن به سال  -2
  .شيعيان ششم امام ع، صادق، جعفر امام -3

 .غلط است) ملل(در چاپهاى مصر و بيروت » ينى«از  -4
5- وإِنَّ ي ونَ ودا تَعمَنةٍ مس كَأَْلف كبر نْد47: 22ماً ع. 
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 ماش از پيش كسانيكه اجل مقابل در شما اجل: گفت) ص( رسول كه است آمده 1صحيح در و) طبرى( گويد
 ،2باشم مى دو اين مانند رستاخيز روز با من: فرمود و. است خورشيد غروب تا عصر نماز مدت اندازهه ب اند بوده

ه بـ  چيز هر سايه كه هنگامى خورشيد غروب و عصر نماز ميان مدت و. كرد ميانه و سبابه انگشته ب اشاره و
 و اسـت  همين نيز سبابه به نسبت ميانه گشتان مازاد كه است هفتم يك نصف قريب باشد آن برابر دو اندازه

 ص، پيـامبر،  گفتار آن مؤيد و باشد سال پانصد كه است جمعه آن تمام هفتم يك نصف مزبور مدت بنابراين
ـ  روز نصـف  را امت اين مدت كه بود نخواهد ناتوان آن از خدا هرگز: فرمود كه است  ايـن  و. انـدازد  تـأخير ه ب
 شـده  روايـت  منبه بن وهب از و است سال پانصد و هزار پنج اسالم ملت زا پيش دنيا مدت كه ميدهد نشان
 روايـت  كعب از و. گذشته روزگار مدت يعنى است، سال ششصد و پنجهزار اسالم از پيش دنيا مدت كه است
  .است سال هزار شش دنيا مدت كه كنند

 اينكـه  از گذشـته  نـدارد  وجـود  است كرده ياد آنچه بر گواهى هيچ مزبور حديث در و: گويد سهيلى و
 بـر  زياده كه نميكند اقتضا آخر، تا...  ناتوان آن از خدا هرگز :پيامبر گفتار بنابراين. است داده روى آن خالف
 هـم  و اسـت  رستاخيز روز نزديكىه ب اشاره آخر، تا...  رستاخيز روز با من: حديث اما و. باشد شده نفى نصف

 او شـريعت  جـز  شـريعتى  و بود نخواهد پيامبرى وى جز رستاخيز روز و او بعثت فاصله در كه اينست منظور
 آن تحقيـق  در اگر ميپردازد، اسالم ملت مدت تعيين به ديگرى مدرك راه از سهيلى آنگاه. آمد نخواهد پديد

 كرده آورى گرد آنها مكررات حذف از پس را قرآن هاى سوره اوايل مقطع حروف كه اينست آن و يابد، توفيق
 و كـره،  حـق  نص يسطع الم: ميدهند تشكيل را ذيل عبارت كه است حرف چهارده آنها مجموع ويدگ و است
 بـه  را رقـم  ايـن  و 3اسـت  سـه  و هفتصد رقم با برابر كه است آورده بدست جمل بحساب را آنها شماره آنگاه

 اسـالم  ملـت  مـدت  را آنهـا  مجموع و است افزوده گذشته پيامبر بعثت از پيش سال هزار آخرين از كه مدتى
  .است شمرده

 بـودن  ميگويم من و باشد مزبور حروف فوايد و مقتضيات از حساب اين كه نيست دور و: گويد سهيلى
 آن بـر  بتـوان  كه نميشود آن دليل و كند ظهور كه كند نمى اقتضا »نيست دور« »سهيلى گفته برحسب« آن

  .كرد اعتماد

                                                           

  ).ا(و ) ب(و ) ك: (صحيحين -1
 ... الساعة و انا بعثت): ا( در »ينى« از -2

اين عدد مطابقت نميكند، هم چنين محاسبه مترجم تركى نيز كه آنرا نهصد و سى نوشته است درسـت نيسـت بلكـه رقـم      -3
حاشـيه چاپهـاى مصـر و بيـروت، از     (است و آن موافق عدديست كه از يعقوب كندى ياد خواهد كرد مطابق حروف مزبور  693

صحيح اسـت و شـايد رقـم متـرجم     ) تسعمائة) (سبعمائة: (آورده و در حاشيه متذكر شده كه بجاى 903دسالن ). نصر هورينى
 .بوده است 903ترك هم 
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 حديث در اسحاق ابن »سير« كتاب در كه است تانىداس داشته وا اى محاسبه بچنين را سهيلى آنچه و
) اخطـب  پسـران ( 2حيـى  برادرش و ابوياسر كه اينست آن و است آمده يهود 1احبار از تن دو اخطب، پسر دو

 بدسـت  يك و هفتاد عدد شمردند جمل بحساب را آنها و شنيدند را »الم«  قرآن مقطع حروف از كه هنگامى
 آنگـاه  ، 3شـمردند ) كم( يا نزديك را مدت »احبار از تن دو آن« و كردند تأويل اسالم دوران بمدت آنرا و آمد

  :فرمود هست؟ هم ديگرى حروف اين بر عالوه آيا پرسيد و آمد ص، پيامبر، نزد حيى
 و آمد بدست يك و هفتاد و دويست عدد وقت آن و. »المر« افزود سپس و »الر« افزود آنگاه و »المص«

  :گفت و شمرد والنىط را مدت حيى نتيجه در
 از سـپس . داشـتى  ارزانـى  فزون يا اندك آيا نميدانيم چنانكه است شده مشتبه ما بر تو كار محمد، اى

 و هفتصد كه است داشته ارزانى آنرا عدد كليه او شايد نميدانيد شما: گفت ايشانه ب ابوياسر و رفتند وى نزد
) قـرآن ( آن از: شـد  نـازل  بدينسـان  تعـالى  خـداى  رگفتـا  هنگام اين در: گويد اسحاق ابن. است سال 4چهار

 كه آيد نمي بدست دليلى داستان اين از و...  اآليات ،5متشابهاتند ديگر و كتابند اصل آنها كه محكم آياتيست
 بلكـه  است عقلى نه و طبيعى نه مزبور اعداد بر حروف اين داللت زيرا است اسالم ملت مدت عدد اين برساند

 و قـديمى  اصطالح اين كه است راست مينامند جمل حساب آنرا كه است اصطالحى و داد ربرقرا مبتنى تنها
 از وحيـى  ابوياسـر  ازيـن  گذشـته  و نميدهد قرار برهان و حجت بمنزله آنرا اصطالح قدمت ولى است مشهور
 شمرده هم وديه عالمان از دو آن هم و كرد ياد دليل بعنوان باره اين در را آنان رأى بتوان كه نيستند كسانى

 و شريعت دانش از حتى و نداشتند اطالعى علوم و صنايع از و بودند حجاز نشينان باديه از آنها زيرا .شوند نمى
 اينگونـه  تلفيـق ه ب ملتى هر ميان در عوام مردم همچنانكه بلكه نبودند آگاه نيز خودشان مذهب و كتاب فقه

  .اند تهبس بهم را حسابى چنين هم آنها ميپردازند محاسبات
  .ندارد دليلى خود ادعاى براى سهيلى اين بنابر

 آن و است آمده احاديث در اجمالى  مستندى آن دولتهاى پيشگويى درباره بخصوص اسالم مذهب در و
 بدينسـان  ذهبـى  يحيـى  محمـدبن  خـود  شيخ طريق از 6يمان بن حذيفة از بروايت ابوداود كه است حديثى
 از ذويب بن 7لقيطة ابن از ليثى زيد بن اسامة از فروخ بن عبداهللا از مريم ابى بن سعيد از: است كرده تخريج
 يـا  انـد  كرده فراموش يارانم آيا نميدانم سوگند بخدا: است گفته يمان بن حذيفة كه است شده روايت پدرش

                                                           

  ).منتهى االرب(دانشمند جهود ) بكسر ح(جمع حبر  -1

  ).حى(است و در نسخ ديگر ) ينى(حيى از  -2

 ).ا(فاستقال، در : فاستقر بجاى» ينى«در  -3
  ).ا(و ) ب(و ) ك: (سال 904) ينى(از  -4

5- ْنهم آيات َكماتحنَّ مه تابِ أُماْلك أَُخرُ و َتشاِبهات7: 3 م. 

 .هجرى در مدينة درگذشته است 36كه در سال ابوعبداهللا حذيفة بن يمان يكى از صحابه پيامبر، ص، بوده  -6
  . ابو قبيصه: در چاپهاى مصر و بيروت» ينى«از  -7
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 كـه  دنيـا  انقضـاى  هنگـام  تـا  را گروهـى  سـردار  هـيچ  ص، پيامبر، سوگند بخداى. ميزنند بفراموشى را خود
  .بازگفت ماه ب را اش قبيله و پدر نام و خود نام اينكه جز فرونگذاشت ميرسند بيشتر و سيصد به او همراهان
 گفتـه  خـود  رسـاله  در وى كـه  كرديم ياد پيش فصول در ما و است نگفته سخنى آن درباره ابوداود و

 باشد صحيح كه فرض بر حديث اين و. است صالح آن پس ام كرده سكوت چه هر درباره خود كتاب در: است
  .است مجمل

  .باشد داشته نيك اسنادهاى كه هستيم ديگرى آثار به محتاج آن مبهمات تعيين و اجمال بيان در و
 صـحيحين  در چنانكه. است آمده اين مغاير وجهىه ب السنن كتاب بجز ديگرى كتب در 1حديث اين و

  :است چنين حذيفه بروايت نيز
 در شـد  خواهد واقع رستاخيز روز تا كه آنها از را چيزى هيچ و خواند اى خطبه ما ميان در ص، پيامبر،

 كردند فراموش آنرا گروهى و سپردند بياد آنرا گروهى و گفت سخن آن درباره اينكه جز فرونگذاشت مقام آن
  .انتهى. دانستند مى را اين اصحابش آن و

 كتـاب  در و. كرد ياد آنرا اينكه جز شتفرونگذا رستاخيز روز تا را چيز هيچ: است چنين بخارى لفظ و
 ادا بهنگام را عصر نماز ما با روزى ص، پيامبر،: است آمده بدينسان خدرى ابوسعيد از بروايت حديثى ترمذى

 داد خبـر  بمـا  آنرا كه آن جز فرونگذاشت بود خواهد رستاخيز روز تا كه را چيزى هيچ و برخاست سپس كرد
  .انتهى .كردند فراموش را آن هىگرو و سپردند بياد را آن گروهى
 ثبـت  رسـتاخيز  عالئـم  و ها فتنه درباره تنها 2صحيحين در كه است آن بر محمول احاديث اين كليه و

 تنهـا  كـه  زياده قسمت اين و. عمومى مسائل اينگونه مثال در است معهود همين) ص( شارع از و. است شده
 آن رجـال  در حـديث  علـم  پيشـوايان  اينكـه  از گذشـته . اسـت  منكر و شاذ است آورده طريق اين در ابوداود

 احاديث در: گويد بخارى و. است منكر او خبرهاى: گويد فروخ ابن درباره ابومريم ابن چنانكه اند كرده اختالف
  .نيست محفوظ او اخبار: گويد عدى ابن و .ميشود يافت منكر هم و معروف هم او

 وثـوق  مـورد  را او معـين  ابـن  و شـده  تخـريج  حديث او بنام صحيحين در هرچند زيد، بن اسامة اما و
 او حنبل بن احمد و سعيد بن يحيى و است كرده تخريج حديث شاهد بعنوان وى از بخارى ولى است دانسته

 قبيصـة  ابـن  و. كنند نمى استدالل بدان ولى مينويسند را او حديث گويد ابوحاتم و اند داده نسبت ضعف به را
 شـده  يـاد  بجهـات  كـرده  روايـت  حـديث  اين در ابوداود كه اى زياده قسمت نابراينب است مجهول ذؤيب ابن

  .است شاذ گذشت چنانكه اينكه از گذشته ميشود، ضعيف

                                                           

 .و اسناد اين حديث) ا(در  -1
 .صحيح »ينى« در -2
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 كتاب آن در كه پندارند مى و ميكنند استناد جفر كتاب به بخصوص دولتها پيشگوييهاى درباره گاهى و
 و افزايند نمى آن بر اين از بيش سخنى و است مندرج ىشناس ستاره يا احاديث طريق از امور اين كليه دانش

  .ندارند اطالعى هيچگونه آن مستند و كتاب اصل از
 كه داشت كتابى زيديه فرقه سرور 2عجلى سعيد بن هارون كه اينست 1جفر كتاب اصل كه دانست بايد

 و پيـامبر  خانـدان  راىبـ  كلـى  بطـور  كـه  وقايعى معرفت كتاب آن در و ميكرد روايت ع، صادق، جعفر از آنرا
 جعفـر  از پيشـگوييها   اينگونـه . بـود  مندرج داد خواهد روى خاندان آن هاى شخصيت از بعضى براى بخصوص

 آمـده  پديـد  اولياست اينگونه مخصوص كه كشف و كرامت بطريق خاندان آن بزرگ مردان ديگر و ع، صادق،
  .است

 از آنـرا  مطالـب  عجلى هارون و بودند نوشته اى گوساله پوست روى آنرا و بود جعفر نزد در مزبور كتاب
 3جفـر  زيرا ميخواندند بود شده نوشته آن بر كه پوستى بنام آنرا و نوشت مى اى نسخه در و ميكرد روايت وى
 معانى و قرآن تفسير كتاب آن در و. شد اطالق كتاب آن بر نام اين رفته رفته ولى است خرد بمعنى لغت در

 كتاب آن روايت ولى است شده روايت صادق جعفر از و بوده مندرج نيز ميشود ستفادم آن باطن از كه غريبى
 دليلـى  هـيچ ه بـ  كه شاذى خبرهاى و كلمات بلكه است نشده ديده نيز كتاب عين و نيست متصل و پيوسته
  .است منتشر مردم ميان در آن از نيست متكى

 يـا  او بخود خواه بود خواهد مستند ترينبه شك بى باشد درست ع، صادق، جعفر به كتاب استناد اگر و
 او كـه  اسـت  پيوسـته  بصـحت  و نـد كرامات خداوندان از آنان چه شود داده نسبت خويشاوندش بزرگ بمردان

 بـر  داد خواهـد  روى آنان براى آينده در كه وقايعى از پيش از را خويش خويشاوندان از برخى) صادق جعفر(
 بـدان  كـه  اى مهلكه از  4را زيد خود عم پسر يحيى او. پيوست ىم بصحت وى هاى پيشگويى و داشت مى حذر
 در سـرانجام  و زد انقـالب ه بـ  دسـت  و كـرد  سـرپيچى  وى گفتـه  از عمش پسر ولى داشت برحذر شد دچار

  .معروفست آن قضيه چنانكه شد كشته گوزكان
 بـه  تصـف م كـه  خاندان آن نيست شكى باشند كرامت صاحب ص، پيامبر، خاندان جز كسانى هرگاه و

 شايسـته  اولـى  بطريـق  ميباشند تعالى خداى عنايت مشمول و ندآگاه نبوت اخباره ب و هستند ديانت و علم
  .ندگواه آن بر پاكش هاى شاخه كه كريمى اصل بسبب كرامتند و كشف

                                                           

 .شود 272ص  2درباره كتاب جفر رجوع به كشف الظنون حاجى خليفه ج  -1
ص  2از عيـون االنبـاء ج   . رئت الى الرحمن ممـن تجفـرا  و من عجب لم اقضه جلد جفرهم ب: وى رئيس زيديان بوده و گويد -2

اند  پنداشته) خطابيه(شگفترين چيزها اين است كه : آمده است 239الفرق بين الفرق در ص : و در حاشيه همان به نقل از 145
لم غيـب معلـوم   پوستى براى ايشان به امانت باقى گذارده كه در آن دانستن هرچه بدان نيازمنـد شـوند از عـا   ) ع(جعفر صادق 

 .اند ديگرى نتواند مطالب آن را بخواند پندارند بجز كسانى كه از آن فرقه اند و مى گردد و آن پوست را جفر ناميده
  ).االرب منتهى( ماهه چهار بزغاله: جفر -3

  .يحيى پسر عم خود: و نسخه ديگر) ا(در » ينى«از  -4
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 منسوب آنكه بى ميشود نقل بسيارى پيشگوييهاى و گمانيها راست ص، پيامبر، خاندان ميان در گاهى و
 آن از اسـت،  شـده  روايـت  بسـيار  پيشـگوييها  اينگونه از) فاطميان(  عبيديان دولت اخبار در و. باشد 1جفر به

 حبيـب  محمد 2پدرش و مهدى عبيداهللا با شيعى ابوعبداهللا مالقات درباره الرقيق ابن كه است حكايتى جمله
 مبلغـان  و داعيـان  از يكى حوشب ابن بسوى را او چگونه و داده خبر وىه ب چيزهايى چه كه است كرده نقل
 تشـكيل  مغـرب  در فاطميان دولت كه بود شده تلقين وىهذب كه علمى روى از او و اند فرستاده يمن در خود

 الرقيق ابن نيز و .است كرده گسيل سرزمين بدان مهدى عقايد نشر و تبليغ براى را حوشب ابن يافت خواهد
: گفـت  نهاد بنيان را مهديه شهر افريقيه، در فاطميان لتدو شدن پايدار از پس عبيداهللا چون كه است نوشته

 دژ و پناهگـاه  بمنزلـه  آنـرا  روزى از سـاعت  يـك  در فاطميـان  خانـدان  كه نهادم بنيان رو اين از را شهر اين
 وابستگان به مهديه شهر در را 3الحمار صاحب) شكست و( توقف جايگاه سپس و دهند قرار خويش مستحكم

 الحمـار  صـاحب  چـون  و بـود  شـده  آگاه غيبگويى ازين عبيداهللا نواده منصور اسماعيل بعدها. داد نشان خود
 كه رسيد خبر وىه ب اينكه تا ميپرسيد جايگاه آن درباره خود نزديكان از كرد محاصره مهديه در را او ابويزيد
 از و ميكنـد  ينيقـ  خود پيروزىه ب اسماعيل وقت آن است، رسيده كرده تعيين او نياى كه بجايگاهى ابويزيد

 بـر  يـافتن  دسـت  از پـس  و ميكنـد  دنبال زاب ناحيه تا را او و ميدهد شكست را دشمن و ميشود خارج شهر
  .است بسيار خاندان آن باره در اخبار اين مانند و ميكشد را او خصم

 ورامـ  در چنانكه ميكنند مستند نجومى احكام به را دولتها به مربوط پيشگوييهاى شناسان ستاره اما و
 و زحـل  يعنى علويين، زيرا ميشوند متوسل 5علويين ميان بويژه و 4قرانات به دولتها و پادشاهى مانند عمومى

 آن  راست دست 6تثليث از ديگرى برجه ب قران سپس. ميكنند حاصل قرآن يكبار سال بيست هر در مشترى،
 ميشـود  تكـرار  بـار  دوازده مثلـث  يك رد آنكه تا ميكند عود ديگر برجه ب آن از پس آنگاه. ميگردد باز 7مثلث

 ديگـر  سـال  شصت مدت در آنرا و ميگردد باز سپس ميگردد تكميل سال شصت در آن گانه سه بروج چنانكه
 در بازگشت چهار و تكرار بار دوازده بسبب مثلث چنانكه ميگردد باز چهارم بار و سوم بار باز و ميكند تكميل

                                                           

 .احد) ا(در  -1
 .شود ه است و ابنه و ابيه هر دو خوانده مىنقط بى» ينى«و پسرش در ) ل. ن( -2
پـس از صـاحب الحمـار    ) ا(در . انـد  لقب استهزاء آميزى بوده است كه فاطميان به دشمن سرسخت خود ابويزيد نـامى داده  -3
  .هم در متن آمده است) ابويزيد(

 دقيقـه  بـه يـك   يـا  درجـه  بيـك  برجى در شمس سواى سياره كواكب هفت جمله از كوكب دو شدن يكجا) ق بكسر( قران -4
 ).غياث(

 ).اقرب الموارد(نامند ) ى مشدد -ل -بفتح ع(زحل و مشترى را علويين  -5
جوزا ميـزان و دلـو   : حمل، اسد، قوس آتشى و سه برج: مثلثات افالك عبارت از بروج افالك است چه از دوازده برج سه برج -6

 ).غياث(اند  ان، عقرب و حوت آبىسرط: ثور، سنبله، جدى خاكى و سه برج: بادى و سه برج
بودن قمر با سعدى بمفاصله پنج برج يا نه برج چنانچه قمر در حمل باشد در اين صورت از حمل تا اسد پنج خانـه اسـت و    -7

  .رجوع به غياث و التفهيم چاپ آقاى همايى شود. از حمل تا قوس نه خانه
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 مثلـث  هر از و است راست دست تثليث به برج هر در آن انتقال و ميشود تكميل سال چهل و دويست مدت
 انتقال است آمده آن از پيش مثلث دو كه قرانى آخرين برجه ب يعنى ميشود منتقل آنست از پس كه بمثلثى

  :ميشود تقسيم ميانه و خرد و بزرگ گونه سهه ب علويين قران و يابد مى
 آن سـير  سـال  شصـت  و نهصد از پس آنكه تا است فلك درجه يك در علويين اجتماع از عبارت بزرگ

  .ميگردد باز بدان يكبار
 سال چهل و دويست از پس و كنند حاصل اقتران بار دوازده مثلثى هر در علويين كه چنانست ميانه و

  .شوند منتقل ديگرى مثلث به
 و راسـت  دست تثليث بر ديگر برج در سال بيست از پس و برج يك در علويين اقتران از عبارت خرد و

  .آنست نظير دقايق يا درجه در
 نخستين در سال بيست از پس و است حمل دقيقه نخستين در قران دادن روى كه چنانست آن مثال

 از پـس  آنگـاه  اسـت  خـرد  قـران  و آتشـى  اينها همه و. است اسد در ديگر سال بيست از پس و قوس 1دقيقه
 از سال چهل و دويست از پس و مينامند قران بازگشت و قران دور آنرا و ميگردد باز حمل اوله ب سال شصت
 اسـت  ميانه قران اين و ميشود منتقل آبى به آتشى از پس خاكى برجهاى زيرا ميشود منتقل خاكى به آتشى
 و ميگردد باز حمل اول به سال شصت و نهصد مدت در آنگاه و .يابد مى انتقال آبى به آنگاه و هوايى به سپس

 قـومى  از پادشـاهى  انتقـال  و دولتهـا  و ملتها دگرگونگى مانند عظيم امور بر قران اين و. تاس بزرگ ناقر آن
  .ميكند داللت ديگر بقوم

 شدن آشكار بر خرد قران و ميدهد نشان را پادشاهى خواهندگان و جويان غلبه آمدن پديد ميانه قران و
  .ميكند داللت آنها عمران يا شهرها ويرانى و مبلغان و سركشان
 3چهـارم  آنرا و ميدهد روى يكبار سال سى هر در سرطان برج در 2نحسين قران قرانات اين اثناى در و
 بـر  قران اين كه اينست و است مريخ 4هبوط و زحل 3وبال آن در و است جهان طالع سرطان برج و. مينامند

 داللـت  قحطـى  و وبـا  و سـپاه  انقالب و ها لشكركشى و سركشان آمدن پديد و خونريزيها و آشوبها بزرگترين
 در) نحوسـت ( شـومى  يـا ) سـعادت ( فرخندگى بميزان وابسته وضع اين رسيدن پايان يا يافتن دوام و ميكند
  .آنست در دليل تسيير اندازه بر و دو آن ناقر هنگام

                                                           

  .»است اسد«: است چنين بيروت و مصر چاپهاى در -1

 .در برخى از چاپها به غلط تحسين است -2
چون سرطان در منطقة البروج چهارمين برج ميباشد و بال آفتاب در دلو باشد و وبال قمر در جدى و وبال عطارد در قـوس   -3

 ).غياث(و حوت و زهره را در عقرب و حمل و مريخ را در ميزان و ثور و مشترى را در جوزا و سنبله و زحل را در سرطان و اسد 
هبوط كواكب ضد شرف است چون كوكب بمحل هبوط رسد دليل است بـر پسـتى احـوال منسـوبات آن كوكـب و هبـوط        -4

 ).غياث(آفتاب در ميزانست بدرجه نوزدهم و هبوط قمر در عقرب بدرجه سوم در منزل زبانا 
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 گويـد  اسـت  كـرده  تـأليف  الملـك  نظـام  بنـام  آنرا كه كتابى در) دان رياضى( حاسب احمد بن1جراش
 پيـامبر  مولد چنانكه است بوده مزبور ملت دليل زيرا دارد عظيم اثرى اسالم ملت در عقربه ب مريخ بازگشت

 روى نگرانـى  و پريشـانى  خلفـا  براى بازگردد آنجاه ب هرگاه پس است بوده عقرب برج در علويين قران هنگام
 چـه  و اسـت  آورده روى آنانه ب حالى تبه و يافته فزونى بيمارى دينداران و دانشمندان ميان در و است داده
 خانـدان  از مروان و رض، على، كشتن كه شود مى گفته همانا و است شده منهدم ها عبادتگاه از برخى كه بسا

 رعايت قرانات احكام با كرده ياد احكام اگر بنابراين است، داده روى هنگام درين عباسيان از متوكل و امويان
  .بود خواهد استوارى نهايت در آن نتيجه شود

 بـودن  دروغ و بـود  خواهد سال 2بيست و سيصد اسالم ملت بقاى دوران كه است گفته بلخى شاذان و
  .است شده ثابت اكنون هم گفتار اين

 روى بسـيار  اختالفـات  اسـالم  دوران از سال پنجاه و صد شدن سپرى از پس كه است گفته ابومعشر و
 سـتاره  كـه  ام ديـده  پيشـينيان  كتـب  در: سـت ا گفتـه  جـراش  و است نبوده درست گفتار اين و 3داد خواهد

 ايشان دليل و( اند داده خبر) انوشيروان( خسرو به آنان، ميان در را نبوت آمدن پديد و عرب سلطنت شناسان،
 قرانات كتاب در ابومعشر و). ماند مى باقى سال چهل آنان در پادشاهى پس بوده خود شرف در كه است زهره
 قـران  حال عين در و باشد زهره شرف آن در و برسد حوت هفت و بيست به 4)قسمت( هرگاه كه است آورده

 ظهور پيامبر ايشان از و ميكند ظهور عرب دولت هنگام اين در است، عرب دليل كه دهد روى عقرب برج در
 كـه  ميمانـد  بـاقى  زهره شرف هاى درجه از كه مقداريست برحسب آن مدت و پادشاهى نيروى و كرد خواهد
 زهـره  انتقال هنگام ابومسلم ظهور و است سال ده و ششصد آن مدت و است حوت برج از درجه زدهيا تقريبا

 گفتـه  كنـدى  اسحاق بن يعقوب و. است مشترى بخت صاحب و) فروردين( حمل آغاز در قسمت وقوع و بود
 اسالم ملت قران هنگام زهره زيرا رسيد خواهد پايان به سال سه و نود و ششصد به اسالم ملت مدت كه است

 دقيقه هيجده و درجه يازده آن باقيمانده بنابراين و است بوده حوت از 5دقيقه دو و چهل و درجه هيجده در
  .است سال سه و نود و ششصد مزبور مدت كه اينست است، شصت يك هر آن هاى دقيقه و است

 اول در واقع روفح و است مزبور بينى پيش موافق حكما اتفاقه ب اسالم ملت مدت است گفته يعقوب
  .كند مى كمك ايشانه ب جمل بحساب آنها اعتبار و مكرر حذف با]  قرآن[ هاى سوره
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 سـهيلى  مستند كه رود مى احتمال و است كرده ياد آنرا سهيلى كه نظريست همان اين[ ميگويم من و
   1].باشد كندى گفته بر مقدم كرديم نقل آنرا ما چنانكه
 خانـدان  از وى فرزنـدان  ديگـر  و اردشـير  سـلطنت  دوران درباره حكيم آفريد هرمزد از: گويد جراش و
 سـبب  بدين و است بوده خود 3شرف در كه است مشترى او پادشاهى دليل: گفت او و 2شد پرسيده ساسانى
 و بيست و چهارصد خاندان آن فرمانروايى دوران يعنى بخشيد خواهد اوه ب سالها بهترين و درازترين مشترى

 دليـل  آن و ميباشـد  خـود  4شـرف  در و ميرسد فرا زهره فرمانروايى نوبت سپس. كرد خواهد مدوا سال هفت
 در زهـره  قـران  هنگـام  و است زهره آن صاحب و ميزان قران طالع زيرا ميرسند سلطنته ب آنها و است عرب
  .كرد خواهند فرمانروايى سال شصت و هزار عرب كه ميدهد نشان و بود خواهد خود شرف

 انتقال و ايرانيان دست از پادشاهى رفتن بيرون درباره خود وزير حكيم بوزرجمهر از وشيروانان خسرو و
 پادشـاهى  از سـال  پنج و چهل از پس عرب فرمانروايى گذار بنيان گفت بوزرجمهر. كرد پرسش تازيانه ب آن

 كارهـا  سرنوشت مشترى روزگار آن در و شد خواهد متصرف را مغرب و مشرق و شد خواهد متولد انوشيروان
 پس. ميباشد عرب دليل آن و است آبى كه يابد مى انتقال عقربه ب هوايى از قران و ميكند، واگذار زهره به را
  .است سال شصت و هزار از عبارت كه 5كند مى حكم را زهره گردش مدت اسالم ملت براى ادله اين از

  .داد پاسخ بوزرجمهر گفتار مانند هم او و كرد سؤال باره درين حكيم 6اليوس از پرويز خسرو و
 شصـت  و نهصـد  كبيـر  قران مدت تا 8اسالم دولت كه است گفته امويان روزگار منجم رومى 7توفيل و

 و بـود  بـرج  آن در نيـز  اسالم ملت آغاز در چنانكه بازگردد عقرب برج به قران هرگاه و ماند خواهد باقى سال
 كيشه ب كردن عمل يا وقت آن پذيرد تغيير داشتند اسالم ملت قران در كه شكلى و هيئت از ستارگان وضع
 بينى پيش ظن خالف موجب  كه شود مى تجديد) نجوم احكام( احكامى يا ميرود فترت و سستىه ب رو اسالم
  .گردد مى شده

 چنانكـه  داد خواهـد  روى آتش و آب استيالى بسبب جهان ويرانى كه دارند اتفاق علما و گويد جراش
 االسـد  قلـب  كه بود خواهد هنگامى آن و ميشوند نابود) حيوانات -جمادات -گياهان( كوينىت موجودات همه
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 گذشـتن  از پـس  كرده ياد واقعه و است، مريخ حد درجه چهار و بيست اين و بپيمايد را درجه چهار و بيست
  .بود خواهد سال شصت و نهصد

 فرسـتاد  مـأمون  بـراى  كـه  مغانهـايى ار ضمن در غزنه، يعنى زابلستان، پادشاه كه است گفته جراش و
 در و امـين  بـرادرش  و مأمون جنگهاى در او و كرد گسيل وى بسوى يادبود بعنوان نيز را 1دوبان خود حكيم

 بزرگـى  اهميت با را او حكمت و دانش مأمون. ديد ساعت 2)اختيارات( قواعد برطبق او براى) لوا( درفش عقد
 باقى او نسل در كشوردارى كه داد پاسخ دوبان پرسيد، او از خود دانخان فرمانروايى مدت درباره و كرد تلقى

 اسـتيال  خالفـت  بـر  عـرب  غير ملتى از ديلمان سرانجام و شد خواهد منتقل برادرش بفرزندان و ماند نخواهد
 آنـان  فرمانروايى وضع آنگاه يافت خواهد دوام سال پنجاه كه داد خواهند تشكيل نيكو دولتى و يافت خواهند

 خواهنـد  متصـرف  را فـرات  و شام تا آنها و كنند ظهور شرق شمال از تركان آنكه تا گراييد خواهد وخامت هب
  .داد خواهد روى بخواهد تعالى خداى آنچه آنگاه كرد، خواهند فتح را روم بالد و شد

 كـه  هنـدى  داهـر  بـن  صصـه  احكـام  و كتب از گفت ميگويى؟ كجا از را پيشگوييها اين پرسيد مأمون
  .است كرده وضع را نجشطر

 قـرن  آغاز در آنان دولت و ندسلجوقيان است كرده اشاره بدانها ديلمان از پس كه تركانى ميگويم من و
  .شد سپرى هفتم

 اسـت  يزدگردى سه و سى و هشتصد سال در حوت برج در خاكى مثلث به قران انتقال و: گويد جراش
 هجرى بود، و گويد آنچـه  53اسالم در سال   قران ملتشود همانجا كه  و پس از آن به برج عقرب منتقل مى

 اسـتخراج  افتاد اتفاق عقرب در كه انتقالى از اسالم ملت داليل و ميرفت بشمار انتقال آغاز داد روى حوت در
 و شصت و هشتصد سال رجب دوم در آبى مثلثات در اول قران از نخستين سال تحويل و گويد هم و. ميشود
  .است نكرده گفتگو كافى بطور ارهب اين در و است هشت

 روى هنگـام  فلـك  هيئـت  كيفيـت  و اوسط قران از بخصوص دولتى درباره شناسان ستاره مستند اما و
 ملتهـايى  و عمـران  از آن جهات و دولت حدوث كه است داللتى قران درين ايشان بعقيده زيرا است آن دادن

 ايشان جنگهاى و رسوم و عادات و ديانت و مذهب و سن و نامها و پادشاهان شماره و ميشوند آن زمامدار كه
  .است كرده ياد قرانات بنام خود كتاب در بلخى ابومعشر چنانكه ميدهد، نشان را

 وقت آن دهد، نشان را آنها اوسط كه است هنگامى آن و ميگيرند هم اصغر قران از را ادله اين گاهى و
  .ميكنند استخراج قران ازين را دولتها درباره بينى پيش

 روى اسـالم  ملـت  در كـه  قراناتى موضوع در كتابى مأمون، و رشيد منجم كندى، اسحاق بن يعقوب و
 و اند ناميده صادق جعفر به منسوب نظرشان مورد كتاب »جفر« بنام آنرا شيعيان كه است كرده تأليف ميدهد
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 و مزبـور  دولـت  نهايت به و دهكر پيشگويى را عباس بنى بدولت مربوط حوادث كتاب آن در ميگويند چنانكه
 بـا  و بود خواهد هفتم قرن نيمه در مزبور واقعه كه است شده يادآور و كرده اشاره 1بغداد واقعه و آن انقراض
 هـم  را كسـى  و نيـافتيم  دست كتاب اين بر رو يچه به ما ولى گرديد، خواهد منقرض اسالم ملت آن انقراض
  .باشد شده آگاه آن از كه نديديم

 2مستعصـم  كشـتن  و بغـداد  بـر  اسـتيالى  هنگـام  تاتار پادشاه هالكو كه كتبى ضمن در مزبور كتاب شايد و
 آنـرا  كـه  هست باره اين در بخشى مغرب در و. باشد  رفته دست از ريخته فرو دجله در را آنها خليفه، آخرين
 3عبـدالمؤمن  انـدان خ براى مزبور كتاب بظاهر و است »صغير جفر« به موسوم و ميدهند نسبت مزبور بكتاب
 غيبگوييهـاى  و اسـت  شـده  ياد بتفصيل دودمان اين گذشته پادشاهان تاريخ كه رو اين از است يافته تنظيم
  .است دروغ ميباشد متأخرانه ب مربوط آنچه ولى است واقع با مطابق آنان گذشته بوقايع مربوط

 وقـايع  پيشـگويى  دربـاره  بـى كت و آمـده  پديد شناسانى ستاره عباسيان دولت در كندى مرگ از پس و
 دولت پرورده نمك برگزيدگان از يكى ابوبديل از كه 4مهدى اخبار درباره طبرى تاريخه ب مراجعه با و اند داشته

 در رشـيد  همـراه  حسـن  و ربيع كه هنگامى گويد ابوبديل. ميشود آشكار حقيقت اين ميكند نقل) عباسيان(
 ناگهـان  و شـتافتم  حسن و ربيع بسوى شب نيمه من 5كردند اراحض مرا بودند) جهاد( غزو در پدرش روزگار
 ده آن در مهـدى  فرمـانروايى  مـدت  ديدم يكباره و آنانست نزد در پيشگوييها يعنى دولت كتب از يكى ديدم
 گذشـته،  او دولـت ) مـدت ( از آنچه كه صورتى در ماند نخواهد پوشيده مهدى بر كتاب اين گفتم. است سال

ـ  را مـرگش  خبـر  شـما  كه چنانست گردد آگاه آن بر ههرگا و است شده سپرى  چـاره  گفتنـد . ايـد  داده اوه ب
 كن عوض را ورق اين گفتم وىه ب و خواستم بود بديل خاندان موالى از يكى كه را وراق عنبسه من چيست؟

 رقو در را ده رقم اگر است گواه خدا كه نوشت اصل مطابق چنان آنرا او و بنويس چهل رقم ده عدد بجاى و
 عـين  او نوشـته  كه نميدادم راه بخود ترديد هرگز ديدم نمي بود نوشته او كه ورقى در را چهل رقم و پيشين
  .است پيشين نوشته

 يادگـار ه بـ  گونـاگونى  و فـراوان  آثـار  رجـز  بحـر  و نثر و بنظم دولتها پيشگويى درباره مردم پس آن از
  .مينامند) پيشگويى هاى چكامه( مالحم را آنها و است پراكنده مردم ميان در آنها از بسيارى كه گذاشتند

 سلسله و دولت موضوع در آنها از برخى و عموم بطور اسالم ملت آينده اخبار درباره مزبور آثار از برخى
 كـه  نيسـت  دسـت  در اعتمادى مورد قاعده و دليل ولى. است نامور بكسانى منسوب آنها همه و است خاصى
 مغرب در كه) پيشگويى هاى چكامه( مالحمى جمله از و. كند ثابت كدام هر دهگوينه ب را آنها انتساب صحت
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 مـردم  دسـترس  در و 1اسـت  سروده راء بروى و طويل ببحر كه برد نام را مرانه ابن قصيده ميتوان معروفست
 عوضـ  بـر  آنـرا  اشعار از بسيارى و است عمومى پيشگوييهاى درباره مزبور اشعار ميكنند گمان عامه و ميباشد
) مرابطـان ( لمتونـه  بـدولت  مخصـوص  ايـم  شـنيده  خود مشايخ از ما آنچه ولى ميكنند تطبيق آينده و حاضر

 و 2سـبته  بـر  را ايشـان  اسـتيالى  قصـيده  آن در و ميزيسته آنان دولت از پيش كمى آن گوينده زيرا ميباشد
 ديگر و. است كرده ياد 4اندلس هعدو بر را آنان فرمانروايى و تسلط و 3حمود بنى موالى از را شهر آن استرداد

  .است چنين آن اول كه »تبعيه« به موسوم ايست قصيده مغربست مردم دسترس در كه مالحمى از
   نيست، من شادى بحقيقت اين ولى كردم شادى«

   ميكند، شادمانى هم گرفتار پرنده گاهى چنانكه
   نيست، بينم مى كه اى بيهوده و لهو جهت از اين و

  .5»است سبب از برخى يادآورى علته ب بلكه
 و آورده را موحدان دولت وقايع از بسيارى آنها در كه است بيت هزار يا پانصد قريب ميگويند چنانكه و

  .است ساختگى مزبور قصيده بظاهر و. است كرده اشاره نيز كسان ديگر و فاطمى به
 به منسوب 7زجلى شعر نوع از 6»ايست ملعبه« متداولست مغرب مردم ميان در كه مالحم از يكى نيز و
  .است آورده را خود عصر قرانات ديگر و نحسين و علويين قرانات احكام آن در كه يهود شاعران از بعضى

 بـاره  دريـن  او پيشـگويى  ميگوينـد  چنانكـه  و است داده خبر فاس در خود شدن كشته از آن در هم و
  :ميشود آغاز بدينسان او قصيده. است بوده درست

  ! دريابيد را اشاره اين مردم اى هويداست، او برگزيدگى و بزرگى كبود »آسمان« اين گرن در«
   است، داده خبر را نشانه اين كيوان ستاره

   است، سالمت نشانه كه است كرده عوض را 8شكل و
  ).است داشته ارزانى( سرپوش بجاى كبود 9طاشرى و دستار بجاى الجوردى عرقچين

                                                           

 آن و: اسـت  شـده  نوشـته  بعـد  سـطر  در و اسـت  سـفيد  سطر يك است اين آن مطلع است آمده راء روى از پس »ينى«در  -1
  .است متداول

2 - Ceuta. 

 .شود 55و ص  77ص  11رجوع به تاريخ بربر ج  -3
  .قسمتى از فاس -4

 .ولى هر آينه بعض از سبب بود» ينى«در  -5
  .بر نوعى شعر اطالق ميشده است» ملعبة«به احتمال قوى كلمه : دسالن مينويسد -6

هاى فارسى، و رجوع به فصل آخر همـين كتـاب   ها و دو بيت اند مانند ترانه شعر زجلى اشعاريست كه به زبان محلى ميسروده -7
  .شود

  ...و سرخى را : در دسالن -8

 .نوعى شب كاله است» طاشرى«دسالن احتمال داده كه  -9

 پيشگويي درباره دولتها
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  :دميگوي قصيده پايان در و
 آويختـه  بـدار  عيـدى  روز در فاس رود كنار در كه يافت، انجام يهودى انسان يك توسط تجنيس اين«
  .»آيند مى او نزد ها باديه از مردم تا ميشود
  .»بود خواهد) فراد دست بر يا( 1فراد بر مردم اى وى كشتن و
  .ميدهد نشان را انموحد دولت آينده كه است قراناتى درباره و بيت پانصد قريب مزبور قصيده و

 وقـايع  پيشگويى در باء روى و متقارب ببحر ايست قصيده مغرب) پيشگويى هاى چكامه( مالحم از ديگر
 بـن  ابـوعلى  بـزرگ  خطيـب  قسـنطينه  قاضى و. ابار ابن به منسوب تونس موحدان از ابوحفص خاندان دولت

 و اندلسـى  حافظ بجز ابار ابن اين فتگ منه ب داشت، دست نجوم علم در و بود بينا خود گفته در كه باديس
 شـهرت  بـا  او شـهرت  كه است تونس مردم از خياطى مرد وى بلكه كشت را او مستنصر كه معروفست كاتب
 كـه  ميخوانـد  او) پيشـگويى  چكامه( ملحمه از اشعارى من براى تعالى، اهللا رحمه پدرم، و ميباشد برابر حافظ
 بـا ) فرتـوتى  و پيـرى  با( كه است واژگون روزگار از من جراحت اثر«: بدينسان است مانده بيادم آنها از بعضى

 آن پادشـاه  نهمين لحيانى باره در قصيده همين در و. »نمايد مى بجوانى را خود درخشانش و سپيد دندانهاى
  :گويد دودمان
 خشـي  نزد به جنگ اخبار وقت آن ميماند، منتظر آنجا در خود و ميفرستد را سردارى خود لشكر از و«

 آشـكار  دادگـرى  از اى شـيوه  ولـى  آورد، مـي  روى گـر  شتر مانند توزى كينه در او و آيد مى) سپاهش سردار(
  .»ميكند جلب او بسوى را كس همه كه است سياست اين و ميكند

  :گويد تونس عمومى احوال باره در و
   است، گرديده محو ها نشانه و آثار ببينى گاه هر«
   است، نشده مراعات مناصب صاحبان از هيچيك حق و

  .برو و گوى بدرود آنرا هاى نشانه همه و كن كوچ تونس از وقت آن
  .»بيفزايند بگناهكار را گناه بى كه شود برانگيخته اى فتنه آنچنان آن در كه گذشت نخواهد ديرى

 خاندان دولت همين درباره آن شاعر كه شدم آگاه ديگرى) پيشگويى چكامه( ملحمه بر مغرب در هم و
 آن نـامى  پادشـاه  دهمين كه ابويحيى سلطان از پس است داده خبر آن در و كرده پيشگويى تونس ابوحفص
  :ميگويد باره اين در و آمد خواهد وى برادر محمد است دودمان
  .2»است شده شناخته) وثاب( به اصل نسخه در و اوست، برادر ابوعبداإلله از پس و«

                                                           

 .است جواهر سازنده و فروشنده به معنى فراد و آمده متحد و زوج نصف بمعانى فرد ،فراد ج -1

  :شعر در تمام چاپها چنين است -2
  . عبد اإلله شقيقه            و يعرف بالوثاب فى نسخة االصل و بعد ابي          

← 
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 نيامده نايل بدان و پرورانيده مى سر در مرگ دم تا آنرا آرزوى و نپيوسته بحقيقت شاعر پيشگويى ولى
  .است

 بحـر  در و عامـه  زبانه ب 1هوشنى  به منسوب ايست ملعبه مغرب) پيشگويى هاى چكامه( مالحم از ديگر
  :ميشود آغاز بدينسان كه مغرب به مخصوص

  .واگذار ريزانم اشكهاى با مرا«
  .دنش سست]  اشكهايم[ و شد سست بارانها

 كـه  روزگـارى [ كننـد،  مـى  روان رودهـا  ديـدگانم  ميكنى آغاز وفايى بى و ميگذارى فرو مرا كه هنگامى
 روزگـار  ولى شادابند، ديارها همه مردم ميدهند، تشكيل رودها اشكهايم ميكنى، وفايى بى و ميگزينى جدايى

 يـارم  ميدهى، دست از را بهار و ها ميوه فصل و زمستان و تابستان همچنان تو و ميدانى، خود كه چنانست ما
 دار، دامنـه  بـدبختى  اى بپـذير،  مرا عذر و كنيم زارى و بگرييم بگذار پس است، درست ناله و فغان اگر: گفت
  .2] است خشمناك و بار خشونت دوران اين

 كه ميرود احتمال بيشتر و دارند بر از آنرا) مراكش( اقصى مغرب مردم عامه و است مفصل ملعبه اين و
 آنـرا  كه عامه هاى تأويل راه از بجز است نشده بصحت مقرون آن پيشگوييهاى از هيچيك زيرا باشد ختگىسا

 چكامـه ( اى ملحمه به مشرق در و. ميدهند نسبت وىه ب را آنها كه خواصى گوييهاى گزافه يا اند كرده تحريف
 جـز  و بـود  چيستان و لغز انندم و بسيار اشعار داراى كه يافتم دست حاتمى عربى ابن به منسوب) پيشگويى

 كامـل  حيوانـات  اشـكال  و آسـا  لغز رموز و عددى هاى مطابقت زيرا نداشت آگاهى آن تأويل از هيچكس خدا
 بود الم بروى اى قصيده آن پايان در و كرده داخل آن در شگفت جانوران نگار و نقش و بريده سرهاى و اندام

 و شناسـى  سـتاره  مانند علمى اصلى بر مزبور هاى ملحمه زيرا است نادرست آنها كليه كه اينست غالب ظن و
 بود عربى ابن بنام اى ملحمه ميكردند نقل مصر در خواص از برخى كه شگفتيهايى از و. [نيست مبتنى آن جز

 قـاهره  بناى طالع درباره ملحمه درين او چه باشد كرده ياد ملحمه بجز شنيدم مصر در كه اى ملحمه شايد و
 تعيـين  سـال  شصت و چهارصد نجومى طوالع داللتهاى طريق از آنرا آبادانى و عمران مدت و ندهرا سخن نيز

  .است كرده
 و اسـت  شمسى مزبور سالهاى زيرا بود خواهد سى و هشتصد سال حدود در قاهره عمر پايان بنابرآن و

 سـال  سـه  سـالى  صـد  هـر  در ايكه قاعده مطابق و كنيم تطبيق قمرى حساب با را شصت و چهارصد رقم اگر

                                                                                                                                                                                     

و چون مصراع دوم از اين رو كه بقيه قصيده در دسترس نيست نامفهومست دسالن فقط مصراع اول را با حـروف ريـز بصـورت    
 .شعر آورده و مصراع دوم را جزو متن كتاب با حروف درشت نقل كرده است

 ).ا( و) ك: (هوثنى -1

در ترجمه اين ابيات چون به لغـت محلـى اسـت بيشـتر بـه ترجمـه       . ت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيستقسم -2
 .دسالن رجوع شده است

 چكامه هاي پيشگويي 
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 سنه با را رقم اين و ميشود چهار و هفتاد و چهارصد مزبور رقم بيفزاييم بدان هم سال چهارده ميشود افزوده
 سـال  دو و سـى  و هشتصـد  وقـت  آن كنـيم  جمع است قاهره بناى تاريخ كه هجرى هشت و پنجاه و سيصد
  .1]پيوندد بصحت نجومى دالئل و باشد درست عربى ابن گفتار كه است صورتى در اين و ميشود
 در و. دارد وجـود  2العقب ابى ابن و سينا ابن به منسوب هم ديگرى مالحم مشرق در كه شنيدم هم و
 از گذشته. [ميكنند استخراج قرانات از را پيشگوييها اينگونه زيرا نميشود يافت آنها درستى بر دليلى هيچيك

 كتـاب  از بنقـل  القرية ابن حال شرح ضمن در خلكان ناب چنانكه است ساختگى العقب ابى ابن مالحم اينكه
 خـارج  در و اسـت  دشـوار  آنهـا  وجـود  اثبـات  كه اموريست از 3عبداهللا بن يحيى و العقب ابى ابن: گويد اغانى

  .5] است داناتر خدا و 4القرية ابن و ليلى مجنون مانند ندارند وجودى
 از يكـى  بـه  منسـوب  كه يافتم آگاهى ترك ولتد آينده اخبار درباره ديگرى ملحمه بر مشرق در نيز و
  :است چنين آن آغاز و مقطع حروف از است لغزهايى داراى آن سراسر و است باجريقى به موسوم صوفيان
  ،6است حسن پدر وصى بهترين دانش كه شود كشف تو بر جفر اسرار بخواهى اگر! من همدم اى«

  هوشمند چابك آموزنده يك مانند كن حفظ آنرا وصف و جمل حساب و حرف و بفهم
  ميگويم، سخن آينده زمان باره در بلكه نميكنم ياد است گذشته بروزگار مربوط را آنچه اما

 اسـت  خوابيده خود گاه مخفى در كه باكى بى آور زور ميم حاء و آن 7خمسه از پس حاء بسبب بيبرس
  .»ميشود شاداب
  :است چكامه آن از هم و
 بخشـيدگى  بـا  كه حكمى آنچنان يافت، خواهد تعلق بدو حكم و قضا ست،اي نشانه ناف زير در را شين«

 يمـن  كشـور  تا آذربايجان از و بود خواهد او آن از عراق سرزمين هم و شام و مصر پس باشد، توام نيكوكارى
  .»كرد خواهد فرمانروايى

                                                           

 .قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيست -1
  .است غلط ديگر چاپهاى در عقب ابن و) ك( در عقاب ابن -2

م است با وجود اين نامش در همه جـا مشـهور و اخبـار مالحـم منسـوب بـه او       يحيى بن عبداهللا بگفته اغانى وجودى موهو -3
  ).لغت نامه دهخدا(و اخبار مالحم اخبار وقايع و جنگها و مصائب آينده عالم است . منتشر و مذكور

صـر  ابوسليمان ايوب بن زيد بن قيس هاللى از خطباى مشـهور عـرب معا  » مشدد» «ى«و » ر«و فتح » ق«بضم «ابن قرية  -4
سـه تـن نامشـان مشـهور و     : صاحب اغانى در ذيل ترجمـه مجنـون قـيس عـامرى گويـد     . درگذشته است 84حجاج كه بسال 

در . رجوع به لغت نامه دهخـدا شـود  . مجنون عامرى، ابن قرية و ابن ابى عقب: اخبارشان مذكور است لكن وجود خارجى ندارند
  .ابن القربة غلط است) پ(متن 

 .در چاپهاى مصر و بيروت نيستقسمت داخل كروشه  -5
  .منظور حضرت على، ع، است -6

كه بمعنى نوبت (رجوع به غياث شود، ولى دسالن آنرا مرادف خمس . ظاهراً اشاره به خمسه متحيرة يا خمسه مسترقة است -7
  .دانسته است) آب شتران است
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  :است چكامه آن از هم و
  است، تنومندى آور حمله و گستاخ وردال آنكه شود كامياب 1نوار خاندان از طاهر كه هنگامى و«

ـ  و آيـد  مـي  »نـون « و »قـاف « و »لـو « »ال« از كه ميكند معزول سين است سن كم كه را سعيد  اوه ب
 »ايـن « و حاء بمدت تنومند مرد آن از بعد و است تدبير با و خردمند و دالور و بزرگوار مردى دارد، وابستگى

  ماند، مى باقى
  .است وا كشتن سالها از 2باء از پس

  ميشود، او جانشين فصيح و آور زبان ميم و
  ميدهد، روى آورى شگفت آشوبهاى وى روزگار در كن توجه بدو است كلبى لنگ شخص اين

  آيند، مي ترك سپاهيان شرق سوى از
  شود، 3كشيده آشوبها و ها فتنه به كه قافى قاف، از آوريست جنگ ايشان رئيس
 وطن و خاندان بر انگيز غم حالتى با پس ميشود روزيها سيه اردچ شام كشور سراسر دوران آن از پيش

  .كن زارى
  بود، خواهد خالى سكنه از سال يك كه! مصر بر واى دهد روى لرزه زمين هرگاه! هرگاه

  كرد، خواهند خرج فايده بى فراوانى ثروت و ميشوند هالك و زندانى آنان همه عين، و ظاء و طاء
  .»ميرسد خوارى استوار دژ آن در اوه ب يكندم روانه احمد بسوى قافى قاف

  :اوست از هم و
  .»ميگويد درود را او شين الف الم ميگمارند، بر است شايسته آنان ميان در كه را برادرشان و«
  :اوست از هم و
 روزگـارى  هـيچ  در آنـان  فرزنـدان  از هيچيـك  و يابـد  مـى  پايـان  آنـان  فرمانروايى دوران حاء از پس«

  .4]دنميرس بپادشاهى
 روزگـار  در ساختگى اشعار اينگونه نظير و. است ساختگى قوى ظنه ب كه است بسيارى ابيات داراى و

  .اند ميسروده ديگرى نام به را آنها كسانى كه است بوده فراوان قديم
 و كاغـذها  شـهر  آن در دانيالى بنام »صحافى« وراق مقتدر روزگار در كه اند آورده بغداد تاريخ مورخان

 خداونـدان  اسـامى  از حروفـى  قـديمى  خطـوط  با آنها روى و ميساخته كهن بسيار كاغذهاى بطرز را پوستها
 دلبستگى و شيفتگى از چون و است ميشمرده آنان باره در رموزى را حروف آن و نوشته مي سلطنت و دولت

                                                           

 .).ب .ن: (بوران -1

  .ياء) ب. ن( -2

 .جد) ل. ن( -3

 .نيست بيروت و مصر چاپهاى از بعضى در كروشه داخل قسمت -4

 چكامه هاي پيشگويي 
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 و تفسـير  آنـان  تمـايالت  وفـق  بـر  را مزبور رموز و خطوط است بوده آگاه جالل و جاه و ارجمندى به ايشان
 بسيارى ثروت ايشان از تزوير اين نتيجه در و است ميساخته گر جلوه مالحمى بمنزله را آنها و ميكرده توجيه
 حـرف  خـود  دفاتر همينگونه از يكى در وى چنانكه. است آمده نايل خويش آرزوهاى همهه ب و آورده بچنگ

 و بـرده  داشـته،  بلند منزلتى خليفه پيشگاه در كه درمقت موالى از يكى مفلح، نزد آنرا و نوشته بار سه را ميم
 كنايه سوم ميم و مولى از كنايه دوم ميم و مفلح از كنايه اول ميم يعنى تست از كنايه حروف اين است گفته

 مراتـب  و جـالل  و جـاه  و قـدرت  بـه  رسـيدن  درباره مفلح آرزوهاى و تمايالت مطابق سپس. است مقتدر از
 و زرانـدودى  بـا  و اسـت  داده خبـر  او درخشـان  آينده از و كرده گوشزد وىه ب قولهم اين از شرحى پادشاهى

 تـوانگر  را او كـه  بخشـيد  وىه ب ثروتى مفلح آنگاه و شمرد بر وى معمولى حاالت و كيفيات از عالماتى تزوير
 زا كـه  را وهـب  بـن  قاسـم  بـن  حسن فريفت را مفلح »مزور وراق« دانيالى كه اى شيوه بهمان سپس. ساخت
 بر عالماتى و نوشت من بر حروف همانگونه نظير را او نام و آورد وى نزد اى ورقه و فريفت بود معزول وزيران

 بهبـود  او بدسـت  امـور  و رسيد خواهد بوزارت خليفه 1هجدهمين دوره در او ميداد نشان كه كرد ترسيم آن
 بـر  را مفلـح  و گرديـد  خواهد بادانآ وى وزارت دوران در دنيا و شد خواهند سركوب دشمنان و يافت خواهد

 روى هنوز برخى و پيوسته بوقوع آنها از برخى كه حوادثى و پيشگوييها نوع اين از و كرد آگاه اوراق مضامين
 نسبت »پيامبر« دانيال به را آنها همه و بود نوشته اوراق آن در ديگر مالحم و اتفاقات از بسيارى و بود نداده

 ابـن  بـه  آن عالمـات  و رمـوز  از و سـاخت  واقف اوراق آن بر را مقتدر سپس و شد درشگفت سخت مفلح. داد
 نظيـر   مجهوالتى به آميخته و دروغ پا تا سر نيرنگ چنين يك و) ديد منطبق وى بر را عالئم( يافت راه وهب

  .گرديد وى وزارت موجب كرده ياد موهوم لغزهاى
  .تزويرهاست گونه همين نوع از نيز ميدهند نسبت باجريقى به كه اى ملحمه بظاهر و
 باجريقى و ملحمه اين درباره بود مصر ساكن بيگانگان از كه حنفيه پيشواى 2الدين كمال شيخ از من و

 و آگاه آنان هاى بطريقت كه شيخ و كردم پرسش ميدادند نسبت وىه ب را ملحمه اين و بود او به منسوب كه
 همعصـر  پادشاهان درباره باجريقى: گفت اند كرده بدعت را تراشيدن ريش كه بود 3قلندرى به معروف فرقه از

 مردان آن از يك هر و است ميكرده اشاره ميشناخته را آنها كه مردانىه ب و ميگفته سخن كشف بطريق خود
 آن بوسـيله  و انديشيده مى خود ذهن در معينى حروف كند تعبير آنان از لغز بطور آنكه براى است ميديده را

 كوتاه بيت چند در را خود منظور است ميگذاشته قرار آنان با كه بسا چه و است ميكرده اشاره آنهاه ب حروف
 فـرا  را آنهـا  فـراوان  عالقـه  و دلبستگى با مردم و ميكرده نقل وى از را مزبور ابيات كسانى وقت آن و بسرايد

 بهمـان  عصر هر در ندگانكن جعل و دروغگويان سپس و اند، ميكرده تلقى مرموزى ملحمه بمنزله و ميگرفته
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 مزبور رموز حل كه صورتى در اند ميساخته سرگرم آنها رموز بگشودن را مردم و افزوده مى آن ابيات بر سبك
 رمز همان براى يا و بشناسند را آن پيش از كه ميشود كشف قانونى بوسيله رمزى هر زيرا است ممتنع امرى
  .كنند وضع

 و ميدانـد  گوينـده  همـان  تنها شده اراده آنها از كه مقصودى بر را حروف اينگونه داللت كه صورتى در
 حالـت  كـه  يـافتم  بخشى شفا درمان همچون را) الدين كمال شيخ( مرد اين سخنان من. اوسته ب مخصوص

  .ساخت مبدل بيقين باجريقى ملحمه نادرستى به نسبت مرا آميز ترديد
 موكـب  در كـه  هنگـامى  چندى از پس آنگاه. [1شديم نمي رهبرى ما فرمود نمي رهبرى را ما خدا اگر

دار منصب قضاى مالكيان مصـر بـودم در شـهر دمشـق بـه       به دمشق وارد شدم و عهده 802سلطان در سال 
  :ديدم بدينسان را باجريقى حال شرح 724دست يافتم و در ذيل حوادث سال  2تاريخ ابن كثير

 كـه  است معلوم و منسوبست وىه ب ريقيهباج گمراه فرقه كه است كسى باجريقى محمد الدين شمس
 علمـاى  از و 3شايسـته  مـردى  موصـلى  عمـر  بـن  عبدالرحيم الدين جمال باجريقى پدر. ندصانع منكر ايشان

 انـدكى  و يافـت  پـرورش  فقيهـان  ميـان  در او پسر و ميكرد تدريس دمشق مساجد از بعضى در و بود شافعى
 او مالزمت بودند او بطريقت معتقد كه گروهى و ردآو روى سلوك بطريقت سپس گرديد مشغول علم بكسب

 كرد اقامه داليلى آنگاه. گريخت مشرق بسوى او و داد فتوى او خون ريختنه ب قاضى سپس كردند، اختيار را
 نتيجه در و است بوده خصوصى عداوت و دشمنى اند داده گواهى وى خالف بر كه گواهانى و او ميان اينكه بر

  .است داده رأى او تنكش بمنع حنبلى قاضى
 24اقامت گزيد و در شب چهارشنبه شانزدهم ربيع االخر سال  4و پس از آن مدت چند سال در قابون

  :و اين ابيات از قصيده باجريقى درباره جفر منظوم است: و ابن كثير گويد. زندگانى را بدرود گفت) 724(
  را، وصف و جمل حساب و حرف و بشنو«
  كن، بر از هوشيارى ماهر مرد فهم روى از
  آورد، مي پديد رنجها و نيكيها آسمانها پروردگار شام حوادث و مصره ب حمله آهنگ در

  ميشود، سيراب جام از آن خمسه از بعد بيبرس
  است، خوابيده آجر و خشت روى بر كه است ورى حمله دالور ميم و حا و
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  ميرسد، آن ساحت به مصائبى كه) دمشق( جلق بر دريغا
  ميسازند، ويران اند نهاده بنيان چگونه كه را خدا امعج مسجد و

  ميكشند، چقدر آيند، مي پديد دين دشمنان چقدر شهر آن بر دريغا
  ميشود، ريخته كه عامى مردم و عالمان خون بسيار چه و
  .ميدهد روى ها تاراج چه و اسارتها چه و شيونها و زاريها چه و
  ميشوند، حريق دستخوش كه پير و جوان از كسانى چه و ميسوزند را شهر و
  است، تاريك و تيره ايشان سببه ب نواحى و جهان سراسر و

  .ميكنند سرائى نوحه درختان هاى شاخه بر كبوتران حتى
  ندارد؟ ياورى و يار دين آيا مردمان اى

  بشتابيد، شام بسوى سنگالخ خواه و دشت خواه سوى هر از و برخيزيد
  بشتابيد، دصعي و مصر و عراق عرب مردم اى
  .»سازيد نابود شهر آن در استوار عزمى با را كفر و

  يافت، پايان كتاب سوم باب
  1] است يگانه خداى مخصوص سپاس و

  
  اول جلد پايان
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  :منتشر شده استتاكنون 

  

  و تايپ شده كاملمتن 

  تاريخ طبري

  
  تأليف

  محمد بن جرير طبري
  

  ترجمه
  ابولقاسم پاينده

  
و آثار  شانزده جلد به همراه احوالدر 

  طبري
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