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 و است مصطلح بيان عالمان نميا در كه »ذوق« كلمه تفسير در - چهل و سوم فصل
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  1بسم اهللا الرحمن الرحيم

  باب چهارم

  از كتاب نخستين
  ها و شهرهاى بزرگ و كوچك و همه اجتماعات درباره ديه

  شهرنشينى و كيفيات و احوالى كه در آنها روى ميدهد

   و اين باب داراى مقدمات و لواحقى است

  فصل نخستين

  در اينكه دولتها پيش از بوجود آمدن شهرهاى بزرگ

  يابند و تأسيس شهرهاى كوچك و بزرگ و كوچك تشكيل مى

   پس از پديد آمدن پادشاهى است
هـا و تمـايالت    گمان از انگيزه ها بى و شرح آن اين است كه ساختمان كردن شهرها و بنيان نهادن خانه

شهرنشينى است كه تجمل خواهى و ناز و نعمت و سكون و آرامش موجب بنيان گذارى آنها ميشود، چنانكه 
و ديگر آنكه شهرها . ها و تمايالت آن است نشينى و انگيزه كرديم و اين وضع پس از مرحله باديه در پيش ياد

نهنـد   و ساختمانهاى عظيم و عمارات باشكوه هستند و آنها را براى عموم بنيان مى 2و پايتختها داراى هياكل
ار بايد به همدسـتى گروههـاى   اى، و از اين رو بنيان نهادن چنين بناهاى عظيمى ناچ نه مخصوص افراد ويژه

هاى بسيارى صورت پذيرد و از امور ضرورى مردم بشـمار نميـرود كـه مـورد نيـاز       بزرگ و همكارى جمعيت
هاى كثيرى را به اكراه و  باشد تا آنها را از روى شوق و اضطرار بنا كنند بلكه ناچار بايد چنين جمعيت  همگان

ز راه تشويق به مزد بكار وادارند و پيداست كه اين همه مزدهاى بسيار را اجبار، با تازيانه پادشاهى و زور و يا ا
پـس بـراى   . يك فرد عادى نميتواند بپردازد بلكه جز پادشاهان و دولتها كسى قادر بپرداخـت آنهـا نميباشـد   

ساختن قصبات و بنيان نهادن شهرهاى بزرگ هيچ راهى نيست جز اينكه به نيروى دولت و پادشاهى انجـام  
  .دياب

آنگاه هنگامى كه شهر بنيان نهاده شود و اساس آن موافق نظر بنيان گذار آن استوار گردد و مقتضيات 
جوى و ارضى در آن مراعات شود آن وقت بقا، يا عمر آن شهر وابسته بدوران فرمانروايى دولت بنيان گذار آن 

آن شـهر هـم پـس از پايـان يـافتن       خواهد بود و اگر روزگار آن دولت كوتاه باشد كيفيت توسعه و پيشـرفت 
فرمانروايى دولت مزبور متوقف خواهد شد و اجتماع و آبادانى آن تقليل خواهـد يافـت و رو بـويرانى خواهـد     

                                                           

 .در چاپهاى مصر و بيروت نيست. »ينى«از نسخه  -1
. هياكل جمع هيكل به معانى بسيارى آمده همچون، بناى بلند و كليساى مسيحيان كه در اينجا مراد معنـى نخسـت اسـت    -2

 .رجوع شود به منتهى االرب و اقرب الموارد
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ها و دژها در آن تأسـيس خواهـد شـد و     گذاشت و اگر مدت فرمانروايى آن دولت دراز باشد همچنان دهكده
و حصـارهاى   1هـا  اگون در آن توسعه خواهد يافت و دايره بارهشمار و گون ها و كاخهاى وسيع بى ساختن خانه

آن پهناور و دور خواهد شد تا آنكـه سـرزمين وسـيع و مسـافت درازى بـدان ضـميمه شـود و مسـاحت آن         
  .اى بيحد و حصر برسد، چنانكه وضع بغداد و شهرهاى مشابه آن بدين شيوه توسعه يافته است بمرحله

ت كه در عهد مأمون شهر بغداد شصت و پنج هـزار گرمابـه داشـته و    در تاريخ خود نوشته اس 2خطيب
مشتمل بر بيش از چهل قصبه و شهرهاى كوچك و بزرگ بهم پيوسته و نزديك بيكديگر بوده است و بعلـت  

شهر واحدى بشمار نميرفته است كه يك حصار و باره ) يكديگره و آبادانيهاى متعدد وابسته ب(توسعه اجتماع 
  .رده باشدآنرا احاطه ك

و قاهره تازه پس از آن ) قاهره كهنه(و هم مصر  3)دوره ملت اسالم(وضع قيروان و قرطبه و مهديه در 
و اما پس از انقراض دودمان دولتى . ايم در اين عصر مانند بغداد آن روزگار است دوره نيز چنانكه اطالع يافته

نشينانى وجود  رامون و نواحى نزديك آن شهر باديهنهد اگر در كوهستانها و صحراهاى پي كه شهر را بنيان مى
داشته باشند كه پيوسته به اجتماع آن كمك برسانند آن وقت همـين امـر موجـب نگهـدارى موجوديـت آن      
خواهد شد و پس از سقوط دولت مزبور نيز شهر مزبور همچنان دوام خواهـد يافـت و برجـاى خواهـد مانـد،      

بالد مغرب و عراق عجم از شهرهاى مشرق مشـاهده ميشـود كـه داراى    چنانكه اين وضع در فاس و بجايه از 
ناشى از كسب و (نشينان از لحاظ آسايش و رفاه و دارايى  زيرا هنگامى كه باديه. آباديهاى كوهستانى ميباشند

بهدف مطلوب خويش نايل آيند آن وقت شوق آرامش و شهرنشينى كه از طبايع بشر بشـمار ميـرود   ) تجارت
آيند و در آنها اقامت ميگزينند، ولى اگر يـك   رانگيخته ميشود و بشهرهاى كوچك و بزرگ فرود مىدر آنان ب

نشينان بدان روى آورنـد و مايـه    شهر نوبنياد داراى چنين شرايطى نباشد كه پياپى از نواحى نزديك آن باديه
بمنزله ) بنيان گذار آن(لت دو) دودمان(توسعه اجتماع آن بشوند و بر جمعيت آن بيفزايند، آن وقت انقراض 

آن خواهد بود و ديرى نخواهد گذشت كه موجبـات بقـاى آن از ميـان    ) و ويرانى اساس(ها  واژگون شدن باره
خواهد رفت و رفته رفته اجتماع و آبادانى آن نقصان خواهد پذيرفت و ساكنان آن پراكنده خواهند شـد و در  

و بغداد و كوفـه در مشـرق و قيـروان و    ) قاهره قديم(مصر  چنانكه شهرهاى. ورطه ويرانى سقوط خواهد كرد
  پس بايد به اينگونه حقـايق توجـه  . مهديه و قلعه ابن حماد و نظاير آنها در مغرب بدين سرنوشت دچار شدند

و چه بسا كه پس از انقراض نخستين بنيـان گـذاران يـك شـهر پادشـاه و دولـت       . داشت و آنها را درك كرد
دولت نخستين آن را مقر فرمانروايى و پايتخت خود قرار ميدهد و از بنيان نهـادن شـهر   ديگرى بجز دودمان 

                                                           

 .بازارها: ل. ن -1
ابوبكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى بغدادى فقيه و محدث و مورخ قريب صد تأليف دارد و تاريخ او بنام تاريخ  -2

 .درگذشته است و رجوع به لغت نامه دهخدا شود 463بوده و در سال  392يا  391تولدش بسال . خطيب معروف است
  .يعنى عهد طاليى ملل اسالمى -3
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موازات افزايش ثروت و پيشرفت ه در نگهبانى آبادانى آن ميكوشد و ب) ناخواه -خواه(نياز ميشود و  ديگرى بى
و در پرتـو توسـعه   (ها و دژهاى آن شهر نيـز افـزوده ميشـود     آن دولت در كيفيات آبادانى، بر بناها و دهكده

چنانكه در اين عصر شـرايط مزبـور    1)اجتماع و آبادانى موجبات نوينى براى بقا و دوام آن شهر پديد مي آيد
پس از اين حقـايق پنـد گيـر و اسـرار خـدا را در آفريـدگانش       . براى شهرهاى فاس و قاهره آماده شده است

  .2درياب
  

  فصل دوم

  دن دولتى نايل آيند اين امر سبب ميشودتشكيل داه در اينكه هرگاه قبايلى ب

  شهرهاى بزرگ روى آورنده كه ب
پادشاهى و كشوردارى نايل شوند دو امـر آنـان را مجبـور    ه نشين ب هاى باديه ها و گروه زيرا هرگاه قبيله

يكى از آنها موجباتى است كـه پادشـاهى و كشـوردارى انسـان را     : ميكند كه بر شهرهاى بزرگ استيال يابند
) نشينى صحرا گردى و كوچ(طلبى و اقامت گزيدن و فرو نهادن بارهاى سنگين  نها ميخواند از قبيل آسايشبدا

  .نشينى وجود داشته است و بكمال رسانيدن نقايصى كه در زندگانى باديه
جويان و غوغاگران متوجه دولت گردد، چـه   دوم در نظر گرفتن خطراتى كه ممكن است بوسيله ستيزه

جويـان قـرار    ه در نواحى آن دولت ميباشد اگر دولت آنرا تصرف نكنـد بيشـتر پناهگـاه سـتيزه    شهر بزرگى ك
غوغاگرى و سرپيچى دارند و برآنند كه دولت و فرمانروايى را از زمامداران آن باز   ميگيرد و كسانى كه آهنگ

ى تلقى ميكنند زيرا غلبه يافتن يابند و آنرا براى غلبه يافتن بر دولت بمنزله دژ استوار گيرند بر آن استيال مى
شمارى ميباشد، چه جنگاوران  نهايت دشوار و مشقت بار است و شهر بمثابه لشكريان بى بر يك شهر بزرگ بى

هاى عظيم پيكارجو  از باالى برج و باروها و در پناه حصارهاى استوار نبرد ميكنند و به لشكريان فراوان و گروه
در برابـر  (هاى بزرگ در جنگها از نظـر پايـدارى    ج به نيروهاى لشكرى و دستهنيازى ندارند بعلت آنكه احتيا

و با (شتابد  است از اين رو كه هنگام تاختن بر دشمن پس از حمله هر دسته، دسته ديگر بميدان مى) دشمن
نبرد در صورتى كه براى پيكارجويانى كه از باالى برج و باروهاى شهر بزرگى  3)پايدارى و همكارى ميجنگند

ميكنند همان استحكامات و برج و باروها بمنزله بهترين وسيله پايدارى است و مجبـور نميشـوند گروههـاى    
جويانى كه آنرا پناهگاه خويش ميسـازند   شمارى را بجنگ وادارند، چه حال آن شهر و ستيزه بسيار و افراد بى

جنگى دولتى را كـه آهنـگ اسـتيال    ملت مهاجم را ميشكند و نيروى ) امت(خود از موجباتى است كه پشت 

                                                           

  .يابد اى مى مدت عمر دولت جديد عمر تازهه و ب: چنين است» ينى«در . از چاپهاى مختلف است -1

و . »و خدا سبحانه و تعالى دانـاتر اسـت و كاميـابى بعنايـت اوسـت     «: يابد در چاپهاى مصر و بيروت فصل بدينسان پايان مى -2
  . است» ينى«و » پ«صورت متن از 

 .بود و از مجموع آنها اين عبارات ترجمه شددر اينجا اختالف نسخ فاحش  -3

 بناي شهرهاي بزرگ و معابد باشكوه
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يابد هرگاه در اطـراف و جوانـب خـود     از اين رو دولتى كه تشكيل مى. يافتن بر آن شهر دارد سركوب ميكند
جويان بدانها و پديد آمدن شكاف بزرگى  از پناه بردن ستيزه[يابد تا  شهرهايى بيابد بيدرنگ بر آنها استيال مى

و هرگاه در ميان قبايل وابسته به آن . د را از دستبرد غوغاگران مصون داردخو] در فرمانروايى ممانعت كند و
دولت شهر بزرگى وجود نداشته باشد دولت مزبور ناچار بـراى دو منظـور بـه احـداث چنـين شـهرى همـت        

دوم اينكـه از ايـن   . نخست تكميل اجتماع خود و فرونهادن بارهاى سنگين صحراگردى در آن شهر: ميگمارد
 جويى و سرپيچى دارند از طوايف و گروههاى منسوب بخود بوجود  بزرگى در برابر آنان كه آهنگ غلبهراه سد

قبايل به فـرود آمـدن در شـهرها و اسـتيال       پس آشكار شد كه تشكيل دادن پادشاهى و دولت خواننده. آورد
  1.و خدا بر امر خود غالب است. يافتن بر آنهاست

  

  فصل سوم

  و بناهاى بلند و با شكوه را پادشاهان بزرگ در اينكه شهرهاى بزرگ

  نهند بنيان مى

در فصول گذشته درباره يادگارهاى دولتها از قبيل ساختمانها و جز آنها ياد كرديم كه اينگونه يادگارها 
به نسبت بزرگى و كوچكى دولتها بنيان نهاده ميشود، از اين رو كه پايه گذارى و استوار سـاختن شـهرها در   

ارى و همدستى گروههاى عظيم كارگران ايجاد ميشود و بنابراين هرگاه دولتـى بـزرگ باشـد و بـر     پرتو همك
انگيـزد و   نواحى پهناور و كشورهاى گوناگون فرمانروايى كند كارگران را از سـرزمينهاى مختلـف بكـار برمـى    

ونـه بناهـا بيشـتر    همدستى آنان نيروى عظيمى را براى بنيان نهادن تشكيل ميدهد و چه بسا كه بـراى اينگ 
ها را در حمل بارهـاى سـنگين بنـا دو     انجام ميدهند كه نيروها و قدرت 2)ماشين(عمليات را بوسيله چرخى 

  .برابر ميكند بحديكه توانايى بشريت از آنها عاجز است مانند جرّاثقال و ديگر چرخها
بينند ماننـد   آنان را مى و اغلب بسيارى از مردم هنگامى كه يادگارهاى گذشتگان و ساختمانهاى عظيم

ايوان كسرى و اهرام مصر و طاقهاى معلق شرشال در مغرب گمان ميكنند كه اين بناها را بـه نيـرو و قـدرت    
اند و آن وقـت خيـال ميكننـد اينگونـه كسـان انـدامها و        خودشان خواه بطور پراكنده يا دسته جمعى ساخته

با اين بناها بوده است تا ميان عظمت و شكوه و بلنـدى  اند كه از لحاظ طول و عرض متناسب  بدنهايى داشته

                                                           

و خدا سبحانه و تعالى دانـاتر  «: در چاپهاى مصر و بيروت پايان فصل چنين است. 21سوره يوسف، آيه . واهللا غالب على امره -1
  .است» ينى«و » پ«و صورت متن مطابق » است و كاميابى بيارى اوست جز او پروردگارى نيست

يعنـى  » هندمـه «در فارسى نيز ناصر خسـرو اسـم فاعـل    . همين چاپ شود 1ج  324جوع به حاشيه ص درباره اين كلمه ر -2
  .شود صفا دكتر و خانلرى دكتر بوسيله سفرنامه برگزيده 14رجوع به ص . را بمعنى تراشيده و صيقلى بكار برده است» مهندم«
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و جراثقـال و آنچـه صـناعت     1)هـا  ماشـين (آن بناها و سازندگان آنها تناسبى برقرار كنند و از اهميت چرخها 
انـد، و بسـيارى از كسـانيكه در     هندسى در بنيان نهادن اين گونه بناهاى بزرگ اقتضا كرده است غفلت كرده

جوييها و تدابيرى را كه در  و آمد ميكنند كيفيت بنيان نهادن اينگونه ساختمانها و چاره ممالك مختلف رفت
انـد و   نقل دادن اجسام بكار ميبرند در دولتهاى غير عربى كه بدين امور توجه مبذول ميدارنـد بچشـم ديـده   

  .مشاهده عيان آنها گواه بر گفته ما در اين باره است
گذشتگان را كه هم اكنون بر جاى است بقوم عـاد منسـوب ميكننـد و     و عامه مردم بيشتر يادگارهاى

مينامند، زيرا چنين توهم ميكنند كه ساختمانها و بناهاى قوم عاد بعلت بزرگى » عادى«بهمين سبب آنها را 
در صـورتى كـه حقيقـت    . بدنهاى آن قوم و زورمندى آنان بميزان چندين برابر زور مردم اين عصر بوده است

يابيم كه به اندازه اجسام ايشان آگاهى داريم و آن  ست چه ما آثار و يادگارهاى بسيارى از اقوامى مىچنين ني
يادگارها هم بهمان بزرگى يادگارهاى قوم عـاد يـا بزرگتـر از آنهاسـت ماننـد ايـوان كسـرى و سـاختمانهاى         

حماد آشكار اسـت و همچنـين   و صنهاجيان كه يادگار ايشان در صومعه قلعه ابن  2عبيديان شيعه در افريقيه
و بناى سلطان ابو سعيد كـه از چهـل    4در رباط الفتح 3بناى اغلبيان در مسجد جامع قيروان و بناى موحدان

و همچنين پلهايى كه اهالى كارتاژ بوسيله آنها آب از . پيش در منصوره مقابل تلمسان ساخته شده است  سال
و ديگر بناها و معابدى كـه بـه   . اند و هم اكنون نيز نمودار است مجرايى كه بر آنها سوار است بشهر خود برده

ايم كـه بنيـان گـذاران     ايم و بطور قطع دريافته اخبار سازندگان آنها خواه در ازمنه نزديك يا دور آگاهى يافته
خته انـد، بلكـه ايـن پنـدار سـا      در مرحله افـراط نبـوده  ) تنومندى اندامها(ابنيه مزبور از لحاظ مقادير اجسام 

هـاى قـوم ثمـود را در     سازانى است كه به اخبار قوم عاد و ثمود و عمالقه شيفته ميباشـند و مـا خانـه    افسانه
يابيم و در حديث صحيح ثابت شده است كه آنها مساكن ايشـان بـوده    سنگهاى تراشيده در اين عصر نيز مى

ه ميكنند كه از لحاظ جـو و مسـاحت و   است و كاروانهاى حجازى بيشتر سالها از برابر آنها ميگذرند و مشاهد
سازان در اين بـاره مبالغـه ميكننـد و     هاى معمولى تفاوتى ندارند بلكه افسانه سقف و ديگر خصوصيات با خانه

ماهى تازه را از دريا ميگرفت و آنرا در برابر خورشيد بريان  5پندارند كه عوج بن عناق از نسل عمالقه حتى مى

                                                           

اين كلمه را در برخى از موارد مؤلف بـا كلمـه    و صفحه پيش از آن سخن رفت 324است كه در ص » هندام«ترجمه كلمه  -1
ـ  را آن دزى و آمـده  مخـالى  و منخـال  منحـال،  :بصورتهاى تأليف اين نسخ در آورد و كلمه مزبور همراه مى» ميخال«  معنـى ه ب

(Treuil) بـر  را »ميخال« صورت و آورده بار كشيدن باال جهت آن همانند ابزارى يا چاه چرخ و كردن بلند براى جرثقيلى آلت 
  .است داده ترجيح مشابه صورتهاى ديگر

مقصود استحكامات شهر مهديه و حوضهايى است كه بكرى جغرافى دان قديم آنها را وصف كرده و هم اكنون نيز آنهـا را در   -2
 ).243دسالن، ص (بينيم  مجاورت قيروان مى

 .استايست كه هنوز پايدار است و در مسافت هفت فرسخى مسيله واقع  مناره -3
 بـر  هنوز كه است استحكاماتى قديميترين ، وSelèسله،  ،روبروى Bau -Regreb، بورگرب چپ ساحل در واقع شهريست -4

 ).2ج  342دسالن، ص (جاى و پايدار است 
5 - Amalècites. 

 و ساختمانهاي عظيم بناي شهرها
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ى كه يتر ميباشد و نميدانند گرما مان ميكنند كه هر چه به خورشيد نزديك شوند گرمميكرد و با اين پندار گ
در نزد ما از خورشيد يافت ميشود عبارت از نور است كه بعلت انعكاس شعاع آن در برابر سطح زمـين و هـوا   

و تركيبـى  گرم ميشود، ولى خورشيد بذاته نه گرم و نه سرد است بلكه عبارت از ستاره تابانيسـت كـه مـزاج    
آثار دولت بر نسبت نيروى آن و در ريشه و : دوم نيز آنجا كه ياد كرديم) باب(ندارد و ما در اين باره در فصل 

  ].و فرمان ميدهد آنچه بخواهد. [1اصل آن است سخن رانديم و خدا آنچه بخواهد مي آفريند
  

  فصل چهارم

  در اينكه يادگارها و بناهاى بلند بسيار بزرگ در دوران

  ك دولت به تنهايى بنيان نهاده نميشودي
زيرا چنانكه ياد كرديم بنيان نهادن چنين بناهايى نياز به همكارى و همدستى نيروهاى بشـرى دارد و  

و نيروهـاى  ) ماشين(گاهى ساختمانهاى عظيم بحدى بزرگ است كه با نيروهاى بشر هر چند با ابزار و چرخ 
بپايان نميرسد و چنانكه گفتيم نياز به نيروهاى ديگرى ) سلطان عصر يك(مفرد يا مضاعف هم توأم شود در 

بهمان ميزان در زمانهاى پياپى دارد تا بپايان برسد، اين است كه پادشاه نخستين پايه گذارى آنرا آغاز ميكند 
ار و و پادشاه دوم و سوم پياپى ساختمان آنرا دنبال ميكنند و هر يك از آنان بناى آنرا بوسيله كـارگران بسـي  

و چنـان  . يابـد  همدستى گروه عظيمى تكميل ميكنند تا منظور اساسى حاصل ميشود و بناى آن پايـان مـى  
و نظرى بروايات مورخان درباره ساختمان سـد  . بنظر آيندگان مي آيد كه آنها را يك دولت بنيان نهاده است

بسوى آن روان ساخت ولى مـرگ   بينداز كه چگونه سبا پسر يشجب آنرا بنيانگذارى كرد و هفتاد نهر 2مأرب
و نظير ايـن  . به وى مهلت نداد كه آنرا بپايان برساند و از اين رو پادشاهان حمير، پس از وى آنرا تمام كردند

  .سوار است روايت ميكنند 3و كاريز آن كه بر طاقهاى عادى) كارتاژ(را درباره ساختمان قرطاجنه 
ن شيوه است و گواه بر آن ساختمانهاى بزرگى است كه در و بيشتر بناهاى بزرگ به احتمال قوى بر اي

بينيم كه يك پادشاه پايه گذارى و بنيان نهادن آنرا آغاز ميكنـد و هرگـاه    عهد خودمان مشاهده ميشود و مى
پس از وى دنبال نكنند و آنرا بپايان نرسانند همچنان ناتمام باقى ميماند و منظـور وى    يادگار او را پادشاهان

بينيم بسيارى از يادگارها و بناهاى بزرگ پيشينيان بحدى  و هم گواه بر اين، اين است كه مى. نميرسد بكمال
استوار است كه يك دولت از ويران ساختن و منهدم كردن آن عاجز ميماند با آنكه خراب كـردن بـدرجات از   

پس هرگـاه  . خالف آن اصل استبنيان نهادن آسانتر است، زيرا خرابى بازگشت به اصل يا عدم و بنا كردن بر
ببينيم نيروهاى بشرى ما از منهدم كردن بنايى ناتوان است با اينكه ميدانيم خـراب كـردن آسـان اسـت آن     

                                                           

 .نيست» ينى«و » پ«قسمت داخل كروشه در چاپ . 24سوره آل عمران، آيه . يخلق ما يشاء -1
 ).منتهى االرب. (شهرهاى ازد بالد و: مأرب -2
  ).از اقرب الموارد. (منسوب به قوم عاد و كنايه از كهنه و قديمى -3
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وقت خواهيم دانست كه نيروهاى بنيان گذارنده آن بسيار افزون بوده است و يادگار يك دولت نيست و ايـن  
ن كسرى روى داد كه چون رشيد بر آن شد آنرا منهدم كنـد و  ايست كه براى عرب درباره ايوا امر نظير واقعه

اى اميرالمؤمنين : براى مشورت در اين باره كسى را بسوى يحيى بن خالد فرستاد كه در زندان بود وى گفت
بچنين كارى اقدام مكن و آنرا همچنان براى نمونه بگذار تا دليل و گواه بر عظمت نياكان تو باشد كه چگونه 

انـد، ولـى رشـيد او را در     ان چنين يادگار و بناى عظيمى چيره شده و كشور آنـان را بدسـت آورده  بر خداوند
بخـداى سـوگند آنـرا    . مشورت و خيرخواهى متهم كرد و گفت زير تأثير غرور قومى ايرانى واقع شـده اسـت  

ويران سـاختن آن  و شروع بخراب كردن آن كرد و نيروهاى بسيار براى آن گرد آورد و براى ! واژگون ميسازم
كرد و سركه بر آن ميريخت ولى با همه اينهـا از خـراب كـردن آن     تبرهايى بكار برد و آنها را با آتش داغ مى

عاجز ماند و از رسوايى خود بيمناك شد، او بار ديگر كسى نزد يحيى فرستاد تا با او مشورت كند كه از ايـن  
ن از اين تصميم منصـرف مشـو و همچنـان بتخريـب آن     اى امير المؤمني: كار دست بردارد، ولى يحيى گفت

ادامه ده تا نگويند اميرالمؤمنين و پادشاه عرب از ويران ساختن يكى از بناها و يادگارهاى ايرانيان فـرو مانـد   
  .ولى رشيد بخبط خود پى برده بود و از ويران ساختن آن دست كشيد

سـازد و كـارگران     اهـرام مصـر را منهـدم   همين پيش آمد نيز براى مـأمون روى داد كـه بـر آن شـد     
شمارى گرد آورد ولى نتيجه و سودى بدست او نيامد چه شروع به نقب زدن كردند و سرانجام به فضـايى   بى

ميان ديوار بيرون و ديگر ديوارهاى پس از آن منتهى شدند و آنجا منتهاى خرابكارى ايشـان بـود و چنانكـه    
هـايى يافـت    پندارند كه در ميان ديوارهـا گنجينـه   و برخى مى. يستميگويند آن قسمت تاكنون منفذ آشكار

همچنين پلهاى معلق كارتاژ كه تا اين روزگار مردم شهر تـونس بسـنگهاى آن   . شده است و خدا داناتر است
داننـد و از ايـن    نيكو مى) براى صنايع خود(براى ساختمانهاى خويش نيازمندند و صنعتگران سنگهاى آن را 

گمارند ولى كوچكترين ديوار آن فرو نميريزد مگـر پـس از رنـج     شمارى بتخريب آن همت مى ى بىرو، روزها
گرد مـي آمدنـد چنانكـه مـن در      1هاى مشهور و براى خراب كردن آن جمعيت. بردن فراوان و ناكامى بسيار

  .2و خدا بر همه چيز تواناست. ام روزگار كودكى بسيارى از آنها را ديده
  

  فصل پنجم

  ه امورى كه مراعات كردن آنها در بنيان نهادن شهرها الزم استدربار

  و نتايج سوئى كه روى ميدهد در صورتى كه آن امور را در نظر نگيرند

                                                           

 .مشهود: ينى -1
و . »و خدا شما را آفريد و آنچه را ميسازيد«: يابد و چاپهاى مصر و بيروت بدينسان پايان مى. 29: 3ء قَديرٌ  ُكلِّ شَي  واهللا على -2

و ُلونَ اهللا خََلَقكُمم96: 37. ما تَع.  

 يادگارها و بناهاي بلند
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هاى اقامت و قرارگاههايى است كه ملتها آنها را پـس از رسـيدن بكمـال     بايد دانست كه شهرها جايگاه
و كـوچ نكـردن از ايـن سـوى     (ينند و به آرامش و سكونت هاى آنها برميگز مطلوب توانگرى و تجمل و انگيزه

  .ميگرايند و براى قرارگاه خود بساختن منازل متوجه ميشوند) بدان سوى
از قبيل نگهبانى از دستبرد (زيانها   و چون اين شهرها اقامتگاه و پناهگاه بشمار ميروند بايد در آنها دفع

چنانكه براى . راه آبها و جز اينها مراعات شود) مرافق(ردن و هم جلب منافع و آسان ك) دزدان و هجوم آوران
هايى ميسازند و بايد جايگـاهى را   هاى آن حصارها و باره در گرداگرد خانه) احتمالى(نگهبانى شهر از زيانهاى 

اى  براى ساختن شهر در نظر گيرند كه نسبت بمكانهاى ديگر بلندتر باشد چنانكه يا آنرا بر روى پشته و تپـه 
اى گرداگـرد آنـرا فـرا گرفتـه باشـد       وهستانى كه بر آمدن به آن دشوار باشد بنا كنند و يا دريا يا رودخانـه ك

چنانكه براى رفتن به آن جز از روى پلهاى كوچك و بزرگ نتوانند عبور كنند و رسيدن بـدان بـراى دشـمن    
  .ودافزوده ش) اى طبيعى از راه منطقه(دشوار باشد و بر حصانت و استحكام آن 

و از نكاتى كه براى حمايت آن از آفات آسمانى مراعـات ميشـود، خوشـى هـوا بـراى سـالم مانـدن از        
هـاى ناسـالم يـا     بيماريهاست، زيرا اگر هوا راكد و ناپاك باشـد يـا شـهر در نزديـك آبهـاى تبـاه و حوضـچه       

ت و در نتيجـه  چراگاههاى ناپاك و پليد قرار گيرد بسـبب مجـاورت بسـرعت عفونـت بـدان راه خواهـد يافـ       
يا جانوران آن بيدرنگ دچار بيماريها خواهند شد، چنانكه اين وضع را در بعضـى از نـواحى   ) موجودات زنده(

مشاهده ميكنيم، و شهرهايى كه در آنها خوبى هوا مراعات نميشود سرانجام مردم آنها دچار امراض گونـاگون  
شـهر قـابس از نـواحى جريـد در افريقيـه       ميگردند و شهرى كه بدين صفت در ناحيه مغرب مشـهور اسـت،  

و . ميباشد كه توان گفت ساكنان يا واردشوندگان بدان به هـيچ رو از چنگـال تـب عفـونى رهـايى نمييابنـد      
بكـرى در سـبب پديـد    . چنانكه ميگويند اين وضع بعدها در آن شهر روى داده و از آغاز بدينسان نبوده است

اند كه در درون آن ظرف مسينى بوده و آن ظرف  قابس چاهى يافتهدر شهر : آمدن بيمارى مزبور گفته است
اند دودى از آن به فضا صعود كرده و سپس پايان يافته  اند و همينكه مهر آنرا برداشته را با قلع مهر كرده بوده

  .است و اين حادثه مبدأ بيماريهاى تب دار در آن شهر ميباشد
در آن ظرف بعضى از عمليات طلسمات براى جلـوگيرى از  و مقصود بكرى از اين داستان اين است كه 

بيمارى سارى در آن شهر تعبيه شده بوده و در نتيجه ناپديد شدن آن بخار سرّ آن طلسم هم از ميان رفته و 
  .باز شهر بعفونت و وبا دچار شده است

اى آن اندازه دانـش  و بكرى دار. خردانه عامه است در صورتى كه اين افسانه از عقايد و افكار پست و بى
اى را رد كند يا خرافـى بـودن آن بـر وى آشـكار      استوار و انديشه و بينايى روشن نبوده كه يك چنين افسانه
در صورتى كه حقيقت قضيه اين است كـه آنچـه   . شود، از اين رو افسانه را همچنانكه شنيده نقل كرده است

و بيماريهاى تب دار آماده ميكند ركود آنهاست و اگر اينگونه هواهاى گنديده را براى گنديده ساختن اجسام 
باد بوزد و آن هواها را در جهات راست و چپ بپراكند كيفيت عفوت و مرضى كه حيوانـات را دچـار ميسـازد    
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و هرگاه شهرى پر جمعيت باشد و رفت و آمد ساكنان آن فزونى يابد خـواهى نخـواهى هـوا    . يابد تخفيف مى
كه هواى راكد را بجنبش در مي آورد پديد مي آيد و بنـابراين جمعيـت بسـيار در    متموج ميشود و بادهايى 

و برعكس اگر شهرى كم جمعيـت باشـد مـوجبى بـراى     . يك شهر به حركت و تموج هواى آن كمك ميكند
يابـد و زيـان بسـيار     جنبش و تموج هوا يافت نميشود و در نتيجه هوا راكد ميماند و عفونـت آن فزونـى مـى   

مند بـوده اسـت    و شهر قابس مذكور هنگامى كه افريقيه از عمران و اجتماع فراوان بهره. ن ميرسدبساكنان آ
جمعيت بسيار داشته و بسبب جنبش و رفت و آمد ساكنان آن از اين سوى بـدان سـوى موجبـات تمـوج و     

ده اسـت  مردم گزند و آسيب ميرسـاني ه حركت هواى شهر مزبور نيز فراهم ميشده است و هواى شهر كمتر ب
ليكن همينكه جمعيت آن تقليل يافته است هواى گنديده شهر بر اثر تباهى آبهاى آن راكد شده اسـت و در  
نتيجه عفوت و بيمارى هم در شهر افزايش يافته است و علت بيمارى شهر قابس جز اين چيز ديگرى نبـوده  

نهادن پاكيزگى و خوبى هوا در آنهـا   شهرهايى كه هنگام بنيان. ايم است و ما خالف اين وضع را بتجربه ديده
مراعات نشده و جمعيت آنها اندك بوده بيماريهاى بسيار در آنها وجود داشـته و همينكـه بـر جمعيـت آنهـا      
افزوده شده است وضع هواى آنها تغيير يافته و هواى زيان بخش آنها به هواى سالم مبدل شده است و نمونه 

مينامند و در جهان نظير آن بسيار است ) البلدالجديد(آنرا شهر نوين آنها شهر پايتخت كنونى فاس است كه 
و اكنون ديرى نميگذرد كه هواى فاسد . [و نيك اين نكته را درياب، حقيقت گفته ما بر تو آشكار خواهد شد

و عفونت شهر قابس زايل شده است چه از هنگامى كه سلطان تونس آنرا محاصره كرد و نخلسـتانهاى بيشـه   
ون شهر را برانداخت قسمتى از اطراف آن باز شد و هواى آن متمـوج گرديـد و بادهـا وزيـدن گرفـت و      پيرام

شـهر بايـد نكـات     2اما براى تـأمين منـافع و مرافـق    1]. و خدا گرداننده امور است. هواى گنديده آن زايل شد
  :چندى را در نظر گرفت

هـاى گـوارا و پـر آب بنيـان      در برابر چشمه از آن جمله آب است كه بايد شهر را بر ساحل رودخانه يا
چـه آب يكـى از ضـروريات    . نهاد، زيرا نزديك بودن آب بشهر نيازمندى ساكنان را بسهولت برطـرف ميكنـد  

ديگر از مرافقى كـه در شـهرها بايـد مراعـات شـود      . زندگى است و عموم مردم از آن سودهاى فراوان ميبرند
ات اهلى است زيرا صاحبان هر مسـكنى ناچـار داراى حيوانـات اهلـى     پاكيزگى و خوبى چراگاهها براى حيوان

بردارى از محصـوالت آنهـا و سـوارى و باركشـى و غيـره ميباشـند و در ايـن صـورت          براى توليد نسل و بهره
حيوانات مزبور نياز بچراگاه دارند و هرگاه در نزديكى شهر چنين چراگاهايى وجود داشته باشـد بسـيار بـراى    

  .ندتر خواهد بود از اينكه آذوقه آنها را از راههاى دور فراهم سازنداهالى سودم
ورزها همانـا مايـه روزى و قـوت     ديگر از امورى كه بايد مراعات شود مزارع و كشتزارهاست، زيرا كشت

  .تر و زودتر بدست خواهد آمد مردم است و هرگاه كشتزارهاى شهر بدان نزديك باشد روزى اهالى سهل
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ختهاى فراوان براى سوختن و بكار بردن در ساختمانهاسـت، زيـرا هيـزم از نيازمنـديهاى     نكته ديگر در
عمومى است كه براى سوخت و پخت و پز بكار ميرود و چوب نيز براى سقف بنا و بسيارى از ضروريات ديگر 

هتـر بتواننـد   بسيار مورد نياز است و گاهى هم در نظر ميگيرند كه شهر بدريا نزديك باشد تا از طريق دريـا ب 
تر شود ولى اين امـر از لحـاظ اهميـت     نيازمنديهاى خود را از شهرهاى دور بدست آورند و ارتباط آنان آسان

و كليه اين نكات برحسب اختالف و تفاوت نيازمنديها و ضروريات ساكنان شهرها . مانند نكته نخستين نيست
ب جايگاه شهر غفلت ميكنند يا تنها امـورى را  و گاهى هم بنيان گذاران شهرها از حسن انتخا. متفاوت است

  .كنند كه مهمتر براى خود آنان باشد و نيازمنديهاى ديگران را بياد نمي آورند مراعات مى
و افريقيه بنيان نهادند در بنـاى آنهـا    1)حجاز(چنانكه تازيان در آغاز اسالم شهرهايى را كه در عراق و 

هاى شتران و درختان مخصـوص   ر خودشان مهمتر بود از قبيل چراگاهتنها نكاتى را مراعات كردند كه در نظ
هـاى ديگـر    و چراگـاه ) هيـزم (علوفه آنها و آب شور، و به هيچ رو وضع آب شهر و كشتزارها و حوايج سوخت 

چارپايان اهلى و ديگر نيازمنديهاى عمـومى را مراعـات نكردنـد ماننـد شـهرهاى قيـروان و كوفـه و بصـره و         
ترند زيرا امور طبيعى در بنيان گذارى  اير آنها، و بهمين سبب شهرهاى مزبور به ويرانى نزديكسجلماسه و نظ

  .آنها مراعات نشده است
  

  2فصل

اى  و از نكاتى كه در شهرهاى ساحلى درياهـا مراعـات ميشـود ايـن اسـت كـه بايـد آنهـا را در ناحيـه         
اى از دشمن بشهر ميتـازد   ه به شب در آيندهكوهستانى يا در ميان ملتى پرجمعيت بنيان نهند تا هنگامى ك

بمنزله فريادرسى براى آن باشد، زيرا اگر شهرى را در كنار دريا بنيان نهنـد و در پيرامـون آن اجتماعـاتى از    
قبايل و خداوندان عصبيت نباشد يا محل بناى آنرا در كوهستان مستحكمى قرار ندهند آن وقـت در معـرض   

زدن دشمن واقع خواهد گرديد و تسـخير آن بوسـيله نيـروى دريـايى بـراى       خطر غافلگير كردن و شبيخون
ها و جوانب آن را بخود ملحق خواهد ساخت چه دشمن از  دشمن آسان خواهد بود و بسهولت برخى از كناره

و  3)تا هنگام حمله دشمن از هـر سـوى بيـارى آن برخيزنـد    (وجود فريادرسى براى شهر در امان خواهد بود 
اند حس دفاع و مبارزه را از دست ميدهند و قـادر بجنـگ    پرورى عادت كرده ى كه به آرامش و تنشهرنشينان

  .مانند اسكندريه در مشرق و طرابلس در مغرب و شهرهاى بونه و سال. كردن نميباشند
ها در نزديك آن باشند و در موقع لزوم به فرياد رسـى آن برخيزنـد و    ولى هنگامى كه قبايل و عصبيت

ها و نقاط بلند كوهها عبور از راههـاى دشـوار آن بـراى دشـمن ممتنـع       ه علت بنيان نهادن آن در پشتهنيز ب
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باشد، آن وقت همين وضع بمنزله نگهبان آن از دستبرد دشمنان خواهد بود و از حمله به آن نوميد خواهنـد  
چنانكه سبته . خواهند داشتگرديد چه از راه دشوار آن دچار رنج خواهند شد و از قبايل پيرامون آن وحشت 
از اينجا ميتوان فهميد كـه  . و بجايه و شهر قل با همه كوچكى بر اين صفتند و تسخير آنها بسيار دشوار است

چرا اسكندريه را از روزگار دولت عباسيان مرز ميناميدند و در شمار سرحدها مي آوردند با آنكه دعوت اسالم 
هم رسيده بود زيرا بيم آن ميرفت كه بعلت سهولت تسخير آن از راه دريا به ماوراى آن مانند برقه و افريقيه 

مورد هجوم قرار گيرد و بهمين سبب، و خدا داناتر است، در دوران ملت اسالم شهرهاى اسكندريه و طرابلس 
  .1چندين بار مورد حمله دشمن واقع شده است

  

  فصل ششم

   معظم جهان 2در مساجد و بيوت

ى سبحانه و تعالى نقاطى از زمين را گرامى شـمرده و بعنايـت خـويش اختصـاص     بايد دانست كه خدا
فرموده و آنها را جايگاه پرستش خود قرار داده است كه در اينگونه جايگاهها ثواب و اجر عبادت آدمـى را دو  

مشـمول  چندان ميكند و بزبان فرستادگان و پيامبران خود بما خبر داده است تا از اين راه بنـدگان خـود را   
و چنانكه ميدانيم و در صحيحين نيز آمده . مهر و احسان خويش سازد و طرق سعادت ايشان را آسان فرمايد

گانه مكه و مدينه و بيت المقدسند، اما بيـت الحـرام كـه در     است بهترين جايگاههاى روى زمين مساجد سه
امر فرمود تا بمردم اعـالم كنـد در   باشد همان بيت ابراهيم، ص، است كه خداوند وي را بساختن آن  مكه مى

و امـر   3آن حج گزارند، از اين رو وى و پسرش اسماعيل آنرا بنيان نهادند چنانكه در قرآن عظيم آمـده اسـت  
كه با ايشان آمده بودند، در آن  4»جرهم«خدا را ابراهيم در آن باره انجام داد و اسماعيل با هاجر و كسانى از 

و بيـت  . آن دفن شـدند  5عيل و هاجر جان بجان آفرين تسليم كردند و در حجرسكونت گزيدند تا آنكه اسما
و  6)بيت داود و سليمان بود كه خدا آن دو را به بنيان نهادن مسجد و نصب هياكل آن امـر فرمـود  (المقدس 

پيامبر  و مدينه جايگاه هجرت. اند بسيارى از پيامبرانى كه از فرزندان اسحاق، ع، اند در پيرامون آن دفن شده
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ما محمد، ص، است كه خداى تعالى وي را بمهاجرت بدان شهر و بر پا داشتن دين اسالم در آن امر فرمود و 
  .از اين رو پيامبر مسجالحرام را در آن شهر بنا نهاد و آرامگاه شريف وى در آن است

از دل و جـان  گانه كه همچون نور چشم مسلمانان ميباشـند و آنهـا را    اينها هستند مساجد شريف سه
و درباره فضيلت و ثـواب مضـاعف در مجـاورت و    . دوست ميدارند و مايه نگهبانى و عظمت دين آنان هستند

مشهور بسيارى است، و اينك ما بتاريخ مختصر ابتداى بناى ايـن مسـاجد   ) آثار(نماز خواندن در آنها روايات 
تغييراتى در آنهـا روى داده تـا كمـال آنهـا در      كنيم و يادآور ميشويم كه چگونه رفته رفته گانه اشاره مى سه

  .جهان پديد آمده است
بنـا كـرد،    1گويند آدم، ص، آنرا در مقابـل بيـت المعمـور    اما درباره ابتداى بناى مكه برحسب آنچه مى

سپس طوفان آنرا ويران ساخت، ولى در اين باره خبر صحيحى كه بتوان بر آن اعتماد كرد وجود ندارد، بلكه 
و هنگامى كـه ابـراهيم و اسـماعيل آن    : اند مال آنرا از مفهوم اين آيه از قول خداى تعالى اقتباس كردهبه احت

سپس خدا ابراهيم را به پيغمبرى مبعوث فرمود و قضاياى مربوط به زنـدگانى   2كرد ها را از خانه بلند مى پايه
د، و خدا به وى وحى فرمـود تـا   وى و همسرش ساره و غيرت او نسبت به هاجر چنانكه معروف است روى دا

 3پسرش اسماعيل و مادر وى هاجر را در فالت فرو گذارد و او آنان را در محل بيت گذاشت و از آنان جدا شد
و چگونه خدا به آنان مالطفت كرد و چشمه آب زمزم را براى ايشـان پديـد آورد و سـپس جـرهم بهمراهـى      

ن سكونت گزيدند و با ايشان در حوالى زمزم فرود آمدنـد چنانكـه   ايشان آمدند تا خانه را بنيان نهادند و در آ
اى برگزيـد و در آن سـكونت گزيـد و در     آنگاه اسماعيل در جايگاه كعبـه خانـه  . در موضع خود معروف است
برآورد و آنرا آغل گوسفندان خود قرار داد و ابراهيم، ص، بارها براى زيارت وى از  4پيرامون آن ديوارى از دوم

بدان ناحيه رفت و در آخرين ديدار فرمان يافت تا در محل آن آغل خانه كعبه را بنيان نهد، ابراهيم آنرا شام 
بنا كرد و از اسماعيل نيز در اين باره يارى جست و مردم را به حج گزارى آن دعوت كرد و اسـماعيل در آن  

د و همواره بخدمت در آنجـا  وي را در آنجا دفن كر[همچنان سكونت داشت و چون مادرش هاجر درگذشت 
و پـس از وى   5]ادامه ميداد تا آنكه جان بجان آفرين تسليم كرد و در كنار مادرش وي را به خـاك سـپردند  

  .فرزندانش با داييهايشان از خاندان جرهم بكار خدمت خانه كعبه همت گماشتند
از هـر قـوم و طايفـه و از    و سپس عمالقه خدمتگزار آن شدند و وضع بدين منوال ادامه داشت و مردم 

همه نواحى جهان بسوى آن ميشتافتند خواه از خاندان اسماعيل يا جز آنان از كسانى كه با ايشـان نزديكـى   
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داشتند و يكى از  رفتند و آنرا گرامى مى داشتند يا دور بودند چنانكه گويند تبابعه براى حج گزارى بكعبه مى
هـاى مخطـط يمـانى پوشـانيد و      و جامه 2هاى نرم ر روى كعبه پارچهب 1)موسوم به قيار اسعد ابوكرب(ها  تبع

فرمان داد كه آن خانه را پاك نگهدارند و براى آن كليدى قرار داد، و نيز نقل شـده اسـت كـه ايرانيـان حـج      
كردند و بكعبه نزديكى ميجستند و دو آهوى زرينى كه عبـدالمطلب هنگـام كنـدن زمـزم يافتـه بـود از        مى

و پس از فرزندان اسماعيل همچنـان خانـدان جـرهم بنـام دايـى بـودن فرزنـدان        . ان بوده استقربانيهاى آن
 3دار امور كعبه بودند تا آنكه قبيله خزاعه آنـان را بيـرون كردنـد    اسماعيل بر مكه فرمانروايى داشتند و عهده

زونـى يافتنـد و   سـپس فرزنـدان اسـماعيل ف   . پس از ايشان در آن اقامت گزيدند تا وقتى كه خدا ميخواسـت 
و آنگاه كنانه به قبيله قريش و قبايل ديگرى منشعب شـدند و  . قبيله كنانه شدنده پراكنده شدند و منشعب ب

طرز فرمانروايى خزاعه ناپسند شده بود از اين رو قريش در امر مزبور بر ايشان غلبه يافتند و ايشان را از خانه 
و او خانه را . و بزرگتر ايشان در آن روزگار قصى بن كالب بود كعبه بيرون راندند و خود بر آنجا تسلط يافتند

  4:اعشى گويد. هاى نخل بپوشانيد بنا كرد و سقف آنرا با چوب درخت كنار و شاخه
  .»اند سوگند ياد كردم بن جرهم بنيان نهاده 5اى كه قصى و مضاض هاى راهب دير و خانه جامهه ب«

بر اثر سيل يا بقولى حريـق، خانـه مزبـور    ] ا قريش برعهده داشتندهنگامى كه امور خانه كعبه ر[آنگاه 
خراب شد و از اين رو بناى آنرا از نو آغاز كردند و از ميان قبيله خود مبالغى براى اين منظور گـرد آوردنـد و   
در همان هنگام در ساحل جده يك كشتى در هم شكست و بانيان خانه، چوبهاى آنرا براى سقف خانه كعبـه  

ند و ديوارهاى آن پيش از اين خرابى كمى از قامت يك انسان بلندتر بود در اين تعمير آنها را به انـدازه  خريد
هجده ذراع قرار دادند و درگاه خانه از پيش با كف زمين برابر بود، در اين هنگام براى اينكه سـيل بـدان راه   

ن آن فـراهم آورده بودنـد بـراى بپايـان     نيابد آنرا از قد يك آدمى بلندتر ساختند و وجوهى كه بـراى سـاخت  
هاى آن را كوتـاه كردنـد و بـه انـدازه شـش ذراع و يكوجـب آنـرا فـرو          رسانيدن آن كافى نبود از اين رو پايه

شـود، و ايـن قسـمت عبـارت از      گذاشتند و در گرداگرد آن ديوار كوتاهى كشيدند كه از پشت آن طواف مـى 
در مكـه مـردم را بخالفـت     1ضع باقى بود تا هنگامى كه ابن الزبيـر و بناى خانه كعبه بر همين و 6.حجر است
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كرد و در آن جايگاه متحصن شد و در سال شصـت و چهـارم هجـرى سـپاهيان يزيـد بـن        خويش دعوت مى
كـه   2]خانه كعبه دچار حريق شـد [سركردگى حصين بن نمير سكونى بسوى مكه رهسپار شدند و ه معاويه ب

و در نتيجه اين حريـق ديوارهـاى آن   [اند  كه آنرا بسوى ابن الزبير پرتاب كردهگويند بسبب نفطى بوده است 
و بار ديگر نيكوتر از پيشين آنـرا بنـا كـرده     2] درهم شكسته است و ابن الزبير ديوارهاى مزبور را خراب كرده

امبر، ص، است از آن پس كه صحابه در وضع ساختن آن با وى اختالف داشتند ولى ابن الزبير بـه گفتـار پيـ   
بودنـد و دورانشـان بكفـر     اگر طايفه تو تازه مسـلمان نمـى  «خطاب به عايشه، رض، استدالل كرد كه فرموده 

كردم كه در روزگار ابراهيم بود و براى آن  شك وضع بناى خانه كعبه را بدانسان تجديد مى بود بى نزديك نمى
هـائى را كـه    يوارهاى كهنه را خراب كرد و پايـه بهمين سبب ابن الزبير د. »دادم دو در شرقى و غربى قرار مى

ابراهيم، ع، بنيان نهاده بود آشكار ساخت و بزرگان و سران قوم را گرد آورد تا آن اساس را بچشـم ببيننـد و   
هاى بنا  ابن عباس به وى توصيه كرد كه حفظ قبله را از مردم تحرى كند، و وى بدين منظور در پيرامون پايه

و آهـك   3هائى براى حفظ قبله درآويخت و براى تهيه كـردن گـچ   اد و از باالى آن پردهچوب بستى ترتيب د
و از معدن سنگى كه در آغـاز از  . كسانى به صنعاء يمن گسيل كرد تا از آن ناحيه مواد مزبور را بمكه آوردند

ورد، آنگاه ساختن اند جستجو كرد و هرچه سنگ براى بنا الزم بود از آن فراهم آ كرده آنجا سنگ استخراج مى
هايى كه در روزگار ابراهيم، ص، بنيان نهاده شده بود آغاز كرد و ديوارهـاى آنـرا بـه     بنا را بر روى همان پايه

  .روايت كرد براى آن دو در متصل بزمين قرار داد  اندازه بيست و هفت ذراع برآورد و چنانكه خود در حديثش
ر پوشانيد و دستور داد كليدهاى زرين براى درها بسازند و و كف خانه و روپوش ديوارها را از سنگ مرم

  .هم روى درها را از زر بپوشانيد
سپس در روزگار عبدالملك، حجاج براى پيكار با وى عازم شد و مكه را محاصـره كـرد و بـا منجنيـق     

ه شد با آنقدر سنگ بسوى مسجد پرتاب كرد كه ديوارهاى آن درهم شكست و پس از آنكه بر ابن الزبير چير
عبدالملك درباره اينكه ابن الزبير كعبه را تعمير كرده و بعضى قسمتها بر سـاختمان نخسـتين افـزوده اسـت     

                                                                                                                                                                                     

پدر وى زبير يكى از عشره مبشرة و مادرش اسماء بنت ابوبكر اسـت  . ابن الزبير، ابوبكر عبداهللا بن زبير بن عوام قرشى اسدى -1
يزيـد  . بمكه رفت و مدعى خالفت گشت و حكام يزيد را از حجـاز برانـد   عبداهللا پس از مرگ معاويه از بيعت با يزيد سر باز زد و

مسلم بن عقبة مرى را با سپاهى گران بدفع او گسيل كرد و مسلم پس از وقعه الحرة بمرد و حصين بن نمير بجاى او بسردارى 
بكشـيد، پـس از مـرگ     64ول سپاه منصوب گشت و مكه مكرمه را در بندان كرد و اين محاصره تا مرگ يزيد يعنى تا ربيـع اال 

يزيد ممالك اسالمى آن روز بجز مصر و شام خالفت ابن زبير را پذيرفتند و عبدالملك بن مروان سپاهى بسوى عراق فرسـتاد و  
هايى كـه بـه ابـوقبيس نصـب      مكه مكرمه را در بندان و با منجنيق 72آنگاه حجاج بن يوسف را به حجاز گسيل كرد و او بسال 

رجـوع بـه لغـت    . عبداهللا كشته شد 73ى را خراب كرد و اين محاصره بطول انجاميد تا در جمادى االخراى سال كرد خانه خدا
  .نامه دهخدا شود

  .»ينى«از  -2

 .فضه است) ا(درينى و » پ«از  -3
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عبدالملك فرمان داد آنرا خراب كند و بار ديگر كعبه را بر همان شيوه و اساسـى كـه در روزگـار    . گفتگو كرد
كه وى ساخته است، و گوينـد عبـدالملك   قريش بوده است بنيان نهد چنانكه بناى كنونى كعبه همان است 

هنگامى كه بصحت روايتى كه ابن الزبير از عايشه نقل كرده پى برده است از اين عمل خود پشيمان شـده و  
كردم و همان شـيوه او   در امر بناى كعبه متحمل شده تحمل مى 1كاش من آنچه را كه ابوخبيب: گفته است

اع و يكوجب جايگاه حجر را خراب كرد و آنـرا بـر اسـاس قـريش     از اين رو حجاج شش ذر. را پيش ميگرفتم
بنيان نهاد و در غربى و هم زير آستانه در شرقى را كه امروز ديده ميشـود مسـدود كـرد و سـاير قسـمتهاى      
ساختمان را همچنان كه بود فروگذاشت و هيچگونه تغييرى در آن نداد و بنابراين تمـامى بنـايى كـه امـروز     

بناى ابن الزبير است و ميان ديوار بناى ابن الزبير و ديوار بناى حجاج اتصال آشكاريست كه وجود دارد همان 
اند و يكى از ديگـرى بـه انـدازه يـك انگشـت       شود و معلوم است كه دو بنا را بهم پيوند كرده بچشم ديده مى

  .جداست و همانند شكافى است كه آنرا پر كرده باشند
منـافى  ) بناى ابن زبير و حجاج  در چگونگى(ميدهد زيرا آنچه گفته شد و در اينجا اشكال بزرگى روى 

گفتار فقيهان در امر طواف كنندگان است، چه برحسب نظـر آنـان طـواف كننـدگان بايـد از خـم شـدن بـر         
شادروانى كه از پايين روى پايه ديوارها دور ميزند احتراز كنند تا در نتيجه طواف ايشان در داخل خانه كعبه 

همچنـين  . م نيابد، چه قسمتى از ديوار كه همان جايگاه شادروان است بر روى پايه اصلى بنا نشده استانجا
اند كه طواف كننده ناچار است به بوسيدن رجـوع كنـد تـا راسـت      فقيهان درباره بوسيدن حجر االسود گفته

اين صورت اگر كليه ديوارها را  و در. ايستاده است تا مبادا قسمتى از طواف او در داخل خانه كعبه انجام يابد
و براى . اند روى ميدهد ابن الزبير بنا كرده و بر اساس بناى ابراهيم است، چگونه اين كيفيتى كه فقيهان گفته

نخست آنكه بگوييم حجاج كليـه بنـا را خـراب    : رهايى از اين اشكال ناچار بايد يكى از اين دو نظر را بپذيريم
اند، ولى مشاهده و عيان خالف اين را ثابـت   هاده است و اين نظر را گروهى نقل كردهكرده و آنرا از نو بنيان ن

ميكند، چه اتصال ميان دو بنا و جدايى يكى از دو ديوار در قسمت باالى آنها از ديگرى بچشم نمودار است و 
  .از لحاظ صنعت بنايى درست اين عقيده را رد ميكند

ام جهات بنا را بر اساس ابراهيم بنا نكرده بلكـه فقـط ايـن امـر را در     و يا اينكه بگوييم ابن الزبير از تم
هـاى   قسمت حجر انجام داده است و بنابراين بناى امروزى با اينكه همان ساختمان ابن الزبير اسـت بـر پايـه   

  .ابراهيم بنيان نهاده نشده است و اين هم بعيد است
  .ناتر استو راه فرارى از دو نظر مزبور نيست و خداى تعالى دا

ى براى طواف كنندگان بـود و در روزگـار   يسپس بايد دانست كه حياط خانه كعبه يا مسجد سابقاً فضا
چنـد  . پيامبر، ص، و ابوبكر ديوارى نداشت ليكن بعدها ازدحام مردم در آن فزونى يافت از اين رو عمـر، رض 
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آنها ديوارى كشـيد كـه از قامـت يـك      خانه خريد و آنها را خراب كرد و بر فضاى مسجد افزود و در پيرامون
همـين شـيوه را     انسان كوتاهتر بود و عثمان و پس از وى ابن الزبير و آنگاه وليد بن عبدالملك نيز هـر يـك  

  .هايى بر آن افزودند و وليد بن عبدالملك براى آن ستونهايى از سنگ مرمر بنا كرد برگزيدند و خانه
ن افزودند و از آن پس افزودن بـر آن متوقـف شـد و بـر     سپس منصور و پسرش مهدى نيز بر فضاى آ

و خدا بحدى آن خانه را گرامى داشته و بـدان عنايـت   . همين فضايى كه در روزگار ما وجود دارد پايدار ماند
فرموده است كه در انديشه نميگنجد و كافى است كه بگوييم خداوند آنـرا جايگـاه نـزول وحـى و مالئكـه و      

  .و شعاير حج گزارى و مناسك را در آن واجب كرده استعبادتگاه قرار داده 
و براى حرم كعبه از همه نواحى آن حقوق تعظيم و شايستگى خاصى واجب كرده است كه بـراى جـز   

چنانكه دخول مخالفان دين اسالم بدان حرم ممنوع است و بايد كسـى كـه بـدرون    . آن فرض نفرموده است
داخـل شـود و زمـين     1بدن را ميگيـرد ] سراسر[رو انداز بلندى كه  حرم ميرود جامه دوخته نپوشد و فقط با

برندگان بدان و جانورانى كه در چراگاه آن ميچرنـد از هرگونـه    حرم بمنزله جايگاه امن و بستى است كه پناه
دستبرد و گزندى مصونند، از اين رو به هيچ خائفى در آن جايگاه نميتـوان تعـرض كـرد و هـيچ حيـوانى را      

و حدود حرم كه به اين مزايا اختصـاص دارد  . شكار نمود و درختان آنرا نميتوان براى هيزم بكار بردنميتوان 
 2سه ميل از راه مدينه تا تنعيم، و از راه عراق هفت ميل تـا خميـدگى منقطـع كـوه، و از راه    : عبارت است از

چگونگى و اخبار مربوط به مكـه و  تا منقطع عشاير، اين است  3جعرانه، نه ميل تا شعب، و از راه جده ده ميل
زيرا : گويند اصمعى گويد» بّكه«بعلت بلندى آن و هم آنرا » كعب«نامند از كلمه  آنرا ام القرى و كعبه نيز مى

اند چنانكه الزب را الزم گويند چه  مردم با يك ديگر نرمى ميكنند، و مجاهد گويد باء بّكه را به ميم بدل كرده
گويد بّكه با باء بر خانه كعبه و مّكه با ميم بر شهر اطالق شود و  4ديك است، و نخعىمخرج ميم و باء بهم نز

و ملتهـاى گذشـته از روزگـار    . گويد بّكه به باء بر كليه مسجد و مّكه به ميم بـر حـرم اطـالق گـردد     5زهرى
هـاى بسـيار    هو ديگران اموال و گنجينـ ) خسرو(جاهليت مّكه را گرامى ميداشتند و پادشاهانى مانند كسرى 

بدان ميفرستادند و داستان شمشيرها و دو آهوى زرين كه عبدالمطلب هنگام كندن چاه زمـزم يافتـه اسـت    
و رسول، ص هنگامى كه مّكه را گشود در چاهيكه در خانه كعبه واقع بود هفتاد هزار اوقيـه  . معروف ميباشد

انـد و قيمـت زر    ا را براى خانه كعبه ميفرستادهزر يافت و اين مبلغ از ارمغانهايى بوده است كه پادشاهان آنه

                                                           

  .رجوع به منتهى االرب شود. ترجمه ازار است -1

 .)ل. ن(از راه طائف هفت ميل تا بطن نمرة  -2
 .)ك(هفت ميل  -3
ابراهيم نخعى، ابوعمران بن يزيد بن اسود تابعى فقيه اصال از مردم يمن بود و در كوفه ميزيسـت، او محضـر عايشـه را درك     -4

  ).لغت نامه دهخدا. (درگذشته است 96ده و بسال كر
ابوبكر محمد بن مسلم زهرى معروف به ابن شهاب محدث تابعى است وى از ده تن از اصحاب رسول، ص، روايـت دارد و در   -5

 ).دهخدا نامه لغت. (است درگذشته 124سال 
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اى : و على بن ابى طالب، ع، به پيغمبر گفت. مزبور معادل دو ميليون دينار و به وزن دويست قنطار بوده است
و همين پيشـنهاد  . رسول خدا كاش اين ثروت را براى مصارف جنگ بكار ميبردى، ولى پيامبر آنرا دست نزد

 1ازرقى گويد و در بخارى حديثى است كه سند آن بـه ابووائـل  . او نيز بدان دست نبرد به ابوبكر گفته شده و
ام كه  نزد شيبة بن عثمان نشستم و گويد وى نزد عمر بن خطاب نشست و گفت قصد آن كرده: ميرسد، گويد

. قسمت كنمبجاى نگذارم و همه را ميان مسلمانان ) درهم(و سفيد ) دينار(هيچگونه زرد ) خانه كعبه(در آن 
چنـين  ) پيـامبر و ابـوبكر  (چرا؟ گفت از اين رو كه دو يار تو : گفت. تو چنين كارى نخواهى كرد: شيبة گفت

و ابوداود و ابن ماجـه حـديث مزبـور را    . عمر گفت آنها كسانى بودند كه به ايشان اقتدا ميشود. كارى نكردند
بـن   2كه فتنه افطس پديد آمد و افطـس حسـن   و اين ثروت همچنان بجاى ماند تا هنگامى. اند تخريج كرده

بر مّكه غلبه يافت بسوى كعبه شتافت و  199حسين بن على بن على بن زين العابدين بود كه چون در سال 
ثروت به چه درد كعبه ميخورد كه بـدون سـود در آن ذخيـره      هاى آنرا تصرف كرد و گفت اين همه گنجينه

ه در جنگها از آن استفاده كنيم، و آنگاه مبالغ مزبور را از خزائن كعبه تريم ك باشد ما براى تصرف آن شايسته
  .بيرون آورد و تصرف كرد و از آن روزگار اندوخته كعبه از ميان رفت

يا مسجد اقصى در آغاز كار و در روزگار صابئه جايگاه معبـد زهـره بـوده    ) اورشليم(و اما بيت المقدس 
اند روغن زيتـون هـم بعنـوان هديـه بـدان جايگـاه        معبد تقديم ميكردهاست و در ضمن ارمغانهايى كه بدان 

  .اند اى كه در آن معبد بوده مي ريخته ميبرده و آنها را بر روى صخره
سپس معبد مزبور كهنه شد و پس از آنكه بنى اسرائيل آن ناحيه را تصرف كردند صخره مزبور را قبله 

اى كـه   ، ع، بنى اسرائيل را از مصر بيرون برد تا برحسب وعدهنماز قرار دادند و آن چنان بود كه چون موسى
داده بود بيت المقدس را بتصرف خويش درآورنـد و چـون در    3خدا به اسرائيل پدر ايشان و بپدر وى اسحاق

اى از چـوب اقاقيـا بسـازد چنانكـه انـدازه و شـكل و        سرزمين تيه اقامت كردند خدا به موسى فرمان داد قبه
) صندوق عهد(ير آن از راه وحى تعيين شده بود و نيز مقرر شده بود كه در آن قبه بايد تابوت هياكل و تصاو

هاى آن تهيه كند و مذبحى براى قربانى بسازد و وصف تمـام اينهـا بـه     اى با قنديل و مائده با بشقابها و مناره
  .كاملترين طريقى در تورات آمده است

آن بگذاشـت و در آن تـابوت بجـاى الـواح نـازل شـده بـا         موسى قبه را بسـاخت و تـابوت عهـد را در   
گانه كه شكسته بود الواح مصنوعى قرار دارد و مذبح را نزديك آن ترتيب داد و خدا به موسـى   دستورهاى ده

                                                           

ضى ديگر گويند تابعى اسـت از مـردم كوفـه و درك    اند و بع ابووائل شقيق بن سلمه اسدى خزيمى، برخى او را صحابى گفته -1
 89يـا   82وفـات او بسـال   . صحبت عمر و عثمان و على و معاذ بن عباس و ابن مسعود و ابو هريره و عايشه و غيره كرده اسـت 

  ).لغت نامه دهخدا(بوده است 

متن و منظور حسن بن على  و در دسالن حسين بن حسين است و صحيح صورت. حسين بن حسن» ينى«در ) ب(و ) ا(از  -2
 .ذيل حسن افطس شود) دهخدا(است، رجوع به لغتنامه ) ع(اصغر بن على سجاد بن حسين بن على بن ابى طالب 

  .وى از پيش يعقوب و اسحاق وى پدران و: درينى -3

 كعبهبناي 
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هاى خود در تيه نصب كردنـد و   و قبه مزبور را در ميان خيمه. امر كرد كه هارون امور قربانى را برعهده گيرد
و چـون بـر   . شـدند  ميخواندند و در مذبح جلو آن قربانى ميكردند و متعرض وى در آنجـا مـى   بسوى آن نماز

مقـدس ميـان قسـمت بنـى يـامين و بنـى         قبه را هم به كلكال از بالد سرزمين[سرزمين شام تسلط يافتند 
پـس از   افرائيم فرود آوردند و در آن جايگاه چهارده سال باقى ماندند هفت سال در مدت جنگ و هفت سال

نزديك كلكال نقل كردند و بر گرد آن  1فتح و هنگام تقسيم بالد و چون يوشع، ع، درگذشت آنرا بشهر شيلو
ديوارها برآوردند و بر اين وضع مدت سيصد سال بجاى ماند تا آنكه فرزنـدان فلسـطين آنـرا از تصـرف آنـان      

ه را به آنان رد كردند و پس از مرگ كوهن بيرون آوردند، چنانكه گذشت و بر ايشان غلبه يافتند ولى بعدا قب
از بالد بنى يامين نقل كردنـد و چـون    2آنرا به نوف بردند آنگاه در روزگار طالوت آنرا به كنعون) عالى(بزرگ 

داود، ص، بسلطنت رسيد قبه و تابوت را به بيت المقدس انتقال داد و بر روى آن چادرهاى خاصى تعبيه كرد 
و داود، ع، تصميم گرفت مسجدى بر صخره بجاى قبه بنيان نهـد، ولـى ايـن     3]رار دادو آنرا بر روى صخره ق

منظور را بپايان نرسانيد و بفرزندش سليمان، ع، وصيت كرد و وى در مدت چهار سال از دوران سلطنت خود 
ن بنيـان  آنرا بنا كرد و در اين هنگام پانصد سال از وفات موسى، ع، ميگذشت و ستونهاى مسـجد را از روى آ 

اى قرار داد و درها و ديوارهاى آنرا بـه روپـوش زريـن بياراسـت و هياكـل و       نهاد و بر روى آن كوشك شيشه
بنا كرد كه تـابوت   5ها و كليدهاى آنرا از زر بساخت و در عقب عمارت قبه مانندى و مناره 4)ظروف(تصاوير و 

و او هنگـام بنـا   [اه پدرش داود، ع، بود آوردنـد  عهد را در آن بسپارند و تابوت را از صهيون شهرى كه اقامتگ
و تـابوت مزبـور را اسـباط     6]كردن مسجد دستور داده بود آنرا بياورند و از اين رو در اين هنگام حاضـر بـود  

مانند بگذارند و قبه و ظروف و مذبح همه آنها را در  7و كاهنان انتقال داده بودند تا آنرا در قبه) رؤساى قبيله(
ه كردند و براى هر يك جايگاه خاصى ترتيب دادند و تا هنگـامى كـه خـدا ميخواسـت همچنـان      مسجد آماد

پايدار بود تا آنكه پس از هشتصد سال بنا كردن مسجد دوران بخـت نصـر فـرا رسـيد و او مسـجد را ويـران       
هـا و تصـاوير را بريخـت و سـنگهاى مسـجد را       را بسوخت و مجسـمه ) عصاى موسى(ساخت و تورات و عصا 

 8سپس هنگامى كه پادشاهان ايران بنى اسرائيل را بسرزمين مقدسشان عودت دادنـد عزيـز  . پراكنده ساخت

                                                           

1- Silo. 

  .است نوشته Gabaon متن در و »كبعون« حاشيه در دسالن ولى است، چنين) پ( چاپ متن در -2

و چون شام را متصرف شدند اين «: قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيست و بجاى مطالب مزبور چنين است -3
 . ينى مطابق اين متن است. »قبه همچنان قبله آنان بود و آنرا در بيت المقدس بر روى صخره قرار دادند

  .)ب(از  -4

و آن تابوتى است كه الواح «: است و سپس اين جمله اضافه شده است» رقب» «مقبوا«در چاپهاى مصر و بيروت بجاى كلمه  -5
 .»در آن قرار دارد

 .نقل شد) پ(عبارت داخل كروشه از چاپ  -6
 ).ا(و ) ك: (قبر -7
  .نام يك تن از انبياى بنى اسرائيل است) بكسر ع(و عزرا ) فتح ز -بضم ع(عزير  -8
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و ايـن پادشـاه كسـى    . پادشاه ايران مسجد را بار ديگر بنا كرد 1يكى از پيامبران بنى اسرائيل به كمك بهمن
و پادشـاه مزبـور در    2ى بخشـيد است كه بنى اسرائيل را از اسارت بخت نصر نجات داد و ايشـان را فرمـانرواي  

بنيان نهادن مسجد حدودى براى آنان تعيين كرد كه پايين حدود سليمان بن داود، ع، بود و آنهـا از حـدود   
  .مزبور تجاوز نكردند

و اما ايوانهايى كه در زير مسجد بنا شده و بصورت دو طبقه يكى بـر روى ديگـرى ديـده ميشـود چنانكـه      [ 
بر روى ضربى طبقه پايين قرار گرفته است بسيارى از مردم گمـان ميكننـد ايوانهـاى    ستون طبقه باالى آنها 
هاى سليمان، ع، است در صورتى كه چنين نيست، بلكه منظور از بنيـان نهـادن آنهـا     مزبور عبارت از اسطبل

پاكى و طهارت بيت المقدس از نجاست موهومى است كه خيال ميكنند، زيرا در شريعت آنـان نجاسـت هـر    
چند در زير زمين قرار گيرد و ميان آن نجاست نهان و روى زمين پر از خاك باشد، ولى ميان نجاست پنهان 
و ظاهر زمين خط مستقيمى پديد آيد آن وقت قسمت ظاهر زمين به توهم نجس ميشود، و امـر متـوهم در   

انـد كـه سـتون     ت بنـا كـرده  از اين رو ايوانهاى مزبور را بدين صـور . نزد ايشان مانند امر محقق و مسلم است
ـ     ايوانهاى پايين منتهى به ضربى قسـمت  ه هاى آنها ميشود و خط آنها را قطع ميكنـد و در نتيجـه نجاسـت ب

 و كامـل  بطور تا ميشود پاك طبقات باال بوسيله خط مستقيم نميرسد و خانه از اين نجاست موهوم و خيالى
  .3]برسد تقدس و طهارت مرحلهه ب مقدس خانه ترى مطمئن

 مـدت  ايـن  در و ميگشـت  بدسـت  دسـت  روم و ايران و يونان پادشاهان ميان اسرائيل بنى كشور آنگاه
 قـوم  آن كاهنـان  از كـه  5حشـمناى  خانـدان  4] آن از پس[ و رسيد عظمت بمرحله اسرائيل خاندان پادشاهى

 پـس  و) آنان خواهر رشوه و داماد( ايشان بستگان از 6هيرودس به فرمانروائى آنگاه و رسيدند بسلطنت بودند
 زيبـايى  در و نهاد بنيان ع، سليمان، بناى حدود بر را المقدس بيت هيرودس و يافت انتقال بفرزندانش وى از

 بـه  روم سلطنت نوبت چون و كرد تكميل سال شش مدت در را مزبور بناى آنكه تا برد، بكار فراوان دقت آن
 در كـه  داد فرمان و كرد خراب آنرا مسجد و المقدس بيت يافت دست اسرائيل بنى كشور بر و رسيد طيطش
 آنگاه شدند، معتقد آن تعظيم به و گرويدند ع، مسيح، دين به روميان چندى از پس كنند، زراعت آن جايگاه

 فـرو  آنـرا  ديگـر  بـار  و ميگرويدنـد  بـدان  يكبـار  و شـد  دگرگون مسيح دين از پيروى در روم پادشاهان وضع

                                                           

 .گويا مقصود اردشير است -1
مـادر  : است و گويا توجيهاتى كه دسالن كرده و در حاشيه نوشـته اسـت  » والية» «والدة«بجاى ) پ(شيه چاپ در حا) ا(از  -2

 .است تر صحيح بوده، يهودى بهمن يا اردشير

 .قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت و ينى نيست و دسالن حدس زده كه شايد از اضافات ناسخان باشد -3
  .نيست »ينى« در -4

5- Machabées  ياLes asmonéens. 

6- Hérode. 

 كمك پادشاه ايران به بناي مسجد
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 و آورد ايمـان  مسيح بدين) هلن( 2هيالنه وى مادر و رسيد 1قسطنطين به پادشاهى نوبت آنكه تا ميگذاشتند
 در و آورد، بدست اند آويخته دار بر بدان را مسيح آنان عقيدهه ب كه را چوبى تا كرد سفر) اورشليم( 3قدس به
 نشسته كثافات و ها خاكروبه آن بر و شده انداخته زمين روى بر چوبى كه دادند خبر وى به 4كشيشان جا آن

 را 5قمامـه  كليساى ها خاكروبه آن جايگاه در و آوردند بيرون ها خاكروبه زير از را چوب داد دستور هلن. است
 ساختمان بقيه داد فرمان و است شده بنا آنان بعقيده وى قبر روى بر مزبور كليساى گويى چنانكه نهاد بنيان
 چنانكـه  بريزنـد  صـخره  روى را كثافـات  و ها خاكروبه  هم و كنند خراب) بود مانده باقى كه( را المقدس بيت

 قبر به نسبت كه كسانى براى باشد كيفرى ايشان گمان برحسب تا شود نهان مزبور كثافات زير در آن جايگاه
 كـه  ايسـت  خانـه  آن و كردنـد  بنـا  را لحـم  بيت قمامه مقابل در مسيحيان سپس. اند كرده احترامى بى مسيح

 و آمـد  پديـد  اسالم دوران آنكه تا بود باقى وضع همين بر المقدس بيت و. است شده تولدم آن در ع، عيسى،
 و هـا  خاكروبـه  كه آنرا جايگاه مردم كرد، سؤال صخره درباره و رفت جايگاه بدان المقدس بيت فتح براى عمر

 پـاك  آنـرا  روى و( ردآو بيـرون  ها خاك زير از را آن عمر. دادند نشان بود پوشيده فرو آنرا روى فراوانى خاك
 آن تعظـيم  به خدا آنچه بنابر داشت، بزرگ را آن شأن و نهاد بنياد بداوت طريق بر مسجدى آن بر و) كردند
  .است شده ثبت آنچه برحسب آمده پيش از آن فضيلت 6)الكتاب ام( قرآن در و فرموده اعالم

 مسـجد  كـردن  اسـتوار  در ميخواسـت  خدا آنچه اسالم مساجد سنن وفق بر عبدالملك بن وليد سپس
 مسجد و مدينه در ص، پيامبر، مسجد و مسجدالحرام درباره را شيوه همين چنانكه كرد عنايت و توجه مزبور

 تـا  سـاخت  ملـزم  را روم پادشاه وى ميناميدند، 7»الوليد بالط« را دمشق مسجد عربها و. گرفت پيش دمشق
 دسـتور  روم پادشاه و بيارايد) كارى كاشى( با را آنها و دبفرست مزبور مساجد تعمير براى الزم مواد و كارگران

 اواخر در خالفت وضع چون آنگاه گرديد، تكميل كرده ياد مساجد بناى وى دلخواه طبق بر و پذيرفت را وليد
 بشمار قاهره شيعه خلفاى يا) فاطميان( عبيديان قلمرو جزو المقدس بيت و نهاد بضعف رو هجرى پنجم قرن

 و كشـيدند  لشكر المقدس بيت به فرنگان رو اين از بود يافته راه زبونى و اختالل آنان ىيانروافرمه ب و ميرفت

                                                           

1- Constantin. 

2- Héléne ميباشد »هيالنة« صحيح و است »هيالنة« برخى در و »هالية« نسخ از بعضى در. 

3- Jérusalem. 

جمعيـت مـردم   «است كه در لغـت بمعنـى   » قماقه«كلمه » ينى«از چاپهاى مصر و بيروت است در » قساوسه«اين صورت  -4
 .»است
 .ميگويند »دوباره زندگى معبد« آن بجاى مسيحيان خود و اند داده مزبور كليساى به مسلمانان را نام اين -5

اند، در قـرآن كـريم نيـز در     ام الكتاب را به اصل كتاب يا لوح محفوظ يا سوره فاتحه يا تمام قرآن اطالق كرده: در كتب لغت -6
اصـل  (نيـز   39آيـه  ) رعـد ( 13و در سـوره  ) هن ام الكتاب(و معظم قرآن ) قرآن(بمعنى اصل كتاب  5آيه ) آل عمران( 3سوره 
و  15ص  2رجوع به كشف االسرار ج . به لوح محفوظ ترجمه و تفسير شده 3آيه ) زخرف( 43و لوح محفوظ و در سوره ) كتاب
 .شود 52و ص  48ص  9و ج  214و ص  210ص  5و ج  17ص 
  .بالدالوليد: »ينى« -7



    31 

 گرامى آنرا كه نهادند بنيان ىيكليسا آن مقدس صخره بر و شدند 1شام ثغور همه مالك المقدس بيت فتح با
 شـام  و مصـر  كشـور  در كردى ايوب بن الدين صالح همينكه ليكن ميكردند، افتخار آن بناى به و ميشمردند

 المقدس بيت بر كه فرنگانى با و كشيد لشكر شام به برد ميان از را عبيديان بدعتهاى و آثار و يافت استقالل
 در كـه  را شـام  مرزهـاى  كليـه  و المقـدس  بيـت  و يافت غلبه ايشان بر آنكه تا پرداخت بجهاد داشتند تسلط

 ىيصالح الدين كليسا. هجرى روى داد 580حدود سال  تصرف خود داشتند از آنان بازگرفت و اين واقعه در
 اسـلوبى  بـه  را مسـجد  و ساخت آشكار را صخره و كرد منهدم بودند كرده بنا صخره روى بر مسيحيان كه را

  .است پايدار وضع همان بر نيز اكنون هم كه نهاد بنيان
 اى خانـه  نخسـتين  دربـاره  ص، پيامبر، از: دهد روى صحيح حديث اين در معروف اشكال تو بر نبايد و

 پرسـيدند  سپس المقدس، بيت فرمود آن؟ از پس گفتند مّكه، فرمود شد سؤال است شده وضع كه) مسجد(
 زمـانى  بمقـدار  المقـدس  بيت و مّكه بناى ميان مدت زيرا سال، چهل فرمود است؟ چقدر دو آن ميان فاصله
 و او ميـان  مـدت  و اسـت  المقـدس  بيت بانى انسليم كه رو اين از ميباشد سليمان و ابراهيم ميان كه است

  .است سال هزار از متجاوز ابراهيم
 كـه  ايسـت  خانـه  نخسـتين  مراد بلكه نيست، خانه كردن بنا حديث، در وضع از مقصود كه دانست بايد

 چنـين  در سـليمان  بنـاى  از پيش عبادت براى المقدس بيت كه نيست دور و است شده تعيين عبادت براى
 تمثـال  گذاشتن شايد و اند كرده بنا صخره روى بر را زهره تمثال صابئه گويند چنانكه باشد هشد وضع مدتى
 جاهليـت  روزگـار  در چنانكـه . اسـت  گرديده تعيين عبادت براى مزبور جايگاه كه است بوده سبب  بدان زهره

 در كردنـد  بنـا  را هزهـر  تمثـال  كـه  صابئه و ميگذاشتند كعبه خانه درون و پيرامون در را ها مجسمه و ها بت
 المقـدس  بيت وضع و عبادت براى مكه وضع ميان سال چهل مدت نيست دور پس. بودند ع، ابراهيم، روزگار
 المقدس بيت كه كسى نخستين البته و است نبوده بنايى آنجا در است معروف چنانكه هرچند و باشد فاصله

  .است مندرج آن در مزبور اشكال حل چه يد،فهم بايد را نكته اين پس است، ع، سليمان، نهاده بنيان را
 او بنـام  و است عمالقه از مهالئيل بن يثرب آن كننده بنا مينامند، هم يثرب آنرا كه منوره مدينه اما و
 و. شدند متصرف گرفتند حجاز سرزمين در كه شهرهايى جمله از را مدينه اسرائيل بنى و است، شده خوانده

 مدينـه  و يافتند غلبه اسرائيل بنى بر مزبور خاندان و شدند مجاور ايشان با غسان هقبيل از 2قيله خاندان آنگاه
 سابق عنايت چه كند مهاجرت شهر بدان تا يافت فرمان ص، پيامبر، سپس گرفتند باز ايشان از آنرا دژهاى و

                                                           

ثغور جرزى و ثغور شامى كه ميان آنها كـوه لكـام فاصـله    : شد ل جغرافياى تاريخى بر دو قسمت شام اطالق مىثغور در تداو -1
حدث حمراء يا محمديه يا كيتوك  -قلعه روم -منصور -حصن -بيره -شمشاط -كمخ -ملطيه: است ثغور جرزى شامل شهرهاى

سيس يا سيسه بـود كلمـه ثغـور در     -ثغور هارونى -يصهمص -اذنه -طرطوس: شد و ثغور شامى عبارت از شهرهاى و مرعش مى
اين مورد بمعنى قالع يا قالع مرزى يا استحكامات مرزى است زيرا جهاد كنندگان حوره در آن دو ناحيـه لشـكريان اسـالمى را    

 .شود دمشقى الدهر نخبة فهرست به رجوع. پرداختند مى جهاد به روميان داشتند و با نگاه مى

 .اوس و خزرج -2

 مدينه منوره
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 پيـامبر . كردنـد  ىپيرو وى از نيز اصحاب و كرد مهاجرت مدينه به ابوبكر با وى رو اين از بود، شهر بدان خدا
 براى آنرا خدا كه بود جايگاهى در بنا اين و بساخت را خويش هاى خانه و مسجد و گزيد سكونت شهر آن در

 او بـه  و دادند پناه را وي قيله خاندان و. بود داده اختصاص تشريف بدين ازل روز از و كرده آماده منظور اين
 همـه  بر چنانكه رسيد كمال بمرحله مدينه از اسالم دين و. ناميدند انصار را آنان سبب بهمين و كردند يارى
 گمـان  انصـار  و درآورد خـود  بتصـرف  و كرد فتح را مكه و شد غالب خود قوم بر پيغمبر و يافت برترى اديان
 آمـد  پـيش  ايـن  رو ايـن  از ميشود منتقل خود بزادگاه و ميگويد ترك را آنان وى مكه فتح از پس كه كردند
 مـرگ  دم تـا  كـه  داد خبـر  ايشـان ه ب و ساخت مخاطب را آنان. ص پيامبر، آنكه تا شد واقع آنان توجه مورد

 شـهر  آن در شريفش قبر گفت بدرود را زندگانى ص، حضرت، آن كه هنگامى و. گفت نخواهد ترك را مدينه
ـ  علمـا  ميـان  و نيسـت  آنها در ترديد جاى كه است شده وارد درستى احاديث مدينه فضيلت در و بود  ارهدرب

 ثابت او بر 1خديج بن رافع از صريح نص چون اهللا رحمه مالك و است داده روى اختالف مكه بر مدينه برترى
 2عبدالوهاب را حديث اين. است گرويده بدين است بهتر مكه از مدينه: گفت ص، پيامبر، :گويد كه است شده

 و ابوحنيفـه  ولـى  اسـت،  كـرده  نقـل  دارد داللـت  منظور اين بر آنها ظاهر كه ديگرى احاديث با) المعونة( در
 از امتهـا  و است گرفته قرار الحرام مسجد دوم مرتبه در مدينه مسجد حال هر در و. اند كرده مخالفت شافعى

  .اند گراييده بدان جان و دل با سوى هر
 شـده  منحصـر  كرده ياد بزرگ مساجد در بتدريج فضيلت چگونه كه دريافت ميتوان شد گفته آنچه از

ـ  ميتـوان  نيز و است گرديده مبذول مزبور مساجد به نخست روز از خدا عنايت كه رو اين از تاس  از يكـى ه ب
 زمان گذشت با و بتدريج استوارى ترتيب بر را دنيا و دين امور چگونه كه برد پى هستى جهان در خدا اسرار
  .نهد مى بنيان

 ميگوينـد  اينكه جز نداريم اطالعى زمين ىرو در كرده ياد گانه سه مساجد بجز ديگرى مساجد از اما و
 اسـت  نيامـده  بدست اعتمادى قابل اخبار آن درباره ولى است، واقع هند جزاير از سرنديب در ع، آدم، مسجد

 را آنهـا  كه اند بوده مساجدى داراى اند داشته كه ديانتهايى برحسب باستان ملتهاى و. كرد ثابت آنرا بتوان كه
 در تازيـان ) مقـدس ( هـاى  خانـه  و يونان مردم معابد و ايرانيان هاى آتشكده جمله آن از اند شمرده مى گرامى
 آن از برخى مسعودى و. كنند خراب را مزبور هاى خانه داد فرمان خود غزوات در ص، پيامبر، كه است حجاز
 نـه  مزبور هاى انهخ زيرا كنيم نقل را آنها از هيچيك نيستيم آن بر ما كه است آورده خود تأليف در را ها خانه

 دربـاره  و نميدهـد  اهميت آنها بتاريخ و ندارد توجهى آنهاه ب كسى و است دينى طريقى بر نه و شرع وفق بر

                                                           

هجـرى   74محدثى است كه در مدينه متولد شده و يكى از انصار بشمار ميرفته و در سال ) فتح د -بضم خ(رافع بن خديج  -1
 .است درگذشته

و او بجـز  . هجـرى درگذشـته اسـت    422است و در سال » ابن طاوس«عبدالوهاب، قاضى عبدالوهاب بن على كه معروف به  -2
 .سيد ابن طاوس معروف است
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 رجـوع  مزبـور  كتبه ب كه اوست بر شود آشنا تاريخه ب بخواهد كه هر و است كافى آمده تواريخ در آنچه آنها
  1.ميفرمايد رهبرى بخواهد را كه هر خدا و كند

  

  هفتم لفص

   است اندك مغرب و افريقيه در بزرگ و كوچك شهرهاى اينكه در

 و اجتماعات كليه و. است بوده بربر اقوام به متعلق اسالم از پيش سال هزاران از مزبور سرزمينهاى زيرا
 بومهـا  و مـرز  آن در شهرنشـينى  و حضـارت  و داشته قرار نشينى باديه مرحله در كرده ياد نواحى هاى آبادانى

 آن در عـرب  و فرنگان از كه دولتهايى و برسد كمال بمرحله آنان زندگانى كيفيت تا است نيافته دوام ندانچ
 شهرنشـينى  و حضارت آداب كه است نيافته ادامه چندان آنها حكومت دوران اند، ميكرده فرمانروايى سرزمين

 است مانده پايدار آنان ميان در چنانهم نشينى باديه شئون و عادات رو اين از. يابد رسوخ ممالك آن در آنان
 همچنـين  و اسـت  نيافتـه  توسـعه  نـواحى  آن ساختمانهاى و بناها سبب بدين و نزديكترند مذكور آدابه ب و

 صـنايع  و دارد رسـوخ  بيشـتر  ايشـان  زندگانى در نشينى باديه زيرا است، متداول كمتر بربرها ميان در صنايع
 بايـد  ناچـار  و پـذيرد  مـى  كمـال  صـنايع  بسبب ساختمانها و بناها و است حضارت و شهرنشينى توابع از خود

 بناها نهادن بنيان به رو اين از اند نپرداخته صنايع بكسب بربرها چون و يابند، مهارت آنها آموختن در كسانى
 بربرهـا  ايـن  از گذشـته  و كننـد،  اقدام شهرها ساختن به اينكهه ب رسد چه تا اند نگماشته همت ساختمانها و

 و باشـد  عصبيت از تهى كه نميشود يافت آنان از گروهى هيچ و ميباشند قبايل و خاندانها و ها عصبيت داراى
 شهرنشـينى  الزمـه  و اسـت  نشينان باديه  ويژه كه است مظاهرى از يكى خود نيز تبار و ايل و عصبيت داشتن
 خطـرات  از را آنان تا ميكنند يهتك شهر سپاهيان و نگهبانان بر شهر ساكنان و است گزيدن سكونت و آرامش
 تنها و زنند مى باز سر شهرها در گزيدن اقامت يا سكونت از نشينان باديه كه بينيم مى رو اين از و دارند مصون

 بسـيار  هـم  گروهى چنين و است خواهى تجمل و توانگرى واميدارد شهرها در سكونت به را آنان كه موجبى
 آن مـردم  و اسـت  نشـينى  باديـه  بوضع مغرب و افريقيه اجتماع و عمران بيشتر يا سراسر سبب بدين. نداندك

. ميبرنـد  پناه كوهها در هايى زاغه به و ميباشند گوسفند و شتر قبيل از چارپايانى داراى و ندچادرنشين نواحى
 ممالـك  در روسـتاهايى  و شهرسـتانها  و هـا  دهكده از عبارت عرب غير بالد اجتماع و عمران بيشتر يا و كليه

 خداونـدان  قليلى موارد در جز عرب غير اقوام زيرا است، بوده اينها امثال و عجم عراق و مصر و شام و اندلس
 بلكـه  ببالند، ديگر يك بر آن پيوند و نسب صراحت در و كنند حفظ را خود خاندان سلسله كه نيستند نسب
 رشـته  و ميكنـد  نزديكتـر  بيكـديگر  را آنـان  نسـب  پيوند چه دارد اختصاص نشينان باديه به اغلب مزيت اين

 خداونـدان  و ميشـود  مسـتحكمتر  ميزان بهمين هم آنان عصبيت رو اين از و ميسازد استوارتر را خويشاوندى

                                                           

  .31: 74يهدي من يشاء : ه بهاشار -1

 ر افريقيهشهرها د



   ابن خلدونمقدمه   34

 دالورى شهرنشـينى  چـه  ميجويند، دورى شهر در اقامت از و ميباشند نشينى باديه شيفته ها عصبيت اينگونه
 آن بـر  را مسـائل  و دريافـت  را حقيقت اين بايد پس. ميكند يگرانبد متكى را ايشان و ميبرد ميان از را آنان

  1.كرد قياس
  

  هشتم فصل

  نسبت اسالم ملت ميان در ساختمانها و بناها اينكه در

  اند ميزيسته آنان از پيش كه دولتهايى به نسبت و آنها توانايى به

   است اندك
 دورتر و تر بدوى ديگر، اقوام از نيز عرب رازي كرديم، ياد بربرها درباره كه است مطالبى نظير آن علت و

 و بيگانه اسالم از پيش تا گشودند اسالم هنگام كه ممالكى به نسبت تازيان آنكه بسبب نيز و. است صنايع از
 رسـوم  كـه  نگذشـت  ديـرى  شـدند  متصـرف ) اسـالم  از پـس ( را مزبور كشورهاى همينكه ولى بودند، ناآشنا

 نهـادن  بنيـان  از را خـود  ديدنـد  را ديگـران  بناهـاى  كـه  هنگـامى  اينكـه  اب كردند اخذ بكمال را شهرنشينى
  .شمردند نياز بى نوينى ساختمانهاى

 روى ميانه جانب آنكه بى را راه اين در اسراف و بود بناها امر در كردن غلو از مانع امر آغاز در دين نيز و
 حريقى بودند برده بكار نى ساختمانها، در گذشته در آنكه بعلت كوفه در چنانكه نميدانست، روا شود، مراعات

 بكـار  سنگ كه كرد توصيه كردند اجازه كسب بناها در سنگ بردن بكار درباره عمر از كه هنگامى و داد روى
 و همچشـمى  بلنـد  بناهـاى  نهـادن  بنيـان  در و بسـازيد  اطـاق  سـه  از بـيش  شما از هيچيك نبايد ولى بريد،
 بمردم هم و بودند او نزد كه نمايندگانى به و. گردد حفظ شما دولت تا ريددا نگاه را سنت و مكنيد روى زياده

 را شـما  آنچـه : گفت است؟ كدام اندازه گفتند نبرند، باال اندازه از برتر را بنيانى هيچ تا كرد گوشزد و سفارش
  .نبرد بيرون روى ميانه از و نكند نزديك اسراف به

 و گرديدنـد  پـروا  بى مقاصد اينگونهه ب و شدند دور ميكرد ىفرمانرواي دين كه روزگارى از مردم چون و
 جست يارى كارها در ايران ملت از عرب و يافت غلبه آنان بر خواهى تجمل و پادشاهى و كشوردارى طبيعت

 به را آنان خواهى تجمل و توانگرى و شهرنشينى رسوم و آداب و كرد اقتباس آنان از را بنايى امور و صنايع و
 كردنـد،  ايجـاد  صـنعتى  كارگاههاى و افراشتند بر استوار بناهاى وقت آن كشانيد، بلند اختمانهاىس و صنايع

 بتوانند كه نيافت دوام درازى مدت و بود نزديك عرب دولت انقراض با كه آمد پديد هنگامى كيفيت اين ولى
 نبودنـد  بدينسـان  ديگـر  تهاىمل ولى سازند، پا بر گوناگون شهرستانهاى و شهرها و نهند بنيان فراوان بناهاى

                                                           

 و )ينى(و متن با . »و خدا سبحانه و تعالى داناتر است و كاميابى به اوست«: در چاپهاى مصر و بيروت آخر فصل چنين است -1
 .است مطابق) پ(
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 هـم  و روميـان  و نبطيـان  و قبطيان همچنين و انجاميد بطول سال هزاران ايرانيان ىيفرمانروا دوران چنانكه
 صـنايع  انـواع  و كردند فرمانروائى زياد مدتهاى ها تبع و عمالقه و ثمود و عاد پيشين هاى دوره در تازيان خود

ه بـ  جهـان  در دراز روزگارهـاى  و بـود  بسيار ايشان معابد و بناها شماره ور اين از و يافت رسوخ آنان ميان در
 خـدا  و يافـت،  خواهـد  واقعيت مطابق مرا هاى گفته بنگرد بينا ديده با باره اين در خواننده اگر و ماند، يادگار
  .برآنند كه است كسانى و زمين وارث

  

  نهم فصل

  قليلى موارد در زبج است نهاده بنيان عرب كه بناهايى به اينكه در

  يابد مى راه سرعته ب ويرانى

 از را بناهـا  سـبب  بـدين  و است صنايع از آنان دورى و نشينى باديه حالت كرديم ياد چنانكه آن علت و
 كـه  دارد وجـود  نيـز  ديگرى دليل آنان بناهاى بنيادى سست براى. است داناتر خدا و. نميكنند استوار بنيان

 بكـار  انتخـاب  حسـن  كمتـر  كـرديم  يـاد  چنانكه شهرها نهادن بنيان در كه است اين آن و است تر محسوس
ه بـ  چـه  نميكننـد،  مراعـات  رو هـيچ  بـه  را چراگاهها و كشتزارها و آب و هوا پاكيزگى و مكان وضع و ميبرند
 از عـرب  كـه  صـورتى  در ميكنـد،  فرق طبيعى عمران لحاظ از شهر بدى و خوبى مزبور نكات اختالف نسبت

 رو هـيچ  بـه  و ميگيرنـد  نظر در را خويش شتران چراگاههاى تنها آنها بلكه است، بركنار بكلى يقدقا اينگونه
 هـوا  وضـع  و مراتـع  و كشـتزارها  حاصـلخيزى  از و ندارنـد  اعتنـايى  آن فزونى و كمى يا آب ناپاكى يا بپاكى

 از را غـالت  و وبحب و هستند سوى بدان سوى اين از كردن كوچ حال در همواره آنها زيرا نميكنند جستجو
  .ميكنند نقل دور شهرهاى
 بـدان  سـوى  ايـن  از كـردن  كوچ و دارد گوناگون و مختلف وزشگاههاى دشتها بادها، وزش درباره اما و

 يكجـا  در و گزيدن سكونت بسبب بدبو و ناپاك بادهاى زيرا است، خوش وزشگاههاى از استفاده ضامن سوى
 نهادند بنيان را قيروان و بصره و كوفه كه هنگامى تازيان ببين و. يدآ مي پديد كثافات و زباله فزونى و ماندن
 راههـاى  و دشـت  به نزديكى تنها و كردند غفلت شترانشان چراگاه بجز چيز همه از آنها بناى طرز در چگونه

 و نبـود  شـهر  مناسـب  رو هـيچ  به طبيعى وضع لحاظ از مزبور اماكن رو اين از. گرفتند نظر در را كردن كوچ
 پس تا نميشد، يافت آنها پيرامون در است نياز بدان عمران، و اجتماع حفظ در كه اى ماده كرديم ياد انكهچن
 عمـران  بـه  آنـان  فرمـانروايى  از پـس  تـا  نميشد، آنها پيرامون در است نياز بدان عمران به آنان فرمانروايى از

 سكونت براى بودند برگزيده شهرها آن دنگذار بنيان براى كه هايى جايگاه چنانكه كند، يارى مزبور شهرهاى
 بـر  و كننـد  آبـاد  را آنهـا  مـردم  تـا  نداشـت،  قرار گوناگون طوايف و جمعيتها ميان در و نبود طبيعى گزيدن

 آنان عصبيت و گسيخت هم از آنان فرمانروايى رشته كه اى وهله نخستين در رو اين از. بيفزايند آنها جمعيت
 نهـاد،  انحالل و ويرانى به رو بيدرنگ هم مزبور شهرهاى رفت ميان از بود هاشهر آن براى حصارى بمنزله كه

 چگونگي ويراني شهرها



   ابن خلدونمقدمه   36

 و نيسـت  اى شـكننده  بـاز  كه آرد مى بر مراد و راند مى كار خدا و. است نداشته وجود جهان در گويى چنانكه
  1.را او حكم ساز آورد پس

  

  دهم فصل

  شهرها ويرانى مبادى در

 ابـزار  و اندكيسـت  مسـاكن  و هـا  خانـه  داراى نهنـد  مى بنيان را شهرها نخست كه هنگامى دانست بايد
 و بلنـدى  لحـاظ  از ديوارهـا  برافراشـتن  مايه كه وسايلى ديگر و آهك و سنگ قبيل از بنايى لوازم و) مصالح(

 از و است كمياب آن در شيشه و صدف و شبه و كاشى و مرمر و صاف و تراشيده سنگهاى مانند است، زيبايى
  .است فاسد و تباه آن) مصالح( ابزار و نشينان باديه مساكن به شبيه وضعى چنين در نآ بناهاى رو اين

 هـم  آن وسـايل  و ابزار شود افزوده آن جمعيت بر و يابد توسعه شهر اجتماع و عمران كه هنگامى ولى
 در كـه چنان ميرسـد،  خود كمال و نهايى بمرحله تا يابد مى فزونى صنعتگران بسيارى و فراوان كارهاى بسبب

 سـاختمانهاى  شـود،  كاسته آن ساكنان از و يابد انحطاط آن عمران همينكه رو اين از. كرديم گفتگو باره اين
 هم كوشش و كار جمعيت كمى بسبب سپس و ميشود استوار و بلند و زيبا بناهاى فاقد و يابد مى تقليل آنهم

 و ميشود اندك شهر بدان غيره و مرمر و نگس مانند مصالح و ابزار جلب نتيجه، در و پذيرد مى نقصان آن در
 مصـالحى  و مـواد  همان از خود ساختمانهاى و بناها براى و ميگردند لوازم اينگونه فاقد بكلى مردم رفته رفته

 بيشـتر  زيـرا  ميكننـد  نقـل  ديگـر  كارگاه به كارگاه از را آنها و ميكنند استفاده رفته بكار كهنه بناهاى در كه
 خود نخستين آبادى و رونق آن شهر و ميباشد سكنه از خالى عمران، كمى بسبب ها خانه و كاخها و كارگاهها

 گذاشته بكار دست با بخانه خانه و بكاخ كاخ بنايى ابزار و مصالح اين پيوسته سپس ميدهد، دست از بكلى را
 نميگـذرد  ديـرى  و ميدهند دست از بكلى را آنها عمده قسمت آنكه تا) چرخ يا ماشينى وسايل با نه( شود مى
 سـبك  و ميرنـد  بكار بناها در خشت سنگ، بجاى و ميگردند باز نشينى باديه وضع بهمان ابنيه درساختن كه

 روستاها و قصبات و ها دهكده هاى خانه مانند شهر ابنيه سرانجام و دهند مى دست از بكلى را ظرافت و زيبايى
ـ  تـا  ميرود خرابى و بنقصان رو همچنان آنگاه و گردد، مى نمودار آن در نشينى باديه آثار و ميشود  آخـرين ه ب
  . بندگانش ميان در است تعالى خداى دستور. باشد شده مقدر آن براى اگر رسد، مى ويرانى مرحله

  

  يازدهم فصل

  مردم رفاه در بزرگ و كوچك شهرهاى كه برتريى اينكه در

  دارند يكديگر بر بازارها رواج و

                                                           

1-  هْكمحل قِّبعال م كُمحاهللا ياست) 210ص ( 5ترجمه آيه از كشف االسرار ج . 41: 13و.  
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   شهرهاست اجتماع و عمران بسيارى يا كمى به وابسته
 امر در خود نيازمنديهاى بكار تنهايىه ب بشر فرد يك است شده دانسته و ثابت كه است اين آن علت و
 را خود معاش وسايل بتوانند تا ميكنند تعاون و همدستى يكديگر با اجتماع يك افراد بلكه پردازد، نمى معاش
 برابـر  چنـد  جماعتى براى آيد مي بدست مردم از گروهى اونتع و همكارى پرتو در كه موادى و سازند فراهم

 مقـدار  بتنهـايى  فـرد  يـك  مثـل  در چنانكه. كرد خواهد برطرف را آنها ضروريات و بود خواهد كافى عده آن
. كننـد  همكـارى  تـن  ده يا شش آن، آوردن بدست براى هرگاه ولى سازد، نمى فراهم گندم از را خود خوراك

 براى چند تنى و ها خوشه درويدن براى دروگر و شخم براى گاودار و ابزار ساختن براى درودگر و آهنگر يعنى
 جمعى بطور يا و كنند تقسيم خود ميان را كارها اين خواه شوند، همدست كشاورزى ديگر ضروريات و كارها

 گروههايى براى ايىغذ مواد اين وقت آن كنند، توليد غذايى مواد مقدارى خود كار اين با و دهند انجام را آنها
 و ضـروريات  بـر  زايـد  همدسـتى  و اجتماع از پس انسانى كاركرد بنابراين. بود خواهد كافى آنان برابر چندين

  .بود خواهد كارگران آن نيازمنديهاى
 شـود  تقسـيم  آنـان  نيازمنديهاى و ضروريات مقدار بر قصبه يا شهر يك ساكنان كارهاى كليه هرگاه و
 نسبت يكسره ايشان كارهاى و كرد خواهد كفايت ايشان نيازمنديهاى برابر در هم رهاكا آن از كمترى ميزان

 تجمـل  كيفيـات  و عـادات  صرف كارها اين مازاد وقت آن و بود خواهد فزونتر آنان نيازمنديهاى ضروريات به
 و كرد هندخوا طرف بر  هم را ديگر شهرهاى مردم نيازمنديهاى و شد خواهد توانگرى و رفاه وسايل و خواهى
 رسـيد  خواهند توانگرى بمرحله راه اين از و گرفت خواهند آنها بهاى يا ديگر اجناس مقابل در را آنها ديگران

 انسـانى  كارهـاى  ارزش از عبـارت  دارايـى  و درآمد كه كرديم ثابت روزى و پيشه باب در پنجم فصل در ما و
 نتيجـه  در و ميشود افزوده آنان ميان در هم آنها شارز بر يابد فزونى انسانى كارهاى هرگاه رو اين از و است

 بـدان  و ميشـود  آنـان  تـوانگرى  و رفـاه  موجـب  امر اين و يابد مى فزونى آنان درآمد و دارايى نخواهى خواهى
 و مسـاكن  ظرافـت  و زيبـايى  در و آورند روى آن نيازمنديهاى و عادات و پرستى تجمل به كه ميگردد منتهى

 آمـاده  بهتـر  مركوبهاى و حشم و خدم و آورند فراهم نيكو و عالى اثاث و ظروف و بكوشند خود پوشيدنيهاى
 زبردسـتى  هنرمندان آنها ساختن براى و شوند مى طلب هايشان ارزش به كه است كارهايى همه اينها و سازند
 و مييابـد  رواج صـنايع  و كارهـا  بـازار  نتيجه در و ميگمارند همت آنها كردن تهيهه ب گروه آن و گزينند برمى
 راه از ميكننـد  خـود  پيشه را كارها اين كه هنرمندانى و وران پيشه و ميشود افزونتر شهر مردم خرج و دخل

 كارها ديگر بار نسبت همانه ب كند ترقى اجتماع و عمران كه هنگامى و آورند مي بدست ثروت خود كارهاى
 رسوم و عادات و پذيرد مى توسعه ها آورده بدست بدنبال طلبى آسايش و خواهى تجمل سپس و يابد مى فزونى

 بـاال  آنهـا  ارزش آنگاه و ميشود ابداع نوينى صنايع آنها آوردن بدست براى و ميگردد افزون آن نيازمنديهاى و
 بـار  از بـيش  كارهـا  بـازار  و ميشـود  برابر دو دوم بار براى شهر در محصول و دارايى سبب همينه ب و رود مى

 درجات ثروتمندي در شهرها
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ـ  زايـد  كارهـاى  آن كليـه  زيـرا  ميگيرد رونق كار سوم و دوم دربار همچنين و يابد مى رواج نخستين  امـور ه ب
  .ميگيرد تعلق معاش اموره ب تنها كه اصلى كارهاى برعكس يابد، مى اختصاص توانگرى و تجملى

 بدسـت  فزونـى  نتيجـه  در برتـرى  اين يابد، برترى عمران و اجتماع نوع يك بسبب شهرى هرگاه 1پس
 هرچـه  و نميشـود  يافـت  ديگـر  شـهر  در كه بود خواهد تجملى رسوم و عادات بعلت و رفاه لوساي و ها آورده

 تجمل و توانگرى در نسبت بهمان نيز آن مردم زندگى وضع باشد وافرتر و بيشتر ديگر شهرهاى از آن عمران
 يـك  بـر  سـب تنا اين و بود خواهد تر مرفه و كاملتر است فروتر آن از كه شهرى مردم زندگى وضع از خواهى

 و اميـر  و بـازارى  و صـنعتگر  و بازرگـان  و قاضى زندگانى چنانكه گرديد، خواهد نمودار اصناف تمام در شيوه
 را حقيقت اين و داشت خواهد تفاوت مانده عقب شهر در اصناف همان زندگانى با شهر اين) پاسبان( شرطى
 و تلمسـان  و بجايـه  مانند ناحيه، آن اىشهره ديگر با را فاس وضع مثل در و كرد مالحظه مغرب در ميتوان
 دارد وجـود  بسيارى تفاوت جزئيات در خواه و كلى جهات از خواه آنها ميان بينيم مى وقت آن سنجيد، سبته

 را صـنفى  هـر  همچنين و است تلمسان در قاضى يك زندگانى از تر مرفه فاس در قاضى يك زندگانى چنانكه
 همـان  زنـدگانى  از بهتـر  فـاس  در آنان زندگانى وضع كه بينيم مى نيمك مقايسه يكديگر با مزبور شهر دو در

 آنها از فروتر شهرهاى با الجزاير و وهران وضع و الجزاير و وهران با تلمسان وضع نيز و است تلمسان در صنف
 ضـروريات  تهيـه  بـه  منحصـر  تنهـا  كارهايشان كه ميرسيم كوهستانى هاى دهكدهه ب تا است شيوه همين بر

  .ندقاصر آنهم آوردن فراهم از يا باشد مى نانآ معاش
 بازارهـائى  آنهـا  همـه  گـوئى  چنانكـه  ميباشـد  مزبـور  شـهرهاى  در كارهـا  اختالف و تفاوت آن علت و

 در هـم  و فـاس  در قاضـى  يك دخل چنانكه است آن خود بنسبت بازارى هر در خرج و كارهاست مخصوص
 تـر  وسيع و تر عظيم آن اهالى معاش وضع باشد بيشتر ينههز و درآمد هرجا در ولى اوست، خرج برابر تلمسان
 تجمـل  احوال چه شهرهاست ديگر از بيش آن در كارها بازار رواج بعلت فاس در هزينه و درآمد و بود خواهد
. اسـت  بيشتر و فراوانتر هم آن اهالى معاش وضع بنابراين و است فزونتر و تر انبوه شهر آن در ثروت و خواهى

 يـاد  چنانكـه  تـا  اسـت  منـوال  همين بر نيز بيسكره و الجزاير و قسطنطنيه و وهران اهالى ندگىز وضع آنگاه
 چنـين  و نيسـت  وافـى  آنـان  زندگانى ضروريات آوردن فراهم براى كارشان كه ميرسيميي  شهرهاه ب كرديم
ه ب و ميشوند وبمحس كوهستانى هاى دهكده و ها قريه قبيل از آنها چه آورد، شهر شمار در نميتوان را نقاطى
 زيـرا  هسـتند  بينـوايى  و فقـر  دچـار  حدى تا و نداحوال ضعيف و كوچك شهرهاى اينگونه مردم سبب همين

 اندازنـد  مـى  بكـار  دادن ثمره براى كه ثروتى و مال و نيست وافى آنان زندگانى ضروريات برابر در كارهايشان
. ميباشند نيازمند و بينوا نادرى موارد در بجز و يابد نمى توسعه و رشد آنان دارايى رو اين از و يابد نمى فزونى

 زيـرا  داد، قـرار  انديشـه  و تأمـل  مـورد  آنان بينوايان و گدايان زندگى وضع در حتى ميتوان را حقيقت اين و
 بهـاى  قربـانى  روزهـاى  در گدايان كه ديدم فاس در من و ندتر مرفه وهران يا تلمسان گدايان از فاس گدايان
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 و پخت ابزار و روغن و گوشت مانند توانگران وسايل و تجملى لوازم از بسيارى و ميخواستند ار قربانى گوشت
 وهـران  يـا  تلمسان در گدايى اگر و ميكردند درخواست را ظروف و غربال چون زندگى اثاث و پوشيدنيها و پز

 روزگـار  ايـن  در و. دميدهنـ  قـرار  سرزنش مورد را او و ميشود شمرده منكر بخواهد مردم از را وسايلى چنين
 آور شگفت بسيار كه ميرسد بما اخبارى مصر و قاهره مردم نعمت و ناز وسايل و توانگرى رسوم و آداب درباره
 ميشـنوند  چه شوند، مى مصر به شدن منتقل مشتاق سبب همينه ب مغرب بينوايان از بسيارى چنانكه است،

 1كـه  است اين آن علت معتقدند عامه و. است بهتر ىنواح ديگر از كشور آن در مردم آسايش و رفاه وضع كه
 اهـالى  و اسـت  كشور آن مردم دسترس در فراوانى هاى گنجينه و دارد وجود سرشارى ثروت سرزمين آن در
 علـت  بلكـه  نيست چنين امر حقيت كه صورتى در ميكنند ايثار و صدقه شهرها كليه مردم از بيش كشور آن

 ايـن  بـه  نسبت عمران لحاظ از قاهره و مصر كه اينست دانيم مى چنانكه سرزمين آن در ثروت و نعمت وفور
 يافتـه  توسـعه  كشور آن در آسايش و رفاه وسايل سبب بدين و دارند برترى ماست دسترس در كه  شهرهايى

  .است
 بهمـان  هـم  هزينه يابد فزونى درآمد وقت هر و است يكسان شهرها همه در هزينه و درآمد وضع اما و
  .بالعكس و ميشود زوناف نسبت

 بتوسعه رو شهر و يابد مى بهبود هم مردم زندگانى وضع كند ترقى هزينه و درآمد سطح كه هنگامى و
 بر آيد مى پديد آن از آنچه و عمران بفزونى را آنها و مشو منكر ميشنوى مسائل اينگونه درباره چه هر. ميرود
 آسـان  آن جوينـدگان  بـراى  ايثـار  و بخشـش  آنها سببب كه هايى دارايى و محصولها :همچون بسنج و گردان
  .دارد شگرف تأثيرات شهرها توسعه و مردم زندگانى بهبود در عمران نتايج اينگونه. ميشود
 لحـاظ  از چگونـه  كـه  دريافت شهر يك هاى خانه در) اهلى غير( حيوانات از ميتوان را وضع اين نظير و

 و تـوانگران  هـاى  خانه پيرامون و حياط در زيرا متفاوتند گرىدي بخانه شدن نزديك يا خانه يك از شدن دور
 از جـانوران  انـواع  سـفره  هـاى  مانده پس و ها دانه ريختن بعلت دارند رنگارنگ هاى سفره كه نعمت خداوندان

 و ميكننـد  خانـه  فـراوان  موشهاى آنها زمين زير در و[ آيند مي گرد حشرات ديگر و مورچه هاى دسته قبيل
 فضـوالت  خرده و ها دانه از آنكه تا ميكنند پرواز پرندگان هاى دسته آنها فراز بر و 2]ميبرند پناه نهابدا ها گربه
 از كه فقيران و بينوايان هاى خانه پيرامون در ولى برهانند، تشنگى و گرسنگى از را خود و شوند مند بهره آنها

 و نميكنـد  پرواز اى پرنده هيچگونه آنها فضاى در و آيد نمي گرد جانورى هيچ هستند مضيقه در روزى لحاظ
  :گويد شاعر چنانكه آورد مي پناه اى گربه نه و موش نه ايشان مساكن بزواياى

                                                           

اضـافه چاپهـاى   : (هاى بسيارى در دسترس آنان قـرار دارد  مردم آن سرزمين نسبت بيكديگر ايثار فراوان ميكنند يا گنجينه -1
 ).مصر و بيروت

 .قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيست -2

 درجات ثروتمندي در شهرها
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  1.آيند مي بخشندگان  هاى بخانه آنها باشد، ريخته دانه آنجا در كه آيند مي فرود بجايى پرندگان
 ها سفره هاى ريزه خرده و جانوران هاى دسته با را مردم هاى گروه و بينديش تعالى خداى اسرار در پس

 آسـان  باشـند  داشته وجود بذل قصد كسانيكه بر آن بخشش چگونه كه كن مقايسه ثروت و روزى مازاد با را
 و ميشـود،  يافـت  وفـور  بحد آنان دسترس در بخشند مى بديگران آنچه از و هستند نياز بى اغلب زيرا ميشود،

 از خـدا  و دارد وابسـتگى  آنهـا  بفراوانـى  اجتمـاع  در نعمت و ناز فزونى و احوال رفاه و وسعت كه دانست بايد
  .2است نياز بى جهانيان

  

  دوازدهم فصل

  شهرها) كاالهاى و ارزاق( ارزهاى درباره

 گونـه  دو بـر  مـواد  ايـن  و اسـت  مردم نيازمنديهاى از عبارت بازارها كليه مواد و كاالها كه دانست بايد
 ديگـر  و خلـر  دانه و نخود و باقال چون آنها نظاير و جو و گندم غذايى مواد نندما ندالزم و ضرور برخى: است

 ميباشـند  كمـالى  و تفننـى  مرحلـه  در برخى و غيره و سير و پياز مانند اغذيه هاى چاشنى همچون و. حبوب
  .بناها و نهاساختما اقسام ديگر و مركوبها و خانه ابزار و اثاث و پوشيدنيها انواع و ها ميوه و خورشها :مانند

 ارزان آنهـا  نظاير و اغذيه قبيل از ضرورى مواد بهاى شود افزون آن ساكنان و يابد توسعه شهر هرگاه و
 جمعيـت  هرگـاه  و. ميگـذارد  بگرانى رو غيره و ها ميوه و خورشها چون كمالى و تفننى اشياى بهاى و ميشود
 كـه  اسـت  ايـن  آن علـت  و. بـود  خواهد سبرعك قضيه گردد ضعيف آن عمران و اجتماع و يابد تقليل شهرى
 فـراهم  از فـردى  هـيچ  زيـرا  ميشود، فراوان كوشش آنها توليد براى است ضرورى غذايى مواد از حبوب  چون

 آن در مردم بيشتر يا عموم رو اين از و نميكند غفلت اش خانواده و خود ساالنه يا ماهيانه خوراكى مواد آوردن
 اينگونـه  هسـتند  ناچـار  و ميپردازنـد  بـتالش  آنهـا  آوردن بدسـت  و توليـد  براى آن نزديك نواحى در يا شهر

 نتيجه در ميكوشند خود غذايى مواد آوردن بدست براى مردم همه چون و سازند فراهم را خود نيازمنديهاى
 ممرد از بسيارى نياز كه آيد مي زياد آنها خاندانهاى نيازمندى ميزان به نسبت خوراكى مواد از بسيارى مقدار

 اغلـب  و آيد مي فراهم شهر آن مردم نياز از بيش خوراكى مواد شك بى رو اين از و ميكند برطرف را شهر آن
ـ  اگـر  و. بشود آسمانى آسيبهاى دچار آنها زراعت سالها از بعضى در آنكه مگر ميكند تنزل آنها بهاى  علـت ه ب
 و عمران توسعه پرتو در كه آنها فراوانى تيجهن در نميكردند احتكار را غذايى مواد ها زدگى آفت اينگونه از بيم

  .ميدادند قرار مردم دسترس در رايگان و مفت را آنها گمان بى ميشود، حاصل اجتماع

                                                           

  :مضمون شعر سعدى است كه گويد -1
  رود كه چينه بود            نه بجايى رود كه چى نبودمرغ جايى 

و خدا سبحانه و تعالى داناتر اسـت و  «: و در چاپهاى مصر و بيروت پايان فصل چنين است. 97: 3فَإِنَّ اهللا َغني عنِ الْعاَلمينَ  -2
 .است) ينى(و ) پ(صورت متن از . »نياز است او از جهانيان بى
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 و نيسـت  شهر اهالى عامه نياز مورد چندان آنها نظاير و ها ميوه و خورشها مانند زندگى لوازم ديگر ولى
 ندارنـد،  تـوجهى  بـدانها  هـم  مـردم  اكثريت بلكه نميكنند، شتال آنها آوردن بدست راه در يكسره شهر مردم

 در ثروتمنـدى  و تجملـى  رسوم و عادات و پذيرد توسعه عمران لحاظ از شهر يك كه هنگامى اين، از گذشته
 مختلـف  طبقات را آنها و داشت خواهد فراوانى طالبان تفننى لوازم اينگونه وقت آن يابد رواج حد از بيش آن

 برابـر  در لـوازم  اينگونه موجود مقدار نتيجه در و برد خواهند بكار بسيار خود زندگى آسايش و رفاه نسبته ب
 در يافـت  خواهـد  افـزايش  افـزون  روز بطـور  آنها خريداران و بود خواهد اندك حد از بيش آنها طالبان حوائج

 بدسـت  بـراى  نـدگان جوي رو اين از و بود خواهد باقى كمياب نخست ميزان همان بر تفننى لوازم كه صورتى
 بـيش  زيرا ميپردازند، گران اندازه از بيش را آنها بهاى طلبان آسايش و توانگران و ميكنند ازدحام آنها آوردن

  .ميشود گران بينى مى چنانكه لوازم اينگونه سبب بدين و نيازمندند بدانها ديگران از
  :معيت سه علت وجود دارداما درباره گرانى صنايع و مزد سازندگان آنها در شهرهاى پر ج و
فزونى نياز به آنها به سبب آنكه شهر در نتيجه وفـور عمـران بمرحلـه تـوانگرى و تجمـل خـواهى        -1
  .ميرسد
علت سهولت معاش در ه وران و صنعتگران كار خويش را و خوار نساختن خود ب عزيز شمردن پيشه -2

  1.شهر و ارزانى و فراوانى ارزاق
 از و گمارنـد  خـود  بخـدمت  را ديگران اينكه به آنان فراوان نياز و دوستان تجمل و توانگرانفزونى  -3
 را صـنعتگر  فـالن  اينكـه ه ب همچشمى و رقابت رو اين از و كنند استفاده خود كارهاى در صنعتگران مهارت
 كار حقيقى ارزش از بيش و گزاف مزدهاى صنعتگران و وران پيشه به كه ميشود موجب دهند اختصاص بخود
 و شـود  مـى  گران آنان كارهاى و ميشوند ارجمند وران پيشه و هنرمندان و كارگران نتيجه در و بپردازند آنها
  .يابد مى افزايش پيش از بيش شهر مردم مخارج امر اين نتيجه در

 در توليـد  و كـار  سـو  يك از زيرا است، اندك مردم غذايى مواد جمعيت كم و كوچك شهرهاى در ولى
 ايـن  از شـود،  كمياب غذايى مواد ميترسند شهر كوچكى بسبب ديگر سوى از و ميباشد كمتر نواحى اينگونه

 ميـان  در مزبـور  مـواد  نتيجه در و ميكنند احتكار و نگهميدارند خود نزد در را آنها آورند مي بدست آنچه رو
  .ميرود باال خريدار براى آنها بهاى و ميشود كمياب آنان

 مـردم  معيشـت  تنگـى  و جمعيـت  كمـى  بعلـت  و مانـد  مى استفاده بى هم آنها دارند، كه 2مرافقى اما و
 بنام كه را خراجى و باج بهاى گاهى و. ميشود ارزان آنها ارزش و يابد نمى رواج آنها بازار و شود مى خريدار بى

  خـراج  آورنـدگان  گـرد  كه را منافعى هم و ميكند وضع عمومى ارزاق بر شهر هاى دروازه و بازارها در سلطان
ـ  و ميكشـند  جـنس  روى آنرا و افزايند مي غذايى مواد قيمت بر نيز ميگيرند فروشندگان از خودشان اىبر ه ب

                                                           

  .است برخى اغترار و برخى اعتزاز استنسخ داراى اختالف  -1

 .هر آنچه از آن نفع برند -2

 ارزاق و كاالها
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 ديگـر  و خـراج  و بـاج  زيـرا  است، نشينان باديه نواحى از گرانتر شهرها در غذايى مواد هاى قيمت سبب همين
 شـهرها  در ولـى  ندارد، وجود ىبكل يا است اندك آنان ميان در كنند مى تحميل مردم بر مأموران كه تكاليفى

  .يابد مى افزايش افزون روز بطور مالياتها اينگونه دولتها مراحل آخرين در بويژه
 بهاى بر نيز ميشوند متحمل غذايى مواد توليد در كشاورزى راه از كه را زحماتى و مخارج قيمت هم گاهى و

 اندلس در روزگار اين در چنانكه ميكنند، حفظ اجناس ارزش در را قسمت اين پيوسته و افزايند مي مواد آن
 بـه  ناچـار  آنان و رانده اندلس حاصلخيز اراضى از را مسلمانان مسيحيان، چون زيرا .است داده روى وضع اين

 و آيـد  نمـي  بدسـت  بخـوبى  زراعـت  و گيـاه  آنجـا  در كه اند برده پناه آن ناسازگار نواحى و بالد و دريا كناره
 رو اين از اند ساخته خارج آنان تصرف از مسيحيان را هوا و آب خوش 1هپاكيز اىشهره و حاصلخيز هاى زمين

 و آورند بدست كرايه و اجاره بعنوان را زراعت مخصوص گاوهاى و كشتزارها) كشاورزى براى( اند شده مجبور
 بايد فراوان نجر با راه اين در و دارند مبذول بليغ سعى زمينها كردن حاصلخيز و ها گياه اصالح در ممارست با

 مخـارج  بايـد  كشـاورزى  راه در رو ايـن  از و زننـد  دسـت  تدابير ديگر و كود كردن تهيه و ارزش پر بكارهاى
ـ  و ميگيرنـد  نظـر  در محصوالت بهاى در را مزبور مخارج كه است اين بپردازند، خطيرى  از سـبب  همـين ه ب

 بـا  مزبور سرزمين و كنند مهاجرت ناحيه يناه ب كه اند كرده مجبور را اندلس مسلمانان مسيحيان، كه زمانى
 مـردم  وقتـى  و. اسـت  شده مشهور ارزاق بگرانى اندلس كشور است، يافته اختصاص مسلمانان به آن سواحل

 حبـوب  و غـذايى  مواد كمى آن علت كه ميكنند گمان است ارزاق بهاى گرانى گرفتار آنان سرزمين ميشنوند
 مـردم  بـه  نسبت ميدانيم چنانكه اندلس مردم و نيست، چنين امر حقيقت كه صورتى در .است ناحيه آن در
 كشـور  ايـن  در بازارى تا گرفته سلطان از فردى كمتر و بصيرترند ديگران از امر اين در و كشاورزتر ناحيه آن

 از انـدكى  گـروه  مگـر  نباشـد،  كشـاورزى  بـراى  كـوچكى  مزروعـى  زمـين  يـا  كشتزار داراى كه ميشود يافت
 كـه  مجاهـد  غازيـان  قبيل از ميگزينند سكونت شهرى در ديگر شهر از كه غريبانى يا وران پيشه و صنعتگران

 يـا  جيـره  بـه  را غازيان اينگونه نقدى مستمرى بجاى سلطان سبب همينه ب نيستند، مزروعى امالك صاحب
 تنهـا  بنـابراين . ميدهـد  حوالـه  مـزارع  بـه  را آنها علوفه و غذايى مواد يعنى ميدهد، اختصاص 2جنسى حقوق
 هـاى  سـرزمين  در بربرهـا  بـرعكس  چـون  و رديم،كـ  يـاد  كـه  است همان آنان ميان در حبوب گرانى موجب

ـ  اسـت  شـده  دور آنان از سنگين بارهاى و سختيها آن همه ميبرند بسر آبادانى و حاصلخيز  اينكـه  اضـافه ه ب
 تقـدير  خـدا  و. يباشـد م آنـان  كشـور  در غذايى مواد ارزانى موجب امر همين و است عمومى و افزون فالحت
  .3است روز و شب كننده

                                                           

  .58: 7و اْلبلَد الطَّيب : اشاره به آيه -1

 .است كه از اصطالحات خاص اندلس بوده است و خود مؤلف آنرا تفسير كرده است» عولة«ترجمه كلمه  -2
و » پ«مـتن از  . »او يگانه قهار است، پروردگارى جز او نيست و«: در چاپهاى مصر و بيروت اين عبارت هم اضافه شده است -3
 .است» ينى«
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  سيزدهم فصل

  گزينند سكونت جمعيت پر شهرهاى در نميتوانند نشين باديه مردم اينكه در

 ناز وسايل و ثروت جمعيت، پر شهرهاى در كرديم ياد پيش فصول در چنانكه كه است اين آن سبب و
 بـه  تبـديل  نعمـت  و نـاز  وسـايل  نتيجه در و گيرند مى خو نيازمنديها اينگونهه ب و يابد مى فزونى آن نعمت و

 ناشى اغراض ازدحام، بسبب و ميگردد ارزش با شهرها اينگونه در كارها كليه اينها همه با و شود مى ضروريات
ـ  رو ثروت و تجملى وسايل سو يك از زيرا گردد، مى گران) منافع( مرافق نعمت و ناز از  از و ميـرود  ازديـاد ه ب

 ملحـوظ  اجنـاس  و كاالها بهاى در شود مى وضع كاالها و بازارها بر كه را سلطانى مالياتهاى چون ديگر سوى
 در و ميشود گران اندازه بى انسانى اعمال نتايج و ىيغذا مواد هم و تفننى وسايل هم نخواهى خواهى ميدارند،

 نيز فرد يك مخارج و يابد مى افزايش آن آبادانى و عمران نسبته ب و حد از بيش شهر ساكنان مخارج نتيجه
 زنـدگى  لـوازم  ديگـر  و ضروريات هزينه براى شرايطى چنين در و ميدهد تشكيل را بزرگى رقم نسبت بهمان

 شـهرى  در 1و دارد انـدكى  درآمد كه نشين باديه فرد يك و ميشود نيازمند بسيارى بثروت اش خانواده و خود
 بـراى  اى پيشـه  توانـد  نمـى  باشد، مى كاسد ثروت دنآور بدست براى آن كارهاى بازار كه است ساكن كوچك
 زيرا بود خواهد دشوار بزرگ شهر در وى سكونت علت همينه ب آورد، فراهم خود براى اندوخته و مال كسب

 دشـوار  زنـدگى  ضـروريات  آوردن فـراهم  وصف اين با و است متداول فراوان تفننى وسائل شهرها اينگونه در
 فـراهم  را خـود  نيازمنـديهاى  اعمال كمترينه ب گردى صحرا حالت در نشين هبادي همان كه صورتى در است،

 باشـد،  اگـر  و اسـت  تجملى رسوم و عادات پابند كمتر زندگى مخارج ساير و معاش امور در وى چه ميسازد،
 خـود  ناحيـه  از نشـينان  باديـه  از كـس  هر و. نيست نيازمند بسيارى ثروته ب سبب بدين و است ناچيز بسيار
 مگـر  ميكشـد،  رسـوايى  به او كار و ميشود نمودار او ناتوانى درنگ بى گزيند سكونت آن در و آورد روى بشهر

ـ  و ميگذرنـد  در نيـاز  حد از كه ميبرند بسر اى مرحله در لحاظ اين از و اندوزند مي فراوانى ثروت كسانيكه ه ب
 هنگـام  ايـن  در. ميرسند هىخوا تجمل و طلبى آرامش مانند بزرگ اجتماعات و شهرها ساكنان طبيعى هدف
 ماننـد  تا گردند مى همگام شهر ساكنان با شهرى تجمالت و عادات در و شوند مى منتقل بشهر كسانى چنين

 محـيط  چيـز  بهمـه  خـدا  و است شيوه همين بر شهرها عمران آغاز وضع. باشند داشته مرفهى زندگانى آنان
  .2است

  

  چهاردهم فصل

   شهرهاست مانند فقر و زندگى رفاه لحاظ از نيز ها سرزمين اختالف اينكه در

                                                           

 .است غلط) ا( چاپ اذا كان در -1

2- ِبُكلِّ شَي يطٌ  إِنَّهحم 54: 41ء.  
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 سـكونت  آنها مختلف نواحى در گوناگون ملتهاى و يابد فزونى سرزمينها عمران چه هر كه دانست بايد
 بـر  و يابـد  مـى  بهبـود  نيز نواحى آن مردم زندگى وضع ميزان همانه ب شود افزوده آنها جمعيت بر و گزينند
 مزبـور  سـرزمينهاى  در بزرگـى  كشـورهاى  و دولتهـا  و افزايـد  مي آنان شهرهاى گذارى بنيان و ثروت ميزان

 بحـث  آينـده  در هم و كرديم ياد پيش فصول در كه كارهاست فزونى همان آنها همه علت و يابد مى تشكيل
 از پـس  انسـان  جمعى دسته كارهاى نتايج از زيرا است، ثروت ازدياد موجب انسانى كارهاى كه كرد خواهيم

 آن عمـران  حوائج ميزان بر اضافه كه آيد مى زياد فراوانى مقدار ناحيه يك ساكنان ازمنديهاىني نخستين رفع
 چنانكـه  شود، مى آنان عايد اساسى منافع و آوردند مي بدست عظيمى ثروت مردم رو اين از و است سرزمين

 رفـاه  سـبب  ينهمـ  بـه  و .پرداخت خواهيم بگفتگو پيشه و كسب و روزى بيان و معاش فصل در باره اين در
 و خـواهى  تجمـل  و نعمـت  و نـاز  بمرحلـه  و ميگـذارد  بهبود به رو آنان زندگانى وضع و يابد مى فزونى مردم

 ثـروت  دولت و يابد مى افزايش هم دولت خراجهاى و مالياتها ميزان بازارها رواج نتيجه در و ميرسند توانگرى
 و نهـد  مـى  بنيان شهرها و ميسازد دژها و ستحكاماتا انواع و رود مى باال آن قدرت و آورد مي بدست فراوانى

 و ايـران  و عـراق  و شـام  و مصر مانند مشرق سرزمينهاى در ميتوان را وضع اين و سازد مى استوار شهرستانها
 عمـران  چـون  كـه  كـرد  مالحظـه  روم دريـاى  مـاوراى  در آن كشورهاى و شمالى نواحى كليه و چين و هند

 سرزمينها آن دولتهاى و است شده افزون آنان ميان در ثروت چگونه است افتهي ارتقا مزبور نواحى و كشورها
 شـده  نهـاده  بنيـان  ها سرزمين آن در گوناگون پايتختهاى و آبادانيها و شهرها و اند آمده نائل عظمت بمرحله

 ايـن  در كـه  مسيحى ملتهاى بازرگانان وضع و است كرده ترقى اندازه چه ايشان احوال و ها تجارتخانه و است
 .اسـت  ناشـدنى  وصـف  كـه  اسـت  آور شگفت بحدى توانگرى و رفاه لحاظ از آيند مي مغرب بكشورهاى عصر

 و گنجانيـد  انديشه در را آنها بتوان كه است آن از بيش[ ميرسد بما مشرق بازرگانان از كه اخبارى همچنين
 شـگفت  اخبـارى  مسافران، كه ندوچينه و 2ايران عراق مانند 1] است دور خاور بازرگانان وضع مهمتر، آنها از

 كـه  عامـه  و پذيرند نمى را آنها مردم بسيارى موارد در كه بسا چه و ميكنند نقل آنان رفاه و ثروت درباره آور
 آن در زر و سـيم  معـادن  آنكـه  يـا  است، بيشتر مغرب مردم از آنها سيم و زر كنند مى گمان ميشنوند را آنها

 اسـت،  يافتـه  اختصاص آنان به تنها پيشين ملتهاى زرهاى آنكه سببه ب يا دارد، وجود مغرب از بيش نواحى
 است سودان نواحى در فقط ميشناسيم سرزمينها آن در ما كه زرى معدن چه. نيست چنين امر حقيقت ولى
 بازرگـانى  بـراى  را آنهـا  دارد وجود مشرق نواحى در كه كاالهايى كليه و مشرق تا است نزديكتر مغرب به كه

 كاالهـاى  يافتنـد  مـى  اختصـاص  بسيارى سيم و زر به آنها اگر كه صورتى در كنند مى صادر ديگر رهاىبكشو

                                                           

  .قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيست -1

مگر اينكه بگـوييم  . باشد» بازرگانان مشرق«يد بعد از گويا با» مانند عراق ايران«در اينجا شايد عبارات مقدم و مؤخر شده و  -2
  .مراد مؤلف ممالك شرقى دجله و فرات تا حدود چنين است



    45 

 1ديگران هاى سرمايه جلب از بكلى و نميداشتند گسيل ديگر كشورهاىه ب ثروت آوردن بدست راه در را خود
  .بودند مى نياز بى

 توانگرى و رفاه موجبات و زندگى وسايل ىفراوان از و كرده مشاهده را اوضاع اين چون شناسان ستاره و
 مـردم  مواليـد  در 2سـهام  و كواكب عطاياى حصه و بهره كه اند شده معتقد اند، گرديده شگفت در شرق مردم

 و نجـومى  احكـام  ميان مطابقت نظر از گفتيم چنانكه موضوع اين و. است مغرب مردم مواليد از بيش مشرق
 مزبـور  سـبب  تنهـا  ولـى  اند، كرده ياد را موضوع نجومى سبب باره ينا در ايشان و است صحيح زمينى احوال
 فراوانى گفتيم و كرديم ياد ما كه است همان آن و آورند بياد نيز آنرا ارضى علت است الزم بلكه نيست، كافى

 منشـأ  كارهـا  نتـايج  بسـيارى  بعلت عمران فزونى و دارد اختصاص مشرق نواحى و سرزمين به عمران وفور و
 يافتـه  اختصـاص  رفـاه  به ها سرزمين همه ميان از زمين مشرق رو اين از و ميشود فراوان هاى كسب و منافع
 كـه  شـد  فهميـده  كرديم اشاره بدان نخست آنچه از بنابراين. است آن موجب نجومى اثر تنها اينكه نه است،
 و عمـران  و ومىنجـ  حكـم  ميـان  مطابقـت  كـه ) شديم يادآور هم و( ندارد اختصاص بدان نجومى سبب تنها

  .است ناپذير اجتناب امرى زمين طبيعت
 مالحظه مورد 3برقه و افريقيه سرزمين در ميتوان شود مى حاصل عمران پرتو در كه را رفاهى كيفيت و

 آن مـردم  زنـدگانى  وضـع  چگونـه  شد كاسته آن عمران از و يافت تقليل ناحيه آن ساكنان چون كه داد قرار
 دولتهـاى  نتيجه در و پذيرفت نقصان آن خراج ميزان و شدند دچار بينوائى و فقر به و گرديد متالشى سامان

 رسـيده  بتو چنانكه صنهاجه و شيعه دولتهاى اين از پيش كه صورتى در شدند، ىيبينوا گرفتار بوم و مرز آن
 افـزون  ىيمستمريها و مخارج و ميبردند بسر توانگرى و خراج فراوانى و رفاه منتهاى در سرزمين آن در است

 از مصـر  سـلطان  مهمـات  و نيازمنـديها  رفـع  بـراى  بسيارى كاالهاى اوقات بيشتر حتى چنانكه ميپرداختند،
 سـفر  مصـر  فـتح  براى كه هنگامى كاتب جوهر كه بود بحدى دولت ثروت و شد مى صادر كشور بدان قيروان
 را مجاهـدان  مخـارج  و لشـكريان  مسـتمريهاى  و ارزاق بـدانها  كه برد همراه خود با زر و سيم بار هزار ميكرد
  .بود ساخته آماده

 عـين  در ولـى  اسـت،  ميرفته بشمار افريقيه از فروتر ثروت لحاظ از قديم در 4مغرب سرزمين هرچند و
 بود رفاه نهايت در موحدان دولت روزگار در سرزمين آن وضع چنانكه. است نبوده هم ثروت كم كشورى حال

 اسـت  اين پذيرفته نقصان آن ماليات و ثروت روزگار اين در آنكه علت و شدمي دولت آن عايد فراوانى خراج و
                                                           

  .است) والاستغنوا(و ) واليستغنوا(كه والستغنوا است در ديگر چاپها به غلط ) ا(بجز چاپ  -1
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 و اسـت  رفتـه  ميـان  از سـرزمين  آن در بربـر  عمران عمده قسمت چه است شده كاسته هم آن عمران از  كه
ه ب عمران و ثروت لحاظ از است نزديك و است يافته راه بدان محسوسى و آشكار نقصان پيشين بوضع نسبت

 طـولى  در سـودان  بـالد  تـا  روم دريـاى  از آن عمران پيشين روزگارهاى در كه شود گرفتار فريقيها سرنوشت
 را سرزمين آن بيشتر يا كليه امروز كه صورتى در. است بوده پيوسته مه به برقه و 1اقصى سوس ميان بفاصله
 كليه بدان نزديك يا دريا، كنار هاى جلگه از بعضى بجز و ميدهد تشكيل صحارى و نامسكون نواحى و دشتها

  .است ويران نواحى آن
  .2ميباشد وارثان بهترين او و برآنند كه است كسانى و زمين وارث خدا و

  

  پانزدهم فصل

  بردن سود چگونگى و مزروعى اراضى و امالك 3تكثير و آوردن بدست در

  آنها از بردارى بهره و

 فراوانى مزروعى اراضى و امالك عصر يك در يا و يكباره بزرگ و كوچك شهرهاى مردم كه دانست بايد
 كـه  آورد بدسـت  را امالكـى  آن بوسـيله  بتواند كه ندارد ثروت آنقدر فرد يك هيچگاه زيرا آورند، نمي بدست
 بلكـه  بندند، مى اميد بدان كه برسد اى بمرحله رفاه در مردم وضع چند هر عاديست، حد از بيرون آنها قيمت

 رفتـه  آنكه تا آورند مي بدست خود ديگر خويشاوندان و پدران از بردن ارث راه زا بتدريج يا را امالك اينگونه
 اراضـى  و امالك صاحب فرد يك بدينسان بيشتر و ميرسد، تن يك به خاندان اعضاى از بسيارى امالك رفته

  .ميشود بسيار
 يك دوران پايان در امالك قيمت زيرا ميشوند، امالكى چنين مالك بازار نوسانهاى نتيجه در اينكه يا و

 راه و لشكرى و نگهبانى نيروى رفتن ميان از بعلت هنگام  اين در چه يابد، مى تنزل ديگرى دولت آغاز و دولت
 نتيجـه  در زيـرا  ميشود، كاسد امالك خريداران بازار ويرانى، پرتگاه در شهر شدن واقع و مرزها به خلل يافتن

 در ميتوانند اشخاص و ميشود ارزان آنها قيمت و يابد مى نقصان امالك از بردارى بهره و سود اوضاع، پريشانى
 در ديگرى بتملك ارث راه از امالك همين آنگاه و بشوند گرانبهايى امالك و اراضى مالك ناچيزى بهاى برابر
 سر از را جوانى شهر اوضاع، بهبود و آرامش و نظم اعاده و دوم دولت يافتن عظمت نتيجه در چون و آيد مي
 آنهـا  منـافع  هنگـام  اين در زيرا ميشود، واقع ثروتمندان عالقه مورد مزروعى اراضى و امالك خريدن يردميگ

  .نبودند آن حائز آغاز در كه شوند مى اهميتى داراى و ميرود باال آنها قيمت و يابد مى افزايش

                                                           

 ).دسالن(ايالتى كه هم اكنون در جنوب دولت مراكش واقع است  -1
 .سوره انبياء 89سوره مريم و آيه  41اشاره به آيه  -2
رجـوع بـه المرجـع عاليلـى     . ترجمه تاثل است كه بجاى آن امروز كلمه تاثيل را بمعنى تكثير مال از راه استثمار بكار برنـد  -3
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  .امالك بازار نوسانهاى معنى است اين و
 پرتو در كسى چنين را ثروت اين و ميرود بشمار شهر مردم توانگرترين از امالكى چنين مالك وقت آن
 و امـالك  فوايـد  اما و. است عاجز هنگفتى اموال چنين كسب از او چه آورد نمي بدست خود عمل و كوشش
 عـادات  هزينـه  امـالك  اينگونه عوائد زيرا نيست، كافى آنها مالك معاش نيازمنديهاى برابر در مزروعى اراضى
 مـواد  و ضـرورى  نيازمنـديهاى  براى تنها امالك اين اغلب بلكه نميكند، تأمين را آنها يلوسا و خواهى تجمل
 و گـردآورى  از مقصـود  ايـم  شـنيده  شهرها) سفيدان ريش( سالخوردگان از بعضى از ما چنانكه و است غذائى
 ايـن  و ندميباشـ  هـراس  در خود ناتوان فرزندان آينده از كه است اين مزروعى اراضى و امالك آوردن بدست
 و كسـب  از كـه  هنگـامى  تـا  آنها فوايد از و باشد آنان روزى و اتكاء مايه تا آورند مي گرد رو اين از را امالك
 تـن  بـه  وقت آن گردند قادر پيشه و كسب و معاش تحصيله ب خود همينكه و شوند برخوردار عاجزند پيشه

  .بپردازند ثروت كسب به خويش
 برگزيـدن  از ميرسـد  آنـان  معاش بعقل كه آفتى يا بدنى ضعف علته ب فرزندان از برخى كه بسا چه و

 رهـايى  بينـوايى  و فقـر  از را آنـان  اسـت  ممكـن  امالك  اينگونه وقت آن ميشوند، عاجز معاش وسيله و پيشه
  .امالك گردآورى از متنعمان قصد است اين. بخشد

 چنين كرد، تأمين را تفننى امور و تجملى مخارج و شد توانگر آنها بوسيله ميتوان كه شود تصور اگر اما
 بـدين  كسـانى  اسـت  ممكـن  بازارهـا  نوسـانهاى  راه از بندرت گاهى كه است راست. نيست درست اى انديشه
 حاصـل  منظور اين اگر ولى ببرند، فراوان استفاده شهر در محصوالت جنس و بها گرانى از و آيند نائل منظور

ـ  آنـرا  يـا  اغلـب  و شـود  دوخته بدان فرمانروايان و انوالي و امرا ديدگان وقت آن كه بسا چه آيد  از غصـب ه ب
 نتيجـه  در و سـازند  مجبـور  بخودشـان  مزبور امالك بفروختن آنرا صاحب اينكه يا و آورند بيرون وى چنگال
  .1است غالب خود كار بر خدا و گردد، او عايد بزرگى بدبختيهاى و زيانها

  

  شانزدهم فصل

  توانا مدافعان و جاه »صاحبان« به ينشهرنش توانگران نيازمندى در

 رو عقـارش  و ضـياع  از وى بـردارى  بهـره  و يابـد  فزونـى  شهرنشـين  فرد يك تمول و ثروت هرگاه زيرا
 و شـود  دوختـه  او ثروت و وى به ها چشم همه و آيد بشمار شهر توانگران بزرگترين زمره در و گذارد بتوسعه
 همـه  ايـن  بخاطر( را پادشاهان و اميران آنگاه گردد، افزون وى زندگى در آن رسوم و عادات و تجمل وسايل
 نهفته تجاوز بشر طباع در چون و شوند مى اندوهگين سخت) رشك از( بدان آنان و گذارد مى تنگنا در) تجمل

                                                           

و او «در چاپهاى مصر و بيروت در آخر فصل پس از آيه مزبور اين آيه هم اضـافه شـده اسـت،    . 21: 12أَمرِه   واهللا غالب على -1
 .است» پ«و » ينى«و صورت متن مطابق . »پروردگار عرش عظيم است

 گردآوري امالك و اراضي مزروعي
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 هـر  بـا  و ميپردازنـد  بكشـمكش  او با باره اين در و بربايند چنگش از را وي ثروت كه آيند برمى درصدد است
 و ميكننـد  پادشـاهى  فرمـان  محكوم را او نيرنگ و بحيله و ميسازند پاپوش او براى باشد ممكن هك اى وسيله
 غالـب  سـلطانى،  احكـام  بيشـتر  و برباينـد  وى از را ثروتش بدان كه ميسازند او مؤاخذه  براى آشكارى موجب
 چنانكه بود وامد كم آنهم و است شرعى خالفت دوران در محض عدل زيرا است، ستم و جور بر متكى اوقات

 بازخواهـد  اى سـتمگرانه  بپادشاهى خالفت آنگاه بود، خواهد سال سى من از پس خالفت: فرمايد ص، پيامبر،
  .گشت

 نگهبانـانى  داراى بايـد  ناچـار  نامورنـد  بسيار بثروت اجتماع در كه توانگرانى شرايطى چنين در بنابراين
 بارگـاه  آن در آنـان  خـود  يا باشند، متكى پادشاه دانخويشاون از جاهى بصاحب و كنند دفاع آن از كه باشند

 از را خـويش  آن، سـايه  در و كنـد  حمايـت  را آن سـلطان  كه باشند عصبيتى داراى يا آورند بدست پايگاهى
ـ  نباشـند  متكـى  وسـايلى  بچنين كه صورتى در و. باشند امان و امن پناه در و برهانند ستمكاران تجاوزات ه ب

 او حكم و ميكند حكم خدا و. شد خواهند واقع غارت و تاراج مورد فرمانروايان يزهاىآو دست و ها حيله انواع
  .1نيست اى كننده رد را
  

  هفدهم فصل

  دولتهاست آمدن پديد سايه در حضارت و شهرنشينى اصول اينكه در

  2يابد مى رسوخ دولتها پايدارى و پيوستگى سببه ب اصول اين و

 آن بـودن  زايـد  و اسـت  عمـران  و اجتمـاعى  ضـرورى  احوال بر ايدز و عادى حاالت از شهرنشينى زيرا
 و بيحد اختالف اين و ميكند فرق آنها نفوس عده فزونى و كمى لحاظ از ملتها تفاوت و رفاه اختالف برحسب

 صـنايع  بمنزلـه  بنابراين و آيد مي پديد تفنن گوناگون انواع كه است هنگامى حضارت حالت اين. است حصر
 يابـد،  مـى  فزونـى  آن  انـواع  كـه  اندازه همانه ب و است آن در ماهر صنعتگران به نياز آن ونههرگ در كه است

 گذشـت  از پـس  و شـوند  مـى  آشنا بدان نسل آن و آيند مي پديد آن در نيز گوناگون هنرمندان و سازندگان
 در و وندميشـ  اسـتاد  خـود  هنـر  در يـك  هـر  هنرمنـد  گـروه  آن آنها، در كوشيدن پياپى و متوالى هاى زمان

 بـر  روزگـاران  آمـدن  پيـاپى  و ممتد ساليان شدن سپرى و دراز قرون طى در و يابند مى مهارت آن شناسايى
 شـهرها  در رفـاه  وسـايل  فزونى و عمران توسعه علته ب صنايع بيشتر و ميشود افزوده آنها رسوخ و استحكام

 راه در را آنها و آورد مي گرد را رعيت موالا دولت زيرا آيد، مى بوجود دولت جانب از آنها همه و آيد مي پديد
 بنابراين و يابد مى توسعه ثروت از بيش جالل و جاه لحاظ از آنان زندگى و ميكند صرف خود رجال و خواص

                                                           

1-  هْكمحل قِّبعال م كُمحاهللا ي41: 13و. 

 .لط استغ) ا(رسخوها در چاپ  -2
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 بـه  را خود كه است شهرنشينانى ديگر و دولت كاركنان و اعضا ميان در آن هزينه و رعايا از اموال اين درآمد
 زمـره  در و آورنـد  مـي  بدسـت  بزرگ ثروتهاى آنانه ب پيوستگى راه از و ندبيشتر گروه اين و بندند مى ايشان

 انواع و فنون كليه آنان ميان در و يابد مى فزونى رفته رفته تجملى هاى شيوه و عادات و آيند مي در توانگران
 نـد واقع دست دور طنقا در كه شهرهايى بينيم مى رو اين از و حضارت، است اين و پذيرد مى استحكام هنرها

 از و دارد غلبه آنها در نشينى باديه احوال و عادات همچنان باشند كرده ترقى جمعيت و عمران نظر از هرچند
 و مركـز  نـواحى  در و كشـور  وسـط  در كـه  شـهرهايى  بـرعكس . ميباشند دور حضارت رسوم و ها شيوه كليه

 شهرهاى كه است اين امر اين موجب تنها و .ميباشند حضارت وسايل گونه همه داراى ندواقع دولت پايتخت
 سرسبز است نزديك بدان آنچه كه آب مانند ميشود سرازير بدانها او ثروت و هستند سلطان مجاورت در اخير
 ياد پيش فصول در ما و. گردد مى منتهى بخشكى دور مسافت بر سرانجام تا بدان نزديك زمين سپس و است

 آن نزديـك  پيرامـون  و بازار آن در كاالها همه كه است جهان براى ازارىب بمنزله دولت و سلطان كه كرديم
 و يابـد  دوام درازى روزگار دولت اين اگر و يابيم نمى كاالئى هيچگونه شويم دور بازار از هرگاه و ميشود يافت

 پيش از بيش و يابد مى استحكام آنان ميان در حضارت كنند سلطنت شهر آن در  پياپى آن پادشاهان سلسله
 و هـزار  قريـب  ايشـان  سـلطنت  چـون  كـه  كـرد  مالحظه يهود قوم در ميتوان را حقيقت اين و ميكند رسوخ

 در تفـنن  و معاش رسوم و عادات و كيفيات در و يافت رسوخ آنان حضارت بود مستقر شام در سال چهارصد
 هـم  امـروز  تا چنانكه كردند اپيد مهارت دارى خانه امور همه و پوشيدنيها و خوراكيها مانند آن هنرهاى انواع
 كه روم دولت از هم و ايشان از شام در آن رسوم و آداب و حضارت و ميگيرند فرا آنان از را مزبور آداب اغلب
  .كرد رسوخ و دوانيد ريشه ميبردند، بسر حضارت نهايت در و كردند سلطنت سال ششصد آنان از پس

 رسـوم  و عـادات  و انجاميـد  بطول مردم ميان در الس هزار سه ايشان پادشاهى كه قبطيان همچنين و
] كشـور  آن در[ روم و يونانيـان  فرمـانروايى  نوبـت  آنان بدنبال و يافت رسوخ مصر، ايشان، كشور در حضارت
 حضـارت  عـادات  همچنـان  و كرد نسخ را آنان همه آداب و رسوم كه آمد فراز اسالم دوران سپس و فرارسيد
  .تاس پايدار كشور آن در پيوسته
 هـزاران  تبابعـه  و عمالقه روزگار از عرب دولت زيرا دوانيد، ريشه يمن در حضارت رسوم و عادات نيز و

  .شد آنان حضارت جانشين مضر قبيله پادشاهى سپس و كرد سلطنت پى در پى كشور آن در سال
 و كلدانيان ندورا آغاز از ايرانيان و نبطيان هاى دولت زيرا يافت، استحكام عراق در حضارت همچنين و
 بنـابراين  و كردند، فرمانروايى كشور آن در پيوسته سال هزاران عرب، سپس و) كسرويه( ساسانيان و كيانيان

 در حضارت عادات نيز و اند نبوده تر متمدن مصريان و عراقيان و شاميان از مردمى زمين روى بر روزگار اين تا
 كرد فرمانروايى كشور آن در زمانى دير ها1)گت( قوط يمعظ دولت زيرا است، يافته رسوخ سال هزاران اندلس

                                                           

1- Goths. 

 شهرنشيني در سايه تشكيل دولتها
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 عادات رو اين از و اند بوده بزرگ دول از مزبور دولت دو هر و شد گتها دولت جانشين اميه بنى دولت آنگاه و
  .است يافته استحكام و آمده پديد كشور آن پى در پى حضارت
 روميـان  تنهـا  نداشـته،  وجـود  بزرگـى  ادشاهىپ و مقتدر دولت اسالم از پيش مغرب و افريقيه در اما و

 آنـان  از چندان سواحل بربرهاى و اند شده متصرف را سرزمين آن سواحل و كرده دريانوردى افريقيه تا فرنگ
 كـوچ  حـال  در همواره بربرها چه است، نبوده مستحكم آنان ميان در روميان فرمانروايى و اند نميكرده اطاعت
 وجـود  بزرگـى  دولـت  هيچگـاه  مغـرب  اهل مجاورت در و. اند بوده ديگر بناحيه اى ناحيه از مسافرت و كردن

 گسـيل  دريـا  مـاوراى ه بـ  كسانى) قوط( گتها دولت به نسبت فرمانبرى اظهار براى ايشان بلكه است، نداشته
 آن در عرب دولت كرد، تصرف را مغرب و افريقيه عرب و آورد جهانيان براى را اسالم خدا چون و. ميداشتند
 آن در و كردنـد  فرمـانروائى  ناحيـه  آن بـر  اسـالم  اوايل در زمانى اندك تازيان و نيافت دوام چندان سرزمين

 از آثـارى  مزبـور  ناحيـه  دو در شدند مستقر مغرب و افريقيه در كه آنان و بودند نشينى باديه حالت در روزگار
 ديـرى  آنگـاه . بودنـد  نشـينى  باديـه  دابآ غـرق  بربرها زيرا كند، تقليد سلف از را آن خلف تا نديدند حضارت
 قيـام  مطغـرى  ميسـره  رهبرى به عبدالملك بن هشام روزگار در) مراكش( اقصى مغرب بربرهاى كه نگذشت

 ولـى  كردند، بيعت ادريس با چه اگر و دادند تشكيل مستقلى دولت و زدند سرباز عرب فرمانروائى از و كردند
 گـروه  بجـز  و رسـانيدند  بفرمانروايى را او بربرها زيرا نميرفت، شمارب عربى دولت يك بربرها ميان در او دولت
 بودند وابسته آنان بدولت كه عربهائى و اغلبيان دست در افريقيه تنها .نميشد يافت آنان ميان در عرب اندكى

 و عمـران  قيـروان  شـهر  و بودند رسيده كشوردارى تجمل و نعمت و ناز بمرحله آنكه علته ب آنها و ماند باقى
 آنگـاه  و كتامـه  خانـدانهاى  را حضـارت  ايـن  و بودنـد  هـم  حضارت آثار اندكى داراى داشت، فراوانى جمعيت
 دولـت  و اسـت  نرسـيده  سال چهارصد به و است اندك دورانها اين همه و بردند ارث به آنان از پس صنهاجه

 عربهـاى  و بـود  نيافتـه  اسـتحكام  هنـوز  مزبور حضارت زيرا يافت تغيير حضارت آيين و گرديد سپرى ايشان
 هاى نشانه و ساختند ويران را حضارت آن و يافتند غلبه افريقيه بر) هالل بنى( هالليان به موسوم نشين باديه
 خانـدانهاى  وضـع  در اگـر  كـه  اسـت  مانـده  باقى هم روزگار اين تا سرزمين آن در عمران و حضارت از نهانى

 عـادات  و خانه امور در ديد خواهيم كنيم دقت هستند 3مهديه يا 2قيروان يا 1قلعه در كه متقدمان از بازمانده
 آگـاه  و بينـا  شهرنشـين  و است درآميخته ديگر تمدنهاى با كه دارد وجود حضارت از هائى نمونه آنها رسوم و

 و مغـرب  در ولـى  ميشـود،  ديـده  افريقيـه  شهرهاى بيشتر در وضع اين و بازشناسد يكديگر از را آنها ميتواند
) فاطميان( شيعيان و اغلبيان روزگار از درازى مدت افريقيه در عرب دولت زيرا نيست، بدينسان آن شهرهاى

  .است يافته رسوخ سرزمين آن در صنهاجه و

                                                           

 .اند كه بر مسافت يك روز راه از المسيلة واقع است پايتخت شهرهايى كه صنهاجيان بر آنها حكومت ميكرده -1
  .مقر فرمانروائى اغلبيان -2

 ).فاطميان(پايتخت دولت موحدان  -3
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 آن و يافـت  رواج اندلس حضارت رسوم و آداب از بسيارى اصول موحدان دولت آغاز از مغرب در ليكن
 آن اهالى از بسيارى و داشت استيال هم اندلس بر آنان دولت يراز پذيرفت، استحكام آنجا در ها شيوه و عادات
 است، بوده حد چه تا ميدانيم را موحدان دولت مرزهاى توسعه و شدند منتقل بمغرب نخواهى خواهى كشور

 و بـود  يافته استحكام سرزمين آن در آن آداب و بود برخوردار حضارت از اى شايسته بميزان مغرب رو اين از
  .يافت انتشار اندلس مردم بسبب تمدن اين هعمد قسمت

 ناحيـه  آن شهرهاى در و شدند منتقل افريقيه به اندلس مشرق مردم مسيحيان مهاجرت هنگام سپس
 بـدان  مسـافران  كـه  رسومى و آداب و مصر حضارت با تونس در آنها بيشتر كه گذاردند بجاى تمدن از آثارى

 شـد  برخـوردار  اى مالحظه قابل حضارت از افريقيه و مغرب بدينسان و درآميخت ميساختند منتقل سرزمين
 نشـينى  باديه هاى شيوه همانه ب مغرب بربرهاى ولى 1شد ناپديد و بربست رخت آن از نامسكونى و  ويرانى كه
 اسـت،  بخشـيده  تأثير مغرب شهرهاى از بيش افريقيه در حضارت حال هر در و. بازگشتند زندگى خشونت و

 بمصـريان  ايشـان  رسـوم  و عـادات  و انـد  بوده مغرب از بيش سرزمين آن در پيشين لتهاىدو هاى سلسله زيرا
 مـردم  هـاى  ديـده  از كـه  را راز ايـن  پس. است فراوان ناحيه دو ميان آمد و رفت كه رو اين از است، نزديكتر
  .دريافت نيك بايد است پوشيده
 ضعف لحاظ از دولت وضع يعنى دارند، تناسب يكديگر با كه است امورى از اينها همه كه دانست بايد و

 ديگـر  و ثـروت  و نعمـت  فراوانـى  و شهرسـتان  يا شهر بزرگى و نسل يك يا ملت يك بسيارى و نيرومندى و
 مجموعـه  و است اجتماع و جمعيت صورت بمنزله پادشاهى و دولت زيرا. [متناسبند هم با اينها همه كيفيات

 از اغلـب  ايشـان  ثـروت  و ميشـود  مـردم  عايد خراج اموال انكهچن 2]ندصورت آن ماده همچون شهرها و رعايا
 بـاز  بپـردازد  خـود  اعضاى به را مستمرى و حقوق سلطان هرگاه و آيد مي بدست هايشان تجارتخانه و بازارها
 و باج بوسيله ثروت بنابراين و ميرود دولت بسوى آنان راه از باز و ميشود پراكنده مردم ميان در ثروت همان
 نسبته ب رعايا ثروت و ميگردد، باز ايشان به حقوقها و ها مستمرى راه از و ميشود خارج مردم دست از خراج

 اصل و اساس و يابد مى توانگرى دولت ايشان، بسيارى و رعايا ثروت نسبته ب همچنين و است دولت توانگرى
 وقـت  آن انديشـيد  نيـك  و تگرف نظر در بايد را نكات اين پس. است آن فزونى و اجتماع و عمران اينها همه
  .3نيست اى كننده رد را او حكم و ميكند حكم خدا و يافت، خواهيم دولتها در را آنها همه

  

  

  

                                                           

 .است آمده) عفى( بغلط) ا(در ) عفا( -1

 .كه بارها مؤلف آنها را بكار بردهصورت و ماده اصطالح حكمت است » ب«از چاپ  -2
3-  هْكمحل قِّبعال م كُمحاهللا ي41: 13و. 
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  هجدهم فصل

  است آن دوران پايان و عمران نهايت حضارت) و شهرنشينى( اينكه در

  ميدارد اعالم آنرا تباهى و فساد حضارت همين و

 يـا  عمـران  هـر  براى هدفى بمنزله دولت و كشوردارى كه مكردي ثابت گذشته فصول مطالب ضمن در
 و دوران سـرانجام،  را بازارى و كشور هر و باشد شهرنشينى خواه و نشينى باديه مرحله در خواه 1است اجتماع

  .دارند محسوسى عمر طبيعت مواليد موجودات از يك هر چنانكه است محسوسى عمر
 سن آن تا كه است نهايتى انسان براى سالگى چهل مرحله كه است شده ثابت نقلى و عقلى علوم در و

 و رشد از معينى مدت او مزاج طبيعت ميرسد سن اين به همينكه و ميباشد نمو و رشد و افزايش در او قواى
 نهايتى بمنزله عمران در نيز شهرنشينى كه دانست بايد بنابراين. ميرود انحطاط به رو آنگاه و ميايستد باز نمو

 يـك  مـردم  بـراى  نعمـت  و نـاز  و تجمل كه هنگامى زيرا ندارد، وجود فزونترى مرحله آن دنباله رد كه است
 شهرنشينى و. ميسازد متخلق آن بعادات و ميخواند شهرنشينى هاى شيوهه ب را آنان بطبع آيد حاصل اجتماع

 بـه  شـيفتگى  و آن كيفيـات  كـردن  بهتـر  و تجمـالت  در جوئى تفنن از عبارت شد دانسته چنانكه حضارت يا
 و آشـپزى  امـور  بـراى  كـه  صـنايعى  ماننـد  يابـد،  مى ترقى آنها گوناگون فنون و انواع كليه كه است صنايعى

 هـر  كردن زيبا براى و ميشود آماده دارى خانه كيفيات همه و ظروف يا گستردنيها يا ساختمانها يا پوشيدنيها
 بـراى  ضـرورتى  و نيسـت  نيازى آنها از هيچيك به نشينى باديه مرحله در كه است بسيارى صنايع آنها از يك
 آن بـدنبال  برسـد  نهـائى  بمرحله خانه امور كيفيات اين در كردن زيبا هرگاه و نميشود يافت آنها كردن زيبا

 با وى حال كه شود مى متلون گوناگونى الوان به عادات اين از انسان نفس و آيد مي پديد شهوات از فرمانبرى
ه ب دينى امور نشدن اصالح اما. شود نمى اصالح و پذيرد نمى استقامت او دنياى و دين مورا از هيچيك در آنها

 شدن جدا كه ميشود مستحكم و ميدواند ريشه وى در چنان مزبور عادات »صبغت« آئين كه است آن سبب
 و زمنـديها نيا مزبـور  عـادات  كـه  است سبب بدان وى دنيوى امور نشدن اصالح و. ميگردد دشوار او بر آنها از

 وافـى  آنهـا  برابـر  در او عوايـد  كـه  است افزون بحدى ها نيازمندى اين و آورد مي پيش او براى بسيار مخارج
 اخـتالف  نسبته ب حضارت و يابد مى فزونى شهر مردم مخارج شهرنشينى در جوئى تفنن علته ب زيرا نيست،

 فصـول  در مـا  و. بود خواهد كاملتر بتنس بهمان حضارت باشد بيشتر عمران هرچه و است متفاوت نهاآ عمر
 وضـع  سپس. دارد اختصاص نيازمنديها بهاى فزونى و بازارها بگرانى جمعيت پر شهرهاى كه كرديم ياد پيش
 روى آن شـدن  نيرومند هنگام و دولت دوران پايان در هميشه حضارت كمال زيرا افزايد مي قيمتها بر باجها

 يـاد  چنانكـه  دولت مخارج مرحله اين در چه دولتهاست، بوسيله جهابا وضع زمان همان مرحله اين و ميدهد
                                                           

نشينى است و همه مظاهر اجتماع  هدفى براى عصبيت و حضارت هدف باديه: الغاية است و صحيح آن: بغلط) ا(در . »پ«از  -1
چنانكه هر يك از اشخاص آفريده، عمرى محسوس  نشينى و حضارت و پادشاهى و رعيت، داراى عمر مخصوص هستند، از باديه

 .دارد
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 زيـرا  ميكنند، گران را خود اجناس كاالها فروشندگان كه است اين باجها وضع نتيجه و يابد مى فزونى كرديم
 يهكل و افزايند مي خود اجناس و كاالها بهاى روى را آنها و ميكنند حساب را باجها بازرگانان و بازاريان كليه

 اضـافه  كاالهـا  بهاى بر را خودشان مخارج حتى و ميشوند متحمل اجناس آوردن بدست براى كه را مخارجى
 از و يابـد  مـى  افزايش شهرنشينان مخارج بالنتيجه و ميشود اجناس قيمت داخل باجها سبب بدين و ميكنند
 عـادات  زيـرا  ندارنـد،  وضـع  ايـن  از شدن بيرون براى راهى هيچ و ميشود منتهى اسراف به روى ميانه مرحله
 راه از كـه  را وجـوهى  كليـه  و ميكننـد  فرمـانبرى  آنهـا  از و ميشود چيره آنان بر شهرنشينى و خواهى تجمل
 و بينوائى گرفتار يك به يك رو اين از و كنند تجمالت اينگونه صرف بايد آورند مي بدست ها حرفه و ها پيشه

 نتيجـه  در و يابنـد  مـي  تقليل كاالها خريداران و ميگردند ور غوطه نادارى و مسكنت ورطه در و ميشوند فقر
 تجمل و شهرنشينى امور در افراط اينها  همه موجب و ميگذارد تباهىه ب رو شهر وضع و ميشود كاسد بازارها

 امـا  و ميدهـد  روى شـهر  عمـران  و بازارهـا  در عموم بطور كه مفاسديست اينها و. است نعمت و ناز و خواهى
 براى سختيها تحمل و بردن رنج از است عبارت يابد مى راه بخصوص شهر اهالى از يكايك نهاد رد كه فسادى

 تحصـيل  از پس كه زيانهائى و آنها آوردن بدست براى يدنيگرا بديها اقسام به و عادات از ناشى نيازمنديهاى
 و فسـق  سـبب  همـين ه ب و. آورد درمي بدى گوناگون رنگهاى به را انسان خوى و ميرسد آدمى روان به آنها

 و يابد مى فزونى بيراهه از خواه و صحيح راه از خواه معاش آوردن بدست راه در ورزى حيله و پستى و شرارت
 بكار آن در ها حيله انواع و ميشود ور غوطه كارها اينگونه در و ميرود فرو امور اين در انديشيدن به انسان نفس

 و دزدى و فريبنـدگى  و كـارى  غش و غل و بازى قمار و ىيدروغگو بر كسان اينگونه بينيم مى چنانكه برد مى
  .ميشوند گستاخ معامالت در خوارى ربا و شكنى سوگند

 فسـق  هاى شيوه و راهها به 1)پرستى تجمل از ناشى لذتهاى و شهوات بسيارى علته ب( بينيم مى سپس
 در حتـى  را وقـار  و حشـمت  لـذات  گونه اين در فرورفتن راه در و ترند آگاه و بيناتر بدانها تجاهر و بدكارى و

 بـه  را انسان نشينى باديه خوى كه صورتى در ميدهند، دست از خويش محارم و خويشاوندان و نزديكان ميان
 و مكـر  بـه  كسـانى  چنـين  ميبينـيم  هـم  و ميكنـد  وادار محـارم  و خويشـان  نزد در بد گفتار از داشتن شرم

 ممكـن  آنان گشتن مقهور و زشتيها اين كيفر براى كه را آنچه فريب و حيله با و داناتراند و آشناتر فريبكارى
) بـدى  از( را آنـان  خداونـد  كسانيكه بجز آنان بيشتر در مزبور صفات چنانكه. رانند مى خود از آيد پيش است

 بانصاح و فرومايگان امواج كه ميشود دريائى همچون شهر و. ميشود استوار خوئى و عادت بمنزله نگهميدارد
 ايشان فرزندان و دولت دستگاه يافتگان پرورش از بسيارى و. آيد درمي بجنبش آن در ناپسند و زشت اخالق

 و همنشـينى  و ميجوينـد  شـركت  بـدخويان  ديگـر  بـا  صفات اين در نيز اند مانده محروم صحيح تربيت از كه
 و بشـر  همـه  مـردم  زيرا باشند، اصيل خاندانهاى و نسب خداوندان از هرچند. بخشد مى تأثير آنان در آميزش
 و. اسـت  رذايـل  از پرهيز و فضايل اكتساب و نيك خوى به ديگرى بر يكى امتياز و برترى و يكديگرند مشابه

                                                           

 .قسمت داخل پرانتز در چاپهاى مصر و بيروت نيست -1

 ني نهايت عمران و پايان دورانشهرنشي
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 نيكـى  خوى و[ پذيرد استحكام) باشد كه اى شيوه هر به پستى و فرومايگى ينيآ( كسى نهاد در اگر بنابراين
 از بسـيارى  رو اين از و بخشيد نخواهد سودى وى به خاندان التاص و نسب پاكى وقت آن 1]شود تباه وى در

 و سفاهت ورطه در كه يابيم مى را دولته ب وابستگان و اصالت و حسب خداوندان و شريف خاندانهاى زادگان
 شـر  آئينه ب و شده فاسد آنان اخالق زيرا اند، كرده اختيار معاش كسب براى پست هاى پيشه و فرورفته جهل

 انقـراض  و ويرانـى  خداونـد  يابد تعميم مردم ميان در يا شهر در رذايل اينگونه هرگاه و اند گرفته وخ پستى و
 كنـيم  هالك را اى قريه خواهيم چون و: گويد كه است تعالى خداى گفتار معنى اين و ميفرمايد اعالم را آنان

 آن آنگـاه  و ميشود ثابت حكم نآ بر پس آن از و ميكنند نافرمانى پس يميميفرما سرشدگانش نعمت و نازه ب
 نيازمنديهاشـان  با هنگام اين در آنان هاى پيشه كه است اين آن دليل و 2.گردانيم مي هالك بسختى را قريه

 رو اين از و ميجويد و پسندد مى را آنها انسان دل و آيد مي پديد بسيارى رسوم و عادات زيرا نميكند، برابرى
 خلل شهر انتظامات به شود فاسد يكايك مردم زندگى وضع هرگاه و گرايد نمى استقامت به آنان زندگى وضع

 نـارنج  شـهر  در هرگـاه  ميگوينـد  كـه  خواص از بعضى گفتار معنى اينجاست از و. ميشود ويران و يابد مى راه
 فالب ها خانه در را نارنج كاشتن عامى مردم از بسيارى حتى بود، خواهد آن ويرانى به انذار كنند، غرس فراوان

 و اسـت  نامبـارك  نـارنج  درخـت  كـه  نيست اين اصلى منظور ولى ميكنند، پرهيز آن كاشتن از و ميگيرند بد
 شهرنشـينى  لـوازم  از آبها كردن روان و بوستانها كه است اين گفتار اين معنى بلكه است، چنين آن خاصيت

 آنها از سودى نه و دارند خوشمزه ىها ميوه نه كه اينها امثال و سرو و ليمو و نارنج درخت ازين گذشته. است
 اشـكال  زيبـائى  بوسـتانها  در آنهـا  كاشـتن  از منظـور  تنهـا  زيـرا  است، شهرنشينى هدفهاى از ميشود حاصل

 پرسـتى  تجمل هاى شيوه از كه جوئى تفنن بمرحله رسيدن از پس مگر نميكارند را درختان اينگونه و .آنهاست
 شـوند،  نـابود  آن مـردم  و اسـت  شـهر  خرابـى  و هالك بيم آن در كه ايست مرحله همان اين و ميرود بشمار

 كه است كرده ياد درختان نوع از آنهم ولى اند، گفته هم خرزهره درباره را معنى همين نظير و. گفتيم چنانكه
 چنـين  كاشـتن  و دارد سـفيد  و سـرخ  رنگارنگ هاى شكوفه چه ميكارند بوستانها كردن رنگين براى آنرا فقط

 لگـام  و شـهوات  در فرورفتن شهرنشينى مفاسد از ديگر و. است پرستى تجمل هاى شيوه از هايىگل و درختان
 قبيـل  از شكم شهوات در تفنن نتيجه در و يابد مي شيوع پرستى تجمل آنكه علته ب است آن در گسيختگى
 زنـان  انـواع  يلهبوس فرج شهوات در تنوع آن بدنبال و 3]آيد مي پديد گوارا آشاميدنيهاى و[ لذيذ خوردنيهاى

 چنانكـه  انساب اختالط بواسطه يا[ ميشود منتهى نوع بفساد اعمال اينگونه و آيد مي پديد لواط و زنا بصورت
 از و شـرعى  غير او زيرا نميشناسد، را خود فرزند فرد هر كه ميكشد بجائى كار وقت آن و ميدهد روى زنا در

 فرزنـدان ه بـ  نسبت طبيعى مهر فاقد پدران كه ميشود سبب رحمها در آميخته آبهاى كه رو اين از و زناست

                                                           

 .ترجمه شد) پ(از ينى و . قسمت داخل كروشه و پرانتز در چاپهاى مصر و بيروت نيست -1
  .16: 17َفحقَّ عَليها اْلَقولُ فَدمرْناها تَدميراً و إِذا أَردنا أَنْ ُنهلك َقرْيةً أَمرْنا مْترَفيها َفَفسُقوا فيها  -2

  .است و در چاپهاى مصر و بيروت نيست) ينى(و ) پ(هاى داخل كروشه از  قسمت -3
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 و ميشـوند  هـالك  كودكان نتيجه در و نميدهند انجام دارند برعهده آنانه ب نسبت كه را وظايفى و گردند مى
 بخـودى  لواط چنانكه ميدهد، روى چيزى واسطه بى نوع فساد آنكه يا. ميگردد منجر نوع انقطاع به وضع اين

 نـوعى  كـه  ميگردد منجر بدان زيرا است شديدتر نوع فساد در آن و ميشود منتهى رىگذا نسل عدمه ب خود
 مالـك،  مذهب در سبب بهمين و گردد مى منتهى شود مى حاصل آن از آنچه عدمه ب زنا ولى آيد، نمي بوجود

 را هـا آن و بوده بصيرتر شريعت بمقاصد او كه ميدهد نشان و است ديگران مذهب از آشكارتر لواط مسئله رح،
 اجتماع و عمران غايت كه گرفتنظر  در و 1] دريافت را نكته اين بايد پس. است ميگرفته نظر در مصالح براى

 عمـر  ماننـد  و برميگـردد  بفساد برسد خود غايت به اجتماع هرگاه و است خواهى تجمل و حضارت از عبارت
 آيـد  مـى  بدسـت  حضـارت  از كه ىياخويه ميگوئيم بلكه ميشود داخل پيرى مرحله در حيوانات كليه طبيعى

 اسـتقامت  و مضـار  دفع و منافع جلب بر كه ناميد انسان ميتوان وقتى گمان بى را انسان زيرا است فساد عين
 كـه  نـدارد  توانـائى  شهرنشـين  فـرد  يك آنكه حال و باشد قادر راه درين كوشيدن براى خود اخالق و احوال

 يـا  اسـت  عاجز آن از طلبى آرامش نتيجه در كه سبب بدان يا ،آورد فراهم خويش تنه ب را خود نيازمنديهاى
 دو ايـن  و اسـت  آمـده  حاصل او براى پرستى تجمل و نعمت و ناز مهد در تربيت بعلت كه بلندپروازى بسبب
ـ  را دالورى خـوى  زيـرا  برانـد  خـود  از را زيانهـا  نميتوانـد  همچنـين  و. اسـت  مـذموم  دو هر صفت  سـبب ه ب
 ميشود لشكرى و نگهبانى نيروى به متكى تربيت اين نتيجه در و ميدهد دست از بتأدي قهر و پرستى تجمل

 مايـه  آنهـا  از فرمـانبرى  و عـادات  زيـرا  شود مى فاسد دينى لحاظ از غالباً او ازين گذشته. كند دفاع وى از تا
 از انسان هرگاه و كرديم ثابت چنانكه يابد مى تغيير نادرى افراد در بجز او اخالقى ملكات و ميشود وى تباهى
 و ميكنـد  تبـاه  را خـود  انسانيت او حقيقت در شود فاسد خويش دين و اخالق در سپس و خود قدرت لحاظ
 نزديكـى  خشـن  زنـدگانى  و نشـينى  باديه به سلطان سپاهيان ميان از كه[ گروهى نظر بدين و ميگردد مسخ

 هـر  در وضـع  اين ميشوند تربيت، رىشه اخالق و آداب اصول بر 2كه] هستند كسانى از سودمندتر ميجويند
 و عمـران  در جهـان  بـراى  رشـد  عـدم  مرحلـه  و وقوف سن حضارت كه شد آشكار پس. است موجود دولتى

   3.] است كننده مقهور يگانه خدا و[ .دولتهاست و اجتماع

  

  

  

                                                           

 .رجوع به حاشيه پيشين شود -1
 .هاى مصر و بيروت نيست در چاپ -2
و «: هاى مصـر و بيـروت آخـر فصـل چنـين اسـت       و در چاپ. 4: 39 هو اهللا اْلواحد اْلَقهار. هاى مصر و بيروت نيست در چاپ -3

آخـر  ) 9تفسير ميبدى ج . (هر روز او در كارى است. 29: 55ُكلَّ يومٍ هو في شَأْنٍ : »خداى سبحانه و تعالى هر روز در كاريست
 .مطابق است» ينى«فصل با 

 شهرنشيني نهايت عمران و پايان دوران
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  نوزدهم فصل

  و فساد سببه ب ميباشند ممالك پايتخت كه شهرهايى اينكه در

  ميشوند نويرا دولتها انقراض

 دولـت ه ب هرگاه كه رسيديم نتيجه اينه ب كرديم عمران درباره كه ىيكنجكاويها و تحقيقات ضمن در
 و رسـد  مـى  خرابـى  و فسـاد  نيز باشد مي دولت آن فرمانروائى پايتخت كه شهرى به يابد راه فساد و اختالل
 بـدون  بتقريـب  وضـع  ايـن  و. گـردد مي منتهى آن ويرانى به فساد اين كه بسا چه و يابد مى تقليل آن عمران

  .است امر چندين آن سبب و ميدهد روى استثناء
 امـوال ه ب درازى دست عدم آن 1اقتضاى كه است نشينى باديه روش به كار آغاز در ناچار دولتىهر  -1

 اسـت  دولـت  مـاده  كه مالياتهائى و خراجها كه ميشود موجب وضع اين و 2است نمايى خود از دورى و مردم
 بـوده  كشـور  آن پايتخـت  كـه  شـهرى  هرگاه پس يابد نقصان پرستى تجمل و شود كم مخارج و يابد تخفيف
 تجمـل  نخواهى خواهى بربندد رخت آن از خواهى تجمل و توانگرى كيفيات و درآيد نوين دولت اين بتصرف
 از و دولتند تابع هميشه رعايا زيرا يابد مى تقليل نيز شهرند آن مردم كه دولت آن زيردستان ميان در خواهى

 بشـر  طبـايع  در آنكه بسبب است ميل روى از و بدلخواه يا پيروى اين و كنند مى پيروى دولت روش و خوى
 شـيوه  و خوى كه سبب بدان است ميلى بى روى از و اجباره ب يا و است شده سرشته رؤسا و بزرگان از تقليد
 عادات ماده كه فوايدى و كاهد مى زندگانى شئون و احوال كليه در نعمت و ناز و تجمل از كه آنست بر دولت

 عـادات  از بسـيارى  و پذيرد مى نقصان شهر حضارت سبب بدين و آورد مى بدست كمتر است تجملى رسوم و
  .است همين گوييم مى باز شهر خرابى درباره ما آنچه معنى و ميشود دور آن از ثروت و تجمل
 ال بر ديگران از راه غلبه يافتن حاصل ميشود و اين غلبـه ميدانيم كه براى دولت كشوردارى و استي -2

 دولت دو اهل ميان كه آنست مقتضى دشمنى و جوئى ستيزه و آيد مي بدست پيكارها و جوئيها ستيزه از پس
 دو از يكى چيرگى و يابد برترى و فزونى) زندگى( احوال و عادات در ديگرى بر و آيد پديد اختالف و مباينت

  .برد مى ميان از را ديگرى متخاصم دولت
 بـويژه  و پيشـين  دولـت  احوال ازينرو و ميكند منكوب را وى ديگرى بر خصم دو از يكى يافتن غلبه و
 آن ايشان عرف در رو اين از ميكند جلوه ناپسند و شگفت و زشت نوين دولت اهل نظر در آنان تجملى عادات
 ديگرى تجملى عادات زمان مرور و بتدريج آنكه تا كند ىم انكار را آنها دولت اين چون رود مى دست از عادات

 درين و ايست گرفته سر از و نوبنياد حضارت بمنزله عادات اين و ميكند نمو و رشد دولت اين پيروان ميان در
  .است همين شهر يك در عمران اختالل معنى و پذيرد مى نقصان و رود مى ميان از نخستين حضارت ميانه

                                                           

 .انقراض انتقاض است: بجاى) ا(در  -1
  .است غلط) ا( در تخذلق -2
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 ار وطنى دارد كه جايگاه نمو و رشد و نخستين مركز تأسيس پادشاهى آنان محسـوب هر ملتى ناچ -3
 و گرديـد  خواهـد  آنان وطن نخستين پيرو ناحيه اين شوند متصرف را ديگرى كشور و وطن هرگاه و ميگردد

 بايـد  ناچـار  و يافـت  خواهـد  توسـعه  ملـت  آن كشور حدود دايره و بود خواهد آن شهرهاى تابع آن شهرهاى
 ميباشـد  دايره مركز شبيه كشور يك پايتخت زيرا گيرد، قرار وسط در مرزى اياالت و نقاط به نسبت تختپاي
 شيفته سلطان و دولت بخاطر مردم دلهاى و ميشود دور نخستين پايتخت جايگاه از پايتخت اين نتيجه در و

 بـوده  پايتخـت  نخست كه رىشه عمران و يابد مى انتقال شهر بدان عمران ناخواه خواه و ميشود پايتخت آن
 نتيجـه  در پـس  اسـت،  اجتمـاع  و عمـران  وفور از عبارت كرديم ياد پيش از چنانكه حضارت و يابد مى تقليل

  .است همين آن اختالل و ويرانى معنى و پذيرد مى نقصان هم آن تمدن و حضارت
ـ  بغداد از را خود پايتخت كه داد روى سلجوقيان براى كه است وضعى همان اين و  انتقـال  اصـفهان ه ب

 پايتخـت  كـه  عباس بنى براى و كردند عدول بصره و بكوفه مداين از كه. آنان از پيش عرب براى هم و دادند
 خالصه و. كردند كوچ فاس به مراكش از كه مغرب مرينيان براى و ساختند منتقل بغداد به دمشق از را خود

  .يابد مى راه ويرانى و اختالل نخستين ختپايت عمران به دهد تغيير را خود پايتخت كه دولتى هر
 دولـت  پيـروان  و هواخواهـان  درباره بايد ناچار 1]يابد غلبه پيشين دولت بر هرگاه بنياد تازه[دولت  -4
 شـهر  مـردم  بيشـتر  و باشـد  امان در آنان غائله از كه كند منتقل ديگرى ناحيهه ب را آنان و بينديشد گذشته
 اند شده وارد شهر بدان دولت تشكيل آغاز در كه سپاهيانى خواه ندپيشين ولتد هواخواهان و پيروان پايتخت

 اند داشته رابطه و آميزش دولت با صنف هر و طبقه هر بزرگان و اعيان غالباً زيرا شهر، اشراف و اعيان خواه و
 لحـاظ  از هرچنـد  و باشـند  مـى  آن خواههوا ازينرو و اند كرده نمو و رشد دولت توجه پرتو در آنان بيشتر بلكه

 از. ندپيشـين  دولت طرفدار عقيده و محبت و تمايل روى از كنند يارى بدان نتوانند عصبيت و لشكرى قدرت
 همـه  رو ايـن  از و كند محو را پيشين دولت آثار كليه كه اينست بنياد تازه دولت روش و طبيعت ديگر سوى
 ميدهـد،  انتقـال  دارد نفوذ و قدرت آن در كه ركشو همان در دولت اصلى خاستگاه به پايتخت شهر از را آنان

 و نشود آنان نفرت مايه چنانكه مهربانى و ارجمندى بنوع را گروهى و حبس و تبعيد بصورت را آنان از برخى
 و كشـاورزان  از كـارانى  بـى  و پيـران  و سوداگران بجز پايتخت شهر در آنكه تا دهد مى ادامه آنقدر وضع بدين

 نـوين  دولـت  هواخواهـان  و لشـكريان  و نگهبانـان  را آنـان  جـاى  و ماند نمي باقى سىك مردم عامه و عياران
 نقصـان  آن سـاكنان  برونـد  شـهر  يـك  از اعيـان  طبقـات   هرگـاه  و يابد مى نيرو آنان بوجود شهر كه ميگيرند

 نعمـرا  جديـد  دولـت  پرتـو  در بايد ناچار آنگاه. است همين شهر عمرانه ب يافتن راه خلل معنى و پذيرد مى
 بمثابـه  وضع اين و. [گردد ايجاد دولت آن تناسب و اندازهه ب ديگرى حضارت و آيد بوجود پايتخت در اى تازه

 احتياجات و مطلوب موافق آن مرافق و اطاقها از بسيارى چگونگى و باشد اى كهنه خانه مالك كه است كسى

                                                           

 .الخ» ...دولت دوم ناچار«: هاى مصر و بيروت نيست و عبارت چنين است قسمت داخل كروشه در چاپ -1

 ويراني پايتختها در اثر سقوط دولتها
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 آن و باشـد  قـادر  خـود  مطلـوب  و ميل قوف بر آن بناى 1]تجديد و چگونگى اين دادن تغيير بر او و نباشد او
 كـه  شـهرهايى  از بسيارى در وضع اين نظير و. بسازد ديگرى بناى نو از سپس و كند خراب را خانه آن وقت

  .2ميكند اندازه را روز و شب خدا و ايم، دانسته و ديده خود بچشم ما و است داده روى اند بوده كشور پايتخت
 بمنزلـه  عمـران  برابـر  در پادشـاهى  و دولـت  كـه  است اين كلى ربطو امر اين طبيعى سبب نخستين و
 است شده ثابت حكمت علوم در و ميباشد ماده وجود براى خود نوع نگهبان شكل كه است ماده براى صورت

 و دولـت  و نيايـد  بتصـور  عمـران  بـدون  دولت بنابرين است ناپذير امكان ديگرى از دو آن از يكى انفكاك كه
 هـر  در كـه  شـود  مى موجب امر اين و است بشر طبايع در 3تجاوز آنكه بعلت است متعذر عمران بى پادشاهى

 يـا  سياست اين و گردد تعيين اجتماع نگهبانى و امور سياست و آيد بوجود رادعى و حاكم اجتماعى و عمران
 از دو آن اههرگـ  و. است همين نيز دولت معنى و ميشود اجرا پادشاهى و كشوردارى راه از يا و شريعت راه از

 در يكـى  نابودى چنانكه بود خواهد مؤثر ديگرى در يكى اختالل نخواهى خواهى پس نشوند تفكيك يكديگر
 ماننـد  يابـد  مـى  راه كلى دولت به كه است خللى نتيجه در البته عظيم خلل و بخشد مى تأثير ديگرى نابودى
 دولـت  مانند فردى دولت ليكن غيره، و عباس بنى يا اميه بنى دولت يا عموم بطور عرب يا روم و ايران دولت

 يـك  جانشـين  عمـران  يـا  اجتماع در پياپى آن زمامداران رشيد يا مروان  بن عبدالملك يا هرقل يا انوشيروان
 يكـى  و باشـند  مـى  آن موجوديـت  و بقا نگهبان و كنند مى دنبال پياپى را عمران افراد همان و ميشوند ديگر

 در فاعـل  و مـؤثر  حقيقى دولت زيرا يابد نمى راه آنه ب بسيارى اختالل ازينرو و دارد نزديك شباهت بديگرى
. يابـد  مـى  ادامه استمرار بطور دولتها زمامداران با هم آن و 4است لشكرى قدرت و عصبيت آن از اجتماع ماده

 يـه كل كنـد  منكـوب  آنـرا  باشـد  مـؤثر  اجتماع در كه ديگرى عصبيت و برود ميان از عصبيت آن هرگاه ليكن
 آغـاز  در چنانكـه  يابد مى راه بدولت بزرگى نابسامانى و خرابى و ميشوند منقرض دودمان آن قدرت خداوندان

 خدا بر آن و بياورد تازه خلقى و ببرد را شما خواهد اگر« تواناست بخواهد هرچه بر خدا و. [كرديم ثابت فصل
  .5]»نيست دشوار

  

  بيستم فصل

  يابند مى اختصاص خاصى صنايعه ب شهرها از برخى اينكه در

                                                           

 .ترجمه كرديم) پ(اختالف دارد و ما از چاپ ) ك(هاى مصر و بيروت با چاپ  قسمت داخل كروشه در چاپ -1
2-  النَّهار لَ واللَّي رقَداهللا ي20: 73و.  

 .به سبب تعاونى كه در طبايع بشر است: العدوان و آنگاه معنى عبارت چنين است: ست بجاىتعاون ا» ينى«در  -3
 .هاى مصر عبارت مغشوش است در چاپ) ينى(از  -4
ذْهبكُم و   : هاى مصر و بيروت نيست و قسمت داخل گيومه ترجمه آيات ذيل اسـت  عبارات داخل كروشه در چاپ -5 شَـأْ يـإِنْ ي

و خـدا سـبحانه و   «: هاى مصر و بيروت آخر فصل چنين اسـت  در چاپ. 20 -19: 14جديد و ما ذلك علَى اهللا بِعزِيزٍ يأْت ِبخَْلقٍ 
 .است ترجمه اين و) پ(هم آخر فصل مطابق » ينى«در . تعالى داناتر است
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 شـهر  يـك  مردم كارهاى دارد وجود اجتماع طبيعت در كه همكارى و تعاون علته ب كه پيداست زيرا
 واقع لزوم مورد بدينسان كه كارى هر و شود مى ديگرى آمدن پديد موجب يكى و) است پيوسته يكديگره ب(

 و مهـارت  آن سـاختن  در و ميسـازند  خـود  پيشـه  آنـرا  كـه  يابد مى اختصاص شهر مردم از برخى به ميگردد
 صـنعت  زيـرا  ميدهنـد  قـرار  خود روزى و معاش وسيله آنرا و يابند مى اختصاص بدان و ميكنند پيدا بصيرت

 احتيـاج  بـدان  مـردم  عامـه  و نباشد ضرور شهر يك در كه كارى و ميباشد شهر اهالى عموم نياز مورد مزبور
 آنرا نميتواند و( نميبرد سودى آن كننده پيشه زيرا ميگردد تروكم و نميكند توجه بدان كسى باشند نداشته
 يافـت  شـهرى  هـر  در ضروريست مردم معاش لحاظ از كه مشاغلى و ها پيشه ليكن) سازد خود معاش وسيله
  .آنها امثال و نجارى و آهنگرى و خياطى مانند ميشود
 شـهرهاى  در تنهـا  ميباشد) توانگران( نياز مورد تجملى زندگانى كيفيات و عادات نظر از كه صنايعى و

 ماننـد  يابـد  مـى  رواج ميگيرنـد  پيش را حضارت و تجملى زندگانى شئون و آداب كه آباد بسيار و جمعيت پر
 3] بافى ديبا و[ 2سازى هريسه و 1انگور شيره ساختن و رويگرى و آشپزى و سازى عطر و زرگرى و گرى شيشه

 رسـوم  و عـادات  كـه  اندازه هره ب و دارند تفاوت هم با مختلف شهرهاى در هم صنايع اينگونه و اينها مانند و
 شهر يك در و آيد مي پديد نوع ازين صنايعى كند مى ايجاب خواهى تجمل كيفيات و يابد مى فزونى حضارت
 در تنهـا  كـه  شـمرد  مقولـه  ازيـن  تـوان  مـى  را هـا  گرمابه چنانكه ندارد وجود ديگر شهر در و ميشود متداول

 آنهـا  نهادن بنيان توانگرى نعمت و ناز و خواهى تجمل زيرا شوند مى يافت جمعيت پر نشين تمدنم شهرهاى
 رؤسا و پادشاهان از برخى هرچند و ندارد وجود حمام متوسط شهرهاى در سبب همينه ب و ميكند ايجاب را
 مـردم  عموم كه هنگامى ىول ميسازند داير را آنها و ميگمارند همت شهرها اينگونه در گرمابه نهادن بنيان به
 سـودى  چـه  ميكننـد  رها را پيشه اين آنها متصديان و ميشود ويران و متروك بسرعت نكنند استقبال آنها از

  ).روزى( 4ميگشايد و) روزى( ميگيرد خدا و كند، تأمين را آنان معاش كه نميبرند
  

  يكم و بيست فصل

  اآنه از برخى و دارد وجود عصبيت هم شهرها در اينكه در

  يابند مى غلبه ديگرى بر

                                                           

  .است بدين معنى نيامده» سفاج«را بدينسان ترجمه كرده ولى در كتب لغت » سفاج«دسالن كلمه  -1

منتهـى  . (هريسه طعامى است كه از گوشت و حبوب ترتيب دهند، بهترين آن آن است كه از گنـدم و گوشـت مـرغ سـازند     -2
 ).االرب
كـه معنـى آنهـا مناسـب     » الفراش و الذباح«: قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت نيست و بجاى آن چنين است -3

  . فراش مصحف هراس استتصحيف دباج و ) ذباح(مقام نيست و گويا 

 )96مقدمه ابن خلدون . (245: 2واهللا يْقِبض و يبصطُ  -4

 اختصاص صنايع به برخي از شهرها
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 و نسـبت  يك از چند هر دارد وجود بشر طبايع در بيكديگر وابستگى و خويشاوندى پيوند كه پيداست
 از برخـى  بدان و است ضعيفتر نسبى خويشاوندى از كرديم ياد چنانكه وابستگى اينگونه ولى. نباشند دودمان
 راه از شـهر  يـك  مـردم  از بسـيارى  و. آيد مي تبدس ميشود حاصل نسبى خويشى راه از كه عصبيت مزاياى

 هـاى  گروه و ها دسته به شهر مردم رفته رفته تا ميشوند جذب يكديگر با چندان و پيوندند مى همه ب زناشويى
 و قبايـل  ميـان  در كـه  دشـمنيهايى  و دوستيها همان نظير آنها ميان و گردند مى تقسيم گوناگون خويشاوند

 هرگـاه  و يابد مى تشكيل مختلفى طوايف و ها جمعيت شهر هر در چنانكه يكنيمم مشاهده دارد وجود عشاير
 شهرهاى مردمان وقت آن برافتد، مرزها و دست دور سرزمين از دولت) قدرت و نفوذ( و يابد راه بدولت پيرى

 ودخـ  شـهر  نگهبانى و حمايت درباره و گيرند دست در را خويش امور زمام خود شوند مى ناچار مزبور نواحى
 طبقات از را پايه بلند و ارجمند مردم و كنند مشورت يكديگر با كارها در و بينديشند) متجاوزان دستبرد از(

 است شده سرشته بطبع رياست و غلبهه ب گماشتن همت آدمى نهاد در چون و بازشناسند فرومايگان و پست
 و آينـد  مى بر استقالل درصدد بينند مى خالى قاهرى دولت و سلطه از را كشور كه بزرگان و مشايخ رو اين از
 تشـكيل  همسـوگندان  و پيـروان  و مـوالى  از پيروانى و هواخواهان خود براى و برميخيزند ستيزه ب يكديگر با

 هـر  هواخواهـان  آنگـاه  برخيزند آنان بحمايت تا كنند مى خرج اوباش و اراذل راه در را خود ثروت و دهند مى
 خـود  همگنـان  با نخست او و كند مى غلبه ديگران بر آنان از يكى سرانجام و آيند مي گرد او پيرامون در يك

 تـا  ميزنـد  آنـان  تبعيـد  يـا  كشتاره ب  دست رفته رفته سپس سازد رام بخود نسبت را آنان تا كند مى مهربانى
 شـهر  سراسـر  در و ببـرد  ميان از را سركشى هرگونه و شكند درهم هست شهر در كه را نفوذهائى و ها قدرت
 فرزندانش كه است داده تشكيل كوچكى پادشاهى او بدينسان بيند مى و پردازد بفرمانروايى استقالله ب خود

 بـزرگ  كشـور  يك در كه امورى همه كوچك كشور اين در رو اين از و برد خواهند ارثه ب او از را فرمانروائى
  .آيد مى پديد) كشور زوال و( پيرى و شادابى و جوانى قبيل از دهد مى روى

 بـزرگ  پادشـاهان  مخصـوص  كـه  ميكنند بلندپروازيهائى شهرها رؤساى گونه ازين برخى كه بسا چه و
 و پهنـاور  سـرزمينهاى  و جنگهـا  و هـا  كشى لشكر و ها عصبيت و عشاير و قبايل خداوند كه پادشاهانى است،

 شـهر  نـواحى  در دشگـر  و سـير  هنگـام  و نشـينند  مى تخت بر مزبور پادشاهان مانند و ندگوناگون كشورهاى
 دسـتگاه  و ميكننـد  تهيـه ) مخصـوص  مهر( خاتم و ميبرند همراه خود با لشكرى هاى موكب و) آلت( سازكار

 هركـه  چنانكـه  كننـد  خطاب) اميرالمؤمنين( مولى را آنان كه واميدارند را مردم و ميدهند تشكيل محتسبى
 يچهـ  بـه  آنان كه را پادشاهى ويژه هاى نشانه يهكل زيرا كند مى تلقى مسخره و بازيچه آنرا ببيند را آنان وضع

 افتـادن  بـر  همانـا  راند مى رفتار بدين را آنان آنچه و ميدارند مرسوم و ميبرند بكار ندارند را آنها شايستگى رو
 از آنان از برخى گاهى و يابد مى تشكيل عصبيتى كه چنان است خويشاوندان از برخى پيوند و امتزاج و دولت

 سـادگى  هـاى  بشـيوه  نشـوند  واقـع  ديگـران  سـخره  معرض در اينكه براى و جويند مى دورى يدهاتقل اينگونه
  .گرايند مى
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: جريـد  شهرهاى در و است داده روى افريقيه در حفصيان دولت پايان در حوادث اينگونه ما عصر در و
 دهها از دولت نفوذ افتادنبر هنگام آنها مجاور نواحى و زاب و بيكره و قفصه و نفطه و توزر و قابس و طرابلس

 بدسـت  را خود شهر امور زمام استقالله ب شهرها آن رؤساى و است افتاده اتفاق مزبور وقايع نظير پيش سال
 دولـت  از كـه  دادنـد  مـى   نشـان  ظـاهر  بصورت و ميكردند گردآورى مردم از خود را ماليات و خراج و گرفتند
 صورتى در كردند مى تظاهر انقياد و مالطفت و نرمى و سست و ناپايدار بيعتى به و ميكنند فرمانبرى مركزى

 و .است رسيده هم بفرزندانشان بوراثت آنان فرمانروايى روزگار اين تا و بودند، دور اينها همه از حقيقت در كه
 حاصل هم آنان جانشينان براى ميدهد دست پادشاهان جانشينان و بفرزندان كه غرورى و درشتخوئى همان
 بشـمار  بـازارى  و عامى مردم از كه نيست زمانى دير اينكه با ميشمرند سالطين زمره در را خود و است شده
 خود تصرف در كه را شهرهايى و برانداخت را وضع اين ابوالعباس اميرالمؤمنين ما موالى اينكه تا. [رفتند مى

  .1.]ردك خواهيم ياد دولت آن تاريخ در چنانكه آورد بيرون آنان چنگال از داشتند
 زمـام  خـود  مردم جريد شهرهاى در و است داده روى نيز صنهاجى دولت پايان در كيفيت اين نظير و

 موحـدان  دودمـان  پادشـاه  و پيشـوا  آنكـه  تـا  ميكردند اداره استقالله ب را ناحيه آن و گرفتند بدست را امور
 آن در كـه  فرمـانروايى  قلمرو از را سركشان آن همه و بازگرفت آنان از را مزبور شهرهاى على بن عبدالمؤمن

  .كرد خواهيم ياد وى تاريخ در چنانكه كرد، محو را ايشان آثار بالد آن از و داد انتقال مغرب به داشتند
 اعمـال  اينگونـه  و. است داده روى سبته در وقايعى چنين نيز عبدالمؤمن بنى دولت پايان در همچنين

. باشند مى شهر پيشوائى و رياست نامزد كه يابد مى انجام شريفى خاندانهاى بزرگان ميان در اغلب جويى غلبه
 نتيجه در كه است هنگامى اين و يابند مى استيال هستند فرومايگان و عامه از كه سفلگان از برخى هم گاهى

 آن شـوند،  پايگـاه  و منزلت صاحب كه آيد فراهم آنان براى موجباتى اوباش با پيوند و عصبيت آوردن بدست
  .است غالب خود كار بر 2خدا و ميكنند غلبه باشند مى عصبيت فاقد كه بزرگانى و مشايخ بر وقت

  

  دوم و بيست فصل

   شهرنشينان لغات در

 آنها يا يابند مى غلبه شهرها بر كه است قومى يا ملت زبان از عبارت شهرها مردم لغات كه دانست بايد
 عربيسـت  روزگـار  ايـن  تـا  مغرب و مشرق در اسالمى شهرهاى كليه لغات سبب همينه ب و نهند مى بنيان را

 دولـت  كـه  اينست آن علت و. است يافته تغيير آن اعراب و شده فاسد مضرى عربى زبان اصلى شيوه هرچند
 آن مواد آنها همه و ندصورت بمنزله كشور و هستى عالم براى ملت و دين و است يافته غلبه ملتها بر اسالمى

 ص، پيـامبر،  زيـرا  عربست زبانه ب كه ميشود مستفاد شريعت از دين و است ماده بر مقدم صورت و ميباشند
                                                           

  .نيست) پ(قسمت داخل كروشه در چاپ  -1

  ).بيروت و مصر چاپهاى( تعالى و سبحانه -2

 عصبيت در شهرها
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 بايـد  را امر اين و. شود متروك اسالمى ممالك همه در عربى بجز زبانها ديگر كه آيد مى الزم پس است عربى
 زبان هب تكلم است گفته و كرده نهى را عربى غير بزبانهاى گفتن سخن كه گرفت نظر در رض، عمر، گفتار از

 دولـت  رجـال  زبان و گذاشت فرو را عربى غير لغات) اسالم( دين چون و. فريبكاريست و مكر) عجمى( بيگانه
 او ديـن  و سـلطان  پيـرو  مـردم  زيـرا  ماند متروك كشورها همه در عربى غير زبانهاى كليه بود عربى اسالمى

 و شهرها همه در ملتها و رفت مى بشمار بعر از فرمانبرى و اسالم شعاير از عربى زبان بردن بكار و باشند مى
 بـالد  و شـهرها  همـه  در زبان اين چنانكه ميگفتند سخن عرب بزبان و گذاشتند فرو را خود زبانهاى كشورها
 بـا  عرب زبان آميختن نتيجه در آنگاه. ميرفت بشمار بيگانه و دخيل عربى غير زبانهاى و يافت رسوخ اسالمى
 هـر  و پذيرفت تغيير آن كلمات اواخر و شد دگرگونه آن احكام از بعضى و يافت هرا بدان فساد بيگانه زبانهاى

 زبـان  اسـالمى  شـهرهاى  همه در را آميخته زبان اين و بود باقى خود اصل بر مفاهيم بر داللت لحاظ از چند
 كـه  هسـتند  تازيـانى  اعقـاب  از روزگـار  دريـن  اسـالمى  شـهرهاى  اهالى بيشتر همچنين و ميناميدند شهرى

 ساكنان از بيش عدد لحاظ از چه اند شده آنها نعمت و ناز و  تجمل قربانى و گرديده متصرف را مزبور هرهاىش
  .اند بوده شهرها آن عرب غير

 از. ميرسـد  ديگر بنسل نسلى از بوراثت هم ها زبان و اند شده ايشان ديار و سرزمين وارث سبب بدين و
 رفتـه  رفتـه  بيگانگـان  بـا  آميزش نتيجه در هرچند است مانده اىبج پدران لغت 1برابر در اعقاب لغت رو اين

 لغـت  بـرخالف  پايتختهـا  و شـهرها  بمـردم  منسوب اند ناميده شهرى را زبان اين و است شده فاسد آن احكام
 و ديلميـان  ماننـد  عـرب  غيـر  ملتهـاى  چـون  و. اسـت  تر اصيل و دارتر ريشه عربيت لحاظ از كه نشينان باديه

 اسـتيال  اسـالمى  كشـورهاى  همـه  بـر  و رسـيدند  روايى بفرمان مغرب در بربر و زناته و قمشر در سلجوقيان
 كـه  سـنت  و) قرآن( بكتاب مسلمانان اگر برود ميان از بود نزديك و شد فاسد سبب بدين عربى زبان يافتند،
 شـهرى  2عربـى  زبان بقاى موجب و برترى سبب امر همين و كردند نمى عنايت آنهاست به وابسته دين حفظ

 فرمـانروايى ه بـ  مشرق در كردند نمى پيروى اسالم كيش از كه مغول و تاتار چون و. است گرديده شهرها در
 بـالد  و خراسـان  و عراق اسالمى ممالك در و شد تباه اطالق بر عربى زبان و رفت ميان از مرجح اين رسيدند

 و نمانده بجاى آن از اى نشانه هيچگونه مرو ممالك و شمال بالد و النهر ماوراء و سند و هند سرزمين و فارس
 مسـير  كسـانى  بـراى  تعـالى  خداى كه قليلى موارد در بجز شد، منسوخ نثر و شعر در) عرب( زبان هاى شيوه

 و آموختنـد  مـى  بيكـديگر  عـرب  علـوم  درسـى  قواعـد  و قوانين بوسيله صناعى بطور را عرب زبان بود ساخته
  .كردند مى حفظ را عرب سخنان
 علـت ه بـ  مغـرب  و اندلس در و مغرب در و شام و مصر در) مصرى يا( شهرى عربى زبان كه بسا چه و

 مانـده  محفـوظ  كشـورها  آن در مزبـور  زبان حدى تا سبب بدين و است مانده باقى آن طلبيدن و دين بقاى
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ـ  را معلـو  كتب حتى و نيست باقى آن از اى نشانه و اثر هيچگونه ماوراءالنهر و عراق ممالك در ليكن است ه ب
 خـدا  و[ كننـد  نمـى  تـدريس  عربـى  زبانه ب درس محافل در را آنها همچنين و نويسند مى عربى غير زبانهاى

 و دائمـى  بسـيار  سـالم  و او اصـحاب  و خاندان و محمد ما خواجه بر خدا درود. است روز و شب كننده تقدير
 كتـاب  از چهـارم  فصـل . اسـت  انيـان جه پروردگار كه را خداى ستايش و باد وى بر رستاخيز روز تا جاويدان
  .1] است كسب و پيشه اقسام و معاش درباره پنجم فصل آن از پس و يافت پايان نخستين
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  1نخستين كتاب از پنجم باب
  كيفياتى و هنرها و ها پيشه قبيل از آن كسب راههاى و) اقتصاد( معاش در

   است مسئله چندين داراى باب اين و ميدهد روى باره درين كه

  نخستين فصل

  از عبارت محصول اينكه و آنها شرح و محصول و رزق حقيقت در

   بشريست كارهاى ارزش

 مراحـل  و احوال تمام در را او روزى و خوراك كه است نيازمند بوسايلى طبعه ب انسان كه دانست بايد
 است نياز بى خدا و كند، تأمين پيرى و بزرگسالى روزگار و جوانى مرحله تا خردسالى دوران آغاز از زندگانيش

 در و اسـت  آفريـده  انسـان  بـراى  جهانسـت  ايـن  در را آنچـه  همه تعالى و سبحانه خدا و 2نيازمندانيد شما و
  :گويد و است نهاده منت برو خود كتاب از آيه چندين

 ادريـ  و كرد رام شما براى را ماه و خورشيد و 3بيافريد است زمين و آسمانها در را آنچه همه شما براى
 اينگونـه  و. 6فرمـود  رام شـما  بـراى  را چهارپايان و 5كرد مسخر شما براى را كشتى و 4فرمود رام شما براى را

 را او خـدا  زيرا است گشاده هست آن در آنچه و جهان بر انسان قدرت و دست و است بسيار قرآن در شواهد
 آنچه و. دارند اشتراك مورد درين نهاآ پس است پراكنده بشر نيروهاى و 7است داده قرار خود جانشين بمنزله

 وى از عوضـى  آنكـه  مگر كند مى محروم آن از را ديگرى آورد مي بدست گشادگى اين نتيجه در آنان از يكى
 تـا  ميكنـد  تالش ها پيشه برگزيدن در درگذرد ناتوانى مرحله از و يابد قدرت انسان كه هنگامى پس بازگيرد،

 پـرداختن  راه از زنـدگانى  ضـروريات  و نيازمنديها تحصيل در است داشته ىارزان اوه ب آن بسبب خدا را آنچه
 روزى وسـيله  هـم  گاهى و. 9بجوئيد خدا نزد را روزى پس ميفرمايد تعالى خداى. 8كند خرج خود آنها عوض

 ايـن  همه با ولى. آن مانند و است سودمند زراعت براى كه بارانهائى مانند آيد مي بدست تالش و كوشش بى
  .كرد خواهيم اشاره بدان آينده در چنانكه كند، تالش بايد ناچار و ميباشد وى كمك فقط موجباتى چنين
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 از اگـر  و بـود  خواهد او معاش وسيله باشد نياز و ضرورت ميزانه ب اگر مزبور هاى آورده بدست بنابراين
  .ميرود بشمار او تمول و ثروت منبع وقت آن يابد فزونى ضرورت اندازه

 آن ثمره از و شود انسان عايد آن سود اگر آيد مي بدست كه حاصلى يا بهره اين كه دانست بايد سپس
  .مينامند رزق و روزى را حاصلى چنين كند خرج خود نيازمنديهاى و مصالح راه در آنرا و گردد برخوردار

 يـا  كنـى،  مامت آنرا و بخورى كه مقداريست دارد اختصاص توه ب تو ثروت از آنچه«: فرمايد ص، پيامبر،
 رو يچه به خود ثروت از كه صورتى در و »اندازى مصرف بجريان و بدهى صدقه يا سازى، كهنه آنرا و بپوشى

 روزى و رزق آن بدارنـده  نسـبت  را ثروتـى  چنين نيندازد بكار خود نيازمنديهاى و مصالح در آنرا و نبرد سود
  .نمينامند
 ماننـد  ايـن  و مينامنـد  »كسـب « آورد مـي  بدسـت  ودخ قدرت و بكوشش انسان كه را آنچه بنابراين و
 بـه  نسـبت  و اسـت  نبـرده  سـودى  آن بسبب زيرا رزق نه ميگويند كسب مرده به نسبت آنرا چه است ميراث
 ولى سنت، اهل نزد در رزق مفهوم حقيقت اينست. است رزق آن نام شوند برخوردار آن از كه هنگامى وارثان
 ايشـان  عقيـده ه ب و باشد صحيح آن تملك كه اينست نامند رزق را وتىثر چنين آنكه شرط ميگويند معتزله
 بيـرون  مفهـوم  اين از را حرام و غصبى اموال كليه و نيست رزق كرد تصرف تملك بعنوان را آن نتوان هرچه

 و غاصـب  بـه  تعـالى  خداى آنكه حال و. ناميد رزق نميتوان را اموال اينگونه از هيچيك ميگويند و اند ساخته
 ايشـان  و. 1ميدهـد  اختصـاص  خـود  هـدايت  و برحمت بخواهد را هركه و ميدهد روزى كافر و مؤمن و ظالم

 از عبـارت  كسـب  كـه  دانسـت  بايـد  سپس. نيست اينجا آنها بحث محل كه دارند داليلى باره درين) معتزله(
 عملى و سعى روزى براى بايد ناچار و است گذران مايه آوردن بدست و گردآورى براى كردن اراده و كوشش

  .باشد آن) صحيح( راههاى از آن جستن و آوردن بدست هرچند باشد داشته وجود
 و رهبـرى  و الهـام  بـه  وابسـته  آن بـراى  كوشش و. بجوئيد خدا نزد را روزى پس: فرمايد تعالى خداى

 رگونـه ه در بايـد  ناچـار  و خداسـت  جانب از آن موجبات همه و ميدارد، ارزانى انسانه ب خدا كه است قدرتى
 كـار  كـه  پيداسـت  باشـد  كارى بنفسه صنايع مانند اگر زيرا شود مصرف انسانى كار نيروى ثروتى و محصول
 كـار  بنيـروى  بايـد  ناچار هم باز آيد بدست معدن يا گياه يا حيوان از اگر و دارد ضرورت آن ايجاد در انسانى
 حاصـل  آن از سـودى  و آمـد  نخواهـد  بدست چيزى رو يچه به وگرنه بينيم، مى چنانكه گردد، حاصل انسانى
  .شد نخواهد

 هـر  قيمـت  براى است، سيم و زر از عبارت كه را، معدنى سنگ دو تعالى خداى كه دانست بايد سپس
 اوقات از برخى در هم اگر و ميباشند جهانيان  كسب مايه و ذخيره اغلب آنها و است آفريده ثروتى و محصول

 و زر بجـز  ثروتى هر زيرا ميباشد، دو آن آوردن بدست قصده ب هم باز داندوزن مي سيم و زر بجز ديگرى مواد
 و زر بنـابرين  .هسـتند  دور مـاجرا  ازين سيم و زر ولى ميشود واقع آن ركود و بازار نوسانهاى معرض در سيم
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 شـد  ثابـت  مقدمات اين همه چون و .است اندوخته و كسب مايه منزلهه ب و ها كسب همه اساس و اصل سيم
 جملـه  از اگـر  كنـد  مـى  كسـب  را آن ثروتها انواع ميان از و گيرد برمى سود آن از انسان آنچه كه ستدان بايد

 از انسان قصد و گرفته انجام آن در كه كاريست ارزش آيد مي بدست آن از كه سودى مايه پس باشد صنايع
 ذاتـى  مقصود آن و تنيس ديگرى چيز كار بجز اينجا در زيرا است كار ارزش همان اندوختن و آوردن بدست

 پارچه و نجارى مانند هست آنها در هم ديگرى چيزهاى كه است صنايعى از آگاهى. باشد نمى اندوختن براى
 كـار  يعنـى  آن ارزش بنـابراين  و اسـت  تـر  افزون كار دو آن در ولى ميباشد هم رشتن و چوب آنها با كه بافى

  .است بيشتر
 را كسب مايه و فايده آن قيمت در بايد ناچار نيز وقت آن باشد صنايع بجز معاش وسيله و ثروت اگر و

 و فايده بود نمى كار اگر زيرا كرد داخل آن در است آمده بدست آن بسبب كه را كارى ارزش و گرفت نظر در
 اى بهره آن براى وقت آن است آشكار كار مالحظه مواد از بسيارى در گاهى و آمد نمي بدست آن كسب مايه

 مـواد  اسـعار  در چنانكه ناپيداست و نهفته كار جنبه هم گاهى و ميدهند قرار بزرگ يا كوچك خواه ارزش از
 و حبوب اسعار در آنها به مربوط مخارج و كارها اعتبار چه است نهان كار ارزش مردم ميان در معمول غذائى
 مخـارج  و كشاورزى مرا كه كشورهائى و نواحى در اعتبار اين ولى كرديم، ياد چنانكه ميباشد، ملحوظ غالت

  .نميكنند احساس آنرا كشاورزان از قليلى گروه بجز و ميباشد نهان و پوشيده اندكست آن
 هـم  و انسانيست كارهاى ارزش از عبارت ها آمده بدست و سودها بيشتر يا كليه كه شد آشكار بنابراين

 پـس . برنـد  مـى  سـود  و بهـره  آن از كه چيزيست  آن روزى كه رسيد بثبوت و شد معلوم روزى و رزق مفهوم
  .گرديد روشن يك هر تسميه وجه شرح و رزق و كسب معنى

 خدا وقت آن يابد تقليل يا پذيرد فقدان كارها اجتماع و عمران نقصان علته ب هرگاه كه دانست بايد و
 كـم  شهرسـتانهاى  در بينـى  نمـى  مگـر . فرمـود  خواهد اعالم اجتماع آن در را كسب و محصول رفتن ميان از

 آن در انسـانى  كارهـاى  زيـرا  ميشـوند  آنهـا  فاقـد  مـردم  يا يابد مى تقليل آمده بدست و رزق چگونه جمعيت
 آنهـا  مـردم  1اسـت  بيشـتر  آنها در) گوناگون ى(كارها كه ىيشهرستانها همچنين و ميشود؟ اندك اجتماعات

 و عمـران  هرگـاه  كـه  نـد ميگوي عامـه  كـه  است سبب بدين و. كرديم ياد چنانكه ميباشند تر مرفه و توانگرتر
 تغييـر  رودهـا  و هـا  چشـمه  مسـير  حتـى  برميبندد  رخت سرزمين آن از روزى پذيرد نقصان شهرها جمعيت

 آيـد  مي پديد آبيارى و جوئى چاه نتيجه در ها چشمه جوشش و فوران زيرا ميشوند، روانه دشت در و كند مى
 و جـوئى  چـاه  اگـر  بنـابراين  دارد را حال همين نيز چارپايان دادن شير چنانكه انسانيست كارهاى از خود كه

 خشـك  حيوانـات  شـير  چنانكه ميرود، فرو بزمين و ميشود خشك بكلى نهرها و ها چشمه نيابد ادامه آبيارى
 و هـا  چشـمه  داراى عمـران  روزگـار  در كـه  ىيكشورها ببين و .شود گذاشته فرو آنها دوشيدن هرگاه ميشود
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 چنانكـه  و رود مـى  فـرو  بـزمين  آنها آبهاى كليه ميشوند ويران كه گامىهن چگونه هستند) گوناگون ى(نهرها
  .است روز و شب كننده تقدير خدا و است، نداشته وجود هرگز گوئى

  

  دوم فصل

   آن گوناگون هاى شيوه و معاش آوردن بدست راههاى در

 لحاظ از رمزبو كلمه و آنست آوردن بدست در كوشش و روزى جستن از عبارت معاش كه دانست بايد
 يا عيش كه است سبب آن از اصطالحى معنى با  آن مناسبت و است »عيش« ريشه از »مفعل« وزن بر لغوى

 روزى جستن مفهوم در مبالغه طريق از را معاش كلمه ازينرو و آيد نمى بدست آن پرتو در جز انسان زندگانى
 باز ديگران دست از آنرا كه ميشود حاصل بدينسان يا روزى آوردن بدست كه دانست بايد سپس. اند برده بكار
 و بـاج  را روزى كسب اينگونه و آورند مي بچنگ آنرا متداولست كه قانونى وفق بر زور و اقتدار با و ستانند مى

 از را مزبـور  حيوانـات  و آورند مي بدست رمنده جانوران كردن شكار راه از را روزى اينكه يا و مينامند، خراج
  .مينامند شكار را روزى كسب اينگونه و آورند مي بدست دريا يا خشكى
 نيـاز  مايه كه را آنها محصوالت كه بدانسان است اهلى حيوانات از بردارى بهره بوسيله روزى كسب يا و

 آورنـد  مي بدست عسل زنبور از و حرير ابريشم كرم از و شير چارپايان از مثالً و ميكنند استخراج است مردم
 كليه و ميشوند مند بهره آنها ثمرات از و ميپردازند درختكارى و كشت بكار و ميكنند ردارىب بهره گياهان از يا

 صـورت  بچنـد  آنهم و است انسانى اعمال پرتو در روزى كسب اينكه يا و. مينامند كشاورزى را اعمال اينگونه
 و خيـاطى  و نجارى و سندگىنوي مانند مينامند صنايع آنرا و ميكند تصرفاتى معينى مواد در يا: يابد مى انجام
 و هـا  پيشـه  كليـه  از عبـارت  كـه  ميكننـد  كار نامعينى مواد در يا و اينها، مانند و اسب پرورش و بافى پارچه

 گـردش  راه از كـه  اسـت  معاوضـه  براى آنها كردن آماده و كاالها بوسيله كسب اينكه يا است، انسان تصرفات
 بازرگـانى  را كسـب  نوع اين و يابد مى انجام شدن بازار نوسانهاى رمنتظ و آنها احتكار يا كشورها در آنها دادن

 و حريرى مانند حكمت و ادب محققان كه گفتارى مفهوم و معاش گوناگون اقسام و راهها اينهاست. مينامند
 امـا . اسـت  صـناعت  و فالحـت  و تجـارت  و امـارت : از عبـارت  معاش اند گفته ايشان چه اند، كرده ياد ديگران
 از قسـمتى  چـه  بپـردازيم  آن بشـرح  كه نداريم نيازمندى ما و نيست معاش براى طبيعى اى شيوه ئىفرمانروا
 از بازرگـانى  و صنعت و كشاورزى ليكن كرديم، ياد دوم فصل در را ستانان خراج و سلطانى خراجهاى كيفيات

  .ميروند بشمار  معاش طبيعى طرق
 در و فطريسـت  و طبيعى و ساده و بسيط امرى يراز است مقدم معاش انواع همه بر بذاته كشاورزى اما

 را او و ميدهنـد  نسـبت  ابوالبشر آدم به آنرا مردم ميان در سبب بدين و نيست دانشى و انديشهه ب نيازى آن
 و معـاش  راههـاى  تـرين  قـديمى  كشـاورزى  كـه  اينسته ب اشاره نكته اين و ميدانند آن دهنده انجام و معلم

  .ميباشد آن طبيعى وسايل ترين شايسته

 اقسام و شيوه هاي معاش
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 كه است علمى و تركيبى امور از صنعت زيرا آنست، از پس و دوم مرتبه در بكشاورزى نسبت صنايع اما
 در و متأخر نشينى باديه زندگانى از كه شهرها در جز غالبا صنعت ازينرو و ميبرند بكار را نظر و انديشه آن در

 او چـه  ميدهنـد  نسـبت  مـردم  دوم پـدر  ادريـس  به آنرا مناسبت همينه ب و نميشود يافت آنست دوم مرتبه
  .است گذاشته بيادگار آينده بشر براى و كرده استنباط را صنعت تعالى خداى جانب از وحى بوسيله
 و داد جـز  آن هـاى  شـيوه  و راههـا  بيشتر ولى است طبيعى امرى كسب لحاظ از چندهر بازرگانى اما و

 قيمت تفاوت ازين تا ميبرند بكار فروش و خريد بهاى دو ميان نرخ آوردن بدست براى را آنها كه نيست ستد
 مقامره باب از آن چه است شمرده مباح را زدن چانه تجارت امور در شرع سبب بهمين و برند سود كسب در

 مشـروعيت  به سبب بهمين و نيست بالعوض و مجانى بطور غير مال گرفتن بازرگانى كه تفاوت اين با است،
  .1] است داناتر خدا و. [است يافته اختصاص

  

  سوم فصل

   نيست طبيعى معاش طرق از خدمتگزارى اينكه در

 هسـت،  آن درصـدد  كـه  پادشـاهى  و كشـور  امـور  همه اداره براى است ناگزير سلطان كه دانست بايد
 مزبـور  امـور  از يـك  هر درباره و) نويسنده( كاتب و) پاسبان( شرطى و سپاهى قبيل از برگزيند خدمتگزارانى

  .شود متكفل خود خزانه از را ايشان ارزاق و باشد آگاه آنها توانايى به كه كند اكتفا و اعتماد نىبكسا
 جاريست امارت حكم آنان همه بر زيرا است مندرج آن معاش و امارت ضمن در مشاغل اينگونه كليه و

 بجـز  كـه  زاريهائىخـدمتگ  امـا  و. آننـد  جويبارهاى آنها كه ايست سرچشمه بمنزله پادشاهى عظيم دستگاه و
 فـراهم  از تـوانگران  بيشـتر  كـه  ميشـود  پيدا آنجا از نيست پادشاهى و دولت بدستگاه مربوط يعنى اينهاست

 و نعمـت  و نـاز  مهـد  در كـه  ازينـرو  عاجزنـد  آن از يا ميجويند دورى خويش تنه ب خود نيازمنديهاى آوردن
ـ  آن برابـر  در و گيـرد  برعهـده  را امر ناي كه برميگزينند را ديگرى سبب بدين اند يافته پرورش تجمل  وىه ب
 تكيـه  زيـرا  ناپسنديست، خوى انسان طبيعى مردانگى برحسب شيوه اين و ميپردازند خويش ثروت از مزدى
 و افزايد مي شخص مخارج و مقرريها بر ازين گذشته و است انسان ناتوانى نشانه كسى هره ب اعتماد و كردن
 هسـت  كـه  چيـزي  ولى .بپرهيزيم آنها از است شايسته مردانگى هاى شيوه در كه است نامردى و عجز نشانه
 خاندان فرزند نه ميباشد خويش عادات فرزند انسان حقيقت در و ميكند غلبه آدمى طبايع بر رسوم و عادات

 وى نيازى بى و ىيتواناه ب بتوان و باشد داشته خدمتگزارى شايستگى كه خدمتگزارى اينها همه با و. نسبش و
 حالـت  چهـار  از بشـود  كسـى  امـور  دار عهده كه خدمتگزارى چنين زيرا ميباشد، كيميا حكم در كرد ماداعت

  :نيست نبيرو
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 نـه  و تواناسـت  خـود  كار بر نه برعكس يا و است، اعتماد و اطمينان شايسته هم و تواناست خود كار بر هم يا
 تواناسـت  خـود  كار بر يا يعنى دارد شايستگى مزبور حالت دو از يكى در فقط يا و كرد، اعتماد وىه ب ميتوان

 را كسـى  يعنـى  نخستين حالت اما. ندارد ىيتوانا كار در ولى هست اطمينان قابل يا نيست، اعتماد قابل ولى
ـ  او زيـرا  كند استخدام نميتواند رو يچه به هيچكس است، اعتماد قابل هم و تواناست كار بر هم كه  علـت ه ب

 چنـين  خـدمت  مـزد  و بينـد  مـى  نياز بى پست مراتب صاحبان خدمتگزارى از را خود مزبور صفت دو داشتن
 بـا  امـراى  بجز ازينرو و دارد توانائى اينها از بزرگتر و باالتر كارهائى بر او چه ميشمرد اندك و حقير را كسانى

  .مندندنياز جالل و بجاه كس همه زيرا نميكند استخدام را كسى چنين ديگرى جالل و جاه خداوندان و نفوذ
 هـيچ  را مردمـى  چنـين  نـد، اطمينان قابـل  نـه  و هستند توانا كار بر نه كه كسانى يعنى دوم گروه اما و

 بـر  توانـائى  عدم علته ب ىسوي از ميكنند، ستم خود بمخدوم راه دو هر از آنها زيرا گيرد نمى بكار خردمندى
 گـردن  وبال حال هر در و ميربايد را وا ثروت خيانت طريق از ديگر سوى از و شوند مى كار خرابى موجب كار

 ديگـر  گـروه  دو و. بندد نمى طمع كرده ياد گروه دو استخدام در هيچكس بنابراين و ميباشد خود خداوندگار
 در مـردم  و نميباشـد،  اعتمـاد  شايسـته  كه توانائى و نيست توانا كار بر كه اعتمادى قابل: ماند نمى باقى بيش

 اسـت  وجهى را ترجيح دو از يك هر و ميشوند تقسيم دسته بدو ديگرى بر وهگر دو اين از يكى دادن ترجيح
 كـه  بـود  مطمـئن  ميتـوان  وىه ب زيرا دارد ترجيح ديگرى بر نباشد هم اعتماد قابل هرچند توانا شخص ولى

 بخيانـت  كـه  كـرد  مراقبـت  امكان بقدر است ممكن هم و) نميرساند زيان راه ازين و( نميكند تضييع چيزى
 سـود  از بـيش  تضـييع  رهگـذر  از او زيـان  باشد هم اعتماد قابل هرچند كننده تضييع آدم ليكن زد،نيا دست
 آنچـه  بـر  خـدا  و بـرد،  بكـار  قـانونى  بمنزله كسان استخدام در را آنها و دانست را نكات اين بايد پس. اوست

  .1تواناست بخواهد

  چهارم فصل

   نيست طبيعى معاش اقسام از گنجها و ها دفينه از اموال جستن اينكه در

 آيند برمى زيرزمين ثروتهاى استخراج درصدد آزمندانه شهرها در خردان كوته از بسيارى كه دانست بايد
 بطـور  زيـرزمين  در باسـتان  ملتهاى ثروتهاى كليه كه معتقدند و ميدهند قرار خود روزى كسب وسيله آنرا و

 آگاهنـد  آن بـدانش  كسـانيكه  جـز  و اند زده مهر نهجادوگرا هاى طلسم بوسيله آنها همه بر و نهانست گنجينه
 چنانكـه . بشكنند را طلسم آن ميتوانند قربانى و دعا و بخور راه از آنها چه برگيرد را مهر آن نميتواند ديگرى

ـ  نيـز  انـد  ميزيسته سرزمين آن در اسالم از پيش كه فرنگيانى دارند عقيده افريقيه شهرهاى اهالى  همـين ه ب
 موقـع  در( خودشـان  تـا  انـد  نوشـته  كتابهـا  در را آنهـا  شرح و اند كرده دفينه زيرزمين در را خود اموال شيوه

 و قبطيـان  ملتهـاى  دربـاره  اى عقيـده  چنـين  نيز مشرق شهرهاى مردم و برآرند آن و يابند راه بدان) حاجت
                                                           

 مطـابق ايـن  ) ينى(و در . »و خدا سبحانه و تعالى بر هر چيزى تواناست«: هاى مصر و بيروت چنين است آخر فصل در چاپ -1
 .است متن

 خدمات دولتي و جستجوي گنجها



   ابن خلدونمقدمه   70

 قبيـل  از دارد، باهتش بيشتر بخرافات كه ميكنند نقل خبرهائى آن درباره و ميدارند اظهار ايرانيان و روميان
 پـس  است نداشته آگاهى آن اخبار از و نميدانسته آنرا طلسم كه ها دفينه جويندگان از بعضى ميگويند اينكه

 از پر يا تهى را جايگاه است بوده اطالع بى آن طلسم از چون ولى است رسيده گنجينه بجايگاه زمين كاوش از
 بـا  كـه  ميكنـد  مشـاهده  نگهبانـانى  آنهـا  برابـر  در ولـى  يابـد  مى را قيمتى گوهرهاى و اموال يا بيند مى كرم

 ماننـد  و انـد  رفتـه  فرو زمين بدرون گوئى چنانكه كشد مى بخود را آنها زمين يا اند ايستاده برهنه شمشيرهاى
 وسـيله  آوردن بدسـت  از چـون  مغرب بربرهاى ميان در 1طلبه از بسيارى و آميز هذيان گوئيهاى ياوه اينگونه
 نشـانه  بـه ( است ساييده و زده آنها حواشى كه را اوراقى و ميجويند نزديكى بتوانگران عاجزند ىطبيع معاش

 كـه  ميكننـد  گمـان  چنـين  يـا  و شـده  نوشته بيگانه خطوطى يا اوراق اين بر و ميبرند آنان نزد) آنها كهنگى
 روزى راه ايـن  از و ميباشـد  هـا  گنجينه جايگاه نشانه و است دفائن صاحبان خطوط ترجمه مزبور هاى نوشته

 چنـين  دسـتان  و حيلـه  بـا  بتوانگران و انگيزند برمى گنج جستن و بكاوش را آنها و جويند مى آنان از را خود
 اسـتفاده  اعمـال   اينگونـه  در آنان نفوذ و جاه از كه اينست آنها از ايشان جستن يارى علت كه ميكنند وانمود
 كارهـاى  از عجـايبى  يـا  بنـوادر  آنان از برخى كه بسا چه و. شندبا امان در حكام مجازات و تعقيب از تا كنند

 و ميكننـد  اسـتفاده  طرف واداشتن بتصديق براى آن از زراندودى و نيرنگ با كه دارند آشنائى هم افسونگرى
 در. خبرند بى بكلى افسون و سحر عمليات از آنها كه صورتى در مينمايند، قلمداد صحيح را خود دعاوى بقيه

 بكـار  زمـين  كنـدن  و كـاوش  بـراى  را فراوانـى  كـارگران  خـردان  كوتـه  از بسيارى ها فريبكارى ينگونها نتيجه
 آنـان  رقبـاى  مبادا آنكه بيم از ميكنند استفاده شب تاريكى از انظار از خود كار داشتن نهان براى و ميگمارند

 عـدم  آنـرا  دليل آورند نمي ستبد چيزى كه هنگامى و ببرند پى آنان بعمليات دولت كارگزاران يا شوند آگاه
 مطـامع  روى و ميزننـد  گـول  را خـود  ازينـرو  و اسـت  شـده  مهر بدان گنجينه كه ميدانند طلسمى از آگاهى

 از گذشـته  واميدارد اعمالى بچنين را كسان اينگونه آنچه و. ميگذارند سرپوش خود ناكامى و خورده شكست
 و بازرگـانى  ماننـد  طبيعـى  هـاى  پيشـه  و بوسـايل  خـود  معاش آوردن بدست از آنها كه اينست خردى كوته

 طبيعـى  غير مجراى و بيراهه در و ميشوند منحرف خود معاش كسب در ازينرو و عاجزند صنعت و كشاورزى
 و عاجزنـد  هـا  حرفـه  و هـا  پيشـه  راه در تالش از آنها چه برميگزينند را بيهوده راههاى اينگونه و نهند مى گام

 اينگونـه  نتيجـه  در آنهـا  نميداننـد  كـه  صـورتى  در آورند بدست تعب و رنج بى ار خود روزى كه آنند شيفته
 ايـن  از گذشـته  و اسـت  شديدتر نخستين رنج از بدرجات كه افكنند مى شدائدى و رنجها در را خود كجرويها

  .ميدهند قرار شكنجه و مجازات معرض در را خود
ـ  را كسـان  نهـائى  حـد  از آن رفتن بيرون و تجملى رسوم و عادات فزونى اوقات بيشتر كه بسا چه و ه ب
 آيد مي بدست معمولى هاى حرفه و ها پيشه راه از كه عايداتى شرايطى چنين در چه واميدارد، اعمال اينگونه

 برسـند  خود هدفه ب طبيعى مجراى از نتوانند هرگاه و نميكند برابرى تجملى رسوم اينگونه فراوان مخارج با
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 مخـارج  بتوانند تا آورند بدست زحمت و رنج بى يكباره عظيم ثروتى كنند آرزو نكهاي جز يابند نمى راهى هيچ
 اينگونه جستجوى در كه اينست. آورند فراهم است شده آنان دامنگير تجملى عادات نتيجه در كه را هنگفتى

 بيشـتر  يمبينـ  مى سبب بدين و ميبرند بكار راه درين را خود تالش و سعى نهايت و ميكوشند آزمندانه اعمال
 سـاكنان  و دولتهـا  وابسـتگان  از تجمـل  دوسـتداران  ميكوشـند  فراوان آز و سماجت با راه اين در كه كسانى

 شـهرهاى  و مصر مانند است تفنن و رفاه موجبات انواع و گوناگون تجملى وسائل داراى كه هستند شهرهايى
 دربـاره  و هسـتند  ها گنجينه جستجوى رد فراوان شيفتگى با مصر مردم از بسيارى بينيم مى ازينرو. آن نظير
  .آزمندند كيميا به همچنانكه ميكنند سؤال مسافرى هر از آنها عجايب و نوادر

 گفتگـو  بـاره  دريـن  آنها با برميخورند مغرب اهل طلبه از يك هره ب مصر مردم كه شنويم مى همچنين
 خشكانيدن جستجوى در گنج طلبيدن بر عالوه و شوند، آگاه گنجى يا دفينه بر آنان بوسيله شايد تا ميكنند

 رود آن و اسـت  نيل رود مجارى در عموم بطور دفينه اموال اينگونه غالب كه معتقدند چه ميباشند نيز 1آبها
 تزوير و ساختگى دفاتر آن صاحبان و دارد نهان خود در گنجينه يا دفينه ديگر جاى هر از بيش آفاق اين در

 امكـان  و دشـوار  نيـل  جريـان  با ها دفينه و گنجها آنه ب رسيدن كه آوردند مي بهانه دستان و نيرنگ با آميز
 ايـن  با اينكه براى و است گرفته فرا را آنها نيل رود كه است زيرزمينهائى در مزبور گنجهاى چه است، ناپذير

 دنبخشـكاني  دروغ سـخنان  بـا  مطلوبه ب رسيدن براى را خود شنوندگان آورند بدست را خود معاش دروغها
 خود پيشينيان از مصريان كه بويژه انداختند، مي طمعه ب و ميدادند نويد جادو و افسونگرانه اعمال راه از آب

 قسـمت  در سرزمين آن در هم هنوز ايشان ساحرى علوم آثار چه اند برده ارثه ب را جادو و سحره ب شيفتگى
 و. اند داشته اختصاص امور اينه ب آنان كه ستاين بر گواه فرعون ساحران  داستان و است باقى آن جز و 2برابى
 عمـل  كيفيـت  آن در شـاعر  و ميدهنـد  نسـبت  مشرق حكماى به آنرا كه ميكنند نقل اى قصيده مغرب مردم

  :بدينسان است، داده شرح جادوگرى فن بوسيله باره آن در خود عقيده برحسب را آب خشكانيدن
  بشنو، است آگاه بدان كه كسى از را راست سخن آب، خشكانيدن راز جوينده اى«

  گذار، فرو اند كرده تصنيف خود كتب در ديگران كه را آميزى فريب الفاظ و بهتان گفتارهاى
  بشنو، مرا پند و راست گفتار ندارى عقيده دروغ و ياوه به كه هستى كسانى از اگر و

  .است شده رگردانس آن ىيجو چاره در همه خرد و فهم كه بخشكانى را چاهى آب بخواهى هرگاه پس

                                                           

در زمين فرو شدن آب است و در اينجا منظور اينست كه با افسون و سحر آب رود را بخشكانند تـا بتواننـد   » يرتغو«ترجمه  -1
  .ها را بيابند آن گنجينه

  .اند ى است كه مصريان قديم ساختهيبمعنى بقاياى معابد و ديگر بناهاى بزرگ و يادگارها» بربى«جمع » برابى« -2
 )98ابن خلدون  ةمقدم(

 طلسم كشف گنجينه ها
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 بچه سر 1اندازهه ب تصوير آن سر و كن ترسيم اى داشته نگاه سرپا كه) انسان يعنى( خود بشكل صورتى
  باشد، شير

  باشند، گرفته آيد مى بر چاه عمق از كه را دلو ريسمان او دست دو و
  ز،بپرهي آن تكرار از ولى است طالق عدد كه ديدى چنانكه »هاء« حرف او سينه روى بر و
 راه دانشـمندى  هوشـيار  خردمنـد  ماننـد  و نميكنـد  لمس را آنها چنانكه مينهد، گام »طاء« حرف بر و
  ميرود،

  آنست، بودن وار دايره از بهتر بودن مربع كه است كشيده خطى) طلسم( شكل گرداگرد در و
  :كن بخور ار مواد اين ذبح بدنبال و بياالى پرنده بخون آنرا و كن ذبح شكل آن بر را اى پرنده و

 4يـا  زرد يـا  سـرخ  حريرى بپوشان، حرير بپارچه آنرا و هندى، عود و 3رومى صمغ و كندر و 2سندروس
  نباشد، تيره و سبز رنگ آن در كه نيلگون
  .بندى مى خالص سرخ يا سفيد پشمى نخهاى به آنرا و
 روشـن  و ماهتـاب  شبها كه باشد ماه آغاز و اند كرده بيان) منجمان( كه باشد طالعى در بايد اسد برج و
  نيست،
  .»باشد شنبه روز در بايد طلسم محاسبه و تنظيم ساعت و باشد عطارد سعد طالع به متصل بايد بدر و

 گوئى چنانكه باشد او پاى دو ميان مزبور حروف كه اينست »نهادن گام طاء حروف بر« جمله از مقصود
 احـوال  بـاره  درين ايشان چه است، بافان دروغ بازيهاى نيرنگ از قصيده اين من بعقيده و. ميرود راه آنها روى

 و مشـهور  منـازلى  كـه  ميكشـد  آنجاه ب آنان نيرنگسازى و بافى دروغ كار و دارند شگفتى اصطالحات و غريب
 و اسـت  نهفتـه  هـائى  دفينه ها خانه آن در كه ميدهند شهرت و كنند مى سكونت اينها نظير معروف هاى خانه

 دروغـين  كتـب  و دفـاتر  در را آنهـا  كه ميگذارند عالئمى و ها نشانه آنها بر و ميكنند رحف) عميقى( گودالهاى
 كننـد  كرايه را خانه آن كه انگيزند مي را آنها و ميفريبند دفاتر اينگونهه ب را خردان كوته آنها. مينويسند خود

 نتوانـد  كـس  چنانكـه   است پنهان آن در بزرگ اى گنجينه كه ميكنند وانمود چنين و گزينند اقامت آن در و
 مطالبـه  طلسـمها  گشـودن  بـراى  بخـورات  و داروها خريدن بنام پول مبلغى آنها از و كند تعبير فزونى از آنرا

                                                           

است » تقوير» «تقدير«رى از نسخ خطى كه در دسترس دسالن بوده و چاپهاى مصر و بيروت و ترجمه تركى بجاى در بسيا -1
 .باشد گرد شير بچه سر مانند آن سر يعنى ميباشد بريدن گرد و كردن مدور كه بمعنى

فتح و در سـراج نوشـته كـه    صمغيست زرد رنگ كه آنرا كهربا گويند و در برهان ب) به دال مفتوح و راى مضموم(سندروس  -2
سندروس صمغيست زرد رنگ كه روغن كمان و غيره از آن سازند و آن شبيه به كهربـا باشـد بلكـه كهربـائى كـه دريـن ديـار        

 ).غياث(متعارفست از آن ساخته ميشود 
م خيـزد، يـا   عطرى نيك خوشبوى، يا صمغ درختـى كـه از رو  : است كه بمعانى زير آمده است) ع -بفتح م(» ميعة«ترجمه  -3

 ).منتهى االرب(صمغ درخت سفرجل 
 نـه  و باشـد  آن در سـبز  نـه  نيلگون، نه زرد يا سرخ از: است چنين بيت ترجمه و آمده) ال) (او: (بجاى »ينى« و) ا( چاپ در -4

  .تيرگى
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 از گروه آن و ميدهند ها وعده و نويدها اند پرداخته و ساخته را آنها خود كه شواهد ظهور به را آنها و كنند مى
 چنانكه است شده مشتبه آنها بر موضوع و اند خورده گول حاليكه در ميشوند برانگيخته سخت بينند مى آنچه
 بـدانها  را مـردم  مزورانـه  كـه  متداولسـت  خاصـى  اصطالح باره درين طراران آن ميان در و يابند نمى در خود

 و ميشـوند  متوسـل  اصـطالحات  بدان خود نيرنگهاى ساختن نهان براى اشخاص با محاوره هنگام و ميفريبند
  .ميبرند بكار اينها مانند و حيوان ذبح و بخور و حفارى قبيل از خود عمليات رد را آنها

 گنجهـائى  هرچنـد  كه دانست بايد و ندارد، تاريخ و علم در اصلى هيچ سخنان اينگونه حقيقت در ولى
 عموضو اين و اراده و قصد راه از نه ميدهد روى تصادف و اتفاق بطريق و ندرته ب امر اين ولى آيد مي بدست

 مـردم  تـا  نيسـت  و نبـوده  عمـوم  حاجت مورد امور از هيچيك حاضر، عصر در نه و گذشته روزگارهاى در نه
  .بزنند مهر طلسم با آنها بر و كنند اندوخته زمين زير در را خود اموال

 پـيش ( جاهليت روزگار هاى دفينه از عبارت و اند شمرده فرض آنرا فقها و آمده حديث در كه 1وركازى
  .كردن جستجو و قصد راه از نه آيد مي بدست اتفاق و تصادف بطور همواره است) ماسال از

 در گمان بى ميزند مهر آنها بر ساحرى عمليات با و ميكند دفينه را خود ثروت كسيكه اينها از گذشته و
 كتـب  در را آنهـا  و كنـد  مـى  نصـب  عالمـاتى  و هـا  نشـانه  آنها بر چگونه وى. ميكند مبالغه آنها ساختن نهان

 مناقض عملى چنين شوند؟ آگاه گوناگون شهرهاى ساكنان و آينده عصرهاى مردم او اندوخته بر تا مينويسد
 بـردن  سـود  بقصـد   هـدفى  و منظـور  براى بايد ناچار خردمندان هاى كرده نيز و. كاريست پنهان و اختفا نيت

 يـا  خـويش  خويشـاوندان  يـا  فرزندان ىبرا را آنها حتما ميكند دفينه را خويش ىيدارا كه كسى و يابد انجام
 از را امـوالش  بخواهـد  كلـى  بطور كسيكه اما ميكند، پنهان برميگزيند ديگران ميان از بويژه را آنان كسانيكه
 را آنان رو يچه به كه آيندگان از كسانى براى يا نابودى و فرسودگى براى را آنها منحصراً و سازد نهان همگان

  .آيد نمي بشمار خردمندان مقاصد از رو يچه به عملى چنين بيندوزد، نميشناسد
 معلـوم  اينكـه  بـا  و اسـت؟  رفته كجا اند ميزيسته ما از پيش كه مللى ثروتهاى ميگويند گروهى اينكه و

ـ  ثـروت  همـه  آن كـه  دريافـت  نميتـوان  آيـا  انـد  داشته فراوان اموال و عظيم ثروتهاى آنها است شده  چـه ه ب
 كاالهـا  و گوهرهـا  و سيم و زر قبيل از اموالى كه دانست بايد سؤال اين اسخپ در است؟ شده دچار سرنوشتى

 را امـوال  اينگونـه  همـه  و. معـادن  و امـوال  ديگـر  و ارزير و مس و آهن مانند هستند مكاسبى و معادن همانا
 مزبور والام از آنچه و. ميشود آنها كمى يا فزونى مايه و آورد مي پديد انسانى اعمال بوسيله اجتماع و عمران

 بـراى  گذشتگان از ارث بصورت و ميشود منتقل بديگرى يكى از بدست دست است موجود مردم دسترس در
 سـرزمينى  از آنسـت  حاجت مورد كه اجتماعى و كاالها معاوضه برحسب كه بسا چه و ميماند بجاى آيندگان

 ايـن  افريقيـه  و مغرب در مثل در اگر چنانكه ميرسد ديگر بدولت دولتى از و ميشود منتقل ديگر سرزمينه ب

                                                           

و در . ا مخلـوق باشـد  در شرع عبارت از ثروتى است كه در زير زمين اندوخته شده باشد خواه اندوزنده آن آفريدگار ي» ركاز« -1
 ).الموارد اقرب( »ميگيرد تعلق خمس ركاز بر«: كه حديث آمده است

 نه ها و دفينه هاكشف گنجي



   ابن خلدونمقدمه   74

 در گـردد  كميـاب  شام و مصر در اگر و يابد نمى تقليل فرنگيان و اسالوها ممالك در پذيرد نقصان ثروت نوع
 و هسـتند  كسـب  وسـيله  و ابزار بمنزله) غيره و زر و سيم( ثروتها اينگونه بلكه پذيرد نمى نقصان چين و هند

 همـه ه ب كه همچنان فرسودگى و كهنگى اينكه از گذشته. ميشود آنها كمى يا فزونى سبب اجتماع و عمران
 گوهر و مرواريد و يابد مى راه نيز آيند مي بدست معدن از كه اموالى و ها اندوختهه ب ميكند سرايت موجودات

 نيـز  قلـع  و ارزيـز  و آهـن  و مـس  و سيم و زر به همچنين .ميشود تباه و فاسد اى خزينه اموال ديگر از زودتر
  .ميرود ميان از مدتى كمترين در آنها اعيان چنانكه مييابد راه نابودى و ىكهنگ

 هـزار  دو طى در كه است سبب بدان دهد مى روى گنجها و ها دفينه جويندگان امر مصر در اينكه اما و
 كه است بوده اين قبطيان رسوم و عادات جمله از و اند داشته فرمانروائى قبطيان كشور آن در 1بيشتر يا سال

 و زر قبيل از اند داشته موجود كه منقولى اموال با كشور آن پيشين دولتهاى مذهب برحسب را خود مردگان
 تسلط كشور آن بر ايرانيان و آمد بسر قبطيان دولت آنكه از پس و. اند ميسپرده بخاك مرواريد و گوهر و سيم

 اهـرام  مانند است ناشدنى وصف كه كردند كشف ىيچيزها آنان قبور از و كندند را قبرها منظور بدين يافتند
  .آنها جز و پادشاهان قبور از

 مصـريان  مقـابر  تـاكنون  روزگار آن از و يازيدند دست عمل بدين نيز يونانيان ايرانيان از پس همچنين
 امواليسـت  جملـه  از يا كه يابند مى ىيها دفينه اوقات از بسيارى آنها در و شد واقع گنج جويندگان ظن مورد

 تجليـل  دفـن  هنگـام  را مردگـان  آنهـا  بوسـيله  كـه  وسايليسـت  از يا و اند سپرده بخاك مردگان با را آنها كه
 قبور كه اينست. اند ميساخته مردگان مخصوص را آنها كه سيمين و زرين تابوتهاى و ظروف مانند اند ميكرده
ه بـ  كشور آن مردم سبب همينه ب و شده واقع ظن مورد ها دفينه اينگونه يافتن براى سال هزاران از قبطيان

) است جديد و قديم( جهانيان مطلوب كه) سيم و زر( جستجوى به آن استخراج بمنظور و دفينه وجود علت
 نيـز  را گنجهـا  جويندگان ميگذارند باج اصناف بر دولت روزگار اواخر در كه هنگامى مصريان حتى ميپردازند

 عمـل  ايـن ه بـ  كه است هوسبازانى و ابلهان ماليات بمنزله باجها ينا و ميگيرند باج آنها از و ميگيرند نظر در
 بـراى  دسـتاويزى  و وسـيله  آنـرا  ميپردازنـد  را ماليات اين كه آزمندانى و بپردازند آنرا بايد و ميشوند مشغول
 اى بهـره  نوميـدى  بجـز  خـود  مساعى كليه از آنها ولى ميدهند، قرار آن استخراج و امر اين تحقيق و جستجو

  .كارى زيان از بخدا پناه و اند دهنبر
 آوردن بدسـت  راه در تنبلى و عجز از ميشود دچار ماليخوليا و وسواس بدين كسيكه الزمست ازينرو و
 و شـيطانى  راههـاى  از را خـود  و اسـت،  بـرده  پنـاه  بخـدا  ص، پيـامبر،  چنانكـه . بـرد  پنـاه  بخدا خود معاش

                                                           

از ابتداى هزار يا بيشـتر و صـورت مـتن از چـاپ پـاريس      » ينى«در ). چاپهاى مصر و بيروت(در طى هزاران سال يا بيشتر  -1
 .است



    75 

 بخواهد كه هر به خدا و نسازد، سرگرم دروغ هاى افسانه و محاالت به را خويش و كند منصرف او هاى وسوسه
  .1بخشد مى شمار بى روزى

  

  پنجم فصل

   است سودمند ثروت براى جاه اينكه در

 كسـانى  از تـر  مرفـه  و تـوانگرتر  معاش انواع همه در 2)مكانت( و جاه صاحبان كه ميكنيم مشاهده زيرا
ه ب دارند جاه خداوندان قدرت به كه نيازى بمنظور مردم كه اينست آن سبب و. نفوذند و جاه فاقد كه هستند

 راه از كسان اينگونهه ب مردم بنابراين ميكنند، خدمت خود اعمال نتايج راه از را آنان و ميجويند نزديكى آنان
 وسـايل  خـواه  و باشد ضرورى خواه او زندگانى لوازم و نيازمنديها كليهه ب و ميكنند يارى خود كار و دسترنج

 خـود  3شـئون  همه و كسب در كارها و ياريها اين قيمت از وى نتيجه در و ميرسانند، كمك كمالى و لىتجم
 بنابراين و ميكنند كار او براى مجانى و مفت مردم بپردازد را آنها عوض بايد كه صورتى در و ميشود مند بهره

 و آورنـد  مـي  بدسـت  عوض بى سانبدين را نوعى كه ميشوند متمتع فراوانى اعمال ارزشهاى از جاه خداوندان
 و ميشـود  آنـان  عايد فراوانى اعمال نتايج پس. بپردازند را آنها عوض بايد ناچار كه اعماليست ارزش ديگر نوع

 هنگفتى ثروت زمانى كمترين در و ميبرند فراوان سود ميشوند مند بهره بسيارى هاى دسترنج و كارها از چون
 از يكـى ) امـارت ( فرمـانروائى  كه اينجاست از و يابد مى افزايش روزه ب وزر آنان  ثروت اين و آورند مي بدست

  .كرديم ياد چنانكه ميرود، بشمار معاش موجبات
 و دارايـى  حدود در او توانگرى كلى بطور باشد هم توانگر هرچند است قدرت و جاه فاقد كه كسى ولى

ـ  و ميباشـند  بازرگانان كسان اينگونه بيشتر و بود خواهد سعيش و كوشش نسبته ب و مال  سـبب  همـين ه ب
 ايـن  مؤيـد  كـه  امـورى  از و. توانگرترنـد  خود همصنفان ديگر از بدرجات قدرتند و جاه خداوند كه بازرگانانى

 شـهرت  صـالح  و نيكـى  بـه  هرگاه پارسايان و دينداران و فقيهان از بسيارى بينيم مى كه اينست است معنى
 دنيوى امور در صميمانه مردم و كنند يارى آنانه ب خدا راه در ارندد كه اعتقادى برحسب مردم عامه و يابند

 ثروتمنـدان  شـمار  در و ميشـوند  توانگر بسرعت بكوشند، ايشان زندگى مصالح راه در و رسانند كمك آنانه ب
 كه را ديگران دسترنج و اعمال ارزش تنها و آورند بدست مالى كوشش و كار راه از خود آنكه بى ميگيرند قرار

 و بـالد  و شهرها در را بسيارى گروه كسان اينگونه از ما و. آورند مي بدست است شده آنان عايد كمك راه از
 خانـه  در آنكـه  حـال  و ميكوشـند  آنان بازرگانى و كشاورزى امور در مردم كه بينيم مى نشينان باديه ميان در
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 و مييابـد  افـزايش  آنـان  ثـروت  ديگران مجانى كار نتيجه در و نميخورند تكان خود جاى از و اند نشسته خود
  .ميكنند بردارى بهره خويش ثروت از تالش و سعى بى و ميشود آنان عايد بسيارى درآمد

 خـدا  و ميشوند، شگفت در آنان توانگرى موجبات و ثروت كيفيت از نيستند آگاه راز اين از كسانيكه و
  .بخشد مى شمار بى روزى بخواهد كه هر به
  

  ششم فصل

  كه ميشود حاصل كسانى براى غالباً روزى وسيله و خوشبختى كهاين در

   است سعادت موجبات از خوى اين و هستند چاپلوس و فروتن

 بهـاى  همانـا  كنـد  مـى  استفاده آن از بشر كه اى آورده بدست و كسب كه شديم يادآور پيش فصول در
 معـاش  وسـيله  فاقـد  يكسـره  كسى چنين باشد كاربي كلىه ب فرد يك كنيم فرض اگر و است ايشان كارهاى
ـ  و اسـت  كـار  آنه ب مردم نياز و كارها ديگر ميان در آن شرف و كار اندازه به كس هر ارزش و بود خواهد ه ب
 كـه  كرديم ثابت گذشته فصل در ما و. ميپذيرد نقصان يا يابد مى فزونى او معاش وسيله و پيشه نسبت همان

 كـه  آورد مـى  بدسـت  منزلتـى  خود نفوذ پرتو در جاه خداوند چه است سودمند ثروت كسب براى نفوذ و جاه
 در و كوشـند  مى خويش منافع جلب و مضار دفع در و شوند مى نزديك خود احوال و كار بوسيله وىه ب مردم
 يا نيك مقاصد از بسيارى به و كنند مى استفاده او جاه و قدرت از دارند مى ارزانى وىه ب كه ثروتى يا كار ازاى

 مـي  آنـان  پيشـه  و معـاش  وسايل ميزان بر ميدهند انجام جاه خداوندان كه كارهايى و آيند مى ائلن خود بد
 بدسـت  فراوانـى  امـوال  و دارائـى  مـدتى  كمتـرين  در و كنـد  مـى  ثروت توليد آنان براى كارها ارزش و افزايد

  .آورند مى
 از پـس  اى طبقـه  و تاس شده تقسيم طبقات بترتيب مردم ميان در نفوذ و جاه كه دانست بايد سپس

 بـاالى  دسـتى  و قـدرت  هيچ كه ميرسد بپادشاهان برتر طبقات در چنانكه قدرتست و جاه داراى ديگر طبقه
 طبقه دو ميان و ندارند زيانى و سود خود همجنسان ميان در كسانيكه به فروتر طبقات و نيست آنان توانايى
  .است ديگرى گوناگون طبقات مزبور

 آمـاده  آنـان  زنـدگى  مصـالح  و مـنظم  شان معاش بدان كه آفريدگانش ميان در خداست حكمت اين و
 بيكـديگر  افراد تعاون پرتو در جز رسد نمى بكمال انسان نوع وجود زيرا شود، مى تأمين ايشان بقاى و شود مى

 ممكـن  بتنهائى خود فرد يك وجود كه است شده ثابت چه كنند تأمين را خويش زندگانى مصالح راه ازين تا
 نخواهـد  صـحت  بـه  او بقـاى  شـود  ديده فردى چنين فرضى بطريق بندرت اگر و برسد كمال بمرحله يستن

 كه رو اين از و نيستند آگاه نوع مصالحه ب مردم بيشتر زيرا شود نمى حاصل اكراهه ب جز تعاون اين و. پيوست
 از و طبع حكم به نه شود مى صادر انديشه و فكر روى از آنان افعال و  داشته ارزانى اختيار و آزادى بمردم خدا
 وادار بـدان  را آنان كه آيد مى الزم و زنند مى باز سر همه ب ياريگرى و همكارى از گاهى بنابراين و غريزه روى
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 نـوع  ايـن  بقـاى  در ايزدى حكمت تا وادارد مصالحشانه ب اكراهه ب را آنان و آيد پديد كسى بايد ناچار و كنند
 مراتب از بعضى باالى را آنان از بعضى و: فرمايد مى كه است تعالى خداى گفتار نىمع اين و پوشد عمل جامه
 جمـع  آنچـه  از اسـت  بهتر تو پروردگار رحمت و بگيرند بكار را ديگر برخى ايشان از برخى تا گردانيديم بلند

 زيـر  منوعـان ه درباره آنرا و ميشود حاصل بشر براى كه قدرتى از عبارتست جاه كه شد آشكار پس. 1ميكنند
 عـدالت  روى از را ايشان تا ميبرد بكار غلبه و بقهر آنان بر تسلط و كردن منع و دادن اجازه راه از خود دست

 دارد كـه  مقاصـدى  ديگـر  همچنين و شان منافع جلب و مضار بدفع سياست يا شرايع قوانين و احكام بوسيله
) سياسـت  احكـام ( دوم بوسـيله  و ذاتى بطور) يعشرا احكام( نخستين بوسيله پروردگار عنايت ولى كند وادار

 سببه ب جز فراوان نيكى گاهى زيرا است درآمده ايزدى حكم در كه بديهائى ديگر مانند است، عرضى بطريق
 انـد  بـدى  بـر  مشـتمل  آنچـه  بر بلكه نميرود دست از نيكى بدين و نميرسد، كمال به مواد بخاطر اندك بدى

 گذشـته . دريافت را نكته اين بايد پس است، همين مردم ميان در ستم دندا روى معنى و. آيد مى فرو كست
 و باشد مى خود فروتر بطبقه نسبت قدرتى داراى اقليم يا شهرها مردم از خواه اجتماع طبقات از يك هر ازين

 آن كسـب  و معـاش  وسـيله  و جويـد  مـى  يارى خود از برتر طبقه نفوذ و جاه از پائين طبقات افراد از يك هر
 اينها همه با و يابد مى افزايش كند مى استفاده آنان از و واميدارد بكار را خود زيردستان كه اى اندازهه ب بقهط

 اجتمـاع  در طبقـه  آن خداونـد  كه وضعى و طبقه برحسب و ميكند دخالت مردم معاش راههاى كليه در جاه
 اگـر  و بـود  خواهـد  فـراوان  نيز آن سود و نتايج باشد داشته  توسعه جاه اگر يعنى يابد، مى گشاد و بست دارد

  .داشت خواهد اندكى سود نسبت بهمان باشد اندك و محدود
 و بود خواهد اش سرمايه يا كار باندازه تنها او توانگرى باشد هم متمول هرچند است جاه فاقد كسيكه و

 نيز صنعتگران و ورزانكشا از برخى و. بازرگانان بيشتر مانند شد خواهد افزون پشتكارش و كوشش نسبت به
 ديـر  و ميشوند بينوائى و فقر گرفتار اغلب سرانجام كنند اكتفا خود صنايع فوايد بهمان و باشند جاه فاقد اگر

 فقط تالش نهايت در و نميبرند اى بهره جوع سد مقدار و زندگى حداقل از بيش بلكه آورند مي بدست ثروت
  .ميسازند فراهم را زندگى ضروريات

 و بخشـيد  هم بديگران ميتوان را جاه ثمرات كه نكته اين شدن روشن و كرده ياد مقدمات انبي از پس
 آن پرتـو  از را ديگران و جاه نتايج بخشش كه يابيم درمى آيد، مي بدست نيكى و سعادت آن حصول پرتو در

 و ميرود بشمار نكنندگا انعام بزرگترين از آن بخشنده و نعمتهاست مهمترين و بزرگترين از كردن برخوردار
 است ارجمندى و زبردستى راه از او بخشش بنابرين و بخشد مى خويش زيردستانه ب را خود جاه ثمرات البته

 ميكنـد  درخواسـت  پادشاهان و قدرت خداوندان از كه اى شيوه همانه ب وى برابر در بايد ناچار آن جوينده و
  .بود واهدخ دشوار آوردن بدست وگرنه پردازد چاپلوسى و بفروتنى
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 و سـعادت  مايـه  جاه و است جاه آوردن بدست موجبات از چاپلوسى و فروتنى كه گفتيم سبب بدين و
 بيشـتر  بينـيم  مـى  ازينـرو  و ندمتصـف  خـوى  بدين سعادتمندان و توانگران بيشتر چنانكه است، روزى وسيله

 آوردن بدست راه در و يشوندنم نايل جاه مقاصد از يچيكه به دارند بلندپروازى و نظرى بلند خوى كسانيكه
 ايـن  كـه  دانست بايد و. ميباشند بگريبان دست بينوائى و فقر با و ميكنند اكتفا خود كار بنيروى تنها معاش
 دسـت  انسـان ه بـ  كمـال  داشـتن  توهم نتيجه در كه است ناپسندى صفات از بلندپروازى و نظرى بلند خوى

 كه دانشمندى مانند نيازمندند آنان هنرى يا  علمى سرمايه به مردم كه ميكنند توهم كسان اينگونه و ميدهد
 و ميسـرايد،  شـيوا  اشـعار  كـه  شـاعرى  يـا  است استاد خود نگارش در كه دبيرى يا دارد تبحر خود دانش در

 را خـود  ازينـرو  و نيازمندند او كار نتيجه به مردم كه كند مى گمان دارد مهارت خود هنر در كس هر خالصه
  .ميدهد دست وىه ب بلندپروازى خوى و ميشمارد ديگران از برتر امتياز اين بسبب

 يـا  پادشاه آنان نياكان ميان در كه ميروند بشمار گروهى از و خاندانند و نسب داراى كه آنان همچنين
 و پـدران  وضـع  شـنيدن  يا ديدن نتيجه در است داشته وجود مرحله يك در كاملى عنصر يا 1نامور دانشمند

ـ  و نـد نياگان آن وارث آنكـه  سببه ب هم آنان كه ميكنند گمان و ميشوند مغرور بدان شهر در خود نياكان ه ب
 متمسـك  معـدوم  امـر  يـك ه بـ  حاضر حال در كسان اينگونه. ندپايگاه همان شايسته ميباشند منسوب آنان

 و جـرب م و صـاحبنظر  كارها در كه مردمانى از برخى گاهى نيز و. نميرسد بكسى بوراثت كمال زيرا ميشوند
  .نيازمندند آنانه ب مردم ميكنند گمان و پندارند مى كمالى خود در را صفات اين بصيرند
 جـاه  بخداونـدان  نسبت رو يچه به و متكبرند و بلندپرواز كرديم ياد كه اصنافى كليه بينيم مى ازينرو و
 زيرا ميشمارند، كوچك را كسان ديگر خود جز و نميگويند تملق برترند آنان از كسانيكه از و نميكنند فروتنى

 ايـن  و باشـد،  پادشاه برابر در هرچند ميزنند سرباز فروتنى از آنان همه و دارند برترى ديگران بر كه معتقدند
 پايگـاه  ايشـان  بـا  خـود  رفتـار  در بايـد  مـردم  ميكننـد  گمان و ميشمارند سفاهت و خوارى و پستى را خوى

 در نيـك  را آنـان  موهوم پايگاه كس هر و گيرند نظر در ائلندق بدان گمان و وهم روى از خود كه را موهومى
 غفلـت  و كوتـاهى  سـبب ه ب كه بسا چه و ميدارند دشمن را او ورزد كوتاهى اندكى آنانه ب احترام در و نيابد
 شايستگى احترام چرا كه ميبرند رنج سختىه ب پيوسته و ميشوند گرفتار غم و اندوه ورطه در باره درين مردم
 در چـه  ميشـوند  خشـمگين  بمردم نسبت سبب بدين و ميزنند سرباز آن از و نميشمرند واجب ردمم را آنان

ـ  يكـى  ممكنسـت  كمتـر  و اسـت  شده سرشته خدامنشى خوى بشرى طبيعت  و كمـال  برابـر  در ديگـرى ه ب
  .برد بكار تسلط و غلبه و قهر از نوعى آنكه مگر شود، تسليم وى بلندپروازى

                                                           

 نسـبت  كنند كه آنرا بخاندان آنان ىاى توهم م يا كامل و متبحرى وجود داشته خود را در مرحله و پايه: در ينى چنين است -1
 در... هـم  آنـان  كـه  كنند مى گمان و اند شنيده يا ديده شهر در خود نياكان و پدران درباره را آن كه وضعى همان يعنى ميدهند
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 و باشـند،  جـاه  فاقد بلندپرواز و متكبر افراد هرگاه بنابراين و ميگردد اصلح جاه ضمن در اينها همه و
 بيزار آنها از تكبر خوى همين علته ب مردم وقت آن هستند، هم آن فاقد كسان اينگونه كرديم آشكار چنانكه
 اى طبقـه  هجـا  ثمرات از بالنتيجه و. شد نخواهند مند بهره ديگران احسان و نيكى از رو يچه به و بود خواهند

 آشنائى از علت بهمين و ميدارند دشمن را آنها آنكه علته ب گرديد خواهند محروم ندبلندتر و برتر آنان از كه
 و فقـر  در و ميشـوند  واقـع  مضـيقه  در معـاش  لحاظ از كه اينست. نميروند آنها نزد و ميجويند دورى آنان با

 نمـي  بدسـت  ثروت رو يچه به كسانى چنين براى و ندرس مى بهترى اندك روزگاره ب يا ميمانند باقى بينوائى
 كه اى بهره و ندمحروم اقبال و بخت از كامل دانشمندان ميگويند كه معروفست مردم ميان در اينجا از و آيد
 مقـرر  آنهـا  معرفـت  و دانش همان كامرانى و بخت از آن بهره و است آمده آنان روزى بحساب دارند دانش از

 آمـاده  آن بـراى  باشد، شده آفريده چه هر بر انسان گفتيم كه است همين آن مفهوم و معنى و است گرديده
  .نيست او جز پروردگارى است، كننده تقدير خدا و ميشود،
 ميدهـد  روى] 1خلـق  ايـن  سببه ب) [دولتى( مراتب در اضطرابى دولتها در خوى اين سببه ب گاهى و
 زيـرا  ميكننـد  سـقوط  ارجمنـد  مـردم  از گروهـى  و آيند يم نائل بلند بدرجات فرومايگان از بسيارى چنانكه

 پرتـو  در ها خاندان همه ميان در پادشاه دودمان ميرسند استيال و قدرت مرحله آخرينه ب دولتها كه هنگامى
 و ميگردنـد  نوميـد  پايگاهى بچنين رسيدن از ديگر خاندانهاى و ميشود يگانه و سرآمد كشوردارى و سلطنت

 او بندگان گوئى چنانكه آيند مي بشمار او زيردستان زمره در و ميشوند واقع پادشاه مقام از فروتر مراتبى در
 كسـانيكه  همه هنگام درين گردد تكبر دچار پادشاه و يابد ادامه وضع بدين دولت زمانى دير هرگاه و هستند

 در دارند كه كفايتى تعله ب را آنان و ميجويند تقرب وىه ب خواهى خير راه از و ميكنند خدمت او بارگاه در
 كـه  اينسـت . بـود  خواهند برابر يكديگر با سلطان نزد در پايگاه لحاظ از برميگزيند، خود مهم امور از بسيارى

 بسـلطان  كه ميكوشند خدمتگزارى انواع و خيرخواهى و فعاليت دادن نشان راه از رعيت از بسيارى بينيم مى
 راه اين از و ميكنند بسيار تملق و فروتنى خاندانش اعضاى و نخويشاوندا و درباريان و وىه ب و جويند تقرب
 ميشود استوار و برابر دولت خدمتگزاران ديگر با آنان پايگاه آنكه تا ميجويند يارى خود بمنظور رسيدن براى

 مي بدست سعادت از عظيمى بهره راه اين از و آورد مي بشمار دولت خدمتگزاران زمره در را ايشان سلطان و
 وابسـتگان  فرزنـدان  از كـه  دولـت  يافتگان پرورش هنگام اين در و. ميشوند محسوب دولت اهل جزو و رندآو

 و كـرده  پيكـار  مشكالت با دولت و سلطنت گذارى بنيان راه در كه ميدانند كسانى را خود نياكان و ندسلطان
 از و ميشوند مغرور است نمودار همچنان آن آثار كه خود پدران خدمات اينگونهه ب اند كرده استوار آنرا اساس

 در سـبب  بـدين  و ميشـمارند  مهـم  را خود نياكان آثار و كنند جانفشانى سلطان راه در نيستند حاضر رو اين
 از را آنها و ميگيرد خشم آنان بر سلطان نتيجه در و 2ميشوند مشغول تازى يكه و خودسرىه ب دولت دستگاه

                                                           

 .)ينى(از  -1
 .شوند مى كشيده دولت ميدان در سبب بدين: است چنين) ينى( در -2

 اثر تملق و چاپلوسي در كسب ثروت و سعادت
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 آثار خود براى نه كه ميشود متمايل است برگزيده را آنها تازه كه گانىيافت پرورش اينه ب و ميراند خود درگاه
 عادت بلكه نميكنند، بلندپروازى رو يچه به و پيمايند مى را گستاخى راه نه و ميشمارند قديمى يادگارهاى و
 .دكنـ  اقتضا او رأى چه هر اوست مقاصد دادن انجام راه در كوشش و وىه ب چاپلوسى و فروتنى آنان روش و

 سـلطان  درگـاه  در كـه  مكـانتى  بسـبب  و ميرسـند  بلند بمراتب و يابد مى توسعه آنان نفوذ و جاه كه اينست
 و بلنـدپروازى  در دولـت  يافتگـان  پـرورش  و. ميشـوند  متوجـه  آنانه ب خواص و بزرگان همه ميكنند حاصل
 رانده سلطان بارگاه از اينكه جز شود نمى افزوده آنها بر چيزى كه ميمانند باقى ديرين سوابقه ب دادن اهميت
 تـرجيح  آنـان  بـر  اسـت  برگزيـده  تازه كه را خدمتگزارانى اين پادشاه و ميگيرند قرار او خشم مورد و ميشوند
 امـور  از دولتهـا  در ايـن  آمـدن  پديد و .ميشود منقرض دولت كه هنگامى تا يابد مى ادامه وضع اين و ميدهد
 كننـده  بخواهـد  آنچـه  خدا و. آيد مي پيش نوين خدمتگزاران خابانت كيفيت غالباً آن بسبب و است طبيعى
  1.آنست

  

  هفتم فصل

  دادن فتوى و گرى قاضى به كه آنان مانند دينى امور متصديان اينكه در

  امثال و مؤذنى و خوانى خطابه و پيشنمازى و تدريس و

  آورند نمى بدست بزرگ ثروت اغلب مشغولند اينها
 كارهـاى  ارزش از عبـارت  كـرديم،  يـاد  گذشـته  در چنانكه نفع، و دهآم بدست و كسب كه سبب بدين
 در كـه  باشـد  كارهـائى  شمار در اگر چنانكه متفاوتست آنهاه ب مردم نياز برحسب مزبور كارهاى و انسانيست

 ولى بود، خواهد شديد بدانها مردم نياز و بيشتر آنها ارزش وقت آن است همگان نياز مورد و ضرورى اجتماع
 تنهـا  بلكـه  باشـند  محتاج آنانه ب ناچار خلق عموم كه نيستند هنرمندانى از 2دينى كاالهاى اينگونه صاحبان
 قضـائى  امور به كسانى هم اگر و نيازمندند آنانه ب ميورزند اهتمام خويش دينه ب كه مردم خواص از گروهى

 و ميشـوند  نيـاز  بى آنان از اغلب و نيست عمومى و اضطرار بطريق شوند نيازمند ها نزاع و ها مرافعه در فتوى و
 در كـه  اسـت  موظـف  او چـه  ميورزد اهتمام دارند برعهده كه امورى اداره و گروه اين كار در دولت خدايگان

 روزى از اى بهـره  يـك  هـر  براى هست ايشانه ب كه نيازى نسبته ب سبب بدين و كند نظارت عمومى مصالح
 ضـرورى  حـوائج  كه صنعتگرانى و لشكريان مستمريهاى با نانآ مستمرى كرديم بيان چنانكه و ميكند تعيين
 اسـت،  شريفتر شرعى مراسم و دينى لحاظ از آنان سرمايه و پيشه هرچند نيست برابر ميكنند فراهم را مردم

                                                           

1-  رِيدما يالٌ لو خدا سبحانه و تعالى داناتر است و كاميابى به «: پايان فصل در چاپهاى مصر و بيروت چنين است. 107: 11فَع
 .است) پ(هم مانند ) ينى(آخر فصل در . »اوست پروردگارى جز او نيست

  .است) ينى( از مفهوم اين و است صنايع: بيروت و مصر اىچاپه در -2
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 بجز آنان سهم سبب بدين و ميكند بندى تقسيم را مستمريها اجتماع ضرورت و عمومى نياز برحسب او بلكه
  .ودنميش اندكى ميزان

 و ميباشند ارجمند خود پيش و خلق نزد در ندشريفتر اى سرمايه داراى آنكه علته ب مزبور گروه نيز و
 آنـان  روزى فزونى سبب كه آيند نائل بيشترى بهره به تا نميكنند فروتنى جاه خداوندان پيشگاه در رو اين از

  .ندارند هم فارغى وقت مالقاتها اينگونه براى بلكه شود،
 اين از گذشته و است بدن و انديشه بردن بكار بر مشتمل كه هستند شريفى كاالى سرگرم شاناي زيرا

 از آنهـا  و كننـد  مقـدار  بى و مبتذل دنيا اهل نزد در را خود نميخواهند دارند كه شريفى هاى سرمايه علته ب
  .يابد نمى فزونى آنان ثروت اغلب سبب بدين و بركنارند بكلى امور اينگونه
 درباره اى كهنه اوراق اتفاقاً .كرد انكار مرا گفته او و پرداختم بحثه ب باره اين در فضال از بعضى با من و

 از و بود روزگار آن مخارج و عوائد از بسيارى بر مشتمل كه رسيد دستمه ب مأمون درگاه ديوانهاى محاسبات
 فاضـل  آن و كردم مطالعه نيز را نمؤذنا و پيشنمازان و قضات مستمرى و روزى ميزان اوراق آن در جمله آن
 در خـدا  اسـرار  از و بازگشـت  خـود  انكـار  از و برد پى من گفتار بصحت آن سببه ب و گردانيدم آگاه بدان را

  1.است كننده تقدير آفريننده خدا و شديم درشگفت عوالمش در او حكمت و آفريدگان
  

  هشتم فصل

  نشينان باديه و مستضعف نشينان ده معاش وسيله كشاورزى اينكه در

   است طلب سالمت

 از هيچيـك  اغلـب  سـبب  همينه ب و است ساده و بسيط امور از و طبيعت اصل وفق بر كشاورزى زيرا
. اند خوارى و مذلت قرين ميپردازند فالحت بكار كه آنان و نميسازند خود پيشه آنرا تجمل اهل و شهرنشينان

 قـومى  هـيچ  خانـه  داخـل  ابـزار  ايـن : فرمـود  ديد، انصار از برخى خانه در آهنى گاو كه هنگامى ص، پيامبر،
 آن اسـتكثار  بـه  را حـديث  ايـن  بخارى و كند مى خانه آن داخل خوارى و ذلت خود همراه آنكه جز نميشود
 ابـزار  بـه  اشـتغال  عواقب از را آدمى آنچه درباره« است كرده ترجمه آن بر عنوان اين زير بابى و كرده توجيه
 اينسـت . است داناتر خدا و آن، علت و. »ميدارد حذر بر است شده امر بدان كه حدى از تجاوز يا زرع و كشت

 بـر  زبردسـتان  تسـلط  و زورگوئى سبب خود امر اين و ميگردد منتهى دادن خراج و باج به كشاورزى كار كه
 بـدبخت  و خوار ميگيرد قرار غلبه و قهر و دستبرد معرض در آنكه علته ب دهنده باج نتيجه در و است مردم

 و. شـود  خـراج  و ماليـات  به تبديل زكات كه هنگامى مگر آيد نمى پديد رستاخيز: فرمود ص، پيامبر،. ميشود
 را تعـالى  خـداى  حقـوق  و كند مى پيشه ستم و جور مردمه ب نسبت كه است سختگيرى پادشاه به اشاره اين

                                                           

  .»و خدا آفريننده تواناست پروردگارى جز او نيست«: در چاپهاى مصر و بيروت پايان فصل چنين است -1

 مشاغلي كه موجب نقصان ثروت مي شوند
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 هرچه بر خدا و ميكند، تلقى دولتها و دشاهانپا خراج و باج بمنزله را حقوق كليه و ميبرد ياد از اموال درباره
  1.تواناست بخواهد

  

  نهم فصل

   آن اقسام و ها شيوه و بازرگانى معنى در

 به كاال خريدن راه از است مال  ساختن ور بهره بوسيله سود و كسب راه در كوشيدن بازرگانى كه دانست بايد
 كشاورزى محصوالت يا 2آرد قبيل از ندارد تفاوتى شدبا هرچه كاال و گران، بهاى به آن فروختن و ارزان بهاى

شود سود مينامند و كوشـش   افزوده مى راه اين از سرمايه بر كه را مقدارى آن و. قماش يا 3سالح يا حيوان يا
  :در راه بدست آوردن اين سود دو گونه است

ز ارزانى بگرانى تغييـر يابـد،   انبار كردن كاال و منتظر نوسانها و گردش بازار شدن چنانكه نرخ بازار ا -1
  .آن وقت سود كاال افزون ميشود

 خريـده  آنرا شهر آن در كه باشد شهرى از بيش آن در كاال رواج كه ديگرى بشهر كاال كردن حمل -2
  .ميبرد فراوانى سود هم صورت اين در و است

 را بازرگـانى  من است گفته بازرگانى حقيقت كشف بجوينده مجرب بازرگانان از يكى سبب همينه ب و
 هنگـام ه بـ  آن فـروختن  و ارزانى هنگامه ب جنس خريدن« از عبارتست بازرگانى: آموزم مى توه ب كلمه دو در

 خـدا  و كـرديم  بيـان  ما كه گفتاريست بمعنى اشاره اين و شود مى حاصل تجارت وصف اين با و »شدن گران
  4.است متين قوت صاحب و دهنده روزى

  5دهم فصل

   بازرگانى كاالهاى كردن صادر در

 از طبقات همه كه ميكند صادر بخارج را كاالها از نوعى فقط دارد بصيرت بازرگانى امور در كه بازرگانى
 اگـر  ولى دارد، امر اينه ب وابستگى كاال رواج زيرا باشند نيازمند بدان بازارى و سلطان تا گرفته فقير و توانگر

                                                           

و خدا سبحانه و تعالى دانـاتر اسـت و كاميـابى بـه     : در چاپهاى مصر و بيروت اين عبارت هم به آخر فصل افزوده شده است -1
  .است ترجمه اين و) پ( مانند فصل آخر نيز) ينى( در» ستاو

 .دقيق چاپهاى مصر و بيروت) پ) (بنده(رقيق  -2
 .نيست» سالح«در چاپهاى مصر و بيروت كلمه  -3
و خدا سبحانه «: تدر چاپهاى مصر و بيروت اين آيه نيست و آخر فصل چنين اس. 58: 51إِنَّ اهللا هو الرَّزاقُ ذُو اْلُقوةِ اْلمتينُ  -4

 . هم مطابق است) ينى(اين ترجمه با » و تعالى داناتر است و كاميابى به اوست پروردگارى جز او نيست
ها اخـتالف دارد و مـا    از لحاظ تقديم و تأخير فصل» ينى«از اينجا تا فصل شانزدهم چاپهاى مصر و بيروت با چاپ پاريس و  -5

 .فصل دوازدهم است) ك(رديم و اين فصل در چاپ ترتيب چاپ پاريس و ينى را مراعات ك
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 چـه  بـود  خواهـد  دشـوار  او كـاالى  1رواج گيـرد  نظـر  در را خاصـى  طبقـات   نيازمنديهاى تنها كاال صدور در
 و شـد  خواهـد  كاسـد  بـازارش  وقت آن و شوند عاجز آن خريدن از طبقه آن آمدى پيش سببه ب ممكنست

 متوسـط  نـوع  از حتمـاً  بايد ميكند صادر را همگان نياز مورد كاالى كه هنگامى همچنين. برد نخواهد سودى
 اقليـت  در آنهـا  و دارد اختصـاص  دولـت  اطرافيـان  و توانگران به تنها كاالئى هر از 2گران قسم زيرا باشد كاال
 خود كوشش منتهاى باره اين در بايد پس. نيازمندند آن متوسط به كاالئى هر از مردم اكثريت ولى باشند مى
  .است وابسته امر بدين او كاالى كساد يا رواج چه دارد مبذول را

 براى باشد خطرناك اندازه بى آن راههاى كه اى ناحيه يا دور بسيار شهرى از كاال كردن صادر همچنين
 صـادر  كاالى زيرا ميكند تضمين تر مطمئن بطور را بازار بحران و دارد مهمترى عوايد و بيشتر سود بازرگانان

 اسـت  كميـاب  و انـدك  خطرنـاك  بسـيار  راههاى از گذشتن يا صدور محل دورى علته ب شرايط درين شده
 اندك ىكاالي هرگاه و ميباشد مردم دسترس در كمتر بالنتيجه و اند قليل گروهى آن صادركنندگان كه ينرواز
  .ميشود گران آن بهاى باشد كمياب و

 بسـيارى  كنندگان صادر وقت آن باشد خطر بى و امن آن راه و نزديك شهرى كاال صدور محل اگر ولى
  .شد خواهد ارزان آن بهاى و بود خواهد مردم ترسدس در وفور بحد كاال نتيجه در و داشت خواهد

 و تـرين  مرفـه  دارنـد  فـراوان  عالقـه  سـودان  بـالد  در دخـول ه ب كه تجارى بينيم مى سبب همينه ب و
 دشتهاى از را كاالها و كنند تحمل فراوان رنج و بپيمايند را دراز و دور بس راهى بايد زيرا ندمردم توانگرترين

 يافـت  معينـى  نقـاط  در بجـز  آنها در آب و ميكند تهديد را مسافران تشنگى كه ددهن عبور سوزانى خطر پر
 از  گذشـتن  خطـر  مـردم  از قليلى گروه بجز بنابراين و ميدانند كاروانها راهنمايان فقط را نقاط اين و نميشود

 در سـودان  كاالهـاى  بينـيم  مـى  كه اينست. نميكنند هموار خود بر را بيمناك و دراز و دور راههاى گونه اين
 گـران  و انـدك  سودان در ما كشور كاالهاى همچنين .ميباشد گران آنها بهاى نتيجه در و اندكست ما كشور
 مـي  بدسـت  فراوانـى  سـودهاى  و هـا  سرمايه راه اين از ميكنند صادر كشور بدان را آنها كه بازرگانانى و است
ـ  نيـز  ميرونـد  بمشـرق  ما كشور از كه مسافرانى همچنين. ميشوند ثروتمند و توانگر بسرعت و آورند  علـت ه ب
 و شـهرها  ميـان  ناحيـه  يـك  در كـه  بازرگانـانى  ولـى  ميبرنـد،  بسـيار  سـود  فـراوان  رنـج  تحمل و راه دورى

 هـم  و فراوان كاال هم زيرا آورند مي بدست ناچيزى فايده و اندك سود ميكنند آمد و رفت آن هاى شهرستان
  3.است متين قوت صاحب و دهنده زىرو خدا و است، بسيار آنها كنندگان صادر
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  1يازدهم فصل

  احتكار در

 محصـوالت  احتكار كه اينست يافته شهرت شهرها در تجربه و بينش خداوندان نزد در كه مسائلى از و
 بـاز  زيـان  و شـدن  تلـف  بـه  آن سود و است بدفرجام و مشئوم عملى گرانى، اوقات در فروختن براى زراعتى

 روى از مجبورنـد  دارند ارزاق به كه نيازى علته ب مردم كه است، داناتر خدا و تاس اين آن سبب و گردد مى
 در و ميپـذيرد  تعلـق  معنـى  بـدين  نفوس نتيجه در و كنند صرف آنها خريدارى راه در را خود اموال ناچارى

 از 2)مجانى و مفت( را آنها كه ميشود كسانى بدفرجامى موجب كه است بزرگى سر خود اموال به نفوس تعلق
 اينگونـه  و. اسـت  كـرده  تعبير آن از بباطل اموال اخذ بنام شارع كه همانست سر اين شايد و ميگيرند، كسان
 آوردن  قدرت آنكه بى و ناچارى روى از آنرا قيمت زيرا است متعلق بدان نفوس ولى نيست مفت چه اگر اموال

 احتكار در و. است اجبار و اكراه روى از املهمع بمنزله خريدن چنين بنابراين و ميپردازند باشند داشته عذرى
 در تنـوع  و تفـنن  روى از را اجناس ساير بلكه نميدهد روى مردم براى زيانى ارزاق و خوردنيها بجز كاالهايى
 كـه  بپـولى  رو اين از و كنند نمى بذل حرص و اختيار به جز آنها در را خود اموال و ميكنند خريدارى شهوات

 روحى قواى ميشود معروف احتكار به كه كسى سبب بدين و بندند نمى بدان دل و ميشوندن وابسته ميپردازند
 او سـود  سـبب  بـدين  و ميسـتاند  اجبـار ه ب آنان از را ايشان اموال چه است متوجه بدو همواره مردم نفوس و

  .است داناتر تعالى خداى و ميشود، بزيان مبدل
 االبلى ابوعبداهللا ما شيخ: شنيدم بدينسان مغرب شايخم بعضى از را شيرينى حكايت مقام اين مناسب و

 وىه بـ  داشـتم  حضور مليلى ابوالحسن فقيه فاس قاضى نزد ابوسعيد سلطان روزگار در گفت و داد خبر بمن
 مـدتى  ابوالحسـن  قاضـى  پسندد؟ مى را كدام خراج اموال انواع از خود مقررى و وظيفه براى كه شد پيشنهاد

. پرسـيدند  وى از آنـرا  حكمت و شدند شگفت در و خنديدند حاضران. شراب باج گفت آنگاه و رفت فرو بفكر
 آنـرا  كسـانيكه  نفـوس  و دلها كه برميگزينم را آنها از نوعى من باشند حرام عموماً خراجها كه هنگامى: گفت

 آن بـراى  را ثـروتش  كسـى  ممكنسـت  كمتر كه چيزهائيست جمله از شراب و نباشد، آن بدنبال اند پرداخته
 دل و نميخورد تأسف آن خريدن بر و باشد طربناك و شادمان آن آوردن بدست از كه هنگامى مگر كند خرج

  3.است داناتر خدا و است غريبى مالحظه اين و بندد نمى آن پول به
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  1دوازدهم فصل

  رساند مى زيان وران پيشه به) كاالها( شدن ارزان بسبب قيمتها تنزل اينكه در

 بازرگـانى  و. ميشـود   حاصـل  بازرگـانى  يـا  صـنايع  بوسيله انسان معاش و كسب كرديم ادي چنانكه زيرا
 روى بـازار  نوسـانهاى  و گـردش  كه است هنگامى براى آنها كردن ذخيره و كاالها و اجناس خريدن از عبارت

 وسـيله  سـته پيو آن از و مينامنـد  ربـح  يا سود را زياده مقدار آن كه بفروشند بيشترى بهاىه ب را آنها و دهد
 محصـول  يا كاال يك ارزانى اگر بنابراين و آيد مي بدست مشغولند بازرگانى به كسانيكه براى معاش و زندگى

 در نيايد پديد آن در بازار گردش تاجر براى و يابد ادامه كلى بطور ثروتى نوع هر يا پوشيدنى يا خوردنى خواه
 بجـز  و[ گرديـد  خواهـد  كساد كاال گونه آن بازار و رفت خواهد دست از ثروت افزايش و سود مدت اين طول
 كشيد خواهند دست خود حرفه راه در تالش و كوشش از و 2]شد نخواهد بازرگانان عايد چيزى سختى و رنج

 آنهـا  قيمـت  زمـانى  دير اگر كه نگريم مى غالت بوضع نخست مثال براى. رفت خواهد دست از آنان سرمايه و
 بدسـت  آنهـا  سـود  زيرا ميشوند، حالى تبه دچار زراعت شئون همه در شاورزانك چگونه بماند ارزان همچنان

 خـود  سـرمايه  از و آورنـد  مـي  بدست ناچيزى بهره يا نميكنند بردارى بهره خود ثروت از نتيجه در و آيد نمى
 همـين  و. ميكننـد  سـقوط  بينـوائى  و فقر ورطه در سرانجام و ميشوند گرفتار مالى مضيقهه ب و ميكنند خرج
 از اسـت  زراعت به متعلق كه هايى حرفه همه و ندمشغول نانوائى و آسيابانى بكار كه ورانى پيشه دامنگير وضع

 ارزاق اگـر  همچنـين . گـردد  مـى  نيـز  شـود  مى تبديل خوردنى ماده به كه هنگامى تا محصول زراعت ابتداى
 ميكنـد  سـرايت  نيـز  آنانه ب حالى تبه اين بپردازد زراعتى محصوالت) تيول( اقطاع راه از سلطان را سپاهيان

 مزروعـى  ماليـات  سببه ب كه لشكريانى نگهدارى از و يابد مى تقليل آنها خراج و ماليات وضع اين بسبب زيرا
 ارزاق بالنتيجـه  و ميشـوند  عـاجز  اسـت  كـرده  تعيـين  مزبـور  عوايـد  از سلطان را آنان ارزاق و شوند مى اداره

 كارهـائى  تمـام  يابد ادامه شكر يا عسل ارزانى اگر همچنين. ميشوند حالى تبه دچار و ميگردد قطع سپاهيان
 خود پيشه از دست مشغولند مواد اينگونه بتجارت كه ورانى پيشه و شد خواهد متزلزل است وابسته بدانها كه

 دكشـ  بدرازا مزبور كاالهاى ارزانى اگر كه كرد قياس منوال همين بر ميتوان نيز را پوشيدنيها. كشيد خواهند
 پيشـه  كـه  ميشود سبب محصولى و كاال هر در حد از بيش ارزانى بنابراين. شد خواهند كاربي آنها وران پيشه
 انـدازه  از بيش گرانى همچنين. بدهند دست از را خود معاش و شوند مضيقه دچار كامالً آن بازرگانان و وران
 و ثـروت  افـزايش  مايه محصوالت و كاالها احتكار نتيجه در بندرت كه بسا چه و[ است بيحد ارزانى مانند نيز

 داشته وجود امر اين در اعتدال و وسط حد كه است اين در مردم كسب و معاش ليكن. 3]ميشود فراوان سود
 در كـه  اسـت  رسـومى  و عادات به مربوط بدان بردن پى و آيد، پديد بازارها گردش و نوسانها بسرعت و باشد
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 اجنـاس  و مـواد  همـه  ميـان  از حبوبـات  و غـالت  ارزانى تنها و است لمتداو عمران اهل و شهرنشينان ميان
 اكثريـت  كـه  طفيليـان  و فقير و توانگر از مردم طبقات همه و ميباشد مردم عامه نياز مورد زيرا است، ستوده
 و كمـك  آن ارزانى رو اين از و سازند، فراهم را خويش غذائى مواد و ارزاق ندناچار ميدهند تشكيل را اجتماع

 تـرجيح  بازرگـانى  جنبـه  بـر  بخصوص نوع اين در مردم خوراك و قوت جنبه و است مردم عمومه ب مراهىه
  .1] است متين قوت صاحب و دهنده روزى خدا و. [دارد

  

  2سيزدهم فصل

  كدام و كنند مى پيشه تجارت مردم اصناف از يك كدام اينكه در

  ورزند اجتناب آن كردن پيشه از و گذارند فرو آنرا كه است شايسته صنف

 و اجنـاس  كـه  بدينسـان  اسـت  مـال  ساختن ور بهره از عبارت تجارت كه شديم يادآور پيش فصول در
 و نوسـانها  انتظـار  راه از يا بفروشند خريد بهاى از گرانتر قيمتى به را آنها كه ميكوشند و ميخرند را كاالهائى

 يا برگيرند، بهره است تر گران و تر رايج آنجا در كه بشهرى آنها كردن صادر بوسيله يا برند سود بازارها گردش
 اندك اندازند مي بكار كه اى سرمايه به نسبت سود اين و. رسانند بفروش ترى گران بقيمت نسيه به را اجناس

 اندك زيرا بود، خواهد فراوان نيز آن سود باشد بسيار مال اصل كه هنگامى هست چيزيكه ولى است، ناچيز و
 فـروش  و خريـد  نتيجـه  در كـه  سـودى  يا بردارى بهره اين كه كوشيد بايد سپس. است سيارب خود بسيار در

 در لـيكن  بپردازنـد  را اجنـاس  قيمـت  و شـود  وصول كامل ميماند، باقى سوداگران دست در كاالها و اجناس
 اجناس هب ميكنند پيشه فروشى كم و نادرستى ناخواه خواه رو اين از و است اندك انصاف اهل گروه اين ميان

 در زيرا ميرسد، زيان آن سود به كه ميكنند مسامحه و تأخير آنها بهاى پرداخت در و ميزنند لطمه سرمايه يا
 بـدان  سـرمايه  از بـردارى  بهـره  كه صورتى در ميمانند باز فعاليت از بازرگانان كاالها بهاى پرداخت عدم مدت

 نـابودى  موجـب  كه ميشوند اموال بهاى منكر بكلى نباشد گواهانى و سند داراى معامله اگر و. ميشود حاصل
 بازرگان رو اين از ميشود حكم امور بظواهر معموالً زيرا است، اندك اينگونه در حكام نفوذ و گردد مى سرمايه

 بسيار مشقت و رنج كردن تحمل از پس را ناچيز سود اين اغلب و ميشود مشكالت دچار و ميبرد فراوان رنج
 كـه  كسـى  بنـابراين  .ميـرود  دست از اش سرمايه يا كند وصول آنرا نميتواند رو هيچ به آنكه يا ميكند حاصل

 جوئيهـا  سـتيزه  و اختالفـات  در اينكـه  يا :باشد شرط دو اين از يكى داراى بايد كند مى خود پيشه را بازرگانى
 در و كنـد  اعدف خويش حقوق از حكام نزد كار پشت و سرسختى با و باشد بصير محاسبات امور در و گستاخ

 اى وسـيله  بهتـرين  ميدهـد  روى آنهـا  در كـه  اختالفاتى و معامالت در وى سرسختى و گستاخى صورت اين
                                                           

اين آيه در چاپهاى مصر و بيروت نيست و پايان فصل در چاپهـاى مزبـور چنـين    . 58: 51إِنَّ اهللا هو الرَّزاقُ ذُو اْلُقوةِ اْلمتينُ  -1
  .مطابق است» ينى«صورت متن با . 130سوره التوبة، آيه . »يم استو خدا سبحانه و تعالى پروردگار عرش عظ«: است

  .فصل دهم است) ك(در چاپ  -2



    87 

 جـاه  و نفـوذ  داراى بايد ناچار وگرنه. كرد خواهد عدالت و انصافه ب وادار را سوداگران و حكام كه بود خواهد
ـ  را حكـام  و بنشـيند  سوداگران دل در وى هيبت و كند حفظ را خويش حقوق آن پناه در بتواند كه باشد ه ب

 بازرگـان  وصـف  ايـن  بـا . بازسـتانند  مديوننـد  وى به كه كسانى از را او  حقوق تا سازد وادار دادگرى و انصاف
 با آنگاه و ميل روى از نخست بازگيرد، ديگران چنگ از را خود اموال و شود برخوردار داد و انصاف از ميتواند

  .قهر و زور
 فرمانروايان نزد در نه و باشد سرسخت و گستاخ خود نه يعنى نباشد شرط دو اين واجد هك كسى ليكن

 زيـرا  ورزد، اجتنـاب  حرفـه  ايـن  از كه سزاست و سازد خود پيشه را بازرگانى نبايد باشد داشته نفوذ و اعتبار
 كـه  اسـت  ممكـن  كمتـر  و ميسازد سوداگران طعمه و ميدهد قرار تاراج معرض در را خود ثروت كس چنين
 اگـر  و1بربايند هم چنگ از را يكديگر اموال كه آنند درصدد اغلب مردم زيرا بستاند، آنان از را خود داد بتواند

 ثـروت  بحفـظ  كسى و نميماند باقى پشيزى هيچكس دست در نميكرد ممانعت ايشان از فرمانروايان مقررات
 خدا اگر و ،)نيستند اصول پابند رو هيچ به كه( پست طبقات و سوداگران ويژهه ب نميداشت، اطمينان خويش
 جهانيـان  بـر  را خـدا  ولـى  ميگرفت، فرا تباهى را زمين آينه هر نميكرد دفع ديگر برخىه ب را مردم از برخى
  .2است احسان و فضل

  

  3چهاردهم فصل

   است پستى مرحله در اشراف خوىه ب نسبت بازرگانان خوى اينكه در

 گيـرى  سـخت  بايـد  ناچار كار اين در و ميكنند فروش و خريد صرف را دخو اوقات اغلب بازرگانان زيرا
 كـه  كسـى  و) بزننـد  چانه ديگر عبارته ب يا( دارند معمول را مبالغه حداكثر قيمت آخرين تثبيت در و كنند

 صـورتى  در ميشود پابند بدان و بخشد مى تأثير او اخالق در نخواهى خواهى كند زندگى شيوه بدين پيوسته
  .متصفند بدان كه است اشراف و پادشاهان جوانمردى صفت از دور زدن هچان كه

 گروه اين پست طبقه ميان در زدن چانه عادت بدنباله كه زشتى رفتارهاى نتيجه در او خوى اگر اما و
 بـر  دروغ سـوگندهاى  كـردن  ياد و فريبكارى و تقلب و جوئى ستيزه و لجاجت قبيل از گردد، تباه است شايع

 اينگونـه  چنانكـه  بدانيم پستى و فرومايگى درجه منتها در را خوئى چنين كه سزاست ستد، و داد در قيمتها
 از دارنـد  برعهـده  را قوم رياست كه كسانى و بزرگان بينيم مى سبب مينه به و مشهورند صفات بدين كسان

  .شوند واقع خوى اين تأثير زير مبادا تا ميورزند اجتناب پيشه اين
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 .اى از فصل پانزدهم است تفاوت اندكى با عنوان فصل پانزدهم دارد و در حقيقت خالصه

 خوي بازرگانان
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 شـرافت  بسـبب  و كنند حفظ خوى اين از را خويش كه شوند يافت بازرگانانى است ممكن هم گاهى و
 و ميشـوند،  ديـده  مردم ميان در ندرته ب بسيار كسانى چنين ولى ورزند، اجتناب آن از منشى بزرگ و ذاتى
  .است پسينيان و پيشينيان پروردگار او و ميفرمايد رهبرى خود كرم و فضل به بخواهد را كه هر خدا

  

  پانزدهم لفص

  پست اى مرحله در رؤسا خوىه ب نسبت بازرگانى خوى اينكه در

   است جوانمردى از دور و

 امـر  ايـن  در و ميپردازد بهره و سود جلب و فروش و خريده ب بازرگان كه شديم يادآور 1پيش فصل در
 و سرسـختى  و لجاجت و زدن بچانه خود حرفه پيشرفت براى است ناچار و ميكند تمرين و ممارست پيوسته

 از صـفاتى  چنـين  و ميرونـد  بشـمار  بازرگـانى  پيشـه  لوازم از اينها و شود متوسل ستيزه و نزاع و گوئى گزافه
 نفـس  بـه   نخواهى خواهى انسان رفتار اثر زيرا 3شود، مى نقصان مايه و ميكاهد آدمى جوانمردى و 2پاكدامنى

 و بد آثار آن در پست و بد رفتارهاى و بخشد مى نفسه ب پاك و نيكو آثار نيكو رفتارهاى چنانكه زند مى زيان
 و ميشـود  جـايگير  آن در گـردد  تكـرار  و جويـد  سبقت نفس بر رفتارهائى چنين اگر و ميگذارد بجاى پست
 كه رو اين از ميپذيرد نقصان خصال آن نشود جايگير نفس در نيك خصال و بپايد ديرى اگر و يابد مى رسوخ

  .آيند مي پديد افعال از كه ملكاتى همه مانند بندد مى قشن نفس در آن نكوهيده آثار
 داراى كـه  آنـان  از گروهـى  چـه  است حاالتشان و اطوار در بازرگانان اصناف تفاوت برحسب آثار اين و
 بـراى  و مييازنـد  دسـت  فريبكـارى  و تزوير و بنادرستى كه بدكار سوداگران با و باشند بازرگانى پست حاالت
 حد از بيش باشند همكار و شريك ميكنند ياد دروغ سوگندهاى دمبدم انكار و اقرار هنگام آنها بهاى و كاالها
 و جـوانمردى  فضـيلت  از بكلـى  و شد خواهد چيره آنان بر فرومايگى و بود خواهند متصف پست خوى بدين

 و بخشـد  يرتـأث  آنان جوانمردى در گرى ستيزه و زدن چانه بايد ناگزير وگرنه گرديد خواهند دور آن اكتساب
 پناه در كرديم ياد) دهم فصل( پيش فصل در كه بازرگانان، دوم گروه اما و 4.است اندك ايشان در آن فقدان

 عهـده  خـويش  تنه ب كه ميكند نياز بى را آنان جاه و قدرت اين و ميكنند حفظ را خويش حقوق نفوذ، و جاه
 بـاره  يـك  گـاهى  كـه  هستند كسانى گروه اين .ندشمار انگشت و نادر بسيار شوند، بازرگانى امور اينگونه دار

 نتيجـه  در كـه  ميرسد آنانه ب ارث به بزرگى ثروت ناگهان يا ميشود افزوده آنان ثروت بر آورى شگفت بوضع
 اهـل  بـا  ثـروت  ايـن  بكمك و آيند مي بشمار توانگران بزرگترين زمره در ايشان خاندان اعضاى از يكى مرگ
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 نائل اى بپايه و ميشوند آور نام و ميكنند گرى جلوه خود عصر مردم ميان در راه اين از و ميشوند مربوط دولت
 اطرافيان و نمايندگان به آنرا تصدى و ميكنند گيرى كناره بازرگانى كارهاى دارى عهده از شخصاً كه آيند مي

 ميباشند آنها  ياىهدا و احسان مشمول آنكه علته ب امور اولياى و فرمانروايان وقت آن و ميكنند واگذار خود
 از را ايشـان  داد و ميسـازند  فـراهم  را ايشـان  حقـوق  تـأمين  موجبات سهولت نهايت در اند گرفته خو بدان و

 ميگـردد،  منجر پست بصفات كه اعمالى ممارست عدم نتيجه در مزبور گروه سبب بدين. ميگيرند باز غاصبان
 گزنـدى  هـر  از و ميگـردد  تر راسخ آنان وانمردىج و ميشوند دور بازرگانى زشت هاى خوى از گذشت، چنانكه

 رفتارهـا  اينگونه آثار از هائى نمونه است ممكن اينها همه با ولى ميماند، مصون ميرسد بدان رهگذر اين از كه
 آنچـه  در و كننـد  نظـارت  خـود  نمايندگان وضع در مجبورند چه آيد پديد آنان در مستقيم غير و نهان بطور
 نمـودار  كمتـر  آنهـا  اثر و است اندك ها نمونه اين اما باشند، موافق يا مخالف كنند مى ترك يا دهند مى انجام

  1.است آفريده كنيد مى را آنچه و شما خدا و ميشود،
  

  شانزدهم فصل

  2باشد آموزگار داراى بايد ناچار صنايع اينكه در
 اينكـه  بسـبب  و دميشـو  حاصـل  فكرى عملى امرى در كه ايست ملكه از عبارت صنعت كه دانست بايد

 آموزنـده  براى محسوس بدنى كيفيات فراگرفتن و. ميرود بشمار محسوس بدنى كارهاى زمره در است عملى
 ثمـر  اسـت  محسـوس  بـدنى  كيفيـات  بـه  مربـوط  كه امورى دادن انجام زيرا ميشود حاصل كاملتر و جامعتر
  .است تر بخش

 حاصل آن كردن تكرار پياپى و عمل يك دادن انجام نتيجه در كه است راسخى صفت از عبارت ملكه و
 راه از چيزى دادن ياد و شود مى حاصل اصل نسبت بر ملكه و يابد، رسوخ نفس در آن صورت چنانكه ميگردد

 نخستين بشيوه كه اى ملكه رو اين از است، دانش و خبر بنقل آن آموختن از تر كامل و تر جامع چشم با ديدن
 و هنـر  در شـاگرد  مهـارت  و 3.ميشـود  حاصل خبر راه از كه ايست ملكه از تر راسخ و تر كامل آورند مي  بدست
  .دارد وابستگى آموزگار ملكه و آموزش نيكوئى ميزان به وى براى آن ملكه حصول

 و است ضرورى نيازمنديهاى ويژه بسيط. مركب و بسيط: است گونه دو بر صنايع كه دانست بايد سپس
 زيرا است، مركب بر مقدم تعليم لحاظ از بسيط و دارد اختصاص زندگى لكما مرحله و تفننى امور به مركب

 بيشـتر  آن فراگـرفتن  بـه  مـردم  كـه  دارد اختصـاص  زندگى ضروريات به ديگر سوى از و است ساده يكسو از

                                                           

  .96: 37واهللا خََلَقكُم و ما تَعمُلونَ  -1

 .داشته باشدصنايع ناچار بايد با علم پيوند ... تر باشد بدينسان است و شايد صحيح) علم) (معلم(در برخى از چاپها بجاى  -2
نظر مؤلف در اينجا كامالً موافق نظريه دانشمندان جديد آموزش و پرورش است كه شيوه حسى و عملى را بر شـيوه نظـرى    -3

  .دهند ترجيح مى
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 نـاقص  آن تعلـيم  هم سبب بهمين و دارد قرار نخستين مرحله در تعليم لحاظ از رو اين از و ميورزند اهتمام
 اندك اندك را آنها و ميكند كشف و استنباط آنرا مركب اقسام و گوناگون انواع انسان انديشه يوستهپ و است

 و بسـيط  گونـاگون ( صـنايع  آوردن پديد و ميشوند، تكميل سرانجام تا ميرساند بفعل قوه مرحله از بتدريج و
 زيـرا  ميگردد، حاصل پياپى هاى نسل و دراز روزگارهاى طى در بلكه شود، نمى حاصل يكباره هيچگاه) مركب

 از و. خواهـد  مـى  مـدت  ناچار و نميشود حاصل يكباره فعل به قوه مرحله از هنرى امور بويژه و اشياء رسيدن
 يافـت  بـالد  اينگونـه  در آنهـا  بسـيط  انواع بجز و است ناقص كوچك شهرهاى در صنايع كه بينيم مى رو اين

 گونـاگون  بصنايع را آنان تجملى امور و ثروت توسعه و يابد فزونى آنها اهالى تمدن كه هنگامى ولى نميشود،
  .است داناتر خدا و ميرسد، فعل به قوه مرحله از صنايع وقت آن كند، نيازمند
  :ميشود تقسيم بدينسان ديگر نظر از صنايع نيز و[

  .دارد اختصاص ضرورى غير يا ضرورى خواه انسان معاش امر به كه صنايعى
  .سياست و هنرها و دانشها مانند است انسانى خاصيت كه هائى يشهاند به مخصوص صنايع و

 چـون  دوم گونـه  صـنايع  و آهنگـرى  و درودگرى و 1كفشدوزى و بافندگى مانند نخستين گونه صنايع
 اينهـا  مانند و دانش تعليم و شعر و موسيقى و است كتب تجليد و استنساخ در ممارست كه 2)صحافى( وراقه

  3] است داناتر خدا و آن، نظاير و سپاهيگرى ندمان سوم گونه صنايع و
  

  هفدهم فصل

  شهرنشينى اجتماع توسعه و تكامل پرتو در صنايع اينكه در

  ميشود تكميل

 ضـروريات  بكسـب  تنهـا  مردم نرسد كمال بمرحله شهر تمدن و شهرنشينى اجتماع كه هنگامى تا زيرا
 تمدن بمرحله شهر هرگاه ولى است، آن جز و گندم چون خوراكى وسائل از عبارت كه ميگمارند همت معاش
 آن وقـت  آن گردد آن بر زايد بلكه و باشد كافى آنان ضروريات براى و يابد فزونى مردم كارهاى بهره و برسد
 انديشه جنبه از فقط دانشها و صنايع كه دانست بايد سپس. ميكنند معاش تجملى امور صرف را اضافه مقدار
 جنبـه  از خـوراكى  مـواد  ولى ميشود، بازشناخته جانوران ديگر از بدان كه است يافته اختصاص وى به آدمى

 و است مقدم صنايع و علوم بر ضرورت لحاظ از خوراكى مواد بنابراين و دارد ضرورت او براى تغذيه و حيوانى
  .دارد قرار دوم مرتبه در بضروريات نسبت اخير نوع
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 آنهـا  زيبـايى ه ب مرحله اين در چه ميكند پيشرفت شهر يك ترقى و اجتماع نسبته ب صنايع ىينيكو و
 تجمـل  بمرحلـه  كه باشد مردمى پسند مورد تا كنند توليد تر ظريف و بهتر صنايع ميكوشند و ميكنند توجه

 مـردم  جمعيت كم شهرهاى و كوچك اجتماعات يا نشينى باديه اجتماع در اما و اند، رسيده توانگرى و خواهى
 يـا  آهنگر يا درودگر مانند ميروند بكار زندگى ضروريات در كه صنايعى بويژه نيازمندند بسيط  صنايع به تنها

 نيكـو  و كامل رو هيچ به شود يافت مزبور اجتماعات در صنايع اينگونه هم وقتى و. 1قصاب يا بافنده يا خياط
 مورد مستقالً و ذاتاً و هستند ديگر چيز براى وسائلى آنها همه زيرا نميكند، تجاوز ضرورت حد از بلكه نيست،

 و تفـنن  ذوق آن در و شود افزوده آن تمدن و جمعيت بر و يابد توسعه اجتماع كه هنگامى و. نميباشند نظر
 خواهـد  اجتماعاتى چنين هاى خواسته جمله از نيز هنرها كردن بهتر و زيبائى وقت آن آيد پديد تجملى امور
 ثروت رسوم و عادات الزمه كه ديگرى صنايع و رفت خواهد مالبك رو آنها مكمل وسايل كليه با صنايع و بود،

 و) زرگـر ( گـر  ريختـه  و بـاف  ابريشم و دباغ و كفشدوز قبيل از آمد خواهد پديد آنها همراه نيز است تجمل و
 آنهـا  ميان در كه ميرسد بجائى مزبور صنايع انواع يابد مى توسعه حد از بيش اجتماع كه گاهى و .اينها مانند
 معاش وسيله و ميسازند ظرافت و زيبائى نهايت در را آنها و آيد مي پديد كمالى و تفننى هنرهاى از ىبسيار

 مهمتـرين  از بـردارى  بهـره  و سـود  لحاظ از بلكه و ميكنند خود حرفه را آنها شهر آن در كه ميشوند كسانى
 ميدهـد  قـرار  شـهر  مـردم  ىنيازمنـديها  جزو را آنها خواهى تجمل و ثروت پيشرفت چه ميروند بشمار كارها
 معلمـى  و 3هريسـه  سازنده و 2انگور رب و شيره سازنده و آشپز و حمامى و رويگر و) ساز عطر( روغنگر: مانند

 كتب استنساخ صنعت در كه) صحافان( وراقانى و آموزد مي بديگران را طبل نواختن و رقص و آوازخوانى كه
 شهر در خواهى تجمل و رفاه و ثروت توسعه لوازم از نعتص اين چه ميكنند ممارست آنها تصحيح و تجليد و

 حـد  از تمدن و اجتماع ترقى كه گاهى و. اينها نظير ديگرى صنايع و ميورزند اشتغال فكرى اموره ب كه است
 ايشـان  ميـان  در ميشـنويم  مصر مردم درباره چنانكه ميكند ترقى اندازه از بيش نيز صنايع پيشرفت ميگذرد
 ميدهند تجسم را آورى شگفت اشياى و ميدهند تعليم را اهلى خرهاى و زبان بى پرندگان كه هستند كسانى
ه بـ  هـوا  در را طنابهـا  روى رفتن راه و رقص و خواندن سرود و كنند مى منقلب ديگر ذات به را  ذاتى چنانكه

 ديگـر  و د،ميكننـ  بلنـد  زمـين  از را عظـيم  سـنگهاى  و حيوانات مانند سنگين بارهاى و آموزند، مي اشخاص
 و مصر تمدن مرحلهه ب مغرب شهرهاى تمدن و عمران زيرا نميشود، يافت مغرب مردم ما نزد در كه صنايعى

  4.است حكيم داناى خدا و است، نرسيده قاهره
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  هجدهم فصل

  مدت طول و تمدن رسوخه ب وابسته شهرها در صنايع رسوخ اينكه در

   است آن

 در عـادات  و ميرونـد  بشـمار  تمـدن  و عمران 1انواع و عادات از صنايع كليه زيرا است، واضح آن علت و
 پـى  نسلهاى در و پذيرد مى استحكام آن) صبغه( آيين آنگاه و يابد مى رسوخ زمان مرور و تكرار كثرت نتيجه

 دشـوار  آن كـردن  زايـل  و زدودن گردد پابرجا و استوار) آيين -رنگ( اى صبغه هرگاه و ميدواند ريشه پى در
  .شود مى

 آنهـا  جمعيـت  و تمـدن  اگـر  اسـت  يافتـه  توسعه تمدن آنها در كه كهن شهرهاى بينيم مى رو اين از و
 بطوريكه ماند مى باقى آنها در عمران دوران صنايع از آثارى هم باز بشوند ماندگى عقب دچار و پذيرد نقصان
 هرچنـد  يـابيم  نمـى  انـد  ادهنهـ  گـام  عمران و تمدن مرحله در تازه كه بنيادى نو شهرهاى در را مزبور صنايع
 كه است اين آن علت تنها و باشند رسيده هم كهن شهرهاى پايهه ب جمعيت و تمدن لحاظ از شهرها اينگونه

 اسـتوار  زنـدگى  هاى آئين  رسوم و عادات تكرار و گشتن بدست دست و زمان مرور سببه ب كهن شهرهاى در
  .اند نرسيده تكامل پايه اينه ب نوزه نوبنياد شهرهاى كه صورتى در دوانيده ريشه و شده

 هـاى  شـيوه  و كيفيات كشور آن در بينيم مى چه ميشود، تطبيق اندلس بر روزگار اين در كيفيت اين و
 اسـت  راسخ و استوار و پايدار همچنان دارند مي معمول آن شهرهاى در كه رسومى و عادات كليه در صنايع
 ابـزار  قبيل از انگيز طرب سرگرميهاى وسايل و سرودخوانيها نواعا و آشپزى هنرهاى و ساختمانها بنايى مانند

 وضـع  و ترتيـب  در سـليقه  حـس  بـردن  بكـار  و كاخهـا  اثاث و كردن فرش هنر و رقص و گوناگون موسيقى
 كـردن  برپا روش و سفالين و فلزى مواد از زندگى اثاث و آشپزخانه لوازم كليه و ظروف ساختن و ساختمانها

 از. اسـت  يافته ترقى و تجمل پر زندگانى يك عادات الزمه كه هنرهائى ديگر و گوناگون ىجشنها و مهمانيها
 آن در همچنـان  آنـان  گذشـته  صـنايع  و ندبصـيرتر  و ماهرتر صنايع اين در اندلس مردم كه بينيم مى رو اين

 كليه مردمه ب بتنس باره اين در و دارند هنر در وافرى بهره اكنون هم چنانكه است مانده بجاى استوار كشور
 ممالك ديگر تمدن با آن عمده قسمت و است يافته نقصان كشور آن تمدن و عمران هرچند ندمتمايز شهرها
  .نيست برابر) موريتانى( مغرب ساحلى
 از پيش دولت و اموى دولت رسوخ نتيجه در زيرا كرديم، ياد ما آنچه جز ندارد دليلى هيچ وضع اين و

 سـرزمين  آن در تمـدن  روزگـار،  ايـن  تا گرفته طوايف ملوك از آن از پس ولتهاىد و) ها گت( قوط يعنى آن
 ديگـرى  سرزمين هيچ كه آمده نائل اى بمرحله اندلس در تمدن رو اين از و است شده استوار و دوانيده ريشه

 نشان نيز ميكنند نقل مزبور كشورهاى درباره كه اخبارى چه است، نرسيده پايه بدان مصر و شام و عراق جز
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 زيبائى لحاظ از آنها انواع كليه و يافته استحكام نيز آنان صنايع ممالك آن در دولتها دوام علته ب كه ميدهد
 سرزمينها آن از و است مانده باقى آنان كنونى اجتماع در همچنان آنها شيوه و آئين و شده تكميل ظرافت و

 پارچه تا و كند نفوذ اى پارچه در كه ثابتى رنگ دمانن گردد، منقرض آنان عمران بكلى آنكه مگر نميشود دور
  .نميشود جدا آن از هم رنگ باشد باقى

 بدست موحدان پس آن از و صنهاجه دولتهاى فرمانروائى سايه در كه تمدنى نسبته ب هم تونس وضع
 هرچنـد  و اسـت  انـدلس  نظير صنايع لحاظ از احوال و كيفيات همه در آنان صنايع تكميل بسبب و اند آورده
 تـونس  مردم كه رسومى و عادات بعلت ولى دارد، قرار دوم مرتبه در اندلس به نسبت نظر اين از مزبور كشور

 دو ميـان  مسـافت  زيرا است، تر افزون كشور آن صنايع از اكنون هم آنان صنايع كنند مي اقتباس مصريان از
 كـه  بسـا  چـه  و ميكننـد  مسـافرت  ربمص كشور آن از ساله همه مسافران و است نزديك مصر و تونس كشور

 كه را آنچه كشور آن مردم استوار صنايع و تجملى رسوم و عادات از و ميگزينند سكونت مصر در دراز ساليان
  .ميگيرند فرا پسندند مى

 ديگـر  سـوى  از و مصـر  مشابه يكسو از صنايع لحاظ از كرديم ياد آنچه علته ب تونس اوضاع بنابراين و
 بـه  هفتم قرن در آنان شدن آواره هنگام كه نداندلس شرق مردم از آن ساكنان بيشتر يراز است، اندلس مانند
 در هرچنـد  و اسـت  يافتـه  رسوخ كشور اين در صنايع از كيفياتى و اصول نتيجه در و اند شده پناهنده تونس

 در هنـر  آئـين ) صـبغه ( كه هنگامى ولى نيست، مزبور صنعتى ترقيات مناسب تونس عمران وضع روزگار اين
 همچنـين . شـود  ويـران  بكلـى  سـرزمين  آن مگـر  بربنـدد  رخت آن از است ممكن كمتر يابد رسوخ كشورى

 كليـه  هرچنـد  اسـت  مانـده  بجاى صنايع اين از آثارى نيز حماد ابن قلعه و مراكش و قيروان در كه بينيم مى
 را آثـار  اينگونـه  نميتواند ديگرى بصير، مردم جز و هستند ويرانه حكم در يا و ويرانه يا امروز مزبور شهرهاى

 نشـان  را آنهـا  گذشـته  احـوال  و كيفيـات  كـه  كنـد  مى مشاهده شهرها آن در آثارى مزبور صنايع از و دريابد
  .1داناست آفريدگار خدا و ميماند، بجاى كتاب در آن اثر كردن محو از پس كه خطى مانند ميدهند

  

  نوزدهم فصل

  يابد مى توسعه و دميشو نيكوتر هنگامى صنايع اينكه در

  گردد افزون آنها طالبان كه

 وسـيله  كـس  هر كار زيرا يابد، انجام مجانى و مفت او كار نميدهد اجازه انسان كه است اين آن علت و
 چيـز  هـيچ  از خود زندگانى دوران سراسر در و آورد مي بدست آن از را خويش معاش كه اوست بردارى بهره
 ساكن كه شهرى در آن ثمره كه ميكند صرف راهى در تنها را خود كار رو ناي از. برنميگيرد سود كارش بجز
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 در و باشـد  داشـته  خواستارانى صنعتى هرگاه و. شود وى عايد آن بهره و سود تا باشد داشته ارزش است آن
 آن بـازار  كـه  بـود  خواهـد  كاالئى بمنزله مزبور صنعت هنگام اين در يابد رواج بدان مردم آوردن روى نتيجه
 بياموزند را صنعت آن كه ميكوشند شهر مردم شرايطى چنين در. گردد جلب فروش براى و باشد داشته رواج

  .سازند فراهم را خود معاش آن بوسيله تا
 آن آمـوختن  آهنـگ  هـم  كسى و يافت نخواهد رواج آن بازار باشد نداشته خواستارانى صنعتى اگر ولى

 از سبب همينه ب و رفت خواهد دست از سبب بدين و گذاشت ندخواه فرو آنرا مردم وقت آن و كرد نخواهد
 معنى بدين» ميدهد انجام نيكو آنرا كه چيزيست كس هر قيمت« است فرموده كه ميكنند روايت رض، على،

  .ميسازد خود معاش وسيله آنرا كه كاريست كس هر ارزش يعنى ميرساند، را او قيمت كس هر صناعت كه
 هنگـامى  صـنعت  شـدن  بهتـر  و پيشرفت كه است اين آن و است نهفته هم رىديگ راز اينجا در نيز و

 بدان را ديگر خواستاران و ميدهد رواج آنرا بازار كه است دولت چه باشد آن خواستار دولت كه ميشود ميسر
 آن رواج باشند آن خواستار شهر مردم ديگر تنها و نباشد صنعتى طالب دولت كه هنگامى تا و ميسازد متوجه

 ميـرود  بشمار بازار بزرگترين  دولت زيرا داشت، نخواهد است آن خواهان دولت كه زمانى با تناسبى يچگونهه
 در چه هر رو اين از و ميباشد نسبت يك داراى آن در بسيار و اندك و است دستگاه آن در چيزى هر رواج و

 باشـند  صـنعتى  خواسـتار  هرچنـد  مـردم  عامـه  ولـى  داد، خواهـد  نشان را رقم بزرگترين ناچار يابد رواج آن
 1] تعالى و سبحانه[ خدا و. كرد نخواهد پيدا رواج و رونق بازارشان و داشت نخواهد عمومى جنبه خواستنشان

  .تواناست بخواهد چه هر بر
  

  بيستم فصل

  آنها صنايع باشند ويرانى شرف در شهرها هرگاه اينكه در

  ميرود زوال به رو

 خواسـتاران  و باشند مردم نياز مورد كه ميكنند پيشرفت هنگامى تنها يعصنا كرديم بيان كه رو اين از
 و عمـران  شكستن هم در علته ب و شود مبدل انحطاط به شهرى ترقيات هرگاه) بنابراين و( يابند فزونى آنها

 نقصان آن در ثروت و خواهى تجمل وقت آن گردد، واقع) بحران( فرتوتى سراشيب در ساكنانش يافتن تقليل
 از كـه  صـنايعى  نتيجه در و كرد خواهند اكتفا ضروريات همان به نشينى ده دوران مانند مردم و يافت اهدخو

 آن راه از نميتوانـد  شـرايطى  چنين در آنها سازنده زيرا شد، خواهد رونق بى ميرود بشمار خواهى تجمل لوازم
 بـاقى  هـم  جانشـينى  وى از و دميميـر  يـا  گريـزد  مى ديگرى بسوى ناچار و كند تأمين را خود معاش صنايع

 و زرگـران  و گـران  ريختـه  و نقاشـان  چنانكـه . ميشـود  محـو  بكلـى  صنايع اينگونه نشانه نتيجه در و نميماند
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 را تفننـى  وسـايل  و تجملـى  لـوازم  آنـان  مانند كه صنعتگرانى ديگر و كتب كنندگان استنساخ و نويسندگان
 آفريـدگار  خـدا  و ميگردد، مضمحل بكلى آنكه تا ميرود انبنقص رو صنايع پيوسته و ميروند ميان از ميسازند
  1.داناست

  

  يكم و بيست فصل

  نددورتر صنايع از مردم همه از تازيان اينكه در

 لـوازم  ديگر و بصنايع را انسان كه تمدن و شهرنشينى اجتماع از و دارتر ريشه نشينى باديه در آنها زيرا
 همه از بيش روم درياى ساحل مسيحى هاى ملت و مشرق عرب غير اقوام و نددورتر ميكند جلب شهرنشينى

 نشـينى  باديـه  اجتمـاع  از و دارتر ريشه تمدن و شهرنشينى اجتماع در آنان زيرا دارند مهارت صنعت در مردم
  .نددورتر
 نشينى باديه در اصالت و دشتها در سكونت و وحشيگرى بر را عرب كه هستند شتر فاقد بكلى ملتها اين حتى
 نميباشـند،  نيـز  ميكنـد  آسان را آنها تناسل و توالد كه ىيريگزارها و شتران چراگاههاى داراى و ميكند يارى
 انـد  شـده  متصـرف  اسالم دوران در را آنها كه سرزمينهائى در هم و عرب بوم و زاد در بينيم مى كه است اين

 بـه  بايـد  .ميكننـد  وارد كشـورها  نبـدا  ديگر اقطار از را صنعتى مواد چنانكه است ناچيز و اندك صنايع كليه
 آنان ميان در چگونه كه ديد و نگريست مسيحى ملل و تركان سرزمين و هند و چين مانند عربى غير ممالك
 غير ملتهاى و. ميكنند وارد خود بخاك مزبور كشورهاى از را آنها ديگر ملتهاى رو اين از و دارد توسعه صنايع
 ميـان  در نشينى باديه زندگى پيش قرنها از زيرا تازيانند، مانند صنايع حاظل از نيز بربرها قبيل از مغرب عرب
 نـدارد  وجود بيش اندكى شهرهاى آنان سرزمين در كه است اين امر اين بر گواه و است يافته رسوخ نيز آنان

 هسـت  هـم  آنچـه  و. اسـت  انـدك  مغرب در صنايع سبب همينه ب و شديم آور ياد گذشته فصول در چنانكه
 و پوست دباغى و آن بافتن قبيل از است پشم بصناعت مربوط 2آنچه بجز نميباشد ماهرانه و مستحكم نچندا

 مهـارت  كـرده  يـاد  صنايع در يدنديگرا شهرنشينىه ب مزبور اقوام همينكه ولى آن، از مشك و كفش ساختن
 و بود، عمومى نياز مورد  آنان ىها ساخته زيرا رساندند، شود تهيه بايد كه اى مرحله بهترينه ب را آنها و يافتند
 آنـان  كـه  است اين ميدهد تشكيل را سرزمين آن كارهاى عمده قسمت كرده ياد صنعت دو تنها اينكه علت

 آن باسـتان  ملتهاى فرمانروائى روزگار از صنايع مشرق در ولى اند، بوده آشنا مزبور بصنايع نشينى باديه بسبب
 طـى  در كـه  روميان و يونانيان و اسرائيل بنى و قبطيان و نبطيان و انايراني مانند است يافته رسوخ سرزمين

 آن از و شهرنشـينى  و تمـدن  احوال و عادات كرديم ياد چنانكه رو اين از و اند، داشته سلطنت متمادى قرون
 نعما و بحرين و يمن اما و. است نشده محو آنها آثار هم هنوز و است يافته رسوخ آنان ميان در صنايع جمله
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 ملتهـاى  ميـان  در سـال  هـزاران  مزبـور  نـواحى  فرمانروائى ولى است، بوده عرب تصرف در هرچند 1جزيره و
ـ  و نهاده بنيان را نواحى آن بالد و شهرها مزبور اقوام و است شده بدست دست بالد آن از بسيارى  آخـرين ه ب
 و. 2اذواء و تبابعـه  و حمير ايشان از پس و عمالقه و ثمود و عاد مانند اند رسيده خواهى تجمل و تمدن مرحله

 آن صـنايع  و شـده  اسـتوار  آن) صبغت( آئين و انجاميده بطول ناحيه آن در تمدن و پادشاهى مدت بنابراين
 و نبخشـيده  تـأثير  آنهـا  در دولت كهنگى كرديم ياد چنانكه سبب بدين و است دوانيده ريشه و يافته توسعه

 3)يمـن ( سـرزمين  بـدان  و است نوين و رونق با آن صنايع اكنون هم تا چنانكه است، نساخته فرسوده را آنها
 هاى پارچه از كه زيبائى هاى جامه ديگر و 4عصب برد و) وشى( زربفت هاى پارچه صنعت مانند دارد اختصاص

  .اند بافته مى شهر آن در ابريشمى و نخى
  .5برآنند كه است كسانى و زمين وارث خدا و

  

  دوم و بيست فصل

  صنعت يك در) مهارت و استعداد( اى ملكه كسى براى هرگاه اينكه در

  ديگرى صنعت در پس آن از است ممكن كمتر شود حاصل

  آيد حاصل نيكى ملكه وى براى

 در و شـود  حاصـل  او بـراى  خياطى ملكه استوارى و بخوبى هرگاه كه بريم مي نام را خياط مثال براى
 ملكه آنكه مگر، فراگيرد، نيك را بنايى يا درودگرى ملكه اندنميتو ديگر پس آن از يابد رسوخ او) نفس( جان

 اسـت  ايـن  آن سبب و. باشد نيافته رسوخ وى در آن) صبغت( آئين و نشده استوار نهادش در هنوز نخستين
 نقـش  آن در و شـوند  نمـى  وارد آن بـر  يكبـاره  كـه  هسـتند  رنگهـايى  و صفات بمنزله نفس براى ملكات كه

 آنهـا  حصـول  بـراى  نيكوترى استعداد و پذيرد مى را ملكات سهلتر باشد خود فطرت رب كه كسى و بندند نمى
 بستن نقش بعلت آن استعداد و گردد خارج فطرت از و شود متلون ديگرى ملكه به نفس كه هنگامى و دارد،
  .بود خواهد تر ضعيف ديگر ملكه پذيرفتن براى وقت آن شود ضعيف ملكه آن رنگ

 را صـنعتگرى  كمتـر  چنانكـه  اسـت  آن صـحت  بر گواه آن موجود هاى نمونه هك آشكاريست امر اين و
 و يابـد  مهارت نيز ديگرى هنر در بتواند سپس و باشد فراگرفته استوارى و مهارت با را خود هنر كه يابيم مى

                                                           

 .است» جزيرة العرب«منظور  -1
  .شروع ميشود مانند ذواالذعار و ذوالقرنين و غيره» ذو«گروهى از ملوك يمن كه نام آنان به  -2

  .وطن است) پ(و چاپهاى مصر و بيروت بجاى يمن در » ينى«در  -3

انـد   بافته نوعى برد يمنى بوده كه نخست نخ آنرا رنگ ميكرده و سپس آنرا مى) بفتح ع(جامه خط دار و عصب ) بضم ب(برد  -4
  ).اقرب الموارد(و عصب بقول بعضى رنگى بوده است كه گياه آن فقط در يمن ميروئيده است 

. »و او بهتـرين وارثـان اسـت   «: و در چاپهاى مصر و بيروت اضافه شده است. 40: 19َنحنُ َنرِثُ الْأَرض و من عَليها : اشاره به -5
 .است) پ(نيز آخر فصل مانند » ينى«و در . 89: 21و أَْنت َخيرُ اْلوارِثينَ : اشاره به
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 نه( كنند مى حاصل فكرى ملكه كه دانش صاحبان حتى. دهد نشان را خود شايستگى اندازه يك به دو هر در
 اسـتوارى  و خوبى نهايت در دانشها از يكى ملكه او براى كه دانشمندى و هستند هنرمندان بمثابه نيز) ملىع

 اسـتوارى  و بخـوبى  آنـرا  ملكـه  و شـود  استاد ديگرى دانش در نسبت مانه به است ممكن كمتر آيد حاصل
 آنچـه  بنـابر  آن منشأ و نادر، ربسيا موارد در مگر ماند خواهد فرو برآيد آن آموختن درصدد اگر بلكه فراگيرد،

 خـدا  و شـود،  مى حاصل جان در كه ايست ملكه رنگه ب آن يافتن تغيير و استعداد چگونگى همان كرديم ياد
  .1است داناتر

  

  سوم و بيست فصل

   صنايع امهات به اشاره در

 ميان در آنها از گوناگونى انواع و بسيار اجتماع در متداول كارهاى فزونى علته ب صنايع كه دانست بايد
 را گونـه  دو مـا  آنهـا  همـه  ميان از ولى است، بيرون حصر و حد از و نيايد شمار در كه است معمول بشر نوع

  :از عبارتند مزبور گونه دو و فروميگذاريم را بقيه و كنيم مى ياد بخصوص
  .صنايعى كه در اجتماع ضرورى هستند -1
  .شوندصنايعى كه از لحاظ موضوع شريف شمرده مي -2

  .بافندگى و درودگرى و خياطى و بنايى و كشاورزى مانند نخستين گونه
  .پزشكى و) موسيقى( غنا و) صحافى( وراقه و نويسندگى و) توليد( قابلگى چون دوم گونه و

 جـان  نـوزاد  بـدان  زيرا باشد، مى همگان نياز مورد و ضرورى اجتماع در كه است صنايعى از قابلگى اما
  .است ايشان مادران و نوزادان درباره آن موضوع و ميشود حفظ او هستى غالباً و گيرد مى

 و ميشود منشعب طبيعى دانش از و. اوست از بيمارى دفع و انسان تندرستى حفظ از عبارت پزشكى و
  .است انسان بدن وصف اين با آن موضوع
 از آنـرا  و ميكنـد  حفـظ  را انسـان  نياز) صحافى( وراقه مانند بدان وابسته هنرهاى ديگر و نويسندگى و
 و ميرساند دورند وى از كه غايبى بكسان را انسان درونى خاطرات و ها انديشه و نگهميدارد فراموشى دستبرد

 غنـا  امـا  و. ميكنـد  بلنـد  معـانى  از را وجـود  مراتـب  و ميسـازد  جاويدان كتب در را دانشها و ها انديشه نتايج
  .گوشهاست براى آنها زيبايى ودارنم و آوازها هاى نسبت از عبارت) موسيقى(

 محفـل  بـه  و شـود  بزم هم بزرگ پادشاهان با آنها دارنده كه ميشود سبب گانه سه هنرهاى اين كليه و
 را صـنايع  ديگـر  كـه  اسـت  شـرفى  راه اين از را مزبور گانه سه صنايع بنابراين. يابد راه آنان انس بزم و خلوت

                                                           

ابى بـه اوسـت   و خدا سبحانه و تعالى داناتر اسـت و كاميـ  «: در چاپهاى مصر و بيروت پايان فصل چنين است» پ و ينى«از  -1
 .»پروردگارى جز وى نيست

 انواع صنايع
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 بـر  ها پيشه اين گاهى و ميسازند خود پيشه روزى كسب براى را نهاآ و هستند آنها تابع ديگر صنايع و نيست
  .1داناست آفريننده خدا و ميكند فرق موجبات و مقاصد اختالف حسب

  

  چهارم و بيست فصل

   كشاورزى صناعت در

 شـخم  را زمـين  كـه  بدينسـان  است حبوبات) غالت( و خوراكى مواد آوردن بدست صناعت اين نتيجه
 نگهميدارنـد  مرتب 2آبيارى با آنرا و كنند مى مواظبت يدنيرو از پس را گياه و ميكارند آن در تخم و ميكنند

 و آورند مى بيرون پوست درون از را دانه و ميدروند آنرا خوشه سپس. برسد دادن ثمره بمرحله و كند رشد تا
  .ميسازند فراهم آنرا موجبات و وسايل و ميدهند انجام مهارت با را اعمال اين

 كـه  آيـد  مـي  بدسـت  انسـان  غذايى مواد آن بوسيله زيرا رود، مى بشمار صنايع قديمترين از زىكشاور
 غـذايى  مـواد  بـى  نميتوانـد  ولى برد، بسر اشياء همه بدون[ است ممكن انسان زيرا اوست، حيات مكمل اغلب

 4اسـت،  فتـه يا اختصاص نشينان ده و صحرانشينان به صنعت اين سبب مينه به و] 3دهد ادامه خود بزندگى
 مقـدم  آن بـر  و اسـت  شهرنشـينى  از تـر  كهـن  نشينى باديه زندگانى كه شديم يادآور  پيش فصول در چنانكه

 خـود  پيشـه  آنـرا  شـهريان  كـه  اسـت  گردى بيابان دوران هاى حرفه از كشاورزى صنعت رو اين از و باشد مى
 زنـدگانى  كيفيـات  و عـادات  بـه  نسـبت  آنان احوال و عادات كليه زيرا نيستند، آشنا آن اصول به و نميسازند

 بدنبال و دارد قرار نشينان باديه صنايع دوم مرتبه در نيز ايشان صنايع و است واقع دوم مرتبه در نشينى باديه
  .5داناست آفريدگار خدا و آنهاست،

  

  پنجم و بيست فصل

   بنايى صناعت در

 بدن كه كاريست شناختن از عبارت و آنهاست ترين كهن و شهرنشينى اجتماع صنايع نخستين از بنايى
 شـده  آفريده سرشتى بر انسان چه[ ميكند آماده هايى جايگاه و ها خانه خويش پناهگاه و سكونت براى انسان

                                                           

و خـدا براسـتى   «: يابـد  اين آيه در چاپهاى مصر و بيروت نيست و به جاى آن فصل بدينسان پايـان مـى  . ، سوره يس81آيه  -1
  .است» پ«هم مانند » ينى«آخر فصل در » داناتر است،

 .است» ينى«ز است و صورت متن ا» بالسعى«كلمه » بالسقى«در برخى از چاپها بجاى  -2
 .در چاپهاى مصر و بيروت عبارت درست نيست» ينى«از  -3
  .به غلط افزوده شده است) ما(حرف ) اختصت(در برخى از چاپها پيش از  -4

و خـدا سـبحانه و   «: اين آيه در چاپهاى مصر و بيروت نيست و پايان فصل در چاپهاى مزبور چنين است 81سوره يس، آيه  -5
 ».كند خواهد بندگان خود را براه راست رهبرى مىتعالى به هرگونه ب
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ـ  اسـت  ناچـار  رو اين از و انديشد مي خود زندگى آينده و كار سرانجام در كه است  خـود  انديشـه  نيـروى ه ب
 و. برگزينـد  سـرما  و گرمـا  رنـج  از جلوگيرى براى باشد مى جهات مهه از سقف و ديوارها داراى كه هائى خانه

 منـاطق  در كـه  آنـان  پس متفاوتند يكديگر با است انسانيت معنى كه طبيعى انديشه اين در بشرى جماعات
 ايـن  خـود  منـاطق  اعتـدال  علته ب باشند داشته هم سبك و سليقه اختالف هم با هرچند ،1زيند مى معتدل
 ولى ششم، اقليم تا آن مابعد و دوم اقليم ساكنان مانند ميسازند هائى خانه خود براى و يكنندم اجرا را انديشه
 سـكونت  معتدل غير مناطق در يكسو از زيرا ند،دور مساكنى چنين برگزيدن از هفتم و نخست اقليم ساكنان

 و غارهـا  بـه  رو ايـن  از و اسـت  عـاجز  انسـانى  صـنايع  چگـونگى  درك از آنـان  انديشه ديگر سوى از و دارند
 آنـان  دانسـت  بايد سپس 2.]ميخورند طبخ و اصالح بدون را خود غذاى چنانكه ميبرند پناه كوهها هاى شكاف

 مينهنـد  بنيـان  فـراوان  منـازل  گاهى ميسازند خانه خويش پناهگاه براى و ميبرند بسر معتدل مناطق در كه
 آگـاهى  هـم  بحـال  و نميشناسند را يكديگر كه مييابد توسعه آنقدر سرزمين يك در ايشان هاى خانه چنانكه
 ميشـوند  ناچـار  كـه  اسـت  اين. برند هجوم يكديگر هاى خانهه ب شبانه مبادا كه ميترسند سبب بدين و ندارند
 ىيهـا  بـاره  خويش تجمع مركز گرداگرد در منظور اين براى و كنند حفظ دستبرد از را خود اجتماعى جايگاه

  .يابد مى تشكيل شهر يك و ميكند احاطه را نآنا هاى خانه كليه كه ميسازند
 بـه  دشـمن  از خـويش  نگهبـانى  بـراى  گـاهى  و ميكننـد  ممانعـت  يكديگره ب آنان تجاوز از حاكمان و
 و ميسـازند  خـويش  پناهگـاه  را مستحكم دژهاى و بلند كوههاى و شوند مى نيازمند استوار و امن هاى جايگاه

 ماننـد  نـد آنان مشابه عناصرى و پادشاهان كسانى چنين و هميدارندنگ دشمن گزند از را زيردستانشان و خود
  .قبايل سران و اميران

 شـهرى  هـر  در و اسـت  متفـاوت  گونـاگون،  شـهرهاى  در هـا  سـاختمان  چگونگى كه دانست بايد آنگاه
 ايشان اختالف و ناحيه آن هواى وضع فراخور و است متداول آن مردم ميان در كه رسومى و عادات برحسب

 يكسـان  همـه  ها خانه نيز شهر يك داخل در همچنين. ميسازند گوناگون هاى خانه نادارى و توانگرى لحاظ از
 متعدد هاى غرفه و اطاقها و پهناور فضاى داراى كه ميسازند عظيم دستگاههاى و كاخها برخى چنانكه نيست
 خـود  منازل در ندناچار بسيار پيروان و زنان و خدمتگزاران و فرزندان داشتن علته ب كسان اينگونه چه است

 ميـان  فواصـل  و نهند مى بنيان سنگ از را هايشان خانه ديوارهاى مزبور طبقات. باشند داشته متعدد اطاقهاى
 هرچـه   بـاره  ايـن  در و آرايند مى گچ و رنگها با را داخلى ديوارهاى روى و ميكنند بندكشى آهك با را سنگها
 نشـان  شـكوه  بـا  و مكمـل  هـاى  اقامتگاه به را خود اهتمام و عنايت تا دميكوشن بنا آرايش و تزيين در بيشتر
 قبيل از غذائى مواد اندوختن و كردن انبار براى زيرزمينهائى و سردابها عمارتى هر در اينها از گذشته و دهند
 و نشـينان  حاشـيه  و وابسـتگان  كـه  باشـند  طبقـاتى  و سپاهيان از اگر و ميسازند نيز غيره و حبوبات و غالت

                                                           

 .بجاى معتدلون درست نيست» پ«در چاپ ) مقيدون( -1
  .در چاپهاى مصر و بيروت اختالف بسيار است» ينى«و » پ«از  -2

 صنعت بنايي
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 نجيـب  اسـبهاى  بستن براى نيز ىيها اسطبل وقت آن آنها نظاير و اميران مانند باشند داشته بسيارى چاكران
 خـويش  خانواده و فرزندان و خود براى تنگى هاى زاغه و محقر هاى كلبه هم گروهى و. ميكنند آماده آنها در

ـ  يـن ا از بـيش  فقر و تنگدستى زيرا نميگذرند، در حد اين از و ميسازند  بـه  ناچـار  و نميدهـد  اجـازه  آنـان ه ب
  .ميكنند اكتفا طبيعى پناهگاهى

 بـراى  خانه خويش حال فراخور يك هر كه نامحدوديست مراتب باره اين در مختلف طبقات ميان در و
 بنـا  و دولـت  اهـل  و پادشـاهان  بوسيله بزرگ شهرهاى نهادن بنيان هنگام نيز گاهى و ميسازند مهيا خويش
 اسـتحكام  و زيبائى در مواقعى چنين در و ميشوند نيازمند صناعت بدين شكوه با و بلند اىه ساختمان كردن

 بنايى صنعت و برسانند آن اعالى بحد را صناعت اين تا ميكوشند نهايت بى آنها ديوارهاى برافراشتن و ها پايه
  .دهد مى بدست را آنها موجبات كه است

 زيـرا  اسـت،  متداول آن نزديك اقليمهاى و چهارم اقليم ىيعن معتدل هاى اقليم در بيشتر صنعت اين و
 تهيـه  گـل  و نـى  از پناهگاههـائى  خانـه  بجـاى  آنها ساكنان بلكه ندارد، وجود بنايى معتدل غير اقليمهاى در

 لحـاظ  از ميسازند خود پيشه آنرا كه صنعت اين اهل و 1.]ميبرند پناه كوهها شكافهاى و غارها به يا[ ميكنند
  .ندقاصر گروهى و ماهر و بصير آنان از برخى چنانكه دارند بسيار تفاوت يكديگر با ادىاست و مهارت

  :گوناگونيست انواع داراى مزبور صنعت كه دانست بايد نيز و
 گل از را ديوارها وسط مالط و ميكنند بنا] آجر يا[ تراشيده سنگ از را ساختمانها از بعضى جمله آن از

  .ميكند جلوه جسم يك مانند كه چسبد مى آجر يا سنگ به چنان هكآ گل اين و ميكنند تهيه آهك
 ميكننـد  برپـا  بدينسان را ديوارها و ميسازند خاك از ويژهه ب را آنها كه است ىيساختمانها ديگر نوع و

 عادات و ها سليقه اختالف برحسب عرض و طول لحاظ از ها تخته اين اندازه و ميگزينند بر چوبى تخته دو كه
 نصـب  اى پايـه  روى را هـا  تختـه  ايـن . است ذراع دو در ذراع چهار آنها متوسط اندازه ولى ميكند، قفر محلى

 دو سـپس  ميدهنـد،  قـرار  بخواهد را پايه عرض بنا صاحب كه اندازه هره ب يكديگر از را آنها فاصله و ميكنند
 دو و بندند مى بدان زنجير يا ريسمان به را آنها و ميكنند متصل مه به چوب ذراع چند بوسيله را مزبور تخته
 آن درون در آنگاه و ميكنند سد ديگر كوچك تخته دو با ميماند باقى مزبور تخته دو ميان كه را خالى جهت
 اسـت  شـده  آمـاده  منظـور  همـين  بـراى  كـه  مخصوصى هاى كوبه با را آنها و ميريزند آهك با آميخته خاك

 بـار  سپس ميگردد، مخلوط آهك با خاك اجزاى و ميشوند نرم خوب كه وقتى تا ميكوبند هم در و ميفشرند
 روش ايـن  نتيجـه  در. شـود  پر بكلى تخته دو ميان خالى فضاى كه وقتى تا ميريزند خاك آن در سوم و دوم

ـ  را تخته دو مجدداً باز و. اند داده تشكيل واحدى جسم گوئى كه آميزند مي بهم چنان آهك و خاك ذرات ه ب
 مزبـور  عمـل  تـا  ميكوبنـد  و آميزند مي هم در را آهك و خاك طريق مانه به و ميكنند نصب نخستين طرز

 قسمتهاى كليه آنكه تا ميدهند قرار پيشين بخط پيوسته مستقيمى خط در را ها تخته بار هر و يابد مى پايان
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 »هطابيـ « را شـيوه  اين و است شده ساخته يكپارچه از ىيگو كه ميخورد جوش و پيوندد مى بهم چنان ديوار
  .مينامند) كش چينه( »طواب« آنرا سازنده و) چينه(

 ميكننـد  حل آب در را آهك كه بدينسان است آهك بوسيله ديوارها پوشيدن فرو بنايى صنايع از ديگر
 تبـاه  كـه  را شـديدى  حـرارت  و نگهميدارند شود معتدل  آن تركيب كه اى اندازهه ب هفته دو يا يك آنرا گل و

 آنقـدر  ديوارهـا  روى آنـرا  شـود  نگهـدارى  الزم اندازهه ب كه آنگاه بدهد، دست از تاس پيوستن همه ب كننده
  .خورد جوش بهم تا مالند مى

 اطـاق  ديـوار  دو روى ساده يا تراشيده استوار ستونهاى چنانكه بناست سقف زدن بنايى صنايع از ديگر
 آنهـا  روى وقـت  آن و 1ميكننـد  بميخكـو  است تراشيده را آنها نجار هم كه ىيها تخته آنها باالى و ميكشند

 و خـورد  جـوش  و درآميزد بهم آهك و خاك اجزاى تا ميفشرند درهم كوبه با را آنها و ميريزند آهك و خاك
  .ميكنند اندود آهك را ديوارها كه همچنان اندايند مي آهك به را خاك و آهك طبقه اين روى سپس

 گـچ  بوسـيله  برجسـته  اشـكال  سـاختن  اهاسـت بن تـزيين  و آرايش به مربوط كه بنايى صنايع از ديگر
 آهنـى  پرمـاه  با است نمناك هنوز و بندد مى آنكه از پس و ميكنند مخلوط آب با را گچ كه بدينسان بريست،
 و. ميكند پيدا خاصى شادابى و رونق كه ميكنند كار آن روى آنقدر و ميسازند آن از متناسبى نقوش و اشكال
 چنانكـه  ميدهنـد،  آرايـش  آن شـبه  يـا  و صدف يا سفال يا آجر يا مرمر هاى تكه با را ديوارها روى هم گاهى
 ميدانند خودشان كه ىيها اندازه و نسبتهاه ب را آنها و ميكنند جدا آنها از مختلفى يا متجانس متساوى اجزاى

 اسـته آر بوسـتان  از اى منظـره  ىيگـو  كـه  آيد مي نظره ب زيبا آنقدر ديوار ساختن از پس. نشانند مى آهك در
  .بگلهاست
 كه است منازل در آب جريان براى حوضها و چاهها ساختن ميبرند بكار بنايى در كه ىيهنرها جمله از

 اسـتوارى  نهايـت  در مرمـر  از بزرگى هاى حوضچه آنها در و ميسازند ىيها حوضخانه آب منابع اينگونه از پس
 اين و شود حوض داخل آنجا از و كند جستن نهاآ از آب تا ميكنند تعبيه ىيها فواره آنها وسط در و ميتراشند

  .ساختمانها ديگر انواع از اينها امثال و ميبرند، بحوضچه دارد جريان منازل داخل در كه قنواتى از را آبها
 هرچـه  و دارنـد  تفاوت هم با دارند كه بصيرتى و مهارت نسبته ب اينها همه در) بنايان و( صنعتگران و
  .يابد مى فزونى و توسعه ميزان بهمان نيز بناها ساختن شود بيشتر شهر تمدن و عمران

 بوضـع  آنها چه كنند، مى استفاده صنعتگران و بنايان نظر از امور اينگونه در شهر حاكمان كه بسا چه و
 و بمنازعـه  يكـديگر  با امور اينگونه درباره آباد و پرجمعيت شهرهاى در مردم كه بينيم مى چه ندبصيرتر بناها

                                                           

آمده است و در » دسانر«و » دساتر«و » دسائر«كه بمعنى ميخ است در چاپهاى مختلف بصورتهاى ) بكسر د(» دسار«كلمه  -1
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 كـه  امـورى  دربـاره  همچنـين  بنـا  خـارج  بخـش  و فروتر و باالتر قسمت و فضا سر بر حتى ميپردازند ستيزه
 ميكنند منع آن از را خود همسايه و ميپردازند مشاجره و اختالف به برساند آنها ديوارهاى به زيانى ميترسند

 فاضـل  و روان آبهـاى  به ردنك باز راه و معابر از استفاده حق درباره همچنين. باشد حق ذى آن در آنكه مگر
 جـوار  تنگى علته ب ديگرى بر يكى كه بسا چه و برميخيزند بنزاع هم با نيز يابند مى راه قنوات به كه آبهايى
 اش همسايه ديوار كه ميشود مدعى يكى يا ميكند، ادعا آنهاست نزديك كه قناتى يا آن بلندى يا ديوار درباره
 همسـايه  از آن ضـرر  دفع و كردن خراب براى بايد ناچار و ميرود آن سقوط بيم و است شكاف داراى و كهنه

 يـا  خانـه  تقسيم براى يا بگيرد كند مى معاينه را آن كه كسى نظر برحسب آنرا خرابى حكم و برود حاكم نزد
 نـه  و يابـد  راه بخانـه  فسادى نه راه اين از تا باشد بصيرت اهل كه دارند بكسى نياز شريك دو ميان اى عرصه

 كسانى بجز و است پوشيده مردم بر آنها همه كه است بسيار مسائل قبيل اين از و شود فروگذارده كسى فعن
 بـه  ايشـان  چـه  كنـد،  حـل  را آنهـا  نميتوانـد  ديگـرى  هستند آشنا آن بكيفيات و دارند بصيرت بنايى در كه

 و ديوارها راستى يا كجى و ابن چوبهاى جايگاههاى و ميرود بكار بنا استحكام در كه رموزى و بندها چگونگى
 و ورودى مجـراى  خـواه  منـازل  آبروهـاى  در آب ساختن جارى و آنها منافع و ها پايه  نسبته ب منازل تقسيم

 كـامالً  بنـايى  بـه  مربوط موضوعات ديگر و نرسد ديوارها و اطاقها به زيانى آنها عبور از چنانكه 1خروجى خواه
  .نيستند آگاه آن تجربيات از ديگر كسان ولى دارند، يرتبص و تجربه آن اسرار همه در و ندآگاه

ه ب نسبت) پياپى( نسلهاى طى در صنعت اين در ناتوانى يا مهارت لحاظ از اينها همه با گروه اين ليكن
 به وابسته صنايع كمال كه كرديم ياد پيش فصول در ما و دارند بسيار تفاوت يكديگر با دولتها ضعف يا اقتدار
 كـه  هنگـامى  سـبب  همـين ه ب. است آن طالبان بسيارى به مربوط آن توسعه و شهرنشينى و حضارت كمال
 صـنعت  ايـن  در و بخواهد بنّا ديگر كشورهاى از ميشود مجبور كار آغاز در است نشينى باديه مرحله در دولت

 گرفـت  متصـمي  كـه  هنگـامى  و داد روى عبـدالملك  بن وليد براى امر اين چنانكه ميگردد، نيازمند بديگران
ـ  روم پادشـاه  بسـوى  اى نماينـده  نهـد  بنيان خود بنام را شام مسجد و كند تعمير را قدس و مدينه مسجد ه ب

 درخواست او و دارد گسيل وى نزد باشند داشته مهارت ساختمان كار در كه كارگرانى تا فرستاد قسطنطنيه
  .كردند تكميل مزبور مساجد هدربار را وى منظور كه فرستاد او بسوى را كسانى و كرد اجابت را وى

 وزن لحاظ از ديوارها كردن هموار مانند 2كنند مى تصرف هندسه از مسائلى در صنعتگران اين گاهى و
  .اينها امثال و آب كردن جارى براى زمين سطح ارتفاع تعيين و

 بوسـيله  ثقـال جرا رموز به همچنين باشند، بصير هندسه مسائل اينگونه در بايد ناچار بنايان بنابراين و
 نهنـد  بنيـان  بـزرگ  سنگهاى با بخواهند را عظيم ساختمانهاى هرگاه زيرا دارند، آگاهى آن) ماشين( دستگاه
 رو ايـن  از بـود،  خواهد عاجز رود بكار بايد ديوار در كه ىيبجا آنها بردن و سنگها برداشتن از كارگران نيروى
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 از آنـرا  كـه  گونـه  بـدين  ميكننـد  برابـر  دو را يسـمان ر نيـروى  كـه  انـد  كـرده  ىيجو چاره بدينسان را امر اين
 بارهـاى  وقـت  آن ميكنند منجنيق چنگكهاى داخل است شده سنجيده هندسى نسبتهاىه ب كه ىيسوراخها
  .مينامند) منجنيق( »ميخال« آنرا ابزار و ميشود سبك كردن بلند هنگام سنگين
 كه معروفى هندسى اصول روى از عمل اين و. ميگردد حاصل منظور رنجى تحمل بدون وسيله بدين و

 اسـت  نمودار هم روزگار اين تا كه را عظيمى و بلند بناهاى بدان و ميشود درست است متداول بشر ميان در
 مردم و است جاهليت روزگار ساختمانهاى از آنها ميكنند گمان مردم كه آورى شگفت بناهاى. اند نهاده بنيان

 بتـدابير  را آنها بلكه نيست درست پندار اين كه صورتى در اند، بوده تنومند و قد بلند نسبت بهمان دوران آن
  .1آفريند مي بخواهد آنچه خدا و برد، پى نكات اينگونه به بايد پس. كرديم ياد چنانكه اند نهاده بنيان هندسى

  

  ششم و بيست فصل

   درودگرى صناعت در

 هـر  در تعـالى  و سبحانه خدا زيرا است، چوب آن ماده و ميرود بشمار اجتماع ضروريات از صناعت اين
 ميكند تكميل را خود نيازمنديهاى يا ضروريات بدان كه است داده قرار منافعى آدميان براى موجودات از يك

  .ميداند را آنها كس هر و ميبرد شمارى بى سودهاى آن از انسان كه است درخت آنها از يكى و
 فوايـد  نخسـتين  كه ميكنند ها استفاده آن چوب از شود كخش وقتى كه است اين سودها آن از يكى و

 جـز  و خويش از دفاع و آن بر كردن تكيه براى عصا ساختن و معاش وسايل براى سوختن از است عبارت آن
  .ايشان ضروريات از اينها

 .ميبرند بكار را آنها سنگين بار يا كج ديوار سقوط خطر هنگام كه ميسازند ىيستونها چوب از همچنين
  .ميكنند استفاده آن از شهريان هم و نشينان باديه هم كه دارد نيز ديگرى سودهاى چوب اين از گذشته

 چـوب  از خـود  زنـان  بـراى  و ميبرنـد  بكـار  خود چادرهاى ميخ و ستون براى آنرا نشينان باديه چنانكه
  .ميكنند تهيه آن از تير و كمان و نيزه مانند سالحهائى و ميسازند، 2كجاوه

 بـراى  ىيهـا  تخـت  آن از و ميبرنـد  بكـار  اطاقها و ها خانه در و ساختمانها سقف براى آنرا شهريان اما و
 ممكـن  صناعت پرتو در جز و است چوب كرده ياد وسايل از يك هر اصلى ماده و. ميسازند آنها روى نشستن
 در كـرده  اديـ  هـاى  بصـورت  چـوب  آن بوسيله كه صناعتى و است نياز مورد كه درآيد خاصى بصورت نيست

  .است مختلفى انواع داراى حال عين در كه است درودگرى از عبارت ميكند توليد گوناگونى وسايل و آيد مى
 يا و درآورد هست آنچه از كوچكتر بصورتى يا آنرا و كند اره را چوب بايد نخست چوبين وسايل سازنده

 و كنـد  تركيـب  هـم  بـا  مطلوب شكل ببرحس را شده اره قطعات اين سپس و سازد آماده ىيها تخته بصورت
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 منظمـى  بصـورت  را شـده  اره چـوب  هـاى  تكه اين ميكوشد خود هنر بوسيله اعمال اين همه در وى بنابراين
 درودگـر  را صـناعت  ايـن  دهنـده  انجـام  و گيرنـد  قـرار  مخصوص شكل آن اجزاى بمنزله آنها همه تا درآورد

  .ضروريست اجتماع در وى صنعت و مينامند،
 كـه  آيـد  فـراز  خواهى تجمل دوران و برسد ترقى و عظمت اوج به حضارت و تمدن كه مىهنگا سپس

 هـاى  سـاخته  اقسـام  از يـك  هر دارند دوست و ميشوند دلبسته زندگى وسايل كليه آرايش و ىيزيبا به مردم
 و رايـش آ وقت آن باشد، نگار و نقشه ب آراسته و زيبا ديگر اثاث هر و تخت و در تا گرفته سقف از درودگرى

 كـه  آراينـد  مي گوناگونى تفننى زيورهاىه ب آنرا هاى ساخته و آيد مي پديد نيز درودگرى  صناعت در ىيزيبا
 كـردن  نگـار  و نقـش  ماننـد  آيد نمي بشمار ضروريات زمره در رو هيچ به و ميباشد هنر شگفتيهاى شمار در
 زيبـايى  نهايـت  در را آنهـا  كـه  خراطى هنر به چوب هاى تكه كردن آماده چون و ،1ها تخت و درها) تخطيط(

 هـم  بـا  را آنهـا  معينـى  هـاى  انـدازه  برحسب آنگاه آورند مي در دارند نظر در كه خاصى بصورت و تراشند مى
 برحسب و است، چسبيده بهم پندارد مى بيننده كه ميپيوندند بهم چوبى هاى ميخ با چنان و كنند مى تركيب
 چيـزى  هـر  نظـر  در و كننـد  مى تعبيه آنها از گوناگونى اشكال ودش مى ساخته چوب از كه چيزى هر تناسب
 بكـار  باشد كه هرگونه از ميسازند چوب از كه لوازمى همه در را هنر اين و 2ميشود گر جلوه تر آراسته و زيباتر

  .ميبرند
 ميخهـايى  و هـا  تختـه  داراى كه شوند مى نيازمند درودگرى صنعته ب كشتيها ساختن در معموالً نيز و

 و بالهـا  بوسـيله  ماهى كردن شنا اعتباره ب را آنها كه است هندسى هاى ساخته از عبارت كشتيها اين و 3است
 و باشـد  بيشـترى  كمـك  كشتيرانان براى آب با برخورد در شكل اين تا ميسازند جانور آن شكل به اش سينه
 براى كه بسا چه و ميكنند ادهاستف باد از آن دادن حركت براى دارد وجود ماهى در كه حيوانى جنبش بجاى

 صـناعت  ايـن  و ميبرنـد،  بكـار  آنرا ىيدريا نيروى ناوهاى در چنانكه شوند مى متوسل زدن پارو به منظور اين
 مرحله از صورتها آوردن بيرون الزمه زيرا دارد، نياز هندسه دانش از مهمى قسمت به آن انواع تمام در اساساً

 براى و باشيم آگاه خصوصى يا عمومى خواه ها اندازه ميان تناسب به كه تاس اين استوار روش به فعل به قوه
 دانـش  پيشـوايان  و بزرگان كليه جهت مينه به و. كرد رجوع مهندس به بايد ناچار ها اندازه تناسب دريافتن
 هندسـه،  اصـول  كتـاب  صاحب 4اقليدس چنانكه ميرفتند، بشمار نيز صناعت اين بزرگان از يونان در هندسه

                                                           

 .منظور نويسنده حاشيه دادن و گل و بته ترسيم كردن روى اشياء نجاريست -1
 .گويا مقصود مؤلف هنر منبت كارى است -2
معنـى مـيخ اسـت و در اينجـا     ه بـ » دسـار «جمـع  » س -بضم د«و دسر . 13: 54ذات أَْلواحٍ و دسرٍ   و حمْلناه على: اشاره به -3

 .بندند الواح كشتى آنها را بهم مىهائى از ليف است كه  رشته

4- Euclide. 
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 آنان جز و 2ميالوش و مخروطات كتاب مؤلف 1ابلونيوس همچنين و شد مى شناخته هنر اينه ب و بود ودگردر
  .اند داشته شهرت بدان و ميدانسته درودگرى نيز

 را نجـات  كشتى هنر بدان و است بوده ع، نوح، مردم ميان در صناعت اين آموزگار گويند مى چنانكه و
 يعنـى  ميباشـد  امكانـات  زمـره  در هرچنـد  خبـر  ايـن  و .ميرفت بشمار او همعجز طوفان هنگام كه كرد ايجاد

 بـوده  آن سـازنده  نخسـتين  وى كه كند نمى افاده آن بر نقلى دليل ولى است، بوده درودگر وى گفت ميتوان
 اسـت،  درودگرى قدرت به اشاره 3مزبور گفتار معنى بلكه ميگذرد، دوران آن از دراز و دور روزگارى زيرا است
 گويا كه اند كرده تعبير چنان را نوح واقعه رو اين از است نشده ثابت) ع( نوح خبر از پيش آن از حكايتى ازير
 ميان در صنايع اسراره ب بايد كه است اين. است آموخته بديگران را مزبور صنعت كه است كسى نخستين وى

  4.داناست آفريدگار خدا و برد، پى مردم
  

  هفتم و بيست فصل

   خياطى و بافندگى صناعت در

 و اند داخل انسانيت) صحيح( مفهوم در ميبرند بسر معتدل اقليمهاى در كه بشر از گروهى دانست بايد[
 حاصـل  چنـان  پوشـاك  امـر  و. انديشند مى خويش درباره  همچنانكه بينديشند خود 5پوشاك درباره ناگزيراند

) دوختن و بريدن بدون يعنى( پوشند تن بر سرهيك سرما و گرما از) تن( نگهدارى براى را منسوج كه شود مى
 بافندگى را عمل اين و شود توليد دستى يك پارچه تا بافت بهم را نخ بايد ناگزير پوشاكى چنين تهيه براى و

 پارچه اين گرايند بشهرنشينى اگر ولى ميكنند، اكتفا پارچه بهمان باشند نشين باديه مردم اگر پس. نامند مى
 اعضـاى  و بـدن  شـكل  و آيـد  بدسـت  انسان بدن اندازه به اى جامه تا ميكنند تقسيم هائى تكه به و ميبرند را

 تـا  پيوندند مى بهم نخ با را ها تكه اين آنگاه ميگيرند نظر در را اندامها از يك هر نواحى اختالف و آن گوناگون
 مناسـب ) پوشـاك ( اين هدهند بدست كه صناعتى و ميپوشند آنرا و است بدن اندازه به كه ميشود جامه يك

  .6]ميشود ناميده خياطى است
                                                           

1- Apollonius. 

  .است كرده تصحيح (Menelaus) »منالوش« به را نام اين دسالن -2

  .افزوده شده است» و اهللا اعلم«در چاپهاى مصر و بيروت ميان اين جمله بطور معترضه  -3

و خـدا سـبحانه و   «: يابـد  بجاى آن فصل بدينسان پايان مـى  اين آيه در چاپهاى مصر و بيروت نيست و -81سوره يس، آيه  -4
  .»تعالى داناتر است و كاميابى به اوست

و «: قـرآن كـريم   16سـوره   5است كه يكى از معانى آن شدت گرماست، ولى در اينجـا از آيـه   ) »د«بكسر (» ء دف«ترجمه  -5
فيها دف خََلَقها َلكُم الْأَنْعام  عنافم و در ايشان هست شما را آنچه بـدان دفـع   : استفاده شده كه در تفسير آن آمده است »5: 16ء

هايى كه شما را گرم دارد، تفسـير گـازر    سرما كنيد از خويشتن به لباسى كه از موى و پشم ايشان سازيد و لحاف و نمد و جامه
  .153ص  5ج 

 .بيروت نيست از آغاز فصل تا اينجا كه در داخل كروشه است در چاپهاى مصر و -6

 صنعت بافندگي و خياطي
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 صـنعت  چنانكه است نيازمند بدانها خود پوشاك براى بشر زيرا ضروريست، اجتماع در صنعت دو اين و
 محكمـى  بمنظـور  را آنهـا  كه ميرود بكار ها پارچه پود و تار در 1اى پنبه و پشمى هاى نخ بافتن براى نخستين

 از آيـد  مـي  بدست مختلف هاى اندازه به معينى هاى پارچه آن از نتيجه در و دندپيون مى همه ب بشدت پارچه
 بكـار  جامـه  بـراى  كـه  كتـانى  و اى پنبـه  هـاى  پارچه و پوشانند مى را بدن يكسره كه پشمى هاى2گليم قبيل

  .ميروند
 نتـ  انـدازه  بر گوناگون عادات و اشكال اختالف برحسب را منسوجات كه است اين براى دوم صنعت و
 بـه  استوار و ماهرانه را ها تكه اين سپس و. ميبرند پارچه از تن اعضاى مناسب ىيها تكه كه بدينسان ميدوزند

 حاشيه يا يابد تشكيل بسيار هاى تكه از جامه است ممكن صناعت اين مختلف انواع برحسب كه ميدوزند مه
  . 3شود دوخته ديگر اسلوبهاى به يا باشد داشته  دوزى

 را هـا  پارچه تنها و ندنياز بى آن از نشين باديه مردم چه است شهرنشينى اجتماع ويژه دوم صنعت اين و
 بـدن  گونـاگون  اعضـاى  مطـابق  را آنها آنكه بى ميگيرد فرا را آنان بدن همه چنانكه پيچند مى بدن بر يكسره
 شهرنشـينى  فنـون  و هـا  هشـيو  از جامه براى آنها دوختن و بدن اعضاى اندازه به ها پارچه بريدن بلكه بدوزند،

 شرعى نظر از حج تكليف زيرا برد، پى گزاردن حج هنگام در دوختنى جامه تحريم راز به اينجا از بايد و است
 4اسـت  آفريده را ما بار نخستين همچنانكه است تعالى خداى به رجوع و دنيوى عاليق كليه ترك بر مشتمل

 نـه  و دوختـه  جامه نه و زن نه و خوش بوى نه زندگى لىتجم عادات از هيچيك به هنگام آن در وى بنده تا
 و) نفـس ( جـان  در كـه  عاداتى از هيچكدام به و نگردد شكارى هيچ متعرض و نشود دلبسته هيچيك كفش
 بلكـه  ميدهـد،  دست از را آنها همه نخواهى خواهى مرگ هنگام وى اينكه با نگرايد است بسته نقش او خوى
 خـود  پروردگار پيشگاه در خالصانه و دل از يعنى گزارد حج ميشود رستاخيز عرصه وارد كه كسى مانند بايد

 از كه روزى همچون كه است اين او پاداش يابد انجام وى گزارى حج ريا و بيروى و خالصانه اگر و كند تضرع
 و نىمهربـا  خود بندگان به نسبت اندازه چه پروردگار، اى منزهى ميشود، پاك خويش گناهان از ميزايد مادر
  .ميكنى بخشايش هستند رهبرى جستجوى در كه آنان به اندازه چه

                                                           

 .و كتان چاپ بيروت -1
است كه صاحب منتهى االرب آنرا گليم ترجمه كرده و معنى مناسب آن همـين اسـت چـه    » كساء«جمع » اكسية«ترجمه  -2

  .نيز به همين معنى آمده است» ازار«پوشند و كلمه  نشينان آنرا بدون دوخت يا بشكل عبا بر تن مى باديه

وصال او تنبيتا او تفسحا كـه قسـمت   : مصر و بيروت مؤلف سه گونه خياطى را بدينسان آورده استدر اينجا مطابق چاپهاى  -3
و در . خيط موصل فيه وصل كثير: تا حدى بحدس ميتوان تفسير كرد چه در اقرب الموارد آورد» وصل«نخستين آن را در ماده 

جـود حبـاك   . يـابيم  چنين مى» حبك«م آن را در ماده وصال اوحبكا او تنبيتا او تفتيحا كه قسمت دو: چاپ پاريس چنين است
دسـالن  . تنبيعا يا تفتيحا و تفسحا در كتب لغت معنى مناسبى بدست نيامـد : الثوب اى كفافه، ولى براى دو قسمت ديگر يعنى

 .دترجمه دسالن شو 2ج  380رجوع به ص . به حدس و احتمال آنها را تفسير كرده، ولى ما از نقل آن صرف نظر كرديم
 .94: 6َكما خََلْقناكُم أَولَ مرَّةٍ : اشاره به -4



    107 

 اقاليم اجتماعات در پوشاك زيرا است، داشته وجود كهن روزگارهاى از مردم ميان در صنعت دو اين و
 رو ايـن  از و ندارنـد  بپوشـاك  نيازى گرما به منحرف هاى اقليم ساكنان ليكن است ضرورى بشر براى معتدل

 بسـيار  مزبـور  صـنايع  كه رو اين از مردم عامه و ميبرند بسر برهنه غالباً نخستين اقليم سياهان كه ميشنويم
 نخسـتين  كـه  بسا چه و ميدهند نسبت ميرود بشمار پيامبران اقدم از كه ع، ادريس، به را آنها ميباشند كهن

 و سبحانه[ خدا و است ادريس همان هرمس كه است شده گفته هم گاهى و. ميدانند 1هرمس را آنها سازنده
  3.داناست آفريدگار 2] تعالى

  

  هشتم و بيست فصل

  )توليد( مامائى صناعت در

 هنگـام  مامـا  كه است عملى شناختن از عبارت مامائى« است چنين آن تعريف كه است صناعتى آن و
 از پـس  آنگاه و دميكن فراهم را زائيدن موجبات و ميگيرد مادر شكم از نرمى و رفق به را آدمى نوزاد زاييدن،

 ويـژه  معمـوالً  هنـر  اين و. »ميگيرد نظر در را نوزاد حال اصالح وسايل ميكنيم ياد آنچه برحسب حمل وضع
  .است قابله به موسوم ميدهد انجام را كار اين كه كسى و دارند اطالع ديگر يك عورت از آنها زيرا است، زنان

 وى و ميدهد ماما به را جنين زاييده زن گويى زيرا اند، گرفته بعاريه قبول و اعطا معنى از را كلمه اين و
 خـود  رشـد  بنهايت و شود تكميل زهدان در جنين حياتى مراحل و خلقت كه هنگامى چه. ميكند قبول آنرا

 وقـت  آن است ماه نه معموالً كه رساند بپايان كرده تعيين زهدان در آن ماندن براى خدا كه را مدتى و برسد
 او بـر  آمـدن  بيـرون  راه و ميگـردد  آماده است، آفريده وى در آنرا استعداد و شوق خدا كه شدن، خارج براى
 و ميشـود  پـاره  فشـار  اثر بر فرج جوانب از بعضى كه بسا چه و ميگردد خارج بدشوارى سخت و ميشود تنگ

 كـه  است دردهائى اينها همه و ميگردد جدا رحم به آن چسبيدگى و پيوستگى  بسبب ها پرده از برخى گاهى
 بوسـيله  حدى تا را مادر) ماما( قابله هنگام اين در. است همين 4طلق معنى و افزايد مي زائيدن درد شدت بر

 دافعـه  قـوه  خاصـيت  و بعمـل  راه ايـن  از و ميدهد يارى رحم محاذى و پائين اعضاى و رانها و پشت ماليدن
 در ميكنـد  رهبـرى  زن زائيـدن  ارىبدشـو  را او كـه  معرفتـى  برحسـب  و امكان حد تا و ميكند، كمك جنين

 رحـم  و جنـين  ميـان  حمل وضع از پس آنگاه دهد، تخفيف را وي مشقات و دردها تا ميكوشد او كار تسهيل
 و. است پيوسته اش روده به وى ناف از و ميكند تغذيه زهدان در آن از جنين كه ميماند باقى) جفت( پيوندى

                                                           

1- Hermes. 

 .قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست -2
 .81سوره يس، آيه  -3
رو و روز خوش نه گرم و نه سرد نيز آمده اسـت و اطـالق    خندان و گشاده: بمعنى درد زائيدن است و بمعانى) بفتح ط(طلق  -4

 ).اقرب الموارد و منتهى االرب(از نظر تفاؤل است كلمه بر درد زائيدن 

 مامائي
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 از كـه  كنـد  قطع آنچنان آنرا بايد ماما و است نوزاد تغذيه راىب بويژه كه است زايدى عضو) جفت( پيوند اين
 داغ بوسـيله  يـا  را جراحـت  محل سپس و نرساند زيان مادر زهدان يا نوزاد روده به و نكند تجاوز زايد جايگاه
  .نهد مرهم درمان و بهبود انواع بديگر يا و 1كردن

 و نـرم  اسـتخوانهاى  داراى آيد مي ونبير تنگ مجراى اين از كه هنگامى جنين كه دانست بايد سپس
 رطوبـت  و تكـوين  زمـان  نزديكى علته ب كه بسا چه و است خميدگى و انعطاف قابل بسهولت كه ايست تازه

 هـر  تـا  ميكوشد او اصالح در و ميدهد مالش را او ماما رو اين از يابد، مى تغيير آنها هيئت و اعضا شكل مواد،
  .شود راست وى خلقت و بازگردد است شده تعيين بدان كه وضعى و طبيعى شكل به عضوى

 زيـرا  ميدهد، مالش بنرمى را او جنين هاى پرده آمدن بيرون براى و ميگردد باز 2زچه بسوى ماما آنگاه
 آنكـه  از پـيش  ماسـكه  كه ميرود آن بيم وقت آن و شود خارج دير اندكى مزبور هاى پرده است ممكن گاهى
 و شـوند  گنديده نيستند بيش زوايدى كه ها پرده اين و بازگردد خود طبيعى تبحال شوند خارج كامالً ها پرده

 آمـد  پـيش  ايـن  از مامـا  كه است اين. گردد زچه مرگ موجب نتيجه در و كند سرايت زهدان به آنها عفونت
 مامـا  بـاز  آيـد  مـي  بيرون مزبور هاى پرده آنكه از پس و شود دفع زودتر كه ميكند كمك زچه به و ميهراسد

 اسـتوار  را او انـدام  تـا  ميمالد قابض 3ذرور داروهاى و روغنها انواع او بدن اعضاى به و ميگردد باز نوزاد وىبس
 و  4ميمالد بكامش ديگرى چيز يا خرما كوچكش زبان رفتن باال براى و شود خشك زهدان رطوبتهاى و كند
 براى و گردد خارج گرفته جاى ماغشد بطون در آنچه و شود جارى بينيش از آب تا ميريزد دارو او بينى در

  .كنند مى تجويز غرغره داروهاى لعوق، التصاق از آنها تجويف و روده هاى سده دفع
 از جنين، شدن جدا گزند و زائيدن درد اثر بر كه ضعفى و سستى براى و ميپردازد زچه كردن درمانه ب باز و

 تكـوين  كيفيـت  ولـى  نيست، مادر طبيعى عضو رچنده نوزاد چه پردازد، مى مداواه ب آمده وارد وى به زهدان
 بمـادر  دردى وى شـدن  جـدا  از رو ايـن  از ميدهد، قرار پيوسته عضو بمنزله پيوند بسبب را او زهدان در وى

 فـرج  پـارگى  زخـم  اثـر  بـر  كه را دردى ماما ازين گذشته. است تن از عضوى بريدن بدرد نزديك كه ميرسد
ـ  ماما كه است ىيدردها اينها همه و. كندمي درمان ميرسد بدان فشار هنگام  بينـاتر  و تـر  آگـاه  آنهـا  داروىه ب
 ميدهد روى گرفتن شير از تا شيرخوارگى دوران تمام در نوزاد براى كه دردهايى كليهه ب ماما همچنين. است

 آدمـى  بـدن  بالقوه حالت اين در انسان بدن كه است اين آن سبب يگانه و است بصيرتر ماهرى پزشك هر از
 هنگام اين در رو اين از و ميشود آدمى بدن بفعل وقت آن بگذرد شيرخوارگى مرحله از هرگاه و ميرود بشمار

 و ضروريسـت  انسـانى  اجتمـاع  در صـناعت  اين ميشود مالحظه چنانكه بنابراين و دارد نياز بيشتر پزشك به
                                                           

آخـر الـدواء   «اند چنانكه مثل معروفى اسـت   در قديم جراحات را بجاى پانسمان كه در عصر حاضر متداول است داغ ميكرده -1
 .»الكى
 .ميگويند» زاوو«ترجمه كرده و در خراسان » زچه«به معنى زن زائيده است كه صاحب منتهى االرب آنرا » نفساء«ترجمه  -2
  ).اقرب الموارد(داروئى كه براى چشم و زخمها بكار ميرود ) به فتح ذ(ذرور  -3
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 ايـن  از انسـانى  نـوع  افـراد  از برخـى  گاهى و. يابد نمى انجام قابلگى صناعت بدون معموالً آن موجوديت افراد
 قـرار  عـادتى  خـرق  و معجزه بدينسان را آنان آفريدن خدا كه است آن بسبب يا آن و ميشوند نياز بى صناعت
 سرشـته  آن بـر  و ميگيـرد  الهام بدان نوزاد كه است هدايتى و الهام سببه ب يا و ص، پيامبران، مانند ميدهد
  .پذيرد مى كمال ايشان وجود صناعت اين بدون نتيجه در و ميشود
 خبريست جمله آن از است داده روى امر اين در بسيارى معجزات كه گفت بايد معجزه كار درباره اما و

 دو كـه  حـالى  در شد متولد كرده ختنه و بريده ناف پيامبر: است شده روايت بدينسان ص، پيامبر، درباره كه
 و( گهـواره  در عيسى وضع همچنين. بود دوخته آسمانه ب را ديدگانش و داشت قرار زمين روى بر وى دست
 نيـز  را الهـام  امر اما و). است كيفيت اين مانند نيز ميدهند نسبت پيامبران به باره اين در كه معجزاتى ديگر
 اختصـاص  آورى شـگفت  الهامـات  به آن جز و عسل زنبور مانند زبانى بى حيوانات هرگاه چه كرد، انكار نبايد
 كرامت به كه موجودى بويژه و كرد ترديد ميتوان چگونه دارد برترى جانوران بر كه انسان درباره باشند يافته

  .است يافته اختصاص خدا احسان و
 آشـكارترين  ميدهد دست مادر پستان به آوردن روى هنگام نوزادان براى كه عامى الهام اين از گذشته

 احاطـه  آن بـر  بتـوان  كـه  است آن از بزرگتر يزدانى ايتعن چگونگى زيرا است، بشر براى الهام وجود بر گواه
 انقـراض  عدم به خصوص اين در كه برد پى ميتوان اندلس حكماى و فارابى عقيده بطالن به اينجا از و يافت
 همانـا  شوند منقطع نوع افراد اگر اند گفته و كرده استناد انسانى نوع بويژه و مواليد انقطاع بودن محال و انواع

 جـز  انسـان  هسـتى  كه است صناعت اين بر متوقف نوع وجود زيرا بود، خواهد محال آن از پس نوع پيدايش
 شـير  از هنگـام  تا آن مراقبت و صناعت اين از و آيد بدنيا نوزادى كنيم فرض اگر چه نيست پذير صورت بدان

 بدون صنايع وجود و ماند خواهد باقى موجودى چنين كه كرد تصور نميتوان رو هيچ به باشد محروم گرفتن
 اسـت  كرده رد را نظريه اين تكلف با سينا ابن و. هستند انديشه تابع و ثمره صنايع زيرا است، ممتنع انديشه

 و تكوين عالم ويرانى و انواع انقطاع كه است كرده پيروى نظريه آن از و داشته مخالفت مزبور عقيده با او چه
 اوضـاع  و فلكـى  مقتضـيات  علته ب تكوين عالم ويرانى و انواع نقطاعا. دارد امكان ديگر بار آنها بازگشت آنگاه

 اقتضا چنان مزبور مقتضيات وقت آن و ميدهد روى متمادى قرون طى در بندرت او بگمان كه است شگفتى
. آيـد  بوجـود  انسانى نتيجه در و شود آفريده مناسبى حرارت با انسان مزاج مناسب طينتى خميره كه ميكند
 تـا  ميشود آفريده الهام او در انسان آن پرستارى و تربيت براى كه آورد مي پديد حيوانى او براى تقدير آنگاه
  .شود گرفته باز شير از و رسد بكمال او وجود

 ناميده 1يقظان بن حى رساله به آنرا كه خويش رساله در بتفصيل موضوع اين شرح در) سينا ابن( او و
 ولـى  مـوافقيم،  انـواع  انقطـاع  موضـوع  در او با ما هرچند و نيست درست استدالل اين ولى است، كرده بحث

ـ  افعـال  اسـتناد  بر مبتنى او دليل چه است كرده استدالل بدان وى كه نيست طريقى از ما موافقت  علـت ه ب
                                                           

  .نشريه شماره هشت بنگاه ترجمه و نشر كتاب طبع شده است» زنده بيدار«اين رساله ذيل كتاب  -1

 مامائي



   ابن خلدونمقدمه   110

 مختـار  فاعـل  بـه  اعتقـاد  بنـابر  و ميكند رد را او نظر مختار فاعل به اعتقاد دليل كه صورتى در است، موجبه
  .نيست تكلف اين به نيازى و باشد نمى قديم قدرت و افعال ميان اى واسطه

 ايـن  وجـود  اطـراد  شـود  مـى  مترتـب  آن بـر  آنچه غايت شويم او نظريه تسليم جدل لحاظ از اگر آنگاه
 چنـين  ضـرورتى  چـه  پرسـيد  بايد كه صورتى در زبان، بى حيوان در آن تربيت براى است الهام بخلق شخص

 ايـن  كـه  دارد وجـود  مـانعى  چه شود آفريده زبان بى حيوانات در الهام كه هنگامى و ميكند؟ ايجاب را امرى
 بـراى  موجودى در الهام آفريدن و داشتيم بيان بحث آغاز در ما چنانكه شود آفريده نوزاد آن خود در كيفيت
ه بـ  يدهعق دو هر پس شود، آفريده غير مصالح براى ديگرى موجود در كه است نزديكتر بقبول او خود مصالح

  .مقاصدشان بطالن به باشند مى  خودشان بر گواه كردم ثابت آنچه علت
  .1داناست آفريدگار خدا و

  

  نهم و بيست فصل

  بزرگ شهرهاى و ها پايتخت در صناعت اين اينكه و پزشكى صناعت در

   نشينان باديه ميان در نه است نياز مورد

 ثمـره  و نتيجه و اند برده پى آن بفوايد تماعاتاج آن در چه است ضرورى شهرها و بالد در صناعت اين
 از بهبـود  ايشـان  بـراى  تـا  مـداوا  بوسيله بيماران از بيمارى دفع و تندرستان صحت حفظ از است عبارت آن

  .آيد حاصل بيماريها
 طـب  جـامع  كه حديثى در) ص) (پيامبر( چنانكه خوراكهاست از يكسره امراض اصل كه دانست بايد و

 تـداخل  يـا ) تخمـه ( نـاگوارد  دردى هـر  اصل و داروهاست سر پرهيز و مرض خانه معده« :است فرموده است
  .است

 اين »داروهاست سر پرهيز« از منظور و است آشكار آن معنى »است مرض خانه معده« ميفرمايد اينكه
 ستبزرگي داروى گرسنگى ديگر بعبارت ميكند، پرهيز خوراك از انسان بدان و است گرسنگى پرهيز كه است

 و غـذا  هر نوبت فواصل ميان در انسان كه است تداخل 2»ناگوارد« معنى و داروهاست همه ريشه و اساس كه
  .بخورد غذا دمبدم شود هضم پيشين غذاى آنكه از پيش

 از آنـرا  كه كرد حفظ غذا بوسيله را او حيات و بيافريد را انسان سبحانه خدا كه است چنين آن شرح و
 ماننـد  تن اعضاى مناسب كه بخونى آنكه تا ميكند نفوذ آن در غاذيه و هاضمه قواى و ميبرد بكار خوردن راه

 مبـدل  اسـتخوان  و بگوشـت  آنـرا  و ميگيـرد  ناميه قوه را خون آن و. ميگردد  تبديل است استخوان و گوشت

                                                           

 .»و خداى تعالى داناتر است«: روت نيست و آخر فصل چنين استاين آيه در چاپهاى مصر و بي. 81سوره يس، آيه  -1
  .است شده تفسير »ناگوارد« به االرب منتهى در و »تخمه« به الموارد اقرب در كه است »بردة« ترجمه -2
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 فعـل بال آنكـه  تا بمرحله، مرحله است غريزى حرارت بوسيله غذا شدن پخته) هضم( گوارش معنى و .ميسازد
 و خـرد ) دندانها( فكها زير در و ميگردد داخل دهان در غذا هرگاه كه است اين آن تفسير و ميشود بدن جزء

 چنانكـه  ميكنـد  تغييـر  حـدى  تا آن تركيب و مزاج و ميپزد اندكى دهان حرارت تأثير زير در ميشود جويده
 تركيب كه ميكنيم احساس و ميشود نروش معنى اين ميجويم آنرا و ميگذاريم بدهان را غذا از اى لقمه وقتى

 تـا  ميشـود  پختـه  معـده  حرارت تأثير زير و ميرود معده به جويده لقمه همين آنگاه. غذاست تركيب بجز آن
 و رود مـى  كبـد  بـه  كيمـوس  ايـن  آنگاه و است مطبوخ اين شيره و زبده كه ميگردد مبدل 1كيموس به آنكه

 كبد حرارت آنگاه. ميرود بيرون بدن از مخرج دو در نفوذ وسيلهب و ميگردد ها روده داخل معده از آن فضوالت
 مـي  پديد آن روى شير سر مانند كفى طبخ سببه ب و ميشود مبدل تازه بخون آنكه تا ميپزد را كيموس آن
 تـا  غريـزى  حـرارت  دسـتگاه  و ميشود نشين ته باشد سودا كه آن خشك اجزاى و صفراست از عبارت كه آيد

 بـزرگ  و كوچـك  رگهاى به را آنها همه كبد سپس. باشد بلغم كه ميماند فرو آن ليظغ قسمت طبخ از حدى
 و تـر  گـرم  بخـار  خـالص  خـون  از آنگاه و ميشود مؤثر آن طبخ در غريزى حرارت دستگاه آنجا در و ميفرستد

 صافى زا و كند مى آغاز خون در را كارش ناميه قوه و ميكند كمك حيوانى روح به كه يابد مى تشكيل اى تازه
 احتيـاج  بر زايد كه را قسمتهائى و فضوالت بدن آنگاه سازد، مى استخوان آن غليظ يا دردى از و گوشت خون

  .اشك و بينى آب و دهن آب و عرق مانند مختلفند فضوالت اين و ميفرستد بيرون است آن
 دانسـت  يـد با سپس .باشد گوشت كه فعل مرحله به قوه مرحله از آن رسيدن و غذا شكل است چنين

 حـرارت  دسـتگاه  كـه  اسـت  اين تب علت .تبهاست انواع از عبارت آنها عمده قسمت و بيماريها سرچشمه كه
 غـذا  نتيجـه  در و بپـزد  بخـوبى  را غـذا  كرده ياد مراحل از يك هر در نميتواند و ميشود ضعيف گاهى غريزى
 از غريـزى  حـرارت  دستگاه فزونى، علته ب چنانكه است معده در غذا فزونى اغلب آن سبب و. ميماند ناپخته

 غـذاى  طـبخ  تكميـل  از پـيش  بطوريكـه  اسـت  معـده  در غـذا  تـداخل ) تب موجب( يا. ميماند فرو آنها طبخ
 و ميگذارد فرو را نخستين غذاى طبخ غريزى حرارت دستگاه آنگاه و ميرسد معدهه ب ديگرى غذاى نخستين،

 و ميماند فرو غذا كامل طبخ و هضم از رو اين از و ميشود تقسيم دو هر بر آن نيروى يا ميپردازد تازه بغذاى
 كـه  نيسـت  نيرومند اندازه آن نيز كبد حرارت و ميفرستد كبد به است ناتمام آن طبخ كه را غذا همين معده
 بـاقى  كبـد  در ناپخته قسمتى نخستين غذاى از هنگام اين در كه بسا چه و كند طبخ را غذائى چنين بتواند
 نيـاز  بـدن  آنكه از پس و ميفرستد رگها به هست كه كيفيتى همان بر را نارس مواد اين همه هم كبد و باشد

 بيـرون  دهـن  آب و اشك و عرق مانند ديگر فضوالت با آنرا باشد قادر اگر برميگيرد دارد بدان كه را مناسبى
 در نارس و ناپخته ادىمو نتيجه در و ميماند فرو آنها از بسيارى فرستادن بيرون از كه بسا چه ولى ميفرستد

 نـارس  و نشـود  پختـه  كـه  مرطـوبى  تركيب هر و. يابد مى افزايش بروز روز و ميماند باقى معده و كبد و رگها
 هـر  در و مينامنـد  »خلـط « آنـرا  و ميگـردد  متعفن نيز نارس غذائى مواد آن بنابراين و ميشود گنديده بماند
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 تـب  آنـرا  انسـان  بـدن  در كه است همان شگفت ارتحر اين و ميشود يافت غريزى حرارت اى گنديده جسم
 گنديـده  هـاى  زبالـه  در همچنـين  و ميشـود  گنديـده  كـه  مانده شب غذاى در را امر اين ميتوان و. ميگويند
  .مييابد راه آنهاه ب حرارت هنگام اين در چگونه كه كرد آزمايش

 يـاد  حـديث  در چنانكه يروندم بشمار بيماريها همه اساس و سر كه انسان بدن در تبها معنى است اين
 غـذا  از را بيمـار  معـين  هفته چند كه سان بدان هستند هم ىيدرمانها داراى تبها اينگونه و. است آمده كرده
 در غـذا  مقـدار  و كيفيـت  كـردن  مراعـات  و. يابد بهبود كامالً تا ميدهند مناسب غذاهاى آنگاه و ميكنند منع

 در عفونـت  نـوع  اين گاهى و 1دار تب بيماريهاى از بدن هدارىنگ براى دستوريست خود نيز  تندرستى حالت
 اعضـاى  خـواه  بـدن  در و ميشـود  توليـد  عضـو  آن در اى ويژه بيمارى آن بسبب و آيد مي پديد خاصى عضو

 موجـود  آن در كـه  قـوائى  نتيجـه  در و ميشود بيمار عضوى گاهى و ميكند بروز زخمهائى آنها جز يا رئيسى
  .ميگرايد بيمارى به است

ـ  بايد آنها كليه درمان براى و غذاهاست از اغلب آنها سرچشمه و بيماريها مجموعه اينهاست  پزشـك ه ب
 و تـر  مرفـه  آنـان  زنـدگى  چـه  اسـت  بيشـتر  شهرنشينان ميان در بيماريها اينگونه آمدن پديد و. كرد مراجعه
 آن خوردن براى معينى قتو و ميكنند اكتفا غذا نوع يكه ب كمتر و است آنان دسترس در افزونترى خوراكى

 در و آميزند درمى خشك يا تازه و تر خواه فراوان هاى ميوه و سبزيها و ادويه با پختن هنگام را غذاها و ندارند
 حيوان و گياه گونه چهل طبخ اقسام از روز يك در كه بسا چه زيرا نميكنند، اكتفا نوع چند يا يكه ب باره اين

 و بـدن  مناسـب  غـذا  نـوع  ايـن  كـه  بسا چه و ميشود غريبى تركيب داراى ذاغ كه است اين. سازند مى آماده
  .نباشد آن اعضاى

 حادث فضوالت فزونى از كه اى گنديده بخارهاى با آن آميختن در علته ب هوا شهرها در اين از گذشته
 بـه  زىغريـ  حرارت اثر علته ب روح نشاط و بخشد مى نشاط روح به هوا كه صورتى در ميگردد، فاسد ميشود
  .كند مى كمك غذا هضم تقويت

 هيچ به و ندآرامش و سكونت حال در غالباً آنان زيرا ندارد، وجود ورزش شهرنشينان ميان در همچنين
 كـه  اسـت  ايـن . نميشـود  يافـت  ايشـان  ميان در آن از اى نشانه هيچ و نميشوند مند بهره ورزش ثمرات از رو

 نيازمنـد  فـن  ايـن ه بـ  شـهرها  مردم امراض بروز نسبته ب و كندمي بروز بالد و شهرها در بسيارى بيماريهاى
  .ميشوند

 كمتـر  غالت و حبوبات آنكه علته ب بيشتر و هستند اندكى ىيغذا مواد داراى معموالً نشينان باديه ولى
 علـت ه بـ  كـه  بسا چه و ميگيرند خو بگرسنگى بحديكه ميباشند دمساز گرسنگى با ميشود يافت آنان نزد در

 با نشين باديه مردم اين از گذشته. است طبيعى و جبلى آنان در گرسنگى ميكنند گمان برخى وضع اين دوام
 و عـادات  از آشپزى در هم ها ميوه و ادويه بردن بكار و محرومند آن از بكلى يا دارند كار و سر اندكى خورش
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 غـذاهاى  نشـين  باديـه  طوايـف  رو اين از ند،دور ها شيوه اينگونه از بكلى آنان كه است شهرنشينان احتياجات
 ىيآشنا هيچگونه نيست انسان بدن مناسب آنها تركيب كه بغذاها ديگر مواد آميختن بدر و ميخورند اى ساده

  .ندارند
 و رطوبتهـا  كمـى  علـت ه ب باشند خاصى جايگاه ساكن كه صورتى در نيز ميبرند بسر آن در كه ىيهوا

 گونـاگون  هواهـاى  اخـتالف  سببه ب نيز باشند كردن كوچ حال در اگر و است فاسد و گنديده كمتر عفونتها
  .ميكنند استنشاق كمتر فاسد هواى

 دادن انجـام  يـا  شـكار  يـا  دوانـى  اسـب  براى چون دارند، كار و سر ورزش با همواره آنها اين از گذشته
ـ  رو يـن ا از و نـد حركت و جنبش در پيوسته ميكند فراهم را آنان زندگى نيازمنديهاى كه شخصى كارهاى ه ب

 مـزاج  كـه  اسـت  اين. نيستند آشنا نيز غذا تداخله ب و ميشود هضم بخوبى آنان غذاى اعمال اين كليه سبب
ـ  و ميشوند نيازمند پزشك به كمتر و هستند بيماريها از دورتر و است تر سالم بشهريان نسبت آنان  همـين ه ب

 پزشـك  از آنـان  نيازى بى سببه ب تنها امر اين و نميشود يافت پزشك رو هيچ به نشينان باديه ميان در سبب
ـ  نشـينان  باديـه  احتيـاج  همين و ميشد پيدا هم آنان ميان در حتماً ميداشتند احتياج وى به اگر چه است ه ب

  .انگيخت برمى آنان ميان در بسكونت را وي و ميساخت فراهم را او معاش وسايل پزشك
  .1نيابى ييرتغ را او دستور هرگز و بندگانش ميان در خداست سنت

  

  ام سى فصل

  2است انسان نوع هنرهاى جمله از نوشتن و خط اينكه در
 كـه  ميدهنـد  نشان را شنيدنى هاى كلمه شكلها اين و است حروف از اشكالى و ها نشانه از عبارت آن و
 رارقـ  دوم مرتبـه  در لغـوى  داللتهاى با كلمات به نسبت خط بنابراين و ميكنند، انسان درونى نيات بر داللت

  .دارد
 بـاز  حيـوان  از بـدان  كـه  انسانيسـت  خواص گونه آن از نوشتن زيرا است، شريف هنرهاى از فن اين و
 شهرهاى به را آدمى مقاصد و ميكند آگاه يكديگر درونى نيات از را انسان كه است فنى هم و ميشود شناخته

ـ  و. ميكند نياز بى مسافتها اينگونه ودنپيم رنج از را او و آورد مي بر را انسان نيازهاى و ميرساند دست دور ه ب
 آگاه تواريخشان و دانشها درباره آنان هاى نوشته كليه و پيشينيان كتب و معارف و دانشها به انسان خط يارى

 آنرا ميتوان آموختن راه از تنها و است، شريف هنرهاى از خط سودها و مقاصد اين كليه علته ب پس. ميشود
 و آن مـردم  اجتمـاع  و عمران بميزان وابسته خط خوبى و ىيزيبا شهرى هر در و انيدرس بفعل قوه مرحله از

 يـاد  گذشـته  فصـول  در و اسـت  صنايع شمار در زيرا است، ترقى و كمال بمرحله رسيدن راه در آنان مسابقه
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 كه مبيني مى سبب همينه ب و است آنان عمران تابع و ملتها تمدن وضعه ب وابسته صنايع پيشرفت كه كرديم
 را نوشـتن  يا خواندن كه آنان از هم كسانى و نيستند آشنا نوشتن و بخواندن و سوادند بى نشينان باديه بيشتر

 كـه  شـهرهايى  در بينـيم  مى ديگر سوى از. دارند مهارت نوشتن در نه و قادرند چندان خواندن در نه ميدانند
 بـراى  و شهرهاسـت  ديگـر  از نيكـوتر  و رسـاتر  خط آموختن است كرده پيشرفت حد از بيش عمران و تمدن

 حكايـت  مصر درباره روزگار اين در چنانكه است متداول آنان ميان در ترى آسان هاى شيوه آن آيين استحكام
 و قواعـد  طبـق  بر را فن اين كه اند شده  گماشته معلمانى خط آموختن براى كشور آن در ميگويند و ميكنند
ه بـ  كـه  واميدارند را آنان اين، از گذشته و آموزند مي متعلمان به حروف از يك هر وضع خصوص در احكامى

 آشـنا  بفـن  را مـتعلم  توأمـا  حـس  و دانـش  بيارى وقت آن و كنند عمل بدان و بياموزند را وضع آن خود تن
 آنـان  براى پيشرفت اين و. يابد مى رسوخ آنان در ها شيوه كاملترين و بهترينه ب آن ملكه نتيجه در و ميكنند

 شـده  حاصـل  است گوناگون كارهاى وسعت و جمعيت فراوانى معلول خود كه صنايع توسعه و ترقى ايهس در
  .است

 اصـولى  و قـوانين  طبق بر بتنهائى را حرف هر كه نيست بدينسان مغرب و اندلس در خط تعليم وضع[
 چنانكـه  ميگيـرد  فرا را نوشتن كلمات، جمله، نوشتن و خط تقليد راه از شاگرد بلكه بياموزد، شاگرد به معلم

 انگشـتان  در و يابد مى مهارت آن در كه هنگامى تا ميكند مراقبت او نوشتن وضع در معلم و مينويسد شاگرد
  .1]مينامند) مجيد( خط خوش را كسى چنين و ميشود استوار نوشتن ملكه او

 دولـت  زيـرا  د،بـو  رسـيده  استوارى درجه منتهاه ب آرايش و زيبائى در تبابعه دولت هنگام عربى خط و
 است شده ناميده »حميرى خط« بنام مزبور خط و بود آمده نائل شكوه و تجمل و شهرنشينى بمرحله مزبور

 در خانـدان  ايـن  و بـود  يافته تشكيل منذر خاندان دولت آن در كه يافت انتقال حيره مردم به تبابعه از آن و
 چنانكه ولى كردند، تجديد عراق سرزمين در را عرب پادشاهى و بودند تبابعه خويشان و وابستگان از عصبيت

 دولـت  و بـود  بزرگـى  تفـاوت  دولـت  دو ميان زيرا نرسيدند، مرحله بدان اينان داشتند مهارت خط در تبابعه
 و طـائف  مـردم  و بودنـد  نرسـيده  حمير دولت بمرحله غيره و صنايع مانند آن لوازم و تمدن در منذر خاندان

 آموخته حيره مردم از را خط كه كسى گويند و فراگرفتند حيره اهالى از را خط اند گفته چنانكه قريش قبيله
  .است بوده اميه بن حرب بقولى و اميه بن سفيان

 كه كسانى قول از و است پذير امكان گفتار اين و است فراگرفته سدره بن اسلم از را خط وى ميگويند و
 از يكـى  آن از كـه  را شعر اين آنها و است نزديكتر بقبول ندا آموخته عراق اياد قبيله از را خط قريش اند گفته

 آنـان  از قلـم  و خـط  و عـراق  سـاحت  كنند حركت همه هرگاه كه قومى«: آورند مي دليل است اياد شاعران
  .»است
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 بـر  همچنـان  آنان ولى اند آمده فرود عراق ساحته ب هرچند اياد زيرا است، حقيقت از دور گفتار اين و
 گفتـار  معنـى  بلكـه  اسـت،  شهرنشينى صنايع از خط كه صورتى در اند بوده نشينى باديه ئونش و آداب همان
 آنها پيرامون نواحى و شهرها به آنان زيرا ند،نزديكتر عرب اقوام ديگر از قلم و بخط ايشان كه است اين شاعر

  .ميباشند نزديك
 و تبابعـه  از آنـرا  حيـره  مـردم  و فراگرفته حيره اهالى از را خط حجاز مردم ميگويند كه آنان نظر پس

 ابـن  دربـاره  كـه  فصلى در االبار ابن تأليف تكمله كتاب در و. [است تر شايسته اقوال ديگر از اند آموخته حمير
 بن عبداهللا وى نام و: است نوشته كه ديدم ميراند سخن رض، مالك، اصحاب از اندلسى فارسى قيروانى فروخ
 عبـاس  ابـن  عبـداهللا  بـه  است گفته كه ميكند روايت پدرش از او است نعما بن زياد بن عبدالرحمن بن فروخ
 را ص، محمد، خدا آنكه از پيش شما آيا كه دهيد خبر من به عربى نوشتن اين درباره قريش طايفه اى گفتم

 مهـ  بـه  پيوندنـد  مـى  مهـ  بـه  كـه  را حروفـى  امـروز  ماننـد  و مينوشتيد؟ خط همين با برانگيزد پيامبرى به
 گفـتم . آرى گفت نون؟ و ميم و الم و الف مانند نوشتيد مى جدا ميشدند نوشته جدا كه را آنها و يدپيوست مى
 بـن  عبـداهللا  از گفـت  آموخـت؟  كـه  از آنرا حرب و گفتم. اميه بن حرب از گفت فراگرفتيد؟ كه از را هنر اين

 از گفـت  آموختنـد؟  كـه  از آنـرا  انبار مردم گفتم. انبار مردم از گفت گرفت؟ ياد كه از آنرا وى گفتم. جدعان
 هـود  وحـى  كاتـب  قاسم بن خلجان از گفت بود؟ فراگرفته كه از آنرا مسافر آن گفتم. يمن مردم از مسافرى
  :است سروده را شعرها اين كه است كسى او و پيامبر،

  ميكنيد؟ تحميل ما بر اى تازه سنت سال هر در آيا«
  ميدهيد؟ يرتغي زندگى روش و راه خالف بر را اى عقيده و

  .»باشند گويان ناسزا از هم حمير و جرهم كه بويژه است بهتر گوئيد ناسزا را ما كه زندگانى آن از مرگ
  :افزايد مي گفتار پايان در و. است كرده نقل تكمله كتاب در االبار ابن كه گفتارى پايان

 بـن  ابـوبحر  از خـود  كتـاب  در حميره ابى بن ابوبكر مرا داد خبر: است چنين حديث اين اسناد زنجيره
 حكايـت  آنرا خودش بخط و مفرح بن عبداهللا ابى بن طلمنكى و ابوعمر از وى و وقشى ابوالوليد از او و عاصى
 بـن  عمـر  بـن  حشـيش  بن محمد بن يحيى از نعمان بن موسى بن محمد از او و يونس بن ابوسعيد از كردم
 كـه  داشـتند  خط نوعى حمير و 1.]انتهى. فروخ بن هللاعبدا از الحمى عبيدة بن بهلول از تونسى مغافرى ايوب
 آنـان  از كسـى  آنكه مگر بودند كرده منع آنرا آموختن و بود منفصله آن حروف همه. ميناميدند »مسند« آنرا

 ميـان  در كـه  صـنايعى  كليـه  مانند آنرا آنان ولى فراگرفتند، حمير از را عربى خط مضر قبيله و. بگيرد اجازه
 و زيبايى به آراسته استوار هاى شيوه صنايع در نشينان باديه چه نوشتند نمى نيك ميشود مولمع نشينان باديه
 ايـن . هستند نياز بى آن از اغلب و است دور صنايع از نشينى باديه زندگانى كه رو اين از نميگيرند پيش اتقان
 خـط  گفت بايد بلكه دارند، روزگار اين در كه خطى مانند بود نشينى باديه بشيوه عرب كتابت و خط كه است
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 بـا  معاشـرت  و شهرنشـينى  و بتمـدن  اكنون هم ايشان زيرا است، نيكوتر هنرى لحاظ از دوران اين در ايشان
  .ندنزديكتر ها دولت خداوندان و شهرها مردمان
 بودنـد،  دورتر شهرنشينى از و دارتر ريشه نشينى باديه در عراق و شام و يمن بمردم نسبت مضر قبيله و

 بحـد  بلكـه  و كمـال  نهـائى  بمرحلـه  خـوبى  و زيبـايى  و استوارى لحاظ از اسالم آغاز در عربى خط رو اين از
  .بودند دور صنايع از و ميبردند بسر توحش و نشينى باديه  وضع در عرب زيرا بود، نرسيده هم متوسط
 انـد  نوشـته  خود وطخط با آنرا صحابه كه قرآن الخط رسم بسبب هايى نظريه چه راه اين در ديد بايد و

 بسـيارى  نتيجه در و اند نوشته را قرآن خط اصول و زيبايى لحاظ از نااستوار خطوطى با آنها. است آمده پديد
 تشـخيص  قيـاس  خالف بر را آنها فن اهل و است مخالف خط صنعت اصول و قواعد با آنان الخطهاى رسم از

 پيـروى  ص، پيامبر، اصحاب الخط رسم تيمن و تبرك لحاظ از را الخط رسم همان نيز تابعان سپس. اند داده
 خدا كتاب از را وحى گفتارهاى و ميرفتند بشمار بشر افراد بهترين پيامبر از پس كه اى صحابه همان. اند كرده

 اقتفا تبرك لحاظ از را عالمى يا ولى خط كسان از برخى نيز اكنون هم چنانكه. بودند فراگرفته پيامبر كالم و
 آنچـه  و اينـان  ميـان  نسـبتى  هـيچ  ولـى  كنند، مى تقليد نادرست يا درست خواه را او الخط رسم و كنند مى

 متوجه هم علما و گرديده پايدار آنان الخط رسم و شده پيروى صحابه شيوه چه ندارد، وجود اند نوشته صحابه
  .اند شده معلوم مواضع در الخط رسم آن

 آشـنا  كـامالً  خـط  هنر به صحابه ميگويند كه كرد اعتنا خبران بى از برخى پندار به نبايد باره اين در و
 است الخط رسم قواعد و اصول مخالف آنان خط ميكنند تصور برخى اينكه و اند نوشته مى نيكو را خط و بوده

 موضـعى  در ميگوينـد  و كـرد  توجيه ميتوان اند شمرده قياس مخالف كه را مواردى كليه بلكه نيست، درست
اين زياده تنبيهى است بـر اينكـه ذبـح روى نـداده اسـت و در      » 21: 27َلأَذْبحنَّه «ن الف در شد اضافه نظير

ياى زايد تنبيهـى اسـت بـر كمـال قـدرت پروردگـار، و امثـال اينهـا از          1»47: 51ِبأَيد «افزوده شدن ياء در 
 اينگونهه ب را آنان كه ىموجب تنها و نيست استوار محض دليل بى ادعاى جز اصلى توجيهاتى كه بر روى هيچ

 در مهارت عدم نقص توهم از را صحابه توجيهات اينگونه با معتقدند ايشان كه است اين كرده وادار توجيهات
 كمـال  ايـن  نقصـان  از را صحابه بنابراين و است آدمى كمال خط كه پندارند مى و كنند مى منزه و تبرئه خط
 مخـالف  ايشـان  خـط  از آنچـه  توجيه براى و ميدهند نسبت خط مهارت در كمال به را آنان و ميسازند منزه

 دانست بايد و. نيست درست روش اين كه صورتى در ميكنند تالشها اينگونه است الخط رسم اصول و مهارت
 بـراى  كـه  اسـت  مـدنى  صـنايع  جمله از كرديم ياد چنانكه فن اين چه نيست كماالت از آنان درباره خط كه

 به بذاته آن نقص زيرا نميباشد، مطلق كمال و است نسبى امور از صنايع در كمال و ميرود بكار معاش كسب
 و عمـران  برحسـب  و اسـت  آدمـى  معـاش  بوسـايل  مربـوط  صـنعت  نقصان بلكه نميگردد، باز خصال يا دين

  .است نفوس در آنچه بر آن داللت بسبب ميكند پيشرفت آن راه در همكارى
                                                           

 .و السماء بَنيناها بايد -1
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 از او زيـرا  ميـرود،  بشـمار  كمـاالت  از وى مقامه ب نسبت و او بارهدر صفت اين و بود امى ص، پيامبر، و
 درباره سوادى بى يا بودن امى اما. بود منزه ميرود بشمار معاش وسايل از آنها كليه كه عملى صنايع فراگرفتن

 همكـارى  يكـديگر  بـا  دنيـا  زندگانى راه در ما و است خويش پروردگار متوجه تنها پيامبر چه نيست كمال ما
 اينهاست كليه از بودن منزه پيامبر درباره كمال بنابراين و اصطالحى، علوم حتى و صنايع كليه مانند يكنيمم

  .نيست چنين ما درباره برعكس ولى
 را كشورها و كردند فتح را گوناگون شهرهاى و آمدند نائل كشوردارى و ىيبفرمانفروا تازيان چون آنگاه

 كـار  بـه  را خط فن شد، نيازمند خط و نوشتنه ب 1آنان دولت و آمدند فرود كوفه و بصره به و شدند متصرف
 استوارى و ترقى بمرحله نتيجه در و كردند متداول و آموختند آنرا و كوشيدند هنر آن جستجوى در و بردند
 ود،ب غايت و نهايى ترقى مرحله از فروتر البته ولى يافت، بلندى پايه زيبايى لحاظ از بصره و كوفه در و رسيد

 پراكنـده  گونـاگون  كشـورهاى  و سرزمينها در تازيان آنگاه. است معروف هم دوران اين در كوفى خط رسم و
 از پس شهر آن در و نهادند بنيان را بغداد شهر عباسيان خاندان و كردند فتح نيز را اندلس و افريقيه و شدند
 اسـالم  پايتخـت  بعنوان شهر آن و سيدر ترقى مرحله آخرينه ب هم خطوط يافت توسعه عمران لحاظ از آنكه

 لحـاظ  از كوفـه  در آن وضـع  بـا  بغـداد  در خـط  چگـونگى  و[ آمد مي بشمار عرب دولت مركز و) داراالسالم(
 اعصـار  در اخـتالف  اين و كرد پيدا اختالف منظر حسن و رونق زيبايى و عالمات و رسوم نيكوئى به شيفتگى
 از پـس  آنگاه برافراشت، را خط رايت و آمد پديد وزير 2مقله بن على بغداد در آنكه تا يافت استحكام مختلف

 و سوم قرن در خط تعليم سند و كرد پيروى را وي شيوه همان البواب ابن به معروف كاتب هالل بن على وى
 سرانجام تا كرد پيدا تفاوت كوفى خط با آن حروف اشكال و بغدادى خط رسوم و شد مسلم وى بر آن از پس

 در 3كهبـذان  تفـنن  نتيجـه  در مزبـور  اخـتالف  روزگار اين از پس و. گرديد منتهى كلى اختالف و مباينت به
 و اوليـا،  از يكى عجمى على و ياقوت مانند رسيد، متأخران به تا 4يافت افزايش آن اشكال و ها شيوه استوارى

 خـط  روش بـا  قسـمتها  از بعضـى  در و يافت انتقال مصر به شيوه اين و گرديد مسلم آنان بر خط تعليم سند
 بكلـى  مصـر  مردم خط با نتيجه در و فراگرفتند آنرا داشتند سكونت عراق در كه ايرانيانى و بود مخالف عراق

 بخـط  نزديـك  اسـت  معـروف  هـم  روزگـار  اين تا آن قديم شيوه كه افريقى خط رسم و 5.]كرد پيدا اختالف

                                                           

و دولت آنان به خطاطـانى نيازمنـد شـد كـه آن خـط را معمـول دارنـد و آن صـناعت را بجوينـد و          . چنين است» ينى«در  -1
 ...بياموزند

 .على بن هالل كاتب» ينى«در  -2
است به معنى ناقد آگـاه بـه   » كهبذ«معرب كلمه فارسى ) ب -كسر ج -ب -بفتح ج(» جهبذ«جمع » جهابذة«ه كلمه ترجم -3

بازشناختن نيك از بد، كه در عربى بجاى انتقاد كننده متداول است و ما ترجيح داديم آنرا بجاى انتقاد كنندگان يا نقادان بكـار  
  .مول شودبريم تا شايد اين كلمه فراموش شده فارسى مع

 .تا به ابن مقله منتهى شد و سند تعليم خط بر وى مسلم گرديد: چنين است» ينى«در  -4
 .است افتاده بيروت و مصر چاپهاى در كروشه قسمت داخل -5

 خط
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 و صـنايع  و تمدن لحاظ از مزبور دودمان يافت استقرار اندلس كشور در امويان سلطنت چون و 1.بود مشرقى
 خطـوط  ديگـر  از بـود  دودمـان  آن مخصـوص  كـه  اندلسى خط نتيجه در و شدند متمايزى وضع داراى خط

 كشـورهاى  تمـدن  و عمـران  رفتـه  رفته. است معروف هم روزگار اين تا آن خط رسم چنانكه شد بازشناخته
 و عظمـت  بمرحلـه  اسـالم  دولت و شد گر جلوه سرزمينى هر در و يافت توسعه بيكرانى درياى مانند اسالمى
 اى بشـيوه  و مينوشتند نيكو خطوط با را آنها و ميشد استنساخ كتابها و يافت رواج دانشها بازار و رسيد قدرت

 و سـرزمينها  مردم و بود همتا بى كه ميشد كتبى از مملو پادشاهان هاى گنجينه و كاخها و ميكردند جلد زيبا
  .پرداختند همچشمى و رقابت به باره اين در اگونگون نواحى

 پيشـرفتها  آن كليه رفت مى زوال به رو و شد گسيخته هم از اسالمى دولت تشكيالت آنكه از پس ولى
 بغداد در كه هنر و دانش راهنمايى كانونهاى همه آن خالفت دستگاه زوال و انحطاط بسبب و شد متوقف نيز
 يافـت  انتقـال  قـاهره  و مصـر  به بغداد از دانش بلكه و كتابت و خط امر و شد خاموش و رفت ميان از نيز بود

 مخصوصـى  معلمـان  خـط  بـراى  و است نشده كاسته كشور آن در آنها بازار رونق از هم دوران اين تا چنانكه
 ترسيم است متداول آنان ميان در كه معينى اصول و قوانين طبق بر را حروف خصوصيات و اشكال كه دارند

 لحـاظ  از هـم  و ميگيرنـد  فـرا  آنرا حسى بطور كه آموزند مي آموزان دانش به را خط شيوه اين با و كنند مى
 و شـوند  مـى  توانـا  آن در علمـى  قـوانين  فراگـرفتن  يعنى نظرى جنبه از هم و نوشتن در مهارت يعنى علمى

  .آيد مي بدست روش بهترين
 آن از رسـيدند،  بفرمـانروايى  آنان دنباله ب كه ايىبربره و عرب فرمانروايى آنكه از پس اندلس، در اما و

 و مغـرب  سـاحل  در اندلسـى  مسـلمانان  يافتند تسلط كشور آن بر مسيحى ملتهاى و بربست رخت سرزمين
 دادن رواج بوسـيله  و گزيدند اقامت نواحى آن در روزگار اين تا لمتونى دولت آغاز از و شدند پراكنده افريقيه
 دولـت  بدسـتگاه  را خـود  و جسـتند  شـركت  تمـدن  و عمران در سرزمين آن مردم با ميدانستند كه صنايعى
 در و يافت رواج افريقى خط از بيش و كرد غلبه افريقى خط بر آنان خط رفته رفته رو اين از و كردند نزديك
 طخ رسم و شد فراموش هم آنان خط بود متداول مهديه و قيروان در كه صنايعى و عادات رفتن ياد از نتيجه

 زيرا گرديد، افريقيه مردم خطوط كليه جانشين بود گرديده معمول آن نزديك نواحى و تونس در كه اندلسى
 از بسـيارى  جمعيـت  آوردند پناه افريقيه به و كردند مهاجرت كشور آن مشرق از اندلس مردم كه هنگامى از

 آن اهالى كه بود مانده باقى جريد دبال در ىيها نشانه تنها افريقى قديم خط از و شدند متوطن تونس در آنان
 بـه  تنهـا  اندلسـيان  زيـرا  بودنـد،  نكـرده  ممارست آنها جوار در و نكرده آميزش و معاشرت اندلس خطاطان با

  .كردند مى آمد و رفت افريقيه پايتخت تونس

                                                           

 و رسم خط بغدادى معروف بود و خط افريقايى كه شيوه قديم آن تـا «: عبارت مذكور در چاپهاى مصر و بيروت چنين است -1
 .»است مشرق بخط نزديك اشكال لحاظ از و شد تقليد آن از است معروف هم ارروزگ اين
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 افريقيـه  در وضـع  ايـن  و ميرفت بشمار اندلس اهالى خطوط بهترين از افريقيه مردم خط كه است اين
 تمدن وضع عمران افتادگى عقب بسبب و شد كاسته اى اندازه تا موحدان قدرت و نفوذ از آنكه تا داشت ادامه

 و رسوم و شد دچار تمدن وسايل ديگر سرنوشته ب هم خط هنگام اين در. يافت انحطاط هم پرستى تجمل و
 و دادنـد  دسـت  از آنـرا  وختنآمـ  شيوه عمران نقصان و حضارت فساد نتيجه در و گرائيد تباهىه ب آن اشكال

 صـفحات  در چـه  ميداد، گواهى خط در آنان ترقى و تمدن ميزان بر كه ماند باقى اندلسى خط از آثارى فقط
  .است دشوار بسيار آنها كردن محو يابد رسوخ تمدن در صنايع هرگاه كه كرديم ياد پيش

 بـود  شـده  معمول اندلسى خط از نوعى نيز) مراكش( اقصى مغرب در واقع مرينيان خاندان دولت در و
ه بـ  ميشـدند  خـارج  عللىه ب كشور آن از كه اندلسيانى نزديكى اين سببه ب و بودند نزديك بتونس آنان چه

 آن از پـس . ميكـرد  اسـتفاده  آنان صنايع از خود ىيفرمانروا دوران در مرينيان دولت و ميشدند رهسپار فاس
 در و اسـت  نداشـته  وجـود  هـيچ  ىيگو كه شد فراموش نانچ كشور پايتخت و دولت بارگاه از نوشتن و خط

 اگر كه رسيد بدانجا كتابها وضع و رفت ميان از بكلى خط حسن و رفت پستى به رو خطوط مغرب و افريقيه
 فراوانـى  تصحيف و فساد زيرا برد نمى مشقت و رنج جز سودى هيچ آن كننده مطالعه شد مى استنساخ كتابى
 پـس  بايد بحديكه بود شده دور زيبايى از و كرده تغيير بكلى خط رسوم و حروف الاشك و بود يافته راه بخط

 يافتـه  راه نيـز  صنايع بديگر دولتها فساد و تمدن نقصان بعلت انحطاط همين و بخوانند، را آنها فراوان رنج از
  .1نيست اى كننده رد را او حكم و ميكند حكم خدا و بود

 بسـيط  بحر در است اى قصيده را البواب ابن به معروف بغدادى اتبك هالل بن على ابوالحسن استاد و[
 كـه  است دستورهايى بهترين از مزبور قصيده و است كرده ياد آنرا مواد و خط صناعت آن در كه راء روى به
 ندهنر اين آموختن درصدد كسانيكه تا ديدم الزم فصل اين در را آن نقل من و است شده نوشته باره اين در
  :شود مى آغاز بدينسان قصيده و شوند مند بهره آن از

  گيرى، فرا را نوشتن زيبا ميخواهى آنكه اى«
  ميباشى، تصوير و خط حسن جستجوى در و

  هستى، استوار عزمى بر نوشتن فن در اگر
  شو، راغب خود موالى به پيشرفت سهولت براى

  شوى، قادر بخوبى نوشتن هنر بر تا باشد سخت و راست كه برگزين نوعى كلكها) نى( ميان از
  گير، نظر در را وسط اندازه سنجيدن هنگام بتراشى را قلم بخواهى هرگاه و

  بتراش، است تر باريك كه را سرى آن آنگاه و بنگر آن سر دو به

                                                           

، ولى در چاپ پاريس فصل تمـام  »و خدا داناتر است«: پايان فصل در چاپهاى مصر و بيروت چنين است. 41سوره الرعد آيه  -1
آنهـا را در   349تـا ص   347ص  نميشود و پس از آيه مزبور قريب سه صفحه ديگر نيز در همين موضوع آمده اسـت كـه مـا از   

  .كرديم ترجمه داخل كروشه

 خط



   ابن خلدونمقدمه   120

 كوتـاه  نـه  و دراز را آن نـه  باشـد  معتـدلى  بشيوه كه بتراش چنان را آن نوك تا قلم تراش جايگاه از و
  برگزين،
  باشد، اندازه يك به و يكسان آن سوى دو از تراش تا بزن آن وسط از را قلم سر) فاق( شكاف و
 اسـت  آگـاه  و زبردسـت  خود كار در كه كسى مانند مهارت روى از را دستورها اين همه كه هنگامى و

  دهى، انجام
 همـه  از قلـم  تراشـيدن  در زدن قـط  چه كن آماده) قطع( زدن قط براى را خود تصميم همه وقت آن

  است، مهمتر تدابير
  ميورزم، بخل امر اين در من چه كنم آشكار را فن اين رازهاى همه من كه باشى داشته توقع نبايد
 1تحريـف  حـال  عين در و باشد وار دايره و گرد قلم سر بايد كه است اين من دستور خالصه و زبده ولى

  باشد، داشته
  باشد، شده درست غوره آب يا هسرك با سياه دوده از كه بريز مركبى دوات در آنگاه

  افزود، نيز باشد كافور و زرد زرنيخ با درآميخته و كوبيده كه سرخ گل آن بر بايد و
  شود، تخمير كفايت بحد تركيب اين كه هنگامى و

 ابـزار  زيـر  در بايـد  بريـدن  از بعـد  را كاغـذ  سپس برگزينى، اى شده آزمايش نرم سفيد كاغذ بايد آنگاه
  داد، قرار شارف زير بشدت سنگين
  .شود دور ناصافى و خوردگى چين از تا

 شـكيبا  آدم ماننـد  هـيچكس  چـه  ده قرار خود شيوه و عادت شكيبايى با را نوشتن سرمشق آن از پس
  آيد، نمي نائل خود بمنظور

  كن، آغاز لوح در را نوشتن نخست
  ساز، آماده برنده شمشير مانند را خويش عزم و

  نوشتن، و كردن مشق آغاز در
  شوى، شرمگين خويش بد خط از رو هيچ به نبايد
  .شود مى آسان سرانجام دشوارى كار هر زيرا

  آيد، مي پديد دشوارى از پس آسان امر كه بسا چه و
  برسى، خود آرزوى به كه هنگامى تا

  ميشوى، مسرور و شادمان بسيار وقت آن
  .2ميدهد پاسخ سپاسگزارى هره ب ايزد البته بجوى، را او خشنودى و باش سپاسگزار را خود خداى پس

                                                           

 .قط زدن قلم بطوريكه محرف يا نوك تيز باشد -1
 .بوده آن در يحب يجب،: بجاى كه اى نسخه از. دارد مى دوست را سپاسگزارى هر: دسالن در -2
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 فريبنـده  دنياى اين در كه بنويسند نيكى و سودمند مطالب تو انگشتان و دستها كه باش آن شيفته و
 و حشر و برانگيختن فرمان با انسان شدن روبرو هنگام و رستاخيز روز در زيرا ماند، بجاى تو از نيك يادگارى

  ».يشودم نمودار او پيش در كردارهايش همه نشر
 مفاهيمى و معانى سخن و گفتار كه همچنان ميكند بيان را انسان سخن و گفتار خط كه دانست بايد و

 داللـت  لحـاظ  از بايـد  دو هـر  گفتـار  و خط ناچار رو اين از و ميكند تعبير است نهفته انسان ضمير در كه را
  1.آموخت بيان را او بيافريد را انسان: ميفرمايد تعالى خداى .برسانند را مقصود و باشند روشن و واضح

 و واضـح  آن داللـت  كه است اين در خوب خط كمال بنابراين و. داللتهاست همه بيان بر مشتمل آن و
 هـر  رسم و شكل و برسانند را خود مفهوم وضوح بطور و آشكارا اند شده وضع كه حروفى چنانكه باشد روشن

 بهم كلمه يك در بايد خطاطان تداول در كه حروفى مگر باشد متمايز ديگر يك از و زيبا جداگانه، آنها از يك
 كـه  هنگامى را غيره و ذال و دال و زاء و راء و الف مانند منفصله حروف وگرنه) متصله حروف( شوند پيوسته

 كاتبـان  ميـان  در لـيكن . مينويسند پيوسته هستند آن آخر در كه وقتى و جدا ميشوند واقع كلمه ابتداى در
 نـزد  در كـه  را حروفى و ميكنند متصل مه به را آنها  اجزاى ها كلمه از بعضى در كه است شده معمول متأخر

 درك از ديگـران  رو ايـن  از و نميدانـد  را آنهـا  ديگـرى  اصـطالح  اهل جز چنانكه اندازند مي است معلوم آنان
 بچنـين  گروه اين تنها گويا و. ندقضات دفاتر و سلطانى ديوانهاى كاتبان اينها و ميشوند، عاجز ها كلمه اينگونه

 كـار  و سـر  خطـوط  گونـاگون  انواع با پيوسته آنها چون دانند نمي را آنها ديگران و هستند آشنا اصطالحاتى
 را شـيوه  ايـن  اگـر  ليكن. دارند احاطه آن بر ايشان خود جز هم كسانى و است معروف آنان خط طرز و دارند
 اين از مواردى چنين در بايد بلكه نيست، درست بنويسند اشندنميب آشنا آنان اصطالحاته ب كه كسانى براى
 بيگانـه  خطـى  بمنزلـه  آنـان  خـط  وگرنـه  بنويسند روشن و خوانا را كلمات امكان حد تا و كنند عدول شيوه

 پذيرفت را كاتبانى عذر ميتوان تنها باره اين در و. ميباشند يكسان دو هر داللت عدم لحاظ از چه بود خواهد
 كه بكوشند و كنند ضبط دفاتر در را سلطان سپاهيان و اموال موظفند و ميكنند كار سلطانى انهاىديو در كه
 اسـرار  از موضـوعات  اينگونـه  چـه  كننـد  كتمان ديگران از را مطالبى چنين و نگيرد قرار ديگران دسترس در

 اختصاص امور اينگونهه ب كه اصطالحاتى نوشتن در آنقدر رو اين از. سازند نهان را آنها بايد كه است پادشاهى
 از خاصـى  هـاى  كلمهه ب حروف از كه است اين آنان اصطالح و ميشود معمائى بمنزله كه ميكنند مبالغه دارد
 اشـكال  بجـز  ميكنند وضع ديگرى اشكال و ميكنند تعبير گلها يا پرندگان و ها ميوه و خوشبوها نامهاى قبيل

  .ميبرند بكار خود هاى انديشه از تعبير اىبر نوشتن در را آنها مردم كه معمولى حروف
 وضع را آنها آغاز در هرچند ميكنند، وضع قوانينى اشكال اين بر يافتن اطالع براى كاتبان كه بسا چه و

 »معمـا  كليـد « و ميكنند استنباط خود فهم نسبته ب را آنها و ميباشد معين هاى مقياس داراى كه اند، نكرده
  ]1.است حكيم داناى خدا و است متداول معروفى دفاتر مردم ميان رد باره اين در و. مينامند
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  فصل سي و يكم

  2صحافى صنعت در
 و تجليـد  و استنسـاخ  بـه  خاصـى  توجـه  تمدن لوازم پيشرفت و دولت عظمت علته ب قديم روزگار در
 عصـر  ناي در ليكن است، ميشده مبذول 4ضبط و روايت طريق از 3)دفاتر( سجالت و علمى ديوانهاى تصحيح

 در كـه  صـورتى  در نـدارد  وجـود  توجـه  اين عمران انحطاط و) اسالمى بزرگ دولت( 5دولت انقراض سببه ب
 فـن  اين به مربوط امور كليه چه بود، بيكران دريائى همچون اندلس و عراق در صحافى توسعه پيشين دوران

 رواج سـبب  و بـود  مزبـور  ولتهاىد ىيفرمانروا دايره وسعت و پيشرفت معلول و ميرفت بشمار عمران لوازم از
 هـر  و عصـر  هـر  مـردم  و بـود  گونـاگون  ديوانهاى و علمى تأليفات افزونى كرده ياد دولت دو در فن اين بازار

 و شـد  تجليـد  و استنساخ مزبور كتب نتيجه در و ميدادند نشان شيفتگى مزبور كتب كردن نقله ب سرزمين
 پيشه را ديوانها و بكتابها مربوط امور ديگر و تجليد و يحتصح و استنساخ صحافان و آمد پديد صحافى صنعت

 استنساخ مخصوص دفاتر امر آغاز در و يافت اختصاص جمعيت پر بزرگ بشهرهاى پيشه اين و ساختند خود
 كـه  مينوشـتند  نـازكى  چرمهـاى  روى بـر  را چكهـا  و اقطاعهـا  احكام و ديوانى هاى نامه محتوى كتب و علوم

 يـاد  چنانكـه  و رفـاه  كثرت علته ب اين و ميكردند تهيه حيوانات پوست از هنرى روشى به را آنها صنعتگران
 رو ايـن  از بود، دوران آن در چكها و ديوانى هاى نامه توسعه عدم و اسالم صدر در تأليفات كمى كرد خواهيم

  .كردند اكتفا تىپوس كاغذهاى به فقط آنها استوارى و درستى به عالقمندى و ها نوشتهه ب دادن اهميت نظر از
 چكهـا  و ديوانى هاى نامه و يافت توسعه بيكرانى درياى همچون تدوين و تأليف كه نگذشت ديرى ولى

 بـن  فضـل  رو ايـن  از نميكـرد،  رفع را آنان نيازمنديهاى و شد كمياب پوستى كاغذهاى و رفت بفزونى رو نيز
 سـلطان  چكهاى و ديوانى هاى نامه داد، انفرم شد ساخته كاغذ كه آنگاه و بسازند كاغذ كه داد دستور يحيى

 دسـتگاه  و بسـلطان  كـه  هـائى  نامه براى را كاغذها نوع اين نيز مردم سپس و بنويسند معمولى كاغذ روى را
 كاغـذ  صـنعت  خواسـتند  مى كه جائى تا و برگزيدند علمى كارهاى و تأليفات بمنظور هم و نوشتند مى دولت
  .ميشد ساخته ىا شيوه بهترينه ب و كرد ترقى سازى

 بدينسان گماشتند همت علمى ديوانهاى تصحيح و ضبط به دولتها اعضاى و دانشمندان چندى از پس
 همـين  كتـب  ضبط و تصحيح از منظور مهمترين چه كردند مى مستند آنها واضعان و مؤلفان به را روايت كه

                                                                                                                                                                                     

  .نيست» ينى«قسمت داخل كروشه در . 83: 12الْعليم اْلحكيم  إِنَّه هو: اشاره به -1

صنعت صحافى در آن روزگار عالوه بر صحافى و تجليد كتب بر استنساخ و تصحيح كتب نيـز اطـالق ميشـده اسـت و آنـرا       -2
 .ميناميدند» وراقة«
 قيـد  مخصوص عمومى دفاتر بر جمله آن از و است معنى چندين داراى كه است Sigillum التينى ريشه از مشتق سجالت -3

 ).2ج  406يادداشت دسالن، ص (مقاوالت و معامالت اطالق ميشده است كه در عربى نيز به همين معنى بكار ميرود 
 .ضبط در اينجا به معنى تصحيح و عالمت گذارى خط است -4
 .دولتها »ينى« -5
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 بود كرده استنباط را آنها كه مجتهدى و دهنده رأى به را ها فتوى و آنها بگوينده را اقوال شيوه بدين و است
 دادن نسـبت  نشـود  تصـحيح  يك هر كنندگان تدوين به آنها اسناد راه از متون كه هنگامى تا و دادند نسبت

  .بود نخواهد درست آنها به فتوائى يا قول
 فـن  فايـده  چنانكـه  است، بوده چنين گوناگون سرزمينهاى در گذشته روزگارهاى در دانشمندان كار و
 احاديـث  شـناختن  ثمره و نتيجه بزرگترين زيرا است، بوده دليل همينه ب منحصر فقط روايت درباره حديث
 بود امهاتى از عبارت احاديث زبده و رفته ميان از آنها از موقوف و مقطوع و مرسل و مسند و حسن و صحيح

ـ  و ميرفـت  بشـمار  لغو كارى بدان قصد و بود گرديده واقع امت قبول مورد كه  و روايـت  از بـردن  سـود  راىب
 ديگـر  و فتـوى  ويـژه  فقـه  كتـب  و حديث علم امهات اين كردن تصحيح بجز نيست راهى هيچ بدان اشتغال
 راه و باشد صحيح آنهاه ب اسناد و امهات آن از نقل تا مؤلفانشان به آنها سند اتصال و علمى تأليفات و ديوانها

  .بود هموار و صاف اندلس و زمين مشرق در قواعد و رسوم اين
 شـده  استنساخ اندلس و  مشرق هاى سرزمين در روزگار آن در كه ىيديوانها بينيم مى سبب همينه ب و

 گيتـى  مـردم  دسـت  در روزگـار  ايـن  در كه اى كهنه متون و است اتقان و درستى و استوارى نهايت در است
 و انـد  رسيده كمال مرحله آخرينه ب باره اين در دوران آن هنرمندان و دانشمندان كه ميدهد گواهى باقيست

  .ميورزند بخل بديگرى آنها سپردن از ها نسخه نفاست لحاظ از و ميكنند نقل آنها از عصر اين تا جهان مردم
 و خـط  فنون زيرا است، بربسته رخت مغربيان و مغرب از بكلى ها شيوه و رسوم آن روزگار اين در ولى

 كار و است نهاده بزوال رو آن مردم نشينى باديه خوى و سرزمين نآ در عمران نقصان سببه ب روايت و ضبط
 از را آنهـا  بربـر  طـالب  و نويسـند  مـى  نشـينان  باديـه  خطـوط  با را علمى ديوانهاى و امهات كه كشيده ىيبجا

 اينگونه بخواهد كه كسى وقت آن و ميكنند استنساخ تصحيف و فراوان فساد و پست خط با غلط پر كتابهاى
  .آورد نمى بدست آنها از سودى هيچ بندرت جز و ميشود دشوار او بر كار پردازد بتحقيق و بخواند را كتابها

 نقـل  گذشـتگان  از كـه  اقـوالى  بيشـتر  زيـرا  است، يافته راه خلل نيز فتوىه ب وضع اين سببه ب نيز و
 تحقيق بى ديوانها ينهم از را آنها بلكه است نشده روايت مذهب پيشوايان از ميدهند نسبت آنانه ب و ميكنند

 بتأليف كه آنان پيشوايان از برخى و ميشود دنبال نيز تأليف در شيوه همين و فراميگيرند هست همچنانكه و
 ارزش كـم  كتبـى  منظور اين براى وافى فنون و هنرها نبودن و تأليف بفن بصيرت نداشتن علته ب ميپردازند

  .ميكنند تأليف
 اسـت،  نابودى شرف در و ميرود نيستى به رو كه است نمانده بجاى ىيبقايا بجز اندلس در فن اين از و

ه بـ  كه اخبارى طبق بر ولى 1است؛ غالب خود كار بر خدا و بربندد رخت مغرب از بكلى دانش است نزديك و
ـ  بخواهد كه كسى و است پايدار همچنان روايت  فن مشرق در اكنون هم است رسيده ما  ديوانهـا  تصـحيح ه ب

 خـواهيم  يـاد  چنانكه زيرا است، آسان وى كار و باز آن جوينده براى راه و نميشود روبرو شكالتىم با بپردازد
                                                           

 .»و خدا سبحانه و تعالى داناتر است و توفيق با اوست«: تآيه در چاپهاى مصر و بيروت افتاده و آخر فصل چنين اس -1

 صحافي
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 بـراى  آنجـا  در كـه  نيكـى  خـط  و 1خوشنويسـى  ولى است، رونق با سرزمين آن در هنرها و دانشها بازار كرد
 استنسـاخ  كـار  مصر در ليكن ميرود، بشمار آنان خطوط از و است ايران مردم ويژه است مانده باقى استنساخ

  .است غالب خود كار بر خدا و است، گرديده تر تباه هم سرزمين آن از بلكه و شده فاسد مغرب مانند كتب
  

  دوم و سى فصل

  )خوش آواز( غناء فن در

 علم در( معلومى منظم نسبتهاىه ب آوازها تقطيع راه از موزون اشعار به دادن آهنگ از عبارت هنر اين
  .آورد مي پديد كاملى 2توقيع شدن قطع هنگام آن آواز هر رب كه است) موسيقى
 يكـديگر  بـا  معينـى  نسـبتهاى  برحسب نغمه اين سپس يابد، مى تشكيل) خوش آواز( نغمه يك آنگاه و
 آنهـا  شـنيدن  آيـد  مي بوجود آوازها اين در آن از كه خاصى چگونگى تناسب اين سببه ب و ميشوند تركيب

 چنانكـه  هسـتند  خاصـى  تناسبات داراى آوازها كه است شده بيان موسيقى معل در زيرا ميگردد، بخش لذت
 بگوش، آواز رسيدن هنگام و باشد مى ديگر) آواز( يازده از جزوى و ديگر خمس و ديگر ربع و آواز نصف  آوازى

 ذتلـ  شنيدن هنگام آنها از تركيبى هرگونه ولى ميسازد، مبدل تركيب به سادگى از آنرا نسبتها اين اختالف
 منحصـر  و كـرده  تعيـين  را آنهـا  دانـان  موسيقى كه ميشود لذت مايه خاصى هاى تركيب بلكه نيست، بخش

 در آهنـگ  و ترنم كار گاهى و. است شده ياد خود جاى در چنانكه. اند پرداخته گفتگوه ب آنها درباره و ساخته
 بوسـيله  يـا  آن و پردازنـد  مى اتجماد از ديگرى آوازهاى تقطيعه ب كه شود مى كشيده بدان غنائى هاى نغمه

 هنگام آواز شيوه اين با و ميشوند برگزيده منظور همين براى كه است ىيابزارها در دميدن راه از يا و نواختن
 آن از و ميشود يافت گونه چندين مزبور ابزارهاى از مغرب در روزگار اين در و. ميگردد تر بخش لذت شنيدن

 سـوراخهاى  آن پهلوهـاى  در كـه  اسـت  تهـى  ميان نيى آن و مينامند 3بابهش آنرا كه است) نى( مزمار جمله
 و بشـدت  سـوراخها  آن ميـان  از آواز ايـن  و آيد مي بر آن از آوازى ميدمند آن در كه هنگامى و معدوديست

 دانـان  موسـيقى  ميان در كه بترتيبى سوراخها روى دست دو هر انگشتان گذاردن با و ميشود خارج استوارى
                                                           

  . ...ولى بهره نيك نوشتن: شود است كه چنين مى) حظ(بجاى خط، » ينى«در  -1

توقيع در لغت چنانكه در منتهى االرب آمده به معنى نوعى از رفتار اسب شبيه تلقيف است و آن بلند كردن است دو دست  -2
» گـام «ر اين كلمه تحريف ايقاع نباشد باز هم ميتوان گفت در تداول مغرب بمناسبت همين معنى كه با و اگ). منتهى االرب(را 

در علـم  : خواجه نصـير گويـد  . در موسيقى مبحث مفصلى است» گام«اند و ايقاع يا  بكار ميبرده» ايقاع«مناسبت دارد آنرا بجاى 
نقرات متتابع باشد و از سكونات متناسب كه ميـان نقـرات افتـد و    ايقاع از صناعت موسيقى مقرر شده است كه حدوث اوزان از 

چون خواهند كه از آن عبارت كنند به ازاى نقرات حروف متحرك ايراد كنند خاصه حرفهايى كه از اطـالق نفـس از مخـرج آن    
و امـا در وزن  . تـن تـن  حرف بعد از حبس تام حادث شود مانند تاء و طاء و به ازاء سكنات حروف ساكن تواند بود مـثال گوينـد   

  ).11معيار االشعار، ص (شعرى حروف متحرك از هر جنس كه باشد بجاى نقرات باشند و حروف ساكن بجاى سكنات 

نيـز  » مزمـار عراقـى  «يعنى قصب نيز مينامند و بـه  » يراع«ابزارى نيين ميان تهى است و آنرا ) تشديد ب -بفتح ش(شبابه  -3
 .)144ص  2، ج از صبح االعشى(شود  خوانده مى
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 آوازهـا  همچنين و گردد، ايجاد آن در آوازها ميان هاى نسبت وسيله بدين تا ميشود تقطيع آواز ستا متداول
  .ميشود بخش لذت آن شنيدن كرديم ياد كه تناسبى علته ب و بپيوندد مه به متناسبى روش به

 تهى ميان وبىچ آن و است) نى قره( 1زالمى به موسوم آلتى) االنفاخ ذوات( نيين ابزار اين انواع از ديگر
 مييابد تشكيل جداگانه تكه دو از زيرا ندارد، تدوير نى مانند و اند تراشيده سوى دو از نى بشكل آنرا كه است

ـ  باد و ميدمند آن در اند پيوسته بدان كه كوچكى نى بوسيله و است معينى سوراخهاى داراى نيز و  سـبب ه ب
 مـان ه بـه  انگشتان با آوازها تقطيع سببه ب و ميخيزدبر آن از حادى هاى نغمه و ميشود داخل آن در نى آن

  .آيد مى بر آواز آن سوراخهاى از كرديم ياد) ناى( شبابه در كه گونه
ـ  تهى ميان آلتى آن و است 2)شيپور( بوق روزگار اين در آواز ابزارهاى بهترين از و  ذراع يـك  انـدازه ه ب

 آن دهانـه  در گشـاديش  اينكـه  تـا  ميشـود  گشاد فتهر رفته دميدن جايگاه از و ميسازند مس از آنرا كه است
 بـوق  بـدرون  دهـن  از را بـاد  كـه  كوچكى نى بوسيله و 3ميباشد تراشيده قلم نوك بشكل دست كف از كمتر

 نيـز  ابزار اين. ميخيزد بر آن از باد وزش بانگ همچون درشت و سخت آوازى آنگاه و ميدمند آن در ميرساند
 آنگـاه  و ميشـود  تقطيـع  انگشـتان  بوسـيله  خاصـى  تناسـب ه ب آنها از غمهن كه معدوديست سوراخهاى داراى

  .ميباشد لذتبخش
 از برخـى  و ميباشـند  تهـى  ميان آنها همه كه هستند) االوتار ذوات( زهدار آالت موسيقى ابزار از ديگر

 و هـن پ قسـمت  روى بـر  را زهها. ندگوش چهار 4قانون همچون برخى و نيمكره بشكل رباب و بربط مانند آنها
 اسـت  شـده  تعبيـه  ابـزار  نـوك  در كه اى رشته به ميخهايى بوسيله را آنها و ميكشند هم بموازات ابزار هموار

  .داد پيچ زهها كردن محكم يا كردن سست براى است ممكن لزوم موقع در را ميخها اين و بندند مى
 اى كمانـه  كناره بدو آنرا كه زهى بسبب يا و مينوازند) مضراب( چوبى تكه بوسيله يا را زهها اين سپس

 سـبب ه ب و بمالند كندر يا موم به را كمانه زه عمل اين از پيش بايد و ميگذرانند ابزار زههاى روى از بندد مى
 چپ دست انگشتان و شود مى تقطيع آواز ديگر زه به زهى از آن انتقال يا گذراندن در دست سبكى و چابكى
 در و آورنـد  مـى  پديـد  ايقاعـات  نوازنـد  مى را زه كه آنجا زهها هاى كناره بر زهى ابزار همه در عمل اين  همراه
  .ميگردد لذتبخش و متناسب آهنگها نتيجه

                                                           

  .)بضم ز( -1

2- Trompette موزيكچيان شيپور. 

بايد پـس  » بشكل نوك قلم تراشيده«دسالن احتمال داده است كه در اينجا تقديم و تأخيرى در عبارت روى داده و كلمات  -3
ن بدرون بوق ميرساند و بوسيله نى كوچكى بشكل نوك قلم تراشيده كه باد را از ده«باشد بدينسان » و بوسيله نى كوچكى«از 

 ).411ترجمه دسالن، ص  2ج (» در آن ميدهند
ص  2حاشـيه دسـالن، ج   ( اسـت  »Tympanon« سـنتور  نوع از قانون و Guitare گيتار نوع از رباب و Barbitos بربط -4

412.(  
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 ايقاعـات  برحسـب  يكـديگر  بـر  تشتها زدن يا تشت ابزار روى بر هايى چوبه نواختن بوسيله هم گاهى و
  .است لذتبخش آنها شنيدن كه آورند مى پديد ىيآهنگها متناسب
 بيـان  خـود  جاى در چنانكه :ميپردازيم ميشود حاصل خوش آواز از كه لذتى سبب كردن ادبي اينك و

 كيفيتى بشود احساس كه چيزى هر و باشد) روح( موافق كه است چيزى هر ادراك از عبارت لذت است شده
 وى بـراى  اگر و لذتبخش باشد سازگار و مناسب كننده ادراك براى كيفيت اين هرگاه و ميگردد درك آن از

 آنهـا  كيفيت كه است آنهايى سازگار و مناسب هاى مزه بنابراين و بود خواهد دردناك باشد آور نفرت و منافى
  .سازگار هاى بسوده همچنين و باشد سازگار ىيچشا حس با

 و بويهاسـت  كننده درك روح آن زيرا باشند بخارى قلبى روح مناسب كه ندلذتبخش آنهايى بويها در و
 مناسـبتر  و بهتر را معطر گلهاى و گياهان خوش بوى روح اين رو اين از و ميرساند بدان يائىبو حس را بويها

 شـنيدنيها  و ديـدنيها  از امـا  و. دارد غلبـه  آن در اسـت  قلبى روح مزاج و طبيعت كه حرارت زيرا يابد، مى در
 اوضـاع  تناسـب  پس. دباش متناسب كيفيات و اشكال لحاظ از آنها اوضاع كه هستند مناسب و سازگار آنهايى

 كه باشد آنچنان نگارها و نقش و اشكال لحاظ از ديدنى چيز هرگاه رو اين از ند،مناسبتر و سازگارتر نفس در
 و ،]بـود  خواهـد  زيبـا  و نيكو[ نشود، خارج باشد داشته وضع و مناسبت كمال اقتضاى آن خاص ماده آنچه از

 ادراك نفـس  براى ديدنيها اينگونه وقت آن است، همين اى شده ادراك چيز هر در نيز حسن و ىيزيبا معنى
 شيفته دلدادگان بينيم مى سبب همينه ب و برد خواهد لذت آن سازگار ادراك از و بود خواهد مناسب كننده

 در محبـوب  روح بـا  آنـان  روح كـه  ميكننـد  تعبير بدينسان بمعشوق را خود دوستى و عشق نهايت پروا بى و
  .است آميخته
 هـر ه ب هرگاه و است 1مبدأ يگانگى آن و مييابى در آنرا باشى راز اهل اگر كه رازيست معنى اين در و[

 كه است داشته وجود مبدأ از يگانگى نوع يك او و تو ميان بينى مى بينديشى وى در و بنگرى خود جز 2كس
 حكيمـان  گفتـه ب كـه  است اين ديگر وجهه ب آن معنى و 3]ميدهد گواهى هستى جهان در او و تو يگانگى بر

 كمـال  وى در كـه  كسى وجود با او وجود دارد دوست انسان رو اين از و است مشترك موجودات ميان وجود
  .شود يگانه و متحد او با رو اين از تا آميزد در است كرده مشاهده
 از عبارت كه بگرايد حقيقتىه ب و شود خارج وهم عالم از كه دارد آن آهنگ هنگام اين در نفس بلكه[

 از كمـال  ادراك بـه  آنها نزديكترين و انسان به چيزها ترين مناسب چون و 4] است هستى جهان و مبدأ تحادا
 و آدمـى  نگارهـاى  و نقـش  محاسن و ها ىيزيبا درك رو اين از است انسان شكل همان موضوع تناسب لحاظ

                                                           

 .)ب: (بدأ بجاى مبدأ -1
  .و ما چاپ اخير را ترجيح داديم) ب: (و ان كل). ا(و ) ك: (و ان كان -2

 .ترجمه كردم) ا(و ) ب(و ) ك(قسمت داخل كروشه در چاپ پاريس نيست و آنرا با مقابله از چاپهاى  -3
 .نيست پاريس چاپ در كروشه داخل قسمت -4
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 مقتضـاى ه ب انسانى هر كه است اين است، نزديكتر انسان فطرت و سرشت به كه است ادراكاتى از او آوازهاى
 نـه  باشـند  متناسـب  آوازهـا  كـه  اسـت  اين شنيدنى در ىيزيبا ميشود، زيبا شنيدنى يا ديدنى شيفته فطرت
 و 5جنبش و 4سختى و 3نرمى و 2بلندى و 1آهستگى مانند هستند گوناگونى كيفيات داراى آوازها چه متنافر،

  .اينها جز و 6فشار
 آنكه نخست. است شرايطى داراى آن و بشود آنها ىيزيبا و حسن سبب كه چيزيست آواز در تناسب و

 و آن مثـل  در همچنـين  و باشد رفته رفته و بتدريج بايد بلكه برآورد، آن ضد به را آواز يكباره خواننده نبايد
 نظـر  در را سخندانان شيوه بايد باره اين در و. بياورد نامشابه آواز يك همانند آواز دو ميان در بايد ناگزير هم

 در دقت چه ميشمرند، زشت را مخرج يكه ب نزديك يا متنافر هاى جمله از مركب هاى جمله چگونه كه آورد
  .است موسيقى فن قواعد و نكات گونه از نيز بيان شيوائى

 نـيم  به آواز يك از يعنى شود مراعات آواز اجزاى تقطيع كرديم ياد فصل آغاز در چنانكه بايد آنكه دوم
 برحسب ديگر بقسمت قسمتى از انتقال و رفتن بيرون كه بدانسان شود خارج آوازها همين از جزئى يا ثلث يا

  .باشد متناسب موسيقيدانان تقسيمات
 معـين  تناسـب  وفـق  بـر  گونـاگون  كيفيات در فن اين دانندگان قواعد برحسب آوازها هرگاه بنابراين و

  .بود خواهد بخش لذت و سازگار وقت آن. باشد
 و آموختن به نيازى و ميدانند را آنها طبيعى بطور مردم از بسيارى و است ساده تناسبات اين از برخى

 اوزان بـه  عـروض  فن دانستن بى دارند شعر طبع كه گروهى بينيم مى چنانكه ندارند، فن اين اصول فراگرفتن
 و. اينهـا  مانند و ارندد مهارت عمال رقص ايقاعات در موسيقى قواعد فراگرفتن بى كسانى يا هستند آشنا شعر

 در ميتـوان  نيز را قاريان از بسيارى و مينامند) اسب -مسابقه ميدان( مضمار را استعدادها اينگونه عامه مردم
 دارنـد  حنجـره  در مزمـار  گـوئى  چنانكه ميكنند قرائت دلپذير آهنگهاى با را قرآن كه شمرد گروه اين رديف

  .آورند مي بطرب را مردم خويش ىها نغمه تناسب و زيبا شيوه با و ميخوانند
 در طبـايع  همـه  و نيستند يكسان آنها شناختن در مردم همه كه هستند مركب تناسبات ديگر گونه و

 و باشند، گرفته ياد را تناسبات آن هم هرچند باشند، نمي موافق و سازگار آنها صاحبان با آنهاه ب كردن عمل

                                                           

ج، ث، ه، ش، ن، ف، ص، س، : انـد  آميزش آواز سينه و حروف مهموسـه ده  به معنى آواز نرم دهن بى) بفتح ه(ترجمه همس  -1
 ).بمنتهى االر(ك، ت، 

، غ، ز، ج، )همـزة (ظ، ل، ق، و، ر، ب، ض، ا، : اند بدينسان به معنى آواز بلند و حروف مجهوره نوزده) بفتح ج(» جهر«ترجمه  -2
  .ن، د، م، ط، ى، ع، د

 .خ، س، ج، ظ، ش، ص، ر، ض، غ، ث، ق، ف، ن، م: ترجمه رخو و حروف رخوة سيزده است -3
 .همزة، ج، ك، ق، ت، ب، ط، د: اند و حروف شديدة هشت» شدت«ترجمه  -4
 .ق، د، ط، ب، ج: و حروف قلقلة پنج حرفند» قلقلة«ترجمه  -5
 .»ضغط« ترجمه -6
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 بخـش  در چنانكـه  آموزند مي را آنها موسيقى دانش بوسيله كه هستند ىيآهنگها از عبارت تناسبات اينگونه
  .كرد خواهيم گفتگو باره اين در دانشها

 مقصود و است داده اجازه رض، شافعى، ولى كرده، مخالفت آهنگ به قرآن قرائت با رض، مالك، امام و
 غنا فن كه رو اين از دهد روى اختالف آن منع در كه نيست سزاوار چه نيست فنى موسيقى آهنگ اينجا در
  .دارد منافات 1قرآن با) موسيقى(

 بـراى  چنانكـه  نيازمندند) تجويد( آواز به مربوط قواعد از برخىه ب مطلب اداى و خواندن در قاريان اما
 كشـش ( مـد  كـه  آنـان  هم و است الزم آواز مقدارى خود جاى در حركات اشباع حيث از حروف اداى تعيين

 مقدارى نيز موسيقى آهنگهاى در و. اينها مانند و دارند احتياج آواز كشش به ميكنند كوتاه يا طوالنى را) آواز
 وقتـى  ولى كرديم، ياد دادن آهنگ حقيقت در كه تناسبى علته ب يابد نمى انجام بدان جز كه است الزم آواز
 اينها همه بر قدمم ليكن آورد مى وارد خلل بديگرى غالباً يكى كردن رعايت باشند يكديگر معارض فن دو اين
 و پـذيرد  تغييـر  اسـت  شـده  نقـل  قرآن در كه رواياتى مبادا تا شود گرفته نظر در قرآن تالوت كه است الزم

 ائمـه  اخـتالف  از مـراد  بلكـه  نيسـت،  ممكن رو هيچ به قرآن در معتبر اداى و غنا آهنگ شدن جمع بنابراين
 يـاد  چنانكـه  ميشـوند،  رهبـرى  بدان دارند يعىطب استعداد كه آنان يا مضمار صاحبان كه ايست ساده آهنگ

 خـاص  بنـوعى  ميكننـد  درك ديگـران  هم و موسيقيدان هم كه نسبتهائى حسب بر را خويش آواز و كرديم،
 جوينـد  دورى 4شـيوه  ايـن  از قـرآن  در بايـد  كه است اين ظاهر و است اين اختالف محل. 3ميدهند 2ترجيع
 و خشوع با آن از پس عالم و مرگ كردن ياد محل قرآن زيرا است، همين نيز) مالك( رح، امام، عقيده چنانكه
 مـذكور  بشـيوه  نيـز  رض، صحابه، قرائت و شوند متلذذ خوش آواز ادراكه ب كه نيست آن جاى و است تضرع
  .است آمده ايشانه ب مربوط اخبار در چنانكه است بوده

 شـده  بخشـيده  او بـه  داود 5] خانـدان [ مزاميـر  از يكـى  آينه هر«: است فرموده ص، پيامبر، اينكه اما و
 و صـراحت  و قرائـت  اداى و آواز حسـن  منظور بلكه نيست، آنه ب دادن آهنگ و صوت ترجيع منظور 6»است

  .آنهاست تلفظ و حروف مخارج در وضوح
 كـه  ميشـود  متـداول  هنگـامى  اجتمـاع  در فن اين كه دانست بايد كرديم ياد را غنا معنى كه اكنون و
 و تجملـى  امـور  آنگـاه  و شهرنشينى بمرحله و درگذرد ضرورى نيازمنديهاى حد از و كند قىتر بشرى عمران

                                                           

  .)چاپهاى مصر و بيروت: (اى كه باشد به هر شيوه -1

تحرير در تداول امروز فارسى ). منتهى االرب(ترجيع اذان بلند گفتن شهادتين را بعد آهسته گفتن و بازگردانيدن آواز حلق  -2
 .يا غلط ميگويند

 .اين عبارت در چاپهاى مصر و بيروت افزوده شده است. »و اين شيوه به هيچ رو شايسته نيست چنانكه مالك گفته است« -3
 ).چاپهاى مصر و بيروت(ها  از كليه اين شيوه -4
 . نيست» ينى«در ) آل(اين كلمه يعنى  -5
 .است ميخوانده قرآن بلند به آواز قيس بن عبداهللا اشعرى ابوموسى كه است فرموده هنگامى پيامبر را حديث اين -6
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 نيازمنديهاى كليه لحاظ از كه ميكند توجه بدان كسى تنها زيرا آيد مي بوجود فن اين وقت آن. برسد تفننى
 همـه  از كـه  انىكسـ  بجـز  بنابراين و باشد خاطر آسوده اينها جز و خانه و معاش وسايل مانند مهم و ضرورى
 هـاى  شـيوه  طلبيـدن  و تفـنن  بمنظـور  و نيستند آن جستجوى در ديگران ندآسايش و رفاه در زندگى جهات

 غيـر  كشـورهاى  قدرت روزگار در اسالم آمدن پديد از پيش و ميشوند دلبسته بدان خوشيها و لذتها گوناگون
 يـافتن  توسـعه  و داشته بسيار رواج بورمز كشورهاى پايتختهاى و شهرها در موسيقى و خوانى آوازه فن عربى

 چنانكه داشتند شيفتگى بدان و ميكردند ترويج آنرا ايشان پادشاهان و. است بوده بيكرانى درياى همچون آن
 بودند بلندى پايگاه داراى ايشان بارگاه در و ميداشتند مبذول هنرمندان اينگونهه ب خاصى توجه ايران شاهان

 كشـورهاى  نيـز  روزگار اين در و ميدادند نشان را خويش هنر و ميشدند حاضر نسالطي مجامع و بزمها در و
  .ميكنند دنبال را شيوه همين كشورى هر و زمين هر در عربى غير

 كـه  ميسـاختند  شـعر  بشـيوه  سـخنانى  و ميپرداختنـد  شـعر  فن به نخست اسالم از پيش تازيان اما و
 ايـن  و بـود  متساوى آنها قسمتهاى ساكن و متحرك حروف از اى عده در سخن اجزاى ميان تناسب برحسب

 ديگـر  قسمت بر و ميكرد داللت خود مفهوم بر مستقالً قسمتى هر كه ميدادند تفصيل چنان را سخن اجزاى
 علـت ه بـ  سپس و تقطيع و تجزيه سببه ب نخست رو اين از ميناميدند، بيت را  كالمى چنين و نبود منعطف
 سـازگار  انسان طبع با آن بر سخن تطبيق و مقصود معنى اداى بسبب آنگاه و آغاز و پايان هر در اجزا تناسب

 كرد پيدا بزرگى اهميت و خاص امتياز ايشان سخنان اينگونه نتيجه در و شدند شيفته بدان كه است اين. بود
 محـل  و خـويش  بزرگـى  و حكمـت  و اخبـار  ديـوان  آنرا و داشت اختصاص كرده ياد تناسب به كه رو اين از

  .دادند ادامه را شيوه اين همچنان و دادند قرار اسلوبها نيكويى و درست معانى اصابت در خود هاى حهقري
 از اى قطـره  بمنزلـه  آيـد  مي بدست ساكن و متحرك حروف و سخن اجزاى سببه ب كه تناسبى اين و
 را ديگر تناسبات شيوه اين بجز آنها ولى است، معلوم 1موسيقى كتابهاى در چنانكه آوازهاست تناسب درياى

 خـوى  و بودنـد  بـرده  پـى  صـنعتى  بـه  نـه  و كـرده  ممارست دانشى در نه روزگار آن در آنان چه نيافتند در
  .بود غالب آنان هاى شيوه همه بر نشينى باديه

                                                           

 اگـر چـاپ پـاريس درسـت باشـد     . است» كتاب الموسيقى«و در چاپ پاريس » كتب الموسيقى«در چاپهاى مصر و بيروت  -1
 تـن  چنـد  آوردم بدسـت  كـه  منـابعى  ديگـر  و الظنـون  كشف از زيرا است، »الموسيقى كتاب« كدام مؤلف منظور نيست معلوم

 الموسـيقى  كتـاب « راسـت  او ايـران،  حكيمـان  بزرگترين از ابوالعباس سرخى طيب بن احمد -الف: اند داشته بدينسان تاليفاتى
 ايسـت  رسـاله . »الموسـيقى  فـى  كتـاب « راسـت  او و حرانى قرة بن ثابت -ب. »الصغير الموسيقى كتاب و« مقاله دو در »الكبير
 از ببعضـى  ديگـرى  رسـاله  و كنـد  اثبـات  را موسـيقى  ابـواب  از برخـى  است خواسته ىو از كه منجم يحيى بن على به خطاب

 »الكبيـر  الموسيقى كتاب« راست او نامور، حكيم فارابى ابونصر -ج. اند كرده سؤاالتى وى از موسيقى از مسائلى در كه دوستانش
 .دادم ترجيح را بيروت و مصر هاىچاپ عبارت رو اين از و. ايقاعات در هم رساله دو و »الموسيقى فى كالم« هم و
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 شـتربانان  كـه  بدينسـان  داشـتند  هم آوازخوانى دوران آن در تازيان بگذريم كه جاهلى شعر مرحله از
 ميدادند ترجيع را خود آوازهاى و ميخواندند سرود تنهائى و خلوت محيطهاى در وانانج و شتر راندن هنگام

 يگـانگى ( تهليل درباره هرگاه و ميخواندند غنا آنرا ميشدند مترنم شعر با اگر و ميكردند سرودخوانى و ترنم و
 بدينسـان  را »تغبيـر «  لمهك 2زجاج ابواسحق و ميناميدند 1تغبير آنرا بود مى قرائت نوع يا) كردن تعبير را خدا

 ميـان  خـود  غناى در كه بسا چه و. آخرت احوال تذكر يعنى است باقى يا غابر از يادآورى آن كه كرده تعبير
 اين و اند گفته ديگران و عمده كتاب آخر در رشيق ابن چنانكه اند ميگرفته نظر در 3مناسبت نوع يك ها نغمه

  .ميناميدند 4»سناد« را تناسب
 نـى ( مزمار و) طنبور( دف با و ميبردند بكار رقص در آنرا كه بود 5خفيف بحر در ايشان شعارا بيشتر و

  .ميناميدند 6هزج آنرا تازيان و ميشد سبكروحى و هيجان و تحريك مايه كه بود همراه) لبك
 از و اسـت  شـده  معمـول  فـن  ايـن  آمـدن  پديـد  آغاز در كه است همانهائى ساده آهنگهاى اين كليه و

 را آنهـا  سـاده  صـنايع  همه مانند تعليمى گونه هيچ بى طبايع كه نيست دور و ميروند بشمار آهنگها نخستين
 اسالم چون و است بوده منوال اين بر همواره جاهليت دوران و نشينى باديه هنگام در عرب وضع و. كند درك
 ايشـان  سـلطنت  بـر  و دندشـ  متصـرف  را ايران كشور و يافتند استيال جهان كشورهاى بر تازيان و كرد ظهور
 ديـن  در اينكه عين در شناختى، را ايشان كه بودند حالتى بر خشونت و نشينى باديه لحاظ از و گشتند چيره

 فـرو  نداشـت  سـودى  معاش و دين براى و بود آسودگى به وابسته را آنچه هر و داشتند شديد و ساده روشى
 تـرنم  و قرائـت  ترجيع بجز ايشان نزد در چيز هيچ و ندگفت ترك را غنا فنون از برخى رو اين از ميگذاشتند،

 تجمـل  مرحلـه  بـه  كـه  هنگـامى  ولـى  نبود، بخش لذت ميرفت بشمار ايشان هاى شيوه و عادات از كه بشعر
 آن شـدند  واقـع  آسايش و رفاه مهد در ديگر ملتهاى غنائم آوردن بدست بسبب و رسيدند توانگرى و خواهى

                                                           

 ).عبارت متن(به غين معجمه و باى موحدة  -1
 .هجرى در بغداد زندگى را بدرود گفته است 310ابواسحق ابراهيم زجاج دانشمند نامور در لغت و صرف و نحو كه در سال  -2
 .)چاپهاى مصر و بيروت(مناسبت بسيطى  -3
 .دو ردف استسناد در علم قافيه به معنى اختالف  -4
خفيف در لغت به معنى سبك و سرعت در كار و راه رفتن است و در اصطالح يكى از بحـور عروضـى اسـت كـه سـبكترين       -5

از . بحر خفيف مسدس صدر و ابتـدا سـالم و بـاقى مخبـون    . اند بحورست در عربى مسدس آيد فارسيان بندرت مثمن هم آورده
  :جامى
هفت پيكـر نظـامى و   . و بر چندين گونه است) فاعالتن مفاعلن فعالتن(شد باغ و آن نگار نيامد  تازه -ها نودميد و يار نيامد سبزه

  ).غياث(و ) اقرب(حديقه سنائى در اين بحر است 
در لغت آواز يا ترنم خوش آيند است و عرب بيشتر اشعارى كه بـه آواز خـوش   » هزج«نامند كه » هزج«اين بحر را از آن رو  -6

  :مي آوريم مثال را سالم هزج فقط ما و است آمده وزن چهار و بر سى بحر اين. است بحر اين در نندميخوا در سرودها
 ).غياث( مشكلها، حافظ افتاد آسان ولى نمود اول عشق كه -ناولها  و كاسا ادر الساقى ايها يا اال
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 ايرانـى  مغنيان دوران همين در و. بردند پى آسودگى شيرينى و ظريف منشينانه و تازه و تر زندگى به وقت
 همـه  و درآمدند عرب موالى زمره در و افتاد حجاز به گذارشان و بودند پراكنده خويش كشورهاى از رومى و

 را آنـان  اىآهنگه تازيان و ميكردند خوانى آوازه) لبك نى( مزمار و ارغنون و طنبور و) چنگ( عود ابزار با آنان
 عبـداهللا  مـوالى  2خاثر سائب و 1طويس و ايرانى نشيط مدينه در و سرودند شعر آنها نواهاى مطابق و شنيدند

 مهـارت  آن در و سـاختند  دلپـذير  الحـان  و نواهـا  آنها براى و شنيدند را عرب اشعار و آمدند پديد 3جعفر بن
 خوانى آوازه هنر و آموختند آنان از را فن اين آنها ظايرن و 5سريج ابن و 4معبد آنگاه شدند، آوازه بلند و يافتند

 ابـراهيم  و مهـدى  بـن  ابـراهيم  آمـدن  پديـد  هنگام عباسيان روزگار در تا ميكرد پيشرفت تدريجه ب همچنان
 در دودمـان  ايـن  فرمانروائى روزگار در و گرديد تكميل حماد، وى فرزند و) موصلى( اسحق او پسر و موصلى

 و گوينـد  مـى  سـخن  آن مجـالس  و فـن  آن از عهـد  ايـن  تا و دوران آن از پس كه آمد ديدپ وضع اين بغداد
 ميكند پيروى دوران آن هاى شيوه همان از نيز اكنون هم شهر آن  درس محافل در موسيقى جديد آهنگهاى

 را هـا آن كه ميبردند بكار ابزارى رقص براى و ميداشتند مبذول خاصى توجه لعب و لهو بوسايل عصر آن در و
 بـا  و ميسرودند انگيز طرب نواهاى با هنگام آن در اشعارى و 6داشتند رقص در ىيها چوبدست و پوشيدند مى

 ميبردنـد  بكـار  رقص در نيز ديگرى ابزار و ميشد شمرده خاصى گونه اشعار اينگونه و ميرقصيدند آنها نواهاى
 را آنهـا  كـه  بودنـد  بـرگ  و زيـن  داراى چـوبين  اسـبانى  تمثالهاى از عبارت آنها و ميناميدند 7كرج را آنها كه

 تقليـد  آنها بوسيله و پوشيدند مى را ها جامه اينگونه رقاص زنان و ميكردند تعبيه و آويزان قباهائى هاى بكناره
 و ميكردنـد  دوانى اسب تقليد آنها بوسيله و پوشيدند مى را ها جامه اينگونه رقاص زنان و ميكردند دوانى اسب

                                                           

هجـرى   92اكن مكـه كـه بسـال    تصغير طـاوس، از مـوالى قبيلـه مخـزوم سـ     ) فتح و -به ضم ط(اسحق بن عبداهللا طويس  -1
 .و موسيقى دوره ساسانى تأليف مهدى بركشلى شود 321ص  1رجوع به عيون االخبار ج . درگذشته است

سـائب بـن   «) ك(در چـاپ  . هجرى در جنگ الحرة كشته شد 63سائب خاثر ايرانى نژاد و در مدينة سكونت داشت و بسال  -2
 .سائب خاسر است 188ص  7و در اغانى ج » جابر
 .هجرى درگذشت 80ميباشد كه نواده ابوطالب بود و بسال » عبداهللا«است، ولى صحيح » عبيداهللا«) ك(در  -3
 .شود 19ص  1رجوع به اغانى ج . ابوعباد معبد بن وهب موالى عبدالرحمن بن قطان -4
مغنـى معـروف   ) فـتح ر  -م سبه ض(ابويحيى عبيد معروف به ابن سريج . است» ابن شريح«در چاپهاى مصر و بيروت بغلط  -5

مولد او بزمان عمر بن الخطاب در مكه بوده و نواختن عود از ديوارگران ايرانى كه بساختن كعبه آمـده بودنـد فـرا گرفـت و بـه      
روايتى او نخستين كس است در عرب كه اين هنر آموخته است ابن سريج نواهائى براى غزلهاى عمرو بن ربيعه و نيز در مراثـى  

لغت نامه دهخدا و رجـوع بـه   . اخت و به زمان خود شهرتى عظيم يافت و وفات ابن سريج در خالفت هشام بوده استالحانى بس
 .شود 10ص  5اغانى ج 

. رقاصها اين چوبدستها را در محافل براى شمشير بازى بكار ميبردند يا هنگام سرودن اشعار نوادر آنهـا را بـر زمـين ميزدنـد     -6
 ).2ج  421حاشيه دسالن، ص (
و . »كره كه بچـه اسـب و سـتور باشـد معـرب اسـت      «: مينويسد) فتح ر مشدد -به ضم ك(صاحب منتهى االرب ذيل كرج  -7

 .»برند بكار بازيچه براى آنرا كه اسب چيزيست مانند كره«: صاحب اقرب الموارد آرد
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 و مهمانيها براى را آنها كه ديگر هاى بازيچه انواع از اينها مانند و پرداختند مى مهارت دادن نشان و فر و كر به
  .بودند كرده تهيه سرگرمى بزمهاى و جشنها و عروسيها

 نيز سرزمينها بديگر كشور آن از و يافت فزونى عراق شهرهاى و بغداد در سرگرميها و ها بازيچه اينگونه
 آنـان  از را موسـيقى  فـن  او. بـود  2زريـاب  او نـام  كـه  داشـتند  غالمى 1موصليان و. شد متداول و كرد سرايت

 داشـتند،  گسـيل  مغـرب  به را او و بردند رشك وى به موصليان رو اين از بود، يافته مهارت آن در و فراگرفته
 مبالغـه  زريـاب  داشـتن  گرامـى  در او و رسيد اندلس امير داخل عبدالرحمن بن هشام بن حكم بدرگاه زرياب

 در ويـرا  و كـرد  تعيـين  او براى مقرريها و اقطاعها و بخشيد عالى هاى جايزه وى به و شتافت او بديدار و كرد
 سـبب ه بـ  موسـيقى  هنـر  انـدلس  در رو اين از. رسانيد بلند بپايگاهى خويش نديمان ميان در و دولت بارگاه
 متـداول  و بـاقى  همچنان او آثار و يادگارها طوايف ملوك روزگار تا وى از پس و كرد شايانى پيشرفت زرياب

 كـه  يافت توسعه بدانسان وى هنرى هاى نمونه اشبيليه در چنانكه. ميشد منتقل ديگر نسل به نسلى از و بود
 بـه  آنجـا  از زريـاب  هنـرى  يادگارهاى شهر آن شكوه و رونق شدن زايل از پس و بود بيكران ىيدريا همچون

 و عمـران  آنكـه  بـا  و گرديد تقسيم سرزمين آن شهرهاى در و شد منتقل مغرب و افريقيه ساحلى كشورهاى
 آن در زريـاب  هنـرى  بقايـاى  هـم  هنـوز  ميرونـد  بنقصـان  رو آن دولتهاى و بازگشته قهقراه ب افريقيه تمدن

  .ميشود يافت سرزمين
 تفننى ىهنرها از فن اين زيرا آيد، مي پديد عمران و اجتماع در كه است صنايعى آخرين از موسيقى و

 خصوصـيات  از هيچيـك  به تفريح و شادى و آسودگى خاصيت بجز و است اجتماعات كمال بدوران مربوط و
 يـك  قهقرائـى  سـير  و ويرانـى  هنگـام  در كه است صنايعى نخستين از هنر اين نيز و ندارد وابستگى اجتماع
  .3است آفريننده خدا و ميشود زايل و بندد برمى رخت آن از اجتماع

  

  سوم و سى فصل

  بخشد مى خاصى خردمندى آنها كننده پيشه به صنايع اينكه در

   حساب و نوشتن هنر بويژه

 رسانيدن بفعل قوه مرحله از و دارد وجود بقوه وى در انسان ناطقه نفس كه كرديم ياد كتاب همين در
 معلوماتى راه زا سپس و ميگردد حاصل تازهه ب تازه محسوسات از حاصل ادراكات و دانشها بوسيله نخست آن

 محـض  عقـل  و بالفعـل  ادراك آنكـه  تـا  آيـد  مي بدست نظرى قوه بسبب محسوس ادراكات از پس كه است
 هرگونه كه آيد مى الزم و پذيرد، مى كمال او وجود هنگام اين در و آيد مي پديد روحانى ذاتى آنگاه و ميشود

                                                           

  .مقصود ابراهيم موصلى و فرزندان اوست -1

 .على بن نافع زرياب -2
  .است مطابق) پ( و »ينى« با متن اين صورت و. »است داناتر خدا و«: است چنين بيروت و مصر چاپهاى رد فصل پايان -3
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 كه ميشود حاصل علمى قانونى همواره  آن كهمل و صنايع از و. باشد او براى فريدى عقل و نظرى فايده دانش
  .باشد مى مستفاد ملكه آن از

 ىيها ملكه. شود مى او نصيب) خاص( خردى فايده ها تجربه و آزمايشها در استوارى از سبب همين به و
 ارزانى وى به »معنوى و« عقلى كامل تمدن هم و كند مى حاصل خردى مايه نيز ميشود حاصل هنرها از كه
 »دارى خانه« منزل تدبير: يابد مي تشكيل زيرين امور درباره صنايع رشته يك از تمدنى چنين زيرا رد،دا مى

 مراعـات  و دينـى  تكـاليف  دادن انجـام  سـپس  و آنان با آميزش آداب آوردن بدست و همنوعان با معاشرت و
  .آن شرايط و آداب كردن

 خـرد  فزونى مزبور دانشهاى از بالنتيجه و يابد مى تنظيم علومى آنها از كه هستند قوانينى همه اينها و
  .ميشود حاصل

 فـن  ايـن  زيـرا  اسـت،  سـودمندتر  خـرد  فزونـى  يعنى منظور اين براى صنايع همه ميان از نوشتن ولى
 كـه  اسـت  اين اجمال اين شرح و نيست، چنين ديگر صنايع كه صورتى در باشد مى نظرها و علوم بر مشتمل

 در متمركز هاى كلمه از و خيال در متمركز لفظى هاى كلمه به حروف خطى شكالا از انتقال نوعى نوشتن در
  .است نفس در متمركز معانى به خيال

 رفتـه  رفتـه  نفس و شود مى منتقل ديگر دليله ب دليلى از همواره نوشتن حال در نويسنده بنابراين و[
 عقلى نظر معنى و ميشود حاصل مدلولها به ها دليل از انتقال ملكه نفس براى نتيجه در و 1]ميگيرد خو بدان

 بدسـت  تعقلـى  اى ملكـه  مزبور ملكه بوسيله نفس چنانكه. است همين ميشود اكتساب مجهول علوم بدان كه
 به نفس گرفتن خو بسبب كارها در زيركى و هوشمندى قوه فزونى بدان و ميشود افزوده خرد بر كه آورد مي

 در را دبيرانش كه هنگامى انوشيروان سبب مينه به. گردد مى حاصل »عقلى نظر با بمدلول دليل از« انتقال
 ديـوان  اشـتقاق  اصـل  كلمـه  اين گويند و. جنون و شياطين يعنى ديوانه: گفت ديد، زيركى و هوشمندى آن

  .است كاتبان
 رديـف  در بايـد  هـم  را حسـاب  اسـت  سودمند خرد فزونى براى نويسندگى مانند كه صنايعى ميان در

 اسـتدالل  بـه  نياز آن در كه است عدد در تصرف نوعى تفريق و جمع راه از حساب فن زيرا رد،آو نويسندگى
 و ميگيـرد  خـو  بدان ذهن و ميدهد رسوخ انسان در را نظر و استدالل نيروى فن اين رو اين از و داريم بسيار
 بيرون مادرانتان ىشكمها از را شما خدا و نيست ديگرى چيز) انديشيدن( نظر و استدالل بجز هم خرد معنى
  2.كنيد سپاسگزارى كه باشد بيافريد، دلها و ها ديده و گوش شما براى و نميدانستيد چيزى هيچ كه آورد

   

                                                           

 .نيست) ك(قسمت داخل كروشه در چاپ  -1
در چاپهـاى  . 78: 16 لَعلَّكُم َتْشُكرُونَ واهللا أَْخرَجكُم من بُطونِ أُمهاتكُم ال تَعَلمونَ َشيئاً و جعلَ َلكُم السمع و الْأَبصار و الْأَْفئدةَ -2

 ».است داناتر خدا و« :است چنين فصل آخر مصر و بيروت اين آيه نيست و

 نوشتن و حساب بر خرد مي افزايد
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  1نخستين كتاب از ششم باب

  ى2]ها گونه ديگر و[ ها شيوه و آموزش چگونگى و آنها هاى گونه و دانشها در

  شود مى عارض اينها همه از كه احوالى و آن

   است ملحقاتى و مقدمه آنرا و

 خود معاش آن نيروى به و ميشود بازشناخته جانوران ديگر از بدان بشر كه انسانى انديشه در 3 مقدمه[
 آنچـه  و خـويش  معبـود  دربـاره  آن يـارى ه ب و آورد مى بدست خويش همنوعان با تعاون و همكارى راه از را

 توانائى از خداوند و اند شده او فرمان مسخر جانوران همه رو اين از ميشود رهبرى اند آورده او نزد از پيامبران
  .است داده برترى خويش آفريدگان از بسيارى بر نيرو بدين را او و داشته ارزانى وى به خويش

  

  فصل

   انسانى انديشه در

 را انديشه اين و ساخته متمايز انديشه به جانوران ديگر از را بشر تعالى، و سبحانه خدا، كه دانست بايد
 موجود آن بوسيله كه شعورى يا ادراك زيرا است، داده قرار كائنات بر او شرف و فضيلت نهايت و كمال مبدأ
 بجـانوران  موجـودات  و كائنـات  ديگـر  ميـان  از تنهـا  دريابد، خويش ذات از بيرون چيزهايى ذاتاً كننده درك

 -شـنوايى ( ظـاهرى  حـواس  يعنى فريدهآ آنان در خدا كه سرشتى سببه ب جانوران رو اين از. دارد  اختصاص
 ميـان  از انسـان  و دريابنـد  آنهاست ذات از بيرون را كه ىيچيزها ميتوانند) المسه و چشائى -بويائى -بينايى

 اوست حس از برتر كه اى انديشه به را خود ذات از بيرون ميتواند يعنى است متمايز باالتر ىينيروه ب جانوران
 و ميكنـد  انتـزاع  را محسوسـها  صور بدان. است شده داده قرار او دماغ بطون در كه است نيرويى آن و دريابد
 عبـارت  انديشه پس. ميكند تجريد ديگرى صورتهاى آنها از سپس و آورد درمي بجنبش آنها در را خود ذهن

 جـوالن  آنهـا  در را ذهـن  و ميكنـد  تصـرف  شـده  انتزاع صورتهاى اين در حس ماوراى در كه است نيرويى از
 كـه  اسـت  انديشـه  همين تعالى خداى گفتار در) دلها( افئدة معنى و ميكند تركيب و انتزاع را آنها و دميده

 انديشـه  مـراد  اينجـا  در و اسـت  فـؤاد  جمع افئدة كلمه 4»آفريد دلها و ديدگان و گوش شما براى« ميفرمايد
  .است

                                                           

در انديشه : فصل. فصل ششم -صلى اهللا على سيدنا محمد و آله -بسم اهللا الرحمن الرحيم: آغاز فصل چنين است» ينى«در  -1
 .نيست» ينى«در . انسانى
 .چاپ ك و ب -2
از (كه مجموعاً شش فصل است از چاپ پـاريس  » در اينكه انسان ذاتاً جاهل و از راه كسب عالم است«: از اينجا تا آخر فصل -3

 .ترجمه شد، زيرا فصول مزبور در چاپهاى مصر و بيروت نيست) 376تا صفحه  353صفحه 
 .78: 16جعلَ َلكُم السمع و الْأَبصار و الْأَْفئدةَ  -4
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  .چنديست مراتب را انديشه و

 آن بقـدرت  تـا . باشـند  وضعى يا طبيعى ترتيب داراى هخوا ندمرتب خارج در كه امورى تعقل :نخست
ى ( تمييـزى  عقـل  آنـرا  و. اسـت  1تصـورات  بيشـتر  انديشـه  نـوع  ايـن  و كند آنها ايجاد آهنگ تعقل يـا  حسـ 

  .ميراند خود از را زيانها و آورد مى بدست را خويش معاش و سودها آدمى بدان كه مينامد) بازشناختنى

 بـا  سياسـت  و رفتار طرز در را آنها و ميشويم مند بهره زندگى آداب و ايدعق از بدان كه اى انديشه :دوم
 حاصـل  انسـان  بـراى  تجربـه ه ب اندك اندك كه است 2ىيتصديقها آنها بيشتر و بنديم مى بكار خود همنوعان

  .مينامند تجربى عقل آنرا و. ميشويم سودمند آنها از كه آن تا ميشود

 هيچ چنانكه ميكند مند بهره حس عالم از برتر مطلوبىه ب گمان يا علم از را انسان كه اى انديشه :سوم
 و بطـرز  كـه  اسـت  ىيتصـديقها  و تصـورات  از عبارت و نامند مى نظرى عقل آنرا و. نميگيرد تعلق بدان عملى

 كنـد،  مـى  رهبرى تصديق يا تصور در جنس همان از ديگرى بمعلوم را انسان و يابد مى تنظيم خاصى شرايط
 ميكند آشنا ديگرى علوم فايدهه ب را ما همچنين و ميشود تنظيم آنها خود جنس از بجز ىيومهامعل با سپس

 و اسـباب  و فصـلها  و جنسها راه از هست چنانكه را وجود كه است اين برميگيريم آن از كه اى فايده نهايت و
 آن و مييـابيم  در آن حقيقـت  كمـال  در را وجود اى انديشه چنين نيروىه ب نتيجه در و كنيم تصور آن علل
  .است همين انسانيت حقيقت معنى و ميشود كننده ادراك نفس و محض عقل انديشه اينگونه وقت

  

  فصل

  پذيرد مى انجام انديشه به نيروى تنها حادثات جهان در افعال اينكه در

 مواليـد  و آنهـا  آثـار  و عناصـر  چـون  اسـت  محضـى  ذاتهـاى  بـر  مشتمل هستى جهان كه دانست بايد
 قـدرت  متعلقـات  و مظـاهر  از اينهـا  همـه  و. جـانور  و گيـاه  و كـان  مانند ميشوند توليد آنها از كه اى انهگ سه

 متعلـق  يابـد  مى انجام قصد روى از آنها وقوع و ميشود صادر جانوران از كه افعالى اينها از گذشته و ايزديست
 آنهـا  از برخى چنانكه است ساخته توانا لافعا آن صدور بر را آنها و آفريده آنها در خداوند كه هستند بقدرتى
 و. ديگـر  جـانوران  افعال مانند باشند مي ترتيب و نظم فاقد برخى و بشرى، افعال چون ندترتيب و نظم داراى
  .كرد درك ميتوان انديشه نيروىه ب وضعى يا باشد طبيعى خواه را حوادث ميان ترتيب و نظم

 برقـرار  حـوادث  ميـان  در كه ترتيبى و نظم سببه ب وردآ بوجود چيزى بخواهد كسى هرگاه رو اين از
 چيـز  آن زيـرا  دريابـد،  ميباشد آن مبادى از عبارت كلى بطور كه آنرا شرط يا علت يا سبب بايد ناگزير است

 مقـدم  بايـد  كـه  چيـزى  آوردن مؤخر و. باشد مزبور مبادى از پس و دوم مرحله در آنكه مگر آيد نمي بوجود
                                                           

ء در عقل بغير حكم است ماننـد تصـور زايـد و عمـر و بكـر و تصـور غـالم زيـد          تصور در اصطالح منطق حصول صورت شى -1
  ).غياث(

 ).غياث( نيست نويسنده يا است نويسنده زيد گوئى چنانكه حكم با تصور منطق اصطالح در تصديق -2

 آغاز كار پايان انديشه است
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 يـا  علـت  يـا  سـبب ( مبدأ و. نيست پذير امكان شود آورده مؤخر بايد كه چيزى داشتن مقدم  برعكس يا باشد
 واقع نخستين مبدأ از متأخر آنكه مگر گردد ايجاد نيست ممكن كه ديگريست مبدأ داراى گاهى مزبور) شرط
 سـه  يا ود خواه مبادى آخرينه ب هرگاه پس. يابد مى انجام سپس و ميگذرد در هم مرتبه اين از گاهى و شود

 كـه  مبدئى آخرين بايد وقت آن گردد، آغاز ميباشد آن ايجاد مسبب كه كارى و شود منتهى فزونتر يا مرتبه
 تا آن از پس مبدأ سپس و بود خواهد كار آغاز مزبور مبدأ بنابراين و شود آغاز است شده منتهى بدان انديشه

 بينديشـد  سقفى ايجاد درباره كه كسى مثالً. ميرفتند بشمار او انديشه نخستين كه شرايطى و ها مسبب آخر
 پايـه  آن بـر  ديوار كه آورد مي نظر در را بنيانى و پايه سپس و ميگردد منتقل ديوار بساختن او ذهن نخست
 بساختن سپس و ميكند آغاز بست پاى از عمل در آنگاه اوست انديشه آخرين بست پاى پس 1.ميشود گذارى

 معنـى  اسـت  ايـن  ميباشد عمل آخرين سقف ساختن بنابراين و ميكند بنا را سقف سرانجام و ميپردازد ديوار
  :گويند كه گفتارى

  .است كار پايان انديشه آغاز و انديشه پايان كار آغاز
 يـك  هر زيرا پذيرد، نمى پايان كرده ياد هاى مرتبه در انديشيدن يارى به جز خارج در انسان عمل پس

 و ميگـردد  آغـاز  عمـل  مزبـور  هـاى  مرتبـه  در انديشـيدن  از پس و باشدمي متوقف ديگرى بر مزبور مراتب از
 مسـبب  نخستين عمل نخستين و است مبادى همه آخرين عمل در كه است مسبب آخرين انديشه نخستين

 حاصـل  انتظـام  بشـرى  افعـال  در ترتيـب  ايـن  بر آگاهى علته ب و ميباشد همه از مؤخر انديشه در كه است
  .ميگردد
 ترتيب و نظم كار كننده آن يارى به كه اى انديشه از زيرا نيست، انتظام داراى ديگر ورانجان افعال اما و

 از تهـى  و پراكنده آنها ادراكات و است حواس بوسيله تنها جانوران دريافت چه ميباشند، بهره بى يابد درمى را
  .نميشود حاصل شهاندي نيروىه ب جز پيوسته بهم و منظم ادراك كه رو اين از. است رابطه و پيوند

 حـواس  و گرديـده  تلقى اصل و معتبر منظم، ادراكات و حواس كائنات عالم يا هستى جهان در چون و
 اخيـر  قسـمت  در جانوران افعال رو اين از است، شده شمرده آنها فرع بمنزله و منظم ادراكات بدنبال نامنظم
 اسـتيال  هسـت  حـوادث  عالم در آنچه بر بشر افعال و است شده بشر مسخر سبب همينه ب و ميباشد مندرج

  .است يافته
 در كـه  بشـر  سـاختن  جانشين معنى و اند شده او اراده مسخر و گرفته قرار او فرمان زير در آنها همه و

 همـين  2»ميكـنم  تعيـين  اى خليفه زمين روى در همانا من«: ميفرمايد و شده اشاره بدان تعالى خداى گفتار
  .است

                                                           

  .مده است پس ديواراول انديشه وآنگهى گفتار            پاى بست آ: سعدى گويد -1

 .30: 2إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليَفةً  -2
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 مراتب حصول اندازهه ب و ميشود بازشناخته جانوران از بدان بشر نوع كه است بشريت ويژه انديشه پس
 سببيت در كسان از برخى چنانكه برد، پى وى انسانيت بپايگاه ميتوان تن يك انديشه در ها مسبب و ها سبب

 مـي  را مرتبـه  شـش  يـا  پـنج  تـا  بعضى و نميكنند تجاوز مرحله اين از گروهى و انديشند مى مرتبه سه تا دو
 بـازى  دربـاره  ميتـوان  را موضـوع  ايـن  و دارند جاى انسانيت پايگاههاى باالترين در كسانى چنين و انديشند

 را حركـت  سه كنندگان بازى از برخى زيرا سنجيد، را كسان انديشه ميزان و گرفت نظر در شطرنج كنندگان
 از ذهن كوتاهى علته ب هم وهىگر و ميكنند تصور است وضعى آنها ترتيب كه را حركت پنج و انديشند مي

 تمـرين  و ملكـه  راه از شطرنج بازى در مهارت زيرا ندارد، مطابقت مثال اين هرچند. ميباشند عاجز آن تصور
 فـرض  اى نمونـه  ميتـوان  را مزبور مثال ليكن است طبيعى بطور ها مسبب و ها سبب معرفت و ميشود حاصل

 خـدا  و. داد قرار سنجش مورد ميشود وارد انسان ذهن بر كه ىاصول و قواعد انديشيدن و تعقل در آنرا و كرد
  .1بخشيد خاصى برترى آفريد كه آنها از بسيارى بر را او و بيافريد را انسان

  

  فصل

   آن حدوث چگونگى و تجربى عقل در

 گفته اين آنها. است مدنى طبعاً انسان ميگويند كه اى شنيده باره اين در را ايشان گفتار حكما كتب در
 حكمـا  نـزد  در و اسـت ) شـهر ( »مدينـه « به منسوب »مدنى« كلمه و ميكنند ياد آن جز و نبوت اثبات در را

 و نيست پذير امكان انفرادى بطور بشر زندگانى كه است اين مزبور گفتار معنى و است بشرى اجتماع از كنايه
 ىيبتنها نيست قادر كه شده آفريده ناتوان بدانسان بشر زيرا نميرسد، بكمال همجنسانش پرتو در جز او وجود
 همواره خود زندگى نيازمنديهاى كليه در طبيعتاً وى رو اين از برساند كمال بمرحله را خود زندگانى و وجود

  .است معاونت و مكارىه به محتاج
 حاصـل  آن از پس خصوصيات و مشاركت سپس و توافق و سازش نخست بايد ناچار همكارى اين در و

 و ميگـردد  منجـر  جـوئى  ستيزه و منازعه به ايشان ستد و داد آزمنديها شدن يكسان هنگام كه بسا چه و. آيد
 و بجنگ كار و آيد مي بوجود دشمنى و دوستى و همزيستى و رميدن هم از چون متناقضى صفات آنان ميان
 جـانوران  ميـان  در كـه  نيست چنان دهد روى صورتى ره به كيفيات اين و. ميكشد قبايل و ملتها ميان صلح
ـ  را انسـان  خداوند آنكه سببه ب چه دارد بشر به اختصاص مزبور حاالت بلكه آيد، مي پديد گسيخته لگام ه ب

 هر كرديم، ياد پيش فصول در چنانكه است، ساخته مند بهره مرتب و منظم افعال و كردارها از انديشه نيروى
 گونـاگون  روشهاى به منظمى تشكيالت يابند مى امكان و است تشكيالتى و نظم داراى ايشان ميان در كارى

 و مصـالح  به و برميگردانند روى تباهيها و مفاسد از تشكيالت اينگونه بوسيله و كنند ايجاد فلسفى و سياسى
                                                           

َكثيرٍ ممنْ خََلْقنا َتْفضيلًا   و َفضَّْلناهم على: ، سوره اإلسراء70اشاره بĤيه . واهللا خلق االنسان و فضله على كثير مما خلق تفضيال -1
17 :70. 

 عقل تجربي
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 كـارى  هـر  دادن انجـام  نتيجـه  در آنكـه  از پس ميشوند متمايل 1نيكى به زشتى از و ميگرايند شايسته امور
 و ميدهند تشخيص را ها مفسده و زشتيها ميشود،  متداول آنان ميان نيكى تعادا و آموزند مي درست تجربه

 از ايشـان  اجتناب و منظم كردارهاى در انديشه نتيجه و ميجويند دورى حيوانى گسيختگى لگام رفتارهاى از
 نىمعـا  و آورد مـي  بدسـت  را كرده ياد صفات انسان كه است معانى اين يارىه ب. ميشود نمودار كامالً مفاسد
 بدسـت  تجربـه  راه از آنهـا  همه بلكه شود، تعمق آنها در كه نيست نيازى و نميباشد دور حس از كامالً مزبور

 محسوسـات ه بـ  كـه  است جزئى مفاهيم از مزبور معانى زيرا ميشود، واقع استفاده مورد آن بوسيله و آيد مي
 در كـه  علمـى  حصـول  از آنها جوينده و ميشود آشكار واقعيت عالم در بزودى آنها كذب و صدق و دارد تعلق

 او بـراى  واقعيـت  عالم در كه بميزانى بشر فرد هر آنگاه و ميكند استفاده آورد مي بدست آزمايش اين نتيجه
 ميشود آشكار وى بر چنانكه بندد مى بكار خويش همجنسان با رفتار در را آنها ميگردد ميسر تجاربى آموختن

 ممارسـت  نتيجـه  در او بـراى  مزبـور  تجربـه  و فروگذارد را روش كدام و هدد انجام و برگزيند را اى شيوه چه
 را شيوه اين كه كسى و بندد مى بكار همنوعانش با خود رفتار طرز در آنرا كه ميشود اى ملكه و عادت بمنزله

 زمـان  بگذشـت  بايد ناچار آموختن تجربه و يابد مى آگاهى اى قضيه هر بر كند پيروى خود زندگى جريان در
ـ  بشـر  افـراد  از بسـيارى  بـراى  زمانها نزديكترين در را تجربه آوردن بدست خداوند گاهى ليكن آيد حاصل ه ب
 و كنـد  تقليـد  قـوم  مشايخ و بزرگان و خويش نياكان و پدران از كه است هنگامى آن و ميسازد ميسر آسانى
 در زمـانى  ديـر  كـه  داشـت  اهـد نخو نيـازى  وقـت  آن بيـاموزد،  را ايشـان  تعـاليم  و فراگيرد آنان از را تجارب

  .برگزيند آنها ميان از را مزبور معانى و كند ممارست وقايع جستجوى
 پيروى و ىيشنوا نيك صفت از يا ورزد غفلت آن در كردن تقليد از و نبرد پى روش اين به كه هر ليكن

 تحمـل  دراز رنجى ىاندوز تجربه شيوهه ب خويش تربيت راه در بايد جويد، دورى مجرب مردمان و بزرگان از
 نسـبتى  آنهـا  ميان كه آموزد مي بدانسان را تجارب و پيمايد مى را عادى غير و نامأنوس طريقى چنانكه كند،

 معاش لحاظ از نتيجه در و يابيم مى ناجور و ناهنجار روشى به را او رفتارهاى و آداب وقت آن و نيست  درست
 مشهور گفتار اين معنىه ب ميتوان اينجا از و. ميشود گرفتار روزى سيه و حالى تبهه ب خود همنوعان ميان در
 را زنـدگى  هاى آيين كه هر يعنى. »ميكند تربيت را او روزگار نياموزد تربيت و ادب پدر از كه كسى«: برد پى
 آن بجـاى  و نگيـرد  فـرا  بزرگـان  و مشايخ از گفت بايد هم و خويش مادر و پدر از مردم با رفتار چگونگى در

 كننده تربيت و آموزگار گيرد، پيش روزگارها تعاقب و زمان مروره ب واقعيات عالم از را طبيعى وختنآم روش
 او بـراى  است سرشته نهادش در تعاون و همكارى حس ضرورتاً آنكه علته ب امر اين و 2بود خواهد روزگار او

  .است ناپذير اجتناب

                                                           

 .»)؟( زشتى به نيكى از«: در متن چنين است -1

 )ذبيح اهللا بهروز. (اگر پند خردمندان بجان و دل نياموزى            جهان آن پند با سختى بياموزد ترا روزى -2
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 از كردارهـا  و افعـال  آن بوسـيله  كه) سىح( تمييزى عقل از پس آن و تجربى عقل معنى است چنين
 اسـت  تجربى و تمييزى عقل از پس رتبه در نظرى عقل و. كرديم ياد چنانكه ميشود، حاصل سرميزند انسان

  .بپردازيم آن تفسيره ب كتاب اين در كه نيست نيازى اند كرده تشريح را نظرى عقل مفهوم دانشمندان چون و
  .آفريد) انديشه( لهاد و ديدگان و گوش شما براى خدا و

  

  فصل

   فرشتگان دانشهاى و بشر دانشهاى در

 همـان ه ب آنرا و حس جهان نخست: بينيم مى را جهان سه وجود خويش نفوس در صحيح وجدانه ب ما
 خـويش  نهـاد  در سـپس . شـريكند  مـا  بـا  آنهـا  در ادراك لحـاظ  از هم جانوران كه يابيم درمى حسى مشاعر
 پـى  انسـانيت  نفـس  بوجـود  آن از ناچـار  و ميكنـيم  مالحظه است يافته اختصاص بدان بشر كه را اى انديشه
 ميباشـند  حسـى  مشـاعر  از برتر كه را نفس علمى ادراكات و مشاعر خويش پيرامون در كه رو اين از ميبريم

  .است حس جهان از برتر ديگر جهانى انديشه كه يابيم درمى و ميكنيم  مشاهده
 مـا ) انديشه( دلها در كه آنرا آثار خود وجود در چه ميشويم، رهبرى يشخو از برتر سومى بجهان آنگاه

 كه يابيم درمى رو اين از و ميكنيم عملى حركات بسوى كه ىيها آهنگ و ها اراده مانند. يابيم مى ميكند تلقين
 جهـانى  از محـرك  آن و انگيزد برمى ارادى كارهاى و جنبشه ب را ما كه دارد وجود محركى يا فاعل اينجا در

 دارد، وجـود  كننـده  ادراك ذواتى جهان آن در و است فرشتگان و ارواح جهان همان كه ماست جهان از برتر
  .است مغايرت آنها و ما ميان آنكه با يابيم مى خود در را آنها آثار زيرا

 ىيچيزهـا  راه از و ميشود رهبرى رؤيا بيارى آن ذوات و روحانى برين جهان آنه ب انسان كه بسا چه و
 بـا  و هسـتيم  آنها از غافل بيدارى حالت در كه امورى هنگام آن در و بينيم مى خواب در كه ميبريم پى بدان

 و حقيقت با مطابق تآالقا آن كه ميشويم آگاه وقت آن و ميشود القا ما بر دارند مطابقت درست هاى واقعيت
 ادراك قـوه  كـه  است خيالى صورتهاى از عبارت آشفته و پريشان خوابهاى اما و. است راستى و حق جهان از

  .آيد مي بجوالن آنها در حس جهان از غيبت از پس انديشه و ميكند ذخيره انسان ضمير در را آنها
 اجمـالى  و كلـى  بطـور  آنـرا  چـه  نـداريم  رؤيا موضوع از آشكارتر برهانى روحانى جهان اثبات براى ما و

  .نيست ميسر ما براى بتفصيل آن فهم ولى ميدانيم،
 ميخوانند، عقول بنام را آنها ترتيب و ميكنند گمان جهان آن ذوات تفصيل درباره الهى حكماى آنچه و
 نظـرى  برهـان  بـه  را آنها زيرا نميكند، رهبرى بيقين را ما و نيست علمى ايشان معلومات و داليل از هيچيك
 آن قضـاياى  كه است اين نظرى برهان شرط و ميدارد مقرر منطق در ايشان گفتار چنانكه مينمايند مشروط

ـ  راهـى  آنهـا  اثبات براى پس است مجهول روحانى موجودات اين ذاتيات كه صورتى در باشد ذاتيه و اوليه ه ب

 دانشهاي بشر و فرشتگان
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 شـرع  كتب در آنچه بجز ماند نمى باقى  روحانى هاى جهان اين تفصيل در دليلى هيچ ما براى و نيست برهان
  .ميكند مستحكم و واضح ما براى را آنها ايمان كه است آمده

 بشـر  جهـان  همـان  است تر آسان ما براى ديگر جهانهاى همه از آن درك و ميگنجد ما فهم در آنچه و
 در بشـر  و است مشهود و دريافتنى ما) باطنى( روحانى و) ظاهرى( جسمانى ادراكات در جهان اين چه است
 عـالم  ذوات جـنس  از ايشان ذوات هك است شريك فرشتگانى با ارواح و عقل عالم در و جانوران با حس عالم
 است متحد معقول و عقل آنها در كه ندمحض عقل و ماده، و جسم از مجرد ذواتى از عبارتند آنها و است عقل

 بـا  تـاً طبيع و پيوسـته  فرشـتگان  دانشهاى پس است عقل و ادراك آن حقيقت كه است ذاتى فرشته ىيگو و
  .يابد نمى راه بدان خللى رو هيچ به و است مطابق ايشان معلومات
 در مزبور صورت كه ايست مرحله از پس ايشان ذوات در معلوم صورت حصول از عبارت بشر دانش اما و

 نقـش  معلومـات  صـورتهاى  آن در كـه  ذاتى و است اكتسابى بشر دانشهاى كليه بنابراين و. نباشد حاصل آن
 حاصـل  انـدك  انـدك  آن در كـه  معلوماتى بصور را وجود صور و است 1ىيهيوال اى ماده نفس، يعنى بندد مى

 درست دارد كه صورتى و ماده همان در مرگ بسبب آن وجود و پذيرد مى كمال آنكه تا پوشد مى فرو ميشود
 دو از يكـى  و است آميز ترديد اثبات و نفى ميان پيوسته آن، در شده جستجو معلومات بنابراين. ميماند باقى

  .ميشود جسته است مزبور طرف دو ميان رابط كه وسطى حد بوسيله اثبات يا نفى قسمت
 نيازمنـد  مطابقـت  بيـان  بـه  وقـت  آن گـردد  معلومات شمار در و آيد حاصل آن در صورتى هرگاه پس

 مانند و است پرده پشت از آن وضوح ولى ميكند روشن آنرا) منطقى( صناعى برهان كه بسا چه و بود خواهد
 مطابقت و ميشود نمودار پرده پشت از گاهى و دارد وجود فرشتگان  دانشهاى در كه نيست اى معاينه و وضوح
  .ميشود ديده چشمه ب و كند مى داللت حسى

 و اكتسـاب  راه از و جاهـل  تـاً طبيع يابد مى راه او دانشه ب كه ترديدى علته ب بشر كه شد آشكار پس
 بـدان  كه اى پرده و آورد مى بدست صناعى شرايط با انديشه بيارى را خويش مطلوب زيرا است، عالم صناعت

 و پـردازيم  رياضـت  بـه  دعا ذكر بوسيله كه ميشود برطرف انسان ضمير و ديده پيش از هنگامى كرديم اشاره
 اجتناب و نفس صيانت راه از هم و. كند مى نهى منكر و فحشاء از را آدمى كه است نماز ادعيه و اذكار بهترين

 روى همـه  از بـاالتر  و. است روزه پرهيزگاريها همه سر و دارد رارق انسان دسترس در كه است مهمى لذايذ از
 را انسان خدا و. است جهالت ديده روى از پرده برداشتن ديگر راه. است كامل توجه و قوا تمام با بخدا آوردن

  2.نميدانست آنچه بياموخت
  

                                                           

جوهريسـت كـه محـل باشـد     «: منسوب به هيولى است و هيولى ماهيت ماده هر چيز باشد و حكما آنرا چنين تعريف كنند -1
 .اقرب الموارد و غياث اللغات شودرجوع به  -و جوهر اول را نيز گويند» صورت جسمى را

2-  لَمعي الْإِْنسانَ ما لَم لَّم5: 96ع.  
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  فصل

   السالم و الصالة عليهم پيامبران دانشهاى در

 عارض آنان بر بشر هاى انگيزه و احوال از بيرون يزدانى حالتى كه يابيم مى انچن را بشر از صنف اين ما
 و شـهوت  ماننـد  انفعـالى  و ادراكـى  قـواى  لحاظ از بشريت وجهه بر آنان در ربانيت وجهه رو اين از و ميشود
 ضرورى موارد در جز بشريت احوال از ايشان كه بينيم مى سبب بدين يابد مي غلبه بدنى احوال ديگر و خشم
 روى دارنـد  او بـه  كـه  معرفتـى  اقتضـاى  برحسـب  خدا ذكر و عبادت مانند ربانى كيفياته ب و ميكنند پرهيز

 معلومى سنن و يكسان طريقه بر امت رهبرى قبيل از ميشود القا ايشان بر وحى حالت در را آنچه و آورند مى
 آنـان  دعـوت  روش ىيگـو  چنانكـه  ذيردپـ  نمـى  تغيير آنها روش رو هيچ به و ميدهند خبر بديگران دارند كه

 وحى درباره) غيبگويان فصل( كتاب آغاز در ما و است آفريده آن بر را ايشان خداوند كه است سرشتى بمنزله
 گرفتـه  برين از مركب يا بسيط عالم در خواه هستى جهان سراسر كه ساختيم آشكار آنجا در و  كرديم گفتگو

 كـه  ذواتى دارند ناگسستنى پيوندى و اند پيوسته مه به آنها همه و ندهست طبيعى ترتيبى بر همه فرودين تا
 يـا  بـرين  خـواه  خـود،  مجـاور  بـذات  كه دارند آنرا استعداد تاًطبيع هستند جهانها افقهاى از يك هر پايان در

 بـا  گياهـان  افـق  آخـر  از تاك و نخل در هم و بينيم مى بسيط مادى عناصر در چنانكه. شوند تبديل فرودين
 بـا  كـه  آمـده  گـرد  ادراكى و هوش آن در كه بوزينه مانند و ميكنيم مالحظه جانوران افق از صدف و زونحل

 از عبارت ميشود ديده جهانها افق هر سوى دو در كه استعدادى اين و. است برابر انديشه و فكر صاحب انسان
  .است يكديگره ب آنها پيوستگى و اتصال معنى

 از و دارد وجـود  مـا  در آن از كـه  اسـت  آثارى آن بر گواه و است حانىرو جهان بشرى جهان فراز بر و
 تعقـل  و صـرف  ادراك يكسـره  روحـانى  جهان ذوات پس است شده اعطا ماه ب جهان آن اراده و ادراك قواى
  .است فرشتگان عالم آن و ندمحض

 از تجـرد  و نسـالخ ا براى استعدادى داراى انسانى نفس كه آيد مي الزم كرديم ياد كه نكاتى كليه از و
 سپس و گردد فرشتگان جنس از 1فعله ب خاصى لحظه و معين وقت در تا باشد فرشتگىه ب تبديل و بشريت

 كند، تبليغ خود همنوعان و بشر ابناى به است مكلف كه را آنچه فرشتگى عالم در و بازگردد بشريت عالمه ب
 كيفيـت  ايـن  بـر  تـاً طبيع پيامبران همه و تاس همين فرشتگان با گفتگوى و خطاب و وحى معنى و فراگيرد
 و جـوش  و سختى در انسالخ لحظه اين در و است آنان جبلى و ذاتى حالت اين ىيگو چنانكه اند شده آفريده
 ديدن دانش حالت اين در ايشان دانشهاى و است معروف ايشان درباره كه كنند مي ممارست خاصى خروش

 مطابقـت  بلكه نميدهد، روى وهمى و غلط آن در و يابد نمى راه دانب لغزشى و خطا گونه هيچ و است عيان و
 از مفارقت از پس و شود مى برداشته ايشان ديده پيش از غيب پرده زيرا است ذاتى حقيقت با ايشان معلومات

                                                           

  .در برابر قوه -1

 دانشهاي پيامبران
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 جدا وضوح آنان  دانش از هرگز و گردد مى حاصل آنان براى آشكار شهود بشريت، عالمه ب بازگشت و حالت آن
 و ذكـاوت  داراى ايشـان  آنكه سبب به و وحى يا نخستين حالت بر استصحاب كردن جارى لحاظ از. شودنمي

 و دارد جوالن آنها ذهن در همواره ايشان دانشهاى رو اين از ميشود نخستين بحالت منجر كه هستند هوشى
 آمده تعالى خداى گفتار در چنانكه آيند، مى نايل اند شده برانگيخته آنان ميان در كه امتى رهبرى تكميله ب

 يكتاسـت  شـما  خـداى  همانا ميشود، كرده وحى منه ب كه هستم شما مانند بشرى من كه همانا بگو« .است
 درباره كتاب آغاز در آنچهه ب و فهمه ب را مطلب اين پس 1»كنيد آمرزش طلب او از و آوريد روى وى به پس

 در را موضوع همان ما چه شود، مى روشن تو براى آن بيان و شرح وقت آن كن مراجعه كرديم ياد غيبگويان
  .است كننده كامياب خدا و داديم، بسط كامالً اينجا

  

  فصل

   است عالم اكتساب راه از و جاهل ذاتاً انسان اينكه در

ـ  آنها از را او تعالى خداى و است جانوران جنس از انسان كه كرديم بيان فصول اين آغاز در  نيـروى ه ب
ـ  او و اسـت  سـاخته  متمايز آفريده وى در هك اى انديشه  انتظـام  را خـويش  كردارهـاى  اش انديشـه  نيـروى ه ب

 و عقايـد  و آراء راه از خويش انديشه يارىه ب اگر گفتيم و نامند تمييزى عقل را اى انديشه چنين و بخشد مى
  .خوانند تجربى عقل را اى انديشه چنين بيندوزد دانش همنوعانش از مفاسد و مصالح

 كه كند حاصل اى ملكه حاضر، يا باشند نهان خواه موجودات تصور در خويش انديشه نيروىه ب هرگاه و
  .گويند نظرى عقل را فكرى چنين دريابد هستند كه آنچنان را آنها

 آغـاز ) شـناختن  بـاز ( تمييـز  از و ميشود حاصل انسان در حيوانيت مرحله كمال از پس فقط انديشه و
 تكـوين  مبـدأ  به و رود مى بشمار جانوران زمره در و است بهره بى دانش از بكلى مييزت از پيش او چه ميگردد
 علته ب ميشود حاصل او براى مراحل اين از پس آنچه و است پيوسته 2مضغه و علقه و نطفه قبيل از خويش

ـ  اينكـه  در تعـالى  خداى. آفريند مى او نهاد در را) انديشه( افئده و حس مشاعر خدا كه است آن  منـت  مـا  رب
 از پـيش  و نخسـتين  حالـت  در او چه آفريد) دلها( افئده و ديدگان و گوش شما براى«: ميگويد است گذارده
 از هيـوال  آن صورت آنگاه است خبر هايى معرفت و دانشها همه از و نيست بيش ىيهيوال) كردن حس( تمييز

 وجود در او انسانى ذات و پذيرد مى كمال ميكند كسب خود بدن ابزار و آالت بوسيله را آنها كه ىيدانشها راه

                                                           

ه آيـه  و رجوع ب 5سوره فصلت، آيه . 6: 41إِلَي أَنَّما إِلهكُم إِله واحد فَاسَتقيموا إَِليه و استَْغفرُوه   ُقلْ إِنَّما أَنَا بَشرٌ مثُْلكُم يوحى -1
  .شود سوره الكهف 110

رِ مخَلَّقَـةٍ     : اشاره به آيه -2 َغيـ خَلَّقَـةٍ وضْـَغةٍ ممن م َلَقةٍ ثُممن ع من ُنْطَفةٍ ثُم من ُترابٍ ثُم كـه ترجمـه آن   5: 22فَإِنَّا خََلْقناكُم ،
ز پارچه گوشتى تمام خلقت و غير تمـام  همانا شما را آفريديم از خاك پس از منى پس از پارچه خون بسته پس ا«: چنين است

 .»خلقت



    143 

 بنـام  بخـوان «: فرمود چه كه درنگر پيامبرش به وحى مبدأ در تعالى خداى بگفتار و ميرسد كماله ب خودش
 بـا  را نوشتن آنكه است، تر كريم تو پروردگار و بخوان كرد، خلق بسته خون از را انسان آفريد، كه پروردگارت

  .1»داد ياد دانست نمى چهآن را انسان بياموخت، قلم
 كـه  واداشـت  ىيدانشـها  كسبه ب را او نبود بيش گوشتى تكه و بسته خون كه اى مرحله از پس يعنى

 كسـبى  دانـش  و ذاتـى  جهـل  مراحل از عبارت كه انسان ذات و طبيعت بنابراين بود، نشده حاصل وى براى
 انسان وجود مراتب نخستينه ب است ذاردهگ منت ما بر آن در خدا كه كريمه آيه و گرديد كشف ما بر اوست

  2.]حكيم داناى باشد خدا و است، كرده اشاره وحى مبدأ و تنزيل آغاز در او كسبى و فطرى حالت دو و
  

  نخستين فصل

  بشرى اجتماع و عمران در آموزش و 3دانشها اينكه در

   است طبيعى امور از

 و زيسـتن  پناهگاه در و تغذيه و حركت و حس مانند حيوانى خصوصيات در انسان با جانوران همه زيرا
 بـدان  كه اى انديشه شود، مى بازشناخته انديشه مزيت به تنها جانوران ديگر از انسان و دارند شركت اينها جز
 براى كه اجتماعى و كند مى همكارى آن درباره خود جنس ابناى با و شود مى رهبرى خود معاش تحصيل به

 و انـد  آورده تعـالى  خـداى  سـوى  از او براى پيامبران كه احكامى پذيرفتن و است آماده تعاون و همكارى اين
 يـك  اندازه به و انديشد مي پيوسته اينها همه در او پس آخرتش مصلحت پيروى و احكام آن به كردن عمل
 زدن هم بر چشم از انديشه خلجان و جنبش بلكه شود، نمى سست آنها در انديشيدن از هم زدن هم بر چشم

 وجـود  بـه  كـرديم  ياد پيش فصول در كه صنايعى و ها دانش همه كه است انديشه اين از و است تر سريع هم
 بدسـت  بـراى  اسـت  شـده  آفريـده  آن بر حيوان بلكه و انسان كه سرشتى و انديشه اين بخاطر هم و آيد مي

  ].كوشد مى[ خود طباع هاى خواهش آوردن
 رجـوع  بكسـانى  انسـان  رو ايـن  از و نيسـت  آن در كه تاس ادراكاتى آوردن بدست شيفته انديشه پس

 و آثار از را خود معلومات يا. دارند فزونتر او از ادراكى و معرفت يا اند جسته سبقت او بر دانشى در كه كند مى
 رو ايـن  از كننـد  مـى  تبليـغ  بياموزنـد  بخواهند كه كسانى براى را آنها كه ميگيرد فرا گذشته پيامبران احكام
 نظر و انديشه سپس ميكوشد، آنان دانش و تعاليم اخذ در فراوان شيفتگى با و گيرد مى فرا ايشان از ار احكام

 از پس يكى شود مى عارض بذاته) واحد حقيقت آن از( او براى آنچه به و شود مى متوجه حقايق از يكى به او

                                                           

  .5 -1: 96لَمِ، علَّم الْإِْنسانَ ما لَم يعلَم اْقرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي خََلقَ، خََلقَ الْإِْنسانَ من عَلقٍ، اْقرَأْ و ربك الْأَْكرَم، الَّذي علَّم بِاْلَق -1

) پ(تا اينجـا از چـاپ   . سوره الفتح 4و آيه  168و  111و  105و  94و  21سوره النساء آيه . 17: 4 و كانَ اهللا عليماً حكيماً -2
  .ترجمه شد

  ).ك( و) ب( و) ا: (دانش -3

 دانش و آموزش در اجتماع طبيعي است
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 در وى، بـه  حقيقـت  آن ارضعـو  رسـيدن  و پيوسـتن  تا كند مى ممارست و تمرين آنها در و نگرد مى ديگرى
 دانـش  شـود  مـى  عـارض  وى بـر  حقيقـت  آن از آنچـه  بـه  او آگـاهى  هنگام اين در و شود مى ملكه وجودش

  .ميرود بشمار مخصوصى
ـ  و گمارنـد  مـى  همـت  آنهـا  آمـوختن  بـه  و شـوند  مى دانشها آن آوردن بدست شيفته جوان نسل و ه ب

 كـه  شـد  آشكار پس. آيد مى پديد تعليم امر نتيجه در و ندآور مى روى واقفند آنها بر كه كسانى و دانشمندان
  .2] است داناتر خدا و[ 1.ميباشد بشر ميان در طبيعى امور از تعليم و دانش

  

  دوم فصل

   است صنايع جمله از دانش تعليم اينكه در

 كه تايس ملكه حصول يارىه ب تنها آن بر يافتن احاطه و دانش در كردن تفنن و استادى و مهارت زيرا
 اين تا و سازد مى آگاه آن فروع از اصول استنباط و مسائل بر و كند مى محيط آن قواعد و مبادىه ب را انسان
  .آورد نخواهد بدست مهارت و استادى اوست دسترس در كه فنى در انسان نشود حاصل ملكه

 يـاد  بـه  و[ فهم در كه كنيم مى مشاهده زيرا است، مطالب سپردن ياد به و فهميدن بجز مزبور ملكه و
 بـا  اسـت  نگرفتـه  فـرا  دانشى هيچ كه سوادى بى شخص و مبتدى و دانشجو فن يك از مسئله يك 3] سپردن

  .ندارد وجود تفاوتى گونه هيچ آنان ميان و يكسانند همه متبحر، دانشمند
 كـه  شد معلوم پس. شود نمى  حاصل آنان جز براى و دارد اختصاص دانشجو يا دانشمند به تنها ملكه و

 جسمانيسـت  همـه  شـود  مى حاصل انسان در كه ىيها ملكه و است سپردن ياد به و فهميدن بجز مزبور ملكه
  .كردن حساب مانند ديگر نيروهاى و انديشه چون دماغ در يا باشند بدن در خواه

ـ  و دارنـد  تعلـيم  بـه  نياز رو اين از و باشند مى محسوس جسمانى امور كليه و  هـر  در سـبب  همـين ه ب
 دانـش  و فـن  در كه داشت نامورى معلمان به نياز فنون و دانشها كليه در تعليم 4سند عصرى هر و زمينسر

 آن در كـه  اسـت  خاصـى  صـناعت  و فـن  دانـش،  تعلـيم  كـه  ميدهـد  نشـان  هم امر اين و بودند معتبر خود
 دانـش  عليمت در خاصى اصطالحات داراى دانش نامور پيشوايان از يك هر چه دارد وجود مختلف اصطالحات

                                                           

 »علـوم حـديث  «پس از فصـل   407اين فصل در چاپ پاريس مانند چاپهاى ديگر در محل خود نيست و كاترمر آنرا در ص  -1
 بـر  ديگـر  نسخ از را آنها من كه است فصلى شش از بعد B و A خطى نسخ در فصل اين«: نويسدمي و آورده ملحقات عنوان زير
 از پـيش  مصـر  چـاپى  نسـخ  به ترتيـب  آنرا من ليكن. »اند آورده محل اين در آنرا D و C خطى نسخ در تنها و افزودم چاپ اين

  .است بيروت و مصر چاپهاى بترتيب دوم فصل نيز »ينى« در آوردم »است صنايع جمله از دانش تعليم اينكه در« دوم فصل
  .نيست) ك(و ) ب) (ا(واهللا اعلم، در چاپهاى  -2

 .نيست) پ(در  -3
 قبـول  مـورد  هنـرى  يا دانش در او رأى كه است صاحب نظرى مقصود اينجا در و) االرب منتهى( بردارند حديث وى از آنكه -4

 .باشد هنرمندان يا دانشمندان عموم
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 ايـن  و اسـت  متـداول  صـنايع  كليـه  در اصـطالحات  اخـتالف  چنانكه آنهاست خود به مخصوص كه ميباشند
 بايد دانشمندان همه نزد در بود مى دانش اگر زيرا نيست، دانش مزبور اصطالحات كه ميدهد نشان اختالفات

. اسـت  متفـاوت  متـأخران  و انمتقـدم  اصـطالحات  چگونـه  كالم علم تعليم در بينى نمى مگر. بود مى يكسان
 بشـوى  محتـاج  آن مطالعـه ه بـ  كه دانشى هر و فقه، و عربى زبان علوم و فقه اصول اصطالحات در همچنين

 كنـد  مـى  داللت چنين اختالفات اين و. دارد وجود متفاوتى و گوناگون اصطالحات آنها تعليم در كه بينى مى
 جا همه در آن اصول و( يكيست دانش ماهيت كه صورتى رد ميباشند دادن ياد براى و تعليم در صناعاتى كه
 نزديـك  روزگـار  اين در 1علم سند كه دانست بايد شد ثابت كرده ياد نكات چون و) است يكسان وقت همه و

 و يافتـه  راه خرابـى  سـرزمين  آن عمـران  بـه  كـه  رو ايـن  از شود منقطع و افتد بر مغرب مردم ميان از است
 زبـونى  و ضـعف  و عمـران  خرابـى  كرديم ياد پيش فصول در چنانكه و اند شده ضعيف و كوچك آن دولتهاى

 علـت  و. بخشـد  مـى  تأثير آنها فزونى يا كمى در اجتماع وضع و گردد مى صنايع فقدان و نقصان سبب دولتها
 در و اندلس و مغرب پايتخت دو گذشته در قرطبه و  قيروان كه است اين مغرب در علم سند انقراض احتمال

 بـود  بيكـران  ىيدريا مانند و داشت كامل رواج شهر دو آن در هنرها و ها دانش بازار و بود ترقى و عمران اوج
 رسوخ بودند، تمدن و حضارت داراى ممتدى اعصار در آنكه علته ب شهر دو آن در هنر و دانش تعليم چنانكه

  .بود يافته
 ميـزان  بجز و بربست رخت مغرب از هنر و دانش تعليم نهاد، ويرانى به رو مزبور شهرهاى همينكه ولى

 در و نمانـد  بجـاى  آن از اثرى ديگر نقاط در ميكرد استفاده مركز دو آن از مراكش موحدان دولت كه اندكى
 از و بودنـد  نشينى باديه هاى شيوه همان بر كار آغاز در موحدان دولت زيرا نيافت، رسوخ حضارت هم مراكش

 بـه  و بـود،  نزديـك  آن تأسيس مبدأه ب دولت آن انقراض روزگار و نيافت مدوا چندان آنان دولت ديگر سوى
 در دولـت  آن انقراض از پس و نپيوست شهر بدان قليلى موارد در بجز تمدن و حضارت كيفيات سبب مينه

 محضـر  درك به و كرد كوچ مشرق بسوى افريقيه از هفتم قرن اواسط در زيتون بن ابوالقاسم قاضى مراكش،
 و معقول در و بياموخت را آنان تعليم چگونگى و فراگرفت آنان از را علوم و رسيد 2الخطيب ابن ماما شاگردان

 شـعيب  بن ابوعبداهللا وى بدنبال. بازگشت تونس به نيكو تعليم روش و فراوان دانش با و يافت مهارت منقول
 مشـايخ  از دانـش  گـرفتن  فرا از پس او و آمد باز سرزمين آن از بود شده رهسپار بمشرق مغرب از كه دكالى
 از تـونس  مردم بنابراين. بود سودمند نيز وى تعليم روش و گزيد اقامت شهر آن در و برگشت تونس به مصر

 بشاگردانشـان  نسـل  بـه  نسـل  ايشان تعليم سند و پرداختند دانش كسبه ب و كردند فيض درك آنان محضر
 تونس از سند اين و. گرديد منتهى شاگردانش و اجبالح ابن شارح عبدالسالم بن محمد بقاضى آنكه تا رسيد

                                                           

  .»سند تعليم علم«): ك(و ) ب(و ) ا(است و در  چنين» پ«در  -1

 .مقصود مؤلف امام فخر الدين رازى است: مقابل ابن الخطيب نوشته شده است» ينى«در حاشيه  -2

 تعليم دانش از جمله صنايع است
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ه ب  واحدى درس مجالس در و مشايخ نزد 1عبدالسالم ابن با او چه رسيد، شاگردش و االمام ابن به تلمسان به
 در االمـام  ابـن  و تـونس  در عبدالسـالم  ابـن  شـاگردان  اكنون هم و بود پرداخته حديث سماع و دانش كسب

 ناصر ابوعلى آنگاه. گردد منقطع ايشان سند ميرود آن بيم كه است اندك بقدرى آنان شماره ولى اند، تلمسان
 ابوعمر شاگردان محضر دركه ب و شتافت مشرق بسوى زواوه »قبيله« از هفتم قرن پايان در 2المشدالى الدين

 الدين شهاب اب و بياموخت را آنان تعليم چگونگى و فراگرفت ايشان از دانش و حديث و آمد نائل الحاجب بن
 دانـش  بـا  و يافـت  مهارت منقول و معقول علوم در و پرداخت بتلمذ واحدى استادان درس مجالس در قرّافى
 انتقال آنجا طالب به تعليمش سند و گزيد اقامت بجايه در و بازگشت بمغرب سودمندى تعليم روش و فراوان
 روش و گزيـده  سكونت شهر آن در و رفته او شاگردان نزد بتلمسان المشدالى عمران گويا كه بسا چه و يافت
  .است ساخته منتشر تلمسان در را وي

 در تعلـيم  انقـراض  دوران از و. شمارند انگشت و اندك تلمسان و بجايه در او شاگردان روزگار اين در و
 از و است نرسيده آنان به تعليم سند و است بهره بى نيكو تعليم از مغرب اقطار ديگر و فاس قيروان، و قرطبه

 ايـن  حصـول  هاى شيوه ترين آسان و. است دشوار ايشان بر دانشها در استادى و مهارت و ملكه حصول رو اين
 چگونگى بزودى روش اين با چنانكه. است علمى مسائل در مناظره و محاوره راه از 3زبان بخشيدن نيرو ملكه

 مقصـود ه ب دير نگرايند روش بدين اگر كه صورتى در. ميرساند بمنظور را انسان و ميشود حاصل ملكه رسوخ
 در آنـان  عمر از درازى ساليان گذشتن از پس كه يابيم مى را دانش جويندگان از كسانى رو اين از و ميرسند
 شـركت  ميشـود  مطـرح  كـه  مباحثى در و نميگويند سخن رو هيچ به و ميكنند اختيار سكوت علمى محافل

ـ  و است حاجت ميزان از يشب كردن بحفظ آنان توجه بلكه نميجويند،  در تصـرف  ملكـه  از سـبب  همـين ه ب
 كسـب  از فراغـت  از پس كه  يابيم مى را كسانى گروه همين از حتى و. نميكنند حاصل سودى تعليم و دانش
 بخوبى بپردازند تعليم يا مناظره يا گفتگو و بحثه ب اگر و است قاصر دارند كه دانشى در آنان ملكه نيز دانش

 بـاز  آن سـند  رفـتن  دسـت  از و تعلـيم  كيفيته ب تنها قصور و كوتاهى اين منشأ و. آيند نمي رب آن عهده از
  .است ديگران از كاملتر و بيشتر آنان محفوظات ميزان وگرنه 4ميگردد

 كـه  اسـت  مقصـودى  يگانـه  كردن حفظ ميكنند گمان و ميدارند مبذول بيشتر بدان را خود توجه زيرا
  .نيست چنين كه صورتى در ميشود حاصل علمى ملكه بدان

 در دانـش  طالبـان  سـكونت  معين مدت كه است اين ميباشد گواه مغرب در امر اين بر كه داليلى از و
 در دانـش  طالـب  كه است زمانى كمترين اخير مدت و است سال پنج تونس در و سال شانزده ايشان مدارس

                                                           

با وى شركت ) مشدالى(چه او با ابن عبدالسالم درس را بر يك استاد قرائت كرد و در مجالس درس : چنين است» ينى«در  -1
 . ...جست و هم اكنون

 .زواوه به موسوم بربر قبيله از اى تيره) دال تشديد و دوم و اول بفتح( مشدله -2

 ).ب(و ) ا(و ) ك: (گشودن زبان -3
  .در اينجا ابن خلدون روش جديد تمرين و عمل را براى حصول ملكه علم بر حفظ كردن و تقويت حافظه ترجيح ميدهد -4



    147 

 مدت همين ازاى در و ميشود نوميد دانش كسب از يا ميرسد علمى ملكه حصول يعنى خويش مطلوبه ب آن
ـ  و است دانش كسب وسايل دشوارى بخاطر مغرب در ـ  ويـژه ه ب  نبـودن  و تعلـيم  در مهـارت  كمـى  علـت ه ب

  1.است همين سبب يگانه گفت ميتوان چنانكه است آن در نيك هاى شيوه

 و رونـق  امانسـ  آن دانش بازار بلكه است، پايدار سرزمين آن در همچنان تعليم سند مشرق، در اما و
 فـراوان  آبادانى و عمران يافتن ادامه آن علت و ميشود يافت آنجا در بيكران دانش درياهاى و دارد كامل رواج

 مانند ميرفتند بشمار دانش معادن بمنزله كه بزرگى شهرهاى هرچند و است اقطار در تعليم سند پيوستگى و
 انتقـال  بزرگتـرى  بشـهرهاى  شهرها آن از را دانش ىتعال خداى ليكن است، شده ويران كوفه و بصره و بغداد
 و خـاور  در مـاوراءالنهر  و خراسـان  جملـه  آن از و عجم عراق به اكنون هم مزبور شهرهاى دانش و است داده

  .است يافته انتقال مغرب از آن نزديك نواحى و بقاهره سپس
 و. است پايدار آنها در تعليم سند و دارد ادامه آنها عمران و است فراوان دانش همچنان شهرها آن در و
 بسيارى بحديكه ترند محق و تر راسخ هنرها ديگر در بلكه و دانش آموزش هنر در عموماً مشرق مردم بنابراين

 عقـول  از مشرق مردم عقول كلى بطور ميكنند گمان ميروند بمشرق دانش طلب در كه مغرب جهانگردان از
 ناطقـه  نفـوس  و ندهوشـمندتر  و زيركتـر  نخسـتين  فطرته ب رقيانش پندارند مى و است كاملتر مغرب اهالى
 حقيقت اختالف در ايشان و ما ميان تفاوت معتقدند و است كاملتر مغرب مردم ناطقه نفوس از طبيعتاً ايشان

  .2]ميباشند شيفته بدان و ميكنند پيروى را نظريه اين و[ است انسانيت ماهيت و
 اقطـار  ميـان  و نيست چنين حقيقت ولى بينند، مى هنرها و انشهاد در را ايشان هوشمندى ميزان زيرا

 ميـان  بگـوييم  اينكـه  مگـر  نـدارد  وجـود  است حقيقت يك در تفاوت كه اندازه اين به تفاوت مغرب و مشرق
 چنانكـه  زيـرا  اسـت،  تفـاوت  اقـاليم  ديگر با هفتم و اول اقليم مانند) معتدل غير( منحرف هاى اقليم ساكنان
 و. ميپـذيرد  تغييـر  نسبت مانه به هم آنان نفوس و است منحرف مزبور اقليمهاى ساكنان مزاجهاى گذشت

 نفـوس  در حضـارت  آثـار  كـه  اسـت  تـأثيراتى  از عبارت داده برترى مغرب مردم بر را شرقيان كه چيزى تنها
  3.افزايد مى صنايع در انسان عقل ميزان بر كرديم ياد پيش فصول در چنانكه و بخشد مى

  .ميپردازيم بيشترى تحقيق و بشرح موضوع اين اثبات براى ناكنو هم و
 ساختمان و مسكن و معاش كيفيات و احوال كليه در شهرنشينان كه است اين تفاوتها اين اصلى علت

 و كردارها كليه و معامالت و عادات و اعمال ديگر در همچنين و دارند قوانينى و آداب دنيوى، و دينى امور و
 اسـت  آدابـى  امور اين همه در را ايشان چنانكه و ميكنند پيروى خاصى مقررات و ها آيين از خويش تصرفات

  فنـونى  بمنزلـه  مزبـور  رسوم و آداب ىيگو چنانكه. پايبندند بدانها بد و خوب از معاشرت موارد جميع در كه

                                                           

 .ميدهد اهميت حاضر عصر مربيان مانند ليمتع در صحيح »متد« روش به خلدون و هم ابن -1

 .نيست) پ(قسمت داخل كروشه در چاپ  -2
  .است مغشوش ديگر هاى نسخه »ينى« از -3

 علت برتري مشرق بر مغرب
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 نفس در ظمىمن و مرتب هنر و صناعت هر كه نيست شكى و ميگيرد فرا نخستين از آخرين را آنها كه است
 مسـتعد  ديگـرى  هنـر  پـذيرفتن  بـراى  و ميكنـد  كسب تازه خردى آن نتيجه در كه بخشد مى تأثيرى آدمى

  .ميشود آراسته تيزهوشى و انتقال سرعت استعداد به معارف كسب در عقل آن سببه ب و ميگردد
 و دراز و دور وهاىآرز بمنزله كه ايم شنيده مصريان ميان در صنايع تعليم چگونگى درباره اخبارى ما و
 از زبـان  بى جانوران و اهلى خرهاى به ايشان اينكه قبيل از است دشوار آنها بر يافتن دست كه است ىيهدفها

 مـردم  و اسـت  حيرت و شگفتى مايه چنانكه آموزند مي اى مفرده كلمات و فعلها پرندگان تا گرفته چرندگان
  .عاجزند آن فهم از مغرب

 را انديشـه  و افزايد مي خرد و هوشمندى بر عادى كيفيات ديگر و صنايع و تعليم رد نيكو ملكات فراگرفتن و
 نفس كه كرديم ياد پيش فصول در ما و. ميشود حاصل نفس در بسيارى ملكات زيرا ميكند، تابناك و روشن
ـ  لكاتم و ادراكات و يابد مى پرورش ملكات، مانند آنها ب وابسته چيزهاى و ادراكات سببه ب انسان ناطقه ه ب
 ميكننـد  گمـان  عامى مردم وقت آن و افزايند مي آن هوشمندى ميزان بر بنفس علمى آثار بازگرداندن علت

 نيست چنين كه صورتى در دارد، وجود انسانيت حقيقت در كه است اختالفى و تفاوت علته ب هوشى چنين
 از سرشـار  و هوشمندىه ب آراسته نهچگو شهريان بينيم مى كنيم مقايسه نشينان باديه با را شهرنشينان اگر و

 يكديگر با عقول تفاوت و آدميت حقيقت اختالف علته ب او پندارد مى نشين باديه مرد بحديكه هستند زيركى
 شـهريان  زيركـى  و هوشمندى بلكه نيست، درست او پندار اينكه حال و است بهره بى هوش و استعداد اين از

 كـه  شهرنشـينى  كيفيات و عادات و رسوم و آداب و صنايع راه از يكون ملكات فراگرفتن بجز ندارد علتى هيچ
 فـرا  آنهـا  از كـه  ملكـاتى  و صـنايع  بسـبب  شـهرى  تن يك كه هنگامى و. خبرند بى آنها از بكلى نشينان باديه

 ملكـات  ايـن  در كه هر ميكند گمان نشين باديه ميشود، هنرمند ماهر استادان تعليم حسن پرتو در و ميگيرد
 پندارد مى و دارد وجود او عقل در كه است كمالى علته ب كند حاصل ىيتوانا آنها در و برسد ىينها همرحله ب

 امـر  حقيقت ولى عاجزند، ىيهنرها چنين فراگرفتن از كه است شده آفريده چنين تاًفطر نشينان باديه نفوس
 و كمـال  و فهـم  مراتـب  بـاالترين  در ذاتاً و تاًفطر كه يابيم مى را نشينان باديه از مردمانى ما چه نيست چنين

 و رونـق  همـان  آنهاسـت  اسـتعداد  و شـهريان  هـوش  و هنرمندى منشأ كه دليلى تنها و. ميباشند خردمندى
 كـرديم  يـاد  پـيش  در چنانكـه  تعلـيم  و صنايع زيرا است، ايشان ميان در نيك تعليم طرز و صنايع شكفتگى

  .بخشند مى بسزا تأثيرى آدمى نفس در كه هستند آثارى داراى
 مرتبـه  در صـنايع  و تعلـيم  لحاظ از آنها زيرا كرد، قياس منوال همين بر بايد نيز را زمين مشرق مردم

 نـد نزديكتر نشـينى  باديـه  بـه  زمينيـان  مغـرب  و اند برداشته راه اين در بلندترى گامهاى و دارند قرار باالترى
  .شديم يادآور گذشته فصل در چنانكه

 كمـالى  علـت ه بـ  شـرقيان  برترى پندارند مى نظر نخستين در كه است خبر ىب و غافل مردم گمان اين
 دانش از بلندترى مراتبه ب مغرب مردمه ب نسبت سبب بدين و دارد وجود آنان انسانيت حقيقت در كه است
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 بخـوبى  ميتـوانى  را امـر  حقيقـت  بنابراين و. نيست درست آنان پندار كه صورتى در اند يافته اختصاص هنر و
  .بىدريا

  .1] است زمين و ها آسمان خداى او و[ افزايد مي بخواهد آنچه آفريدگان ميان در خدا و
  

  سوم فصل

  پذيرد توسعه عمران كه يابد مى فزونى جايى در دانشها اينكه در

  آيد نائل بزرگى و عظمته ب حضارت و

 صـنايع  كه شديم ذكرمت پيش فصول در ما و است صنايع جمله از كرديم ياد چنانكه دانش تعليم زيرا
 ناز و تجمل وسايل و حضارت ميزان و عمران  كمى و بيش نسبته ب و يابد مى فزونى بزرگ شهرهاى در تنها

 هرگـاه  رو ايـن  از اسـت  معـاش  بـر  زايـد  امـرى  صـنعت  زيرا يابد، مى افزايش و ميكند ترقى آنها در نعمت و
 بدسـت  بيشـترى  فرصـتهاى  معاش تهيه مخصوص اىكاره بر عالوه ميپردازند آبادانى و عمران بكار كسانيكه

 از عبـارت  كـه  انسـان  خاصـيت  در تصرف قبيل از ميشوند سرگرم معاش امر از برتر بكارهايى وقت آن آورند
 بى و( خود بفطرت بخواهد و يابد پرورش نامتمدن شهرهاى و ها دهكده در كه كسى و است صنايع و دانشها
 داشـته  فنـى  و هنـرى  جنبـه  كه تعليمى روش خويش پيرامون در دگمار همت دانش كسبه ب) الزم وسايل

 بايد ناچار كسى چنين و ميباشند هنر و صنعت فاقد كرديم ياد چنانكه نشينان باديه زيرا يافت، نخواهد باشد
 نشـينان  باديـه  همچنانكه كند مسافرت دارد انتشار آنها در هنر و دانش كه بزرگ شهرهاىه ب دانش طلب در

 بيان كوفه و بصره و قيروان و قرطبه و بغداد وضع درباره آنچه از بايد و. ميروند شهره ب صنايع تنآموخ براى
 آنهـا  در حضـارت  اصـول  و يافـت  توسعه مزبور شهرهاى عمران اسالم صدر در چون كه گرفت عبرت كرديم
 در و درآمدنـد  هنـر  و دانـش  از بيكرانـى  درياهاى منزلهه ب و يافت فزونى آنها در دانش چگونه گرديد مستقر

 از چنانكـه  كردند ابتكار گوناگون هاى شيوه انواع فنون، و مسائل استنباط و دانشها اقسام و تعليم اصطالحات
 و يافـت  راه خلـل  و نقصـان  آنها عمرانه ب كه همين ولى جستند، پيشى متأخران بر و درگذشتند پيشينيان

 را تعلـيم  و دانش همه آن و شد پيچيده درهم يكسره بود آن بر آنچه و بساط آن شدند پراكنده آنها ساكنان
 از يكى بينيم مى روزگار اين در ما چنانكه گرديد منتقل اسالمى ديگر شهرهاىه ب آنها علوم و دادند دست از

 داراى مزبـور  كشـور  پـيش  سـال  هزاران از كه رو اين از است مصر كشور در قاهره شهر تعليم و دانش مراكز
 در دانش تعليم جمله آن از و كشور آن صنايع سبب مينه به است استوار حضارتى و فراوان و وسيع عمرانى
  .است تنوع و استحكام منتهاى

                                                           

  .نيست) پ(قسمت داخل كروشه در چاپ . يزيد فى الخلق ما يشاء -1

 ذيرددانشها در جايي فزوني مي يابد كه عمران توسعه پ
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 اين تا ايوب بن الدين صالح روزگار از ترك دولت در پيش سال دويست از اخير قرون در كه حوادثى و
 امـراى  زيـرا  است، كرده ىيبسزا كمك صرم صنايع نگهدارى و استحكامه ب نيز داده روى كشور آن در دوران
 بر را خودشان خاندان اعضاى كه رو اين از ترسند مى سلطانشان جنگاوران از خودشان دولت دستگاه در ترك
 انـد  شده برگزيده سلطان درگاه در والء طريق از يا و بندگى راه از گروه آن كه رو اين از و دارند مى مقدم آنها

ـ  مزبـور  امراى .ندوحشت و بيم در پادشاه بار كبتن بازخواستهاى از چون و  و هـا  زاويـه  و مـدارس  سـاختن ه ب
 فرزنـدان  براى و ميكنند وقف است فراوان عوايد داراى كه امالكى آنها بر و ميگمارند همت بسيارى رباطهاى
 آنجا از را دخو سهم و بهره يا گيرند مى برعهده را موقوفات آن نظارت كه مينمايند تعيين اى بهره نيز خويش

 در و نـد )نيـك ( اعمـال  و مقاصـد  در اجور خواستن و خير كارهاى شيفته اغلب آنها اين از گذشته برميدارند،
 سـبب  مـين ه بـه  و ميشـود  عايـد  آنها از بزرگى منافع و محصوالت و يافته فزونى كشور آن در اوقاف نتيجه
 موقوفـات  آن از فراوانى مستمريهاى و وظايف زيرا دارند، وجود كشور آن در بسيارى معلمان و دانش طالبان

 و دارد بسزا رونقى دانش بازار و ميروند سرزمين بدان دانش طلب در مغرب و عراق از مردم و ميرسد آنانه ب
  .1آفريند مي بخواهد آنچه خدا و است بيكران ىيدريا چون

  

  چهارم فصل

  رىبش اجتماع و عمران در روزگار اين تا كه دانشهايى انواع در

   است آمده پديد

 يـا  تحصـيل  منظـور ه بـ  خواه بزرگ شهرهاى در و ميكند خوض آنها در بشر كه دانشهايى دانست بايد
 رهبرى بدانها خود انديشه يارىه ب كه است طبيعى انسان براى نوعى: است گونه دو بر ميباشد متداول تعليم

 از عبـارت  نخسـتين  گونـه . ميگيـرد  فـرا  انـد  هكرد وضع كسانيكه از را آنها كه است نقلى ديگر گونه و ميشود
ـ  و ببرد پى آنهاه ب خود انديشه طبيعت برحسب ميتواند انسان كه است فلسفى مسائل و حكمت  دانشهاى ه ب

 را نظرش تا شود رهبرى آنها تعليم وجوه و براهين اقسام و مسائل و موضوعاته ب خويش بشرى مشاعر يارى
  .2برانگيزد مسائل در خطا از صواب راه بر را او و سازد متوقف

 مجـالى  آنها در را عقل و است شرعى واضع از خبره ب مستند آنها كليه كه است وضعى نقلى علوم دوم
 كلـى  نقـل  تحـت  در وضع بمجرد متعاقب حادثه جزئيات زيرا اصول،ه ب آنها فروع دادن پيوند در مگر نيست
 خبـر  از قيـاس  اينكه جز. كرد ملحق آنهاه ب قياسى وجهىه ب را جزئيات آن بايد ناچار بلكه نميشوند، مندرج

                                                           

1-  شاءخُْلقُ ما ي17: 5واهللا ي. 
 .است) خط( -اخط -)بحثه(يحثه : در چاپهاى مصر و بيروت» ينى«از  -2
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 آن از زيـرا  ميگردد، باز نقل به قياس اين پس است، نقلى هم آن و اصل در حكم ثبوت راه از شود مى متفرع
  .ميشود متفرع

 از مـا  بـراى  كـه  است سنت و) قرآن( كتاب همچون شرعى، امور از عبارت نقلى علوم اين كليه اصل و
 آنها كردن آماده كه علومى مانند ميگيرد تعلق آنهاه ب كه ىيچيزها و است شده تشريع او پيامبر و خدا جانب
  .است افاده براى

 شـده  نازل زبان آنه ب قرآن و است اسالم ملت زبان كه است عربى زبان علوم اين فراگرفتن الزمه پس
  .است

 و او بـر  كـه  را خـدا  احكـام  اسـت  الزم ىمكلفـ  انسـان  هر بر زيرا بسياريست، انواع داراى نقلى علوم و
 يـا  اجماع به يا نص به است سنت و) قرآن( كتاب از مأخوذ مزبور احكام و بداند است شده واجب همنوعانش

 تفسـير  علم آنرا كه پرداخت) قرآن( كتاب الفاظ تشريح و بيانه ب مرحله نخستين از بايد ناچار پس الحاق به
 اخـتالف  و اسـت  آورده خدا سوى از را آنها كه پيامبر به قرآن روايت و لنق دادن نسبت درباره سپس گويند
  .مينامند قراآت علم آنرا و ميكنند، بحث آنها قرائت در قراء روايات

 آن صاحبه ب سنّت  دادن نسبت درباره گفتگو از است عبارت كه ميپردازيم حديث دانشه ب پس آن از
 بايد آنچه دانش به آنان اخبار از تا ميكنند نقل را سنن و روايات كه راويانى عدالت و احوال شرح شناسائى و
 بـا  ليكن كرد استنباط آنها اصول از را مزبور احكام بايد ناچار آنگاه آيد حاصل وثوق كرد عمل آن مقتضاى بر

  .نامند مى »فقه اصول« را دانشى چنين و كند افاده علم استنباط اين كيفيت به كه قانونى روشى
 كردارهـاى  در) تعالى( خداى احكام ىيشناسا نتيجه و ثمره آن از كه ميرسيم دانشى به اينها زا پس و
 يا است بدنى يا مزبور تكاليف كه دانست بايد سپس ميگويند) فقه( دانش آنرا و ميشود حاصل مكلف اشخاص

 اعتقـاد  آنهـا  بـه  سـلبى  ىمعـان  از اى پاره ميان از بايد كه دارد معانيى و ايمان به اختصاص اخير قسم و قلبى
 و جهان آن عذاب و نعيم و رستاخيز امور و خدا صفات و ذات درباره كه نامند مى ايمانى عقايد را آنها و بست
 را دانشـى  چنـين  و ميرسانند ثبوت به عقلى داليل با را آنها و است عقلى ادله به آنها از استدالل و است قدر

  .ميخوانند »كالم علم«
 آن مقدمـه  يعنـى  اسـت  مقـدم  حـديث  و قرآن درباره انديشيدن و بحث بر زبان، به وطمرب علوم ليكن

  :از عبارتند كه است زبان به مربوط علوم بر متوقف اخير دانشهاى زيرا است،
  .كرد خواهيم گفتگو آنها همه درباره ما و ،1آداب دانش و بيان دانش نحو، دانش لغت، دانش

 بطـور  مـذهبى  هـر  هرچنـد  دارد اختصاص مسلمان هاى ملّت و سالما مذهب به نقلى علوم اين كليه و
  .باشد داشته را مزبور علوم نظاير بايد ناگزير و ناخواه خواه عموم

                                                           

  ).ا(ادب  -1

 علوم نقلي
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 خـداى  جانب از و نامند مى شرعى علوم را آنها اينكه حيث از 1بعيد جنس در مزبور دانشهاى بنابراين و
 مشترك مذاهب كليه ميان در ميشوند، نازل كند مى  ابالغ مردم به را آنها كه كسى و شريعت صاحب بر تعالى
 علـومى  و مـذاهب  كليـه  ناسخ مزبور احكام زيرا دارند، مباينت مذاهب تمام با خصوصيات لحاظ از ولى است،
 انديشيدن و است متروك ديگر مذاهب كليه بنابراين و است بوده متداول مردم ميان در آنها از پيش كه است

 پيـامبر، . اسـت  كرده نهى را قرآن بجز آسمانى كتب در نگريستن و خواندن عشر زيرا ميباشد، ممنوع آنها در
 و مـا  پيـامبر  بـر  آنچـه  بـه  مـا  بگوييـد  بلكـه  تكذيب، نه و كنيد تصديق بايد نه را كتاب اهل: ميفرمايد 2ص،

 دسـت  در كه امىهنگ) ص( پيامبر و. است يكى شما و ما خداى و داريم ايمان است شده نازل شما پيامبران
: گفت آنگاه و گرديد نمودار وى چهره در آن آثار كه شد خشم در چنان ديد تورات كتاب از ورقى رض، عمر،

 اينكه جز نداشت اى چاره هيچ بود مى زنده موسى اگر كه سوگند بخداى ؟3نياوردم بيضا كلمه شما براى آيا«
 و يافته رواج حد از بيش مسلمانان ميان در شرعى نقلى علوم اين كه دانست بايد سپس» .كند پيروى من از

 نيست متصور آن مافوق كه شده منتهى كمال از اى مرحله به علوم آن در محققان و خوانندگان ادراك و فهم
 طرز و تأليف و تنظيم حسن در و است شده مرتب و منظم يك هر فنون و گرديده تهذيب آنها اصطالحات و

  .است آمده نائل بلند هدف و آرزو از برتر اى بپايه زيبا نگارش
 اصـولى  را فنـى  هـر  و ميكنند مراجعه ايشان آراىه ب آن در كه است بوده دانشمندانى فّنى هر براى و

 كـرده  يـاد  دانشـهاى  از خاصـى  فنون به يك هر مغرب و مشرق و. ميكنند استفاده آنها از تعليم در كه است
 و. كـرد  خواهيم ياد را آنها مزبور فنون شمردن بر ضمن در دىبزو ما و است مشهور كه است يافته اختصاص

 سند و يافته تزلزل سرزمين آن در عمران زيرا است، رونق بى و كساد مغرب در دانش بازارهاى روزگار اين در
  .كرديم يادآورى  گذشته فصل در چنانكه است شده منقطع آن از تعليم 4)و دانش(

 آن در همچنـان  دانـش  بـازار  كـه  ميكـنم  گمـان  ولى است، آورده مشرق سر به چه خداوند نميدانم و
 به ناحيه آن در كمالى و ضرورى صنايع ديگر و دانشها در تعليم سند پيوستگى و باشد داشته رونق سرزمين

 از كـه  است ىيها مقرّرى و وظايف راه از دانش طالبان به كردن كمك و حضارت ترقى و عمران فراوانى سبب
 خدا و. آيد مي فراهم علم طالبان رفاه موجبات اوقاف يافتن توسعه نتيجه در و ميشود معين انآن براى اوقاف
  5.است روز و شب كننده اندازه

                                                           

  .كنند ها جنس را به قريب و بعيد تقسيم مى از اصطالحات منطق است كه در تعريف -1

 ).پ: (صلعم). ك(و ) ب(و ) ا: (صلى اهللا عليه و سلم -2
  .است قرآن بيضا كلمه از منظور -3

 ).ب(و ) ك( -4
لَ و النَّهـار   : زملاز سوره الم 20اشاره به آيه . چنين است) پ(پايان فصل در  -5 اللَّيـ رقَداهللا ي ولـى فصـل مزبـور در    20: 73و ،

الٌ لمـا يرِيـد    . »و خدا سبحانه و تعالى آنچه اراده كند انجـام ميدهـد  «: يابد بدينسان پايان مى) ك(و ) ب(و ) ا(چاپهاى  11فَعـ :
 .است مطابق) پ( با نيز »ينى« نسخه. اوست يد و يارى و كاميابى به. 107
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  پنجم فصل

   قراآت و تفسير قبيل از قرآن دانشهاى در

 مّلتهـاى  همـه  ميـان  در و اسـت  شده تجليد و نوشته و گشته نازل او پيامبر بر كه خداست كالم قرآن
 اداى كيفيـات  و الفـاظ  از بعضى در) ص( پيامبر از آنرا صحابه كه دانست بايد ولى است، يافته انتشار مىاسال

 همه از آنكه تا است يافته شهرت و شده نقل آنان از روايات اين همه و اند كرده روايت مختلف طرق به حروف
 كثيرى بگروه آنها انتساب و رسيده واتربت نيز آنها اداى طرز نقل و. است گرديده مسلم معين شيوه هفت آنها

  .است يافته اختصاص اند شده مشهور آنها كردن روايت در كه كسانى از
 آنهـا  از پـس  كـه  بسـا  چـه  و اسـت،  شـده  قرائت براى اصولى بمنزله مزبور هفتگانه قرائتهاى رو اين از
 نقل در هفتگانه هاى قرائت كه را قوتى آن قرائت ائمه ولى اند، افزوده هفتگانه قرائتهاى بر هم ديگرى قرائتهاى

  .اند كرده ضبط قرائت كتب در را آنها ليكن يابند نمى اينها در داشت) پيامبر( از
 كيفيـاتى  مزبـور  قرائتهاى آنان بعقيده زيرا اند، كرده اختالف آنها روايت طرق تواتر در كسان از برخى و

 بيشـتر  ولى نيست، قرآن تواتر بر قدح آنان مخالفت اين ليكن. نيست منضبط آنهم و است حروف اداى براى
 و مـد  :ماننـد  حروف اداى جز تواترى به ديگرى گروه و هستند آنها تواتر به معتقد و نپذيرفته را رأى آن قراء

  .است صحيح نظر اين و شد واقف نميتوان شنيدن با آن كيفيت بر زيرا قائلند، تسهيل
 نوشته علوم كه هنگامى تا كردند مى نقل سينهه ب سينه را آنها وايتر و قرائتها اين زمانى دير قاريان و

 مسـتقلى  دانـش  و مخصـوص  صناعت و كردند تدوين علوم زمره در هم را قسمت اين وقت آن شد، مدون و
 از كـه  مجاهد اندلس خاور در آنكه تا ميكردند نقل سينهه ب سينه اندلس و مشرق در آنرا مردم و رفت بشمار
 زيـرا  ميداشـت  مبـذول  خاصـى  توجـه  فـن  بـدين  قرآن فنون ميان از و رسيد بفرمانروائى بود يانعامر موالى

 و كرد مى بسزا كوششى وى به قرائت آموختن در و برگزيد منظور مينه به را او عامر ابى بن منصور مواليش
 از آورد بدست فن اين در ىوافر بهره رو اين از آورد مى بودند وى درگاه در كه قاريان ائمه از گروهى نزد را او

 را قرائـت  فـن  بـازار  نـواحى  آن در مجاهد. برگماشت 2شرقى جزاير و 1دانيه بفرمانروايى را او منصور پس آن
 به بويژه و دانشها همهه ب را خود عنايت و توجه كه رو اين از ميرفت بشمار فن آن پيشوايان از چه داد، رونق

ـ  را فن آن و كرد ظهور دانى ابوعمرو او روزگار در هچنانك. ميداشت مبذول بسيار قرائت فن  كمـال  مرحلـه ه ب
 اين در بسيارى كتب و گرديد منتهى وى روايته ب آن اسنادهاى و شد وى به منحصر آن شناختن و رسانيد

 وى تأليفـات  ميـان  از و شـدند  گردان رو كتب ديگر از و كردند اعتماد وى تأليفاته ب مردم و كرد تأليف فن
  .كردند اعتماد »التيسير« كتاب به همه از بيش

                                                           

1- Denia. 

  .Les Baléaresبالئار  جزاير مقصود -2
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 در ابـوعمرو  را آنچـه  كـه  شد  آن بر و آمد پديد 1شاطبه مردم از فيره ابن ابوالقاسم بعد اعصار در آنگاه
ـ  اى قصيده در را آنها كليه آنگاه و كند تلخيص و تهذيب كرده تدوين تجويد  را قـراء  نامهـاى  و آورد نظـم ه ب
 بخواهـد  اختصاره ب كه كسى تا كرد گردآورى قصيده آن در استوارى روش و ابجد حروف بترتيب معما بطور
 بطـور  كـه  اسـت  اين .باشد سهلتر آن بركردن از نظم بسبب هم و گردد ميسر او براى كند آن آموختن قصد

 مكاتـب  كودكانه ب آن آموختن و كردن بر از به خاصى توجه مردم و آورد گرد را فن آن نيكى شيوه و جامع
  .گرديد متداول اندلس و مغرب شهرهاى در و ميداشتند مبذول
 رسوم و قرآن آيات حروف اوضاع از عبارت آن و اند افزوده قراآت فن به نيز را) الخط( رسم فن گاهى و

 خـالف  بـر  آنهـا  نوشـتن  رسـم  و شكل كه بسياريست حروف آن در چه است) عثمان( مصحف در آنها خطى
 ال« در »الـف « افـزودن  و 2»بأييـد « در »يـاء « افـزودن  ماننـد  اسـت  ولمعم خط در كه است اصولى و قواعد

 و ديگـر  جـاى  در آن بقـاى  و موضع يك در الف حذف و 5الظالمين جزاؤ در »واو« و 4)اوضعوا ال و( 3»اذبحنه
 جـز  و شود نوشته »هاء« بشكل مربوط تاء كه است اين اصل و است شده رسم ممدود بصورت كه ىهاي»تاء«

  .كرديم ياد خط فصل در را قرآن مخصوص الخط رسم اينگونه علت ما و. اينها
 مـردم  رو اين از. شدند آنها حصر به ناگزير آمد پديد خط قانون و اشكال درباره اختالف اينگونه چون و

ـ  نيـز  خصـوص  ايـن  در كردند مى تأليفاتى) دينى( علوم درباره كه هنگامى) دانشمندان(  تحقيـق  و بحـث ه ب
 ىكتابهـاي  آن دربـاره  و كـرد  تكميـل  كرديم ياد را او نام كه دانى ابوعمرو را فن اين مغرب در و ميپرداختند

 در و گرفـت  قـرار  مردم اعتماد و توجه مورد كتاب اين و است »مقنع« كتاب آنها مشهورترين كه آورد فراهم
 آورد نظمه ب خود مشهور 6رائى قصيده در آنرا  مطالب) فيره ابن( شاطبى ابوالقاسم و گرديد متداول آنان ميان

 اخـتالف  ديگـرى  حروف و ها كلمه رسم درباره سپس. دادند نشان خاصى شيفتگى آن كردن بر از به مردم و
 شـاگردان  از او و اسـت  كـرده  ياد خود كتب در را آنها مجاهد موالى از نجاح بن سليمان ابوداود كه داد روى

 نيـز  ديگـرى  اخـتالف  ابوداود از پس آنگاه .است بوده وى كتب روايت و علوم بداشتن مشهور و دانى ابوعمرو
 آمده مقنع كتاب در آنچه بر افزون و آورده نظمه ب ديگرى ارجوزه مغرب متأخران از خرّاز و است شده روايت
 آن گويندهه ب را خالف آراى و عقايد از يك هر و آورده خويش ارجوزه در نيز ديگرى بسيارى اختالفات است

 ابـوعمرو  و ابـوداود  كتـب  و كردنـد  اكتفا خرّاز ارجوزه كردن بر از به تنها مردم پس آن از و تاس داده نسبت
  .گذاشتند فرو الخط رسم در را شاطبى

                                                           

1- Xativa. 

 .شود 47رجوع به سوره الذاريات آيه  -2
  .شود 21رجوع به سوره النمل، آيه  -3

4-  الَلكُموا خضَعلَأَو47: 9و.  

 .17سوره الحشر، آيه  -5

 .است» ر«اى كه روى آن حرف  يعنى قصيده -6
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 اقـوام  همه و است شده نازل قوم آن بالغت اسلوب بر و عرب بزبان قرآن كه دانست بايد تفسير، اما و
 واجبات و توحيد بيان براى قرآن و. آموختند مى آن تركيبهاى و مفردات از آنرا معانى و ميفهميدند آنرا عرب
 و ايمـانى  عقايـد  در آنهـا  از برخـى  چنانكـه  ميشد نازل آيه آيه و جمله جمله اتفاقات و وقايع برحسب دينى
 آن ناسـخ  و اسـت  متأخر بعضى و متقدم برخى و روزى شبانه گرفتاريهاى و آمدها پيش احكام درباره بعضى

 بـه  را آنهـا  و كـرد  مـى  جـدا  منسوخ از را ناسخ و ميكرد تشريح و بيان را مجمل آيات ص، مبر،پيا و. ميباشد
 آنهـا  حـال  مقتضاى و آيات نزول سببه ب و آموختند را آنها صحابه كه است اين. آموخت مى خويش اصحاب

 جـاء  إِذا« سـوره  از منظـور  كه است شده دانسته وى قول از چنانكه كردند، روايت وى از را آنها و شدند آگاه
 اْلَفتْحرُاهللا وو اينگونه روايات و اخبـار از صـحابه،  . اينها  خبر دادن خداست از مرگ وى و امثال 1»1: 110َنص 

 مزبـور  روايات باز و اند كرده نگاهدارى سينهه ب سينه را آنها صحابه از پس تابعان آنگاه و است شده نقل رض،
 معلومـات  كه هنگامى تا است شده روايت سلف و اسالم صدر مردم ميان در همچنان و گرديده نقل تابعان از

 رسـيده  كـه  اخبارى و آثار و شد نوشته روايات آن از بسيارى و گرديد تدوين كتابها و درآمد ها دانش بصورت
 كـه  مفسـرانى  ديگر و ثعالبى و واقدى و طبرى به روايات اين آنگاه و شد روايت و نقل تابعان و صحابه از بود
 علـوم  سـپس . كردند تأليف و نوشتند مزبور آثار درباره خواست خدا آنچه آنها و رسيد بودند ايشان رديف در

 و كتابها و 2گرفت بخود هنرى جنبه تركيبها بالغت و اعراب احكام و لغت موضوعات در سخنورى نظر از زبان
 رجـوع  كتـابى  يا نقل به آنها در كه بود عرب از هايى ملكه لغت كه پس آن از شد وضع و داده ترتيب ديوانها
 نيازمنـد  كتب آن به قرآن تفسير در و گرفتند مى فرا زبان اهل كتب از را لغت و رفت يادها از آنهم و نميشد
  :شد تقسيم گونه بدو تفسير و. است قوم آن بالغت شيوه بر و عرب بزبان قرآن زيرا شدند،

 و منسـوخ  و ناسـخ  شناختن از عبارت كه سلف از شده نقل روايات و آثار به مستند روايتى تفسير يكى
 تابعـان  و صـحابه  از نقـل  بجـز  راهـى  هيچ مسائل اين كليه دانستن براى و است ها آيه مقاصد نزول موجبات

 منقـوالت  و كتـب  اينهـا  همه با ولى آوردند، فراهم كاملى هاى مجموعه باره اين در متقدمان و نداشت وجود
 و كتـاب  اهـل  عـرب  قـوم  كه است اين آن سبب و است مردود و پذيرفتنى و سمين و غث بر مشتمل ايشان
 مسـائلى  گـرفتن  فرا آهنگ هرگاه و بود شده چيره آنان بر سوادى بى و نشينى باديه خوى بلكه نبودند، دانش

 اىرازهـ  و آفـرينش،  آغـاز  و هـا  شده تكوين قبيل از ميگمارند همت آنها بشناختن انسانى نفوس كه ميكردند
 آنهـا  و انـد  بوده كتاب اهل آنان از پيش كه ميپرسيدند كسانى از را موضوعات  اينگونه وقت آن هستى، جهان

                                                           

در خبر است كه رسول، ص، . حق تعالى اين سوره را در فتح مكه فرستاد«: در تفسير رازى چنين است. 1آيه ) النصر(سوره  -1
گفتند براى آن گفت كه او را خبر داده بودند . چون اين سوره آمد بگريست و گفت نعيت الى نفسى، خبر مرگ من با من دادند

تفسـير  (» كه دانست كه هر كار بنهايت رسد وقت زوال بود آنراكه چون مكه بگشايد براى تو آخر عهد تو باشد و گفتند براى آن
 ).597ص  5ابوالفتوح رازى، ج 

 .مقصود از صناعى يا هنرى در اينجا آن چيزيست كه آنرا مانند يك دانش و هنر از راه مطالعه و عمل مي آموزند -2

 علم تفسير
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 آن در كـه  تـورات  پيـروان  و كردند مى پيروى آنها كيش از كه ندمسيحيان از كسانى و يهوديان از تورات اهل
 اهـل  عامـه  آنچـه  بجز مسائل اينگونه از و بودند نشين باديه ايشان خود مانند ميزيستند عرب ميان در روزگار
 گرويـده  يهودى دين به كه ميدادند تشكيل حميريانى را تورات پيروان بيشتر و نبودند خبر با ميدانند كتاب
 احتياط رعايت كه شرعى احكام به آنها وابستگى و داشتند كه معلوماتى همان بر آوردند اسالم چون و بودند

 و بـود  مالحـم  و هـا  پيشـگوئى  به مربوط آنچه و خلقت آغاز اخبار مانند بودند اقىب نيست ضرور آنها مورد در
 ايـن  از. ايشان مانند و سالم بن عبداهللا و منبه بن وهب و االحبار كعب از بودند عبارت گروه اين و. آنها نظاير

 بشـمار  مسـائلى  از هـا آن و شـد  انباشـته  ايشان، بر موقوف منقوالت و روايات از مقاصد اينگونه در تفسيرها رو
  .شود تحرى است آنهاه ب عمل موجب كه صحتى در تا بازگردد احكام با كه نميرفت
 ريشـه  و. ساختند مملو حكايات اينگونه از را تفسير كتب و كردند انگارى سهل آنها مورد در مفسران و

 آگـاهى  و تحقيـق  روى از ندميكن نقل را آنچه و ندچادرنشين تورات پيروان كرديم ياد همچنانكه آنها منبع و
 داراى اسـالم  ملت و دين در چه گرفت، باال كارشان و يافتند شهرت گروه آن اين، همه با ولى نيست، درست
 در مـردم  همينكه ولى شد، واقع قبول مورد آنان منقوالت روزگار آن از سبب همينه ب و بودند بلندى مراتب
 ايـن  كليـه  آمـد،  پديـد  مغـرب  در متأخر دانشمندان از طيهع بن ابومحمد و برآمدند آزمايش و تحقيق صدد

 فراهم كتابى باره اين در و برگزيد بود نزديكتر صحته ب كه را مسائلى ميان آن از و كرد تلخيص را تفسيرها
 ديگـرى  كتاب در قرطبى و است مقصد حسن داراى و گرديد متداول اندلس و مغرب مردم ميان در كه آورد

  .است يافته شهرت مشرق در او كتاب و كرد دنبال را عطيه ابن مقاصد لوباس و شيوه مانه به
 برحسـب  معنـى  اداى در بالغـت  و اعـراب  و لغـت  شناختن مانند بازميگردد، زبانه ب تفسير دوم گونه

 زيـرا  گـردد،  تـأليف  مستقالً و شود جدا نخست نوع از است ممكن كمتر تفسير گونه اين و. اسلوبها و مقاصد
 جنبـه  زبـان ه بـ  مربوط علوم كه است شده متداول هنگامى نوع اين و است بوده بالذات مقصود نخست گونه

 بهتـرين  و. دارد غلبـه  نخسـتين  گونه بر دوم گونه تفاسير از بعضى در گاهى فقط. است گرفته بخود تعليمى
 عـراق  زمخـوار  مردم از آن مؤلف كه است زمخشرى كشاف كتاب ميباشد فن اين بر مشتمل كه ىيتفسيرها

 بالغت هاى شيوه به قرآن آيات در جا هر نتيجه در و ميباشد معتزله عقايد پيرو زمخشرى ولى است، »ايران«
 آن از سـنت  مذهب محققان سبب همينه ب و ميكند استدالل ايشان فاسد معتقدات و مذاهب از خورد مى بر

 همه با ولى دارند، مى حذر بر آن از را ممرد عامه است نهفته آن در كه ىيدامگاهها سبب به و ميجويند دورى
 هرگـاه  و. دارنـد  اعتـراف  اسـت  متعلق بالغت و زبانه ب كه مسائلى در وى قدم رسوخ به مزبور محققان اينها

 بـدفرجاميهاى  از وقت آن بداند نيك را استدالل راه و باشد آگاه سنت مذاهبه ب كامالً ميخواند آنرا كه كسى
 داراى زبـان  فنـون  انـواع  در مزبـور  كتـاب  چـه  شـمرد  مغتـنم  آنـرا  مطالعـه  ايدب پس. بود خواهد مصون آن

  .است ىهاي شگفتى
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 ما به ايران عراق توريز مردم از طيبى الدين شرف عراق دانشمندان از يكى آن از تأليفى عصر اين در و
 داليلـى  با و ستا پرداخته تحقيقه ب آن الفاظ درباره و كرده شرح را زمخشرى كتاب آن در كه است رسيده

 معتقـدات  برحسـب  آيه در بالغت كه ميكند آشكار و است كرده رد را آنها و شده آن اعتزال مذاهب متعرض
 آنكـه  بـا  است داده نشان مهارت بخواهى آنچه باره اين در و معتزله عقايد برحسب نه ميدهد روى سنت اهل
  1.است دانائى دانشى صاحب هر باالى و است آورده سودمندى مطالب هم بالغت فنون همه در حال عين در
  

  ششم فصل

   حديث علم در

 گفتگو حديث منسوخ و ناسخ در كه است مباحثى جمله آن از. است گوناگون و بسيار حديث دانشهاى
 از لطفـى  آن وقـوع  و است جايز نسخ كه است گرديده مقرر ما شريعت در كه است سبب بدان اين و ميكند،

 اسـت  گـذارده  ايشـان  برعهده بدان كه است آنان مصالح اعتباره ب ايشان به تخفيفى و بندگان به نسبت خدا
  :فرمايد مى تعالى خداى

 عموماً چند هر منسوخ و ناسخ شناختن و[ 2بياوريم را مانندش يا آن از بهتر كنيم منسوخ را اى آيه هر
 و اسـت  شـده  مندرج آن هاىتفسير در هست قرآن در باره اين در آنچه ولى است، حديث و قرآن به مربوط

 خبر دو هرگاه رو اين از 3].ميرود بشمار خاصى فصل آن دانشهاى ميان در دارد بحديث اختصاص كه قسمتى
 كـدام  كـه  شود معلوم و گردد دشوار تأويلها بعضى با آنها ميان جمع و كنند پيدا تعارض اثبات و نفى بطريق

 از منسـوخ  و ناسـخ  شـناختن  و: اسـت  ناسـخ  متـأخر  خبر كه شود مى تعيين وقت آن است مقدم آنها از يك
 حـديث  ناسـخ  بازشـناختن  از فقيهـان « گويـد  زهـرى . ميرود بشمار حديث دانشهاى دشوارترين و مهمترين

 جمله از و«. 4داشت كاملى تبحر دانش اين در رض، شافعى، ولى ،»ناتوانند و عاجز آن منسوخ از ص، پيامبر،
 چنـين  و اسـت  واجب آنهاه ب كردن عمل كه است احاديثى شناختن و سانيدا در انديشيدن حديث دانشهاى
 هنگامى ص، پيامبر، اخبار به عمل زيرا باشد، كامل آن شروط كه شوند مى روايت سندى برحسب ىيحديثها
 اجتهـاد  آيـد  مـى  بدست ظن اين كه طريقى در بايد آنگاه و باشد غالب 5ظن بر آنها صدق كه شود مى  واجب
 ضـبط  و عـدالت  و ميگـردد  حاصل آنان ضبط و عدالت به اطمينان و حديث راويان شناختن راه از آن و شود

                                                           

1-  يمللْمٍ عي عقَ ُكلِّ ذَفو 76: 12و.  

 .106: 2أَو ُنْنسها نَأْت ِبَخيرٍ مْنها أَو مثْلها  ما َنْنسخْ من آيةٍ -2

  .نيست» ينى«در چاپهاى مصر و بيروت و  -3

از اينجا تا آخر، كاترمر مطالب را در حاشيه آورده است، زيرا عبارات با قسمت ديگرى كه به همين مضمون در چاپهاى مصر  -4
  .و بيروت هست اختالف فاحشى دارد

  ).اقرب الموارد. (ى اعتقاد راجح با احتمال نقيض آن است و در تعيين و شك هم بكار ميرودظن به معن -5
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 و ميرسد ثبوته ب كنند تأييد غفلت و جرح از را آنان برائت و تعديل كه دين بزرگان و مشاهير از نقل با آنان
  .است اخبار گذاشتن فرو يا پذيرفتن بر دليلى ما براى آنان نقل

 منزلـت  و مقام در ايشان تفاوت و ميباشند، تابعان و صحابه از كه كنندگان روايت اين مراتب همچنين
  .بخشد مى تأثير احاديث رد يا پذيرفتن لحاظ از آنها يكايك در ادراكشان و

 راوى كه بدينسان. ميكند فرق آنها انقطاع يا اتصال لحاظ از) حديث هاى زنجيره( اسانيد اين از گذشته
 است موهن آن براى كه عللى از حديث و. باشد نديده است كرده نقل را حديث وى از كه را اى كننده روايت
 در و شـود  مـى  حكـم  اسـفل  ورد اعلـى  قبول به كه گردد مى منتهى طرف دو به تفاوت لحاظ از و باشد سالم

  .است مختلف حديث ائمه از منقول برحسب متوسط
 ميبرند بكار مرتب مراتب اين براى را آنها و نموده وضع خاصى اصطالحات باره اين در حديث عالمان و

 آنـان  ميان در كه عناوينى ديگر و غريب و شاذ و معضل و منقطع و مرسل و ضعيف و حسن و صحيح: مانند
 يك هر درباره را حديث ائمه نظر توافق يا اختالف و كرده تقسيم ابوابى به را اصطالحات اين و است، متداول

 قبيـل  از كنند مى تحقيق ميگيرند فرا ديگر يك از را حديث راويان چگونه اينكه در همچنين. اند آورده آنها از
 آنهـا  قبـول  يـا  رد در حديث عالمان اختالف و مراتب اين تفاوت درباره و اجازه، يا 1مناوله يا كتابت يا قرائت
  .كنند مى بحث

 يا غريب مانند آورند مى آمده  حديث تونم در كه را اصطالحاتى و الفاظ احاديث اينگونه بدنبال آنگاه و
 محـدثان  كه است مسائلى عمده قسمت اينها باشد آن مناسب آنچه و مختلف و مفترق يا تصحيف يا مشكل
 نـزد  در تابعـان  و صحابه مانند حديث ناقالن وضع پيشين عصرهاى در و. كنند مى تحقيق و بحث آنها درباره

 چـون  عراق شهرهاى در برخى و حجاز در آنان از گروهى چنانكه است بوده مشهور و معلوم آنان همشهريان
 انـد،  بوده خود زمان شهره و نامور خويش عصر در آنان همه و ميزيسته مصر و شام در جمعى و كوفه و بصره
 بوده برتر و نيكوتر ديگران از صحت در استوارى و حديث اسانيد لحاظ از اعصار آن در حجاز مردم شيوه ولى

 احاديـث  پـذيرفتن  از و ميكـرده،  گيـرى  سـخت  ضبط و عدالت قبيل از حديث نقل شرايط در آنان هچ است
 ائمـه  كـه  اسـت  قـوانينى ه ب ىايآشن حديث دانشهاى از و[ 2».اند ميورزيده امتناع ناشناخته راويان به منسوب
ـ  و ناسـند بش را آنـان  نامهـاى  و راويـان  و) اسناد( حديث زنجيره تا اند كرده وضع را آنها حديث  چگـونگى ه ب

 ايـن  خالصه و شوند آشنا ايشان اصطالحات اختالف و محدثان طبقات و احوال و يكديگر از حديث فراگرفتن
ـ  اسـت  واجـب ) ص( پيامبر از ثابت خبر به كردن عمل است داشته مقرر اجماع كه است اين دانش  شـرط ه ب

                                                           

 مجـرد  و كنـى  روايـت  مـن  از را كتـاب  ايـن  دادم اجازه بتو بگويند و كنند اعطا به كسى را كتاب سماع كه است اين مناوله -1
  .)جرجانى تعريفات از. (نيست كافى كتاب اعطاى

بى است كه در متن چاپ پاريس نيست و كاترمر آنها را در حاشيه آورده است و همين مطالـب در مـتن   تا آخر گيومه مطال -2
نسـخه  . چاپ پاريس با اختالف عبارت آمده است و در چاپهاى مصر و بيروت نيست و من آنها را در داخل كروشـه نقـل كـردم   

  .است مطابق بيروت و مصر چاپهاى با موارد در بيشتر» ينى«
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 آورد مـي  بدست را ظن اين كه طرقى در است واجب مجتهد بر وقت آن و باشد غالب آن صدق بر ظن آنكه
 اسـتوارى  و ضـبط  و عدالته ب كه شود مى حاصل حديث زنجيره درباره مطالعه راه از طرق اين و كند تحقيق

 سـپس  و. كننـد  وصـف  وى دربـاره  را صفات اين امت عدول و برد پى غفلت و سهو از راويان برائت و) اتقان(
 اينكـه  قبيـل  از شود آگاه يكديگر از آنان روايت چگونگىه ب آنگاه و بداند صفات اين در را آنان مراتب تفاوت
 يا »كتابت« است نوشته آنرا و كرده حديث سماع يا كرده قرائت او نزد را حديث يا كرده سماع شيخ از راوى

 اجـازه  بكسب منقول روايات قبول و صحت در شيخ از يا »مناوله« است كرده يادداشت فراگرفتن از پس آنرا
  .است آمده ئلنا

 و اسـت  ضـعيف  آن مراتب فروترين و است حسن آنگاه و صحيح ايشان نزد در مقبول مراتب برترين و
 برخى. ميباشد مشتمل نيز) ك فتح به( منكر و غريب و شاذ و معلّل و معضل و منقطع و مرسل بر مرتبه اين

 پـيش  نيـز  صـحيح  حـديث  خصوص رد وضع همين و اند شده همرأى آنها رد در كه است ىيها حديث آنها از
 هسـت  هم ىيحديثها و اند شده متفق آنها صحت و قبول بر كه است ىيحديثها آن جمله از يعنى است آمده

  .است بسيار اختالف ايشان ميان عناوين اين تفسير در و اند كرده اختالف آنها درباره كه
 يـا  غريـب  چـون  اسـت  شـده  وارد تونم در كه اند كشانده الفاظى به را سخن مباحث اين بدنبال آنگاه

 را عنـاوين  و مراتـب  ايـن  بيـان  كه اند كرده وضع قانونى فصول اين كليه براى و. مفترق يا تصحيف يا مشكل
  .ميدارد مصون را آنها و ميكند ممانعت دارند كه ىيها طريقهه ب نقص يافتن راه از و ميكند تضمين
 بشـمار  حـديث  ائمه و بزرگان از كه است حاكم بداهللابوع كرده وضع را قانون اين كه كسى نخستين و
 در وى تأليفات و است ساخته نمودار آنرا محاسن و كرده تهذيب را دانش اين كه است دانشمندى او و ميرود

 مشهورترين و اند، پرداخته بتأليف دانش اين در حديث پيشوايان ديگر وى از پس آنگاه: است مشهور باره اين
 محى وى بدنبال و ميزيست، هفتم قرن اوايل در كه است صالح بن ابوعمرو كتاب باره اين رد متأخران تأليف
 شـريف  هـدفى  داراى حـديث  فـن  و. برگزيد را او شيوه همان و كرد تأليفى ابوعمرو كتاب مانند نووى الدين
 حفـظ  تشـريع  صـاحب  از منقـول  هـاى  سـنّت  بدانها كه است قواعدى شناختن از عبارت فن اين زيرا است،

  .گردد معين مردود و مقبول تا ميشود
 از گروهـى  و نامبردارند اسالمى  شهرهاى در اند بوده سنّت راويان كه تابعانى و صحابه كه دانست بايد و

 و نامور خويش عصر در آنان همه و اند ميبرده بسر مصر و شام در برخى آنگاه و بصره و كوفه و حجاز در آنان
  .اند بوده مشهور
 در آنـان  زيـرا  اسـت،  بـوده  ديگـران  از استوارتر صحت در و برتر حديث زنجيره در حجاز مردم هشيو و
 ناشـناس  و گمنـام  راويـان  گفتارهـاى  قبول از و ميكرده سختگيرى ضبط و عدالت مانند حديث نقل شرايط
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 او اصحاب سپس و بود رض، مدينه، عالم مالك امام سلف از پس حجازى طريقه 1سند و]. اند جسته مى دورى
 و حسـن  ابـن  محمد و قعنبى و بكير ابن و وهب ابن و رض، ،[ شافعى ادريس بن محمد ابوعبداهللا امام مانند
 نقـل  كار آغاز در شريعت دانش و. آمدند نائل پايگاه بدين ايشان نظاير و حنبل بن احمد امام 2] ايشان از پس

 و كردنـد  قصـد  بـدان  سـلف  كه 2] نداشت جودو قياس در تعمق و رأى و انديشه و بحث آن در و[ بود صرف
 و كـرد  تـدوين  2] حجازيان شيوه به[ را الموطأ كتاب رح، مالك، و. كردند تكميل را آن تا جستند آنرا صحيح

 فقـه  ابـواب  حسـب  بـر  را آن و بنوشت بودند متفق و همرأى آنها بر همه كه را صحيحى احكام اصول آن در
 را 2]اينهـا  جـز  و عراقـى  و حجـازى [ مختلف هاى زنجيره و احاديث طرق ىيشناسا 3حافظ سپس. كرد مرتب
 از برخى در گاهى و[ ميباشد گوناگون راويان و متعدد طرق از حديث اسناد كه بسا چه و داد قرار توجه مورد

 آنها بر مشتمل كه ىيها معنى اختالف برحسب احاديث فقه فصول در و است يكى آن راوى و طريق احاديث
 خـود  عصـر  در كـه  بخـارى  اسـماعيل  بن محمد آنگاه و 4]شوند مى آورده مكرر و گوناگون انواع به باشند مى

 احاديـث  صـحيح  بنـام  خويش مسند در و 2]بخشيد توسعه را روايت دايره و[ آمد پديد بود محدثان پيشواى
 و گرفـت  نظر رد نيز را شاميان و عراقيان و حجازيان طرق كليه و كرد تخريج يك هر ابواب برحسب را سنت

 كـرد  يـاد  بـار  چند را حديث يك و نبودند اختالف مورد و بود شده اجماع آنها بر كه كرد اعتماد احاديثى بر
 اشـاره  چنانكـه [ وى احاديث رو اين از و آورد مى بود آن مناسب كه معنايىه ب باب هر در را آن كه بدينسان

 و هزار هفت بر مشتمل وى كتاب بنابراين و شد تكرار 5]آنها معانى اختالف برحسب گوناگون ابواب در كرديم
 در جداگانه بطور را يك هر هاى زنجيره و طرق تفاوت و باشد مى مكرر آنها هزار سه كه است حديث 6دويست

 در و آورد فـراهم  را خويش صحيح مسند و آمد پديد رح، قشيرى، حجاج بن مسلم امام سپس. آورد باب هر
 نياورد را مكرر احاديث ولى كرد، پيروى را بخارى شيوه همان بود شده اجماع آنها صحت بر كه احاديثى نقل

 بـا  و داد ترتيـب  فقه تفسيرهاى و ابواب برحسب را كتاب فصول و كرد جمع را حديثها هاى زنجيره و طرق و
 آنگـاه . نـد افزود آنها بر مستدركاتى باره اين در) محدثان( مردم و نبود جامع مسلم و بخارى صحيح اين همه

 .نوشـتند  صحيح از تر موسع سنن در ىيمسندها 7نسائى ابوعبدالرحمن و ترمذى ابوعيسى و سيستانى ابوداود
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 .»ميشود متعدد آورده

 .در چاپهاى مصر و بيروت نيست -5
نه هزار آن است كه در متن آمـده، ولـى   : است ليكن محرر در حاشيه نوشته است» نه هزار«در متن چاپهاى مصر و بيروت  -6

 .ستبرحسب نوشته نووى در شرحى كه بر صحيح مسلم نوشته است هفت هزار ا
 ).پ(نسوى  -7
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 اسـت  صـحيح  آن و اسـانيد،  در عـالى  رتبه از يا: كردند آهنگ باشد يافته فزونى عمل شروط آن در بدانچه و
  .گردد سرمشقى عمل و سنت براى روش اين تا باشد آن دون غيره و حسن از آنكه از يا و معروف بنابر

  .است سنت در حديث كتب امهات از عبارت كه اسالم در اعتماد مورد و مشهور مسندهاى اينهاست
 حـديث  علـم  و. ميشود راجع امهات همين به آنها مطالب غالباً باشند، متعدد كتب اينگونه چند هر و«
 تأليف جداگانه را منسوخ و ناسخ قسمت كه بسا هچ و است اصطالحات و شروط اين كليه ىيشناسا از عبارت

 و برنـد  مى بكار را شيوه اين نيز غريب احاديث درباره همچنين آورند مي بشمار مستقل فنى را آن و ميكنند
 تأليف جداگانه نيز را مختلف و مؤتلف اينها از گذشته اند، كرده تأليف مشهورى كتب قسمت اين در محدثان
 بايـد  آنـان  پيشـوايان  و بزرگـان  از و انـد  كـرده  تـأليف  بسـيارى  كتب حديث هاى دانش در عالمان و. ميكنند

 تهـذيب  را دانـش  اين كه است كسى او و است مشهور باره اين در وى تأليفات كه برد نام را حاكم ابوعبداهللا
 صـالح  بن وابوعمر كتاب باره اين در متأخران تأليف مشهورترين و است ساخته نمودار را آن محاسن و كرده
 و كـرد  تـأليفى  ابوعمرو كتاب مانند نووى الدين محى وى دنبال به و زيست مى هفتم قرن اوائل در كه است
 است قواعدى شناختن از عبارت فن اين زيرا است، شريف هدفى داراى حديث فن و. برگزيد را او شيوه همان

 پنجگانه مسندهاى به نيز ديگرى اىمسنده و[ 1»ميشود حفظ شريعت صاحب از منقول هاى سنت بدانها كه
 و موصـلى  ابـويعلى  و دارمى و حميد بن عبد و بزار و طيالسى ابوداود مسند مانند است شده ملحق كرده ياد

 بتوان آنكه بى است شده تأليف صحابه از مسندها روايت قصد به صالح ابن قول به كه) حنبل ابن( احمد امام
: گفـت  مسندش كتاب درباره عبداهللا پسرش به وى كه است شده روايت حمدا امام از و. كرد استدالل آنها به

 احمـد  امـام  انـد  گفته احمد امام اصحاب از گروهى حتى و است حديث هزار يك و سى بر مشتمل كتاب اين
 هـر  و ام برگزيده حديث هزار پنجاه و هفتصد ميان از را كتاب اين است گفته و كرده قرائت ما براى را مسند

 حـديثى  چنين نيابند، مسند اين در را آن و باشد شده واقع مسلمانان اختالف مورد كه نبوى احاديث از يك
  .بود نخواهد حجت

 الصـالح  ابـن  گفتـار  مخـالف  و اسـت  صـحيح  او مسـند  هاى حديث كليهه ب استدالل كه دهد مى نشان اين و
 گونه هيچ روزگار اين در و. 2] كردم نقل جوزى ابن تأليف احمد امام مناقب كتاب از را قسمت اين و باشد، مى

  آن كـه  دهـد  مـى  گواهى عادت زيرا اند، گذاشته متقدمان برعهده را آن استدراك و گردد نمى تخريج حديثى
 كسـانى  اجتهـاد  و شايسـتگى  داشـتن  و يكـديگر ه ب اعصارشان پيوستگى و شمار بى تعداد سببه ب پيشوايان

 بعيـد  آنان از چيزى چنين و شوند آگاه بدان متأخران تا گذارند فرو را آن يا ورزند غفلت سنتى از كه نبودند
 مصنفان از روايت به آنها ضبط و شده نوشته امهات تصحيح به روزگار اين در حديث عالمان توجه بلكه است،

                                                           

 دسـترس  در كـه  D و C خطى هاى نسخه از را آنها نويسد مى و آورده پاريس چاپ حاشيه در كاترمر را گيومه داخل مطالب -1
 .است كرده نقل بوده وى

 .در چاپهاى مصر و بيروت نيست -2

 صحيح بخاري
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 كه احكامى و شروط بر آن داشتن معروض و مؤلف به حديث اسانيد نسبت در همچنين و ميشود مبذول آن
ـ  اسـتوار  بطور پايان تا مبدأ از ها زنجيره تا پردازند مى مطالعه و تحقيق به است مقرر حديث نشدا در  هـم ه ب

 بـه  و ننهـاده  بيرون گام پنجگانه امهات رهيدا از قليلى موارد در جز باره اين در امروز عالمان و. شوند پيوسته
 آن شـرح  و دارد قـرار  ها پايه برترين در رتبه ظلحا از بخارى صحيح اما. اند نكرده توجه آنها از تر افزون چيزى

 و متعدد طرق ىيشناساه ب آن درك براى خواننده زيرا اند، يافته مغلق را آن مقصد و آمده دشوار مردم نظر به
 انـد،  كـرده  اخـتالف  آنهـا  درباره) محدثان( مردم و ندعراق و شام و حجاز اهل از كه آن رجال احوال از اطالع

 را ترجمـه  او زيـرا  بـرد،  بكـار  نظـر  دقت بايد آن تراجم آموختن در خواننده سبب همين به د،باش مى نيازمند
 و ميپـردازد  ديگـرى  ترجمه به آنگاه و آورد مى طريقى يا سند بوسيله را حديث آن ضمن در و دهد مى شرح
 بـدان  را ببـا  آن كـه  است ىيمعنا متضمن مزبور حديث چه آورد، مي عينهه ب هم اينجا در را حديث همان
 بسـيارى  متفرق ابواب در حديث آنكه تا آورد مي ترجمه چندين ضمن در آنرا همچنين و است كرده تفسير

 ميـان  مناسـبت  بيان بخارى تراجم در تأمل و نظر قابل موارد از و. [شود مى تكرار آن مختلف معانى برحسب
 مناسـبت  احـوال  هـاى  ترجمـه  اين از بسيارى در چه است، آورده آن ضمن در كه است احاديثى و ها ترجمه

 چنانكـه  انـد  كرده مفصل گفتگوهاى آنها بيان در مردم و ميباشد پوشيده است آورده كه احاديثى و آنها ميان
 ايـن  1»حبشـه  از ذوالسويقتين تخريب باب«: گويد پرداخته ترجمه به آن در كه بابى ذيل» الفتن« كتاب در

 را كعبـه  خانه كه هنگامى و«: ميفرمايد كه را تعالى خداى قول باب اين در وى است، داده  روى تناسب عدم
 ميـان  مناسـبت  وجه و است نيفزوده آن بر مطلبى و كرده ذكر 2»گردانيديم امن و ثواب محل مردمان، براى
 هاى ترجمه رح، مصنف، ميگويند كسان از برخى. است شده پوشيده مردم بر آمده باب در آنچه و ترجمه اين

 مـي  ترجمـه  هـر  در شـده  ميسـر  او براى آنچه برحسب را احاديث سپس و مينوشته نويس غلط در را احوال
 مـين ه بـه  وى كتـاب  و است درگذشته كند تكميل را ها ترجمه به مربوط مطالب آنكه از پيش و است آورده

 و شـهيد شـده   741و از اصحاب ابن بكار قاضى غرناطه كـه در واقعـه طريـف بسـال     . سان روايت شده است
  .است ميكرده تدريس را بخارى صحيح پيوسته

 امر اين كه است بوده مفهوم بدين آيه تفسير ترجمه اين از بخارى منظور است ميگفته وى كه شنيدم
 تفسـير ) كـرديم  مقـدر  يعنـى ( »قدرنا« به را »جعلنا« كه شده پيدا آنجا از اشكال زيرا مقدر، نه است مشروع

 خانـه  ذوالسويقتين تخريب در وقت آن كنند تفسير) كرديم مشروع يعنى( »عناشر« به آنرا اگر ولى اند، كرده
  .داشت نخواهد وجود پوشيدگى را كعبه

                                                           

 ).منتهى االرب(ذوالسويقتين لقب سپاهى كه كعبه را خراب خواهد كرد  -1
2- إِذْ ج ناً وأَم لنَّاسِ وةً لثابم تيْلنَا اْلب125: 2ع.  
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 بزرگترين از و ميداد نسبت البكار ابن به آنرا كه شنيدم بلفيقى ابوالبركات شيخمان از را گفتار اين من
 آن در كامـل  طور به را نكات اين كليه و كند شرح را بخارى صحيح كه كسى و 1] ميرفت بشمار او شاگردان

  .ايشان امثال و تين ابن و مهلب ابن و بطال ابن مانند كرد نخواهد ادا را شرح حق نياورد
 و اسـت  امت برعهده دينى بخارى كتاب شرح ميگفتند كه شنيدم رح، كشورمان، شيوخ از بسيار من و
 ننوشـته  بايـد  چنانكه شرحى اعتبار و) استوارى( دينب اسالم امت عالمان از هيچيك كه بود اين آنان مقصود

  ).است نكرده ادا را خود دين و(
 بر آنرا اجماع به و آورده  روى بدان همه و شده واقع مغرب عالمان توجه مورد بسيار مسلم صحيح اما و

 حشو از كه رددا برترى بخارى كتاب بر رو اين از مسلم صحيح: گويد صالح ابن. [اند داده ترجيح بخارى كتاب
 و. است كرده حذف نبوده آن شرط وفق بر كه را ناصحيحى اخبار و 2] است شده تهذيب بخارى كتاب زوايد و

 مسـلم  صـحيح  بـر  شـرحى  مالكى فقهاى از مازرى امام و. است شده آورده ها ترجمه در اخبار اينگونه بيشتر
 چنـدين  و حديث دانش از اى زبده بر مشتمل رحش اين. است ناميده »المسلم بفوايد المعلم« به آنرا و نوشته
 ناميـده  »المعلم اكمال« به و كرده تكميل را آن مازرى از پس عياض قاضى آنگاه. است فقه فصول از قسمت

 افزوده آنها بر بسيارى نكات و پرداخته مزبور كتاب دو كامل بشرح نووى الدين محيى دو، آن بدنبال و. است
 مĤخـذ  عمـده  قسـمت  كـه  ديگـر  سـنتهاى  كتـب  شرح اما و است، آورده بوجود كامل و وافى شرحى و است

 و شرحها عالمان كه دارند اختصاص حديث بدانش كه ىيقسمتها جز است آمده فقه كتب در بيشتر فقهاست
 شـرح  كامـل  بطور ميباشد نياز مورد حديث دانشهاى در كه را آنها از مسائلى و نوشته آنها درباره بسيار كتب
 كـه  دانست بايد و. ميباشند سنت در متداول احاديث بر مشتمل كه ىيمسندها و موضوعات قبيل از دان كرده

 و شـده  بازشـناخته  هم از اينها جز و معلول و ضعيف و حسن و صحيح همچون دوران اين در احاديث مراتب
 گذشـته  در آنچـه  حتصحي براى طريقى اكنون و اند شناخته و كرده مرتب را آنها حديث 3كهبدان و پيشوايان

 و طـرق  به را احاديث پيشين روزگارهاى در حديث پيشوايان و. است نمانده باقى شده داده تشخيص صحيح
 در ميكردنـد  روايـت  آن خـود  طريـق  و زنجيـره  بـدون  را حـديثى  اگـر  چنانكه ميشناختند، آنها هاى زنجيره

 داده روى بخـارى  اسـماعيل  بـن  محمد امام براى امرى چنين نظير و است يافته راه تغيير بدان كه مييافتند
 سـؤال  وى از را احـاديثى  و برآمدنـد  وى آزمـايش  درصـدد  محـدثان  شد بغداد وارد كه هنگامى او چه است،
 خبر: ولى نيستم آگاه ىيحديثها چنين از من: گفت بخارى بودند، كرده رو و زير را آنها هاى زنجيره كه كردند

 بـاز  آن زنجيـره  بـه  را متنـى  هر و كرد قرائت آنها صحيح وضع بر را حاديثا آن همه سپس و... فالن مرا داد
  .كردند اعتراف وى ىيپيشوا به بغداد محدثان بدينسان و گرداند

                                                           

 .در چاپهاى مصر و بيروت نيست -1
 .در چاپهاى مصر بيروت نيست -2
 .ناقدان -3

 علوم حديث
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 و بسيار روايت داراى برخى .است نبوده يكسان باره اين در مجتهدان ائمه روايات كه دانست بايد نيز و
) حـديث  پنجـاه  تـا ( حـدود  همين در يا هفده به) رح( ابوحنيفه يتروا ميگويند چنانكه. اند بوده اندك بعضى
 الموطـأ  كتاب در كه مقداريست همان رسيده بثبوت رح، مالك، نزد در آنها صحت كه رواياتى و است رسيده

 2حديث هزار سى خويش مسند در رح، حنبل، بن احمد و 1است آن به قريب يا حديث سيصد كه است آمده
 گـاهى  و. اسـت  رسـانيده  اندازه آن به را آنان اجتهادشان كه بمقداريست آنان از يك هر روايت و است آورده
 رو ايـن  از و اند بوده بضاعت كم حديث در پيشوايان از برخى كه ميگويند چنين] 3كجرو متعصبان از[ بعضى
 .نـدارد  مـورد  رو يچه به بزرگ پيشوايان درباره اى عقيده چنين كه صورتى در است، بوده اندك ايشان روايت

 الزم او بر باشد بضاعت كم حديث در كه كسى و ميشود استنباط سنت و) قرآن( كتاب از حتماً شريعت زيرا
 از را ديـن  بتواند تا باشد آن فراگرفتن آماده همواره و بكوشد راه اين در و كند روايت و بجويد آنرا كه ميشود
 البتـه  و. فراگيرد است آن مبّلغ خدا سوى از كه سىك و دين صاحب از را احكام و آورد بدست صحيح اصول

 در قـدح  مايـه  كـه  عللـى  و راه اين در نكوهشها با برخورد سبب به كه دارند روايت كمتر پيشوايان از كسانى
 رو ايـن  از است، مقدم جرح محدثين بيشتر نزد در كه بويژه برميگزينند كمترى روايات ميشود حديث طرق

 احتياط بيشتر هرچه و كنند خوددارى مشكوك احاديث روايت از كه ميرساند بجايى را كسانى چنين اجتهاد
 حـديث  روايـت  عراقيـان  از حجـاز  مـردم  اين از گذشته. شود كمتر طرق ضعف سببه ب آنان  روايت ميكنند،

 به ربيشت اند رفته عراقه ب كه صحابه از كسانى و است صحابه مسكن و هجرت جايگاه مدينه زيرا دارند، بيشتر
 روايت ضعف و نقل و روايت شروط در كه داشت روايت كمتر رو اين از ابوحنيفه امام و اند بوده مشغول جهاد

 از نـه  يافـت  تقليـل  او روايت سبب بدين و كرد مى سختگيرى نفسى فعل با آن معارضه هنگام يقينى حديث
 از او زيـرا  باشـد،  گفتـه  تـرك  را حـديث  عمـد ه بـ  وى كـه  زينهـار  و گذاشت فرو را حديث روايت كه رو اين

 بشـمار  گـاه  تكيـه  و اعتمـاد  مـورد ) حـديث ( عالمـان  ميان در او شيوه و بود حديث علم در بزرگ مجتهدان
 شـروط  ميدهنـد  تشـكيل  را اكثريـت  كـه  محـدثان  ديگر ولى داشت اعتبار قبول و رد در وى نظر و رفت مى

ـ  و مجتهدنـد  آنـان  همه و افتي افزايش ايشان روايات نتيجه در و دادند وسعت را حديث  اجتهـاد  حسـب ه ب
. داشتند بسيار روايات دادند وسعت را حديث شروط وى از پس كه ابوحنيفه اصحاب و. ميكنند عمل خويش

 بـا  ولـى  ميـرود،  بشمار اهميت با كتب از كه كرد تأليف مسندى و آورد بسيار حديث و كرد روايت طحاوى و
 و بخـارى  كـه  شـروطى  انـد  گفته چنانكه زيرا نميكند، برابرى) سلمم و بخارى صحيح( صحيحين با اين همه

 بر همه كه نيست چنان طحاوى شروط ولى باشد، مى اجماع مورد اند كرده تكيه بدانها خويش كتب در مسلم
                                                           

 -هزار و انـدى، د  -هفتصد، ج -پانصد، ب -الف: در شرح زرقانى بر الموطأ اقوال عده احاديث آن بدينسان حكايت شده است -1
نصـر  (ششصد و شصت و شش، ولى در آن قولى كه با رقم اين نسـخه تطبيـق شـود وجـود نـدارد       -هـ. ستهزار و هفتصد و بي

 ).هورينى
  .دسالن خطى نسخ )Cو D ( هزار چهل) ك: (هزار پنجاه -2
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 صحيحين سبب همينه ب و هست نيز آن جز و ناشناخته و گمنام كسان از روايت آن در و باشند همرأى آنها
 مـؤخر  ايشـان  شـروط  از وى شـرط  زيـرا  است، مقدم طحاوى مسند بر احاديث و سّنتها عروفم كتب بلكه و

 شروط صحت در كه سبب بدين اند، پذيرفته را آنها اجماعه ب كه اند گفته صحيحين درباره رو اين از و ميباشد
 كـم  روايـت  اينكـه  زا و( دهد راه بخود ريب و شك دين بزرگان درباره نبايد خواننده پس اند كرده اجماع آنها

 باشـيم  داشته جميل ظن حقشان در سزاست كه هستند كسانى ترين شايسته آنان چه) كند بد انديشه دارند
 دربـاره  را نقـد  قانون كه است اين حديث دانشهاى از ديگر. [1باشيم آنها براى صحيح داليل يافتن خواستار و

 بـن  ابومحمـد  و عبـدالبرّ  بن ابوعمرو حافظ چنانكه ندبر بكار آنها هاى ترجمه در و باب هر در احاديث يكايك
 از بسيارى و برگزيده را شيوه اين نووى و عياض از پس العطار ابن و نووى الدين محى و عياض قاضى و حزم

 بقـانون  تنهـا  احاديث درباره بحث هنگام آنان چند هر و اند كرده پيروى آنان از نيز مغرب و مشرق پيشوايان
 ولـى  انـد،  رانـده  سـخن  آنهـا  اعـراب  و لغات و متون استدراك مانند نيز ديگرى اصول از و ردهنك اكتفا مزبور

  .است تر مفصل و تر جامع حديث فن لحاظ از ها زنجيره موضوع در ايشان گفتگوى
 اكنـون  هم و است بوده متداول گذشته عصرهاى پيشوايان ميان در كه حديث دانشهاى انواع اينهاست

  ]. است آن بر وى دهنده يارى و راستى بسوى آدمى راهنماى ايزد و است، توجه و تحقيق مورد نيز
  

  هفتم فصل

   است وابسته بدان كه فرايض از مباحثى و فقه دانش در

 دانسـته  كـه  بدينسـان  ميباشـند  مكلف كه است كسانى افعال درباره تعالى خداى احكام ىيشناسا فقه
 و) قـرآن ( كتاب از را احكام اين و. است مباح يا مكروه يا مستحب كدام و حرام يا واجب آنان فعل كدام شود

 مزبـور  ادلّـه  از احكام هرگاه بنابراين و ميگيرند فرا داشته مقرر احكام شناختن براى شارع كه اى ادّله و سنّت
 ت،داش وجود ناپذيرى اجتناب اختالفات سلف ميان در اينكه با. ميگويند فقه را احكامى چنين شود استنباط

 از ادلـه  غالـب  كـه  بـود  ايـن  آنـان  ميـان   اختالف بودن ناگزير علت و. ميكردند استنباط ادله از را احكام آنها
 شود اطالق بسيارى معانى بر دارد امكان آن الفاظ كه بود عرب زبانه ب هم نصوص و ميشد استخراج 2نصوص

 .اسـت  معـروف  كـه  بـود  اختالفـاتى  الفـاظ  ايـن  از مسـتخرج  شـرعى  احكام امكانات اين درباره سلف ميان و
 يكـديگر  بـا  اغلـب  شـود  مـى  گرفته سنت از كه احكامى و است گوناگون ثبوت لحاظ از سنت طرق همچنين

                                                           

ق امور هست داناتر و خدا سبحانه و تعالى به آنچه در حقاي«: يابد در چاپهاى مصر و بيروت در اينجا فصل بدينسان پايان مى -1
ولـى در چـاپ   . »و خـدا راهنمـاى براسـتى و يـاريگر بدانسـت     «: چنين است» ينى جامع«و پايان فصل در نسخه خطى » است

 .پاريس قريب نيم صفحه ديگر هست كه ترجمه آنرا در داخل كروشه آوردم
ينجـا همـين معنـى از آن اراده شـده     و سنت اطالق گرديده كه در ا) قرآن(نصوص ج نص است و نص در اصطالح بر كتاب  -2

  .شود »جرجانى تعريفات« و »ابوالبقا كليات«: به رجوع. است
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 روى اخـتالف  نـاخواه  خـواه  آنهـم  در كه نيست ترجيح به توسل جز اى چاره تعارض رفع براى و دارد تعارض
  .ميدهد

 وافـى  جديـد  وقايع براى نصوص نيز و ميباشد اختالف دمور نيز باشد نصوص جز كه اى ادله آنكه ديگر
 آنهـا  ميـان  كـه  ميكننـد  حمـل  منصوصـى  بـر  آنـرا  نباشد نصوص در داخل حوادث اينگونه از آنچه و نيست،

  .باشد مشابهتى
 پيشـوايان  و سـلف  ميان جا همين از و ميباشد ناپذير اجتناب اختالفات براى 1] هايى انگيزه[ همه اينها

  .است داده روى نظر اختالف ايشان، از پس
 را دينـى  تكـاليف  نداشـت  امكـان  آنـان  همـه  از و نبودند فتوى و نظر اهل صحابه كليه اين از گذشته

 و متشـابه  و منسـوخ  و ناسـخ  بـه  كه داشت اختصاص كسانى و 2قرآن حافظان به تنها امر اين بلكه فراگيرند،
) ص( پيـامبر  خـود  از مسـتقيماً  يـا  را معلومـات  يـن ا آنـان  چـه  بودند آشنا قرآن يهاىيراهنما ديگر و محكم

 قـرّاء  را كسـانى  چنـين  سـبب  همـين ه ب و فراگرفتند بودند شنيده را او گفتار كه بزرگانشان از يا و آموختند
 ىيآشـنا  خواندن و نوشتنه ب يعنى( بود امى ملتى عرب زيرا ميكنند، قرائت را قرآن كه آنان يعنى ميناميدند

 آنان نظر در روز آن در امر اين چه يافتند اختصاص نام بدين بودند قرآن قارى كه كسانى رو اين از و) نداشت
 توسعه اسالمى شهرهاى چندى از پس. بود باقى منوال همين بر وضع اسالم صدر در و. ميشد شمرده شگفت

 عـرب  ميـان  از )قـرآن ( كتـاب  در ممارست نتيجه در) اميت( سوادى بى و آمد نائل ترقى و عظمت به و يافت
 نـام  وقـت  آن و آمـد  بشـمار  علـوم  و فنـون  زمره در و. شد كامل فقه و يافت امكان استنباط و بربست رخت

 منقسـم  طريقـه  بدو آنان ميان در فقه و خواندند عالم يا فقيه را آنان قارى بجاى و يافت تغيير قرآن حافظان
 مـردم ه بـ  كه حديث اهل شيوه ديگر و بود لمتداو عراق مردم ميان در كه قياس و رأى اهل شيوه يكى: شد

 رو ايـن  از و داشـت  رواج كمتـر  عـراق  مردم ميان در حديث كرديم ياد كه علتىه ب و داشت اختصاص حجاز
  .ميخواندند رأى اهل را آنها سبب همينه ب و يافتند مهارت آن در و پرداختند قياس به بسيار

 و بـود  شـده  مسـتقر  و پايـدار  اصحابش و او نزد در اسقي شيوه كه بود ابوحنيفه امام عراقيان پيشواى
  .بود شافعى وى از پس و انس بن مالك نخست حجازيان پيشواى

 ايشـان  و شـمردند  باطـل  را آنه بـ  عمـل  و كردند انكار را قياس عالمان از اى دسته كه نگذشت ديرى
 علت و جلى قياس و انستندد مى اجماع و نصوص در منحصر را شرع احكام مدارك كليه كه بودند »ظاهريه«

 ايـن  پيشـواى . اسـت  حكم بر نص همچون آن موارد تمام در علت بر نص زيرا بازگرداندند نص به را منصوص
  .بودند دو آن اصحاب و پسرش و على بن داود مذهب
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  .است قراآت راويان »ينى« در -2



    167 

 آنـان  از رسول خاندان و بود امت ميان در كثيرى جماعتهاى مشهور مذهب كرديم، ياد كه مذهبى سه
 در خودشـان  عقيـده  برحسـب  را آن و بودند يگانه بدان و كردند ايجاد اى جداگانه فقه و مذهب و شدند جدا
 رفـع  ايشان هاى گفته از را اختالف و شدند قائل امامان عصمته ب و نهادند بنيان صحابه از بعضى كردن قدح

  .است واهى اصولى از اينها همه و كردند
 بلكـه  نكردنـد،  اعتنـا  ايشـان  مـذاهب ه ب مردم اكثريت و امهع ولى كردند، انشعاب نيز خوارج همچنين

 را آنـان  كتـب  و نميشناسـيم  ايشان مذاهب از چيزى سبب همين به و كردند افزون را آن قدح و انكار جانب
 كتـب  چنانكـه . نـدارد  وجـود  خودشان بالد و موطن همان در بجز آنها از يك هيچ از اثرى و نميكنيم روايت
 و مشـرق  در يـا  مغرب در خواه اند شده موفق دولتى تشكيل به كه جا هر در و دشانخو كشورهاى در شيعه
 غريبى عقايد و تأليفات و كتب داراى ها فرقه اين از يك هر و است چنين نيز خوارج كتب. است متداول يمن،

  .ميباشند فقه در
 آنـان  مـذهب  بـدان،  بانمنتس با مردم اكثريت مخالفت و ظاهريه ائمه رفتن ميان از سببه ب امروز اما
 كـه  1باطـل  پيـروان  از بسـيارى  گاهى كه بسا چه و است مانده باقى كتب در تنها عقايدشان و ندارد پيروانى
 سـود  هـم  سـرانجام  و پردازنـد  مـى  تحقيق به آنان كتب در كنند مى منتسب ايشان مذهبه ب را خود بتكلف
 سـبب ه بـ  كسـانى  هـم  گـاهى  و ميشـوند  روبرو دممر اكثريت انكار و مخالفت با و 2آورند نمي بدست بزرگى

  .آيند مى بشمار بدعت اهل زمره در جويند، يارى معلمانى از آنكه بى فرقه اين كتب از دانش فراگرفتن
 شـد  دچـار  سرنوشتى چنينه ب داشت حديث حفظ در كه ارجمندى پايه با اندلس در حزم ابن چنانكه

 رسـيد  اجتهاد بمرحله ايشان عقايد و اقوال در پنداشت مى ودخ چنانكه و كرد رجوع ظاهريه مذهبه ب او چه
 پيشـوايان  از بسـيارى  متعرض و برخاست مخالفته ب فرقه آن پيشواى داود با و يافت مهارت مذهب آن در و

 قـرار  تقبيح مورد و كردند انكار را او مذهب حد از بيش و گرفتند خشم وى بر مردم رو اين از. شد مسلمانان
 پـاره  را آنهـا  هـم  گاهى و ميشد ممانعت بازارها در آنها فروختن از بحديكه گذاشتند فرو را وي بكت و دادند

  .است نمانده بجاى ديگر مذهب حجازيان حديث اهل و عراقيان رأى اهل مذاهب بجز اكنون و كردند مى
 فقه در را او و هشد ثابت او  بوسيله ايشان مذاهب كه است ثابت بن نعمان ابوحنيفه عراقيان پيشواى اما

 فقـه  در او پايگـاه  بلندى به شافعى و مالك بويژه و او عشيره اهل همه و نميرسد بدان كسى كه است مقامى
 بـر  عـالوه  او و. بـود  »دارالهجـرة « مدينه امام) رح( اصبحى انس بن مالك حجازيان پيشواى و اند داده گواهى
 داشت اختصاص بدو كه بود انديشيده ديگرى قاعده و اصل است معتبر ديگران نزد كه مداركى و كلى اصول
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 اظهـار ( شايسـته  را خـود  آنچـه  در مدينه مردم كه داشت عقيده او چه بود مدينه مردم عمل از عبارت آن و
 اقتـداى  و دين براى را امر اين و شدند مى گذشتگان متابع تركى، يا فعلى همچون ديدند نمى آن درباره) نظر
 وى از را آن و ديدنـد  مـى  را) ص( پيـامبر  فعـل  خـود  كـه  نسـلى  بـه  همچنـين  و شـمردند  مـى  ضـرور  خود

 گمـان  بسـيارى  و رفـت  مـى  بشمار شرعى ادله اصول از مالك نزد در اصل اين و ميكردند اقتدا فراميگرفتند،
 اختصـاص  تنهـا  اجمـاع  دليل زيرا داشت، انكار آنرا مالك ولى ميباشد، اجماع مسائل از اصل اين كه ميكردند

  .ميشود امت همه شامل بلكه ندارد، مدينه ردمبم
) رح( مالـك  و. اسـت  اجتهـاد  روى از دينى امرى بر همرأيى و اتفاق از عبارت اجماع كه دانست بايد و

 نسـلى  كه است گرفته نظر در حيث اين از را آن بلكه است، نشمرده معتبر جهت اين از را مدينه مردم رفتار
 در مسئله اين آوردن و گردد منتهى) ص( شارع به تا كند پيروى عينهه ب را انآن رفتار ديگر نسل از بمشاهده

 اسـت  اتفـاقى  مسئله اين در چه. است ابواب ترين شايسته موضوع اين براى باب آن زيرا نيكوست، اجماع باب
 آنـان  اتفـاق  و است ادله در اجتهاد و نظر لحاظ از اجماع اهل اتفاق اينكه جز آورد مى گرد اجماع با را آن كه
  .است گذشتگان از رفتار آن مشاهده استناده ب آن ترك يا كارى دادن انجام لحاظ از مسئله اين در

 و ما از پيش شرع مانند اختالف مورد ادله باب در يا) ص( پيامبر تقرير و فعل باب در مسئله اين اگر و
  .بود سزاوارتر شد مى ذكر استصحاب و صحابى مذهب

 از پـس  او و شـد  حجازيان پيشواى) رض( شافعى مطلبى ادريس محمدبن انس بن مالك از پس آنگاه
 و فراگرفـت  را اصـول  از بسـيارى  ايشـان  از و كرد  مالقات ابوحنيفه امام اصحاب با و رفت بعراق سفرى مالك

 دعقايـ  و هـا  شـيوه  از بسيارى با و آورد پديد خاصى مذهب و درآميخت عراقيان طريقه با را حجازيان طريقه
 بشـمار  بـزرگ  محـدثان  از او و آمـد  پديـد ) رح( حنبل بن احمد آنان از پس. برخاست بمخالفت) رح( مالك

ه ب و كردند حديث قرائت ابوحنيفه امام اصحاب نزد داشتند حديث در كه وافرى سرمايه با اصحابش و ميرفت
  .يافتند اختصاص ديگرى خاص مذهب

 تقليـد  آنـان  جـز  از كسـانى  كمتـر  و اسـت  شده تن هارچ اين به منحصر اسالمى شهرهاى در تقليد و
 فـراوان  شعب اصطالحات علوم در چون اند، كرده مسدود را آن طرق و اختالف باب »عالمان« مردم و ميكنند

 داده نسـبت  بكسى مقام اين ميرفت آن بيم كه سبب بدين هم و گرديد اجتهاد رتبه به رسيدن مانع و يافت
 نيـل  دشـوارى  و عجزه ب بصراحت كه است اين كرد، نتوان اعتماد او دين يا رأى به و نباشد شايسته كه شود

 كـرده  يـاد  پيشـوايان  از تقليـد  بـه  را آنان بود كنندگانى تقليد داراى كس هر و. كردند اعتراف پايگاه اين به
 و نقـل  زج چيزى و رفت مى بشمار بازيچه نوعى چه كردند منع را خودشان از تقليد كردن متداول و واداشت

 بروايـت،  آنهـا  سـند  اتصـال  و اصـول  تصحيح از پس بايد مقلدى هر و نماند باقى آنان مذاهب و عقايد روايت
  .ندارد اى ثمره و محصول اين جز فقه امروز. كند عمل) تن چهار آن از( خود پيشواى بمذهب
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 و اسـت  مهجـور  او زا تقليد و نميكند رجوع وى به كسى و است مردود روزگار اين در اجتهاد مدعى و
  .ميكنند تقليد چهارگانه پيشوايان اين از اكنون هم اسالم ملت

 بسـر ) آن نـواحى  و بغـداد ( عـراق  و شام در آنان بيشتر و 1اندكند گروهى حنبل بن احمد پيروان ولى
 اسـتنباط ه ب بسيار شيفتگى و[ دارند اهتمام حديث روايت و سنت كردن حفظ در كس هر از بيش و برند مى

 بـا  بحديكه داشتند اكثريت و قدرت بغداد در ايشان و باشند مى روگردان  قياس از امكان حد تا و دارند خبارا
 تـا  ميشـد  برپـا  بزرگ هاى فتنه بغداد در سبب بدين و برميخاستند جدال و ستيزه ب بغداد نواحى در شيعيان

 سـكونت  شـام  در ايشـان  بيشـتر  و شـد ن تجديـد  ديگـر  و برخاست جدالها اين بغداد، بر تاتار استيالى هنگام
 و هندوسـتان  مسـلمانان  و عراق اهالى امروز ابوحنيفه مقلدان اما.] 2كردند پيدا اكثريت شهر آن در و گزيدند

 و اسـت  داشـته  اختصـاص  بغـداد  و عـراق  به وى مذهب زيرا ند،)ايران( عجم مردم كليه و ماوراءالنهر و چين
 شـافعيان  بـا  ايشان مناظرات و تأليفات رو اين از و اند بوده عباس بنى ىخلفا ياران و همراهان از او شاگردان

  .پرداختند نيكو مباحث و گفتارها به »جدل و مناظرات« خالفيات در و شد بسيار
 دسـترس  در مزبـور  دانش اكنون هم و آوردند پديد شگفت هايى انديشه و ظريف علمى آن نتيجه در و

 خـود  سـفرهاى  در باجى ابوالوليد و العربى ابن قاضى آنرا كه است تداولم آن از اندكى هم مغرب در و مردم
  .اند كرده نقل بمغرب
 ديگـر  از بـيش  عـدد  لحـاظ  از كشـور  آن در و ندمصـر  در وى مقلـدان  بيشتر ،)رض( شافعى امام اما و
 و فتـوى  امر در شهرها همه در و يافته انتشار ماوراءالنهر و خراسان و عراق در وى مذهب و ميباشند مذاهب
 كتـب  و ميشـد  برپـا  حنفيـان  و ايشـان  ميان بزرگى مناظره مجالس و كردند مى مخالفت حنفيان با تدريس

 ميان از آن نواحى و مشرق »خالفت« آنكه از پس ولى بود، شده ايشان استداللهاى از پر) مناظرات( خالفيات
  .يافت زوال نيز شافعيان نفوذ رفت

 ايشـان  از گروهـى [ شـد  نـازل  مصـر  در عبدالحكم بنى بر كه هنگامى شافعى ادريس بن محمد امام و
 هم و ميرفتند بشمار وى شاگردان از ديگران و مزنى و بوبطى و فراگرفتند را شافعى بمذهب مربوط معلومات

 4] چـون  ديگـر  خانـدانهاى  ميـان  در هـم  و[ داشت وجود عبدالحكم بنى از  جماعتى 3] مالكيان ميان مصر در
 بـن  ابواسـحق  قاضى[ سپس پسرانش و مسكين بن حارث آنگاه. ايشان جز و المواز ابن و القاسم ابن و اشهب
 و يافت انقراض رافضيان دولت ظهور سببه ب]  جماعت و[ سنت اهل فقه پس آن از و]  وى اصحاب و شعبان

 برونـد  و شوند ىمتالش ديگران) آنان فقيهان( بجز] بود نزديك[ و شد متداول نبوت خاندان فقه كشور آن در
                                                           

به علت اينكه مذهب او از اجتهاد دور است و اصالت آن در معاضدت : ين عبارت افزوده شده استدر چاپهاى مصر و بيروت ا -1
 .از روايت و براى اسناد اخبار به يكديگر است

 .نيست» ينى جامع«در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى ) پ(از چاپ  -2
 .ابقت داردبا چاپ پاريس مط» ينى جامع«و نسخه . در چاپهاى مصر و بيروت نيست -3
 .نيست »جامع ينى« نسخه و بيروت و مصر چاپهاى در -4
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 خود معاش امور شدن دگرگون و نيازمندى سبب به بغداد از چهارم قرن آخر در عبدالوهاب قاضى »اينكه تا«
 دست از را امامى چنين اينكه بر عباس بنى سرزنش لحاظ از) فاطميان( عبيديان خلفاى و كرد كوچ مصر به

 تـا  يافـت  رونـق  انـدكى  مصر در مالكيان بازار رو اين از دادند قرار احسان مورد و داشتند گرامى را او اند داده
 خانـدان  فقـه  و[ شـد  منقـرض  ايوب بن يوسف الدين صالح بدست بود رافضيان به متعلق كه عبيديان دولت
 شافعى فقه سبب بدين و شد شايع آنان ميان در ديگر بار جماعت فقه و بربست رخت كشور آن از هم نبوت

 كتـاب  و يافـت  رونق آن بازار و بازگشت وضعى بهترينه ب و يافت توسعه بودند قعرا مردم از كه او اصحاب و
 و نـووى  الـدين  محـى  مانند شدند پيدا مشاهيرى شافعى فقه در و 1]شد جلب مصر و شام به عراق از رافعى

 ىتقـ  و مصـر  در 2الرفعه ابن سپس و بود شده تربيت شام در ايوبى دولت سايه در كه عبدالسالم بن عزالدين
 االسـالم  شـيخ  به مزبور مقام اينكه تا آمدند پديد دو آن از پس سبكى الدين تقى آنگاه و العيد دقيق 3الدين
 بلكه و مصر در شافعيان بزرگ امروز او و است بلقينى الدين سراج نامش كه يافت انتقال روزگار اين در مصر

  .است عصر اين در علما پيشواى و بزرگ
 ايـن  غيـر  در چند هر است يافته شيوع اندلس و مغرب مردم ميان در ويژه هب) رح( مالك مذهب اما و
 آنـان  غالبـاً  زيرا نكردند، تقليد ديگرى از قليلى عده بجز اندلس مردم و مغربيان ولى ميشود، يافت نيز نواحى

 آنجا از و ميرفت بشمار علم مركز روزگار آن در مدينه و بود آنان سفر منتهاى حجاز و ميكردند سفر حجاز به
 اكتفـا  مدينـه  عالمـان  از علـم  فراگرفتنه ب و نبود ايشان راه سر بر عراق ولى تابيد، مى هم عراق بر علم چراغ

 وى از پـس  و بودنـد  استادانش مالك، از پيش و مالك روزگار آن در مدينه مردم پيشواى و شيخ و كردند مى
 كه مراجعى ديگر از وى جز و كردند رجوع وى به ساندل و مغرب مردم رو اين از داشت را مقام اين او شاگرد
 انـدلس  و مغرب مردم بر نشينى باديه خوى اين از گذشته و نكردند تقليد بود نرسيده ديار آنه ب آنان طريقه
 بـه  نشـينى  باديـه  مشـترك  وجـه  مناسبت به و آوردند نمى روى داشتند عراق مردم كه تمدنى به و بود غالب
 و مانـده  بـاقى  تازه و تر همچنان ايشان ميان در مالكى مذهب سبب همين به و بودند تر متمايل حجاز اهالى
 روى تغييـرات  اينگونـه  ديگـر  مذاهب در چنانكه است نيافته راه بدان است تمدن الزمه كه تهذيبى و تنقيح

  .است داده

                                                           

 .با چاپ پاريس مطابقت دارد» ينى جامع«و نسخه . در چاپهاى مصر و بيروت نيست -1
) بكسـر را (امام نجم الدين ابوالعباس احمد بن محمد بن الرفعـه  . ابن الرقعه و بالشك غلط است: در چاپ دارالكتاب اللبنانى -2

ندترين فقيه عصر خود بود و چندين تأليف در فقه به پرداخت كه يكى از آنها بنـام الكفايـه در بيسـت مجلـد و ديگـرى      دانشم
اى نيز درباره اوزان و مقادير به يادگار گذاشت وى در شهر قاهره كهـن   رساله. موسوم به المطلب بود و بر شصت جلد بالغ ميشد

 ).13يه دسالن ج ص از حاش. (درگذشت) م 310(هجرى  710بسال 
 .)جامع ينى خطى نسخه( العبد دقيق ابن تقى الدين -3
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 بـه  راهـى  و آمـد  مـى  شـمار  بـه  خاصى دانش بمنزله آنان پيروان نزد در ائمه از يك هر مذهب چون و
 به آنها استناد از پس اشتباه هنگام آنها تفريق و الحاق در مسائل 1تنظير به رو اين از نداشتند قياس و اجتهاد
 بتواننـد  كـه  داشـت  راسـخى  ملكه به نياز اينها كليه و كردند، پيدا احتياج پيشوايشان مذاهب در مقرر اصول
 يابند دست خودشان پيشواى مذهب از پيروى بر امكان حد تا حال عين در و تفرقه يا تنظير اينگونه بر بدان

  .ميكنند تقليد) رض( مالك امام از مغرب مردم كليه و است فقه علم از عبارت روزگار اين در ملكه اين و
 و اسـماعيل  قاضى ايشان از  عراق در چنانكه بودند شده پراكنده عراق و مصر در مالك امام شاگردان و

 قاضـى  و قصـار  بـن  ابوحسـين  قاضـى  و ابهـرى  ابـوبكر  قاضى و 3منتاب ابن و منداد 2خوار ابن مانند او طبقه
 مسـكين  بن 4حارث و عبدالحكم ابن و اشهب و القاسم ابن و كردند ظهور ايشان از پس كه آنان و عبدالوهاب

ـ  و شـد  رهسـپار  مصـر  بـه  الليثـى  يحيى بن يحيى[ اندلس از و ميبردند بسر مصر در ايشان طبقه و  را كمال
 5] وى از پـس  و ميرفـت  بشـمار  او اصـحاب  جملـه  از و ميكـرد  روايـت  وى از را الموطـأ  كتاب و كرد مالقات

 مالك مذهب و نوشت) فقه( او طبقه و القاسم ابن از و كرد كوچ مصر به) اندلس از نيز( حبيب بن عبدالملك
 بـود  وى شـاگردان  از كـه  عتبـى  آنگاه و كرد تدوين را »الواضحه« كتاب آن درباره و داد انتشار اندلس در را

) فقـه ( ابوحنيفـه  اصـحاب  از نخسـت  و گفت ترك را افريقيه فرات بن اسد و. نمود تأليف را »العتبية« كتاب
 را خـود  كتاب و كرد كتابت فقه ديگر ابواب در القاسم ابن از و آورد روى مالك مذهب به آنگاه و كرد كتابت

 قرائـت  اسـد  نـزد  را آن سحنون و شد ناميده) فرات بن اسده ب منسوب( يهاسد به كتاب آن و آورد قيروان به
 مسـائل  در و گرفت فرا وى از را اصول و كرد مالقات القاسم ابن با و شد رهسپار مشرق به خود سپس و كرد

 تـدوين  را آنهـا  و كرد كتابت را آن مسائل سحنون و برگشت آنها از بسيارى از و كرد معارضه وى با) اسديه(
 وسيله به و پيوست القاسم ابن به سحنون[ كرد اثبات بود برگشته آنها از و گذاشته فرو كه را مسائلى و نمود

 سحنون كتاب و كند محو برگشته، آنها از كه را آنچه خود) اسديه( كتاب از كه كردند دعوت را اسد مكتوبى
) مدونـه ( از و گذاشـتند  فـرو  را اسـد  تـاب ك مردم كه است اين 6]زد سرباز تكليف اين از وى ولى فراگيرد، را

) المختلطـه  و المدونـه ( آنـرا  بـود  ابـواب  در مسـائل  اخـتالط  آن در آنكـه  برحسـب  و كردند پيروى سحنون
  .آوردند روى) عتبيه( و) واضحه( به اندلس اهل و) مدونه( اينه ب قيروان مردم و ميناميدند

                                                           

  ).المرجع از( Comparison :معادل به شبيه شبيه و به مثل مثل مقارنه -1

  .»ينى جامع«ابن خو از نسخه ) ل. ن(ابن خونز . ابن خوشير -2

 ).ل. ن. (ابن المثناب. ابن اللبان -3
 ).ل. ن(حرث  -4
 .نيست» ينى«صر و بيروت و در چاپهاى م -5
كه كتاب سحنون را فراگيـرد، امـا   ) ابن القاسم(و به اسد نوشت : قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت چنين است -6

 .است سحيون سحنون، بجاى ،»ينى« در. زد سرباز تكليف اين او از
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 ابوسـعيد  هـم  و كـرد  خالصه را) مختلطة( و) ونةمد( مختصر به موسوم خود كتاب در ابوزيد ابن آنگاه
 افريقيـه  مشايخ اعتماد مورد و كرد تلخيص) تهذيب( به موسوم خود كتاب در را آن قيروان فقهاى از برادعى

  .گذاشتند فرو را ديگر كتب و فراگرفتند را آن و گرفت قرار
 گفتند ترك را كتب ديگر و) حةواض( و دادند قرار اعتماد مورد را) عتبية( كتاب اندلس مردم همچنين

 افريقيـه  مـردم  چنانكـه . داشـتند  برعهـده  را امهات اين آورى جمع و ايضاح و شرح همچنان مذهب عالمان و
 و شرح مدونه بر خواست خدا آنچه ايشان امثال و بشير ابن و تونسى و محرز ابن و لخمى و يونس ابن: مانند

  .نگاشتند بسيار شروح عتبيه بر نيز او امثال و رشد ابن قبيل از اندلس مردم و. نوشتند تفسير
 ايـن  از و آورد گرد) النوادر( كتاب در بود امهات در كه را اقوالى و اختالفات و مسائل كليه ابوزيد ابن و

 در يـونس  ابـن  و. كـرد  اسـتخراج  آن در را امهـات  كليـه  و بود مشتمل مذاهب اقوال همه بر مزبور كتاب رو
 ناحيـه  دو هـر  در و كـرد  نقـل  را »النـوادر « كتاب مطالب عمده قسمت بود نوشته) مدونه( به راجع كتابيكه

 يافـت  توسـعه  بيكرانـى  درياى همچون مالكى مذهب قيروان و قرطبه دولتهاى انقراض تا) اندلس و افريقيه(
 بمـذه  يكـى : گرديـد  متمـايز  طريقه سه مالكى مذهب و[ 1شدند متوسل مزبور كتاب بدو مغرب مردم آنگاه

 طريقـه  دوم. بـود  فراگرفتـه  القاسـم  ابـن  از را اصـول  و مسـائل  و بـود  سـحنون  ايشان بزرگ كه) قيروانيان(
 3اصـبغ  و 2ماجشـون  ابـن  و مطرف و مالك از را خويش معلومات و بود حبيب ابن آنان رئيس كه) قرطبيان(

 تـابع  مصـريان  طريقـه  و ندبود وى اصحاب و اسماعيل قاضى آنان رئيس و عراقيان طريقه سوم. بود فراگرفته
 از را مزبور طريقه مصر مردم و كرد كوچ مصر به چهارم قرن آخر در بغداد از عبدالوهاب قاضى و بود عراقيان

 رشـيق  ابـن  و لهيـب  ابن و ميسر ابن و مسكين بن حارث روزگار از مصر در مالكيان طريقه و فراگرفتند وى
  .بود نهان در رسول خاندان فقه و) انفاطمي( رافضيان ظهور سبب به ولى داشت، رواج

                                                           

 نيـز  و بـوده  وى دسـترس  در كـه  را D و C خطـى  نسخ اينجا از كاترمر و است اضافه كروشه داخل قسمت پاريس چاپ در -1
 تـا : دارد اخـتالف  بيـروت  و مصـر  چاپهـاى  با اينها همه با و است آورده حاشيه در بدينسان را بيروت و مصر چاپهاى مندرجات

 ئلهمس هر در را ايشان اقوال و كرده تلخيص باب هر در را مذهب اهل طرق آن در كه شد تأليف حاجب بن ابوعمرو كتاب اينكه
 و مسـكين  بن حارث روزگار از مالكيان طريقه و. است شده تلقى مذهب براى اى برنامه بمنزله وى كتاب رو اين از و است آورده

 بـاقى  شـاس  ابـن  و« عطـاءاهللا  ابن و رشيق ابن و »جامع ينى« لبيب ابن ك -لهيت ابن و« لهيب ابن و »ك -مبشر« ميسر ابن
 ايـن  حاجـب  بـن  ابـوعمرو  نميـدانم  و »ك. داشـت  رواج عطاءاهللا ابن و سند خاندان و عوف نخاندا در اسكندريه در و بود مانده
 خانـدان  فقـه  رفـتن  ميـان  از و »فاطميـان « عبيديان دولت انقراض از پس را كتاب اين وى ولى است، گرفته فرا كه از را اصول
 بسيارى آمد بمغرب هفتم سده آخر در او كتاب چون و بود كرده تأليف مالكيان و شافعيان قبيل از سنت فقهاى ظهور و رسول

  .مطابق متن است» ينى جامع«انتهى، ولى نسخه خطى . بدان روى آوردند... از طلبه مغرب

ماحشون اسـت، ولـى دسـالن آنـرا بـدين صـورت تصـحيح كـرده و در حاشـيه          » ينى جامع«در متن چاپ پاريس و نسخه  -2
 213ملقب به ابن الماجشون در مدينه تولد يافت و فقه را از مالك فراگرفت و بسال  مينويسد ابومروان عبدالملك بن عبدالعزيز

 .درگذشت) م 828 -829(هجرى 
) م 840(ه  225ابوعبداهللا اصبغ ابن الفرج متولد مصر و فقيه مالكى بود كه فقه را نزد شاگردان امام مالك فراگرفت و بسال  -3

  .درگذشت
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 مأخذ بر اندلس و قيروان مردم اطالع كمى و آن مدرك پوشيدگى و دورى بسبب عراقيان طريقه اما و
 طريقـه  آن مـدارك  و دور آنـان  از عـراق  زيـرا  بـود،  متروك اندلسيان و قيروانيان نزد در طريقه، آن در آنان

 هـر  بودنـد  اجتهاد اهل قوم آن و داشتند اندكى اطالع بودند گرفته را طريقه آن كه مأخذى از و بود پوشيده
 ايـن  از. بخوانند اى طريقه آنرا كه نميدادند رضا و نداشتند آن از تقليد به عقيده و. 1بود خاص اى طريقه چند

 او حاباصـ  از يكـى  يا امام از روايتى آنچه در گروند، نمى عراقيان رأىه ب اندلس و مغرب مردم كه بينم مى رو
  .نيابند آن درباره

 بيت وارد و كرد سفر اندلس از ششم قرن در طرطوشى ابوبكر و درآميخت بهم ها طريقه چندى از پس
 طريقـه  و فراگرفتنـد  را مـالكى  فقـه  وى از اسكندريه و مصر مردم و گرديد متوطن جا آن در و شد المقدس
 و الطـراز  صـاحب  سـند  فقيـه  طرطوشـى  اصـحاب  2جمله از و درآميختند خود مصرى طريقه با را او اندلسى

 را ايشان اصحاب و 3عوف خاندان جمله آن از كه فراگرفتند ايشان از را مالكى فقه جماعتى و بودند اصحابش
 اين و فراگرفتند عوف خاندان از را فقه نيز قرافى الدين شهاب وى از پس و حاجب بن عمروابو و برد نام بايد

 بودنـد  نبـوت  خانـدان  از كـه  عبيـديان  دولـت  آغاز از مصر در نيز شافعى فقه و 4پيوست شهرها بدان طريقه
 رافعى نهاد بنيان نو از را شافعى فقه و آمد پديد كسانيكه از يكى فقها ميان در عبيديان از پس و شد منقرض

ه بـ  ىمتكـ  كه مغربيان طريقه سپس. آمد پديد فريق همين از نووى الدين محى شام در و بود خراسان فقيه
 و داشـت  اقامـت  اسـكندريه  در وى و درآميخت همه ب شرمساحى روزگار از عراقيان طريقه با بود مالكى فقه

 الظـاهر  پسـر  و مستعصـم  پدر عباسى مستنصر آنگاه. ميدانست را دو هر مصرى و مغربى) مخصوص( طريقه
 ميكردنـد  خالفـت  قـاهره  در ارروزگ آن در كه عبيديان خلفاى از و نهاد بنيان بغداد در را مستنصريه مدرسه

 و شـود  رهسـپار  بغـداد ه بـ  كـه  دادند اجازه وى به آنها و بفرستند بغداده ب را شرمساحى كه كرد درخواست
 تا گزيد اقامت آنجا در و واگذاشتند بدو را مستنصريه مدرسه تدريس امور شد بغداد وارد شرمساحى همينكه

 ى يابد فراغتـى ييال يافت و وى توانست از امواج آن نكبت رهابر بغداد است 756روزگارى كه هوالكو در سال 
 و گفـت  بـدرود  را زنـدگانى ) اباقـا ( ابغـا  احمـد  هالكو پسر روزگار در اينكه تا برد بسر آنجا در و آورد بدست
 كـرد،  تلخـيص  حاجـب  بـن  ابـوعمرو  مختصر در مغربيان طرق با آميخته را مصريان طرق كرديم ياد چنانكه

 مسئله هر در را گوناگون اقوال و پرداخت آن متفرقه مسائل ضمن در باب هر فقهى مسائل كربذ كه بدينسان

                                                           

 .عبارات متن مشوش است -1
  .»ينى«ز بزرگان اصحاب او ا -2

 .»ينى«. عون -3
 .»ينى«. پيوست اعصار بدان -4

 فقه و مباحثي از فرايض
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 آخـر  در همينكـه  و شد مذهب 1براى اى برنامه بمنزله مزبور مختصر نتيجه در و كرد ياد آنها شماره برحسب
 زيـرا . بجايه ردمم بويژه و] آوردند روى بدان سرزمين آن طالب از بسيارى[ شد متداول مغرب در هفتم قرن

 مصـر  در را كتاب او چه آورد بمغرب را كتاب آن كه است كسى زواوى ناصرالدين  ابوعلى بجايه مشايخ رئيس
 آن در و آورد بجايـه  بـه  را آن سـپس  و بـود  نموده استنساخ را او مختصر آن و كرده قرائت مؤلف اصحاب بر

 ايـن  تـا  و يافـت  انتقـال  مغرب شهرهاى بديگر او شاگردان بوسيله و داد انتشار شاگردانش ميان در سرزمين
 را آن ناصـرالدين  شـيخ  زيـرا  اسـت،  متـداول  سرزمين آن فقه طالب ميان در آن تدريس و قرائت نيز روزگار

 و عبدالسـالم  ابن مانند ايشان شيوخ از جماعتى و. است كرده تشويق و ترغيب بدان را فقه طالبان و برگزيده
 كـه  آنـان  تـرين  پيشـقدم  و ندا تونس عالمان بزرگان از آنان تمام و اند كرده شرح را آن هارون ابن و راشد ابن

 را تهـذيب  كتـاب  خـود  دروس در ايـن  همـه  بـا  ايشان و است عبدالسالم ابن است نوشته را شرح نيكوترين
  .2ميكند راهنمائى خواهد كه را آن خدا و. ميدارند معمول

  

  هشتم فصل

  )ارث( تقسيم فرايض دانش در

 اعتبـار ه بـ  كـه  اسـت  كميتـى  از ميـراث  سـهام  كردن درست و وراثت شرعى بخشهاى ىيشناسا آن و
  .شود درست ارث اصول آن 3مناسخت يا شرعى بخشهاى
  .شود سرشكن او ورثه شرعى بخشهاى بر او سهام و بميرد وارثان از يكى كه است هنگامى مناسخت و

 ميراث دو هر در وارثان همه تا كرد درست را نخستين ميراث محاسبات راه از بايد ناگزير هنگام اين در
  .برسند خويش شرعى بخش به تجزيه بدون

 ميدهد تشكيل را گوناگونى و بيشتر هاى رقم بالنتيجه و دوتاست و يكى از بيش مناسخات اين گاهى و
 داراى ميـراث  هرگـاه  همچنين. ميشويم نيازمند بيشترى  محاسبات به باشد متعدد مناسخات كه اندازه هر و

 هنگـام  ايـن  در. كنند انكار را آن برخى و تصديق را كسى وراثت وارثان از بعضى اينكه مانند باشد صورت دو
 نسـبتهاى  برحسـب  تركه سپس و شود گرفته نظر در سهام مبلغ و گردد تصحيح صورت دو هر برحسب بايد

 جداگانـه  را فقه باب اين رو اين از[ دارد تمحاسبا به نياز اينها همه و گردد تقسيم ميراث اصل از ورثه سهام

                                                           

 كلمـه ه ترجمه كلمه برنامج معرب برنامه فارسى است كه ابن خلدون آن را بمفهوم فهرست مواد بكار برده و دسالن آن را ب -1
Repertoire بودجـه  بمعنـى  زبانـان  عربـى  را نـامج بر كلمـه  امروز برگزيدم است فارسى كه را برنامه همان من و كرده ترجمه 

  .برند مى بكار هم »ميزانيه«

2-  شاءي من يدهاهللا يو خدا آن را كـه خواهـد بـراه راسـت     : در چاپهاى مصر و بيروت تمام آيه آمده است بدينسان. 213: 2و
 .213: 2. صراط مسَتقيمٍ  واهللا يهدي من يشاء إِلى. راهنمائى ميكند

 .است در ميراث مردن بعض وراث پيش از تقسيم ميراث: سختمنا -3
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 و دارد غلبـه  حساب مسائل آن در و 1] است آمده گرد دو هر حساب و فقه مسائل آن در چونكه كنند مى ياد
 مـذهب  در آنهـا  مشهورترين كه اند كرده تأليف بسيار كتب فن اين در مردم و اند داده قرار مستقلى فن را آن

 از و اسـت  جعـدى  مختصـر  آنگـاه  و 2حوفى ابوالقاسم قاضى مختصر و ثابت ابن بكتا اندلس متأخر مالكيان
  .است ايشان امثال و طرابلسى 3المنمر ابن كتاب افريقيه متأخران

 زبردستى بر گواه كه دارند دشوار بزرگ آثار و فراوان تأليفات باره اين در حنبليان و حنفيان و شافعيان اما و
 تأليفـات  داراى مزبـور  مـذاهب  اهـل  از او امثـال  و 4)رح( ابوالمعـالى  بـويژه  و اسـت  حسـاب  و فقه در ايشان

 وراثـت  امور در و است منقول و معقول ميان جامع زيرا است، شريفى فن فرائض مبحث و. هستند ىيگرانبها
 يحصح راههاى از فن اين بوسيله ميگردد دشوار كنندگان تقسيم بر كار و است نامعلوم ورثه بهره كه هنگامى
 مبـذول  خاصـى  توجـه  بدان 5بزرگ شهرهاى در عالمان و. آيند مي نائل خويش بحقوق افراد بخش اطمينان
 فرضـى  مسـائلى  و درنگرنـد  بحسـاب  حـد  از بيش باره اين در كه 6گرايند مى بدان مصنفان از برخى. ميدارند
ـ  نيـاز  اينهـا   امثـال  و جـذرها  گـرفتن  مقابلـه،  و جبـر : مانند حساب فنون راه از كه كنند مطرح  اسـتخراج ه ب

 علـت ه بـ  مسـائلى  چنين و. ميسازند انباشته مسائل اينگونه از را خود تأليفات چنانكه باشد داشته مجهوالت
 لحاظ از ولى بخشد، نمى وراثت اموره ب سودى و نيست متداول مردم ميان در هرچند آنها، وقوع قلت و غرابت
 بيشـتر  گـاهى  و اسـت  سـودمند  وجـوه  كـاملترين ه بـ  متداول بطور ملكه آوردن بدست و علم طالبان تمرين

 فـرايض «: است گفته كه ميكنند استدالل) رض( ابوهريره حديث به دانش اين فضيلت براى فن اين صاحبان
 ايـن » .اسـت  علـم  نصـف «: روايتـى  در و »است فرايض ميشود فراموش كه چيزى نخستين و است علم ثلث

 فـروض  فـرايض  از مـراد  كـه  اند كرده استدالل بدان فرايض صاحبان و هنمود تخريج 7حافظ ابونعيم را حديث
 مزبـور  حـديث  در فـرايض  از منظور بلكه است، بعيد توجيه اين كه است اين است آشكار آنچه و است وراثت

 بگـوييم  كـه  است درست معنى اين با و اينهاست جز و ميراثها و عادات و عبادات در دينى تكاليف و واجبات
 و اسـت  ثلـث  يـا  نـيم  از كمتر شريعت دانشهاى كليه به نسبت وراثت فروض ولى است، علم از ثلثى يا نيمى
 بفـروض  آن اختصاص يا مخصوص فن اين بر فرايض لفظ اطالق كه است اين ميكند كمك معنى بدين آنچه

                                                           

  .با چاپ پاريس يكى است» ينى جامع«در چاپهاى مصر و بيروت نيست، ولى نسخه  -1

و صحيح حوفى است كه لقب ابوالقاسم احمد بن محمد بن خلف الحوفى متولد اشـبيليه  » ينى جامع«و حوفى ) ك(خوفى  -2
 ).23ص  3حاشيه دسالن ج (درگذشت، ) م 1192( -ه 588ت وى بسال اى در فرايض اس و مؤلف رساله

 .نيز چنين است» ينى جامع«كه در . ولى صحيح صورت متن است) ك(ابن النمر  -3
 .منظور امام الحرمين است -4
  .»ينى«و عالمان اعصار مختلف  -5

 .كنند مى در چاپ بيروت احتياج پيدا» ينى«از  -6

وى حواشى و تعليقاتى بـر  . متولد شده است) م 948 -947( -ه 336احمد اصفهانى صوفى در سال ) بفتح ن(حافظ ابونعيم  -7
 403او در محرم سـال  . صحيح بخارى و صحيح مسلم نوشته است و دو تأليف ديگر درباره صحابه پيغمبر و رجال اصفهان دارد

 .ن عصر خود بوده استوى يكى از بزرگترين محدثا. درگذشته است) م 1012ژوئيه و يا اوت (ه 

 تقسيم ارث
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 صدر در و دان برده بكار را آن اصطالحات، و فنون آمدن پديد هنگام فقيهان كه است اصطالحى شك بى وراثت
 تقـدير  معنى به لغت در كه است فرضى از مشتق و است نميشده اطالق تكاليف و فرايض عموم بر جز اسالم

 بوده واجبات و فروض مراد فقط اند برده مى بكار مطلق طور به را آن وقتى كرديم، ياد چنانكه و است قطع يا
 بر شده مى اطالق عصر آن در آنچه بر جز مزبور كلمه نيست سزاوار پس. است آن شرعى حقيقت اين و است

  .1است داناتر تعالى خداى و. باشد مى ايشان مراده ب تر شايسته اطالق آن و شود حمل ديگرى مفهوم
  

  نهم فصل

  )مناظرات( خالفيات و جدل قبيل از است، متعلق بدان آنچه و فقه اصول در

 آن و آنهاسـت  سـودمندترين  و ليقـدرترين عا و شرعى دانشهاى بزرگترين از فقه اصول كه دانست بايد
 و. شـود  مـى  گرفتـه  آنهـا  از تكاليف و احكام كه نظر اين از است شرعى ادله در تحقيق و انديشيدن از عبارت
  .است قرآن مبين كه سنت آنگاه و باشد قرآن كه است كتابى از عبارت شرعى ادله اصول

 پيـامبر  و گرفتند مى فرا شد مى وحى پيامبر بر كه نقرآ از آياتى از را احكام) ص( پيامبر روزگار در چه
 نبـود،  قيـاس  و نظـر  و نقله ب نيازى هيچ و ساخت مى آشكار شفاهى خطابى با خويش كردار و بگفتار را آنها
  .ماند محفوظ بتواتر قرآن و نبود ممكن شفاهى خطاب) ص( وى از پس ولى

 بمـا  آن از آنچـه ه ب كردن عمل وجوب بر) رض( صحابه) كه شرعيست ادله از رو اين از( »سنت« اما و
 آن صـدق  كـه  باشد صحيحى روايت و نقل به آنكه شرطه ب اند كرده اجماع كردار يا باشد گفتار خواه رسد مى
  .است شده تعيين اعتبار اينبه  سنت و كتاب در شرع داللت و كند غلبه ظن بر

 امر اين و مخالفانشان درباره انكار بر )رض( صحابه اجماع سببه ب ميشود دو آن جانشين اجماع سپس
 دادن گـواهى  با شوند نمى همرأى ثابتى دليل بى ايشان امثال چه پذيرد نمى صورت مستندى بودن راه از جز
  .رود مى بشمار ثابتى دليل شرعيات در اجماع بنابراين و .جماعت عصمت بر ادله

 به را اشباه آنان كه شد  معلوم و يستيمنگر در سنت و كتاب به سلف و صحابه استدالل طرق در سپس
 در ديگـرى  بـه  يكى تسليم و آنها اجماعه ب اين و اند كرده مى مقابله امثال با را امثال و ميسنجيده آنها اشباه

 آنها و است نشده مندرج ثابت نصوص جمله در) ص( پيامبر از پس واقعات از بسيارى چه است، بوده باره اين
 چيـز  دو ميـان  مسـاوات  كـه  شـروطى  با را آنها و كرده مقايسه است ثابت كه نصوصى با را واقعات گونه اين

 حكـم  كـه  آيـد  بدسـت  غالـب  ظـن  تا اند ساخته مى ملحق مزبور بنصوص كند تصحيح را همانند دو يا مشابه
 كـه  ميـرود  بشـمار  شـرعى  ادلـه  از يكى صحابه اجماعه ب شيوه اين و است يكسان دو آن در »تعالى« خداى

  .باشد ادله نوع چهارمين يا قياس نهما
                                                           

ينـى  «و خدا سبحانه و تعالى دانـاتر اسـت و توفيـق بـه او اسـت و نسـخه       : در چاپهاى مصر و بيروت آخر فصل چنين است -1
 .است پاريس چاپ مطابق نيز »جامع
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 اسـت  كـرده  يـاد  قسـمت  چهـار  همين از عبارت شرعى ادله اصول كه اند شده همرأى عالمان قاطبه و
 اينگونه ولى اند، كرده مخالفت قياس و اجماع در آنان از برخى چند هر) شرعى قياس -اجماع -سنت -كتاب(

 نيست نيازى كه افزوده ديگرى داليل چهارگانه ادله اينه ب هم برخى و ميشوند يافت بندرت و اندكند كسان
  .ميروند بشمار اقوال شواذ از و ندضعيف مدارك لحاظ از مزبور ادله زيرا كنيم، ياد را آنها ما

  1.اينهاست بودن ادله در تحقيق و نگريستن فقه اصول فن مباحث نخستين جمله از كه است اين
 بنابراين و است آن نقل در تواتر و دارد وجود آن متن در كه ستا قاطعى معجزه آن دليل »كتاب« اما

  .ماند نمى باقى آن در ترديد مجال
 آن از آنچـه ه بـ  عمل وجوب بر است اجماع كرديم ياد چنانكه رسيده ماه ب آن از آنچه و »سنت« اما و
 ها نامه فرستادن: قبيل از است شده مى عمل) ص پيامبر،( حيات هنگام در آن بر آنچه به اتكا با باشد صحيح

  .نهى و امر حاوى شرايع و احكام براى نواحى به ها رسول و
 متفق امت براى ثابت عصمت با مخالفتشان انكار بر) رض( صحابه كه است آن سببه ب »اجماع« اما و

  .اند بوده همرأى و
  .كرديم ياد چنانكه اند، كرده اجماع آن بر) رض( صحابه كه است سبب بدين »قياس« اما و

 آن خبـر  بايـد  نـاگزير  ميشـود  نقـل  سنت از آنچه كه دانست بايد آنگاه »شرعى ادله اصول«: اينهاست
 نظـر  در آن كنندگان نقل عدالت و آيد عمله ب مطالعه و تحقيق آن نقل طرق در كه بدينسان شود، تصحيح
 بـاز  باشـد  مـى ] 2خبـر  بـه [ عمـل  وجوب مناط و كند مى حاصل را آن صدق به علم كه حالتى تا شود گرفته

 آن مقدم خبر جستن و خبر دو ميان تعارض مسئله و .رود مى بشمار فن اين قواعد از نيز اين و شود شناخته
 بشمار فقه اصول ابواب فصول از مزبور مسائل و ميشود ملحق قواعد همين به منسوخ و ناسخ ىيشناسا نيز و

 بـر  معانى استفاده زيرا است، الزم، آنها در تحقيق و يستننگر كه ميرسيم الفاظ بداللتهاى پس آن از. رود مى
  .مركب خواه و مفرد خواه است، وضعى داللتهاى شناختن بر متوقف اطالق بر كالم تركيبات از اطالق

 آن گوينـدگان  براى زبان كه هنگامى و. بيان و تصريف و نحو علوم: از عبارتند زبان به مربوط قوانين و
ـ  نيـازى  روزگـار  آن در هـم  فقـه  و رفت نمى بشمار قوانين و علوم جزو مسائل ناي نبود بيش اى ملكه  آنهـا ه ب

 عـرب  زبان ملكه كه هنگامى ولى بود، شده ملكه آنان در و گرديده جبلى مردم براى زبان اصول زيرا نداشت،
 اصـول  دندبو بسته همت كمر فن اين تنظيم براى كه) نقادان( كهبدانى وقت آن گرفت تباهى مردم ميان در

  .كردند ضبط و گردآورى بودند كرده استنباط را آنها بدرستى كه ىيمقياسها و صحيح نقله ب را زبان
 نيازمنـد  بـدانها  »تعالى« خداى  احكام شناختن براى فقيه كه آمد بشمار علومى زمره در مزبور قواعد و

  .بود

                                                           

 ).پ. (نگريستن در واقعيت اين ادله است -1
 .)پ(از  -2

 در اصول فقه و متعلقات آن
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 احكام استفاده آن و آيد مي بدست سخن تركيبات از بويژه ديگرى] 1استفاده[ اينجا در اين از گذشته
 باشد مى فقه آن و است) كتاب و سنت( كالم تراكيب بين در كه آنها خاص ادله بوسيله است معانى البالى از
 نيـز  ديگـرى  امـور  ىيبشناسـا  بايـد  نـاگزير  بلكـه  نميكند، كفايت اطالق بر وضعى داللتهاى معرفت آن در و

ـ  دانـش  ايـن  كهبـدان  و شـرع  اهل آنچه برحسب بدانها و است فمتوق آنها بر خاص ادله اين كه پرداخت ه ب
 اينكـه  قبيـل  از. اند داده قرار قوانين استفاده اين براى را آنها و ميشود مستفاد احكام اند شده قائل آنها اصالت

 »واو« حـرف  و. كـرد  اراده هـم  بـا  آنـرا  معنى دو هر نميتوان مشترك كلمه از و نميكند ثابت را قياسى لغت
  .رساند نمى را رتيبت

  ميماند؟ باقى حجتى اتمام آن افراد بقيه در آيا گردد خارج »عام« از خاصى افراد هرگاه و
  است؟ تأخير يا فوريت براى و استحباب يا وجوب براى امر آيا و
  كرد؟ حمل مقيد بر ميتوان را مطلق آيا و صحت؟ يا است فساد مقتضى نهى و
  نه؟ اي كافيست 2تعدد در علت بر نص و
 مباحث از كه سبب بدان ولى ميرفت، بشمار فقه اصول فن قواعد از مزبور مسائل كليه كه اينها امثال و
  .ميدانستند لغوى را آنها بودند داللت

 سببه ب زيرا ميرود، بشمار فن اين قواعد مهمترين از قياس در انديشيدن و بحث كه دانست بايد آنگاه
  .گردد مى حاصل زير نتايج يكديگر با احكام كردن همانند و مقايسه
  .شود تحقيق اصل و فرع در هر حكمى كه مقايسه و مماثله مى -1
  .است متعلق بدان اصل در آن اوصاف ميان از حكم قوى ظنه ب كه وصفى تنقيح -2
  .آنكه معارضى ترتيب حكم بر آن را منع كند وجود آن وصف در فرع بى -3
  .روند مى بشمار فن اين قواعد از همه هستند، وضوعم اين توابع از كه مسائلى ديگر و
 در زيرا بودند، نياز بى آن از سلف و است اسالم ملت در مستحدث فنون از فقه اصول كه دانست بايد و
 بيشـتر  ايـن  از گذشته و نداشتند نيازى بود حاصل ايشان در كه زبان ملكه از بفزونتر الفاظ معانى از استفاده
  .است شده گرفته ايشان خود از ميشود پيدا احتياج بدانها احكام استفاده در بويژه كه قوانينى
 و عهـد  نزديكى سببه ب نداشتند آنها تحقيق و مطالعه به نيازى سلف نيز احاديث هاى زنجيره درباره و

 و شـدند  منقـرض  اسـالم  صـدر  طبقـه  و سـلف  آنكه از پس ولى نها،ه آب ايشان علم و) خبر( ناقالن ممارست
 ادّله، از احكام استنباط براى مجتهدان و فقيهان گرفت بخود صناعى جنبه علوم كليه كرديم ياد قبالً كهچنان

 تـدوين  مستقلى و جداگانه فن مانند را مزبور قواعد رو اين از و شدند قواعد و قوانين اين فراگرفتنه ب ناگزير
 بـوده ) رض( شـافعى  كـرده  آغاز اصول ناي بنوشتن كه كسى نخستين و. خواندند »فقه اصول« بنام و كردند

                                                           

  .در چاپهاى مصر و بيروت، استفادات است) پ(از  -1

 .»ينى«. تعدى در -2
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 و بيـان  و نواهى و اوامر درباره رساله آن در و است فروخوانده شاگردانش بر را خويش مشهور رساله كه است
 بتـأليف  فـن  ايـن  در حنفـى  فقيهـان  سـپس . اسـت  گفتـه  سخن قياس از منصوص علت حكم و نسخ و خبر

 در كتبـى  شيوه همينه ب نيز متكلمان و اند داده توسعه آنرا و كرده تتبع و تحقيق مزبور قواعد در و پرداخته
  .اند كرده تأليف فن اين

 بسـيار  شواهد و مثالها زيرا است سزاوارتر فروع به و تر وابسته فقه به فن اين در فقيهان هاى نوشته ولى
  .اند گذارده فقهى هاى نكته بر فن اين درباره را مسائل بناى و كرده اقتباس فقه از را كرده ياد فروع از

 ميگراينـد،  عقلـى  اسـتدالل   به امكان حد تا و ميكنند مجرد فقه از را مسائل اين صورتهاى متكلمان و
 در كـه  سـبب  بـدان  حنفـى  فقيهان كه است اين .است آن بر مبتنى آنان طريقه مقتضاى و فنون 1قالب زيرا

 و گـردآورى  فقـه  مسـائل  از را قـوانين  ايـن  داشت امكان كه ىيجا تا و بودند بين ژرف فقهى دقيق هاى نكته
 آنـان  پيشـوايان  از يكـى  2دبوسـى  ابوزيد. داشتند خاصى زبردستى و مهارت فقه اصول در ميكردند، استنباط

 كـه  را شـروطى  و مباحث و كرد تأليف ايشان دانشمندان همه از تر وسيع ميزانىه ب قياس درباره و آمد پديد
 آن مسـائل  و رسيد كمال بمرحله قياس يافتن بكمال فقه اصول صناعت و دكر كامل بود نياز مورد قياس در

 بهترين و كردند توجه فن اين در متكلمان بطريقه) عالمان( مردم و شد آماده و گردآورى آن قواعد و تهذيب
 تـن  دو غزالى تأليف »المستصفى« و الحرمين امام تأليف »البرهان كتاب«: قياس خصوص در ايشان تأليفات

 دو بصـرى  5ابوالحسـين  تأليف »المعتمد« آن شرح و 4عبدالجبار تأليف» 3العمد كتاب« همچنين و اشعريه از
 بزرگـان  از تـن  دو آنگـاه . ميرفـت  بشمار فن اين اركان و اساسى قواعد چهارگانه كتب اين. بود معتزله از تن

 الخطيـب  ابـن  فخرالدين امام نانآ از يكى كه كردند تلخيص را چهارگانه كتب اين كالم، علم متأخر عاليقدر
 تـأليف  در را مزبـور  كتب آمدى الدين سيف ديگرى و كرد خالصه »المحصول« كتاب در را آنها) رازى فخر(

 داشـت،  اخـتالف  هـم  با استدالل و تحقيق نظر از فن اين در آنان شيوه و نمود تلخيص »االحكام« بنام خود

                                                           

  .غالب: در چاپهاى مصر و بيروت) پ(از  -1

منـاظره و  (و نخسـتين كسـى اسـت كـه بخـالف      » شهرى ميان بخارا و سمرقند«ابوزيد عبداهللا عمرو اصالً از مردم دبوسيه  -2
در بخـارا  ) م 1038 -1039(ه  430وى چندين كتاب درباره فقه و حكمت الهى تأليف كـرد و بسـال   . صورت علمى داد) جدل

 ).از حاشيه دسالن( .درگذشت
 .بضم ع و م -3
قاضى عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همدانى در اسدآباد همدان متولد شده و داراى چنـدين تـأليف در علـم فقـه بـوده       -4

درگذشـته  ) م 1024 -1025(ه  415وى بسـال  . تدوين كتابى درباره ترجمه علماى معتزله را نيـز بـدو نسـبت ميدهنـد    . است
 ).از حاشيه دسالن. (است
در چاپ پاريس ابوالحسن و در چاپهاى مصر و بيروت ابوالحسين و صورت اخير صحيح اسـت، زيـرا شخصـى بـدين نـام در       -5

كشف الظنون نام برده شده است و نام صحيح وى برحسب تصريح حاجى خليفه ابوالحسين محمد بن على بصريست كه بسـال  
 .درگذشته است )م 1070 -1071(ه  463

 و متعلقات آن در اصول فقه
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 و تقسـيم  و مـذاهب  بتحقيـق  آمـدى  و بود گرائيده فراوان تداللاس و ادله آوردنه ب بيشتر  الخطيب ابن زيرا
  .داشت شيفتگى مسائل استخراج

 بنـام  تـأليفى  در 1ارمـوى  الـدين  سـراج  ماننـد  »الخطيـب  ابـن « امـام  شـاگردان  را »المحصول« كتاب
 3قرافى الدين شهاب و كردند مختصر »الحاصل« به موسوم ديگرى كتاب در 2ارموى الدين تاج و »التحصيل«
 همچنـين  آورد فـراهم  »تنقيحـات « بنـام  كوچكى كتاب و كرد گلچين قواعدى و مقدمات مختصر دو اين از

ـ  مبتـديان  و كرد تأليف »منهاج« بنام مزبور كتاب دو از مختصرى بيضاوى  و آوردنـد  روى كتـاب  دو ايـن ه ب
ـ  ربيشت آن مؤلف كه را آمدى »احكام« كتاب اما كردند، شرح را آنها كسان از بسيارى  مسـائل  در تحقيـق ه ب
 همـان  بـاز  و كـرد  تلخيص »كبير مختصر« به موسوم خود معروف كتاب در حاجب بن ابوعمرو بود، پرداخته

 و مشـرق  مـردم  توجـه  مـورد  و شـد  متداول علم طالبان ميان در كه نمود مختصر ديگرى تأليف در را كتاب
 در فقه اصول فن در متكلمان طريقه زبده و پرداختند آن شرح و مطالعهه ب بسيار گروهى و گرفت قرار مغرب

 متقدمان كتب بهترين و شد نوشته بسيارى كتب نيز حنفيان طريقه درباره اما و آمد حاصل مختصر چند اين
 پيشـوايان  از كـه  اسـت  4پـزودى  االسالم سيف تأليفات متأخران آن از و دبوسى ابوزيد تأليفات شيوه اين در

 كتاب ميان او و بود حنفيان فقيهان از كه آمد پديد الساعاتى ابن آنگاه .كرد تأليف جامعى كتب و بود ايشان
 5»بديعـه « بنـام   بـاره  اين در كتابى و بود طريقه دو هر جامع كه كرد ابداع اى شيوه پزودى كتاب و »احكام«

 در كتـاب  نآ هـم  روزگـار  ايـن  تا و ميرفت بشمار كتب ترين بديع و بهترين از ترتيب لحاظ از كه كرد تأليف
 بسـيارى  و ميپردازند آن در تحقيق و بحثه ب و ميكنند قرائت آنرا و است متداول دانشمندان پيشوايان ميان

 اسـت  چنـين  .اسـت  منوال اين بر وضع دوران اين تا و اند داده نشان دلبستگى آن بشرح عرب غير عالمان از
 بـدانش  را مـا  ايـزد  و. روزگـار  ايـن  تا آن مشهور تأليفات شماره و موضوعات تعيين و فقه اصول فن حقيقت

  .6)تواناست چيزى هر بر او همانا( دهد قرار آن اهل شمار در خويش كرم و احسانه ب و فرمايد مند بهره
  

  

                                                           

) م 1283 -1284(ه  682اسـت و بسـال   ) رضـائيه (قاضى سراج الدين ابوالثنا محمود بن ابوبكر ارموى منسوب بـه اروميـه    -1
  .درگذشته است

 .درگذشته است) م 1258(ه  656بنا به تصريح حاجى خليفه قاضى تاج الدين محمد بن حسين ارموى بسال  -2
زنـدگى را بـدرود   ) م 1285 -1286(ه  684فقيه مالكى كه بسال ) بفتح ق(بن ادريس قرافى  شهاب الدين ابوالعباس احمد -3

  .گفته است

ه  482و نام وى ابوالبشر على بن محمد پـزودى اسـت كـه رسـاالتى در فقـه حنفـى نگاشـته و بسـال         » بزودى«معرب آن  -4
او را دو لقـب  . انـد  كه شروح بسيارى بر آن نوشتهيكى از تأليفات وى موسوم به اصول است . درگذشته است) م 1080 -1090(

  ).از حاشيه دسالن. (فخراالسالم و سيف االسالم و بندرت يكتن داراى اينگونه القاب بوده است: بود

 .»بدايع«در چاپهاى مصر و بيروت  -5
  .اين آيه در چاپ پاريس نيست. 50: 30ء قَديرٌ  ُكلِّ شَي  و هو على: اشاره به -6
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   خالفيات

 افكار تفاوت برحسب است شده استنباط شرعى ادله از كه فقه، دانش اين در مجتهدان كه دانست بايد
  .است بوده ناپذير اجتناب اختالف اين كرديم ياد چنانكه و اند كرده فاختال يكديگر با مشاعر و

 كه مجتهدى هر از اند بوده مختار مقلدان و يافته عظيمى توسعه اسالم ملت ميان در ايشان اختالفات و
 علمـاى  از كـه  گرديـد  منتهـى  1چهارگانـه  پيشـوايان  بـه  تقليـد  كار كه هنگامى سپس. كنند تقليد بخواهند
 و بودنـد  آنـان  تقليد مراجع تنها وقت آن داشتند، ايشانه ب ظن حسن منتهاى مردم و بودند زرگب شهرهاى

 بمرحلـه  رسـيدن  زيـرا  گرديـد،  ممنـوع  آنـان  غير از تقليد و ميكردند تقليد مزبور پيشوايان از منحصراً مردم
 تقسـيم  گوناگون شعبه ب ميرفت بشمار آن مواد از كه ىيدانشها زمان گذشته ب و شده دشوار كارى اجتهاد

) حنبلـى  و شـافعى  و مـالكى  و حنفـى ( چهارگانـه  مذاهب اين جز در كه نشدند يافت هم كسانى و بود يافته
 بشـمار  اسـالم  مذهب اساسى اصول چهارگانه مذاهب و رفت ميان از اجتهاد بالنتيجه و كنند تحقيق و بحث
 جانشـين  داشتند تمسك آنها احكامه ب و دندبو مزبور مذاهب از يك هر پيرو كه كسانى ميان اختالف و رفت

 ببحث ديگرى با خويش پيشواى مذهب تصحيح در يك هر و گرديد فقهى اصول و شرعى نصوص در اختالف
 استوار هاى شيوه و صحيح اصول بر كه ميداد روى مزبور مذاهب پيروان ميان مناظراتى و ميپرداخت جدل و

 اسـتدالل ه بـ  ميكـرد  تقليد آن از و بود متمسك بدان كه مذهبى صحت بر اصول آن با كدام هر و بود متكى
 و جـدال  يكبـار  رو اين از يافت جريان فقه ابواب تمام در و شرعى مسائل كليه در مناظرات اين و ميپرداخت

 ديگـر  بـار  و ميشـدند  آنهـا  از يكى موافق ابوحنيفه پيروان و برميخاست مالك و شافعى پيروان ميان اختالف
 منـاظرات  ايـن  در و 2ميشدند همرأى آنان از يكى با شافعيان و آمد مي پديد حنفيان و مالكيان ميان جدال
 مي خالفيات را دانش اينگونه و ميشد بيان ايشان اجتهاد مواقع و اختالف هاى انگيزه و مزبور پيشوايان مĤخذ

 ميكـرد،  رهبـرى  احكـام  تنباطاسه ب را وي كه قواعدى به مجتهدى مانند بود ناگزير كننده مناظره و ناميدند
 بمنظـور  كننده مناظره و است نيازمند مزبور بقواعد احكام استنباط براى مجتهد كه تفاوت اين با. باشد آشنا
 مخـالف  داليـل  دسـتبرد  از را شده استنباط مسائل تا داشت نياز قواعد بدان شده استنباط مسائل اين حفظ
  .كند حفظ

 بمطالعـه  مقاصـد  ايـن  در كسـانيكه  تمرين و پيشوايان ادله و مĤخذ شناختن براى شيوه اين براستى و
  .است ارزشى پر و ثمربخش دانش شك بى استدالل براى ميپردازند

 پـيش  فصـول  در چنانكـه  زيرا است، مالكيان تأليفات از بيش فن اين در شافعيان و حنفيان تأليفات و
 سـبب  همينه ب و ميرود بشمار اصول از يكى انمذهبش فروع از بسيارى براى حنفيان نزد در قياس دانستيم

                                                           

و امـام احمـد بـن    ) ه 204(و شافعى متوفى بسال ) ه 179(و امام مالك متوفى بسال ) ه 150(ابوحنيفه متوفى بسال : يعنى -1
  ).ه 241(حنبل متوفى بسال 

 ).ك. (و گاهى اختالف ميان شافعيان و حنفيان روى ميداد و مالكيان با يكى از آنان موافقت ميكردند -2

 در خالفيات
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 نيستند نظر اهل و دارند اعتماد »خبر« اثر به بيشتر مالكيان ولى ندتحقيق و بحث اهل و صاحبنظر فرقه اين
 اندكى و ناچيز موارد در بجز و ميباشند نشين باديه كه ندمغرب مردم از مذهب آن پيروان اكثر اين از گذشته و
  .ندخبر بى و غافل فنون و صنايع از

 كتـاب  و) [رح( غزالى تأليف مĤخذ« كتاب: از عبارتند ميباشد اهميت حائز رشته اين در كه تأليفاتى و
 كتـاب  و 1] اسـت  كـرده  اقتبـاس  مشـرق  مـردم  از آنرا شيوه كه مالكيان از عربى بن ابوبكر تأليف »تلخيص«
  .است بوده مالكيان بزرگان از كه القصار ابن تأليف »االدله عيون« كتاب و دبوسى ابوزيد تأليف »تعليقه«

 بـر  فقهى مناظرات كه را مسائلى كليه كرده تأليف فقه اصوله ب راجع كه مختصرى در الساعاتى ابن و
  .است كرده ياد آنهاست بر مناظرات بناى كه را اصولى كليه اى مسئله هر در و آورده گرد است مبتنى آنها

  

   جدل فن

  .ميدهد روى آنان جز و فقهى مذاهب پيروان ميان كه ايست مناظره آداب شناختن از عبارت جدل
 منـاظره  از يـك  هر و يافت توسعه مسائل قبول و رد در مناظره باب كه شد متداول هنگامى فن اين و

 از برخـى  و ميگفتنـد  سـخن  گسيخته لگام روشى به ستيز و بحث هنگام دادن پاسخ و استدالل در كنندگان
 كنند وضع احكامى و آداب شدند ناگزير پيشوايان رو اين از بود نادرست برخى و درست اليلد و سخنان اين

 وضـع  و نشـوند  خـارج  آنهـا  حـدود  از و گوينـد  سـخن  قـوانين  آن وفق بر قبول و رد در كنندگان مناظره تا
 از دسـت  كيفيتـى  چه به و پردازد استدالله ب رواست چگونه كه گردد روشن دهنده پاسخ و كننده استدالل
 و بسـخن  خصـم  و كنـد  سـكوت  بايد كجا و برخيزد بمعارضه يا كند اعتراض ىيجا چه در و بازدارد استدالل
 كـه  است استداللى آداب و حدود قواعد ىيشناسا از عبارت جدل :اند گفته سبب همينه ب و. پردازد استدالل
  .ديگر علوم يا باشد فقه از رأى آن خواه ميشود رهبرى آن خرابى يا رأيى و عقيده بحفظ انسان آن بوسيله
 استدالل و اجماع و نص قبيل از شرعى ادله ويژه كه پزودى روش يكى: است روش دو داراى فن اين و

 تعمـيم  باشـد  كـه  دانشى هر از و شود استدالل بدان كه دليلى هر در روش اين ،2عميدى روش ديگر و است
 امر نفس در آن در مغالطات و است نيكو هدفهاى و مقاصد زا مزبور طريقه و است استدالل آن بيشتر و دارد

 عين در اما است تر شبيه ىيسوفسطا و اى مغالطه قياس به اغلب نگريم بدان منطقى نظر از اگر و است بسيار
 جستجو آن در استدالل طرق شايستگىه ب كه منظور بدين است محفوظ آن در قياسها و ادله صورتهاى حال
  .شود

                                                           

  .تنيس بيروت و مصر در چاپهاى -1

. وى در سمرقند متولد شده و مؤلف رساله معروفى در جدل است. ركن الدين عميدى ابوحامد محمد بن محمد فقيه حنفى -2
 .درگذشته است) م 1218(ه  615عميدى بسال 
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 به مزبور روش سبب همينه ب و پرداخته تأليفه ب روش اين در كه است كسى نخستين دىعمي اين و
 پس. است »ارشاد« به موسوم كرده تأليف روش اين در وى كه مختصرى كتاب و است شده داده نسبت وى

 و انـد  هكرد دنبال عيناٌ را او روش و گماشته همت وى از پيروى به نيز ديگران و 1نسفى مانند متأخران وى از
 دانـش  اكنون هم زيرا است، متروك روزگار اين در او طريقه ولى است، آمده پديد فراوان تأليفات او روش در
 و دارد تفننى جنبه مزبور روش اينكه از گذشته. است نقصان مرحله در اسالمى شهرهاى در تربيت و تعليم و

  2.است غالب خود كار بر خدا و. نميرود بشمار ضروريات از و است كمال بمرحله مربوط
  

  دهم فصل

   كالم دانش

 اعتقادات از كه گذارانى بدعت بر رد و عقلى ادله بوسيله ايمانى عقايد اثبات متضمن است دانشى آن و
 در شـروع  از پـيش  رو اين از. است توحيد ايمانى عقايد اين رمز و. اند شده منحرف سنت اهل و سلف مذاهب

 نزديكتـرين  و روشـها  ترين سهل به كه بياوريم عقلى برهان با لطيفى نكته اينجا در كه سزاست موضوع اصل
 آن ايجـاد ه ب كه مطالبى و كالم دانش درباره تحقيق و بحثه ب آنگاه و سازد آشكار ما براى را توحيد مأخذها

  :است اين نكته آن و .بپردازيم ميكند اشاره آن وضع موجبات و اسالم ملت ميان در
 عللـى  و اسـباب  داراى بايـد  ناگزير حيوانى يا بشرى افعال يا ذوات خواه هستى جهان در حادثات كليه

 انجـام  اسـباب  بـدان  آنها هستى و وجود و آيند مى پديد عادت مستقر در آنها بسبب كه باشند خود بر مقدم
 باشـند  شتهدا ديگرى هاى سبب بايد ناگزير و ميباشند حادث خود بنوبه نيز اسباب اين از يك هر و پذيرد مى

 نيسـت  او جـز  خـدائى  كـه  آن آفريننـده  و موجـد  و اسباب مسبب به تا يابند مى ارتقا پيوسته ها سبب اين و
 دو و يابند مى گشايش عرض و طول در همچنان ميروند ارتقاه ب رو كه حالى در اسباب اين و ميشوند منتهى
 آن 3محيط دانش بجز چيز هيچ بنابراين و ميگردد سرگردان آنها شمارش و ادراك در خرد و ميشوند چندان
 و بشـرى  افعال اسباب جمله از چه كند، محصور و برشمارد نميتواند را حيوانى و بشرى افعال بويژه و اسباب

 جـز  آيـد  نمي پديد فعلى هيچ هستى جهان در زيرا برد، نام ميتوان را ها اراده و قصدها مشهود بطور حيوانى
 مقـدم  كه تصوراتى از اغلب و هستند نفسانى و روحى امورى ها اراده و قصدها و كنند اراده و قصد بدان آنكه

 فعـل  قصد اسباب از عبارت تصورات اين و ميشوند ناشى آيند مى پديد ديگرى بدنبال يكى و ميباشند آنها بر
 مـي  پديد نفس در كه تصوراتى هرگونه سبب و است ديگرى تصورات تصورات، اين اسباب گاهى و. ميباشند

                                                           

 -1311(ه  710حافظ الدين ابوالبركات عبداهللا بن احمد نسفى فقيه معروف حنفى و داراى تأليفات بسيار اسـت وى بسـال    -1
 .درگذشت) م 1310
  .به اوست كاميابى و است داناتر تعالى و سبحانه خدا و: است چنين فصل آخر مزبور آيه بجاى بيروت و مصر در چاپهاى -2

 .يعنى علم خدا -3

 دانش كالم
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 از عبـارت  مزبـور  امـور  بلكـه  نميشـود،  آگـاه  نفسانى امور ترتيب و مبادى بر هيچكس زيرا است، نامعلوم آيد
 و آيـد  مـي  پديـد  ديگـرى  بـدنبال  يكى  انديشه هنگام و ميكند القا انديشه در را آنها خدا كه هستند ىياشيا

 شـمار  در كه ميشود محيط اسبابى به انسانى علم اغلب بلكه است عاجز آنها غايات و مبادى معرفت از انسان
 و نفس محصور طبيعت زيرا آيند، مي پديد آدمى مدارك در خاصى ترتيب و نظم با و ميباشند آشكار طبايع

ـ  متعلـق  آنهـا  چه است تر وسيع نفس از تصورات رهيدا ليكن باشد، مى آن حالت زير  در كـه  هسـتند  عقـل ه ب
 آنهـا  بـر  اينكهه ب رسد چه تا نميكند درك را آنها از بسيارى نفس نبنابراي و دارد قرار نفس از برتر اى مرحله
  .يابد احاطه

 در انديشـيدن  از را انسـان  كـه  بـرد  پى شارع حكمت و فلسفهه ب آن از و كوشيد بايد انديشه اين در و
 در آدمـى  انديشـه  كه بيكرانيست وادى همچون امر اين چه. است كرده نهى آنها برابر در ايستادگى و اسباب

 كه است خداوند پيغمبر، اى بگو«. آورد نمى بدست حقيقتى و برنميگيرد آن از سودى و ميشود سرگردان آن
  .»1باشند ميكرده بازى اند رفته فرو آنچه در كه را ايشان بگذار« سپس »ميكند كارى همه

 در و ميشـود  ردو آنهـا  از برتـر  بـه  ارتقـاى  از علل، و اسباب در ايستادگى سببه ب انسان كه بسا چه و
  .آيد مي بشمار هالك گمراهان زمره در و افتد مي فرو لغزش پرتگاه در نتيجه

  .آشكار زيانكارى و نوميدى از بخدا پناه
 بمنزلـه  امر اين بلكه ماست، اختيار يا قدرت در آن از بازگشت يا ايستادگى كه كرد گمان نبايد البته و

 و اسـباب  در بينـى  ژرف سببه ب كه است »اى صبغه« ئينىآ همچون و بندد مى نقش نفس در كه است رنگى
 از يـافتيم  درمـى  آنرا اگر چه ميدواند ريشه و ميشود استوار آن در دانيم نمي هم خود آنرا كه نسبتىه ب علل
  .كنيم نظر صرف امر اين در انديشيدن از يكسره و بپرهيزيم آن از كه سزاست پس كرديم مى پرهيز آن

 متوقف اسباب آن شناختن زيرا است، نامعلوم آنها هاى مسبب از بسيارى در اسباب ناي تأثير وجه نيز و
 مجهـول  آن كيفيـت  و تـأثير  حقيقـت  و است بظاهر استناد راه از يكديگره ب آنها اقتران و »تجربه« عادت بر

  2.اندكى مگر دانش از نشديد بخشيده و. است
 اسباب مسبب به و كنيم الغا آنرا يكسره و پوشيمب چشم آن از كه است شده امر ماه ب سبب همينه ب و

 و دين مصالحه ب كه شارع دستور برحسب توحيد) صبغت( آيين تا شويم متوجه آنها موجد و فاعل و آنها كل
  .است آگاه حس ماوراى از شارع زيرا يابد، رسوخ نفوسمان در است داناتر ما خوشبختى طرق

 بهشت داخل كند جارى زبان بر را االاهللا الاله: شهادت كلمه و بميرد كه هر«: است فرموده) ص( پيامبر
 و ميشـود  منقطـع  »فراتـر  اى بپايـه  رسيدن از« همانا بايستد اسباب اين نزد در كسى اگر بنابراين و» .ميشود
 تأثيرات و اسباب و آن از بجستجوى و كند شنا انديشه درياى در اگر و باشد مى سزاوار او بر كفر كلمه اطالق
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 از را مـا  شـارع  رو ايـن  از و بـازنگردد  نوميـدى  با جز كه ميكنم ضمانت من بپردازد، ديگرى از پس يكى نآ
  :فرمايد چنانكه است داده دستور مطلق توحيده ب را ما و كرده نهى اسباب در انديشيدن و نگريستن
 و» 1نيسـت  همالى و متاه را او و نشده زائيده و نزاده نياز، بى خداى يگانه، خدا اوست محمد، اى بگو«

 و كائنـات  بـر  اسـت  قـادر  فكر كه برى گمان و كنى اعتماد ميكند القا تو بر انديشه كه پندارى به نبايد البته
  .است ابلهانه پندارى و رأى چنين شود آگاه هستى و وجود تفصيل سراسر بر و يابد احاطه آن اسباب

 اسـت  ىيچيزهـا  همانه ب منحصر نظر نخستين رد اى كننده ادراك هر نزد در وجود كه دانست بايد و
 حق و است اين جز نفسه فى امر واقعيت كه صورتى در نميكند تجاوز آن از و يابد مى در خويش بمشاعر كه
 معقـوالت  و چهارگانـه  محسوسات از عبارت كر آدم نزد در وجود عالم كه بينيم نمى مگر. است آن ماوراى از

  .است شده ساقط وجود عالم از بكلى او نزد در شنيدنيها نوع و است
 تقليـد  زير كور افراد باره اين در اگر و ميگردد زايل وجود عالم از ديدنيها نوع نيز كور نزد در همچنين

 بديـدنيها  مربوط اطالعاته ب رو يچه به نميگرفتند قرار خويش همعصر مردم عموم و بزرگان و مادر و پدر از
 بـر  نـه  ميكننـد  پيـروى  مـردم  عامـه  از مطالـب  اينگونـه  اثبات در آنان ليكن .نميكردند اقرار هستى عالم در

 سـؤال  معقـوالت  درباره او از و آمد مي بسخن زبان بى حيوان اگر و. خويش ادراك طبيعت و فطرت مقتضاى
 او نـزد  در يكسـره  چيزهـا  گونه اين و ميكند انكار هستى عالم در را معقوالت نوع كه ديديم مي حتماً ميشد
 وجـود  ادراكـات  از نـوعى  جهـان  اين در شايد كه بگوييم ميتوانيم برديم پى نكته اينه ب چون و. ندارد دوجو
 مـردم  آفـرينش  از خـدا  آفـرينش  و اسـت  محـدث  و مخلوق ما ادراكات زيرا است، ما مدركات مغاير كه دارد

 از خـدا  و اسـت  پهنـاورتر  يميـاب  مى در ما آنچه از وجود عالم دايره و است نامعلوم آن حصر و ميباشد بزرگتر
 مشـكوك  خـويش  مـدركات  و ادراك بصـحت  نسبت حصر درباره بنابراين. 2است كننده احاطه ايشان ماوراى

  .باش
 تـو  بخوشـبختى  شارع چه كن پيروى است داده دستور توه ب شارع آنچه از خويش عمل و اعتقاد در و
 خـرد  دايره از آن دايره و تست ادراكات مافوق كه ستاي مرحله از او زيرا است، داناتر تو بسودهاى و تر شيفته

 صـحيحى  ميـزان  خرد بلكه بود، نخواهد آن ادراكات و خرد نكوهش مايه اى طريقه چنين و است تر وسيع تو
 و توحيـد  امـور  كه ببندى طمع نبايد اين همه با اما يابد نمى راه بدانها دروغ و. است يقينى آن احكام و است

 بـدان  اسـت  تـو  خرد از فراتر اى مرحله در كه را آنچه هر و خدائى صفات حقايق و نبوت حقيقت و جهان آن
  .بود خواهد محاالت از طمعى چنين زيرا بسنجى
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 ترازو همان با بست طمع وقت آن و ميكنند وزن را زر ترازوئى با ديد كه مرديست همچون آن مثال و
 بلكـه  اسـت،  نادرسـت  خود سنجش در مزبور ترازوى كه نميدهد نشان باطل تصور اين. كند توزين را كوهها
  .نميگذرد در حد آن از و است معينى حد را خرد كه ميدارد معلوم

 اسـت  وجـودى  ذرات از اى ذره خرد شود محيط او صفات و خدا بر كه برسد اى بمرحله نيست ممكن و
 سـمع  بر را خرد قضايا اينگونه در كه كسانى غلط انديشهه ب ميتوان اينجا از و اند آمده پديد خدا بخواست كه

  .دريافت را آنان رأى تباهى و نظرى كوته و برد پى ميدارند مقدم
 شـايد  كه كنيم گمان ميتوانيم دريافتيم را حقيقت اين چون و شد آشكار حق راه كرديم ياد آنچه از و
 از آنها فهم كه ميرسند اى هبمرحل وقت آن ميگذرند در ما وجود و ادراك دايره از ارتقاء در اسباب كه هنگامى

  .ايستد مى باز و ميگردد سرگردان و گمراه اوهام صحراى در خرد نتيجه در و ميشود خارج ما ادراكات حد
 آن آفرينندهه ب است امر اين واگذاردن و آنها تأثيرات كيفيات و اسباب درك از عجز: توحيد بنابراين و
 وى بقدرت و يابد مى ارتقا او بسوى اسباب همه و نيست او جز ىفاعل هيچ زيرا است، محيط آنها بر كه اسباب

 مفهـوم  ايـن  و. بـس  و ايم شده صادر وى از ما كه است لحاظ اين از تنها آفريننده آن به ما علم و ميگردد باز
  .است ادراك نوعى خود ادراك از عجز: ميگويد كه است صديقان از يكى گفتار

 حكمـى  تصـديق  بـه  آن از كـه  نيست ايمانى تنها توحيد اين در مهم و معتبر كه) دانست بايد( سپس
 كـه  اسـت  آن از صـفتى  حصول آن در كمال بلكه است، 1نفس حديث از تصديقى چنين زيرا ميكنند، تعبير
  .پذيرد مى را مختلف كيفيات و احوال بدان نفس

 همـه  از دل دنبـو  تهـى  و انقيـاد  و فرمـانبرى  ملكـه  حصـول  نيـز  عبـادات  و اعمال از مطلوب چنانكه
 تفـاوت  و. گـردد  متصف ربانى بصفت و شود دگرگون سالك مريد تا است معبود بجز مشغوليتها و سرگرميها

 مـردم  از بسـيارى  كـه  اسـت  ايـن  آن بيـان  و. است اتصاف و قول ميان فرق مانند عقايد در علم و حال ميان
 مؤكـد  مسـتحب  و تعـالى  خـداى  بسوى تقرب نوعى بينوا و يتيم افراد به نسبت بخشايش و مهر كه ميدانند

 گونـه  همـين  ولـى  ميكننـد،  ياد شريعت در آنرا منبع و معترفند بدان و آورند مي زبان بر را امر اين و. است
 اسـتنكاف  او وضع شدن دار عهده از و گريزند مى او از ببينند را بيچارگان فرزندان از يتيمى يا بينوا اگر كسان

 و دلسـوزى  و مهـر  مراتب ديگر از همچنين و بكشند وى بسر دستى رحمت از هاينك به رسد چه تا ورزند مى
 حاصـل  علـم  مقـام  در تنهـا  كسـانى  چنين براى كرديم وصف اينكه ميجويند دورى باره اين در دادن صدقه

  .كنند عمل بدان و باشند متصف بدان كه اند نرسيده اى بمرتبه هنوز و شود مى
 نزديكـى  بينوايان به نسبت مهر و بخشايش اينكهه ب اعتراف و علم مقام با كه هستند هم مردمى ليكن

 حصـول  و بخشايش به اتصاف از عبارت كه ميباشند نخستين مقام از برتر اى مرتبه داراى است تعالى بخداى
 در و ميشـتابند  او بسـوى  ببيننـد  را ىيبينـوا  يا يتيم همينكه كسان اينگونه چنانكه است ايشان در آن ملكه
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 آنگـاه  كننـد  صـبر  نميتوانند دارند باز كار اين از را آنان چند هر و كنند مى ثواب طلب وى به نسبت ىمهربان
 چنين بدان اتصاف با نيز توحيده ب علم. ميكنند احسان و صدقه او به باشند داشته حاضر چه هر خود بدست
  .است

 علمـى  از استوارتر درجاتب علمى چنين مبناى و ميشود حاصل اتصاف سببه ب نخواهى خواهى علم و
 و شود عمل آن در بارها آنكه مگر نميشود حاصل علم بصرف اتصاف ولى آيد، حاصل اتصاف از پيش كه است

 حاصـل  تحقيـق  و اتصـاف  مرحلـه  و يابـد  مـى  رسوخ ملكه وقت آن گردد تكرار شمارى بى و نامحدود بميزان
  .ميشود
 كم و سود اندك ميباشد اتصاف از خالى كه نخستين علم زيرا آيد، مى بدست آخرت در نافع دوم علم و

  .است 1عبادت از ناشى »حالى« علم مطلوب و است متكلمان بيشتر علم اين و است فايده
 علمـى  چنـين  در شـك  بـى  آنـرا  كمـال  است ساخته مكلف را انسان چه هر به شارع كه دانست بايد و
  .ميداند

 اتصـاف  از پـس  كـه  علمـى  يعنى است دوم علم در آن در كمال شود جسته چيز هر اعتقاد، بنابراين و
 تحقيـق  و اتصـاف  بحصول وابسته آن در كمال شود طلب عبادات از يك هر به كردن عمل و آيد مي بدست
  .است

 پيـامبر . آورد مـي  بـار  بـه  را شريف ثمره اين آن، در مواظبت و عباداته ب آوردن روى اينكه از گذشته
 پيـامبر  نظـر  در نماز ميشود مالحظه چنانكه» .است نماز در من چشم نور«: فرمايد مى عبادات رأس در) ص(

 كـه  مردمـى  نماز و كجا نماز اين يابد، مى را خويش چشم نور و لذت منتهاى آن در كه است حالتى و صفت
  2.خبرانند بى كنندگان غفلت خود نماز در كه آنان نمازگزاران، بر واى پس: ميكند صدق آنان درباره آيه اين

 بـر  كـه  آنـان  نـه  كردى انعام ايشان بر كه آنان راه فرما رهبرى راست براه و« كن موفق را ما خدايا بار
  .آمين 3.»گمراهان نه و شده غضب ايشان

 ملكـه  حصـول  تكـاليف  كليه در مطلوب كه شد روشن خوانندگان بر كرديم بيان كه مطالبى جميع از
 و توحيـد  از عبـارت  علـم  آن و ميگـردد  حاصـل  نفس ىبرا اضطرارى علمى آن از كه است نفس در راسخى
 بـدنى  و قلبى تكاليف كليه در ملكه اين. آيد مي بدست سعادت بدان كه ايست وسيله خالصه و ايمانى عقيده
ـ  نيز ميرود بشمار تكاليف كليه سرچشمه و اصل كه ايمانى يابيم درمى  آن از و است يكسان  همـين  مثابـه ه ب

 آن پايـه  برتـرين  و زبـان  بـا  موافق قلبى تصديق آن مرتبه نخستين كه چنديست مراتب داراى و است ملكه
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 در و مستوليسـت  قلـب  بـر  همـواره  كه است آنه ب مربوط اعمال و قلبى اعتقاد اين سببه ب كيفيتى حصول
  .درميايند آن فرمان زير در تصرفات و اعمال كليه و ميكنند پيروى آن از جوارح و اعضا نتيجه

 بلنـدترين  از كيفيـت  ايـن  و ميكننـد  فرمـانبرى  ايمانى تصديق اين از يكسره آدمى رهاىكردا چنانكه
 گنـاه  هـيچ  بـه  ايمـانى  چنين با مؤمن شخص كه است كاملى ايمان از عبارت و ميرود بشمار ايمان هاى پايه

 زدن هم بر چشم يك اندازهه ب شخص نميگذارد آن رسوخ و ملكه حصول زيرا نمييازد، دست كبيرى و صغير
  .گردد منحرف ايمان طرق از هم

 وقتـى  كه است آمده هرقل حديث در و »نيست مؤمن كردن زنا هنگام كار زنا«: ميفرمايد) ص( پيامبر
: كـه  پرسيد حضرت آن اصحاب خصوص در ميكرد سؤال او احوال و) ص( پيامبر درباره حرب بن ابوسفيان از
  ميشود؟ مرتد آن از خشم و ىيارضان بعلت]  دين در دخول از پس[ آنان از هيچيك آيا

 معنى و. است چنين درآميزد نفس با و جايگيرد دلها در آن بشاشت كه هنگامى ايمان: گفت هرقل. نه: گفت
 و يابنـد  مـى  استقرار كه است ملكاتى همه مانند شود مستقر و پايدار هرگاه ايمان ملكه كه است اين او گفتار

  .ميشود فطرتى و جبلت مثابهه ب مزبور ملكه زيرا ست،ا دشوار بسيار آنها از نفس سرپيچى
 بـراى  عصـمت  زيـرا  ميباشد، عصمت به نسبت دوم مرتبه در و ميرود بشمار آن عالى مرتبه ايمان نوع اين و

 باشد مى ايشان تصديق و اعمال تابع مؤمنان براى آن حصول و) ازلى و( سابق وجوبى است، واجب) ص( انبيا
 انسـان  بـر  سـلف  گفتارهـاى  از چنانكـه  دهد مى روى ايمان در تفاوت آن يافتن رسوخ و ملكه اين سببه ب و

 و گفتـار   ايمـان «: آرد جملـه  آن از اسـت  آمـده  آنها از بسيارى ايمان باب در بخارى تراجم در و شود، تالوت
 از رمضان كاليفت دادن انجام »است ايمان از روزه و نماز«: گويد نيز و »يابد مى نقصان و فزونى و است كردار
]  حصـول [ و آن بخـود  كـه  است كاملى ايمان اينها همه از مراد و» .است ايمان از حيا و شرم« و است ايمان
 بشـمار  ايمـان  مراتـب  نخسـتين  از كه تصديقى در اما. دارد عملى يا فعلى جنبه آن و .كرديم اشاره آن ملكه

 كنند حمل تصديق بر[ را آنها و شمرند معتبر را اسماء اوايل كه آنان چه ندارد، وجود تفاوتى و اختالف ميرود
 حمـل  را آنهـا  و 1شـمرند  معتبـر  را اسماء اواخر كه آنان و اند گفته متكلمان ائمه چنانكه شوند منع تفاوت از

 كـه  اولـى  حقيقت اتحاد در اين و شود مى آشكار ايشان بر تفاوت است كامل ايمان كه اى ملكه اين بر] كنند
 كه است اى مرتبه 2كمترين و دارد وجود ايمان مراتب همه در تصديق زيرا نيست، نكوهش ايهم است تصديق

 تميـز  و بخشـد  مـى  ىيرهـا  بكفر، وابستگى از را شخص كه است پايه همين و شود مى اطالق آن بر ايمان نام
 حقيقت خود بخودى آن و ندارد، جزايى مرتبه اين از كمتر ايمان بنابراين و است 3مؤمن و كافر ميان دهنده
 سايه در كه است كيفيتى در تفاوت گفتيم چنانكه بلكه ندارد، وجود تفاوتى هيچگونه آن در كه است واحدى
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 توصيف به ما براى شارع كه دانست بايد و. دريابى را نكته اين نيك كه سزاست بنابراين و آيد مى پديد اعمال
 تعيـين  مخصوصـى  امور و باشد مى تصديق از عبارت و اردد قرار مرتبه نخستين در كه پرداخته ايمانى همان
 بـه  بايـد  كه اين عين در است، ساخته مكلف آنها درباره باطنى اعتقاد و قلبى تصديق به را ما كه است كرده
 است، شده مقرر دين در كه است عقايدى از عبارت مزبور امور و باشيم داشته اعتراف و اقرار آنهاه ب هم زبان

  :فرمود شد سؤال ايمان درباره) ص( پيامبر از كه امىهنگ چنانكه
 بـه  هـم  و كنـى  پيدا اعتقاد رستاخيز روز و پيامبرانش و كتب و فرشتگان و بخدا كه است اين ايمان«

 بيـان  كـالم  علم در كه باشد مى ايمانى عقايد همان از عبارت اينها و »آورى ايمان) قدر( سرنوشت بد و نيك
  .اند شده

  :شود روشن تو بر آن حدوث كيفيت و فن اين حقيقت تا كنيم مى اشاره آنهاه ب جمالا به اينك و
 وى بـه  را افعـال  همـه  كـه  داد فرمـان  اى آفريننـده  بـه  آوردن ايمـان  به را ما شارع چون دانست بايد
 كـه  سـاخت  آگـاه  را مـا  و كـرديم  يـاد  چنانكـه  اسـت  كـرده  منفـرد  و يگانه آنها كليه در را وي و بازگردانده

 زيرا نساخت، آگاه آفريننده اين حقيقت كنه به را ما است ايمان اين در مرگ رسيدن فرا هنگام رستگاريمان
 سـاخت  مكلف را ما رو اين از هستيم، آن در ما كه است كيفيتى از برتر و دشوار ما ادراك براى امرى چنين

 آفريننده او كه نبود درست وگرنه است مخلوقات با مشابهت از منزه ذاتاً آفريننده آن شويم معتقد نخست كه
  .داشت نمى وجود مخلوقات و او ميان فرقى فرضى چنين برحسب زيرا باشد، ايشان

 شـباهت  مخلوقات به وقت آن وگرنه بدانيم منزه نقص صفات از را آفريننده كه داد دستور ماه ب سپس
 پس يافت، نمى انجام آفرينش 1تمانع سببه ب وگرنه فرمود امر او ىايخد در يگانگى به را ما آنگاه و. يافت مى
 »مخلـوق « افعال يافتن انجام صفت اين به چه تواناست داناى آفريننده آن باشيم معتقد كه داد دستور آن از

  .اوست احكام »اجراى« گواه آفرينش و ايجاد كمال براى
 نيـز  و. يافت نمى يازامت و خصوصيت بديگرى نسبت مخلوقات از يك هيچ وگرنه است اراده داراى هم و

 منظـور  بـه  مـرگ  از پـس  او و. اسـت  »مخلـوق « حادث اراد وگرنه ميكند تعيين را موجودى هر سرنوشت او
  نيسـتى  بـراى  صرفاً آدميان خلقت اگر و[ ميكند زنده را ما 2] نخستين[ آفرينش ايجاد به خود عنايت تكميل

 و. اسـت  مـرگ  از پس جاويدان بقاى براى خلقت اين پس. ميرفت بشمار عبث و بيهوده كارى همانا] بود مى
 روز آن در آدميـان  احوال زيرا باشيم، معتقد معاد اين بدبختى از رستگارى براى پيامبران بعثت به كه فرمود

 ايـن  در آدميـان  بـه  خدا لطف كمال و نداريم آگاهى بدان ما و بود خواهد مختلف شقاوت و سعادت لحاظ از
 بـدانيم  كـه  بازگويـد  وى بـراى  را شقاوت يا سعادت راه دو و دهد خبر روز آن گىچگون از را ايشان كه است

  .است عذاب براى دوزخ و نعمت و ناز مخصوص بهشت
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 بسـيار  سنت و كتاب از آنها ادله و است رسيده ثبوت به عقلى ادله با كه ايمانى عقايد امهات اينهاست
 را آنهـا  ديـن  پيشـوايان  و كرده رهبرى آنها به را ما لماع و آورده بدست مزبور ادله از را عقايد آن سلف است

 ايـن  هاى انگيزه بيشتر و داده روى اختالف عقايد اين تفاصيل در چندى از پس اما. اند ساخته محقق و مسلم
 كـه  اسـت  شـده  ىياستداللها و مناظرات و ها كشمكش سبب مزبور اختالفات و. است متشابه آيات اختالفات

  .است شده وضع كالم علم نتيجه در و است نقل از يشب آنها عقلى جنبه
  :پردازيم مى مجمل اين تفصيل به سان بدين اينك و

 داللـت  بسـيارى  آيـات  در مزبور وصف چنانكه است آمده مطلق تنزيه صورت به معبود وصف قرآن در
 در يـك  هـر  و اسـت  »بسلو« آيات اين كليه و نيست آنها از يك هيچ تأويله ب نياز و دارد او تنزيه بر آشكار

 در ايـن  از گذشـته  و آيـد  مـي  شمار به واجبات از آنهاه ب ايمان رو اين از و باشد مى آشكار و صريح خود باب
  .است شده تفسير آنها ظاهرى داللت برحسب مزبور آيات تابعان و صحابه و) ص( شارع سخنان
 يكبـار  تشبيه اين و[ ميشود تشبيه توهم مايه كه دارد وجود ديگرى قليل آيات قرآن در ديگر سوى از

 داشـتند  آشـكار  داللت و بودند فزونتر تنزيه ادله آنكه علته ب سلف ليكن است صفات در ديگر بار و ذات در
 حكـم  و 1]آموختنـد  مـردم  بـه  آنرا و بردند پى تشبيه بودن بمحال و دادند غلبه متشابه قليل آيات بر را آنها

 تأويـل  و بحـث  بـه  آنهـا  معنـى  در و آوردند ايمان بدانها رو اين از و استخد كالم نيز مزبور آيات كه كردند
  .نپرداختند

 »بخوانيد اند شده نازل كه همچنان را آنها«: اند گفته كه است سلف از بسيارى گفتار معنى شيوه اين و
 ممكن كه رو اين از نشويد آنها تفسير و تأويل متعرض ولى خداست جانب از آيات آن كه بياوريد ايمان يعنى
 اذعـان  بـدانها  و ايسـتيم  بـاز  تأويلى هر از آنها برابر در است واجب پس. باشد آزمايش براى مزبور آيات است
  .كنيم

 فـرو  تشبيه در و كردند پيروى متشابه آيات از و آمدند پديد گذاران بدعت قليلى گروه سلف عصر در و
 چهـره  و پـا  و دسـت  داراى خـالق  كه شدند معتقد و ندپرداخت تشبيه به او ذات در اى دسته رو اين از رفتند
 آيـات  بـا  مخالفـت  و صـريح  تجسيم پرتگاه در سرانجام و كردند عمل بود آمده آيات در كه بظواهرى و است
 آيـات  دادن غلبـه  كـه  صـورتى  در. 2] اسـت  نيازمندى و نقص مقتضى جسم معقوليت زيرا[ افتادند فرو تنزيه

 از. باشـند  مـى  آشـكارتر  داللـت  لحـاظ  از و انـد  شـده  نـازل  بيشـترى  موارد در كه مطلق تنزيه درباره سلوب
 آنـان  تأويالت اين با دليل دسته دو ميان جمع از هم و هستيم نياز بى آنها از كه آياتى اين بظواهر درآويختن

: هكـ  انـد  بـرده  پنـاه  گفتارى چنين به خويش شيوه شناعت از گروه اين است تر شايسته ،)مجسمه و مشبهه(
 متناقض اى گفته زيرا كند، نمى دفاع ايشان عقايد از گفتار اين كه صورتى در. اجسام مانند نه ولى است جسم
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 و باشـند  آن مخـالف  اگر و باشند جسم از واحدى معقوليت براى هرگاه است، اثبات و نفى ميان بيان جمع و
 بـاقى  چيـزى  ايشـان  توجيهات از و بود ندخواه موافق تنزيه در ما با وقت آن كنند، نفى را متعارف معقوليت

  .باشد مى اجازه بر متوقف جعلى چنين و اند داده قرار او اسماء از يكى را جسم لفظ اينكه جز ماند نمى
 و نـزول  و اسـتقرار  و جهـت  خدا براى چنانكه اند شده صفات در تشبيه به قائل آنان از ديگرى دسته و

 دسته مانند هم گروه اين ميگردد باز تجسم به ايشان گفتار و اند كرده اثبات اينها امثال و زدن حرف و صوت
 همچـون  نـه  اسـت  جهتـى  اصـوات،  ماننـد  نه ولى است، صوتى«: كه اند شده متشبث گفتار اينه ب نخستين

 دسـته  چـه  همـان  بـه  هـم  عقيـده  ايـن  و »ميكنند قصد اجسام در كه ىينزولها مانند نه است نزولى جهات،
  .شود مى رد ندشد رانده نخستين
 بايـد  چنانكـه  آنهـا  بـه  ايمان و سلف مذاهب و اعتقادات بجز راهى »سلوب آيات يا« ظواهر اين براى و

 و قرآن، در ندثابت و صحيح آنها اينكه با نشود منجر آنها بخود نفى آنها معانى نفى بخاطر تا است نمانده باقى
 و تـأليفش  در عبـدالبر  بـن  حـافظ  هـاى  نوشـته  و »رمختص« كتاب و »الرسالة عقيدة« در ابوزيد ابن نظريات
 كـه  قرائنـى  از نبايد و گويند مى سخن معنى اين پيرامون در ايشان چه است متوجه منظور همينه ب ديگران

  .پوشيد چشم كند مى داللت معنى اين بر ايشان سخنان ضمن در
 و گونـاگون  مسـائل  در ثبحـ  و تـدوين  شـيفته  مـردم  و يافت توسعه صنايع و علوم آنكه از پس آنگاه

 تنزيـه  كـه  آمـد  پديد معتزله بدعت پرداختند تأليف به تنزيه موضوع در متكلمان و شدند مختلف هاى شيوه
 حيـات  و اراده و قدرت و علم قبيل از معانى صفات نفىه ب نتيجه در و دادند تعميم را سلوب آيات در مندرج

 در. آيـد  مـى  الزم قديم تعدد صفات بنابراين ايشان گمان به زيرا كردند، حكم بود آنها احكام در آنچه از بيش
  .وى ذات جز نه و است او ذات عين نه صفات كه است مردود دليل اين به ايشان گمان كه صورتى

 اجسـام  عوارض از را صفات اين چه كردند نفى خدا از نيز را ديدن و شنيدن و 1] اراده صفت[ همچنين
 نشده شرط اندامى و بنيه الفاظ اين مدلول در زيرا  است مردود هم ايشان گفتار اين اينكه حال و دانستند مى

 آنچـه  به آن شباهت علت به اند كرده نفى نيز را كالم صفت و 2است مبصر و مسموع ادراك منظور بلكه است
 بـودن  مخلـوق  به رو اين از و نكردند درك است بنفس قائم كه را كالمى صنعت و هست ديدن و شنيدن در

 و بـود  عظـيم  بـدعت  ايـن  زيان و اند كرده تصريح آن برخالف سلف كه است بدعتى اين و. كردند حكم قرآن
 ايشان با مخالفت به دين پيشوايان و واداشتند بدان را مردم و پذيرفتند را آن خود عصر ائمه از خلفا از برخى
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 سبب امر اين و كشتند نيز را برخى و 1تنددانس روا را پيشوايان از بسيارى زدن تازيانه نتيجه در و برخاستند
 و پردازنـد  بدعتها گونه اين آمدن پديد بدفع تا برخاستند عقايد اين برخالف عقلى ادله به سنت اهل كه شد

 مختلف طرق وسط حد كه بود متكلمان پيشواى اشعرى ابوالحسن شيخ ورزيد اهتمام منظور بدين كه كسى
 آنرا سلف كه ميزانى همان به تنزيه درباره و رسانيد اثبات به را معنوى فاتص و كرد رد را تشبيه و برگزيد را

 و معنـوى  چهارگانـه  صفات رو اين از شدند گواه را او تعميم به مخصص ادله و كرد اكتفا بودند كرده محصور
 بـدعت  يـد عقا كليه رد به باره اين در و كرد اثبات نقل و عقل طريق به را بنفس قائم كالم و ديدن و شنيدن
 و اصـلح  و صـالح  قبيـل  از بودنـد  كـرده  تهيه بدعتها اين براى كه مسائلى درباره ايشان با و پرداخت گذاران

 عقـاب  و ثواب و دوزخ و بهشت و معاد احوال و بعثت به مربوط عقايد و. پرداخت گفتگو به تقبيح، و تحسين
 پديـد  اماميه بدعت هنگام اين در چه ساخت ملحق موضوع اينه ب نيز را امامت درباره بحث و كرد تكميل را

 و. اسـت  واجـب  آن تعيين پيامبر بر و ميرود بشمار دينى عقايد جمله از امامت كه داشتند عقيده و بود آمده
  .آيد بدر امر اين عهده از خود است او آن از امامت كه كسى تعيين با بايد

 به مربوط اى قضيه كه است  اين امامت امر منتهاى و غايت و. ميشود واجب نيز امت بر تكليف همين و
 ايـن  مسائل به را آن سبب همين به و شود نمى ملحق) ايمانى( عقايد به و است اجماعى امرى و امت مصالح

 بـدعتها  برخالف مناظره از علم آن در كه سبب بدين يا اند ناميده كالم علم را آنها مجموعه و كرده الحاق فن
 علـم  وضـع  سبب كه آن علته ب يا و گردد نمى باز علمى به و است صرف كالم اتمناظر اين و ميشود گفتگو
  .است نفسانى كالم اثبات در ايشان تنازع آن در تتبع و تحقيق و كالم

 ابـن  ماننـد  شـاگردانش  وى از بعـد  و كـرد  پيـدا  بسيارى پيروان اشعرى ابوالحسن شيخ چندى از پس
 طريقـه  در و فراگرفـت  آنان از باقالنى ابوبكر قاضى را طريقه اين و كردند دنبال را او طريقه ديگران و مجاهد
 بر نظريات و افكار و ادله كه پرداخت عقلى مقدماتى بوضع و كرد تهذيب آنرا و آمد نائل ىيپيشوا بمقام مزبور

ـ  زمان دو در و نميباشد عرض به قائم عرض اينكه و خأل و فرد جوهر اثبات قبيل از ميگردد متوقف آنها  اقىب
ـ  اعتقـاد  وجوب لحاظ از را قواعد اين و است متوقف آنها بر ايشان ادله كه مسائلى از اينها امثال و نميماند ه ب

 و اسـت  عقايـد  ايـن  بـر  متوقف) اعتقادات كننده ثابت اعتقادى( ادله اين زيرا داد، قرار ايمانى عقايد تابع آنها
 و گرديد تكميل طريقه اين سرانجام و ميشود مدلول بطالن سبب دليل بطالن كه) بود معتقد رو اين از هم(

 بشـيوه  اوقـات  برخـى  فن آن در[ ادله صورتهاى ليكن. آمد بشمار دينى علوم و نظرى فنون بهترين زمره در
 را ادلـه  بدان كه منطق صناعت ديگر سوى از و بودند سادگى مرحله در قوم آن هنوز آنكه بعلت نبود صناعى

 و نيافتـه  رواج اسـالم  ملت ميان در هنوز روزگار آن در ميشمارند معتبر آن بوسيله را قياسها و 2]آزمايند مى
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 فلسـفى  علـوم  رديـف  در منطـق  فـن  زيرا بردند، نمى بكار آنرا متكلمان بود شده متداول آن از اندكى هم اگر
 پـس  آنگاه. ودب متروك ايشان ميان در منطق فن رو اين از و بود شرعى عقايد مباين بكلى كه ميرفت بشمار

 در و كـرد  امال را »شامل« كتاب طريقه اين در او و آمد پديد ابوالمعالى الحرمين امام باقالنى ابوبكر قاضى از
 بمنزلـه  آنـرا  مـردم  و كـرد  تلخيص را »ارشاد« كتاب سپس پرداخت آن بسط و شرح به و داد سخن داد آن

 اسـالم  ملـت  ميـان  در منطـق  علم چندى از پس. دادند قرار استفاده مورد و شمردند خويش عقايد راهنماى
 منطق كه بدينسان گذاشتند تفاوت فلسفى علوم و فن آن ميان و پرداختند آن بخواندن مردم و يافت انتشار

 ديگـر  ادلـه  آزماينـد  مـي  منطق با را فلسفى علوم ادله كه همچنان و ميباشد ادله براى معيارى و قانون تنها
 در بودنـد  كـرده  وضـع  متقدمان كه كالم فن مقدماتى قواعد اين به پس آن از و. دميسنجن آن با نيز را علوم

 از بسـيارى  كـه  بسـا  چـه  و كردنـد  مخالفت بود رسيده بديشان كه براهينى با آنها از بسيارى با و نگريستند
 نطـق م معيـار  بـا  را آنهـا  چـون  و. بـود  الهيـات  و طبيعيات مباحث در فالسفه كالم از مقتبس ايشان براهين

 چنانكـه  نشدند معتقد آن دليل بطالن سببه ب مدلول بطالن به و آورد منطق بسوى را آنان امر اين آزمودند
 نخستين طريقه مباين و گرديد ايشان مصطلحات از مزبور طريقه و داشت عقيده بدان) باقالنى ابوبكر( قاضى

 از مسـائلى  درباره نيز را فالسفه بر رد طريقه اين در كه بسا چه و. خواندند مى متأخران طريقه بنام آنرا و بود
 زيرا دادند، قرار) ايمانى( عقايد دشمنان زمره در را فالسفه و كردند داخل بود ايمانى عقايد مخالف كه فلسفه
 اين بر كالم طريقه در كه كسى نخستين و. بود متناسب گذاران بدعت مذاهب از بسيارى با ايشان هاى شيوه
 پيـروى  به نيز علما از گروهى و) رازى فخر( خطيب ابن امام و بود) رح( غزالى پرداخت ليفبتأ شيوه و منهج

 فرو فلسفه كتب درآميختن به ايشان از پس متأخران آنگاه. كردند اعتماد وى از تقليده ب و پرداختند غزالى از
 دانش، دو آن مسائل شتباها سببه ب چنانكه شد مشتبه ايشان بر) فلسفه و كالم( علم دو موضوع كار و رفتند

  .ميشمردند يكى را كالم و فلسفه موضوع
ـ  او صـفات  و بـارى  وجـود  اثبـات  براى خويش طريقه كيفيات بيشتر در متكلمان كه دانست بايد و ه ب
 در هـم  فيلسـوف  ديگـر  سـوى  از و بود چنين اغلب ايشان استدالل و كردند مى استدالل آن احوال و كائنات

 نظر مخالف باره اين در او نظر ولى است، كائنات اين از  قسمتى كه انديشيد مى طبيعى جسم درباره طبيعيات
 انديشد مي حيث اين از آن در متكلم و مينگرد سكون و حركت لحاظ از جسم در فيلسوف چه بود متكلمان

 ذاتـى  تمقتضـيا  و مطلق وجود در نظرى تنها الهيات در فيلسوف انديشه همچنين ميكند داللت فاعل بر كه
 در كالم علم موضوع خالصه .ميكند داللت موجد بر كه است لحاظ اين از وجود در متكلم نظر ليكن است آن
 باشـد  صـحيح  شرع جانب از آن مسائل اينكه فرض از پس كه است 1ايمانى عقايد از عبارت علم آن اهل نزد

 عقايد اين از ها شبهه و شكها انواع و برود ميان از بدعتها تا كرد استدالل نيز عقلى ادله با آنها بر است ممكن
 بـاره  ايـن  در علمـا  سـخنان  چگونه كه ببينيم و بينديشيم فن اين آمدن پديد كيفيت در هرگاه و گردد زائل
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 و هـا  حجت رفع و ميكردند فرض صحيح را ايمانى عقايد آنان همه و است يافته تغيير نسله ب نسل و بتدريج
 در و بـرد  خـواهيم  پـى  داشـتيم  مقـرر  فـن  اين موضوع درباره ما آنچه صحته ب وقت آن طلبيدند مى را ادله

 بـا  كـالم  علم مسائل و درآميخته هم با طريقه دو متأخران نزد در و. كنند نمى تجاوز آن از كه يافت خواهيم
 كتـب  از فـن  آن طالـب  و نيست ممكن ديگرى از يكى بازشناختن كه است شده مشتبه چنان فلسفه مسائل

 علمـاى  از كـه  كسـانى  و بـرده  بكار را شيوه اين »طوالع« در بيضاوى چنانكه آورد، نمى بدست چيزى نايشا
  .اند كرده پيروى بيضاوى روش از تأليفاتشان كليه در اند آمده وى از پس ايران

 مـذاهب  بـه  كه كنند مى توجه منظور بدين طريقه اينه ب علم طالبان از برخى گاهى هست كه چيزى
 يافـت  وفـور  بحـد  استدالل طريقه اين در زيرا شوند آگاه مناظره و محاجه معرفت در اغراق شيوه و گوناگون
  .ميشود
 اصل و كرد رجوع متكلمان قديم بطريقه تنها بايد كالم علم عقايد در سلف طريقه از پيروى براى اما و

 در بخواهـد  كـه  هر و. اند ردهك پيروى آن صاحب از كه يافت كسانى تأليفات و »ارشاد« كتاب در ميتوان آنرا
 در. كند رجوع) رازى فخر( خطيب ابن امام و غزالى كتبه ب است الزم بپردازد  فالسفه بر رد به خويش عقايد

 موضـوع  و نياميختـه  در فلسـفه  با آنها مسائل ولى است، شده مخالفت قديم اصطالح با هرچند كتب اينگونه
 سزاسـت  خالصه و. است نشده مشتبه يكديگر با شود مى مشاهده نآنا از پس متأخران طريقه در چنانكه آنها
 بـدعت  و مالحده زيرا نيست، ضرورى علم طالبان بر روزگار اين در كالم علمه ب معروف دانش اين بدانيم كه

 ادله به احتياج و است كافى ما براى اند كرده تدوين و نوشته آنچه در سنت اهل كار و اند شده منقرض گذاران
 و ابهامـات  از را) تعالى( بارى كه كالمى بجز ادله آن از اكنون اما پردازند، يارى و مدافعه به كه است مىهنگا

 متكلمان از برخى ايشان ميان در كه گذشت قومىه ب) رح( جنيد و .است نمانده باقى كند تنزيه آن اطالقات
 كه باشند گروهى آنها گفتند هستند؟ انىكس چه گروه اين پرسيد آنگاه بودند پرداخته كالم علم در افاضهه ب

  :گفت جنيد. ميسازند منزه نقص هاى نشانه و حدوث صفات از ادله با را خدا
 افـراد  بـراى  كـالم  علـم  ايـن،  همه با ليكن »است عيب خود باشد محال عيب كه ىيجا در عيب نفى«

 نظـرى  هـاى  اسـتدالل  دانسـتن ن است سنت حافظ كسيكه براى زيرا دارد، معتبر فوايدى علم طالبان و مردم
  1.است مؤمنان دوست خدا و. نيست پسنديده عقايد اثبات درباره
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  1فصل

  اختالفاتى و سنت و) قرآن( كتاب 2متشابهات از حقيقت كشف در

  »سنت پيروان« سنى طوايف عقايد در آنها به سبب كه

  .است داده روى گذاران بدعت و

 در كاميـابى  و رستگارى  به را ما تا برانگيخت ما ميان در را) ص( پيامبر) سبحانه( خدا كه دانست بايد
ـ  را مـا  آن در و كـرد  نـازل  روشن و آشكار عربى زبان به را كريم قرآن و بخواند نعمتها  مخاطـب  تكـاليفى ه ب
 را) سبحانه( خود نامهاى و صفات بود الزم خطاب اين ضمن در و است سعادته ب رهبريمان مايه كه ساخت

 كـه  را فرشـتگانى  و بازگويـد  را وحى، و آدمى تنه ب وابسته روان و بشناساند ماه ب را خويش ذات تا كند ياد
 را بدان مربوط آميز تهديد اخبار و رستاخيز روز كتاب آن در هم و برد نام هستند پيامبران و او ميان ميانجى

 از مقطعـى  حـروف  كريم قرآن اين در هم و. است نفرموده تعيين آنرا وقت ما براى رو هيچ به ولى كرده، ياد
 آن مندرجات از اينگونه كليه و نيست راهى آنها بفهميدن را ما كه ميشود يافت ها سوره از برخى آغاز در الفبا

  .است كرده منع را آنها معانى جستجوى و ناميده متشابه را كتاب
 بشـمار  كتاب اصل كه است حكمم آياتى آن از فرستاد فرو تو بر را كتاب كه اوست«: ميفرمايد چنانكه

 تأويل جستن و ىيجو فتنه منظوره ب است باطله ب ميلى دلهايشان در كه آنان پس ندمتشابهات ديگر و ميروند
 علـم  در راسـخان  و دانـد  نمي را آنها تأويل خدا جز هيچكس كه صورتى در ميكنند پيروى متشابهات از آنها

 صـحابه  و. 3»نميگيرنـد  پنـد  خردمنـدان  جـز  ولـى  ماست، وردگارپر نزد از همه آورديم ايمان بدان ميگويند
 كـه  آشكاريسـت  آيـات  از عبـارت  »محكمـات « كـه  اند كرده توجيه چنين را آيه اين تابعان، و سلف دانشمند

 معنـى  كه است چيزى محكم« :ميگويند خود اصطالحات در فقيهان سبب همينه ب و است ثابت آنها احكام
 آيـاتى  متشـابه : انـد  گفتـه  برخـى  اسـت  گوناگونى هاى گفته را ايشان مشابهات بارهدر اما و» .باشد روشن آن

 داشـته  نيـاز  تفسير و انديشه به آنها معنى صحت براى عقل، با يا ديگر آيه با آنها تعارض علته ب كه هستند
 نظريه نهمي برحسب و ميشوند مشتبه و ميماند پوشيده آنها مفهوم و داللت  تعارض همين سببه ب و باشند

 و مجاهـد  و» .نميكننـد  عمل آنه ب ولى آورند، مي ايمان بدان كه گفتاريست متشابه«: است گفته عباس ابن

                                                           

پـس از فصـل علـم     3نيست و در چاپ پاريس در جلـد  » ينى جامع«اين فصل در چاپهاى مصر و بيروت و در نسخه خطى  -1
  .آن جلد را فراگرفته است 59تا  44الكالم و پيش از فصل علم التصوف از ص 

بـدان    آل عمـران  3سـوره  ) 5(و حقيقت آن معلوم نشود و ضد محكمات است كه در قـرآن آيـه   متشابه آن است كه معنى  -2
اشاره شده است و سوره محكمه را سوره غير منسوخه گويند و آيات محكمات عبارت از آيـات واضـح و اسـتوارى هسـتند كـه      

و مقابل آنهـا را متشـابهات   ) ع(نند قصص انبيا شنونده به علت وضوح و روشنى معنى نياز به تأويل و تفسير آنها نداشته باشد ما
از اقـرب المـوارد و منتهـى االرب    . تا آخر سوره آيات محكماتند 151: 6... ُقلْ تَعاَلوا أَْتلُ ما حرَّم ربكُم عَليكُم: و بقولى از. خوانند

 .است 152آيه ) االنعام( 6آيه مزبور از سوره 

3- َليي أَْنزَلَ عالَّذوهآيات ْنهم تاباْلك 7: 3... ك. 
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 امـام  و »بـاقالنى « ابـوبكر  قاضـى  و» .اسـت  متشـابه  باشـد  قصص و احكام آيات بجز هرچه«: اند گفته عكرمه
  .اند كرده موافقت رأى اين با نيز الحرمين
 نباشـد  آنهـا  بدانسـتن  راهى كه است آياتى متشابه: اند گفته سلف عالمان از گروهى و شعبى و ثورى و

 اوايل تهجى حروف و اند كرده تهديد بدان را مردم باره اين در كه اخبارى اوقات و رستاخيز وقوع عاليم: مانند
 و. آن شـتر بي و عمده بخش يعنى »ميروند بشمار كتاب اصل محكم آيات« :ميفرمايد آيه در اينكه و. ها سوره

  .آورند مى محكم آيات رديف در را آنها از برخى گاهى و است قرآن كمتر قسمت متشابه بنابراين
 يـا  تأويـل  هـايى  معنىه ب را آنها كه رو اين از است داده قرار نكوهش مورد را متشابه آيات پيروان آنگاه

 را گروه آن و. نميشوند مفهوم است ردهك خطاب بدان را ما كه زبانى همان يا عرب زبان از كه اند كرده تفسير
 اسـت  فرمـوده  و گـذار  بدعت جاهالن و زنديقان و كافران مانند است ناميده حق از منحرف يعنى) زيغ اهل(

 دلخـواه  طبـق  بـر  را آنهـا  يا است مؤمنان بر كارى اشتباه يا شرك بمنزله كه است فتنه بقصد آنان عمل اين
 ميدهـد  خبـر  سـپس . مينماينـد  پيـروى  آنهـا  از خـويش  بدعتهاى در و ميكنند تأويل بخواهند هرگونه خود

 جز را آنها تأويل و«: ميگويد و نميداند را آنها او جز كسى و دارد اختصاص وى بخود آنها تأويل كه) سبحانه(
ـ  ايمـان  سببه ب فقط را عالمان آنگاه »نميداند كسى خدا  علـم  در راسـخان  و ميفرمايـد  و ميسـتايد  آنهـا ه ب

 عطـف  بـر  آنـرا  و خوانـده  1استيناف بطور را »راسخون« سلف سبب همينه ب و. آورديم ايمان بدان دميگوين
 عطـف  را »راسخون« و بدانيم  عاطفه را) واو( اگر و. است رساتر ستودن در غيب به ايمان زيرا اند، داده ترجيح
 بالنتيجـه  و نميداننـد  را تأويـل  هنگام اين در ايشان زيرا بود، خواهد شاهد و حاضر به ايمان وقت آن بگيريم

 تأويـل  كه ميدهد نشان و ميكند كمك معنى بدين »است ما پروردگار نزد از همه« خدا گفتار و نيست غيب
 معـانى  آن براى را آنها عرب كه ميشود درك مفاهيمى و معانى عرب الفاظ از چه است نامعلوم بشر براى آن

 در را كـالم  مـدلول  و معنـى  وقـت  آن باشـد  محـال  مسنداليه هب خبر دادن اسناد هرگاه پس اند، كرده وضع
 مـي  واگذار وى بخود را آنها دانستن گيرد قرار ما دسترس در خدا نزد از عباراتى چنين اگر و. يافت نخواهيم

 گفته) رض( عايشه و نيست آنها درك به راهى ما براى چه نميسازيم مشغول آنها مدلوله ب را خويش و كنيم
 هستند كسانى همان آنها بدانيد بايد ميكنند مجادله و بحث قرآن آيات در كه بينيد را كسانى ههرگا«: است

 بـه  آنـان  دل. »زيـغ  قلـوبهم  فـى « ميفرمايد كه آيه قسمت آن در يعنى( »است كرده اراده را ايشان خدا كه
 در و است چنين تشابهم آيات درباره سلف عقيده و شيوه. بپرهيزيد آنان از پس) است منحرف باطل و بيراهه
ـ  را آنهـا  گـروه  آن و است آيات اينگونه مانند كه است آمده الفاظى نيز سنت  توجيـه  آيـات  شـيوه  همـان ه ب

  .2است يكى آنها همه منبع زيرا ميكنند،

                                                           

عطف ندانيم چه كلمه مزبور در لغت ) واو(را ) و(استيناف در تداول نحو عرب اين است كه كلمه را بر ما قبل عطف نكنيم و  -1
 .است گرفتن سر از و كردن ابتدا نيز به معنى

  . B.است يكى آنها همه پيرو زيرا -2
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 آنهـا  دربـاره  مـردم  اخـتالف  بمـوارد  بايد پس شود ثابت كرديم ياد آنچه بنابر متشابهات انواع هرگاه و
 مواقـع  و آن عالئـم  و رسـتاخيز  بـه  ايشـان  هـاى  گفته برحسب كه آيات از قسمتى آن رو اين از. كنيم رجوع

 متشـابه  آيـات  از را آنهـا  نميتـوان  اسـت  مربوط اينها امثال و 1دوزخيان بر موكل هاى فرشته عدد و تحذيرها
 ديگـرى  بطريـق  يـا  كـرد  توجيـه  را آنهـا  بتـوان  كه است نيامده لفظى آنها در زيرا است، داناتر خدا و شمرد

 بخـدا  آنهـا  دريافـت  و علـم  قـرآن  2نـص  طبـق  بـر  كه است ىيها حادثه زمانهاى از مزبور آيات بلكه دريافت،
 آنهـا  علم همانا«: است گفته و شده تصريح او پيامبر زبانه ب قرآن در معنى اين چنانكه است يافته اختصاص

  .اند شمرده تشابهاتم زمره در را آنها برخى كه است شگفت جاى و 3»خداست نزد در
 معـانى  آنهـا  از كـه  نيسـت  بعيـد  و هسـتند  هجا حروف از حقيقت در ها، سوره آغاز مقطع حروف اما و
 قرآنى زيرا ميباشد، اعجاز بلند هدف به اشاره حروف اين است گفته زمخشرى چنانكه باشد شده اراده خاصى

 تركيب از پس ولى برابرند، هم با همه آنها فهم در بشر و است شده تأليف حروف آن از است گرديده نازل كه
 كـه  اى شـيوه  ايـن  از مزبور حروف اگر و است موجود آن فهم در اختالف و تفاوت آنها ميان بينيم مى حروف
 صورت اين در) شوند آورده مقطع بصورت و تركيب بى يعنى( كند عدول است حقيقت بر متضمن آنها داللت

 يـا « از كنايـه  »طـه « ميگويند اينكه مانند باشد) جديد معنى به حرف حصحي نقل يعنى( صحيح نقله ب بايد
 متشابه نظريه رو اين از و است ممتنع و دشوار صحيح نقل آنكه حال و. اينها امثال و است »هادى« و »طاهر

  .آيد مي پديد آنها باره در
 معنـى  كه است اين لحاظ از آنها بودن متشابه كه گفت بايد جن و روح و فرشتگان و وحى درباره اما و

 را آنهـا  همـه  كـه ( نيسـت  معمولى و متعارف معانى از مزبور مفاهيم زيرا است، پوشيده آنها حقيقى داللت و
 را مسـائلى  كليه مردم از برخى گاهى و اند شده آورده متشابهات شمار در مزبور آيات سبب بدين و) بشناسند

 و بهشـت  و رسـتاخيز  كيفيات: قبيل از ميكنند ملحق مزبور موضوعه ب هستند آنها مشابه مفهوم لحاظ از كه
 از پيش( دهنده بشارت عالئم و) ميدهد روى رستاخيز از پيش كه هائى فتنه( ها فتنه و دجال و) دوزخ( آتش

 ولـى  نيسـت،  دور حقيقـت  از هـم  چنـدان  فكـر  اين و است مردم مألوف عادات مخالف آنچه هر و) رستاخيز
 هر توجيه و تفسير بطوريكه نيستند موافق نظر اين با) كالم دانش عالمان( متكلمان هويژه ب و عالمان جمهور

 كـه  صـفاتى  بجز نميماند باقى متشابهى بنابراين و اند كرده تعيين بينيم مى ايشان كتب در همچنانكه را يك
 از آنهـا  ظـاهر  كـه  صـفاتى  قبيـل  از اسـت،  كرده وصف پيامبرش زبان از و خويش كتاب در را خويشتن خدا

 ظـواهر  اين درباره كرديم بيان را آنها عقيده و شيوه كه سلف از پس مردم و ميكند حكايت ناتوانى يا نقصان
                                                           

و زبانيه به معانى سركش از جن و انس و سرهنگ يا شرطى دوزخيان اسـت و در صـحاح    18: 96» سندع الزبانيه«اشاره به  -1
انـد، زيـرا بوسـيله آنهـا      آمده است زبانيه در نزد عرب به معنى شرطه است و فرشتگان موكل بر دوزخ را از اين رو بـدان ناميـده  

 .)از اقرب و منتهى االرب. (دوزخيان را به دوزخ ميرانند
 .B نعت  -2

 .شود 187و  186آيه ) االعراف( 7رجوع به سوره  -3

 در تعريف متشابهات و محكمات قرآن
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 بيـان  به اينك و است يافته راه ها بدعت آنان عقايده ب نتيجه در و اند برخاسته ستيزه ب هم با و كرده اختالف
 امر بدين توفيق در و دهيم ترجيح فاسد بر را صحيح اتنظري ميكنيم سعى و ميپردازيم آنان عقايد و ها شيوه

 كـرده  وصف صفات بدين خويش كتاب در را خود) سبحانه( خدا كه دانست بايد: طلبيم نمى يارى خدا از جز
 و. عظـيم  -عزيـز  -مـنعم  -جـواد  -كـريم  -جليـل  -مـتكلم  -بينا -شنوا -زنده -كننده اراده -توانا -دانا: است

 ايـن  از برخـى  بنـابراين  و اسـت  كـرده  ثابـت  اينها جز و زبان و پا و چشم دو و ستد دو خود براى همچنين
 آنهاسـت  همه شرط كه حيات سپس و اراده و توانائى و دانش: مانند ميكند ايجاب را او ىيخدا صحت صفات

: ننـد ما ميشود نقص توهم مايه بعضى و كالم و ىيبينا و ىيشنوا مانند ميباشد كمال صفت آنها از اى دسته و
 حـادث  موجـودات  صـفات  از كـه  چشـمان  و دسـتها  و رخسار همچون و. آمدن و. شدن نازل و .بودن مستقر
  .ميروند بشمار

 خود پروردگار ما كه داده خبر ماه ب) بخارى صحيح( است آمده صحيح در چنانكه شارع اين از گذشته
 محـروم  او ديـدار  از برخـوردارى  حـق  از هيچكس چنانكه بينيم مى بدر شب در ماه مانند رستاخيز روز در را

 آنچـه  معنـى  درباره و رسانيده ثبوته ب را كمال و ىيخدا صفات خدا براى تابعان و سلف صحابه اما 1نميشود
 مـردم  ميـان  در ايشان از پس ولى اند، واگذاشته وى بخود آنرا و كرده اختيار سكوت ميشود نقص توهم مايه

 را آنها و كرده تلقى مجردى ذهنى احكام را صفات اينگونه آنها معتزله ظهور از پس و است داده روى اختالف
 آفريننـده  را انسان و اند ناميده »توحيد« را معنى اين و نرسانيده بثبوت باشد قائم او بذات كه صفتى همچون

 زيـرا  ،انـد  نكـرده  مـرتبط  تعالى خداى قدرته ب را آنها و دانسته هايش گناهكارى و شرارتها بويژه كردارهايش
 مفهوم اين و شمرده واجب بندگان بر را اصلح عمل مراعات و است ممتنع حكيم از افعال اينگونه دادن انجام

 بعلمـى  مسـبوق  امـرى  هـر  اينكـه  و قدر و قضا و سرنوشت نفىه ب نخست اينكه از گذشته اند، ناميده عدل را
 و شـده  نقـل  بـاره  ايـن  در خبرى صحيح در چنانكه اند شده معتقد است حادث اى اراده و قدرت هم و حادث
 به بعدها قدر نفى و. است جسته تبرى اند بوده قائل عقيده بدين كه او ياران و جهنى معبد از عمر بن عبداهللا

 بـوده  معتزلـه  پيشـوايان  از 3مـروان  بن عبدالملك روزگار در كه بصرى حسن شاگرد 2غزال عطاى بن اصل و
  .است گرديده منتهى
 عقيـده  ايـن  از آنان پيروان از گروهى چندى از پس ولى است، رسيده سلمى معمر به مسرانجا آنگاه و
 ايـن  و ميرفـت  بشـمار  معتزلـه  بزرگـان  از كـه  نامبرد ميتوان را عالف ابوالهذيل جمله آن از و شدند منصرف

                                                           

 »التضـام «چاپ شده است، ولى دسالن به نقل از ترجمه تركى مينويسـد متـرجم مزبـور آنـرا بـه      ) النضام(در متن به غلط  -1
 .است كرده تصحيح

  80ء در سـال  در بعضى نسخ عربى بجاى غزال غزالى است، ولى صورت متن صحيح اسـت چـه ابوحذيفـه واصـل بـن عطـا       -2
. درگذشـت ) م 748 -749(ه  131در مدينه متولد شد و عقيده معتزله را در بصره بياموخت و در سال ) م 699 -700(هجرى 

  ).3جلد  -از حاشيه دسالن(

  .پنجمين خليفه بنى اميه -3
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 بشـمار  قـدر  مخالفـان  از كـه . بـود  فراگرفتـه  واصل قديم شاگردان از يكى طويل خالد بن عثمان از را طريقه
 روزگـار  آن در كـه  ميكـرد  پيـروى ) يونان( فالسفه عقايد از وجودى صفات نفى موضوع در ابوالهذيل .ميرفت
  .بود آمده پديد آنان نظريات

 را فالسفه كتب او و كردند پيروى وى از گروهى و بود معتقد قدر به و 1كرد ظهور نظام ابراهيم سپس
  .ساخت استوار را اعتزال قواعد و اصول و ميكرد نظر اظهار صفات نفى در شدته ب و بود خوانده

 كـه  سبب بدين خواندند مى  كالم علم بنام را ايشال طريقه و آمدند پديد جبائى و كعبى و جاحظ آنگاه
 صـفت  نفـى  بـر  مبتنـى  ايشان طريقه اصل كه رو اين از يا مينامند كالم آنرا كه بود جدال و استدالل آن در

 خرمـا  درخـت  هـاى  شاخه با را ايشان كه هستند آن سزاوار آنها« :ميگويد شافعى ببس همينه ب و بود كالم
 اصـول  از قسـمتى  و ساختند استوار را معتزله طريقه مزبور گروه و »بگردانند را آنها ها كوچه ميان در و بزنند

 آنـان  مشـايخ  از برخى با و آمد پديد اشعرى ابوالحسن شيخ آنكه تا كردند رد آنرا قواعد از برخى و اثبات آنرا
 بن سعيد بن عبداهللا آراء و نظريات او و. گفت ترك را آنان طريقه و پرداخت بمناظره اصلح و صالح مسائل در

 از و پسـنديد  بودند سنت طريقه و سلف پيروان از كه را محاسبى اسد بن حرث و قالنسى ابوالعباس و كالب
 و علم قبيل از تعالى خداى بذات قائم صفات او 2كرد تأييد المك علم استداللهاى با را ايشان گفتارهاى رو اين

 مـذهب  در جملـه  از و گـردد  ثابت پيامبران معجزات صحت و 3تمانع دليل تا رسانيد بثبوت را اراده و قدرت
 از عبـارت  كه است نقصى توهم سبب آنها ظاهر چند هر زيرا ميكردند ثابت را ديدن و شنيدن و كالم ايشان

 بجـز  ديگـرى  معنـى  عرب زبان در كالم براى ولى است، جسمانى امور از دو هر و ميباشد گفتن سخن و آواز
 دوم گونـه  كـالم  معنـى  حقيقـت  و بگذرد دل در كه چيزيست از عبارت و دارد وجود نيز آواز و گفتن سخن
 سلب وى از را نقص توهم و رسانيده بثبوت تعالى خداى براى را معنى اين رو اين از. نخستين مفهوم نه است

 نـامى  قـرآن  كلمه و است عمومى ديگر صفات لحاظ از آن تعلق و قديم صفت اين كه اند كرده ثابت و نموده
 كـه  محدثى و جديد اثر و است تعالى خداى بذات مختص و قديم صفتى كه نفسانى كالم ميان بود مشترك

  .ميشود قرائت آوازه ب و است يافته تركيب حروف از عبارت
 شـده  شـنيده  شده، خوانده بگويند هرگاه و است نخستين تعبير مراد قديم شود گفته هرگاه ور اين از

  .است آن بر نوشتن و خواندن كردن داللت براى
  .كند اطالق آن بر را حدوث لفظ كه ميكرد پرهيز حنبل بن احمد امام و

                                                           

  .ابراهيم بن سيار نظام بصرى از شاگردان ابوالهذيل بوده است -1

 .چاپ شده و دسالن از ترجمه تركى آنرا تصحيح كرده است» يدةفا» «فايده«در متن بجاى  -2
 خـدا  وحـدانيت  اثبـات  بـراى  دليلى بمنزله آنرا كه هاست اراده برخورد و تصادم يا جانبه دو ممانعت به معنى اينجا تمانع در -3

 .ميبرند بكار

 در توصيف صفات خدا
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 ميشـود  جـارى  زبان بر كه قرائتى يا شده نوشته قرآنهاى بگويند كه بود نشده شنيده سلف ائمه از زيرا
  .آيند مي بنظر محدث مشاهده در ولى است، قديم

 شـيوه  جـز  طريقـى  از متابعت و بود وى پرهيزگارى ميكرد منع نظريات اينگونه پيروى از را او آنچه و
  .بگرايد راهى چنينه ب وى كه زينهار و ميرفت بشمار دين ضروريات انكار منزلهه ب وى نظر در سلف

 ديـدنى  و شـنيدنى  ادراك بـر  لغوى لحاظ از ولى ميشود، اعضا توهم مايه هرچند ديدن و شنيدن اما و
 حقيقـت  يـك  مزبـور  مفهـوم  زيرا ميشود، منتفى آن از هنگام اين در نقص ايهام بنابراين و ميكند داللت هم

 و چشمها و هادست و رخسار و نزول و آمدن و شدن مستقر) استوا( الفاظ اما و. ميباشد مزبور كلمات در لغوى
 آنهـا  لغـوى  حقـايق  از مشابهت، نقص ايهام علته ب و دادند قرار تحقيق مورد ديگرى طريقه ب را اينها مانند
ـ  برميگزيند، را مجاز راه الفاظ، حقايق درك دشوارى هنگام كه عرب شيوه برحسب و كردند عدول  معـانى ه ب

 در كه آن امثال و 1.آيد فرود ميخواست كه »ديوار درباره« تعالى خداى گفتار مانند كردند توجه آنها مجازى
ـ  را آنان آنچه و. نيست اى تازه روش و بدعت و هستند آشنا بدان همه و است معروفى شيوه عرب نزد  ايـن ه ب

 سـلف  پيـروان  از گروهى كه است اين 2است تفويض امر در سلف مذهب مخالف اينكه با واداشته تأويل گونه
  .شدند صفات اين توجيه مرتكب 3حنبلى رقهف متأخران و محدثان يعنى

 بـر « دربـاره  رو اين از و است مجهول آنها كيفيت كه كردند حمل تعالى خداى ثابت صفات بر را آنها و
 ثابـت  »استوا« لفظ معنى و مدلول برحسب او براى استقرار و استيال ميگويند، 4»شد مستقر و مستولى عرش

 مـا  ميگوينـد  و شـود  فروگذاشته و تعطيل لفظ مدلول مبادا تا دانند مى زمال رو اين از را توجيه اين و ميشود
 ايـن  قبيـل  از نيستيم قائل آن كيفيت به ميكند نفى را آنها 5سلوب آيات كه تشبيهى به اعتقاد از گريز براى
 سـتمكاران  آنچـه  از خـدا  ،7ميكننـد  وصـف  آنچـه  از خدا بودن پاك دانم ،6چيزى او مانند نيست: آيات گونه

                                                           

  .77: 18» يرِيد أَنْ يْنَقض«در اين آيه َفوجدا فيها جِداراً  -1

 .يعنى واگذار كردن معنى آنها به خدا و سكوت كردن درباره فهم آنها -2
يا حنبليان ميگفتند كه اغلب آنـان از محـدثان بودنـد چـه     » حنابله«را ) ه 241 -164(پيروان امام احمد بن حنبل مروزى  -3

حمـد بـن حنبـل امـام     اى از فرق اصحاب حـديث اسـت و لقـب خـود ا     مذهب حنبلى فرقه) 31ص (بقول صاحب بيان االديان 
اى از بزرگـان محـدثان ماننـد محمـد بـن اسـماعيل        المحدثين بود و بقول بعضى از مورخان هزار هزار حديث يادداشت و زمره

اند و كتاب مسند االمام از تأليفات وى شامل سـى هـزار حـديث در     بخارى و مسلم بن حجاج نيشابورى از وى حديث نقل كرده
 مـؤخر  -الحـق  »Postérieurs« آنـرا  و) 3ج  77ص (را از معنى لغـوى آن گرفتـه   » محدثون«دسالن كلمه . مجلد است 24

 .است آن اصطالحى معنى همان صحيح اينجا در ولى است، كرده ترجمه

 .54: 7علَى الْعرْشِ،   ثُم اسَتوى -4

 .ستسلوب جمع سلب و در اينجا به معنى سلب كليه صفات مخصوص به موجودات ديگر از خدا -5
6- شَي هثْلَكم سَلي  11: 42ء. 

 .و چند آيه ديگر 91: 23سبحانَ اهللا عما يصُفونَ  -7
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 در انـد  درآمـده  تشـبيه  در از اين همه با آنها كه دانند نمى و ،2شد نخواهد زائيده و نزاده ،1است برتر ميگويند
 و است شدن جايگير و استقرار معنىه ب لغويان نزد در استواء حاليكه در هستند) استواء( اثباته ب قائل اينكه

  .است جسمانى صفتى اين
 نيسـت،  آن در محـذورى  هـيچ  هراسند مى لفظ تعطيل و فروگذاشتن از خود زشت روش با اينكه اما و

 تكـاليف  الـزام  در تحملى غيرقابل زشت روش همچنين و است الوهيت فروگذاشتن و تعطيل در محذور بلكه
 است نداده روى متشابه امور تكاليف در زيرا نيست، بيش تزويرى و توهم روش اين حاليكه در ميگيرند پيش
  .است سلف مذهب شيوه اين كه دميكنن ادعا آنگاه

 سـلف  مـذهب  بلكـه  .نسـبتى  چنـين  از بخـدا  پناه و اند نداشته روشى چنين آنان هرگز كه صورتى در
  .آنها فهم در برگزيدن سكوت و بخداست  آيات آن از مقصود تفويض از عبارت كرديم بيان نخست ما چنانكه
 و معلـوم  اسـتواء . است گفته كه ميكنند استدالل مالك گفتاره ب خدا براى استواء اثبات درباره گاهى و
 كـه  زينهـار  و اسـت  معلوم خدا براى استواء ثبوت كه نيست اين مالك مقصود ولى است، مجهول آن كيفيت
 همـان  كه است معلوم لغت در استوا معنى و مفهوم كه ميداند او زيرا شود، داده نسبت وى به گفتارى چنين
 آنهـا  كيفيـات  از عبارت كالً صفات حقايق زيرا است، آن حقيقت معنى هب آن كيفيت و است جسمانى صفت

  .است مجهول ما براى كيفيات اين ثبوت و هستند
 پرسـيد  وى از چـون ) ص( پيـامبر  كه ميكنند استدالل 3)سوداء( حديثه ب مكان اثبات براى همچنين

 اسـت،  ايمـان  با زنان از او چه كرد ادآز را او بايد :فرمود) ص( پيامبر. آسمان در داد، پاسخ او و كجاست خدا
 بلكـه  نـداد،  قرار تصديق مورد را وي ايمان بود كرده مكان اثبات خدا براى او اينكه علته ب) ص( پيامبر ولى

 داشـت  ايمان است آسمان در خدا اينكه قبيل از بود آورده آنچه ظواهره ب كه خواند ايمان با را او سبب بدين
 در آنكـه  بـى  بودنـد  آورده ايمان متشابه آيات به و داشتند استوار ايمان كه درآمد نىكسا زمره در رو اين از و

 كـه  عقـل  دليـل  نخست: ميگردد حاصل علت دو به مكان نفىه ب يقين و. باشند آنها معنى كشف جستجوى
 :بيـل ق از ميـدارد  اعـالم  را وي بـودن  منزه كه سلوب داليل دوم و ميكند سلب خدا از را احتياج و نيازمندى

 آن در موجـود  يـك  چـه  4زمين در و آسمانها در خدا اوست و وى، گفتار و آن نظاير و چيزى او مانند نيست

                                                           

) 3(آيه ) النحل( 16اى يافت نشد، بلكه در سوره  تعالى اهللا عما يقول الظالمون، ولى در قرآن چنين آيه. در متن چنين است -1
ا يشْـرُِكونَ    . اين آيه هست) النمل( 27و در سوره  3: 16عما يْشرُِكونَ   تَعالى: چنين است مـو در . 64آيـه   190: 7َفتَعـالَى اهللا ع

  .92: 23عما يْشرُِكونَ   َفتَعالى: سوره المؤمنون چنين است

2-  ولَدي لَم و دلي 3: 112لَم. 
ن باره با پيامبر ص مشورت كرد كه ايمان و اعتقاد آن خواست او را آزاد كند و در اي سوداء كنيز معاوية بن حاكم بود كه مى -3

 .كند آزاد را او باشد داشته شايستگى اگر زن را مورد آزمايش قرار دهد تا

  .3: 6و هواهللا في السماوات و في الْأَرضِ  -4

 در توصيف صفات باري تعالي
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 چيـز  مـراد  بلكـه  نيست، مكان منظور آيه اين در قطع بطور بنابراين و. باشد مكان دو در نيست ممكن واحد
  .است ديگرى

 بـا  گفـتن  سخن و آمدن فرود و دست دو و چشم دو و رخسار ظواهر درباره كه را توجيهى »حنبليان« آنگاه
 قـرار  بـود  تر عمومى جسمانى امور از كه مفاهيمى و معانى  آن براى و كردند طرد بودند ساخته آواز و حروف
 ولـى  نبـود،  عـرب  زبـان  اصول موافق توجيه اين اينكه با و كردند منزه آن جسمانى مدلول از را خدا و دادند

  .بود متكى آن بر يشانا استدالل آخرين و نخستين
 در را ايشان عقايد و ميكردند نفرت اظهار آنان از حنفى و اشعرى متكلمان و سنت اهل سبب همينه ب

 داد روى مناقشاتى بخارى اسماعيل بن محمد امام و بخارا حنفى متكلمان ميان و گذاشتند فرو خصوص اين
  .است معروف كه

 اجسام مانند نه او ولى: گفتند مي و كوشيدند جسميت باتاث در شيوه همينه ب نيز »مجسميان« اما و
 آنان ظواهر همين اثبات بلكه است، نشده ديده جسم كلمه خدا براى شرعى منقوالت در كه صورتى در. است

 و رفتنـد  فـرو  آن در بلكـه  نكردند، اكتفا مزبور بظواهر تنها آنها .بود كرده گستاخ اى نظريه چنين اظهار بر را
 منزه پستى متناقض گفتاره ب را او و كردند اثبات را جسميت حنبليان پندارهاى همان مانند و دندكر مبالغه

 عـرب  لغت در جسم آنكه حال و »ديگر« اجسام مانند نه ولى است جسمى. ميگفتند كه بدينسان ميساختند
. اينها جز و رهاستگوه از مركب يا بذات قائم وى: ميگفتند تفسير اين از گذشته و. است محدود عميق چيز
 بود آنها لغوى مدلول مباين كه ميكردند اراده خاصى معانى آنها از و گرفتند مي را متكلمان اصطالحات آنان

 اوصـافى  خدا براى آنها چه ميپرداختند مبالغهه ب بيشتر كفر در بلكه و بدعت در مجسميان سبب همينه ب و
 سخن در نه و خدا كالم در نه رو هيچه ب اوصافى چنين و ميشد وى در نقصان توهم مايه كه ميكردند اثبات

  .ميشد ديده پيامبرش
 معتزلـه  گذاران بدعت و حنبليان محدثان و سنى متكلمان و سلف مذاهب ميان تفاوت گذشت آنچه از

 مشـبهى  را آنهـا  كـه  ميشوند ديده »غالت« غاليان از هم گروهى محدثان ميان در و شد معلوم مجسميان و
 گفتـه  آنـان  از يكـى  ميكننـد  حكايت بحديكه دارند تصريح) اشياء بديگر خدا( تشبيه درباره آنها هچ مينامند

 بنظـر  دو ايـن  جز چه هر درباره وقت آن مكنيد پرسش خدا تناسلى اعضاى و ريش درباره من از فقط: است
 آور تـوهم  ظواهر كردن منحصر آنان مقصود كه نشود توجيه سان بدين گفتار اين اگر و. بپرسيد ميرسد شما
 صـريح  كفـر  را مزبـور  گفتـار  بايـد  وقـت  آن قائلند بدان آنان ائمه كه است توجيهى بر آنها حمل و كرده ياد

 بـا  و بدعتهاست گونه اين با مخالفت از پر سنت اهل كتب و آميزى كفر سخنان چنين از بخدا پناه و دانست
 گفتارهاى مجموعه و فصول تا كرديم اشاره آنها به ختصاراه ب ما و. اند كرده رد را آنها تفصيله ب صحيح داليل

  .بازشناسيم ديگر يك از است آمده باره اين در كه را گوناگونى
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 رهبـرى  رو هـيچ ه ب فرمود نمى هدايت را ما خدا اگر و كرد رهبرى اينه ب را ما كه را ىيخدا ستايش و
  1.شديم نمى

 و بـرزخ  و جـن  و روح و فرشـتگان  و وحـى  ماننـد  تاسـ  پوشـيده  آنها مفهوم و دليل كه مسائلى اما و
 يا دشوار آنها درك كه امورى ديگر و »رستاخيز وقوع از پيش« عالمات و ها فتنه و دجال و رستاخيز كيفيات
 زمـره  در كنـيم،  توجيه ندسنت اهل از كه اشعريان توضيحات و عقايد وفق بر را آنها اگر است، عادات مخالف

 آنهـا  توضـيح  بـه  اكنـون  هـم  باشـيم  قائـل  آنهـا  بـودن  متشابه به اگر ولى شد، دنخواهن محسوب متشابهات
  :ميسازيم آشكار بدينسان را مزبور مسائل حقيقت و ميپردازيم
 مزبـور  جهـان  در چنـد  هـر  و .است موجودات عوالم برترين و ترين شريف بشريت عالم كه دانست بايد

 وجـود  مختلفـى  هـاى  مرحلـه  جهان اين در اين، همه اب ولى ميكند، تجلى همانند و يكسان انسانيت حقيقت
 هـم  حقايق ىيگو چنانكه است متفاوت ديگرى با خاصى كيفيات به يافتن اختصاص علته ب يك هر كه دارد

  :از عبارتند مزبور مراحل و. است گوناگون و مختلف آن در
 مال و تصرفاتى اسـت عالم جسمانى بشر، كه متكى به حس ظاهرى و انديشه امور معاش و ديگر اع -1

  .است كرده ايجاب  وى براى را آنها كنونيش زندگانى و موجوديت كه
 عالم خواب كه عبارت از فعاليت خيال است و تصوراتى را كه در باطن انسان خطور ميكند جريـان  -2
 درك اسـت  جسـمانى  كيفيـات  ديگـر  و مكان و زمان از مجرد كه ظاهرى حواس با انسان وقت آن و ميدهد

 مـژده  شايسـته  و خـوش  خوابهـاى  در و نيسـت  آنهـا  در خود كه بيند مى ىيهاه جايگا در را اشياء و كند مى
) ص( راسـتگوى  پيـامبر  چنانكه ميدهد دست انسان براى اخروى و دنيوى بخش مسرت آرزوهاى به رسيدن

 هم با مشاعر لحاظ زا ولى ميشود، يافت عموم بطور بشر افراد همه در مرحله دو اين و. است داده وعده بدان
  .كرد خواهيم گفتگو باره اين در چنانكه دارند، تفاوت
ـ  را ايشـان  خـدا  كه آنان يعنى .مرحله نبوت كه به بزرگان و افراد شريف نوع بشر اختصاص دارد -3 ه ب
 بـه  را ايشـان  و فرمـوده  نـازل  آنان بر وحى براى را خويش فرشتگان و كرده مخصوص خود توحيد و معرفت
  .است ساخته مكلف است بشريت ظاهرى احوال مغاير آنها كليه كه كيفياتى در شرب اصالح
ـ      -4 عـالم پـيش از   ه مرحله مرگ است كه در آن افراد بشر از زنـدگانى ظـاهرى دسـت ميشـويند و ب
 معـذب  يـا  متـنعم  عـالم  آن در خـويش  گذشـته  اعمـال  برحسب و يابند مى انتقال برزخ به موسوم رستاخيز
 پاداش بهشت نعمت و ناز از يا ميكنند درك را بزرگ جزاى جايگاه يا بزرگ رستاخيز روز مسرانجا و ميشوند

 گـواه  و حسـى  دوم و نخسـتين  مرحلـه  دو دليـل  گواه و يابند مى كيفر »دوزخ« آتش عذابه ب يا و بينند مى
 بوسيله هك است آياتى چهارم مرحله گواه و است پيامبران مخصوص احوال و معجزه نبوت يعنى سوم مرحله

                                                           

  .43: 7اهللا  اْلحمدللَّه الَّذي هدانا لهذا و ماُكنَّا لَنهتَدي َلوال أَنْ هدانَا -1

 در بيان عقايد نسبت به صفات خالق
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 داده خبـر  آنـان ه بـ  رستاخيز و برزخ احوال و معاد درباره و شده نازل پيامبران بر تعالى خداى جانب از وحى
  .است

 و بـرانگيختن  آيات از بسيارى در خدا چنانكه بپذيرى را آنها كه ميكند اقتضا هم عقل اينكه از گذشته
 انسـان  افـراد  براى اگر كه است اين آن صحت بر لدلي  آشكارترين و است ساخته متوجه بدان را ما رستاخيز
 اسـت  او اعمال خور در كه كيفياتى با آنجا در تا بود نمى مرگ از پس ميشود ديده آنچه بجز ديگرى زندگانى

 باشـد  نيسـتى  مـرگ  اگـر  زيرا ميرسيد، بنظر عبث و بيهوده وى زندگانى نخستين ايجاد وقت آن شود روبرو
 حكمتـى  جهـان  ايـن  در وى زنـدگانى  نخسـتين  بـراى  وقـت  آن و ميشـد  تهـى من نيستى به آدمى سرانجام

  .است محال حكيم از بيهوده و عبث رفتار آنكه حال و يافتيم نمى
 مزبـور  مراحـل  در آدمـى  مشـاعر  بيـان  و شـرح  بـه  اينك شد ثابت چهارگانه احوال و ها مرحله چون و

 اخـتالف  و است متفاوت هم با كرده ياد راحلم در وى مشاعر چگونه كنيم مشاهده كه هنگامى و ميپردازيم
  .شد خواهد كشف ما بر متشابه عمق و حقيقت وقت آن دارد وجود آنها در آشكارى
 شـكمهاى  از را شـما  خـدا  و :ميفرمايد تعالى خداى. پيداست و آشكار آدمى مشاعر نخستين مرحله در
 باشـد  بيافريـد،  »انديشه« دلها و ها ديده و گوش شما براى و دانستيد نمى چيز هيچ كه آورد بيرون مادرانتان

  .1كنيد شكر كه
 انسانيت حقيقت و ميشود كامياب معارف و علوم ملكات فراگرفتن به انسان كه است مشاعر اين با پس

  .ميكند ادا ميشود منجر او رستگارى به كه را عبادتى حق و كند مى تكميل را خويش
 لـيكن  اسـت  ظـاهر  حسـى  مشـاعر  همان عينه ب خواب مرحله در يا دوم مرحله در انسان مشاعر اما و

 حاصـل  يقين است كرده درك خواب در چه هر به بيننده اما. نيست او جوارح و اعضا در بيدارى حالت مانند
 خـواب  عالم در خود مشاهداته ب است، بوده تعطيل بكلى و نرفته بكار عادى بطور او اعضاى آنكه با و ميكند

  .كند ىنم ترديدى و شك هيچ
 خيالى صور خيال قوه :ميگويند كه حكما عقيده يكى دارد وجود نظريه دو خواب كيفيت حقيقت در و

 آن اسـت،  بـاطن  و ظاهر حس ميان مشترك فصل كه ميراند مشترك حس بسوى انديشه جنبش بوسيله را
  .ميشود مجسم آن بر و پذيرد مى صورت حواس كليه از خيال ظاهرى محسوسات وقت

 از تـر  راسـخ  و پايـدارتر  اسـت  فرشـتگان  يـا  تعالى خداى جانب از كه صادقى ياهاىور كه فاوتت اين با
  .است يكسان احوال همه در خيال اند كرده ثابت كه چنان ولى است، شيطانى خيالى ياهاىور

 خـدا  كه است ادراكى خواب :اند گفته و پرداخته اجمال به باره اين در كه است متكلمان نظريه ديگر و
 عـالم  در ميدهـد  دست بيدارى در كه كيفياتى همان نظير او براى وقت آن و آفريند مى آدمى حواس در راآن

  .آيد مي پديد نيز خواب
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 روى خـواب  در كـه  ادراك ايـن  و. دريافـت  تـوان  نمى آنرا كيفيت هرچند است تر شايسته نظريه اين و
 پديـد  آن از بعـد  هاى مرحله در حسى مشاعر هبوسيل آن از پس كه است ادراكاتى بر گواه واضحترين دهد مى
  .آيد مى

 نـامعلوم  مرحله آن در آنكه با حسى مشاعر كيفيت كه است چنان پيامبران مرحله يا سوم مرحله اما و
 چنانكـه . اسـت  آشـكارتر  هـم  يقين از آنان نزد در دهد مى دست ايشانه ب كيفيت آن كه هنگامى ولى است،
 و عرش و آتش و بهشت و شنود مى فرشتگان از يا او خود از را خدا سخن و بيند مى را فرشتگان و خدا پيامبر
 در و شـود  مـى  سـوار  براق بر آن در و 1پيمايد مى اش شبانه سير در را هفتگانه آسمانهاى و بيند مى را كرسى

 را آنهـا  كـه  همچنان كند مى درك را حسى مشاعر انواع و گويد مى درود ايشانه ب و بيند مى را پيامبران آنجا
 براى آنرا خدا كه است ضرورى عملى سبب به او ادراكات اين و يابد درمى خواب هنگام و جسمانى مرحله در

  .اعضاست و جوارح كمكه ب كه بشر عادى ادراك بوسيله نه اما آفريند مي وى
 صـورتى  خيال« :گويد مى اينكه سببه ب را نبوت امر كه كرد توجه سينا ابن بگفتار نبايد باره اين در و

 موضـوع  از اسـتوارتر  اينجـا  در انبيا درباره بحث زيرا دهد، مى تنزل خواب مرحله تا »ميراند مشترك بحس را
 كـه  آيـد  مـى  الزم چنين تنزل اين از بنابراين و است يكسان خيال طبيعت كرديم بيان چنانكه و است خواب

 و نيسـت  چنـين  كـه  صـورتى  در باشـد  يكسـان  آنها ماهيت و يقين لحاظ از پيامبران ياىور و وحى حقيقت
 و آغاز منزله به و است داده روى وحى از پيش ماه شش كه دانستيم) ص( پيامبر ياىور درباره آنچه برحسب
 همچنـين  2اسـت  بـوده  وحـى  از فروتر مزبور ياىور حقيقت كه شود مى معلوم است رفته بشمار وحى مقدمه
 پيـامبر  بر وحى است آمده »بخارى« صحيح در چنانكه و است داشته تفاوت وى ياىور با وحى خود كيفيت
 شـد  مى نازل وى بر كوتاه و مقطع آيات بصورت امر آغاز در قرآن چنانكه برد مى بسيار رنج آن از و بود دشوار

 در بـود  سـوار  خـود  ناقـه  پشـت  بـر  حاليكه در شد نازل وى بر يكسره تبوك جنگ در ئتبرا سوره از پس و
 بود مى مشترك حس به خيال آمدن فرود و خيال مرحلهه ب فكر تنزل سببه ب تنها وحى ينا اگر كه صورتى

  .ميداشت وجود تفاوتى آن حاالت ميان نبايد
 مجردند بدن از حاليكه در باشد مى قبر از آن آغاز كه برزخ عالم در يا مردگان حالت چهارم مرحله اما و

 دارد وجـود  ايشـان  حسـى  مشـاعر  صورت هر در گردند، مى باز اجسام به و شوند مى برانگيخته كه هنگامى يا
 در را خـويش  جايگـاه  و كننـد  مـى  سـؤال  وى از كه بيند مى را) منكر و نكير( فرشته دو قبر در مرده چنانكه
 بيند مى. شوند مى حاضر او جنازه باالى كه را كسانى و كند مى مشاهده سر ديدگان با) دوزخ( آتش يا بهشت

 دو تقريـر  يـا  توحيد درباره را آنچه شنود مى شوند مى منصرف وى از كه هنگامى را آنان اىپ حركت صداى و
 چـاه  لب بر) ص( پيامبر كه است آمده صحيح در و شنود مى كنند مى تلقين وى به اينها جز و شهادت كلمه
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 آواز بنـام  را آنـان  يكايـك  پيـامبر  آنگاه و داشتند قرار قريش مشركان از كشتگانى  آن در كه بود ايستاده بدر
 جـان  آنكـه ه بـ  سوگند«: گفت) ص( پيامبر ميگويى؟ سخن ها الشه اين با آيا. خدا رسول اى: گفت عمر. كرد
 برانگيختـه  كـه  رسـتاخيز  روز در خالصـه  و» .شـنويد  نمـى  آنـان  از بهتر مرا گفتار شما اوست دست در من
 و بهشت نعمت و ناز كردند، مى احساس هانج اين زندگانى در كه همچنان خود ديدگان و گوشه ب شوند مى

 در چنانكـه  بيننـد  مـى  را خويش پروردگار و فرشتگان و. يابند مى در دارد كه مراتبى برحسب را دوزخ عذاب
 از هيچكس چنانكه بينيد مى بدر شب در ماه مانند رستاخيز روز در را خود پروردگار شما: است آمده صحيح

 ايـن  مشـاعر  مانند و نداشتند كمال بدين هم دنيا زندگانى در را مشاعر اين و. شود نمى محروم او ديدن حق
 انجـام  آفرينـد  مـى  آنـرا  خـدا  كه ضرورى دانشى راه از كرديم ياد چنانكه اعضا كمكه ب و است حسى جهان

 هرگـاه  بنابراين و شود مى ايجاد آن مدارك و بدن سببه ب انسانى نفس بدانيم كه است اين آن راز و يابد مى
 فرشـتگى،  مشاعر مرحلهه ب بشرى مشاعر مرحله از وحى حالت در پيامبرى رسيدن يا مرگ يا خواب علته ب

 و بـرد  مى خود با اعضا از مجرد است بوده آن همراه كه را بشرى مشاعر نفس وقت آن شود جدا نفس از بدن
 برتـر  حالت اين در نفس اكادر چنانكه كند مى حاصل بخواهد كه ادراكى هرگونه آنها سببه ب مرحله آن در
  .يافت درمى جسد در كه بود خواهد ادراكى از

 بـراى  ىيجدا از پس كه است صورتى انسانى نفس«: كه افزايد مى هم و است) رح( غزالى از اخير گفتار
  .»ميماند باقى صورتهائى و ها نمونه منزلهه ب ادراك اعضاى ديگر و گوش دو و چشم دو آن

 بـر  عـالوه  بدن در اعضا اين بردن بكار از كه كند مى اشاره ملكاتى به گفتار اين اب غزالى: ميگويم من و
 همـه  در مزبـور  مشـاعر  كـه  شـد  خواهى آگاه دريابى نيك را نكات اين كليه هرگاه و. شود مى حاصل ادراك
 بـر  عفضـ  و قـوت  لحاظ از بلكه بود، جهان اين زندگانى در كه بدانسان نه ولى دارد، وجود چهارگانه مراحل
 و كننـد  مى اشاره اجمال به موضوع بدين متكلمان و هستند مختلف شود مى عارض آنها بر كه  احوالى حسب

 انـدازه  همـان ه ب و. آفريند مى وى در ضرورى دانستنى باشد كه نوع هر از مشاعر اين سببه ب خدا: گويند مى
 خصـوص  در گونـاگون  اقـوال  شـدن  روشن براى مختصرى است اين. ميكنند توجه بدان داديم توضيح ما كه

 آن درك از خواننـده  بود ممكن كرديم مى گفتگو باره اين در اين از بيش اگر و كرديم اشاره بدان كه متشابه
 كتـاب  و انبيـا  دربـاره  فهم و بدرك را ما كه طلبم مى سبحانه خدا از و ميدهيم پايان را سخن پس آيد عاجز
 رستگارى راه در و دريابيم را توحيد حقيقت شايستگى به كه كند ايتهد راهى به را ما و فرمايد رهبرى خود

  .1فرمايد مى رهبرى بخواهد را كه هر خدا و شويم پيروز
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  يازدهم فصل

   تصوف علم در

 همواره گروه اين طريقه كه است اين آن اساس و. است اسالم ملت در جديد شرعى علوم از دانش اين
 ميشده شمرده هدايت حق شيوه اند، بوده ايشان از پس كه آنان و تابعان و هصحاب بزرگان و امت سلف نزد در

 هـر  از اعراض و بريدن همه از تعالى بخداى توجه جز و عبادت به آوردن روى و شدن مالزم آن اصل و است
ـ  بـردن  پنـاه  و خلق از دورى و جاه و مال و لذت: مانند آورند مى روى بدان عموم چه  بـراى  خلـوت  كـنج ه ب
 روى آن از پس و دوم قرن در همينكه ولى داشت، عموميت سلف و صحابه ميان در شيوه اين و است ادتعب

 بنـام  بودنـد  آورده عبـادت ه ب روى كه كسانى شدند مايل دنيا به آلودگىه ب مردم و يافت شيوع بدنيا آوردن
 بدسـت  قياس و عربى لغات از اشتقاقى نام اين براى و: گويد) رح( قشيرى. يافتند اختصاص متصوفه و صوفى

 گفتـار  اسـت  1صـفه  از يـا  صفا از مشتق صوفى اند گفته كه كسانى و. است لقبى مزبور كلمه بظاهر و آيد نمى
 ايشـان  زيـرا  اسـت،  بعيـد  نيـز ) پشـم ( صوف از آن اشتقاق همچنين: گويد و است لغوى قياس از دور ايشان

 مشـتق  صـوف  از مزبـور  كلمه شود گفته كه است اين ظاهر :گويم مى من و. اند نيافته اختصاص آن بپوشيدن
 داشـتند  مخالفت مردم با فاخر هاى جامه پوشيدن در و اند يافته اختصاص آن بپوشيدن اغلب ايشان چه است

  .گرائيدند مى پوشى پشمينه به و
 عبـادت  و پرسـتش  بـه  آوردن روى و خلـق  از دورى و ىيتنهـا  و ىيپارسـا  مذهبه ب گروه اين چون و
 اين از. بود متمايز ديگران از كه شدند اى ويژه كننده ادراك »دل. -حال« 2وجدانهاى داراى يافتند صاختصا

 بـر  وى ادراك و شـود  مى بازشناخته ادراك به جانوران ديگر از انسانى ماهيته ب اتصاف لحاظ از انسان كه رو
  .وهم و شك و گمان و يقين: همچون معارف و دانشها براى ادراكى يكى :است گونه دو

 و شـكفتگى  و دلتنگـى  و انـدوه  و شـادى : ماننـد  اوسـت  عهدهه ب كه عادى احوال براى ادراكى ديگر و
 رشـته  يـك  از تـن  در متصـرف  و خردمنـد  3روان بنابراين اينها امثال و شكر و شكيبايى و خشم و خشنودى

 چنانكـه  اسـت  متمايز بدان سانان كه است همان اين و شود مى ايجاد احوال و »ارادات« ها خواسته و ادراكها
  .گفتيم

 از اندوه يا شادى و شود مى حاصل ادله از دانش چنانكه آيند مى پديد ديگرى از ادراكها اين از برخى و
 خسـتگيها  اثـر  بـر  تنبلى و سستى و 4استراحت دنبال به نشاط و آيند مى پديد بخش لذت يا دردناك ادراك

                                                           

 .»نسخه خطى ينى جامع«. مشتق از صفا يا از صفه يا از صفت است -1
 .هاى مصر و بيروت، مĤخذ غلط است در چاپ» پ«از  -2
اسـت و  » جزء العاقل» «ينى جامع«و در نسخه » قلروح العا«هاى مصر و بيروت  و در چاپ» معنى العاقل«در چاپ پاريس  -3

  .هاى مصر و بيروت برگزيده شد در اين ترجمه صورت چاپ

  .جمام است» پ«نقطه است حمام و در  كه اغلب بى» ينى«هاى مصر و بيروت و  در چاپ -4

 در علم تصوف
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 بدنبال ناخواه و خواه و ناچار است مشغول عبادت و مجاهدت به كه مريدى شخص همچنين و شود مى توليد
 عبـادت  نـوع  از يا حال اين و. است مجاهدت آن نتيجه كه دهد مى دست »وجد« حالى او براى مجاهدتى هر

 نفـس  بـراى  كـه  است صفتى بلكه و 1نيست عبادت يا و شود مى مقامى مريد براى و كند مى رسوخ كه است
  .مقامات از اينها جز يا خستگى يا شادى يا اندوه: مانند است آمده حاصل

 شـود  مى نائل معرفت و توحيد 2مقامه ب سرانجام تا يابد مى ارتقا ديگر مقامه ب مقامى از پيوسته مريد و
) االاهللا الاهللا( توحيـد  بكلمـه  و بميرد كه كسى« :فرمايد مى) ص( پيامبر. است سعادت براى مطلوب غايت كه

  ».شود مى بهشت داخل دهد شهادت
 مقامـات  همـه  اصـل  و كنـد  ترقـى  برتر مقامه ب و بپيمايد را مراحل اين همه بايد ناگزير مريد بنابراين

 پديـد  آنها از صفات و احوال و آنهاست همراه پيوسته و آنها بر مقدم ايمان ولى است، اخالص و طاعت مزبور
 مقـام  به تا دهد مى دست ديگرى احوال و صفات پى رد پى آنها از آنگاه و باشند مى ثمرات و نتايج كه آيد مى

 ايـن  كـه  يابد درمى دهد روى خللى يا كوتاهى مريد عمل نتيجه و ثمره در هرگاه و. رسد مى عرفان و توحيد
 از. قلبى واردات و نفسانى هاى خاطره در است همچنين و است بوده وى پيشين عمل در كوتاهى ناحيه از امر
 آنهـا  حقـايق ه ب و كند ىيپيجو را خود اعمال كليه و پردازد خويش نفس محاسبهه ب بايد ناگزير مريد رو اين
 چنين نيز يافته راه بدان كه خللى از آنها قصور و است ضرورى امرى اعمال نتايج آمدن بدست زيرا نگرد، در

  .پردازد مى نفس محاسبهه ب آن اسباب يافتن براى و يابد مى در خود 3ذوق به را كيفيات اين مريد و. است
 آن از غفلت زيرا جويند، نمى شركت صوفيان با »نفس محاسبه« در ديگران مردم از اندكى گروه بجز و
 نشـوند  نائـل  عبـادت  نوع اينه ب هرگاه) متشرعه( پارسايان  هدف و. دارد عمومى جنبه ىيگو كه است بحدى

ـ  اخـالص  و صـميميت  بـا  آنهـا  از نبرىفرمـا  و) احكام( اجراى چگونگى در فقه اصول وفق بر كه است اين ه ب
  .پردازند عبادت و طاعت

 آگـاه  تا ميكنند جستجو عبادات نتايج از 4)دل -حال( وجدها و ها ذوق يارىه ب) متصوفه( گروه اين اما
 بـر  متكـى  يكسـره  ايشـان  طريقـت  اسـاس  و نـه؟  يـا  است خالص كوتاهى و تقصير از ايشان اعمال كه شوند

 در كـه  اسـت  ىيوجدها و ذوقها اين خصوص در گفتگو و انسان خطاهاى يا ها ترك و افعال در نفس محاسبه

                                                           

 .باشد مى »پ« در -1

آنكه به فكر نيازمند شود و يـا   ت هرگاه اراده كند بىمقام در نزد صوفيان عبارت از ملكه است و ملكه قدرت بر هر چيزى اس -2
 .نسخه خطى كتابخانه مجلس شوراى ملى) تأليف سهروردى 292از رساله كلمة التصوف ص . (امر بر او دشوار گردد

ان افكند و بـد  در تداول عرفان و تصوف عبارت از نورى عرفانى است كه حق به تجلى خود آنرا در دلهاى دوستان خويش مى -3
و رجوع به شـرح منـازل السـائرين    ) از تعريفات جرجانى(آنكه اين شناسايى را از كتابى بجويد  شناسند بى حق را از باطل باز مى

 .شود 192مال عبدالرزاق كاشانى ص 
تأليف سـهروردى نسـخه خطـى كتابخانـه      392از رساله كلمة التصوف ص . (حال عبارت از كمال زودگذر نامحسوسى است -4

 .شود باب الوجد 182و رجوع به شرح منازل السائرين مال عبدالرزاق كاشانى ص ). شوراى ملى مجلس
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 يابـد  مى ارتقا ديگر مقامىه ب آن از كه شود مى ثابت مقامى مريد براى آنگاه و آيند مي بدست مجاهدات پرتو
 خـود  ميـان  در كـه  ميباشـند  محـاوره  در خاص اصطالحاتى و مخصوص آدابى داراى صوفيان اين از گذشته
 كـه  آيـد  پـيش  اى تـازه  معانى هرگاه ولى است متداول معانى براى لغوى هاى وضع زيرا است، متداول ايشان

 ايـن . باشـد  ميسـر  آنها از مزبور معانى فهميدن كه ميكنيم مصطلح الفاظى آنها از تعبير براى نباشند متداول
 يافـت  آن در كالمى شريعت اهل از ايشان غير براى كه اند يافته اختصاص دانش نوع اينه ب صوفيان كه است
 آگـاه  ايشان اصطالحات و سخنان از شريعت پيروان ديگر و نيست متداول آنان خود ميان در جز و 1دشو نمى

  .نيستند
 عبارت كه است دهندگان فتوى و فقيهان مخصوص نوعى: است شده تقسيم گونه دوه ب شريعت علم و

ـ  اختصـاص  ديگـر  گونه و است معامالت و عادات و عبادات درباره عمومى احكام از  و دارد صـوفيان  گـروه ه ب
 خصـوص  در گفتگـو  و آن درباره نفس محاسبه و مجاهدت اين دادن انجام چگونگى: است زير مسايل درباره
 و آمـدن  نائـل  برتر ذوقه ب ذوقى از و آنها در ترقى كيفيت و آيد مي بدست راه اين در كه ىيوجدها و ذوقها
  .است متداول ايشان ميان باره اين در هك اصطالحاتى شرح

ـ  اينها جز و تفسير و كالم و اصول و فقه درباره فقيهان و گرديد تدوين و نوشته علوم آنكه از پس و ه ب
 در كسانى جمله آن از كردند تأليفاتى خويش طريقت درباره نيز اصول اين پيروان از 2رجالى پرداختند تأليف

 3محاسـبى [ چنانكه اند نوشته كتبى آن ترك و عمل به اقتداى در نفس اسبهمح و پرهيزگارى يا ورع موضوع
 آن پيـروان  وجدهاى و ذوقها و طريقت آداب درباره هم برخى و است برگزيده را شيوه اين »رعاية« كتاب در
 عـوارف « كتاب در سهروردى و »رساله« كتاب در قشيرى چنانكه] 4اند پرداخته تأليفه ب گوناگون، احوال در

  .اند پرداخته تحقيق به مزبور مسائل در ايشان امثال و »المعارف
 احكـام  نخسـت  آن در و آورده گـرد  را قسـمت  دو هـر ) العلـوم  احيـاء ( »احيا« كتاب در) رح( غزالى و

 در را ايشـان  اصطالحات و پرداخته گروه آن سنت و آداب بيانه ب سپس و كرده تدوين را اقتدا و پرهيزگارى
  .است داده شرح ميبرند ربكا كه عباراتى
 آغـاز  در كـه  صورتى در است رسيده مدونى دانش مرحلهه ب اسالم ملت ميان در تصوف علم بنابراين و

 در كـه  ىيدانشـها  ديگر چنانكه ميشد فراگرفته رجال سينه از آن احكام و ميرفت بشمار عبادتى طريقه تنها
  .بود رجال هاى سينه در نخست نيز اينها جز و اصول و فقه و حديث و تفسير: مانند اند شده تدوين كتب

                                                           

  .در نسخ ديگر بجاى يوجد لغيرهم، لواحد غيرهم است» پ«از  -1

  .اند رجال در طريقه تصوف اغلب بر كسانى اطالق ميشود كه در مقامات سلوك بمقام برترى نائل آمده -2

 -858(ه  243اسد محاسبى مؤلف كتابى درباره ترجمه احوال صوفيان و بيان عقايـد ايشـان وى بسـال    ابوعبداهللا حارث بن  -3
  .و لغت نامه دهخدا شود 137ص  1رجوع به ابن خلكان ج . درگذشته است) م 857

 .دارد مطابقت »پ« چاپ با »جامع ينى« خطى نسخه و نيست بيروت و مصر در چاپهاى -4

 در تقسيمات علم شريعت
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 ميدهد دست حس حجاب كشف بيشتر ذكر، و خلوت و مجاهدت نوع اين بدنبال كه دانست بايد آنگاه
 نائـل  اطالعـات  آن از هيچيـك  ادراك بـه  حس صاحبان كه يابد مى اطالع خدا امر از عوالمى بر آن صاحب و

 ادراك به ظاهر حس از روح هرگاه كه است اين مزبور كشف سبب و. است عوالم همان از هم روح و. نميشوند
 و ميشود بيشتر آن ىايفرمانرو و تسلط و يابد مى قوت روح احوال و ميشود ضعيف حس احوال گردد باز  باطن
 بمنزلـه  روح نمو براى ذكر اين چه ميدهد يارى حالت براى را مريد ذكر و آورد مي بدست اى تازه نمو و رشد

 اين در و بود، علم آنكه از پس ميرسد شهود بمرحله تا مييابد فزونى و ميكند نمو پيوسته رو اين از و غذاست
 ادراك عـين  آن و شـود  مـى  كامـل  دارد خـود  ذات از كه نفسى وجود و ميشود برافكنده حس حجاب مرحله
  .است

 از آن حقيقـت  تحقق در وا ذات تقرب و الهى فتح و لدنى علوم و ربانى مواهب او براى هنگام اين در و
  .آيد مى پيش فرشتگان افق اعلى، افق

 مسائلى وجود عالم حقايق از وقت آن و دهد مى دست مجاهده اهل براى اوقات بيشتر كشف نوع اين و
 ميبرند پى آنها وقوع از پيش حوادث از بسيارى به همچنين و عاجزند آنها درك از ديگران كه كنند مى درك

 و مطيـع  موجـودات  اين و كنند مى تصرف سفلى عالم موجودات در خويش نفوس قواى و ها همت يارىه ب و
  .ميشوند ايشان اراده مسخر

 سـخن  دربـاره  كـه  چيزى حقيقت از و نميدهند اهميت تصرف اين و كشف اينه ب گروه اين بزرگان و
 آزمـايش  نـوعى  آيـد  مـى  پديـد  ايشان بر كه را كشفى حاالت بلكه نميدهند خبر اند نشده مأمور آن از گفتن

  .1جويند مى التجا دهد روى ايشان براى هرگاه و شمرند مى
 ايـن  از كس هر از بيش و داشتند اتصاف اى مجاهده چنين به سيرت و اخالق لحاظ از) رض( صحابه و
 از) رض( 2عمـر  و ابـوبكر  فضـايل  در و. نداشـتند  مزبـور  بكرامـات  توجهى ايشان ولى بودند، مند بهره كرامات

 و آمـده  آنـان  نـام  قشـيرى  رسـاله  در كه طريقت اهل از گروهى ايشان از پس و. است بسيار كرامات نگونهاي
  .اند كرده پيروى امر اين در صحابه از اند بوده آنان پيرو كه  متأخرانى

 بسـيار  آن مـاوراى  ادراكـات  دربـاره  بحث و »حس« پرده كشف به متأخران از اى دسته چندى از پس
 ايـن  و يافـت  تغيير متقدمان هاى طريقه به نسبت موضوع اين درباره ايشان رياضت هاى شيوه و كردند توجه

 اين پرتو در كه شد پيدا ذكر به عاقل روح تغذيه و حسى قواى كشتن درباره ايشان تعليمات اختالف برحسب
 از پـس  و دارد وجود آن ذات در كه شود مى حاصل آن براى ادراكى نفس تغذيه و نما و نشو كمال و رياضت
ـ  ايشـان  و است شده منحصر نفس ادراكات در وجود هنگام اين در كه پنداشتند مى ادراكى چنين حصول ه ب

                                                           

  .»پ«از  -1

ابوبكر و عمر و على آورده اسـت كـه بـا نسـخه خطـى      : و دسالن در ترجمه خويش) چاپهاى مصر و بيروت(على  و عثمان و -2
  .مطابق است» ينى جامع«
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 كتـاب  در) رح( غزالـى . انـد  آورده بتصـور  1فرش تا عرش از آنرا حقايق كليه و آمده نائل وجود ذاتهاى كشف
  .است گفته چنين اين رياضت صورت ذكر از پس) العلوم( احياء

 و راستى از ناشى كه هنگامى مگر نيست كامل و صحيح ايشان نزد در كشف اين كه دانست بايد سسپ
 نيـز  ميبرنـد  بسـر  گرسـنگى  بـا  و ىيتنها و خلوت در كه كسانى براى است ممكن گاهى زيرا باشد، استقامت

 تنها ما مراد و. مرتاضان ديگر و مسيحيان و ساحران مانند. باشند نداشته استقامتى هرچند دهد دست كشف
 در و باشد مقعر يا محدب هرگاه كه آوريم مى نظر در را تابناك آينه مثال براى است استقامت از ناشى كشف
 هرگـاه  ولـى  شـود،  مـى  گر جلوه حقيقيش صورت برخالف و كج آينه در چيز آن دهيم نشان چيزى آن برابر

 كيفيـاتى  و احـوال  لحاظ از نفس براى قامتاست بنابراين دهد مى نشان صحيح را اشياء باشد هموار و مسطح
 كشـف  نـوع  اينه ب متأخران كه هنگامى و است آينه براى صافى و هموارى همچون بندد مى نقش آن در كه

 اينهـا  امثال و كرسى و عرش و روح و فرشتگان حقايق و سفلى و علوى موجودات حقايق درباره كردند توجه
 ايشان وجدهاى و ذوقها درك از نميجستند شركت ايشان طريقت در كه كسانى فهم و پرداختند بحثه ب نيز
 مخالفـت  ايشـان  طريقـت  بـا  گروهـى  و بودند ايشان منكر فتوى صاحبان از اى دسته و بود عاجز امور اين در

 وجـدانى  امـور  قبيل از تصوف طريقت زيرا ندارد، سودى دليل و برهان طريقت اين قبول و رد در و نداشتند
  .2است

 خـداى : ميگوينـد  كـه  شود مى ديده بسيار فقه و حديث عالمان سخنان ضمن در» 3تحقيق و تفصيل«
  .ميباشد خود هاى آفريده مباين تعالى

 فالسـفه  و. »اسـت  متصـل  نـه  و مبـاين  نه خدا«. ميگويند كه بينيم مى متكلمان هاى گفته ميان در و
  .»است آن از بيرون نه و جهان داخل نه او«: ميگويند
 در كه معنى بدين خواه است متحد خود مخلوقات با خدا: كه معتقدند باره اين در متأخر صوفهمت باز و

 و نيسـت  چيـزى  او جز جهان سراسر در و است مخلوقات عين وى كه اين معنىه ب يا است كرده حلول آنها
 آنها يكايك قتحقي بشرح و كنيم مى بيان را كرده ياد مذاهب تفصيله ب اينك و ندارد وجود ىيجدا هيچگونه

  :شود روشن آنها معانى تا ميپردازيم
  :شود مى برده بكار مفهوم دو در مباينت كه دانست بايد

                                                           

ريزه است و معنى آن مناسب مقام نيست و به همين سـبب   طش به معنى باران. من العرش الى الطش: در متن چنين است -1
 ترجمـه  متن در و ندارد خاصى معنى وگرنه مي افزايند صوفيه اصطالح در سجع براى را كلمه اين: مينويسد حاشيه در دسالن

 معنـى  هـم  كه باشد فرش مصحف كلمه است ممكن كنيم ترديد دسالن گفته در اگر. است آورده ريزه باران معنى به همان آنرا
  .ميكند مسجع را جمله هم و است مقام مناسب آن

  ).از تعريفات جرجانى. (س باطن درك شوندوجدانيات آنهايى است كه با حوا -2

چاپ پاريس ترجمـه   3ج  68تا ص  65نيست و آنرا از ص » ينى جامع«اين فصل در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى  -3
 .كردم

 در مراتب كشف و شهود متصوفه
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ز « مزبـور  قيـد  برحسب مقابله اين و است اتصال آن مقابل در كه جهت و 1حيز در مباينت يكى و حيـ 
  .جهت به شدن لقائ قبيل از است تشبيه باشد لزوم بطور اگر كه كند مى داللت مكان بر »جهت

 جـز  آنـرا  كـه  است شده  روايت سلف عالمان برخى از مباينت اينه ب تصريح درباره مزبور معنى نظير و
 و كـرده  انكـار  را مباينـت  ايـن  متكلمـان  سبب همينه ب و اند كرده توجيه ديگرى بگونه و دانسته معنى اين

 ايـن  زيـرا  آنهـا، ه بـ  متصـل  نه و است خويش مخلوقات مباين وى گفت ميتوان نه آفريدگار درباره«: اند گفته
 از خـالى  موضـوع  يـك  انـد  گفتـه  اينكه و. هستند مكان صفت به متصف كه است موجوداتى مخصوص معنى

 وگرنـه  باشـد  صـحيح  آن يـافتن  اتصاف آغاز، از كه است اينه ب مشروط باشد، نمى آن ضد و معنى به اتصاف
 خـالى  آن ضـد  و معنـى  از كـه  رواسـت  بلكه نيست، درست مزبور گفتار باشد ممتنع اتصاف اين كه هنگامى

 و است سواد بى نه و نويسنده نه و ناتوان نه و توانا نه و نادان نه و دانا نه« :ميگويند جماد درباره چنانكه باشد،
 جهـت  در بحصـول  مشـروط  است شده بيان آن مدلول به نسبت آنچه برحسب مباينت اينه ب اتصاف صحت
 تـأليف  2»اللمـع  شرح« در تلمسانى ابن را باال گفتار »باشد مى منزه انتساب اين از) سبحانه( آفريدگار و است
 پيوسته نه و است جهان مباين وى كه گفت ميتوان نه آفريدگار درباره«: است گفته و كرده ياد الحرمين امام
 برحسـب  خـدا : گوينـد  مـى  كـه  اسـت  فالسـفه  گفتار معنى اين و» .آن از بيرون نه و آن در داخل نه و بدان

 كـه  رو ايـن  از نـد گفتار ايـن  منكـر  متكلمـان  و. است آن از بيرون نه و جهان در داخل نه المكان گوهرهاى
  .آيد مى الزم صفات اخص در آفريدگار براى آن مساوات
 مخالفـت  و مغايرت از عبارت مباينت ديگر معنى اما و است آمده تفصيله ب كالم علم در موضوع اين و

 مقابـل  در كـه  اسـت  خويش مخلوقات مباين صفات و وجود و هويت و ذات در آفريدگار: گويند نكهچنا است
  .است اختالط و امتزاج و اتحاد مباينت اين

 و فقـه  و شـرايع  عالمـان  و سـلف  بزرگـان  جميـع  قبيـل  از اسـت  حق اهل كليه مذهب مباينت اين و
  .اند كرده پيروى آنان از كه كسانى و 3رساله اهل مانند متصوفه متقدمان و متكلمان
 معتقدند اند داده نظرى و علمى جنبه) باطنى حواس( وجدانى مشاعر به كه معاصر متصوفه از گروهى و

 انـد  كـرده  گمـان  كه بسا چه و. است خويش مخلوقات با متحد صفات و وجود و هويت در تعالى آفريدگار كه
 گفتار اين كه هنگامى متكلمان و است بوده سقراط و افالطون مانند ارسطو از پيش فالسفه مذهب گفتار اين

 تشكيل ذات دو اتحاد اين چه كوشند مى آن رد در مخصوص توجه با كنند مى نقل متصوفه از كالم علم در را
 يك مزبور نظر در بنابراين و ميگردد مندرج ديگرى در ىيجز مانند يا شود مى منتفى آنها از يكى كه ميدهد

                                                           

 فـراغ  از عبـارت  متكلمـان  نـزد  در و) غياث( است مكان به معنى و چيز هر كرانه به معنى لغت در) مشدد كسره و ح بفتح( -1
 بـاطنى  سـطح  بـر  حكمـا  نـزد  در و فراگيـرد،  آنرا فرد جوهر همچون ممتدى غير يا جسم مانند ممتدى چيز كه است متوهمى

  .)جرجانى تعريفات از( شود، اطالق است محوى جسم ظاهرى سطح بر مماس كه حاوى جسم

 .شود» ذيل كتاب شرح اللمع«رجوع به كشف الظنون  -2
  .است قشيريه رساله منظور -3
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 در مسـيحيان  كه است حلولى همان اتحاد اين كه گويند نمى باره اين در متكلمان و است آشكار مغايرت نوع
 يـا  كند حلول محدث در قديم كه آيد مى الزم زيرا است، آورتر شگفت آن و كنند مى ادعا) ع( مسيح خصوص

 هـاى  تـه گف در آن شـرح  كـه  اسـت  امامان درباره اماميه شيعه گفتار عين معنى اين هم و گردد متحد آن با
  :است آمده گونه دو به متصوفه
 و است نهفته محدثات معقول در خواه و محسوس در خواه »جاودانى گوهر« قديم ذات كه آن نخست[

 محـدثات  گـاه  تكيـه  بمنزله ذات آن و هستند آن مظاهر محدثات كليه و باشد مى متحد مزبور تصور دو هر با
 جهـان  بـود  نمـى  ذات آن اگـر  كـه  معنـى  بدين است آنه ب وابسته محدثات وجود قوام ديگر عبارته ب است

  .گرفت مى فرا را جهان نيستى و آمد نمى پديد هستى
 حلول نظريه پيروان گفتار از ايشان ىيگو و است مطلق وحدت مكتب پيروان روش و حلول نظريه دوم

 و ازلـى  يـا  قـديم  ميـان  ار حلـول  رو ايـن  از و اند برده پى است معقول اتحاد منافى كه تضادى يا 1غيريت به
 كنند مى ادراك عقل و حس به كه مظاهرى تضاد درباره و كرده نفى صفات و وجود و ذات لحاظ از مخلوقات

 منظـور  و نيسـت  بـيش  اوهـامى  مشاعر اين گويند و اند شمرده بشريت مشاعر از را آنها و پرداخته مغالطهه ب
 عـالم  در آنهـا  كليـه  كـه  اسـت  ايـن  ايشـان  مراد بلكه است شك و ظن و علم قسيم كه نيست وهمى ايشان

 جز باطن در نه و ظاهر در نه حقيقت در وجودى هيچ و دارند وجود بشرى مشاعر در فقط و ند،عدم حقيقت
  .كرد خواهيم گفتگو باره اين در امكان برحسب آينده در چنانكه يافت توان نمى ازلى قديم براى

 سـودمند  اتكـا  اين مزبور نظريه تعقل در كنند مى اتكا ستداللا و انديشه به بشرى مشاعر در چنانكه و
 و گـردد  مـى  حاصـل  فطـرى  بطـور  انبيـا  براى تنها و ميشود منتقل بشرى مشاعر از ادراكات اين زيرا نيست،
 كـه  آنان و ميشوند نائل پايه بدين پيامبران رهبرىه ب نيز اوليا مانند دارند قرار آنان دوم مرتبه در كه كسانى
 از برخـى  كـه  بسـا  چه و 2]ندگمراه شود حاصل است ممكن هم علمى بطريقه مزبور ادراكات كنند مى تصور

 آن و كننـد  پيـروى  3مظاهر اهل شيوه از كه اند شده آن بر آنها حقايق ترتيب و موجودات كشف در مصنفان
  .اند هآورد پديد دشوار از دشوارتر آثارى علوم و اصطالحات صاحبان و نظر اهله ب نسبت وقت

 است نوشته شرح اين بر كه اى ديباچه در و يدهيگرا شيوه بدين فارض ابن قصيده شارح فرغانى چنانكه
 اسـت  احـديت  مظهـر  كـه  وحدانيتى صفت از وجود سراسر :گويد مى آن ترتيب و فاعل از وجود صدور درباره
 ايـن  و انـد  يافتـه  صـدور  است وحدت عين گفتگو بى و تنها كه كريمى ذات از هم با دو آن و است شده صادر

                                                           

  .ميباشد» عينيت«غيريت تضاد و اختالف دو چيز با يكديگر است و آن در برابر  -1

  .يابد در اينجا فصل اضافى پايان مى -2

و در نسـخه  . اند» حق«اند مظهر  اهل مظاهر، صوفيانى هستند كه معتقدند همه چيزهايى كه عالم محسوس را تشكيل داده -3
 را خويش مذاهب اند كرده قصد مصنفان از برخى كه بسا چه و: است چنين تعبار بيروت و مصر چاپهاى و »جامع ينى« خطى

 . ...وقت آن و كنند بيان آن حقايق ترتيب و وجود كشف در

 در عقايد متصوفه
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 افاضـه  بـه  آن و باشد مى خود بر ذات تجلى ايشان نزد در تجليات مراتب نخستين و نامند مى تجلى را صدور
  :است آمده كنند مى نقل كه حديثى در چنانكه است كمال متضمن ظهور و ايجاد

  ».بشناسند مرا تا يدمآفر را مردم رو اين از شوم شناخته كه شدم آن شيفته پس بودم نهان گنجى«
 و معـانى  عـالم  ايشـان  نـزد  در آنرا و است حقايق تفصيل و وجود در آمده فرود ايجاد در كمال، اين و
  .نامند مى 2محمدى حقيقت و 1عمائى حضرت
 و. اسـت  آن در محمـدى  ملـت  كامل مردان و رسل و انبيا كليه حقايق و قلم و لوح و صفات حقايق و

 و شود مى صادر هبائى حضرت در ديگرى حقايق مزبور حقايق از و. است محمدى حقيقت تفصيل اينها كليه
 و. گردد مى صادر تركيب عالم و عناصر و افالك و كرسى و عرش: ترتيبه ب آن از سپس است مثال مرتبه اين
  .است رتق عالم در اين

 و تجلـى  اهـل  مذهب نامهاىه ب را مذهب اين و بود خواهد فتق عالم در وقت آن كند تجلى هرگاه اما
 بسيار زيرا نيستند، قادر آن مقتضاى تحصيل بر نظر اهل كه است سخنى اين و. خوانند مى حضرتها و مظاهر
 »اسـتدالليان « دليـل  صـاحب  گفتارهاى و وجد و مشاهده صاحب سخنان ميان فاصله و است مغلق و دشوار
  .است بسيار

 مقاصـد  از هيچيـك  در مزبـور  ترتيـب  چه[ اند دهكر رد را ترتيب اين شرع، ظاهر بحسب كه بسا چه و
  3.]نيست معلوم شرع

 از كـه  ايسـت  عقيـده  ايـن  و انـد  شده مطلق وحدت به قائل »متصوفه« ايشان از ديگرى گروه همچنين
 گمـان  آنهـا  عقيـده  ايـن  مطـابق . اسـت  آورتر شگفت نخستين نظريه از دارد كه منشعباتى و آن تعقل لحاظ

ـ  آنها هاى ماده و صورتها و موجودات حقايق كه است ىينيروها وجود مختلف اىقسمته و اجزا كه ميكنند ه ب
  .اند آمده پديد نيروها آنها سبب

 خـود  نفـس  در آنهـا  ماده همچنين و اند آمده پديد هست نيروها آن سببه ب آنها در آنچه به عناصر و
 آن سـبب ه بـ  كـه  ىيـ نيرو بـا  روهـا ني اين مركب، موجودات در سپس. اند آمده بوجود بدان كه دارند نيرويى
 و آنهـا ) ماده( هيوالى با عناصر نيروهاى آن در كه معدنى نيروى مانند ميباشند همراه ميشود حاصل تركيب
 در كـه  است ىينيرو اضافهه ب معدنى نيروى متضمن حيوانى نيروى آنگاه و. دارد وجود معدنى نيروى افزونى

 خود اضافى نيروى و انسانى قوه متضمن فلك آنگاه. حيوانى با ىانسان نيروى همچنين و است نهفته آن ذات
 اجزا داراى و نيروهاست اين همه جامع كه ىينيرو و ندصفت همين بر نيز روحانى ذاتهاى همچنين و ميباشد

                                                           

از تعريفـات  . (حضرت عمائى درجه و مرتبه احديت و يگانگى يعنـى بلنـدترين مرتبـه و مقـام ظهـور و تجلـى ربـانى اسـت         -1
 .شود» الفنونكشاف اصطالحات «و رجوع به ) جرجانى

 ).از تعريفات جرجانى(عبارت از ذات با تعلق اول است و آن اسم اعظم باشد : حقيقت محمدى -2
 .نيست »جامع ينى« خطى نسخه و در چاپهاى مصر و بيروت -3



    215 

 را آنهـا  و است پراكنده ىيجز خواه و كلى خواه موجودات جميع در كه ايزديست نيروى از عبارت باشد نمي
 پـس . اسـت  يافتـه  احاطه آنها بر سوى، هر از بلكه ماده، و صورت و نهان و پيدا جهت از تنها نه و آورده گرد
 كننـده  تجزيه آنچه و است بسيط و يگانه حقيقت در آن و ايزديست ذات آن كه هستند يكى موجودات همه

  .حيوانيت با انسانيت مانند است اعتبارى آنهاست
 كرديم ياد چنانكه رو اين از يكيست اين بوجود موجود و دومى در مندرج نخستين، كه بينيم نمى مگر

 بـا  كـل  بصـورت  آن از ديگر بار و ميكنند تمثيل نوع با جنس صورت به موجودى هر در را حقيقت آن يكبار
  .است مثال طريق بر اين و ميدهند خبر جزء

 دو ايـن  ايشان بنظر بلكه د،كنن مى پرهيز كثرت و تركيب از خود تعبيرات تمام در متصوفه گروه اين و
  .است آورده بوجود خيال و وهم را

 ايشـان  گفتـار  حقيقـت  كه است اين پيداست مذهب اين شرح و بيان در 1دهاق ابن سخنان از آنچه و
 و اسـت  نـور  بـودن  بـه  مشروط رنگها وجود ميگويند كه رنگهاست درباره حكما سخنان مشابه وحدت درباره
  .بود نخواهند موجود رو هيچه ب هارنگ شود ناپديد نور هرگاه
 بلكـه  اسـت،  حسـى [ كننـده  ادراك بوجود مشروط محسوس موجودات كليه وجود: ميگويند نيز مزبور گروه
 و اجـزا  كليـه  وجـود  بنـابراين  و. است عقلى 2] كننده ادراك بوجود مشروط وهمى و معقول موجودات وجود

 كننده ادراك كنيم فرض اگر چنانكه. بشريست ندهكن ادراك بوجود مشروط هستى جهان گوناگون تقسيمات
 داشـت،  نخواهد وجود تقسيماتى و اجزا هيچگونه هم وجود عالم در وقت آن باشد نداشته وجود بكلى بشرى

 و آتـش  و آب و زمـين  بلكـه  و نرمـى  و درشـتى  و سـردى  و گرمى رو اين از. است يگانه و بسيط وجود بلكه
 آن در زيـرا  كننـد،  مـى  درك را آنها كه اند شده پيدا حواسى وجود سببه ب تنها اينها همه ستارگان و آسمان
 همـه  بلكـه  نيست، موجودات در آنها از هيچيك كه است شده داده قرار تفصيالتى و تقسيمات كننده ادراك

 تقسيم و تجزيهه ب كه مشاعرى آن هرگاه پس. است موجود كننده ادراك آن احساسات و مشاعر در تنها آنها
 همـه  بلكه داشت، نخواهد وجود جهان اين در تفصيلى و تقسيم هيچگونه بروند ميان از ميپردازند جهان اين
 نظـر  در نـائم  شـخص  حالـت  در را وضع اين و. آن جز نه است) من( از عبارت هم آن و يكيست ادراكها اين

 حالـت  آن در او و ميدهـد  دسـت  از را محسوسى هر بشود ظاهرى حس فاقد و بخوابد هرگاه او چه ميگيرند
 او است صفت همين بر هم بيدار گويند. ندارد ديگرى ادراك ميكند تقسيم و تجزيه وى براى خيال آنچه بجز
 اگـر  و ميگيـرد  نظـر  در خـويش  بشـرى  ادراك بنـوع  تفصيل و تقسيم بطور را شده درك اشياء اين كليه نيز

  .خاست برخواهد ميان از نيز تقسيم و تجزيه بگيرند او از را ادراك اين 3)بفرض(

                                                           

  .ابن دهاق است» ينى جامع«و در چاپ پاريس و نسخه خطى » ابن دهقان«در بيشتر نسخ چاپى  -1

 .نيست) ك(در چاپ  -2
 ... .و اگر البته اين ادراك: چنين است» خطى ينى جامع«و نسخه » پ«در چاپ  -3

 در مراتب اهل تصوف
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 بشـرى  مـدارك  جملـه  از كه وهمى آن نه اما 1وهم: ميگويند كه است ايشان گفتار معنى همان اين و
 نهايـت  در پنـدار  ايـن  و شـود  مى فهميده دهاق ابن سخن از آنچه بنابر ايشان عقيده خالصه است اين. است

 كـه  آسـمانى  بوجـود  و اسـت  دور شـممان چ از آنكه با ميكنيم سفر بدان كه شهرى بوجود ما زيرا خطاست،
 داريم يقين شك بى هستند نهان نظرمان از كه ىياشيا ديگر و ستارگان و ماست سر فراز بر سايبانى همچون

 و مشاجرهه ب يقينى امور در خود با هيچكس و نميدهند راه بخود ترديدى كمترين آنها وجود در مردم همه و
 مريـد  بـراى  كشـف  هنگام در كه بسا چه :ميگويند متاخر متصوفه قانمحق اينكه از گذشته نميپردازد، بحث
 ترقـى  مقـام  آن از صـوفى  آنگـاه . مينامند 2جمع مقام را حالت اين صوفيان و ميدهد دست وحدت اين توهم

 و ميكنند تعبير 2فرق مقامه ب كيفيت اين از و آيد مي نائل يكديگر از موجودات بازشناختن مقامه ب و ميكند
 اسـت  دشـوار  پرتگـاهى  كه جمع پرتگاه از بايد ناگزير مريدى هر ايشان نزد در و است محقق عارف مقام آن

. شـود  زيانكـار  سودا اين از آنگاه و بماند مقام آن در مريد كه ميرود آن بيم چه كند طى را مقام اين و بگذرد
  .شد آشكار كرديم ياد آنچه از طريقت اين اهل مراتب

  

  3فصل

 موضـوع  ايـن  در انـد  گفته سخن حس ماوراى و كشف درباره كه متأخر متصوفه از ىگروه دانست بايد
 كتـب  و گرويـده  وحـدت  و حلـول  بـه  كـرديم  اشـاره  چنانكه ايشان از بسيارى كه بحدي اند، رفته فرو بسيار

 زنيـ  ديگـران  و گفته سخن باره اين در خود مقامات كتاب در كه 4هروى مانند اند نوشته باره اين در بسيارى
 آنگـاه  و كرده پيروى هروى از دو هر آن شاگردان و سبعين ابن و العربى ابن سپس اند برگزيده را طريقه اين
 بـا  آنـان  از پـيش  طبقـه  و انـد  آورده خـود  قصـايد  در را روش ايـن  5اسرائيلى نجم و فارض ابن و العفيف ابن

                                                           

غلط است چه در چاپهاى مزبور » ينى جامع«و نسخه خطى » پ«در چاپ » وهم«موهم، در چاپهاى مصر و بيروت بجاى « -1
  .است... الوهم ال الوهم الذى: در صورتى كه صحيح.. الموهم ال الوهم الذى : چنين است

به عبارت ديگر آنچـه بـراى بنـده    . فرق چيزيست كه به انسان نسبت داده شود و جمع چيزى است كه از آدمى سلب گردد -2
انجام دادن وظايف عبوديت و هر آنچه شايسته احوال بشريست، فرق است و آنچه از جانب : بدست آوردنى باشد از قبيل» خدا«

سانى جمع است و هر بنده از اين دو ناگزير است، چه هر كه را فـرق يـا تفرقـه    ابداء معانى و آغاز لطف و اح: حق باشد همچون
د   «نباشد او را عبوديت نخواهد بود و آنكه را جمع نباشد، معرفت نخواهد داشت بنابر اين گفتن بنـده   بـنَع اك اثبـاتى  » 5: 1إِيـ

خود طلبى براى جمع است پـس تفرقـه بـدايت اراده و    » 5: 1إِياك َنستَعينُ «براى فرق از راه اثبات عبوديت است و گفتن وى 
 .)جرجانى از تعريفات. (جمع نهايت آن است

 .در آنها وجود ندارد) فصل(مطلب به هم پيوسته است و كلمه » جامع -ينى«در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى  -3
 / 1089(ه  481بسـال   كـه  حنبلـى  مـذهب  فقيـه  و معـروف  صوفى هروى به ملقب انصارى اسماعيل بن محمد بن عبداهللا -4

 .درگذشته است كتاب معروف وى موسوم به منازل السائرين چندين بار شرح شده است) م 1088
 .)ل. ن(اسماعيلى  -5
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 داشـتند  عقيده ائمه الوهيت و حلول آئين به نيز آنان كه بودند درآميخته رافضيان فرقه از متأخر اسماعيليان
  .نميشناختند آنرا رو يچه به اسماعيليان پيشينيان كه بود مذهبى اين و

 عقايدشـان  و شـد  مشتبه همه ب آنان سخنان و درآميخت يكديگر با مزبور گروه دو مذاهب سبب بدين
  .گرديد همانند
. اسـت  عارفـان  بـزرگ  و رئـيس  معنـى ه ب آن و آمد پديد قطبه ب اعتقاد موضوع متصوفه سخنان در و
 از پس و آيد نائل معرفت در او پايه به كسى نيست ممكن است زنده قطب كه هنگامى تا پندارند مى چنانكه

  .شود مى او جانشين عرفان اهل از ديگرى كند مى تسليم آفرين بجان جان آنكه
 از اسـت  منـزه  حـق  آستان :گويد و كرده اشاره معنى بدين اشارات كتاب تصوف فصول در سينا ابن و

 برهـان  گونـه  هيچه ب سخن اين ولى برود، او نزد ديگرى از پس يكى يا باشد، آبجو هر براى آبشخورى اينكه
 رافضـيان  عقايد همان عيناً مزبور گفتار و ميرود بشمار خطابه نوع از بلكه نيست، متكى شرعى دليل يا عقلى
 بـدان  و] 1ربـوده  رافضـيان  از را مزبـور  عقيـده  گـروه  ايـن  طبـايع  گونهچ ببين و]  امامان توارث درباره[ است

 حتـى  اسـت  نقيبان به قائل شيعه همچنانكه قائلند قطب اين از پس ابدال وجود ترتيب به سپس. اند گرويده
 به آنرا دهند قرار خود 2مذهب و طريقه اصول از يكى آنرا تا برداشتند را تصوف فرقه لباس كه هنگامى ايشان

 ميـان  در) رض( علـى  وگرنـه ) رافضـيان  از پيـروى ( اسـت  معنى همان از هم اين و دادند نسبت) رض( ىعل
 ابوبكر بلكه بود، نيافته اختصاص) وجد( حالى يا و  پوشيدن لباس در اى ويژه طريقه يا خاص مذهبه ب صحابه

 يك هيچ و كردند مى عبادت كس همه از بيش و بودند مردم پارساترين) ص( خدا رسول از پس) رض( عمر و
 و دين در صحابه كليه بلكه باشند، متمايز آن از بخصوص كه بودند نيافته اختصاص چيزىه ب دين در آنان از

 و سـيرتها «[  امـر  ايـن  بـر  گواه و بودند سرمشق و رهنمون مسلمانان براى مجاهده و ىيپارسا و پرهيزكارى
 خيـال  دارنـد  كـه  منقـوالتى  برحسب شيعيان كه است راست. است شده روايت آنان درباره كه است اخبارى

 عقايـد  پيروى به اين و. اند نبوده فضائل آن واجد صحابه ديگر كه است يافته اختصاص بفضائلى على كنند مى
  .3»ندمعروف بدان كه است آنان تشيع

 سـخنان  شـدن  آشـكار  و اسـماعيليه  بـه  معروف شيعه، فرق از يكى ظهور از پس كه پيداست چنين و
 يـك  اسـماعيليان  نظريات اين از عراق متصوفه است، مربوط بدان كه مشهورى مسائل و امامت درباره يشانا

 و دادنـد  قـرار  شـرع  از انقيـاد  در خلق سياست براى را امامت و كردند اقتباس باطن و ظاهر ميان موازنه نوع
 رو ايـن  از .اسـت  عارفان بزرگتر ايشان نظر در قطب چه كردند، تعيين خدا معرفت تعليم براى را قطب آنگاه

                                                           

 .»ينى جامع«و نسخه خطى » پ«از چاپ  -1
 .است شده چاپ »تخليهم و« به غلط »نحلتهم و«) ك( در نسخه -2

در نسـخه مزبـور وجـود نـدارد و ماننـد      » پ«هست و بقيه مطالب چاپ » ينى جامع«سخه خطى قسمت داخل گيومه در ن -3
 .چاپهاى مصر و بيروت است

 درباره كشف و ماوراي حس



   ابن خلدونمقدمه   218

 و باشـد  امـام  پايـه  هـم  باطن در تا دادند اختصاص خدا معرفت امره ب ظاهرى، امام به تشبيه لحاظ از را وي
 نظـر  از را ابـدال  و اوسته ب وابسته معرفت مدار كه ناميدند قطب بكلمه سبب بدان را او و شود برقرار موازنه
 فاطمى امر در متصوفه گروه اين سخنان از برخى 1] باره اين در و .دادند قرار نقيبان منزلهه ب تشبيه در مبالغه

 در پيشـين  متصـوفه  كـه  صورتى در است نظريات گونه اين از مملو سراسر ايشان كتب چگونه كه است گواه
 رافضـيان  و شيعيان سخنان از مأخوذ گروه اين هاى گفته بلكه اند، نكرده ياد اثباتاً و نفياً اى كلمه خصوص اين

  .كند مى رهبرى راست براه را انسان خدا و .اند آورده را آنها خود كتب در كه است ايشان مذاهب و
 انـدلس  اوليـاى  سـرآمد  خودمـان  عارف شيخ سخنان از فصلى اينجا در كه ديدم مناسب و 2)تذييل[ (
 ايـن  هروى و ميكرد بيان وىهر اشعار درباره را سخنان اين اوقات بيشتر كه بياورم زيات بن عيسى ابومهدى

 يـا  اشـاره ه بـ  شـاعر  پندارد مى بخواند را آنها كه هر كه اشعارى. است آورده خود) مقامات( كتاب در را اشعار
  :است كرده گفتگو مطلق وحدت از صراحته ب تقريباً

  نگفتند، توحيد را خدا وحدانيت از
  .است كننده انكار اوست گوى توحيد كه هر زيرا

  ميگويد، سخن او اوصاف درباره كه كسى ىيگو توحيد
  كند، مى باطل را بينى دو اين يگانه خداى ذات كه است بينى دو

  .است فرموده و نموده خود كه است همان او توحيد
  .است كفر كند، مى وصف را خدا كه كسى ىيگو توصيف و

 كه كسى بر را) جحود( انكار لفظ اطالق) طريقت اهل( مردم: گويد مى هروى، از عذر سبيل بر) رح( مهدىابو
 را ابيـات  ايـن  و دانسـته  اشتباه و خطا كند، ياد را خدا اوصاف كه هر بر را الحاد كلمه و شمرده يگانه را خدا

 معنى كه يميگو مى فرقه آن عقيده وفق بر ما و. اند شمرده خوار را او و تاخته آن گوينده بر و شمرده پيچيده
 واقعيـت  و حقيقـت  يكسـره،  وجـود  و اسـت،  قـدم  عـين  ثبوت به حدوث عين كردن نفى آنان نزد در توحيد
 آنچـه  عـين  از اسـت  عبـارت  حق«: است گفته ميرود بشمار قوم بزرگان از كه جزار ابوسعيد و. است اى يگانه

ه بـ  ى،يجـدا  و ىيدو وجود و حقيقت اين در تعدد آمدن پديد كه معتقدند و »است نهان آنچه عين و پديدار
 است آينه در اشياء انعكاس و آواز برگشت و 1ها سايه تصاوير منزلهه ب و است وهم 3پنجگانه تهاىحضر اعتبار

                                                           

 .نيست» ينى جامع«تا اينجا در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى  -1
ترجمـه و بـا   چـاپ پـاريس    78تـا ص   74در چاپهاى مصر و بيروت نيست كه از ص ) تذييل(از اينجا يك فصل زير عنوان  -2

  .شد مقابله »جامع ينى«نسخه خطى 

به همين صورت نوشته شده است، ولى در نسخه پـاريس  » ينى جامع«است كه در نسخه خطى » حضرات الخمس«ترجمه  -3
  :عبارت است از» حضرات الخمس االلهية«چاپ شده است و حضرتهاى پنجگانه يا » حضرات الحس« 75ص  3ج 

  .جهان اعيان ثابت استحضرت غيب و عالم آن  -الف
  .حضرت علمى و در مقابل آن حضرت شهادت مطلق است و عالم آن جهان ملك است -ب

← 
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 خدا«: گويند كه است گفتارى معنى اين و. بود خواهد عدم كنند ىيپيجو قدم و ازليت بجز را چه هر البته و
 بـوده  اين از پيش كه ايست هشيو همان بر نيز اكنون هم او» .است نداشته وجود وى با چيز هيچ و است بوده
  .است

 تصـديق  آنـرا  نيـز ) ص( خـدا  پيامبر كه است مصراع اين در) شاعر( لبيد گفتار موافق معنى اين هم و
  :است كرده

  ».است باطل خدا بجز چيز هر باش، آگاه«
 ربرابـ  در حقيقـت  در» 2كنـد  توصيف را او و« باشد خدا گوى توحيد كه هر بنابراين: گويند مزبور فرقه

 فعـل  كه) محدث( جديدى توحيد و او خود كه) محدث( جديدى 3موجده ب اوست، معبود كه قديمى 3موجد
 عـين  آنكـه  حـال  و اسـت  حـدوث  عين كردن نفى توحيد معنى كه شديم يادآور ما و. است شده قائل اوست

 است كاذبى دعوى و انكار منزلهه ب ىيگو توحيد اينگونه بنابراين و است متعدد بلكه و ثابت اكنون هم حدوث
 حـال  زبان كه پيداست. نيست كسى تو جز خانه در: بگويد اند خانه يك در دو هر كه بديگرى كه كسى مانند

: انـد  گفته محققان از برخى و. شوى معدوم تو اينكه مگر نيست درست گفتار اين: بگويد كه است اين ديگرى
 اسـت  زمان بر مقدم زمان آفرينش زيرا دارد، وجود ىتناقض» .است آفريده را زمان خدا« گفتار اين اصول در
 ايـن  واميـدارد  هـا  گفتـه  گونه اينه ب را آنان آنچه ولى دهد، روى زمانى در بايد ناگزير كه است فعلى آن چه

 هرگـاه  پـس . كرد ادا را آنها حق كامالً نميتوان الفاظ با و است محدود و تنگ حقايق از تعبير دايره كه است
 صـحت  توحيد حقيقى معنى وقت آن است عدم يكسره او سواى ما و است موجد همان موجد كه شود مسلم

 بـر  وقـت  آن و شناسـد  نمـى  كسـى  خدا جز را خدا: گويند مى كه است كسانى گفتار معنى اين و. پذيرد مى
 اين ابب از توحيد گونه اين بلكه نيست، گناهى شوند مى خدا گوى توحيد آثار، و ها نشانه بقاى به كه كسانى

                                                                                                                                                                                     

يكى آنكـه بـه غيـب مطلـق نزديكتـر اسـت و عـالم آن جهـان ارواح         : حضرت غيب مضاف كه بدو گونه تقسيم شود -ج
  .جبروتى و ملكوتى يعنى عالم عقول و نفوس مجرد است

  .ت مطلق نزديكتر است و عالم آن جهان مثال است و آن را عالم ملكوت نامندو ديگر آنكه به شهاد -د
حضرت جامع حضرتهاى چهارگانه مذكور و عالم آن جهان انسان جامع بجميع عوالم و آنچه در آن است باشـد پـس    -ه

عنـى عـالم مجـردات    عالم ملك مظهر عالم ملكوت است و اين عالم مثال مطلق است و عالم مثال مطلق مظهر عـالم جبـروت ي  
است و عالم مزبور خود مظهر عالم اعيان ثابت است و اعيان ثابت مظهـر اسـماء الهـى و حضـرت و احـديت اسـت و حضـرت و        

منسوب به » رساله شرح مراتب توحيد و مصطلحات عرفا«و رجوع به ) از تعريفات جرجانى(احديت مظهر حضرت احديت باشد 
 .شوراى ملى شود محى الدين نسخه خطى كتابخانه مجلس

  .است» الظالل«در چاپ پاريس غلط و صحيح » الضالل« -1

  .نيست »جامع ينى« در نسخه -2

كسى كه توحيدگوى خدا باشد به موحد محدثى كه نفس او باشد و توحيد محدثى كـه  : چنين است» ينى جامع«در نسخه  -3
 .فعل او باشد و موحد قديمى كه معبود او باشد قائل است

 بهترين شيوه توحيد
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 شـفعيت  و عبوديـت  و تقييـد  آن الزمـه  چه است مقربان سيئات منزلهه ب نيكان حسنات گويند مى كه است
  .است

 و بـود  خواهـد  نقصـان  او بـراى  توحيدى چنين خود مرتبهه ب علم با جويد ارتقا جمع پايهه ب كه هر و
 را وي و بـرد  مى باال را او شهود هآنچ و است عبوديت مستلزم كه رفت خواهد بشمار تلبيس منزلهه ب او رفتار

  .است جمع مقام عين كند مى پاك حدوث آلودگى از
 معرفت مدار و قائلند مطلق 1وحدته ب كه هستند كسانى پندار اين در »صوفيان« گروه دارترين ريشه و

  .است واحد به شدن منتهى بر اعتبارى هره ب
 سازد، متوجه بدان را او و برانگيزد برتر مقامى هب را انسان كه است اين »هروى« شعر گوينده منظور و
 عبـارت  و سـخن  راه از نه حقيقى و عينى بطور مطلق توحيد و خيزد برمى ميان از شفعيت آن در كه مقامى
  .گردد مى حاصل

 آن حقيقـت  شـيفته  آنكـه  هـر  و دهد مى دست اوه ب »يقين از حاصل« شادى شود تسليم كه هر پس
  ».بودم او ديده و گوش من« :ميفرمايد كه شد خواهد آشنا »پيامبر« رگفتا درك به او ذهن گردد

 براى گردد مند بهره معانى  اين همه از كه هر و نيست الفاظ در اى مناقشه كنى درك را معانى هرگاه و
  .است خبرى آن از نه و است گفتارى نه آن در كه گردد مى مسلم مرحله اين از برتر پايگاهى او

 همـان  و اسـت  پوشـيده  امور گونه اين در تعمق و است كافى اندازه همين موضوع اينه ب اشاره براى و
  .است آمده »متصوفان« معروف مقاالت در كه است مسائلى

  ».زيات بن ابومهدى شيخ سخن پايان«

* * *  
 بالمحـب  التعريف« به و كرده تأليف محبت درباره آنرا كه الخطيب ابن وزير كتاب از را فصل اين من و
ـ  بـودم  شنيده ابومهدى شيخمان زبان از بارها را سخنان اين كه اين با و كردم، نقل است ناميده »الشريف ه ب

 اسـت  تر صحيح و بهتر كتاب از نقل كه ديدم و نكردم اعتماد خود حافظه به بود گذشته زمانى دير آنكه علت
  .]است دهنده توفيق خدا و
  

  2فصل

 گروه با آنها نظاير و گفتارها گونه اين سببه ب فتوى صاحبان و يهانفق از بسيارى كه دانست بايد آنگاه
 در ايشـان  بـراى  كـه  را چيزهـايى  همـه  و كرده رد را ايشان هاى گفته و برخاسته معارضهه ب متاخر متصوفه

                                                           

 .است وجه »ينى« در »پ«از  -1

 .مطلب به هم پيوسته است و عنوان فصلى وجود ندارد» ينى جامع«در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى  -2
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 داراى ايشـان  گفتـار  كـه  اسـت  ايـن  حقيقـت  كه صورتى در اند داده قرار انكار مشمول نيز داده روى طريقت
  :ميزند دور بدينسان مسئله چهار پيرامون در آنها همه سخنان زيرا ستا تفصيل
 و محاسـبه نفـس بـر   . آيـد  بدست مى) دل -حال(گفتگو درباره مجاهدات و آنچه از ذوقها و وجدها  -1

ـ  آن از آنگـاه  و رساند مى مقامىه ب را انسان كه ىيذوقها آن آوردن بدست براى اعمال  نائـل  برتـرى  مقـام ه ب
  .كرديم ياد انكهچن ميشود
 و كرسـى  و عـرش  و  شونده از عـالم غيـب ماننـد صـفات ربـانى      گفتار درباره كشف و حقايق درك -2

 آنها صدور در هستى هاى جهان ترتيب و حاضر، يا بيغا موجود هر حقايق و روح و نبوت و وحى و فرشتگان
  .گذشت چنانكه. آنها كننده تكوين و موجد از

  .انواع كراماته هاى هستى ب عوالم و جهان سخن درباره تصرفات در -3
 انـد و  الفاظى كه برحسب ظاهر داراى ايهام است و بسيارى از پيشوايان ايشان آنها را بر زبان رانـده  -4

 از برخـى  رو ايـن  از است آميز اشتباه آنها ظواهر و كنند مى تعبير[ 1شطحيات به آنها از خودشان اصطالح در
  .است تأويل قابل بعضى و نيكو برخى و زشت آنها

 و آيـد  مـى  بدسـت  مجاهـدات  نتـايج  در وجـدها  و ذوقها از آنچه و مقامات و مجاهدت درباره بحث اما
 ذوقهـاى  و كنـد  رد را آنهـا  نميتوانـد  هيچكس كه اموريست از مجاهدات، آن اسباب تقصير بر نفس محاسبه

  .ودمير بشمار سعادت عين آنها تحقق و است صحيح باره اين در ايشان
 امـرى  نيـز  كائنـات  در آنان تصرف و مغيبات از ايشان دادن خبر و گروه آن كرامات درباره گفتگو اما و
 و. نيست حقيقت موافق ايشان شيوه اند يدهيگرا آن انكاره ب عالمان از برخى اگر و. است ناپذير انكار و صحيح
 ميشـود  اشـتباه  معجـزه  با كه كرده استدالل آن انكار در اشعريان پيشوايان از  اسفراينى ابواسحق استاد اينكه

 بـا  بايـد  معجـزه  كـه  انـد  گذاشـته  فرق چنين كرامات و معجزه ميان سنت اهل محققان زيرا نيست، پذيرفته
 دعـوى  وفـق  بر معجزه وقوع اند گفته و باشد همراه است آورده آنچه وفق بر معجزه وقوع دعوى يعنى تحدى

                                                           

به اصطالح صوفيه چيزهاى مخالف ظاهر شرع گفتن و كلمات خالف شريعت بر ) بفتح ش و حاى مهمله مكسور(شطحيات  -1
كلماتى كه به وقت مسـتى و ذوق بـى اختيـار از بعضـى واصـلين صـادر ميشـود        نوشته » كشف«و در ) از منتخب(زبان آوردن 

مشـايخ ايـن   . سـبحانى مـا اعظـم شـأنى    : ليس فى جبتى سوى اهللا و گفتن بايزيـد : چنانكه گفتن منصور اناالحق و گفتن جنيد
شـطح  . گويد» شطح«نى در ذيل و جرجا) غياث اللغات(منقول از معدن المعانى . اند و نه قبول كلمات خالف شرع را نه رد كرده

و از . ايست كه از آن بوى سبكسرى و دعوى برخيزد، از خداونـدان معرفـت بـه ناچـارى و پريشـانى صـادر شـود        عبارت از كلمه
و عبدالرحمن بـدوى بـه   » از تعريفات«. اذن الهى كند اما بى لغزشهاى محققان است چه دعوى حقى است كه عارف آنرا ابراز مى

 كـه  است سخنى شطح. است كرده تعريف بدينسان را شطح 1914نشريه الن نيكلسون ليدن  346ص » اللمع«: جنقل از السرا
 وصـف  در اسـت  شگفتى عبارت و دعويست به مقرون و شده لبريز و ماالمال خود معدن از كه ميكند ترجمه وجدى از آنرا زبان

 1ج ) شـطحات الصـوفيه  (رجـوع بـه   . به هيجان آمده استوجدى كه از نيروى فراوان لبريز شده و از شدت جوشش و چيرگى 
 .شود 1949چاپ قاهره 

 در كشف و كرامات صوفيه
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 و اسـت  تصـديق  آن نفـس  صـفت  كـه  رو اين از است عقلى صدق بر زهمعج داللت زيرا نيست، مقدور كاذب
  .است محال اين و شد خواهد تبديل نفس صفت وقت آن دهد روى دروغگو بوسيله اگر بنابراين

 چنانكـه . اسـت  مشـاجره  نـوعى  آنها انكار و است گواه كرامات از بسيارى وقوع به وجود، اين از گذشته
  .است مشهور و معلوم كه داده روى بسيار كرامات سلف بزرگان و صحابه براى

 بيشـتر  گفـت  بايـد  كائنـات،  صـدور  ترتيـب  و علوى عالمه ب مربوط حقايق اعطاى و كشف درباره اما و
 و است 1وجدانى ايشان نزد در مزبور سخنان كه رو اين از است متشابه نوع از خصوص اين در ايشان سخنان

ـ  نسـبت  را ايشان مراد لغات و نيست آن فهمه ب قادر و است يشانا ذوقهاى از دور باره اين در وجدان فاقد ه ب
  .هستند محسوسات از آنها اكثر و اند شده وضع متعارفى معانى براى تنها لغات چه نميكند ايفا مزبور مقاصد

 فرو كه بشمريم متشابهاتى زمره در را آنها و نشويم ايشان سخنان متعرض باره اين در كه سزاست پس
 زهى كند كامياب شريعت ظاهر موافق وجه بر كلمات اين از مطلبى فهمه ب خدا كه را كس هر و. يما گذاشته
  .سعادت

 الفـاظ  بـدان  را ايشـان  شرع اهل و ميكنند تعبير شطحيات به آنها از كه دارى ايهام الفاظ خصوص در
 عـالم  از غيبت اهل يشانا كه است اين گروه اين حق در انصاف كه دانست بايد ميدهند قرار بازخواست مورد
 غيبت صاحب و. آورند مي زبان بر اى اراده بال گفتارهاى آنها از كه يابد مى تسلط ايشان بر 2وارداتى و اند حس

 معلـوم  آنـان  اقتـداى  و فضـيلت  كه كسانى بنابراين و. است معذور مجبور و داد قرار خطاب مورد نميتوان را
 كه رو اين از است دشوار وجدها از تعبير و. كرد حمل جميل قصد بر ار آنان گفتارهاى گونه اين بايد ميباشد

  .است داده روى او امثال و بسطامى بايزيد براى چنانكه است نشده وضع آنها براى لغاتى
 ميشـود  صـادر  آنـان  از كـه  ىيگفتارهـا  اينگونه بر البته نيست مشهور و معلوم فضيلتشان كه كسانى و
 وادار آنـان  سـخنان  تأويله ب را ما كه است نرسيده ثبوته ب آنها از فضايلى ما اىبر زيرا شد، خواهند مؤاخذه

  .كند
 وى بر وجد و حال و باشد ظاهر حواس عالم در و گويد سخن شطحيات گونه بدين كه كسى همچنين

 فتـوى  حـالج  قتله ب متصوفه بزرگان و فقيهان سبب همينه ب و ميشود واقع مؤاخذه مورد نيز نباشد مسلط
  .است داناتر خدا و. ميگفت سخن داشت تسلط خويش بر كه هنگامى حضور حال در او زيرا ادند،د

 گذشـته  در و ميرفتند بشمار ملت ناموران از و آمده آنان نام »قشيرى« رساله در كه پيشين متصوفه و
 ميتوانسـتند  هك ىيجا تا بلكه نداشتند، شيفتگى ادراك نوع اين و حجاب كشف به كرديم اشاره ايشانه ب هم

 و جستند مى دورى آن از داد مى دست حاالتى چنين آنان براى اگر و بود اقتدا و پيروى متوجه همشان تمام
 راه عوائق از ىيآمدها پيش چنين كه بودند معتقد و گريختند مى حاالتى چنين از بلكه نميكردند، اعتنا بدان

                                                           

  .يعنى مربوط به حواس باطنى -1

 .)جرجانى تعريفات از. (شود وارد دل بر بنده تعمد بى غيبى معانى از چه هر: از است عبارت تصوف وارد در تداول -2
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: ميگفتنـد  و اسـت  حـادث  و مخلـوق  كـه  ميدانسـتند  سنفـ  ادراكهاى از نوعى آنرا و است آزمون مايه و آنان
 مسلطتر ىيراهنما بر شريعتش و بزرگتر او خلق و وسيعتر خدا دانش و گنجد نمى انسان مشاعر در موجودات

 روا آنـرا  در رفـتن  فـرو  و دقـت  بلكـه  آوردنـد،  نمـى  زبـان  بر اى كلمه كردند مى درك آنچه از رو اين از. است
 آن در ماندن و رفتن فرو از داد مى دست آنان براى حجاب كشف كه را خود صحابا از كسانى و شمردند نمى

 از پـيش  و حـس  عـالم  در كه هنگامى مانند اقتدا و پيروى در را خودشان طريقت بلكه داشتند، مى باز حالت
 مريـد  حـال  كـه  سزاسـت  و كردنـد  مى وادار بدان را خويش ياران و همراهان و شمردند مى واجب بود كشف

  1.است داناتر حقيقته ب خدا و. باشد ينسانبد
  

  دوازدهم فصل

   خواب تعبير دانش در

 صـنعت  و فـن  صورته ب علوم كه هنگامى از مسلمان ملت ميان در و است شرعى دانشهاى از علم اين
  .است شده متداول دانش اين پرداختند تأليفاته ب آنها درباره مردم و درآمده

 ملتها ميان در كه بسا چه و هست خلف در همچنانكه داشته وجود سلف نميا در آن تعبير و خواب اما
ـ  تنهـا  بـاره  ايـن  در ما كه است اين است نرسيده ماه ب آنكه علت ولى بوده، جيرا نيز اسالم از پيش اقوام و ه ب

 ناچـار  و داشته وجود همواره بشر نوع در ديدن خواب وگرنه ايم كرده اكتفا اسالم ملت از خوابگزارانى سخنان
  .ميكرد تعبير را خواب است آمده قرآن در كه بدانسان) ص( صديق يوسف چنانكه اند، ميكرده تعبير آنرا

 غيـب  مدركات از يكى ياور: كه است شده روايت) رض( ابوبكر و) ص( پيامبر از »صحيح« در همچنين
  .است

 بشـارت  از: مـود فر و. اسـت  نبـوت  قسـمت  شـش  و چهـل  از يكى شايسته ياىور: گفت) ص( پيامبر و
 و. بيننـد  مـى  وى بـراى  يـا  بيند مى را آن صالح مرد كه است نمانده باقى شايسته ياىور بجز چيزى ها دهنده

  .بود ياور داد روى) ص( پيامبر براى كه وحى نوع نخستين
 واقـع  بـا  مطـابق  و روشن و  تابناك دم سپيده مانند آنكه مگر نميداد روى او براى ىيياور هيچ چنانكه

  .دبو
 از هيچيك آيا: ميفرمود خويش اصحاب به ميشد فارغ بامداد نماز گزاردن از كه هنگامى) ص( پيامبر و

 ارجمنـدى  و دين ظهور درباره كه را وقايعى تا بود سبب بدان وى پرسش اين است؟ ديده خوابى امشب شما
  .دهد نويد آيد مي بدست خوابها اين از

                                                           

 و »جـامع  ينـى « نسـخه  در. اسـت  صواب به راه آدمى دهنده توفيق خدا و: است چنين فصل آخر بيروت و مصر چاپهاى در -1
  .است »پ« از متن صورت و است دهنده توفيق خدا

 دانش تعبير خواب
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 لطيـف  بخـار  از عبـارت  كه قلبى روح: است اين ميرود بشمار يبىغ ادراكات از يكى ياور آنكه سبب اما
 و كنـد  مـى  سرايت بدن تمامه ب خون با و ميشود پراكنده شريانها در است گوشتى قلب تجويف از برانگيخته

 و پنجگانـه  حـواس  بوسـيله  احسـاس  دستگاه هرگاه و ميشود تكميل آن احساس و حيوانى قواى افعال بدان
 بـدان  شـب  سرماى ىيگو كه شود حس بى چنان آن بدن سطح و افتد بكار حد از بيش ظاهرى قواى فعاليت
 كـه  خـود  مركز به بدن نواحى تمام از قلبى روح وقت آن شود خسته و افسرده روح نتيجه در و است رسيده

 حـواس  تمـام  نتيجـه  در و پـردازد  مـى  خسـتگى  رفع و استراحته ب بازگشت اين با و. ميگردد باز باشد قلب
 بايد سپس 1.كرديم ياد آنرا نيز كتاب آغاز در چنانكه است همين خواب معنى و ايستند مى باز كار از هرىظا

 در كه را ىياشيا همه ذاتاً عاقل روح و است انسان عاقل روح براى مركوبى منزلهه ب قلبى روح اين كه دانست
 ادراكـات  بـه  آن تعلـق  از آنچه و است ادراك عين آن ذات و حقيقت زيرا ميكند، درك دارد وجود 2امر عالم

 مزبور ادراكات و روح اين ميان اى پرده همچون كه است آن حواس و قوا و بدن به اشتغال ميشود مانع غيبى
  .ميشود حائل

 اسـت  ادراك عـين  كه خود حقيقت به وقت آن شود مجرد آن از و آيد برون پرده اين از اگر بنابراين و
 ايـن  از برخـى  از هرگاه و. ميكند تعقل نوع هر از باشد  شدنى درك كه را چه هر مهنگا اين در و. ميگردد باز

 اين و ميكند درك را خود عالم از اى لمحه ناگزير و يابد مى تخفيف او اشتغاالت شود مجرد مشغوليت و پرده
 حـس  يتهاىمشـغول  كليـه  حالت اين در و. است داده دست او براى كه بود خواهد تجردى اندازهه ب او ادراك

 مسـتعد  نتيجـه  در و يابـد  مـى  تخفيـف  رود مـى  بشمار آن اشتغاالت و سرگرميها ترين عظيم كه وى ظاهرى
 نائـل  خـويش  عـوالم  ادراكـات  از برخى بدرك همينكه و اوست عالم اليق كه ميشود ادراكاتى همه پذيرفتن

  .ميگردد باز خود بدن به آيد مى
 جسمانى مشاعر و ادراكات با جز و است جسمانى باشد مى خويش كالبد در كه هنگامى تا روح آن چه

 دمـاغى  ادراكـات  از عبـارت  همانـا  معرفـت  و دانش كسب مخصوص جسمانى مشاعر و. كند تصرف تواند نمى
 و ميكنـد  انتزاع خيالى صورتهاى محسوس، صورتهاى از قوه اين و. است خيال آن كننده تصرف قوه كه است

 را آنهـا  اسـتدالل  و نظـر  موقـع  و نيـاز  هنگـام  و شود نگاهدارى آن براى تا ردسپا مى حافظه به را آنها سپس
 محسوس از تجريد آنگاه و ميكند مجرد است عقلى و نفسانى كه ديگرى صور آن از نفس همچنين و. بازگيرد

 آنهـا  دريابد ادراكاتى خود عالم از نفس هرگاه همچنين و. است خيال دو آن واسطه و يابد مى ارتقا معقول به
 و. سپارد مى مشترك بحس و آورد درمى باشد آن مناسب كه صورتى به را آنها خيال و ميكند القا خيال به را

 حـس  عالم به عقلى روح از ادراك اين آنگاه و است محسوس ىيگو كه بيند مى چنان را آنها خوابيده شخص
  .ميكند تنزل
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 يـاى ور ميـان  فـرق  بيانـات  ايـن  از و. يـا ور حقيقـت  است اين باشد، مى نيز قسمت اين واسطه خيال و
 خيـال  در ىيصـورتها  خـواب  هنگام ياهاور گونه اين كليه چه ميشود آشكار دروغ پريشان خوابهاى و 1صادق

 اگر و ميشود حاصل ياور وقت آن باشند آمده فرود كننده ادراك عقلى روح از صورتها اين اگر ولى باشند، مى
 بـه  پريشـان  هـاى  خـواب  آنگاه است سپرده حافظه به بيدارى هنگام را هاآن خيال كه باشند مأخوذ صورى از

  .رفت خواهند شمار
 آن بدرسـتى  و ميدارنـد  اعـالم  را آن راسـتى  كه است عالماتى داراى راست ياىور كه دانست بايد 2و[
. يابـد  مى در ميشود القا وى به خواب هنگام خدا سوى از كه را اى مژده بيننده خواب چنانكه ميدهند گواهى

 عالم به بازگشت در وى ىيگو ياستور ديدن هنگام بيننده خواب شدن بيدار شتابه ب مزبور عالمات جمله از
ـ  اسـت  شده القا وى بر كه ادراكى باشد خواب در غرق چه اگر و. كند مى شتاب شدن بيدار راه از احساس ه ب

 و بـدن  در و رفته فرو آن در نفس كه گريزد مى احساسى حال به حالت آن از كه است قوى و سنگين قدرى
 تمـام  بـا  مزبـور  يـاى ور كـه  رو اين از است ادراك آن دوام و ماندن پايدار ديگر، عالمت. باشد مى آن عوارض
 آن آوردن بياد براى و يابد نمى راه بدان فراموشى و سهو گونه هيچ و بندد مى نقش وى حافظه در آن جزئيات

 كه همچنان وى ذهن در ياور شود مى بيدار همينكه بلكه ندارد خود حافظه به رجوع و انديشهه ب نيازى هيچ
 با و ندارد زمانى جنبه نفسانى ادراك زيرا شود، نمى غايب آن از چيز هيچ و ماند مى باقى است كرده مشاهده
 زيـرا  اسـت  زمـانى  پريشان خوابهاى ولى كند مى درك زمان يك در آنرا يكباره بلكه پيوندد نمى بذهن ترتيب
 و گيـرد  مـى  بـاز  حافظه از را آنها خيال قوه و گيرند مى جاى دماغى قواى در خوابها گونه اين گفتيم چنانكه
 تقدم روى از و ترتيبه ب ادراك هنگام رو اين از است زمانى بدنى افعال كليه چون و رساند مى مشترك بحس

  .يابد مى راه دماغى قواى به كه دگردن مى نسيانى دستخوش سبب بدين و شوند مى وارد بذهن تأخر و
 هرگونـه  و باشـند  نمـى  ترتيبـى  داراى و نيسـتند  زمانى آنها چه نيست چنين ناطقه نفس ادراكات ولى

  .باشد مى زدن هم بر چشم يك از كمتر در و باره يك بندد مى نقش ناطقه نفس در كه ادراكاتى
 و شـود  نمى دور انديشه از رو هيچه ب و ماند مى ياد در درازى روزگار تا شدن بيدار از پس ياور گاهى و

 نتيجـه  در خـواب  از شـدن  بيدار از پس ىيياور هرگاه و باشد نيرومند نخستين ادراك كه است هنگامى اين
 را ذهن هم چه هر آن تفاصيل از بسيارى حال عين در و آيد بياد آن بسوى شدن متوجه و انديشه بردن بكار
 اينگونـه  بلكـه  ناميـد،  تـوان  نمى راست خواب را ىيياور چنين شود، فراموش ندازدا بكار آنها آوردن بياد براى

  .است پريشان هاى خواب نوع از ياهاور
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 شتاب آن در تا مده حركت را زبانت آنه ب: ميفرمايد تعالى خداى است وحى خواص از مزبور عالمات و
 بيـان  آنگـاه  كـن  پيـروى  را خواندنش يم،خواند آنرا چون پس خواندنش و آوردن فراهم ماست بر همانا كنى،
) ص( پيـامبر  كـه  اسـت  آمـده  صـحيح  در چنانكه دارد وحى و نبوت به نسبتى ياور و 1.است ما بر آن كردن
  .قسمت نبوت است 46رؤيا يكى از : فرمود

  .دارد نسبت نبوت خواص با نيز آن خواص اندازه همين به بنابراين و
 هـر  آفريننـده  خـدا  و .كـرديم  يـاد  كه همينهاست آن دليل و داشت دور نظر از نبايد را نكات اين پس

  .2]بخواهد كه است چيزى
 بخيـال  آنـرا  و كنـد  ادراك را مفهومى هرگاه عقلى روح كه دانست بايد خواب تعبير معنى درباره اما و
 معنـى  آن مناسب حدى تا كه نمايد مى تصوير ىيها صورت در آنرا البته كند تصوير را آن هم خيال و بسپارد

 معنـى  اگـر  يا كند مى تصوير دريا بصورت را آن خيال و يابد مى در را شاهنشاه معنى عقلى روح چنانكه باشد
 بيـدار  خواب از شخص كه هنگامى بنابراين و. دهد مى تجسم مار صورت در را آن خيال كند درك را دشمنى

 »معبـر « گـزار  خـواب  هنگام  اين در ندارد، بياد مار يا دريا ديدن بجز چيزى خويش ياىور عالم از و شود مى
 آن ماوراى در شده ادراك صورتى و است محسوس صورتى دريا كه كند مى يقين تشبيه قوته ب و انديشد مى

  .شود مى رهبرى حقيقته ب كنند مى تعيين او براى را صورت آن كه ديگرى قراينه ب آنگاه و است
 بـدان  سـلطان  تشـبيه  كـه  اسـت  عظـيم  اى آفريـده  دريا يراز است، شاهنشاه آن تعبير مثالً گويد مى و
 قيـاس  مـين ه بـه  و باشد مى متناسب آن زيان بزرگى علته ب دشمن به مار تشبيه همچنين و است مناسب
 هستند آشكار ها خواب از برخى و. اينها امثال و ندظروف بمنزله هم آنها زيرا كنند، مى تشبيه زنان به را ظروف

ـ  و ندارند تعبيره ب نيازى آن شبه و شده ادراك صورت ميان مناسب نزديكى يا وضوح و روشنى علته ب و ه ب
 فرشتگان جانب از دوم و خدا جانب از نخست: است گونه سه بر ياور كه است آمده »صحيح« در سبب همين

  .شيطان سوى از سوم و
. ندارد تأويله ب نيازى هيچ كه است آشكارى و صريح نوع همان خداست جانب از كه ىيياور بنابراين و

 است شيطان جانب از آنچه و دارد تأويل به نياز كه است صادقى ياىور است، فرشتگان جانب از كه خوابى و
  .است پريشان هاى خواب همان

 كـه  ريـزد  مـى  ىيها قالب در آنرا خيال بسپارد خياله ب را خود ادراك روح هرگاه كه دانست بايد نيز و
ـ  را آن البته 3] قالبى در[ باشد نكرده ادراك هرگز حس را آنچه و باشد عادى و مأنوس حس براى  رو هـيچ ه ب

                                                           

1- ساَنكبه ل رِّكلَ به. الُتحجتَعل .ُقرْآَنه و هعمنا جَليإِنَّ ع .ُقرْآَنه فَاتَِّبع فَإِذا َقرَأْناه .ياَنهنا بَليإِنَّ ع 19 -16: 75. ثُم.  

  .شد مقابله »جامع ينى« نسخه با و ترجمه پاريس چاپ از اينجا تا -2

  .»ينى جامع«و نسخه خطى » پ«از چاپ  -3



    227 

ه ب را زن و مار به را دشمن و دريا به را سلطان مادرزادى كور نيست ممكن بنابراين و. كرد نخواهد تصوير هم
  .است نكرده درك را مفاهيم اين از يك هيچ او زيرا دهد، تجسم ظروف

 و هـا  شـنيدنى  از عبـارت  كه خويش ادراك جنس از آن مناسب و شبيه در را اينها امثال او خيال بلكه
 او بـر  تعبيـر  كه بسا چه زيرا كند، حفظ امور گونه اين از را خود خوابگزار بايد و كند مى تصوير بوئيدنيهاست

  .شود مى تباه آن قانون و آميزد مى هم در و شود مى مشتبه
 شـود  مـى  حكايـت  او بر آنچه هر خوابگزار كه است كلى قواعدى و نينقواه ب يافتن احاطه تعبير علم و

 پادشاه بر دريا گويند مى اينكه عين در خوابگزاران چنانكه سازد مى مبتنى قوانين آن بر را آنها تأويل و تعبير
 مـر ا و انـدوه  بر ديگر جاى در و كند مى داللت خشم بر دريا بگويند ديگر جاى در است ممكن كند مى داللت

 زنـدگانى  نشـانه  بگوينـد  است ممكن هم ىيجا در است دشمن نشانه مار گويند مى همچنانكه و. بار مصيبت
  .اينها امثال و است راز پوشنده بگويند ديگر جاى در و است

 نشـان  كـه  نىيقرا اقتضاى برحسب مقام هر در و گيرد مى نظر در را كلى قوانين اين خوابگزار بنابراين
  .كند مى تعبير را خواب است سزاوارتر و تر مناسب ياور براى مزبور قوانين دهند مى

 از هـم  بعضـى  و كنـد  مـى  استنباط خواب حالت از را برخى و بيدارى حالت از را نيقرا اين از برخى و
 كـس  هر و. شود مى برانگيخته است شده آفريده وى وجود در كه خاصيتى سببه ب گزار خواب خود سرشت

  .است شده آفريده آن بر چهآن براى است آماده
 محمـدبن  و. اسـت  يافتـه  مـى  انتقـال  بـديگرى  يكـى  از همواره سلف و پيشينيان ميان در دانش اين و
 گرفته وى از را علم اين از قوانينى و رفته مى بشمار دانش اين عالمان مشهورترين از ايشان ميان در 1سيرين

 باره اين در كرمانى وى از پس و اند كرده نقل نسل به نسل ار قوانين آن عصر اين تا مردم و اند كرده تدوين و
 مردم ميان در دانش اين از روزگار  اين در آنچه و اند كرده بسيارى تأليفات 2متأخران سپس پرداخته تأليفه ب

 كتاب نيز و. » 3آن جز و الممتع مانند« است قيروان علماى از قيروانى ابوطالب ابن كتب است متداول مغرب
 المرقبة« كتاب همچنين« است موضوع اين در كتب مختصرترين و سودمندترين از[ سالمى تأليف »الشارها«

  .4]»است تونس در ما مشايخ از كه راشد ابن تأليف »العلياء
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 رو ايـن  از و[ باشد مى دو آن ميان كه مناسبتى علته ب است تابناك نبوت نوره ب كه است دانشى آن و
  .2نهانيهاست داناى خدا و است آمده صحيح در چنانكه] 1است وحى »رمشاع« ادراكات از كه
  

  سيزدهم فصل

  3آن انواع و عقلى علوم
 و اسـت  انديشـه  داراى وى كـه  رو ايـن  از اسـت  طبيعى انسان براى كه است مسائلى عقلى علوم اما و
 درك در و انديشـند  مـى  نآ در ملتها همه افراد بلكه ندارد، معينى ملته ب اختصاص مزبور دانشهاى بنابراين
 داشـته  وجـود  طبيعـى  عمـران  و اجتمـاع  آغاز از بشر نوع در دانشها اين و برابراند هم با آن مباحث و مسائل

  .است دانش چهار بر مشتمل و خوانند مى حكمت و فلسفه هاى دانش بنام را آنها و است
 حاصـل  امور از مجهول البمط فراگرفتن در لغزش از را ذهن كه است علمى آن و منطق دانش نخست

 و تصـورات [ در كننده تفكر كه است امورى در صواب از خطا بازشناختن آن فايده و ميكند محافظت معلوم،
 خويش انديشه منتهاىه ب 5]ثبوتاً و نفياً[ كائنات در حقيقت تحقيق بر تا جويد مى 4] عرضى و ذاتى تصديقات

 ماننـد  انديشد، مى محسوسات در يا انسان علوم اين دانشمندان عقيدهه ب منطق دانش از پس آنگاه. شود  آگاه
 كـه  6] نفسى يا[ طبيعى حركات و آسمانى اجسام و جانور و گياه و كان: قبيل از آنها مواليد و عنصرى اجسام

 دومين آن و. خوانند مى) فيزيك( طبيعى دانش بنام را فن اين و. اينها جز و شود مى برانگيخته آن از حركات
  .است عقلى دانشهاى نهگو

 و نامنـد  مـى  »متافيزيك« الهى علم آنرا و انديشند مى روحانيات چون طبيعت ماوراى امور در آنكه يا و
  .رود مى بشمار عقلى دانشهاى گونه سومين
  .است دانش چهار بر مشتمل آن و بينديشند مقادير در كه است آن چهارم دانش و
 بـر  اسـت  مقادير در انديشيدن از عبارت كه است هندسه دانش آنها نخستين مينامند 7تعاليم را آنها و
 يـا  باشـد  خـط  كـه  است بعد يك داراى يا آن و. متصل يا آنها بودن معدود جهت از منفصل مقادير با اطالق
 هندسـه  علـم  و است، »هندسى« تعليمى جسم از عبارت آن و بعد سه داراى يا است سطح كه بعد دو داراى

  .كند مى گفتگو شود مى عارض بديگرى يكى نسبت لحاظ از يا ذات حيث از آنها بر آنچه و مقادير اين در
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  .نيست» ينى جامع«چاپهاى مصر و بيروت و نسخه  در -5

  .»جامع ينى خطى نسخه« آنها عوارض و در موجودات -6

 .Mathématiques  رياضيات -7
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 و خواص آوردن بدست و باشد عدد كه است منفصلى كم شناختن آن و 1است ارتماطيقى دانش دوم و
  .پيوندد مى بدان كه عوارضى

 است عدد به آنها سنجش و بيكديگر ها نغمه و آوازها نسبتهاى شناختن آن و است موسيقى دانش سوم
  .غناست آهنگهاى معرفت آن نتيجه و

 و سـيارات  از يـك  هـر  بـراى  آنها تعدد و اوضاع حصر و افالك اشكال تعيين آن و است، هيئت دانش چهارم
 موجـود  يـك  هر در و بينيم مى را آنها كه شود مى شناخته آسمانى حركات بوسيله امور اين و است 2] ثوابت[

 نخسـت : است دانش هفت كه فلسفى علوم اصول اينهاست و. ادبار و اقبال و استقامت و عرجو: قبيل از است
ـ  آنگاه تعاليم آن از پس و است همه بر مقدم كه منطق . موسـيقى  هيئـت،  هندسـه،  ارتمـاطيقى،  ترتيـب، ه ب

 و ياتطبيع فروع از طب چنانكه شوند مى منشعب آنها از كه است فروعى داراى يك هر و. الهيات و طبيعيات
  .است هيئت فروع از ازياج و عدد علم فروع از معامالت و فرايض و حساب
 بـر  آگـاهى  بمنظـور  آنها تعديل و ستارگان حركات محاسبه براى است قوانينى شناسى زيج يا ازياج و
  .شود آن دانستن آهنگ كه هنگامى يك هر مواضع

 هر درباره ما و است نجوم احكام علم دريافتن منظوره ب ستارگان وضع در تحقيق هيئت شعب از ديگر
  .كرد خواهيم گفتگو يكايك مزبور دانشهاى از يك

 بعلوم بزرگ قوم دو همه از بيش ايم دريافته ما را آنان اخبار كه اسالم از پيش ملتهاى از دانست بايد و
 كـه  اخبارى طبق بر آنان دنز در علوم بازار كه اند بوده روميان و ايرانيان آنها و اند داشته توجه) فلسفه( عقلى

 و اسـالم  از پـيش  سـلطنت  و دولـت  و بوده وفور بحد ايشان عمران زيرا است، داشته رواج و رونق رسيده بما
ـ  متعلـق  نـواحى  و شـهرها  در رو ايـن  از. است داشته اختصاص آنانه ب اسالم ظهور هنگام  دريـاى  ايشـان ه ب

  .است ميشده يافت علوم اين از بيكرانى
 متعلقـات  ديگر و منجمى و جادوگرىه ب قبطيان ايشان معاصران و سريانيان آنان از پيش و كلدانيان و

 يونانيان و ايرانيان مانند ديگر ملتهاى و داشتند مى مبذول بسيارى توجه طلسمات، و 3] تأثيرات[ قبيل از آنها
 علوم آن ايشان بوسيله و افتندي اختصاص مزبور علومه ب قبطيان همه ميان از و فراگرفتند آنان از را فنون اين

  .يافت توسعه بيكرانى درياى همچون
 در نيـز  دانشـمندان  و اسـت  آمده  افسونگران و ساحران وضع و 4ماروت و هاروت خبر قرآن در چنانكه

 پيـروى  يكـديگر  از علـوم  آن تحـريم  و منع در ملتها آنگاه اند كرده نقل اخبارى مصر صعيد »برابى« خصوص

                                                           

1- Arithmétique. 

 .نيست »جامع ينى« نسخه و بيروت و مصر در چاپهاى -2

 .و نسخه خطى ينى جامع» پ«چاپ  -3
 .102: 2َكَفرُوا يعلِّمونَ النَّاس السحرَ و ما أُْنزِلَ علَى اْلمَلَكينِ ِبباِبلَ هاروت و ماروت  و لكنَّ الشَّياطينَ: اشاره به آيه -4

 رانيان به علوم عقليدر توجه اي
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 بجـز  و اسـت  نبـوده  جهـان  در هرگـز  ىيگـو  كه رفت بطالن و زواله ب رو چنان علوم اين جهنتي در و كردند
 داناتر آنها صحته ب خدا و نماند بجاى آنها از اثرى ميكردند نقل يكديگر براى مزبور فنون مدعيان كه ىيبقايا
  .است آنان آزمايش مانع و آنهاست پشت بر]  مخالفت براى[ شرع شمشير اينكه از گذشته است

 در علوم آن دايره و ميدادند عظيم اهميتى عقلى به علوم كه بودند اى شيوه بر ايرانيان اما و

 گويند هم و بود عظمت و پهناورى منتهاى در ايشان هاى دولت زيرا بود يافته توسعه ايشان كشور

 بـه  انيـان اير از يافـت  غلبـه  كيانيـان  كشور بر و كشت را دارا اسكندر آنكه از پس علوم اين كه

  .يافت دست ايشان از حصرى و بيحد و شمار بى علوم و كتب بر اسكندر چه است رسيده يونانيان

 به وقاص ابى بن سعد يافتند سرزمين آن در بسيارى كتب و شد فتح اعراب بدست ايران كشور چون و
 ليكن كند اجازه كسب نمسلمانا براى آنها بردن غنيمت به و كتب امر درباره تا نوشت اى نامه خطاب بن عمر

 بـه  را مـا  خداونـد  باشـد،  راسـتى  و راهنمـايى  آنها اگر چه افكنيد فرو آب در را آنها كه نوشت وى به »عمر«
  .است كرده هدايت آنها از تر كننده رهبرى
 را آنهـا  رو اين از است كرده نياز بى آنها از را ما خدا كتاب پس است، گمراهى و ضالل اهل كتب اگر و

 روميان اما و نرسيد بما آنها از چيزى و رفت ميان از ايرانيان عقلى علوم كه است اين 1افكندند آتش يا آب در
 و داشـت  پهنـاور  ميـدانى  ايشـان  ميـان  در علـوم  ايـن  و بود »گركها« يونيان خاص ايشان دولت كار آغاز در

  .بودند علوم اين داننده ايشان جز و 2حكمت اساطين مانند آنان رجال از نامورانى
 بودنـد  يافتـه  اختصـاص  تعلـيم  در نيكـى  روش به 3بودند ايشان از رواق صاحبان كه مشائى حكماى و
 سـند  و. ميكردنـد  گمان آنچه بنابر ميكرد حفظ سرما و آفتاب از را آنان كه ميكردند قرائت رواقى در چنانكه

ه بـ  وى از و 5نشـين  خـم  4سـقراط  بشـاگردش  حكـيم  لقمان از پنداشتند مى چنانكه روش اين در تعليمشان
 جـز  و 1ثامسـطيوس  و 6افرودسى اسكندر شاگردشه ب وى از و ارسطو شاگردشه ب او از و افالطون شاگردش

  .است رسيده ايشان

                                                           

 .و فهرست تاريخ علوم عقلى تأليف آقاى دكتر صفا استاد دانشگاه شود 1جلد  123رجوع به صفحه  -1
  .افالطون و ارسطو است فيثاغورس و انباذقلس و سقراط و: منظور از اساطين حكمت -2

 .يكى دانسته است» پيروان ارسطو«مؤلف در اينجا رواقيان را با مشائيان  -3
  .»ل. ن«بقراط  -4

. پنداشـتند  نشـين مـى   نشين، بقراط يا سقراط يا افالطـون را خـم   حكيم كلبى خم» ديوژن«حكماى مشرق بجاى ديوجانس  -5
  :چنانچه حافظ فرمايد

  سر حكمت بما كه گويد باز           نشين شراب  جز فالطون خم
  :تصحيح آقاى مدرس رضوى استاد دانشگاه چنين فرمايده ب 293صفحه » حديقه«و سنايى در 

   است سقراط نه خمى دارد كه هر            است افراط ز بيهوده سخن
6- Alexandre Aphrodisée  است زيسته مى ارسطو از بعد قرن پنج شخص اين كه است نبوده متوجه خلدون ابن و.  

← 
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 بتصـرف  را ايشـان  مملكـت  و يافـت  غلبـه  ايـران  كشور بر كه بود ايشان پادشاه اسكندر معلم ارسطو و
  .آورد خويش
 سراسر در و ميخواندند اول معلم بنام را وي و بود نامدارتر و تر راسخ معلو در آنان حكماى همه از او و

  .شد آور نام و آوازه بلند جهان
ـ  آنـان  و گرديد منتقل روم قياصره به ىيفرمانروا و شد منقرض يونان دولت چون و  مسـيحى  ديـن ه ب

 آن و بـود  محفوظ دفاتر و كتابها در و گذاشتند فرو شرايع و ها مذهب اقتضاى برحسب را علوم اين گرويدند،
 در همچنـان  علـوم  آن كتب و آوردند بتصرف را شام و ماند بيادگار ايشان هاى كتابخانه در جاويد بطور كتب
 بـود  مانند بى كه داد دست اى غلبه چنان آنرا پيروان و آورد پديد را اسالم خداوند آنگاه. بود باقى ايشان ميان

 بسـر  سـادگى  بـه  كار آغاز در و ربودند ايشان از مسلمانان بودند ربوده رديگ ملتهاى از روميان كه مملكتى و
 تمـدن  در و يافـت  اسـتقرار  ايشـان  دولت و سلطنت رفته رفته تا داشتند غفلت صنايع و هنرها از و ميبردند
 را علـوم  و هنرهـا  گونـاگون  انـواع  و بود نيامده نائل پايه بدان ديگر امتهاى از هيچيك كه رسيدند  اى بمرحله

ه ب معاهد هاى كشيش و 2ها اسقف از فلسفه و حكمت علوم موضوعات از برخى شنيدن نتيجه در و فراگرفتند
ـ  و ميشـود  متمايل مسائل بدين آدمى افكار كه رو اين از هم و شدند شائق علوم اين بر آگاهى  آن كسـب ه ب
 تعـاليم  كتـب  كـه  كـرد  يلگسـ ) گـرك ( روم پادشـاه  نـزد  را كسى منصور ابوجعفر رو اين از ميگمارد همت

 براى را طبيعيات كتب از بعضى و 3اقليدس كتاب او و بفرستد وى براى عربى به ترجمه از پس را) رياضيات(
 بـر  كاميـابى ه ب آنان شيفتگى و يافتند آگاهى آنها مطالب بر و خواندند را آنها مسلمانان. داشت ارسال خليفه

 پيشه را دانش كسب خود وى چون و رسيد در مأمون دوران ىچند از پس آنگاه گرفت فزونى علوم آن بقيه
 و شـد  برانگيختـه  طبيعـى  دانشهاىه ب او اشتياق و ميداد نشان علومه ب بسيارى شيفتگى بود ساخته خويش
ـ  تا فرستاد »صغير آسياى« روم پادشاهان نزد را خويش نمايندگان از هيئتى  علـوم  استنسـاخ  و اسـتخراج ه ب

 گـرد  علـوم  آن از آنهـا . كـرد  گسيل نيز را مترجمان از گروهى آنها زمره در و كنند يامق عربى بخط يونانيان
 آن فراگـرفتن  در نيـز  اسالم محققان و متفكران و نگذاشتند فرو چيزى و فراگرفتند را آنها كماله ب و آوردند

 علـوم  آن در ايشـان  انديشـه  و نظـر  و يافتنـد  مهـارت  آن مختلف فنون در و داشتند مبذول بليغ سعى علوم
 وى نظريـات  بـه  را قبـول  و رد و كردنـد  مخالفـت  اول معلم عقايد و آراء از بسيارى با و رسيد نهايى بمرحله

 »تحقيقـات « بـر  و كردنـد  تـدوين  دفـاترى  و كتـب  باره اين در و بود جهانيان شهره او زيرا دادند، اختصاص
 ابونصـر : بودند اينان اسالم ملت در ايشان بزرگان از و .افزودند داشتند تقدم ايشان بر علوم اين در كه كسانى
 از گذشـته  انـدلس  در الصـائغ  بـن  ابوبكر وزير و رشد بن ابوالوليد قاضى و مشرق در سينا بن ابوعلى و فارابى

                                                                                                                                                                                     

1- Themistius. 

 .Evéque» اوك« عيسويان خليفه -2

3- Euclide. 

 )فلسفه(عالقه روميها به علوم عقلي 
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 و آورى بنـام  كـرده  ياد بزرگان ولى اند، رسيده مرحله نهايته ب علوم اين در كه هستند نيز ديگرى گروه آنان
 قبيـل  از آنه بـ  منسـوب  هـاى  رشته و »تعاليم« اكتساب به گروه اين از بسيارى و اند يافته اختصاص شهرت

 اند يافته شهرت علوم اين اكتساب در همه از بيش كه كسانى و اند كرده اكتفا طلسمات و جادوگرى و منجمى
  .هستند او شاگردان و اندلس مردم از مجريطى احمد بن مسلمة و]  مشرق مردم از حيان بن جابر[

 سـبب ه بـ  مـردم  از بسيارى و است آورده روى اسالم ملته ب خرد تباهى آن دانندگان و علوم اين از و
 كـه  اسـت  كسـانى  برعهده آن گناه و اند داده دست از را خويش عقل ايشان عقايد از تقليد و آنهاه ب شيفتگى
 و مغـرب  در كه دانست بايد سپس 1.ندآورد نمي بجاى آنرا ميخواست خدا اگر و ميشوند امور اينگونه مرتكب
 نيز دانشها اينگونه گذاشت نقصانه ب رو آن دنباله ب نيز علوم و رفت باد بر آنها عمران كه روزگارى از اندلس

 تحت و پراكنده مردم از برخى ميان در كه نماند بجاى آنها بقاياى از اندكى بجز و بربست رخت ممالك آن از
 كـه  ميكنـد  حكايـت  ميرسـد  بمـا  مشـرق  مـردم  از كـه  اخبـارى  ولـى  شود، ىم يافت سنت علماى محافظت

 در آن از پـس  و ايـران  عراق در بويژه و شود مى يافت وفور بحد ايشان نزد در همچنان علوم اين هاى سرمايه
 و رددا توسعه ايشان عمران زيرا باشند، مى عقلى علوم از بلندى پايگاه در ايشان و دارد بسزا رونقى ماوراءالنهر

 هـرات  بزرگان از مردى به متعلق 2] معقول در[ متعددى تأليفات بر مصر در من و است مستحكم آنان تمدن
 علم در يكى آنها جمله از است تفتازانى بسعدالدين مشهور مردم آن و يافتم آگاهى خراسان شهرهاى از يكى
 كه ميدهد نشان هم و است علوم اين در راسخى ملكه را او است آن بر گواه كه بود بيان و فقه اصول و كالم

 آنـرا  خـود  بيارى خدا و. باشد مى بلند پايگاهى داراى عقلى فنون ديگر در و دارد اطالعاتى حكمت علوم از او
 سـرزمين  در فلسـفى  علوم بازار روزگار اين در كه رسيده ماه ب  اخبارى همچنين 3ميكند تأييد خواهد مى كه
  .دارد بسزا رونقى 5شمالى ساحل واحىن ديگر و فرنگ ممالك از 4رم

 آن آمـوزش  محافـل  ميرود، تجديد و ترقى به رو دم به دم و يافته رواج نو از آنجا در علوم آن بقاياى و
 هستند آنها فراگرفتن جستجوى در بسيارى طالبان و ند،فراوان آنها دانندگان و جامع آنها كتب و متعدد علوم

  6.گزيند برمى و خواهد مى آنچه آفريند مى او و. است داناتر گذرد مى سرزمين آن در آنچه به خدا و

                                                           

بعضٍ زْخرُف اْلَقولِ ُغرُوراً و َلو شاء ربك   و كَذلك جعْلنا لُكلِّ َنبِي عدوا َشياطينَ الْإِنْسِ و اْلِجنِّ يوحي بعُضهم إِلى: اشاره به آيه -1
  .112: 6عُلوه ما َف

 .رسد و زايد به نظر مى» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«چاپ  -2
3-  ،شاءمن ي رِهِبَنص دؤَياهللا ي13: 3و. 

4- Rome. 

5- Méditerranée. 

  .68: 28ربك يخُْلقُ ما يشاء و يْختار : اشاره به -6
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  چهاردهم فصل

   عددى علوم در

 و نظـر  حيـث  از اسـت  اعـداد  سلسله خواص شناختن از عبارت آن و است 1ارتماطيقى آنها نخستين و

 از پـس  يكـى  اعـداد  هرگـاه  اينكـه  ماننـد ) هندسى تصاعد( تضعيف يا) عددى تصاعد( توالى به يا آنها تأليف

 عددى دو هر جمع با برابر آنها طرف دو جمع شوند واقع پياپى خود قبل ما از فزونتر عدد يك بميزان ديگرى

  2.باشد اندازه يكه ب طرف دو از آنها بعد كه بود خواهد

                                                           

1- Arithmétique. 

  :علوم دانشكده رئيس و دانشگاه عاليقدر استاد هشترودى دكتر آقاى توضيحات -2

  .باشد مى اعداد رشته خواص از است شده اشاره آن به متن در كه اى امثله

اى متكى است كه امروز بـه تصـاعد عـددى موسـوم اسـت و ايـن رشـته همچنـان كـه در كالسـهاى            مثل اول به رشته

دبيرستانها تدريس ميشود از دسته نامتناهى اعدادى است كه تفاوت دو عدد متوالى از اين دسته پيوسـته مقـدار ثـابتى اسـت     

  :همچون رشته زير

30 ،23 ،16 ،9 ،2  

  .قبل، هفت واحد اضافه داردكه هر جمله بر جمله 

اگـر   مثالً. اى مختوم كنيم خاصيتى كه در متن ذكر شده است بدين قرار است كه اگر رشته تصاعدى عددى را به جمله

اى كه از طرفين متساوى البعدنـد بـا مجمـوع     مختوم كنيم مجموع هر دو جمله 30رشته پيش را به جمله پنجم يعنى عدد  6

كـه   30و  2باشند با مجموع  هاى دوم و ما قبل آخر مى كه جمله 23و  9ابر است در مثال پيش مجموع هاى اول و آخر بر جمله

  .است مساوى 16هاى اول و آخرند برابر است و همچنين اين مجموع با دو برابر جمله وسطى يعنى  جمله

 عـدد  دو اخـتالف  مثال دو اين در چه دهند مى تشكيل عددى تصاعد فرد اعداد رشته با زوج اعداد رشته كه است روشن

 آنهـا  در عـددى  تصاعدهاى هاى رشته براى مذكور خواص پس باشد مى واحد دو برابر همواره متوالى فرد عدد دو يا متوالى زوج

  .است صادق

 جملـه  دو هـر  نسـبت  كـه  اسـت  چنان آن و است معروف هندسى به تصاعد امروز كه است متكى اى به رشته دوم مثال

  :رشته مانند است ثابت عددى رشته اين در متوالى

 . . .  ،405  ،135  ،45  ،15  ،5  

 عـدد  يعنـى  پـنجم  جملـه  به مثال كه اى رشته چنين در است واحد سه برابر قبل ما به جمله جمله هر نسبت آن در كه

 يعنـى حاصـل   محدود شده است حاصل ضرب هر دو جمله متساوى البعد از طرفين با حاصل ضرب طـرفين برابـر اسـت    405

  .است برابر 452وسطى يعنى  جمله) مربع( مجذور با مقدار اين و است متساوى 5 405 ×  ضرب حاصل با  15 135 ×  ضرب

 پيـدا  دو عـدد  متـوالى  قـواى  از اعداد اين تمام چه است قبيل اين از است شده ذكر متن در كه متوالى الزوج زوج اعداد

  .شوند مى

 وضـع  و كشـف  نويسـى  عدد زمان آن كه شود توجه( دهند نمايش نقاط با را اعداد كه بود معمول يونانيان بين قديم در

  :زير شكل به را نقاطى اگر مثالً ميدادند نام اعداد به ميكردند اتخاذ نقاط اين كه شكلى برحسب و) بود نشده

  

 در شناختن خواص اعداد
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8×3+1=25=52 

8×6+1=49=72 

8×10+1=81=92 

← 

                                                                                                                                                                                     

.  

.  .  

.  .  .  

.  .  .  .  

 تصـوير  نـوع  ايـن  در( ميناميدنـد  مثلـث  عدد) را شكل نقاط مجموع يعنى( را عددى چنين ميدادند قرار هم پيوست به

 ميتـوان  را مـذكور  مثلـث  عـدد  همـان  مثالً اضالع استقرار وضع نه است نظر مورد هندسى شكل اضالع نقاط تعداد فقط اعداد،

  :داد نمايش نيز چنين

.  

.  .  

.  .  .  

.  .  .  .  

 در را متـوالى  مثلـث  اعـداد  اگـر  مثالً ميشود منجر اعدادى چنين خواص به است شده اشاره متن در كه نكاتى از بعضى

  :صورت بدين دهيم قرار اى رشته

 . . . . ،21  ،15  ،10  ،6  ،3  ،1  

با ) 21(اوالً مشاهده ميشود كه اختالف هر دو عدد مثلث متوالى با رتبه عدد بزرگتر برابر است يعنى اختالف عدد ششم 

  .باشد مى شش برابر) 15(عدد پنجم 

  .است تام مجذور واحد اضافه به مثلث عدد هر برابر هشت ثانياً

  .است مربع عدد يك همواره متوالى مثلث عدد دو مجموع ثالثاً

10+15=25 

 نمـايش  را عدد اين قدما كه ترتيبى با زيرا است، موسوم مربع بنام هم هنوز است عدد همان دوم قوه كه عدد هر مجذور

  :شكل بدين پنج مربع مانند مي آيد بدست مربع شكل دادند مى

.          .          .          .          .  

.          .          .          .          .  

.          .          .          .          .  

.          .          .          .          .  

 .          .          .          .         .  

 واقـع  در يعنـى ( اسـت  مربـع  عـدد  يـك  همـواره  متوالى فرد اعداد مجموع كه است اين يكى مثالً اعداد اين خواص از و

  :مانند) است برابر آنها تعداد مجذور با متوالى فرد عدد چند مجموع

62=36=11+9+7+3+1  

 مـذكور  خـواص  شبيه خاصيتى كدام هر و كرد تصوير ميتوان نيز غيره و مسبع و مسدس و مخمس اعداد قرار همين به

  .دارند
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 چنانكـه  باشـند  فـرد  اعـداد  آن عده كه صورتى در) وسط عدد( واسطه) مجذور( شدن برابر دو مانند و

 شـوند  واقـع  هم سر پشت واحدى نسبت به اعداد هرگاه اينكه مانند و. باشند هم پياپى زوجها و پياپى فردها

 ...سـوم  ثلث دوم و دوم ثلث آنها اول يا آخر تا... سوم نصف دوم عدد و دوم نصف آنها اول عدد كه سان بدين

 طـرف  دو از آنهـا  بعـد  عـدد  دو هر ضرب مانند ديگرى در آنها طرف دو از يكى ضرب وقت آن باشند آخر تا

 فـرد  اعـداد  عـده  كـه  صورتى در) وسط عدد( واسطه مربع مانند و باشد آنها بعد اندازه يك به كه بود خواهد

 عـددى در وضـع  باشند و مانند آنچه از خـواص   مى 16و  4تا  2باشند و آن مانند اعداد زوج الزوج متوالى از 

 گرفتـه  قرار خود سطور در پياپى بطور هرگاه ميشود حادث مسدسات و مخمسات و مربعات و عددى مثلثات

 سـطر  يـك  در همچنين متوالى مثلثات و باشند مثلث و شوند جمع اخير عدد تا يك از كه سان بدان باشند

 هـر  بـر  و شـود  مـى  مربـع  وقت آن و است آن از پيش كه  ضلعى مثلث بر سپس شوند واقع پياپى اضالع زير

 اضـالع  توالى بر اشكال و آخر تا همچنين و شود مخمس كه گردد افزوده است آن از پيش آنچه مثل مربعى

 و آنها توالى بر مثلثات سپس متوالياً اعداد آن عرض در چنانكه آيد پديد عرض و طول داراى جدولى و باشند

 واقـع  برسـند  حـدى  هـر ه بـ  آن اشكال و عدد هر طول در و. باشند... آخر تا مخمسات سپس و مربعات آنگاه

 از كـه  اسـت  غريبى و آور شگفت خواص عرضاً و طوالً بعضى بر آنها از برخى تقسيم و آنها جمع در و. گردند

  .اند كرده بيان را آنها مسائل دواوينشان و كتب در و است شده استقرا آنها

 زيـرا  دهـد،  مى روى فرد و الزوج زوج و الفرد زوج و الزوج زوج و فرد و زوج براى كه خواصى همچنين

  .شود نمى يافت آن جز در و باشد مى آنها متضمن فن اين كه بدان مختص است خواصى آنها از يك هر براى

 و. شـود  مـى  داخـل  حسـاب  بـراهين  زمره در و است آن آشكارترين و تعاليم اقسام نخستين فن اين و

 منـدرج  تعاليم ضمن در را فن اين آنان بيشتر و .است بسيارى تأليفات باره اين در را اخير و پيشين حكماى

 متقدمان ديگر و نجات و شفا كتاب در سينا ابن را روش اين و پردازند نمى تأليفه ب آن در جداگانه و ميكنند

  .اند برده بكار

                                                                                                                                                                                     

 بـين  از كـه  كـرد  تصور... و مكعب و هرم اعداد و داد قرار هم پهلوى هندسى اشكال برحسب را نقاط ميتوان نيز فضا در

 كـدام  هـر  نيـز  اعداد اين. ميرود بكار عدد آن مكعب اصطالحاً عدد هر سوم قوه بجاى و است مصطلح هم هنوز مكعب عدد آنها

  :جمله آن از مثالً دارند خواصى

  .مانند است برابر آنها مجموع مربع با متوالى صحيح اعداد مكعبات مجموع

13+23+33+43+53+63=(1+2+3+4+5+6)2=(
6×7

2
)2=212=441 

 مكعبات مجموع كه شود مى نتيجه پس است مثلث عدد يك همواره متوالى صحيح اعداد مجموع كه كنيم توجه چون و

 .است مثلث عدد يك مربع برابر متوالى صحيح اعداد

 در فروع و شعب علوم عدد
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 و. حساب در نه است براهين در آن سود و نيست متداول زيرا اند، گذاشته فرو را فن اين متأخران اما و
 در را عمـل  ايـن  البنا ابن چنانكه اند آورده حسابى براهين در آنرا زبده كه است آن سببه ب آن گذاشتن فرو

 عـدد  علـم  شـعب  و فـروع  از و است ناتردا تعالى و سبحانه خدا و. اند داده انجام ديگران و الحجاب رفع كتاب
ـ  و. تفريـق  و »ضـم « پيوسـتن  بهـم  راه از اعـداد  حساب در است صناعتى آن و است حساب صناعت  هـم ه ب
 ديگر عدد) آحاد( يكان به عددى كه تضعيف بوسيله يا و باشد جمع كه است افراد راه از يا اعداد در پيوستن

ـ  يـا  اعداد در قتفري و است ضرب همان اين و ميشود برابر دو  و عـددى  سـاختن  جـدا  ماننـد  اسـت  افـراد ه ب
 اجـزا  آن عـده  كه متساوى اجزاى به عددى تفصيل و تجزيه يا ميگويند طرح آنرا كه  آن مانده باقى شناختن

 خواه و صحيح عدد در تفريق و »جمع« ضم اين خواه نامند مى) تقسيم يا( قسمت آنرا و باشد مى شده حاصل
 ضـم  همچنـين  و نامند مى كسر را نسبت اين و باشد مى ديگر عدده ب عددى نسبت كسر معنى و. باشد كسر

 عدد رو اين از و ميشود ضرب خود مثل در كه است عددى آن معنى و باشد مى هم جذور در تفريق و) جمع(
 و اسـت  همچنين نيز آن مربع و نامند مى »منطق« ميشود تصريح بدان كه را عددى و[ .باشد مى آن از مربع

 آن مربع و است اصم به موسوم شود نمى تصريح بدان كه عددى و نيست حساب عمليات تكلف به نياز آن در
 و. اسـت  3باشد كه مربع آن جـذر   مى 3است و اما اصم مانند جذر  3كه مربع آن  3منطق است مانند جذر 

  1]باشد مى حساب علمياته ب محتاج و است اصم آن
 در كـه  است جديد فنون از حسابى صناعت اين و شود مى داخل تفريق و ضم نيز جذور اين در همانا و
 براى آنرا بزرگ شهرهاى در و پرداخته تأليفه ب آن در بسيارى گروه و ميشود پيدا نياز بدان معامالت حساب

 كنند شروع حساب آموختن،ه ب نخست كه است اين تعليم نوع بهترين و اند كرده متداول كودكان به آموختن
 روشنى انديشه آنها فراگرفتن بسبب غالباً و است منظم آن براهين و واضح و روشن معارفى مزبور مسائل زيرا
 دانش، كار آغاز در كه كسى اند گفته برخى و. ميدهد عادت راستى و صوابه ب را او كه آيد مى پديد نوآموز در

 وجـود  تعمـق  و موشـكافى  و مبانى حتص حساب در زيرا ميشود، چيره او بر راستى بياموزد حساب آموختن
  .كند مى عادت راستىه ب و بندد مى نقش او در ىيخو بمنزله امر اين و دارد

 در اكنـون  هـم  باره اين در مبسوط تأليفات بهترين از و نميشود، جدا وى از مذهبى و شيوه همچون و
 سـودمند  كـه  آنـرا  اعمال وانينق و كرده تلخيص آنرا مراكشى البناى ابن كه است حصارالصغير: كتاب مغرب،

 مبتـدى  بـراى  شـرح  ايـن  ولـى  است، نوشته الحجاب رفع بنام آن بر شرحى  سپس و است نموده ضبط است
 دريـافتيم  مـا  كه است ارزشى پر كتاب آن و. است استوارى مبانى داراى آن براهين زيرا است، مغلق و دشوار
  .ميدهند بسيار اهميت بدان شايستگى روى از بزرگان و مشايخ

                                                           

  .نيست» ينى جامع«وت و نسخه خطى قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بير -1
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 »الكامـل « كتـاب  و 1مـنعم  ابن تأليف »الحساب فقه« كتاب شيوه از كتاب اين در) رحمةاهللا( مؤلف و[
 آن در كه حروفى اصطالح از را آنها و است نموده تلخيص را مؤلف دو آن براهين و كرده پيروى احدب تأليف

 و آنهاسـت  زبـده  و حروف سر از عبارت كه است پرداخته آشكارى استدالل به و داده تغيير بوده متداول علم
  .2] است دشوار و مغلق آنها كليه

 اسـت  آن برهان استدالل شيوه سببه ب تعاليم علوم همه مانند »الحجاب رفع« مزبور كتاب دشوارى و
 باز را اعمال اين علل بايد تنها كند آن شرح آهنگ كسى هرگاه و است روشن و واضح آن مسائل كليه وگرنه
. شـود  نمـى  يافت اشكالى و دشوارى چنين مسائل اعمال در است دشوار مزبور علل فهم كه اندازه آن و گويد
  3.فرمايد مى رهبرى بخواهد را كه هر خود نوره ب خدا و. كرد تأمل نكته اين در نيك بايد پس

   است مقابله و جبر حساب علم فروع از و

 آنكـه  بشـرط  ميشـود  اسـتخراج  مفـروض  ممعلو عدد بوسيله مجهول عدد بدان كه است صناعتى آن و
  .باشد داشته وجود باشد امر اين مقتضى كه نسبتى آنها ميان

 كـه  انـد  كـرده  تعيين ضرب بوسيله كردن برابر دو طريق از مراتبى مجهوالت براى ايشان اصطالح در و
  .ميشود تعيين لمجهو نسبت از آن استخراج راه از مجهول مطلوب عدد، بوسيله زيرا است، عدد آنها نخستين

 كـردن  برابر دو از زيرا است، جذر نيز آن و است ء شى دارد كه ابهامى حيث از مجهول زيرا ء، شى: دوم
  .گيرد قرار دوم مرتبه در كه آيد مى الزم آن

 5)ساُ( نماينـده  نسـبت  برحسب اينهاست از پس آنچه و. 4است مبهمى مربع آن و) سرمايه( مال: سوم
 آورند درمي اى معادله بصورت آنرا و ميدهند انجام اى مسئله درباره را مفروض عمل گاهآن است مضروب دو در
 مقابلـه  ديگـر  بعضـى  بـا  را آنهـا  از برخـى  سـپس  و. است اجناس اين از بيشتر يا مختلف طرف دو داراى كه

 كمترين به را ها مرتبه و يابند تبديل صحيح به عددها همه تا پردازند مى آنها كسر و 6جبر به آنقدر و ميكنند

                                                           

قفطى به اختصار درباره محمد بن عيسى بن المنعم گفتگو كرده، ولى يادآور نشده است كـه وى در چـه عصـرى ميزيسـته      -1
 .دسالن از. است

 .با چاپ پاريس مطابقت دارد» ينى جامع«در چاپهاى مصر و بيروت نيست، ولى نسخه خطى  -2

و او نيرومند متـين  : و در چاپهاى مصر و بيروت اين جمله نيز افزوده شده است: 35: 24 لُنورِه من يشاء يهدي اهللا: اشاره به -3
 .58: 51ذُواْلُقوةِ اْلمتينُ : اشاره به. است
  :است چنين كرده ياد قسمت سه بوده دسالن دسترس در كه اى نسخه در -4

 دوم مرتبـه  در كـه  مي آيد الزم آن تضعيف از چه است جذر نيز آن و است ء ىش آن ابهام حيث از مجهولى هر زيرا: ء شى -الف
 .كعب -ج   .است مبهمى مربع آن و: مال -ب     .گيرد قرار

  .قوه يا Exposant اكسپوزان -5

 اسـت  خواسـته  مؤلف و است صحيح به كسر عدد تبديل مقصود اينجا در و است شكسته استخوان اصالح لغت در كسر جبر -6
  .كند بيان عبارت اين در را مقابله و جبر معنى به ايهام شرح نضم در

 در تعريف جبر و مقابله
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 و اسـت  آن بر ايشان نزد در جبر مدار كه برسد اى گانه سه مرتبهه ب تا آورند مى پائين امكان حد تا ها نماينده
  .است »مربع« مال و »ريشه« ء شى و عدد: از عبارت آن

 بوسـيله  آنـرا  ابهـام  جـذر  و »مربـع « مـال  وقت آن گردد تعيين واحد دو ميان فقط اى معادله اگر پس
 آنهـا  شـماره  نتيجه هم باز باشد جذور معادل مال اگر و. ميشود معلوم) جواب( و ميسازد برطرف عدد معادله
  .آيد مي بدست

 بيـرون  دو در ضـرب  تفصـيل  طريـق  از هندسـى  عمـل  آنـرا  جواب باشد دو و واحد ميان معادله اگر و
 جملـه  دو ميـان  معادلـه  و ميدهد بدست آنرا نتيجه مفصل ضرب اين ولى است، مبهم معادله اين و آورد مى

 معادلـه  زيـرا  است، شده منتهى مسئله شش به ميدارند معمول ايشان كه معادالتى حداكثر و 1نيست ممكن
ـ  فـن  اين در كه كسى نخستين و نيست گونه شش از بيش مركب، يا مفرد خواه مال، و جذر و عدد ميان ه ب

 را او شـيوه  مـردم  وى از پس و است بوده اسلم بن شجاع لابوكام آنگاه و خوارزمى ابوعبداهللا پرداخته تأليف
 شـده  وضع باره اين در كه ميرود بشمار تأليفاتى بهترين از جبر ششگانه مسائل در وى كتاب و كردند دنبال
 آن هـاى  شـرح  بهترين و اند برآمده امر اين عهده از خوب و نوشته شرح آن بر اندلس مردم از بسيارى و است
 اين از را معادالت مشرق تعاليم پيشوايان از برخى است رسيده ماه ب كه اخبارى طبق بر و است قرشى كتاب
 بـه  متكـى  اسـتوار  اعمـال  آنهـا  كليـه  براى و رسانيده معادله بيست از بيش به را آنها و گذرانده جنس شش

  .3يدافزا مى بخواهد آنچه خلق در) تعالى و سبحانه( خدا و 2اند كرده استخراج هندسى براهين
   است معامالت حساب علم فروع از ديگر

 امـور  ديگـر  و زكـات  امـوال  و مسـاحتها  و كاالهـا : قبيل از شهرها معامالت در حساب بردن بكار آن و
 و صـحيح  و كسر و معلوم و مجهول در را حساب صناعت و ميكنند برخورد عدد با آنها در كه است معامالتى

 و تمـرين  حصـول  ميكننـد  مطـرح  آنها در كه بسيارى مفروض مسائل از مقصود و برند مى بكار غيره و جذور
  .يابد رسوخ متعلمان در حساب صناعت ملكه تا است عمل تكرار راه از عادت

 و زهراوى معامالت آنها مشهورترين كه دارند بسيار تأليفات باره اين در اندلس در حساب فن عالمان و
  .است ايشان امثال و مجريطى مسلمه شاگردان از خلدون بن ابومسلم و السمح ابن

   است فرايض حساب علم فروع از ديگر

                                                           

 اسـالم  جبـر  علمـاى  را اينهـا  و X2=a و X= a و X2= ax :اسـت  چنـين  ميكنـد  گفتگـو  آنها درباره مؤلف كه اى معادله سه -1
  :از بود عبارت آنان نزد در مركب معادالت و. ميناميدند ساده معادالت

X2+ax=B و X2+B=ax و X2=axB 

مسئله محمد ابن موسى يعنى نخستين معادالت  6منظور ابن خلدون تأليفات عمر خيام بوده است كه به : دسالن مينويسد -2
. هـاى هندسـى سـاخته اسـت     دو مجهولى، معادالت سه مجهولى افزوده است و اوست كه براى نقطه تقاطع دو مخـروط ريشـه  

 ).وپك(بنقل از  3ج  137ترجمه دسالن ص 
 .بيروت و مصر چاپهاى -3
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 باشند متعدد وارثان  كه هنگامى ها وراثت فروض صاحبان سهام تصحيح در است حسابى صناعتى آن و
 نسـبت  انبوهى و شدن جمع هنگام فروض يا شود تقسيم ورثه بقيه بر نيز آنها سهام و بميرند آنها از برخى و

  .باشد وارثان از بعضى طرف از انكار يا اقرار فريضه در آنكه يا. يابد فزونى تركه هكلي به
ـ  فريضـه  سـهام  آنها بوسيله كه ميكنند پيدا نياز عملياتىه ب ىيآمدها پيش چنين كليه در وقت آن ه ب

 هـر  سهام نسبت به تركه از وارثان بهره تا گردد تعيين صحيح بطور پشتى هر از وارثان سهام و درست مقدار
 بـه  و ميشـود  فـرايض  داخـل  حسـاب  صـناعت  طريق بدين و شود معين كامالً فريضه سهام مجموعه از يك

 و يابـد  مـى  ارتبـاط  آن مجهـول  و معلـوم  و جذر و كسور و صحيح مسائل قبيل از فن آن از مهمى قسمتهاى
 بـر  مزبـور  صـناعت  هنگـام  ايـن  در و ميشـود  مرتب آن مسائل و فقهى فرايض بابهاى برحسب مزبور مباحث
 و وصـايا  و انكـار  و اقرار و 1عول و فروض: قبيل از وراثات احكام از عبارت كه ميگردد مشتمل فقه از قسمتى

 اعتباره ب سهام تصحيح از عبارت كه ميشود حساب از قسمتى بر مشتمل هم و است آن مسائل ديگر و تدبير
 ايـن  فضيلت براى آن اهل گاهى و. ميرود بشمار علوم ترين شريف از) فرائض( مبحث اين و است فقهى حكم
 از اى بهـره  نخسـتين  فـرايض  »يـا «. است دانش سوم يك فرايض«: مانند آورند مي گواه نبوى احاديث دانش
 عينـى  فـرايض  بـر  احاديـث  ايـن  كليـه  ظواهر من عقيده به ولى اينها جز و »شود مى برداشته كه است علوم

 لحـاظ  از فـرايض  ايـن  چـه  وراثـت،  به مربوط فرايض بر نه) شد گفته هچنانك( ميكند داللت) دينى تكاليف(
  .است بسيار عينى فرايض كه صورتى در رود بشمار دانش ثلث كه است آن از كمتر كميت

 به بنا آنها بهترين و اند كرده تأليف بسيارى جامع كتب تازگىه ب چه و قديم در چه فن اين در مردم و
 و 2صودى و جعدى و المنمر ابن كتاب و حوفى ابوالقاسم قاضى مختصر و بتثا ابن كتاب) رح( مالك مذهب

 از يكى و. است مقدم مزبور تأليفات همه بر او كتاب چه است حوفى به  مخصوص فضل ليكن. است ايشان جز
 وضـوح  در هـم  كه است نوشته آن بر شرحى فاس مشايخ بزرگ سطى سليمان بن محمد ابوعبداهللا ما شيوخ

 شافعى مذهب بنابر تأليفاتى باره اين در الحرمين امام و است كرده جامع آنرا هم و است كوشيده آن مطالب
  .ميباشد علوم بر او احاطه و آگاهى و قدم رسوخ بر گواه كه دارد

 و. است مختلف علوم در مردم مراتب و. اند كرده تأليفاتى باره اين در نيز حنبليان و حنفيان همچنين و
  .3ميفرمايد رهبرى بخواهد را كه هر خدا

  

  

  

                                                           

 .پذيرد هاى ورثه نقصان مى باال بردن حساب فريضه و افزودن بر سهام آن كه در نتيجه بهره -1
  .)ل. ن. (ضودى. صردى -2

 .نيست او جز پروردگارى و ميفرمايد رهبرى خويش كرم و به احسان بخواهد را كه هر خدا و: است چنين مصر چاپهاى در -3

 در بكار بردن علم حساب در فرايض
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  پانزدهم فصل

   هندسى علوم در

 مقـادير  خـواه  و جسـم،  و سطح و خط: چون متصل مقادير خواه ميشود گفتگو مقادير از دانش اين در
 ميشـود  بحث گردد عارض مقادير براى كه »خواص و قوانين« ذاتى عوارض درباره هم و. اعداد: مانند منفصل

  :اند قائمه دو برابر مثلثى هر زواياى اينكه مانند
 و دهـيم  امتـداد  را آنهـا  نهايـت  بـى  تا چند هر نميرسند همه ب جهتى هيچ در متوازى خط دو: چون و

  .برابراند هم با متقاطع »مستقيم« خط دو هر متقابل، زاويه دو: مانند
 چهـارم  در دوم ضرب مانند سوم در آنها اول مقدار ضرب باشند متناسب مقدار چهار هرگاه: همچون و
  .اينها مانند و. بود خواهد

 مينامند اركان و اصول كتاب آنرا و است اقليدس تأليف شده ترجمه دانش اين در يونانى از كه كتابى و
 كـه  است كتابى نخستين و است گرديده تأليف باره اين در متعلمان براى كه است تأليفى ترين مبسوط آن و
 و. اسـت  گرفتـه  قـرار  مسلمانان دسترس در و شده ترجمه عربى زبانه ب منصور ابوجعفر روزگار در يونانى از

 و اسـحاق  بـن  حنـين  ترجمـه  اى نسـخه  جمله آن از. دارد تفاوت هم با گوناگون مترجمان برحسب آن نسخ
مقاله مشتمل است  15و اين كتاب بر  .است حجاج بن يوسف ترجمه هم يكى و قره بن ثابت ترجمه ديگرى

 و يكـديگر ه بـ  سطوح هاى نسبت در ديگرى و يكى در مقادير متناسب و. اله درباره سطوحچهار مق: بدينسان
 و. است جذرها درباره ديگر عبارته ب و 1مزبور مقادير قواى و منطق مقادير در دهم مقاله و عدد در مقاله سه
  .مجسمات درباره مقاله پنج

 و گماشـته  همـت  منظـور  ايـن ه بـ  شـفا  اليمتع در سينا ابن چنانكه اند كرده مختصر بارها را كتاب اين
 االقتصـار  كتـاب  در آنـرا  الصـلت  ابـن  همچنين. است داده اختصاص بدان را شفا كتاب از اى جداگانه قسمت
 و انـد  نوشـته  آن بـر  بسيار شرحهاى هم ديگرى گروه و اند پرداخته آن تلخيصه ب نيز ديگران و كرده خالصه
 فـراوان  سـود  آن بخواننـده  هندسـه  كـه  دانسـت  بايـد  و. اسـت  سـى هند علوم مبدأ مطلق بطور مزبور كتاب

 و ترتيـب  لحـاظ  از آن براهين كليه زيرا ميكند، راست و مستقيم را او انديشه و تابناك را وى خرد بخشد مى
 آن اصـول  و قواعـد  كـه  رو اين از يابد نمى راه غلط آن هاى قياس به رو هيچه ب و است روشن و آشكار انتظام
 تمـرين  عقـل  و ميشـود  دور خطـا  و لغزش از انديشه دانش، آن در ممارست نتيجه در و است ظممن و مرتب
  .يابد مي پرورش ترتيب و نظم با شيوه همان به آن كننده

                                                           

 اصم برابر در منطق مقادير دسالن سبب به همين و. اند كرده ضبط) م بفتح( منطق را) م بضم( طقمن كلمه چاپها بيشتر در -1
 »جـامع  ينـى « خطـى  نسـخه  در ولـى  اسـت،  كرده ترجمه) منطقى يا عقلى مقادير( Les quantités Xationnelles به را

 .است ميم بضم اصم برابر در قمنط صحيح ترجمه بنابراين و است شده ضبط ميم ضم و) ط( بفتح »منطق« مخصوصاً
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 بدين نبايد نيست هندسه داننده كه هر«: است بوده نوشته جمله اين افالطون خانه در سر بر گويند و
  ».شود وارد خانه

 بـراى  صـابون  مثابهه ب انديشيدن براى هندسه علم در ممارست«: ميگفتند) رح( ما شيوخ و استادان و
  .ميكند پاك پليدى هرگونه از آنرا و ميزدايد را آلودگيها و ناپاكيها آن از كه است جامه

 و اصـول  داراى مزبـور  دانـش  گفتـيم  و كرديم اشاره بدان كه است اى نكته همان سببه ب اينها همه و
  .است منظمى و مرتب براهين

  
  كروى اشكاله ب مخصوص هندسه فن، اين فروع از و

  1است مخروطات و
 تـأليف  ديگرى و 2ثاوذوسيوس تأليف يكى: دارد وجود يونانيان آثار از كتاب دو كروى اشكال درباره اما
 مـيالوش  كتاب بر مقدم تعليم در ثاوذوسيوس كتاب و است آنها 4قطوع و كروى سطوح درباره كه 3ميالوش

 و تحقيـق ه بـ  هيئـت  علم در بخواهد كه كسى و است آن بر متوقف اخير كتاب براهين از بسيارى زيرا است،
 كليه و است كروى اشكال بر متوقف هيئت علم براهين چه بخواند، را كتاب دو هر بايد ناگزير بپردازد مطالعه
 كـه  دوايـرى  و قطوع: قبيل از هدميد روى آنها در كه است عوارضى و آسمانى كرات درباره دانش آن مباحث

 بـر  متوقـف  هيئـت  علـم  گاهى چه. كرد خواهيم گفتگو موضوع اين در چنانكه آيند مى پديد حركات علله ب
  .آنهاست قطوع و سطوح كه كروى آن قطوع هم و سطوح هم است كروى اشكال احكام شناختن
 مخروطـى  اجسـام  قطوع و اشكال درباره كه است دانشى و است هندسه علم فروع از نيز مخروطات اما

 بـر  متوقـف  كـه  هندسـى  بـراهين  با آيد مي پديد  خصوص اين در كه را عوارضى كليه و ميكند گفتگو شكل
 كه عملى صنايع در آن فايده و ميكند ثابت) شده بيان اقليدس كتاب در كه رياضى مقدمات( است اول تعليم
 هـاى  پيكـره  و هـا  مجسمه ساختن چگونگى و بنايى و گرىدرود: قبيل از ميشود نمودار است اجسام آنها مواد

 سـاختمانهاى  و كشند مى سنگين بارهاى تدابيرى چه با و چگونه اينكه و نادر بلند ساختمانهاى و آور شگفت
 اى جداگانـه  كتاب فن اين مؤلفان از يكى و دهند مى انتقال آنها نظاير و منجنيق و »ماشين« هندام با را بلند
 عجيب و بخش حيرت نوع هر بر مشتمل نوظهور حيل و آور شگفت صنايع از كه كرده تأليف 5عملى حيل در

                                                           

 .و چاپ پاريس عنوان اين فصل مشخص شده است» ينى جامع«فقط در نسخه خطى  -1
2- Théodose de Bithynie  يا Théodose de Tripoli  ياTheodosios.  
 )Ménélaous( مـنالوس : صـحيح  دسـالن  ترجمـه  برحسب ولى است، چنين »جامع ينى« خطى نسخه و چاپها تمام در -3

 .است

 .رجوع به المنجد چاپ جديد شود. جمع قطع، اصطالح هندسى است -4
است ولى صـحيح صـورت اول   » علمى«و چاپ دارالكتاب اللبنانى چنين است و در ساير نسخ » ينى جامع«در نسخه خطى  -5

 .است
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 در و موجود اكنون هم كتاب آن و .باشد مشكل هندسى براهين دشوارى علته ب آن فهم كه بسا چه و. است
  .1ميدهند نسبت »شاكر بنى« به را آن و است مردم دسترس

   است مساحت هندسه فروع از و

 معلـومى  زمين مقدار استخراج آن معنى و ميشود پيدا نياز بدان زمين مساحت در كه است ىفن آن و
 مقايسـه  مورد هرگاه ديگر، بزمينى است زمينى نسبت و مقياسات از اينها جز يا ذراع يا وجب نسبته ب است
 ميان اراضى و ها محوطه تقسيم و مشجر بوستانهاى و كشتزارها و مزارع بر خراج داشتن مقرر در و شوند واقع
  2.اند آورده گرد فراوان و نيكو كتابهاى باره اين در مؤلفان و ميشود واقع نياز مورد اينها مانند و ورثه يا شركا

   3است مناظر هندسه فن اين فروع از ديگر و
 آشكار آن وقوع چگونگى شناختن راه از بصرى ادراك در غلط و خطا اسباب بدان كه است دانشى آن و

 نقطه مخروط آن رأس كه است شعاعى مخروطى بواسطه بصر ادراك كه است اين بر مبتنى امر اين و دميشو
 داده نشـان  بـزرگ  اسـت  نزديـك  كه چيزى ديدن غلطه ب كه بسا چه و است مرئى ء شى اش قاعده و بيننده

 شـفاف  اجسام پشت در و آب زير در كوچك اشباح همچنين مينمايد كوچك است دور كه چيزى و شود مى
 در شـعله  و ميشـود  نمـودار  مسـتقيم  خطـى  همچون ميايد فرود باران از كه ىيها نقطه و ميكند جلوه بزرگ

 كيفيـات  و موجبات دانش اين در كه اينها امثال و آيد مي بنظر اى دايره مانند) گردان آتش چون( چيزهايى
 و تغييرات سببه ب قمر در منظر فاختال آن بوسيله و ميشود بيان هندسى براهين با بصرى خطاهاى اينگونه

 آشـكار  اسـت  مبتنـى  آن بـر  كسـوفها  حصـول  و اهلـه  رؤيت معرفت كه آن) ىيجغرافيا بعد( طول اختالفات
 از گروهـى  فن اين در و. ميشود واقع تحقيق و بحث مورد علم اين در مسائل گونه اين از بسيارى و. ميگردد
 آن در نيـز  ديگران و است الهيثم ابن دانش اين در اسالمى مؤلفان نامورترين و اند پرداخته تأليفه ب يونانيان
  .ميرود بشمار آن شعب و رياضى علوم از مزبور دانش و دارند تأليفاتى

  

  شانزدهم فصل

   هيئت دانش در

 بـر  حركـات،  اين كيفيات به و ميكند بحث سيار و ثابت ستارگان حركات درباره كه است دانشى آن و
 محسوس حركات اين آنها از كه اشكالى شود مى استدالل هندسى طرقه ب راست افالك كه اوضاعى و اشكال

 مركـز  بـا  ادبـار  و اقبال حركت وجود سببه ب زمين مركز كه ميشود ثابت برهان با جمله آن از: آيد مي الزم
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 لاسـتدال  كـوچكى  افـالك  وجود بر ستارگان استقامت و رجوع دليله ب همچنين. است مباين خورشيد فلك
  .ميكنند حركت اعظم فلك داخل در و هستند آنها حامل كه ميشود
 بـراى  متعدد افالك هم و .ميشود استدالل هشتمى فلك وجود بر ثابت ستارگان حركت سببه ب نيز و

 و كيفيـات  و حركات از موجود ادراك و. اينها نظاير و ميرسد ثبوته ب آن ميلهاى تعدد سببه ب واحد ستاره
. ايـم  بـرده  پـى  رصـد  بوسـيله  ادبـار  و اقبال بحركت ما زيرا است، پذير امكان رصد بوسيله تنها ستارگان انواع

 طريق از اينها امثال و استقامت و رجوع به بردن پى هم و آنها طبقات در افالك 1] ترتيب[ از آگاهى همچنين
 كـه  ميبردنـد  بكار زارىاب آن براى و ميداشتند مبذول بسيار توجه رصد به يونانيان و است شده حاصل رصد

 ايشـان  نـزد  در ابزار آن و كنند مراقبت را معينى ستاره حركات بدان تا بود شده وضع منظور بدين مخصوصاً
 فلك حركت با آن حركت مطابقت درباره آن بر براهين و ابزار بدان عمل صناعت و بود الحلق ذات به موسوم

  .ميشد نقل سينهه ب سينه مردم ميان در
 قرار توجه مورد رصد حدى تا مأمون روزگار در چنانكه اند نكرده توجه بدان قليلى موارد در بجز سالما در اما

 و نپـذيرفت  پايان ولى كردند رصد به شروع و ساختند الحلق ذات به موسوم رصدى ابزار داد دستور و گرفت
 قديم رصدهاى همانه ب مونمأ از پس و كردند غفلت آن از و رفت ميان از هم آن آثار درگذشت مأمون چون
 يافت تغيير و اختالف قرنها گذشت نتيجه در حركات زيرا نميكرد، نياز بى را آنها رصدها آن ولى كردند، اكتفا

 تحقيـق  بـه  را ما رو هيچه ب و[ است تقريبى ستارگان و افالك حركت با رصدى ابزار حركت مطابقت البته و
 صـناعت  هيئـت،  و 2]ميشـود  نمـودار  تقريـب  آن تفاوت شود سپرى درازى روزگار هرگاه رو اين از نميرساند

 اثبـات  ما براى حقيقى بطور را افالك ترتيب و آسمانها صورت فن اين است مشهور چنانكه ولى است شريفى
 آمـده  الزم حركات اين از افالك هاى شكل و ها صورت اين كه ميكند آگاه را ما اندازه همينه ب بلكه نميكند،

 هستند آنها الزمه حركات بگوييم اگر و باشد مختلف اشياء الزمه چيز يك ندارد مانعى كه يدانيمم ما و است
 با ولى نميكند، رهبرى امر  حقيقته ب را ما رو يچه به و. است ملزوم وجود بر الزم از استدالل گفتارى چنين
  .است تعاليم اركان از يكى و پايه بلند دانشى هيئت اينها همه

 از بطلميـوس  ايـن  و اسـت  بطلميـوس  بـه  منسـوب  »مجسـطى  كتـاب « باره اين در أليفاتت بهترين و
 تحقيـق ه بـ  مجسطى كتاب شارحان از بعضى چنانكه است نبوده اند داشته نام بطليموس كه يونان پادشاهان

 خـيص تله ب سينا ابن چنانكه اند كرده مختصر اسالم حكمت پيشوايان از برخى را كتاب اين و. اند پرداخته آن
 نيـز  السمح ابن و اندلس حكيمان از رشد ابن و. است گنجانيده شفا تعاليم ضمن در آنرا و گماشته همت آن
  .است گماشته همت آن تلخيص به اقتصار كتاب در الصلت ابن و اند كرده مختصر آنرا
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 و ت،اسـ  كـرده  حـذف  آنرا براهين ولى است، نزديك، فهمه ب كه دارد ملخصى هيئت نيز فرغانى ابن و
  .1آموخت نميدانست آنچه انسانه ب خدا

   است زيج علم هيئت فروع از و

ـ  آنچـه  در اسـت،  عـدد  قـوانين  بر مبتنى و حسابه ب مربوط صناعتى آن و  طريـق  از اى سـتاره  هـر ه ب
 و بـطء  و سـرعت : قبيـل  از گـردد  مـى  منجـر  وضـعش  در هيئت برهان بدان آنچه و دارد اختصاص حركتش
 راه از مفـروض  وقـت  هر در افالكشان، در را ستارگان مواضع دانش اين بوسيله. اينها جز و رجوع و استقامت
  .ميشود استخراج هيئت كتب از كه است قوانينى وفق بر اين و شناخت ميتوان آنها حركات محاسبه

 و گذشته تواريخ و روزها و ماهها شناختن در آن اصول و مقدمات منزلهه ب است قوانينى را صناعت اين
 حركت يك استخراج و حركات انواع و ميلها و حضيض و اوج معرفت: همچون است ثابتى و مقرر اصول را آن
 را آنهـا  و ميگذارنـد  مرتبـى  جدولهاى در متعلمان كار سهولت منظوره ب را مزبور اصول كه ديگرى حركت از

  .يخوانندم تقويم و تعديل مفروض اوقات در را ستارگان مواضع استخراج و. نامند مى  زيج
 ابـن  و البتانى مانند اند يازيده دست فراوان تأليفه ب متأخران خواه و متقدمان خواه باره اين در مردم و
 است بوده 2اسحاق ابن به منسوب كه ميكنند اعتماد زيجى به مغرب در هم روزگار اين تا متأخران و. الكماد

 صـقليه  در كـه  يهـودى  مـردى  چـون  است كرده اعتماد رصد بر زيج اين در اسحاق ابن كه ميكنند گمان و
 و كواكب احوال درباره را آنچه است داشته توجه رصد به و بوده ماهر تعاليم و هيئت در و ميزيسته) سيسيل(

  .است ميفرستاده اسحق ابن نزد ميكرده كشف آنها حركات
. بود استوار او هاى گفته برحسب آن مبناى چه داشتند عنايت اسحاق ابن زيج به مغرب مردم رو اين از

 انجـام  آن در كه اعمالى چون و. ناميد) المنهاج( به آنرا و كرد تلخيص ديگرى لوحه در البنا ابن را زيج اين و
 تـا  داشـت  نيـاز  آسـمان  به نسبت ستارگان مواضع به تنها و شدند آن شيفته مردم بود آسان بسيار بود شده

 انسـان  عـالم  در آنهـا  اوضاع سببه ب كه است آثارى شناختن نجوم احكام و شود مبتنى آن بر نجومى احكام
 ايـن  آينـده  در چنانكـه  كائنـات  ديگر و بشرى مواليد و دولتها و ملتها تغييرات قبيل از ميشود حادث آثارى

  3.تعالى اهللا انشاء داد، خواهيم توضيح باره اين در را آنان ادله و كرد خواهيم بيان نيز را موضوع
  

  

                                                           

1-  لَمعي الْإِْنسانَ ما لَم لَّمخدا منـزه اسـت و خـدايى جـز او پروردگـار جهانيـان       : است چنين) ك(آخر فصل در چاپ . 5: 96ع
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  هفدهم فصل

   منطق علم در

 بـر  كننـده  افـاده   هـاى  حجـت  و هـا  ماهيـت  1معـرف  حـدود  بـا  توانيم مي بدان كه است قوانينى آن و
  .بازشناسيم تباه از را درست تصديقهاى

 و يابيم مى در پنجگانه حواسه ب را آنها كه است محسوساتى ادراك در اصل: كه است چنين آن بيان و
 درك با جانوران ديگر از انسان و. شريكند يكديگر با ادراك اينگونه در آن جز تا گرفته ناطق از حيوانات كليه

 صـورتى  هماننـد  اشخاص از كه، است چنين تجريد و ميشود بازشناخته است محسوسات از مجرد كه كليات
  .است كلى از عبارت اين و ميباشد منطبق محسوس اشخاص آن همه بر چنانكه بندد مى نقش خيال در

 باشـند  مي همانند آنها با جهات از برخى در كه ديگر اشخاصى و همانند اشخاص اين ميان ذهن آنگاه
 دارنـد  هـم ه بـ  كـه  ىيشباهتها لحاظ از نيز گونه دو اين بر كه آيد مي پديد آن در صورتى باز و نگرد مي در

 كه يابد مىن ديگرى كلى سرانجام تا جويد مى ارتقا كلى، به تجريد در پيوسته ذهن همچنان و. ميشود منطبق
  .ميشود شمرده بسيط مزبور كلى سبب بدين و باشد همانند نخستين كلى با

 و ميكند تجريد را آن بر منطبق نوع صورت انسان اشخاص از ذهن كه است اين مانند تجريد نوع اين و
 و نحيـوا  ميـان  آنگـاه  و ميپردازد آن بر منطبق جنس صورت تجريده ب و انديشد مي حيوان و او ميان آنگاه
 هيچ در كه ديگرى كلى وقت آن و است جوهر كه ميشود منتهى عالى جنس به سرانجام تا نگرد مي در گياه
  .ايستد مي باز تجريد از مرحله اين در عقل نتيجه در و يابد نمي باشد همانند آن با چيز

 هـم  دانش و يابد مى در را هنرها و دانشها بدان كه بيافريد را انديشه مردم در خدا چون اين از گذشته
 همـراه  حكمى آنكه بى ميشود قصد اى ساده ادراك بدان كه هاست ماهيت تصور يكى نيست بيرون گونه دو از

 انديشـه  تـالش  رو ايـن  از. ديگر امرى براى امرى ثبوته ب كردن حكم يعنى است تصديق ديگرى و باشد آن
 يكـديگر  بـا  را آنها و آورد مي گرد را كليات آنكه يكى: ميدهد روى گونه بدو مطلوب امور آوردن بدست براى

 منطبـق  خـارج  افـراد  همـه  بـر  كـه  بندد مى  نقش كلى صورتى ذهن در آنگاه و ميدهد پيوند تأليف شيوهه ب
  .ميكند كمك اشخاص آن ماهيت شناختن به ذهنى صورت اين و ميباشد

 را ادراك نوع اين و ميرسد تثبو به حكم آن ذهن براى و شود مى حكم ديگر امر بر امرى به آنكه ديگر
 شـناختن  شـود  حاصـل  هرگـاه  آن فايده زيرا گردد، مى باز تصور به حقيقت در آن غايت و ميخوانند تصديق
  .است علم مقتضى كه است ىياشيا حقايق
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 كـه  را اى شـيوه  اسـت  مقتضى رو اين از و است نادرست و تباه گاه و درست گاهى انديشه تالش اين و
 بازشـناخته  تباه از درست بدان تا دهيم تشخيص ميكند تالش علمى مطالب آوردن بدست ىبرا انديشه بدان
  .است منطق قانون شيوه اين و شود

 سـخن  پراكنـده  مطالـب  و تكه تكه صورته ب اند كرده گفتگو دانش اين در كه بار نخستين متقدمان و
ـ  او و آمد پديد ارسطو يونان در تا است بوده متفرق آن مسائل و نامهذب آن هاى شيوه و اند گفته  تهـذيب ه ب

 آن آغـاز  و فلسـفه  دانش نخستين را مزبور مباحث و كرد مرتب آنرا فصول و مسائل و پرداخت منطق مقاصد
 آن و ميخواندنـد  2فص بنام آنرا مخصوص كتاب و شد ناميده 1نخستين دانش به علم اين رو اين از و داد قرار

 اسـت،  آن مـاده  دربـاره  ديگر كتاب 3چهار و قياس صورت درباره آن بكتا چهار بود، كتاب هشت بر مشتمل
 آنهـا  در تـاً طبيع كـه  اسـت  تصـديقاتى  جملـه  آن از: ميشود بيان گوناگون هاى شيوهه ب تصديقى مطالب زيرا

 از قيـاس  در رو ايـن  از اسـت  مراتبـى  داراى آن و اسـت  »ظن« مطلوب برخى در و ميباشد مطلوب »يقين«
 مطلـوب  4اعتبـار  بـدين  آن مقدمات باشد سزاوار آنچه در هم و كند افاده آنرا كه نديشندا مي مطلوبى حيث

 از آن كـه  گويند نخستين نظر درباره و مينگرند قياس در نيز آن انتاج جهت از بويژه و آيد بشمار مخصوصى
  .باشد منتج ظن يا يقين خواه مخصوصى مطلوب براى كه ايست ماده مقصود و است ماده حيث

 در را منطق رو اين از و. است مطلق بطور قياس انتاج و صورت حيث از آن كه گويند دوم نظر درباره و
  :اند كرده منحصر كتاب هشت
 در جنسهاى عالى كه تجريد محسوسات در ذهن بدانها منتهى ميشود و آن جنسى است كه برتر از -1

  .نامند مى مقوالت كتاب را قسمت اين و شود نمى يافت جنسى آن
  .در قضاياى تصديقى و انواع آنها و اين مبحث را كتاب عبارت ميخوانند -2
و آنرا كتاب قياس ميگويند و اين آخرين نظـر از لحـاظ صـورت     در قياس و صورت انتاج آن مطلقاً -3

  .است
 كتاب برهان و آن انديشيدن در قياس منتج به يقين است و اينكه چگونه بايد مقدمات آن يقينـى  -4

 و ذاتـى  اينكـه  ماننـد  اسـت  مذكور آن در كه است يافته اختصاص يقين افاده براى ديگرى شروطه ب و باشد
 است يقين همانا مطلوب زيرا ميشود، گفتگو نيز حدود و ها معرف درباره كتاب اين در و باشد اينها جز و اولى

                                                           

چاپ پاريس علـم االول اسـت و دسـالن    و چاپهاى مصر معلم اول است كه منظور ارسطو است و در » ينى جامع«در نسخه  -1
 .نيز بهمين سان ترجمه كرده است

 .»ل. ن«نص  -2
 .كتاب 8كتاب ميشود نه  9پنج كتاب ديگر است و آن وقت مشتمل بر » ينى جامع«در چاپ پاريس و نسخه خطى  -3
چاپهـاى  . ب خاصـى نمينگرنـد  از هر جنسى باشد خواه از جنس علم يا از جنس ظن و گاهى در قياس تنها به اعتبار مطلـو  -4

  .»جامع ينى« خطى نسخه و مصر و بيروت
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 مسائل متقدمان سبب همينه ب و نباشد آنها جز بر محتمل چنانكه محدود، و حد ميان مطابقت وجوب براى
  .اند داده اختصاص كتاب اينه ب را مزبور
 كتاب جدل، و آن قياسى است كه فايده آن قطع كردن شور و غوغا و بستن زبان خصـم و آنچـه از   -5

 شـرايط ه بـ  مقصود اين براى آن افاده جهت از نيز قياس اين و. رود بكار آن در بايد كه است مشهورى داليل
  .است شده ذكر) جدل باب( آنجا در مزبور شرايط و است يافته اختصاص ديگرى
 راه از[ ميكنـد  اسـتنباط  را خـود  قيـاس  آنها از قياس صاحب كه شود مى ذكر مواضعى كتاب اين در و

  .است قضايا عكسهاى آن در و 1]وسط به موسوم مطلوب طرف دو ميان جامع تشخيص
ـ       و آن قياسى است كه خالف حق را. كتاب سفسطه -6 ه ميرساند و منـاظره كننـده بـا طـرف خـود ب
 مغـالطى  قياس تا است شده نوشته همانا آن و است فاسد]  موضوع و مقصود لحاظ از[ آن و ميپردازد مغالطه

  .گردد پرهيز آن از و شود شناخته بدان
 منظورى كهه كتاب خطابه، و آن قياسى است كه براى برانگيختن جمهور عامه و واداشتن ايشان ب -7

  .است شده ياد گيرد قرار استفاده مورد قياس اين در بايد كه ىايگفتاره كتاب اين در و ميرود بكار دارند
ـ      -8 ه كتاب شعر، و آن قياسى است كه بخصوص افاده تمثيـل و تشـبيه ميكنـد و بـراى روى آوردن ب
  .اند كرده ياد برند كارب بايد كه را انگيزى خيال قضاياى كتاب اين در و ميرود بكار آن از نفرت يا چيزى

 كردند تهذيب را صناعت آنكه از پس يونان حكماى اما. متقدمان نزد در منطق هشتگانه كتب اينهاست
 راننـد  سخن كند مى تصور افاده كه خمس كليات درباره بايد ناگزير كه شدند معتقد گرديد مرتب آن ابواب و
 و فصـل  و جـنس : از عبارتند آنها و است مطابق آنها وارضع با يا و اجزا با يا خارج هاى ماهيت با كه تصورى[

 بـدان  فن آغاز در مقدمه بطور كه پرداختند اى مقاله استدراك به آن در رو اين از 2] عام عرض و خاصه و نوع
 كتاب شده است و كليه كتب مزبور در ميـان ملـت اسـالم    9اختصاص يافته است و در نتيجه اين فن داراى 

 ابـن  آنگـاه  و سـينا  ابن و فارابى چنانكه اند پرداخته آنها تلخيص و شرحه ب اسالم فالسفه و است شده ترجمه
 بطـور  آن در و كـرده  تـأليف  را شـفا  كتـاب  سينا ابن و. اند گماشته همت منظور بدين اندلس فالسفه از رشد

 به و دادند تغيير را منطق اصطالح و آمدند پديد متأخران آنگاه است آورده گرد را فلسفه هفتگانه علوم جامع
 از را مسـائل  اين و هاست رسم و حدود درباره بحث از عبارت كه كردند ملحق آنرا ثمره خمس كليات مبحث
 است عرضى آنها درباره منطقى نظر زيرا كردند، حذف را مقوالت كتاب و دادند نقل كتاب  بدين برهان كتاب

 در متقدمان كتب در چند هر مزبور موضوع و[ كردند قملح را عكس درباره بحث عبارت كتابه ب و ذاتى، نه
  .قضاياست مبحث توابع از وجوه از بعضى سببه ب كرده ياد مسائل 3] ولى بود جدل كتاب

                                                           

 .»ينى جامع«چاپ پاريس و نسخه خطى  -1
 .»جامع ينى« چاپ پاريس و نسخه خطى -2

 .»ينى جامع«چاپ پاريس و نسخه خطى  -3

 هشت كتاب منطق
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 آن، مـاده  برحسب نه پرداختند بحثه ب عموم بطور مطالب براى آن انتاج حيث از قياس درباره سپس
 حـذف  است، سفسطه و شعر و خطابه و جدل و برهان :نجگانهپ كتب از عبارت كه آنرا ماده درباره بحث بلكه

 چنان كلى بطور ولى دهند، قرار توجه مورد را آن از اندكى قسمت آنان از بعضى گاهى است ممكن و. كردند
 شايسـته  و مهـم  مزبـور  مبحـث  كه صورتى در است نداشته وجود ىيگو كه اند برده ياد از را كرده ياد مبحث
  .است اعتماد

 و كردند گفتگو جامع بطور و تفصيله ب كردند وضع خود كه مسائلى در كرده ياد تغييرات از پس آنگاه
 اين. دانشهاست براى ابزارى و وسيله كه لحاظ اين از نه است مستقلى فن كه مينگريستند منطقه ب آنچنان

 امـام  كـرد  ررفتـا  روش بـدين  كـه  كسـى  نخسـتين  و يافت فراوان توسعه و تفصيل آن در گفتگوى كه است
 تـا  مشـرق  مـردم  و كرد دنبال وى روش از خونجى الدين افضل فخر، امام از پس و بود خطيب بن فخرالدين

 كتـاب  ولى دارد، االسرار كشف بنام كتابى صناعت اين در او و دارند كامل اعتماد وى كتبه ب هم روزگار اين
 كتـاب  سـپس . نيكوسـت  تعلـيم  بـراى  كتاب اين و مختصرالموجز بنام است كتابى را او و است مفصل مزبور

 رو ايـن  از آورد گـرد  آنـرا  اصـول  و فـن  مجـامع  آن در و كرد تأليف ورق چهار در مختصرالجمل بنام ديگرى
 كتـب  و ميشـوند  منـد  بهـره  و برخوردار آن از و ميخوانند آنرا هم روزگار اين تا و كردند متداول آنرا متعلمان
 كتـب  آنكـه  حـال  و اسـت  نداشته وجود هيچ ىيگو كه است رفته ميان زا چنان ايشان هاى شيوه و متقدمان

  .است راست براه انسان راهنماى خدا و. گفتيم چنانكه است  منطق فايده و نتايج از مملو مزبور

  

   1فصل

 مخالفت شدته ب »منطق« فن اين در ممارست با كالم دانش عالمان و سلف متقدمان كه دانست بايد[
 و ميدادنـد  قـرار  نكـوهش  مـورد  ميپرداختند منطق تحصيله ب كه را كسانى آميز مبالغه ىروش با و ميكردند

  .بودند كرده ممنوع آنرا گرفتن ياد و دادن ياد خالصه و ميداشتند برحذر آن آموختن از را آنان
 حـدى  تا مخالفت اين در و آمدند پديد 2الخطيب ابن امام و غزالى روزگار از متأخران آنكه از پس ولى

 بـاره  ايـن  در انـدكى  گروه تنها و آوردند روى فن آن در ممارست و كسبه ب مردم روز آن از كردند مسامحه
 قبول و رد نكته اينك و ميكردند مبالغه آن انكار در و ميجستند دورى آن از و بودند متقدمان نظره ب متمايل

  :شود معلوم آنان علمى هاى شيوه در عالمان مقاصد تا ميكنيم آشكار را فن اين
 عقايـد ه بـ  كمـك  و يـارى  بـراى  را كالم دانش متكلمان، چون كه شد پيدا آنجا از منطق فن رد منشأ

 آنها كه بود اى ويژه هاى دليله ب متكى باره اين در آنان شيوه كردند، وضع عقلى برهانهاى و ها دليل با ايمانى
                                                           

» ينـى جـامع  «و نسـخه خطـى    116تـا ص   3ج  114اين فصل در چاپهاى مصر و بيروت نيست و آنرا از چاپ پاريس ص  -1
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 آنهـا  بـودن  حـادث  و عرضـها  اثبـات  راه از هانج حدوث براى اينكه مانند اند كرده ياد خويش كتابهاى در را
 تهى حوادث از چه هر ميگويند و ميشمارند ممتنع حدوث كيفيت از را اجسام بودن خالى و ميكنند استدالل

 از چهارگانـه  جوامع بوسيله قديم صفات اثبات و 2تمانع دليله ب توحيد اثبات همچون و 1.است حادث نباشد
 فـراهم  راه از را دليلها اين آنگاه. است شده ياد ايشان كتب در كه ىيدليلها گردي و حاضر به غايب الحاق نظر

 زمان و فرد جوهر اثبات مانند هستند آنها مقدمات بمنزله مزبور قواعد كه اند كرده بيان اصولى و قواعد آوردن
 اثبـات  و مانـد  نمى باقى زمان دو در عرض اينكه و ها ماهيت براى عقلى تركيبات و طبيعت نفى و 3خأل و فرد

 مخصـوص  هاى دليل كه قواعدى ديگر و معدوم، نه و است موجود نه كه موجود براى است صفتى آن و حال
  .اند ساخته مبتنى آنها بر را خود

 كـه  انـد  گفتـه  »اسـفراينى « ابواسحق استاد و »باقالنى« ابوبكر قاضى و »اشعرى« ابوالحسن شيخ آنگاه
 و ميشود باطل نيز آن مدلول گردد باطل دليل هرگاه كه معنى بدين است منعكس »دينى« عقايد هاى دليل

 و هسـتند  »دينـى  قواعـد  و اصـول « عقايـد  مثابـه ه ب داليل كه است معتقد »باقالنى« ابوبكر قاضى رو اين از
  .هستند مبتنى آنها بر عقايد زيرا است، عقايد نكوهش منزلهه ب آنها نكوهش

 پيوند و همبستگى پيرامون در آن مباحث كليه كه ديد خواهيم شيمبيندي منطق »فن« در هرگاه ولى
 يعنـى  4پنجگانـه  كليـات  بـه  كه ذهنى كلى تا است مبتنى خارج در طبيعى كلى اثبات بر و ميزند دور عقلى
 متكلمـان  را نظريـه  ايـن  اما. گردد منطبق آن بر است شده منقسم عام عرض و خاصه و فصل و نوع و جنس
 تا ندارد وجود چيزى خارج در كه است ذهنى اعتبارى از عبارت ايشان عقيده به ذاتى و كلى و ميدانند باطل

  .ميدانند حالتى را كلى معتقدند حالت نظريهه ب كه گروهى عقيدهه ب يا. شود منطبق آن بر
 همچنـين  ميشـوند  باطـل  عشـر  مقـوالت  و است آن بر مبتنى كه تعريفى و پنجگانه كليات بنابراين و

ه بـ  مشروط برهان منطقيان عقيدهه ب كه ذاتى ضرورى قضاياى آن نتيجه در و ميگردد باطل نيز ىذات عرض
 مغـز  و زبـده  كه ىيقسمتها و »منطق در« برهان كتاب ناخواه خواه و ميشود باطل عقلى علت هم و آنهاست

  قياس در طرف دو ميان جامع وسط كه هستند مسائلى آنها و شود مى بطالنه ب محكوم نيز است جدل كتاب
 بـر  كـه  ميماننـد  آنهايى فقط منطقى تعريفات از و ماند نمي باقى 5صورى قياس بجز و شود مى گرفته آنها از

 داخـل  تعريـف  در را آنهـا  جز كه ميباشند اعم آن از نه چنانكه ميكنند صدق) خود جنس از( محدودى افراد

                                                           

 .منظور صغرى و كبراى معروفى است كه ميگويند عالم متغير است و هر متغيرى حادث است، پس عالم حادث است -1
  .مي آورند خدا توحيد اثبات در كه است داليلى از يكى تمايالت تصادم و برخورد يا جانبه دو ممانعت -2

  .است شده اضافه اجسام، ميان. خأل زا پس D نسخه در -3

 »ماشـى « عـام  عرض »ضاحك« خاصه »ناطق« فصل »انسان« نوع »حيوان« جنس از است عبارت منطق در خمس كليات -4
 ).غياث از(

و منظـور از قيـاس   » از غيـاث «قياس يا شكل در اصطالح منطق قولى است مركب از دو جمله كـه الزم آيـد از وى نتيجـه     -5
 .ى است كه داراى يك مقدمه باشدصورى، قياس

 بحث در كليات خمس
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 بـه  آن از نحويـان  كـه  اسـت  همان تعريف نوع ينا و سازند خارج را افراد آن از برخى كه اخص از نه و كنند
  .ميگردد منهدم يكسره منطق اركان و ميكنند تعبير عكس و طرد به متكلمان و مانع و جامع

 آنـان  مقـدمات  از بسـيارى  برسانيم ثبوته ب بخواهيم منطق قواعد برحسب را متكلمان اصول ما اگر و
ه بـ  محكـوم  انـد  آورده »ايمـانى « عقايد اثبات براى هك ىيها دليل وقت آن گذشت چنانكه و شد خواهد باطل

  .گرديد خواهد بطالن
 فن اين و اند كرده مبالغه همه آن منطق كسب و ممارست تقبيح در پيشين متكلمان سبب همينه ب و

  .ميشمارند كفر يا بدعت شود باطل آن بوسيله كه دليلى نسبته ب را
 از كه شدند آن بر و كردند رد را داليل بودن منعكس همسئل چون بعده ب غزالى دوران از متأخران ولى

 وجـود  و عقلـى  پيونـد  و همبسـتگى  دربـاره  را منطقيـان  نظـر  و آيـد  نمـي  الزم مـدلول  بطالن دليل بطالن
 ايمـانى  عقايـد  بـا  منطـق  كه دادند رأى رو اين از شمردند، درست خارج در آن كليات و طبيعى هاى ماهيت
 استدالل كالمى مقدمات از بسيارى ابطال بر گاهى بلكه آنهاست، داليل از برخى منافى چند هر ندارد منافات

 ايمانى عقايد اثبات بر متكلمان دليلهاى بجاى و آن، جز و عرضها بقاى و خأل و فرد جوهر نفى مانند ميكردند
 شـيوه  نايـ  رو يچهـ  بـه  و ميكردنـد  تصـحيح  عقلـى  قيـاس  و انديشه با را آنها كه برميگزيدند ديگرى داليل

 تـا  كـه  است كسانى و غزالى و امام نظريه اين و نبود سنت اهل عقايد نكوهش متوجه ايشان نزد در استدالل
 در عالمان مĤخذ و مداركه ب و بينديشد باره اين در بايد خواننده پس 1ميكنند پيروى آنان از هم روزگار اين

  .]است راست راهه ب آدمى كننده كامياب و اهنمار خدا و. ببرد پى ميكنند پيروى آن از كه اى نظريه و شيوه
  

  هجدهم فصل

  )فيزيك( طبيعيات در

 از. ميكند بحث ميشود، ملحق بدان سكون و حركت از آنچه جهت از جسم درباره كه است دانشى آن و
 عنصـرى  اجسام از آنچه و عنصرى و آسمانى اجسام :ميپردازد مسائل اينگونه در تحقيقه ب دانش اين رو اين

 زمـين  و هـا  چشـمه  چـون  ميشود تكوين زمين در آنچه و كان و گياه و انسان و حيوان: مانند آيد مي بوجود
 حركـت  مبـدأ  دربـاره  نيز و اينها، جز و صاعقه و برق و رعد و بخار و ابر: مانند آيد مي پديد جو در يا ها، لرزه

 ايـن  در ارسطو كتب و ميكند گفتگو نبات و حيوان و انسان در آن تنوع برحسب باشد نفس همان كه اجسام
 شده ترجمه مأمون روزگار در فلسفه دانشهاى كتب ديگر با هم آنها و است مردم دسترس در و موجود دانش
  .است

                                                           

 اشـاره  آن بـه تصـحيح   حاشيه در آنكه بى دسالن ولى... العهد لهذا تابعهما و الغزالى و االمام رأى هذا و است چنين متن در -1
 .ميكنند پيروى وى از هم روزگار اين تا كه است غزالى نظريه اين و: است كرده ترجمه بدينسان آنرا كند،
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 كـه  انـد  پرداختـه  دانش آن بيان و بشرح و كرده تأليفاتى باره اين در ارسطو شيوه از پيروى به مردم و
 گـرد  را فالسـفه  هفتگانـه  علـوم  كـرديم  ياد چنانكه شفا كتاب در وى. ستا سينا ابن تأليفات آنها جامعترين

 با علوم آن مسائل از بسيارى در او ىيگو و است كرده تلخيص را آنها اشارات و نجات كتاب در سپس و آورده
 را ارسـطو  كتـب  نيـز  رشـد  ابـن . اسـت  آورده آنها درباره را خود رأى و عقيده و كرده مخالفت ارسطو نظريه

 اين در نيز ديگران. است برنخاسته ارسطو نظريه مخالفته ب ولى 1نوشته آنها بر مشبعى شرح و كرده يصتلخ
 يـاد  كـه  اسـت  ىيهمانهـا  امـروز  تا صنعت اين در معتبر و مشهور تأليفات ليكن اند نوشته بسيارى كتب باره

  .كردم
 آن بـر ) رازى فخـر (   خطيـب  ابـن  امـام  و دارند خاصى توجه سينا ابن اشارات كتابه ب مشرق مردم و
  .دارد اشارات بر شرحى هم »آمدى« همچنين است نوشته نيكو شرحى
 از بسـيارى  در و اسـت  كـرده  شرح را اشارات نيز 2عراق مردم از خواجه به معروف طوسى نصيرالدين و
 برتـرى  امـام  مباحـث  و نظريات بر او تحقيقات و داده قرار بحث مورد را) رازى فخر( امام نظريات آن، مسائل
  3.است دانايى دانشى صاحب هر از برتر و. است يافته

  

  نوزدهم فصل

  4پزشكى دانش در
 ايـن  دارنـده  و ميكنـد  گفتگـو  تندرسـتى  و بيمـارى  لحاظ از انسان بدن درباره كه است صناعتى آن و
 بهـر  كـه  را مرضـى  نخست ولى كوشد، مى غذاها و داروها بوسيله بيمارى بهبود و تندرستى حفظ در صناعت

 و ميبرد پى آيند مي پديد آنها از بيماريها كه موجباتىه ب و ميسازد آشكار دارد اختصاص تن اندامهاى از يك
 بوسيله بيماريها به و شناسد مى آنها خاصيت و قوا و تركيبات راه از است سودمند مرضى براى كه را ىيداروها
 پذيرش عدم يا دارو پذيرش براى را مرض آمادگى و دميدهن خبر امراض نضج از كه يابد مى وقوف ىيها نشانه

 و كنـد  مى مقابله طبيعى قوه با را عالئم اين پزشك و. نبض و فضالت و چهره رنگ قبيل از ميدارند اعالم آن
 و حـاالت  بـا  را آن پزشـك  و باشـد  مـى  بدن مدبر بيمارى، و تندرستى حالت دو هر در قوه اين چه ميسنجد

 فصـل « فصـل  و »مـرض « ماده طبيعت آنچه  برحسب و جويد مى يارى حدى تا و كند مى مقابله ديگر عالئم
                                                           

 .از وى تتبع كرده. نسخ ديگر، و از او پيروى كردهدر » ينى«از  -1
  .»ل. ن«. مشرق -2

و در چاپهاى مصـر و   76: 12و َفوقَ ُكلِّ ذي علْمٍ عليم : چنين است» ينى جامع«پايان فصل در چاپ پاريس و نسخه خطى  -3
دي مـن   «: به راه راست رهبرى ميكنـد  و خدا هر كه را بخواهد. بيروت عالوه بر آيه مزبور اين آيه نيز افزوده شده است هـاهللا يو

  .»213: 2صراط مسَتقيمٍ   يشاء إِلى

و از فـروع طبيعيـات   : چنـين اسـت  » ينى جـامع «آغاز فصل در چاپهاى مصر و بيروت برخالف چاپ پاريس و نسخه خطى  -4
 .آن و است پزشكى صناعت

 ابن سينا و ارسطو
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 مسـائل  ايـن  همـه  جـامع  كه را دانشى و. جويد مى يارى امكان حد تا آن از كند مى اقتضا بيمار سن و »سال
 و اختـه پرد تحقيق و بحث به مستقالً و جداگانه ها اندام از بعضى درباره كه بسا چه و. مينامند طب علم باشد
 نيـز  را اعضـا  منافع علم بدين همچنين. آن درمانهاى و بيماريها و چشم: مانند اند داده قرار خاصى دانش آنرا

 شـده  آفريده حيوانى بدن اعضاى از يك هر آن سببه ب كه است سودى از عبارت آن معنى و اند كرده ملحق
 قـرار  علم آن توابع و ملحقات از آنرا ندانشمندا ولى نيست، طب علم موضوعات از مبحث اين هرچند و است
 بوده 1جالينوس شده ترجمه پيشينيان كتب ميان از باره اين در وى كتب كه صناعتى اين پيشواى و اند داده
  .2است

 و گـردش  راه در 3)سيسـيل ( صـقليه  بـه  وى گويند هم و بوده) ع( عيسى معاصر جالينوس ميگويند و
 پزشـكان  كليه كه ميرود بشمار امهاتى از پزشكى دانش درباره او ليفاتتأ و. است درگذشته 4متكلفانه غربتى

 مطلـوب  و ىينها حد از كه آمدند پديد صناعت اين در پيشوايانى اسالم در و اند كرده اقتدا آنهاه ب وى از پس
 ظهـور  پزشـكى  در بسيارى دانشمندان نيز اندلس در و. سينا ابن و مجوسى و رازى: مانند درگذشتند هم آن

 بـه  رو صناعت اين ىيگو اسالمى كشورهاى در اكنون هم ولى است، »زهر ابن« آنان مشهورترين كه اند كرده
 از پزشـكى  و اسـت  يافتـه  انحطـاط  بلكـه  و شده متوقف عمران پيشرفت كشورها اين در زيرا رود، مى نقصان

 را نكتـه  ايـن  بعـد  فصـول  در مـا  و كند نمى پيشرفت خواهى تجمل و حضارت مهد در جز كه است صنايعى
  .كرد خواهيم آشكار

  

  5 فصل

 از برخـى  دامنـه  كم و كوتاه تجربيات بر غالباً كه دارد وجود پزشكى نوعى نشينى باديه اجتماعات در و
 منتقـل  فرزندانشـان ه بـ  نسل به نسل قبيله زنان پير و مشايخ از وراثت بطور طب آن و است مبتنى اشخاص

 موافق نه و طبيعى قانون برحسب نه ولى يابند، مى بهبود آن سببه ب يمارانب از بعضى كه بسا چه و. شود مى
 معروفـى  پزشـكان  ايشـان  ميـان  در و داشتند وافرى بهره طبى تجارب اينگونه از عرب قبايل و است مزاج با

 و اسـت  قبيـل  همين از نيز شود مى نقل شرعيات در كه طبى و. ديگران و كلده بن حارث مانند داشت وجود

                                                           

1- Galien. 
: اسـت  چنـين  پاريس چاپ در عبارت اين ولى شد ترجمه »جامع ينى« خطى نسخه و بيروت و مصر چاپهاى از متن عبارت -2
 پيشـينيان  كتـب  ميان از وى كتب كه است صناعتى اين پيشواى او و است پرسودى ارزش با كتاب فن اين در را جالينوس و«

  ».است شده ترجمه

3- Sicile. 
  .ها اختالف دارد نسخه -4

 بيـروت  و مصـر  چاپهـاى  در ولى است، شده آورده مستقل) فصل( ذيل قسمت پاريس چاپ و »جامع ينى« خطى در نسخه -5
  .نميشود مشاهده فصل عنوان و است پيوسته به ماقبل مطلب
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) ص( پيامبر احوال بيان ضمن در و بود عادى عرب براى كه است امرى بلكه نيست، وحى عالم از رو يچه به
 ايـن  بـر  امـر  اين اينكه جهت از نه است بوده جبلت و عادت وى در كه است احوالى آن نوع از طب اين ذكر
 اينكـه  بخـاطر  نـه  كنـد  هآگـا  شـرايع ه ب را ما كه شد مبعوث رو اين از) ص( وى زيرا است، مشروع عمل نحو

 آنگـاه  و آمد پيش خرما درخت تلقيح درباره وى براى چنانكه بياموزد ماه ب را عادى امور ديگر يا طب تعريف
  .داناتريد خويش دنيائى امور به شما: گفت

 كه شود حمل اين بر است آمده منقول صحيح احاديث در كه طبى از چيزى كه نيست سزاوار بنابراين
 و تبـرك  برحسـب  را آنهـا  اگـر  اسـت  راسـت . شود نمى مشاهده امر اين بر دليلى اينجا در چه است، مشروع
 اثـرى  چنـين  كه بود خواهند عظيمى تأثيرات داراى منفعت لحاظ از بريم بكار ايمانى عقيده صدق و ميمنت

 در چنانكـه  اسـت  ايمـانى  كلمـه ]  صدق[ آثار از مزبور سود بلكه يافت، توان نمى مزاجى طب در را سودبخش
  .1است راست راهه ب آدمى راهنماى خدا و ،] آن مانند و[ داد روى داشت درد شكم عسل از كه كسى درمان

  

  بيستم فصل

   فالحت در

 آن پـرورش  و بـردارى  بهره لحاظ از گياه در انديشيدن و بحث آن و است طبيعيات فروع از صنعت اين
 و فصـل  شايسـتگى  و درسـت  روش بـه  باغ و زمين دادن شپرور و[ ممارست و آبيارى راه از امر اين و است

 و. گـردد  مـى  حاصـل  2]شـود  مـى  گيـاه  پيشـرفت  و تكميـل  و اصـالح  سبب كه وسايلى كليه گرفتن برعهده
 و دادنـد  مى تعميم گياهان درباره را خويش نظر آنها و داشتند مى مبذول بسيارى عنايت فن بدين پيشينيان

 و ميشـود  يافت آنها در كه خواصى و گياهان دادن نمو و كاشتن: قبيل از ندگرفت مى نظر در آنرا جهات كليه
 و سـتارگان  روحانيـت ه بـ  كـه ) دارد ىيفرمـانروا  آنها نمو در كه است نباتى روح منظور( آنها روحانيت جنبه

 مبـذول  بـدان  عظيمـى  توجه سبب همينه ب و رود مى بكار جادوگرى و سحر باب در و دارد مشابهت هياكل
 ايـن  از كه است شده ترجمه نبط دانشمندانه ب منسوب نبطى فالحت كتاب يونانيان تأليفات از و اشتندد مى

 كـه  شدند متوجه و درنگريستند آن محتوياته ب اسالم علماى چون و است بسيارى مسائل بر مشتمل حيث
 بـه  كه كردند اكتفا مسائلى همانه ب رو اين از است حرام آن در بحث و تحقيق و مسدود اسالم در سحر باب

 مربـوط  مباحث و داشت ارتباط دهد مى رخ باره اين در آنها براى آنچه و گياهان اصالح و ممارست و كاشتن
 بر النبطية الفالحة كتاب بنام را مزبور كتاب العوام ابن و 3]كردند حذف[ آن از بكلى را) ساحرى( ديگر فنه ب

 سـاحرى  كتـب  در) مجريطـى ( مسـلمه  ولى است، گذاشته-روف آنرا ديگر فن و است كرده مختصر شيوه اين
                                                           

 .پروردگارى جز او نيست، چاپهاى مصر و بيروت -1
  .است پاريس چاپ از كروشه داخل قسمت -2

 .»ينى«و » پ«از  -3

 در دانش كشاورزي
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 .كرد خواهيم ياد را آنها ساحرى درباره بحث هنگام چنانكه كرده نقل را قسمت اين مسائل از امهاتى خويش
  .تعالى اهللا انشاء

 و ممارسـت  و كاشـتن  درباره تنها خود تأليفات در آنها ولى است، بسيار كشاورزى در متأخران كتب و
 مزبـور  كتـب  و انـد  پرداختـه  دهـد  مـى  روى باره اين در كه مسائلى كليه و آن عوايق و 1] آفات[ از اهگي حفظ

  .است موجود اكنون هم
  

  بيست و يكم فصل

   الهيات دانش در

 امـور  دربـاره  نخست چنانكه ميكند بحث مطلق وجود در 2] آن علماى گمانه ب كه[ است دانشى آن و
 سـپس  و شـود  مـى  گفتگو اينها جز و امكان و وجوب و كثرت و وحدت و ىروحان و جسمانى هاى ماهيت عام

 صـدور  چگـونگى  از آنگـاه  و آيـد  مـى  ميـان ه بـ  سـخن  هسـتند  روحانى آنها اينكه و موجودات مبادى درباره
 و اجسـام  از مفارقـت  از پـس  نفـس  احـوال  در آن از پس و شود مى تحقيق آنها مراتب و مبادى از موجودات
 ميكنند گمان و ميرود بشمار شريف علمى آن، عالمان نزد در دانش اين و. ميراند سخن دأ،مب به آن بازگشت

ـ  آگاهى اين و ميكند آگاه هست كه آنچنان وجود، شناختن به را آنان مزبور دانش كه  عـين  آنـان  عقيـده ه ب
 مزبور دانش اند ردهك مرتب را دانشها ايشان چنانكه و كرد خواهيم ياد را ايشان بر رد آينده در و است سعادت

 در و موجـود  باره اين در اول معلم كتب و. نامند مى طبيعت ماوراى علم آنرا رو اين از و است طبيعيات تالى
 از رشـد  ابـن  همچنـين  اسـت  كـرده  تلخـيص  3نجات و شفا كتاب در را آنها سينا ابن و است مردم دسترس
ه بـ  گروه آن دانشهاى در متأخران كه پس آن زا ولى است، گماشته همت آنها تلخيصه ب نيز اندلس حكماى

 دانـش  مسائل متأخر متكلمان آنگاه و پرداخت آن مسائل از برخى رد به غزالى و. كردند آغاز تدوين و تأليف
 موضـوع ه بـ  كـالم  علم موضوع تشابه و مباحث در آنها  اشتراك علته ب درآميختند فلسفه مسائل با[ را كالم

 حكما ترتيب متكلمان و هستند واحدى فن ىيگو كه درآميختند هم با چنان را مزبور دانش دو آنها 4] الهيات
 در بحـث  چنانكه درآميختند هم با واحدى فن همچون را آنها و دادند تغيير الهيات و طبيعيات مسائل در را

 امـور  آنگـاه  و دادنـد  قـرار  عامـه  مسـائل  از پـس  را آنها توابع و جسمانى امور و داشتند مقدم را عامه مسائل
 ابـن  امـام  چنانكـه  دادنـد،  ادامه دانش پايان تا را شيوه همين و آوردند سوم مرتبه در را آنها توابع و روحانى

 از پـس  كـالم  دانشـمندان  همه و است برده بكار را روش اين مشرقيه مباحث كتاب در) رازى فخر( الخطيب

                                                           

 .در نسخ ديگر حوائج است» ينى«از  -1
 .»ينى«و » پ«از  -2
  .در اينجا دسالن چنين استنباط كرده كه مؤلف خود اين دو كتاب را نديده و آن دو را يكى پنداشته است -3

  .»پ«از  -4



255     

 

 كتب و است درآميخته حكمت مسائله ب كالم نشدا نتيجه در و اند كرده پيروى وى روش از مزبور دانشمند
 اين و است يكى دانش دو هر مسائل و موضوع از غرض ىيگو چنانكه است حكمت مسائل از مملو سراسر آن

 عقايـدى  از عبـارت  كـالم  دانش مسائل زيرا 1] نيست درستى روش و[ است كرده مشتبه مردم بر را امر وضع
 كنند رجوع خرد به آنها درباره آنكه بى اند فراگرفته شريعت از است هكرد نقل سلف كه همچنان آنها كه است

 و شرع از خرد زيرا رسد، نمى ثبوته ب خرد با جز مزبور مسائل كنند تصور و سازند خويش گاه تكيه را خرد يا
 كـه  نيسـت  بحثـى  همانـا  انـد  گفته سخن حجتها اقامه از آن در متكلمان آنچه و است بركنار آن هاى انديشه
 بلكـه  اسـت،  همـين  فلسـفه  شـأن  چنانكـه  نبود معلوم كه آنگاه شود دانسته بدليل تا آيد بدست آن حقيقت
 يـارى  بـاره  اين در سلف هاى شيوه و مذاهب و ايمانى عقايده ب كه است عقلى حجت نوعى جستجوى منظور

 ايـن  و. بزدايـد  آن از اسـت  عقلى باره اين در مداركشان كنند مى گمان كه را گذاران بدعت هاى شبهه و كند
 بستند اعتقاد بدانها و فراگرفتند را آنها سلف چنانكه است صحيح نقلى ادله به شود فرض كه است آن از پس

 آن دايـره  وسـعت  سببه ب است تر وسيع شريعت صاحب مدارك زيرا است، بسيارى فرق مقام دو اين ميان و
 راه از كـه  رو اين از است آن بر محيط دوم گونه قمافو نخستين گونه چه .عقلى نظرهاى و مدارك به نسبت

 كـه  اسـت  اين آيد نمي در است بدان محاط كه ادراكاتى و ضعيف نظر قانون زير و گيرد مى نيرو يزدانى انوار
 بـدان  تنها و داريم مقدم خودمان ادراكات بر آنرا كه سزاست كند رهبرى فهمى و ادراك به را ما شارع وقتى

 بلكـه  باشـد،  معارض آنها با هرچند يمينجو يارى عقلى ادراكات از آن تصحيح در و ديگر يزچ نه كنيم اعتماد
 فهميم نمى را آنها كه مسائلى درباره و كنيم اعتماد علم و اعتقاد روى از است داده دستور شارع هرچهه ب بايد

 متكلمـان  انگيـزه  ولى ريم،بدا دور آن از را عقل و كنيم واگذار شارع به آنرا و گيريم پيش سكوت و خاموشى
ـ  آنهـا  نظرى بدعتهاى راه از كه است سلف عقايد برابر در الحاد پيروان سخنان عقلى، استدالل به  معارضـه ه ب

 آن معارضـات  جـنس  از معارضاتىه ب و كنند رد را آنان نظريات شدند ناگزير متكلمان رو اين از و برخاستند
 دربـاره  بحث اما و كنند برابر آنها با را سلف عقايد و بجويند ار نظرى حجتهاى و داليل و شوند متوسل گروه

 و است متكلمان نظريات از نه و كالم دانش موضوعات جمله از نه الهيات و طبيعيات مسائل بطالن و تصحيح
 تأليف و وضع نظر از متأخران نزد در مزبور فن دو چه است فن دو ميان بازشناختن براى آن كه دانست بايد

 است مغاير مسائل و موضوع لحاظ از ديگرى با آنها از يك هر حقيقت در كه صورتى در است درآميخته هم با
 اى شـيوه ه بـ  متكلمـان  اسـتدالل  نوع چه است استدالل هنگام در مطالب، اتحاد آنها در شدن مشتبه علت و

 بر رد منظور، بلكه نيست، چنين امر حقيقت ولى ميكنند، اعتقاد طلب دليل راه از انشا قصد با ىيگو كه است
ـ  نيازى و« است معلوم و مفروض مطلوب، صدق وگرنه است ملحدان  از گروهـى  همچنـين . »نـدارد  دليـل ه ب

ـ  را »حكمـت  -كـالم « فن دو مسائل نيز گفتند سخن »حال و وجد« درباره كه متأخر متصوفه غالت  فـن ه ب
 و اتحاد و نبوت: مباحث در ايشان گفتار مانند گفتند سخن مسائل كليه در شيوه يك به و درآميختند خويش
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 از پـيش  آنچه و است مختلف و مغاير هم با فن سه اين در مدارك كه صورتى در اينها، جز و وحدت و حلول
 و ميگريزند دليل از و ندوجدان مدعى آن در كه است متصوفه مدارك است دور دانشها و فنون جنس از  همه
 مباحـث  و علمى مدارك از كرد خواهيم گفتگو آن از نيز آينده در و ديمكر بيان همچنانكه وجدان آنكه حال

  .1است بصواب داناتر و درست راهه ب انسان راهنماى خويش كرمه ب خدا و است دور آن توابع و
  

  بيست و دوم فصل

   طلسمات و ساحرى علوم در

 عناصر عالم در كردن يرتأث بر آنها بوسيله بشرى نفوس كه است ىياستعدادها چگونگىه ب آگاهى آن و
 گونه و ساحرى نخستين گونه. آسمانى امور از ياريگرى بوسيله يا باشد واسطه بى و مستقيم خواه ميشود، توانا
  .است طلسمات دوم

 بـه  مشـروط  كـه  سـبب  بدان و هستند بخش زيان كه رو اين از ندمتروك شرايع در دانشها اين چون و
 مردم ميان در اى گمشده همچون آنها كتب كه است اين ميباشند، آن زج يا ستاره قبيل از خدا جز اى وجهه

 و نبطيـان  ماننـد ) ع( موسـى  نبـوت  از پـيش  قديم ملتهاى كتب از آنچه جز را مزبور علوم مسائل و. ميباشد
  .آورد بدست توان نمى شده يافت كلدانيان

 بلكـه  اند، نياورده احكامى و رداختهنپ شرايع وضعه ب اند آمده) ع( موسى از پيش كه پيامبرانى كليه زيرا
 بـوده  دوزخ و بهشت از يادآورى و يكتاپرستى به مردم دعوت و مواعظ: مانند مطالبى داراى تنها ايشان كتب
  .است

 متـداول  آنان جز و مصر كشور قبطيان و كلدانيان و سريانيان قبيل از بابل مردم ميان در دانشها اين و
 اسـت  نشـده  ترجمه اندكى جز) عربى( ما بزبان ايشان كتب از و اند داشته آثارى و تأليفات آنها درباره و بوده

 دانش اين مزبور كتاب از مردم و است بابل اهالى هاى ساخته از كه 2] وحشيه ابن  تأليف[ نبطى فالحت مانند
  .پرداختند تنوعه ب آن در و فراگرفتند را

 3طمطـم  كتـاب  و سبعه كواكب مصاحف: مانند كردند آغاز ديگرى آثار و تأليفات ايجاده ب آن از پس و
  .اينها جز و ستارگان و ها درجه صور درباره هندى

 در تتبـع  و بررسـى  بـه  و آمد پديد) اسالم( ملت ميان در ساحران سرور حيان جابربن مشرق در آنگاه
 را علـوم  ايـن  انجامسر و پرداخت ىيپيجو به آن زبده در و كرد استخراج را صناعت و كرد آغاز قوم اين كتب

                                                           

و خدا هر كـه را  «: روت چنين استهاى مصر و بي است، ولى در چاپ» ينى جامع«آخر فصل از چاپ پاريس و نسخه خطى  -1
  .213: 2صراط مسَتقيمٍ   و اهللا يهدي من يشاء إِلى: اشاره به آيه. »بخواهد براه راست رهبرى ميكند

  .و چاپهاى مصر و بيروت نيست» ينى جامع«در نسخه خطى  -2
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 را 1كيميـا  صـناعت  و مزبـور  علـوم  تفصيله ب و گذاشت يادگاره ب ديگرى تأليفات آنها درباره و كرد استخراج
 نـوعى،  اجسام تغيير چه ميرود، بشمار كرده ياد دانشهاى توابع از نيز كيميا صناعت زيرا داد، قرار بحث مورد

 حقيقـت  در و عملـى  صناعت راه از نه و پذيرد مى انجام سانىنف قواى يارىه ب تنها ديگر صورته ب صورتى از
  .كرد خواهيم ياد را نكات اين خود جاى در چنانكه است ساحرى قبيل از كيمياگرى فن

 كرد ظهور ساحرى علوم و) رياضيات( تعاليم در اندلس مردم پيشواى مجريطى احمد بن مسلمة سپس
 غايـة « بنـام  خـويش  كتاب در را دانشها آن هاى شيوه و اختپرد كتب گونه اين كليه تهذيب و تلخيصه ب و

 يـاد  اى مقدمـه  اينجـا  در اكنـون  و ننوشـت  كتـابى  دانشها اين در هيچكس وى از پس و. آورد گرد »الحكيم
  :شود مى آشكار ساحرى حقيقت آن، در كه ميكنيم

ـ  و ميباشـند  مختلف خواص نظر از اما هستند يكى نوعى لحاظ از هرچند بشرى نفوس  هـاى  دسـته ه ب
 يافـت  خاصـيت  آن ديگـر  دسـته  در كـه  مييابـد  اختصاص خاصيتىه ب اى دسته هر و ميشوند تقسيم چندى

  .آنهاست ذاتى جبلت و فطرت منزلهه ب ها دسته آن براى خواص اين و نميشود
 از تجـرد  و انسـالخ  بـراى [ ميشـوند  مستعد بدان كه است خاصيتى داراى) ع( پيامبران نفوس چنانكه

 معنى و ميشوند فرشته تجرد و انسالخ لمحه آن در كه بدانسان فرشتگى روحانيته ب ارتقا و بشرى نيتروحا
 معرفـت  بـراى  2]يابـد  مـى  دست معرفته ب حالت اين در نفس و) گذشت خود جاى در چنانكه( است همين
  .ربانى

 آنـان  براى آن دنباله ب آنچه و) گذشت چنانكه( تعالى و سبحانه خدا جانب از) ع( فرشتگان مخاطبه و
 تـأثير  و كننـد  تصـرف  بدان تا است ستارگان روحانيت جلب و 3مخلوقات عوالم در تأثير مانند ميشود حاصل

  .است ربانى خاصيتى و الهى مددى از عبارت پيامبران تأثير ليكن. است شيطانى يا نفسانى قوهه ب آنها
 و دسـته  هـر  بدينسـان  و. اسـت  شـيطانى  ىقواه ب غيبى امور بر اطالع خاصيت داراى كاهنان نفوس و
 بدين است مرتبه سه داراى ساحران نفوس و. نميشود يافت ديگرى در كه دارد اختصاص خاصيتىه ب صنفى
  :شرح

 ايسـت كـه   بخشد و اين همان مرتبه تأثير مى) معينى(ابزار و ياريگرى  اى كه تنها به همت بى مرتبه -1
  .مينامند سحر آنرا فالسفه
 كمك ياريگرى از قبيل تركيب و خاصيت افالك يا عناصر يا خـواص عـددى و آنـرا   ه كردن بتأثير  -2

  .است تر ضعيف نخستين رتبه از مرتبه اين و مينامند طلسمات

                                                           

  ).ل. ن(سيميا  -1

 .نيست» جامعينى «در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى  -2
 .است مخلوقات عوالم در تأثير خاصيت داراى ساحران نفوس و: است چنين »ينى« و »پ« در -3

 دانشهاي ساحري و طلسمات
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قواى متخيلـه معطـوف ميـدارد و    ه تأثير در قواى متخيله و دارنده اين تأثير اراده و توجه خود را ب -3
 تلقـين  آنهـا  در ميكنـد،  قصد كه را صورى تصورات و خياالت انواع و ازدميپرد تصرفه ب آنها در خاصى بنوع

 بيننـدگان  حـس  دسـتگاه ه ب است كننده تأثير بدن در كه خويش نفس قوهه ب را خياالت آن سپس مينمايد
 آنجـا  در چيـز  هـيچ  كه صورتى در بينند مى ىياشيا خارج در ميكنند خيال بينندگان چنانكه آورد مي پائين
 در ميداد نشان كاخها و جويبارها و بوستانها وى كه ميكنند حكايت كسان برخى از كه بطوري. ودنميش يافت

 »بنـدى  چشـم « شعبده يا شعوذه فالسفه، را اينگونه و. ندارد وجود آنجا در مناظر اينگونه از هيچيك حاليكه
  .ساحرى مراتب تفصيل است چنين. مينامند

 فعله ب قوه از و دارد وجود قوهه ب بشرى قواى همه مانند حرانسا در خاصيت اين كه دانست بايد آنگاه
 عـوالم  و سـتارگان  و افـالك  بـه  توجـه  از عبارت ساحرى رياضتهاى كليه و است رياضت بوسيله آن درآمدن

 سـاحرى  رو اين از و. است خوارى و فروتنى دادن نشان و خضوع و عبادت و تعظيم انواعه ب شياطين و علوى
 كفـر  سـاحرى  سـبب  بدين و. است كفر خدا غير به آوردن روى و خداست غيره ب سجود و اخد بجز اى وجهه
 سـاحران  قتـل  در فقيهان سبب بدين هم و .كرديم ياد چنانكه باشد آن اسباب و مواد از كفر و رود مى بشمار

 كـه  ىآميـز  مفسـده  تصـرفات  علـت ه ب يا اوست فعل بر گيرنده سبقت كفر سببه ب آيا كه اند كرده اختالف
 سـاحرى  نخستين مرتبه دو چون و شود مى حاصل ساحرى از اينها همه و باشد مى مخلوقات در فساد منشاء
 آيـا  كه اند كرده اختالف ساحرى در علما رو اين از ندارد حقيقتى سوم مرتبه و است خارج در حقيقتى داراى

 و نگريسـته  نخسـتين  مرتبـه  دوه ب دارد حقيقت ساحرى قائلند كه آنان است، تخيل يا دارد حقيقت امر اين
 ايشـان  ميان اختالفى امر نفس در بنابراين. اند گرفته نظر در را سوم مرتبه ندارد حقيقتى گويند مى كسانيكه

 بايـد  و. اسـت  دانـاتر  خـدا  و اسـت  آمده حاصل آن مراتب در اشتباه نتيجه در اختالف اين بلكه ندارد، وجود
 هم قرآن چنانكه ندارند شكى و ترديد كرديم ياد كه تأثيرى سببه ب ساحرى وجود در خردمندان كه دانست
 آموختنـد  مي ساحرى مردمانه ب شدند كافر شيطانها ليكن و: ميفرمايد تعالى خداى و رانده سخن آن درباره

 گفتنـد  مى آنكه تا آموختند نمي را هيچكس و بابل به ماروت و هاروت فرشته دو بر شد فرستاده فرو آنچه و
 ىيجـدا  همسـرش  و مـرد  ميانه آن سببه ب آنچه آنها از آنگاه مشو كافر پس آزمايشيم ما كه نيست اين جز
 صحيح در[ و 1خدا اذنه ب مگر نبودند هيچكس به  رساننده زيان آن سببه ب ايشان و آموختند مي افكند مى

 را آن آنكـه  حـال  و هـد د مـى  انجام كارى ميكرد خيال چنانكه است شده جادو) ص( پيامبر 2] كه است آمده
 آنها كه بود شده تعبيه خرما ثمره برگ كاسه و شانه دم موهاى مقدارى و شانه در او جادوى و داد نمى انجام

                                                           

1- وتمار و وتنِ ِبباِبلَ هارَلَكيلَى اْلمما أُْنزِلَ ع رَ وحالس ونَ النَّاسلِّمعينَ َكَفرُوا ينَّ الشَّياطلكـ  و ى يقُـوال  و ما يعلِّمانِ من أَحد حتَّ
 .102: 2ضارينَ به من أَحد إِلَّا بِإِذْنِ اهللا إِنَّما َنحنُ فْتَنةٌ فَال َتْكُفرْ َفيتَعلَّمونَ مْنهما ما يَفرُِّقونَ به بينَ اْلمرْء و زوِجه و ما هم ِب

  .چاپ مصر و بيروت نيست» ينى جامع«در نسخه خطى  -2
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 بـرب  اعـوذ  قـل ( معـوذه  سـوره  دو در عزوجل خداى رو اين از. بودند كرده دفن) مدينه در( ذروان چاه در را
  .1اند گره در افسون دمندگان كه زنانى شر از و :فرمود نازل را آيه اين) الفلق برب اعوذ قل و الناس

 امـا  و. شد مى باز اينكه مگر شده جادوگرى هاى گره از گرهى بر خواند نمى پيامبر: گفت) رض( عايشه
 آن از هـم  قـرآن  و بـوده  بسـيار  انـد  سريانيان و كلدانيان از عبارت كه بابل مردم ميان در جادو و سحر وجود
 رواج) ع( موسـى  بعثـت  دوران در مصـر  و بابـل  در سـحر  بازار و. هست آن باره در هم ىاخبار و گفته سخن
 مـورد  و بودند آنها مدعى عصر آن جادوگران كه بود مسائلى جنس از موسى معجزه سبب همينه ب و داشت
ـ  بارزى گواه كه دارد وجود مصر صعيد »برابى« در ىيبقايا آنان افسونهاى آثار از و بود آنان توجه  امـر  ايـن  رب

 تصوير داشت وى افسون قصد كه را شخصى صورت افسونگران اين از يكى ديديم خود چشمه ب ما و ميباشد
 آن امثـال  داشـت  قصـد  و بود كرده نيت را آنها افسونگر كه بود مقابل ىياشيا خواص به تصوير اين و ميكرد
 بـا  آنگـاه . آيـد  بوجود شده افسون خصش در كردن جدا و آمدن فراهم درباره صفاتى و اسامى قبيل از معانى

ـ  يـا  عـين ه ب بود داشته برپا خويش برابر در شده افسون شخص بجاى آنرا كه تصويرى اين  معـين  كمـك ه ب
 حروف مخارج تكرار با دميد مى او دهن در ميشد جمع دهنش در آب چه هر سپس و ميگفت سخن) ياريگر(

 عالمـت  آنـرا  و بود كرده آماده منظور اين براى آنرا كه تبس مى طنابى »ياريگر« معين اين به و بد سخن  آن
 بـا  و پنداشـت  مـى  بود كار شريك وى با) كردن فوت و( دميدن هنگام كه جنى از عهد گرفتن و امر قاطعيت

 و ناپـاك  روح بـد  اسـماء  و هـا  كلمه اينگونه به و. است داده انجام اراده با را افسون كه داد مى نشان عمل اين
 وى دهن آبه ب دميدن موقع در و شوند مى خارج آنها از ارواح آن كردن فوت هنگام كه است تهوابس خبيثى

 فـرو  شـده  افسون شخص بر افسونگر مقصود برحسب و آيند مي بيرون ناپاك ارواح بدينسان و آويزند مي در
 فـرو  آن بـر  را خـود  راداو و كرد مى اشاره پوستى يا عبا به كه ديديم را جادوگران از يكى ما نيز و 2افتند مي

 بودند چراگاه در كه گوسفندانى شكم به و. ميشد پاره پاره و دريد مى هم از پوست يا عبا آن يكبار و ميخواند
 كـه  شـنيديم  و .است ريخته فرو شكمش از گوسفند هاى روده ميديديم ناگاه و شود شكافته كه ميكرد اشاره

 آن و ربايـد  مـى  را او قلب ناگهان و ميكند اشاره انسانه ب هك است جادوگرى روزگار اين در هند سرزمين در
 هم و. يابند نمى آن از اثرى او درون در جويند مى را او قلب كه هنگامى و ميميرد و افتند مي زمين بر شخص

 در ايـم  شـنيده  همچنـين . يابنـد  نمـى  آن در اى دانه هيچ كنند مى پاره آنرا آنكه از پس و ميكند اشاره انار به
 باران مخصوصى ناحيه در بالنتيجه و كنند مى افسون را ابر كه هستند كسانى تركان نواحى و سودان رزمينس

  .بارد مى

                                                           

  .4: 113. اثات في الْعقَدو من َشرِّ النَّفَّ -1

اين قسمت بسيار مجمل و داراى اصطالحات ساحران است و من بيشتر بترجمه دسالن اعتماد كردم گو اينكه وى نيز ابهام  -2
 .و اجمال عبارات را يادآور شده است

 در سحر و جادوگري
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 كه) د ف ر -رك: (از عبارتند آنها و ايم ديده متحابه اعداد در شگفتيهائى طلسمات عمليات در ما نيز و
 اجزاى اين است كه هر گاه) متحابه(هر آميز است و معنى م) 284(و ديگرى معادل ) 220: (يكى از آنها برابر

 برابـر  كنيم جمع آنها، امثال و خمس و سدس و ربع و نصف: قبيل از هست آنها از يكى در كه را واحدى هر
 انـد  كرده نقل طلسمات  اصحاب و اند ناميده) متحابه( مهرآميز را آنها سبب مينه به و 1شد خواهد ديگر عدد
 ترتيـب  تمثـال  دو آنهـا  براى آنكه شرطه ب دارد خاصى تأثير آنان وصال و يار دو انمي الفت در اعداد اين كه

 در را دوم طـالع  و باشـد  قمـر  ناظر قبول و مودت نظر با خود شرف يا بيت در كه زهره 2طالع در يكى دهند
 اراده را آن ربيشت عدد از و 3ميگذارند را عدد دو از يكى تمثال دو از يك هر بر و ميدهند قرار نخستين سابع

 بزرگتـر  كميـت  لحـاظ  از بيشتر عدد چه .محبوب يعنى است نظر مورد آن صاحب مهر و دوستى كه ميكنند
  .باشد بيشترى »كسرى« اجزاى داراى يا شود داده نشان

 ديگرى از يكى هيچگاه كه باشد مى اثرى داراى يار دو ميان استوار دوستى و الفت لحاظ از اين براى و
 اسـت  فن پيشوايان ديگر و »الغايه« كتاب صاحب گفتار اين و ميكنند پيدا ناگسستنى مهرى و نميشوند جدا

 هـم  »سـنگريزه  مهـر « حصـى  طـابع  آنرا كه 4»اسد طابع« همچنين ميباشد آن درستى بر گواه نيز تجربه و
 صـورت  5»هنداصـبعى « قالـب  روى در كـه  اسـت  اين آن ساختن طرز و. است مؤثر و بخش نتيجه مينامند،

 در و اسـت  كـرده  نـيم  دو بـه  آنرا و گرفته دندانه ب سنگى و كرده بلند را خود دم كه ميكنند ترسيم شيرى
 بطـرف  را دهـانش  حاليكـه  در خيزد مى او چهره روبروى به آن پاى دو از كه است مارى تصوير شير روبروى

 ترسـيم  وقت و. است خزيدن حال در كه اند كرده ترسيم كژدمى شير  پشت روى و. است كرده باز شير دهان
ـ  باشـد  اسد برج سوم يا اول صورت به خورشيد حلول هنگام بايد طلسم اين  مـاه  و خورشـيد  آنكـه  شـرط ه ب

 آنهـا  بـر  و شود يافت شرايط اين هرگاه و. باشند نحوست از دور و ميمنت با و شايسته وضعى در نيز) نيرين(
 و ميكننـد  قـالبريزى  آن از كمتـر  مقدارى يا زر مثقال يك از را مهر آن مناسبى موقع چنين در يابند دست

                                                           

 284آنها را جمع كنـيم    اهو هرگ 110 -55 -44 -22 -20 -11 -10 -5 -4 -2و  1: عبارتند از) 220(چنانكه اجزاى عدد  -1
  .است 220كه جمع آنها  142 -71 -4 -2و  1: اينها هستند) 284(و اجزاى عدد . ميشود

طالع در اصطالح منجمان عبارت از برجى است كه هنگام والدت يا وقت سؤال چيزى از افق شرقى نمودار باشـد و اثـر هـر     -2
و سابع عبارت از برجى اسـت كـه در هنگـام گـرفتن      -)از غياث(حده است گانه در نحوست و سعادت على  طالع از بروج دوازده

طالع در افق غربى نمودار باشد و عاشر عبارت از برجى است كه در سمت الرأس قرار دارد و رابع برجى را گوينـد كـه در نظيـر    
  .باشد) سمت القدم(

از . (دكـارت نيـز در ايـن بـاره گفتگـو كـرده اسـت        ثابت بن قره نخستين كسى بود كه اينگونه خواص اعداد را كشف كرد و -3
 ).3ج  378حاشيه دسالن ص 

  .ترجمه كرده است» مهر شير«: دسالن آنرا به -4

 انگشـت  بـه معنـى   اصـبع  و ها مراكشى تداول در پوالد به معنى هند كلمه دو از: مينويسد دسالن چنانكه تركيب اين ظاهر -5
 باشد هندى پوالد به معنى ميدهد احتمال و است نديده تركيبى چنين كيمياگران مĤخذ از هيچيك در: ميگويد وى ولى است،

  .مينامند )Wootz( آنرا تجارت در كه
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. برميدارند خود با زردى حرير تكه در و ميبرند فرو باشد شده حل گالب با كه زعفران مقدارى در آنرا سپس
 يابد مى ارجمندى پادشاهان خدمت در اى اندازهه ب باشد داشته همراه خود با آنرا كه كسى ميكنند گمان چه

 نسـبت  باشند داشته خود با آنرا كه سالطينى همچنين. نيايد در وصفه ب كه ميكند تسخير انآنچن را آنان و
 اصـحاب  نيـز  را كرده ياد موضوع. ميشوند ارجمند و گرامى آنان نظر در و يابند مى ىيتوانا خود زيردستانه ب

  .است رسيده تجربهه ب و اند آورده آن جز و »الغاية« در طلسمات
 اين اند گفته و است خواصى و تأثيرات داراى نيز دارد اختصاص خورشيد به كه مسدس 1وفق همچنين

 بايـد  نيز قمر و باشد مصون نحوست از و كرده حلول خود شرف در خورشيد كه ميكنند پر هنگامى را طلسم
 مـورد  طـالع  صاحب به را 2عاشر صاحب قبول و مهر نظر آن در و باشد ملوكى طالع در و گزند بى نحوست از

 آنـرا  و باشد داشته وجود پادشاهان مواليد شريف هاى دليل آن در كه است آن شايسته و. ميدهند قرار توجه
 ميكنند گمان و. ميدارند نگه خود با و پيچند مى زردى حرير تكه در آنگاه و برند مى فرو ىيخوشبو در نخست

 اينها نظاير و. دارد ىيبسزا تأثير انپادشاه با ايشان معاشرت و گزارى خدمت و همنشينى در مزبور طلسم كه
  .است بسيار

 كافى بطور آن مسائل و شده تدوين صناعت اين مجريطى احمد بن مسلمة تأليف »الغاية« كتاب در و
 بنـام  كتـابى  بـاره  ايـن  در خطيـب  بـن  فخـر  امـام  كـه  كردنـد  نقل ما براى و. است آمده گرد آن در وافى و
 دسـت  آن بـر  مـا  ولى اند، كرده متداول مشرق در آنرا فن اين خواهانهوا و است كرده تصنيف »سرالمكتوم«

 ايـن  بـرخالف  امـر  شـايد  و است نبوده موضوع اين پيشوايان از) رازى فخر( امام كه ميرود گمان و ايم نيافته
  .باشد

 »بعاجان« به و ميكنند ممارست جادوگرى و ساحرى اعمال اينگونه در كه هستند اى دسته مغرب در و
 اشـاره  پوست يا عبا به كردم ياد فصل آغاز در كه هستند كسانى همان ايشان و معروفند) شكافندگان شكم(

 در آنان از يكى و. ميگردد شكافته ناگهان و ميكنند اشاره گوسفند شكم به هم و ميشود پاره يكباره و ميكنند
 شـكم  شـكافتن  بـه  مربـوط  جـادوگرى  كارهـاى  در بيشـتر  وى زيـرا  اسـت،  موسـوم  »بعاج« بنام روزگار اين

. كننـد  برخوردار آنها محصوالت از را او تا ميترساند را گوسفنداران وسيله بدين و ميكند ممارست گوسفندان
 مـن . آيند گرفتار حكام كيفر چنگال در مبادا آنكه بيم از ميبرند بسر اختفا نهايت در سبب بدين گروه اين و
 داراى گـروه  ايـن  كـه  شنيدم آنان خود از و. ديدم را ايشان كارهاى اينگونه و كردم مالقات آنان از گروهى با

 خـود  كـار  در را سـتارگان  و اجنـه  ارواح و .است آميز كفر دعوتهاى به مخصوص كه هستند رياضتى و وجهه

                                                           

و هر يك از هفـت سـياره داراى   . شود هاى عددى كه آنها را مربع سحرى نيز مينامند اطالق مى كلمه وفق مخصوصاً بر لوحه -1
 .كار ميرودوفق خاصى است كلمه مزبور بجاى طلسم نيز ب

 .شود پيش صفحه حاشيه به رجوع -2

 در عجايب عمليات ساحران
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 آن. اسـت  1»خنزيريه« به موسوم آنان نزد در كه اند نوشته اى رساله دعوتها اين درباره و. ميدهند قرار شريك
ـ  مزبـور  وجهـه  و رياضت بوسيله گروه آن و گيرند مى فرا و خوانندمي را  نائـل  اعمـال  اينگونـه  دادن انجـام ه ب

  .بخشند مى تأثير آزاد انسان بجز موجوداتى در آنها و. ميشوند
 در تنهـا  مـا : كـه  كننـد  مـى  تعبير گفتار بدين را خود شيوه اين و. بندگان و حيوانات و كاالها: قبيل از

 و خريـد  و درآيـد  تملـك ه ب متصرفات نوع از چه هر يعنى مييابد راه بدانها درهم كه ميكنيم تأثير ىيچيزها
 او پرسـيدم  وى از و ديـدم  را ايشـان  از يكـى  من و ميكردند نقل آنها درباره مردم را شيوه اين و. شود فروش

 چشمه ب را آنها و شده آگاه آنها از بسيارى بر ما و است موجود و آشكار آنها عمليات اما. كرد تأييد و تصديق
  .ايم ديده ترديد و شك بى خود

 طلسـمات  و ساحرى ميان فالسفه ليكن. جهان در آنها آثار و طلسمات و ساحرى چگونگى است چنين
 و اسـت  انسانى نفس به مخصوص اثرى دو هر طلسمات و ساحرى اند كرده ثابت آنكه از پس اند گذاشته فرق

 و طبيعى مجراى غير بر انسان بدن در آن آثار كه اند كرده استدالل بدينسان انىانس نفس در اثر اين وجود بر
 به يكبار مزبور آثار چنانكه ميشود عارض روح كيفيات سببه ب كه آثاريست بلكه است، آن جسمانى موجبات

 نىنفسـا  تصـورات  راه از ديگـر  بـار  و ميگردد حاصل فرح و شادى نتيجه در كه آيد مي پديد حرارتى صورت
 راه  2ريسمان روى يا ديوار لبه بر كه كسى چه ميدهد، روى توهم جانب از كه كيفياتى مانند ميشود گر جلوه

 كـه  بينـيم  مـى  را مـردم  از بسيارى سبب همينه ب و ميكند سقوط شك بى گيرد نيرو او توهم قوه اگر ميرود
 بـر  بينـيم  مى وقت آن و ميشود زايل نآنا از وهم اين كه ميدهند عادت عمل بدين]  تمرين با[ چنان را خود
 انسانى نفس آثار از مزبور عمل كه شد ثابت پس -نميهراسند سقوط از و ميروند راه ريسمان روى و ديوار لبه

 موجبـات  بـدون  انسان بدن در نفس آثار از امر اين كه شود ثابت هرگاه و. است وهم خاطر به سقوط تصور و
 آن نسـبت  زيرا شود، يافت هم انسان بدن غير در آن نظير نفس راىب كه رواست پس است طبيعى جسمانى

 ثابـت  پـس . اسـت  نبسته نقش آن در و نكرده حلول بدن در مزبور اثر چه. يكيست تأثير نوع اين در ابدان به
 طلسـمات  و سـاحرى  ميـان  فالسفه كه تفاوتى علت اما و بخشد مى تأثير نيز ديگر اجسام در آثار آن كه شد

 منجمان چنانكه طلسمات دارنده ليكن. ندارد) معين( ياريگرىه ب نياز جادوگر ساحرى در كه است ناي قائلند
 مـؤثر  عناصـر  جهـان  در كـه  فلكى اوضاع و  موجودات خواص و اعداد اسرار و ستارگان ارواح عالم از ميگويند

 بـا  روحـى  اتحـاد  مطلسـ  و ديگـر  روح با روح يك اتحاد ساحرى :ميگويند منجمان هم و ميجويد يارى است
 طبايعه ب آسمانى) علوى( برين طبايع پيوستگى از عبارت فالسفه عقيدهه ب عبارت اين معناى و است جسمى
 بيشـتر  طلسمات صاحب رو اين از و است ستارگان ارواح عالم از عبارت برين طبايع و. است) سفلى( فرودين

                                                           

 .خزيريه است: در برخى از نسخ» پ«از  -1
 بـود  بيـروت  و مصـر  هـاى  چـاپ  ديگـر  و »ك« چـاپ  در كـه  را »حبل« من و است »جبل« »حبل« بجاى پاريس چاپ در -2

 .برگزيدم
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 سرشت اين بر بنظر وى بلكه نيست، اكتسابى فنى جادوگرى منجمان بعقيده و -ميجويد يارى منجمى فن از
 كـه  اسـت  اين فالسفه عقيدهه ب معجزه و ساحرى ميان فرق و. است شده آفريده تأثير گونه اينه ب مخصوص

 دادن انجـام  بـراى  معجـزه  صاحب بنابراين و انگيزد برمى را تأثير اين نفس در كه است ىيخدا اى قوه معجزه
 از اى پـاره  در و نفسـانى  قـوه ه بـ  و خـود  پيش از را ساحرى افعال جادوگر و. است مؤيد خدا جانب از معجزه
 امـر  نفـس  در ذات و حقيقـت  و معقوليـت  در آنها ميان فرق پس -ميدهد انجام شياطين كمكهاى به احوال
 معجـزه  وجـود  اينكـه  از عبارتنـد  آنهـا  و ميكنـيم  استدالل آشكار هاى نشانه به تفاوت اين در ما ليكن. است

 دعـوى  بـر  بـدان  و نـد خير در متمحض كه است نفوسى به متعلق و خير مقاصد در و خير صاحب مخصوص
 انـداختن  ىيجدا قبيل از ميشود يافت شر افعال در بيشتر و شر صاحب در ساحرى اما. ميكنند تحدى نبوت
. شـرند  در مـتمحض  كـه  است نفوسى به متعلق و اينها امثال و دشمنان به رساندن زيان و شوهر و زن ميان

 در نيز كرامات صاحبان و متصوفه از برخى نزد در گاهى و. الهى حكماى نزد در دو آن ميان فرق است چنين
 ىيخدا هاى كمكه ب وابسته بلكه نميرود، بشمار ساحرى جنس از كه ميشود يافت تأثيراتى جهان اين احوال
 تمسكشان و ايمان و حال اندازه به يك ره و است آن توابع و نبوت آثار از ايشان طريقت و مذهب زيرا است،

 انجـام  آنـرا  باشـد  توانـا  شر افعال بر گروه اين از كسى هم هرگاه و. دارند الهى مدد از اى بهره توحيد كلمه به
 از كـارى  آوردنه ب هرگاه بنابراين و است الهى امره ب متقيد گذارد مى فرو و كند مى آنچه در او زيرا نميدهد،

 از حتماً دهد انجام كارى خدا  اذن بى آنان از يكى اگر و نميدهد انجام رو يچه به آنرا نباشد مأذون خدا جانب
 خدا روح مددهاى به معجزه چون و است شده سلب وى از وجد و حال كه بسا چه و گرديده منحرف حق راه
 سـاحران  وضـع  بـه  دبايـ  و نداشت معارضه ياراى آن با جادوگرى و سحر هيچگونه رو اين از بود الهى قواى و

  1.برد فرو مينمودند دروغ بدان را آنچه چگونه كه نگريست عصا معجزه در موسى با فرعون
  .است نداشته وجود رو يچه به ىيگو كه گرديد مضمحل آنچنان و افتاد بر ايشان جادوگريهاى و
 شـد،  نـازل  3»ها گره در دمنده زنان شر از و«: 2معوذتين هاى سوره در) ص( پيامبر بر چون همچنين و
 فـرو  بودنـد  كـرده  جـادو  بدان را خدا رسول كه ىيها گره از گرهى بر آنرا همينكه پيامبر: گفت) رض( عايشه

 و. مانـد  نمـي  پايـدار ]  ايمـانى  همت سببه ب[ خدا ذكر و نام با جادوگرى بنابراين. ميشد باز يكباره ميخواند
 1»صـدى  طلسـم « عـددى  مئينـى  وفق بود 4خسروان تراي از عبارت كه كاويان درفش در اند آورده مورخان
  .داشت وجود زربفت

                                                           

  .117: 7َقف ما يأْفُكونَ أَنْ أَْلقِ عصاك فَإِذا هي تَْل  موسى  أَوحينا إِلى: اشاره به -1

 .1: 113و ُقلْ أَعوذُ ِبرَب اْلفََلقِ  1: 114ُقلْ أَعوذُ ِبرَب النَّاسِ  -2
3-  قَدفي الْع من َشرِّ النَّفَّاثات 4: 113و. 
  .مقصود سلسله ساسانيان است -4

 فرق ساحري و معجزه

← 
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 كشـته  روز امـا . اند كرده پر بودند بسته رصد وفق اين تركيب و وضع براى كه فلكى طالعهاى در آنرا و
  .بود افتاده سرنگون زمين روى ايرانيان پراكندگى و شكست از پس مزبور درفش قادسيه در رستم شدن

 اختصـاص  جنگهـا  در پيـروزى  و غلبهه ب مزبور وفق اند پنداشته اوفاق و طلسمات نهواخواها چنانكه و
 ايـن  در ولـى  است، نميشده شكست دچار هرگز است بوده آن با يا آن در طلسم آن كه رايتى و. است داشته
 آن بـا  اسـت  بوده خدا كلمهه ب ايشان تمسك و) ص( خدا رسول اصحاب ايمان از عبارت كه الهى مدد جنگ
 پايـدار  و شـد  گشـوده  بودنـد  كرده تعبيه آن در كه جادو و افسون گره هرگونه رو اين از است كرده ضهمعار

 همـه  و نشده قائل تفاوتى شعبده و طلسمات و ساحرى ميان شريعت اما 2گرديد باطل ميكردند آنچه و نماند
  .است كرده عنوان حرام باب يك در را آنها

 صـالح  و اسـت  مهـم  دينمـان  در يـا  كـه  هسـتند  آنهـايى  شمرد احمب ما براى شارع كه را افعالى زيرا
  .ماست دنياى صالحه ب معاشمان در يا و است آن در آخرتمان
 زيـان  آنها در اگر: نيست بيرون صورت دو از نيايند بكار كرده ياد منظور دو از هيچيك در كه افعالى و

 است يكى دو هر اثر چه طلسمات، همچنين و ميرساند زيان آن دادن روى كه سحر مانند باشد زيان نوعى يا
ـ  را ايمـانى  عقيـده  نتيجـه  در و است زيان نوعى تأثير به اعتقاد لحاظ از آن در كه منجمى مانند و  سـبب ه ب

  .است حرام آنها زيان نسبته ب افعال اينگونه صورت اين در. ميكند فاسد خدا غيره ب امور گردانيدنباز
 بخـدا  تقـرب  براى را آنها نيست بهتر وقت آن برسانند زيانى نه و باشند مهم ما براى نه افعالمان اگر و

  :»است خبر در« چه گذاريم؟ فرو
 شـريعت  رو ايـن  از گويـد  تـرك  نيسـت  مربـوط  اوه ب كه را كارى كه است اين شخص اسالم حسن از
 عنوان به را باب اين و هستند بخش زيان آنها همه زيرا داده قرار باب يك در را شعبده و طلسمات و ساحرى

  .است داده اختصاص ممنوع و حرام
 تحـدى  و ميگـردد  بـاز  تحدىه ب متكلمان گفتار برحسب شريعت در ساحرى و معجزه ميان فرق اما و
  .مدعاست وفق بر معجزه وقوع دعوى از عبارت

 بـر  معجـزه  داللـت  زيـرا   نيست ممكن كاذب دعوى وفق بر معجزه دادن روى و: 3اند گفته) متكلمان( و
ه بـ  مبدل راستگو يابد، وقوع دروغ با اگر بنابراين و است تصديق آن نفس صفت چه است عقلى داللت صدق

  .نميشود صادر مطلقاً كاذب از معجزه رو اين از و. است محال اين و شد خواهد دروغگو

                                                                                                                                                                                     

ر تداول طلسم نويسان طلسمى را كه بر اساس ميباشد و د) صد(كلمه مئينى عبارت از صفت نسبى است و مئين جمع مائه  -1
اند وفـق مئينـى نـوع     وفق مربع عددى ميناميده: و آنرا كه بر اساس مربع بنا ميشده) وفق مثلث عددى: (مثلث تشكيل مييافته

 .به نقل از شمس المعارف 3ج  185از يادداشت دسالن صفحه . اخير بشمار ميرفته است
2- معَطلَ ما كاُنوا يب 118: 7ُلونَ و. 

 ).هاى مصر و بيروت چاپ. (و ساحر از اينگونه تحدى رو گردان است و بدين سبب معجزه از وى صادر نميشود -3
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 نهايت رد شر و خير ميان فرق همان كرديم ياد چنانكه حكما نزد در ساحرى و معجزه ميان فرق اما و
 صـاحب  از و نميبرد بكار خير موجبات در آنرا و نميشود صادر خير ساحر يا جادوگر از چنانكه است طرف دو

 طـرف  دو در فطرتشـان  اصـل  در دو آن ىيگو و نميبرد بكار شر موجبات در آنرا و نميگردد صادر شر معجزه
  .1ميكند رهبرى بخواهد را كه هر خدا و. اند شده واقع شر و خير نقيض

  

   فصل

 2شـور  چشـم  شـخص  نفس از تأثيريست آن و است زدن چشم روحى تأثيرات اينگونه قبيل از ديگر و
 كنـد  افراط خود استحسان در و شمرد نيكو آنرا و ببيند را كيفيات يا دوات از يكى خود چشمه ب كه هنگامى

 آنه ب متصف كه كسى از را چيز آن سلب بدان و خيزد برمى حسدى شگفتى و شمردن نيكو اينگونه از آنگاه
 و است طبيعى و ذاتى امرى رساندن زخم چشم اينگونه و. بخشد مى تأثير آن فساد نتيجه در و ميطلبد است
 زدن چشـم  رو يچه به است، جبلى و فطرى آن صدور كه است اين نفسانى[ تأثيرات و جبلت اين ميان فرق
 هرچنـد ]  تأثيرات ديگر ولى كند، كسب آنرا يستن ممكن و نيست آن صاحب اختياره ب و نميكند تخلف وى

 هسـت  آنهـا  در كـه  اى قـوه  و ميگردد، باز آنها فاعل اختياره ب صدورشان ليكن نيستند اكتسابى آنها از برخى
  .تأثير صدور خود نه است فطرى

 ولـى  ميشـود،  كشته بكشد را ديگرى كرامت يا ساحرى با كه كسى: اند گفته »فقها« سبب مينه به و
 اختيـارى  اعمـال  شـمار  در وى كار اين كه است سبب بدان تنها اين و. نميشود كشته كردن چشم با ندهكش

 اسـت  مجبور 3سرشت حكمه ب آن صدور در وى بلكه ميگذارند، فرو آنرا يا ميكنند اراده و قصد بدان كه باشد
  .4است داناتر خدا و
  

  بيست و سوم فصل

  5حروف اسرار دانش در
 از متصـوفه  تصـرف  صـاحبان  اصـطالح  در لفـظ  ايـن  و مينامنـد  سـيميا  را دانش اين روزگار اين در و

 ايـن  و اسـت  رفته بكار خاص در عام استعمال نوعه ب كلمه و است شده نقل »سيميا« كلمه اينه ب طلسمات

                                                           

 42: س«و اوسـت توانـاى غالـب    : پايان فصل در چاپهاى مصر و بيروت پس از آيه مزبور چنين اسـت  -136: آ) بقره( 2: س -1
 .پروردگارى جز او نيست» 18: آ) الشورى(
  .ميگويند شور چشم كسان به اينگونه فارسى در و. برساند زخم چشم سخت كه كسى به معنى است »معيان« ترجمه -2

 .مجبول: ل. ن كاترمر به متعلق B خطى نسخه و) جامع ينى خطى نسخه( مجبور -3

 .چاپهاى مصر و بيروت .ها آگاه است و خدا سبحانه و تعالى به آنچه در نهان هست داناتر است و بر ضماير و نيت -4
 .ترجمه شد» پ«اين فصل در چاپهاى مصر و بيروت نيست، از  -5

 تأثيرات چشم زدن
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 كـه  اسـت  آمده پديد متصوفه) غالت( غاليان ظهور و اسالم صدر شدن سپرى از پس مسلمان ملت در دانش
 تـدوين ه ب و شدند عناصر عالم در تصرفات و خوارق آوردن پديد و حس حجاب كشفه ب متمايل بورمز گروه
 كـه  كردنـد  گمـان  و پرداختنـد  آن ترتيـب  و واحد از وجود تنزل درباره خود پندارهاى و اصطالحات و كتب

 بنـابراين  و اسـت  سـارى  اسـماء  در حروف اسرار و طبايع و است ستارگان و افالك ارواح اسماء كمال مظاهر
 در ابـداع  نخسـتين  آغـاز  از كائنـات  و. دارد جريـان  هم كائنات در نظام همين برحسب مزبور اسرار و طبايع
 آمـده  بوجـود  حروف اسرار دانش سبب بدين و ميسازند آشكار را خويش اسرار و يابند مى انتقال خود مراحل

 ميتـوان  آنـرا  مسائل تمام نه و كرد تعيين كامال ميتوان را آن موضوع نه سيمياست علوم شعب از آن و است
 تأليفات آن درباره اند كرده تتبع را تن دو آن آثار كه كسانى ديگر و عربى ابن و بونى. ساخت محدود و شمرد
ه بـ  طبيعت عالم در ربانى نفوس كردن تصرف از عبارت ايشان نزد در دانش اين ثمره و نتيجه و دارند متعدد
 كائنـات  در كـه  اسـرارى ه ب حروف اين و. ميشوند ناشى حروف از كه است الهى اتكلم و حسنى اسماء يارى

 اخـتالف  دارد وجـود  1حـروف  در كـه  تصـرفى  سـرّ  چگـونگى  و ماهيت در سپس هستند محيط دارد جريان
 طبـايع  اقسـام  برحسـب  را حروف و داده قرار حروف تركيب مزاج را راز آن ايشان از گروهى چنانكه اند كرده
 تصـرف  كه است يافته اختصاص حروف از صنفىه ب طبيعتى هر و اند كرده تقسيم گونه چهار به اصرعن مانند

 عناصـر  تقسيم برحسب حروف رو اين از و ميدهد روى صنف اين سببه ب انفعاالً يا فعالً خواه آن طبيعت در
 چنانكه است شده منقسم خاكى و آبى و ىيهوا و آتشى: اقسامه ب نامند مي 2تكسير آنرا كه صناعى قانونىه ب
 پى در پى باز ترتيب همينه ب و است يافته اختصاص خاك به) د( و آب به) ج( و هوا به) ب( و آتش به) الف(

 ميم، طاء، ها، الف، حرف هفت آتش عنصر براى بنابراين و پذيرند پايان تا ميكنيم تقسيم عناصر به را حروف
 هفـت  هـم  آب عنصر براى و 4ظاء و ضاد تا، نون، يا، واو، با،: رفح هفت نيز هوا عنصر براى و ذال و 3شين. فا

 و خاء راء، عين، الم، حاء، دال،: حرف هفت نيز خاك عنصر براى و. ظا و تا 6قاف 5سين كاف، زا، جيم، :حرف
 حـرارت  قـوه  كـردن  چنـدان  دو و) بـارد ( سـرد  بيماريهـاى  دفـع ه ب را آتشى حروف و. اند كرده تعيين 7غين

                                                           

ترتيب طبايع حروف از نظر دانشمندان مغرب بجز ترتيبى است كه در نزد دانشمندان مشرق و از آن جمله غزالـى متـداول    -1
و » 90«و ضاد بـا  » 60«صاد در نزد آنان با  چنانكه مغربيان در شش حرف از حروف جمل نيز با مغربيان اختالف دارند و. است

اين حاشـيه در چـاپ   » از گفتار نصر هورينى«. برابر است» 1000«و شين با » 900«و غين با » 800«و ظا با » 300«سين با 
 .پاريس نيست

  .همين ترجمه شود 1ج  238رجوع به حاشيه ص  -2

 ).ل. ن(سين  -3
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 »قـوه ه بـ « حكمـى  يا »فعله ب« حسى بطور چه حرارت كردن چندان دو كه ىيجا در اما اند، دهدا اختصاص
  .ميكند اقتضا مريخ قواى كردن برابر دو كشتار و خونريزى و جنگها در چنانكه شود الزم

 تعيين بارد قواى كردن چندان دو و آن جز و تبها قبيل از گرم بيماريهاى دفع براى نيز را آبى حروف و
 و. مـاه  قـوه  كـردن  برابـر  دو مانند كند ايجاب قوهه ب يا فعله ب آن كردن برابر دو كه ىيجا در ليكن اند كرده
  .اينها امثال

 از چـه  ابجـد  حـروف  زيرا اند دانسته عددى نسبت از ميشود يافت حروف در كه را تصرفى سرّ برخى و
 رو ايـن  از و انـد  يافتـه  اختصاص آنهاه ب والًمعم كه ميكنند داللت اعدادى بر طبيعت نظر از چه و وضع لحاظ
 چنـين ) ر( و) ك( و) ب( ميـان  چنانكـه  دارد وجـود  مسـتقلى  تناسـب  نيز حروف ميان اعداد تناسب بخاطر

 مرتبـه  در) ب( كه بدينسان ميكند داللت دو بر خود مرتبه در مزبور حرف سه از يك هر زيرا هست، تناسبى
 و) م( و) د( ميـان  كه تناسبى مانند ميدهند نشان را دو مئات، مرتبه در) ر( و عشرات مرتبه در) ك( و آحاد

 دو نسبت دو و چهار ميان و. ميكنند داللت چهار بر خود مرتبه در مزبور عدد سه هر زيرا شود، مى يافت) ت(
 وفـق  و طلسـم  اعـداد  از چنانكـه  انـد  كـرده  درسـت  »طلسمها« ىيها وفق هم اسمها براى و. است بودن برابر

 آنهاسـت  مناسب حروف عدد يا شكل عدد حيث از كه ىيوفقها از اى دستهه ب حروف از صنفى هر و يسازندم
 درآميختـه  هـم  با دارد وجود آنها ميان كه تناسبى سببه ب عددى سرّ و حرفى سرّ تصرف و دارند اختصاص

  .است
 اسـت  برقـرار  اعـداد  و حـروف  ميان يا طبايع تركيبات و حروف اين ميان كه تناسبى سرّ فهميدن ولى

 و ذوق ايشـان  نـزد  در آن دليـل  و مستند بلكه نيست قياسها و دانشها نوع از زيرا ميرود، بشمار دشوار امرى
 رسـيد،  بدان ميتوان عقلى قياس با كه است مسائلى از حروف سرّ كنى گمان نبايد«: گويد بونى است، كشف
 و حـروف  ايـن  بوسـيله  طبيعـت  عـالم  در تصـرف  امـا  و» .است الهى توفيق و مشاهده طريقه ب امر اين بلكه
 اينگونـه  زيـرا  اسـت،  ناپـذير  انكـار  مسـائل  از كائنات در آنها يافتن تأثير و مييابند تركيب آنها از كه ىياسما

 كنند گمان كسانى است ممكن و. است رسيده ثبوته ب تواتر راه از) صوفيان( آنان از بسيارى بوسيله تصرفات
 چنـين  كـه  صـورتى  در است يكسان طلسمات اهل تصرف با »جهان اين  موجودات در« گروه اين تصرف كه

 روحـانى  ىيقوا آن، تأثير و طلسم حقيقت اند كرده اقامه طلسمات هواخواهان كه داليلى برحسب زيرا نيست،
 و ميكنـد  عمل غلبه و قهر صورته ب آيد مي فراهم آن براى چه هر در قوه اين و است قهر جوهر »منبع« از

 در ميكشـد  طلسـم  بسوى را روحانيت كه است بخوراتى و عددى نسبتهاى و آسمانى اسرار يارىه ب آن تأثير
  .1بخشند مى نيرو را »روحانى« قوه آن همت با حاليكه

                                                           

 من اين عبارت را كلمه به كلمه ترجمه كردم، زيرا نه تئورى آن قابل فهم است و نه متكـى بـه اصـول و   «: دسالن مينويسد -1
 ».است برده بكار را عربى لغات همان به عين نيز ترك مترجم است فنى قواعدى
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 طلسمات اهل عقيده به و .است »سفلى« فروردين طبايعه ب »علوى« برين طبايع دادن ربط آن فايده و
 آنچـه  و. آيد مي پديد آنها مجموعه در كه است آتشى و آبى و ىيهوا و زمينى مواد از مركب اى خميره مانند

 نيـز  اكسير. آورد مي در خود بصورت آنرا و ميكند تصرف آن ذات در و پذيرد مى تغيير ميشود حاصل آن در
 مبـدل  دخـو  بذات آنرا كند سرايت معدنى هر به استحاله راه از كه است اى خميره مانند معدنى اجسام براى

 و. جسمانيست اكسير اجزاى كليه زيرا است، جسد در جسد كيميا موضوع ميگويند سبب همينه ب و ميسازد
ـ  بـرين  طبـايع  دادن ربط طلسم خاصيت زيرا است، جسد در روح آن موضوع: ميگويند طلسم خصوص در ه ب

 تفـاوت  دربـاره  درسـت  تحقيـق  و. هستند روحانى برين طبايع و جسد فرودين طبايع و. است فرودين طبايع
 عـالم  در تصـرفات  كليه بدانيم كه آيد مي بدست هنگامى) متصوفه( اسماء اهل و طلسمات اهل تصرف ميان

 آن بر بالذات و محيط طبيعت بر انسانى نفس زيرا دارد، بشرى هاى همت و انسانى نفس به اختصاص طبيعت
 يـا  اشـكال ه ب را آنها و آورد فرود را افالك روحانيت كه است اين در طلسمات اهل تصرف ليكن فرمانرواست،

 پـردازد  استحاله به خود طبيعت به كه آيد حاصل تركيب نوعى آن سببه ب تا دهد ارتباط عددى هاى نسبت
 سـبب ه بـ ) متصـوفه ( اسـماء  اهـل  تصـرف  و بخشـد  تـأثير  خميـره  مانند است آمده حاصل آن در آنچهه ب و

 ايـن  از آنگـاه  و ميشود حاصل ربانى مدد و الهى نور كشف و جاهدهم نتيجه در آنان براى كه است استعدادى
 سـرپيچى  آنـان  اراده از رو يچه به و ميشود آنان فرمانبر كه ميسازند خود فرمان مسخر چنان را طبيعت راه

  .نميكند
 ربرتـ  ياريهاى اينگونه از ميرسد آنانه ب كه مددى زيرا نيستند، نيازمند آن جز و فلكى قواى يارىه ب و

 چقـدر  و افتـد  سودمند افالك روحانيت آوردن فرو براى تا نيازمندند رياضت اندكى به طلسمات اهل و. است
 بزرگترينه ب كه) متصوفه( اسماء اهل برعكس. ميكنند انگارى سهل آن در و ميشمرند آسان را رياضت وجهه

 حجـاب  منزلهه ب قصدى چنين زيرا نيست، كائنات در تصرف بقصد ايشان رياضت و ميگمارند همت رياضتها
 خدا سوى از كرامتى همچون و »اصلى نه« عرضى بطور آنان براى تصرف بلكه »حقيقت و ايشان ميان« است

 نتيجـه  كـه  ملكوت حقايق و خدا اسرار معرفت از) صوفى( اسماء صاحب اگر بنابراين و است ايشانه ب نسبت
 از و كنـد  اكتفـا  كلمات و حروف طبايع و اسماء يانم مناسبات به تنها و ورزد كوتاهى است كشف و مشاهده

 تفـاوتى  وقـت  آن -هستند سيميا اهل كسانى چنين است، مشهور آنچه بنابر كه. پردازد تصرفه ب حيث اين
 خواهـد  بشـمار  تر بخش اطمينان وى از هم طلسمات صاحب شيوه بلكه بود، نخواهد طلسمات اهل و او ميان
  .ميكند رجوع مرتبى قوانين و علمى و طبيعى اصولىه ب وى زيرا رفت،

 علـت ه ب ميشود آگاه مناسبات آثار و كلمات حقايق بر بدان كه را كشفى اسماء اسرار صاحب اگر ليكن
 باشـد  نداشته دست در مصطلح علوم از هم برهانى قانونى و بدهد دست از وجهه در صميميت و خلوص عدم
  .گرفت خواهد قرار هم طلسمات اهل از تر ضعيف اى تبهمر در او حال صورت اين در. شود متكى بدان كه
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 ذكـر  بـراى  و ميسازد ممزوج ستارگان قواى با را اسماء و كلمات قواى »صوفى« اسماء صاحب گاهى و
 سـاعات ( اوقـاتى  اسـماء  كليه براى هم بلكه و ميكند ترسيم آن) طلسمات( فقهاى و از آنچه يا حسنى اسماء

 مناسب كه باشد ستارگانى حظوظ و سعد مواقع از بايد اوقات اين و برميگزيند )طلسم كردن پر براى مناسبى
 مناسـبت  ايـن  و. 1است داده انجام) انماط( به موسوم خود كتاب در را عمل اين بونى چنانكه هستند اسم آن

  .ميباشد اسمائى كمال برزخ مرتبه آن و است 2عمائى حضرت پيشگاه از ايشان عقيدهه ب
 در تغييـرى  هيچگونـه  آنكه بى آيد مي فرود مرتبه آن از »موجودات« حقايق بر اسبتمن آن تقسيم و

  .آيد مي فرود موجودات بر هست مرتبه آن در مناسبت كه همچنان و دهد روى آن
 مشـاهده  ايـن  از اسـماء  صاحب هرگاه و است مشاهده حكمه ب تنها ايشان نزد در مناسبت اين اثبات و
 مثابهه ب او عمل وقت آن گذارد، فرو »طلسمات صاحبان« ديگران از تقليده ب را مناسبت اين و ورزد كوتاهى

  .است مستحكمتر وى از طلسم اهل شيوه كرديم ياد چنانكه بلكه بود، خواهد طلسم صاحب عمل
 و ميكند ممزوج ىيدعاها قواى با را ستارگان قواى و خويش عمليات طلسمات صاحب گاهى همچنين

 در دعاهـا  مناسـبت  اما ميشود تركيب ستارگان و كلمات ميان مناسبت براى مخصوصى كلمات از دعاها اين
 دعاهـاى  بلكـه  يابنـد،  مـى  آگـاهى  بدان مشاهده حال در اسماء صاحبان كه نيست مناسبتى مانند ايشان نزد

 تقسـيم  قبيـل  از ميكنـد  اقتضـا  آنـان  جـادوگرى  روش اصـول  كه ميشود راجع امورى به طلسمات صاحبان
 و 3ها معنى و ذات و ها عرض و جوهرها مانند ميشود يافت آفرينش عوالم در كه موجوداتى جميعه ب نستارگا
 موجودات اين از قسمتى ستارگان از يك هر به و آورند مي بشمار موجودات اين جمله از هم را اسماء حروف

  آيـات  و ها سوره تقسيم: مانند دان كرده مبتنى منكرى آور شگفت مبانى بر را قواعد اين و اند داده اختصاص را
 كيفيـت  ظاهر آنچه و .است برده بكار را روش اين »الغايه« در مجريطى مسلمه چنانكه شيوه همين بر قرآن
 را »انماط« كتاب كسى اگر زيرا است، گرفته نظر در را شيوه اين هم وى ميدهد نشان) بونى( »انماط« كتاب
 سـتارگان  ساعات بر را آنها تقسيم و كند مشاهده است مندرج آن در كه را ىيدعاها و دهد قرار بررسى مورد

 ىيدعاهـا  يعنى دهد قرار مطالعه مورد را ستارگان هاى قيام و بخواند را الغايه كتاب سپس و نگرد در هفتگانه
 كـه  مناجـاتى  و دعـا  ديگر عبارته ب مينامند ستارگان هاى قيام را آنها و دارد اختصاص اى ستاره هره ب كه را

 و الغايـه  كتـاب  دو ميان مطابقت«. داد خواهد گواهى ادعا بدين وقت آن. ميكند قيام خود منظور براى بدان

                                                           

بونى در مجموعه بزرگ موسوم به شمس المعارف نيز اين نكته را در نظر گرفته و ساعات هـر طلسـمى را   : دسالن مينويسد -1
  .معين كرده است

ظاهراً مرتبه حضرت عمائى، برزخى است ميان عالم مادى و عالم روحانى و حقـايقى كـه در آنجـا قـدرت فضـيلت كامـل و        -2
 .شود 986رجوع به حاشيه ص . ي آورندصحيح بدست م

 ).ل. ن. (معادن -3
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 علـم  1بـرزخ  و ابـداع  اصل در كه تناسبى در خواه و او مطالب اصول و ماده در خواه را مطابقت اين و »انماط
  .كرد حكم داديم تذكر ما كه نكاتى تمامه ب و آورد بدست ميتوان دارد وجود

 و جـادوگرى  كـه  است شده ثابت زيرا شد، آن ثبوت منكر نميتوان كرده حرام شرع كه را دانشى هر و
 آموختـه  مـا ه ب را آنها خدا كه ىيدانشها همان است بس را ما ولى باشد، مي حرام آنكه با دارد واقعيت سحر
  2.نشديد اعطا دانش از اندك بجز و. است

 شـرعى  رياضـتهاى  راه از كه است جادوگرى و سحر نوعى سيميا شد ثابت چنانكه 3)نكته و تحقيق[ (
 روى بشر اصناف از گونه دو براى هستى عالم در تصرف كه شديم يادآور پيش صفحات در چه ميشود، حاصل
 و است آفريده آن بر تاًفطر را آنان ايزد كه يستيخدا قوهه ب ايشان تصرف و پيامبران از عبارتند آنها و ميدهد

  .اند شده سرشته آن بر كه است نفسانى اى بقوه آنان تصرف و ساحرانند ديگر روهگ
 از كـه  ايمانيسـت  عقايـد  مجموعـه  سببه ب آن اكتساب و ميدهد دست تصرفى اوليا براى هم گاهى و

 ميدهد روى ايشان براى باشند آن طلب در آنكه بى  بلكه ندارند، آنرا تحصيل قصد آنها ولى است، تجريد نتايج
 پنـاه  بخدا و ميجويند دورى آن از دهد دست ايشان براى حاالتى چنين هرگاه ميباشند قدم راسخ كه آنان و

 رود كناره دو ناگاه بنشست، پا دو سر و رسيد دجله كناره ب هنگام شب بسطامى بايزيد گويند چنانكه ميبرند،
 در و. نميفروشـم  دانگـى  برابـر  در خـدا  از را خـويش  بهره: گفت و برد پناه بخدا او اما پيوست همه ب او براى

  .گذشت رود از مالحان همراه و نشست كشتى
 را اسـتعداد  آن تا بكشند رياضت بايد ناگزير افسونگرند تاًفطر كسانيكه دانست بايد افسون و سحر درباره اما و
 اينگونـه  و آموزنـد  يمـ  را افسونگرى اكتساب، راه از و فطرى غير بطور گاهى و برسانند فعله ب قوه مرحله از

 رياضـت  در تمـرين  و ممارسـت ه ب نخستين نوع مانند بايد هم گونه اين در البته و فطريست افسونگرى بجز
 در مجريطـى  مسـلمه  را آنهـا  كيفيات و انواع و است معروف ساحرى مخصوص رياضتهاى اينگونه و. بكوشند

 از بسـيارى  و انـد  كـرده  گفتگو آنها درباره هم نديگرا و آورده خود رسايل در حيان بن جابر و »الغايه« كتاب
 مي آنها شرايط و قوانين موافق را مزبور رياضتهاى و ميبرند بكار را آنها دارند ساحرى اكتساب قصد كسانيكه
 سـتارگان ه ب اينكه مانند بود كفريات از پر ميدادند انجام پيشينيان كه را اي ساحرانه رياضتهاى ولى 4آموزند،

                                                           

 .اند دسالن و مترجم ترك نيز به همين صورت ترجمه كرده. ها چنين است در همه نسخه -1
  .85: 17وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا  -2

 »ينى جامع«ترجمه و با نسخه خطى ) 147تا ص  144از ص (اين فصل در چاپهاى مصر و بيروت نيست و از چاپ پاريس  -3
 .شد مقابله

 218و  217از ورق (بـا چـاپ پـاريس اخـتالف دارد و ترجمـه آن      » ينى جامع«از اينجا تا پايان فصل مطالب نسخه خطى  -4
 آن وضـع  و نـام  و سحر در ممارست از ولى ميكردند، تصرف حصول آهنگ مردم از بسيارى و: است چنين) مزبور عكسى نسخه

 نـوع  از بـود  سـاحرى  رياضـت  مناسـب  كه اذكارى و ادعيه قبيل از خاصى شرعى رياضت منظور اين براى و ميورزيدند جتنابا
 دورى ضـرر  قصد از خود وجهه در و ميكردند تعيين گروه آن روش حسب بر را طوالع وقت و برميگزيدند كلمات جنس و توجه

← 
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 راه ايـن  از تـا  ميناميدنـد  »قيامـات « را مزبـور  دعاهـاى  و ميخواندند آنها براى ادعيه انواع و دندآور مي روى
 طالعهـاى  به فعل دادن ربط در كه بود اين آنان كفرآميز رياضتهاى از ديگر كنند جلب را ستارگان روحانيت

 را ديگـرى  عوامـل  خـدا  جز و داشتند اعتقاد مطلوب اثر تحصيل براى برجها در ستارگان مقابلهه ب و نجومى
 پرهيـز  شـيوه  ايـن  از داشتند كائنات عوامل در تصرف قصد كسانيكه از بسيارى رو اين از و ميشناختند مؤثر

 و سـازد  دور آن در ممارسـت  و كفـر ه ب نزديكى از را آنان كه برگزيدند راهى آن آوردن بدست براى و كردند
 درآوردنـد  شرعى صورتىه ب نبوى احاديث و قرآن از ىيدعاها و ها تسبيح و ذكرها بوسيله را مزبور رياضتهاى

 صـفحات  در چنانكـه  و كنـد  رهبـرى  است مناسب ايشان حاجت براى كه ىيها قسمت شناختنه ب را آنان تا
 سـتارگان  آثـار  برحسـب  افعـال  و صفات و ذوات به را عالم موجودات همه بودند مجبور آنها كرديم ياد پيش

 را تقسـيم  آن بـا  مناسـب  سـاعات  و روزهـا  مزبور موجودات تقسيم براى اينها همه با و كنند تقسيم هفتگانه
 كـه  معلـومى  ساحرى به مبادا تا ميساختند نهان شرعى رياضتهاى زير در را عمليات اين و ميكردند جستجو

 ميشـدند  متوسـل  شـرعى  وجهـه ه ب آنها خلوص و تعميم براى و گردند نزديك بدان يا شوند آلوده است كفر
 »سـيميا « آنـرا  و يـده يگرا شـيوه  بـدين  او جـز  كسـانى  و خـود  كتب ديگر و »انماط« كتاب در بونى چنانكه
 و معنـى  همـان  حقيقت در آنها ولى كنند، پرهيز ساحرى نام از آميزى مبالغه بطور وسيله بدين تا اند ناميده
 تـأثيرى  به اعتقاد از هم چندان و اند آورده بدست آنرا شرعى وجهه چند هر اند گرفته پيش را ساحرى مفهوم

  .اند نشده دور خدا جز
 تصـرفى  چنـين  شـارع  نظر از كه صورتى در كنند تصرف كائنات عالم در كه برآنند آنها اين از گذشته

  .است ممنوع و حرام
 آنچه و است بوده او خواست و خدا امره ب است داده روى پيامبران براى معجزات راه از كه تصرفى اما و

 جـز  و الهام بوسيله ضرورى علم آفريدن راه از ايشان در كه  خداست فرمانه ب نيز است آمده پديد اولياء براى
 ايـن  زرانـدوديهاى  بـه  نبايد پس. آيند نمى بر آن كسب درصدد خدا اذن بى هيچگاه آنها و ميشود حاصل آن

                                                                                                                                                                                     

 عـين  خـود  باشـد،  تصرف به قصد كه اى وجهه زيرا بودند، دور مرحله از بسى هاآن اما كنند پرهيز سحر از راه اين از تا ميجستند
  .است سحر

 ميشـود  برگزيده گروه آن كلمات ميان از و ميگردد منجر ساحرى به رياضت آنان رياضت بينديشيم اگر اينكه از گذشته
  .يابيم مى را نكته اين او كتب ساير بلكه و بونى انماط در چنانكه

 و بـود  برحـذر  پندار آن از بايد است، مشروع تصرف حصول براى رياضتى چنين كه كنند گمان به غلط انىكس اگر اما و
 انـد  ميكـرده  آن آهنـگ  كه اوليايى و اند جسته مى دورى آن از اوليا اكابر و است نامشروع آن آغاز از تصرف كه بدانيم است الزم

  .است بوده آن جز يا الهام قبيل از) خدا( بفرمان
 علـم  ايـن  و .سـيميا  علم تحقيق است چنين نفسانى بقوه نه است بوده ايمانى كلمه بوسيله اوليا تصرف اينكه از تهگذش

  .است حقيقت بسوى آدمى راهنماى خود كرمه ب خدا و. است سحر فنون و شعب از ديديم چنانكه

 رياضتهاي كفرآميز
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 به ايزد و است آن توابع و ساحرى فنون از كردم ياد چنانكه علم اين چه كرد، اعتماد سيميا علم درباره گروه
  .]است حقيقت بسوى آدمى راهنماى خود كرم

  

   فصل

 اسـت  روابطى بوسيله امر اين و. پرسشهاست از پاسخها استخراج آنان عقيدهه ب سيميا دانش فروع از و
 فـت معر اسـاس  روابـط  اين آنها، توهمه ب و است برقرار »نوشتنى يعنى« حروف از مركب هاى كلمه ميان كه

 بغرنج مسائل و معماها به تنها ايشان هاى گفته و آورند بدست كائنات آينده درباره ميكوشند كه است مسائلى
  .است اوراد و) ادعيه( قبيل از بسيارى سخنان باره اين در را ايشان و. دارد شباهت نامفهوم و

  1.گذشت آن ذكر كه است سبتى عالم زايچه همه از آورتر شگفت و
 و ميباشـد  زايچـه  ايـن ه بـ  كـردن  عمل چگونگى درباره كه پردازيم مى نكاتى كردن ياده ب ااينج در و[
 و دايـره  و. 2] زايچه صفت سپس و آوريم مي است باره اين در ايشان گمانه ب كه را سبتى به منسوب قصيده
 كـه  ميكنـيم  تثاب و پردازيم مى آن حقيقت كشف به آنگاه ميكنيم ياد ميكشند آن پيرامون در كه را جدولى
 آن خطـابى  اسـلوب  از كـه  اسـت  جواب و سؤال ميان مطابقت تنها بلكه نيست، غيبى مسائل از مزبور زايچه
 تكسـير  آنـرا  كـه  بصناعتى پرسش از پاسخ استخراج در و است 3»ملح« نمكين اشعار از آن[ و آيد مى بدست

  .4] است آور شگفت مينامند
  .كرديم اشاره بدان پيش صفحات در و
 كـرديم  سـعى  منتهـا  .شـويم  متكـى  بـدان  قصـيده  ايـن  صـحت  در كـه  نـداريم  دست در روايتى ام و
  :است اين قصيده و 5آوريم بدست امر بظاهر را نسخه ترين صحيح

  
  

  

                                                           

  .شودجلد اول به بعد  235رجوع به ص  -1

  .»ينى جامع«از چاپ پاريس و نسخه خطى  -2
ملحة من الملح است و ظـاهراً تحريفـى در ايـن تركيـب روى داده و اصـل ملحمـة مـن        » ينى جامع«متن نسخه خطى در  -3

 .المالحم بوده است
  ).ل. ن( .و خدا توفيق دهنده است -4

 مؤلف يكى از اشعار اين قصيده را نقل كرده و آنرا به مالك بن وهيب نسبت داده است و حاجى خليفـه هـم   236در صفحه  -5
ر كشف الظنون شعر را به مالك بن وهب منتسب كرده، ولى در اين فصل قصيده را به سبتى نسبت ميدهـد و مطلـع قصـيده    د

  :هم حاكى است كه گوينده آن سبتى ميباشد چه قصيده بدينسان آغاز ميشود
 يقول سبتى و يحمد ربه            مصل على هاد الى الناس ارسال
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   مترجم توضيح

 همين ترجمه درباره اين زايچه و طرز 240تا صفحه  235بقيه اين فصل از اين رو كه مؤلف از صفحه 
 متـذكر  توضـيح  بـراى  و نشـد  ترجمـه  گرديـد  خواهد ياد كه بداليلى و كرده گفتگو صيلتفه ب آن بردن بكار

 خطـى  نسخه طبق بر و 108يس پار چاپ برحسب كه را 1سبتى قصيده عين فصل اين در مؤلف كه ميگردد
 عبـارات  ابيـات  اواسـط  در و كـرده  نقـل  اسـت  بيـت  116انى اللبن دارالكتاب چاپ و بنابر 115 »جامع ينى«

زه  درجـه  قـوه  و. آنهـا  مقابـل  مقادير و اوزان كيفيت و نسبت استخراج درباره سخن« قبيل از منثورى 2مميـ 
 شـعاعات  3مطـالع  و«. »روحانى طب« و. »كيميا« صناعت يا طب علم و طبايع، امتزاج معلق موضع به نسبت

 و. نفـوس  ميـل  و بـت مح مقـام « و. »ربـانى  انقيـاد  و روحـانى  انفعال« و. »شاهزادگان و پادشاهان مواليد در
 و وصيت و. »طبيعى الفعال دائمة« 4حلة و مراقبت و توجه و فنا و تعشق و حب و عبادت و طاعت و مجاهدت

 ديـده  معـين  ابيـاتى  بـاالى  ىيفصـلها  سر عنوانه ب اينها جز و» 6اهليت و تحريم و اسالم و ايمان و 5.تنجيم
 حـروف  و معماهـا  و رمـزى  فرمولهـاى  مزبور قصيده زا خاصى ابيات باالى يا ذيل در اين از گذشته و ميشود
 اسـتخراج  كار طرز«: عنوان ذيل شرحى مزبور رموز و ابيات پايان از پس و است آمده گوناگونى ارقام و مقطع

 بـراى : ميگويـد  مؤلف فصل اين آغاز در و ميشود ديده »خدا قوت و حوله ب عالم زايچه از پرسشها پاسخهاى
 سخ بدست آورد آنگاه درباره ارزش حروف و ارقـامى كـه در جـدولها نوشـته شـده     پا 360هر پرسش ميتوان 

  .است كرده بيان را پاسخ آوردن بدست كار طرز تفصيله ب و داده توضيحاتى
 نظريه برحسب و قديم؟ يا است جديد زايچه علم آيا: كه است كرده مطرح را سؤال اين آزمايش براى و

 جواب دارد زيرا يكى از موادى كه بايد در پاسخ داخل گـردد و بـدان   360اى  مندرج در اين فصل هر مسئله
ه بـ  سپس برگزيده را قوس درجه نخستين طالع عنوانه ب مؤلف و است طالع منجمان اصطالح به شود عمل

 الجوزا رأس از آن نظير و القوس رأس وتر حروف: است كرده بيان سان بدين را موضوع اين عمل طرز تفصيل
 در آن شـماره  بـه  و يميافـزا  مي بدان را سؤال حروف و ميدهيم قرار مركز حد تا را الدلو رأس ترو آن سوم و

 حرف 93ميباشد كه مجموع دور صحيح است بنابراين در سؤال ما  96و حداكثر آن  88مينگريم حداقل آن 
 گانـه آنـرا   ر دوازدهحرف باشد سؤال را مختصر ميكنيم بدان سان كه جميع ادوا 96بوده است و اگر افزون بر 

 12در سؤال ما هفت دور باقى بود تـا هنگـامى كـه طـالع بـه      . داريم كنيم و باقيمانده آنرا نگاه مى ساقط مى
 اى ثبـت  درجه برسد آن وقت نه براى آن شـماره  12را در حروف ثبت كن ليكن اگر طالع به  9درجه نرسد 

                                                           

 .قبل شودرجوع  به حاشيه آخر صفحه  -1
 ).ل. ن. (متميزه -2
 ).ل. ن( مطاريح -3

 ).ل. ن(خلة  -4
  ).ل. ن( -حم -ختم. تختم -5

 ).ل. ن( و ابهليت -6

 توضيحات مترجم كتاب
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 افزون چهار و بيست از سوم وجه در طالع آنكه شرطه ب كرد ثبت بايد نيز آنرا اعداد سپس .دورى نه و ميشود
 و ميشـود  ثبـت  نيـز  است واحد كه اكبر دور و است چهار كه طالع سلطان و است واحد كه طالع آنگاه گردد
 سـلطان  در بايد ماند مى خارج دو آن از را آنچه و كرد جمع باشند مى دو سؤال اين در كه را دور و طالع بايد
 پديد اصل هفت بنابراين. ميشود پنج آنگاه افزود طالع به را سلطان بايد و كرد ضرب يرسدم هشت به كه برج

 نرسد بايد آنـرا در  12مي آيد و آنچه از ضرب طالع و دور اكبر در سلطان قوس بدست آيد تا هنگامى كه به 
  .كرد داخل صعود حال در جدول ينيپا هشت ضلع

 سپس ميكنند يادداشت آنرا و آيد مي بدست حرفى تا يابد مى ادامه تمام تفصيله ب همچنان عمل اين
 سـان  بـدين  ميكننـد  عمـل  ميدهنـد  تشكيل را سؤال كه حروفى تمام درباره و ميدهند ادامه را عمل دوباره

 را حـروف  ترتيـب  بـدين  كـرد  تطبيـق  قصيده ابيات از يكى با را آنها ميتوان كه آيد مي بدست مجزا حروفى
 بدسـت  عمـل  هنگام كه نظمى در بايد ولى پيوندند، مى همه ب آورد بدست عربى كلمات آنها از بتوان چنانكه

 خواهـد  قصيده همان ابيات از يكى جواب و است جواب حاوى كلمات اين. نشود داده تغيير كوچكترين آمده
  :است آورده بدست زايچه سؤال درباره خلدون ابن كه جوابى است اين بود

  سرها ابرز القدس روح تروحن
  العال مرتقا بها فاسترقا الدريس

 ادريـس  آن مختـرع  و اسـت  قـديمى  بسيار اى ريشه داراى زايچه كه ميشود فهميده چنين شعر اين از
 ديگـرى  عمليـات ه ب نيز فصل بقيه ميدانند يكى Énoch اخنوخ با را او اسالم علماى از بعضى كه است بوده

 كـه  يابـد  مـى  پايان عبارتى با فصل و داد انجام را آنها نميتوا زايچه مسئله همين با كه است يافته اختصاص
 است كرده بيان دارد وجود چهارگانه عناصر و حروف ميان كه را آميزى اسرار روابط كشف طرز آن در مؤلف

 ايـن  اينكـه  بـا : مينويسـد  و اسـت  كرده نظر صرف قسمت اين ترجمه از نيز فرانسهه ب مقدمه مترجم دسالن
 تصـورات  و پيچيـده  بسـيار  مطالـب  و معمـا  به آميخته عبارات و اصطالحات از پر سبتى قصيده آغاز از فصل

 مفصلى بسيار و طوالنى عمل داشتم عالقه بسيار مخصوصاً و بودم معتقد آن ترجمه امكان به من بود، موهوم
ـ  و مسـاز  محقـق  نيـز  خود آنرا و دهم ادامه است گرديده موفق جواب اين يافتنه ب آن توسط مؤلف كه را ه ب

 دريـافتم  آنگـاه  كردم آغاز بوالق چاپ با )D و (C خطى هاى نسخه و پاريس چاپ متن مقابله به قصد همين
 بميزان نيز وى اينكه گو ندارم دست در است بوده ديده آنرا كاترمر كه قصيده اين از صحيحى نسخه من كه

 نيـز  بـوالق  چـاپ  و سلطنتى نهكتابخا خطى هاى نسخه. بود داده بدست بدل نسخه خويش چاپ در وسيعى
 توسـط  قسـطنطنيه  خطـى  نسخه روى از كه منظومه همين متن و افزود آن بر ديگرى فراوان بدلهاى نسخه

 بدل نسخه فراوانى تعداد و آموخت منه ب ديگرى جديد درسهاى بود شده داده قرار دسترس در ترك مترجم
 1188و  1166هاى  هاى خطى به شماره نسخه افزود پيشين شماره بر بود شده داده دانشمند اين بوسيله كه

 مشاهده منظومه از ديگرى نسخه نيز آنها در كتابخانه سلطنتى داراى شرحهاى مختصرى درباره زايچه بود و
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 شـدم  مجهـز  بـدلها  نسـخه  عظـيم  تعـداد  ايـن ه ب وقتى آموختم اى تازه درسهاى و ابيات نيز راه اين از و شد
 بـا  ديـدم  امـا  كنم تصحيح نو از بود كرده ماهيت قلب نساخ جهل و ىياعتنا بى اثر بر كه را متن اين كوشيدم

  .آورم بدست رضايتبخشى نتيجه نميتوانم وسايل اين تمام
 سازد، مبهم را قصيده معنى آنها بوسيله تا بود برده بكار قصيده اين در سبتى كه اى پيچيده هاى جمله

 بـدلهاى  نسـخه  وجـود  بـا  و مينمـود  ممكـن  غيـر  آنهـا  صحيحت كه بطورى بود شده نوشته ناصحيح بطرزى
 كوشـيدم  زيـرا  كنم، نظر صرف ترجمه بدين زدن دست از بايد كه آمد بنظرم داشتم، دست در كه شمارى بى

 شدن مشغول از پيش اما بفهمم، آنرا كار طرز و كنم عمل بود داده خلدون ابن كه توضيحاتى طبق بر شخصاً
 كـه  اسـت  ايـن  شـگفت  موضـوع  و باشـم  داشـته  نظـر  زير زايچه از اى نسخه بايد هك شدم متوجه كار اينه ب

 جـدول  دايـره  چنـد  الجزيـره  كتابخانه خطى نسخه يك نداشت آنرا موجود چاپهاى و خطى نسخ از هيچيك
 تركـى  ترجمـه  بعد چندى. نميكرد مطابقت بود داده خلدون ابن كه توضيحاتى با هيچيك ولى داشت، مانند

 يكى جدول دو آن روى دو هر بر كه يافتم بزرگ اى صفحه آن در و افتاد بدستم افندى جودت توسط مقدمه
 از كـه  نخسـتين  جـدول ) العـالم  زايرجة( بود شده نوشته مربع جدول ذيل و شده چاپ مربع ديگرى و مدور
 و بـود  آن درون در كوچكتر دايره چهار و گرديده قسمت اشعارى بوسيله بود شده تشكيل متحدالمركز دواير

 رشم« به موسوم رمزى الفباى به آنها از بعضى كه رموزى و حروف و ارقام بسيارى عده  درونى دايره داخل در
 و مربـع  صـورت ه ب ديگر جدول ميشد ديده بود شده نوشته »الغبار رشم« به موسوم الفباى به بقيه و »الزمام

 حـاوى  آنها از نيمى تقريباً كه بود شده تقسيم »هزار هفت از بيش« خانه هزار چنده ب موازى خطوط بوسيله
 را خلـدون  ابـن  متن دوباره يافتم بودم كرده آرزو كه را اى وسيله كردم فكر سرانجام بود رموز و حروف ارقام

 نتايجى نيز جدولها اين كه دريافتم بزودى شدم تحقيق مشغول بود داده شرح كه عملى براى و گرفتم بدست
 و داد دسـت  منه ب ترديد و شك عالم زايچه صحت درباره آنگاه يدهد نم بدست است كرده بيان مؤلف كه را

 پـنج  و دويسـت  و هزار هفت داشتن بجاى كه ديدم و كردم تطبيق مقدمه توضيحات با را شكل مربع جدول
ه ب اميد قضيه اين است شده مفقود آن اى خانه پنجاه ستون سه و ندارد خانه چهل و هزار هفت از بيش خانه

 خود مطالب خلدون ابن كه را جدولى آن من محققاً زيرا ساخت، مبدل نوميدىه ب مرا كوشش رسيدن نتيجه
 و اعـداد  از بسـيارى  در چاپى و خطى هاى نسخه اين از گذشته نداشتم دست در بود داده شرح آن روى از را

 سراسـر  كـه  ابهـامى  و موضـوع  ىپيچيدگ و كردم اشاره بدانها كه اغالط اين تمام نميكرد تطبيق هم با رموز
 بخشـى  رضايت نتيجه كه كارى از مرا جدولها از خوبى نسخه نبودن خاصه و بود فراگرفته را متن قسمتهاى

 از يا واقعيت لحاظ از نيز موضوع اصول زيرا نيست، تأسف قابل بسيار امر اين و كرد مأيوس باشد داشته بر در

 مترجم بقيه مالحظات
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 اغفـال  جـز  چيـزى  محققـاً  كرده مى طرح را مسئله اين كه امىهنگ سبتى و نيست اهميتى داراى علمى نظر
  1.است نداشته نظر در خود خوانندگان

  

  بيست و چهارم فصل

  كيميا دانش در

 كه عملى و آيد مي بوجود مصنوعى روش به سيم و زر بدان كه ميشود گفتگو اى ماده از دانش اين در
 مورد آنها قواى و تركيبات شناختن از پس را مواليد هكلي چنانكه ميشود تشريح ميگردد منتهى نتيجه اينه ب

  .باشد مستعد منظور اين براى كه يابند دست اى ماده بر مگر تا ميدهند قرار تحقيق
 و استخوان: مانند حيوانى مواد حتى آنها بلكه ميپردازند، كنجكاوىه ب معادن درباره تنها نه كيمياگران

  .ميگذارند آزمايشه ب هم را آنها مدفوع و تخم و] مو و[ پر
 اجسـام  كـردن  حـل . آيد مي در فعله ب قوه از ماده اين آنها بوسيله كه ميكنند تشريح را اعمالى آنگاه

 و 4تكلـيس  راه از مـذاب  ماده كردن جامد و آنها طبيعى اجزاى آوردن بدست براى 3تقطير و 2تصعيد بوسيله
 جسـمى  عمليـات  ايـن  كليه با ايشان گمانه ب و. هااين مانند و 5صاليه و هاون بوسيله سخت جسم كردن نرم

 استعداد آن در كه ريزند فرو معدنى جسم هر بر را جسم اين و مينامند اكسير آنرا كه آيد مي بدست طبيعى
 حـرارت  از پـس  مـس  و روى و ارزيـز  مانند باشد فعل به نزديك آن استعداد و بيابند سيم يا زر صورت قبول
  .ميشود ناب رز به تبديل آتش، در دادن

 از كنايـه  را روح كننـد  بيـان  را خـود  اصـطالحات  معمـا  و رمـز  بصـورت  بخواهند كيمياگران هرگاه و
 بنـابراين  آورنـد  مـي ) افكنند مى آن بر را اكسير كه  جسمى يعنى( قابل »جسم« از كنايه را جسد و »اكسير«

 دانش آورد، مي در سيم و زر كلشه ب را مستعد اجسام اين كه صناعى عمل صورت و اصطالحات اين تشريح
 كـه  بسـا  چـه  و انـد  پرداختـه  تـأليف ه ب دانش اين در عصر اين تا قديم روزگارهاى از مردم و. نامند مى كيميا

 در كنندگان تدوين پيشواى و اند نبوده آن اهل كه اند داده نسبت كسانىه ب را دانش اينه ب مربوط گفتارهاى
 در وى و. مينامند جابر دانش آنرا و دهند مى اختصاص اوه ب را دانش ينا حتى و است حيان بن جابر فن اين

                                                           

و اتفاقـاً   -صفحه را فرا گرفتـه اسـت  ) 37(چاپ دارالكتاب اللبنانى  950تا ص  913بقيه فصل مزبور كه ترجمه نشده از ص  -1
 .است شده حذف به كلى صفحه ميباشد 67ه مطابق چاپ پاريس فصل علوم السحر و الطلسمات ك) ك(در چاپ 

 كننـد  را غيره و كافور و نوشادر چنانكه ساختن منجمد آتش به تأييد را ادويه بعض لطيف اجزاى )Sublimation( تصعيد -2
  ).غياث( از

  .گذراندن انبيق از و چكاندن قطره قطره )Distillation( تقطير -3

 .هوا مجاورت در جامدى جسم دادن حرارت امروز اصطالحه ب يا )Calcination( آوردن در آهك حال به -4

 .سنگ پهن كه بر آن دارو سايند يا سنگى كه بدست گيرند و آرد سايند: صاليه -5
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 رساله نوشته است كه همه آنها شبيه به لغز و معماست و ميگويند كليد اين دانش را كسـى ) 70(اين دانش 
  .يابد احاطه ها رساله آن مطالب جميعه ب آنكه مگر آورد نمي بدست

 و اسـت  دانـش  آن اهـل  بـا  منـاظراتى  و ديوانهـا  باره اين در يزن مشرق متأخر حكماى از را 1طغرائى و
 كتـاب  قرين آنرا و است نوشته »الحكيم رتبة« بنام كتابى باره اين در نيز اندلس حكماى از مجريطى مسلمه

 دو ايـن  كـه  است كرده گمان و داده قرار »الحكيم غاية« به موسوم طلسمات و ساحرى علم در خويش ديگر
 حكمـت  و دانشـها  كليه ثمره فاقد نشود، واقف آنها بر كه هر و هستند ها دانش ثمره و متحك نتيجه صناعت
 كـه  اسـت  ىيلغزهـا  همچون دانش اين مؤلفان كليه گفتارهاى و مزبور كتب در مسلمه سخنان و بود خواهد

 ولعـد  سـبب  مـا  و اسـت  دشـوار  باشند نكرده ممارست و تمرين ايشان اصطالحات در كسانيكه بر آنها فهم
 اسـت  شـعرى  كلمـاتى  را فـن  ايـن  پيشوايان از 2مغيربى ابن و كرد خواهيم ياد لغزها و رموز اينه ب را ايشان
ـ  آنهـا  همـه  و اسـت  لغزى شعر هاى نمونه بديعترين از كه الفبا حروف برحسب مرتب  و چيسـتان  صـورت ه ب

 نسبت) رح( غزالىه ب باره اين در تأليفاتى هم  برخى و. كرد درك را آنها معانى است ممكن كمتر و معماست
 و عمـل  خطـاى  بـر  كـه  بود آنچنان نه بزرگ مرد اين عالى مدارك چه نيست درست آنان نظر ولى ميدهند،

 چـه  و. پـردازد  كيمياگرى به و گيرد پيش را آنان شيوه هم خود كه حد آن تا نشود واقف كيمياگران طريقه
 نسـبت  حكـم  بـن  مروان ناپسرى معاويه بن يزيد بن خالد هب را فن اين گفتارهاى و ها شيوه از بعضى كه بسا

 نزديـك  نشـينى  باديـه  روزگاره ب و ميرفته بشمار عرب نسل از خالد كه است معلوم آشكار بطور ولى ميدهند،
 از كـه  دانشـى  در ميتوانـد  چگونه است نداشته اى بهره صنايع و علوم از كلىه ب كه كسى چنين و است بوده

 تحقيقه ب آنهاست خواص و تركيبات و مركب اجسام طبايع شناختن بر مبتنى و كندمي بحث شگفت مقاصد
 و نشـده  متـداول  هنـوز  روزگـار  آن در طـب  و طبيعيات قبيل از فنون اين متفكران كتب كه ويژهه ب پردازد،
 در داشـته  شـباهت  او بـا  نامش كه ديگرى يزيد بن خالد بگوييم اينكه مگر است، نكرده ترجمه را آنها كسى
  .است ميرفته بشمار هنر و فن اين اهل زمره

                                                           

شاعر و دبير نامور دربار سلجوقيان صاحب قصيده اصالة الرأى ) 515 -453(حسين بن على مؤيدالدين ابواسماعيل اصفهانى  -1
نى عن الخطل و حلية الفضل زانتنى لدى العطل، معروف به المية العجم كـه گذشـته از اسـتادى در ادب و حسـن خـط و      صانت

جامع االسرار و تراكيب االنوار و حقايق االستشـهادات و ذات الفوائـد و   : انشاء وي را در صناعت كيميا نيز تأليفاتى است همچون
  .رجوع به لغتنامه دهخدا شود. ز اينهاالرد على ابن سينا فى ابطال لكيمياء و ج

 .»ينى«. مغزبى -2

 در دانش كيميا
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 فرسـتاده  السـمح  ابـن  براى و نوشته صناعت اين در آنرا كه 1بشرون بن ابوبكر رساله از اينجا در من و
 آن در شايسـتگى ه بـ  خواننـده  اگـر  و انـد  بوده »مجريطى« مسلمه شاگردان از دو هر آنها و ميكنم نقل است

  .شد خواهد رهبرى بدان وى گفتار از برگزيده فن اين در مزبور فمؤل كه اى شيوه برحسب بينديشد
 صـناعت  ايـن  مقـدمات  و :گويـد  مى باشد مى مقصود از خارج كه رساله ديباچه ذكر از پس بشرون ابن

 و معـادن  تكـوين  شـناختن : قبيـل  از انـد  كـرده  روايـت  فلسفه اهل را آنها جميع و آورده پيشينيان را شريف
 امـا . دارد مى باز آن ذكر از را ما آنها شهرت و. اماكن و ها سرزمين طبايع و گرانبها اىگوهره و سنگها سرشت

ـ  بايد نخست و ميباشد نياز مورد كه را مسائلى صنعت اين از خواننده براى من  كنـد  آغـاز  آنهـا  شـناختن ه ب
  .ميكنم تشريح
  .شايسته است طالبان اين دانش نخست سه خصلت را بدانند: اند هل فن گفتها
  آيا كيميا وجود دارد؟ -1
  چگونه حاصل ميگردد؟ -2
  آيد؟ مى بدست چيز چهاز  -3
 مطلـوب  در آنگـاه  فراگيـرد  اسـتوارى  به و بشناسد را كرده ياد پرسش سه دانش اين جوينده هرگاه و
  .ميرسد آن نهايته ب و يابد مى پيروزى خويش

 او بـراى  مـا  بدانـد  خواننـده  كـه  است فىكا كيميا آمدن بوجود از استدالل و كردن جستجو درباره اما
  .ايم فرستاده اكسير مقدارى
 بوسـيله  كه است حجرى جستن مسئله اين از فن اهل مقصود. ميشود تكوين چيزى چه از اينكه اما و

 از آن چه 2.است موجود چيزى هر در قوه به اكسير چند هر ميشود پذير امكان اعظم اكسير آوردن بدست آن
 اشـياء  از برخـى  در لـيكن  ميگـردد  بـاز  آنهاه ب هم سرانجام و يابد مى تركيب آنها از خستن است، طبع چهار

 ناپـذير  تجزيـه  ديگـر  دسـته  و پـذير  تجزيـه  اشـياء  از اى دسـته  زيرا بفعل، نه آيد مي پديد قوهه ب تنها اكسير
 مرحلـه  از آنهـا  اكسير و داد قرار آزمايش مورد و برد بكار را آنها ميتوان پذيرند تجزيه كه ىياشيا و ميباشند

 نميگيرنـد،  قرار آزمايش مورد و روند نمى بكار ناپذيرند تجزيه كه اى دسته ولى آيد، مى در فعل مرحلهه ب قوه
 بعضـى  كه است اين ميباشند ناپذير تجزيه مزبور اشياء اينكه علت و. دارد وجود بقوه تنها آنها در اكسير زيرا

                                                           

 اى به وى نسـبت ميدهـد، اگـر    حاجى خليفه در كشف الظنون از يك تن سيسيلى بنام ابن بشرون گفتگو ميكند و مجموعه -1
 در را ودخـ  تحصـيالت  و ميزيسـته  هجرى چهارم قرن پايان در گفت بايد برده نام وى از خلدون ابن كه باشد همان شخص اين

 ).دسالن حاشيه از( است رسانيده بپايان اندلس

در اينجا عبارات ابن بشرون مخالف قياس و داراى رموزى است از قبيل ارجاع ضمير مؤنث به مذكر و برعكس، و بكار بـردن   -2
ناشى از مبهم  بجاى اكسير و غيره به همين سبب دسالن اين شيوه را» عمل«اصطالحات غير متداولى همچون استعمال كلمه 

 .گويى كيمياگران دانسته و در تالش ابن بشرون در اثبات مسائل بداليل نامعقول در سراسر اين فعل در شگفت شده است
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 يافتـه  برتـرى  و فزونـى  كمتـر  مواد قوه بر آنها بيشتر مواد قوه و درآميخته هم با سخت آنها) مواد( طبايع از
  .است

 اكسـير  آنهـا  از بتـوان  كـه  را پـذير  تجزيـه  احجـار  سـازگارترين ) كند كامياب ترا خدا( سزاست ترا پس
 علمـى  آزمايشـهاى  و تـدابير ه ب و ببرى پى آنها خاصيت و قوت و جنس به و بشناسى آورد، بدست »كيميا«

 چه. باشى آشنا 2)معادن استحاله( تقليب و 1تنشيف و تكليس و) تصفيه( تنقيه و) انجماد و ذوب( عقد و حل
 نتيجـه  بـه  هيچگاه و نميشود كامياب نشناسد است صنعت اين ستون و پايه همچون كه را اصول اين كه هر

  .يابد نمى دست نيكى
 بـه  تنها بايد يا برگزيد »كيميا حجر« نآ بيارى هم را ديگرى چيز است ممكن آيا بدانى كه سزاست و

  كرد؟ اكتفا همان
 نتيجه در و اند داده شركت آن تركيبات در هم را ديگرى مواد يا بوده ماده يك آغاز از »حجر« آن آيا و
  .اند ناميده »حجر« آنرا آنگاه و است شده ماده يك كيمياگران عمليات
 و بـدانى  را آن اوقـات  و) رونـد  بكـار  بايد كه رىمقادي( اوزان كميت و عمل چگونگى كه سزاست هم و

  .است شده داخل آن در چگونه نفس و است آميخته آن در روح چگونه كه شوى آگاه
 و چيسـت؟  آن علـت  نيسـت  ممكن اگر و كند؟ تجزيه را آن آتش است ممكن درآميختن از پس آيا و

  .دريافت نيك را نكته اين بايد نبنابراي و باشد، مى مطلوب امر اين دانستن چه است؟ كدام آن سبب
 جسـد  مـدافع  و حامل و مدبر نفس كه اند كرده گمان و ستوده را نفس فالسفه كليه كه دانست بايد و

 حركت بر قادر و ميشود سرد و ميميرد جسد رود، بيرون جسد از نفس هرگاه زيرا است، آن در فاعل و است
  .است بهره بى ىيروشنا و زندگى نعمت زا ديگر چه كند،  دفاع خود از تواند نمى و نيست

 تركيـب  كه است انسان جسد همانند صنعت اين كه است سبب بدان بردم نام نفس و جسد از اينكه و
 بوسـيله  كه است تابناكى زنده نفس سببه ب آن كمال و قوام ولى است، شام و ناشتا و خوراك به وابسته آن
 بوجـود  متقـابلى  و متضـاد  اشياء هست آن در كه اى زنده يروىن و يارىه ب و ميدهد انجام بزرگ كارهاى آن
  .نيست آنها بر قادر ديگرى موجود كه آورد مى

 و سـازگار  او طبـايع  اگـر  و دارد اخـتالف  هم با او طبايع تركيب كه 3شود مى منفعل رو اين از انسان و
ـ  نمـى  قـادر  او نفـس  آنگاه ماند، مى مصون تضاد و عرضها از و بود مى موافق  و شـود  خـارج  جسـد  از كـه  ودب

                                                           

 خـيس  كـه  كـرده  ترجمـه  )Maceration( كلمـه  به آنرا دسالن ولى است، گرفتن كهنه با را چيزى آب به معنى لغت در -1
 .ديگريست مايع يا آب با چيزى كردن

2- Transmatation. 
 حاشـيه  در و Ľ home est Passif اسـت  كـرده  ترجمـه  بدينسـان  دسـالن  االنسـان،  انفعـل  انمـا  و: است چنين متن در -3

 از انسـان  يعنـى  اسـت  بوده »انفصل« اصل در شايد نگارنده بنظر ولى ميميرد، انسان: كه است اين آن احتمالى معنى: مينويسد
  .ميشود تجزيه و ميگسلد هم

 در بدست آوردن اكسير اعظم
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) موادى( طبايعى دانست بايد و. اشياء مدبر تعالى خداى است منزه و .ميرفت بشمار جاويدان و باقى موجودى
 پايانىه ب نيازمند و شود مى متصاعد كه ايست كننده دفع كيفيت آغاز در شود مى حادث اكسير اين آنها از كه

 شود استحاله يافته تركيب آن از آنچهه ب گردد منتقل جسدىه ب اگر كه نيست خصوصيت اين داراى و است
 و هسـتند  نيازمند يكديگره ب گوهر اين) مواد( طبايع اجزاى زيرا گفتيم، انسان درباره پيش سطور در چنانكه

 جسـد  بـه  حـس  ابـزار  و تركيـب  نظـر  از و نفسه ب تأثير و قوت لحاظ از كه ميدهند تشكيل را واحدى ماده
 خواص از شگفتا. است بوده اى ساده و مستقل) مواد( طبايع نخست، مزبور گوهر كه صورتى در .دارند شباهت

 و تركيـب  و تجزيـه  بـر  كه ميدهد اختصاص قوت و نيرو ضعيف »جنس« به چگونه »ببينيد«! طبايع افعال و
  .بردم بكار »جسد و نفس مفهوم براى« را ضعيف و قوى موضوع من رو اين از و شود مى توانا اشياء تكميل
 دوم تركيـب  در ولى است اختالف سببه ب »جسد« نخستين تركيب در فنا و تغيير دادن روى همانا و

 كـردن  جـدا  و تجزيه: اند گفته »حكما« پيشينيان از برخى و. است شده نابود اتفاق سببه ب امر اين »نفس«
 زيـرا  اسـت،  دقيقـى  معنى داراى سخن اين و نابوديست و مرگ تركيب و بقا و زندگى »اكسير« حجر اين در

 »حجر« آن كه هنگامى تا چه است، هستى به نيستى از آن آمدن بيرون »بقا و زندگى« از حكيم آن مقصود
 از فنـا  آنگـاه  درآميزد دوم تركيب به كه هنگامى ولى بود، خواهد فانى ناگزير باشد نخستين تركيب همان بر

 مختصـات  از ىايجد و تجزيه بنابراين و آيد مى پديد ىايجد و هتجزي از پس تنها دوم تركيب و رود، مى ميان
  .است »حجر« اين

 گسـترش  آن در صـورت  سـبب ه ب كند برخورد جسد به »حجر نفس« محلول گوهر هرگاه رو اين از و
 آن سـبب  و نباشد صورتى داراى كه است نفسى منزلهه ب »محلول« جسد به مزبور گوهر انتقال زيرا يابد، مى
  .تعالى اهللا شاء ان. كرد خواهيم اشاره نكته اينه ب آينده در ما و ندارد وزن مزبور گوهر كه است اين

 غلـيظ  بـا  غلـيظ  آميخـتن  در از آسانتر لطيف با لطيف اختالط: بداند دانش اين جوينده كه سزاست و
 همانندى ببس به اشياء زيرا جسدهاست، و روحها ميان سازگارى و همانندى نكته اين از من مقصود و است

 »اكسير حجر« كه بدانى تا كردم يادآورى رو اين از را نكته اين من و پيوندند مى همه ب يكديگره ب اشكالشان
  .جسمانى غليظ طبايع تا آيد مى بدست سازگارتر و آسانتر روحانى طبايع از

 بينى مى چنانكه نداحارو از تواناتر و تر مقاومت با آتش برابر در احجار كه آيد مى چنين عقل به گاهى و
  .دهند مى نشان بيشترى مقاومت ارواح ديگر و جيوه و گوگرد از آتش برابر در مس و آهن و زر

 رسـيده  بـدانها  ايجـادگرى  طبيعت گرمى همينكه ولى اند، بوده ارواح آغاز در هم اجساد گويم مى من و
 اجسـام  لغزنـدگى  و غلظت بسيارى ببسه ب رو اين از و است كرده تبديل غليظى لزج اجساده ب را آنها است
  ارواح بـه  را مزبـور  اجسام شود داده آنها به شديدى حرارت هرگاه ولى كند نابود را آنها تواند نمى آتش مزبور

 برسـد  آتـش  لطيـف  ارواحه بـ  هرگـاه  و بودنـد  صـفت  همـين  بـر  نيـز  آفرينش آغاز در چنانكه ميكند تبديل
  .بمانند باقى آتش ادامه بر نيستند قادر و گريزند مى



281     

 

 ايـن  چـه  اسـت؟  درآورده كيفيت بدان را ارواح و حالت بدين را اجساد چيز چه بدانى كه سزاست پس
  .بشناسى آنرا بايد كه است اصلى مهمترين نكته

 و اشـتعال  داراى كـه  رو ايـن  از انـد  شده محترق و گريخته ارواح اين كه است اين پرسش اين پاسخ و
ـ  آتـش  كـه  هنگـامى  زيرا دارند، بسيار رطوبت كه ميشوند رافروختهب سبب بدان و هستند لطافت  رطوبـت ه ب
 تـا  ميكنـد  تغذيـه  همچنـان  آن از آتـش  و اسـت  آتـش  مشابه و ىيهوا رطوبت چون آويزد مى در بدان برسد

  .پذيرد پايان سرانجام
 و هاآن غلظت و لزجى كمى علته ب 1گريزند مى آنهاه ب آتش رسيدن سببه ب كه اجساد است همچنين

 آتـش  برابـر  در كـه  اند يافته تشكيل آب و زمين از كه نميشوند مشتعل و برافروخته رو اين از اجساد اينگونه
 كـه  آرامـى ) رسـيدن  و نضـج ( طـبخ  امتداد سببه ب »كثيف« ستبر قسمت با آنها لطيف پس. دارند مقاومت

 بوسـيله  رو ايـن  از باشـد  شدن ىمتالش قابل كه جسمى هر چه. است شده متحد آميزد مى در هم با را اشياء
 و تحليـل  بـدون  آن اجـزاى  و شـود  مـى  جـدا  سـتبر  قسـمت  از آن لطيـف  قسمت كه ميگردد متالشى آتش

 مجـاورت  بصـورت  يكـديگر  بـا  آنهـا  تداخل و پيوستگى همه ب بنابراين و يابند مى تركيب يكديگر با سازگارى
 اجسام و روغن و آب مانند ميباشد آسان هم از آنها جدايى و تجزيه رو اين از و. امتزاج و درآميختگى نه است

 يكـديگر  بـا ) مـواد ( طبـايع  تقابـل  و تركيـب  بـه  بـدان  تا دادم شرح سبب آن از را موضوع اين و .آنها مشابه
 بدسـت  را خـويش  بهـره  دانش اين خرمن از بدانى نيكو و كامل بطور را مبحث اين هرگاه و. شوى راهنمائى

  .آورى مى
 ندسازگار يكديگر با همه ميدهند تشكيل را صناعت اين) مواد( طبايع كه اخالطى انىبد كه سزاست و

 هـيچ  است آورده هم گرد را آنها واحدى ىيجو چاره و تدبير و واحد آيين و قاعده اند شده جدا گوهر يك از و
 و طبايع بردن بكار تمهار با اگر«: است گفته فيلسوفى چنانكه يابد نمى راه آنها كل يا جزء به اى بيگانه قسم

 بخـواهى  كه اى تجربه هر در آنگاه( نكنى، آنها داخل اى بيگانه تركيبات و بدانى را آنها شدن تركيب چگونگى
 بـدان  اى بيگانـه  هيچ و يكتاست و آهنگ هم طبيعت زيرا شد، خواهى توانا بكاربرى مهارت و استوارىه ب آنرا
 پرتگـاه  در و ميشـود  منحـرف  طبيعت از حتماً 2)كند داخل آن در ار اى بيگانه كه كسى رو اين از و ندارد راه

 شايسـته  آنچنانكه است نزديك بدان كه جسمى طبيعت اين در هرگاه كه دانست بايد و» .افتد مى فرو لغزش
 و يابد مى گسترش جسم آن در طبيعت آنگاه باشد، آن همانند لطافت و رقت در كه بدانسان گردد حل است

 نمـى  گسترش باشند خشك و غليظ اجساد كه هنگامى تا زيرا يابد، مى جريان گردد روان كه اج هره ب آن با
) كنـد  ىيراهنما ترا خدا( پس پذيرد نمى صورت ارواح بدون اجسام شدن حل و نميشوند جفت هم با و يابند

                                                           

 .است) احست) (بفتح همزه و كسر ب(ابقت : بجاى» ك«و ) ا(در » پ«از  -1
 .نيست» ينى جامع«قسمت داخل پرانتز در چاپ پاريس و نسخه خطى  -2

 گفتار يك فيلسوف
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 كه است قيقتىح 1حيوان جسد در شدن حل اينگونه) كند ىيراهنما ترا خدا( كه بدان و درياب را گفتار اين
 نگـه  را آنها و ميكند دگرگون را طبايع كه است خاصيتى همان اين و 2پذيرد نمى نقصان و نميشود مضمحل

  .ميسازد آشكار آورى شگفت هاى درخشندگى و رنگها آنها براى و دارد مى
 مخـالف  حلـى  چنين زيرا دانست كامل و تام حل نميتوان آنرا شود، حل اين برخالف كه جسدى هر و
 آن غلظـت  تـا  كند دفع آن از را آتش سوختن و باشد سازگار آن با كه است چيزىه ب آن حل و است حيات
 كـه  پذيرنـد  تغييـر  غلظـت  و لطافـت  از كـه  برسـند  اى مرحله به تا برگردند حاالتشان از طبايع و شود زايل

 و اسـتعداد  آنها اىبر هنگام اين در برسند تلطيف و تحليل نهايته ب جسدها چون پس آنهاسته ب مخصوص
 آغـاز  در كه عملى هر و 3.كند مى نفوذ و ميسازد دگرگون و رود مى فرو و دارد مى نگه كه آيد مى پديد اى قوه
  .بود نخواهد اى بهره و خير مايه نشود ديده مصداقى چنين آن

 گـرم  يعطبـا  و سازند مى منجمد را آنها رطوبت و ميكنند خشك را اشياء سرد طبايع كه دانست بايد و
 چـه  كـردم  ياد بخصوص را سردى و گرمى بدان من و ميكنند منعقد را آنها خشكى و آشكار را اشياء رطوبت

  .ميباشند) اثر پذيرنده( منفعل خشكى و رطوبت و) كننده تأثير( فاعل آنها
 )سردى و گرمى( اش كننده تأثير نيروى برابر در) يبوست و رطوبت( دو آن از يك هر انفعال برحسب و
 سردى زيرا است، بيشتر سردى از باره اين در گرمى تأثير و خاصيت چند هر ميشوند تكوين و حادث اجسام
 كـه  هسـتى  و وجـود  علت هرگاه و باشد مى حركت علت گرمى ليكن نيست اشياء تحرك و دادن نقل داراى
  .يافت نخواهد انجام رو هيچ به چيزى هيچ شود ضعيف است گرمى همان

 آنـرا  نشـود  يافـت  سـردى  هـيچ  كه باشد محيطى در و بتابد چيزى بر افراط بحد رمىگ هرگاه چنانكه
 آن بوسيله تا است شده پيدا بارد به نياز اعمال اين در علت اين سبب به و. كرد خواهد نابود و سوخت خواهد

 تشـهاى آ چيـز  هـر  از بـيش  فالسـفه  و. كند دفع آن از را آتش گرمى و يابد نيرو خود ضد برابر در ضدى هر
 را رطوبت و ناپاكى و كرد تطهير و پاك بايد را نفوس و طبايع كه اند داده دستور و شمرده بيمناك را سوزنده

 اسـت  اسـتوار  امـر  اين بر »فالسفه« ايشان رأى و نظر. زدود آنها از را آلودگيها و آفات و ساخت بيرون آنها از
 آتشـهاى  از«: انـد  گفتـه  رو ايـن  از و. پـذيرد  مى انپاي بدان هم سرانجام و است آتش با نخست آنان عمل چه

 دو آسـيبها  اين و دارد وجود آتش در كه است ىيآسيبها نفى گفتار اين از آنان مقصود و» .بپرهيزيد سوزنده
  .ميشود آن نابودى مايه شتابه ب كه آورند مى گرد جسد در گزند

                                                           

  .برند كلمه حيوان در اينجا بايد داراى معنى خاصى باشد كه جز محارم اسرار ديگران بدان پى نمى: دسالن مينويسد -1

 .»ينى جامع«نسخه خطى  -شود و در هم شكسته نمى -2
  .است بسيار نسخ اختالف اينجا در -3
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. ميگـردد  فاسـد  و متالشـى  آن ايعطبـ  اخـتالف  و تضاد سببه ب 1)خود ذات از( چيزى هر همچنين و
 اينكـه  جز كند يارى و بخشد نيرو آنرا كه آورد نمى بدست اى وسيله هيچ و ميشود واقع چيز دو ميان چنانكه

 ياد اجساده ب را ارواح بازگشتن بارها حكما كه دانست بايد و ميشود آن نابودى مايه و يابد مى غلبه آن بر آفت
 خـو  و انـس  هنگـام  عنصـرى  آتش اين يعنى آتش كشتن بر و شوند پايدارتر حرو سببه ب اجساد تا اند كرده

 آن از اسـت  ممكن كه ميپردازيم حجرى درباره بحثه ب اينك ،2بدان را نكته پس. گردند تواناتر آن با گرفتن
  .اند كرده ياد را آنها فالسفه كه است نظرياتى برحسب ما گفتار و آورد بدست اكسير

 در مزبور حجر. (اند برده گمان آنان از گروهى چنانكه اند يدهيگرا عقيده اختالفه ب مزبور حجر درباره و
  ).3است حيوان

 اند گفته اى دسته و هاست كان در اند كرده تصور برخى و ميباشد گياه در حجر اين اند پنداشته بعضى و
ـ  آنها صاحبان با و كنيم ىيجو پى دعاوى اين درباره كه نداريم نيازى ما و است موجودات همه در  منـاظره ه ب

 هـر  در اكسير كه گفتم پيش مطالب ضمن در من و -ميشود كشيده درازاه ب حد از بيش سخن زيرا پردازيم،
 دارد وجـود  آنهـا  در هـم  اكسير بنابراين و است موجود طبايع چيزى هر در زيرا ميشود، يافت قوهه ب چيزى

ـ  اينجـا  در و ميشـود  يافت چيزى چه در فعله ب هم و قوهه ب هم اكسير، كه بدانيم ميخواهيم پس  گفتـار ه ب
 در زعفـران  ماننـد  اسـت  جسـد  رنـگ  يا است، رنگ دو از يكى رنگها كليه«: ميگويد كه ميكنيم توجه حرانى
  .ميشود ناپديد آن تركيبات و ميرود بين از چندى از پس ولى ميكند، نفوذ آن در كه سپيد پارچه

 خاك درخت آنكه مانند است ديگرى رنگ و گوهر به خود ذات گوهر از گوهر تحول و تبديل دوم رنگ
 حيـوان  به گياه و گياه به خاك كه بدانسان خود نفسه ب را گياه حيوان تبديل و كند تبديل خود نفسه ب را

 اعيان و كند مى اجسام توليد كه) مؤثر( فاعلى طبيعت و زنده روح به جز تبديل و تغيير اين و يابد مى تبديل
  .نيست پذير امكان ميسازد دگرگونه را

 و ميشود يافت گياه در يا و حيوان در يا ناگزير اكسير كه يميميگو پس باشد منوال اين بر امر هرگاه و
 غذاست،ه ب آنها كمال و قوام و است شده آفريده كردن تغذيه بر مزبور موجود دو طبيعت كه است اين برهان

 حكما سبب همينه ب و نميشود يافت آن در هست حيوان در كه قوتى و تلطاف كه گفت بايد گياه درباره اما
 گيـاه  بـه  كـان  زيرا است، گانه سه استحاالت نهايت و آخرين حيوان اما و. اند پرداخته بكنجكاوى آن در كمتر

 اسـتحاله  خـود  از تـر  لطيـف  چيـزى ه ب حيوان كه صورتى در يابد مى استحاله حيوانه ب گياه و ميشود تبديل
 نميشود يافت حيوان جز چيزى جهان در اين از گذشته و. گردد مى باز غلظت به برعكس اينكه مگر شودنمي
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 و حيوان ميان كه مشابهتى سببه ب جز و است جهان اشياء ترين لطيف روح و گيرد تعلق بدان زنده روح كه
  .است نگرفته تعلق حيوانه ب روح هست لطيف روح آن

ه بـ  گيـاه  در مزبور روح اين همه با و است ستبرى و غلظت داراى و دكان هست گياه در كه روحى اما
 قادر روحش غلظت و خود غلظت سببه ب گياه و است نهفته و رفته فرو گياه جسد غلظت و آن غلظت سبب

 و غذا پذيرش داراى متحرك روح زيرا است، نهفته روح از تر لطيف بدرجات متحرك روح و. نيست حركته ب
 را ديگر خواص از يك هيچ غذا پذيرش جز نهفته روح كه صورتى در است تنفس و ىيسوه ب ىيسو از حركت

 حركت همچنين. بود خواهد آب به نسبت زمين جريان مانند آن جريان شود مقايسه زنده روح با اگر و ندارد
  .است تر آسان و تر عالى و برتر حيوان در اكسير پس است، منوال همين بر حيوان به نسبت گياه

 باشـد  آسان كه يازد دست  چيزى آزمايشه ب نكات اين شناختن از پس خردمند كه سزاست بنابراين و
  .»1فروگذارد باشد دشوار رود مي آن بيم كه را آنچه و
 مخلوقات و طبايع يا امهات از عبارتند كه است شده تقسيم اقسامىه ب حكما نزد در حيوان كه دانست بايد و

ـ  را مواليـد  و عناصـر  حكمـا  سـبب  همينه ب و نيست دشوار آنها فهم و است معروف اين و مواليد يا جديد ه ب
 اند شمرده مرده مفعول را ساكنى هر و زنده) مؤثر( فاعل را متحركى هر و اند كرده تقسيم مرده و زنده اقسام

 در را هرچـه  رو ايـن  از و انـد  داده توسعه نيز 3معدنى مواد 2و گدازنده اجسام و اشياء همه در را تقسيم اين و
 گيـاه  و حيوان از و مينامند مرده باشد اين برخالف را آنچه و زنده گردد، مشتعل و بپرد و شود گداخته آتش

 ايشان آنگاه ميخوانند مرده نگردد تجزيه بدينسان را چه هر و زنده، شود تجزيه چهارگانه طبايع به را چه هر
 از يعنـى  نيافتنـد  باشد سازگار صناعت اين با كه چيزى آنها در ولى جستند، را زنده اقسام همه) كيمياگران(

 كـه  حجرى جز آنرا سرانجام و نياوردند بدست شوند تجزيه چهارگانه طبايع به محسوس و آشكار بطور آنچه
 و آوردند بدست و شناختند آنرا تا پرداختند حجر آن جنس جستجوى به آنگاه نيافتند دارد وجود حيوان در

 آن نظيـر  گاهى و گرفت سامان آن از جستند مى كه را مطلوبى سپس و كردند آغاز آن ىيجو چاره و تدبيره ب
 آن از پـس  آنگـاه  شـود  آميختـه  در و آيد گرد دارويى مواد كه آنگاه گيرد مى سامان گياهان و كانها در حجر

 ماننـد  شود مى تجزيه ها يهتجز نوع اين از بعضى به آن از برخى كه گفت بايد گياهان درباره اما گردد، تجزيه
 در و درآميزنـد  هـم  با را آنها هرگاه كه دارد وجود نفوسى و روحها و جسدها نيز كانها در و »غاسول« اشنان
 تجربهه ب و پرداخته اينها همه تدبيره ب ما و ستا  تأثير داراى كه آمد خواهد بدست چيزى بكوشند آنها تدبير
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 حجـر  بـدانى  كـه  سزاست بنابراين. ميباشد تر آسان آن تدبير و است تر الىع و برتر آن حيوان كه ايم دريافته
 و اسـت  مواليد برترين حيوان كه كرديم ثابت ما است كدام آن آوردن بدست راه و چيست حيوان در موجود

 مـي  تر لطيف زمين خود از كه گياه مانند است تر لطيف آن خود از حتماً شود تركيب آن از چه هر همچنين
 سـبب  بـدين  نـاگزير  و آيـد  مـى  بوجود زمين لطيف جسد و صاف گوهر از گياه كه است اين آن علت و باشد

 حيـوان  در خالصـه  و. اسـت  خاك در گياه منزلهه ب حيوانى حجر اين همچنين. ميشود رقت و لطافت داراى
 زيـرا  دريـاب،  ار گفتـار  اين پس. شود تجزيه چهارگانه طبايعه ب كه ندارد وجود ديگرى چيز مزبور حجر بجز

 باشد ور غوطه جهل در كه نادانى مگر بماند پوشيده كسى بر است ممكن كمتر گفتم باز را مطلب من چنانكه
ـ  ترا و كردم ياد تو براى را حجر اين ماهيت من. باشد بهره بى خرد نعمت از كه كسى يا  واقـف  آن جـنس ه ب

 تكميـل  ايـم  گرفتـه  برعهـده  كـه  را 1اتصـافى  شرط تا ميكنيم آشكار را آن تدبير وجود اكنون هم و گردانيدم
  .سبحانه اهللا شاء ان -.شود

  
  2تدبير

 آب يعنى آن چهارگانه طبايع و بگذار انبيق و قرع در آنرا و برگير را ارزمند حجر تعالى خداى بركت بر
 هـوا  و خاك از را آب چون و. رنگ و نفس و روح و جسد از عبارتند آنها و كن تجزيه را آتش و خاك و هوا و
 پـايين  در آمده فرود و بگذار آن مخصوص ظرف در و بردار جداگانه را يك هر وقت آن كردى جدا آتش از را

 و غلظت و بزدايد آن از را سياهى آتش تا بشوى سوزان آتش به آنرا و برگير است كفك از عبارت كه را ظرف
 آن از 3است زندانى آن در كه را رطوباتى فضوالت و كن سپيد  استوارىه ب و كامالً آنرا و گردد زايل آن كفك
 ميماند بجاى تضاد نه و چرك نه و تيرگى آن در نه كه آبى بماند باقى سفيدى آب كه هنگامى تا كن، تبخير
 و سـاز  پـاكيزه  تضـاد  و سـياهى  از نيـز  را آنها و نگر د است كرده صعود آن از كه نخستينى طبايعه ب سپس

  .شوند صاف و رقيق و لطيف تا كن اقدام آنها عيدتص و شستن به بار چندين
 آن بـر  عمل مدار كه را تركيبى آنگاه. است گشوده تو روى به را راه خدا دهى انجام را عمليات اين اگر

 جفـت  امـا  5سـايش  و 4كردن جفت وسيله به جز پذيرد نمى صورت تركيب كه است اين آن و. كن آغاز است
 اجـزا  همـه  چنانكه است يدنيسا و دادن تكان از عبارت سايش و غليظه ب لطيف درآميختن از عبارت كردن

 گـردد  آب در امتـزاج  منزلهه ب و نباشد آن در نقصانى و اختالط هيچ كه شوند واحدى جسم و درآميزند بهم
 نيرومنـد  آن برابـر  در مقاومت و آتش با مقابله بر روح و يابد مى قوت لطيف گرفتن براى غليظ هنگام اين در
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 تركيـب  از پـس  رو اين از خواص اين و ميگردد تقويت اجساد در يافتن جريان و رفتن فرو بر نفس و شودمي
 سببه ب اجزا و آميزد مى آن در خود اجزاى تمامه ب شود مى جفت روح با چون محلول جسد كه آيد مى پديد

 بـراى  كـه  آيـد  مـى  الزم ىآميختگ اين از و گردد مى واحدى ماده نتيجه در و شوند مى داخل هم در مشابهت
 كـه  هنگـامى  همچنين آيد پديد ميشود، جسد عارض امتزاج بخاطر كه ثبوتى و بقا و فساد و صالح هم روح

 جسد و روح اجزاى جميعه ب آن اجزاى شود، داخل دو آن در تدبير خدمته ب و درآميزد جسد و روح با نفس
 از ىيجز مانند نباشد آن در اختالفى هيچ كه دندگر مى چيز يك) جسد و روح( دو آن و نفس و آميزد مى در

  .باشد سازگار آن اجزاى و بماند سالم آن طبايع كه كلى
 ادامـه  آن بـر  را آتـش  بـا  دادن حرارت و كند برخورد محلول جسد به مركب نوع اين هرگاه بنابراين و

 و. شـود  مـى  ذوب 1محلـول  جسـد  در رطوبـت  آن شـود،  آشكار آن روى بر هست آن در كه رطوبتى و دهند
 بـا  آب درآميختگى درآويزد بدان بخواهد آتش هرگاه و است بدان آتش درآويختن و اشتعال رطوبت خاصيت
  .باشد خالص تا نميشود متحد روغن با آتش زيرا كند، مى منع نفس با اتحاد از آنرا رطوبت

 آن بر را آتش حرارت بخواهند هرگاه رو اين از و ميگريزد آتش از كه است اين آب خواص از همچنين
 زنـدانى  خود درون در آنرا ميباشد ممتزج آن با كه خشكى جسد) شود تبخير يا( بپرد بخواهند و دهند ادامه

 ثبات علت روغن و روغن بقاى علت آب و آب نگهدارى علت جسد بنابراين و ميشود آن پريدن مانع و ميكند
 اشـياء  در چربـى  شدن آشكار و روغن ظهور علت رنگ و 2] است رنگ ظهور علت رنگين ماده و رنگين ماده[

 ايـن  و آيـد  مـى  بدسـت  اكسير بدينسان. مستقيم جسد است چنين دارند حيات نه و نور نه كه است اى تيره
  .اند ناميده »بيضه« آنرا حكما و كردى سؤال آن درباره كه است اى3تصفيه همان

 معنـى  آنكـه  بـى  را مزبـور  تركيـب  حكمـا  كه دانست بايد و. نيست مرغ تخم رو هيچه ب آنان مقصود و
 مسـلمه  از را موضوع اين روزى من و اند كرده تشبيه آنرا بلكه اند، نناميده كلمه بدين كنند اراده آن از خاصى

 را حيـوان  مركب حكما چرا بازگوى منه ب فاضل حكيم اى: گفتم و. نبود او نزد در كسى من جز كه پرسيدم
  اند؟ ناميده بيضه

 كرده وادار آن انتخابه ب را آنان خاص معنى يا اند برگزيده مزبور مفهوم براى بخصوص را كلمه اين آيا
 صـناعت  اين درباره استدالل چه و سود چه! حكيم اى گفتم .اند برگزيده آنرا غامضى معنى براى گفت است؟
. مركب به آن نزديكى و اهتشب براى: گفت. اند ناميده بيضه و كرده تشبيه آنرا كه است آمده پديد آنان براى

 قـادر  و مانـدم  بـاقى  او حضـور  در انديشـمند  همچنان من. شد خواهد آشكار تو بر آن معنى بينديش آن در
 بازوى است معطوف بدان توجهم همه كه دريافت ديد متفكر مرا كه هنگامى وى و. برسم آن معنىه ب نبودم
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 بيضـه  و حيوان مركب اين ميان كه است نسبتى آن علت! ابوبكر اى گفت و داد تكان مرا آهسته و گرفت مرا
  .دارد وجود طبايع آمدن فراهم و امتزاج هنگام الوان كميت در

 آن دريـافتن  بـر  خـردم  و بتابيـد  دلـم  در نور و شد دور ذهنم از تيرگى كرد بيان را سخن اين چون و
  .بازگشتم يشخو بخانه و گفتم سپاس را تعالى خداى و برخاستم آنگاه يافت ىيتوانا

 اينـك  و ميكنـد  اثبات برهان با را وي گفتار صحت كه انديشيدم هندسى شكلى مسلمه گفتار درباره و
 طبيعت نسبت شود، كامل و يابد انجام مركب هرگاه كه است اين آن مثال: گذارم مى تو براى نامه اين در آنرا
 .ميشـود  يافـت  بيضه و مركب در كه است آتشى طبيعت نسبت مانند دارد وجود بيضه در و آن در كه ىيهوا

 هـم  بـا  صفت اين بر كه چيزى دو هر و است نسبت يكه ب آن در نيز آب و خاك ديگر طبيعت دو همچنين
 تعيـين  1)ح -و -ر -ه( حـروف  بـا  را بيضـه  سـطح  مثـال  بـراى . بود خواهند مشابه يكديگر با باشند متناسب
 بـدان  را رطوبـت  طبيعـت  آن معادل و ميگيريم است خشكى طبيعت كه را مركب طبايع كمترين و ميكنيم

 آنـرا  قـوت  و كنـد  جـذب  بخـود  را رطوبـت  طبيعـت  خشكى طبيعت تا پردازيم مى آنها تدبيره ب و يميافزا مى
  .ماند نخواهد پوشيده تو بر موضوع ولى است، رمز و ابهام سخن اين در ىيگو و. بپذيرد

 شـش  آنهـا  همه نتيجه در و افزاييم مى آب يا روح يك هر برابر دو »رطوبت و خشكى« دو آن بر آنگاه
 هـوا  طبيعـت  از اى نمونـه  آنهـا  همه بر كنيم مى عمل و تدبير را آنها كه آنگاه و. بود خواهد معادل »قسمت«

 و زيـر . برابر خشكى ميشـوند  9افزاييم كه عبارت از نفس است و اين سه جزء است پس همه آنها به قوه  مى
 بدينسـان  ميـدهم  قرار طبيعت دو است محيط مركب سطح بر آن طبيعت كه مركبى ناي ضلع دو از يك هر
: ضلع دو از عبارتند دو آن و ميدهيم قرار هوا طبيعت و آب طبيعت آنرا سطح بر محيط نخستين ضلع دو كه

 دو باشـند  مـى  هـوا  و آب از عبارت و محيطند بيضه سطح بر كه ضلعى دو همچنين و. ابجد سطح و 2ـج ح ا
 نفـس  آنـرا  كـه  اسـت  ىيهـوا  طبيعت هروح سطح مشابه ابجد سطح كه گويم مى پس. ميباشند 3هروح عضل

 آنكـه  مگـر  نمينامنـد  ديگـرى  چيـز  بنام را چيزى هيچگاه حكما و. مركب سطح از 4بح همچنين و .مينامند
  .باشد آن مشابه

 منعقـد  فـرودين  و بـرين  طبـايع  از مقـدس،  زمين: بودى پرسيده من از را آنها شرح كه كلماتى درباره
  .است

                                                           

  .»ينى جامع«نسخه خطى  -هزوج -1

 ).ك و ب. (ح د -2
 .»پ«هزوح  -3
 .»ب« و )رك(بج  -4

 پرسش ابن بشرون از مسلمه
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 درآمـده  گـردى  صورته ب كه اند كرده نرم آنچنان آنرا و ساخته بيرون آنرا سياهى كه است فلزى مس
  .است شده مس سرانجام تا 1اند كرده سرخ زاج با آنرا سپس است

 آن در ارواح كه برينى طبيعت و 3يابى مى آن در را ارواح كه است) كيمياگران( ايشان حجر 2مغنيسيا و
  .شود داده قرار آتش برابر در تا ميسازد خارج آنرا ميشوند زندانى

 قـوه  سـه  داراى كـه  است سنگى ارزير و. ميكند ايجاد آنرا طبيعت كه است سرخى بسيار رنگ فرفره و
 روحـانى  اى قـوه  آنهـا  نخسـتين  هسـتند  همجـنس  و همانند يكديگر با مزبور قواى ولى ميباشد، بارز مختلف
  .باشد مى فاعله آن و است صاف و تابناك

 ينيپا هم آن مركز و است غليظتر نخستين قوه از ليكن است حساس و متحرك و نفسانى اى قوه -دوم
  .است نخستين مركز

 هر آن و است زمين مركز به منعكس آن سنگينى علته ب و است قابض و 4زمخت زمينى اى قوه -سوم
 و اختراعى مسائلى باقى، موضوعات ديگر اما و ميباشد محيط آنهاه ب و ميدارد نگه را نفسانى و روحانى قوه دو

 مسـائل  ديگـر  از بدانـد  را مقـدمات  كه كسى و است جاهالن كردن منحرف و ساختن مشتبه براى ساختگى
  .شود مى نياز بى

 تـو  نـزد  تفسـير  و شـرح  با را آنها همه پاسخ من و بودى پرسيده من از كه است موضوعاتى كليه اينها
 ابـن  سـخن  پايـان . والسـالم . ىيآ نائل باالترى ملكهه ب فن اين در تعالى خداى توفيقه ب اميدوارم و ستادمفر

 در سـاحرى  و سيميا و كيميا دانشهاى در اندلسيان پيشواى مجريطى مسلمه بزرگ شاگردان از او و: بشرون
 صـناعت  اين در گروه اين الفاظ هكلي كه بينى مى خواننده اى تو و. است بوده روزگار آن از پس و 5سوم قرن

 كيميـا  كـه  اسـت  آن بـر  دليـل  خود اين و دريافت را آنها نميتوان تقريباً بحديكه است لغز و رمز به آميخته
 هـم  واقعيـت  كه است حقيقتى از عبارت و شد معتقد بدان كيميا امر در بايد آنچه و نيست طبيعى صناعتى

 از يـا  طبيعـت  عالم در آن تصرف و است روحانى نفوس آثار نوع از مزبور فن كه است اين كند، مى تأييد آنرا
 بـدكارى  شـرير  نفـوس  كه هنگامى است ساحرى نوع از يا و باشد نيكخواه آنان نفوس اگر است كرامت قبيل

  .باشند داشته
  

                                                           

 .اند كرده تخمير زاج با آن: ن بدل -1

2- Magnsie. 
و مـن  ) تجد(» ينى جامع«نسخه خطى ) تجهد(متعلق به كاترمر  Bسخه خطى و در ن) تجمد(و چاپهاى مصر » پ«در چاپ  -3

 .صورت اخير را برگزيدم
 .است) جاسئه(حاسة در چاپهاى مصر و بيروت : كه بجاى» ينى«از  -4
 .است مي زيسته چهارم قرن در مسلمه -5
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ه بـ  خـود  جاى در چنانكه جادوگر كه گفت بايد ساحرى امر درباره ولى است، واضح كرامت موضوع اما
 وى نـزد  در اينهـا  همـه  بـا  بايـد  نـاگزير  و ميدهد تغيير افسونگرى قوهه ب را مادى اجسام است رسيده ثبوت
 مـاده  از جـانوران  از برخـى  سـاختن  ماننـد  شود، واقع آن بر افسونگريش تأثير كه باشد داشته وجود اى ماده

 عصـاها  و ريسمانها ربارهد فرعون ساحران چنانكه. آن مخصوص ماده غير از خالصه و گياه و درخت يا 1خاك
 شـمال  اقصاى در ترك ساحران و جنوب اقصاى در هنديان و پوست سياه ساحران از چنانكه و. 2دادند انجام
 عبارت هم كيمياگرى چون و. يازند مى دست آن جز و باران نزوله ب افسونگرى قوه با ايشان كه كنند مى نقل

  .دانست ساحرى قبيل از آنرا بايد رو اين زا است آن مخصوص ماده بجز چيزى از زر ساختن از
 كـه  كسانى ديگر و مسلمه، و جابر مانند نامدار حكماى از اند پرداخته بحثه ب باره اين در كه كسانى و

 از آنها و. اند كرده مى دنبال را مقصد همين نيز اند بوده گذشته ملتهاى حكماى از و كرده گفتگو آنان از پيش
 آنان ىيگو ابهام اينكه نه اند درآورده معما و لغز صورته ب را خود سخنان آن، انواع و حرس بر شرايع انكار بيم

 اينكـه  و. اسـت  بوده فن بدين صنّت و بخل نتيجه اند نپرداخته تحقيقه ب باره اين در كه آنان عقيده برحسب
 طلســمات و ســحر دربــاره را خــود ديگــر كتــاب و »رتبــةالحكيم« بــاره ايــن در را خــويش كتــاب مســلمه

 است، ديگرى موضوع خصوصيت و »الغاية« كتاب موضوع عموميت به اشاره خود است ناميده »غايةالحكيم«
 يـا  است »غاية« كتاب مسائل از برخى »رتبه« كتاب مسائل سبب گويى چنانكه است رتبه از برتر غايت زيرا
 گفتـار  اثبـات  بـر  دليـل  كـرده  تگـو گف فن دو هر در مؤلف اينكه و. دارد مشاركت غاية كتاب با موضوعات در

 بوسـيله  امـر  ايـن  ادراكـات  و مشاعر پندارند مى كه را كسانى نظريات بودن غلط آينده فصول در ما و ماست،
  3.است آگاه داناى خدا و كرد خواهيم بيان است طبيعى صناعت

  

  بيست و پنجم فصل

  ميكنند ممارست آن در كه كسانى فساد و فلسفه ابطال در

 اجتمـاع  در »كيميا و  نجوم و فلسفه« دانشها اينگونه زيرا است، اهميت با آن بعد ما فصول و فصل اين
  .ميرساند دين به عظيمى زيان و يابد مى توسعه) بزرگ( شهرهاى در و آيد مى پديد

 آنهـا  خصوص در حقيقت با مطابق و درست اعتقاد و شود گفتگو آشكار آنها درباره است الزم رو اين از
 خـواه  وجـود  عـالم  كليـه  احوال و ذوات كه اند كرده گمان انسانى نوع خردمندان از گروهى زيرا د،گرد كشف
 و ميشـود  ادراك عقلـى  قياسـهاى  و فكـرى  نظريات بوسيله آنها علل و اسباب با حسى ماوراى خواه و حسى

 شـنيدن،  زيـرا  »نقل و روايت« شنيدن طريق از نه باشد انديشه و نظر ناحيه از بايد نيز ايمانى عقايد تصحيح
                                                           

  .از موى» ينى«و » پ«در  -1
 .يعنى آنها را به مار تبديل كردند -2
3-  وه الَخبيرُو يمك18: 6 الح.  

 در ابطال فلسفه
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ه ب يونانى زبان در و است فيلسوف آن مفرد كه نامند مى فالسفه را گروه اين و. است عقلى ادراكات از قسمتى
  .باشد مى حكمت دوستدار معنى

 گـرد  آن از غـرض  اصـابت  بـر  و شدند آماده آن در تحقيق براى و پرداختند دانش اين در بحثه ب آنها
 آن و شود رهبرى بدان باطل از حق بازشناختن به خود انديشه و نظر در خرد كه دكردن وضع قانونى و آمدند
 باطـل  از حـق  بازشناختن افاده كه نظرى و انديشه كه است اين آن نتيجه و حاصل و ناميدند منطق را قانون

 ورمزبـ  موجودات از نخست كه بدينسان شخصى موجودات از منتزع معانى در است، ذهن براى همانا كند مى
 بـر  كـه  ىينگارها و نقش همه بر مهر همچنانكه شوند مى منطبق افراد جميع بر كه ميكند تجريد ىيصورتها

 نخسـتين  معقـوالت  را محسوسـات  از شـده  تجريـد  ايـن  و. گردد مى منطبق كند مى ترسيم موم يا گل روى
 معـانى  بازشناسـد  يكديگر از را آنها ذهن و باشند مشترك ديگرى معانى با كلى معانى اين اگر آنگاه .مينامند
 باشـند  داشـته  شركت ديگرى معانى با اگر باز و. كند مى تجريد دارند شركت نخستين معانى با كه را ديگرى
 و معـانى  جميع بر منطبق كلى و بسيط معانى به تجريد سرانجام تا كند مى تجريد همچنان باره سه و دوباره
 اسـت  كـرده  تجريد بدينسان آنچه و كند تجريد آن از تواند نمى ذهن ديگر آن از پس و. ميشود منتهى افراد

 بـا  آنهـا  از برخـى  آمـدن  گـرد  لحاظ از و ندمحسوسات غير از كه را مجرداتى اين كليه و هستند عالى اجناس
  .مينامند دوم معقوالت ميبرند، بكار دانشها آوردن بدست براى را آنها يكديگر
 ايـن  در بجويـد،  هسـت  چنانكـه  را وجـود  تصور آنها از و رنگردد مجرد معقوالت بدين انديشه هرگاه و
 ديگـر  دسته از را اى دسته و دهد نسبت همه ب را آنها از برخى يقينى، عقلى برهان با بايد ناگزير ذهن هنگام

 كـه  اسـت  صـورتى  در اين گذشت چنانكه و آيد بدست واقع با مطابق و صحيح بطور وجود تصور تا كند نفى
  .باشد صحيحى قانون بوسيله
 معلومـات  دسـته  بـر  ايشـان  نـزد  در است حكم و دادن نسبت از عبارت كه تصديقى معلومات دسته و
 نزد در تام تصور زيرا است، مقدم تصديق بر تعليم و بدايت نظر از تصور و است، مقدم ىينها لحاظ از تصورى
 منطقيـان  كتـب  در آنچـه  و اشـد ميب آن بـراى  اى وسـيله  تصديق و است ادراك طلب غايت از عبارت ايشان

 ايـن  و. تـام  دانـش  مفهـوم ه ب نه است شعور معنى به است آن بر متوقف تصديق و مقدم تصور كه شنويم مى
  .است فيلسوفان پيشواى و بزرگ ارسطو نظريه و شيوه

 و نظـر  و بحـث  اينگونـه  يـارى ه بـ  موجـودات  كليه ادراك در سعادت كه كنند مى گمان فالسفه آنگاه
  .حس ماوراى در يا باشد حس عالم در خواه است برهان اينگونه
 همـان  آن و بـازگردد  »ادراك« بـدان  آنچه و كلى بطور وجود درباره ايشان ادراكات و مشاعر حاصل و
 جسـم  بـر  نخسـت  آنهـا  كـه  اسـت  اين اند داده قرار آن بر متفرع را خويش نظريات قضاياى كه است مبحثى
ـ  و يافـت  ترقـى  انـدكى  ايشـان  ادراك سپس و اند شده آگاه حس و دشهو حكمه ب) مادى اجسام( فرودين ه ب

 حاكميت بدان و كرده احساس را نفس قواى سپس بردند پى حيوانات در حس و حركت جانب از نفس وجود
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 است عقل و نفس داراى كه انسانى ذات بر قياسه ب آنگاه. ايستاد باز ايشان ادراك و كردند درك را خود عقل
 داراى انسان مانند هم فلك است الزم ايشان عقيدهه ب و شدند قائل  عقل و نفس هم آسمانى لىعا جسم براى
  .باشد عقلى و نفس

 هـم  از ذواتشـان  عقـل  نـه  باشـد،  ده كه رسانيدند آحاد شماره نهايت به) عده لحاظ از( را عقل سپس
 گمـان  و باشـد  »رشـته ف يـا  عقـل « 2دهم كه است مفرد نخستين يكى و 1هستند جمع همگى ولى جداست،
 و فضايله ب آن شدن متخلق و نفس تهذيب با. است داورى شيوه اين بر وجود ادراك در سعادت كه ميكنند
 و خـرد  مقتضـاى ه بـ  »نفـس  تهـذيب « امر اين نيايد پديد رذيلت از فضليت بازشناختن براى شرعى هرچند
 بشرى فطرت برحسب ناپسند رفتارهاى زا وى اجتناب و پسنديده كردارهاى و صفات به آدمى ميل و انديشه

 جهـل  و ميدهـد  دسـت  بدان لذتى و شادى آيد حاصل نفس براى ادراك اين هرگاه است پذير امكان او براى
 ديگر و. است همين آنان عقيدهه ب آخرت در عذاب و نعيم معنى و است جاويد بدبختى از عبارت ليفضا بدان

 كه عقايدى و ها شيوه اين پيشواى و است معروف آنها سخنان در و هست باره اين در را ايشان كه اشتباهاتى
 چنانكه روزگار آن در است شده نوشته آنها هاى حجت و گرديده تدوين آنها دانش و آمده بدست آنها مسائل

 و اسـت  بوده افالطون شاگردان از و روم كشور از مقدونيه مردم از كه است مقدونى ارسطوى ايم شده آگاه ما
 منطـق  صناعت معلم لقب اين از  مقصودشان و اند ناميده مى اول معلم اطالق بر را وي و بوده اسكندر علمم او

 قوانين كه است بوده كسى نخستين او و نكرده تهذيب را مزبور صناعت كسى ارسطو از پيش زيرا است، بوده
 را قـانون  اين و است داده بسط را دانش اين خوبىه ب و پرداخته آن مسائل تكميل به و كرده مرتب را منطق

  .3كند تضمين الهيات در را) فالسفه( ايشان مقاصد اگر است كرده تنظيم نيكو خود بدلخواه
 گـام ه بـ  گام را او روش و رأى و فراگرفتند را او نظريات و عقايد كسانى هم اسالم در وى از پس آنگاه

 زبـان  از را متقـدمان  گـروه  آن كتـب  عباسيان زگاررو در كه هنگامى زيرا كردند، پيروى قليلى موارد در بجز
 هاى شيوه يا مذاهب و پرداختند آنها در كنجكاوىه ب مسلمانان از بسيارى كردند ترجمه عربى زبان به يونانى

                                                           

برحسب عقيده متقدمان عالم همه يك كره است مركزش مركز زمين و افالك ديگر همـه ماننـد پوسـت پيـاز بـر گـرد آن        -1
 .ميباشند

اند به اينطور كه اول حق تعالى يك فرشته پيدا كرد پس از آن فرشـته ديگـر و يـك     ده عقل در نزد حكما همگى ده فرشته -2
 را عالم همه دهم فرشته و شدند پيدا آسمان نه و فرشته ده همچنين و آسمان يك و فرشته يك دوم فرشته او از پس آسمان و
 گوينـد  حكمـا  -)غياث از. (نامند فرشته يا ملك آنرا شروع در كه است آن حكما اصطالح در عقل و كرد تعالى پيدا حق به حكم

 بذاتش آن امكان و به غير نسبت آن وجود و. خودش در آن وجود است اعتبار سه را او و است كل عقل تعالى بارى از اول صادر
 بـه اعتبـار   و دومـى  عقـل  وجـودش  بـه اعتبـار   چنانكه ميشود، صادر امرى مزبور اعتبار سه از يك به هر كل عقل از بنابراين و

 عقل دوم، عقل از همچنين. يشودم صادر آن از باشد االفالك فلك كه جسمى امكانش به اعتبار و نفسى به غير نسبت وجودش
 و قمـر  فلـك  يعنـى  اسـت  به افالك نسبت نهم مرتبه در كه دهم عقل تا همچنين و گردد صادر دومى فلك و دوم نفس و سوم
  .شود عقل ده ذيل غياث به رجوع و) الفنون اصطالحات كشاف. (نامند) ع( جبرئيل شرع اهل زبان در و فعال عقل را عقل اين

 .نميكند يعنى تضمين -3

 در تهذيب نفس
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 آنهـا  در مجادلـه  و بحـث ه ب و فراگرفتند بود كرده گمراه را آنان خدا كه علم به منتسبان از كسانى را ايشان
 از بودنـد  عبـارت  آنـان  نامـدارترين  و كردند پيدا نظر اختالف مزبور دانشهاى شعب از مسائلى در و پرداختند

 كه بويه خاندان روزگاره ب پنجم قرن در سينا بن ابوعلى و الدوله سيف روزگاره ب چهارم قرن در فارابى ابونصر
  .آنان جز و ميكردند ىيفرمانروا اصفهان در

 چـه . اسـت  باطل وجوه همه از اند شده معتقد بدان كه رائى و گزيدهبر آنان كه راهى كه دانست بايد و
 قصوريست اند كرده اكتفا همانه ب 2واجب مقامه ب ترقى در و داده نسبت 1اول عقل به را موجودات كليه اينكه

. است پهناورتر اين از وجود دايره چه. ميشود يافت »اول عقل« آن ماوراى در كه خدا خلق مراتب ىيپيجو از
 آنچـه  از غفلـت  و تنها عقل اثبات به كردن اكتفا در آنان ىيگو و. 3آفريند مى دانيد نمي شما را آنچه) ايزد( و

 دورى عقـل  و نفـس  از و كـرده  اكتفا اجسام اثبات به بويژه كه هستند طبيعيان مثابهه ب است آن ماوراى در
 گمـان  كـه  را براهينـى  امـا  نيسـت،  چيزى 4وجود حكمت لحاظ از جسم ماوراى در كه معتقدند و اند جسته

 ميدارنـد  عرضـه  آن قانون و منطق معيار بر را آنها و ميكنند اقامه موجودات درباره خود مدعاهاى بر ميكنند
 كه جسمانى موجودات درباره براهين اين از قسمتى ىينارسا دليل اما و. نيست وافى مقصود براى و نارساست

 بـه  را آنهـا  خودشـان  گمانه ب كه ذهنى نتايج اين ميان مطابقت: كه است اين مينامند، طبيعى دانش را آنها
 حـدود  زيرا نيست، يقين بر مبتنى دارد وجود خارج در آنچه و ميكنند، استخراج قياسها و »تعريفات« حدود
 و هستند مشخص موادشان به خارجى موجودات كه صورتى در است عمومى و كلى و ذهنى احكامى قياسها
 كـه  مواردى در مگر كند ممانعت جزئى خارجى با كلى ذهنى مطابقت از كه باشد چيزى مزبور ادمو در شايد
 را يقينـى  بنـابراين  و. براهين آن نه است حس گواهى همان آن دليل صورت اين در و است آن بر گواه حس

  كجاست؟ در يابند مى خود براهين در كه
 در نه است خيالى هاى صورت بوسيله جزئيات قمطاب 5اولى معقوالت در هم ذهن تصرف كه بسا چه و

 محسوسـات  مثابهه ب و است يقينى حكم هنگام اين در و است دوم مرتبه در آنها تجريد كه 6ثانوى معقوالت
 ايـن  در ميشـود  يافـت  انطبـاق  كمـال  آنهـا  در چه ندنزديكتر خارج با مطابقت به اول معقوالت زيرا ميباشد،
 چه كنيم اعراض آنها در توجه و انديشيدن از كه سزاست ولى پذيريم، مى باره اين در را ايشان دعاوى صورت

                                                           

 ).از غياث(اند  فرشته اول و جوهر اول نيز آنرا گفته: عقل اول -1
از . (و آن ذاتى است كه وجودش از ذات خود او باشد و به هيچ چيـز هرگـز نيـاز نداشـته باشـد     : مقصود واجب الوجود است -2

 ).تعريفات جرجانى
  .8: 16و يخُْلقُ ماالتَعَلمونَ  -3

 ).ل. ن(حكمت خدا  -4
معقوالت اولى، آنهايى هستند كه در برابرشان موجودى در خارج وجود داشـته باشـد ماننـد طبيعـت حيـوان و انسـان كـه         -5

 ).از تعريفات جرجانى(زيد انسان است و اسب حيوان است : ميتوان آنها را بر موجود خارجى حمل كرد و گفت
ج نباشد مانند نوع و جنس و فصـل، كـه نميتـوان آنهـا را بـر      آنهايى هستند كه در برابرشان چيزى در خار: معقوالت ثانوى -6

 ).جرجانى تعريفات از( كرد حمل موجودى خارجى



293     

 

 نيسـت  سـودمند  او براى كه را امورى مسلمان فرد: كه است اين قبيل از طبيعى علم در نگريستن از اعراض
 ار آنهـا  اسـت  الزم رو ايـن  از و آيـد  بكارمـان  معـاش  در نـه  و ديـن  در نه طبيعيات مسائل زيرا ،1گذارد فرو

  .فروگذاريم
 آنهـا  كه روحانيات يعنى هستند حس ماوراى در كه باشد موجوداتى درباره ايشان براهين از آنچه اما و

 امكـان  آنهاه ب دسترسى و مجهولند كلىه ب موجودات آن ذوات مينامند، مابعدالطبيعه دانش و الهى دانش را
 هنگـامى  تنهـا  جزئـى  خارجى موجودات از معقوالت تجريد زيرا آورد، برهان آنها براى نميتوان و است ناپذير
 بتوانيم تا نميكنيم ادراك را روحانى ذوات ما كه صورتى در كنيم درك را آنها بتوانيم كه دارد امكان ما براى

 مـا  نـه  پس است شده كشيده حس پرده آنها و ما ميان كه رو اين از كنيم تجريد آنها از ديگرى هاى ماهيت
 در كـه  را آنچـه  مگر كنيم درك چيزى آنها وجود اثبات در كلى بطور نه و بياوريم آنها اىبر برهانى ميتوانيم

 امـرى  كـس  هر براى كه ياور عالم در بويژه و آن مدارك احوال و انسانى نفس امر: درباره يابيم مى خود برابر
 هـيچ  كه است ضغام امرى انسانى نفس صفات و حقيقت يعنى اين ماوراى به بردن پى ولى ،2است وجدانى

  .نيست آن بر يافتن آگاهى به راهى
 برهـان  آن براى توان نمى نباشد ماده داراى چه هر اند شده آن بر كه ىيجا در فالسفه محققان چنانكه

 افالطـون  و. باشند 4ذاتى كه است اين برهان 3مقدمات شرايط از يكى زيرا اند، كرده تصريح نكته اينه ب آورد،
 دانـش  ايـن  در بلكـه  نميكنـد،  واصـل  6يقينه ب را ما 5»الهيات«: گويد مى ميرود بشمار فالسفه بزرگان از كه

  .گيرند مى نظر در را ظن ديگر عبارته ب يا اولى و سزاوارتر
 ظنى همان ما براى صورت اين در آوريم بدست را ظن تنها فراوان دشوارى و رنجبردن از پس هرگاه و

 صورتى در داشت خواهد ما براى سودى چه آنهاه ب  اشتغال و دانشها اين پس. است كافى داشتيم آغاز در كه
 افكـار  غايـت  و هـدف  اسـت  اين. آوريم بدست يقين حس ماوراى موجودات درباره كه است اين ما توجه كه

  .فالسفه نزد در انسانى
) اقعيتو مطابق يعنى( هستند چنانكه را موجودات وجود كه است اين در سعادت: ميگويند اينكه اما و

 يكـى  جزء دو از مركب انسان كه شرح بدين است مردود و ناسره گفتارهاى كنيم، درك براهين اين يارىه ب

                                                           

  .در اين چند سطر اخير نسخ داراى اختالفات بسيار است. من حسن اسالم المرء تركه مااليعينه: اشاره به حديث -1

  ).جرجانى از تعريفات. (وجدانى چيزى است كه با حواس باطنى ادراك شود -2

 ).از تعريفات جرجانى. (مقدمه عبارت از جمالتى است كه صحت دليل متوقف بر آنهاست -3
ذاتى براى هر چيزى آن است كه بدان اختصاص يابد و آنرا از ماسواى آن متمايز كند و گويند ذات چيـز، نفـس و عـين آن     -4

كه ذات از شخص اعم است، زيرا ذات هم بر جسم و هم است و آن خالى از عرض نميباشد و فرق ميان ذات و شخص اين است 
 ).از تعريفات جرجانى. (بر شخص اطالق ميشود، ولى شخص جز بر جسم اطالق نميگردد

 .Métaphisique  متافيزيك -5

 .است اينين »ك« در »ينى« خطى نسخه و »پ« از -6

 در عقايد فيلسوفان
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 و مـدارك  داراى كـرده  يـاد  جـزء  دو از يـك  هر و است درآميخته بدان كه است روحانى ديگرى و جسمانى
 كـه  آن و وحانيسـت ر جـزء  همـان  كه است يكى وى در كننده ادراك ولى هستند، بخود مخصوص مشاعرى

 بذات را روحانى مدارك كه تفاوت اين با ولى ميكند درك را جسمانى مشاعر ديگر بار و روحانى مشاعر گاهى
 و. حـواس  و دماغ همچون است جسم ابزارهاى بوسيله جسمانى مدارك ليكن ميكند درك اى واسطه بى خود

 امـر  اين و .ميدهد دست بهجت و شادمانى ابدي مى در را آن كه چيزى ادراك سببه ب اى كننده ادراك هر به
 و روشـنايى  ديـدن  سـبب ه بـ  چگونه كه گرفت نظر در وى جسمانى مدارك آغاز در كودك حالت در بايد را

ه ب وقتى مسرت و شادمانى نيست شكى بنابراين و. ميدهد دست اوه ب مسرت و ميشود شادمان آوازها شنيدن
 تـر  بخـش  لـذت  و شديدتر درجاته ب ميگردد حاصل واسطه بى و ذاتاً نفس براى كه دهد دست ادراكى سبب

 چيزى اى واسطه بى و هست نفس ذات در كه خاصى ادراك بوسيله روحانى نفس هرگاه رو اين از. بود خواهد
 دانـش  و انديشـه  بـه  ادراك ايـن  و اسـت  ناشـدنى  وصف كه ميدهد دست بدان مسرتى و شادمانى دريابد، را

 متصوفه و ميگردد حاصل جسمانى مشاعر كليه فراموشى و حس حجاب كشف سببه ب بلكه آيد، نمى بدست
 اين از و ميكنند توجه نفس، براى ادراك اين حصول به كرده ياد شادمانى دادن دست براى اوقات از بسيارى

 براى تا گمارند مى همت دماغ از ناشى انديشه حتى آن مشاعر و جسمانى قواى كشتنه ب رياضت يارىه ب رو
 موانـع  و زنـدگى  غوغـاى  و شـور  و سـرگرميها  شدن زايل  هنگام است آن ذات به مخصوص كه ادراكى نفس

  .آيد نمى در وصفه ب كه دهد مى دست آنانه ب لذتى و شادمانى آنچنان آنگاه و آيد حاصل جسمانى
 به اين همه اب ولى است، مسلم آنان براى اند كرده گمان آن، صحت تقديره ب) فالسفه( ايشان را آنچه و
 آن از و است ادراك نوع اين كننده ايجاد عقلى ادله و براهين ميگويند اينكه اما و. نيست وافى ايشان مقصود

 ادراكـات  و مشـاعر  جملـه  از ادلـه  و بـراهين  زيرا است، باطل گفتارى ديديم چنانكه آيد، مى بدست شادمانى
 ما كه صورتى در آيند مى فراهم حافظه و انديشه و خيال قبيل از دماغى قواى بوسيله آنها چه است جسمانى

 دماغى قواى اين كليه كشتن ميشويم، متوسل ادراك اينگونه تحصيل براى كه اى وسيله نخستين به دانيم مى
 ايشان ماهر فالسفه بينيم مى و ميشوند آن نقصان مايه و ميباشد ستيز در ادراك آن با مزبور قواى زيرا است،

 و آورنـد  مـى  روى آنهـا  جز و ارسطو تأليف فص كتاب از رشد ابن تلخيصات و نجات و اشارات و شفا كتاب به
 مزبـور  كتـب  البـالى  از را سـعادت  اينگونـه  و ميشـوند  متكى آنها براهين به و كنند مى رو و زير را آنها اوراق

 است گفتارى باره اين در انايش استناد و. افزايند مى كار موانع بر روش اين با دانند نمي حاليكه در ميجويند،
 در و آورد بدسـت  را فعـال  عقـل  ادراك كـه  هـر : ميكنند نقل بدينسان سينا ابن و فارابى و ارسطو از آنرا كه

 ايشـان  نـزد  در فعـال  عقل و. آورد مى بدست سعادت اين از را خويش بهره آيد، نائل بدان خود دنياى زندگى
 و پيوسـتگى  و ميشـود  منكشـف  روحـانى  هـاى  رتبـه  ميان از آن از حس كه است اى رتبه نخستين از عبارت

 بلكـه . كـرديم  يـاد  را نظريه اين فساد ما اينكه حال و ميدهند نسبت علمى ادراكه ب را فعال عقله ب رسيدن
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 واسـطه  بـى  و خود ذات از كه است نفسى كردن درك ادراك، و پيوستگى اين از وى پيروان و ارسطو مقصود
  .شود نمى حاصل حس حجاب كشف راه از جز هم آن و. دارد

 زيرا است، باطلى گفتار نيز است، موعود سعادت عين ادراك اين از ناشى شادمانى ميگويند اينكه اما و
 مـدرك  داراى حـس  مـاوراى  در نفـس  كـه  اسـت   شده آشكار اند داشته بيان »حكما« آنچه برحسب ما براى

ـ  و ميكند ادراك »حواس« واسطه بى كه است ديگرى  دسـت  بـدان  شـديدى  شـادمانى  ادراك ايـن  سـبب  هب
 بلكه است، اخروى سعادت عين حتماً و ناگزير مزبور شادمانى كه كند نمى تعيين ما براى امر اين ولى ميدهد،

  .دارد اختصاص اخروى سعادته ب كه است ىيلذتها جمله از حالت آن
 درك يعنى( هست چنانكه است وداتموج اين ادراكه ب وابسته سعادت اينكه درباره ايشان گفتار اما و
 را آنان توحيد اصل در كه گفتيم و 1كرديم ياد را آن پيش فصول در آنچه بنابر است باطل قولى) آنها واقعيت
 اين فساد ما و است او مدارك در منحصر اى كننده ادراك هر نزد در وجود اينكه درباره است اوهامى و اغالط

 آنـرا  كليـه  يـا  يافت احاطه آن بر بتوان كه. است آن از تر وسيع وجود كه ديمش يادآور و كرديم آشكار را رأى
 نتيجه اين داشتيم بيان ايشان عقايد درباره كه مطالبى جميع از و. كرد درك كامالً جسمانى يا روحانى خواه

 ذاتـى  كه ميشود نائل ادراك نوعىه ب كند، مفارقت جسمانى قواى از روحانى قسمت هرگاه كه آيد مى بدست
 يافتـه  احاطه آنها بر ما علم كه هستند موجوداتى از عبارت آنها و است مختص مدارك از نوعى به و است آن

ـ  آنگـاه  و نـد نامحدود و شـمار  بـى  موجـودات  زيرا ندارد، عموميت موجودات همه در ادراك اين و است  آنه ب
 حسـى  مشـاعر  از كـودك  نكـه همچنا ميدهد دست شديدى شادمانى ادراك اينگونه سببه ب روحانى قسمت

 كنـيم؟  درك را موجودات همه توانست خواهيم ما وصف اين با چگونه پس. ميشود شاد پرورش آغاز در خود
 اسـت  دور نكنيم؟ كوشش آن براى اگر يميآ نائل توانيم مي است داده وعده ماه ب آنرا شارع كه سعادتىه ب يا

 بوسـيله  آن اصـالح  و نفس تهذيب در انسان«: اينكه درباره ايشان گفتار اما و 2شويد مى داده وعده آنچه دور
 ميگوينـد  كـه  اسـت  ايـن  بـر  مبتنـى  »ميباشـد  مستقل ناپسند صفات از دورى و پسنديده خوىه ب يدنيگرا

 كـه  رذايلـى  زيـرا  است، شده داده وعده بدان كه است سعادتى عين آن، ذاتى ادراك  سببه ب نفس شادمانى
 عـايقى  كاملى بطور نفس ذاتى ادراك برابر در شوند مى حاصل جسمانى رنگهاى و ملكات سببه ب نفس براى

. است روحانى و جسمانى ادراكات ماوراى از بدبختى و سعادت اثر داشتيم بيان ما اينكه حال و ميروند بشمار
 انىروحـ  ادراك نتيجـه  در كـه  است مسرتى و شادمانى در اند آمده نائل آن معرفت به كه تهذيبى اين سود و

 بـدان  را مـا  شـارع  كـه  آن سعادت ماوراى ليكن است مبتنى قوانينى و مقياسها بر كه ادراكى آيد، مى بدست
 كـه  اسـت  امـرى  اسـت،  داده دسـتور  آن امتثـال  به را ما كه كرده اخالقى و اعماله ب وابسته و فرموده وعده

  .يابد نمى احاطه بدان بشر مشاعر
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ـ  بـاره  ايـن  در معـاد  و مبـدأ  كتاب در و شده متوجه حقيقت نبدي سينا بن ابوعلى ايشان پيشواى و ه ب
 بـه  كـه  اسـت  امـورى  از آن احـوال  و روحـانى  معاد«: است چنين وى گفتار مفهوم كه است پرداخته گفتگو
 از و اسـت  واحدى طريقه و محفوظ طبيعى نسبت برحسب امر اين زيرا ميرسند، بدان قياسها و عقلى براهين

 زيـرا  كـرد،  درك برهان با توان نمى آنرا احوال و جسمانى معاد ولى است، بسيار باره اين در ما براهين رو اين
 اسـت  كـرده  يـاد  مبسوط بطور ما براى آنرا محمدى حق بر شريعت و نيست واحدى نسبت برحسب امر اين
 يـن ا پـس . »كـرد  مراجعـه  شرعه ب آن احوال خصوص در و نگريست شارع هاى گفتهه ب باره اين در بايد پس

 مسـائلى  آن در اينكه از گذشته نيست وافى آمدند گرد آن بر فالسفه كه مقاصدى براى ديدى چنانكه دانش
 ثمـره  يـك  داراى تنهـا  فلسفه دانش ايم دريافته ما چنانكه و است مخالف آن ظواهر و شرايع با كه هست هم

 در درست و نيكو ملكه آوردن بدست براى ها حجت و ها دليل ترتيب در ذهن تشحيذ از است عبارت كه است
 شـرايط  برحسـب  كـه  ميشود ميسر هنگامى اتقان و استوارى شيوهه ب ها قياس تركيب و تنظيم زيرا براهين،

  تعـاليم  و طبيعيـات  قبيـل  از حكمـت  علـوم  در را هـا  قيـاس  اينگونـه  آنهـا  و باشـد  1منطق صناعت در حكما
ـ  دانشـها  ايـن  در كـه  كسـى  نتيجـه  در و نـد ميبر بكار بسيار دو آن بعد ما دانشهاى و) رياضيات(  تحقيـق ه ب

 استعداد و ملكه استدالل و بحث در هستند، الزم شرايط واجد كه براهينى استعمال كثرت سببه ب ميپردازد
 فالسـفه  مقاصـد  براى هرچند منطقى قياسهاى زيرا يابد، مى مهارت آن در و آورد مى بدست را صواب و اتقان
 بشـمار  نظـرى  مسـائل  و انديشـه  قـوانين  تـرين  صـحيح  حال عين در ايم دريافته ما چنانكه ولى نيست، وافى

  .ميروند
 دانسـتى  آنچـه  بنـابر  آن زيانهـاى  و دانـش  اهـل  آراء و عقايـد  بر آگاهى با صناعت، اين ثمره است اين

 علوم عجام و كامل بطور نخست بايد و جويد احتراز آن پرتگاههاى از كه بكوشد بايد حكمت جوينده بنابراين
ـ  و گرايـد  حكمته ب آنگاه شود آگاه فقه و تفسير از و بخواند را شرعى  علـوم  از كـه  كسـى  نبايـد  رو هـيچ ه ب

 و. بمانـد  امـان  در آن مهالك از كسى چنين است ممكن كمتر زيرا آورد، حكمت به رو است بهره بى اسالمى
 را مـا  خـدا  اگـر  يـافتيم  نمـى  هدايت ما و. است او به ىيراهنما و است راستى راهه ب انسان دهنده توفيق خدا

  2.فرمود نمى رهبرى
  

  بيست و ششم فصل

   آن غايت فساد و مدارك سستى و نجوم صناعت ابطال در

 و شناسـند  مى آنها حدوث از پيش عناصر عالم در را كائنات آن اصحاب زعم به كه است صناعتى نجوم
 مجتمـع  خـواه  و مفرد خواه عنصرى هاى آفريده در آنها تأثير و ستارگان معرفت راه از آگاهى اين پندارند مى
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 حـادث  كـه  را جزئـى  و كلى كائنات انواع از نوع هر ستارگان و افالك اوضاع سبب همينه ب و آيد مى بدست
 تجربـه  بـه  آنهـا  تـأثير  و سـتارگان  قواى معرفت كه بودند معتقد ايشان متقدمان و. ميدهد نشان شد خواهد
 بدسـت  بـراى  هـم  بـاز  بگذارنـد  هم روى را عمرها همه اگر كه است امرى اين كه صورتى در ميشود حاصل
 علم آن از سرانجام تا آيد مى بدست متعدد دفعاته ب تكرار راه از  شك بى تجربه زيرا ميباشد، كوتاه آن آوردن

 قـرون  و ارهـا روزگ بـه  نيـاز  آنها تكرار كه است دراز اى اندازهه ب ستارگان ادوار از برخى و آيد حاصل ظنى يا
 آن بـر  نظـر  كوته منجمان از برخى كه بسا چه و 1.آيد مى نظره ب كوتاه عالم اعمار به نسبت كه دارد ممتدى

 و اسـت  ضـعيف  و خطـا  رأى اين و. است بوده وحى بوسيله آنها تأثيرات و ستارگان قواى معرفت كه اند شده
 كـه  اسـت  اين باره اين در روشن داليل بهترين و پردازيم رأى آن ابطال به كه است بس را ما) منجمان( آنها

 آنكه مگر اند نشده غيب از دادن خبر متعرض هيچگاه ايشان و دورترند صنايع از كس همه از) ع( انبيا بدانيم
 ايـن  و بشـوند  صناعت بوسيله ىيگو غيب استنباط مدعى ايشان است ممكن چگونه پس. باشد خدا جانب از

 پيـروى  وى از كـه  متـأخرانى  و بطلميـوس  امـا  و بداننـد؟  مشروع هستند ايشان پيرو كه مردمى براى را امر
 بـراى  كه است مزاجى يا تركيب ناحيه از طبيعى داللتى امور اينگونه بر ستارگان داللت كه معتقدند اند كرده

ري  تـأثير  و) خاصيت( فعل زيرا« :گويد »بطلميوس«. ميشود حاصل) مادى( عنصرى كائنات در ستارگان ننيـ 
 در خورشـيد  فعـل  ماننـد  كنـد  انكار آنرا نميتواند كس هيچ و است آشكار 2عنصرى مواد در) ماه و خورشيد(

 مواد رساندن و آب و ها رطوبت در ماه فعل و. اينها جز و ها كشته و ها ميوه رسيدن و آنها مزاج و فصول تغيير
 ديگر درباره ماه و خورشيد از پس ما براى و«: گويد سپس »آن افعال ديگر و 3خيار نوع هاى ميوه و فسادپذير
 كـرده  نقل موضوعى صناعت پيشوايان از آنها درباره كه كسى از تقليد نخست: دارد وجود طريقه دو ستارگان

  .نيست مقنع نفس براى شيوه اين ولى است،
 واضح بطور آنرا راث و طبيعت كه) خورشيد( اعظم نير به آنها از يك هر كردن قياس راه از تجربه و حدس دوم

 در موافقت تا يابد مى فزونى آن مزاج و قوت لحاظ از قران هنگام  ستاره اين آيا كه نگريم مى پس ايم، شناخته
 آنـرا  مفـرد  قـواى  اگر سپس ببريم پى هست آن در كه تضادى به و شود شناخته آن از كمبودش يا طبيعت

 جـز  و تربيع و تثليث اشكاله ب آن تناظر هنگام اين و برد خواهيم پى هم آن مركب قواىه ب آنگاه بشناسيم،
 هرگـاه  و اسـت ) خورشـيد ( اعظم نير به آنها كردن قياسه ب بروج طبايع ناحيه از نيز آن شناختن و آنهاست

 آشـكار  امـر  ايـن  چنانكـه  است مؤثر هوا در مزبور قواى كه يافت خواهيم در بشناسيم را ستارگان كليه قواى
 و هـا  نطفـه  و ميگـردد  حاصل نيز آن ينپاي مخلوقات براى شود مى حاصل هوا براى آن زا كه مزاجى و. است
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 ،1گـردد  مـى  حالى بدنه ب متعلق نفس و آن از شونده تكوين موجودات بدن در و ميشوند متخلق بدان ها تخم
 و نفـس  تـابع  كه احوالى در مزاج آن نيز و ميكند 2] كمال[ كسب آن از و است بخش فيض بدن بر كه نفسى

 بوجـود  و ميشوند توليد آنها از كه هستند موجوداتى نطفه و تخم كيفيات زيرا بخشد مى تأثير باشند مي بدن
 از هـم  و نميـرود  بشمار يقينى امور از رو يچه به و است ظنى اينها همه با مزاج آن و«: گويد نيز و »آيند مى

 قضـايا  و. ميـرود  بشـمار  مخلـوق  طبيعـى  اباسـب  جمله از بلكه نميشود، محسوب نيز قدر يعنى الهى قضاى
 سـخنان  ايـن  و. وى اصحاب و بطلميوس سخن خالصه است چنين. دارد سبقت چيزى هر بر الهى سرنوشت

 سسـتى  سخنان اين از و است كرده ياد تأليفاتش ديگر و) اربع( چهار كتاب در را آنها كه اوست نظريات نص
 كليه به علم از كائنى به ظن يا علم زيرا ميگردد، آشكار است دهش نهاده بنيان آنها بر صناعت اين كه اصولى
 در. اسـت  شـده  بيـان  خـود  موضـع  در چنانكـه  آيد مى بدست غايت و صورت و قابل و فاعل مانند آن اسباب
 قابـل  عنصـرى  قسـمت  و ميباشـند  فاعـل  تنهـا  انـد  كرده بيان كه مسائلى حسب بر نجومى قواى كه صورتى

 قـواى  اينجـا  در بلكـه  نيستند، مؤثر) چهارگانه( علل آن جملهه ب نجومى قواى اين از گذشته است) پذيرنده(
 در كـه  نـوعى  و است پدر به مخصوص كه توليدى قوه مانند است مؤثر مادى جزء در آنها با كه است ديگرى

 اگـر  براينبنـا . اينهـا  جز و ميشوند بازشناخته نوع از اصناف يكايك بدانها كه خاصى قواى و دارد وجود نطفه
 اسـباب  جملـه  از واحـد  مؤثر يا فاعل همان وقت آن دهد، روى بدان علم و آيد حاصل كماله ب نجومى قواى
 كـه  ميكننـد  شـرط  آنها تأثيرات و نجوم قواىه ب علم با كه بينيم مى سپس. رفت خواهد بشمار كائن در مؤثر
 و حـدس  كه صورتى در. آيد حاصل ظن كائنى بوقوع هنگام آن در تا باشد هم بسيارى تخمين و حدس بايد

 او انديشـه  در قـوا  ايـن  و اسـت  نجـومى  قـواى  ايـن  بيننده يا جوينده به مخصوص كه هستند ىيقوا تخمين
 بشـود  تخمـين  و حـدس  اين فاقد شخص هرگاه رو اين از و نميروند بشمار كائن اسباب و علل از و ميباشند

 اسـتوار  بطـور  نجـومى  قـواى ه بـ  علم كه است صورتى رد همه اين و. كرد خواهد تنزل شك به او ظن درجه
 معرفته ب آن حصول براى زيرا است، دشوار امر اين كه صورتى در ندهد روى آفتى آن برابر در و آيد حاصل

 كـه  رو اين از و بشناسند را ستارگان اوضاع بدان تا هستند نيازمند آنها حركت و سير در ستارگان محاسبات
 كواكـب  قـواى  اثبات در بطلميوس دليل و دهند اختصاص اى قوهه ب را اى ستاره هر ات نيست دست در دليلى

 و غالـب  سـتارگان  همـه  بـر  خورشـيد  قـوه  زيرا است، ضعيفى نظريه خورشيد به آنها قياس روى از پنجگانه
 پى آن قوه كمى يا فزونىه ب است گفته او چنانكه مقارنه هنگام ميتوان كمتر رو اين از و آنهاست بر مستولى

 تـأثير  اين از گذشته صناعت بدين عناصر عالم در واقع كائنات 3شناختن در است قدح مورد همه اينها و. برد
 جـز  كـه  است شده ثابت استداللى روش به توحيد باب در زيرا است، باطل آنها از فروتر موجودات در كواكب
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ـ  باره اين در كالم علم علماى و است رسيده خواننده نظره ب چنانكه نيست فاعلى و مؤثر هيچ خدا  قـدرى ه ب
 مجهول ها مسبب به اسباب دادن نسبت كيفيت اينكه قبيل از نيست آنها بيان به نيازى كه اند كرده استدالل

 شـايد  كـه  رو ايـن  از ميباشـد  مـتهم  ميكنـد  تأثير به نسبت نظر نخستين در كه قضاوتى درباره عقل و است
 كائنـات  همه چنانكه دو آن ميان است اى رابطه الهى قدرت و باشد تعارفم صورت جز  صورتىه ب آنها استناد

 و گردانـد  مى باز تعالى خداى قدرت به را حوادث همه شرع كه ويژهه ب ميدهد، ربط همه ب را فرودين و برين
 و تتبـع  و آنهاسـت  تـأثيرات  و نجـوم  كيفيـت  منكـر  نيز نبوتها و ميكند دور حوادث ايجاد از را او قدرت جز

 زنـدگى  يـا  مـرگ  بـراى  ماه و خورشيد«): پيامبر( ميفرمايد چنانكه ميباشد امر اين بر گواه شرعيات استقراء
ـ  نسـبت  بندگانم از برخى«: است) قدس حديث در تعالى خداى( قول و» .نميكنند خسوف هيچكس  مـن ه ب

 و مؤمن منه ب نسبت شد نازل ما بر باران خدا رحمت و فضله ب بگويند كه آنان گرديدند كافر برخى و مؤمن
 منه ب نسبت آنها گرديد، نازل ما بر باران فالن، 1نوء سببه ب بگويند كسانيكه ولى كافرند، ستارگان به نسبت

 و شـرع  طريق از صناعت اين بطالن پس). كن( صحيح حديث) به رجوع( »ندمؤمن ستارگانه ب نسبت و كافر
 ىيزيانهـا  داراى بشـرى  اجتمـاع  در مزبور صناعت اينكه زا گذشته. گردد آشكار عقل راه از آن داليل سستى

 در ميشـود  عـوام  عقايـد  فسـاد  مايـه  درآيـد  درست اتفاق برحسب اوقات از برخى آن احكام هرگاه چه است
 كه كسانى ليكن نميگردد، باز تحقيقى و دليل هيچه ب و است تصادفى آن صحت مواقع اينگونه در كه صورتى
 عموميـت  و ميشود آن احكام همه شامل صحت اين كه ميكنند گمان و ميشوند تهفريف بدان ندارند معرفتى

 جـز  فـاعلى  بـه  اشـياء  رد) ندارند بدان معرفتى كه( كسان اينگونه از پس نيست درست آنان گمان ولى دارد،
 وقايع( انتظار دولتها در) شناسان ستاره يهاىيپيشگو نتيجه در( اوقات غالب آنگاه دهد، مى روى آن آفريننده

 درازى دسـت  همچـون  واميـدارد  آن بـر ) را كسـان ( انتظـار  ايـن  آنچه و آيد مى پديد راهزنيها) قبيل از بدى
  .ايم ديده بسيار را وقايع اين نظاير ما و يازند مى دست انقالب و خونريزى به كه دولت مدعيان و دشمنان

 زيانهـاى  چـه  شـود  حـرام  و ممنـوع  شهرنشـينان  و اجتمـاع  اهل همه بر صناعت اين كه سزاست پس
 و مـدارك  مقتضـاى ه ب بشر براى آن وجود بودن طبيعى باره اين در و ميرسد دولتها و دين به آن از بسيارى

 نميتـوان  و دارند وجود جهان اين در و هستند طبيعى دو هر هم شر و خير آرى. شود نمى نكوهش علومشان
 در است واجب رو اين از. كنيم دقت آنها حصول وجباتم در كه هستيم مكلف ما بلكه كرد، كن ريشه را آنها

 كـه  كسـى  بـر  تكليـف  ايـن  و. برانيم خود از را زيانها و شرها اسباب و بكوشيم آن اسباب راه از خير اكتساب
 فـى  كه فرضه ب صنعت اين كه دانست بايد و. است واجب ميداند را) نجوم احكام( دانش اين مضار و مفاسد
 اگر بلكه آورد بدست آنرا ملكه و يابد وقوف آن علم بر اسالم اهل از هيچيك نيست ممكن باشد درست نفسه

 و واقـع  در وى كـه  نيسـت  شـكى . اسـت  يافته احاطه آن بر كند گمان و دهد قرار بحث مورد آنرا اى جوينده

                                                           

و عرب باران و باد و ... ستاره مايل به غروب يا آن طالع است و آن منزلى است قمر را از منازل بيست و هشت) بفتح ن: (نوء -1
 ).الربا منتهى( از. ميدهند نسبت انواء به را گرما و سرما

 رست منجماندر اخبار كذب و پيشگوييهاي ناد
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 اجتماع اهل در كرد حرام آنرا در تحقيق شريعت كه هنگامى زيرا ميباشد، عجز و قصور نهايت در االمر نفس
 انگشـت  و انـدك  بسـيار  آن شيفتگان نتيجه در و باشد آن تعليم سزاوار يا بخواند آنرا كه نميشد يافت كسى
 پنـاه  اسـتتار  حال در خود خانه كنج به صنعت اين مسائل و كتب مطالعه براى ميشدند ناگزير و بودند شمار
 آنهـا  فهـم  و ميباشـد  بسيار فروع و شعب اراىد مزبور صناعت اينكه از گذشته. باشند دور عامه نظر از و برند

 مـا  حاليكـه  در آورد مى بدست سودى خود مطالعه از آن جوينده چگونه شرايطى چنين در پس است، دشوار
 و اسـت  آسـان  سـنت  و كتـاب  از آن فراگـرفتن  و دارد سود دنياه ب هم و دين به هم كه فقه دانش بينيم مى

 گردآورى و تحقيق از پس آن جويندگان اين همه با آورند مى روى آن دادن تعليم و خواندنه ب مردم جمهور
 يكـى  نسـلها  و اعصار طى در سرانجام دانش، آن در گوناگون مجالسه ب رفتن و تحصيل دادن ادامه و مسائل

 شـريعت  كـه  فراگيرند را دانشى توانند مى نجوم جويندگان چگونه پس يابند مى مهارت آن در ديگرى از پس
 منابع و دارند مكتوم را خود  تحصيل بايد مردم عامه از و شده بسته تحريم سد آن جلو در و گذاشته كنار آنرا

 و حـدس  بسـيارى  ميـزان ه ب آن فروع و اصول تحصيل و ممارست از پس مجبورند و است دشوار آن مĤخذ و
 همـه  ايـن  بـا  ىوضـع  چنـين  در كننـد؟  بينـى  پيش و. يازند دست كرده احاطه سو هر از را آنها كه تخمين

 مـردود  مـردم  نـزد  در آن مدعى حاليكه در يابند؟ مى مهارت آن در و آورند مى بدست را آن چگونه مشكالت
 و) اسـالم ( ملـت  ميـان  در فـن  ايـن  غرابـت  سـبب ه ب كند اقامه خود ادعاى بر كه ندارد گواهى هيچ و است

 غيب داناى خدا و. ميشود آشكار خواننده بر ما نظريه صحت نكات اين گرفتن نظر در با اندكند، آن دانندگان
  .1نميكند آگاه خود غيب بر را هيچكس و است

 عرب غلبه هنگامه ب) اى قصيده( است آمده پيش عصر همين در ما ياران از بعضى براى معنى اين در و
 و نادرســت يهاىيپيشـگو  و اخبــار و كردنـد  محاصـره  قيــروان در را او كـه  ابوالحسـن  ســلطان لشـكريان  بـر 

 ابوالقاسـم ) وى( باره اين در و يافت مى انتشار دمبدم دسته دو هر دشمنان و دوستان جانب از انگيزى وحشت
  :ميگويد تونس شاعران از 2رحوى

 در را شـام  و بامـداد  مـن  .اسـت  بربسته رخت زندگى ىيگوارا و خوشى. ميجويم آمرزش خدا از دم هر
 در مردم. است آورده باره ب مرگ و گرسنگى و بيم وبا، و نهفت. خداست آن از شام و بامداد و ميگذرانم تونس
 پـيش  3احمـدى  هواخواهـان . بخشد سود ىيجو ستيزه كه بست اميد ميتوان چگونه و پيكارند و ىيجو ستيزه
 علـى  سـبب ه ب نزديكى آينده در: گفت ديگرى و. ميشود نيستى و نابودى دچار بزودى على كه ميكنند بينى

 آنچـه  كـه  خداسـت  دسـته  دو هـر  از برتـر  ولى -وزيد خواهد شما بسوى زندگى وسعت و ىيگوارا از نسيمى

                                                           

  .26: 72َغيِبه أَحداً   عالم الَْغيبِ فَال يْظِهرُ على -1

 ).ل. ن. (ابوالقاسم الروحى -2
نشين هواخواه وى بودند و او را بنام احمد بن عثمان ميخواندند و نـام سـلطان ابوالحسـن     شاهزاده حفصيه كه عربهاى باديه -3
 ).ز تاريخ بربربه نقل ا 248ص  3حاشيه دسالن ج . (بود» على«
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 كـرده  هنـرى  چه آسمان اين 1سيار ستارگان رصدبانان اى. ميكند حكم خود) على و احمد( ببندگان بخواهد
 هسـتيد؟  توانـا  و تـوانگر  هـم  هنـوز  ميكنيـد  گمـان  و انداختيد تأخيره ب داديد ماه ب كه را هايى وعده است؟

. گرديد سپرى آن سوم و دوم يك ده و ماه از نيمى و. آمد چهارشنبه و شنبه و گذشت پنجشنبه بر پنجشنبه
 و بريم مى پناه بخدا ما -است »بما« تحقير يا »شما« نادانى اين آيا بينيم نمى »شما از« دروغ گفتار جز ليكن

 خورشيد و ماه از مرا كه دارم ىيخدا نم خشنودم، بخدا من -نميكند رد را او سرنوشت چيز هيچ كه ميدانيم
 زيـر  آنهـا  نيسـتند  بـيش ) خدا بارگاه در( كنيزكانى يا بندگان بجز سرگردان ستارگان اين ميكند نياز بى شما

 اسـت  شـده  گمراه خردهايى بخشند نمى تأثيرى هيچ مردم در و ندارند فرمانى خود و هستند ديگرى فرمان
 طبيعـت  از ناشـى  را وجـود  عـالم  و اسـت  نيسـتى  و 2خرابـى  آن حال كه را آنچه بينند مى قديم كه) حكما(

 اينكـه  مگـر  انـد  نكـرده  مالحظـه  تلخى برابر در را شيرينى هيچ آنها. ميكند احداث آنرا هوا و آب كه ميدانند
 خـأل  و كـدام  فـرد  جـوهر  نميـدانم  و. خداسـت  مـن  پروردگار. است داده پرورش را آنها آب و خاك ميگويند
 ثبـوت  نه و عدم و وجود نه و. برهنه صورتى مرا نيست كند مى فرياد كه) شناسم مى( -را هيولى نه و. چيست

 و مـذهب  همانـا  و اسـت  فروش و خريد وسيله آنچه جز دانم نمي چيزى 3كسب درباره من. ميدانم -را فنا و
 جدال نه و بود لىاصو نه و فصول نه) زمان آن در( چه بودند دوستان همچون هم با مردم كه نبوده من دين

 خوش چه و. كرديم پيروى آن از هم ما و ميكردند پيروى »اسالم« صدر در را آنچه داشت وجود 4ىيريا نه و
 هـذيان  همـه  ايـن  و ميگرفتند فرا دين بزرگان از آنرا كه بودند اى شيوه بر روزگار آن مردم. پيروى اين است
 تجربـه  مـرا ( زمسـتان  و تابسـتان  اسـت  داده خبـر  مـن ه ب روزگار اين اشعرى اى. نبود روزگار آن در 5ىگوي

 باشـم  »خدا« مطيع من اگر و. دارد پاداش آن  مثله ب نيز نيكى و ميدهم كيفر بدى به را بدى من ،)آموخته
 را او زمـين  و عرش كه هستم پروردگارى فرمان زير من. اميدوارم هم باز كنم نافرمانى اگر و ميشوم كامياب

 را آنهـا ) خـدا ( سرنوشـت  و حكم بلكه نيست شما هاى نوشته نتيجه در ميدهد روى آنچه. اند كرده فرمانبرى
 خواهـد . بدهنـد  خبـر  ميدهنـد،  نسـبت  او رأى به را خويش كه كسانى درباره شعرى با اگر است كرده تقدير
  .بيزارم شما هاى گفته از من كه بگوييد آنها به: گفت

  

  

                                                           

 .16 -15: 81اشاره به فَال أُْقسم بِاْلُخنَّسِ اْلجوارِ اْلُكنَّسِ  -1
 .حزم .جرم: ل. ن -2

كسب در تداول علماى كالم فعلى است كه منجر به جلب سود يا دفع زيان شود و فعل خدا را نمي تـوان بـه كسـب وصـف      -3
  ).تعريفات جرجانى.(ستكرد، زيرا فعل خدا از جلب سود و دفع زيان منزه ا

 .به معنى تأمل و تفكر. ارتياء» ينى«و » پ« -4
 .پرگو: هراء» ينى«و » پ« -5

 در طرز عمل كيمياگران
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  بيست و هفتم فصل

  آن وجود بودن محال و »اكسير« كيميا ثمره انكار در

  آيد مى بوجود آن در ممارست از كه مفاسدى و

 ايـن  در ممارسـت  بـه  را آنـان  آزمندى هستند معاش كسب از عاجز كه كسانى از بسيارى دانست بايد
 ميكننـد  گمـان  و است معاش طرق و ها شيوه از يكى نيز صنعت اين كه ميشوند معتقد و انگيزد برمى صنايع
  .است آسانتر آن جوينده براى راه اين از ثروت دنآور بدست

 از و كننـد  مـى  دشـواريهايى  تحمل و شوند مى مرتكب بسيار رنجهاى و سختيها راه اين در رو اين از و
 ثروتهاى ميباشد مقاصدشانه ب آنها رسيدن ميزان بر افزون كه مخارجى راه در و بينند مى ستم و جور حكام

 كه پندارند مى و« 1ميشوند نابودى دچار گردد چيره آنها بر نوميدى اگر رانجامس و ميدهند دست از هنگفتى
 بيننـد  مـى  كه است اين اندازد مى طمعه ب باره اين در را آنان آنچه و ميباشند آگاه 2»كنند مى نيكوكارى بس

 و تـدبير  اهر از ميكوشـند  رو ايـن  از و ميشـوند  تبـديل  يكـديگر ه ب آنها مشترك ماده بوسيله معادن از برخى
 طبيعـت  عـالم  ممكنات از كار اين كه پندارند مى و كنند تبديل سيم به را قلع و مس و زر به را سيم صنعت

 اعمال در است مختلفى هاى شيوه را آنان زيرا دارند مختلفى طرق فن اين ىيجو چاره و عمليات در آنها. است
 چنانكـه . اسـت  آنان دسترس در مكرم حجر به ومموس كار دادن انجام براى كه اى ماده در هم و آن صورت و

 تخم جمعى و مو اى دسته و خون گروهى و) خون( بكارت آنرا برخى دارد وجود متنوعى عقايد مزبور ماده در
  .پندارند مى ديگرى اشياء از آنرا اينها بر عالوه برخى و ميدانند »مرغان«

 بـر  و ميسـايند  صـاليه  سنگ روى بر آنرا كه است اين ماده تعيين از پس ايشان نزد در تدبير همگى و
 كـه  اى ادويـه  و داروهـا  مقـدارى  آنگاه و دهند مى آب را ماده يدنيسا اثناى در صيقلى سخت سنگ آن روى

 از پس آنگاه افزايند، مى آن بر ميباشد مؤثر مطلوب معدنه ب آن تبديل و انقالب در و آنهاست مقصود مناسب
 به آن خاك يا آب استخراج براى يا پزند مي آتش بوسيله يا ميكنند خشك ابآفت در آنرا شستن يا دادن آب

 يابد مى انجام رضامندى بطور عمليات اين همه آن ىيجو چاره در كه آنگاه و پردازند مي آن تكليس يا تصعيد
 بدسـت  مـايعى  يـا  خـاك  تـدابير  اين كليه از پذيرد مى پايان صنعت آن اصول مقتضيات برحسب آن تدبير و

 تبديل زر به بريزند آتش در شده داغ سيم روى آنرا هرگاه كنند مى گمان و مينامند »اكسير« آنرا كه آيد مى
 محققـان  و .ميگردد مبدل سيمه ب ايشان قصد برحسب بريزند آتش در شده داغ مس روى آنرا اگر يا ميشود
 و خـاص  ىيجـو  چـاره  ايـن  نتيجه در كه است چهارگانه عناصر از مركب اى ماده اكسير اين پندارند مى ايشان

ه ب گرديده حاصل آن در آنچه و است، آمده حاصل طبيعى قواى داراى تركيبى و مزاج آن در ايشان عمليات

                                                           

 .عبارت در اينجا مشوش است -1
  ).است االسرار كشف از ترجمه( 104: 18از آيه و هم يحسبونَ أَنَّهم يحسُنونَ صنْعاً  -2
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 و ميسـازد  مبدل خود تركيب و صورته ب آنرا و بخشد مى بدان را خود خاص شكل شود داخل ديگر ماده هر
 خمير كه نان براى مايه خمير مانند ميماند پايدار و ثابت نآ در است آمده حاصل آن در كه ىيقوا و كيفيات

 و شود آسان معده در آن هضم تا ميكند ايجاد سستى و نرمى خاصيت آن در و ميسازد مبدل خود ذاته ب را
 دو از يكىه ب آنرا گردد داخل معدنى هر به كه است چنين نيز سيم و زر اكسير. يابد تبديل غذاه ب سرعته ب

 و. ايشـان  پندار خالصه است چنين. ميسازد مبدل سيم و زر صورته ب و ميدهد تغيير) سيم و زر( مزبور فلز
 آن از را خود معاش و روزى كه ميپردازند مىيدا ممارسته ب كار اين در رو اين از گروه اين بينيم مى چنانكه
 ميدارند معمول خود ميان در و ميكنند نقل صناعت اين گذشته پيشوايان كتب از آنرا قواعد و احكام بجويند

 بيشتر زيرا ميگمارند همت آنها اسرار كشفه ب و ميپردازند انديشه و بحث به آنها لغزهاى و معماها فهم در و
 هـاى  نوشـته  و اش هفتادگانـه  رسايل در حيان بن جابر تأليفات مانند معماست و چيستان شبيه آنها تأليفات
 شـده  سـروده  استحكام منتهاى در كه مغيربى قصايد و طغرائى آثار و رتبةالحكيم كتاب در مجريطى مسلمه

 بـا  من روزى چنانكه نميشود آنان عايد مزبور صناعت از سودى هيچ اينها همه از پس و -اينها امثال و. است
 وى بـه  را كيميـا  تأليفات از يكى و كردم گفتگو باره اين در اندلس مشايخ سرور بلفيقى ابوالبركات شيخمان

 ضـمانت  من: گفت و داشت مسترد منه ب را آن سپس و داد قرار كنجكاوى و تفحص مورد آنرا مدتى او دادم
 ايـن  از گروهى كه دانست بايد سپس. نگردد باز خود خانهه ب نوميدى با جز »كتاب اين خواننده« كه ميكنم

 فلـزات  كـردن  زرانـدود  هبـ  آشـكارا  يـا  كـه  بدينسان ميكنند اكتفا گرى حيله و زراندودى به تنها كيمياگران
 يـا  دو يـا  يك نسبته ب را زر و سيم يا و اندايند مى سيم به را مس يا زر به را سيم فلز اينكه مانند ميپردازند

 ىياشـيا  فلـزات  ميـان  از صـناعى  بطور و ميپردازند كارى نهانه ب يا و آميزند مى در ديگرى فلز با قسمت سه
 بـه  وقـت  آن .شده تصعيد جيوه وسيله به آن ساختن نرم و مس نكرد سفيد مانند ميسازند سيم و زر شبيه

 از سـازان  نيرنگ اين و شناسند باز آنرا نميتوانند ماهر صرافان جز و ميشود مبدل سيم به شبيه فلزى جسمى
 اشـتباه  و سـازى  نيرنـگ  بـا  و ميدهنـد  رواج مردم ميان در را آنها و ميسازند ىيها سكه خود تقلبى سيمهاى

 و نـد مردم تـرين  فرومايـه  پيشـه  لحـاظ  از گـروه  ايـن  ميزننـد  سكه روى بر هم را سلطان مهر دممر بر كارى
 گـران  حيلـه   اين چه ربايند مي را مردم اموال بازى نيرنگ به آنها زيرا ميروند، بشمار نيز كسان بدفرجامترين

 دزد از بـدتر  يا دزد سىك چنين پس. كنند بردارى بهره آن از تا ميپردازند سيم زر، بجاى و مس سيم، بجاى
 در پرجمعيـت  هـاى  سـرزمين  از دور كـه  ندبربر طالب از مغرب يعنى ما سرزمين در گروه اين بيشتر و. است

 فريـب  را آنـان  1تـوانگران  و ميبرنـد  پنـاه  باديه مساجد به و ميبرند بسر ابله مردمان مساكن نزديك و مرزها
 بسـازند  سيم و زر فلزات از ميتوانند و هستند آشنا گرىكيميا صنعت به كه كنند مى وانمود چنين و ميدهند

 مبـالغ  آنهـا  آوردن بدسـت  راه در و ميباشد حريص گرانبها فلز دو اين داشتن دوست در مردم نفوس چون و

                                                           

 را نخسـت  صـورت  مـن  و است »كودنان« اغبيا »پ« چاپ در و اغنيا »جامع ينى« خطى نسخه و بيروت و مصر چاپهاى در -1
 .برگزيدم

 در خدعه و نيرنگ كيمياگران
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 نزد در سپس. آورند مى بدست آنان از را خود معاش وسيله مزبور كيمياگران رو اين از كنند مى خرج بسيارى
 بـه  كـار  و شـود  مـى  آشـكار  آنان ناتوانى كه هنگامى تا كنند مى شروع كيميا طلبيدن به رزل و ترس با ايشان

 از كسـانى  مطـامع  باز و ميگيرند بخود اى تازه حالت و ميگريزند، ديگرى جايگاه به وقت آن كشد مى ىايرسو
. ميسازند متمايل ميدهند قرار كسان اينگونه فريفتن وسيله كه نيرنگى به را آنان و انگيزند، مى بر را دنيا اهل

 و انـد  سـاخته  خـود  پيشه را دزدى و ميباشند پستى و جهل نهايت در آنها چه نداريم سخنى صنف اين با ما
 سختگيرى آنهاه ب نسبت حكام كه است اين دارد وجود آنان فساد ماده ساختن كن ريشه براى كه راهى تنها

 را آنهـا  دسـت  پردازنـد  مـى  اعمـال  اينگونـه ه بـ  كه هنگامى و سازند دستگير بيابند را آنان جا هر در و كنند
 و اسـت  عمومى نياز مورد كه ايست سكه تباهى مايه گروه اين عمليات زيرا كنند، قطع دزدان دست همچون

 بايـد  و ميباشـد  آن وضع در مراقبت و اصالحه ب مكلف سلطان و. رود مى بشمار مردم كليه ثروت حقيقت در
  .برد بكار را سختگيرى منتهاى شوند مى آن فساد مايه كسانيكهه ب نسبت

 تـن  گـرى  حيله و سازى نيرنگ به و ميسازند پيشه را صناعت اين كه است كسانى با ما سخن روى اما
 در بلكـه  ميدارنـد،  منزه مسلمانان رايج پول و سكه  كردن تباه از را خود و ميزنند سرباز آن از بلكه نميدهند،
 و زر بـه  را سـيم  ميشـود  آنـان  عايد كه اكسيرى آوردن بدست راه از و عمليات نهگو بدين تا آنند جستجوى

 ميـدانيم  اينكه با داريم گفتگو و بحث آنان وسايل درباره و گروه اين با ما كنند، تبديل سيم به را قلع و مس
 عمـر  كهبل است، نياورده بدست آن از را خويش مطلوب يا نرسيده مقصود بدين جهان اين مردم از هيچكس

 و داروهـا  گردآورى براى خطرات برگزيدن و تكليس و تصعيد و كردن صاليه و ساييدن و تدبير در را خويش
 را مطلـوب  يا آمده نائل مقصوده ب كه كسانى ديگر از حكاياتى باره اين در و دهند مى باده ب آنها از جستجوى

 كردن باور در و شوند مى قانع آنها درباره تگوىگف و حكايات اينگونه شنيدنه ب و ميكنند نقل اند آورده بدست
 در انگيز وسوسه اخبار دلداده و شيفته كه هستند كسانى همچون و نميدهند راه بخود ترديد و شك هيچ آنها

  .ميباشند دارند عهدهه ب آنچه
 مـا  ميگوينـد  و ميدهنـد  منفـى  پاسـخ  ايـد؟  ديـده  خـود  چشـم ه ب آيا كه شود سؤال ايشان از هرگاه و

 كـردن  پيشـه  كه دانست بايد و است بوده چنين نسلى و عصر هر در گروه اين وضع. ايم نديده ولى ايم دهشني
 تـا  گرفتـه  متقدمان از دانشمندان و است داشته وجود قديم روزگارهاى از و نيست تازه جهان در صنعت اين

ـ  آنگاه و ميكنيم نقل باره اين در را ايشان عقايد ما اينك و .اند گفته سخن باره اين در متأخران  آن دنبـال ه ب
 آدمـى  دهنده توفيق خدا و ميشويم يادآور ميشود آشكار امر ماهيت و واقعيت درباره ما براى كه را تحقيقاتى

  .است صواب راه به
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 يـا  هفتگانـه  معـادن  كيفيت درباره حكما نزد در صناعت اين در سخن اساس و مبنا كه گوييم مى پس
 2فصل لحاظ از اينها آيا كه است روى و آهن و مس و »ارزيز« قلع و سرب و سيم و زر: يعنى 1»جوش هفت«
 در مزبور فلزات اختالف اينكه يا است قائم خود ذاته ب كه است مستقلى نوع آنها از يك هر و ندمختلف هم با

 قبيـل  از ىكيفيـات  در آنهـا  اخـتالف  و 3ميباشند نوع يك از ىيصنفها آنها كليه و آنهاست كيفيات از  خواصى
 براى اصنافى آنها كليه و. است سياهى و سفيدى و زردى مانند رنگ در و سختى و نرمى و يبوست و رطوبت

 از مزبـور  فلـزات  كه است اين اند كرده پيروى او از هم مشرق حكماى كه سينا ابن نظر ولى ند،واحد نوع اين
ـ  قـائم  و مستقل آنها زا يك هر و ميباشند متباينى انواع و ندمختلف هم با فصل لحاظ ـ  و ميباشـد  خـود ه ب ه ب

 عقيده برحسب فارابى ابونصر و. انواع ديگر مانند است خاصى جنس و فصل آنرا و يابد مى تحقق خود حقيقت
 شـده  قائـل  يكديگره ب آنها از برخى تبديل و انقالب امكانه ب ندمتفق نوع لحاظ از مزبور فلزات اينكهه ب خود

 پـذير  امكـان  صـنعت  طريـق  از آنهـا  تـدبير  و ىيجو چاره و يكديگره ب عرضها تبديل هنگام اين در زيرا است،
 بنـابر  سـينا  بن ابوعلى ولى است، آسانى مأخذ دارى و ممكن او نزد در كيميا صناعت رو اين از و. بود خواهد
 مبتنى او ظرن و ميداند ممكن غير و محال را كيميا وجود و است صنعت اين منكر آنها نوع اختالفه ب اعتقاد

 كننـده  تقـدير  و آفريننـده  را نوعى هر فصل بلكه يافت، راه فصل به نميتوان صناعت بوسيله كه است اين بر
 آينـد  نمـى  در تصوره ب و ندمجهول اساساً و كلى بطور فصلها حقايق و است عزوجل خداى كه آفريند مى اشياء
 ايـن  اسـت  صـناعت  ايـن  بزرگان از كه طغرائى ولى ساخت، دگرگونه صنعت راه از را آنها ميتوان چگونه پس

 و آفريـدن  بـراى  ىيجـو  چـاره  و تدبير كه است كرده رد بدينسان آنرا و داده نسبت غلطه ب را سينا ابن گفتار
 آمـاده  از پس فصل و است آن قبول جهت ماده ساختن آماده براى مخصوصاً امر اين بلكه نيست، فصل ابداع

 و نـور  دادن آب و كـردن  صـيقلى  از پـس  چنانكـه  آيـد  مـى  پديـد  آن اىخـد  و آفريننـده  جانـب  از ساختن
 ما هرگاه و: گويد »طغرائى«. نيست آن معرفت و تصور به باره اين در نيازى را ما و ميشود ايجاد درخشندگى

 تكـوين  مارهاى و 4كاه و خاك از كژدم مانند باشيم آگاه آنها فصلهاى به جهل با حيوانات از  بعضى آفريدن بر
 هرگـاه  ميگوينـد  و ميكنند ياد انگبين زنبور تكوين درباره فالحت صاحبان كه سخنانى همچون و مو از يافته
 دار سـم  حيوانـات  شاخهاى از نى ايجاد و. كرد تكوين اى گوساله 5الشه از را آن ميتوان شود ناياب زنبور اين

 صورت اين در آنها، كاشتن هنگام سلع از شاخها كردن پر بوسيله نيشكر به آن تبديل و »كاشتن طريقه ب«

                                                           

 .در فارسى فلزات مزبور را هفت جوش ميگويند رجوع به غياث اللغات شود -1
 .فصل در برابر جنس است كه در تعريفات منطقى متداول است: مقصود -2
بارات افزوده شده است كه در تعريفات ابونصـر فـارابى بـر ايـن     اين ع» ينى جامع«در اينجا در چاپهاى مصر و نسخه خطى  -3

 .اند كرده پيروى وى از نيز اندلس حكماى و هستند واحدى نوع مزبور فلزات كه است عقيده

 .تبن است: نتن بجاى: در چاپهاى بيروت -4
: »ك«بخصـوص كـه در چـاپ    كلمه متن نوعى كشك يا پنير از شير ترشيده هم هست، ولى دسالن معنى نخست را آورده  -5

 .من عجاجيل البقر است

 داليل رد صناعت كيمياگري
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 صـناعت  راه از همـه  اينهـا  و[ .شـويم  آگـاه  1] معادن در[ سيم و زر در اينها نظير بر كه دارد وجود مانعى چه
 آمـاده  فصـلها  ايـن  قبول به تنها را آن ى،يجو چاره و تدبير ليكن است، ماده آنها موضوع البته و يابد مى انجام

 و يميجو مي سيم و زر 1]در را عمليات اينگونه نظير هم ما بنابراين: گويد »رائىطغ«. فصول خلق نه ميسازد
ـ  البتـه  دهـيم  قـرار  ىيجو چاره و عمل مورد آنرا كه آوريم مى بدست اى ماده  نخسـتين  آن در آنكـه  شـرط ه ب

 قبول اداستعد آن در تا كوشيم مى آن ىيجو چاره در آنگاه. باشد داشته وجود سيم و زر صورت قبول استعداد
  ).معنىه ب طغرائى سخن پايان. (رسانيم كماله ب را فصل آن

 صـناعت  اين صاحبان رد بر ما ليكن است، صحيح كرده ياد سينا ابن بر رد در طغرائى كه را گفتارى و
 خواه ايشان همه پندارهاى بطالن و كيميا وجود امكان عدم آن سببه ب كه داريم ديگرى مأخذ) كيمياگرى(

 بـر  آگـاهى  از پـس  كه است اين آنها جويى چاره خالصه كه بدينسان. ميشود آشكار سينا ابن واهخ و طغرائى
 برابـر  در را طبيعـت  شيوه آن ىيجو چاره تدبير در و ميدهند قرار موضوع آنرا استعداد نخستين به آماده ماده

 تا سازند مى دوچندان را علهمنف و فاعله قواى و كنند تبديل سيم يا زر به آنرا تا گيرند مى پيش معدنى جسم
  فعل زمان از فاعله قوه كردن چندان دو كه است شده آشكار خود جاى در زيرا پذيرد انجام كوتاهتر زمانى در

 خورشـيد  بزرگ دوره سنين از سال هشتاد و هزار از پس خود معدن در زر كه است شده گفته هم و ميكاهد
 نـاخواه  خـواه  آن آمدن بوجود زمان گردد چندان دو ىيجو چاره در كيفيات و قوا هرگاه پس ميرسد كماله ب

 صورتى حصول جستجوى در يشانيجو چاره اين راه از يا شد خواهد آن از كوتاهتر كرديم ياد آنچه برحسب
 جسـمى  احالـه  و تبديل در ماده آن آنگاه و ميكند مايه خمير مانند آنرا كه اشندب مي ماده اين براى تركيبى

 چنانكـه  است اكسير همان جسمى چنين و بخشد مى مطلوب تأثيرات و ها خاصيت است ىيجو هچار مورد كه
  .كرديم ياد

 نسبت به چهارگانه عناصر آن در بايد ناگزير شود تكوين عنصرى مواليد از جسمى هر كه دانست بايد و
 ناچار رو اين از پذيرد نمى امانج آنها تركيب باشند برابر نسبت لحاظ از مزبور عناصر اگر زيرا آيد گرد متفاوتى

 بـر  آنهـا  اجـزاى  از يكى بايد ناچار رو اين از پذيرد نمى انجام آنها تركيب باشند برابر نسبت لحاظ از يكى بايد
 داشـته  وجود غريزى حرارت يابد، مى تركيب عناصر اين از كه جسمى هر در بايد ناگزير نيز و آيد غالب همه
 شـونده  تكـوين  موجود هر سپس. ميباشد نگهبان آن صورت براى و مؤثر يا لهفاع قوه آن وجود براى كه باشد

 حال به حالى از تكوين زمان از انتقالش و آن حاالت و اطوار در بايد ناگزير رو اين از و آيد مى پديد زمانى در
 كـه  سـت نگري انسـان  خلقـت  كيفيـت  به بايد باره اين در و. شود منتهى خود غايت به تا باشد اختالف ديگر

 »مضغه« گوشتى پارچه شكله ب سپس و »علقه« بسته خون پارچه شكله ب آنگاه است نطفه شكله ب نخست
 در مولـود  بصورت سرانجام و ميگيرد خوده ب جنين صورت آنگاه و ميشود پذير صورت آن از پس و آيد مى در

 هـر  در اجـزا  نسـبتهاى  و رسدمي زندگى مرحله آخرين به تا پيمايد مى را شيرخوارگى مرحله سپس و آيد مى
                                                           

 .»پ« چاپ و »جامع ينى« خطى از نسخه -1
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 و حـال  عينـه ه ب نخستين مرحله و حال نهگرو است مختلف آنها كيفيات و مقادير لحاظ از اى مرحله و شكل
  .است ديگر مرحله مخالف اى مرحله هر در غريزى حرارت همچنين. بود خواهد ديگرى مرحله

ـ  و ميدهـد  روى  معـدنش  در سـال  هشـتاد  و هـزار  طـى  در زر بـراى  كه اشكالى و مراحله ب اكنون ه ب
 خاصـيت  و عمل بايد ناگزير كيمياگر كه ميگيريم نتيجه چنين و مينگريم يابد، مى انتقال آنها به كه كيفياتى
 شـرايط  از يكـى  و. يابد پايان تا كند روبرو آن با را خود ىيجو چاره و تدبير و كند دنبال معدن در را طبيعت
 از چنانكه كند تصوير و طرح خود ذهن در بسازد صنعت راه از ميخواهد را آنچه كه است اين همواره صناعت

  :ميگويند كه حكماست امثال
 احـوال  در زر براى را كيفيات اين بايد ناگزير پس 1است كار آغاز انديشه پايان و انديشه پايان كار آغاز

 اشـكال  اخـتالف  هنگام ار غريزى حرارت اختالف و كرد تصور مرحله هر در آن متفاوت نسبتهاى و گوناگون
 اين كليه تا گرفت نظر در ميشود آن جانشين كه را مضاعفى قواى مقدار و مرحله هر در را زمان مقدار و آن

 تركيبـى  صورتى مواد از برخى براى و شود برابر معدن در طبيعت خاصيت و تأثير با وسيله بدين خصوصيات
 خاصيت ايجاد آن مقادير و قوا نسبته ب ماده اين در و اشدب نان براى مايه خمير صورت مانند كه سازد آماده
  .كند

 از بشـرى  علـوم  آنكـه  حـال  و كنـد  مى محصور) محيط الهى علم( محيط دانش را عمليات اين كليه و
 درست آورد بدست زر تواند مى صناعت اين با است مدعى كه كس آن حال البته و است قاصر عملياتى چنين

  .بيافريند منى از را انسانى صنعت، راه از ميتواند كند دعاا كه است كسى مثابهه ب
 باشيم معترف و بدانيم مسلم را »منى« مراحل و اشكال و نسبتها و اجزاه ب احاطه وى براى هرگاه ما و

 ميدانـد  آنچنان موجودى و عملى دانش صورتبه  را امور اين و است آگاه رحم در آن آفرينش كيفيت بر كه
 وقـت  آن نشـود  فـوت  او دانـش  از شـاذى  و نـادر  امـر  كـوچكترين  بحديكه آشناست آن اتجزئي همهه ب كه

 دسـت   معلومـاتى  چنـين ه ب وى چگونه ولى است، قادر انسانى چنين آفريدن بر او كه بدانيم مسلم ميتوانيم
  يابد؟ مى

 صـناعت  خالصـه  يميميگـو  و گردد آسان آن فهم تا ميكنيم بيان اختصاره ب را برهان اين اكنون هم و
 بوسيله معدنى طبيعت راندن پيش به: است اين ميدهند انجام صناعت اين بوسيله ميكنند ادعا آنچه و كيميا

 داراى اى ماده آفريدن يا پذيرد، انجام معدنى جسم وجود كه آنجا تا اعمال اين با آن مقابله و صناعى عمليات
ـ  و دهـد  تغيير آنرا و بخشد بيعىط تأثير جسم در كه بدانسان تركيبى صورتى و افعال و قوا  خـود  صـورت ه ب

 آن بوسـيله  ميخواهـد  كـه  است معدنى طبيعى احوال تصوراته ب مسبوق صناعى عمل و تأثير اين و درآورد
 جزئيات همه آنها در كه ىيقوا داراى بسازد اى ماده يا كند مقابله صناعى عمل با آنرا و راند جلوه ب را طبيعت

                                                           

اول العمـل  : اند، چه مضمون مزبور بدينسان معروف اسـت  در متن چنين است، ولى گويا صورت اصلى را ناسخان تغيير داده -1
 .العمل آخر الفكر اول آخر الفكر و
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 كمتر مقداره ب يافتن احاطه از بشرى دانش و است ناپذير پايان كيفيات اينگونه و. دباش كرده تصور يكايك را
 اسـت  ايـن . بيافرينـد  گيـاهى  يـا  حيـوان  يا انسان بخواهد كه است كسى مثابهه ب او و است عاجز هم آنها از

 كـه  سـت كيميا بطـالن  در بـراهين  تـرين  بخـش  اطمينان جمله از برهان اين و كرديم ياد كه برهانى خالصه
 نيسـت  طبيعـت  سببه ب يا ها فصل جهت از برهان اين در كيميا امكان عدم شد مشاهده چنانكه و ام آموخته

 ايـن  از كلىه ب بود كرده سينا ابن كه ردى و است آن از بشر عجز و يافتن احاطه تعذر سببه ب امر اين بلكه
 آن نتيجـه  و غايـت  لحـاظ  از يكديگره ب فلزات تبديل امكان عدم در ديگرى دليل سينا ابن و جداست برهان
 داد ارزشهاى آنها كه است اين) سيم و زر( سنگ دو كميابى و وجود در خدا حكمت كه بدينسان است آورده

 خـدا  حكمت آورند بدست صنعت طريقه ب را آنها اگر بنابراين و است ايشان ثروتهاى و مردم كسب و ستد و
 چيزى هيچ آنها اندوختن از هيچكس كه يافت خواهد فزونى بحدى اآنه وجود و شد خواهد باطل باره اين در

  .آورد نخواهد بدست
 نزديكتـرين  خـود  افعال در طبيعت كه بدينسان است فلزات امكان عدم درباره ديگرى دليل را او هم و

 گمـان  كيمياگران كه صنعتى طريق اين اگر و. پيمايد نمى را دورتر و دشوارتر طريق و نميگذارد فرو را طرق
 از كمتـر  زمـان  لحاظ از پندارند مى يا ميدانند، نزديكتر معدن در طبيعت طريق از آنرا و است درست ميكنند

 و زر آفرينش و ايجاد در را دورتر راه آن و گذاشت نمي فرو آنرا طبيعت بود، مى صحيح راستىه ب ميباشد، آن
 است كرده تشبيه طبيعت در كمياب امور از برخى هب را عمل و تدبير اين طغرائى اينكه اما و. پيمود نمى سيم

 وى نظـر  مـورد  اين در سبب بدين آنها، آفرينش و مار و عسل زنبور و كژدم: قبيل از اند شده آگاه آنها بر كه
 نقـل  جهـان  مردم از هيچكس كيميا خصوص در ليكن. اند شده آگاه آنها بر او پندار برحسب كه است درست
 همـواره  ميكننـد  ممارسـت  آن در كـه  آنان بلكه ميداند، آنرا طريقه يا شده آگاه دانب خود او كه است نكرده

 دسـت  دروغ داسـتانهاى  و هـا  افسـانه  به جز و اند شيوه همان بر نيز اكنون هم تا و كرده دنبال آنرا كوركورانه
 ىيسـرا  افسـانه ه بـ  وى دربـاره  كـه  كسانى از يكى و بود مي راست ها افسانه اين اگر كه صورتى در يابند نمى
 ميگرفتند فرا وى از را صنعت آن اصحابش يا شاگردان يا فرزندان شك بى يافت مى دست كيمياه ب پردازند مى

 آن راسـتى  گـواه  بهترين خود آن از پس عمل درستى و يافت مى انتقال آن دوستداران به و ميكردند حفظ و
  .ميرسيد نيز ما جز و ما به و يافت مى انتشار سرانجام تا ميرفت بشمار صنعت
 چـه  هـر  در كـه  اسـت  مركبـى  جسم آن و است مايه خمير مثابهه ب اكسير ميگويند اينكه درباره اما و

 را خميـر  مايـه  خميـر  كـه  دانست بايد آورد، مى در خود عناصر به را چيز آن و ميدهد تغيير آنرا شود داخل
ـ  و اسـت  سـهل  مـواد  در فسـاد  و. اسـت  ادفس نوعى آن و ميكند آماده هضم براى آنرا و ميسازد دگرگون ه ب
 بـه  معـدن  تبـديل  است مطلوب اكسير در آنچه كه صورتى در ميدهد روى طبايع و افعال از چيزى كمترين

 تكـوين . اسـت  صالح و تكوين آن خاصيت و عمل حقيقت در و ميباشد آن از برتر و شريفتر كه است چيزى
 ايـن  بـاره  اين در امر تحقيق و كرد قياس مايه خمير با نميتوان را اكسير بنابراين و ميباشد فساد از دشوارتر
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 انـد  گفتـه  سـخن  باره اين در كه ىايحكم سخنان برحسب باشد داشته صحت كيميا وجود  فرض بر كه است
 و نيسـت  طبيعـى  صـنايع  نوع از امر اين ايشان امثال و مجريطى 1]احمد بن[ مسلمة و حيان بن جابر مانند

 در را آنها كه نيست مقاصدى نوع از باره اين در گروه اين سخنان و پذيرد نمى انجام ناعىص عمل يك بوسيله
 براى كه است اعمالى قبيل از و است خوارق ديگر و سحر و افسونگرى مقاصد نوع از بلكه اند، آورده طبيعيات

 يـاد  آنچـه  شـبيه  موضـوعاتى  الغاية كتاب در مجريطى] احمد ابن[ مسلمة و است داده روى وى جز و حالج
 و موجـود  وى رسـايل  در جابر سخنان نيز و است مقوله اين از رتبةالحكيم كتاب در او سخن و آورده كرديم

. بپـردازيم  آنها شرحه ب ما كه نيست نيازى و دارند دسترسى آنها به همه و است مسلمه سخنان مقوله از عيناً
 خارج صنايع حكم از كه 2است موادى كليات از زبورم حكماى نزد در كيميا موضوع گفت بايد خالصه بطور و

 روز يك در آنها آفريدن مجراى غير از حيوان و چوب نوع از چيزى آوردن عمله ب كه همچنان زيرا ميباشد،
 و آورد پديد و ساخت زر ماه يك يا روز يك در زر ماده از نميتوان هم سان همينه ب نيست ميسر ماه يك يا

 كـه  هـر  رو ايـن  از و. صـنايع  عمل و طبايع عالم ماوراى از اعانتى بوسيله مگر نميكند تغيير آن عادى طريق
 يـا  سـترون  تدبير را صناعى تدبير اين و كرد خواهد تباه را خود كار و ثروت بجويد صناعى طريق از را كيميا
 قبيـل  از و اسـت  عصناي و طبايع ماوراى راه از حتماً باشد، هم درست آن به رسيدن اگر زيرا ميگويند، عقيم

 و اوليـا  كرامـات  شـمار  در كـه  اينهاسـت  مانند و ستبر اجسام در نفوذ و هوا در پرواز و آب روى بر رفتن راه
 و: فرمايـد  تعـالى  خـداى . اسـت  پيـامبران  معجزات از آن نظير و پرنده آفريدن مانند يا ميباشد عادت خوارق

 مـن  فرمـان ه بـ  پـس  ميدميدى آن در آنگاه و ميساختى من رخصت به مرغى شكل چون گل از كه هنگامى
 ميشـود  ارزانـى  آنـان  بـه  كـه  كسـانى  احوال برحسب اكسير امكان آوردن بدست  راه بنابراين و 3ميشد مرغى

 اين نزد در و بخشد مى بديگرى آنرا او و ميشود اعطا صالحى عنصره ب استعداد اين كه بسا چه و است مختلف
 پس ببخشد، ديگرىه ب آنرا تواند نمى او و شود مى اعطا صالح شخص به هم گاهى و ميماند امانت بطور دومى
 سـبب ه بـ  كيميـا  امـر  كـه  شـد  آشـكار  پس. دارد ساحرى جنبه او عمل نظر اين از و. افتد نمى او جز بدست

 سـاحرى  شـيوه ه ب يا و كرامت راه از يا و معجزه طريقه ب يا آن و ميدهد روى عادت خوارق و نفوس تأثيرات
 آن حقيقـت ه ب كس هيچ. است مانند لغز و گونه معما باره اين در حكما كليه سخنان سبب همينه ب و است
 امـور  و. شـود  آگـاه  طبيعـت  عالم در نفس تصرفات بر و رود فرو ساحرى دانش اعماق در مگر نمييابد دست
 محـيط  كننـد  مى آنچه به خدا كند نمى آهنگ آنها آوردن بدست براى هيچكس و است نامحصور عادت خرق
 ناتوانى كرديم ياد چنانكه واميدارد آن در ممارست و صناعت اين جستجوى به را كسان بيشتر آنچه و 4.است
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 و كشـاورزى : همچـون  كرده ياد راه بجز است طرقى از آن طلبيدن و معاش طبيعى راه آوردن بدست از آنان
 و ميشـمرند  دشـوار  خـود  بـر  طـرق  ينگونها از را روزى جستن ناتوان، مردم كه است اين. صنعت و بازرگانى

 بيشـتر  و .آورند بدست آن جز و كيميا چون طبيعى غير طرق از بيكران ثروتى يكباره كه كنند مى آن آهنگ
 حكيمانى درباره خصوصيت اين حتى و ندشهرنشين بينوايانى و فقيران ميكنند توجه منظور بدين كه كسانى

 كيميا امكان عدمه ب سينا ابن چنانكه ميكند صدق نيز اند، گفته خنس آن امكان عدم يا امكان موضوع در كه
 اسـت  ميرفتـه  بشمار توانگران زمره در بالنتيجه و بوده عاليمقام وزيران از وى كه دانيم مى و. است بوده قائل
 معـاش  وسـائل  كمتـرين ه بـ  كـه  اسـت  ميرفتـه  بشمار بينوايانى از داشته اعتقاد آن امكان به كه فارابى ولى

 امـر  ايـن  كننـد  مـى  ممارست آن در و باشند مى شيفته كيميا طرقه ب كه كسانى نظريات درباره و. نيازمندند
  .1است متين قوت صاحب دهنده روزى خدا كه نيست  شكى و است آشكارى تهمت) ىيبينوا و فقر(
  

  فصل

  كرد اعتماد آنها بر سزاست كتب تأليف براى كه مقاصدى در

  2تگذاش فرو را آنها جز و
 ادراك آن در خـدا  كـه  سـبب  بدان است انسانى »نفس« جان بشرى دانشهاى گنجينه كه دانست بايد

 نفى اثبات به آنگاه و حقايق تصور راه از نخست كه است جان براى انديشه حصول ادراك سود و است آفريده
 اين از تا است واسطه با اي و واسطه بى و مستقيم يا حقايق تصور ثانياً و ميگردد حاصل آن براى ذاتى عوارض

 در عملى صورتى وسيله بدين كه آنگاه و كند استنتاج آنهاست نفى يا اثبات درصدد كه را مسائلى انديشه راه
  :يابد مى انجام گونه بدو بيان و كرد بيان ديگرى براى آنرا بايد ناگزير ميشود مستقر ضمير
  .شيوه تعليم دادنه ب -1
  .حقيقت اثبات و انديشه كردن تابناك منظوره ب نديگرا با گفتگوىاز راه  -2
 در كـه  شـود  مـى  تركيب الفاظى از سخن، تعبير و يابد مى انجام تعبير راه از تنها ها انديشه بيان البته و

 از عبـارت  حـروف  و انـد  يافتـه  تشكيل حروف از الفاظ و است آفريده زبان در را آنها خدا و روند مى بكار نطق
 گويـان،  سـخن  بـدانها  و شوند مى ادا زبان و »كوچك زبان« كام بوسيله كه هستند قطعىم آوازهاى كيفيات
 از تعبيـر  و هـا  انديشـه  بيـان  پايـه  نخسـتين  اين و رسانند مى يكديگره ب را خويش هاى انديشه مكالمه هنگام

 هر بر كلى وربط بيان نوع اين ولى دانشهاست، آنها ترين شريف و مهمترين هرچند و است درونى هاى اندوخته
  .ميشود شامل انشا يا خبر خواه  است نهفته آدمى درون در چه

                                                           

 .نيست او جز پروردگارى: است شده افزوده آيه از پس بيروت و مصر در چاپهاى. 58: 51إِنَّ اهللا هو الرَّزاقُ ذُو اْلُقوةِ اْلمتينُ  -1

چاپ پاريس ترجمـه   248تا ص  241و چاپهاى مصر و بيروت نيست لذا آنرا از ص » ينى جامع«اين فصل در نسخه خطى  -2
 .كردم
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 به يا نهانند يا دور ما از كه آنان به داريم خويش درون در را آنچه بتوانيم كه است چنان بيان دوم پايه
 كردن شنق از عبارت نوشتن و. است نوشتنه ب منحصر اين و برسانيم نيستند ما همزمان كسانيكه و آيندگان

 الفـاظى  بـر  كلمـه ه ب كلمه و حرفه ب حرف وضعاً آن هاى صورت و اشكال كه بدانسان است دست با مىيعال
 نوشـتن،  راه از آدمـى  درون هـاى  اندوختـه  تعبيـر  و بيـان  بنـابراين  و. ميروند بكار نطق در كه ميكنند داللت

 از يـك  هـر  ولـى  اند، داده قرار دوم پايه در آنرا رو اين از و ميرود بكار نطق در كه است سخنى همان بواسطه
 توجـه  و بود خواهد شريفتر آن دهد، نشان را معارف و دانشها آدمى، درون هاى اندوخته از بيان، گونه دو اين

ه ب اوراق دل در نوشتن بوسيله را خود درونى هاى اندوخته و ها انديشه كه است اينه ب هنر و دانش خداوندان
  .گردند برخوردار آنها از نيز غايبند كه مردمى و شود آيندگان بهره آنها آموختن سود تا گذارند يادگار

 شده تأليف بسيار كتب گوناگون ملتهاى و بشرى مجامع ميان در و. ندكتب مؤلفان از عبارت گروه اين و
 ببرحسـ  آنهـا  مطالـب  و اسـت  يافته انتقال آينده نسلهاى به پياپى و متمادى عصرهاى در كتب اين و است

 وجـود  اختالفـى  فلسـفى  دانشـهاى  در ليكن. است مختلف دولتها و ملتها تواريخ و گوناگون مذاهب و شرايع
 گـردآورى  موجـودات  تصـور  در آدمـى  انديشـه  مقتضـيات  برحسب شيوه يكه ب آنها مطالب همه زيرا ندارد،

 وفق بر و هستند كه نانچ هم ماده و مجرد و عنصرى و فلكى و روحانى و جسمانى لحاظ از را آنها و شود مى
 پديـد  شرعى دانشهاى در اختالف بلكه نميدهد، روى اختالفى دانشها اين در رو اين از و انديشند مى واقعيت

 گرد سطحى بطور كه اخبارى اختالف سببه ب اينكه يا ندمتفاوت يكديگر با مذاهب لحاظ از ملتها چه آيد مى
  .ميشود شاهدهم اختالف و تفاوت نيز تاريخ علوم در آيد مى

 مينامنـد  خـط  و قلـم  را آنهـا  كه  حروف اشكال و رسوم در بشر گوناگون اصطالحات سببه ب بينيم مى آنگاه
 مـي  »مسند« آنرا كه است حميرى خط جمله آن از. است بسيار اختالفات داراى و نيست يكسان نيز نوشتن
 مضريان قبيل از متأخر عربهاى كتابت يوهش با و نوشتند مى خط بدان يمن قديم مردم و حمير قبيله و نامند

ـ  آنـان  همـه  چند هر و دارد اختالف مضر لغت با نيز ايشان لغت كه چنان هم است مخالف  سـخن  عربـى ه ب
 در آنـان  از يـك  هـر  و است متفاوت حميريان با تعبير، طرز و زبان در مضريان ملكه و عادت ولى گويند، مى

 مخـالف  ديگـرى  قواعد و اصول با و است شده استقرا ايشان تعبير زطر از كه دارند كلى قوانينى گفتن سخن
  .كنند مى غلط نيستند تعبير ملكات به آشنا كه آنان باره اين در كه بسا چه و. است

 كـه  پندارند مى نادانان از برخى گاهى و نوشتند مى بدان كلدانيان و نبطيان كه است سريانى خط ديگر
 پندار اين ليكن ميرفتند بشمار ملتها ترين قديم از آنان چه است طبيعى خط آن قدمت سببه ب سريانى خط
 اين بلكه نيست، طبيعى انسان اختيارى افعال كليه از يك هيچ زيرا است، عاميانه عقايد از يكى و غلط و وهم

 طبيعى دكن مى گمان بيننده و شوند مى راسخ اى ملكه كه يابند مى دوام آنقدر تمرين و قدمت نتيجه در افعال
 گوينـد  مـى  و كننـد  مـى  تصـور  سان همين به نيز عربى زبان درباره كودن مردم از بسيارى چنانكه. باشند مى

  .است غلط نيز پندار اين كه صورتى در اند گفته مى سخن عرب زبان به طبيعى بطور ها عرب

 در مقدمه نگارش كتابها
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  .وشتندمين بدان آنان جز و اسرائيل بنى از شالخ بن عابر خاندان كه است عبرى خط ديگر
 هـر  و باشـند  مـى  نيز خاصى زبان داراى ايشان و است روم مردم آن از كه است التينى خط ديگر گونه

 و تركـان  مانند باشد مى قوم آن ويژه و است منسوب آنان به كه دارند خاصى اصطالح نوشتن در ملتها از يك
 يـاد  چنانكـه  زيـرا  است، شده اقعو توجه مورد نخستين خط گونه سه تنها ولى آنان، جز و هنديان و فرنگان
 توجـه  بـدان   كـه  اسـت  شده سبب آن قدمت همين و رود مى بشمار خطوط ترين قديمى سريانى خط كرديم
  .دارند

 نـازل  مزبـور  هاى زبانه ب تورات و قرآن كه هستند عنايت مورد سبب بدان عبرى و عربى خطوط اما و
 كتاب دو آن شده نازل آيات بيان و تعبير وسيله مزبور خط دو چون و اند شده نوشته خطوط آن به و گرديده

 زبـان  از تعبيـر  بـراى  كه قواعدى و اصول آنگاه و گماشتند همت آنها تنظيم به نخست رو اين از گرفتند قرار
 آنهـا  از پيـروى  كـه  شرايعى فهميدن براى را آنها مردم و يافت توسعه و بسط شيوه همان به بود شده تنظيم
 مسيحى كيش به روميان چون كه بود اين التينى زبانه ب توجه علت و فراگرفتند ربانى كالم آن از بود واجب

 از بـود  تورات از يكسره مسيح آئين تعاليم كرديم ياد كتاب آغاز در چنانكه و بود التينى آنان زبان و گرويدند
 بـه  را دينـى  احكام تا كردند ترجمه خويش زبانه ب را اسرائيل بنى پيامبران كتب ديگر و مزبور كتاب رو اين

 بيشتر خطوط و زبانها ديگر از خودشان خط و زبان به توجه نتيجه در و كنند اقتباس آن از روشها ترين آسان
  .گرديد استوارتر و

 بلكه است، نگرفته قرار توجه و اهميت مورد ديگر اقوام خطوط كرده ياد خطوط بجز كه شد معلوم پس
 ملـل  و اسـت  قوم آن بخود متعلق تنها كه است خطى داراى خوده ب خصوصم اصطالحات برحسب ملتى هر

  .ندارند توجهى بدان ديگر
 منحصـر  مقصـد  هفـت  در دهنـد  مـى  قـرار  توجه مورد تأليفات در كه را مسائلى مؤلفان اين از گذشته

  :از عبارتند نهاآ و اند گذاشته فرو را مزبور مقاصد بجز و ميدانند اعتماد شايسته را آنها تنها و اند كرده
 استنباط يك دانش نوين بدينسان كه موضوع آنرا بدست آورند و ابواب و فصول آنرا تقسيم كنند و -1

 مسائل خود تحقيقات ضمن در محقق دانشمند ديگر عبارته ب يا پردازند تتبع و تحقيق به آن مسائل درباره
 و يابـد  تعمـيم  آنهـا  از بـردن  سـود  تـا  برساند هم بديگران را آنها كه بكوشد و كند استنباط نوينى مباحث و

 را آينـدگان  مگر تا گذارد مى يادگاره ب كتاب در نوشتن بوسيله را خود استنباطات و تحقيقات نتيجه بنابراين
 لفظـى  ادلـه  در بحث به شافعى نخست و است داده روى شيوه اين فقه اصول دانش در چنانكه افتد سودمند

 جـامع  بطـور  را آنهـا  و پرداختند قياس مسائل استنباطه ب حنفيه آنگاه كرد خيصتل را آنها و پرداخت شرعى
 آنهـا  از نيـز  روزگـار  ايـن  تا و شدند مند بهره آنان تحقيقات ثمرات از علم طالبان ايشان از پس و آوردند گرد

  .كنند مى استفاده



313     

 

 تأليفات ايشان بپردازد شيوه دوم تأليف اين است كه كسى به مطالعه و تحقيق سخنان پيشينيان و -2
 بـراى  را مشـكالت  اين بكوشد وقت آن و بگشايد وى بر را آنها درك باب خدا ولى بيابد، دشوار را آنها فهم و

ـ  و كنـد  آشكار باشند عاجز آنها درك از است ممكن كه كسانى ديگر  كـه  كسـانى  تـا  بپـردازد  آنهـا  شـرح ه ب
 در كـه  است منقول و معقول كتب تفسير و شرح از عبارت شيوه اين و شوند مند بهره آن از دارند شايستگى

  .ميرود بشمار شريف فصلى تأليف،
 هنگامى كه يكى از دانشمندان متأخر بر غلط يا لغزشى از آثار پيشـينيان نـامور و بلنـد آوازه آگـاه     -3

ه ب زيرا برساند، هم آيندگان به آنرا كه كوشد مى وقت آن كند ثابت ناپذير ترديد و آشكار برهان با آنرا و شود
 بـه  مـردم  اعتمـاد  و دانش و فضله ب مؤلف شهرت و كشورها همه در متمادى قرون از تأليف آن انتشار علت

 ميكند رد را ها لغزش آن كه دانشمندى رو اين از ميگردد دشوار غلط آن بردن ميان از و زدودن وى معلومات
  .شود آگاه آن بر خواننده تا بگذارد يادگاره ب كتاب صورته ب و بنويسد را خود داليل بايد ناگزير
 برحسب تقسيم موضوع آن ببينـد  ى مشاهده كند و مثالًيها وقتى دانشمند در يكى از فنون نقصان -4
ـ  و گمـارد  مـى  همـت  منظـور  بـدين  وقت آن گردد تكميل تا افزود آن بر ميتوان فصولى يا مسائل  تـأليف ه ب

  .ميپردازد
 ت در آن تأليف كرد اين است كـه مسـائل دانشـى نـامنظم باشـد و هـر      ديگر از مواردى كه سزاس -5
 هـر  و ميپـردازد  دانـش  آن تهـذيب  و ترتيب به آگاه دانشمند وقت آن باشد، نشده واقع خود باب در مبحثى
 ابـن  از سـحنون  روايت به »المدونة« در وضع اين چنانكه ميدهد قرار خود فصل و باب و جايگاه در را مسئله
 مزبور كتب در فقه مسائل از بسيارى چه شد، مى مشاهده مالك اصحاب از عتبى روايت به »عتبيهال« و قاسم

 چنـان  هـم  »العتبيـة « ولى گماشت، همت »المدونة« تهذيب به ابوزيد ابن رو اين از. بود نيامده خود باب در
 بـودن  بـا  دانـش  يندگانجو ولى يافت، ميتوان ديگر باب از مسائلى آن باب هر در و است مانده باقى نامهذب

 نيـاز  بى »العتبية« از ديگر است نوشته وى از پس »برادعى« كه تهذيبى هم و ابوزيد ابن تهذيب و »المدونة«
  .اند شده

 هنگامى كه مسائل دانشى در ضمن ابواب دانشهاى ديگر پراكنده باشد و برخـى از دانشـمندان بـه    -6
 تنظيم نوينى دانش يا فن راه اين از وقت آن كنند گردآورى را آنها و شوند متوجه آن مسائل كليه و موضوع
 ميكنـد  ممارسـت  و تمـرين  آنهـا  در و ميبـرد  بكار آنها در را خود انديشه بشر كه علومى شماره بر و ميگردد
 مسـائل  سكاكى يوسف ابويعقوب و جرجانى عبدالقاهر و است داده روى بيان دانش در چنانكه ميشود افزوده

 دانش آن مسائل از بسيارى »التبيين و البيان« كتاب در جاحظ چه يافتند، پراكنده نحو كتب رد را بيان علم
 ديگـر  از آن كـردن  جـدا  و موضوع كشف درصدد و شدند آنها متوجه دانشمندان وقت آن و بود آورده گرد را

 فـن  اصـول  منزلهه ب كه نوشتند علم آن در مشهورى كتب و پرداختند تأليف به بيان علم در و برآمدند علوم

 در مقاصد هفتگانه اي كه در تأليف بايد بكار رود
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 همه بر كه كوشيدند دانش آن توسعه و تكميل در چنان و فراگرفتند را آنها آيندگان آنگاه ميشد شمرده بيان
  .يافتند برترى متقدمان
 تلخيص و مختصر كردن كتب متقدمان و آن هنگامى است كه مشاهده شود كتابى در زمره امهات -7

 آن بـر  دانشمندى وقت آن است، دار دامنه و مطول بسيار ولى است،آنه اساسى مĤخذ از و ميرود بشمار فنون
 حذر بر حال عين در و بيندازد آنرا مكرر مباحث و كند تلخيص اختصار و ايجاز بطور را كتاب اين كه ميشود

  .يابد راه خلل مؤلف مقصد به مبادا تا نشود حذف آن ضرورى مطالب كه باشد
 نظـر  در را آنها بايد مؤلفى هر و شود اتكا بدانها تأليف در است شايسته كه مقاصدى مجموعه اينهاست

 اى جـاده  از انحـراف  منزلهه ب و شد خواهد شمرده ضرورى غير عملى كردن تأليف مقاصد اين جز در و گيرد
ه بـ  مزورانـه  تغييـرات  برخـى  با را متقدمان آثار كسى اينكه قبيل از. اند پيموده آنرا خردمندان كه بود خواهد

 آنـرا  نياز مورد مسائل از برخى يا كند جابجا آنرا فصول و دهد تغيير را كتاب عبارات مثالً و دهد نسبت خود
 كنـد  تبديل نادرست مطالب به آنرا درست مسائل يا نيست حاجت مورد كه بيفزايد آن بر مطالبى يا بيندازد

ـ  و اسـت  شـرمى  بى و جهل نشانه اى شيوه چنين. پردازد گفتگوه ب ناسودمند مباحثى در يا  سـبب  همـين ه ب
  :است گفته آن پايان در برشمرده را مزبور مقاصد ارسطو كه هنگامى
 انجام كه كارى از خداه ب پناه است، شرمى بى و نادانى يعنى آزمنديست يا زايد كرده ياد مقاصد بجز و«

  .1فرمايدمي رهبرى است تر درست آنچه به را انسان خدا و. »نيست خردمندان شايسته آن دادن
  

  بيست و هشتم فصل

   است تحصيل راه در مانعى دانشها در تأليفات فزونى اينكه در

 رسـانيده  زيان آن نهايت و غايت بر آگاهى و دانش تحصيل راه در مردمه ب كه ىيچيزها از دانست بايد
 شـاگرد  و مـتعلم  از خواسـتن  سـپس  و آن هـاى  شيوه تعدد و تعاليم در اصطالحات اختالف و تأليفات فزونى
 بيشتر يا كليه است ناگزير دانشجو هنگام اين در و گردد مسلم او بر تحصيل درجه آنگاه تا را آنها آورى جمع
 صنعت يك در كه را كتبى بخواهد اگر آنكه حال و بكوشد آن هاى شيوه جميع مراعات در و كند حفظ را آنها

 در ناچـار  و ميمانـد  عـاجز  و كنـد  نمـى  وفا او رعم دهد قرار تحقيق و بحث مورد ىيتنهاه ب است شده نوشته
 مـالكى  مـذهب  در را فقه چگونگى امر اين شدن مجسم براى و. ميگيرد قرار تحصيل درجه از فروتر اى مرتبه
 ابـن  و لخمـى  و يـونس  ابن كتاب: مانند شروحى چه كه ميگيريم نظر در را »مدونة« كتاب و آوريم مى مثال
 شـده  نوشـته  آن بـر  كـه  شـروحى  و حاجب ابن كتاب همچنين 2اند نوشته آن بر مقدماتى و تنبيهات و بشير
 يكـديگر  از را مصـرى  و بغـدادى  و قرطبـى  و قيروانـى  فقهـى  هـاى  طريقـه  است ناگزير دانشجو سپس. است

                                                           

 .9: 17إِنَّ هذَا اْلُقرْآنَ يهدي للَّتي هي أَْقوم : اشاره به -1
  .»ك«. »عتبه«ب و كتب بيان و تحصيل بر كتا -2
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 او بـراى  فتـوى  منصـب  هنگام اين در و دهد تشخيص مزبور هاى شيوه از را متأخران هاى طريقه و بازشناسد
 همـه  در معنـى  و نيسـت  چيـزى  موضـوع  تكـرار  بجز مزبور هاى طريقه و كتب همه اينكه با و. ميشود مسلم

 يكـديگر  از را كـرده  يـاد  گونـاگون  هـاى  شيوه و شود آگاه آنها همه بر است ملزم دانشجو ليكن است يكسان
ه بـ  علمـان م اگـر  و. ميرسـد  پايـان ه ب و كند نمى كفايت هم آنها از يكى تحقيق در عمر حاليكه در. بازشناسد

 كرد مى تغيير بسيار تحصيل وضع فراگيرند را مذهبى مسائل همان تنها دانشجويان كه ميكردند اكتفا همين
 انجـام  سـريعتر  آن فراگـرفتن  و ميشـد  آسـان  تعلـيم  و اسـت  متـداول  اكنون كه بود مى اين جز كار روش و

 كـه  يافتـه  اسـتقرار  آنـان  در آنچنـان  بـدان  عادت و است شده درمانى بى درد منزلهه ب امر اين ولى يافت، مى
 كتـاب  قبيـل  از ميشويم يادآور را عربى زبان علوم مثال براى نيز و. است شده ناپذير تغيير طبيعتى همچون
 و كوفيـان  و بصريان گوناگون هاى شيوه و شده نوشته آن بر كه ىيتفسيرها و حواشى و شرح كليه و سيبويه

 جميـع  و مالـك  ابـن  و حاجب ابن مانند متأخران و متقدمان طرق و. ناندلسيا روش آنان از پس و بغداديان
 و بخواند را اينها همه ميخواهند دانشجو از چگونه كه گيريم مى نظر در آنگاه و اند نوشته باره اين در كه كتبى

 انگشـت  و قليـل  عـده  جـز  دانشجويان از هيچيك و ميشود سپرى آنها برابر در وى عمر نتيجه در و فراگيرد
 او كتب روزگار اين در كه برد نام را تأليفاتى صاحب ميتوان  كسانى چنين از و نميرسند آن نهايته ب شمارى

 و اسـت،  معـروف  1هشـام  ابن به كه است عربى زبان صناعت اهل از مصرى مردى او و رسيده ماه ب مغرب در
 رديـف  در لحـاظ  ايـن  از و فتـه يا اسـتيال  آن ملكه نهايت بر كه ميدهد نشان صناعت اين درباره وى سخنان
 و اصـول  بر و داشته عظيم اى ملكه وى زيرا .است گرفته قرار دو آن طبقه و جنى ابن و سيبويه چون كسانى

 فضـل  كـه  اسـت  كـرده  ثابـت  و نمـوده  تصـرف  آنها در اى شيوه بهترينه ب و يافته احاطه كامالً فن اين فروع
ـ  اكنون هم كرديم ياد اينكه با .نيست متقدمان به منحصر  تأليفـات  و هـا  طريقـه  و هـا  شـيوه  تعـدد  سـبب ه ب

ـ  آنـرا  خداسـت  فضـل  اين ولى دارد، وجود بسيارى مشكالت و دشواريها گوناگون  ارزانـى  خواهـد  كـه  هـر ه ب
 مـثالً  كـه  ميدهد نشان چنين امر ظاهر وگرنه .ميروند شمار به هستى عالم نوادر از كسان اينگونه و 2.ميدارد

 عربى زبان علوم تحصيله ب كه نميماند باقى وى براى وقتى كند طى مواد اين همه در را عمرش دانشجو اگر
ـ  ميتواند چگونه پس است، وسايل و ابزار از يكى كه علمى آيد، نائل  و ابـزار  ايـن  ثمـره  كـه  مقصـود  اصـل ه ب

  .3ميكند رهبرى بخواهد را كه هر خدا ولى برسد، است مقدمات
  

  

                                                           

از مردم مصر عالم فقه و تفسير و صـرف و نحـو صـاحب كتـاب معـروف مغنـى       ) 761-708(جمال الدين عبداهللا بن هشام  -1
 .شود دهخدا لغتنامه اللبيب، رجوع به

2-  شاءمن ي يهؤْتَفْضلُ اهللا ي ك54: 5ذل.  

3-  شاءي من يده31: 74ي.  

 در معايب فزوني كتب درسي
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  بيست و نهم فصل

  ميرساند آسيب تعليم كار به دانشها مؤلفات در فراوان صاراخت اينكه در

 نهايـت  در و كننـد  مختصـر  را دانشها مقاصد و ها طريقه كه اند يدهيگرا شيوه بدين متأخران از بسيارى
 هـر  در كـه  ميكننـد  تدوين مختصرى برنامه آن از و پردازند مى مختصر كتب تأليفه ب روش اينه ب شيفتگى

 فن آن از بسيارى معانى و ميكوشند اختصاره ب الفاظ در كه بدانسان است آن مسائل حصر بر مشتمل دانشى
 بسا چه و. است دشوار دانشجو بر آن فهم و ميرساند زيان بالغت به شيوه اين و ميگنجانند قليلى الفاظ در را

 مختصر حفظه ب شدن نزديك براى را آنها و ميشوند متوجه بيان و تفسير فنون در مطول كتب امهات به كه
 آنهـا  امثـال  و منطق در خونجى و عربى علوم در مالك ابن و فقه اصول و فقه در حاجب ابن چنانكه ميكنند

 روش ايـن  در زيرا ميرساند، آسيب تحصيل به و است تعليم فساد مايه شيوه اين ولى اند، يدهيگرا روش بدين
 غايـات  پـذيرش  بـراى  هنـوز  وى حاليكه در چه شود، مى تحميل مبتدى بر مطالب درآميختگى و تخليط امر

 ميباشـد  تعلـيم  در نكوهيده و ناپسند روشهاى از امر اين و كنند مى القا او بر را آنها است نشده مستعد دانش
 سـخت  دانشـجو  ذهـن  اينهـا  همـه  بـا  روش اين در اين از گذشته. كرد خواهيم بحث آن از آينده در چنانكه
 كـه  رو ايـن  از اسـت،  دشوار آنها فهم كه ميشود مختصرى و كوتاه لفاظا جستجوى و تتبع گرفتار و مشغول
 الفـاظ  بينـيم  مـى  چه است مشكل آنها ميان از مسائل استخراج و شده گنجانيده الفاظ آن در بسيارى معانى
 فهـم  بـراى  را توجهى قابل وقت محصل ناگزير و است بغرنج و دشوار) اختصار( سبب همينه ب مختصر كتب
ـ  آيـد  مـى  بدست مختصر كتب اين از تعليم سببه ب كه اى ملكه اينها همه از گذشته. ميدهد تدس از آنها ه ب

 مطـول  مبسـوط  موضوعات از كه ملكاتى به نسبت نرسد بدان آسيبى و شود حاصل استوارى بطور كه فرض
 در دراز بحـث  و فـراوان  تكرار نتيجه در دوم نوع ملكات زيرا بود، خواهد نارسا و قاصر اى ملكه آيد، مى بدست
  .ميباشد سودمند كامل ملكه حصول براى سخن اطاله هم و فراوان تكرار كه پيداست و ميشود حاصل مسائل

 ايـن  همـه  ماننـد  ميگـردد  نارسـا  ملكـه  آن، كمى سببه ب وقت آن شود اكتفا اندك تكرار به هرگاه و
 بـراى  مسـائل  كـردن  حفـظ  يلتسـه  آنهـا  مؤلفـان  منظور كه) علوم در مختصر تأليفهاى( مختصر موضوعات
 در آنهـا  رسـوخ  و سـودمند  ملكات آوردن بدست از متعلمان شدن دور سببه ب كه صورتى در است متعلمان

 و 1نيست  اى كننده گمراه را او فرمايد رهبرى خدا كه را كسى و كنند مى مشكالت دچار را آنان) ايشان ذهن(
   2.يافت نخواهد ىيراهنما كند گمراه خدا كه آنرا
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 .سبحانه و تعالى داناتر است
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  ام سي فصل

   تعليم افاده روش و دانشها تعليم درست شيوه در

 خشه بب بخش و درجهه ب درجه كه افتد مى سودمند هنگامى متعلمان به دانشها تلقين كه دانست بايد
 و گردد القا متعلم بر ميباشند آن اصول از كه مسائلى فنى، باب هر از بايد نخست چنانكه باشد اندك اندك و

 او اسـتعداد  و عقـل  قوه باره اين در و پردازند آنها شرحه ب وى ذهنه ب آنها ساختن نزديك براى لاجما بطور
 اين در و برسند فن آن پايان به سرانجام تا گردد مراعات ميشود خوانده فرو وى بر كه مسائلى پذيرفتن براى

 ملكه اين غايت و است ضعيف و جزئى مزبور ملكه ليكن ميشود، حاصل دانش اين در اى ملكه او براى هنگام
 فـن  بـدان  را او ديگر بار بايد سپس ميسازد آماده آن مسائل آوردن بدست و فن فهم براى را او كه است اين

 بيان و شرحه ب و ميدهند ارتقا نخستين مرحله از باالترى مرتبهه ب را او تلقين در بار اين در ولى دهند رجوع
 ذكـر  بـا  هسـت  فـن  در كه را اختالفاتى مرحله اين در و ميشوند خارج اجمال حد از و پردازند مي كاملترى

 رسوم با سپس ميشود نيكو او ملكه هنگام اين در. برسند فن پايانه ب شيوه همين بر تا ميكنند ياد آنها دليل
 فراگرفتـه  را دانـش  آن از مقـدارى  و درگذشـته  مبتـدى  حد از او مرحله اين در و دهند مى رجوع بدان را او
 و گذارند فرو كامل تفسير و شرح بى را مغلقى و مبهم و مشكل موضوع هيچ نبايد بار اين در رو اين از 1.ستا

 بر كامالً كه حالي در آيد فارغ فن آن فراگرفتن از تا بگشايند وى روى به را دانش آن بسته درهاى همه بايد
 را دانـش  شـيوه  اين با ديدى چنانكه و. دسودمن تعليم شيوه است چنين. باشد يافته تسلط و احاطه آن ملكه

 در فنـى  تحصيل بعضى براى است ممكن هم گاهى و آورد بدست آنرا تا آموزند مى متعلمه ب مكرر بار سه در
 گشـته  ميسـر  وى بـراى  و شـده  آفريـده  آن براى كه) استعدادى( برحسب گردد حاصل مراحل اين از كمتر
 آشـنا  آن افـاده  روش و تعلـيم  ايـن  شـيوه  بـه  ما عصر هم 3علمانم از بسيارى كه ايم كرده مشاهده و 2.است

 خود ذهن كه ميخواهند وى از و ميكنند القا محصل بر را دانش دشوار بسيار مسائل تعليم آغاز در و نيستند
 مبتدى و است درست روشى و تعليم در تمرين نوعى روش اين ميكنند گمان و سازد آماده آنها حل براى را
 پيش و كار مبادى در محصل بر فنون غايات القاى سببه ب و ميسازند مكلف آنها تحصيل و ردنك حفظه ب را
 در) ميسـازند  دچـار  اشـتباه ه ب را وي و( ميكنند مشوب را او ذهن مسائل آنگونه فهم براى وى شدن آماده از

 عاجز كلىه ب امر ازآغ در و ميشود حاصل شاگرد براى تدريجه ب آن فهم استعداد و دانش پذيرفتن كه صورتى

                                                           

محصل قسـمتى  منتهى و مرحله شادى آن است كه  -ج. شادى -ب. مبتدى -الف: در تحصيالت پيشين سه مرحله داشتند -1
 در. اسـت  مرحلـه  بـه ايـن   رسـيدن  دوم دربـار  مؤلـف  منظور و است نرسيده منتهى به مرحله ليكن فراگرفته را از اصول دانش

  .است) شد( آمده »ينى« و »پ« در كه) شدا: (بجاى بيروت و مصر چاپهاى

  .كل ميسر لما خلق: اشاره به ماثوره -2

 ).؟(اى معلمين، متعلمين است بج» پ«و چاپ » ينى جامع«در نسخه خطى  -3
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 پيوسته آنگاه 1.حسى مثالهاى بوسيله و اجمال و تخمين برحسب و نادر موارد در مگر ميباشد مسائل فهم از
 كند مى رشد وى بر آنها تكرار و فن مسائل با او ذهن درآميختن سببه ب اندك اندك و تدريجه ب وى استعداد

 از 2]او ملكـه  تـا  يابـد  مي انتقال است تخمين مرحله از ربرت كه كمال و جامعيت حد به تخمين مرحله از[ و
 وى بـر  كـار  آغـاز  در اگر ليكن. يابد مى احاطه فن مسائل بر و ميشود تكميل تحصيل سپس و استعداد لحاظ
 شـدن  آمـاده  از و اسـت  عاجز كردن حفظ و فهميدن از هنگام اين در وى كه حالي در شود القا دانش غايات
 اساسـاً  و بذاتـه  دانـش  كه كرد خواهد گمان و شد خواهد خسته روش اين از وى ذهن دميباش دور آنها براى

 آن پـذيرفتن  از و شـد  خواهـد  تنبلـى  دچار و زد خواهد سرباز مطالب گونه آن از نتيجه در و ميباشد دشوار
 چنـين  كـه  پيداسـت  و شـد  خواهـد  منجـر ) دانش كسب از( او ىيجدا به وضع اين و گرديد خواهد منحرف

 وى بـه  كـه  كتـابى  فراگـرفتن  در را محصـل  معلـم  نيست سزاوار و آيد مى پديد تعليم سوء سببه ب يتىكيف
 خـواه  كنـد  وادار تعلـيم  براى او قبول نسبت از برتر و ىيتوانا و طاقت حد از فزونتر مسائلى فهمه ب آموزد مى

  .منتهى يا باشد مبتدى
 و فراگيرد آن پايان تا آغاز از را كتاب مطالب واندبت تا درآميزد ديگرى مسائله ب را كتاب مسائل نبايد و
 اگر زيرا كند، نفوذ هم كتاب آن جز در بدان كه يابد تسلط اى ملكه بر آن بوسيله و آورد بدست را آن مقاصد
 و ميشود مستعد هم دانش آن بقيه قبول براى آن سببه ب آورد بدست دانشها از يكى در اندكى ملكه محصل

 بـر  سـرانجام  تـا  ميگردد حاصل علمى مرحله آن از برتر به گماشتن همت و خواهى فزون رد نشاطى او براى
 فرو فهم از درآميزد ديگر مسائله ب وى معلومات و شود تخليط او بر امر اگر ليكن يابد مى دست دانش غايات
 دانش و ميگردد نوميد تحصيل از و ميشود زدوده وى انديشه و يابد مى راه بدو افسردگى و خستگى و ميماند

  3.فرمايد مى رهبرى بخواهد را كه هر خدا و ميگذارد فرو آنرا تعليم و
 جلسات كه بدينسان ندارد نگاه زمانى دير را متعلم كتاب يك و فن يك در معلم كه سزاست همچنين

 هـم  از و فراموشـى  وسـيله  روشـى  چنـين  زيرا بيندازد دراز فواصل آنها ميان و كند گسيخته هم از را درس
  .شد خواهد دشوار آن مواد پراكندگى سببه ب ملكه حصول آنگاه و بود خواهد يكديگر از مسائل گسيختن

 خواهـد  حاصـل  آسانتر ملكه وقت آن باشد نسيان از دور و حاضر ذهن در دانش اواخر و اوايل هرگاه و
 در ملكـات  زيرا بست، هدخوا نقش نيكوتر ذهن در آن رنگ و آيين و گرديد خواهد استوارتر آن ارتباط و شد

 فرامـوش  هـم  آن از ناشـى  ملكه برود ياد از عمل هرگاه و ميشوند حاصل آن تكرار و عمل بودن پياپى نتيجه
 ايـن  تعلـيم  در الزم  روشـهاى  و نيكـو  هاى شيوه از و 4آموخت شماه ب دانستيد نمى را آنچه خدا و. شد خواهد

                                                           

  .اين نظريه كامالً مطابق شيوه جديد تربيت است كه تعليم حسى را بر نظرى ترجيح ميدهند -1

 .»ينى« و »پ«از  -2

3-  شاءي من يدهاهللا ي213: 2و.  
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 دو آن از هيچيـك  در اسـت  ممكن كمتر هنگام اين در وى هچ نياموزند متعلم به هم با را دانش دو كه است
 از و. سازد منصرف ديگرىه ب يكى فهميدن از و كند تقسيم را خود ذهن بايد صورت آن در زيرا يابد، پيروزى

 را انديشه اگر ولى مييابد راه وى به نوميدى آن سببه ب و ميشود مشكل و مغلق او براى دانش دو هر رو اين
 وى تحصـيل  بـراى  روش اين كه بسا چه آنگاه گذارد فارغ و بپردازد است آن درصدد وى آنچه آموختن براى

  .است راست براه آدمى دهنده توفيق 1)تعالى و سبحانه( خدا و. باشد تر شايسته
  

   2فصل

 و كنـى  تلقـى  قبول به آنرا اگر كه ميدارم ارمغان توه ب تعليم راه در سودى من كه بدان! دانشجو اى و
 نخسـت  و يافـت  خـواهى  ظفـر  شـريف  اى اندوختـه  و بزرگ گنجىه ب گيرى بدست ثبات و پايدارى با را آن

 طبيعـت  آدمـى  انديشـه  كـه  اسـت  ايـن  آن و. كـرد  خواهـد  يارى توه ب آن فهم در كه كنم مى ياد اى مقدمه
 است كتىحر و فعل از عبارت آن و است بسرشته خويش هاى آفريده همه مانند آنرا خدا كه است مخصوصى

 انسـانى  مرتـب  و مـنظم  افعـال  مبدأ گاهى كه دهد مى روى دماغ اوسط بطن در اى قوه سببه ب نفس در كه
 مطلـوب  بـه  كـه  بدينسان است نشده حاصل ذهن در هنوز كه است چيزى دانستن براى مبدأ گاهى و است

 آن ميـان  كه 3وسطى آنگاه ميپردازد، آن اثبات يا نفى قصده ب و ميكند تصوير آنرا طرف دو و ميشود متوجه
 متعـدد  اگر و باشد يكى كه است صورتى در اين و درخشد مى زدنى هم بر چشم از تر بشتاب ميكند جمع دو

 طبيعت اين كار است چنين. يابد مى ظفر خود مطلوب به و شود مى منتقل هم ديگرى وسط تحصيل به باشد
  .است متمايز جانوران ديگر از آن سببه ب بشر كه اى انديشه

 درسـتى  تا كند مى وصف آنرا و ميدهد نشان را فكر عمل كيفيت منطق صناعت كه دانست بايد سپس
 روى خطـا  آن بـراى  نـدرت ه بـ  هـم  گـاهى  ولى ميباشد آن ذاتى صواب چند هر زيرا شود، معلوم خطا از آن

ـ  يـا  و آيـد  ىمـ  پديـد  آنها اصلى صورت بجز صورتى بر قضيه طرف دو تصور سببه ب يا خطا اين و ميدهد ه ب
 بـراى  مـوارد  اينگونـه  در و ميدهد روى دادن نتيجه براى آنها ترتيب و قضايا نظم در اشكال در اشتباه سبب

 راننـده  و صـناعى  امرى منطق بنابراين ميشود، استفاده منطق از كند، پيشامد اگر فساد، اين ورطه از ىايره
 آن از غالباً است صناعى امرى كه رو اين از و ميباشد منطبق آن عمل صورت بر و است فكرى طبيعت بسوى

 آشـنا  منطـق  صـناعت  بـه  آنكه بى صاحبنظر بزرگان از بسيارى كه بينيم مى سبب همينه ب و ميشوند نياز بى
                                                           

  .نيست» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«در چاپ  -1

از اينجا در بيشتر چاپهاى مصر و بيروت قسمت ذيل فصل به ماقبل پيوسته است و هيچ عنـوانى مطالـب را از هـم متمـايز      -2
ديده ميشود و در چاپ دارالكتاب اللبنانى عنوان » فصل«باالى مطلب » ينى جامع«و نسخه خطى » پ«نساخته است در چاپ 

 .انسانى انديشه: است چنين مطلب

زيـرا  «جهان حادث اسـت زيـرا متغيـر اسـت     : مقترن شود مثالً وقتى ميگوييم» ...زيرا فالن«چيزى است كه به كلمه  وسط -3
 .»از تعريفات جرجانى«، وسط ميباشد، »متغير است
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 دانـش ه بـ  خـدا  رحمـت ه ب اتكا و نيت صدق روى از كه هنگامى بويژه يابند مى دست علمى مقاصد بر باشند
  .ميباشد آنان اريگري بزرگترين امر اين چه گرايند

 بـه  آنـان  روش طبيعـى  بطور و سپرند مى را دانش راه خود استوار فكرى طبيعت برحسب كه است اين
  .است بسرشته طبيعت اين بر آنرا خدا همچنانكه ميشود منتهى مطلوب بر آگاهى و وسط حصول

 نيـز  ديگـرى  قدمـه م آمـوختن،  بـراى  منطق به معروف صناعى امر اين از گذشته كه دانست بايد آنگاه
 رسـوم  خوانـدن  سـبب ه بـ  كه است ذهنى معانى بر آنها داللت و الفاظ شناختن از عبارت آن و دارد ضرورت
 كليـه  از بايـد  ناچـار ! دانشـجو  اى تـو  پـس  ميشـوند  وارد ذهـن  بر مكالمه هنگام در نطقه ب تلفظ و نوشتنى

 اشـكال  و رسـوم  داللت به بايد نخست راينبناب. برسى خود مطلوب انديشه به و بگذرى ها پرده اين »مراحل«
 معـانى  بـر  را شـفاهى  الفـاظ  داللـت  آنگاه  هاست مرحله ترين سهل اين و شوى آشنا گفتنى الفاظ بر نوشتنى
 در كـه  بيـاموزى  اسـتدالل  براى معروفشان قالبهاى در را معانى دادن ترتيب قوانين سپس فراگيرى مطلوب
 آنهـا  بوسـيله  تا بيندوزى ىيدامها همچون انديشه در را مجرد معانى نآ از پس و. ميروند بكار منطق صناعت
  .1شود آشكار خدا مواهب و رحمت به توسل و تو فكرى طبيعت برحسب مطلوب
 مطلوب و بردارد ميان از سهولت به را ها پرده اين و بگذرد سرعته ب مراتب اين از نميتواند كسى هر و

 بـه  يـا  ميمانـد  متوقـف  الفاظ هاى پرده پس در مناقشات سببه ب هنذ كه بسا چه بلكه آورد، بدست را خود
 باز مطلوب آوردن بدست از نتيجه در و 2افتد مي فرو ادله دامهاى در شبهات و مجادالت غوغاى و شور علت

  .يابد مى ىيرها گرداب اين از كسى كمتر ميكند ىيراهنما را آنان خدا كه قليلى گروه جز تقريباً و ميماند
 يـا  يابـد  راه تـو ه بـ  تشـويش  و اضـطراب  مطالـب  فهم در و شوى دچار سرنوشتى چنين به گاههر پس

 و الفـاظ  هـاى  پـرده  و بينـداز  دور را آنها همه وقت آن كند مشغول بخود ترا ذهن ترديدها و شك و ها شبهه
 ميـدان  بسـوى  اى شـائبه  هـيچ  بـى  و آزادانـه  و كن ترك كلىه ب را صناعى امر و بگذار كنار را ها شبهه عوائق

 در رفتن فرو براى و ده جوالن ميدان آن در را خود نظر و كن توجه اى شده آفريده آن بر كه طبيعى انديشه
 بـزرگ  صـاحبنظران  كه راهى در و كن متمركز آن در تنها را ذهنت خود مقصود جستن و بيكران درياى آن

 آنـان  بـروى  را دانـش  درهـاى  خـدا  مچنانكهه شو متوسل خدا گشايشه ب و نه گام اند، نهاده گام تو از پيش
 انـوار  برگزينـى  را شـيوه  ايـن  اگـر  بنـابراين  3.آموخـت  آنان به دانستند نمى را آنچه و گشود خويش برحمت
 از آنـرا  خـدا  كه وسطى مسئله و تابيد خواهد تو بر مطلوب به يافتن ظفر براى  تعالى خداى جانب از گشايش

 در و. شد خواهد الهام تو بر است آفريده انديشه اين براى آنرا گفتيم چنانكه و داده قرار انديشه اين مقتضيات

                                                           

اشـراكا و ظـاهرا   » ينـى جـامع  «اشتراكا و در نسـخه خطـى   » پ«در چاپ ... اشتراطا يقتنص بها: در چاپهاى مصر و بيروت -1
 ).يقتنص( به قرينه است شكار دام به معنى »شرك« جمع كه باشد »اشراكا« صحيح

 .است) اشتراك( چاپها همه در »اشراك« كاترمر به متعلق B و A هاى نسخه و »جامع ينى« خطى نسخه بجز هم اينجا در -2
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 را الفاظ صورتهاى سپس كن ادا صناعى قانون از آنرا حق و بريز ادله صور و قالبها در را انديشه آن هنگام اين
  .كن نمودار گفتگو و سخنورى عالم براى درست بنيان و استوار دستاويز با آنرا و بپوشان آن بر

 و صـناعى  امـورى  كـه  خطا از آنها صواب كشف و صناعى ادله در شبهه و الفاظ در مناقشه هنگام اما و
 توقف اگر هستند يكديگر مشابه اصطالح و وضع لحاظ از و ميباشد برابر آنها گوناگون جهات و هستند وضعى
 كه ميشود بازشناخته گامىهن حقيقت جهت زيرا ،1داد نخواهى تشخيص را آنها حقيقت جهت وقت آن كنى،
 در هـا  پـرده  و ميدهـد  ادامه شده حاصل وى براى كه ترديدى و شك به محصل رو اين از باشد طبيعى بطور
 متـأخر  متكلمان بيشتر شيوه وضع اين و. نشاند مى باز آوردن بدست از را او و ميشوند مانع وى مطلوب برابر
 كسانى از اگر يا شود مى بسته بدان ذهنشان وقت آن 2اشدب عجمه زبانشان در پيش از كه كسانى بويژه است

 ادراك وسـيله  طبعه ب آن كه شوند مى معتقد و ميورزند تعصب بدان هستند، منطقى قانون شيفته كه باشند
 در يابنـد  نمـى  ىيرهـا  آن از تقريبـاً  و ميماننـد  سـرگردان  ادله شكهاى و شبهات ميان وقت آن و 3است حق

 اوهـام  همـه  از آنكه شرطه ب است طبيعى انديشه همان گفتيم چنانكه حق ادراك ىطبيع وسيله كه صورتى
 ايـن  خاصـيت  و عمل كننده وصف منطق اما و گردد متوسل خداوند بخشايش به كننده بحث و شوند مجرد

 و گيـرد  عبـرت  نكـات  ايـن  از بايد متعلم بنابراين) حق بسوى( راند مى را او اغلب كه است »طبيعى« انديشه
 بـه  و بتابـد  وى بـر  آن انـوار  تـا  بطلبد را خدا بخشايش ميشود پيچيده و دشوار او بر مسائل فهم كه امىهنگ

  .5آيد نمى بدست خدا نزد از جز دانش و. 4شود ملهم حقيقت
  

  سي و يكم فصل

  كسب وسيله و 6ابزار كه دانشهايى در تحقيقات و نظريات نبايد اينكه در

  به شعب آنها مسائل و يابد توسعه 7هستند دانش

  شود منشعب گوناگون

                                                           

شرطى و جواب آن چندين جمله فاصله است » ان«ت مؤلف برحسب اسلوب وى قدرى تعقيد دارد يعنى ميان در اينجا عبار -1
رجوع به حاشيه . از اين رو دسالن پنداشته است جمله شرطى جوابى ندارد و مطلب را به سياق جمله خبرى ترجمه كرده است

  .ترجمه دسالن شود 3ج  282ص 

 ).از منتهى االرب(ميت است يعنى عج) بضم ع(فى لسانه عجمة  -2
 .»ينى از«. است حق ادراك به راندن وسيله كه آن -3
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 مقصود كه ىيدانشها يكى :است گونه دو بر متمدن ملتهاى ميان در متعارفى دانشهاى كه دانست بايد
 الهيـات  و طبيعيات مانند و كالم علم و فقه و حديث و تفسير: قبيل از شرعى علوم همچون باشند مى بالذات

  .فلسفه از
 و حسـاب  و عربى زبان دانشهاى مانند هستند مزبور علوم فراگرفتن لهوسي و ابزار كه دانشهايى ديگر و

 و كالم علم ابزار منطق متأخران شيوه برحسب كه بسا چه و -فلسفه براى منطق و شرعى، علوم براى آنها جز
  .ميرود بشمار نيز فقه اصول

 منشـعب  نـاگون گو شـعب ه ب آنها مسائل و يابد توسعه اگر هستند مقصد و هدف كه دانشهايى مباحث
 ملكـه  كه ميشود سبب امر اين چه بود نخواهد باكى هيچ گردد، كشف آنها براى نوينى نظريات و ادله و شود

  .شود داده توضيح بيشتر آنها مسائل معانى و گردد جايگيرتر آنها طالبان
ه ب جز را آنها نيست سزاوار آنها امثال و منطق و عربى مانند هستند علوم ديگر ابزار كه دانشهايى ليكن

 مباحـث  توسـعه ه ب كه ندارد ضرورتى و دهيم قرار مطالعه مورد ميباشند دانشها ديگر ابزار تنها اينكه منظور
 آنهـا  كه ميشود سبب اى شيوه چنين زيرا كنيم، تقسيم گوناگونى تازه  شعبه ب را آنها مسائل يا بپردازيم آنها

  .اين جز نه ند،علوم براى ابزارى كه است همان آنها از مقصود چه سازد خارج اصلى مقصود از را
 و شد خواهيم خارج اصلى مقصود از نسبت همانه ب سازيم خارج روش اين از را آنها چه هر بنابراين و

ـ  ميدانيم اينكه با رفت خواهد بشمار اى بيهوده و لغو كار آنها به اشتغال وقت آن  بـراى  زمـان  طـول  علـت ه ب
 بـراى  مزبـور  علـوم  كه بسا چه و است دشوار آنها ملكه آوردن بدست دارند كه رىبسيا فروع و آنها فراگرفتن
 عمـر  و است بيشتر اصلى دانشهاى اهميت كه صورتى در ميروند بشمار عائقى اساسى و مقصد علوم تحصيل

 دنميكنـ  كفايت) بالذات مقصود علم و وسايل( آنها همه فراگرفتن براى است متداول كه اى شيوه اين با آدمى
 و آيد، نمى انسان بكار كه است امورىه ب سرگرمى و عمر تضييع مايه ابزار دانشهاى اينه ب اشتغال رو اين از و

 فقـه  اصـول  در]  بلكـه  و[ منطـق  و نحـو  هاى صناعت در كه ميشود تطبيق متأخران روش بر كامالً وضع اين
 داده توسعه 1] استدالل نظر از چه و نقل لحاظ از خواه[ را مزبور علوم در بحث دايره آنها زيرا اند، كرده معمول

 و ساخته خارج بودن ابزار صورت از را آنها بحديكه اند افزوده آنها بر بسيارى استداللهاى و 1] مسائل و[ فروع و
 و[ نظريـات  بحـث  به آنها در كه بسا چه و ميباشند هدف و مقصود 1]ذاتاً[ كه اند كرده تلقى علومى منزلهه ب

 بيهـوده  و لغـو  نـوع  از سـبب  بـدين  و نيست آنها به نيازى اساسى و مقصد علوم در كه پردازند مى 1] مسائلى
 اين از بيش اساسى علومه ب متعلمان اهتمام زيرا ميباشند، زيانبخش متعلمان براى اطالق بر و ميروند بشمار

 مقاصـد ه بـ  كـى  و چگونـه  دكنن سپرى ليوسا تحصيل در را خود عمر هرگاه رو اين از و. است وسائل و ابزار
 تفصيل و طول همه آن »مقدماتى« ابزار علوم اين در معلمان است الزم سبب همينه ب يابند، مى دست اصلى
 نگـاه  غـرض  برابـر  در را آنهـا  و سازند متوجه آنها خواندن از اصلى غرض و هدفه ب را متعلمان و نشوند قائل
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 و آن در ايسـتادگى  خـود  از و شـود  راغـب   آن در بتوغـل  حدى تا آن از پس كس هر همت كه آنگاه و دارند
 آن بـراى  كـه  را آنچـه  است آماده كس هر و. برگزيند خود براى را دانش آن بايد دهد، نشان بدان شايستگى

  .پردازد آن در تحقيقه ب حدى تا ميدهد، نشان اشتياق آن فراگرفتنه ب و است شده آفريده
  

  سي و دوم فصل

  اسالمى بزرگ شهرهاى مردم عقايد اختالف و فرزندان تعليم در

   تعليم هاى شيوه در

 اين اسالمى شهرهاى همه در و است دينى شعاير از يكى فرزندانه ب قرآن دادن تعليم كه دانست بايد
 در چيـز  هـر  از پيش ايمان عقايد حديث متون از برخى و قرآن آيات سببه ب كه رو اين از اند، پيموده را راه

 محصـل  بايـد  بعداً كه را ملكاتى ديگر و گرفته قرار تعليم اساس منزلهه ب قرآن بنابراين و يابد ىم رسوخ دلها
 اصل تعليمى چنين و يابد مى رسوخ بيشتر خردسالى در تعليم كه رو اين از. است آن بر مبتنى همه فراگيرد

 مبنـاى  و پايـه  همچـون  دبنـد  نقـش  دل در آغاز در و نخست آنچه هر زيرا شود، مى آينده تحصيالت پايه و
  .1است آن اسلوبهاى و اساس برحسب شود، مى بنا آن بر آنچه چگونگى و حال و آيد مى بشمار ملكات

 تعلـيم  در مسـلمانان  هـاى  شيوه آيد مى پديد تعليم از كه ملكاتى درباره ايشان نظر اختالف برحسب و
ـ  تنها كه است اين مغرب مردم روش چنانكه. است متفاوت گوناگون نواحى در فرزندانه ب قرآن دادن  يـاد ه ب
 قـرّاء  نظـر  اختالف و آن مسائل و الخط رسم فراگرفتنه ب را كودكان آن اثناى در و ميكنند اكتفا قرآن دادن

 چـه  و فقـه  خواه و حديث خواه ديگرى موضوع هيچ با را آن درس جلسات از يك هيچ و واميدارند آن درباره
 فراگرفتن از و مانند عاجز آن برابر در يا يابند مهارت آن در تا آميزند نمى رد عرب گفتارهاى ديگر چه و شعر
 دانـش  كسـب  از دسـت  بكلـى  ميمانند فرو قرآن قرائت تحصيل از كه كسانى معموالً چه دارند، باز دست آن

 مغـرب  اهـالى  از هـا  ديه و قصبات در كه ىيبربرها و است مغرب بزرگ شهرهاى مردم شيوه اين و .ميشويند
ـ  و درميگذرنـد  بلـوغ  حـد  از تا ميكنند اجرا فرزندانشان تعليم درباره را شيوه اين نيز ميكنند تبعيت  سـن ه ب
ه بـ  عمرشـان  از دراز اى مرحلـه  گذشـتن  از پـس  كه بزرگساالنى در را روش همين همچنين. ميرسند جوانى

 الخط رسم فراگرفتن در الىبزرگس سببه ب آنها و ميدارند مجرى نيز ميكنند رجوع قرآن آموختن و خواندن
  .ندتواناتر ديگران از آن حفظ و قرآن امالى و

 را هدف اين و آموزند مى نوشتن و خواندن لحاظ از را كتاب و قرآن كه است اين اندلس اهل روش اما و
 سرچشـمه  و نوشـتن  و خوانـدن  اساس و اصل قرآن كه رو اين از ولى ميكنند، مراعات باشد كردن باسواد كه

 نميكنند، اكتفا قرآن آموختن به تنها سبب همينه ب و اند داده قرار تعليم براى اصلى آنرا ميباشد علوم و دين
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 واداشـتن  و ترسل و اكثر بطور شعر روايت: مانند آميزند مى در آن با را ديگرى مسائل كودكان تعليم در بلكه
 تنهـا  تعلـيم  در ايشـان  عنايـت  و شتننو و خط حسن و عربى زبان قوانين كردن حفظ و فراگرفتنه ب ايشان

 اين آنان منظور بارى و. است مواد همه از بيش خط به باره اين در ايشان توجه بلكه ندارد قرآنه ب اختصاص
 دربـاره  مطـالبى ) شـادى ( متوسط مرحله در ميگذارد جوانى مرحلهه ب قدم بلوغ سن از فرزند وقتى كه است

 كلـى  بطـور  و گردد مبرز نيز نوشتن و خط در و كند پيدا بصيرت آنها رد و فراگيرد شعر و عربى زبان قوانين
 تحصيل از دست مرحله اين در اندلسيان ولى درآويزد، دانش بدامان باشد داشته وجود تعليم براى سندى اگر
 از چيـزى  نخسـتين،  تعلـيم  مقدار همين جز و است شده قطع تعليم سند آنان سرزمين در زيرا ميدارند، باز

 اگـر  باشـد  اسـتعداد  بـا  و فرمايـد  ارشـاد  را او تعالى خداى كه كسى براى و آورند نمى دست به دانش خرمن
  .است كافى هم مقدار همين بيابد معلمى
 هـم  علوم قوانين تدريس به و آموزند مى كودكانه ب هم حديث غالباً قرآن بر عالوه: افريقيه مردم اما و

ـ  بيشـترى  عنايـت  ولى ميكنند، تلقين آنان بر را مىعل مسائل از بعضى و ميپردازند آنان به  مبـذول  قـرآن ه ب
 قرآن از پس. آموزند مى آنها به آنرا قرائت و روايات اختالف و كنند مى وادار آن حفظه ب را كودكان و ميدارند

 در زيـرا  اسـت،  نزديك اندلسيان طريقه به بيشتر 1قرآن تعليم در ايشان طريقه خالصه و دارند توجه خط به
 از انـدلس  شـرق  بر مسيحيان غلبه هنگام كه آنان .است پيوسته اندلس مشايخه ب آنان طريقت سند باره اين
 علـوم  پـس  آن از افريقيـه  كودكـان  و اند يافته استقرار تونس در و كرده مهاجرت افريقيه نواحىه ب كشور آن

  .اند فراگرفته آنان از را قرآن
 و آميزنـد  مـى  در هم با را چندى مواد تعليم در هم آنها رسد مى ما هب كه اخبارى برحسب: مشرق مردم اما و

 در آنـان  عنايت كنند مى نقل ما براى آنچه بنابر و. است بيشتر كداميكه ب مزبور مواد از ايشان توجه نميدانم
 تعلـيم  بـا  را دوره اين تحصيالت و است مصروف دانش قوانين و علمى كتب و قرآن تدريسه ب جوانى دوران

 ديگـر  ماننـد  را خـط  جداگانه كه دارند خاصى معلمان و قانون خط تعليم براى آنها بلكه آميزند، نمى در طخ
 بـراى  مكاتب در را الواح كه هنگامى و دارند نمى معمول كودكان مكاتب در را خط تعليم و آموزند مى صنايع

 برحسب بياموزد را خط بخواهد كه كسى و ندارد زيبايى و هنرى جنبه كه است خطىه ب مينويسند كودكان
 صـنعت  آن صاحبان از آنرا بايد يابد فرصت و دهد نشان) ىيابتدا( مكتب دوران از پس باره اين در كه همتى

 اند كرده اكتفا قرآن تعليمه ب فقط و گرفته خود تعليم شيوه از مغرب و افريقيه مردم كه اى نتيجه اما. بياموزد
 كـه  رو ايـن  از نميشـود  حاصل اى ملكه اغلب قرآن از زيرا ند،عاجز زبان لكهم فراگرفتن از بكلى كه است اين
 سبك از پيروى و قرآن  هاى شيوه بردن بكار از ايشان سبب همينه ب و است مصروف آن مثله ب اتيان از بشر
 بـراى  ور ايـن  از ندارنـد،  اى ملكـه  نيـز  قرآن شيوه جز ديگرى اسلوبهاى در مزبور اقوام و تابند مى بر روى آن

 آنـان  بهره و نميشود حاصل عرب زبان در اى ملكه گونه هيچ ميشوند تربيت و تعليم سبك اينه ب كه كسانى
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 ايـن  در افريقيـه  مـردم  بـار  كـه  بسا چه و نيست ديگرى چيز سخن در تصرف كمى و تعبيرات در جمود جز
 قوانين عبارات از برخى آنقر تعليم ضمن در گفتيم چنانكه زيرا است، تر سبك مغرب اهله ب نسبت خصوص

 هـا  نمونـه  و سرمشقها از پيروى و تعبيرات در تصرف بر حدى تا رو اين از و آموزند مى كودكانه ب نيز را علوم
 مرحلـه  در كـه  اسـت  علوم عبارات آنان محفوظات بيشتر زيرا( است قاصر بالغت از ايشان ملكه منتها ندقادر

  .كرد خواهيم ياد آن مخصوص لفصو در چنانكه 1)دارند قرار بالغت پست
ـ  زندگى آغاز از و است تنوع داراى كه اندلس مردم تعليم شيوه نتيجه و فايده اما و  مقـدار  كودكـان ه ب
 آنـان  بـراى  كـه  اسـت  اين ميكنند، تدريس آنان براى را عربى زبان و آموزند مى ترسل و شعر روايت بسيارى

 حديث و قرآن تدريس از زيرا ند،عاجز علوم ديگر از و ميشوند 2تر آگاه عربى بزبان بدان و ميشود حاصل ملكه
 تعلـيم  درجـه  از پـس  اينكـه  برحسـب  سـبب  همينه ب و ميباشند دور ميروند بشمار علوم اساس و اصل كه

 بن ابوبكر قاضى همانا و ندقاصر يا و ماهر ادب و خط در نه يا باشند داشته هم دومى درجه) ىايابتد( كودكان
 سر از باز و كند مى تكرار باره اين در و شده معتقد تعليم در شگفتى شيوهه ب خويش سفرنامه كتاب در عربى

 چنين نيز اندلس مردم روش چنانكه است داشته مقدم علوم همه بر را شعر و عربى زبان تعليم وى .گيرد مى
 دادن يـاد  و داريـم  مقـدم  عربى قواعد با را آن كه ميكند ايجاب است عرب ديوان شعر چون: ميگويد و است
 آمـوختن  بـه  را محصـل  بايـد  سـپس  شود جلوگيرى زبان فساد از تا است ضرور تعليم اصول در عربى قواعد

 آشـنا  قـرآن   خواندنه ب را او بايد آنگاه. بياموزد آنرا قواعد و قوانين تا كند تمرين آن در كه كرد وادار حساب
  .شود مى آسان محصل بر قرآن خواندن مقدمه اين با چه كرد

 بـه  سنين آغاز در را كودك كه فراگرفته را ما بالد مردم شگفتى خبرى بى و غفلت چه: ميگويد سپس
 ديگـرى  مسـائل  كه ميبرد رنج امرى در و ميخواند نميفهمد كه را چيزى او و واميدارند، خدا كتاب فراگرفتن

 فقـه  اصول سپس و بخواند را دين لاصو محصل بايد آنگاه: گويد و. دارد وجود وى فهم خور در آن از مهمتر
 دو آمـوختن  وى اين همه با و. بپردازد آن علوم و حديثه ب و شود آشنا جدل علم به پس آن از و فراگيرد را

 اسـت  ايـن . باشـد  داشـته  شايسـتگى  نشاط و نيكو فهم علته ب متعلم آنكه مگر كند، مى منع هم با را دانش
 .ايسـت  پسـنديده  روش كـه  كنـيم  ياد سوگند ميتوانيم و است كرده اشاره بدان) رح( ابوبكر قاضى كه روشى
 جارى اين بر عادت اينكه علت و دارد تصرف بيشتر احوال بر عادات و نيست آن پذيرفتن مساعد عادات منتها
 آن بيم از هم و ثواب و تبرك برگزيدن نظر از ميدارند مقدم مواد ديگر بر تعليم در را قرآن بخصوص كه شده
 آفـات  ماننـد  آيـد  مـى  پـيش  كودكى جنون دوره در فرزندان براى كه ىيآمدها پيش نتيجه در مبادا كه است

 تـا  فرزند زيرا بدهند، دست از را قرآن گرفتن ياد فرصت ،)تحصيل ترك( دانش كسب از جدايى و) گوناگون(
 مرحلـه  از كـه  هنگـامى  ولى آنهاست، فرمان مطيع ميباشد مادر و پدر تكفل تحت و است صغير كه هنگامى
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 پرتگـاه  در را او جـوانى  غـرور  كـه  بسـا  چه بيابد رها مادر و پدر اجبارى فرمان زير از را خود و درگذرد بلوغ
 اسـت  مـادر  و پدر اجبارى فرمان تحت ناچار كه فرزند تكفل دوره در رو اين از -افكند فرو تنبلى و كارگى بى

  .آيد بار تهيدست امر اين در و شود سپرى دوره اين مبادا تا وادارند قرآن خواندنه ب را او كه ميشمرند مغتنم
 وقـت  آن. اسـت  پـذير  تعليم كه بيابيم اطمينان و كنيم حاصل يقين كودك تحصيل ادامهه ب اگر ليكن

 آنچـه ( خدا ولى اند، پذيرفته غرب و شرق مردم آنرا كه ايست شيوه ترين شايسته) ابوبكر( قاضى روش و عقيده
  1.نيست اى كننده رد را او حكم كند مى حكم) بخواهد

  

  سي و سوم فصل

   است آور زيان آنان براى متعلمان به نسبت سختگيرى اينكه در

 و خردسـاالن  »اسـتعداد « ملكه در بويژه است زيانبخش شاگرد براى آموزش در فشار و ىيتندخو زيرا
 پرورش زور و ستم شيوهه ب دمتكارانخ يا غالمان يا آموزان دانش از يك هر و بخشد مى بد تأثيرات نوآموزان

 و دهـد  مى قرار تنگنا در را نفس انبساط و سازد مى مقهور را آنان و شود مى ور حمله آنان بر ستم و زور يابند
 را آنـان  حال اين و ميدهند، دست از را خود نشاط و آيند مى بار تنگخو ايشان و برد مى ميان از را آنان نشاط

 كـه  اسـت  چيزى جز به تظاهر از عبارت خباثت و دروغ و. ميكند خباثت و دروغ به ادارو و ميخواند تنبلىه ب
 سـبب  بدين و شود واقع ىيزورگو و ستمگرى و درازى دست مورد مبادا اينكه بيم از ميباشد انسان درون در

 در نبـرد  بسـر  و شهرنشـينى  نتيجـه  در و ميشـود  او خلق و عادت صفات اين و آموزد مى اوه ب فريب و مكر
 بار اتكالى باره اين در و ميشود فاسد مسكن و جان از دفاع و جوانمردى: همچون وى انسانيت صفات اجتماع

 تنبلى به و ميشود سست نيكو خوى و فضايل اكتساب در او نفس بلكه و شود مى تحميل ديگران بر و آيد مى
 و نگونسار پرتگاه در سرانجام و ميشود ودمحد و ميماند باز خود انسانيت هدف و غايت از نتيجه در و ميگرايد

 غلبـه  و قهـر  چنگـال  در كـه  ملتى هر براى سرنوشت همين همچنين. شود مى گرفتار ها ورطه ترين پست در
 و اسـتيال  مـورد  كـه  كس هر در كيفيت اين و. است آمده پيش گردد ىيزورگو و ستمگرى دچار و شود واقع
 آنـرا  ميتـوانيم  و ميباشـد  عبرت مايه نباشد او همراه و او كار فلمتك كشور »رجال« و شود واقع ديگرى غلبه
 اين نتيجه در چگونه  كه ميشود ثابت مدعا اين يهود قومه ب نگريستن با. بيابيم كسان اينگونه در استقرا بطور

 وصـف  2خـرج  بـه  سـرزمين  هر در و اعصار همه در ايشان حتى اند شده ناپسند و زشت خوى دچار سرنوشت
 يـاد  كـه  اسـت  همـان  آن سـبب  و اسـت  كيد و خبث دادن نشان مشهور اصطالح در كلمه معنى و شوند مى

 روش تأديـب  امـر  در خـود  فرزنـد ه ب نسبت پدر و آموز دانش به نسبت معلم كه سزاست رو اين از و. كرديم
                                                           

1-  هْكمحل قِّبعال م كُمحاهللا ي 41: 13و.  
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 كـرده  تـأليف  متعلمـان  و معلمـان  موضـوع  در كـه  كتابى در ابوزيد بن محمد چنانكه. نگيرند پيش استبداد
 بيش شود كودكان) بدنى تنبيه( زدنه ب نيازمند اگر كودكان كننده تأديب و مربى كه نيست سزاوار: ميگويد

  .برد بكار آنان تأديب در تازيانه سه از
 كرد، نخواهد تأديب را وي خدا نكند تأديب را او شرع كسيكه: ميگويد كه است) رض( عمر سخنان از و

 آگـاه  وى كـه  اسـت  سـبب  بدين هم و است تأديب مذلت از نفوس صيانت به وى عالقه لحاظ از گفتار اين و
ه بـ  شـرع  چه ميكند تضمين بهتر را شخص تربيت گرديده تعيين شرع در كه تأديبى اندازه همان است بوده

  .است تر آگاه كسان مصلحت
: گويـد  1راحم خلف[ كرد پيشنهاد پسرش معلم به رشيد كه گفتاريست آموزش هاى شيوه بهترين از و

 گوشـه  جگر اميرالمؤمنين! احمر اى گفت وى] 2فرستاد من نزد كسى امين محمد پسرش تأديب براى رشيد
 اسـت،  واجـب  تـو ه ب نسبت وى فرمانبرى و گشاده او بر ترا قدرت دست او سپارد مى توه ب را خويش دلبند و

 و ده يـاد  وى بـه  را 3اخبار و بخوان او بر را قرآن: كرده تكليف توه ب اميرالمؤمنين كه باش چنان او براى پس
 كن بينا آن آغاز چگونگى و سخن مواقعه ب را او و بياموز اوه ب را 4سنن و كن نقل آنها روايت بر اشعار او براى

 وارد او بـر  كـه  هنگـامى  هاشـم  بنى مشايخ بزرگداشت به را وى و دار باز خنده از را او مناسب وقت در جز و
 در و شـمرد  گرامى را آنها آيند مى وى مجلسه ب سپاهى سرداران كه هنگامى كن دآورىيا و برانگيز ميشوند
 را او آنكه بى برسانى سودى وى به و شمارى مغتنم آنرا بايد ميگذرد تو بر كه ساعتى هر و بنشاند برتر جايگاه
 و گيـرد  خو بدان و شمرد شيرين را كارىبي كه مدار روا آنقدر مسامحه و بميرانى را او ذهن و سازى غمگين

 وقـت  آن كنـد  سـرپيچى  شـيوه  ايـن  از اگـر  و. كـن  رفتـار  ىينرمخو و ىيدلجو شيوهه ب او با ميتوانى چه هر
  .انتهى. بر بكار درشتى و سختگيرى

  

  سي و چهارم فصل

  )استادان( مشايخ ديدار و دانشها جستن در سفر و سير اينكه در 

  افزايد مى تعليم كمال بر

                                                           

 .»پ«و چاپ » ينى جامع«از نسخه خطى  -1
ار اشتباه شده باشد، زيـرا ابـن خلكـان در ضـمن شـرح حـال يحيـى        دسالن مينويسد ممكن است در اينجا ابن خلدون دچ -2

) م 796(هجـرى   180برمكى ميگويد معلم امين، فضل ابن يحيى بوده است و خلف احمر شـاعرى بـوده كـه در حـدود سـال      
 .درگذشته است

 .مقصود تواريخ و قصص و داستانهاى عرب و عجم و بخصوص تواريخ مربوط به ايام عرب است -3
  .است) ص( پيامبر از منقول آثار و ود اخبارمقص -4

 معايب اعمال خشونت در تعليم نوآموزان
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 گـاهى  ميكند ممارست آنها در كه را فضايلى و مذاهب و اخالق و معارف بشر كه است اين آن سبب و
 ديگـران  درس مجـالس  در حضـور  و تقليـد  شـيوه  به را آنها گاهى و فراميگيرد القا و تعليم و دانش طريق از

 راسـختر  و مسـتحكمتر  باشـند  شـده  حاصـل  تلقـين  صورته ب و مستقيم بطور كه ىيها ملكه ولى آموزد، مى
 در نيـز  اصـطالحات  و. يابد مى رسوخ و شود مى حاصل مشايخ فزونى نسبته ب ها ملكه بنابراين و بود هندخوا

 دانـش  از قسـمتى  هـم  آنهـا  كـه  كننـد  مى گمان آنان از بسيارى كه بحدى ميشود متعلم اشتباه مايه تعليم
 زيـرا  كنـد،  استفاده استاد محضر از خويش تن به اينكه مگر شود نمى برطرف متعلم از اشتباه اين و ميباشند
 از مختلـف  مشايخ و دانشمندان ديدار كه است اين دارند خاصى شيوه دانشها اصطالحات در يك هر معلمان

 در را آنان هاى شيوه اختالف ديدارها اين در چه است، سودمند بسيار متعلم براى اصطالحات بازشناختن نظر
 مزبـور  اصـطالحات  كـه  ميفهمـد  و ميكنـد  انتـزاع  و تجريد تاصطالحا از را دانش نتيجه در و بيند مى دانش
 در اسـتحكام  و رسـوخ  بـراى  قـوايش  و ميباشند دانشه ب رسيدن جهت ىيها روش و تعليم براى ىيها طريقه
 در و شناسد مى باز يكديگر از را گوناگون معارف و گردد مى تصحيح وى معلومات و ميشود برانگيخته ملكات

 و آنان تعليمات از بردن سود و معلمان درس مجالس در حضوره ب كردن عادت سطهبوا وى ملكات حال عين
 و دانش راههاى خدا كه است كسى براى نتايج اين و ميشود تقويت گوناگون مشايخ و استادان همه آن ديدن
ـ  و گزينـد  سـفر  دانش طلب در بايد ناگزير آنگاه و كند ميسر وى براى را ىيراهنما  جهـانگردى  و گـردش ه ب
 كه هر خدا و آورد بدست رجال با برخورد و مشايخ ديداره ب را خويش معلومات كمال و فراوان سود تا پردازد

  1.ميفرمايد هدايت راست راهه ب بخواهد را
  

  سي و پنجم فصل

  امور از كس به همه نسبت »فقيهان« دانشمندان بشر افراد ميان در اينكه در

  ميباشند دورتر آن روشهاى و سياست

 آنهـا  و روند فرو معانى درياى در و پردازند كنجكاوى به فكرى مسائل در كه اند كرده عادت ايشان رازي
 آنهـا  بـر  عمـوم  بطـور  تا درآورند عمومى كلى امور صورت به و كنند تجريد ذهن در و انتزاع محسوسات از را

 ايـن  آنگاه و گيرند نظر در را بخصوصى صنف يا ملت يا نسل يا شخص يا ماده بخصوص اينكه نه كنند حكم
 فقهـى  قيـاس  در كـه  اى شيوه برحسب آنها امثال و اشباه با را امور نيز و كنند تطبيق خارجى امور بر را كلى
ـ  و اسـت  ذهـن  در همـواره  ايشـان  نظريات و احكام كليه رو اين از و ميكنند مقايسه اند، كرده عادت بدان ه ب

 بلكـه  شـود،  نمـى  تطبيق كلىه ب اينكه يا انديشه و بحث از فراغت از پس مگر رسد نمى شدن منطبق مرحله
 در آنچـه  از  فروعـى  آنهـا  چـه  شـرعى  احكـام  مانند ميگردد متفرع ذهنى كليات اين از هست خارج در آنچه

                                                           

 .213: 2صراط مسَتقيمٍ   و اهللا يهدي من يشاء إِلى -1
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 آنهـا  بـا  يابنـد  مـى  خـارج  در را آنچه كه آنند جستجوى در و باشند مى است سنت و كتاب و ادله از محفوظ
 خـارج  در آنچـه  با را مزبور نظريات ميكوشند آنها صحت براى كه عقلى علوم رياتنظ برعكس دهند مطابقت

 بجـز  و دارنـد  عـادت  فكرى نظريات و ذهنى امور به نظرهايشان همه در ايشان رو اين از كنند تطبيق هست
 و احـوال  و خـارج  امـور  مراعـات  بـه  سياسـت  صـاحب  كه صورتى در. شناسند نمى را ديگرى چيز مزبور امور
 هـم  شـايد  و است پوشيده امرى سياست چه. دارد احتياج ميكند تبعيت آن از و پيوندد مى بدان كه ياتىكيف
 آنـرا  ميخواهند كه ذهنى كلى با و كرد ملحق مثالى يا شبه به را آنها نتوان كه شود يافت خصوصياتى آن در
 زيرا كرد، قياس نميتوان ديگرى بر را عمران و اجتماع كيفيات از يك هيچ و. باشد منافى كنند تطبيق آنها بر

 كه است اين باشند داشته اختالف هم با امورى در شايد ميكنند پيدا شباهت همه ب امر يك در كه چنان هم
ـ  اگر يكديگره ب امور كردن قياس و احكام تعميم به كردن عادت سببه ب دانشمندان  توجـه  سياسـت  امـر ه ب

 اشتباهات دچار نتيجه در و ميريزند خودشان استداللهاى نوع و ها هانديش و نظريات قالب در آنرا مسائل كنند
  .كرد اعتماد خطا از ايشان بر نميتوان و شوند مى بسيار هاى غلطكارى و

ه ب آنان چه كرد ملحق دانشمندان به نيز عمرانند و اجتماع اهل كه را زيركى مردم و هوشمندان بايد و
 و ميشوند مشابهت و قياس و معانى درياى در فرورفتنه ب متمايل نفقيها مانند دارند كه روشنى ذهن سبب

 متوسـطى  هـوش  و سـليم  طبع داراى كه عامى مردى ليكن افتند، مى فرو غلط و اشتباه پرتگاه در نتيجه در
 هـر  بـراى  گيـرد  نمـى  نظـر  در را آنهـا  و اسـت  قاصر استداللها و قياسها اينگونه از فكرش آنكه علته ب است
  .كند مى اكتفا ماده همان حكمه ب) سياست امور رد( اى ماده

ه ب را حكم و باشند مى اند شده داده اختصاص بدان آنچه بر كه است اشخاصى و احوال اى دسته هر در و
 در را آنهـا  و نميشوند جدا محسوس مواد از نظرياتشان بيشتر در و گذرانند نمى در آن حد از تعميم يا قياس

  :گويد شاعر نميشود دور خشكى از موج هنگام كه شناگرى ندمان نميگذرانند ذهنشان
  مشو دور ساحل از رو يچه به ميكنى شنا كه هنگامى

  1.است ساحل در سالمت زيرا
 خـود  جـنس  ابنـاى  با رفتار در و ميباشد مصون »خطا« از خود سياسى نظر در كسى چنين رو اين از

 خـويش  نظر استقامت با را زيانى و آسيب هر و يابد ىم بهبود وى معاش امر نتيجه در و دارد مستقيم نظرى
 مصون غلط از منطق صناعت كه ميشود آشكار اينجا از و 2است ىيدانا دانشى صاحب هر باالى و ميكند دفع

 و ميكنـد  بحـث  دوم معقوالت در منطق چه ميباشد دور محسوسات از و است بسيار انتزاع آن در زيرا نيست
 باشـد،  منافى آنها با يقينى تطبيق هنگام و كند ممانعت احكام اين از كه شود يافت چيزى آنها مواد در شايد

                                                           

  .شمار است            اگر خواهى سالمت بر كنار است به دريا در منافع بى: سعدى فرمايد -1
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 صور و هستند خيالى مزبور معقوالت زيرا نيست، چنين است قريب آنها تجريد كه اول معقوالت در بحث ولى
  1.ميدارند اعالم را آنها انطباق صدق و شوند مى حفظ محسوسات

  

  سي و ششم فصل

  اند ايرانيان از اسالم دانشوران بيشتر اينكه در

 در چه و شرعى علوم در خواه اسالم ملت دانشوران بيشتر كه است اين دارد واقعيت كه ىيشگفتيها از
 از نـد عرب نژاد حيث از كه شوند يافت هم آنان از كسانى اگر و ندعرب غير نادرى موارد در بجز عقلى دانشهاى

 عربـى  شـريعت  صـاحب  و) ديـن ( ملت اينكه با هستند 2عجمى داناستا و مشايخ و تربيت مهد و زبان لحاظ
  .است

 ميـان  در نشـينى  باديـه  و سادگى احوال مقتضاىه ب مذهب اين ظهور آغاز در كه است اين آن سبب و
 هسـتند  خـدا  نـواهى  و اوامـر  از عبارت كه را شريعت احكام بلكه نداشت، وجود صناعتى و دانش اسالم ملت

 آنها چه است »سنت و كتاب« احكام آن مأخذ ميدانستند و. ميكردند نقل آن از و حفظ خود سينه در رجال
 امره ب و بودند نشين باديه) صحابه( قوم آن روزگار آن در ولى بودند، فراگرفته وى اصحاب و شرع صاحب از را

 بـدان  كـه  بـود  هنكـرد  ايجاب نيازى هيچ و بودند نشده رانده بدان و نداشتند ىيآشنا تدوين و تأليف و تعليم
 را قـرآن  ويـژه ه بـ  كـه  كسـانى  و داشـت  جريـان  شيوه همين بر امر تابعان و صحابه روزگار در و يازند دست

 نبودنـد،  امى آنها و ميكنند قرائت را كتاب كه آنان يعنى ميشدند خوانده قرّاء ميكردند نقل آنرا و ميدانستند
 اطالق و بودند نشين باديه عرب از آنها چه ميشد ردهشم عامى صفت صحابه ميان در اميت روزگار آن در زيرا
 و خـدا  كتـاب ) خواننـدگان ( قـرّاء  ايشـان  چه بود اميت اينه ب اى اشاره دوران آن در قرآن خوانندگان بر قراء

 هم حديث و نميشناختند ديگرى طريق از حديث و قرآن از بجز را شرعى احكام و بودند خدا از منقول سنت
 امـر  دو شما ميان در«: فرمود) ص( پيامبر. ميرفت بشمار قرآن براى تفسيرى و شرح منزله هب موارد غالب در

» 3مـن  سنت و قرآن«: از عبارتند دو آن و شد نخواهيد گمراه هرگز باشيد متمسك آنها به تا كه گذاشتم فرو
 نيازمنـد  »متون رد« احاديث قيد و قرآن تفاسير وضعه ب شد دور نقل چون الرشيد)هرون( دولت روزگار از و

 تعـديل  و حـديث  هاى زنجيره شناختنه ب ناگزير سپس برود، دست از منقول احاديث مبادا آنكه بيم از شدند
 كـه  امـورى  احكـام  استخراج آنگاه. بازشناسند آن مادون از را حديث صحيح اسناد راه اين از تا شدند راويان

                                                           

 .و خدا سبحانه و تعالى داناتر است و توفيق به اوست: و چاپهاى ديگر مصر و بيروت چنين است» ك«آخر فصل در چاپ  -1
را به معنى غير عرب بكار ميبرند، ولى معموالً آنرا بر ايرانيان اطالق ميكنند در ايـن فصـل گـاهى بـر     ) عجم(هر چند كلمه  -2

شد و بـه فـرض    ولى خوب بود بدان اشاره مى 296ص  3ج . نحاشيه دسال. تركهايى اطالق شده است كه به ايران تاخته بودند
 .ايشان چنين استنباط كرده باشند آنها هم رنگ ايرانى به خود گرفتند

 .من عترت و خدا كتاب به روايت شيعيان -3
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ـ  نياز نتيجه در و يافت راه فساد عرب زبان به اين از گذشته و كرد پيدا توسعه سنت و قرآن از ميداد روى ه ب
 و مشـابهت  و اسـتخراج  و اسـتنباط  براى ملكاتى منزلهه ب  شرعى علوم كليه و كردند پيدا نحوى قوانين وضع

 رفتند مى بشمار شرعى علوم شناختن براى وسايلى همچون كه شدند نيازمند ديگرى علومه ب و گرديد قياس
 هـاى  بـدعت  زيـرا  .ادله با ايمانى عقايد از دفاع و قياس و استنباط اين قوانين و عربى نينقوا معرفت :قبيل از

 در و داشـت  تعليم به نياز كه گشتند هايى ملكه داراى دانشها اين همه و. بود آمده پديد الحاد عقايد و بسيار
 كنند مى ممارست رنشينانشه صنايع در كه شديم يادآور گذشته در ما و ميرفتند بشمار) فنون( صنايع زمره

 آنها از عرب و ميرفت بشمار شهريان هاى ينيآ از هم علوم پس ميباشد، صنايع از دورتر مردم همه از عرب و
 آنـان  نظاير و مشابه كسانى يا) ايرانيان( عجمان از عبارت شهرى مردم عهد آن در و بود دور آنها جيرا بازار و

 ها پيشه و صنايع: مانند آن كيفيات و تمدن در روزگار آن در كه بزرگى شهرهاى اهالى و موالى قبيل از بودند
 اين بر اند داشته فارس دولت تشكيل آغاز از كه راسخى تمدن علته ب ايرانيان چه ميكردند تبعيت ايرانيان از

ـ  دنبـال ه ب و فارسى او از پس و سيبويه نحو صناعت صاحب چنانكه بودند، تواناتر و استوارتر امور  زجـاج  انآن
 را زبان آنان و بود عربى زبان محيط در آنان تربيت ليكن رفتند، مى بشمار ايرانى نژاد لحاظ از آنان همه و بود
 منـد  بهـره  آن از آيندگان كه درآوردند فنى و قوانين صورته ب آنرا و آموختند عرب با آميزش تربيت مهد در

  .شوند
 لحـاظ  از يا بودند ايرانى بودند كرده حفظ اسالم اهل اىبر را آنها كه حديث دانندگان بيشتر همچنين

 همـه  و 1]بود يافته توسعه آن نزديك نواحى و عراق در فنون زيرا[ رفتند مى بشمار ايرانى تربيت مهد و زبان
 بجز و بودند ايرانى مفسران بيشتر همچنين و كالم علم علماى كليه هم و دانى مى چنانكه فقه اصول عالمان
: فرمـود  كـه  آمـد  پديد) ص( پيامبر گفتار مصداق رو اين از و نكرد قيام علم تدوين و حفظه ب كسى ايرانيان

  .»آورند مى بدست آنرا و آيند مى نائل بدان فارس مردم از  قومى درآويزد آسمان 2گردن بر دانش اگر«
 تمـدن  بسـوى  و آمده نبيرو نشينى باديه از و كرده درك را آن جيرا بازار و تمدن اين كه تازيانى اما و

 كشوردارى اموره ب قيام و كرده مشغول خوده ب را آنان]  عباسى[ دولت دستگاه در رياست بودند شتافته مزبور
 كننـده  اداره و نگهبـان  و دولـت  اهـل  ايشـان  چـه  بود، بازداشته آن در انديشيدن و دانشه ب توجه از را آنان

 ممارسته ب كه بود مانع هنگام آن در را آنان غرور و رگمنشىبز اينكه از گذشته. رفتند مى بشمار آن سياست
 آنچـه  و هـا  پيشه و صنايع به شدن نزديك از همواره رؤسا و بود صنايع شمار در دانش زيرا گرايند، دانش در

 كردند مى واگذار كسانىه ب را امور اين و يدندينميگرا بدان رو يچه به و ميكردند سرپيچى است مربوط بدانها
 چـه  راسـت  ايشـان  بـدان،  قيـام  حق كه داشتند عقيده همچنان و بودند 3مولدان و عرب غير نژادهاى از كه
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 كـه  روزگـارى  تـا  كردند مى تحقير كمتر را آنها دارندگان و ميدانستند خويش دانشهاى و ينيآ را آنها ايشان
 دولـت  اعضاى هنگام اين در يافت انتقال عربى غير نژادهاىه ب و شد خارج عرب دست از كلىه ب ىيفرمانروا

 چـه  شدند، خوار شرعى علوم عالمان و بودند دور مزبور علوم از كه رو اين از نداشتند انتساب شرعى علومه ب
 بخشـد،  نمى سودى سياست و ملك بكار كه مشغولند بمسائلى و هستند دور كشوردارى امور از آنها ميديدند
 اكثـر  يا شرعى علوم عالمان چرا شد معلوم كرديم بيان آنچه از پس كرديم ياد دينى مراتب فصل در چنانكه
 آنها مؤلفان و دانشمندان كه عصرى از پس مگر نيامد پديد اسالم در نيز عقلى علوم اما و. بودند ايرانى ايشان
 و يافـت  اختصـاص  ايرانيـان  بـه  بالنتيجـه  و گرديد مستقر صناعتى منزلهه ب دانشها اين كليه و شدند متميز

 را آنهـا  كسـى  دان عربـى  ايرانيـان  بجـز  و شـدند  منصـرف  آنهـا  در ممارسـت  از و گذاشتند فرو را آنها نتازيا
 بود متداول شهر در همچنان دانشها اين و كرديم ياد فصل اين آغاز در چنانكه صنايع، همه مانند دانست نمى

 ولـى  بود، مستقر ماوراءالنهر و نخراسا و عراق مانند كشور آن بالد و ايران در عمران و تمدن كه روزگارى تا
 صنايع و دانش آمدن پديد در ايزدى اسرار از كه عمران و تمدن و رفت ويرانىه ب رو مزبور شهرهاى همينكه

 آن بـر  نشـينى  باديـه  زندگى زيرا بربست، رخت ايران كشور از كلىه ب هم دانش شد دور سرزمين آن از است
 هـم  و داشـتند  وافرى بهره تمدن از كه يافت اختصاص بزرگى اىشهره مردمه ب دانش و گرديد چيره نواحى
 و جهان مادر منزلهه ب عصر اين در كشور اين چه نيست مند بهره تمدن از مصر اندازهه ب كشورى هيچ اكنون

  .است صنايع و دانشها سرچشمه و اسالم عظمت با كاخ
 دولتـى  سـبب ه ب تمدن اين و دارد دوجو همچنان گذشته تمدن بقاياى از قسمتى نيز ماوراءالنهر در و

 اختصـاص  ناحيه آن به صنايع و ها دانش از سهمى سبب همينه ب و ميكند حكومت سرزمين آن در كه است
 سـرزمين  آن دانشـمندان  از يكـى  هـاى  نوشته كرده رهبرى امر اينه ب را ما آنچه و است ناپذير انكار كه دارد
 از لـيكن . اسـت  تفتـازانى  سعدالدين او و است رسيده ما دستب) مغرب( ممالك اين در وى تأليفات كه است
 كـه  ايـم  نكرده مشاهده آثارى وى جز طوسى نصيرالدين و) رازى فخر( الخطيب ابن امام از پس ايرانيان ديگر
 آن انديشـيد  آنهـا  در و گرفـت  نظر در بايد را اوضاع اين .كرد اعتماد آنها بر اصابت حد آخرين لحاظ از بتوان
  .يابيم مى مردم احوال در ىيتيهاشگف وقت

  2.نيست او جز خدايى 1.آفريند مى بخواهد آنچه خدا و
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  1فصل

  باشند شده آشنا عرب غير به زبان زندگى آغاز در كسانيكه اينكه در

  شد خواهد آنان عايد ناچيزى بهره عربى زبان علوم فراگرفتن در

 ميان از معانى اين و است خيالى و ذهنى معانى از عبارت ها دانش مباحث كليه كه است اين آن علت و
 و سنت و قرآن احكام از آنها مواد و است الفاظ درباره علوم اين مباحث بيشتر و ميشوند برگزيده شرعى علوم
 مزبـور  معانى هم و بندند مى نقش خيال در معانى اين كليه و ميشوند گرفته ميرساند را آنها معانى كه لغاتى

 معانى ترجمان منزلهه ب حقيقت در لغات و. ميشوند جايگير ذهن در كه شوند مى برگزيده قلىع علوم ميان از
 ممارست و تعليم و مناظره هنگام در گفتن سخن راه از و ميشوند متمركز ضميرها در كه هستند مفاهيمى و

  .پيوندند مى يكديگره ب مداوم، تمرين با معانى اين آنها ملكه آوردن بدست براى دانشها بحث در
 بـر  ىيمهرهـا  و معـانى  ميان پيوندهايى منزلهه ب و ندضماير ميان ىيها پرده و ها واسطه لغات و الفاظ و

 لغوى داللتهاى شناختن راه از را معانى كه است ناگزير پردازد دانش كسبه ب ميخواهد كسيكه و هستند آنها
 او ذهنى مباحث در كه مشكالتى از گذشته هوگرن كند استخراج الفاظ از سرعته ب آن ملكه فراگرفتن نيك و

 بر الفاظ داللتهاى در او ملكه كه هنگامى ولى شد، خواهد دشوار وى بر معانى ربودن و استخراج ميدهد روى
 او ذهـن  در آنها معانى درنگ بي جبلى امور مانند و وار بديهه الفاظ استعمال هنگام چنانكه باشد راسخ معانى
 و يافـت  خواهد تخفيف يا شد خواهد زايل او فهم و معانى ميان از كلىه ب مزبور دهپر وقت آن جويد، سبقت

  .كند ممارست و  تمرين علمى مباحث معانى در تنها اينكه بجز ماند نخواهد باقى او براى مشكلى وقت آن
 ولـى  باشـد،  مطالب كردن تعبير و خطاب و تلقين صورته ب تعليم روش كه است هنگامى اينها همه و

 نيازمنـد  علوم مسائله ب دفاتر و ديوانها از خطى اشكال قرائت و كتاب روى از خواندن و مطالعه به شاگرد گرا
 زيـرا  ميشـود،  حائل است بسته نقش او خيال در كه شفاهى الفاظ و اشكال ميان ديگرى پرده اينجا در شود،

 بـردن  پـى  نشود شناخته داللت اين كه هنگامى تا و دارند شفاهى الفاظ بر خاصى داللت نيز نوشتنى اشكال
 راه ايـن  از و بـود  خواهد ناقص نيز وى معرفت فراگيرد را آنها ناقص ملكه با اگر و. بود خواهد دشوار تعبير به
 ملكات آوردن بدست كه مطلوبش و او ميان در كه ميگردد افزوده نيز ديگرى پرده متعلم و خواننده پيش در

  .است دشوارتر درجاته ب نخستين هپرد از و ميشود حايل است علوم
 معانى و او ميان كه ىيها پرده همه وقت آن شود استوار خطى و لفظى داللتهاى در او ملكه هرگاه ولى

 مباحـث  فهم در تمرين و ممارست ميماند باقى او براى كه مشكلى تنها و ميشود برافكنده است شده كشيده

                                                           

ينـى  «چاپ پـاريس ترجمـه و بـا نسـخه خطـى       278تا ص  274اين فصل در چاپهاى مصر و بيروت نيست، لذا آنرا از ص  -1
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 بـه  خردسـالى  در كـه  آنـان  و اى، كلمـه  هـر ه بـ  نسبت خط و الفاظ با معانى كيفيت است چنين. دانشهاست
  .ميشود استوارتر ملكاتشان پردازند مى كتابت و الفاظ آموختن

 در پيوسـتند  مسـلمانان  به گوناگونى ملتهاى و يافت توسعه اسالمى كشور چون كه دانست بايد سپس
 فراگرفتند را پيشينيان علوم اگزيرن آنان ميان در نبوت ظهور سببه ب بود سوادى بى عرب ملت شعار حاليكه

ـ  تهـذيب  و حضـارت  علـت ه ب رو اين از شدند، آشنا آنها نوشتن و خواندنه ب و  و ارجمنـدى  و كشـوردارى ه ب
 آنهـا  ميشد منتقل سينه به سينه نقل و روايت بطور آنان شرعى علوم آنكه از پس و آمدند نائل ملتها تسخير

 تأليفـات  و ديوانهـا  و فراگرفتنـد  را هـا  ملكـه  اين كه شدند پيدا انىكس و درآوردند فن و صناعت صورته ب را
 بيگانه زبانهاى از را گوناگون علوم آنگاه و گماشتند همت ديگر ملل دانشهاى كسبه ب و آوردند پديد فراوانى

 يگانهب اصطالحات و بود آنان هاى انديشه خور در كه ريختند الفاظى قالب در را آنها و كردند ترجمه عربى به
 علـوم  خـويش  ادراك و فهـم  برحسب و كردند وضع اصطالحاتى خودشان زبان در آنها براى و ريختند دور را

 دانشها كليه و رفت يادها از و شد متروك كلى به بود بيگانه زبانه ب كه ىيها ديوان آن و دادند ترقى را مزبور
 اشـتغال  علمـى  بكارهـاى  كـه  آنـان  و شد وشتهن عربى خطه ب آنها كتب و ديوانها و يافت رواج عربى زبانه ب

 چـه  گذارند، فرو را ديگر زبانهاى و بياموزند را عرب زبان لفظى قواعد و اصول يا داللتها شدند ناگزير داشتند
 لغـت  كه كرديم ياد پيش فصول ضمن در ما و بود افتاده اهميت از و شده متروك زبانها ديگر عرب زبان بجز

 دست در آن ملكه كه است صنعتى خط گفتيم همچنين و ميشود حاصل زبان در كه است اى ملكه از عبارت
 در يـافتن  مهـارت  از كسـى  چنين شود حاصل كسى براى بيگانه زبان ملكه نخست هرگاه بنابراين و .ميباشد

 كمتـر  يابد مهارت صنعتى در نخست كسى هرگاه كه شديم آور ياد گذشته در زيرا ميگردد، عاجز عربى زبان
  .است آشكار آن دليل و رسد كماله ب كس همان در ديگرى صنعت ملكه است نممك

 در چنانكـه  فراگيـرد  نيـك  آنـرا  خطى و لفظى قواعد و عرب زبان نتواند بخوبى كسى هرگاه بنابراين و
 عرب زبان آموختن به وقتى آنكه مگر بود خواهد دشوار وى بر زبان آن كلمات معانى فهم كرديم ياد گذشته
 خردسـال  فرزندان مانند باشد نشده استوار او ذهن در هنوز فراگرفته قبالً كه را اى بيگانه زبان ملكه زدميپردا

 آنها صورت اين در و ميشوند تربيت زبانان عربى با خودشان زبان ملكه شدن استوار از پيش كه عرب غير اقوام
 عـاجز  عرب زبان معانى فهم در وقت آن و ندميشو آشنا عرب زبان با آغاز از كه ميگيرند قرار كسانى منزله به

 .ميباشـد  نظريه همين مشمول نيز باشد فراگرفته ديگرى خط عربى خط آموختن از پيش كسيكه. مانند نمى
 شـرح  بجاى تعليم محافل در و تدريس ضمن در عرب غير دانشمندان از بسيارى بينيم مى سبب همينه ب و

 دشـوارى  از را خـويش  شـيوه  ايـن  بـا  و ميكنند قرائت سطحى ربطو را كتاب عبارت عين كتب مطالب دادن
 ولـى  شـود،  تـر  آسـان  آنـان  براى معانى فراگرفتن راه اين از مگر تا بخشند مى ىيرها پوشيده معانى از بعضى

 زبـان  ملكـه  زيـرا  نيسـت،  نيازمند اى شيوه چنين به باشد استوار اى ملكه داراى زبانى خط و بيان در كسيكه
 راسـخ  سرشـتى  منزلـه  بـه  او براى گفتارها معانى درك و خط از مطالب فهميدن و يافته رسوخ وى در كامالً
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 در تمـرين  و ممارسـت  نتيجـه  در كـه  بسـا  چه و ندارد وجود معانى و او ميان اى پرده هيچگونه و است شده
 عالمـان  از ىبسيار در را وضع اين چنانكه ميشود حاصل آموزنده براى آن ملكه بيگانه خطى و زبان آموختن

 همين هرگاه و ميشوند يافت ندرته ب كسانى چنين ولى ميكنيم، مشاهده هستند عرب غير نژاد از كه اسالم
 ملكـه  و نـد تواناتر زبـان  در عربى عالمان ديد خواهيم كنيم مقايسه عرب عالمان از آنان همگنان با را عالمان

 نـوعى  دچـار  ميشـوند  آشـنا  عجمـى  زبـان ه ب آغاز رد آنكه علته ب عرب غير مردم زيرا است، نيرومندتر آنان
  .بخشد مى تأثير عرب زبان كامل فراگرفتن از آنان عجز در نخواهى خواهى كه گردند مى سستى
 ايـن  بـر . انـد  بـوده  »ايرانى« عرب غير اسالم عالمان بيشتر: گفتيم پيش فصل در آنكه سببه ب نبايد و

 كرديم ثابت و ندعرب غير نژاد لحاظ از كه هستند كسانى عجم از آنجا در ما منظور چه شود گيرى خرده گفتار
 ممارسـت  علـوم  جملـه  آن از و گوناگون هاى ملكه و صنايع در كه است شده سبب آنان ميان در تمدن رواج
  .است همين اينجا در ما مقصود و است ديگرى چيز زبان در بودن عجمى ليكن. كنند

 بودنـد  قدم ثابت مختلف دانشهاى در يونانيان چگونه كه شود فتهگر خرده گفتار اين بر نبايد همچنين
 ميانشـان  در كـه  خطـى  بـا  و گرفتنـد  مى فرا متداولشان زبان بجز خود كهن زبان از را علوم اين آنها اينكه با

 زبان از را دانش هم ميگيرد فرا دانش اسالم ملت در كه عجمى يا عرب غير گفت بايد. نوشتند مى بود متداول
 امـر  همين و. است يافته  رسوخ قبالً وى در آن ملكه كه نويسد نمى خطىه ب هم و آموزد مى خود مادرى رغي

 ىيملتها كليه ميان در موضوع اين و. اوست پيشرفت مانع كه ميباشد اى پرده منزله به او براى گفتيم چنانكه
 عربى غير اقوام ديگر و فرنگان و بربرها و تركان و روميان و ايرانيان مانند گويند نمى سخن عربى زبانه ب كه

  .دارد عموميت
  1.انديشند مى كه است كسانى براى ىيها نشانه امر اين در و

  

  سي و هفتم فصل

   عربى زبان دانشهاى در

 بـراى  آنها شناختن و. ادب و بيان نحو، لغت،: از عبارتند كه است ركن چهار داراى عرب زبان دانشهاى
 و ميباشـد  عـرب  زبـان  به كه است سنت و كتاب از شرعى احكام كليه مأخذ زيرا است، ضرورى شريعت اهل

 كسـيكه  بنـابراين  و اسـت  قوم آن لغت به هم آنها مشكالت شرح و ندعرب نيز آنند ناقالن كه تابعان و صحابه
 سـتوارى ا در علـوم  آن و بيـاموزد  را عرب زبانه ب متعلق دانشهاى بايد ناگزير فراگيرد را شريعت علم بخواهد

 را آنها ما كه است كافى نكته اين شدن روشن براى و. است مختلف كالم ايفاى در آنها تفاوت نسبته ب زبان
 اسـت،  نحـو  علم آنها همه بر مقدم و مهمترين كه است اين است مسلم آنچه و كنيم ياد فن به فن و يكايك

                                                           

  .است) للمتوسمين(بجاى يتفكرون » ينى جامع«و در نسخه خطى . 69: 16ةً لَقومٍ يَتَفكَّرُونَ في ذلك َلĤي: اشاره به -1

 در آموختن زبان عربي و مشكالت آن
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 بازشـناخته  خبـر  از مبتدا و مفعول از فاعل و ميگردد آشكار الفاظ داللت راه از مقاصد اصول دانش بدين زيرا
 همه بر مقدم لغت علم كه بود اين حق و. ميماند نامعلوم »سخن« افاده اصل بود نمى دانش اين اگر و ميشود

 و هسـتند  باقى اند شده وضع آن براى كه موضوعى همان بر لغوى صور و اشكال بيشتر ولى باشد، دانشها اين
  سببه ب كه مسنداليه و مسند و اسناد بر كننده داللت) حركات( اعراب خالفه ب ابد،ي نمى راه آنها به تغييرى

 بشـمار  لغـت  از مهمتـر  نحـو  علـم  رو اين از. است نمانده بجاى آن از اثرى هيچگونه و است تغييرپذير جمله
 دانـاتر  داخـ  و. نيسـت  چنين لغت كه صورتى در ميگردد تفاهم اخالل مايه كلىه ب آن ندانستن زيرا آيد، مى

  1.است
  

  نحو علم

 ايـن  و اسـت  خويش مقصود از متكلم تعبير از عبارت است متعارف آنچه برحسب لغت كه دانست بايد
ـ  بايـد  نـاگزير  رو ايـن  از و] 2شود مى ناشى كالم افاده قصد از كه[ است زبان به مربوط عملى تعبير  منزلـه ه ب
 ملتى هر ميان در مقصود از تعبير و. است زبان عضو آن و ميدهد انجام آنرا كه گردد عضوى در ثابت اى ملكه

 ملكـات  نيكـوترين  از آمده حاصل عرب براى آن از كه اى ملكه و. است قوم آن »خاص« اصطالحات برحسب
 هـا  كلمـه  بجـز  ديگرى ميعال عرب زبان در زيرا ميكند، آشكار را مقاصد ديگرى زبان هر ملكه از بيش و است

 را 4»اليـه « مضاف يعنى مجرور و] 3مفعول و فاعل كه حركاتى مانند[ ميكنند داللت معانى از بسيارى بر نيز
 ديگـرى  الفـاظ  بـه  آنكـه  بـى  ميرسانند بذوات را] 5حركات يعنى[ افعال كه حروفى همچون و ميكنند تعيين

 ايـ  معنـى  هـر  بـراى  ديگـر  زبانهاى در چنانكه شود نمى يافت عرب زبان در جز خاصيت اين و شوند نيازمند
 بينـيم  مـى  رو ايـن  از و ميكننـد  داللت كيفيات و معانى آن بر ويژهه ب كه گزينند برمى الفاظى ناچار كيفيتى
 پيـامبر  گفتـار  را معنى اين و. است درازتر عرب زبانه ب نسبت گفتگو هنگام »عرب غير« عجم مردم سخنان

                                                           

: است يافته تغيير بدينسان بيروت و مصر چاپهاى در ولى است چنين فصل آخر »جامع ينى« خطى نسخه و »پ« چاپ در -1
 .بدوست توفيق و است داناتر تعالى و سبحانه خدا و

 .نيست بيروت و مصر چاپهاى و »جامع ينى« خطى نسخه در -2

  .»پ« چاپ و »جامع ينى« خطى نسخه از -3

  .ميشود غلط به كلى عبارت باشد »مضاف« اگر كه صورتى در است افتاده »اليه« كلمه نسخ همه متن در -4

 اسـت ) ركـات الح اى( »افعـال « از پس »پ« چاپ »جامع ينى« خطى نسخه در و ،»پ« چاپ و »جامع ينى« خطى نسخه -5
 مزيد افعال آنها از تا ميشوند افزوده مجرد به افعال كه است حروفى مقصود: مينويسد و كرده ترجمه اوالحركات آنرا دسالن ولى

 .برعكس و ميكنند متعدى را الزم فعل حروف اين موارد بعضى در و آيد پديد جديدى معانى به
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 مـوجز  و مختصـر  كـافى  حـد ه بـ  نم گفتار و شده ارزانى منه ب 1كلم جوامع«: فرمود كه ميدهد نشان) ص(
  .»است

 براى كه است اعتبارى مقصود بر كلمه داللت نظر از عرب لغت در را اشكال و حركات و حروف بنابراين
 آنـرا  و دارد وجـود  ايشـان  زبـان  در كـه  ايسـت  ملكه آن و نيست صناعتى تكلف به نياز منظور اين از استفاده

 را زبانمـان  روزگـار  ايـن  در مـا  كودكان چنانكه ميگيرند فرا شينيانپي از متأخران و بزرگساالن از خردساالن
 قـدرت  و نفـوذ  زير در كه كشورهايى آوردن بدست براى عرب و آمد پديد اسالم كه دورانى از اما. آموزند مى

ـ  يافـت  تغيير نيز ملكه آن درآميخت، اقوام ديگر با و گفت ترك را حجاز بود ديگر دولتهاى و ملتها  سـبب ه ب
 گـوش  حاليكـه  در ميشـد  القا 2مستعرب مردم از متخالف اصطالحاتى و ها كلمه گوش، راه از ملكه بدان هآنك

 يافت راه بدان فساد بود ملكه آن مغاير كه تيآالقا اينگونه نتيجه در رو اين از است زبانى هاى ملكه سرچشمه
 زبـان  ملكه كه ترسيدند قوم آن 3اندانشمند و شد متمايل آنها به وى طبع رفته رفته گوش اعتياد علته ب و

 ايـن  حفـظ  بـراى  رو ايـن  از گردد دشوار حديث و قرآن فهم نتيجه در و شود تباه كلىه ب زمان مروره ب آنان
 آنها با را سخنان انواع ديگر و كردند استنباط عرب كالم مجارى از قواعد و كليات مشابه مطردى قوانين ملكه
 و منصـوب  مفعـول  و مرفوع فاعل: اينكه مانند ساختند مى ملحق يكديگره ب را همانند مسائل و سنجيدند مى

 رو ايـن  از يابـد  مـى  تغيير نيز الفاظ داللت حركات اين تغيير سببه ب كه دريافتند سپس. است مرفوع مبتدا
 را مـوجبى  و خواندند »اعراب« بنام را مزبور حركات چنانكه كردند وضع مزبور قواعد براى خاصى اصطالحات

 قيده ب را آنها و شد خاصى  اصطالحات اينها همه و. اينها مانند و ناميدند »عامل« ميشود تغيير اين سبب كه
 را صـناعت  ايـن  اصطالحات و قواعد كليه و دادند قرار ايشان براى مخصوص صناعتى را آن و 4آوردند كتابت

  .ناميدند »نحو«
 او كـه  گويند و بود كنانه بنى قبيله از دؤلى السودابوا كرد آغاز تأليف باره اين در كه كسى نخستين و

 ابواالسود به رو اين از و كرد مشاهده را ملكه تغيير) ع( على چه گماشت همت منظور بدين) ع( على اشاره به
 گرديـد،  متوسل بود شده استقرا كه معينى و محدود قوانينه ب آنها ضبط براى او و كند حفظ آنرا داد دستور

 رسـيد  فراهيـدى  احمـد  بن خليل به مزبور قواعد و نوشتند ىيكتابها باره اين در نيز ديگران وى از پس آنگاه
 عـرب  ميـان  از زبـان  ملكـه  زيرا بودند، نيازمند بدان حد از بيش روزگار آن در مردم و بود رشيد همزمان كه

 آنگاه. كرد تكميل راآن ابواب و پرداخت صناعت آن تهذيب به احمد ابن خليل كه است اين بود بربسته رخت
 كتـاب  و افـزود  آن بـر  بسـيارى  شواهد و داليل و نمود تكميل آنرا فروع و كرد اخذ وى از را علم آن سيبويه

                                                           

 بـه  رجـوع . معـانى  جـامع  هاى كلمه: گويد اثير ابن و. باشند اندك الفاظ و بسيار معانى داراى كه است سخنانى: كلم جوامع -1
  .شود اثير ابن تأليف السائر المثل

 .كه به زبان عرب سخن گويد) غير غرب(عجم : مستعرب -2
  .خردمندان. ل. ن -3

 .است» فقيدوها بالكليات» «فقيدوها بالكتاب«بجاى » ينى جامع«در نسخه خطى  -4

 در علت تدوين لغت عرب
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 بـه  فن اين در وى از پس كه شد كسانى كليه براى ىيراهنما منزلهه ب كتاب اين و كرد وضع را خود مشهور
  .پرداختند تأليف
 كـه  را روشـى  همـان  و كردنـد  تأليف متعلمان براى مختصرى كتب 1جاجز ابوالقاسم و فارسى ابوعلى سپس

 شد تأليف مفصل كتب صناعت اين درباره چندى از پس .گرفتند پيش بود كرده ابداع خود كتاب در سيبويه
 فزونى دسته دو هر براهين و داليل و داد روى اختالف عرب قديم شهر دو بصره و كوفه در آن علماى ميان و

 قواعـد  در نحويـان  اختالف و كشمكش سببه ب و كرد پيدا مباينت هم با بصرى و كوفى تعليم وهشي و يافت
 نظريـات  و اختالفـات  همـه  ايـن  فراگرفتن و آمد پديد نظر اختالف قرآن آيات از بسيارى اعراب درباره مزبور

 و برگزيدنـد  را اختصـار  هشيو متأخران رو اين از. ميكرد تباه را آنان وقت و شد دشوار متعلمان براى گوناگون
 بـود  شده نقل كه را قواعدى و اصول كليه حال عين در و كردند مختصر را پيشينيان مطول كتب از بسيارى

  .گنجانيدند مختصرها آن در جامع بطور
 مبادى، نقله ب تنها هم برخى و برد بكار آن نظاير و »تسهيل« كتاب در را شيوه اين مالك ابن چنانكه

 بـدين  خـويش  »مقدمـه « در حاجـب  ابـن  و »مفصل« كتاب در زمخشرى چنانكه كردند اكتفا متعلمان براى
 ارجـوزه  دو در مالـك  ابـن  ماننـد  آوردنـد  نظمه ب خاص اسلوبى به را قواعد اين كه بسا چه و يدنديگرا روش
 بشـمار  كـه  اسـت  بسـيار  بحـدى  فـن  اين در تأليف خالصه و. الفيه ارجوزه در 2معطى ابن و صغرى و كبرى
 روش چنانكـه . اسـت  مختلـف  نيـز  آن تعلـيم  هـاى  شـيوه  و يافت دست آنها همه بر نيست ممكن و آيد نمى

 يك هر و دارد تفاوت اندلسيان با بغداديان و بصريان با كوفيان شيوه و است مغاير متأخران روش با متقدمان
 و شود منقرض صناعت اين دبو نزديك تمدن و عمران نقصان و انحطاط سببه ب و .اند برگزيده خاصى طريقه

  .گردد دچار هستند انحطاط مرحله در كه صنايع و علوم ديگر سرنوشته ب
 ايـن  است جامع بسيار كه افتاد ما بدست و رسيد مغربه ب مصر از »كتابى« ديوانى دوران اين در ولى

 اجماالً را اعراب احكام مزبور كتاب مؤلف است سرزمين آن علماى از هشام بن الدين جمال به منسوب كتاب
 بيشـتر  در و رانـده  سخن ها جمله و مفردات و حروف درباره و آورده گرد جامع و كامل بطور آن در تفصيالً و

 كليـه  يادآورىه ب مؤلف هم و .است ناميده اعراب در »مغنى« آنرا و كرده حذف را مكررات صناعت اين ابواب
 ابـواب  كليه چنانكه است كرده ضبط قواعدى و فصول بوابا ضمن در را آنها و پرداخته قرآن اعراب هاى نكته

  مؤلف ضاعته ب وفور و بلند مقامه ب كه يافتيم دست فراوانى دانشه ب آن خواندن از ما و است، شده منظم آن
 از كـه  اسـت  كـرده  تبعيـت  موصـليان  روشهاى از خود شيوه در او گويا و دهد مى گواهى صناعت اين در آن

                                                           

 .است زجاجى »پ« چاپ و »جامع ينى« خطى در نسخه -1

 -1231(ه  628ل بسـا  وى .اسـت  نحو در رساله چندين مؤلف و Kabylie كابيلى ناحيه در زواوه قبيله از معطى يحيى بن -2
هـاى خطـى    نسخه. در قاهره درگذشت و الفيه او تا زمانى كه ابن مالك الفيه خود را تأليف كرد شهرت فراوانى داشت) م 1230
  .)312ص  3حاشيه دسالن ج . (بن معطى بسيار كمياب استالفيه ا
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 خصـوص  آن در هشـام  ابـن  چنانكـه . گيرند مى فرا را او تعليم شيوه و اصطالحات و تندهس جنى ابن پيروان
 آفريده آفرينش در افزايد مى خدا و. ميكند داللت او اطالع و ملكه نيرومندى بر كه آورده پديد شگفت تأليفى

  .1خواهد آنچه خود
  

   لغت دانش

 ملكـه ه بـ  كـه  گماشتند همت آن تدوينه ب رو اين از و است لغوى موضوعات بيان از عبارت دانش اين
 حفـظ  بـراى  گفتيم چنانكه و بود يافته راه فساد مينامند اعراب را آنها نحويان كه حركاتى نظر از عربى زبان
 يافت ادامه همچنان بيگانگان با عربها آمد و رفت و آميزش نتيجه در فساد آن و كردند استنباط قوانينى آنها

وضوعات الفاظ نيز سرايت كرد و به علت انحراف از زبان اصلى، بسيارى از لغـات عـرب   تا آنكه رفته رفته به م
در جز آنچه وضع شده بودند بكار برده شدند كه در آغاز براى آن معانى آنها را وضع نكرده بودنـد گذشـته از   

همـه اينهـا   . عيب و قبح سخن مستعربان در اصطالحاتى كه آنها را مخالف اصول صريح عربى بكـار ميبردنـد  
سبب شد كه به حفظ موضوعات لغوى درنگرند و براى اين منظور محتاج به نوشتن و تدوين آنهـا گشـتند از   
. بيم آنكه مبادا لغات عرب دستخوش زوال گردد و در نتيجه مسلمانان از فهم قرآن و حـديث محـروم شـوند   

ين منظور همت گماشتند و در اين باره اين است كه گروه بسيارى از پيشوايان دانش زبان براى انجام دادن ا
كتبى نوشتند و فراهم آوردند، ولى نخستين كسى كه بدين ميدان گام نهاد خليل ابن احمد فراهيدى بود كه 

خليل كليه الفاظ مركب از حروف الفبا را از دو حرفى تا پـنج حرفـى   . كتاب العين را در علم لغت تأليف كرد
است برشمرد و او توانست الفـاظ را در اقسـام معـدود و معينـى       ان عربىكه آخرين نوع تركيب حروف در زب

 28يكى از حروف الفبا را به ترتيب با : آيند هاى دو حرفى چنين بدست مى كليه كلمه: بدينسان منحصر سازد
در نتيجه آن يك حرف مرتباً  2حرف ديگر كه يك حرف كمتر از مجموع حروف الفبا ميباشند تركيب ميكنند

آيد سپس حرف دوم را به همين شيوه بـا   دو حرفى بدست مى 3كلمه 27حرف ديگر تركيب ميشود و  27با 
ميرسند كه يك كلمه ميشود و  28با  27حرف تركيب ميكنند و آنگاه حرف سوم و چهارم را تا به حرف  26

مـالى كـه در نـزد    تشـكيل ميدهنـد و آنهـا را مطـابق اع     27بنابراين مجموعه آنها اعدادى متوالى از يك تـا  
يعنى عدد اول را با عدد آخر جمع و مجمـوع را در نصـف عـده ضـرب     [محاسبان مشهور است جمع ميكنند 

كننـد، زيـرا تقـديم و     سپس آنها را به سبب برگرداندن الفاظ دو حرفى از آخر به اول دو برابـر مـى  ] ميكنند
كليه الفاظ دو حرفى را تشـكيل ميدهـد    تأخير حروف نيز در تركيب مورد نظر ميباشد و نتيجه اين محاسبه

                                                           

1-  شاءفي اْلخَْلقِ ما ي زِيداست االسرار كشف از آيهترجمه . 1: 35ي. 

 ... .اث و: ات و آنگاه باث: اب و سپس بات: مثالً الف باب -2

امل مهمل و مستعمل هر دو ميشود بكار برده است چه الفاظ مركب مزبور ش» كلمه» «لفظ«مؤلف در اينجا مسامحة بجاى  -3
 .و در اينجا لفظ مناسبتر بود

 در دانش لغت
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آيـد كـه در نتيجـه تركيـب سـه       در رقمى بدست مـى  1] و الفاظ سه حرفى از ضرب حاصل الفاظ دو حرفى[
گرد آمده است، زيرا بر هر لفظ دو حرفى يك حـرف بيفزاينـد    1]بر حسب توالى عدد[ 26ها از يك تا  حرفى

 26ى به منزله يك حرف با هر يك از بقيه حروف است كه لفظ سه حرفى تشكيل ميدهد و بنابراين دو حرف
ها را در آن ضرب ميكنند سپس با ضـرب رقـم    را جمع و كليه دو حرفى 26از اين رو مرتباً از يك تا . حرفند

بدست آمده در شش جمله مقلوب كلمه سه حرفى مجموع تركيبات دو حرفـى و سـه حرفـى الفبـا بدسـت      
بدينسان خليل كليـه تركيبهـا را بدسـت    . برند هار حرفى و پنج حرفى بكار مىو همين شيوه را در چ. آيد مى

آورد و ابواب آنها را به ترتيب حروف تهجى برحسب روش معمولى تنظيم كرد و در اين امر مخارج حروف را 
 دنـدانها  حـروف  آنگـاه  و) حنـك (مورد نظر قرار داد و از اين رو نخست حروف حلـق و سـپس حـروف كـام     

 از و آورد آخـر  در را ىيهوا حروف يا) ى -و -ا( عله حروف و كرد قيد را شفوى حروف آن از پس و) اضراس(
 تـأليف  سبب همينه ب و است حلق حروف دورترين مزبور حرف زيرا داشت، مقدم را عين حرف حلق حروف
  .كرد موسوم العين كتاب بنام را خويش

 نخسـتين ه بـ  كتـاب  ناميـدن  از عبارت كه دداشتن خاصى شيوه خويش كتب ناميدن در متقدمان زيرا
  .بود كتاب آغاز الفاظ يا ها كلمه

 بودند، حرفى پنج و حرفى چهار در بيشتر ها مهمل و كرد تعيين را مستعمل و مهمل الفاظ خليل آنگاه
 ،سـاخت  ملحـق  نهاه آب نيز را حرفى دو الفاظ و ورزد مى اجتناب سنگين اوزان اينگونه بردن بكار از عرب زيرا
 چه بودند معنى با و مستعمل حرفى سه الفاظ بيشتر ليكن. روند مى بكار كمتر محاورات در الفاظ اينگونه زيرا

 بهتـرين ه ب آنرا و گنجانيد العين كتاب در را نكات اين كليه خليل. ندمتداول بيشتر محاورات در الفاظ اينگونه
  .آورد فراهم كاملى و جامع شيوه

 را العـين  كتـاب  و آمـد  پديـد  انـدلس  در المؤيـد  هشام خط معلم زبيدى رابوبك چهارم قرن در سپس
 مستعمل لغات شواهد از بسيارى و مهمل الفاظ كليه و باشد جامع حال عين در كه كوشيد ولى كرد، مختصر

 مشـرق  مـردم  از جـوهرى  و آورد فـراهم  آن از تلخيص بهترين لغات كردن حفظ منظوره ب و كرد حذف آنرا
 مـالك  را كلمـه  آخر حرف و نمود آغاز همزه از و كرد تأليف تهجى حروف متعارف ترتيبه ب را صحاح كتاب

 آنگـاه  و) بـاب ( عنوان ذيل را كلمات آخر حروف رو اين از[ 2دارند نياز كلمه آخر به مردم غالباً زيرا داد، قرار
 و لغـات  تعداد در و] وردآ »فصل« عنوان زير حروف پايان تا تهجى حروف ترتيبه ب نيز را كلمات اول حروف
  .كرد اقتدا خليل به آنها كردن محدود

                                                           

  .»پ« از -1

 .ميروند قافيه به دنبال كه است شاعران مؤلف منظور شايد -2
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 دولـت  در كـه  پرداخت  تأليفه ب لغت فن در 1دانيه مردم از سيده ابن به مكنى اندلسيان از يكى آنگاه
 ترتيـب  و كـرد  تأليف صحاح بشيوهه  جامعيت لحاظ از را »المحكم« كتاب او داشت منزلتى مجاهد بن على

 رو اين از و پرداخت نيز كلمات تصريف و اشتقاق در بحثه ب اين از گذشته و نداد دست از نيز را العين كتاب
 دولـت  ملوك از مستنصر 2حاجب ابوالحسين بن محمد را كتاب اين آيد مى بشمار كتب بهترين از وى تأليف

 بصـورت  آنرا تكلما آخر حرف شمردن معتبر لحاظ از و داده تغيير آنرا ترتيب و كرده تلخيص تونس حفصى
 يـك  از توأمـان  فرزند دو ىيگو كه شده همانند صحاح به چنان تلخيص اين رو اين از. است آورده در صحاح

 در را »الجمهره« كتاب دريد ابن و است »المنجد« بنام كتابى را لغت پيشوايان از يكى كراع و[ ندپدر و مادر
  .3] ستا »الزاهر« كتاب مؤلف االنبارى ابن و كرده تأليف لغت

 ديگرى مختصر كتب باره اين در و. ايم آورده بدست ما كه اطالعاتى برحسب لغت كتب اصول اينهاست
 آنهـا  كليـه  يـا  لغـت  ابـواب  از برخـى  جـامع  و دارند اختصاص لغات از معينى دستهه ب يك هر كه هست نيز

 نوع در تركيبات نظر از لغات حصر وجه كه است اين مفصل تأليفات با مختصر كتب اين تفاوت ولى هستند،
  .است آشكار كرديم ياد چنانكه نخستين گونه در و پوشيده دوم

 »البالغـة  اسـاس « به آنرا و[ است مجاز در »زمخشرى« كتاب شده وضع لغت درباره كه كتبى از نيز و
ـ  اصـلى  معنى از عرب كه را مفاهيمى و الفاظ كليه كتاب اين در زمخشرى .3] است ناميده  ىمجـاز  معنـى ه ب
 كلماتى عرب چون اينها از گذشته. ميرود بشمار پرسود و شريف كتب از آن و. است كرده تشريح داده انتقال

 امـور  همـان ه بـ  كـه  ميبـرد  بكـار  ديگـرى  الفـاظ  خاصى امور براى آنگاه و كرد مى وضع عامى معانى براى را
 نيازمنـد  فقهـى  بـه  لغت در و مدآ پديد  تفاوتى استعمال و وضع ميان ما نزد در نتيجه در و داشت اختصاص

 و شـد  وضـع  باشـد  سـفيدى  آن در چه هر براى 4ابيض) مثالً( چنانكه باشد ارجمند مأخذى داراى كه شديم
 »املـح « را سـفيد  گوسـفند  و »ازهـر « را پوسـت  سـفيد  انسـان  و »اشـهب « بخصـوص  را سفيد اسب سپس

 ثعـالبى  و. ميشد شمرده عرب زبان شيوه از رجخا و غلط اينها كليه در) سپيد( ابيض بردن بكار و. ميخواندند
 در خود با لغوى تعهد درباره او و ناميد 5»اللغه فقه« آنرا و پرداخت اى جداگانه تأليفه ب باره اين در بخصوص

                                                           

1- Denia. 
ترجمه دسـالن   3رجوع به ج . چاپ شده و دسالن كلمه مزبور را تصحيح كرده است» صاحب«در تمام چاپها بجاى حاجب  -2

ب شرحى كه ابن خلدون راجع به محمد بن ابوالحسين در تاريخ بربر آورده حاجـب مستنصـر بـوده و    شود وى برحس 317ص 
 .است درگذشته تونس در) م 1271 -1273(هجرى  671بسال 

 .»ينى جامع«و نسخه خطى » پ«از چاپ  -3
 .چاپهاى مصر و بيروت. در وضع عام -4
 اللغـه  فقـه  كتب شامل) ثعالبى( او مؤلفات سوم دسته: است شده نظر اظهار چنين اللغه فقه به راجع اسالم المعارفدائرة در -5

 و نوشـت  عمر آخر در آنرا ثعالبى كه است »Synonymie arabe« عرب مترادفات كتاب آنها معروفترين .است اخص بمعنى
ـ  اخـص  به معنـى  مترادفات داشت جزء دو كتاب آن و ناميد العرب استعمال فى االدب شمس آنرا نخست  اسـراراللغة  ه عنـوان ب
 االعـراب  و بـالنحو  مـايتعلق  و سومها بر كالم مجارى به عنوان »Stylistique« كالم اسلوب مالحظات ديگر خصايص و العربية

 ائمه لغت عرب و توصيف كتب آنان

← 
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 تركيـب  در لغـت  وضـع  نخستين شناختن چه 1كند، مى تأكيد خود، مواضع از عرب استعمال نكردن تحريف
 هـر  كه است مباحثى مهمترين از فن اين و باشد آنها بر گواه عرب استعماالت آنكه مگر نيست كافى كلمات
 اغـالط  دچـار  لغـات  تركيبـات  و مفردات اصلى وضع در مبادا تا است نيازمند بدان نثر و نظم فنون در اديب

  .است تر فاحش و بدتر كلمات اعراب در كردن غلط از اغالط اينگونه و شود فراوان
 هـر  گماشـته،  همت آنها حصره ب و پرداخته تأليفه ب مشترك الفاظ درباره رانمتأخ از برخى همچنين

 بطور آنها تمام نه ميباشد مشترك لغات عمده قسمت حاوى آنها تأليفات و اند نرسيده فن اين نهايته ب چند
 امختصره اين ويژهه ب نيست تا دو و يكى است موجود لغت فن در اكنون هم كه مختصرى كتب اما و. جامع
 باره  اين در و كند حفظ را آنها سهولته ب محصل تا نداستعمال مورد بسيار كه باشند مى متداولى لغات شامل

ه بـ  نسبت آنها از بعضى و. اينها جز و 2ثعلب تأليف فصيح و سكيت ابن الفاظ: مانند دارد وجود تأليف چندين
 چه علم طالبان حفظ براى كه است اين رد آنان نظر اختالف سببه ب اين و است كمترى لغات داراى ديگرى

  .3داناست آفريدگار خدا و .است الزمتر و مهمتر اندازه
  

   4فصل

 الفاظى ايشان كنند نقل عرب از كه است اين ميشود اثبات لغت بدان كه نقلى از منظور دانست بايد و[
 نقلـى  چنـين  زيـرا  انـد،  كـرده  ضعو را لغات آنها كنند نقل اينكه نه اند، برده بكار خاصى معانى براى را خاص
  .نميشناسد را وضع اين كس هيچ و است لغوى طريقه از دور و دشوار

 آن بـردن  بكـار  آنچـه  بـر  شـده  دانسـته  آن اسـتعمال  آنچه كردن قياسه ب نميتوان را لغات همچنين
 اسـت  انگـور  بآ كـه  »خمر« كلمه بودن مسكر بر متفقاً اينكه اعتباره ب مثالً و كرد اثبات است شده شناخته

 مشـابهت  شـمردن  معتبـر  زيـرا  ناميد، خمر را مسكرى هر و كرد قياس آن بر را ديگرى لغات اند، كرده حكم
 لغـت  در مـا  و ميكنـد  داللـت  آن صـحت  به را ما قياس اصل از كه است شرع راه از تنها قياس باب در اشياء

                                                                                                                                                                                     

 كـرده  اخـذ  فارسـى  بـن  احمد اللغه فقه كتاب از به حرف حرف غالباً ثعالبى را دوم جزء -اكثرها على بالقرآن االستشهاد و منها
 هم كه است العرب علوم مجارى فى االدب سر به عنوان اصلى دوم جزء. ساخت منتشر فقه به عنوان جداگانه ار اول جزء سپس

 ص دهخـدا  نامـه  لغت از( است شده چاپ تهران سنگى چاپ ميدانى االسامى فى السامي با هم و است رسيده به چاپ جداگانه
  ).ث: حرف 26

  .است آمده به غلط) من( كلمه و شوشمغ عبارت بيروت و مصر چاپهاى در »ينى« از -1

در چاپ پاريس تأليف ثعالبى و در چاپهاى مصر و بيروت ثعلب است و صحيح هم ضبط اخير است زيرا در تأليفـات ثعـالبى    -2
الفصيح تصـنيف ابـن   : نام چنين كتابى نيست، بلكه ابن النديم در الفهرست كتاب الفصيح را به ثعلب نسبت داده است و گويند

  .در هر حال كتاب مزبور را كسى به ثعالبى نسبت نداده است. الرقى است و ثعلب آنرا به خود نسبت داده است داود

3-  يملاْلخَلَّاقُ الْع وه پروردگارى جز او نيست. در چاپهاى مصر و بيروت پس از آيه چنين است. 81: 36و .  

 نيـز  D و C خطى هاى نسخه در: مينويسد دسالن و. نيست »امعج ينى« خطى نسخه و بيروت و مصر چاپهاى در فصل اين -4
 .است نادرست موارد از بعضى در متن محققاً و نيست روشن چندان نيز آن انشاى ندارد، وجود
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 و. ندنظر اين بر ائمه جمهور و است لىدلي بى قياس و تحكم هم آن و عقل حكمه ب مگر نداريم قياسى چنين
 ارجح اند كرده نفى آنرا كه آنان نظر ليكن اند يدهيگرا قياسه ب ديگران و سريج ابن و »باقالنى« قاضى چند هر

 كه شرح بدين است معانى به راجع حد زيرا است، لفظى حدود باب در لغت اثبات كه كرد  توهم نبايد و. است
 كـه  اسـت  ايـن  اثبات براى لغت آنكه حال و است مشهور واضح مدلول از عبارت پوشيده مجهول لفظ مدلول

  ]. است وضوح نهايت در قسمت دو ميان فرق و. است فالن معنى براى فالن لفظ
  

   1بيان دانش

 از و اسـت  شـده  متـداول  لغـت  و عربـى  علـم  از پس آن و است نوين دانشى اسالم ملت ميان در بيان
 و برسـاند  را آن الفـاظ  كـه  اسـت  مفهومى هر و الفاظ به متعلق دانش آن زيرا است، زبانه ب مربوط دانشهاى

 از شنونده به افاده قصد بدانها متكلم كه امورى ديگر عبارت به و. شود قصد مفهوم آن بر معانى داللت بدانها
 ديگـر  برخى به آنها از برخى و شوند مى واقع مسنداليه و مسند كه است مفرداتى تصور يا كند مى خود سخن

 از مسـندها  بازشـناختن  يـا  و. اسـت  حروف و افعال و اسماء مفردات معانى اين بر كننده داللت و پيوندند مى
 داده نشـان  كلمـات  ابنيـه  و اعـراب  يا حركات تغيير بوسيله آنها و است) افعال زمانهاى( ازمنه و ها مسنداليه

 بـه  محتـاج  كـه  هـايى  واقعـه  به يافته احاطه امور از و. دهند مى تشكيل را نحو صناعت اينها همه و. شوند مى
 كـه  مانـد  مى باقى باشد، مى آن مقتضى فعل حال آنچه و فاعلها يا يكديگر با گويندگان سخن احوال ند،داللت

ه بـ  شـود  حاصل متكلم براى كه هنگامى و باشد مى افاده كمال از امر اين زيرا است، فعل بر داللت به محتاج
  عـرب  سـخن  نـوع  از البتـه  نشـود  شـامل  آن از قسمتى هيچ بر هرگاه و ميرسد خود سخن در افاده منتهاى
 از پس كه 2است گفتارى مقامى هر براى ايشان نزد در و است پهناور عرب سخن دايره زيرا شود، نمى شمرده
 گفتـار  رد كـه  بينى نمى مگر دارد اختصاص معين مقام بدان گفتار آن مطلب روشنى و وضوح و اعراب كمال
 نظـر  ايـن  از است؟ مغاير ،)زيد آمد من نزد( زيد جاءنى: جمله با) آمد من نزد زيد( جاءنى، زيد: جمله ايشان

 كـه  كسى چنانكه است او نظر مورد و تر اهميت با همان شود مقدم جمله اجزاى از يك هر متكلم نزد در كه
 »مسـند « آمـدن  بـه  اول درجـه  در وى اهتمام كه ميرساند او سخن). زيد آمد من نزد زيد، جاءنى: (گويد مى

 اهتمام كه ميكند افاده گفتارش) آمد من نزد زيد جاءنى، زيد: (ميگويد آنكه( و. »مسنداليه« شخص نه است

                                                           

 اسـت،  كـرده  بحـث  نيز معانى علم درباره بلكه نيست، بيان به علم مربوط تنها آورده فصل آغاز در خلدون ابن كه را مطالبى -1
 و مسـند  به احـوال  وابسته مسائل وگرنه اند ميشمرده يكى را بيان و معانى دانش دو او زمان مغربيان يا وى تداول در هراًظا ولى

 مجموعـه  و اسـت  بيان علم از استعاره و مجاز و كنايه و تشبيه به مربوط امور و معانى دانش از غيره و قصر و حذف و مسنداليه
 بـديع  و» !بالغـت « از را بيـان  علـم  فصل پايان در مؤلف چند هر مينامد »Rhétorique« يا بيان معانى امروز را دانش دو اين

 .است نبرده نام معانى از ليكن ساخته مجزا

 .هر سخن جايى و هر نكته مكانى دارد -2

 در دانش بيان
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 مناسـب  آنچـه  بـه  جملـه  اجزاى از تعبير همچنين) 1».است مسنداليه« شخص به »مسند« آمدن از پيش او
 زيـد : (جمله سه اينكه مانند جمله بر اسناد تأكيد كلى بطور نيز و. عرفهم يا مبهم يا موصول مانند باشد مقام

 هـم  بـا  داللـت  لحـاظ  از بكلـى 2)است ايستاده آينه هر زيد شك بى) (است ايستاده زيد البته) (است ايستاده
 بـراى  اسـت  خـالى  تأكيـد  از كـه  نخستين جمله زيرا ميباشند، برابر يكديگر با اعراب نظر از چند هر ندمغاير

 جملـه  و. باشـد  تهى ترديدى هرگونه از او ذهن و بينديشد ساده باره اين در كه ميشود واقع مفيد اى شنونده
 سـوم  جملـه  و ميشـود  واقع مفيد دارد ترديد كه كسى براى است شده واقع تأكيد مورد 3»البته« به كه دوم
 مـن  نـزد  مـرد  آن: ميگويـد  گوينده نهمچني. متفاوتند مزبور هاى جمله بنابراين و .ميبخشد افاده منكر براى
 آوردن نكـره  از وى مقصود كه هنگامى آمد، من نزد 5مردى: ميگويد عينهه ب جمله همان بجاى سپس 4.آمد

. نيسـت  همتـا  وى بـا  مـردان  از يك هيچ كه است مردى او كند اراده و باشد او بزرگداشت و تعظيم »فاعل«
 آن كـه  است آن نخستين نوع. است ىيانشا گاهى و برىخ گاهى اسنادى جمله سياق كه دانست بايد سپس

 و طلـب  مانند نيست خارجى داراى دوم نوع و نكند خواه و كند مطابقت خارج آن كه خواه باشد 6خارجى را
 جملـه  كـه  اسـت  هنگامى آن و ميشود الزم جمله دو ميان عاطف ترك گاهى كه دانست بايد آنگاه. آن انواع
 نعـت : قبيـل  از ميگيـرد  قـرار  دوم جملـه  مفـرد  تابع منزله به سبب بدين و باشد داشته اعراب از محلى دوم

 است هنگامى آن و آيد مى الزم عطف هم گاهى و نيست روا عطف صورت اين در و. بدل يا تأكيد يا »صفت«
 يـا  اطنـاب  اقتضـاى  سـخن  محل و مقام گاهى اينها از گذشته و 7باشد نداشته اعراب از محلى دوم جمله كه
 بكـار  را لفـظ  گـاهى  سـپس  8.كـرد  مفصـل  يـا  موجز مقام اقتضاى وفق بر را سخن بايد ناچار و ميكند ازايج
: يميگـو  مـى  وقتى اينكه مانند ميكنيم اراده را آن الزم باشد مفرد اگر آن منطوق كردن اراده بجاى و بريم مى
 آن لـوازم  از كـه  را رشـي  شـجاعت  بلكه باشد، نمى است سخن منطوق كه شير حقيقت مقصود است شير زيد

 گـاهى  و نامند مى »استعاره« را سخن شيوه اين و. دهيم مى نسبت زيد به آنرا و كنيم مى قصد رود مى بشمار

                                                           

 .نيست» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«در چاپ . قسمت داخل پرانتز -1
قيـود  ) ل(و ) ان(كـه در فارسـى بجـاى عالئـم     . ان زيد القـائم . ان زيدا قائم. قائم زيد: هاى مزبور در عربى چنين است جمله -2

 .آورند مى تأكيد

 .ان -3

 .در فارسى حرف تعريف نيست و اغلب بوسيله اين و آن كلمه را معرفه ميكنند. جاءني الرجل -4
 .است يعنى مرد بزرگى استفالنى مردى : نكره گاهى بر تعظيم داللت كند چنانكه گويند) ى(در فارسى هم  -5
گانه باشد يعنى ميان دو طرف در خارج نسبتى ثبوتى يا سلبى باشـد   هرگاه براى نسبت كالم خارجى در يكى از زمانهاى سه -6

 ).از مطول. (كه آن نسبت با اين خارج مطابقت داشته باشد، چنين كالمى خبر است
  .معانى زبان فارسى از مهمترين مباحث بشمار ميرود اين قسمت مربوط به بحث فصل و وصل است كه در علم -7

  .تا اينجا مؤلف درباره عناوين علم معانى گفتگو كرد و قسمت بعد مربوط به علم بيان است -8
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 آمده الزم آنچه بدان كه 1است بسيار خاكستر داراى زيد: مانند ميشود اراده آن ملزوم بر داللت مركب لفظ از
 »اى خانه مطبخ در« خاكستر بسيارى زيرا است، نوازى مهمان و بخشش و بذل كه شود مى اراده زيد از است
 كـرديم  ياد كه را مواردى همه بنابراين و 2ميكند داللت صفت دو آن بر و است نوازى مهمان و جود از ناشى

 هـا  واقعه براى احوالى و كيفيات از عبارت اينها بلكه باشد، مى مركب و مفرد الفاظ داللتهاى بر زايد داللتهايى
 يـك  هـر  و شـده  داده قـرار  احـوال  و كيفيـات  گونه همان نيز الفاظ در آنها بر داللت براى كه ميروند شمارب

  .باشند مى است مقتضى آنها مقام آنچه برحسب
 ها هيئت به مخصوص كه است داللت اينگونه از بحث بر مشتمل است بيان به موسوم كه دانشى اين و

  :است گونه سه بر و باشد مى مختلف مقامهاى در احوال و
 شود كه جميع مقتضيات حال را با لفـظ مطـابق   ها و احوالى بحث مى نوعى كه در آن از اين هيئت -1

  .مينامند بالغت علم آنرا و كند مى
 اى كه در آن از داللت بر الزم لفظ و ملزوم آن گفتگو ميشود و آن چنانكـه گفتـيم عبـارت از    گونه -2
  .نامند مى بيان علم آنرا و است كنايه و استعاره
 اند كه درباره آرايش و تحسين سخن گفتگو ميكند و آن اين دو گونه، نوع ديگرى ملحق كردهه و ب -3

 را الفاظ كه تجنيسى يا ميكند، متمايز را كلمه كه سجعى به يا ميپذيرد صورت سخن آراستن انواع از يكىه ب
 آن از تـر  پوشيده معنايى ابهام به توريه يا ميكند، تقطيع را الفاظ اوزان كه ترصيعى يا ميسازد، يكديگر مشابه

  .3]اضداد ميان تقابل بوسيله طباق يا[ است مشترك آنها لفظ آنكه علته ب
 اطـالق  »علـم « نـوع  سـه  بـر  را بيان نام جديد ادباى و. مينامند بديع) علم( را اينگونه و. اينها امثال و

 سـپس  و انـد  رانـده  سـخن  آن از بـار  نخستين متقدمان زيرا است، دوم گونه نام بيان كه صورتى در اند كرده
 جـاحظ  و يحيى بن جعفر مانند كسانى باره اين در و. است شده پيوسته بدان ديگرى از پس يكى فن مسائل

 اندك فن اين مسائل همچنان آنگاه نيست وافى مقصوده ب چندان كه اند كرده تأليفاتى ايشان امثال و قدامة و
 برحسـب  آنرا ابواب و كرد تهذيب آنرا مسائل و آورد گرد را فن اين زبده سكاكى اينكه تا ميشد تكميل اندك
 بيان و تصريف و نحو در را »مفتاح« به موسوم كتاب و ساخت مرتب  كرديم ياد فصل همين در ما كه روشى
 از امهـاتى  و فراگرفتنـد  وى كتـاب  از آنرا متأخران و داد قرار آن هاى قسمت از برخى را فن اين و كرد تأليف

 كتاب در مالك ابن و »بيان« كتاب در 4سماكى چنانكه است متداول هم روزگار اين تا كه كردند تلخيص آنرا

                                                           

زيـد  . خاكستر ديگهاى زيد بسيار است يعنى بجاى زيد كثير الرماد: چنين است» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«در چاپ  -1
 .استكثير رماد القدور، 

 .گويند كنايه را و اين -2

 .»پ«و چاپ » ينى جامع«از نسخه خطى  -3
 نقـل  B خطـى  نسـخه  از را مـتن  صـورت  دسالن و. چاپها ديگر و »پ« چاپ و »جامع ينى« نسخه. تبيان كتاب در سكاكى -4

 .اند نبرده نام سماكى از خليفه حاجى و سيوطى: مينويسد حاشيه در و است كرده

 در علم بيان و تقسيمات آن
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 بـدين  1)اسـت  كوچكتر ايضاح از آن حجم كه تلخيص و( »ايضاح« كتاب در قزوينى الدين جالل و »مصباح«
 عنايـت  كتـب  ديگر از بيش تلخيص تعليم و دادن شرح رد مشرق مردم عصر اين در و. اند ورزيده اهتمام امر

 كـه  اسـت  اين) است داناتر خدا( آن سبب و تواناترند و پايدارتر غربيان از فن اين در شرقيان خالصه و. دارند
 و عمـران  ترقـى  مرحلـه  در تفننى و كمالى صنايع و دارد تفننى و كمالى جنبه زبان علوم ميان در مزبور فن

 بهتـر  يـا . اسـت  مغرب از بيش مشرق در عمران توسعه و پيشرفت كرديم ياد چنانكه و شود مى يافت اجتماع
 و اسـت  زمخشرى تفسير به دهند مى تشكيل را مشرق مردم عمده قسمت كه ايرانيان توجه آن علت بگوييم

 مغـرب  مـردم ه بـ  كـه  نـوعى  و ميـرود  بشمار فن آن اساس و اصل و است فن اين بر مبتنى آن مباحث كليه
 عنـاوين  بـه  آنرا و داده قرار 2شعرى ادب علوم شمار در را علم اين كه است بديع علم ويژه به يافته اختصاص
 گمـان  و انـد  آورده پديـد  آن از مختلفـى  هاى گونه و كرده تقسيم متعدد ابواب به و ساخته منشعب گوناگون
 فـن  ايـن  فراگـرفتن  و آموختن در ربيانمغ انگيزه آنچه و اند كرده استنباط عرب زبان از را آن ايشان ميكنند

 فنون آموختن و است آسان بديع علم فراگرفتن اين از گذشته و باشد مى الفاظ آرايش به آنان شيفتگى است
 معـانى  و دقيـق  هـاى  انديشـه  مزبور فنون در زيرا است، كرده جلوه دشوار كارى مغربيان براى بيان و بالغت
 افريقيـه  مـردم  از بـديع  علـم  در كـه   كسـانى  از و. اند جسته دورى آن رفتنفراگ از رو اين از و ميباشد دشوار
 انـدلس  و افريقيه اهالى از بسيارى و باشد مى مشهور او »عمده« كتاب كه است رشيق ابن اند پرداخته بتأليف

 اعجـاز  فهم به را انسان كه است اين فن اين ثمره كه دانست بايد و اند كرده پيروى كتاب اين در وى روش از
 و منطـوق  لحاظ از خواه احوال مقتضيات جميع بر آن داللت كمال در قرآن اعجاز زيرا كند، مى رهبرى قرآن
 الفاظ انتخابه ب كه است چيزهايى در 3كمال با توأم سخن مراتب باالترين اين و باشد مى مفهوم نظر از خواه

 است شده عاجز آن درك از ها فهم كه است اعجازى همان اين و دارد اختصاص آن تركيب و تنظيم حسن و
 ايشان براى آن ملكه و ذوق عربى زبانه ب بسيار انس نتيجه در كه ميفهمند كسانى آنرا دقايق از برخى تنها و

 و مشـاعر  سـبب  همـين  بـه  و كند مى درك آنرا اعجاز خود ذوق اندازه به آنان از يك هر و است آمده حاصل
 عرصـه  پيشـقدمان  از آنهـا  زيرا دارد، قرار مراتب باالترين در اند شنيده آن لغمب از را قرآن كه تازيانى مدارك
 وجـود  وجـه  تـرين  صحيح و بهترين به ايشان نزد ذوق حداكثر و ميرفته بشمار آن) نقادان( كهبدان و سخن
 از متقـدمان  تفاسـير  بيشتر و باشند مى مفسران نيازمندند فن اينه ب كس هر از بيش كه آنان و. است داشته

 خود كتاب و آمد پديد زمخشرى جاراهللا آنكه تا اند ورزيده غفلت باره اين در آنها مؤلفان و است عارى فن اين
 از برخـى  كـه  بدانسـان  داد قـرار  تتبـع  مـورد  فـن  ايـن  احكام وفق بر را قرآن آيات و كرد وضع تفسير در را

 بوجـود  قـرآن  از آنها اقتباس هنگام را ارانگذ بدعت عقايد وى اگر رو اين از و شد آشكار آن اعجاز قسمتهاى

                                                           

 .ندارد وجود »پ« چاپ در و شد نقل بيروت و مصر چاپهاى و »جامع ينى« خطى نسخه از انتزپر داخل جمله -1

  .»پ«. شرعى -2

 .»پ« كمال مراتب باالترين و اين -3
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ـ  و ميشد بفرد منحصر مزيت اين سببه ب تفاسير ميان در وى تفسير كرد نمى تأييد بالغت  سـبب  همـين ه ب
 اگـر  ولى ورزند، مى اجتناب آن از دارد بالغت در كتاب اين صاحب كه وافرى بضاعت با سنت اهل از بسيارى

 آنـرا  سخن همان نوع از بتواند تا جويد مشاركت حدى تا فن اين در و اندبد استوار بطور را سنت عقايد كسى
 وى بر نرساند وى عقايد به زيانى و جويد دورى آن بدعتهاى از و است بدعت مزبور تفسير كه بداند يا كند رد

 و بـدعتها  از حـال  عـين  در و يابـد  دسـت  اعجـاز  نكات از برخى به تا كند مطالعه را كتاب اين كه است الزم
  .فرمايد مى رهبرى راه ميان به بخواهد را كس هر خدا و. بماند مصون هم آن هاى اهو
  

   ادب دانش

 اهل نزد در آن از مقصود بلكه شود نگريسته آن نفى يا عوارض اثبات در كه ندارد موضوعى دانش، اين
 عـرب  زبـان  مقاصـد  و لوبهااس بر نثر و نظم فن دو در يافتن مهارت از عبارت كه است آن نتيجه و ثمره زبان
 آنـان  بـراى  آن ملكـه  اينكـه  اميـد ه ب آورند مى گرد) كردن حفظ براى( را عرب سخنان سبب همينه ب است

 اشعار آن با استحكام و ىيزيبا در كه ىيسجعها و است شعر عالى طبقه در كه ىيشعرها قبيل از شود حاصل
 مطالعـه  و جوينـده  چنانكـه  اسـت  متفـرق  و پراكنده اآنه ضمن در كه نحو و لغت از مسائلى و ميباشند برابر

 ايام از برخى حال عين در و ميكند استقرا را عربى قوانين عمده قسمت غالباً ادبى هاى برگزيده اينگونه كننده
 پـى  اسـت  آمده شاعران اشعار در جنگها اين درباره كه نكاتىه ب وسيله بدين و خواند مى را عرب »جنگهاى«

 فراگـرفتن  از مقصـود  و ميدهـد،  قرار مطالعه مورد را عمومى اخبار و مشهور و مهم انساب همچنين و ميبرد
 مقاصـد  و مضـامين  و هـا  شـيوه  و ادبى سخنان از هيچيك ادب جوينده و خواننده بر كه است اين اينها همه

 اصـل ح هنگـامى  كـردن  حفـظ  بوسـيله  ملكـه  زيـرا  نماند، پوشيده آنها ىيپيجو و بررسى هنگام عرب بالغت
 همـه  داشـتن  مقـدم  بـه  اسـت  نـاگزير  ملكـه  اين جوينده بنابراين و بفهمد را مطالب آن شخص كه شود مى

 كننـد  يـاد  را فـن  ايـن  »تعريف« حد بخواهند اگر مقدمه اين از پس. آنهاست بر متوقف او فهم كه چيزهايى
 از منظـور  و. است اى خوشه دانش هر خرمن از فراگرفتن و عرب اخبار و اشعار حفظ از عبارت ادب: ميگويند

 زيرا .حديث و قرآن از عبارتند كه آنهاست متون لحاظ از فقط شرعى علوم و زبانه ب مربوط علوم دانشها اين
 اين آن و اند يدهيگرا بدان متأخران از برخى كه اى شيوه بجز نيست علوم اين غير براى مدخلى عرب زبان در

 به را سخن خويش اشعار در توريه صنعت آوردن هنگام بديع اعتصنه ب شيفتگى لحاظ از گروه اين كه است
 بداند را علوم اصطالحات بايد ناگزير كيفيت اين با فن اين صاحب رو اين از. ميدهند سوق علمى اصطالحات

 چهـار  فـن  ايـن  اركـان  و اصـول  كه شنيديم تعليم مجالس در خودمان مشايخ از ما و. كند قيام آنها بفهم تا
 قالى نوادر ابوعلى -4البيان و التبيين جاحظ  -3كامل مبرد  -2ادب الكاتب تأليف ابن قتيبه  -1 :ديوان است

 ادباى كتب و. ميباشد مزبور اصول از فروعى و آنها از روى دنبال هست چه هر چهارگانه كتب بجز و. بغدادى
 بشـمار  فـن  ايـن  اقسـام  از) نىآوازخـوا ( غنـا  فنى، ادب عصر از اول صدر در و. است بسيار باره اين در جديد

 دانش ادب
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 دولت خواص از كه ىيفضال و نويسندگان و نميباشد آن آهنگ جز چيزى و است شعر تابع غنا چون ميرفت،
 به نسبت داشتند شعر فنون و گوناگون هاى شيوه فراگرفتنه ب كه دلبستگى لحاظ از ميرفتند بشمار عباسيان
 قاضى و. نميشد طعن مورد مروت و عدالت در آن كردن يشهپ سبب بدين و ميكردند عالقه ابراز غنا آموختن
 ايـام  و انسـاب  و اشـعار  و اخبـار  آن در و كرد تأليف) سرودها( اغانى درباره را خويش كتاب اصفهانى ابوالفرج

 مغنيـان  كـه  داد قرار) آواز( صوت صد درباره غنا بر را كتاب آن مبناى و آورد گرد را عرب دولتهاى) جنگها(
 كامـل  و جـامع  بسـيار  كتابى و برآمده عهده از خوبىه ب موضوع اين در او و بودند برگزيده رشيد براى را آنها

 اى پراكنده آثار نيكوترين و بهترين مجموعه و عرب ديوان او كتاب كه كنم مى ياد سوگند و است آورده فراهم
 و كيفيـات  ديگـر  و غنا و تاريخ و رشع: قبيل از بودند گذاشته يادگاره ب فنون از يك هر در گذشتگان كه بود

 غايـت  منزلهه ب كتاب آن مباحث و ندارد وجود آن نظير كتابى باره اين در داريم اطالع ما كه آنجا تا و. آداب
 ميتواند چگونه و. ميشود متوقف آن كمال برابر در و ميگمارد همت بدان نيل براى اديبى هر كه است بلندى

 آنهـا  دربـاره  كه ميپردازيم زبان علوم از مسائلى تحقيقه ب اجمال بطور اكنون مه ما و 1آيد؟ نائل غايت بدان
  .است صواب راهه ب انسان راهنماى خدا و كرديم، گفتگو

  

  سي و هشتم فصل

   است صنايع ملكات مانند اى ملكه لغت اينكه در

 بـراى  زبـان  در ىياسـتعدادها  آنها زيرا صنعت، ملكات مانند هستند ملكاتى لغات كليه كه دانست بايد
 ايـن  و است ملكه يا استعداد آن نقصان يا كماله ب وابسته تعبير در عجز يا مهارت و ميباشند معانى از تعبير
 بـراى  هرگـاه  رو اين از و آموخت را تركيبات بايد بلكه آيد، نمى پديد مفردات فراگرفتن و مطالعه راه از ملكه

 در هـم  و آيد حاصل كامل ملكه ميكند اراده كه ىيمعنيها از يرتعب براى مفرد الفاظ كردن تركيب در متكلم
 مقصود افاده غايت به وقت آن كند، مطابقت حال مقتضاى با سخن كه آورد نظر در تركيباتى معانى از تعبير
 بدسـت  افعـال  تكـرار ه بـ  جـز  استعدادها و ها ملكه و. است همين نيز بالغت معنى و. ميرسد شنوندهه ب خود
 آن تكـرار  از پـس  و ميگـردد  بـاز  انسان ذاته ب صفتى آن از ميدهد روى كه نخست فعلى هر زيرا آيند، نمى

 افـزايش  تكرار كه آنگاه و است راسخ غير صفت از عبارت اينجا در حال معنى و ميشود تبديل حالى به صفت
 عربـى  لغت ملكه كه هنگامى عرب متكلم بنابراين .ميشود تبديل راسخ صفت يعنى ملكه به حال آن يابد مى
 مي كردند مى يكديگر با كه مكالماتى ضمن در را خود نژادان هم تعبير هاى شيوه و سخنان بود موجود وى در

                                                           

آنكه خود به متن عربى مقدمه مراجعه كند از روى ترجمه دسالن كه بـه غلـط ضـمير مؤنـث      در اينجا دكتر طه حسين بى -1
برميگردد، ابن خلـدون را مـورد   » غاية«به كتاب برگردانده است در صورتى كه ضمير مزبور به » ى له بهاو ان«را در جمله » بها«

دراسات عن مقدمـة  «آنكه اغانى را ببيند از آن گفتگو كرده است، ولى ساطع الحصرى مؤلف  انتقاد قرار داده و نوشته است او بى
 .شود) 588دراسات عن مقدمة ابن خلدون ص (رجوع به . ده استبه تفصيل انتقاد دكتر طه حسين را رد كر» ابن خلدون
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 و ميشـنود  را مفـردات  اسـتعمال  كودك همچنانكه داد مى فرا گوش مقاصدشان از تعبير چگونگى به و شنود
 دمبـدم  و همچنان تعبيرات اين آنگاه و آموزد مى مه را آنها و ميشنود را تركيبات سپس و ميگيرد فرا را آنها

 آموختـه  كه را تركيباتى و الفاظ سرانجام تا ميشنود تكراره ب را آنها استعمال و ميشود تجديد متكلمى هر از
 بدينسـان . ميكنـد  تعبيـر  را خـود  مقاصد ديگران مانند هم او و ميگردد راسخى صفت و ملكه منزلهه ب است
 اينجـا  از و. آموزنـد  مـى  را آنهـا  كودكـان  و بيگانه مردم و يابند مى انتقال ديگر نسله ب سلىن از لغات و زبانها
 نخسـتين  بوسـيله  يعنـى  ميشـود  حاصـل  طبعاً عرب براى زبان: ميگويند كه ميشود معلوم عامه گفتار معنى
  .ديگر اقوام از نه است شده گرفته خودشان از آن كه آيد مى بدست اى ملكه

 و شـد  فاسـد  كردنـد  آميـزش  بيگانگان با اينكه علته ب مضر قبيله ملكه اين كه شتنگذ ديرى سپس
 كـه  كيفيـاتى  بجـز  را ديگرى كيفيات مقاصد از تعبير در ايشان نسل اين نوزاد كه بود چنين آن فساد سبب

 خـود  مقاصـد  از كيفيات همان با بيگانگان از بسيارى گروه با آميزش علته ب و شنيد مى بود عرب مخصوص
 قسمتى و ميشد مشتبه او بر امر نتيجه در و شنيد مى نيز را عرب تعبير كيفيات حال عين در و ميكرد تعبير

 نـاقص  نخستين ملكهه ب نسبت كه آمد پديد اى تازه ملكه سبب بدين و ميگرفت فرا را آن از قسمتى و اين از
 بشـمار  عـرب  لغـات  صـريحترين  و رينتـ  فصيح قريش زبان رو اين از و. عربى زبان فساد معنى است اين. بود

 بود بهتر قبايلى لغات قريش از پس و بودند دور جوانب و جهات همه از عرب غير ممالك از آنان زيرا ميرفت،
 تميم، بنى و اسد بنى و غطفان و كنانه بنى و خزاعه و هذيل و ثقيف: مانند ميزيستند قريش پيرامون در كه

 از كـه  يمـن  عـرب  و قضـاعه  و ايـاد  و غسان و جذام و لخم و ربيعه مانند دبودن دور ايشان از كه قبايلى ولى
 و ميكردند، آميزش بيگانگان با زيرا نبود، كامل زبانشان ملكه ميرفتند، بشمار حبشه و روم و ايران همسايگان

 خـدا  و. ميكنند  استدالل آنان لغات فساد و صحته ب قريش از قبايل دورى نسبته ب عربى علوم صناعت اهل
  1.است داناتر

  

  سي و نهم فصل

  لغت مغاير مستقلى زبان روزگار اين در عرب لغت اينكه در

   است حمير و مضر

 و اسـت  مضـرى  زبـان  هاى سنت وفق بر داللت ايفاى و مقاصد بيان در زبان اين بينيم مى كه رو اين از
 سـبب  بـدين  و. است نداده دست از مفعول از فاعل كردن تعيين بر حركات داللت بجز آنرا اصول از هيچيك

 تفاوت اين با ولى ميكنند، داللت مقاصد خصوصيات بر كه اند كرده متداول قرائنى و تأخير و تقديم آن بجاى

                                                           

  .و خدا سبحانه و تعالى داناتر است و توفيق به اوست: در چاپهاى مصر و بيروت چنين است -1

 در علت فصاحت زبان قريش
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 اعيانشـان  بـه  معـانى  بـر  اعيانشـان  به الفاظ زيرا است، دارتر ريشه و بيشتر 1مضرى زبان در بالغت و بيان كه
 نيازمنـد  چيـزى ه بـ  همچنـان  مينامنـد  »حال بساط« آنرا ايشان هك حال مقتضاى وقت آن و ميكنند داللت

 رو ايـن  از دارد، اختصـاص  بـدان  كه فراگيرد احوالى بايد ناگزير را ىيمعنا هر و كند داللت آن بر كه ميباشد
 زبانهـا  همـه  در مزبور احوال و. ميباشند آن صفات جزو زيرا باشند، نظر مورد مقصود اداى در احوال اين بايد
 از عربـى  زبان در ليكن ميگردند وضع منظور اين براى مخصوصاً كه شوند مى داده نشان الفاظى بوسيله باًغال
 يـا  تـأخير  و تقـديم  قبيل از ميشوند داده نشان ميدهد روى الفاظ تركيبات در كه خصوصياتى و كيفيات راه

ـ  و نيستند مستقل كه ميدهند نشان حروفى بوسيله را آنها گاهى و. اعراب حركت يا حذف  سـبب  همـين ه ب
 مختلـف  و گونـاگون  كيفيـات،  ايـن  بر داللت تفاوت برحسب عربى زبان در سخن طبقات كرديم، ياد چنانكه

 اين و. است كمتر زبانها همه از آن عبارات و الفاظ مقصود، تاديه در و موجزتر عربى سخنان رو اين از و است
 بحـد  مـن  گفتـار  و شده ارزانى منه ب كلم جوامع گفتن سخن در«: فرمود كه است) ص( پيامبر گفتار معنى
 است شده حكايت عمر بن عيسى درباره كه را موضوعى بايد خصوص اين در و» .است موجز و مختصر كافى

 كـه  بينـيم  مـى  عـرب  گفتار در تكرار نوعى من: گفت وى به نحويان از يكى كه است اين آن و گرفت نظر در
 ايسـتاده  آينه هر زيد شك بى. »قائم زيدا ان« است ايستاده زيد البته »قائم دزي« است ايستاده زيد: ميگويند

 آنهـا  معـانى  گفـت  عمـر  بـن  عيسى ولى است، يكى جمله سه هر معنى كه صورتى در »القائم زيد ان« است
 بـراى  دوم و. است زيد ايستادن از خالى او ذهن كه است كسى افاده براى نخستين جمله زيرا است، مختلف

 انكـار  در كـه  اسـت  كسى براى سومى و ،2است كرده انكار آنرا ولى شده، آگاه زيد ايستادن از كه است كسى
 ايـن  تا پيوسته بيان و بالغت نوع اين و. است احوال اختالف برحسب داللت اختالف پس. ميورزد اصرار خود

 اهـل  تنهـا  كـه  كـرد  اعتنا نحويان كاريهاى اشتباه به باره اين در نبايد و است بوده عرب شيوه و عادت روزگار
 از عصـر  ايـن  در بالغـت  رو ايـن  از ميكنند گمان آنها چه است عاجز تحقيق از ادراكاتشان و نداعراب صناعت

 مطالعـه  و خوانـدن ه ب آنان كه فنى همان كلمات اواخر اعراب به كه است شده فاسد عربى زبان و رفته ميان
  .است يافته راه فساد سرگرمند، آن
. است كرده القا آنان دل و انديشه بر آنرا ناتوانى و عجز و كرده فرو آنان طبايع در تشيع كه گفتاريست اين و

 از تعبيـر  و هسـتند  بـاقى  نخسـتين  وضع بر همچنان عرب الفاظ از بسيارى كه بينيم مى اكنون هم ما وگرنه
 و است موجود ايشان سخن در نيز اكنون هم تا صراحت و وضوح اختالف نسبته ب تعبير در تفاوت و مقاصد

 در شـيوا  و بليـغ  خطيـب . دارد وجـود  نثـر  خواه و نظم خواه زبان گوناگون فنون و ها شيوه آنان مكالمات در
 سـليم  طبع و درست ذوق و ميسرايد آور شگفت اشعار توانا شاعر و ميكند سخنورى ايشان مجالس و انجمنها

 از هـا  كلمـه  اواخـر  اعـراب  حركات بجز را مدون زبان كيفيات از هيچيك امروز عرب و. است ادعا اين بر گواه

                                                           

 .است صحيح متن صورت كه پيداست و است »عربى« »جامع ينى« خطى نسخه در ولى »مضرى« چاپها همه در متن -1

  .ترديد آمده است» انكار«چنين است، ولى در چاپهاى مصر و بيروت بجاى » ينى جامع«خطى و نسخه » پ«در چاپ  -2
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 بشـمار  معـروف  اى طريقه و يگانه روشى مضر زبان در تنها كه است كيفيتى همان اعراب و است نداده دست
 آن زبـان  كـه  اسـت  اين شده واقع توجه مورد مضر زبان آنكه علت و است زبان احكام از برخى آنهم و ميرود
 غيـر  ملتهـاى  بـا  آميزش نتيجه در مغرب و مصر و شام و عراق كشورهاى بر عرب يافتن الاستي از پس قبيله
 تبـديل  ديگـرى  زبانه ب ىيگو چنانكه بود، نخستين شكل بجز كه آمد در بصورتى آن ملكه و شد فاسد عرب
 و ركن دو حديث و قرآن و بود شده نقل بدان نبوى حديث و گرديده نازل زبان بدان قرآن كه صورتى در شد

 سببه ب آنها فهم و شوند فراموش اساس دو اين كه ميرفت آن بيم چون و ميرفتند بشمار اسالم دين اساس
 و اصول و قواعد وضع و احكام تدوينه ب شدند ناگزير گردد، دشوار مردم بر اند شده نازل بدان كه زبانى فقدان

 و ابـواب  و فصـول  داراى كـه  آمـد  بوجـود  ىدانشـ  اقدام اين از پس و گمارند همت زبان آن قوانين استنباط
 مدونى دانش و محفوظ فن نتيجه در و خواندند عربى صناعت و نحو علم بنام آنرا و گرديد مسائل و مقدمات

 و ميجوينـد  ارتقـا  آن از وى) ص( رسـول  سـنت  و خدا كتاب فهم براى كه شد نردبانى منزلهه ب و آمد فراهم
 آمـديم  مـى  بـر  آن احكـام  استقراى درصدد و ميكرديم توجه كنونى عربى نزباه ب روزگار اين در ما اگر شايد
 كـه  برميگزيديم را ديگرى امور داللتشان در 1]بود يافته راه فساد بدان كه[ اعراب، حركات دادن نشان بجاى

 خراوا وضع وقت آن شايد و اند يافته اختصاص زبان آن به كه ميباشند قوانينى منزلهه ب و است موجود آن در
 بـه  آن ملكـات  و زبـان  زيرا ميكرد، پيدا مغايرت مضر زبان نخستين شيوه با كه آمد مى در صورتىه ب كلمات
 لـيكن  بـود  مثابـه  همين به نيز حميرى زبان با مضرى زبان گذشته در و. آيد نمى دست به تصادفى و رايگان

 موجود منقوالت آن گواه و افتي تغيير مضرى زبان در آن كلمات صرف و حميرى زبان موضوعات از بسيارى
 دو هـر  مضـر  و حمير زبان پندارند مى فكرى كوته علته ب كه است كسانى نظر برخالف اين و. ماست نزد در

  .برند بكار مضرى زبان قوانين و قواعد طبق بر را حميرى زبان ميخواهند و هستند يكى
 ديگر كلمات از بسيارى درباره و .نداشتهپ) قول( از را 2قيل حميرى كلمه اشتقاق آنان از برخى چنانكه

 ديگرى زبان حمير زبان و نيست درست ايشان نظر كه صورتى در اند يدهيگرا ىيپندارها چنينه ب نيز حميرى
 زبـان  چنانكـه . اسـت  مغاير آن با اعراب حركات و كلمات صرف و معانى از بسيارى در و است مضر زبان بجز

 گرديـده  مبـذول  مضـر  لغته ب كه عنايتى گفتيم چنانكه منتها. دارد ياربس تفاوت مضر لغت با امروزى عرب
 عصر در ولى است، بوده شريعت حفظ قواعد، استنباط و استقرا همه اينه ب آنان انگيزه و است شريعت بخاطر

 لغـت  در كه خصوصياتى از و. برانگيزد ىيپيجو و تحقيق شيوه آن به را ما كه ندارد وجود اى انگيزه چنين ما
 دسـت  از را آن دارند سكونت مختلف سرزمينهاى در آنكه با و است نمودار عصر اين در) مضر( عربى نژاد اين

 مـردم  ميـان  در كه نميكنند تلفظ قافى مخرج از را حرف اين آنان چه است »قاف« تلفظ چگونگى اند، نداده

                                                           

 .»ينى جامع«و نسخه خطى » پ«از چاپ  -1
و اصـل آن قيـل   (پادشاه و به قولى پادشاه حمير و برخى گويند به معنى رئيس است كه از پادشـاه فروتـر اسـت    » بفتح ق« -2
  ).از اقرب الموارد. (گويد ج، اقوال و اقيال خواهد مى رو ناميده شده كه هر چه مىو بدان از اين ) است» مانند ميت«

 در علت پيدايش علم نحو
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 كـام  از آن مـافوق  و زبان انتهاى از آن مخرج اند نوشته عربى علوم كتب در چنانكه و است متداول شهرنشين
 مزبـور  نـژاد  و افـراد  كليه و ميكنند تلفظ قاف و كاف بين اى لهجه به را حرف آن آنها بلكه ،1باالست) حنك(

 نميدهنـد  دسـت  از آنرا مغرب در خواه و مشرق در خواه باشند جا هر در و كرده حفظ همچنان را لهجه اين
 آنـان  بـه  تنهـا  و ميرود بشمار نژادها و ملتها تمام ميان در خاصى متعال مضر قوم براى مزبور لهجه چنانكه

 خود بخواهند كسانى هرگاه بحديكه. نميجويد شركت لهجه اين در آنان با ديگرى قوم  هيچ و دارد اختصاص
 قـوم  آن از حـرف  اينه ب تلفظ در شوند، داخل آنان ميان در و دارند منسوب قوم بدان و دهند نشان عرب را

 شهرى يا ندخالص عرب نژاد از اينكه در دخيل از صريح عربى بازشناختن مضريان عقيدهه ب و. كنند مى دتقلي
 بيشـتر  زيـرا  اسـت،  مضر لغت عيناً ايشان زبان كه ميدهد نشان لهجه همين و است قاف اين تلفظه ب وابسته
 ابـن  منصور فرزندان از مغرب در خواه و مشرق در خواه ايشان رؤساى بيشتر و اند مانده باقى اكنون كه نسلى

 بـن  عـامر  بنـى  شـاخه  از چـه  و منصور بن سليم شاخه از چه ميباشند غيالن بن قيس بن حفصة بن عكرمة
 آبـاد  سـرزمينهاى  در ملتهـا  همـه  از عصـر  ايـن  در ايشان و. منصور بن هوازن بن بكر بن معاوية بن صعصعة

 بنـى  ماننـد [ هسـتند  ايشـان  با كه ىينژادها ساير و اشندميب مضر اعقاب از و است آنان با اكثريت و ندبيشتر
 طـى  در بلكـه  نكـرده،  اختراع حاضر نسل را لهجه اين و. ميكنند تقليد آنان از قاف اينه ب تلفظ در 2] كهالن
ه بـ  شـايد  و پيشـين  مضـريان  زبان لغت همين كه پيداست آن از و است رسيده آنان به ارثه ب متوالى قرون
 ام در كـه  هـر  انـد  بـرده  گمـان  و كرده ادعا نبوت خاندان فقيهان را معنى اين و باشد) ص( پيامبر زبان عينه

 و خوانـده  غلـط  را كلمـه  كنـد،  تلفـظ  نسـل  اين لهجه قاف بجز را »المستقيم الصراط«) فاتحة سوره( القرآن
 بلكه اند، نكرده ايجاد را شهرنشينان لغت چه. است آمده پديد كجا از گمان اين نميدانم و. است باطل نمازش

 هنگـام  كـه  اند بوده مضر خاندان از اغلب آنها و كرده نقل خود پيشينيان روزگار از را مزبور لهجه شهرنشينان
 بـا  آميـزش  از ايشـان  كه بخصوص اند نكرده وضع آنرا نيز نسل آن مردم و اند شده وارد شهرها به ممالك فتح

 ميشـود  يافـت  آنـان  نـزد  در مزبـور  لهجه آنكه بدليل است آن بهتر پس اند بوده دورتر عرب غير شهرنشينان
 در مشـرق  در خواه و مغرب در خواه نژاد اين كليه اينكه از گذشته است آنان پيشينيان يادگارهاى از بگوييم

 شناخته نيز شهرى و زشت لهجه از فصيح عربى بدان كه دارد خصوصيتى مزبور لهجه و نديكسان آن به تلفظ
  .3ميشود
 آنـان  پيشينيان كه است قافى مخرج از ميكند تكلم بدان نشين باديه عرب نسل كه قافى اين اًظاهر و[

 مخرجى از آن آخر و) حنك( كام باالى از آن اول چنانكه است وسيع قاف مخرج البته و اند ميكرده تلفظ آنرا
                                                           

تر از جايگاه قاف و قسمتهاى پايين كـام   همچنين آنها اين حرف را از مخرج كاف نيز تلفظ نميكنند با آنكه مخرج آن پايين -1
 .اپهاى مصر و بيروت وجود داردنيست، ولى در چ» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«باالست، اين عبارت در چاپ 

 .»پ« چاپ و »جامع ينى« خطى نسخه از -2

و خدا راهنمـاى آشـكار اسـت،    . پس اين نكته را نيك درياب: در چاپهاى مصر و بيروت فصل در اينجا بدينسان پايان مييابد -3
 .مطالب داخل كروشه نيز ديده ميشود» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«ولى در چاپ 
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 كه آنان و ندشهرنشين دممر ميكنند نطق بدان كام باالى از كه كسانى بنابراين و. كاف مخرج ينيپا در است
 نبـوت  خانـدان  فقيهان گفتار طريق بدين و ميباشند نشين باديه نسل كنند مى تلفظ كاف مخرج ينيپا از آنرا
 فقيهان كليه زيرا ميكند، باطل را نماز 1)فاتحة سوره( القرآن ام در قاف مخرج ترك گويند مى كه نيست وارد

 كه است همان آن وجه بلكه باشند، گذاشته مهمل را آن كه تاس بعيد و هستند نظر اين برخالف شهرنشين
 نشـين  باديـه  نسـل  كـه  اسـت  مخرجـى  همـان  اولـى  و ارجـح  يميگو مى هم ما كه است راست. كرديم ياد ما
 مخـرج  كـه  اسـت  ايـن  بر گواه ايشان ميان در آن تواتر كرديم ياد چنانكه زيرا كنند، مى نطق بدان »معاصر«

 بر همچنين اين و. ميباشد) ص( پيامبر زبان بنابراين و است طايفه آن پيشينيان از نسل نخستين زبان مزبور
 از آنـرا  شهرنشـين  كه بود مى بدانسان اگر و. مخرج دو قرب سببه ب دارد، ترجيح كاف در را آن ايشان ادغام
  .نميشد ادغام و بود نمى نزديك كافه ب آن مخرج وقت آن كند مى تلفظ كام بيخ

 اين ميگويند و اند كرده ذكر است نزديك كافه ب آن مخرج كه را قافى اين عربيت جعل ينهاا از گذشته
 مسـتقل  حرفـى  عنـوان ه بـ  آن مخرج و ميكند تلفظ بدان امروز نشين باديه عرب نسل كه است حرفى همان
 ميرسد نظره ب چنين ظاهراً و. است منطق از دور نظرى چنين ولى است، شده تعيين كاف و قاف مخرج ميان

  .آيد مى پديد آن مخرج آخر از قاف مخرج اتساع علته ب كرديم ياد چنانكه مزبور لهجه  كه
 كه است نپيوسته صحته ب ايشان نزد در گويا و كنند مى تصريح را آن 2قبح و زشتى به گروه آن هم و

 نسـل  بـه  سـته پيو ايشـان  تلفـظ  اين كه شديم يادآور ما كه صورتى در است نخستين نسل لغت مزبور حرف
 شعارهاى از مزبور لهجه و اند برده ارثه ب پشت در پشت خود پيشينيان از را زبان ايشان زيرا است، نخستين

 اسـت ) ص( پيامبر زبان و نسل نخستين يادگارهاى از كه است اين بر دليل همه اينها و ميباشد ايشان خاص
  .كرديم ياد را اينها همه چنانكه
 عرب قاف حرف از منشعب شهرنشينان ميان در متداول قاف لهجه اين دكن گمان كسى است ممكن و
 شـيوه ه بـ  هـم  عربهـا  و اسـت  آمـده  پديد) عرب غير( عجم با عرب آميزش سببه ب مزبور لهجه بلكه نيست،
  .نيست عرب زبان حروف از مزبور حرف بنابراين و ميكنند تلفظ آنرا عجمان

 بيش حرف يك مزبور لهجه دو گفتيم و كرديم ياد ما هك است همان است نزديكتر قياسه ب آنچه ولى
 آشكار و راهنما خدا و دريافت نيك را نكته اين بايد پس. است وسيعى مخرج داراى قاف حرف منتها نيستند
  .]است كننده

  

  

                                                           

 .المستقيم راطص يعنى -1

 )اسـتقباح (» ينـى جـامع  «چاپ شده ولى در نسخه خطـى  ! »اسقباح«كلمه استقباح به غلط  305ص  3در چاپ پاريس ج  -2
 .است

 در مخارج حروف كلمات عربي
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  چهلم فصل

  بزرگ شهرهاى مردمان و شهرنشينان زبان اينكه در

   است مضر لغت مخالف مستقلى لغت

 است، قوم آن كنونى نژاد زبانه ب نه و قديم مضر زبانه ب نه شهرنشينان مكالمه عموالًم كه دانست بايد
 سـخن  ميباشد دور كنونى عربى نژاد اين زبان از  هم و مضر لغت از هم كه مستقلى ديگر زبانه ب ايشان بلكه

 و اسـت  آشـكار  آن دليل است مستقلى لغت گفتيم اينكه و است دورتر مضر زبان از حال عين در و ميگويند
 شهرهاى در اينها همه با زبان اين اصطالحات و. آيد مى بشمار غلط نحويان نزد در كه است مغايرتى آن گواه

 اندلسيان زبان باز و است مغرب مردم زبان مباين حدى تا مشرق مردم زبان زيرا است، متفاوت هم با مختلف
  .دارد اختالف مزبور زبان دو هر با

 و اصـطالحات  خـود  درونـى  هـاى  انديشه از تعبير و مقصود اداى در مزبور كشورهاى مردم از يك هر و
 نـدارد،  زيـانى  ايشان زبان در اعراب فقدان و است همين نيز زبان و لغت معنى و ميبرند بكار را خويش لغات

 از مـروزى ا نـژاد  زبـان ه ب نسبت شهريان زبان گفتيم اينكه و. كرديم بيان آنرا عصر اين عرب لغت در چنانكه
 و است بيگانگان با آميزش نتيجه در زبان يك از دورى كه است سبب بدين است دورتر مضرى نخستين زبان

 گفتـيم  چنانكـه  زيـرا  شـد،  خواهد دورتر اصلى زبان از اش لهجه درآميزد بيگانگان با بيشتر قومى هر بنابراين
 اسـت  اى ملكـه  از عبـارت  كسـان  اينگونـه  كهمل ولى آيد، مى بدست تعليم سببه ب تنها زبان استعداد و ملكه

ـ  رو ايـن  از. ميباشـد  بيگانگان ويژه كه دومين ملكه و است عرب آن از كه نخستين ملكه از مركب  همـان ه ب
 را موضوع اين بايد و. شوند مى دور نخستين ملكه از يابند مى پرورش آن بر و ميشنوند بيگانگان از كه ميزانى

 بيگانـه  بربرهاى با عرب مغرب و افريقيه در اما. گرفت نظر در مشرق و اندلس و مغرب و افريقيه شهرهاى در
 از اى دسـته  و شـهر  هـيچ  تقريبـاً  و دارند فراوانى اجتماع و عمران سرزمين آن در بربرها زيرا است درآميخته

 غلبـه  بـود  عربى اصل در كه ايشان زبان بر) خارجى( عجمى لهجه و كلمات كه است اين نيست خالى بربرها
 و داشـت  غلبـه  آن در كـرديم  ياد آنچه علته ب بيگانه الفاظ كه گرديد ديگرى آميخته لغت منزلهه ب و يافت

 سرزمين آن ملتهاى بر عرب آنكه از پس مشرق در همچنين. است دورتر نخستين لغت از مزبور زبان بنابراين
 و كـارگران  بوسـيله  هـا  عـرب  ميـان  در ايشـان  لغـات  و درآميخت ايشان با يافت غلبه تركان و ايرانيان چون

 كودكان دهندگان پرورش و دايگان هم و بودند درآورده خدمتكاران صورته ب را آنان كه اسيرانى و كشاورزان
 شـد  مبـدل  ديگـرى  زبـان ه ب چنانكه گرديد فاسد آن ملكه فساد علته ب ايشان زبان نتيجه در و شد متداول

 داراى اقليمهـا  اين شهرهاى مردم كليه و. درآميختند فرنگان و اللقهج چون بيگانگانى با اندلس در همچنين
 چنانكـه  ديگر سوى از و بود مخالف مضر لغت با زبانشان يكسو از كه شدند بخودشان مخصوص ديگرى لغت
 آن ملكـه  استحكام سببه ب ىيگو كه داشت تفاوت آنچنان ديگر اقليم زبان با اقليم هر زبان كرد خواهيم ياد
  .است ديگرى زبان ايشان، هاىنسل در
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  1.آفريند مى بخواهد آنچه خدا و
  

  چهل و يكم فصل

   مضرى زبان آموختن در

 نسل مردم كليه زبان و است شده فاسد و رفته ميان از روزگار اين در مضرى زبان ملكه كه دانست بايد
 سـبب ه بـ  كـرديم  يـاد  هآنچنانكـ  و. اسـت  مغـاير  گرديـده  نـازل  بدان قرآن كه مضرى لغت با ايشان امروزى

 بـيش  ملكاتى لغات) گذشت چنانكه( كه آنجا از ولى است، شده ديگرى لغت بيگانگان زبانهاى با درآميختگى
 راه هسـتند  ملكه اين فراگرفتن جوياى كه كسانى و. است پذير امكان ملكات همه مانند آنها آموختن نيستند

 اسـت  آنان زبان اسلوبهاى و ها شيوه وفق بر كه انايش قديم سخنان كردن حفظه ب كه است اين آن آموختن
ـ  را آنهـا  كه عرب فحول و بزرگان مكالمات و سلف گفتار و حديث و قرآن قبيل از. كنند آغاز  نثـر   صـورت ه ب

 و نظـم  از بسيار محفوظات علته ب تا عرب زبان فنون همه در 2مولدان سخنان و اند كرده بيان شعر و مسجع
 آنـان  از را مقاصـد  از تعبير روش و يافته پرورش عرب ميان در كه درآيند كسانى مارش در ايشان سخنان نثر

 سـاختمان  و نظـم  چگـونگى  و تركيبـات  و عبـارات  برحسب خود منويات از تعبيره ب عمالً آنگاه. اند فراگرفته
 آن. برند مى بكار اند فراگرفته ايشان الفاظ ترتيب و ها شيوه از كه را محفوظات و ميكنند آغاز عربى هاى جمله
 بيشـتر  چـه  هـر  و ميشـود  حاصـل  آنـان  بـراى  زبـان  آن ملكه آنها بردن بكار و محفوظات اين سببه ب وقت

 طبعـى  بـه  آن آموزنـده  اينهـا  همه با و ميشود نيرومندتر و راسختر ملكه آن برند بكار و فراگيرند محفوظات
 بـا  را آنهـا  و دريابد را ايشان سخن هاى تركيب و اآرزوه و تمايالت بتواند تا است نيازمند نيكو فهمى و سليم

 بوجـود  ملكـه  در سليم طبع و ملكه اين از آن و ميدهد گواهى امر بدين ذوق و كند تطبيق احوال مقتضيات
  .كرد خواهيم گفتگو »ذوق« آن درباره آينده در چنانكه آيد، مى

                                                           

1-  شاءخُْلقُ ما يو تقدير ميكند: و در چاپهاى مصر و بيروت اين جمله نيز اضافه شده است. 17: 5و اهللا ي.  

 هـم  كـه  آنـان ( مخضـرم  شاعران -ب ).اسالم از پيش( جاهليت شاعران -الف: ميكردند تقسيم دسته به سه را عرب شاعران -2
: آرد الموارد اقرب صاحب و اسالم صدر از پس شاعران يعنى مولد شاعران -ج). اند كرده درك را اسالم عصر هم و جاهليت عصر
 اصيل لفظ هر: گويد كليات در ابوالبقا است آمده نيز ناخالص عربى و تازه به معانى »مشدد) ل) (و( فتح و) م( بضم« مولد كلمه
 در كـه  است كسى مولد: آرد نيز و نامند، مولد دهند تغيير آن سكون يا دادن حركت يا آن حذف يا همزه افزودن به كه را عربى
 سـخنى  لـد مو: اسـت  گفتـه  اسـاس  صاحب و. گيرد خو ايشان آداب به و يابد پرورش ايشان فرزندان با و شود متولد عرب ميان
  .است نبوده ايشان سخنان از گذشته در و كنند ايجاد آنرا بعدها يعنى نباشد عربى اصل در كه است

 زبان مضري در آموختن



   مقدمه ابن خلدون  356

 و آنهاسـت  بـردن  بكـار  و بسيار ظاتمحفو به وابسته نثر يا نظم خواه مصنوع سخن ىيزيبا و ىينيكو و
 ناقـدى  آن در بالغـت  سـبب ه ب كسى چنين و است آموخته را مضر لغت آورد بدست را ملكات اين كه كسى
  .1ميفرمايد رهبرى بخواهد را كه هر خدا و بياموزند، را مضر لغت كه سزاست سان بدين و ميشود بصير

  

  چهل و دوم فصل

  است) نحو( عربى تصناع بجز زبان اين ملكه اينكه در

   نيست نحوه ب نيازى ملكه آن آموختن در و

 ملكه اين قواعد و قوانين شناختن از عبارت ويژهه ب و تنها) نحو( عربى صناعت كه است اين آن سبب و
 نميباشـد،  ملكـه  خـود  رو اين از و. كيفيت آن خود نه است كيفيت به ىيآشنا مزبور صناعت بنابراين و است
 در عمـالً  ولى ميداند، نظرى و علمى بطور را صنايع از يكى كه است كسى مثابهه ب صناعت ينا آموزنده بلكه
 نداشـته  مهـارت  آن در و نكـرده  ملكـه  آنرا عمالً ولى باشد، بصير خياطى به كه كسى مانند ندارد مهارت آن

 و كننـد  داخـل  سـوزن  سـوراخ  در را نخ كه است اين خياطى: بگويد آن قسمتهاى بعضى از تعبير در و باشد
 و آورند بيرون مقدارى به ديگر سوى از آنرا و برند فرو اند كرده تا همه ب را آنها كه جامه لبه دو در آنرا سپس
 محل در آورند بيرون آن نخستين منفذ جلو در آنرا و بازگردانند اند كرده آغاز كه جايگاهى به آنرا دوباره آنگاه

 دوزى لب و دوزى كناره شكل و دهند ادامه كار آخر تا شيوه همينه ب سپس و نخستين سوراخ دو دورافتادگى
 دست با را اعمال اين بخواهند وى از كه هنگامى ولى كنند، بيان را خياطى كارهاى و انواع ساير و گلدوزى و

  .كند عمل بخوبى را آنها از يك هيچ نتواند دهد انجام خود
 بايد: ميگويد بپرسند، را اى تخته بريدن طرز او از اگر ميداند عالم نجارى در را خود كه كسى همچنين

 دو آنگاه و بگيرد را آن ديگر كناره بايد شخص روبروى ديگرى و گرفت آنرا كناره و گذاشت چوب باالى را اره
 اره آمد و رفت نتيجه در و ميدهند انجام را عمل اين پياپى و ميكشند چوب روى را اره تيز هاى دندانه نفرى

 يـا  كـار  ايـن  عمـالً  شـخص  همين از اگر ولى يابد، مى پايان سرانجام تا ميشود بريده اندك اندك چوب ىرو
 بـه  نيـز  ملكـه  آن خـود  بـا  اعراب قوانينه ب علم .نيست آنها انجامه ب قادر بخواهند را اعمال اينگونه از اندكى
ه ب و]  عمل نفس نه[ است عمل يفيتك به آگاهى از عبارت تنها اعراب قوانينه ب علم زيرا است، صورت همين
 بـر  علمـى  لحاظ از كه را عربى صناعت در ماهر اشخاص و نحو علم) نقادان( كهبدان از بسيارى سبب همين

 يـا  بنويسند خود دوستانه ب يا برادر به خط دو شود سؤال آنها از اگر. بينيم مى دارند، احاطه قوانين آن همه
 شمارى بى اغالط و نيستند آن نوشتنه ب قادر بنويسند را خود قصودهاىم از يكى يا كنند، شكايت ستمى از

                                                           

1-  شاءي من يدهاهللا ي و خدا هر كـه را . در چاپهاى مصر و بيروت چنين است). النحل( 16سوره  95و اشاره به آيه . 213: 2و 
 .ميفرمايد رهبرى خود بخشش و به فضل بخواهد
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 ملكه اين در كه را كسانى از بسيارى برعكس هم و. كنند نمى تأليف نيكو را سخن منظور اين براى و ميكنند
 خوبىه ب مفعول از را فاعل اعراب حاليكه در دارند كامل تسلط نثر و نظم فن دو در كه يابيم مى دارند مهارت

 از. ندارند آگاهى عربى صناعت قوانين از هيچيك به و نميشناسند باز مجرور از را مرفوع و نميدهند تشخيص
 اسـت  ممكـن  گـاهى . ميباشـد  نياز بى كلىه ب آن از و است عربى صناعت بجز ملكه اين كه يابيم مى در اينجا
 ولـى  باشـند،  بصـير  نيـز  ملكـه  اين يفيتكه ب كه بيابيم دارند مهارت عربى صناعت در كه را كسانى از برخى
 را سـيبويه  الكتـاب  كـه  هسـتند  آنهـايى  كسـان  اينگونـه  بيشتر و بينيم مى اتفاق و ندرته ب را كسانى چنين

 و اشعار شواهد و عرب امثال از مملو وى كتاب بلكه است، نكرده اكتفا اعراب بقوانينه  تنها او چه فراميگيرند
 همـين ه ب و دارد وجود ملكه اين تعليم براى اى شايسته قسمت آن، در رو اين از و .ميباشد نيز ايشان عبارات
 از وافـرى  بهـره  ميكننـد  آن فراگـرفتن  صـرف  را خود وقت و آموزند مى را كتاب اين كه آنان بينيم مى سبب

 ىينيازمنـديها  موارد در و خود جاى در آنان محفوظات ضمن در سخنان آن و آورند مى بدست عرب سخنان
 وقـت  آن و ميگيرند فرا آنرا كامل بطور و شوند مى متوجه ملكه كيفيت به وسيله بدان و ميرود بكار دارند هك

 فهميدن از ميخوانند را سيبويه الكتاب كسانيكه از برخى و. رسانند مى ديگرانه ب را خود منظور رساتر و بهتر
 بدسـت  آنـرا  ملكه و آموزند مى آن صناعت لحاظ از را زبان علم رو اين از و ميورزند غفلت آن مطالب اينگونه

 قـوانين  تنهـا  و ميخواننـد  گفتارهاسـت  و شواهد اينگونه از عارى كه را متأخران كتب كسانيكه اما آورند نمى
 كنند توجه زبان ملكهه ب روش اين سببه ب است ممكن كمتر آموزند مى عرب سخنان و اشعار بدون را نحوى

 نائـل  عـرب  زبـان  از اى پايـه  بـه  ميكننـد  گمان كه يابيم مى چنان را كسانى چنين ور اين از و دريابند آنرا و
  .ميباشند آن از مردم دورترين حاليكه در اند آمده

 ديگـران  از نزديكتـر  آن تعلـيم  و ملكـه  ايـن  تحصـيل  به اندلس در آن معلمان و عربى صناعت اهل و
 از بسـيارى  در و ميدهنـد  اهميـت  نيـز  عـرب  امثـال  و شواهده ب قواعد آموختن ضمن در آنها زيرا ميباشند،

ه ب قواعد آموختن ضمن در مبتدى رو اين از ميپردازند بحثه ب تعليم و درس مجالس در عرب سخن تراكيب
 ميسازد مأنوس ملكه آن با را خود و ميكند پيدا سابقه ضروريست ملكه فراگرفتن براى كه مسائلى از بسيارى

 و افريقيه مردم قبيل از اقوام ديگر اندلس اهالى بجز ولى ميشود، مستعد آن تنپذيرف و آوردن بدست براى و
 و آمـوختن  از و كننـد  مـى  تلقـى  علـوم  منزلـه ه بـ  تحقيق و بحث لحاظ از را عربى صناعت آنان جز و مغرب

 دادن ترجيح يا شاهدى اعراب نظر از تركيبات در فقط و پوشند مى چشم عرب سخن تركيبات در انديشيدن
 رو ايـن  از ميكننـد  بحـث  آن تراكيـب  و لسـانى  توجيهـات  لحاظ از نه ذهنى اقتضاى جهت از روشى و وهشي

 دور آن ملكـه  و لسـان  مقاصد از و است جدل و منطق عقلى قوانين از يكى ىيگو آنان نظر در عربى صناعت
 كـه  اسـت  اين شده عايد آنها نواحى و شهرها اين در آن عالمان به شيوه اين از كه اى فايده و[ .است گرديده

 در طريقه فراگرفتن زبان عربي
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 كـه  است اين آن علت تنها و 1]نميكنند تحقيق و بحث عرب سخن در ىيگو و اند شده دور آن ملكه از بكلى
 مـتعلم  دادن تمـرين  از و كرده عدول آن گوناگون هاى شيوه بازشناختن و زبان تركيبات و شواهد در بحث از
 سودمند زبان ملكه كسب براى كه است وسايلى بهترين از امر اين كه صورتى در اند ورزيده غفلت امور اين در

 منظـورى  بـرخالف  را مزبور قوانين آنها  ولى نيستند، بيش زبان تعليم براى وسايلى بجز قوانين اين و ميباشد
 دور آن نتيجـه  و ثمـره  از و داده قـرار  خالصـى  علم منزلهه ب را آنها و ميكنند اجرا اند شده وضع آن براى كه

 بسـيار  محفوظات راه از تنها عربى زبان ملكه حصول كه شد معلوم كرديم بيان باب اين در آنچه از و اند شده
 اسـت  شـده  بافتـه  عرب سخن تركيب آن بر كه) منوالى( نوردى متعلم خيال در تا ميشود حاصل سخنان از

 پـرورش  عـرب  ميـان  رد كه گيرد قرار كسى منزلهه ب و پردازد سخنورىه ب نورد همان بر هم او و بندد نقش
 از تعبيـر  در پايـدار  ملكـه  آنكـه  تـا  شـود  مأنوس و درآميزد مقاصد از ايشان تغييرات با او ذهن و است يافته

  .2است امور كننده تقدير خدا و. شود حاصل او براى عرب سخن اسلوب بر مقاصد
  

  چهل و سوم فصل

  است مصطلح بيان عالمان ميان در كه »ذوق« كلمه تفسير در

  زبانانى عجمى براى غالباً ذوق اين اينكه بيان و آن معنى قيقتح و

  نميشود حاصل آموزند مى عربى كه
 آن معنـى  و. دارنـد  توجه بيان علم فنونه ب كه اند كرده متداول كسانى را »ذوق« لفظ كه دانست بايد

  .است زبان در بالغت ملكه حصول: از عبارت
 از معنـى  بـا  سـخن  مطابقت از عبارت بالغت كه گفتيم و كرديم ياد را بالغت تفسير پيش فصول در و

 بنـابراين . آيـد  مـى  پديـد  معنـى  رسـاندن  و افاده در تركيبات براى كه خواصى سببه ب است آن وجوه كليه
 عرب زبان هاى شيوه برحسب كه ميجويد مفيدى شكل و هيئت منظور اين براى عرب زبان در بليغ و سخنور

 هرگـاه  پـس  .3ميكنـد  مراعـات  ها شيوه اين بر را سخن نظم ىيتوانا حد تا و شدبا ايشان مكالمات روشهاى و
 براى روش و اسلوب اين بر سخنورى ملكه يابد ادامه عرب سخنان مطالعه و فراگرفتن طريق از وى ممارست

 از و نميكنـد  لغـزش  بـاره  ايـن  در تقريباً چنانكه ميشود آسان وى بر سخن تركيبات كار و ميگردد حاصل او
 جـارى  روش و مقصد اين بر كه بشنود تركيبى اگر و نميشود دور عرب مخصوص بالغت هاى شيوه و مقاصد
 مگـر  ميكند رد آنرا و آيد مى ناهنجار و گران وى گوش بر اى انديشه هيچ بى بلكه و انديشه كمترينه ب نباشد

                                                           

 .»پ«و چاپ » ينى جامع«از نسخه خطى  -1
 .است داناتر غيب به او و است امور كليه كننده تقدير خدا و: است چنين بيروت و مصر چاپهاى در فصل آخر -2

علم  128و ص  123رجوع به ص . منظور از نظم كالم در اينجا منظم بودن اجزاى جمله برحسب قوانين نحو و صرف است -3
 .مقاالت آن به نقل از صناعة الترسل تأليف شهاب الدين حلبى شود 88و  86يس شيخو و صفحات االدب تأليف لو
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 يابنـد  رسوخ و شوند مستقر دخو جايگاه در ملكات هرگاه چه است كرده استفاده ملكه اين حصول از بدانچه
  .ميباشند سرشتى و طبيعت منزلهه ب خود جايگاه در گويى كه ميشوند نمودار آنچنان
 صـحت  كـه  كننـد  مى گمان نيستند آشنا ملكات چگونگى به كه خبران بى از بسيارى سبب همينه ب و

 شـيوه  بـدين  تـاً طبيع ربع گويند مى و است طبيعى امرى عرب زبان در بالغت و) كلمه آخر حركات( اعراب
 نظـم  در اسـت  زبـانى  اى ملكـه  گفتن سخن بلكه نيست، درست پندار اين كه صورتى در است ميگفته سخن
 ىيگـو  كه شود مى نمودار چنان نظر نخستين در رو اين از و است يافته رسوخ و گرفته نيرو آن در كه سخن

  .است طبيعتى و سرشت
ـ  و عـرب  سـخنان  در ممارست راه از تنها كرديم ادي گذشته فصول در همچنانكه ملكه اين و  تكـرار ه ب
 صـاحبان  كـه  علمى قوانين شناختن بوسيله و آيد مى بدست زبان آن تركيبات خواص دريافتن و آنها شنيدن
 اسـت  ايـن  بخشند مى قوانين اين كه سودى تنها چه 2نميشود حاصل اند، كرده استنباط را آنها 1بيان صناعت

 در) عملـى  بطـور ( فعـل ه ب) زبان( ملكه آنها بوسيله ليكن ميكنند، آگاه زبان آن نظرى نشدا به را انسان كه
 بايد. رسيد ثبوته ب نكات اين چون و كرديم گفتگو گذشته در باره اين در ما و. گردد نمى حاصل خود جايگاه
 كـه  كند مى هبرىر تركيبى حسن و سخن نظم گوناگون وجوه به را بليغ  مردمان زبان، در بالغت ملكه گفت

 اى ملكـه  چنـين  صـاحب  اگـر  و. باشد موافق و سازگار سخن نظم و لغوى اصول لحاظ از عرب هاى تركيب با
 وى زبان انحراف اين بر و داشت نخواهد ىيتوانا شود منحرف مخصوص هاى تركيب و معين راه اين از بخواهد
ـ  را او هسـت  آن در كه خىراس ملكه و نگرفته عادت بدان او زبان چه بود نخواهد سازگار  انحرافـى  چنـين ه ب

 سـخن  نظـم  در ايشـان  بالغـت  شيوه و عرب اسلوب از كه شود عرضه وى بر سخنى هرگاه و .كند نمى دچار
 گفتار اين دانست خواهد و آمد خواهد ناهنجار و گران وى گوشه ب و كرد خواهد اعراض آن از باشد، منحرف

 بدانسـان  كند بيان هم آنرا دليل تواند نمى اما است كرده ممارست آنها در وى كه نيست عرب سخنان نوع از
 زيـرا  آورند، مى است قياس مخالف كه را عباراتى علت و كنند مى استدالل بيان علم دانشمندان و نحويان كه

 بدسـت  اسـتقرا  نتيجـه  در كه شوند مى مستفاد قواعدى و اصول از و دارند استداللى جنبه بيان و نحو قوانين
 عـرب  سـخنان  ممارسـت  نتيجـه  در كه است) نفسانى( وجدانى امرى گوش بر آمدن گران اين ولى آيند، مى

 كودكى: كنيم مى فرض مثال براى. شود مى عرب فرد يك مانند سرانجام آموزنده كه بدانسان ميگردد حاصل
 كيفيـت  و آمـوزد  مـى  ار ايشـان  زبان كودك اين كه پيداست يابد، پرورش آنان از اى طايفه ميان در ايشان از

 چنـين  كـه  صـورتى  در ميرسـد  آن نهايـت ه بـ  كه بدانسان ميگيرد فرا استوارى به را قوم آن بالغت و اعراب
 در عرب فصيح زبانه ب وى گفتن سخن بلكه نيست، قواعد و اصول موافق دانش شمار در رو هيچه ب آموزشى

                                                           

 ).ل. ن(زبان  -1
 .دارد مطابقت زبان تعليم جديد هاى شيوه با اينجا در خلدون نظر ابن -2

 در تفسير كلمه ذوق
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 1باشـد  دور طايفـه  آن از كسيكه براى مزبور كيفيت همچنين و است بيان و زبان در ملكه اين حصول نتيجه
 اى اندازه به را شيوه اين و كند حفظ را قوم آن خطب و اشعار و سخنان آنكه شرطه ب اما. گردد مى حاصل نيز

 و يافته پرورش طايفه آن در كه گيرد قرار افرادى شمار در و شود حاصل او براى زبان آن ملكه تا دهد ادامه
  .نددور قواعد و قوانين از و اند شده بزرگ قبيله نآ هاى تيره ميان در

ه بـ  كنند مى اطالق مزبور ملكه بر مجازه ب است، مصطلح بيان صناعت اهل ميان در كه را ذوق كلمه و
 شـده  وضـع  ها مزه دريافتن براى لغت در ذوق و شود جايگير زبان در و يابد رسوخ كامال ملكه آن آنكه شرط
 نيز ها مزه ادراك جايگاه زبان همچنانكه است زبان در گفتن سخن لحاظ از ملكه اين جايگاه چون ولى است،

 زبـان  در مزبـور  ملكـه  اين از گذشته و اند كرده اطالق نيز مزبور ملكه بر مجازه ب را، نام اين رو اين از ميباشد
 اين چون و اند دهنامي ذوق را ملكه آن جهات بدين و باشد مى حسى آن در ها مزه چنانكه است وجدانى امرى

 تركـان  و روميان و ايرانيان چون عرب غير مردم از گروهى براى كه ميگيريم نتيجه چنين شد آشكار موضوع
 روى از تازيـان  بـا  آميـزش  علـت ه ب و باشند مى نزيل و دخيل عرب زبان در كه مغرب در بربرها و مشرق در

 كـرديم  گفتگـو  آن درباره كه اى ملكه از آنان چه شود نمى حاصل ذوق اين گويند، مى سخن تازىه ب ناچارى
 زبـان  ملكه جستن سبقت و عمر از مدتى شدن سپرى از پس جهدشان غايت زيرا دارند، اندكى و ناچيز بهره
 مركبـاتى  و مفـردات  فراگـرفتن  درصدد ناچارى روى از كه است اين زبانشان به آنها مادرى زبان يعنى ديگر

 ميان از ملكه اين كرديم ياد گذشته در چنانكه و. است متداول 2شهر مردم انمي در محاوره هنگام كه برآيند
 كـه  دارنـد  ديگرى ملكه گفتن سخن براى آنها بلكه اند، شده دور آن از و است بربسته رخت شهرنشين مردم
  .نيست زبان مطلوب ملكه موافق

 آن انـد  نوشـته  كتـب  در را هـا آن كه بشناسد اصولى و قوانين روى از را مزبور ملكه احكام كس آن هر و
 ملكـه  امـا  آورد، خواهـد  بدست را آن احكام تنها كرديم ياد چنانكه بلكه آورد، نمى بدست رو هيچه ب را ملكه
 تو براى اگر و. شود مى حاصل آنها كردن تكرار و بدانها گرفتن عادت و عرب سخنان در ممارست راه از مزبور
 بـزرگ  اسـتادان  از كه ايشان امثال و زمخشرى و فارسى و سيبويه )مانند كسانى( بشنوى كه كند آمد پيش
 عـرب  سـخن  در فضـايلى  ايشـان  دربـاره  كـه  گروهى اين دانست بايد اند، بوده ايرانى اند ميرفته بشمار سخن

 زبـان  ملكـه  ايـن  خداونـدان  ميان در ايشان تربيت و نما و نشو ليكن اند بوده عرب غير نژاد از تنها شنويم مى
 احاطـه  ملكـه  اين بر آنچنان سبب همينه ب و اند آموخته عرب از را مزبور ملكه كه است بوده كسانى و عرب

                                                           

 ترجمـه كـرده اسـت   » ذلك الجيل) بسكون عين(لمن بعد «را » ذلك الجيل) بضم عين(لمن بعد «دسالن در اينجا تركيب  -1
 .باشد طايفه آن از پس كه كسى براى: بدينسان

 تـوان از روى قواعـد صـرف و نحـو و معـانى و بيـان       خالصه نظر مؤلف از لحاظ شيوه تعليم زبان اين است كه زبـان را نمـى   -2
 و خطـب  و اشـعار  و تونم گرفتن فرا -ب .قوم يك با آميزش و زندگى -الف: ميشود يادآور را عملى شيوه دو وى بلكه فراگرفت،

 بيگانـه  زبـان  فراگـرفتن  وسيله نيست ممكن هرگز بالغت و نحو و صرف خشك قواعد او به عقيده و. ملت يك محاوره آثار ديگر
 .است موافق نيز جديد مربيان عقايد با او نظر اين و باشد
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ـ  پـرورش  آغـاز  در ايشـان  گذشـت  چنانكه و. اند آمده نائل آن نهايت و غايت آخرين به كه اند يافته  منزلـه ه ب
 و رسـيده  عرب لغت كنهه ب تىح و يافته تربيت آنان قبايل ميان در كه اند ميرفته بشمار عرب از خردساالنى

 نميتـوان  سخن و لغت در ليكن اند بوده عرب غير نسب در چند هر آنها و اند شده محسوب زبان آن اهل جزو
 هنگـامى  را عرب زبان و دريافته آن آغاز در را اسالم ملت مزبور گروه چه دانست، عجمى و فصيح غير را آنان

 مـردم  حتـى  و عرب قبايل ميان در زبان آن ملكه آثار هنوز و يرفتهم بشمار آن جوانى دوران كه اند فراگرفته
 همت آن فراگرفتن و عرب زبان در ممارسته ب گروه آن سپس. است بوده نرفته ميان از و متداول شهرنشين

  .اند يافته احاطه آن نهايت بر تا گماشته
 يابـد  درمـى  كه چيزى نخستين زد،درآمي زبانان عربى با شهرها در عرب غير مردم از يكى هرگاه امروز و

 مردم اين ويژه كه بيند مى را ديگرى ملكه و ميكند مشاهده ناپديد را عرب زبان واقعى ملكه آثار كه است اين
  .باشد مى عربى زبان ملكه مخالف و است شهرنشين

 و تحصـيل  راه از و بيـاورد   روى عـرب  اشعار و سخنان ممارست به كسى چنين فرض بر اين از گذشته
 و آيـد  نائـل  خـويش  منظـور  بـه  و ببرد استفاده شيوه اين از است، ممكن كمتر فراگيرد، را آنها كردن حفظ
 آن در و جويد سبقت كسى ذهن بر ديگرى ملكه هرگاه زيرا آورد، بدست كرديم ياد گذشته در كه را اى ملكه

 غيـر  نژاد از كسى كنيم فرض هرگاه و گردد نمى حاصل ذهن در مخدوش و ناقص جز تازه ملكه شود جايگير
 حفظ و خواندن درس راه از را عرب زبان ملكه بخواهد و بماند مصون زبانان عجمى با آميزش از كلىه ب عرب

 دهد مى روى امر اين ندرته ب ليكن آيد، نائل خويش منظور به كسى چنين است ممكن البته بياموزد، كردن
 به كه كسانى بيشتر كه بسا چه و .1است آشكار خواننده بر آن علت كرديم ياد پيش فصول در كه لىيدال با و

 آمـده  حاصـل  آنـان  براى) عرب زبان ملكه( ذوق اين كه شوند مى مدعى مشغولند بيان دانش قواعد و قوانين
 تنهـا  باشـند  آورده بدست اى ملكه كسانى چنين فرض بر بلكه است، مغالطه يا غلط ىيادعا چنين ولى است،
 بدسـت  راه ايـن  از را گفتن سخن و تعبير ملكه رو هيچ به و بود خواهد بيان علم قواعد و نينقوا همان ملكه
  .آورند نمى

  .2فرمايد مى رهبرى راست راهه ب خواهد كه آنرا خدا و
  

  چهل و چهارم فصل

  لسانى ملكه اين آوردن بدست از اطالق بر شهرنشين مردم اينكه در

                                                           

يا بوسـيله مراجعـه بـه متـون     . تكلم فرا گرفتابن خلدون معتقد است كه زبان را يا بايد در ميان يك قوم از راه معاشرت و  -1
مختلف نظم و نثر آن را آموخت، ولى حفظ كردن قواعد خشك زبان و فراگرفتن اصول علم معانى و بيان انسان را بـه آمـوختن   

 .شود 360ص  2شماره  و رجوع به حاشيه. سازد زبان نايل نمى
 .213: 2 صراط مسَتقيمٍ  واهللا يهدي من يشاء إِلى -2

 در شرايط فراگرفتن زبان عربي
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  ندعاجز ميشود اكتساب ليمتع راه از كه) عرب فصيح و مضر زبان(

  حصول باشند دورتر عرب زبان از كه آنان از گروهى و

   است دشوارتر آنان براى مزبور ملكه

 كـه  ديگـرى  لسـانى  ملكـه   عـرب  فصيح زبان آموختن از پيش متعلم ذهن در كه است اين آن سبب و
 لغات با چنان زبان اين و يردگ مى فرا را شهرى زبان نخست او چه ميشود حاصل است، مطلوب ملكه با منافى
 زبان از عبارت آن و است يافته تنزل ديگرى ملكه به نخستين ملكه از كه است درآميخته فصيح غير و بيگانه

ـ  را زبـان  نخسـت  چيـز  هـر  بـر  مقدم معلمان كه بينيم مى سبب همينه ب و است روزگار اين شهرنشينان ه ب
 بلكـه  نيست، درست نظر اين ليكن آموخت، آنان به را نحو دباي نخست معتقدند نحويان و آموزند مى كودكان

 نحو صناعت كه است راست. آورد بدست عرب سخنان و زبان اهل با درآميختن راه از را مزبور ملكه ابتدا بايد
 مضر زبان از و دارتر ريشه فصاحت عدم در شهرى مردم لغات چه هر و است ميسرتر زبان اهل با درآميختن از

 بدست آنرا ملكه و مانند فرو مضرى لغت آموختن از زبان آن گويندگان كه شد خواهد آن موجب شدبا دورتر
 نمونـه  بـراى . آيـد  مـى  پديـد  فاحشى اختالف جديد زبان و مضرى زبان ميان شرايطى چنين در چه نياورند،
 عـدم  در چون مغرب و افريقيه اهالى چنانكه گرفت نظر در گوناگون هاى سرزمين مردم در را امر اين ميتوان

 ابـن  و. داشتند آن ملكه آموختن در كاملى عجز بودند دورتر) مضرى( نخستين زبان از و دارتر ريشه فصاحت
 برادر اى«: است نوشته خود دوسته ب اى نامه بدينسان قيروان نويسندگان از يكى كه است كرده نقل الرقيق

 باشـى  مى تو كه اى شده يادآور تو كه كرد آگاه سخنى از مرا ابوسعيد! ندهم دست از را او غياب كه اى و! من
ه بـ  سـگها  منـزل  اهل اما و! ايم نشده خروج آماده و است آمده پيش ما براى مانعى امروز و ىيآ مى 1كسانى با

 تو بسوى من نامه و. نيست يكى حرف يك اين از است باطل امر اين اند گفته دروغ گمان بى 2زشت امر سبب
  .»3هستم تو مشتاق من و شد فرستاده

 اشعار. كرديم ياد ما كه است داليلى همان آن سبب و است بوده بدينسان مضرى زبان در ايشان ملكه
 نيـز  روزگار اين تا و. است داشته قرار پستى طبقه در بندى طبقه لحاظ از و بوده مزبور ملكه از دور نيز آنان

  .است وضع همان بر
 آن شـاعران  بيشـتر  و نـداريم  سـراغ  ديگـرى  شـرف  ابن و رشيق ابن جز افريقيه در نامور شاعران از و

 نقـص  بـه  گـرايش  بالغـت  در مزبور شاعران طبقه نيز روزگار اين تا و اند آورده روى بدانجا خارج از سرزمين
                                                           

 .آيى بازيت مى: ل. ن -1
شين و تبن و تين عالوه بر نسخه بدلهاى چـاپ پـاريس   : اى امر انجير يعنى صورتهاى امر كاه روى زراعت و در نسخه: ل. ن -2
  .آمده است) الس. الفتن(

ت ماننـد اينكـه بجـاى    صرف نظر از سستى عبارات و ركاكت معانى و تكرار كلمات نامه مزبور پر از اغالط صرف و نحوى اس -3
جملـه ان  » مشـتاق تـو هسـتم   «و در چاپهاى مصر و بيروت پـس از  : است حرفا واحدا نوشته است» ليس«حرف واحد كه اسم 

 .شاءاهللا نيز اضافه شده است
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 ممارسـت  بسـيار  آن در آنـان  چه آورند مى بدست افريقيه اهالى از بهتر را مزبور ملكه اندلس مردم ولى دارد،
 انـدلس  مـردم  ميـان  از چنانكـه  دارنـد  ىيبسزا كوشش نثر يا نظم خواه لغوى محفوظات كسب در و ندميكن

  :اند برخاسته بزرگان اينگونه
 كشـور  آن در را) زبـان  بالغت( صناعت اين رايت كه ملكه اين صناعت اهل پيشواى و مورخ حيان ابن
  .طوايف ملوك دوران شاعران از ايشان مثالا و. 1قسطلى و). عقدالفريد صاحب( ربه عبد ابن و. برافراشت

 انـدلس  در كرانى بى درياى همچون ادب و »عرب« زبان كه است اين دانشمندان اينگونه ظهور علت و
 دوران مسـيحيت  غلبـه  علـت ه بـ  كـه  روزگارى تا است بوده متداول آنان ميان در سال صدها و يافته توسعه

 تمـدن  و عمـران  و ميشوند روگردان علوم اينگونه آموختن از دممر و ميرسد فرا وطن از آوارگى و پراكندگى
 ميـان  در نيز زبان ملكه و ميشود نقصان و انحطاط دچار صنايع كليه وضع سبب همين به و پذيرد مى نقصان

 آن در كـه  ايشـان  فصيح اديبان آخرين از و ميرسد پستى و ابتذال مرحله به كه يابد مى تنزل چنان آن آنان
 طبقـه  شـاگردان  از آنـان  و بـرد  نـام  را 3مرحل ابن مالك و 2شريف ابن صالح  ميتوان اند داشته تشهر روزگار

 بـه  احمـر  بنـى  دولت كاتبان از هم و بود شده نهاده بنيان 5سبته در ايشان سبك كه بودند 4اشبيليه شاعران
  .بودند شده گماشته دبيرى خدمته ب دولت تأسيس آغاز در كه ميرفتند شمار

 افريقيـه  به آنان مهاجرت سببه ب را كشور اين اهل از خويش) اديبان بهترين( جگر هاى پاره اندلس و
 ايـن  كـه  نگذشـت  ديـرى  و شـدند  پناهنده افريقيه به اندلس خاور از و سبته به اشبيليه از آنها. داد دست از

 ملكـه  تعلـيم  پذيرفتن زيرا شد، قطع لسانى علوم در آنان تعليم سند و گرديدند منقرض دانشمندان و اديبان
 يافته رسوخ آنان در بربرى زبان ىيناشيوا و بودند لهجه بد كه رو اين از و بود دشوار افريقيه مردم براى مزبور

 امـا . داشـت  منافـات  فصيح عربى زبان ملكه فراگرفتن با كرديم ياد گذشته فصول در چنانكه وضع اين و بود
 شـاعرانى  كشور آن در و شد تجديد ديرين شيوه همان بر اندلس در عربى زبان ملكه ديگر بار چندى از پس

                                                           

 امـروز  كـه  پرتقـال  ساحلى شهرهاى از يكى قسطله متولد( قسطلى دراج بن محمد بن احمد ابوعمر) ط و ق بفتح( قسطلى -1
متولـد  ) م 958(ه  347قسـطلى در سـال   . در اندلس از شاعران و محققان نامى بشمار ميـرود ) مندمينا Custro Marin اآنر

  ).از حاشيه دسالن. (درگذشته است) م 1030( -ه 421شده و در 

و نفح الطيب  356ص  3رجوع به حاشيه دسالن ج (ابوالبقا صالح ابن شريف اديب و شاعر معروف در رنده متولد شده است  -2
 .).شود

 -1208( -ه 604بسـال  » مالگـا «وى در مالقـه  . مالك بن عبدالرحمن ابن مرحل مؤلف چندين كتاب در لغت و شعر و غيره -3
وي را بـدان سـبب كـه خـانواده وى در     . درگذشـته اسـت  ) م 1299 -1300(ه  699متولد شده و در غرناطه بسـال  ) م 1207

ه در دربار  686و  675سفر كرده و در آنجا مستقر شدند سبتى نيز مينامند و در سالهاى  مهاجرت بزرگ مردم اندلس به سبته
 ).357صفحه  3حاشيه دسالن ج . (سلطان ابويوسف بن عبدالحق پادشاه مرينى راه يافته بوده است

 .Sevilleبه  منسوب -4

5- Ceuta. 

 در خصايص علمي مردم اندلس



   مقدمه ابن خلدون  364

 آنگاه و آمدند پديد ميكردند پيروى آنان سبك از كه اى طبقه و 3الجياب ابن و 2جابر ابن و 1شبرين ابن چون
 از و يافـت  شـهرت  ما روزگار در خطيب ابن طبقه آن از پس و كرد ظهور او طبقه و 4طويجن ساحلى ابراهيم
 قـدرت  عـرب  زبـان  ملكه در او و شد شهيد داشت كه دشمنانى سعايت نتيجه در و ميكرد پيروى آنان سبك
  .كردند پيروى را وى شيوه شاگردانش و داشت ناپذيرى وصف

 آن مردم كه رو اين از است ميسرتر و آسانتر آن آموختن و بيشتر اندلس در ملكه اين اهميت خالصه و
 هاى دانش محافظت در و كنند مى ممارست ادب و زبان هاى دانش در زني اكنون هم كرديم ياد چنانكه كشور
 عربـى  زبـان  ملكـه  كـه  كسـانى  و لهجه بد زبانان عجمى كه سبب بدان و. كوشند مى آنها تعليم سند و مزبور

 آنـان  فصـاحت  عـدم  و آينـد  مـى  كشور بدين خارج از كه هستند گروهى تنها است شده فاسد آنان) مضرى(
 اسـت  ناحيـه  آن زبان زبانشان و هستند آنجا اهل ساحل اين در بربرها و ندارد اندلس مردم نزبا در اى ريشه
ه بـ  كه اندلس مردم برخالف رو اين از و كنند مى تكلم بربرى محلى زبانه ب قوم اين 5كه شهرها در تنها مگر

  .است دشوار آنان براى ملكه اين آموختن ميگيرند فرا را عرب زبان ملكه سهولت
 در را عرب زبان ملكه و بود اندلس اهالى مانند نظر اين از نيز عباسيان و امويان روزگار در 6مشرق مردم وضع

 زبانان عجمى با آميزش از قليلى موارد در جز روزگار آن در آنان چه ميگرفتند فرا كامل بطور و مهارت نهايت
 و شاعران از بيشترى گروه و بود استوارتر نآنا ميان در دوران آن در عرب زبان ملكه سبب بدين و بودند دور

 در فرزندانشـان  و تازيـان  از بسـيارى  اقوام كه رو اين از بودند كرده ظهور آنان سرزمين در بزرگ نويسندگان
  .ميزيستند مشرق

                                                           

و چنانكه دسـالن  . ن آمده است، ولى صحيح شبرين استسيرين، صرين، سيرن و بشري: اين كلمه در چاپهاى مختلف بصور -1
فراهم آورنده سـفرنامه ابـن   » ابن جزى«ابوبكر محمد بن شبرين متولد سبته و نزيل غرناطه يكى از استادانى بود كه : مينويسد

 .104ص  1به نقل از نفح الطيب ج  357ص  3حاشيه دسالن ج  -بطوطه نزد وى تحصيل كرده است
  .اند و معلوم نيست منظور ابن خلدون كدام يك از آنان است دباى اندلس مكنى به ابن جابر بودهچند تن از ا -2

 -1449(ه  749در غرناطـه متولـد شـد و در سـال     ) م 1264 -1265(ه  663ابوالحسن على بن جياب اديب معروف بسال  -3
  .درگذشت) م 1348

 وى بـود  »Grenade« غرناطـه  معتبر هاى خانواده از به يكى بمنتس ابواسحق به مكنى طويجن ساحلى محمد بن ابراهيم -4
به حج رفـت   724به علت ديندارى و پرهيزگارى و معلومات وسيع و استعداد و قابليت در شعر به پايه بلندى نائل آمد در سال 

اقامـت گزيـد و در سـال     آن كشور قرار گرفت و در آن سـرزمين   و از آنجا به سودان سفر كرد و مورد احترام و پذيرايى سلطان
 طريحـى  بـه غلـط   طـويجن  بيروت و مصر چاپهاى در. درگذشت Tenboktou تنبكتو شهر در) ميالدى 1346(هجرى  747
 ).دسالن از. (است

 در عصر ابن خلدون اهالى الجزيره و قسمت وسيعى از مراكش به زبان بربر سخن ميگفتند و در شـهرهاى بـزرگ و قسـمت    -5
 كشـور  و الجزيره اياالت كليه در و »Oran« اران ايالت، در عربى اكنون هم ولى نداشت، رواج عربى زبان اافريق صحراى شمالى
 اقـوام  كـه  اسـت  متـداول  افريقـا  صـحراى  جنـوبى  قسـمت  و مركـز  در فقـط  بربر زبان و. است شده بربر زبان جانشين مراكش

»Toucregs« قسـمت  دو قبيـل  از كننـد  مى تكلم بدان كوهستانى نواحى در »Kalylie«  اطلـس  جبـال  سلسـله »Atlas« و 
»Aouras« ايالت و تونس كوهستانى نواحى و Sous 3ج  358ص  دسالن حاشيه از. (مجزا نواحى بعضى و.( 
  .ميباشد غلط شك بى و است »اندلس« »مشرق« بجاى »جامع ينى« خطىدر نسخه  -6
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 است، ايشان نثر و نظم آثار بر مشتمل كه داد قرار مطالعه مورد را اغانى كتاب بايد امر اين اثبات براى
 و لغـت  آن در چنانكـه  اسـت  عـرب  ديوان و آثار مجموعه منزلهه ب مزبور كتاب كه يافت خواهيم در قتو آن

 و احـوال  ديگـر  و) موسـيقى ( غنا و اشعار و خلفا آثار و) ص( پيامبر سير و قوميت و مذهب و جنگها و تاريخ
  .است آمده گرد عرب كيفيات
 مشـرق  در عربـى  زبـان  ملكه و. نيست تر جامع آن از عرب احوال شناختن براى كتابى هيچ رو اين از و
 جاهليـت  روزگـار  از كه بسا چه و يافت مى استحكام همچنان) عباسيان و امويان( دولت دو ىيفرمانروا هنگام

 گرديد محو زبانشان آثار و رسيد فرا عرب نابسامانى و پريشانى دوران تا) كرد خواهيم ياد چنانكه( بود تر بليغ
 غيـر  ملتهـاى ه ب كشوردارى و حكومت و گرديد سپرى قوم آن هاى دولت و ىيفرمانروا و دش تباه سخنشان و

 بزرگ شهرهاى مردم با عجمان كه آمد پديد سلجوقى و ديلم دولت دوران در اوضاع اين و يافت انتقال عرب
 در فصـاحت  عـدم  و يافـت  انتشـار  زمين روى در آنان زبان نتيجه در و يافتند فزونى عربان بر و[ درآميختند

 متعلمـان  و شدند دور آن ملكه و عربى زبان از كه چنان 1]شد مستولى بزرگ و كوچك شهرهاى مردم ميان
 ايـن  گرفتـار  نثـر  و نظـم  فنـون  در را عـرب  زبـان  روزگـار  ايـن  در و. آمدند عاجز آن فراگرفتن از مزبور زبان

 ميخواهـد  آنچـه  خـدا  و ميشـود  اهدهمشـ  فراوانـى  آثـار  كميت لحاظ از چند هر يابيم مى ابتذال و سرنوشت
  .2كند مى اختيار و آفريند مى
  

  چهل و پنجم فصل

  نثر و نظم فن دو به سخن تقسيم در

  :است فن دو بر منقسم ايشان سخن و عرب زبان كه دانست بايد
 شـعر  يـك  اوزان كليه كه معنى بدين است قافيه داراى و موزون سخن از عبارت كه منظوم شعر يكى

 فـن  دو از يـك  هر و است موزون غير سخن آن و نثر ديگرى و. نامند مى قافيه آنرا كه باشند وىر يك داراى
  .ميباشد سخن در گوناگونى هاى شيوه و فنون بر مشتمل كرده ياد

ـ  آنـرا  كـه  اسـت  سخنى آن و است مسجع يا نثر و رثاست و 3هجو و مدح: اقسام داراى شعر چنانكه ه ب
 4سـجع  آنـرا  كـه  باشـد  قافيـه  يك آن كلمه دو هر در شوند مى ملتزم و ورندآ مى در مختلف هاى پاره صورت

  .مينامند

                                                           

 .و چاپهاى مصر و بيروت نيست» ينى جامع«در نسخه خطى  -1
و خـدا سـبحانه و   : ، در چاپهاى مصر و بيروت پس از آيه مزبـور چنـين اسـت   68: 28ربك يخُْلقُ ما يشاء و يْختار : اشاره به -2

 .تعالى داناتر است و توفيق به اوست پروردگارى جز او نيست
 .»پ« چاپ و »جامع ينى« خطى شجاعت نسخه -3

  ).از تعريفات جرجانى. (ك حرف در آخر جمله استسجع عبارت از توافق دو فاصله نثر بر ي -4

 نظم و نثر در زبان عرب
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 نميشـود،  تقسيم ىياجزا به و است آزاد كامالً آن در سخن كه است نوعى آن و است) آزاد( مرسل يا و
 و دعاها و ها خطبه در نثر گونه اين و. كنند مى رها كامالً را سخن ديگر قيد يا قافيهه ب آن كردن مقيد بى بلكه

  .ميرود بكار مردم جمهور تهديد و تشويق هنگام
 آنرا نه و است خارج كرده ياد صفت دو هر از ولى ميرود، بشمار منثور سخن نوع از چند هر قرآن اما و

 شوند مى منتهى ىمقطعهاي به كه است اى شده جدا هم از آيات بلكه مينامند، مسجع نه و مرسل مطلق بطور
 التزام بى و ميگردد باز آن از بعد ديگر آيه به سخن سپس ميدهد گواهى مقاطع آن در سخن نپاياه ب ذوق و

  .ميشود آورده دوباره باشد قافيه يا سجع كه حرفى
 هاى پوست كه 1مثانى  متشابه كتابى را سخن بهترين فرستاد خدا: است تعالى خداى گفتار معنى اين و

  .3داديم تفصيل را آيات تحقيقه ب :فرمود و 2ميلرزد آن از ميترسند پروردگارشان از كه آنان
 آنهـا  در شـوند  مى ملتزم سجع در را آنچه و نيستند سجع زيرا مينامند، فواصل قرآن در را آيات آخر و

 مثـانى  عمومـاً  قـرآن  آيات كليه بر كرديم ياد آنچه سببه ب بلكه نيستند، نيز قافيه و است نشده گرفته الزم
 ميشود اطالق ثريا بر غلبه بطور كه نجم مانند است يافته اختصاص 4القرآن ام به غلبه وانعنه ب و شده اطالق

 بـه  آنهـا  ناميدن وجه در مفسران هاى گفته با را ما گفتار اين و. اند ناميده 5المثانى سبع آنرا سبب همينه ب و
  .دارد ترجيح ما گفتار كه داد خواهد گواهى حقيقت وقت آن كن مقابله مثانى

 اختصـاص  فن همانه ب آنها اهل نزد در كه است ىياسلوبها فنون اين از يك هر براى كه دانست بايد و
 و اسـت  شـعر ه بـ  مخـتص  كه »نسيب« غزل مانند نميرود بكار آن در و نيست شايسته ديگر فن براى و دارد

 متـأخران  و. هـا اين مانند و است مخاطبات مخصوص كه ىيدعا و دارد اختصاص ها خطبه به كه دعا و سپاس
 غـزل  داشـتن  مقـدم  و. قافيـه  التزام و بسيار سجع: قبيل از ميبرند بكار نثر در را شعرى مقتضيات و ها شيوه

 بجـز  كه است آن فن و شعر باب از بينديشم آن در نيك اگر نثرى چنين بنابراين و. مقاصد آغاز در »نسيب«
 در آنـرا  و ميدهنـد  ادامـه  همچنان شيوه اينه ب رمتأخ نويسندگان و نيست شعر و آن ميان تفاوتى هيچ وزن
 و پسنديده آنرا و كرده فن همينه ب منحصر را نثر استعمال و ميبرند بكار) رسمى -دولتى( سلطانى هاى نامه

 در ويـژه ه ب شيوه اين و اند برده ياد از و كرده ترك را) آزاد( مرسل نثر و. اند درآميخته بدان را ديگر اسلوبهاى
 اين بر غافل كاتبان روزگار اين در را) رسمى -دولتى( سلطانى هاى مخاطبه و است متداول مشرق ممرد ميان

                                                           

ترانه و دو بيتى مثانى قرآن است القتران آية الرحمه بĤية العذاب يا آنچـه از قـرآن مكـرر    ). اقرب الموارد(آيات قرآن : مثانى -1
. هـاى مفصـل باشـد    سـوره  هاى طوال و متين و زايـد از  اى كه كم از سوره است يا سوره فاتحه يا سوره بقره يا برائت يا هر سوره

 ).رجوع به منتهى االرب شود(
2-  مهبنَ رْخَشوينَ يالَّذ ُلودج ْنهرُّ مَتْقشَع يثانَتشاِبهاً متاباً مك يثدنَ اْلحس23: 39اهللا َنزَّلَ أَح.  

3-  ياتĤْلنَا اْلَفص 97: 6قَد.  

  ).منتهى االرب. (ز آيات احكاميا آيات محكمات ا. سوره فاتحه: ام القرآن -4

  ).االرب منتهى از. (»توبه« تا »بقره« از طوال سوره هفت يا است آيه هفت كه جهت بدان. فاتحه سوره: سبع المثانى -5
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 در چـه . نيسـت  درسـت  بالغـت  لحـاظ  از اسلوب اين كه صورتى در مينويسند كرديم اشاره بدان كه اسلوب
  .شود مى گرفته نظر در گوينده و شنونده احوال برحسب حال مقتضاى بر سخن تطبيق بالغت

 سـلطانى  هـاى  نامـه  اسـت  الزم و اند درآميخته شعرى هاى شيوه با متأخران را قافيه با منثور فن اين و
 آميخـتن  و زبـانى  چرب و فصاحت كه رواست شعرى هاى شيوه در زيرا شود، منزه فن آن از) رسمى -دولتى(

 ضرورت كه صورتى در برند بكار بسيار استعارات و تشبيهات و امثال آوردن و اوصاف در اطناب و هزل به جد
 و فصاحت اصول از نيز قافيه التزام همچنين. كنند استعمال رسمى هاى نامه در را ها شيوه اين نميكند ايجاب
 و تشويق در مردم جمهوره ب سالطين فرمانهاى و سلطنت و كشوردارى شكوه آنكه حال و است سخن آرايش
 آزاد اسـلوب ) دولتـى  -رسـمى ( سـلطانى  هـاى  نامـه  در پسـنديده  روش بلكـه  هاست، شيوه اين منافى تهديد

 تكلفـى  هـيچ  بـى  ملكه كه آنجا و قليل موارد در مگر سجع: مانند قيودى از بايد را سخن يعنى است) مرسل(
 حال مقتضاى با آن مطابقت لحاظ از را سخن حق بايد آنگاه و كرد آزاد شود مى كشانده بدان) طبيعى بطور(

 يـا  3ايجـاز  و 2اطنـاب  قبيـل  از اسـت  خاصى اسلوب را مقامى هر و 1است گوناگون سخن مقامات چه كرد ادا
ه بـ  »دولتـى  -رسـمى « سـلطانى  هـاى  نامه تنظيم ولى ،5استعاره و 4كنايه يا اشاره يا تصريح يا اثبات و حذف
 هواداشـت  شيوه بدين را عصر اين مردم آنچه و است مذموم و ناپسند باشد شعرى هاى شيوه مطابق كه  سبكى

 بـا  آن مطابقـت  در را سـخن  حـق  تواننـد  نمـى  سبب همينه ب و است ايشان زبان بر عجمه استيالى و نفوذ
 شـئون  وسعت و بالغت در آن غايت دورى سببه ب) آزاد( مرسل سخن از بالنتيجه و كنند ادا حال مقتضاى

 نقايص و ميشوند بستهدل مسجع سخن اينه ب و ميباشند بالغت از دور حد از بيش زيرا ندعاجز) آن مختلف(
 از مقـدارى  بـا  و پوشـانند  مى مسجع سخنان تلفيق راه از حال مقتضاى و مقصود با سخن تطبيق در را خود

 بيشـتر  و ميورزنـد  غفلـت  امـور  ديگـر  از و ميكننـد  اصالح را خويش سخن عناوين و القاب و سجع و آرايش
 شـعراى  و نويسـندگان  اند برده بكار آنرا وار غهمبال خود سخن اقسام تمام در و يدهيگرا روش بدين كه كسانى
 بخواهنـد  كـه  هنگـامى  آورند مى وارد خلل نيز كلمات تصريف و اعرابه ب ايشان حتى. نددوران اين در مشرق

 به رسيدن لطمه با ببينند اگر و نباشد سازگار اعراب يا تصريف با كه برند بكار اى مطابقه يا تجنيس در را آنها
 و ميكنند رها را اعراب و ميدهند ترجيح را جناس نوع اين ميشود درست جناس آنها تصريف و ها كلمه اعراب

                                                           

 .هر سخن جايى و هر نكته مكانى دارد -1
  ).تعريفات جرجانى. (اداى مقصود به عبارتى بيش از متعارف -2

  ).تعريفات(عبارت متعارف اداى مقصود به كمتر از  -3

تعبير كردن از چيزى است لفظاً يا معناً به لفظى غير صريح در داللت بر آن به منظور اغراضى مانند ابهام بر شـنونده ماننـد    -4
. پردلى كه كنايه از شـجاعت و دراز دسـتى كـه كنايـه از تسـلط و ماننـد اينهاسـت       : يا به منظور نوعى فصاحت چون. جاء فالن

  ).با تصرف از تعريفاتترجمه (

 مـرد  آن از و ديـدم  را شـيرى : گوينـد  چنانكـه  مشـبه  ذكر طرح با شبيه در مبالغه براى است چيز در حقيقت ادعاى معنى -5
  ).تعريفات از... (كنند اراده شجاع

 در اصول نگارش
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 را گفتـارى  و بينديشـد  باره اين در خواننده اگر. برخورد جناس به اينكه اميده ب ميسازند تباه را كلمه اساس
 آدمى دهنده توفيق اخد و. ميشود آگاه ما سخنان صحته ب بخواند دقته ب داشتيم مقدم موضوع اين در كه

  1.است
  

  چهل و ششم فصل

  يابد مهارت نثر و نظم فن دو هر در كسى است ممكن به ندرت اينكه در

 ملكـه  نخسـت  هرگـاه  كـه  است اى ملكه را گفتن سخن) كرديم بيان چنانكه( كه است اين آن سبب و
 حصـول  و قبـول  زيـرا  ميماند، عاجز ميرسد بدان بعداً  كه اى ملكه تكميل از وقت آن بگيرد آنرا جاى ديگرى
 سـبقت  آن بـر  ديگـرى  ملكـه  هرگـاه  و باشند نخستين فطرت بر كه هنگامى است، تر آسان طبايع در ملكات
 سـرعت  بـراى  مـانعى  و خاسـت  برخواهد كشمكش به و بود خواهد منازع را آن پذيرنده ماده وقت آن جويد
 و شـد  خواهد دشوار دوم ملكه تكميل كار و ادد خواهد روى تعارض نتيجه در و رفت خواهد بشمار آن قبول

 برهـان  گونه همينه ب خود جاى در ما و دارد وجود اطالق بر) آموختنى( صناعى هاى ملكه همه در وضع اين
ـ  و است زبان هاى ملكه از لغت چه گرفت نظر در هم لغات در آنرا بايد و كرديم استدالل آن درباره  منزلـه ه ب

 هميشه چگونه كه گرفت نظر در اند بوده عجمه كمابيش داراى نخست از كه را نىكسا بايد و ميباشد صناعت
 عربى زبان ملكه بر باشد آموخته را فارسى زبان قبالً كه نژادى ايرانى رو اين از و. گذارند مى فرو عجز با را آن

 و بربرهـا  همچنـين . دهـد  تعلـيم  و بياموزد آنرا چند هر گذارد مى فرو عجز با را آن همواره و يابد نمى استيال
 بـه  را عربـى  زبـان  ملكـه  آنـان  از كسـى  اسـت  ممكـن  كمتر و هستند ها ايرانى مانند نيز ها فرنگى و ها رومى

 اسـت  جسـته  سبقت عربى ملكه بر آنان در ديگرى زبان ملكه كه است اين آن علت تنها و. فراگيرد استوارى
 ايشـان  كتـب  از و زبانـان  عربـى  ميـان  در را دانـش  هـد بخوا زبانهـا  اين متكلمان از دانشى طالب اگر بحديكه
 و. ميباشد زبان به مربوط آن علت تنها و رسيد نخواهد خود نهايى هدفه ب و ماند خواهد فرو آن در فراگيرد،

 هـاى  ملكه كه گفتم ديگرى فصول در باز و اند صنايع همانند لغات و زبانها كه كرديم ياد گذشته فصول در ما
 در اسـت  ممكـن  كمتـر  يابـد  مهـارت  صـناعت  يك ملكه در نخست كسى اگر و آيند نمى استر هم با صنايع

  .2بيافريد ميسازيد را آنچه و شما خدا و. برسد آن ىينها حد سر تا يا شود ماهر هم ديگرى صناعت
  

  

                                                           

اشد و خداى و خدا توفيق دهنده آدمى به راه راست به فضل كرم خود ميب: در چاپهاى مصر و بيروت آخر فصل چنين است -1
  .تر است دانا تعالى

 و خوانـده  »تعلمون ما« را »تعملون ما« و كرده تصور خلدون ابن عبارات از را آيه دسالن. 96: 37واهللا خََلَقكُم و ما تَعمُلونَ  -2
 .ايد نميدانسته آنرا شما و آفريد را شما خدا: است كرده ترجمه چنين را جمله و دانسته نفى را »ما«
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  چهل و هفتم فصل

   آن آموختن شيوه و شعر صناعت در

 ميشـود،  يافـت  نيز زبانها ديگر در شعر. است شعر هب موسوم آنان نزد در و عرب سخن فنون از فن اين
 مردمى است ممكن چند هر. ميكنيم گفتگو دارد، اختصاص عرب زبانه ب كه شعرى درباره اكنون هم ما ولى
 بـدان  باشـد  ايـن  جـز  اگـر  و. بيابند خويش مقاصد تعبير وسيله را شعر نيز ميكنند تكلم ديگر زبانهاىه ب كه

 غـايتى  داراى عـرب  زبـان  در شـعر  و اسـت  خاصى قواعد و احكام بالغت شيوه در را زبانى هر كه است سبب
 ها قطعه اين و ميشود تجزيه وزن هم هاى قطعه به كه است سخنى از عبارت چه است عزيز مقصدى و غريب

 اسـت  يكسـان  بيتهـا  همـه  در كه را آخر حرف و مينامند بيت را آنها از يك هر و هستند يكى آخر حرف در
 يـك  از بيتى هر تركيبات و ميگويند كلمه و قصيده سخن پايان تا را بيتها مجموعه و .ميخوانند افيهق و روى

 وابسته خود پسين و پيشين ابيات به و است مستقلى سخن ىيگو چنانكه ميكند معنى افاده ىيبتنها قصيده
 ايـن  از بود خواهد كامل رثاء اي 1تغزل يا مدح :قبيل از خود موضوع در بخوانند آنرا ىيتنهاه ب هرگاه و نيست

 سـخن  بـاز  ديگـر  بيت در آنگاه و باشد مستقل معنى افاده در كه بسرايد آنچنان را بيت هر ميكوشد شاعر رو
 ميكند2استطراد ديگر مقصود و فنه ب مقصودى و فن از شدن بيرون براى و ميسرايد زمينه همين در ديگرى

 تنافر از را سخن و باشد متناسب دوم مقصود با تا ميكند چينى زمينه نخست معانى مقصود در بدانسان يعنى
 خيالى صورت يا اسب يا سواران وصف به دمن و اطالل و فالت وصف از و مدح به تغزل از چنانكه ميدارد دور

 و شـكايت  از و. ميگـردد  بـاز  او لشـكريان  و طايفـه  وصـف ه بـ  ممـدوح  وصف از يا و ميكند استطراد  معشوق
 آهنگـى  هم و ميگرايد مضامين اينگونه مانند و وى بر گريستن و مرده محاسن شمردن به اء،رث در شكيبايى

 آن خـاص  وزن از و كنـد  انگـارى  سـهل  وى طبـع  مبـادا  تا ميكند مراعات وزن لحاظ از را قصيده ابيات كليه
ـ  اوزان از برخـى  نزديكـى  سببه ب چه بگرايد است نزديك آن با كه وزنىه ب و شود خارج قصيده  يكـديگر ه ب
 علـم  در كـه  هسـتند  احكامى و شرايط داراى موازين اين و. ميشود مشتبه مردم از بسيارى بر امر اين گاهى

 اوزان بلكه است، نبرده بكار بوده سازگار طبع با كه را وزنى هر شعر فن در عرب و. اند كرده ياد را آنها عروض
 شـعر  فـن  در را خاصـى  اوزان بلكه است، نبرده بكار بوده سازگار طبع با كه را وزنى هر شعر فن در را خاصى

وجـه   و انـد  كـرده  منحصـر  بحر پانزده در را همه و مينامند بحور صناعت اين صاحبان را آنها و است برگزيده
 و اسـت  گانه نبوده 15اند خارج از بحور  انحصار مزبور اين است كه اهل فن شعر آنچه آثار نظم از عرب يافته

  .اند نيافته عرب از شعرى ديگر طبيعى اوزان در

                                                           

بدين معنـى كـه شـاعر در آغـاز     . نسيب و در چاپهاى ديگر تشبيب است و دو كلمه مترادف تغزل ميباشند: چاپ پاريس در -1
 .هاى معشوق بپردازد قصيده به وصف ايام جوانى و سرگرميهاى آن روزگار و محاسن و زيبايى

 ).الموارد اقرب از. (به عرض بلكه تبالذا نه آيد الزم ديگرى سخن آن از كه است اى شيوه بر سخن راندن. استطراد -2

 در فن شعر و طريق آموختن آن
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 همـين ه ب و است داشته شريف منزلتى تازيان ميان در سخن اقسام ميان از شعر فن كه دانست بايد و
 ميدانند اصلى و مأخذ منزلهه ب آنرا و اند داده قرار خود خطاى و صواب گواه و اخبار و علم ديوان را شعر سبب

 ملكـات  همه مانند ايشان ميان در شعر ملكه و ميكنند رجوع دانب خود هاى حكمت و علوم از بسيارى در كه
  .است بوده استوار و مستحكم

 آيد مى هست زبان آن در كه سخنانى در ممارست و) آموختن( صناعت طريقه ب لسانى ملكات كليه و
 ملكـه  هنـد بخوا كـه  كسـانى  براى و آيد حاصل همانندهايى ملكه آن در تا داد ادامه آنقدر را ممارست بايد و

 بايـد  بيتـى  هـر  زيـرا  اسـت،  دشوارتر سخن فنون ديگر از مزبور فن بياموزند متأخران از صناعى بطور را شعر
 و جداگانـه  باشـد  سـزا  و شـمرد  تـامى  كـالم  مقصود، لحاظ از آنرا بتوان و باشد داشته استقالل خود بخودى

 بتواند شاعر تا باشد داشته وجود تلطف و بينى كباري نوعى بايد ملكه اين در رو اين از و كرد ياد آنرا ىيبتنها
 نمـودار  خـود  خـودى ه ب آنرا و ريزد فرو است معروف عرب شعر  شيوه هر در كه ىيقالبها در را شعرى سخن
 سپس و. كند مى تمام را مقصودشه ب وافى فنون و بسرايد شيوه همين بر را ديگر ابيات يكايك آنگاه و سازد،

 كـه  بياورد هم بدنبال آنچنان را ابيات شود مراعات بايد قصيده در كه ىيها شيوه و مضامين اختالف برحسب
  .باشد محفوظ كامالً آنها تناسب
 تشـحيذ  و شـعرى  اسـلوبهاى  در مهـارت  لحـاظ  از را آن شـعر  فـن  غرابت و مقصد دشوارى علته ب و
 عربى سخن ملكه تنها شعر نسرود براى و ميدانستند ها قريحه محك منزلهه ب سخن، قالبريزى در ها انديشه

 بـدانها  عرب كه باشد خاصى اسلوبهاى رعايت در كوشش و تلطف داراى بايد ويژهه ب شاعر بلكه نيست، كافى
 صاحبان نزد در را) سبك( اسلوب 1لفظ مدلول اينجا در ما و است، برده بكار شعر در را آنها و يافته اختصاص

  :كنيم مى ياد كنند مى رادها بدان اطالقشان در را آنچه و صناعت اين
 كـه  اسـت  قـالبى  ماننـد  يـا  ميبافند آن بر را ها تركيب كه است نوردى همچون اسلوب كه دانست بايد

ه ب مربوط كه معنى اصل بر را سخن داللت اسلوب در كه كرد تصور نبايد و. ميكنند قالبريزى آن در را سخن
ـ  مربـوط  تركيبات خواص از كه معنى كمال بر سخن داللت به يا. ميگيرند نظر در است) نحو( اعراب  علـم ه ب
 مربوط كه ميدهند قرار دقت مورد عرب استعماالت برحسب را شعر وزن يا ميكنند، توجه است بيان و بالغت

 شـعر  اسلوب بكه نيست شعر فن اينه ب مربوط رو يچه به كرده ياد دانش سه بنابراين و است عروض علم به
 و خاصى تركيب هر بر آن انطباق اعتباره ب كلى و منظوم هاى تركيب مخصوص است ذهنى صورتى از عبارت
 سـپس  ميسـپرد  بخيـال  نوردى يا قالب مانند آنرا و ميكند منتزع تركيبها ذات يا عين از را صورت اين ذهن

ـ  را آنهـا  و برميگزينـد  اسـت  صـحيح  بيان و اعراب لحاظ از عرب نزد در كه را تركيباتى  ترتيبـى  بهتـرين ه ب
 در رفتـه  رفتـه  تـا  ميپيچـد  نورد بر را پارچه بافنده يا ميپردازد گيرى قالب به بنّا همچنانكه ميكند البريزىق
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 صـورت  بـر  عربـى،  زبان ملكه لحاظ از و يابد مى توسعه ذهن قالب مقصوده ب وافى هاى تركيب حصول نتيجه
 ايـن  و است خاصى اسلوبهاى داراى كالم فنون از يك هر چنانكه. ميگردد منطبق هست آن در كه صحيحى

 از گـاهى  شعر در خراب منزل آثار از پرسش اينكه مانند ميشود گر جلوه گوناگون هاى شيوهه ب آن در اسلوبها
  :بدينسان است مزبور آثار به كردن خطاب راه

 كه است اين شيوهه ب گاهى و 1اى؟ شده واقع آن گاه تكيه در سپس و كوه باالى در كه »مية« خانه اى
  :چون بپرسند ويرانه خانه از و بايستند ميكند درخواست خود همراهان از شاعر

  .2بپرسيم اند كرده سفر شتاب با آن ساكنان كه اى خانه از بايستيد
  :بدينسان بگريند ويران منزل آثار بر كه ميطلبد خود همراهان از شاعر اينكه يا

  .3كنيم آغاز يستنگر وى، »ويرانه« ديار و يار آوردن بياد از! بايستيد
  :مانند بشنود پاسخ تا واميدارد پرستش به را نامعلومى مخاطب يا

  4دهد؟ خبر توه ب خرابه آثار تا نكردى پرسش آيا
 گفـتن  درود به را نامعلومى مخاطب شاعر كه شيوه بدين ويران منزل هاى نشانه به گفتن درود مانند و

  :چون كند امر
  .6بفرست درود »است عواق« 5عزل سوى در كه ىيها بخانه

  :چون كند دعا »آبادانى« سيرابى و بارندگى به را ويرانه خانه هاى نشانه يا
 نعمـت  و نـاز  و تـوانگرى  آغوش در و كند سيراب را ايشان ويرانه خانه هاى نشانه اى بارنده خروشان ابر

  7.گيرند جاى
  :مانند كند درخواست برق از ويرانه خانه هاى نشانه براى را بارندگى يا

 شتران شتربان كه بران آنچنان خانه آن بر را ابر و. آى پديد است 8ابرق در كه اى خانه فراز بر! برق اى
  .9ميراند سرود با را

  :چون ميكند گريستن درخواست ديگران از گوى مرثيه شاعر بار مصيبت حادثه هنگام اينكه مانند و
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 كـه  اى ديـده  بـراى  و دانسـت  انـدوهبار  را آمد يشپ اين و شمرد بزرگ را امر اين بايد كه است چنين
  .1نيست اى بهانه هيچ نشود اشكبار

  :بدينسان ميدهد جلوه بزرگ را اى حادثه يا
  بردند؟ »بگورستان« »تابوت« ها تخته روى بر را كسى چه ديدى آيا
  2]شد؟ خاموش محفل شمع چگونه ديدى آيا[

  :مانند دهد مى شركت مصيبت در را انجه روح بي موجودات عزيزى فقدان علته ب شاعر يا
 را دالور و جنگى مرد آن مرگ چنگال زيرا نيست، اى چراننده و نگهبان را شما ديگر! خرم زارهاى سبزه

 آنهـا  عمل انكاره ب و ميدهد قرار مخاطب اند نشده زده مصيبت شاعر عزيز مرگ در كه را جماداتى يا 3.درربود
  :دگوي خارجية چنانكه كند، مى آغاز

  4.اى نكرده زارى طريف ابن  مرگ بر تو گويا بينيم؟ مى »سرسبز و« پربرگ ترا چگونه خابور درخت اى
 شده آزاد وى سختگيرى و فشار بار زير از چون است درگذشته كه كسى دشمن و مغلوب بر گفتن تهنيت يا

  :مانند است
 را شـما  جوى پيكار دشمن مرگ،]  چنگال[ زيرا گذاريد، زمين بر را ها نيزه ديگر! نزار بن ربيعة خاندان

  .5ربود در
 در كـه  تركيبـاتى  و ميشـود  يافـت  سـخن  اسـلوبهاى  و فنون ديگر در كه ها شيوه اينگونه از بسيارى و
 گاه و هستند ىيانشا گاه ها جمله و باشند جمله غير يا جمله بوسيله است ممكن مييابند تشكيل شعر اسلوب
 ها جمله مواردى در 6نباشند يا باشند يكديگر تابع ها جمله است ممكن .علىف هنگامى و اسمى زمانى و خبرى

 پيوسـته  گـاه  و مجـزا  ها جمله است ممكن گاهى. ناسازگار ديگر موارد در و ندسازگار هم با »معنى لحاظ از«
 ديگريسـت ه ب نسبت كلمه هر محل بازشناختن و عربى كالم در تركيبات چگونگى برحسب همه اينها. باشند

 كلـى  قالـب  ممارسـت  ايـن  سببه ب و ميبريم پى بدانها اشعار در تمرين و ممارست از استفاده نتيجه در كه
 آورنـده  فـراهم  چه ميشود منطبق آنها همه بر قالب اين و بندد مى نقش ذهن در معين تركيباتى از مجردى

 آن در را سـاختمان  بنّـا  هك است قالبى همچون شونده منطبق ذهنى صورت و است بافنده يا بنّا مانند سخن
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 نورد از بافنده و قالب از بنّا اگر رو اين از و ميبافد آن بر را پارچه بافنده كه است نوردى چون يا نهد مى بنيان
 ايـن  بـراى  بالغت اصول و قوانين شناختن كه كرد تصور نبايد و يافت خواهد راه تباهى آنها بكار شوند خارج

 فايـده  تنها و هستند قياسى و علمى قواعدى از عبارت بالغت قوانين كه گوييم مى ما زيرا است، كافى منظور
 صـحيح  علمـى  قيـاس  ميشـمرند،  جايز قياسه ب  مخصوص هيئت بر را تركيبات بردن بكار كه است اين آنها

  .)نحو( اعراب قوانين قياس مانند 1مطردى
 آنها بلكه نيستند، قياس شمار در رو هيچه ب هستيم آنها كردن بيان درصدد ما كه ىياسلوبها اين ليكن

 رسـوخ  نفـس  در عـرب  شـعر  از گونـاگون  تركيبهاى ىيپيجو و تتبع سببه ب كه هستند هيئتى يا صورت از
 اسـتفاده  آنهـا  از و بندد نقش ذهن در و پذيرد استحكام آنها صورت كه شوند جارى زبان بر آنقدر تا مييابند

 اين چنانكه كنند پيروى و تقليد مزبور تركيبهاى از و دهند قرار قسرمش را آنها شعرى تركيب هر در و كنند
 تعليم رو يچه به را اسلوبها اين بيان، و) نحو( اعراب علمى قوانين ولى كرديم ياد سخن كلى بحث در را نكته

 مورد ميباشند صحيح علمى قوانين و عرب سخن قياس لحاظ از كه چيزهايى همه اين از گذشته و نميدهند
 و سـخنان  كه آنان و هستند مستعمل عرب نزد در قياسها اين از معروفى اقسام بلكه نميشوند، واقع عمالاست

 پـس  است مندرج قياسى قوانين آن تحت در آنها صورت و ميباشند آگاه آنها از ميكنند حفظ را ايشان قواعد
ـ  ميباشـند  ىيقالبهـا  منزلهه ب كه ذهنى اسلوبهاى اين با و شيوه بدين هرگاه  بـه  شـود  توجـه  عـرب  شـعر ه ب

 سبب آنچه گفتيم سبب همينه ب و. كند اقتضا قياس چه هر به نه شد خواهد توجه آنها مستعمل تركيبهاى
 نظـم  در همچنانكه قالبها اين و است عرب سخنان و اشعار كردن حفظ تنها ميشود ذهن در قالبها اين ايجاد
 در چـه  و نظـم  در چه را آنها و شده استعمال فن ود هر در عرب سخنان چه ميشود، يافت هم نثر در هست

 و آورنـد  مـى  پديـد  مقيد قوافى و موزون بيتهاى در را سخنان اينگونه شعر در چنانكه اند آورده تفصيله ب نثر
 نظـر  در را عبارات و ها جمله ميان تشابه و موازنه غالباً نثر در و. ميكنند مراعات بيت هر در را سخن استقالل
 زبان در انواع اين از يك هر 2] قالبهاى[ و ميسازند آزاد گاه و ميكنند مقيد سجع به گاهى را سخن و ميگيرند

 را خود تأليف آنها اساس بر سخن آورنده فراهم  كه است مستعمل ىيقالبها آنان ميان در و است معلوم عرب
 سـخنان  كه است اين ميكند هبرىر قالبها اينه ب را سرايان سخن و گويندگان كه راهى تنها و نهد مى بنيان

 آن در و گـردد  منتـزع  مطلـق  و كلـى  قـالبى  آنان ذهن در جزئى معين قالبهاى از تا سپرند بياد را »فصيح«
 را ساختمان بنّا همچنانكه كنند پيروى آن از سخن ساختن در كه گيرد قرار اى نمونه منزلهه ب و شود جايگير

  .بافد مى نورد بر را پارچه بافنده و نهد مى بنيان قالب بر
 مسـتقل  فنى و جداست عروضى و بيانى و نحوى نظر و انديشه از پردازى سخن فن كه روست اين از و
 دانسـتن  بـى  كـه  ميرود بشمار شرايطى از سخنورى در كرده ياد دانشهاى قوانين مراعات البته. آيد مى بشمار
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ـ  آيـد  حاصـل  خصوصـيات  و صفات اين همه سخن در هرگاه و. پذيرد نمى كمال سخن آنها  و نظـر  نـوعى ه ب
 بـراى  و مينامند سخن) اساليب( هاى سبك را آنها كه ىيقالبها يابد مى اختصاص قالبها اين در لطيف انديشه

  .نيست نثر و نظم كردن حفظ از سودمندتر اى شيوه هيچ سبكها اينه ب ىيآشنا
 بـا  تـا  بپـردازيم  1رسـمى  يا دح به شعر براى كه سزاست شد روشن) سبك( اسلوب معنى كه اكنون و

 يـادآور  هـم  و ببـريم  پـى  آن ماهيته ب و شود معلوم ما بر آن حقيقت هست هدف اين در كه صعوبتى همه
 شـيوه  بـدين  را شـعر  متقـدمان  از هيچيـك  و ايـم  نيافته دست ديگران آثار در تعريفى بچنين ما كه ميشويم
 شعرى براى »است مقفى و موزون سخنى از عبارت رشع«: ميگويند كه عروضيان حد چنانكه اند نكرده تعريف

ـ  نظـر  ايـن  از تنهـا  خويش فن در عروضيان و رسم نه و ميرود بشمار حد نه آنيم شناساندن درصدد ما كه ه ب
 بـا  شـعر  ابيات 2عروض و باشند موافق هم با پياپى آن ابيات ساكن و متحرك حرف شماره كه[ مينگرند شعر

 بـر  آنها داللت چگونگى و الفاظ به و است وزن به مربوط تنها نظرى چنين و باشد داشته شباهت آنها 3ضرب
 شعر به لحاظ اين از اينجا در ما ولى باشد، حدى آنان نزد در كه شود مى آن مناسب پس ندارد توجهى معانى

 بـراى  عروضـيان  تعريف نيست شكى و. است مخصوص قالبهاى و وزن و بالغت و اعراب داراى كه 4] مينگريم
 روشـن  لحـاظ  ايـن  از آنرا حقيقت كه بپردازيم تعريفىه ب بايد ناگزير و نيست وافى ماست منظور كه شعرى

 وزن هـم ) ابياتى( ىياجزاه ب كه است اوصاف و استعاره بر مبتنى و بليغ سخنى شعر :يميميگو بنابراين و كند
 مابعد و ماقبل) بيت( جزء به بتنس مقصد و غرض لحاظ از آن) بيت( جزء هر چنانكه گردد تجزيه روى هم و

 اسـت  جـنس  »بليغ سخن« تعريف اين در. شود جارى عرب زبان مخصوص اسلوبهاى وفق بر و باشد مستقل
 چـه  ميكنـد،  خـارج  باشد صفت اين فاقد كه را سخنى هر و است »اوصاف و استعاره بر مبتنى« آن فصل كه
 »گـردد  تجزيه روى هم و وزن هم ابياتى يا اجزا به«: جمله و ناميد شعر نميتوان معموالً را سخنان گونه اين

 يـا  جزء هر« كردن قيد و سازد خارج تعريف از نميدانند شعر آنرا اديبان همه كه را نثر تا است ديگرى فصل
 زيرا است، شعر مفهوم حقيقت بيان براى »باشد مستقل بعد ما بيت به نسبت مقصد و غرض لحاظ از آن بيت

 اسلوبهاى وفق بر«: گفتيم اينكه و. كند نمى جدا هم از را آنها چيزى و ميباشد شيوه اين بر همواره شعر ابيات

                                                           

ء بـه عرضـيات اسـت     ء به ذاتيات را حد گويند مانند تعريف انسان به حيوان ناطق به خالف رسم كه تعريف شي تعريف شي -1
تام و ناقص حد تام آن است كـه از جـنس و فصـل    : چنانكه انسان را به ماشى و ضاحك تعريف كنند و هر يك بر دو گونه است

به حيوان ناطق و حد ناقص آن است كه تنها از فصل قريب و جنس بعيـد تركيـب شـود    قريب تشكيل يابد مانند تعريف انسان 
چون تعريف انسان به ناطق يا به جسم ناطق، و رسم تام تعريفى است كه از جنس قريب و خاصه تشكيل يابد چنانكه انسـان را  

عيد تشكيل يابد مانند تعريـف انسـان   به حيوان ضاحك تعريف كنند و رسم ناقص آن است كه تنها از خاصه يا خاصه و جنس ب
به ضاحك يا به جسم ضاحك و به عرضياتى كه كليه آنها به حقيقت واحدى اختصاص داشته باشـد چنانكـه در تعريـف انسـان     

  ).از غياث و تعريفات جرجانى. (روى دو پا راه ميرود يا قامت راست دارد يا بالطبع خندان است و مانند اينها: بگويند

 ).تعريفات(مصراع اول بيت  جزء آخر -2
 ).تعريفات. (آخرين جزء مصراع دوم بيت -3
  .»پ« چاپ و »جامع ينى« خطى از نسخه -4
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 شـعر  معـروف  اسـلوبهاى  بـر  كـه  سخنانى ساختن خارج براى است فصلى »شود جارى عرب زبان مخصوص
 بشمار منظوم سخن آنها بلكه ناميد، شعر نميتوان خصوصياتى چنين با را سخنان اينگونه  چه نيستند، جارى

 كـه  دارد هايى اسلوب هم نثر چنانكه شود نمى يافت نثر در كه است خاصى اسلوبهاى داراى شعر زيرا ميروند،
 نظـر  همين به و. ناميد شعر توان نمى نباشد اسلوبها اين بر كه را منظومى سخن هر بنابراين و نيست شعر در

 چه نيست شعر رو يچه به معرّى و متنبى نظم كه ندمعتقد ايم ديده كه را ادبمان استادان و شيوخ از بسيارى
 جـارى  عـرب  زبـان  اسلوبهاى بر« كرديم قيد تعريف در اينكه و[ نيست جارى شعر اسلوبهاى بر آنان سخنان

 كسانى نظر برحسب ميكند خارج تعريف از را ديگر ملتهاى از. 1] عرب غير شعر كه است ديگرى فصل »باشد
 شـعر  معتقدند كه كسانى ولى دارد، وجود ملتها ديگر ميان در هم و عرب قوم ميان در هم شعر، معتقدند كه
  :ميگويند آن بجاى و ندارند فصل اينه ب نيازى نميشود يافت ديگرى قوم در عرب ميان در جز

ه ب شديم فارغ شعر حقيقت درباره گفتگو از كه اكنون هم و »باشد جارى بدان مخصوص اسلوبهاى بر«
 داراى فـن  ايـن  در يـافتن  مهـارت  و شـعر  سـرودن  كـه  دانسـت  بايد: ميپردازيم آن دنسرو كيفيت در بحث

 اى ملكـه  نفـس  در تـا  اسـت  عـرب  شـعر  جنس يعنى آن جنس كردن حفظ آنها نخستين كه است شرايطى
  .شود پيروى آن از و باشد سرمشق و نمونه بافنده نورد همچون و يابد پرورش
 و. باشند گوناگون اسلوبهاى داراى كه ميكنند انتخاب گلچين و برگزيده اصيل اشعار از را محفوظات و
 ابوربيعـه  ابن: مانند است اسالمى شاعران فحول از اشعارى ميكند كفايت منتخبات اين از كه مقدارى حداقل

 را برگزيـده  اشعار اكثر و. ابوفراس و رضى و بحترى و »ابوتمام« حبيب و ابونواس و جرير و ذوالرمه و كثير و
 دوران برگزيـده  اشـعار  و اسـالمى  طبقـه  شـاعران  آثـار  همه كتاب اين در زيرا كرد، حفظ اغانى كتاب از دباي

 هيچ و بود خواهد پست و ناقص وى نظم باشد نداشته  محفوظات اين از كه كسى و. است آمده گرد جاهليت
 كـه  كسـى  رو ايـن  از افزايد نمى آن شيرينى بر و بخشد نمى رونق شعره ب فراوان محفوظات از بهتر اى وسيله

 بايد بلكه ناميد، شعر نميتوان را وى طبع اثر باشد نداشته محفوظات هيچ يا باشد ناچيز و اندك محفوظاتش
 سـرودن  شـعر  از كـه  اسـت  آن تر شايسته ندارد محفوظاتى كه كسى و خواند پست نظمى را وى هاى سروده
  .كند پرهيز

 قـرار  سرمشق و نمونه منظوره ب قريحه تشحيذ و محفوظات از دماغ »آراستن« و كردن پر از پس آنگاه
 و اسـتوارتر  آن ملكـه  بسـرايند  شـعر  بيشتر چه هر و آورند روى سخن نظمه ب بايد منتخب، محفوظات دادن
  .ميشود تر راسخ

 رسـوم  هـاى  نشـانه  تـا  اسـت  محفوظات آن كردن فراموش شاعرى ديگر شرط شود گفته كه بسا چه و
 باشـد  داشـته  وجـود  وى ذهـن  در مزبور رسوم كه هنگامى تا زيرا گردد، محو) وى ذهن از( آن ظاهر حرفى

                                                           

 .»پ«و چاپ » ينى جامع«از نسخه خطى  -1

 در برانگيختن قريحه يا موقع شعرگويي
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 مـانع  مزبور هاى نشانه و كند ابتكار تواند نمى خود از و( ميبرد بكار را الفاظ همان عينه ب سرودن شعر هنگام
  ).ميشوند او انديشيدن

 در قبلى محفوظات اسلوب باشد، شده پذير سازش بدانها نفس حاليكه در كند فراموش را آنها اگر ليكن
 ديگـرى  كلمات از ناگزير كه ميشود سرمشقى و نمونه او براى بافنده نورد منزلهه ب و بندد مى نقش وى ذهن
 ىيزيبـا  و ىيتنها و گزيدن خلوت شاعرى شرط آنگاه ميسرايد شعر سبك همانه ب و ميجويد يارى آنها نظير

 بوسـتانهاى  و جويبارهـا  كنـار  چشم لذت براى اينكه قبيل از ايندميسر شعر آن در كه است جايگاهى منظره
 و بخـش  شادى شنيدنيهاى به را گوش بايد قريحه شدن تابناك براى همچنين و برگزينند را ريحان و پرگل
  .درآيد نشاطه ب و شود برانگيخته قريحه و آيد فراهم حواس تا سازند مند بهره افزا لذت

 موقـع  در و باشـد  خـاطر  آرامـش  و نشـاط  حال در سرودن شعر هنگام ايدب شاعر اينها همه از گذشته
 هـاى  نمونـه  مطـابق  اشعارى سرودن براى او قريحه  استراحت و آسايش هنگام چه نسرايد ناراحتى و خستگى

  .ميشود تر آماده منظور اين براى وى انديشه و است تر مناسب آمده گرد وى حافظه در كه محفوظاتى
 بـودن  خالى موقع و خواب از شدن بيدار هنگام سحرگاهان شعر سرودن براى اوقات ينبهتر اند گفته و

  .است 1حمام هواى در و فكر نشاط و معده
 كتـاب  در رشيق ابن گفتار اين و اند دانسته شاعرى هاى انگيزه از نيز را سرمستى و عشق كه بسا چه و

 و اسـت  كـرده  ادا نيـك  را شعر صناعت قح آن مؤلف و همتاست بى شاعرى و شعر فن در كه است »عمده«
 اگـر  انـد  گفته برخى و اند ننوشته بدينسان كتابى اند آمده پديد وى از پس كه اديبانى يا متقدمان از هيچيك

 بـه  را نفس و واگذارد ديگر وقته ب آنرا بايد باشد دشوار شاعرى بر سرودن شعر كرده ياد شرايط همه از پس
  .واندارد آن بر اكراه

 آن بـر  پايـان  تـا  را سـخن  و بگـذارد  قافيه بر آنرا بناى شعرى تركيبات وضع و قالبريزى آغاز از دباي و
 گيـرد  قـرار  بايد كه جايگاهى در قافيه نشاندن كند غفلت قافيه بر بيت نهادن بنيان از اگر زيرا كند، ريزى پى
 آنرا و كند تراوش بيتى وى طبع از هرگاه و آمد خواهد پريشان و گريزان كه بسا چه و شد خواهد دشوار او بر
 از بيتـى  هـر  چـه  بيابـد،  را آن تر شايسته جاى تا گذارد فرو آنرا بايد نيابد، مناسب آن بعد ما يا ماقبل بيت با

 متناسـب  هـم  بـا  غزلـى  يا قصيده ابيات كه است اين ميماند باقى آنچه و. ميباشد مستقل كامالً معنى لحاظ
 شاعر آنكه از پس و. دهد جاى ببيند مناسب كه قصيده محل هر در را ابيات اندميتو شاعر رو اين از و باشند
 شـيوا  و نيكـو  آنـرا  هرگاه و بينديشد آن در انتقاد و تنقيح نظر با ديگر بار بايد ميرساند پايانه ب را خود شعر
 قريحه اختراع و هانديش زاده را خويش شعر كه رو اين از مردم چه ورزد، بخل نبايد آن گذاشتن فرو در نيابد
  .ميباشند شيفته بدان ميدانند خود

                                                           

 اسـت و » فـى هؤالءالجمـام  «و در چاپهاى مصر و بيـروت و  » فى هواءالحمام«و » پ«و چاپ » ينى جامع«در نسخه خطى  -1
  .است خستگى از بعد آسودگى و آسايش به معنى »جمام«
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 را آنچه و باشد لسانى ضرورتهاى از خالص و تراكيب ترين فصيح از بايد ميرود بكار شعر در كه سخنى و
 طبقـه  از را سـخن  هـا  تركيـب  و ها كلمه اينگونه چه گذارد، فرو بايد شاعر است گفتار ضرورتهاى جمله از كه

  .ميدهد تنزل بالغت
 سخن ميدان چه اند، كرده منع شعرى ضروريات بردن بكار از را مولد شاعران سخن، و ادب پيشوايان و

 اشبه طريقهه ب و كنند عدول آنها استعمال از خويش ملكه يارىه ب ميتوانند كه است پهناور آنقدر آنان براى
  .بگرايند 1حق به

  .دارد مبذول تعقيد داراى و پيچيده كيبهاىتر از اجتناب در را خود كوشش منتهاى شاعر بايد نيز و
 در بسيار معانى بردن بكار همچنين جويد، سبقت فهم در الفاظ بر آنها معانى كه برد بكار ىيتركيبها و

 كـه  است آن برگزيده شيوه بلكه نميشود، درك آسانى به و ميرود بشمار تعقيد نوعى چه نيست روا بيت يك
 بشـمار  2حشـو  باشـند  بسيار معانى اگر چه باشد، آنها از تر وافى يا داشته قتمطاب آن معانى با بيت يك الفاظ

 آن بالغـت  كمـال ه ب رسيدن از را ذوق و شد خواهد مشغول آن در رسى غور و تعمق به ذهن و رفت خواهد
  .داشت خواهد باز

ـ  و. جويد سبقت الفاظ بر ذهن به آن معانى كه هنگامى مگر ناميد سهل توان نمي را شعر و  همـين ه ب
  .ميگرفتند خرده 3اندلس شاعر خفاجه ابن شعر بر) رح( ما بزرگان سبب

 نيـز  معـرى  و متنبـى  شـعر  از گذشـت  چنانكـه  و دارد وجود بسيار معانى وى ابيات از يك هر در زيرا
 عرب شعر طبقه از كه شمرند مى منظومى سخن را آنها و نيست عربى اسلوبهاى وفق بر كه ميكنند ىيعيبجو
  .است ذوق با آن قضاوت و است فروتر

 در اسـتعمال  نتيجـه  در كـه ) بـازارى ( عاميانه كلمات و پست و 4ىيروستا الفاظ از بايد شاعر همچنين
 دهد مى تنزل بليغ سخن طبقه از را شعر كلماتى چنين بردن بكار چه جويد، دورى اند شده مبتذل عامه ميان

                                                           

 ).المنجد(الشبهى بالحق : الطريقة المثلى -1
 ).تعريفات جرجانى(حشو در اصطالح سخن، عبارت از زايدى است كه ناسودمند باشد  -2
ر و است و هم در نسخه مزبور و چاپهاى مصـ » شاعر شرق اندلس«: و چاپ دار الكتاب اللبنانى» ينى جامع«در نسخه خطى  -3

و در لغت دهخـدا شـرح   . اى ابواسحاق و در نسخه: اند و در حاشيه همان چاپها نوشته شده است بيروت كنيه وي را ابوبكر آورده
  :حال وى چنين است

 بلنسـيه  نزديـك  )Xucar( شقر جزيره در والدتش) 533 -450(ابواسحاق ابراهيم بن ابوالفتح بن عبداهللا اندلسى شاعر 
  .است رگذشتهد همانجا در و بوده

 .اند آورده احمد را او نام و ابواسحاق ويرا كنيه مقرى و خلكان ابن: مينويسد دسالن و

 كوچك از لغات افريقيه و مشتق از حوش به معنى مزرعه» 3ج  380ص «است كه به گفته دسالن » حوشى«ترجمه كلمه  -4
 .است

 در كمال شعر و شاعري
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ـ  نزديـك  مبتـذل  شـعر  چه كند، جتنابا نيز 1] مبتذل معانى برگزيدن از بايد همچنين[  فايـده  بـى  سـخن ه ب
ـ  و. ماسـت  سر باالى آسمان. است گرم آتش :معانى اينگونه مانند ميگردد  اينگونـه  شـدن  نزديـك  ميـزان ه ب
 زيـرا  ميشـوند،  دور بالغت پايه از هم اندازه همانه ب ندارند شنونده براى سودى كه سخنانى طبقهه ب سخنان

 و ربـانى  موضوعات در كه را اشعارى سبب همينه ب و ميدهند تشكيل را بليغ خنس طرف دو مزبور گونه دو
 شـاعران  جز موضوعاتى چنين در و ميشمرند نيكو و بليغ سخنان زمره در كمتر را آنها اغلب ميسرايند نبوى
 عامه ميان در آنها معانى زيرا بدشوارى، و قليل مواردى در آنهم بسرايند بليغ و نيكو اشعارى نميتوانند بزرگ
 شـعر  سـرودن  كرده ياد شرايط همه با هرگاه و. ميگيرند خوده ب ابتذال جنبه رو اين از و است متداول مردم
 است پستان مانند قريحه زيرا بسرايد، بسيار اشعار تكراره ب و كند تمرين آن در بايد باشد دشوار شاعرى براى

  .ميگردد خشك آن شير گذارند فرو آنرا اگر و ميشود تر افزون آن شير بدوشند بيشتر آنرا چه هر كه
 مـا  و اسـت  شده ياد رشيق ابن عمده كتاب در كامل بطور آن آموختن چگونگى و شعر صناعت بارى و
 كاملتر مطالبىه ب بخواهد كه هر و كرديم نقل اينجا در داشتيم بياد آنرا مطالب از آنچه خود ىيتوانا برحسب

 خواهـد  را خـويش  مطلـوب  كمـال  آن در چـه  كند مراجعه مزبور كتاب به يدبا يابد دست كرديم ياد آنچه از
  .يافت

 دربـاره  شـاعران  از برخـى  و. است دهنده يارى خدا و. ميباشد بسنده اى پاره آورديم ما كه مقدار اين و
 شـعر  موضـوع،  اين در سخنان بهترين و اند سروده اشعارى دارد ضرورت آنها دانستن شعر فن در كه مسائلى

  :باشد »رشيق ابن« آثار از ميكنم گمان و است لذي
  .يابيم مى آن در را گوناگون نادانان چقدر كه باد شعر هنر بر خداى نفرين

 تـرجيح  باشـد  آشكار شنوندگان براى كه آسان گفتارهاى بر را دشوار و ذهن از دور سخنان نادانان اين
  .ميدهند

  .ميشمرند گرانبها چيزى را پست سخن و ميدانند صحيح معنى را محال آنها
  .نميبرند پى خود جهالته ب نادانى از و نيستند آگاه شعر درست شيوه از

  .معذورند ما نزد در راستىه ب ولى هستند، نكوهش مورد ما غير نزد در آنها
 و متنـوع  صـفات  لحـاظ  از چند هر گردد ملحوظ تناسب نظم نظر از آنها ميان كه است تركيباتى شعر

  .باشند گوناگون
  .سازد آشكار را بيت 3متون آنها 2صدرهاى و باشد داشته شباهت يكديگر با بايد بيتها رو اين از

                                                           

  .»پ«و چاپ » ينى جامع«از نسخه خطى  -1

 .ع اول بيتنخستين بخش مصرا -2
 .است رفته بكار بيت قافيه و عجز بجاى اينجا در متن -3
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 بيابـد،  كنـد  مـى  آرزو آنچـه  بر را آنها شنونده كه شود گر جلوه آنچنان بايد شعر مضامين و معانى همه
  .باشد يا نباشد آرزو آن خواه

 و ىيزيبا لحاظ از او شعر كه برساند بلندى پايه آنچنان به بايد را معانى بيان و تعبير شاعر نتيجه در و
  .باشد آشكار شنوندگان براى تقريبه ب حسن

  .ميباشند آنها چشمهاى منزلهه ب معانى و هستند ىيها چهره او اشعار الفاظ ىيگو كه بدانسان
  .يابند آرايش آنها زيبايىه ب كنندگان انشاد و باشد آرزوها وفق بر بايد مضمون نظر از »شاعر شعر«

  .برگزينى اطناب شيوه بايد كنى مى مدح را اى آزاده گاه هر
  .باشد آشكار و راست سخنت مديح در و گيرى پيش فهمه ب نزديك و سهل روش بايد تغزل در
  .باشند موزون چند هر بپرهيز خراش گوش و زشت الفاظ از

  .نگرايى بدان و كنى رها را ناسزاگويان شيوه بايد بپردازى، كسان هجو به هرگاه
  .ميباشد نهفته دردى همچون كنايه و تعريض و است ىيدارو منزلهه ب شعر در صريح سخن

 اندوه و غم بى بايد بگريى، كنند مى سفر سحرگاهان كه يارانى فراق روز در »شعر در« بخواهى هرگاه و
  .شود جارى ديدگان از اشكها كه نگذارى و) دهى تسلى را ياران( و آيى فرود

  .درآميزى نرمى با را درشتى و وعيد با را وعده بايد كنى آغاز توبيخ و عتابه ب بخواهى اگر و
 و ارجمنـد  و اطمينـان  و بـيم  ميـان  را وي بايد ميدهى قرار عتاب و نكوهش مورد كه را كسى چنانكه

  .گذارى باقى خوارى
 روشن و آشكار آن معنى و باشند نزديك همه ب نظم لحاظ از آن ابيات كه است آن شعر ترين صحيح و

  .باشد
 را توانايـان  كننـد  آن مثله ب اتيان قصد هرگاه و بندند طمع بدان مردم همه شود انشاد هرگاه چنانكه

  .»باشد ممتنع و سهل يعنى« كند عاجز
  :گويد] 1ناشى بنام[ شاعرى باره اين در هم و

  .كند اصالح و راست آنرا صدرهاى كژيهاى شاعر كه است چيزى شعر
 فـراهم  را آنهـا  اطناب بوسيله و ببيند آنرا پراكنده قسمتهاى سازد، استوار آنرا متون اساس تهذيب با و

  .كند باز آنرا »مبهم قسمتهاى« نور بى ديدگان ايجاز يارىه ب و آورد

                                                           

 ابوالعبـاس ناشـى شـاعر و از   . در چاپهاى مصر و بيروت نام شاعر قيد نشده است. »ينى جامع«و نسخه خطى » پ«از چاپ  -1
از (لة السـودان علـى البيضـان    بود كه به اسالم تظاهر ميكرد او راست ديوان شعر و كتاب فضي) مانويه(رؤساى متكلمين زنادقه 

انـد يكـى عبـداهللا كـه در قـاهره       دو شاعر ملقب به ناشى بوده: و دسالن مينويسد. و رجوع به لغت نامه دهخدا شود) ابن النديم
  .ميالدى وفات يافته است) 975(ه  365درگذشته است و ديگرى على كه در بغداد بسال ) 905 -906(ه  293بسال 

 درباره مضامين شعري» ابن رشيق«گفتار 
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 ايجـاد  پيونـد  آن روان و پيچيده قسمتهاى ميان و آورد گرد آنرا ذهن از دور و فهمه ب نزديك معانى و
  .كند

ه ب را او بايد كند ادا سپاسگزارى با را او دين حق بخواهد و بپردازد بزرگوارى بخشنده مدحه ب هرگاه و
  .بستايد استوار و گرانبها سخنان

  .بود خواهد سهل آن فنون و ها شيوه برابر در و روان و جزل آن اصناف سياق در وى شعر وقت آن
 اشـك  كه سازد متأثر را غمگينان چنان بايد كند زارى و گريه آن اهل و ديار بر بخواهد شاعر هرگاه و

  .كند جارى را آنان
 شـنونده  چنانكه. آورد پديد آنرا نهان و آشكار بايد كند تعبير كنايه بطور مشكوكى امر از بخواهد اگر و
  .1درآميزد يقين با را خود گمانهاى و اثبات با را خود شكهاى
 خـود  عتـاب  در بايـد  كنـد  سرزنش است، شده ىيخطا و لغزش مرتكب كه را دوستى بخواهد هرگاه و
  .درآميزد نرمى با را خشونت

ه ب خطا اثر بر كه شديدى و سخت هاى اندوه از و سازد مأنوس خود گذشت و ىينرمخو به را او چنانكه
  .كند مطمئن و برهاند ميدهد دست انسان

 تـرك  را او انگيـز  فتنـه  و زننده راشعا علته ب چنانكه بدهد دست از را خود دوست شاعر كه هنگامى و
  .سازد خود شيفته سخن اسرار و رموز به را وي و كند تسخير مهرآميز و نرم سخنانه ب را او بايد گويد

 او رضاى انگيز خيال گفتارهاى و آشكار سخنان ضمن در و پردازد معذرته ب لغزشى نتيجه در هرگاه و
 منزلـه ه بـ  ميطلبـد  معـذرت  او از كـه  كسـى  نـزد  در وى گناه وقت آن كند، مسئلت را »معشوق يا ممدوح«

  .كرد خواهد مطالبه را او احسان و خير حال عين در و بود خواهد اوه ب نسبت سرزنشى
  

  چهل و هشتم فصل

   معانى در نه است الفاظ در نثر و نظم صناعت اينكه در

 بلكـه  معـانى،  راه از نـه  يابد مى انجام الفاظ بوسيله تنها نثر يا نظم خواه سخن صناعت كه دانست بايد
 ملكـه  كوشـد  مـى  كـه  سخن آموزنده بنابراين. ميباشد الفاظ فقط صنعت اين اساس و است الفاظ تابع معانى
 از آنهـا  هاى نمونه كردن حفظه ب و كند مى الفاظ متوجه را خود هم تمام آورد، بدست نثر و نظم در را سخن

 در مضر زبان ملكه تا ميسازد جارى خود زبان بر و ميبرد بكار اربسي را آنها و ميپردازد عرب »قديم« سخنان
 را خـود  كسـى  چنـين  گويـد  تـرك  است شده تربيت آن بر كه را »فصيح« عربى غير لهجه و يابد رسوخ وى

 فـرا  را قـوم  آن زبـان  كـودك  يـك  ماننـد  و ميكند فرض يابد مى پرورش عرب نژاد ميان در كه نوزادى مانند
                                                           

 پـاريس  چـاپ  از اشـعار  بقيـه  و. يابـد  مـى  پايان اينجا در ناشى قطعه »جامع ينى« خطى نسخه و بيروت و مصر چاپهاى در -1
 .شد ترجمه
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 ما كه است سبب بدان اين و است نژاد آن افراد از يكى زبان لحاظ از ىيگو كه ميرسد اى همرحله ب تا ميگيرد
 را آن تا كوشند مى آن تحصيل راه در و گردد حاصل نطق در كه ايست ملكه زبان كرديم ياد گذشته فصول در
 زيرا معانى، نه است فاظال البته ميشود جارى نطق و زبان بر آنچه و آيد بدست سرانجام تا كنند تكرار زبان بر

 آنچه است قادر كسى هر انديشه و دارد وجود كسى هر ذهن در معانى اين از گذشته و است ضماير در معانى
 تركيب گفتيم چنانكه و نيست صناعتى به نيازى آنها تأليف و تركيب در و دريابد را معانى سهولته ب بخواهد
 بـراى  ىيقالبهـا  منزلهه ب و دارد نياز »ممارست و آموختن« صناعت به و است معانى از تعبير براى كه سخن
 و صـدفى  و سـيمين  و زرين ظروف مانند است گوناگون آب مخصوص ظروف همچنانكه زيرا ميباشد، معانى
 جـنس  اخـتالف  برحسـب  آب از پـر  ظروف ىيزيبا و ىينيكو و يكيست آب ماهيت ليكن سفالى، و اى شيشه

 اخـتالف  برحسـب  نيـز  آن در بالغـت  بـردن  بكـار  و زبان ىيزيبا و ىييكون همچنين. آب اختالف نه آنهاست
 كـه  صـورتى  در شود، تطبيق مقاصد بر چگونه كه است آن تأليف طرزه ب وابسته و ميكند فرق سخن طبقات
 زبان ملكه مقتضيات برحسب آن اسلوبهاى و سخن تركيب بطرز كه كسى رو اين از است يكى معانى ماهيت

 گيرى زمين شخص همچون برنيايد، آن عهده از خوبىه ب و كند تعبير را خويش مقصود واهدبخ و نباشد آگاه
ه ب خدا و .نشود نائل خود مقصوده ب حركت قدرت فقدان علته ب و كند رفتن راه و برخاستن آهنگ كه است
  .1دانستيد نمي كه را آنچه آموخت شما

  

  چهل و نهم فصل

  بسيار محفوظات يجهنت در »سخندانى« ملكه اين اينكه در

  محفوظات سببه ب آن در ىينيكو و ميشود حاصل

  آيد مى بدست استادانه و نيكو

 بيفزايد خود محفوظات بر بايد ناگزير بياموزد عربى زبان بخواهد كه هر كه كرديم ياد گذشته فصول در
 كند حفظ بيشترى مقدار و برگزيند سخن عالى نوع و طبقه از را آنها و باشد نيكو او محفوظات اندازه هره ب و
 از كسـى  محفوظات اگر چنانكه. بود خواهد نيكو ميشود حاصل كننده حفظ براى كه اى ملكه ميزان همانه ب
 سـهل  يا مقفع ابن رسايل يا رضى  شريف يا هانى ابن يا معتز ابن يا 4عتابى يا 3حبيب] 2اسالمى عرب اشعار[

                                                           

 .239: 2واهللا علَّمكُم ما لَم َتُكوُنوا تَعَلمونَ  -1
 .در نسخه خطى ينى جامع و چاپهاى مصر و بيروت نيست -2
 .حبيب بن اوس، ابوتمام -3
 ه 208و بسـال  . وى مورد عنايت برمكيان بوده اسـت . ه عباس متولد قنسرين و معاصر هارون الرشيدكلثوم بن عمر ملقب ب -4
 .درگذشته است) م 823 -824(

 ارتباط محفوظات شعري با نيكو شعر سرودن
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 نويسـندگان  و شـاعران  اين آثار از كه كسى به نسبت او ملكه اشدب صابى يا 1بديع يا الزيات ابن يا هارون بن
 بود خواهد نيكوتر درجاته ب كند، حفظ اصفهانى عماد يا بيسانى ترسل يا النبيه ابن يا سهل ابن شعر: متأخر

  .گرفت خواهد قرار بالغت از بلندترى پايه در و
 و بصـير  شـخص  بـر  امـر  اين و. دارند ارقر ترى ينيپا طبقه در نخستين گروهه ب نسبت اخير دسته زيرا

 ىينيكو روشه ب را آنها ميتواند شخص مسموعات يا محفوظات ىينيكو نسبته ب و است آشكار ذوق با منتقد
 چـه  هـر  رو ايـن  از. آورد بدسـت  اى اسـتادانه  و نيكـو  ملكـه  بردن بكار و كردن حفظ از پس آنگاه و برد بكار

 خواهـد  ارتقـا  ميشـود  حاصل آنها از كه اى ملكه نسبت همانه ب باشد داشته قرار باالترى طبقه در محفوظات
  .پذيرد مى كمال و رشد و ميكند تغذيه آنها از ملكه قواى و بافد مى آن منوال بر همانا طبع زيرا يافت،

ـ  بشـر  در ولـى  واحديسـت  نوع جبلت و سرشت در چند هر نفس كه است چنان مطالب اين بيان و ه ب
 مختلفـى  الـوان  و ملكـات  و ادراكات سبب به آن اختالف و است مختلف ادراكات در وى ضعف و قوت نسبت
 و واردات ايـن  نتيجـه  در چنانكـه  بخشـد  مـى  بـدان  خاصـى  كيفيـت  و ميگـردد  وارد بدان خارج از كه است

 نفـس  بـراى  كـه  ملكـاتى  و. رسـد  مى فعل به قوه مرحله از آن صورت و ميشود تكميل آن وجود خصوصيات
  .كرديم اشاره بدان گذشته فصول در چنانكه است، اندك اندك و تدريجه ب شود مى حاصل

 نثرهـاى  سـپردن  بياد سببه ب نويسندگى ملكه و اشعار كردن حفظ نتيجه در شاعرى ملكه بنابراين و
 تحقيق و مطالب فهم و علوم در ممارست پرتو در علمى ملكه و ميشود حاصل) مسجع غير( آزاد نثر و مسجع

 تنظيـر  و فقـه  ممارسـت  و مطالعه راه از را فقهى ملكه و. آيد مى بدست علمى نظريات و مسائل در تفحص و
  .كرد كسب ميتوان اصول بر فروع تخريج و) اصول از( آنها فروع استخراج و يكديگر با مسائل

 راه از را ظـاهرى  حـواس  و پردازند اذكار و عبادات به كه ميگردد حاصل بدينسان ربانى تصوف ملكه و
 روح عـالم  و بـاطن  حـس  بـه  رجـوع  ملكـه  تا كنند تعطيل باشد، ممكن آنچه مردم از انقطاع و نشينى خلوت
 ميتوان شيوه همينه ب نيز را ملكات ساير و. شود نائل 2ربانى مقام به كه دهد روى او در تحولى و آيد حاصل
  .كرد كسب

 اى ملكه هر و ميشود پذير سازش بدان و آيد مى در خاصى رنگه ب مزبور هاى ملكه از يك هر در نفس و
 از كه بالغتى ملكه رو اين از و ميشود حاصل بد يا خوب خواه آن ايجاد و پرورش چگونگى برحسب نفس در

 سـبب  همـين  به و آيد مى بدست گيرد قرار طبقه همان در كه آثارى كردن حفظ راه از باشد عالى طبقه نوع
 ايشـان  ذهن در نخست كه است محفوظاتى نوع آن علت تنها و وانندنات بالغت در دانشمندان و فقيهان كليه

 طبقـه  در و اسـت  بالغـت  اسلوب از خارج كه فقهى عبارات و علمى قوانين از را خود حافظه و يابد مى تمركز
 اين از و نيست بالغت اصول واجد علوم و قوانينه ب مربوط عبارات چه ميكنند، انباشته دارد قرار سخن ينيپا

                                                           

 .است همدانى الزمان منظور بديع -1

 ).از اقرب الموارد. (حكيم الهى عارف به خدا -2
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 آهنـگ  هـم  و گيـرد  خو آنها به نفس و رود بفزونى رو و جويد سبقت انديشه در محفوظات اينگونه رگاهه رو
 و تعبيـرات  و. رفـت  خواهـد  بشمار بالغت از عجز و كوتاهى نهايت در آيد مى بوجود آنها از كه اى ملكه شود،
  .بود خواهد منحرف عرب زبان »فصيح« اسلوبهاى از آن الفاظ

 كـه  را كسـانى  ديگـر  و) حكما( علمى نظريات صاحبان و متكلمان و نحويان و يهانفق اشعار همچنين
  .يابيم مى بالغت از خالى ميگمارند همت برگزيده و گلچين سخنان حفظه ب كمتر

 حكايـت  مـن  بـراى  مرينى دولت) دربار طغرانويس( عالمت كاتب رضوان بن ابوالقاسم ما فاضل دوست
  :كه كرد

 خود روزگار در او و ميكردم گفتگو ابوالحسن سلطان كاتب شعيب ابن 1لعباسابوا خود دوست با روزى
  .بود اديبان سرآمد و داشت كامل بصيرت عرب شعر زبان در

  :نكردم ياد را شاعر نام و خواندم او براى 2را النحوى ابن قصيده مطلع اين و
 تفـاوتى  چـه  آن كهنـه  و تـازه  ىها نشانه ميان ندانستم ايستادم، »يار« منزل هاى خرابه بر كه هنگامى

  دانستى؟ كجا از: گفتم است فقيهى از شعر اين: گفت بيدرنگ) ابوالعباس( وى ،3است
  است؟ تفاوتى چه »ماالفرق؟«: او گفتار اين از: گفت

  :گفتم. رود نمى شمار به عرب زبان هاى اسلوب از و است فقيهان تعبيرات از جمله اين چه
 نيسـتند،  شيوه اين بر شاعران و نويسندگان اما. است النحوى ابن از شعر اين: باد پدرت بر خدا رحمت

 ممارسـت  بـه  عربـى  نگـارش  اسـلوبهاى  و) فصـيح ( عرب سخنان در و ميكنند حفظ را منتخب آثار آنها زيرا
  .برميگزينند را شيوا و نيكو سخنان و ميپردازند

 گفتگـو  انـدلس  سـالطين  از 4)مـر اح بنـى  سلسـله ( وزير خطيب بن ابوعبداهللا خويش دوست با روزى
 احسـاس  دشوار را امر اين بسرايم شعر بخواهم وقت هر: گفتم. بود سرآمد نويسندگى و شعر در او و ميكردم
 عـرب  سـخنان  از برخـى  و حديث و قرآن از اى برگزيده و نيكو سخنان و دارم ىيبينا شعر در اينكه با ميكنم

 در آنكـه  از پـيش ) اسـت  دانـاتر  خدا و( من ولى است، اندك من محفوظات چند هر ام كرده حفظ را) قديم(
 قصـيده  دو مـن  چنانكـه  »سـرودم  شـعر « شود جايگير كتب قواعد و قوانين و علمى اشعار از برخى ام حافظه

                                                           

داشت و در دستگاه دولت مرينى در روزگار سلطان ابوالعباس احمد بن شعيب در ادبيات و علوم عقلى و طب شهرت فراوان  -1
 .درگذشت طاعون به مرض) 1348 -1349(ه  749ابوسعيد و سلطان ابوالعباس رئيس ديوان رسائل بود و در تونس بسال 

  .ابوالفضل يوسف مكنى بابن النحوى در قرن پنجم هجرى ميزيسته و با غزالى معاصر بوده است -2

  .الل            ما الفرق بين جديدها و البالىلم ادر حين وقفت باالط -3

  .نيست» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«در چاپ  -4

 در سياق گفتار شعرا
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 جمـل  و اصـول  و فقـه  در را حاجـب  ابن كتاب دو و ام كرده حفظ قرائت علم در را 1شاطبى كوچك و بزرگ
) درس( مجالس در را تعليم قواعد از بسيارى و ام گرفته فرا 2)تسهيل كتاب از ىقسمت و( منطق در را خونجى

ـ  آنـرا  كـه  اى ملكـه  رخسـار  و است شده انباشته محفوظات گونه اين از ام حافظه نتيجه در و ام داده تعليم ه ب
 »مزبـور  محفوظـات  سـبب ه بـ « ام آورده بدسـت  عـرب ) قديم( سخن و حديث و قرآن: مانند نيكو محفوظات
  .است مانده باز كمال مرحلهه ب رسيدن از قريحه نتيجه در و است شده مخدوش

 تو جز آيا و باشد ترا خدا :گفت سپس و نگريست منه ب تحسين و شگفتى نظر با اى لحظه خطيب ابن
  بگويد؟ سخن بدينسان است قادر ديگرى
 سخن چرا كه است اين سبب ذكر آن و گردد مى آشكار نيز ديگرى راز شد بيان فصل اين در آنچه از و

 در جاهليـت  روزگـار  »نثـر  و نظـم « سـخنان ه ب نسبت) عصر اين سخندانان( هاى ذوق و اسالم دوره در عرب
 فرزدق و جرير و حطيئة و ربيعة ابى بن عمر و ثابت بن حسان شعر كه بينيم مى ما چه دارد قرار برترى طبقه

 عباسـيان  دولت صدر و امويان دولت در كه گذشتگانى سخنان و بشار و احوص و الرمة ذى غيالن و نصيب و
 نسـبت  باالترى طبقه در بالغت لحاظ از ملوك، با محاورات و نگارش در خواه و ها خطبه در خواه اند ميزيسته

 طرفة و عبدة بن علقمة و زهير و كلثوم ابن و عنترة و نابغه شعر از بهتر و دارد قرار جاهليت شاعران اشعاره ب
 ذوق و سـليم  طبـع  و. دارد برتـرى  ايشان محاورات خواه و نثر خواه جاهليت عصر سخنان بر و ستا عبد بن

 درك را اسـالم  عصـر  كه آنان  كه است آن اين سبب و است گواه بهترين بالغت در بصير منتقد براى درست
 مانـده  عـاجز  آن لمثـ ه ب اتيان از بشر كه سخنانى اند، شنيده حديث و قرآن در را سخن عالى طبقه اند كرده
 هـاى  طبـع  اسـت  يافته پرورش آنها اسلوبهاى بر ايشان نفوس و نشسته آنان دل بر سخنان اين چون و است

 اين و ميزيسته جاهليت عصر در كه گذشتگانى ملكات بر بالغت در آنان ملكات و يدهيگرا استقامته ب ايشان
 اسالمى عصر گويندگان سخنان رو اين از است فتهيا برترى اند، نيافته پرورش آن بر و نشنيده را سخن طبقه
 و مبنـا  و اسـت  تـر  صافى رونق نظر از و نيكوتر 3ديباچه لحاظ از جاهليت عصر آثار به نسبت نثر يا نظم خواه

 طبقـه  در كـه  آثـارى  از آنها زيرا است، تر مسلم مزبور عصر سخندانان استادى و مهارت و تر منظم آن اسلوب
 بالغـت  در و ذوق صـاحب  اگر كند تأمل بحث اين در كه اى خواننده و اند كرده استفاده دارد قرار سخن عالى
  .بود خواهد گواه بهترين داورى اين در او ذوق باشد، بصير

                                                           

. قاسم بن فيرة بن ابوالقاسم خلف بن احمد حافظ ابومحمد رعينى اندلسى معروف به شاطبى مالكى مقـرى نحـوى  : شاطبى -1
حرز االمانى و وجه التهـانى  . رز من قراء االئمة الكنزتتمة الح: او راست. در مصر درگذشت 590متولد شد و در سال  528بسال 

 ).827ستون  1از اسماء المؤلفين ج (و غيره . قصيده مشهور به شاطبيه در قراآت عقيلة
 .نيست »جامع ينى« خطى نسخه و »پ« در چاپ -2

 انـد  كـرده  اطـالق  هم شعر بر ه مجازب را آن و برده بكار حله و حرير يا) ديبا( كلمه فارسى اصل به معنى عربى در را ديباچه -3
 .است آمده هم كتاب آغاز و نگار و نقش و چهره و رخساره به معنى و »زجان بافته زدل تنيده حله« يعنى
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 معانى( صناعت اين استاد و است غرناطه قاضى روزگار اين در كه »سيد« شريف ابوالقاسم استادمان از
 2شـلوبين  شـاگردان  از كـه  اسـتادان  گروهـى  از 1سـبته  در را خود لوماتمع و ميرود بشمار) بالغت و بيان و

 پرسـيدم  روزى. اسـت  آمده نائل آن مرحله نهايته ب و ميباشد متبحر زبان علوم در و است فراگرفته اند بوده
 كـه  اين با وى باشد مى جاهليت عرب زبان از ترى عالى طبقه در بالغت لحاظ از اسالمى دوره عرب زبان چرا

  نميدانم؟ خداه ب: گفت سپس و كرد سكوت درازى مدت نبود، پرسش اين منكر خود ذوق داورى هب
 مطالبى آنگاه. باشد نكته  اين در آن سبب شايد كنم، مى عرضه تو بر ام دريافته من كه را اى نكته: گفتم

  :گفت بمن سپس كرد سكوت آميزى تحسين حالت با وى كردم بيان او براى 3نوشتم باره اين در كه را
  .بنويسند زر بر را سخن اين كه سزاست فقيه، اى
 و ميـداد  فرا گوش من گفتاره ب) درس( تعليم مجالس در و نشانيد مى باالترى پايه در مرا پس آن از و

  .ميكرد تصديق علوم در مرا درايت و فهم
  .4بياموخت بيان را او و بيافريد را انسان خدا و

  

  5فصل

  استوارتر بالغت نظر از مطبوع سخن رتبه و اساس اينكه در

  6 است مصنوع سخن از برتر و
 معنى افاده كه است اين گويند مى خطاب و 7عبارت را سخن نوعى اينكه حقيقت و راز كه دانست بايد

  .ندارد تعبيرى كه بود خواهد اى مرده مانند وقت آن باشد مهمل و معنى بى سخنى اگر ولى كند، مى
 بالغـت  همـان  افـاده  كمـال  كرديم، ياد را آن ما و ميكنند بالغت از بيان ماىعل كه تعريفى برحسب و

 شـناختن  بالغت فن و است حال مقتضاى با سخن مطابقت از عبارت بالغت: ميگويند بيان علماى زيرا است،
                                                           

1- Ceuta. 
 و ادب است كـه از علمـاى بـزرگ   ) م 1248 -1247(ه  645منظور ابوعلى عمر بن محمد شلوبين يا شلوبينى متوفى بسال  -2

 ايالـت  در بندرى كه است شده گرفته )Salorbena( سالربنا ريشه از شلوبين كلمه و است داشته بسيارى فاتتألي و بوده نحو
 ).392ص  3سالن ج د حاشيه از. (ميباشد )Grenade( غرناطه
 ).شود 384رجوع به صفحه (در ضمن مذاكره مؤلف با ابن خطيب در همين فصل ترجمه آن گذشت  -3

4- يانَ خََلقَ الْإِْنسانَ عاْلب ه4 -3: 55لَّم. 
 -ينـى «ترجمـه و بـا نسـخه خطـى     » پ«چاپ  357تا ص  351اين فصل در چاپهاى مصر و بيروت نيست از اين رو از ص  -5

  .مقابله شد) 261و  260برگ (» جامع

  :چنين است» پ«متفاوت است در چاپ » ينى جامع«با نسخه خطى » پ«عنوان فصل در چاپ  -6
به طريقـى اسـت   » ينى جامع«ولى در نسخه خطى » وع و مصنوع و كيفيت نيكى يا كوتاهى سخن مصنوعدر بيان سخن مطب«

  .كه در متن ترجمه شده است و چون عناوين اين نسخه به خط مؤلف است پيداست كه در انتخاب آن ترديدى نكردم
  ).از اقرب الموارد. (ى انسان را تعبير مينمايندهاى درون عبارت بر الفاظى اطالق ميشود كه بر معنى داللت ميكنند و اندوخته -7

 در حد بالغت و استواري سخن
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 احكـامى  و شرايط اين و كنند مى مطابقت حال مقتضاى با لفظى تركيبهاى بدانها كه است احكامى و شرايط
ـ  و اسـت  شـده  گردآورى استقرا بطور عرب زبان از دارند مطابقت لفظى  تركيبهاى در كه  قـوانينى  منزلـه ه ب

  .آيد مى بشمار
 افـاده  يـا  داللـت  ايـن  و كننـد  مـى  داللت مسنداليه و مسند ميان اسناد بر وضعاً لفظى تركيبهاى پس

 تركيبها اين چگونگى و. ميدهند لتشكي را عربى زبان قوانين عمده قسمت كه است احكامى و شرايط بوسيله
 داللـت  احكـامى  بر اينها جز و اطالق و تقييد و اظهار و اضمار و بودن نكره و معرفه و تأخير و تقديم قبيل از

 داراى يـك  هـر  و انـد  فراگرفتـه  خطـاب  حـال  در را مخاطب و متكلم و اسناد يا نسبت خارج، از كه كنند مى
 1»معـانى « علـم  را فـن  آن و ميدهـد  تشكيل را خاصى فن قوانين نهاآ مجموعه كه هستند احكامى و شرايط

 و قـوانين  ضـمن  در) نحـو  و صرف( عربى زبان قوانين سبب بدين و است بالغت فنون از علم اين و. مينامند
 كه است احوالى بر آن افاده از جزئى اسناد بر نحو و صرف قوانين افاده زيرا ميباشد، مندرج معانى علم اصول
 مييابد راه معانى قوانين يا اعراب قوانينه ب كه خللى سببه ب تركيبات اين از آنچه و اند كرده احاطه را اسناد

ـ  و بـود  خواهـد  نارسـا  هم حال مقتضاى بر مطابقت از وقت آن باشد نارسا حال مقتضاى بر افاده از  الفـاظ ه ب
  .شد خواهد ملحق هستند موات شمار در كه مهمل

 افـاده  ايـن  از نيـز  مختلـف  داللتهـاى  راه از معـانى  ميـان  در ذهن دادن انتقال در تفنن اين از گذشته
 يـا  الزم بـه  ذهـن  بعـداً  ولـى  كند، مى داللت خاصى معنى بر وضعاً تركيب زيرا ميكند، تبعيت حال مقتضاى

 باشد هكناي شيوهه ب خواه و استعاره شيوهه ب خواه معنى انتقال اين وقت آن و ميشود منتقل آن شبه يا ملزوم
  .است شده داده شرح خود جاى در چنانكه .ميشود شمرده مجاز

 لـذتى  هـم  اينجا در ميشود حاصل لذتى انديشه براى معنى افاده در همچنانكه انتقال اين نتيجه در و
 دليل راه از ها داللت و ها افاده اين همه در زيرا است شديدتر نخستين لذت از گفت توان مى كه ميدهد دست

  .كرديم بيان چنانكه است لذت موجبات از خود ظفر و يابيم مى ظفر لمدلوه ب
 قـوانين  و قواعـد  منزلـه ه بـ  كه هستند احكامى و شرايط داراى نيز انتقاالت اين كه دانست بايد سپس

 معـانى  علم) خواهر( اخت دانش اين و مينامند بيان علم را آنها مجموعه و اند داده قرار صنعتى آنرا و ميباشد
 و كنـد  مـى  گفتگـو  تركيبـات  مدلوالت و معانى درباره بيان علم زيرا ميكند، داللت حال مقتضاى بر كه است

 كـرديم  بيـان  چنانكه و. ميدهد قرار بحث مورد آنها داللت لحاظ از را تركيبات خود احوال معانى علم قوانين

                                                           

 مسائل ضمن در است مستقلى دانش معانى علم شود، يادآور آنكه بى را معانى به علم مربوط مسائل بيان علم فصل در مؤلف -1
 در را فصـول  يـن ا مؤلف گويا و است الحاقى فصول از كه فصل اين در اما. شد يادآورى نكته اين حاشيه در و كرد ذكر بيان علم
 وى ظـاهراً  و ميكنـد  تشـريح  جداگانـه  را بيان و معانى علم دو است، نوشته مالكيان القضاة قاضى سمت دارى عهده هنگام مصر
  .است برآمده »بيان علم« فصل مطالب نظر تجديد و تصحيح درصدد فصل اين در خود
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 دو بيـان  علـم  و معـانى  علم براينبنا و. ميشوند داده نسبت يكديگره ب و 1ميباشند ملزوم و الزم معنى و لفظ
 ايـن  از و ميشود حاصل علم دو آن سببه ب حال مقتضاى مطابقت و افاده كمال و ميروند بشمار بالغت جزء

 نـزد  در و بـود  خواهـد  نارسا هم بالغت از شك بى باشد نارسا افاده كمال و مطابقت از كه تركيبى هرگونه رو
 را تركيبى چنين كه است آن تر شايسته و كرد ملحق زبان بى حيوانات ىآوازها به آنرا بايد بالغت علم عالمان
 عربـى  زبان اصل بالغت بنابراين و برساند را حال مقتضاى بر مطابقت كه است سخنى عربى زيرا ندانيم عربى

  .است آن طبيعت و روح و سرشت و
 معنايى افاده اظلح از آن سرشت و طبيعت كه است سخنى مقصود مطبوع، سخن ميگويند وقتى پس

 سـخن  تنها آن از مقصود كه است خطابى و تعبير كالمى چنين زيرا باشد، گشته تكميل شده اراده بدان كه
ـ  تامى افاده با دارد دل در را آنچه بدان كه ميكند اراده متكلم بلكه نيست، گفتن  و برسـاند  خـود  شـنونده ه ب
 انـواعى  دارد وجود سخن تراكيب اصل در كه سرشتى اين دنباله در سپس شود  مفهوم آن از استوارى داللت

 آرايشـهاى  ىيگـو  چنانكـه  ميباشد سخن افاده كمال از پس محسنات اين البته و آيد مى آرايشها و محسنات
 مشترك لفظه ب توريه و. كالم فصول ميان موازنه و .آوردن سجع: مانند. بخشند مى فصاحت رونق بدان سخن

 ايـن  نتيجـه  در و. معانى و الفاظ ميان تجانس ايجاد براى متضاد معانى ميان قتمطاب و. آن پوشيده معانى از
 سـخن  ىيزيبـا  و شـيرينى  مايه و بخشد مى لذت گوشهاه ب و ميكند پيدا خاصى جلوه و رونق كالم محسنات

  .ميشود
 در جهانيان سر در كه شبه ب: مانند است آمده بيان، معجز كالم از شمارى بى مواضع در صنعت اين و

 ناپسند از[ و بداد حق خويش مال و تن از كه كس آن اما پس: چون و 2.پيدا و گردد روشن كه روزه ب و آيد،
  ...سوره آيه در تقسيم آخر تا 3.بپرهيزيد]  خويش
 ديگر آن بجاى را اين و گزيد را جهان اين و كرد ناپاكى و كشيد سر كه كس آن اما: مانند همچنين و

  ...سوره آيه آخر تا 4بپسنديد
 در« محسـنات  ايـن  و .اسـت  بسيار اينها امثال و. 5كنند مى نيكوكارى بس كه پندارند مى و: همچون و

 وجـود  آيـات  در بـديع  فن اين آمدن پديد از پيش و است مذكور تركيبات اصل در افاده كمال از پس »قرآن

                                                           

 .»ينى«. و با هم تطابق دارند -1
  .2 -1: 92و النَّهارِ إِذا َتجلَّى  . و اللَّيلِ إِذا يْغشى -2

 .6 -5: 92  و صدقَ بِاْلحسنى  و اتَّقى  فَأَما من أَعطى -3
 .38 -37: 79و آَثرَ اْلحياةَ الدْنيا   فَأَما من طَغى -4
 .رار استهاى آيات از كشف االس ترجمه. 104: 18و هم يحسبونَ أَنَّهم يحسُنونَ صنْعاً  -5

 در علم بيان و اختالف آن با علم معاني
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 بـدان  شـاعر  آنكـه  بى ولى شود،مي ديده نيز جاهليت روزگار سخنان در كالم يهاىيزيبا همچنين است داشته
  .1است آن افاده بر افزون يهايزيبا اين همه و باشد داشته توجه

  
   جامع ينى خطى نسخه الحاقى مطالب

 بـديع  فـن  را آنهـا  و داده قرار احكامى و شروط آنها براى و آورده بشمار و كرده تصنيف كه اينها جز و
 انـد  كـرده  اخـتالف  آنها اقسام و انواع شماره در مغرب و شرقم دانشمندان و متأخران و متقدمان و اند ناميده
 دانـش  از آنهـا  خـروج  و بالغـت  علم از آنها شمردن در مغربيان. است اختالف را مشرقيان و مغربيان چنانكه

ـ  را آنها ليكن اند شمرده بالغت فن از را مزبور انواع چند هر مشرقيان و .ندموافق  در اصـلى  مسـائل  عنـوان ه ب
ه بـ  كـه  ميگيرنـد  نظر در حال مقتضاى بر كالم تطبيق رعايت از پس را مزبور عناوين بلكه اند، ذيرفتهنپ كالم

 نباشد مطابقت اين داراى كه سخنى كرديم، ياد چنانكه زيرا ببخشد ىيزيبا و شيرينى و آرايش و رونق سخن
 در را محسـنات  ونـه اينگ و داشت نخواهد سودى سخنى چنين در آرايش و محسنات وقت آن و نيست عربى
 شـاهد  و شـده  شـنيده  آنها اقسام از برخى چنانكه يافت ميتوان عرب زبان در استقرا، و تتبع راه از حال عين
  .است شده اكتساب و اقتباس گرديده، معلوم گروه اين كتب در چنانكه آنها از بعضى و است موجود هم آنها

 عناوين و بديع فنون آنها در كه است تركيباتى ينا آنان مقصود مصنوع، سخن بگويند هرگاه بنابراين و
 افـاده  كمـال ه بـ  كـه  است كالمى منظور مطبوع سخن بگويند هرگاه همچنين و است رفته بكار آن اقسام و

 و: اسـت  بالغـت  مقابـل  در »بـديع « صـناعت  و ندمتقابل يكديگره ب نسبت سخن گونه دو اين و باشد متصف
 فـن  زيرا ميكردند نقل كتب اينگونه در آنرا و آوردند مى ادبى فنون شمار در را بديع گذشته روزگار در اديبان
 با كه »عمده« كتاب در رشيق ابن و. آورد بشمار علوم از آنرا نميتوان رو اين از و نيست موضوعى داراى مزبور
 يـده برگز را شـيوه  همـين  نيـز  رانـده  سـخن  آن عمل كيفيت و شعر صناعت درباره آن در اى سابقه بى سبك

 اسـت،  كـرده  گفتگو فن اين عناوين درباره آن بدنبال و) است آورده ادبى فنون شمار در را بديع فن نخست(
 ابوتمام برده بكار را صنعت اين كه كسى نخستين گويند و. اند برگزيده را روش همين نيز اندلس ديگر اديبان
 تقليد وى شيوه اين از شاعران ديگر آنگاه. است فن اين عناوين از مملو او شعر كه است طائى اوس بن حبيب
 روزگـار  در كـه  آنان خواه گذشته شاعران و. بود بديعى فنون از خالى شعر دوران آن تا كه صورتى در كردند

ـ  يـا  و نميبردند بكار شعر در را فنون اين اسالمى عصر بزرگ شاعران چه و بودند جاهليت  انـدكى  ميـزان ه ب
 را آن قريحه كه بود خود پيش از و بديهى ميداد روى محسناتى چنين آنان عرش در هم اگر و ميكردند اكتفا

                                                           

 نسـبت  اضافى مطالب يك هر در اينكه از گذشته و دارد اساسى اختالفات »جامع ينى« خطى نسخه با پاريس چاپ از اينجا -1
 موضـوع  اسـت  ممكـن  اينكـه  بـا  رو ايـن  از است آمده مؤخر و مقدم مطالب هم مواضع بعض در ميشود مشاهده ديگر نسخه به

 ينـى  خطى نسخه الحاقى مطالب عنوان زير و كنم ترجمه جداگانه را »جامع ينى« نسخه قسمت دادم ترجيح شود تكرار اندكى
  .بياورم جامع
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 در فنون اينگونه بلكه ميشد، گر جلوه نيكو سليم طبع صاحبان مذاقه ب سبب مينه به و بخشيد مى ايشانه ب
 ايـن  ممارسـت  و اكتسـاب  زحمـت  و تكلـف  عيـب  از دورى و بالغـت  حق اداى و مطابقت كمال از آنان شعر
  .پيوست مى آنها به نخستين فطرت محسنات و ىيزيبا بالنتيجه و ميكرد حكايت ن،عناوي

 شيوهه ب اسالم دوران بزرگان و جاهليت عصر كاتبان را كالم اينگونه كه گفت بايد نيز نثر سخن درباره
  .باشند وزن و سجع داراى آنكه بى اند آورده مى شده تجزيه مقاطع با) آزاد( مرسل

 نبـوغ  بـا  بويـه  خانـدان  كاتـب  صابى هالل بن ابراهيم كه روزگارى تا بود متداول نانهمچ شيوه اين و
 هـاى  نامـه « سـلطانى  مخاطبـات  در آنرا و برد بكار »منثور« سخن در را سجع و آمد پديد فن اين در خاصى
 وى بـرانگيختن  سـبب  آنچـه  و. ميشـمرند  الزم را قافيه شعر در كه نسبتى مانه به ميكرد، مراعات »دولتى
 از دور كـه  بـود  بازارى مردم خوى بر خود او و بودند زبان عجمى او عصر ملوك كه است اين بود شيوه بدين

 نزديكـى  ميشود بالغت صولته ب منتهى كه خالفت صولته ب وى. هستند پادشاهى رسوم و آداب و تمايالت
  .1ودب خاصى »مكتب« بازار صناعته ب آراسته پست سخن در را وي رو اين از نداشت

 صـولت  و آزاد نگـارش  روزگـار  و گرديـد  متـداول  متأخران سخنان در صناعت اين) صابى( وى از پس
 عربـى  مكاتبـات  هـم  و دوسـتانه  هـاى  نامه با) دولتى و رسمى( سلطانى مكاتبات و شد فراموش سخن بالغت
 بـردن  بكـار  از انسـخنور  طباع و درآميخت هم با 3بد و نيك و گرديد همانند 2پست و بازارى عربى با فصيح
 مانـد  بجـاى  كـه  چيـزى  تنهـا  و ميكردنـد  ممارست باره اين در كمتر زيرا آمد، عاجز سخن در اصلى بالغت

 بالغت استادان و بود سخن انواع همه در آنها بردن بكار و نثر و نظم در صناعت اين انواع و فنونه ب شيفتگى
ـ  قرار تمسخر مورد را صنايع اينگونه عصرى هر در  ديگـر  در مـايگى  كـم  بـا  را آنهـا  در رفـتن  فـرو  و دميدادن

 خرده ميبردند بكار را صنايع اين كه سخنورانى بر) رح( ما شيوخ و استادان و ميكردند انكار بالغت هاى شيوه
 در و بـود  بصـير  عـرب  زبـان  در كه بلفيقى ابوالبركات استاد شيخمان از. كاستند مى آنها پايه از و گرفتند مى

 از يكـى  ببيـنم  روزى كه است اين من آرزوى ترين گرامى ميگفت كه شنيدم داشت نيكى قريحه سخن ذوق
 گشـته  گرفتـار  عقوبـت  ترين سخته ب ميبرد بكار خود نثر يا نظم در را صناعت اين انواع از برخى كه كسانى

 از ميكنـد،  منع تصناع اين بردن بكار از را خود شاگرد و اند كرده اعالم را او هاى زشتى فرياد با مردم و است
 سـبتى  شريف ابوالقاسم ما) استاد( شيخ و. شود غافل بالغت خود از و كند كهنه را بالغت نو جامه اينكه بيم
  :ميگفت بود آن رايت برافرازنده و عربى زبان بازار مروج كه

                                                           

 .در اينجا چند جمله اليقرأ هست كه از ترجمه آنها صرف نظر شد -1
» غراميات«كلمه اليقرأ و ناتمام است و ممكن است آنرا به حدس » ينى جامع«و در نسخه خطى » عربيات» «پ«در چاپ  -2

 .هاى عاشقانه هم خواند نامه
 . بالهمل المرعى اختلط: معروف مثل درآميخت) چراگاه در( گسيخته لگام شتر با دار چوپان و شتر -3

 در مكتب هاي مختلف شاعري
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 از برخـى  كـه  صورتى در دهد، روى نويسنده يا شاعر براى هم اراده و قصد بى هرچند بديعى فنون اين
 رو اين از و ميروند بشمار سخن يهاىيزيبا و محسنات از مزبور فنون زيرا بود، خواهد زشت كند، تكرار را آنها

 و. بود خواهد زشت درگذرد، حد اين از اگر ولى است زيبا آن تاى دو يكى كه هستند چهره بر خالها منزلهه ب
 آنـرا  بـديعى  عناوين و صناعت اين كسى چنانكه ميشمرند زشت را كرده ياد فنون) بردن بكار( مزبور  فضالى
 كـه  ميدهـد  نشـان  ادب استادان سخنان اين و .دهد تنزل بالغت حد از را سخن كه سازد توجه مورد بحدى
 و اسـت  ذوق امـر  اين داور و داديم نشان آنرا حقيقت و راز چنانكه است مطبوع سخن از فروتر مصنوع سخن
  1.آموخت شماه ب نميدانستيد را آنچه و است داناتر خدا و. گذشت »ذوق« آن شرح

 و كنند قصد و توجه خود آنكه بى هم يعنى دارد وجود گونه دو هر اسالم دوران شاعران سخنان در ولى
 شيوه كه كسانى نخستين و اند، گذاشته يادگاره ب شگفتيها و پرداخته سخن آرايش به قصد و اراده روى از هم

  :از عبارتند دميباش استوار فن اين در آنان
  .آوردند پديد ها شگفتى و داشتند شيفتگى بهنر بسيار كه وليد، بن مسلم و بحترى، و اوس، بن حبيب

 و انـد  بـوده  هرمه ابن و برد بن بشار اند كرده ممارست شيوه اين در كه كسانى نخستين گويند برخى و
 عمـر  بـن  كلثـوم  آنگـاه  و انـد  كرده لاستدال آنان شعره ب عرب زبان در كه هستند كسانى آخرين تن دو اين

 از بحتـرى  و حبيـب  سپس و پرداخته ايشان از پيروى به ابونواس و وليد بن مسلم و نميرى منصور و وعتابى
 رسانيده كمال مرحلهه ب را صنايع اين كليه و بديع علم و آمده پديد. معتز ابن آنگاه. اند كرده پيروى گروه آن

  .است
 قيس گفتار مانند آن و آوريم، مى مثالى است صنعت از خالى كه مطبوعى خنس از نمونه براى اينك و

  .3گويم سخن تو درباره خود با تنها شب در شايد تا ميروم بيرون ها خانه ميان از و: 2است دريج بن
  :ميگويد كه كثير گفتار و

 اميدوار كه است ىكس مانند او وصال براى سرگردانيم و عشق من، از او دورى و عزه از يميجدا از پس
 ابـر  آن بنـدد  مـى  اميـد  بـدان  قدر هر ولى بياسايد، دمى و كند قيلوله خواب آن زير در تا است ابرى سايهه ب

  .ميگردد ناپديد و پراكنده
 پس اگر و بينديش است صنعت فاقد كه مطبوعى سخن اين تركيب مهارت و تأليف استوارى در اكنون

  .ميشد افزوده آن ىيزيبا بر اندازه چه يگرديدم آراسته هم صنعته ب اصالت اين از
 و اند كرده توجه بدان او طبقه و حبيب وى از پس و است بسيار بعده ب بشار روزگار از مصنوع سخن اما

 گـام  ميـدان  ايـن  در آنـان  از پس متأخران و آمده پديد ميرود بشمار هنرمندان اين خاتم كه معتز ابن آنگاه

                                                           

  .يابد پايان مى» ينى«اين فصل در اينجا در نسخه  -1

 ).م 684 -685(ه  65ابوزيد قيس بن دريج لينى متوفى بسال  -2

  .احدث عنك النفس بالليل خاليا    و اخرج من بين البيوت لعلنى         -3
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 ايشـان  اصـطالحات  و است شمار بى آن اهل نزد در صنعت اين انواع و .اند كرده روىپي ايشان شيوه از و نهاده
 بنابر ميدارند، مندرج بالغت ابواب زير در را بديع صنعت آنان از بسيارى و دارد اختالف آن فصول و ابواب در

 بخشد، مى ونقر و آرايش سخنه ب مزبور هنر بلكه نيست سخن افاده و داللت مباحث در داخل ميگويند آنكه
 ادبـى  فنون از قسمتى ضمن در آنرا سبب همينه ب و ميشمردند بالغت از خارج آنرا بديع، فن متقدمان ولى
 كـرده  ياد آنرا خود »عمده« كتاب در كه است رشيق ابن عقيده اين و نيستند موضوعى داراى كه آوردند مى

 جملـه  آن از اند كرده ياد شرايطى هنر اين بردن بكار درباره. ميباشند رأى هم وى با نيز اندلس ادباى و است
 بخـودى  كـه  صـنايعى  اما. نميشود واقع توجه مورد باشد شده ساخته قصد روى از آنچه و باشد تكلف بى بايد
 عيـب  از باشـد  دور تكلـف  از هنـر  اگر چه نميباشد گفتگو مورد و نيست چنين ميگردد ايجاد قصد بى و خود

 افاده اساس به و ميگردد منجر كالم اصلى تركيبات از غفلته ب تكلف در ارستمم زيرا ميماند، مصون زشتى
 آرايشـها  و محسـنات  ايـن  بجـز  سـخن  در وقـت  آن و ميبرد ميان از را بالغت ويژهه ب و ميرساند خلل سخن
 بالغت در كه آنان و است متداول عصر اين مردم ميان در بيشتر اكنون هم شيوه اين و. نميماند باقى چيزى

 مبـانى  ديگـر  از عجـز  را شـيوه  ايـن  و ميدهند قرار تمسخر مورد ندفنون اين شيفته كه را مردمى دارند ذوق
  .ميشمرند بالغت و سخن

 داشـت،  نيكـى  قريحه سخن ذوق در و بود بصير عرب زبان در كه بلفيقى، ابوالبركات ما شيخ شنيدم و
  :ميگفت
 بـديع  فنون در آنكه ببينم روزى كه است اين نديشما مى خود با كه را ىيها انديشه ترين بخش لذت و«

 بـا  مـردم  و شـود  دچـار  عقوبت شديدترينه ب ميبرد بكار خود نثر و نظم در آنرا محسنات و ميكند ممارست
 تـا  دارد بـاز  صنعت اين از را شاگردانش كه باشد ابالغى منزلهه ب امر اين و كنند اعالم را او هاى زشتى فرياد،

  .»نبرند ياد از را بالغت و رايندنگ بدان تكلف با
 از شـعر  سـه  يـا  دو در كـه  بدانسـان  آنهاسـت  دادن تقليـل  بـديع  محسنات بردن بكار شرايط از ديگر

  .كنند اكتفا اندازه همينه ب قصيده يك آرايش و دادن زيور براى و برند بكار را صنايع اين اى قصيده
 شـريف  ابوالقاسـم  شيخ و. رود مى بشمار سخن عيوب از ،بسيار صنايع آوردن: اند گفته ديگران و رشيق ابن و

 بديع فنون نويسنده يا شاعر هرگاه: ميگفت بود اندلس در عرب زبان مروج خويش حيات روزگار در كه سبتى
 رويـان  -زيبـا  چهره بر خال همچون -صنايع اين زيرا بكوشد، آنها فزونى در كه است زشت بسيار ميبرد بكار

 منثـور  سخن منظوم سخن نسبته ب و. است زشتى سبب آن بر افزون و ىيزيبا مايه لخا دو يا يك كه است
 و ميشـمردند  معتبـر  را موازنـه  نـوعى  آن هاى جمله ميان و بود ساده نخست اسالم و جاهليت روزگار در نيز

 انـد،  آورده را هـا  جملـه  صنعتى هيچه ب اعتنا عدم و سجع تكلف بى و هست آنها تركيبات ميان در كه فواصلى
 خاصـى  نبوغ با بويه خاندان كاتب صابى هالل بن ابراهيم آنكه تا. هاست جمله ميان موازنه نوع اين گواه خود

 در انتقاد از بكار بردن فنون بديع در شعر
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 خود از شگفتيها باره اين در و برد بكار را »سجع« آوردن قافيه و صنعت نثر در آنگاه و آمد پديد شعر فن در
  .كردند ىيعيبجو برد مى بكار) دولتى( ديوانى هاى هنام در كه فنون اينه ب را او  شيفتگى مردم و داد نشان

 از و ميزيسـت  عـرب  غيـر  پادشـاهان  بارگـاه  در وى كه بود اين برانگيخت شيوه بدين را صابى آنچه و
 سـخنان  در صنعت بردن بكار آنگاه. بود دور داشت رواج آنان بارگاه در بالغت بازار كه خالفت دستگاه صولت
 هم و دوستانه و ديوانى هاى نامه و رفت يادها از نويسى ساده روزگار و يافت نتشارا وى از پس متأخران منثور

  .آميخت هم در بد و نيك و گرديد همانند پست و بازارى عربى با فصيح عربى مكاتبات
 سـخن  برابـر  در شـود  سـاخته  تكلـف  و ممارسـت  با وقتى مصنوع سخن كه ميدهد نشان اينها همه و
 اين در داور بهترين ذوق و نميشود توجه بالغت باصل سخن نوع اين در زيرا ست،نارسا و اهميت كم مطبوع
  .ميباشد موضوع
  .1آموخت شماه ب دانستيد نمي را آنچه و بيافريد را شما خدا و

  

  پنجاهم فصل

  ميجويند دورى شاعرى پيشه از بلند مراتب صاحبان اينكه در

 ميشده منعكس آن در آنان حكمتهاى و تواريخ و علوم همه كه بوده عرب 2ديوان شعر كه دانست بايد
 سـرودن  بـراى  3»عكاظ« بازار در چنانكه اند، ميداده نشان شيفتگى بدان عرب قبايل رؤساى و بزرگان و است

  عرضـه  بصيرت صاحبان و 5بيان فحول و بزرگان بر را خود شعر آنان از يك هر و ميشده حاضر شعر 4)انشاد(
 و ميكشـيد  مفاخره و همچشمى به آنان كار سرانجام و 6شود بازشناخته آنان شعر كسب يا بافت تا اند ميكرده
 بـود ) ع( ابـراهيم  7] پدرشـان [ خانه و گزارى حج جايگاه كه) كعبه( الحرام بيت اركان از را اشعارشان بهترين

 ابى بن زهير بيانى،ذ نابغه حجر، بن امرؤالقيس: بودند آمده نائل امر بدين شاعران اين چنانكه آويختند مى فرو

                                                           

 ).البقره( 2سوره  240اشاره به آيه  -1
و بـه قـول صـاحب نفـايس     . منظور دفتر عمومى ثبت مقاوالت و معامالت و غيره يا به عبارت امـروزى دايرةالمعـارف اسـت    -2

و معنى و اعراب و بنا با ساير رموز و  و علم دواوين عبارت است از معرفت اشعار مدون و تركيب مصنوع به اعتبار تركيب: الفنون
  ).68نفايس الفنون ص . (اشارات و عموم لطايف و مناسبات

سوق يا بازار عكاظ در عصر جاهليت همه ساله ميان نخله و طائف از آغاز ذى قعده تا بيست روز يا يك ماه تشـكيل ميشـده    -3
از اقـرب  . (انـد  و مفاخره بر يك ديگر و خريد و فـروش ميپرداختـه  آمده و به انشاد اشعار  است و در آن كليه قبايل عرب گرد مى

 ).الموارد
  .منظور از انشاد يا سرودن شعر خواندن آن به آواز بلند است كه غالباً با آهنگ موسيقى نيز همراه است -4

 .الشأن: ل. ن -5
 .»ينى«و » پ«حول بجاى حوك در : ن، ل -6
  .»ينى«: از -7
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 1گانـه  نـه  معلقات اصحاب از كه كسانى ديگر و اعشى عبده، بن علقمة عبد، بن طرفة شداد، بن عنترة سلمى،
  .ميرفتند بشمار

 خانـه  از خود شعر آويختن به كسانى البته است شده گفته معلقات تسميه وجه درباره آنچه برحسب و
 قـادر  كـارى  چنـين ه بـ  مضر قبيله در خود مكانت و عصبيت و نخويشاوندا نيروى به كه ميشدند نائل كعبه
  .باشند

 وحـى  و نبـوت  و ديـن  امره ب مردم عموم زيرا شد، منصرف شيوه اين از عرب قوم اسالم صدر در آنگاه
 در زبـان  شـعر،  سـرودن  از رو ايـن  از شدند زده حيرت سخت قرآن 2نظم و اسلوب از ويژهه ب و بودند سرگرم
 يافـت  استقرار دين امر آنكه تا. گرفتند پيش خاموشى و شدند منصرف نثر و نظم در تعمق از مدتى و بستند

 شـعر  شـنيدن ه بـ ) ص( پيـامبر  و نشـد  نـازل  اى آيـه  شعر منع و تحريم در و گرفت خو راست راهه ب ملت و
  .فرمود ارزانى پاداش وى به و داد فرا گوش 3شاعرى

 از يكـى  ربيعه ابى بن عمر و »شعر سرودنه ب يعنى« بازگشت خود ديرين خوى به عرب هنگام اين در
 عبـاس  ابـن  بـر  را خويش شعر غالباً و داشت بلندى طبقه و پايگاه شعر در عهد اين در قريش بزرگ شاعران
  .ميگفت آفرين وى بر و ميداد فرا گوش آنها شنيدنه ب او و ميكرد عرضه

 تقـرب  دولـت  دسـتگاه ه بـ  شـعر  راه از عرب و رسيد فرا ارجمند دولت و سلطنت دوران چندى از پس
 ميـان  در شـاعران  كه مكانتى و اشعار ىيزيبا نسبته ب خلفا و ميكرد مدح را دولت بزرگان و خلفا و ميجست

 را خـود  اشـعار  شاعران كه بودند شيفته بسيار و بخشيدند مى آنان به بزرگى صالت و جوايز داشتند خود قوم
 قوم و شوند آگاه زبان شرف و ىيزيبا و لغت و تاريخ و گذشته يادگارهاى بر هرا اين از تا دارند ارمغان آنان به

  .ميكرد وادار اشعار كردن حفظه ب را خويش فرزندان عرب
 صـاحب  آنچـه  بـه  اگـر  چنانكه بود پايدار همچنان عباسيان دولت صدر و امويان روزگار در وضع اين و

 بنگـريم،  اسـت  آورده) شـعرا  و شعر باب( در اصمعى با رشيد »ىيگو افسانه« نشينى شب درباره »عقدالفريد«
 بـه  رشـيد  كـه  ميدهد نشان هم و است داشته تبحر آن در و بوده آگاه شعر از پايه چه تا رشيد ديد خواهيم

                                                           

معلقات التسع و در چاپهاى مصر و بيـروت معلقـات السـبع اسـت و چـون عـده       » ينى جامع«طى و نسخه خ» پ«در چاپ  -1
امرؤالقيس، طرفة، زهير، لبيد بن ربيعه، عمرو بـن كلثـوم،   : اند اصحاب معلقات مورد اختالف است برخى آنها را هفت تن شمرده

نابغـه و اعشـى يـا علقمـه و اعشـى را هـم       : تـن مزبـور   اند بـر هفـت   و گروهى كه آنها را نه تن دانسته. عنترة و حارث ابن حلزه
  .صحيحتر است) تسع(و بنابراين صورت .... و ديگر كسانى كه از: گويد تن معروف را آورده و سپس مى 7افزايند، مؤلف  مى

هـاى   يغهنظم آن است كه نويسنده سخنان خود را بر مقتضاى اصول صرف و نحو و معانى و بيان بكار برد و تفاوت ميان صـ  -2
مختلف كلمه را در نظر گيرد و حروف را در جايگاه خود بنشاند و شرايط تقديم و تأخير اجزاى جمله و جـاى فصـل و وصـل را    
بشناسد و مواضع حروف عطف را بداند و آنها را برحسب معانى مختلف نيك مراعات كند و در تشبيه و تمثيل راه صواب پـيش  

  ).به نقل از صناعة الترسل تأليف شهاب الدين حلبى به اختصار 8ص  1االدب ج  از مقاالت علم. (گيرد و جز اينها

 بانت سعاد فقلبى اليوم متبول است كه آن را در عـذر خـواهى و مـدح پيـامبر    : منظور كعب بن زهير صاحب قصيده معروف -3
  .شود) سعاد بانت( و) كعب( المنجد اعالم به رجوع. سرود) ص(

 در معرفي اصحاب معلقات تسعه
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 و بـوده  بصـير  انـدازه  بـى  پسـت  از زيبـا  سـخن  بازشـناختن  در و ميورزيده عنايت بسيار فن اين در ممارست
  .تاس داشته بسيارى محفوظات

 غيـر « عجمـه  كـه  رو اين از نبود آنان مادرى زبان عرب زبان كه آمدند پديد مردمى آنان از پس آنگاه
 اشـعارى  سـپس  و بودند گرفته فرا تعليم راه از را زبان اين بلكه نداشتند، آشنايى بدان آغاز از و بودند »عرب

 صـله  و احسـان  خواسـتار  تنهـا  و دندسرو نبود آنان ملى زبان عربى زبان كه) عرب غير( عجم امراى مدح در
 از پس شاعران و هانى ابن و متنبى و بحترى و 1»ابوتمام« حبيب: مانند نداشتند اين جز هدفى هيچ و بودند
 چنانكـه  زيرا نبود، ديگرى چيز نفع و صله خواستن و دروغ جز معموالً شعر هدف پس آن از... امروز تا ايشان

ـ  و بـود  رفتـه  ميان از ميبردند شعر از نخستين گروه هك منافعى كرديم ياد فصل همين در  سـبب  همـين ه ب
 كـار  و شد دگرگونه اوضاع و ميجستند دورى آن در ممارست و شعر از متأخر بزرگان و بلند پايگاه خداوندان

  .شمردند ناپسند و زشت بزرگ مناصب صاحبان و رياست براى را شاعرى كه رسيد ىيبجا
  2.ستا روز و شب گرداننده خدا و

  

  پنجاه و يكم فصل

  عصر اين در »شهرنشينان« و »نشينان باديه« عربى اشعار در

 يـا  عربـى  خـواه  زبانهـا  همـه  در فـن  اين بلكه ندارد، اختصاص عربى زبانه ب تنها شعر كه دانست بايد
 كتاب در ارسطو و اند بوده شاعرانى يونان در همچنين و »اسالم از پيش« ايران در چنانكه دارد وجود عجمى
  .ميگويد درود او بر و ميبرد نام را »اوميروس« همر يونان شاعران از 3منطق

 آن اعـراب  اصـول  و قواعـد  كـه  مضـر  زبان چون و اند بوده شاعرانى اسالم از پيش نيز حمير ميان در و
 خـارجى  لغـات  بـا  درآميخـتن  و اخـتالط  علته ب نيز قوم آن لغات پس آن از و گرديد فاسد بود شده تدوين

ـ  پيشـين  مضـريان  زبان با كه شد لغتى داراى مستقالً »نشين باديه« عرب نژاد كرد، پيدا اختالف  در كلـى ه ب
  .بود مخالف كلمات ساختمان و لغوى موضوعات از بسيارى در و اعراب

 لغـات  بيشـتر  و اعـراب  در مضـر  زبان با كه آمد بوجود ديگرى زبان نيز شهرنشينان ميان در همچنين
 اخـتالف  نيـز  عصـر  ايـن  »نشين باديه« عرب نژاد لغت با اين از گذشته و بود مغاير كلمات صرف و شده وضع

                                                           

بن حارث آمدى از معروفترين سخن سرايان بشمار ميرود و كتاب معـروف حماسـه او دليـل حسـن      ابوتمام حبيب بن اوس -1
در قريـه   192و يا  182و يا  188يا  190وى به اختالف روايات به سال . همتاى وى ميباشد انتخاب و غزارت فضل و اسلوب بى

الحماسـه و  : و را تأليفـات بسياريسـت از قبيـل   ا. درگذشـت  232يـا   228يـا   231جاسم از اعمال دمشق متولد شد و به سـال  
   ).رجوع به لغت نامه دهخدا شود(االختيارات من الشعر و الشعراء الفحول و غيره 

  ).نور: (س -44اشاره به آيه  -2

 رسـاله  جـزو  را مزبور رساله عرب مؤلفان: ولى ميستايد را همر »Rhetorique« رتريك رساله در ارسطو: مينويسد دسالن -3
 .ميشمرند طقمن
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 و تغييـرات  دسـتخوش  گونـاگون  سـرزمينهاى  مردم اصطالحات برحسب نيز شهرى زبان همين باز و. داشت
 و مغـرب  اهـل  زبـان  بجـز  لغتـى  داراى مشـرق  شـهرهاى  و سـرزمين  مردم چنانكه گرديد فاحشى اختالفات

 گذشـته . دارد مغايرت غرب و شرق زبانهاى با اندلس گوناگون شهرهاى مردم زبان باز و هستند آن ىشهرها
 حـروف  شماره لحاظ از شعرى موازين زيرا دارد، وجود زبان هر اهل ميان در تاًطبيع شعر آنكه علته ب اين از

 از اسـت  موجـود  بشر يعطبا در آنها پذيرش و 1.است يكسانى نسبت برحسب زبانها همه در ساكن و متحرك
 و هسـت  مـردم  ميان در كه شهرتى برحسب و است مضر لغت از عبارت كه زبان يك فقدان سببه ب رو اين

 نـژاد  هر بلكه شود، متروك شعر، نيست ممكن اند، برخاسته زبان آن اهل از شعر تازان يكه و بزرگان ميگويند
 بنيان و انتساب كه را آنچه شعر از شهرنشين مردم و فصيح غير عرب زبان هاى گونه از يك هر به متكلمان و

  .گيرند برمى باشد 2سازوار خودشان زبان وسيع طريقه بر آن گذارى
 همـه  در روزگـار  اين در ند،فصيح غير مضر) قبيله( خود اسالف زبانه ب نسبت كه نسل اين تازيان اما

 بـر  كـه  گوينـد  مى مطولى بسيار اشعار و سرايند مى شعر مستعربشان 3گذشتگان شيوه همان بر اوزان و بحور
 فنه ب فنى از رفتن بيرون در و هجا، و مدح و »غزل« نسيب: قبيل از ميباشد مشتمل شعر مقاصد و ها شيوه
 از ايشـان  قصـايد  غالبـاً  و. ميشـوند  مقصود داخل بيت نخستين از كه بسا چه و ميكنند استطراد سخن ديگر
 را قصـايد  اينگونه مغرب سرزمين تازيان و .ميپردازند غزل به آنگاه و دميشو آغاز شاعر خود بنام نخست بيت

  .است عرب اشعار راوى اصمعى به منسوب كه مينامند »اصمعيات«
 اشعار اين در كه بسا چه و .مينامند 5] قيسى و حورانى و[ 4بداوى را شعر اينگونه زمين مشرق تازيان و
 تغنـى  اشـعار  اينگونـه  بـا  آنگـاه  و 6موسـيقى  صنعت روش بر نه ىول ميگيرند، نظر در نيز اى ساده هاى آهنگ

 و. اسـت  شام و عراق نواحى از يكى حوران به منسوب كه مينامند »حورانى« را ىيغنا اشعار چنين و ميكنند
 بسـيار  كه است ديگرى فن را ايشان و. است نشين باديه تازيان مساكن و منازل از روزگار اين در مزبور ناحيه

 ولى است،) مصراع( جزء چهار داراى كه سرايند مى 7شاخه شاخه اشعارى كه بدينسان است، متداول نظم در
 همـه  در را چهـارم  مصـراع  قافيـه  ايـن  و اسـت  ديگـر  مصراع سه مخالف آخر مصراع) قافيه آخر حرف( روى

 مولـد  شـاعران  اخيراً كه مخمس و مربع مانند ميكنند مراعات »شعر« قصيده آخر تا ابيات چهارم مصراعهاى
                                                           

  .يعنى سيالبهاى كوتاه و دراز -1

  .يطاوعهم، غلط است: بجاى» ك«يطالوعهم در  -2

 .سلفهم، غلط است: بجاى» ك«سلعهم در  -3
 .بدوى، چاپهاى مصر و بيروت -4
حـوران  نشين و حورانى منسوب به تازيانى است كـه در ناحيـه    مقصود از بداوى يا بدوى عرب باديه) ل. ن(قللسى  -قليسى -5

از . (اند واقع در شام بسر ميبرند و قيسى منسوب به قبيله قيس است به عبارت ديگر اينگونه اشعار را نخست قبايل مزبور سروده
 .نيست» ينى جامع«قسمت داخل كروشه در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى ) 405ص  3حاشيه دسالن ج 

 .»ينى جامع«و نسخه خطى » پ«موسيقارى  -6
 .»جامع ينى« خطى نسخه و پاريس چاپ در مغصنا: بجاى بيروت و مصر چاپهاى در بامعص -7

 شعر از نظر شهرنشيني و باديه نشيني در انواع
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 و انـد  برخاسـته  آنـان  ميـان  از فحـولى  و دارند كامل بالغت شعر اينگونه در تازيان اين. اند كرده ايجاد را آنها
 اشعارى چنين كه هنگامى زبان دانشهاى عالمان بويژه روزگار اين در دانشها به منتسبان از بسيارى متأخران

ـ  ايشـان  ذوق معتقدنـد  و ميكننـد  نفرت اظهار بخوانند را آنان نظم اگر و ميشمرند زشت را آنها بشنوند را ه ب
  .پسندد نمى را آنها) حركات( اعراب فقدان و الفاظ زشتى علت

 ملكـات  از يكـى  اگر و باشند مى گروه آن زبان ملكه فاقد كه است اين سببه ب كراهت، اظهار اين ولى
ـ . داد خواهد گواهى آنها بالغته ب طبع و ذوق وقت آن شود حاصل مزبور عالمان براى قوم آن زبان  شـرط ه ب
 عبـارت  بالغـت  بلكه نيست، بالغت در دخالتى را اعراب وگرنه. باشد مصون آفات از ايشان نظر و فطرت آنكه
 و كنـد  داللـت  فاعـل  بر  رفع خواه دارد، وجود آن در كه حالى مقتضاى با و مقصوده ب كالم مطابقت از است
  . ...برعكس خواه و. مفعول بر نصب

. دارد وجـود  قـوم  ايـن  زبـان  در امـر  ايـن  چنانكـه  ميدهد نشان را كلمه آخر اعراب كالم قرائن بلكه و
 هرگـاه  رو ايـن  از و ميكننـد  مصـطلح  آنـرا  زبـان  ملكـه  صاحبان كه است چيزى آن برحسب داللت بنابراين

 بـا  داللـت  ايـن  هرگـاه  و بـود  خواهـد  صحيح داللت وقت آن يابد شهرت و شود شناخته ملكه در اصطالحى
 در را نحويـان  قوانين نيست الزم رو يچه به و بود خواهد درست بالغت كند مطابقت حال مقتضاى و مقصود

 موجود كلمات اواخر حركات بجز شعر فنون و) سبكها( اسلوبها آنان اشعار اينگونه در و. شمرند معتبر باره اين
 قـرائن ه بـ  خبر از مبتدا و مفعول از فاعل آنان نزد رد و است ساكن ايشان كلمات بيشتر آخر رو اين از. است
 بن شريف گفتار از است اى قطعه ايشان اشعار اينگونه از چنانكه اعراب، حركاته ب نه ميشود بازشناخته كالم

 مغـرب  بسـوى  خانـدانش  بـا  وى كردن سفر از و ميكند زارى و گريه سرحان بنت جازيه هجران بر كه هاشم
  1:ميگويد سخن

                                                           

 هاى بسيارى از اشعار شاعران مغرب يا اصمعيات نقل كرده است كه در نسخ چـاپى و نسـخه   ابن خلدون در اين فصل نمونه -1
 هـم  بـا  مـوارد  از بسـيارى  در ابيـات  نىمعـا  بحديكه ميشود ديده مذكور ابيات الفاظ ميان فراوان اختالفات »جامع ينى« خطى
 لحـاظ  از خـواه  خلـدون  ابن خود به گفته كه است مغرب عربى به زبان مزبور اشعار اين از گذشته و ميكنند پيدا فاحش تفاوت
 در مهمتر همه از و دارد تفاوت مشرق عربى زبان با محلى اصطالحات و لغوى نظر از خواه و نحوى و صرف خصوصيات و اعراب

 نتيجـه  چنـين  ميتـوان  زبـان  پارسـى  شـاعران  آثار با آنها مقايسه از و ميشود يافت كمتر بلند معانى و بكر مضامين مزبور اراشع
 خلـدون  ابـن  كـه  بالغـت  لحـاظ  از امـا  و ميگيرند قرار پارسى شعر طبقه ترين پست همپايه بلند فكر و انديشه نظر از كه گرفت

 در بـدانيم،  صـحيح  را وى اسـتدالل  فـرض  بـر  متأسفانه ميشمرد، بليغ را مزبور اشعار ادب عالمان و دانشمندان نظريه برخالف
 بيـت  بيسـت  كـه  آن قصيده نخستين مزبور اشعار مضامين از خوانندگان آگاهى براى بنابراين. ميرود ميان از بالغت آن ترجمه

 بيشتر دسالن ترجمه شد يادآورى كه للىع ديگر و نسخ اختالف به علت مخصوصاً ترجمه اين در و شد ترجمه كامل بطور است
 دانشگاه عاليمقام استاد هشترودى دكتر آقاى گرامى دانشمند مزبور بيت بيست ترجمه در و گرديد واقع اعتماد و استفاده مورد

 سـالن د ترجمـه  از »جامع ينى« خطى نسخه با مقابله از پس نيز ابيات بقيه مطلع و عناوين. اند فرموده خويش يارى رهين مرا
  .اند نفرموده دريغ يارى بذل از محجوب جعفر محمد آقاى ارجمندم دوست قسمت اين در و است شده برگردانده به فارسى
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 خـود  بـدبختى  از و ميگويد  چنين) است غم از پر كه( خود قلب حال درباره هاشم، بن ابوالهيجا شريف
 مضطرب است گذشته كجا از) يار( اينكه از شدن آگاه براى او انديشه: كه ميدهد شرح چنين و ميكند شكوه

  .تاس آزرده پيش از بيش را وي دل كه ميكند دنبال را نشين باديه غالمى و است نگران و
  .ميكند شكوه وداع روز بامداد آزردگى و بدبختى از اندازه چه روحش كه) ميدهد خبر او(

 هنـدى  شمشير با را او كه دژخيمى همچون. كند هالك ميداند را داستان اين راز كه را كسى آن خدا
  .مينالد بجان است كرده زخمى خالص پوالد از شده ساخته

 ميكنـد  محكم را بندها كه مدتى در آن دست سختى كه شوينده دست ميان است گوسفندى همچون
  .است) طلح( اقاقيا تيغهاى دردهاىه ب شبيه كه ىيدردها ميشود، او در ىيدردها ايجاد موجب

 مدتى طول در و. است گرفتار پا دو آن ميان كه را سرش همچنين ميفشارند، را او پاهاى دوگانه موانع
  .ميكشد را او شاخ) ميشويد( ميمالد دست با كه

  .شد جارى فراوان من اشكهاى
 آنـرا  خسـتگى  شـده  داده مـن  چشمه ب كه مهلتى. آورد مى باال چاه چرخ گردش با را آنها مردى ىيگو

 تشـديد  مـرا  اشـكهاى  سـيل  كـه ( ميسازد غليظ ابرهاى است شده جمع هوا در كه رطوبتى و ميكند جبران
  ).ميكند

 اين ميان و ميگردد سرازير است) صفا( دامنه در كه تىدش روى بر و شده جارى منبع از ديگر سيلهاى
 -شـدم  عشـق  گرفتار كه هنگامى. است بخشى تسلى) تغنى( غزل اين. ميشود ديده برقها درخشش فراوانيها

  .گريستند من سرنوشت بر هم آن فقيران حتى. بغداد
 ايستاده كرده عاريه اآنر كه كسى پيش آماده شتر و شد بسته) اسباب( همه كرد اعالم را رحيل منادى

  .بود
 شده سپرده) مقرب ماضى( بدستهاى مسافران سرپرستى هستى آنها حركت مانع كه غانم بن ذياب اى

  .است
 را آنهـا  مـن  كـه  برانيـد  پيش در را گله و كنيد حركت مغرب سمته ب گفت آنها به سرحان بن حسن

  .ميكنم حفاظت
 از را آنهـا  آنكـه  بـى  زد فريـاد  گاوهـا  و گوسـفندان ه بـ ) حيوانات( ميان و راند پيش به را خود مركب و
  .براند سرسبز هاى مزرعه

  .نميداد كفاف را او بود حمير در كه ىيها جلوه واگذاشت مرا 1عابس پسر بخشنده) زيان(
 دشـمنان  بر آنرا كه ندارم سپرى من اكنون و واگذاشت مرا ناميد مى من همقدم و دوست را خود آنكه

  .كنم عرضه
                                                           

 ).410ص  3حاشيه دسالن ج . (اند و از قبيله حمير بوده است او را طليجن هم ميگفته -1

 نمونه اشعار شاعران مغرب يا اصمعيات
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 سـرزمين  در ولـى  بـريم  بسـر  فالكـت  مجاورت در ميتوانيم ما: گفت آنان به و برگشت هاشم نب بالل
 آنجـا  بـه  نميتـوانيم  مـا  اسـت  حرام ما بر آن سرزمين و بغداد دروازه. كنيم زندگى توانست نخواهيم تشنگى

  .شد خواهد دور آنجا از من مركوب و گشت برنخواهم آنجا به من و شويم داخل
 گرمـاى  بمـانم  آنجـا  در اگـر  و آفتـاب  شديد گرمى علته ب برميگرداند روى هاشم ابن بالد از من روح

  .خواند خواهد فرا من بسوى را مرگ سخت
 آنكـه . ميكـرد  پرتـاب  جرقه بود شده برافروخته قبيله نوجوان دختران بدست كه ىيآتشها شب هنگام

  .ردميك ترغيب 1خرجان) لود( راه بر را خود شتر بود) حسنها آن( اسير
 سـرزمين  در آنـان  نبرد هم بقرى ابوسعدى زناته امير مرثيه در است شعرى مزبور شاعران آثار از ديگر

  :است شده  سروده تمسخرآميزى رثاء صورته ب كه زاب و افريقيه
 مـن  از كـه  كسـى  اى :گفـت  و كـرد  عزيمـت  انگيـز  رقت وضعىه ب كاروان با بامدادان زيباروى سعداى

  .مباش سست آن گرفتن در و بگير من از را نشانه اين كجاست تىزنا خليفه گور ميپرسى
 داده روى مقرب بن ماضى و وى ميان كه عتابى از آنها در كه است هاشم بن شريف از نيز ابيات اين و

  2:ميكند گفتگو است
 را آنـان  مسافرت اشعار اين و! نيستيم راضى تو از ما! شكر: گفت مرا و كرد سخن سرآغاز خود) ماضى(

  :ميدهد نشان قوم آن بر را زناته غلبه و مغربه ب
 دوسـتان  بهترين من از پيش كه مردانى بسيار چه و. دادم دست از را او كه بود ىيزيبا دوست چه هاشم ابن

  !اند داده دست از را خود
 اسـت  ريـاح  قبيله »بطون« هاى تيره از يكى زواوده از يحيى بن مظفر بن سلطان طبع اثر ذيل قصيده

 در كـه  اسـت  سـروده  حالى در را ابيات شاعر. اند ميرفته بشمار ارجمند و حاكم خاندانهاى از قبيله آن در كه
  :است بوده زندانى افريقيه، موحدان سلسله نخستين از حفص ابى بن ابوزكريا امير زندان

 ميشـود  حـرام  چشـمانش  پلـك  بـر  خـواب  و ميگـردد  سپرى تاريكى اندك اندك كه هنگامى) شاعر(
  .است شده غم و درد ناپذير ىيجدا همدم و دوست كه آيد مى دلى يارىه ب كسى چه: گويدمي

 حريفـان  او است ابوالليل اوالد از 3كعوب شيخ عمر بن حمزة بن خالد گفتار ايشان متأخران اشعار از و
 در هكـ  ميدهـد  پاسـخ  مهلهـل  بـن  مسكينانه ابن شبل ايشان شاعره ب و ميكند سرزنش را مهلهل اوالد خود

  1.است داده برترى ابوالليل اوالد بر را آنان و كرده افتخار خود تبار و قومه ب ابياتى

                                                           

  ).410ص  4از حاشيه دسالن ج . (محلى است نام چه) لود(معلوم نيست كلمه . اى است نزديك مدينه خرجان نام تنگه -1

ترتيب قرار گرفتن شعرها به همين صـورت اسـت، ولـى در مـتن     » ينى جامع«ها و از آن جمله نسخه خطى  در تمام نسخه -2
 .چاپ پاريس جاى اين شعر با شعر پس از آن عوض شده است

  .است مغرب اعراب از اى قبيله نام كعوب -3

← 
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  :است سروده آميز حكمت امثال در آنان شاعران از يكى هم و
 است برتافته تو از روى كه كسى از اعراض و ابلهانه كارى آورد نخواهى چنگه ب آنرا كه چيزى جستن

  .است درست كارى
) كـن  سـفر  يعنـى ( شو سوار شتران پشت بر اند، بسته تو روىه ب را خود دردهاى مردمان نىببي هرگاه

  .ميگشايد تو روىه ب را ديگرى در خداوند
  :ميكند ياد 2ترجم به را كعوب انتساب) مسكينانه بن( شبل بيت اين در و

 هيجـان  هبـ  مـردم  عمـوم  شـكايت  از خـويش  وحـدت  شدت واسطهه ب ترجم، خانواده جوانان و پيران
  .آيند مى

 بـن  ابومحمد جانب رعايت به چرا كه ميكند سرزنش را خويش برادران 3)حمزة بن( خالد قطعه اين در
 سـوء  تـونس  سـلطان  حـاجبى  وظيفـه  از كـه  بود كسى ابومحمد اند، برخاسته موحدان بزرگ شيخ تافراكين
 اين و. بود گرفته بدست مستبدانه را امور زمام ابويحيى سلطان بن ابواسحق كفالت عنوانه ب و كرده استفاده

  :ميرود بشمار ما عصره ب نزديك وقايع از امر
 و ميكنـد  ايـراد  اسـت  خطيب  مردى اليق كه اى خطابه و ميگويد سخن كامل آگاهى با جوانمرد، خالد

  . ...ميپردازد بسخنورى راستى و خردمندى روى از همواره
 »بطون« هاى تيره از يكى عامر، رؤساى از روزگار اين در كه است ابراهيم بن على طبع اثر اشعار اين و

 افـراد  ديگـر  سرورى درصدد كه ميكند سرزنش را خود عمان پسر ابيات اين در وى. ميرود بشمار زغبه قبيله
  .اند برآمده قبيله

  .است كرده ايراد منظوم اى خطابه و سروده را كوتاه شعرهاى اين) عمر بن على(

                                                                                                                                                                                     

ابيات و ابيات ديگرى از شاعر مزبور در عتاب و وصف كاروانها به علت اختالف نسخ بيش از حد صـرف  دسالن از ترجمه اين  -1
اند چنانكه تمـام كلمـات هـر بيـت بـا       خبرى اشعار را نوشته نظر كرده و يادآور شده است كه كاتبان نسخ در نهايت غفلت و بى
 .و به همين دليل نگارنده هم از ترجمه آنها صرف نظر كردم ديگرى متفاوت است و نميتوان مفهوم صحيحى از آنها بدست آورد

دسالن به اسـتناد تـاريخ بربـر كـه در آن     . نقطه ندارد» ينى جامع«در چاپهاى مصر و بيروت برجم است و در نسخه خطى  -2
  .اعراب كعوب را از ترجم دانسته كلمه را بدينسان تصحيح كرده است

 است اى قطعه »شبل« شعر از پس دسالن ترجمه و پاريس چاپ در. است آمده) شبل( رشع نسخ تمام در قطعه اين از پيش -3
 و ميشـود  ديـده  مغرب شاعران شيوه برحسب خالد نام هم قطعه مطلع در و است داده نسبت) حمزه بن( خالد به آنرا مؤلف كه
 مزبور قطعه بيروت و مصر چاپهاى و »جامع ينى« خطى نسخه در ولى شد، تبعيت دسالن روش از هم ترجمه اين در رو اين از
 شـعر  در كـه  صـورتى  در» ...قولـه  مـن  و«: است چنين بعد قطعه عنوان وى شعر از پس چه است، شده داده نسبت »شبل« به

 .دارد وجود نسخ همه در خالد نام قطعه نخستين

 باز هم نمونه اي از اشعار اصمعيات
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 ميگيـرد،  دست در ابريشمين رشته در كشيدن هنگام فروش گوهر كه ىيرواريدهام مانند »ابيات اين«
  1.است دلپذير و زيبا

 اين و شده كشته وى شوهر كه است زنى طبع زاده و حوران نواحى 2صحرانشين اعراب از ذيل اشعار و
ـ  را آنـان  وسـيله  بـدين  و فرسـتاده  خـويش  قبيله همسوگندان قيس »قبيله« بسوى را ابيات  ونخـواهى خه ب

  :است برانگيخته شوهرش
  3.سازد وحشت دچار نسوزد دل او بر كه را كسى خداوند: گويد بخود قبيله جوان زن سالمه ام
 هاى تيره از برخى. است متداول مردم ميان در هم آنها از بعضى و بسيار آنان نزد مذكور اشعار نظاير و[

 ميورزنـد  امتناع آن از كرديم ياد شعر فصل در نانكهچ هم گروهى و ميپردازند شعر سرودنه ب قوم آن قبايل
  .4] ايشان امثال و سليم و زغبه و رياح قبايل كنونى رؤساى از بسيارى قبيل از
  

  اندلس 1و ازجال 5موشحات

                                                           

دسـالن  . يت مزبـور وجـود نـدارد   مصراع اول بيت نخستين و در چاپهاى مصر و بيروت تمام ب» ينى جامع«در نسخه خطى  -1
  .بيت است، از فزونى اغالط و اختالف نسخ ترجمه نشد 41اين قصيده كه : گويد مى

 .در چاپهاى مصر و بيروت اعراب ثمر است -2
  :شعر اينست -3

  .تقول فتاة الحى ام سالمه            بعين اراع اهللا من الرثى لها
  :و دسالن شعر را چنين ترجمه كرده است

خداوند ميتواند كسـى را كـه شـكايت نميكنـد پـر از تـرس و       ) و ميگويد(سالمه زن جوان قبيله از شخص خود حرف ميزند  ام
 .وحشت سازد

 پـاريس  چـاپ  در و شد ترجمه پاريس چاپ و »جامع ينى« خطى نسخه از نيست بيروت و مصر چاپهاى در كه قسمتاين  -4
 مزبور اشعار دارد وجود »جامع ينى« خطى نسخه در نه و بيروت و مصر پهاىچا در نه كه است شعر چند مزبور قسمت از پيش

 و. نميشـد  مفهـوم  آن از مضـمونى  هيچ تقريباً كه بود مغشوش چنان قطعه اين متن«: مينويسد و است نكرده ترجمه دسالن را
 چنـين ) پ( چـاپ  در مزبـور  عاراش عنوان. »ندارد وجود نيز تركى ترجمه و بوالق چاپ و D و C خطى هاى نسخه در قطعه اين

 مزبور قبيله و است سروده ميباشد جذامى قبيله از »بطنى« اى تيره كه حلبه قبيله نشين باديه اعراب از يكى را ذيل قطعه: است
 .دارد سكونت مصر در اكنون

 و صنعت آن در كه رو ينا از و كرده استنباط آنرا اندلس مردم كه ميشود اطالق جديدى فن بر متقدمان اشعار در موشحات -5
 زنـان  زيورهاى از نوعى كه مرصع گلوبند و حمايل يا وشاح به نامگذارى اين در و اند ناميده »موشح« آنرا است رفته بكار آرايش
  .اند كرده تشبيه بوشاح ها قفل و ابيات و ها رشته نظر از را شعر اينگونه و اند داشته توجه است
  :آرد »دارالطراز« به سوممو خود كتاب در سناءالملك ابن

 از وزنـى  داراى كـه  اى گونـه  -ب. ميسـرايند  عـرب  اشعار اوزان بر را آنها كه موشحاتى -الف. شوند تقسيم گونه به دو موشحات
  .ندارد توجهى اوزان بدان شاعر و نيست مزبور اوزان

  :است نوع دو نيز ميشود سروده عرب اشعار وزن بر كه اى گونه و

← 
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 و شـد  تهذيب آن فنون و مقاصد و يافت فزونى آنان سرزمين در شعر آنكه از پس اندلس 2متأخران اما
 شاخه و رشته رشته آنها خواندند موشح بنام آنرا كه كردند ابداع آن از فنى رسيد ايشآر و ىيزيبا منتهاىه ب

 قوافى عدد و مينامند بيت يك را آنها همه و افزايند مى آنها عروضهاى و آنها بر و ميكنند نظم را سخن شاخه
  .آورند مى ديگرى از پس يكى و پياپى قطعه پايان تا را آنها اوزان و ها شاخه اين

 كـه  يسـت يها شـاخه  بر مشتمل بيتى هر و است بيت هفت ميسرايند شيوه اين در كه ابياتى حداكثر و
 ميبرنـد  بكـار  مـدح  و غـزل  مضـامين  آنها در و است متفاوت گوناگون هاى شيوه و مقاصد نسبته ب آنها عدد

 ظريـف  و سـندند پ مـى  آنـرا  مـردم  و رسـانيدند  كمال منتهاىه ب را فن اين و است متداول قصايد در چنانكه
 .ميكنند بر از ذهنه ب آن شيوه نزديكى و فراگرفتن سهولت سببه ب را آن خواص و عوام طبقات و ميشمرند

                                                                                                                                                                                     

 و گـردد  خـارج  شـعرى  وزن از بيـت  جـزء  آن مزبـور  كلمـه  به سبب كه نميشود داخل اى كلمه آن ابيات و لاقفا در كه قسمى
 از هيچيـك  كـه  اسـت  موشـحاتى  دوم قسـم  و.  ...دارنـد  رواج كم بسيار و نيستند توجه مورد باشند شيوه اين بر كه موشحاتى

  .ميدهد تشكيل را موشحات اعظم قسمت و است رايج بسيار نوع اين و ندارد بستگى عرب اوزان از اى گونه به هيچ آنها اجزاى
 »غصـنها « هـا  بـه شـاخه   كـه  است ابياتى داراى و ميخوانند نيز »ها رشته« اسماط را آنها كه ميشود تشكيل اقفالى از موشح هر

  .ميباشند موشح فقرات و اجزا از عبارت و ميشوند منشعب
 »الزمه« را آنها سبب به همين و ميشوند تكرار بيت هر از بيش و ميگردند آغاز انهابد موشحات غالباً كه شعرند از ابياتى اقفال و

 را موشـح  آخـر  قفـل  و نيسـت  روا آنهـا  دادن تغييـر  و هستند قافيه يك و وزن يك داراى موشح يك در مزبور اقفال. ميخوانند
 راه از شـاعر  و باشـد  شـده  سـروده  شـيرينى  شيوه بر و باشد آهنگ داراى آن الفاظ كه است قفلى آن بهترين و نامند »خرجه«

 اينهـا  جـز  و مسـتى  يا عشق قبيل از ديگرى به معانى قفل آن از اينها مانند و »كرد تغنى« يا »گفتم« يا »گفت« چون كلماتى
  .ميشود منتقل

  .است جايز آنها روى دادن تغيير و هستند »برگردان« ادوار به منزله ابيات ولى
  .بيايد آن در بار شش قفل اين و يابد پايان بدان و شود آغاز به قفلى كه ويندگ تام را موشح هنگامى و
  :است شيوه اين بر آن نخستين نمونه و نامند »اقرع« آنرا شود آغاز بيت به موشح هرگاه و

   تسمع لم ان و دعوناك قد            المشتكى اليك الساقى ايها: قفل
   راحته من الراح بشرب و                عزته  فى  همت  نديم و: بيت

  سكرته من استيقظ كلما
   اربع في أربعا سقانى و                  اتكا و اليه الزق جذب: قفل

  :است چنين آن »خرجه« و. ميشمرند تام نوع از آنرا رو اين از و آيد مى بار شش موشح اين در قفل و
   ى مدعقد نماجى بقلبى و زكا            ال تخل فى الحب ان

» االدب فى االندلس و المغـرب « 4و الموجز ج  71تأليف بطرس بستانى ص » ادباءالعرب فى االندلس و عصراالنبعاث«رجوع به 
  .شود 97ص 

 شـعر  نـوعى  بـر  اندلسـيان  ادبيـات  تـداول  در و اسـت  آواز كردن بلند و آوردن به شادى به معنى لغت در) ج. ز بفتح( زجل -1
 هـاى  قطعـه  اينگونـه  اسـپانيا  در و است ميشده اطالق ميرفته، بكار رقص در كه تصنيفهايى يا امروزى تصنيفهاى نظير آهنگدار

 .است عربى زجل از مأخوذ كه مينامند Seguidilla يا Seguedille: را آنها رقص و بازارى آهنگهاى يا كوتاه شعر

 .استاهل اندلس » متأخران«و چاپهاى مصر بجاى » ينى جامع«نسخه خطى  در -2

 موشحات و از جال شعراي اندلس
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 بـوده  2مروانـى  بـن  محمـد  بن عبداهللا امير شاعران از 1نيريزى معافر بن مقدم اندلس جزيره در آن مخترع و
 بـا  ولـى  اسـت،  كرده تقليد وى از »عقدالفريد«  كتاب صاحب عبدربه بن احمد ابوعبداهللا را شيوه اين و است
 كسيكه نخستين و ندارد، رونقى موشحاتشان و نميبرد را دو آن نام كسى اسلوب اين در متأخران آمدن پديد
 اعلـم  و. است بوده المريه خدايگان 4صمادح بن معتصم شاعر 3قزاز عباده يافته مهارت فن اين در آنان از پس

 شعر موشح شيوهه ب كه شاعرانى همه :ميگفت كه است شنيده زهر بن ابوبكر از وى كه است گفته 5بطليوسى
  .كنند مى تقليد وى گفتار اين از و قزازند عباده طفيلى و خوار ريزه ميگويند

 بوى 6-است زار شن ميان در اى رسته نو شاخه -است بامدادان خورشيد -است) چارده شب( تمامى ماه
 خـوش  بـوى . صفاسـت  بـا  و رونـق  بـا  چـه . اسـت  تابنـاك  و روشن چه! است اندام كامل چه -ميدهد مشك

  .افشاند مى
  .نياورد بدست را او و -شد دلداده -افكند ديده وى بر كه هر -ناگزير

 ىايسـر  موشح فن در كس -هيچ اند ميبرده بسر طوايف ملوك عصر در كه عباده معاصران از اند گفته و
  .است نجسته سبقت او بر

) سـلطان ( خدايگان ذوالنون بن مأمون شاعر 7راسه ارفع ابن) محمد ابوبكر( دوم مرتبه در وى از پس و
 كـه  آنجـا  اسـت  سـروده  نيكو بسيار است مشهور وى بنام كه را موشحى آغاز ارفع ابن گويند. است 8طليطله

  :گويد

                                                           

تر است و آن منسوب به نيريـز اسـت كـه     و به عقيده دسالن صورت نيريزى صحيح. معافر و معانى: در چاپها و نسخ مختلف -1
و در هر حال شاعر در نيمه دوم قرن سوم هجرى ميزيسـته چـه وى معاصـر عبـداهللا     . شهرى در فارس نزديك شيراز بوده است

 .نيز نيريزى است و گفتار دسالن را تأييد ميكند» ينى جامع«در نسخه خطى . مروانى بوده است
 .هجرى به خالفت رسيد 275وى در سال . عبداهللا مروانى هفتمين خليفه بنى اميه بوده كه در اندلس سلطنت ميكرد -2
 ).م 1030(ه  422متوفى به سال  -3
 بجايه و )Almeria( المريه صاحب ىتجيب معتصم به ملقب و ابويحيى به مكنى صمادح احمد بن محمد بن معن بن محمد -4
)Bougie.( درگذشـت  المريـه  در 448هجرى به سلطنت رسـيد و در سـال    444به سال  وى است اندلس بالد از صمادحيه و 
 ).شود دهخدا نامه لغت به رجوع(

 جرىه 521ال س به وى )Valence( بلنسيه در نحو و لغت عالم )Bodajoz( بطليوسى اعلم به معروف السعيد بن عبداهللا -5
 .درگذشت

  .شد نقل قطعه عين شعر شيوه اين قافيه و وزن به اسلوب خوانندگان آشنايى براى -6
  شم مسك. نقا غصن. ضحى شمس. بدرتم
   انسم ما. اورقا ما. اوضحا ما. اتم ما

  حرم قد. عشقا قد. لمحا من. الجرم

 .چاپهاى مصر و بيروت راس است راسه و در» ينى جامع«در ترجمه دسالن راسو و در نسخه خطى  -7
8- Toléde. 
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 نيـز  را آن ايـان پ و. كـرد  سـيراب  را بوستانها زارهاى سبزه جويبارها و نواخت را آهنگ ترين بديع چنگ
  :است سروده نيك

 كـه  سـپاهيانى  نيسـتى،  مصـون  ذوالنـون  بـن  يحيـى  مأمون سپاهيان از چه برو اينجا از و كن حركت
  .1افكنند مى هراسه ب را سواره هاى گروه

) مرابطان( نقابداران ىيفرمانروا روزگار با مصادف كه رسيد فرا ديگرى مسابقه ميدان فن اين در سپس
 از و تطيلـى  اعمى و ،2بقى بن يحيى: از بودند عبارت ميدان اين نامداران و. آوردند پديد آن در بدايعى و بود

  :اوست گفتار اين 3تطيلى اعمى موشحات بهترين
 در) اكنـون  هم( كاروان .است انگيز غم راه هاى نشانه آنكه حال و -بيابم راه ىيشكيباه ب ميتوانم چگونه

 دوسـتداران  كـه  اند گفته مشايخ از چند تنى و 4.ميشود دور و است رهسپار شرمگين تنان نرم با -صحرا ميانه
 يـك  هـر  و كـرده  انجمـن  5اشـبيليه  در سـرايان  موشح از گروهى كه اند كرده حكايت اندلس در شعر اينگونه

 اعمـى  كرد آغاز موشح انشاد به كه كسى نخستين آنگاه بودند ساخته ىيزيبا و استوارى منتهاى در موشحى
  .لؤلؤ از است خندان: كرد آغاز بدينسان را خود مشهور موشح همينكه او و بود تطيلى

 مـن  دل -بود تنگ او برگرفتن در براى) جهان( روزگار -شد پديدار تمام ماه برگرفت پرده كه هنگامى
  6.گرفت بر در را او

  .كردند پيروى او از نيز ديگران و كرد پاره را خود موشح بيدرنگ بقى ابن
 مگـر  نبـردم  حسد ىايسر -موشح سخن بر هرگز: ميگفت زهر ابن شنيدم است، گفته بطليوسى اعلم و

  :است گفته كه بقى ابن گفتار اين بر
  نميرسد؟ بدان هيچكس كه بينى نمى -بزرگوارى بلند پايگاه آن در را احمد مگر

  1ده؟ نشان ماب را او همانند! مشرق اى. است كرده طلوع غرب در كه) است خورشيدى منزلهه ب( او

                                                           

   العود قد ترنم            بابدع تلحين -1
   و سقت المذانب            رياض البساتين

   تخطر ولش مسلم            عساكر المأمون
 .شقت المذانب: ل. مروع الكتائب يحيى بن ذو النون ن

. اسـت  بـديعى  موشحات داراى كه اندلس )Cordou( قرطبه مردم از بزرگ شاعر ابوبكر به مكنى بقى بن عبداهللا بن يحيى -2
 .درگذشت) م 1145(ه  540وى به سال 

ابوجعفر بن عبداهللا تطيلى منسوب به تطيله شهرى به اندلس كه صاحب نفح الطيـب وي را بـدان شـهر نسـبت داده، ولـى       -3
) قرن دهـم و يـازدهم مـيالدى   (ن قرن چهارم و پنجم هجرى وى بي. او را به طليطله منسوب كرده است) قالئدالعقيان(صاحب 

 ).87از ادباء العرب فى االندلس ص . (ميزيسته و به شعر و نثر و توشيح شهرت يافته است
  ).ل. ن -بان. (قد بانوا -بالخرد النواعم -و الركب وسط الفال -اشجان -و فى المعالم -كيف السبيل الى صبرى -4

5- Seville. 
  .و حواه صدرى -ضاق عنه الزمان -سافر عن بدر -جمان ضاحك عن -6

 در بدايع صنعت موشح سازي شعراي اندلس

← 
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 مطبـوع  و دلپسـند  هاى موشح كه سرايانى موشح از يكى) بقى ابن و زهر ابن( شاعر دو آن روزگار در و
 و ميزيسـت  ايشـان  عصر در نيز مشهور آهنگهاى سراينده 3باجه بن ابوبكر حكيم و بود 2ابيض ابوبكر ميسرود

 5سرقسـطه  خـدايگان  4تيفلويت ابن خويش مخدوم مجلس در باجه ابن كه است اين معروف حكايات از يكى
 آن آغاز و بخواند آنرا كه كرد تسليم شاهزاده آن خوان آوازه كنيزكان از يكى به را خويش موشح و شد حاضر
  :است چنين

  .بپيوند مستى به را ما 6مستى و -بخرام كشان دامن ميخواهى چه هر
  :داد يانپا گفتار بدين را موشح همينكه و شد شادمان شعر اين از ممدوح

  .بست ابوبكر پايه بلند امير براى، را پيروزى رايت خدا
 شدت از را خويش جامه و !بزرگى شادى چه: برآورد بانگ رسيد تيفلويت ابن گوش به آهنگ كه آنگاه

 مؤكـد  سوگندهاى آنگاه و. رساندى پايانه ب نيكو چه و كردى آغاز نيكو چه! آفرين: گفت و دريد تن بر طرب
 ايـن  بـد  فرجـام  از حكـيم  امـا . كنـد  حركت زر روى بر اينكه مگر برود خود بخانه باجه ابن نبايد كه كرد ياد

 ابوالخطـاب  و. رفـت  خانه به كفش آن با و بكوبند زر وى كفش به كه انديشيد اى چاره و شد بيمناك سوگند
 ميـان ه ب شد ياد او منا كه ىيسرا موشح ابيض ابوبكر از سخن 7زهر ابن ابوبكر مجلس در: است گفته زهر ابن
 كـه  را كسـى  ميشمرى اهميت بى چگونه: گفت زهر ابن. كرد تلقى اهميت بى را او حاضران از يكى آنگاه آمد

  :ميگويد

                                                                                                                                                                                     

 .يا مشرق -فأرنا مثله -اطلعه الغرب -ال يلحق -فى مجده العالى -اما ترى احمد -1
 ).87از ادباء العرب ص ) (م 1149(ه  544ابوبكر ابيض متوفى بسال  -2
از اديبان و شاعران موشح سـرا بـود و وزارت    ابوبكر محمد بن باجه تجيبى سرقسطى فيلسوف و طبيب معروف به ابن صائغ -3

ه  433وى در شهر فاس بسـال  . امير ابوبكر صحراوى فرمانرواى سرقسطه را كه از جانب مرابطان حكومت ميكرد برعهده داشت
اجـه  و رجوع به لغت نامه دهخدا ذيل ابن الصائغ و ابـن م  78از ادباء العرب ص (مسموم شد و زندگى را بدرود گفت ) م 1138(

  ).شود

است و كلمه تيلفويت از لغات عربهاى بربر اسـت و او بـرادر زن   » پسر كره ماديان سه ساله«به معنى  -اين لقب استهزا آميز -4
 ).3ج  426از حاشيه دسالن ص . (پادشاه مرابطان على بن يوسف و مكنى به ابوبكر بن ابراهيم بود

5- Saragosse. 
 .سپاس: ل. ن -6
» ينى جامع«و نسخه خطى » پ«ر و بيروت ابوبكر بن زهير است، ولى صحيح صورت متن است كه از چاپ در چاپهاى مص -7

ابوبكر محمد ابن زهر اشبيلى از بهترين نوابغ خاندان زهر كـه در انـدلس بـه فضـل و ادب     : نقل شده است و بطرس بستانى آرد
خود بوده و به دربار مرابطان و آنگاه موحدان راه يافته اسـت وى   اند بشمار ميرفته و از پزشكان و اديبان معروف عصر نامور بوده

از ادبـاء العـرب فـى    . (مسموم گرديده و درگذشـته اسـت  ) م 1198(ه  595متولد شده و در آخر سال ) م 1113(ه  507بسال 
 ).77االندلس و عصر االنبعاث ص 
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 كمـر ) انگيز دل( اگر بخشيد، نمى لذت منه ب چشم گاو گلهاى از پر زارهاى سبزه روى بر باده نوشيدن
 امـا . وزيـد  شمال باد و زد، سيلى ام گونه به مى چرا: ميگويد گرددباز عصر يا بامداد هرگاه كه. بود نمى باريكى

  .دادم جاى خود روپوش زير در را او من و شد كج نورس شاخه آن آزاد قامت درنگ بي
  .ميكنند غارت را دلها كه است موجوداتى از او

ـ  را ما هك اى كرشمه و ناز پر نگاههاى چه و ميسازد گرفتار اضطراب و شكه ب را ما و ميخرامد  گنـاه ه ب
  .ميراند

 تگـرگ  دنـدانهاى  اسـت،  نهـان  تابـانى  و ظريف دندانهاى آنها زير در كه گندمگونى لبان آن از فغان و
  .ميكند سيراب را تشنگان كه مانندى
  .است رنجور عاشق بخش شفا و

  .نميشكند هرگز را عشق پيمان كه عاشقى
  .است پايدار عشق بر حال هر در و

 موحـدان  دولـت  آغـاز  در ايشان از پس و 1.است هجران حال در وى آنكه حال و -است وصال آرزومند
: گويـد  دويريـدة  بـن  حسن. ديگران و 2شرف بن ابوالفضل بن محمد :مانند يافتند شهرت فن اين در تن چند
  :بود كرده آغاز اى موشحه بدينسان كه ديدم را سعيد بن حاتم

  .شود روبرو خورشيد با متما ماه كه است چنان طبع، خوش همدم و باده
  :گويد كه هردوس ابن و

  .آى باز خداه ب فرخندگى و وصل شب اى
  :گويد كه موهل ابن و

 يـار  ديـدار  هنگـام  عيـد  بلكه ببويند، عطريات و بپوشند زيبا و ابريشمين جامه كه نيست هنگامى عيد
  .است

 ابـن  بـر  روزى: ميگفت كه دمشني مالك بن سهل ابوالحسن از: گويد سعيد ابن 3.دوينى ابواسحق ديگر
 بسر  2استپه حصن در زيرا داشت، تن بر نشينان باديه جامه و بود شده پير وى كه حالى در شدم داخل 1زهر

                                                           

او  -فـى الصـباح  ) انثنى. اتى. ل. ن(اذا اسا  -هضيم الوشاحلوال  -على رياض االقاح -ما لذلى شرب راح: متن شعر چنين است -1
يمشـى   -مما اباد القلوبا -غصن اعتدال ضمه بردى -هبت فمال -و للشمال -ما للشمول لطمت خدى -اضحى يقول -فى االصيل
 -و ال يـزال  -ه عن عهـد في -ال يستحيل -صب عليل -برد غليل -و يا لماه الشنيبا -)زدذنوبا: ل -ن(يا لحظه ردنوبا  -لنا مستريبا

  .و هو فى الصد -يرجو الوصال -فى كل حال

ظاهراً منظور مؤلف از محمد بن ابوالفضل بن شرف ابن شرف محمد بن سعيد قيروانـى باشـد كـه يكـى از فحـول شـاعران        -2
راالفكـار در ادب، منظـوم   كتاب ابكا: از او است -رشيق شاعر محاجات و مشاجره بوده است -افريقيه بشمار ميرفته و او را با ابن

 ).رجوع به لغت نامه دهخدا شود. (منثور
  .»سعيد ابن و دوينى« نشدند شناخته اشخاص اين: مينويسد دسالن -3

 از بدايع افكار ابن سعيد و ابن زهر

← 
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 از مـن  و آمـد  ميـان ه بـ  شعر از سخن سرانجام. نشستم مجلس ينيپا در من و نشناخت، مرا زهر ابن ميبرد،
  :كردم دانشا را بيت چند اين بودم سروده  كه اى موشحه

 سـبز  هـاى  حله به جويبار) كناره( ساق و. ميشود ناپديد بامداد هنگام دم، سپيده ديده از تاريكى سرمه
  .اند برخاسته ها وادى از كه است شده آراسته

  .كن آزمايش گفتم اى؟ سروده را شعر اين تو: گفت و برخاست زهر ابن
 سـعيد  ابن. نشناختم ترا بخدا .آى برتر مقامه ب: گفت آنگاه. كردم معرفى را خود من كيستى؟ تو: گفت

 يافتـه  انتشار غرب و شرق در او موشحات ام، كرده مالقات من كه است شاعرانى سرآمد زهر ابن ابوبكر: گويد
 تـو  از اگـر : گفتند زهر ابن به: ميگفت كه شنيدم مالك بن سهل ابوالحسن از »سعيد ابن«: گويد نيز و. است

 را ابيـات  ايـن  گفت ميدهى؟ پاسخ چه است كدام اى سروده موشحات نوع از كه را شعرى ترين بديع بپرسند،
  :ميخوانم

 بـاده  آنكـه  بـى ! (اسـت  مسـت  او انـدازه  چه! اوه آيد؟ نمى هوشه ب مستى سر از عشق، شيداى اين چرا
  .3)ميكند؟ زارى و بانگ وطن براى همه اين است خويش ديار شيفته كه اى غمزده چرا. بنوشد

  ميگردد؟ باز ماه ب ايم گذرانده خليج نزديك كه را »خوشى« شبهاى و هاروز آيا
ه بـ  بخشى شادى و زيبا جايگاه 6كه آنگاه و ميشويم؟ برخوردار 5دارين مشك خوشبوى، نسيم از 4آيا و

 حـالى  در آب و باشد 7افكن سايه آن بر برگى و شاخ پر و خرم درخت كه جويبارى و. ببخشد اى تازه جان ما
 .باشد غريق و شناور رياحين انواع و ها سبزه آن روى بر است نروا كه

 شروع بدينسان كه است معروفى) زجل( تصنيف سازنده او و است يافته شهرت حيون ابن وى از پس و
  :ميشود

  .نهد مى زه در 8تيرى وى دم هر
  .ديده با خواه و دست با خواه بخواهد، كه رگونهه به
 مـاهرى  تيرانـداز  همچون و شده، آفريده نمكين و زيبا من: ميسرايد »ازتيراند« 1چشم دو درباره هم و
  .ام گشته آموخته

                                                                                                                                                                                     

  .در چاپهاى مصر ابن زهير -1

 .است واقع »Seville« اشبيليه ناحيه در Estepa حصن -2

  .آن سفيد است جاى» ينى جامع«اين شعر در چاپ پاريس نيست و در نسخه خطى  -3

  .است» اذ يستفاد» «او نستفاد«در چاپ پاريس بجاى  -4

 ).از اقرب الموارد(دارين بندرى است در بحرين كه بدان مشك از هند وارد ميكنند  -5
 .رسد تر بنظر مى آمده است كه صحيح. واد، و اذ: در چاپ پاريس بجاى -6
 .دادم ترجيح بيروت و مصر چاپهاى در »ظله« بر را پاريس چاپ در »اظله« -7

 .و من صورت نخست را برگزيدم) د -ب. (بينهم» پ» «سهمه« -8
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  .گذارم نمى فرو را پيكار لحظه و
 آن عصـر  در و. ميـدهم  انجام تيراندازى هنگام دستانم با كه ميكنم ايفا را اى وظيفه همان ام ديده دو با

  .بود يافته شهرت نيز فرس بن مهر غرناطه در »حيون ابن و زهر ابن« دو
 زارهـاى  چمـن  روى بـر  كـه  بخشى شادى روز است خوش خداه ب: اوست از اشعار اين: گويد سعيد ابن

  .گذرانديم »اشبيليه« حمص رودبار ساحل
 در خـوش  بـوى  بود، شده مهر مشك به كه رنگى زرين باده از شديم، متوجه خليج دهانه بسوى آنگاه

  .ميپراكنديم فضا
  .پيچيد مى هم در را عصر روپوش تاريكى الچنگ هنگام آن در و

 بـن  مهـر ( وى همزمـان  و! هسـتيم  دور روپوش اين از ما چقدر گفت شنيد، را شعر اين زهر ابن وقتى
 نـزد  روزى مطـرف  كه ميكند نقل خود پدر از سعيد ابن بود 2مطرف بنام ديگرى شاعر شهر، همان در) فرس

 اين مرا و بنشين: گفت مطرف داد قرار شايانى احترام مورد را او و برخاست جاى از فرس ابن رفت، فرس ابن
  !مكن شرمسار  همه

 دلهـاى  آيـا ! ببيـنم  بگـو  :نخيـزم  بپـاى  است سروده را شعر اين كه كسى براى چگونه: گفت فرس ابن
  نباشند؟ غمزده است ممكن اند ديده آسيب ها نگاه تير به كه شيفتگانى

 است گفته 5رائس ابن. است ميزيسته 4مرسيه در كه برد نام را 3ونخرم ابن بايد مزبور شاعران از پس و
 خرمون ابن كرد انشاد آنجا در بود سروده كه اى موشحه و رفت خرمون ابن نزد مجلسى در خزرجى يحيى كه

  شعر؟ كدام مانند پرسيد يحيى. باشد تكلف از خالى كه ناميد موشحه ميتوان هنگامى را شعر: گفت
  .من حهموش اين چون: گفت

 از رنجديـده  دل ايـن  آيا و بيابم؟ ميتوانم راهى تو وصاله ب آيا! اى كرده مبتال فراقه ب مرا كه يارى اى
  يافت؟ خواهد تسلى تو عشق

  .ميبرد بسر غرناطه در كه است مالك بن سهل ابوالحسن شاعران گونه اين از ديگر
  :ميداد قرار تحسين مورد بسيار را وي گفتار اين من پدر: گويد سعيد ابن

                                                                                                                                                                                     

» ينـى «است و صحيح فى العينين اسـت كـه در   » فى القضيتين» «پ«و در چاپ » فى القصيده«در چاپهاى مصر و بيروت  -1
تخل و تعمل ) 3ج  430ص : (سدغلط است و چنانكه دسالن مينوي» خلقت«در چاپهاى مصر و بيروت علقت بجاى . آمده است

را بايد نخلو و نعمل به صورت متكلم مع الغير بخوانيم كه در لهجه عامه مردم اندلس بجاى مـتكلم وحـده بكـار ميرفتـه اسـت      
 .فليس استعمال ميشده است: بجاى» فلش«بجاى ساعت و » ساع«همچنين در لهجه عوام آن سرزمين 

 .»د«ر  -بفتح م«» پ» «ر مشدد -كسر -فتح ط -بضم م« -2
 .»د« ابن جرمون -3

4- Murcie. 
  .»د«ابن راسين  -5

 نمونه مضامين ابن فرس و مطرف و ابن خرمون

← 
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  .برگشت افق سرتاسر در دريايى به خاور سوى در بامداد، سيل
  .»شد بلند و« آورد روى كبوتران بانگهاى و زاريها

  .هراسند مي سيل اين در شدن غرق از آنها آيا
  .ميريزند اشك درختان برگهاى بر سحرگاهان رو اين از و
 از ميگفـت  پدرم: گويد سعيد ابن. است يافته شهرت اشبيليه در فضل بن ابوالحسن روزگار همان در و

 برتـرى  سـرايان  موشـح  بر خود سخنان اين با تو! فضل ابن اين: گفت ابوالحسن به كه شنيدم مالك بن سهل
ـ  مـرا  عشـق  كه شامگاهى آن بر رفته، دست از و گذشته كه روزگارى بر: دريغا: اى جسته  ىيجـدا  و فـراق ه ب
  .ساخت گرفتار

  .ماندم تنها خشنودى روى از نه ميل برخالف و
 و ميگفتم بدرود را يار منزل خرابه آثار انديشه عالم در آوردم بروز را شب ورى شعله اخگرهاى فراز بر و

  .ميزدم بوسه آن ويرانه هاى نشانه بر خيال عالم در
 شـاد ان 1دباج ابوالحسن استاد بر را خود موشحات كراته ب صابونى ابوبكر شنيدم: گويد سعيد ابن هم و

  :اشعار اين در جز گويد آفرين را وى نشنيدم و كرد مى
  .ميكنم ياد 2خردى صاحب عشقه ب سوگند

  .نيست بامدادى را آرزومندان و شيفتگان شب كه
  .يابد نمى جريان كه شده منجمد بامداد »نهر«
 مگـر  ايـ  هسـتى  ابدى تو مگر كه زدم فرياد. نيست ىيفردا مرا دراز شب اين كنم مى گمان بدينسان و
  است؟ شده مقراض نسر »ستاره« بالهاى

  جنبند؟ نمى خود جاى از آسمان ستارگان ديگر كه
  :است اشعار اين صابونى ابن خوب موشحات از و

  درنگريد اى زده غم و بيمار عاشق بحال
  !او بر واى است ساخته رنجور را او پزشك كه

  .ميجويد دورى وى از محبوبش
  .كند مى تقليد محبوب از ررفتا اين در هم خواب آنگاه و

 گريـه  »معشـوق « خيـال  و خـواب  دادن دست از براى جز من ولى است، پريده ديدگانم از خواب آرى
  .1نميكنم

                                                           

 .غلط است» د«زجاج در چاپ  -1
 .الفجرسوره و 4اشاره به آيه  -2

← 



409     

 

 را كسى توانم نمى رو اين از! بدى وصال چه! افسوس. فريفت مرا ميخواست چنانكه او وصال روز آن در[
  ]. كنم سرزنش خيال عالم در خواه و واقعى صورته ب خواه گزيده دورى من از كه

 سـراينده  او و ميباشد نامور  ىيسرا موشح فن در 3جزايرى خلف ابن 2)موريتانى( عدوه مردم ميان در و
  :است مشهور موشحه

  .برافروخت گل مجمر در را ىيروشنا آتشزنه بامداد دست
  :ويدگ اى موشحه در كه است 5بجائى 4خزر ابن »موريتانى« ناحيه آن شاعران از ديگر

  .ميدهد نشان موافق دندان روزگار
  .آن لبخند به باد تو بر درود

 در سـپس  و اشبيليه در نخست كه است شاعرى او و است 6سهل ابن موشحه متأخران دلپذير آثار از و
  :ميشود آغاز بدينسان وى موشحه و است يافته شهرت سبته

 از آورده پنـاه  بدو كه را شيدا عاشق دل ات است كرده كمين ميبرد بسر گزند بى مأمن در كه ىيآهو آيا
  كند؟ منع 7بان سايه

  .است تاب و تب در بوزد آن بر صبا باد كه اخگرى مانند دل آن رو اين از
ـ  اى موشـحه  گذشت وى نام كه مغرب و اندلس شاعر خطيب بن ابوعبداهللا وزير ما دوست و  همـين ه ب
 جز تو وصل! اندلس در وصل روزگار اى. ميبارد كه گامىهن باران، ترا باد فزون: است سروده بدينسان اسلوب
  .نبود بيش زودگذرى مناسب فرصت يا خيال و خواب

 مطيـع  و گرفته بدست فرمانمان و دلخواه برحسب را ما پراكنده و گوناگون آرزوهاى زمام روزگار آنگاه
  .ميكرد حركت شد مى ترسيم كه سوى هره ب و بود ما

 موسـم  در كـه  جماعـاتى  مانند و دوه ب دو چه و يكه ب يك چه را »آرزوها از« ىيگروهها كه حالى در
  .ميداد حركت كنند مى سفر مكه به »حج«

  .ميزنند لبخند درخشان جامه آن در گلها رو اين از و است ساخته تابناك را زارها سبزه سرتاسر باران

                                                                                                                                                                                     

 ينـى «باشـد در نسـخه خطـى     كه يك برگ مى... و چون فن موشح سرايى در ميان مردم اندلس رواج يافت: از اينجا تا آغاز -1
 .نيست »جامع

2- Mauritanie. 
 .منسوب به الجزيره -3
  ).ل. ن(هزر  -4

 .»Bougie«بجايه  به منسوب -5

» مسـتعرب «ابراهيم بن سهل اسرائيلى اشبيلى شاعر نامدار از اسپانيوليهايى بـود كـه ادبيـات عـرب را فراگرفـت و آنـان را        -6
درگذشـت و  ) م 1251(ه  549سـالگى بسـال    40ابـن سـهل در   . ميخواندند وى در غزل مهارت داشت و اشعار لطيف ميسرود

 ).90از ادباء العرب ص . (گويند غرق شد
 ).الموارد اقرب( از. گيرند مى جاى آن در گرما از كه است جانوران ديگر و آهو باش جاى: به معنى كه است مكنس ترجمه -7

 بن صابوني و ابن خلف جزايريموشحات ا
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 روايـت  بـاران  از نعمـان  ىگلهـا « يـا . ميشـود  سـيراب  »ماءالسـماء «) پدرش( باران از »شقايق« نعمان
  .»ميكنند

  .1ميكند روايت) خويش پدر( انس از مالك كه همچنان
  .ميكند مفاخره ها جامه ظريفترين بر آن از كه درپوشيد مطرزى و راه راه جامه بدان زيبايى و حسن

 چـون  كه نميبود مهرويانى تابنده رخسارهاى اگر ميساخت، نهان را عشق راز »تيرگى« كه ىيشبها در
  .ميدرخشيدند آفتاب

 اى، فرخنـده  تـأثير  بـا  و مستقيم حركت يك در ميدرخشيد تيره شب آن در اى ستاره همچون كه جام
  .»ما دستهاى بسوى« آمد ينيپا و شد خم

 يـك  ماننـد  و بـود  زودگـذر  اينكه جز نميشد يافت آن در نقصانى و عيب گونه هيچ كه بود نيازى اين
  .شد سپرى »خوش ساعات آن« زدن هم بر چشم

 مـا  بـر  باشـد  كمين در كه نگهبانى مانند بامدادان ناگهان ،2بود بخش لذت ما براى خواب كه هنگامى
  .كرد هجوم

  ميكرد؟ اثر ما در نرگس »گل« ديدگان يا نگريستند مى ماه ب دقته ب ستارگان آيا
 بخـش  تسـلى  كدام است ساخته شادمان را او »دلربا« بوستان و يافته رهايى »قيود از« كه كسى براى

  ؟»كند دلخوش را او است ممكن اين از بهتر«
  .است آسوده اكنون هم نبود امان در كه شرى از و ربايند مى او از را فرصتها گلها

 بـا  يـك  هـر  يـاران  و. ميكنـد  نياز و راز »است آن كف در كه« ها سنگريزه با جويبار آب هنگام اين در
  .دان برگزيده را ىيتنها گوشه خود دلداده

  .مينگريستند رشك و غيرت ديده با را گلها آنها
 گلهـا  كه ميكردند تن بر) رنگ سرخ( اى جامه خشم از و »مييافتند زيباتر خود دالرام از را گلها چون«

  .بودند يافته آرايش بدان
  .4كند مى سمع استراق اسب گوش دو با دورانديشى و خردمند همچون كه بينى مى را 3مورد

                                                           

بفـتح  (» روى«زيـرا  : ا بكار بـرد ايهام و جناس و مراعات النظير و مانند اينها ر: شاعر كوشيده است در اين شعر صنايع لفظى -1
بخوانيم به معنى سيراب شده است ميباشد در صـورت  ) فتح ى -بكسر ر(» روى«در مصراع اول به معنى روايت كرد آنرا ) و -ر

و . در همـان مصـراع  » ماءالسماء«در مصراع دوم مناسب است و در صورت دوم با معنى لغوى » يروى مالك عن انس«نخست با 
در » مالـك «پادشاه حيره و نيز نام ابوحنيفه است كه در معنـى اخيـر بـا    » ماءالسماء«معنى شقايق و هم نام پسر نعمان هم به 

 .و راستى روايت شقايق از باران، در گلها و حسن منظر آن پديدار است. مصراع دوم مناسبت پيدا ميكند
 ).ل. ن( ميداد لذت به ما اندكى دوستى و الفت كه هنگامى -2

  .اآلسشجر  -3

 .شاعر برگهاى مورد را به گوش اسب تشبيه كرده است -4
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 عشـق ! است من دل در شما جايگاه و داريد اقامت 1غضا وادى ساحل بر كه اى قبيله بمحبو مردم اى
  .است كرده تنگ شما بر را پهناور فضاى اين من

  .باشيد آن غربى يا شرقى ساحل بر كه نميدهم اهميت من
 است هآورد پناه شماه ب كه را اى دلداده و كنيد تجديد بود ما ميان كه را ديرين دوستى و مودت پيمان

  .برهانيد غم و رنج از
 زنـده  ديگـر  بار گسلد، مى هم از را وجودش اعضاى جانكاه عشق دمبدم كه را عاشقى و! بترسيد خدا از

  .كنيد
 راضـى  وقـف  ويرانـى  بـه  شـما  آيا. است كرده وقف شما بر را خود دل وجود كرم نهايت در كه عاشقى

  .ميشويد
 دور من از او »ظاهره ب« چند هر. است نزديك من دله ب آرزوها تلقينات سببه ب شما قبيله از دلبرى

  .ميباشد
 خـود  مـاه  آن حاليكـه  در است آمده پديد شيفتگانش بختى تيره مغرب در او برآمدن از كه است ماهى

  .است بخت نيك
  .يكسانند وعيد و وعد ميان گناهكار و نيكوكار او عشق در
  .ميسازد خود جوالنگاه آنرا و ميگيرد جاى جان در سنف همچون خود شيرين لبان و افسونگرانه نگاه با

 و سـاخت  هـدف  مرا دل و »كند شكار را او بخواهد كه هر بنام« 2كرد نامگذارى و راست را »نگاه« تير
  .برد غارته ب آنرا صيادى همچون

 نخسـتين  او همـه  ايـن  بـا  ميگدازد شوق از اش دلداده دل و برفت دست از اميد و است پيشه ستم اگر
  .شد قائل گناهى دآلرام براى نميتوان عشق در و. است جان حبوبم

 آنـرا  و اسـت  نافـذ  و كـارگر  اسـت  ساخته رنجور و ناتوان را آنها كه ىيدلها و ها سينه همه در او فرمان
  .پذيرند مى بجان

 دلهـاى  جانـب  و كـرد  داورى هـوس  و هـوى  روى از ولى پرداخت، قضاوته ب »رسيدگى براى« او نگاه
  .نگرفت نظر در را ناتوان

  .دهد مى كيفر يكسان را بدكار و نيكوكار و گيرد مى ستمگر بجاى را ستمديده دادخواهى در
  :آورد مى باز بدان دلداده شوق از نوينى اندوه ميوزد، صبا باد هرگاه كه! من دل بر دريغا

  .1»است سخت آينه هر من عذاب«: است شده نوشته او گفتار من دل براى لوح در

                                                           

و نيز به معنى گياه غضا است و آن گياهى است خاردار داراى آتشى بسيار سوزان ). منتهى االرب. (واديى است به نجد: غضا -1
  .و پر دوام و شايد منظور در بيت، وادى پر غضا است

 ..بود من اول هدف و كشت جاى در و كرد راست را نگاه تير: ل. ن -2

 دنباله اشعار زيباي ابن خطيب

← 



   مقدمه ابن خلدون  412

. اسـت  پايانى بى رنج در دردها و غمها سببه ب دلم پس آورده فراهم رنج و درد دلم براى سرنوشت ناي
  .است افتاده خشك گياه در آتش ىيگو كه است، گداز و سوز در درونم درد آنچنان و

 روز باقيمانـده  همچـون  مـن  زندگى اكنون هم و است نگذاشته بجاى رمقى بجز من جان از عشق اين
  .تيرگيست و ظلمت سپاه گىچير از پس

  .بگذران توبه و بازگشته ب را وقت و! شو تسليم قضا و سرنوشت فرمانه ب! دل اى
 »انـدوه  و شـادى « درشتى و خشنودى با آميخته در كه روزگارى گذار، فرو را گذشته روزگار يادآورى

  .است شده سپرى بود
  .است قران در توفيق شده الهام كه آور ميانه ب سخن ىيخو پسنديده »شاهزاده« موالى از و

 تمام ماه ماننده بزم گاه و است برزين شيرى همچون نبرد هنگام كه حسبى و اصل با و كامل بخشنده
  .ميدرخشد محفل در

  .ميشد نازل القدس روحه ب وحى كه ميشود نازل او بر آنچنان پيروزى
* * *  

 موشـحه  آنها هاى نمونه بهترين از و است ارنمود تكلف آثار اند، سروده مشرق مردم كه موشحاتى در اما
  :است چنين آن آغاز و يافته شهرت غرب و شرق در كه است مصرى سناءالملك ابن

  .ميشود ديده گلنار روى در كافور بر »زلف« مشك است برافكنده چهره از را نور پرده من دلداد
  .يديبيارا »گلها« ازيورهه ب را آنها و كنيد تاجدار را ها پشته و ها تپه! ابرها اى

  !دهيد قرار آنها بند دست را جويبارها خمهاى و پيچ
* * *  

 ىيزيبـا  و نـوع  روانـى  علته ب اهالى عموم و يافت رواج اندلس مردم ميان در ىيسرا موشح فن چون و
 شـهرهاى  »شـاعران « مـردم  تمـام  كردند، استقبال آن از شعر، اينگونه) كلمات توازن( اجزاى ترصيع و شكل

 حركات( اعراب به آنكه بى كردند تقليد را شيوه آن خود محلى زبانه ب و سرودند شعرها سبك بدان اگونگون
 روزگـار  ايـن  تا و خواندند) تصنيف( »زجل« بنام آنرا كه كردند ابداع آن از نوى فن و باشند مقيد) كلمه آخر
 »زجـل « اسـلوب  بـدان  انديشند مى كه مضامينى و مقاصد برحسب و اند كرده حفظ همچنان را شيوه آن هم

  .ميسرايند
 نسـبت ( خود فصيح غير زبان برحسب و اند، گذاشته يادگاره ب شگفتى و تحسين قابل انواع رو اين از و

 شـيوه  اين كه كسى نخستين و اند آورده بدست اسلوب اين در بالغت براى وسيعى مجال) مضر عربى زبانه ب

                                                                                                                                                                                     

1-  يدذابِي َلشَد7: 14إِنَّ ع.  
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 اند سروده زجل اندلس در ديگران هم او از پيش چند هر و. است 1مانقز ابن بكر ابو كرده ابداع را سازى زجل
 در تنهـا  فن اين جذاب تراكيب ىيزيبا و دلپسند، الفاظ در معانى متناسب قالبريزى و. اسلوب شيرينى ليكن

 كليـه  پيشواى و سرآمد و ميزيسته) مرابطان( پوشان نقاب روزگار در او و است آمده پديد 1قزمان ابن روزگار
  .است ميرفته بشمار سازان زجل

  .»ميكنند روايت مغرب شهرهاى از بيش بغداد در را وي زجلهاى ديدم من«: گويد سعيد ابن
  :ميگفت كه شنيدم عصر اين سازان زجل پيشواى »اشبيلى جحدر بن ابوالحسن« از و: گويد هم و

 پيشـواى  و استاد قزمان ابن كه آورى حيرت ىيگو بديهه چنين به فن اين بزرگان و استادان از هيچيك
  :اند نبوده قادر است، كرده آغاز هنر اين

 ايشـان  روبـروى . نشيند مى بانى سايه زير در آنان با و ميرود گردشه ب خود ياران از برخى با روزى وى
 را پلكانى كه ميريخته فرو سنگى هاى تخته روى بر آب آن دهن از و است بوده مرمر سنگ از شيرى مجسمه
  :ميسرايد قزمان ابن. اند ميداده تشكيل

  .است »ايوانى« رواقى مانند كه است شده ساخته) اى صفحه( تختى روى بر بانى سايه
 زدن هكچه حال در كه انسانى همچون را خود دهان و است بلعيده ساق بدرشتى را مارى كه شيرى و

  .است كرده باز باشد
  .است گريزان و دوان سنگها تخته ىرو بر كنان غرش »شير دهان« آنجا از »مار آن و«
 و ميكـرد  آمد و رفت بسيار نيز اشبيليه به ولى داشت، سكونت 2قرطبه در معموالً اينكه با قزمان ابن و

  .ميرفت شهر آن رودخانه تماشاىه ب پياپى
 گـردش ه بـ  رودخانـه  فراز بر و آمده گرد آنجا در تفريح و تفرج براى نامور سازان زجل از گروهى روزى

 ايشـان  همـه  كه هنگامى و بود آنان همراه نيز شهر آن بزرگ خاندانهاى از زيبارخى بچه پسر بودند، رداختهپ
  :گفت بليدى عيسى و كردند آغاز حال وصف در ىيزجلها سرودنه ب بودند نشسته زورق در شكار براى

 بـه  آنرا هنوز شقع و است رفته دست از حاليكه در برهاند، »معشوق جور از« را خود ميخواهد من دل
  .ميكند نزديك »مهلكه«

                                                           

در جـوانى بـه   . ابوبكر محمد وزير عبدالملك بن قزمان يا ابوبكر عيسى بن عبدالملك بن قزمـان مغربـى قرطبـى   : ابن قزمان -1
يليه و غرناطـه را  خدمت متوكل آخرين فرمانروا از بنى افطس در بطليوس پيوست و سفرهاى چند در اندلس كرد و شـهر اشـب  

موشحات بسيارى به زبان عامه داشته و نيز نوعى ديگر از شعر موسوم . را ادراك كرد» نزهون«بديد و در غرناطه صحبت شاعره 
در اروپـا از نسـخه    1313مسـيحى مطـابق    1896ايست ديوان او به سـال   به زجل از اقتراحات اوست و آن قول و تصنيف گونه

. شده در قالئدالعقيان فتح بن خاقان و تحفةالقادم ابن ابار و كتاب الذخيره ابن بسام نام او مسطور اسـت پتروگراد طبع و منتشر 
 ).دهخدا نامه لغت از( است هجرى 555وفات وى بسال 

2- Cordoue. 

 از موشحات مردم مشرق زمين
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ـ  ببينيـد،  اسـت  شده آزرده و رنجور »عشق« سنگين بارهاى از كه را اى بيچاره اين  مصـيبت  سـبب ه ب
  .است پريشان و مضطرب است، شده گرفتار بدان كه بزرگى

 انچشـم  آن همه با و ميكنند افسرده و غمزده مرا دل شوند غايب سياه زيباى چشمان آن اگر شك بى
  .اند ساخته زبون و ناتوان مرا دل سياه

  :گفت 1اشبيلى زاهد ابوعمرو آنگاه
  .كند شكار را دلها دارد اصرار و واميدارد دلها ربودن به را او كه است عشق اين و كرد، آغاز دلربايى

  انگيزد؟ برمى آزار و دادن رنج به را او چيزى چه بينى مى
  .شدند هالك مردم از بسيارى گروه او، بازى اين زا و. سازد خود بازيچه را عشق كرد هوس
  :سرود دانى مقرى ابوالحسن سپس

  ميستايند آنرا و درشگفتند آن يهاىيزيبا از بينندگان همه! است خوشى روز
  .است فراهم من پيرامون در مهرويان و مى

ه بـ  كـه  اسـت  اين من براى تر شايسته اند رفته قيلوله بخواب صنوبر درخت زير در دوستان كه هنگامى
  .كنم تماشا را دلفريب چشمان آن آنگاه و پردازم ماهى شكار

  :گفت مرتين بن ابوبكر آنگاه
 ديـده  صـياد  و ماهيهـا  آنجا در كه انگيزى دل رودخانه روى بر شوى، سوار كشتى در ميخواهى براستى

  .است مردم دلهاى از پر او دام بلكه است، نكرده شكار را ها ماهى صياد آن. ميشوند
  :سرود قزمان ابن ابوبكر سپس

 بدان را خود ماهيها چگونه بينى مى ميزند، باال دام انداختن براى را خود آستين »پسر آن« كه هنگامى
  ميكنند؟ پرتاب سو

  .ببوسند را دالويز  كوچك دستهاى آن دارند آن آهنگ بلكه بيفتند، دام در خواهند نمي آنها
 ىينيكـو  بسـيار  هاى زجل كه بود اسود 2محلف بنام ساز زجل اعرىش اندلس خاور در عصر همان در و
  :ميشود آغاز بدينسان وى زجلهاى از يكى داشت

 دچار انگيزى غم سرنوشته ب مرا عشق و شدم گرفتار سرانجام. ترسيدم مي گرفتارى از هميشه كه من
  .ساخت
  :گويد زجل همين در و

  .ميگيرد فرا را آن سراسر سرخى مينگرى، زيبا نجيب هاى گونه آن به كه هنگامى
  .ميكند تبديل زر به آنرا و مينگرد سيم به كه منست چشمان در اكسير! كيميا جوينده اى

                                                           

  ).»ينى جامع«نسخه خطى (ابوعمر زاهد اشبيلى ). چاپ دارالكتاب اللبنانى. (ابوعمر بن زاهر اشبيلى -1

  .مخلف: ل. ن -2
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 شـيوه  اين در را او و بود 1مدغليس آنان سرآمد كه آمدند پديد سرايان زجل از گروهى ايشان از پس و
  :گويد خود مشهور زجل در چنانكه. است شگفتى آثار شعر

  ميدرخشد آفتاب شعاع و               بارد مى نرمى باران          
  .است شده گر جلوه زرين                يكى اين و سيمين يك آن     

  طربند و رقص در درختان هاى شاخه و     ميشوند سرمست و سيراب ها گياه          
  2»ميگريزند و ندميشو شرمگين اما            بيايند ما بسوى ميخواهند آنها«        

  :اوست هاى زجل بهترين از اشعار اين و
  .سرگردانند ستارگان و تابيد ىيروشنا
  .برانيم خود از را افسردگى و خستگى هم با كه برخيز

  .است تر شيرين عسل از من نزد كه نوشيدم صراحى از مخلوطى
  .كند مقلد ىيميگو آنچه به ترا خدا ميدهى قرار مالمت مورد ميكنى، تقليد خود آنچه بر مرا آنكه اى
  .ميكند توليد ديگرى گناه گناه، اين ىيميگو تو
  ميسازد تباه را خرد و

 مـن  بـا  بيهـوده  گفتارهـاى  اينه ب ترا چيزى چه است سزاوارتر حجاز سرزمين در اقامت تو براى البته
  است؟ واداشته
  شو، زيارت و حج رهسپار تو
  كن، رها خود نوشيدنه ب مرا و

  ندارد، استطاعت و قدرت كسيكه براى
  .است بهتر عمل از نيت

 سازان زجل ديگر بر كه است كسى او و آمد پديد »جحدر ابن« اشبيليه در مزبور سرايان زجل از پس و
  :است چنين آن آغاز كه بود زجلى آن علت و يافت برترى 3ميورقه فتح هنگام

  .بيزارم ميورزند خصومت حق با انيكهكس از من ميشود نابود شمشيره ب كند دشمنى توحيد با كه هر
 آغـاز  كـه  است معروفى زجل گوينده يعتع و ديدم را 4يعتع او شاگرد و جحدر ابن من: گويد سعيد ابن

  :است چنين آن

                                                           

 .مدغليس و در چاپهاى مصر و بيروت مدغيس است» پ«و چاپ » ينى جامع«در نسخه خطى  -1
 .نيست پاريس چاپ در شعر اين -2

3- Majorque. 
 .يعيع. عيع. بعثع. معمع. يعبع: هاى مختلف به صورتهاى زير آمده است اين نام شناخته نشد و در چاپها و نسخه -4

 نمونه گفتار چند شاعر در يك موضوع



   مقدمه ابن خلدون  416

 وى بـه  را كوچـك  پيـام  ايـن  آهسـته  و بوسـيدم  مي را او گوش تا آمدم مى نائل دلدارم ديداره ب كاش
  :ميرساندم
  اى؟ ربوده را كبك جوجه دهان و گرفته هعاري به را آهو گردن چرا

 از پس و. كرد ظهور سازى -زجل عرصه در ادب پيشواى مالك بن سهل ابوالحسن مزبور گروه از پس و
ـ  و است شاعران سرآمد  خطيب بن ابوعبداهللا وزير ما دوست عصر اين در آنان  پيشـواى  و اسـتاد  آرا اتفـاق ه ب
 آغـاز  بدينسـان  كـه  است زجلى سبك اين در وى اشعار بهترين از و ميشود شمرده اسالم ملت در نثر و نظم

  :ميشود
  .ده در پياپى و كن پر من براى آنرا و درآميز جامها در را باده

  .دهند باد بر آنرا كه است شده آفريده اين براى تنها ثروت
 ايـن  اسـت  سـروده  1ششـترى  »بنام« گروه آن از يكى سبكه ب كه صوفيان طريقه بر وى سخنان از و

  :است زجل
 درگذشت باشد وجود عالم در نبايد آنكه هر: است درآميخته غزل يكه ب آن غروب تا »آفتاب« طلوع از

  .ماند باقى بماند بايد آنكه و
  :ميشود آغاز بدينسان كه است زجلى اسلوب همين در او آثار بهترين از نيز و

  .يرودم بشمار مصيبت بزرگترين من براى تو از دورى من، پسرك اى
 در خطيـب  ابـن  وزيـر  عصـر  در و - 2ميرسـد  ساحله ب اميدم كشتى شوم، نزديك توه ب كه هنگامى و
 از شـيوه  ايـن  در كـه  زيسـت  مـى  3آش وادى مـردم  از عبـدالعظيم  بـن  محمد بنام ديگرى ساز زجل اندلس

  :مدغليس زجل اقتضاىه ب آنرا كه است زجلى را او و ميرفت بشمار استادان و پيشوايان
  :است سروده بدينسان »درخشانند ستارگان و تابيد ىيشنارو«

 اسـت  آمـده  فـرود  حمل برجه ب خورشيد زيرا فرارسيد، ىيشيدا و سرمستى هنگام! اسرافكار رندان اى
 فاصله آن ميان را دورانديشى و خرد مبادا و گيريد سر از را جنون و مستى روز هر »است آمده ماه فروردين«

  .سازيد
 دسـت  مستى و گسارى بادهه ب سرسبز و خرم زارهاى چمن روى بر آنجا در و بشتابيم، 4»شنيل« بسوى

  .يازيم
  .است دالويزتر بسى من نزد در ما سرزمين مگوى، سخن نيل خبرهاى و بغداد از

                                                           

  .است كه در نسخ بدين صورت درآمده استشبسترى : شايد منظور -1

 ).ل. ن. (ميكنم فراموش را خويشاوندانم -2

3- Guadix. 
4- Xenil غرناطه نزديك ايست رودخانه نام Grenade )شـنبل در چـاپ پـاريس و سـبيل در چـاپ      ) 3ج  441سـالن ص  د

 .دارالكتاب اللبنانى غلط است
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 سـوى،  هـر  از باد وزيدن هنگام كه ميل، چهل از بيش مسافته ب همواريست پهناور سرزمين اينجا در
 يافـت  آن در خـاك  و گرد ميكنند سرمه كه اى اندازهه ب حتى و يابى نمى آن در غبار و گرد از اى نشانه هرگز

  .نميشود
 مگـر  ندارد وجود) كاغذ برگ يك اندازهه ب( آبادى جايگاه هيچ كه صورتى در نباشد بدينسان چگونه و

  .است عسل زنبور چراگاه »ريحان و گل فزونى از« اينكه
 بـدان  و انـد  برگزيـده  آنرا اندلس مردم عامه كه است فنونى از روزگار ناي در سازى، زجل اسلوب اين و

 ولـى  ميدهنـد،  تـرجيح  را زجلـى  اسـلوب  همين نيز گانه پانزده بحور ساير در آنها حتى. ميسرايند شعر شيوه
 دمانن مينامند زجلى شعر را منظوم سخنان اينگونه و ميبرند بكار بحور همه در را عاميانه و محلى لغت همان
  :اندلسى شاعر اين گفتار

 نـرم  دلى نه و است مهربانى من با نه ترا اما ميورزم عشق تو سياه چشمانه ب كه سالهاست و روزگارها
  .دارى

 آهنگران كوره در خيشى مانند: است شده دچار سرنوشتى چه به تو عشق از من دل كه بينى مى حتى
  .»ميشود كوبيده آن بر« راست و چپ از پتكها و ميگدازد آتش درون در و جاريست آن اشكهاى كه است،

 عاشـقان  دلهاى با تو ولى »بجنگند آنان با مسلمانان كه« است آفريده جنگيدن براى را مسيحيان خدا
  .ميجنگى
 راسـت  او و اسـت  بـوده  1لوشـى  ابوعبيـداهللا  اديـب  قرن اين آغاز در اسلوب اين گويندگان بهترين از و
  :ميستايد را احمر ناب سلطان آن در كه اى قصيده

  .بخنديم طرب و شادى از پس و بنوشيم صبوحى برخيز من همدم اى برآمد، بامداد
 بـدلخواه  برخيـز . اسـت  سـاخته  نمـودار  را شـفق  سرخى شب، مالقات از اى گداخته سيم همچون فجر

  .كنيم كامرانى
 اسـت؟  زريـن  شـفق  هحاليك در ميدرخشد سيم مانند كه بينى مى را »روز« پاكيزه و سپيد خالص عيار

  .ميكنند نور كسب آن از »زيبا« چشمهاى و است جيرا بشر نزد در كه ايست سكه سيم اين
  .ميكنند زندگى آن پرتو در مردم كه است روز اين! من دوست آرى

 بـر  تـا  اسـت  كنـار  و بوسه براى هم شب و كامرانيست و خوشى قرين بسى 2فراخ زندگى كه خداه ب و
  .گيرند آغوش در را ديگر يك اندلداگ وصال، خوابگاه

  .1است شده بخشنده اكنون هم ميورزيد بخل آنكه از پس روزگار

                                                           

ابوعبداهللا محمد لوشى پزشك معتبرى بشمار ميرفته و : ه دسالن مينويسدولى ظاهراً لوشى صحيح است چ) ل. ن(االلوسى  -1
 .استدرگذشته  670و بقولى در سال ) م 1262(ه  660در مصر بسال 

 .است) الفتى(الغنى و در چاپهاى مصر و بيروت » ينى جامع«و نسخه خطى » پ«در چاپ  -2

 تصنيف و ترانه در اندلس

← 
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 خوب غذاى و مينوشند 2»بنينوا« اكنون هم چشيدند مى تلخ شربت »مردم« گذشته در كه چنان آن و
 يـده د زارى حـال  در همـواره  كـه  اى شـده  غرق شراب و عشق در همه اين چرا! شگفتا: گفت رقيب ميخورند
  هستيد؟ شگفت در چه از قوم اى گفتم. شدند شگفت در خبر اين از من مالمتگران آنگاه ميشوى؟
 يـا  ميدهيـد  نسـبت  كفـر ه بـ  »مرا« را او علت چهه ب نميورزم عشق ىينرمخو روى زيبا دلبر با جز من

 زن و ميگزينـد بر را بـاكره  دختـر . نميشود مند بهره ىيزيبا و حسن از ديگرى اديب شاعر جز ميكنيد تكذيب
  .است حرام »باده« جام  كه است راست. ميگذارد فرو را بيوه

 رنـدان  يـا  متفكـران  و خردمنـدان  گنـاه  و. بنوشد آنرا چگونه نميداند كه است حرام كسى بر باده آرى
 كـرده  مفتون مرا وى ىيزيبا كه دلبرى آن است اين .شوند مرتكب گناهى چنين اگر ميشود، آمرزيده الابالى
  .كنم مجذوب را او فريبنده الفاظ و زيبا بيان با توانم نمى من ولى است،

 زبانـه  »عشـق « 3ناشـدنى  خاموش آتش در من دل ولى ميكند، خاموش را آتش كه است تابانى آهوى
  .ميربايد درنگ بي آنرا مينگرد شيران بدل همينكه كه است غزالى. ميزند

  .ميكنند شادى و خندند مى زارى و آه از پس و ميكند زنده را آنها بزند لبخندى هرگاه آنگاه
 خواستنه ب را ملت كه است خطيبى منزلهه ب او درخشان دندان و انگشترى حلقه چون 4كوچك دهان

  .ميكند موعظه بوسه
 بدينسـان  كنـد  سـوراخ  را آنهـا  آنكـه  بى جواهرساز كدام! من دوست »شده نشانده« مرجان در مرواريد

  است؟ كرده منظم
  .ميكند ميخواهد چه هر كه 5ىيابرو و

 مـن  هجـر  شبهاى كه ميكند اى كرشمه و ناز. اند پيموده خطا راه اند كرده تشبيه مشك به آنرا كه آنان
  .ميگردد وحشت و غربت دچار آن سببه ب و ميشود تار و تيره غراب پر همچون

                                                                                                                                                                                     

  :مده استمصراع دوم اين بيت در چاپهاى مختلف به صورتهاى زير آ -1
  ).در ترجمه تركى. (دستهايش به پشت سر بسته است: و الى كتفتو من يديه عرقبوا

  .و از دو دست او عقرب رها نميشود) چاپ پاريس(من يديه عقربو » كسفلت -كيفلت«و ليش ليفلت 
ر و مناسـب مقـام   كه معنى هيچيك آشـكا . واش كمقلته من يريه عقربو. »ينى جامع«ولش ليفلت من يديه عقربو نسخه خطى 

 .نيست و دسالن از ترجمه آن در متن صرف نظر كرده است
 ).شود» بن«ذيل » اقرب الموارد«رجوع به . (يا بنين يا ابن نوعى قهوه است -2
 .ترجمه غضا است كه چوبى است بسيار سخت و آتش با دوامى دارد -3
 ).عصر آن محلى لغت در( است، فم تصغير فويم و فميم -4

اخضر است به معنى سبيل تازه دميده، ولى دسالن آنرا ابرو ترجمه كرده اسـت و چـون بـا چنـد     ) شارب(و شاربن : ندر مت -5
 .شعر بعد كه از پستان گفتگو ميكند منافات دارد، من هم ترجمه وي را برگزيدم
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 بـدين  شيرى انگوسفند از چوپان هرگز كه است شير رنگه ب سفيدى اندام روى بر) سياهش موهاى(
 پـى  سخت و فشرده ىيپستانها چنينه ب آن از  پيش كه »دارد« كوچك 1پستان دو و است ندوشيده سفيدى

  .2ندسخت و فشرده چقدر ديدم و بودم، نبرده
  .يابد نمى آنرا جوينده باريكى از كه است باريكى كمر پستانها زير در
 را او مـن  و اسـت  راسـت  ميگويـد  باره اين در من مالمتگر آنچه و است تر دقيق من دين از باريكى در
  .كنم نمى تكذيب

 وى عقـل  و دين كند دنبال ترا عشق كه هر ماند مى بجاى من براى عقل يا دين كدام تو عشق با آرى
ه بـ  عاشـق  كـه  هنگـامى  3است رقيب مانند »گرانبارى در« كه ميبرد خود با سنگينى سرين و. ميشود ربوده
 يـا  »شـاهزاده « اميـر  خصـال  مانند تو هاى ىيزيبا 4ميكند مراقبت معشوق از رقيب هك وقتى يا مينگرد دلدار

 عـرب  فصـيح  و شهرها ستون »شاهزاده آن« بشمرد؟ را آنها بتواند كه كيست و است بيابان ريگهاى همچون
 و يكتاست دو هر عمل و علم در .ميشويم متخلق عرب خوى و زبان شيوهه ب ما وى، گفتار فصاحت از و است

  .مينويسد زيبا چقدر شعر سرودن با
  !است زده شمشير با را گردنها چه و! دريده نيزه با را بسيارى هاى سينه چه »رزم هنگام«

 آورد؟ بشـمار  را وى نيـك  صـفات  ميتوانـد  كـه  بگـو  منه ب ميبرد حسد وى بر صفت چهار در آسمان
 هنگـامى . »ميبرنـد  رشك« وى بلند ايگاهپ به ستاره و بخشش به باران و همت به ماه و تابندگىه ب خورشيد

 نعمت ميكند رها را مردمه ب دادن روزى و عنايت و توجه عنان و نشيند مى بخشش مركب بر ميشود سوار كه
 نوميـد  هرگـز  او بارگـاه  از كنـد  وى عنايـت  آهنـگ  و شود وارد وى بر كه هر و ميرسد آرزومندى ره به وى

  .گردد نمى
 پرهيزگـارى  پايـه  مـن  دل در. بپوشاند را حق نيست قادر باطل ديگر و دكر آشكار بود نهان كه را حق

  .بود ساخته ويران آنرا زمانه كه پس آن از نهاد بنيان
 روبـرو  او ىيخوشـرو  بـا  همينكـه  ولـى  گوينـد،  باز را خود آرزوى ترسند مي وى ديدار هنگام »مردم«
 و اسـت  پيروز. ميشود روبرو خنده حال رد عبوس و خشن جنگهاى با ميشود زايل آنان دل از ترس ميگردند

  .ميكشد شمشير» كافران« شدگان رانده ميان در كه هنگامى كند غلبه او بر كه نيست ىينيرو جهان اين در
  .»ميكند هالك را او ضربت يك با« ندارد زدن 5تكراره ب نيازى زند مى ضربت كه كسى بر

                                                           

  .معنى پستان هم آمده استرا پشته و تپه ترجمه كرده كه يكى از معانى نهد است در صورتى كه نهد به ) نهيد(دسالن  -1

 .ترجمه كرده است» مرمر«ما أصلبوا محرف صالبة است نه صاليه كه دسالن آنرا : صاليه بقرينه -صاليا -2
 .پيداست كه رقيب در اينجا به معنى متداول امروز نيست -3
هـاى بسـيار و داشـتن     دو شعر اضافه هست كه به علت نسخه بـدل » ينى جامع«هاى مصر و بيروت و نسخه خطى  در چاپ -4

 .است نكرده ترجمه را آنها علت به همين هم دسالن و شد نظر صرف آنها ترجمه از محلى لغات

  .يثى، يثنى است و شيئى در چاپ دارالكتاب غلط است» ينى جامع«چاپ پاريس و نسخه خطى  در -5

 نمونه ديگر از جال
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  .است برگزيده طنتسله ب را وى خدا و است »محمد«) ص( مصطفى همنام او
 وى امـارت  برابـر  در. اسـت  موكب آرايش و سپاهيان سردار. است آنان فرمانرواى و مسلمانان خليفه او

 او خانـدان  از 1نصـر  بنـى . هسـتند  او دسـت  بوسيدن شيفته همه و! آرى. آورند مى فرو تعظيم سر مردم همه
 غروبـى  را آنـان  و ميكننـد  طلـوع  عظمـت  و بزرگوارى آسمان در. ندتمام ماه همچون را روزگار كه باشند مى

  .ندنزديك مردمه ب حيا و تواضع در ولى دارند، دورى پايگاه شرافت و علو در و .نيست
 اقبال ستاره و بدرخشد آنان عظمت آفتاب و بدارد پايدار را آنان خدا ميكند گردش فلك كه هنگامى تا

) مغـرب ( مغربـو  مالـه  خـدر  شمس يا«: عروض در قصيده ناي كه مادام بدارد، پايدار را آنان خدا و بتابد آنان
 اى: بـود  خواهـد  چنـين  آن فحواى بسرايند آهنگ با انجمنها در را قصيده اين كه هنگامى تا 2شود مى تغنى

  .نيست غروبى »را ما خورشيد« كه! شو پنهان خورشيد
 افاعيـل  لحـاظ  از حموش مانند كه آوردند بوجود شعر در ديگرى جديد فن مغرب شهرهاى مردم سپس

  .3بود مزدوج مصراعهاى داراى عروضى
 نخسـتين  و ناميدنـد  »بلـد  عروض« آنرا و ميسرودند نيز خويش شهر محلى زبانه ب را اشعار اينگونه و

 در و آمـد  فاس به اندلس از كه بود عمير ابن به معروف اندلسى مردى كرد ابتكار را نوين شيوه اين كه كسى
 و قواعـد  از قليلى موارد در جز قطعه اين در ولى سرود، موشح شيوه به اى قطعه آنگاه و گزيد اقامت شهر آن

  :است چنين مزبور قطعه و 4است نشده خارج عرب زبان اصول
  .برانگيخت زارى و بگريه مرا كبوترى نوحه و ناله جويبار كنار در سحرگاهان

 و شـبنم  »اقحـوان « چشـم  گاو گل اىدندانه بر و زدايد مى را مركب همچون تيرگى پگاه بامداد دست
ـ  را »گلهـا « بـاغ  كنيزكـان  بـاران  قطـرات  ديـدم  و شـتافتم  بوسـتان  بسوى سحرگاه. يابد مى جريان باران ه ب

 كـه  اسـت  آنچنـان  شده روان باغبان دوالب بوسيله كه جويبارهايى است آراسته ىيآسا جواهر بندهاى گردن
 همـه  و بـود  شـده  آراسته ىيخلخالها به ها شاخه ساق. اند هزد حلقه ىيمارها ميوه درختان گرداگرد در ىيگو

                                                           

 .ميناميدند نيز نصر بنى ميكردند سلطنت »Grenade« غرناطه در كه را االحمر بنى خانواده -1

اى : تا هنگامى كه اين قصيده را در انجمنها با آهنگ بسرايند، فحواى مطلب چنين خواهد بـود : ترجمه دسالن چنين است -2
دهد كه در آن عصـر قصـيده معروفـى بـه      غروبى نيست، ولى سياق به وضوح نشان مى» خورشيد ما را«كه ! خورشيد پنهان شو

  .ورد زبانها و غناى مغنيان بوده كه شايد اين قصيده بر آن عروض بوده است» بيا شمس خدر مالها مغر«مطلع 

يعنى از لحاظ قافيه مصراع اول هر بيت با مصراع اول بيت بعد از آن و مصراع دوم بيت اول با مصـراع دوم پـس از آن داراى    -3
از مرحوم ملك الشـعراى  » افكار پريشان«شعر  و... اول ارديبهشت ماه جاللى: يك قافيه است مانند اين شعر سعدى در گلستان

  :بهار كه براى نمونه يك بند آن نقل ميشود
  از بر اين كره پست و حقير            زير اين قبه ميناى بلند

 نيست خرسند كس از خرد و كبير            من چرا بيهده باشم خرسند

 .است گرفته عرب غير و ايرانى شاعران از را نمضامي و افكار تمام شاعر در اين قطعه: دسالن مينويسد -4
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 دريـده  را هـا  شكوفه گريبان پگاه هنگام باران دست. بودند كرده احاطه دستبندى همچون را باغ ها شاخه اين
ـ  روز »سـپيدى « عـاج . پراكند مي سوى هره ب ها شكوفه از مشك خوش بوى باد و بود  ابـر  مشـكين  رنـگ ه ب

  .ميپراكند فضا در را مشك خوش بوى و ميگذشت ها شكوفه بر دامنكشان نسيم و بود شده درآميخته
 از دل عاشق مانند و است شده تر شبنم قطرات از درخت شاخه برگهاى ميان در كبوتر پر و بال ديدم

  .است كرده آغاز زارى و ناله غريبى داده دست
 رنگـى  ىيحنـا  پنجه و قرمز نوك اراىد او ولى است، شده پيچيده ىيردا ىيگو نو جامه اين سببه ب و

 نشسـته  اى دلباخته عاشق همچون درخت هاى شاخه ميان در. داشت خود گردن بر جواهرى هاى رشته و بود
  .بود

 لحـاف  را آن و پيچيده خود بر را ديگر بال و داده قرار بالش را آن و كرده تكيه خود بال يك بر قمرى
ـ  را منقـارش  رو ايـن  از و ميكـرد  شـكايت  داشـت  دل در كـه  عشقى از او. است ساخته خويش  اش سـينه ه ب

  .برآورد فرياد و چسبانيد
! ميبـارى؟  ديـده  از اشك پيوسته تو كه بينيم مى ولى است، نرفته بخواب من ديدگان! كبوتر اى: گفتم

ـ  بايـد  زنـدگانيم  دوران تمـام  در ناچار و است نمانده بجاى ديدگانم در اشكى كه گريستم آنقدر: گفت  و هنال
 بـا  نـوح  عهد از من و بازنگشت ديگر و پريد ام النه از كه ايست جوجه دادن دست از براى من گريه. كنم زارى
 گريسـته  بـس  از كه نگر در ديدگانمه ب است؟ چنين حقوق پاسدارى و وفا آيا ام شده آغوش هم اندوه و گريه

  است؟ شده مجروح
 مـرا  جانكـاه  زارى و نالـه  اين :ميگويد كند زارى و گريه سال يك كسى اگر شما ميان در اينكه حال و

 زار حـال  از ميرفتـى  فـرو  ام شده غرق من كه غمى بيكران درياى اين در تو اگر! كبوتر اى: گفتم ميدهد رنج
  .ميساختى جارى ديدگانت از اشك سيل و ميشدى اندوهناك من

 آنها روى بر كه ىيها شاخه ميداشت، جاى تو دل در هست من درون در كه »سوزانى آتش« اين اگر و
  .ميشد مبدل 1خاكستره ب اى نشسته
ه بـ  »الغـرى  شـدت « از كـه  ام كـرده  تحمل را هجران رنج اى اندازهه ب است سالى چندين اكنون هم و

 مـن  از اسـتخوان  مشـتى  جز كه است پوشيده فرو مرا جسم رنجورى و الغرى آنقدر و آيم نمى ديگران چشم
  .2است ساخته نهان بينندگان  چشم از مرا الغرى اين و نمانده باقى

                                                           

رمادكان، تصحيح كرده و من هم تصـحيح او را تـرجيح   . و دسالن. ما كان) دارالكتاب اللبنانى(دما و كان چاپ : چاپ پاريس -1
اسـت و حـدس دسـالن كـامال     ) رمـاد (كه بعداً در دسترس من قرار گرفت نيز » ينى جامع«دادم بخصوص كه در نسخه خطى 

 .صحيح است
 )سعدى(  در من اوفتد ببرد            كه نمانده است زير جامه تنى باد اگر -2

 عروض بلد
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 اى بميـرد  پـس  اين از كه هر و. ميكنم استقبال آنرا دم همان در »آرزومندانه« بيايد من نزد مرگ اگر
 شده رنگين خونين اشكهاى از من سفيد بالهاى اين 1گفت منه ب كبوتر. ميشود آسوده »رنج و درد از«! مردم
  .است

 سـر  شـود  مبدل خاكستره ب من بدن كه هنگامى اما. است من گردن در رىوفادا طوق قيامت روز تا و
  .كرد خواهد منتشر »مرا انگيز غم« داستان ماند، خواهد بجاى فروزانى اخگر همچون كه من منقار

 و دورى مشـقت  و رنـج  كـه  گروهـى  و. گرينـد  مى و كنند مى ندبه من بر گوناگون كبوتران »وقت آن«
  .ساخت خواهند آشكار »را خويش درونى دردهاى« اند دهكر تحمل را) يار( هجران

  !خداحافظ نشدم، مند بهره خوشى و آسايش از تو در من كه افزا بهجت دنياى اى
 پرداختنـد،  ازجال نظمه ب آن اسلوب بر و شدند شيفته بدان بسيار و پسنديدند فاس مردم را زجل اين

 شـد  شايع آنان ميان در شعر نوع اين و گذاشتند فرو آمد نمى آنان بكار كه را) كلمه آخر حركات( اعراب ولى
: قبيل از آوردند بوجود آن از ديگرى گوناگون انواع و يافتند شهرت و مهارت آن در سرايان زجل از بسيارى و

  .غزل و ملعبه و 2كازى و مزدوج
 بـاره  نايـ  در شـاعران  كـه  ديگـرى  مالحظات و قوافى) دادن ترتيب( كردن مزدوج اختالف برحسب و
 شـاعران  از يكـى  كه است اشعارى مزدوج انواع جمله از ميخواندند گوناگونى اسامىه ب را مزبور اشعار داشتند
  :است سروده بدينسان را آنها شجاع ابن به موسوم» 3تاز اهالى از« بزرگ

 ىيزيبـا  و حسـن  نازيبـا  هـاى  چهـره ه بـ  -اسـت  كسـان  ارجمنـدى  و »زندگى« دنيا آرايش مايه ثروت
  .ميرسد بلند پايگاهه ب و ميكند كار »جا همه در« او سخن دارد فراوان پول كس هر رو اين از. خشدب مى

 بـه  قـومى  بـزرگ  كـه  هنگـامى  و ميشود بزرگ باشد، كوچك چه اگر دارد بسيار درهم و دينار كه هر
 نزديك ازد؟س مى دگرگون آنرا كه كيست و فشرد مى مرا دل آنكه كيست. ميشود كوچك گردد، دچار ىيبينوا
 اصل بى شخص به قوم، يك بزرگ كه هنگامى -نميكردم قدر و قضا تسليم را خود اگر بگسلد، هم از دلم بود

) عـادت  برخالف و( نوميدانه و شويم اندوهگين روزگار واژگونى اين از كه سزاست برد، پناه حقيرى و نسب و
 خـرد  جـوى  از بـزرگ  رودخانـه  و بشـوند  گانبزر پيشواى فرومايگان كه هنگامى -بپوشيم سر بر را تن جامه

  .است رفته فساده ب رو زمانه يا اند شده ضعف و زبونى دچار مردم كند، استفاده

                                                           

و . يابد و دو شعر بعد در آنهـا ديـده نميشـود    زجل در اينجا پايان مى» ينى جامع«در چاپهاى مصر و بيروت و نسخه خطى  -1
 .نيست نيز مقدمه تركى ترجمه در كه گويد مىدسالن 

كارى، كازى، كاذى، كازى و مكارى آمـده اسـت و ضـبط صـحيح آن     : هاى مختلف به صورتهاى چاپها و نسخهاين كلمه در  -2
  .معلوم نشد

3- Taza آنرا اروپائيان كه Téza  نيـز  را فـاس  شـهر  چنانكـه . ميخواننـد Fez  ملويـه  راه وسـط  در شـهر  ايـن  ميكننـد  تلفـظ 
»Molovia« است واقع فاس به.  

  .است) تازا(تازى و در چاپهاى مصر و بيروت » ينى جامع«و نسخه خطى » پ«در چاپ  448ص  3از حاشيه دسالن ج 
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  .دهند قرار سرزنش و عتاب مورد بايد را كسى چه دانند نمي و
  .ميدهند پاسخ مردمه ب چگونه ببينى كاش و ميخوانند »ابوفالن« را »فالن« كه است رسيده فرا زمانى

  .هستند ها سگ پوست در قوم سران ديديم خود چشمه ب تا كرديم زندگى خالصه
 بزرگـوارى  و كجا آنها هستند زبونى بسيار پشتيبانان داراى كه ميدهند تشكيل كسانى را مردم بزرگان

  .نددور بسيار ها صفت اين از آنان كجا،
 بـيش  ىيبزهـا  را آنان مردم  حاليكه در شمرند مى »مملكت« گاه تكيه و اركان و شهر وجوه را خود آنها
  .نميدانند

 خـود  هـاى  مـزدوج  از بعضى در كه است شجاع ابن گفتار »فاس مردم« آنان شعرى هاى شيوه از ديگر
  :ميگويد

 ىزيبـاي  مبـادا ! گـذار  فـرو  »را عشـق «! مـن  دوسـت  -ميبـرد  رنج بندد، دل عصر اين دلبرانه ب كه هر
  .كند وفا خود عهده ب كه نيست ىمهروي هيچ. سازد خود بازيچه ترا »مهرويان«

  .شوند تو دلداده هم آنان و بندى دل آنان بر بتوانى كه ميشوند يافت دلبرانى ندرته ب
 دلهـاى  شكسـتن  1قصـد  و ميجوينـد  دورى آنـان  از و ميكننـد  تكبـر  و ناز دلدادگان به) مهرويان( آنها

  .ميكنند مردمان
  .ميسازند مبتال فراقه ب »را نانآ« درنگ بي كنند پيوند »دوستان با« اگر و
  .ميگرايند شكنى پيمان به باشد كه صورت ره به ببندند، پيمان اگر و

  .نهد گام من هاى گونه بر بودم حاضر كه دلباختم، بدو آنچنان و ميداشتم دوست را ماهرخى
 كه را مذلتى و خوارى و بدار ارجمند و گرامى آيد مى فرود تو بر كه را ميهمانى! دل اى: گفتم دله ب و

 فرمـانرواى  را او -شـد  خـواهى  دچـار  عشق هولناك مصائبه ب ناگزير چه بگير، آسان ميرسد توه ب راه اين از
  .دادم در تن خويش دل بر او سلطنت به و ساختم خود وجود

  2.يافت مى در و ديد مي مرا حال »شدم او دلباخته« و افكندم ديده وى به كه هنگامى كاش
 از پـيش  را او مـراد  و ميگيـرم  فـرا  آنرا دم در و درنگ بي من كند، خطور او ذهنه ب كه اى انديشه هر
  .يابم مى در بازگفتن
  .باشد تار شبهاى يا بهار عصر چند هر باشم مى آماده كند اراده وقت هر او مطلوب آوردن بدست براى و

                                                           

 .در لغت نيامده است» استعماد«يستعمدوا ظاهراً محرف يتعمدوا است زيرا  -1
شعر را كه دسالن هم به علت اختالف نسخ و عدم وضوح لغات و طرز تركيب ترجمه نكرده عيناً بـا اختالفـات نقـل و از     اين -2
يرجـع مثـل در   ) چـاپ پـاريس  (الجـرد   -ندربه و ينغطس حال -نرجع مثل در حولى فوجه الغدير: رجمه آن صرف نظر ميكنمت

فلـو كـان تـرى     -نرجع مثل دور حولى فوجه الغدير) چاپهاى مصر و بيروت( -مرديه و يتعطس بحال انحروا -حولى بوجه الغدير
 .»ينى جامع«نسخه خطى  -حالى اذا ينصر و

 گفتار ابن شجاع
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 چند هر ميشتابم باشد الزم اهرجه ب و آيم مى بر اطالع كسب درصدد او آمال آوردن فراهم منظوره ب و
  .باشد 1اصفهان
  .آورم مى تو براى آنرا ميگويم نيازمندم، بدان بگويد را چه هر و
  .ميدهد پايان را شعر) شيوه همين با( تا

  .بود »مؤذن بن على« ميبرد بسر تلمسان در كه شاعرانى از ديگر
 بـه  موسـوم  و ميزيست 3مكناسه واحىن از 2زرهون در ايشان بزرگ شاعران از يكى نيز اخير قرون در و
 كه است اى ملعبه دارم بياد كه وى اشعار جمله از و داشت ابداعاتى فن اين هاى شيوه تمام در وى. بود كفيف
 در را خاندان آن شكست قطعه آن در و است سروده افريقيه به مرينى خاندان و ابوالحسن سلطان سفر درباره
 و دلـدارى  بـه  ميدهد، قرار نكوهش مورد افريقيه در را ايشان جنگ شيوه آنكه از پس و ميكند وصف قيروان
  .ميكند مأنوس وقايع اينگونه نظايره ب را آنان ذهن و ميپردازد آنها دادن تسلى

 سـخن  افتتـاح  در بالغـت  هـاى  شيوه بديعترين از است شعرى طريقه اين فنون از كه وى ملعبه مطلع
  :ميشود آغاز بدينسان و مينامند 4استهالل براعت آنرا و ميرود بشمار

  .اوست بدست قوم  بزرگان و اميران خواطر و ها انديشه زمان و لحظه هر در آنكه باد منزه
 و خوارىه ب را ما ورزيم عصيان وى به اگر و سازد نائل بزرگ پيروزىه ب را ما كنيم فرمانبرى را وي اگر

 بـه  را سـخن  5تخلـص  از پـس  آنكه تا دهد مى ادامه را سخن شيوه مينه به و. ميكند بازخواست تمام مذلت
  :ميكشاند مغرب سپاهيان موضوع

 مسـئول  خود رعيت برابر در) راعى( سلطان زيرا است، بهتر باشى) گّله( رعيت از قليلى دسته شمار در
  .6ميباشد
 فـاى خل و كامل مرتبه بلند و خوى پسنديده) »ص« پيامبر( اسالم كننده دعوت بر درود به را سخن و
  .ميكنم آغاز) صحابه( اتباع و راشدين
  :بگو و كن ياد دارى دوست كه را كسانى ديگر ايشان از پس و

  .آگاهيد آنها ساكنان و ممالك چگونگى از و! ايد كرده طى را صحرا كه حاجيانى اى

                                                           

 .است كرده ذكر را شهر اين اندلس از اصفهان دورى نظر از گويا -1

2- Zerhoun. 
  .ميخوانند Mequinez آنرا اروپاييان كه) س فتح و م بكسر( -3

براعت استهالل از محسنات سخن است بدانسان كه شاعر يا نويسنده در آغاز سـخن مطالـب را آنچنـان آغـاز كنـد كـه بـه         -4
 .شود) تعريفات جرجانى(رجوع به . را در آن بگنجانداجمال منظور از تأليف يا شعر 

منظور از تخلص در اينجا تغيير دادن موضوع شعر است كه مثالً شاعر از وصف يا غزل و تغزل بـه مـدح يـا رثـا يـا موضـوع        -5
 .ديگرى بپردازد و اگر به خوبى از عهده برآيد آن را حسن التخلص مينامند كه يكى از صنايع شعرى است

 .كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته: به حديث رهاشا -6
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  است؟ داده حركت كجاه ب را باشكوه و درخشان فاس سپاهيان سلطان، اراده
 دربـاره  شما از ايد پيموده را درازى و دور راه و ايد كرده زيارت را او آرامگاه كه ىپيامبر به! حاجيان اى
  .1ميكنيم؟ سؤال اند شده نابود سياه افريقيه در كه مغرب سپاهيان

 او كـار  سـرانجام  و افريقيـه ) نشـين  باديه( اعراب بسوى او لشكركشى و سلطان سفر درباره شاعر سپس
  .ميدهد سخن داد آورى شگفت ابداع با و ميكند گفتگو

 نيست نيكو آنها بيشتر ولى اند آورده بوجود آثارى ملعبه شيوه در خويش محلى زبانه ب نيز تونس مردم
  .ندارم بياد آنها از اى نمونه سبب همينه ب و

 عنوان زير و اند ناميده 2مواليا را آن كه اند كرده متداول شعر فنون از خاصى نوع نيز بغداد اهالى عامه و
 اسـت  بوده معتبر ايشان نزد در آنها از يك هر درباره كه موازينى اختالف برحسب و است ديگرى انواع مواليا

  .5بيتى دو و 4كان و كان و 3قوما قبيل از اند خوانده گوناگونى اسامىه ب را آنها

                                                           

بقيه اين قطعه را به علت اختالف نسخ و تحريف فراوان كلمات دسالن ترجمه نكرده و من نيز به همين سبب از ترجمه آنها  -1
 .كردم نظر صرف

و شـطر هـر بيـت بايـد قافيـه      اين نوع شعر را اهالى واسط از بحر بسيط اختراع كردند چنانكه دو بيت ميسـرايند  ) بفتح م( -2
آموختند و آنها را باالى درخت خرما و هنگام آبيـارى ميخواندنـد و در آخـر هـر      داشته باشد اين اشعار را بندگان و كودكان مى

سـپس مـردم   . كه اشاره به خداوندانشان بوده است و از اين رو اينگونه شعر به مواليا ناميده شده است. يا مواليا: صوتى ميگفتند
غداد مواليا را از اهالى واسط تقليد كردند و آنچنان در اين شيوه مهارت بكار بردند كه بجاى انتساب آن به مخترعـان اصـليش   ب

در اثناى ايـن  : و ابن بطوطه در ضمن شرح مراسم عيد در ميان تركان مينويسد). از اقرب الموارد. (آنرا به بغداديان نسبت دادند
اجـزاى مواليـا در هـر    : و آقاى مدرس رضـوى مينويسـند  . ترجمه فارسى رحله 343ص . ميخوانند) مواليه(مراسم مطربان آواز 

  :شاعرى گويد. مستفعلن فاعلن است: مصرعى
   عاشر ذوى الفضل و احذر عشرة السفل            و عن عيوب صديقك كف و تغفل

  . تكفلو صن لسانك اذا ما كنت فى محفل            و ال تشارك و ال تضمن و ال
  ).از يادداشتهاى آقاى مدرس رضوى استاد دانشگاه(

بسـكون  ( -مسـتفعلن فعـالن  : اجـزاى قومـا  . و ترجمه دسالن غلط است» ينى جامع«حوفى در چاپ پاريس و نسخه خطى  -3
  . انمن لحظك الفت -  اال و سقمى بان مستفعلن فعالن -ما قام غصن البان : شاعر گويد) حرف ثانى و حرف آخر ركن دوم

  ).از يادداشتهاى آقاى مدرس رضوى استاد دانشگاه(

و اجـزاى  ) به تحريـك حـرف دوم رم كـن ثـانى    (مستفعلن فعالتن است : اجزاى بحر كان و كان در شطر اول از هر بيت آن -4
رف به سـكون حـ  (و از بيت دوم مستفعلن فعالن است ) به سكون حرف آخر(شطر دوم از همان بيت مستفعلن مستفعالن است 

  :و بيت سوم مانند اول و بيت چهارم مانند بيت دوم است شاعر گويد) دوم و آخر ركن ثانى
   يا بدر يا فتان -مستفعلن فعالن     ثلثت ميزان الصدور  -كن يا مليح حليما 

  ).از يادداشتهاى آقاى مدرس رضوى(

 اديـب  مرحـوم  استاد و. فعل فعولن متفاعلن فعلن -ترتجل عروضه بيتهم دو: است گفته غازى ابن كه است چنان آن اجزاى -5
  :راست نيشابورى

 و انواع ديگر آن» مواليا«اندر شعر 

← 
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 شيوه اين قاهره و مصر مردم و. ميباشد) غصن( شاخه چهار داراى و است مزدوج اشعار اينگونه غالب و
 در خودشـان  محلـى  زبـان  مقتضاىه ب و آوردند پديد تحسينى قابل هاى نمونه و كردند پيروى بغداديان از را

 وى از گفتارى حلى صفى ديوان در و[ سرودند آورى شگفت و زيبا اشعار و بردند بكار را بالغت اسلوبهاى آنها
 صـوت  آنرا و باشد مى قافيه چهار و) غصن( شاخه رچها داراى و است بسيط بحر از مواليا بود نوشته كه ديدم

  .است واسط مردم اختراعات از آن و نامند مى نيز بيت دو و
 شطرهاى وزن ولى هستند، قافيه يك داراى آنها همه كه ميشود تشكيل شطر »چهار« از كان و كان و

 بحرف مردف هميشه آن فيهقا و است دوم شطر از درازتر اول بيت اول شطر چنانكه است مختلف هم با آنها
  .است بغداديان اختراعات از بحر اين. است عّله

 است آن خود آن تفسير كه است سخنى ابروان غمزهه ب را ما: اند كرده روايت را شعر اين نوع اين در و
  .1] صفى گفتار پايان - 1ميداند را گنگ زبان گنگ، مادر و

                                                                                                                                                                                     

  سعيد العيد لى بمحياه من يا            عيد لى يوم كل بلقاه من يا
  رغيد الدهر مدى العيش له صيرت            ذا عبدك على بقبلة لوجدت

  ).رضوى مدرس استاد يادداشتهاى از(
 خيام رباعيات آن هاى نمونه بهترين فارسى در و است) بالّله اال قوة ال و حول ال( با برابر كه است رباعى وزن همان اين و

  .است
 و قومـا  و بيتـى  دو و سلسـله  فـن،  عروضيان كه صورتى در است آورده مواليا تحت را بيتى دو و كان و كان و قوما مؤلف

 نسـخه  و پـاريس  چاپ در -اند ميدانسته مولدان اختراعات را آنها و ميشمرده سبعه فنون از را كان كان و مواليا و زجل و موشح
 صـورت  كـه  پيداسـت  اسـت  آمده »بيت دو« بيروت و مصر چاپهاى در ولى است، بيتين دو بيتى دو: بجاى »جامع ينى« خطى

 تثنيه عالمت الحاق و ميرساند را تثنيه خود و است عربى بيت و فارسى »دو« از مركب مزبور كلمه زيرا. نيست درست نخستين
  .است بيت تثنيه و عربى ى»ذو« از مركب كه اند خوانده »بيتين ذو« را كلمه نساخ بگوييم اينكه مگر است زايد بىعر
  :چاپ پاريس اين شعر در متن بدينسان چاپ شده است در -1

   االخرس بووام و منو و            تفسير حديث الحواجب بغمز
   فىالص كالم انتهى            الخراسان بلغة تعرف

 منـو  »C المواحب« الحواجب »D بمغمز« بغمز: است آورده نيز را ذيل بدلهاى نسخه D و C نسخ از كاترمر حاشيه در و
 و رد ابـروان  بوسـيله  كـه  عالئمى در: است كرده ترجمه چنين را شعر دسالن سبب به همين »C االخدب« االخرس »D منى«

 خراسـان  لهجـه  در قطعـه  ايـن  ميفهمانـد،  االخرس ام به آنرا و ميدهد يحتوض »را فكر« كه است مندرج اى خطابه ميشود بدل
 چـاپ  ايتاليـايى  حروف با را اشعار دسالن زيرا است، متن حروف با» ...لهجه در قطعه اين« يعنى شعر از بعد قسمت البته. است
 هيچيـك  در »وبـو «: كلمه مينويسد هم و... تعرف االحرص ام منو: ميخوانم چنين را شعر من: مينويسد حاشيه در و است كرده

 را مشـكل  ايـن  خوشـبختانه  امـا  نيسـت  هم »جامع ينى« نسخه در »بو«: كلمه چه اوست با هم حق و نشد ديده خطى نسخ از
  :است چنين شعر مزبور نسخه در زيرا كرد، حل »جامع ينى« خطى نسخه

   الخرسان بلغة .تعرف االخرس ام و            منو و تفسير حديث. الحواجب بغمز لنا

← 
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  .است اين دارم خاطر هب شعر نوع اين از كه ىيها نمونه بهترين و
  .ببينيد است جارى آن از خون و است تازه هنوز كه مرا جراحت
 تـر  زشت اين گفتم بستان، را خود انتقام: گفتند ميخرامد شادىه ب و آزادانه دشت در قاتلم! من دوست

  .است
  :گويد ديگرى و. 2است تر شايسته كند درمان مرا اگر كرده مجروح مرا آنكه

 مبـر  گمـان  اسـت،  اى دلداده :گفتم ميكوبد؟ را در كه كيست: گفت »ىيمهرو« بيدمكو را خرگاهى در
 دريـاى  در غريـق  و حيران -تابيد من بسوى برقى او دندان از كه آورد لب بر لبخندى -است دزدى يا غارتگر
  :گويد ديگرى شاعر و. بازگشتم خودم هاى اشك

 ميكـنم  شـكايت  وى بـه  عشـق  سـوزش  از رگـاه ه و ميترسـم  وى فراق از ولى دارم، پيمان و عهد او با
  .باد تو فداى ام ديده: ميگويد

 مـن  گردن بر ترا: گفت كردم يادآورى وى به را خود پيمان ميكرد مالقات او با كه ىيزيبا جوان درباره
  .است دينى

 انسـان  پايدارم آن به نسبت خود پيمان بر كه است خالصى باده اين: گويد حشيش وصف در ديگرى و
 كـردم  پنهـان  هايم روده در آنرا ميسوزم آن تندى از و است تند ميكند نياز بى ساقى و فروش باده و باده از را

  .3شد نمودار چشمم حدقه از آثارش
  :راست ديگرى و

 بوسـه  4»مـى « اى گفـتم  و دادم در ندا را »يار« او بود فراگرفته را سرم كلىه ب سپيد موى حاليكه در
  .ببخش منه ب اى عاشقانه
 فـرو  پنبـه  بـا  را خـود  دهـان  چگونـه  است زنده كه كسى: گفت من درون در آتشى افروختن بر با او و
  :گويد ديگر شاعرى و 5.است پوشيده

  .شد جارى او »دندان« برق درخشيدن از پيش من اشك باران اما نگريست منه ب زنان لبخند

                                                                                                                                                                                     

 نثر به صورت را مطلب» ...تعرف« از و خوانده خراسان را اخرس جمع »خرسان« پاريس چاپ مĤخذ نساخ گرديد معلوم چنانكه
بـه   دسترسـى  از پـيش  هـم  نگارنده و اند شده اشتباه دچار دسالن وى از پس و نخستين مرحله در كاترمر نتيجه در و اند نوشته

 .بودم كرده پيروى دسالن ترجمه از فاختال اندكى با نسخه اين

  .آمده است» پ«و چاپ » ينى جامع«قسمت داخل كروشه فقط در نسخه خطى  -1

 .بيت اخير در چاپهاى مصر و بيروت نيست -2

 .ترجمه نشد... »بخ -نح«يا من وصالو الطفال بح : به علت اختالف نسخ دو شعر -3
ترجمـه كـرده و كلمـه را تصـغير و محـرف امـى       » مادر كوچك مـن «سالن آنرا مى و ميه از نامهاى زنان عرب است، ولى د -4

 .دانسته است
  .453ص  3از دسالن ج . هنگام دفن در دهان مرده پنبه ميگذارند و منظور سبيل سفيد اوست چون -5

 در بغداد» مواليا«نمونه اشعار 
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 در من دل و »شانه روى« آويخت فرو را خود سياه گيسوان. كرد طلوع تمامى ماه و برگرفت را روپوش
  .شد سرگردان آن خم و پيچ

  .كرد رهبرى و بخشيد ىيرها او زلف خم و پيچ در گمراهى از را ما »رخسارش« سفيدى آنگاه
 آنگاه و كن توقف يار آستانه در آفتاب طلوع از پيش و بران زودتر را شتران! ساربان اى: گويد ديگرى و

 كشـته  كـه  اى مـرده  بـر  و برخيزيـد  هسـتيد،  ثواب و اجر جوياى كسانيكه اى: ده رد ندا آنان قبايل ميان در
  .بخوانيد نماز است »يار« هجران
 اختـر  شـب  سراسـر  در نگريسـتم  مـي  شـما ه ب آنها بوسيله كه من چشم. است سروده ديگرى شاعر و
ـ  پيـاپى  و دمبدم فراق تيرهاى است، يافته پرورش بيدارخوابى به و 1ميكند شمارى  و ميكنـد  اصـابت  مـن ه ب
  .گرداند بزرگ را شما اجر خدا است، رفته دست از من روحى آسايش
 بـه  را درنـده  شـيرهاى  كه ام شده ىيآهو عاشق شما شهر در من! ستمگر ماهرويان اى: گويد شاعرى و

 را دوشـيزگان  »انـدام  تناسـب  در« شود راست و خم هرگاه كه ايست نورسته شاخه ميكند دچار انديشه و غم
  .2است بيتى دو نوع از ذيل شعر و. برد نام نميتوان ماه از او برابر در بگشايد رخ اگر و ميكند سيرا

 تـا  را خـود  »شـب  خيـال « تصـوير  شـب  هر كه خورم مى سوگند آفريدگار به دارم دوست كه را كسى
 را او ات شـعله  ىيروشـنا  مگـر  تـا  شـو  ور شـعله  هنگام شب! عشق آتش اى. فرستد مى من بسوى سحرگاهان

  .كند رهبرى
 آن در كـه  ميشـود  حاصـل  كسـى  براى تنها زبانى و لهجه هر در بالغت معرفت ذوق كه دانست بايد و

 دربـاره  چنانكـه  تـا  پـردازد  گفتگوه ب زبان آن اهل طوايف ميان در و برد بكار آنرا بسيار و كند ممارست زبان
 شـعر  در كـه  را بالغتى ميتواند اندلسى نه »مثالً« چنانكه آيد حاصل وى براى آن ملكه كرديم ياد عرب لغت
 قـادر  شـرقى  نـه  و دريابد را شرقى و اندلسى شعر بالغت است ممكن مغربى نه و كند درك است مغرب اهل

 و اسـت  متفـاوت  ديگـر  ناحيـه  با اى ناحيه هر در محلى زبان زيرا بفهمد، را غربى و اندلسى شعر بالغت است
 شعر يهاىيزيبا ذوق و درمييابند را خود محلى زبان بالغت شهرى هر ردمم و ميباشد مختلف تركيبات داراى

 و است زبانها اختالف و زمين و آسمانها آفريدن خدا آيات از و. ميشود حاصل آنان در قوم آن خود تبار و نژاد
  .3است جهانيان براى ىيآيتها البته شما رنگهاى

                                                           

  :مضمون اين شعر حافظ است -1
 .درازى شب از چشمان من پرس            كه شب تا روز اختر ميشمارد

هـم بـه   » ين«باز هم در اينجا عالمت تثنيه عربى » دو بيت يا دو بيتى«فارسى در اول كلمه بيت » دو«با اضافه شدن كلمه  -2
چشـمانى كـه   «پـيش از ابيـات   » ينى جامع«اين دو بيتى در نسخه خطى . بكار رفته است» دو بيتين«آخر بيت افزوده شده و 

 .آمده است» ...بوسيله آنها
  .22: 30من آياته خَْلقُ السماوات و الْأَرضِ و اْختالف أَْلسنَتكُم و أَْلوانكُم إِنَّ في ذلك َلĤيات للْعالمينَ  و: به اشاره -3
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 شـده  رهـا  دست از كه را سخن عنان شديم آن بر رو اين از و شويم خارج خود مقصد از بود نزديك و
 خاتمه نخست كتاب اين موضوعه ب و كشيم واپس و بگيريم رفت مى گسيخته عنان كه را سخن كميت و بود

 بحـدى  آن مسـائل  درباره ما و ميدهند روى آن در كه است حوادثى و اجتماع طبيعت آن موضوع چه دهيم
 جانـب  از و بيايند ما از پس كه كسانى شايد و كرديم گفتگو وافى و جامع بطور باشد كافى ميكنيم گمان كه

 آن مسـائل  در نوشتيم باره اين در ما آنچه از بيش باشند مؤيد روشن و آشكار دانش و درست انديشه به خدا
ـ  و كنـد  ىيپيجـو  آن مسائل در نيست ملزم فن يك كننده استنباط و مبتكر چه كنند، تعمق و كنجكاوى ه ب

 ميرود سخن آن درباره كه را آنچه و كند تعيين آنرا فصول تقسيم و علم آن  موضوع بايد او بلكه د،برس نهايت
  .شود تكميل رفته رفته تا افزايند مى بدان قسمته ب قسمت آن مبتكر از پس را مسائل متأخران و .دهد نشان

  1.دانيد نمى شما و ميداند خدا و
 بيـامرزد،  را او گناهـان  خـدا  كـه  كتاب، مؤلف 2] است شده نقل آن از نسخه اين كه بخشى آخر در و[

 بـا  آن آخر ماه كه كردم تمام ماه پنج مدت در تهذيب و تنقيح از پيش را اول بخش اين تأليف و وضع: گويد
 آن تهـذيب  و تنقـيح  بـه  ديگـر  بـار  چندى از پس آنگاه. بود مصادف 3)779( نه و هفتاد و هفتصد سال نيمه

 نيست دانشى هيچ و افزودم بدان را ملتها تواريخ نمودم، تعهد و كردم ياد كتاب مقدمه در چنانكه و پرداختم
  .حكيم عزيز خداى جانب از مگر

  
   پايان

                                                           

 .216: 2واهللا يعلَم و أَْنتُم ال تَعَلمونَ  -1

  .اين جمله فقط در چاپ پاريس است -2

 .ميالدى 1377اكتبر سال موافق  -3

 در معرفت و شناسايي سخن بليغ
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ابـن خلـدون و   : نمونه خط مؤلف در بيست سالگي كه از چاپ جديـد كتـاب  
 :تراثه الفكري، نقل شده است

لباب المحصل في اصول الدين تصـنيف  
العبد الفسير الـي اهللا تعـالي الغنـي بـه     
عمن سواه، الراجي عفـوه، عبـدالرحمن   

غفراهللا . ابن محمد بن خلدون الحضرمي
 .له و لوالديه، ولجميع المسلمين

در (نسخه خطي اين كتاب به خـط ابـن خلـدون هـم اكنـون در كتابخانـه اسـكوريال        
موجود و از جمله كتبي است كـه ابـن الخطيـب اندلسـي در      1614ه به مشار) اسپانيا
 20آنرا به ابـن خلـدون نسـبت داده و در صـفحه     » االحاطة في االخبار غرناطة«كتاب 

بـدان اشـاره شـده    » تلخيص كتاب فخر رازي«: مقدمة جلد نخست همين ترجمه بنام
نيف امـام كبيـر   كتاب المحصل تصـ : ابن خلدون در مقدمه اين كتاب مي نويسد. است

را نزد استاد خويش ابوعبداهللا محمد بن ابراهيم آملي ) فخر رازي(فخرالدين بن خطيب 
خوانده و آنگاه به علت تفصيل كتاب به تهذيب و تلخيص آن پرداخته و تا حـد امكـان   

موسـوم  » لباب المحصل«ر طوسي را بر آن افزوده و آنرا بنام يبرخي از آراي خواجه نص
. ه كتابت آنرا به پايان رسـانيده اسـت   752صفر  29در روز چهارشنبه  وي. كرده است

 .مترجم
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سخه خطي يني جامع كه اين صفحه اول ن   
 .ترجمه با نسخه مزبور مقابله شده است

 صفحه آخر نسخه خطي يني جامع

 پشت جلد نسخه خطي يني جامع

الحمدهللا والصالة والسالم علي رسول اهللا اجـزت لهؤالءالسـعادة   
والعلماء القادة اهل التحصيل واالفادة، والفضل والجادة و االبـداء  
في الكمال واالعادة، جميـع ماسـألوده و رجـوه مـن االجـازة و      

و اخبـرهم ان  . شروطه المعتبـرة عنـدالعلماء البـررة    املوه، علي
مولدي في غرة رمضان عام اثنتين و ثالثين و سـبع مائـة واهللا   

  .و يجعلنا من سالكي سبله. تعالي ينفعنا و اياهم بالعلم واهله
و كتب بذلك عبدالرحمن بـن محمـد بـن خلـدون الحضـرمي      

  .المالكي في منتصف شعبان عام و تسعين و سبعمائة
 ** *  

اين اجازه نامه در پاسخ تقاضانامه ابـن حجـر عسـقالني بـراي     
خودش و گروهي از فقيهان و محدثان و مورخان و شـاعران از  
ابن خلدون است و تقاضانامه مزبور به تـاريخ دهـه دوم رجـب    

 .به خط ابن حجر نوشته شده است 797سال 

عين اجازه نامه به خط ابن 

    سالگي 65656565خلدون در 
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  كتابشناسي درباره ابن خلدون

  :منابع عربي -1111

  :كتب متقدمان -الف

چـاپ هـوريني بـوالق     7مجلـد  در آخـر   –شرح حال مؤلف به قلم خـود وي  .. التعريف -ابن خلدون
از اين كتاب نسخه خطي در دارالكتاب المصريه بـا خطـي نيكـو     379ص  1284/1867

  .صفحه است 150موجود است كه داراي 
  .83: 4شذرات الذهب في اخبار من ذهب  -ابن العماد الحنبلي

  .17: نيل االبتهاج -تنبكتي

  .5: 14ة الخطط الجديد 213: تعريف الخلف برجال السلف حفناوي

  .149 – 145: 4الضوءالالمع في اعيان القرن التاسع  -سخاوي

  .337: البدرالطالع -فاضي شوكاني

  .4ص  1948لجنة التأليف و الترجمه والنشر  –الرد علي النحاة  -قرطبي

  .414، و 6: 4نفخ الطيب  -مقري

  :كتبي كه بخصوص درباره ابن خلدون است -ب

  )3سلسله فالسفه اسالم حلقه ( 1947يروت ب -ابن خلدون  -اب يو حنافمير

  .1955مصر كتابخانه نهضت مصر  -مع ابن خلدون -احمد محمد حوفي

  ،1933دمشق كتابخانه النشرالعربي  -منتخبات: ابن خلدون -جميل صليبا و كامل عياد
  )45تا  2شرح حال ابن خلدون از ص (صفحه  192

 1943بيـروت مطبعـة الكشـاف جلـد اول      -لدج 2دراسات عن مقدمة ابن خلدون  -ساطع الحصري
در » دريني خشـبة «صفحه اين كتاب را  226داراي  1944صفحه جلد دوم  324داراي 
قـاهره   -چاپ دوم همان كتاب در يك جلـد . مجله الرساله انتقاد كرده است 557شماره 

 – 843با انتقاد و تعليقات محمد سـليم رشـدان دارالرسـالة شـماره      -1953دارالمعارف 
  .ابن خلدون در نزد حصري: زير عنوان 844

خطابه ايست درباره صفات ابن خلـدون  (ابن خلدون في المدرسةالعادلية  – شيخ عبدالقادر مغربي
  )و برتري او بر طالب ادب و علم

مطابق قوزما (محمد و زن، و محاكمه دو وزير خطير در بيروت : اين خطابه با دو خطابه ديگر وي بنام
  .صفحه چاپ شده است 84در ) 1928
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و  1925مصـر  ) از فرانسه(ترجمه محمد عبداهللا عنان : فلسفة ابن خلدون االجتماعية – ه حسينط
 14ابن خلدون مورخ حضارت عربي در قـرن  : در پايان آن رساله ايست از ويسندنك بنام

  .صفحه 168 –
  .بيروت كتابخانه منيمنه –ابن خلدون  – عمر فروخ

 15اجتماع بشري بطور كلـي   – 14ذكر مصادر و مĤخذ : مقدمة – 13الروائع  – نيفواد افرام بستا
  .قبايل و ملل متوحش

بـا مقابلـه و تعليقـات    ( 459ص  1851التعريف بابن خلدون و رحلته شرقا و غربـا قـاهر   
  )محمد بن تاويت طنجي

  .تونس –زندگي ابن خلدون  – محمد الخضر بن حسين

  .1933مطبه دارالكتب  –حياته واثره الفكري قاهره : لدونابن خ – محمد عبداهللا عنان

  .صفحه 76 – 1955بغداد مطبعه اسعد  –دقايق و حقايق في مقدمه ابن خلدون  – محمد مالح

  :كتبي كه در ضمن مطالب آنها درباره ابن خلدون بحث شده است -ج

  .188: تاريخ الفلسفة العربية – ب نعمةاهللا العنداريا

  .459 – 456ص  1شرح مجاني االدب بيروت ج  – اب لويس شيخو

  .147ص  1952تيارت ادبية بين الشرق و الغرب  – ابراهيم سالمة

  .294 – 293ج، اص 1945ظهر االسالم، مصر، لجنة التأليف و الترجمه و النشر  – احمد امين

  .163مصر، دارالكتاب العربي، ص  –التذكرة التيموريه  – احمد تيمور

  .409ص  1939... مصر، لجنة التأليف –تاريخ االدب العربي  – ياتاحمد حسن الز

  .555تاريخ االدب العربية  – اخ ويكتور سارويم

  .1946مصر مطبعه اعتماد  –اصول النقد االدبي  – احمدالشايب

  .468ص  2مجلد  1934مصر،  –المفصل في تاريخ االدب العربي  – اسكندري

  .152ص  1ترجمه دائرةالمعارف اسالمي ج  – 460ص  1دائرةالمعارف، ج  – بستاني

  .268ص  1938 –مصر لجنة التأليف  –تاريخ الفلسفة في االسالم  – دي بور. ج

  .160ص  1949تاريخ االدب العربي مطبعةالمعارف  – جاسم الرجب

  .496: االدب العربي – جرجي كنعان

  .210: 3تاريخ آداب اللغةالعربية  – جرجي زيدان

  .553. 2ج  1935تاريخ االسالم السياسي مصر، مطبعه حجازي  – حسن حسن ابراهيم
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ص  3طبـع   111ص  1944المنتخب المدرسي من االدب التونسـي   – حسن حسني عبدالوهاب
121.  

  .2ج  1950المنهل في تاريخ االدب العربي، طبع دوم  – روكس بن زائد العزيزي

  .510: 2االعالم، مجلد  – زركلي

  .13: لفكر العربي بين ماضيه و حاضرها – سامي الكتالي

  .160 – 148ص  1949بغداد، الرشيد  –تاريخ علوم اللغةالعربية  – ه الراويط

: 2مجلـد   1954نجف مطبعـه علميـه    –اعالم العرب في العلوم و الفنون  – عبدالصاحب الدجيلي
64.  

  .203ص  1954بيروت، دارالعلم للماليين،  –الخالدون العرب  – قدري طوفان

  .193ص  1951دراسات في االدب العربي  – مجيد دمعة

  .252 – 225ص  1927مصر، المعارف،  –تاريخ فالسةاالسالم  - محمد جمعة

  .94: 1ج  1909مصر،  –ادبيات اللغة العربية  – محمد عاطف

  .صفحه 248بغداد مطبعه الجزيرة  –المدخل في تاريخ االدب العربي  – محمد بهجت االثري

  .130ص  1944لجنةالتأليف،  –مصر  –تمهيدلتاريخ الفلسفةاالسالمية  – بدالرزاقمصطفي ع

  .520ص  1920مطبعةالسعادة  –بغداد  –جواهر االدب  – هاشمي

  .62 – 56: مراجع تراجم االدباء العرب – خلدون وهابي

  .114ص  1942مطبعه امريكائي  –مصر  –التوجيه االدبي  – طه حسين

: 2ج  1932دارالكتاب المصرية،  –مصر  –المنتخب من ادب العرب  – يگرطه حسين و چند تن د
472.  

  .290 – 285مصادر الدراسة االدبية ص  – يوسف اسعد داغر

  .95معجم المطبوعات ستون  – يوسف اليان سرگيس

  :مقاالت مجالت عربي درباره ابن خلدون –د 

  .ن خلدون از جهات مختلفدرباره شخصيت اب 1932، شماره مخصوص، )حلب(مجله الحديث 
  .270و  167و  2: ص 1954ابن خلدون مجله المجتمع العلمي العربي مجلد 

  .28: 1مجله الحديث  – ابن خلدون و عرب

  .310: 21 – 429: 52الهالل مجلد  – تأليفات ابن خلدون

  .513: 10مجله المقتطف  – ابن خلدون مغربي و اسپنسر انگليسي
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انتقـادي اسـت از كتـاب صـبحي محصـاني      (ن عقايد اقتصادي ابن خلـدو 
  .808: 31مجله المشرق ) درباره ابن خلدون به فرانسه

  .562: 83مجله المقتطف  – ابن خلدون و نقد جديد
  .30: 20 – 23: 19مجله الرسالة شماره  –ابن خلدون و ماكياولي 

  .675: 11چاپهاي مختلف مقدمة ابن خلدون مجله الرسالة  – ابورية

فيلسـوف  ) 808: + ده تن از متقدمان در تاريخ فكر و فرهنگ عربي ابن خلـدون  – قدسيانيس الم
  .7: 6مورخان و رهبر جامعه شناسي مجله االمالي شماره 

مقاله ( 352: 8 –مجله الحديث  –عقايد اسالمي در خالل نظريه سياسي ابن خلدون  – امين هالل
مجله مؤسسه ) 1933( 7جلد جب خاورشناس كه آنرا در بخش اول م. ايست از هـ 

  )دروس شرقي منتشر كرده است
  .86): 1939( 7الرسالة  –مقدمه ابن خلدون  – بشر فارس

انتقـاد و تعليـق بـر كتـاب     ( 624: 78المقتطف  –ابن خلدون و فلسفه اجتماعي او 
  ).بوسول درباره ابن خلدون است

  .42: 6و مجلد  393: 3مجله الهالل  –ابن خلدون  – جرجي زيدان

  .6: 8شماره  2مجله االديب  –ابن خلدون و مكانت او در تاريخ فكر  – جبرائيل جبور

تعليقي است بر ) (1944( 757درسات عن مقدمه ابن خلدون مجله الرسالة شماره  – دريني خشبة
  )كتاب حصري به همين عنوان

  .329: 7 )حلب(مجله الحديث  –ابن خلدون بنيانگذار جامعه شناسي  – دكتر كامل عياد

  .5: 3شماره  3مجله الطريق،  –نظري درباره ابن خلدون و هگل  – رئيف خوري

  .2: 51شماره ) بيروت(عرب در مقدمه ابن خلدون مجله االمالي  – ساطع الحصري

  .6: 2شماره  3مجله االديب  –نظريات اقتصادي ابن خلدون  – صبحي محمصاني

  .132ص  1939مجله الهالل آوريل  –ر ميزيست اگر ابن خلدون درين عص – عبدالحميد عبادي

بحث انتقادي درباره زندگي و اسـلوب و  ) 1406/  1332(عبدالرحمن بن خلدون  – شكري مهتدي
  .270و  167: 71المقتطف . عقايد وي

 461، 421: 9مجله المجمع العلمي العربي، دمشق، مجلـد   –ابن خلدون  – شيخ احمد اسكندري
مĤخذ  –مقدمه ابن خلدون  –تأليفات و نگارش ابن خلدون  –علم و عمل  –اخالق (

نمونـه اي از   –تأثير مقدمـه در عـالم تـأليف     –عقايد مخصوص او در مقدمع  –آن 

 كتابشناسي
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و ايـن  » ابـن الخطيـب  «موازنـه ميـان خطيـب     –منزلت او در شـعر   –نگارش وي 
  )خلدون
  .578: 11اره شم 4مجلد ) بغداد(ابن خلدون مجله المجله  – عيدالفتاح عبدالقادر

  .493و  398و  290: 1عبدالرحمن بن خلدون مجله الحرية  – متي عقراوي

 –كلوزيـو   –مقدمه اي براي مطالعه درباره ابن خلدون به قلم خاورشناس اسـتفانو   – عمرفا خوري
  .406و  450: 6) حلب(مجله الحديث 

  .6: - 150ره فلسفه اجتماعي از نظر ابن خلدون مجله المكشوف شما – فواد بستاني

انتقـاد از كتـابي   ( 321: 18مطالعه جديدي درباره ابـن خلـدون مجلـه الكليـة      – قسطنطين زريق
رجـوع بـه منـابع اروپـايي     «) انگليسي است درباره ابن خلدون تأليف ناتانيل اشميد

  »شود
مجله  –شخصيت ابن خلدون در كتاب استاد محمد عبداهللا عنان  – طفي عبداللطيف سحرليصم

  .1540: 63الة شماره الرس
: 8 – 19: 7 – 18: 6 – 15: 5مجله الرسالة شـماره   –ابن خلدون در مصر  – محمد عبداهللا عنان

20 – 9 :22 – 10 :18.  
مجلـة االديـب   . ابن خلدون و موجبي كه او را به مطالعه تاريخ رهبري كـرده اسـت   – محمد وهبي

  .34، ص 8/1948شماره  7مجلد 
  .22ص  1/1948ن پدر اجتماع مجله االديب شماره ابن خلدو –محمد وهبي 

  .1234، 40ابن خلدون في الميزان الهالل  – محمد فريد وجدي

عبدالرحمن بن خلدون نخستين فيلسوف عرب كه به تفسـير تـريخ از نظـر مـادي      – نجائي صدقي
  .288و  6، 3پرداخته است مجله الطليعه 

  منابع اروپايي -2222

I- MONOGRAPHIES, 

An Arabic philosophy of history; selections from the prolegomeoa 

of Ibn Khaldun of Tunis (1332 – 1406) , translated and arranged by Gh. 

Issawi – London, Murry, 1950; 190 PP. 

(Wisdom of the East Series) – Bibliog. P. 181 – 182. 

Histoire des Berbéres et des dynasties musulmanes de I, Afrique 

du Nord. Traduite de I' Arabe, par le Baron de Slane, 3 vol, Paris, 

Geuthner 1927 – 1934. 
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Ibn Khaldun and Tamerlane, their historic meeting in Damascus, 

140' A. D. (803 A. H.). A Study based on Arabic manuscript of Ibn 

Khaldun's Fischel – Berkely, University of California; 1952, 149 P. 

Bibling. P. 125 – 134. 

Bergh, S, Van, den, Omriss der Muhammadanischen wissenschaf – 

ten nach Ibn Khaldun, Leiden. Brill, 1919 ; 99 P. 

Lubab al – mushaf fi usul al – din, di Ibn Jaldun. Ed. Tr. Y anota – do 

por Luciano Rubio – Tetuan, Marouui, 1952. 

Enan, Muhammad Abdullah – Ibn Khaldun, his life and work, 

Lahore, Ashraf, 1946, 144 P. 

Essat, Add – al – Aziz, - Ibn Khaldoun et sa science sociale , le Caire, 

1947, 122 P. 

Kromer, Aitred von, - Ibn Khaldun and seine Culturgeschichte der 

islamischen reich, Wien, Gerold, 1897; 62 P. 

Mahmassani, Sobhi, _ Les idees économiques ď Ibn Khaldoun; 

essai historique, analytique et critique, Lyon, Bosc. 1932; 229 P. 

(Bibliog. P. 217 – 221). 

Schmidt, Nathaniel, _ Ibn Khaldun, historian, sociologist and 

philosopher, New York, Columbia University press, 1930; 87 P. 

(Bibliog. P. 61 – 64).1 

Bouthoul, G. _ Ibn Khaldoun, sa philosophie sociale, 1930.2 

Bouthoul, G. _ L'esprit de Corps, selon Ibn Khaldoun, Rev. Intern. 

De Sociologie, Paris, 1949 , P. 186 – 287. 

Ibn Khaldun Activities in Mamluk, Egypt (1382 – 1406) , in Semitic 

and Oriental Studies, Presanted to wil. Popper , University of Clifornia 

Publications in semitic and philosophy , XI _ Berkeley and Los Angles, 

1950. 

Levi _ Provenςal . E., _ Notes sur I' exemplaire du Kitab _ al Ibar, _ 

offert par Ibn Khaldoun à la Bibl. Ď al _ Kazawiyin à Fez _ Ji. Asiastique 

V. 203 , 1923, P. 161. 
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Brockelmann, C. _ G. A. L. ; vol. II: 242. 

Cassel's Encyclopedia of Literature, Vol. II. 
                                                           

 .انتقاد كرده است 321: 18اين كتاب را دكتر قسطنطين زريق در مجله الكليه  -1
 .انتقاد كرده است 624: 78كتاب را دكتر بشر فارس در المقتطف مجلد  اين -2
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Encyclopedia Americana, vol. XIV : 617. 

Encyclopedia of Islam, vol. II : 395. 

Encyclopedia Italiana, vol. XV III : 682. 

Encyclopedia Britanica, Vol. XII : 34. 

La Grande Encyclopedie Francaise, vol. XX : 545. 

Gabrieli, G., _ Saggio di bibliografia e concordancia della storia di 

Ibn Khaldun, in Rev. degli Studi Orientalʻ X, (Roma), 1924, P. 169 210. 

Satton , C., _ introduction to the History of Science, III, 1948.1 

  

  ):كه به نظر مترجم رسيده است(منابع فارسي  -3333
ربيـع   5مـورخ سـه شـنبه     31 – 34سيد ضياءالدين طباطبايي شماره روزنامه رعد، به قلم  -1
  )شرح احوال ابن خلدون به مناسبت ششصدمين سال درگذشت وي. ق. ه 1332الثاني 
  .حرف الف شرح حال ابن خلدون 1لغت نامه دهخدا ج  -2
 ر ضمن مباحث كتـاب از . (ش. ه 1331علوم عقلي در تمدن اسالمي تأليف آقاي دكتر صفا  -3

  )رجوع به فهرست اعالم آن شود. ابن خلدون بحث شده است
زندگي و عقايد ابـن خلـدون بـه قلـم     ) شهريور و مهر( 1336مجله ارمغان شماره آخر سال  -4

  .گويا اين اين مقاالت سابقاً در مجله ديگري نيز منتشر شده است –آقاي شفق استاد دانشگاه 
چاپ شـركت سـهامي    329ص  5س تبريزي ج ريحانه االدب تأليف مرحوم مخمدعلي مدر -5

  )2شرح حال ابن خلدون. (ه. ش 1332طبع تهران 
مقاالتي زير عنـاوين  ) 1334مهر ( 6تا شماره ) 1334خرداد ( 3مجله نبرد زندگي از شماره  -6

  :زير
فلسفه ابـن خلـدون بـه     –ابن خلدون و انواع تمدن  –ابن خلدون و فلسفه تاريخ  –ابن خلدون 

  .ي نژادآراي: قلم
. 1336تاريخ فالسفه اسالم تأليف مرتضي مدرسي چهارددهي چاپ علي اكبر علمي تهـران   -7

  .135ابن خلدون و فلسفه تاريخ ص 

                                                           

ابـن خلـدون و   (رجوع به چاپ دوم  و 1150تا ص  1143ترجمه و نقل از مقدمه ابن خلدون چاپ دارالكتاب اللبناني از ص  -1
  .شود 304ص  Stud Orientalisticiتأليف محمد عبداهللا عنان و مجموعه ) فكريتراثه ال

  :در تنظيم شرح حال ابن خلدون از منابع زير استفاده كرده است مؤلف -2
  .621جواهر االدب ص       .57كشف الظنون ص 
  .65ص  1قاموس االعالم تركي ج     . 32ص  1هداية االحباب ج 

 .معجم المطبوعات  .546ص  لغات تاريخچه و جغرافيه تركي
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  .138ص . »ويگو –ابن خلدون «فلسفه تاريخ و اجتماع 
 –زندگاني و فلسفه اجتماعي و سياسي سيد جمال الـدبن فغـاني تـأليف مرتضـي مدرسـي       -8

  .1334قبال و شركاء، تهران، چهاردهي چاپ ا
 .208ص » نيابن خلدون و سيد جمال الد«
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  :تاكنون منتشر شده است

  

  متن كامل و تايپ شده

  تاريخ طبري

  
  تأليف

  محمد بن جرير طبري
  

  ترجمه
  ابولقاسم پاينده

  
در شانزده جلد به همراه احوال و آثار 

  طبري
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