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 مقدمۀ ابن خلدون
 

 

 

 :تألیف

 خلدون بن محمد بن الرحمن عبد

 

 :ترجمه

  محمد پروین گنابادی

 

 (جلد اول)

 

 :شامل
 مقدمه و کتاب نخستین از 

ِ ور ِدیواُن ارمُلبتردإ ور االعِ  کِتاب
ِ َبر  خلَبر

ِم ور ا  جر ِب ور العر رر ن فی أریاِم ارلعر ِر ور مر بر  لَبر

ُهم ِمن  ر ألرکَبر ِن الُّسلطاِوی اذر عاَصر
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بادیهه  : ر میشود، چوندر طبیعت اجتماع بشری و پدیده هایی که در آن نمودا -کتاب نخست  -    

نشینی و شهرنشینی و جهانگشایی و داد و ستد و معاش و هنرهها و دانشهها و ماننهد اینهها و بیهان      

 موجبات و علل هر یک

 باب اول

نخستین از کتاب نخست در اجتماع بشری بطهور کلهی و در آن چنهد مقدمهه     ( مقدمه اول) - 

 است

: و اشاره به برخی از آنچه در آن هست چونمقدمه دوم درباره قسمت آباد و مسکون زمین  -

 دریاها و رودها و اقلیم ها

 گفتاری در تکمیل مقدمه دوم     -

 در اینکه ربع شمالی زمین آبادتر و پرجمعیت تر از ربع جنوبی 

 آنست و بیان سبب آن

 تفصیل سخن درباره جغرافی   -

نگهای بشر و بسیاری از کیفیات و مقدمه سوم در اقالیم معتدل و منحرف و تأثیر هوا در ر   -

 حاالت ایشان

 مقدمه چهارم درباره تأثیر هوا در اخالق بشر  -

 یو آثار یگرسنگارزاق و  یعمران و تمدن از لحاظ فراوان اتیفیاخالف ک در پنجم همقدم  -

 دیآ یم دیکه از آن در ابدان و اخالق بشر پد

 

 یبگهو  یدهند و غ ینهان خبر م اضت ازیاه راز ر ایکه به فطرت  یانواع کسان در ششم همقدم

 میکن یگفتگو م ایو رؤ یوح هآن دربار بر کنند و مقدم یم
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 باب دوم

بادیه نشینی و جماعات وحشی و آنان که به صورت قبا ل می زنند و ( اجتماع)در عمران    -

 کیفیات و احوالی که درین گونه اجتماعات

 استروی میدهد و در آن فصول و مقدماتی  

وفه  عوامهل    بهر  کسهان یبطور  نیو شهرنش نینش هیمردم باد یزندگان نکهیا کم دریفصل   -

 .است یعیطب

 است یعیطب نش کامالًیجهان آفر نیدر اب نژاد عر یزندگان نکهیفصل دوم در ا  -

فصل سوم در اینکه زندگانی بادیه نشینی کهن تر و پیشتر از زندگانی شهرنشینی است وبادیهه  

 منزله اصل و گهوارهنشینی ب

اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیه نشینان به وجود آمده  - 

 است

 .فصل چهارم در اینکه بادیه نشینان بخیر و نیکی نزدیکتراند -

 فصل پنجم در اینکه بادیه نشینان از شهرنشینان دلیرتراند -

در پیروی از فرمانها موجب تباهی سرسهختی و     فصل ششم در اینکه ممارست دایم شهریان -

 دالوری ایشان می شود و حس سربلندی را از ایشان می زداید

 در این که بادیه نشینی جز برای قبایلی که دارای عصبیت اند میسر نیست: فصل هفتم -

ومی در اینکه عصبیت از راه پیوند نسبی و وابستگی خاندانها به یکدیگر یا مفه:  فصل هشتم -

 مشابه آن حاصل می شود

فصل نهم در اینکه نسب خالص در میان وحشیان بیابان گرد دیده می شود از قبیل اعراب و  -
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 قبایلی که مشابه آنانند

 فصل دهم درباره اینکه در آمیختگی انساب چگونه روی میدهد -

 تیعصهب  خداونهدان  از فرمهانروا  یهمهواره بهه گروهه    استیر نکهیا هبار  ازدهم دریفصل  -

 اختصاص دارد

فصل دوازدهم در اینکه ریاست بر صاحبان یک عصبیت برای کسیکه از دودمان آنان نباشد  -

 امکان ناپذیر است

فصل سیزدهم در اینکه خاندان و شرف حقیقتی و ریشه دار مخصهوص صهاحبان عصهبیت     -

 است و از آن دیگران مجازی و غیرحقیقی است

و تربیت یافتگان خانه زاد بسهته  ( بندگان)ده و بزرگی موالی فصل چهاردهم در اینکه خانوا -

 به خواجگان آنهاست نه به انساب ایشان

 فصل پانزدهم در اینکه نهایت حسب در اعقاب یک نیا چهار پشت است -

 فصل شانزدهم در اینکه اقوام وحشی در کار غلبه و تسلط از دیگران تواناترند -

ن متوجه است بدست آوردن فرمهانروایی و کشهورداری   فصل هفدهم هدفی که عصبیت بدا -

 است

فصل هیجدهم در اینکه حاصل آمدن فراخی معیشت و تجمل و فرورفتن در ناز و نعمت از  -

 موانع پادشاهی و کشورداری است

فصل نوزدهم در اینکه یکی از موانع رسیدن قبیله به پادشهاهی و کشهورداری اینسهت کهه        -

 ع شود و مطیع و منقاد اراده دیگران گرددمورد ستم و خواری واق

فصل بیستم در اینکه شیفتگی به خصال پسندیده از نشانه های پادشاهی و کشورداری است  -

 و برعکس

 فصل بیست و یکم درباره اینکه هر گاه ملتی وحشی باشد کشور او پهناورتر خواهد بود -
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یل ملتی بیرون رود ناچار به قبیله فصل بیست و دوم هرگاه پادشاهی از دست بعضی از قبا - 

دیگری از همان ملت باز می گردد و تا هنگامی که در آن ملت عصبیت باقی باشد سلطنت از 

 کف آنان بیرون نمی رود

فصل بیست و سوم در اینکه قوم مغلوب همواره شیفته تقلید از شعایر و آداب و طرز لباس  -

 و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است

فصل بیست و چهارم هرگاه ملتی مغلوب گردد و در زیر تسلط دیگران واقع شود به سرعت  -

 رو به نیستی و انقراض خواهد رفت

فصل بیست و پهنجم در اینکهه قهوم عهرب تنهها بهر سهرزمینهای همهوار و جلگهه ههای            -

 غیرکوهستانی دست می یابد

دسهت یابهد بهه سهرعت آن      فصل بیست و ششم در اینکه هرگاه قوم عرب بر کشهورهایی  -

 ممالک رو به ویرانی می روند

فصل بیست و هفتم در اینکه پادشاهی و کشورداری برای عرب حاصل نمی شود مگهر بهه    -

 شیوه دینی از قبیل پیامبری یا والیت یا بطورکلی بوسیله آثار بزرگ دینی

 ی دورترندفصل بیست و هشتم در اینکه عرب نسبت به همه ملتها از سیاست کشوردار -

 فصل بیست و نهم در اینکه قبایل و جمعیت های بادیه نشین مغلوب شهریان اند -

 

 باب سوم از کتاب اول

درباره سلسله های دولتها و کیفیت پادشاهی وخالفت و مناصب دستگاه دولت و کیفیاتی کهه  

 برای کلیه آنها روی میدهد و آن را چندین قاعده و متمم است

ینکه تشکیل دادن کشور و دودمان دولت از راه قبیله و عصبیت حاصهل  فصل نخستین در ا -

 می آید
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فصل دوم در اینکه هرگاه دولت استقرار یابد و شالوده آن مستحکم شود دیگر از عصهبیت   -

 بی نیاز است

پادشاهی ( نیروی فرمانروایی)فصل سوم در اینکه گاهی برای برخی از افراد طبقه مخصوص -

 ابد که در بنیان گذاری آن نیازی به عصبیت ندارنددولتی تشکیل می ی

فصل چهارم در اینکه منشأ دولتهایی که استیال می یابند و کشورهای عظیم و پهناوری ایجاد  -

 می کنند اصول و عقاید دینی است که به وسیله نبوت یا دعوتی به ح  حاصل می شود

نیروی عصبتی می افزاید کهه از   فصل پنجم در اینکه دعوت دینی نیروی اساسی دیگری بر -

مایه ها وبسیج های تشکیل دولت به شمار می رفت فصل ششم در اینکهه دعهوت دینهی بهی     

 عصبیت انجام نمی یابد

فصل هفتم در اینکه هر دولتی را بهره معینی از مرز و بوم و کشورها اسهت کهه بهه مرحلهه      -

 فزونتر از آن نمی رسد

 و وسعت فرمانروایی و درازیفصل هشتم در اینکه عظمت دولت  -

فصل نهم در اینکه در مرز وبومهایی که دارای قبایل و جمعیت های فراوان و گوناگونسهت   -

 به ندرت ممکن است دولتی نیرومند دوام یابد

 از امور طبیعی کشورداری است( حکومت مطل )فصل دهم در اینکه خودکامگی  -

 ستیکشوردار یعیاز امور طب یهو تجمل خوا یتوانگر نکهیا ازدهم دریفصل  -

 فصل دوازدهم در اینکه تن آسانی و سکون از امور طبیعی کشورداری است -

و ( حکومت مطل )فصل سیزدهم در اینکه هرگاه امور طبیعی کشورداری چون خودکامگی  -

ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحکام یابد دولت به سراشیب سهالخوردگی و فرتهوتی روی   

 می آورد

 فصل چهاردهم در اینکه دولتها هم مانند مردم عمرهای طبیعی دارند -
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 فصل پانزدهم در انتقال دولت از بادیه نشینی به شهرنشینی -

 فصل شانزدهم در اینکه نازونعمت در آغاز نیرویی بر نیرویی دولت می افزاید -

 

ندان دولت بهر  فصل هفدهم در مرحله های دولت و اینکه چگونه احوال آن و اخالق خداو -

 حسب اختالف مرحله های مزبور تغییر می پذیرد

فصل هجدهم در اینکه کلیه یادگارها و آثار دولت به نسبت نیرومندی دولهت در اسهاس و    -

 اصل آن است

از موالی و برگزیدگان دست پرورده بر ( سلطان)فصل نوزدهم در یاری جستن ر یس دولت  -

 ویشضد خویشاوندان و خداوندان عصبیت خ

 فصل بیستم در احوال موالی و نمک پروردگان در دولت ها -

فصل بیست و یکم در اینکه در دولتها گاهی سلطان محجور می شود و توانایی ضبط کارها  -

 را از دست می دهد

فصل بیست و دوم در اینکه کسانیکه بر سلطان مسلط می شوند و قدرت او را به دست می  -

 ی با او شرکت نمی کنندآورند در لقب خاص پادشاه

 فصل بیست و سوم در حقیقت سلطنت و انواع آن -

فصل بیست و چهارم در اینکه خشونت و شدت برای پادشاهی زیان بخش اسهت و اغلهب    -

 مایه تباهی آن می شود

 فصل بیست و پنجم در معنی امامت و خالفت -

 نصب خالفتفصل بیست و ششم در اختالف نظر امت درباره احکام و شرایط م -

 فصل بیست و هفتم در مذاهب شیعه درباره حکم امامت  -

 فصل بیست و هشتم در تحول و تبدیل خالفت به پادشاهی -
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 (عهد و پیمان) 1فصل بیست و نهم در معنی بیعت -

 فصل سی ام در والیت عهد -

 فصل سی و یکم در مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خالفت -

ر لقب امیرالمؤمنین و اینکه آن لقب از نشانه های خالفت است و از آغاز فصل سی و دوم د -

 عهد خلفا معمول شده است

 و پطرک در میان مسیحیان ونام کوهن در نزد یهود( پاپ)فصل سی وسوم در شرح نام بابا  -

 فصل سی و چهارم در پایگاهها و مقامات درگاه پادشاه و سلطان و القاب آنها -

 جم در تفاوت میان مراتب شمشیر و قلم در دولتهافصل سی و پن -

 فصل سی و ششم در زیور و نشانهای ویژه پادشاه و سلطان -

فصل سی و هفتم در جنگها و روشهای ملتهای مختلف در ترتیب و چگونگی آن فصل سی  -

 و هشتم در خراج ستانی و علت کمبودی و فزونی آن

 در پایان دولت( ت و باجوضع مالیا)فصل سی و نهم در باج نهادن  -

فصل چهلم در این که بازرگانی سلطان برای رعایا زیان بخش و مایه تباهی خراج سهتانی   -

 است

فصل چهل و یکم در این که سلطان و کارکنان درگاه فرمانروایی او در اواسط یک دولت به  -

 توانگری نایل می آیند

ه فرمانروایی او در اواسط یک دولت به فصل چهل و یکم در این که سلطان و کارکنان درگا -

 توانگری نایل می آیند

 فصل چهل و دوم در این که اگر سلطان مستمری اندک بپردازد سبب کمبود خراج میشود -

 فصل چهل وسوم در این که ستم اعالم کننده ویرانی اجتماع وعمران است -

سلطان پرده هایی حایل مهی  فصل چهل و چهارم در این که چگونه در دولتها میان مردم و  -

 شود و این که چگونه این پرده ها در مرحله فرسودگی و پیری دولت فزونی می یابد

 فصل چهل و پنجم در تجزیه یافتن یک دولت به دو دولت -

به دولتی راه یابد ( بحران و انحطاط)فصل چهل و ششم در این که اگر فرتوتی و فرسودگی  -

 به هیچ رو برطرف نمی شود

به دولتی راه یابد ( بحران و انحطاط)فصل چهل و ششم در این که اگر فرتوتی و فرسودگی  -

 به هیچ رو برطرف نمی شود

 فصل چهل و هفتم در این که چگونه به دولت خلل راه می یابد -
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 مقدمه

 

 1بنام خداوند بخشندۀ مهربان

بندۀ نیازمند به بخشایش پروردگار، و توانگر بمهر او، عبدالرحمن بن محمد بن 

ه ستتایش یددانتی را کت   : خلدون حضرمی، که خدای تعالی وی را کامیاب کند، گوید

در ید اوست، و او را صتاات و نامهتای    2عدت و جبروت ویژۀ او و ملک و ملکوت

دانایی که هر چند به نجوی گاته میشود یا خاموشی نهتان میکنتد، از وی   . 3نیکوست

 .4پنهان نیست

توانایی که هیچ چید در آستمانها و زمتین او را عتاجد نمیکنتد و از وی ناپیتدا      

نسان بیافریتد، و از نستلها و ملتهتای متتوالی بشتر      ما را از خاک بر صورت ا. 5نیست

، و روزی ما را از آن میسر ساخت، و در پناه خویشتاوندان  6آبادانی زمین را خواست

و خاندانها ما را گرد یکدیگر آورد و روزی و خوراک ما را فراهم فرمود، گردش ایام 

                                                                                           
 

 (ینی)اللهم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد و آله و صحبه ـ  1

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ژ  هآی و، ٨٨: المؤمنون ژۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  هاشاره به آیه  2

 ٨3: یس ژىئ           ىئ    

 ٠٨١: األعراف ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ ـ  3

 3: سبأ ژڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  :اشاره بآیات بسیاریست چونـ  4

ژ  :آورده اند ثابت می کند و هم اشهاره بهه  « فالیغرب»را که بجای آن ( ب)و ( ب)و در ضمن چاپ  

و بسی از آیات دیگهر کهه در سهور     ٤٤: فتارر  ژجث   مث  ىث  يث   حج  مججح  حت  خت           مت  ىت        يت  

 .مختلف آمده است

 6٠: هود ژىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  ژ  اشاره به آیهـ  5

 5٨: الارقان ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ژ : هه اشاره به آی 6
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او را . پردو روزگارها را سبب فرسودگی ما ساخت و سرنوشتمان را بدست مرگ ست 

 .7بقا و پایداریست و اوست زنده ای که نمی میرد

امتی عربتی بتاد، آنکته      صو درود و سالم بر خواجه و سرور ما محمد پیامبر

، و آنکه پیش از گردش متاه و ستال و   ٠.صاتش در تورات و انجیل نوشته شده است

استتی  و ر 3، عتالم خلقتت از زاییتدن وی فتارد گردیتده     2جدایی میان کیوان و ماهی

، و بر خاندان و یتارانش، آنانکته در   4دعوت او را کبوتر و عنکبوت گواهی داده است

دوستی و پیروی وی بلنتدآوازه و در یتاری او یگانته و همداستتانند، و پراکنتده بتاد       

 .دشمنان ایشان

و تا هنگامیکه بخت نیک با سالم پیوسته و ریسمان پوسیدۀ کار گسستته استت   

اما بعد، تاریخ از فنون متداول در میان  .بر پیامبر و یارانش باد درود و سالم بسیار خدا

همۀ ملتها و نژادهاست، برای آن سارها و جهانگردیها میکنند، هم مردم عتامی و بتی   

نام و نشان بمعرفت آن اشتتیا  دارنتد، و هتم پادشتاهان و بدرگتان بته شتناختن آن        

دانتان یکستانند، چته در رتاهر     شیاتگی نشان می دهند و در فهمیدن آن دانایتان و نا 

روزگارها و دولتهای پیشین و سرگذشت قرون نخستتین،  دربارۀ اخباری بیش نیست 

                                      
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ژ : هه اشهههاره بهههه آیههه   7

 ٠57: األعراف ژڇ  
 همانه  1

نیهز مینامنهد و منظهور از آن    « لوتیها »است که آنهرا  « حوت»یا « نون»یا « یهموت» هه ماهی ترجم  2
در « کیهوان )بر پشت آنست و پیداسهت کهه میهان زحهل     ( پیشینیان هبعقید)ماهیی است که زمین هفتم 

 (.نصر هورینی هاز حاشی)دوریست  هآسمان هفتم و یهموت در زمین هفتم چه فاصل

در . اول ما خل  اهلل نوری، و جز اینها: کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین، یا: ه اشاره به احادیثی چون 3
 .هم تمخض است« ینی»

با ابوبکر بغارثور تا  صو رفتن رسول 4١: التوبۀ ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ :  هه اشاره بآی ٤
رجوع به حبیب السیر جزو سیم . بوت راکبوتر و پرده عنک هسه شبانه روز و دیدن کفار بر در غار بیض

  .و دیگر کتب سیر نبی صم شود 1مجلد 
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که گاتارها را با آنها میآرایند و بدانها مثل ها می زنند و انجمنهتای پرجمعیتت را بته    

 .نقل آنها آرایش میدهند

هتا منقلتب   ما را بحال آفریدگان آشنا می کنتد کته چگونته او تاا و احتوال آن     

میگردد، دولتهایی می آیند و فرصت جهانگشایی می یابنتد و بته آبتادانی زمتین متی      

پردازند تا ندای کوچ کردن و سپری شدن آنان را در میدهند و هنگام زوال و انقراض 

 .ایشان فرا میرسد

بارۀ حوادث و مبادی آنها و جستجوی دقیتق  اما در بارن، اندیشه و تحقیق در و

کیایتات وقتایع و موجبتات و علتل     دربتارۀ  لل آنهاست، و علمی است برای یافتن ع

ستت کته از   یخ از حکمت سرچشمه می گیرد و سدا احقیقی آنها، و بهمین سبب تار

 .دانشهای آن شمرده شود

بدرگ اسالم بطور جامع اخبار روزگار گذشته را گردآورده و آنهتا را  و مورخان 

ته انتد، ولتی ریتده ختواران، آن اخبتار را      در صاحات تواریخ نگاشته و بیادگار گذاش

بنیرنگهای بارل در آمیخته و در مورد آنها یا دچار توهم شده یا به جعل پرداخته انتد  

و روایات زراندود  عیای تلایق کرده و ساخته انتد، و بستیاری از آینتدگان ایشتانرا     

د بتی آنکته   پیروی کرده و همچنانکه آن اخبار را شنیده اند برای ما بجای گذشتته انت  

 .بموجبات و علل وقایع و احوال درنگرند و اخبار یاوه و ترهات را فرو گذارند

از اینرو روش تحقیق اندک و نظر تنقیح اغلب کنتد و خستته استت و غلت  و     

. گمان را آنچنان با تاریخ در آمیخته اند که گویی بمندلۀ خویشاوندان و یاران اخبارند

شه دوانیده و میدان رایلی گتری و ریتده ختواری در    تقلید در رگ و پیوند آدمیان ری

 .فنون بسیار پهناور شده است و چراگاه نادانی در میان مردم، زهرناک است
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ه استت کت   ٠اما در برابر سلطنت حق پایداری نتوان کرد و بصیرت چون شتهابی 

د، هرچند نقل کنندۀ اخبار تنها به بازگاتن و نقتل اکتاتا میکنت   . اهریمن بارل را میراند

ولی هر گاه بدان نگریسته شود دیدۀ بصیرت میتواند اخبار را انتقاد کند و صتحیح را  

 .نیروی دانش میتوان صاحات صواب را روشن و تابناک ساخته برگدیند و ب

باری مردم اخبار را تدوین کرده و آثاری فراوان بیادگار گذاشته و تواریخ ملتهتا  

ند، ولی آنانکه به فضیلت شهرت و پیشتوایی  و دولتها را در سراسر جهان گردآورده ا

وهی انتدک  رگ. نامبردار شده و کتب پیشنیان را تتبع کرده و در آثار خویش آورده اند

 تمه، فتحته، کستره و    )و انگشت شمار بیش نیستد و توان گات از حرکات عوامل 

ابن اسحا  و ربتری و ابتن کلبتی و محمتدبن عمتر و      : تجاوز نمی کنند مانند( جدم

قدی و سیف بن عمر اسدی و مسعودی و دیگر نامورانی که در میان همۀ مورخان او

 .متمایدند

و هر چند بطوریکه ندد ثقات و حافظان معتبر حدیث مشتهور استت در کتتب    

مسعودی و واقدی موارد عیبجویی یافت می شود ولی با همۀ ایتن، عمتوم مورختان    

 .در تصنیف پیروی کرده اند اخبار ایشانرا پذیرفته و شیوه ها و آثار آنانرا

و انتقادکنندۀ بینا میتواند با مقیاس هوش خویش سره بودن یتا ناستره بتودن آن    

دارای ربایع خاصی است که میتوان اخبار را  2منقوالت را بسنجد، چه تمدن و عمران

 .بدانها رجوا داد و روایات و اخبار را بر آنها عر ه کرد

                                      
آتشبازی بر فلهک دوان میشهود و آن رجهم شهیاطین اسهت       هه چیزی ستاره مانند که به شکل شعل  1
 (.غیاث)

علهم  »عمران را ابن خلدون در بیشتر ابواب و فصول این کتاب بعنوان دانهش مسهتقلی بنهام     هه کلم  2
ایهن کلمهه در اصهطالح    . کار برده است و خویش را واضع و مبتکهران ایهن دانهش میشهمرد    ب« عمران

 ←بمعنی اعم آنست و ما بجز در مواردی « اجتماع»و « تمدن»اومرادف 
ابهن  « فلسفه»رجوع به . اجتماع یا تمدن را برگزیده ایم هآبادانی بکار برده است کلم»که آنرا بمعنی →

تألیف ساطع الحصری، « دراسات عن مقدمه ابن خلدون»تر طه حسین، و تألیف دک« خلدون االجتماعیه
 .شود
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از این مؤلاان برجتای مانتده استت برحستب     تورایخی که گذشته از این بیشتر 

همین شیوه تنظیم شده و مو وا آنها تاریخ عمومی ملتها است و این و تع را بایتد   

کته در   ٠به تسخیر ممالک و پایتختهای بسیار توس  دو دولتت بتدرگ صتدر استالم    

 .نخستین قرون پیدایش اسالم توسعه یافته بودند منسوب کرد

ردن یا فروگذاشتن را بته آخترین حتد ختویش     این سلسله ها قدرت تسخیر ک

دولتها و ملتهای پیش از دربارۀ گروهی از آنان هم بطور جامع و کامل . رسانیده بودند

 .اسالم سخن رانده اند مانند مسعودی و دیگر کسانی که وی را پیروی کرده اند

دستۀ دیگری پس از ایشان از روش کلی و عمومی عتدول کترده و بته نتواحی     

پرداخته اند، هدفهای دور و دراز یا مسائل کلی و عمومی را رها کترده و   مخصوصی

خصوصیات و نوادر و مطالبی را که از دسترس آیندگان خارج بود مقیتد کترده انتد،    

اخبار ناحیه و شهر خود را بکمال فراهم آورده و بتاریخ دولت و کشور خویش اکتاا 

ندلس و دولت اموی آن سترزمین و ابتن   نویسندۀ تاریخ ا ٠چنانکه ابن حیان. کرده اند

 .و دولتی که در قیروان بوده، این شیوه را برگدیده اند 2الرقیق مورخ افریقیه

آنگاه پس از این گروه که نام بردیم کسانی که پدید آمده اند جتد مشتتی مقلتد    

ذهن و کم خرد بیش نبوده اند که بعتین گتروه نخستتین را تقلیتد کترده و آنترا        کند

یش ساخته اند و بکلی از تحوالتی که روزگار پدید آورده و تغییراتی که سرمشق خو

 .بسبب عادات و رسوم ملتها  و نسلها روی داده است غالت ورزیده اند

                                      
دو دولهت مزبهور در آن روزگهار در نهزد مسهلمانان      . ه مقصود در دولت بنی امیه و بین عباس است  1

گویی دو دولت جهانی بوده اند و هنگامی که تاریخ آنها را می نوشته اند چنان بهوده اسهت کهه تهاریخ     
 .ته اندجهان را می نوش

 .ه ابن ابی حیان و ابوحیان در چاپهای مختلف غلط است، درینی جامع نیز ابن حیان است 1

شرقی اطالق میشده که هم  (Mauritanie)افریقیه در تداول مورخان اسالمی بر موریتانی  هه کلم  2
ش، مغهرب  اکنون بر شهرها و نواحی قبرس و طرابلس و قسطنطین تطبی  میگردد، ولی الجزیره و مراک

 (.دسالن هحاشی)را تشکیل میداده است 
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از اینرو اخبار دولتها و حکایات مربوط بوقتایع قترون نخستتین را چنتان گترد      

ف و معلومتاتی  و شمشیرهایی بی غتال  3آورده اند که گویی صورتهایی مجرد از ماده

 .آنها مشخص نباشد 4نامعلوم است و به نوا هایی میماند که جنس و فصل

این گروه بتقلید از پیشینیانی که آنها را سرمشق خود ساخته انتد اخبتار دستت    

بدست گشته را بعین و بی کم و کاست در خصوص حوادث تاریخ خود تکترار متی   

ۀ خودشتان غالتت میورزنتد، چته     کنند و از یادکردن مسائل مربوط بته نستلهای دور  

تشریح و تاسیر آنها برایشان دشوار استت و در نتیجته اینگونته قضتایا را مستکوت      

دولتی به گاتگو پردازند اخبار مربوط به آنرا همچنان دربارۀ میگذارند، و بر فرض که 

که شنیده اند، خواه راست  یا درود، نقل می کنند و به هیچ رو متعرض آغاز و منشتأ  

ل آن نمیشوند و علت رسیدن تاج و تخت به آن دولت و چگونگی پدید آمتدن  تشکی

آنرا یاد نمیکنند، و هم سبب توقف و بقتای آن را در مرحلتۀ نهتایی ستلطنت از یتاد      

چگونگی مقدمات دربارۀ میبرند، از اینرو خواننده همچنان پرسش کنان باقی میماند و 

و میپتردازد و ستبب هتای تتداحم و     و مبادی تشکیل دولتها و مراتب آنها به جستتج 

دولتها را میجوید و دالیل مقنعی برای اختالفات یا سازشتکاریهای آنهتا متی     ٠تعاقب

 . رلبد، همچنانکه ما در مقدمۀ این کتاب کلیۀ این مسائل را یاد خواهیم کرد

از آن پس گروه دیگری از مورخان پدید آمتده انتد کته در اختصتار راه افتراط      

نها بیاد کردن نامهای پادشاهان اکتاا کرده و از انساب و اخبتار مربتوط   پیموده اند و ت

                                      
« کشاف اصطالات الفنون»رجوع بکتب حکمت و . ه صورت و ماده از اصطالحات حکمت قدیم است3
 .و غیاث اللغات شود« تعریفات جرجانی»و 

 .ه نوع و جنس و فصل نیز از اصطالحات منط  است رجوع بکتب یاد کرده شود ٤
ساطع الحصری منظور ابهن خلهدون قهوانین     هاست که به عقید« ن تعاقبهااسباب تاحمها و» هه ترجم  1

است که در حادثه هها   (Lois de Succession et de Coexistence)تعاقب و همزمانی 
 33متهرجم در همهین کتهاب ص     هدراسات عن ابن خلدون و مقدم 565رجوع به ص . تجلی می کند

 . شود
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را بجای اعداد روزگار سلطنت ایشتان بکتار    2به آنها خودداری نموده و حروف غبار

برده اند مانند روش ابن رشیق در میدان العمتل و دیگتر بیمایگتانی کته او را پیتروی      

است و نه مو وعی را بثبوت رستانیده   این گروه را نه گاتاری قابل اهمیت. کرده اند

و یا نقل کرده اند که شایسۀ مالحظه باشد، زیرا مطالب ستودمند را از دستت داده و   

 .شیوه های معروف و عادات و رسوم مورخان را فرو گذاشته اند

و چون کتب این جماا را مطالعه کردم و حقیقت گذشته و اکنون را بیتازمودم،  

غالت گشودم و چون مالس بودم در بتازار تصتنیف بچانته    دیدۀ قریحه را از خواب 

زدن پرداختم و کتابی در تاریخ ساختم که در آن از روی احوال نژادها و نسلهای پتی  

در پی پرده برداشتم و آنرا از حیث اختبار و نظریات بابواب و فصولی تقسیم کردم و 

ساختم و آنرا بر ذکتر   علل و موجبات آغاز تشکیل دولتها و تمدن ها را در آن آشکار

را آبتادان ستاخته و در    ٠اخبار ملتهایی بنیان نهادم کته در قترون اخیتر بتاالد مغترب     

سرتاسر نواحی و شهرهای آن سکونت گدیده اند، و کلیۀ دولتهایی را که تشکیل داده 

اند خواه کوتاه و خواه پردوام و پادشاهان و سرداران ایشتان را کته پتیش از آن بستر     

د یاد کرده ام و ملتهای مدبتور عبتارت از عترب و بربرانتد، زیترا ایشتان دو       میبرده ان

نژاداند که از دیرباز بتوالی قرون در مغرب سکونت گدیده اند، چنانکته گتویی در آن   

سرزمین جد آنان اقوام دیگری نیستند و مردم مغرب هم بجد این دو نژاد قوم دیگری 

ال تهتذیب کتردم و آن را در ختور فهتم     را نمیشناسند، و مقاصد تاریخ خود را بکمت 

دانشمندان و خواص گردانیدم و در ترکیب و فصل بندی آن راهی شگات پیمتودم و  

                                      
و منظهور مؤلهف   ( اقراب الموارد. )ت که بر اعداد داللت می کنندبه نام عالماتی اس« غ»ه غبرا، بضم   2

 .افراط در اختصار است

: ه در عهد ابن خلدون دنیای عرب را اصطالح عامه و نویسندگان بدو بخهش اساسهی تقسهیم میشهد    1
مینامیدند و مصر و دیگر « مغرب»کشورهایی را که میان مصر و اقیانوس امداد داشتند . مغرب ه مشرق 

و مردم مصر و شام و حجاز « مغربه»ساکنان مغرب را . میخواندند« مشرق»ک غربی پس از آن را ممال
اندلس هرچند از لحاظ وضع جغرافیایی از کشورهای مغرب بشمار مهی رفهت   . مینامیدند« مشارقه»را 

 .ولی بطور کلی از انها جدا بود
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از میان مقاصد گوناگون برای آن روشنی بدیع و اسلوب و شیوه ای ابتکارآمید اختراا 

کردم و کیایات اجتماا و تمدن و عوارض ذاتی آنها را کته در اجتمتاا انستانی روی    

هد شرح دادم، چنانکه خواننده را بته علتل و موجبتات حتوادث آشتنا میکنتد و       مید

برخوردار میسازد و وی را آگاه میکند که چگونه خداوندان دولتها بترای بنیانگتذاری   

آنها از ابوابی که بایسته بوده داخل شده اند، بدانستان کته خواننتده دستت از تقلیتد      

 .ذشته و آینده آگاه میشودبرمیدارد و براحوال نسلها و روزگارهای گ

 :این تألیف را بر یک مقدمه و سه کتاب ترتیب دادم

در فضتتیلیت دانتتش تتتاریخ و تحقیتتق روشتتهای آن و اشتتاره بتتاغالط  : مقدمتته

 .٠مورخان

( خواص و قتوانین )در اجتماا و تمدن و یادکردن عوارض ذاتی : کتاب نخست

و دانشها و بیان موجبات کشورداری و پادشاهی و کسب و معاش و هنرها : آن، چون

 .و علل هر یک

در اخبار عرب و قبیله ها و دولتهتای آن از آغتاز آفترینش تتا ایتن      : کتاب دوم

روزگار و در آن اشاره ای است به برخی از ملتها و دولتهتای مشتهور کته بتا ایشتان      

نبطیتان و ستریانیان و ایرانیتان و بنتی استرائیل و قبطیتان و       : همدمان بوده اند، مانند

 2یونانیان و رومیان و ترکان و فرنگان

و و بیتان آغتاز حتال     ٠ایشتان چتون زناتته    3در اخبار بربر و موالی: کتاب سوم

 . روایف ایشان و کشورها و دولتهایی که بویژه در دیار مغرب تشکیل داده اند

                                      
هفتم آقای تقی زاده در دانشکده  هخطاب ه رجوع به تاریخ عربستان در اوان ظهور اسالم و قبل از آن  1

 .معقول و منقول شود

 .نیست( ینی)در ( االفرنجه)ه فرنگان 2

آزاد شهده    هه موالی جمع مولی است و در نزد عرب حد وسط میان بنده و آزاد است و اغلب بر بند  3
و هر بنهده یها   . داطالق می گردد و شبیه مفهومی است که در دولت روم بر بندگان آزاد اطالق می کردن

اسیری که خداوندش او را آزاد میکرد مهولی میشهد و آنوقهت بقبیلهه و خانهدان خداونهدش منسهوب        
میگردید و گاهی مولی را بشهری که در آن آزاد میشود نسبت دهند و گویند موالی مدینهه یها مهوالی    
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آنگاه سیاحت به مشر  دست داد و در این سار بقصد خوشه چینتی از خترمن   

مکه )رکت کردم و فرض و سنت را در روافگاه و زیارتگاه آن معرفت آن سرزمین ح

بگداردم، و از دفترها و کتب آن ناحیه بر آثار و اخبار سرزمین مدبور وقوف ( و مدینه

پادشتاهان غیرعترب و   دربتارۀ  یافتم، و در این بالد نقصان و کمبود تتألیف ختود را   

م و ارالعتاتی را کته   متصرفاتی که دولتهای ترک بدست آورده بودنتد بررترف کترد   

 .بدست آوردم بر آن افدودم

ملتهای : نوشتن ارالعات مربوط به معاصران نژادهای عرب و بربرچوندربارۀ و 

نواحی و شهرهای دیگر و پادشاهان و امرای ایشان راه اختصار و تلخیص ( مسلمان)

باشتم  برگدیده ام تا بجای شیوۀ پیچیده و دشوار، هدف و روش آسان را پیروی کرده 

و برای بحث در تاریخ، حوادث مخصوص انساب عمومی را بمندلتۀ متدخلی تلقتی    

از اینرو تاریخ مربوط به نوا بشر بطور جامع و کامل فراهم آمتد و بستیاری از   . 2کنم

حکمتهای پیچیده و دشوار سهل گردید و حوادث دولتها با ذکر علل و موجبات هتر  

د کته بمندلتۀ گنجینته ای از حکمتت و     یک تشریح شد و این تألیف چنان فراهم آمت 

 .مخدنی از تاریخ است

و چون این کتاب متشمل بر اخبار عرب و بربتر، ختواه بادیته نشتینان و ختواه      

شهرنشینان آنان، میباشد و در آن و ع دولتهای بدرگ همدمان ایشان نید روشن شده 

                                                                                           
و همسهایه و  مکه، لیکن خویشاوندی مولی غیر صریح است و مولی بر دوست و نزدیهک و پسهر عهم    

 ←همسوگند و کسیکه بقصد ماندن 
 

و ابوالبقها  . سببی نیز به مجاز اطالق میگهردد  هو تابع و وابست« مهمان»در میان قبیله ای وارد شود، →
گوید مولی را بر عجمان از آنرو اطالق کنند که بیشتر بالد ایشان به قهر و زور فتح میشهود و مهردم آن   

 (.کلیات)گردند  بالد حقیقه یا حکماً آزاد می

و در اینجها  (. فهرسهت نخبهه الهدهر   )ه شهری در افریقیه ه محل و ناحیه ای از ساراگوس در اسپانیا   1
 .مقصود قبایلی از بربراند که در افریقیه سکونت دارند

 . انساب است: ه در ینی بجای اسباب در نسخ دیگر2
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پرداختته متی    و در ابتدا و پایان هر خبر به یادآوریها و عبرتهای حکمت آمیتد . است

 :شود، از اینرو آنرا به

 

 1کتاب العبر

 و دیوان المبتدأ و الخبر

 فی ایام العرب و العجم و البربر

 و من عاصرهم من ذوی السلطان االکبر

نامیدم و دربارۀ آغاز نژادها و دولتها و همدمتانی ملتهتای نخستتین و موجبتات     

دولتت  : ا پدید می آید از قبیلانقالب و زوال ملتها در قرون گذشته و آنچه در اجتما

و ملت و شهر و محل اجتماا چادرنشینها و ارجمندی و ختواری و فدونتی و کمتی    

جماعات و دانش و کسب و گردآوری ثروت و از دست دادن آن و کیایات واژگتون  

شدن و پراکندن اقوام و دولتها و چادرنشینی و شهرنشینی و آنچه روی داده و آنچته  

وی دادن آن می رود، هیچ فروگذار نکردم، بلکته جملگتی آنهتا را    احتمال و انتظار ر

از اینترو ایتن کتتاب    . بطور کامل و جامع آوردم، و براهین و علل آنها را آشکار کردم

و هم حکمتهای پوشیده، نددیتک   2تألیای یکتاو بیمانند است، چه در آن علوم غریب

چتون  »ز انظتار نهتان بتود    بدرستی را که پردۀ غالت روی آنها را پوشتیده استت و ا  

ولی من با همۀ ایتن در میتام   . ، گنجانیده ام«ستمگری که منشأ حادثه ای بعدی است

مردم روزگار بقصور خویش یقین دارم و بناتوانی ختود از گذشتته در چنتین میتدان     

کرامتت و دانشتمندان متبحتر در آن پدیتدۀ      صاحبانپهناوری معترفم و دوست دارم 

د نه بچشم ر امندی، و آنچه را که سداوار اصالح است اصالح انتقاد و اصالح نگرن

در میان خداونتد دانتش مدجتات، و اعتتراف     « من»و چشم پوشی کنند، چه بضاعت 

                                      
 (.ینی. )ه کتاب عنوان العبر 1

 .استه منظور کیمیا و جز آن  2
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و از خداونتد  . بسرزنش و عیبجویی رهایی بخش است، و از یاران امید نیکی میترود 

و او مترا   مسئلت میکنم که اعمال ما را در پیشگاه ارجمند خویش خالص قرار دهتد 

 .٠بس است و نیکو کارگداریست

و پس از آنکه کوشش در تألیف این کتاب را بکمال رستانیدم و ماننتد شتمعی    

فروزان آنرا بر سر راه بینندگان فرا داشتتم و در میتان دانشتها روش و استلوب آنترا      

آشکار ساختم و دایرۀ آنرا در میان علتوم توستعه بخشتیدم و گرداگترد آن را دیتوار      

و اساس آنرا بنیان نهادم، این نسخته از آن  2«آن را از دیگر علمها جدا ساختم» کشیدم

کتاب را بکتابخانۀ خداوندگارمان خواجه و پیشوا و مجاهد پیروز و پایه گذار تتاج و  

  .4ارمغان داشتم 3...تخت 

                                      
 ٠73: آل عمران ژىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ  :آیه اشاره به. ه و هو حسبی و نعم الوکیل 1

ه و این دلیل دیگری است که ابن خلدون تاریخ را بصورت دانش مستقلی در آوردهن است و از سطر 2
 .نیست( ینی)مطالب متن و حاشیه هیچکدام در  11بعد تا آخر ص 

سطر در ستایش ابوفارس است خودداری و فقط بنقل موضوع  11القاب مفصل که قریب  هه از ترجم3
 (.م)ارمغان کتاب اکتفا کردم 

ه بجز چاپ پاریس که قریب یک صفحه و نیم در موضوع ارمغان کتاب تا مقدمه در آن حذف شهده    ٤
نسهخه  » هدر نسخه ای بخط بعضی از فضالی مغرب پیش از جمل: چاپهای دیگر چنین است هدر حاشی
و آنهرا  »: اضهافاتی اسهت بدینسهان   « اساس آنرا بنیان نهادم» هو پس از جمل« را ارمغان داشتمای از آن

تأمل و دقت نگرد و معیار صهحیح و اصهول آن را بها فههم شهریف       هکفوی جستم که در فنون آن بدید
خویش را  هیگر کتب بازشناسد، پس طایر اندیشآنرا در میان علوم و معارف از د هخویش بسنجد و پای

 در فضای هستی به پرواز در آوردم و نظرم را در شبهای دراز زمستان با تحمهل رنهج بیهدارخوابی بهه    
رسوی جوالن دادم و در پیشگاه دانشمندان فروتن و دیندار و خلفای بخشیده و کریم جستجو کردم و ه

آمهال بطهواف   فراز و نشیبها را در پیمودم تا آزمایش و تجربه بساحت کمال رسید و افکار در سرمنزل 
رسید که انوار معارف و زیباییهها در آن   یوششها پیروزمندانه به آستان محفلدرآمد و دست مساعی و ک

میدرخشید و بوستانهای دانش در هر سوی آن باور و سایه افکن بود، از اینرو مرکب افکار خهویش را  
ایهوان   هتم و آنهرا بکتابخانه  در چمنزارهای آن فرو آوردم و شاهد نیکومنظر را برحجله گاه آن بیاراسه 

کتب او متجلی سهاختم، تها خردمنهدان را     هوی ارمغان کردم و ستاره ای تابان در اف  و گنجین همقصور
انسانی را بشناسهد و   هنشانه ای باشد که با نوار آن رهبری شوند و در آثار آن فضیلت تراوشهای اندیش

خلیفه امیرالمهؤمنین المتوکهل علهی اهلل    « آخر القابتا »... خداوندگارمان خواجه و پیشوا  هآن کتابخان
مقهدس امیرالمهؤمنین    همها خلیفه   هما امیرطاهر مقدس ابوعبداهلل خواجه  هابوالعباس احمد فرزند خواج

دیهن را اسهتحکام بخشهیدند و راه     هابویحیی ابوبکر فرزند خلفای راشدین از ا مه موحدین، آنانکه پایه 
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امیرالمؤمنین ابوفارس عبدالعدید فرزند خواجۀ متا ستلطان معظتم شتهیر شتهید      

هیم فرزند خواجۀ ما سلطان مقدس امیرالمؤمنی ابوالحسن فرزند بدرگتان  ابوسالم ابرا

نامور از ملوک بین مرین، آنانکه پایۀ دین را استحکام نوین بخشتیدند و راه هتدایت   

سایۀ او بر سر ملتت  . شوندگان را هموار ساختند و آثار ستمکاران تبهکار را بددودند

 .ز بادپاینده و آمال او در راه دعوت اسالم پیرو

و کتاب را بکتابخانۀ ایشان که وقف بر رالبان علم استت فرستتادم و کتابخانتۀ    

شهر فاس، درگاه پادشتاهی و مقتر ستلطنت ایشتان، واقتع       ٠مدبور در جامع القرویین

است، آنجا که آرامگاه راستی استت و بوستتانهای معتارف سرستبد و خترم استت و       

 .فضای اسرار ربانی در منتهای پهناوری است

کتریم و ارجمنتد بنظتر شتریف و فضتیلیت       ٠انشاء اهلل مقام امامت فارستیت  و

مستغنی از تعریف خویش، در آن خواهد نگریست و آنرا مشمول عنایتت بیتدریو و   

مورد قبول کامل قرار خواهد داد و همین نظر قبول او دلیل و گواه بر رستوخ کتتاب   

زار معرفت او رواج دارد و من بشمار خواهد رفت، چه سرمایه های نویسندگان در با

کاروانهای علوم و آداب در پیرامون بارگاه او فرود میآیند و بیاری بصیرت روشتن او  

 .نتایج قریحه ها و خردها پدید میآید

اهتب  ت او برانگیتدد و بهتره منتدی از مو   و یددان متا را بتر سپاستگداری نعمت    

متگداری او یاری دهتد  بخشایش وی را بر ما فدونتر سازد و ما را بر ادای حقو  خد

                                                                                           
 هو آثار تبهکهاران از تجاوزکهاران و مجسهمیان را بزدودنهد، سهالل     هدایت شوندگان را هموار ساختند 

جوان و تازه از آن دودمان پاک و اصیلی و اخگهر تابنهده از آن خورشهید     هابوحفص و فاروق و شاخ
مقید نساخته و هم در ایهن نسهخه بسهفر مشهرق     « فارسیت»ولی در امامت را به ( )تا آخر... )فروزان 

 (.اشاره نکرده است

در شههر فهاس کهه در آن بهتهرین     : مسجد جهامع بسهیار قهدیمی و مهمهی اسهت     « مع القروییجا»ه 1
شاهکارهای هنری و بدایع صنعت بکار رفته است، در پیرامون آن مدارس و کتابخانهه ههای متعهددی    
وجود داشته و در این کتابخانه ها کتب نفیس و آالت رصدی و کراتی که زمین و سهتارگان را مجسهم   

 (.قاموس االعالم ترکی)د بوده است میکرده موجو

 .ه منسوب به ابوفارس 1
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و بر رعایای او و آنچه . و در شمار مقربان وی، آنانکه در بارگاهش گرامیند، در آورد

در حرم حکومت او از اسالم است جامۀ حمایتت و حاارتت بپوشتاند و از ختدای،     

درخواست میکنم که اعمال او را در راه بندگی و راعت خالص فرماید و از شتوائب  

 .داند و او ما را بسنده و نیکوکارگداریستغالت و شبهه پاک گر
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 مقدمه

در فضیلت دانش تاریخ و تحقیق روشهای آن و اشاره به اغالط و اوهامی 

 که مورخان را دست می دهد و یادکردن برخی از علتهای آن

باید دانست که فن تاریخ را روشی است که هر کس بدان دستت نیابتد، و آنترا    

است، چه این فن ما را بسرگذشتها و خویهای ملتها سودهای فراوان و هدفی شریف 

و سیرتهای پیامبران و دولت ها و سیاستهای پادشاهان گذشته آگتاه میکنتد، و بترای    

آنکه جویندۀ آن را در پیروی از این تجتارب و در احتوال دیتن و دنیتا فایتدۀ تمتام       

بایتد وی را  نصیب گردد، وی بمنابع متعدد و دانشهای گوناگونی نیازمند است و هم 

کته  ( در صحت سند و چگتونگی روات )حسن نظر و پافشاری و تثبت خاصی باشد 

هر دو وقتی دست بهم داد او را بحقیقت رهبری کند و از لغدشتها و خطاهتا برهانتد    

چه اگر تنها بنقل کردن اخبار اعتماد کند، بی آنکه به قضاوت اصول عادات و رسوم، 

و کیایات اجتماعتات بشتری بپتردازد و حتوادث     و قواعد سیاستها، و ربیعت تمدن، 

نهان را با وقایع پیدا، و اکنون را با رفته، بسنجد، چه بستا کته از لغدیتدن در پرتگتاه     

 .خطاها و انحراف از شاهراه راستی در امان نباشد

بارها اتاا  افتاده که تاریخ نویستان و ماستران و پیشتوایان روایتات، وقتایع و      

د براوی یا ناقل خواه درست یا نادرست بتی کتم و کاستت    حکایات را بصرف اعتما

نقل کرده و مرتکب خب  ها و لغدش های شده اند، چته آنتان وقتایع و حکایتات را     

براصول آنها عر ه نکرده، آنها را با نظایر هتر یتک نستنجیده، و بمعیتار حکمتت و      

نها نرستیده  آگاهی بر ربایع کاینات و مقیاس تحکیم نظر و بصیرت نیازموده و بغور آ

اینگونته اغتالط   . اند پس از حقیقت گذشته و در وادی وهم و خطا گمراه شتده انتد  

بویژه در بسیاری از حکایات هنگام تعیین اندازۀ ثروت یا شتمارۀ ستپاهیان روی داده   

در مظان درود و دستاوید یاوه گویی است ( یعنی قضیه آمار)زیرا که این بحث . است

 .صول بازگردانید و در معرض قواعد قرار دادو ناچار باید آنها را با
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یکی از نمونه های اینگونه اشتباه کاریها شمارۀ لشکریان بنتی استرائیل استت و    

 ٠هنگام آوارگی در، تیه ،چنانکه مسعودی و مورخان آورده اند پس از آنکه موسی

گیترد،  اجازه داد که هر که راقت و توانایی دارد، بویژه از سن بیست ببتاال، ستالح بر  

بشمردن سپاهیان بنی اسرائیل دست یازید، و عدۀ آنها را ششصد هدارتن یتا فدونتتر   

در صورتیکه اگر وسعت و گنجایش مصر و شام را در برابر چنین سپاه گرانتی  . یافت

بسنجیم مایۀ حیرت میشود، چه هر کشوری را در خور میدان معین و الزم در گذرند 

دازد، و اگر از میتدان معتین و الزم در گذرنتد مایتۀ     مایۀ دشواری مستمری آنها را بپر

دشواری و مضیقۀ آن کشور میشوند، چنانکه عادات متداول و و ع معمولی ممالتک  

گذشته از این، اگر سپاهیانی را با این عدد افدون که دو برابر یا . گواه بر این امر است

د بنظتر میرستد کته    سه برابر مدنظر را صف آنها فرا خواهد گرفت، ترتیب دهند بعیت 

بتوان بسبب تنگی نبردگاه و دوری آن از لشگریان در لشگرکشتیها و جنگهتا از آنهتا    

استااده کرد، زیرا چگونه ممکن است چنین صاوفی بنبرد برخیدند یا صای بر دشمن 

 2غالب آید، در حالیکه یکسر صف ستر دیگتر را درک نمتی کنتد و روزگتار کنتونی      

و شباهت گذشته باینده از شتباهت آب بته آب هتم     گواهن صادقی بر این امر است

 .بیشتر است

کشور ایران از کشور بنی اسرائیل بدرجات عظیم تر و پهناورتر بود، بدلیل اینکه 

وایی را از آنان بازستد ربر بنی اسرائیل غلبه یافت و بالد آنانرا بلعید و فرمان ٠بختنصر

یتران ستاخت، در صتورتیکه    و بیت المقدس پایتختت متذهبی و پادشتاهی آنتانرا و    

بختنصر یکی از کارگداران کشور ایران بوده و گویند وی مرزبان مرزهای غربی ایران 

                                      
و در اصهطالح  ... بیابانی که رونده در آن ههالک شهود   ( : ملفوظ« »و سکون « ت»بکسر )ه تیه   1

بیابانی که موسی، ع، با دوازده سبط بنی اسرا یل که در هر سبط پنجاه ههزار نفهر بودنهد در آن بیابهان     
 (.غیاث)مدت چهل سال سرگردان بودند 

 .ه مقصود نویسنده، عصر خود او است 2

 Nabuchodonosorه 1
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ممالک ایران در عرا  عجم و عرب و خراستان و متاوراءالنهر و   . بشمار میرفته است

بدرجات از ممالک بنی اسرائیل پهناورتر و بیشتر بود، بته همتۀ اینهتا شتمارۀ      2ابواب

یران هرگد باین میدان و حتتی نددیتک بتآنهم نرستیده استت و بدرگتترین       سپاهیان ا

لشکرهایی که در قادسیه فراهم آورده اند صدوبیست هدار تن بتود کته بنتا بته نقتل      

 .4همۀ آنان سالح دار همراه داشته اند 3سیف

وی گوید عدد آنان با سالحدارانشان روی هم رفته بیش از دویست هتدار تتن   

رستتم در مقابلتۀ بتا ستعد     یشه و زهری روایت شده که لشتکریان  بوده است و از عا

و نید اگر ستپاهیان بنتی استرائیل    . ن بوده ند و همه سالحدار داشته اندشصت هدار ت

به چنین عددی میرسیدند قلمرو فرمانروایی آنان هم توسعه می یافت و دولتت آنتان   

ا به نستبت کمتی یتا    بر منارق وسیعتری حکومت میکرد، زیرا نواحی و ممالک دولته

فدونی لشکریان و شمارۀ گروهی از آنتان استت کته بانجتام دادن ختدمت ستربازی       

از کتاب اول ایتن مو توا را آشتکار    ( دولتها)مشغول میباشند، و ما در فصل ممالک 

خواهیم کرد ولی بنا بر آنچه معروفست ممالک بتین استرائیل از اردن و فلستطین در    

 .حجاز تجاوز نمیکرد شام، و بالد یثرب و خیبر در

، و اسرائیل بنابر آنچه محققان یاد کرده اند بیش از چهتار  و نید میان موسی

: پشت فاصله نیست، چه نسبت او چنانکه از تتورات مستتنااد میشتود عبارتستت از    

بکستر و فتتح   )بتن الوی  ( «هتا »باتح و کستر  )موسی ابن عمران بن یصهربن قاهت 

 .ابن یعقوب( «واو»

                                      
 .شهر معروف دربند که در کنار بحر خزر بوده است« باب»یا « ابواب»ه  2

 .ه مقصود سیف بن عمر اسدی است3

پاهیان قدیم رسهم  است، چون دهگانان ایرانی هر یک دارای اتباعی بودند و در س« متبوع» هه ترجم  ٤
بوده است که هر سرباز جنگی یک تن سالحدار که سپر و گرز و دیگر وسیال جنگی او را حمل میکرد 

 .در جنگ بدنبال خود داشته است
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و مدت میان آنان چنانکه مسعودی نقل کرده چنین . رائیل خداستو یعقوب اس

، و فرزندان ایشان بدیتدار یوستف   ٠هنگامی که اسرائیل با نسل خویش، اسباط: است

 2بمصر در آمد هاتاد تن بودند و اقامت آنان در مصر تا هنگامیکه با موسی، ا، به تیته 

هان قبطتی یتا فراعنته بنتی     در آمدند دویست و بیست سال بود و در این مدت پادشا

بعید است که نسلی در چهار پشتت بته   ، و بسیار 3اسرائیل را دست بدست می کردند

چنین شماره ای برسد، و اگر گمان کنند این سپاهیان در روزگار سلیمان و پس از او 

بوده اند باز هم چنین افدایشی باور کردنی نیست زیرا میتان ستلیمان و استرائیل نیتد     

 4سلیمان بن داود بن ایشا: ده پشت فاصله نبوده، چه نسبت او چنین استبیش از یاز

و بقولی ابن عوفدبن باعد، و گویند بوعد، بتن ستلمون بتن نحشتون بتن       5بن عوفید

عمینوذب، و هم روایت شده حمیناذاب، بن رم بن حضرون، و بقولی حسترون، ابتن   

 .بارس، و گویند بیرس، بن یهوذا بن یعقوب

ده پشت بچنین عددی که گمان کرده اند نمیرستد، زیترا ممکتن    لی در یازو نس

است بصدها و هدارها تن منشعب شوند ولی گذشتته از ایتن مرحلته و رستیدن بته      

اعدادی که مورخان مدبور یاد کرده اند، بسیار دور از عقل است و بتا در نظتر    ٠عقود

اد کترده  گرفتن و ع حا ر و مشاهدات نددیک، در می یابیم که گمتان مورختان یت   

 .و منقوالت آنان درود است درین باره بارل

                                      
و طایفه ای از فرزندان یعقهوب، ع،  . فرزنده زاده، خواه پسر و خواه دختر( «س»بکسر )ه جمع سبط 1
 (.غیاث)

 .در تیه مانده ه هم از تعطیل در تشبیه مانده چو قوم موسیم: ه عطار گوید 2

 هه یعنی گروهی را بدین سوی و گروهی را بسوی دیگر می  فرستادند و به بهانه انعقهاد نیهافتن نطفه     3
 .موسی، از همخوابگی آنان ممانعت میکردند

ینهاذاب  عوفد بن باعزعمیناذاب ه حم . عوبذ. ایشا: نامهای خاص چنین است( ینی)در . «ل.ن»ه یشا   ٤
 .ه رام خضرون

 .«ل. ن »ه عوفیذ ه عوبید  5

منظور اینست که به صهدهزار و دویسهت   (. اقرب الموارد)ه عقود اعداد از ده ه بیست ه سی ه تا نود   1
 .هزار و جز اینها نمیرسد
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شتکریان خاصتۀ ستلیمان     ثبت شده این است کته  2و آنچه در اخبار اسرائیلیات

دوازده هدار تن بوده اند و او هدار و چهارصد اسب اصیل داشته است که همواره در 

و نبایتد  بنی اسرائیل همین استت  دربارۀ اخبار صحیح . سرسراهای وی آماده بوده اند

دولتت آنتان در    لیماندر روزگار پادشاهی س. بخرافات مردم عامی آنان اعتنا کرد

گذشته از این هم اکنون می بینتیم  . آغاز جوانی و کشور ایشان در مرحلۀ وسعت بود

سپاهیان دولتهای معاصر یا روزگاری نددیتک  دربارۀ که عموم مردم همدمان ما وقتی 

و از اخبتار لشتکریان مستلمانان یتا مستیحیان گاتگتو        باین زمان به سخن میپردازند،

میکنند، یا به شمردن میدان مالیاتها، و خراج پادشاه، و مخارج مردم تجمل پرستت و  

سرمایه ها و کالهتای ثروتمنتدان آغتاز میکننتد چگونته در اعتداد راه گدافته گتویی         

الهتای  میسپرند و از حدود عادی در می گذرند و تسلیم وسوسه هتا و ختواب و خی  

صتحیح لشتکریان پرستیده شتود و     شگاتی آور میشوند، چنانکه اگر از دیوانیان رقم 

مقدار سرمایه ها و سودهای توانگران بدرستی تحقیق گردد و عادات و رسوم تجمتل  

بخوبی روشن شود، آنوقتت هتدار یتک ارقتامی را کته ایتن گتروه میشتمرند          پرست

جا سرچشتمه میگیترد کته روح آدمتی     و این عادت مبالغه گویی از آن. نخواهیم یافت

شیاتۀ عجایب و غرایب است و نید چون بر زبان آوردن گدافه گویی آستان استت و   

مردم از پرسش تردید آوران و خرده گیری نقتادان غالتت میورزنتد و بیتاوه سترایی      

میپردازند، چنانکه اینگونه کسان حتی با خودشان هم حساب نمی کنند، نه بر خطتا و  

و سخنان خود را جدی و صحیح تلقی متی کننتد و در نقتل کتردن خبتر      . نه بر عمد

واسطۀ موثق و راوی عادلی هم نمیجویند و خود را به جستجو و تحقیق نیازمند نمی 

دانند، از این رو عنان زبان را می گستلند و آن را در چراگتاه درود آزاد میگذارنتد و    

بازار یاوه سترایی و ژآژختایی    همۀ آیات خدا را بازی و عبث می پندارند، و خریدار

                                      
در تفاسهیر  [ ه اسرا یلیات بر اخبار و احادیثی اطالق می شود که از منابع یهودیان روایت شده و بویژ2

رجوع به کشهف  . را کتابی بهمین نام بوده است( ه 11٤متوفی بسال )و وهب ابن منبه یمانی . آمده است
 .شود 261ص  2الظنون ج 
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میشوند تا از راه خدا بکجروی میگرایند و در وررۀ گمراهی فرو میروند و آیا چنتین  

 سودای خسران آمیدی آنانرا بس نیست؟

، ٠سرگذشتت تبابعته  دربتارۀ  دیگر از اخبار سست و بی اساس که همۀ مورخان 

پادشاهان یمن از قلمرو  و جدیره العرب، ورایت کرده اند این است که پادشاهان یمن

شده و بتا آنتان   ممالک مغرب رهسپار بربر از  فرمانروایی خویش بسرزمین افدیقیه و

پیکارهتتا کتترده انتتد و افتتریقش بتتن صتتیای از بدرگتتترین شتتاهان نخستتتین روزگتتار 

فرمانروایی آنان، که همدمان موسی، ا، یا کمی پیش از وی میدیسته، بافریقیته لشتکر   

رها پیش رفت و با آنان به نبردهای خونین شدیدی دست یازید، کشید و تا وس  برب

و هم او کسی است که این قوم را بدین نام خوانده است چه هنگامیکه سخن گاتتن  

این بربره چیست؟ و از آن و روزگار لاظ بربتر از  : آنانرا بدبان عجمی میشنود میگوید

د و او وقتی از مغرب بازگشته این گاتار گرفته شده است و آنانرا بدین نام خوانده ان

گذاشتته استت و آنتان در آن    را برای پاستبانی در آنجتا ستاخلو     ٠چند قبیله از حمیر

سرزمین رحل اقامت افکنده و با متردم آن ناحیته آمیختگتی و اختتالط یافتته انتد و       

و از اینجاست که ربری و جرجتانی و مستعودی و   . صنهاجه و کتامه از آن گروه اند

برآنند که صتنهاجه و کتامته از قبیلتۀ حمیتر هستتند ولتی نتژاد         2و بیهقیابن الکلبی 

و هتم مستعودی   . شناسان بربر این انتساب را نمی پذرند و درست هم همتین استت  

آورده است که ذواالذعار ازملتوک یمتن پتیش از افتریقش فرمتانروایی داشتته و در       

استیال یافته استت و متی   روزگار سلیمان، ا، با مردم مغرب پیکار کرده و بر آن بالد 

راهتی  ادی الرمل رسیده و از بستیاری ریگ او بناحیه ای از ممالک مغرب بنام و: گوید

                                      
از سلسله های ملوک یمن، و کسی را بدین لقب میخوانند ( مشدد« ب»و فتح « ت»بضم )ه جمع تبع   1

 (.متهی االرب. )که حضرموت و سبأ و حمیر در تصرف وی باشد

و حمیربن سبأ بن یشحب پهدر  . موضعی است در جانب غربی صنعاء یمن« ی»و فتح « ح»ه بکسر  1
 (.منتهی االرب)قبیله ایست از یمن 

 .بیلی است: است در چاپهای مصر و بیروت( ینی)ه این نام از چاپ پاریس و  2
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همچنتین در خصتوص تبتع دیگتر یمتن، استعد ابتوکرب،        . و بازگشته استنجسته 

مورخان گویند وی معاصر گشتاسب پادشاه سلستلۀکیانی ایتران بتوده و برموصتل و     

رکان روبرو شده و با آنان به نبردی خونین پرداختته  تا آذربایجان تسل  یافته است، ب

رهم با ترکتان جنگیتده استت و او    کست داده است، سپس دو سه بار دیگو آنها را ش

پس ازین وقایع سه تن از پسران خود را برای پیکار به کشور ایران  و بتالد ستعد در   

 در خستتینش پستر ن . ممالک ترکان و ماوراءالنهر، و کشتور روم گستیل کترده استت    

چین تاخته است، ایتن دو بترادر در کشتور    ه نواحی سمرقند بر وی سبقت جسته و ب

چین جنگهای خونینی می کنند و غنایم بسیار بچنگ میآورند و با یکتدیگر بته یمتن    

بازمی گردندو هنگام بازگشت قبایلی از حمیر را در کشور چین وادار بستکونت متی   

 .بسر میبرند کنند که تا این روزگار در آن کشور

برادر سوم به قسطنطنیه میرسد و آن شهر را واژگون میستازد و بتر کشتور روم    

 .چیره می شود و سپس برمیگردد

همۀ این اخبار از صحت دور و براساس وهم و غل  مبتنی است و بافسانه ها و 

دارد، زیرا تبابعه در جدیره العرب ستلطنت داشتته    داستانهای ساختگی بیشتر شباهت

پایتخت و مقر فرمانروایی آنان در صنعاء یمن بوده است و جدیتره العترب را از    اندو

از جنوب دریای هند، و از مشر  دریای فارس کته   :سه سوی دریا احاط کرده است

از دریای هند بطرف بصره منشعب می شود و از مغرب دریای سوئد که هم از دریای 

و . در نقشۀ جغرافی دیتده متی شتود   هند به شهر سوئد از نواحی مصر میرود چنانکه 

تنها راهی که از یمن به بالد مغرب می رود راه میان دریای سوئد و دریای شام است 

و بعید بنظر میرسد که پادشاهی . که مسافت آن باندازۀ دو روز راه یا کمتر از آن است

و عظیم با سپاهیان فراوانی از این راه بگذرد بتی آنکته آن نتواحی جتدء متصترفات ا     

چنین پیش آمدی برحسب عادت ممتنع استت، چته در نتواحی خت  ستیر او      . گردد

عمالقه و کنعانیان در شام و قبطیان در مصر سکونت داشته اند و عمالقه مصر و بنتی  

اسرائیل شام را در حیطۀ اقتدار و تصترف ختویش در آوردنتد، در صتورتیکه هرگتد      
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ا هیچیک از این ملتها جنگیتده یتا   مورخان اخباری روایت نکرده اند که تبابعۀ یمن ب

گذشته از این مسافتی کته بایتد از یمتن تتا     . یکی از این نقاط را متصرف شده باشند

مغرب پیمود بسیار دور است و سپاهیان به آذوقته و علوفته و توشته هتای بستیاری      

نیازمند میباشند، بنابراین اگر وی ممالک و نواحی سر راه خود را تصرف نکرده باشد 

واهد از آنها بگذرد ناگدیر باید از رریق غارت و دستبرد بمدارا و دهکده هتای  و بخ

پیرامون راه بسیج سار و آذوقه سپاهیان خود را بدستت آورد و بنتابر عتادت چنتین     

روشی برای تأمین وسایل سار و نیازمندیهای سپاهیان عظیمی کافی نخواهتد بتود، و   

لشکریان خود را از نواحی متصترفی   اگر فرض کنیم وی  روریات و علوفه و آذوقۀ

خود نقل کرده باز هم این اشکال پیش میآید که او از کجتا اینهمته چهارپایتان بترای     

حمل کردن بسیج سارخود بدست آورده است؟ پس ناچار باید بگوییم او در سرتاسر 

مسیر خود از منارقی گذشته که مسخر او بوده است تا از این راه بسیج و توشۀ خود 

که این ستپاهیان بتی جنتگ و ختونریدی از بتالد مدبتور       تأمین کند و اگر بگوییم را 

گذشته و توشۀ خود را از رریق مسالمت بدست آورده اند، این فرض از همۀ شقو  

دشوارتر و ممتنع تر است و باورکردنی نیست، پس وا ح است که این اخبار سست 

رزمینی کته از کثترت ریتگ    و بی اساس و ساختگی است، و اما وادی الرمتل، یتا ست   

راهگذر را از پیمودن راه عاجد کند، سر تا پا جعتل استت، زیترا چنتین نتامی در آن      

سرزمین هیچگاه شنیده نشده و با اینکه همتواره مستافران بستیاری بمغترب میرونتد      

هیچکدام چنین نامی در آن خطه نشنیده اند و کاروانیانی که راههای گوناگون مغرب 

ده ها و مندلگاه های آنها را دیده اند در هیچ عصری از چنین ناحیته  را پیموده و دهک

و مطالب عجیتب  )و جایگاهی نام نبرده اند، ولی چون مطلب غریب و شگات است 

 .از اینرو مردم آنرا بسیار حکایت می کنند( انگیدۀ نقل فراوان است

ناحیته از  و اما جنگیدن تبابعه با ممالک شر  و سرزمین ترکان، هرچنتد راه آن  

راه های سوئد پهناورتر است، ولی از یمن تا نواحی مدبور مسافت دورتتری استت و   

و کسیکه  ملتهای ایران و روم در سر راه رسیدن بناحیۀ ترکان متعرض مهاجم میشوند
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بخواهد به سرزمین ترکان برسد باید پیش از تصترف ارا تی آنتان بتا ایتران و روم      

وایت نکرده که تبایعه این قوم در مرزهای کشور بجنگد، در صورتیکه هیچ مورخی ر

عرا  و بین بحرین و حیره و جدیره و نواحی ارراف دجله و فرات با ایرانیتان نبترد   

کرده اند و این جنگ میان ذواالذعار پادشاه یمن و کیکاوس پادشاه کیتانی روی داده  

ولی با بتودن   صغر ابوکرب نید با گشتاسب پیکار کرده است، و هم گویند تبعا. است

ملوک روایف پس از جنگ با ترکان و رسیدن بتبت و چین امری است که بنابرعادت 

محال بنظر میرسد، چه جنگیدن با مللی که در سر راه چین قرار دارند بستیار ستخت   

است و هم نیازی فراوان بعلوفه و آذوقه و دیگر وسایل سار پیدا میشتود و بتا دوری   

بنتابراین خبرهتای   . نین ساری دشتوار و ناشتدنی استت   مسافت چنانکه یاد کردیم چ

مربوط به این قضیه نید نادرست و واهی و جعلیستت و بتر فترض کته مأختذ نقتل       

اینگونه اخبار درست باشد این انتقادات و عیوب بر آنها وارد است و چگونه ممکتن  

است درست باشد این انتقادات و عیوب بر آنها وارد است و چگونته ممکتن استت    

ت باشد در صورتیکه اخبار مدبور از منابع درستی هم روایت نشده استت؟ و در  درس

ن اسحق در خبر یثرب و اوس و خدرج که تبع دیگری با مجاهتده و ستختی   بگاتار ا

بسیار بجانب مشر  رفته است نید عرا  و ایران منظور است ولی جنگ آنان با تترک  

پس در این باره بهر چته  . نیدیمو تبت به هیچ رو درست نیست چنانکه به ثبوت رسا

برمی خوریم نباید بدان اعتماد کنیم و باید در اخبتار بیندیشتیم و آنهتا را بتر قتوانین      

و . صحیح عر ه دهیم تا آنها را بهترین وجه دریابیم و صحیح را از سقیم بازشناسیم

 .خدا راهنمای انسان براستی است
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 فصل

تتر، حکتایتی استت کته ماستران در      و از خبرهای یاد کرده واهی تر و موهوم 

 ژٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ : تاسیر سوره والاجر، در قول خدای تعتالی 

 7 - 6: الاجر
، نقل کرده و لاظ ارم را شهری دانسته اند که بداشتن ستون ها موصتوف  ٠

ید و یکتی شتد  : بوده است و روایت میکنند که عاد بن عوص بن ارم دو پسر داشتته 

شدید جتان میستپارد و   . دیگری شداد، آنها پس از مرگ عاد جانشین پدر گردیده اند

مملکت پدر بر شداد مسلم میشود و او وصف بهشت را می شنود و می گوید همانتا  

من همچنان مکانی خواهم ساخت، از اینرو شداد دستور داد شهر ارم را در صتحاری  

ن شهر دوام یافت و شداد خود نید نهصتد  عدن بنیان نهند و مدت سیصد سال بنای آ

سال عمرکرد و گاته اند شهر ارم بسیار عظیم بود، کاخهایی از زر داشت که ستونهای 

آنها از زبرجد و یاقوت بود و در آن انواا درختان و جویبارهای روان، بتود و چتون   

و وی آن شهر شتافت رفت شداد به همۀ مردم کشور خود بسیساختمان شهر پایان پذ

بانه روز فاصتله داشتت کته ناگهتان ختدای از آستمان صتیحه ای        هنوز تتا آن یکشت  

ربری و ثعالبی و زمخشتری و دیگتر   . برانگیخت و همۀ مردم آن در دم هالک شدند

 صماسران این حکایت را نقل کرده و از عبداهلل بن قالبته یکتی از صتحابۀ رستول    
ون رفته و بدان شهر رسیده تر خود بیرشروایت نموده اند که او روزی در جستجوی 

آنگاه خبر آن به . و بقدر توانایی خود مقداری از اشیاء آن را با خود حمل کرده است

معاویه رسیده و وی را احضار کرده و او داستان را به معاویه باز گاته استت، ستپس   

آن شتهر ارم ذات  : کعب االحبار را جسته و درین باره از وی پرسیده است، او گاتت 

د است و مردی از مسلمانان در روزگار تو، دارای گونه های سرخ گلگون، کوتاه المعا

قد که خالی از بر ابرو و خالی بر گردن دارد در جستجوی شتر ختویش بتدان شتهر    

                                      
فریده نشده ماننهد  ه آیا ندیدی که چگونه کرد پروردگارت بقوم عاد ارم، خداوند قامت های بزرگ آ  1

 (.تفسیر ابوالفتوح)آن در شهرها 
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داخل خواهد شد، سپس متوجه حا ران شد و ابن قالبته را دیتد و گاتت، بختدای     

 .کس همین مرد است، همین مرد نسوگند آ

در هیچیک از منارق زمتین از ایتن شتهر خبتری بدستت نیامتده و        اما از آنروز

صحاری عدن که گمان کرده اند شهر مدبور را در آن بنیان نهاده انتد، در میانتۀ یمتن    

 است و یمن همچنان مسکون و آباد است و راهشناسان از هتر ستوی راههتای آنترا    

محتدثان و اخباریتان   رو خبر نداده اند و هیچیتک از  پیموده اند ولی از این شهر بهیچ

و اگتر  . آن خبری نیاورده و هیچیک از افراد ملتها و امتها آنرا یاد نکرده انددربارۀ نید 

می گاتند مانند دیگر آثار مندرس، آنشهر از روی زمین محو گردیده است باز به قول 

. نددیک بود ولی راهر سخن آنان چنین می نماید که آن شهر هم اکنون موجود است

و . ی گویند آن شهر دمشق است بنابراینکه قوم عاد آنرا متصرف شده بودنتد بعضی م

هذیان گویی برخی از آنان بدین منتهی میشود که شهر مدبور از نظتر متا نهانستت و    

 . ریا ت کشان و جادوگران از آن آگاه میباشند

 .همۀ اینها گمانهایی است که بخرافات شبیه تر است

است باین  ٠اسیری واداشته، اقتضای صنعت اعرابو آنچه ماسران را به چنین ت

که کلمۀ ذات المعاد صات ارم باشد و عماد را به معنی ستونها تاسیر کرده اند، و در 

و قرائت ابن الدبیر، عتاد ارم، بطتور   . نتیجه تعیین شده است که ارم بنا یا شهری است

. ین معنی ستاخته استت  ا افه و بی تنوین بنظر آنان پسندیده آمده و آنان را متوجه ا

سپس برای توجیه آن بر این حکایات واقف شده اند که بته افستانه هتای ستاختگی     

شبیه تر و به دروغهای افسانه آمید خنده آور نددیکتر است و گرنه عمتاد عمتارت از   

رهم بدان ستونها اراده شتود،  و اگ. است ٠(و بلکه خود خیمه ها)چوب میان چادرها 

عتبار اینکه بسبب شهرت قوم عاد بته نیرومنتدی آنتان را بتدین     بدعتی نخواهد بود با

                                      
 .ه یعنی حرکات رفع و نصب و جر، و علم نحو را نیز علم اعراب گویند 1

 .و چاپ پاریس نیست( ینی)ه این قسمت در  1
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اند که بطور عموم اهل بنا و ستونها هستند، نه اینکه بنتای خاصتی در    توصیف کرده

 .شهری معین یا نامعین است

و اگر هم مانند قرائت ابن الدبیر ارم به ذات المعاد ا افه شتود از قبیتل ا تافۀ    

. قریش کنانه، و الیاس مضر، و ربیعه نتدار : نانکه گویندبه قبیله خواهد بود، چ 2فصیله

و چه  رورت ایجاب کرده که بچنان احتمال دوری متوسل گردیده اند، احتمالی که 

برای توجیه آن بتراشیدن چنین محملها و قصه هایی دست یازیتده انتد، و بته ستبب     

 دوری از صحت، کتاب خدا از امثال آن منده است؟

علتت  دربتارۀ  ختگی مورخان داستانیستت کته کلیتۀ آنتان     دیگر از حکایات سا

سرنوشت مذلت بار و شوم برامکه بدست رشید نقل میکنند و آنرا به افستانۀ عباسته   

خواهر وی با جعار بن یحی بن خالد غالم خلیاه نسبت می دهند و میگوینتد چتون   

اشتته  هارون بسیار عالقه مند بود که جعار و عباسه در محال میخواری او حضتور د 

باشند از اینرو اجازه داد خواهرش بعقد نکاح جعار در آید، ولی تنها بمنظتور محترم   

شدن آنان با هم و حضور یافتن آنان در بدم خلیاه، و چون عباسته شتیاته و دلبستتۀ    

جعار شده بود با حیله و مکر خود را در خلوت بوی رسانید تا بتا او مواقعته کترد و    

عباسه جمع شد و در نتیجه عباسه حامله گردید و این گویند جعار در حال مستی با 

امر را فتنه انگیدان و سخن چینان به رشید باز گاتند و او برامکه را مورد خشم قترار  

و چه اندازه چنین تهمتی از مندلت و حسب عباسه دور است، مندلتی که در دین . داد

ختود وی یافتت    داشت و حسبی که بچنان پدر و مادری میرستید و جاللتتی کته در   

او دختر عبداهلل بن عباس بود و میان عباسه و عبداهلل بجد چهار تن که همه از . میشد

 .بدرگانه دین و اشراف امت پس از وی بودند فاصله ای نبود

او دختر محمد المهدی بن عبداهلل ابوجعار منصور بن محمد ستجاد ابتن علتی    

دختر خلیاه ای . بود صعموی پیامبرابوالخلااء ابن عبداهلل ترجمان قرآن ابن عباس 

                                      
 (.اقرب الموارد)عشیره و گروهی از انسان : ه فصیله 2
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از همه  صو خواهر خلیاه ای، او را سلطنت عدیر و خالفت نبوی و صحبت رسول

ررف فراگرفته بود و از خاندان عموی پیامبری که بنیان گتذار دیتن و نتور وحتی و     

مهب  مالئکه بود بشمار میرفت و از دیگتر جهتات، او بعهتد بادیته نشتینی عترب و       

عیش و عشرت و اعمال ک، و دور از عادات تجمل پرستی و رسوم سادگی دین نددی

 .ناشایست بود

و بنابراین اگر تصور کنیم عات و عصمت در عباسه وجود نداشتته استت پتس    

و اصالت از خانتدان وی   ٠این صاات را در کدام فرد دیگر میتوان یافت؟ یا اگر پاکی

دایایی را میتوان جستت؟ یتا   رخت بربسته باشد آنوقت در کدام خاندان دیگر چنین م

باید اندیشید که چگونه عباسه را ی می شود نسبت خویش را با جعار بن یحیی در 

آمیدد و شرف دودمان عربی خویش را با یکی از موالی غیرعرب آلوده سازد، کسیکه 

نیای وی مردان از ایرانیان بوده و بعنوان بندگی یا خدمتگداری در بارگاه جد عباسته  

شده است، جدی که به عموی پیامبر و شریاترین عنصر قریش منسوب بوده برگدیده 

است و حد اعالی شرف وی آن بود که دولت عباستیان بتازوی جعاتر و پتدرش را     

گرفتند و آنانرا در شمار خواص خود قترار دادنتد و بته اوج عظمتت و ترقتی نائتل       

 .ساختند

و غترور بتی حتد و    گذشته ازین چگونه رشید با آن همت بلند و بدرگ منشی 

 حصر روامیداشت یکی از موالی بیگانه را به همسری خواهر خود برگدیند؟

و اگر خواننده با دیدۀ انصاف درین امر بنگرد و عباسه را با دختر یکی از اعارم 

ش قیاس کند یقین خواهد کرد چنان دختری که از آنهمته عظمتت و   یملوک عصرخو

ری با یکی از موالی دولت ختود بتی تردیتد    شرافت خانوادگی برخوردار بود از همس

. امتناا میورزد و آنرا به هیچ رو نمی پذیرد و آنوقت در تکذیب چنین خبری نیستت 

و اما برامکه بدان سرنوشت نکبت بار گرفتار نشدند مگر به ستبب آنکته زمتام کلیتۀ     

                                      
 .در چاپ بوالق غلط است( باذال)« ذکاء»ه  1
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امور فرمانروایی را بدست گرفته و تصترف در ختراج هتا را بختود اختصتاص داده      

د، چنانکه کار بجایی رسیده بود که اگر حتی رشید هم اندکی مال میطلبید، بتدان  بودن

پس آن خاندان در فرمانروایی بر وی تسل  یافتنتد و در قتدرت و   . دست نمی یافت

سلطنت او شرکت جستند و چنان زمام همۀ امتور را بدستت گرفتنتد کته در جنتب      

شت، از این رو آثار بلندی از اقدرت آنان رشید کوچکترین دخالتی در امور کشور ند

آنها کلیۀ مناصب و درجتات  . و آوازۀ آنان سراسر کشور را فرا گرفت. آنان باقی ماند

دولتی و امور دیوانی و کشوری را بدست اعضای خاندان و پترورش یافتگتان ختود    

سپردند و همۀ مشاغل را از وزارت و دبیری گرفته تا فرماندهی سپاه  حاجبی و کلیۀ 

مربوط به شمشیر و قلم خود قبضته کردنتد و دیگتران را کنتار زدنتد، چنانکته       امور 

میگویند از فرزندان یحیی بن خالد بیست و پنج تن در درگاه رشید ریاست داشتند و 

آنها کار را بر دیگتر اعضتای دستتگاه     .مناصب کشوری و لشکری را اداره می کردند

را یحیی پدر آن خانتدان مکتانتی رفیتع    دولت تنگ کردند و آنانرا از درگاه راندند، زی

داشت، کاالت هارون، هم در زمان والیت عهد و هم در زمان خالفت، بتر عهتدۀ او   

بود تا هارون در کنف رعایت او جوان شد و در ستایۀ حضتانت و پترورش وی بته     

مرحلۀ رشد و کمال رسید و او بطور ربیعتی برهمتۀ امتور خالفتت تستل  یافتت و       

طاب میکرد در نتیجه آن خاندان به جای دیگران برگدید و جرأت هارون او را پدر خ

و جسارت آنان فدون گشت و همای جاه و شکوه بر آنان بال گشود، همۀ بدرگان به 

آنان متوجه شدند، و تمام سرکشان و رجال در پیشگاه آنها سرتستلیم و انقیتاد فترود    

شتاهان و ره آوردهتا و   سیل هتدایا و تحتف   . آوردند، و آن خاندان کعبۀ آمال شدند

از اقصی نقاط مرزی بستوی آنتان روان شتد، و بترای تقترب و       ٠ارمغان های امیران

دلجویی آنان کلیۀ وجتوه و امتوال دیتوانی و خراجهتا را بخدانته هتای آنهتا گستیل         

                                      
 .ینجا مرادف استاندار یا والی استه امیر در ا1
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و نددیکان و بستگان عباسیان را مشتمول بتذل و    2این خاندان رجال شیعه. میکردندد

ادند و آنان را رهین احسان خویش ساختند و خانتدانهای  بخشش های فراوان قرار د

. اصیل و شریف فقیر را بتوانگری رسانیدند و اسیران را از رنتج استارت آزاد کردنتد   

شاعران، آن خاندان را باضایلی ستودند که خلیاه را بدانسان متدح نکترده بودنتد، و    

دهکده ها و مدارا و خاندان مدبور جواید و صالت بیکرانی بخواهندگان بخشیدند، و 

امالکی در تمام نواحی شهرهای بدرگ و کوچک بدست آوردند تا اینکته نددیکتان و   

ساختند و خواص او را به دشمنی بتا ختود   محارم خلیاه را نسبت به خود خشمگین 

رفته رفته . برانگیختند، و صاحبان مناصب دولتی را دلتنگ کردند و از خود رنجانیدند

ان نقاب از چهره برگرفتند و رانده شتدگان درگتاه و مخالاتان    حسودان و رقبای ایش

حتی پسران قحطبته، داییهتای جعاتر، از    . فرمانروایی آنان بسعایت و تاتین پرداختند

بدرگتتترین ستتاعیان و بتتد اندیشتتان آنتتان بودنتتد و انگیتتدۀ حستتد عوارتتف و مهتتر   

آنانرا از سخن  خویشاوندی را در آنان فرو نشانده بود و رشته های قرابت و خویشی،

 .چینی و تورئه سازی باز نمیداشت

این و ع مقارن روزگاری بود که شعله های انگیدۀ غیرت در مخدوم آنان یعنی 

خلیاه نید زبانه میدد و از و ع محجوریتت ستخت استتنکاف داشتت و آنترا تنتگ       

میشمرد و به سبب جسارتهای خرد و ناچید که سرانجام به مخالات های بدرگ منجر 

بود کینه هایی در دل او انباشته گشت و داستان آنان را بتا یحییتبن عبتداهلل بتن      شده

 بتر  مهدی ملقب به ناس زکیه، کته  برادر محمد حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب

و داستتان او چنانستت کته    . منصور خروج کرده بود، باید ازین قبیل مخالاتها شتمرد 

رد و بخ  رشید او را امان نامه ای داد و فضل بن یحیی وی را از بالد دیلم بدرگاه آو

درهتم بتدیلمیان   ( یتک میلیتون  )چنانکه ربری یاد کرده است درین باره هتدار هتدار   

                                      
ه مقصود پیروان و شیعیان عباسیان است که به کمک آنها دودمان مزبور خالفت رسیدند نهه شهیعیان     2

 .علی، ع
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و  و رشید او را به جعار سپرد و مقرر داشت در خانه اش زندانی باشتد ٠بخشیده بود

 آنگاه جسارت او را بتر آن  2جعار مدتی او را محبوس کرد. تحت نظر وی قرار گیرد

داشت که راه وی را باز گذارد و بند را از وی بگشتاید، بتدین گمتان کته از ریختتن      

خون عضوی از خاندان پیامبر ممانعت کند، ولی در حقیقت وی گستاخی خود را که 

ناشی از اعتماد بود نسبت به حکم سلطان نشان داد و چون این قضیه را از راه سخن 

یافتت  یحیی پرسید، جعار باراست دردربارۀ چینی به رشید باز گاتند رشید از جعار 

خلیاه بظاهر عمل او را مستحسن نشتان داد، ولتی در بتارن    . و گات او را آزاد کردم

کینۀ او را بدل گرفت و در نتیجۀ این امر، جعار راه دشمنی شدید خلیاه را نسبت به 

متت  خود و خاندانش باز کرد تا اینکه عدت آن خاندان بتذلت گراییتد و آستمان عظ   

شان سبب پستی آنان گردید و زمین خودشان و خانتدان آنتان را بختود فترو بترد و      

و هر کته در  . سرنوشت آن قوم همچون مثال و عبرتی برای دیگر مردم آنروزگار شد

تاریخ آن خاندان بیندیشد و رسوم و شیوه های مخصوص دولت و ررزکتار و روش  

سرنوشتی را برای آنان مسلم می یابدو آثار چنین . آنان را با تتبع و دقت قضاوت کند

گاتگوی رشید بتا  دربارۀ مطالعۀ مطالبی که ابن عبدربه . موجبات آن را آماده می بیند

عموی جدش داود بن علی در خصوص خواری برمکیان یاد کرده و قستمتی کته در   

محاورۀ اصمعی با رشید و فضتل بتن یحیتی هنگتام     دربارۀ باب شعرا در عقد الارید 

ما می فهماند که تنها مسبب قتل برامکته غیترت و   ه گویی آنان آورده است، ب افسانه

حسد خلیاه و کسان فروتر از وی بوده است که در نتیجته خودکتامگی و خودستری    

آنان افسونگریها و نیرنگهتا متی ستاخته و حتتی ختواص و محتارم خلیاته را وادار        

اص خلیاه را وادار کردند که بسعایت ها و بدگوییها می کرده اند، چنانکه نددیکان خ

به زبان خوانندگان و نوازندگان درگاه در نهایت نیرنگ اشعاری را انشاد کنند و از آن 

                                      
 .ه رجوع به کامل ابن اثیر و حبیب السیر و دیگر کتب تاریخ شود1

ان پذیرفت و فرمهان داد ثهروت   یحیی با فضل ببغداد آمد، رشید او را با محبت فراو: ه ابن اثیر گوید  2
 .بسیاری به وی بخشند، سپس او را زندانی کرد و در زندان بمرد
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نستبت بته   )رریق سعایت خود را بگوش خلیاه برسانند تا حس کینه و خشم وی را 

 :برانگیدند و اشعارمدبور چنین است( برامکه

 .یکردکاش هند آنچه بما وعده میداد بدان وفا م»

 .و ارواح غمدیدۀ ما را بهبود می بخشید

 .و یکبار به استقالل فرمان میداد

 .«زیرا عاجد کسی است که استقالل رأی و ناوذ حکم ندارد

بداندیشتان آنتان   . «آری بخدا، من عتاجدم »: وقتی رشید آن را شنید چنین گات

ت انتقام او را حتی به چنین وسایلی آتش غیرت نهائی خلیاه را برمی انگیختند و شد

 .بر  د برمکیان چیره میساختند

 .پناه به خدا از غلبه یافتن رجال و برگشتگی احوال

و اما آنچه حکایت را بدان آراسته اند که رشید به میخوارگی عادت داشته و بتا  

خدای گواه است که متا از  ! ندیمان خود هم پیاله میشده است، زینهار از چنین بهتانی

رشید کجا و اینگونه تممتهتا؟ او کستی استت کته بته تمتام       . نیستیمبدکاری او آگاه 

واجبات منصب خالفت از قبیل دینداری و عدالت قیام می کرده و همواره با عالمتان  

محتاورات او بتا فضتل بتن عیتاض و ابتن       . و اولیا همنشینی و معاشرت داشته است

یته هتای او از   آیتا گر . المسماک و عمری و مکاتباتش با سایان ثوری مشتهور استت  

مواعظ این گروه و دعاهای او در مکه، هنگام رواف خانۀ خدا، و عادتش به عبتادت  

و شهود صتبح در اول وقتت، همتۀ اینهتا باچنتان افتراهتایی        و محافظت اوقات نماز

 مناسبت دارد؟

ربری و دیگران آورده اند که هر روز صد رکعت نافله میخوانده و سالی به حج 

او باری ابن ابی مریم را از آنرو که در حال نمتاز  . اد میرفته استو سالی دیگر به جه

بذله گویی کرده است سخت مالمت کرد، و داستان آن اینست که ابن ابی مریم شنید 
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 22: یس ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ : رشید میخواند
! بخدا نمیدانم چترا : یکباره گات ٠

ابن ابتی  »: ه وی شد و گاترشید بی اختیار خندید، سپس با و عی خشمناک متوج

پس از این دو هر چه ! آری بپرهید. مریم در نماز هم؟ از مداح در قرآن و دین بپرهید

 .«میخواهی بگو

گذشته ازین رشید در دانش و ستادگی مکتانتی بلنتد داشتت، چته عهتد او بته        

روزگار اسالفش که بدین فضایل آراستگی داشتند نددیتک بتود و میتان او و جتدش     

او در دوران کتودکی رشتید در گذشتت، و    . دیرزمانی فاصله نبتود ( منصور)ابوجعار 

 .ابوجعار خواه پیش از خالفت و خواه پس از آن در دانش و دین مقامی رفیع داشت

ای : او کسی است که مالک را بنوشتن کتتاب المورتأ واداشتت، بته وی گاتت     

و چتون کتار خالفتت     ابوعبداهلل، در روی زمین داناتر از من و تو کسی باقی نمانتده 

وقت مرا بخود مشغول کرده است تو باید برای مردم کتابی بجای گذاری که همگتان  

از آسان گیری ابن عباس و سخت گیری ابتن عمتر بپرهیتد، و آنترا     . را سودمند باشد

سوگند بخدا او در آنروز مرا فتن  : مالک گات. برای مردم به بهترین اسلوبی آماده کن

و پسرش مهدی، پدر رشید، مشاهده کرده بود که وی فتراهم   .این تصنیف بیاموخت

آوردن جامۀ نوی را برای اعضای خانواده اش از بیت المال خالف پرهیدگتاری متی   

دانست، روزی مهدی ندد ابوجعار رفت و دید او با خیاران در وصتله کتردن جامته    

: گاتت  مهدی این عمل را نپستندید و . های کهنۀ اعضای خاندانش همکاری می کند

این امیرالمؤمنین، تدارک جامه های این خانواده بر عهدۀ من باشد تا آنترا از حقتو    

ولی خود برای خرج کردن اموال . این برعهدۀ تو باشد: خود تهیه کنم، ابوجعار گات

 .بیت المال حا ر نبود

پس چگونه سدا است که رشید با نددیکی به زمان چنین خلیاته ای و بتا مقتام    

بت بوی داشت، و با آنکه در سایۀ عنایت چنین خاندانی تربیت یافتته و  پدری که نس

                                      
 سی را که مرا آفرید،و چیست مرا که عبادت نکنم ک( آن شخص ساعی که آمده بود گفت)ه  1
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به فضایل دینداری آراسته بود، به شراب خوارگی خو گیترد یتا بتدان تجتاهر کنتد؟      

ست که اشراف عرب در عصر جاهلیت از شراب پرهید میگردند، و تتاک از  ا معلموم

را ناپستند و متذموم   درختان آن سرزمین نبتود و بستیاری از آنتان نوشتیدن شتراب      

و رشید و پدرانش در اجتناب از بدیها و اعمال ناپسند مربوط بته دیتن و   . میشمردند

دنیای خود و آراستی به صاات ستوده و کماالت اخالقی و تمتایالت عترب در حتد    

 .کمال بودند

خلیاه را از خوردن ٠اکنون ببینیم ربری و مسعودی داستان جبرئیل بن بختیشوا

رشید باراست دریافت . سپس فرمان داد ررف ماهی را به مندل وی برندآن منع کرد، 

و بدگمان شد و در نهان به خادم خود دستور داد ابن بختیشوا را مراقبتت کنتد و او   

ابن بختیشوا برای معتذرت ختواهی سته    . وی را در حال خوردن ماهی مشاهده کرد

یها و مواد تبرید کننتده و  یکی را با ادویه و سبد: قطعه ماهی را در سه ررف گذاشت

شیرینی ترتیب داد و دومی را با یخ آمیخت و سومی را با شراب ناب مخلوط کرد، و 

گات رعام امیرالؤمنین قسمت اول و دوم است، اگر بخواهتد متاهی را تنهتا بختورد     

ررف دوم، و گرنه آن را با موادی که از ررف اولست میل فرماید، و رترف ستوم از   

هنگامیکه رشتید از ختواب   . میباشد، سپس آنرا به خوانساالر باز داد آن ابن بختیشوا

بیدار شد و او را برای مالمت ندد خویش خواند هر سه ررف را ندد خلیاه آوردند و 

دید ررفی که در آن شراب ریخته اند گوشت آن را با شراب درهم آمیختته و نترم و   

بوی بد به آنهتا راه یافتته    روان شده است ولی محتویات دو ررف دیگر فاسد شده و

 .است و این و ع برای ابن بختیشوا به مندلۀ معذرت خواهی بوده است

ازین داستان ثابت میشود که رشید در ندد خواص و نددیکان ختویش و آنانکته   

با او هم غذا بوده اند نید به احتراز کردن از شراب معروف بوده است، و هتم مستلم   

ه سبب افتراط در میختوارگی زنتدانی کترد تتا از آن      شده است که وی ابوفراس را ب

                                      
 .شود 121ص  1این داستان رجوع به عیون االنباء ابن ابی اصیبعه ج  هه در بار 1
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رشید فق  نبیذ خرما مینوشیده و بنا به متذهب اهتل   . عادت دست کشید و توبه کرد

امتا هتیچ راهتی    . ٠عرا  نوشیدن نبیذ حرام بوده و فتاوی آنان درین باره معروفستت 

خبتار  نیست که رشید را بنوشیدن شراب ناب بتوان متهم ساخت، و هم تقلید کتردن ا 

نادرست و بی پایه به هیچ رو روا نیست چته او کستی نبتود کته بته کتار حرامتی از        

 .بدرگترین کبایر در نظر اهل مذهب، یعنی میخوارگی، دست یازد

و تمام این قوم از اسراف کتاری و هوستبازی و تجمتل پرستتی در پوشتاک و      

ن سرشتت  ندیینات ودیگر وسایل زندگی اجتناب می ورزیدنتد، زیترا آنتان بتر همتا     

خشونت آمید بادیه نشینی و سادگی در دین همچنان استوار بودند و هنوز این خصال 

پس چگونه میتوان گمان کرد که آنان از مباح بته ممنتوا و از   . از آنها زایل نشده بود

 حالل به حرام گرایند؟

مورخان مانند ربری و مسعودی و دیگران همرایند که همۀ خلاای سلف از بنی 

نی عباس بر مرکوبهایی سوار می شده اند که زیورهای سبکی از سیم داشته و امیه و ب

و . کمربندها و حمایل شمشیر ولگامها و زینهای اسبان آنان آراسته به سیم بوده است

نخستین خلیاه ای که هنگام سواری زیورهای زریتن معمتول کترد معتتدبن متوکتل،      

دن جامه نید بر همین رریقه بودند و آنان در پوشی. هشتمین خلیاه بعد از رشید، است

 سادگی را از دست نمی دادند، پس چگونه میتوا در اشربۀ آنان گمان بد برد؟

و اگر به ربیعت و ماهیت دولتها در آغاز تشکیل آنها پی ببریم، کته بته مظتاهر    

بادیه نشینی و شکیبایی در برابر سختیها متصف میباشند، آنوقت این مطلب به بهترین 

بو وح خواهد پیوست و در مسائل کتاب اول این مو وا را شرح ختواهیم  وجهی 

دیگر از نکاتی که مناسب این مقتام  . و ایدد راهنمای آدمی براستی است. داد انشاء اهلل

یحیی بن اکثم، قا تی و همنشتین   دربارۀ و نددیک به آنست حکایتی است که عموم 

ی کرده است و شبی با هم پیالگانش مأمون، نقل میکنند و می گویند او باده گساری م
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و این اشعار را از زبان وی . مست شد و او را در ریحان مدفون ساختند تا بهوش آمد

 :انشاد کردند

 ای خواجۀ من و امیر همۀ مردمان،»

 آنکه مرا باده میداد در قضاوت خود بر من جاا کرد،

 من از ساقی غالت ورزیدم،

 «٠ز من ربودو چنانکه می بینی او خرد و دین ا

شراب با خوی رشید یکسانست و شراب همۀ دربارۀ و خوی ابن اکثم و مأمون 

آنان همان نبیذ بوده که در مذهب آنان حرام نبوده است، ولی پایگاه آنان با مستی بته  

هیچ رو سازگار نیست و همنشینی ابن اکثم با مأمون تنها به ستبب دوستتی در دیتن    

حستن  دربتارۀ  ا متأمون در یتک ارتا  میخوابیتده، و     بوده و ثابت شده است که او ب

معاشرت مأمون آورده اند که شبی بعلت تشنگی از خواب برمی خیرد و از بیم آنکته  

مبادا یحیی بن اکثم بیدار شود، آرام آرام دست به این سوی و آن سوی میبرد تا ررف 

نمتاز برمتی   آب را بجوید، و هم به ثبوت رسیده است که آن دو بامدادان با هتم بته   

آیا این گونه حاالت با میخوارگی تناسب دارد؟ و گذشته ازین، یحیی بتن  . خاسته اند

امام احمد بن حنبل و اسمعیل قا ی او را ثنتا  . اکثم از بدرگان علم حدیث بوده است

خود را از او تخریج کرده استت و مدنتی حتافظ    « جامع»خوانده اند و ترمذی کتاب 

یر از جامع خود احادیثی از ابن اکثم روایت کرده استت،  آورده است که بخاری در غ

بنابراین بدگویی از او به مندلۀ بدگویی از کلیۀ این ائمۀ اخبار است، و همچنین آنچته  

عیب ناستوده بوی نستبت متی دهنتد از قبیتل     در خصوص تمایلش به پسران و این 

افسانه آمیتد بتی اصتلی    و افترابستن به علما است و درین باره به اخبار بهتان بر خدا 

استناد میجویند که شاید از تمتهای دشمنان او باشد، زیرا او بسبب کماالت و دوتسی 

بی شائبه خلیاه بوی محسود دیگران بود و پایگاه و درجه ای کته در دانتش و دیتن    

                                      
 .شود« عقد الغرید، جلد هشتم»ه رجوع به 1



 45 

داشت منده از اینگونه بهتانها است، چنانکه وقتی شایعات ناروایی را که بوی نستبت  

سبحان اهلل سبحان اهلل چه کسانی چنین گاتته  : ابن حنبل بازگاتند، او گاتمیدادند به 

های افترا امیدی بوی میبندند؟ و به شدت آنها را رد کرد و گات این گونه تهمت هتا  

و هم استماعیل قا تی وی را ثنتا گاتت و چتون      . ناجوانمردانه و باورنکردنی است

کته چنتان عتدالتی بته     ! پناه بخدا: تتمتهای ناروایی را که بر وی می بستند شیند گا

یحیی بتن اکتثم در پیشتگاه ختدا     : تکذیب ستمکار و حسود از بین برود، و هم گات

میتل بته پستران بته او نستبت      دربارۀ منده تر و بیگناه تر است از اینکه ترهاتی را که 

و امور او واقف بتود  من با او بسیار حشر داشتم و بر خاایای . میدهند بتوان باور کرد

به مداح و بذله گویی نید عالقه داشت از این رو ممکن است به ستبب متداح گتویی    

 .هدف تیر بهتان واقع شده باشد

و ابن حیان نید وی را در شمار ثقات یاد کترده و گاتته استت نبایتد بته آنچته       

وی دربتارۀ  دشمنان از او حکایت می کنند اعتنا کرد، زیرا اکثر آنها درست نیستت و  

 .صد  نمیکند

و از نظایر این گونه حکایات درود افستانه ایستت کته ابتن عبدربته، صتاحب       

، در مو وا زنبیل نقل کرده و آن را علت خواستگاری متأمون از پتوران،   ٠عقدالارید

 .دختر حسن بن سهل، دانسته است

چنانکه گویند مأمون شبی در  من گردش در کوچه های بغداد به زنبیلتی بتر   

و . انهای تاب دادۀ ابریشمی و چنگکها فترو آویختته بتود   می خورد که بوسیلۀ ریسم

چون رنابها به نظر او محکم و استوار آمد در زنبیل نشست، پس رنابها بته تکتان در   

آمد و یک باره چنگ زد و باال رفت و بدرون محالی فرود آمد که برحستب وصتف   

 .ابن عبدر به بسیار شگات آور بود
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ه های زیبای آن به حدی دلپذیر بود کته  و منظر ٠فرشهای مدین و رروف مرتب

در چنین بدمی مجلل ناگاه . دیدگان بیننده را خیره می کرد و او را مبهوت می ساخت

درون میگوید و بته  به  زنی زیبا و فتنه انگید از پشت پرده ها جلوه گر میشود و او را 

آنگتاه در  همدمی خویش میخواند و تا بامداد با او به میخوارگی سرگرم متی شتود و   

حالیکه اصحاب خلیاه همچنان منتظر او بوده اند ندد آنان بتاز میگتردد، ولتی چنتان     

 .شیاته و دلبستۀ آن زن میشود که بیدرنگ دختر را از پدرش خواستگاری می کند

این افسانه ها کجا با صاات متأمون ستازش میدهتد کته در دینتداری و دانتش       

مسک به سیرتهای خلاای چهارگانته یتا   پیروی از سنن پدرانش، خلاای راشدین، و ت

ارکان مذهب مشهور بود و منارراتش با علما و توجهش بحاظ حدود ختدای تعتالی   

در نماز و احکام دین نقل هر محالی بود؟ بتا ایتن وصتف چگونته میتتوان حتاالت       

ان بی باک را که با خوی ولگردی و هوسبازی شتبها ازیتن ستوی بتدان ستوی      قفاس

ان لگام گسیخته و بی سروپا ولگردی می کنند و بر منتازل شتانه   میروند و مانند فاسق

بی اجازه وارد می شوند و راه عاشق پیشگان عرب را می پیمایند به خلیاۀ مستلمانان  

 او صحیح دانست؟دربارۀ نسبت داد و اینگونه افسانه ها را 

گذشته ازین، این ترهات کجا و پایگاه بلند و شرف دختت حستن بتن ستهل،     

امثال و نظایر  ته در خانۀ پدر در غایت عااف و پاکدامنی پرورش یافته اسدختری ک

این حکایات بسیار و در کتب مورخان معروف است، و آنچته محترک ستازندگان و    

ای گویندگان این گونه افسانه ها میشود فرورفتن آنتان در لذایتذ حترام و هوستبازیه    

ی و هوستها و فرمتانبرداری از   نامشروا و پرده دری زنان است تا برای پیروی از هو

شهوات خویش بهانه ای بجویند و بگویند ما به بدرگان قوم تأستی جستته ایتم و از    

و به همین سبب اغلب می بینیم اشباء و نظایر این گونته اخبتار را   . آنان تقلید میکنیم

بر زبان می آورند و هنگام مطالعته و تتبتع کتابهتا و دفترهتا در جستتجوی اینگونته       
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و اگر مردمی دانا می بودند شایسته تر این بود که در جد . ت و اخبار می باشندحکایا

را کته   یو کماالت و فضایل عالی و صاات این احوال، به آن بدرگان تأسی می جستند

 .سداوار اتصاف بدانها هستند پیروی میکردند

من روزی یکی از امیران را که از خاندان شاهان بود سرزنش کتردم و شایستته   

نیست آنهمه شیاتۀ آموختن آوازه خوانی و عالقه مند به آالت رترب باشتد و بته او    

پاسخ داد مگر نشنیده ای که ابراهیم بن . گاتم این رفتار در خور مقام و پایۀ تو نیست

مهدی چگونه از پیشوایان این هنر بشمار میرفت و رئیس نوازندگان عصرخود بتود؟  

پدر یا بترادر او تأستی نمتی جتویی؟ و آیتا ندیتدی       چرا به ! دریغا! گاتم سبحان اهلل

چگونه این امر ابراهیم را از مناصب و درجات خانوادگی او محروم کرد؟ وی گوش 

به سخن من نداد و سرزنش مرا نشتنید و از متن دوری جستت، و ختدای هرکته را      

 .٠بخواهد راهنمایی میکند

ا یاد کرده اند این است دیگر از اخبار بی اساس که بیشتر مورخان و ثقات آنها ر

قیروان و قاهره، از خانتدان نبتوت نیستتند و     درکه می گویند عبیدیان، خلاای شیعه 

جعار صاد  انکار میکنند و در نستب او  ( امام)نسبت آنان را به امام اسماعیل فرزند 

 .رعن می زنند

و آنها درین روش اخباری اعتماد می کنند که به منظور تقرب جستن به برختی  

از خلاای ناتوان و زبون بنی عباس تلایق شده است، اخباری که به قصد ناسداگوایی 

چنانکته متا    .از دشمنان خلاا و ساختن دشنامهای گوناگون به آنان فراهم آمده استت 

ولتی از درک  . بعضی از این احادیث و اخبار را در  من تاریخ آنان یاد خواهیم کرد

مخالف رأی آنانست و دعوی ایشان را رد میکند  شواهد واقعه ها و دالیل احوالی که

آغاز دولت شیعه نقتل متی کننتد هتم     دربارۀ آنان در خبری که چه . غالت می ورزند

رأی اند که ابوعبداهلل محتسب هنگامیکه برای پسندیده ترین نخبۀ خاندان محمتد در  
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اهلل مهتدی  قبیلۀ کتامه به تبلیو پرداخت و خبر وی شهرت یافت و دانستند که با عبید

و پسرش ابوالقاسم رفت و آمد می کند، پدر و پسر از بیم جان خود از مشر  که مقر 

خالفت بود گریختند و از مصر گذشتند و در لباس و هیئت بازرگانتان از استکندریه   

خارج شدند، و خبر آنان بته عیستی نوشتری عامتل مصتر و استکندریه رستید و او        

ولی آنها به سبب تغییر لباس تعقیب کنندگان  سوارانی در جستجوی آنان گسیل کرد،

خود را فریاتند و به مغرب گریختند و معتضد به اغالبه، امرای افریقیته در قیتروان، و   

بین مدرار، امرای سجلماسه، اشاره کرد همۀ راهها را بر آنان ببندنتد و جاسوستان در   

رار آگاهی یافت جستن آنها بگمارند تا سرانجام یسع صاحب سجلماسه از خاندان مد

که ایشان در شهر او مخای هستند و به خارر جلب ر امندی خلیاه آنان را گرفتتار  

آنگتاه پتس   . و این امر پیش از آن بوده که شیعه بر اغلبیان قیروان پیتروز گتردد  . کرد

ازین وقایع تبلیو و دعوت آنان به ترتیب در مغرب و افریقیه و یمتن و استکندریه و   

 .پدیدار شدمصرو شام و حجاز 

و ایشان بر نیمی از ممالک بنی عباس غالب شدند و نددیک بتود بته مورنشتان    

هم داخل شوند و حاکمیت بنتی عبتاس را از میتان ببرنتد، چنانکته تبلیتو و       ( بغداد)

از موالی دیلم، کته بتر خلاتای     ٠دعوت آنان را در بغداد و عرا  عرب امیر بساسیری

کرد و در نتیجه مشاجره ای که میان و امرای ایران بنی عباس غلبه یافته بودند آشکار 

خطبه میخواند، و همچنان ( فارمیان)در گرفته بود مدت یکسال بر منابر بنام عبیدیان 

عرصه بر بنی عباس تنگ گردیده و دولت آنان مورد تهدید قترار گرفتته بتود و هتم     

اختن ایشتان را  ملوک بنی امیه در آنسوی دریا ندای جنگیدن با عباسیان و منقرض س

و چگونه ممکن است همۀ این موفقیت ها برای کسی روی دهتد کته   . در داده بودند
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در نسب و خاندان، متهم با دعای کاذب باشد و در نسبت دادن والیت بخویش درود 

 بگوید؟

حال و سرانجام کار قرمطی را که در انتساب خود مدعی کاذب بود میتوان آیینه 

گونه تبلیو و دعوت او متالشی گردید و اتباعش پراکنتده  عبرت دانست، و دید که چ

شدند، و خبث و مکر ایشان به سرعت آشکار گردیتد، و پایتانی ناستازگار یافتنتد و     

رعم بدفرجامی خویش را چشیدند و اگر کار عبیدیان هم مانند آنان میبود هتر چنتد   

 .مدتی هم میگذشت بهمین عاقبت دچار میشدند

خویی باشد، هر چه هم گمان کنتد آن ختوی از متردم    انسان بر هر سرشت و »

 .2«نهان میماند سرانجام دانسته میشود

دولت عبیدیان قریب دویست و هاتاد سال متتوالی دوام یافتت و آنتان مقتام و     

و موقف حاجیان و مهب  مالئکه را  صو مورن و مدفن رسول؛عبادتگاه ابراهیم

در حالیکه شیعیان و پیروان ایشتان  سپس فرمانروایی آنان منقرض شد . تصرف کردند

در همۀ معتقدات خود همچنان باقی و پایدار بودند و بته کتاملترین وجهتی از آنتان     

اراعت می کردند و محبت آنان را از دل میددودند و به نسب ایشان به امام استمعیل  

شیعیان آنها بارها پتس از زوال دولتت و   . اعتقاد خالصانه داشتند؛بن جعار صاد 

شدن آثار آن خروج کردند و بتدعت ختویش را تبلیتو متی نمودنتد و نامهتای       محو 

ندان بودند و گمان می کردند شایستۀ خالفت میباشند اکودکانی را که از اعقاب آن خ

بعنوان خالفت بر زیان میآوردند و معتقد بودند که پیشوایان سلف آن کودکتان را در  

 .وصیت نامۀ خود به امامت تعیین کرده اند

ر در نسب ائمه خویش شک میداشتند در راه پیروزی آنها خود را در مهلکته  اگ

 صتنعت های نمی انداختند، زیرا خداوند در کار خویش به تلبیس نمی پتردازد و در  

خویش اشتباه کاری نمی کند و در آنچه بخود نسبت می دهتد بختویش درود نمتی    

                                      
 .زهیر بن ابی اسلمی از قصاید معلقات سبع هه شصتمین شعر قصید 2
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بنظران در عمتل کتالم   و جای شگاتی است که قا ی ابوبکر باقالنی از صتاح . گوید

اگتر ازیتن ستبب    . ه استتبدین گاتار سبک متمایل شده و این رأی  عیف را پذیرف

است که آنان در دین بر الحاد بوده و در رافضیگری تعصب داشته اند پیداست که در 

آغاز دعوت چنین نیاتی محرک ایشان نبوده است و اثبات نسب ایشان چیدی نیستت  

در  ؛خدا سودی داشته باشد چه ختدای تعتالی بته نتوح     که برای آنان در پیشگاه

پس از . وی صاحب کرداری ناشایسته بود. او از کسان تو نیست»: شأن پسرش فرمود

: فرمود ؛از راه وعظ به فارمهصو پیامبر ٠«من آنچه ترا بدان دانش نیست مپرس

« هد بودای فارمه، کار نیک کن زیرا که هرگد ترا بسبب من در ندد خدا سودی نخوا»

و هر گاه کسی قضیه ای را بداند یا به امری یقین کند، بایتد آنترا آشتکارا بگویتد، و     

 .و او راهنمای آدمیست. خدای گویندۀ حق است

و آن قوم ازین سوی بدان سوی منتقل میشدند، زیرا در معرض بدگمانی دولتها 

و ( پیروان)یعیان داشتند و زیر نظر مراقبت ستمکاران بودند و به سبب بسیاری ش قرار

پراکنده شدن دعات ایشان در نقاط دور، و خروجهای مکرر آنان یکی پس از دیگری 

 رجال نامور آنها باختاا پناه برده بودند و کمابیش شناخته نمیشدند، چنانکه گوئی این

اگر از روزگار نام مرا بپرسی، و اگر مکان مترا  »: آنان صد  می کرددربارۀ شاعر  قول

 .«گاه مرا باز نخواهد شناختبپرسی جای

حتی اما محمد بن اسمعیل، جد عبیداهلل مهدی، به کلمۀ مکتوم نامیده شده بتود،  

و شیعیان ازینرو وی را بدین نام میخواندند که هم رأی شده بودند از بیم چیرگتی و  

 .دست یافتن دشمنان بر روی باید در نهان بسر برد

ن این امر را برای رعنته زدن بتر نستب    و پیروان بنی عباس هنگام رهور عبیدیا

ی بر خلاای عاجد ختویش، بته آنتان    اآنان دستاویدی قرار دادند و از راه القای این ر

و هم فرمانروایان و امیران دولت آنان که عهده دار جنگ با مخالاتان  . تقرب میجستند

                                      
 ٤8: ، آ11: س. ک به علمه انه لیس من اهلک انه عمل غیرصالح فالتسألن ما لیس ل 1
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ش بودند آنرا مایۀ دلخوشی خویش میشمردند، تا بدین وسیله از جان و قدرت ختوی 

دفاا کنند و ناتوانی زیان بخش ختود را از مقاومتت و پافشتاری در برابتر حمتالت      

بربرهای کتامیان کته از شتیعیان و مبلغتان    را که هواخواهان عبیدیان جبران سازند، چ

و این امتر بجتایی   . ه یافته بودندبآنان بودند در شام و مصر و حجاز بر بنی عباس غل

ساب آنتان را بخانتدان پیتامبر تصتدیق کردنتد و      کشید که حتی قضات بغداد عدم انت

 ٠شریف ر ی، و بردارش مرتضی، و ابن البطحاوی: گروهی از مشاهیر روزگار مانند

و دانشتتمندانی چتتون ابوحامتتد استتاراینی، و قتتدوری، و صتتیمری و ابتتن اکاتتائی، و 

ز ابیوردی، و ابوعبداهلل ابن نعمان فقیه شیعه، و دیگر معتاریف امتت در بغتداد در رو   

 .معینی برای شهادت حا ر شدند و بدین امر گواهی دادند

در روزگار خالفت القادر روی داده، و شتهادت آنتان    ٠ 4١2و این واقعه به سال

درین باره مبتنی بر سماا بوده است، زیرا مو وا مدبور در میان مردم بغداد شتهرت  

 .و شیوا داشته است

جتویی و نکتوهش قترار میدادنتد     و بیشتر کسانیکه نسبت عبیدیان را متورد عیب 

ت خویش همان گاته شیعیان یا پیروان بنی عباس بودند و عالمان اخبار بنابر مسموعا

ها را به عین نقل، و برحسب محاورات خود آنهتا را روایتت کردنتد، در صتورتیکه     

چنانکه بهترین گواه و آشکارترین دلیل بر صحت نسب آنانرا در . حقیقت جد اینست

عبیداهلل به ابن االغلب در قیروان و ابن متدرار در  دربارۀ میتوان یافت که نامۀ معتضد 

سجلماسه نوشته است، زیرا معتضد از هر کس بته نستب خانتدان نبتود آگتاه تتر و       

 .نددیکتر است

و دولت و پادشاهی به مندلۀ بازار جهان است که سرمایه های دانشتها و هنرهتا   

ر آن جستجو میگردد و روایات و اخبتار  در آن گرد می آید و حکمت های گمشده د

                                      
 .است« الطحاوی»ه در برخی چاپها  1

 .ذکر شده و صحیح همان چاپ پاریس است ٤61ه در چاپهای مصر و بیروت  1
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همچون کاروانهایی بسوی آن در حرکت اند، و آنچه در آن بازار مصترف میشتود در   

پس اگر دستگاه دولت از گمراهی و بیراه روی و ستمکاری . ندد عموم رواج می یابد

 و سست رأیی و تبهکاری منده گردد و جادۀ مستقیم و ممهد را بپیماید و از حد میانه

روی و اعتدال منحرف نشود در بازار آن زرناب و سیم ستره رواج خواهتد گرفتت،    

ولی اگر بدنبال غرض ورزیها و کینه توزیها برود و از راه سستی به کجروی گراید و 

دستاوید سمساران و دالالن ستم و بارل گردد، آن وقت زرقلب و سیم ناستره رونتق   

و قضاوت و تترازوی بحتث و تحقیتق او     و باید درین بازار سنجۀ نظر. خواهد یافت

 .نقاد بصیر و آگاه باشد

 

* * * 

دربتارۀ  و نظیر این اشتباه و بلکه بسی بعیدتر از آن تهمتی است کته عیبجویتان   

نسب ادریس بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب، ر توان اهلل علتیهم   

امام و پیشتوای قتوم    اجمعین، نجوی می کردند که پس از مرگ پدر در مغرب اقصی

از ادریس اکبر ارهتار  ( در شکم)شده است و از روی حسد و به کنایه در باره کودک 

ختدای  . بدگمانی می کردند و می گاتند که آن از موالی ایشان موسوم به راشد است

مگتر نمیداننتد کته    ! آنان را از نیکی و بخشایش خود دور کند، چقدر ایشتان ناداننتد  

اقامت در میان بربرها زناشویی کرده و از آغاز در آمدن به مغترب   ادریس اکبر هنگام

تا روزی که به فرمان خدای، عدوجل، به جهان دیگر شتافته است همچنان در ختوی  

بادیه نشینی پایدار بوده و اصالت بادیه نشینی را از دست نداده است؟ و حتال بادیته   

نهان سازی و پنهان کاری ندارند، نشینان در اینگونه قضایا چنانست که آنان هیچگونه 

چه آنان را نهانخانه هایی نیست که شک و تردید در آن راه یابد و و تع حرمسترای   

آنان در منظر همسایگان زن و مسمع همسایگان مرد است و چنان بهم نددیکنتد کته   

همۀ گاتگوهای یکدیگر را می شنوند چه خانه های آنان به هم چسبیده است و هیچ 

و راشد پس از درگذشت موالی خود عهده . میان مساکن آنان وجود نداردفاصله ای 
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دار خدمتگداری کلیۀ اعضای حرمسرا بوده و زیتر نظتر و مراقبتت کلیتۀ دوستتان و      

و متی دانتیم کته عمتوم     . شیعیان و پیروان آنان به خدمتگداری مشتغول بتوده استت   

ذشتن پتدرش، بیعتت   بربرهای مغرب اقصی باتاا  آراء با ادریس اصغر، پس از درگ

کرده واز روی ر ا و همرایی و یگانگی فرمانبری و انقیاد از وی را بگردن گرفته اند 

و تا سر حد مرگ و جانسپاری دست بیعت به وی داده و او را به پیشتوایی پذیرفتته   

اند و در راه سروری او در ورره های خطرناک و مرگبتار فترو رفتته و در جنگهتا و     

وزی او با مرگ روبرو شده اند و اگر چنین تردیدی بته آنتان راه   غدوات به خارر پیر

هرچند گویندۀ خیر دشتمن کینته تتوز یتا     . می یافت یا خبر آن بگوش ایشان میرسید

منافق شکاک آنها هم متی بتود الاقتل برختی از آنتان از اینهمته فتداکاری سترپیچی         

 .میکردند

بلکه ایتن  . ده استدر صورتی که به خدای سوگند هرگد چنین چیدی روی ندا

کلمات را فق  دشمنان آنان، بنی عباس و عمال ایشان بنی اغلب در افریقیه که دست 

و علت آن چنانست که چتون ادریتس اکبتر    . نشاندۀ عباسیان بودند، انتشار می دادند

به مغرب گریخت، الهادی به اغلبیان اشتاره کترد او را زیتر نظتر و      ٠پس از واقعۀ فخ

آنهتا بتر وی دستت    . و جاسوسانی در همۀ نواحی بر وی بگمارند مراقبت قرار دهند

نیافتند و او بی هیچ گدندی به مغرب رسید و دعتوتش در آن ناحیته آشتکار شتد و     

پس ازین واقعه رشید بر ایتن راز  . کارش باال گرفت و به پیشرفتهای بدرگی نایل آمد

از شیعۀ علوی است آگاهی یافت که وا ح مولی و عامل وی در اسکندریه، در نهان 

                                      
است که در چاپ پاریس نیهز چنهین اسهت    « فخ»، ولی صحیح « بلخ»و « بخ»ه در چاپهای مختلف 1
 هواقعه . بر ابن عمر در آن واقع اسهت و بقول صاحب منتهی االرب موضعی است به مکه که ق( بفتح ف)

روی داد که حسن بن حسن بن حسهن بهن علهی بهن     ( م 786ماه مه ) هه 161سال  هفسخ در ذوالقعد
عباسی الهادی قیام کرد و به مکه لشکر کشید و گروهی از اعضای خانهدانش   هابیطالب، ع، بر ضد خلیف

ادریس و یحیی نیز دیده میشدند و حسن در را در پیرامون آن گرد اورد که در میان آنان عموهای وی 
محلی که در سه میلی مدینه واقع است در نتیجه نبرد با گروهی از لشکریان خلیفه کشته شد و ادریهس  

حاشهیه  )پنهاه بهرد   ( مهراکش )صهی  قاز میدان نبرد گریخت و موف  شد از مصر عبور کند و به مغهرب ا 
 (.1دسالن، ج
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و در نجات ادریس از مهلکه و پناهنده شدنش به مغرب دست داشتته استت ازینترو    

وی را به قتل رسانید و شماخت را که از موالی پدرش مهدی بود به کشتن ادریس با 

شماخ به ادریس پیوست و از موالی خویش بنی عبتاس تبتری   . حیله سازی واداشت

خویش قرار داد و با او دمساز و همدم شتد تتا    ادریس او را مشمول عوارف. جست

شماخ سرانجام فرصت یافت و در نهان غذای او را به زهتر آلتوده ستاخت و باعتث     

وقتی خبر مرگ ادریس اکبر به بنی عباس رستید بستیار در آنتان    . هالک وی گرددی

تأثیر نیک بخشید چه امیدوار شدند که کشته شدن او رشته های دعوت علویان را در 

غرب قطع میکند و جرثومۀ این دعوت ریشه کن میشود و چون خبتر حاملته بتودن    م

مادر ادریس اصغر بگوش آنان رسید و در آن تردید و بی اعتنائی کردنتد و هنتوز در   

پیچ و خم تردید بودند که یکباره خبر تولد او بگوششان رسید و متذهب شتیعه بتار    

ایتن  . یس اصتغر تجدیتد گردیتد   دیگر در مغرب رهور کرد و دولت آنان بوجود ادر

پیشآمد برای آنان از زخم تیر دردناکتر و جانگذازتر بود و چون  تعف و پیتری بته    

ت عرب راه یافتته بتود نمتی توانستتند ناتوذ ختویش را در منتارق دور از مقتر         لدو

فرمانروایی خویش اعمال کنند و منتهای قدرت رشید بر ادریس اکبر، که در سرزمینی 

ناوذ خاصی فرمانروایی می کرد و بربرهتا در گترد وی حلقته زده     دور با وجاهت و

ازینترو  . بودند، این بود که کشتن وی بته حیلته دستت یتازد و وی را مستموم کنتد      

عباسیان ناچار بدوستانی که در افریقیه داشتند یعنی اغلبیان توسل جستتند و از آنتان   

کته انتظتار میرفتت از     درخواستند این رخنه را از ناحیۀ خود سد کننتد و خطتری را  

بردارند و نگذارنتد  ( اغلبیان)جانب علویان بر دستگاه خالفت وارد آید از مرز ایشان 

و پی در پی از ررف مأمون و خلاای پس . ریشه های آن سر از ماوراء مصر در آورد

از او این گونه دستورها و پیشنهادها به اغلبیان صادر میشتد، ولتی اغلبیتان ختود بته      

 .ربرها بر د سالرین سابقشان که عباسیان اند محتاج تر بودنددستیاری ب

و خود به دفتاا از ختویش بیشتتر احتیتاج داشتتند، زیترا متوالی و مملوکهتای         

غیرعرب به سرعت هر چه بیشتری در دستگاه خالفت راه یافته بودنتد و بتر مرکتب    
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ونتاگون در  کامروایی وغلبه بر آن دستگاه سوار شده بودند و تصرفات و دخالتهای گ

رجال دولت و دربارۀ آن داشتند و احکام خالفت را بر ربق دلخواه و مقاصد خویش 

امور خراجگداری و مردم سرزمینهای گوناگون و خ  مشی هتای دولتت تغییتر متی     

 :دادند و آنها را نقض و ابرام می کردند، چنانکه شاعر گوید

 ٠و بغادر میان وصیف                خلیاه ای است در قاس »

 «روری وار آنها را بازمیگوید   هرآنچه آنان بوی تلقین کنند

از اینرو امرای اغلبیان از سعایت و دشمنی می هراسیدند و پی در پی بهانته هتا   

یکبار مغرب و مردم آن ناحیه را کوچک می شمردند و بار دیگر خلاتا  . می تراشیدند

به وحشت می انداختنتد و بته    را از و ع قیام و مخالات ادریس و دیگر جانشینانش

و . آنها چنین القا می کردند که ادریس از حدود خویش به مرزهای ما تجاوز می کند

سکۀ ادریس را در میتان هتدایا و ارمغانهتا و محصتوالت خراجهتا نتدد خلیاته متی         

فرستادند تا بتلویح قدرت و عظمتت ادریتس را بته رخ خلیاته بکشتند و شتدت و       

دربتارۀ  ی قرار دهند و درخواستتها و تقا تاهای خلیاته را    شوکتش را مایۀ ارعاب و

ادریسیان بدرگ و با اهمیت جلوه گر سازند و او را تهدید کنند که اگر بته مخالاتت   

 .با ادریس مجبور شوند دعوت خلیاه را واژگون خواهند کرد

و بار دیگر نسب ادریس را مورد عیبجویی و مذمت قرار میدادند و امثتال ایتن   

ذیب را به منظور کاستن از مقام و پایۀ بلند ادریس منتشر می ساختند و هیچ گونه اکا

و از دوری مستافت میتان خلیاته آنتان بودنتد و      . به صد  و کذب آنها اعتنا نداشتند

سخنان هر گوینده ای را می پذیرفتند و هتر آوازی را ختواه صتحیح یتا ستقیم متی       

ادامه می دادند تا سلستله اغلبیتان   شنودند استااده می کردند و بر این روش همچنان 

 .منقرض گردید

                                      
اران ترک بودند که در بارگاه خلیفه به خدمتگزاری مشغول بودنهد  دو تن از سرد« بغا»و « وصیف»ه   1

 .و بر دستگاه خالفت تسلط کامل داشتند
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پس این سخنان زشت بگوش مردم عامی رسید برخی از عیبگویان برای شنیدن 

 .آن گوش را تید می کردند و وسیله ای برای بدگویی از خلاای فارمی می شدند

و در اینگونه موارد . آنان را براند که از مقاصد شریعت عدول می کنند سردارو 

ر ی میان قطع و رن نیست، در صورتیکه ادریس بر فراش پتدر ختویش متولتد    تعا

جای تردید بتاقی نمتی مانتد، بته      ٠شده بود و به حکم آنکه فرزند از آن فراش است

ویژه که منده شمردن خاندان رسالت از چنین تهمتت هتایی از معتقتدات خداونتدان     

مبر زدوده و آنان را به کمال منده ایمانست، زیرا خدا، سبحانه، ناپاکی را از خاندان پیا

، پس فراش ادریس به حکم قرآن از آلودگی و ناپاکی منده است 2و پاک فرموده است

و هر که بر خالف این معتقد باشد بار گناهش بشانه کشیده، و از دروازۀ کار در آمده 

 .است

ر من در رد این تهمت به ارناب سخن پرداختم تا همۀ ابواب شک را ببندم و بت 

سینۀ حسودان دست رد بدنم، چه بگوش خویش از گوینده ای که بر آنان می تاختت  

شنیدم نسبت این خاندان را هدف تیر افترا قرارداده بود و بدعم خود اینگونه تهمتت  

ها را از برخی از مورخان مغرب نقتل متی کترد، همتان کستانیکه از خانتدان پیتامبر        

و گرنته دامتن   . مشتکوک گردیتده انتد    آنان متردد و منحرف شده و در ایمان بسلف 

و رد کردن عیب در جایی که عیب محال  .عصمت آنان از اینگونه آلودگیها منده است

باشد خود عیب بشمار می رود، ولتی متن در زنتدگانی دنیتا از آنتان دفتاا کتردم و        

و باید دانست که بیشتر عیبجویان در نستب  . امیدوارم در روز قیامت از من دفاا کنند

اندان، حسودانی بودند که به جانشینان ادریس حسد می بردند، خوان آنتان کته   آن خ

                                      
 .صحیح است« ممالک»در چاپهای مصر غلط و « ممالک»ه 1

 33: األحداب ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ژ : ه اشاره به 2
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به شمار می رفتند، یعنی کسانی که ختود را   ٠منتسب به خاندان نبوت بودند یا دخیل

براست یا درود به آن خاندان نسبت می دادنتد، چته ادعتا کتردن ایتن نستب عتالی        

سبت به عامۀ مردم جهتان و چته   به مندلۀ دعوی شرافت پردامنه ای است ن( سیادت)

بسا که در معرض تهمت و انکار قرار می گیرد و چون نسب بنی ادریتس در متورن   

آنان، فاس، و دیگر دیار به مرحله ای از شهرت و و وح رسیده بتود کته هتیچکس    

ممکن نبود به چنان پایه ای برسد و در آن رمع ببندد زیرا انتساب آنان از یک ملتت  

ملت و نسل خلف بتواتر انتقال یافته بتود و خانتۀ ادریتس جتد      و نسل سلف به یک

آنان، بنیان گذار و مؤسس فاس، در میان دیگر خانه ها معلوم استت و مستجد او بته    

آن مردم پیوسته است و شمشیر برهنۀ او بر فتراز گلدستتۀ    2کوی و کوچه های دردار

 ٠نها بارها از حد تواتربدرگ در مرکد شهر آنان میدرخشد و دیگر آثار وی که اخبار آ

و شیوا هم گذشته و کمابیش به مرحلۀ عیان رسیده استت همته وجتود دارد، وقتتی     

دیگر مدعیان منسوب به خاندان پیامبر این گونه شواهد بارز را کته ختدای بته آنتان     

ارزانی داشته می دیدند و شکوه و جالل مملکت داری آنان را که از گذشتگانشان در 

یده بود و بر شرف نبوی ایشان می افدود احساس می کردنتد و بته   مغرب به آنان رس

یقین می دانستند که خود از چنین پایگاهی بسیار دورند و به کمترین مقام هیچیک از 

آن وقت خواهی خواهی حس حسادت ایشان برانگیخته میشد، چه  2آنان هم نمیرسند

انی از منتسبان به ایتن  از آنجایی که مردم در انساب خویش مصد  اند غایت کار کس

                                      
 .ود را به آنان نسبت دهد ولی از ایشان نباشدکسی است که داخل در قومی شود و خ« دخیل»ه 1

شمالی  هدسالن هم اکنون نیز در قسمت افریقی هاست که به گفت« جمع درب« »دروب» هکلم هه ترجم  2
دسهالن   هرجوع به ترجمه . درهایی بسته می شود هبر کوچه هایی اطالق می شود که انتهای آنها بوسیل

 .شود

آنهان بهر    هقومی جاری باشد چنانکه نتوان تصور کهرد همه   هر السنه خبر تواتر خیر ثابتی است که ب  1
 .متواتر در تعریفات جرجانی شود هو رجوع به کلم. کذب تواف  کرده اند

 .«الیبلغ مداحدهم و ال نصیفه»: این جمله است هه ترجم 2
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خاندان شریف که چنین شواهدی در دست نداشتند این بود که مردم تستلیم ادعتای   

  .تااوت بسیار است 5و تسلیم 4و یقین 3، و رن3آنان بشوند در صورتی که میان علم

جیدند از اینرو وقتی دیگر مدعیان منتسب به خاندان نبوی خود را با آنان می سن

سخت اندوهبار میشدند و بسیاری از این مدعیان از شدت حسد آرزو میکردند کاش 

میتوانستند آن خاندان را از آن پایگاه رفیع در پرتگاه مردمان عامی و بتازاری ستقوط   

متی   قۀ این حسد جانکتاه، بته ستتیده و دشتمنی بتر     بساه دهند و خواهی نخواهی، ب

اینگونه عیبجویی های بی پایه و گاتارهای درود  ساختند و با لجاجت و افتراگویی به

 6و در تردید و راه یافتن احتمال، به مشابهت ٠در تهمت، به مساوات می پرداختند و

 .تعلیل می کردند که ما هم مانند آنها هستیم و با آنها برابر می باشیم

                                      
ر آنچهه  اعتقاد جازم مطاب  واقع و دریهافتن چیهزی به   : ه علم را تعریفات بسیاری است، از آن جمله3

 (.تعریفات جرجانی.... )هست 

در لغت علمی است که در آن شک نباشد، و در اصطالح اعتقاد به چیزی اسهت بهه اینکهه    « یقین»ه ٤
 (.تعریفات جرجانی. )چنین است با اعتقاد در آنچه ممکن نیست به جز این چنین باشد

 (.فات جرجانیتعری. )ه اعتقاد به فرمان خدا و ترک اعتراض در آنچه مناسب نیست5

از اصطالحات علم اصول فقه است و چنانکه در موارد دیگر هم می بینیم « مشابهت»و « مساوات»ه  1
ابن خلدون اغلب زبان علمی عصر خویش را که زبان فقه و حدیث و منط  و کالم و مانند اینهها بهوده   

یکی از : تفسیر میکند چاپ الکشاف چنین ٤53 هاو خود مساوات و مشابهت را در صفح. بکار می برد
طرق استدالل صحابه در اصول فقه چنان بوده که اشیاء مشابه و همانند را با اجماع و تسلیم شهدن بهه   
یکدیگر با هم می سنجیده و آنها را مورد مطالعه قرار می داده انهد زیهرا بسهیاری از واقعهات پهس از      

ونه واقعهات را بها مسها ل محقه  و     در شمار نصوص ثابت مندرج نبوده است ازینرو این گ صپیامبر
مسلم  مقایسه می کرده و آنها را به امور منصوص ملح  می ساخته اند به شرایطی که در این الحاق آن 

و صاحب کشهاف اصهطالحات الفنهون در ذیهل     . مساوات و مشابهت میان دو چیز مشابه تصحیح شود
باشهد خهواه   « کم»عبارت از وحدت در برابر شدن دو چیز ودر نزد متکلمان و حکما : آورد« تساوی»

نیز نامند و مسهاوات و تسهاوی در نهزد علمهای منطه       « مساوات»در عدد و خواه در مقدار و آن را 
این عبارت از صدق هر یک از دو مفهوم بر جمیع چیزهایی است که دیگری بر آن صدق میکند وبنهابر 

یعنی جمیع آنها اطالق میشوند و در ذیهل   اشتراک در ذاتیات یهم برا یو گاه. ناط  و کاتب متساویند
نیز گوینهد و صهاحب احهوال    « مشابهت»است و آنرا « کیف»در نزد متکلمان اتحاد در : گوید« تشابه»

 (.باختصار 712ص )گفته است مشابهت در اصطالح کالمی اتحاد در عرض است 
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چنانکه می دانیم در سراسر و چقدر این گروه از مرحلۀ حقیقت دور بودند زیرا 

مغرب هیچکس از اعضای خاندان شریف نبوت یافتت نمیشتد کته نستب او ماننتد      

 .ادریس از خاندان حسن صریح و آشکار و روشن باشد

و بدرگان این خاندان درین عهد در فاس بنتو عمتران انتد کته از نستل یحیتی       

و از بدرگتان   بتن قاستم بتن ادریتس میباشتند      3بن محمد بن یحیی العتوام  2الجوری

همچنان اقامت دارند و سیادت ایشان بر عموم مغرب مسلم استت، و متا در مبحتث    

 .ادریسیان یا ادراسه آنان را یاد خواهیم کرد انشاء اهلل تعالی

دیگر از این گونه گاتارهای بارل و مذاهب سست بنیاد مذمت کردن جمعی از 

گذار دولت موحتدان، استت    فقیهان سست رأی مغرب از امام مهدی، سلطان و بنیان

و بارتل کتردن   « در برابر مشتبهیان و مجستمیان  »که وی را در قیام به توحید خالص 

و تلبتیس نستبت    ٠دعاوی کجروان و گمراهانی که پیش از او بتوده انتد بته شتعوذه    

حتتی نستبتش را کته    . میدهند و کلیه ادعاهای وی را درین مورد تکذیب متی کننتد  

د بته ستبب آن از وی پیتروی کننتد درود متی شتمردند و       می پنداشتند بای 2موحدان

محرک فقیهان در این تکذیب ها حسد بردن به پایگاه بلند اوست، چه آنان، به گمان 

خویش، خود را در علم و فتوی و دین همپایۀ او می دیدند و سپس برایشتان امتیتاز   

پذیرفتنتد و   یافت از اینرو که مردم از رأی وی متابعت می کردند و گاتتارش را متی  

                                      
 .العدام یحیی الجوطی بن محمد بن یحیی« ینی»است در « حوطی»ه در چاپهای مصر  2

امالی صحیح آن نامعلومست، : و دسالن این صورت را برگزیده و می نویسد« چاپ پاریس»ه عدام   3
 هترجم... )شمالی دیده می شود عدام است  هتاریخ بکری راجع با فریقی هفرانس هدر وصفی که در ترجم

 .نیز عدام است( ینی)در (. دسالن

تی، چون سحر و افسون کهه چیهزی در چشهم بهرخالف     سبکدس(: بر وزن مرحله)ه شعوذه و شعبذه   1
 (.غیاث)و ( اقرب الموارد)و بازی که به سحر و فن کنند . آنچه هست دیده شود

فرقه ای که بعنوان اعتراض بر عقایهد  . می گفتند (Almohades)مردم اسپانیا آنها را : ه موحدان  2
تشبیه و تجسم در باب ذات باری تعالی مسلمانان مشبهی و مجسمی قیام کردند و برخالف ایشان بنفی 

 (.تاریخ طبقات اسالمی، لین پول)عقیده داشتند 
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بتدین ستبب   . وی گرد می آمدند و مرجع قوم به شمار میرفتجمعیت های انبوه بر 

و بتر وی   این و ع سخت بتر آنتان گتران آمتد و کینتۀ شتدید او را در دل گرفتنتد       

و به نکوهش و متذمت شتیوه هتا و عقایتد و آراء وی پرداختنتد و       خشمگین شدند

کته دشتمنان   ( مرابطان) ٠پادشاهان لمتونه و هم آنان از. ادعاهای او را تکذیب کردند

امام مهدی بودند احترام و بخشش بسیار می دیدند و در درگتاه آن ملتوک احتترام و    

بخششی می دیدند که از دیگران چنان مکتانتی نمتی یافتنتد زیترا پادشتاهان مدبتور       

متصف به سادگی بودند و خود را به دیانت می بستند و به همین سبب دانشمندان در 

دولت ایشان مندلتی داشتند و هر یک در شهر خود برای مشتورت در امتور گماشتته    

می شدند و در میان قوم خود فراخور معلومات خویش پایگاهی داشتند، ازینرو از آن 

و . پادشاهان پیروی می کردند و با دشمنان ایشان به ستتیده و جتدال برمتی خاستتند    

بود و آنان را تقبیح میکرد و در برابتر   چون مهدی تعالیمی بر خالف آن ملوک آورده

ایشان مقاومت نشان میداد، فقیهتان بته منظتور پیتروی از ملتوک لمتونته و تعصتب        

ولی پایگاه مهدی . ورزیدن به دولت آنان با مهدی از در کینه توزی و انکار در آمدند

ت ایشتان  با پایگاه مهدی با پایگاه آنان تااوت داشت، او را حاالتی بود که با معتقتدا 

وفق نمیداد، و چگونه میتوان او را با دیگران مقایسه کرد؟ او کسی بود که با انکتار و  

انتقاد شدید، بدرفتاری بدرگان و سران دولت را مورد بازخواست قرار داد و با اجتهاد 

و تبحر خویش با فقیهان آنان به مخالات برخاست و آنان را دعوت کرد که بتا او در  

کنند و در نتیجه دولت را ریشه کن کرد و به کلی واژگون ستاخت،  مجاهده همراهی 

دولتی که تا چه اندازه نیرومندتر و تا چه پایه با شکوه تر بود و از لحاظ همراهتان و  

سپاهیان بدرجات بر پیروان او برتری داشتت و دریتن نبترد عظتیم از هواخواهتان و      

جتد آفریتدگار آنتان نمتی     یاران مهدی ناوسی بیشمار بهالکت رسیدند که هیچکس 

                                      
 (.از اعالم نخبه الدهر)ه  1
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تواند عدد آنها را بشمارد پیروانی که تا سرحد مرگ بتا او پیمتان بستته بودنتد و بتا      

جانسپاری و فداکاری وی را از هالکت نجات دادند، و با فدا ساختن جان و ریختتن  

خون خود در راه پیشرفت آن دعوت و تعصب ورزیدن بتدان رریتق بختدای تعتالی     

رریقۀ مهدی بر همۀ مذاهب اعتال یافت و عقایتد و افکتار او    تقرب جستند، تا اینکه

ولتی در عتین حتال از روش پرهیدکتاری و     . انتشار یافتت ( اسپانیا)در مغرب اندلس 

محرومیت از لذات و اجتناب از تنعمات دنیوی پیروی میکرد و شکیبایی بر شداید و 

نمی داد تا خدای او به  نامالیمات، و ناچید انگاشتن کامرانیهای این جهان را از دست

جهان دیگر منتقل ساخت و او از لذایذ دنیا بهره مند نشتد و از متتاا و ثتروت ایتن     

حتی فرزند خود را، با آنکته بستیاری از ناتوس شتیاتۀ دیتدار      . جهان چیدی نداشت

 .فرزندند، در زندگی ندید و از همۀ آرزوها چشم پوشید

کاری و پارستایی در راه ختدا نبتوده    بنابراین کاش میدانستم اگر این همه پرهید

 است چه قصدی از آن داشته است؟

او از لذتها و کامرانیهای این جهان در سراسر زندگانی خود حظی بر نگرفتت و  

با اینهمه اگر وی آهنگ ناشایستی میداشت همانا کار او به مرحلۀ کمال نمی رسید، و 

انش پتیش ازیتن گذشتته    آیین خداست که در میان بنتدگ . دعوتش توسعه نمی یافت

و اما انکار آنان نسبت او را به خاندان نبوت با هیچ حجتت و برهتانی همتراه     ٠است

نیست با اینکه اگر ثابت شود که وی ادعای چنین نسبی کرده باشد هیچ دلیلی نیست 

 .که بر بطالن ادعای او اقامه شود، زیرا مردم در انساب خویش مصدا  اند

ه ریاست یک فرد در میتان مردمتی کته از قبیلته و     ممکن است خرده بگیرند ک

خاندان او نیستند مسلم نمیشود و این مو وا صحیح هم هست، چنانکته در فصتل   

                                      
 .23: آ ٤8: و س ٤8: آ ٤1: ه سنه اهلل التی قد خلت فی عباده، س 1
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نید ریاستت یافتته و آن قتوم     2اول این کتاب خواهد آمد، و این مرد بر دیگر مصامده

عهتده  ، را بر2تن به پیروی از او در داده و اراعتت او و اصتحاب او، از قبیلته هرغته    

در پاستخ ایتن   . گرفته اند تا سرانجام فرمان خدا را در دعوت خویش به پایان رسانید

اعتراض باید دانست که کار مهدی بر نسب فارمی متوقتف نبتوده و متردم او را بته     

سبب آن پیروی نکرده اند بلکه در نتیجۀ عصبیت هرغیه و مصمودیه بوده استت کته   

و . شجرۀ نسب نامۀ او در میان آنان رسوخ داشتنسبت به وی ایمان پیدا کرده اند و 

این نسبت فارمی او مخای شده و در ندد مردم از میان رفته و تنها در میان خود او و 

رایاه اش باقی مانده بود که آنرا با یکدیگر نقل میکردند، پس گویی نستب نخستتین   

براین انتستب  از او منسلخ گردیده و به خاندان روایف مدبور منتسب شده است، بنتا 

نخستین به بعصبیت وی زیانی نمتی رستانید، چته پیتروان و دوستتان او آن را نمتی       

. و نظیر این امر که نسب نخستین انسان پنهان شود بسیار وقوا یافتته استت  . دانستند

ریاست بربجیله مشابه همین قضیه بوده است و دربارۀ چنانکه داستان عرفجه و جریر 

اصل از قبیلۀ آزاد بشمار میرفت به قبیلۀ بجیله منتسب شده چگونه عرفجه با آنکه در 

میان او و جریر مشاجره شتد و نتداا ختویش را چنانکته     بود تا اینکه بر سر ریاست 

بردند و ازین داستان میتوان به حقیقت رهبری شد و ختدای   سمذکور است ندد عمر

 .راهنمای آدمی براستی است

                                      
قبیله ایست « مصموده»و . و مصامد، جالد و ضراب از صامده فهو مصامد: ه صاحب تاج العروس آرد2
: و یاقوت در معجم البلدان گوید. شوکت و عددند سردارانز بربر در مغرب و ایشانرا مصادمده گویند، ا

مصامده نسبت به مصهموده اسهت و آن قبیلهه ایسهت در مغهرب و در آن موضهعی اسهت کهه بایشهان          
محمد بن تومرت صاحب دعوت بنی عبدالمؤمن در میان ایشان بود تا در مغهرب بهر بهالد    . معروفست

 .و رجوع به تاریخ طبقات سالطین اسالم این پول شود. یاری غلبه یافت و دعوت او به کمال رسیدبس

و او از : مهی آورد « ابن تومرت»صاحب االعالم در ذیل . مصامده است هه نام یکی از گروههای قبیل  2
 (.از االعالم زرکای)بود و این قبیله به حسن بن سبط منسوبست ( مصامده)« هرغه»قبیله 
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نه اغالط و خطاها از مقصتد ختویش در   و نددیک بود به سبب ارناب در اینگو

این کتاب خارج شویم، زیرا بسیاری از ثقات و مورخان در نظایر چنتین احادیتث و   

آنگتاه  . آرائی در لغدشگاه فرو افتاده و افکار آنان از درک حقیقت منحرف شده استت 

عموم مورخانی که به  عف بینش و غالت از قیاس دچار بوده اند همان خبرها را از 

ان نقل کرده و خود نید بر همان روش ایشان آنها را در آثار ختویش در آورده انتد،   آن

آنها به بحث و تحقیق بپردازند و اخبار منقول را با دقتت بیندیشتند و   دربارۀ بی آنکه 

در نتیجه فن تاریخ سست و در آمیخته شده و مطالعه کنندۀ آن پریشان گردیتده و در  

 .ار گرفته استشمارۀ افسانه های عامیانه قر

در چنین شرایطی مورخ بصیر به تاریخ، بته دانستتن قواعتد سیاستت و ربتایع      

موجودات و اختالف ملتها و سرزمینها و اعصار گوناگون از لحاظ سیرتها و اخال  و 

عادات و مذاهب و رسوم و دیگر کیایات نیازمند استت و هتم الزمستت در مستائل     

احارۀ کامل بداند و آنها را با آنچته نهتان و    مدبور وقایع حا ر و موجود را از روی

غایب است بسنجد و وجه تناسب میان آنها را از لحتاظ توافتق یتا تضتاد و ختالف      

دریابد، و موافق را با مخالف و متضاد تجدیه و تحلیل کند و بعلل آنها پی برد و هتم  

ات حدوث بدرک اصول و شالده های دولتها و ملتها و مبادی پدید آمدن آنها و موجب

و علل وجود هر یک همت گمارد و عادات و رسوم و اخبار زمامداران را بته کمتال   

و در این هنگام می تواند هر خبر منقول را بر قواعد و اصولی که به تجربته  . فراگیرد

و مطالعه آموخته است عر ه کند، اگر آن را با آن اصتول مدبتور موافتق یابتد و بتر      

د، صحیح خواهد بتود و گرنته آن را ناستره خواهتد     مقتضای ربیعت آنها جاری باش

 .شمرد و خود را از آن بی نیاز خواهد دانست

. و متقدمان دانش تاریخ را بدرگ و با اهمیت تلقی نکرده اند مگر بعلل یاد کرده

به حدی که حتتی ربتری و بختاری و پتیش از آن دو ابتن استحق و نظتایر آنهتا از         

ولتی از  . سبت داده و در شمار مورخان در آمده انددانشمندان ملت اسالم آنرا بخود ن
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بسیاری، از این اسرار که در فن تاریخ هست غالت ورزیده اند و حتتی کتار بجتایی    

کشیده که منتسبان به فن تاریخ در زمرۀ نادانان شمرده میشتوند و عتوام و آنانکته در    

ی از آن را بی علوم راسخ نیستند مطالعه و روایت از آن و خوض در آن و ریده خوار

گل با خار و مغد با پوست و راست بتا درود در هتم آمیختته    . اهمیت تلقی می کنند

دیگر از اغالط پوشیدۀ تاریخ از یتاد بتردن   . ٠است، و سرانجام کارها بسوی خداست

این اصل است که احوال ملتها و نسلها در نتیجتۀ تبتدیل و تغیتر اعصتار و گذشتت      

بته مندلتل بیمتاری مدمنتی استت کته بستیار پنهتان و          روزگار تغییر می پذیرد و این

و کمتابیش بته جتد    . ناپیداست  زیرا جد با سپری شدن قرنهای دراز روی نمی دهتد 

افرادی انگشت شمار از کسانی که به تحوالت ربیعت آشنایی دارند این امتر را درک  

 و علت اینست که کیایت جهان و عتادات و رستوم ملتهتا و شتیوه هتا و     . نمی کنند

مذاهب آنان بر روشی یکسان و شیوه ای پایدار دوام نمی یابد بلکه برحسب گذشت 

روزگارها و قرنها اختالف می پذیرد و از حالی به حالی انتقال می یابد و همچنانکته  

این کیایت در اشخاص و اوقات و شهرهای بتدرگ پدیتد متی آیتد در سترزمینها و      

آیین خدا است که در میان بنتدگانش  . کشورها و قرون متمادی و دولتها روی میدهد

 .گذشته است

و ٠ایرانیان دوران نخستین: روزگاری در جهان ملت هایی به سر می بردند چون

سریانیان و نبطی ها وتبابعه و بنی اسرائیل و قبطیان که در و ع دولت ها و کشتورها  

ن و سیاست و صنایع و لغات و اصطالحات ودیگر خصوصیات مشترک با هتم نتژادا  

خویش هر یک کیایاتی مخصوص به خود داشتتند، چگتونگی آبادانیهتای ایشتان در     

آنگتاه پتس از   . جهان نمودار است و آثار و یادرگارهای ایشان گواه بر آن متی باشتد  

ملتهای یاد کرده ایرانیان دورۀ دوم و رومیتان و عترب پدیتد آمدنتد و آن کیایتات و      

                                      
 .21: آ 31: ه والی اهلل عاقبه االمور، س1

 .افسانه ای است هه مقصود ایرانیان عهد هخامنشی و مادها یا دور 1
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و تع دیگتری، مشتابه و مجتانس یتا      حاالت گذشته تبدیل یافت و عادات آنان بته  

سپس اسالم رهور کرد و دولت مضتر را  . مخالف و مناقض آن عادات، دگرگونه شد

تشکیل داد و همۀ آن احوال را زیر و رو کرد و انقالبی دیگر پدید آورد و به مرحلته  

ای رسید که هم اکنون بیشتر آداب و رسوم آن درین روزگتار هتم متتداول استت و     

آنگاه دولت عرب و روزگار فرمانروایی آنان به کهنگتی  . سلف میگیردخلف آن را از 

و اندراس گرایید و گذشتگانی که عظمت و ارجمندی آنرا استوار ستاختند و کشتور   

ایشان را بنیان نهادند در گذشتند و زمام فرمانروایی به دست ملتهایی بته جتد تازیتان    

 .فرنگیان در شمال ترکان در مشر  و بربرها در مغرب و: افتاد، مانند

و با رفتن آنان ملتهایی منقرض شدند و احوال و عاداتی دگرگونه شتد چنانکته   

 .بکلی کیایت و کار هر یک از یادها رفت

و سبب عمومی در تغییر و تبدیل احوال و عادات اینست که عادات هتر نستلی   

دین پادشاه  مردم بر»: تابع عادات پادشاه آنهاست، چنانکه در امثال و حکم آمده است

 .«خود باشند

و فرمانروایان و پادشاهان هر گاه بر دولتی استیال یابند و زمام امور آن را بدست 

گیرند ناچارند آداب و رسوم و عتاداتی از روزگتار پتیش از فرمتانروایی ختویش را      

بپذیریند و بسیاری از آنها را اقتباس کنند و گذشته از این عادات نسل خویش را نیتد  

نبرند، از اینرو در آداب و رسوم و عادات دولت آنتان برختی از اختالفتات بتا      از یاد

عادات نسل اول پدید می آید و باز وقتی پس از این دولت دولت دیگری روی کتار  

آید و عادات خود را با عادات آن دولت در آمیدد باز هتم برختی از اختالفتات روی    

نگتاه بتتدریج ایتن اختالفتات در     میدهد که نسبت به دولت نخستین شدیدتر است، آ

دولتهای بعدی همچنان ادامه می یابد تا سرانجام روی هم رفته به تضاد و تباین منجر 

و بنابراین تا روزگاری که ملتها و نسلها به توالی ایام و اعصار در کشورداری . میشود

وقتوا  و سلطنت تغییر می یابند اختالفات عادات هم نید همچنان پایدار خواهد بودو 
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و قیاس و تقلید از ربیعتت هتای   . چنین کیایاتی اجتناب ناپذیر به شمار خواهد رفت

معروف آدمیست و از غل  مصون نیست و با غالت و فراموشتی انستان از قصتدش    

و چته بستا کته شتنونده بستیاری از اخبتار       . خارج و از مرامش منحترف متی ستازد   

دگرگون شدن احتوال و انقالبتات   گذشتگان را می شنود ولی وقایعی را که در نتیجۀ 

روزگار روی داده درک نمی کند و در نخستین وهله مسموعات خویش را بر همتان  

وقایع و سرگذشتهایی که شناخته است متکی می سازد و آنها را با مشاهدات خویش 

می سنجد، در صورتی که میان چنتین سنجشتی در تتاریخ و توجته بته تبتدیالت و       

است و به همین سبب چنین کستی در پرتگتاه غلت  فترو      تحوالت آن تااوت بسیار

حجاج نقل می کنند و دربارۀ و از این قبیل اغالط مو وعی است که مورخان . میافتد

می گویند پدر وی از معلمان بوده است و با  اینکه تعلیم درین روزگاز از پیشه هایی 

بدرگتی خداونتد   به شمار      می رود که به کسب روزی اختصاص دارد و از مقتام  

عصبیت دور است و معلم عنصری ناتوان، بینوا و بی اصتل و نستب محستوب متی     

، باز هم بسیاری از ناتوانان که در شمار پیشه وران و صنعتگران و از راه پیشه و ٠شود

درصتدد  ( بتصور این خبر که پدر حجاج معلتم بتوده  )صنعت کسب معاش می کنند 

ایستگی آنها را ندارند ولی نایل شتدن بته آنترا از    رسیدن به مقاماتی بر می آیند که ش

ممکنات می شمرند و آزمندی در دل ایشان وسوسه می کند و آنان را بر می انگیداند 

و چه بسا که بیشتر اینگونه افراد رشتۀ کار را از دست می دهند و در پرتگاه هالک و 

نتر را وستیلۀ روزی   نابودی سقوط می کنند و چه آنها نمی دانند با اینکته حرفته و ه  

آنهتا  . خویش قرار داده اند دیگر رسیدن به پایگاه های بلند برای آنان نامقدور استت 

                                      
ه این نظریه متکی بر عادات اعراب جاهلیت است که در میان آنان تعلهیم و تعلهم وجهود نداشهت و       1

لهدون کهه خواههد آمهد     معلم را عنصری زبون میدانستند ولی در میان ایرانیهان بتصهدی  خهود ابهن خ    
من علمنی حرفا فقد سهیرلی  »روزگاری حرفه ای شریف بوده و هم پس از اسالم بنا به حدیث معروف 

 . معلم مکانتی بلند داشته است« !عبدا
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دولت بنی امیه و بنی عباس چنتین   نمی دانند که فن تعلیم در صدر اسالم و عصر دو

نبوده است و دانش بطور کلی در شمار صنعتها و حرفه ها به شمار نمتی رفتته بلکته    

ارا نقل می شد، حرفه ای نبود و جنبۀ تبلیغتی داشتت و برحستب    علم بایستی از ش

و صاحب نسبان عصبیت و آنتان کته    دانشمنداناز اینرو . وریاۀ دینی تبلیو می دادند

او را بنابرا اصتل تبلیتو    صبنیان گذار ملت اسالم بوده اند کتاب خدا و سنت پیامبر

د زیرا قرآن کتاب ایشان بتود  خبری نه به رریق تعلیم حرفه ای به مردم می آموخته ان

نازل شده و خود با این کتتاب راهنمتایی شتده بودنتد و استالم      که بر رسول آن قوم 

چنان دینی برای آنان محسوب میشده که در راه آن به جنتگ و مقاتلته پرداختته و از    

میان همۀ امت ها بدان اختصاص یافته و به سبب آن به مرتبۀ شرافت و بدرگی نائتل  

و از اینرو در راه تبلیو و فهماندن این دین به ملت کوشش بسیار می کردنتد  آمده اند 

بدانسان که هیچگونته سترزنش ناستانی و بتدرگ منشتی آنهتا را ازیتن هتدف بتاز          

اصحاب کبتارخویش را بته همراهتی    ص نمیداشت، و گواه این امر اینست که پیامبر

کته وی آورده بتود بته    دسته های بدرگ می فرستاد تا حدود اسالم و شرایع دیتن را  

پیامبر در این باره اصحاب دهگانه و دیگر یاران خود را که در مرحلۀ . مردم بیاموزند

پایین تر از آنان بودند برگدید که احکام او را تبلیو کنند تا آنگاه که دین اسالم مستقر 

گردید و ریشه های آن در اکناف جهان پراکنده گردیتد ملتهتای دور هتم آنتان را از     

بلغان عرب پذیرفتند و با گذشت زمان احوال و کیایات آن متبتدل شتد و استتنباط    م

به سبب تعدد و تنابع وقایع فدونی یافت و از اینرو احتیتاج   ٠احکم شرعی از نصوص

ای شتد   2و علم ملکته  به قانونی پیدا شد که این احکام و اصول را از خطا حاظ کند

                                      
آن « نص»چیزی است که به جز بر یک معنی متحمل نباشد و به قول برخی « نص»و « نص»ه جمع  1

 (تعریفات جرجانی. )شوداست که احتمال تأویل از آن مفهوم ن

ه صفت راسخی است در نفس، چنان که به سبب فعلی برای نفس هیئتی که آن را کیفیت نفسانی نامند 2
حاصل آید و تا هنگامی که به سرعت زوال یابد آن را حالت نامند ولی هر گاه تکرار شود و نفهس بها   
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در شمار صنایع و حرفه ها درآمد، چنانکته   که نیاز به آموختن داشت و در این هنگام

در فصل علم و تعلیم و آن را یاد خواهیم کرد، و خداوندان عصبیت عهتده دار امتور   

سلطنت و دولت شدند و به کشورداری پرداختند و ناچار به جتد آنتان بایتد کستانی     

بکار یاددادن دانش قیام می کردنتد و در نتیجته علتم پیشته ای بترای کستب روزی       

و اولیای سلطنت و عهده داران امور کشتور مقتام شتامخ ختویش را برتتر از      . یدگرد

آموختن علم دانستند و حرفۀ معملی را کسرشأن و مقتام ختویش شتمردند از اینترو     

معلمی به ناتوانان اختصاص یافت و کسی کته بتدان حرفته منستوب باشتد در نتدد       

 .خداوند عصبیت کوچک شمرده میشود

ستادات و اشتراف ثقیتف بتود و مکانتت آنتان در        ولی یوسف پدر حجتاج از 

 .عصبیت عرب و همسری باقریش در شرف معلوم است

و این که وی قرآن را به دیگران تعلیم می داده و بر حستب رستوم ایتن عهتده     

نبوده است که آن را وسیلۀ معاش خویش قرار می دهند بلکه چنان یادآور شدیم وی 

داول بوده قرآن را بته متردم تعلتیم متی داده     بهمقتضای اصولی که در صدر اسالم مت

 . است

و نید از همین قبیل اغالط پندار موهومی است که به خواننتدگان کتتب تتاریخ    

و در می یابند که آنان گذشتته   دست می دهد هنگامی که حاالت قضات را میخوانند

از این منصب در جنگها و لشکرکشیها نید سمت ریاست داشتته انتد آنگتاه وسوسته     

ای جاه رلبی آنان را به نیل چنین مراتبتی بتر متی انگیتدد بته گمتان انیکته پایگتاه         ه

قضاوت در این روزگار نید بر وفق شرای  و مناسبات روزگتار گذشتته استت و متی     

                                                                                           
پذیرد آنرا ملکهه نامنهد و عهادت و     آن ممارست کند چنانکه این کیفیت در آن رسوخ یابد و دیر زوال

 (.تعریفات جرجانی)خل  را نیز میتوان بر همین روش سنجید 
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که بر خدایگان خویش قیام کرد و پتدر   2هشام ٠پندارند چون پدر ابن ابی عامر وزیر

اشتغال داشته اند مانند قضات این عصتر   ابن عباد از ملوک روایف اشبیلیه بکار قضا

بوده اند و درک نمی کنند که در نتیجۀ اختالف عادات در منصب قضا چته تغییراتتی   

( چنانکه در فصل قضا از کتاب اول این مو وا را بیان خواهیم کرد)روی داده است 

ران و ابن ابی عامر و ابن عباد از قبایل عرب به شمار متی آمدنتد و در زمترۀ زمامتدا    

دولت اموی اندلس بودند و از خداونتدان عصتبیت آن دولتت محستوب میشتدند و      

آنان در پرتو قضاوتی که در این عصر متتداول  . مکانت ایشان در آن دولت معلوم بود

است به مقام ریاست و کشورداری نرسیده اند، بلکه در آداب فرانروایی قتدیم شتغل   

لی دولتت بودنتد اختصتاص داشتت     قضا به خداوندان عصتبیت کته از قبیلته و متوا    

 .همچنانکه درین عصر در مغرب وزارت بخداوندان عصبیت اختصاص دارد

آنتان بنگتریم و مشتاغل بدرگتی را کته       ٠اگر به لشگرکشی و جنگهای تابستانی

عهده دار شده اند در نظر اوریم ثابت می شود که اینگونته اعمتال و مقامتات را جتد     

عصبیت دارند ممکن نیست دیگری برعهده گیترد   کسانی که به میدان کافی قدرت و

و انجام دهد، اما شنونده هنگامی که شرح حال آنان را میخواند دریتن بتاره اشتتباه م    

 .یکند و به توجیه عادات و احوال بر خالف آنچه بوده می پردازد

و بیشتر کسانی که دچار این غل  کاری می شوند کوتته نظرانتی از متردم ایتن     

بربستته  اند که سالیان درازی است عصبیت از سترزمین آنتان رختت     روزگار اندلس

                                      
ه ابن ابی عامر وزیر حکم بن الناصر در روزگار هشام بن حکم اواخر قرن چهارم هجهری بهر ضهد      1

یهرون  هشام قیام کرد و با مکر و دسیسه بر اوضاع تسلط یافت و اندلس را از زیر نفوذ خلفای امهوی ب 
 .آورد و ملوک طوایف اندلس را بنیان نهاد

 ههه  ٤13ه355ه هشام بن حکم بن عبدالرحمن الناصر ابوالولید، المؤید اموی از خلفای دولت اموی   2
 (.3االعالم زرکلی ج )م  1112ه161

 .است« ینی»چاپ پاریس و )غلط و صحیح صوایف ( چاپهای مصر و بیروت)ه طوایف 1
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 2است چه دولت عرب در آن کشور منقرض گردیده و از سیرت خداوندان عصتبیت 

 .بربر نید خارج شده اند

                                      
معنی تعصب است چنانکه مرد از حریم قبیله و دوست خویش دفاع کند و با  در لغت به: ه عصبیت 2

می باشد که ( به فتح ع ه ص)« عصبه»کلمه مزبور منسوب به . جدیت در راه پیروزی آنان بکوشد
نزدیکان و خویشاوندان پدری انسانند زیرا ایشان کسانی هستند که از حریم اعضای خاندان خویش 

هر آنکه به »ولی عصبیت ناپسند در این حدیث . مه بدین معنی ستوده استاین کل. دفاع می کنند
عبارت از تعصب اعضای یک قبیله بر ضد « عصبیتی دعوت کند و در راه عصبیتی بجنگد، از ما نیست

جرهم به جنگ  هسعد بر ضد قبیل هدیگر است بی آنکه مربوط به دیانت باشد چنانکه قبیل هاعضای قبیل
او  همردست، آنان که در بار هخت، و منسوب به عصبه یعی وابستگان و دار و دستمی پردا و کشمکش

ودر . تعصب نشان می دهند خواه ظالم باشد و خواه مظلوم هر چند این گروه از خویشاوندان او باشند
آمده که عصبیت از موانع قبول شهادت است و این نوع عصبیت چنانست که کسی ( فتاوی خیریه)

بهمانست و علت آن واضح است زیرا  هن بدارد از اینرو که از خاندان فالن یا از قبیلدیگری را دشم
بچنین عصبتی همچون ارتکاب امر حرام است و چنانکه در حدیث یاد کرده دیدیم موجب فس  می 

 (.چاپهای مصر و بیروت هاز گفتار استاد ابوالوفا، حاشی)شود و شهادت فاس  پذیرفته نیست 
: مفهوم وسیعتری را در نظر می گیرد چنانکه صاحب دراسات گوید« عصبیت» هاز کلم ولی ابن خلدون

عصبیت از مهمترین و شگفت ترین نظریه هایی است که واضع آن ابن خلدونست و میتوان گفهت   هنظری
 همحوری است که بیشتر تحقیقات اجتماعی وی در پیرامون آن دورمی زنهد و کلیه   هاین اندیشه به منزل

او بدین نظریه می پیوندد و مبالغه نخواهد بود اگهر بگهوییم ه ازیهن      همقدم« اجتماع سیاسی» تحقیقات
نظریه عصبیت بدست آورد زیرا وی ایهن نظریهه    هکاملی در بار هحدیث ه وی بطور کلی وعمومی طریق 

نظریه  متفکران هرا به تدریج بنیان می نهد و این طریقه را قسمت به قسمت ایجاد می کند همچنانکه هم
 هدراسهات و مقدمه   313تا ص  333رجوع به ص . های علمی خویش را بهمین روش تنظیم می کنند

ابن خلدون تحقیقاتی کرده انهد   همقدم همعاصر که در بار هاینست که محققان عرب در دور. مترجم شود
دترین موضوع عصبیت را بسیار مورد تجزیه و تحلیل قهرار داده انهد و مهافقط مختصهرترین و سهودمن     

تعریفی را که دکتر احمد فرید رفاعی از عصبیت کرده و منظور ابن خلدون را تا حدی تفسیر می کند در 
عصبیت همکاری و یارگیری بهه یکهدیگر اسهت و میهان کسهانی      : اینجا به نظر خوانندگان می رسانیم

دی نزدیهک یها   حاصل می شود که یکی از پیوندهای زندگی آنان را به هم نزدیک کند مانند خویشاون
سیاسی، پس معلوم میشود که عصبیت از مسا ل طبیعهی   هدور یا همدینی و یا هم مسلک در یک عقید

عالم وجود است چه نمی توان گفت یک قبیله یا یک ملت بخصوص بدان اختصاص دارد یها بهه یهک    
ادیهه نشهین   نژاد معین مربوط است یا در عصر ویژه ای متداول بوده است و همچنانکه در میهان ملهل ب  

تبلیغات ملی و مسهلکی و احساسهات    هیافت میشود در میان شهرنشینان نیز وجود دارد، و بنابراین کلی
، کتاب 1، ج 76ص )مروبط بغرور ملی و نژادی را میتوان نوعی از عصبیت به معنی وسیع تر آن شمرد 

تها   83دون االجتماعیه، ص ابن خل هفلسف»و رجوع به (. العصر المأمون، تألیف دکتر احمد فرید رفاعی
 .شود« 58، چاپ مصر، ص ٤تاریخ تمدن اسالمی، تألیف جرجی زیدان، ج»و « 16ص 
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و از اینرو انسان عربی آنان همچنان محاوظ مانده است ولی فاقد وسیلۀ غلبه و 

ی به یکدیگر است بلکه این گروه در ارجمندی می باشد که همان عصبیت و یاریگر

شمار رعایای گمنامی در آمده اند که در زیر قیود ستنگین قهتر وغلبته بته بنتدگی و      

خواری گرفتار آمده اند و گمان می کنند تنها از راه همین اسناب اگر بته کتار دولتتی    

 .گماشته شوند می توانند به وسیلۀ آن غلبه و فرمانروایی بدست آورند

سبب می بینیم پیشه روان و صنعتگران ایشان بدین هدف روی متی   و به همین

 .آورند و در راه نیل بدان می کوشند

لیکن کسی که به مطالعۀ عادات و احوال قبایل و عصبیت و کیایت دولتهای این 

گونه قبایل در مغرب پردازد و شیوۀ غلبه یافتن ملتها و عشایر را بداند، کمتتر دریتن   

 .د و دچار نظریۀ ناصواب میشودخصوص اشتباه می کن

و نظیر اغالط تاریخی یاد کرده روشی است که مورخان هنگام یاد کردن دولتها 

و ترتیب ذکر اسامی پادشاهان سلسله های دول اتخاذ می کنند، و نام و نستب ختود   

پادشاه و از آن پدر و مادر و زنان وی و هم لقب و خاتم و قا ی حاجب و وزیتر او  

، همۀ اینها به تقلید از مورخان دولت های بنی امیه و بنی عباس است بی را می آورند

 .آنکه به مقاصد آنان پی ببرند

مورخان در آن روزگار تاریخ خویش را بخارر خداونتدان دولتت تتدوین متی     

بودنتد تتا از   کردندو فرزندان ایشان شیاتۀ دانستن سیرت ها و احوال نیاگان ختویش  

روش آنان را سرمشق خود قرار دهنتد و حتتی در انتختاب     آثار ایشان پیروی کنند و

و وابستگان ایشان  ٠رجال دولت و سپردن مقامات و مراتب به فرزندان ساخته شدگان

                                      
مؤلف این : ترجمه کرده و می نویسد« Creature»است که دسالن آنرا مخلوق « صنایع» هه ترجم  1

وند و سهلطان  کلمه را به معنی کسانی بکار می برد که مورد عنایت و حمایت دودمان سلطنت واقع میش
سهاخته شهدگان در    هآنان را از گمنامی بمناصب و درجات دولتی می رساند، و به نظر این مترجم کلم

 .فارسی مناسب تر است
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و چنانکه متذکر شدیم چون قضات وابسته به عصبیت دولت و . نید از آنان تقلید کنند

ه برگدیده بودند ناگدیر در عداد وزیران بودند نام آنها را هم می آوردند و با روشی ک

باید همۀ این نامها و مناصب را در تاریخ خویش یاد کنند، لتیکن هنگامیکته میتدانیم    

و ع دولتها تغییر می پذیرد و در هر عصری تااوتهای بیشمار نستبت بته عصترهای    

گردیتده استت کته     ن یاه گذشته پدید می آید و هم اکنون غرض از تاریخ منحصر ب

را بشناسیم و دولتها را از نظر میدان پیروزی و نیرومندی آنتان بتا    تنها خود پادشاهان

هم بسنجیم و پی ببریم که کدام ملت بیشتر تاب مقاومتت و پافشتاری دارد و کتدام    

کمتر، درینصورت چه سودی دارد تاریخ نویس درین عصر پستران و زنتان و نقتش    

دولتت قتدیم را    و لقب و قا ی و وزیر و حاجب سلطان یک( مهر)نگین انگشتری 

ذکر کند؟ در حالیکه از اصول و انساب و مقامات آنان در آن دولت ارالعی در دست 

ندارد، بلکه تنها تقلید از گذشتگان او را بدین شیوه وامیدارد بی آنکته بدانتد منظتور    

 .مؤلاان گذشته چه بوده است و از هدف تاریخ ارالا داشته باشد

اینست که شاید بتوان یادکردن نتام وزیرانتی    آنچه درین باره میتوان جاید شمرد

را که آثاری بدرگ داشته اند و اخبار ایشان نامهای شاهان را هم تحت الشتعاا ختود   

حجاج و بنی مهلتب و برامکته دینتی ستهل     : قرار داده ازین قاعده استثناء کرد، مانند

دربتارۀ   ازینترو تو تیحاتی  . اخشیدی و ابن ابی عامر و امثتال آنتان   نوبخت و کافور

پدران ایشان و اشاره باحوال خود آنان ناپسند نخواهد بود، زیترا چنتین وزیرانتی در    

و دراینجا با یادآوری نکتۀ سودمندی سخن خود را دریتن فصتل   . عداد پادشاهان اند

پایان می دهیم و آن اینستکه تاریخ عبارت از یادکردن اخبار مخصوص به یک عصتر  

 .یا یک جماعت می باشد

ر کردن کیایات عمومی سرزمینها و نژادها و اعصار برای مورخ بته مندلتۀ   اما ذک

مقاصد خویش را بر آنها مبتنی میکند و تاریخ خود را بوستیلۀ  اساسی است که بیشتر 

آنها وا ح و روشن می سازد، و مورخانی بوده اند که این مطالب را در تألیاات خود 
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در کتاب مروج التذهب ایتن شتیوه را     جداگانه و مستقل آورده اند، چنانکه مسعودی

برگدیده است ودر آن کتاب احوال ملتها و سرزمینها را در روزگار خویش، یعنی سال 

سیصد و سی، خواه نواحی مغرب و خواه مشر  شرح داده و مذاهب و عادات آنتان  

ف شهرها و کتوه هتا و دریاهتا و ممالتک و دولتهتا پرداختته و       صرا یاد کرده و به و

ازینرو آثار وی به مندلۀ هدفی . م را یکایک آورده استو عج ملتهای عربروایف و 

برای مورخانست که از آن پیروی می کنند و منبعی است کته در تحقیتق بستیاری از    

آنگاه پس از مسعودی، بکری پدید آمد و همان شیوه را تنها . اخبار بدان اعتماد دارند

گر عادات و احوال ملتها صرف نظر کرد، در المسالک و الممالک برگدید و از بیان دی

زیرا از روزگار مسعودی تا دوران بکری تحوالت و تغییرات بسیاری در و ع ملتهتا  

 .و نسلها روی نداد

اما در این عصرکه پایان قرن هشتم است، او اا مغرب که ما آنرا مشاهده کرده 

 .ایم دستخوش تبدالت عمیقی گردیده و به کلی دگرگون شده است

از آغاز قرن پنجم قبال عرب به مغرب هجوم آوردند و بتر ستاکنان قتدیم آن    و 

کشور، یعنی بربرها، غلبه یافتند و بیشتر نتواحی و شتهرهای آن سترزمین را تصترف     

 .کردندو در فرمانروایی بقیۀ شهرهایی که در دست آنا مانده بود شرکت جستند

  و غرب، اجتماا بشتر  گذشته ازین در نیمۀ این قرن، یعنی قرن هشتم، در شر

باری شد که در بسیاری از نواحی جمعیت های کثیتری  گمر ٠(وبا)دستخوش راعون 

از ملتها را از میان برد و بسی از نژادها و روایف را منقرض کرد و اکثر زیبایی هتای  

اجتماا و تمدن را نابود ساخت، و روزگار پیری دولتها و رسیدن به آخترین مرحلتۀ   

رد، ازینرو حمایت و سایۀ دولتها را کوتتاه کترد و حتدود آنهتا را هتم      آنها را فراز آو

                                      
میالدی بروز کرده و از وحشتناک ترین وباهای تاریخی بوده است کهه   13٤8ه وبای مزبور در سال   1

در همین وبا مؤلف این کتاب پدر و مادر خود را  سرتاسر آسیا و افریقا و اروپا را دچار ساخته است و
 .از دست داده است
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درهم شکست و قدرت آنانرا بدبونی مبدل کرد و عادات و رسوم آنها را به نابودی و 

ا محالل دچار ساخت و در نتیجۀ قربانی هداران افراد بشر، تمدن و عمران زمین نید 

ب انبارها، کاروانستراها، مستجدها و   آ)رو به ویرانی نهاد و شهرها و بناهای عمومی 

خراب شد و راهها و نشانه های آنها ناپدید گردیتد و خانته هتا و دیتار از     ( جد اینها

ساکنان تهی شد و دولت ها و قبیله ها زبون گردیدند و قیافتۀ همتۀ نقتاط مستکونی     

تغییر یافت و گمان می کنم در مشر  هم به نسبت جمعیتت و فراختور عمتران آن،    

صائب و تیره بختیها ببار آمده است و گویی زبان جهان هستی در عالم نتدای  همین م

و ختدای وارث زمتین و   . خمول و گرفتگی در داده و مورد اجابت واقع شده استت 

 .2موجودات آنست

و هنگامی که عادات و احوال بشتر یکستره تغییتر یابتد، چنانستت کته گتویی        

تاستر جهتان دچتار تحتول و تغییتر      آفریدگان از بن و اساس دگرگونه شده اند و سر

. گردیده است، گویی خلقی تازه و آفرینشی نوبنیاد و جهانی جدید پدیدآمتده استت  

اینست که عصر ما به کسی نیازمند بتود تتا کیایتات ربیعتت و کشتورها و نژادهتای       

گوناگون را تدوین کند و عادات و مذاهبی را که به سبب تبدل احوال مردم دگرگونه 

دهد و روشی را که مسعودی در عصر خود برگدیده پیروی کنتد تتا    شده است شرح

به مندلۀ اصل و مرجعی باشد که مورخان آینده آن را نمونه و سرمشق ختویش قترار   

 .دهند

و من درین کتاب خود تا آنجا که برای من میسر باشتد ایتن وقتایع را در ایتن     

خبتار یتاد ختواهم    قسمت مغرب زمین خواه بصراحت و خواه بتلویح در  من نقل ا

ها کرد و قصد دارم این تألیف را به احوال نسلها و نژادها و ملتهای مغرب و بیان دولت

که از اقطار دیگر گاتگو کنم زیرا از احوال مشتر   و ممالک آن اختصاص دهم، بی آن

                                      
 4١: مریم ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ : هه اشاره به آی 2
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و ملتهای آن ارالا ندارم و خبرهای منقول برای رسیدن به کنه آنچته متن میختواهم    

 .کافی نیست

سعودی این قسمت را تکمیل کرده است، زیرا او چنانکه در کتاب خود یتاد  و م

ولی بتا همتۀ   . کرده به سارهای دور و دراز و سیاحت شهرها و ممالک پرداخته است

است و  این هنگامیکه از مغرب سخن رانده است بطور وافی حق مطلب را ادا نکرده

ها به خدا باز می گتردد، و بشتر   و همۀ دانش ٠برتر از هر دانشمندی دانایی دیگر است

و هر آنکه خدا یتاریگر  . ناتوان و زبون می باشد و این اعتراف واجب و  رور است

او باشد همۀ شیوه ها بر وی آستان میگتردد و در مستاعی و مقاصتد ختویش قترین       

و ما به یاری خدا به بیان مقاصد و اغراض این تألیف آغاز می کنیم و . کامیابی میشود

اینک الزم است مقدمه ای . مای ما براستی و یاریگر است و توکل بر اوستخدا راهن

چگونگی و ع حروفی که در زبان عرب نیست که حروف در نطتق، چنانکته   دربارۀ 

در آینده شرح آن خواهد آمد، عبارت از کیایت آوازهایی است که از حنجتره بیترون   

و سرزبان با کتام و گلتو و   طیع آواز به کوب زبان کوچک قمی آید و این کیایت از ت

دندانها یا به کوب لبها عارض میشود، پس کیایات آوازها به سبب دگرگونه شدن این 

و از آن  ٠کوب تغییر می پذیرد و حتروف در گتوش متمتاید از هتم شتنیده میشتوند      

 .کلمات درست می گردد که با آنها اندیشه های خود را به یکدیگر می فهمانیم

چته ممکتن استت ملتتی     . دن این حروف یکسان نیستتند همۀ ملتها در نطق کر

دارای حروفی باشد که ملت دیگر آنها را داشته باشد و چنانکه می دانتیم حروفتی را   

که عرب تلاظ کرده بیست و هشت حرف است و عبرانیان را حروفتی استت کته در    

لغت ما وجود ندارد چنانکه در زبان ما نید حروفتی استت کته در زبتان آنتان یافتت       

همچنین فرنگیان و ترکان و بربرها و دیگر ملتهای غیرعرب هر یک حروفی . میشودن

                                      
 76: 76: ه 12: س. ه و فوق کل ذی علم علیم 1

 .آقای دکتر خانلری شود هتألیف ابن سینا، ترجم( مخارج حروف) هه رجوع به رسال 1
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آنگاه باید دانست که اهل کتاب در عربی برای داللتت کتردن   . مخصوص بخود دارند

حروف شنیدنی حروف نوشتنی مشخصی هم و ع و آنها را مصتطلح کترده انتد تتا     

اد، مانند و تع التف و بتاء و    بتوان آنها را از یکدیگر در شنیدن و کتابت تشخیص د

و اگر به حرفی برخورند که در زبتان  . جیم و راء و راء تا آخر بیست و هشت حرف

آنان نباشد حرف مدبور هم در نوشتن و هم در بیان مهمل میماند و چه بسا که برخی 

ازنویسندگان اینگونه حروف را به شکل حرفی از لغت ما که پیش یا پس از آن واقع 

می کنند، ولی این کار برای داللت بر تلاتظ حترف کتافی نیستت بلکته       است ترسیم

 .سبب تغییر اصل حرف می شود

و چون این کتاب مشتمل بر اخبار بربرها و برخی از ملتهای عجمی است و در 

 من یادکردن نامها  یا کلمات دیگری از آنان، بحروفی بر می ختوریم کته در زبتان    

و ع کرده ایم حروف مدبور یافت نمتی شتود، از   کتابت ما و هم دراصطالحاتی که 

اینرو ناچاریم آنها را بیان کنیم، ولی ما به ترسیم کتردن ایتن حتروف مجتانس آنهتا،      

چه به عقیدۀ ما ایتن روش بترای رستاندن لهجتۀ     . چنانکه یاد کردیم، اکتاا نکردهایم

جمی بلکه شیوه ای که درین کتاب برگدیده ام اینست که حرف ع. حرف وافی نیست

کته در  ( یعنی مقطع صتوتی آن )رفی از حیث لهجه حرا چنان قرار دهم که بر هر دو 

زبان عربی پیش یا پس از آن واقعند داللت کند تا خواننده حد وست  مخترج آن دو   

حرف را تلاظ کند، و لهجۀ آن بخوبی ادا شود و این شیوه را از ررز ترسیم حتروف  

در قرائتت  « صتراط »ماننتد  . باس کتردم تیان اقدر تداول قاریان قرآن و تجوید ٠اشمام

استت و حتد وست  میتان صتاد و زاء       2ماختم « ص»خلف، چه تلاظ صاد آن نظیتر  

                                      
و در اصطالح قهراء و نحویهان   (. غیاث)در لغت به معنی بوییدن و بویانیدنست ( بکسر همزه)ه اشمام 1

 (.اقراب الموارد)که آواز کنند نعبارت از اشاره به حرکت است بی ا

کهه در دسهترس وی    C هاست ولی دسالن به نقل از نسخ« مقحم»یا « معجم»ه در چاپهای مختلف   2
ی تفخیم چه تفخیم در اصطالح قراء به معنی فتح است و را ترجیح داده است یعنی دارا« مفخم»بسوده 

قرا ت آن بتفخهیم مسهتحب اسهت و    « قرآن بتفخیم نازل شده است»: گویند بر حسب حدیث حاکم که
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را ترستیم  « زاء»را می نویسند و در داخل آن شتکل  « ص»آنها در کتابت این . میباشد

 .حد وس  میان صاد و زاء است« ص»می کنند و این و ع میرساند که تلاظ این 

ن هر حرفی را که تلاظ آن حد وس  میان دو حرف عربیست بهمین و ازینرو م

روش ترسیم کرده ام، مانند کاف مخصوصی که در لغت بربرها تلاتظ آن بتین کتاف    

را بصورت کاف نوشته و « بلکین»صریح ما و جیم یا قاف است، چنانکه اسم خاص 

تا تلاتظ آن   3ده امگذار«  »یا در باالی آن یک یا دو نقطۀ « ج»در پایین آن یک نقطۀ 

و این حترف بیشتتر در زبتان بربرهتا     . میان کاف و جیم یا کاف و قاف را نشان دهد

بکار می رود و بکار بردن آنچه از حروف بیگانه به جد کاف مدبور الزم آید بر همین 

قیاس خواهد بود و آنها را با دو حرف از حروف لغت خودمتان کته تلاتظ آنهتا بتر      

و آنها را با دو حرف از حروف لغت خودمان که تلاتظ آنهتا    همین قیاس خواهد بود

حد وس  حرف مدبور باشد می نویسیم تا خواننده بداند که تلاتظ آن بینتابین آن دو   

حرفست و آن را مطابق آن شیوه بخوانتد و بدینستان بترای تلاتظ اینگونته حتروف       

حترف اکتاتا   راهنمایی صحیح برگدیده ایم و اگر با رسم کردن یکی از هر دو ستوی  

میکردیم از مخرج آن به کلی دور میشدیم و به مخرج حرفی از زبان خودمان توجته  

می کردیم و لغت آن قوم را دگرگون می ساختیم، پس دانستن این نکتته الزم بتود و   

 . خدای به فضل و بخشش خود توفیق دهندۀ ما براستی است

                                                                                           
رجهوع بهه   . تفخیم آنست که قرآن را مردانه بخوانند نه همچون زنان آواز را فهرو آورنهد  : برخی گویند

 .ز مفخم استنی« ینی»در نسخه . اقرب الموارد شود
« موریتانی»ه در رسم الخط مشرق و مصر باالی قاف دو نقطه می گذارند، ولی در رسم الخط مغرب   3

 (1ج 71دسالن، ص  هحاشی)تنها با گذاشتن یک نقطه اکتفا می کند 
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 1کتاب نخست

بادیه : ر آن نمودار میشود، چوندر طبیعت اجتماع بشری و پدیده هایی که د

و هنرها و دانشها و  3و جهانگشایی و داد و ستد و معاش 2نشینی و شهرنشینی

 مانند اینها و بیان موجبات و علل هر یک

تاریخ خبر دادن از اجتماا انسانی، یعنی اجتماا جهان و باید دانست که حقیقت 

توحش، و همدیستی، و : چونکیایاتی است که بر ربیعت این اجتماا عارض میشود، 

عصبیت ها وانواا جهانگشایی های بشر و چیرگی گروهی بر گروه دیگر، و آنچته از  

تشتکیل ستلطنت و دولتت و مراتتب     : این عصبیت ها و چیرگیها ایجاد میشود ماننتد 

ودرجات آن و آنچه بشر در پرتو کوشش و کار خویش بدست میآورد چون پیشه ها 

ها و دیگر عتادات و احتوالی کته در نتیجتۀ ربیعتت ایتن       و معاش و دانش ها و هنر

و آن را موجبتات   4و راه یافتن درود بخیر از امور ربیعی آنست. اجتماا روی میدهد

پیروی از آراء و متعقدات و مذاهب می باشد، چه اگر  5:و مقتضیاتی است، از آنجمله

یتا نادرستتی و   روح آدمی در پذیرفتن خبر بر حالت اعتدال باشتد از لحتاظ درستتی    

لیکن اگر ختارر او  . دقت نظر حق آن را ادا می کند تا صد  آن از کذب آشکار شود

به پیروی از یک عقیده یا مذهبی شیاته باشد بیدرنگ و در نخستین وهله هر خبتری  

                                      
بسم اهلل الرحمن الرحیم صلی اهلل علی سیدنا محمهد و  : پیش از کتاب نخست چنین است« ینی»ه در   1

 علی اله

یعنی خانه گزیندن و عدم تحرک و کهو  کهردن    Sedentaire هه شهرنشینی در اینجا مرادف کلم  2
 .است
 .امروزی است بکار میبرد« اقتصاد» هکه مرادف کلم ه معاش را ابن خلدون به معنی اعم 3

 .الخبر یحتمل الصدق و الکذب: ه اشاره به ٤

ش ابن خلدون در تاریخ تلقی کرده و هفت عاملی متد یا رو هه دکتر طه حسین این قسمت را به منزل  5
 :را که یاد کرده در ذیل سه امر گرد اورده است

کتهاب   ٤1تا س  37ه جهل بطبایع اجتماع، رجوع به ص 3ه جرح و تعدیل 2ه پیروی از یک عقیده 1
 .شود 268تا ص  26٤ص « دراسات عن ابن خلدون»و « ابن خلدون االجتماعیه هفلسف»
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و این تمایل و هتوی ختواهی بته مندلتۀ پترده      . را که موافق آن عقیده بیابد می پذیرد

وی را می پوشد و او را از انتقاد و منقح کردن خبر بتاز   ایست که روی دیدۀ بصیرت

دیگتر از  . می دارد و در نتیجه در وررۀ پذیرفتن و نقتل کتردن درود فترو متی افتتد     

موجبات و مقتضیات پذیرفتن اخبار درود و وثو  به راویان آنستت و تنقتیح چنتین    

 .باز میگردد ٠اخباری به جرح و تعدیل

ی از مقاصد است، چه بسیاری از راویان اخبار و موجب دیگر غالت و بی خبر

را مشاهده کرده یا شنیده اند نمی دانند و خبر را بر وفق حدسیات و مقصود از آنچه 

 .تخمین های خود نقل می کنند و در پرتگاه درود فرو می افتند

دیگر بتوهم خبر را راست شمردن، و این بسیار است و اغلب به ستبب اعتمتاد   

 .می دهد به راویان دست

دیگر ندانستن کیایت تطبیق حاالت بر وقایع است، بته علتت آنکته خبتر را بتا      

نیرنگسازی و ریاکاری در می آمیدند و مخبر حالتی از احوال را نقل می کند در حالی 

 . که سازندۀ خبر در آن تصنع بکار برده و ماهیت حالت خبر بر خالف حقیقت است

قتدرت و مندلتت از راه ثنتاخوانی و     حبانصادیگر تقرب جستن بیشتر مردم به 

مدیحه سرایی و ستایش اعمال آنها و نامور ستاختن ایشتان بصتاات نیتک استت، و      

پیداست که چنین اخباری برخالف حقیقت منشر میشود، زیترا ناتوس آدمتی شتیاتۀ     

ثناگویی است و مردم بدنیا و وسایل آن از قبیل جاه و جتالل و تتوانگری روی متی    

یکتی  . ر آنان دوتسدار فضایل نیستند و به فضتیلتمندان تتوجهی ندارنتد   آورند و بیشت

بتی  . دیگر از موجبات انتشار اخبار درود که بر همۀ مقتضیات یاد کرده مقتدم استت  

ارالعی از ربایع احوال اجتماا  است زیرا هر حادثه ای، خواه ذاتی باشد یا عار ی، 

                                      
دیل طریقه ایست که آن را روات سنت پیامبر ابداع کرده اند و به بحث دقیقی منجر مهی  ه جرح و تع  1

 .شود که باید آن را برای تحق  امانت محدث و راستی خبر او  اجرا کنند
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خود و کیایاتی باشد که بتر   ناچار باید دارای ربیعت و سرشت مخصوص به ماهیت

 .آن عارض میشود

و از اینرو هر گاه شنوندۀ خبر به ربایع حوادث و کیایتات و مقتضتیات جهتان    

درود هستی آگاه باشد، این آگاهی او ار در تنقیح خبر برای بتاز شتناختن راستت از    

 یاری خواهد کرد و این نحوه تمحیص از تمام وجوه آن در منقح ساختن اخبار به هر

و چه بسا که شنوندگان خبرهای محتال  رریقی که عارض شود آسانتر و رساتر است 

را می پذیرند و به نقل کردن آنها می پردازند و دیگران هم باز آنها را از آنان روایتت  

. اسکندر می آورد که آنها را از آنان روایت می کننددربارۀ چنانکه مسعودی . می کنند

در می آورد که چون جانوران دریایی وی را از ساختن اسکندربارۀ چنانکه مسعودی 

صندوقی از شیشته  ( ٠تابوتی از چوب به ساخت و در درون آن)اسکندریه باز داشتند 

تعبیه کرد و خود در آن نشست و بقعتر دریتا فترو رفتت و آن جتانوران شتیطانی و       

لدات بساخت اهریمنی را که در آنجا دید ترسیم کرد و آنگاه مجسمه های آنها را از ف

و آنها را در برابر آن بنیان نصب کرد و آن جانوران وقتی بیرون آمدند و مجسمه هتا  

و درین باره افسانۀ درازی . را دیدند گریختند و بدینسان ساختمان شهر پایان پذیرفت

مرکب از اخبار خرافی و محال نقل می کند، زیرا صندو  شیشته ای چگونته ممکتن    

واج دریا مقاومت کند؟ و گذشته ازیتن پادشتاهان هرگتد بته     است در برابر تصادم ام

چنین کار خطرناک و غرور آمیدی اقدام نمیکنند و هر سلطانی به چنین عملی اعتماد 

کند بی گمان خود را در مهلکه می اندازد و فرمانروایی او در معرض زوال و ستقوط  

ر می شوند، چه متی  قرار می گیرد و مردم در گرد دیگری حلقه می زنند و از وی دو

دانند او به سبب چنین غروری تلف میشود و لحظه ای منتظر نمتی ماننتد کته ازیتن     

 .غرور خویش باز گردد

                                      
تابوت الخشهب و فهی باطنهه    : هم چنین است« ینی»در . ه قسمت داخل پرانتز از چاپ پاریس است1

 .صندوق
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 :علت دیگر محال بودن این افسانه اینست که

صورتها و مجسمه های مخصوص به جن و شتیارین را هنتوز کستی نشتناخته     

دربتارۀ  هستتند و آنچته   است بلکه جنیان قادر بر متشکل شدن بته اشتکال مختلتف    

سرهای متعدد آنها یاد می کنند، مقصود زشتت جلتوه دادن و هولنتاک ستاختن آنهتا      

اینها همه انتقاداتی است که بر ایتن حکایتت وارد   . است نه اینکه واقعیت داشته باشد

است، ولی نکوهشی که وا ح تر از همه از لحاظ ربیعت نحوۀ وجتود آن را محتال   

فرو روندۀ در زیر آب هرچند در درون صندو  بلتورین هتم   جلوه میدهد اینست که 

باشد از لحاظ تناس ربیعی هوا در مضیقه واقع می گردد و به سبب کمیابی هتوا بته   

سرعت روحش گرم می شود در نتیجه چنین شخصی هتوای ستردی را کته تعتدیل     

است از دست میدهد و در دم هتالک میشتود و همتین     ٠کنندۀ مداج ریه و روح قلبی

مقصود گرمابته هتای قتدیم    )مر سبب هالک بسیاری از کسان در گرمابه ها می گرددا

هنگامی که در و مناذ را به روی آنها ببندند و در هوای گرم حمام بمانند و از ( است

هوای سرد محروم گردند، و هم مقنیان و کسانی که در چاهها و حاره های عمیق کار 

سبب عاونت گرم شود و باد برای تصایۀ هتوا   می کنند هر گاه هوای اماکن مدبور به

و بته همتین ستبب    . داخل آنها نشود، فرو روندۀ در آنها بی درنگ هالک متی گتردد  

وقتی ماهی را از دریا بیرون افکنند میمیرد، زیرا ربیعت وجود او بسیار گرم استت و  

هوای خارج برای تعدیل ریۀ او کافی نیست و نسبت بته آب ستردی کته ریتۀ او را     

او  ٠از اینرو هوای گرم خارج از آب به روح حیوانی. تعدیل می کند بسیار گرم است

و آنان که به سبب غشی یا سکته و نظتایر اینهتا   . مستولی می شود و یکباره می میرد

                                      
و بدین سهبب آن را روح  (. کشاف)بخار لطبفی است که در قلب تولید شود  ءه روح در اصطالح اطبا  1

 .قلبی نامیده اند

حس و حرکهت مهی باشهد و محهل آن قلهب اسهت        هه روح حیوانی جسمی لطیف است و حامل قو1
 (.کشاف)
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و از اخبار محالی که هم مسعودی نقل کرده مجستمۀ  . می میرد نید بهمین سبب است

در روز معینتی از ستال در پیرامتون آن     لهابوده است و ستا  2سازی است که در رومه

گرد می آمده اند و حامل زیتون بوده اند و مردم از آن زیتون ها روغن مصرفی ختود  

 .را تهیه می کرده اند

و خواننده می تواند بیندیشد که گرفتن روغن زیتتون بدینستان تتا چته حتد از      

تمان شتهر  ستاخ دربتارۀ  دیگر مو وعی استت کته بکتری    ! مجرای ربیعی دور است

( مرحلته )موسوم به ذات االبواب نقل کرده، شهری که محی  آن بیش از سی بارانداز 

 .و مشتمل بر ده هدار دروازه بوده است

و چنانکه در آینده یاد خواهیم کرد بشر شهرها را برای متحصن شدن و پناهگاه 

شتده   خویش برگدیده است، و این شهر از و عی که بتوان آنرا نگهبانی کرد ختارج 

و از آن جملته اخباریستت کته هتم     . است زیرا برای حاارت شایستگی نداشته است

در صتحرای سجلماسته   : ده و گاتته استت  رمسعودی در خصوص شهر مسین نقل ک

شهریست که همۀ ساختمانهای آن از مس است، و موسی بتن نصتیر در ستاری کته     

کته همتۀ دروازه   شهریست . ٠برای جنگیدن با مغرب میکرده از آن شهر گذشته است

های آن بسته است و هر آنکه از حصارهای آن باال رود هر گاه بر دیتوار آن مشترف   

شود دست بر دست می زند و خود را بدان در می افکنتد و دیگتر هرگتد بتاز نمتی      

و این گتاار محال از خرافات داستتان سترایان استت چته بستی از کاروانیتان       . گردد

گذشتته  . وده و بر چنین شهری آگاه نشتده انتد  راهشناسان صحرای سجلماسه را پیم

این شهر یاد کرده اند محالست و برحسب عتادت بتا   دربارۀ ازین کلیۀ کیایاتی را که 

                                      
، از مشهورترین و قدیمیترین شههرهای جهانسهت و آن مقهام خالفهت      Rome« رومه المرکمه»ه   2

 (.اقرب الموارد)ه است پطرسیه بود
را « ینی»طرقها است و ما صورت « ینی»ظفر بهیعنی بدان دست ایفته است ود ر: نسخه ها هه در هم  1

 .برگزیدیم
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به عالوه حداکثر مقدار موجتود معتادن   . امور ربیعی بنیان گذاری شهرها منافات دارد

دن شتهری از  به میدانی است که از آنها رروف و اثاث خانه می سازند، ولی بنیان نها

 .فلدات چنان که می بینیم از محاالت و دور از عقل است

و امثال این اخبار فراوان است و تنقیح آنها بشناسایی ربایع اجتماا بستگی دارد 

و این روش بهترین و مطمئن ترین رریقه ها در تنقیح اخبار و بازشناختن راستت آن  

د زیرا به تعتدیل راویتان توستل    از دروغست و بر رریقۀ تعدیل راویان مقدم می باش

و در صتورتیکه  . نمی جویند مگر هنگامی که بدانند خبر بذاته ممکن یا ممتنع استت 

خبر محتال باشتد آنوقتت مراجعته بته جترح و تعتدیل ستودی نخواهتد داشتت و           

صاحبنظران یکی از عیوب خبر را چنین شمرده اند که مدلول لاظ آن محال باشتد و  

و همانتا تعتدیل و جترح در صتحت     . که خرد آنترا نپتذیرد   آنرا بصورتی تأویل کنند

خبرهای شرعی معتبر است زیرا بیشتر اخبار شرعی تکالیف انشائی است کته شتارا   

عمل کردن به آنها را واجب کرده است همنیکه علم به صحت آنها حاصتل شتود، و   

ی و لتیکن در راستت  . است٠راه علم به صحت آنها اعتماد به راویان در عدالت و  ب 

صحت اخبار مربوط به وقایع، ناچار باید مطابقت معتبر باشد، یعنی مطابقت با واقتع،  

ازینرو باید در امکان روی دادن اینگونه اخبار اندیشید و آنها را با هم ستنجید و ایتن   

امر در اینگونه اخبار از تعدیل مهمتر و مقدم بر آنست، زیرا فایدۀ انشاء فق  از ختود  

شود ولی فایدۀ خبر هم از خود آن و هم از خارج، یعنی مطابقتت آن  انشاء اقتباس می

و هر گاه امر چنین باشد، آنوقت قانون بازشتناختن حتق از   . با واقع، استنباط میگردد

ممکن بودن یا محال بودن اخبار چنان خواهد بود که به اجتماا بشری یا دربارۀ بارل 

                                      
ه ضبط در تداول حدیث شنیدن سخن بطور شایسته و سپس فهمیدن معنایی است که از آن اراده شده 1

حفظ از راه مذاکره تا هنگامیکه آن سخت را به باشد، آنگاه بذل جهد در حفظ کردن آن و ثبات بر این 
 (.تعیفات جرجانی)دیگری همچنان ادا کنند 
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کیایات ذاتی و ربیعی اجتماا، : شناسیمعمران درنگریم و این مسائل را از یکدیگر باز

 .آنچه عار ی و بی اهمیت است و آنچه ممکن نیست بر آن عارض شود

و هرگاه این شیوه را بکاربریم، در بازشتناختن حتق از بارتل و تشتخیص دادن     

اخبار راست از درود برای ما بته مندلتۀ قتانونی برهتانی و منطقتی خواهتد بتود کته         

بد و درین هنگام اگر در خصوص کیایاتی کته در اجتمتاا   هیچگونه شک بدان راه نیا

روی میدهد چیدی بشنویم خواهیم توانست بوسیلۀ آن اخبتار پتذیرفتنی را از ناستره    

بازشناسیم و این شیوه معیاری صحیح خواهد بود که مورختان خواهنتد توانستت در    

 .نقل کردن مطالب، راه راست و درستی را بجویند

اب اول این تاریخ همین است، و گویا این شتیوه ختود   و هدف ما در تألیف کت

است که همان عمران بشری و اجتماا  ٠باشد زیرا دارای مو وعیمی دانش مستقلی 

انسانیست، و هم دارای مسائلی است که عبارت از بیان کیایات و عوار ی است کته  

مو وا  یکی پس از دیگری بذات و ماهیت عمران می پیوندد و این امر، یعنی داشتن

و مسائل خاص، از خصوصیات هر دانشی است، و معنتی علتم همتین استت ختواه      

 .و عی باشد و خواه عقلی

ین هدف، نورهور و شگات انگید و پرستود  ا و باید دانست که سخن راندن در

است و آگاهی بر آن در نتیجه تحقیق و ژرف بینی متن استت و نمتی تتوان آن را از     

زیرا مو وا خطابه گاتارهای اقناا کننتدۀ ستودمند    2دمسائل دانش خطابه بشمار آور

است که برای دلبسته کردن تودۀ مردم به یک عقیده یا برگرداندن ایشتان از آن بکتار   

است مدنی هم نیست، چه سیاست مدنی، دانش تدبیر یو در شمار مسائل س. می رود

                                      
ه موضوع هر عملی مسا لی است که از عوارض ذاتی آن بحث می کند، مانند بدن انسان که موضوع    1

علم پزشکی است و طب در احوال آن از لحاظ تندرستی و بیماری بحث می کند و همچون کلمات کهه  
 (.تعریفات جرجانی)ع علم نحو هستند، چه علم نحو از چگونگی اعراب و بنای آنها بحث میکند موضو

 «ینی». ه و نمی توان آن را از مسا ل دانش خطابه که یکی از کتب منطقی است بشمار آورد 2
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می کنتد  و چاره جویی خانه یا شهر است به مقتضای آنچه اخال  و حکمت ایجاب 

تا تودۀ مردم را به روشی که متضمن حاتظ نتوا و بقتای او باشتد وادار کننتد زیترا       

. مو وا این علم با مو وعات این دو فن ت که چه بسا همانند باشند ت مخالف است  

 .و بنابراین مو وا این هدف دانشی نوبنیاد است

اصتد ایتن   در مق( از عالمتان )و سوگند یاد میکنم که من آگاه نشده ام هیچکس 

نمی دانم از آن غالت ورزیده اند ت در صورتی که چنتین گمتانی    . هدف سخن براند

نوشتته و آن را بته کمتال هتم      ایشان برد ت یا شاید در این باره مطتالبی  ه نمی توان ب

ست و حکیمانی که در میتان  ا چه دانشها فراوان. اند لیکن به ما نرسیده است هرساند

ید آمده اند بیشمارند و اندازۀ دانشهایی که در دستترس  ملتهای گوناگون نوا بشر پد

کو آنهمه دانش ایرانیان کته  . ما قرار نگرفته بیش از مقداری است که بما رسیده است

 ٠عمر هنگام گشودن ایران به نابود کردن آنها فرمان داد؟

و کجاست دانشهای کلدانیان و سریانیان و مردم بابل که نتایج و آثار آنها آشکار 

؟ و دانشهای قبطیان و مردمتی کته پتیش از    (ولی از خود دانش ها اثری نیست)است 

 آنان بوده اند چه شده است؟

از گذشتگان آنچه به ما رسیده تنها دانشهای یتک ملتت بخصتوص استت کته      

یونانیان باشند، زیرا مأمون شیاتۀ آن بود که آنها را از زبتان آنتان ترجمته کننتد و بته      

ار از مترجمان و بذل اموال درین راه توانایی آن را داشت که سبب وجود گروهی بسی

این امر را انجام دهد، ولی ما بر هیچ قسمتی از دانش های ملتهای دیگر آگاهی نیافته 

عوارض ذاتی هر حقیقت قابل تعقتل ربیعتی   دربارۀ ایم و در صورتیکه شایسته باشد 

ی هم دانشتی باشتد کته بتدان     تحقیق شود الزم است که به اعتبار هر ماهوم و حقیقت

اختصاص یابد، ولی شاید حکیمان در این باره توجه به نتتایج کترده انتد و چنانکته     

                                      
برخهی آن را تأییهد و گروههی آن را انکهار     . ه موضوع سوختن کتب به فرمان عمر مورد اختالفست  1

 .رجوع به تاریخ تمدن اسالمی تألیف جرجی زیدان شود. اند کرده



 86 

اخبار است و هر چند مسائل آن بذاته و بخصتوص  دربارۀ دیدیم نتیجۀ این علم تنها 

خود شریف است، ولی نتیجه اش که تصحیح اخبار استت  تعیف متی باشتد و بته      

و خدا داناتر استت و داده نشتدید از دانتش مگتر     . شته اندهمین سبب آن را فرو گذ

و از این فنی که اندیشیدن و تأمل در آن بر ما آشکار شده است، مستائلی متی   ٠اندکی

یابیم که دانشمندان علوم مختلف بطور فرعی یتا عر تی آنهتا را در  تمن بتراهین      

صتد از جتنس   دانشهای خویش مورد بحث قرار داده اند و آنها از نظر مو توا و مق 

مسائل این فن می باشند مانند آنچه حکیمان و عالمان در اثبات نبوت یاد می کنند و 

بشر در عالم وجود با هم تعاون دارنتد و در ایتن بتاره بته حتاکم و رداا      : می گویند

: نیازمندند، و مانند آنچه عالمان اصول فقه در اثبات لغات متی آورنتد و متی گوینتد    

اون و اجتماا به تعبیر مقاصد خویش با یکدیگر نیازمندند و مردم به حکم ربیعت تع

بیان عبارات سهلترین راه است، و مانند گاتار فقیهان در تعلیل مقاصد احکام شترعی  

که گویند زنا سبب آمیختگی نسب ها و تباه کنندۀ نوا است و قتل نید مایۀ تباه کردن 

تهی به تباهی نوا متی شتود و   نوا می باشد و ستمگری منجر به ویرانی اجتماا و من

 .دیگر مقاصد شرعی در خصوص احکام که همۀ آنها مبنی بر محافظت اجتماا است

بنابراین در علوم مدبور به کیایات و احوال اجتماا توجه داشته انتد چنانکته از   

 .مسائل مدبور آوردیم این نکته آشکار می شوددربارۀ مثالهایی که 

را در کلمتات متاتر  حکیمتان    ( علم اجتماا)ن همچنین اندکی از مسائل این ف

خلق می یابیم ولی آنها بطور کامل به مو وا توجه نکرده اند، از آن جمله در گاتتار  

که مسعودی آن را نقل کرده استت  ( جغد)به بهرام بن بهرام در حکایت بوم  ٠موبدان

بتدین و  ای پادشاه، نیرومندی و ارجمندی کشور کمال نپتذیرد جتد   : چنین می یابیم

                                      
 ٨5: اإلسراء ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ ه  1
همهین جلهد    571رجوع بهه ص  . ه نظامی شاعر نامور حکایت را به انوشیروان منسوب داشته است  1

 .شود
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کمر بستن به فرمانبری از خدا و کارکردن به امر و نهی او و دین قوام نگیرد جتد بته   

و مردان قتوام نگیرنتد جتد بته     ( سپاهیان)پادشاه و پادشاه ارجمندی نیابد جد بمردان 

ثروت و به ثروت نتوان راه یافت جد به آبادانی و به آبادانی نتوان راه یافت جد به داد 

است میان مردم که پروردگار آن را نصب کرده و عهده داری برای آن و داد ترازویی 

و از سخنان انوشیروان نیتد بته عتین در همتین معنتی      . گماشته است که پادشاه است

کشور به سپاه و سپاه به دارایی و دارایی به خراج و خراج به : بدینسان آمده است که

درستت کترداری کتارگداران و    ه سته بت آبادانی و آبادانی به داد استوار گردد و داد واب

درست کرداری کارگداران به راست کرداری وزیران است و برتتر از همته، پتژوهش    

پادشاه از چگونگی زندگی مردم به تن خویش و توانایی وی بر رهبری کتردن استت   

 .تا او فرمانروای مردم گردد نه آنان بر او چیره شوند

ست که در میان متردم متتداول استت    سیادربارۀ و در کتاب منسوب به ارسطو 

اجتماا است ولی کامتل نیستت و از لحتاظ بتراهین، حتق      دربارۀ قسمت شایسه ای 

و او درین کتاب به کلماتی که آنها . ستا مطلب ادا نشده و آمیخته به مطالب دیگری

را از موبدان و انوشیروان نقل کردیم اشاره کرده و آنها را در دایتره ای بهتم پیوستته    

 :م کرده است که شامل مهمترین اندرزهاست بدینسانتنظی

جهان بوستانی است که دیوار آن دولت است و دولت قتدرتی استت کته بتدان     

دستور یا سنت زنده میشود و دستور سیاستی است که سلطنت آن را اجرا می کنتد و  

ا سلطنت آیینی است که سپاه آنرا یاری می دهد و سپاه یارانی باشند که ثروت آنهتا ر 

تضمین میکند و ثروت روزییتی استت کته رعیتت آن را فتراهم متی آورد و رعیتت        

بندگانی باشند که داد آنها را نگه می دارد و داد باید در میان همۀ مردم اجترا شتود و   

سپس دایتره آغتاز متی شتود و اینهتا      ...  ٠قوام جهان بدانست و جهان بوستانی است

                                      
دایهره ای   تا س اول این صفحه بصورت 72ص  11جهان بوستانی است از س : مطالب« ینی»ه در   1

 :بدینسان آمده است
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به دیگری پیوسته استت و پایتان    هشت دستور حکمت آموز و سیاسی است که یکی

آنها به آغازشان باز می گردد و در یک دایره بهتم متی پیوندنتد کته کرانتۀ آن معتین       

ارسطو از آگاهی یافتن بر اندرزها افتخار می کند و فواید آنهتا را بتدرگ متی    . نیست

 .شمارد

و اگر خواننده سخنان ما را در فصل دولتها و پادشاهی بته دقتت بخوانتد و بته     

در اثنای آن به تاسیر این دستتورها دستت   ایستگی و از روی فهم و تأمل بیندیشد، ش

یل ایتن   صخواهد یافت و بطور کامل و آشکار با بیانی جامع تر و دالیلی روشن تر تا

اجمال را خواهد دید، و خدا ما را بر آنها آگاه کترده استت بتی آنکته از دستتورهای      

همچنین در سخنان ابن مقنع و مطتالبی  . ه باشیمارسطو یا سخنان موبدان استااده کرد

ز نکات و مسائل سیاسی کتاب ما که در  من رساله های خویش می آورد بسیاری ا

می توان یافت ولی نه آنچنان که ما آنها را با برهان و دلیل یاد کترده ایتم بلکته او    را 

بالغتت  سخنان خویش را به شیوۀ خطا به متحلی ساخته و استلوب نامته نگتاری و    

 .سخن را بکار برده است

و هم قا ی ابوبکر ررروشی در کتاب سراج الملوک در پیرامون این هدف دور 

میدند و کتاب خود را به ابوابی تقسیم کرده است که نددیک به ابواب و مستائل ایتن   

کتاب ماست ولی او در کتاب خود به حقیقت مطلتب دستت نیافته و روش درستتی     

بتابی  . ستت اا به رور کافی نیاورده و دالیل را روشن نکرده برنگدیده است، مسائل ر

ستپس احادیتث و اخبتار    . برای مسائل باز می کند اما در مستائل داختل نمتی شتود    

بسیاری می آورد و کلمان قصار و گوناگون حکیمان ایران مانند بدرگمهر و موبدان و 

بدرگان اخال  را  گاته های حکیمان هند و روایات منقول از دانیال و هرمس و دیگر

گشاید و با براهین ربیعی پرده از روی  ینقل می کند ولیکن نقاب از چهرۀ حقایق نم

                                                                                           
 نمودار
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وقایع بر نمی گیرد، بلکه مطالب آن نقل و تلایقی موعظه وار و پندآمید است و گویی 

او در گرد هدف گام نهاده ولی بدان وارد نشده و به منظور خود نرسیده و مسائل این 

و خدای مرا به درک این هدف، الهامی . رور کافی و جامع شرح نداده استفن را به 

به کمال بخشیده و بر دانشی آگاه کرده است که بتوانم آنچته را در ماهیتت ایتن فتن     

 .هست بیازمایم و اختبار یقین را بدست آورم

بنابراین اگر مسائل آن را به کمال بیاورم وامثتال و نظتایر آن را از دیگتر فنتون     

و اگر در شتمردن مستائل آن   . زشناسم توفیق و هدایتی از جانب خدای خواهد بودبا

در  نکته ای فوت شود و آن را به مسائل دیگر اشتباه کنم، بر خوانندۀ محقق است که

فضل تقدم به من اختصاص دارد چه من راه و روش تحقیتق را  اصالح آن بکوشد و 

خته ام و خدای هر که را بخواهد بته  گشوده و آن را برای دیگران روشن و آشکار سا

و ما هم اکنون در این کتاب آنچه را در اجتماا بشر روی می  ٠نور خود راه می نماید

دهد مانند عادات و رسوم اجتماا در کشتور و پیشته هتا و دانتش هتا و هنرهتا، بتا        

روشهای برهانی آشکار می کنیم، چنانکه شیوۀ تحقیق در معارف خصوصی و عمومی 

ود و به وسیلۀ آن وهم ها و پندارها بر ررف گردد و شک ها و دودلتی هتا   روشن ش

 :زدوده شود و بدینسان گاتار خود را آغاز می کنیم

انسان از دیگر جانوران به خواصی متماید است که بدانها اختصاص یافته استت  

ته مانند دانش ها و هنرهایی که نتیجۀ اندیشۀ اوست و بدان از جانوران دیگر بازشناخ

می شود و با اتصاف بدان بر دیگر آفریدگان برتری و بدرگتی متی یابتد، و همچتون     

داشتتن چنتین نیرویتی     ادشاهی قاهر چه بهنیازمندی به فرمانروایی حاکم و رادا و پ

زنبور انگبین دربارۀ ممکن نیست در میان همۀ جانوران دیگر موجودیت یابد و آنچه 

ی را نقض نمی کند زیرا هر چند این جانوران در و ملخ گاته می شود این تماید انسان

                                      
   35: النور ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ژ : ه اشاره به  1
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این خصوص مشابه انسان اند ولی کارهای آنان بته روشتی الهتامی استت نته از راه      

و دیگر از تمایدات انسان نسبت بته جتانوران کوشتش و کتار در راه     . اندیشه و تاکر

را  راهها و وسایل آنست از آن رو که خداوند انسانمعاش و تالش در بدست آوردن 

چنان آفریده که در زندگی و بقای خود نیاز به غذا دارد و هم خدا او را به خواستتن  

هر چه آفرید خلقتش : چنانکه خدای تعالی فرماید. و جستن آن رهبری فرموده است

دیگتر از تمتایدات انستان عمتران یتا       ٠را به وی بخشید و آنگاه او را راهنمائی کترد 

دیدن و فرود آمدن در شتهر یتا جایگتاه اجتمتاا     اجتماا است یعنی با هم سکونت گ

جماعتات و گتروه هتا و بترآوردن      چادرنشینان و دهکده ها بترای انتس گترفتن بته    

نیازمندیهای یکدیگر چه در ربایع انسان حس تعاون و همکاری برای کسب معتاش  

 .سرشته شده است، چنانکه این مو وا را بیان خواهیم کرد

ادیه نشینی است بدانسان که در پیرامون آبادیها گاهی بصورت ب( اجتماا)عمران 

گاههتای کنتار    و کوهستانها یا در بیابانهتا و دشتتهای دور از آبتادانی و در ستکونت    

و گاه به شکل شهرنشینی است کته در شتهرهای بتدرگ و    . ریگدارها به سر می برند

ها و و خانه ها سکونت می گدینند و خویش را به وسیلۀ دیوار ٠کوچک و دهکده ها

حصارهای آنها از هر گدندی مصون می دارند و بترای اجتمتاا در هتر یتک از ایتن      

بنتابراین نتاگدیر دریتن    . کیایات اجتماعی پیش آمدها و تحوالت ذاتتی روی میدهتد  

 :کتاب سخن را به شش فصل تقسیم می کنیم

بشری بطور کلی و انتواا گونتاگون اجتماعتات و    ( اجتماا)در عمران : نخست

 .آبادان و مسکونی که این اجتماعات در آنها تشکیل یافته است سرزمینهای

                                      
 5١: ره ژجث   مث   ىث  يث  حج   مج  ژ : ه اشاره به  1
است ولی دسالن مداشر را ترجیح داده و می نویسهند  « مداثر»که در اغلب چاپها « مداشر» هه ترجم  1

 هحاشهی )مواجهد جمهع وجهده    : و جمع دشره می باشد چوناین کلمه هم اکنون در الجزیره متداولست 
 . نیز مداشر است« ینی»در (. 1ج  8٤دسالن، ص 
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 .بادیه نشینی و بیان قبیله ها و اقوام وحشی( اجتماا)در عمران : دوم

 .در دولتها و خالفت و پادشاهی و ذکر مناصب و پایگاههای دولتی: سوم

 .و شهرنشینی و شهرهای بدرگ و کوچک( اجتماا)در عمران : چهارم

 . رها و معاش و کسب و پیشه و راههای آندر هن: پنجم

 .2در دانش ها و کیایت اکتساب و فراگرفتن آن ها: ششم

و اجتماا بادیه نشینی را از اینرو مقدم داشتم که این ررز زندگی بر کلیۀ انتواا  

دیگر آن مقدم است، چنانکه در آینده آن را آشکار خواهم کترد و همچنتین تشتکیل    

و اما مقتدم  . د آمدن شهرهای کوچک و بدرگ مقدم داشتمسلطنت و دولت را بر پدی

داشتن معاش بدان سبب است که این امر از  روریات ربیعی استت ولتی آمتوختن    

دانش جنبۀ کمال و تانن دارد و پیداست که ربیعی مقدم بر امر تاننی است و هنرهتا  

متاا  در  را با کسب و پیشه یاد کردم ازینرو کته در بعضتی از جهتان و از لحتاظ اجت    

و خدای انسان را به راستی کامیاب ( چنانکه در آینده بیان خواهد شد)شمار آنهاست 

 .می کند و او را در این راه یاری میدهد

                                      
ه صاحب کتاب دراسات شش فصل مزبور را بدینسان با سوسیولژی یا جامعه شناسی تطبیه  کهرده     2

و فصل  (Sociologie Generale)تحقیقاتی در جامعه شناسی عمومی  هفصل اول به منزل: است
و فصل چهارم  (Sociologie Politique)و سوم مشتمل بر تحقیقات جامعه شناسی سیاسی دوم 
می باشد و فصل پنجم در جامعه  (Sociologie Urbaine)مباحث جامعه شناسی مدنی  هبه منزل

و فصل ششم محتوی تحقیقات بسیاری در  (Sociologie Economique) ←شناسی اقتصادی
  (Sociologie Morale) جامع شناسی اخالقی است هبار
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 باب نخستین از کتاب نخست

 در اجتماع بشری بطور کلی و در آن چند مقدمه است

را  در اینکه اجتماا نوا انسان  روریست و حکیمان این معنتی : مقدمۀ نخست

، یعنی ناگدیر است اجتماعی تانسان دارای سرشت مدنی اس: بدینسان تعبیر کنند که

و معنتی عمتران    گویند( شهرنشینی)تشکیل دهد که در اصطالح ایشان آن را مدنیت 

و بیان آن چنانست که خدای، سبحانه، انسان را بیافرید و او را بصورتی . ٠همین است

ی تغذیه میسر نیست و او را بته جستتن غتذا بته     ترکیب کرد که زندگانی و بقایش ب

. فطرت رهبری کرد و در ساختمان بدنی او توانایی بدست آوردن غذا را تعبیه فرمود

ولی آن چنان قدرتی که یک فرد بشر به تنهایی نتواند نیازمنتدی ختویش را از  غتذا    

چنان کته  فراهم آورد و تمام موادی را که برای بقای حیات او الزم است کسب کند، 

اگر در مثل فرض کنیم مقدار گندمی را که بترای تغذیتۀ یتک روز او  ترور استت      

آرد : بخواهد کسب کند ممکن نخواهد بود مگتر اینکته در ایتن راه اعمتالی از قبیتل     

کردن و خمیرکردن و پختن اتخاذ کند و هر یک ازین اعمال سه گانه خود محتاج بته  

میل آنها جد به یاری چندین صنعتگر چتون  کاسه و دیگ و ابدار گوناگونیست که تک

آهنگر و نجار و کوزه گر ممکن نیست، فرض کنیم او دانۀ گندم را بی آنکه بصورت 

نان در آید بخورد در این صورت باز هم بترای بدستت آوردن آن نیتاز بته کارهتای      

کاشتن و درویدن و خرمن کتوبی، و در هتر یتک از ایتن اعمتال      : بیشتری دارد مانند

ج به ابدارهای گوناگون و صنایع بسیاری دارد که به درجات از قسمت نخستین احتیا

                                      
 Auguste)را اگوسهت کنهت    (La Sociologie)ه در قرون اخیر پایه گهذار علهم اجتمهاع      1

Conte) (17181853ه )  می دانند چه او علوم را از لحاظ سهولت و دشواری بدینسان درجه بنهدی
مهاع یها   هه علهم اجت  6( بیولوژی)ه زیست شناسی 5ه شیمی ٤ه فیزیک 3ه هیئت 2ه ریاضیات 1: کرد

جامعهه  )سوسیولژی، لیکن با خواندن این فصل ثابت می شود که واضع و پایه گذار دانش سوسهیولژی  
. کار کرده اسهت تسال پیش از اگوست کنت این علم را اب ٤61ابن خلدون است که متجاوز از ( شناسی

 .شود 2٤8تا  231ص « دراسات عن ابن خلدون»رجوع به 
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افدونست و محال است توانایی یک فرد برای انجام دادن همه یا بعضی از این کارهتا  

بنابراین ناچار باید نیروهای بسیاری از همنوعانش با هم گرد آید تا روزی . بس باشد

مقتداری کته حاجتت آن    ۀ تعاون و همکتاری  او و آنان فراهم گردد آن وقت در سای

همچنین هتر یتک از افترد    . گروه و بلکه چندین برابر آنها را رفع کند بدست می آید

زیترا ختدا، ستبحانه،    . بشر برای دفاا از خویش به یاری همنوعان خود نیازمند است

چون ربایع را در کلیۀ حیوانات ترکیب فرمود و زورمندی را میان آنتان تقستیم کترد    

بسیاری از جانوران بی زبان را در توانایی کاملتر از انسان بیافرید و آنتان را از میتدان   

قدرت بیشتری بهره مند ساخت چنانکه در مثل زورمندی اسب به درجات از توانایی 

انسان بیشتر است و هتم قتدرت ختر و گتاو، و قتدرت شتیر و فیتل چنتدین برابتر          

ر جانوران ربیعی است هر یک را به عضتو  نیرومندی انسان است، و چون تاوز نید د

خاصی برای دفاا از خود اختصاص داد تا هنگام تجاوز جانور دیگر بتا آن عضتو از   

و دست و اندیشۀ انسان را به جای همۀ این اعضا وسیلۀ دفتاا او قترار   . خود برخیدد

داد زیرا دست در خدمت اندیشه، آمادۀ صنعتگری است و صنعت برای آدمی ابدرای 

لید می کند که جانشین اعضای دفاا دیگر جانورانست مانند نیده که به جای شتاخ  تو

جانوران شاخدار است و شمشیر که به جای چنگالهای درندگان بته کتار متی رود و    

سپر که جانشین پوست سخت و خشن است و جد اینها که جالینوس در کتاب منافع 

در برابر قدرت یکتی از جتانوران   بنابراین قدرت یک فرد آدمی . اعضا یاد کرده است

بی زبان به ویژه درندگان مقاومت نمی کند و به تنهایی در برابر این گونه جانوران به 

کلی از دفاا خود عاجد است و هم توانایی یک فرد برای بکار بردن ابدارهتای دفتاا   

ه زیرا ابدارهای مدبور فراوانست و صنایع و وسایل بسیاری بترای آمتاد  ]کافی نیست، 

از این رو درین باره نید ناگدیر است با همنوعان خویش  ٠[ساختن آنها به کار می آید

                                      
 .و چاپ پاریس« ینی»ه از 1
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همکاری کند و تا هنگامی که این همکاری و تعاون پدید نیاید نخواهد توانست برای 

خود روزی و غذا تهیه کند و زندگانی او امکان پذیر نخواهد بود، زیرا خدای تعتالی  

ست که برای ادامۀ زندگی خود به غذا نیازمند است و نیتد  ترکیب او را چنان آفریده ا

به سبب فقدان سالح نمی تواند از خود دفاا کند و شکار جتانوران متی شتود و بته     

ولتی  . سرعت حیات او در معرض نیستی قرار می گیرد و نوا بشر منقرض می گردد

حکمتت   اگر تعاون و همکاری داشته باشد، غذا و سالح دفاعی او بدست می آیتد و 

بنابراین اجتماا برای نوا انستان اجتنتاب   . خدا در بقا و حاظ نوا او به کمال میرسد

ناپذیر و  روریست و گرنه هستی آدمی و ارادۀ خدا از آبادانی جهان به وسیلۀ انسان 

کته متا   ( عمرانی)و این است معنی اجتماعی . 2و جانشین کردن وی کمال نمی پذیرد

ر داده ایم و سخنانی را که در این باره یتاد کتردیم ختود    آن را مو وا این دانش قرا

نوعی اثبات برای مو وا فنی است که آن را مستقل ساختیم هر چند بر صاحب فتن  

اثبات مو وا واجب نیست چه در صناعات منطق مقرر است که موجد یتک دانتش   

ت، پس ملدم نیست مو وا آن را ثابت کند ولی این امر در ندد آنان منع هم نشده اس

 .اثبات آن امری استحسانی است که خدا به نیکی خویش کامیاب کننده است

سپس چنانکه بیان کردیم هرگاه این اجتماا برای بشتر حاصتل آیتد و آبتادانی     

جهان بوسیلۀ آن انجام پذیرد ناگدیر باید حاکمی در میان آنان باشد که از تجاوز دسته 

بشتر مخمتر استت و     تم در ربایع حیتوانی ای بدسته دیگر دفاا کند، زیرا تجاوز و س

سالحی که بشر به وسیلۀ آن از تجاوز جانوران بی زبان از خود دفاا می کنتد بترای   

دفاا از تجاوز خود افراد بشر به یکدیگر کافی نیست زیرا این ابدار در دسترس همته  

ه یافت می شود، پس ناچار باید وسیلۀ دیگری بیابند که از تهتاجم و تجتاوز آنتان بت    

یکدیگر پیشگیری کند و ممکن است آن وسیله به جد خود آدمیان باشد، زیترا کلیتۀ   

                                      
: األنعتام  ژمب  ىب  يب   جت  حت  ژ و  3١: البقرۀ ژٻ  پ  پ  پ  پڀ   ژ : اشاره به ه  2

٠65 
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جانوران دیگر مشاعر و الهامات انسان را در نمی یابند بنابراین آن حاکم یک فترد از  

خود آنان خواهد بود که بر آنان غلبه و تسل  و زورمندی داشته باشد تا هیچکس به 

و با این شرح آشتکار شتد کته    . پادشاه همین است دیگری نتواند تجاوز کند و معنی

انسان دارای خاصیتی ربیعی و اجتناب ناپتذیر استت و ایتن خاصتیت در بعضتی از      

جانوران بیدبان هم، چنانکه حکیمان یاد کرده اند، یافت می شود مانند زنبور انگبین و 

فرمتانروایی و  ملخ که در نتیجۀ تنبع و استقراء معلوم شده است که در میان آنهتا نیتد   

فرمانبری و پیروی از رئیسی از میان خود آنها وجود دارد  و آن رئیس را در خلقت و 

ساختمان بدنی  بر دیگر همجنسانش برتری و تمتاید استت ولتی ایتن خاصتیت در      

غیرانسان برحسب فطرت و رهبری خدایی است نه به مقتضای اندیشه و سیاستت او  

 .٠را رهبری کرد بهر چیدی خلقتش را ببخشید سپس او

فیلسوفان هنگامیکه می خواهند نبوت را اثبات کننتد بته استتدالل منطقتی متی      

پردازند و آن را خاصیت ربیعی برای انسان می شتمرند و ایتن برهتان را تتا غایتت      

بدینسان اثبات می کنند که ناچار بشر باید در زیر فرمان حاکمی باشد ستپس متی   2آن

ریعتی از جانب خدا باشد و یکی از افتراد بشتر آن را   گویند و آن حاکم باید دارای ش

آورده باشد و آن فرد باید به سبب ودایعی که خدا از خواص هدایت خویش بته وی  

می سپارد ازدیگران متماید باشد تا مردم به وی تسلیم شوند و شریعت او را بپذیرنتد  

کمتال   ٠و تقبتیح و فرمانروایی او در میان ایشان و بر آنان بتی انکتار و بتی نکتوهش     

ولی این قضیه را چنان که می بینید حکما نمی توانند با برهان ثابت کنند زیترا  . پذیرد

موجودیت و زندگانی بشر بی آمدن پیامبرانی هم ممکن است تحقق یابد و ایتن امتر   

به وسیلۀ مقرراتی که حاکم بین خویش یا به نیروی عصبیتی که به قدرت آن بشتر را  

                                      
 5١: ره ژجث   مث   ىث  يث  حج   مج  ژ ه 1

 .غایه: عایته است و در نسخ دیگر: « ینی»ه در  2

 .و التزیف است: و التثریب و در چاپهای دیگر« ینی»ه در  1
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و . مردم فرض می کند و آنان را به پیروی از رریقۀ ختود وامیتدارد  مقهور میسازد بر 

اهل کتاب و پیروان پیامبران نسبت به مجوس که کتاب آستمانی ندارنتد انتدک متی     

باشند، چه اینان اکثریت مردم جهان اند و با همۀ اینها گذشته از حیتات و بقتا دارای   

ر نیدهمچنان بر همان و ع بسر متی  دولتها و آثار و یادگارها بوده اند و تا این روزگا

برند و در اقلیم های غیرمعتدل شمالی و جنوبی سکونت دارنتد و زنتدگی آنتان بتی     

گمان بر خالف زندگی مردمانی است که به صورت هرج و مرج و بی حاکم بسر می 

و بدینسان عتدم  . برند، چه اگر چنین می بود امکان نداشت به حیات خود ادامه دهند

حکما در وجوب نبوتها آشکار می گردد و معلتوم متی شتود کته ایتن      صحت نظریۀ 

مسئله به امور منطقی و عقلی مربوط نیست بلکه از راه شترا بایتد بته ثبتوت رستد،      

چنانکه روش گذشتگان ملت اسالم نید چنین بوده است و ختدای کامیتابی دهنتده و    

 . رهبری کننده است
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 مقدمۀ دوم

 و اشاره به برخی  قسمت آباد و مسکون زمیندربارۀ 

 و رودها و اقلیم ها 1دریاها: از آنچه در آن هست چون

شکل زمین کروی  :در کتب حکیمانی که در احوال جهان مینگرند آمده است که

است و عنصر آب آن را فراگرفته چنانکه گویی زمین چون دانۀ انگوری بر روی آب 

ستبب کته ختدا اراده کترد     است، آنگاه آب از برخی از جوانب آن زایل شتده از آن  

در روی زمین بیافریند و زمین را بوسیلۀ نوا بشر که بتر دیگتر جتانوران     جانوران را

سمت خالفت دارد آبادان کند و ممکن است توهم شود که آب در زیر زمتین استت   

ولی چنین نیست بلکه زیرواقعی و ربیعی زمین وس  کرۀ آنست که مرکد آن باشد و 

شیاء هست همه چید بدان مرکد رانده می شتود و دیگتر نقتاط    به سبب ثقلی که در ا

جوانب زمین شمرده می شوند و اما آبی که زمین شمرده متی شتوند و امتا آبتی کته      

زمین را فراگرفته بر فراز آنست و اگر گاته شود قسمتی از آن در زیرزمین است، بته  

ه آب از آن زایتل  و اما قسمتی از زمین کت . اعتبار و نسبت جهت دیگر آن خواهد بود

شده  نیمی از سطح کرۀ آنست به شکل دایره ای که عنصر آب از همه جهتان بتر آن   

مند و آن ااحاره یافته است و این آب ها را که دریایی عظیم است دریای محی  می ن

، به تاخیم الم دوم، و اقیانوس هم می خوانند و این دو نام عجمی استت و  2را لبالیه

سپس باید دانستت کته در ایتن قستمت     .و سیاه هم گاته یمشود هم بدان دریای سبد

خشکی و از آب بر آمدۀ زمین که برای عمرانست، بیابانهای ابیر تهی از سکنه بیش از 

و باز نواحی نامسکون در جهتت کترۀ زمتین بتیش از     . قسمت مسکون و آباد آنست

                                      
 .بحار آمده که صحیح هم همین است« ینی»در است ولی ( درختان)اشجار : ه در تمام چاپها 1

باشد که نخسهت بهه    (L Atlantique)ه به عقیده دسالن این کلمه ممکن است تحریفی از لتالنت   2
لتالنه و آنگاه به لبالیه تحریف شده است چنانکه بکری در ضمن وصف آفریقای شمالی در تألیف خود 

اطلس  هاست و بنابراین جغرافی نویسان اسالمی کلم بکار برده« اذلنت» (Atals)اطلس  هبه جای کلم
 .را میدانسته اند
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شتمالی  و قسمت معمور آن قطعه ایست کته بته جانتب    . جهت شمال آن وجود دارد

مایل تر است و به شکل مسطحی کروی می باشد و از جهت جنوب به خ  استوا و 

و در پشت آن خ ، کوههتایی استت   . از جهت شمال به خطی کروی منتهی می شود

 ٠که میان عنصر آب و آن قسمت فاصله است و در میان آن دو، سد یأجوج و مأجوج

از مشر  و مغرب نید بوسیلۀ  وواقع است و این کوهها به سوی مشر  متمایل است 

 .طعه از دایرۀ محی  به عنصر آب منتهی میشوددو ق

و گویند قسمت از آب بر آمدۀ زمین به اندازۀ نصف، یا کمتر، از تمام کرۀ زمین 

است و ازین قسمت ربع آن معمور است و این ربع مسکون به هات قسمت تقستیم  

خ  استوا که سیر آن از مشر  به مغرب  هاتگانه می نامند و 2میشود که آنها را اقالیم

است کره را به دو نیم بخش می کند و آن خ  رول زمین و بدرگترین خ  در سطح 

بدرگترین خ  در فلتک   4و دایرۀ معدل النهار 3کرۀ آنست چنانکه منطقۀ فلک البروج

است و منطقه البروج به سیصد و شصت درجته تقستیم متی شتود و هتر درجته، از       

بیست و پنج فرسخ است و هر فرسخ دوازده هتدار ذراا در سته میتل     مسافت زمین،

انگشتت   رو ه است زیرا میل چهارهدار ذراا است و هر ذراا بیست و چهار انگشت

شش حبۀ جو است که آنها را در پهلوی هم ردیف کنند چنانکه پشت یکی به شتکم  

کنتد و یتا خت      دایرۀ معدل النهار که فلک را به دو نیم تقستیم متی  . دیگری بچسبد

از دو قطتب نتود درجته فاصتله دارد ولتی       استوای کرۀ زمین مقابل است با هر یتک 

آبادانی در جهت شمالی خ  استوا شصت و چهار درجه است و بقیتۀ آن بته ستبب    

                                      
سد یأجوج و مأجوج رجوع به  هدر بار(. فهرست نخبه الدهر)زمین از اوالد یافت  هه ساکنان شمال کر1

 .معجم البلدان یاقوت شود 6ج  ٤8ص 

رجهوع بهه   . خوانده اندکه در فارسی آن را کشور می  (Klima)یونانی  هه جمع اقلیم مغرب از کلم  2
 .شود 1معجم البلدان ج 

 .التفهیم ابوریحان شود 72ه رجوع به ص ٤و  3
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شدت سرما و یخبندان نامسکون و تهی از آبادانی است چنانکه به علت شدت گرمتا  

. آینده همۀ اینهتا را بیتان ختواهیم کترد     کلیۀ جهت جنوب نید نامسکونست، و ما در

 .انشاء اهلل تعالی

حتدود  دربارۀ آنگاه باید دانست که آنان که از این قسمت معمور خبرداده اند و 

و و نواحی و شهرها و کوهها و رودها و دشتها و ریگدارهتای آن گاتگتو کترده انتد     

وی، آن را بته   پتس از  ((٠))در کتاب جغرافیا و صاحب کتتاب رجتر   بطلیموس ندماند

هات بخش قسمت کرده اند کته آنهتا را اقتالیم هاتگانته مینامنتد، و ایتن تقستیم بتا         

حدودی خیالی میان مشر  و مغرب است و اقالیم مدبور در عرض برابتر و در رتول   

مختلف اند، ازینرو اقلیم نخستین از اقلیم پس از آن درازتر استت و همچنتین دوم از   

ین اقلیم هاتم از همه کوتاه تر می باشد، چه و ع دایتره ای  آن دیگر تا آخر، و بنابرا

و هتر یتک از   . که بسبب زایل شدن آب در کرۀ زمین پدید آمده چنین اقتضاء میکند

این اقلیمها در ندد آنان به ده قسمت از مغرب به مشر  بطور متوالی تقسیم می شتود  

و گاتته  . ی آبادی آنکیایت آن سرزمین و چگونگدربارۀ و در هر قسمتی اخباریست 

اند از این دریای محی  در جهت مغرب در اقلیم چهتارم دریتای معتروف روم جتدا     

که از خلیج تنگی بعرض دوازده میل یا نددیک به آن میتان رنجته و   بدینسان . میشود

می نامند سپس بته ستمت مشتر  متی      ٠رریف آغاز می شود و این قسمت را زقا 

صد میل می رسد و پایتان آن در آختر بختش    رودو وسعت می یابد و به عرض شش

چهارم اقلیم چهارم است که از آنجا تا مبدأ آن هدار و صد و شصت فرستخ استت و   

                                      
و صحیح چاپ اخیهر اسهت، چهه    « رجار»و در چاپ کاترمر « زخار»: ه درچاپهای مصر و بیروت 1
می باشد که نام پادشاه سیسیل بوده است و ادریسی کتهاب نزههه    (Roger)مزبور معرب روژر  هکلم

. در اعالم و بلوغ االرب روجیر دوم را معاصر ادریسهی دانسهته انهد   . ق را به نام وی نوشته استالمشتا
 .شود 383ص  3و بلوغ االرب ج  171ص  3رجوع به االعالم زرکلی ج 

که در ممالک مغهرب  ( الجزیره)جبل الطارق است میان طنجه و جزیره الخضراء  هه دریای زقاق تنگ  1
 (.المنجد)واقع است 
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شد و از جهت جنوب آن سواحل مغترب بتر   سواحل آن کشور شام می با در آنجا بر

آن واقع است که اول آن رنجه نددیک خلیج است و سپس افریقیته و آنگتاه برقته و    

 .اقع استاسکندریه و

  2(ونید)و از جهت شمال، قسطنطنیه نددیک خلیج و سپس به ترتیب بالد بنادقه 

و روم و فرنگ و اندلس تا رریق بر آن واقع است که نددیک زقا  و مقابل رنجه می 

و در آن جدایر آباد بستیاری استت   ]و این دریا را بحر رومی و شامی می نامند . باشد

 7و ستردانیه  6و میورقه 5و قبرس و صقلیه 4اقریطش 3:[از که جدایر بدرگ آنها عبارتند

 . ٨و دانیه

از دو  ٠[مواج و بستیار آب ]از دریای  رومی دو دریای  که( جغرافیدانان)گویند 

یکی از آنها روبروی قستطنطنیه استت کته از    . تنگه ت در جهت شمال جدا می شوند 

ه اندازه ایستت کته متی    دریای مدیترانه همچون تنگه ای آغاز می شود و عرض آن ب

 .توان از یک ساحل آن به ساحل دیگر تیری پرتاب کرد

و )و آنگاه که به مسافت سه روز راه دریانوردان از دریای رومی دور متی شتود   

به قسطنطنیه میرسد سپس عرض آن باندازۀ چهار میل ( در دریای مرمره پیش می رود

                                      
 .(Venise)یا بندقیه  ه 2
و در آن جزایر بزگهر  : در چاپهای مصر و بیروت چنین است. است« ینی»ه قسمت داخل کروشه از   3

 .بسیاری است که همه مسکون و آباد است

 . (La Crete)ه کرت  ٤
 .(Sicile)ه سیسیل  5
 .(Majorque)ه ماژرک  6
 . .(Sardaigne)ه ساردین  7
 . (Denia)ه دنیه  8
دو دریهای  : بحهران آخهران  : در چاپهای مصر و بیروت. است« ینی»ن تجرمه بحران زاخران، از ه ای  1

 .دیگر است
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ابد و در ایتن و تع آن را خلتیج    پهناور می شود و به اندازۀ شصت میل امتداد می ی

 .قسطنطنیه می نامند

امتداد می یابد و  2آنگاه از مدخلی که عرض آن شش میل است به دریای نیطش

 3این دریایی است که از آنجا به ناحیۀ شر  منحرف می شود و از سترزمین هریقلیته  

ر و می گذرد و به ممالک خدر منتهی می شود و از دهانۀ آن تتا ممالتک مدبتور هتدا    

و  4سیصد میل است و بر سواحل این دریا از دو سوی ملتهای روم و ترک و برجتان 

 .روس میباشند

و دریای دوم از دو خلیج دریای روم، دریای ونید استت کته از کشتور روم بته     

منتهی گردد در جهت معرب به  ٠سمت شمال خارج می شود و هر گاه به شنت انجل

منتهی می گردد و از مبدأ آن تتا   2کشور انکالیهسوی بالد ونید منحرف می شود و به 

ونیدیان و رومیان : کشور مدبور هدار و صد میل است، و بر دو کنارۀ آن ملتهایی چون

و گوینتد از ایتن دریتای    . مینامند( ونید)و دیگر اقوام می باشند و آن را خلیج بنادقه 

بتدرگ پهنتاوری   محی  نید از خاور و بر سیدده درجه در شمال خت  استتوا دریتای    

منشعب می گردد که اندکی به جنوب می گذرد تا به اقلیم نخست می رسد سپس در 

داخل آن اقلیم به سوی باختر می گذرد و در بخش پنجم آن بته حبشته و زنگبتار و    

بالد باب المندب منتهی می شود و مسافت این بالد از مبتدأ آن چهتارهدار و پانصتد    

دریای چین و هنتد و حبشته متی نامنتد و از جهتت      فرسنگ می باشد و این دریا را 

                                      
 (Bontoch)بهنطش   هاست که به قول دسالن تحریفی از کلم (Nitoch)ه در تمام چاپها نیطش   2

یهن  آورده اند و ا« نیطس»و دمشقی در نخبه الدهر « بنطس»و ابوریحان . می باشد (Pontus)یعنی 
 .همان دریای سیاه یا اسود یا طرابزنده است و رجوع به معجم البلدان شود

 . (Herclee)شهریست در روم ( بکسر ه و فتح ق ه ل)هرقله، به قول یاقوت ( ک)ه چاپ  3
 Bulgaresه  ٤

 Monte): است، معهرب « سمت الجبل« »شنت انجل»در تمام چاپها به جای ( پ)ه به جز چاپ   1

San Angelo)  Sant Andjet 
 Ankaliya): دسالن چنهین اسهت   هدر چاپهای دیگر انکالیه و در ترجم: انکالیه( پ)ه در چاپ   2

Le Pays d' Aquilee)  
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جنوب بالد زنگبار و بالد بربر در سواحل آنست که امرؤالقیس در شعر خویش از آن 

و آنگتاه   4و این بربرها از قبایل بربر مغرب نیستند، سپس شهر مقدشو 3نام برده است

ونت شهر سااله و سرزمین وا  وا  و هم اقوام و ملل دیگتری بتر ستواحل آن ستک    

پس از نواحی مدبور بجد دشت های بی آب و گیاه و منارق نامستکون اثتری   . دارند

ن آاز  ی شود و بر کرانه های شمالی این دریا در مبدأ آن کشور چین و پتس میافت ن

بالد هند و سند واقع اند و پس از آنها سواحل یمن از قبیل احقاف و زبید و جد اینها 

و گاته اند . واقع است ٠پایان آن است و پس از آن حبشهقرار دارند و بالد زنگبار در 

دریای نخست از قسمت پایان : دیگر هم جدا می شود ین دریای حبشی دو دریای از

آن نددیک باب المندب نخست همچون تنگه ای آغاز میگردد آنگاه وسعت می یابتد  

نجم و به سوی شمال و اندکی به ررف مغرب می رود تا به شهر قلتدم در بختش پت   

اقلیم دوم منتهی می شود که مسافت هدار و چهارصد میل از مبتدأ آن فاصتله دارد و   

این را دریای قلدم و دریای سویس می نامند و از آنجا میان قلدم و فسطاط مصر سته  

مرحله راه است و از جهت خاور سواحل یمن و سپس حجتاز و جتده بتر آن واقتع     

 .یان آن قراردارنداست و آنگاه مدین و ایله و فاران در پا

و از جهت باختر سواحل صعید و عیتذاب و ستواکن و زیلتع و آنگتاه کشتور      

نددیک مبدأ آنست و آخر آن نددیک قلدم با دریای روم در نددیکتی عتریش    2حبشه

روبرو است و میان دو نقطۀ مدبور شش مرحله فاصله است و پیوسته سلطانان اسالم 

د مسافت میان آنها را بشتکافند ولتی ایتن امتر     و پادشاهان پیش از آنان درصدد بودن

 .پایان یافت

                                      
 :ه و آن شعر اینست 3

 بریدالسری باللیل من خیل بربرا علی کل مقصوص الذنا با معاود 

 .Magadoxoه  ٤
 .است« جهب»، « حبشه»به جای ( ینی) هو نسخ( پ)ه در چاپ  1

 (.ینی( )پ)ه بجه  2



 113 

 3و دریای دوم که از دریای حبشه منشعب می گردد موسوم به خلیج سبد استت 

این دریا از میان کشور سند و احقاف یمن جدا می گردد و به سوی شمال با انحراف 

لتیم دوم  کمی به مغرب می گذرد تا به ابله از سواحل بصره واقع در بختش ششتم اق  

میرسد و مسافت چهارصد و چهل فرسنگ از مبدأ آن فاصتله دارد و ایتن را دریتای    

و از سوی خاور، سواحل سند و مکران و کرمان و فارس بر آن واقع . فارس می نامند

و از سوی باختر ستواحل بحترین و یمامته و عمتان و     .است و ابله در پایان آن است

ی در دریا استت کته از جنتوب دریتای     شحر واقع است و همچون پیشرفتگی خشک

حبشه و از باختر دریای قلدم و از خاور دریای فارس آنترا احارته کترده انتد و ایتن      

قسمت خشکی که به مسافت هدار و پانصد میل میان شتام و بصتره واقتع استت بته      

عرا  منتهی می شود و در این فواصل کوفه و قادسیه و بغداد و ایوان مداین و حیتره  

نتواحی ملتهتایی از عجتم ماننتد ترکتان و ختدران و دیگتران        و در عقب  واقع است

دیره العرب کشور حجاز و در ختاور آن کشتور   جو در نواحی باختر . سکونت دارند

یمامه و بحرین و عمان و در جنوب آن کشتور یمتن واقتع استت و ستواحل آن بتر       

 .دریای حبشه واقع می باشد

ری است که از دیگر دریاها مجاز می و گویند در این قسمت معمور دریای دیگ

باشد و در ناحیۀ شمال در سترزمین دیلمتان واقتع استت و آن را دریتای گرگتان و       

رول آن هدار میل و عرض آن ششصد میل است و در بتاختر آن  . ربرستان می نامند

آذربایجان و دیلم و در خاور آن سرزمین ترکان و خوارزمیتان و در جنتوب آن بتالد    

 .ر شمال آن سرزمین خدران و الن ها واقع استربرستان و د

. اینها است تمامت دریاهای مشهوری که جغرافی دانتان آنهتا را یتاد کترده انتد     

امتا مبتدأ   . نیل، فرات، دجله و رود بلخ موسوم به جیحتون : چهار رود است بدینسان

                                      
 .ه منظور خلیج فارس است 3
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رود نیل از کوهی عظیم آغاز می شتود کته شتاندده درجته در پشتت خت  استتوا و        

و آن را کوه قمر می نامند و در روی . بخش چهارم اقلیم نخستین واقع است روبروی

چشمه سارهای بستیاری از آن روانستت   . زمین کوهی بلندتر از آن معلوم نشده است

که برخی از آنها در دریاچه ای واقع در همان ناحیته متی ریدنتد و بعتض دیگتر در      

اچۀ مدبور خارج می شوند کته  سپس رودهایی از دو دری. دریاچۀ دیگری فرو میروند

همه در یک دریاچه دو رود خارج می گردد، یکی از آنها به سمت شمال جریان متی  

قتاهرۀ  )یابد و از کشور نوبه می گذرد و سپس به کشور مصر میرسد و وقتی از مصر 

عبور می کند به شاخه هایی نددیک به هم منشعب می گردد که هر یک از آنها ( کهنه

مینامند و در نواحی شرقی آنه صعید و در قستمت هتای بتاختری آن    ( نهر)را خلیج 

واحه ها است و رود دیگری که از دریاچۀ مدبور خارج می شتود بته ستمت بتاختر     

متوجه است و این جهت را همچنان می پیماید تا سرانجام در دریای محی  می ریدد 

کنتارۀ آن ستکونت   و آن را نیل سودان مینامند و عموم ملتهتای ستیاه پوستت در دو    

 .دارند

و اما فرات از کشور ارمنستان در بخش ششم اقلیم پنجم سرچشمه می گیترد و  

به سمت جنوب سرازیر می شود و از کشور روم و ملطیه تا منبج میگذرد، سپس بته  

ترتیب از صاین ورقه و کوفه عبور می کند تا به مرداب میان بصتره و واست  منتهتی    

ی حبشه می ریدد و در مسیر آن رودهتای بستیار بتدان متی     میشود و از آنجا در دریا

 .پیوندد و رودهای دیگری از آن جدا می شود که در دجله می ریدند

و منبع رود دجله نید از چشمه ایست که در بالد خالط ارمنستان واقع استت و  

در سمت جنوب از موصل و آذربایجان و بغداد تا واس  می گذرد و سپس به شاخه 

گونی منشعب می شود که همۀ آنها در دریاچۀ بصره می ریدند و سترانجام  های گونا

به دریای فارس منتهی می گردد و رود دجله در جهت خاوری رود فرات واقع است 

و در میان فرات و دجله از آغتاز آن  . و رودهای بسیاری از هر سوی بدان می پیوندد
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شام و از سواحل دجله مقابل جدیرۀ موصل واقع است که از دو کنارۀ فرات روبروی 

 . آذربایجان قراردارد

و اما مبدأ رود جیحون در بلخ، بخش هشتم اقلیم سوم، واقع است و از چشتمه  

های بسیاری که در آنجا روانست سرچشمه می گیترد و نهرهتای بدرگتی بتدان متی      

پیوندد و از جنوب به سمت شمال می رود و از نواحی خراسان می گتذرد ستپس از   

ی شود و به بالد خوارزم واقع در بخش هشتتم اقلتیم پتنجم متی     ماحی خارج آن نو

که در پایین شهری به همین نام واقع است متی   ٠(گرگانج)رودو در دریاچۀ جرجانیه 

و نهرهای فرغانته و  . ریدد و رول و عرض این دریاچه به مساحت یک ماه راه است

 .ریدندکه از بالد ترک می آیند نید بدان می ( سیحون)چاچ 

و بالد خراسان و خوارزم بر جانب باختر و شهرهای بخارا و ترمتذ و ستمرقند   

برجانب خاور جیحونستت و از آنجتا تتا متاورای جیحتون بتالد تترک و فرغانته و         

در  بطلیمتوس و مساکن دیگر اقوام غیرعرب است و همتۀ ایتن مطالتب را     2خدلجی

و در . ر آورده استت کتاب خویش یاد کترده و هتم شتریف آنهتا را در کتتاب روجت      

جغرافیا نقشه هایی ترسیم کرده اند که همۀ کوهها و دریاها و رودخانه هتا و نتواحی   

مسکون را نشان میدهند و اینگونه مسائل را بطور وافی یاد کرده اند که نیازی نیستت  

ما به ارالۀ سخن پردازیم بلکه درین کتاب بیشتر به مغرب که جایگتاه بربرهاستت و   

از خاور که موارن عرب است توجه داریتم و ختدای کامیتاب کننتده      هم به قسمتی

 .است

 

                                      
مهی نامیدنهد و   « بحهر خهوارزم  »می ریزد کهه قهدما آن را    (Aral)آرال  هه رود جیحون در دریاچ  1

دریاچه یا دریای جریجان یا جرجانیه را بر دریای خزر اطالق می کردند ولی مؤلف در اینجا جرجانیه 
 .را بر آرال اطالق کرده است

نهام جمهاعتی از ترکهان اسهت و در مسهالک الممالهک       : در نخبه الدهر می نویسد خرلخیه« کذا»ه   2
 .اصطخری خزلجیه است
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 گفتاری در تکمیل مقدمۀ دوم

 در اینکه ربع شمالی زمین آبادتر و پرجمعیت تر از ربع جنوبی 

 آنست و بیان سبب آن

هر کس به مشاهده و خبرهای متواتر در می یابد که عمران اقلیم نخست و دوم 

این دو اقلیم را سرزمینهای پهناور نامسکون . ز آنها کمتر استاز دیگر اقلیمهای پس ا

و ریگدارها و دشت های بی آب و گیتاه و دریتای هنتد کته در ختاور آنهتا میباشتد        

دو اقلیم مدبور از لحاظ جمعیت و اقوام گوناگون حائد اهمیتت نمتی   . فراگرفته است

ولی اقلیم سوم . ن نیستباشند و نواحی آباد و شهرهای آنها نید به همان نسبت فراوا

و چهارم و آنچه پس از آنهاست بر خالف اینست، دشتهای سوزان بی آب و گیاه در 

شمارۀ ملتها و مردم . ها اندکست و ریگدارهای آنها نید یا اندک و یا نایاب می باشد»ا

آنها از حد می گذرد و نواحی آباد  و شتهرهای آنهتا از انتدازۀ شتماره بیرونستت و      

یمهای مدبور در فواصل میان اقلیمهای سوم تا ششتم استت لتیکن قستمت     عمران اقل

جنوب سرتاسر نامسکون می باشد و بسیاری از حکیمان یادآورد شده اند کته علتت   

 .است ٠رؤوسالآن گرمای شدید و کمی انحراف خورشید در آن ناحیه از سمت 

بب و ما در این قسمت را با برهان تو یح متی دهتیم تتا آشتکار شتود کته ست       

بسیاری آبادانی در میان اقلیمهای سوم و چهارم از سوی شمال تا اقلیم پنجم و هاتتم  

هرگاه دو قطب جنوبی و شمالی فلک بتر افتق فترض    : چیست، و بنابراین می گوییم

پدید می آید که کرۀ فلک را به دو نتیم تقستیم متی     2شوند آن وقت دایرۀ عظیمه ای

ز خاور به باختر می گذرد و آن را دایرۀ معدل بدرگترین دوایری است که ا نکند و ای

                                      
. ارتفاع افتهاب یها سهتاره افتهد او را سهمت خواننهده ای برابهراو        هتقاطع که اف  را با دایر هه آن نقط1
یعنی وسهط السهماء    لکمیان ف س همان سمت الرأس است کهدر اینجا مقصود از سمت الرؤو(. التفهیم)

 .شود« کشاف اصطالحات الفنون»و « غیاث»رجوع به . میابشد

 (.غیاث)عظیمیه آن را گویند که تنصیف کره نماید که این دایره بر آن کره فرض کرده شود  هه دا ر 2
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و در جای خود در دانش هیئت بیان شده استت کته فلتک کته در درون     . النهار نامند

. آنست خواهی نخواهی و به قهر بحرکت در می آیند و این حرکت محسوس استت 

در افالک خود دارای حرکتی مخالف جهت  ٠و همچنین ثابت شده است که ستارگان

ت می باشند که از باختر به خاور است و زمان آن حرکت نسبت به اختالف این حرک

 .حرکت ستارگان در سرعت و کندی مختلف است

و به موازات خ  سیر کلیۀ این ستارگان در افالکشان دائرۀ عظیمته ای از فلتک   

استت   2اعلی پدید می آید که آن را به دو نیم تقسیم می کند و آن دایرۀ فلک البتروج 

دوازده برج منقسم است و چنان که در جای خود بیان شده است این دایتره در  که به 

دو نقطۀ متقابل بروج که عبارتند از اول حمل و اول میدان با دایرۀ معدل النهار تقارع 

میکند و در نتیجه دایرۀ معدل النهار آنرا به دو نیم تقسیم متی نمایتد کته نیمتی از آن     

مال منحرف است و آن از اول حمل تا آختر ستنبله   نسبت به معدل النهار به سوی ش

است و نیم دیگر آن به سوی جنوب انحراف می یابد و آن از آغتاز میتدان تتا پایتان     

واقع شوند بر روی زمین و هر گاه دو قطب در همۀ نواحی زمین بر افق . حوت است

گتذرد   یک خ  روبروی دایرۀ معدل النهار پدید خواهد آمد که از باختر به خاور می

و این خ  برحسب ارالعاتی که از رصد بدستت آورده  . و آن را خ  استوا می نامند

اند در مبدأ اقلیم نخستین از اقلیمهای هاتگانه واقع می شود و کلیۀ عمران در جهتت  

و قطب شمال از افق های این ناحیۀ معمور بته تتدریج ارتاتاا    . شمالی آن خ  است

شصت و چهار درجه می رسد و در اینجا عمران پایتان  می یابد تا اینکه ارتااا آن به 

 .می پذیرد و آن پایان اقلیم هاتم است

                                      
 .ه در اینجا منظور سیارات است 1

پدید می آید، سطح آن از مرکز زمهین  ایست که هنگام گردش زمین در گرد خورشید  یه عظیمه دایر  2
دایره المعارف فرید )دقیقه مایلست  28درجه و  23 هو مرکز خورشید می گذرد و بر خط استوا به انداز

 .شود« التفهیم»و « غیاث»و رجوع به (. و جدی
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و هرگاه ارتااا آن بر افق به نود درجه رسد، و این ارتااعی است که میان قطب 

و دایرۀ معدل النهار است، آن وقت قطب بر سمت رؤوس و دایرۀ معدل النهار بر افق 

لی بر فراز افق و شش برج جنوبی در زیر افق باقی واقع خواهند شد و شش برج شما

و آباداانی در میان شصت و چهار تا نود درجه ممتنع است زیرا گرمتاو  . خواهند ماند

سرما به سبب دوری زمانی که میان آنهاست در این شرای  امتداج نمییابند و در نتیجه 

ان در ستمت  تکوین حاصل نمیشود چه خورشید در خ  استوا در رأس حمل و میتد 

الرؤوس واقع می شود سپس به رأس سترران و رأس جتدی منحترف متی گتردد و      

آنگاه هر گتاه قطتب   . آن از دایرۀ معدل النهار بیست و چهار درجه است ٠نهایت میل

شمال از افق ارتااا یابد دایرۀ معدل النهار از سمت رؤوس به مقتدار ارتاتاا آن دور   

به همان اندازه پائین می آید و آن را در نتدد   میشود و قطب جنوبی نید در این تحول

و هرگاه دایرۀ معدل النهتار از  . می نامند 2عرض بلد( دانشمندان هیئت)وقت شناسان 

سمت رؤوس دور شود بروج شمالی داخل در آن به میدان باالرفتنش تا رأس سرران 

د، زیترا  ارتااا می یابند و بروج جنوبی همچنین از افق تا رأس جدی هبوط می کننت 

 .چنانکه گاتیم بروج مدبور در افق استوا بهدو جانب منحرف می شوند

و از این رو افق شمالی همچنان ارتااا می یابد تا به دورترین افق های شتمالی  

میرسد که عبارت از رأس سرران در سمت رؤوس است و آن محلی است که عرض 

شد و این همان میلی استت  بلد در حجاز و نقاط نددیک آن بیست و چهار درجه میبا

که هر گاه رأس سرران از معدل النهار در افق استوا دور شود به میدان ارتاتاا قطتب   

شمال ارتااا می یابد تا در مقابل آن قرار می گیرد، و اگتر قطتب بتیش از بیستت و     

اا یابد خورشید از تقابل فرود می آید و همچنان در حال فرود آمدن اچهار درجه ارت

                                      
دوری بود از مطقه البروج سوی شمال یا جنوب وزآن دایره ای بود کهه بهر دو قطهب منطقهه     : ه میل  1
 (. التفهیم)بروج بگذرد ال

 .التفهیم شود 172ه رجوع به ص  2
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 زدرجه برستد و فترود آمتدن خورشتید ا     تا ارتااا قطب به شصت و چهارمی باشد 

تقابل و هم فرودآمدن قطب جنوب از افق نید بهمین میدان است و در نتیجه به سبب 

تکتوین حاصتل   شدت سرما و یخبندان و رول زمان آن که با گرما امتداج نمی یابتد  

دان، اشعه ای که از آن بته  گذشته از این هنگام مقابلۀ خورشید و نددیک ب. نمی شود

و . زمین میرسد بر زوایای قائمه است و در فروتر از مقابله بر زوایای منارجه و حاده

هر گاه زوایای اشعه قائمه باشد نور فدونی می یابد و برعکس در زوایای منارجته و  

حاده پراکنده میشود و به همین سبب گرما هنگام مقابله و نددیک بدان بیش از آنست 

گذشته از این مقابلته  . ه پس از مقابله می باشد زیرا نور سبب گرما و حرارت استک

در خ  استوا در سال دوبار در دو نقطۀ حمل و میدان است و هر گاه منحترف شتود   

چندان دور نباشد، و بنابراین هنتوز گرمتا در نهایتت میتل خورشتید یعنتی در رأس       

ابله صعود کند و در اینصتورت اشتعه   سرران و رأس جدی اعتدال نیاید که باز به مق

ای که به رور زاویۀ قائمه می تابد همچنان بشتدت بتر ایتن افتق بتاقی متی مانتد و        

دیرزمانی به درازا می کشد و در نتیجه هوا به سبب حرارت سوزان میشتود و شتدت   

مادامیکه خورشتید در آن ستوی خت  استتوا بته      آن به حد افراط میرسد، و همچنین 

ار درجه دوبار تقابل می یابد اشعۀ آن با شدتی قریب به شدت آن عرض بیست و چه

در خ  استوا برافق میتابد و افراط گرما در هوا خشکی شدیدی پدیتد متی آورد کته    

مانع تکوین می گردد، زیرا هر گاه به حد افراط برسد آبها و رروبت ها خشتک متی   

ود زیترا تکتوین جتد بته     شود و امر تکوین در معدن و تولید جانور و گیاه تباه میشت 

آنگاه اگر رأس سرران از سمت رؤوس بته عترض   . وسیلۀ رروبت حاصل نمی شود

بیست و پنج و بیشتر از آن دور شود خورشید از مقابلته فترود متی آیتد و گرمتا بته       

اعتدال می گراید یا اندکی از اعتدال خارج می گردد و در نتیجه تکوین آغاز می شود 

بد تا آنکه بته ستبب کمتی نتور و تتابش اشتعه از زوایتای        و به تدریج فدونی می یا

منارجه، سرما شدت می پذیرد و به افراط می گرایتد و در ایتن هنگتام نیتد تکتوین      
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ولی تباهی تکوین به سبب گرما بیشتر است تا بعلتت  . نقصان می پذیرد و تباه میشود

سریعتر استت   سرما، زیرا تأثیر گرما در خشک کردن از تأثیر سرما در منجمد ساختن

و بهمین سبب عمران در اقلیم نخستتین و دوم انتدک و در ستوم و چهتارم و پتنجم      

در نتیجۀ نقصان نور به اعتدال متی گرایتد و در اقلتیم     متوس  است از اینرو که گرما

ششم و هاتم عمران به سبب نقصان گرما بسیار است و همانا کیایت سترما در آغتاز   

بخشد چنانکه گرما درین باره کتارگر متی شتود زیترا      آن در تباهی تکوین تأثیر نمی

خشکی در سرما پدید نمی آید مگر هنگام افراط و شدت آن و در این هنگتام استت   

که خشکی پدید می آید، چنانکه پس از اقلیم هاتم و تع چنتین استت، و از اینترو     

کیمان و از اینجاست که ح. و خدا داناتر است. عمران در ربع شمالی فدونتر می باشد

خ  استوا و ماورای آن را نامسکون گرفته اند و حال آنکه بر آنان ایراد شده است که 

پس چگونه حکما این ادعتا  . آن ناحیه، به حکم مشاهده و اخبار متواتر، معمور است

 را ثابت می کنند؟

که مقصود آنان این نیست که عمران در آن جایگاه بته رتور   و راهر امر اینست 

ت، بلکه استدالل آنان بدین منتهی شده که تباهی تکوین به سبب افراط کلی ممتنع اس

گرما در آن ناحیه شدید است و عمران در آن یا ممتنع و یا ممکن است ولتی بستیار   

و حقیقت هم چنین است زیرا در خ  استوا و نواحی متاورای  . کمتر از نواحی دیگر

 .اندکست آن هر چند، چنان که نقل شده، عمران هست ولی بسیار

و ابن رشد گمان کرده است که خ  استوا معتدل می باشد و ماورای خ  استوا 

در جنوب همچون ماورای آن در شمال است و همان آبادانی که در شمال هستت در  

گاتار وی از لحاظ تباهی تکوین ممتنع نیست بلکه امتناا . جنوب هم امکانپذیر است

آن مقدار از ارا ی را کته در شتمال قابتل     آن در جنوب خ  استوا از نظر اینست که

تکوین می باشد در این ناحیه عنصر آب فرا گرفته است و چون به ستبب غلبتۀ آب   

وجود عمران در منطقۀ معتدل ممتنع است دیگر نواحی هم تابع آن متی باشتند زیترا    
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اجتماا و عمران امری تدریجی است و شروا تدریجی آن از جهت وجود استت نته   

 .تناااز جهت ام

وجود عمران در خ  استوا، گاتتار کستانی را کته    دربارۀ و نقل حکایات متواتر 

 .و خدا داناتر است. می گویند در این ناحیه عمران ممتنع است رد می کند

و باید پس از این گاتار صورت نقشۀ جغرافیا را چنانکه صاحب کتتاب روجتر   

 .٠به گاتگو پردازیم جغرافیدربارۀ ترسیم کرده است بیاوریم، سپس بتاصیل 

 

 2جغرافیدربارۀ تفصیل سخن 

دربارۀ در بخش ماصل . ماصل، مختصر: این گاتار به دو بخش تقسیم می شود]

احیۀ آبادان و مسکون زمین سخن متی رود کته   ن این یکایک شهرها و دریاها و روده

 و اما در بخش مختصر از تقسیم کتردن . در فصل آینده پس از این مبحث خواهد آمد

قسمت آبادان زمین به اقلیم های هاتگانه و بیتان عترض بلتدها و نصتف النهارهتای      

شهرها گاتگو می شود و این فصل را بدین گونه مسائل اختصاص می دهیم و اینتک  

 :به شرح آنها می پردازیم

در فصول پیش یاد کردیم که کرۀ زمین را از هر سو عنصر آب فراگرفته چنانکه 

آب شناور است آنگاه قسمت هایی از آن بته حکمتت ختدا از     مانند دانۀ انگوری در

برخی گویند این قسمت از آب بتر  . آب برآمده تا منشأ عمران و تکوین عناصر گردد

آمده نیمی از سطح کرۀ زمین است که ربع آن آباد و مسکون میباشد و بقیۀ آن ویران 

ستت و دو ستوی   و بایر است و به گاتۀ گروهی نواحی آباد زمین فق  یک ششتم آن 

جنوب و شمال این قسمت از آب برآمده نامسکون و بایر است و آبتادانی و عمتران   

                                      
 . نقشه ای وجود ندارد« ینی»ه در چاپهای موجود و همچنین در  1

از )ه در ذیل این عنوان در چاپهای موجود اختالف فاحشی دیده می شود و ما قریب شهش صهفحه     2
 .یگر بود ترجمه کردیماضافه بر چاپهای د( پاریس)را که در چاپ کاترمر ( 13تا ص  88ص 
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دو سوی از باختر به خاور پیوسته است و میان این ناحیۀ معمتور و دریتا از   میان آن 

و گویند خ  وهمی استوار در این ناحیه از بتاختر بته   . دو سوی ویرانی وجود ندارد

وبروی دایرۀ معدل النهار است، آنجا که دو قطتب فلتک   خاور می گذرد و این خ  ر

بر این افق مبدأ عمران و آبادانی را نشان میدهد و تا نواحی پس از آن در شمال ادامه 

گوید بلکه پس از آن خ  نید در جهت جنوب آبتادانی وجتود    بطلیموسو . می یابد

 .دارد

آن بحتث ختواهیم    و آن را به عرض بلد سنجیده است چنانکه در آینده نیتد از 

و به عقیدۀ اسحا  بن حسن خازنی که از پیشوایان این دانش است در متاورای  . کرد

اقلیم هاتم نید آبادانی و عمران دیگریست و آن را به عترض بلتدش ستنجیده استت     

سپس باید دانست که حکیمان گذشته این ناحیتۀ معمتور را   ٠[چنانکه یاد خواهیم کرد

هاتگانه تقسیم کرده اند و چنانکه در پیش یتاد کتردیم   در جهت شمال به اقلیم های 

این تقسیم از روی خطوط وهمی است که از باختر بته تاصتیل دریتن بتاره گاتگتو      

خواهیم کرد، بنابراین اقلیم نخست از مغرب به مشر  می گتذرد و حتد جنتوبی آن    

ده بدان اشتاره کتر   بطلیموسخ  استوا است و در جنوب آن به جد همان آبادانی که 

چیدی نیست و پس از آن جد دشتهای بی آب و گیاه و ریگدارها هیچ نیست چنانکه 

گویی سرتاسر این اقلیم ویران است و به دنبال اقلیم نخست از سوی شمال به ترتیب 

اقلیم های دوم و سوم تا هاتم است و اقلیم هاتم پایان آبادانی از جهتت شتمال متی    

بی آب و گیاه چیدی نیستت تتا بته دریتای      باشد و در ماورای آن به جد دشت های

محی  منتهی می شود، چنانکه کیایت ماورای اقلیم نخستین در جهت جنوب نید بتر  

همین منوالست ولی نواحی نامسکون در جهت شمال به درجتات از جهتت جنتوب    

                                      
 هه تا اینجا از چاپ کاترمر ترجمه شد و قسمت پس از آن در تمام چاپ هها هسهت ولهی در نسهخ      1

 .کاترمر باز هم اضافاتی وجود دارد که ما آن را اصل قرار دادیم
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عر ها و نصف النهارهای این اقلیم ها بایتد بتدانیم کته دو    دربارۀ و اما ] ٠کمتر است

در خ  استوا برافق از باختر به خاور آن می باشند و خورشتید در مقابتل    قطب کرده

رؤوس اهله وقاعی می شود چنانکه اگر عمتران بته جهتت شتمال دور شتود قطتب       

شمالی اندکی ارتااا می یابد و قطب جنوبی به همان اندازه فرود می آید و خورشید 

ی شود و این ابعاد سته گانته   از دایرۀ معدل النهار به سمت خود به همان میدان دور م

برابر می گردند و هر یک را عرض بلد می نمامنتد چنانکته در نتدد ستتاره شناستان      

 .معروفست

و علما در مقدار این عر ها و مقدار آنها در اقلیم ها اختتالف دارنتد، چنانکته    

معتقد است که عرض کلیۀ نواحی معمور هاتاد و هات درجه و نیم استت   بطلیموس

مت آباد پشت خ  استوا تا جنوب آن یتازده درجته استت و عترض     پس عرض قس

اقلیم های شمالی تا پایان آنها شصت و شش درجه و نتیم استت و از اینترو عترض     

اقلیم نخستین به عقیدۀ او شتاندده درجته و عترض اقلتیم دوم بیستت و از آن ستوم       

سته  بیست و هات و از چهارم سی و سه و از پنجم سی و هشت و از ششم چهل و 

 . و از هاتم چهل و هشت درجه است

سپس درجه را در کره به شصت و شش میل و دو سوم میل از مستافت زمتین   

اندازه گیری کرده است و بنابراین میل های اقلیم نخستین میان جنوب و شمال هتدار  

و شصت و هات میل است و مجموا میل های اقلیم دوم با نخستین هدار و سیصتد  

و مجموا میل های اقلیم سوم با دو اقلیم نخستین و دوم هدار  و سی و سه میل است

 .و هاتصد و نود میل است

                                      
 .ه از اینجا به بعد نیز تنها در چاپ کاترمر وجود دارد 1
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اقلیم چهارم با سه اقلیم دیگر دوهدار و صد و هشتاد و پنج میل است و و از آن 

از پنجم دو هدار و پانصد و بیست و از ششم دو هدار و هشتصد و چهل و از هاتتم  

 .سه هدار و صد و پنجاه میل است

نگاه باید دانست که زمانهای شب و روز در این اقلیم ها به سبب میل خورشید آ

از دایرۀ معدل النهار و ارتااا قطب شمالی از افقهای آن متاتاوت استت و از ایتن رو    

و درازترین شتب و روز در آختر اقلتیم    . قوس روز یا شب بدین سبب اختالف دارد

سرران به عقیدۀ بطلیموس بته   نخستین هنگام حلول خورشید به رأس جدی و رأس

دوازده ساعت و نیم می رسد و در آخر اقلیم دوم به سیدده ساعت و در آختر اقلتیم   

سوم به سیدده ساعت و نیم و در آخر اقلیم چهارم به چهارده ساعت و در آخر اقلیم 

 ٠پنجم به چهارده ساعت و نیم و در پایان اقلیم ششم به پاندده ساعت و در آخر هاتم

 .نیم منتهی می شونداندده ساعت و به پ

و برای کوتاهترین روز و شب باید مقداری را در نظر گرفتت کته پتس از ایتن     

اعداد از مجموا بیست و چهار ساعت زمتان شتب و روز بتاقی میمانتد، زمتانی کته       

پس تااوت این اقلیم ها با یکدیگر در درازترین شبها و . گردش کامل کرده می باشد

است که از آغاز هر اقلیم در ناحیۀ جنتوب تتا پایتان آن در ناحیتۀ     روزها نیم ساعت 

 .شمال به تدریج رو به فدونی می رود بر اجدای آن بعد تقسیم می گردد

بر آنست که عرض آن نواحی معمور که در ماورای  ٠و اسحا  بن حسن خازنی

 خ  استواست شاندده ساعت و بیست و پنج دقیقه است و درازترین شتب و روز آن 

سیدده ساعت می باشتد و عترض اقلتیم نخستتین و ستاعات روز و شتب آن برابتر        

                                      
 ( .ل. ن )ه مقداری که پس از سیزده ساعت و نیم  1

ه در متن هایی که در دسترس نگارنده بود کسی بدین نام و نسب دیده نشد که در علم هیئت اسهتاد    1
هجری می زیسته و نام وی در  العام  6باشد و احتمال می ورد منظور ابوالفتح خازنی باشد که در قرن 

 .ده استدهخدا و دیگ رمتنها آم هو لغت نام 1311سیدجالل سال  هالمنجد و گاهنام
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باعرض و ساعات همان نواحی درماوراء خ  استوا است وعرض اقلیم دوم بیست و 

چهار درجه و درازترین شب و روز آن چهارده ساعت و عرض اقلیم چهتارم ستی و   

م چهتل و یتک   شش درجه و شب و روز آن چهارده ساعت و نیم وعرض اقلیم پنج

درجه و شب و روز آن پاندده ساعت و عرض اقلیم ششم چهل و پنج درجه و شتب  

و روز آن پاندده ساعت و نیم و عرض اقلیم هاتم چهل و هشت درجه و نیم و شتب  

 . و روز آن شاندده ساعت است

و سته   دسپس عرض قسمت آخر نواحی معمور ماورای اقلتیم هاتتم بته شصت    

 .ار درازترین شب و رزو آن بیست ساعت استدرجه منتهی میشود و مقد

کته عترض نتواحی    و بدرگان دیگر دانش هیئت به جد اسحا  خازنی بر آننتد  

ندده درجه و بیست و هات دقیقه است و عرض اقلیم نخستتین  اماورای خ  استوا ش

بیست درجه و پاندده دقیقه و عرض اقلیم دوم بیست و هات درجه و سیدده دقیقه و 

سه درجه و از چهارم سی و هشت درجه و نیم و از پنجم چهل و سه  از سوم سی و

درجه و از ششم چهل و هات درجه و پنجاه و سه دقیقه و به قتول برختی چهتل و    

 .شش درجه و پنجاه دقیقه و از هاتم پنجاه و یک درجه و پنجاه و سه دقیقه است

و . ه می باشتد و درجۀ عمران و آبادی در ماورای اقلیم هاتم هاتاد و هات درج

که وی نیتد از پیشتوایان ایتن دانتش استت عترض اقلتیم         ٠به عقیدۀ ابوجعار خازنی

نخستین تا بیست درجه و سیدده دقیقه و دوم تا بیست و هات درجه و سیدده دقیقته  

و سوم تا سی و سه درجه و سی و نه دقیقه و چهارم تا سی و هشت درجه و بیستت  

رجه و پنجاه و هشت دقیقه و ششتم تتا چهتل و    و سه دقیقه و پنجم تا چهل و دو د

 .هات درجه و دو دقیقه و هاتم تا پنجاه و پنج درجه و جهل دقیقه میرسد

                                      
ه با ابوجعفر خازن از دانشمندان نامور در امور علم هیئت است وی خراسانی بود و تألیف ههایی بهه     1
آالت العجبیه الرصدیه و زیج الصفایح داشت و با رکن الدوله دیلمی و ویزو وی ابن عمیهد هزمهان   : نام
 .جد و دیگر متن ها شودو اعالم المن( ابوجعفر و خازنی یا خازن)رجوع به لغتنامه دهخدا . بود
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عرض ها و ساعات و میل های اقلیمها کته  دربارۀ این بود موارد اختالف ایشان 

 .2[بدان دست یافتم و خدای همه چید را آفرید و آنها را سنجید و اندازه گیری کرد

اید دانست که ازمنۀ شب و روز در این اقلیمها به سبب میل خورشید از سپس ب

 . دایرۀ معدل النهار و ارتااا قطب شمال از افقهای آن متااوت است

شب و روز به سبب آن اختالف می باید و نهایت رول شب  ٠قوسو در نتیجه 

رران و روز در آخر اقلیم اول هنگام ندول خورشید به رأس جدی در شب و رأس س

در روز به سیدده ساعت میرسد و همچنین در آخر اقلیم دوم در جهت شتمال رتول   

روز در هنگام ندول خورشید به رأس سرران که انقالب صیای آن است سیدده و نیم 

ساعت می گردد و هنگام انقالب شتوی در رأس جدی نیتد درازتترین شتب بهمتین     

که پس از سیدده ساعت و نیم از میدان پدید می آید و کوتاهترین شب و روز آنست 

مجمتوا شتب و روز بتاقی    ( زمانی که گردش کامل کره است)بیست و چهارساعت 

 .ماند

و همچنین در آخر اقلیم سوم در جهت شتمال حتداکثر رتول روز و شتب بته      

چهارده ساعت در آخر اقلیم چهارم به چهارده و نیم ساعت و در آخر پنجم به پاندده 

ه پاندده ساعت و نیم و در آختر هاتتم بته شتاندده ستاعت      ساعت و در آخر ششم ب

بنتابراین تاتاوت هریتک از ایتن اقلتیم هتا بتا        . و در اینجا عمران قطع میشودمیرسد 

دیگری از لحاظ درازترین شب و روز نتیم ستاعت استت کته از آغتاز آن در ناحیتۀ       

یم متی  جنوب تا پایان آن در ناحیۀ شمال فدونی می یابد و براجتدای ایتن بعتد تقست    

 .شود

                                      
، تا اینجا از چاپ کاتامر اسهت و از آن پهس از سهایر    2: الفرقان آ: س. ه واهلل خل  کل شیء فقدره  2

 .چاپها ترجمه شده که باز در چاپ کاتامر حذف شده است

ه قوس آسمان عبارتست از نصف فلک یا ربع مسکون و غیر آن چرا که چون تمهام فلهک مر هی و      1
شکل دایره تصور کرده شود پس نصف آن یا ثلث آن یا ربهع البتهه بصهورت قهوس باشهد      غیرمر ی به 

 (.غیاث)
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و اما عرض بلدهای این اقالیم عبارت از بعد میان سمت رأس بلد و دایرۀ معدل 

النهار است که آن سمت رأس خ  استوا است خواه قطب جنوب از افتق ایتن شتهر    

فرود آید و خواه قطب شمال از آن باال رود و آن سه بعد یکسان و برابتر استت کته    

و جغرافیتدانان هتر یتک از    . ر پیش گذشتموسوم به عرض بلد می باشد چنان که د

این اقالیم هاتگانه را در رول آن از مغرب به مشر  به ده بخش برابر تقسیم کترده و  

شتهرها و پایتختت هتا و    : آنچه را که هر یک از بخش ها مشتمل بر آن استت ماننتد  

ن کوهها و رودها و دریاها و مسافت میان هر یک یاد کرده اند و ما هم اکنتون در ایت  

باره به ایجاز می پردازیم و شهرهای معروف و رودها و دریاها را در هتر قستمت از   

آنها یاد می کنیم و درین باره از مطالب و روش کتاب ندهه المشتتا  تتألیف علتوی    

تألیف کرده است پیروی متی   2که آن را برای پادشاه فرنگی صقلیه ٠ادریسی حمودی

ام داشته و ادریسی هنگام ورود بر وی پس از کنیم، و پادشاه مدبور روجر بن روجر ن

این کتاب را در نیمۀ قرن ششم فتراهم آورده   3بیرون رفتن صقلیه از فرمانروایی مالقه

و در تألیف آن از منابع بسیاری استتااده کترده استت ماننتد کتتب مستعودی و ابتن        

ا از و مت ... خردادبه و حوقلی و قدوری و ابن اسحا  منجم و بطلیمتوس و دیگتران   

اقلیم نخست آغاز می کنیم، خدای، سبحانه و تعالی، به بخشایش و نیکتیش متا را از   

 .لغدش نگاه میدارد

واقع است، همان محلی در جهت غربی این اقلیم جدایر خالدات : اقلیم نخستین

که بطلیموس اندازه گرفتن رول های شهرها را از آن آغاز کرده است و ایتن جدایتر   

م مدبور نیست بلکه در دریای محی  است و عبارت از جدایتر  در قسمت خشکی اقلی

فراوانی است که بدرگترین و مشهورترین آنها سه جدیتره استت و متی گوینتد ایتن      

                                      
 .حموی( ب)ه 1

 Sicileه  2
 Malagaه  3
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و ما خبر یافتیم که کشتیهای فرنگیان در اواس  این قترن از جدایتر   . جدایر آباد است

ان بدست آورده و گروهی مدبور گذشته اند و با ساکنان آنها نبرد کرده و غنایمی از آن

از مردم آنها را به اسارت گرفتته و بعضتی از استیران را در ستواحل مغترب اقصتی       

فروخته اند و آنها به خدمت پادشاه درآمده اند و چون اسیران مدبور زبتان  ( مراکش)

عربی را آموخته اند از چگونگی جدایر خود خبر داده و از آن جمله گاته انتد در آن  

شاورزی زمین را با شاخ جانوران شخم می کنند و آهن در آن سرزمین جدایر برای ک

یافت نمیشود و زندگانی آنان از جو تأمین میگردد و حیوانی کته از آن استتااده متی    

کنند بد می باشد و با سنگ می جنگند و آنرا بته دنبتال دشتمن پرتتاب متی کننتد و       

پردازند و به هیچ دینی آشنا خورشید را می پرستند و هنگام برآمدن آن به سجود می 

 .نیستند و هیچ دعوتی به آنان نرسیده است

و آنان که بر این جدایر آگاه شده اند بر حسب تصادف بوده است نه اینکه قصد 

سارکردن به آنها کرده باشند زیرا سارکردن با کشتی بستگی به این دارد که و ع باد 

به رور مستقیم حرکت کند بته کتدام    و وزشگاه آن را بشناسند و بدانند هرگاه کشتی

یک از شهرهای واقع در گذرگاه این وزشگاه میرسد و هر گاه وزشگاه تغییتر کنتد و   

دانسته شود که اگر کشتی را در جهتی مستقیم برانند به کتدام مکتان خواهنتد رستید     

و نقشتۀ  . بادبان را روری د مقابل باد قرار می دهند و ناخدایان کشتی ها معلوم است

ساحلی دریای روم همچنان که در خارج وجود دارد و به و عی که در سواحل   الدب

دریاست در صاحه ای مخصوص نوشته شده و هم وزشگاههای بادها و گذرگاههای 

می نامند و در سارها   ٠گوناگون آنها در آن صاحه ترسیم شده است و آن را کنباص

                                      
بهدان در دریها بهرای شهناختن      ننامه که معرب آن رهنامج است به معنی کتابی است که مالحا ه راه  1

بهه  « کنبهاص »گران نیز بکار برده اند و امها  لنگرگاهها و غیره رهبری میشوند، این کلمه را نظامی و دی
گرفتههه شههده اسههت و همانسههت کههه در آلمههانی آن را   Compasاسههپانیولی  هقههول دزی از کلمهه

Compassarte  هاز ریشه : می گویند و تازیان آن را اقتباس خوانند و در ذیل قنباص می نویسهد 
مرد قنبهاص  . زه و مقایس هم آمده استو اندا اسپانیولی کمپاس به معنی پرگار و بهمجاز به معانی نظم
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ای محتی  وجتود نتدارد و بته همتین      ولی این راهنماها در دری. بدان اعتماد می کنند

سبب کشتی ها داخل آن نمی شوند زیرا اگر کشتی از چشتم انتداز ستواحل ناپدیتد     

گردد ممکن است بازگردد و بدان راهنمایی شود چه در جو و سطح آب این دریا مه 

و بخارهای فراوانی وجود دارد که مانع سیر کشتی ها می شود و به ستبب دوری آن  

نور آفتاب از سطح زمین بدانها نمی رسد تا آن بخارها را پراکنتده و  بخارها انعکاس 

حل سازد و به همین سبب راهنمایی بدان دشتوارتر و آگتاهی بتر اخبتار آن مشتکل      

و اما در بخش نخستین این اقلیم مصب رود نیل واقع استت کته از سرچشتمه    . است

سودان می نامند و بته  اش نددیک کوه قمر، چنانکه یاد کردیم، جاریست و آن را نیل 

سوی دریای محی  میرود و نددیک جدیره ای بنتام اولیتل واقتع استت و همتۀ ایتن       

شهرها در این روزگار از منارق فرمانروایی پادشاه مالی است کته متردم آن از اقتوام    

به کشور ایشان سار می ( مراکش)و بازرگانان مغرب اقصی سودان به شمار می روند 

و  ٠ت شتمال آن بتالد لمتونته و دیگتر روایتف نقتاب پتوش       کنند و در نددیک قسم

 . همچنین دشت هایی واقع است که محل رفت و آمد این اقوام می باشد

 2و در ناحیۀ جنوبی این نیل قومی از سیاهپوستان سکونت دارند که آنها را لملم

 .این قوم کافرند و بر چهره ها و شقیقه های خود داد می گذارند. می گویند

م غانه و تکرورو آنها را غارت می کننتد و بته استارت متی گیرنتد و بته       و مرد

بازرگانان می فروشند و بارزگانان آنها را به مغرب می برند و همۀ آنان بندۀ زرخرید 

مغربیان می باشند و در ماورای سرزمین آنان یعنی جنوب آن عمران معتبتری وجتود   

نددیکترنتد تتا بته انستان نتارق، در       ندارد، و تنها مردمانی که به حیوانات بتی زبتان  

                                                                                           
شاید این کلمه همان جنفاص باشد، به معنهی کهاموای بهافتنی و منسهوج     . یعنی مرد متفکر قابل و الی 

 (.همان جلد ٤11و ص  2ج  ٤11دزی، ص )خشن 
 .خود نقاب می زنند و به عربی آنها راملثمون می نامند هه قبیله ای از بربر که بر چهر 1

 . Lemlemه  2
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دشتهای سوزان و غارهای آن سرزمین به سر می برند و از گیاه ها و دانه های ربیعی 

و بی تصرف و دست نخورده تغذیه می کنند و چه بستا کته برختی یکتدیگر را نیتد      

و تمام میوه های بالد ستپاهیان از شتهرهای   . بخورند و این اقوام در زمرۀ بشر نیستند

و چنانکته   2تتوات و تیتورارین و ورگتالن   : صحرای مغربست مانند ٠م واحه هایمه

گویند در غانه پادشاه و دولتی از علویان حکومت می کرده که معروف به بنی صتالح  

 .بوده اند

و صاحب کتاب روجر گوید او صالح بن عبداهلل بن حسن بن حسن بوده ولتی  

ناخته نشده است و در ایتن روزگتار   چنین صالح نامی در خاندان عبداهلل بن حسن ش

 .آن دولت منارض گردیده و غانه در تصرف پادشاه مالی است

بر کنار رودی است  3و در ناحیۀ شرقی غانه در بخش سوم این اقلیم شهر گوگو

که از برخی از کوههای آن ناحیه سرچشمه می گیرد و به سمت مغترب جریتان متی    

پادشاه گوگو نخستت ختود استتقالل    . رودیابد و در ریگدارهای بخش دوم فرو می 

داشته ولی بعدها پادشاه مالی بر وی استیال یافتته و آن شتهر را در شتمار متصترفات     

خود در آورده است و در این روزگار شهر گوگو به سبب فتنه ای کته در آنجتا روی   

 داده ویران گردیده است و ما هنگام بیان دولت مالی در جای خود در تاریخ بربتر آن 

 .را یاد خواهیم کرد

استت کته اقتوام سیاهپوستت یتا       ٠و در ناحیل جنوبی شهر گوگو کشتور کتانم  

در آن به سر می برند و پس از آن و نغاره بر ساحل شمالی نیتل استت و در    2سودان

                                      
 .است که در تداول جغرافیدانان قدیم به معنی شهر مهم واحه ها بکار میرفته است« قصور» هه ترجم 1

 Touat, Tigourarin, Ouerglan: مزبور لغات بربریست و تلفظ آنها چنین است هه سه کلم 2
 (.فهرست نخبه الدهر)شهری متعل  به قبایل سیاهپوست است که نزدیک نیجر می باشد : ه گوگو 3

: آمهده اسهت  « غهانم »یا « کانم»است ولی در فهرست نخبه الدهر در ذیل « کاتم»ه در چاپهای مصر  1
 .نیز کانم است« ینی»در نسخل . kanemشهری بر ساحل نیل، 
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جانب خاوری بالد و نغاره و کانم شهرهای زغاوه و تتاجوه استت کته بته سترزمین      

 .وسته استدر قسمت چهارم این اقلیم پی 3نوبی

و نیل مصر که از سرچشمه اش نددیک خت  استتوا روانستت از آن ناحیته تتا      

 .دریای روم در قسمت شمال عبور می کند

و سرچشمۀ این نیل از کوه قمر است که شاندده درجه باالی خ  استواستت و  

در  ب  این کلمه اختالفست، بعضی آن را به فتح قاف و میم منسوب به قمر آسمان 

و در کتتاب مشتترک   . اند به مناسبت سایدی و بستیاری درخشتندگی آن    ب  کرده

یاقوت بضم قاف و سکون میم است منسوب به قومی از مردم هند و ابن ستعید نیتد   

از این کوه ده چشمه می جوشد که هر پنج تتای آنهتا   . بدینسان  ب  کرده استآنرا 

فاصله است و از هر  در یک دریاچه گرد می آیند و میان دو دریاچۀ مدبور شش میل

یک از آنها سه رود بیرون می آید که همۀ آنها در یک بستر ریگتدار و بتاتالقی روان   

می شوند و در قسمت پائین، کوهی بدان برمی خورد و دریاچه را از سوی شمال می 

قسمت بتاختری آن در جهتت مغترب از    . شکافد و آن را به دو بخش تقسیم می کند

ی گذرد تا در دریای محی  می ریدد و قسمت خاوری آن بته  م( سودان)بالد سیاهان 

سوی شمال جریان می یابد و ممالک حبشه و نوبی و نواحی میان آنهتا بتر ستواحل    

آنست و در باالی سرزمین مصر به چندین شاخه تقسیم می شتود کته سته شتعبۀ آن     

وم یکی نددیک اسکندریه و دیگری نددیک رشید و سومی نددیک دمیاط در دریای ر

می ریدد و شاخۀ دیگر پیش از آنکه بته دریتای روم برستد در وست  ایتن اقلتیم در       

نواحی و شهرهایی که بر ستاحل ایتن نیتل واقعنتد     . دریاچۀ آب شوری فرو می رود

                                                                                           
نیل به سر می برنهد ه از    هزمین، اقوامی که در پیرامون سرچشم هه گورهی از اقوام قسمت جنوبی کر  2

 (.فهرست نخبه الدهر)نیز به نام سودان هست دریاچه هایی . اوالد حام

 La Nubieه  3
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و پایتختت  . ٠ممالک نوبه و حبشه و برخی از شهرهای واحه ها تا استوان : عبارتند از

ی این نیل استت و پتس از آن علتوه و    است که در قسمت غرب 2بالد نوبه شهر دنقله

در  4مشاهده می شود کته بتر مستافت شتش بارانتداز      3بال  و از آن پس کوه جنادل

شمال بال  واقع است و آن از سوی مصر کوهی بلند و از جهتت نوبته پستت بنظتر     

میرسد و از اینرو نیل در آن ناوذ می کنتد و جریتان متی یابتد و در درۀ عمیقتی بته       

ک فرو می ریدد چنان که ممکن نیست با زور  از آن عبور کننتد  و عی سخت هولنا

بلکه کاالهای بازرگانی را اهالی سودان در محل آبشار از زورقها به خشکی نقل متی  

 .می برند( چارپایان)کنند و آنها را تا شهر اسوان مرکد صعید بر پشت 

 5[قل می کنندآبشار جنادل با این رریق نو همچنین کاالهای صعید را تا باالی ]

و میان کوه جنادل و اسوان دوازده بارانداز مسافت است و در قستمت بتاختری ایتن    

این ناحیته هتم اکنتون ویرانستت ولتی      . ناحیه و احات بر ساحل رود نیل واقع است

و در وس  بخش پنجم این اقلتیم بتالد   . نشانه های آبادانی کهن در آن دیده می شود

و به سوی سرزمین  2که از ماورای خ  استوا می آید واقع است ٠حبشه بر کنار رودی

 .نوبه می رود و در آنجا به نیلی که به مصر فرو می آید می ریدد

بسیاری از مردم توهم کرده اند کته ایتن رود از شتعب نیتل قمتر استت لتیکن        

بطلیموس آن را در کتاب جغرافیایی خویش یاد کترده و گاتته استت رود مدبتور از     

. و دریای هند به وس  بخش پنجم این اقلیم منتهی میشود. ل نیستشاخه های این نی

                                      
 Asouanه 1
 Dongolaه  2

 (.فهرست نخبه الدهر)ه آبشار نیل  3

 .«یکروز راه کاروانیان قدیم»ه مرحله ه منزل  ٤

 .است« ینی» هه این سطر از چاپ پاریس و نسخ 5

 . ه نیل آبی 1

چاپ [ )،... دریای هند واقع است می گذرد بسوی و پس از آنکه از نزدیک مقدشو که در جنوب ]ه   2
 .« ینی»و (. پاریس
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این دریا از ناحیۀ چین آغاز می گردد و سرتاسر این اقلیم را تا بخش پتنجم آن قترار   

می گیرد و از این رو در این بخش عمرانی باقی نمی مانتد بته جتد آنچته در جدایتر      

انکه گویند به هتدار جدیتره متی    درون آن دریا قراردارد، و این جدایر بی شماراند چن

رسند، و یا نقاری که در سواحل جنوبی آن واقع است و این نقاط آخترین آبادیهتای   

و در بخش ششم این اقلیم در میان دو دریا که از دریای هنتد  . جنوب بشمار نمیروند

منشعب میشوند و به جهت شمال فرو می آیند یعنی دریتای قلتدم و دریتای فتارس     

ست که بر کشور یمن و بالد شحر، که در قسمت شترقی آن بتر   واقع اجدیره العرب 

سواحل دریای هند واقعند، و کشور حجاز و یمامه و نواحی آن دو متشمل می باشتد  

و بر ساحل غربی . چنانکه آنها را در اقلیم دوم و اقلیمهای پس از آن یاد خواهیم کرد

قترار دارد، ایتن    5بجته  4ههتای از نواحی مرزی حبشته و چادرگا   3این دریا شهر زالع

چادرگاهها در شمال حبشه میان کوه عالقی، در قسمت باالی صعید، و دریتای قلتدم   

که از دریای هند جدا میشود واقع است و در نواحی زیرین زالع در جهت شتمال در  

این بخش تنگۀ باب المندب دریای مدبور را در این ناحیه تنگ می کنتد و علتت آن   

ه بوس  دریای هند پیشرفتگی پیدا کرده است و با ساحل یمتن از  کوه مندب است ک

جنوب به شمال در رول دوازده میل امتداد دارد و در نتیجه دریا باریک می شتود تتا   

به آن میرسد و این قسمت را باب المنتدب متی نامنتد و    به عرض سه میل یا نددیک 

میگذرنتد و در   نددیک مصتر ازیتن جایگتاه   ( سوئد)کشتیهای یمن تا ساحل سویس 

                                      
 . کتب مشهور است زالع بکار می برد هه ابن خلدون به جای زیلع که در هم 3

جمع مجال است و در کتب قدیم جغرافیای عربهی چنانکهه دزی مهی    « مجاالت» هه این کلمه ترجم  ٤
چادرنشین در آن رفت و آمد کننهد و   هاست که یک قبیلپهناوری استعمال میشده  هنویسد به معنی ناحی

ترکی و محل ییالق و قشالق قبایهل اسهت و مها در فهارس کلمهه ای      « یورت»توان گفت مرادف می 
 .دزی شود 1ج  236رجوع به ص . مناسب تر از چادرگاه نیافتیم

معرب است بجه را بفتح که ( ک)ولی در چاپ . نیز گویند« بجاه»و آن را ( بضم با و فتح جیم)ه بجه   5
بجهه در مصهر یها    : ضبط کرده است اا در فهرست نخبه الدهر نیز بضم است و مؤلف آن مینویسد« ب»

 .التفهیم شود 167و رجوع به معجم البلدان و حدود العالم و ص . نوبی واقع است
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است و در مقابتل آن از جانتب    2و دهلک ٠قسمت پایین باب المندب جدیره سواکن

واقع است چنانکته یتاد   ( سودان)باختر چادرگاههای بجه متعلق به اقوام سیاه پوست 

یمن می باشد کته از   3کردیم، و در سواحل خاوری دریای مدبور در این بخش، تهائم

و در جهت جنوب شهر زالع و بر ساحل غربی . است 4آن جمله شهر علی بن یعقوب

این دریا دهکده های بربر یکی پس از دیگتری مشتاهده متی شتودک ه همچنتان در      

امتداد قسمت جنوبی دریا خمیدگی پیدا می کند و تا آختر بختش ششتم ایتن اقلتیم      

 .امتداد می یابد

شتو  و پس از آن شهر مقد]مجاور جهت شرقی همین ناحیه کشور زنگبار است 

است که بسیار آبادان و دارای بازرگانان کثیتری استت و بتر ستاحل دریتای هنتدی       

سپس بالد سااله بر ساحل جنوبی دریای هند  در بخش هاتم این اقلیم واقتع   ٠[است

است و در جهت شرقی بالد سااله بر کرانۀ جنوبی آن بتالد وا  وا  استت، کته در    

 .ر بخش دهم این اقلیم پیوسته استمدخل انشعاب این دریا از دریای محی  به آخ

که از بدرگتترین آنهتا   ( سیالن)و اما جدایر این دریا بسیار است، چون سرندیب 

کته گوینتد در روی    به شمار می رود و به شکل دایره است و در آن کوه معروفیست

پتس از آن  . زمین از آن کوهی بلندتر نیست و این جدیره روبتروی ستاله متی باشتد    

ده می شود که مستطیل شکل است و از روبروی سرزمین ستااله آغتاز   جدیرۀ قمر دی

میشود و به سوی خاور، با انحراف بسیاری به شمال، امتداد میبابد تا آنکه به سواحل 

                                      
 (.منتهی االرب)معظمه  هه سواکن جزیره ایست نیکو نزدیک مکل 1

 (.منتهی االرب. )جزیره ایست میان دشت یمن و حبشه ( ه لبه فتح د )ه دهلک  2

معظمه و بالد  هنام مک( بکسر ت ه فتح م )ه تها م سرزمین هایی که نشیب آنها به دیای باشد و تهامه   3
 (.اقرب الموارد)شمالی حجاز است 

 . ه شهریست نزدیک دریا میان یمن و حجاز ٤

 .«ینی»ه از  1
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چین نددیک می شود و در این دریا جدایر وا  وا  از ررف  2«جنوبی»قسمت باالی 

ر از ستوی ختاوری آن را در   و بسیاری از جدایر گوناگون دیگ 3جنوب و جدایر سیال

بر می گیرند و در جدایر مدبور انواا خوشبوها و ادویه یافت میشود و گویند در آنها 

کانهای زر و زمرد وجود دارد و بیشتر مردم آنها پیرو دین مجوسی هستند و در آنهتا  

 .پادشاهان بسیاری فرمانروایی می کنند

و . بور شگاتیهایی یاد کترده انتد  و جغرافی دانان از کیایات عمران در جدایر مد

بر کنارۀ شمالی این دریا در قسمت ششم این اقلیم کلیۀ بالد یمن واقع است چنانکته  

مقتر   2و مهجم و تهامۀ یمن و پس از آن شتهر صتعده   ٠در ررف بحر قلدم شهر زبید

و . واقع است و این شهر از دریای جنوبی و دریای شرقی دور استت  3امامت زیدیان

واقع است و به دنبتال دو شتهر    5و در ناحیۀ شمالی آن صنعاء 4ها شهر عدنپس از آن

وسپس  ٨و آنگاه سرزمین حضرموت 7و راار 6مدبور در سوی خاور، سرزمین احقاف

و این قطعه از بختش ششتم   . قرار داردبالد شحر میان دریای جنوبی و دریای فارس 

ر بخش های مرکدی این اقلتیم  یکی از نقاری است که دریا آن را نگرفته و مانند دیگ

                                      
را به جای شمالی به کار « قسمت پایین»را به جای جنوبی و « قسمت باال»ه به قول دسالن، مؤلف   2

 .می برد

است و دسالن به نقل از رینود می نویسد ممکن است منظهور  « سیالن»ه در چاپهای مصر و بیروت   3
 .است« ینی»خطی  هو نسخ( پ)صورت متن از چاپ . از جزایر سیال ژاپونباشد

 .ه شهری در یمن 1

صنعت پوست در آن نیک می دانند و در حسهن سهاختمان بهدان مثهل     . است در یمن ه شهر بزرگی  2
 (.اقرب الموارد)میزنند و پوست صمدی در نهایت خوبی است 

 .ه فرقه ای از شیعه منسوب بزیدبن علی زین العابدین 3

 .ه جزیره ای به یمن و شهری نزدیک آن ٤

 (.اقرب الموارد)ه مرکز بالد یمن  5

 (.منتهی االرب)شحر بود و قوم عاد در آن سکونت داشتند  هریگهای دراز که به کران( مزهبه فتح ه)ه  6

 (.اقرب الموارد)شهری به یمن نزدیک صنعاء ( به فتح ظ)ه  7

 (.اقرب الموارد)ه نام شهری و قبیله ای  8
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در آب فرو نرفته است و پس از آن اندکی از بخش نهم این اقلیم و قسمت بیشتتری  

چین واقتع  ( جنوبی)از بخش دهم از آب نمودار است و درین بخش قسمتهای باالی 

را نام برد و از جهتت شتر ، جدایتر     ٠است که از شهرهای مشهور آن میتوان خانکو

و این است پایان ستخن  . واقع است که در پیش آن را نام بردیم سیال در روبروی آن

اقلیم نخستین، و خدای، سبحانه و تعالی، به بخشایش و نیکی خود کامیاب دربارۀ ما 

 .2کننده است

و آن به اقلیم نخست از سوی شمال پیوسته است و روبتروی بتاختر   : اقلیم دوم

و در . که نام آن گذشت، واقع استآن در دریای محی  دو جدیره از جدایر خالدات، 

می باشد و آنگتاه در جهتت    3قسمت جنوبی بخش نخست و دوم آن سرزمین قنوریه

خاور آنها جنوب سرزمین غانه است و سپس چادرگاههای زغاوه کته از اقتوام ستیاه    

از  4آن دو بخش، صحرای نیستر ( شمال)و در جانب پایین . پوست اند دیده می شود

آنها متصل است و دارای بیابان هایی است که بازرگانان فاصلۀ میان  باختر به خاور به

را از آنها می پیماید و چادرگاههای نقاب ( سودان)بالد مغرب و ارا ی سیاه پوستان 

پوشان صنهاجه در این فالت واقع است و آنها روایف بادیه نشین بسیاری را تشکیل 

و بتر  . 9و تریگته  ٨و لطمته 7و مستوفه  6ونهو لمت 5می دهند که عبارتند از اقوام گواداله

                                      
« خانقو»است ولی صحیح « خانلو»و در جغرافیایی ادریسی « خانکو»ه در متن چاپهای ابن خلدون  1

 (.دسالن هحاشی)است 

 .نیست« ینی»ه در چاپ پاریس و  2

 Comnouriyaه  3
 .نیستر است« ینی»و در « نیسر»( پ)و ( ا)و ( ب)ودر چاپ « نستر»( ک)ه در چاپ  ٤

  Guedalaه  5
 Lemtounaه  6

 .است Messoufaو صحیح « مسرانه»( ب)و در چاپ « مسراته»( ا)و ( ک)ه در چاپ  7
قبیلهه ای از بربرههای آن   « لمهط »به معنی نوعی آهوی کوهی آفریقا و ( به کسر ل ه فتح ط )ه لطمه   8

 (.فهرست نخبه الدهر)سرزمین است 

 .وریکه، و تریله ، و تزیله: ، نسخه بدل Outrigaه  1
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از قبایتل بربتر    2و سپس چادرگاههتای آزگتار   ٠سمت شرقی این فالت سرزمین فدان

نواحی شرقی بخش سوم این اقلیم امتتداد  ( جنوب)واقع است که به قسمتهای باالی 

متعلق به اقوام سیاه پوست مشاهده می شتود   3دکوار می یابد و آنگاه درین بخش باال

و در قسمتهای پایین این بخش . در آن واقع است 4پس قطعه ای از ارا ی تاجوهو س

استت و بتر ستمت ختاوری آن      5سوم یعنی در سمت شمال آن بقیتۀ سترزمین ودان  

دیده می شود و آنها را واحه های داخلتی متی نامنتد و در جنتوب      6سرزمین سنتریه

صعید در بالد  این بخش آنگاه در مرکد. بخش چهارم بقیۀ سرزمین تاجوه واقع است

دو کرانۀ رود نیل واقع شده اند که از سرچشمه اش در اقلتیم نخستتین روانستت تتا     

یکی کوه : سرانجام به دریا می ریدد، و درین بخش رود نیل از میان دو کوه می گذرد

در مشر  و در ستاحل جنتوبی آن دو شتهر     7واحات در مغرب و دیگری کوه مقطم

ند و همچنین در امتداد دو کنارۀ آن شهرهای اسیوط و قوص و و ارمنت واقع ا ٨اسنه

سپس صول قرار دارند و در آنجا نیل به دو شاخته منشعب می شود که شاخۀ راست 

آن در این بخش به الهون و شاخۀ چپ آن به دالص منتهی می شتود و در میتان دو   

صتحاری   و در خاور کتوه مقطتم  . شاخۀ مدبور نواحی جنوبی کشور مصر واقع است

عیذاب است که در بخش پنجم این اقلیم امتداد می یابد تا سرانجام به دریای سویس 

منتهی می گردد،ۀ و این همان دریایی است که به نام قلتدم نیتد خوانتده متی     ( سوئد)

و در . شود و از دریای هند منشعب می گردد و از جنوب به جهت شمال ممتد است

                                      
 Fazzanه  1
 Azgarه  2

 Koouarه  3

 .است« جویین»، در چاپهای مصر با  Tadjouaه  ٤
 Oueddanه  5

 Seneriyaه  6

 (. اقرب الموارد)کوهی است که به مصر مشرف بر قرافه ( به ضم م ه فتح ق ه فتح ط مشدد)ه  7

 (.ل. ن )ه اسنا  8
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حجاز است که از کتوه یلملتم تتا بتالد یثترب      سال شرقی آن در این بخش سرزمین 

امتداد دارد و در مرکد حجاز مکه، شرفها اهلل، واقع است و در ساحل آن شهر ( مدینه)

و در بخش . جده دیده می شود که مقابل شهر عیذاب، در کنارۀ غربی این دریا، است

در ششم این اقلیم بالد نجد در جهت باختری دیده می شتود کته قستمت بتاالی آن     

جنوب تباله و جرش را تا عکاظ که در شمال است در بر می گیترد و دریتن بختش    

بقیۀ سرزمین حجاز در زیر نجد واقع است و در سمت شرقی آن بالد نجران و خیبر، 

و در زیر آنها سرزمین یمامه است و در سمت مشر  نجران سرزمین سبأ و متأرب و  

منتهتی متی شتود کته دومتین       سپس ارا ی شحر است و این بخش به دریای فارس

لتیکن  . دریای منشعب از دریای هند است و به سوی شمال می رود، چنانکه گذشت

درین بخش بسوی مغرب منحرف می شود و آنگاه از میان شمال و شتر  آن قطعتۀ   

مثلث شکلی می گذرد که در قسمت باالی آن شهر قلهات واقع استت و از ستواحل   

زیر قلهات بر ساحل همان دریا بالد عمتان استت و   آنگاه در . شحر به شمار می رود

در پایان بخش واقع است و روبروی آن بالد رتوبران   ٠سپس سرزمین بحرین و هجر

است که آن هم از نواحی سند به شمار می رود و بنتابراین تمامتت ستند در جانتب     

باختری این بخش به هم پیوسته است و میان سند و هند فالت پهناروی حایتل متی   

سترزمین جتاری استت و در     ٠د ورود سند که از نواحی کشور هند می آید در آنشو

و در آغاز بالد هند بر ساحل دریای هنتد ودر شتر    . جنوب به دریای هند می ریدد

ملتان واقع است که مرکد بت مورد احترام اهالی ( شمال)سند بالد بلهرا و در زیر آن 

ند تا قسمتهای جنوب سیستان امتتداد  س( شمال)این بخش به نواحی پایین . آنجاست

می یابد و در قسمت غربی بخش هشتم این اقلیم بقیۀ بالد بلهرا از نواحی هند واقتع  

                                      
یکی شهری نزدیک مدینه و دیگر این کلمه بر سراسهر سهرزمین   : نم دو ناحیه است( به فتح ه ه ج )ه   1

 .قرب الموارد شودرجوع به ا. بحرین اطالق می شود و در اینجا منظور معنی دوم است

 Belheraه  1
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( جنوب)واقع است و در باال  2است و بر سمت خاوری آن بالد قندهار و آنگاه منببار

کابل واقع است و پس ( شمال)در ساحل دریای هند و زیر آن بخش در جهت پایین 

ز آن در ناحیۀ خاوری کابل و میبار بالد قنوج است که تا در یای محی  امتتداد دارد  ا

و میان کشمیر داخلی و کشمیر خارجی در آخر این اقلتیم واقتع استت و در جانتب     

باختری بخش نهم این اقلیم بالد هند اقصی است که تا ناحیۀ شرقی این بخش به هم 

آن به بخش دهم متصل میشتود و در  ( وبجن)پیوسته است و در نتیجه قسمت باالی 

در  3این ناحیه قطعه ای از بالد چین واقع است که شهر خیاون( شمال)قسمت پایین 

آن واقع است سپس بالد چین در تمام بخش دهم امتداد می یابد تا به دریای محتی   

او منتهی می شود و خدا و فرستادۀ او داناترند و کامیابی به قدرت اوست، سبحانه، و 

 .4بخشندۀ نیکی و ارجمندیست

و آن به اقلیم دوم از جهت شمال پیوستته استت و در بختش اول و    : اقلیم سوم

دیتده میشتود کته از جانتب      ٠آن کتوه درن ( جنتوب )قریب یک سوم قسمت بتاالی  

و در . باختری در کنارۀ دریای محی ، به خاور در نددیکی پایان آن بخش امتداد دارد

ونی از بربرها سکونت دارند که به جد آفرینندۀ آنان کسی شمارۀ این کوه قبایل گوناگ

و بر ساحل دریای محی  در قطعه ای که ایتن  . آنها را نمی داند و ذکر آن خواهد آمد

از  3و بتالد ستوس و نتول   . واقع استت  2کوه را از اقلیم دوم جدا می کند، رباط ماسه

                                      
 (.ل. ن )ماالبار . ملیبار. ه میلیبار 2
 .است« خانفو»است ولی صحیح « خنفو»و « خنفون»: و در نسخ خطی« شیفون»ه در چاپهای مصر  3

 .نیست« ینی»ه این جمله در چاپ پاریس و  ٤

 (.از فهرست نخبه الدهر)است  (L' Atlas)ه مقصود کوه اطلس 1
 .(Massa)یا ماسه  (Masset)ه ماسه  2
فهرسهت  )نیز محلی در همان ناحیه است « نول لمطه»کوهستانی در افریقای جنوبی است و « نول»ه   3

جغرافی دانان و مورخان شرقی تمام این گونه کلمهات را بها حهرف    : و دسالن می نویسد(. نخبه الدهر
 .میخوانند (Noun)می نویسند، ولی اروپاییان آنها را با نون بدینسان « ل»
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 4شهرهای مدبور باالد درعهسمت خاور به رباط ماسه پیوسته است و بر سمت خاور 

واقع است و آنگاه قطعه ای از صتحرای نیستر مشتاهده میشتود،      5و سپس سجلماسه

و کوه درن سرتاستر بتالد ایتن بختش را     . همان فالتی ه نام آن در اقلیم دوم گذشت

و آن در این ناحیه گردنه ها و راههتای انتدکی دارد و ایتن و تع     . احاره کرده است

واقتع متی شتود، آنوقتت      6تا آنکه کوه مدبور روبروی رود ملویته همچنان ادامه دارد 

گردنه های و راههای آن افدایش می پذیرد و تا پایتان آن ادامته متی یابتد و در ایتن      

به سر می برند که نددیک دریای محی   7سکسیوه]ناحیه گروهی از قبایل مصموده و 

و  3و تتین ملتل   2هنتانته : ٠[سکونت دارند آنگاه قبایلی دیگر در آنجا می زینتد ماننتد  

و این رایاه آخرین گروه مصامده در آن ناحیه می باشتد  . 5و آنگاه هسکوره 4گدمیوه

صنها که یا صنهاجه می رستیم و در   7[دسته از قبایل 6قبایل زناگه]سپس به سرزمین 

به سر می برند و در اینجتا از قستمت شتمالی،     ٨پایان این بخش برخی از قبایل زناته

و در ایتن نتواحی   . است بدین بخش متصل میشود ٠١که همان کوه کتامه 9سکوه اورا

                                      
 (.فهرست نخبه الدهر)ه شهریست در افریقا  ٤

 (.همان کتاب)ه شهریست بر ساحل رودی بهمن نام  5

 Molouia( معجم البلدان)ه رودی به باندلس  6

 Sekciouaه  7

 ( ینی)و نسخه ( پ)ه از چاپ  1

 .می باشد« Hintata«است ولی صحیح آن « هنتانه»ه در چاپهای مصر  2
کوهههایی  : آمده است( بکسر ت ه ضم ن ه فتح م ه ل مشدد   )« تین ملل»م البلدان در ذیل ه در معج  3

ولهی در چاپههای مصهر و    . است به مغرب و در آنها دهکده ها و مزارعی است که مسکن بربرها اسهت 
 Tinmelet: است دسالن نیز ضبط آنرا بدینسان آورده است« تینملک»بیروت 

٤ Guedmioua 

 .می باشد Heslouraر مشکوره است ولی صحیح ه در چاپهای مص 5
 Zeuagaه  6

 (.ینی)و ( پ)ه از چاپ  7

8 Zenata 

 Aurasه  1

 Ketamaه  11
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و کوه درن از . ملتهای دیگری از بربر هستند که آنها را در جای خود یاد خواهیم کرد

جهت غربی مشرف بر بالد مغرب اقصی است و این بالد در جهت شتمالی آن قترار   

واقع است و بر ستاحل   ٠2تادله و ٠٠در ناحیۀ جنوب این بالد مراکش و اغمات. دارند

کته هتم جتدو بتالد مغترب      ]و شهر سالست  ٠دریای محی  در آن ناحیه رباط اسای

 4و تتازا  3و در شمال بالد مراکش شهرهای فاس و مکناسه[ 2اقصی به شمار می روند

واقع است و همین نواحی است که در عرف مردم آن سرزمین مغترب   5و قصر کتامه

و  5و از جملۀ آنها بر ستاحل دریتای محتی  دو شتهر اصتیله     اقصی خوانده می شود 

مغترب  )العریش دیده میشود و در سمت شرقی ایتن بتالد ممالتک مغترب مرکتدی      

واقع است که پایتخت آنها تلمسان است و بر سواحل بحر روم در آن ناحیه ( االوس 

ناحیتۀ   زیرا این دریای روم از خلیج رنجته در . و الجدایر است 7و وهران 6شهر هنین

غربی اقلیم چهارم از بحر محی  جدا می شود و به سمت خاوری می رود تا به بتالد  

شام منتهی می گردد و همین که اندکی ازین خلیج تنگ خارج متی شتود، از ستمت    

جنوب و شمال وسعت می یابد و داخل اقلیم سوم و پنجم می شود و به همین سبب 

                                      
 Aghmatه  11

به فتح د )تادله : که یاقوت نیز آرد.میباشد« Tadla«است ولی صحیح « تادال»ه در چاپهای مصر   12
 (.لبلدانمعجم ا)از جبل بربر در مغرب نزدیک تلمسان است ( ه ل
 Asfiه  1

 (.ینی)و ( پ)ه از چاپ  2

 Miknaca (Mequinez)ه 3
 .Taza (Teza)ه  ٤
فهرسهت نخبهه   )قبیلهه ای از بربراسهت   « کتامه»بر شهر مرکزی واحات اطالق می شود و « قصر»ه   5

 (.الدهر

5 Asila  ده «اکه در نسخ مختلف « ارضیله»و « اصیال»و « اصیئه»، دسالن این ضبط را بر صورتهای
 .ترجیح داده است

 (.معجم البلدان)ه ناحیه ایست از سواحل تلمسان در سرزمین مغرب  6

 . Onhran (Oran)ه  7
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که نخستتین آنهتا رنجته و    ]واقع است ( ومس)بر ساحل آن بسیاری از بالد این اقلیم 

سپس از سمت خاوری  ٠١[است 9و سبته و بادیس و سپس غسسه ٨آنگاه قصر الصغیر

در مشر   ٠بالد الجدیره شهر بجایه در ساحل دریا بدان پیوسته است و هم قسطنطنیه

بجایه بر ساحل دریاست و به مسافت یک بارانداز از دریا در نخستین بخش ستومین  

م و در جنوب این ناحیه در حالی که به سوی جنوب مغرب مرکدی پیش بترویم  اقلی

 :شهرهای زیر را خواهیم یافت

و زاب کته   5آنگتاه مستیله   4[واقع است 3که در کوهستان تیتری] 2نخست، اشیر

پایتختت آن در دامنتۀ کتوه اوراس واقتع استت و چنانکته یتاد کتردیم ایتن           5بسکره

و آن در پایتان بختش نخستت از    . متصل متی باشتد  ( ناحیه ارلس)کوهستان به درن 

 .جانب خاور است

و بخش دوم این اقلیم نید به شکل بخش نخستین است از ایتن رو کته قریتب    

یک سوم جنوب آن را کوه درن فرا گرفته و از باختر به خاور آن بخش امتداد دارد و 

ل آن را فترا متی   در نتیجه آن را به دو قطعه تقسیم می کند و بحر روم مسافی از شما

گیرد و قسمت باختری قطعۀ جنوبی کوه درن سرتاستر بیابتان استت و در ختاور آن     

                                      
 .مستحکمی است واقع در کنار دریا میان طنجه و سبته هه قلع 8

 Ghassacaه  1

 (ینی)و ( پ)ه از چاپ  11
 . Constantineه  1

 (.لدانمعجم الب)ه شهریست در جبال بربرهای مغرب  2

 Titeriه  3

 (.ینی)و ( پ)ه از  ٤

 Mecialه  5

 Biskeraه  5
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دیده می شود و در سمت شرقی آن سرزمین ودان واقع است که بقیتۀ   6شهر غدامس

 .آن را در اقلیم دوم یاد کردیم

و قطعه ای که در شمال کوه درن واقع است، میان آن کتوه و دریتای روم، و در   

واقع است و بر ساحل این دریا شتهر   2و لربس ٠ۀ باختری آن کوه اوراس و تبسهناحی

و  5و آنگتاه سوسته   4[دیده می شود که نددیک دریاستت ]به ترتیب شهر تونس  3بونه

مهدیه را مشاهده می کنیم و در جنوب این شهرها در دامنه کتوه درن بتالد جریتد از    

در میان این ناحیه و قسمتهای ستاحلی،  واقع است و  ٨و ناداوه 7و قاصه 6توزر: قبیل

واقع است و بر سمت شرقی کلیۀ  ٠١و سبیطله 9شهر های قیروان و کوهستان و شالت

این بالد ایالت ررابلس بر کنار دریای روم دیده می شتود و در مقابتل آن در ستمت    

در آن  ٠3شتعبه ای از قبایتل هتواره    ٠2دیتده متی شتود کته مگتاره       ٠٠جنوب کوه دمر

دارند و مساکن آنان پیوسته به کوه درن می باشد و روبروی این کوهستان و سکونت 

و . در آخر قطعۀ جنوبی این بخش شهر غدامس مشاهده می شود که نام آن گذشتت 

                                      
و در نخبه « غذامس»( پ)و ( ب( )ا)است و در چاپ ( به فتح غ ه کسر م )غدامس ( ک)ه در چاپ   6

 .است و صحیح صورت اخیر است( به فتح غ)الدهر غدامس 

ین افریقا میان آن و قفصهه  شهر مشهوریست از سرزم( به فتح ت ه کسر ب ه فتح س مشدد  )ه تبسه   1
 . Tevesteیا  Tebessa( معجم البلدان)شش مرحله است 

 .است  Lorbos (Laribus)ولی سحس « اوبس»( ک)و در چاپ « اویس»( ب( )ا)ه در چاپ  2
 . Bounaه  3
 (.ینی)و ( پ)ه از  ٤

  Soucaه  5
 Touzerه  6

 Cafsaه  7

 .است« نفراوه»( ینی)، در همه چاپها به جز  Nefzaouaه  8
 .درست است Ouchelatاست ولی به تصحیح دسالن « وسالت»ه در چاپهای مصر  1
 Sobeitlaه  11

 Demmer (Ghorian)ه  11

 Maggaraه  12

 Houaraه  13
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بر ستاحل دریتا مشتاهده متی      ٠در آخر قسمت شرقی این بخش سویقه ابن مشکوره

و کتوه  . واقع است شود و در جنوب این ناحیه چادرگاه های عرب در سرزمین ودان

درن از بخش سوم این اقلیم نید می گذرد ولی در آخر آن به سوی شمال منحرف می 

گردد و بر همان جهت می رود تا داخل دریای روم می شود و درین ناحیه آن را بته  

و دریای روم از جهت شمالی قسمتی از این بخش را فترا  . می نامند 2نام دماغۀ اوثان

احیه و کوه درن باریکه ای بوجود آمده است و آنچه در پشت ایتن  گرفته تا میان آن ن

کوه بته رترف جنتوب و بتاختر امتتداد دارد بتاقی مانتدۀ سترزمین ودان استت کته           

چادرگاههای عرب نید در آن سرزمین واقع است، آنگاه ناحیۀ زویله بن خطاب است 

و در . دارد و پس از آن تا آخر خاور این بخش ریگدارها و سترزمینهای فقتر وجتود   

قترار دارد، ستپس نتواحی     3میان کوه و دریا در جهت بتاختر، شتهر ستاحلی سترت    

بایر است که اعراب بادیه نشتین در آنهتا رفتت و آمتد متی       اینامعمور و سرزمین ه

و سپس برقه در نددیک خمیتدگی کتوه واقتع انتد و پتس از آن       4کنند، آنگاه اجدابیه

یده می شود، سپس در خاور خمیتدگی کتوه   بر ساحل دریا در همان ناحیه د 5رلمسه

 .واقع است که تا پایان این بخش امتداد دارد. 7و رواحه 6چادرگاههای هیب

                                      
 .است Metkoudدسالن  هه در چاپهای مصر چنین است ولی در ترجم 1
مهی خواننهد    Razat هم دماغه ، که انتهای روی نقشه های مها آن را بهه نها    Cap Aouthanه   2
 (.دسالن)
 Sortه  3

اسهت و در منتههی االرب نیهز در ذیهل     « اجدابیهه »( ک)و ( پ)و در چاپ « اجوابیه»( ا)ه در چاپ ٤
 آمده است که شهریست نزدیک برقه« اجدابیه»

 Tolomeithaه  5

 Heibه  6

 Rouahaه  7
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واقتع  ٠و در بخش چهارم این اقلیم در ررف جنوب باختری آن صحاری برنیس

است و در ررف شمالی آن بالد هیب و رواحه واقع است سپس دریای روم در ایتن  

کند و قسمتی از آن را تا جنوب فرا می گیترد و بته حتدود     بخش پیشرفتگی پیدا می

جنوبی آن نددیک می شود و میان دریا و آخر این بخش دشت های بی آب و گیاهی 

باقی می ماند که عرب ها در آنها رفت و آمد می کنند و در جهت ختاوری آن بتالد   

ی از نواحی فیوم بر مصب یکی از دو شاخۀ نیل واقع است و این شاخه از الهون یک

صعید در بخش چهارم اقلیم دوم می گذرد و در دریاچۀ فیوم می ریدد و بتر ستمت   

شرقی همان بخش سرزمین مصر است و شهر مشهور آن بر دومین شاخه ایست کته  

از دالص یکی از بالد سعید نددیک آخر بخش دوم این اقلیم می گذرد و این شتاخه  

به دو شاخۀ دیگتر منشتعب    3زفتی 2شطنوف از( قاهرۀ کهنه)بار دیگر در پایین مصر 

به دو شاخۀ دیگر تقسیم می گردد و همۀ آنهتا   4می شود و شاخۀ راست آن از قرمطه

 .در دریای روم می ریدند

بر مصب شاخۀ باختری شهر اسکندریه و بر مصب شاخۀ وس  شتهر رشتید و   

 .بر مصب شاخۀ شرقی آنها شهر دمیاط واقع است

مصر سرتاسر ( جنوب)این سواحل دریایی قسمت پایین و میان مصر و قاهره و 

 .پر از آبادانی و زمینهای مدورعی است

و در بخش پنجم این اقلیم بالد شام یا قسمت معظم آن واقع است بدین گونته  

پایان متی پتذیرد   ( سوئد)دریای قلدم در جنوب غربی این بخش نددیکی سویس : که

ز دریای هند بته شتمال آغتاز متی گتردد بتا       زیرا خ  سیر دریای مدبور که مبدأ آن ا

                                      
بوده و اکنهون آن را   Bereniceدیم است ولی دسالن می نویسد نام ق« برقی »ه در چاپهای مصر   1
 .گویند Ben Ghazi« بن غازی»
 (.منتهی االرب)ه شظنوف بر وزن حلزون دهی است به مصر  2

 ( . پ)ه زفته  3

 .باشد« ترنوط»است و دسالن احتمال می دهد که صحیح آن  Terout« تروط»ه در چاپ پاریس  ٤
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خمیدگی به سوی غرب متوجه می شود و بنابراین قطعتۀ درازی از خمیتدگی آن در   

این بخش به وجود می آید و در ناحیۀ غربی آن به سوی سوئد منتهی می شود و بتر  

این قطعه پس از سوئد به ترتیب فاران و کوه رور و ایلۀ مدین و پس از آن در پایان، 

وراء واقع است و از اینجا ساحل آن به سوی جنوب در سرزمین حجتاز خمیتدگی   ح

و در ناحیه شمالی این بختش  . پیدا می کند چنانکه در بخش پنجم اقلیم دوم گذشت

قطعه ای از دریای روم ناحیۀ بدرگی از باختر آن را فرا گرفته و بر آن فرما و عتریش  

ی شود و از اینجا فاصلۀ میان دو دریتای  واقع است و کنارۀ آن به شهر قلدم نددیک م

مدبور تنگ می گردد و قسمتی شبیه باب باقی میماند که به سرزمین شام منتهتی متی   

 .شود

واقع است که سرزمینی تهی از گیتاه و   ٠و در جانب غربی این باب فحص التیه

و مدت چهل سال از چادرگاههای بنی اسرائیل بوده است، یعنی پس از . رستنی است

روج آنان از مصر و پیش از دخول آنان به شام، چنان که قرآن از آن حکایت کترده  خ

و در این قطعۀ دریای روم قسمتی از ارا ی جدیرۀ قبرس دیده متی شتود کته    . است

جدو این بخش به شمار می رود و بقیۀ آن در اقلیم چهارم است، چنانکته آن را یتاد   

که دریای مدیترانته بته دریتای ستویس     و بر ساحل این قطعه در جایی . خواهیم کرد

نددیک می شود شهر عریش و عسقالن واقع می باشد و عریش پایان دیار مصر است 

سپس خمیدگی این قطعه از اینجتا  . و در میان آن دو کناره ای از این دریا واقع است

چهارم نددیک ررابلس و غده امتداد می یابد و در اینجا بحتر روم در جهتت   تا اقلیم 

و بیشتر سواحل شام بر این قطعه واقعند، چنانکه در شر  آن . ی به نهایت میرسدشرق

و ستپس   ٠غده و آنگاه عسقالن است و با انحراف کمی به سوی شمال شهر قیستاریه 

                                      
نهواحی از آب بهر آمهده و    « فحهس االردن »یا « هفحص التی»مینامند و « تیه»ه صحرای اسرا یل را   1

 (.اقرب الموارد)و ( فهرست نخبه الدهر)پهناور آن را گویند 

 Cesareeه 1
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بر آن واقعند، آنگاه جهت این دریا به سمت شتمال   4و صیدا 3و صور 2به ترتیب عکا

و در مقابل ایتن بتالد ستاحلی قطعتۀ     . و به ررف اقلیم چهارم خمیدگی پیدا می کند

مدبور، در این بخش کوه بدرگی است که در ساحل ایله از دریای قلدم آغاز می شود 

و به سوی ناحیۀ شمال با انحراف به سوی خاور می رود تا از این بخش می گذرد و 

آن را کوه لکام می نامند و آن کوه به مندلۀ سد و حایلی میتان ارا تی مصتر و شتام     

ت و در انتهای آن نددیک ایله عقبه ای واقع است که حاجیان مصری در ستار بته   اس

 ؛مکه از آن می گذرند، آنگاه پس از آن در ناحیۀ شتمال آرامگتاه ابتراهیم خلیتل    
نددیک کوه سراه واقع است که از نددیک کوه لکام یاد کرده به شتمال در عقبته متی    

ف می شود و در خاور آن در این پیوندد و به سمت خاور می رود سپس اندکی منحر

نقطه شهر حجر و دیار ثمود و تیماء و دومه الجندل واقع استت کته نتواحی شتمالی     

. حجاز را تشکیل می دهند و در ناحیۀ جنوب آن کوه ر وی و قالا خیبر واقع است

و در میان کوه سراه ودریای قلدم صحرای تبوک دیده می شود و در شمال کوه ستراه  

و سپس اردن و پس از آن ربریه دیتده متی    قع است وا 5کام شهر قدسنددیک کوه ل

امتتداد   ٠[و حتوران ]شود و در سوی شرقی آن بالد غور است که تا نواحی اذرعتات  

و در جانب شرقی همان سرزمین دومه الجندل واقع است که پایان این بخش و . دارد

در آخر این بختش   هم پایان حجاز است و نددیک خمیدگی کوه لکام به سوی شمال

شهر دمشق در مقابل صیدا و بیروت واقع است و ایتن شتهرها از نقتاط ستاحلی بته      

و در . شمار می روند و کوه لکام از فاصلۀ میان شهرهای مدبور و دمشتق متی گتذرد   

هر حمص در جهت شمالی پایان سمت خاور دمشق شهر بعلبک است و پس از آن ش

                                      
 Saint Jean d' Acreه  2

 Tyrه  3

 Sidonه  ٤

 .ه اورشلیم 5

 (ینی)و ( پ)ه چاپ  1
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کوه لکام پایان متی یابتد و در ختاور شتهر     این بخش و نددیک محلی واقع است که 

و چادرگاه هایی که محل رفت و آمد بادیه نشینان است  2بعلبک و حمص شهر تدمر

و در نتتواحی جنتتوبی بختتش ششتتم ایتتن اقلتتیم  . تتتا پایتتان ایتتن بختتش امتتتداد دارد

واقتع   3چادرگاههای اعراب در زیر بالد نجد و یمامه میان کتوه عترج و بتالد  تمار    

و در قسمتهای شمالی . بحرین و هجر بر ساحل دریای فارس امتداد دارداست که تا 

این بخش در زیر چادرگاههای بادیه نشینان شهر حیره و قادسیه و مردابهتای فترات   

و در قستمت  . دیده می شوند و پس از آنها در ناحیۀ خاوری شهر بصره واقتع استت  

ایان می یابد و رود دجلته  های شمالی این بخش دریای فارس نددیک عبادان و ابله پ

پس از آن که به شعب بسیاری تقسیم می شود و نهرهای دیگری از فرات بتدان متی   

پیوندد و سپس همۀ آنها نددیک عبادان با هم یکی می شوند، در دریتای فتارس متی    

این دریا در قسمتهای جنوبی این بخش پهناور است و در پایان جهت ختاوری  . ریدد

ی شود و در ساحل باختری آن قسمت های شمالی بحرین و و حد شمالی آن تنگ م

و بقیۀ سرزمین یمامه  2و  مار ٠هجر و احسا، و در باختر این بالد سرزمین های خ 

فتارس دیتده متی شتوند و در ایتن      و بر کنارۀ شرقی آن سواحل جنوبی . واقع است

کرمان در ررف شتمال دریتای فتارس واقتع استت و در جانتب        3بخش جبال قاص

تهای شرقی همین بخش جبال مدبور قسمتی از این دریا را احاره کرده که به سوی ان

مشر  امتداد یافته است و آخرین قسمت آن بی آنکه ازین بخش دور شود به ستوی  

                                      
 Tadmor (Palmyre)ه  2

خطی و برحسب اینکه در مراصد  هنسخاست ولی دسالن آن را از روی دو « صمان»چاپها  هه در هم3
 .االطالع بدین صورت ضبط شده است تصحیح کرده است

هم بهه معنهی   « خط»است و « خط»و در چاپ پاریس وینی « اخطب»ه در چاپهای مصر و بیروت   1
 .ساحل بحرین و هم نام موضعی در یمامه است

 .است« ضمان»و « صمان»ه در چاپهای مختلف  2

 .استه قفص معرب کو   3
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جنوب امتداد می یابد و در شمال هرمد شهر سیراف و نجیرم در ساحل این دریاست 

هدمتد شتهرهای چنتدی از ایالتت      و در کرانۀ شرقی آن تا آخر این بخش و در زیتر 

 و اصتطخر و شتاخجان و شتیراز واقتع     4دارابگرد و فسا( شاپور)فارس مانند صابور 

ست و شهر اخیر مرکد همۀ آنهاست و در زیر شهرهای فارس بطرف شمال، نددیک ا

و ( شوشتتر )اهتواز و تستتر   : کنارۀ دریا بالد خوزستان است کته از آن جملته استت   

و رامهرمد و جد اینها و همچنین ارجان که شهر مرزی ( وشش)و سوس  5جندیشاپور

و در جانب شرقی بالد خوزستان کوههای کردها است . و خوزستان استمیان فارس 

کتته بتته نتتواحی اصتتاهان پیوستتته استتت و مستتاکن کردهتتا در آن کوههتتا استتت و   

 متی  6چادرگاههای آنان در پشت آن ناحیه، در سرزمین فارس، است که آنها را زموم

نامند و بقیۀ کوههای قاص در قسمت جنوب غربی بخش هاتم واقع است و نددیک 

آنها از جهت جنوب و شمال بالد کرمان و مکران دیده می شود کته از شتهرهای آن   

را نام برد و در زیتر   3و فهرج 2و جیرفت و بردسیر ٠ناحیه می توان رودان و سیرجان

است که تا حدود اصاهان امتداد دارد سرزمین کرمان در جهت شمال بقیۀ بالد فارس 

آنگاه در مشتر  بتالد   . و شهر اصاهان در کنارۀ این بخش میان باختر و شمال آنست

                                      
 .است« نسا»ه در چاپهای مصر و بیروت  ٤

 .«وصدی و صابور»: ه در چاپهای مصر و بیروت چنین است 5

اسهت و دسهالن در حاشهیه مهی     « زمهوم »و در چاپ پاریس « رسوم»ه در چاپهای مصر و بیروت   6
ن یا به معنی معسکر و بناهای موقتی و فصلی است که طوایف چادر نشی« زم»کلمه زموم جمع : نویسد

معنی اطالق می کرده انهد و در ههر زم   → ←زم را برین هلشکریان آنها را بنیان می نهند و کردها کلم
 ٤16ص  1ج « به فرانسه»کردها چندین دهکده یا شهر وجود داشته است، رجوع به جغرافی ادریسی 

ین کتهاب  آمهده اسهت و در همه   « ر»نوشته شده و ذیل حرف « رم»در مراصداالطالع  این کلمه . شود
 (.1ج  13٤ترجمه دسالن ص . )هم آمده که میان جیحون و ترمذ واقع است« زم»دهکده ای به نام 

 (.ا)و ( ک)و ( ب)ه شیرجان  1

 (.ب)، یزد شیر ( پ)ه تردشیر  2

 (.ب)ه بهرج  3
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در جنوب و سرزمین کوهستتان   4[و کوهستان]کرمان و بالد فارس سرزمین سیستان 

در شمال غربی است و میان کوهستان و کرمتان و فتارس و سیستتان در وست  ایتن      

و از . گی است که به علت دشواری عبور از آن راههتای انتدکی دارد  بخش فالت بدر

و اما کوهستان از بالد خراسان بته  . شهرهای سیستان بست و را  را می توان نام برد

و . در آخر این بخش استت  5[و قهستان]شمار می رود و از بالد معروف آن سرخس 

است کته از روایتف   واقع  6چادرگاه های خلخدر سمت باختر و خاور بخش هشتم 

مغرب به سرزمین سیستان و از جنوب به ناحیۀ کابل هند پیوسته . چادرنشین ترک اند

است و در شمال این چادرگاه ها نواحی کوهستانی غور است و مرکد آنها غدنه است 

که به مندلۀ بندر هند به شمار می رود و در آخر غور از سمت شتمال بتالد استترآباد    

غربی آن تا آخر این بخش بالد هترات استت کته در وست       است و سپس در شمال

خراسان دیده می شود و در آن شهرهای اساراین و کاشان و بوشتنگ و مروالترود و   

د و بر وشدر اینجا به رود جیحون منتهی می رالقان و گوزگان واقع است و خراسان 

وری آن سواحل غربی آن شهر بلخ و در سواحل خااین رود از شهرهای خراسان در 

شهر ترمذ است و شهر بلخ پایتخت ترکان بوده است و این روی یعنی رود جیحتون  

در حدود بدخشان، از آن قسمت که هم مرز هند است، بیترون متی    ٠از بالد و خاب

آید و در پایان شرقی قسمت جنوبی این بخش روان می شود و پس از اندکی مستیر  

یدا می کند و تا وس  این بخش امتداد آن تغییر می یابد و به سوی مغرب خمیدگی پ

                                      
 .فرانسه نیست هه در ترجم٤

 (.ب)ه قوهستان  5

 .ولی صحیح خلخ است( 1)و ( ب)، جلح (ب)ه خلج 6

و در دا هره  « وخهان »و در چاپ پهاریس  « دجار»:چاپ بوالق و دیگر چاپهای مصر و بیروت  ه در1
 .است و ما این صورت را ترجیح دادیم« وخاب»المعارف اسالمی 
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می نامند سپس به سوی شمال خمیتدگی   2می یابد و در این ناحیه آن را رود جریاب

که  3می یابد و از خراسان می گذرد و همین مسیر را می پیماید تا در دریاچۀ خوارزم

بخش و در مرکد این . در اقلیم پنجم است فرو می رود چنانکه آن را یاد خواهیم کرد

و وخش متی   4که از جنوب به شمال منحرف می شود پنج نهر بدرگ که از بالد ختل

کته در   5آیند از سمت مشر  بدان می پیوندند و رودهای دیگری نید از کوههای بتتم 

همچنین جیحون به میتدان  ]خاور دور و شمال ختل واقع است بدان ملحق می شوند 

پهناور و بدرگ می شود که هماننتدی   و در نتیجه به حدی 6[شگرفی توسعه می یابد

این رود . ندرد و از رودهای پنجگانه ای که بدان می پیوندد یکی رود وخشاب است

از بالد تبت که در جنوب خاوری این بخش واقع است خارج می شود و با انحتراف  

به شمال به سوی غرب جریان می یابد تا سرانجام در نددیکی شمال این بختش کته   

ایتن کتوه از وست     . هم می شود کوه بدرگی در مسیر آن پدید می آیتد داخل بخش ن

جنوب این بخش می گذرد و با انحراف به سمت شمال به سوی مشر  متی رود تتا   

در نددیکی شمال این بخش نهم می رسد و آنگاه در بالد تبت امتداد می یابد تتا بته   

ختتل حتایلی    قسمت جنوب شرقی این بخش منتهی می شود و میان ترکهتا و بتالد  

تشکیل میدهدو به جد یگانه معبری که در وس  قسمت خاوری این بخش دیده متی  

در ین سرزمین ( برمکی)یحیی  شود راه دیگری در این ناحیه وجود ندارد و فضل بن

ستاخته  ( بتاب )سدی همانند سد یأجوج و مأجوج بنیان نهتاده و بترای آن متدخلی    

                                      
و در « خریهاب »و « خرنهاب »و « خربهاب »و چاپها و نسخه های دیگر « خربات»ه چاپ پاریس   2

، و دا هره   68لی در ترکسهتان بهار تولهد، ص    است و« خرباب»نیز  ٤75صوره االرض ابن حوقل ص 
 .است و ما صورت اخیر را  برگزیدیم« جریاب»المعارف اسالمی 

 .«فهرست مخبه الدهر)خوارزم می نامیدند  هرا متقدمان دریاچ« Aral»آرال  هه دریاچ 3
 .است« جیل»ه در چاپ پاریس  ٤

 .به ترکستان بار تولد شود صحیح است، رجوع Bottam« بتم»ولی « بتن»ه در چاپ بوالق  5
 .«ینی»و « پ»ه از  6
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الد تبت خارج می شود و به این کوه برمی بنابراین همین که رود وخشاب از ب. است

خورد از زیر آن جریان می یابد و پس از آنکه مسافت دوری را می پیمایتد بته بتالد    

وخش می رسد و نددیک بلخ در رود جیحون می ریدد و از اینجتا رود جیحتون بته    

سوی شمال جریان می یابد و از نددیک ترمذ می گذرد و داخل بتالد گوزگتان متی    

بالد بامیان کته از بخشتهای خراستان بته شتمار متی رود در جانتب شترقی         و . شود

بالدغور، میتان آن ناحیته و رود جیحتون، واقتع استت و بتالد ختتل کته بیشتتر آن          

 .کوهستانی است و همچنین بالد وخش در کنارۀ خاوری جیحون است

و بالد مدبور از شمال محدود به کوههای بتتم استت و کوههتای یتاد کترده از      

ی خراسان در جهت باختری رود جیحون امتداد می یابد و به سمت خاور متی  مرزها

رود تا کنارۀ آن به کوه عظیمی میرسد که در پشت آن بالد تبت واقع است و چنانکته  

یاد کردیم رود وخشاب از زیر آن می گذرد و کوه بتم نددیک باب فضل بتن یحیتی   

ها می گذرد و رودهای دیگتری  بدین کوه می پیوندد و رود جیحون از میان این کوه

نید بدان می پیوندد و رود جیحون از میان کوهها می گذرد و رودهتای دیگتری نیتد    

بدان می پیوندد، از آن جمله رود وخش که از شمال ترمذ به ساحل شترقی حیجتون   

می رسد و در آن می ریدد و رود بلخ که نددیک گوزگان از جبال بتم سرچشمه متی  

 و بتر ستاحل غربتی   . ختری جیحون می رسد و بدان متی پیونتدد  گیرد و به ساحل با

و بر ساحل غربی این رود بالد آمتل استت کته از    . جیحون میرسد و بدان می پیوندد

و در کرانۀ خاوری رود در اینجا سترزمین ستغد و   . نواحی خراسان به شمار می رود

واقع است که تا فرغانه اسروشنه از بالد ترکان دیده می شود و در مشر  آن سرزمین 

کوه بتم سرتاسر بالد ترکان را تا شتمال آن احارته   . آخر خاور این بخش امتداد دارد

و در جهت باختری بخش نهم این اقلیم سرزمین تبت واقع است کته تتا   . کرده است

وس  بخش امتداد دارد و بالد هند در جهت جنوبی و چین در جهت خاوری آنست 

این بخش و شتمال تبتت   ( جنوب)و در قسمت پایین  که تا آخر بخش ادامه می یابد
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از ممالک ترکان دیده می شود که تا آخر جهت شترقی و شتمالی ایتن     ٠بالد خدلجیه

و بالد خدلجیه از جهت غربی به فرغانه می پیوندد که هتم تتا   . بخش امتداد می یابد

ه پیوستت  ٠پایان شرقی این بخش دیده می شود و از سوی شرقی بته سترزمین تغدغتد   

است که متعلق به ترکان است و تا آخر این بخش از جهت خاوری و شمالی امتتداد  

و سرتاسر قسمت جنوبی بخش دهم را نواحی شمالی کشور چتین تشتکیل   . می یابد

آنگاه در سوی ختاوری تغدغتد   . می دهد و در شمال این بخش بقیۀ بالد تغدغد است

ترکان می باشند که سرزمین ایشان است و اهالی آن نید دستۀ دیگری از  2بالد خرخیر

و در شتمال سترزمین خرخیتر بتالد     . قسمت خاوری این بخش را فرا گرفتته استت  

است که مردم آن از اقوام ترک اند و روبتروی آن در دریتای محتی  جدیترۀ      3کیماک

یاقوت در وس  کوه مستدیری دیده می شود که هتیچ مناتذ و راهتی از آن کتوه بته      

 .قلۀ کوه از ارراف آن بسیار دشوار است جدیره نیست و صعود به

و در این جدیره مارهای کشندۀ فراوان و قطعات یتاقوت بستیار وجتود دارد و    

مردم مجاور این جدیره در استخراج یاقوت برحسب تدابیری که خدا بر ایشان الهتام  

و مردم این بالد در این بخش نهتم و  . می کند به حیله های خاصی متوسل می شوند

در ماورای خراسان و کوههایی که همۀ آنها چادرگاههتای ترکانستت ملتهتای     دهم و

بیشماری هستند و ایشان چادرنشین و صحرا گردند و بکار گله داری شتر و گوساند 

و گاو و اسب مشغولند و از این چارپایان برای تولید و افدایش گله هتا و ستواری و   

و روایف بسیاری هستتند  . می کنند بهره برداری از گوشت و محصوالت آنها استااده

                                      
در چاپهها و نسهخ دیگهر، ولهی صهحیح      « خزلحیه»و « خزلجیه»و ( پ)خرلخیه ( به ضم خ ه ل )ه   1
 .است« خزلجیه»

مسهالک الممالهک    11تا  6رجوع به ص . نیز در چاپهای مختلف آمده است« تغرغر»و « بغرغر»ه   1
 .اصطخری شود

 .اصطخری شود 11و  1ع به صفحات رجو( ل.ن)ه خرخیز  2

 (.چاپهای مصر)ه کتمان  3
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که جد آفرینندۀ ایشان کسی شمارۀ آنها را نمی داند و در میان اینان مسلمانان بسیاری 

هم هستند که در قسمتهای نددیک رود جیحون به سر می برند و با کتافرانی کته بتر    

م دین مجوسی هستند می جنگند و اسیرانی را که به قید بندگی در می آورند به اقتوا 

خود می فروشند و گاه به کشورهای خراسان و هند و عرا  بیترون  نددیک و مجاور 

 .می شوند

این اقلیم از جهت شمال به اقلیم سوم پیوسته است و باختر بخش : اقلیم چهارم

نخستین آن را قطعۀ مستطیلی از دریای محی  از آغاز تا پایان فراگرفته که از جنتوب  

بر ساحل جنوبی این قطعه در جنوب، شهر رنجه واقتع   به شمال امتداد یافته است و

است و این قطعۀ دریا در شمال رنجه بوسیلۀ یک خلیج تنگ که بعرض دوازده میتل  

در جنتوب   ٠در شمال و قصر مجتاز و ستبته  ( الجدیره)و جدیره الخضراء  میان رریق

امتداد واقع است از دریای محی  به دریای روم می پیوندد و همچنان به سمت خاور 

می یابد تا به وس  بخش پنجم این اقلیم منتهی می شود و رفته رفته در مستیر ختود   

وسعت می یابد تا این که چهار بخش این اقلیم و بیشتر بخش پتنجم آن را فترا متی    

گیرد و از دو جانب آن دو کنارۀ اقلیم سوم و اقلیم پنجم نید زیر آب متی رود چنتان   

م نید می خوانند و در آن جدایر بستیاری  ارا دریای شر که یاد خواهیم کرد، و این بح

و  3مایرقته   2یابسته : است که بیشتر آنها در جهت مغربست و بته ترتیتب عبارتنتد از   

اخیر از همه بدرگتتر استت و پتس از آنهتا بته      و صقلیه و جدیرۀ  5و سردانیه 4منورقه

در آن واقعنتد   است و ما آنها را در بخشی کته  ٨و قبرس 7و اقریطش 6ترتیب بلبونس

                                      
 Ceutaه  1

 Lvicaه  2

 Maiorcuه  3

 Minorcaه  ٤

 La Sardaigneه  5

 Peloponnese: « بلبونس»( ب)و در چاپ « بلونس»( ک)و ( ب)و ( ا)ه در سه چاپ  6
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و نددیک آخر بخش سوم این اقلیم و در بخش ستوم اقلتیم پتنجم،    . یاد خواهیم کرد

از این دریا جدا میشود و به سوی شمال امتداد می یابتد تتا بته     ٠(بنادقه)خلیج و نید 

وس  این بخش می رسد، آنگاه به سمت مغرب انحراف می یابد تتا بته بختش دوم    

 .اقلیم پنجم منتهی می شود

از آن  2نید در آخر قسمت خاوری بخش چهارم اقلیم پنجم خلتیج قستطنطنیه   و

جدا می شود و تا آخر اقلیم از تنگه ای به عرض تیررس بته ستوی شتمال متی رود     

سپس به بخش چهارم اقلیم ششم منتهی می گردد و در مسیر خود به ستوی دریتای   

ه ستمت ختاور   در سرتاسر بخش پنجم و نیمی از بخش ششم اقلیم ششم بت  3نیطش

منحرف می شود، چنانکه ایتن قستمت هتا را در جتای ختود یتاد ختواهیم کترد، و         

هنگامیکه دریای روم از دریای محی  در خلیج رنجه جدا می شود و تا اقلتیم ستوم   

وسعت می یابد، در جنوب خلیج قطعۀ کوچکی از این بخش باقی میماند کته در آن  

دیده می شود و از آن پس ( دو دریا محل اتصال)شهر رنجه بر ساحل مجمع بحرین 

 5و بتادیس  4شهر سبته را بر کنار دریای روم می بینیم و سپس به ترتیب بالد تیطاوین

است، آنگاه این دریا بقیۀ قسمت خاوری این بخش را فرا می گیرد و به سوی اقلتیم  

سوم خارج می شود و بیشتر آبادیهای ایتن بختش در قستمت شتمالی آن و هتم در      

و همۀ این نواحی از بالد انتدلس بتاختری بته شتمار میرونتد و      . لیج آنستشمال خ

نخستین آنها میان دریای محی  و دریای روم شهر رریف است کته نددیتک جایگتاه    

                                                                                           
 La Creteه  7

 .مثلث عظیمی است در قسمت شرقی دریای متوسط هه جزیر 8

 .Veniseونیز ،  ه 1
 Constantinopleه  2

 (.طرابوزان)ه بحر بنطس یا اسود یا طرابزنده 3

 . است (Tetouan)در چاپهای مصر ولی صحیح تیطاوین « قطاون»ه  ٤
 . است« پاریس»ه در چاپ های مصر بغلط  5
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و در خاور آن بر ساحل دریای روم به ترتیتب جدیتره   . پیوستگی دو دریا واقع است

ی شود و در زیر اینها به سمت دیده م 3و المریه 2و منقب ٠و مالقه( الجدیره)الخضراء 

است و روبتروی آنهتا در دریتای     5و لبله 4باختر و مجاور دریای محی  شهر شریش

و  7اشتبیلیه : واقع است و در خاور شتریش و لبلته بته ترتیتب     6محی  جدیرۀ قادیس

 ٠5و بستطه  ٠4و ودادیتاش  ٠3و ابده ٠2و جیان  ٠٠و غرناره  ٠١و مرتله 9و قرربه ٨اسیجه

و  ٠6و نددیک دریتای محتی  شتهرهای شتنتمریه    در پایین ررف مغرب  واقع است و

 3و یتابره  2و مارده ٠و در سوی خاوری این دو شهر بطلیموس. دیده می شود ٠7شلب

 .واقع است 6و سپس قلعۀ رباح 5و ترجاله 4و آنگاه غافق

                                      
 .Malagaه ماالگا،  1
 Almunecar، (به ضم م ه کسر ک( )چاپ پاریس)، منقب (چاپهای مصر)همنکب  2

 Almeriaه  3

 Xeresه ٤

 .Niebla( به کسر ل نخست ه فتح ل دوم)ه  5
 .Cadixه  6
 Sevilleه  7
 .است« استجه»، در چاپهای مصر Ecija( به کسر همزه ه س ه فتح ح)ه  8
 .Cordoue( به ضم ق ه ط ه فتح ب)ه  1
( ر ت ه فهتح ل مشهدد   به ضم م ه کسه  )« مرتله»ولی صحیح « مدیله»ه در چاپهای مصر و بیروت   11

 .  Montillaاست، 
 Grenadeه  11

 .Jaenه  12
 .Ubedaو در روض المعطار با باء مشدد است، ( به ضم همزه ه کسر ب ه فتح د)ه  13
 Guadixه  1٤

 .Baza( به فتح ب ه ت)ه  15
 . Sainte – Marie des Algarves( به کسر ش ه م ه ر ه فتح ی)ه  16
 Silvesه  17

 .  Badajoz( ح ب ه تبه فت)ه  1
 Meridaه  2

 Iabora (Evora)« به ضم ب»ه  3

 . Ghafec( به کسر ف )ه  ٤
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دیده میشتود   7و در زیر اینها در جانب غربی و مجاور دریای محی  شهر اشبونه

نیتد بتر    ٠١و قوریته  9شتنترین : واقع است و در خاور آن شهر ٨ساحل رود تاجهکه بر 

 .دیده می شود ٠٠ساحل همان رود است و از آن پس قنطره السیف

را متی بینتیم کته در آنجتا از      ٠2و در سمت خاور اشبونه رشتۀ کوههای شارات

پتیش  مغرب آغاز می شود و در امتداد حدود شمالی پایان این بخش به سوی ختاور  

منتهی می شود و این شهر در آن سوی وست  ایتن    ٠میرود و سرانجام به مدینۀ سالم

 .بخش واقع است

در خاور قوریه واقع است و از آن پتس بته ترتیتب     2و در دامنۀ این کوه رلبیره

و مدینۀ سالم دیده می شود و در آغاز ایتن رشتتۀ    4، وادی الحجاره3رلیطه: شهرهای

و کتوه متدور   ( لیستبن )دیده می شود که میان اشتبونه   5ریهشهر قلم( شارات)کوه ها 

شهرهایی که تاکنون آنها را نام بردیم از نواحی باختری اندلس بته شتمار   . واقع است

 .می رفتند

                                                                                           
 . «بزجاله است»در چاپهای مصر به غلط  Tordjela (Truxillo)( به ضم ت ه فتح ل)ه  5
 .«ریاح»صحیح است نه ( به کسر ر)« رباح»ه  6

 Lisbonneه  7

 .ت غلط استدر چاپهای مصر و بیرو« باجه»،  Tageه  8
 . Santarem( به کسر ش ه ت ه فتح ر)ه  1
 .در چاپهای مصر غلط است« موزیه»،  Coriaه  11
دسالن قنطره السیف را پل شمشیر ترجمهه  . ، که میان شنترین و قوریه واقع است Alcantaraه   11

نجها بهه   در ای« سهیف »خوانده و ضبط کرده است در صورتی که گویا « س»را به فتح « سیف»کرده و 
است که به معنی ساحل و مخصوص ساحل رودبار می باشد و چون شهر مزبور بر سهاحل  « س»کسر 

 .قنطره السیف به پل ساحلی مناسب تر است هرود تاجه واقع است ترجم
 Sierraه  12

 Medina Celiه  1

 . Talavera( به فتح ط ه ل ه ر)ه  2
 . Tolede( به ضم ط فتح ل ه کسر ط فتح ل)ه  3
 Guadalaxaraه  ٤

 Coimbre( به ضم ق ه ل ه کسر ر ه فتح ی)ه  5
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واقعنتد  ( مدیترانه)و اما نواحی خاوری آن کشور، آنها که بر ساحل دریای روم 

 ٠١تا ررگونه 9و بلنسیه ٨و دانیه 7تو لقن 6قرراجنه: پس از المریه به ترتیب عبارتند از

 .که در پایان شرقی این بخش واقع است

دو شهر مدبتور  . واقع است ٠2و شقوره ٠٠و در زیر این شهر از سوی شمال لرقه

هم مرز بسطه و قلعۀ رابح اند که در ناحیۀ باختری اندلس واقع انتد آنگتاه در ناحیتۀ    

 3شقرآنگاه . در شمال، دیده می شونددر زیر بلنسیه،  2و سپس شاربه ٠خاوری مرسیه

را می بینیم که تا پایان این بخش امتداد متی   5و بعد از آن ررگونه 4و سپس ررروشه

استت کته از    7و ابتده  6آنگاه در زیر همین ناحیه بسوی شمال شهرهای جنجاله. یابد

هستند، آنگاه در مشر ، در زیتر ررروشته و    ٨سمت باختر هم مرز شقوره و رلیطله

در خاور شهر سالم بته ترتیتب قلعتۀ    آنگاه در . دیده می شود 9ال آن، شهر افراغهشم

دیده می شوند که در پایتان ایتن بختش از شتمال و      ٠2و الرده ٠٠و سرقسطه ٠١ایوب

                                      
 . Cartageه کارتاؤ،  6
 .در چاپهای مصر غلط است« لفته»، Alicante( به کسر ل ه فتح ق)ه  7
 Deniaه  8

 . Valence( به فتح ب ه ل ه کسر س ه فتح ی)ه  1
 .ستدر چاپهای مصر غلط ا« طرطوشه»،  Tarragone( به فتح ط ه ن)ه  11
 .است« لیورقه»در چاپهای مصر .  Lorcaه  11
 . Segura( به کسر ش فتح ر)ه  12
 . Murcie( ه به ضم م ه کسر س ه فتح ی 1
 San – phelipe de Xativaه  2
 . Xucar( به ضم ش ه فتح ق) ه  3
 .است« ترتس»، در فهرست نخبه الدهر  Tartoseه  ٤
 . Tarragone( به فتح ط ه ن)ه  5
 .در چاپهای مصر غلط است« منجاله» Chinchilla( ه کسر ج ه فتح لب)ه  6
 .در چاپهای مصر و پاریس غلط است« بذه»و « ریده».  Ubedaه  7
 Toledeه  8

 Tragaه  1

 Calatayudه  11
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و به جد گوشه ای از شمال باختری بخش دوم این اقلیم بقیۀ آن را . خاور قرار دارند

باقی مانتده  ( پیرنه) ٠3ون از آب کوه برتاتسرتاسر آب فرا گرفته و در آن قسمت بیر

این کوه از پایان بخش نخستین اقلتیم پتنجم   . که به معنی گردنه ها و گذرگاه هاست

بدین بخش امتداد می یابد و نددیک جنوب خاوری این بخش، از کنتاره ای کته بته    

متی رود تتا    دریای محی  منتهی می شود آغاز می گردد و به سوی جنوب ختاوری  

اقلیم چهارم می رسد و از بخش اول منحرف می شود و داخل بخش دوم متی   بدین

گردد و قطعه ای از آن در این بخش واقع می شود که گردنه ها و پیچ و خم های آن 

به خشکی می پیوندد و به این بختش امتتداد متی یابتد و آن را سترزمین غشتگونیه       

و در . ین سرزمین واقع استدر ا 3و قرقشونه 2می نامند و شهرهای جرنده ٠(گاسگن)

دیتده متی    5و آنگتاه اربونته  ( بارسلن) 4این قطعه بر ساحل دریای روم شهر برشلونه

و در دریایی که این بخش را فراگرفته جدایر بسیاریست که بیشتر آنها به علتت  . شود

در باختر این ( ساردینی)لیکن جدیرۀ سردانیه . کوچکی و وسعت اندک نامسکونست

در خاور آن از لحاظ مسافت بسیار و پهنتاوری قابتل   ( سیسیل)ۀ صقلیه دریا و جدیر

توجته متی باشتند و گوینتد گرداگرسیستتیل هاتصتد میتل استت و در آن شتتهرهای        

و  9و متازر  ٨و راربنته  7و بلترم 6(ستیراکوز )بسیاریست که معروفترین آنهتا سرقوسته   

                                                                                           
 .ساراگس Saragosse( بفتح س ه ق ه ط)ه  11
 . Lerida( به کسر ر ه فتح د)ه  12
 .است« برتات»در چاپهای مصر .  les ports. Les Pyreneesه  13
 .در چاپهای مصر غلط است« غشکوتیکه»،  Gascogne( به فتح غ ه کسر ن ه فتح ی)ه  1
 .در چاپهای مصر غلط است« خریده». Gironne( به کسر ج ه ضم ر ه فتح د)به )ه  2
 . Carcassonne( به فتح ق ه ن)ه  3
 . Barcelone( به فتح ب ه ش ه ن)ه  ٤
 . Narbonne( تح همزه ه نبه ف)ه  5
 . Syracuse( به کسر س نخست ه فتح س دوم) ه  6
 . Palerme( به کسر ب ه ل)ه  7
 .در چاپهای مصر غلط است« طرابغه»،  Trapani( به فتح ط ه ن)ه  8
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و  ٠٠ۀ غتذش است و این جدیره روبروی سرزمین افریقیه استت و دو جدیتر   ٠١مسینی

 .در فاصلۀ میان آن دو واقع اند( مالت) ٠2مالطه

و بخش سوم این اقلیم را نید به جد سه قطعه از ستوی شتمال آب فترا گرفتته     

اترانتت،  )و قطعۀ میانۀ آن سترزمین   ٠قطعۀ باختری آن عبارت از حوزۀ قلوریه. است

OTRANTE )و قطعۀ ختاوری آن   2متعلق به انکبردیه(  ،آلبتانیALBANIE)  از

و بخش چهارم این اقلیم را نید همچنانکه یتاد کتردیم آب   . است( ونید)کشور بنادقه 

فرا گرفته و دارای جدایر بسیاری استت کته بیشتتر آنهتا ماننتد جدایتر بختش ستوم         

که در ناحیۀ شتمال  ( پلوپونر)نامسکونست و جدایر آباد آن عبارتند از جدیرۀ بلبونس 

که از وس  این بخش تا زاویۀ جنتوب  ( کرت)باختری واقع است و جدیرۀ اقریطش 

خاوری آن امتداد می یابد، و قسمت سه گوشۀ بدرگی را میان جنوب و باختر بختش  

پنجم این اقلیم آب فرا گرفته که  لع باختری آن به آختر بختش در شتمال و  تلع     

جنوبی آن نددیک به دو سوم بخش منتهی می شود ودر جانب ختاوری ایتن بختش    

یک سوم باقی می ماند که قسمت شمالی آن چنانکته یتاد کتردیم در     قطعه ای قریب

و در نیمۀ جنوبی آن قسمت های پایین شام . امتداد خمیدگی دریا به باختر می گذرد

می گذرد که در شمال به آخر شام منتهی می شتود و   3است که از وس  آن کوه لکام

این انحراف آن را بته   از آنجا به سوی ناحیۀ شمال شرقی منحرف می شود و پس از

                                                                                           
 . Mazaraه  1
 Messineه  11

 .در چاپهای مصر غلط است« اعدوش»، Gozzo( به ضم غ ه د)ه  11
 . Malta (به کسر ل)ه  12
 La Calabreه  1

 .در چاپهای مصر غلط است« آبگیرده» Lombardie( به فتح همزه ه ضم ب ه کسر ر)ه  2
 le Liban et 1, Anti): کوه زیبای لبنان و سلسله کوههایی که از ان جدا می شوند( به شم ل)ه 3

Liban)  
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 4آن را کتوه سلستله  سوی ناحیۀ شمال شرقی منحرف می شود و پس از این انحراف 

می نامند و از آنجا به سوی اقلیم پنجم می رود و به سمت مشر  انحراف می یابد و 

را می پیماید و از جانب باختری انحراف آن رشتته کوههتایی    ٠قسمتی از بالد جدیره

متی رستد کته از دریتای روم      2تداد می یابد تا اینکه به خلیجتی متصل به یکدیگر ام

و میان کوه هتا چنتدین    .خارج می گردد و به پایان شمالی این بخش منتهی می شود

می نامند و این دره ها تا بالد ( درها)پیچ و خم و گردنه وجود دارد که آنها را دروب 

بالد در میان کوههای مدبور ارمنستان کشیده می شود و در این بخش قطعه ای از آن 

و اما جهت جنوبی که آنرا در پیش یتاد کتردیم مشتتمل بتر     . و کوه سلسله واقعست

قسمت های پایین شام می باشد و کوه لگام میان دریای روم و آخر بخش از جنتوب  

در آغتاز   3به شمال از آن می گذرد، بر ساحل دریای همین قسمت شتهر انطرستوس  

و ررابلس بر ساحل همان دریا از اقلتیم   4هم مرز عرقه جنوب این بخش واقعست و

و استکندرونه و ستپس    6و الذقیه 5جبله: و در شمال انطرسوس به ترتیب. سوم است

(. آسیای صتغیر )واقع است و پس از آن در قسمت شمال بالد روم می باشد  7سلوقیه

خش واقع و در جنوب بخش و مغرب کوه لکام که جوانب آن میان دریا و آخر این ب

از بالد شام واقع شده است و این حصن مخصوص حشیشتیان    ٨است حصن خوابی

                                      
 Taurusه  ٤

د بالد مجاهدبن عبداهلل است که شرقی انهدلس  ه بر چندین ناحیه اطالق می شود ولی در اینجا مقصو  1
 (.فهرست نخبه الدهر)و به قول صاحب منتهی االرب اهل اندلس از مطل  لفظ جزیره همین اراده کنند 

 Archipelه  2

 . Antarsous( به فتح همزه ه ط)ه  3
 (.اقرب)که شهریست به فلسطین ( به فتح ه غ ز مشدد)است « غزه»ه در چاپهای مصر  ٤

 (.منتهی االرب)شهریست به ساحل شام ( به فتح ج ه ب ه ل)ه  5

 «عرقه»( ب) هنسخ(. اقرب الموارد)شهریست به شام ( به کسر ذ ه فتح ی مشدد)ه  6

 Seleucic( متهی االرب)ه شهریست به روم  7
 .است« حصن حوابی»ه در چاپهای مصر  8
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گوینتد و ایتن حصتن را    ( فتداییان )است که درین عهد آنان را فداویته  ( اسماعیلیان)

مصیات نامند و در مقابل انطرسوس است و در روبروی حصن مدبور در ختاور کتوه   

ال مصیات میان کوه و دریا شتهر  و در شم. در شمال حمص واقع است ٠شهر سالمیه

است و در مقابل آن در جانب خاوری کوه، معره است و در ختاور آن شتهر    2انطاکیه

و  4و اذنته  3و در شتمال اانطاکیته بته ترتیتب شتهرهای مصیصته      . مراغه واقتع استت  

ررسوس که آخر شام به شمار می رود قرار دارند و روبتروی آن از بتاختر کتوه بته     

در جهت ختاوری کتوه شتهر     6نل قنسرین   د میباشد و 5ین زربهع ترتیب قنسرین و

و . است که آخر شام به شتمار متی رود   7حلب واقع است و روبروی عین زربه منبج

از ستمت راستت میتان آنهتا و دریتای روم ممالتک روم       ( دره ها ت بابهتا  )اما دروب 

استت و   تترکمن واقع است که در این روزگار در تصترف  ( آنارولی و آسیای صغیر)

و در . و عالیا است ٨پادشاه آن ابن عثمان می باشد و در ساحل این ناحیه شهر انطالیه

آن قسمت از بالد ارمن که میان کوه دروب و کتوه سلستله واقتع استت بته ترتیتب       

واقع است که شهر اخیر تا پایان بخش امتتداد متی   9 شهرهای مرعش و ملطیه و انقره

من، از بخش پنجم این اقلیم، خارج می گردد و روی و رود جیحان از نواحی ار. یابد

رود جیحان در بالد ارمتن جریتان متی یابتد و در     . سیحان در شر  آن قرار می گیرد

سوی جنوب همچنان روانست تا اینکه از کتوه دروب عبتور متی کنتد و ستپس بته       

                                      
 .در چاپهای مصر( به فتح س ه ل ه تخفیف ی)ه سلمیه  1

 (.اقرب)شهریست به شام « ح»به کسر « حمص»ه  2

 . Mopsuesteه به فتح م ه ص آخر 3
 (منتهی االرب)شهریست نزدیک طرسوس ( به تحریک و فتح ن)ه ٤

 Anazarbeه  5

 . Bambyce Hierapolis( به کسر ق ه ن مشدد)ه  6
 .« م»ه به فتح  7

 .می باشد Santalie یا« انطالیه»است ولی صحیح « انطاکیه»ه در چاپهای مصر  8
 .است« معره»ه در چاپهای مصر 1
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ترتیب از ررسوس و مصیصه می گذرد، آنگاه به سوی شمال غربی خمیدگی پیدا می 

 .٠و در جنوب سلوقیه در دریای روم فرو می ریدد کند

       و مترعش   2و رود سیحان به موازات جیحان جریان می یابد و به محتاذاه انقتره  

می گذرد و از جبال دروب عبور می کند و تا سرزمین شام امتداد می یابد و آنگاه از 

ال غربتی  عین زربه می گذارد و از رود جیحان دور می شود و سپس بته ستوی شتم   

می یابد و سرانجام نددیک مصیصته و در بتاختر آن بته رود جیحتان متی       خمیدگی 

و قسمتی از شهرهای الجدیره در جنوب که انحراف یا خمیدگی کوه لکام تتا   3پیوندد

 5و رقته  4کوه سلسله بر آن احاره دارد واقع اند و به ترتیب عبارتند از شهرهای رافقه

این شهرها در دامنۀ کوه  ٠٠و آمد ٠١و سمیساط 9صیبینو ن ٨و رها  7و سروج 6و حران

سلسله در پایان جهت شمال خاوری این بخش قرار دارند و از وس  این قطعته رود  

را بته  فرات و رود دجله می گذرد که از اقلیم پنجم خارج می شوند و بالد ارمنستان 

جهت بتاختری   سوی جنوب می پیمایند تا از کوه سلسله می گذرند و آنگاه فرات از

سمیساط و سروج عبور می کند و به خاور منحرف می شود و از نددیک رافقه و رقه 

                                      
 .، واقع استSeleucieمصب حیجان در شمال شرقی سلوقیه : ه دسالن می نویسد 1
 .است« معره»، در چاپهای مصر  Angoraه  2
 .ه دسالن می نویسد این دو رود به هم نمی پیوندند 3

ولی چنین شهری در کتب فرهنگ وجغرافیا است « رافضه»ه در تمام چاپهای مصر و بیروت به غلط   ٤
رجوع به نخبهه الهدهر   . است که در چاپ پاریس و ینی نیز چنین است« رافقه»دیده نشد بلکه صحیح 

 .دمشقی و منتهی االرب شود

 .شام است هه نام چند شهر است و در اینجا مقصود رق 5

 (منتهی االرب)ابن عمر  هه شهریست به شام در جزیر 6

 (.منتهی االرب)شهریست نزدیک حران (. ح سبه فت)ه  7

 . Edessa( به ضم ر)ه  8
 (.اقرب الموارد)شهر عظیمی است و آن مرکز دیار ربیعه است ( به فتح ن ه کسر ب)ه  1

 . Samosate: غلط است« سمیاط»در چاپهای مصر و بیروت ( به ضم س ه فتح م)ه  11
دهخهدا   ه، رجوع به لغهت نامه   Amida( شده است به کسر م ولی به ضم و فتح آن نیز روایت)ه   11
 .شود



 154 

می گذرد و به بخش ششم می رود و رود دجله از خاور آمتد متی گتذرد و پتس از     

و در جانب بتاختری   بخش ششم می گردد اندکی به شر  منحرف می شود و داخل 

خاوری جدیره کشور عرا  استت کته    و در سوی ٠بخش ششم این اقلیم بالد جدیره

به جدیره پیوسته می باشد و در آنجا، در پایان عرا  کوه اصاهان پدیدار می گردد که 

از جنوب این بخش فرود می آید و به سمت باختر انحراف متی یابتد و همینکته بته     

می رود تا از بخش     وس  این بخش در پایان حد شمالی آن میرسد به سوی باختر 

ا بدو قطعۀ باختری و خاوری تقسیم می کنتد چنانکته جایگتاه ختارج شتدن      ششم ر

و جایگتاه ختروج دجلته از آن    . فرات از بخش پنجم در جنوب قطعۀ باختری استت 

اما فرات همین که به بخش ششم می رستد نخستت   . بخش در قسمت شمالی آنست

شتود کته در   از قرقیسیا می گذرد و در این ناحیه نهری از آن رو به شمال جتدا متی   

سرزمین جدیره جریان می یابد و در نواحی آن به زمین فرو می رود و چون فرات از 

تتا   3مسافت اندکی می پیماید به جنوب منحرف می شود و از نددیک خابور 2قرقیسیا

می گذرد و از اینجا نهری از آن جدا می شود کته بته ستمت جنتوب        غرب رحبه 

ی آن باقی می مانتد آنگتاه بته ستوی ختاور      جاری می گردد و صاین رد قسمت غرب

منحرف می شود و به چندین شعبه منقسم می گتردد کته بعضتی از آنهتا از کوفته و      

می گذرند و همۀ آنها در جنوب این بختش بته    2و جامعان ٠برخی از قصر ابن هبیره

سوی اقلیم سوم جاری می شوند و در آنجا در خاور حیره و قادسیه به زمین فرو می 

                                      
 . La Mesopotamieه 1
 (.منتهی االرب)ه شهریست بر فرات  2

 (.منتهی االرب)ه نهریست مابین رأس عین و فرات و نهری شرقی دجله و موصل  3

ی القری ه نام چند جایگاه ورود و آب و چاه و هم دهی در برابر قادسیه و ناحیه ای میان شام و واد  1
 . است و در اینجا ظاهراً دیه برابر قادسیه مراد باشد

که آن را هنگامی که از طرف مروان والی عراق شد بر فهرات  ... ه منسوب به یزید بن عمر بن هبیره   2
 .کوفه بنا کرده است رجوع به معجم البلدان شود
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 5و انبار 4و از جنوب زاب 3و رود فرات از رحبه به سمت شر  از شمال هیت .روند

 .نددیک بغداد در دجله فرو می ریددمی گذرد و آنگاه 

و اما رود دجله چون از بخش پنجم بدین بخش در آید و به ستمت ختاور بته    

محاذات کوه سلسله که به کوه عرا  پیوسته است جریان می یابد و از شمال جدیترۀ  

منتهی می شود آنگاه  9میگذرد و به حدیثه ٨و تکریت 7و همچنین از موصل 6ن عمراب

به سوی جنوب انحراف می یابد و حدیثته و همچنتین زاب کبیتر و زاب صتغیر در     

خاور آن باقی می ماند و همچنان رو به جنوب از باختر قادسیه می گذرد تا به بغتداد  

جریان متی   ٠نوب از باختر جرجرایاسپس در سمت ج. میرسد و با فرات درمی آمیدد

و به اقلیم سوم می رسد و در آنجا نخست شاخه یابد تا از این بخش خارج می شود 

ها و جویبارهایی از آن منشعب و پراکنده می گردد و سپس به هم می پیوندنتد و در  

در دریای فارس می ریدد و سترزمین واقتع در میتان دو     2همان ناحیه نددیک عبادان

له و فرات را تا پیش از آنکه در بغتداد بته هتم پیوستته شتوند بتالد جدیتره        رود دج

میخونند وپس از دور شدن دجله از بغداد رود دیگری بدان می پیوندد کته از شتمال   

                                      
منتههی  )یهد، بهه فهتح م ه ی     بن منصور بن دبیس بن مز هصدق همزیدیه و آن شهریست بنا کرد هه حل3

 (.االرب

 (.منتهی االرب)ه شهریست به عراق ٤

 (.منتهی االرب)ه به فتح همزه، نام چند ناحیه است و در اینجا مقصود نام شهری قدیم به عراقست  5

 (.منتهی االرب)ه شهزیست شمالی موصل که اب دجله آن را از سه طرف محیط است بر شکل هالل  6

 (.منتهی االرب)شهریست و زمینی میان عراق و جزیره ( کسر ص به فتح م ه)ه  7

 (.منتهی االرب)نامیدند به تکریت که نام دختر وا ل است ( به فتح ت)ه  8

 (.منتهی االرب. )موضعی است( به فتح ح ه ت)ه  1

 (.منتهی االرب)موضعی است در عراق ( به فتح ج ه  )ه  1

منتههی  )دجله که در بحر فارس می ریزند  همحاط به دو شعب جزیره ایست( به فتح ع ه تشدید ب )ه   2
 (.االرب
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منتهی می گردد آنگاه  3خاوری دجله می آید و روبروی خاوری بغداد به بالد نهروان

اقلیم سوم امتداد یابد با آن در می  به جنوب منحرف می شود و پیش از آنکه دجله به

شتهر جلتوالء و در ستمت    ( اعاجم)و میان این رود و کوه های عرا  و ایران . آمیدد

و امتا در  . دیتده متی شتوند   6و صتیمره   5نددیک کوه شهرهای حلوان 4مشر  جلوالء

آغاز می شود ( اعاجم)قطعۀ غربی این بخش، کوهی پدیدار می گردد که از کوه ایران 

سمت مشر  امتداد می یابد تا به پایان این بخش می رسد و کوه مدبتور را بنتام    و به

و در . شهر زور می خوانند و این کوه قطعۀ یاد کرده را به دو بخش تقسیم متی کنتد  

جنوب یکی ازین دو قطعۀ کوچک شهر خونجان واقع است کته در شتمال بتاختری    

امند و در وس  آن شهر نهاونتد و  می ن ٠اصاهان میباشد و این قطعه را ایالت بهلوس

در شمال آن شهر شهر زور است که در قسمت شمال باختر نددیک جایگاه تالقی دو 

و در قطعۀ کوچتک  . و دینور در خاور، نددیک پایان این بخش است .کوه واقع است

دیگر قسمتی از بالد ارمنستان است که مرکد آن مراغته متی باشتد و بخشتی از کتوه      

می نامند و این کتوه مستاکن اکتراد استت و      2بروی آن است کوه برمهعرا  را که رو

و در آخر ایتن  . زاب کبیر و صغیر که بر دجله می باشند در پشت این کوه واقع است

می باشد  3قطعه از جهت خاور بالد آذربایجان است که از شهرهای آن تبرید و بیلقان

                                      
هم نام شهریست و هم نام سه ده است اعال و اوسط و اسفل میهان واسهط و بغهداد    ( به فتح ن ه ر )ه   3
 (.منتهی االرب)

 (.منتهی االرب)دهیست به بغداد بر یک منزل ا زخانقین و جنگ آن مشهور است ( به فتح ج ه ل)ه  ٤

 (.منتهی االرب)نام دو شهر و دو ده است ( به ضم ح) ه  5

 (.منتهی االرب)شهریست نزدیک دینور ( به فتح ص ه م)ه  6

و برحسهب چهاپ پهاریس    . است« بهلوس»و در نسخ خطی « هلوس»ه در چاپهای مصر و بیروت   1
 (.دسالن هشیحا)بهلوس، فهلوس یا فهله به معنی پارتی قدیم است که آن را پهلو نیز می خوانند 

 .است« باریا»ه در چاپهای مصر  2

 (.منتهی االرب)شهریست نزدیک دربند ( به فتح ب ه ل)ه  3
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است که همان دریای  4نیطشو در زاویۀ شمال خاوری این بخش قطعه ای از دریای 

خدر باشد و در قسمت جنوب و باختر بخش هاتم این اقلیم قستمت عمتدۀ ایتاالت    

بهلوس واقع است که از جملۀ شهرهای آن همدان و قتدوین در آن ناحیته میباشتد و    

بقیۀ بالد بهلوس و از آن جمله شهر اصاهان در اقلیم سوم است و بتر آن از جنتوب   

از مغرب آن خارج می شود و به اقلیم ستوم امتتداد متی یابتد     کوهی احاره یافته که 

آنگاه کوه مدبور از بخش ششم انحراف پیدا می کند و به اقلیم چهتارم میرستد و بته    

و قطعۀ خاوری بهلتوس  . قسمت شرقی کوه عرا  می پیوندد چنانکه آن را یاد کردیم

یم سوم بته جهتت   را احاره کرده است و این کوهی که بر اصاهان محی  است از اقل

شمال فرود می آید و تا این بخش هاتم امتداد می یابد و در نتیجته از ستوی ختاور    

بالد بهلوس را احاره می کند و در اینجا به ترتیب شهرهای کاشان و قم در دامنۀ آن 

واقع است و در نیمه راه امتداد خویش اندکی به باختر انحراف می یابد سپس دایتره  

به سمت شمال خاوری می رود تا در اقلیم پنجم نمودار می شتود  وار بر می گردد و 

و در قسمت خاوری جایگاه انحراف و دور زدن آن شتهر ری دیتده متی شتود و از     

جایگاه انحراف آن کوه دیگری آغاز می گردد که به سمت باختر تا پایان ایتن بختش   

از سوی شمالی  امتداد می یابد و در آنجا در جنوب کوه شهر قدوین دیده می شود و

کوه مدبور و جانب کوه ری که خ  آنها با هم یکی شده است و هر دو بسوی شمال 

خاوری تا وس  بخش امتداد می یابند و از آنجا که به اقلتیم پتنجم منتهتی میشتوند،     

این استان در میان کوه هتای یتاد کترده و قطعته ای از     . استان ربرستان آغاز می شود

                                      
مترادف با دریای طرابزنده یا اسود یا بحر الروس آمده اسهت  « نیطس»ه در فهرست نخبه الدهر بحر   ٤

موره به زمهین سهقالب و   و به میان مع: میخواند و ابوریحان گوید« بنطس»و یاقوت نیز دریای سیاه را 
ولی دسالن بهه  ( ، التفهیم168ص )روس دریایی است نام او بنطس و مردمان ما او را طرابزنده خوانند 

خهزر بهر دریهای     همعمهوالً کلمه  : ، مهی نویسهد  Reinaud، و رینهو،  de Sacyنقل از دساسهی،  
Caspienne ریهای سهیاه اطهالق    اطالق می شود ولی جغرافی دانان قدیم گاهی هم این نام را بر د

 .کرده اند
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قطعۀ مدبور از اقلیم پنجم داخل این بختش متی شتود و    . دریای ربرستان واقع است

نددیک کوه ری و در محل انحتراف  . قریب نیمی از باختر تا خاور آن را فرا می گیرد

آن به باختر، کوه دیگری که بدان پیوسته است پدیدار می گردد که بته ستوی ختاور    

م داخل قسمت امتداد می یابد در حالیکه اندکی به جنوب منحرف می شود و سرانجا

باختری بخش هشتم میشود و میان انی کوه و کوه ری در نددیک مبتدأ آنهتا نتواحی    

گرگان باقی می ماند که در میان دو کوه واقعند و از آن جمله شهر بسطام است و در 

پشت این کوه قطعه ای از این بخش واقع است که بقیۀ فالت میان فارس و خراسان 

مشر  کاشان است و در آختر آن نددیتک کتوه مدبتور      در ندر آن دیده می شود و آ

شهر استرآباد واقع است و دامنه های آن کوه از جهتت مشتر  تتا آختر ایتن بختش       

نواحی نیشابور را تشکیل می دهد که متعلق بته خراستان استت و شتهر نیشتابور در      

جنوب کوه و قسمت خاوری فالت است که آنگاه مروشاهجان در پایان ایتن بختش   

و در شمال کوه و قسمت شرقی گرگان مهرگان و خازرون و رتوس واقتع    می باشد

است که پایان شرقی این بخش به شمار می روند و همۀ اینها در دامنتۀ آن کتوه متی    

باشند و در شمال آنها بالد نسا است و نددیک زاویه شمال خاوری بختش بیابانهتای   

تم ایتن اقلتیم در ستوی    و در بختش هشت  . نامسکونی بالد مدبور را احاره کرده است

و در ساحل باختری . باختر رود جیحون دیده می شود که از جنوب به شمال می رود

و جرجانیه از توابتع ختوارزم واقتع     2و آمل از نواحی خراسان و راهریه ٠آن شهر زم

است و زاویه جنوب غربی این بخش را کوه استرآباد که در بخش هاتم پدیتدار متی   

ه مدبور در ناحیۀ غربی این بخش نمودار متی شتود و بتر ایتن     گردد احاره کرده، کو

                                      
به فتح ز ه تشهدید   )است « زم»( پ)و در چاپ « رم»( ا)و ( ب)و در چاپ « رمم»( ک)ه در چاپ   1
 .از نواحی بخارا بر ساحل جیحون« زم»: در فهرست نخبه الدهر چنین است( م

صهحیح   «طاهریهه »است ولی چنین شهری در کتب جغرافی نیست بلکه « ظاهریه»ه در تمام چاپها   2
 .است که در مراصد االطالع هم نام آن آمده است
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زاویه احاره می یابد و در همین زاویه بقیۀ بالد هرات واقع است و این کوه از اقلتیم  

سوم میان هرات و گوزگان می گذرد تا به کوه بتم می پیونتدد، چنانکته آن را در آن   

این بخش نواحی بختارا   و در قسمت خاوری رود جیحون و جنوب .اقلیم یاد کردیم

و آنگاه سعد است که حاکم نشین آنها سمرقند می باشد سپس نواحی اسروشنه دیده 

می شود و از جملۀ بالد آن خجند می باشد که آخرین قسمت خاوری این بخش بته  

است آنگتاه در شتمال    ٠شمار می رود و در شمال سمرقند و اسروشنه سرزمین ایال 

د که تا پایان شرقی این بخش امتداد دارد و قطعته ای از  ایال  سرزمین چاچ می باش

بخش نهم را نید فرا می گیرد، و در جنوب این قطعه بقیۀ سرزمین فرغانه واقع استت  

از این قطعه ای که در بخش نهم واقع است رود چاچ خارج می شود کته در بختش   

اقلتیم   هشتم می گذرد تا سرانجام نددیک محل خروج آن از شمال بخش هشتتم بته  

پنجم، در رود جیحون می ریدد و در سرزمین ایال  رودی کته از بختش نهتم اقلتیم     

سوم از مرز های کشور تبت می آید بدان در می آمیدد و پیش از ختارج شتدن آن از   

 2بخش نهم رود فرغانه نید بدان می پیوندد و در روبتروی رود چتاچ کتوه جبراغتون    

گردد و بته ستوی جنتوب ختاوری متوجته       دیده می شود که از اقلیم پنجم آغاز می

متی یابتد    میشود تا به جانب بخش نهم بیرون می رود و بر سترزمین چتاچ احارته    

سپس در بخش نهم خمیدگی پیدا می کند و تا جنوب آن بخش بر چاچ و فرغانه که 

در آن بخش است احاره می یابد و آنگاه در اقلیم ستوم داختل میشتود و میتان رود     

ن کوه در وس  این بخش نتواحی فتاراب استت و میتان آن شتهر و      چاچ و کنارۀ ای

سرزمین بخارا و خوارزم فالت خشکی واقع است و در زاویۀ ایتن بختش از ستمت    

شمال و خاور سرزمین خجند دیده می شود که شهرهای اسایجاب و رراز در آن می 

                                      
ه در مشترک آمده که اقلیم ایالق متصل به اقلیم چا  است و فاصله ای میان آن دو نیسهت و ایهالق     1

 .ه.ا هحاشی. پس از آنست« یا»و سکون « همزه»به کسر 

 (ل. ن )ه جبراغون  2
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، در باشد و در ناحیۀ باختری بخش نهم این اقلتیم پتس از سترزمین فرغانته و چتاچ     

است و ناحیۀ کیماک سرتاسر خاور  4خلخ و در شمال سرزمین  3جنوب ناحیۀ خرلخ

این بخش را فراگرفته است و به بخش دهم تا کوه قوقیا پیوسته استت کته تتا پایتان     

خاوری این بخش امتداد می یابد و بر قطعه ای از ساحل دریای محتی  قترار دارد و   

 .ای ساکن این نواحی از روایف ترکانندآن کوه یأجوج و مأجوج است و همۀ ملته

بیشتر بخش نخستین این اقلیم را، به جد قسمت کوچکی از جنوب : اقلیم پنجم

مشر  آن، آب فرا گرفته است زیرا دریای محی  در این جهت غربی در اقلتیم هتای   

پنجمو ششم و هاتم ناوذ کرده و از دایتره ای کته در پیرامتون کترۀ زمتین استت در       

 .درون آن پیشرفته است گذشته و به

و آنچه در جنوب این بخش از بحر محتی  بیترون از آب استت قطعتۀ مثلتث      

شکلی است که باندلس پیوسته می باشد و بقیۀ کشور مدبور در آن قطعه قتراردارد و  

دریا از دو سوی آن را فراگرفته مانند دو  لع که بر زاویۀ مثلث احاره یافته استت و  

استت کته نددیتک اول ایتن بختش از       ٠ختر اندلس منت میتور در آن قطعه از بقیۀ با

که در خاور آن واقع است و  2جنوب باختری بر ساحل دریا دیده می شود و شلمنکه

واقع است که آخر جنوب بخش  4و در خاور شلمنکه ابله 3در شمال این شهر سموره

مل بتر  در جانب خاوری آن واقع است که مشتت  5به شمار می رود و سرزمین قستالیه

                                      
 (ل. ن)ه خزلجیه  3

 (ل. ن)ه خلیجه  ٤

 .است« سعیور»و در چاپهای مصر به غلط  Monte Mayor( اول ه فتح م دوم به ضم م)ه  1
 (.ل. ن)سلمنه  Salamanque( به فتح ش ه ل ه م ه ک)ه  2
 . Zamora( به فتح س ه ر)ه  3
در پنج میلهی جنهوب   : دسالن می نویسد. است« ایله»در چاپهای مصر  Abla( به فتح همزه ه ل )ه   ٤

است و شاید این همان شهریسهت کهه    (Tormes)قع است که از نواحی خاوری سلمنکه شهر ابله وا
 .خوانده است« Alba»ادریسی آن را به نام 

 . Castille( به فتح ق)ه  5
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واقع است، آنگاه  2و شهر برغشت ٠می باشد و در شمال آن قلمرو لیون 6شهر شقوبیه

است که تا زاویۀ قطعۀ یادکرده  3در پشت این نواحی از جهت شمال سرزمین جلیقیه

امتداد می یابد و دراین ناحیه بر ساحل دریای محی  در آخر  لع غربی مثلث مدبور 

این نام همانند کلمۀ یعقوب می باشد و در آن قطعه دیده می شود و  4شهر شنتیاقوب

که نددیک پایان جنوبی این بخش در خاور قستالیه  است 5در خاور اندلس شهر تطیله

دیده می شود و باز در ستمت   6واقع است و در شمال و خاور این نواحی شهر وشقه

یده می شود و د ٨واقع است و در باختر بنبلونه قسطاله 7شمال خاروی آن شهر بنبلونه

و در وست  ایتن   . واقع می باشد( بورگو)میان این شهر و برغشت  9از آن پس ناجره

قطعه رشته کوه عظیمی به موازات دریا و  لع شمال شرقی آن پدیتدار متی شتود و    

نددیک بنبلونه در جهت خاوری که یاد کردیم پتیش از آنکته در جنتوب و در اقلتیم     

کنارۀ این  لع دریا می پیوندد و از جهت ختاور   چهارم به دریای روم متصل شود به

و پیچ و خمهای آن ماننتد ابتوابی بترای    . برای کشور اندلس به مندلۀ مانعی نمی شود

منتهی می شود ونواحی مدبور متعلتق  ( گاسکن) ٠کشور است که به نواحی غشکونیه

ر متی  و از جملۀ شهرهای آن که از اقلیم چهتارم بته شتما   .به ملتهای فرنگ می باشد

و اربونه را نام برد که بر ساحل دریتای روم واقتع   ( بارسلن)روند می توان بر شلونه 

                                      
 .در چاپهای مصر درست نیست« شقونیه» Segovie( به فتح ش ه کسر ب ه فتح ی مشدد)ه  6
 .  Leon( به کسر ل)ه  1
 .  Burgos( به ضمن ب ه غ)ه  2
 . Calice( به کسر ج ه ل مشدد ه ق ه فتح ی مشدد) ه 3
 .است« شنتیاقو»در چاپهای مصر  Santiago( به فتح ش ه کسر ت)ه  ٤
 . Todela( به ضم ت ه فتح ط ه ل)ه  5
 Huesca( به ضم و ه فتح ق) ه  6

 .است« بنبلونه»در چاپهای مصر  Pampelune( به فتح ب ه کسر ب ه فتح ن) ه  7
 . Estella( ق ه لبه فتح )ه  8

 .در چاپهای مصر غلط است« تاجره»،  Naxeraیا  Najera( به کسر ج ه فتح ر)ه  1
 Gasconه  1
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از جهت شمال در پشت آنها واقع استت  ( کارکاسن)و قرقشونه ( زیرن)اند و جرنده 

متی  ( تولتوز ) 2رلوشه: متعلق به این بخش پنجم است عبارت از یهو آنچه از این ناح

و اما قسمت خشتکی ایتن بختش نخستتین در     . ستباشد که در شمال جرنده واقع ا

جهت خاور قطعه ایست که به شکل مثلتث درازیستت و زاویتۀ حتادۀ آن از ستمت      

 .واقع است 3(پیرنه)خاور در پشت کوه برنات 

و در این قطعه بر ساحل دریای محی  و بر نوک قطعه ای که کتوه پیرنته بتدان    

ن این قطعه در جهت شتمال شترقی   و در پایا. دیده می شود 4پیوسته است شهر بیونه

واقع است که به ملتهای فرنگ متعلق است و تتا آختر ایتن     5این بخش سرزمین بیطو

و . بخش امتداد می یابد و در سمت غربی بخش دوم سرزمین غشکونیه واقتع استت  

دیده می شود، چنانکته آنهتا را یتاد     6(بورگو)و برغشت ( پواتو( )بیطو)در شمال آن 

 .کردیم

خلیجی از دریای روم دیده متی  ( گاسکن)ال خاوری نواحی غشکونیه و در شم

و اندکی بته   ٠(خلیج لیون)شود که به شکل دندانه در این بخش پیشرفتگی پیدا کرده 

 .سوی خاور انحراف یافته است و نواحی گاسکن در باختر این خلیج واقع شده است

همان خت  ستیر در    دیده می شود و در 3و در نوک شمالی این قطعه بالد جنوه

همچنین در جهت شمال کوه و بتر  . می باشد 3(آلپ)سمت شمال آن کوه منت جون 

                                      
 Toulouse( به ضم ط ه فتح ش)ه  2

 . (Pyrenee)یا   Portه  3
 .در چاپهای مصر غلط است« نیونه»،  Bayonne( فه فتح ب ه ن)ه  ٤
 .مصر غلط استدر چاپهای « بنطو» Poitou( به فتح ب)ه  5
ه مؤلف در اینجا برغشت را که قبال یاد کرده با بورژ که شهر دیگری اسهت یکهی دانسهته اسهت در       6

 (.حاشیه دسالن)است  Bourgesبجز  Burgosصورتیکه برغشت یا 
 . Lyonه  1
 Genova,Genes( به کسر ج ه فتح و)ه  3

 .غلط است« نیت جون»در چاپهای مصر « Mont – Djoun «Les Alpes( به ضم م)ه  3
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کته از دریتای    5(ژنته )است و در خاور خلیج جنوه  4همان خ  سیر سرزمین برغونه

روم خارج می شود خلیج دیگری نید از همان دریا ختارج متی شتود و میتان آن دو     

و در جانب بتاختری آن   6به دریا پیشرفته استدماغه ای باقی می ماند که از خشکی 

و در خاور آن روم بدرگ است کته پایتختت پادشتاه فرنتگ و اقامتگتاه پتاپ        7بیش

باشتکوه و کنیسته    9و در آن شهر بناهای با عظمت و هیاکل. اعظم آنان است ٨بطرک

های بسیار بدرگ وجود دارد که اخبار آنها معروفستت و از شتگاتی هتای آن رودی    

ه در وس  شهر از خاور به باختر روانست و کف رود از تخته ها و آجرهتای  است ک

از حواریتان در آن شتهر    2و پتولس  ٠پطترس ( کلیسیای)و کنیسۀ . مس ماروش است

 3مملکتت انبر تیه  واقع است و آرامگاه آنان در آن کنیسه است و در شمال بالد روم 

ر ساحل همان خلتیج کته در   است که تا آخرین این بخش امتداد دارد و ب( لمباردی)

در سوی خاوری آن دیده میشود که به شتهر   4جنوب آن روم واقع است نواحی ناپل

 6(ونیتد )از ممالک فرنگ پیوسته است و در شمال آن قسمتی از خلیج بنادقه  5قلوریه

                                      
 . La Baurgagne(به ضم ب و فتح ن)ه  ٤
 (.دسالن. )ه مؤلف در اینجا از دریای آدریاتیک گفتگو می کند 5

 (.دسالن)ه این دماغه کشور ایتالیاست  6

 . Piseه  7
و معنهای آن  ( در یونهانی )در نزد مسیحیان ر یس اسقف ها است، معهرب یها تیرارخهوس    : ه بطرک  8

و ابهراهیم و اسهحاق و یعقهوب را    . و لقب رؤسای خاندانها پیش از طوفان بوده اسهت  پدربزرگ است
 .درتداول امروز Patrirch، (اقرب الموارد)بطرک می گفته اند

به معنی بتکده و موضعی در صدر کنیسه بوده است که قربانیها را در آن می گذاشهته انهد   « هیکل»ه   1
و معبد مسلمانان را جامع و از آن بت پرستان را هیکل خوانهده  ولی بعدها عبادتگاه مسیحیان ار کنیسه 

 .اند

 . Pierseه  1
 . Paulه  2
در « افرنصیصهه »و « اقرنصیصهه ».  Lombardie( به فهتح همهزه ه کسهر ب و ض ه فهتح ی      )ه   3

 . چاپهای مصر و بیروت غلط است
 .  Naplesه  ٤
 . Calabr( به کسر ق ه ل مشدد ه فتح ر)ه  5
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از بخش سوم خارج می شود و داخل این بخش می گتردد و ایتن خلتیج در جهتت     

شمالی بخش دوم امتداد می یابد و تا یک سوم آن پتیش  باختری و به موازات ساحل 

و شهرهای مدبور از  7می رود و بسیاری از بالد بنادقه بر ساحل این خلیج واقع است

و در . داخل این بختش شتده انتد   ( دریای روم)جنوب آن میان خلیج و دریای محید 

و در بخش . دیده می شود که در اقلیم ششم واقع است ٨جهت شمال نواحی انکالیه

واقع است که در میتان خلتیج    9(کاالبر)نواحی قلوریه سوم این اقلیم، از سوی باختر 

ونید و دریای روم امتداد یافته است و یک بخش از قلمرو آن داخل اقلیم چهارم متی  

شود و در آن مانند دماغه ای در میان دو خلیج که از دریای روم به سوی شمال جدا 

واقتع   ٠دیده اند پیش می رود و در خاور کتاالبر، انکبترده  شده و داخل این بخش گر

است، و آن شبه جدیره ایست که میان خلیج ونید و دریای روم امتداد می یابد و یک 

دماغۀ این بخش که به اقلیم چهارم و دریای روم می رود از سمت ختاور بته خلتیج    

ات انتهتای  ونید محدود است و این خلیج به سمت شمال می رود و سپس در محتاذ 

 .شمالی این بخش بطرف باختر منحرف می شود

و از مقابل آن کوه عظیمی از اقلیم چهارم خارج می شود و بته متوازات آن بته    

سوی شمال امتداد می یابد و سپس در اقلیم ششم با یکدیگر به سوی مغرب منحرف 

واقتع  ( یلهآک)می شوند تا به مقابل خلیجی که در سمت شمالی آنها در ناحیه انکالیه 

متعلق است، چنانکه یاد ( آلمان)است منتهی میشوند و این ناحیه به ملت های لمانیه 

                                                                                           
 . Veniseه  6
 (.دسالن)ه یعنی سواحل غربی آن  7

 . Aquilee( به فتح همزه ه کسر ک ه فتح ی)ه  8
و در یهای   Tarenteدر آن واقع است میان خلهیج تارانهت   ( قلوریه)ه دماغه ای که نواحی کاالبر   1

 (.152ص  1دسالن، ج )واقع است  Tyrrhenienneتیرنین 
« بازیلیکهات »ی مؤلهف در اینجها ایهن کلمهه را بهر      است ول Lombardieه انکبرده نام لمبادری   1

Basilicate نخست سهرزمین بهاری    هناحی. اطالق کرده استBari     و قسهمت دوم قلمهرو اترانهت
Otrante  (.152ص  1دسالن ج )است 
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و در سرتاسر مسافتی که این خلیج و رشتۀ کوه به سوی شتمال امتتداد   . خواهیم کرد

را میان خلیج و کوه می توان مشاهده کرد، ولی همین که خ   3می یابند، نواحی ونید

و  4ی باختر متوجه شود آن وقت در میان آنها نواحی جدواسیاسیر خلیج و کوه به سو

 .در پایان خلیج دیده می شود سپس نواحی المانیه

و در بخش چهارم این اقلیم قطعه ای از دریای روم است کته از اقلتیم چهتارم    

و بصورت دماغه هایی متی باشتد و بته     تسابدان داخل شده است و تمام آن مضر 

 .٠ابد و میان هر دو دماغه خلیجی از دریا واقع استسوی شمال امتداد می ی

و در آخر جانب خاوری این بخش قطعه هایی از دریتا وجتود دارد و از آنجتا    

خلیج قسطنطنیه به سوی شمال بیرون می رود چنانکه از این خلیج جنوبی خارج می 

ز شود و به سمت شمال می رود تا سرانجام به اقلیم ششم می رسد و از آنجتا پتس ا  

در بختش پتنجم و   ( ستیاه )اندکی به سمت خاور متوجه می شود تا به دریای نیطش 

قسمتی از بخش چهارم، که پیش از بخش پنجم است، و برخی از بخش ششم اقلتیم  

و شهر قسطنطنیه در جانتب ختاوری ایتن    . ششم می رسد، چنان که یاد خواهیم کرد

 .خلیج نددیک پایان شمالی این بخش واقع است

بوده است و در ( پادشاهان روم)ان شهر بدرگیست که پایتخت قیاصره و آن هم

 .آن آثار ابنیۀ باشکوه و عظیمی دیده می شود که آنها را در تواریخ، بسیار یاد کرده اند

و قطعه ای که میان دریای روم و خلیج قسطنطنیه واقع است از این بختش متی   

به یونانیتان بتوده استت و نخستت     باشد و در آن کشور مقدونیه قرار دارد که متعلق 

 .کشورداری آنان از آنجا آغاز شده است

                                      
 Allemand( به ضم ل)ه  3

به کهار مهی رود و بنها     Croatieکرواسی  هکه به جای کلم Guerouacia( به کسر ج ه س )ه   ٤
 .در چاپهای مصر غلط است« حروایا»برین 
اگر مؤلف بنفشه ادریسی بدقت مینگریست میدید که شهر قسطنطنیه در سهاحل  : ه دسالن می نویسد  1

 .155ص  1ج . غربی خلیج واقع است 
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 2و در قسمت خاوری این خلیج تا آخر این بخش قطعه ای از سرزمین ناروس

و گمان می کنم در این روزگار ناحیۀ مدبور جدو متصرفات ترکمانتان باشتد و   . است

است و پتیش   ٠هر برصهابن عثمان در آنجا پادشاهی می کند و پایتخت او در آنجا ش

از فرمانروایی ترکمانان متعلق به روم بوده است تا آن که ملتهتایی بتر رومیتان غلبته     

و در قستمت بتاختری و   . یافتند و سرانجام آن سرزمین به تصرف ترکمانات در آمتد 

جنوبی بخش پنجم این اقلیم سرزمین ناروس است و در شمال آن آخر بختش بتالد   

استت کته در رود    3جانب خاوری ایتن ناحیته رود قباقتب    واقع است و در 2عموریه

و بته  فرات می ریدد و آن از کوهی که در آن ناحیه واقع است سرچشتمه متی گیترد    

سمت جنوب می رود تا سرانجام پیش از آن که فرات از این بخش به اقلتیم چهتارم   

 .برسد برود مدبور می پیوندد

د سیحان در پایان این بختش  و در آنجا در سمت باختر رود فرات سرچشمۀ رو

دیده می شود، آنگاه نهر جیحان در مغرب آن واقع است و هر دو رود به موازات آن 

و در خاور این جایگاه مبدأ رود دجله استت کته   . روانند چنان که در پیش یاد کردیم

به موازات فرات جریان دارد تا در نددیک بغداد در متی آمیتدد و در زاویته ای میتان     

خاور این بخش در پشت کوهی که رود دجله از آن آغاز متی شتود، شتهر    جنوب و 

و رود قباقب که آن را یاد کتردیم ایتن بختش را بته دو قطعته      . میافارقین واقع است

یکی در جهت جنوب غربی است که سترزمین نتاروس در آن واقتع    : تقسیم می کند

                                      
دسهالن منظهور    همی باشهد کهه بهه گفته    « ناطوس»است ولی صحیح « باطوس»ه در چاپهای مصر   2

 15٤ص . وی به نقل از ادریسی می نویسد این کلمه به معنی خاور استاست و  Anatolieآناطولی 
 1ج 
امروز نهام ایهن شههر را    : آمده است ولی دسالن می نویسد« برصا»و « برصه»ه در چاپهای مختلف   1

 .می نویسند« Brouce«بروسه 

 . Amorium( به فتح ع ه کسر ر ه فتح ی مشدد)ه  2
 (.دسالن)است   Cara Souسو  شاید قره( به ضم ق اول و دوم)ه  3
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خش امتتداد دارد و  است، چنان که گاتیم، و قسمت های پایین آن تا آخر شمال این ب

در پشت کوهی که رود قباقب از آن آغاز می شود سرزمین عموریه است، چنانکه یاد 

 .کردیم

و قطعۀ دوم در جهت شمال شرقی است و بر ثلث قسمت جنوب آن سرچشمۀ 

ست که از پشت کوه قباقتب بته   ا دجله و فرات واقع است و در شمال آن بالد بیلقان

نددیتک  و ایتن قطعته پهنتاور استت و در آختر آن      سرزمین عموریه پیوستته استت   

واقع است و در زاویۀ شمال شرقی قطعه ای از دریتای   ٠سرچشمۀ فرات بالد خرشنه

نیطش است که خیلج قسطنطنیه بدان منتهی می شتود و در جنتوب و بتاختر بختش     

ششم این اقلیم بالد ارمنستان واقع است که در تمام نیمۀ غربی ایتن بختش و تتا آن    

واقتع   2یمۀ شرقی به یکدیگر پیوسته است و در جنوب و باختر آن شتهر ارزن سوی ن

ست و در خاور ارزن به ترتیب شتهرهای  ا واقع 3است و در شمال آن تالیس و دبیل

و از اینجتا  . خالط و بردعه و در جنوب آن، با انحراف به خاور، شتهر ارمنیته استت   

بد که در آن شهر مراغه دیتده متی   به سوی اقلیم چهارم امتداد می یانواحی ارمنستان 

واقع است و اقلیم چهارم که پیش  4شود که در ناحیۀ شرقی کوه اکراد موسوم به برمه

از این اقلیم است از جانب خاور هم مرز آذربایجانست و پایان شرقی آذربایجتان در  

این بخش نواحی اردبیل است که بر قطعه ای از دریای ربرستان واقتع استت و ایتن    

از بخش هاتم در ناحیه شرقی این بخش پیشرفتگی پیتدا کترده استت و آن را     قطعۀ

دریای ربرستان می نامند و بر آن دریا از جهت شمال درین بخش قطعته ای از بتالد   

خدر است که اهالی آن ترکمانند و از آخر این قطعۀ دریا در شمال کوههایی آغاز می 

                                      
 .در بعضی چاپها غلط است« حرشنه»و . به قول صاحب منتهی االرب شهریست به روم« خرشنه»ه  1

 (. ل. ن )ه اردن  2

 ( . ل. ن )ه اردبیل  3

 ( .ل. ن )ه ارمی  ٤
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ر سمت باختر تتا بختش پتنجم امتتداد     شود که به یکدیگر پیوسته اند و این کوهها ب

دارند و از آن بخش می گذرند و در حالیکه متوجه و محی  بر شتهر میافتارقین انتد     

به اقلیم چهارم می روند و به کوه سلسله در قستمتهای شتمال    هسرانجام نددیک آمد

و در . شام می پیوندند، و از آنجا چنان که یاد کردیم به کوه لکام متصتل متی شتوند   

ن کوههای شمالی در این بخش گردنه هایی وجود دارد و به مندلۀ باب هایی متی  میا

( دربنتد )باشند که به دو سمت منتهی می شوند و در سمت جنوبی آن نواحی ابتواب  

است که در خاور به دریای ربرستان متصل است و بر ساحل این دریتا از شتهرهای   

بواب از ناحیۀ جنتوب بتاختری بته    است و بالد ا( دربند)یاد کرده شهر باب االبواب 

شهر ارمینیه متصل اند و میان آنها و شهرهای جنوبی آذربایجتان، در ختاور، نتواحی    

و در شمال این کوهها قطعه ای از . است که به دریای ربرستان پیوسته می باشد ٠اران

استت و ایتن مملکتت در     2که در باختر آن مملکت ستریر . این بخش دیده می شود

و در سرتاسر زاویۀ این بخش نید قطعه . ل غربی کوههای مدبور واقع استزاویۀ شما

ای از دریای نیطش دیده می شود که خلیج قسطنطنیه بدان منتهی می گردد و ذکر آن 

 .گذشت

و بر این قطعه از دریای نیطش کشور ستریر احارته دارد و از شتهرهای آن بتر     

 .واقع است 3ساحل دریای مدیور ررابدنده

سریر میان کوه ابواب و پایان شمالی این بختش بته یکتدیگر پیوستته      و نواحی

هستند تا سرانجام در شر  به کوهی منتهی می شوند که نواحی مدبور را از سترزمین  

خدر جدا می سازد و نددیک آخر آن بالد شهر صول واقع است و در پشت این کتوه  

                                      
 ( .ل. ن )ه زاب  1

 (. ج 156دسالن ص )در شمال قفقاز و در مغرب دربند واقع بوده است « سریر» ه  2

 .در چاپهای مصر غلط است( اطرابریده) Trebizondeطرابوزان ( به کسر ب ه ضم ز ه فتح د)ه  3
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ویتۀ شتمال ختاوری ایتن     سد مانند، قطعه ای از سرزمین خدر دیده می شود که به زا

 .بخش میان پایان شمالی آن و دریای ربرستان منتهی می گردد

و سرتاسر جهت باختری بخش هاتم این اقلیم را دریای ربرستتان فراگرفتته و   

قطعه ای از جنوب این دریا به اقلیم چهارم داخل میشود، چنانکه در آن اقلیم یتادآور  

ا قدوین بر ساحل آن قطعه واقع است و در شدیم، که بالد ربرستان و کوههای دیلم ت

جانب باختری این قطعۀ دریا قطعۀ کوچک دیگری بدان پیوسته است کته در بختش   

ششم اقلیم چهارم واقع می باشد و در شمال همین قطعته قطعتۀ دیگتری بتدان متی      

که در خاور بخش ششم واقع است و از این بخش قطعته ای نددیتک زاویتۀ    . پیوندد

در آن به دریا می ریدد،  ٠دریا بیرون از آب باقی می ماند که رود اتل شمال غربی این

و از ایتتن بختتش در ناحیتتۀ ختتاور قطعتته ای بیتترون از آب بتتاقی متتی مانتتد کتته از   

و این رایاته را ختدر   ]چادرگاههای گروهی از ترکان موسوم به غد به شمار می رود 

رند کلمۀ خدر در تعریتب  می نامند و این نام برحسب عقیده کسانی است که می پندا

 2[حذف گردیده استت  از آن« ر»تبدیل شده و حرف « د»به « خ»تغییر یافته و حرف 

و کوهی از جهت جنوب بر آن احاره می یابد که از بخش هشتم داخل متی شتود و   

به سوی باختر تا نددیک وس  آن بخش امتداد می یابد و سپس به شمال منحرف می 

تالقی می کند و بر دریای مدبور است میرسد، سپس کنارۀ  شود تا به دریای ربرستان

دریا انحراف می یابد و کوه نید پیچ می خورد و آنگاه از دریا جدا میشود و در اینجتا  

آن را کوه سیاه می نامند و جهت آن بسوی باختر تغییتر متی کنتد و همچنتان در آن     

اه به سمت جنوب بتاز  سوی امتداد می یابد تا به بخش ششم اقلیم ششم میرسد، آنگ

می گردد تا به بخش ششم اقلیم پنجم منتهی می شتود و ایتن قستمت همتان رشتته      

ایست که در این بخش کشور را سریر را از سرزمین خدران جدا می کند و سترزمین  

                                      
 . است« اتل»است و در بعض چاپها « Volga»ه نام قدیم رود ولکا  1
 .دسالن نقل شد و وی آن را از نسخه ای خطی ترجمه کرده است هه عبارت داخل کروشه از ترجم 2
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خدران در بخش ششم و هاتم پیوسته به کناره هتای کتوه ستیاه متی باشتد، چنانکته       

را چادرگاههای غدهتا تشتکیل   ( پنجم)ین اقلیم و سرتاسر بخش هشتم ا. خواهد آمد

می دهد که از روایف بادیه نشین ترک به شمار می روند ودر جهتت جنتوب غربتی    

واقع استت کته رود جیحتون در آن متی ریتدد و       ٠(آرال)این بخش دریاچۀ خوارزم 

دریاچۀ مدبور سیصد میل استت و رودهتای بستیاری نیتد از سترزمینی کته       گرداگرد 

و در جهتت شتمال شترقی آن دریاچتۀ      غدانست در آن فرو متی ریتدد  چادرگاههای 

و در ناحیتۀ  . واقع است که گرداگرد آن چهارصد میتل و آب شتیرین استت    2غرگون

زیترا   3شمالی این بخش کوه مرغار دیده می شود که به معنی کتوه بترف متی باشتد    

آختر   همواره مستور از برف است و هیچگاه برف آن آب نمی شود و کوه مدبتور بته  

و در جنوب دریاچه غرگون کتوهی از ستنگ ختارا بته نتام      . این بخش متصل است

غرگون دیده می شود که هیچ گیاهی در آن نمی روید و دریاچتۀ غرگتون را بته نتام     

و رودهای بیشماری از کوه غرگون و کوه مرغتار کته   . همین کوه نامگذاری کرده اند

ی شتود و از دو ستوی در آن متی    در شمال دریاچه واقع است به سوی آن سرازیر م

 .واقع است که متعلق بته ترکتان متی باشتد     ٠و در بخش نهم این نواحی ازکش. ریدد

و از جهتت  . کشور مدبور در باختر بالد غد و خاور نواحی کیماک دیتده متی شتود    

خاور در آخر بخش، کوه قوقیا که بر ممالک یأجوج و مأجوج محی  استت بتر ایتن    

این کوه در اینجا از جنوب به شمال امتداد می یابد تا در ابتدای . ناحیه احاره می یابد

خروج از بخش دهم خمیدگی پیدا می کند و پیش از پایان بخش دهم اقلتیم چهتارم   

                                      
 Aralه  1
 ( .ل. ن ) ه عرعون 2

« مهر «یها   mer« مهر » هغار در ترکی به معنی برف است ولی کلمه : دسالن می نویسد( به ضم م)ه   3
mor  در آن زبان وجود ندارد. 

 ( .ل. ن )ه ارکس  1
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می شود و بر دریای محی  مشترف متی   ( دهم)منحرف می گردد و داخل این بخش 

 .گردد و تا پایان شمالی بخش امتداد می یابد

ر بخش دهم اقلیم چهارم منحرف می شود و کمتر از نصف سپس به سوی باخت

آن بخش را فرا می گیرد و از آغاز آن اقلیم چهارم منحرف می شود و کمتر از نصف 

. آن بخش را فرا می گیرد و از آغاز آن اقلیم تا اینجا بر بالد کیماک احارته متی یابتد   

ی آن بختش امتتداد متی    آنگاه به بخش دهم اقلیم پنجم داخل می شود و تا پایان غرب

و در ررف جنوب کوه در این بخش قطعۀ درازی باقی مانده که به سوی بتاختر  . یابد

امتداد می یابد و پیش از انتهای نواحی کیماک قرار دارد سپس بته ستوی ختاوری و    

بخش نهم می رود و پس از آنکه انتدکی امتتداد متی یابتد بته      ( جنوب)جهت باالی 

 .سمت شمال منحرف می شود

و برهمان جهت تا بخش نهم اقلیم ششم امتداد می یابد و در اینجا سدی است 

و از این بخش قطعه ای بتاقی متی مانتد کته کتوه      . آن گاتگو خواهیم کرددربارۀ که 

قوقیا نددیک زاویۀ شمال شرقی بخش بر آن احاره یافته و امتداد آن بسوی جنوبست 

تشکیل می دهد و در بختش دهتم    و قطعۀ مدبور بخشی از بالد یأجوج و مأجوج را

این اقلیم سرزمین یأجوج و مأجوج است که در سرتاسر آن بخش به همدیگر متصل 

است و به جد قطعه ای از دریای محی  کته قستمتی از نتواحی شترقی بختش را از      

جنوب تا شمال فرا گرفته است و جد قطعه ای که وقتی قوقیا از آن می گتذرد آن را  

جدا می کند بقیۀ آن بختش سترزمین یتأجوج و متأجوج را     از جهت جنوب و غرب 

 .تشکیل می دهد و خدای سبحانه و تعالی داناتر است

بیش از نیمی از بخش نخستتین آن را دریتا فراگرفتته و بته علتت      : اقلیم ششم

رسیدن آب به قسمت شرقی بخش در  من دو زدن دریا یتک خمیتدگی بته ستوی     

حیۀ شرقی به جنوب پیش متی رود و پتس از   شمال پدید می آید وسپس در امتداد نا

و بتدین گونته   . آن که اندکی امتداد می یابد در نددیکی ناحیۀ جنوبی منتهی می شود
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قطعه ای از خشکی در این بخش نمودار می گردد که دماغه ای در میان دو خلتیج از  

 .دریای محی  در زاویۀ جنوب شرقی آن پیش رفته است

را  ٠هنا وسعت متی یابتد و سرتاستر نتواحی برتتانی     سرزمین مدبور از درازا و پ

تشکیل می دهد و در مدخل این دماغه میان دو خلیج و در زاویۀ جنوب شرقی ایتن  

کته آن را در بختش اول و   ( پواتتو )واقع است که به بالد بیطتو   2بخش نواحی صیس

ودر بخش دوم این اقلیم دریتای محتی  از بتاختر و    . دوم یاد کردیم متصل می باشد

قسمت باختری آن قطعتۀ مستتطیلی را تشتکیل میدهتد کته      . شمال آن پیشرفته است

نخستتین واقتع   که در بخش ( برتانی)بیشتر نیمۀ شمالی آن در خاور سرزمین بریتانیا 

است قراردارد و قطعۀ دیگر در شمال بدان می پیونتدد و از بتاختر بته ختاور بختش      

ج کمی وسعت می یابد و در همتین  امتداد می یابد و در نیمۀ باختری بخش این خلی

در آن واقتع استت و آن جدیتره ای    ( انگلستتان ) ٠جایگاه قطعه ای از جدیرۀ انکلتترا 

می باشد و کشور توانایی را تشکیل  بدرگ و پهناور است و مشتمل بر شهرهای بسیار

می دهد و بقیۀ جدیرۀ مدبور در اقلیم هاتم است و در جنوب این خلیج و جدیرۀ آن، 

دیده می شود کته بتدان    3و کشور افالندس 2مۀ غربی این بخش نواحی نرمندیدر نی

در جنتوب بتاختر ایتن بختش و بتالد       4(فرانسته )پیوسته اند سپس کشتور افرنستیه   

در خاور آن واقع است و تمام این کشورها متعلق به ملتهای فرنگ استت   5(برغوینه)

نان که در جنوب آن، نواحی در نیمه خاوری این بخش می باشد، چ 6و کشور المانیان

                                      
 la Bretagneه 1
 .است« صاقس»در چاپهای مصر  Seis (Seez)ه  2
 Angleterre( ل. ن )ه انگلطرا  1

 . Narmandieاست « نرمندیه»است ولی صحیح « ارمندیه»ه در چاپهای مصر  2
 .است« افالدش»در چاپهای مصر  Flandreه  3
 .  Franceه  ٤
 . Bourgogneه  5
 Allemadsه  6



 173 

 ٨و شظونیه 7و آنگاه سرزمین لهرنکه( برگون)و در شمال بالد برغونیه ( آکیله)انکالیه 

و بر ساحل قطعه ای از دریای محی  که زاویۀ شمال شترقی  . دیده می شود( ساکس)

واقع است که تمام آن متعلتق بته اقتوام     9این بخش را فرا گرفته است سرزمین افریده

 ٠١است و در جنوب قسمت باختری بخش سوم این اقلیم ناحیۀ بوامیه( آلمانی) لمانی

و در قسمت خاوری بختش، کشتور   . و در شمال آن کشور شظونیه واقعست( بوهم)

در شمال است که سلسله کتوه  ( پلونی) 2در جنوب و نواحی بلونیه ٠(هنگری)انکریه 

ین کوه از بخش چهارم بتدین  میان دو کشور مدبور حایل می شود ا( کارپات) 3بلواط

بخش داخل می شود و آنگاه به سمت غرب با انحراف به شتمال متی گتذرد تتا بته      

منتهی می شود و در آنجا پایان می ( سوم)نواحی شظونیه پایان نیمۀ غربی این بخش 

دیده متی شتود و در زیتر آن     4و در ناحیۀ جنوب بخش چهارم سرزمین جثولیه. یابد

کشور روسیه واقع است و کوه بلواط نواحی مدبتور را از آغتاز   ناحیه به ررف شمال 

مغرب بخش از یکدیگر جدا می کند تا اینکه در نیمۀ خاوری متوقف می شتود و در  

و در زاویۀ جنوب شترقی  . دیده می شود( ژرمن)خاور کشور جثولیه نواحی جرمانیه 

روم ختارج   آن، سرزمین قسطنطنیه و مرکد آن در آخر خلیجتی استت کته از دریتای    

میشود و نددیک ریدشگاه آن در دریای نیطش واقع است و از این رو قطعۀ کتوچکی  

                                      
 .درست نیست« لهویکه»در چاپهای مصر  Lorraine( به ضم ل ه کسر ر ه فتح ک)ه  7
 .استغلط « شطونیه»در چاپهای مصر  Saxonia, la Saxe( به فتح ش)ه  8
 .در چاپهای مصر غلط است« افریره» la Frise( به کسر همزه ه فتح ز)ه  1
است که ادریسی « یوامیه»است ولی صحیح « یوامیه»و در چاپهای دیگر « مراتیه»ه در یک چاپ   11

 (.111دسالن، ص  هحاشی)نزدیک تر است  Boheme هنیز آن را بکار برده و به اصل کلم
 .در چاپهای مصر درست نیست« انکویه» Hongrie( به ضم همزه)ه  1
 Pologne( به ضم ب)ه  2
 . Carpathe( به کسر ب)ه  3
 . Servie( به کسر ج)ه  ٤
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از دریای نیطش در قسمت های جنوب شرقی این بخش واقع می شود که به خلتیج  

 .واقع می باشد 5می پیوندد و میان آن دو در همان زاویه شهر مسناه

دریتای نتیطش قطعتۀ     اقلیم ششم و در ناحیه جنوبی نددیتک و در بخش پنجم 

مدبور در آخر بخش چهارم به خلیج متصل می شود و از همان جهت خلیج به سوی 

مشر  امتداد می یابد و از تمام این بخش و قسمتی از بخش ششم بته رتور هتدار و    

و در پشت این دریتا در ناحیتۀ   . سیصد میل از مبدأ در عرض ششصد میل می گذرد

که از باختر بته ختاور و در بتاختر آن شتهر     جنوبی این بخش دشت مستطیلی است 

از اقلتیم پتنجم   بر ساحل دریای نیطش دیده می شود که به سترزمین بیلقتان    ٠هرقلیه

بتر ستاحل    3است که پایتخت آن ستینوبلی  2پیوسته است و در خاور آن نواحی النیه

دریای نیطش است و در شمال دریای نیطش در قسمت باختری این بخش سترزمین  

و در جهت خاوری آن کشور روسیه است و همۀ آنها بر ساحل ایتن  ( بلغار) 4برجان

و در ( بلغتار )دریا هستند و کشور روسیه درین بخش بر سمت شرقی کشور برجتان  

بخش پنجم اقلیم هاتم بر سمت شمالی آن و در بخش چهارم ایتن اقلتیم بتر ستمت     

طش است کته  و در قسمت باختری بخش ششم بقیۀ دریای نی. غربی آن محی  است

 5و میان این دریا و پایان شمالی این بختش بتالد قمتانی   . اندکی به شمال منحرفست

واقع است و در جنوب دریای مدبور در حالیکه به مقدار انحراف دریا به سوی شمال 

وسعت می یابد بقیۀ نواحی النیه دیده می شود که پایان جنتوبی آن در بختش پتنجم    

ن بخش محل اتصال سرزمین خدر واقتع استت و در   واقع است و در ناحیۀ شرقی ای

                                      
 . Mesnat: است ولی دسالن آن را بدین صورت آورده است« مسنیناه»ه در چاپهای مصر  5
 . لط استدر بعض چاپهای مصر غ« هرقلیله» Heraclee( به کسر ه ه فتح ر ه فتح ی)ه  1
 .در بعض چاپها درست نیست« النیه» Alainه  2
 .در بعض چاپها غلط است« سوتلی« Sinope( به ضم ب)ه  3
 .در چاپهای مصر غلط است« ترخان» Bulgare( به ضم ب)ه  ٤
 . Coman( به ضم ق)ه  5
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خاور آن سرزمین برراس است و در زاویۀ شمال شرقی این بخش سرزمین بلغتار و  

واقع است و در اینجا رشته ای از سیاه کوه  6در زاویۀ جنوب شرقی آن سرزمین بلجر

از آن می گذرد و این رشته پس از آن همراه دریای خدر به بخش هاتم منحرف متی  

شود و پس از جداشدن از دریا به سوی باختر می رود و بنابراین از ایتن بختش متی    

گذرد و در بخش ششم اقلیم پنجم داخل می شود و در آنجا به کوه ابواب می پیوندد 

و در ناحیۀ جنتوبی بختش هاتتم    . و از آنجا ناحیۀ بالد خدر در دامنۀ آن دیده میشود

از جدا شتدن از دریتای ربرستتان از آن متی      این اقلیم ناحیه ایست که سیاه کوه پس

گذرد و آن قطعه ای از سرزمین خدر است که تا آختر ایتن بختش در جهتت غربتی      

امتداد دارد و در خاور آن قطعه ای از دریای ربرستان است که این کتوه از ختاور و   

و در پشت کوه سیاه دز ناحیۀ شمال غربی سرزمین برراس واقع . شمال آن می گذرد

واقع استت و متردم    2و بجبناک ٠در ناحیۀ شرقی این بخش سرزمین بسجرت است و

را  3سرتاسر ناحیۀ جنوبی بخش هشتم سرزمین خلتخ  .این ممالک از ملتهای ترک اند

تشکیل می دهد که متعلق به ترکان می باشد و در ناحیتۀ شتمال غربتی آن سترزمین     

و مأجوج شتهرهای آن را  أجوج یمنتنه واقع است و در خاور سرزمینی که می گویند 

در همتین  ( ولگتا )پیش از بنیان نهادن سد ویتران ستاخته انتد، سرچشتمۀ رود اتتل      

این رود از بدرگترین رودهای جهان بته شتمار متی رود و    . سرزمین منتنه واقع است

مجرای آن در بالد ترک و مصب آن در دریای ربرستان است ه در بخش هاتم اقلتیم  

                                      
 (.ل. ن )بلجر ( به کسر ب ه ل ه ج)ه  6

در چاپههای مختلهف   « بحهرق »و « سحرب»و  «شحرب»،  Bachkirبا شکر ( به کسر ب ه ج )ه   1
 .غلط است

 les«اسهت  « بجناکیهه »یا « بجنال»است ولی صحیح « یخناک»( پ)ه در تمام چاپها به جز چاپ   2

Petchenegues »(فهرست نخبه الدهر .) مسالک الممالک اصطخری و حدود العالم و  11در ص
 .است« بجناکیه»التفهیم و صوره االرض ابن حوقل نیز 

 .در چاپهای مختلف صحیح نیست« خرلخ»و « خولخ»و « جولخ»ه  3
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ر دارای پیچ و خمهای بستیاری استت و آن از کتوهی در    رود مدبو. پنجم واقع است

سرزمین منتنه بیرون می آید و مبدأ آن عبارت از سه چشمه است که هر سه در یتک  

می   رود گرد می آیند، آنگاه رود مدبور به سمت باختر تا آخر بخش هاتم این اقلیم 

م یم رسد گذرد و سپس به سمت شمال منحرف می شود تا به بخش هاتم اقلیم هات

و در کنارۀ آن میان جنوب و باختر جریان می یابد پس از آن در بختش ششتم اقلتیم    

هاتم نمودار می شود و قدری به سوی مغرب می رود سپس دوباره به سوی جنتوب  

منحرف می شود و به بخش ششم اقلیم ششم باز می گردد و از آن نهری منشعب می 

در دریای نیطش می ریدد، و اما رود  شود که به سوی مغرب می رود ودر این بخش

از آن پس از قطعه ای میان شمال و خاور در نواحی بلغار می گذرد و آنگتاه بته    ٠اتل

بخش هاتم اقلیم ششم میرسد سپس بار سوم به سوی جنوب منحرف می شود و در 

می کند و از بالد خدر متی گتذرد و در بختش هاتتم اقلتیم پتنجم         ناوذ  2کوه سیاه

ی شود و در اینجا در قطعه ای ازین بخش نددیک زاویتۀ جنتوب غربتی در    نمودار م

و در سوی غربی بخش نهم این اقلیم بتالد خاشتاخ واقتع    . دریای ربرستان می ریدد

نید می گوینتد و نتواحی   ( قبچا )است که متعلق به ترکان می باشد و آنها را قاجا  

استت کته کتوه     4بالد یتأجوج نید در همانجا واقع است و در خاور آن ناحیه  3ترکش

این کوه  .محی  میان آنان و ترکان فاصله شده است، چنانکه ذکر آن گذشت 5قوقیای

از دریای محی  در خاور اقلیم چهارم آغاز می شود و با همان دریا تتا آختر قستمت    

شمالی آن اقلیم امتداد می یابد و در حالی که به سمت شتمال غربتی متی رود از آن    

داخل بخش نهم اقلیم پنجم می گردد، آنگاه به جهت امتداد نخستین  جدا می شود تا

                                      
 Terre Puanteه بدبو،  1

 .به کسر همزه و ت بر وزن ابل ضبط شده است« اتل»ه در معجم البلدان نیز  2

 ( .ل. ن )سرکس . ه ترکس 3

 ( .ل. ن )ه مأجوج  ٤

 ( .پ)ه  5
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خود باز می گردد تا از سمت جنوب به شمال با انحراف به باختر داخل بختش نهتم   

این اقلیم می شود و در وس  آن در اینجا سدی است که آن را اسکندر بنیتان نهتاده   

ختش نهتم آن متی رستد و     آنگاه بر همان سمت به اقلیم هاتم می رود و بته ب . است

سپس در آن بخ شبه جنوب می گذرد تا در شمال دریتای محتی  نمتودار متی شتود      

جاد ردامتداد همان درای به سمت باختر منحرف می گتردد تتا بته بختش     »سپس از ا

پنجم اقلیم هاتم می رسد و در آن جا به قطعته ای از قستمت غربتی دریتای محتی       

چنانکه گاتیم سدی است که اسکندر آن را ملحق می شود و در وس  این بخش نهم 

و عبداهلل بن خردادبته در کتتاب    ٠بنا کرده است و خبر صحیح آن در قرآن آمده است

جغرافی وحشت زده کرده است که الواثق در خواب دید که سد باز شده استت و در  

را بدان سوی میارستتد و   2نتیجه با حالی وحشت زده بیدار می شود و سالم ترجمان

پس از آگاهی بر این امر خبر و وصف آن را در  من حکایت درازی می آورد که  او

نقل آن در اینجا از مو وا کتاب ما خارج است و در بخش دهم این اقلیم سترزمین  

این بالد در این بخش بر ساحل قطعه . مأجوج است که تا پایان این بخش امتداد دارد

آن را احاره کرده است قطعۀ مدبتور در  ای از دریای محی  است و از خاور و شمال 

 .جهت شمال مستطیل و در جهت شر  قدری پهناور است

دریای محی  از جهت شمال تا وس  بخش پنجم که به کتوه قوقیتا   : اقلیم هفتم

متصل است سرتاسر این اقلیم را فرا گرفته و کوه قوقیتا همتان استت کته گاتتیم بتر       

 .و مأجوج احاره دارد نواحی یأجوج 

                                      
 .دکهف شو هسور 15و  1٤و  13و  12ه رجوع قوفایا به آیات  1

 ( .پ)ه سالمه ترجمان  2
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کته بیترون از آب استت    ( انگلستتان ) ٠براین به جد قسمتی از جدیرۀ انکلتترا بنا

بخش نخستین و دوم این اقلیم در زیر آب واقع شده است و بیشتر آن قسمت هم در 

 . بخش دوم است

و در بخش نخستین تنها کناره ای از آن دیده متی شتود کته بته ستوی شتمال       

دایره وار بر آن محی  است در بختش   منحرف است و بقیۀ آن با قطعه ای از دریا که

 .دوم اقلیم ششم واقع است و این قسمت را در آنجا یاد کردیم

و میان این جدیره و خشکی گذرگاهی وجتود دارد کته عترض آن دوازده میتل     

واقع استت   2است، و در پشت این جدیره در ناحیۀ شمال بخش دوم جدیرۀ رسالنده

 .که رول آن از باختر به خاور است

بیشتر بخش سوم این اقلیم نید در آب فرو رفته است به جد قطعتۀ مستتطیلی   و 

در جنوب آن که در قسمت خاوری پهناور می شود و همین قسمت محل پیوستتگی  

می باشد چنان که ذکر آن در بخش سوم اقلیم  3(پلونی)این بخش به سرزمین فلونیه 

، و در قطعته ای از  ششم گذشت و یادآور شدیم که آن سرزمین در شتمال آن استت  

دریا که این بخش را فترا گرفتته استت و بخصتوص در جانتب غربتی آن بصتورت        

این قسمت از بابی کته در جنتوب آنستت بته خشتکی       ٠قسمت مستدیر پهناوریست

 .منتهی می گردد( پلونی)متصل می شود و این باب به بالد فلونیه 

                                      
 ( .ل. ن )ه انکلطره، انکلترا  1

یها    Ecosseدر نقشه های قهدیم رسهالنده در شهمال اکهس     : دسالن مینویسد( : «ر»به کسر )ه    2
کوچکی رانشان می هد همچنانکه ادریسی ایرلند را غرلنهده نامیهده    هاسکوسیه واقع است که شبه جزیر
 .دانست Lislandeرا ایسالند میتوان بر همان قیاس رسالنده 

 .است« Pologne«ه همان پلو ی  3
 (.1ج  16٤ص  هسالن، به نقل از ادریسی حاشی)است   (Danemark)ه این جزیره دانمارک  1
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که در جهت شمال از در شمال آنست ( نروژ) 2برقاغه( یا شبه جدیره)و جدیره 

باختر به خاور کشیده شده است و قسمت شمال بخش چهارم این اقلتیم را سرتاستر   

متعلق بته   3و سرزمین فیمازک. دریای محی  فراگرفته ولی جنوب آن بیرون از آبست

 5و آنگاه سرزمین رستالنده  4ترکان در باختر آن واقع است و در خاور آن بالد ربست

اور بخش امتداد می یابتد و ایتن ناحیته پیوستته پتر بترف و       واقع است که تا آخر خ

 .یخبندان است و عمران در آن اندک است

و سرزمین مدبور در بخش چهارم و پنجم اقلیم ششم به روسیه متصل استت و  

کشور روسیه در ناحیۀ غربی بخش پنجم این اقلیم واقع است و چنانکه در پیش یتاد  

ای محی  منتهی می شود که به کوه قوقیا پیوستته  کردیم در شمال به قطعه ای از دری

 . است

است کته بتر قطعتۀ     ٠و ناحیۀ خاوری این بخش محل پیوستگی سرزمین قمانی

منتهتی   2کنار دریای نیطش از بخش ششم اقلیم ششم واقع است و به دریاچۀ ررمتی 

 .می شود که از این بخش به شمار می رود

سیاری از کوههای جنوب و شتمال  و آب این دریاچه شیرین است و رودهای ب

استت کته    3اریته نبشمال ناحیۀ خاوری این بخش سرزمین در . بدان سرازیر می شود

 .می باشد و تا آخر این بخش امتداد می یابد 4متعلق به ترکان

                                      
آمده است ولی صحیح تر صورتی اسهت کهه   « برقاغه»و « بوقاه»و « برعاقبه»ه در چاپهای مختلف   2

 .تطبی  می شود Norwegeآورده و یا نروژ ( ه فتح غبه ضم ن )« نرباغه»: ادریسی بدینسان
 . است« قیمازک»در چاپهای مصر « فیمازک»ه در ادریسی  3

شهاید منظهور شههر    : است و دسالن مینویسهد « طبست»و در بعضی چاپها ( به فتح ط ه کسر س )ه   ٤
Tassthus در فنالند است . 

 ,lاست و شاید منظهور اسهتونی    Leslandaدر نقشه های : ، دسالن می نویسد Reslandaه   5

Esthonie است . 
 (.به ضم ق)ه  1

 ( .ل. ن )ه ظرمی  2
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و ناحیۀ جنوب غربی بخش ششم محل پیوستگی آن به بالد قمانی استت و در  

د که آب آن شیرین استت و از کوههتای   دیده می شو 5وس  این ناحیه دریاچۀ غنون

نواحی خاوری رودهایی بدان می ریدد، ولی دریاچۀ مدبور به سبب شدت سترما بته   

جد مدت اندکی از فصل تابستان پیوسته منجمد است و در خاور بالد قمتانی کشتور   

روسیه واقع است که آغاز و مبدأ آن در ناحیۀ شمال شرقی بخش پنجم اقلتیم ششتم   

واقع است کته مبتدأ و    6اویۀ جنوب خاوری این بخش بقیۀ سرزمین بلغارو در ز. بود

آغاز آن در ناحیۀ شمال خاوری بخش ششم اقلیم ششم است و در وس  ایتن قطعته   

دیده می شتود  ( ولگا)که از سرزمین بلغار به شمار می رود محل پیچ و خم رود اتل 

دیم و در آخر ناحیتۀ  که نخستین خمیدگی آن به جنوب است چنانکه در پیش یاد کر

 .شمالی این بخش کوه قوقیا است که از باختر به خاور بخش متصل است

و در باختر بخش هاتم این اقلیم بقیۀ سرزمین بجناک دیده می شود کته متعلتق   

به ترکان می باشد و مبدأ آن در ناحیۀ شمال شرقی بخش ششم همین اقلیم و ناحیتۀ  

و در ناحیۀ . ی اقلیم ششم بدان وارد می شودجنوب باختری این بخش بود که از باال

و سپس دنبالۀ سرزمین منتنه است که تا ( باشگیر)خاوری بخش بقیۀ نواحی بسجرت 

آخر خاور بخش امتداد دارد و در آخر بخش از جهت شمال کوه قوقیای محی  واقع 

و در جنوب بتاختری بختش هشتتم ایتن     . است که از باختر به خاور آن متصل است

است کته از   ٠م محل پیوستگی سرزمین منته است و در خاور آن سرزمین محاوراقلی

                                                                                           
 هاسهت و دمهالن از روی نقشه   « بلغهار »و در چاپ دیگر « تاتار« »بناریه»ه در یک چاپ به جای   3

 .ادریسی این کلمه را تصحیح کرده است

 ( . ل. ن )ه ترکان  ٤

 هرا از نقشه « غنهون » هاست ولی دسالن کلمه « عیون» و در چاپ پاریس« عثو»ه در چاپهای مصر   5
 . ادریسی نقل کرده است

 ( .ل. ن )ه بلغر  6

، محفور شهریست بر کنار دریهای روم کهه در آن فرشهها ماننهد بافنهد و بسهط        Terrain Creuxه   1
 (.منتهی االرب)محفوری بدان منسوبست 
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شگاتی های جهان به شمار می رود چه شکافتگی و دره ای عظیم و پرتگتاهی ژرف  

. است و جوانب آن بحدی عمیق می باشد که رسیدن به قعر آن دشوار و ممتنع است

عمتق آن برمتی خیتدد و در     نشانۀ آبادانی و عمران آن در روز دودهایی است کته از 

شب روشناییها است که گاه می درخشد و گاه نهان میشود و گویا در آن رودی دیده 

اند که آن را از جنوب به شمال به دو قسمت تقسیم می کند و در ناحیۀ خاوری ایتن  

بخش نواحی ویرانیست که هم مرز سد می باشند و در آخر شمال آن کوه قوقیا است 

و در جانب باختری بخش نهم این اقلیم بتالد  . رب امتداد یافته استکه از شر  به غ

است که کوه قوقیا، هنگامیکه از شمال آن نددیتک دریتای   ( قبجا )خاشاخ یا قاجق 

محی  خمیدگی پیدا می کند، آن را در بر می گیرد و از وس  بخش به سوی جنتوب  

قلیم ششم نمودار میشتود و  با انحراف به خاور امتداد می یابد و آنگاه در بخش نهم ا

از آن هم می گذرد و در وس  آن ناحیه سد یأجوج و مأجوج دیده می شود که آن را 

ودر ناحیۀ شرقی این بخش سرزمین یأجوج است که در پشت کوه قوقیتا  . یاد کردیم

دیده می شود و مشرف بر دریا می باشد، سرزمینی کم پهنا و دراز است که از سمت 

و سرتاسر بختش دهتم ایتن    . های مدبور بر آنها احاره یافته استخاور و شمال کوه

جغرافیا و اقلیمهای هاتگانۀ آن دربارۀ اینست پایان سخن ما . اقلیم را آب گرفته است

 .٠و در آفریدن آسمانها و زمین و اختالف شب و روز نشانه هایی برای جهانیانست

 مقدمۀ سوم
 رنگهای در اقالیم معتدل و منحرف و تأثیر هوا در

 بشر و بسیاری از کیفیات و حاالت ایشان

بیان کردیم که قسمت آباد نواحی خشکی کترۀ زمتین وست  آنستت      هدر گذشت

زیرا افراد گرما در جنوب و شدت سرما در شمال مانع عمرانست و چتون دو ستوی   

                                      
 ٠9١: آل عمران ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  ژ ه  1
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شمال و جنوب در گرما و سرما با هم متضادند باید از این کیایت در هر دو سوی به 

کاسته شود تا در وس  و مرکد زمتین اعتتدال حاصتل آیتد، از ایتن رو اقلتیم        تدریج

چهارم برای آبادانی و عمرانی سازگارتر استت و آنچته در جوانتب آن استت یعنتی      

اقلیمهای سوم و پنجم پس از اقلیم مدبور از دیگر اقالیم بته اعتتدال نددیتک تتر متی      

ت و اقلیم هتای اول و هاتتم بته    ولی اقلیم های دوم و ششم از اعتدال دور اس. باشد

درجات دورتر است و به همین سبب دانش ها و هنرها و ساختمان ها و پوشیدنی ها 

و خوردنی ها و میوه ها و بلکه جانوران و همۀ چیدهایی که در این اقلتیم هتای سته    

گانۀ مرکدی پدید آمده اند به اعتدال اختصاص یافته اند و افراد بشری که ساکنان این 

یم ها را تشکیل می دهند از حیث جسم و رنگ و اختال  و ادیتان مستتقیم تتر و     اقل

اقلیم هتای   رتر در این اقلیم ها بوده اند و دحتی نبوت ها و پیامبران بیش»راست ترند 

جنوبی و شمالی از بعثتی ارالا نداریم، زیرا پیامبران و فرستادگان خدا مخصوص به 

خدای تعالی فرماید شما . آفرینش و خوی، بوده اندکاملترین افراد نوا بشر، از لحاظ 

و ایتن بترای آنستت کته آنچته       ٠بهترین امت بودید که برای مردم برانگیختته شتدید  

پیامبران از ندد خدا می آورند مورد قبتول واقتع شتود و دعتوت آنتان رواج گیترد و       

یم ایتن  چه متی بینت  « ٠ساکنان این اقلیم ها به سبب زیستن در محی  معتدل کاملتراند

مردمان از لحاظ خانه و پوشیدنی و خوراک و صنایع نهایت میانه روی را در نظر می 

گیرند خانه هایی بنیان می نهند که بتا ستنگهای زیبتا و رریتف و از روی هنرمنتدی      

ساخته شده است ودر نیک کردن و زیبایی ابدار و اثاث زنتدگی بتر هتم پیشتی متی      

ی می رسند و در ندد آنان کانهای ربیعی از زر و جویند و در این راه به کمال هنرمند

سیم و آهن و مس و ارزید و سرب یافت می شود و در معامالت کانهتای ربیعتی از   

زروسیم و آهن و مس وارزید و سرب یافت می شود و در معامالت ختود دو ستکۀ   

                                      
 ٠٠١: آل عمران ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ه  1
 .ه قسمت داخل گیومه در چاپ پاریس حذف شده است 1
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را بکار می برند و در بیشتر حتاالت ختویش از کجتروی و    ( دینار و درهم)گرانمایه 

نحراف دورند و اینها عبارتند از مردمان مغرب و شام و حجاز و یمن و عرا  عرب ا

و عرا  ایران و هند و سند و چین و همچنین مردم انتدلس و ملتهتای مجتاور آنتان     

و دیگر مللی که با این اقوام یا نددیک  3«رومیان و یونانیان»و  2مانند فرنگان و جاللقه

و بهمین سبب عرا  و شام از همۀ این . به سر می برندبه ایشان در این اقالیم معتدل 

و . نواحی معتدل تر است زیرا کشورهای مدبور در وس  همۀ این جهات واقع استت 

اما ساکنان اقلیم های دور از اعتدال مانند اقلیم نخست و دوم و ششم و هاتم در همۀ 

گتل ونتی و    احوال خویش بسی از حد اعتدال دورند، چنان که خانته هتای آنتان از   

خوراک آنها از ذرت و علف و پوشیدنیهای آنها از برگهای درختان است کته آنهتا را   

و یتا بتا    4کان یکان روی بدن خویش برهم می نهند و می چسبانند تا برهنه نماننتد ی

پوست های حیوانات خود را می پوشانند و بیشتر آنان بیجامه و برهنه اند و میوه هتا  

ه ررز عجیبی تکوین می شتود و بته انحتراف متی گرایتد و      و خورشهای بالد آنان ب

نیست بلکه با مس و آهن دادوستتد  ( دو سنگ گرانمایه)معامالت ایشان با زر و سیم 

می کنند یا پوستهایی را برای معامالت برمی گدینند و ارزش آنها را معین می کنند و 

بسیاری از دربارۀ حتی با همۀ اینها اخال  آنان نددیک به خوی جانوران بی زبانست، 

مردم سودان ت ساکنان اقلیم نخست ت نقل می کنند که آنها در جنگل ها و غارهتا بته     

سر می برند و علف می خورند و مانند وحشیان با هم الات ندارند و یکدیگر را می 

ند و علت اینست که چون این گتروه از  ینید بر همین خو( اسالوها)خورند و صقالبه 

ربیعت مداج های ایشان به سرشت جانوران بی زبان نددیک می گردد  اعتدال دورند

همچنین احوال ایشان در دیانتت نیتد بتر    . و از انسانیت به همان میدان دور می شوند

                                      
 . Galiciensه  2
 .ه در چاپ پاریس نیست 3

 . 121 هطه آی هو سور 22: األعراف ژی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  ژ و : قرآن  هه اشاره به آی ٤
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همین منوال است، به هیچ نبوتی آشنایی ندارند و به هیچ شریعتی نمی گرونتد مگتر   

ن حبشتیان کته در مجتاورت    اندکی از آنان که در جوانب منارق معتدل می زیند چو

یمن می باشند و بدین مسیحی پیش از اسالم متدین شده اند و هم اکنون تا این عهد 

کته   ((3))و تکترور  ((2))و گوگتو  ((٠))نید بر همان دین می باشند و مانند مردمتان متالی  

مجاور سرزمین مغربند و در این روزگار از دین اسالم پیروی می کنند و گویند آنتان  

و ( استالوها )ن هاتم به اسالم گرویده اند و چون گروهتی از ملتهتای صتقالبه    در قر

و به جد اقتوام  . فرنگیان و ترکان در نواحی شمالی که متدین به دین مسیحی شده اند

یاد کرده دیگر مردمان اقلیمهای منحرف جنوب و شمال از دین بی خبرنتد و دانشتی   

انسانیت دورنتد و بته احتوال بهتایم و      در میان آنان نیست و از همۀ خویها و عادات

و بر این گاتار نبایتد  . ٠چارپایان نددیک تر می باشند، و می آفریند آنچه را نمی دانید

خرده گرفت که چرا مردم یمن و حضرموت و احقاف و بالد حجاز و یمامه و دیگتر  

ند، شهرهای نددیک آنها از جدیره العرب، در اقلیم اول و دوم، بتر ایتن کیایتت نیستت    

زیرا جدیره العرب را از سه سوی چنان که یاد کردیم دریا احاره کرده و رروبت دریا 

در و ع هوای آن ناحیه تأثیر بخشیده و در نتیجه از خشتکی و نبتودن دریتا قتدری     

و برخی از نسب شناستان کته از دانتش ربتایع     . اعتدال در آن ناحیه پدید آمده است

ه سیاه پوستان از فرزندان حام بتن نتوح انتد و از    کاینات بی خبراند توهم کرده اند ک

این رو سیاه پوست می باشند که نارین کردۀ پدر می باشند و بر اثر آن ناترین ستیاه   

و در . روی شده اند و خداوند اعقاب حام را به بندگی و رقیب اختصاص داده استت 

ی کته در  در صتورت . این باره حکایتی همچون خرافات افسانه سرایان نقل متی کننتد  

                                      
 Melliه 1
 Gogoه 2
 Tekrourه 3

 ٨: النحل ژٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺ  ٿ ژ ه 1
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پسرش حام که در تورات آمده هیچ نتامی از ستیاهی بترده نشتده     دربارۀ نارین نوح 

اینستت کته فرزنتدان وی در شتمار بنتدگان اوالد      دربتارۀ  است بلکه نارین وی تنها 

برادران دیگرش در آیند و جد این چیدی در آن نارین نیست و پیدا است که نستبت  

نتیجۀ بی خبری و غالت گویندۀ آن از ربیعت  سیه رویی به حام به علت یاد کرده در

زیترا  . گرما و سرما و تأثیر آن دو در هوا و تکوین حیوانات این گونه محی  ها است

مردمان اقلیم نخستین و دوم از این رو سیاه پوست شده انتد کته هتوای اقلتیم هتای      

ایشان به علت گرمای جنوب نسبت به نتواحی معتتدل دو چنتدان گترم استت زیترا       

ورشید در هر سال دو بار در سمت رأس آنان واقع می شود و فاصلۀ زمتانی میتان   خ

این دو بار کوتاه است و در نتیجۀ این تقابل در همۀ فصول به داراز متی کشتد و بته    

سبب آن نور افدایش می یابد و گرمای سخت بر آنان می تابد و به علت افراط گرمتا  

بل این دو اقلتیم در شتمال اقلتیم ششتم و     و نقطۀ مقا. پوست بدن آنان سیاه می شود

هاتم است که به سبب سرمای سخت، ساکنان آن نواحی ساید پوست می باشند زیرا 

مرحلۀ تقابل و نددیک به آن نمیرستد و در نتیجته   در  خورشید در افق ایشان همیشه 

از گرما می کاهد و در سراسر فصول بر شدت سرما افدوده می شتود و بتدین ستبب    

ناحیه ها سپید پوست بار می آیند و این و ع موجب کم مویی بدن ایشتان   مردم آن

میشود و گذشته از این، سرمای مارط آن نتواحی اقتضتا متی کنتد کته متردم دارای       

و موهای رالیی می شوند و ( کک و مک)و پوست خال خال ( سبد)چشمهای کبود 

متردم  . و ستوم استت  حد وس  میان این دو منطقه اقلیمهای سه گانه پنجم و چهارم 

این اقلیمها از اعتدالی که خاصیت حد وس  است بهرۀ کامل دارند و اقلیم چهتارم از  

همۀ اقلیم ها معتدل تر است، زیرا چنانکه یاد کردیم بیش از همتۀ اقلتیم هتا در حتد     

وس  قرار گرفته است واز این رو ساکنان آن به مقتضای خاصیت هوای آن اقلتیم در  

ت و خوی می باشند و به دنبال آن از دو سوی اقلیم سوم و پنجم نهایت اعتدال خلق

این دو اقلیم هر چند از لحاظ واقع شدن در حد وس  به نهایت کمال نرستیده  . است
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اند زیرا یکی از آنها اندکی به جنوب گرم و دیگری به شمال سرد منحرف است ولی 

نتد و اقلیمهتای چهارگانتۀ    درعین حال دو اقلیم مدبور هم به نهایت انحراف نرسیده ا

چنتان کته   . دیگر چون انحراف دارند ساکنان آنها هم در خلقت و خوی منحرف انتد 

مردم اقلیم اول و دوم به سبب گرما سیاه پوست اند و اهالی اقلیم ششتم و هاتتم بته    

علت سرما سپیدپوست می باشند و ساکنان جنوب یعنی دو اقلیم اول و دوم را به نام 

زنگیان و سودان می خواننتد و ایتن استامی متترادف را بتر ملتهتایی       های حبشیان و 

ارال  می کنند که رنگ آنان به سیاهی تغییر یافته باشتد، هتر چنتد نتام حبشتی بته       

گروهی اختصتاص دارد کته در روبتروی مکته و یمتن بته ستر متی برنتد و زنگتی           

آنان از این  و این نامها را بر. مخصوص مردمانی است که در برابر هند سکونت دارند

سبب ارال  نکرده اند که آنها به انسانی سیاه پوست، یعنی حام و یا جدوی انتستاب  

دارند چه به تجربه ثابت شده است که کستانی از ستیاهان جنتوب در اقلتیم معتتدل      

چهارم یا اقلیم منحرف هاتم یعنی مساکن ساید پوستتان ستکونت گدیتده انتد و در     

اعقاب آنان بته ستپیدی گراییتده استت و بترعکس      نتیجه به مرور زمان رنگ پوست 

کسانی از ساکنان شمال یا اقلیم چهارم به چنوب رفته و در آن ناحیه سکونت گدیتده  

اند و رنگ نسلهای آیندۀ آنان به سیاهی تغییر یافته است و این امر دلیل بر آنست که 

در زنگبتار  »: ابن سینا در ارجوزۀ ربی خود گویتد . رنگ بدن تابع خاصیت هوا است

گرمایی است که رنگ بدن مردم را تغییر داده است به قسمی که پوست بتدن آنهتا را   

ساید پوست شده اند که پوستت بتدن آنتان    ( اسالو)سیاه کرده است و مردم صقلب 

 .«نرم و شااف می باشد

اما ساکنان نواحی شمالی کرۀ زمین به اعتبار رنگ بدنشان نامگذاری نشتده انتد   

نگ اهل همان زبانی بود که وا ع این نامها بودند و بنابراین غرابتی در زیرا سایدی ر

و ( استالوها )ترکان و صقالبه : چنان که می بینیم ساکنان این سرزمین مانند. میان نبود
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و خدر و الن و بسیاری از فرنگیان و یأجوج و مأجوج هر یک دارای نامهای ٠رغرغر

اند و آنها نید به اسامی گوناگونی نامیتده   مختلای هستند و نسلهای بی شماری داشته

و اما مردم اقلیم های سه گانۀ میانی، که در منارق معتدل مرکدی به سر می . شده اند

و مستکن و هنتر و   ( اقتصتاد )برند، از لحاظ خلقت و خوی و سیرت در حد اعتدال 

عتدال دانش و فرمانروایی و کشورداری اختصاص یافته اند و اعمال ایشان بر صات ا

بوده است چنان که در میان آنان دعوتهای پیامبری پدیتد آمتده استت و بته تأستیس      

کشورها و تشکیل دولتها و و ع شرایع و قوانین پرداختته و دانشتهای گونتاگون بته     

یادگار گذاشته و به بنیان نهادن شهرهای بدرگ و کوچک و بناهای با شکوه و کشت 

که از زندگی معتدلی حکایت متی کنتد توجته     و کار و هنرهای زیبا و دیگر کیایاتی

و ملتهای اینگونه اقلیمهای معتدل که ما به تاریخ گذشتۀ آنان آگاه شده ایتم  . کرده اند

و . عرب و روم و ایران و بنی اسرائیل و یونان و مردم ستند و هنتدوچین  : عبارتند از

متااوت یافتته انتد   چون نسب شناسان از نظر قیافته و دیگر عالئم ویژه، این ملتها را 

گمان کرده اند که همۀ این اختالفها معلول اختالف نژاد و نسبت آنانست، از ایتن رو  

کلیه ساکنان جنوب کرۀ زمین را سودان یتا ستیاهان نامیتده و آنتان را از نستل حتام       

 .شمرده اند

و چون نتوانستند اختالف رنگ آنان را توجیه کنند و در علت صحیح آن تردید 

چار از روی تکلف آن حکایت واهی را نقل کردند و همه یا بیشتتر ستاکنان   داشتند نا

شمال را از فرزندان یافث به شمار آوردند و بیشتر ملتهایی را که در اقلیمهای معتدل 

و منارق مرکدی به سر می بردند و دارای دانش و هنر و مذهب و شرایع و سیاستت  

و ایتن پنتدار هتر چنتد از نظتر      . دو کشورداری هستند از اوالد سام محسوب داشتتن 

انتساب ملتهای مدبور با حقیقت وفق میدهد ولی نمی توان آنرا قاعده کلتی و قیتاس   

                                      
بر قومی از ترکان اطالق میشده که در سهرزمینهای میهان خراسهان و چهین     « تغرغر»یا « طغرغر»ه   1

 (.1ج 172دسالن، ص )میزیسته اند 
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منطقی صحیحی شمرد بلکه به مندلۀ بیان خبر از واقع است نته اینکته وجته تستمیۀ     

ساکنان جنوب کرۀ زمین به سودان و حبشیان از نظر انتساب ایشان به حام سیاه رنگ 

وه مدبور از این رو در این وررۀ غل  کاری گرفتار شده اند که معتقدند باز گر. است

شناختن ملتها از یکدیگر تنها از راه نژاد و نسب آنان امکان پذیر است، در صورتیکه 

چنین نیست زیرا بازشناختن برخی از روایف یا ملتهتا ممکتن استت از ایتن رریتق      

ایرانیان لیکن اقوام دیگتری را بته وستیلۀ     تازیان و بنی اسرائیل و: درست باشد مانند

خطوط و عالیم چهره و یا بوسیلۀ منطقه ای که در آن بسر می برند باز متی شناستند   

 (.سیاهان)و سودان ( اسالوها)زنگیان و حبشیان و صقالبه : مانند

و تازیان را نید تنها از راه نسبت باز نمی شناسند، بلکه آنها را می توان به وسیلۀ 

گذشتته از ایتن بته شتیوه     . ت و رسوم و شعایر نید ازملتهای دیگر متماید ساختعادا

های دیگری همچون اختال  و صتاات و مشخصتات روحتی نیتد متی تتوان اقتوام         

گوناگون را از یکدیگر باز شناخت و بنابراین دست نیست نظریۀ کستانی را بپتذیریم   

ون از نستل فتالن   که می گویند مردم فالن منطقۀ معین ختواه شتمال یتا جنتوب چت     

شخصیت معلوم می باشند واجد خصوصیاتی هستند که در آن نیا وجود داشته استت  

و چنین عقیده ای را بته هتیچ   . رنگ یا مذهب یا خطوط و نشانه های چهره: از قبیل

رو نمی توان تعمیم داد چه این پندار از اغالط گروهی است که از ربتایع کاینتات و   

وصیت هایی که آنان دلیل می آورند به هیچ رو در اعقاب منارق بیخبراند و کلیۀ خص

سنت خداستت و  . و فرزندان پایدار نمی ماند و نمی توان آنها را تغییر ناپذیر دانست

 .٠در میان بندگانش، و هرگد سنت خدا را تغییر نخواهی یافت

 
                                      

در چاپهای .  62 هاالحزاب، آی هسور و الاتح ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىب     ژ ه  1
و خدا و پیامبر او به امور نهانی » : ت پس از آیات مزبور فصل بدینسان پایان می یابدمصر و بیرو

 .«داناتراند و نیکورتر داوری می کنند و ایزد خداوندگار روزی دهنده و مهربان و بخشایشگر است
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 مقدمۀ چهارم

 تأثیر هوا در اخالق بشردربارۀ 
ی اندازه را هر کسی در سیاهپوستان دیده سبکی و سبکسری و شادابی و ررب ب

آنها شیاتۀ رقص و پایکوبی اند و هر ساز و آهنگی آنان را به رقص و ررب . است

 .ابلهی و حماقت موصوف انده وامیدارد و در همۀ جهان ب

و چنانکه در جای خود در دانش حکمت ثابت شده استت علتت صتحیح ایتن امتر      

از انتشتار و گستترش روح حیتوانی، و    اینست که ربیعتت شتادی و رترب عبتارت     

و نیتد معلتوم استت کته حترارت،      . برعکس ربیعت اندوه انقباض و تکاثف آنستت 

عریدی داخل قلب می شود و خاصیت تندی شراب آن را در روح بر متی انگیتدد و   

. در نتیجه روح انتشار و انبساط متی یابتد و ربیعتت شتادی بمستت روی متی آورد      

ه می روند هنگامی که در هوای آن تناس کننتد و حترارت   همچنین آنان که به گرماب

هوا به روح آنان پیوندد و در نتیجۀ آن روح آنان گرمی پذیرد شادی و فرح بته آنتان   

روی میدهد و چه بسا که در بسیاری از این گونه کسان از شدت شادی حالت وجتد  

اهان در اقلیم و چون سی. و سرودخوانی پدید می آید و از شادی برانگیخته می شوند

گرم به سر می برند و گرما بر مداج آنان و هم بر اصل مواد تکوینی ایشان استیال می 

یابد، روح آنان به نسبت بدن و اقلیمشان سرشار از حرارت میشود از اینرو روانهتای  

آنان نسبت به روانهای مردم اقلیم چهارم گرمتر است و حرارت بیشتری در روح آنها 

ه همین سبب شادی و فرح سریعتر به آنان دست می دهد و انبستاط  منبس  است و ب

. و خوشحالی بیشتری دارند و بر اثر این حالت دچار سبکسری و ستبکی متی شتوند   

همچنین مردم کشورهایی که در آب و هوای بحری بسر می برند نید اندکی بر خوی 

اس اشتعۀ انتوار   و صات سیاهپوستان اند، زیرا هوای این گونه منارق نید سبب انعکت 

صاحۀ دریا دارای حرارتی مضاعف است و از این رو بهترۀ آنتان از نتتایج حترارت     



 191 

مانند شادی و سبکی بیش از مردمی است که در نقاط مرتاع و کوهستتانی سردستیر   

که در اقلیم سوم واقع است نید  ٠بسر می برند، و این حالت را اندکی در اهالی جرید

ناحیه فراوان است و هوای آن گرم می باشد و آن ناحیه  می یابیم زیرا حرارت در آن

از جلگه ها و ییالقات و نواحی کوهستانی بسیار دور و به رور کامل جنوبی است و 

این کیایت را در مردم مصر نید می توان مشاهده کرد، چه آن سرزمین هم در عترض  

ی و غالتت از  بالد جرید یا قریب به آنست، چنانکه می بینیم چگونه شتادی و ستبک  

عواقب امور بر آنان چیره شده است به حدی که مردم آن کشور خوراک و آذوقۀ یک 

سال و بلکه یک ماه خود را نمی اندوزند، بلکته غالتب متواد غتذایی ختود را بطتور       

 .روزمره از بازار فراهم می آورند

و چون مردم فاس که از بالد مغرب استت بترعکس آنتان در کوهستتان هتای سترد       

ی می کنند می بینیم که چگونه مانند کسانی به سر متی برنتد کته ستر بگریبتان      زندگ

اندیشه فرو می برند و تا چه حد در اندیشتیدن فرجتام کتار زیتاده روی متی کننتد،       

بدانسان که حتی برخی از مردم آن شهر آذوقه و خوراک دو سال خویش را از گنتدم  

حرگاهان روانۀ بازار میشوند از اندوخته می کنند و برای خریدن قوت روزانۀ خود س

بیم این که مبادا چیدی از اندوختۀ آنان کاسته شود و اگر این خاصیت را در اقتالیم و  

شهرها مورد تحقیق و جستجو قرار دهیم خواهیم دید که کیایات هوا در اخال  آدمی 

و مسعودی متعرض این امتر شتده و در   . ٠تأثیر می بخشد، و خدای آفرینندۀ داناست

بب سبکی و سبکسری و کثرت شادمانی سیاهان به جستتجو و تحقیتق پرداختته و    س

کوشیده است علت آنرا بیابد ولی وی بجد آنچه از جالینوس و یعقتوب بتن استحا     

کندی نقل کرده به علت دیگری دست نیافته است و خالصه آنچه از آنان نقل کترده  

 عف عقل آنان منجر شتده  اینست که این امر معلول  عف دماد ایشان است که به 

                                      
 .جریدیه است« ینی»و در « جزیریه»در چاپهای مصر و بیروت . ه ایالتی در جنوب تونس 1

 ٨٠: یس ژې  ې     ى  ژ و  ٨6: الحجر ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژ : به ه اشاره 1
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است، لیکن این نظر متکی به برهان و دلیلی نیست، و خدای هر که او می خواهد به 

 .2راه راست رهبری می کند

                                      
 2٠3: البقرۀ ژھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ژ : ه اشاره به 2
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 مقدمۀ پنجم

 در اخالف کیفیات عمران و تمدن از لحاظ فراوانی ارزاق و 

 گرسنگی و آثاری که از آن در ابدان و اخالق بشر پدید می آید

ه در همۀ اقلیمهای معتدل یاد کرده فراوانی ارزا  وجود نتدارد و  باید دانست ک

همۀ ساکنان آنها در رفاه و آسایش به سر نمی برند، بلکه در اقلتیم هتای مدبتور هتم     

سرزمینهایی یافت می شود که به سبب حاصلخیری ارا ی و اعتتدال ختاک و وفتور    

و خورش و گندم و میتوه  آبادانی و عمران برای اهالی فراوانی نعمت از قبیل حبوب 

ها فراهم است و هم در آن اقلیمها سرزمینهای ریگالخیست که هیچ گیاه و کشتت و  

زرعی در آنها نمی رویتد، چنتان کته ستاکنان آنهتا در ستختی معیشتت و تنگستالی         

ند مانند مردم حجتاز و جنتوب یمتن و همچنتین نقابتداران صتنهاجه کته در        یستمید

ان بربرها و سیاهان سکونت دارند، چه این گتروه  صحرای مغرب و نواحی ریگدار می

فاقد هر گونه حبوب و مواد غذایی گیاهی می باشند و غذای آنان را لبنیتات و انتواا   

و ماننتد اعرابتی کته در دشتتها بته و تع چادرنشتینی در        . گوشت ها تشکیل میدهد

( بجلگه های مرتاع مغتر ) ٠اینان هر چند حبوب و خورش خود را از تلول. حرکتند

فراهم می سازند ولی این امر گاه به گاه ودر شرای  دشواری برای آنان روی میدهتد  

و از ستوی   ٠زیرا از یکسو باید لوازم خود را تحت مراقبت نگهبانتان مترزی بخرنتد   

دیگر فقر و نداری به آنان امکان نمیدهد که مقادیر بسیاری خریداری کنند و بنابراین 

                                      
ناحیه ای کوهستانی از الجزیره و مراکش است کهه میهان کهوه     Telle( بکسر ت)ه تلول جمع تلل   1

خلدون به معنی عهام آن یعنهی تپهه هها و      ، ولی این کلمه را ابن(الروس)اطلس و مدیترانه واقع است 
 . جلگه ها نیز بکار می برد

ه قبا ل صحرانشینی که نزدیک بهار و تابستان در جستجوی چراگاههایی برای احشام خود بهر مهی     1
آیند و می خواهند داخل جلگه های آباد بشوند تا اذوقه و گندم زمستان خود را نیهز بخرنهد ناچارنهد    

 (.1ج 177دسالن، ص  هحاشی)ج به مرزداران و لشکریان حکومت بپردازند مبالغی به عنوان با
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ن راه بدست می آورنتد حتوایج  تروری آنهتا را هتم      مواد غذایی و حبوبی که از ای

از ایتن  . برررف نمی کند تا چه رسد به اینکه بوسیلۀ آنها در رفاه و آسایش بسر برند

رو می بینیم بیشتر اوقات به همان لبنیات اکتاا می کنند و به بهترین وجهی آنها را بته  

ه در دشتتها بته و تع    جای گندم بکار می برند و با همۀ این می بینیم ایتن گتروه کت   

چادرنشینی بسر می برند و فاقد حبوب و ختورش متی باشتند از لحتاظ جستمی و      

اخالقی بر جلگه نشینانی که در نهایت آسایش زندگی متی کننتد برتتری دارنتد و از     

آنان نیکوحال تراند، و نسبت به شهرنشینان رنتگ و روی شتاداب تتری دارنتد و از     

ام ها و قیافه های آنها کاملتر و زیباتر و اخالقشتان  لحاظ جسمی نید سالم تراند و اند

دورتر از انحراف است گذشته از ایتن ذهنشتان بترای فراگترفتن دانشتها و دریافتت       

 .معارف آماده تر و روشن تر است

و این و ع را در هر یک از روایف آنان می توان مشاهده کرد و تجربته گتواه   

هتا، و هتم نقتاب داران و ستاکنان تلتول      چه بسیاری از اعتراب و بربر . بر این آنست

بر این و عی هستند کته متا وصتف کتردیم و ایتن معنتی را       ( جلگه نشنیان مغرب)

کسانی که با آنان رفت و آمد دارند به عیان و تجربه در می یابند و سبب آن اینستت  

که خوردن غذاهای افدون و گوناگون و فراوانی اخالط ناشتی از پرختوری در بتدن    

لید می کند و آنگاه این فضوالت موذی، پس از آمیختتن بتی تناستب بتا     فضوالت تو

و چنان که گاتیم، درنتیجتۀ ایتن کیایتت    . یکدیگر، موجب دفع اخالط متعانی میشود

فربهی مارری دست می دهد و سبب تیرگی و پریتدگی رنتگ پوستت و ناهنجتاری     

از اعتدال حاصل ذهنی و غالت و انحراف  اندام می گردد و سرانجام بطور عموم کند

و این مو وا را در جانوران دشتهای خشتک و بیابانهتا   . می شود و خدا داناتر است

نید می توان سنجید مانند آهو و شترمرد و بدکوهی و زرافه و گورخر و گتاو دشتتی   
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و ییالقتات و چراگتاه هتای ستبد و خترم       ٠که با نظایر همین حیوانات در جلگه هتا 

آنها در صاای پوست و زیبایی و رونتق انتدام و تناستب     تااوت فراوان دارند و میان

چنانکه آهو برادر بد کوهی و زرافته  . اعضا و تندی احساس فرقی فاحش وجود دارد

برادر شتر خر و گاو وحشی برادر خر و گاو اهلی هستند و فر  میتان آنهتا مشتهود    

در بتدن دستتۀ   است و این تااوت تنها از آنروست که فراوانی آذوقه و گیاه چلگه ها 

اول تأثیر می بخشد و فضوالت پست و اخالط فاسد در دستتۀ دوم تولیتد متی کنتد     

ولی گرسنگی برای حیوانهای دشتی . چنان که آثار آن در حیوانات مدبور نمودار است

و ایتن  . اثراتی نیک به بار آورده و خلقت و شکل آنها را بیش از حد زیبا کرده استت 

 .کند امر در آدمیان نید صد  می

چه می بینیم مردم اقلیم های پرناز و نعمت که دارای کشاورزی و دامپتروری و  

محصول های فراوان و خورشها و میوه های گونتاگون هستتند اغلتب بته کنتدذهنی      

متصف اند و دارای اجسام خشن هستند و این حالت را در بربرها می توان دید چته  

دم مرفته انتد بتا آنتان کته در و تع       گروهی از آنان که از حیث انواا خورشها و گنت 

و اهالی  ٠نامساعدی به سر می برند و فق  به جو و ذرت اکتاا می کنند مانند مصامده

تااوت بسیار دارند و این دستۀ اخیر از لحاظ عقلی و بدنی توانتاتر   3و سوس 2غماره

ی و همچنین ساکنان بالد مغرب که به رور کلی از انواا مواد غتذای . و نیکوحال تراند

گندم برخوردارند با مردم اندلس که سرزمین آنان به کلی فاقد کره و روغتن استت و   

قوت غالب آنان ذرت می باشد تااوت دارند چه آن میدان هوش و خرد و چتابکی و  

همچنین اهالی . پذیرش تعلیم که در مردم اندلس می بینیم در دیگران یافت نمی شود

                                      
 .ار چنان که قرا ن نشان می دهد ابن خلدون به معنی مطل  جلگه نیز بکار می برد« تلول» هه کلم 1

 .نام قبیله ایست در مغرب« مصموده«ه یا  1

 Ghomaraه  2

 Sousه  3
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ینان متااوت اند، چه شهرنشینان هر چند مانند ده نشین مغرب به رور عموم با شهرنش

ورنتد ولتی چتون    آمردم ده در فراوانی عیش می زنند و انواا مواد غذایی بدست می 

این گروه همان خوراکیها را در نتیجۀ پختن و آمیختن با مواد دیگر تلطیف می کننتد  

ود هضم تر از سنگینی و غلظت آنها می کاهند و در نتیجه غذاهای آنان لطیف تر و ز

می شود و کلیۀ خوراک آنها گوشت گوساند و مرد است و چون روغن مدۀ خاصتی  

از قبیل شیرینی و ترشی و مانند آنها ندارند چندان آن را بته کتار نمتی برنتد و آن را     

خورش مستقلی نمی شمرند و به همین سبب در خوراکیهای آنان رروبت تقلیل متی  

نتیجۀ این رروبتت در بتدن تولیتد متی شتود در      یابد و فضوالت فاسد و تباه که در 

 .وجود آنان کمتر حاصل می گردد

از این رو می بینیم اجسام اهالی شهرها لطیف تر از اجسام خشن بادیه نشتینان  

و همچنین مشاهده می کنیم بادیه نشینانی که به گرسنگی عادت دارند در بدن . است

و باید دانست که تتأثیر فراوانتی    .آنان فضوالت غلیظ و لطیف هیچکدام وجود ندارد

نعمت و آسایش زندگی در و ع بدن و حتی در کیایت دین و عبتادت هتم نمتودار    

می شود چنان که می بینیم بادیه نشینان و هم شهرنشینانی که در مضتیقه و خشتونت   

می زنند و به گرسنگی عادت می کنند و از شهوات و خوش گذرانی هتا دوری متی   

ن که غر  ناز و نعمت اند دیندارتراند و به عبادت بیشتر روی می جویند نسبت به آنا

برخورداری از خورشتهای گونتاگون و    درآورند، بلکه مشاهده می کنیم که اهل دین 

خوردن مغد گندم بدون پوست افراط می کنند، قساوت و غالت تعمیم می یابد و بته  

ی خیدند که از حیث غتذا در  همین سبب پارسایان به ویژه از میان بادیه نشینانی بر م

 .مضیقه می باشند و از انواا ناز و تنعم محروم اند

هم چنین می بینیم که حالت مردم یک شهر نید در این باره با هم یکسان نیست 

و نید . و به نسبت رفاه و آسایش یا تنگدستی و سختی معیشت با یکدیگر متااوت اند

تنعم و فراوانی زندگی بسر می برند و  مشاهده می کنیم گروهی که در مهد آسایش و
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غر  خوشیها و لذتها هستند خواه از بادیه نشینان یا شهریان هنگامی که به قحطتی و  

گرسنگی گرفتار شوند از دیگران سریعتر و زودتر می میرند، مانند بربرهای مغترب و  

اهالی شهر فاس و مصر، بر حسب ارالعاتی که ما به دست آوردیتم بترعکس اقتوام    

دیگری که بر این صات نیستند مانند اعراب بیابان گرد و صحرانشین یا مردمی که در 

بالد نخلستان ها بسر می برند و قوت غالب آنان خرماست یا ساکنان افریقیه در ایتن  

عصر که بیشتر غذای آنها حبوب و روغن زیتون است و هم مردم اندلس کته غتذای   

چه در میان اقوام و روایف مدبور اگر هتم   غالب آنان ذرت و روغن زیتون می باشد،

قح  زدگی و مجاعه پدید آید بته سرنوشتت گتروه نخستتین دچتار نمتی شتوند و        

گرسنگی آنان را با مرگ و میر فراوان روبرو نمی کند بلکه به ندرت هم از گرستنگی  

نمی میرند وسبب آن، و خدا داناتر است، اینست که امعای کستانی کته غتر  نتاز و     

د و بویژه به خورشهای گوناگون و روغن عادت دارند در نتیجه ایتن اعتیتاد   نعمت ان

رروبتی مافو  رروبت عادی مداج بدست می آورد تا آنکه از اندازه در می گتذرد و  

پیدا است که هرگاه به سبب کمی غذا و فقدان روده ها دچار یبوست و انقباض متی  

نگ بیمتاری بتدان راه متی    گردد و چون روده عضوی بی نهایت  عیف است بی در

یابد و صاحب آن یکباره می میرد، زیترا روده عضویستت کته بتیش از دیگتر اعضتا       

د و می توان گات کسانی که در نتیجۀ قحطی متی میرنتد   شوموجب مرگ انسان می 

ولتی  . اعتیاد به سیری و پرخوری گذشته آنان را می کشد نه گرسنگی زمتان قحطتی  

عادت دارند رروبت عادی مداج آنان همچنتان در   آنان که به کمی خورشها و روغن

حدی که بوده بی کم و کاست پایدار می ماند و آن مقدار بترای پتذیرش همته نتوا     

اغذیه ربیعی کافی می باشد و به سبب تغییر نوا غذا در روده هتای آنتان یبوستت و    

تی انحراف روی نمی دهد و از اینرو اغلب از مرگ و میر رهایی می یابنتد، در صتور  

که دیگران و بویژه آنان که به چربی و خورش بسیار عادت دارند بدودی در معترض  

 .هالک قرار می گیرند
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و اساس همۀ اینها مبتنی بر آنست که بدانیم سازش با غذاها یا ترک آنهتا بستته   

به عادت است، و هر که خود را به نوعی غذا معتاد کند و با او سازگار افتد ختوردن  

لوف وعادی خواهد بود، چنانکه اگر از آن روش خارج شتود و نتوا   آن برای وی مأ

غذا را تغییر دهد برای او دردناک به شمار خواهد رفت بته شترط آن کته از مقصتود     

و آنچه انحراف در آن بته افتراط    ٠غذایی به کلی خارج نشود مانند زهرها و یتوعات

عتادت بته مندلتۀ     گراید و اما هر چه در آن تغذی و سازگاری یافت شتود برحستب  

غذای مألوفی می گردد چنان که اگر انسان به جای گندم به استتعمال شتیر و ستبدی    

بپردازد تا بدان عادت کند برای او غذای مناسبی خواهد بود و از گندم و حبوب بتی  

همچنین کسی که خود را به شکیبایی بتر گرستنگی و بتی    . ٠شک بی نیاز خواهد شد

ید بر همین شیوه است، چنان که از ریا ت کشان نقل نیازی از خوراک عادت دهد ن

می کنند و ما در این مو وا اخبار شگاتی از آنان می شنویم که ممکن است آن کته  

به حال آنان واقف نباشد آنها را انکار کند در صورتی که منشأ همۀ ایتن شتگاتی هتا    

یشتود  ه خوی گیرد از سرشتت و ربیعتت آن م  چعادت است، چه ناس انسان به هر 

زیرا که ناس بسیار متلون است، چنانکه هرگاه در نتیجۀ ریا ت تدریجی اعتیتاد بته   

و پنتدار  . گرسنگی حاصل آید، این امر برای آن به مندلۀ عادتی ربیعتی خواهتد شتد   

این که گرسنگی کشنده است درست نیست مگر هنگامیکته ناتس را   دربارۀ پدشکان 

در این هنگام روده هتا پتاره   . آن به کلی ببرندیکباره به گرسنگی وادارند و غذا را از 

                                      
هر گیاه و تره که وقت بریدن از آن شیر آید و شیر  یتوع چون صبور و تنور: ه صاحب قاموس گوید  1

شهبرم،  : و مشهور آن هفت گیاه است. .. آن مدر است و مسهل و محرق و مقطع و موی را بریزاند هتمام
تمام یتوعات را اگر در غیرمصهرف آن  →و . وعشر ←العیه، عرطنیثا، ماهودانه، مازریون، فنجگشت،

 Plantos. این کلمه را تیوع نیز گویند(. کتاب نصر هورینی هاشیح)هالک می شود  هاستعمال کنند مای

alitatox سریانی یتوعا  هاز کلمYattua   شهرح   88به معنی تراویدن و ترشح کردن رجوع بهه ص
 .اسماء العقار شود

اغذیه و انواع آنها از لحاظ احتیهاج بهدن    هه پیداست که این دستورها با تحقیقات نوین علمی در بار  1
 .واد گوناگون و ویتامینها و جز آنها مواف  نیستبه م
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ولی هرگاه این امر بته  . می شود و دچار مر ی می گردد که بیم هالک از آن می رود

تدریج صورت گیرد و با ریا ت اندک اندک غذا نقصان پذیرد چنان که متصوفه این 

ی روش را اجرا می کنند بی شک از خطر هالک دور خواهد بود و این روش تتدریج 

 روری است حتی اگر بخواهند از ریا ت باز گردند، چه اگر پس از مدتی یک باره 

بلکته بایتد بته همتان روش     . به مقدار غذای نخستین رجوا کنند بیم مرگ متی رود 

و ما کسی را دیتده ایتم کته    . تدریجی که از نخست آغاز شده به و ع اول بازگشت

همچنین مشتایخ متا در   . رده استچهل روز پیوسته و بلکه بیشتر بر گرسنگی صبر ک

 2حا ر بوده اند که دو زن از مردم جدیره الخضراء و رنده ٠مجلس سلطان ابوالحسن

از غذا خوردن امتناا ورزیتده بودنتد و    3را به حضور وی آوردند که مدت چند سال

داستان آنان در میان مردم شیوا یافت و چون آنان را مورد آزمایش قرار دادنتد روزۀ  

را تصدیق قرار گرفت و دو زن مدبور همچنان به ریا ت ختود ادامته دادنتد تتا     آنها 

 .سرانجام در گذشتند

و ما بسیاری از یاران خویش را دیده ایم که به شیر بد کاایتت متی کننتد و در    

بعضی از مواقع روز یا هنگام افطار پستان آن را می مکند و همین غذای روزانۀ آنتان  

و ماننتد  . مدت پاندده ستال بتدین روش ادامته داده استت     می باشد و یکی از ایشان

و . ایشان مردمان بسیاری هستند و این گونه امور را به هیچ رو نمی توان انکتار کترد  

باید دانست که گرسنگی از لحاظ تندرستی بدن برای کسی که توانتایی تحمتل آن را   

یستته تتر از   داشته باشد یا بتوانتد بته مقتدار غتذای انتدک بستازد از هتر جهتت شا        

پرخوریست و چنان که یاد کردیم گرسنگی در عقل و بدن تأثیر نیکی می بخشد و به 

 .سالمت تن و صاای روح کمک می کند

                                      
 .رجوع به تاریخ طبقات سالطین اسالم  و تاریخ بربر تألیف همین مؤلف شود. مرینی هه از سلسل 1

 Rondaه  2

 ( .ل. ن )ه دو سال  3
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و نید باید دانست که غذاهای گوناگون هر یک در اجسام و افکار آثار ویتژه ای  

 پدید می آورند، چنانکه دیده ایم کسانی کته از گوشتت حیوانتات تنومنتد و بتدرگ     

صحت ایتن ادعتا از مقایستۀ    . تغذیه می کنند نسلهای آنان همچنان تنومند می شوند

هم چنین کسانی کته از شتیر و گوشتت شتتر     . بادیه نشینان با شهریان ثابت می شود

تغذیه می کنند این نوا غذا در اخال  آنان تأثیر می بخشد و به شکیبایی و تحمتل و  

شترانست متصف می شتوند و رودۀ آنتان   توانایی حمل بارهای سنگین که از صاات 

نید مانند رودۀ شتران از لحاظ تندرستی و خشتونت پترورش متی یابتد و  تعف و      

ناتوانی بدان راه نمی یابد و زیانهایی که دیگران از غذاها می بینند بدانها نمتی رستد   

را به عنوان مسهل می نوشند بی آنکته روی درهتم کشتند     ٠چنان که عصارۀ یتوعات

و از این گیاهها هیچ زیانی به روده های آنان  2حنظل ناپخته و دریاس و فربیونمانند 

نمی رسد، در صورتیکه اگر شهرنشینان که روده های آنان نازک است و بته ختوردن   

غذاهای لطیف بار آمده اند آنها را بنوشند در یک چشم بهم زدن جان می سپارند چه 

از تأثیرات غذا در بدن مو وعی است که  دیگر. گیاهان مدبور دارای مواد سمی است

کشاورزان آن را یاد می کنند و اهل تجربه به چشم آن را دیده اند بدینسان که هرگاه 

و تختم آنهتا را    3ماکیان را از دانه هایی که در پشکل شتر پخته شده است غذا بدهند

ا سرباز متی  گرد آورند و مرد را روی آنها بخوابانند جوجه هایی از این گونه تخم ه

و گتاهی  . کنند که درشت تراند و ماکیان آنها از مرغهای معمولی بدرگتر خواهند بود

هم از تغذیۀ ماکیان با دانه های مطبوخ بی نیاز می شوند و بجای آن پشکل مدبتور را  

                                      
 .شود 161 هصفح هه گیاهانی که مایعی تلخ به رنگ شیر از انها بیرون می آید و رجوع به حاشی 1

رجوع به اقرب الموارد و . است« فرفیون»یا « فریبون»ولی صحیح ( ب)فریبون ( ا)و ( ک)قریبون ه   2
 .است Euphorbiumeالتینی آن . مفردات ابن البیطار شود

 .شتر پخته شده باشد و مرغ آن را بخورد هه مقصود گندمی است که در معد 3
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با تخمهایی که مرد روی آنها می خوابد در یک جا می گذارند آن وقتت جوجته ای   

 .به نهایت درشتی می رسد که از تخم بیرون می آید

و امثال این گونه تجارب بسیار است، پس هنگامی که چنین تأثیراتی در بدن به 

سبب غذا مشاهده می کنیم شکی نیست که گرسنگی نید در بدن تأثیراتی می بخشتد  

بخشیدن و تأثیرنبخشیدن دو امر متضاد به یک نسبت استت و بته جستم و     زیرا تأثیر

ه همان نسبت غذا نید در حیات و بقای تن مؤثر استت و ختدا   خرد تأثیر می بخشد ب

 .٠بدانش خود محی  است

                                      
 .5٤: فصلت آ: س. اال انه بکل شی ء محیط:  هه اشاره به آی 1
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 مقدمۀ ششم

 در انواع کسانی که به فطرت یا از راه ریاضت

 از نهان خبر می دهند و غیبگوئی می کنند و مقدم

 وحی و رؤیا گفتگو می کنیمدربارۀ بر آن 
نی را برگدیتد و آنتان را بته    باید دانست که خدا، سبحانه، از میان نوا بشر کسا

شرف خطاب ختویش فضتیلت بخشتید و بتدین وستیله بتر دیگتران برتتری داد و         

خداشناسی را در نهاد ایشان بیافرید و آنان را میان خود و بندگانش واسطه قرارداد تا 

« جهتنم »مردم را به مصلحتشان آشنا کنند و به راه راست برانگیدند و آنان را از آتش 

و دانشهایی را که خدا بر این گروه . ند و به شاهراه رستگاری رهبری کنندبر کنار دار

القا می کند و خوار  و اخبار کاینات را که از بشر نهان بود بر زبان آنان جتاری متی   

سازد بدان سان شگات است که برای پی بردن به چنان حقایقی هتیچ راهتی وجتود    

سیلۀ آن گروه از خدا فرا گرفتت و آنتان   ندارد جد آن که قائل شویم باید آنها را به و

هان ای مردم »: فرموده است صپیامبر. آن معارف را جد به تعلیم خدا نمی آموختند

و بایتد  « بدانید که من به هیچ دانشی آگاه نیستم جد آنچه خدا به من آموختته استت  

دانست که راستی از خواص و  روریات اخبار پیامبران است، چنان که هنگتام بیتان   

و عالمت پیامبری اینست کته در حتال   . حقیقت نبوت درین باره گاتگو خواهیم کرد

وحی نوعی غیبت از حا ران همراه حالتی همانند بانگ شتخص خوابیتده بته آنتان     

دست میدهد چنان که بیننتدۀ رتاهر متی پنتدارد دچتار غشتی یتا اغمتاء هستتند در          

روی ادراکی که درختور  صورتیکه هیچ یک ازین حاالت نیست بلکه در حقیقت به نی

ایشان است مستغر  دیدار ملک روحانی میشوند و چنین ادراکتی بیترون از مشتاعر    

یا به شتنیدن بتانگی کته از آن    . بشر است و سپس باز به ادراکات بشر تندل می کنند

بانگ مطالب را در می یابند یا چهرۀ شخصی که در مقابل او تجستم متی یابتد و آن    
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از ندد خدا آورده است مخارب می سازد، آنگاه این حالت از شخص آنان را به آنچه 

آنان زایل می شود و آنچه را برایشان القا شده در حالی که بر خود مستل  انتد و بته    

 .هوش هستند، در می یابند

 :چگونگی وحی پرسش کرد، در پاسخ فرموددربارۀ  صکسی از پیامبر

سد و ایتن شتدیدترین   گاهی آوازی چون انعکاس بانگ جرس به گوشم می ر»

حالتی است که بر من عارض می گردد آنگاه آن حالت قطع می شتود در حتالی کته    

آنچه را گاته است حاظ دارم و گاهی فرشته بصورت مردی در نظرم تجسم می یابد 

و در اثنای این حالت چنان شدت و فشتاری  « .و با من سخن می گوید حاظ می کنم

ممکن نیست چنان کته در حتدیث آمتده استت کته      به وی می رسید که تعبیر از آن 

پیامبر به سبب ندول وحی فشار شدیدی بر خود حس می کرد و عایشه گاتته استت   

و آنگاه کته حالتت از وی قطتع     ٠که در روز بسیار سردی وحی بر او نازل می گردید

زود باشد بتر  :می شد از پیشانیش عر  جاری می گردید و خدای تعالی فرموده است

 .2گران نازل خواهیم کرد تو سخنی

و می گاتنتد او   و به خارر این حالت مشرکان انبیا را به جنون متهم می ساختند

و آنها از مشاهدۀ راهر آن احوال بته اشتتباه   . یا راهنمایی از آنهاست ٠را تابعی از جن

 .2و هر آن که را خدای گمراه سازد او را راهنمایی نیست. فرو رفته بودند

                                      
یعنهی مهرا بپوشهید بهه     . دثرونی دثرونی: ه و در حدیث است که پیامبر هنگام نزول وحی می فرمود  1

یها  : و گویند وحی به دو طریقه بهوده . شود« دثر»رجوع به تاج العروس ذیل . چیزی که بدان گرم شوم
. حاصهل گهردد  پیامبر بصورت فرشته در می آمده و یا جبر یل به صورت بشر نازل میشده تها تفهاهم   

و هم در ذیل قرآن در همان کتاب و « وحی»کشاف اصطالحات الفنون در ذیل  1162رجوع به صفحه 
کشهاف اصهطالحات    1٤1و ص « جهرس » هو تعریفات جرجانی در ذیل کلم 22ص  2کامل مبرد ج 
 .شود« سلصله الجرس»الفنون در ذیل 

 5: المدمل ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ ه  2
 .شود 271ص  3غ االرب ج ه رجوع به بلو 1

 33: الرعد ژيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  ژ ه  2
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اینست کته پتیش از حالتت وحتی دارای     ( پیامبران)ات این گروه دیگر از عالم

و دوری از کلیۀ بدیها و ناپاکیهتا هستتند و ایتن همتان معنتی       3خلق نیک و پاگیدگی

عصمت است چنان که گویی ایشان بر پاکی و اجتناب و پرهید از بدیها آفریده شتده  

آمده است  3در صحیحو . اند و گویی این بدیها منافی ربیعت و جبلت ایشان میباشد

در خردسالی با عباس عموی خود برای بنای کعبه ستنگ  ( صپیغمبر اسالم)که وی 

خود قرار داده بود بدنش عریان شد و یکباره  ٠حمل می کرد و چون سنگ را در ازار

و روزی پیغمبتر  . بر زمین افتاد و بیهوش گردید تا آنه که وی را به ازارش پوشانیدند

 هه در آن مراسم جشن و بازیگری بود دعوت شد ولی وی در رابه مهمانی عروسی ک

مهمانی و تا سپیده دم به حالت خواب و بیهوشی دچار گردید و از و تع ایشتان بته    

هیچ رو آگاه نشد و در جشن مهمتانی شترکت نجستت و متوجته هیچیتک از امتور       

ور منده ساخته بلکه خداوند او را از همۀ این ام. مجلس ولیمه نشد و آنها را در نیافت

بود حتی به فطرت و از روی جبلت از رعامهای بد بو و کریه پرهید می کترد چنتان   

 .به پیاز و سیر به هیچ رو نددیک نمیشد و از آنها نمی خورد صکه وی

                                      
است و در متن صورت ینی ( زکا)« ینی»به معنی هوشمندی و در ( ذکا)ه در چاپهای مصر و بیروت   3

 . برگزیده شد

: عمر و بن دینار از جابربن عبداهلل شهنیده کهه گفتهه اسهت    : خبر در صحیح مسلم چنین است له اص  3
 صبرای حمل کردن سنگ رفتند، عباس به پیهامبر  سعبا و صه را بنیان می نهادند و پیغبرچون کعب

گفت ازارت را برای سنگ بر دوشت بینداز، و به روایت ابن رافع بر گردنت بینداز، و او این کار را کرد 
ازارش  پس!ازارم! ازام: و یکباره بر زمین افتاد و چشمانش را به آسمان دوخت آنگاه برخاست و گفت

و زکریا بن اسحاق از عمرو بن دینار ورایت کرده که او از جابربن عبداهلل شنیده . را به روی او انداختند
: عباس عموی او گفهت . با مردم باری کعبه سنگ نقل می کرد و ازاش در تنش بود صاست که رسول

می گذاشتی پیغمبر آن  ای پسر براردم کاش ازارت را برای سنگ بردن می گشودی و آن را بر شانه ات
را گشود و بر روی شانه اش قرار داد و یکباره بیهوش بر زمین افتهاد، جهابر گویهد از آن روز پیهامبر     

 (.االعتناء به حفظ العوره»باب  3٤و ص  33جلد چهارم صحیح مسلم ص . عریان دیده نشد

رجوع به ص . شده است ه ازار در صدر اسالم بر یک لباس عمومی به هر شکل که باشد اطالق می   1
شود و در منتهی االرب نیهز  ( 18٤5)عربی تألیف دزی اپ آمستردام  هکتاب لغت مفصل اسماء البس 2٤

 .ازار به معنی هر جامه ای که انسان را بپوشاند آمده است
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من با کسی راز و نیاز می کنم که شما با او »: گات. و درین باره از وی پرسیدند

 «.راز و نیاز دارید

را از حالت وی خبر داد نخستین بار که ناگهان بتا  لیجهخد صچون پیامبر

از این رو گات مرا در میان خود . آن حالت روبرو شد خدیجه خواست او را بیازماید

و جامه ات قرار ده همین که این کار را انجتام داد آن حالتت از وی برفتت خدیجته     

و همچنتین  . یعنی وی به زنان نددیک نمتی شتود  . او فرشته ایست نه شیطانی: گات

دارد که در آن جامه هتا نتدد   می خدیجه از او پرسید کدام نوا جامه ها را دوست تر 

وی فرشته است، یعنی ساید و سبد : خدیجه گات. ساید و سبد: پیامبر گات. او بیاید

. از رنگهای خیر و فرشتگان است و سیاه از رنگهای شر و شیارین و امثال آنها استت 

ان دعوت به امور دین ختواهی و عبتادت جتویی و شتیاتگی     و دیگر از عالمات ایش

و خدیجته و ابتوبکر   . خود ایشان بدین امور است چون نمتاز و صتدقه و پاکتدامنی   

راستی او را از مشاهدۀ این عالمات تصدیق کرده اند و به دلیلتی ختارج از حالتت و    

 .خلق خود وی نیازمند نشده اند

رسید که وی را به  ٠به هرقل صامبرو در صحیح آمده است هنگامی که نامۀ پی

استتالم دعتتوت فرمتتوده بتتود گروهتتی از قتتریش و از آن جملتته ابوستتایان را کتته در 

 .از آنان پرسش کند صاخال  پیامبردربارۀ  کشورهای وی بودند احضار کرد تا

وی شما را به چته چیدهتایی فرمتان    : و از جملۀ پرسشهای او این بود که گات

و زکوه و پیوند رحم و پاکتدامنی و تتا آختر آنچته      به نماز :می دهد؟ ابوسایان گات

اگر آنچه متی گتویی حقیقتت باشتد، او پیتامبری      : هرقل گات. پرسیده بود پاسخ داد

و پاکتدامنی کته   . است و به زودی ارا ی زیر دو پای مرا هم متصترف خواهتد شتد   

ه همان عصمت است و می تتوان دریافتت کته هرقتل چگونت      2هرقل بدان اشاره کرد

                                      
 Heracliusه  1
 (.نصر هورینی هحاشی)ه گویا ابوسفیان به پاکدامنی اشاره کرد نه هرقل  2
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عصمت و دعوت پیغمبر را به خداپرستی ودینداری و دین خواهی دلیلی بتر صتحت   

نبوت او گرفت و احتیاجی به معجده پیدا نکرد و نشان داد که این امتور از عالمتات   

 .نبوت است

دیگر از عالمات اینان این است که هم باید در میان قوم خویش صاحب حسب 

خدای پیامبری را برانگیخت مگرآن کته  : هو در صحیح آمده است ک. و اصالت باشند

مگر آنکه در : در میان قوم خود ارجمند و بلند پایه بود و در روایت دیگر چنین است

و این روایتت را حتاکم بتر صتحیحین     . میان قوم خود دارای ایل و تبار فراوان باشد

 .استدراک کرده است

: ایتن استت کته    و در  من پرسش هرقل از ابوسایان چنان که در صحیح آمده

وی در میتان متا   : هرقل گات او در میان شما در چه مندلتی استت؟ ابوستایان گاتت   

 .خداوند حسب و نسب است

و . پیامبران از میان خداوندان با حسب قوم خود برگدیده می شوند: هرقل گات

به عبارت دیگر پیامبران باید دارای عصبیت و قدرت باشند تا ازین راه نگذارند کاتار  

آزار ایشان دست یازند و بتوانند رسالت پروردگار ختویش را تبلیتو کننتد و ارادۀ    به 

و از عالمتات پیتامبران روی   . خدای را در تکمیل دین ومذهب او به کمتال برستانند  

برای ایشان است تا گواه راستی آنان باشتد ختوار  عبتارت از افعتالی      ٠دادن خوار 

نامیده اند  2و به همین سبب آن را معجده اتیان به مثل آن عاجد است است که بشر از

                                      
ر عرف علمای دین امریست که وضع عادی را در هم میشکند و بنا به رأی صهحیح بهه   د« خارق»ه   1

یعنی خارقی که قبل از بعثت نبی ظاهر )معرفت ه معجزه ه ارهاص   : اعتبار ظهور آن بر شش قسم است
 (. کشاف اصطالحات الفنون) هه کرامت ه استدراج ه دهان( شود

و علت . ک فعل یا فعلی مقرون به تحدی با عدم معارضهه معجزه امر خارقیست عادت را از قبیل تر  2
آن که دو امر فعل یا ترک آن در نظر گرفته شده برای آنست که معجزه هم چنان که آوردن به امر غیهر  
عادیست گاهی هم منع از امر معتاد است مانند امساک از غذاخوردن در مدتی غیرمعتاد با حفظ صحت 

 .175کشاف، ص )و حیات 
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و این گونه امور از جنس مقدورات بندگان نیست بلکه بیرون از حد توانتایی ایشتان   

کیایت وقوا معجدات و داللت آنها بر تصدیق پیامبران فر  گونتاگون  دربارۀ است و 

 .مسلمانان اختالف است

ل مختار است معتقداند که این بر اعتقاد به اینکه انسان فاعابن ٠چنان که متکلمان

گونه امور به قدرت خدا روی می دهد نه به فعل پیامبر و هر چند به عقیتدۀ معتدلته   

افعال بندگان از خود آنان صادر می شود ولی معجده از جنس افعال ایشان نیستت و  

، باذن ختدا استت   2به عقیدۀ سایر متکلمان در این عمل همان تحدی صبرای پیامبر

پیش از روی دادن معجده  صری ندارد، و معنی تحدی آنست که پیامبرتکلیف دیگ

برای راستی ادعای خود به وقوا آن استدالل کنتد و در ایتن صتورت معجتده چتون      

روی داد به مندلۀ اینست که خدای تعالی به صراحت بگوید پیغمبتر صتاد  استت و    

ا خار  عتادت  بنابراین داللت معجده بر صد  قطعی می گردد، پس معجده با مجمو

و به همین سبب تحدی جدئی از معجتده متی   . و تحدی بر صد  نبی داللت می کند

باشد و اینکه متکلمان گاته اند که تحدی صات ناس معجده است با اینکه گاته شتد  

تحدی جدئی از معجده ایست این هر دو قول در معنی یکی است چته در نتدد آنتان    

دی فار  میان معجده و کرامتت و ستحر   صات ناس به همان معنی ذاتی است و تح

است زیرا در سحر و کرامت نیازی به تصدیق نیست و بدین ستبب بته تحتدی هتم     

احتیاجی نمی باشد مگر آن که بر حسب اتاا  یافت شود و اگر در کرامت ندد آنتان  

                                      
و آن علمی است که در آن از ذات باریتعالی و صهفات او و احهوال ممکنهات از    . وان علم کالمه پیر  1

مبدأ وجود بر طب  قانون اسالم بحث می شود و قید اخیر به سبب خروج علم الهی مخصوص فالسهفه  
 (.تعریفات جرجانی)ست ا نآاز 

ناچار باید خارق مواف   طلب معارضه در شهادتی است که دعوی آن از نبوت است پس« تحدی»ه   2
دعوی باشد زیرا شهادت بدون موافقت ممکن نیست از این رو دهانه مانند نطه  جمهاد بهه اینکهه وی     

و  صمفتری و کذاب است از تعریف خارق خارج می شود چه مواف  دعوی نیسهت و همچنهین ارهها   
حات الفنهون، ص  کشاف اصهطال )کرامت به سبب عدم اقتران به دعوی از تعریف خارق خارج می شود 

175.) 
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که آن را جاید دانسته اند تحدی واقع شود، و داللتی داشته باشد، در این صورت دلل 

 .ت خواهد بود که به جد نبوت استبر والی

و دیگتران وقتوا ختوار  را بته     ( اساراینی)و از اینجاست که استاد ابواسحا  

عنوان کرامت منع کرده اند تا مبادا در صورت تحدی به والیتت بتا پیغمبتری مشتتبه     

را نشان دادیم و گاتیم که ( نبوت و والیت)شود ولی ما تااوت میان خار  و کرامت 

عالوه بر اینکه . پیامبر فر  دارد در اینصورت اشتباهی در کار نخواهد بودتحدی ولی 

نقل از استاد ابواسحا  هم در این باره صریح نیست و چه بسا کته گاتتار ابواستحا     

هم در این باره صریح نیست و چه بسا که گاتار ابواسحا  چنین توجیه شود که وی 

است بنابراینکه هر یتک از دو گتروه دارای    سرزدن خوار  انبیا را از اولیا انکار کرده

 .خوارقی مخصوص به خود هستند

مانع وقوا کرامت اینست که ختوار  را از افعتال بنتدگان     ٠و اما در ندد معتدله

نمی دانند، زیرا افعال بندگان امور عادیست و بنابراین در نظتر ایشتان تاتاوتی میتان     

. کرامت بر دست دروغگو امری محالستخوار  انبیا و اولیا وجود ندارد و اما وقوا 

و اما اشعریان این محال را چنین توجیه می کنند که صات ناتس معجتده تصتدیق و    

هدایت است و اگر به خالف این واقع شود دلیل به شتبهه و هتدایت بته  تاللت و     

تصدیق به کذب مبدل خواهد شد و حقایق دگرگون و صاات ناس وارونته خواهتد   

 .ض وقوا آن محال الزم است ممتنع استگردید و آنچه از فر

متی کننتد،   ( در محال بودن معجده بر دست کتاذب )و اما توجیهی را که معتدله 

این است که وقوا دلیل به جای شبهه و هدایت به جای  اللت قبتیح استت و امتر    

 .قبیح هم از خدا صادر نمی شود

                                      
اند و آنان را معتقدات خاصی است از قبیل اینکه دیدن خدای  بن عطا بوده ه فرقه ای که پیرو و اصل 1

به دنیا و آخرت ممکن نیست و نیکی را از خدا میدانند و بدی ار از نفس، و مرتکب کبیره را نه مهؤمن  
 .شود« الفنون کشاف اصطالحات»دانند و نه کافر و جز اینها، رجوع به 
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ر غیر محل قدرت و اما به عقیدۀ حکما امر خار  از فعل پیامبر است هر چند د

ایجتاب ذاتتی و بنابراینکته وقتوا بعضتی از      دربارۀ بشری باشد، بنابراین اعتقاد آنان 

حوادث از برخی دیگر متوقف بر اسباب استت و شترای  حتادث شتونده سترانجام      

مستند به واجب با لذات می شود که فاعل بالذات است نه فاعتل باالختیتار و ناتس    

تی است که از آن جمله صتدور اینگونته ختوار  بته     نبوی را در ندد آنان خواصی ذا

و پیامبر به عقیدۀ ایشان به . قدرت او و فرمانبری عناصر در عالم تکوین از وی است

فطرت بر تغییر و تصرف در کاینات و هستی ها آفریده شده، هر وقت بتدانها توجته   

خته است و به کند بدلخواه او باشند به سبب آنچه خدا در این باره برای وی میسر سا

همتراه آن باشتد و    شود خواه کسی عقیدۀ ایشان امر خار  بر دست پیامبر جاری می

خواه نباشد و آن گواه بر راستی اوست ازین حیث که بر تصرف پیامبر در کاینتات و  

هستی ها داللت می کند و این نوا تصرف از خواص ناس نبتوت استت نته از ایتن     

ریح به تصدیق نبی باشتد، و از ایتن رو داللتت    حیث که امر خار  جانشین گاتار ص

و هتم تحتدی را   . معجده در ندد ایشان قطعی نیست چنان که متکلمان عقیده داشتتند 

جدئی از معجده نمی شمارند و درست نمی دانند که تحتدی بته مندلتۀ فتار  میتان      

معجده و جادوگری و کرامت باشد، بلکه فر  گذارندۀ معجده از جادوگری به عقیدۀ 

ست که پیامبر بر سرشت خاصی آفریده شده، سرشتتی کته از وی افعتال    ا یشان اینا

خیر سر می زند و از افعال شر روگردانست و از ایتن رو شتربه ختوار  او راه نمتی     

یابد در صورتی که جادوگر در جهت مخالف اوست و همۀ افعالش شر و در مقاصد 

بر نوعی مخصوص است مانند و فار  آن از کرامت اینست که خوار  پیام. شر است

صعود به آسمان و ناوذ در اجسام ستتبر و زنتده کتردن مردگتان و ستخن گاتتن بتا        

لیکن خوار  ولی فروتر از اینهاست ماننتد تکثیتر انتدک و    . فرشتگان و پرواز در هوا

برخی از حوادث آینده و نظایر اینها از اموری استت کته متادون    دربارۀ سخن گویی 

پیامبر همۀ خوار  اولیا را قادر استت انجتام دهتد امتا ولتی      . ستتصرفات پیامبران ا
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رریقتت  دربتارۀ  و متصوفه در کتتب و آثتاری کته    . برآوردن خوار  انبیا قادر نیست

 .ان داشته و از بدرگان خویش نقل کرده اندیخویش نوشته اند این معنی را ب

تترین و  و چون این امر بیان شد باید دانست که بدرگترین معجدات و شتریف  

نتازل شتده    صروشن ترین آنها از حیث داللت قرآن کریم است که بتر پیتامبر متا    

زیرا خوار  چیدی به جد وحیی است که بر پیامبر القا میشود و نهی معجتدات  . است

و خوار  را گواه بر راستی وحی می آورد ولی قرآن به ناسه همان وحی ادعا شده و 

خود آنست و نیازی به دلیل مغایر آن مانند  هم آن خار  معجد است پس گواه آن در

دیگر معجدات همراه وحی نیست، چون قرآن از لحاظ داللت وا ح ترین ادله است 

، است که متی  صزیرا اتحاد دلیل و مدلول در آن دیده می شود واین معنی گاتار او

ود هیچیک از پیامبران نیامدند مگر اینکه معجداتتی نظیتر پیتامبر پتیش از خت      ٠فرماید

آوردند که بشر بدانها گرویدند ولی آنچه را که من آوردم وحیی است که بر من نازل 

شده است، و از این رو امیدوارم در روز قیامت بیش از همۀ آنها پیروان و امت داشته 

باشم و اشاره به این معنی می فرماید که معجده وقتی در و وح و قوت داللت بدین 

اس وحی استت، آن وقتت بته علتت همتین و توح،       مندلت باشد، که در حقیقت ن

                                      
یث عن سعید بن ابهی سهعید   لحدثنا قتیبه بن سعدی حدثنا : ه اصل خیر در صحیح مسلم چنین است  1

مامن االنبیاء من نبی االقد اعطی من االیات ما مثله آمن  صعن ابیه عن ابی هریره قال قال رسول اهلل
 186ون اکثرهم تابعا یوم القیمه ، ص کان الذی اوتیت و حیا اوحی اهلل الی فارجو ان اک علیه البشر وا ما

یکی آن که هر پیغمبری معجزاتی نظیهر معجهزات   : و نووی در شرح حدیث سه معنی آورده است.  2ج
پیغمبر پیش از خود آورده و بدین سبب مردم به وی گرویده انهد و امها معجهزه آشهکار و عظهیم مهن       

ین سبب فرموده اسهت مهن بهیش از دیگهر     قرآنست که هیچ پیغمبری نظیر آن را نیاورده است و به هم
من یعنی قرآن به هیچ رو خیال و شبه راه نمهی   همعنی دو اینست که به معجز. پیامبران پیرو و امت دارم

بر خالف معجزات پیامبران دیگر که گاهی ساحر کارهایی نزدیک به صورت و شکل آنها به خیال  یابد
و معنی سوم اینسهت ه  . القاء شبه بر مردم کردند؛مردم می آورد چنان که ساحران در عصای موسی

معجزات انبیاء با عصر خودشان از میان رفته و جز مردم همزمانشان دیگهران آنهها را ندیهده انهد ولهی      
قرآن است با خرق عادتی که در اسلوب و بالغت و خبهردادن از مغیبهات در آن    صپیغمبر ما همعجز
 . هست
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حقیقت و راستی آن افدون تر بود و در نتیجه تصتدیق کننتده و ایمتان آوردنتده کته      

 ٠«و خدای سبحانه داناتر استت »عبارت از پیرو و امت است نید بیشتر خواهد داشت 

می و هم اکنون تاسیر حقیقت نبوت را بنابر آنچه بیشتر محققان تشریح کرده اند یاد 

کنیم و آنگاه به ذکر حقیقت کاهنی و ستپس رؤیتا و سترانجام بته و تع منجمتان و       

 :غیبگویان و دیگر مسائل مربوط به غیبگویی می پردازیم

که این جهان را به همۀ آفریتدگانی کته   ( خدا ما و ترا رهبری کند)باید دانست 

ی علتل بته   در آن هست چنان می بینیم که بر شکلی از ترتیب و استواری و وابستتگ 

معلوالت و پیوستگی کاینات و هستتیها بته یکتدیگر و تبتدیل و استتحالۀ بعضتی از       

موجودات به برخی دیگر است، چنان که شگاتیهای آن در این باره غایت ندارد و در 

این خصوص از جهان محسوس جسمانی آغاز می کنم و نخست عالم عناصر را کته  

درجه به درجته از زمتین بتاال متی رود و     به چشم می بینم مثال می آورم که چگونه 

نخست به آب و آنگاه به هوا می رسد و سپس به آتش می پیوندد چنانکته یکتی بته    

ی پیوسته است و هر یک از آنها استعداد آن را دارد که به عنصر نددیکش تبدیل ردیگ

شود یعنی به درجۀ برین بر آید یا به مرحلۀ فوردین فرود آید چنانکه گاهی هتم بته   

و عنصر برین لطیف تر از عنصر پیش از آنست تا به عالم افالک . هم تبدیل می یابند

منتهی میشود که آن از همه لطیف تر استت و جهتان افتالک بصتورت ربقتات بهتم       

و برختی  . پوسته است و به شکلی است که حس فق  حرکات آنها را درک می کنتد 

ا رهبری می شوند و بته وجتود   به وسیلۀ آن حرکات به شناسایی مقادیر و او اا آنه

آنگاه بایتد بتدین   . ذواتی که دارای این آثار در حرکات افالک هستند آگاه می گردند

جهان موالید در نگریم و ببینیم چگونه به ترتیب نخست از کانها و آنگاه از گیاهان و 

                                      
 .دیده می شوده قسمت داخل گیومه فقط در چاپ  1
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سپس از جانوران آغاز می شود، آنهم بدین شکل بدیع که بطور کامل درجه به درجه 

 .باشد می

چنانکه پایان افق کانها به آغاز افق گیاهان پستی که تخم ندارند پیوسته است و 

پایان افق گیاهها مانند درخت خرما و تاک بته آغتاز افتق جتانوران ماننتد حلتدون و       

صدف متصل است که به جد قوۀ لمس در آنها نیتروی دیگتری یافتت نمتی شتود و      

نست که پایان افتق هتر یتک از آنهتا بستیار      معنی پیوستگی و اتصال در این موالید ای

و عالم جتانوران رفتته   . مستعد است که در شمار آغاز افق مرحلۀ پس از خود در آید

رفته توسعه یافته و به انواا گوناگونی در آمده است و در تکوین تدریجی بته انستان   

که در آن حس  ٠منتهی شده است که صاحب اندیشه و بینش است و از جهان قدرتی

و ادراک گرد آمده ولی هنوز به فعل به اندیشه و بینش نرسیده است بدین پایه ارتقاء 

می یابد و این نخستین افق انسان پس از عالم حیوان است و اینست نهایت مشتاهدۀ  

آنگاه در عالم های مختلف آثار گوناگونی می یابیم، چنان که در عالم حس آثاری . ما

عالم تکوین آثاری از حرکت نمو و ادراک می بینتیم  از حرکات افالک و عناصر، و در

که همۀ آنها گواهی میدهند هر یک را مؤثری استت مبتاین بتا اجستام و آن متؤثری      

روحانیست که به موالید پیوستگی می یابد زیرا همان اتصال که در عالم وجتود دارد  

ه و و چنتین متؤثری همتان ناتس ادارک کننتد     . در ذات این موالید نید موجود استت 

محرک است و ناچار باید برتتر از آن وجتود دیگتری باشتد کته نیروهتای ادراک و       

                                      
چاپههای   هبا اینکه در هم. من عالم القدره التی اجتمع فیه الحس واالدراک: این جمله است هه ترجم  1

تصهحیح کهرده و   « القهرده »مزبور را بهه  هعرب کلم است چندی پیش یکی از محققان« القدره»موجود 
کهه در آن حهس و    ازجههان بوزینهانی  »:آورد فارسی را بدینسان در هبرحسب تصحیح وی باید ترجم

 878 هصهفح ( دانشههای پیهامران  : )و مؤید تصحیح مزبور گفتار خود ابن خلدون در فصل« ...ادارک و 
همین ترجمه است که از فصلهای الحاقی چاپ پاریس است و مطالب این صفحه در آنجها ایهن چنهین    

به اندیشه های دارون  عالم خلقت و تکامل آن نزدیک هو مانند بوزینه که در آن بار» »تکرار شده است
 . است
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حرکت را بدان ارزانی دارد و هم بدان بپیوندد و ذاتش ادراک صرف و تعقل محتض  

و از این رو ناس باید دارای استعداد تجرد و انستالخ  . باشد و آن جهان فرشتگانست

لحظۀ خاصی از لحظات، به فعل از جنس  از بشریت و ارتقای به فرشتگی باشد تا در

فرشتگان شود و این هنگامی است که ذات روحانی آن به فعل کمال یابد چنان که در 

و چنان که یاد کردیم ناگدیر این درجه برحسب کیایت . این باره گاتگو خواهیم کرد

رو افق ما بعد خود متصل باشد و از ایتن  ه و حالتی که در موالید مرتب هست باید ب

یکی برین و دیگری فرودین و از جهتت فترودین   : ناس را در اتصال دو جهت است

به بدن پیوسته است و بدان مدرکات حسی را کسب می کند که به وسیلل آنها بترای  

تعقل به فعل مستعد می شود و از جهت برین بافق فرشتگان پیوسته می باشد و بدان 

لم حتوادث در تعقتالت هستتی بته     مدرکات عملی و غیبی را کسب می کند، چه عتا 

آنگتاه  . سبب اتصال ذوات و قوای آنها به یکدیگر نظم و ترتیب استواری وجود دارد

باید دانست که ناس انسانی از نظر نهانست و به چشم دیده نمی شود ولتی آثتار آن   

در بدن نمودار می باشد چنان کته متی تتوان گاتت بتدن و کلیتۀ اجتدای آن ختواه         

ر مجموا و خواه بطور مجدا به مندلۀ ابداری برای ناس و نیروهتای  رویهمرفته و بطو

آن می باشد چنان که یا محل رهور فاعلیت آنست از قبیل گرفتن و تصرف به دست 

و یتا  . و راه رفتن به پا و سخن گاتن به زبان و حرکت عمومی بتدن در حتال تتدافع   

لحاظ درجته بنتدی بته     تجلی گاه ادراکات آن می باشد، و هرچند نیروهای ادراک از

سوی نیروهای برین ناس ارتقاء می یابند و از تجلیات نیروی متاکره بته شتمار متی    

روند که از آن به نیروی نارقه هم تعبیر می شود، نیروهای حس راهری با همۀ ابدار 

شنوایی و بینایی و جد اینها به سوی بارن ارتقاء می یابند، و نخستین آنها : خود چون

است و آن نیرویی است که محسوسات را چون دیدنیها و شتنیدنیها و  حس مشترک 

بسودنیها و جد اینها در یک حالت درک می کند و به همتین ستبب از نیتروی حتس     

راهری متماید شده است زیرا محسوسات در حس راهری یک باره و در یک وقتت  
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ه نیتروی  آنگاه حس مشترک آن متدرکات را بت  . فراهم نمی آیند و متمرکد نمی شوند

خیال می رساند و آن نیرویی است که هر محسوستی را در ناتس تجستم متی دهتد      

ابتدار تصترف ایتن دو نیترو یعنتی حتس       . چنان که فق  از مواد خارجی مجرد باشد

مشترک و خیال بطن اول دماغست که قسمت مقدم آن ویژه نخستین و قسمت مؤخر 

همه و حافظه ارتقا می یابتد کته   آن گاه نیروی خیال به وا. آن از آن نیروی دوم است

نخستین برای دریافتن معانی جدئی استت چتون دشتمنی فتالن و دوستتی بهمتان و       

و حافظه برای سپردن همتۀ متدرکات استت چته در     . بخشایش پدر و درندگی گرگ

متخیله آمده باشند و چه نیامده باشند و حافظه برای آن به مندلتۀ خدانته ایستت کته     

و ابدار تصرف این دو نیرو بطن مؤخر دمتاد  . نیاز نگهمیداردمدرکات را برای هنگام 

 .است که قسمت اول آن برای واهمه و مؤخر آن ویژۀ حافظه است

ارتقاء می آیند و ابدار آن بطن میانتۀ دمتاد    ٠آنگاه همۀ این نیروها به نیروی فکر

است و به وسیلۀ این نیرو حرکت بینش و توجه به ستوی تعقتل دستت میدهتد و از     

ینرو ناس به سبب آن پیوسته در جنبش است زیرا میلی در نهاد آن است که خود را ا

از پستی قوه و استعداد مخصوص بشریت رهایی بخشد و در تعقل از مرحلۀ قوه بته  

تشبه جویتد و در ادراک   2مرحلۀ فعل در آید تا از این راه به عالم روحانی مالء اعلی

پتس  . ر نخستین مرتبۀ روحانیتت قترار گیترد   خود از ابدار جسمانی یاری نجوید و د

 .نیروی تاکر همواره به سوی این مرتبه در حرکت است و بدان متوجه می باشد

                                      
 (.تمرینات جرجانی)ترتیب دادن امور معلوم برای رسیدن به مجهول است « فکر»ه  1

کشاف اصطالحات الفنهون،  )ه مال اعلی در اصطالح حکما عبارت از عقول مجزد و نفوس کلی است   2
 .شرح مواقف به قلم مولوی عبدالحکیم  هبه نقل از حاشی( 1313ص 
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 3و گاهی نید به کلی از عالم بشریت و روحانیت آن منسلخ می شود و عالم افق

اعلی می پیوندد و این اکتسابی نیست بلکه به سبب نخستین سرشت و فطرتی استت  

 .آن آفریده است که خدای در

گروهتی بته فطترت از رستیدن بته ادراک      : و ناوس بشری بر سه گونته استت  

روحانی عاجد اند و از این رو حرکت آنها به جهت فرودین یعنی بته ستوی متدارک    

حسی و خیالی منحصر می شود، از قبیل ترکیب متانی از حافظته و واهمته بتر وفتق      

تصوری و تصدیقی را استااده متی   قوانین معین و ترتیب خاصی که بدان دانش های

کنند، و این دانش ها مخصوص به فکر است که به بدن تعلق دارد و همۀ آنها خیالی 

و دایرۀ آنها محدود است زیرا از جهت مبدأ به مسائل اولی و بدیهی منتهی می شوند 

 آنچه پس از آن مسائل هست نید. و از آنها در نمی گذرند و اگر آن فکر تباهی پذیرد

و این مرحله اغلب دایرۀ ادراک جسمانی بشریست کته دریافتهتا و   . تباهی می پذیرد

 .مشاعر دانشمندان بدان منتهی می شود و در آن رسوخ می یابند

و گروه دیگر از ناوس بشری در این حرکتت فکتری متوجته بته ستوی عقتل       

ر این بتاره بتر   روحانی و ادراکی میشوند و که به ابدار بدن نیازمند نیست، زیرا آنها د

استعداد خاصی آفریده شده اند و در نتیجه دایرۀ ادراک آنها از مسائل اولی و بتدیهی  

که نخستین دایرۀ ادراک بشری است در می گذرد و وسعت می یابد و در تجلی گتاه  

مشاهدات بارنی می خرامد و ایتن گونته مشتاهدات سراستر ادراک و وجدانستت و      

و ایتن مخصتوص مشتاعر و    . ستا پایان آن نامعلوم حدود و ثغوری ندارد و آغاز و

                                      
تعریفات )روح است و آن آستان یگانگی و آستان الوهیت است  هنهایت مرتب:ی یا اف  برینه اف  اعل  3

 (.جرجانی
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و معارف ربانی و چنین ادارکاتی پس از  ٠ادراکات اولیاست، خداوندان دانشهای لدنی

 .حاصل می شود 2مرگ برای سعادتمندان در برزخ

و دستۀ سوم ناوسی هستند که بته فطترت بتر تجترد و انستالخ از همتۀ امتور        

اند و به سوی فرشتگان افق بترین ارتقتا متی    جسمانی و روحانی بشری آفریده شده 

یابند تا در لحظۀ خاصی به فعل نید در شمار فرشتگان در آینتد و بترای آنتان شتهود     

مالاعلی در افقی که بدان اختصاص دارند و شنیدن سخن ناسانی و خطاب الهتی در  

 .آن لحظۀ خاص حاصل شود

دا تجترد و انستالخ از   و ایشان پیامبرانند، صلوات اهلل و سالمه علتیهم، کته خت   

بشریت را در آن لحظۀ خاص که همان حالت وحی استت از روی فطترت بته آنتان     

ارزانی داشته و آن را سرشت و جبلتی در ایشان قترارداده و آنتان را بتر آن سرشتت     

بیافریده است و تا هنگامی که بر خلقت بشریت هستند آنان را از موانع و عوایق بدن 

آفریده شده کته متی    ٠ر غراید ایشان چنان اعتدال و استقامتیمنده ساخته است زیرا د

توانند با همان غراید با آن وجهۀ روحانی روبرو شوند و در ربتایع آنتان شتیاتگی و    

رغبت به عبادت بدانسان تخمیر شده است که بتا همتان وجهتۀ روحتانی رریتق آن      

یامبران با ایتن  اینست که پ. برایشان کشف می شود و به سوی آن بسهولت می شنابند

نوا تجرد و انسالخ هر وقت بخواهند بدان افق متوجه می شوند کته ایتن بته یتاری     

فطرتی است که بر آن آفریده شده اند نه به وسیلۀ اکتساب یا آموختن و چتون بتدان   

افق متوجه می شوند و از بشریت خود تجرد می یابنتد و در آن متال اعلتی آنچته را     

                                      
آنچه کسی را بدون سعی او و کوشش غیرمحض به فضل خهویش از نهزد   ( به فتح اول ه ضم دال )ه   1

بهه  « نلهد »خود ح  تعالی عطا فرموده باشد یا بدون تعلیم غیر از نزد طبیعت ذهن او باشد منسوب به 
 (.غیاث)معنی نزد 

ه اعراف را برزخ میان بهشت و دوزخ گویند و هم برزخ زمانه ایست که مابین وقت مهرگ و زمهان     2
 (.غیاث)قیامت است 

 .ه مقصود از استقامت نداشتن اعوجاج و کژی معنوی است 1
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نظور فلساۀ تبلیو بندگان به ادراکات بشری و قوایت انستانی  باید، فرا می گیرند، به م

باز می گردند چنانکه یکی از آنان بانگی رعد آسا متی شتنود و ایتن بانتگ همچتون      

رمدیست که از آن ماهوم آنچه را بر وی القا شده استنباط می کند و چتون آن بانتگ   

ر فرشته ای که به وی پایان پذیرفت مطلب را درک می کند و آنرا می فهمد و بار دیگ

القا می کند بصورت مردی مجسم می شود و با او سخن متی گویتد و وی آنجته را    

فرشته القا می کند در می یابد و حاظ می کند و فراگرفتن از فرشتته و بازگشتت بته    

مشاعر بشری و فهمیدن القاآتی که بر وی نازل میشود، همۀ اینها گویی در یک لحظه 

یک چشم بر هم زدن هم کمتتر استت، زیترا ایتن حتاالت در      است، لحظه ای که از 

زمانی دست نمی دهد بلکه همۀ آنها با هم تجلی می کند و به نظتر متی آیتد کته در     

سریعترین اوقات روی داده است و به همین چنین حاالتی را وحی نامیتده انتد زیترا    

 .وحی در لغت به معنی سرعت کردن است

قتان حالتت نخستتین یعنتی شتنیدن بانتگ       و باید دانست که برحسب نظر محق

رعدآسا رتبۀ پیامبران نامرسل و حالت دوم یعنی تجسم یافتن فرشته به صورت مردی 

که ررف مکالمه است مقام و مندلت پیامبران مرسل است و به همین سبب از حالتت  

در آن وحتی را تاستیر    صنخستین کاملتر است و این معنی حدیثی است که پیامبر

امی که حرث بن هشام از وی پرسیده است چگونه وحی بر تو نازل متی  فرموده هنگ

گاهی آوازی چون انعکاس صورت زنگ بگوشتم متی رستد و    : شود و فرموده است

این شدیدترین حالتی است که بر من عارض می گردد، آنگاه آن حالت قطع می شود 

م تجسم می و آنچه را گاته است حاظ کرده ام و گاهی فرشته بصورت مردی در نظر

و حالتت نخستتین از   . یابد و با من سخن می گوید و من آنچه را می گوید می فهمم

این رو شدیدتر است که آن حالت در این اتصال مبدأ خروج از قوه به فعل می باشد 

و از این رو قدری دشوار است و به همین سبب چون در آن حالت بر مشاعر بشتری  

و کار حواس دیگتر  . نوایی اختصاص می یابدتوقف می کند، ادارک وحی به حس ش
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دشوار می شود ولی هنگامیکه وحی تکرار گردد و تلقی فدونی یابد این اتصال آسان 

می شود و چون به مشاعر بشری باز می گردد از همۀ حواس مدبور بتویژه از وا تح   

یعنتی  « وعتی »ترین آنها که ادراک بینایی است برخوردار است و در تعبیتر کتردن از   

و در حالت « وعیت»دریافتن و به یاد سپردن در حالت نخستین وحی به صیغۀ ما ی 

لطیاه ای از بالغت گنجانیده شده است، یعنی ستخن بته   « اعی»دوم به صیغۀ مضارا 

مندلۀ تمثیل برای دو حالت وحی آمده است چنان که از حالت نخستین به بانگ رعد 

تعبیر کرده و خبر داده است که فهم و آسا که در تداول عموم سخن بشمار نمی رود 

در فاصله اندکی که آن بانگ سپری میشود حاصل می گردد از این رو هنگتام  « وعی»

یا فهم بته  « وعی»تصویر سپری شدن بانگ و انقطاا آواز آن حالت مناسب آنست که 

صیغۀ ما ی تعبیر شود تا مطابق سپری شدن و انقطاا باشد و حالت دوم را به فرشته 

که به صورت مردی با وی هم سخن می شود و از سخن وی فهم حاصل می آید  ای

مثال زده است و مناسب عبارت در اینجا مضارا است که مقتضی تجتدد و حتدوث   

 .می باشد

و باید دانست که به رور کلی در هر نوا حالت وحی صعوبت و شدت وجتود  

متا بتر تتو    : گاتته استت  داشته است چنان که قرآن بدان اشاره کرده و خدای تعتالی  

عایشه گاته است کته حضترتش از فشتار و ستنگینی     . گاتاری گران القا خواهیم کرد

وحی رنج می برد و هم گاته است در روز سرمای سختی بر وی نازل متی گردیتد و   

و به همین سبب در . پیامبر وقتی از آن حالت منقطع میشد از پیشانیش عر  روان بود

و خرخر خواب گونه ای که معروفست بتر وی عتارض    این حالت، غیبت از حواس

میشد و علت آن چنان که بیان کردیم این است که وحی عبارت از ماارقتت از عتالم   

بشریت و ارتقاء به مدارک و مشاعر فرشتگی و فراگرفتن سخن عالم روح است و از 

بته   این رو در نتیجۀ جدایی ذات از خود و انسالخ آن از افق بشریت و نددیک شدن

و این همان معنی فشاری است که پیتامبر  . آن افق دیگر برای وی شدتی روی میدهد
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پس مرا باشرد چنتان  »: از آن در مبدأ وحی بدین گاتۀ خویش تعبیر کرده است ص

که رنج به من رسید آنگاه مرا برانگیخت و سپس گاتت بختوان گاتتم متن خوانتدن      

و گتاهی اعتیتاد بته    . یث آمده استت و همچنین بار دوم و سوم چنانکه در حد« ندانم

و به . تلقی وحی به تدریج و رفته رفته نسبت بدفعۀ پیشتر اندکی امر را آسان می کند

و سور و آیات قرآن که در مکه نازل می شد کوتتاهتر از آنهتایی    ٠همین سبب نجوم

در  2ندول سورۀ بتراءه  دربارۀ و باید در نظر گرفت که . بود که در مدینه فرود می آید

غدوه تبوک روایت شده است که تمام سوره یا قسمت عمدۀ آن در حتالی بتر پیتامبر    

نازل شد که وی سوار شتر راه می پیمود و حال آن که هنگتامی کته در مکته اقامتت     

یک وقت بتر او نتازل    3داشته است برخی از قسمتهای سوره های کوتاه ماصل قرآن

سمتی که در مدینه نازل شده است آیۀ میشده و بقیۀ آنها در وقت دیگر ولی آخرین ق

است که در درازی با آیات دیگر بسیار متااوتست بخصوص با آیاتی که در  4(الدین)

و امثال آنها نتازل  ( الالق)و ( الضحی)و ( المدثر)و ( الذریات)و ( الرحمن)مکه چون 

میشد و از همین قسمت می توان یکی از وجوه تمتاید میتان ستور و آیتات متدنی و      

این بتود  . کی را کوتاهی و درازی آنها تلقی کرد و خدا راهنمای آدمی براستی استم

 .ماحصل امر نبوت

                                      
ی آتهش نجهوم   ه نجوم یکی از اسامی قرآنست و در قول خدای تعالی فال اقسم به مواقع النجوم بهرا   1

 (.6ص  1تفسیر ابوالفتوح، ج )خواند که نجم نجم فرود آمد آیه از پس آیه و سوره از پس سوره 

 .قرآنست هه مقصود سوره التوبه نهمین سور 2

ق  هجاثیه یا از قتهال یها از سهور    هاز حجر است تا آخر قران به قول اصح یا از سور: ه مفصل قرآن  3
( عن الهذرماری )یا از انا فتحنا ( عن ابن ابی الصیف)از صف یا از تبارک یا از صافات یا ( عن النویری)

و آنها را بدین سبب مفصل نامنهد  ( عن الخطابی)یا از ضحی ( عن الفرکاج)اسم ربک االعلی  یا از سبح
 (.منتهی االرب)که فصول میان سوره ها بسیار است یا به سبب قلت منسوخ 

: البقترۀ  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ   ٱ ژ  الدین:ی بهمسم هه مقصود آی  ٤
2٨2 
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و اما کاهنی نید از خواص ناس انستانیت چته در  تمن کلیتۀ مطتالبی کته در       

گذشته آوردیم معلوم شد که ناس انسانی دارای استتعدادی استت کته متی توانتد از      

برتر از مرتبۀ آنست ارتقا یابد و ایتن جالتت در    بشریت تجرد یابد و به روحانیتی که

لحظاتی خاص برای افراد بشری که در زمرۀ پیامبران بوده اند بعلت فطرتی که بتر آن  

آفریده شده اند حاصل آمده و ثابت شده است که این حالت برای ایشان بی اکتساب 

با سخن گاتن و بی یاری جستن به هیچیک از مشاعر یا تصورات با افعال بدنی خواه 

یا حرکتی بخصوص یا هیچ گونه عمل دیگری روی میدهد، بلکه این حالت تجرد از 

بشریت و ارتقای به فرشتگی است که به فطرت در لحظه ای کوتاهتر از یتک چشتم   

برهم زدن به آنان دست میدهد و هر گاه قضیۀ چنین باشد و این استعدد در ربیعتت  

ی به عقل حکم می کند کته دستتۀ دیگتری از    بشر موجود باشد تقسیم منطقی و متک

بشر هم یافت شود که نسبت به پایۀ صنف نخستین در مرحلۀ نقصان باشند، نقصانی 

زیرا برای یاری نجستن به چیدی در . که یکی از ا داد نسبت به  د کامل خود دارد

پتس  . این ادراک  د یاری جستن به آنست و میان آن دو تاتاوتی عظتیم متی باشتد    

تقسیم یاد کرده هر گاه صنف  د آن الزم اید روانست که در اینجا صتنف   برحسب

دیگری از بشر را در نظر آوریم که نیروی عاقله اش به فطرت حرکت فکری او را از 

روی اراده به جنبش در آورد و این هنگامی است که اشتیا  بتدان در وی برانگیختته   

بدان نقصان دارد و از این رو  میشود، در حالی که جبلت و سرشت وی برای رسیدن

هنگامی که عوایق او را از انجامدادن آن عاجد می کنند بته فطترت بته امتور جدئتی      

محسوس یا مرهوم متشبتث می گردد مانند اجسام شااف و استخوانهای حیوانتات و  

سجع گویی در سخن گاتن و حرکات پرندگان یا حیوانات را بته فتال بتد یتا نیتک      

ن احساس یا تخیل را ادامه می دهد و برای تجردی که آهنگ آن را و آنگاه ای. گرفتن

دارد از این گونه امور یاری می جوید چنانکه اعمال مدبور بته مندلتۀ برانگیداننتده و    

و نیرویی که در این گونه کسان مبدأ این ادراک می باشد همان کاهنی . مشو  اوست
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قصتان و قصتور از رستیدن بته     و به سبب آنکه این گونه ناوس به فطرت بر ن. است

، ادراک ایشان در جدئیات بیش از کلیات است و از این رو قوۀ ٠کمال آفریده شده اند

متخیلۀ آنان در نهایت نیرومندی است زیرا این نیرو آلت و ابدار جدئیات است و قوۀ 

مدبور به رور کامل خواه در خواب یا بیداری در آن جدئیات ناوذ می کند و آنهتا را  

برای کاهنتان بته    2ادۀ و مجهد میسازد و مخیلۀ آنها را فرا می خواند و این تخیالتآم

مندلۀ آیینه ایست که پیوسته در آن مینگرند، امتا کتاهن در ادراک معقتوالت توانتایی     

کامل ندارد زیرا وحی او از نوا و حسی شیطان است و باالترین احتوال ایتن صتنف    

یاری جوید تا حواس را بدانها متوجه ستازد   این است که از سخنان مسجع و متوازن

و با این پیوستگی و اتصال ناقص اندکی تقویت یابد، چنان که از آن حرکت و آنچته  

مشو  و انگیدۀ او به این اتصال بیگانه است وسوسه هایی در دلش می گذرد که آنها 

قتت وفتق   را بر زبان می راند و چه بسا که این سخنان راست بیرون می آید و با حقی

می دهد و چه بسا که درود می باشد زیرا او نقصان خویش را به یاری امری بیگانه و 

بیرون از ذات ادراک کننتدۀ ختویش تکمیتل متی کنتد، امتری کته مبتاین آن ذات و         

ناسازگار با آنست و از این رو راستی و درود هر دو برای او روی می دهتد و گاتته   

سا که از شدت آزمندی پناه می بترد و صتاحب   هایش مورد اعتماد نمی باشد و چه ب

این گونه سجع گوییها همان کسانی هستند که بخصتوص بنتام کاهنتان مشتهور متی      

نید در ایتن بتاره فرمتوده     صو پیامبر. باشند چه آنان از دیگر اصناف خویش برترند

ستجع گتویی را بته     ٠این سخن از سجع گویی کاهنان است و برحسب ا افه: است

 .ص داده استآنان اختصا

                                      
به کمال آفریده شده اند و ادراک ایشان به جز یات متشبتث مهی  : ... عبادت چنین است« ینی»ه در   1

 .باشد و از کلیات غافل است

 .«ینی». ه و این نیروی مخیله  2

 . تتخصیصی اس هسجع گویی به کاهنان است که از نوع اضاف هه مقصود  اضاف 1
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اخباری که باز می گاتت از  دربارۀ  2به منظور کشف حال ابن صیاد صرو پیامب

اخبار راست و درود هر دو بته  : وی پرسید چگونه این خبرها به تو میرسد؟ او گات

من می رسد پس فرمود امر بر تو متشبه شده است یعنتی از ختواص نبتوت راستتی     

ابد زیرا مسئله نبوت پیوستگی ذات پیتامبر  است و به هیچ حال درود بدان راه نمی ی

است بی آنکه انگیداننده و مشوقی در کار باشد و بتی آنکته   ( جهان برین)به مالاعلی 

ولی کاهن به سبب عجد خویش ناگدیر است . به امور بیگانه از ذات خود یاری جوید

متی   به تصورات بیگانه از ذات خود یاری جوید، و این تصورات در ادراک وی ناوذ

کند با ادارکی که بدان توجه می کند مشتابه می شود و در نتیجه با آنها در می آمیتدد  

و از این رو درود بدان راه می یابد و به همین سبب ممکتن نیستت پیشتگویی او را    

 3نبوب نامید و ما گاتیم باالترین مراتب کاهنی حالت سجع گویی استت زیترا معتین   

نیها و شنیدنی ها سبک تر و سهلتر استت و ستبکی   سجع از دیگر معین ها مانند دید

معین نشان می دهد که بدان اتصال و ادراک نددیک و تا حتدی از حالتت عجتد دور    

 .است

بوستیلۀ   ٠و بعضی از مردم گمان کرده اند که به علت روی دادن رجتم شتارین  

امتر  شهاب ها در هنگام بعثت کاهنی نید از آغاز نبوت پیامبر منقطع شده است و این 

بدان سبب به وقوا پیوسته است که خواسته انتد شتیارین را از اخبتار آستمانی منتع      

آنها می پندارند که چون کاهنان اخبار آسمانی را . 2کنند، چنان که در قرآن آمده است

                                      
درگذشت واو را ابن صها د  . هه 62ه کاهن معروفی که مسلمانان وی را دجال می خواندند و به سال   2

 (.از تاج العروس. )هم می گفته اند

ینه و استخوان حیوانات آه مقصود از معین وسیله ایست که کاهن یا فالگیر بدان متشبث میشود مانند   3
 .و جز اینها

طین و آن نوعی از ستاره باشد شعله مانند که مال ک به دفهع شهیاطین از   راندن شیا: ه رجم شیاطین  1
 ( .غیاث)آسمان می اندازند 

 . شود 8و  7الجن آیات  هه رجوع به سور 2
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ولی این . از شیارین بدست می آورند از این رو از آن روزگار کاهنی بارل شده است

لیل در این باره اقامه کرد زیترا معلومتات کاهنتان تنهتا از     امر را نمی توان به عنوان د

شیارین اخذ نمی شده بلکه چنان که بیان کردیم آنها از ناوس خودشان نید اخبتاری  

بدست می آورده اند و هم آیه بر این داللت می کند که شیارین از یتک نتوا اخبتار    

از اخبار جتد بعثتت    آسمان منع شده اند که مطالب مربوط به خبر بعثت بوده است و

منع نشده اند و نید این انقطاا فق  هنگام نبوت بوده است و شاید پس از آن او تاا  

و راهر امر هم همین استت چته اینگونته    . آسمان به همان رریق پیش بازگشته است

نان جمشاعر به رور عمومی در روزگار نبوت رو به خاموشی و خمود می گذارد، هم

نگام پدیدآمدن خورشید از تجلی می یافتند زیرا نبوت عظیم که ستارگان و چراغها ه

ترین نوریست که هر نور دیگری در برابتر آن نهتان متی گتردد و زودوده میشتود و      

بعضی از حکما گمان کرده اند که امر کاهنی در روزگار نبوت پدید می آید و ستپس  

یدآمتدن نبتوت   منقطع می گردد و هر نبوتی روی داده بدینسان بوده استت، زیترا پد  

ناچار باید با و ع فلکی مناسبی قرین باشد و هنگامیکته ایتن و تع کمتال یابتد آن      

نبوتی هم که و ع فلکی بر آن داللت می کند کمال متی پتذیرد و نقصتان آن و تع     

فلکی اقتضا می کند که ربیعتی از نوا خود آن پدید آید و مقتضی نقصان باشد و بتر  

م کاهن همین است و بنابراین پیش از کمال یتافتن  حسب مطالبی که یاد کردیم ماهو

آن و ع کامل و ع ناقص روی می دهد و مقتضی وجود یک یا چندین کتاهن متی   

باشد و هر گاه آن و ع فلکی کمال یابد وجود آن پیامبر نید به مرحلۀ کمال خود می 

رسد، و آن وقت او اعی که بر نظیر آن ربیعت داللت می کرد منقضی متی گتردد و   

و این بیان حکما مبتنی بر ایتن استت کته    . دیگر از آن هیچ نشانه ای یافت نمی شود

قسمتی از و ع فلکی اقتضای قسمتی از آثار آن را داشته باشد در صورتیکه این امتر  

مسلم نیست، پس شاید و ع فلکی اقتضتای قستمتی از آثتار آن را داشتته باشتد در      

ع فلکی این اثر را به شکل خاصی که صورتی که این امر مسلم نیست، پس شاید و 
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دارد نشان دهد ولی اگر بعضی از اجدای آن نقصان یابد آن وقت هیچ اثری را نشتان  

گذشته ازین اگتر  . ندهد، نه اینکه چنان که گاته اند اقتضا می کند آن اثر ناقص باشد

لتت  آن کاهنان همدمان روزگار نبوت باشند آنها بیش از هر کس براستی پیتامبر و دال 

معجدۀ او آگاه می باشند، زیرا اندکی از ادراک امر نبوت در آنان یافت می شود چنان 

که هر انسانی مو وا خواب را درک می کند و هر کاهنی نسبت پیامبری را با عقتل  

موافق میداند و این امر در ندد آنان از مو وا خواب برای شخص نائم هم آشتکارتر  

را از تصدیق امر نبوت بتاز میتدارد و ایشتان را بته      است لیکن تنها چیدی که کاهنان

تکذیب پیامبران بر می انگیدنند حس آزمندیهای آنان است که رمع می بندند نبتوت  

ایشان را باشد و در نتیجه در پرتگاه کینه وری و دشمنی فرو می افتند چنان که امیته  

وت کند، همچنانکه بن ابی الصلت در این ورره فرو افتاد چه او رمع داشت ادعای نب

لتیکن اگتر   . ابن صیاد و مسیلمه و دیگر پیامبر نمایان در همین لغدشتگاه فترو رفتنتد   

ایمان بر مطامع چیرگی یابد و از این گونه آرزوها و آزمندیها دل بردارند بته بهتترین   

که آثار مجاهدات آنتان   ٠وجهی ایمان می آورند مانند رلیحۀ اسدی و سوادبن قارب

 . المی گواه بارزی بر ایمان استوار ایشان استدر فتوحات اس

در ذات روحانیتت   2رؤیا چیست؟ حقیقت رؤیا این است که برای ناس نارقته 

دستت متی    3اشکال وقایع و پیش آمتدها مطالعته  دربارۀ آن در لحظۀ خاصی از زمان 

دهد چه این ناس هنگامی که در مرتبۀ روحانی است اشکال و صور حوادث به فعل 

در آن وجتود دارد و ایتن امتر خاصتیت کلیتۀ ذوات روحانیستت و مرتبتۀ        ( نه بقوه)

                                      
ابن هشام  هرجوع به جلد اول سیر. است« سواد بن قارب»ولی صحیح همان ( پ)ه قارب بن االسود  1

 .«آوردکاهنی بود، اسالم »: آرد هشود که در حاشی

ه نفس ناطقه جوهریست که در ذات از ماده مجرد اسهت ولهی در افعهال بها آن مقهارن مهی باشهد          2
 (.تعریفات جرجانی)

ه مطالعه در اینجا عبارت از اینست که برای عارفانی که بار سهنگین امامهت را متحمهل مهی شهوند        3
 (.تعریفات جرجانی)ت کنند توفیقاتی از جانب ح  دست میدهد بی آنکه آنها را بطلبد و خود مسئل
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روحانی ناس نارقه هنگامی است که از مواد جسمانی و حواس و ادراکات راهری و 

بدنی مجرد شود و این مرتبه گاهی در لحظۀ معینی به علت خواب بترای آن حاصتل   

دان مشتا  است اقتباس و در آن لحظه علم آنچه را ب( چنان که یاد می کنم)می شود 

می کند و ناس نارقه آن معرفتت را بته ادراکتات ختود میستپرد و اگتر اقتبتاس آن        

معلومات به علت عدم خلوص آن  عیف و مبهم باشد محتاج بته تعبیتر یتا ختواب     

 .گداری می شوند

ست بدانسان که از همانند کردن بتی نیتاز   ا ولی گاهی اقتباس آن معلومات قوی

به علت خلوص آنها از نمونه و تشبیه نیازی به خوابگداری نیستت و  میشوند و آنگاه 

سبب روی دادن چنین لحظۀ خاصی برای ناس این است که ناس بالقوه دارای ذاتتی  

روحانیست که به سبب بدن و ادراکات آن کمال می پذیرد بدانسان که ذات آن تعقل 

لتت ذاتتی   محض می شود و وجتودش بالاعتل نیتد تکیمتل متی گتردد و دریتن حا       

روحانیست که بدون هیچیک از ابدار بدنی ادراک متی کنتد ولتی نتوا آن در جهتان      

روحانیات از نوا فرشتگان که در افق برین جای دارند فروتر است، گروهی که کمال 

لتیکن چنتین   . ذوات آنها وابسته به هیچ یتک از ادراکتات بتدنی و غیربتدنی نیستت     

سر است که وابسته بته تتن باشتد و بتر دو     استعدادی برای ناس نارقه تا هنگامی می

نوعی خاص مانند استعداد اولیا و نوا دیگر عام است که بته عمتوم   : گونه  می باشد

و امتا ذات روحتانی   . افراد بشر تعلق دارد و مو وا رؤیا همین استعداد عتام استت  

پیامبران دارای استعداد تجرد و انسالخ از بشریت و پیوستن به جهان فرشتگی محض 

است که برترین درجات روحانیت به شمار می رود و این استعداد بارها در ایشان در 

حاالت وحی نمودار می شود و هنگامی که از ادراکات و حواس بدنی به جهانی برتر 

ارتقا می یابند عالمی به ایشان دست میدهد که بی اندازه به حالت خواب شبیه است، 

و به سبب همین تشابه شتارا از رؤیتا   . است هر چند خواب به درجات از آن فروتر

خواب یکی از چهل و شش جدء نبوت بته شتمار متی    : بدینسان تعبیر کرده است که
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رود و در روایتی چهل و سه و در روایت دیگر هاتاد جدء آمده است، لیکن در همتۀ  

آنها مقصود اصلی عدد نیست بلکه مراد فدونی در تااوت این مراتب است بته دلیتل   

یا هاتاد استعمال شده است که عترب  « سبعین»ه در بعضی از رر  روایت کلمۀ آن ک

و برختی در روایتت چهتل و شتش جتدء       ٠آن را برای تکثیر و فدونی به کار می برد

 وحی در آغاز به وسیلۀ رؤیا مدت ششم ماه بوده کته نیمتی از ستال   : نبوت گاته اند

ال بتوده استت و بنتابراین    ست و تمام مدت نبوت در مکه و مدینه بیست و سه ست ا

نصف سال آن جدئی از چهل و شش است، لیکن این گاتار دور از تحقیق است زیرا 

این مدت نبوت برای پیامبر ما روی داده و از کجا معلوم که دیگر پیامبران هم در یک 

 چنین مدتی نبوت کرده اند؟

عیتین متی   گذشته ازین، سنجش مدبور تنها زمان رؤیا را نسبت به زمان نبتوت ت 

کند ولی حقیقت رؤیا را نسبت به حقیقت نبوت نشان نمی دهد و هتر گتاه از آنچته    

رؤیا یاد کردیم این مو وا روشن گردد آن وقت دانسته می شود کته  دربارۀ نخست 

معنی این جدء، نسبت دادن نخستین استعداد عمومی بشر به استعداد نددیتک ختاص   

 علیهم، فطریست، زیرا استتعداد مدبتور هتر    گروه پیامرانست که در آنان، صلوات اهلل

چند در بشر عمومی است لیکن استعداد دوریست و همراه آن عوایق و موانع بستیار  

وجود دارد تا بالاعل حاصل آید و متی تتوان بدرگتترین موانتع آن را حتواس رتاهر       

ی لیکن خدا سرشت بشر را چنان آفریده که می تواند بر این مانع رار یابد یعن. شمرد

به وسیلۀ خواب که برای او امری ذاتی و ربیعی است پردۀ حواس را بر گیرد و آنگاه 

هنگام برداشته شدن این پرده ناس را در تجلی گاه معرفت قرار دهد تا بدان بر عتالم  

اینست که بعضی اوقات هنگام خواب لحظۀ بخصوصتی را درک  . حقیقت احاره یابد

میاب می شویم و به همین سبب شارا رؤیتا  می کنیم که در آن به مطلوب خویش کا

                                      
 .برای مبالغه آمده است« سبعین»التوبه شود که مفسران گفته اند  هسور 81 هه رجوع به تفسیر آی 1
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از نبوت به جد نویتد دهنتده هتا    : را از نوید دهنده ها قرار داده است چنان که فرمود

رؤیای نیتک  : دهنده ها کدامست؟ فرمود نوید پیامبر: باقی نمانده است، گاتند چیدی

حواس در  و اما سبب برداشته شدن پردۀ. در مردی رستگار بیند یا برای او دیده شود

ادراک و افعال ناس نارقه به یاری : خواب به نظر من آنست که اینک وصف می کنم

روح حیوانی است که جسمانی می باشد و آن بخاری لطیف استت کته مرکتد آن در    

تجویف قسمت چپ قلب می باشد، چنان که در کتب تشتریح جتالینوس و دیگتران    

ها جریان می یابد و در نتیجه به آدمی و این بخار با خون در شریانها و رگ. آمده است

حس و حرکت و دیگر افعال بدنی ارزانی میدارد و قسمت لطیف آن به دماد بر متی  

آید و برودت را تعدیل می کند و افعال قوائی که در بطون آن هست کمال می پذیرد 

 .و بنابراین ادراک و تعقل ناس نارقه بیاری این روح بخاری است و بدان تعلتق دارد 

رتأثیر نبخشتد ولتی چتون    یف در سطزیرا حکمت تکوین چنین اقتضا می کند که لط

این روح حیوانی در میان مواد بدنی لطافت یافته است جایگاه آثار ذاتی شتده استت   

که مباین با جسمانی بودن آنست و آن ناس نارقه می باشد و آثار این ناس در بتدن  

گذشته یاد کردیم کته ادراک ناتس   به واسطۀ آن روح حاصل می شود و در صاحات 

یکی به راهر که حواس پنجگانه است و دیگری به بارن یتا  : نارقه به دو گونه است

بوسیلۀ قوای دماغی و کلیۀ اینگونه ادراکها خواه راهری و خواه بارنی ناس نارقه را 

از ادراک ذوات روحانی برتر از آن که به فطرت بترای آنهتا مستتعد استت بتاز متی       

 .گرداند

و چون حتواس رتاهری جستمانی هستتند و بته علتت راه یتافتن خستتگی و         

فرسودگی بدانها در معرض ختواب و سستتی قترار متی گیرنتد و روح را در نتیجتۀ       

فعالیت ها و اعمال بسیار فرو می پوشند ازین رو خداونتد حتواس را چنتان آفریتده     

ک دوباره به صورت است که به رفع خستگی نیازمنداند و باید استراحت کنند تا ادرا

کامل انتداا یابد و این امر هنگامی میسر متی شتود کته روح آدمتی از کلیتۀ حتواس       
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راهری دور می شود و به حس بارن باز می گردد و چیدی که بدان کمک متی کنتد   

اینست که در شب بدن را سرما فرا می گیرد و در نتیجه حرارت غریدی اعما  بتدن  

بارن آن ناوذ متی کنتد و مرکتوب ختود را کته روح      را می جوید و از راهر بدن به 

حیوانی است به بارن میراند و به همین سبب اغلب خواب هنگتام شتب بتر انستان     

عارض می گردد، پس هرگاه روح از حواس راهری دور شود و به قوای بتارنی بتاز   

و بصتورتی کته   ا گردد و توجه ناس به عالم حس و موانع آن تخایف یابد و ناس از

ظه هست باز گردد به وسیلۀ ترکیتب و تحلیتل صتورتهائی خیتالی از حافظته      در حاف

مجسم می کند و بیشتر این گونه صورتها از اشکال عتادی و متأنوس استت زیترا از     

مدرکاتی منتدا می شوند که زمان ادراک آنها نددیک می باشد، سپس این صورتها را 

حس مشترک آنها را  به حس مشترک که جامع حواس راهری است فرود می آورد و

بر همان نحوۀ حواس پنجگانۀ راهری درک می کند و چه بسا که ناتس بتا آنکته بتا     

قوای بارنی در کشمکش است یکباره در لحظۀ خاصی به ذات روحانی خود متوجته  

می شود و با دریافت روحانی خود درک می کند، چته بترین سرشتت آفریتده شتده      

که به ذات آن متعلق است اقتباس می کنتد،   است و درین هنگام صورتهای اشیائی را

سپس این صورتهای درک شده را خیال باز می گیرد و آنها را بر همان شکل حقیقتی  

یا به صورتهایی مشابه آنها در قالب های معین تجسم میدهد و این صورتهای مشتابه  

با حقیقت محتاج به خوابگداری و تعبیر استت و عمتل ترکیتب و تحلیتل ناتس در      

های حافظه پیش از آنکه به ادراک حقیقی در آن لحظه و توجه خاص نایل آید صورت

 صهمان خوابهای پریشان و اشتباه آمید است و در صحیح آمتده استت کته پیتامبر    
نوعی از سوی خدا، و گونه ای از سوی فرشته و نتوا  : رؤیا بر سه گونه است: فرمود

کردیم مطابقت دارد چته خوابهتای   دیگر از سوی شیطان، و این تقسیم با آنچه ما یاد 

مشابه آنها که به خوابگداری نیازمند است از سوی فرشته است و خوابهای پریشان از 

 .شیطانست، زیرا این گونه خوابها یکسره بارل است و سرچشمۀ بارل هم شیطانست
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اینست حقیقت رؤیا و آنچه در هنگام خواب سبب آن می شود و آن را بر متی  

کیایات از خواص ناس انسانی است که در همۀ افراد بشر یافتت متی    یداند و اینگان

شود و هیچکس از آنها بی بهره نیست بلکه هر یک از افراد انسان نه یکبار بلکه بارها 

و به رور قطع بترای   ٠در عالم رؤیا وقایعی می بیند که در بیداری صد  پیدا می کند

خواب امور نهانی و غیبی را درک  او پیش می آید و یقین می کند که ناس در حالت

می کند و ناچار وقتی این امر در عالم خواب روا باشد در جد خواب و احوال دیگتر  

ست و خواص آن در همۀ احوال ا هم ممتنع نخواهد بود، زیرا ذات ادراک کننده یکی

 .2تعمیم می یابد و خدای به کرم و فضل خود راهنمای انسان براستی است

 

 فصل
رای بشر از این گونه حاالت روی می دهتد بته اراده و قصتد ختود او     و آنچه ب

نیست و وی را بر آن توانایی نمی باشد، بلکه ناس تنها در آن لحظتۀ ختاص هنگتام    

خواب به چنین حاالتی نائل می شود و بر آنچه به دانستن آن مایل است واقتف متی   

و دیگتر   4در کتتاب الغایته  و . ناس آهنگ آن می کند و آن را می بیند 3گردد نه اینکه

کتب اهل ریا ت کلمات و اسامی مخصوصی یاد شده است که آنها را هنگام خواب 

می خوانند و بدینوسیلۀ آنچه را بخواهند بر آن آگاه شوند در عالم رؤیا متی یابنتد و   

                                      
اسهت کهه   ( ماصهدق )ینهی جهامع    هو در نسخ( ماصدر)ه علت این تعبیر این است که در تمام چاپها   1

 . صحیح هم همان است

 (.ینی جامع) .ه و خدا راهنمای انسان به راستی است 2

ترجمه شهد و  ( الانها)ترجمه می شد ولی به قیاس « زیرانفس»است که باید ( النها)ه در تمام چاپها   3
 . است( الانها)در آنجا نیز ( ینی)پس از به دست آمدن 

است کهه کهاملترین کتهاب در    ( مادریدی)تألیف مسلمه بن محمد مجر یظی « غایه الحکیم»ه منظور   ٤
 . یمیا و دیگر علوم خفیه می باشدسحر و جادو و ک
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در کتاب الغایه نوعی حالومه آورده و آنرا بنتام   6می نامند و مسلمه 5«حالومیه»آنها را 

یا سرشتهای کامل خوانده است و آن چنانست که شخص پتس از  « رباا تام»مۀ حالو

: را بخوانتد  ٠فراغت از سر و با توجته صتحیح هنگتام ختواب ایتن کلمتات عجمتی       

آنگاه . و حاجت خویش را بیاد آورد 2«غادس. نوفنا. وغداس. یسواد. بعدان. تماغس»

آن را در عالم رؤیا متی   آنچه را مسئلت کرده باشد در خواب بر او کشف می شود و

و حکایت می کند که مردی پس از آنکه چندین شب در خوردن و ذکتر و ورد  . بیند

خود ریا یت برد این کار را انجام داد و سرانجام شخصی در خواب بر او راهر شد 

سپس خواهش خود را پرستید و مترد   . من سرشتهای کامل تو هستم: و به وی گات

و برای خود متن بته وستیله استامی و کلمتات      . آگاه کرد وی را بدانچه خواسته بود

مدبور مشاهدات عجیبی در خواب روی داد و بر اموری دربارۀ احتوال ختود ارتالا    

ولی این مو توا دلیتل بتر    . یافتم که دیرزمانی در جستجوی بدست آوردن آنها بودم

لکته  این نیست که هر وقت قصد رؤیا بکنیم چنان حالتی به متا دستت خواهتد داد ب   

حالومه های یاد کرده برای روی دادن رؤیا استعدادی در ناس ایجاد می کنند که هتر  

گاه آن استعداد قوت یابد باید بدست آوردن آنچته ناتس بتدان مستتعد شتده استت       

و شخص مختار است در هر گونه استعدادی که دوست دارد کتار  . آسانتر خواهد شد

استعداد می یابد همان چید وقتوا یابتد    کند ولی این دلیل بر آن نیست که در هر چه

                                      
بر بعضی از کلمات بربری اطالق می شود که پیش از خوابیدن آنها را مهی  « حالومه»و « حالومیه»ه   5

آن ممکنست هر نیتی بکنند بر آن  هخوانند و در نتیجه برای اشخاص رؤیایی دست می دهد که به وسیل
حات مخصوص اهالی مفربست و به همین سبب این کلمه از اصطال(. 1ج  318دزی، ص )واقف شوند 

 .در کتب لغت عربی آورده نشده است

 (به فتح م ه ل ه م)ه  6

 .ه مقصود اینست که کلمان مزبور عربی نیست و به قول دزی بربریست 1

: ه و برای اینکه حرکات آنها معلوم شود صورت التهین آنهها را از ترجمهه دسهالن نقهل مهی کنهیم         2
Temaghis. Badan. Yesvaad. Ouaghdas Noufena. Ghadis 
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ایتن نکتته را بایتد    . زیرا توانائی بر استعداد به جد توانایی بدستت آوردن چیدیستت  

 .٠دانست و در آن اندیشید و با نظایر آن سنجید و خدای حکیم آگاه است

 

 فصل
گذشته از آنچه یاد کردیم ما در نوا انسان اشخاصی متی یتابیم کته بته نیتروی      

یش پیش از وقوا کائنات از آنها خبر می دهند و گروه و صتنف آنتان از   ربیعت خو

دیگر مردم به همین ربیعت باز شناخته می شتوند و دریتن امتور بته هتیچ صتناعتی       

متوسل نمی گردند و از آثار ستارگان و جد آن نید یاری نمی جویند، بلکه این گونته  

کاهنانی کته بته وستیلۀ اجستام      مشاعر را در ایشان فطری می یابیم مانند غیبگویان و

شااف مانند آینه و راس های آب پیشگویی می کنند و کاهنانی که از راه دل و جگر 

و استخوانهای حیوانات غیب می گویند و آنان که به پرندگان و درندگان تاأل و تطیر 

و گروهی که از روی سنگ ریده ها و حبوب و دانه ها چون گندم و هسته  2می زنند

و همۀ اینها در عالم انسانی وجود دارد و هیچکس را یتارای رد و   3ی می کنندغیبگوی

انکار آنها نیست و همچنین برزبان دیوانگان کلماتی از غیتب جتاری متی شتود و از     

مسائلی که هنوز روی نداده خبر می دهند و نید اشخاص نائم یا مشرف بر مترگ در  

ی دهنتد و ریا تت کشتانی از    نخستین لحظات خواب یا مرگ از عالم غیب خبر مت 

                                      
 . 1 هالسبا آی هو سور 73و  18 هاالنعام آی هه و هو الحکیم الخبیر، سور 1

خوانند و زجر پرندگان چنانست که با سنگ یا فریاد کشیدن « عیافه»و « زجر»ه که آن را به عربی   2
به فال نیک یا تفأل گیرند و اگر از  پرندگان را می رهانند اگر در پرواز خود از سوی راست بپرند آن را

سوی چپ به پرواز در آیند آن را به فال بد یا تطیر گیرند و عیاقه هم نوعی زجر اسهت کهه از اسهامی    
در زبان فارسی جام بین یا طهاس بهین و   . ومحل فرود آمدن و آوازهای پرندگان تفأل یا تطیر می زنند

 .آینه بین و فال بین و کت بین متداولست

و آنان را اهل طرق خوانند چه طرق به معنی فال گرفتن کاهن به سنگ ریزه و آمیختن پنبه به پشم  ه 3
 .و در فارسی هم فال نخود معروفست. است
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مت دارای مشاعری هستند که غیبگویی می کنند و ما هم اکنتون  امتصوفه بر سبیل کر

از کلیۀ این گونه ادراکات گاتگو می کنیم و نخست از کاهنان سخن می گوییم، آنگاه 

یکایک این گونه کسان را تا آخر یاد می کنیم و پیش از آغاز به این بحث مقدمته ای  

م در اینکه ناس انسانی در کلیۀ اصنافی کته یتاد کتردیم چگونته مستتعد در      می آوری

و بیان آن چنانست که چنان که در گذشته یاد کتردیم آدمتی از   . یافتن غیب می شود

میان دیگر روحانیات دارای روحانیتی موجود به قوه است و این روحانیت به وستیلۀ  

و این امریست که هر کسی آنترا در   بدن و احوال آن از مرحلۀ قوه به فعل در می آید

می یابد و هر آنچه بالقوه باشد آن را ماده و صورتی است و صورت ایتن ناتس، کته    

وجودش بدان کمال می پذیرد، همان عین ادراک و تعقل است زیرا این ناس نخست 

بالقوه یافت می شود و مستعد ادراک و پذیرش صورتهای کلتی و جدئتی متی باشتد     

صاحبت با بدن و ورود ادراکات محسوس بدن بدان پرورش می یابد و آنگاه از راه م

استعدادهای آن از مرحلۀ قوه باعل در می آید، بدینسان که بدن ادراکات محسوس را 

بدان باز می گرداند و برخی از آن ادراکات را از معانی کلی منتدا می ستازد و ناتس   

آن ادراک و تعقل بالاعل حاصل صورتها را یکی پس از دیگری تعقل می کند تا برای 

می شود و در نتیجه ذات آن کمال می پذیرد و به مندلۀ هیتولی بتاقی متی مانتد کته      

و بته  . صورتها پی در پی به وسیلۀ ادارک یکی پس از دیگری بر آن عارض می شوند

همین سبب می بینیم کودک در آغاز پرورش خود بر ادراکی که از ذات ناس حاصل 

راه خواب و خواه با کشتف یتا جتد آن دو قتادر نمتی باشتد زیترا         می شود خواه از

صورت ناس وی که عین ذات آنست، یعنی ادراک و تعقل، هنوز بته مرحلتۀ کمتال    

نرسیده است و بلکه انتداا کلیات نید هنوز در آن کمال نپذیرفته است لیکن هتر گتاه   

ادراک بترای آن   ذات ناس او بالاعل کمال پذیرد تا وقتی که بتا بتدن باشتد دو نتوا    

یکی ادراک به ابدار جسم که متدرکات و حتواس رتاهری آن را بته     : حاصل می آید

و ایتن نتوا   . به ذات خود بی هیچگونه واسطه ای. ناس می رسانند و دیگری ادراک
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ادراک به سبب فرو رفتن در احتیاجات بدن و توجته و مشتغولیت حتواس از انستان     

فطترت نخستتین بتا ادراکتات جستمانی      پوشیده است، زیرا حواس چون بر حستب  

آفریده شده است همیشه ناس را به سوی راهر جلب متی کنتد ولتی گتاهی هتم از      

راهر به بارن فرو می رود و آن وقت پرده های رتاهری و بتدنی در لحظتۀ خاصتی     

و این امر یا به سبب خاصیتی است که مطلقتا  در همتۀ افتراد انستان     . یکسو می شود

دن، و یا به علت خاصیتی است کته در بعضتی از افتراد بشتر     وجود دارد چون خوابی

یافت می شود مانند کاهنی و فال بینی یا به وسیلۀ ریا ت چتون صتاحبان کشتف و    

کرامت از صوفیان و درین هنگام ناس به ذوات جهان برین که از وی برترند متوجته  

پیوستتگی   می شود، چه میان افق او و افق و ذوات مدبور در عتالم وجتود اتصتال و   

است چنانکه در گذشته بیان کردیم و آن ذوات روحانی ادراک محض و عقول باعتل  

از ایتن رو  . اند و چنان که گذشت صورتها و حقایق هستی هتا در آنهتا وجتود دارد   

برخی از آن صورتها در ناس تجلی می یابد و از آنها دانشتهایی اقتبتاس متی کنتد و     

ال رانده می شوند و آنگاه خیال آنهتا را در  گاهی هم این صورتهای درک شده به خی

قالبهای معتاد و معمولی می ریدد و سپس حس ختواه بطتور مجترد یتا در قالبهتایی      

چنین است شترح استتعداد   . خیالی بدان ادراکات رجوا می کند و از آنها خبر میدهد

: زیمناس برای ادراک غیبی و اکنون به بیان اصناف غیبگویان که وعده دادیم می پردا

گروهی از غیبگویان که به وسیلۀ اجسام شااف ماننتد آینته و رشتت آب و قلتب و     

و هسته هتا   ٠جگر و استخوان حیوانات تاأل و تطیر می زنند و آنان که با سنگ ریده

فال می بینند، همۀ آنان نظیر کاهنانند ولتی در اصتل خلقتت در مرتبته ای فروتتر از      

به ممارستت فراوانتی نیتاز     « حواس»برداشتن پردۀ کاهنان قرار دارند زیرا کاهن برای 

ندارد ولی آن گروه از این رو که باید کلیۀ ادراکات حسی را در شریف ترین نوا آنها 

                                      
 .«فال نخود و مانند آن»ه اهل طرق  1
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یعنی بینایی منحصر سازند بسیار ممارست می کنند و به همتین ستبب دیرزمتانی بتا     

خشتی کته بته    می نگرند تا نیروی ادراک یتا الهتام ب   2د دیدنی سادهیتوجه دقیق به چ

وسیلۀ آن از مغیبات خبر میدهد پدید آید و چه بسا که برخی گمتان متی کننتد آنهتا     

چون در آینه می نگرند از روی آن مطالبی می بینند و بر مردم می خوانند در صورتی 

که چنین نیست بلکه ایشان آنقدر در روی آینه می نگرند تا از چشم نهان می شود و 

یابد و مقصود را با اشاره به آنان می فهماند خواه منظتوری  میان آنها است تجسم می 

که بدان توجه دارند منای باشد و خواه مثبت و آنگاه به هر نحوه ای کته ادارک متی   

و نید باید دانست که آنها در آن حالت از آینه و صورتهایی . کنند آن را خبر می دهند

سیلۀ آن نوا دیگتری از ادراک  که در روی آن پدید می آید چیدی نمی فهمند بلکه بو

برای ایشان حاصل می گردد که ناسانی است و نوا دیدن با چشم نیست، بلکه چنان 

که معروفست بوسیلۀ آن ادراک، درک شده های ناسانی به صتورت حستی در نظتر    

ایشان مجسم می شود و نظیر همین حالت نیتد بترای غیبگویتانی کته بتادل و جگتر       

آنانکه در آب و راس و مانند اینها می نگرند دست میدهتد  حیوانات فال می بینند و 

و ما از این گروه کسانی را دیده ایم که برای مشغول کرن حتواس تنهتا بختور بکتار     

وند آنگاه هر چته را  شمتوسل می ( عدایم)مستعد شدن به افسونها  میبرند سپس برای

رادر هوا می بیننتد   در می یابند خبر می دهند و می گویند این گروه صورتهای مدبور

و آن صورتها چگونگی مطالبی را که درصدد درک آنها هستند به مثال و اشاره بترای  

و غیبت این گروه از عالم حس خایف تر از دستۀ نخستتین  . ایشان حکایت می کنند

و اما روش فالگیرانی که از پرواز یتا  . و این جهان سرتاسر پر از شگاتیها است. است

اینست که هنگتام پترواز پرنتده یتا      ٠ا حیوانات پیشگویی می کنندحرکات پرندگان ی

شدن آن می اندیشتند و بتدان    حرکت جانوری بسوی چپ یا راست و پس از ناپدید

                                      
 .ه منظور از چیز دیدنی ساده، آب یا آسمان یا آینه است که دارای الوان متعدد نباشد 2

 .ه که در پیش شرح دادیمه زجر و عیاق 1
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تاأل یا تطیر می زنند و آن به کمک قوه ای ناستانی استت کته آنهتا را بته تتالش و       

د خواه آن پرواز یتا  پرواز و حرکت پرندگان و جانوران بر می انگیدندربارۀ اندیشیدن 

درین کسان چنتان کته در گذشتته یتاد کتردیم      . حرکت دیدنی باشد و خواه شنیدنی

نیروی متخیله نیرومند است و از اینرو آن نیرو به یاری آنچه دیده یا شنیده اند آنان را 

چنتان  . به جستجو بر می انگیداند و در نتیجه نوعی ادراک برای آنان حاصل می شود

ه هنگام خواب و تعطیل حواس نید دارای همین خاصیت است و میتان  که قوۀ متخیل

دربارۀ محسوس دیدنی انسان در بیداری واسطه می شود و آنان را با اندیشه هایی که 

 .آن کرده است گرد می آورد و در نتیجه رؤیا حاصل می شود

و اما غیبگویی دیوانگان بدان سبب است که تعلق ناوس نارقتۀ آنتان بته بتدن     

یف است و این امر اغلب بعلت فساد مداج و  عف روح حیوانی در امدجۀ آنهتا   ع

است و از این رو ناس دیوانه به سبب درد و رنج نقصان و بیماری روح مستتغر  و  

تی دیگری از نتوا شتیطانی در تعلتق    یفرورفته در حواس نیست و چه بسا که روحان

متی آمیتدد و بته ستبب ایتن       ناس او به بدن فشار وارد می آورد و بته بتدن وی در  

ممانعت ناس وی  عیف می شود و سرانجام جن زدگی و دیوانگی بدو راه می یابد 

و وقتی به این جن زدگی مبتال می شود خواه در نتیجۀ بیماری کلی و  تعف متداج   

باشد و خواه به سبب مداحمت ناوس شیطانی که به وی در می آویدنتد پدیتد آمتده    

غیبت می کند و لحظۀ خاصی به عالم روح می پیونتدد و   باشد، مدتی از جهان حسی

از آن جهان ادراک می کند و بعضی از صورتها در ناس وی نقش می بنتدد و خیتال   

آنها را باز می گیرد و چه بسا که در این حالت بی آنکه خود اراده کنتد ستخنانی بتر    

آمیخته و مشوب ولی ادراک غیبی کلیۀ اصنافی که یاد کردیم . زبان او جاری می شود

است و در آن حق و بارل هر دو دریافت می شود زیرا هر چند عالم حس را هتم از  

افق برتر برای آنان حاصل نمی شود مگتر پتس از   ه دست بدهند اتصال و پیوستگی ب
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آنکه از تصورات بیگانه از ذات خود یاری جویند چنان که در گذشته بیتان کتردیم و   

 .کات و مشاعر درود راه می یابدبه همین سبب بدین گونه ادرا

نید به ادراکات یاد کرده وابستگی دارند و هم آنان را  ٠(عرافان)و اما فال گویان 

به عالم برین پیوستگی و اتصال نیست، لیکن این گروه اندیشه را بر امری کته بتدان   

اصتول و مبتادی آن   دربارۀ توجه می کنند مسل  می سازند و بر حسب توهماتی که 

ل ادارک می کنند راه گمان و تخمین را متی پیماینتد و آن را بته وستیلۀ ادعتای      اتصا

غیب شناسی قرار می دهند در صورتیکه به حقیقت توهمتات ایشتان از عتالم غیتب     

و مستعودی نیتد در   . اینست خالصۀ معلومات مربوط به امتور غیبتی  . شناسی نیست

پرداخته و نه راه صتواب را   مروج الذهب در این باره گاتگو کرده ولی نه به تحقیقی

پیموده است و از سخنان وی پیداست که مورخ مدبور از رسوخ در علتوم و معتارف   

دور بوده است چه هم سخنانی از اهل اصطالح و هم گاته هایی از غیر اهل آن نقتل  

دارد، چنان که عرب بترای   و همۀ ادراکاتی که یاد کردیم در نوا بشر وجود. می کند

از حوادث به کاهنان پناه می آوردند و هنگام خصومتها و اختالفات نیتد  آگاهی یافتن 

برای حکمیت ندد این گروه می شتافتند تا آنان را با غیب بینی ختویش بته راه حتق    

اشعار و حکایات بسیاری در این باره دیده متی  ( عرب)رهبری کنند و در کتب ادبی 

طیح بن مازن بن غسان مشتهور  شود و در روزگار جاهلیت شق بن انماربن ندار و س

بودند و سطیح همچنان که لباس را در هم بپیچند و تا کنند در هتم پیچیتده میشتد و    

و از حکایتات مشتهور آن دو تتن تعبیتر     . هیچ استخوانی به جد جمجمه در وی نبود

خواب ربیعه بن مضر است که تسل  حبشه بر یمن و حکومتت مضتر پتس از آن را    

هور نبوت محمدی را در قبیلۀ قریش خبردادنتد و همچنتین   پیشگویی کردند و هم ر

                                      
ست که کاهنی به امور آینده و عرافه به امور ا ه عرافه نوعی از کاهنی است و تفاوت آن با کاهنی این  1

و صاحب منتهی االرب عراف را بهه  . شود 3بلوغ االرب ج  26٤رجوع به ص . گذشته اختصاص دارد
 .کاهن و فالگوی و پچشک یا پزشک ترجمه کرده است



 236 

سطیح رؤیای موبدان را تعبیر کرد، چنان که وقتی انوشتروان صتورت ختواب را بته     

وسیلۀ عبدالمسیح ندد سطحیح فرستاد و او کیایت نبوت و ویران شدن کشتور ایتران   

( کاهنتان )و همچنتین در میتان عترب عرافتان     . و اینها همه مشهور است. را خبر داد

  ٠بسیاری بودند که در اشعار از آنان نام برده اند چنان که شاعر گوید

 .به عراف یمامه گاتم مرا درمان کن

 2چه اگر مرا بهبود بخشی می توان گات پدشکی

 ٠:و دیگری گوید

عراف یمامه و عراف نجد را در تعیین پاداشی که به من خواهند داد مختار قرار 

 .خشنددادم تا مگر مرا شاا ب

خدای ترا شاا دهد، به خدای سوگند متا را بتر دری کته در ستینه داری     . گاتند

 .2قدرتی نیست

                                      
مردی بهوده کهه   : بن انمار بن نزار( به کسرش)ش  (. ب)و ( ا)در نسخ « ش  بن»بجای « ش  من»ه   1

یک پا و یک دست و یک چشم داشته است و بصورت نیمی از آدمیان بوده است و می پنداشته اند کهه  
تها ص   278رجهوع بهه ص   . نسناس مرکب از ش  و آدمی بوده و در سفر بر انسان ظاهر میشده است

 .لوغ االرب شودب 3جلد  281

 فانک ان داویتنی لطبیب ه و قلت لعراف الیمامه داونی  2
است و هر دو مرادفند و شهعر  « ان ابرأتنی« »ان داویتنی»در تاج العروس و بعضی از متون دیگر بجای 

 :بعد از آن در تاج العروس چنین است
 و لکن عمی الحمیری کذوب فما بی من سقم و الطیف جنه 

و لکن عبداالعرجی کذوب و ابن صحیح اسهت،  : لشعر و الشعراء مصراع دوم چنین استولی در کتاب ا
وی ( مروج الذهب 17ص )چه مقصود شاعر عراف یمامه است که به قول خود ابن خلدون و مسعودی 

ابن قتیبه عراف یمامه ریاح ابوکلحبه مولی بنی االعرج بهن کعهب    هرباح بن عجله نام داشت ولی به گفت
و در محهالس ثعلبهه   ( الشعر و الشعراء چهاپ لنهدن   212ص )بن زید مناه بن تمیم بوده است بن اسعد 

ص  6نام او رباح بن کحله یا عجلهه و در الحیهوان اصهمعی ج    ( 212تألیف احمد بن یحیی ثعلب ص )
ریاح بن کحیله و در رسا ل جهاحظ   81رباح بن کحله و در ثمار القلوب ثعالبی ص  215و ص  21٤

بلهوغ   3و در ج . آمده اسهت « بان مکحول»او کهیله است و در فهرست اغانی نام عراف یمامه نام پدر 
 .نیز همان رباح بنعجله است 315االرب ص 

 . ه این اشعار نیز از عروه بن حزام است 1
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و نتوعی از  . و عراف یمامه رباح بن عجله و عراف نجد ابلق اسدی بوده استت 

ادراکات غیبی آنست که برای بعضی از مردم در حالت میان ختواب و بیتداری روی   

می آورند و این سخنان ممکتن استت مستائل     میدهد و درین حالت سخنانی بر زبان

نهانی و غیبی امری را که در جستجوی آگاهی از آن هستتند آشتکار ستازد و چنتین     

حالتی روی نمی دهد مگر در اوایل خواب هنگام جدایی از بیتداری و ازدستت دادن   

اختیار در سخن گاتن و در این حالت بدانسان سخن می گوینتد کته گتویی جبلتت     

نوری آفریده شده است و هدف آنان شنوانیدن و فهمانیتدن آن ستخنان   ایشان بر سخ

و همچنین کشته شدگان نید هنگام جداشدن سر آنان از بدن یا کسانی که شقه . است

 .می شوند همین گونه سخنان بر زبان می آورند

بعضی از ستمکاران جبار به ما رسیده اینست کته ایشتان   دربارۀ و از اخباری که 

دانیان خود کسانی را کشته اند تا هنگام کشته شتدن از ستخنان ایشتان بته     از میان زن

فرجام کار خویش پی ببرند و آن سترهای بریتده ایشتان را بته حتد سرشتاری آگتاه        

ساخته اند و مسلمه صاحب کتاب الغایه نظیر این قضیه را بدینستان در کتتاب ختود    

                                                                                           
ه جعلت لعراف الیمامه حکمه و عراف تجدان هما شفیانی فقاالشفاک اهلل و اهلل ما لنا بما حملت منک   2
 :بعد از شعر اول این شعر در کتاب الشعر و الشعراء  و ذیل امالی آمده است. لوع یدانالض

 وال سلوه االبها سقیانی فما ترکا من رقیه یعلمانها
گوینهد چنهان از فهراق دلهداه اش     . داستان عش  عروه بن حزام به دخترکی موسوم به عفراء معروفست

مردم می گفتند دیوانه شده است برخی می پنداشهته  . اندبیمار شد که جز مشتی استخوان از او بجای نم
نزد پزشکی در یمامه رفتند که مشهورترین پزشکان بود . اند به جن زدگی و دیوانگی گرفتار آمده است
ویذی برای عش  داری؟ گفت ععروه پرسید آیا افسون و ت. و جن زده را مداوا می کرد ولی بهبود نیافت

شدند و به حجر رفتند او هم همهان معالجهات پزشهک یمامهه را مجهری      پس از وی منصرف . نه بخدا
که او را در بلقاء دیهده ام و در  ( عفراء)داشت ولی عروه گفت بخدا داروی من تنها دیدار شخصی است 

و »در کتاب الشعر و الشعراء و دیگر متون به جای و عهراف نجهد   .... جعلت لعراف : این باره می گوید
چاپ لیهدن واغهانی    216رجوع به کتاب الشعر و الشعراء ابن قتیبه ص . ه استضبط شد« عراف حجر

 158چاپ مصر و ذیل االمالی و النوادر ابوعلی اسماعیل بن القاسم القالی بغهدادی از ص   8ج  55ص 
 .عروه که اشعاری عاشقانه و دل انگیز دارد در ذیل امالی آمده است هتمام قصید. شود 163تا ص 
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د قرار دهند و مدت چهل در خمی پر از روغن کنج هرگاه انسانی را: آورده است که

و تغذیه کند تا آنکه گوشت تن او از الغتری   روز در آن بماند و تنها از انجیر و گرد

بکاهد و به جد رگ و پوست جمجمۀ وی چیدی در تنش به جای نماند آنگاه کته او  

دربارۀ را از این روغن بیرون آورند و بدن او در برابر هوا خشک شود هر چه از وی 

 .ای خصوصی و عمومی بپرسند پاسخ میدهدفرجام کاره

و این عمل از کارهای زشت و منکر جادوگرانست ولی شگاتیهای جهان بشری 

برخی از مردم هم متی کوشتند ایتن ادراکتات غیبتی را از راه      . از آن فهمیده می شود

ریا ت بدست می آورند و تالش می کنند به وسیلۀ کشتن کلیۀ قتوای بتدنی بترای    

رگ ساختگی فراهم سازند، سپس همۀ آثار قوای بدنی را که ناس خویش یک نوا م

روح را با اوراد و ادعیه تغذیه  2از آن می زدایند و آنگاه ٠بدانها موجودیت یافته است

می کنند و از این راه بر نیروی آن می افدایند و تربیت روح به وسیلۀ متمرکد ساختن 

پیداست که هر گاه مترگ بتر بتدن    فکر و عادت به گرسنگی بسیار حاصل می آید و 

نازل آید حس رخت بر می بندد و پردۀ آن برداشته می شود و ناس بر ذات و جهان 

خود آگاه می شود و آنها این مرگ قوای بدنی را به رور اکتسابی، یعنی بتا ریا تت،   

در وجود خود پدید می آورند تا آنچه را پس از مرگ برای آنان روی می دهد پتیش  

و ریا ت کشانی که بته ستحر و   . ست آورند و ناس بر مغیبات آگاه شوداز مرگ بد

جادوگری می پردازند از این گروه به شمار می روند که به این گونه ریا تها تتن در  

می دهند تا آگاهی بر مغیبات و تصرف در جهان هستتی بترای آنتان حاصتل آیتد و      

به ویژه در کشور هند بته   بیشتر این کسان در اقلیمهای غیرمعتدل جنوبی و شمالی و

                                      
تکونت است و صورت اخیر در ( ینی)و در ( تلونت)و در چاپهای مصر ( تلوشت)اریس ه در چاپ پ  1

 . ترجمه برگزیده شد

 .نیست( بر نیروی آن می افزایند)تا ( ... و آنگاه: )از« ینی»ه در  2
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می نامند و آنان را در کیایت این ریا تها  ٠سر می برند و در آن کشور آنها را جوکیه

 . کتب بسیاریست و اخبار مربوط به ایشان درین باره شگات آور می باشد

و اما صوفیان بته ریا تت هتای دینتی روی متی آورنتد و از مقاصتد ناپستند         

می کوشند و از همه چید روی  2لکه آنان در جمع همتجادوگران احتراز می کنند، ب

صاحبان عرفتان و توحیتد بترای     3بر می تابند و تنها به خدا متوجه می شوند تا ذو 

و گرسنگی به ذکتر   4صوفیان عالوه بر ریا ت هایی از قبیل جمع. ایشان حاصل آید

یله هتدف  گویی نید می پردازند تا از راه روح خویش را تغذیه کنند چته بتدین وست   

ایشان در این ریا ت به کمال میرسد چون هنگامی که روح را به ذکر گویی تربیتت  

کنند به شناسایی خدا نددیک تر خواهد شد و هر گتاه از آن دروی جوینتد ریا تت    

و حصول استعداد غیبگویی و تصرف در جهتان  . جنبۀ شیطانی به خود خواهد گرفت

از آغتاز امتر آهنتگ آن نمتی کننتد و      برای این گروه صوفیان امری عر ی استت و  

منظورشان از ریا ت این گونه امور نیست چه اگر به قصد این استعداد بته ریا تت   

پردازند آن وقت توجه و هدف آنان درین رریق به جد خدا خواهد بود، بلکه اگر بته  

قصد تصرف و آگاهی یافتن بر غیب درین رریق گام نهند چقدر سودای زیان بخشی 

                                      
هندیان طایفه ای : در چاپهای مصر غلط است، چنان که در نخبه الدهر دمشقی آمده است« حوکیه»ه  1

ها و شعبده بازیهها و کارههای خیهال انگیهز      می نامند که به بازیگری« جوکیه»و عالمان را از عابدان 
موی بدن خویش . می خوانند و آنان اهل ریاضت و تجریداند« بوکیه»دیگر را  هدست می یازند و طایف

و دیگری  را با نوره میزدایند و در هیچ جا تنها دیده نمی شوند، بلکه همیشه دو تن از ایشان یکی مرید
 (.نخبه الدهر دمشقی)مرشد با هم می باشند 

ه همت عبارت از توجه و آهنگ قلب به جمیع قوای روحانی به سوی ح  است تا کمال آن حاصل   2
همت بر تجرید قلب بهرای رسهیدن بهه    : و در اصطالحات صوفیه چنین است( . تعریفات جرجانی)آید 

 .ی صفای الهام اطالق می شودمراد و آغاز صدق مرید و جمع آوری توجه برا

ه ذوق عبارت از نوری عرفانیست که خدا آن را در قلوب اولیای خویش قرار می دهد تا بدان حه     3
و (. تعریفهات جرجهانی  )را از باطل باز می شناسند بی آنکه این معرفت را از کتابی یا جز آن نقل کنند 

 .ات الهی استذوق نخستین مبادی تجلی: در اصطالحات صوفیه چنین است

 (.اصطالحات صوفیه)خل  است  هه جمع، اشاره به ح  بی واسط ٤
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واهد رفت چه چنین رریقی در حقیقت بته مندلتۀ شترک استت و برختی      به شمار خ

را برای عرفتان بخواهتد بته هتدف دوم گراییتده      ( تصوف)کسی که عرفان : گاته اند

 .٠است

چه عارفان وجهۀ همت خود را به جد معبود چید دیگر قرار نمتی دهنتد و هتر    

ن حاصل آیتد البتته آن   گاه در اثنای آن امر دیگری از قبیل آگاهی بر مغیبات برای آنا

امر عر ی خواهد بود که این گونه امور و حاالت برای آنان پیش می آید از آن متی  

گریدند و بدان اعتنا نمی کنند بلکه آنان از این رو به خدا روی می آورند که تنها بته  

 .ذات او نددیک شوند نه چید دیگری بخواهند

فست و اخبار غیبی و راستت  و روی دادن این گونه حاالت برای صوفیان معرو

می نامنتد و اعمتال و    3را که بر خارر آنان فرود می آید فراست و کشف 2گمانیهایی

می خوانند و در حق ایشان  ٠کرامت( خوار  عادت)تصرفات ایشان را در موجودات 

ولی استاد ابواسحق اساراینی و ابومحمتدبن  . این گونه حاالت را نمی توان انکار کرد

کی و حتی دیگر فقیهان این امر را انکار کرده اند تا مبادا معجتده بته چیتد    ابوزید مال

                                      
ه منظور از عرفان دوم معنی لغوی آنست که به معنی دانستن و شناختن اشهیاء بهه یکهی از حهواس       1

پنجگانه است یعنی کسی که عرفان را برای کسب علوم دنیوی برگزیند از معرفت خدا دور می شهود و  
از قا ل شدن به ثانی دوری از توحید و روی آوردن به ثنویت باشد که شرک به شمار ممکن است مراد 

 . می رود

محهدث  : آمده اسهت « محدث»است و در منتهی االرب در ذیل ( به م م ه فتح دال )محدث  هه ترجم  2
قد کان فی االمم محدثون فان یکهن فهی امتهی فعمهر بهن      : مانند معظم مرد راست گمان و فی الحدیث

 .معنی کرده است« صادق الحدس»و صاحب اقرب الموارد محدث را . طابالخ

و (. تعریفات جرجانی)غیب است  هیقین و معاین هه فراست در اصطالح اهل حقیقت عبارت از مکاشف 3
اصهطالحات  )کشف و یا مکاشفه بر امانت در فهم و تحقی  فزونی حال و تحقی  اشاره اطالق می شود 

 (.صوفیه

ارت است از ظهور امر خارق عادت از جانب کسی است که دعوی نبوت ندارد و خارقی ه کرامت عب 1
را که به ایمان و عمل صالح مقرون نباشد استدراج می گویند و آنجه را به دعوی نبهوت مقهرون باشهد    

 (.تعریفات جرجانی)معجزه می نامند 
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دیگری اشتباه شود و متکلمان درین باره متکی به این نظریه هستند که متی تتوان بته    

وسیلۀ تحدی معجده را از خوار  دیگر باز شناخت و همین قدر را کافی متی داننتد،   

 .یعنی در معجده تحدی هست و در جد آن نیست

در میتان شتما راستت    : فرمتود  صو در صحیح بخاری آمده است کته پیتامبر  

و برای صحابه این قبیل راست گمانیها وقتایع  . گمانانیست و همانا عمر از آنان باشد

ای ساریه الجبل : است که گاتس معروفی روی داده است و گواه بر آنها گاتار عمر

هی بعضی از لشتکریان مستلمانان   و او بساریه بن زنیم خطاب کرد که فرماند 2الجبل

رادر عرا  داشت و با مشرکان در وررۀ نبردی شدید افتاده بود و آهنگ فرار داشتت  

در نددیکی وی کوهی بود که می خواست به سوی آن پناه برد در همین هنگام عمتر  

و ستاریه ستخن او را در   ! کتوه ! ای ساریه کتوه . در مدینه بر باالی منبر فریاد برآورد

ایگاهی که بود شنید و شخص او را نید در آنجا مشاهده کرد و ایتن داستتان   همان ج

هم روی داده استت، چته در وصتیت ختویش      سو نظیر آن برای ابوبکر. معروفست

بخشیده بود و عایشه را بر چیدن  لاز خرمای باد خویش را به عایشه ٠چند وسق

و در  2«مقابتل ورثته  در »از خرمای باالی درخت وصیت کرد تا دلیل بر تصرف باشد 

یتک ختواهر   : عایشه گات. 3آنها دو برادر و دو خواهر تواند: سیا  سخن خود گات

                                      
ست که در نهاوند محصور بود ساریه بن زنیم شخصی ا: آرد« ساریه»ه صاحب منتهی االرب در ذیل   2

صحابی است که او  هزنیم کز ببر نان پدر ساری: آرد« زنیم»از منبر مدینه او را ندا داد و ذیل  سو عمر 
یا ساریه الجبل و او در نهاوند شنید و به شنیدن : را بنهاوند فرستاده بود و در خطبه او را ندا داد و گفت

 .چاپ لیدن شود ٤62به کتاب الشعر و الشعراء ابن قتیبه ص  و رجوع. آن آواز مکر دشمن را دریافت

یک بار شتر و بقولی نزد اههل حجهاز    هپیمانه ایست معال شصت صاع یا به انداز( به فتح و)ه وس    1
و در شهرح زرقهانی بهر    (. اقرب المهوارد )سیصد و بیست رطل و نزد اهل عراق چهل و سه رطل است 

 .بکر بیست وس  به عایشه هبه کرده استالموطأ و متن موطأ آمده که ابو

ه زیرا حیازت و تصرف در تمامیت هبه شرط است چه اگر میوه را به کیل هبه کنندحیازت ان جز با   2
 ٤٤شرح الموطأ ص . کیل پس از چیدن صورت نمی گیرد

وی  ه مقصود از دو برادر عبدالرحمن و محمد است و از دو خواهر مراد کسانی است که به نبهوت از   3
ارث می برند زیرا او دو زنش اسماء دختر عمیس و حبیبه دختر خارجه و پدرش ابوقحافه را با ایشان 
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حاملته استت و    4دختر خارجته : گات سکه اسماء است ولی دیگری کیست؟ ابوبکر

گمان می کنم فرزند وی دختر باشد و اتااقا  بعد که متولد شد دختر بود و گاتتار وی  

و . 6آمده است 5در المورأ در باب آنچه ازهبه روانیستدرست در آمد و این مو وا 

و صتالحان و پیروانتی کته پتس از      صنظیر این وقایع برای صحابۀ حضرت رسول

در روزگتار نبتوت    ایشان پدید آمده اند بسیار است، ولی اهل تصوف می گویند کته 

. نتد کرامات صحابه اندک بوده زیرا برای مرید حالتی در حضور پیامبر بتاقی نمتی ما  

بیاید تا هنگامیکته در آن  ( صالنبی)حتی ایشان می گویند که مرید هر گاه به مدینه 

و خدای راهنمتایی را بهترۀ متا    . شهر دوری گدیند باز می تواند کشف و کرامت کند

 .کند و ما را به راستی رهبری فرماید

 فصل
صتات و کتم خردانتد کته بته       ٠و گروهی از این مریدان متصوفه مردمی بهلول

یوانگان شبیه ترند تا به عاقالن و با همۀ این، مقامتات والیتت و حتاالت صتدیقان     د

آنان به صحت پیوسته است و کسانی از اهل ذو  که با آنان تااهم دارند ایتن  دربارۀ 

گونه احوال را از ایشان در می یابند با آنکه آن گروه محجورند و مکلف نمی باشتند  

مغیباتی که برای آنها دست می دهتد نقتل   بارۀ درو در عین حال اخبار شگات آوری 

                                                                                           
آنها را بر وف  کتهاب خهدا قسهمت کنیهد،     : در اینجا در متن الموطأ چنین است... وارث قرار داده بود 

شهرع و خواسهتن   عایشه گفت ای پدر بخدا اگر بیش از این هم بهمن هبه می کهردی بهرای پیهروی از    
 شرح الموطأ  ٤٤ص . رضای تو آنها را فرو میگذاشتم

شرح الموطأ  ٤٤روجع به ص . ه حبیبه دختر خارجه ابن زیدبن ابی زهیربن مالک انصاری خزرجی  ٤
 .شود

 .است« ماالیجوف»ه در چاپ پاریس به جای ماالیجوز  5

  ٤ه رجوع به شرح الزرقانی علی موطأ االمام مالک بن انس ج  6

ر یس قومی است کهه  : ه در لغت به معنی مرد بسیار خنده و مهتر جامع است و منظور از مهتر جامع  1
ولی ابن خلدون آن را در اینجا به معنی مردمان سهاده لهوحی کهه متصهف بهه      . جامع همه خصال باشد

 صدی  کسی است که هیچ سهخنی بهر زبهان   . صفات و حاالت بهلول معروف باشند استعمال کرده است
 .نمی آورد مگر آنگاه که آن را در قلب و در عمل بثبوت رسانده باشد
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می کنند چه آن گروه به هیچ چید مقید نیستتند و از ایتن رو در ایتن بتاره بتی هتیچ       

تکلای سخن می گویند و از شگاتیهایی خبر می دهند و چه بستا کته فقیهتان منکتر     

د بتا  مقامات ایشان باشند، چه آنان را از تکلیف ساق  می یابند و معتقداند والیت جت 

عبادت میسر نمی شود، ولی این پندار غل  است زیرا خدای احسان و کترم ختویش   

و حصول والیت متوقف بر عبادت و غیتر آن   ٠را به هر که بخواهد ارزانی می فرماید

نیست و هرگاه ناس نارقۀ آدمی موجود باشد خدای تعالی آن را به آنچه از مواهتب  

رقۀ این قتوم ماننتد دیوانگتان معتدوم     و ناوس نا. خویش بخواهد اختصاص میدهد

نشده و تباهی و فساد بدان راه نیافته است بلکه ایشان آن عقلی را کته تکلیتف بتدان    

ناتس متی باشتد و عبتارت از      2وابستگی دارد از دست داده انتد کته صتات خاصته    

ست که نظر و اندیشۀ خویش را بدانها استتوار متی   ا دانستنیهای  روری برای انسان

و شتاید اگتر کستی    . و ع معاش و اصالح امور مسکن خویش آگاه میشودکند و به 

و ع معاش و اصالح امور مسکن خویش را باز شناسد آن وقت جتای بهانته بترای    

پذیرفتن تکالیای که به اصالح معاد او اختصاص دارد برایش باقی نماند ولتی فقتدان   

نمتی گتردد    این صات سبب نمی شود که ناس خود را از دست بدهد و موجب آن

که حقیقت وجود خویش را از یاد ببرد و بنابراین حقیقت ذات او موجود است ولتی  

و این امر محتال  . از عقل تکلیای که همان شناختن امور معاش است بهره مند نیست

نمی باشد و برگدیدن خدای بندگان خود را متوقف بر این نیست که آنان به تکالیای 

مر صحیح باشد باید دانست که چه بسا حالت ایتن گتروه   و هر گاه این ا. آشنا باشند

                                      
 .51 هآی: الما ده هسور. فضل اهلل یؤتیه من یشاء : ه اشاره به 1

هر شیئی آنست که بدون آن شئی یافت نمی شود ولی آن شئی ممکن اسهت بهدون خاصهه     هه خاص  2
ی روند ولی اسم بدون الهف و الم اسهتعمال مهی    وجود داشته باشد، مثالً الف و الم بدون اسم به کار نم

 .شود
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با دیوانگان اشتباه می شود که ناوس نارقۀ آنان تبتاهی متی پتذیرد و بته بهتائم متی       

 : پیوندند و برای بازشناختن آنان از یکدیگر نشانه هایی وجود دارد از این قبیل

ن فتارد  ت این بهلول صاتان را بر رریقتی مخصوص می یتابیم کته هرگتد از آ   ٠

نیستند مانند ذکر و عبادت، ولی این ذکرگتویی و پرستتش بتر وفتق شتروط شترعی       

ولتی مجتانین را   . نیست زیرا چنان که گاتیم آنان پایبند به تکلیف و قیتودی نیستتند  

 .هرگد بر هیچ گونه رریقتی نمی یابیم

ت بهلول صاتان از آغاز خردسالی به صات ابلهی شناخته می شتوند و خلقتت   2

ر این شیوه است ولی دیوانگان آنگاه که مدتی از زندگی آنان سپری متی شتود   آنان ب

و از این رو پس از . به سبب عوارض ربیعی که به آنان میرسد دچار دیوانگی میشوند

آن که جنون بر آنان عارض می گردد و به ناوس نارقۀ آنتان فستاد راه متی یابتد در     

 .وررۀ سرگردانی و نومیدی سقوط می کنند

بهلول صاتان در میان مردم بتصرفات نیک یا بد متی پردازنتد و شتگاتیهای    ت 3

بسیار از آنان پدید می آید چه تصرفات این گروه به علت مکلف نبودن موقتوف بتر   

 .اجازه از کسی نیست، ولی دیوانگان هیچگونه تصرفی در خلق ندارند

انسان به راستی  و خدا راهنمای. این فصلی بود که سیا  کالم ما را بدان کشانید

 .و حقیقت است

 فصل
برخی از کسان می پندارند که برای درک امور غیبتی بتدون غیبتت شتخص از     

 .عالم حس نید معلومات و وسایلی وجود دارد

و ستاره شناسان ازین دسته به شمار می روند که ارالعات و پیشگوییهای آنتان  

قتد انتد اقتضتای مواقتع     مبتنی بر تأثیر او اا ستتارگان در یکتدیگر استت، چته معت    

ستارگان در آسمان و آثار آنها در عناصر و نتایجی که از امتداج میتان ربتایع آنهتا در    
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نتیجۀ تقابل حاصل می شود و در ترکیب و مداج هوا تأثیر می بخشد بتر حتوادث و   

 .او اعی داللت می کند که  میتوان آنها را کشف کرد

گویی ندارند، بلکه همتۀ پیشتگوییهای   لیکن این گروه به هیچ رو بهره ای از غیب

آنان حدسیات وتخمیناتی است که مبتنی بر تتأثیرات نجتومی و خاصتیت و مداجتی     

است که به سبب آنها در هوا حاصل می شود و بر این معلومتات نجتومی گمانهتا و    

جدئیات این دربارۀ حدسهای خود را می افدایند و آن وقت خبردهندۀ از این تااصیل 

و ما بطتالن  . می یابد، چنان که بطلیموس در این باره گاتگو کرده است جهان آگاهی

و ایتن  . این نوا پیشگویی را در جای خود، اگر خدا بخواهد، آشکار خواهیم ساخت

شیوۀ پیشگویی به فرض که به ثبوت هم برسد غایت و نتیجۀ آن حدستی و تخمینتی   

. یم هیچگونه ارتباری نتدارد مغیبات دیگر یاد کرددربارۀ بیش نیست و به مسائلی که 

و ازین گروه دسته ای از عامیان هستند که برای استخراج غیتب و شتناختن کائنتات    

خوانده اند، و این نام منسوب به متاده   ٠صناعتی استباط کرده و آن را به نام خ  رمل

خالصۀ این صناعت اینست که ایشان . ای است که عمل خود را در آن انجام میدهند

نقطه اشکالی درست می کنند کته دارای چهارمرتبته متی باشتد و اشتکال       از چندین

مدبور بر حسب اختالف و استقرار مرتبه ها در زوج و فرد بودن فر  می کنتد و بته   

شاندده شکل منتهی می شود، زیرا اگر همۀ اشکال فق  جات یا تنها رتا  باشتند آن   

مرتبه باشتد چهتار شتکل     وقت دو شکل خواهند بود و اگر را  در آنها فق  در یک

پدید خواهد آمد و در صورتیکه فرد در دو مرتبه جای گیرد شش شکل و اگر در سه 

مرتبه باشد چهار شکل خواهند گردید که مجموا آنها شاندده شکل میشود و هر یک 

را به اسامی معینی از هم باز می شناساند و آنها را بر حسب سعد و نحتس ستتارگان   

رای مجموا آنها شاندده خانه قرارداده اند که به گمان آنها موافتق  تقسیم می کنند و ب

                                      
 geomancieه  1
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 ٠اصول ربیعت است و گویا منظور ایشان بروج دوازدگانتۀ فلتک و اوتتاد چهارگانته    

باشد ودر خانۀ هر شکلی عالمت بخت خواه نیک یا بد تعیین کرده اند و نید هر یک 

کند و بدان اختصتاص دارد و  از آنها بر یکی از گونه های موجودات عالم داللت می 

از مجموعۀ این قواعد فنی استنباط کرده اند که اساس آن مبتنی بر فن ستاره شناستی  

است و از نوا قضاوت و استخراج آن پیروی و تقلید می کنند اما چنانکه بطلیمتوس  

می پندارد احکام ستاره شناسی متکی به داللتهای ربیعی است ولی داللتهای این فتن  

هتایی کته بعقیتدۀ     3از اینرو که بطلیموس در موالید و قرآن] 2اختگی استو عی وس

وی از آثار ستارگان و او اا فلکتی در عتالم عناصتر استت گاتگتو کترده و ستتاره        

شناسان پس از وی در مسائل و استخراج  مایر و تقسیم آنها بر حسب خانته هتای   

شف اسرار غیبی و بخت کدربارۀ فلک سخن رانده و از احکام این خانه های نجومی 

خانه های نجومی بته گاتگتو پرداختته    دربارۀ و رالع حکم کرده اند و بطلیموس نید 

 . است

و باید دانست که  مایر از امور ناسانی است و مربوط به عالم عناصر نیست و 

 4از اینرو نه آثار ستارگان و نه او اا فلکی داللتی بر آن دارند و هر چند فن مستائل 

ستدالل به ستارگان و او اا فلکی به صنعت ستاره شناستی مترتب  بشتود    از حیث ا

ولی چنین ارتباری در ماهوم و مدلول ربیعی آن وجود ندارد به همین ستبب همتین   

پدید آمدند ازستارگان و او اا فلکی عدول کردند زیترا بکتار   ( رماالن)که اهل خ  

                                      
خهاور و بهاختر و شهمال و جنهوب     : ه اوتاد قسمی از اولیاء اهلل اند که بر حسب چهار رکهن جههان    1

 .رجوع به غیاث اللغات و تعریفات جرجانی شود. چهارتن می باشند
ت و بر هیچیک از وقایع آن دلیلی اقامهه نمهی   ه و این فن مستند بر دالیل بی منط  و امور اتفاقی اس2

 (.ک( )ا( )ب)شود 

هفت ستاره سیاره سوای شمس  هدر اصطالح نجوم یکجا شدن دو کوکب از جمل( یکسر اول)ه قرآن 3
 (.غیاث)در برجی به یکدرجه یا به یک دقیقه است 

 .ه مقصود کشف اسرار غیبی و بخت و طالع است٤
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نجومی برایشان دشتوار بتود و   بردن آالت و ابدار و تعدیل ستارگان از راه محاسبات 

به جای اینگونه اعمال اشکال خطی یاد کرده را استخراج و آنهتا را شتاندده خانته از    

خانه ها و اوتاد فلک فرض کردند و برحسب سیارات آنها را با انوا سعد و نحس و 

اکتاتا کردنتد و احکتام     ٠ممتدج تقسیم نمودند و از همۀ تقابل ها فقت  بته تستدیس   

ر آن وارد آوردند چنانکه در مسائل عمل متی کننتد، زیترا همچنانکته در     نجومی را ب

 .پیش یاد کردیم داللت هر یک از آن دو غیرربیعی است

و این صناعت را بسیاری از مردم بیکاره در شهرها وسیلۀمعاش خود ساخته اند 

 3[2یآن تصنیااتی کرده و قواعد و اصول آن را فراهم آورده اند چنانکه زنتات دربارۀ و 

 .ودیگران درین باره تألیااتی کرده اند

و گاهی کسانی از اهل ایتن صتناعت بترای ادراک غیتب حتواس ختود را بته        

نگریستن در اشکال خطوط مدبور مشغول و متوجه می سازند و آنگاه حالت استعداد 

بر آنان عارض می شود مانند حالت کسانی که به فطرت بر ادارک غیب آفریده شتده  

چنین کستانی در میتان اهتل ایتن صتناعت از      . ه در آینده یاد خواهیم کرداند چنان ک

و باری صاحبان این فن می پندارند که اصل رمل و خ ، از نبوت . دیگران شریاترند

های کهن درین جهانست و چه بسا که آن را مانند کلیۀ صنایع به دانیتال یتا ادریتس    

شتوند و بته گاتتار پیتامبر     نسبت می دهند و گاهی هم مدعی مشروا بتودن آن متی   

پیامبری خ  می کشیده است پس خ  او برای هر کس »: استدالل می کنند که فرمود

ن حدیث دلیلی بر مشتروعیت خت  رمتل    یو در ا« سازگار می بود آن خ  چنان بود

نیست چنانکه برخی از بی خبران گمان می کننتد، زیترا معنتی حتدیث اینستت کته       

خ  کشیدن وحی بر او نازل میشتده استت و محتال    پیامبری خ  میکشیده و هنگام 

                                      
 .شود« غیاث»رجوع به . شصت درجه  هعنی فاصله از اصالحات نجوم است، ی 1

 .که قبیله ایست در مغرب( به کسر)ه منسوب به زناته  2

 .ه قسمت داخل کروشه از چاپ پاریس ترجمه شد 3
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نیست که عادت پیامبری هنگام وحی چنین باشد پس خت  آن نبتی بترای هتر کتس      

به . موافق بیرون می آید، چنان بود یعنی از میان خطوط دیگر آن خ  صحیح می بود

علت آن که آن پیامبر را که عادت داشت هنگام وحی خ  بکشد ندول وحتی یتاری   

لی اگر تنها خ  می کشید و وحی بر او نازل نمیشتد چنتین خطتی صتحیح     میداد، و

در ادارک  ؛چته پیتامبران  . ]٠نبود، و معنی حدیث چنین است و خدا داناتر استت 

خدا می فریاد آن رسوالن را برخی بر بعضی دیگر . وحی با یکدیگر متااوت بوده اند

ز پیامبران فرشتته بتا آنتان    چنان که از همان آغاز ندول وحی بر برخی ا 2برتری دادیم

سخن می گوید بی آن که خود بدان توجه کننتد و در جستتجوی چنتین رریقته ای     

باشند و خویش را آمادۀ وحی کنند و گروهی بدان توجه می کنند از این رو که برای 

آنان در امور مربوط به بشر پیش آمدهایی روی می دهد از قبیل اینکه یکتی از افتراد   

مشکلی یا تکلیای یا مانند اینها پرسشی می کند آن وقت ایتن گونته   ۀ دربارامت آنان 

پیامبران بعالمی ربانی متوجه می شوند و در این حالت درصدد کشف مقاصتد ختود   

بر می آیند و آن مشکل یا تکلیف را از خدا می خواهند و در اینجتا از تقستیمی کته    

تتوان بدستت آورد در   نوا دیگری هتم متی   ( یعنی دو نوا وحی قائل شدیم)کردیم 

صورتی که نوا سوم یافت شود و حقیقت داشته باشد زیرا وحی گاهی هم هنگتامی  

وقوا می یابد که پیامبر به سبب بعضی از حاالت مستعد آن می شتود، چنتان کته در    

کتب اسرائیلیان نقل شده است که یکی از پیامبران به وسیلۀ شنیدن برخی از آوازهای 

و این روایت هتر چنتد ممکتن استت صتحیح      . یشده استخوش آمادۀ ندول وحی م

نباشد ولی بعید هم به نظر می آید، پس خدا انبیا و رسل خود را به هر چته بخواهتد   

 .اختصاص می دهد

                                      
قریب یک « و محال نیست عادت پیامبری هنگام وحی چنین باشد» هه در چاپ پاریس پس از جمل 1

 .روشه ترجمه کردیمصفحه اضافه است که بعین آن را در داخل ک

 .25٤ هبقره، آی هسور. ه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض 2
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بعضی از بدرگان اهل تصوف حکایت کرده اند کته وی بترای   دربارۀ و برای ما 

ی متوسل میشده به شنیدن موسیق( و رجوا به عالم کشف و کرامت)غیبت از حواس 

و از این راه ادراکات و حواس خود را از دست متی داده و بته عتالم تجترد راه متی      

و نیستت از متا   . یافته و به مقام خود که فروتر از مرتبۀ نبوت بوده نائل میشده استت 

یعنی متوسل شتدن بته   )و هر گاه این امر بثبوت رسد . ٠جد که او راست مقامی معین

و ما نید در پیش گاتیم که کسانی هتم  ( عالم کشف و کرامتموسیقی برای رجوا به 

در میان صاحبان خ  رمل هستند کته بترای کشتف امتر غیبتی حتواس ختود را بته         

نگریستن در خطوط و اشکال متوجه یم کنند، و در این حالت بته ستبب فراغتت از    

کلیۀ حواس، ادراکات غیبی بارنی با آنان دست میدهتد و ادراکتات بشتری آنهتا بته      

، در ایتن  (و تاسیر این حاالت را در پیش یتاد کتردیم  )مشاعر روحانی تبدیل میشود 

کت )نگریستن در استخوانها : صورت چنین عملی نوعی از کاهنی خواهد بود از قبیل

و مخالف روش کسانیست که در ایتن  ( آینه بینی)و آینه ها ( راس بینی)و آبها ( بینی

با حدس و تخمین به پیشگویی می پردازند و در  باره به امور صناعی اکتاا می کنند و

حالی که هنوز مشاعر جسمانی از ایشان ماارقت نکرده در جوالنگاه گمانها و تخمین 

 .ها سیر می کنند

گاهی ممکن است حالت بعضتی از پیتامبران در مقتام رهبتری بترای دریتافتن       

نتد، چنانکته   خطاب فرشته چنین باشد که خود را با خ  کشیدن مستتعد آن مقتام کن  

کسان دیگر جد پیامبران هم برای ادراک روحانی و تجرد از مشاعر بشری خود را بته  

وسیلۀ این گونه امور مستعد می سازند ولی تااوت آنها اینست که ادارک چنین کسی 

فق  روحانی است اما ادراک آن پیامبر فرشتگی است که به وستیلۀ وحتی از جانتب    

 .خدا در وی پدید می آید

                                      
  ٠64: الصافات ژڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ه  1
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را که ادراک آنان از ( رماالن)مبادا تصور شود که مراتب اهل صناعت خ   لیکن

 ! هرگد. حدس و تخمین تجاوز نمی کند می توان با مقامات انبیا مقایسه کرد

زیرا پیامبران غیگویی و تعمق در این گونه مسائل را به هیچ فردی از بشر اجازه 

پیامبری خ  می »: اند و از حدیثنداده و چنین عملی را موافق موازین شرا ندانسته 

خواه برحسب توجیه ما که وی هنگام وحی عادت داشت خت  بکشتد، و   « ... کشید 

خواه بدین توجیه که اتخاذ خطوط رمل اشاره به عظمت و علو شأن اوست نم تتوان  

دلیلی بر مشروعیت رمل بدست آورد، بلکه اگر حدیث را چنین تاسیر کنیم که پیامبر 

خ  کشیدن برای وحی مستعد میشد، آن وقت هیچ مناستبتی میتان آن    مدبور بوسیلۀ

بنابراین در حدیث مدبور دلیلی بر مشتروا  . پیامبر و عمل رمل وجود نخواهد داشت

بودن خ  رمل و حرفه ساختن آن برای غیب بینی وجود نتدارد، چنانکته رمتاالن در    

بتدین فتن گراییتده انتد     و اگر بعضی از آنان کته  . شهرها آن را پیشۀ خود ساخته اند

چنین استدالل کنند که عمل پیامبر مدبور خود شریعت متبعتی استت چته برحستب     

عقیدۀ کسانی که معتقداند شریعت های پیش از مذهب ما نید برای مسلمانان شریعت 

به شمار می رود پس عمل رمل مشروا است، باید گات این استدالل بر مشتروعیت  

گذاری و ایجاد شرایع مخصوص پیامبران مرسلی است آن تطبیق نمی شود زیرا قانون

که برای امتها شریعت هایی بوجود آورده انتد و حتدیث مدبتور بتر چنتین ماهتومی       

داللت نمی کند بلکه فق  این معنی را می رساند که چنتین حتالتی بترای بعضتی از     

انبیاء حاصل میشده است و احتمال آن هم می رود که این عمل نامشتروا بته شتمار    

پس خ  رمل نه قانون خاصی برای امت وی بوده و نه جنبۀ عتام بترای آن   . می رفته

 .امت و جد آنان داشته است

بلکه حدیث بر این داللت میکند که خ  کشیدن حالت خاصتی بتوده و بترای    

بعضی از پیامبرن بخصوص روی داده است و آن حالتت از ایشتان بته بشتر سترایت      
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تحقیق این مو وا و خدا الهتام بختش   دربارۀ ما  نکرده است و اینست آخرین گاتار

 [.آدمی براه صواب است

و وقتی این رماالن می خواهند به گمان خود پیشگویی کنند کاغذی یتا قتدری   

ریگ یا آرد بر می دارند و با نقطه ها خ  هایی به شمارۀ مراتب چهارگانه بر آن می 

ر نتیجه شاندده سطر درستت متی   کشند آنگاه این کار را چهار بار تکرار می کنند و د

شود، سپس نقطه ها را جات جات ررح می کنند و آنچه را از هر سطر باقی میمانتد  

خواه جات یا را  به ترتیب در مرتبۀ خودش می گذارند و در نتیجته چهتار شتکل    

پدید می آید که آنها را در سطری پی در پی قرار می دهند، سپس از ررف عرض آن 

این اشکال را بته اعتبتار هتر مرتبته و شتکلی کته       . ت می کنندچهارشکل دیگر درس

روبروی آنها واقع است و از لحاظ فراهم آمدن جات یا را  از آن دو به وجود متی  

آنگاه زیر هتر یتک از دو   . آورند و بنابراین در هر سطر هشت شکل گذارده می شود

راتتب دو شتکل   شکل یک شکل دیگر ایجاد می کنند به اعتبار آنکه در هر یتک از م 

جات یا را  فراهم می آید و در نتیجه چهار شکل دیگر در زیر آن واقع متی شتود،   

سپس در زیر این چهار شکل نید دو شکل دیگر به همان رریق پدیتد متی آورنتد و    

آنگاه از زیر دو شکل مدبور نید یک شکل ایجاد می کنند سپس از این شکل پانددهم 

ند که آخر شاندده شکل است و آنگاه خطوری با شکل نخستین شکلی درست می کن

را که ترسیم کرده اند مورد دقت قرار می دهند و همۀ اشکال را برحستب مقتضتیات   

سعد و نحسی که از لحاظ اصل شکل و تقابل و تأثیر و امتداج و داللت آن بتر انتواا   

موجودات و جد اینها ایجاب می کند در نظر می گیرند و سرانجام بته قضتاوت بتی    

و این صناعت در شهرهای پرجمعیتت و مراکتد تمتدن و    . منطق شگاتی می پردازند

آن کتبی تألیف کرده اند و بدرگانی از پیشتینیان  دربارۀ عرمان توسعه و فدونی یافته و 

و متأخران در آن شهرت یافته اند، ولی چنان که دیده شد صتناعت مدبتور بته هتیچ     

 .افراد است منطقی متکی نیست و ساختۀ هوی و هوس های
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و تحقیقی که سداست در مدنظر آوریم اینست که غیتب بینتی هتا از راه فتن و     

صناعت درک نمی شود و جد برای خواص بشر که به فطرت قادرند از عتالم حتس   

و به همین سبب همۀ . غیبت کنند و به عالم روح بپیوندند راهی به شناختن آن نیست

ند، منسوب به ستارۀ زهره، که متی گوینتد   ستاره شناسان این صنف را زهره ای مینام

این ستاره در اصل موالید ایشان بر ادارک غیب داللت می کند، بنابراین خ  کشتیدن  

و دیگر امور مروب  به غیبگویی اگر از این نظتر باشتد کته فتالبین از صتاحبان ایتن       

یتا  خاصیت است و این امور را بدان مقصود برمی گدیند که در نگریستن به نقطه ها 

یا جد اینها را مشغول سازد تا ناتس لحظتۀ خاصتی بته عتالم      ( کت بینی)استخوانها 

و نگریستن ( فال نخود)روحانیت رجوا کند، آن وقت کار او از قبیل سنگریده دیدن 

. و آینه بینی خواهد بود چنان که در پیش یاد کتردیم ( کت بینی)در دل های جانوران 

که آهنگ آن کند که با این صناعت از غیب خبر لیکن اگر مقصود وی چنین نباشد، بل

دهد و چنین کاری را سودمند بداند در چنتین شترایطی گاتتار و کتردار وی یتاوه و      

و نشتانۀ سرشتت   . ٠و خدای هر آنکه را بخواهد رهبری میارماید. بیهوده خواهد بود

کته  آنان که به فطرت بر ادراک غیبی آفریده شده اند اینست که ایتن گتروه هنگتامی    

برای شناختن کائنات توجه می کنند از حالت ربیعی خویش خارج می شوند و آنتان  

را حاالتی نظیر خمیازه کردن و تمدد اعصاب دست می دهد و گویی در آغاز از خود 

بیخود شدن و رخت بربستن از عالم حس می باشند و این حاالت به نسبت اختالف 

 .وجود آن در ایشان شدت و  عف دارد

ه در او این نشانه یافت نشود به هیچ رو از درک غیب آگتاهی نتدارد و   و هر ک

 در زمرۀ کسانی است که می خواهند درود خویش را رواج دهن

                                      
 2٠3: البقرۀ ژھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ژ ه  1
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 1باب دوم

بادیه نشینی و جماعات وحشی و آنان که به ( اجتماع)در عمران 

 صورت قبائل می زنند و کیفیات و احوالی که درین گونه اجتماعات

 و مقدماتی است 2آن فصول روی میدهد و در 
 فصل یکم

 در اینکه زندگانی مردم بادیه نشین و شهرنشین بطور یکسان 

 .بر وفق عوامل طبیعی است

باید دانست که تااوت عادات و رسوم و شئون زندگانی ملتها در نتیجۀ اختالفی 

خود پیش می گیرند، چه اجتماا ایشان تنها بترای  ( اقتصاد)است که در شیوۀ معاش 

عاون و همکاری در راه بدست آوردن وسایل معاش استت و البتته دریتن هتدف از     ت

نخستین  روریات ساده آغاز می کنند و این گونه اجتماعات ابتدایی و ستاده نتوعی   

. و رسیدن به مرحله تمتدن کامتل استت    3تالش و فعالیت پیش از مرحلۀ شهرنشینی

کشتت و کتار متی پردازنتد      ازین رو گروهی به کار کشاورزی از قبیل درختکاری و

ودسته ای امور پرورش حیوانها مانند گوساند داری و گاوداری و تربیت زنبور عسل 

و کرم ابریشم را پیشه می سازند تا از نسل گذاری آنها بهره منتد شتوند و محصتول    

و دو دستۀ مدبور که به کار کشاورزی و پرورش . های آنها را مورد استااده قرار دهند

ی پردازند مجبور اند در دشتها و صحراها بسر برند و زندگانی صحرانشینی حیوانها م

                                      
اهلل بسهم  . فصل دوم و فصل بدینسان آغاز می شهود ( ینی)الباب الثانی ( ک. )افصل اثانی ( ب(  )ا)ه   1

 .الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و آله

 .و فیه فصول( ک. )و فیه اصول( ب)و ( ا)ه  2

گرفته و به معنی « حوج»ولی دسالن آن را از ( اقام: حجا بالمکان)است از حجو « حاجی» هه ترجم  3
 el hadji (le: لههوازم و ضههروریات ترجمههه کههرده اسههت چنههان کههه در حاشههیه مههی نویسههد 

necessaire) 
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را برگدینند، زیترا دشتتهای پهنتاوری کته دارای کشتتدارها و زمینهتای حاصتلخید و        

چراگاههای حیوانات و جد اینهاست برای منظور آنان شایسته تر از شهرها می باشتد  

نشینی امتری  تروری و اجتنتاب     و بنابراین اختصاص یافتن روایف مدبور به بادیه

 .ناپذیر بوده است

و در این شرای  اجتماا و همکاری ایشتان در راه بدستت آوردن نیازمنتدیها و    

وسایل معاش و عمران از قبیل مواد غذایی و جایگتاه و متواد ستوخت و گرمتی بته      

مقداری است که تنها زندگی آنان را حاظ کند و حداقل زندگی یا مقدار سد جوا در 

سترس ایشان بگذارد بی آنکه درصدد بدست آوردن مقدار فدونتری بتر آینتد، زیترا    د

 .آنها از گام نهادن در مرحله ای فراتر از آن عاجدند

ولی هنگامی که و ع زندگی همین روایف که بدین شیوه می زنند توسعه یابد 

و تع  و در توانگری و رفاه به مرحله ای برتر از میتدان نیازمنتدی برستند آن وقتت     

نوین، آنان را به آرامش رلبی و سکونت گدیدن وامیدارد و برای بدست آوردن میدان 

بیشتر از حد  رورت و نیاز با یکدیگر همکاری می کنند و در راه افدایش خوراکیها 

و پوشیدنیهای گوناگون می کوشند و به بهتر کردن و ررافت آنها توجه متی کننتد و   

ذاری شهرهای کوچک و بدرگ برمی آینتد، ستپس   درصدد توسعۀ خانه ها و بنیان گ

رسوم و عادات توانگری و آرامش زندگی آنان فدونی می یابتد و آنگتاه شتیوه هتای     

تجمل خواهی در همه چید به حد ترقی و کمال میرسد، مانند تهیه کردن خوراکهتای  

متنوا و لذت بخش و نیکوکردن آشپدخانه ها و برگدیدن پوشیدنیهای فاخر رنگارنگ 

ز ابریشم و دیبا و جد اینها و بر آوردن خانه ها و قصترهای بلنتد و باشتکوه کته بتا      ا

و در صتنایع راه کمتال را متی    . بنیانی استوار و منظره ای زیبا آنها را پی متی افکننتد  

پیمایند و آنها را از مرحلۀ قوه به فعل در می آورنتد و بته نهایتت درجتۀ ترقتی متی       

ها را بدانسان بنیان می نهند که دارای آب روان باشد رسانند، چنان که کاخها و خانه 

و دیوارهای آنها را بلند می سازند و در زیبایی و ررافت آنها مبالغته متی کننتد و در    
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بهتر کردن کلیۀ وسایل معاش و زندگانی از پوشیدنی گرفته تا رختخواب و رروف و 

در شتهرها و پایتختت هتا    این گروه شهرنشینانند یعنی آنان که . اثاثۀ خانه می کوشند

 .بسر می برند

و از این شهرنشینان دسته ای برای بدست آوردن معاش خویش بکار صنایع می 

و حرفه ها و مشاغل شهرنشینان نسبت . پردازند و گروهی بازرگانی را پیشه می کنند

به مشاغل چادرنشینان بارورتر و مقرونتر به رفاه است، زیرا عادات و رستوم زنتدگی   

از حد  روریات در میگذرد و امور معاش ایشتان بته تناستب وستایلی کته در      آنان 

 .دسترس آنان هست ترقی می کند

پس آشکار شد که تشکیل زندگانی اقوام و ملتهای بیابان گرد و شهرنشین بطور 

یکسان بر وفق امور ربیعی است و چنان که گاتیم هر کدام بر حستب  ترورت بته    

 .ب ناپذیر استشیوه ای می گرایند که اجتنا
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 فصل دوم

 در این جهان آفرینش 1در اینکه زندگانی نژاد عرب

 کامالً طبیعی است
در فصل گذشته یادآور شدیم که بادیه نشینان گروهی از بشتراند کته بترای بته     

و آنهتا در  . دست آوردن معاش ربیعی به کشاورزی و پرورش چارپایان می پردازنتد 

پوشیدنی و مسکن و دیگتر احتوال و عتادات بته     وسایل زندگی از خوراکی گرفته تا 

همان مقدار  روری و الزم اکتاا می کنند و از رسیدن به مراحل برتر ازین حد که به 

این گروه خانه هایی از متوی و  . شهرنشینی و تمدن کامل زندگی منتهی شود عاجدند

از پشم حیوانات یا از شاخه های درخت یا از گل و سنگهای ربیعتی متی ستازند و    

آنها جد بهره بردن از سایه و تهیۀ پناهگاه منظوری ندارند و گتاهی هتم بته غارهتا و     

 .شکاف های کوهها پناه می برند

و اما خوراک ایشان چنان است که همان مواد ربیعی را یا با اندک تصترفی کته   

در آنها می کنند می خورند یا، به جد انتواعی را کته بتا آتتش متی پدنتد، هیچگونته        

برای گروهی از این مردمان که بته کتار کشتت و و زر    . م در آنها نمی کنندتصرفی ه

می پردازند اقامت در یک محل بهتر از کوچ کردن و بیابانگردی است و اینان ساکنان 

و قریه ها و نواحی کوهستانی هستند مانند بیشتر بربرهتا و دیگتر ملتهتای     2کالته ها

 .غیرعرب

                                      
اعراب بیابانگرد و چادرنشهین  « عرب» هه منظور مؤلف در این فصل و در بیشتر فصول آینده از کلم  1

 .است

در جنوب خراسان بر مزرعه کوهستانی کوچکی اطالق مهی  ( کالته) هاست و کلم« مداشر» هه ترجم  2
احاطهه مهی کنهد بها     شود که دارای چد خانوار باشد و آنها در قلعه مانندی که دیواری گرداگرد آن را 

 .چارپایان و ماکیان خود بسر می برند
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پرورش چارپایان مانند گاو و گوستاند بته    و مردمی که معاش خویش را از راه

دست می آورند ناگدیراند برای جستجوی چراگاههتا و آمتاده کتردن آب حیوانهتای     

خود در حال حرکت و بیابان گردی باشند، زیرا آمد وشد از سویی بته ستوی دیگتر    

برای ایشان شایسته تر است و آنان را گوسانددار یا مالدار می نامند، یعنی کسانی که 

این گروه نید در بیابانهتای خشتک و دشتتهای    . عهده دار پرورش گوساند و گاو اند

دور پراکنده نمی شوند زیرا در اینگونه سرزمینها چراگاههای سرستبد و خترم یافتت    

. شود و اینان عبارت اند از بربرها و ترکان و برادران ایشان ترکمانان و استالوها  ینم

از راه شتترداری فتراهم شتود بتیش از دیگتران      لیکن روایای که معاش ایشتان تنهتا   

بیابانگردی می کننتد و دشتتهای خشتک و راه هتای دور و دراز متی پیماینتد، زیترا        

چراگاهها و گیاهان و درختان جلگه ها آنها را از لحاظ متواد غتذایی و مایتۀ گتذران     

ه به ویژ. شتر همچون خارها و بوته های خشک دشتها و آبهای شور بی نیاز نمی کند

که رفت و آمد در فصل زمستان در آن گونه نواحی برای گریختن از رنج سرما و پناه 

بردن به هوای گرم و هم به منظور جستن جایگاه مناسبی برای زاییدن شتتر در میتان   

ریگدارهای آن منارق، بسیار  روری است، زیرا زاییدن شتر و از شیر بتازکردن کترۀ   

بیش از کلیۀ حیوانها به نقتاط گترم نیازمنتد متی      آن از همۀ حیوانها دشوارتر است و

از این رو شترداران ناگدیراند برای جستجوی گیاه به جاهای دور بروند و چته  . باشد

بسا که مرزبانان و نگهبانان جلگه های حاصلخید ایشان را از آن گونه سرزمین ها می 

یم آزار مرزبانتان  رانند و چون روایف مدبور به مذلت و خواری تن در نمی دهند از ب

از این رو گروه وحشی ترین مردم به شمار می روند و . به دشتهای دور پناه می برند

نسبت به شهرنشینان در شمار جانوران رمنده ای هستتند کته بته چنتگ آوردن آنهتا      

و روایتف مدبتور تازیتان انتد و     . دشوار است، یا همچون حیوانهای درنده می باشند
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و کردها و ترکمانان و ترک هتا در مشتر  نیتد    . در مغرب ٠ناتهبیابان گردان بربر و ز

نظیر ایشان اند، لیکن تازیان برای جستن گیاه دشتهای دورتری را در هم نوردند و از 

قبایل یاد کرده بیشتر بیابانگردی می کنند، زیرا آنان تنها به شترداری متی پردازنتد در   

شتترداری بته گوستاندداری و     صورتی که قبایل دیگری کته یتاد کتردیم گذشتته از    

گاوداری هم اشتغال می ورزند و بنابراین روشن شد  که نژاد عرب خواهی نختواهی  

و به حکم ربیعت ناگدیر باید در یک چنان مرحله ای از زندگانی به ستر متی بترد و    

زندگانی او به رور کامل موافق اصول ربیعی است، و ختدا ستبحانه و تعتالی دانتاتر     

 .2است

 فصل سوم

در اینکه زندگانی بادیه نشینی کهن تر و پیشتر از زندگانی 

شهرنشینی است وبادیه نشینی بمنزلۀ اصل و گهوارۀ اجتماع و تمدن 

است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیه نشینان به وجود 

 آمده است
در فصول پیش یاد کردیم که و ع زندگی بادیه نشینان به روشی است کته بته   

ات قناعت می کنند و از گتام نهتادن در مرحلتۀ فراتتر از آن عاجدانتد، ولتی        روری

آنها به مراحل برتر از حتد  ترورت   . عادات و شؤون زندگی شهرنشینان جد اینست

مانند امور تجملی و وسایل ناز و نعمت و کمال زنتدگی نیتد توجته دارنتد و شتکی      

شینی و تجملی است، زیرا نیست که  روریات کهن تر و پیشتر از نیازمندیهای شهرن

پس .  روریات اصل و امور تجملی فرعی است که از  روریات سرچشمه می گیرد

                                      
 (.منتهی االرب)قبیله ایست به مغرب ( به کسر ز)ه  1

همانا پروردگار تو آفریدگار )ان ربک هوالخالق : قرآن پایان می یابد هفصل بدین آی( ب)ه در چاپ   2
 . نا استدا هو خدا آفرینند: چنین است« ینی»در . 86 هالحجر، آی هسور( داناست
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بادیه نشینی به مندلۀ اصتل و گهتواره ای بترای شتهرها و تمتدن استت و مقتدم بتر         

شهرنشینی می باشد، زیرا نخستتین خواستته هتای انستان  تروریات استت و ایتن        

رفاه نمیرسد مگر هنگامی که وسایل  تروری   خواسته ها به مرحله کمال و تجمل و

بنابراین تندخوی و خشونت بادیه نشینی پتیش از نرمختویی شهرنشتینی    . بدست آید

بوده است و به همین سبب می بینیم شهرنشینی به مندلۀ هدفی برای بادیه نشتینی بته   

مطلوب خویش نایل می آیند و هنگامی که به فراخی معیشت و توانگری متی رستند   

این راه به عادات و رسوم تجمل خواهی و ناز و نعمت رو می آورنتد و آن وقتت   از 

 .به آرامش و استقرار زندگی متمایل می گردند و به قیود شهرنشینی تن در می دهند

و و ع کلیۀ قبایل بادیه نشین چنین استت، ولتی شهرنشتینان هیچگتان شتیاتۀ      

گتامی کته  ترورت ایجتاب     عادات و کیایات زندگی بادیه نشینی نمی شوند مگرهن

و گتواه دیگتر اینکته بادیته     . کند، یا نتوانند از وسایل رفاه شهرخویش استتااده کننتد  

نشینی اصل و گهوارۀ شهرنشینی و مقدم بر آن می باشد اینستت کته هتر گتاه متردم      

شهری را مورد کنجکاوی و تحقیق قرار دهیم خواهیم دید بیشتر آنها در آغاز از بادیه 

لی دهکده های نواحی آن شهر بوده اند کته پتس از رستیدن بته مرحلتۀ      نشینان و اها

توانگری و ثروت به شهر منتقل شده و در آن سکونت گدیده و رفتته رفتته بته رفتاه     

و ایتن امتر نشتان میدهتد کته      . زندگی و تجمل خواهی شهرنشینی متمایل گشته اند

دومی اصل و گهوارۀ احوال و عادات تمدن از کیایات بادیه نشینی سرچشمه گرفته و 

 .نخستین است

و باید دانست که هر یک از دو گونه زندگانی بادیه نشینی و شهرنشینی در نوا 

از تیترۀ دیگتر بدرگتتر و     ((٠))خود متااوت و گوناگون است زیرا چه بسا که تیتره ای 

قبیله ای عظیم تر از قبیلۀ دیگر است، و نید بسی از شهرستانها وستیعتر از شهرستتان   

                                      
 .که کوچکتر از قبیله است« حی» هه ترجم1
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از آنچه گذشت آشتکار  . ر و بسیاری از شهرها آبادتر از شهرهای دیگر می باشنددیگ

شد که پدیدآمدن بادیه نشینی مقدم بر ایجاد شهرها و شهرستانهاست و بادیه نشتینی  

اصل و گهوارۀ تمدنست، زیرا عتادات و رستوم شتهرها و شهرستتانها ماننتد تجمتل       

است که مخصوص کسب وستایل  خواهی و آسایش رلبی به دنبال عادات و رسومی 

 . روری معاش می باشد، و خدا داناتر است

 فصل چهارم

 .در اینکه بادیه نشینان بخیر و نیکی نزدیکتراند
زیرا هر گاه نهاد آدمی بر فطترت نخستتین باشتد بترای پتذیرفتن نیکتی هتا و        

 صپیتامبر . بدیهایی که بر آن وارد می شود و در آن نقش متی بنتدد آمتاده میباشتد    
هر مولودی بر فطرت به جهان می آید آنگاه پدر و مادرش او را یهتودی یتا   »: ودفرم

و به همان اندازه که یکی از دو خوی نیکی یا بدی بتر  . «نصرانی یا مجوسی می کنند

نهاد انسان سبقت گیرد از خوی دیگر دور می شود و اکتساب آن بر وی دشتوار متی   

نیک بر نهاد یک تن نیکوکار پیشی جوید از این رو هر گاه سرشتها و خویهای . گردد

و ملکۀ نیکوکاری برای وی حاصل آید، از بدی دور می شود و پیمودن راه آن بر وی 

همچنین اگر در نهاد آدم بدکار خویها و عتادات بتد جتایگیر شتود     . دشوار می گردد

 .گراییدن او به نیکی دشوار می گردد  و از آن دور می شود

و که پیوسته در انواا لذتها و عادات تجمل پرستی و نتاز  و شهرنشینان از این ر

و نعمت غوره وراند و به دنیا روی می آورند و شهوات دنیوی را پیشته متی گیرنتد    

نهاد آنان به بسیاری از خویهای نکوهیده و بدیها آلوده شده است و به همتان انتدازه   

ت از شتیوه هتا و   که خویهای ناپسند و عادات زشت در نهاد آنان رستوخ یافتته است   

رفتارهای نیک و نیکویی دور شده اند، به حدی که از میان آنان شیوه های شرمندگی 

و سنگینی هم رخت بربسته است، و می بینتیم کته بستیاری از ایشتان در مجتالس و      
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محافل و در میان بدرگتران و محارم خود سخنان زشت و دشنامها و کلمات رکیک بر 

و شرم و وجدان و حیا مانع آنتان نمتی شتود و ایشتان را     زبان می آورند و به هیچ ر

ازین روش ناپسند باز نمی دارد، زیرا عادات بد چنان ایشانرا فراگرفتته استت کته در    

اگتر چته بادیته    . کردار و گاتار از تظاهر به اعمال زشت و ناستوده امتناا نمی ورزند

اقبال آنتان در حتدود میتدان    نشینان نید مانند شهرنشینان به دنیا روی آورده اند لیکن 

الزم و  روریست و به مراحل تجمل پرستی با هیچیک از انگیده هتای شتهوترانی و   

موجباتی که انسان را به لذتهای ناسانی می کشاند نمیرسد، زیرا به همان نستبتی کته   

داد و سند ایشان محدود است عادات و رسوم ایشان نید درین باره بسیار ساده استت  

بد و خویهای ناپسندی که از آنان سر می زنتد نستبت بته همتین گونته       و رفتارهای

و گذشته ازیتن بادیته نشتینان بته     . رفتارها و خویهای بد مردم شهر بسیار کمتر است

فطرت نخستین نددیکتراند و از ملکات بدی که در نتیجتۀ فدونتی عتادات ناپستند و     

به رور و وح معلومست زشت در ناوس نقش می بندد  دورتر می باشند و بنابراین 

که چاره جویی و درمان آنان نسبت به شهرنشینان آسانتر است و متا در آینتده ثابتت    

خواهیم کرد که شهرنشینی پایان اجتماا و عمران بشر استت وسترانجام آن فستاد و    

 .منتهای بدی و دوری از نیکی است

ستت و ختدا   پس آشکار شد که فساد در میان بادیه نشینان کمتر از شهرنشینان ا

 .٠پرهیدکاران را دوست دارد

و به استناد خبری که در صحیح بخاری آمده ممکن است بتر ایتن گاتتارخرده    

بگیرند، لیکن ما نخست خبر را نقل و آنگاه ثابت می کنیم که ایتن خبتر بتا گاتارمتا     

چون به حجاج خبر رسید که سلمه بن اکوا به ستکونت  : منافات ندارد و جد اینست

به حالت گذشتۀ خویش بازگشتی : دیه نشینان بازگشته است به سلمه گاتدر میان با

                                      
 7: التوبۀ ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ ه  1
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به من اجازۀ بادیه نشتینی   صنه ولی پیامبر: و بادیه نشینی را برگدیدی؟ سلمه گات

 .داد

 صباید دانست که مهاجرت درصدر اسالم بر اهالی مکه واجب شد تتا پیتامبر  
یتاری دهنتد و از امتر و     به مورنی ندول فرماید همتراه وی باشتند و آن حضترت را   

ولی این تکلیف بر اعراب بادیته نشتین   . دعوت وی پشتیبانی کنند و نگهبان او باشند

واجب نبود زیرا مردم مکه از لحاظ این که به عصبیت پیامبر وابسته بودند ورتایف و  

و نگهبانی از وی به آنان می رستید کته ختاص     صتکالیای در یاری کردن به پیامبر

نین ورایای به بادیه نشینان تعلق نمی گرفت و مهاجران از ستکونت در  آنان بود و چ

در حدیث  صبادیه که در آنجا مهاجرت واجب نبود به خدا پناه می بردند، و پیامبر

ختدایا  : راجع به سعد بن ابی وقاص هنگتامی کته ستعد در مکته بیمتار بتود فرمتود       

و . خستین آنان باز مگتردان مهاجرت اصحاب مرا به پایان برسان و آنها را به حالت ن

معنی حدیث اینست که خداوند یارانش را برای مالزمت وی در مدینه و برنگشتن از 

آن کامیاب کند تا از هجرتی که آغاز کرده اند رجوا نکننتد ومقصتود از رجعتت در    

اینجا به شتاب بازگشتن به راهی است که از آن آمده باشند، یعنی به هتیچ شتیوه ای   

و برخی گاته اند مهاجرت به پیش از فتح اختصاص داشته، چته در آن   .رجوا نکنند

هنگام به سبب اندک بودن شمارۀ مسلمانان به مهاجرت نیازمند بوده اند ولی پتس از  

فتح و هنگام فدونی مسلمانان تکلیف هجرت از مردم ساق  شده استت چته در ایتن    

ی و صیانت پیامبر خود را از هنگام مسلمانان به پیروزی نائل آمدند و خداوند نگهدار

 .پس از فتح مهاجرت نیست: گدند مردم  مانت فرمود، چنان که خود فرموده است

اجرای تکلیف مهاجرت از کستیکه پتس از فتتح استالم آورده     : و به قول برخی

 .است ساق  است

و گروهی دیگر معتقدند که وجوب آن از کسی که پیش از فتح اسالم بیتاورد و  

ولی همه اجماا دارند کته پتس از وفتات پیتامبر، ص،     . اق  می شودمهاجرت کند س
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تکلیف مهاجرت از مسلمانان ساق  است زیترا صتحابه از آن روز از یکتدیگر جتدا     

شدند و در ارراف جهان پراکنده گشتند و چیدی باقی نماند به جد فضیلت ستکونت  

 .در مدینه که همان هجرت باشد

بته  »که وی به بادیه نشینی گراییده استت   پس به گاتار حجاج به سلمه هنگامی

عیبجتویی از  « دو پای خویش از راهی که آمدی بازگشتی و بادیته نشتینی برگدیتدی   

و آنهتا  »اوست که چرا سکونت در مدینه را ترک گاته و به دعای منقولی که آوردیم 

 بادیته »و ایتن کته گاتته استت     . اشاره کرده است« را از راهی که آمده اند بازمگردان

اشاره به این است که وی در زمرۀ اعرابی در آمده استت کته   « نشینی اختیار کرده ای

 . مهاجرت نمی کنند

و سلمه در پاسخ خود به انکار هر دو امری پرداختت کته حجتاج او را بتدانها     

بته وی   صو گات پیتامبر « ترک سکونت در مدینه ت بادیه نشینی »متهم می ساخت 

شینی برگدیند و این اجازه مخصوص به وی متی باشتد   اجازه فرموده است که بادیه ن

 .2و بدغالۀ ابوبرده ٠مانند شهادت خدیمه

یا این که حجاج فق  وی را بر ترک سکونت مدینه سرزنش کرده است چته او  

میدانسته است که پس از وفات تکلیف مهاجرت ساق  است و سلمه بته وی پاستخ   

ندد او از سکونت در مدینه شایستته  در  صداده است که مغتنم شمردن اجازۀ پیامبر

وی از میان همتۀ متردم و اختصتاص دادن    دربارۀ زیرا عنایت پیامبر . تر و بهتر است

 .وی به چنین اجازه ای بیگمان دلیل بر این است که او را می شناخته است

                                      
بهدر و پهس از آن حضهور یافهت و در      هبن ثابت صحابی ملقب به ذوالشهادتین که در غزو هه خزیم  1

جنگ صفین با علی، ف، بود و چون عماربن یاسر کشته شد شمشیر خهویش را از نیهام برکشهید و بهه     
 (.منتهی االرب)خت تا کشته شد جنگ پردا

 (.لغت نامه دهخدا)ه کنیت هانی بن نیاز صحابی  2
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 3«تعرب»و بر هر فرض سخن حجاج دلیل بر نکوهش بادیه نشینی که از آن به 

می باشد، زیرا مشروا بودن مهاجرت چنانکه معلوم شد بته علتت   تعبیر کرده است ن

پتس  . یاریگری نسبت به پیامبر و نگهبانی از وی بوده است نه نکوهش بادیه نشتینی 

دلیل بر متذمت ختود تعترب یتا بادیته      « تعرب»سرزنش بر ترک این واجب به کلمۀ 

 .4نشینی نیست، و خدا سبحانه داناتر است و کامیابی از اوست

 

 پنجم فصل

 در اینکه بادیه نشینان از شهرنشینان دلیرتراند
زیرا شهرنشینان بر بستر آسایش و آرامش آرمیده و غر  ناز و نعمت و تجمتل  

پرستی شده و امر دفاا از جان و مال خویش را به فرمانروا و حاکمی واگتذار کترده   

نان و لشتکریانی  اند که تدبیر امور و سیاست ایشان را بر عهده گرفته است و به نگهبا

و در باره هایی کته  . اتکا کرده اند که ایشان را از هر گونه دستبردی حمایت می کنند

گرداگرد شهر آنان را احاره کرده و دژهای تسخیرناپذیری که حایل و مانعی در برابر 

ست غنوده اند و از این رو هیچگونه بانک و خروش ستهمناکی آنتان   ا هجوم دیگران

انتد بته همتین ستبب در     و هیچکس شکار ایشان را هتم نمتی میر  اند را بر نمی انگید

نهایت غرور و آسودگی سالح را به دور افکنده اند و نسلهای ایشان بتر ایتن و تع    

و در نتیجه خوی زنتان و کودکتان در آنتان رستوخ یافتته کته بایتد         ٠تربیت شده اند

ندارند و این خوی  خداوند خانه متکلال امور آنان باشد و به خود هیچگونه اعتمادی

                                      
ایهن کلمهه در   . رجوع به اقرب الموارد شود. در لغت به معنی اقامت گزیدن در بادیه است« تعرب»ه   3

 .هست( بالتعرب)نیز « ینی»چاپهای مصر و بیروت نیست و از چاپ پاریس ترجمه شده است در 

 .و خدا داناتر است: چنین است« ینی»ل در ه آخر فص ٤

و توالهت  )و بر این وضع ایشان نسلهای پیاپی گذشته است : ه در چاپهای مصر و بیروت چنین است  1
 .برگزیدیم( ینی)است از اینرو صورت متن را از ( ربیت)و ( توالت)به جای و ( ینی)ولی در ( علی ذلک
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. رفته رفته چنان در آن جایگیر گردیده که به مثابه سرشت و ربیعت ایشان شده است

ولی بادیه نشینان به سبب جدایی از اجتماعات بدرگ و تنها بته ستربردن در نتواحی    

دور افتاده و دور بودن از نیروهای محافظ و نگهبان و نداشتن بتاره هتا و دروازه هتا    

ه دار دفاا از جان و مال خویش اند و آن را به دیگری واگذار نمی بخودی خود عهد

کنند و به هیچ کس در این باره اعتماد ندارند، ازین رو پیوستته مستلح و مجهتد متی     

باشند و در راهها با توجه کامل به همۀ جوانتب متی نگرنتد و موارتب ختود از هتر       

متی کننتد مگتر ختواب      آنها از خوابیدن و استراحت کردن پرهیتد . خطری می باشند

 ٠اندکی در همان جایگاهی که نشسته اند و بر باالی جهتاز شتتران هنگتام مستافرت    

همواره با کجکاوی دقیق بهر بانگ آهسته یا غرش ستهمناکی کته از دور متی شتوند     

گوش فرا می دهند و در دشتهای خشک و صحراهای وحشتناک با اتکا به دالوری و 

تنها سار می کنند چنان که گویی سرسختی ایشان  سرسختی و اعتماد به ناس خویش

و دالوری سجیت و سرشت آنان شده است، و همین که موجبی پدید آید یتا بتانگی   

برخیدد و آنان را بیاری رلبد بی درنگ به سوی آن می شتابند و هیچگونه هراس بته  

 .خود راه نمی دهند

ش کنند یتا در ستارهمراه   و شهرنشینان هر وقت با بادیه نشینان در بیابانها آمید

آنان باشند خود را بر آنان تحمیل می کنند و ایشان را تکیه گاه خویش قرار میدهنتد  

تا از حمایت آنان برخوردار شوند و در این مواقتع شهرنشتینان از ختود هتیچ گونته      

اختیاری ندارند و سرنوشت خویش را به دست آنان می سپارند و این امر را همتواره  

حتی در شناختن نواحی و جهات و چشمه ستارها و جتاده هتا و    . ینیمبه چشم می ب

. راهها بادیه نشینان شهریان را رهبری می کنند و علت آن همان است که شرح دادیم

و اصل قضیه اینست که انسان ساخته و فرزند عادات و مأنوستات ختود میباشتد نته     

                                      
 .را برگزیدیم( ینی)یر بود و ما صورت ه در اینجا نیز چاپهای مصر با ینی مغا 1
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لف انس گیرد تتا آن  فرزند ربیعت و مداج خویش و به هر چه در آداب و رسوم مخت

که خوی و ملکه و عادت او شود سرانجام همان چد جانشین ربیعتت و سرشتت او   

می شود و اگر این و ع را در مردم مورد دقت قترار دهتیم نمونته هتای صتحیح و      

 .٠بسیاری از آن خواهیم یافت، و خدا آنچه بخواهد می آفریند

 

 فصل ششم

     ز فرمانها موجب تباهی در اینکه ممارست دایم شهریان در پیروی ا

 سرسختی و دالوری ایشان می شود و حس سربلندی را از ایشان می زداید

و این بدان جهت است که در شهر همه کس فرمتانروا و صتاحب اختیتار کتار     

خود نیست، چه رئیسان و امیرانی که عهده دار امور مردم و مسل  بر آنان می باشتند  

و بنابراین اکثریت متردم ناگدیرنتد فرمتانبر دیگتری     نسبت به دیگران گروهی اندکند 

پس اگتر آن فرمتانروا بتامردم برفتق     . باشند و در زیر تسل  و فرمانروایی او بسربرند

رفتار کند و دادگری پیشه سازد هیچ گونه فرمان یا منتع و نهتی او مایتۀ رنتج متردم      

چنتان کته    نخواهد بود و مطمئن خواهند شد که رادا و حاکمی جبار وجتود نتدارد  

اعتماد و ارمینان سرانجام از خصال ذاتی و جبلی آنان می گردد، ولی اگر فرمانروای 

مردم روشی پیش گیرد که فرمانهای خود را با زور و جبر و تهدید بر متردم تحمیتل   

کند در این صورت روح سرسختی و دالوری ایشان در هم شکسته می شود و حتس  

ی گردد زیترا ناتوس رنجدیتده و ستتمکش بته      خویشتن داری و مناعت آنان زایل م

 .سستی و زبونی می گرایند، چنان که این مو وا را آشکار خواهیم کرد

                                      
 47: آل عمران ژٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ : ه اشاره به آیه  1
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را از نظیر این گونه فرمانروایی نهی کرد و آن هنگامی  سسعد وقاص س وعمر

سالح ها و جامه های جالینوس را که بهای آنها هاتاد و پتنج   ٠بود که زهره بن حویه

وی جالینوس را در جنگ قادسیه دنبال کرد و او را کشت و . بود ربود 2هدار قعطۀ زر

سپس اموال وی را به غنیمت گرفت، لیکن سعد اموال را از زهره بتاز ستتد و بته او    

چرا در دنبال کردن جالینوس منتظر اجازۀ من نشدی؟ و سپس قضیه را به عمر : گات

کسی مانند زهره خشم می  به: عمر به سعد نوشت. نوشت و از او کسب تکلیف کرد

کنی در صورتی که او وریاه ای را که بادی به دوش کشد انجام داده است و تو باید 

دنبالۀ جنگی را که آغاز کرده ای به پایان برسانی در حالی که بر او خشم می گیری و 

در پایان عمر اجازه داد آنچه را زهره از دشمن ربوده است بته  ! ؟ 3دلش را می شکنی

 .وی باز دهندخود 

لیکن اگر فرمانها با شکنجه و بازخواست شدید همراه باشد، روح سرستختی و  

دالوری را یکسره می زداید، زیرا شکنجه رسیدن به کسی که نتواند از خود دفاا کند 

آن چنان او را به خواری و مذلت می افکند که بی شک حتس سرستختی و دالوری   

نهتا جنبتۀ تربیتت و تعلتیم داشتته باشتد و از       وی را در هم می شکند و هر گاه فرما

روزگار کودکی فرا گرفته شود تا حدی آن احکام در کودک تأثیر می بخشتد از ایتن   

رو که تربیت او براساس بیم و فرمانیری و انقیاد است ولی چنین فردی به سرستختی  

 و به همین سبب می بینیم اعراب وحشی و بادیته  4و دالوری خویش اعتماد نمی کند

نشین نسبت به کسانی که پیتروی از فرمانهتا متی کننتد سرستخت تتر و دالورترنتد        

همچنین کسانی را می یابیم که رنج فرمانبری و عبودیت معلم را از نخستین ستاعات  

                                      
 .حوبه( ک)ه  1

ه مقصود تکه هایی است که برای معامله به شکل خاصی قالب می کردنهد خهواه مسهکوک باشهد و       2
 .خواه نامسکوک

 .شود 237ص  2ه رجوع به کامل ابن اثیر ج  3

 .در تربیت جدید تنبیه بدنی و ترساندن کودکان ممنوع استه به همین علت  ٤
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تعلیم و تربیت متحمل می شوند و به احکام و تسل  مربیان خود متی گیرنتد همتین    

ه میدان بسیاری سرسختی و دالوری پیروی از دستورها و فرمانها سبب می شود که ب

از دستورها و فرمانها سبب می شود که به میدان بسیاری که به حقو  ایشان می شود 

دفاا کنند و این شیوۀ رالبان دانش است که قرائت و فراگرفتن تعالیم را از مشتایخ و  

م و پیشوائیان پیشۀ خود می سازند، آنان که در مجالس پر وقار و هیبت در کتار تعلتی  

تربیت ممارست می کنند و این آداب و رسوم، خویشتن داری و سرسختی و دالوری 

 .٠را از آنان زایل می سازد

در عتین اینکته دیتن و     صنباید انکار کترد کته صتحابۀ پیتامبر     2و به هیچ رو

شریعت را فرا می گرفتند هیچ گاه از سرسختی و دالوری آنان کاسته نمی شد بلکته  

ر و نیرومندتر و دالورتر بودند زیرا هنگامی که مسلمانان دیتن  از همۀ مردم سرخت ت

خویش را از شارا، ص، فرا می گرفتند به علت دستتورهای تشتویق آمیتد و تهدیتد     

آوری را از شارا برایشان فرو می خواند، رادا و حاکم آنان از ناوس خودشان برمی 

براین رادا ایشتان از  خاست و وجدان دینی آنان بهترین حاکم به شمار می رفت، بنتا 

راه تعلیم فنی یا تربیت آموزشی نبود، بلکه تنها در پرتو فراگرفتن احکام دین و آداب 

آن بود و آن چنان آنها را فرا می گرفتند که ناوسشان را به پیروی از آنها مأخوذ متی  

 .کردند و این به سبب رسوخ عقاید ایمان و تصدیق در آنان بود

نیرومندی و دلیری ایشان مانند پیش همچنان استوار و  و از این رو سرسختی و

. پایدار بود و چهرۀ شهامت و دلیری ایشان را ناخن تأدیب و فرمانبری نمی خراشتید 

این گاتار از نظر . هرکه را شرا تأدیب نکند خدا او را تأدیب نکند: عمر، رض، گوید

                                      
ه در تعلیم و تربیت جدید که پرورش قوای بدنی و روحی یکسان مورد توجه مربیان است این گونه   1

 .مشکالت حل شده است

بهه ههیچ رو را در ترجمهه     هاست از این رو کلمه « والتستنکرن»( والتستنکر: )به جای« ینی»ه در   2
 .افزودیم
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ز درون خود او باشتد  شیاتگی و عالقۀ وی به این اصل است که رادا هر کسی باید ا

و هم بدین سبب است که او یقین و ارمینان داشت که شارا به مصالح بندگان ختدا  

 .داناتر است

و چون ایمان به دین در میان مردم تقلیل یافت و متردم از احکتام فرمانروایتان    

پیروی کردند و رفته رفته شرا جنبۀ دانش و صناعتی به خود گرفت که باید آن را از 

لیم فرا گیرند و مردم به تمتدن و شهرنشتینی و ختوی فرمتانبری از فرمانهتا و      راه تع

پس ثابتت  . دستورهای حکام گراییدند، از این رو شدت دالوری آنان نقصان پذیرفت

مایۀ تباهی دلیری و سرسختی استت زیترا    ٠شد که فرمانهای حکام و تعلیمات عرفی

ست، در صورتی کته احکتام شترعی    حاکم و رادا آنها بیگانه و بیرون از ذات آدمی ا

و به همین سبب ایتن فرمانهتای حکتام و    . تباه کننده نیست چه رداا آنها ذاتی است

تعلیمات عرفی از جملۀ عواملی ست که در  عف ناوس و در هم شکستتن دالوری  

و نیروی مبارزۀ شهرنشینان تأثیر می بخشد و از آن رو که مایۀ رنج بتردن نتوزادان و   

ن میشود، در صورتیکه بادیه نشینان از این و ع به کلی برکنارند چه آنها کنهساالن آنا

در  2و به همین سبب محمد بتن ابتی زیتد   . از فرمانهای حکام و تعلیم و آداب دورند

ستداوار نیستت کته مربتی بته      : گوید« احکام المعلین و المتعلمین»کتاب خویش بنام 

زیانه بدند و این دستتور را از شتریح   منظور تنبیه به هیچیک از کودکان بیش از سه تا

قا ی نقل کرده است و بعضی برای اثبات آن چنتین استتدالل کترده انتد کته علتت       

حدیثی است که به موجب آن در آغاز وحی سته بتار حالتت    « سه»تخصیص به عدد 

 ٠.فشار بیهوشی و بانگ خواب به پیامبر، ص، دست داد

                                      
 .ه منظور تعلیمات مکتبی و دبستانی است 1

مزبور اعتماد کنیم به ظاهر منظور ابهن   هابومحمد بن ابی زید است و اگر به صحت نسخ« ینی»ه در   2
است که از فقیهان بزرگ مهالکی  ( 386ه311)ابی زید ابومحمد عبداهلل بن ابی زید عبدالرحمان قیروانی 

 .بود و او را به مالک اصغر ملقب کردند

 .اقرأ باسم: علمه شدیدالقوی نیز از این معنی حکایت می کند که جبر یل گفت:  هه و گویا آی 1
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یایت مدبور در وحی دلیل بتر  ولی این استدالل  عیف است و شایسته نیست ک

این امر باشد، زیرا مسئله وحی از تعلیمتات متعتارفی و معمتولی دور استت و ختدا      

 .حکیم آگاه است

 فصل هفتم

 در این که بادیه نشینی جز برای قبایلی که دارای عصبیت اند میسر نیست

، باید دانست که خدا، سبحانه، در ربایع بشر نیکی و بدی هر دو درآمیخته است

پتس  : و نید فرمتود  2و راه نمودیم ما او را به خیر و شر: چنان که خدای تعالی فرماید

 .3ناس انسان را به بدکاری و پرهیدگاریش الهام کرد

و بدی از همۀ خصال به آدمی نددیک تتر استت، بته ویتژه اگتر خودسترانه در       

و بته جتد   چراگاه عادات رها شود و از راه پیروی از دین به تهتذیب ختود نپتردازد    

و از . کسانی که خدا آنان را کامیاب فرموده جماعتهای بسیاری بتر ایتن ستیرت انتد    

جملۀ خویهایی که در میان بشر رواج دارد ستمگری و تجاوز به یکدیگر است، چنان 

که دیدگان هر کس به کاالی برادرش بیاتد بی درنگ بدان دست درازی می کنتد تتا   

: رادعتی وی را بتاز دارد، چنتان کته شتاعر گویتد      آن را برباید، مگر اینکته حتاکم و   

ستمگری از سرشتهای بشر است و اگر کسی را بیابی کته پاکتدامن استت بته ستببی      

و اما در شهرهای کوچک و بدرگ فرمانداران و دولت از تجاوز . ٠ستمگری نمی کند

برخی به دیگری پیش گیری می کنند و از راه و ع مقررات چنان زیر دستان خویش 

طیع می سازند که نمی توانند به یکدیگر دستت درازی کننتد یتا بته هتم تجتاوز       را م

نمایند و به وسیله نیروی اجبار و تسل  پادشاهی از ستمگری بته یکتدیگر منتع متی     

                                      
 ٠١: البلد ژڻ   ڻ     ڻ  ژ ه  2
 ٨: الشمس ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ه  3
 .چاپ شده« ذاغفله»به غلط ( ب) هدر نسخ. ه والظلم من شیم النفوس فان تجد ذاعغه فلعله الیظلم 1
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و در صتورتی کته از   . شوند، مگر آن که ستمگری از ررف خود حتاکم آغتاز گتردد   

ن بخواهد شبیخون بدنتد  خارج تجاوزی به شهر روی دهد اگر غافلگیر شوند یا دشم

یا در روز از پایداری عاجد باشند، آنوقت دیوارهای بلند بارۀ شهر تجاوز را دفع متی  

کنند وگرنه هنگام آمادگی و قدرت مقاومت ستپاهیان دولتت و نگهبانتان و متدافعان     

و اما تیره های بادیه نشتین  . شهر از حملۀ دشمن پیش گیری می کنند و او را میرانند

در داختل آنتان بدرگتان و ستران     . یگری از تجاوز و ستم ممانعت می کنندبه و ع د

قبیله افراد را تجاوز به یکدیگر باز می دارند، زیرا همۀ آنان برای بدرگان قبیله احترام 

 .و وقار خاصی قائل هستند

و اگر در خارج دشمنانی بخواهند به سرزمین آنان فرود آینتد و محتل آنتان را    

بر نگهبانان قبیله دالوران و جوانانی که در میان قبیله به جنگ آوری قبضه کنند عالوه 

و دلیری معروفند و همواره دفاا از قبیله بر عهدۀ آنانست به دفاا برمی خیدند، و امر 

دفاا و حمایت از قبیله مصدا  پیدا نمی کند مگر هنگامی که در میان آنتان عصتبیت   

د چه ازین رو شتکوه و قتدرت ایشتان    باشد و همه از یک خاندان و یک پشت باشن

هتر یتک از    ٠نیرو می یابد و بیم آنان در دل دیگران جای می گیرد زیرا غرور قتومی 

و غرور قتومی  . افراد قبیله نسبت به خاندان و عصبیت خود از هر چیدی مهمتر است

و مهری که خداوند در دلهای بندگان خویش نسبت به خویشاوندان و نددیکان قترار  

ر ربایع بشری وجود دارد و همکاری و یاریگری به یکدیگر وابسته بتدان متی   داده د

باشد و به سبب آن شکوه و نهیت ایشان در دل دشمن بدرگ می شود و در این بتاره  

: از آنچه قرآن درخصوص برادران یوسف، ا، حکایت کترده متی تتوان پنتد گرفتت     

رد بتا ایتن کته متا گتروه      هنگامی که برادران به پدر وی گاتند اگر گترگ او را بختو  

و معنی آیه اینست که وقتتی گروهتی    2توانایان هستیم آنگاه از زیانکاران خواهیم بود

                                      
 .است که در لغت به معنی بانگ و فریاد در جنگ می باشد( به ضم ن فتح ع)« عرهن» هکلم هه ترجم 1

 ٠4: یوسف ژىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ       حئ  مئ  ىئ   ژ ه  2
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توانایان از یک خاندان یار و یاور کسی باشند گمان نمی توان برد که کسی بر او ستم 

کند و اما آنان که در خاندان خویش تنها و بیکس اند و در میان آنان عصبیت نیستت  

ممکن است هیچ یک از این گونه کسان نسبت به یاران ختویش غترور قتومی    کمتر 

نشان می دهند و هر گاه در روز جنگ آسمان تیره و تار شود و مصیبتی پیش آید هر 

یک از آنان از بیم و وحشت فروماندگی و خواری رهایی خود را متی جوینتد و بته    

نیستند در بیابانهای دور به به همین سبب این گونه کسان قادر . گوشه ای می گریدند

و ع چادرنشینی بسر برند چه در این صورت رعمتۀ آشتکار قبایتل و ملتت هتایی      

خواهند شد که در صدد بلعیدن آنان برمی آیند و هر گاه آشکار شود که انسان در امر 

سکونت گدیدن به دفاا و حمایت نیازمند است پس به ثبوت متی رستد کته در هتر     

ردم را بدان وادارد از قبیل نبوت یا تأسیس سلطنت یا هر تبلیو امری انسان بخواهد م

و دعوت دیگری به رریق اولی محتاج یاری وهمراهی دیگران است زیترا بته علتت    

سرکشی و عصیانی که در نهاد بشر نهاته است رسیدن به هدف در همۀ اینها بی شک 

یتاد کتردیم    و همچنان که در سطور پتیش . از راه جنگ و خونریدی حاصل می شود

و این نکته را در . عصبیت به ویژه در نبرد و زد و خورد و کشتار  رورت کامل دارد

مو وعاتی که در آینده یاد خواهیم کرد همواره بایتد در متدنظر داشتت و آن را بته     

 .و خدا کامیاب کنندۀ انسان به راه راستی است. مندلۀ راهنمایی دانست
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 فصل هشتم

و وابستگی خاندانها به یکدیگر یا  1ز راه پیوند نسبیدر اینکه عصبیت ا

 مفهومی مشابه آن حاصل می شود

و از . به جد در مواردی انتدک در بشتر ربیعتی استت     2زیرا پیوند خویشاوندی

موارد آن نشان دادن غرور قومی نسبت به نددیکان و خویشاوندان است، در متواقعی  

زیرا عضو هر خانتدانی وقتتی   . ع شوندکه ستمی به آنان برسد یا در معرض خطر واق

ببیند به یکی از نددیکان وی ستمی رسیده یا نسبت به او دشمنی و کینه تتوزی شتده   

است در خود یک زبونی و خواری احساس می کنتد و آن را بته ختود تتوهین متی      

شمارد و آرزومند میشود که کاش می توانست مانع پیش آمدهای اندوه بار و مهلکته  

و این امر در بشر یک عاراۀ ربیعی است از هنگامی که آفریتده شتده   های وی شود 

از این رو هرگاه پیوستگی خانوادگی میان آنان کته یتاریگر یکدیگرنتد بستیار     . است

نددیک باشد چنان که میان آنان یگانگی و پیوند حاصل آیتد آن وقتت خویشتاوندی    

اربودن آن بتی گمتان   آنان آشکار خواهد بود و چنین انتسابی به علت و وح و آشک

پیوند خویشاوندی و یاریگری به یکدیگر را ایجاب می کند، ولی هر گتاه تتا حتدی    

خویشاوندی میان افرادی دور باشد چه بسا که قسمتی از خصوصیتهای آن از یاد می 

ین امر مشتهور همبستتگان   ملیکن به سبب ه. رود و فق  شهرتی از آن باقی می ماند

وادار می شوند تا زبونی و خواری را از خود دور کنند چه به یاوری خویشاوند خود 

می پندارند به یکی از کسانی که از جهتی به آنان منستوب استت ستتمگری رستیده     

                                      
 .و خدا توفی  دهنده است: چنین است« ینی»ه آخر فصل در  1

 .است( رحم هصل)و پیوند خویشاوندی ترجمه ( التحام) هه ترکیب پیوند نسبی ترجم 2
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. نید از همین قبیتل استت   2(حلف)و هم سوگندی  ٠(والء)و مسئله هم پیمانی . است

ی استت  زیرا غرور قومی هر کس نسبت به هم پیمان و هم سوگندش به علت پیوند

که در نهاد وی جای گیر می گردد و این عارقه هنگامی برانگیخته میشود که به یکی 

از همسایگان یا خویشاوندان و بستگان یا هر کس که بته یکتی اقستام همبستتگی و     

و نشان دادن غرور . خویشی به انسان نددیک باشد ستمی برسد و حق او پایمال شود

حاصتل متی   ( والء)وندی است که از هم پیمانی قومی نسبت به هم پیمان به خارر پی

فهمیتده   صو از اینجا معنی گرفتتار پیتامبر  . شود مانند پیوند خانوادگی یا مشابه آن

 :میشود که می فرماید

 . «از نژاد و نسبت خود همان قدر بیاموزید که شما را به صلۀ رحم وادارد»

ونتدی استت کته    و معنی این گاتار اینست که سود خویشاوندی فق  همتین پی 

صلۀ رحم را ایجاب می کند و سرانجام منشأ یاریگری بته یکتدیگر و عاراتۀ غترور     

قومی می شود، و نبایتد بتیش از ایتن از نستبت انتظتار فوایتدی داشتت، زیترا امتر          

خویشاوندی و نسب حقیقتی ندارد و متکی به وهم و خیتال استت و ستود آن تنهتا     

رگتاه ایتن پیونتد و خویشتاوندی پیتدا و      از ایتن رو ه . همین وابستگی و پیوند است

آشکار باشد بطبع، ولی اگر خویشاوندی کسانی تنها متکی بته روایتات و اخبتار دور    

آن بضعف می گراید و ستود آن از میتان میترود و توستل و     دربارۀ باشد نیروی وهم 

                                      
در لغت به معنی خویشاوندی و در تداول به معنی یاری کردن بهه یکهدیگر اسهت و    ( به فتح)ه والء   1

رجوع به کلیات ابوالبقا . مقصود از والء هم مانند خویشاوندی یاری رساندن و معاونت به یکدیگر است
 .شود 3٤3ص 

دند و بر مطل  سوگند ههم  سوگندی است که بدان با هم پیمان دوستی می بن( به فتح و کسر)ه حلف   2
حلف قبایل را به یکدیگر نزدیک می کند هر چند پیوند خانوادگی با هم نداشته باشهند،  . اطالق میشود

. گاهی هم سوگندی میان عرب و کسانیکه بر آنان وارد می شوند روی می دهد و آن از قبیل والء است
ر باشد، همچنین هم سوگند از قبیله مانند هم سوگندی شرایطی دارد که از آن جمله هم سوگند باید اسی

 3و تاریخ تمدن اسهالم ج   338رجوع به کشاف اصطالحات العنون ص . دیگر اعضای آن ارث می برد
 . شود 17ص 
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توجه بدان کاری بیهوده خواهد بود و از لهویاتی به شمار خواهد رفت کته در شترا   

نستب  : و گاتار ذیل نید از همین مقوله است کته برختی گاتته انتد    . می باشد ممنوا

دانشی است که فراگرفتن آن سودی به ما نمی بخشد و ندانستن آن زیانی به ما نمتی  

یعنی نسب شناختی هر گاه از حد و وح خارج شود و در شمار دانش ها در . رساند

ر متی شتود از میتان متی رود و     آید سود وهمی که در نهاد انسان به سبب آن جایگی

عاراۀ غرور قومی که محرک آن عصبیت است منتاتی متی گتردد و در ایتن هنگتام      

 . و خدا، سبحانه و تعالی، داناتر است. سودی در آن یافت نمی شود

 

 فصل نهم

 در اینکه نسب خالص در میان وحشیان بیابان گرد دیده می شود

 از قبیل اعراب و قبایلی که مشابه آنانند

و موجب آن اختصاص یافتن ایشان بته زنتدگانی دشتوار و تنگدستتی و بتدی      

مسکن است که  رورت آنان را دچار این سرنوشت کرده است و بادیه نشینی و این 

زندگانی مشقت بار معلول این است که اعراب معاش ختود را از کتار شتترداری بته     

 .انیدن این حیوان باشنددست می آورند و ناگدیرند مراقب توالد و تناسل و و ع چر

پس در حقیقت شتر آنان را بدین زندگانی وحشی گری و به سوی آن دشتهای 

خشک می کشناند تا همچنان که در فصتول پتیش یتاد کتردیم از درختتان آن گونته       

سرزمینها خوراک شتر را فراهم سازند و در ریگدار نتواحی مدبتور جایگتاه مناستبی     

 .برای زاییدن آن بجویند

ست که دشتهای بی آب و گیاه محل سختی معیشتت و گرستنگی استت    و پیدا

ولی آنان بدان محی  خو گرفته و نژاد ایشان در آن سرزمین پرورش یافته است و در 

نتیجه عادات و احوال گذشتگان در نهاد ایشان چنان رسوخ یافته استت و بته مندلتۀ    
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و نمی کند که در ایتن  از این رو هیچ ملتی آرز. خصال ذاتی و ربیعی آنان شده است

سرنوشت با آنان سهیم شود و هیچ یک از اقوام با آنان انس و الات نمی گیرد، بلکته  

اگر یکی از ایشان فرصت مناسبی بدست آورد و راه فراری از این زنتدگی و عتادات   

بیابد و برای او کوچ کردن ازین سرزمین میستر گتردد از آن چشتم نخواهتد پوشتید      

 (. چون گاو و گوساند)مصون از اختالط و فساد می ماند  بنابراین انساب شان

و  3و کنانته  2از قتریش  ٠و مسئله نسب صریح و خالص را متی تتوان در مضتر   

در نظر گرفت که چتون   7و همسایگان آنان چون خداعه 6و هذیل 5و بنی اسد 4ثقیف

شتی  قبایل مدبور در سختی معیشت بسر می بردند و مساکن ایشان از کشتدارها و موا

چون گاو و گوساند تهی بود و از مدارا و آبادیهای شام و عرا  و منتابع ختورش و   

خوراک و حبوب دور بودند چگونه انساب ایشان ختالص و محاتوظ بتاقی مانتده و     

لتیکن اعتراب   . هیچ گونه اختالری بدان راه نیافته و به هیچ رو مشوب نشتده استت  

و آبتادان و چراگاههتای سرستبد و     که در جلگه ها و مراکد پرنعمت ٠حمیر و کهالن

نتوانستتند   7و ایتاد  6و قضتاعه  5و ری 4و غسان 3و جذام 2خرم می زیستند مانند لخم

                                      
 .بن نزار پدر قبیله ایست( به ضم م ه فتح ض)ه مضر  1

 .ه قریش قبیله ایست و پدر قبیله نضر بن کنانه نام داشت 2

 .پدر قبیله ایست از مضر( ک به کسر)ه کنانه  3

 .پدر قبیله ایست از هوازن( به فتح ث)ه  ٤

 .که پدر قبیله ای از مضر بود و فرزندان اسد بن ربیعه بن نزار( فرزندان اسد)ه بنی اسد  5

 .پسر مدرکه بن الیاس بن مضر که حیی از مضر بود( به ضم ه ه فتح ز)ه هذیل  6

 .خزیمه است« ینی»در (. منتهی االرب و اقرب الموارد)زد حیی است از ا( به ضم خ)ه خزاعه  7

 (.منهی االرب)پدر قبیله ایست از یمن، فرزندان کهالن بن سبا ( به فتح ک)ه کهالن  1

حیی است از یمن از اوالد لخم و نام او مالک بن عدی بن الحهارث بهن مهره بهن     ( به فتح ل)ه لخم   2
 .عرب ین قحطانازدبن زیدبن کهالن یا زید بن شحب بن ی

 .قبیله ایست از یمن( به ضم ج)ه جذام  3

 .پدر قبیله ایست به یمن و ملوک غسان از آن قبیله اند( به فتح غ ه س مشدد)ه  ٤

 .بطنی است و نسبت بدان طایی است« ی»به فتح ط ه تشدید )ه طی  5

 .لقب عمروبن مالک بن حمیر که پدر قبیله ایست از یمن( به ضم ق)ه قضاعه  6
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انساب خود را حاظ کنند و روایف آنتان بتا یکتدیگر در آمیختنتد ودر هتر یتک از       

خاندان های ایشان مردم اختالفاتی دارند که خواننده بدان واقف است و ایتن و تع   

به سبب رفت و آمد و آمیدش با اقوام غیرعرب روی داده است و روایتف  برای آنان 

عجم به محافظت نسب در میان خانواده ها و قبایل خود اهمیت نمی دهند و مستئله  

نستب  : گاتت س عمتر . استت « بیابتانگرد »حاظ نژاد و نسب تنها مخصتوص عترب   

اصتل یکتی از    مباشید که هرگتاه کستی از   2سواد ٠خویش را بیاموزید و مانند نبطیان

 .ایشان بپرسد گوید از قریه یا شهر فالن

و گاتار عمر اشاره بدین معنی است به عالوه این گروه تازیتان کته در نتواحی    

نددیک به آبادانیهای عرا  می زیستند در سکونت در نقاط حاصلخید و خوش آب و 

خانتدان  و ازین رو آمیدش و اختالط انسان آنان توسعه یافت و  3هوا همدوش بودند

و هم در صدر اسالم معمول شده . های آنان با خاندان های دیگر در هم می آمیختند

( مهتاجر )بود که کسان را به جایگاه سکونت آنان نسبت می دادند و می گاتند لشکر 

و این شیوه به انتدلس هتم   . 5عواصم( مهاجر)دمشق، لشکر ( مهاجر)، لشکر 4قنسرین

ولی عترب ایتن رستم را بترای دور افکنتدن      . شد سرایت کرد و در آنجا هم متداول

نسبت معمول نکرده بود بلکه پس از فتح از این رو به اقامتگاه خویش منستوب متی   

 .شدند تا آنان را به فتح آن شهر بشناسند

                                                                                           
 .قبیله ایست از معد( به کسر همزه)ه ایاد  7

گویند آنها را بدان نبط می نامیدنهد  . ه قومی از مردم غیر عربند که در بطایح عراقین فرود می آمدند   1
اوالد شیث را نیز انباط مهی گفتنهد چهون آنهان بهدان      . که نبط، یعنی آب بسیار، در سرزمین ایشان بود

اقهرب  )کلمه بر مردم بی اصل و نسبت و عامه نیهز اطهالق مهی شهود      سرزمین فرود آمده بودند و این
 (.الموارد

 (.منتهی االرب)ه روستایی است به عراق  2

 .است( ای)که در بیشتر نسخ آمده ( الی)به جای « ینی»ه در  3

 (.اقرب الموارد)شهرستانی است در شام ( به کسر ق ه فتح ن مشدد)ه  ٤

 (.اقرب الموارد)اکیه است آن انط هه بالدی است که قصب 5
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و این انتساب برای آنان نشانه ای عالوه بر نسب شده بود که در ندد فرماندهان 

س اختالط و آمختیگی تازیان در شهرها با ملل سپ. خویش بدان باز شناخته می شدند

غیرعرب روی داد و به تقریب انساب تباهی پذیرفت و نتیجۀ آن که عصبیت بتود از  

بنابراین امر انساب دور افکنده شد سپس قبایل متالشتی شتدند و محتو    . دست رفت

ن از میان رفت و فق  در میتا ( در شهرها)گردیدند و در نتیجۀ محو آنها عصبیت هم 

 .بادیه نشینان همچنان که بود به جای ماند

 .٠و خدا وارث زمین و کسانیست که برآنند

 

 فصل دهم

 اینکه در آمیختگی انساب چگونه روی میدهددربارۀ 
ست کته برختی از خداونتدان    ا م و آشکار اینلباید دانست که یکی از امور مس

یا هتم   2خویشاوندینسب در نسب خاندان دیگری داخل می شوند و این امر از راه 

یا در نتیجه گتریختن از قتوم ختود بته علتت      ( والء)یا هم پیمانی ( حلف)سوگندی 

ارتکاب جنایتی روی میدهد و آنگاه به خاندان آن گروه خوانتده متی شتوند و از آن    

راباه به شمار می آیند و از ثمرات غرور قومی و قصاص و گرفتن خونبهتا و دیگتر   

و هر گاه کسی از مدایای خاندانی بهره مند . ار می شوندعادات و رسوم آنان برخورد

گردد هرچند از نژاد دیگری هم باشد مانند آنست که در آن خاندان متولد شده است 

و از اعضای آن خاندان است، زیرا عضویت درین قبیله یا انتساب بدان خانتدان جتد   

آن عتوض اجترا   رۀ دربتا این ماهومی ندارد که آداب و رسوم و احکام و قواعد آنتان  

                                      
 .٤1 همریم، آیهسور. انا نحن نرث االرض و من علیها: هه اشاره به آی 1

از راه خویشهاوندی، مهی   : است و بنابراین به جای« بنزوع الیهم« »بقرابه الیهم»به جای ( ینی)ه در    2
 .از راه شیفتگی و اشتیاق به قومی نیز ترجمه کرد: توان
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گردد و همچون اعضای نددیک آن رایاه یا خاندان به شمار رود، سپس گاهی اتاتا   

می افتد که کسانی که از خارج داخل قبیله ای می شوند به مرور زمان نسب نخستین 

آنان از بین می رود و کسانی که از آن نسبت آگاهند رفته رفته می میرند، و در نتیجه 

و شیوۀ درهم آمیختن خاندانی به خاندان دیگتر  . بی ارالا می مانند بیشتر مردم از آن

و پیوند و همبستگی روایف با یکدیگر خواه در میان عرب جاهلیت و اسالم و خواه 

در میان اقوام غیرعرب همواره متداول بوده است، و با توجته بته اختتالف مورختان     

مثتال  . ی روشتن متی شتود   و جد ایشان این مطلب تا حد ٠نسب خاندان منذردربارۀ 

که چتون عمتر وی را بته     2دیگر مو وا عرفجه بن هرثمه در میان قبیلۀ بجیله است

فرمانروایی بر بجیله برگدید قبیلۀ مدبور از عمر در خواستند او را از این سمت برکنار 

وی در میان ما بیگانه است و خود را به متا نستبت متی دهتد و رلتب      : کند و گاتند

وی . عمر درین بتاره از بجیلته پرستش کترد    . فرمانروای ایشان باشد کردند که جریر

در میتان  . هستم 3من مردی از قبیله ازد. ای امیرالمؤمنین، راست می گویند: پاسخ داد

و ازین قضیه می . رایاۀ خویش به خون ریختن یکی دست یازدیم و به بجیله پیوستم

میخت و به دودمان آن درآمتد و  توان دریافت که عرفجه چگونه به خاندان بجیله درآ

بدان دودمان خوانده می شد تا بته ریاستت بتر ایشتان نتامدد گردیتد و اگتر بعضتی         

چگونگی درآمیختن و بیگانگی وی را در میان قبیلۀ خود نمی دانستند و از ایتن امتر   

غالت می کردند و روزگار درازی سپری می گردید به کلی فراموش میشد و از تمام 

پس باید به این نکته توجه کرد و از سرخدا در . ودمان به شمار می آیدجهان از آن د

آفرینش پند گرفت و مانند این قضیه در ایتن روزگتار و روزگارهتای پیشتین بستیار      

                                      
 (.منتهی االرب)پدر نعمان که گویند اوشروان او را در پای پیل کشت ( به ضم م ه کسر ز)ه  1

 (.منتهی االرب)ه قبیله ایست در یمن از اوالد معدبن عدنان و جریر شاعر از آن قبیله است  2

 (.منتهی االرب)پدر قبیله ایست در یمن که جمیع انصار از فرزندان وی اند ( به فتح همزه)ه ازد  3
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است و خدای به نیکی و بخشش و بخشایش ختویش کامیتاب کننتدۀ آدمتی بته راه      

 .راستی است

 

 1فصل یازدهم

 گروهی فرمانرواۀ اینکه ریاست همواره به  در بار

 از خداوندان عصبیت اختصاص دارد

از قبایل هتر چنتد از لحتاظ خانتدان      2(حی ت بطن )باید دانست که هر تیره ای 

عمومی خویش از یک گروه و جمعیت باشند باز هم در میان ایشتان عصتبیت هتای    

دیگری در خاندانهای خاصی وجود دارد که پیوند و وابستگی آنان نسبت به خانتدان  

سب عمومی مستحکم تر و نددیکتر استت، ماننتد یتک عشتیره یتا اعضتای یتک        و ن

چنین گروهی از یتک  . خانواده یا برادرانی از یک پدر، نه پسرعموهای نددیک یا دور

سو به نیّای نددیک خودشان و سرسلسلۀ قبیله نددیکتراند و از سوی دیگتر بتا کلیتۀ    

ابسته می باشند و در نتیجه هم عشایری که در دودمان عمومی با آنان شرکت دارند و

مشمول غرور قومی خاندان مخصوص خویش می باشند و هم کلیۀ اعضای دودمتان  

لیکن غرور قومی خاندان . عمومی غرور قومی خویش را نسبت به آنان نشان میدهند

و در میتان  . مخصوص خودشان به علت نددیکی نسبت استوارتر و نیرومند تر استت 

به همۀ اعضای آن تعلق نمی گیترد بلکته بته گتروه خاصتی       این خاندان نید ریاست

و چون ریاست تنها از راه قدرت و غلبه به دست می آید و بیگمتان  . اختصاص دارد

                                      
تونسی موجود است و آوردن آن برای مطابقهت   هنسخ فاسی افتاده است ولی در نسخ ه این فصل از  1

فصل مزبور در چاپ بوالق و (. نصر هورینی هحاشی)کردن سخن مؤلف با اول فصل دوازدهم الزم بود 
( ینی) هنصر هورینی نقل شده است ولی در چاپ پاریس و نسخ هچاپهای دیگر مصر و بیروت با حاشی

 .هم نیست

 .تیره را برگزیدیم هه بطن وحی کوچکتر از قبیله است و ما به جای آنها کلم 2



 281 

باید عصبیت و ناوذ این گروه مخصوص از دیگر اعضای آن خاندان و عشتایر قبیلته   

ستلم گتردد و   نیرومندتر باشد تا بتوانند بر دیگران تسل  یابند و ریاستت بتر آنتان م   

هرگاه چنین عصبیتی یافت شود الزم می آید ریاست بر آن قبیله همواره در آن گروه 

مخصوص باشد که قدرت دارند و بر دیگران غلبه یافته اند زیرا اگر ریاستت از ایتن   

گروه سلب شود و به دسته هتای دیگتر خانتدان کته در قتدرت و غلبته در مرحلتۀ        

. رو آن ریاستت برایشتان تحقتق نخواهتد یافتت      فروتری باشند منتقل گردد به هتیچ 

بنابراین ریاست همواره از شاخه ای بته شتاخۀ دیگتر انتقتال متی یابتد و برحستب        

خاصیت غلبه و قدرت که بیان داشتیم جد به نیرومندترین شاخه ها منتقل نمی شود، 

در یک موجود زنده است و هنگامی که عناصر  ٠زیرا عصبیت و اجتماا به مثابۀ مداج

یک موجود زنده برابر باشند مداج آن موجود بهبود نمی یابد و به صالح نمیگرایتد و  

ناگدیر یکی از آن عناصر باید غلبه یابد و گرون تکوین تحقق نمی پتذیرد، و فلستاۀ   

اینکه در عصبیت قدرت و غلبه را شرط کردیم همتین استت و همچنتان کته گاتتیم      

در گروه مخصوص یک خاندان باقی می معلوم شد که به علت غلبه، ریاست پیوسته 

 .ماند

 فصل دوازدهم

 یک عصبیت برای کسیکه از دودمان صاحباندر اینکه ریاست بر 

 آنان نباشد امکان ناپذیر است

زیرا ریاست جد بوسیلۀ قدرت و غلبه به دست نمی آید و غلبه هم چنان که یاد 

باید ریاست بر یک قتوم  از این رو ناچار . کردیم تنها زا راه عصبیت حاصل می شود

از عصبیتی برخیدد که بر یکایک عصبیت های دیگر همتان قتوم مستل  باشتد زیترا      

                                      
ه در طب قدیم مزاج بر طبیعت و سرشت انسان اطالق میشد که کیفیتی از امتزاج عناصر اربهع اسهت     1
 (.غیاث)
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همین که دیگر عصبیت های آن خاندان قدرت و غلبۀ عصبیت خانتدان آن رئتیس را   

احساس کند سر فرود می آورند و ریاست او را اذعان می کنند و پیروی از وی را بر 

 .خود الزم می شمرند

ی که از خارج بر قومی فرود آید و از دودمان ایشان نباشد در میان ایشتان  و کس

عصبیتی از راه نسب نخواهد داشت، چه او بیگانه ایست که به آنان چسبیده استت و  

و ( والء)منتهای تمایلی که به او نشان دهند و از وی دفاا کنند در حدود هم پیمتانی  

ی گمتان موجتب غلبتۀ او بتر ایشتان      خواهد بود و این امتر بت  ( حلف)هم سوگندی 

و هر گاه فرض کنیم که وی با ایشان پیوند نسبی کرده یا جوش خورده . نخواهد شد

و با خاندان آنان در آمیخته است و روزگار نخستینی که ختود را بته ایشتان منتستب     

میساخته و به نسب آن خاندان ها خوانده می شده فراموش گردیده است باید گاتت  

ک از اسالفش پیش از این پیوند نسبی چگونه ریاست را بدست آورده اند؟ او یا هر ی

در صورتی که ریاست بر یتک قتوم از سرسلستلۀ یتک شتجره کته غلبتۀ وی از راه        

عصبیت محرز شده باشد پس در پشت به فرزندان او منتقل می شود و شکی نیستت  

ش به آنتان بتوده   که مردم روزگار نخستین چنین بیگانه ای را که مدعی انتساب خوی

میشناخته اند و همان بیگانگی در آن هنگام متانع ریاستت وی بتوده استت، بتا ایتن       

وصف چگونه ریاست به وی انتقال یافته است؟ در صورتی که چنان که یتاد کتردیم   

ریاست ناچار باید موروثی باشد و از کسی که با شایستگی و غلبۀ عصبیت آن را بته  

 .یابدچنگ آورده به دیگری انتقال 

بسیاری از سران قبایل و روایف هنگامی که تاریخ گذشتۀ برخی از خاندان هتا  

را می شوند که به فضیلتی مانند دالوری یا بخشندگی اختصتاص داشتته یتا بته هتر      

کیایتی شهرت یافته اند، شیاتۀ آن خاندان می شوند و آنگاه خویش را به آنان نستبت  

به صرف ادعا خود را به یک دودمان ببندند  می دهند و در ورره ای فرو می روند که
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. و نمی دانند تا چه حد بدرگی و ریاست آنان مورد نکوهش و سرزنش واقع می شود

 .در این روزگار این گونه مدعیان در میان مردم بسیارند

از آن جمله ادعایی است که جملگی روایف زناته دارند و ختود را عترب متی    

 .دانند

ب است که معروف بته حجازیتان انتد و از بنتی عتامر، و      دیگر ادعای اوالد ربا

می  2به شمار می روند اما آنها خود را از دودمان بنی سلیم ٠شعبه ای از روایف زغبه

بوده که به بنی عامر پیوسته است و می گویند  3دانند و مدعی اند جد ایشان از شرید

ه به بنی عامر ملحق می ساخته است وآنگاه ک 4وی درودگری بوده که تابوت مردگان

شده است با دودمان آنان پیوند خویشی پیدا کرده و سرانجام به ریاستت آن دودمتان   

رسیده است و بنی عامر وی را حجازی می خوانده اند، دیگتر ادعتای خانتدان بنتی     

عبدالقوی بن عباس از قبیلۀ توجین است که خود را از فرزندان عبدالمطلب می دانند 

ه به این دودمان شریف دارند با غل  کاری نام عباس بن عطیته  و به سبب شیاتگی ک

در عبدالقوی را بهانه ساخته اند در صورتی که هیچ کس خبر نداده است که یکتی از  

افراد خاندان عباسیان به مغرب آمده باشد، زیرا از آغتاز دولتت عباستیان مغترب در     

ولت عباستیان مغترب در   تصرف علویان دشمنان به مغرب آمده باشد، زیرا از آغاز د

و بنابراین چگونته  . تصرف علویان دشمنان آنان بوده است مانند ادریسیان و عبیدیان

 ؟٠یکی از شیعیان علویان ممکن است از پسران عباس باشد

                                      
 .طایفه ای از بربرها است( به ضم ز)ه زغبه  1

 (.منتهی االرب)ی از قیس غیالن و از جذام پدر قبیله ا. فرزندان سلیم بن مصور( به ضم س)ه  2

 (.منتهی االرب)ه بنوالشرید بطنی است از سلیم  3

( به کسر ح)حرجان »: نصر هورینی در حاشیه نوشته است. « یصنع الحرجان»ه عبارت چنین است   ٤
یعنی تابوت مردگان، ولی دسالن نوشهته اسهت پابنهد شهتر مهی      « نعش الموتی( به فتحتین)جمع حرج 

 .نامیده اند« حجازی»در لغت مهار شتر است از این رو او را « حجاز»اختهاست چون یکی از معانی س

پهس چگونهه   : را می توان بدینسان ترجمهه کهرد  ... بنابرین چگونه  هجمل« ینی»ه بر حسب عبارت   1
 فردی از خاندان عباسی به یکی از شیعیان علوی پیوسته است؟ 
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که از خانتدان بنتی عبدالوادانتد نیتد     ( ملوک تلمسان) 2همچنین ادعای بنی زیان

استناد اینکه در خاندان قاسم اند ختود  نظیر دعاوی غل  بنی عبدالقوی است، چه به 

یعنی « ایت القاسم»را از خاندان قاسم بن ادریس می دانند و به زبان زناتی می گویند 

بنی قاسم، و مدعی اند که این قاسم همان قاسم بن ادریس یا قاستم بتن محمتد بتن     

 بر فرض که این ادعا صحیح باشد می توان گات که این قاسم از مقتر . ادریس است

سلطنت خویش گریخته و به اینان پناه آورده است ولی باید پرسید چگونه در حتالی  

که ایشان در مرحلۀ زندگی بادیه نشینی بوده اند ریاستت وی بتر آنتان جامتۀ عمتل      

اگر گمان کنیم به صرف این که نامش قاسم بوده بته ریاستت رستیده    . پوشیده است

یسیان بسیار است و نیازی بته ایتن   است تصوری غل  است، چه این نام در میان ادر

نیست که به غل  تصور کنند چون اسم ایشان از آن دودمانست به سلطنت نایل آمده 

اند زیرا منشأ رسیدن خاندان مدبور به سلطنت و بدرگی، عصبیت آنان بوده است نته  

بلکته  . ادعای انتساب به علویان یا عباسیان یا هیچگونه عامل دیگری از نتوا انستاب  

گونه ادعاها را کسانی که به پادشاهان تقرب می جوینتد و بترای ختوش آینتد و      این

دلجویی آنان می سازند و پادشاهان را بدانها برمی انگیداننتد و متمایتل متی کننتد و     

 .سپس چنان شهرت می یابد که کسی نمی تواند به رد و مخالات آن برخیدد

بتن زیتان پایته گتذار      ٠استن و من خبر یافتم که هنگامی این انتساب را به یغمر

سلطنت بین زیان باز گاتند آن را انکار کرد و به زبان زناتی پاسخی داد که معنتی آن  

امور دنیوی و پادشاهی را با شمشیر بدست آوردیم نه بتا ایتن نستب و امتا     »: اینست

                                      
در الجزایر بهه نیابهت از جانهب موحهدان     ( م 1373تا  1235مطاب  )ه  716تا  633ه بنی زیان از   2

عبهاس   هرجوع به طبقات سالطین اسالم ترجم. حکومت داشتند و یازده تن از آنان به سلطنت رسیدند
 . شود ٤6و  ٤5اقبال ص 

بنی زیان در الجزایر که پایتخت ایشان شهر تلمسانب ود  ه، پایه گذار سلسل Yaghmoracenه   1
 هرجوع به طبقات سالطین اسالم ترجم. میالدی به سلطنت رسید 1235هجری مطاب   633در سال و 

 .شود ٤6و  ٤5مرحوم عباس اقبال ص 
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و با این گاتار از نددیکتی جستتن بته آن    « سود چنین نسی در آخرت هم با خداست

 .2کرد دودمان اعراض

دیگر از انتسابات نادرست ادعای بنی سعد است که بر بنی یدید، یکی از شتعبه  

متی   سآنان هم به غل  خود را از نسل ابوبکر صدیق. های قبیلۀ زغبه، ریاست دارند

که متدعی  ( بربر)از قبیلۀ توجین  3و هم بنی سالمه شیوخ و رؤسای بنی یدللتن. دانند

و زواوده رؤسای قبیله ریاح که خویش را از اعقتاب  ( عرب) 4اند از خاندان سلیم اند

 .برامکه می دانند

نیتد  ( از امرای قبیلۀ ری در مشتر  ) ٠همچنین چنان که ارالا یافته ایم بنی مهنه

و چنان کته یتاد   . خود را از نسل برامکه میدانند و امثال این گونه دعاوی بسیار است

ین مدعا است بلکه این ریاست مستلم  کردیم ریاست این قوم خود دلیل بر ناراستی ا

 .می سازد که دارای صریحترین انساب و نیرومندترین عصبیت ها هستند

. بنابراین باید این نکته را در نظرگرفتن و از مغلطه کاریها درین باره پرهید کترد 

ولی انتساب مهدی موحدان را به خاندان علویان نباید از نوا این دعاوی غل  شمرد 

از خاندانی نبود کته ریاستت داشتته     2(قبیلۀ هرغه)در میان رایاۀ خویش زیرا مهدی 

باشند بلکه وی پس از نامور شدن به دانش و دین و گرویدن مصامده به دعوتش بتر  

و . و با همۀ اینها در میان قوم خود از خانتدانهای متوست  بتود   . ایشان ریاست یافت

 .3خدا دانای نهان و آشکار است

                                      
 هو از تقهرب جوینهد  : می توان بدینسان ترجمه کرد« ینی»را بر حسب ... از نزدیکی جستن  هه جمل  2

 .بدان اعراض کرد

چاپ شهده اسهت و دسهالن اعتهراض کهرده و مهی       « اءت»، در چاپهای معرب به ضم  Idleltenه   3
 .و بنابراین ضبط چاپهای مزبور غلط است tonعالمت جمع زبان بربرهاست نه  tanیا  ten: نویسد

 پدر قبیله ای از عرب( به ضم س ه فتح الم)ه سلیم  ٤

 (. ب)ه مهنارک ، مهنی  1

 .است« هرثمه»به غلط ( ک)و ( ا)و ( ب)ه در نسخ  2

 .٤7 هزهر، آی هسور. الغیب و الشهادهه عالم  3
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 فصل سیزدهم

 صاحباننکه خاندان و شرف حقیقتی و ریشه دار مخصوص در ای

 عصبیت است و از آن دیگران مجازی و غیرحقیقی است

آدمی بی گمان از راه خصال و ملکات نیکو پدید می آید  4زیرا بدرگی و حسب

اینست که کسی از میان نیاکان ختود گروهتی مردمتان بلنتد پایته و       5و معنی خانواده

آنوقت به سبب تولد یافتن وی در آن خاندان و انتساب بته  . دبدرگوار و نامور برشمر

ایشان او هم در میان قبیلۀ خویش به بدرگی و احترام اختصاص متی یابتد و نتام آن    

گروه مایۀ بدرگی و سرافرازی وی می گردد، زیرا وقار و شکوه چنین کسی به علتت  

ی گیرد و احتترام و  شرافت و بدرگواری نیاگانش در دلهای رایاه و قبیلۀ وی جای م

بدرگی اخالف در میان خاندان ها و قبایل مرهون خصتال و صتاات نیتک پیشتینیان     

 .ایشان است

و مردم در چگونگی پرورش و توالد و تناسل همچون کانهتا سرچشتمه هتایی    

مردم همچون کانها باشند برگدیده ترین ایشان در »: فرمود صهستند چنان که پیامبر

. «ه ترین آنها در دوران اسالم اند وقتی در دین دانش یافتنتد روزگار جاهلیت برگدید

پس معنی حسب به اصل و نسب باز می گردد و ما در صاحات پتیش ایتن اصتل را    

روشن کردیم که نتیجه و فایدۀ خاندان و نسبت عصبیت است، چته غترور قتومی و    

مایۀ بیم پس هرگاه عصبیت قبیله . یاری کردن به یکدیگر در پرتو آن حاصل می شود

و هراس دشمنان باشد و خاندانهای آن پاکدامن و مصون از تعرض باشند سود نسب 

                                      
ماننهد بزرگهی انسهان در نسهب و نهژاد و بزرگهی و       : را به معانی گونهاگونی آورده انهد  « حسب»ه   ٤

وبرخی گفته اند مرد با حسب کسی . بزرگواری مرد در دین و مال و به قولی حسب یعنی مکارم اخالق
 (.ت الفنونکشاف اصطالحا)است که او را جاه و حشمت و منصب باشد 

است که در عربی به معنی خانه و شرف است و مقصود در اینجا همهان معنهی   « بیت» هکلم هه ترجم  5
متدالو در میان عامه است که می گویند فالن اههل خهانواده اسهت یعنهی اصهل و نسهب بهدو شهرافت         

 .خانوادگی دارد
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در آن آشکارتر و نتیجۀ آن نیرومندتر خواهد بود و شمردن نیاگتان بلندپایته هتم بتر     

بنابراین حسب و بدرگی در میان خداوندان عصبیت ریشه دار . سود آن خواهد افدود

 .یج دودمان و نسب بهره مند می شوندو حقیقی است زیرا آنان از نتا

و میدان برخورداری خانواده از ثمرات بدرگی به نسبت اختالف عصبیت هتا بتا   

و . یکدیگر متااوت است، چه تنها راز اینگونه بدرگواریهتا در همتان عصتبیت استت    

شهرنشینانی که دارای نسبت صریح خانوادگی نیستند ممکن نیست به رتور حقیقتی   

و هتر  . توهمی بکنند از دعاوی بیهوده خواهتد بتود   ننیاشند و اگر چده بواجد خانوا

گاه چگونگی حسب را در میان ساکنان شهرهای بتدرگ در نظتر بگیتریم ماهتوم آن     

چنین خواهد بود که فالن مردی شهری برای خویش نیاگانی متصف به خصال نیتک  

و تا سترحد امکتان    برمیشمرد، اجدادی که با مردم پرهیدگار و نیکوکار در آمیخته اند

در جستجوی آرامش و سالمت و در مهد آسودگی و رفاه بودند ولتی ایتن معنتی بتا     

خواص عصبیتی که نتیجۀ نسب و برشمردن نیاگانست مغایرت دارد و چنین ماهومی 

را  2مجتاز  ٠را ممکن است بر یک نوا حسب و خانوادۀ مجازی ارال  کرد و عالقتۀ 

ست کته همته دارای یکنتوا شتیوۀ فضتیلت و      مان شمردن پدران پشت در پشت دان

و بارض ثابتت  . تجابت بوده اند، لیکن نمی توان آن را حسب حقیقی و مطلق شمرد

شود که از لحاظ لغوی حقیقی است آن وقت حقیقت مشککی خواهد بود که بعضی 

                                      
عین حال معنی حقیقهی ای کهه   ه مجاز کلمه ای است که در معنی حقیقی خود به کار نرود و در 2و  1

کلمه برای آن وضع شده است متروک نشده باشد، برخالف حقیقت که کلمه بر همان معنهایی کهه وضهع    
« عالقه»التبه انتقال کلمه از معنی حقیقی به معنی مجازی باید دارای پیوند یا . شده است داللت می کند

می باشد، چنان کهه در مثهل   « مشابهت»آنها  میان دو معنی چندگونه است که یکی از های باشد و عالق
عامهه از ان، شهخص    هدریا را بر شخص بخشنده اطالق می کنیم به مناسبت آن کهه از الحهاظ اسهتفاد   

از مقاالت علم االدب تألیف لویس . بخشنده بدان شبیه است و معنی حقیقی دریا هم متروک نشده است
 .جوع به غیاث اللغات شودو ر. ابن اثیر« المثل السا ر»شیخو به نقل از 

 .نیست« ینی»است در « اولی»تا « بفرض ثابت شود»: ه از3
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و گاهی برخی از خانواده ها در آغاز امر دارای عصتبیت و  . 3از موا ع آن اولی است

گی و شرافت اند ولی بعدها چنان که یاد کردیم در نتیجۀ شهرنشینی ایتن  خصال بدر

خصال را از دست می دهند و با جمعیت دیگر در می آمیدند ولی در نهاد اعضای آن 

خاندان همچنان وسوسه ها و خیاالت پوچ آن حسب باقی متی مانتد و بته بهانتۀ آن     

ا و عشیره هتا هستتند، در   خویش را خانواده های شریف میشمرند که دارای گروه ه

صورتی که به هیچ رو واجد چنین خصوصیتی نمی باشند زیرا شرط اساستی آن کته   

 .عصبیت است به کلی از میان رفته است

و بسیاری از ساکنان شهرهای بدرگ که در آغاز امر در خانواده هتای عترب یتا    

ان بنتی  عجم پرورش یافته اند این وسوسه ها و خیتاالت ختام بتیش از همته در میت     

اسرائیل رواج دارد چه نخست آن که مهد پرورش ایشان از بدرگترین ختانواده هتای   

شریف جهان به شمار می رفت و در میان نیاگان آنان پیتامبران و رستوالنی بستیار از    

روزگار ابراهیم، ا، تا عهد موسی که موجد مذهب و شریعت آنان بتود، پدیتد آمتده    

اندان از راه عصبیت تقویت یافته بود و بته وستیلۀ   بودند و دیگر آن که این اصالت خ

همان عصبیت خداوند، سلطنت و ملکی را که بدان قوم وعده فرموده بود بته ایشتان   

 .٠ارزانی داشت

اما پس از روزگاری همۀ این مدایا و صاات را از دست دادند و بته ختواری و   

ید و هداران سال و آوارگی در روی زمین سرنوشت ایشان گرد 2بیچارگی دچار شدند

در حال اناراد و جدایی از یکدیگر از کاار فرمانبری کردنتد و در قیتد بنتدگی آنتان     

درآمدند اما هنوز هم این وسوسه ها را همچنان در سر می پرورانند و می بینتیم بتاز   

فالن هارونی است، آن یکتی  : هم از حسب و نسبت دم می زنند و در مثل می گویند

                                      
 
 54: النساء ژڃ  چ  چ  چ   ژ : ه اشاره به 1
 ٠٠2: آل عمران ژڳ  ڳ  ڳڳ  ژ ه  2



 289 

با ایتن  . این یکی از اعقاب کالب و فالن از زادگان یهودا استاز نسل یوشع است و 

که قدرت و عصبیت از میان آنان به کلی رخت بربستته و از قترون متمتادی ذلتت و     

 .خواری در میان آن قوم رسوخ یافته است

و بسیاری از شهرنشینان و کسانی که عصبیت نژادی خویش را از دست داده اند 

وییها و ژاژخاییها می پردازند و در کتاب خطابه که تلختیص  نید به همین گونه یاوه گ

بن رشد در مو ع حسب راه غلطی برگدیتده و   می باشد ابوالولید ٠دانشهای نخستین

یک خانوادۀ نجیتب و بتا حستب بتر کستانی      : حسب را بدینسان تعریف کرده است

و به هیچ ولی ا. ارال  می شود که از روزگارهای قدیم در شهر سکونت گدیده باشند

رو از حقایقی که ما یاد کردیم گاتگو نکرده است و کاش می فهمیدیم که اگر قتومی  

دارای قدرت و عصبیتی نباشتند تتا بتدان موجودیتت و شترف ختویش را از گدنتد        

متجاوزان نگهدارند و دیگران را به قبول حسب و بدرگتی ختویش وادار کننتد تنهتا     

ر یک شهر چه سودی بته حستب آنتان    سکونت گدیدن ایشان از روزگارهای قدیم د

 می بخشد؟

تعریف ابن رشد میرساند که گویا وی حستب را تنهتا بته برشتمردن پتدران و      

با اینکه در فن خطابه کسانی را با سخنان دل انگیتد برمتی   . نیاگان منحصر کرده است

انگیدانند که برانگیخته شدن آنان مؤثر باشد، و چنین کسانی همان خداونتدان حتل و   

اموراند ولی کسی که به هیچ رو دارای قدرتی نباشد به وی توجهی نمی شود و  عقد

قادر به برانگیختن هیچکس نخواهد شد و اینگونه کسان شهرنشتینان انتد کته دارای    

ولی ابن رشد در میان جمعیت و شهری تربیت یافتته استت   . هیچگونه قدرتی نیستند

وم آن خو نگرفته اند و از این رو عصبیت ممارست نکرده و به آداب و رسدربارۀ که 

                                      
است و دسهالن صهورت   « کتاب علم اول»و در بعضی از نسخ « کتاب معلم اول»ه در چاپهای مصر   1

تعریفی را که ابن خلدون به ابن رشهد نسهبت داده در تلخهیص وی از کتهاب     دوم را برگزیده است چه 
 .حاشیه شود 2یادداشت  282دسالن ص  هترجم 1ارسطو دیده نشده است رجوع به   هخطاب
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در مو وا خانواده و حسب تنها و بر ارال  بته همتان امتر مشتهور کته برشتمردن       

نیاگانست اکتاا کرده است و در این بتاره بته حقیقتت عصتبیت و رمتد تتأثیر آن در       

 .٠ربیعت خلق رجوا نکرده است و خدا به هرچید دانا است

 فصل چهاردهم

 و تربیت یافتگان( بندگان)ی لگی موادر اینکه خانواده و بزر

 خانه زاد بسته به خواجگان آنهاست نه به انساب ایشان
چه در پیش یاد کردیم که بدرگی و شرف حقیقی و ریشته دار بتی شتک از آن    

خداوندان عصبیت است و از این رو هرگاه اینان قومی را از نژاد دیگری برگدیننتد و  

لک بندگان و غالمانی شوند و همچنتان کته در   پس از تربیت به خدمت گمارند یا ما

فصول گذشته گاتیم این بندگان با نسب ایشان پیوند یابند آنوقتت بنتدگان و تربیتت    

یافتگان مدبور در عصبیت قومی با ایشان شرکت خواهند جست و مانند دیگر گتروه  

کت های دودمان ایشان به رسوم و عادات قبیلۀ آنان خواهند گرایید و در نتیجتۀ شتر  

جستن آنان در عصبیت خواجگان خویش برای ایشان نید سهمی از نسب و دودمتان  

موالی هر قتومی  »: فرموده استصآن خواجگان حاصل خواهد آمد چنان که پیامبر

و فرقی ندارد که آن مولی زرخرید باشد یا موالیی باشتد کته از راه   « .از آن قوم است

ادان در می آید، ونستب والدت او در  هم سوگندی در شمار تربیت یافتگان و خانه ز

این عصبیت سودی ندارد زیرا آن نسبت با این دودمان و عصبیت تازه مباینت دارد و 

به سبب از میان رفتن نتیجه و خاصیت آن هنگام پیونتد یتافتن بته نستب دیگتر و از      

دست دادن عصبیت خویش خواهی نخواهی در زمرۀ دودمان اخیر شمرده می شود و 

و هر گاه بر این عصبیت چند پشت بگذرد آنوقت فرزندان او . سب می گرددبدان منت

و تربیت او در میتان ایشتان در آن قبیلته    ( هم پیمانی)در این دودمان به تناسب والء 

                                      
 29: البقرۀ ژی     ی  ی  ی  ژ ه 1
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دارای بدرگی و خاندان اصیل خواهند بود ولی نه به حتدی کته بته انتدازۀ شترف و      

ه بته انتدازۀ شترف و بدرگتی     بدرگی و خاندان اصیل خواهند بود ولی نه بحتدی کت  

خواجگان ایشان برسد ودر هر حال در مرتبۀ فروتری از آنان قرار می گیترد و و تع   

کلیۀ بندگان و خدمتگداران در دولتها بر این منوال است، چه آنان به سبب رسوخ در 

والء و هواداری و خدمت دولت و گذشتن چندین نسل در ختدمتگداری و بنتدگی،   

موالی روزگتار عباستیان   دربارۀ یابند، و می توان این حقیقت را  بدرگی و شرافت می

دریافت و مشاهده کرد که چگونه خدمتگداران ترک در دولت بنی عبتاس و خانتدان   

های برمکیان و نوبختیان که پیش از ترکان در بارگاه عباسیان بودند به اصالت خاندان 

خویش را در پرتتو رستوخ    و شرف و بدرگی نایل آمدند و بنای بدرگواری و اصالت

چنان که دودمتان رشتید از شتریف    . درهم پیمانی و دوستی با آن دولت بنیان نهادند

ترین خاندان ها به شمار میرفت و از لحاظ نجابت و بدرگواری در عصر خویش یکتا 

و . بود و این اصالت خاندان بدان ستبب نبتود کته وی بته ایرانیتان انتستاب داشتت       

دگی و حسب بندگان و خدمتگداران هر دولتی در پرتو رسوخ همچنین اصالت خانوا

 .هم پیمانی و توجه آن دولت به تربیت آنان حاصل می گردد

و نسب پیشین آنها در برابر نسب تازه ای که به دست می آورند به کلی از یتاد  

می رود و ملغی می گردد و به هیچ رو در اصالت و بدرگواری ایشان تتأثیری نتدارد   

چه اهمیت دارد نسبت هم پیمانی و تربیت او در بارگاه دولت است چه فلساه بلکه آن

و سرعصبیتی که بدان خاندان شریف و بدرگواری کسب می شتود در چنتین نستبتی    

است و از این رو شرف خاندان شریف و بدرگواری کسب می شود در چنین نستبتی  

ش منشعب می گتردد  است و از این رو شرف خاندان او از اصالت خاندان خواجگان

و شالدۀ آن براساس دودمان ایشان گذارده می شود و نسبت والدتش هر چه باشد به 

وی سودی نمی بخشد، بلکه شالدۀ بدرگواری وی بر روی نسب هم پیمانی با دولت 

 .و حسن تربیت وی در آن بارگاه استوار می گردد
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ولتت نتژادی   و گاهی ممکن است کسی از آغاز به سبب پیوند بتا عصتبیت و د  

خویش دارای خاندان شریف و نسبی اصیل باشد ولی اگر آن دولت منقرض گردد و 

و تربیت یافتن در دولت دیگری بخدمتگداری برگدیده شتود  ( والء)از راه هم پیمانی 

آن وقت نسب نخستین برای او سودی نخواهد داشت، زیرا عصبیت آن از میان رفتته  

 .می باشد برخوردار شده است است و از نسب دوم که دارای عصبیت

و و ع برمکیان بر این منوال بوده است، زیرا چنان که مورخان آورده اند ایشان 

 ٠در ایران از خاندانی اصیل بوده اند که کتار ختدمتگداری و دربتانی آتشتکده هتا را     

خاندان عباستیان پیوستته انتد خانتدان     ( والء)برعهده داشته اند و چون به هم پیمانی 

ایشان فاقد اعتبار و اهمیت شده است، بلکه بدرگی و خاندان شریف ایشتان   نخستین

از لحاظ فرمانروایی آنان در دولت جدید و حق تربیت و برگدیدگی بنتی عبتاس بتر    

 .آنان بوده است

و جد آنچه یاد کردیم هر چه در این باره گاته شتود خیتاالت وسوسته آمیتدی     

در سر می پرورانند و دارای حقیقتی نمی بیش نخواهد بود که ناوس سرکشی آنها را 

                                      
مهی   نام شخص معینی نبوده بلکه بر مقامی اطهالق « برمک» هبرخی از خاورشناسان کلم هه به عقید  1

اختصاص داشته است و این مقام به وراثت به آنان می رسهیده  « نوبهار»شده که به ر یس کاهنان معبد 
است و برمکیان قسمتی از اراضی معبد مزبور را متصرف بوده اند که طول آن بالغ بهر هشهت فرسهخ و    

قسمتی از  عرض آن چهار فرسخ و مساحت کل آن هفتصد و چهل میل مربع بوده است و این امالک یا
در مشرق بلخ که بسهیار  « روان» هقری: آنها رادیرزمانی همچنان متصرف بوده اند چنان که یاقوت گوید

ریت یهه  در سانسهک « نوبههار » هبزرگ و غنی بشمار میرفته در تصرف یحیی بن خالد بوده است و کلم
در قهرن هفهتم در    د مزبور دیری بودایی بوده است چنان که هوان جانهک است و معب« دیرنوین»معنی 
فرانسه ترجمه شده گفته اسهت   سانت ژولیک به هکه به وسیل« یادداشتهای سرزمین های مشرق»کتاب 

معبد مزبور را جغرافیا نویسان عرب مانند ابن الفقیه می شناخته و ثابت کرده اند که نوبههار مخصهوص   
بگذاریم خواهیم دید وصف وی بهر  عبادت بت ها بوده نه آتش، و اگر مبالغات وصف ابن الفقیه را کنار 

 (126تألیف دکتر احمد فرید ص . عصر المأمون، جلد اول)معبدی بودایی تطبی  می شود 
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و گرامتی تترین شتما نتدد ختدا      . باشدو واقعیت بهترین گواه گاتته هتای متا استت    

 .و خدا و فرستادۀ او داناتر است. ٠پرهیدگارترین شما است

 فصل پانزدهم

 در اینکه نهایت حسب در اعقاب یک نیا چهار پشت است

با همۀ آنچه در آن است وجتودی  مرکب است ( چهارگانه)جهانی که از عناصر 

فسادپذیر می باشد و خواه امور ذاتی و خواه امور عر ی آن هیچیتک از ایتن فستاد    

برکنار نمی ماند و بنابراین به چشم می بینیم که موالیتد همچتون کتان و گیتاه همتۀ      

گرفته تا دیگر حیوانها فساد می پذیرند و همچنین همۀ احوالی کته   نجانوران از انسا

ها عارض می گردد دگرگونه میشود به ویژه عوارض و احتوال انستانی همتواره    بر آن

دستخوش تحول و دگرگونی است چنان که دانشها و هنرها و مانند آنهتا پدیتد متی    

حسب نید که از امور عار ی آدمیان است . آیند و سپس به کهنگی و زوال می گرایند

رد و بترای هیچیتک از آفریتدگان    از این قاعده مستثنی نیست و ناگدیر تباهی می پذی

نمی توان شرفی بدست آورد که از روزگار آدم تتا زمتان وی در پتدرانش پیوستته و     

اختصاص داشت که کرامتی مخصوص بته وی  ص پایدار باشد به جد آنچه به پیامبر

و آغاز هر بدرگی و شترفی چنتان کته    . بود و نگهبان سر خاتمیت او به شمار میرفت

رجی است، و آن رسیدن به ریاست و شرف از پستی و گمنتامی و  گاته اند حالتی خا

به عبارت دیگر هر بدرگتی و حستبی ماننتد همتۀ امتور حتادث       . فقدان حسب است

مسبو  به عدم است آنگاه برای رسیدن به اوج کمال کافی است که به چهتار پشتت   

بنای آن برسد، زیرا بنیان گذار بدرگواری و شرف خودآگاهست که در راه پی افکندن 

چه رنجها برده است و ناچار خصالی را که از موجبات وجود و بقای آنستت حاتظ   

و فرزند او که پس از وی مباشتر و عهتده دار ستمت پتدر متی شتود ایتن        . می کند

                                      
 13 هالحجرات، آی هسور. ه ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم  1
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موجبات را از پدر می شنود و فرا می گیرد ولی کوتتاهی او در ایتن بتاره بته انتدازۀ      

ت و آنگاه که نوبت به جانشین ستوم متی   یدی نسبت به بینندۀ آنسچکوتاهی شنوندۀ 

رسد وی فق  به پیروی و تقلید می پردازد و قصور او نسبت به دومی به مندلۀ مقلتد  

نسبت به مجتهد می باشد ولی جانشین چهارم از کلیۀ شیوه های گذشتتگان کوتتاهی   

می ورزد و خصالی را که نگهبان بنای بدگواری آنانست از دست می دهتد و آنهتا را   

چک می شمرد و می پندارد کته ایتن استاس بدرگتواری و شترف بتی هیچگونته        کو

زحمت و رنجی پدید آمده است، بلکه گمان می کند این بدرگی و ریاستت بایتد بته    

رور الزم از آغاز پرورش به صرف انتساب می کند این بدرگی و ریاست باید به رور 

ختصاص یابتد و تصتور   الزم از آغاز پرورش به صرف انتساب به گذشتگان به وی ا

نمی کند گروه و عشیره و خصال و فضایل خاصی در آن متؤثر باشتد، چته او فقت      

خود را در میان مردم گرامی و بدرگ متی یابتد بتی آنکته بدانتد منشتأ پدیتد آمتدن         

وموجبات آن چگونه بوده است و توهم می کند که تنها موجب ایتن ستیادت همتان    

میان خاندان و عصبیت خویش در پایه ای فراتر از این رو خود را در . نسب او است

و برتر تصور می کند و به اعتماد تربیتی که در میان آنان یافته استت و همتواره او را   

پیروی کرده اند خویش را از همۀ آنان بلند پایه تر می بیند غافل از اینکه آنچته ایتن   

دین مقام نایل آمتده  پیروی را ایجاب کرده خصالی است که پدران وی در پرتو آنها ب

اند از قبیل فروتنی و دلجویی از کلیتۀ افتراد قبیلته و تبتار و خداونتدان عصتبیت آن       

اما او در نتیجۀ این غالت و غرور آنان را تحقیر می کند و بطبع آنان هتم از  . خاندان

وی دل آزرده می شوند، منتها به دیگتری از اعضتای آن تبتار متی گرونتد و شتاخۀ       

دمان را که به جد این نسل باشد بر می گدینند زیرا چنان کته گاتتیم   دیگری از آن دو

مردم به عصبیت عمومی آن دودمان اعتراف دارند و پیداستت کته نخستت او را متی     

آزمایند و پس از اعتماد به خصال پسندیدۀ وی که مورد پستند آنتان باشتد او را بته     
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اخۀ نخستین می پژمترد و  بدرگی می رسانند و رفته رفته شاخۀ دوم نمو می کند و ش

 .بنیان کاخ خاندان شریف وی ویران و منهدم می گردد

ی کیایت در سلسله های پادشاهان دیده می شود، لیکن سرنوشت خاندانهای ول

شریف قبایل و امترا و کلیتۀ خداونتدان عصتبیت نیتد بتر همتین منتوال استت و در          

گاه خاندانهایی به انحطاط  دودمانهای شهریان نید همین قاعده را می توان یافت و هر

اگر بخواهند شتما را میبترد و   . بگرایند خاندانهای دیگری از همان نژاد پدید می آیند

 .٠خلقی جدید می آورد و این برای خدا دشوار نیست

و مشروط کردن حسب ها به چهار پشت امری قطعتی و مستلم نیستت، بلکته     

متتر از چهارپشتت هتم    اغلب چنین است وگرنه گاهی ممکتن استت خانتدانی در ک   

منقرض شود و متالشی و منهدم گردد وگاهی این امر بته نستل پتنجم و ششتم هتم      

میرسد، ولی در حتال انحطتاط و زوال، و در نظتر گترفتن عتدد چهتار در نستلهای        

چهارگانه بدان سبب است که کی بنیانگذار و دومی مباشر و سومی مقلد و چهتارمی  

و گاهی هم عتدد  . است که امکان عادی دارد منهدم کننده است و آن کمترین عددی

چهار را در مرتبۀ نهایت کمال حسب از لحاظ مدح در نظر می گیرند چنان که پیامبر، 

همانا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحق بن : ص، فرمود

 .ابراهیم است، اشاره به این که او به نهایت نجابت و بدرگواری رسیده است

منم خدا پروردگار تو ختدای توانتا و غیتور و    : در تورات بدینسان آمده است و

 .٠بازخواست کنندۀ گناهان پدران از پسران تا پشت سوم و چهارم

                                      
 ٠9: إبراهیم ژڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ ه  1
گناهان پدران را از پسران تا پشت سیم و  خدای غیور هستم که انتقام. ه من یهوه خدای تو می باشم  1

دسالن مهی گویهد برابهری    (. 5 ه، آی21سفرخروج، باب )چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم 
عربی  هدر متن عربی و سامری و سبعینی و تجرمه های عربی ا زسعدیه و ترجم) توانا)طای   هبرای کلم

التینی  هتنها در ترجم. ملی پاریس وجود ندارد هی کتابخاناسکندریه و ارینبوس و دیگر نسخه های عرب
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و صاحب . و این نید نشان میدهد که پایان اعقاب در نسب و حسب چهار است

آیتا در  : اتت اخبار عویف القوافی آورده است که انوشروان به نعمتان گ دربارۀ اغانی 

: عرب قبیله ای نسبت به قبیلۀ دیگر بدرگوارتر و شریف تر می باشتد؟ نعمتان گاتت   

کسی که از سه پشت پدران وی پتی در  : به چه چیدی؟ گات: انوشروان پرسید. آری

پی ریاست کرده باشند و سپس آن ریاست بی کم و کاست به نستل چهتارم برستد،    

 . او اختصاص می یابد خانواده و بدرگواری و حاکمیت به قبیلۀ

آنگاه انوشروان چنین قبایلی را از وی پرسید و او شرای  مدبور را جتد در ایتن   

 :خاندان ها نیافت

قتیس انتد، و خانتدان    ( بیتت )خاندان حذیاه بتن بتدر فتداری کته از ختانوادۀ      

ذوالجدین از خانوادۀ شیبان، و خاندان اشعث بن قیس ازکنده، و خاندان حاجب بتن  

 .اندان قیس بن عاصم منقری از بنی تمیمزراره و خ

پس این گروه و عشایری را که پیرو آنان بودند در مجلستی گتردآورد و بترای    

تعیین کرد، آنگاه از ایشان گروهی به پتای خاستتند و    ٠ایشان داوران و گواهان عادلی

ست نخ: خطبه خواندند و سخنانی به نثر ایراد کردند و آنان به ترتیب عبارت بودند از

حذیاه بن بدر و سپس اشعث بن قیس به سبب خویشاوندی بانعمان آنگاه بسطام بن 

 .قیس بن شیبان و پس از آن حاجب بن زراره و قیس بن عاصم

ایتن  . انوشروان گات همۀ شما خواجگانی شایستۀ پایگتاه ختویش متی باشتید    

یتان از  خاندانهای شریف پس از بنی هاشم در عرب نام آور بودند و خانتدان بنتی ذب  

و همتۀ اینهتا نشتان میدهتد کته در      . بنی حرث بن کعب یمنی نید در شمار آنان بتود 

 .و خدا داناتر است. نهایت حسب چهار پشت معتبر است

                                                                                           
چنین کلمه ای هست و شاید ابن خلهدون ترجمهه ای عربهی از ایهن     ( ولگات) Vulgateتورات بنام 

 . التینی دردست داشته است هترجم
 .ه مراد از داوران و گواهان عادل، مترجمان و معرفان اند 1
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 فصل شانزدهم

 در اینکه اقوام وحشی در کار غلبه و تسلط از دیگران تواناترند

بتات  همچنان که در مقدمۀ سوم یتاد کتردیم چتون بادیته نشتینی یکتی از موج      

دالوری است، بی گمان یک نژاد وحشی از نژاد شهرنشین دالورتر استت و بنتابراین   

چنین قومی در چیرگی و غلبۀ بر خصم و ربودن ثروتهای اقوام دیگر توانتاتر استت،   

بلکه احوال یک نژاد نامتمدن هم در این باره برحسب ازمنته و عصترهای گونتاگون    

شتر به آبادیها در آیند و در مستاکن پرنتاز و   فر  می کند، زیرا چنین اقوامی هرچه بی

نعمت اقامت گدینند و به مدایای فراختی معیشتت و رفتاه زنتدگی ختوی گیرنتد از       

صاات و عادات وحشی گری و بادیه نشینی ایشان کاسته می شود و به همان انتدازه  

ون دالوری آنان نید نقصان می پذیرد و این امر را می توان در حیوان های غیراهلی چ

گاو وحشی و آهو و بدکوهی و گورخر نید مورد مطالعه قرار داد کته هرگتاه ختانگی    

شوند و به سبب آمیدش با آدمیان خوی رمندگی آنها زایل گردد و آذوقته و ختوراک   

آنها فراوان و رنگارنگ شود، چگونه و ع آنها در شتدت و جستت و خیتد و حتتی     

ال استت و ستبب ایتن دگرگتونی     هنگامی که به شهرنشینی خو گیرند بر همین منتو 

احوال آن است که سرشتها و ربایع انسان در نتیجۀ عادات و چیدهتایی کته بته آنهتا     

و هرگاه بدانیم که غلبه و پیروزی ملتها تنها در پرتتو  . الات می گیرد تکوین می شود

گستاخی و دلیری میسر می گردد پیداست که قومی که در بادیه نشینی ریشه دارتر و 

شی گری او افدونتر از دیگران باشد در غلبۀ بر اقوام دیگر توانتاتر خواهتد   خوی وح

بود و از این رو هرگاه دو دسته با هم در نبرد روبرو شوند و از لحاظ شماره بتا هتم   
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نید با یکدیگر برابتری کننتد، دستتۀ     ٠یکسان باشند و در نیرومندی و داشتن جمعیت

 .واهد بودبادیه نشین به غلبه و پیروزی نددیکتر خ

و در این باره می توان و ع قبیلۀ مضر را با حمیر و کهالن که در ملک داری و 

بهره مند شدن از تنعمات بر مضر سبقت جسته و هم با قبیلۀ ربیعه کته در آبادیهتای   

عرا  متورن شده بودند سنجید و دید که به علت باقی ماندن مضر در بادیه نشینی و 

معیشت و فراوانی ناز و نعمت چگونه گتروه نخستتین در   گراییدن دیگران به فراخی 

غلبه و جانگیری توانایی داشتند و بر همۀ متصرفات و سرزمینهای قبایل دیگر استیال 

یافتند و آنها را از کاشان ربودند و و ع بنی ری و بنی عامربن صعصعه و بنی سلیم 

از دیگر قبایل مضر و بن منصور پس از ایشان نید بر همین شیوه است که چون دیرتر 

یمن دست از بادیه نشینی برداشتند و به هتیچ یتک از تنعمتان دنیتوی در نیاویختنتد      

چگونه عادات بادیه نشینی نیروی عصبیت ایشان را حاظ کرد و نگذاشتت رستوم و   

آداب تجمل خواهی و نازپروری جانشین آن گردد، تا حدی که نسبت به دیگتران در  

عرب که نسبت بته   ٠(احیاء)و همچنین هر یک از تیره های . دغلبه یافتن تواناتر بودن

تیرۀ دیگر در زندگانی پرناز و نعمت و فراخی زندگی سبقت جویتد بتی شتک تیترۀ     

نسبت به وی چیره تر و تواناتر خواهد بود، هرچند درعده و بسیج برابتر   2بادیه نشین

 .3و این سنت خداست در میان آفریدگانش. باشند
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 فصل هفدهم

 هدفی که عصبیت بدان متوجه است بدست آوردن فرمانروایی

 و کشورداری است
زیرا در فصول پیش یاد کردیم که حمایت و دفاا و توسعه رلبی و هر امری که 

بر آن اجتماا می کنند از راه عصبیت میسر می شود و هم بیان کردیم کته آدمیتان بتا    

یتا نیتروی فرمتانروایی    سرشت انسانی ختویش در هتر اجتمتاعی بته رادا و حتاکم      

( قوۀ حاکمه)و آن نیروی فرمانروا . نیازمنداند که آنان را از تجاوز به یکدیگر باز دارد

ناگدیر باید در پرتو قدرت عصبیت بر مردم غلبه یابد و گرنه در امر حاکمیت توانایی 

نخواهد یافت و چنین قوه ای تشکیل نخواهد شتد و یتک چنتین غلبته و قتدرتی را      

زیترا  . و کشورداری می گویند و آن فدونتتر و برتتر از ریاستت متی باشتد      پادشاهی

ریاست نوعی بدرگی و خواجگی در میان قومی است که از رئیس خویش پیروی می 

کنند بی آن که آن رئیس در فرمانهای خود بر ایشان تسل  جابرانه ای داشتته باشتد،   

 .ر و قهر استولی پادشاهی عبارت از غلبه یافتن و فرمانروایی به زو

عصبیت به پایگاهی برسد در آن درنگ نمیکند بلکته برتتر از    صاحبانو هر گاه 

آن را می جوید چنان که اگر به خواجگی و رهبری مردم نایل آیتد و راهتی هتم بته     

سوی غلبه و تسل  و زورمندی بیشتری بیابد آن را فرو نمی گذرد، زیرا رسیدن بدان 

استه ها و تمایالت آدمی استت و توانتایی وی بتر    برای انسان مطلوب است و از خو

چنان پایگاهی انجام نمی پذیرد مگتر از راه عصتبیتی کته بته ستبب آن متردم وی را       

بنابراین هدف عصبیت، چنان که معلتوم شتد، غلبته و تستل  بترای      . پیروی می کنن

 .رسیدن به پادشاهی است
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شتریف پراکنتده و   و نید باید دانست که در یک قبیله هتر چنتد ختانواده هتای     

عصبیت های متعدد و گوناگون وجود داشته باشند ناگدیر باید از میان آنهتا عصتبیتی   

پدید آید که از همۀ آنها نیرومندتر باشد و بر آنهتا چیتره شتود و همته را یکستر بته       

پیروی خویش وادارد و دیگرعصبیت های آن چنان بدان پیوند یابند که گتویی همتۀ   

یت بدرگ است، وگرنه میتان آنهتا جتدایی روی میدهتد و بته      آنها به مندلۀ یک عصب

 .اختالف و زدوخورد منتهی می گردد

و اگر خدای گروهی از مردم را به گروه دیگر دفع نمی کرد همانا زمین را فساد 

 .٠فرا می گرفت

و آنگاه که یک رئیس قبیله به نیروی عصبیت بر قوم خویش غلبه متی کنتد بته    

قبیلتۀ دیگتری کته از وی دور استت نیتد چیتره آیتد، در        ربع می خواهد بر رئتیس  

اینصورت اگر رئیس قبیلۀ دیگر از لحاظ قدرت و عصبیت با او برابر باشد یا به دفاا 

برخیدد آن وقت هرگاه هر دو با یکدیگر هم زور و برابر باشند هتر کتدام بتر ناحیتۀ     

مجتدا از هتم    متصرفی و قبیلۀ خویش حاکمیت خواهد یافت و مانند قبایل مستقل و

و اگر یکی بر دیگری غالب آید و او را بته  . که در جهان پراکنده اند بسر خواهند برد

پیروی از رایاۀ خود مجبور سازد، آنگاه با قبیله نید پیوند خویشاوندی خواهد یافتت  

و نیروی آن را بر قدرت غلبه جویی خویش خواهتد افتدود و در راه بدستت آوردن    

و فرمانروایی گام خواهد نهاد، چنان که بته درجتات از هتدف    حد اعالی غلبه یافتن 

نخستین او پهناورتر و دورتر باشد و همچنان به توسعه رلبی و غلبه جویی ادامه می 

آن وقتت  . دهد تا نیرو و توانایی او به مرحلۀ نیروی دولت برسد و با آن برابر گتردد 

وی خداوندان عصبیتی که اگر دولت به مرحلۀ پیری و فرسودگی رسیده باشد و از س

زمام امور دولت را در دست دارند ممانعت و مقاومتی نشان داده نشود، بی درنگ بتر  
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آن دولت استیال خواهد یافت و فرمانروایی را از آنان خواهد ربود و سرتاستر کشتور   

لیکن اگر چنین رئیس قبیله ای با رسیدن بته منتهتا مرحلتۀ    . را به چنگ خواهد آورد

ر توسعه رلبی خود با مرحلۀ پیریو فرسودگی دولت مصادف نشود بلکته  نیرومندی د

مقارن هنگامی باشد که دولت به پشتیبانی خداوندان عصبیت نیازمنتد متی گتردد در    

اینصورت دولت سران آن قبیله و عصبیت را در سلک اولیتای حکومتت ختویش در    

به مرحله ای از ستلطه و   می آورد و هنگام نیاز به نیروی آنان اتکا می کند و آن قبیله

ناوذ خواهد رسید که از پایگاه پادشاهی و دولت مستقل فروتر است مانند ترکتان در  

دولت بنی عباس و صنهجه و زناته در دولت کتامه و خاندان حمدان با ملتوک شتیعۀ   

بنتتابراین معلتتوم شتتد کتته هتتدف عصتتبیت قبایتتل پادشتتاهی و   . علتتوی و عباستتی

ایت مرحلۀ قدرت ختود برستد برحستب مقتضتیات و     کشورداریست که هرگاه به نه

شرایطی که مقارن آن باشد برای قبیلۀ مدبور پادشاهی و کشورداری یا بطریق استقالل 

 .و اناراد و یا از راه همکاری با دولت و پشتیبانی از آن حاصل می شود

یم و اگر موانعی قبیله را از رسیدن به هدف باز دارد، چنان که در آینده یاد خواه

کرد، در همان پایه ای که دارد متوقف خواهد ماند تا هنگامی که خداونتد سرنوشتت   

 .٠آن را تعیین کند

 فصل هیجدهم

 در اینکه حاصل آمدن فراخی معیشت و تجمل و فرورفتن در

 از موانع پادشاهی و کشورداری استناز و نعمت 

ها نایل آیتد   زیرا هرگاه قبیله ای به نیروی عصبیت خویش به برخی از پیروزی

نتاز و نعمتت و تتوانگران در     صتاحبان به همان اندازه به وسایل رفاه دست یابد و با 

آسایش و فراخی معیشت شرکت می جوید و به میتدان پیتروزی و غلبته ای کته بته      
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دست می آورد و به نسبتی که دولت به آن قبیله اتکا می کنتد از نعمتت و تتوانگری    

گر دولت از لحاظ قدرت و نیرومندی در حدی باشد دولت بهره و سهمی می برد، و ا

که هیچکس در بازستدن فرمانروایی یا شرکت جستتن در آن نتوانتد رمتع بنتدد، آن     

قبیله نید به حاکمیت دولت اعتراف می کند و به همین اندازه خرستند متی شتود کته     

ری دولت روا میدارد از نعمت ملک بهره مند گردد و اعضتای آن قبیلته را در گتردآو   

خراج ها شرکت دهد و دیگر آرزوهای بلند در سر نمی پرورانتد کته بته درجتات و     

مناصب دولت یا بدست آوردن موجبات آن نایل آید بلکه تنها همتت آن قبیلته ایتن    

است که نعمت و وسیلۀ فراخی زندگی بدست آورد و در سایۀ دولتت بته آرامتش و    

ابنیته و پوشتیدنی هتای نیکتو      آسایش بسر برد و عادات و شیوه های پادشتاهی رادر 

فراگیرد و هر چه بیشتر بر مقدار آنها بیاداید و در بهتر کردن و زیبایی آنها به تناسب 

ثروت و وسایل ناز و نعمتتی کته بته چنتگ متی آورد بکوشتد و از متارعتات آنهتا         

برخوردار گردد و پیدا است که در این صورت رفته رفتته از خشتونت بادیته نشتینی     

ه می شود و عصبیت و دلیری آنان به سستی و زبونی تبدیل می گردد و از قبیله کاست

گشایش و رفاهی که خداوند به ایشان ارزانی می دارد متنعم و برخوردار می شتوندو  

فرزندان و اعقاب ایشان نید برهمین شیوه پرورش می یابند بدانسان که به تن پروری 

ازند و از دیگر اموری که در رشتد و  و برآوردن نیازمندیهای گوناگون خویش می پرد

نیرومندی عصبیت  رورت دارد سرباز می زنند تا اینکه این حالتت چتون ختوی و    

جبلت در سرشت آنان جایگیر می شود و آنگاه عصبیت و دالوری در نسلهای آینتدۀ  

ایشان نقصان می پذیرد تا سرانجام به کلی زایل می گردد و سرانجام زمتان انقتراض   

فرا میرسد و به هر اندازه بیشتر در ناز و نعمت و تجمل خواهی فرو رونتد   قبیلۀ آنان

به همان میدان به نابودی نددیکتر می شوند تا چه رسد به اینکته داعیتۀ پادشتاهی در    

 .سر داشته باشند
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زیرا عادات و رسوم تجمل پرستتی و مستتغر  شتدن در نتاز و نعمتت و تتن       

فتن استت در هتم متی شتکند و هرگتاه      پروری شدت عصبیت را که وسیلۀ غلبه یتا 

عصبیت زایل گردد نیروی حمایت و دفاا قبیله نقصان می پذیرد تا چه رسد به اینکه 

 . به توسعه رلبی برخیدند و آن وقت ملتهای دیگر آنان را می بلعند و از میان می برند

بنابراین آشکار شد که فراخی معیشت و تجمتل ختواهی از موانتع پادشتاهی و     

 .٠و خدا ملک خویش را به هر که بخواهد ارزانی می دارد. ریستکشوردا

 

 فصل نوزدهم
که    در اینکه یکی از موانع رسیدن قبیله به پادشاهی و کشورداری اینست

 مورد ستم و خواری واقع شود و مطیع و منقاد ارادۀ دیگران گردد

اد زیرا خواری و انقیاد جوش و خروش عصبیت را درهم می شتکند، چته انقیت   

وخواری یک قبیله دلیل بر فقدان عصبیت آن می باشد و هنتوز زختم ختواری آنتان     

التیام نمی یابد که می بینیم از مدافعه فرو می مانند و کسی که از مدافعه عاجد گتردد  

و این معنی را می توان در . به رریق اولی از مقاومت و توسعه رلبی نید عاجد میشود

ون موسی، ا، ایشان را به کشور شام خواند و به آنتان  بنی اسرائیل مشاهده کرد که چ

چگونه از این  2خبر داد که خدا پادشاهی آن کشور را برای ایشان تعیین فرموده است

در آن کشور گروهی ستکارانند و ما هرگتد داختل آن نمتی    : امر عاجد آمدند و گاتند

ن را بته نتوعی از   یعنی ختدا آنتا  . 3شویم مگر آن که آن قوم از آن کشور بیرون روند

و ! توانایی خویش به جد عصبیت ما بیرون کند و این از معجتدات تستت ای موستی   
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چون سوگند یاد کرد که با ایشان بدانسوی عازم شود قومش به لجاجت برخاستتند و  

و این امر  ٠تو با خدای خودت برو و با آنها کارزار کنید: نافرمانی آغاز کردند و گاتند

جد آن که ناوس آنان از مقاومت و توسعه رلبی عاجد شده و بدان را هیچ سببی نبود 

تاسیر آن گاته اند همین معنتی را  دربارۀ خود گرفته بود، چنان که ماهوم آیه و آنچه 

و این حالت از این رو در آنان پدید آمد که چه بسا خوی انقیاد در ایشان . می رساند

به آنان رستانیده بودنتد التیتام نیافتت و     ناوذ یافته بود و هنوز زخم مذلتی که قطبیان 

سالیانی نگذشت که یکسره عصبیت از میان ایشان رخت بربستت، گذشتته از اینکته    

ایشان بخوبی به گاتار موسی ایمان نیاورده بودند که به ایشان خبر داده بود شام از آن 

د شما است و عمالقه ای که در اربحا باشند به حکم تقدیر ختدا شتکار شتما خواهنت    

به اتکای ناتوانی از توسعه رلبی که در ناوس خود سراد داشتند عجد ]ولی آنها . شد

، چه این ناتوانی براثر خوگرفتن بته ختواری و پستتی در آنتان     2[و زبونی نشان دادند

رسوخ یافته بود و بدین ترتیب گاتاری را که پیامبر ایشان خبرداد و آنان را بدان امتر  

 .قرار دادندفرمود مورد رعن و تمسخر 

یعنی مدت چهل سال آن قتوم را در  . از این رو خداوند ایشان را به تیه کیار داد

بتدان  . 3دشت خشک و بی گیاهی که میان شام و مصر بود سرگردان و آواره ستاخت 

سان که در آن مدت به هیچ عمران و آبادانی پنتاه نبردنتد و بته هتیچ شتهری فترود       

. چنان که داستان آن را قرآن یاد کرده است 4[ردندو با هیچ بشری آمیدش نک]نیامدند 

شام و از سوی دیگر قبطیان مصتر بتا ایشتان بته ستختی و       ٠زیرا از یک سود عمالقه
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درشتی رفتار می کردند و ایشان چنان که خودشان هم گمان می کردند از مقاومت با 

که حکمتت   عمالقه و قبطیان عاجد بودند و سیا  آیه و ماهوم آن چنین نشان میدهد

تیه و آن آوارگی عبارت از نابودی و انقراض نسلی بوده است که در چنگال ختواری  

و زبونی و زورمندی گرفتار شده و بدان خو گرفته بودند به حدی که عصتبیت آنتان   

تباه و زایل شده بود تا این که در این آوارگی نسل دیگری پرورش یابد که ارجمند و 

از فرمانهای دیگران آشنا نباشند و زور و قهر را نشناستند و   توانا بار آیند و به پیروی

دریتن متدت   )و چنین هم شتد، زیترا   . خواری و پستی آنان را افسرده و پژمرده نکند

عصبیت دیگری برای ایشان به وجود آمد و بته وستیلۀ آن توانتایی یافتنتد بته نبترد       

و ایتن امتر   . یابنتد  و بر خصم ختود غلبته   2(برخیدند و به توسعه رلبی متمایل شوند

نشان میدهد که کمترین مدت برای انقراض و نابودی یتک نستل و پترورش نستلی     

و هم این واقعه روشن تترین دلیتل   . دیگر چهل سالت و خدای حکیم دانا منده است

بر اهمیت و تأثیر عصبیت در امور مدافعه و حمایت و توسعه رلبی است و ثابت می 

از دست بدهد از کلیۀ صاات یاد کرده فرو می ماند و کند که هر قبیله ای عصبیت را 

 .محروم می گردد

 3فصل
دیگر از موجبات خواری قبیله که بدین فصل ملحق می شتود، کیایتت بتاج و    ]

زیرا قبیلۀ باج دهنده همین که بدین امر منقاد و تسلیم می شود چنانست  ٠[خراجست

                                      
و ( فنشهأت بهذلک  : )است که در آن به جای« ینی»تا متمایل شوند از ( در این مدت)ه عبارت زیر    2
 .است( فنشأت لهم بذلک)

که در داخل کروشه چاپ شده با خط درشت به عنوان  1٤نیست ولی سطر ( فصل) هکلم« ینی»ه در   3
اسهت کهه در   « مغرم» هترجم« جبا» هکلم: در ضمن یادآوری می شود که... قسمتی مستقل آمده است 
 . لغت به معنی دیون می باشد

ه در چاپهای مصر و بیروت قسمت ذیل فصل به ما قبل پیوسته است ولی در چاپ پهاریس قسهمت     1
 :داخل کروشه با حروف درشت بعنوان فصل نوینی تنظیم شده است
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دادن ختود در نظتر قبایتل    که به خواری و پستی تن در داده است چه باج و ختراج  

نوعی ستمدیدگی وخواریست چنان که افراد سرافراز و بدرگ منش و آنان که زیر بار 

فرومایگی نمی روند نمی توانند آن را تحمل کنند مگر هنگامی که در نتیجۀ جنتگ و  

و در چنتین متوارد   . کشتار و دادن تلاات شکست ختورده و از پتای درآمتده باشتند    

یت ایشان سستی راه می یابد و قادر به مدافعته و حمایتت نمتی    تحقیرآمیدی به عصب

باشند و کسانی که عصبیت آنان چنان  عیف گردد که نتوانند در برابر ستم بته دفتاا   

پردازند و آن را از خود دور کنند چگونه می تواننتد بته مقاومتت یتا توستعه رلبتی       

انقیاد تن در میدهنتد   چنین کسانی به سبب خواری و پستی به فرمانبری و 2برخیدند؟

و گاتار . و چنان که یاد کردیم خواری و مذلت خود مانعی در پیش راه آنان می باشد

چه آن . کشت و زرا که در صحیح آمده است از همین مقوله استدربارۀ  صپیامبر

ابن ابدار به خانۀ : حضرت هنگامی که گاوآهن را در خانۀ برخی از انصار دیده فرمود

است بر این که  3و این دلیل صریحی. ر آن که خواری بدان راه جستقومی نرفت مگ

گذشته از این باید نتایجی را که از خواری باج پدید می آیتد  . باج موجب ذلت است

نید بر آن افدود مانند خوی دستان و فریب که به سبب سلطۀ زور و قهر حاصل متی  

راج به خدا پناه متی بترد و   چنان که در صحیح آمده است که پیامبر از باج و خ]شود 

انسان هنگامی که بخواهد باج بپردازد سخن متی  : در این باره از وی سؤال شد فرمود

از ایتن   ٠[گوید ولی به درود متوسل می شود و وعده میدهد ولی بدان وفا نمی کنتد 

رو هر گاه قبیله ای را ببینیم که به سبب پترداختن بتاج و ختراج در بنتد ختواری و      

                                      
( و)و ( یها )بهه جهای   ( پ)بالمقاومه ارالمطالبه است برعکس چاپهای مصر و بیهروت و  « ینی»ه در   2

 .است

 .صحیحی« ینی»ه در  3

 .ه قسمت واخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت نیست 1
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ست نباید رمع ببندیم که هرگد و تا سرانجام روزگار چنین قبیلته ای بته   ا فرومایگی

 .پادشاهی برسد

و از اینجا گاتار غل  کسانی که گمان متی کننتد زناتته مغترب گوستاند دار و      

بودند و به پادشاهان معاصر خویش باج متی پرداختنتد آشتکار متی     ( شاویه)چوپان 

است، زیرا اگر چنین امری درست می  و این پندار چنان که دیدیم غل  فاحشی. شود

بود پادشاهی آنان صورت نمی گرفتت و دوام نمتی یافتت و نمتی توانستتند دولتتی       

بته عبتدالرحمن    3(دربند)پادشاه باب  2و در این باره در گاتۀ شهر براز. تشکیل دهند

ربیعه می توان اندیشید که چون عبدالرحمن بر شهر بدار غلبه یافتت و شتهر بتدار از    

من امروز از شما هستتم، دستتم   »: زینهار خواست تا در زیر فرمان او باشد گاتوی 

در دست شما و میل من میل شماست، خوش آمدید و خدای شتما و متا را فرخنتده    

بهترین جدیۀ ما به شما همان یاریی است که به شما ختواهیم کترد و بته آنچته     . دارد

دن خوار مکنید چته متا را در برابتر    شما دوست دارید قیام کنیم ولی ما را به جدیه دا

گاته هایی که آوردیم دربارۀ این سخنان را می توان . «دشمن تان  عیف خواهید کرد

 .مورد توجه و استناد قرارداد و برای اثبات گاتار ما دلیلی کافیست

 

 
                                      

( و انظر فی هذا مها قالهه  : )ستاست که چنین ا« ینی»از ... و در این باره در گفته شهر براز  هه جمل  2
 (و انظر فیما قاله: )کس چاپهای مصر و جز آن که چنین استبرع

« شهریار»اداره کرده و نام آن حاکم باب را ( در بند)ود در تاریخ خالفت عم ربه فتح باب ه مؤلف خ  3
به موجب تاریخ کامل ابن اثیهر شههر دربنهد در    . است« شهریار»نوشته استا و در معجم البلدان نام وی 

 11هجری فتح شده و از نوشته های یاقوت چنین استنباط می شود که ایهن واقعهه بهه سهال      22سال 
الجیش سپاهیان اسهالم را   ههجری روی داده است و عبدالرحمن بن ربیعه در آن تاریخ فرماندهی مقدم

ص  1یادداشهت دسهالن، ج   )بن عمهر بهوده اسهت     هبر عهده داشته و فرمانده کل سپاهیان مزبور سراق
268.) 



 318 

 فصل بیستم

 در اینکه شیفتگی به خصال پسندیده از نشانه های پادشاهی

 سو کشورداری است و برعک

چنان که در پتیش یتاد کتردیم چتون پادشتاهی بترای انستان امتری ربیعتی و          

 روریست، زیرا موافق ربیعت اجتماا بشریت، و از این رو که آدمی برحسب اصتل  

خویش به خصال نیکی نددیکتر از ( قوۀ نارقه و عاقله)فطرت و نیروی ادراک و خرد 

هست صادر متی شتود   خصال بدی است چه بدی از جانب قوای حیوانی که در وی 

ولی از جنبۀ انسانیت خویش به نیکی و خصال آن نددیک تر می باشد و کشتورداری  

و سیاست تنها از این رو به دو اختصاص یافته کته وی انستان استت و ایتن دو امتر      

خاص آدمی است نه حیوان، بنابراین خصال نیکی او همان فضیلت هتایی استت کته    

 .چه نیکی است که متناسب سیاست باشدمتناسب با سیاست و پادشاهی است 

دارای اصل یا شالده ایست که  ٠در فصول پیش یاد کردیم که نیروی فرمانروایی

 .بر آن استوار می گردد و حقیقت به نیروی مدبور بدان تحقق می یابد

و آن اصل عصبیت و دودمان است و نید نیروی فرمانروایی دارای فرا یا شاخه 

آن صورت می گیترد و کمتال متی پتذیرد و آن عبتارت از       ای می باشد که به سبب

و اگر پادشاهی و کشورداری را غایت عصبیت بتدانیم بتی شتک    . خصال نیکو است

شاخه ها و موجباتی را که مکمل پادشاهی می باشند نید باید غایتت دیگتر عصتبیت    

 بشماریم که همان خصال نیکو است زیرا نیروی فرمانروایی بدون موجبات مکمل آن

به مندله موجودی بی دست و پا خواهد بود یا همچون کسی به شمار خواهتد رفتت   

که در میان مردم برهنه پدید آید و هنگامی که در میان خاندانهای نجیب و شترافتمند  

                                      
ی حکومت مطلقهه  مجد است که ابن خلدون آن را به معنی فرمانروایی آورده و به جا هکلم هه ترجم  1
 .به کار برده است( بلمجدالنفراد ا)
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عصبیت تنها بدون اکتساب خصال پسندیده نقصانی بته شتمار آیتد بته رریتق اولتی       

ی و اقتدار و کمتال هتر اصتالت و    سلطنت و کشورداری که هدف هر گونه فرمانروای

 .حسبی است بدون خصال و فضایل نیکو عیب و منقصت محسوب خواهد شد

و گذشته از این سیاست و پادشاهی عهده داری امور خلق و خالفت از جانتب  

و احکتام ختدا    ٠[تا احکام خدا را در میان آنان اجرا کند]خدا در میان بندگان اوست 

و مراعات مصالح مردم چید دیگری نیست چنانکه شرایع در میان بندگانش جد نیکی 

تنها از منبع نادانی و اهریمنی سرچشتمه متی گیترد و     2گواه بر آنست ولی احکام شر

برخالف قدرت و سرنوشت خدا، سبحانه، است چه خدا هم فاعل نیکی و هم فاعتل  

جتد او  بدی است و هر دو را او مقدر می کند از این رو که در جهان فاعتل مطلقتی   

 .نیست

پس برای هر کس عصبیتی حاصل آید که قدرت وی را تضمین کنتدو هتم بته    

خصال نیک و پسندیده ای که مناسب تنایذ احکام خدا در میان خلق او باشد ختوی  

گیرد چنین کسی برای مقام خالفت در میان بندگان و عهده داری امتور خلتق آمتاده    

و ایتن برهتان از   . خواهتد داشتت  خواهد بود و در وی شایستگی ایتن مقتام وجتود    

استدالل نخستنی مستحکم تر و دارای مبنای صحیح تری است، چه روشن شتد کته   

هر کس دارای خصال نیکو و عصبیت باشد همین خصایص گواه بارزی بر شایستگی 

و عصتبیت و   ٠او برای تشکیل سلطنت خواهد بتود پتس هرگتاه خداونتدان قتدرت     

                                      
 .نیست« ینی»ه در  1

 .است( شر)« ینی»و در ( به شر)چاپها  هه در هم 2

( جهزا )است و بر حسب اسلوب نگارش مؤلف جمله مکمهل  ( شرطی)جمله ناقص ... ه پس هر گاه   1
در فارسی مطلهب نهامفهوم    نگارش وی عبارات ترجمه می شد هسطر بعد می اید و اگر به شیو 17آن 

بهه جهای   . می گردید و ترجمه می شد در فارسی مطلب نامفهوم می گردید و ترجمه بدینسان می شهد 
 17پس دانستیم سهطر  : به جای... و ببینیم که ( ... قرار دهیم خواهیم دید)جمله های سطر دوم و سوم 

سطر بسیار دشهوار مهی شهد در     17اما برای خواننده درک جمله مکمل پس از ... خواهیم دانست که 
 . نگارنده هم تغییر نیافته است هصورتیکه حقیقت موضوع با روش ترجم
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لل گوناگون غلبه یافته اند متورد دقتت قترار دهتیم     کسانی را که بر نواحی بسیار و م

خواهیم دید که ایشان در راه انجتام دادن کارهتای نیتک و کستب خصتال پستندیده       

شیاتگی و دلبستگی بسیار نشان می دهند و آن خصال عبارتند از بخشش و بخشودن 

لغدشها و چشم پوسی از ناتوانان و مهمان نتوازی و یتاری رستاندن بته بیچارگتان و      

ستمدیدگان، و دستتگیری از بینوایتان، و شتکیبایی بتر شتداید، و وفتای بته عهتد و         

بخشیدن اموال در راه عرض و ناموس و تعظیم شریعت و بدرگ داشت علمتایی کته   

حافظ و نگهبان شریعتند و پیروی از احکام هنگامی که علمتای شتریعت آنتان را بته     

بر عالمان شریعت و اعتقتاد   عمل یا ترک کاری محدود می کنند و گمان نیک داشتن

به مردم دیندار و پرهیدگار و برکت خواستن از ایشان، و شیاتگی به دعاکردن آنتان و  

شرم کردن از بدرگان و پیران و بدرگ داشتن و گرامی شمردن ایشان، و فرمتانبری از  

رسی و انصاف دادن نسبت به درماندگان و ناتوانتان و   حق و دعوت کنندۀ آن، و داد

به احوال ایشان، اراعت از حق، و فروتنی در برابر بینوایان و گوش فرادادن بته   توجه

شکایت دادخواهان و دینداری و پیروی از شرایع و عبادات و مواربت از دینتداری و  

موجبات آن، و دوری گدیدن از بی وفایی و مکر و فریتب و پیمتان شتکنی و نظتایر     

 .اینها

ورداری در مردان سیاست یافت می شتود  پس  دانستیم که این گونه خصال کش

و بدانها متصف می باشند و از اینرو شایستگی می یابند که برای زیردستان خویش یا 

بطور عموم سیاستمدار باشند و خدای تعالی ایشان را بدان راه نیک رهبتری فرمتوده   

چه اینگونته کستان بیهتوده و بتی     . است راهی که در خور عصبیت و غلبۀ آنان است

یل به ریاست نمی رسند و دیده نشده است کسی از راه بارل و برحستب تصتادف   دل

به کشورداری نایل آید بلکه کشورداری و پادشاهی برای به کاربردن قدرت عصتبیت  

 .ایشان شایسته ترین پایگاهها و کماالت و نیکی هاست



 311 

بته   و با این وصف دانستیم که خدا پادشاهی را به ایشان ارزانی داشتته و آن را 

و برعکس هرگاه خدا انقراض پادشاهی ملتی را مقدر فرماید . سوی ایشان رانده است

آنان را به ارتکاب اعمال ناشایست و پیشته کتردن پستتی هتا و خصتال سیاستت و       

کشورداری را از دست می دهند و همواره سراشیب نقصان را می پیمایند تا پادشاهی 

و این سقوط به مندلۀ . یگر سپرده می شوداز دست آنان بیرون می رود و به کسانی د

سرزنش و نکوهش بر آن قوم است که چرا به نادانی موجبتات پادشتاهی و کمتال و    

نیکی را که خداوند به آنان ارزانی داشته و در اختیار آنان گذارده است از دست داده 

 .و به پستی و رذالت گراییده اند

یم ناز پروردگان آنان را فرمتان متی   و هر گاه بخواهیم اهل قریه ای را هالک کن

دهیم و در نتیجه آنان به نافرمانی و فسق و فجور می پردازند و آنگتاه فرمتان هتالک    

 .٠کردن ایشان واجب می شود و آنان را به سختی هالک می کنیم

و اگر این امر را به شیوۀ استقراء پیچویی کنیم در میتان ملتهتای گذشتته نمونته     

و ایدد آنچه بخواهد می آفرینتد و بتر   . یاد کردیم خواهیم یافتهای بسیاری از آنچه 

و باید دانست که از جملۀ خصالی که مایۀ کمتال انستان استت و قبایتل     . 2می گدیند

حسب و اصناف بازرگانتان   صاحباندارای عصبیت بدانها شیاتگی دارند و اشراف و 

اتی استت کته   و مردمان غریب و بی کس و گماشتن افراد مردم بته مناصتب و درجت   

سداوار آن می باشند و گرنه گارمی داشتن قبایل و خداوندان عصبیت ها و عشتایری  

که در شرف و بدرگواری دم از همسری می زنند و بتا آنتان در مجتد و عظمتت در     

کشمکش اند و در توسعه بخشیدن جاه و عظمت با ایشان شرکت می جویند، امتری  

اشت این گونه کسان حس جاه رلبی یتا  ربیعی است و اغلب محرک آنان به بدرگ د

                                      
 ٠6: اإلسراء ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ ه  1
 6٨: القصص ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ژ ه  2
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ولی گرامتی داشتتن   . بیم از عشایر ارجمند یا توقع احترام و تجلیل متقابل از آنهاست

کسانی که مانند گروه نخستنی نه عصبیتی دارند تا مایۀ بیم باشد و نه جاهی که بتدان  

یبه است امید بندند به هیچ رو و مورد شک و تردید واقع نمی شود و خالصانه و بیشا

و منظور از توجه و عنایت به چنین کسانی تنها بدرگتواری و فرمتانروایی حقیقتی و    

رسیدن به مرحلۀ کمال و فضایل و خصال پسندیده است و پادشاهانی که بدین شیوه 

مردم را مشمول عوارف خویش می کنند به سیاست کلی مردم داری و تمام جدئیات 

همگنان و اقران در میان قبیله و خویشاوندان از آن اهتمام می ورزند زیرا بدرگداشت 

لحاظ سیاست خصوصی  رورت دارد و گرامی داشتن مهمانان و بیگانگتانی کته از   

خارج وارد می شوند و از خاندان فضیلت یا واجد خصوصیات دیگراند مایتۀ کمتال   

زیرا احترام به صلحای دین و علمتا  . فضیلت ایشان درسیاست عمومی و کلی میشود

و گرامتی شتمردن   . نظر توسل جستن به ایشان در اقامۀ مراسم شریعت الزم است از

و . بازگانان سبب تشویق ایشان می گردد و در نتیجه سود سرمایۀ آنان تعمیم می یابد

مراعات جانب غریبان و بیگانگان از مکارم اخال  به شمار می رود و رسانیدن متردم  

 .انصاف و عدالتست به مراتبی که شایستگی آن را دارند از

و اگر خداوندان عصبیت و قدرت قبیله ای بته چنتین خصتالی متصتف باشتند      

میتوان پی برد که آنان براستی سیاست عمتومی یتا کشتورداری و پادشتاهی را پیشتۀ      

خویش ساخته اند و خداوند پادشاهی آنان را اعالم فرموده استت، زیترا اتصتاف بته     

ست کشور داریست و به همتین ستبب هرگتاه    همین خصال نشانۀ لیاقت آنان در سیا

خدای تعالی انقراض پادشاهی و سلطنت قومی را اعالم دارد نخستین خصالی کته از  

و هرگاه ببینیم ایتن  . آن قوم رخت بر می بندد بدرگداشت اصنافی است که یاد کردیم

از میان ملتی رخت بربستته استت   ( یعنی بدرگداشتن اصنافی که برشمردیم)خصلت 

یقین کنیم که آنان فضایل خویش را از دستت داده انتد و آن وقتت بایتد منتظتر      باید 
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و چون خدای بتدی قتومی را   . زوال کشورداری و واژگون شدن پادشاهی ایشان شد

 .2خدای تعالی داناتر است. .٠بخواهد برگردانیدن آن ممکن نخواهد بود

 

 فصل بیست و یکم

 او پهناورتر خواهد بوداینکه هر گاه ملتی وحشی باشد کشور دربارۀ 

زیرا چنان که یتاد کتردیم اقتوام وحشتی بته علتت قتدرت در جنتگ آوری و         

خشونت با ملل دیگر در تسخیر و بنده ساختن روایف تواناترند و گذشتته ازیتن بتا    

ملتها و اقوام دیگر مانند حیوانات درنده نسبت به دیگر جانوران بی زبتان رفتتار متی    

ورنی ندارند که از ناز و نعمتت آن برختوردار شتوند و     و نید این گونه روایف کنند

ب به شهر خاصی نیستند که بدان دلبسته باشند، از این رو همۀ نواحی و اقطتار  ومنس

گوناگون در نظر ایشان یکسانست بته همتین ستبب بته فرمتانروایی بتر کشتورها و        

ی شهرهای نددیک نواحی خود اکتاا نمی کنند و در حدود افق ختویش متوقتف نمت   

شوند بلکه به اقلیتهای دور دست هم می تازند و بر ملتهای گوناگون و دور از زادگاه 

 .خویش غلبه می یابند

و این مو وا را در حالت عربهای قدیم نید متی تتوان در نظتر گرفتت، ماننتد      

تبابعه و حمیر و چگونه از یمن یکبار به مغرب می شتافتند و بار دیگتر بته عترا  و    

این خصوصیت تنها در قتوم عترب بتود و هتم نقابتداران مغترب        هند می تاختند و

دایرۀ تاخت و تتاز ختود را از   . درصدد تشکیل دادن دولت بدرگی برآمدند( مرابطان)

چراگاه های سرزمین خودشان در اقلیم اول و نددیکی سودان تا اقلیم چهارم و پنجم 

چنتین استت   . شدنددر ممالک اندلس توسعه دادند و سرتاسر این نواحی را متصرف 

                                      
 .12 هالرعد، آی هسور. ه اذا اراداهلل بقوم سوء فالمردله 1

 .نیست( ینی)ین جمله در ه ا 2
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و ع ملت های وحشی و به همین سبب دولت ایشان پهناورتر و دایرۀ تاخت و تتاز  

 .ایشان دورتر از مراکد اصلی آنهاست

، نیستت  3، و او یگانه غلبه کننده ای استت 2و خدا شب و روز را اندازه می کند

 .4شریکی او را

 

 

 

 فصل بیست و دوم
ملتی بیرون رود ناچار به قبیلۀ هرگاه پادشاهی از دست بعضی از قبایل 

دیگری از همان ملت باز می گردد و تا هنگامی که در آن ملت عصبیت باقی 

 باشد سلطنت از کف آنان بیرون نمی رود

زیرا پادشاهی و کشورداری هنگامی برای ملت حاصل می شتود کته در داختل    

ویش کشور دسته ای در پرتو جوش و خروش غلبه و چیرگتی دیگتران را مطیتع خت    

آنگتاه بایتد از میتان    . سازند و ملتهای دیگر از خارج به سلطنت ایشان اعتراف کننتد 

گروه غالب کسانی را برای فرمانروایی و حاظ تاج و تخت برگدینند و پیداستت کته   

همۀ افراد ممکن نیست در این امور شرکت جویند زیرا شمارۀ آنان به حتدی فتدون   

بر گروه بسیاری از کستانی کته بترای    است که عرصۀ کشمکش و رشک و غیرت را 

پیروزی یافتن در این گونه پایگاه رنج و مشقت فراوان می کشند تنگ می کند، پتس  

ناچار گروه معدودی برگدیده می شوند و پس از آن که آن گروه امور دولت را قبضه 

                                      
 21 هآی: المزمل هسور. ه واهلل یقدر اللیل و النهار 2

 17 هالرعد، آی هسور. ه و هوالواحد القهار 3

 .163 هانعام آی هسور. ه الشریک له ٤
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می کنند در ناز و نعمت فرو می روند و در دریای تجمل و فراخی زندگی غورته ور  

ند و یاران و برادران خویش را به بندگی می گیرند و آنتان را در راه ختدمات   می شو

گوناگون دولتی نابود می کنند ولی آنان که از دخالت کردن در کارهای دولت برکنتار  

می مانند و از بهره برداری از مدایای دولتی که به حکم نسبت باید در آن شرکت می 

محافظت دودمتان ختویش بتاقی میماننتد      جستند محروم می شوند و بر همان رسوم

پیری و فرسودگی به آنان راه نمی یابد چه آنان به تجمل پرستی و وسایل آن نددیک 

 .نشده اند

از این رو هرگاه به سبب گذشت روزگار پیری و فرسودگی به فرمانروایی گروه 

لدل متی  نخستین راه یابد و فراخی و رفاه آن به زوال گراید آن وقت دولت ایشان متد

گردد و تیو برندۀ آنان کند متی شتود و شتادابی غریتدۀ تجمتل ختواهی ایشتان بته         

پژمردگی می گراید و به آخرین مرحلۀ ربیعت تمتدن انستانی و جهتانگیری و غلبتۀ     

 .سیاسی می رسند و سرانجام رعمۀ روزگار می شوند

مانند کرم ابریشم که به گرد خود می تند و ستپس در حتال چرخیتدن بته دور     

 .ود در همان جایگاه تنیدنش میمیردخ

در این هنگام آنان که بهرۀ وافری از عصبیت دارند و روح جهتانگیری و غلبتۀ   

ایشان همچنان درجوش و خروش است فرصت را مغتنم می شمرند و برای رستیدن  

به پادشاهی و ملکی که تاکنون از آن محروم بودند همت می گمارند و با نیروی قهتر  

ر عصبیت دستۀ نخستنی در آغاز کشورگشایی مدعی سلطنت می شوند و غلبه ای نظی

و بی کشمکش و زدوخورد پیروز می گردند، چه نیروی غلبتۀ آنتان در نظتر دولتت     

از این رو بر خصتم ختویش و کشتور استتیال متی یابنتد و       . فرتوت معلوم می باشد

وه در برابتر  و باز همین و ع سرانجام برای ایتن گتر  . پادشاهی به آنان منتقل میشود

عشایری از ملت خودشان که برکنار میمانند روی میدهد و امر پادشتاهی همتواره در   

میان یک ملت به مندلۀ پناهگاهی است که کشور آن را حاظ متی کنتد و ایتن و تع     
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همچنان ادامه می یابد تا هنگامی که آتش جوش و ختروش عصتبیت آنتان بته کلتی      

 .ض گردندخاموش شود یا کلیۀ عشایر آن ملت منقر

و ایتتن ستتنت خداستتت در زنتتدگی دنیتتا و آختترت نتتدد پروردگتتارت بتترای   

 .٠پرهیدگاران

روی داده است تطبیتق   2و این اصل را می توان با وقایع تاریخی که برای عرب

کرد چه پس از انقراض پادشاهی عاد برادران و هم نژادان ایشان که قوم ثمود بودنتد  

ثمود برادرانشان عمالقه درین راه قیام کردنتد و  به کار کشورداری پرداختند و پس از 

از آن پس هم نژادان حمیر به پای خاستند آنگاه سلطنت به تبابعه از قبیلۀ حمیر رسید 

 .روی کار آمدند و آنگاه دولت عرب برقبیلۀ مضرمسلم شد ٠و پس از ایشان اذواء

کیانیتان   همچنین و ع دولت ایرانیان نید برهمین شیوه بود که پس از انقتراض 

سلسلۀ ساسانیان به سلطنت رسیدند تا خدا انقراض همۀ آنان را با رلوا اسالم اعالم 

کرد و هم یونانیان که پس از انقراض ایشان فرمانروایی به برادرانشان رومیتان انتقتال   

 .یافت

بربرهای مغرب نید بر همین منوال بودند، چه پس از انقراض نخستین پادشاهان 

و سپس  2فرمانروایی آنان به صنهاجه( در قیروان)و کتامه ( ر تلمساند)ایشان مغراوه 

رسید و سرانجام سلطنت به کسانی کته از روایتف    4و آنگاه به مصامده 3به نقابداران

و چنتین استت ستنت ختدا در میتان بنتدگان و       . باقی مانده بودند انتقال یافت 5زناته

                                      
 35: الدخرف ژڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ : هه اشاره به آی 1
 .برای امتها است: به جای برای عرب( ینی)ه در  2

به معنی صاحب اسهت، چهون نهام    « ذو»می نامیدند که جمع « اذواء»و « ذوون»پادشاهان یمن را  ه  1
 .ذواالذعار، ذوالقرنین و غیره: بود مانند« ذو»های بیشتر ایشان مصدر به 

 (.دسالن هترجم) Ziridesه  2
 .ه مرابطان 3

 .ه موحدان ٤

 (.دسالن) مرینی در مراکش هعبدالوادی در تلسمان و سلسل هه سلسل 5
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می باشتد و عصتبیت در میتان     و اصل و مبنای همۀ اینها مربوط به عصبیت. 6خلقش

نژادها و کشورها متااوت است و پادشاهی و کشورداری را تجمتل ختواهی و نتاز و    

از این رو هر . نعمت می فرساید و از میان می برد، چنان که در آینده یاد خواهیم کرد

گاه دولتی منقرض شود فرمانروایی ایشان به گروهی منتقل می گردد که در عصتبیت  

باشند چه مردم به عصبیت آن قوم تسلیم شده و از آن فرمانبری کرده اند آنان شریک 

و در اذهان ایشان چنین رسوخ یافته است که آن عصبیت بر همۀ عصبیت های دیگر 

غلبه کرده است و چنین عصبیتی در خاندانی نددیک به دودمان همان دولت انقراض 

حسب دوری یا نددیکی آنها به یافته پیدا می شود، زیرا تااوت عصبیت های دیگر بر

خاندانی است که دولت در آن پدید آمده است مگر اینکه در جهان تغییرات بدرگتی  

روی دهد از قبیل تحول و انتقال کلی ملتی یا از میان رفتن تمدن و عمرانی یتا آنچته   

آن وقت امر پادشاهی از آن نژاد به نتژادی منتقتل   . خدای از قدرت خویش اراده کند

د که خداوند به وسیلۀ این تبدیل و تحول قیام آن نژاد را اعتالم متی فرمایتد    می گرد

چنان که برای مضر چنین پیش آمدی به وقوا پیوست کته بتر ملتهتا و دولتهتا غلبته      

یافتند و فرمانروایی را از کف جهانیان باز گرفتند پس از آن که قرن ها آن قوم ختود  

 .محروم و منکوب بودند

 

 فصل بیست و سوم
در اینکه قوم مغلوب همواره شیفتۀ تقلید از شعایر و آداب و طرز لباس و 

 مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است

زیرا در نهاد انسان همواره اعتقاد بته کمتال و برتتری قتوم پیتروزی کته ملتت        

شکست خورده را مسخر خود میسازد حاصل می شود، و منشأ این اعتقاد یا رستوخ  

                                      
 .85 هالمؤمن، آی هسور. سنه اهلل التی قدخلت فی عباده:  هه اشاره به آی 6
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ام قوم غالب در نهاد ملت است و یا بدان ستبب استت کته ملتت     بدرگداشت و احتر

مغلوب در فرمانبری خود از قوم پیروز دچار اشتباه می شود و به جتای آن کته ایتن    

اراعت را معلول غلبۀ ربیعی آن قوم بداند آن را به کمال و برتری آنان نسبت میدهد 

ر آن ادامته دهتد   و هرگاه چنین پندار غلطی به قوم مغلتوب دستت دهتد و متدتی بت     

پس در اکتساب کلیۀ آداب و شؤون قتوم غالتب   ]سرانجام به اعتقادی مبدل می شود 

یا ایتن کته   . ٠[و معنی اقتدا و پیروی همین است. می کوشد و به آنان تشبه می جوید

منشأ تقلید از قوم فاتح اینست، و خدا داناتر است، که ملت شکست خورده پیتروزی  

یا قدرت و دالوری آنان نمی داند بلکه گمان می کند ایتن   غلبه جویان را از عصبیت

و بتاز  . غلبه در پرتو عادات و رسوم و شیوه های زندگی آن قوم حاصل آمتده استت  

. هم در موجب غلبه اشتباه می کند و این مورد نید به همان وجه نخستین بر می گردد

ر نتوا لبتاس و   و به علت همین گونه اشتباهات می بینیم کته قتوم مغلتوب ختواه د    

مرکوب و سالح و خواه در چگونگی پوشیدن و بکار بردن و حتی شکل و رنگ آنها 

همواره از قوم پیروز تقلید می کند و بلکه در همۀ عادات و شؤون زندگی به آن قوم 

تشبه می جویند و این خصوصیت را می توانیم در مناستبات میتان پستران و پتدران     

همواره از پدران خود تقلید می کنند و خود را به آنان مالحظه کنیم که چگونه پسران 

همانند می سازند و منشأ این جد اعتقاد پسران به کمتال پتدران ختود چیتد دیگتری      

 .نیست

همچنین به هر کشور و شهری در نگریم خواهیم دید چگونه بیشتر مردم آنها از 

ه آنهتا را بتر ختویش    ررز لباس و رفتار نگهبانان و سپاهیان پادشاه تقلید می کنند چ

حتی اگر ملتی در جوار ملت دیگر باشد و آن را بر آن همسایه غلبته  . چیره می دانند

و تسل  باشد ملت همسایۀ  عیف از این تشبه و اقتدا بهرۀ بدرگتی خواهتد داشتت    

                                      
 .نیست( ینی)ه این قسمت در  1
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صتد  متی    2اندلس با اقوام جاللقه( میان مسلمانان)چنان که این و ع هم اکنون در 

الی آن کشور در ررز لباس و وسایل آرایش و زینت و بستیاری از  کند، و می بینیم اه

عادات و احوال به ایشان تشبه می جویند و حتی در ترسیم تصاویر روی دیوارهتا و  

چنان که بیننده اگر با دیدۀ حکمت بنگترد  . کارخانه ها و منازل از آنان تقلید می کنند

. و فرمان مخصوص خدا است. استیال و غلبه است ٠در می یابد که این و ع عالمت

اندیشتد، چته   « عامه مردم بر دین پادشتاهند »: و درین باره باید در سر گاتار معروف

ماهوم این مثل نید از همین قاعده به شمار می رود، زیرا پادشاه بر زیردستان خویش 

 2م به پادشاهان ماننتد عقیتدۀ  دتسل  دارد و رعیت به وی اقتدا می کنند چه اعتقاد مر

 .3ران به پدران و شاگردان به معلمان است، و خدا دانا و حکیم استپس

 فصل بیست و چهارم

 هرگاه ملتی مغلوب گردد و در زیر تسلط دیگران واقع شود

 به سرعت رو به نیستی و انقراض خواهد رفت

زیرا، و خدا داناتر است، هرگتاه کتاخ فرمتانروایی ملتتی واژگتون گتردد و بته        

وند و همچون ابدار بیگانگان قرار گیرند و بته آنتان متکتی    سرنوشت بندگی دچار ش

آرزوی آنان کوتاه و سستت متی شتود و درصتورتی کته توالتد و تناستل و        ]شوند، 

در پرتو حصول امید و آرزو و نتایجی است که از آن به بار می آید از قبیتل   4[آبادانی

                                      
 (.دسالن) Castilleو کاستیل  Leon، عیسویهای لئون Galicesه گالیس،  2
 . از عال م: ه در نسخه های مصر و بیروت 1

 .اقتدای«  ینی»ه در  2

قهرآن   هدر چاپهای مصر و بیروت این جمله نیز پس از آی. 83 هیوسف، آی هسور .ه هوالعلیم الحکیم  3
آخر فصهل ماننهد چهاپ    « ینی»ولی در « و کامیابی به یاری او، سبحانه و تعالی، است»: دیده می شود

 .است( پ)

.. .یقصر االمل و یضعف والتناسل و االعتماد انما هو ف: است در چاپهای مصر چنین است« ینی»ه از   ٤
 . است
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زبتونی نومیتدی    نشاط و جنبش قوای حیوانی، و از این رو هرگاه در نتیجۀ سستی و

برقومی چیره شود و صاات و عاداتی که از امید سرچشمه می گیرد از انسان رختت  

بربندد و عصبیت هم به علت غلبۀ خصم از میانبرود پیداست کته عمتران و اجتمتاا    

چنین ملتی نقصان خواهد یافت و پیشه ها و کسب ها و مساعی آنان در راه پیشرفت 

درهم شکستن سپاه و لشکر و نیروی اتحتاد آنتان   تمدن متالشی خواهد شد و سبب 

که از نتایج مغلوبیت است در امر دفاا از خود عاجد خواهند گردیتد و آن وقتت در   

برابر هر متجاوز و نیروی مهاجمی به زبونی و شکست تن در خواهنتد داد و رعمتۀ   

هر آزمندی خواهند بود، خواه آن ملت به آخرین مرحلۀ کمال دولتت و کشتورداری   

 .٠رسیده باشند یا نه

و آن این است که . و در این امر، و خدا داناتر است، راز دیگری هم نهاته است

آدمی به مقتضای خالفت خدایی که در زمین به دو ارزانی گردیده به ربیعتت رئتیس   

ست خود سقوط کند و از رسیدن به اآفریده شده است و هرگاه فرمانروایی از مقام ری

محروم گردد چنان سستی و زبونی به وی راه می یابتد کته    هدف عدت و ارجمندی

حتی از تالش و کوشش برای رفع گرسنگی و تشتنگی ختویش هتم امتنتاا خواهتد      

ورزید و در آن سستی نشان خواهد داد و این حالت در اخال  انسان موجود است و 

وانتات تتا   حیوانات درنده هم نقل کرده اند، چنان که گویند این حیدربارۀ نظیر آن را 

و بنتابراین  . هنگامی که در اسارت آدمیان باشند به کار توالد و تناستل نمتی پردازنتد   

قبایل و ملتهایی که بدینسان مملوک و بندۀ بیگانه شده باشند همواره راه ا محالل را 

می پیمایند و جمعیت آنها رو به نقصان می رود تا سرانجام به کلی منقترض و نتابود   

ملت ایران می توان دربارۀ و این مو وا را . ها مخصوص خداستمی شوند و بقا تن

مالحظه کرد که چگونه به سبب وسعت خاک و فدونتی جمعیتت سراستر جهتان را     

                                      
 .مراحل مختلف دولت در فصول آینده گفتگو خواهد شد هه در بار 1
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مسخر کرده بودند و چون در روزگار عرب نیروهای لشکری آنان شکستت یافتت از   

مارۀ شت ( سابن ابی وقاص)ایشان گروه بسیار عظیمی باقی ماند چنان که گویند سعد 

مردم آن سوی مداین را بدست آورد جمعیت مدبور صدوسی و هات هتدارتن بتوده   

اند که سی و هات هدارتن آنان از رؤسای خانواده ها به شمار متی رفتته انتد، ولتی     

همین که آن کشور در تصرف عرب و چنگال قهر و غلبته واقتع شتد پتس از انتدک      

 .وجود نیامده بودند زمانی منقرض شدند و چنان هالک گردید که گویی به

و نباید گمان کرد که این و ع معلول رسیدن ستمگری یا تجتاوز عمتومی بته    

آنان بوده است زیرا فرمانروایی اسالم از لحاظ عدالت دارای خصوصیاتی استت کته   

برهمه معلوم است، بلکه این حالت یک نوا ربیعت و سرشت در انستان استت کته    

انه واژگون گردد و بازیچۀ دست دیگتران شتود   چون کاخ فرمانروایی او به دست بیگ

 .به چنین سرنوشتی گرفتار می گردد

و به همین سبب ملت های سیاه پوست به رقیت و بندگی تن در میدهنتد زیترا   

ربیعت انسانی آنان دارای نقصان است و چنتان کته گاتتیم بته حیوانتات بتی زبتان        

م یا ثتروت و ارجمنتدی رتو     یا برخی از اقوام به رمع کسب جاه و مقا. نددیکتراند

خدمتگداران بنی عبتاس و  )بندگی دیگران را بر گردن می نهند مانند ترکان در مشر  

چه عادت . جاللقه و فرنگیان اندلس که بدین شیوه دست یازیده اند 2و کاار( فارمیه

بر این جاریست که اقوام مدبور به کارهای دولتی اختصاص می یابنتد و از رقیتب و   

ا ندارند چه امیدوارند از این راه به جاه و پایگتاه برستند و ختدا ستبحانه و     بندگی اب

 .تعالی داناتر است و کامیابی بدوست

 فصل بیست و پنجم
                                      

الرجل القوی الضخیم ( به کسر)علج : در اقرب الموارد آرد(. ب)معلوجاء ( . ک)و ( ا)و ( ب)ه علوج   2
 .علوج و اسم الجمع معلوجاء: من کفار العجم و بعض العرب الملج علی الکافر مطلقاً، ج
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در اینکه قوم عرب تنها بر سرزمینهای هموار و جلگه های 

 غیرکوهستانی دست می یابد

اری زیرا این قوم برحسب ربیعت وحشیگری که دارند بته غتارتگری و خرابکت   

عادت گرفته اند، و بی آنکه آهنگ غلبه و جهتانگیری داشتته باشتند یتا بته کارهتای       

پرمخارره ای دست یازند به آنچه دسترسی پیدا کنند آن را به غارت متی برنتد و بته    

همچنتین آنهتا بته    . بیابانهای خشکی که جایگاه های چادرنشینی آنهاست می گریتدد 

نگامی که ناچار شوند از خود دفاا کننتد  لشکرکشی و جنگ اقدام نمی ورزند مگر ه

چنانکه هردژ تسخیرناپذری را که مانع آنان باشد رها می کنند و به تستخیر ده هتایی   

و با کارهای دشوار روبترو نمتی شتوند و اقتوام و     . می پردازند که استحکامی ندارند

کن آنان قبایلی که در منارق کوهستانی بسر می برند و رفتن بادیه نشیان عرب به مسا

دشوار است از دستبرد خرابکاری و غارت اعراب بادیه نشین در امان اند زیرا ایشتان  

از کوهها و ارتااعات باال نمی روند و به کارهای پرمشقت و دشوار اقدام نمی کنند و 

ولی هر وقت کشورها و شهرهایی را که در جلگه هتا  . با مخاررات روبرو نمی شوند

ست به سبب  عف دولت آن بی لشکر و نگهبانتان بیننتد   و دشت های هموار واقع ا

چنین جایگاه هایی بهترین رعمۀ آنتان  . بدانسوی می تازند و به غارتگری می پردازند

به شمار می رود و به سبب سهولت تهاجم دم به دم بدان سوی تاخت و تاز می کنند 

ر به کلی محکوم و به تاراج و غارت اهالی آن دست می یازند تا آن که مردم آن کشو

آنگاه در آن سرزمین در نتیجتۀ دخالتهتای قتوم مهتاجم امتور      . و اسیر آنها می شوند

فرمانروایی دم به دم تغییر می پذیرد ودست به دست می گردد و بته و تع سیاستت    

 .آنان انحراف راه می یابد تا سرانجام تمدن وعمران ایشان منقرض می گردد
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و جتد او  )یگانته غلبته یابنتده استت      و خدا بتر خلتق ختویش تواناستت و او    

 .٠(پروردگاری نیست

 

 فصل بیست و هشتم

 همۀ ملتها از سیاست کشورداری دورترند هبدر اینکه عرب نسبت 

چه ایشان بیش از همۀ ملتها به بادیه نشتینی متصتاند و در دورتترین دشتتهای     

مانند )ین ها خشک رفت و آمد می کنند و بی نیازترین اقوام از نیازمندیهای جلگه نش

هستند، زیرا به تنگدستی و خشونت زنتدگی ختو گرفتته انتد و در     ( غالت و حبوب

به همین سبب فرمانروایی در میان ایشان و رام . نتیجه از اقوام دیگر بی نیاز می باشند

کردن آنان به وسیلۀ گروهی از خود ایشان بسیار دشوار است چته آنتان بتدین روش    

باقی هستند و رئیس آنها اغلب به زیردستتان ختویش    انس گرفته و برحالت توحش

نیازمند است تا از عصبیت ایشان در امر دفاا استااده کند و از این رو ناگدیر باید بتر  

وفق دلخواه ایشان با آنان مدارا کند و از راه زور با آنان رفتار نکند تا مبادا بته و تع   

د مایۀ هالک و نیستی او و ایشان عصبیت او خللی راه یابد، چه اگر این امر مختل شو

 .خواهد شد

در صورتی که سیاست پادشاه و سلطان ایجاب می کند که سیاستتمدار از روی  

قهر و زور حکومت کند و به امر و نهی بپتردازد و گرنته سیاستت او پتیش نخواهتد      

و نید چنان که در فصول پیش یاد کردیم یکی از ربایع تازیان اینست که هنگام . رفت

ه فق  آنچه را در دست مردم می یابند می ربایند و از دیگر امور صرف نظتر متی   غلب

کنند و کاری به حکومت کردن میان مردم و دفاا از حقو  برختی در مقابتل برختی    

ازاین رو هرگاه ملتی غالتب آینتد یگانته هتدف ایشتان از کشتورداری       . دیگر ندارند

                                      
 .نیست« ینی»رانتز در چاپ پاریس و ه قسمت داخل پ 1
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و به جد ایتن منظتور دیگتر امتور را     اینست که از راه ربودن اموال مردم منتاع شوند 

و چته بستا کته بته علتت      . مانند قانونگذاری و امرونهی درمیان مردم فرو می گذارند

آزمندی به فدونی خراجها و بدست آوردن منافع فراوان تر، کیارهای مالی هتم بترای   

تباهکاری ها تعیین می کنند، ولی پیداست که این گونه مقررات را نمی توان نیتروی  

انروا نامید بلکه اغلب بر حسب مقاصدی که محرک باج دهندگانست مایۀ مااسد فرم

هم می شود، چه مردم مبلغی را که به منظور پرداخت خراج میدهند در برابر مقاصتد  

تجاوز و نابکاری کوچک می شمرند و بتدین ستبب تباهکتاری هتا و مااستد روبته       

ملتی در و عی بسر می برد که فدونی می رود و عمران به ویرانی می گراید و چنین 

گویی در حال هرج و مرج و بی سروسامانیست و هر کتس بته دیگتری متی توانتد      

پیداست که عمران چنین قومی بهبتود نمتی یابتد و چنتان کته در      . دست درازی کند

. فصول پیش گاتیم و ع بی سروسامانی به سرعت آن کشور را به ویرانی می کشاند

از سیاست کشورداری دور است و هنگتامی بتدین    بدین سبب سرشت عرب به کلی

امر نددیک می شوند که ربایع ایشان دگرگونه شود و نیروی فرمتانروایی ایشتان بته    

آیین دینی مبدل گردد، آن وقت این خویها از آنان زدوده می شتود و چنتان کته یتاد     

بته  قرار می دهند کته آنتان را   ( وجدان دینی)کردیم از درون خویش بر خود حاکمی 

جلوگیری از تجاوز افراد نسبت به یکدیگر وامی دارد و می توان این تغییر احتوال را  

هنگام دولت ایشان در ملت اسالم در نظر گرفت که چون دین امر سیاستت را بترای   

ایشان به وسیلۀ شریعت استوار ساخت و احکام آن مصالح عمران را در راهر و بارن 

در پی بر مسند خالفت نشستتند در ایتن هنگتام    مراعات می کرد و خلاای ایشان پی 

 .کشور ایشان عظمت یافت و سلطنت آنان نیرو گرفت
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عمر »: هنگامی که می دید مسلمانان برای نماز اجتماا می کنند می گات ٠رستم

 .«... و2جگر مرا خون می کند

آنگاه پس از گذشتن روزگاری از دوران فرمانروایی عرب گروهی از قبایل آنان 

داب دین را فرو گذاشتند از مشاغل و امور دولتت هتم جتدا شتدند و در نتیجته      از آ

سیاست را هم از یاد بردند و به همان دشتهای خشک و و ع بادیه نشینی بازگشتتند  

دولت ایشان داشتند از یاد بردند و از اصول فرمانبری  صاحبانو روش عصبتی را که 

دور شدند و باز به همتان توحشتی کته     و دادگستری که در میان آنان رواج یافته بود

پیش اسالم داشتند بازگشتند و از نام پادشاهی برای آنان چیدی به یاد نمانده بود جد 

و چون امر خالفت از میان رفت . اینکه می پنداشتند آنان از قوم و رایاۀ خلاا هستند

تهتای  و نشانه های آن محو گردید فرمتانروایی بته کلتی از تازیتان گرفتته شتد و مل      

غیرعرب که در زیر فرمان ایشان بودند بر آن غلبه یافتند و تازیان در همتان دشتتها و   

صحراها اقامت گدیدند و به بادیه نشتینی بازگشتتند، نته کشتور و پادشتاهی را متی       

شناختند و نه از سیاست آن آگاه بودند، بلکه بستیاری از آنتان نمتی دانستتند کته در      

در صتورتی کته در دوران   . طنت و پادشاهی بوده انتد روزگار گذشته ایشان دارای سل

گذشته کشورداری و سلطنتی که نیاکان این قوم داشته اند در هیچیک از ملتهتا نبتوده   

است چنان که روش دولت های عاد و ثمود و عمالقه و تبابعه و آنگاه دولت مضر در 

ی همین که دیتن را  ول. اسالم، یعنی بنی امیه و بنی عباس، گواه بر این مدعا می باشد

فراموش کردند از سیاست نید دور شدند  و به اصتل ختود کته بادیته نشتینی استت       

بازگشتند، و گاهی هم به ندرت برای آنان غلبته بتر برختی از دولتت هتای  تعیف       

لتیکن همتانطور   . حاصل می شود چنان که هم اکنون در مغرب و ع برین منوالست

ت ایشان به جتد ویتران ستاختن اجتمتاا و     که در گذشته یاد کردیم مآۀ و هدف دول

                                      
 .ایرانی در جنگ قادسیه ه رستم فرخزاد سردار 1

 .«جگر مرا میخورد»: تحت اللفظی آن چنین است هه ترجم 2
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و خدا کشور خویش را بته هتر   . عمرانی که بر آن استیال می یابند چید دیگری نیست

 .٠که بخواهد می بخشد

 فصل بیست و نهم

 در اینکه قبایل و جمعیت های بادیه نشین مغلوب شهریان اند

شتهرهای   در گذشته یاد کردیم که احتیاجات بادیه نشین نسبت بته اجتماعتات  

کوچک و بدرگ ناقص است زیرا کلیۀ امور  روری و الزم که در اجتماا مورد نیتاز  

است برای بادیه نشینان فراهم نیست و تنها ممکن است در سرزمینهایی کته جایگتاه   

سکونت ایشانست زمینۀ کشت و کار یافت شود، لیکن مواد اساسی فالحت که بیشتر 

احی نایاب است، چه بطتور کلتی در میتان آنتان     آنها مربوط به صنایع است در آن نو

درودگر و خیاط و آهنگر و نظایر اینگونه صنعتگرانی که  روریات معاش ایشتان را  

همچنین فاقد دینار و درهم می . از کشت و کار و جد آن فراهم می کنند وجود ندارد

اورزی باشند، بلکه اجناسی را که می توان به پول تبدیل کرد از قبیل محصوالت کشت 

و حیوانات اهلی یا فرآوردها های آنها چون لبنیات و کرک و پشم و پوست و مو در 

اینست که آنهتا را بتا درهتم و دینتار     . اختیار دارند که مورد نیاز شهرنشینان می باشد

با این تااوت که نیاز بادیه نشتینان بته شتهریان در امتور  تروری      . تعویض می کنند

بنتابراین  . ر وسایل تجملی و غیر روری احتیتاج دارنتد  است لیکن شهریان به آنان د

بادیه نشینان از لحاظ حاظ موجودیت خویش به شهریان نیازمنداند، چه تتا هنگتامی   

که در و ع بادیه نشینی به سر متی برنتد و خودکشتوری بته وجتود نیتاورده و بتر        

و هر زمان  شهرهایی استیال نیافته اند خواهی نخواهی به مردم شهرنشین احتیاج دارند

شهریان آنان را به انجام دادن امور خویش و فرمانبری از مقرراتی که دارند وادار کنند 

 .و از آنان ورایای بخواهند ناگدیراند فرمانبری کنند

                                      
 247: البقرۀ ژڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ ه  1
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یتا دارای پادشتاهی استت و در ایتن     : چه و ع شهر از دو حال بیترون نیستت  

ۀ پادشتاه باشتند و یتا    صورت بادیه نشینان مجبور اند تسلیم و مطیع قتدرت و ستلط  

پادشاهی ندارد و در این صورت نید ناچار در هر شهری ریاستت و نتوعی تستل  و    

قدرت برخی از مردم بر دیگران وجود خواهد داشت و گرنته اجتمتاا آن دگرگونته    

خواهد شد و آن وقت این رئیس، بادیه نشینان را بارمانبری و کوشش در راه مصالح 

یتا  : این امر نید ممکن است به دو رریق صورت پتذیرد خویش وادار خواهد کرد، و 

آنان را از روی میل به وسیلۀ بخشیدن مال مطیع خویش می کند و آنگاه نیازمندیها و 

و در نتیجته اجتمتاا    ٠ روریاتی را که در آن شهر الزم دارند بر آنان عر ه می کنتد 

شش مال ایشتان را جلتب   و یا اگر نتواند از راه بذل و بخ. ایشان رو به بهبود می رود

کند به اجبار و زور ایشان را بارمانبری خویش ملدم می سازد و هرچند فشتار و زور  

او بر قبایل به کوچ کردن گروهی از آنان هم منجر گردد اهمیت نمی دهد، زیرا خواه 

ناخواه به وسیلۀ دسته ای که باقی می مانند بر دیگران غلبه می جوید و پیداست کته  

اگدیر به بندگی و فرمانبری او می گرایند، چته انتظتار دارنتد از ایتن راه از     آن گروه ن

و چه بسا که توانایی کتوچ کتردن از ایتن گونته     . تباهی اجتماا خویش ممانعت کنند

نواحی برای آنان حاصل نمی شود و نمی توانند به نقاط دیگر بروند چه همۀ نواحی 

و مانع از ورود دیگران به سرزمین خویش آباد را بادیه نشینان دیگر تصرف کرده اند 

می شوند و در این صورت آن گروه نید هیچ پناهگاهی نمی یابند و از روی ا تطرار  

بنابراین بادیه نشتینان ختواه نتاخواه و    . به فرمانبری از رؤسای شهری گردن می نهند

                                      
است و از این رو می توان عبادت را بدینسهان ترجمهه   ( یبیجح لهم( )یبدی لهم)به جای « ینی»ه در   1
 .و آنگاه اجازه می دهد در آن شهر به هر چه نیازمندند آنها را در دسترس ایشان بگذارند: کرد
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 و ایدد غالتب فتو  بنتدگانش و او یگانته یکتتای     . ناگدیر مغلوب شهریان می باشند

 .٠قهرکننده است

 

                                      
در چنهدین سهوره   و : نعهام اال هسور 61 ، و آیه ٠٨: األنعام ژمئ  ىئ     يئ  جبحب  ژ  هه اشاره به آی  1

 .نیست« ینی»این آیه در . اخیر آمده است هدیگر نیز آی
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 سوم از کتاب اول 1باب

 سلسله های دولتها و کیفیت پادشاهی وخالفت و مناصبدربارۀ 

 دستگاه دولت و کیفیاتی که برای کلیۀ آنها روی میدهد و آن را  

 چندین قاعده و متمم است

**** 

 فصل نخستین

 در اینکه تشکیل دادن کشور و دودمان دولت از راه قبیله 

 صل می آیدو عصبیت حا

زیرا در باب نخستین ثابت کردیم کته غلبته و قتدرت و مدافعته بیگمتان از راه      

عصبیت پدید می آید چون غرور قومی و حس حمایت و دفاا مشترک و جانسپاری 

 .هر یک از افراد در راه یاران خویش از نتایج عصبیت است

یکیهتای  گذشته از این پادشاهی پایگاهی شریف و لذت بخش است و بر همۀ ن

دنیوی و شهوات بدنی و لذایذ ناسانی مشتمل می باشد و اغلب در راه بدست آوردن 

 .آن کشمکش و زدوخورد روی میدهد

و کمتر ممکن است کسی آن را به دیگری واگذار کند مگر آن که بر وی چیتره  

از این رو خواه ناخواه اختالف و نداا روی میدهد و کار به جنگ و خونریدی و . آید

ه یافتن یکی بر دیگری منجر می گردد و چنان که در گذشته یاد کتردیم هیچیتک   غلب

 .از این امور هم جد از راه عصبیت واقع نمی شود

و خالصه درک امر پادشاهی از فهم عامه دور است و از آن غافلند چه روزگتار  

ازی در روزگتار در . بنیان نهادن دولت را از یاد می برند و آغاز آن را به خارر ندارند

                                      
بسهم اهلل  : چنهین اسهت  « ینهی »در . سوم اسهت « فصل»پهای دیگر و در چا« باب»( ک)ه در چاپ   1

 .الرحمن الرحیم اللهم اعن و یسربخیر
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شهرنشینی به سر می برند و نسلهای پی در پی بدینسان پرورش می یابند، از ایتن رو  

نمی دانند خدا در آغاز تأسیس دولت چگونه پادشاهی را به یک قتوم ستپرده استت،    

 ٠بلکه آنها فق  خداوندان دولت و پادشاهی را در حالی مشاهده می کننتد کته آیتین   

و مردم بدانسان تسلیم ایشان شده اند کته از عصتبیت   فرمانروایی آنان استحکام یافته 

 .هم بی نیاز می باشند

آنها نمی دانند در آغاز کار و ع دولت بر چه منوال بوده و سرسلسلۀ ایشان در 

به ویژه مردم اندلس بیش از همۀ اقوام عصبیت . راه تأسیس آن چه رنج ها برده است

که دیرزمانیست که برحسب معمول از نیروی و تأثیر آن را از یاد برده اند، از این رو 

عصبیت بی نیاز اند، چه ورن ایشان متالشی و واژگون شده و از جمعیت ها و قبایل 

 .تهی گردیده است

و ما را بستنده   2[و او به هر چیدی داناست]و خدای بر آنچه بخواهد تواناست 

 .3است و نیکوکارگداریست

 فصل دوم

 یابد و شالودۀ آن مستحکم در اینکه هرگاه دولت استقرار

 شود دیگر از عصبیت بی نیاز است

چه دولتهای عمومی در آغاز تشکیل با مقاومت مردم روبرو می شوند و انقیاد و 

فرمانبری از آنها بر مردم دشوار و ناگوار است و سرتسلیم فرو نمتی آورنتد مگتر در    

                                      
آمده، و مفسران آن را  132 هبقره، آی هسور« صبغه اهلل»است که در قرآن نیز « صبعه» هکلم هه ترجم  1
فسیر ابوالفتهوح ج  رجوع به ت. دین، خلقت، فطرت، اسالم، شعار، قبله، حجت و سنت تفسیر کرده اند: به
 .شود 212ص  2

 نیست« ینی»ه در  2

ڄ  ڄ  ڃ  ژ : هاشاره به آیه . ه و اهلل قادر علی ما یشاء و هو بکل شی علیم و هو حسبنا و نعم الوکیل  3

و قالوا : هو آی 27 هبقره، آی هو هو بکل شی علیم، سور:  هو آی 45: النور ژڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  
 167 هآل عمران، آی هالوکیل، سورحسبنااهلل و نعم 
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آنان بیگانگی و ناآشناییست  برابر نیروی توانایی که از راه غلبه پدید می آید، چه میان

و مردم به پادشاهی آن دولتها مأنوس نیستند و بارمانروایی آنها خو نگرفته اند، لیکن 

( ربقۀ حاکمه یتا فرمتانروا  )ه ریاست در آن دستۀ مخصوص به فرمانروایی کهنگامی 

استقرار یابد و دولت بر آنان مسلم گردد و افراد آنها یکی پتس از دیگتری بته مترور     

ان و با گذشت نسلها و دولتهای پیاپی از راه وراثت بدان نائل آیند، آن وقت متردم  زم

چگونگی آغاز کار را از یاد می برند و آیین ریاست برای خداوند آن دستۀ مخصوص 

استحکام می پذیرد و خوی و روش فرمانبری و سر فترود آوردن در  ( ربقۀ فرمانروا)

یابد و مردم به خارر فرمتانروایی ایشتان بته     برابر ایشان در عقاید عمومی رسوخ می

پیکارها دست می یازند هم چنان که در راه پیشرفت عقاید دینی به جنگهتا و نبردهتا   

بر می خیدند و از این رو درین هنگام در کار فرمتانروائی ختویش بته تبتار و گتروه      

رمانبری از بدرگی نیازمند نیستند، بلکه حاکمیت آنان چنان استوار می شود که گوئی ف

ایشان بر ربق کتابی آسمانیست که تغییر ناپذیر می باشد و بته ختالف آن هتیچکس    

 .آگاهی ندارد

و برای همین هدف در پایان علم کالم که از عقاید دینتی گاتگتو متی کنتد بته      

بحث در امامت می پردازند چنان که گوئی امامت هم یکی از فصول و مباحث آن به 

 ٠.شمار می رود

مرحلۀ سلطنت پشت گرمی و اتکای سلطان یا بته متوالی و پترورش     و در این

تربیت شده انتد و یتا بته     2یافتگان خانه زادی است که در پرتو عصبیت و ارجمندی

دسته ها و گروه هایی اتکا می کند که به خاندان آنان منسوب نیستتند ولتی در زمترۀ    

نظیر ایتن و تع را در   گروه هایی به شمار می روند که تحت والیت ایشان هستند و 

                                      
ه در مذهب شیعه براستی هم امامت از مباحث اعتقادی و اصل پنجم از اصول دین است و مؤلف بهر    1

 .حسب مذهب سنت که امامت را از اصول دین نمی شمردند بدین گونه تعبیر کرده است

 «وغیرها»ت به غلط است ولی در چاپهای مصر و بیرو( فی ظل العصبیه و عزها)« ینی»ه در  2
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و پسترش   3زیرا در روزگار دولتت معتصتم  . خاندان عباسیان می توانیم مشاهده کنیم

الواثق عصبیت عرب فاسد شده بود و از آن پس اتکای ایشان به موالی ایرانی و ترک 

آنگاه ایرانیان و حاکمان نواحی بر سرزمینهایی کته  . و دیلم و سلجوقی و جد آنان بود

ند به استقالل غلبه و تسل  یافتند و قدرت و ناوذ دولت عرب را از حکومت می کرد

آن سرزمینها و نواحی برانداختند و دیگر آن سرزمینها از متصترفات و نتواحی بغتداد    

به بغداد لشکر کشیدند و آن شهر را بته تصترف    4به شمار نمی رفت تا اینکه دیلمان

سپس دوران فرمانروایی . ٠ید آمدخویش در آوردند و در فرمانروایی آنان اختالف پد

دیلمان هم به سر رسیدو به دنبتال آن ستلجوقیان پادشتاهی یافتنتد و متردم در زیتر       

وقیان نید منقرض شدند و سرانجام تاتارها جفرمانروایی آن سلسله در آمدند، آنگاه سل

همچنتین  . لشکر کشیدند و خلیاه را کشتند و نشانه های دولت عرب را محو کردنتد 

قبایل صنهاجه در مغرب نید از آغاز قرن پنجم، یا پیش از آن روزگار، تباهی  عصبیت

و دیگر مرزهای افریقیه ادامه  4و قلعه( بوژی) 3و بجایه 2گرفته ودولت آنان در مهدیه

و چه بسا برخی از کستانی  . داشت ولی بدانسان که ناوذ خلیاه از آن نواحی دور بود

کشمکش بودند بدین مرزها می شتافتند و در آنهتا  که در امر کشورداری با ایشان در 

پناه میجستند ولی با همۀ این احوال سلطنت و پادشاهی همچنان به نام ایشان بود تتا  

                                      
واثه   . خالفت کرده اسهت  227هجری تا سال  218عباسی که از سال  هه معتصم باهلل هشتمین خلیف  3

 .هجری خلیفه بوده است 232تا سال  227عباسی که از سال  هباهلل نهمین خلیف

در  عباسهی را بهه طاعهت خهویش     هه مقصود آل بویه اند که بر عراق عرب نیز تسلط یافتند و خلیف  ٤
آوردند و خلیفه به تمل  پرداخت و به سه برادر یعنی علی و حسن و احمد هر یک بهه ترتیهب القهاب    

و معزالدوله کسی بود که بر خوزستان و عراق عرب . عماد الدوله و رکن الدوله و معز الدوله را اعطا کرد
 .حکومت می کرد

و ( و صار الخالی  فهی حکمههم  )وت در چاپهای مصر و بیر( و صارالخالف فی حکمهم)« ینی»ه در   1
 .است« ینی»صورت متن از 

 .Vills d' Afriqueه  2
 .Bougieه  3

 .Chateau de Safadه قله یا قلعه  ٤



 333 

اینکه خداوند انقراض دولت آنان را اعالم کرد و موحدان با نیروی عصبیت شتگرفی  

جه را که در میان روایف مصتامده داشتتند پدیتد آمدنتد و همتۀ آثتار دولتت صتنها        

 . برانداختند

و ع دولت امویان اندلس نید به همین سرنوشت دچار گردید و چون عصتبیت  

بر آن کشور استیال یافتنتد و فرمتانروایی را    5عربی آنان به فساد گرایید ملوک روایف

بدست آوردند و سرتاستر آن کشتور را تقستیم کردنتد و بتا یکتدیگر بته رقابتت و         

از امیران آن کشور ناحیه ای را کته در آن فرمتانروایی   فرمانروایی پرداختند و هر یک 

می کرد بته ختود اختصتاص داد و آن را بته صتورت حکومتت مستتقلی در آورد و        

اندلسیان نید نسبت به دولت عباس به عین همان راهی را پیش گرفتنتد کته ایرانیتان    

دند و از این رو امیران و حاکمان آن کشور ختود را پادشتاه متی شتمر    . پیموده بودند

برای خویش القاب پادشاهی قائل بودند و آداب و رستوم و شتعارها و نشتان هتای     

زینت سلطنت برای خود متداول کردند و مطمئن بودند کسی بر  د این شیوۀ ایشان 

قیام نمی کند یا آنرا تغییر نمیدهد، زیرا اندلس کتانون قبایتل و عصتبیت هتا نیستت      

زگاری بدین و ع ادامته دادنتد، چنانکته ابتن     چنانکه در آینده یاد خواهیم کرد و رو

 :شرف گوید

 آنچه مرا در سرزمین اندلس بیدار می کند،

                                      
ه در اواخر قرن چهارم ابن ابی عامر وزیر حکم بن ناصر به اتکای قبال بربر و زناته بر امهور تسهلط     5

الفاتی در سراسر کشور اندلس ایجاد کرد که سهرانجام  یاتف و رجال دولت را با دسایس کنار زد و اخت
گوناگونی تقسهیم کردنهد و والهی ههر ناحیهه ای       در اوایل قرن پنجم میالدی اندلس به امیر نشین های

بنوعباد در اشبیلیه و جز آنجا به وجود آمدنهد و ایهن    هاستقالل یافت و دولتهای کوچکی از قبیل سلسل
تاریخ تمهدن اسهالمی    116و  115رجوع به ص . ک الطوایف خوانندملو هقسمت تاریخ اندلس را دور

 .شود ٤جرجی زیدان ج 
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رواج نامهای معتصم و معتضد است، القاب شاهانه ای که نابجا بکار رفته است، 

 ،٠چون گربه ای که هنگام بادکردن از شیر تقلید کند

ت اموی در پایان کار و و این ملوک روایف نید در فرمانروایی خویش مانند دول

هنگامی که عصبیت عربی آنان رو به  عف نهاده و ابن ابی عامر کوس استتقالل زده  

و بر امور تسل  یافته بود به موالی و هوی خواهان دست پرورده اتکا کترده بودنتد و   

بدان کشور آمده بودنتد چتون قبایتل    « مراکش»و « افریقیه»از بیگانگانی که از ساحل 

ته یاری می رلبیدند و در نتیجه هر یک از امترا در گوشته ای از سترزمین    بربر و زنا

اندلس کشوری مستقل تشکیل دادند و دولتهای بدرگی به وجتود آمتد و بته نستبت     

سرزمینهایی که از تجدیۀ کشور نصیب آنان شده بود هتر یتک در ناحیتۀ وستیعی از     

ند تا اینکته مرابطتان از   کشور فرمانروایی می کرد و همچنان بدین و ع ادامه می داد

راه دریا بدان کشور تاختند و چون در میان قبایل لمتونه عصبیت نیرومنتدی داشتتند   

قدرت ملوک روایف را درهم شکستند و جانشین آنان شدند و آنها را از مراکدی که 

داشتند بیرون راندند و کلیۀ آثار ایشان را محو کردند و ملوک روایف به هیچ رو قادر 

پس می توان گات کته بنیتان نهتادن    . ا از خویش نبودند زیرا عصبیت نداشتندبه دفا

 .دولت در آغاز کار و حاظ ونگهبانی آن در پرتو این عصبیت است

و ررروشی در تألیف خود موسوم به سراج الملوک پنداشته است کته نگهبتان   

از دولتت  دولت ها بر ارال  همان سپاهیان جیره خواری هستند که به رریق ماهیانته  

حقو  می گیرند، در صورتی که گاتار وی شامل سرسلسله ها و ستالرین نخستتین   

دوران سلطنت یک دودمان نمی شود، بلکه اتکاکردن به سپاهیان متددور مخصتوص   

یعنتی ایتن شتیوه    .  دولتهایی است که در آخرین فرمانروایی یک دودمان متی باشتند  

اری و تأستیس ستلطنت میگتذرد و    هنگامی متداول می شود که متدتها از بنیتان گتذ   

                                      
با ابن رشی  همسفر بوده و اشعار مزبور را « صقلیه»ه یاقوت می نویسد ابن شرف در سفر به سیسیل  1

 .شود 16ص  7رجوع به معجم االدباء ج . به ابن رشی  نسبت می دهد
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استقرار متی یابتد و   ( نیروی فرمانروا)فرمانروایی و آئین سلطنت در ربقۀ مخصوص 

 .استوار می شود

بنابراین ررروشتی آن دوران دولتت را دریافتته استت کته در مرحلتۀ پیتری و        

فرسودگی بوده و تازگی آن به پژمردگی مبدل شده است، چه در این مرحله است که 

ا نخست به موالی و تربیت یافتگان دست پرورده و سرانجام به سپاهیان متددور  دولته

او تنها دولتهتای ملتوک   . اتکا می کنند و به وسیلۀ آنان از خویش به دفاا می پردازند

روایف را درک کرده است و فرمانروایی ایشتان در روزگتار اختتالل کتار امویتان و      

. امیری در ناحیۀ ختویش بتوده استت    انقراض عصبیت عربی آنان و مستقل شدن هر

وی در دوران فرمانروایی مستعین بن هو دو پسترش مظاتر از متردم سرقستطه متی      

و در این دوران هیچگونه عصبیتی برای ایشان باقی نمانده بتود زیترا از    ٠زیسته است

سیصد سال پیش تجمل خواهی و آداب توانگری بر عرب استیال یافته و مایۀ نابودی 

بود و او تنها شاهدادگانی را دیده است که به رور استقالل و بتدون کمتک   آنان شده 

عشایر خویش فرمانروایی می کرده اند، شاهدادگانی کته در آغتاز تشتکیل دولتت از     

بقایای عصبیت خویش در تشکیل دولت استااده کرده اند و آنگاه که آیتین استتقالل   

از اینرو چنین امیرانی در شرای  . دارندآنان استحکام یافته و دیگر نیاز به ایل و تبار ن

مدبور مخالف و منازعی ندارند و در فرمانرایی خویش از جیره خواران و مددبگیتران  

این است که ررروشی در این باره بته رتور کلتی ستخن رانتده و      . یاری می جویند

کیایت امر را از آغاز تأسیس دولت در نیافته است، در صورتی کته فرمتانروایی جتد    

بنابراین خواننده باید این نکته را دریابد و . ای خداوندان عصبیت حاصل نمی شودبر

                                      
ندارد بنهابراین سهطر مزبهور ممکهن اسهت      ( مستعین)گری است و عبارت به صورت دی« ینی»ه در   1

 .مردم سرقسطه در زیر فرمانروایی ابن هود و پسرش مظفر بودند: بدینسان ترجمه شود
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و خدا کشتور ختویش را بته هتر کته بخواهتد       . در این باره پی ببرد 2به حکمت ایدد

 .3ارزانی می دارد

 
 فصل سوم

 در اینکه گاهی برای برخی از افراد طبقۀ مخصوص 

 ی یابد که در پادشاهی دولتی تشکیل م( نیروی فرمانروایی)

 بنیان گذاری آن نیازی به عصبیت ندارند 

زیرا هر گاه برای خداوندان عصبیتی پیروزی دست دهد و بتر ملتهتا و اقتوامی    

چیره گردند و ممالک بدرگی را تسخیر کنند ودر نهاد فرمانروایان و کتارگداران آنتان   

ه باشد آنوقتت  در نواحی دور و مرزهای کشور هم روح فرمانری و اذعان رسوخ یافت

اگر از میان چنین خاندانی کسی بیرون رود و به نواحی دوردست پناه بترد و از مغتد   

فرمانروایی و پایگاهی ارجمندی خاندان خود دور شود، کارگداران آن نواحی در گرد 

وی حلقه می زنند و دعوتش را می پذیرند و او را در مقاصدی که در سر دارد یاری 

گذاری دولتی به نام وی همت می گمارنتد بتدین امیتد کته وی     می دهند و در بنیان 

و ایشتان  ]دستگاه فرمانرایی را قبضه کند و آن را از تصرف و ابستگانش بیرون آورد 

عدتی که به وی کرده اند به پایگتاه هتا و مقامتات کشتوری     اسو م را به پاداش یاری

رو در سلطنت وی رمع یچو به  ٠[مانند وزارت یا فرماندهی سپاه یا مرزبانی برگدیند

نمی بندند و آن را ویژۀ آن خاندان می دانند زیرا به عصبیت او سرفرود آورده انتد و  

از آیین جهانگشایی که برای وی و خاندانش در جهان استحکام یافته است فرمانبری 

می کنند و آن را به مندلۀ عقیده ای دینی می دانند که تسلیم و اعتراف بتدان در همتۀ   

                                      
 (ینی. )ه و بسر خدا  2

 2٤7،  هبقره آی هسور. ه واهلل یؤتی ملکه من یشاء  3

 نیست«ینی»ه در  1
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چنان که گویی اگر قصد شرکت با پایگاه او یا فروتر از آن را . رسوخ یافته باشدمردم 

و ایتن و تع    ٠در اندیشۀ خویش خطور دهند همانا زمتین را زلدلته فترو متی گیترد     

در افریقیه و مصر ( فارمیان)و عبیدیان  2چنانست که برای ادریسیان در مغرب اقصی

واحی دوردست عدیمت کردند و از مرکد از مشر  به ن 3پیش آمد هنگامی که رالبیان

و . خالفت دور شدند و به بازستدن خالفت از دست خاندان عباسیان همت گماشتند

البته این امر پس از آن بود که آیین ریاست در دودمان عبد مناف نخست برای امویان 

نتواحی  از این رو رالبیان به . 4و آنگاه پس از ایشان برای هاشمیان استحکام یافته بود

دور یعنی مغرب رهسپار شدند و مردم را بته ختویش خواندنتد و در نتیجته بربرهتا      

دعوت آنان را پذیرفتند و چنتدین بتار پیتاپی در راه فرمتانروای ایشتان قیتام کردنتد        

و مغیلته در راه ادریستیان و کتامته و صتنهاجه و هتواره بترای        5چنانکه قبایل اوربته 

و با نیروی جمعیتهتا و قبایتل   . را استوار کردندعبیدیان همت گماشتند و دولت آنان 

خویش فرمانروایی آنان را مستقر ساختند و سرتاستر مغترب و ستپس افریقیته را از     

و روز بته روز ناتوذ دولتت عباستیان از آن     . قلمرو حکومتت عباستیان جتدا کردنتد    

گسترش می یافت تتا آن  ( فارمیان)سرزمیتها دور می شد و برعکس قدرت عبیدیان 

عبیدیان مصر و شام و حجاز را متصرف شدند وممالتک استالمی میتان ایشتان و     که 

و کلیۀ بربرهتایی کته عهتده دار امتور دولتت      . عباسیان به رور تساوی تقسیم گردید

بودند در عین حال سرتسلیم بته فرمتانروایی عبیتدیان نیتد فترود آورده بودنتد و بته        

صوص برای رسیدن به پایگتاه در  سلطنت ایشان ایمان و اعتراف کامل داشتند و به خ

بارگاه ایشان هم چشمی می کردند زیترا آیتین کشتورداری بترای خانتدان هاشتمیان       

                                      
 ٠: لدلدلۀا ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : هه اشاره به آی 1
 ه مراکش  2

 .ه مقصود فرزندان علی بن ابیطالب علیه السالم است 3

 است( ینی)ه صورت متن از  ٤

 Aurebaه  5
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حاصل آمده بود و جهانگشایی و غلبۀ قریش و مضر را بر دیگتر ملتت هتا تصتدیق     

 .داشتند

از این رو سلطنت همچنان در جانشینان فارمیان نید پایدار بود تتا هنگتامی کته    

و ختدا فرمتانروایی متی کنتد و فرمتان او را رد      . ره منقرض گردیددولت عرب یکس

 .٠کننده ای نیست

 فصل چهارم

 در اینکه منشأ دولتهایی که استیال می یابند و کشورهای عظیم 

 و پهناوری ایجاد می کنند اصول و عقاید دینی است که 

 به وسیلۀ نبوت یا دعوتی به حق حاصل می شود

ا از راه قدرت و غلبه امکتان پتذیر استت و غلبته و     زیرا تشکیل دادن کشور تنه

نیرو به وسیلۀ عصبیت و تألیف قلوب مردم برای توسعه رلبی یا کشورگیری تنها بته  

خدای . یاری خدا حاصل می شود تا دین او را مستقر سازند و در جهان انتشار دهند

ی میتان  اگر همۀ آنچه را که در روی زمین است صرف متی کترد  »: تعالی می فرماید

و ستر آن اینستت کته هرگتاه دلهتای متردم بته        . 2«دلهای ایشان الات نمی افکنتدی 

خواهشهای بارل گرایند و به دنیا شیاته شوند، همچشمی روی می دهد و به اختالف 

و کشمکش منجر می گردد، ولی اگر مردم به حق و راستی گرایند و دنیتا و بارتل را   

ف و راهی که برگدیده اند متحد میشوند و در فروگذارند و به ایدد روی آورند در هد

نتیجه همچشمی و کشمکش از میان آنان رخت بر می بندد و نداا و اختتالف کمتتر   

روی می دهد و همکاری و تعاون نیکو حاصل می شود و دایرۀ وحدت کلمه و یتک  

زبانی آنان در راه هدف مشترک توسعه متی یابتد و آنگتاه دولتت رو بته عظمتت و       

                                      
 4٠: الرعد ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ژ ه  1
 63: األناال ژٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ژ ه  2
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انشتاءاهلل  ]ود چنان که در آینده این مو وا را آشکار ختواهیم ستاخت   وسعت می ر

 .2(و کامیابی به اوست جد او پروردگاری نیست)، ٠[سبحانه و تعالی

 

 فصل پنجم

می افزاید که  در اینکه دعوت دینی نیروی اساسی دیگری بر نیروی عصبتی

 سیج های تشکیل دولت به شمار می رفتباز مایه ها و

ه در فصل پیش یاد کردیم آیین دینتی همچشتمی و حستدبردن بته     زیرا چنان ک

را  3یکدیگر را که در میان خداوندان عصبیت یافت می شود زایل متی کنتد و وجهته   

از این رو هرگاه چنین گروهتی در کتار   . تنها به سوی حق و راستی متوجه می سازد

نخواهتد داشتت   خویش بینایی حاصل کنند هیچ نیرویی در برابر آنان یارای مقاومت 

چه وجهۀ آنان یکیست و مطلوب در ندد همه آنان وسیع و بلند است و چنتان بتدان   

و خداونتدان کشتوری کته اینتان     . دلبسته اند که حا رند در راه آن جانسپاری کننتد 

دولت آنها را مطالبه می کنند هرچند از لحاظ عدد چندین برابر آن قوم باشتند چتون   

از مرگ می هراستند شکستت و ختذالن ایشتان مستلم       مقاصد متباین بارلی دارند و

است و به هیچ رو نمی توانند با چنین گروهی مقاومت کنند هرچنتد از آنهتا فدونتتر    

و چنان که در گذشته یتاد کتردیم بته علتت     . باشند، بلکه بی شک مغلوب می شوند

و . تجمل پرستی و غر  در تمایالت مذلت بار نابودی آنان به سرعت فرا متی رستد  

این مو وا بر فتوحات عرب در صدر اسالم به خوبی منطبق می شود چه لشتکریان  

مسلمانان در هر یک از دو جبهۀ قادسیه و یرموک سی هدار و اندی بود در صتورتی  

که سپاهیان ایران در قادسیه یکصدوبیست هدارتن بوده اند و به گاتۀ واقدی سپاهیان 

                                      
 .نیست( ینی)ه در  1

 .ه در چاپ پاریس نیست 2

 (ینی)ز ه ا 3
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دو گروه مدبور در برابر عترب تتاب    هرقل چهارصد هدارتن بوده است و هیچیک از

 .و بر مصرفات ایشان چیره شدند ساختندآنان را منهدم  ایشانمقاومت نیاوردند و 

و این معنی را می توان در دولت های لمتونه و موحدان نید در نظر گرفت، چه 

در مغرب قبایل بیشماری بود که از لحاظ عده و عصبیت می توانستند در برابر آنتان  

ت کنند یا بر آنان فایق آیند، ولی اجتماا و وحتدت دینتی در نتیجتۀ بینتایی و     مقاوم

فداکاری، چنان که یاد کردیم، نیروی عصبیت آنها را دو چندان کرد و از این رو هیچ 

 .نیرویی در برابر آنان تاب مقاومت نیاورد

بتاهی  و هم باید از این نکته پند گرفت که هر گاه آیین های دینی تغییر یابد و ت

پذیرد چگونه قضیه برعکس می شود و آن وقت غلبه را تنها باید به نسبت عصتبیت  

چه غلبه و پیشروی از آن دولتی خواهد بتود کته   . سنجید و دین را به حساب نیاورد

در زیر فرمان او لشکریانو جمعیت هایی برابر با حریف یا فدونتر از او باشد و چنتین  

ای که از راه فدونی دین بر دولتهای با عصبیت تر دولتی خواهد توانست برهمان حری

و بادیه نشین تر چیره میشد غالب آید و ایتن مو توا را متی تتوان بتر موحتدان و       

حریف آنان زناته منطبقه کرد که با آنکه زناته بادیه نشتین و وحشتی تتر از مصتامده     

نتی در  بودند لیکن چون مصامده از دعوت دینی مهدی پیروی می کردند به آیتین دی 

آمدند تا نیروی عصبیت آنان را دو چندان ستاخت و بته همتین ستبب در نخستتین      

مرحله بر زناته چیره شدند و آنان را مسخر خویش ساختند با آن که زناتته از لحتاظ   

عصبیت و بادیه نشینی بر آنان برتری داشتند، لیکن همین که آن آیین های دینی را از 

چیره شدند و از هر سوی متردم را بته مخالاتت بتا     دست دادند همان زناته بر ایشان 

و ایدد بتر امتر ختویش غالتب     . آنان برانگیختند و فرمانروایی را از موحدان بازستدند

 .٠است
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 فصل ششم

 در اینکه دعوت دینی بی عصبیت انجام نمی یابد
نان که در گذشته یاد کردیم هر دعوتی که بایتد بته وستیلۀ آن عمتوم و     چزیرا 

را بدان واداشت ناچار باید متکی به عصبیت باشد و چنانکه گذشت در اکثریت مردم 

حدیث صحیح آمده است که خدای هیچ پیامبری را برنینگیخت مگتر آنکته در میتان    

قوم خویش ارجمندی و خویشتن داری داشت و هر گاه این امر بترای پیتامبران کته    

ن به رریق اولی الزم شایسته ترین مردم در خر  عادات اند  رور باشد برای جد آنا

خواهد بود چه دیگران به جد از رریق عصبیت نمی تواننتد در غلبته و جهانگشتایی    

شیخ متصوفه و صاحب کتاب خلتع   2خر  عادت کنند و این مو وا برای ابن قسی

النعلین فی التصوف پیش آمده است که اندلس را به نام دعتوت بته حتق شتورانید و     

او کمی پیش از دعتوت مهتدی رهتور کترد و     . یدندمی نام ٠اصحاب وی را مرابطان

اندکی کارش باال گرفت و پیشرفت کرد زیرا لمتونه سرگرم کار موحدان بودنتد و در  

آنجا قبایل و دسته های دیگری نبود که او را از این کار بازدارنتد ولتی هنگتامی کته     

به شتیوۀ   موحدان بر مغرب استیال یافتند او بی درنگ دعوت ایشان را تصدیق کرد و

                                      
و « میهرتال »بهر   358در اندلس دعوی مهدویت کرد و در سهال   53٤احمد که به سال ( به ضم ق)ه   2

مواضع دیگری مستولی شد، ولی پیروانش او را به موحدان تسلیم کردند و عبدالمؤمن موحهدی وی را  
شهیخ  . ن بزیست تا سرانجام بدست یکی از پیهروانش کشهته شهد   آزاد ساخت و مدتها در دربار موحدا

را که از تألیفات اوسهت شهرح   « خلع النعلین فی الوصول الی حضره الجمعین»محی الدین عربی کتاب 
 (.دهخدا هلغت نام)کرده و وی را ستوده است 

خود را در ثغهور بالهد   معنی لغوی این کلمه بر قراوالنی که اسبان (. یا مرابطون ه مرابطین )ه مرابطان   1
عیسهویان ایهن   . خصم حاضر نگاه دارند اطالق می شود ودر اصطالح به معنی ترویج کنندگان ایمانست

که در فرانسه بهه معنهی مرتهاض و     Maraboutتحریف کرده و لغت  Almarovidesکلمه را به 
(. 35اسهالم، ص   تاریخ طبقان سالطین)است « مرابط» هعابد و ناسک است نیز ترحیف دیگری از کلم

است چون در یکی از نسخ خطی چنهین اسهت و   « المریدین»ولی به عقیده دسالن صحیح آن در اینجا 
 .می خوانده اند« مریدین»هم در شرح حال ابن قسمی آمده است که پیروان او را 
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آنان گروید و از قعلۀ ارکش که پناهگاه وی بود ایشان را پیروی کرد و از آن قلعه بته  

آنان یاری کرد و او نخستین مبلو موحدان در اندلس به شمار می رفت و انقالب وی 

 .به نام انقالب مرابطان خوانده می شد

رفتار زشتت و  احوال شورش کنندگانی از عامۀ مردم و فقیهانی که برای منع از 

می کوشیدند نیتد از همتین قبیتل استت، چته      « نهی از منکر»کردارهای مخالف شرا 

بسیاری از منتبسان به عبتادت و رونتدگان راه دیتن بتر  تد امیتران ستتمگر بته پتا          

میخاستند و آنها را به تغییر رفتار زشت دعوت می کردند و امر به معروف و نهتی از  

ه به ثواب ایددی نایل آیند پیشۀ خویش می ستاختند در  منکر را به امید اینکه ازین را

نتیجه پیروان بسیاری بر آنان گرد می آمدند و جمعیتهتای انبتوه از متردم شترانگید و     

فرومایه گرد ایشان را احاره می کردند و جان خود را درین راه در معرض خطترات  

راه گنتاه کترده و    و مهلکه ها قرار می دادند لیکن بیشتر این دعوت کنندگان در ایتن 

هالک می شدند، زیرا خدای، سبحانه، ایتن وریاته را بدینستان بتر آنتان       ٠اجر نبرده

واجب نکرده بلکه مردم را به امر به معروف و نهی از منکر فرمان داده استت امتا در   

هرکته از شتما   »: فرمتود  صپیتامبر . موقعی که توانایی بر آن در امکان انستان باشتد  

 ررا به دست خویش تغییر دهد و اگر نتوانست به زبان ختود اگت   منکری بیند باید آن

 .«ازین راه هم میسر نباشد پس بدل خود آن را بد شمرد

و پیداست که و ع پادشاهان و دولتها مستحکم و نیرومند است و بنیان دولتهتا  

را به جد توسعه رلبی زورمندانه ای که عصبیت قبایل و عشایر نید همتراه و پشتتیبان   

 .اشد چید دیگری نمی تواند متدلدل و منهدم سازد چنان که در گذشته یاد کردیمآن ب

در دعوت مردم به سوی خدا نیدبتر همتین اصتل متکتی      ؛ و روش پیامبران

است که دعوت ایشان به پشتیبانی عشایر و جمعیت ها پیش می رود با آن که ایشتان  

                                      
 ه مبتنی بر چاپ االزهر 1
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د می کند لیکن خدا بی گمان اگر خدا بخواهد به وسیلۀ همۀ جهان هستی آنان را تأیی

 .2امور را بر همان مستقر عادت جریان می دهد و خدا حکیم داناست

بنابراین هرگاه کسی در این شیوه گام نهد به فرض که برحق هم باشد تنهایی و 

نداشتن عصبیت او از رسیدن به مقصود باز خواهد داشت و در پرتگاه نابودی سقوط 

رسید و در صورتی که از تلبیس کنندگان و متدوران   خواهد کرد و به هالکت خواهد

باشد و بخواهد از این راه به ریاست آن وقت سداوارتر همانست کته موانتع ستد راه    

وی شود و مهلکه ها وی را از ایتن راه بتازدارد، چته ایتن امتر خداستت و جتد بته         

خشنودی و یاری وی و خلوص نیت نسبت به او و خیرخواهی مسلمانان به مرحلتۀ  

و هیچ مسلمانی در این باره تردید به خود راه نمی دهد و هیچ مترد  . عمل نمی رسد

 .بینایی در آن شک نمی کند

و نخستین بار این گونه جنبش ها  درمیان مسلمانان در بغداد پدید آمد هنگامی 

که فتنۀ راهر روی داد و امین کشته شد و مأمون در آمدن به عرا  تتأخیر کترد و در   

را ولیعهتد   ؛از خانتدان حستین  ؛ ند و آنگاه علی بن موسی الر اخراسان بما

از آن پس خاندان عباسیان با دیدۀ انکار و مخالات به وی نگریستند . خویش ساخت

و یکدیگر را به قیام و نافرمانی نسبت به مأمون دعتوت کردنتد و درصتدد برآمدنتد     

مهدی بیعتت کردنتد و   به همین سبب با ابراهیم بن . دیگری را به جای وی برگدینند

هرج و مرج و ناامنی در بغداد روی داد و اوباشان و بدسرشتان و شارران و سپاهیان 

نسبت به مردم مسالمت جو و پرهیدکار دست درازی آغاز کردند و راه ها را به روی 

ربودنتد و آنهتا را    رانی ازمردمککاروانها بستند و به غارتگری پرداختند و ثروتهای بی

و مردم بغداد از حاکمان دادرسی و یاری می رلبیدند . بازارها می فروختند آشکارا در

منتع  دربتارۀ  از این رو دینداران و صتالحان بستیاری   . ی بداد آنها نمی رسیدسولی ک

                                      
 .31 هآل عمران، آی هسور. ه واهلل حکیم علیم 2



 344 

در . فاسقان و بدکاران به مشاوره پرداختندو آنها را تجاوز به دیگران باز متی داشتتند  

قیام کرد و مردم را به امتر   ٠الدریوس ه خالدهمین گیرودار در بغداد مردی معروف ب

به معروف و نهی از منکر دعوت نمود و خلقی دعوتش را پاسخ دادند و با تبه کاران 

و دست او به  رب و شکنجۀ  دو شرانگیدان به نبرد برساخت و بر ایشان چیره گردی

بته ستهل   آنگه پس از وی مرد دیگری از عامه مردم بغداد معروف . این گروه باز شد

بن سالمۀ انصاری و مکنی به ابوحاتم قیام کرد و قرآنی از گردن خود در آویختت و  

مردم را به امر به معروف و نهی از منکر و عمل کردن به کتاب و سنت خدا و پیتامبر  

و همه مردم از کهتر و مهتر، از خاندان هاشمی و جد آنان او را . فرا می خواند صاو

راهر فرود آمد و دیوان و دفتری تشتکیل داد و در کوچته    وی به کاخ. پیروی کردند

های بغداد می گشت و کسانی را که مایۀ ارعاب و تهدید رهگذران بودنتد از اعمتال   

ناشایست منع می کرد و دست اوباشان و شارران را از تستل  بتر متردم کوتتاه متی      

، و ستهل  من بر سلطان عیبجویی روا نمی بیتنم : دریوس به وی گاتالخالد . ساخت

ولی من با هر که مخالف کتاب و سنت رفتار کند هر کته میخواهتد   : به وی پاسخ داد

آنگاه ابتراهیم  . و این واقعه به سال دویست و یک هجری رخ داد. باشد نبرد می کنم

بن مهدی لشکریان را بر د وی بسیج کرد و بتر او غلبته یافتت و او را بته استارت      

 .٠شد و از میان رفت و وی به جان نجات یافتدرآورد و کار او به سرعت منحل 

سپس به دنیال آنان بسیاری از خیالبافان به آن دو تن اقتدا کردنتد و ختود را از   

راهنمایان حق می پنداشتند بی آن که بدانند در اجرای چنین ادعایی به چه چیدهتایی  

بودنتد و   نیازمندند و از تأثیر و اهمیت عصبیت در این گونه امور بته کلتی بتی خبتر    

ایتن گتروه بایتد    دربتارۀ  . سرانجام کار و آیندۀ احوال خویش را احساس نمی کردند

 :یکی از این تدابیر را به کار برد

                                      
 .یوش و دسالن هم کلمه را درویش ترجمه کرده استالدر« ینی»ه در  1

 ....و وی با ندامت « ینی»ه در  1
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یا آنها را درمان کرد اگر از دیوانگان باشند، یا برای ارعاب دیگران زدن و کشتن 

ید با آنها رفتتاری  آنها اجرا کرد اگر هرج و مرج و ناامنی ایجاد کنند، و یا بادربارۀ را 

کردکه با دلقکها می کنند پشت گردنی به آنان زد و بر ایشان خندید و لقمۀ بختور و  

 .نمیری به آنها داد

نستبت  ( بته فتتح ظ  )گاهی برخی ازین دسته خود را به فارمی موعود یا منتظر 

وی ( مبلغتان )می دهند یعنی یا خویش را از خود او می خوانند و یا از جملۀ داعیان 

می شمرند و در عین حال به هیچ رو از امر فارمی و هویتت و اخبتار وی ارالعتی    

بیشتر کسانی که خود را به این گونه اسامی می خوانند می بینیم بتا در زمترۀ   . ندارند

خیالبافان و دیوانگان و یا از فریبکارانی به شمار می روند که می خواهنتد از راه ایتن   

تا بدان غبغب افکنند در حالی که از به دستت آوردن  به ریاست برسند  ٠گونه دعوتها

آنها گمان می کننتد همتین ادعتا از    . کوچکترین موجبات و وسایل عادی آن عاجدند

موجباتی است که آرزوهای آنان را بر می آورند، ولی به هیچ رو نتتایج مرگبتاری را   

رد کته در  که از این راه عاید ایشان می شود پیش بینی نمی کنند و دیتری نمتی گتذ   

نتیجۀ ایجاد فتنه و آشوبگری و بدفرجامی حیله گری ختویش بته ستوی مترگ متی      

 .شتابند

 3متردی از متصتوفه موستوم بته تویتذری      2چنان که در آغاز این قرن در سوس

شتافت و از روی تلبیس و عوام  4خروج کرد و به مسجد ماسه در ساحل دریای آنجا

یه فارمی موعود متی پنداشتت، چته مغتد     فریبی خویش را در ندد عامۀ مردم آن ناح

عامیان آن سامان را از پیشگوئی های مربوط به انتظار فارمی پرکترده و از آن جملته   

                                      
 دعویها« ینی»ه در  1

 . Sousه  2
ه در چاپهای مصر و بیروت توبذری است و دسالن تویذری آورده و نوشته است مصغر توذری است   3

 .منسوب به توذر شهری از جرید در تونس

 (.دسالن) Atlantiqueه دریای  ٤
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نخستت  . به آنان خبر داده بود که اصل دعوت وی از آن مستجد آغتاز خواهتد شتد    

روایای از عامۀ بربرها پروانه وار در پیرامون وی گرد آمدند، اما دیری نگذشتت کته   

ی ایشان از توسعه یافتن دایرۀ فتنه بیمناک شدند، از این رو عمر سکسیوی کته  رؤسا

در آن روزگتار مهتتر مصتامده یافتته بتتود کستی را در نهتان برانگیختت تتتا او را در        

همچنین در آغاز این قترن متردی موستوم بته عبتاس در      . رختخوابش به قتل رسانید

گروهی از سایهان . بلیو می نمودخروج کرد و نظیر همین دعوی را به مردم ت ٠غماره

، یکی از 2و فرومایگان کودن آن قبال بدنبال آهنگ شوم او روان شدند و او به بادیس

آنگاه پتس از چهتل روز از   . نواحی آنان، لشکر کشید و با زور داخل آن ناحیه گشت

 .رهور دعوتش کشته شد و در زمرۀ کشته شدگان گذشته در آمد

اره بدین سبب است که از تأثیر و اهمیت عصبیت در این و اشتباه آنان در این ب

لیکن اگر بدین گونه دعاوی از تلبیس و عوام فریبی باشد . گونه امور غالت می کنند

شایسته تر آنست که پیشرفت نکند و سازندۀ آن به گناه خویش اعتتراف نمایتد و آن   

میتابی بدوستت   کیار ستمکاران است و خدای، ستبحانه و تعتالی، دانتاتر استت و کا    

 3(پروردگاری جد او نیست و معبودی سوای وی وجود ندارد)
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 صل هفتمف

 در اینکه هر دولتی را بهرۀ معینی از مرز و بوم و 

 کشورها است که به مرحلۀ فزونتر از آن نمی رسد

زیرا گوره اداره کنندۀ دولت یا اعضای دودمان بنیتان گتذار آن نتاگدیر بایتد در     

شهرستانها و مرزها تقسیم شوند و ادارۀ امور آن نواحی را برعهده  بخشهای گوناگون

گیرند و بر آن سرزمینها استیال یابند تا مرزهای کشور را از دستتبرد دشتمن نگهبتانی    

وصول خراجها و منع مردم از اعمال ختالف قتانون و   دربارۀ کنند و احکام دولت را 

بر مرزها و شهرستانها تقسیم شوند و  و هرگاه کلیۀ این گروهها. جد اینها اجرا سازند

و هرگاه کلیۀ این گروهها بر مرزها و شهرستانها تقستیم شتوند   . جد اینها اجرا سازند

و و ع کشورها در این روزگار به مرحله . ناچار شمارۀ آنها سرانجام پایان می پذیرد

اصتی  ای رسیده است که هر دولتی دارای مرز و حدود معینی برای کشور و دایترۀ خ 

از لحاظ وسعت نسبت به پایتخت آن است و بنابراین اگر دولتی پتس از ایتن و تع    

بخواهد سرزمینهایی فدونتر از آنچه در تصرف خود دارد اداره کند ناچار بتی ستپاه و   

و کشورش مورد سوء قصد دشمنان مجاور واقع خواهتد گردیتد و    ٠نگهبان می ماند

ناستازگار چنتین و تعی بتدان دولتت      هنگام فرصت بر آن خواهند تاخت و فرجام 

بازخواهد گشت، چه با چنین روش گستاخانه ای مرزهای کشور خود را می گشتاید  

 .و سدهایی را که مایۀ شکوه و ترس مهاجمان است از هم می گسلد

ولی تا هنگامی که دسته ها و اعضای دستگاه فرمانروایی افدون باشند ودر نتیجۀ 

و بخشهای مرزی اعضای مدبور به انتهتا نرستد هنتوز     تقسیم آنها به نواحی گوناگون

هم برای رسیدن دولت به مرحلۀ نهایی توسعه رلبی نیروهایی باقی خواهد مانتد کته   

                                      
ه گویا منظور تشریح کادر رهبری و اداری دولت است که در تشکیالت امروزی نیز اهمیتی بهه سهزا     1

 .دارد
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می تواند به وسیلۀ آن نیرویی باقیمانده دائره آن را به حتد نهتایی توستعه برستاند و     

ای ربیعتی  علت ربیعی این امر این است که نیروی عصبیت هم ماننتد دیگتر نیروهت   

است و هر نیرویی که فعلی از آن صادر شود همین کیایت در فعل آن وجود خواهتد  

 .داشت

و توانایی و استحکام هر دولتی در پایتخت از دیگر نواحی و حتدود آن بیشتتر   

و هرگاه وسعت آن به مرحلۀ نهایی برسد دیگر ناوذ آن بته نتواحی متاورایش    . است

ماننتد اشتعه و انتواری کته در     . راه خواهد یافتنخواهد رسید و عجد و قصور بدان 

نتیجۀ برخورد چیدی بر روی آب از مراکد و دایره های وسیع در ستطح آب پراکنتده   

 .میشوند

سپس هرگاه دولت به مرحله پیری و قانونی برسد رفته رفته نقصتان و نتاتوانی   

انتد تتا   آن از ناحیه های مرزی آغاز می شود ولی پایتخت آن هم چنان محاوظ می م

 . هنگامی که ایدد انقراض کلیۀ آنرا اعالم دارد، آنوقت پایتخت هم سقوط میکند

و هرگاه دولتی پایتخت خود را از دست بدهد باقی ماندن نواحی دیگر برای آن 

سودی نخواهد داشت و بی درنگ مضمحل خواهد گردید، زیترا پایتختت بته مندلتۀ     

د و چون قلب به دست دشتمن بیاتتد   قلب است که روح آن از آن برانگیخته می شو

چنان که این مو وا را در دولت ایران . کلیۀ نواحی و مرزهای آن منهدم خواهند شد

می توانیم مورد دقت قرار دهیم که مرکد آن مداین بود و همین که مستلمانان متداین   

را متصرف شدند کار سراسر کشور ایران رو به انقراض نهاد و بقیۀ ممالکی که بترای  

و برعکس ایرا، دولتت روم شتام را   . ددگرد به جای مانده بود به وی سودی نبخشیدی

که یکی از نواحی آن بود از دست داد و چون پایتخت آن دولت قسطنطنیه بود همین 

که مسلمانان شام را متصرف شدند رومیان در پایتخت ختود متمرکتد گردیدنتد و از    

کشور ایشتان همچنتان بته قستطنطنیه     دست رفتن شام زیانی به آنان وارد نساخت و 

و نید باید و تع عترب را در   . پیوسته است تا خداوند انقراض ایشان را اعالم فرماید
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آغاز اسالم در نظر گرفت که چون دارای جمعیت ها و دسته های فراوانی برای ادارۀ 

امور بودند چگونه بر کشورهای مجاور خویش مانند شام و عرا  و مصر با سترعت  

تمامتر و بیشتر غلبه یافتند و آنگاه از این کشورها هتم در گذشتتند و ممالتک     هر چه

ماورای آنها را از قبیل سند و حبشه و افریقیه و مغرب و آنگاه انتدلس نیتد متصترف    

گردیدند لیکن همین که گروه گروه در مرزها و ممالک گوناگون متار  شتدند و بته   

ر نتیجۀ این پراکنده شدن شمارۀ اعضتای  عنوان سپاهی بدان کشورها فرود آمدند و د

دستگاه فرمانروایی آنان پایان پذیرفت از فتوحات کوتاهی ورزیدند و امتر استالم بته    

آنگاه دولت اسالم رفته رفتته رو بته   . مرحلۀ نهایی رسید و از این حدود تجاوز نکرد

 .عقب نشینی و بازگشت نهاد تا به فرمان خدا منقرض گردید

از اسالم نید به همین سان بود و هر دولتی به نسبت فدونی و حال دولتهای پس 

کمی عهده داران امور یا اعضای دستگاه فرمانروایی آن پیشرفت داشتند و هنگام پایان 

یافتن شمارۀ آنها به سبب تقسیم کردن آنان در نتواحی گونتاگون دیگتر پیروزیهتا و     

 .٠خلقش دستور خداست در میان. جهانگشایی های ایشان قطع میشد

 فصل هشتم

 عظمت دولت و وسعت فرمانروایی و درازی اینکه در 

 دوران آن به نسبت کمی و فزونی اعضای دستگاه فرمانروایی آنست

از آن سبب که کشورداری وابستگی به عصبیت دارد و خداوندان عصبیت همان 

ایتن رو  و از . لشکریان و نگهبانان آنند که در نواحی واستانهای آن تقسیم می شتوند 

هرچه قبایل و دسته های دستگاه فرمانروایی دولت های بدرگ بیشتر باشد بته همتان   

نسبت آن دولت نیرومندتر خواهد بود و بر کشورها و نواحی افدونتری تسل  خواهد 

 .داشت و قلمرو فرمانروایی آن پهناورتر خواهد بود

                                      
 .62: األحداب ژېئ  ېئ  ىئىئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ژ  :هاشاره به آی. ه سنه اهلل فی خلقه 1
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کته خداونتد    و این معنی را می توان در دولت اسالمی در نظر گرفت، هنگتامی 

کلمۀ عرب را با اسالم پیوند داد، در حالی که شمارۀ مسلمانان در جنگ تبوک آخرین 

از مضر و قحطان خواه سواره و خواه پیاده صدوده هدار تن بتود   صجنگهای پیامبر

به ا افۀ کسانی که پس از آن جنگ تا روزگار درگذشتت پیتامبر استالم آوردنتد، و     

ی را که در دست ملل دیگر بتود از آنتان بازستتانند،    چون درصدد بر آمدند کشورهای

لشکریان و سالح ایشان به جد همان چه یاد کردیم نبود اما سپاهیان ایتران و روم دو  

 2و قوط هتای  ٠[و فرنگان و بربرهای مغرب]دولت بدرگ آن روزگار و ترکان مشر  

من به نتواحی  اندلس در باربر آنان ریشه کن شدند و از حجاز به سوس اقصی و از ی

 .ترکان در اقصی نقاط شمالی گام نهادند و بر هات اقلیم استیال یافتند

کته پتیش از   ( فارمیتان )آنگاه می توان دولت صنهاجه و موحدان را با عبیدیان 

آنان بودند مقایسه کرد و نتیجه گرفت که چون قبیلۀ کتامه یتا بنیتان گتذاران دولتت     

بودند دولت ایشان عظیم تر بتود و از ایتن رو    عبیدیان افدونتر از صنهاجه و مصامده

افریقیه و مغرب و شام و مصر و حجاز را متصرف شدند و پتس از اینتان متی تتوان     

ایشتان کمتتر از   ( متصتدیان دولتت  )دولت زناته را در نظر گرفت کته چتون شتمارۀ    

مصامده بود دوران کشورداری ایشان کوتاهتر از فرمانروایی موحدان بود زیرا ایشتان  

از آغاز فرمانروایی از لحاظ عدد کمتر از مصامده بودند و سپس می تتوان چگتونگی   

و دیگری متعلق بته  ( رد مراکش)دو دولت معاصر یکی متعلق به زناته خاندان مرینی 

را مورد دقت قرار داد که چون شمارۀ خاندان مرینی از ( در تلمسان)خاندان عبدالواد 

الواد بود دولت ایشان نید نسبت به دولت خاندان آغاز کشورداری بیش از خاندان عبد

 .عبدالواد نیرومندتر و پهناورتر است

                                      
 .ه در ینی نیست 1

 Gothesه  2
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گویند عدۀ . و به همین سبب خاندان مرینی چندین بار پیاپی بر آنان غلبه کردند

خاندان مرینی در آغاز پادشاهی سه هدار و از آن خاندان عبدالواد یک هدار تن بتوده  

لت وابسته به شتمارۀ شتهرهای آن استت و فدونتی     کوچکی یا بدرگی دو]است ولی 

و پهنتاوری و نیرومنتدی   [ جمعیت و اتباا دولت به نسبت فدونی تعداد شهرها است

هر دولت در آغاز کشورداری به همین نستبت یعنتی بته تعتداد دودمتانی استت کته        

پیروزی می یابند و درازی دوران فرمانروایی آن نید به همین نسبت است، زیرا عمتر  

موجود زنده وابسته به قوت مداج اوست و مداج دولتها بی شک همان عصتبیت   یک

و هرگاه عصبیت دولتی نیرومند باشد مداج آن تابع عصبیت خواهتد گشتت و   . است

و قتدرت عصتبیت همچنانکته در    . دوران فرمانروایی و عمر آن نید دراز خواهد بتود 

مان دارد و سبب صتحیحی  پیش گاتیم بی گمان بستگی به فدونی عدد افراد یک دود

این امر آنست که نقصان در دولت بی شک از مرزها و نواحی دور پدید متی آیتد از   

این رو هرگاه ممالک دولتی بسیار باشد خواه ناخواه مرزهای آن نستبت بته پایتختت    

دور و متعدد خواهد بود و هر نقصی روی دهتد ناچتار دارای زمتان خواهتد بتود و      

ختصاص نقصان هر یک به زمان ختاص و معینتی ختواهی    بعلت بسیاری ممالک و ا

نخواهی، زمانهای نقصان هم فدونی می یابد به همین علت دوران فرمانروایی و عمتر  

چنین دولتی دراز خواهد بود و این امر را در دولت عرب اسالمی باید در نظر گرفت 

ان کته در  که چگونه دوران فرمانروایی ممتدی داشت چه فرمانروایی خانتدان عباستی  

مرکد و پایتخت اسالم بودند و چه حاکمیت خاندان امویان انتدلس کته بته استتقالل     

و فرمانروایی همۀ آنان نقصان نپذیرفت مگر پس از چهارصد سال . فرمانروایی داشتند

و روزگار فرمانروایی عبیدیان نددیک به دویستت و هشتتاد ستال بتود و     . از هجرت

فرمانروایی افریقیه را به بلکین  ٠ر کردن معد المعدمدت دولت صنهاجه از آغاز واگذا

                                      
 .معزالمعز است« ینی»معزالدوله و در : در چاچهای مصر و بیروت. ه از دسالن 1
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بن زیری به سال سیصد و پنجاه و هشت تا هنگام استیالی موحدان بر قعله و بجایته  

 .به سال پانصد وپنجاه و هات از عبیدیان کمتر بود

و دولت موحتدان تتا ایتن روزگتار قریتب دویستت و هاتتاد ستال استت کته           

کته عمتر دولتهتا بته نستبت شتمارۀ       ( معلوم می شتود )فرمانروایی دارند و بدینسان 

 .2دستور خداست که به حقیقت در میان بندگانش گذشت. زمامداران آنها است

 

 فصل نهم
 در اینکه در مرز وبومهایی که دارای قبایل و جمعیت های فراوان 

 و گوناگونست به ندرت ممکن است دولتی نیرومند دوام یابد

ت که به دنبال هر یک از آنها عصبیتی استت متانع   زیرا اختالف عقاید و تمایال

واز این رو مخالات با دولتت و ختروج و قیتام بتر  تد آن       3عصبیت دیگر می شود

پیاپی و فدونی می یابد هر چند خود آن دولت هم متکی به عصبیتی باشد، زیترا هتر   

یک از عصبیتهای زیردست دولت برای خود را دارای قدرت و ارجمندی می پنتدارد  

و در این باره باید به و ع افریقیه و مغرب در نگریستت و وقتایع آن سترزمین را از    

 آغاز رهور اسالم تاکنون 

بررسی کرد، چه بربرهای این مرز و بوم چون دارای قبایل وعصبیتهای گوناگون 

هستند نخستین غلبه ای که برای ابن ابی سرح حاصل آمد و بتر قبایتل مدبتور و تتا     

ساکن آن نواحی تسل  یافت بی نتیجه ماند و مردم آن مرزوبتوم از  حدی بر فرنگیان 

آن پس بارها انقالب کردند و راه ارتداد پیش گرفتند و از جانب مسلمانان خونریدی 

                                      
 62: األحداب ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ژ ه  2
د و ه مانند کشورهایی که در عصر ما دارای احزاب گوناگون اند و پیوسته کابینه دچار بحران می شو  3

 .کشمکش احزاب پس از اندک مدتی دولت جدیدی روی کار می آید هدر نتیج
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و خشونت نسبت به آنان شدت یافت وپس از استقرار دین در آن سترزمین بتاز هتم    

 .ویدندبکرات به سرکی و انقالب دست یازیدند و به کیش خوارج گر

گوید بربرها در مغرب دوازده بار مرتد شده اند و دعوت اسالم در  ٠ابن ابی زید

میان ایشان استقرار نیافت مگر در روزگار فرمانروایی موسی بن نصیر و دوران پس از 

تاتر  و  : و این و ع معنی گاتار عمتر را نیتد روشتن میکنتد کته گاتته استت       . وی

و سخن عمر اشاره بدین معنتی استت   . دم آنستپراکندگی افریقیه به سبب دلهای مر

که گروهها و قبیله های فراوان در آن سرزمین مایۀ برانگیختن آنان به نافرمانی نسبت 

به دولت است در صورتی که مردم کشورهای مدبور یکسره در زمرۀ شهرنشتینان بته   

ان و روم شمار می رفتند و چون مسلمانان بر آنها چیره شدند وفرمتانروایی را از ایتر  

 .بازگرفتند دیگر هیچ گونه مانع و مداحمی در سر راه ایشان به جای نماند

ولی تعداد قبایل بربر در مغرب بیش از آنست که بتتوان آنهتا را شتمرد و همتۀ     

آنان بادیه نشین و دارای دسته ها و عشیره های گوناگون اند، چنان که هرگتاه قبیلته   

ا می گیرد و همان کیش و شیوۀ قبیلۀ پیشین را ای نابود شود قبیلۀ دیگری جای آن ر

به همین سبب کار بنیان گذاری دولتت عترب در   . در سرکشی و ارتداد دنبال می کند

چنانکه همین و ع درشتام در  . مرز و بوم افریقیه و مغرب دیرزمانی به رول انجامید

نی دوران خاندان اسرائیل نید مشاهده میشد چته در آن کشتور هتم روایتف گونتاگو     

 ٠همچون قبایل فلسطین و کنعان و خاندان های عیصو و مدین و لوط و ادوم و ارمن

و نب  از نواحی جدیره و موصل بستر متی بردنتد و در فدونتی و تنتوا       2و اکریکش

                                      
فقیه مالکی که به علهت تبحهر در   .( ه 386ه 311)ه ابومحمد عبداهلل بن ابی زید عبدالرحمن قیروانی   1

ولی دسالن معتقهد اسهت منظهور    . دهخدا نبود هرجوع به لغت نام. فقه مالکی ملقب به مالک اصغر بود
ایوب بن ابی یزید است که پدر وی از مخالفان مشهور فاطمیان به شمار می رفته و شهرتی بهه  ابومحمد 
 .شود« ابویزید»دهخدا ذیل  هرجوع به لغت نام. سزا دارد

 .روم و یونان است: در چاپهای مصر و بیروت . است« ینی»ه صورت متن از  1

 .دسالن Gergeseeusه  2
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عصبیت بی شمار بودند از این رو برای خاندان اسرائیل بنیان نهتادن دولتت و بست     

بود و دفعات پی در پی آن کشور دچار  فرمانروایی خویش در آن کشور بسیار دشوار

و این اختالفات بته  ( و مردم به مخالات با آنان برخاستند)اختالل و بی نظمی گشت 

خود آن خاندان هم سرایت کرد، چنتان کته دربتارۀ پادشتاه ختویش بته اختتالف و        

کشمکش پرداختند و بر د وی برخاستتند و از آن پتس در تمتام متدت اقتدارشتان      

و یرومندی نداشتند تا اینکه کشورهای ایران وستپس یونتان بتر ایشتان     کشور پایدار 

چیره شدند و آنگاه در پایان روزگار فرمانروایی و هنگام آوارگتی، رومیتان بتر آنتان     

و بترعکس و تع یتاد کترده در     . 3، برکتار ختویش غالتب استت    خداونتد و . تاختند

ارآستانی استت و   کشورهایی که عصبیت گوناگون وجود ندارد بنیان نهادن دولتت ک 

سلطان چنین مرزوبومهایی به علت کمی هرج و مرج و سرکشی متردم در آرامتش و   

چنان که و ع مصر و . و دولت به عصبیت فراوانی نیاز ندارد. 4سکون به سر می برد

شام در این روزگار بر این شیوه است زیرا در کشور شام قبایل و عصبیت هایی یافت 

و . یاد کردیم گتویی شتام زادگتاه قبایتل نبتوده استت       نمی شود و چنانکه در گذشته

او اا کشور مصر نید به سبب کمی قبایل و خداوندان عشتیره در نهایتت آرامتش و    

بلکه آن کشور تنها دارای سلطان و رعیت می باشد و دولت آن قائم بته  . استواریست

ه به روایف آنانست و این پادشاهان یکتی پتس از دیگتری بت    ( متکی)ملوک ترک و 

فرمانروائی می رسند و حاکمیت در میان خاندان های مدبور از تباری بته تبتار دیگتر    

منتقل می شود و خالفت به نام مردی منسبوب به عباسیان از اعقتاب خلاتای بغتداد    

و ع اندلس هم در این روزگار مانند مصتر و شتام استت زیترا ابتن االحمتر       . است

یرومند و گروههای بسیاری نداشت سلطان آن کشور در آغاز دولت خویش عصبیت ن

بلکه وی منسوب به یکی از خاندان های عرب است که در دولت اموری خدمت می 

                                      
 2٠: یوسف ژائ  ەئ  ەئ    وئ  ژ ه  3
 .ترجمه شد« ینی»ه در چاپهای مصر و بیروت و ازعاً غلط و صحیح و ادعاً است که از  ٤
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کردند و گروه اندکی از آنان در اندلس باقی مانده بود و پس از انقراض دولت عربتی  

و موحدان، مردم آن کشتور از تستل    ( مرابطان)اندلس و فرمانروایی بربرهای لمتونه 

ام دل آزرده شده بودند و چیرگی ایشان را بر خود ناگوارمی شتمردند و کینتۀ   این اقو

 .آنان را در دل گرفته بودند

و بدرگ زادگان دودمان موحدان در پایان روزگار دولت بته قتالا بستیاری کته     

( متراکش )متعلق به پادشاه مسیحی بود دست یافتند تا از او به منظور تسخیر پایتخت 

از باقی ماندگان خداوندان عصبیت قدیم که از ختانواده هتای    یاری جویند وگروهی

اصیل عرب به شمار می رفتند و از پایتختت و شتهرهای بتدرگ دوری گدیتده و در     

استوار مانده بودند در اندلس گرد آمدند مانند این هود و ابن احمر و ابن  ٠سپاه گیری

و مردم را بته پیتروی از   و ابن هود زمام امور را به دست گرفت . مرد نیش و دیگران

خالفت عباسیان در مشر ، دعوت کرد و آنان را به مخالات بر  د موحتدان بیترون   

. راندند و ابن هود فرمانروایی اندلس را به تن خویش و به استتقالل بدستت گرفتت   

آنگاه ابن احمر اندیشۀ بلند بدست آوردن فرمتانروایی را در ستر متی پرورانتد و بتا      

ات آغاز کردم و مردم را به هوی خودخواهنی ابن ابتی حاتض   دعوت ابن هود مخال

کتته از ستتالرین موحتتدان افریقیتته بتتود فراخوانتتد و بتته یتتاری جمعیتتت انتتدکی از  

خویشاوندانش که آن را رؤسا می نامیدند به سلطنت رسید و چون در اندلس قبایل و 

و تع   جمعیت های فراوانی وجود ندارد به نیرویی بیش از آنهتم نیتاز نداشتت چته    

ستپس  . اندلس فق  دارای سلطان و رعیت بود و قبایل و عشایر در آن یافت نمیشتد 

ابن احمر به پادشاه مسیحی اتکا کرد که او را به وسیلۀ گروهی از شاهدادگان بتادیگر  

بستگانش به مندلۀ لشکریانی به شمار می رفتند که مرزها و استحکامات او را تقویت 

 .و نگهبانی می کردند

                                      
 .را برگزیدیم( ینی)فی الجندیه و در چاپهای مصر و بیروت فی العصبه است و ما صورت ( ینی)ه در  1
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پادشاه مغرب که از قبیلۀ زناته بود آرزوی استیالی بر اندلس را در سرمی آنگاه 

پرورانید لیکن آن گروه از شاهدادگان زناته کهر زمرۀ لشکریان و هوی خواهتان ایتن   

احمر به شمار می رفتند از صاحب مغرب ممانعت کردند تتا آن کته فرمتانروایی وی    

و مخالاتانش از مقاومتت بتا او     استحکام و رسوخ یافت و مردم به وی ختو گرفتنتد  

عاجد آمدند و پادشاهی در خاندانش به وراثت به جای ماند و تتا ایتن روزگتار نیتد     

( عصتبیتی )پس اگر کسی گمان کند این احمر . همچنان سلطنت در آن دودمان است

جماعت و یاورانی نداشته باشد درست نیست بلکه آغاز کار او با کمک گتروه هتا و   

که او را حمایت می کردند و منتها گروهی اندک و به اندازۀ نیازمندی دسته هایی بود 

او بودند، زیرا در سرزمین اندلس چون عصبیت هتا و قبایتل بستیاری وجتود نتدارد      

و خدا از جهانیتان بتی نیتاز    . تسخیرکنندۀ آن به عصبیت های بسیار نیازمند نمی شود

 .٠است

 فصل دهم

 ز امور طبیعی ا( حکومت مطلق) 2در اینکه خودکامگی

 3کشورداری است

زیرا چنان که در گذشته یاد کتردیم کشتور از راه عصتبیت بوجتود متی آیتد و       

عصبیت از قبایل و جمعیت های بسیاری تشکیل می شود که جمعیتت نیرومنتدتر از   

همه بر دیگرگروه های آن چیره می گردد و بر آنها استیال می یابد و آنگاه همتۀ آنهتا   

ملحق می سازد و بدین وسیله اجتماعات تشکیل می یابتد و غلبته   را یکسره به خود 

 .یافتن بر مردم و دولتها میسر می گردد

                                      
 97: آل عمران ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ژ : هبه آی هه اشار 1
 .است که ابن خلدون آن را به معنی حکومت مطلقه بکار می برد« داالنفراد بالمج»ترکیب  هه ترجم 2

ه در ین فصل ابن خلدون دومین نوع دولت را از پنج گونه تقسیمی که در فصل هفدهم کهرده اسهت     3
 .بیان می کند
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راز این امر آنست که عصبیت عمومی مخصوص قبیلته بته مندلتۀ متداج بترای      

موجود زنده است و مداج مرکب از عنصرهاست و در جای خود آشکار شد و بلکته  

دیگر غالب آید تا امتداج حاصتل گتردد، همچنتین     ناگدیر باید یکی از آنها بر عناصر

ناچار باید یکی از عصبیت ها بر عصبیت های دیگر غلبه کند تا بتواند آنها را متمرکد 

و متحد سازد و همه را به مندلۀ یک عصبیت مشتتمل بتر دیگتر عصتبیتهایی کته در      

ه  من آن موجود است قرار دهد، و آن عصبیت بدرگ از آن قتومی خواهتد بتود کت    

دارای خانوادۀ اصیل و ریاست باشند و ناچار باید یکی از افراد آن خاندان ریاست را 

برعهده گیرد و دیگران را مسخر فرمان خود کند و ایتن رئتیس بتر همتۀ عصتبیتهای      

دیگر تسل  خواهد داشت زیرا خاندان او بر همۀ آنان غلبه یافته است و هرگتاه ایتن   

خودپسندی و غرور و سرکشتی و سترافرازی   ریاست بر او مسلم گردد، چون خوی 

که از سرشتهای حیوانی است در وی وجود دارد، به ربع از شرکت دادن دیگتران در  

امور فرمانروایی و سلطنت سرباز میدند و خوی خدامنشی که در ربایع بشر یافته می 

شود و در او پدید می آید و با مقتضیات سیاست کشتورداری همتراه متی شتود کته      

است تا مبادا در نتیجۀ اختتالف فرمانروایتان   ( حکومت مطلق)از خودکامگی عبارت 

اگر در میان آن خدایانی به جد خدا بتود ی  . تباهی و فساد به سراسر اجتماا راه یابد

اینست که در این هنگام از عصبیت های دیگتر بترای شترکت    . ٠هر آینه تباه شدندی

ایشان مغلوب می گردد و آن چنان جستن در فرمانروایی ممانعت می شود و عصبیت 

همه لگام زده و سرکوب می شوند که وی هر آنچه بخواهد یکه تتازی میکنتد و بته    

هیچ کس اجازه نمی دهد کوچکترین دخالتی در امور فرمتانروایی از ختویش نشتان    

دهد و به سود و زیان در آن نگرد و آنگاه قدرت وبدرگی یکسره بته وی تعلتق متی    

 .از شرکت جستن در آن کنار می زند گیرد و دیگران را

                                      
 22: األنبیاء ژۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ژ ه  1
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بترای نخستتین پادشتاه    ( حکومت مطلق)برخی اوقات ممکن است خودکامگی 

یک دولت دست دهد و گاهی هم جد برای دومین یا ستومین ستلطان یتک سلستله     

حاصل نمی شود و این برحسب ممانعت و نیروی عصبیتهای دیگر پدیتد متی آیتد،    

ر دولتها الدامی و اجتناب ناپذیر است، دستور ولی به رور کلی مو وا خودکامگی د

 .٠[و خدای تعالی داناتر است]خداست که به حقیقت در میان بندگانش گذشته است 

 

 3فصل یازدهم

 در اینکه توانگری و تجمل خواهی از امور طبیعی کشورداریست

زیرا هرگاه ملتی غلبه یابد و وسایل نتاز و نعمتت و ثروتتی را کته در تصترف       

اران پیش از وی بوده به چنگ آورد، نعمت و توانگری وی از هر گونه فدونی کشورد

می یابد و عادات ایشان نید بته همتان نستبت افتدون متی شتود و آنگتاه از مرحلتۀ         

 روریات و خشونت زندگی گام فراتر می نهند و به وسایل نا رور و اشیاء رریف 

یشتینیان پیتروی متی کننتد و     و آرایش و تجمل می گرایند و در عادات و احوال از پ

عاداتی را که برای بکاربردن وسایل تجملی الزم است نید کسب می کنند و در همته  

احوال از خوردنی و پوشیدنی گرفته تا فرشها شیاتۀ انواا رریف و تجملی آنهتا متی   

شوند و در این باره بر یکدیگر تااخر می کنند و هم در خوردن خوارک های لذیذ و 

های نیکو و فاخر و سوار شدن بر مرکوبتات زیبتا و تنتدرو برملتهتای      پوشیدن جامه

دیگر نید می بالند و جانشینان آنان در این امتور بتر پیشتینیان ستبقت متی جوینتد و       

مسابقه وار آنها را تا پایان دولت و به میدان توانایی کشور خویش ادامه متی دهنتد و   

کشورشان می باشد تا در ایتن بتاره آن   بهره و آسایش و تجمل آنان به میدان و اندازۀ 

                                      
 نیست« ینی»ه در  1

ل و فصل دوازدهم عنوان فصل دهم آمده است و هر سه فصهل ماننهد   عنوان این فص( پ)ه در چاپ   3
 .یک فصل تلقی شده است
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را به مرحلۀ نهائی و سرحدی می رسانند که برای آن دولتت برحستب نیرومنتدی و    

 .عادات و رسوم گذشتگان آنان میسر است

 .٠[و خدای تعالی داناتر است]دستور خداست در میان خلقش 

 

 فصل دوازدهم

 در اینکه تن آسانی و سکون از امور طبیعی کشورداری است

زیرا مملکت برای یک قوم جد با توسعه رلبی به دست نمتی آیتد و غایتت آن    

حصول غلبه و قدرت و مملکت داری است و هرگاه غایت حاصل آیتد کوشتش بته    

از تالش و کوشش روزگار در جتدایی میتان   »: شاعر گوید. سوی آن سپرده می شود

پتذیرفت دیگتر   من و دلدارم در شگات شدم و همین که آنچه میتان متا بتود پایتان     

از این رو هرگاه قومی شاهد ملک را در آغوش گیرنتد دیگتر   . «روزگار آرامش یافت

از متعب و دشواریهایی که در راه جستن آن تحمل متی کردنتد دستت متی کشتند و      

آسایش و تن آستایی و ستکون را بتر متی گدیننتد و بته تحصتیل ثمترات و نتتایج          

می پردازند چنان که کاخ ها بنیان می کشورداری چون بناها و مساکن و پوشیدنی ها 

نهند و آب ها جاری می سازند و بوستانها می کارند و از او اا و احوال این جهتان  

بهره مند می شوند و آسایش را بر سختی ها ترجیح می دهند و در و ع پوشیدنی ها 

و خوردنی ها و رروف و گستردنی ها تا سرحد امکان به ررافت کاری و زیبایی می 

رایند و بدان خو می گیرند و آنها را برای نستل هتای آینتدۀ ختویش بته ارث متی       گ

و این کیایت هم چنان در میان آنان فدونی می یابد تا ایتن کته ایتدد فرمتان     . گذارند

                                      
 نیست« ینی»ه در  1
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و ایتدد تعتالی    ٠و او بهترین حکتم کنندگانستت  ]آنان اعالم فرماید دربارۀ خویش را 

 .3[داناتر است

 فصل سیزدهم

 اه امور طبیعی کشورداری چون خودکامگی در اینکه هرگ

 و ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحکام ( حکومت مطلق)

 یابد دولت به سراشیب سالخوردگی و فرتوتی روی می آورد

 :و این امر از چند وجه بیان می شود

نخست آنکه، چنان که یاد کردیم، ربیعت کشورداری اقتضا می کند کته دولتت   

از )اید و تا هنگامی که بدرگی و ستیادت در میتان دستته ای    به سوی خودکامگی گر

مشترک است و همه یکسان در راه آن می کوشند همت های آنان در غلبۀ ( یک قبیله

بر بیگانه و دفاا از مرزوبوم خویش به مندلۀ یگانته راهنمتای ایشتان در ستربلندی و     

رجمنتدی متی   نیروی حمایت آنان خواهد بود و هدف و مقصد همه آنتان عتدت و ا  

باشد چنان که مرگ را در بنیان نهادن کاخ بدرگواری بر ایشان گوارا خواهد ستاخت  

لتیکن هتر گتاه یکتی از آنتان      . و جان سپاری را بتر تبتاهی آن تترجیح خواهنتد داد    

فرمانروای مطلق گردد، عصبیت دیگران را سرکوب می سازد و تمام عصتبیت هتا را   

در نتیجته  . ال را بته ختود اختصتاص متی دهتد     رام خود می کند و همۀ ثروتها و امو

زبونی و ناتوانی نشان متی دهنتد و نیرومنتدی و     ٠دیگران در امر ارجمندی و مناعت

غلبه جویی ایشان به سستی مبدل می شود و به ختواری و بنتدگی ختو متی گیرنتد،      

آنگاه نسل دوم ایشان هم بر همین شیوه تربیت می شوند و گمان می کنند مستتمری  
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ی که از سلطان می گیرند به مندلۀ مدد ایشتان در برابتر حمایتت و یتاری بته      و حقوق

اوست و جد این چیدی در عقل آنان نمی گنجد و کمتر ممکن است کته هتیچ کتس    

در نتیجۀ این و ع سستتی و خلتل بته    . تن به مرگ دهد و فداکاری کند( در کارها)

را تبتاهی عصتبیت بته    دولت راه می یابد و از قدرت و شکوه آن کاسته می شود زیت 

علت از میان رفتن روح دالوری و جنگاوری در مردم، سبب می شود کته دولتت رو   

 .به  عف و فرسودگی و سالخوردگی بگذارد

وجه دوم ایتن استت کته، چنتان کته یتاد کتردیم، یکتی از مقتضتیات ربیعتی           

کشورداری ناز و نعمت و تجمل خواهی است و در نتیجۀ این و ع عادات و رستوم  

اری در میان اعضای دولت رواج می یابد و هدینه ایشان در برابر مستمریها فدونی بسی

بدین سبب تهی دست در میان ایشان . می یابد و دخل ایشان با خرج برابری نمی کند

از بینوایی میمیرد و آن که در ناز و نعمت استت تمتام مستتمری ختویش را صترف      

سلهای آینده توسعه می یابتد و بته   خوشگذرانی خویش می کند آنگاه این و ع در ن

مرحله ای میرسد که کلیۀ حقو  و مستتمری ختدمتگداران دولتت در برابتر فدونتی      

عادات تجملی و وسایل ناز و نعمت وافی می باشد و به نیازمندی گرفتار می شتوند  

و پادشاهانشان دستور می دهند تا مختارج را تنهتا بته ستپاهیان و امتور لشکرکشتی       

آن وقتت گرفتتار   . لی راهی برای خروج از این بن بست نمتی یابنتد  منحصر سازند و

عقوبت ها می شوند و ثروتهایی را که بسیاری از آنان به خود اختصاص داده یا بدان 

ها فرزندان خویش و پرورش یافتگان دولتشان را توانگر ساخته اند از ایشان باز متی  

رفتار می سازند و دچار نتاتوانی  ستانند و در نتیجه گروهی را که به بی سروسامانی گ

 .می کنند و در نتیجۀ زبونی آنان به پادشاه نید  عف راه می یابد

و نید هنگامی که ناز و نعمت و تجمل خواهی در دستگاه دولت فدونی یابتد و  

حقو  و مستمری حوائج و مخارج کارکنان دولتت را بتر نیتاورد رئتیس دولتت یتا       

تمریها بیاداید تا رخنه ای را که در زندگی ایشتان  سلطان ناچار می شود بر میدان مس
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و میدان خراج هم معین و معلوم است، . پیدا شده ببندد و رنجهای ایشان را دور سازد

بیش و کم نمی شود و اگر از راه باجهای تازه افدایش یابد باز هم میتدان آن پتس از   

مستتمریها پتس از   در این صورت اگر خراجها بتر  . تعیین مقدار باج محدود می شود

در اینصورت اگر خراج هتا بتر مستتمریها تقستیم     . تعیین مقدار باج محدود می شود

شود و به اندازۀ جبران مخارج حقو  بگیران و مرفه کردن آنان بر هر یک نید مبلغتی  

افدوده گردد، در این هنگام شتمارۀ لشتکریان و نگهبانتان از آنچته پتیش از افتدودن       

ی یابد و بار دیگر هم تجمل خواهی و نازپروردگی به مرحلتۀ  مستمریها بوده تقلیل م

وسیع تری می رسد و به همین علت باز هم برمبلو حقو  ها و مستمریها افدوده می 

شود و هم شمارۀ لشکریان نقصان می یابد و همچنین بتار ستوم و چهتارم تتا آنکته      

ضعیف نیروی مدافع و این امر سبب ت. سپاهیان و لشکریان به کمترین عدد تندل یابند

آن وقت همسایگان دولت یتا  . و نگهبانی کشور می شود و از قدرت دولت می کاهد

قبایل و گروه های زیردست آن گستاخ می شوند و خداوند نابودی و انقرا ی را که 

 .بر آفریدگان خود مقدر کرده اعالم می فرماید

آور است چه در  گذشته از این، تجمل خواهی و نازپروردگی برای مردم تباهی

نهاد آدمی انواا بدیها و فرومایگی ها و عادات زشت پدیتد متی آورد، چنتان کته در     

فصل تمدن در این باره سخن خواهیم راند، و خصال نیکی را که نشتانه و راهنمتای   

کشورداری است از میان می برد و انسان را به خصال مناقض نیکی متصف می کنتد،  

نشانه بدبختی و انقرا تی استت   ( ال زاییده شده از آنو خص)بنابراین تجمل پرستی 

از اینترو مقتدمات   . که خداوند آن را در آفریدگان خویش مایه نابودی ساخته استت 

نابودی و زبونی و پریشان حالی در دولت پدید می آید و گرفتتار بیماریهتای متدمن    

 . پیری و فرسودگی می شود تا سرانجام واژگون می گردد

که چنان که گاتیم تن آسانی از مقتضیات ربیعی کشتورداری   وجه سوم اینست

است و هرگاه اولیای دولتی به تن آسانی و راحت رلبی انس گیرنتد رفتته رفتته بتر     
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حسب خاصیت کلیۀ عادات این انس به مندلۀ امری ربیعی و جبلی در آنتان رستوخ   

هتد  خواهد کرد، چنان که نستل هتای تتازۀ آنتان در فراختی معیشتت و نعمتت و م       

نازپروردگی و تجمل خواهی پرورش خواهند یافت و ختوی خشتونت را از دستت    

خواهند داد و عادات بادیه نشینی را که به سبب آنها ملک را به چنگ می آورند مانند 

سرسختی و دالوری و بتی بتاکی و ختوگرفتن بته شتکار و ستارکردن در بیابانهتا و        

میان ایشان و بازاریهای شهری بته   رهنمودن به دشت های دور، از یاد خواهند برد و

در نتیجته نیتروی نگهبتانی و    . جد مهارتها و نشانه های دولتی تااوتی نخواهتد بتود  

لشکری ایشان  عیف می شود و دالوری آنان از دست می رود و شتوکت و شتکوه   

آنگتاه همچتنن بته ستوی عتادات      . شان در هم شکسته می شود و بدفرجامی میسازد

و نازپروردگی و شهرنشینی می شتابد، و آرامش و ستکون و   گوناگون تجمل خواهی

ررافت حاشیه نشینان در کلیۀ احوال ایشان رسوخ می کند و در این گونه امور غوره 

در حالیکه از بادیه نشینی و خشونت دور می شوند و اندک انتدک بته   . ور می گردند

منشتأ نگهبتانی و   کلی خصال آن را از دست می دهند، چنان که خوی دالوری را که 

اگتر  )مدافعه است از یاد می برند به حدی که خود بر لشکریان دیگری اتکا می کنند 

دولتهایی که اخبار آنها در کتب مدونستت  دربارۀ و این امر را می توان ( داشته باشند

آن وقت در ختواهیم  . مورد نظر قرارداد و به کتبی که در دسترس هست مراجعه کرد

این باره یادآوری کردیم بی شک و تردید درست است و چته بستا   یافت آنچه را در 

هنگامی که این گونه پیری و فرسودگی در نتیجتۀ نتازپروردگی و راحتت رلبتی بته      

دولتی راه می یابد، رئیس دولت برای نگهبانی کشور خویش یاران و پیروانی از اقوام 

به خشونت عتادت دارنتد    دیگر برمی گدیند، اقوامی که از خاندان و نژاد او نیستند و

تا از ایشان لشکریانی تشکیل دهد که در جنگها شکیباتر و بر تحمل رنجها و شتداید  

مانند گرسنگی و تنگی معیشت تواناتر باشند و این عمل برای دولتی که احتمال متی  

رود فرسودگی و پیری بدان راه یابد به مندلۀ دارویی به شمار می رود تا هنگامی کته  
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چنان که این حقیقت در دولتت ترکتان   . یان فرمانروایی آن را اعالم فرمایدخداوند پا

مشر  روی داده است، چه بیشتر سپاهیان ایشان از غالمان ترک برگدیده می شوند و 

پادشاهانشان از بندگانی که به سوی ایشان متی آورنتد ستواران و ستپاهیانی بتر متی       

پیش در ختدمتگداری آنتان بتوده و در    گدینند و این گروه از فرزندان بردگانی که از 

آب و تاب نعمت بیکران و سایه لطف ستلطان پترورش یافتته انتد بتر جنتگ آوری       

هم چنین در دولت موحدان افریقیه همتین  . گستاخ تر و تر تنگی معیشت شکیباتراند

شیوه متداولست چه سلطان ایشان اغلب سپاهیان خود را از میان قبایل زناته و عرب 

د و برشمارۀ آنان می افداید و آن دسته از ختدمتگداران دولتت را کته بته     بر می گدین

نازپروردگی وخوشگذرانی خو گرفته اند فرو می گذارد و در نتیجه دولتت ایشتان از   

و از راه یافتن فرستودگی  ( و جوانی را از سر می گیرد)این راه عمر تازه ای می یابد 

 .و کسانی است که بر آن می باشند و خدا وارث زمین. و پیری بدن مصون می ماند

 

 فصل چهاردهم

 در اینکه دولتها هم مانند مردم عمرهای طبیعی دارند
باید دانست که سن ربیعی انسان بر حسب آنچه پدشکان و ستاره شناسان گمان 

کرده اند صدوبیست سالست که در ندد ستاره شناسان عبارت از سالهای بدرگ قمری 

هر نسلی برحسب قرانات متااوتست و نسبت بته عمتر   می باشد و سن اشخاص در 

ربیعی بیش و کم می شود چنان که سنین برخی از صاحبان قرانات صد سال کامل و 

بعضی دیگر پنجاه یا هشتاد یا هاتاد سال است برحسب اقتضای ادله قرانتات در نتدد   

شصتت تتا    میان( اسالم)و عمر این ملت . آنان که آنها را مورد بررسی قرار می دهند

و بتر میتدان ستن ربیعتی کته      . هاتاد سال است چنتان کته در حتدیث آمتده استت     

صدوبیست سال است به جد در موارد نادر و بر حسب او اا غریب فلکتی افتدوده   
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و گروه اندکی از قوم عتاد و ثمتود پتیش آمتده      ؛نمی شود چنان که در شأن نوح

 .است

لتف استت ولتی اغلتب     و اما سنین دولتها نیتد هرچنتد برحستب قرانتات مخت    

عمردولت از سه پشت تجاوز نمی کنتد و هتر پشتت عبتارت از ستن متوست  یتک        

پس چهل سالگی پایان دورۀ رشد و نمو تا غایت آن می . شخص که چهل سال باشد

 .باشد

تا چون به مرحلۀ کمال توانتاییش برستد و بته چهتل ستال      : خدای تعالی گات

بر سن یتک نستل استت و آنچته     و بدین سبب گاتیم که سن یک شخص برا ٠برسد

حکمت روی دادن آوارگی و سرگردانی بنی اسرائیل یاد کردیم نید این گاته را دربارۀ 

که منظور از چهل ستال نتابودی نستل زنتده و پترورش یتافتن نستل         ٠تأیید می کند

دیگریست که به خواری و پستی آشنا نشده و آن را نشناخته اند، از ایتن رو در نظتر   

ل نشان می دهد که سن یک پشت برابر سن یتک شتخص استت، و    گرفتن چهل سا

این که گاتیم عمر دولت اغلب از سه پشت بیش نیست بدان سبب استت کته نستل    

نخستین همچنان برخوی های خشونت و توحش بادیه نشینی مانند تنگی معیشتت و  

دالوری و شکار و اشتراک در فرمانروایی پایداراند و به همین علت شتدت عصتبیت   

ر میان آنان همچنان محاوظ می ماند از این رو دم شمشیر آنان برنده و جانب آنتان  د

 .شکوهمند و مایۀ بیم دشمن است و مردم مغلوب و فرمانبر آنان می باشند

و نسل دوم به سبب کشورداری و نازونعمت تغییرختوی متی دهنتدو از بادیته     

معیشت و نازونعمت و از  نشینی به شهرنشینی می گرایند و از تنگی روزی به فراخی

گام می گذارد که تنها یک تن ( حکومت مطلق)اشتراک در فرمانروایی به خودکامگی 

                                      
 ٠5: األحقاف ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ژ ه  1
 26: المائدۀ ژڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ژ : هه اشاره به آی 1



 366 

رمانروایی را به خود اختصاص می دهد و دیگر افراد خانتدان و اعضتای دولتت از    ف

کوشش در راه آن به سستی و زبونی می گرایند و از ارجمندی و جاه رلبی و دستت  

ا و فروتنی تن در می دهنتد، از ایتن رو جتوش و ختروش     درازی به خواری خضو

عصبیت ایشان تا حدی فرو می نشیند و ذلتت و فروتنتی از ایشتان نمتی رمتد ولتی       

بسیاری از صاات نسل نخستین در آن باقی متی مانتد زیترا ایتن نستل دوران نستل       

و  نخستین را درک کرده و خود نید در بسیاری از احوال با آنان به همکاری پرداختته 

غلبه جویی و کوشش و نگهبانی دیده اند وهنوز بسیاری از آن ملکات در آنان بتاقی  

است و نمی توانند همۀ آنها را به کلی فروگذارند هرچند هم برخی را از دستت داده  

باشند، چه اینان هنوز امیدوارند او اا و احوالی که در دوران نسل نخستین بوده بار 

 .ن می کنند از میان ایشان رخت برنبسته استدیگر باز خواهد گشت، یا گما

اما نسل سوم روزگار بادیه نشینی و خشونت را چنان از یاد می برند که گتویی  

وجود نداشته است و شیرینی ارجمندی و عصبیت را که به ستبب آن ایشتان واجتد    

ملکه قهر و غلبه بودند از دست می دهند و فراختی معیشتت و نازونعمتت در میتان     

ه مرحلۀ نهایی می رسد، چنان که زندگانی را بته انتواا نازونعمتت و تجمتل     ایشان ب

آرایش می دهند و از این رو به مندلۀ کسانی قترار متی گیرنتد کته در تکاتل دولتت       

هستند و در زمرۀ زنان و کودکانی که باید در پرتو حمایت مردان باشتند داختل متی    

ن به کلی زایتل متی شتود و    دست می دهند و عصبیت آنا زشوند و حس مدافعه را ا

حاالت حمایت و مدافعه و توسعه رلبی را فراموش می کنند و با پوشتیدن لباستهای   

دولتی و بستن نشانهای ویژۀ دولت به خویش و اسب سواری و تربیت نیکو بر مردم 

جلوه می کنند و به زراندودی دست می یازند، در حالی که غالب آنان بر پشت اسبان 

 .وترانداز زنان هم ترس

چه هر گاه مدعی و مخالای به سوی آنان بشتابد نمی توانند در برابر او مقاومت 

کنند و به دفاا پردازند، از ایتن رو رئتیس دولتت بته کستانی جتد آنتان از مردمتان         
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سرسخت و دالوری نیازمند می شود و بر موالی خویش می افداید و کسانی را برمتی  

باشند تا هنگامی که ایدد انقراض دولت را اعتالم  گدیند که تا حدی از دولت بی نیاز 

و چنتان  . آن وقت دولت در نتیجۀ بارگرانی که بر دوش دارد از میان می رود. فرماید

که دیدیم در این سه نسل پیری و فرسودگی دولت پدید می آید و بته همتین ستبب    

انقراض حسب در نسل چهارم است چنان که در فصول پیشین گذشت و گاتتیم کته   

بدرگی و حسب در چهار پشت می باشد و در اثبتات آن برهتانی ربیعتی و کتافی و     

ه از پیش آنها را تنظیم کترده و ترتیتب   یم چنان که مبتنی بر مقدماتی بودآشکار آورد

پس در این باره بیندیش و اگر منصف باشی هرگد از راه حتق و راستتی   . داده بودیم

 .روگردان نخواهی شد

گانه چنان که گذشت صدوبیست ستال استت و دولتهتا    و سن این نسلهای سه 

اغلب از این سن تجاوز نمی کنند و اندکی پیش یا پس از آن سن به تقریب منقرض 

پتس  . می گردند مگر آن که عار ۀ دیگری از قبیل فقدان متدعی دولتت روی دهتد   

پیری و فرسودگی بر دولت استیال می یابد منتها مدعی یافت نشده است، چه اگتر در  

پس چون وقت ایشتان  . این هنگام مدعی بر آن بتازد هیچگونه مدافعی نخواهد یافت

بنتابراین ستن    ٠فرا رسد ساعتی بازپس نمی مانند و ساعتی پیشی نمی توانند گرفتت 

به سن وقوف ( تدید)مدبور برای دولت به مثابۀ سن شخصی است که از مرحلۀ نمود 

ین رو در افواه متردم چنتین مشتهور    پیری می رسد و از ا« رجوا»و سپس به مرحلۀ 

پتس  . است که سن دولت صد سال می باشد و معنی آن همانست که ما بیان کتردیم 

آن باید اندیشید و از آن قانونی اقتباس کرد که شمارۀ پدران را بترای شتخص   دربارۀ 

در ستون نسبی که متی ختواهیم آن را از بترای شتناختن ستالهای گذشتته در یتابیم        

رگاه در شمارۀ آنها شک داشته باشیم و سالهای گذشته از آغاز آنها در تصحیح کند، ه

                                      
 34: األعراف ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ژ ه  1
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ندد ما معلوم باشد پس برای هر صد سال سه پشت یا سه پدر می شتماریم، اگتر بتر    

این قیاس با پایان یافتن شمارۀ ایشان سالها هم پایان یابد مسئله صحیح است و اگتر  

شدن یکی در ستتون نستب  غلت     یک پشت از آن کم آید شمارۀ آنها به سبب زیاد 

ستاق  متی   ( از ستتون نستب  )افدوده شود یکی ( نسل)است و اگر همانند و مثل آن 

همچنین شمارۀ سالها را اگر در دسترس باشد، از عدد ایشان برمی گیریم و در . گردد

 .٠آن تأمل می کنیم اغلب آن را صحیح می یابیم، و خدا اندازه می کند شب و روز را

 

 همفصل پانزد

 در انتقال دولت از بادیه نشینی به شهرنشینی

باید دانست که این اروار و تحوالت برای دولتها ربیعی است، زیترا امتر غلبته    

یافتن و تسل  بر دیگران که به وسیلۀ آن کشورداری و پادشاهی پدید می آید تنها در 

پرتو عصبیت و خصوصیات آن است چون شدت سرستختی ودالوری و عتادت بته    

پس دولتت در  . ر، و عصبیت اغلب حاصل نمی شود مگر در حالت بادیه نشینیشکا

ستپس هرگتاه کشتورداری و ستلطنت     . آغاز تشکیل آن به شکل بادیه نشتینی استت  

حاصل شود، بدنبال آن آسایش و فراخی معیشت و گشایش احوال همراه خواهد بود 

ن و نیکوساختن صنایع و شهرنشینی تنها عبارت از تانن در ناز و نعمت و استوار کرد

متداول است به شیوه ها و انواا گوناگون آن، از قبیل امور آشپدخانه ها و ساختمانها 

و برای بهترکردن و . و دیگر عادات و رسوم امور خانه داری 2و گستردنیها و ررف ها

زیباساختن هر یک از آنها صنایع مخصوصی است که هر یک به دنبتال دیگتری متی    

اختالف تمایالت انستان در شتهوات و لتذتها و تنعمتات و عتادات       آید و به نسبت

                                      
 2١: المدمل ژٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ژ ه  1
 .است« االبنیه»( ب)در  «الوانی»به جای ( ک)و ( ب)و ( ا)ه در نسخ  2
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تجمل خواهی و نعمت پروری و شیوه و رسوم گوناگونی که به دنبال هر یتک پدیتد   

پس مرحلۀ بادیه نشینی در کشورداری ناگدیر و . می آید آن صنایع نید فدونی می یابد

این رو که دنبتال کتردن   خواهی نخواهی پس از مرحلۀ بادیه نشینی پدید می آید، از 

وسایل آسایش در مرحلۀ شهرنشینی و عادات و رسوم آن از دولتت پیشتین ختویش    

تقلید می کنند زیرا و ع و احوال ایشان را متی بیننتد و بیشتتر آنهتا را از آنتان متی       

خود ایشان در آن روزگار از شهرنشینی چندان بهتره ای نداشتتند  چنتان کته     . گیرند

آوردند و آنها گمان متی کردنتد ایتن     ٠ده های نان نازک شاافیگویند برای عربها گر

به کافور دست یافتند و آنها را در  2و در گنجینه های خسرو. گرده ها نامه هایی است

لیکن پس . خمیرنان به جای نمک به کار بردند و نمونۀ این گونه حکایات فراوانست

دگی و فرمانبری آوردند و آنتان  از آن که اهالی کشورها و دولتهای قدیم را در قید بن

را در پیشه ها و نیازمندی های امور خانه داری خویش بته کتار گماشتتند و در ایتن     

گونه کارها استادان چیره دست و کارآزموده را برگدیدند، آنتان بته کتاربردن وستایل     

نازونعمت و چگونگی ساختن آنها را برای عربها برعهده گرفتند و در آنهتا تاتنن بته    

گذشته ازین دست دادن فراخی معیشت و تنوا خواهی نید بتدین منظتور   . بردندکار 

کمک شایانی کرد چنان که در این باره به سترحد نهتایی آن رستیدند و در احتوال و     

آداب و نیکوترکردن خوراکیها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها و ساختمانها و سالح ها 

نه به مرحلۀ شهرنشینی و نازونعمتت  و گستردنی ها و رروف و دیگر اثاث و ابدارخا

 .و تجمل خواهی تطور یافتند

                                      
اسهت و در اینجها صهورت چاپههای اخیهر      ( المرقه  )امرف  و در چاپهای مصر و بیروت ( ب)ه در   1

 .انتخاب شد

مهی  « اکاسهره »ایشان را  هو سلسل« کسری»شاهنشاهان ساسانیان را  هعربها کلی. «کسری» هه ترجم  2
 .خواندند
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واحوال ایشان در مواقع مباهات کردن بر یکدیگر و مهمانیها و شبهای عروستی  

یعنتی غتایتی کته در تمتدن     )نید بر همین شیوه بود بلکه در این امور از ورای غایت 

 .در هم گذشتند( پیش از اسالم بود

زناشویی مأمون با پتوران،  دربارۀ ی و دیگر مورخان و باید دید مسعودی و ربر

دختر حسن بن سهل، چه حکایاتی آورده اند و هنگامی که مأمون برای خواستتگاری  

شتافت و بر کشتی ها نشست حسن بن سهل چه ثروتی  ٠به خانۀ حسن در فم الصلح

مأمون و آنچه در عقد او خرج کرد و هم آنچه ! به همراهان و مالزمان مأمون بخشید

از . به عنوان کابین داد و در عروسی خرج کرد به حدیست که مایۀ شگاتی می شتود 

آن جمله حسن بن سهل روز عقد در مجلس مهمانی و ارعامی که همراهان و حاشیه 

نشینان مأمون حا ر شده بودند به پراکندن ارمغانهایی در میان حا ران اقدام ورزید، 

گلوله هایی از مشک می پراکند و در آن گلولته هتا    بدانسان که بر ربقۀ نخستین آنان

قباله های مستغالت و امالک پیچیده و بسته شده بود و به دست هتر کته متی افتتاد     

این گلوله ها روی هر کس فرود می آمد . امالک و  یاا و عقار مدبور از آن وی بود

 2هتای دینتار   و بر ربقۀ دوم بدره. چیدی بود که اتاا  و بخت به سوی او می فرستاد

می پراکند که در هر بدره ای ده هدار دینار بود و هم بر ربقته ستوم بتدره هتایی بته      

، گذشته از آن کته هنگتام اقامتت متأمون در     3همان مبلو از درهم پراکنده می ساخت

و از آن جملته متأمون در شتب زفتاف     . خانۀ او چندین برابر مبالو مدبور خرج کترد 

                                      
میان واسط و کوهی که بر سهاحل  . ت باالی واسطنهر بزرگی اس( به فتح ف ه کسر ص )ه فم الصلح   1

حسن بن سهل وزیر مأمون در آنجا بوده و از آنجا مأمون پهوران   هقهر است چندین دهکده است و خان
بهه ضهم   ( ک)معرب چهاپ   هاین کلمه در نسخ(. معجم البلدان)خویش برد  هرا به زنی گرفت و به خان

 .رجوع به معجم البلدان شود. ن غلط استضبط شده است و بنا به ضبط معجم البلدا« س»

ه به دره در لغت به معنی پوست بره یا بزغاله است و بر کیسه ای از پوست نیز اطالق می شود که ده   2
 .هزار درهم داشته باشد

فه فم الصحل فرود آمد و آنگاه بذل و بخشش حسن بهن   211ه مسعودی می نویسد در شعبان سال   3
 .شود 336ص  2رجوع به مروج الذهب ج . ه استسهل را به تفصیل آورد
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کابین به وی بخشید و شمعهایی از عنبر برافروخت که  پوران هدار قطعه یاقوت بابت

عنبر مصرف شد و فرش هتایی   ٠در هر یک صد من معادل یک ررل و دو ثلث ررل

در آن شب برای پوران بگسترد که حصیر آنها زربات و مروارید نشان و یاقوت نشان 

ی وی خدای بکشد ابونتواس را کته گتوی   : و هنگامی که مأمون آنها را دید گات. بود

 :هنگام وصف باده این فرشها را دیده است

گویی حبابهای خرد و بدرگ آن باده، سنگریده های مرواریتدی استت کته بتر     »

 .2«زمینی از  زر ریخته باشند

به وسیلۀ صدوچهل استتر در متدت یتک    « ولیمه»و برای شب مهمانی عروسی 

این هیدم هتا در آن  سال کامل هر روز سه بار هیدم به آشپدخانه حمل می کرده اند و 

و بر روی شاخه های نخل روغن می ریختند و بته ناختدایان اشتاره     4تمام شد 3شب

شد که کشتیها را برای گذشتن خواص مردم از دجلۀ بغداد تا کاخهای پادشاه جهتت  

 .شرکت در ولیمه حا ر آورند

لۀ که برای این منظور آماده کردند سی هدار بود که به وستی  5و آنان حراقه هایی

 . آنها مردم را در اواخر روز از دجله می گذراندند و امثال اینها بسیار است

نید از این قبیل استت کته ابتن     2در رلیطله ٠همچنین دامادی مأمون بن ذوالنون

و این او اا پس از دورانی بود که . نقل کرده اند 4در کتاب ذخیره و ابن حیان 3بسام

                                      
 هدر نسهخ ( ثلثهان ) هیک رطل و به قولی دو رطل اسهت و کلمه  « من»ه برحسب آنچه در لغت آمده   1

 .(ه. کتاب، ا هحاشی)تونس نیست 

و هم در جامع الشواهد چهاپ تبریهز تهألیف    ( ا)است ولی در چاپ « فواقع»ه در سه چاپ به غلط   2
 .است که به معنی حبابهای روی آب است« قاقعف»محمد باقر شریف 

 .است« للیلتین»است در چاپهای مصر و بیروت « ینی»از « لیلئذ» هه ترجم 3

 ه یا در آن دو شب بر حسب چاپهای مصر و بیروت ٤

کشهتییی اسهت کهه در آن آتهش     : جمع حراقه( ک) هبه ضبط نسخ( به فتح ح و تشدید ر)ه حراقات   5
 (ه.کتاب، ا هحاشی)کردند تا آنها را به سوی دشمن پرتاب کنند افکن هایی تعبیه می 
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به سر می بردند و به علتت فقتدان   ( دولت)ینی همۀ آنان در نخستین مرحلۀ بادیه نش

وسایل و نبودن صنعتگرانی که آنها را در آن حالت تنگی معیشت و سادگی بسازند از 

چنان که گویند حجتاج در ختنته کتردن    . فراهم آوردن چنان جشن هایی عاجد بودند

رۀ دربتا را حا تر آورد و   5یکی از پسرانش جشنی برپا کرد آنگاه برختی از دهگانتان  

و جشن های ایرانیان از وی پرستش کترد و گاتت بدرگتترین     ( ولیمه ها)مهمانی ها 

یکی از مرزبانان خسرو را دیتدم  : وی گات. مهمانی را که دیده ای برای من نقل کن

زرین را بر  6در این مهمانی کاسۀ. که برای مردم فارس سور و مهمانی به پا کرده بود

ده و بر هر خوان چهار کاسه گذارده بودند و هتر  های سیمین نها( یا خوانچه) 7خوان

یک از این خوان ها را چهارتن کنید ندد مهمانان می گذاشت و بته چهتارتن از آنتان    

اختصاص داشت و پس از صرف رعام ساره را با کاسته هتا و کنیتدان بته دنبتال آن      

 (.که از آنان باشد. )چهارتن می بردند

                                                                                           
تها   ٤35وی از سال . ه یحیی المأمون دومین سلطان دودمان ذوالنون که در طلیطه سلطنت می کردند  1

 (.از دسالن. )سلطنت کرده است( م 1177ه11٤5)ه  ٤16سال 

 در اسپانیا Toledoه   2
او راست کتاب الذخیره فی محاسن اهل الجزیره تاریخ انهدلس   (به فتح ش ه ن )ه ابن بسام شنتمری   3

 هلغهت نامه  )و ابن خلکان از این کتاب بسیار روایت کند با عنوان بسامی، ابن بسام ( 5٤2)ه  6در قرن 
 (.دهخدا

از تأیفات بسیار او  ٤16ه 377)ابومروان بن خلف قرطبی، مورخ ( به فتح ح و ی مشدد)ه ابن حیان   ٤
برجایست و نسخی از آن در پهاریس و نیهز اسهتانبول و مادریهد     ( بس فی تاریخ االندلسالمقت»کتاب 

 (. دهخدا هلغت نام. )موجود باشد

 هاست که در عربی به معنی بازرگان و ر یس اقلیم به کار رفته است وکلم« دهقان»ه معرب آن  5
 دهقان بر ایرانی اطالق می شده 

هایی اطالق شود که گنجایش خهوراک پهنج تهن را داشهته      است و آن بر کاسه« صحفه» هه ترجم    6
 .باشد

به کار بهرده  « اخونه»ه به معنی سفره است که عربها آن را تعریب کرده و ابن خلدون هم جمع آن را   7
 .است



 373 

انی را نحر کتن و متردم را رعتام بتده و     ای غالم شتران قرب: آنگاه حجاج گات

( و ع آنان در آغتاز دولتت  )دانست که او را چنین ابهت و شکوهی میسر نیست، و 

و از همین قبیل است بخشش ها و جواید خاندان امویان که بیشتتر  . چنین بوده است

آنها به شیوه های بادیه نشینان عرب، شتر بود، چه هنوز آنان بته همتان رستوم پابنتد     

چنتان   ٠[و آنان که پس از ایشان بودند،]آنگاه جواید دولت عباسیان و عبیدیان . دندبو

 .که دانستیم بارهای سیم و زر و تخته های جامه و اسب های سواری مجهد بود

در مصتر و   2و و ع کتامه نسبت به اغلبیان در افریقیه و همچنین خاندان رغتج 

دان و و تع زناتته نستبت بته     و ع لمتونه نسبت به ملوک روایف انتدلس و موحت  

یعنی تمتدن از  (. بر همان نسبتی بود که امویان با عباسیان داشتند)موحدان، همچنین 

دولت پیشین به دولت جانشین آن انتقال می یابد، چنان که تمدن ایران بته دولتهتای   

عرب اموی و عباسی منتقل شد و تمدن امویتان انتدلس بته ملتوک مغترب از قبیتل       

ه این روزگار انتقال یافت و تمدن عباستیان بته دیلمیتان و ستپس بته      موحدان و زنات

در مصر و تاتار در عرا  عترب و عترا     ٠ترتیب به ترکان سلجوقی و ترکان ممالیک

و کیایت تمدن یک دولت به نستبت عظمتت وپهنتاوری آن متی     . ایران منتقل گردید

ایش و خوشگذرانی باشد، زیرا امور تمدن از توابع آسایش و خوشگذرانی است و آس

از توابع ثروت و نعمت است و ثروت و نعمت از توابع کشورداری و میدان استیال و 

. کشتور استت  ( عظمت یتا ختردی  )تسل  اهل دولت بر آنست و همۀ اینها به نسبت 

                                      
 .است( والعبیدین من بعدهم)در چاپهای مصر و بیروت . است( ینی)ه از  1

عباسی در بغداد مهی   هفرغانه بود که در خدمت خلیف پسر یکی از سران لشکری( به ضم ط)ه طغج    2
بین االخشید یا بنی طغج رادر مصر تشکیل داد  هبعدها ترقی کرد و پسرش محمد اخشید سلسل. زیست
فرمانروایی داشتند و چههارتن دیگهر پهس از    ( میالدی 161ه 135مطاب  )هجری  358تا  323که از 

رجوع به طبقات سهالطین اسهالم ص   . ن را منقرض کردندمحمد به سلطنت مصر رسیدند تا فطمیان آنا
 .ضبط شده است« طفج»( ک) هو در نسخ« طنج»( ن)و ( ب)و ( ا)در نسخ . شود 51

تها   1351مطاب  )ه  712تا  68٤ه ممالیک بحری سلسله ای از غالمان ترک و چرکس بودند که از   1
 .شود 71طین اسالم ص رجوع به طبقات سال. در مصر حکومت می کردند( میالدی 1311
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. پس این گونه مطالب را باید در نظر گرفت و نیک آنها را دریافت و در آنها اندیشید

در اجتماا و تمدن درست ختواهیم یافتت و خداستت وارث    آن وقت تطبیق آنها را 

 .2زمین و کسی که بر آنست و او بهترین وارثانست

 

 فصل شانزدهم

 در اینکه نازونعمت در آغاز نیرویی بر نیرویی دولت می افزاید

نعمت برسند در میان آنان توالد  و زیرا هرگاه قابل و روایف بکشورداری و ناز

خویشاوندی فرونی می یابد و در نتیجه بر تعداد افراد قبیله ها و تناسل و خاندانها و 

افدوده می شود و یکایک اوالد و اعمام دودمان سلطنت متوالی و پترورش یافتگتانی    

برمی گدینند و نسلهای آنان در آن محی  پرنازونعمت و آسایش پرورش می یابنتد و  

فتدوده متی شتود و    به سبب زندگی در چنان محیطی عدۀ کثیری بر جمعیت دولتت ا 

لیکن اگر نسل نخستتین و دوم درگذرنتد و دولتت را    . نیرویی دیگر بدان می پیوندد

فرسودگی و پیری فروگیرد این موالی و پرورش یافتگان نخواهنتد توانستت در پایته    

فرمتانروایی در  ( خصتایص )گذاری واستحکام دولت به استقالل اقدام کنند، زیترا از  

آنها خود بر اهل دولت تحمیل بوده و همچون کسانی به . آنان چیدی یافت نمی شود

شمار می رفته اند که در تحت تکال دولتیان باشند و بنابراین هرگاه اصتل برانداختته   

شود فرا نمی تواند به استقالل رسوخ کند، پس فرا هم از میان متی رود و پراکنتده   

 .می شود و دولت بر نیروی نخستین باقی نمی ماند

روی داد تطبیتق   ی استالمی را می توان بر و عی که در دولت عربو این معنی 

چنان که گاتیم در روزگار نبوت و خالفت در حدود صتدوپنجاه  آنان  که تعداد. کرد

                                      
 .نیست« ینی»ه و هو خیرالوارثین در  2
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بود و چون ناز و نعمت در دولت بته حتد کمتال     ((٠))هدارتن از قبایل مضر و قحطان

فت و خلاا گروهی رسید و به سبب افدایش نعمت رشد ونمو جمعیت آنان فدونی یا

بسیار از موالی و آزادشدگان و نمک پروردگان را برگدیدنتد شتماره مدبتور چنتدین     

را که گشود نهصد هدار تن در نبترد بتا    ((2))برابرشد، چنان که گویند معتصم عموریه

آنان به جنگ برد و اگر شمارۀ سپاهیان عباسیان را در مرزهای دور و نددیک شر  و 

و آنان را به لشکریانی که نگهبان پایتخت کشور بودند و به گروه غرب در نظر آوریم 

: مسعودی گویتد . موالی و آزاد شدگان بیاداییم دور نیست چنین عددی درست باشد

در روزگار مأمون برای اناا  به خاندان عباس بن عبدالمطلب آنان را شمردند و آنان 

ایش این عدد را در مدتی کمتتر از  بنابراین میدان افد. از زن و مرد سی هدار تن بودند

دویست سال باید در نظر گرفت و دانست که سبب آن آسایش و ناز و نعمتی استت  

که برای دولت حاصل آمده و نسل های ایشان در آن پرروش یافته اند و گرنه شماره 

و ایتدد  . عرب در آغاز فتح بدین عدد نرسیده بتود و بلکته نددیتک بتدان هتم نبتود      

 .٠ا استآفریدگار دان

 

 

 

 

 فصل هفدهم
                                      

 (.اقرب الموارد)قحطان بن عابر، جد عرب یمن ( به فتح ق)ه 1

( م 838)ه  223است که مسلمانان آن را در سهال   Galatiشهری در گاالسی  Ammouriyaه   2
 .فتح کردند

 .و هواالخالق العلیم: یس: س 81 هآی ان ربک هوالخالق العلیم و: الحجر: س 86 هه اشاره به آی 1
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در مرحله های دولت و اینکه چگونه احوال آن و اخالق خداوندان دولت بر 

 2حسب اختالف مرحله های مزبور تغییر می پذیرد

باید دانست که دولت به اروار و مرحله های مختلف و حاالت نو به نو انتقتال  

ستاب متی کننتد کته     می یابد و زمامداران آن در هر یک از مرحله هتا خویهتایی اکت  

. متناسب با آداب و رسوم همان مرحله است که در مرحله دیگتر هماننتد آن نیستت   

زیرا خوی به ربیعت تابع مداج عادت و کیایتی است که در آن بته ستر متی برنتد و     

مرحلۀ نخستین : حاالت و مراحل دولت بر حسب معمول از پنج مرحله بیرون نیست

متدافع و مختالف و استتیالیافتن بتر کشتور و       دوران پیروزی به هدف و چیرگی بتر 

در این مرحله خدایگان دولتت در بته دستت    . گرفتن آن از دست دولت پیشین است

آوردن مجد و سروری و خراج ستانی و دفاا از سرزمین و نگهبانی و حمایتت از آن  

پیشوا و مقتدای قوم خویش می باشد و بته هتیچ رو و در برابتر ایشتان یکته تتاز و       

نیست زیرا این امر به مقتضای عصتبیتی استت کته بته وستیلۀ آن      ( روای مطلقفرمان)

پیروزی و غلبه روی داده و عصبیت مدبور در این مرحله هنوز در میان آنان پایدار و 

 .مستقر است

و تسل  یافتن بر قبیلۀ خویش ( حکومت مطلق)دوران خودکامگی : مرحله دوم

و . ت و مساهمت در امر کشورداری استو مهارکردن آنان از دست درازی به مشارک

خدایگان دولت در این مرحله به برگدیدن رجال و گرفتن موالی و دست پروردگتان  

همت می گمارد و برعده این گروه می افداید تا میدان را بر اهتل عصتبیت و عشتیرۀ    

خویش، آنان که در نسب وی هم سهم و در بهره برداری از ملک عصبیت و انباز وی 

ند تنگ کند از این رو آنان را از عهده داری امور میراند و از دخول در کف او می باش

بته  ( فرمانروایی مطلق)قرار گیرد و حاکمیت در خاندان او پایدار شود و خودکامگی 

                                      
و بداوت مردم ( عادات)در مرحله های دولت و اختالف احوال : چنین است« ینی»ه عنوان فصل در   2

 .آن نسبت به اختالف مرحله های مزبور
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وی منحصر گردد از این رو بنیان گذاران مرحلۀ نخستین خودر بتا حریاتان ختویش    

ن مرحلۀ نخستین در بدستت آوردن کشتور   همان رنجها و مشقتهایی را که پایه گذارا

می بردند تحمل می کند، بلکه کار او دشوار تر و پررنج تر است زیترا پایته گتذاران    

نخستین با بیگانگان به کشمکش و زدوخورد می پرداختند و یاران و پشتیبانان ایشان 

ا در این پیکار کلیۀ افراد عصبیت ایشان بود ولی ختدایگان دولتت در ایتن مرحلته بت     

نددیکان خویش به ستیده جویی برمی خیدد و آنان را می راند و هتیچ کتس او را در   

از اینترو بته کتار    ( یتا بیگانگتان  )این نبرد یاری نمی دهد جد گروه انتدکی از دوران  

 .دشواری دست می یازد

مرحلۀ سوم دوران آسودگی و آرامتش ختدایگان دولتت بترای برختورداری و      

نتایجی که ربایع بشر بتدانها دلبستته و   . پادشاهی استبدست آوردن نتایج و ثمرات 

آرزومند است مانند کسب ثروت و به یادگتار گذاشتتن آثتار جاویتد و نتام آوری و      

از این رو تمام هم خود را مصروف امور خراج ستانی و موازنۀ دخل و . شهرت رلبی

بته بترآوردن   و میانه روی در آنها می کنتد و  ( و مستمریها)خرج و محاسبۀ هدینه ها 

بناهای زیبا و کاخ ها و دژهای عظیم و شهرها و آبادانیهای پهناور و معابد بلند همت 

می گمارد و به هیئت های نمایندگی از اشراف ملت ها و بدرگان و سترآمدان قبایتل   

گذشته از این که بته  . بار میدهد و به پراکندن احسان در میان اهل خویش می پردازد

ینان و دست پروردگان خویش از لحاظ مال وجاه در می نگرد و رفاه حال حاشیه نش

به سان دادن سپاهیان خویش و پرداختن حقتو  و ارزا  ایشتان در هتر متاه از روی     

و نشتانها و دیگتر    ٠انصاف عنایت می کند چنانکه آثار آن در و تع لبتاس و ستالح   

وقتت دولتت    آن. تدیینات و رسوم لشکریان در روز آرایش و سان نمودار می گتردد 

های دوست وی بدان مباهتات متی کننتد و دولتهتای جنگجتو و دشتمن بیمنتاک و        

                                      
به ضم )شکبهم ( ا)و ( ک) هنسخ. یعنی سالح ایشان( به ضم ش ه فتح ک مشدد)شکتهم ( ب) هه نسخ 1
 .مناسب تر است( ب) هطا و جایزه و در اینجا ضبط نسخبه معنی ع( ش
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و این مرحله آخترین مراحتل استتبداد و خودکتامگی خداونتدان      . هراسان می شوند

زیرا خدایگان دولتها در همۀ این مراحل مستقل برای خویش هستتند و  . دولت است

رای آیندگان ختویش همتوار متی    ارجمندی خویش را آشکار می سازند و راهها را ب

 .کنند

مرحلۀ چهارم دوران خرسندی و مسالمت جویی است و رئیس دولتت در ایتن   

مرحله به آنچه گذشتگان وی پایه گذاری کرده انتد قتانع متی شتود و بتا پادشتاهان       

همانند خویش راه مستالمت جتویی پتیش متی گیترد و در آداب و رستوم و شتیوۀ        

ویش می پردازد و کلیۀ اعمتال ایشتان را گتام بته گتام      سلطنت به تقلید از پیشنیان خ

دنبال می کند و پیروی از آنان را به بهترین رر  وجهۀ همتت ختود قترار میدهتد و     

عقیده مند می شود که اگر از تقلید آنان گامی فراتر نهد مایۀ تباهی کار او می شود و 

ی کاخ سروری و بدرگتی  به فرمانروایی او خلل راه می یابد چه آنان را در بنیان گذار

 .بیناتر میداند

مرحلۀ پنجم دوران اسراف و تبذیر است و رئیس دولت در این مرحله آنچته را  

که پیشینیان او گرد آورده اند در راه شهرت رانی ها و لذایذ ناسانی و بذل و بخشش 

بر خواص و ندیمان خویش در محال ها و مجالس عیش تلف متی کنتد و یتاران و    

و بتارنی آکنتده از   « گورکتافر »و نابکاری برمی گدیند که راهری چتون   همراهان بد

و کارهای بدرگ و مهمی را که از عهدۀ انجام دادن آنها بر نمی  ٠خبث و تباهی دارند

آیند به ایشان می سپارد کسانی که به آنچه انجام می دهند و فرو می گذارند آشتنایی  

در حتالی کته نستبت بته     ( مور آگاه نیستندیا از نتایج امر ونهی وحل و عقد ا)ندارند 

بدرگان و عناصر شایستۀ قوم خویش و هوی خواهان ختدمتگدار پیشتینیان بتدی روا    

                                      
خضراء الدمن است که در لغت به معنی سبزه های روییده در میان سرگین و پلیدیها اسهت  :  هه ترجم  1

ایهاکم و خضهراء   : و کنایه از زن زیبارویی است که بی حاصل و بد نژاد باشد و در حدیث آمهده اسهت  
 .رجوع به منتهی االرب شود. الدمن
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می دارد چنان که کینۀ او را در دل می گیرند و یاری و همراهی خود را به وی دریتو  

می دارند و یاری و همراهی خود را به وی دریو می دارند و هم به سبب خرج کردن 

ستمریهای سپاهیان در راه شهوترانی های خویش و ع سپاه و لشکر او رو به تباهی م

می رود، چه بتن خویش بکار ایشان عنایت نمی کند و خویش را از آن پنهان میدارد 

و به پرسش احوال و سروسامان دادن کارهای ایشان نمی پردازد و در نتیجه اساستی  

واژگون می سازدو کلیۀ پایه گذاریها و کاخ های را که پیشتیبان وی بنیان نهاده بودند 

در این مرحله ربیعت فرسودگی و پیری بته  . عظمت ایشان را ویران و منهدم می کند

دولت راه می یابد و بیماری مدمنی که کمتر می تواند ختود را از آن برهانتد و بتا آن    

منقرض می گردد و ع درمان ناپذیر می شود بر آن استیال می یابد تا آن که سرانجام 

چنان که در  من کیایاتی که یاد خواهیم کرد علل آن را یادآور خواهیم شد، و ختدا  

 .بهترین وارثان است

 فصل هجدهم

 در اینکه کلیۀ یادگارها و آثار دولت به نسبت نیرومندی دولت 

 در اساس و اصل آن است

لت در آغاز پایته  از این رو که آثار و بناها در پرتو نیرویی ایجاد می شود که دو

از آن . گذاری داشته و هر یادگار و اثری که به جای می ماند به نسبت آن نیرو استت 

جمله بناها و معابد عظیم هر دولتی به نسبت نیتروی آن در آغتاز و استاس تشتکیل     

سنجیده می شود، زیرا این گونه یادگارها جد در پرتو فدونتی کتارگران و گردآمتدن    

تی جماعت های بدرگ از راه تعاون و همکاری پایتان نمتی   نیروهای فراوان وهمدس

چنان که هرگاه دولتی عظیم و پهناور باشد و در ممالک و رعایتای بستیار ناتوذ    . یابد

یابد، دارای کارگران بیشمار و بی حد و حصر خواهتد بتود و چنتین نیتروی عظتیم      

ند، خواهتد  هرگاه از کرانه ها و اقطار دولت برانگیخته شتوند و دستت بته کتار شتو     
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آیتا  . توانست به بنیان نهادن بدرگترین معابتد دستت یتازد و آن را بته پایتان رستاند      

؟ و هتم  ٠کاخهای قوم عاد و ثمود و آنچه را قرآن دربارۀ آن حکایت کرده نمی بینتی 

باید ایوان کسری را به چشم دید و میدان توانایی و نیرومندی را که ایرانیان در آن به 

فت چنان که رشید آهنگ انهدام و ویرانی آن کرد پس شا  آمتد بتر   کار برده اند دریا

او و بدان شروا کرد ولی از آن عاجد آمد و داستان مشورت وی با یحیی بتن خالتد   

پس باید دید چگونه یتک دولتت بتر بنیتان نهتادن بنتایی       . در این باره معروف است

بتا دوری و   قدرت می یابد که دولت دیگتر از ویتران ستاختن آن عتاجد متی گتردد      

مسافتی که میان ویران ساختن و بنیان نهادن از لحاظ ستهولت وجتود دارد و از ایتن    

در ( مستجدی استت  )امر به فر  میان دو دولت می توان پی برد و نید بتالط الولیتد   

دمشق و مسجد جامع امویان در قرربه و پلی که بر روی رودخانه آن شهر نهاده انتد  

مانه ها یا راقها برای بردن آن به کارتاژ در کتاریدی کته   همچنین بنای ک. پایدار است

در مغرب و اهرام مصر و بسیاری  ٠و آثار شرشال. بر آنها سوار است هنوز باقی است

از آثار و یادگارهای مشابه آنها را که به چشم می بینیم باید بته دقتت بررستی کنتیم،     

ندی و نتاتوانی بتا یکتدیگر    همۀ اینها نشان می دهد که چگونه دولتها از لحاظ نیروم

 .تااوت داشته اند

و اجتمتاا   2«چترخ »و باید دانست که این گونته اعمتال گذشتتگان بته وستیلۀ      

کارگران و فدونی همدستان و قدرتها انجام می یافتته استت و ایتن همته هیکتل هتا       

                                      
 الشعراء هسور 1٤1و  1٤6و  1٤1و  121و  128 هه اشاره به آی 1

 .شهری است در الجزیره دارای آثار باستانی« شرشل»ه شرشال یا  1

است که صاحب اقرب الموارد آن را در معرب اندام فارسی می دانهد کهه در   « هندام» هکلم هه ترجم  2
وار ساختن و اتفاق چیزی و جز اینها سهاخته  از آن به معنی ظریف کردن و است( هندمه)تازی مصدری 

پهلوی کلمه نیز هنهدام  . چرخ را برگزیدیم هاند ولی دسالن کلمه را به معنی ماشین به کار برده و ما کلم
کار آراسهته بهه   : است که ممکن است عربها عین پهلوی آن را گرفته باشند و در فارسی دری به معانی

رجوع به یادداشهتهای  . و ادب و آداب و قاعده و روش نیز آمده استنظام و با اصول و زیبا و زیبایی 
 .برهان قاطع مصحح آقای دکتر معین شود هآقای پور داود و حاشی
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و کاخ های مستحکم و باشکوه از این راه بنیان نهاده شده است و آنچه عامه ( معابد)

می کنند که سب بنیان گذاری چنین یادگارها این است کته پیشتینیان از لحتاظ     توهم

درازی قد و  خامت تن از ما تنومندتر بوده اند درستت نیستت و نبایتد ایتن پنتدار      

بارل را پذیرفت، چه میان افراد بشر امتروز و گذشتته در ایتن بتاره چنتدان تاتاوتی       

ولی افسانه سازان بدین امر . نی می یابیمو آثار باستا( معابد)نیست، چنانکه در هیاکل 

و در ایتن  . بسیار شیاته می باشند و در آن، راه مبالغه و گدافته گتویی را پیمتوده انتد    

عاد و ثمود و عمالقه نوشتته  دربارۀ خصوص اخباری که درود بودن آنها محرز است 

ز متردی ا  ٠عتوج بتن عنتا    دربتارۀ  اند و شگات آورترین آنها افسانه ای استت کته   

که بنی اسرائیل در شام با آنان جنگیده حکایت کرده و پنداشته اند که عتوج   2عمالقه

آن چنان دراز قد بوده که ماهی را با دست خویش از دریا برمیداشته و آن را در برابر 

و بدینسان گذشته از نادانی آنان به احوال بشتر جهتل   . خورشید بریان می کرده است

 .د آشکار ساخته اندخود را به و ع ستارگان نی

چه معتقداند که خورشید دارای حرارت است و هرچه بدان نددیتک تتر شتوند    

حرارتی فدوتر و شدیدتر می یابند و نمی دانند که گرمتا همتان روشتنایی خورشتید     

است و روشنایی خورشید در نددیکی زمین بیشتر است زیرا اشعۀ آن در سطح زمین 

ه گرما به علت ایتن انعکتاس   می شود و در نتیجبه سبب روبروشدن با انوار منعکس 

دو چندان می گردد و هر گاه نور از حدودی که اشتعۀ متنعکس شتده در آن     در این

( فضا)پراکنده است تجاوز کند، در آنجا گرما وجود نخواهد داشت بلکه در آن نقاط 

                                      
روایت کهرده و  « عوج بن عوق»همان است که صاحب قاموس در باب جیم ( به کسر ع)ه ابن عناق   1

 (.کتاب هی، حاشینصر هوریت)است « عوج بن عن »در میان عامه مردم معروف به 

 «ینی». ه کنعانیان 2
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ت یعنی جایگاه جریان ابرها، سرما خواهد بود و خورشید به خودی خود نه گرم است 

 .٠و نه سرد، بلکه جسم بسی  نور دهنده ایست که از موادی ترکیب نیافته است

و همچنین عوج بن عنا  بر حسب گاتۀ مورخان از عمالقه یا کنعانیانی بوده که 

شکست خوردۀ بنی اسرائیل هنگام فتح شام به شمار می رفتند و رتول قتد و میتدان    

اندام ما بوده و گواه بر آن درهای بیت تنومندی بنی اسرائیل در آن روزگار نددیک به 

المقدس است که هرچند خراب شده است و بار دیگر آنها را تجدید کرده انتد ولتی   

. اشکال آنها و اندازه های درها همچنان به همان میدانی که بتوده حاتظ شتده استت    

چگونه ممکنست میان عوج و مردم عصر او از لحتاظ انتدام یتک چنتین     ( وبنابراین)

وجود داشته باشد؟ و بی گمان انگیدۀ غل  ایشان اینست که یادگارهای ملتت   تااوتی

ها به نظر آنان عظیم و شگات آور آمده ولی چگونگی دولتها را در اجتماا و تعتاون  

حاصتل  ( ماشتین )و همدستی در نیافته اند و به سر آنچه در پرتو همکتاری و چترخ   

از این رو . یجاد می کند پی نبرده اندمیشود و این گونه یادگارهای عظیم و با شکوه ا

مو وا را به نیرومندی و شدت بدن ها در نتیجۀ بدرگی اندام های آنان کشانده انتد  

 .در صورتی که حقیقت امر چنین نیست

و مسعودی به گمان خویش پندار غیرمستندی از فالساه نقل کرده است و جتد  

ن خدا خلق را بیافرید ربیعتی گاتاری بی دلیل چید دیگری نیست، چنان که گوید چو

و  2که سرشت اجسام است در تمام کره و در نهایت نیرومندی و کمال وجود داشتت 

در آن روزگار به سبب کمال آن ربیعت عمرها درازتر و بدن ها نیرومنتدتر بتود چته    

عارض شدن مرگ فق  به علت انحالل نیروهای ربیعی است چنان که اگتر ربیعتت   

پس جهتان در آغتاز   . هم فدونتر خواهد بود( آنان)ر باشد عمر نیرومندت( موجودات)

                                      
 .مذابی نمی دانستند هخورشید که آن را کر همتقدمان در بار هه بر حسب عقید 1

فی تمام الکره و فی نهایه القوه و الکمال و چنین می نماید که : نسخه ها چنین است هه عبارت در هم 2
 .تحریفی رخ داده است« کره» هدر کلم
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آفرینش چنان بود که موجودات آن دارای سنین و اجسام کامتل و بتی نقتص بودنتد     

ولی پس از چندی به سبب نقصان ماده همواره رو به نقصان رفت تتا بتدین کیایتت    

هد یافت تا هنگام رسید و اکنون می بینیم و در آینده نید همچنان نقصان بدان راه خوا

 .انحالل و انقراض جهان در رسد

ولی این گاتار مبتنی بر هیچ سندی نیست و چنان که می بینیم هیچ گونه علتت  

چه ما هم اکنون مساکن پیشینیان و درها و راهروهتایی  . ربیعی و برهان منطقی ندارد

د متی بینتیم   را که در بناها و معابد و خانه ها و جایگاه های سکونت احداث کرده ان

مانند دیار ثمود که سنگهای خارا را تراشتیده و در درون آنهتا خانته هتای کتوچکی      

اشاره کرده استت   صساخته اند و این خانه ها دارای درهای تنگ می باشد و پیامبر

که این مساکن دیار ایشان است و مردم از استعمال آب های ایشتان نهتی کترد و آن    

ا خمیر گردیده فرو ریخت و فرمود به مستاکن کستانی   آب هارا چیدهایی را که با آنه

شوید مگر آن که گریان باشید که مبتادا آنچته بته    ن که بر خویش ستم کرده اند داخل

 .ایشان رسیده به شما هم برسد

گواه )همچنین سرزمین عاد و مصر و شام و دیگر نقاط زمین در خاور و باختر 

 .ن کردیم، و حقیقت همانست که ما بیا(برین امر است

دیگر از آثار و یادگارهای دولتها چگونگی عروسی ها و مهمانیهای ایشان است 

جشن عروسی پوران و ارعام حجاج و ابن ذوالنون یاد کردیم و همۀ دربارۀ چنان که 

 .آنها گذشت

آثار و یادگارهای دیگر دولتها بخشش های آنهاست کته بته نستبت نیرومنتدی     

در آنها نمودار است هرچند دولت ایشان مشترف بتر    و این حقیقت. دولتها می باشد

فرسودگی و پیری باشد، چه همتهای زمامداران دولتها به نسبت نیروی  کشور و غلبه 

 .یافتن ایشان بر مردم است و این همتها همواره تا انقراض دولتها همراه ایشان است
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ینتدگان  بخشش های ابتن ذی یتدن بته هیتأت نما    دربارۀ و این امر را می توان 

قریش سنجید که چگونه از ررل های زر و سیم و بندگان و کنیدکتان ده ده بته آنتان    

بخشید و از انبانهای عنبر به هرکدام یکی اعطتا کترد و ده برابتر همتین بخشتش بته       

یمتن در   ٠عبدالمطلب ارزانی داشت و همانا کشور وی در آن روزگار به ویتژه قترارۀ  

ا همت خودش محرک وی در این بتذل و بخشتش   زیر تسل  و ناوذ ایران بود و تنه

بوده است چه قوم وی تبابعه روزگاری دارای سلطنت در آن سرزمین و چیرگتی بتر   

 .ملتهایی در عرا  عرب و عجم و هند و مغرب بوده اند

قبایل صنهاجه در افریقیه نید هرگاه به هیأت نمایندگی امرای زناته بار می دادند 

آکنده ای از پوشیدنیها و یدکهای بتی شتماری از    3دان های و جامه 2بارهایی از اموال

حیوانات بارکش به ایشان می بخشیدند و در تاریخ ابتن الرفیتق در ایتن بتاره اخبتار      

 .بسیاری آمده است

همچنین بخشش ها و جواید و مخارج برمکیان را هم باید از این قبیتل شتمرد،   

یدند، او را تتا سترانجام روزگتار بته     چه ایشان هنگامی که بینوایی را به نوا می رستان 

فرمانروایی و نازونعمت نایل می ساختند، نه بخشش هایی که گیرنده آن یک روز یتا  

و اخبار ایشان در این باره بسیار و در کتب . قسمتی از روزی آن ها را به پایان رساند

ی و همچنین جتوهر صتقلب  . نوشته شده است و تمام به نسبت نیروی دولتها می باشد

کاتب، فرمانده سپاهیان عبیدیان هنگامی که برای فتح مصر رهسپار آن کشور شتد، از  

و امروز دولتی به این گونه . آماده ساخت( زر و سیم نقدینه)قیروان هدار بار از اموال 

و نید به خ  محمدبن عبدالحمید صورت خراجی یافت شده . نمی رسد( بخشش ها)

                                      
 (.منتهی االرب. )در یمن ه نام قبیله ای است 1

 .سیم و زر اطالق شود هه مال در این گونه موارد بر تقدین 2

 هتخوت جمع تخت فارسی است که تازیان آن را به معنی جامه دان یها بسهته و بقچه    هکلم هه ترجم  3
 .لباس به کار می برند
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از جمیع نواحی به بیت المال بغداد فرستاده انتد، و   است که در روزگار مأمون آنها را

 :بدینسان نقل کردم ٠جراب الدوله( کتاب)آن را از 

 4درهتم  ٠4٨١١١١١: درهم مالیاتهای مختلتف دیگتر   3277٨١١١١سواد  2غالت

 24١( گل مهر کتردن نامته هتا   )رین ختم . دویست دست 5های نجرانی( حله)جامه 

 .6ررل

 .درهم ٠٠6١١١١١:  7کسکر

 .درهم 2١٨١١١١١: شهرستانهای دجله

 .درهم 4٨١١١١١: حلوان

 .ررل 3١١١١درهم، شکر  25١١١: اهواز

 .ررل 2١١١١: ٠موید سیاه. شیشه 3١١١١: درهم، گالب 27١١١١١١: فارس

                                      
بور زن و بذله گو بوده و ه جراب الدوله لقب احمد ابن علوجه یا علویه مکنی به ابوالعباس مردی طن  1

النوادر والمضاحک : به روزگار مقتدر باهلل عباسی و خاندان بویه می زیسته است وی مؤلف کتابی به نام
ترویج االرواح و مفتاح السهرور و االفهراح ههم خوانهده     : فی سا رالفنون و النوادر بوده که آن را به نام

و شهاید ههم جهراب    . شهود  218ابن ندیم ص  و فهرست 117ص  ٤رجوع به معجم االدباء ج . است
 .الدوله کتاب دیگری جز این بوده است

و درآمد کرایه خانهه و مهزد   . درآمد هر چیزی از حبوب و نقود و جز آن: ه غالت ج، غله به معانی   2
درهم هایی کهه بیهت   : و در تعریفات آمده است(. از منتهی االرب)غالم و سود زمین و مانند اینها است 

و گویها  ...  ل آنها را رد کند و بازرگانان آنها را بگیرند و مالیاتی که مولی بنده را بدان مکلف سازد الما
 . مراد در اینجا درآمد نقدی و جنسی بیت المال از ناحیه های مختلف باشد

بیست و هفت هزار هزار درهم دو بارو هفتصهد و هشهتاد ههزار    : قدیم چنین است هه در متن به شیو  3
 .ارقام را به صورت عدد نوشتیم هکه ما هم درهم

 (.ابواب المال با لسواد. )بدینسان است( ینی)آمده و همدر ( ب)ه مالیات دیگر تنها در چاپ  ٤

برد یمنی در قدیم معروف بوده و مقصود از حله (. از اقرب الموارد. )شهری بیمن( به فتح ن)ه نجران   5
 .همان برد یمانی است

هم می خوانده ( طین کاهنی)چاپ اروپا آمده و آن را  18٤م در قانون ابن سینا ص ه طین مختوم ه  6
 .اند و آن به جز طین یا گل ارمنی است

آن  هشهرستانی است کهه قصهب  « کسکر»کنکر آمده و : در دیگر نسخه ها به غلط( پ)ه به جز چاپ   7
 .رجوع به منتهی االرب و منتهای جغرافیایی قدیم شود. واسط است
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ررتل،   2١١١١. خرمتا . دستت  5١١درهم، جامه هتای یمنتی    42١١١١١: کرمان

 .2ررل ٠١١١: زیره

 .درهم 4١١١١١: مکران

 .ررل ٠5١: درهم، عود هندی ٠٠5١١١١١: حی مجاور آنسند و نوا

 2١١١١: 4شکر ستاید . دست 3١١: 3درهم، پارچه های تافته 4١١١١١١: سیستان

 .5ررل

 4١١١شتمش، استب تاتتاری     2١١١درهم، شتمش ستیم    2٨١١١١١١: خراسان

 .7ررل 3١١١١دست، هلیله  627١١١تن، جامه  ٠١١١رأس، بنده 

 .٠رشته ٠١١١شم درهم، ابری ٠2١١١١١١: گرگان

 .3شمش ٠١١١درهم، شمش سیم  ٠5١١١١١: 2قومس

                                                                                           
زبیهب و در  ( ینهی )و ( پ)در . زبیب است که به معنی مویز و انجیر هر دو آمده اسهت  هکلم هه ترجم 1

 . چاپی و خطی مزبور را برگزیدیم هاست و ما صورت دو نسخ( زیت: )دیگر نسخه ها

 .و ینی است( پ)تنها در چاپ . الف رطل( زیره)و من الکمون : هه مل 2

عتهابی در میهان عربهها از تافتهه ههای      . و دسالن یم نویسهد « تبهمن الثیاب المع»و ( پ)ه در چاپ   3
پارچه های ابریشهمی مخطهط   »را به » می نامند و آ Tabisگوناگون است که در فرانسه آنها را تابی 

نهوعی جامهه   « معین»است و « من الثیاب المعینه»: دیگر هولی در نسخ. ترجمه کرده است« رنگارنگ
. ای آن چهارخانه های کوچکی مانند چشم جانوران وحشی مهی باشهد  است که در میان نقش و نگاره
 .رجوع به اقرب الموارد شود

رجهوع بهه   . است که به معنی شکر سفید و نوعی شهیرینی اسهت  « پانیذ»فانیذ معرب  هکلم هه ترجم  ٤
 .اقرب الموارد و منتهی االرب شود

 .«شرون رطالع»و در نسخ دیگر « عشرون الف رطل« »ینی»و ( پ) هه در نسخ 5

کهاال یها پارچهه    )« و من المتاع عشرون الف ثوب»چنین است ولی در نسخ دیگر، ( پ) هه در نسخ  6
 .است( بیست هزار دست

 .«ینی»و ( پ)ه سه هزار رطل  7

شقه است که به معنی پاره ای از چیزی همچون جامه به درازا است رجوع به منتهای لغهت   هه ترجم  1
 .شود

 (.منتهی االرب)رگ میان خراسان و بالد جبل و اقلیمی است به اندلس ه ناحیه ایست بز 2

 .افتاده است( هزار)« الف» هچنین است ولی در نسخ دیگر کلم( پ) هه در نسخ 3
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قطعته،   6١١درهم، فترش هتای ربتری     63١١١١١: و نهاوند 4ربرستان و روبان

 .عدد 3١١ 5، پیالۀ سیمین 3١١دست، دستار  5١١دست، جامه  2١١( عبا)رخت 

 .ررل 2١١١١درهم، انگبین  ٠2١١١١١١: ری

 . ررل ٠2١١١ررل، انگبین  ٠١١١درهم، رب انار  ٠٠٨١١١١١: همدان

 .درهم ٠١7١١١١١: نواحی میان بصره و کوفه

 .درهم 4١١١١١١: 6ماسبذان و دینار

 .درهم 6١١١١١١: شهر زور

 .7ررل 2١١١١درهم، انگبین سپید  24١١١١١١: موصل و نواحی نددیک آن

 .درهم 4١١١١١١: آذربایجان

 .درهم 34١١١١١١: جدیره و توابع آن از نواحی فرات

 .٠درهم 3١١١١١: رجک]

بازهتای  . 3بنده هتدارتن، انگبتین دوازده هتدار خیتک     2[درهم 5١١١١١١: گیالن

 .دست 2١، انواا رداها 4باز ٠١شکاری 

                                      
 .است« روبان» هکلم«  رویان»در دیگر نسخ به جای ( پ) هه به جز نسخ ٤

 .جامات است که دسالن بدینسان آورده است هه ترجم 5

آمهده  ( ا)و ( ک)، (ب) هنسهخ  هولی در حاشهی . است« دنان»و « ربان»و « ریان»: خ مختلفه در نس  6
 .است« مسندان و ربان»ترکی  هاست و در ترجم« ینی»محرف در « دینار»است که به ظاهر 

 کرخ« ینی»در ( ک)و ( ب)و ( ا)ه بیست میلیون رطل  7

 ه  1

 .نیست( ک)و ( ب)و ( ا)ه قسمت داخل کروشه در نسخ  2

است که بر مطل  مشک و خیک اطالق می شود ولی در عربی پوستی راکه در « زق» هکلم هه ترجم  3
 (.اقرب الموارد)نامند « عله»آن انگبین باشد 

در چهاپ ترکهی بهه    : آمده است( ک)و ( ب)و ( ا)چاپ  هاست ودر حاشی( به ضم ب)بزاه  هه ترجم   ٤
 .وقشکر ده صند: چنین است« ... ومن البزاه »: جای
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 6رقتم . 5قطعته  2١ی محاتور  ( فرشتها )درهم، گستردنیها  ٠3١١١١١١: ارمنستان

 ده هدار ررل، استر دویست ٨، ده هدار ررل، رریخ 7ررل، شورماهی نمک سود 53١

 .9رأس، باز شکاری ده باز

 .3، موید هدار بار2دینار 42١١١١: ٠قنسرین

                                      
بسهط  ( پ)و در چهاپ  ( به فتح ب)بسط ( ک)اعراب دار  هو در نسخ« قسط»( ب)و ( ا)ه در چاپ   5

 هبه معنی گستردنی و حصیری دراز و کم عرض بهه انهداز  . جمع بساط است( به ضم ب ه س )است که 
 هنامنهد کهه معهرب تنبسه    → ←می« طنفسه»این حصیر را از برگ نخل می بافند و آن را . یک ذراع

محفهور  : ولی فرشهای محفور را صاحب منتهی االرب چنین تفسیر کهرده .( اقرب الموارد)ی است فارس
 .شهریست بر کنار دریای روم ینسج بها البسط

. است و برای هیچ یک معنهی مناسهبی یافهت نشهد    « زقم»و در نسخ دیگر « رقم»( پ) هه در نسخ  6
ی از معانی زقوم درختی است که در أریحا است زیرا یک« زقوم»مزبور تحریف  هدسالن معتقد است کلم
کابلی است و خواص طبی فراوانی دارد و گویند بین امیه آن را در اریحا کاشته  همی روید و از نوع هلی

باشد که نهوعی مهاهی   « زراقن»مزبور  هولی به ظاهر ممکنست کلم. و رجوع به منتهی االرب شود. اند
طریخ بهه صهویج و صهونج تحریهف شهود       هد چه وقتی کلماست و مانند شورماهی در نهر کر می باش

تبدیل گردد بخصوص که این کلمه در متن کتب جغرافیایی قدیم به « رقم»یا « زقم»ممکنست زراقن به 
رجهوع بهه مسهالک الممالهک     . رافن، زراقی، دراقن، درآمد، درامن تحریف شده است: انواع صورتهای
 .شود 338و صوره االرض ابن حوقل ص  18٤اصطخری ص 

اسهت  « المالح السور ماهی»: ولی صحیح( ا)المسایج السورماهی ( ک)و ( ب)ه المسایح السور ماهی   7
را در ح اشیه آورده زیهرا صهطخری   » المالح هست ولی کاترمر آ ههم کلم( پ)بدل چاپ  هکه در نسخ

الشهور  .ب.ن)سهرماهی  و علی ثلث فرسخ من بردعه نهرالکرو به نهر الکرال: در جغرافیای ارمنستان آرد
و رجهوع بهه    183مسالک الممالهک اصهطخری ص   . الذی یحمل الی االفاق مالحا( ماهی الشورماهیج

 .شود 328صوره االرض ابن حوقل ص 

است کهه آن ههم نهوعی مهاهی     « طریخ»ولی صحیح ( ب)، طریح ( ا)و ( ک)، صونج ( ب)ه صوبخ    8
. گرفته و به کشورهای دیگهر مهی فرسهتاده انهد     ارجیش ارمنستان آن را می هکوچک بوده و از دریاچ
ترعف بحیره ارجیش یرتفع منه سمک الطریخ یحمل الی االفهاق   هو بحیره بارمینی: اصطخری می نویسد

و برهان قاطع و  3٤6و رجوع به صوره االرض ابن حوقل چاپ لیدن ص ( 111مسالک الممالک ص )
 .منتهی االرب شود

 (. ب) هدر نسخ« من البزاه»به جای و « و من المسهره»( ک)و ( ا)و ( ب)ه در نسخ  1

 (.اقرب الموارد)استانی است به شام : و قنسرون( فتح ن مشدد ه فتح س و کسر آن. به کسر ق)ه  1

 .دینار ٤11111« ینی»و ( ک)و ( ا)و ( ب)چنین است ولی در نسخ( پ)ه در  2

 .روغن زیتون هزار بار( : ک)و ( ا)و ( ب)ه در  3
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 .دینار 42١١١١: دمشق

 .٠دینار 96١١١: اردن

 .ررل 3١١١١١دینار، روغن زیتون  3٠١١١١: فلسطین

 .دینار ٠92١١١١: مصر

 .درهم ٠١١١١١١: 2برقه

 .قالی ٠2١درهم، گستردنی  ٠3١١١١١١: افریقیه

 .جامه و کاال دینار به جد 37١١١١: یمن

 .انتهی. دینار 3١١١١١: حجاز

و اما اندلس، چنان که مورختان موثتق آن یتاد کترده انتد، عبتدالرحمن الناصتر        

در ختداین و گنجینته    3(هشتمین پادشاه بنی امیه که عنوان خالفت به ختود گرفتت  )

به جای گذاشت که همۀ آنها بقنطار پانصد هدار  4های خویش پنج هدار میلیون دینار

طار بود و در بعض تواریخ دیدم که در روزگار هارون میدان محصتوالت بته بیتت    قن

 .المال در هر سال هات هدار و پانصد قنطار دینار رال بوده است

افضتل بتن   دربتارۀ  اما دولت عبیدیان، من در تاریخ ابن خلکتان آنجتا کته     5و]

اای فارمی مصتر  سرداری که زمام امور فرمانروایی را از خل 6امیرالجیوش بدر جمالی

بازگرفته و به خود اختصاص داده بود، خواندم که هنگامی که وی کشته شتده استت   

                                      
 .نودو هفت هزار دینار( :ک)و ( ب)و ( ا)ر نسخ ه د 1

 (.منتهی االرب)اقلیم یا ناحیه ایست میان اسکندریه و افریقیه ( : به فتح ب ه ق)ه  2

 .ه از دسالن 3

خود پنج میلیون دینار آورده است و پنج هزار میلیون دینار ار در حاشیه به  هه دسالن در متن ترجم  ٤
 .ی خطی یاد کرده استنقل از طبع بوالق و نسخه ا

که قریهب دو صهفحه اسهت    ( پ) هنیست و از نسخ( ک)و ( ب)و ( ا)ه قسمت داخل کروشه در نسخ   5
 .ترجمه شد

 . االفضل امیرالجیوش بن بدر الجمالی: ه در متن چنین است 6
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درهم و ذخایری در خور  ٠در خدانۀ او ششصد میلیون دینار و دویست و پنجاه اردب

مبالو مدبور بوده است از قبیتل انتواا نگینهتا و مرواریتدها و پارچته هتا و کاالهتا و        

 .(بسیاری از وی به جای مانده است)ن باری و سواری همچنین اسبها و چارپایا

دولتهای نوبنیادی که ما آنها را دیده ایم می توان گاتت بدرگتترین آنهتا    دربارۀ 

دولت ترک  در مصر است که در روزگار الناصر محمد بن قالون به مرحلتۀ عظمتت   

بیبترس   رسیده بود و آن دورانی بود که در آغاز دولت وی دو تن از بتدرگ زادگتان،  

وستتالر، برالناصتتر غلیتته یافتنتتد و ستتپس بیبتترس الر را کنتتار زد و ختتود بتتر مستتند 

فرمانروایی وی نشست و او را جانشین و معاون خود قرار داد و هنگامی کته الناصتر   

کشور را از زیر قدرت بیبرس بیرون آورد و پس از چندی جانشین وی سالر را نیتد  

به چنگ آورد، من بر دفتر آمتار اندوختته و   منکوب کرد و ذخیره های وی را یکسره 

 :ثروت وی آگاهی یافتم و این فهرست را از آن نقل کردم

نتوزده ررتل، نگتین هتای     : چهار ررل و نیم، زمترد : 3و بلخش 2یاقوت بهرمان

. دو ررتل :سیصد تکتۀ بتدرگ، نگتین هتای گونتاگون     : 4(چشم گربه)الماس و عقیق 

: هدار و صد و پنجتاه دانته، زرمستکوک   : ٠بهمروارید گرد از یک مثقال تا وزن یک ح

یک میلیون و چهارصد هدار دینار، حو ی پر از زر، کیسه هائی پر از زر که از میتان  

دو دیوار آنها را بیرون آورده اند و شمارۀ آنها معلوم نیست، دومیلیون وهاتاد و یتک  

                                      
دسهالن اردب را  . رطل عراقیسهت  8صاع و هر صاع  2٤بزرگی در مصر است معادل  هه اردب پیمان  1

Boisseau  را در جای دیگهر نیهز بهه    « مد»لیتر است و هم  5/12ترجمه کرده که پیمانه ای معادل
 .تفاوت بسیار است« مد»و « اردب»همین کلمه ترجمه کرده است در صورتی که میان 

: در چاپههای مصهر و بیهروت   ( از برههان )نیهز گوینهد   « بهرامن»ه نوعی یاقون سرخ است که آن را   2
 .است« ینی»و صورت متن از . نوشته است« هندی»ن برهمانی است و دسال

 .است« بدخشی»ه این کلمه نیز ظاهراً محرف  3

 .گویند« عین الهر»ه جشم گربه، و آن جوهریست که به جشم گربه شباهت دارد و آن را  ٤

 .تا یک درهم است« ینی»در (. غیاث اللغات)ه مقیاسی که در نزد بعضی معادل یک جو بوده است  1



 391 

ه در ختور  ، ودیگر وسایل و اثاثی کت 2هدار درهم، زیورهای زرگری شده چهار قنطار

یک چنین توانگریست، مانند پارچه ها و کاالها و انواا مرکوبهای سواری و بتاری و  

 .محصوالت امالک و گله های حیوانات و بندگان و کنیدکان و آب و زمین

و پس از دولت ترک مصر متی تتوان دولتت بنتی مترین را در مغترب اقصتی        

دانۀ پادشاهان این دودمان بوده و من بر دفتری که در خ. از این نظر نام برد( مراکش)

و  3ایشان حسون بن بوا  است( وزیر دارایی)دست یافتم که به خ  خدایگان اموال 

وی هاتصتد و انتدی   ( خدانته )نشان یافتم که ماترک سلطان ابوسعید در بیتت المتال   

قنطار دینار زر بوده است و در خورد همین میلو دیگتر وستایل و اثتاث و امتالک و     

است وپسر وی سلطان ابوالحسن پس از پدر ثروت بیشتری بر آن افدوده  غیره داشته

 .است

و هنگامیکه بر تلسمان مستولی شد در گنجینه هتای ستلطان آن ابوتاشتاین، از    

ملوک بنی عبدالواد، سیصد و اندی قنطتار زربافتت کته قستمتی از آنهتا مستکوک و       

بته همتان تناستب     قسمتی نامسکوک بوده است و عتالوه بتر اندوختته هتای مدبتور     

 .ثروتهای دیگری نید از وی به چنگ آورد

افریقیه، من روزگار سلطان ابوبکر نهمین پادشاه ( حاصیه)و اما دودمان نوحدان 

ایشان را یافتم که وی سردار و اتابک سپاهیان خویش محمد بن حکیم را مورد خشم 

طتار دینتار زر و یتک    قرارداده و اموال او را مصادره کرده بود و از آن جمله چهل قن

                                      
وزنه ای معادل چهل اوقیه زر یا هزار و دویست دینار یا هزار و دویست اوقیه و به : « ق»ه به کسر  2

قولی هفتاد هزار دینار و به قولی هشتاد هزار دینار است و برخی آن رابرابر صد رطل از زر یا سیم یها  
در . ر از زر یا سهیم اسهت  پوست گاوی پ ههزار دینار دانسته اند و بعضی هم گفته اند هر قنطار به انداز

می نامنهد و در اوزان قهدیم معهادل     quintalدر زبان فرانسه آن را . شام قنطار معادل صد رطل است
 .و دیکسیونر فرانسه( اقرب الموارد)پنجاه و در جدید برابر صد کیلوگرم است 

 (ینی. )ه به خط خدایگان اموال سلطان ابوسعدی است 3
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نگین ها و مرواریدهای گوناگون از وی به دست آورده و نددیک به همین میدان  ٠مد

هم از فرشهای خانۀ او تاراج کرده بود، گذشته از این که اموال بسیار دیگری در خور 

 .توانگری وی  ب  کرده بود

قتالون   که در مصر بر دولتت بنتی  ]و در روزگار سلطان الظاهر ابوسعید برقو  

خویش را مورد خشم قرار  3در مصر بودم و او امیر محمود خوانساالر 2[استیال داشت

داده و ثروت وی را مصادره کرده بود و کسی که متصدی مصادرۀ اموال وی بتود بته   

من گات یک میلیون و ششصد هدار دینار زر از وی  ب  شده است و اموال دیگتر  

ها و چارپایان و محصوالت امالک و اثاثه نید بته   او از قبیل انواا پارچه ها و مرکوب

 [.همین تناسب بوده است

پس خواننده باید در میدان نیروی دولتها نسبت به یکتدیگر از ایتن استناد پنتد     

گیرد و آنچه را نمی داند یا هیچگونه نمونه ای از امثال آن در عصر وی یافتت نمتی   

چنتان  . کان پذیر تنگ حوصله نباشدشود انکار نکند و هنگام روبروشدن با مسائل ام

دولتهتای گذشتته   دربتارۀ  که بسیاری از خواص هرگاه امثال و نظتایر ایتن اخبتار را    

ولی چنین روشی مقرون به صواب نیستت زیترا کیایتات    . بشنوند آنها را رد می کنند

عالم وجود و عادات و احوال اجتماا بشری گوناگون و متااوتست و هرگاه کسی در 

باره مرحلۀ فروتر یا متوس  را درک کند نباید کلیۀ مدارک و حواس خویش این عالم 

و ما هر گاه حوادث و معلوماتی را . را بدان متوجه سازد و از مرحلۀ باالتر غافل شود

                                      
دو رطل نزد اهل عراق و یک رطل و ثلهث رطهل در    هیمانه ایست به اندازپ( به ضم م ه تشدید د )ه   1

نزد اهل حجاز یا مقدار پری دو دست مرد میانه چون هر دو دست را پر کند و در شهام پیمانهه ایسهت    
« مد»و دسالن (. اقرب الموارد)و ( منتهی االرب)معادل پانزده ملوک و هر ملوک یک صاع و نیم است 

 .ترجمه کرده که پیمانه ایست معادل دوازده و نیم لیتر Boisseau هرا به کلم
 «ینی»ه از  2

عربی که ترکان آن را بهه معنهی   « دار»فارسی و « استاذ»است مرکب از « استاذالدار» هکلم هه ترجم  3
 .سلطنتی و خوانساالر به کار می برده اند هناظرخرج ادار
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دولت های عباستیان و امویتان و عبیتدیان متی شتنویم در نظتر گیتریم و        دربارۀ که 

دولتهایی که هم اکنون آنها را  عیف  قسمتهای صحیح و تردیدناپذیر آنها را با و ع

 .تر و کوچکتر می یابیم بسنجیم، میان آنها تااوتی خواهیم یافت

و علت این تااوت آنست که دولتهتای مدبتور از استاس و بنیتان نیرومنتدی و      

تمدن با یکدیگر اختالف دارند، از این رو کلیۀ آثار و یادگاری های دولتهتا همچنتان   

دآور شدیم وابستته بته قتدرت و نیتروی اصتلی و اساستی       که در صاحات پیشین یا

آنهاست و این حقیقتی انکارناپذیر است، چته بستیاری از ایتن کیایتات و عتادات و      

رسوم در نهایت شهرت و و وح است بلکه برخی از آنها به حد شیاا و تتواتر هتم   

د پتس بایت  . رسیده است و بعضی از یادگارهای ابنیه و غیره را بته چشتم متی بینتیم    

خواننده از احوال و خصوصیاتی که نقل می شتود بته مرتبتۀ نیرومنتدی و  تعف و      

پهناوری و کوچکی دولتها پی ببرد و به قصه ای که برای وی نقل می کنتیم همچتون   

 :این حکایت شرین و رریف پند گیرد و آن اینست که

در روزگار سلطان ابوعنان از ملتوک خانتدان مرینتی متردی از مشتایخ رنجته       

وارد مغرب شد و او بیست ستال پتیش از آمتدن بته مغترب       ٠ف به ابن بطورهمعرو

ساری به مشر  کرده و به سیاحت ممالک عرا  و یمن و هند پرداخته بتود و شتهر   

در درگتاه آن کشتور در آن   ]دهلی پایتخت پادشاه سلطان محمدشاه را دیدن کترده و  

ستت آورده و متورد نظتر و    و مکانتی در بارگتاه وی بد  2[روزگار فیروزجوه باریافته

مالرات آن پادشاه واقع شده است ومنصب قضای مالکیان آن کشور بته وی واگتذار   

دربتارۀ  آن گاه به مغرب بازگشته و به بارگاه سلطان ابوعنان باریافته و . گردیده است

کیایت سیاحت و سار خویش و از شگاتیهایی که در ممالک روی زمین دیده استت  

                                      
بهوده اسهت و ایهن شهگفت آور اسهت و       75٤ال و پایان آن سه  725ابن بطوطه سال  هه آغاز رحل  1

 .(.ه. 1کتاب  هحاشی)مختصر آن هفت دفتر است 

 .ه قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس نیست 2
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رانده است و بیشتر سخنان وی در خصوص دولت هند و شرح در بارگاه وی سخن 

عادات و رسوم آن کشور مایۀ حیرت و شگاتی شنوندگان شده است، از قبیل این که 

پادشاه هند هرگاه سار می کرده مردم شهر ختویش را از زن و مترد و کودکتان متی     

ان پرداختته  شمرده و روزی شش ماه ایشان را تعیین می کرده تا از خدانۀ وی به ایشت 

شود و هنگام بازگشت از سار در روزی جمعه وارد می شتده استت و عمتوم متردم     

برای پذیرۀ وی به صحرای خارج شهر می شتافته و در گرد وی حلقه می زده انتد و  

 ٠در برابر پادشاه در میان این جمعیت انبوه منجنیق هایی که به وسیلۀ چارپایان بتاربر 

و وی به وسیلۀ آنا بسته هایی آکنده از درهتم و دینتار   نقل میشده نصب می کرده اند 

 . به سوی مردم می پراکنده است تا داخل کاخ خویش میشده است

و حکایت دیگری نظیر داستان یاد کرده از سارهای خویش می گاته استت کته   

 .بی اندازه حیرت آور بوده است که مردم نجوی کنان او را تکذیب می کرده اند

وزیر نامور ستلطان شتتافتم و بتا     2ها به دیدار فارس بن وردارو من در آن روز

اخبار مدبور گاتگو کردم و چون در میان مردم تکذیب آنها شایع شده بود دربارۀ وی 

فارس به من گات مبتادا نظیتر چنتین رستوم و     . انکار اخبار آن مرد را به وی بنمودم

آنها را ندیده ای انکار کنی چه دولتهاست به دیلی اینکه تو خود دربارۀ عاداتی را که 

و تاصتیل قضتیه   . آن وقت مانند پسر وزیری خواهی بود که در زندان پرورش یافت

چنانست که پادشاهی وزیر خویش را زندانی کرد چنان که سالیان دراز در زنتدان بته   

سر برد و پسرش نید در همان زندان پرورش یافت و چون پستر بته مرحلتۀ رشتد و     

گوشت هایی که تغذیه می کردند از پدر پرسش کرد، پدرش گات ۀ دربارعقل رسید 

این گوشت گوساند است، پسر پرسید گوساند چیستت؟ پتدر آن را وصتف کترد و     

فرزند می گات ای پدر آن . رنگ و خصوصیات دیگر گوساند را برای وی شرح داد

                                      
 . هم افزوده است( پیالن) هه دسالن در پرانتز کلم 1

 .ودرار به فتح واو: ه در چاپهای مصر و بیروت  2
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! اهم مثل موش است؟ و باز پدر انکار می کرد و می گات موش کجا و گوساند کج

گوشت شتر و گتاو نیتد ایتن ستؤال     دربارۀ آنها با یکدیگر بسیار متااوتند و همچنین 

پیش می آید و فرزند همه را به موش تشبیه می کترد چته او در زنتدان از جتانوران     

موش حیوان دیگری ندیده بود و از این رو همتۀ جتانوران را از جتنس متوش متی      

تی که مردم در تتاریخ بتدان دچتار متی     و این است منشأ بسیاری از اشتباها. پنداشت

ذکر ارقام بتدرگ و فدونتی   دربارۀ شوند همچنان که هنگام به شگات آوردن دیگران 

پس باید انسان هر . اشیاء گرفتار وسواس می شوند چنان که در آغاز کتاب یاد کردیم

چیدی را به اصول آن بازگرداند و مراقب و نگهبان خویش باشد و ربیعت ممکتن و  

ع را به صراحت عقل و استقامت فطرت خویش از یکتدیگر بتاز شناستد و هتر     ممتن

و . آنچه در دایرۀ امکان در آید آن را بپذیرد و آنچه را از آن خارج گردد فترو گتذارد  

مقصود ما امکان عقلی مطلق نیست زیرا دایرۀ آن از همه چید پهناورتر است چنان که 

که منظور ما امکان برحسب ماده ایستت  نمی توان حدی میان واقعه ها فرض کرد، بل

که به هر چیدی اختصاص دارد چه هرگاه اصل و جنس و فصتل و مقتدار بدرگتی و    

کیایتات آن قضتاوت   دربتارۀ  نیروی چیدی را در نظر بگیریم می توانیم از این نسبت 

 .کنیم و دیگر چیدهایی را که از دایرۀ آن بیرونست ممتنع بشماریم

و تتتویی بخشتتنده تتترین ] ٠دانتتش متترا افتتدون کتتنو بگتتو ای پروردگتتار متتن 

 .و ایدد سبحانه و تعالی داناتر است 2[بخشندگان

 فصل نوزدهم

از موالی و برگزیدگان ( سلطان)در یاری جستن رئیس دولت 

 دست پرورده بر ضد خویشاوندان و خداوندان عصبیت خویش
                                      

 .113 هطه، آی هسور. ه و قل رب زدنی علماً 1

 .نیست« ینی»در . 151 هیونس، آی هسور. ه و انت ارحم الراحمین 2
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اوندان و باید دانست که رئیس دولت، همچنان که یاد کردیم، به نیتروی خویشت  

دودمان خویش به فرمانروایی می رسد چه ایشان جمعیتت و پشتتیبانان او در و تع    

کار وی می باشند و به کمک ایشان کسانی را که بر  د دولتت وی قیتام متی کننتد     

سرکوب می سازد و ایشان را عهده دار مشاغل مملکتت متی کنتد و وزارت و امتور     

پیتروزی و غلبته یتاریگران و در وقتت      خارج را به آنان می سپارد، چه آنهتا هنگتام  

فرمانروایی همکاران وی به شمار می روند و در کلیۀ امتور مهتم مشتارکان وی متی     

باشند و این و ع تا هنگامی دوام می یابد که، چنان که یاد کردیم، دولت در مرحلتۀ  

ولی همین که شکل یا مرحله دوم دولت فرا رسد و دوران جتدایی از  . نخستین است

وندان و خودکامگی سلطان پدید می آید و آنان را به سبب سرمستی و غترور  خویشا

ناشی از خودکامگی از دولت بدست پروردگان و یاران تازه ای به جد عشیره نیازمند 

خواهد شد تا در مخالات با خویشاوندان ختویش بته ایشتان اتکتا کنتد و در برابتر       

این یاریگران در بارگاه او از دیگتر   در نتیجه. خویشاوندان آنان را به دوستی برگدیند

کسان مقرب تر خواهند بود و بیش از همه کس مشمول عنایات وی خواهنتد شتد و   

به جاه و مقام اختصاص خواهند یافت، چه ایشان در راندن خویشتاوندان ستلطان از   

پایگاه هایی که بدانها خو گرفته بودند و با وی در فرمانروایی شرکت می جستتند در  

از اینرو آن گروه را به کارهای مهم . فداکاری و جانسپاری او را یاری می کنند نهایت

برمی گدیند و به انعام و احستان فتراوان اختصتاص میدهتد و همچنتان کته پیشتتر        

خویشاوندان خویش را مورد عنایات مخصوص قرار داده بتود ایشتانرا نیتد مشتمول     

ی و والیتات ختویش و بدرگتترین    مدایای بسیار می کند و فرمانروایی مهمترین نواح

پایگاه های دولتی مانند وزارت و فرمانتدهی لشتکریان و گتردآوری خراجهتا را بته      

ایشتتان متتی ستتپارد وحتتتی در امتتوری کتته فقتت  مخصتتوص بتته ختتود وی بتتود و   

خویشاوندانش را بدانها اختصاص نمی داد مانند القاب مملکتی نیتد ایشتانرا شترکت    

دوستان و یاران مقرب و خیرخواهان و نصیحت گران  می دهد چه آنان در این هنگام
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مخلص و صمیمی وی می باشند، و همین عمل وی در این مرحلته بته مندلتۀ اعتالم     

درهم شکستن دولت می باد و نشانۀ راه یافتن بیماری مدمن بدانست، زیترا عصتبیتی   

اه یافتته  را که بنیاد غلبه و جهانگشایی وی بود از دست داده و فساد و تباهی بتدان ر 

 .سات

و اهل دولت در این هنگام به سبب خواری و دشمنی سلطان نگران و رنجیتده  

خارر می شوند و کینۀ او را در دل می گیرند و در کمین می نشینند که هنگتام بتروز   

مصائب و حوادث ناگوار به وی آسیب برسانند و بدفرجامی چنین و عی به دولتت  

ت ازین درد مدمن امید بست چه بیماری بته مترور   باز می گردد و نباید به بهبود دول

زمان در اعقاب دولت استوارتر و ریشه دار تر میشود تتا جتایی کته بته کلتی ستبب       

و این معنتی را متی تتوان در دولتت امویتان      . برانداختن دولت و محو آثار می گردد

کتا  مالحظه کرد که چگونه در جنگلها و ادارۀ والیات و شهرها فق  به رجال عرب ات

داشتند و از آنان یاری می رلبیدند مانند عمربن سعد بن ابتی وقتاص و عبتداهلل بتن     

زیادبن ابی سایان و حجاج بن یوسف و مهلب بن ابی صاره و خالدبن عبداهلل قسری 

و ابن هبیره و موسی بن نصیر و بالل بن ابوبرده بن ابی موستی اشتعری و نصتر بتن     

همچنین دولت عباستیان در آغتاز کتار بته     ]رب سیار و امثال ایشان از مردان بدرگ ع

فرمتانروایی  )ولی همین که دولت به مرحلتۀ خودکتامگی    ٠[مردان عرب متکی بودند

رسید و عرب از دست اندازی به فرمانروایی والیات ممنوا شد وزارت به ( مستبدانه

اقوام غیرعرب و نمک پروردگان برگدیده اختصاص یافت مانند برمکیتان و خانتدان   

خاندان بویه و موالی ترک چتون بغتاو    2ل بن نوبخت و خاندان راهریان و سپسسه

و ابن رولون و فرزندان ایشان و دیگر موالی غیرعرب و  2و باکیاک ٠وصیف و اتامش

                                      
 .هست« ینی»ولی در . نیست( ب)و ( ا)ه قسمت داخل کروشه در  1

 .و خاندان سهل بن نوبخت و خاندان بویه: چنین است« ینی»ه در  2

 (.ب. ن )ه انملش  1
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در نتیجه دولت به کسانی که آن را بنیان گذاری نکرده بودند تعلق گرفت و عتدت و  

به دستت آوردن آن تتالش نکترده     بدرگی به کسانی اختصاص یافت که خود در راه

 . بودند

 .دستور خداست در میان بندگانش و خدای تعالی داناتر است

 

 فصل بیستم

 در احوال موالی و نمک پروردگان در دولت ها

باید دانست که نمک پروردگان در دولتها از لحتاظ پیونتد نستبی بته ختدایگان      

داری تاتاوت دارنتد و علتت    دولت به نسبت سوابق دیرین یا تازگی خدمتگ( پادشاه)

خویشاوندی حاصل می شود زیرا در میان اعضای خانتدان و وابستتگان و نددیکتان    

از لحتاظ  )بیگانگتان و دوران  ( و بترعکس )روح یاریگری به یکدیگر وجتود نتدارد   

یکدیگر را فرو می گذارند و از هم دور و جدا هستند چنان که در پتیش یتاد   ( نسب

ستی و آمیدش از راه برگدیدن بندگان یا گرفتن هم پیمانان کردیم و یاری دادن و همد

زیرا مو وا نستب و خویشتاوندی هرچنتد    . جایگدین عصبیت می گردد 3رفته رفته

ربیعی است اما در حقیقت امری خیالی و وهمی بیش نیست و معنایی که بدان پیوند 

نشتینی  و رول ممارست و هم ٠نسبی حاصل میشد عبارت بود از معاشرت و همراهی

 .از راه پرورش و شیرخوارگی و دیگر احوال مرگ و زندگی

و هنگامی که بدینسان پیوند حاصل آید نهال آن ثمرۀ غرور قومی و یاریگری به 

یکدیگر را نید به بار خواهد آورد، چنان که این حقیقت را در میان مردم به چشم می 

نجیم درخواهیم یافتت کته   بینیم و اگر همین معنی را در برگدیدن نمک پروردگان بس

                                                                                           
 (.ب. ن )ه با کناک  2

 .ه مقصود موالی وحلف است 3

 .است( ینی)است و صورت متن از ( رافقه( )ینی)و در ( مدافعه)مصر ه در چاپهای  1
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میان برگدیننده و کسی که به یاری برگدیده می شود نسبت خاصی از همیستگی پدید 

می آید که جانشین پیوندهای نسبی می شود و نددیکی و پیوند را استوار متی ستازد   

بنابراین نتتایج و ثمترات پیونتد خویشتی در آن     . هرچند خویشاوندی در میان نباشد

میتان قبیلته ای بتا دوستتان     ( از راهوالء)گاه دوستی و همبستگی و هر . موجود است

برگدیدۀ ایشان پیش از رسیدن به کشورداری حاصل آید به دو علت نهال آن دوستی 

و وابستگی ریشه دار تر و بارورتر و عقاید یا مایه های دلبستگی هتای آن درستت و   

 .خویشاوندی آن صریحتر خواهد بود

داری در میتان ایشتان نتوعی برابتری و پیتروی از      نخست آن که پیش از کشور

یکدیگر پدید می آید که جد به ندرت نمی تتوان خویشتاوندانی را از هتم پیمتانی و     

همسوگندی باز شناخت، چنان که موالی و دوستان برگدیده در میتان آنتان بته مندلتۀ     

ی پتس  لیکن اگر قبیله ا. اعضای خاندان و خویشاوندان نددیک ایشان قرار می گیرند

از رسیدن به کشورداری دوستتان و هتوی خواهتانی برگدینتد و تع کشتورداری و       

ریاست چنان اقتضا می کند که آقا از بنده و خویشاوند از مولی و دوستتان برگدیتده   

متماید باشند چه تشکیل دولت ایجاب متی کنتد کته پایگتاه هتای و مراتتب از هتم        

می آیند و در نتیجه همبستگی و پیونتد  بازشناخته شوند و به مندلۀ بیگانگان به شمار 

میان ایشان سست تر و یاریگری در این باره دورتر و این امور نستبت بته برگدیتدن    

 .پیش از کشورداری کمتر می گردد

علت دوم ایست که نمک پروردگان و خاصانی که پیش از نایل آمدن قبیلته ای  

دوران آن از ختارر   به کشورداری و سلطنت انتخاب می شوند به سبب گذشت زمان

خداوندان دولت دور می شود و چگونگی آن پیوند و همبستگی نهان می گردد چنان 

که اغلب آن را به مندلۀ هم نژادی و خویشتاوندی متی پندارنتد و از ایتن رو و تع      

عصبیت آنان نیرومند می شود ولتی برگدیتدن یتاران و خاصتان پتس از رستیدن بته        

نانست که بیشتر آن را می دانند و به یاد دارند که کشورداری به سبب نددیکی زمان چ
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از این رو همبستگی و هم پیمانی بخوبی از هم نتژادی و خویشتاوندی متمتاید متی     

باشد و عصبیت آنان نسبت بته آن گونته هواخواهتان و یتارانی کته پتیش از دولتت        

 .برگدیده می شوند  عیف تر می باشد

است های قبایل بسنجیم به خوبی بدان و اگر این معنی را در و وا دولتها و ری

پی می بریم و می بینیم هر نمک پرورده ای که پیش از حصول کشورداری و ریاست 

برگدیده شده باشد همبستگی و نددیکی او بخدایگانش نیرومندتر و بیشتر است و در 

پیشگاه وی به مندلۀ فرزندان و برادران و دیگر خویشتاوندان نتددیکش شتمرده متی     

 .شود

لی کسی که برگدیدن وی پس از کامیابی خدایگانش به کشورداری و سلطنت و

نخستین یاد کتردیم نمتی   دربارۀ است، به هیچ رو دارای آن نددیکی و همبستگی که 

حتی دولتهایی که در مرحلتۀ پیتری و پایتانی    . باشد و این معنی را به چشم می بینیم

ا به هوی ختواهی برمتی گدیننتد    دوران سلطنت به بیگانگان روی می آورند و آنان ر

نمی توانند آن ارجمندی و تقربی را که برگدیدگان نمک پرورده پیش از ستلطنت بته   

دست می آورند به ایشان ارزانی دارند، زیرا از یک سو در این هنگام زمتان انتختاب   

ایشان نددیک است و از سوی دیگر دولت در شترف انقتراض متی باشتد و نتاگدیر      

ردگان وی در مراتب پست و دور از ارجمندی وعدت به ستر متی   موالی و نمک پرو

برند و علت این که خدایگان دولت به برگدیدن ایشان مجبتور میشتود و از دوستتان    

وهوی خواهان پیشین خود عدول متی کنتد و بته اینتان روی متی آورد اینستت کته        

دوستان سابقش در خود نسبت بخدایگان دولت شوکت و ارجمنتدی احستاس متی    

ند و کمتر سرتعظیم و فروتنی در پیشگاه وی فرود می آورند و بته نظتر یتک فترد     کن

قبیله وعضو خانواده به وی می نگرند، چه همبستگی ایشان به سلطان در رتی قترون   

متمادی از راه تربیت و پیوستگی به پدران و گذشتگان قوم وی و هم سلک شدن بتا  

ب نسبت بخدایگان دولت گستاخ می بدرگان خاندان او استوار می گردد به همین سب
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شوند و خود را گرامی و ارجمند می شمرند و خدایگان دولت از ایشان ناترت متی   

کند و به جای آنان دیگران را که بیگانه اند به کارهای خویش می گمتارد و ختواهی   

نخواهی چون زمان برگدیدن ایشان نددیک می باشد هنوز نمتی تواننتد ارجمنتدی و    

رند و بر همان صات بیگانگی و خارجی بتودن بتاقی متی مانتد و     شوکت بدست آو

چنین است و ع دولتها در پایان کار، و نام دوستان و هوی خواهان اغلب بتر همتان   

گروه نخستین ارال  می شود و این برگدیدگان تازه کار خدمتگداران و یتاران تلقتی   

 .می شوند

 .[2ار استو او برهمه چید کارگد] ٠و خدا دوست گروندگان است

 فصل بیست و یکم
در اینکه در دولتها گاهی سلطان محجور می شود و توانایی ضبط کارها را 

 از دست می دهد

و خاندان واحدی از قبیله ای که ( نصاب معین ربقۀ فرمانروا)هرگاه سلطنت در 

به تشکیل دادن دولت کامیاب شده است مستقر گردد و تنهتا آن خانتدان بتدین امتر     

بند و سایر خاندانهای قبیله را از آن دور سازند و آنگاه فرزنتدان ایشتان   اختصاص یا

یکی پس از دیگری به ولیعهدی نامدد شوند و به پایگاه سلطنت برسند آن وقت چته  

بسا که یکی از وزیران و حواشی سلطان بر او اا تسل  می یابد و زمام امتور را بته   

که کودک صتغیر یتا نتاتوانی از    تن خویش بدست می گیرد و علت آن اغلب اینست 

خاندان پادشاهی را برحسب وصیت پادشاه بته ولیعهتدی بتر متی گدیننتد یتا دیگتر        

اعضای دودمان سلطنت و دربار آن کودک را نامدد سلطنت می کنند و چتون کتودک   

او که بر حسب معمول یکتی از  ( نایب السلطنه)از حل و عقد امور عاجد است کایل 

                                      
 6٨: آل عمران ژەئ  ەئ    وئ  ژ ه  1
 .نیست« ینی»و ( پ)دوم در چاپ  هآی. ٠١2: األنعام ژٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ژ ه  2
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ن پدر وی یا از موالی یا اعضای قبیلۀ آنان می باشد، بته جتای   وزیران و حاشیه نشینا

کودک زمام امور را به دست می گیرد و کارهای او را پوشیده از وی انجام می دهتد  

چنان که مردم رفته رفته به استقالل او در امور انس می گیرند و وی همتین و تع را   

از نظر مردم در پشتت پترده    به وسیلۀ رسیدن به فرمانروایی قرار می دهد و کودک را

نهان می سازد و او را به لذاتی عادت می دهد که در نتیجۀ نازونعمتت و رفتاه حتال    

برای انسان حاصل می شود و او را در چراگاه لذات رها می کند و تا جائی کته متی   

تواند می کوشد ولیعهد در همان لذات غوره ور گردد و مراقبت و رسیدگی به امتور  

یاد ببرد تا آن که به مندلۀ محجوری قرار گیرد و بدینستان زمتام امتور از     دولتی را از

 .کاش ربوده می شود

و او هم برحسب عادات و احوالی که بدان خو گرفته است معتقد می شود کته  

بهرۀ سلطان از کشورداری فق  نشستن بر اورنگ و دست بیعت دادن رجتال دولتت   

و همنشینی با زنان ( خدایگان من)ی من موال: به وی و مخارب واقع شدن به کلمات

و حل و عقد مسائل کشور و امتر و نهتی و رستیدگی بته امتور      . در پشت پرده است

پادشاهی و کشوری از قبیل نظارت در و تع ستپاهیان و کارهتای متالی و مرزهتا و      

خودکامگی وی استحکام می پذیرد و کشورداری به او انتقال متی یابتد و پتس از او    

ه  و فرزندان وی به دنبال او همین مقام را به دست می گیرند چنان کته  اعضای عشیر

این معنی برای خاندان بویته و ترکتان و کافوراخشتیدی و جتد ایشتان محجتور کته        

گتاهی هتم آن پادشتاه محجتور کته      . دیگری منصوربن ابی عامر در اندلس پیش آمد

یر و جریان احتوال  دیگری بر وی غلبه یافته متوجه او اا می شود و خودکامگی وز

خویش را در می یابد و آنگاه بر آن می شود که خود را از زیتر قیتود محجوریتت و    

خودکامگی وزیر بیرون آورد و زمتام ایتن کشتور را بته نصتاب معتین یتا بته ربقته          

فرمانروای آن بازگرداند و غلبه یابنده را یا از راه کشتن یا تنها با برکنار زدن از مقامی 

ان بردارد ولی این امر به ندرت روی میدهد، زیرا هنگامی که دولت بته  که دارد از می
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دست وزرا و هوی خواهان بیاتد دیرزمانی ادامه متی یابتد و کمتتر دیتده شتده کته       

چیرگی و غلبه را بتوان از بین برد چه اغلب این امر بته ستبب نازونعمتت فتراوان و     

رفتن در شهوات پتیش متی   پرورش یافتن شاهدادگان در مهد لذات و تنعمات و فرو

آید چنان که روزگار مردانگی و دالوری را از یاد می برند و به اخال  دایگان و هلل ها 

از این رو شو  ریاست از دل آنان . خو می گیرند و بر همین شیوه تربیت می شونند 

بیرون می رود و خودکامگی کسانی را که بر آنان غلبه یافته اند درک نمی کنند، بلکه 

مام هم ایشان متوجه شکوه و جالل شاهدادگانیست و به همان قناعت متی کننتد و   ت

 .سرگرم لذات و انواا تجمالت و عیش و عشرت می شوند

و این گونه غلبه بر موالی و برگدیدگان نمک پترورده هنگتام چیرگتی خانتدان     

متی  و دیگرافراد قبیله و عصبیت او را . پادشاه بر قوم و رایاۀ خویش دست می دهد

راند و همۀ امور را به خود اختصاص می دهند و ایتن پتیش آمتد نیتد بترای دولتت       

چیرگی خانتدان پادشتاه   )اجتناب ناپذیر است، چنان که در فصول پیش یاد کردیم و 

دو بیماری است که دولتهتا بته   ( بر قوم خویش و غلبۀ برگدیدگان و نمک پروردگان

 .ندرت از آنها بهبود می بابند

خویش را به هرکه خواهد ارزانی می دارد و او بتر هتر چیتدی     و خدای کشور

 .٠توانا است

 فصل بیست و دوم

در اینکه کسانیکه بر سلطان مسلط می شوند و قدرت او را به دست 

 می آورند در لقب خاص پادشاهی با او شرکت نمی کنند

                                      
انک علی :  هاشاره به آی. هوعلی کل شیء قدیر: ، و 2٤8 هبقره، آی هسور. ه واهلل یؤتی ملکه من یشاء  1

اخیهر در   هیه آ. 12 هالطالق آیه  هسور. ان اهلل علی کل شیء قدیر: ، و25 هبقره، آی هسور. کل شیء قدیر
 . نیست« ینی»و ( پ)چاپ 
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زیرا تشکیل دادن دولت و سلطنت برای نخستین پایه گتذار دولتت بته وستیلۀ     

یت قوم خود وی و هم عصبیت های دیگری که خواهان پیروی از او شتده انتد   عصب

حاصل آمده است، چنان که رفته رفتته آیتین پادشتاهی و ناتوذ و غلبته بترای وی و       

خاندانش استحکام پذیرفته و همچنان پایدار مانده است و به همتین ستبب رستوم و    

که بر امور تسل  می یابد اما این کسی . آداب دولت و بقای آن نگهداری شده است 

هرچند دارای عصبیتی از قبیلۀ پادشتاه باشتد یتا عصتبیتی از ناحیته متوالی و نمتک        

پروردگان به دست آورد، عصبیت او در مرتبۀ دوم و تتابع عصتبیت دودمتان پادشتاه     

 .خواهد بود و رنگ و آیین پادشاهی نخواهد داشت

ه به رور علنی و آشکار و او در این شیوۀ خودکامگی خویش آهنگ آن ندارد ک

سلطنت را از سلطان بازستاند بلکه می کوشد نتایج آن را از قبیل امرونهتی و حتل و   

عقد امور ونقض و ابرام احکام به خود اختصاص دهد و به اهل دولت می نمایاند که 

وی از سلطان در همۀ امور دستور می گیرد و احکامی را که سلطان از پشت پرده بته  

دهد اجرا می کند و از این رو از نشانهای زیتور پادشتاهی و القتاب و     وی فرمان می

چیدهایی که اختصاص به پادشاه دارد چون تاج و تخت و جد اینها سخت سرباز می 

زند و خود را از اینگونه تهمت ها دور می سازد، هرچند خودکامگی و تستل  کامتل   

ا در پشت پرده ای که برای وی حاصل شده باشد، زیرا وی این خودکامگی خویش ر

سلطان و پیشینیانش بدست خود میان خویش و قبیله از آغاز دولت حائل ساخته اند 

نهان می سازد و به غل  کاری چنین نشان میدهد که از جانب سلطان نیابت می کنتد  

و اگر اندکی متعرض خصوصیات پادشاهی شود، اهل دولت او را شایستۀ ایتن مقتام   

د کوشید قدرت را از وی باز ستتانند و بته ختود اختصتاص     نخواهند شمرد و خواهن

دهند زیرا برای او به هیچ رو شرای  و آیین فرمانروایی استحکام نپذیرفته تا ایشان را 

و ماننتد  . وادرا به تسلیم و انقیاد وی کند و در نخستین وهلۀ کشمکش نابود می شود

ر روی داد هنگتامی کته   این معنی برای عبدالرحمن بن ناصربن منصور بتن ابتی عتام   
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همت گماشت با هشام و دودمان او در لقب خالفت مشارکت جوید و بته آن میتدان   

از قدرت و خودکامگی که پدر و برادرش بدان قناعت کرده بودند مانند حل و عقد و 

دیگر رسوم تابع آن اکتاا نکرد و از هشام خلیاۀ زمان خویش درخواست که او را در 

لیکن این امتر بتر خانتدان متروان و دیگتر قبایتل       . خود کندمنصب خالفت جانشین 

قریش گران آمد و او را شایسته ندانستتند، از ایتن رو بتا پسترعموی خلیاته هشتام،       

محمدبن عبدالجباربن ناصر بیعت کردند و با عبتدالرحمن و خانتدانش بته مخالاتت     

ایشتان   برخاستند و همین امر سبب ویرانی دولت عامریتان و هتالک المؤیتد خلیاتۀ    

گردید و تا پایان روزگار آن دولت، که دچار سقوط شدند، به جای او کسان دیگتری  

 .از وابستگان  و شاهدادگان دستگاه دولت را برگدیدند و خدا بهترین وارثان است

 

 فصل بیست و سوم

 1در حقیقت سلطنت و انواع آن
در فصول  پادشاهی و تشکیل دادن دولت برای انسان پایگاهی ربیعی است زیرا

پیش ثابت کردیم که ممکن نیست بشر به زندگانی و موجودیت خود ادامه دهد جتد  

 .در پرتو اجتماا و تعاون برای بدست آوردن روزی و دیگر  روریات خویش

و هرگاه اجتماعات برای انسان حاصل آیتد  ترورت اقتضتا متی کنتد کته بتا        

یش را برآورنتد و هتم   یکدیگر رواب  گونتاگون برقترار ستازند و نیازمنتدیهای ختو     

برحسب آن که در ربیعت حیوانی انسان ستمگری و تجاوز به یکدیگر سرشته استت  

ناگدیر هر یک به دیگری دست درازی می کند تتا حاجتات ختود را بته زور از وی     

بستاند و دیگری بر مقتضای ربیعت خشم و نام و ننگ و اقتضای نیتروی بشتری در   

نجام کار به کشمکش و زدوخورد و جنتگ منجتر   این باره پیش گیری می کند و سرا

                                      
 .در معنی حقیقت سلطنت: ه عنوا فصل در ینی چنین است 1
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می گردد و جنگ باعث هرج و مرج و خونریدی و نابودی نناوس بی شمار می شود 

و فرجام کار به انقراض نسل بشتر منتهتی متی گتردد، در حتالی کته بقتای نستل از         

پس بقتای نتوا   . چیدهایی است که خدای، سبحانه به محافظت اختصاص داده است

رج ومرج و بی سروسامانی و نداشتن حاکمی که مانع تجاوز آنان بته  بشر به حالت ه

و بدین سبب بشر بته رادا یتا حتاکمی کته     . یکدیگر باشد محال وامکان ناپذیر است

مانع دست درازی یکی به دیگری باشد نیازمند است و چنتین حتاکمی بته مقتضتای     

ول پتیش یتادآور   ربیعت بشری همان پادشاه قاهر و نیرومند است و چنان که در فص

شدیم چنین پادشاهی ناگدیر باید دارای عصبیت قومی باشد چه همۀ توسعه رلبیها و 

مدافعات جد در پرتو عصبیت انجام نمی یابد، و پادشاهی چنان که می بینتیم پایگتاه   

بلند و شریای است که توسعه رلبی ها و مدافعات به سوی آن متوجته متی شتود و    

و هیج یک از این معانی جد در ستایۀ عصتبیت هتا جامتۀ     محتاج به مدافعه می باشد 

گذشته از این، عصبیت ها نید گوناگون و متااوتست و هر عصتبیتی  . عمل نمی پوشد

دارای فرمانروایی و غلبه بر زیردستان قوم و عشیره خود می باشد ولی پادشتاهی بته   

می یابد  همۀ عصبیتها تعلق نمی گیرد بلکه در حقیقت سلطنت به عصبیتی اختصاص

که همۀ رعیت را مسخر فرمان خود سازد و به خراج ستتانی امتوال همتت گمتارد و     

لشکریانی تشکیل دهد و مرزها را حاتظ کنتد، و برتتر از نیتروی او قتدرت قتاهری       

 .موجود نباشد، و اینست معنی و حقیقت پادشاه بر حسب ماهومی که مشهور است

نتایی نرستد کته بتوانتد برختی از      بنابراین اگر عصبیت کسی بدان مرحله از توا

شرای  یادکرده را، مانند نگهبانی مرزها یا خراج ستانی امتوال یتا تشتکیل لشتکریان،     

اجرا کند چنین کسی پادشاهی ناقص خواهد بود و نمتی تتوان او را پادشتاه حقیقتی     

نامید چنان که این معنی برای بسیاری از پادشاهان بربر در دولتت اغلبیتان قیتروان و    

اهان ایران در آغاز دولت عباسیان روی داده است و همچنین کسی که عصتبیت  پادش

او بدان مرحله نرسد که بتواند برتر از کلیۀ عصبیتها قترار گیترد و دیتر تستل  هتا و      
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قدرتها را از بین ببرد و باالی فرمان او فرمان دیگری هم باشد بتاز پادشتاهی نتاقص    

در زیر لوای یک پادشاه فرمانروایی می مجموعۀ آنها دولت واحدی تشکیل میدهد و 

و برحسب معمول چنین و عی را می توان در دولتت هتای پهنتاوری کته بتر      . کنند

به عبتارت دیگتر رؤستای    . نواحی و حدود بسیاری فرمانروایی می کنند مشاهده کرد

قبایل و سالرینی که در نواحی دور افتاده بر قوم و رایاۀ خویش حکومت می کننتد  

دولتی که آنان گرد هم آورده است فرمانبری و پیروی می کنند مانند دولت و از کیش 

بودنتد و  ( اندلس)و زناته که گاهی پیرو امویان( فارمیان)صنهاجه وابسته به عبیدیان 

گاهی از عبیدیان اراعت می کردند و همچون شاهدادگان و امرای ایرانتی در دولتت   

برابر فرنگیان پیش از اسالم و چتون ملتوک    عباسیان و مانند امرا و پادشاهان بربر در

روایف ایران در روزگار اسکندر و اقوام یونانی و بسیاری از دولتهای دیگر که مشابه 

را دریافت و خدا غالتب  ( حقیقت)آنان بوده اند، پس باید به دیده عبرت نگریست تا 

 .٠است فو  بندگانش

 فصل بیست و چهارم

 شاهی زیان بخش است در اینکه خشونت و شدت برای پاد

 و اغلب مایۀ تباهی آن می شود

باید دانست که مصلحت رعیت با سلطان مربوط به ذات و جسم یا زیبارویی و 

تنومندی یا دانش بسیار و خ  نیکو یا روشنی ذهن وی نیست، بلکه مصلحت متردم  

امتور  از  3یا نسبت دادن وی به ایشان است چه پادشاه یا سلطان 2با او از حیث ا افه

                                      
 ٠٨: األنعام ژمئ  ىئ     يئ  جبحب  ژ : هه اشاره به آی 1
الحی  آن است که یکی از مقوالت عشر به شمار می رود و برحسهب  ه اضافه در اینجا به معنی اصط  2

یکی از تعاریف جرجانی نسبت عارض شونده برای چیزی است با قیاس آن به نسبت دیگهر همچهون   
 (. از تعریفات جرجانی: )ابوت و بنوت
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از اینترو  . نسبی است یعنی نسبتی است که میان دوررف برقترار متی شتود   ( ا افی)

حقیقت ماهوم سلطان اینست که وی مالک رعیت وعهتده دار امتور ایشتان استت و     

د وشت باشد و رعیت بر گروهی ارال  می  بنابراین سلطان کسی است که او را رعیتی

ه از حیث نسبت دادن وی بته ایشتان   که در زیر فرمان سلطانی به سر برند و صاتی ک

و آن مالک بودن ستلطان استت   . خوانده می شود« مملکت»دارد، همان است که بنام 

پس هرگاه این مملکت و توابع آن از لحاظ نیکی و حستن بته پایته    . نسبت به رعیت

برسد، مقصود از سلطان به کاملترین وجوه حاصل می آید چنان که ( سداست)ای که 

ر نیکو و شایسته باشد همین امر مصلحت رعیت خواهتد بتود و اگتر    اگر و ع کشو

کشور در چنگال بدی و کجروی گرفتار باشد به زیان مردم خواهد بود و مایۀ نابودی 

 .رعیت خواهد شد

و نیکویی رفتار به همراهی و رفق بتاز بستته استت چنتان کته اگتر ستلطان در        

ایشان کنجکاو باشد و گناهان ایشتان  کیاردادن مردم قاهر و سختگیر و در امور نهانی 

را برشمرد آن وقت بیم و خواری مردم را فرا می گیرد و سرانجام به درود و مکتر و  

فریب پناه می برند و بدان خو می گیرند و فساد و تباهی به فضایل اخالقی آنتان راه  

ل رسانند و چه بسا که در نبردگاهها و هنگام مدافعه از یاری سلطان را به قت. می یابد

و در نتیجه دولت به تباهی می گراید و حصار کشور ویران می شود واگر بتر همتین   

منوال فرمانروایی و خشونت وی ادامه یابد به سبب آنچه نخست یادکردیم عصتبیت  

 .تباه می شود و اساس حصار شهرها به علت عجد از نگهبانی رو به ویرانی می رود

مهر و مالرات رفتار کند و از بدیها و جترائم  ولی اگر سلطان نسبت به رعایا با 

ایشان در گذرد همچون مردم به ختواب رفتته در برابتر وی آرام متی شتوند و او را      

پناهگاه خویش می سازندو مهر وی را در دل می نشانند و هنگام پیکار با دشمنان او 

                                                                                           
بهه   را بر پادشهاهی « ملک»را بر پادشاهان اسالمی و « سلطان» هه ابن خلدون بر حسب معمول کلم  3

 .طور اعم اطالق می کند



 419 

و امتا  . جانسپاری می کنند و در نتیجه امور کشور از هر سوی بته بهبتود متی گرایتد    

توابع حسن رفتار عبارت از نعمت دادن به رعیت و مدافعه از حقو  ایشان است چه 

حقیقت پادشاهی هنگامی کمال می پذیرد که سلطان از رعیتت دفتاا کنتد و نعمتت     

بخشیدن و احسان سلطان به رعایتا از جملتۀ شترای  رفتق و همراهتی بته ایشتان و        

ین امتر یکتی از اصتول مهتم رعیتت      مردم است و ا( اقتصاد)مراقبت در امور معاش 

 .نوازی و دلجویی آنانست

و باید دانست که خوی رفق و مدارا در مردمان زیرک و بسیار هوشتمند کمتتر   

یافت می شود، بلکه بیشتر این صات در مردم کم تجربه و غافل یا کسانی دیده متی  

ا شود که خود را بته غالتت متی زننتد و در هوشتیاران بته نتدرت وجتود دارد زیتر         

هوشمندان به سبب تیدهوشی و زیرکی سرشاری که دارند و سطح اندیشتۀ آنتان بته    

درجات برتر از مدارک عامۀ مردم است رعیت را به اموری مکلف می سازند که برتر 

از میدان تاب و توانایی آنهاست چه با هوشمندی و دوربینی خویش در آغاز امور بته  

ن دچار دشواریها می سازند که مایۀ هالکتت  فرجام آنها پی می برندو مردم را آن چنا

 .ایشان می شود

راه رفتن خود را بر وفق حرکت ناتوان ترین : بدین سبب پیامبر، ص، می فرماید

و به همین علت شارا در حتاکم کمتی افتراد در هتوش را     . همراهان خود قرار دهید

دد که چون عمتر  شرط قرار داده و مأخذ آن به داستان زیاد ابن ابی سایان باز می گر

وی را از عرا  معدول کرد، او گات ای امیرالمؤمنین چرا مرا معدول ساختی؟ آیا بته  

به هیچ یک ازین دو علت ترا بر : علت ناتوانی و عجد یا به سبب خیانتی؟ عمر گات

و از اینجتا  . کنار نکردم بلکه میل نداشتم خردمندی سرشار ترا به مردم تحمیتل کتنم  

اند که حاکم نباید پرهوش و بسیار زیرک باشد مانند زیتادبن ابتی   چنین نتیجه گرفته 

سایان و عمروبن عاص چه حکومت چنین کاسنی به بیراهه روی و جود و بدرفتاری 

منجر می گردد و مردم را به اموری کته موافتق ربیعتت ایشتان نیستت و امیدوارنتد       
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و خدا بهترین مالکتان   این معنی در پایان کتاب نید گاتگو خواهیم کرددربارۀ چنانکه 

 .است

و از آنچه یاد کردیم ثابت شده که زیرکی و هوشمندی در خداونتدان سیاستت   

عیب است زیرا به مندلۀ افتراد در اندیشته بته شتمار متی رود، چنتان کته کتودنی و         

کندذهنی افراد در جمود است و هر دو ررف افراز و تاری  در هتر یتک از صتاات    

ات پسندیده حد وس  آنهتا متی باشتد، چنتان کته در      انسانی ناستوده است بلکه ص

بخشش با اسراف و بخل و در دالوری بتا بتی بتاکی و تترس و همچنتین در دیگتر       

و به همین سبب مردم بسیار زیرک را به صاات شیطنت و امثال آنهتا  . صاات انسانی

 ٠و خدا آنچه را می خواهد متی آفرینتد  . توصیف می کنند و به آنها شیطان می گویند

 .[2و او دانای تواناست]

 فصل بیست و پنجم

 در معنی امامت و خالفت
چون حقیقت پادشاهی نوعی اجتماا  روری برای بشتر بته شتمار متی رود و     

منقتضای آن قهر و غلبه است که از آثار خشتم و حیوانیتت استت از ایتن رو اغلتب      

متور  پادشاهان از حق و حقیقت منحرف می شوند و به مردم زیردستت ختویش در ا  

دنیوی ستمگری روا می دارند، زیرا بیشتر اوقات آنان را بته کارهتایی وامیدارنتد کته     

تاب و توان اجرای آن را ندارد، کارهتایی کته از اغتراض شخصتی و شتهوات آنتان       

سرچشمه می گیرد و این تکالیف به نسبت اختالف مقاصد پادشاهان که یکی پس از 

فرمتانبری متردم از    بو به همتین ستب  دیگری به سلطنت می رسیدند، متااوت است 

                                      
 .53 هالروم، آی هسور. ه یخل  مایشاء هوالعلیم القدیر 1
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فرمانهای آنان دشوار می شود و عصبتی پدید می آید که بته هترج و مترج و کشتتار     

 .منجر می گردد

و این امر ایجاب کرد تا در اداره کتردن امتور کشتور بته قتوانینی سیاستی کته        

ن فرمانبری از آنها برهمگان فرض باشد متوسل شوند و عموم مردم منقاد و پیرو چنی

احکامی شوند چنان که این و ع در ایران و دیگرملتهای باستتان معمتول و مجتری    

 .بود

و هرگاه دولتی دارای چنین سیاستی نباشد امور آن سروسامان نخواهد گرفتت،  

بنابراین اگر این گونه قوانین از . ٠دستور خداست در میان کسانی که از پیش گذشتند

و آگاه دولتت و تع و اجترا گتردد چنتین       جانب خردمندان و بدرگان و رجال بصیر

سیاستی را سیاست عقلی گویند و هرگاه از سوی خدا بته وستیلۀ شتارعی بتر متردم      

فرض و واجب گردد آن را سیاست دینی می خوانند و چنین سیاست در زندگی دنیا 

و آخرت مردم سودمند خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فق  زنتدگی دنیتوی   

و خدا، . یکسره بارل و بی فایده است زیرا غایت آن مرگ و نابودیست آنان نبوده که

بلکته   2«آیا پس پنداشتید که شما را بته عبتث آفریتدیم   »: سبحانه و تعالی، می فرماید

منظور امور دینی آنان بوده که به سعادت ایشان در آن جهان منجر می شتود و آن راه  

ایتن استت کته    . 3نها و زمین استت ست آنچه در آسماا را او خداست، خدایی که مر

عبادات گرفته تا معامالت و حتی در کشورداری  شرایع پدید آمد تا در کلیۀ احوال از

چنتان  . که در اجتماا بشری امری ربیعی است ایشان را بدان راه وادار و رهبری کنند

که امر مملکت داری را در راه و روش دین جریان دادند تا کارهتای دینتی و دنیتایی    

 .مه زیر نظر شرا باشده

                                      
 .62 هاحزاب، آی هسور. ه سنه اهلل فی الدین خلوا من قبل 1

 ٠٠5: المؤمنون ژے  ے  ۓ  ۓ  ژ ه  2
 .بقره، و بسیاری از آیات دیگر هسور 111 هه اشاره به آی 3
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پس هر کشور و دولتی که بر مقتضتای قهتر و غلبته و لگتام گستیختی نیتروی       

را در چراگاه آن رها کند در نظر شارا ستمگر و متجاوز به شمار متی رود و   ٠غضب

 .ناستوده می باشد چنان که حکمت سیاسی نید این نظر را تأیید می کند

پدیتد  ( بدون مراعات اصول شرا)است و آنچه از پادشاه به مقتضای احکام سی

آید، نیدمذموم است، زیرا در نگریستن به جد نور خداست و کسی که بته نتور ختدا    

زیترا شتارا بته مصتالح عمتوم در امترو        2هدایت نشود او را هیچ نوری نخواهد بود

 .آخرت، که از نظر ایشان نهان است، داناتر می باشد

ته تا اعمال دیگتر در معتاد یکستره بته     و کلیۀ کردارهای بشر از کشورداری گرف

فرموده است این کردارهای شما استت   صچنان که پیامبر. خود ایشان باز می گردد

در صورتی که احکام سیاست تنها نارر به مصالح این جهان . که به شما باز می گردد

، لتیکن مقصتود شتارا صتالح و رستتگاری      3راهری از زندگی دنیا را میدانند: است

از این رو برحسب اقتضای شرایع وادارکردن عموم بته پیتروی از   . دم استآخرت مر

احکام شرعی در احوال دنیا و آخرت ایشان فرض و واجب است و این فرمتانروایی  

مخصوص بنیان گذاران و خداوندان شریعت می باشد و آنها پیتامبران و کستانی کته    

 .جانشین ایشان می شوند یعنی خلاا

و هتم معلتوم گردیتد کته     . م معنی خالفتت روشتن شتد   پس از آنچه یاد کردی

کشورداری وحکومت ربیعی واداشتن مردم به امتور زنتدگی بتر مقتضتای غترض و      

شهوت است و مملکت داری سیاسی واداشتن همگتان بتر مقتضتای نظتر عقلتی در      

جلب مصالح دنیوی و دفع مضار آن می باشد ولی خالفت واداشتن عموم بر مقتضای 

                                      
را کهه  « ینهی »قوه الغضبیه و در چاپهای مصر و بیروت قوه العصبیه است و ما صهورت  « ینی»ه در   1

 .صحیح است برگزیدیم

 4١: النور ژہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ژ ه  2
 7: الروم ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ ه  3
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الح آن جهان و این جهان مردم است که باز به مصالح آن جهان باز نظر شرعی در مص

. می گردد زیرا کلیۀ احوال دنیا در نظر شارا به اعتبار مصالح آخرت سنجیده میشتود 

دیتن و   ٠بنابراین خالفت در حقیقت جانشینی از صاحب شریعت به منظور نگهبتانی 

باید نیک دریافتت و آن را  سیاست امور دنیوی وابسته به دین است پس این معنی را 

 .در مو وعاتی که در آینده می آوریم در نظر گرفت و خدا حکیم داناست

 

 

 

 فصل بیست و ششم

 احکام و شرایط منصب خالفتدربارۀ در اختالف نظر امت 

چون حقیقت منصب خالفت را آشکار ساختیم و گاتیم که خالفت جانشینی از 

به وسیلۀ دین است اکنون بایتد بتدانیم   صاحب شریعت در حاظ دین و سیاست دنیا 

و . )که این منصب را به نام خالفت می خوانند و متصتدی آن را خلیاته متی گوینتد    

متأخران از هنگامی که امور خالفت اسالم به پراکندگی گراییتد و اختتالف در آن راه   

یافت و در نتیجۀ دوری از درگاه خالفت و فقدان شرای  این منصب ناچار شدند بته  

و  2(ر غلبه یابنده و زورآوری دست بیعت بدهند دارندۀ این مقام را سلطان می نامنده

یتا پتیش    تعلت نامیدن وی به امام از لحاظ تشبیه کردن منصب مدبور به امام جماع

نماز است که مردم به وی اقتدا می کنند و پیروی از او را در نماز واجب می شتمرند  

 .امت کبری می نامندو به همین سبب منصب مدبور را ام

                                      
 .است حراسه الدین، دراسه الدین است که گویا منظور بررسی دین: به جای « ینی»ه در  1

 .و چاپهای مصر و بیروت نیست« ینی»در : ه قسمت داخل پرانتز 2
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و سبب نامیدن آن به خالفت از آنست کته صتاحب آن منصتب در میتان امتت      

جانشین پیامبر می شود و از این رو وی را هم به رتور مطلتق خلیاته و هتم خلیاته      

نامیدن او به خلیاه اهلل اختالف نظر داشتت چنتان کته    دربارۀ رسول اهلل می خوانند و 

رای آدمیان است آن را جاید شمرده و بدین آیات برخی به موجب خالفت عامه که ب

داد شما را خلیاه ها  قرار»و  ٠«من در زمین خلیاه ای قرار می دهم»: استناد جسته اند

ولی جمهور علما آن را منع کرده اند زیرا معنتی آیته بترین متراد داللتت       2«در زمین

از به کار بردن آن متردم  زیرا چون ابوبکر را بدین نام خواندند امتناا ورزید و . ندارد

به عالوه جانشینی . را نهی کرد و گات من خلیاه اهلل نیستم بلکه خلیاۀ رسول خدایم

 .و خالفت از کسی است که غایب باشد ولی شخص حا ر نیاز به خلیاه ندارد

و تعیین کردن امام واجب است، چنان که وجوب آن در شرا به اجماا صتحابه  

هنگام وفات وی به بیعتت کتردن    صیرا اصحاب پیامبرو تابعان معلوم شده است ز

مبادرت ورزیدند و در امور خویش تسلیم نظر وی شدند و همچنتین در  س با ابوبکر

تمام اعصار پس از وی این شیوه را مجری می داشتند و مردم در هیچ روزگتاری بته   

به مندلتۀ  حال هرج و مرج و بی سروسامانی نماندند و استقرار این امر در همۀ ادوار 

 .اجمالی است که بر وجوب تعیین امام داللت دارد

و برخی برآنند که مستند وجوب آن عقل است و اجمالی کته دریتن بتاره روی    

داده قضاوتی به حکم عقل در آن است وگاته اند وجوب عقلی آن بدان سبب استت  

ال که اجتماا برای بشر  روریست و زندگی و موجودیت انسان به حالت اناراد محت 

می باشد و به سبب برخورد اغراض و مقاصد با یکدیگر تنازا نیتد از امتور اجتنتاب    

ناپذیر اجتماا است، چنان که اگر در میان آنان حاکمی نباشد تا ایشان را از تجاوز به 

                                      
 3١: البقرۀ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ژ ه  1
 ٠65: األنعام ژمب  ىب  يب   جت  ژ ه  2
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یکدیگر منع کند فرجام کار آنان به چنان هرج و مرجی کشیده می شتود کته هتالک    

رد، در صورتی که حاظ نوا از مقاصد  روری شرا بشر و انقراض او را اعالم می دا

 .است

وجوب نبتوت در میتان   دربارۀ و این معنی به عین همان استداللیست که حکما 

بشر اقامه کرده اند و ما به بطالن آن اشاره کردیم و یادآور شدیم که یکی از مقدمات 

شترعی و از   تنهتا بایتد   ٠این قضیه مسلم نیست و آن اینست که می گویند بازدارنتدۀ 

جانب خدا باشد و عموم مردم از روی ایمان و اعتقاد بدو گروند و تسلیم وی شوند، 

در صورتیکه گاهی ممکنست حاکم مردم به نیروی قتدرت پادشتاهی و قهتر و غلبتۀ     

خداوندان شوکت پدید آید هرچند شرعی از ایشان نباشد، چنتان کته در میتان امتت     

آسمانی نداشته اند و دعوت صاحب کتابی هم های مجوس و دیگر ملتهایی که کتاب 

یا اینکه میگتوییم بترای رفتع    . به ایشان نرسیده است این معنی به ثبوت رسیده است

تنازا کافی است که هر فردی به حرام بودن ستمگری آگاه شود و به حکم عقل زیان 

ا در رفع تنازا تنهتا از راه وجتود شتر   : پس ادعای حکما این است که. آن را در یابد

آنجا و گماشتن امام در اینجا، درست نیست، بلکه این امر همچنان کته از راه تعیتین   

قدرت نید جامتۀ عمتل    صاحبانامام صورت می گیرد ممکنست به وجود رؤسایی از 

پس دلیل عقلی . پوشد یا اینکه مردم از زدوخورد و ستمگری به یکدیگر امتناا ورزند

است از میان نمی رود، بنابراین معلوم شتد چنتان    ایشان که بر چنین مقدمه ای مبتنی

که یاد کردیم مستند وجوب نصب امام فق  همان شرا است کته بته وستیلۀ اجمتاا     

اثبات می شود و برخی از مردم به کلی به وجود امام تتن در نتداده و بعتدم وجتوب     

عتدله، و تعیین آن خواه به استناد عقل یا شرا قائل شده اند که از آن جمله اصم، از م

این گروه بر آنند که واجتب فقت    . برخی از خوارج و غیره پیرو این عقیده می باشند

                                      
للناس  البد: ی که مردم را از تحریم شده های خدا منع می کند گوینداست به معنی وال زعه واه ترجم  1

 .و رجوع به اقرب الموارد شود( ج وازع)من وزعه 
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اجرای احکام شرا است چنان که هرگاه امت بر عدالت و اجرای احکام خدای تعالی 

و . توافق حاص کنند نیازی به امام نخواهند داشت و تعیین وی واجب نخواهتد بتود  

و آنچه آنان را به پیروی از ایتن متذهب وادشتته    . ایشان به حجت اجماا مغلوب اند

دست درازی و غلبۀ بر دیگتران   :همانا فرار آنان از پادشاهی و شیوه های آن همچون

و کامرانی از امور دنیوی است زیرا می بینند که اصول شریعت در موارد بستیاری بته   

را به ترک  نکوهش آن پرداخته و خداوندان کشور را مالمت و سرزنش کرده و مردم

 .آن برانگیخته است

ولی باید دانست که شرا امور پادشاهی را به ذاته نکوهش نکرده و عهده داری 

آن را منع ننموده است، بلکه مااسدی را کته از ستلطنت برمتی خیتدد چتون قهتر و       

 .ستمگری و کامرانی از لذات و شهوات مورد مذمت قرارداده است

توابع آن می باشد حترام و ممنتوا استت     و شکی نیست این گونه مااسد که از

چنان که شرا عدل و انصاف و اقامۀ مراسم دین و دفاا از آن را ستوده و برای آنهتا  

ثواب تعیین کرده است و کلیۀ اینها نید از توابتع کشورداریستت و بنتابراین در شترا     

نکوهش پادشاهی بر یک صات و و ع آن استت بتی آن کته و تع دیگتری متورد       

گیرد بنابرانی شرا استاس ملتک را متذمت نکترده و فروگذاشتتن آن را       مذمت قرار

چنان که در شرا شهوت و خشم از افراد مکلف ناستوده استت ولتی   . نخواسته است

مراد شارا این نیست که آنها را به کلی فرو گذارند زیرا  رورت آدمی را بته ستوی   

اه ناروا و ناشایست به کار آنها می راند بلکه منظور این است که صاات مدبور را در ر

دارای آن چنتان   ؛نبرند و آنها را مقتضتای حتق بدارنتد و گرنته داود و ستلیمان     

سلطنت و ملکی بودند که بی مانند بود و حال آن که آنها از پیامبران خدای تعتالی و  

آن گتاه بته آنتان کته از تأستیس      . گرامی ترین آفریدگان در ندد او به شمار می رفتند

لت می گریدند و معتقد به عدم وجوب تعیین امام اند خطتاب متی کنتیم    کشور و دو

این عقیده به شما سودی نمی رساند زیرا شما به وجوب اجرای احکام شتریعت  : که
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قائلید واین امر هم حاصل نمتی شتود جتد در ستایۀ عصتبیت و شتوکت و ربیعتت        

متی   عصبیت هم اقتضای پادشاهی می کند، پس خواهی نختواهی پادشتاهی حاصتل   

گردد هر چند امامی تعیین نشود و چنین و عی عین آن چیدیست که شما از آن متی  

گریدد و اکنون که ثابت شد تعیین امام به اجمتاا واجتب استت فترض آن از جملتۀ      

واجبات کاایی و مربوط به کسانی است که خداوندان حل و عقد امورند یعنتی آنتان   

اعت او واجتب استت چنتان کته ختدای      باید امام را برگدینند، ولی بر جمیع خلق ر

 .٠خدای و رسول و صاحبان امر از خودتان را فرمان برید: تعالی فرماید

و تعلق یافتن منصب خالفت یتا امامتت بته دو تتن در یتک زمتان روانیستت        ]

برحسب رواهر احادیثی که بر این داللت می کند و در صحیح مسلم، کتاب االمتاره،  

 .آمده است

نظور از عدم جواز دو خلیاه اینست که در یک کشور یا چند و برخی گاته اند م

کشور مجاور یکدیگر خالفت کنند لیکن هنگامی که کشورهای استالمی از هتم دور   

باشند و امام یا خلیاه نتواند به امور ممالک دیگر رسیدگی کند جاید است خلیاته یتا   

عمتومی را زیتر    امام دیگری در کشورهای دور از مقر خالفت تعیین شود تا مصتالح 

نظر گیرد و از جملۀ علمای ناموری که این عقیتده از آنتان نقتل شتده استت استتاد       

ابواسحا  اساراینی شیخ متکلمان است و امام الحرمین در کتاب االرشتاد نیتد بتدین    

رأی متمایل شده است و در آراء و عقاید عمالی اندلس و مغرب نیتد تمایتل بتدین    

شود چه علمای اندلس گروهی عظیم بودنتد و همتۀ    نظر به رور آشکار مشاهده می

آنان با امویان اندلس بیعت کردند و الناصر عبدالرحمن و فرزندان او را که از خلاای 

آن سلسله بودند به نام امیرالمؤمنین که نشانۀ مخصوص خالفت است ملقب ساختند، 

پتس از امویتان   و همچنین موحدان . نشانۀ مدبور گاتگو خواهیم کرددربارۀ چنان که 

                                      
 59: النساء ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ ه  1
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و بعضی این نظر را به دلیل اجماا رد کرده اند ولی . در مغرب به خالفت نایل آمدند

دلیل آنان روشن نیست چه اگر در این باره اجماعی وجود می داشت استاد ابواسحا  

آنچه در این بتاره  . وامام الحرمین که به معرفت اجماا آگاه ترند مخالات نمی کردند

ست که مازری و نووی چنان که یاد کردیم برحسب رواهر احادث می توان گات این

: و چه بسا که برخی از متتأخران ایتن آیتۀ قترآن را    . نظر امام الحرمین را رد کرده اند

دلیل بر امتناا آن . ٠«اگر در آن دو خدایانی به جد خدا می بود هر آینه تباه می شدند»

مه را به عنتوان دلیتل اقامته کترد زیترا      شمرده اند ولی در این باره نمی توان آیۀ کری

داللت آن عقلی است که ما را از این رو بدان متوجه کرده است تا مسئله توحید، کته  

ما را به اعتقاد آن امر فرموده است، بر ما آشکار گردد و آن را به دلیلی عقلی دریتابیم  

ست که بتدانیم  امامت ایندربارۀ و در ذهن ما ماهوم آن راسخ تر گردد ولی منظور ما 

گماشتن دو امام منع شده است یا نه؟ و آن امری شرعی و از تکالیف دینتی استت و   

استدالل در این باره کامل نمی شود جد اینکه به رور شترعی منتع آن ثابتت شتود و     

تعداد امامان مایۀ فساد می : مقدمۀ دیگری در اثبات آن آورده شود بدینسان که بگوییم

در ایتن صتورت استتدالل جنبتۀ     . فساد منجر گردد ممنتوعیم  شود و ما از هر چه به

: و اما شرای  این منصتب چهتار استت    ٠[شرعی به خود می گیرد، و خدا داناتر است

علم و عدالت و کاایت و سالمت حواس و اعضایی که در رأی دادن و عمل به کتار  

 ستت و امتا شترط علتم    ا می روند، و در شرای  پنجم که نسب قرشی است اختالف

وا ح است زیرا امام یا خلیاه وقتی می تواند احکام خدای تعتالی را اجترا کنتد کته     

و . عالم به آنها باشد و هنگامی که آنها را نداند تاویض این مقام به وی درست نیست

علم او باید به مرحلۀ اجتهاد برسد زیرا اگر مجتهد نباشتد ناچتار بایتد تقلیتد کنتد و      

                                      
 .22 هانبیاء ، آی هه لوکان فیهما آلهه االاهلل لفسدنا سور 1

. ه قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت حذف شده است و از چاپ پهاریس ترجمهه شهد     1
 .لکه آن را در حاشیه نوشته اندهم هست ولی نه در متن ب« ینی»این قسمت در 
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زمۀ امامت رسیدن به مرحلۀ کمتال در کلیتۀ اوصتاف و    تقلید در امام نقص است و ال

 .احوالست

ست که امامت منصبی دینی است و بر همتۀ مناصتبی   ا و اما شرط عدالت از آن

که عدالت در آنها شرط است نظارت می کند پس مشروط ساختن امامت بدان اولتی  

مات و خواهد بود و در این که عدالت در نتیجۀ فسق جوارح و اعضا و ارتکاب محر

امثال آن منتای می شود هیچ اختالفی نیست ولی در منتای شدن آن به علت بدعتهای 

 .اعتقادی اختالف نظر است

است که او باید در اقامه و اجرای حتدود شترعی و    و شرط کاایت بدان سبب

کیاردادن گناهکاران و هنگام پیش آمدن جنگها گستاخ و دالور باشتد و بتا بصتیرت    

عهده گیرد و مردم را بدان برانگیدد، به عصبیت و احوال جمعیت ها امور جنگی را بر

و روایف مردم آشنا و در ممارست امور سیاست نیرومند و توانا باشد تا بدین صاات 

بتواند آنچه راه به وی محول است و بر عهدۀ او قرار گرفته همچون حمایت دیتن و  

لح عموم از روی صتحت انجتام   جهاد با دشمن و اقامه و اجرای احکام و تدابیر مصا

 .دهد

و اما شرط سالمت حواس و اعضا که نباید ناقص و از کار افتاده باشند از قبیل 

دیوانگی و کوری و گنگی و فقدان هرعضوی که در عمل مؤثر باشد ماننتد دستتها و   

پاها و خصیتین، بدان سبب است که ستالمت همته در تکمیتل کارهتا و انجتام دادن      

ی محول است تأثیر دارد و هرچند فق  در منظر زشت نماید، ماننتد  ورایای که به و

 .فقدان یکی از اعضای مدبور، آنگاه سالمت آن را شرط کمال قرار می دهیم

و منع شدن از تصرف را نید به فقدان اعضا ملحق کرده انتد و آن بتر دو گونته    

یتت  نوعی به صورت شرط وجوب به شرط سالمت ملحق میشود و آن ممنوع: است

 .و عجد از تصرف به رور کلی است که به سبب اسارت و مانند آن حاصل می شود
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و نوا دیگر به شرط مدبور ملحق نمی گردد و آن محجوریت است که بتر اثتر   

استیالی بعضی از اعوانش بر وی روی دهد بی آن کته نافرمتانی و عصتیان و زیتانی     

نظر می گیرید، اگر اعمال او بر  در این هنگام و ع رفتار آن مستولی را در. پدید آید

وفق احکام دین و عدالت و سیاست نیکو و پستندیده ای باشتد بقتای او را روا متی     

کوتاه شده یتاری متی   ( خالفت)دارند و گرنه مسلمانان به کسی که دست وی از کار 

رسانند و مداحمت استیالگر را دفع می کنند تا خلیاۀ خود بتواند بته اجترای احکتام    

 .بپردازد

بر آن اجمتاا کردنتد و    ٠و اما نسب از آن سبب است که صحابه در روز سقیاه

بیعت کنند و به قتریش   2هنگامی که انصار در آن روز بر آن شدند که با سعدبن عباده

استتدالل کردنتد کته     صگاتند امیری از ما و امیری از شما، قریش به گاتار پیغمبتر 

که متا را وصتیت فرمتوده استت کته بته       و هم این. ائمه از قریش است: فرموده است

نیکوکارتان نیکی کنیم و از بدکارتان در گذریم و اگر امارت در میتان شتما متی بتود     

انصار مغلوب حجت آنان شدند و از گاتۀ خود که . نسبت به شما وصیت نمی فرمود

بیعتت  دربتارۀ  ادعا داشتند امیری از ما و امیری از شما بازگشتند و از تصمیم خویش 

و در صحیح نید ثابت شده است کته امتر   . ن با سعد به همین سبب عدول کردندکرد

ار است، ولتی  یقریش باشد و نظایر این دالیل بس ٠[این بطن]خالفت همیشه باید در 

ت و عصبیت ایشان از هم گسسته شتد بته   فچون به کار قریش  عف و زبونی راه یا

ت رسیده بودند و دولت آنان علت آن که به حد توانگری و تجمل خواهی و نازونعم

را در سراسر اقطار پراکنده ساخته بود، بتار ستنگین خالفتت را نتوانستتند بتر دوش      

گیرند و از اداره کردن امور عاجد آمدند و در نتیجه ملت هتای غیرعترب بتر ایشتان     

                                      
 .بنی ساعده است هه منظور سقیف 1

 .حضرت رسول بوده است هه یکی از صحاب 2

 .ه قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس نیست 1
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غالب شدند و حل و عقد امور به آنان اختصاص یافت و همین و ع امر را بدانستان  

شتی در خالفتت معتقتد    یحققان مشتبه کرد که به نای شترط نستبت قر  بر برخی از م

 صشدند و درین باره به رواهر بعضی از احادیث اعتماد کردند مانند گاتتار پیتامبر  
 .بشنوید و فرمان برید هرچند بر شما بندۀ حبشی پرگویی حاکم شود

و این گاتار را نمی توان درین باره حجت آورد، چه ستخن در معترض تمثیتل    

رار گرفته و مقصود مبالغه در وجوب شنیدن احکام اولواالمر وفرمانبری از آنهاست، ق

زنده متی بتود همانتا او را والتی متی       ٠اگر سالم غالم حذیاه: و مانند این گاتار عمر

 .او گمان بد نمی بردمدربارۀ کردم، یا 

و این گاته نید درین باره سودمند نیستت، زیترا دانستتیم کته متذهب صتحابی       

و نیتد ستالم متوالی قتوم بتوده و از راه والء وی را عصتبیت در       . ت نمی باشتد حج

خاندان قریش حاصل شده و فایدۀ عصبیت در مشروط کردن خالفت به نسب همین 

 .است

امر خالفت را بدرگ شمرده و بته شتروط آن کته توجته کترده       سو چون عمر

الم رجوا کترده زیترادر   سگویی آنها را به گمان خود ماقود یافته است، از این رو به 

و چنان کته یتاد ختواهیم    )وی بعقیده عمر شرای  خالفت به حد وفور وجود داشته 

حتی نسبت ماید برای عصبیت و تنها شترری کته در او وجتود نداشتته نستب      ( کرد

آن را الزم نمی شمرده ست زیرا فایدۀ نستب   سصریح و خالص بوده است که عمر

والء حاصتل بتوده استت، بنتابراین منظتور       همان عصبیت است که آن هم به ستبب 

از این گاتار عالقۀ شدیدی است که وی به و ع مسلمانان داشته و شیاتۀ آن س عمر

آن بته  دربارۀ بوده است که عهده دار امور مسلمانان کسی باشد که سرزنش کننده ای 

وی دست نیابد و بر گردن او در امر خالفت چیدی نباشد و از جملۀ کستانی کته در   

                                      
 .رجوع به اصابه فی تمییز الصحابه شود. نام چند تن از صحابیان بوده است( به ضم ح ه فتح ذ)ه  1
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خالفت انتساب به خاندان قرشی را شرط نمی دانند، قا ی ابوبکر باقالنی است کته  

چون در یافته است عصبیت قریش رو به ا تمحالل و پراکنتدگی استت و از ستوی     

دیگر پادشاهان غیرعرب از امر خلاا سرپیچی کرده و استقالل یافته اند، این شترط را  

 .وارج استحذف کرده است، هرچند رأی وی موافق عقاید خ

( عالمان)زیرا او و ع زبونی خلاا را در روزگار خویش مشاهده کرد و جمهور 

و متی  )د به شرط نسب قرشی و صحت امامت برای قریشتان بتاقی ماندنتد،    ابر اعتق

اگرچه آن خاندان از اداره کردن امور مسلمانان عاجد باشند امامت متعلتق بته   ( گاتند

ان رد کرده اند که اگر شرط نسبت قرشتی حتذف   ولی رأی آنان را بدینس. آنان است

نشود آن وقت شرط کاایت که به سبب آن خلیاه باید با نیرومندی بته حتل و عقتد    

امور بپردازد خواهی نخواهی منتای می شود، زیرا اگر قتدرت و شتوکت خلیاته بته     

سبب از هم گسیختن عصبیت او از میان برود پیداست که کاایتت او نیتد زایتل متی     

هرگاه به شرط کاایت خلل راه یابد به شرای  علم و دین نید خلل راه خواهد شود و 

یافت و شرای  این منصب بی اهمیت و بی اعتبتار خواهتد شتد و آن هتم بترخالف      

 . اجماا است

حکمت شرط نسبت گاتگو کنیم تا رأی صواب دربارۀ و هم اکنون سداست که 

کلیتۀ احکتام شترعی    : ی گتوییم پس مت . به مذاهب مختلف در این باره به ثبوت رسد

ناچار دارای مقاصد و حکمتهایی هستند که شارا با در نظر گرفتن آنها احکام مدبتور  

شی و هتدف شتارا را از آن   یرا و ع کرده است و هرگاه ما حکمت شرط نسبت قر

 صتبرک و فرخندگی پیوستگی بته پیتامبر   به ابجوییم خواهیم دید که نظر شارا تنه
ن که مشهور است، و هرچند این پیوند موجتود و فرخنتدگی بتدان    متوجه نبوده، چنا

پتس ناچتار   . حاصل است لیکن فرخندگی از مقاصد شرعی نیست، چنان که دانستیم

در این باره مصلحت دیگری را جستجو کرد و آن مقصود شارا بوده است و هرگتاه  

و هتیچ  مو وا را از رریق آزمایش و تجدیه و تحلیل مورد کنجکتاوی قترار دهتیم    
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علتی به جد در نظر گرفتن عصتبیت نختواهیم یافتت چته بته وستیلۀ آن نگهبتانی و        

دارندۀ این دربارۀ حمایت و توسعه رلبی حاصل میشود و اختالف و پراکندگی مردم 

و اهل آن شاد  متی  ( مذهب)منصب به علت داشتن عصبیت از میان می رود و ملت 

حکام می پذیرد، زیرا قریش گروه مهم شوند و رشتۀ الات و دوستی در میان ملت است

غلبته واستتیال از    صتاحبان و ریشۀ اصلی آن قبیله به شمار می رفتنتد و  ( مضر)قبیلۀ 

مضر بود  و به سبب فدونی عدد و عصبیت و شرف در میتان همته گروههتای قبیلتۀ     

مضر ارجمندی و عدت داشتند و همۀ تازیان نید بدین پایۀ آنان اعتراف داشتتند و در  

بر استیال و چیرگی آنان فروتنی می کردند و اگر امر خالفت به دستۀ دیگتری جتد   برا

دیگر و نافرمانی آنان اختالف کلمه  اعرابآنان اختصاص می یافت به سبب مخالات 

 .روی می داد

از کار خالفت بازدارند و را  و به جد قریش دیگر قبایل مضر قادر نبودند عرب 

برانگیدند و در نتیجه اختالف کلمه و پراکندگی جماعت  نه آنان را به اجبار و کراهت

روی می داد در صورتی که شارا از چنین و عی آنان را برحذر می داشت و شتیاتۀ  

اتحاد و همکاری مردم و دلبستۀ رخت بر بستن کشمکش و پراکندگی از میتان آنتان   

خالفت  بود تا عصبیت حاصل آید و و ع حمایت نیکو شود، در صورتی که اگر امر

قبیله ای جد قریش می بود چنین نتایجی حاصل نمی شد چه ایشان توانتا بودنتد    رد

مردم را به نیروی غلبه به سوی آنچه از آنان می خواستند برانگیدند و بتا فرمتانروایی   

ایشان بیم آن نمی رفت که هیچکس به ستیده برخیدد یا تخم جتدایی در میتان آنتان    

هنگام  امن و کایل دفع اختالف کلمته و منتع متردم از آن    بپراکند، زیرا آنها در این 

شی را شرط قرارداده اند از این رو کته  یاینست که در منصب خالفت نسب قر. بودند

عصبیت نیرومند بودند تا به وسیلۀ آنان امتور ملتت استالم متنظم تتر       صاحبانایشان 

یک زبتان متی   واتحاد کلمه و یک زبانی مستحکم تر گردد و هرگاه قریش یک دل و 

ر نتیجته همتۀ   و دشدند مانند آن بود که کلیۀ قبایل مضر یک دل و یک زبتان شتوند   
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اعراب تسلیم می گردیدند و به یک رنگی و یک جهتی می گراییدند و دیگرملتها نید 

از احکام مذهب فرمانبری متی کردنتد و منقتاد متی شتدند و لشتکریان ایشتان متی         

د چنان که در روزگتار فتوحتات و جهانگشتاییها    توانستند باقصی نقاط جهان گام نهن

این امر روی داد و پس از آن همچنان در دوران دو دولتت امویتان وعباستیان ادامته     

 .گردید حکومت آنان واژگون شد و عصبیت عرب مضمحلداشت تا هنگامی که 

و هرکه اخبار و سیرعرب را بخواند و درین باره از روی دقتت ممارستت کنتد    

قریش از لحاظ قرونی عدد و جهانگشایی و استیال نسبت بته یکتدیگر    درمی یابد که

 .مضر در چه پایه ای بودند نبطو

یتد  نآورده است، و دیگران « سیر»چنان که ابن اسحا  این مو وا را در کتاب 

پس چون ثابت شد که شرط کردن نسبت قرشی به منظور دفع ( بدان اشاره کرده اند)

ان را عصبیت و استیال حاصل بوده است، و دانستتیم  تنازا و کشمکش است، چه ایش

که شارا احکام را به نسل یا عصر یا امت خاصی اختصاص نداده است در می یتابیم  

که این شرط بی گمان به منظور تحقق یافتن شرط کاایت است، از ایتن رو آن را بته   

تمل ششی میشرط مدبور بازمی گردانیم و علتی را ررد می کنیم که بر منظور نسب قر

آنگاه شرط می کنیم که امام یتا خلیاته بایتد از    . است و آن هم داشتن عصبیت است

بدانسان که عصبیت او بر دیگتر  . قومی برگدیده شود که دارای عصبیتی نیرومند باشد

عصبیت های همدمانش برتری و تاو  یابد تا دیگتران را بته پیتروی ختود وادارد و     

ک رأی و یک زبان شوند، و هتیچ گونته عصتبیتی    همگان در حاظ و نگهبانی نیکو ی

نمی توانست مانند عصبیت قریش در سراستر کشتورها و سترزمین هتا گستترش و      

تعمیم یابد زیرا دعوت اسالمی که به رایاۀ مدبور اختصاص یافته بود جنبتۀ عمتومی   

داشت و عصبیت قوم عرب برای گسترش آن کتافی بتود و بتر ملتهتای دیگتر غلبته       

 .یافتند
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اکنون چنان شرایطی موجود نیست و به همتین علتت در ایتن روزگتار امتر      اما 

خالفت و امامت در هر کشور و ناحیه ای به کسی تعلق می یابد که در کشتور ختود   

دارای عصبیت نیرومندی باشد و دیگر عصبیت ها را زیر تستل  و ستیطرۀ ختود در    

برتر نمی یتابیم زیترا   و اگر به حکمت و سرخدا در امر خالفت بنگریم از این . آورد

او، سبحانه، خلیاه را جانشین خود قرار می دهد تا به کتار بنتدگانش عنایتت کنتد و     

ری نماید و از زیانها و تبتاهی هتایی کته ممکنستت     بآنان را به مصالحی که دارند ره

دامن گیر آنان گردد برهاند و پیداست که خدا در این امر مهم کستی رامخارتب متی    

رای  یعنی عصبیت نیرومند باشد و هرگتد کستی را کته نتاتوان و     فرماید که واجد ش

زنتان  دربارۀ  ٠زبون باشد مخارب قرار نمی دهد، چنان که می بینیم امام ابن الخطیب

زنان بته  . گاته است که ایشان را در بسیاری از احکام شرعی تابع مردان قرار داده اند

ا به قیاس متردان درآورده انتد   مورد خطاب امری واقع نشده اند بلکه ایشان ر 2و ع

زیرا هیچ گاه امری به آنان محول نشده است، و مردان بر ایشان ستمت کتارگداری و   

آنهتا را  ( از زن و مترد )و باید گات مگر در عباداتی که هر فردی . 3فرمانروایی دارند

 .به تن خویش انجام می دهد

زیرا هیچگاه کستی  گذشته از این عالم واقعیت و وجود گواهی بر این ادعاست 

غلبته و  ( به قدرت و قهر)فرمانروای ملت یا رایاه ای نمی شود مگر آن که بر ایشان 

و کمتر ممکنست امر شرعی مخالف امر وجودی باشتد و ختدای تعتالی    . استیال یابد

 .داناتر است

                                      
 (.نصر هورینی حاشیه)ه منظور فخر رازی است  1

احساس گردد، چیز  ه وضع در اصطالح تخصیص چیزی به چیزی است آن گاه که چیز اول اطالق یا  2
معنی است واحساس آنست که به کهار   هردن لفظ و ارادب یده شود و مراد به اطالق به کاردوم از آان فهم

 (.ات جرجانیاز تعریف. )معنی باشد یا نه هبردن لفظ اعم است از این که در آن اراد

 .نساء ه، سور 38 هالرجال قوامون علی النساء آی: ه اشاره به 3
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 فصل بیست و هفتم

 حکم امامتدربارۀ در مذاهب شیعه 
یاران و پیروان است و در عرف فقیهتان  در لغت به معنی  ٠باید دانست که شیعه

ارال  می شتود و در  س و متکلمان خلف و سلف بر پیروان و اتباا علی و پسران او

مذهب ایشان همۀ فرقه ها همرایند که امامت از مصالح عامه ای نیست کته بته نظتر    

امت واگذار شود و عهده دار آن به تعیین ایشان نیست بلکه این منصب رکن دیتن و  

ست و روا نیست برای پیامبر اغاال از آن و نه تاویض آن به امتت، بلکته   ا اسالم پایه

بر وی واجست امام را برای امت تعیین کند امامی معصوم که از کبایر و صغایر مبترا  

وی را بدین سمت تعیین فرمتوده   صآن کسی است که، پیامبر سباشد و همانا علی

آنها را بر مقتضای مذهب خویش متورد  وصی نقل می کنند و صاست و در این باره ن

تأویل و توجیه قرار میدهند که نقادان عارف اهل سنت و ناقالن شریعت در آنها بتی  

یتا دور از   2یتا مطعتون   ٠خبرند بلکه بیشتر روایات مدبور در رریق روایتت مو توا  

در ندد آنتان بته دو گونتۀ جلتی و خاتی       4فاسد ایشان است و این نصوص تأویالت

 :شودتقسیم می 

گویند ایتن  . «هرکه را مولی بودم، همانا علی موالی اوست»جلی، مانند حدیث 

تو موالی هر : والیت جد در علی ارراد نیافته و به همین سبب عمر به وی گاته است

 .مؤمن از زن و مرد گردیدی

                                      
است ولی بهه معنهی تثنیهه و    « اشیاع»و ( به کسر  ش ه فتح ی )« شیع»مفردیست و جمع آن  هه کلم  1

 (.اقرب الموارد)جمع هم به کار می رود 

 .قرب الموارد شودرجوع به ا. آنهایی هستند که کذب وافترا باشند« وعضاحادیث مو»ه  1

 .ه نوعی احادیث ضعیف را معطون گویند 2

به معنی آنچه به جز یک معنی احتمال ندهد یا به قولی آنچه احتمال تأویل بهدان راه  « نص»ه جمع   ٤
 (.تعریفات جرجانی)نیابد 
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علی در قضاوت بتر همتۀ شتما برتتری     : است که فرمود صدیگر گاتار پیامبر

هم جد قضاو حکم به احکام خدا چید دیگری نیست و متراد از  و معنی امامت . دارد

صاحبان امر که راعت ایشان از جانب خدای تعالی واجتب استت همتین استت کته      

 .5خدای و رسول و صاحبان امر خویش را فرمان برید: فرماید

امر بودن داوری و قضاوت امور متردم استت و بته همتین      بو منظور از صاح

روز سقیاه حکمیت و قضاوت فق  به علی سپرده شد نه به سبب در قضیۀ امامت در 

 .دیگران

کیست که به روح : دیگر از نصوص جلی ایشان این گاتار پیامبر است که فرمود

خود با من بیعت کند و وصی و ولی امر پس از من باشد؟ و جد علی دیگری بتا وی  

 .چنین بیعتی نکرد

پتس از   صاینست که پیامبر و اما از جملۀ نصوص خای به عقیده ایشان یکی

وی نخست سوره را با . ، علی را فرستاد٠ندول سورۀ براءه برای خواندن آن در موسم

ابوبکر گسیل فرمتوده بتود ولتی بتر وی وحتی شتد کته بایتد متردی ازخانتدان یتا            

خویشاوندان تو آن را تبلیو کند، از این رو علی را فرستاد تا وی خواننتده و مبلتو از   

شیعیان گویند این امر می رساند که علی بتر همتۀ اصتحاب    . باشد جانب رسول خدا

مقدم بوده است و نید می گویند معلوم نشده است کته پیتامبر هتیچکس را بتر علتی      

مقدم دارد در صورتی که او در دو غدوه دیگران را بر ابوبکر و عمر مقدم داشته است 

، و همتۀ اینهتا دالیتل    روبن عاص بوده استت مکه یک بار اسامه بن زید وبار دیگر ع

                                      
 59: النساء ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ ه  5
ی و در اصهطالح هنگهام فهراهم آمهدن حاجیهان و جهای       هنگام هر چیز: ه موسم در لغت به معنی  1

 (.از منتهی االرب)گردآمدن در ج است 
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ولی برخی ازیتن دالیتل   . بر تعیین علی برای خالفت است نه دیگری جد وی 2عینی

 .است نامعروف و برخی دور از تأویالت ایشان

گذشته از این گروهی از شیعیان معتقدند که این نصوص هم دلیل بتر تعیتین و   

می یابد وایتن   اند، انتقال است و هم به کسانی که پس از وی آمده ستشخیص علی

به سبب آن که برحسب ( سابوبکر و عمر)گروه را امامیه می گویند و آنها از شیخین 

نصوص یاد کرده با علی بیعت نکردند و در خالفت بتر وی پیشتی جستتند تبتری و     

و نباید به عیب جوییها و ناستدا  . بیداری می جویند و امامت ایشان را تحقیر می کنند

شیخین نقل می شود اعتنا کرد چه این امتر در  دربارۀ شیعه  3نگویی هایی که از غالیا

 . ندد ما و خود شیعیان نید مردود است

و دسته ای از شیعیان بر آنند که دالیل مدبور بر تعیین علی به خالفت از لحتاظ  

و صحابه به سبب آن که وصف را بتر موصتوف آن   . وصف اقتضا می کند نه شخص

و این گروه زیدیه می باشند وایشتان از شتیخین بیتداری     ننهاده اند قصور ورزیده اند

می جویند و امامت آنان را تحقیر نمی کنند به این که معتقدند علی از شیخین افضل 

 .بوده است ولی آنها امامت ماضول را با بودن افضل تجوید می کنند

 سپس باید دانست که اخبار و روایات شیعیان در انتقال امامت و خالفت پس از

، چنتان کته گروهتی متی گوینتد      ٠وی یکسان نیست ودر این باره اختالف نظر دارند

امامت پس از علی به فرزندان فارمه می رسد و به موجب نص یکی پس از دیگتری  

امام می شوند، چنان که در آینده یاد خواهیم کرد، و اینان را امامیه می نامند منستوب  

                                      
 «ینی». ه و همه اینها در نزد آنان دالیلی است  2

نیز می « غاله»و « غالیه»ه شیعیان افراطی و برگروهی معین از شیعیان نیز اطالق می شود و آنان را   3
 .یل همین عنوان شودرجوع به فهرست خاندان نوبختی ذ. گویند

ه البته پس از حسن و حسین چه همه فرقه های شیعه بر جانشینی حسن و پس از وی حسین اتفاق   1
 .دارند
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ن اوست، و ایتن  ط ایمان معرفت امام و تعییاین که شردربارۀ به عقیده و رأی ایشان 

 .ز اصول دین به شمار می رودا معرفت در ندد آنان

و دستۀ دیگر می گویند امامت به فرزندان فارمته میرستد ولتی بایتد شتیوخ و      

و به شرط آن که آن امام برگدیده ایشتان عتالم و زاهتد و     2بدرگان ایشان را برگدینند

امت خویش خروج کند ومتردم را بتدان بخوانتد و    بخشنده و شجاا باشد و برای ام

بوده  3ایشان زیدیه اند منسوب به صاحب این مذهب که زیدبن علی بن حسین سب 

شترط ختروج امتام بته منتارره متی       دربتارۀ  و زید با برادر و خود محمتدباقر  . است

د پرداخت و باقر او را مجاب می کرد که بنابراین پدرمان زین العابدین امام نمی باشت 

دربتارۀ  چه او خروج نکرده و درصدد آن هم برنیامده است و گذشتته ازیتن زیتد را    

عقاید معتدله و اینکه آنها را از واصل بن عطا فراگرفته است عیب جویی متی کترد و   

شیخین با زید به منارره پرداختند ودیدند او به امامت ایشان قائتل  دربارۀ چون امامیه 

و او را از امامان نشمردند و به  ٠ند وی را ترک گاتنداست و از آنان بیداری نمی جوی

 .نامیده شدند« رافضی»همین سبب به 

( حسن و حستین )برخی از شیعیان هم دربارۀ امامت پس از علی و دو سب  او 

اختالف کردند و بر آن شدند که پس از سبطین امامت بته بترادر ایشتان محمتد بتن      

این گروه را کیسانیه می گوینتد منستوب    و. حنایه و پس از وی به پسرانش می رسد

و در میتان فرقته هتای مدبتور اختالفتات      (. محمد بن حنایته )موالی وی  2به کیسان

گروهی از شیعیان را هم غالبان . بسیاریست که ما از نظر اختصار آنها را فرو گذاشتیم

                                      
 .باه اختیار و انتخاب شیعه است« ینی»ه در  2

 صدختری پیهامبر  هپسری است و منظور اینست که حسین نواد هدختری و حفید نواد هه سبط نواد  3
 .بوده است

 .از این فعل است« رافضی»و وجه تسمیه « وهرفض»ه  1

و رجهوع بهه خانهدان    (. اقهرب المهوارد  )کیسانیه بهوی منسوبسهت   هه لقب مختار بن ابوعبید که فرق  2
 .نوبختی شود
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یتت آن  لوها می نامند که از حد عقل و ایمان درگذشته اند، از این رو که با 3«تغال»

امامان اعتقاد دارند چنان که یا برآنند که ایشان بشراند ولی متصف به صاات الوهیت 

می باشند یا می گویند خدا در ذات بشری ایشان حلول کرده است و به حلول که بتا  

 .موافق است گرویده اند ؛عیسیدربارۀ مذهب مسیحیان 

 .4آتش سوزانید کسانی را که دربارۀ او چنین معتقداتی داشتند در سوعلی

و محمد بن حنایه، بر مختاربن ابوعبید خشم گرفت هنگامی که بته وی رستید   

 .مختار چنین معتقداتی دارد صریح او را لعنت کرد و از وی بیداری جست

همچنین جعار صاد ، رض، وقتی شنید شخصی چنین عقایدی دارد بر آشتات  

 .و او را لعنت کرد

امام در دیگری جد امام پدید نمتی آیتد و از    برخی از شیعیان معتقدند که کمال

این رو هرگاه امام در گذرد روح او به امام دیگری منتقل می شود تا آن کمال در وی 

 .و این عقیده از قبیل اندیشه های پیروان تناسخ است. پدید آید

                                      
 .جمع غالی(: به ضم غ)ه  3

را در آتهش  ( رافضهه )برخهی از آنهان    سعلی بن ابی طالهب  : ه ابن عبدریه در این باره می نویسد  ٤
 2عقد الفرید ج )تبعید کرد  دسته ای را نفی بلد فرمود از آن جمله عبداهلل بن سبارا به ساباط سوخت و

غلو کرد و پنداشت که او پیامبر است آنگاه  سعلی  هدر بار( صاحب سا یان)عبداهلل بن سبا ( 2٤1ص 
گمراهان کوفه  ازین حد هم درگذشت وغلو را به مرحله ای رسانید که او را خدا گمان کرد و گروهی از

علی به مسا لی قا ل شدند که مسهیحیان آنهها را    هرا به کیش خویش فرا خواند و برخی از آنان در بار
قوم غلوا فی علی الابهالهم و اجشهموا   : آن گروه گوید هبه مسیح نسبت می دهند و سید حمیری در بار
سپس خبر ایشهان بهه   . یکون اباه ابن اومن ان یکون ل. انفسا فی حبهتعبا ه قالوا هو االبن جل اهلل خالقنا 

: رسید و او فرمان داد تا گروهی از آنان را در گودال بسوزانند چنان که شاعر درین باره گوید سعلی 
از بیمشهماتت شهاهن از    سآنگهاه علهی   . لم ترم بی فی الحضرتین اذالحوادث حیث شاعت ه ا  لترم بی

ن اصحاب وی اختالفی روی دهد از این رو ابهن سهبار   آن قوم دست کشید تا مبادا در میا هسوختن بقی
و عقد الفریهد ج   132و ملل نحل ص  223رجوع به الفرق بین الفرق ص ... به ساباط مداین تبعید کرد

 .شود 267ص  1
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و گروهی از غالیان بر یکی از امامان می ایستند و به امامان دیگری کته در نتدد   

چنان کته  . می خوانند« واقایه»س از وی تعیین شده اند نمی گروند و ایشان را آنان پ

برخی از این گروه بر آنند که امام ایشان زنده است و نمرده است، لیکن او از دیدگان 

 .مردم غایب است و برای اثبات این امر از داستان خضر استدالل می کنند

ده است و پیروان آن معقتدند که علی، رض، نید گاته شدربارۀ چنین عقیده ای 

دربتارۀ  و نظیتر آن را  . علی، ا، در میان ابر است، رعد آواز او و بر  تازیانتۀ اوستت  

محمد بن حنایه هم گاته انتد و معتقدانتد وی در کتوه ر توی از سترزمین حجتاز       

 :شاعر ایشان گوید ٠نهانست، و کثیر

همه با هم برابر باشند،  آگاه باش که ائمه قریش فرمانروایان حق چهارت اند و»

. علی و سه تن از پسران او، ایشان اسباط اند، پوشیدگی و ابهامی در کار ایشان نیست

یکی از سب  ایمان و نیکوکاریست، و سب  دیگر در کربال مدفونست، و سبطی مرگ 

در حالی کته لتوا پیشتاپیش وی بته      2را نمی چشد تا هنگامی که قائد سپاهیانی گردد

او در میان مردم لحظه ای دیده نمی شود بلکه در ر وی نهانست آنجتا  حرکت آید، 

 3.«که ندد او عسل و آب یافت می شود

                                      
هجهری در   115شاعر معروفی که عاش  عزه بود و سال ( مشدد« ی»به ضم ک ه فتح ث ه کسر   )ه   1

 .گذشت

 ( .ب)و ( ا)و ( ک. )گراینده که به دوستی وی  2

از جوی آب و عسل برخوردار ه گویا منظور این است که امام کیسانیان در رضوی همچون بهشتیان   3
مقصهود از  )کثیر عزه رافضی و معتقد به رجعت بهوده  : ن قتیبه پس از نقل این اشعار می نویسدبا. است

 1٤5و در ص  1٤٤ص  2االخبهار ج  عیهون  ( رجعت نوعی از بازگشت امام است که در گذشته باشد
تن از اصحابش داخهل   ٤1در یمن با ( محمد بن حنفیه)می گویند که وی ( رافضیان)ایشان : می نویسد

مقصود از : و ابن عبد ربه می نویسد. شکاف کوهی گشته ودیگر اثری از وی و یارانش دیده نشده است
. مهدی است که در آخر زمان خروج کنهد  حسن و حسین و محمد بن حنفیه است و او: اسباط سه گانه
 . 238ص  2عقد الفرید ج 
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و نظیر این عقیده را غالیتان امامیته و بخصتوص دوازده امامیتان نیتد قائلنتد و       

ملقتب بته مهتدی در     ؛معتقدند امام دوازدهم ایشان محمد بتن حستن عستکری   

ان واقع در حله داختل شتد و هنگتامی کته بتا متادر       سردابی متعلق به خانۀ آن خاند

 .خویش بدان پناه برد از نظرها غایب گشت

و او در آخرالدمان پدید می آید و زمین را پر عدل و داد می کند و ایتن عقیتدۀ   

و ایشان تا . مهدی آمده استدربارۀ ایشان اشاره به حدیثی است که در کتاب ترمذی 

می نامند و هر شب « منتظر»و او را به همین سبب  هم اکنون منتظر رهور وی هستند

پس از نماز مغرب بر در این سرداب می ایستند و مرکبی می آورند و با بانتگ بلنتد   

نام او را دسته جمعی بر زبان می آورند و وی را به رهور و خروج از سرداب دعوت 

د، آن گتاه  می کنند تا آن که تیرگی شب فرا می رسد و ستارگان نیک پدیتد متی آینت   

پراکنده می شوند و آن امر را به شب آینده موکول می کنند و ایشان تا ایتن روزگتار   

 .هم بر این روش ادامه می دهند

و برخی از فرقۀ واقایه معتقدند امامی که در انتظار او هستتند درگذشتته استت    

 ولی وی بار دیگر به دنیا باز می گردد و بترای اثبتات متدعای ختود از قترآن کتریم      

و آن که بر دهکده ای گذشت و کشتۀ بنی . استدالل می کنند و داستان اصحاب کهف

اسرائیل هنگامی که با استخوان های گاوی که مأمور ذبح آن شده بودند او را زدند و 

مانند این خوار  را که به رریق معجده روی داده است دلیل می آورند، ولی استشهاد 

و سید حمیری از این فرقه بتوده و دریتن   . ستبه خوار  در غیرمو ع آن صحیح نی

( آرایتش )چون موی سر انسان سپید گردد و مشاره گتران آن را بته   »: باره می گوید

خضاب بپوشانند، در آن هنگام شادابی انسان از میان رفته و نابود گشته است پس ای 

از یار برخید تا برفقتدان جتوانی گریته کنتیم، آری بگترییم تتا آن روزی کته، پتیش         

رستاخید، آدمیان به همین جهان باز می گردند، تا آن روز هیچ کس آنچه را از دستت  

میدهد باز نمی یابد و به وی برنمی گردد، عقیدۀ من اینست که این کتیش را برحتق   
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میدانم و در دوباره زنده شدن پس از مرگ هیچ تردیدی ندارم، این چنتین ختدای از   

 .«دن در زیر خاک بار دیگر زنده شده اندکسانی خبر داده است که پس از پوسی

این غالت همین بس که آراء و عقاید ایشان بر پیشوایان شیعه هم گتران  دربارۀ 

است چه آنان به این گونه نظریه های ایشان قائتل نیستتند و در بطتالن عقایتد آنتان      

 .استدالل می کنند

متی رستانند و    اما کیسانیه امامت را پس از محمد بن حنایه به پسرش ابوهاشم

معروفند و پس از وی در میتان ایشتان اختتالف روی داده و    « هاشمیه»ایشانند که به 

گروهی پس از ابوهاشم برادر وی علی و پس از او پسرش حسن بن علی را امام می 

حال بازگشت از شام در سرزمین  دانند و دستۀ دیگر می پندارند که چون ابوهاشم در

جانشین او محمد بن علی بن عبداهلل بن عباس باشتد   درگذشت وصیت کرد که شاره

و محمد وصیت کرد پس از وی پسرش ابراهیم که به امام معروف بود جانشتین وی  

باشد و ابراهیم امامت را به برادرش عبداهلل بن حارثیه ملقب به سااح تاویض کترد و  

مامت بپتذیرد  سااح وصیت کرد که برادر وی عبداهلل ابوجعار ملقب به منصور را به ا

و . و آن گاه امامت در فرزندان او به نص و پیمان یکی پس از دیگتری انتقتال یافتت   

این مذهب گروهی از هاشمیان است که پایته گتذاران دولتت بنتی عبتاس بودنتد و       

ابومسلم و سلیمان بن کثیر و ابوسلمۀ خالل و جد ایشان از شیعیان عباستیان از ایتن   

بسا که این امر را چنین مستدل می ستاختند کته حتق    گروه به شمار می رفتند و چه 

آنان در کار امامت از جانب عباس به ایشان می رسد، زیرا او هنگام وفات پیتامبر در  

قید حیات بوده و چون عمتوی پیتامبر بتوده استت از لحتاظ عصتبیت قتومی بترای         

 .جانشینی وخالفت شایسته تر به شمار می رفته است

حتل و   صاحبانمت معتقدند که این امر از رریق انتخاب امادربارۀ و اما زیدیان 

عقد تعیین می شود نه از راه نص، از این رو معتقد به امامت علی می باشند و پس از 

وی به ترتیب حسن پسر علی و حسین برادر حسن و علی زین العابدین پسر حسین 
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ایتن متذهب متی     و آنگاه زیدبن علی پسر وی را امام می دانند و زید را بنیان گتذار 

شمرند که در کوفه قیام کرد و مردم را بته امامتت ختویش میخوانتد و سترانجام در      

 .به دار آویخته شد ٠کناسه

زیدیان پس از قتل زید به امامت پسر وی یحیی قائلند که به خراستان رفتت و   

در گوزگان کشته شد و او وصیت کرده بود کته پتس از وی امامتت بته محمتد بتن       

از ایتن رو وی در  . سن بن حسن سب ، ملقب به ناس زکیه، متی رستد  عبداهلل ابن ح

حجاز قیام کرد و ملقب به مهدی شد، لیکن منصور سپاهیانی به سوی وی گسیل کرد 

و ناس زکیه برادر خویش ابراهیم را به جانشتینی ختود   . تا منهدم گشت و کشته شد

قیام کرد، لیکن منصور تعیین کرد وابراهیم در بصره به همراهی عیسی بن زیدبن علی 

سپاهیان خویش را به سوی آنان فرستاد و آنها را منهدم ساخت و ابراهیم و عیسی را 

همۀ این وقایع را به ایشان خبر داده بود و این پیش بینتی   ؛کشت و جعار صاد 

 .از جملۀ کرامات وی به شمار می رود

کته امتام پتس از    و گروهی از زیدیان راه دیگری پیش گرفتند و عقیده داشتتند  

و این عمر برادر  2محمد بن عبداهلل ناس زکیه، محمد بن قاسم بن علی بن عمر است

محمد بن قاسم در رالقتان ختروج کترد ولتی عمتال خلیاته وی را       . زیدبن علی بود

 .دستگیر کردند و به سوی معتصم بردند و معتصم او را زندانی کرد تا در زندان بمرد

گاتند امامت پس از یحیی بن زید به برادر او عیستی  و دستۀ دیگری از زیدیان 

و ایتن  . میرسد که در قیام ابراهیم بن عبداهلل بر  د منصور با وی همراهی کرده بتود 

گروه امامت را پس از عیسی باعقاب او اختصاص داده بودند و داعتی التدنج بته وی    

 .منتسب است، چنان که در اخبار مربوط به ایشان یاد خواهیم کرد

                                      
 (.منتهی االرب)جایی است به کوفه ( : به ضم ک)ه  1

 . محمد بن قاسم بن علی بن عمر: چنین است« ینی»ه در  2
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جمعی دیگر از زیدیان بر آن شدند که امام پس از محمد بن عبداهلل برادر وی  و

جانشتین   ٠ادریس است که به مغرب گریخت و در آنجا درگذشت و پسرش ادریتس 

او شد و شهر فاس را بنیتان نهتاد و پتس از وی فرزنتدانش در مغترب بته ستلطنت        

ن یاد خواهیم کرد و از رسیدند تا روزگاری که منقرض شدند چنان که در اخبار ایشا

 .آن پس دعوت زیدیان نامنظم شد

و از جمله زیدیان داعی است که در ربرستان فرمانروایی یافت و او حسن بتن  

علی بن حسین سب  بتود و پتدرش    2زید بن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زیدبن

آن گاه ناصر ارروش در دیلم بدین دعتوت قیتام کترد کته وی نیتد از      . زیدبن محمد

زیدیان بود و مردم دعوتش را پذیرفتند و به اسالم گرویدند و نسب وی بدینسان بته  

حسن بن علی بن حسن بن علی بن عمر، و ایتن عمتر بترادر زیتدبن     : زید می رسید

علی بود و بعلت آن که دعوت وی را مردم پذیرفتته بودنتد فرزنتدانش در ربرستتان     

ان به پادشاهی رسیدند و به استتقالل  دولتی تشکیل دادند و دیلمان به نسب این خاند

رلبی گراییدند و از زیر فرمان خلاای بغداد بیرون رفتند، چنان کته در تتاریخ ایشتان    

 .یاد خواهیم کرد

بتر حستب وصتیت    « پیامبر» ٠و اما فرقۀ امامیه معتقدند  که امامت از علی وصی

لعابتدین  به پسرش حسن و سپس به برادرش حسین رسیده است و آنگاه علی زین ا

پسر حسین و پسر او محمدباقر و پسر محمدباقر جعاتر صتاد  امتام بتوده انتد و از      

گروهی امامت را به فرزند جعار صاد  اسماعیل . اینجا به دو فرقه منشعب می شوند

متی  « استماعیلیان »نسبت می دهند و او را در میان خود امام می شناسند و ایشتان را  

سر دیگر جعاتر صتاد  را امتام متی داننتد و ایشتان       نامند، و فرقه ای موسی کارم پ

                                      
 . ادریس بن ادریس« ینی»ه  1

 (.پ)ه الحسن بن السبط  2

 .علی الرضا :است در چاپهای مصر و بیروت ( پ)ه صورت متن از  1
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دوازده امای هستند، از این رو که در دوازدهمین امام توقف می کنند و معتقدنتد وی  

 .غیبت کرده و تا آخرالدمان از دیده ها نهان خواهد بود، چنان که در پیش یاد کردیم

بته پسترش    و اما اسماعیلیان قائلند که امامت به نص و تصریح از جعار صاد 

و هرچند اسماعیل پیش از پدر ختویش درگذشتته استت    . اسماعیل امام رسیده است

لیکن آنها از نص و تصریح این استااده می کنند که می گوینتد امامتت در اعقتاب او    

باقی است مانند داستان هارون با موسی ، ا، از این رو معتقدند که امامت از اسماعیل 

یافته است و این محمد مکتوم نخستین امام پنهتان بته   به پسرش محمد مکتوم انتقال 

شمار می رود، زیرا به عقیدۀ آنان گاهی ممکنست امام را قدرت و شوکتی نباشتد، از  

این رو پنهان می گردد و داعیان او برای اقامۀ حجت بر خلتق آشتکار متی شتوند، و     

 .کند هرگاه دارای قدرت و شوکت باشد آشکار می شود و دعوتش را برمال می

رش و پتس از وی پست   ٠و گویند پس از محمد مکتتوم پسترش جعاتر مصتد     

که آخرین امام پنهان می باشد به امامت رستیده انتد و پتس از محمتد      محمد حبیب

مهدی امام ایشان است که ابوعبتداهلل شتیعی داعیتۀ وی را در     2حبیب پسر او عبیداهلل

اه ابوعبداهلل مهدی را از زنتدان  آنگ. 3کتامه آشکار ساخت و مردم از وی پیروی کردند

سجلماسه بیرون آورد و سپس به سلطنت قیروان و مغرب نائل آمد و فرزندانش پس 

و . چنان که در تاریخ آنتان معروفستت  ( فارمیان)از وی در مصر به سلطنت رسیدند 

این گروه را از لحاظ اینکه به امامت اسماعیل قائلند و امامت را بته وی نستبت متی    

متی  « بارنیته »و از این رو که معتقد به امام بارن یا پنهان هستتند  « سماعیلیانا»دهند 

خوانند و به سبب این که در  من گاتارها و نظریاتشان مطالب الحاد آمید یافت می 

                                      
 .در چاپهای مصر و بیروت غلط است« الصادق»ه  1

 .در چاپهای مصر و بیروت غلط است« عبداهلل»ه  2

 .«ینی»ه مردم را به بیعت با او دعوت کرده است  3
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و ایشان را گاتارهایی قدیم و گاتارهایی جدیتد  . نید می نامند« 4مالحده»شود آنان را 

یان قرن پتنجم متردم را بته گاتارهتای مدبتور      در پا 5است که حسن بن محمد صباح

دعوت کرد و در شام و عترا  قالعتی بدستت آورد ودعتوت او را در دیتار مدبتور       

همچنان ادامه داشت تا آن که ملوک تترک در مصتر و پادشتاهان تاتتار درعترا  بته       

« هالک آن را میان خود تقسیم کردند»همکاری یکدیگر به نابودکردن آن آغاز کردند 

و گاتارها و عقاید صباح خود در کتاب ملل . نجام دعوت مدبور منقرض گشتو سرا

 .و نحل شهرستانی آمده است

و اما اثناعشریه که چه بسا متأخر آنان خویشتن را بدین نام مخصتوص ستاخته   

زیرا برادر بتدرگ وی  . اند، معتقد است به امامت موسی کارم بن جعار صاد  شدند

ان جعار درگذشت و از این رو جعاتر بته امامتت ایتن     اسماعیل امام در حیات پدرش

موسی تصریح کرد، پس از او پسرش علی الر ا است که مأمون وی را به والیتعهتد  

خویش برگدید ولی او پیش از مأمون وفتات یافتت و امتر والیتعهتد وی بته نتیجته       

نرسید، پس از او پسرش محمد تقی و آنگاه پسر وی علی الهتادی و ستپس پسترش    

عسکری و پس از وی پسرش محمدمهدی منتظر بته امامتت رستیدند، همتان     حسن 

 .منتظری که نامش در پیش گذشت

و شیعیان در هر یک ازین گاتارها و عقاید اختالف بسیار دارند ولی ما مذاهب 

مشهور ایشان را یاد کردیم و هر که بخواهد بطور جامع عقاید ایشان را مطالعته کنتد   

و شهرستانی و کتب دیگران را در این باره بخوانتد چته در    باید ملل و نحل ابن حدم

 .کتب مدبور به تاصیل شرح عقاید آنان آمده است

                                      
 است« ملحده»ه در تمام نسخ  ٤

 .صبا( ا)ه  5
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و خدای هر آن که را بخواهد گمراه می سازد و هتر آن کته را بخواهتد بته راه     

 .٠راست رهبری می کند و اوست بلندقدر بدرگ

 

 فصل بیست و هشتم

 در تحول و تبدیل خالفت به پادشاهی

اید دانست که پادشاهی برای عصبیت غتایتی ربیعتی استت و وقتوا آن از راه     ب

عصبیت امری اختیاری نیست بلکه نظم و ترتیب عالم وجود آن را ایجاب می کند و 

امری اجتناب ناپذیر و  روری به شمار می رود چنتان کته در فصتول گذشتته یتاد      

ر بدان وادارنتد ناچتار بایتد    و در شرایع و ادیان و هر امری که جمهور مردم ا. کردیم

عصبیت وجود داشته باشد، زیرا بدست آوردن هر خواستته و قیتام بترای هتر امتری      

چنان نیازی به عصبیت ندارد، زیرا بدست آوردن هر خواسته و قیام برای هتر امتری   

پس عصتبیت بترای یتک ملتت و     . چنان نیازی به عصبیت ندارد، چنان که یاد کردیم

و در ) روریست و به نیروی آن فرمان خدا اجترا متی شتود    امری « اجتماا»مذهب 

ختدای هتیچ پیتامبری را    »: ودر صحیح آمتده استت کته   ( میان مردم منتشر می گردد

برنینگیخت مگر آن که او را در میتان قتوم و رایاته اش ارجمنتدی بتود و بتا ختود        

 .«حمایت کنندگان و پشتیبانان داشت

را نکتوهش کترده و متردم را بته     از سوی دیگر می بینتیم کته شتارا عصتبیت     

خداوند تکبر و »: دورافکندن و فروگذاشتن آن برانگیخته است، چنان که فرموده است

نخوت روزگار جاهلیت و تااخر به پدران و نیاکان را که در آن دوران مرسوم بتود از  

. «میان شما برانداخته است، شما همه فرزندان آدمید و آدم از خاک آفریده شده است

                                      
و : یهونس  ه، سهور 26 هآیه  ، و15 هالنحل، آی هسور. یضل من یشاء و یهدی من یشاء: هه اشاره به آی  1

. و بسیاری از آیات دیگهر . و هوالعلی الکبیر: لقمان ه، سور21 هو آی. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم
 .واهلل یضل من یشاء و یهدی من یشاء: چنین است« ینی»و ( پ)در 
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و نیتد  . ٠گرامی ترین شما ندد خدا پرهیدگارترین شماست: خدای تعالی می فرمایدو 

می دانیم که شارا پادشاهی و خداوندان آن را نکوهش فرموده و احوال کشتورداران  

و تارقته و استراف و انحتراف از میانته روی و      2را از قبیل برخورداری از بهره وافتر 

ه مردم را به دوستی و همدیستتی در دیتن   بلک. برگشتن از راه خدا مذمت کرده است

 .برانگیخته واز دشمنی و اختالف و جدایی برحذر داشته است

و باید دانست که سراسر این جهان و احوال و کیایات آن در نظر شارا به مندلۀ 

برای سار آن جهان است و کسی کته بتارگی را از دستت    ( اسب یا مرکوبی)بارگییی 

 ر مندل مقصود برسد؟بدهد چگونه و می تواند بس

و مراد شارا از این که مردم را از اعمالی بازمی دارد یتا برختی اعمتال بشتر را     

نکوهش می کند یا او را به ترک و فروگذاشتن کاری میخواند این نیست کته آنهتا را   

به کلی فرو گذارد یا از بن براندازد و قوایی را که از هر یک ناشی می شود بته کلتی   

کند، بلکه منظور شارا اینست که به قتدر راقتت بشتری اعمتال و      معطل و بی کاره

قوای خودش را در راه مقاصد حق بکار بندد تا آن که همۀ مقاصتد یکستره بته حتق     

: گراید و وجهه و هدف همگان متحد و هم آهنگ گردد چنان که پیامبر، ص، فرماید

ید و هتر کته   هر که به سوی خدا و رسول او روی آورد به خدا و رسول خواهد رست 

بدنیا روی آورد آن را خواهد یافت یا اگر به زنی متمایل شود با او زناشویی خواهتد  

 .پس هرکس به هر چه روی می آورد به همان نایل می شود. کرد

شارا قوۀ غضب را آن چنان نکوهش نکرده که به کلی از انسان ریشه کن شود، 

ی در راه حق را از دستت خواهتد   چه اگر این قوه از آدمی زایل گردد آن وقت پیروز

داد و جهاد در راه دین واعالی کلمۀ خدا و حق بیهوده و بارتل خواهتد شتد، بلکته     

شارا آن گونه غضب را نگوهش می کند که دستاوید شیطان گردد و در راه اغتراض  

                                      
 ٠3: الحجرات ژڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ ه  1
 .آمده است« ینی»است که در « لخالقبا»غلط و صحیح « بالخالف»ه در چاپهای بیروت  2
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و نکوهیده به کار رود و پیداست که اگر غضب در این گونه مقاصد بته کتار    ٠ناپسند

وم و ناپسند به شمار خواهد رفت، ولی اگر همتان قتوۀ غضتب در راه    بسته شود مذم

خدا و برای خدا باشد آن وقت ستوده و پسندیده خواهد بود چنان که این صتات از  

همچنین مقصود از مذمت شهوت این نیست که . جملۀ خصال پیامبر، ص، بوده است

د شهوت شود این حالت به کلی آن را نابود کنند و بارل سازند چه هر که به کلی فاق

به مندلۀ نقصی در او خواهد بود بلکه مراد شارا به کاربردن شهوت در اموریست که 

برای او در شرا مباح است و بر مصالح وی مشتمل می باشد تا انستان در شتمار آن   

عصتبیت را  . دسته از بندگان خدا در آید که رفتار ایشان بر مقتضای اوامر الهی استت 

ریق می توان سنجید و آنجا کته شتارا آن را نکتوهش کترده و گاتته      نید بر همین ر

مقصود هنگامی است . ٠«نه پیوندها و نه فرزندانتان هرگد شما را سودی ندهد»: است

که عصبیت بربارل و عادات و رسوم بارل باشد چنان که در روزگار جاهلیت بتود و  

ه دیگتری قائتل گتردد    این که بر دیگری بدان فخر کند یا برای خویش حقی نسبت ب

زیرا چنین روشی دور از افعال خردمندان و به مندلۀ عملی لغو و بتی فایتده استت و    

 .برای آخرت که سرمندل جاویدان آدمی است نید سودی ندارد

لیکن اگر عصبیت در راه حق و اقامۀ امر خدا باشد کتاری مطلتوب و پستندیده    

ارل و تباه خواهد شد زیرا چنتان کته   خواهد بود و اگر بارل و تباه گردد شرایع نید ب

در گذشته یاد کردیم پایه و شتالدۀ شترایع جتد از راه عصتبیت استتوار نمتی شتود،        

همچنین شارا سلطنتی را که به نیروی حق تشکیل یافته باشد و عموم را بر پیروی از 

دین و مراعات مصالح مجبور سازد نکوهش نمی کند بلکه چنان که گاتیم آن نوا از 

ه بارل غلبه جوید و آدمیان را بر کرده است که بنیان گذار آن از رااهی را مذمت پادش

                                      
غضهب در راه خهدا و    هاغراض ناپسند و نکوهیده به کار رود و هر گاه قهو : چنین است« ینی»ه در   1

 ... برای خدا 

 3: الممتحنۀ ژگ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ژ ه  1
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لیکن اگر پادشاه در فرمتانروایی و تستل    . وفق اغراض و شهوت خویش فرمان دهد

خویش بر مردم از روی خلوص نیت معتقد باشد که فرمانروایی او بترای ختدا و بته    

جهتاد بتا دشتمنان خداستت چنتین       منظور واداشتن مردم به عبادت و پرستتش او و 

پروردگارا سلطنتی بتبخش کته   : می فرماید؛ سلیمان. سلطنتی مذموم نخواهد بود

چه او خویش را می شناخت و می دانست که . ٠هیچ کس را پس از من سداوار نباشد

 .در نبوت و پادشاهی از بارل برکنار است

لبتاس پادشتاهی و    و چون معاویه هنگام آمدن عمر به شام با ابهت و شتکوه و 

مالقات کترد عمتر ایتن و تع را     س ج فراوان با عمر بن خطابیسپاهیان گران و بس

گراییتده ای؟   2(خستروان )ای معاویه آیتا بته روش کسترایان    : ناپسند شمرد و گات

ای امیرالمؤمنین، من در مرزی می باشم که با دشمنان روبرو هستم و ما : معاویه گات

 هیچ نگات سعمر. به آرایش جنگ و جهاد نیازمندی است را در برابر مباهات ایشان

و اگر منظتور تترک   . و او را تخطئه نکرد، زیرا استدالل او به یکی از مقاصد دین بود

و ( خستروان )پیروی از کستراییان  دربارۀ پادشاهی از اساس می بود به چنین پاسخی 

ن روش برمتی  اتخاذ روش آنان قانع نمتی شتد بلکته بته کلتی او را بته ختروج از آ       

اعمال ناستوده ای بوده است کته ایرانیتان   « کسرویت»از  ؛انگیخت و منظور عمر

در کشورداری به کار می بسته اند از قبیل ارتکاب بارتل و ستتمگری و جااکتاری و    

 .و غالت از خدا( ستمگری)پیمودن راههای آن 

ور بارتل  و معاویه پاسخ داد که مقصود از این جاه و جالل، کسرویت ایران وام

 .بلکه نیت و قصد او در راه خداست ایشان نیست

                                      
امرز و ببخش مرا به پروردگار من مرا بی. 35: ص ژھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ ه   1

 .پادشاهی که برای احدی پس از من سزاوار نباشد

 . تعبیر کرده است« کسوریت»ه مقصود سالطین ساسانی ایرانست که عمر به لفظ  2
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آنان کشتور داری و کیایتات آنترا فترو متی      . و ع صحابه نید چنین بوده است

گذاشتند و عادات و رسوم آن را از یاد می بردند از بیم آن که مبادا بته بارتل اشتتباه    

نشتین کترد،   را در نمتاز جا  سدر حال احتضار بود ابوبکرس شود و چون پیامبر خدا

زیرا نماز از مهمترین امور دین به شمار می رفت و مردم به خالفت او تن در دادند و 

خالفت عبارت از واداشتن عموم مردم به احکام شرا است و نتامی از پادشتاهان در   

میان در میان نبود زیرا این امر در مظتان بارتل بتود و در آن روزگتار کشتورداری از      

بدین وریاه چنتان کته    سابوبکر. نان دین به شمار می رفتشیوه های کافران و دشم

خدا خواسته بود همت گماش و سنت های صاحب شرا را به کمال پیروی کرد و با 

 سآنگاه بتاعمر . در گرد اسالم متحد شدند همگیمرتدان به پیکار برخاست تا آن که 
بته نبترد    پیمان بست و او نید راه و روش وی را پیروی کرد و بتا ملتت هتای دیگتر    

خالفت یافت و  سرسید و سپس علی سآنگاه خالفت به عثمان بن عاان .برخاست

همۀ آنان از پادشاهی دوری می جستند و از شیو های آن پرهید می کردند و به سبب 

از این . تازگی و سادگی اسالم وبادیه نشینی عرب این خوی در آنان استوار شده بود

دنیتوی و نازونعمتت آن دور بودنتد ختواه از نظتر      رو بیش از تمام ملت ها از امتور  

دینشان که ایشان را به پرهید از نعمت های دنیوی دعوت می کرد و ختواه از لحتاظ   

بادیه نشینی و مساکنشان و و ع سربردن با خشونت و دشواری و تنگتی معیشتت و   

چنان که قبیلۀ مضر بیش از تمتام اقتوام جهتان در مضتیقۀ غتذایی و      . خوگرفتن بدان

سختی معیشت بودند، چه آنان در حجاز می زیستند که سرزمینی تهی از کشتدارها و 

وسایل دامپروری استت و از نتواحی آبتاد و مدروعتی و غتالت و حبتوب و دیگتر        

و گذشتته  . محصوالت آن سرزمین ها به سبب دوری مسکن و جایگاه محروم بودنتد 

صتاص داشتت کته نتواحی     از این مواد و محصوالت این گونه نواحی به قبتایلی اخت 

از این رو هیچ گاه به نعمت ها و . مدبور را در دست داشتند، مانند ربیعه و قبایل یمن

و و ع قریش نید در خوراک . فراوانی آن سرزمین های آباد دست درازی نمی کردند
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و مسکن نددیک به شیوۀ زندگی مضر بود تا این که عصبیت عرب در زیر لوای دین 

در نتیجته  . گرامی داشته بتود صا خداوند ایشان را به نبوت محمدمتحد گردید، زیر

دریای پهناوری از رفاه و توانگری به دست آوردند به حدی که سهم یک تن ستواره  

یا قریب بتدان شتده بتود و بتدین     ( دینار)از غنائم در برخی از غدوات سی هدار زر 

با همۀ اینها همچنتان   سبب بر ثروتی استیال یافتند که حد و حصر نداشت ولی ایشان

پس چنان که دیدیم اموال و ثروتی که قوم عرب . بر همان زندگی خشونت بار بودند

بدست آورده بودند چنان که می بینیم بر این منوال بود و آنها را درین شیوه از لحاظ 

دینی نمی توان سرزنش کرد زیرا ثروت ایشان اموال حاللی بود که آنها را بته عنتوان   

به دست آورده بودند و در مصرفکردن این ثروتهتا راه استراف نمتی     ٠فیء غنیمت و

پیمودند، بلکه چنان که گاتیم در آداب و رسوم زندگی خویش اقتصتاد و میانته روی   

از این رو داشتن ثروت فراوان برای ایشتان متورد نکتوهش و    . را مراعات می کردند

شد از آن سبب است که چنتان  بدگویی نبود و اگر بسیاری کسب ثروت دنیا مذموم با

که اشاره کردیم دارندۀ آن به اسراف گراید و از حد اعتدال و میانه روی خارج شتود  

ولی در صورتی که توانگران میانه روی را پیشه گیرند و ثروت خویش را در راه حق 

و امور خیر خرج کنند آن وقت افدایش ثروت و توانگری، ایشتان را در شتیوه هتای    

و چون حالتت بادیته   . حق و اکتساب مراتب آن جهان یاری خواهد کرد نیکوکاری و

نشینی و سادگی آن قوم رفته رفته پایان یافت و چنان که گاتیم ربیعتت کشتورداری   

که از مقتضیات عصبیت است فراز آمد و قهر و غلبه یافتند، کشورداری ایشان هم در 

                                      
 هه غنیمت چیزیست که از جنگجویان  در حال جنگ به زور بدست می آورنهد و فیهی بنها بهه گفته       1

ن دنیش می سپارد از اموال کسانی که با ایشهان در دیهن   جرجانی چیزی است که خدای تعالی به پیروا
مخالفند بدون جنگ و قتال یا از راه جالیا به صالحه بر جزیه یا جز آن ولی غنیمت اخص از فیی است 

و ( تعریفهات )زوال بعد از گشتن آفتاب و هم بر غنیمت و خراج اطالق می شود  هو فیی در لغت بر سای
 (.الربمنتهی ا)و ( اقرب الموارد)
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عنی این غلبه و جهانگشتایی  ی. حکم رفاه و آسایش مالی و افدایش ثروت قرار گرفت

را در راه بارل به کار نبردند و از مقاصد دیانت و اصول و متذاهب حتق و حقیقتت    

، روش و معاویه اختالف و فتنه در گرفتگامی فراتر ننهادند و هنگامی که میان علی 

آنان درین باره نید متکی بر اصول حق واجتهاد بود و مبارزه ای که با یکتدیگر آغتاز   

ودند برای مقصود و غرض دنیوی یا برگدیدن بارل یا کینه وری نبود چنان که کرده ب

 .گاهی ممکن است کسی به غل  چنین توهمی کند و ملحدی هم بدان بگراید

بلکه آنها یعنی علی و معاویه از روی اجتهاد در راه حق اختالف پیتدا کردنتد و   

. و کشتار دستت یازیدنتد  نظر یکی با دیگری مخالف بیرون آمد و در نتیجه به جنگ 

هر چند علی بر حق بود، ولی معاویه هم در این بتاره قصتد بارتل نداشتت بلکته او      

آهنگ حق کرد ولی در اصابت به حق خطا کرد و همه در مقاصدی که داشتند برحق 

آنگاه ربیعت و خاصیت کشورداری اقتضای فرمانروایی مطلق می کترد ناچتار   . بودند

ومت را در دست می گرفت و ممکن نبود معاویه این مقام باید فرد واحدی زمام حک

را از خود و رایاه اش رد کند چه این و ع از امور ربیعتی بته شتمار متی رفتت و      

خاصیت و ربیعت عصبیت او را بدان سو  می داد، و خاندان امویان این جامه را بتر  

 ٠عاویه نمتی بتود  او پوشاندند و هر که از پیروان ایاشن در اقتضای از حق بر رریقه م

دیگر افراد قبیله به مخالات با او برمی خاستند و دراین راه جاناشتانی متی کردنتد و    

اگر معاویه ایشان را به جد این رریقته وادار کترد و بتا آنتان در حکومتت مطلقته و       

خودکامگی به مخالات برمی خاست بی گمان به جای وحدت کلمه و یکرایی کته از  

، در صتورتی کته   2ی رفت به ناا  و تشتت آرا دچتار میشتد  مهمترین امور به شمار م

                                      
 هو خاندان امویان و گروهی از پیروان ایشان که در پیروی از ح  بر طریقه : چنین است« ینی»ه در   1

 ...معاویه نبودند برای آن شعار می دادند و آنان رابه نبرد 

 .«ینی» هاست مطاب  نسخ( لوقع)لوقوع در چاپهای مصر و بیروت غلط و صحیح »ه  2
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حاظ یگانگی و اتحاد در نظر او با اهمیت تتر از امتری بتود کته در پتی آن چنتدان       

 .مخالاتی وجود نداشت

اکتر  » بن محمد بن ابی بکر را می دید می گاتت  3وقتی قاسم عمربن عبدالعدید

گر وادار می شد به این کته وی  و ا« توانایی میداشتم امر خالفت را به وی می سپردم

را به جانشینی تعیین کند، این کار را انجام می داد، ولی عمر از خانتدان امویتان متی    

ترسید که بعلت آنچه یاد کردیم حل و عقد امور بدست ایشان بود و بنابراین معاویته  

 نمی توانسته است امر خالفت را از آن خاندان باز گیرد و به دیگری منتقتل کنتد تتا   

و برانگیخته شدن وی به همه اینهتا دلبستتگی بته    . مبادا اختالف و جدایی روی دهد

هدفهای پادشاهی است که الزمتۀ عصتبیت متی باشتد و بنتابراین هرگتاه قتومی بته         

پادشاهی و کشورداری نایل آید و فرض کنیم که یک تتن از آن قتوم آن را بته ختود     

ود و آن را در شتیوه هتا و   اختصاص دهد و خودکامگی پیش گیرد و حاکم مطلق شت 

رر  حق بکار برد، چنین پادشاهی را نمی توان نکوهش کرد و عمتل او را ناستتوده   

شمرد، چنان که سلیمان و پدرش داود، ص، برحسب مقتضیات ربیعتت و خاصتیت   

پادشاهی که ایجاب می کند پادشاه در مرحلۀ خاصی به فرمانروایی مطلتق برستد، در   

مطلقه تشکیل دادند و هم چنان که می دانیم مقتام نبتوت    کشور بنی اسرائیل سلطنت

همچنین معاویه یدیتد را بته جانشتینی ختود     . هم داشتند و رریق حق را می پیمودند

برگدید تا مبادا ناا  و پراکندگی روی دهد و رشتۀ یگانگی و اتحتاد ملتت استالم از    

نتدان ختود تتن در    هم بگسلد، چه خاندان امویان به فرمانروایی دیگری جد افراد خا

نمی دادند چنان که اگر معاویه دیگری را به جد یدید تعیین می کرد با وی به ستید و 

مخالات برمی خاستند در حالی که گمان آنان به یدید صالح بود و هتیچکس در ایتن   

باره شک نداشت و معاویه هم جد این گمانی به یدید نداشت او یدید را به جانشینی 

                                      
 .است« سمبالقا»به غلط ( پ)ه در چاپ  3
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دربتارۀ  هرگتد  ! ر حالی که معتقد باشتد وی فاستق استت، زینهتار    خود تعیین نکرد د

همچنین مروان بن حکم و پسرش . معاویه نمی توان چنین اندیشه ای به خود راه داد

نید هر چند پادشاه بوده اند ولی در پادشتاهی و کشتورداری بتر شتیوۀ هوسترانان و      

از رریق حق منتهتای  ستمکاران نبوده اند، بلکه ایشان در جستن راه راست و پیروی 

کوشش خود را مبذول می داشته اند و به جد در برخی از موارد  روری و الدامی، از 

قبیل بیم ناا  و اختالف کلمه، ازین روش منحرف نمی شده اند چه حاظ یگانگی و 

وحدت در نظر ایشان از هر مقصدی مهمتر به شمار میرفته است و گتواه بتراین امتر    

و فضایلی است که سلف از احوال ( از اصول شرا)قتدا و پیروی ررز رفتار آنان در ا

 .ایشان داشتند، چنان که مالک در المورأ به ررز رفتار عبدالملک استدالل کرده است

سی بود که در زمترۀ ربقتۀ اول تتابعین شتمرده میشتد و عتدالت       و اما مروان ک

ک رستید و همتۀ   سپس به ترتیب پادشاهی به فرزندان عبتدالمل . ن معروف استتابعی

آن گتاه نوبتت خالفتت بته     . آنان دردیانت بر همان پایه و مقام پدران خویش بودنتد 

یعنی هات تن پتیش  )عمربن عبدالعدید رسید که در وس  این سلسله قرار گرفته بود 

از او از خاندان امویان خالفتت کترده بودنتد و شتش تتن پتس از وی بته خالفتت         

مبذول داشت تا از رریقۀ خلاتای چهارگانته و   و او منتهای کوشش خود را ( رسیدند

از آن . صحابۀ پیامبر پیروی کند و در تبعیت از آنان به هیچ رو مستامحه روا نداشتت  

پس اخالف آنان فرمانروایی کردند و ربیعت پادشاهی را در اغراض و مقاصد دنیوی 

 ٠ریتح: خویش بکار بردند و روش و رفتاری راکه سلف ایشان بر آن بودند همچون

اعتدال و میانه روی در آن و اعتماد و تکیه کتردن برحتق در شتیوه هتای آن، از یتاد      

بردند و این ررز رفتار سبب شد که مردم را به سرزنش کتردن کردارهتای آنتان فترا     

را « خالفت»خواند و به قصد انتداا ملک از ایشان به دعوت عباسیان پرداختند و امر 

                                      
شهد یها طلبیهدن    ابظن غالب شایسته تر  یزی است که در به کار بستن بهچه تحری به معنی جستن   1

 شایسته تر یکی از دوامر
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و ( کته متی دانتیم   )ن را در دادگری در پایگاهی بودند و آنا. به مردان آن قوم سپردند

آنچه می توانستند پادشاهی را در راهها و شیوه های حتق متی راندنتد تتا نوبتت بته       

از پس از وی رسید که در میان آنان نیکوکار و بدکار هتر دو  ( هارون)فرزندان رشید 

و نازونعمتت   به پسران آنها رسید و آنان پادشتاهی ( خالفت)یافت می شد سپس امر 

را به حد اعتال رستانیدند و در کنتار دنیتا و بارتل آن فترو رفتنتد و دیتن را پشتت          

سرگذاشتند و فرو نهادند تا آنجا که ایدد پیکار بتا ایشتان و بازستتدن فرمتانروایی از     

دست قوم عرب یکسره اعالم فرمود و قدرت فرمتانروایی را بته جتد ایشتان ارزانتی      

  ٠ستم نمی کندو خدا مقدار ذره ای . داشت

را فراخوانتد و او  ( آخترین خلیاتۀ امویتان   ) ٠آنگاه ابوجعار، عبداهلل بتن متروان  

داستان مالقات خویش را با پادشاه نوبه، هنگامیکه از بیم عباسیان بته کشتور او پنتاه    

مدتی با انتظار ایستادم آنگاه پادشتاه آن کشتور نتدد    : ، بدینسان حکایت کرد2برده بود

زمین نشست، در حالی که برای من فرشتهای گرانبهتایی گستترده     من آمد و بر روی

پرسیدم چرا بر روی فرشهای من ننشستی؟ گات من پادشتاهم و سداستت   . شده بود

. که هر پادشاهی در برابر عظمت خدا، که او را بدین پایه برافراشته است، فروتنی کند

تتاب شتما میگستاری    آنگاه به من گات چرا شما باده می نوشید با آن که برحسب ک

پرستید  . حرام شده است؟ گاتم بندگان و خدمتگداران ما بدین عمل اقدام ورزیده اند

چرا چارپایان خود را از میان کشتدارها میرانید در صورتی که فساد و خرابکتاری بته   

موجب کتابتان بر شما حرام است؟ گاتم این کار را بندگان و خدمتگداران ما از روی 

پس چرا دیبا و جامه های زر و حریر می پوشتید بتا   : پرسید. شوندجهل مرتکب می 

                                      
 4١: النساء ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  ژ : ه اشاره به 1
لهیکن در برخهی از نسهخ افهس     . ه در نسخه های خطی نونسی وب رخی از نسخ فاسی چنین است  1

 (. نصر هورینی. )ست و گمان می کنم تصحیف باشدعبدالملک ا

 .امی که در روزگار سفاح به کشور او پناه بردگهن: ه در چاچهای مصر چنین است 2
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آن که به موجب کتابتان بر شما حرام است؟ در پاسخ گاتتم کته پادشتاهی از دستت     

یاری خواستیم و آنها این گونه جامه هتا  ( غیرعرب)برون رفت و ما از گروهی عجم 

 .را بر خالف میل ما می پوشیدند

پایین انداخت و با دستش بتر روی زمتین خطتوری    آنگاه پادشاه نوبه سرش را 

و بیگانگتانی کته بتدین متا     ! و با خود می گات بندگان و خدمتگداران متا  3می کشید

چنتان کته گاتت    : سپس سرش را بلند کرد و به من نگریست پس گات! گرویده اند

نیست، بلکه شما قومی هستید که آنچه را خدا بر شما حرام فرموده است حالل کرده 

د و مرتکب اعمالی شدید که شما را از آنها نهی کرده اند و در کشتورهایی کته بته    ای

تصرف آوردید به ستمگری پرداختید، از این رو خداوند به سبب گناهانتان ارجمندی 

شما هنوز پایان دربارۀ را از شما باز گرفت و جامۀ ذلت بر شما پوشانید و انتقام خدا 

ر همین هنگامی که در کشور من هستید عتذاب ختدا   نیافته است و من بیم آن دارم د

البته مهمانی بتیش  . بر شما نازل گردد و به خارر شما آن عذاب دامن گیر منهم بشود

از سه روز نیست، هرگونه زاد و توشه ای که بدان نیازمندی برگیر و از سرزمین متن  

 .بیرون رو

 .منصور ازین داستان در شگات شد و سر بجیب تاکر فرو برد

که چگونه خالفت بته پادشتاهی تبتدیل یافتت و      داز آنچه گذشت معلوم گردی

در آغاز کار همان خالفت بود و حاکم ورادا هتر فتردی   ( حاکمیت)دریافتیم که امر 

در آن دوران از  میر خود او برمیخاست و آن دین بتود کته آن را بتر امتور دنیتوی      

. به خارر عموم منجر می شد خویش ترجیح می دادند، هرچند به هالک یکی از آنان

برای نمونه عثمان را مثال می آوریم که چون در خانۀ خود محاصتره شتدد حستن و    

این که  ٠حسین، ا، و عبداهلل بن عمر و ابن جعار و امثال ایشان ندد وی آمدند بقصد

                                      
 .است« بنکث»ولی صحیح ( . پ)و ( ا)و ( ک)در « ینکث»ه  3

 .غلط است( ا)بریدون در چاپ : ه بریدن بجای  1
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از وی دفاا کنند لیکن او امتناا ورزید و آنها را از کشیدن شمشیر در میان مستلمانان  

کرد از بیم اینکته مبتادا اختتالف و تارقته روی دهتد و بترای حاتظ الاتتی کته          منع 

 .کلمه بدان حاظ می شد، هرچند منجر به هالک او می گشت( وحدت)

را در نظر می آوریم که در آغاز خالفت مغیره به وی اشاره کرد کته   س و علی

بیعتت وی اجتمتاا   زبیر و معاویه و رلحه را بر مناصبی که دارند ابقا کند تا مردم بر 

هر چه می خواهد بکنتد  ( پس از بیعت)کنند و اتاا  کلمه و اتحاد حاظ شود، آنگاه 

امتنتاا ورزیتد بترای فترار از تدویتر و       ؛لیکن علتی . و این سیاست پادشاهی بود

مغیره بامداد پگاه ندد علی آمد و گات دیروز مطلبی . زراندوزی که منافی اسالم است

آن تجدیتد نظتر کتردم و    دربتارۀ  تو در میان نهادم ولی سپس را به عنوان مشورت با 

دریافتم که نظر من بمتنی برحق و خیرخواهی نبوده است و حق در همانست که تتو  

نه به خدا بلکته متی دانتم کته تتو دیتروز مترا پنتدی         : گات؛ علی. اندیشده ای

دفتاا و  خیرخواهانه دادی و امروز مرا بر خالف آنچه در دل داری پند میدهی، ولتی  

احتوال آن بدرگتان   . از حقیقت مرا از مشورت و خیرخواهی تتو بازداشتت   ٠حمایت

 :چنین بوده است که به خارر اصالح دین دنیا را از دست می داده اند، ولی ما

 دنیای خویش را به پاره کردن دین مان وصله می کنیم،»

 .2«پس نه دین مان باقی ماند و نه آنچه را که وصله می کنیم

راین روشن شد که چگونه امر خالفت به پادشاهی تبدیل یافت ولتی معتانی   بناب

خالفت از قبیل تحری دین و شیوه های آن و عمل کردن بر وفق موازین آن به حتال  

خود باقی ماند و هیچ گونه تغییری در آن راه نیافت، جد حتاکم و رادا کته نخستت    

                                      
درست است و احتمهال ههم مهی    « ینی»ذایدالح  در  ه زاید الح  در چاپهای مصر و بیروت غلط و  1

 .باشد« رایدح »رود 

این بیت است که حاحظ آن را در المحاسن  و االضداد در باب مدمت دنیا بدینسهان آورده   هه ترجم  2
 : و ابراهیم بن ادهم این شعر ار ناشء می کرد. است

 .فال دینتا یبقی و ال ما نرقع نرقع دنیانا بمزی  دینتا 
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فتت در عهتد معاویته و    دین بود آنگاه عصبیت و شمشیر مبدل گردیتد و و تع خال  

مروان و پسرش عبدالملک و آغاز خالفت عباستیان تتا روزگتار رشتید و بعضتی از      

سپس معانی خالفت به کلی از میان رفت و به جد اسمی . فرزندان او بر این شیوه بود

از آنها باقی نماند و خالفت به کلی به سلطنت محض تبدیل یافت و ربیعت قتدرت  

حلۀ نهایی آن رسید و در هدفهای مخصوص به آن ربیعت رلبی و جهانگشایی به مر

از قبیل بس  تسل  و فرورفتن در شهوات و لذات به کتار رفتت و و تع حاکمیتت     

و کسانی از آن خانتدان   2و هم فرزندان رشید از خاندان عباسیان ٠فرزندان عبدالملک

ان ایشان به که پس از آن به خالفت رسیدند بر این شیوه بود و فق  نام خالفت در می

علت بقای عصبیت عرب به جای مانتده بتود و دو مرحلتۀ خالفتت و پادشتاهی بته       

آنگاه رسم خالفت به سبب از میتان رفتتن عصتبیت و نتابود     . یکدیگر مشتبه میشدند

شدن نژاد عرب و پراکندگی آداب و رستوم عترب بتر افتتاد و خالفتت درستت بته        

ایران در مشر  بر این شیوه بود و چنان که پادشاهان . صورت سلطنت مطلقه در آمد

ولتی  . آنها تنها از لحاظ تبرک و میمنت به راعت و فرمانبری از خلیاه اعتقاد داشتتند 

و القاب و تشکیالت و خصوصیات آن بته ختود ایشتان     نامور سلطنت با تمام عناوی

و ع پادشاهان زناته مغترب ماننتد   . اختصاص داشت و خلیاه را از آن بهره ای نبود

و مغراوه و بنی یارن با خلاای بنتی امیته   ( فارمیان)اجه در برابر خلاای عبیدیان صنه

 .اندلس و عبیدیان قیروان نید بر همین منوال بود

پس آشکار شد که خالفت نخست بدون پادشاهی پدیتد آمتد، آنگتاه معتانی و     

ستپس هنگتامی کته    . مقاصد آنها به یکدیگر مشتبه میشد و بتا هتم در متی آمیختت    

                                      
 .خلف عبدالملک« ینی»در  ه 1

 و پس از معتصم و متوکل« ینی»ه در  2
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و . پادشاهی از عصبیت خالفت تاکیک شد به سلطنت مطلقه تبدیل گردیتد  عصبیت

 .4است و اوست یگانه قهر کننده 3خدا اندازه گیرندۀ شب و روز

 

 

 

 

 

 فصل بیست و نهم.

 (عهد و پیمان) 1در معنی بیعت
باید دانست که بیعت عبارت است از پیمان بستن به فرمانبری و راعتت استت   

یش پیمان می بست که در امور مربوط بته ختود و مستلمانان    بیعت کننده با امیر خو

تسلیم نظر وی باشد و در هیچ چید از امور مدبور با او به ستید بر نخیدد و تکالیای را 

که برعهدۀ وی می گذارد و وی را به انجام دادن آنها مکلف می سازد اراعتت کنتد،   

چنتین مرستوم بتود کته      و. خواه آن تکالیف بدلخواه او باشد و خواه مخالف متیلش 

هرگاه با امیربیعت می کردند و بر آن پیمتان متی بستتند، دستت ختود را بته منظتور        

استواری و تأکید پیمان در دست امیر می گذاشتند و چون این شیوه به عمل فروشنده 

( خرید ت فروخت )« باا»نامیده اند که مصدر « بیعت»و خریدار شبیه بوده است آن را 

                                      
 .21 هالمزمل، آی هسور. واهلل یقدر الیل و النهار:  هه اشاره به آی 3

 .نیست« ینی»و ( پ)این آیه در چاپ .  6 هالزمر، آی هسور.هواهلل اواحد القهار:  هه اشاره به آی ٤

نصهر   هحاشهی )به معنی معبد نصاری است ( به کسر ب)بیعت باید خواند زیرا « ب»ه بیعت را به فتح   1
 (.هورینی
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ه کردن با دستها بیعت شده است، و ماهتوم آن در عترف لغتت و    می باشد و مصافح

 .تداول شرا همین است

، و هر جتا ایتن   3و نددیک درخت 2در شب عقبهص و در حدیث بیعت پیامبر

لاظ به کار رود مراد همین معنی است و بیعت خلاا و سوگندهای بیعت نید از همین 

باید مردم ستوگند وفتاداری یتاد    معنی است زیرا خلاا رلب می کردند که در پیمانها 

کنند و به رور جامع همۀ سوگندها را در این باره اجرا متی کردنتد و ایتن جامعیتت     

سوگندها را سوگندهای بیعت نامیده اند و اغلب اکراه در بیعت ها راه می یافت و به 

فتوی داد که قسمی که از روی اکراه است بارل است حکتام   همین سبب وقتی مالک

 ٠«محنتت »مخالات کردند و آن را قدح در سوگندهای بیعت یافتند و واقعتۀ   و والیان

 .روی داد امام

و اما بیعتی که دریتن روزگتار مشتهور استت عبتارت از نتوعی درودگتویی و        

ستایشگری است که نسبت به پادشاهان ساسانی متداول بوده است از قبیتل بوستیدن   

به مجاز بر بیعتی ارال  ( ساسانی)ری و این نوا ستایشگ. زمین یا دست یا پا یا دامن

شده است که مخصوص عهد و پیمان به فرمانبری خلیاه است، زیرا ایتن خضتوا و   

فروتنی در درودگویی و مراعات آداب و رسوم از لوازم و توابتع فرمتانبری استت و    

چنان در معنی بیعت شیوا یافته است که به مندلۀ یک حقیقت عرفتی شتده استت و    

                                      
نخستین دوازده کس بیعت کردند و در سال دوم هفتاد کس  هه بیعت عقبه معروفست چنان که در عقب  2

منتهی )لقد شهدت لیله المقبه و ما احب بدراً بدلها الن هذه البیعه کانت اول االسالم : و حدیث آن اینست
 .جوع به فهرست سیره ابن هشام جلد دوم شود، و ر(االرب

و رجهوع بهه حبیهب السهر شهرح حهال        185 هفتح، آی هسور. اذیبایعونک تحت الشجره: ه اشاره به  3
 .حضرت رسول، ص، شود

« محنهه »مخلوق بودن قرآن معمول شده بود  هخلفای عباسی در بار هه آزمایش عقاید را که در دور  1
د بن حنبل را عمال خلیفه بر حسب فتوای احمد بن ابی دواد سی و هشت می گفتند، چنان که امام احم

رجوع بهه  . همچنین امام مالک پیشوای مالکیان را نیز تازیانه زدند و بازوی وی بشکست. تازیانه زدند
 .شود ٤6ه٤2خاندان نوبختی تألیف مرحوم اقبال ص 
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ه یا دست دادن به مردم گردیده است که اصل و حقیقت بیعتت متی   جانشین مصافح

زیرا در مصافحه برای هرکس نوعی تندل و فروتنی است که با مقام ریاستت و  . باشد

ولی رسم دست دادن و بیعت سابق هنوز هم  2محافظت منصب پادشاهی منافات دارد

روتنتی متی باشتند    در میان بعضی از پادشاهان و شاهدادگانی که بر خوی توا ع و ف

معمولست و با خواص و رعایای خویش از مشاهیر دینداران این رسم را مجری متی  

پس الزمست معنی بیعت را در عرف دریابیم چه بی گمان باید انسان اینگونته  . دارند

آداب را بداند تا در مواقع لدوم بتواند حقو  سلطان و امام خویش را ادا کند و اعمال 

و باید در رفتار خویش با پادشاهان ایتن گونته رستوم را در    . نباشداو بیهوده و عبث 

 .٠نظر گرفت، و خدا توانای غالب است

 فصل سی ام

 در والیت عهد
از این رو . امامت و توافق آن با اصول شرا گاتگو کردیمدربارۀ در فصول پیش 

ین و که مصلحت در آن است و البته حقیقت امامت برای اینست که امام در مصالح د

دنیای مردم در نگرد، چه او ولی و امین آنان است و چون در دوران زندگی ختویش  

مصالح ایشان را مورد توجه قرار می دهد الزم می آید که پس ازمرگ هتم بته حتال    

ایشان در نگرد و پس از خود کسی را برای ایشان تعیین کنتد همچنتان کته ختود او     

در امر امامت اعتماد و وثو  داشتته باشتند   عهده دار امور مردم بود، کسی که به وی 

و به کار بستن و انعقاد امر والیت عهد . همچنان که به رأی و نظر وی اعتماد داشتند

بترای عمتر والیتت     سامت معلوم شده است زیرا در عهد ابوبکر 2در شرا به اجماا

                                      
 .تواضع دارندمگر به ندرت بعضی از شاهانی که قصد : چنین است ( ا)ه در  2

 .18 هالشوری، آی هسور. ه و هو القوی العزیز 1

ه در لغت به معنی عزم و اتفاق است و در اصطالح اتفاق مجتهدان امت محمد، ص، در یک عصر بهر    2
 (.تعریفات جرجانی)امری دینی است 
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 به وقوا پیوست و آنها عهتد ابتوبکر را بکتار     س عهد در محضر گروهی از صحابه

 .بستند و راعت از عمر را بر خود واجب شمردند

عشترۀ  )در شوری در ندد شش تن از بقیه ده تتن   سو همچنین است عهد عمر

ای مسلمانان تا خالفت را پس از وی به شخص شایسته ای واگذار کنند و بر ٠(مبشره

وریاۀ مدبور را یکی به دیگری واگذار کرد تا سرانجام ایتن کتار   . خلیاه ای برگدینند

برعهدۀ عبدالرحمن بن عوف محول شتد و وی اجتهتاد و بررستی کامتل کترد و بتا       

مسلمانان به منارره و بحث پرداخت و دریافت که مسلمانان همه بتر عثمتان و علتی    

را برای بیعت بر این امر برگدیتد زیترا عثمتان بتا     متاق و همرای اند پس وی عثمان 

لدوم اقتدای به شیخین در هر امری که در برابر اجتهتاد  دربارۀ عبدالرحمن ابن عوف 

پس امر خالفت عثمان بدین سان محرز شتد و بتا وی   . وی پدید آید موافقت داشت

پیمتتان بستتتند وهمتته گتتروه مشتتورت کننتتدگان صتتحابه در شتتورای نخستتت ودوم  

صحابه  رد و این واقعه نشان میدهد که همودند و هیچکس از آنها را انکار نکحا رب

بر صحت آن عهد متاق و همرأی بوده و به مشتروعیت آن آگتاهی داشتته انتد و      س

 .چنان که معلوم است اجماا حجت به شمار می رود

و اگر امام پدر یا پسرش را به ولیعهدی برگدیند نمی توان به وی تهمت بستت  

وی در حیات خود مصون است که به کار مسلمانان درنگرد پس اولی آن استت  زیرا 

ولتی ایتن نظتر    . که پس از مرگ هم در این باره فرجام ناسازگاری را بردوش نکشد

مخالف عقیدۀ کسانی است که در جانشین کردن پدر و فرزند هر دو او را متتهم متی   

بته وی تهمتت متی بنتدد و بتا      ولیعهدی پسر دربارۀ سازند یا نظریۀ گروهی که تنها 

جانشین کردن پدر مخالاتی ندارند، لیکن بر خالف این نظریه باید گات که امتام بته   

رور مطلق در تعیین جانشین خود دور از تهمت و شک و گمان است بته خصتوص   

                                      
وقهاص، سهعید   ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر،سعید بن ابی : مبشره عبارت بودند از  هه عشر  1

 رضی اهلل عنهم اجمعین .بن زید، ابوعبیده بن الجراح و عبدالرحمن بن عوف 
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وقتی موجبی وجود داشته باشد که در آن ایثار مصلحت یا بتیم ماستده ای باشتد آن    

ولیعهتد  دربتارۀ  به کلی منتای متی شتود چنتان کته معاویته       وقت تهمت در این باره

ساختن پسرش یدید مصلح را در نظر گرفت، چه عمل معاویه هر چنتد بتا موافقتت    

عهد حجتی است، ولی آنچه معاویه  مردم انجام یافت و همین توافق برای امر والیت

نگرفتت   را به برگدیدن پسرش یدید برای والیت عهد برانگیخت ودیگری را در نظر

بی شک مراعات مصلحت در اجتماا مردم و هم آهنگ ساختن تمایالت ایشان بتود  

زیرا اهل حل و عقد که درین هنگام از خانتدان امویتان بته شتمار متی رفتنتد همته        

بروالیت عهد یدید همرأی و متاق بودند و به خالفت دیگری جد از یدید تن در نمی 

ش و تمام پیتروان متذهب بودنتد و از میتان     دادند در حالیکه آنان دستۀ برگدیدۀ قری

از ایتن رو  . ملت اسالم یا عرب خداوندان غلبه و جهانگشایی بته شتمار متی رفتنتد    

معاویه یدید را بر دیگر کسانی که گمان می کرد از وی برتر و شایسته ترنتد تترجیح   

 داد و از فا ل عدول کرد و ماضول را برگدید به سبب آن که به اتاتا  و همرایتی و  

متحد بودن تمایالت و آرزوهای مردم بسیار شیاته بود و می دانست که وحدت کلمه 

و هرچند به معاویه جد این هم گمان نمتی  . در ندد شارا از اینگونه امور مهمتر است

مانع از روشی جد این بتود و حضتور    صرفت، چه عدالت او درک صحبت رسول

کوت آنان در باره دلیتل بتر منتاتی    داشتن اکابر صحابه هنگام تعیین والیت عهد و س

شدن هرگونه شک و تردید در او است چه آنان کسانی نبودند که در راه حق سازش 

کاری و نرمی نشان دهند و معاویه هم از کسانی نبود که در قبول حق حمیت مانع او 

ایشتان بتتوان ایتن گونته     دربتارۀ  زیرا آنان همه مقامی واالتر از آن داشتند کته   2شود

 .رات کرد و عدالت آنان مانع از آن بودتصو

                                      
 .212 هبقره، آی هسور. اخذته العزه باالثم: ه اشاره به  2
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و امتناا عبداهلل بن عمر را از این امر باید بر پرهیدگتاری او حمتل کترد کته از     

دخالت در هر یک از این امور، چه مباح و جه محظور، اجتناب می ورزید چنان کته  

 .او بدین شیوه و رفتار معروف بود

ثریت بتر آن متاتق و هتم رأی    و در مخالات با پیمان والیت عهدی یدید که اک

گذشته از . بودند کسی به جد ابن الدبیر و مخالاان نادری که معروف است باقی نماند

این نظیر این پیش آمد که خلاا فرزندان ختویش را بته جانشتینی برگدیننتد پتس از      

معاویه هم روی داده است و خلاایی که در تحری حق بودند و بدان عمل می کردند 

ملک و سلیمان از خاندان امویان و سااح و منصتور و مهتدی و رشتید از    مانند عبدال

عباسیان و امثل ایشان از کسانی که عدالت و حسن رأی و توجه ایشان به مستلمانان  

محرز شده بود نید فرزندان خود را به والیت عهد برگدیده اند و نمتی تتوان آنتان را    

هارگانه خارج شتده و پستران و   عیبجویی کرد که چرا از سنن و شیوه های خلاای چ

زیرا شأن ایشان به جد شأن آنتان استت،   . برادران خود را به والیت عهد برگدیده اند

چه آنها در روزگاری خالفت میکردند که هنوز ربیعت و خاصیت کشورداری پدیتد  

نیامده و رادا و حاکم بر مردم عوارف دینی بود و هر فردی در وجود خود حتاکمی  

از اینترو  . ی داشت که او را از ارتکاب اعمال خالف دین منع می کترد وجدانی و دین

خلاای مدبور کسانی را به جانشینی خود تعیین می کردند کته فقت  از لحتاظ دینتی     

مورد قبول و ر ای عموم باشد و چنین کسی را بر دیگر افراد تترجیح متی دادنتد و    

ن رادا و وجدان دینی شان کسانی را که درصدد رسیدن بدین پایه برمی آمدند به هما

 .تسلیم می کردند

ولی پس از خلاای چهارگانه و از آغاز خالفت معاویه عصبیت به نهایت مرحلۀ 

خود که پادشاهی و کشور داری است رسیده و رادا و حاکم دینی  عیف شده بتود  

. و نیاز به حاکم و رادعی داشتند که از رریق پادشاهی و عصبیت بر آنان مسل  شتود 

این رو اگر کسی را به والیت عهد برمی گدیدند که عصبیت قومی آنتان را را تی   از 
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نمی کرد عصبیت آن را زد می کرد و امر والیت عهدی وی بته سترعت از هتم متی     

متردی از علتی   . گسیخت و در میان جماعت و امت اختالف و جتدایی روی میتداد  

ف کردند ولی نستبت بته   خالفت تو اختالدربارۀ چرا مسلمانان : ر ی اهلل عنه پرسید

زیرا ابوبکر و عمتر بتر کستانی چتون متن      »: ابوبکر و عمر خالفی روی نداد؟ فرمود

و این گاتتار اشتاره بته    . « حکومت می کردند و من امروز بر امثال تو حاکمیت دارم

گذشته از این مگر داستان متأمون را نشتنیده ای   . رداا و حاکم وجدانی و دینی است

سی بن جعار صتاد  را بته والیتت عهتد برگدیتد و او را ر تا       که چون علی بن مو

موسوم کرد چگونه عباسیان این عمل او را انکار کردنتد و بته نقتض بیعتت بتا وی      

پرداختند و با عموی مأمون، ابراهیم بن مهدی، بیعت کردند و آن همه هرج و مرج و 

و ختروج کننتدگان   اختالف و راهدنی ها روی داد و انقالبات پدید آمد و انقالبگران 

بسیاری آشکار شدند وچیدی نمانده بود که حکومت او واژگون شود تا آن که مأمون 

. به سرعت از خراسان به بغداد آمد و امر خالفتت آنتان را بته معاهتد آن بازگردانتد     

بنابراین در امر برگدیدن ولی عهد در نظر گرفتن آراء و تمتایالت قتومی  تروری و    

را مقتضیات عصرهای گوناگون نسبت به وقایع مختلاتی کته   اجتناب ناپذیر است، زی

در آنها روی میدهد و قبایل و عصبیت هایی که در آنها پدید می آینتد متااوتستت و   

همچنین نسبت به مصالح گوناگون نید فر  می کند و برای هتر یتک از آنهتا حکتم     

د حاتظ  ولی اگر مقصود از تعیتین ولیعهت  . خاصی است از لطف خداوند به بندگانش

چنین منظوری بتا مقاصتد   . وراثت مقام امامت باشد که به ارث به پسران ایشان برسد

دینی موافقت ندارد، زیرا خالفت و امامت امریست از جانب خدا که آن را به هر یک 

از بندگان خود بخواهد اختصاص میدهد و سداست که تا حدامکان در والیتت عهتد   

و پادشتاهی مخصتوص   . دن مناصتب دینتی  حسن نیت باشد از بیم عبث و بارل شت 
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و در  تمن ایتن گاتتار بته مستائلی      . ٠خداست آن را به هر که بخواهد متی بخشتد  

نخستت آن کته یدیتد در روزگتار     . برخوردیم که ناچاریم حقیقت آنها را بیتان کنتیم  

خالفت خود باسق دست یازدیده است ولی مبادا هرگد گمان بری که معاویته، رض،  

ه بوده است چه او عادلتر و افضل از آنستت کته چنتین تصتوری     ازین رفتار وی آگا

( موسیقی)وی روا داریم بلکه معاویه در ایام حیات خود یدید را از شنیدن غنا دربارۀ 

سرزنش می نمود و وی را از آن نهی می کرد و حال آن که چنین خطا و عیبی نسبت 

غنتا  دربتارۀ  فتاوی علما   به اعمال فسق و فجور کوچکتر از آنست که با آن که عقاید

و چون یدید مرتکب فسق و فجور شد در . یکسان نبود و در آن اختالف نظر داشتند

آن موقع صحابه نسبت به و ع او اختالف نظر پیدا کردند، از آن جمله دستته ای از  

آنان به قیام بر  د او معتقد بودند و به همین ستبب بیعتتش را نقتض کردنتد ماننتد      

و گروه دیگتری از  . و کسانی که از آنان پیروی کردند سداهلل بن زبیرحسین، ا، و عب

صحابه از این گونه مخالات ها امتناا ورزیدند چته نتیجتۀ آن را بترانگیختن فتنته و     

آشوب و فدونی خونریدی می دانستند و در عین حال ختود را از مقاومتت در برابتر    

گار نیروی قبیله ای خاندان زید عاجد می دیدند زیرا شوکت و تسل  وی در آن روز

امویان به شمار می رفت و جمهور اهل حل و عقد امور از خانتدان قتریش بودنتد و    

کلیۀ عصبیت مضر از آنها پیروی می کردند و بنابراین بدرگترین شوکت و قدرت بته  

شمار می رفت و کسی را تاب مقاومت با چنین قتدرتی نبتود و بته همتین علتت از      

ری ورزیدند و به دعاکردن پرداختند تا مگر خدا وی را هدایت مخالات با وی خوددا

حال اکثریت مستلمانان بترین منتوال بتود و همتۀ آنهتا       . کند و از شرش رهایی یابند

مجتهد بودند و نباید روش هیچیک از دو گروه را انکار کرد زیرا آنها مقاصدی نیتک  
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ق وحقیقت معروفستت، و  داشتند و در راه خیر گام بر می داشتند و تحری آنان از ح

 .خدای ما را بر اقتدا و پیروی از آنان توفیق بخشد

و ادعای شتیعیان استت کته متی گوینتد       صمو وا دوم کار جانشینی پیغمبر

جانشین وی باشد در صورتی که صتحت ایتن امتر    س پیامبر وصیت کرده است علی

صحیح آمده که محرز نشده و هیچیک از ائمه اخبار آن را نقل نکرده است و آنچه در 

پیامبر دوات و کاغذ خواست تا وصیت خود را بنویسد و عمر از این کتار منتع کترد    

 .خود دلیل وا حی است بر این که وصیتی روی نداده است

و از وی  3هنگامی کته متورد ستوء قصتد واقتع گردیتد       سهمچنین گاتار عمر

اگتر  : کته گاتت   پرسیدند تا جانشینی برای خود برگدیند بر همین امر داللت می کند

مقصودش )کرد نجانشینی تعیین کنم، همانا کسی که از من بهتر است جانشین تعیین 

و اگر این امر را فرو گتذارم کستی کته از متن بهتتر استت آن را فترو        ( ابوبکر است

و صحابه ای که حا ر بودند با . ]جانشین تعیین نکرد صیعنی پیامبر. گذاشته است

وصیت نکرده و کسی را به والیت عهتد برنگدیتده    صاو موافقت داشتند که رسول

 .٠[است

هنگامی که عباس او را دعوت کرد که ندد  سبه عباس سو همچنین گاتار علی

پیامبر بروند و تکلیف خویش را در برابر وصیت و جانشتین از وی بپرستند علتی از    

م پتس  همانا اگر از این امر ممنوا شتده ایت  : رفتن ندد رسول، ص، امتناا کرد و گات

 .نباید تا پایان روزگار در آن رمع ببندیم

وصتیت    صدانستته بتود کته پیتامبر     سو این گاتار دلیل بر آنست کته علتی  

 . نارموده وهیچکس را به جانشینی خود برنگدیده است
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و شبهۀ فرقۀ امامیه درین باره بدان سبب است که ایشتان امامتت را از ارکتان و    

چنین نیست بلکه این امر از مصالح عامه است  اصول دین می پندارند در صورتی که

که به نظر خلق واگذار شده است و اگر از ارکان دین می بتود آن وقتت ماننتد نمتاز     

مورد اهمیت قرار می گرفت و پیامبر کسی را به جانشینی خود بر می گدید، همچنان 

فتت چنتان   که ابوبکر را در امر نماز به جای خود تعیین کرد، و این امر شهرت می یا

و استدالل صحابه بر خالفت ابوبکر به قیتاس آن بتر نمتاز    . که امر نماز شهرت یافت

در امر دین مان به ابتوبکر ر تا داد آیتا متا در امتور       صاست که گاتند رسول خدا

جانشتین  دربارۀ دنیوی خویش به وی ر ا ندهیم؟ و خود دلیل بر اینست که وصیتی 

هد که امامت و معین کردن وصی برای آن چنان پیامبر روی نداده است و نشان می د

ز اسالم مورد توجه نبوده است و امر عصتبیت  اکه امروز بدان اهمیت می دهند در آغ

که بر مقتضای آن به اجتماا و همکتاری و اختتالف و پراکنتدگی متردم از مجتاری      

عادت می نگرند و آن را نیک رعایت می کنند در صدر اسالم اهمیتی نداشته استت،  

زیرا امر دین و اسالم یکسره از راه خوار  عادات انجتام متی یافتت از قبیتل متحتد      

ساختن دلها در حاظ و نگهبانی دنی و فتداکاری و جانستپاری متردم در راه نشتر و     

 .پیشرفت آن

و این همه ایمان و فداکاری بته ستبب احتوال و کیایتاتی بتود کته همته روزه        

ن در نبردها برای پیروزی یتافتن ایشتان و   مشاهده می کردند از قبیل حضور  فرشتگا

تردد خبرآسمان در میان ایشان و تجدید خطاب خدا و آیات قرآن که در هتر حادثته   

آیین انقیاد و اذعان همۀ مردم را فراگرفته بود « صبغت»برایشان عصبیت نداشتند، زیرا 

داد و و این معجدات و خوار  عادت پی درپی و کیایات آسمانی و الهی که روی میت 

رفت و آمد فرشتگان که مردم را بیمناک ساخته و از پیاپی آمدن آنها دهشت زده شده 

بودند، همۀ اینها آنان را دعوت می کرد و آن چنان و عی غیرعادی به وجتود آورده  
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بود که امر خالفت و پادشتاهی و برگدیتدن ولیعهتد و عصتبیت و همته ایتن انتواا        

 .گونگی وقوا آنها را می دانیمچنان که چ ٠مستهلک در این موج بود

در نتیجۀ از میان رفتن آنهمه معجدات و سپس به « آسمانی»اما همین که آن مدد 

، آن آیین 2علت سپری شدن قرنی که مردم آنها را به چشم دیده بودند از دست رفت

انقیاد و فرمانبری هم رفته رفه تغییتر یافتت و ختوار  از میتان رفتت و فرمتانروایی       

پس باید پند گرفت از ایتن کته امتر    . رار گرفت چنان که پیش از اسالم بودبرعادت ق

عصبیت و مجاری عادات در آنچه از آنها ایجاد می شود دارای مصالح و مااسد است 

و چنان که می پنداشتند پادشاهی و خالفت و ولیعهدی آنها از مهمترین امتور مستلم   

نتین نبتود بایتد در نگریستت کته      به شمار می رفت، در صورتی که در آغاز اسالم چ

آن عهدی انجتام  دربارۀ بی اهمیت بود چنان که ص چگونه خالفت در دوران پیامبر

سپس در روزکار خلاا رفته رفته تا حدی اهمیت ( و ولیعهدی تعیین نگردید)نگرفت 

یافت از این رو که نگهبانی و حمایت ممالک اسالمی و امر جهتاد و کیایتت ارتتداد    

ت آن را ایجاب می کرد، آنها در انجتام دادن و نتدادن والیتت عهتد     ومو وا فتوحا

 .مختار بودند چنان که از قول عمر، رض، یاد کردیم

ولی اکنون مسئله خالفت و والیت عهد از نظر عالقه به حاتظ کشتور و انجتام    

دادن مصالح مردم از مهمترین امور به شمار می رود و هم در ایتن روزگتار مو توا    

ر آن محلوظ می باشد که در حقیقت راز بقای اتحاد و ارتقای جمعیتت  عصبیت نید د

هاست و وسیلۀ بدرگیست که اجتماعات را از جدایی و تارقه و شکستت و ختواری   

حاظ می کند ومنشأ اجتماا و توافق و همکاری است که مقاصد و احکام شریعت را 
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نش و موجتودات  پس این نکات را باهم و حکمت خدا را در آفری. )تضمین می کند

  ٠(او دریاب

مو وا سوم مسئله جنگهایی است که در صدر استالم میتان صتحابه و تابعتان     

 .روی داده است

باید دانست که اختالف آنان دربارۀ امور دینی است و از اجتهاد در ادلۀ صحیح 

و هرگاه در مو وعی اختالف نظر میتان مجتهتدان   . و مدارک معتبر ناشی شده است

ر بگوییم حق در مسائل اجتهادی یکی از دوررف است و آن کته بتدان   روی دهد، اگ

کل بتر احتمتال   . نرسیده مخطی است، پس چون جهت آن به اجماا تعیین نمی شود

اصابت باقی می ماند و مخطی آن نامعین می باشد و بته خطتا نستبت دادن کتل بته      

 . اجماا مردود است

استت پتس ستداوارتر آن    کل حق و هر مجتهدی مصتیب  ( رای)و اگر بگوییم 

است که خطا و به غل  نسبت دادن را نای کنیم و غایت اخالقی که میتان صتحابه و   

مسائل دینتی مبتنتی بتر رتن     دربارۀ تابعان است این است که خالفی اجتهادی است 

آن همین بود که یاد کتردیم و اختالفتاتی کته در ایتن بتاراه      ( فقهی و اصولی)وحکم 

واقعتۀ علتی بتا معاویته و هتم واقعتۀ آن       : داده عبارتست از در اسالم روی ( اجتهاد)

حضرت با زبیر و عایشه و رلحه، و واقعۀ حسین بتا یدیتد، و واقعتۀ ابتن الدبیتر بتا       

 .عبدالملک

اما واقعۀ علی بدان سبب بود که مردم هنگام کشتته شتدن عثمتان در نتواحی و     

ند و آنتان هتم کته    شهرهای مختلف پراکنده بودند و در بیعت با علی حضور نداشتت 

حضور داشتند گروهی از ایشان بیعت با علی را پذیرفتند و گروهی از آن ختودداری  

ستعد و  : کردند تا مردم همه گرد آیند و بر امامی متاق شوند و اینان عبارت بودند از
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سعید و ابن عمر و اسامه بن زید و مغیره بن شعبه و عبداهلل بتن ستالم و قدامته بتن     

و کعب بن مالک و نعمتان بتن بشتیر و     ٠د خدری و کعب بن عجرهمظعون و ابوسعی

. حسان بن ثابت و مسلمه بن مخلد و فضاله بن عبید و امثال ایشان از بدرگان صحابه

بودنتد نیتد از بیعتت بتا علتی برگشتتند و بته         2و کسانی هم که در شهرها و امصتار 

نی و هرج و مرج خونخواهی عثمان برخاستند و امر خالفت را به و ع بی سروساما

واگذاشتند تا شورایی از میان مسلمانان تشکیل شود و کسی را به خالفت برگدینند و 

قاتالن عثمان نوعی نرمی و بی اعتنایی گمتان متی کردنتد نته     دربارۀ سکوت علی را 

و همانتا  ! هرگد چنین تصوری نمی توان کرد! مساعدت و یاری به عثمان، پناه به خدا

بطور صریح به مالمت علی می پرداختت مالمتت تنهتا متوجته      معاویه هم هنگامیکه

 .قتل عثمان بوددربارۀ سکوت علی 

از آن پس اختالف نظر دیگری روی داد چنان که علی معتقد بتود متردم وی را   

به خالفت برگدیده و بیعت با وی صورت گرفته است و بتر کستانی کته تتأخیر روا     

در مدینته   صکسانی که در خانۀ پیامبر داشته اند بیعت الزم است به سبب اجتماعی

و مو وا خونخواهی عثمان را به تأخیر انداخت و آن . و مورن صحابه گرد آمده اند

را به گردآمدن خلق و اتحاد کلمه موکول کرد تا در آن هنگام وی بته انجتام دادن آن   

 . قادر شود

ابه که حل و و دیگران عقیده داشتند که بیعت با علی انجام یافته است زیرا صح

عقد امور برعهده آنان بوده است در آفا  پراکنده بوده اند وبته جتد جماعتت قلیلتی     

برای بیعت حا ر نبوده اند در صورتی که بیعت به جد از راه اناا  خداوندان حل و 

عقد صورت نمی گیرد و به صرف اینکه کسانی یتا گتروه انتدکی او را بته خالفتت      

نتد گردنگیتر دیگتران نمتی شتود بلکته در آن هنگتام        برگدیده و با وی بیعت کرده ا

                                      
 . افتاده است( ک)در چاپ « کعب بن عجره»ه  1

 .و شام اطالق می کنده مؤلف امصار را گویا اغلب بر شهرهای معلومی همچون بصره و کوفه و مصر  2
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در حالت بی سروسامانی و نداشتن خلیاه به سرمی بردند و خواستته هتای    نمسلمانا

نامعینی نداشته اند نخست به خونخواهی عثمان برمی خیدند و پس از آن بتر تعیتین   

بن عاص و و پیروان این عقیده عبارت بودند از معاویه و عمرو. امام اجتماا می کنند

ام المؤمنین عایشه و زبیر و پسر او عبداهلل و رلحه و پسرش محمد و سعد وسعید و 

و دیگر کسانی از صحابه که با آنتان هتم عقیتده     ٠نعمان بن بشیر و معاویه بن حدیج

 .بودند و چنان که یاد کردیم از بیعت کردن با علی در مدینه سرباز زدند

بور همگی همرای و متاق بودند که بیعت لیکن مردم عصر دوم پس از گروه مد

صورت پذیرفته و برهمگی مسلمانان پیروی از آن واجتب استت و عقیتدۀ     سبا علی

علی را در این باره بر صواب می دانستند و خطا را به معاویه و کستانی نستبت متی    

دادند که از رأی وی پیروی می کردند به ویژه رلحه و زبیر که بنابرآنچه روایت شده 

و در عین حال متردم هیچیتک از   . د از بیعت کردن با علی آن را نقض کرده بودندبع

دو گروه را به گناهکاری منتسب نمی ساختند وایشتان را ماننتد مجتهتدان دیتن متی      

شمردند که به علت اختالف نظر در استنباط مسائل شرعی نمی توان آنها را گناهکار 

یکی از دو عقیده و نظر مردم عصر دانست و چنان که معروف است مردم عصر دوم 

 .اجماا می شمردند( که همان عقیدۀ پیروان علی باشد)نخستین را 

: کشتگان دو جنگ جمل و صتاین پرستیدند فرمتود   دربارۀ  سچنان که از علی

سوگند به کسی که جان من در ید قدرت اوست هر یک از آن گروه که با دل پتاک  »

و وی در این ستخن بته هتر دو گتروه اشتاره      « .جان سپرده باشند به بهشت رفته اند

 .فرموده است و حدیث مدبور را ربری و جد او نقل کرده اند

بنابراین نباید به هیچ رو در عدالت هیچیک از صحابۀ آن عصر شبهه کرد و آنان 

از این مسائل مورد نکوهش قرار داد، چه ایشان همان کسانی هستتند   را در هیچ یک

                                      
رجوع به منتهی . است( بر وزن زبیر)« حدیج»، ولی صحیح ( ب)، جدیح ( ک)و ( ب)و ( ا)ه خدیج   1

 .االرب شود
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شناخته ایم و گاتارها و کردارهای ایشان مورد استااده می باشد و که آنها را به خوبی 

آنها است در ندد اهل سنت، جد این که معتدله به عدالت کستانی   ٠عدالت ایشان ثمره

که با علی جنگیده اند معتقد نیستند، ولی هیچکس از پیروان حق به گاتۀ آنان توجته  

متردم را در   بنگتریم بایتد همته    نصتاف نکرده و بر آن نمانده است و اگر بته دیتدۀ ا  

عثمان پدید آمده و هم اختتالف نظتری کته پتس از وی     دربارۀ مو وا اختالفی که 

 .روی داده است معذور بدانیم

و می فهمیم آن اختالفات به مندلۀ فتنه و بلیته ای بتوده استت کته امتت بتدان       

سترکوب   زگار خداونتد دشتمنان استالم را   ودر حالی که در همان ر 2گرفتار شده اند

کرده و مسلمانان را بر کشورها و سرزمین های آن مسل  ستاخته بتود و گروهتی از    

تازیان به شهرها و کشورهای مرزهای مسلمانان چون بصره و کوفته و شتام و مصتر    

رهسپار شده ودر آن شهرها اقامت گدیده بودند و بیشتر این گروه از مردم درشتخوی 

نایل آمتده بودنتد و    صانی به صحبت پیامبرو خشن به شمار می رفتند که اندک زم

سیرت و آداب پیامبر در آنان تأثیر نبخشیده و مایۀ تهذیب اخال  آنان نشده بود و به 

صاات نیک وی خو نگرفته بودند، گذشته از این که هنوز خویهتای زمتان جاهلیتت    

 مانند درشت خویی و عصبیت و تااخر بر یکدیگر در آنان رسوخ داشت و از آرامش

وجدان که در پرتو ایمان برای انسان حاصل می شود بی بهره بودنتد و ناگتاه هنگتام    

بدرگ شدن و توسعه یافتن دولت اسالم گروه مدبور ختویش را در زیتر فرمتانروایی    

مهاجران و انصاری دیدند که از قبایل قریش و کنانه و ثقیف و هذیل و مردم حجتاز  

در ایمان آوردن به اسالم به شمار می  3خستینبودند و از پیشقدمان ن( مدینه)و یثرب 

                                      
 .درست نیست( ا)ه مفروع در چاپ  1

 .که خدا امت را بدان دچار ساخته است: ه در چاپهای مصر چنین است 2

ڭ  ۇ  ۇ  ژ . ٠١١: ۀالتوبت  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ :  هبه آی هه اشار  3

 ٠٠ - ٠١: الواقعۀ ژۆ  ۆ  ۈ   
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از این رو گروه مدبور از فرمانبری آنان استنکاف ورزیده اند و این امر برایشان . رفتند

گران آمد، زیرا خویش را نسبت به آنان از لحاظ خانتدان و نستب و فدونتی عتدد و     

ل بکترین وائتل و   نبردکردن با ایرانیان و رومیان برتر متی دیدنتد و آن گتروه از قبایت    

و تممی ( از یمن)ربیعه و کنده وازد  ٠عبدالقیس به شمار می رفتند که وابسته به قبیلۀ

و از پایه و قدر قریش می کاستتند و از آنتان استتنکاف متی     . بودند( از مضر)وقیس 

روزیدند و در فرمانبری از ایشان سستی می کردند و به بهانه های بیهود متوسل متی  

ن تظلم و شکایت می کردند و ایشان را مورد رعنه و سرزنش قرار می شدند و از آنا

عاجداند و از تقسیم غنتایم و امتوال بتر مقتضتای برابتری و       2دادند وکه از امر سرایا

عدالت عدول می کنند و این گونه اعتقادات و شکایات در همه جا انتشار یافت و به 

متی بردنتد شتناختیم کته چگونته       شهر مدینه هم رسید و آنان راکه در مدینه به ستر 

کسانی بودند، آنها بی درنگ مو وا را بدرگتر از آنچه بود جلتوه دادنتد و آن را بته    

عثمان هم کسانی به نواحی و شهرهای مدبور گسیل کترد تتا   . گوش عثمان رسانیدند

از این رو ابن عمر و محمد بن مسلمه . خبر صحیح را کشف کنند و به وی باز گویند

آنها هتیچ گونته نقصتان و    . بن زید و نظایر ایشان را به نواحی مدبور فرستادو اسامه 

عیبی در امیران و حکام نیافتند و ایشان را بدانسان ندیدنتد کته ستداوار عیبجتویی و     

 .مالمت باشند و همین معنی را چنان که دریافت بودند به عثمان باز گاتند

ای مدبتور همچنتان ادامته    در نتیجه، توبیخ و سرزنش مردمان نتواحی و شتهره  

چنان که ولیدبن  ٠داشت و همچنان زشتی ها فدونی می یافت و شایعات نمو می کرد

عقبه حاکم کوفه متهم به نوشیدن شراب گردید و گروهی از آن خرده گیران گتواهی  

                                      
عبهدالقیس مهن   »در چاپهای مصر درست نیست بلکه مطاب  چاپ کهاترمر  « عبدالقیس بن ربیعه»ه   1

 .صحیح است« ربیعه

 . است( سویه)است، در چاپهای مصر و بیروت « ینی»ه ج سریه پاره های لشکر و این از  2

 .و مازالت الشناعات تنمو: صر و بیروتاست در چاپهای م« ینی»ه از  1
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ستپس گروهتی از متردم    . عثمان وی را حد شرعی زد و از کتار برکنتار کترد   . دادند

. به مدینه آمدند و خواستار برکنار کتردن فرمانروایتان بودنتد   و نواحی مدبور  2شهرها

آنها به عایشه و علی و زبیر و رلحه شکایت کردند و عثمان هم به خارر آنان بعضی 

 .از عامالن و حکام را معدول کرد

لیکن با همۀ اینها زبان بدگویان از نکوهش کوتاه نشد بلکه سعید بن عاصی که 

آمد و چتون بازگشتت راه را بتر او گرفتنتد و او را معتدول      حاکم کوفه بود به مدینه 

سپس میان عثمان و گروهی از صحابه که در مدینه با وی بودند اختالف . بازگرداندند

و مناقشه روی داد و وی را به سبب آن که از برکنار کردن حکام امتناا می ورزیدنتد  

همچنان استتنکاف متی    مورد بازخواست و سرزنش قرار دادند ولی عثمان از این امر

داد و گات جد بدین وسیله کسی را  قرار 3کرد و شرط برکنار کردن را جرح و تعدیل

آنگاه افعال دیگر عثمان را عیبجویی کردنتد ولتی او بته اجتهتاد     . برکنار نخواهد کرد

 .متشبث بود و آنان نید همین ادعا را داشتند

نتد و بته ستوی مدینته     سپس گروهی از مردم آشوبگر و ماجراجو اجتمتاا کرد 

رهسپار شدند و چنین نشان می دادند که خواستار عدالت و انصاف عثمان می باشند، 

در صورتی که در بارن مقصد دیگری داشتند و در صدد قتل عثمان بودند، و در میان 

آنان مردمی از بصره و کوفه و مصر هم گرد آمده بودنتد و علتی و عایشته و زبیتر و     

با آنها در مقاصد عدالت ختواهی همراهتی کترده بودنتد و متی       رلحه و جد آنان هم

کوشیدند آرامش برقرار کنند و عثمان را تابع نظر خود سازند، از ایتن رو عثمتان بته    

خارر آنان حاکم مصر را برکنار کرد و در نتیجه مردم اندکی بتر گردیدنتد ولتی بتار     

هانه ساختند و گاتند نامه را دیگر باز آمدند و با نیرنگ و تدویر نامه ای ساختگی را ب

                                      
 .است( یا شهرهای کوفه و بصره و مصر)ه منظور امصار  2

آمده که شاید بتهوان  ( حرجه) هکلم« ینی»دسالن است و در  هه صورت متن از چاپ بیروت و ترجم  3
 .عبارت را بدینسان آورد، به شرط آن که مرتکب گناه شده باشد
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در دست پیکی دیده ایم که آن را به سوی حاکم می بترده استت و در آن بته حتاکم     

آنها گاتند متا را  . عثمان بر آن سوگند یاد کرد. مصر نوشته شده است که ما را بکشد

مروان نید سوگند یاد کرد، آنگاه عثمان گات . بر مروان دستیابی ده چه او کاتب تست

ضاوت از این بیش نیست ولی آنها عثمان را در خانه اش محاصره کردند، آنگتاه  در ق

شب هنگام تدبیر کار او را پنهان ازمردم اندیشیدند و او را کشتند، و در فتنه و آشوب 

 .را به روی مردم گشودند

و همۀ آنان به امر . ولی کلیۀ کسانی که در این وقایع شرکت جسته اند معذورند

آنگتاه پتس از ایتن    . داشته اند و چیدی از عالیق دینی را تباه نساخته انددین اهتمام 

واقعه در آن اندیشده و اجتهاد کرده اند و خدا به احوال ایشان آگاه است و آن را می 

ایشان جد گمان نیک چیدی نمی اندیشیم چه از یکسو احتوال ختود   دربارۀ داند و ما 

ل که صاد  امین استت در بتاره آنهتا    ایشان و از سوی دیگر گاتارهای حضرت رسو

 .گواه برمدعای ما است

و اختالفاتی که روی داد بایتد گاتت چتون فستق و تبته       سحسیندربارۀ و اما 

  صکاری یدید در ندد همۀ مردم عصر او آشکار شد پیروان و شیعیان خاندان پیتامبر 
. وی برخیدند در کوفه هیئتی ندد حسین فرستادند که به سوی ایشان برود تا به فرمان

ین دید که قیام بر  د یدید تکلیف واجبی است زیرا او متجاهر به فسق استت و  سح

به ویژه این امر بر کسانی که قادر بر انجام دادن آن می باشند الزم است و گمان کرد 

خود او به سبب شایستگی و داشتتن شتوکت و نیرومنتدی ختانوادگی بتر ایتن امتر        

ی همچنان که گمان کرد درست بود و بلکته بتیش از آن   شایستگدربارۀ اما . تواناست

 .هم شایستگی داشت

شوکت اشتباه کرد، خدا او را بیامرزد، زیرا عصتبیت مضتر در قبیلتۀ    دربارۀ ولی 

قریش و عصبیت قریش در قبیلۀ عبد مناف و عصبیت عبدمناف تنها در قبیلۀ امیه بود 

قبایتل متی دانستتند و آن را    امیه هم قریش و هتم دیگتر   دربارۀ و این خصوصیت را 
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انکار نداشتند ولی این مو وا در آغاز اسالم به علت متوجه شتدن ذهتن متردم بته     

خوار  و مسئله وحی و رفت و آمد فرشتگان برای یاریگری به اسالم از یادهتا رفتته   

ند و از عصبیت جاهلیت و گرایش بته  دبود و مردم از امور عادی شان غالت کرده بو

ی دیده نمیشد و آن را فراموش کرده بودنتد و تنهتا عصتبیت ربیعتی     هدفهای آن اثر

باقی مانده بود که مخصوص حمایت و دفاا است و از آن در امر تبلیو و انتشار دین 

و جهاد با مشرکان برخوردار می شدند و دین عصبیت ربیعتی استتوار بتود و هتوی     

 .وهوش و عادات متروک شده بود

ار  هولنتاک پایتان یافتت از آن پتس بتاز و تع       تا هنگامی که امر نبوت و خو

فرمانروایی تا حدی به عادات وابستگی پیدا کرد و عصبیت به همان شکلی که پتیش  

از اسالم بود و به همان کسانی که اختصاص داشت برگشت و بنابراین قبیلۀ مضتر از  

ی کته  خاندان امیه بیشتر فرمانبری می کرد تا از دیگر قبایل، به علت همان خصوصیات

پس اشتباه حسین آشتکار شتد ولتی ایتن     . پیش از اسالم برای آن خاندان قائل بودند

 .اشتباه در امری دنیوی بود واشتباه در آن برای وی زیان آور نیست

و اما از لحاظ قضاوت شرعی وی در این باره اشتباه نکرده است زیرا ایتن امتر   

کرد که بر انجتام دادن چنتین   وابسته به گمان و استنباط خود اوست و وی گمان می 

کاری توانایی دارد در صورتی که ابن عباس و ابن الدبیر و ابن عمتر و بترادرش ابتن    

الحنایه و دیگران وی را در رفتن به کوفه مالمت کردند و اشتباه او را در این باره می 

 دانستند لیکن او از راهی که در پیش گرفته بود بازنگشت، چون اراده و خواست خدا

 .بود

و اما صحابۀ دیگر،جد حسین، خواه آنان که در حجاز بودند و چه کسانی که در 

شام وعرا  سکونت داشتند و با یدید همراه بودند و چه تابعان، همه عقیتده داشتتند   

که هر چند یدید فاسق است قیام بر  د وی روا نیست چته در نتیجتۀ چنتین قیتامی     

ه همین سبب از این امر خودداری نمودنتد  هرج و مرج و خونریدی پدید می آید و ب
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و از حسین پیروی نکردند و در عین حال به عیجویی وی هم نبپرداختند و وی را به 

گناهی نسبت ندادند زیرا حسین مجتهد و بلکه پیشتوای مجتهتدان بتود و نبایتد بته      

 تصور غل  کسانی را که با اجتهاد حسین موافق نبودند و از یاری کردن به وی دریتو 

ورزیدند به گناهکاری نسبت دهی زیرا بیشتر ایشان از صحابه به شمار می رفتند و با 

چنتان کته حستین در    . یدید همراه بودند و به قیام کردن بر  د وی عقیتده نداشتتند  

فضتیلت و حقانیتت ختویش بته آنتان      دربارۀ حالی که در کربال به نبرد برخاسته بود 

عبداهلل و ابوسعید الخدری و انس بن مالتک   از جابربن: استشهاد می کرد و می گات

 .و سهل بن سعد و زیدبن ارقم و امثال ایشان بپرسید

و به سبب این که از یاری کردن به وی خودداری کرده بودند آنان را عیبجتویی  

نمی کرد و برایشان خرده نمی گرفت چه می دانست که این روش ایشان متکتی بتر   

 .خود او هم معلول اجتهاد او بوداجتهاد آنان است چنان که شیوۀ 

و همچنین نباید خواننده این اندیشۀ غل  را به ختود راه دهتد کته خیتال کنتد      

بر صواب بوده است از این رو که ررف مقابتل وی اجتهتاد داشتته      سکشتن حسین

چنین قیاسی نظیر آنست که قا تی  . است و به فتوای صحیح مجتهد کشته شده است

بلکته بایتد دانستت کته     . نای را برای نوشیدن نبیذ حد بدنتد شافعی و مالکی پیرو ح

و کشتن وی در نتیجۀ اجتهتاد صتحابه ای    سمو وا چنین نیست و جنگ با حسین

قیام نکردن بر تد یدیتد از   دربارۀ که یاد کردیم نبوده است هر چند ایشان با حسین 

ستین دستت   روی اجتهاد مخالات کرده اند و تنها یدید و همراهان او به جنتگ بتا ح  

 . یازیده اند

و نید نباید تصور کرد که یدید هتر چنتد فاستق بتودن ولتی چتون گروهتی از        

صحابۀ پیامبر قیام بر  د وی را جاید نشمرده اند پس افعتال او هتم در نتدد ایشتان     

صحیح بوده است بلکه باید دانست که فقیهان قسمتی از کرده های خلیاتۀ فاستق را   

د و یکی از شرای  جنگیدن با کسانیکه بر  د خالفت نافذ می شمرند که مشروا باش
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قیا می کنند به عقیدۀ ایشان اینست که با امام عادل باشتد و در مستئله ای کته متورد     

بحث ماست امام عادلی وجتود نتدارد و بنتابراین جنگیتدن حستین بتا یدیتد و هتم         

 .جنگیدن یدید با حسین هیچ کدام جاید نیست

ر غل  واداشته غالت وی از اشتراط امام عادل برای و آنچه گوینده را بدین گاتا

و در آن زمان چه کستی را عتادل تتر از حستین، ا، در     ]نبرد با صاحبان عقاید است 

 .2[امامت و عدالت می توان یافت؟

قیتام  دربارۀ و اما دربارۀ ابن الدبیر باید گات او هم همان عقیده ای را که حسن 

دربتارۀ  ولتی اشتتباه ابتن زبیتر     . ان را داشتت و همان گم 3خویش داشت می اندیشید

بدرگتر بود، زیرا قبیله بنی اسد چه در عصر جاهلیت و ( و نیروی خانوادگی)شوکت 

و راهتی بته   . چه در روزگار اسالم هیچ گاه نمی توانستند بتا امویتان مقاومتت کننتد    

تعیین خطا در جهت مخالف وی نیست، بدانسان که در جهت معاویته  دربارۀ گاتگو 

زیرا در آنجا برای ما اجماا بدان حکم بتود و در اینجتا چنتین اجمتاعی     . با علی بود

یعنی در آنجا خطا را به معاویه نسبت دادند و در قیام ابن زبیتر اجمتاعی   )نمی یابیم 

و اما در باره یدید باید بگوییم که فسق وفجور وی خود عاملی بود که  ٠(وجود ندارد

ف ابن زبیر از بدرگترنی عتادالن در میتان   رعبدالملک رلیکن . خطای او را معین کرد

مردم به شمار می رفت و کافی است در باره عدالت وی بگوییم کته امتام مالتک بته     

و ابن عباس و ابن عمر از ابن زبیر روی برتافتته و بتا   . کردار وی استدالل کرده است

بوده اند و گذشتته   عبدالملک بیعت کرده اند در حالی که ایشان با ابن زبیر در حجاز

                                      
غفلت از اشتراط : در ینی و چاپ پاریس چنین است. پاریس نیست ه قسمت واخل کروشه در چاپ  2

و در زمان حسین چه کسی دل تر در امامهت او و  : چنین است( ا)در . امام عادل در پیکار با اهل آراء 
 عدالت وی در پیکار با اهل آراء بوده است؟

 .ابن زبیر همان خواب می دید که حسین دید: چنین است« ینی»ه در  3

غلهط و صهحیح   « مخالفهه »( ا)چاپ . است« ینی»از « اجماعی نمی یابیم»تا « ....و راهی به »:زه ا  1
 .است« مخالفه»
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از این بیشتر صحابه عقیده اداشتند که بیعت مردم با ابن زبیر صتورت نگرفتته استت    

زیرا صاحبان حل وعقد امور در بیعت با او ماننتد بیعتت متروان حضتور نداشتتند و      

لیکن همۀ آنان مجتهد بوده اند و باید عمل ایشان را . و ع ابن زبیر برخالف این بود

از دو ررف تعیتین شتده باشتد و     ل کرد هر چند خطا در هیچیکبه راهر برحق حم

که در نتیجۀ این اختالف روی داده است پس از آنچته متا   ( کشته شدن ابن زبیر) قتل

به ثبوت رسانیدیم از لحاظ شرعی موافق با قوانین و اصول فقه است و با همتۀ ایتن   

ایتن استت   . ثاب استت و تحری او از حق شهید و م( و نیت)ابن زبیر به اعتبار قصد 

روشی که سدا است کردارهای صحابه و تابعان پیشین را بر آن حمل کنیم چه ایشتان  

بهترین و برگدیده ترین افراد امت اند واگر آنان را در معترض نکتوهش وعیبجتویی    

 قرار دهیم، پس چه کسانی به عدالت اختصاص خواهند یافت؟

در قرن من میدیند آنگاه کستانی  بهترین مردم آنانند که »: می گوید صو پیامبر

پس پیامبر  ٠«که دو یا سه نسل جانشین ایشان میشوند و سپس ناراستی شیوا می یابد

نیکویی یا عدالت را به قرن اول و قرن پتس از آن اختصتاص داده استت و بنتابراین     

مبادا خواننده اندیشه یا زبان خود را به خرده گیری نسبت به یکی از آنان عادت دهد 

دل خود را در هیچیک از اموری که برای آنان روی داده است با شک در آمیتدد و  و 

بلکه آنچه می توانتد بایتد شتیوه هتا و راههتای حتق ایشتان را         2آن را پریشان سازد

جستجو کند چه آنان دراین باره شایسته ترین مردم اند و به هیچ رو اختالف نکردند 

شدند جد در راه جهاد یا پایتدار ستاختن   و کشته ن 3مگر با حجت و دلیل ونجنگیدند

 .حق وحقیقت

                                      
 .ثم یغشوالکذب است:« ینی»یغشون الکذب غلط و صحیح بر حسب ( ا)ه در چاپ  1

 .چنین است؛ و وسوسه کند« ینی»ه در  2

 .و نکشتند« ینی»ه در  3
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و با همۀ این باید معتقد بود که اختالف ایشان مهربانی و تاضلی برای آینتدگان  

بوده است تا هر کس به یکی از آنان که او را می پستندد اقتتدا کنتد و وی را امتام و     

در آفریتدگانش   ختدا را  4رهبر و دلیل راه خود سازد، پس باید به این نکت و فرمتان 

و بدانیم که خدا بر هر چیدی تواناست و پنتاه وانتقتال متا بته ستوی      ]آشکار سازیم 

 .5[اوست، و وی سبحانه و تعالی داناتر است

 

 فصل سی و یکم

 در مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خالفت

چون آشکار شد که حقیقت خالفتت جانشتین شتدن از صتاحب شترا بترای       

است امور دنیوی است، باید بدانیم که صاحب شرا عهده دار دو محافظت دین و سی

یکی اجرای امور دینی بر مقتضای تکالیف شرعی که مأمور است آنهتا  : امر مهم است

و کند و مردم را بدانها وادارد و دیگتری تنایتذ سیاستت بته مقتضتای مصتالح       یرا تبل

 .عمومی در عمران و اجتماا بشری

شدیم که عمران واجتماا برای بشتر  روریستت و   و ما در فصول پیش یادآور 

. همچنین باید مصالح آن رعایت گردد تا مبادا در نتیجۀ مسامحه تباهی بدان راه یابتد 

و هم یادآور شدیم که تشکیالت کشوری و قدرت ناوذ پادشاه بترای رستیدن بتدین    

هدف کافی است ولی شکی نیست که اگر وریاۀ پادشتاهی بتا احکتام شترعی تتوأم      

به صورت کاملتری رعایت خواهد شد، زیترا  ( اجتماا)دد آن وقت مصالح عمران گر

و اگتر مملکتت   . بنیان گذار شرا به اینگونه مصالح از همۀ مردم دانتاتر بتوده استت   

                                      
 (. ب)و ( ک)و ( ا)در نسخ « حکمت»ه  ٤

 .نیست« ینی»و ( پ)ه قسمت داخل کروشه در  5
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اسالمی باشد امور پادشاهی و کشورداری زیر امر خالفت مندرج می شود و از توابع 

 .باشد از آن جدا می شود( ماسال)آن به شمار می رود و گاه که در غیرملت 

و در هر حال کشور به هر شکلی اداره شود خواه ناخواه باید دارای تشتکیالتی  

باشد و برای انجام دادن امور کشوری و خدمتگداران تعیین گردد و کارها و ورتایف  

دولتی میان رجال دولت تقسیم شود واین امر به وسیلۀ پادشاه که قدرتی برتر از همۀ 

د و بر تمام امور مسل   می باشد انجام می پذیرد و هر یک از خدمتگداران رجال دار

دولت را به وریاۀ خاصی که اقتضا می کند می گمارد و بدینسان فرمانروایی پادشتاه  

 .صورت می گیرد و به خوبی قدرت سلطنت خویش را به کار می بندد

پادشتاهی و   و امامنصب خالفت اسالمی اگر چه از نظری که یتاد کتردیم امتور   

ورایف کشوری هم بدان پیوسته است ولی تصرفات دینی آن به مناصتبی اختصتاص   

از این رو هم اکنون مناصب . دارد که جد در دستگاه خلاای اسالمی دیده نشده است

دینی مخصوص به خالفت را یاد می کنیم و سپس به ذکر مناصتب درگتاه پادشتاهی    

 . می پردازیم

و فتتوی و  ( پیش نمتازی )ب شرعی دینی مانند، نماز باید دانست که کلیۀ مناص

قضایا داوری و جهاد و محتسبی در زیر عنوان امامت بدرگ یا خالفت مندرج استت  

چنان که گویی خالفت به مندله دستگاه رهبری بدرگ و ریشۀ جامع و کامل استت و  

. ن استاز آن منشعب می شد و داخل در آ( یعنی مناصبی را که یاد کردیم)همه اینها 

از این رو که خالفت و تصرفات آن به رور عموم نارر بر همۀ احوال دینی و دنیوی 

ملت اسالم است و اجرای احکام شرا در باره امور این جهان و آن جهان متردم متی   

 .باشد

این منصب باالترین مقامات دستگاه خالفت است و برتر از همتۀ   پیش نمازی،

ادشاهی است که هر دو مندرج در تحت خالفت مناصب و بخصوص باالتر از مقام پ

استت کته چتون در امتر نمتاز      س ابتوبکر دربتارۀ  اند و گواه بر این استدالل صحابه 
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شد در سیاست هم او را به خالفتت برگدیدنتد و گاتنتد پیتامبر      صجانشین پیامبر 

را ی شد که او رهبر دین ما شود آیا ما را ی نشویم که رهنمای امور دنیوی ما ص

؟ پس اگر نماز باالتر از سیاست نمی بود چنین قیاسی صتحیح بته شتمار نمتی     باشد

ه مساجد در شهرهای کرفت و چون اهمیت نماز و پیشوای آن ثابت شد باید دانست 

 :بدرگ بر دو گونه است

نخست مساجد بدرگ که جمعیت های بسیار بدان ها رفت و آمتد متی کننتد و    

مساجد کوچکتر ازآنها که به یک قوم یا کوی  ماز جمعه آماده می باشند، دیگرنبرای 

 .خاصی اختصاص دارند و برای نمازهای جماعت شایسته نمی باشند

اما امور مساجد بدرگ مربوط به خلیاه یا کسی است کته از جانتب وی تعیتین    

می شود از قبیل سلطان یا وزیر یا قا ی، و خلیاه برای نمازهتای پتنج گانته و نمتاز     

( نمازرلتب بتاران  )و خسوف و کسوف و استستقاء  ( ی و فطرا ح)جمعه و عیدین 

کسی را به پیشمنازی بر می گدیند و تعیین این امر همانا از رریق اولتی واستحستان   

وبدان سبب است که از لحاظ درنگریستن به مصالح عمومی هیچ چید از رعایا فتوت  

ای مذکور را نید نمازه( همه)وبرخی از فقیهان که به وجوب نماز جمعه قائلند . نشود

و در آن هنگام گماشتن پیشنماز در ندد آنان برای مسجد واجب می . واجب می دانند

ولی امور مساجد مخصوص به یک رایاه یا یک کوی بخصتوص، مربتوط بته    . باشد

کسانی است که در جوار آنها سکونت دارند و نیازی به نظارت خلیاه یتا ستلطان در   

جد و شرای  و چگونگی متولی آنها معروفست و در و احکام تولیت مسا. آنها نیست

تألیف ماوردی و جتد او بته تاصتیل    ( احکام السلطانیه»کتب فقه و همچنین در کتب 

 .آمده است و ما در این باره بارالۀ سخن نمی پردازیم

و خلاای صدر اسالم این وریاه را به دیگری واگذار نمی کردند و با مراجعه به 

معلوم می شود که چگونته برختی از آنتان هنگتام اذان نمتاز در      تاریخ زندگی ایشان 
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و این گواه بر اینست  ٠مسجد خنجر خورده و مراقب گداردن نماز در اوقات بوده اند

که آنان خود این وریاه را بر عهده داشته و دیگری را به جای ختویش تعیتین نمتی    

مقام پشتنمازی آن را   همچنین رجال دولت امویان نید از نظر بدرگ شمردن. کرده اند

بتا حاجتب   ( بن متروان )چنان که آورده اند عبدالملک . به خود اختصاص داده بودند

من حاجبی درگاه خویش را به تو واگذار کرده ام که به جد سه تن بته  : خویش گات

صتاحب  )ختوان ستاالر   : هیچ کس بی اجازۀ من بار ندهی و آن سته تتن عبارتنتد از   

ندد ( مؤذن)ب فساد غذا می شود، و کسی که برای اذان نماز زیرا تأخیر او سب( الطعام

زیترا  ( چاپار یا پیک)من می آید چه او دعوت کنندۀ انسان به سوی خداست، و برید 

 .تأخیر در کار او موجب تباهی امور مرزها و نواحی دور از پایتخت می شود

 و چون امر کشورداری و سلطنت به ربیعت و خصوصتیات آن بازگشتت و در  

مجرای عادی جریان یافت و دوران شدت عمل و دورشدن از برابری بامردم در امور 

نتد و تنهتا در اوقتات    ددینی ودنیوی شان فرا رسید در نماز هتم جانشتین تعیتین کر   

نامعلوم و نمازهای پنج گانه و نمازهای جماعت چون نماز عیدین و جمعه از لحتاظ  

خلاتا امامتت را برعهتده متی گرفتنتد       بدرگ قدر گردانیدن و اهمیت دادن بدان خود

چنان که بسیاری از خلاای عباسیان و عبیدیان در آغاز دولت شان بدینسان رفتار می 

 .کردند

دربتارۀ  نید وریاه ای بود که زیرنظر خلیاته قرارداشتت و بایتد او     فتوی دادن،

 عالمان دین و مدرسان کنجکاوی و تاحص می کرد و این وریاه ها را به کسانی می

یسته باشند و آنان را در کارشان یاری میداد و کستانی را کته صتالحیت    اسپرد که ش

نداشتند منع می کرد زیرا امر فتوی از مصتالح دینتی مسلمانانستت و واجتب استت      

                                      
 .است( ع)ه اشاره به ضربت خوردن حضرت علی  1
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خلیاه آن را مراعات کند تا مبادا نااهلی آن را پیشه ستازد و موجتب گمراهتی متردم     

 .شود

ن ونشتر دانتش همتت گمارنتد و در     و وریاۀ مدرسان اینست که بکار آمتوخت 

در اینصتورت  . مساجد برای انجام دادن این وریاه بنشینند و آمادۀ کار تدریس شوند

اندر مساجد بدرگ و جامعی که تولیت آنها با خلیاه استت و پیشتنمازان    اگر مدرس

آنها را وی تعیین می کند، به تدریس مشغول شوند ناچار باید در ایتن بتاره از مقتام    

کسب اجازه کنند ولی اگر در مساجد عمتومی بته تتدریس پردازنتد گترفتن       خالفت

اما گذشته از همۀ اینها سداست هر یتک از ماتیتان ومدرستان    . اجازه  رورت ندارد

دارای رادعی وجدانی باشند چنان که آن رادا ایشانرا از تصدی شغل قضا و فتوی که 

هتدایت و رشتاداند در وررتۀ     شایستگی آن را ندارند باز دارد تا آنتان کته در رلتب   

 .گمراهی نیاتند

آمده است که گستاخ ترین شما بر امر فتوی گستاخ ترین شتما بتر    ٠و در سنت

پس به همین سبب سلطان مورف است در کار این گتروه  . جرثومه های جهنم است

نظارت کند و مصلحت مردم را در نظر گیرد و در اجازه دادن یا ردکردن آنان در این 

 .نتهای دقت به کار بردمنصب م

و اما منصب قضا یکی از پایگاههایی است که داخل در ورتایف خلیاته استت    

زیرا پایگاه قضا و داوری برای برررف کردن خصومت های مردم است بدانستان کته   

دعاوی آنان بر یکدیگر حل و فصل شود و مشتاجرات و کشمکشتهای ایشتان قطتع     

و ستنت  ( قترآن )حکام شرعی باشد که از کتاب منتها این داوری باید بر وفق ا. گردد

گرفته می شود و به همین سبب از ورایف خالفت به شمار می رفته است ( احادیث)

                                      
 .ده و هم سنت پیامبر«اثر است که هم به معنی حدیث آ هه ترجم 1
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تن خویش آن را  و در جدو کارهای عمومی آنان بوده است و خلاا در صدر اسالم به

 .عهده دار می شدند و هیچ قسمت از امور قضا را به دیگری واگذار نمی کردند

بودکته   سخستین خلیاه ای که این وریاه را به دیگران تاتویض کترد عمتر   و ن

ابوالدراء را در مدینه به کمک خویش در امر قضا شرکت داد و شریح را در بصتره و  

ابوموسی اشعری را در کوفه به منصب قضا برگماشت و آنان را در این پایگاه شریک 

ت کته شتهرت فتراوان یافتته     خویش ساخت و در این باره نامه ای به ابوموسی نوش

در پیرامون نکات آن دور می زند و در امر داوری دستوری کامل  ٠است و احکام قضا

 :عمر در آن نامه می گوید. است

است کته بایتد از آن پیتروی کترد،      3داوری فریضه ای استوار و سنتی 2اما بعد»

تا )را دریاب  ندد تو به مخامصه آمده اند به دقت قضیه( دو ررف دعوی)هنگامی که 

چه به حق و راستتی ستخن گاتتن ستودی نمتی بخشتد       ( حقیقت را به دست آوری

در نظر و وجهه نظتر و متخاصتمان   . هنگامی که گویندۀ آن آگاهی کامل نداشته باشد

ودادگری خویش برابری را پیشه گیر تا آنکه هیچ زبردستی به جانبداری تو نسبت به 

 .تو نومید نشود 4عدالتخویش رمع نبندد و هیچ ناتوانی از 

بینه و دلیل بر مدعی و سوگند بر انکارکننده است و صلح کتردن مستلمانان بتا    

مسائل مورد نداا رواست مگر صلحی که حرامی را حالل یتا حاللتی   دربارۀ یکدیگر 

 . را حرام کند

                                      
 .است« قضات»در چاپهای مصر و بیروت . است« ینی»ه از  1

و با اصل آن کهه در متهون عربهی از     ه ابن خلدون عنوان نامه و چند سطر از آخر آن را حذف کرده  2
از القرآن جرید و صبح االعشی و شرح ابن ابی الحدید و اعفمل مبرد و عقد الاکلقبیل البیان و التبیین و ا

رسا ل العرب تألیف احمد زکی صفوت ص  هو رجوع به جمهر. و کتاب الخراج آمده است اختالف دارد
 .شود 253

 .در قرآن و مراد از سنت روش متبع رسول اکرم است ه مراد از فریضه حکم مفروض خدا 3

 (.113صبح االعشی، ص )ه از یاوری تو  ٤
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و اگر مردی داوری کرده باشی و فردای آن روز همان قضتیه را بخترد ختویش    

ن بیندیشی و به راه راست رهبری شوی، نباید داوری نخستین ترا رجوا دهی و در آ

زیرا حق مقدم بر هر چیدی استت و بازگشتت    ٠از بازگشت به حق وعدالت باز دارد

 .بدان از لجاجت و اصرار در امر بارل نیکوتر است

به هوش باش، به هوش باش از آنچه به ذهنت می گتذرد و در قترآن و ستنت    

نصی وجود دارد آنگاه نظایر و اشباه را بشناس و امتور را بتا نظتایر    آنها دربارۀ پیامبر 

 .آنها بسنج

برای کسی که ادعا می کند موجبات اثبات حق یا دلیلش در دسترس او نیستت  

مدتی معین کن و او را تا پایان آن مهلت ده، اگر اسناد و دالیل ختویش را در رترف   

آن را بتر وی حتالل متی     2قضتای  آن مدت بیاورد برحقانیت او رأی می دهی وگرنه

شمری زیرا این و ع شک را بهتر می زداید و ابهام وتیرگی قضیه را روشن تتر متی   

مسلمانان برای یکدیگر گواهان عادلی می باشند مگتر کستی کته حتد شترعی      . 3کند

وی اجرا شده باشد یا در مورد اجرای شهادت درود واقع گردیده یا در نسب دربارۀ 

شد زیرا خدا، سبحانه، تنها داوریست که از سوگندها و دالیتل در متی   یا والء متهم با

و  4زینهار که هنگام داوری میان دادخواهتان کتم صتبری   . گذرد و نیازی بدانها ندارد

زیرا پایتدار   5بر زبان آری( از خستگی و درد)دلتنگی از خود نشان دهی و اف گاتن 

اهی بتدرگ دارد و مایتۀ   ساختن حق در جایگاهی کته سداستت در نتدد ختدا پادشت     

 .پایان نامۀ عمر. «.نیکنامی می شود، والسالم

                                      
 (.27ص  1عقد الفرید ج )و ( 2٤ص  2البیان و البیین، ج )ه از برگشتن از آن رأی  1

 .قضیه است به جای قضا در چاپهای دیگر( ا)ه در  2

 (.253جمهره ، ص )ه و بهانه و دستاویز زیباتری به دست تو می دهد  3

 .است« القل »در بیشتر نسخ ( 253جمهره ص )ه الفل   ٤

 .است« التافف»در تمام چاپها ( 253جمهره، ص )ه التاذی  5
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و خلاا منصب داوری را با آن که از ورایف خاص آنتان بتود بته دیگتران هتم      

واگذار می کردند زیرا ایشان به حل و عقد سیاست عمومی کشور سرگرم بودند کته  

و فتوحات و بستن  ورایف فراوان و سنگینی بر عهدۀ آنان می گذاشت از قبیل جهاد

 .و استوارکردن مرزهای کشور و نگهبانی حوزه اسالم

و این ورایف را از اینرو که بسیار مورد توجه آنان بود به دیگری محتول نمتی   

آن را کوچتک نمتی   دربتارۀ  از اینرو حل اختالفات میان متردم و امتر داوری   . کردند

آن را کوچک شمردند دربارۀ  از این رو حل اختالفات میان مردم و امر داوری. کردند

 . و به منظور سبک کردن ورایف سنگین خود منصب قضا را به دیگران سپردند

ولی با همۀ اینها پایگاه مدبور را به کسانی اختصتاص متی دادنتد کته ازرریتق      

خویشاوندی یا والء به عصبیت آنان انتساب داشته باشند و آن را به اشخاصی کته از  

 .ن بیگانه بودند واگذار نمی کردنداین لحاظ نسبت به آنا

اما احکام و شرای  این منصب در کتب فقه و به ویژه در کتب احکتام ستلطانی   

زیرا کار قا ی در روزگار خلاا تنها منحصر به حتل و فصتل اختالفتات    . معروفست

میان متداعیان بود، سپس به تدریج برحستب اشتتغاالت خلاتا و ستالرین بته امتور       

سرانجام . رهای مهم کشوری امور دیگری هم به آنها محول شدسیاست عمومی و کا

بر منصب قضا گذشته از رسیدگی به مشاجرات متداعیان امور دیگری نید افدوده شد 

مانند استیاای بعضی از حقو  عمومی مسلمانان از رریق نظارت در اموال محجوران 

وصتیت هتای    مانند دیوانگتان و یتیمتان و ورشکستتگان و ستایهان و رستیدگی بته      

هنگام از دست دادن اولیا، بنابرعقیدۀ  ٠مسلمانان و امور اوقاف و امر زناشویی بیوگان

آنان که در این باره رأی داده اند، و مراقبت در امور و مصالح کوچه ها و ساختمانها، 

و جستجو و تحقیق در امر شهود و امینان و کسانی که قیم یا جانشتین دیگتری متی    

                                      
 32: النور ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ : هبه آی هه اشار 1
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و جرح ( تعدیل)ایشان از راه عدالت دربارۀ ن علم و آگاهی کامل شوند و حاصل کرد

 .آنان ارمینان کامل پیدا کند و اینها همه از امور وابسته به منصب قضا بوددربارۀ تا 

و خلاای پیشین امور مربوط به مظالم و عدالتگاه ها را نید به قا یان واگذار می 

ت و عتدالت و انصتاف قضتاوت و    کردند و آن وریاه ای بود مرکب از قدرت سلطن

متصدی آن نیاز به توانایی و نیرویی داشت که مایتۀ هتراس باشتد تتا بتوانتد رترف       

دارد و اموری را اجرا می کترد کته    ستمگر را سرکوب کند و متجاوز را از تعدی باز

و وی به رسیدگی دالیتل واستناد و   . قضات و دیگران از اجرا کردن آنها عاجد بودند

یه کردن بر امارات و قراین و به تأخیر انداختن حکتم تتا روشتن شتدن     و تک ٠تعدیر

گواهان نید می پرداختت   2حقیقت و واداشتن دو ررف دعوی به صلح و سوگنددادن

و خلاای گذشته با روزگار . و این گونه ورایف از حدود کارهای قا ی وسیع تر بود

می دادند و بستیاری از   مهتدی از بنی عباس تمام این ورایف را به تن خویش انجام

، این گونته امتور را بته     3 ساوقات آنها را به قضات خود می سپردند چنان که علی 

واگذار کرد و مأمون کار قضا را به یحیی بن اکثم  4قا ی آن عصر ابوادریس خوالنی

 .را بدین منصب برگدید 5سپرد و معتصم احمدبن ابی داود

هی امر جهان متی گماشتتند و سترداری    و چه بسا که خلاا قضات را به فرماند

به آنها واگذار می کردند چنان که یحیتی بتن اکتثم     ٠سپاهیان را در جنگهای تابستانی

                                      
« یهر تعز»بهه جهای   ( ک)و ( ب) هدر نسهخ . ه تعزیر شرعاً تأدیب فروتر از حد و تازیانه زدن اسهت   1
 .اصح است هو شاید تقریر هم در اینجا مناسب باشد و صوتر متن از نسخ. «تقریر است»

 .است( عمر رض)و دسالن است در نسخ دیگر « ینی»ه صورت متن از  2

 .است« استخالف»به جای استحالف ( ک)و ( ب)و ( ا)ه در  3

 .درگذشت 81ه فقیه معروف در زمان معاویه که به سال  ٤

 هرجوع به احمدبن ابی دواد و بان ابی دواد در لغهت نامه  . و غلط است. نسخ ابی داود آمد ه در تمام  5
 .دهخدا شود

 .غلط است( ک)و ( ب)و ( ا)الطوایف در ( . پ)ه الصوایف  1
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به جنگ روم می رفت و همچنین منذربن سعید قا تی عبتدالرحمن    2هنگام تابستان

ن بنابرای. الناصر از بنی امیۀ اندلس امور جهاد و سرداری سپاهیان را نید برعهده داشت

تصدی این گونه ورایف به خلاا اختصاص داشت یا آنها را به وزیتران یتا ستالرین    

همچنین نظارت و مراقبتت در جترایم و بتده هتا و اجترای      . مقتدر واگذار می کردند

حدود شرعی در دولت عباسیان و امویان اندلس و عبیدیان مصر و مغرب بتر عهتدۀ   

و ایتن پایگتاه نیتد در    . بود( انینظیر رئیس شهرب( )صاحب الشرره)خدایگان شرره 

دولتهای مدبور بخصوص یکی از ورایف دیگر دینی و تکالیف شرعی به شتمار متی   

رفت و دایرۀ نظارت در آن از احکام قضاوت اندکی وسیعتر بود چنان کته در حکتم   

متهم مجازات های بازدارنده دربارۀ تهمت مجالی قائل می شدند و پیش از ثبوت بده 

دربتارۀ  د و حدهای شرعی مسلم را در محل آنها مجری می داشتتند و  اجرا می کردن

قصاص و خونبها نید حکم می دادند و کسانی را که عمل شان بته بدهکتاری منتهتی    

آن گاه کیایت این دو پایگاه در دولتهایی که امتر  . نمی شد تعدیر و تأدیب می کردند

منصب رستیدگی بته مظتالم    خالفت در آن ها از یاد رفته بود به کلی فراموش شد و 

یکتی وریاتۀ رستیدگی بته تهمتت هتای       : به دو قسمت تقسیم شد( شهربانی)شرره 

مربوط به جرایم و اجرای حدود آنها و مجازات سارقان و امر قصتاص آنجتا کته از    

ررف قا ی تعیین می شود، و در دولتهای مدبور برای این سمت حاکمی برگدیدنتد  

کردن به احکام شرعی فرمانروایی می کرد و ایتن  که بر مقتضای سیاست بی مراجعه 

 .می نامیدند« شرره»و زمانی « والی»حاکم را گاهی 

آنگاه قسمت تعدیرها و اجرای حدود شرعی را در جرایمی که از لحتاظ شترا   

به ثبوت می رسید به قا ی واگذار کردند و وی این ورتایف را بتا تکتالیای کته در     

سمت اخیر از توابع وریاۀ وی به شمار می رفت و پیش یاد کردیم برعهده داشت و ق

                                      
روم را صایقه  هصایفه جنگ تابستانی است و به همین سبب غزو. سایر چاپها الطایفه. الصایفه( پ)ه   2

 (. اقرب الموارد)ر نقاط سردسیر در هنگام تابستان می جنگیدند خوانند زیرا آنها د
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این و ع تا این روزگار هم به همین رریق همچنان پایدار است و پایگاه های مدبور 

هم اکنون اختصاص به وابستگان عصبیت دولت نتدارد زیتر کیایتت فرمتانروایی تتا      

ر هنگامی که به صورت خالفت دینی بود و این مناصب هم از مراسم دینی بته شتما  

عصبیت خویش نمی سپردند و آنهتا   صاحبانمی رفت ناچار مشاغل مدبور را جد به 

از موالی و هم سوگندان ایشان بودند و یا در زمرۀ بنتدگان یتا هتوی خواهتان نمتک      

پرورده آنان به شمار می رفتند و از کسانی بودند که به کاایت و بتی نیتازی آنتان از    

ولی از روزگاری که خالفت منقرض شد . شتندآنچه به ایشان سپرده می شد اعتماد دا

و آن شکل حکومت از میان رفت و همۀ امور به پادشاهی و سلطنت انتقال یافت این 

گونه مشاغل و مناصب دینی هم تا حدی از دستتگاه دولتت دور و جتدا شتد، زیترا      

[ گذشته از انقراض خالفت. ]مناصب مدبور در شمار القاب و مراسم پادشاهی نیست

ز چندی کارها به کلی از دست عرب بیرون رفت و پادشاهی و کشتورداری بته   پس ا

ملتهای دیگر مانند ترکان و بربرها اختصاص یافت در نتیجه مناصب خالفت بیش از 

پیش از متصدیان کارهای دولتی دور شد و به نددیکان خالفت عصبیت آن اختصاص 

از آنانست و احکام ص پیامبر یافت زیرا عربها معتقد بودند که شریعت دین ایشان و

ولتی اقتوام دیگتر چنتین     . و شرایع او کیش و روش ایشان در میان ملت ها می باشد

عقیده ای نداشتند بلکه آنها مناصب دینی را تنها از لحاظ بدرگداشت دین برعهده می 

از این رو آنان کسانی را که از خاندان و . گرفتند تا از این راه به ملت نددیکی جویند

رایاۀ خودشان نبودند به علت لیاقت و شایستگی در دورۀ خلاای پیشین بدین پایگاه 

ها برمی گدیدند و چون آن گروه شایسته و الیق در ری صدها سال زیر تأثیر رفتاه و  

فراخی معیشت و ع دولت قرار می گرفتند روزگار خشونت بادیه نشتینی را از یتاد   

عادات آرامش رلبی رو بته خمتودی متی    می بردند و به روش زندگی شهرنشینی و 

رفت و مناصب مدبور در دولت های ستلطنتی بعتد از خلاتا بته ایتن دستته نتاتوان        

شهرنشین اختصاص می یافت و رفته رفته صاحبان مشاغل مدبور از پایگاه ارجمندی 
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تندل می یافتند زیرا از لحاظ خانوادگی و نسب شایستگی نداشتتند و بته روش آنتان    

شهریان، یعنی کسانی که در ناز و نعمت و آرامش فرورفته و از عصتبیت  هم ت مانند  

پادشاهی دور بودند و برای دفاا از خویش به نیتروی ستپاهیان اتکتا داشتتند، متورد      

تحقیر قرار می گرفتند و اعتبار و حیثیت آنان در دستگاه دولت تنها به خارر این بود 

ام شتریعت را مجتری متی داشتتند و     که دولت ها به کار ملت قیام می کردند و احک

می دادند از ایتن   ٠آنها فتویدربارۀ چون آن گروه به احکام شریعت آشنایی داشتند و 

رو مورد عنایت دولت قرار می گرفتند بنابراین در آن روزگار این گتروه بته ختودی    

خود گرامی شمرده نمی شدند بلکه اگر به تجمل جایگاه ایشان در مجالس پادشتاهی  

می شد، به سبب بدرگداشت مراتب شرعی بود و حل و عقد امور بته هتیچ رو    اشاره

در دست آنان قرار نداشت و اگر هم رئیس دولت به حضور آنان می رفت تنها جنبته  

رسمی داشت و حقیقتی در آن نبود، زیرا حقیقت دخالت در امور و فرمانروایی از آن 

انایی بر این گونه امور نداشته باشد کسانی است که توانایی بر آن دارند و کسی که تو

مگر این که بگوییم احکتام شترعی و   . در حل و عقد امور هم تأثیری نخواهد داشت

 .و خدا کامیاب کننده است. فتاوی را از ایشان باید گرفت که آری

و چه بسا که برخی از مردم می پندارند این روش بر مقتضای حقیقت نیست و 

اندن فقیهان و قا یان از امور دولتی و مشورت نکتردن بتا   عمل پادشاهان در بیرون ر

عالمتان وارثتان   : فرمتوده استت   صآنها در کارها مشتروا نمتی باشتد، چته پیتامبر     

ولی باید دانست که این پندار درست نیست بلکه جریتان امتر پادشتاهی و    . پیامبرانند

اگر جد  سلطنت بر مقتضای اصولی است که ربیعت عمران و اجتماا حکم می کند و

( اجتمتاا )این بود دستگاه پادشاهی از مرحلۀ سیاست دور میشتد و ربیعتت عمتران    

آن گروه به هیچ رو وفق نمی دهد و مقتضی نیست کمترین دخالتی در حتل و  دربارۀ 

                                      
 .و به احکام شریعت اقتدا می کردند: چنین است( ا)است در چاپ ( پ)ه در صورت متن از  1
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عقد امور داشته باشند و مناصبی به ایشان محول شود زیرا مشاوره در کارهای دولتی 

. می توانند عهده دار شوند که دارای عصبیتی باشتند و حل و عقد امور را تنها کسانی 

تا به وسیلۀ آن برتصرف در امور یا امر و نهی توانتا شتوند و کستی کته هتیچ گونته       

عصبیتی نداشته باشد و قادر نباشد خود را حاظ کند و از تجتاوز زبردستتان مصتون    

ارمشتاوره  دارد بلکه در این باره متکی به دیگران باشد چته دختالتی متی توانتد در ک    

آری مگتر بگتوییم   . داشته باشد یا کدام معنی انگیده اعتبار وی در امر مشورت استت 

رنتد  همان مسائل احکام دین است که از آنها ارالا دادربارۀ مشورت با چنین کسانی 

ولی آنهتا از مرحلتۀ مشتاوره در کارهتای     . است  او آن هم به ویژه در خصوص اتا

میباشند و به احوال و احکام سیاست آشنایی ندارند  سیاسی دوراند زیرا فاقد عصبیت

و بدرگ داشت ایشان از ناحیۀ پادشاهان و امیران در شمار نیکوکاری های آنتان متی   

باشد و گواه بر اینست که آنان اعتقاد نیکو به امور دینی دارند و هر چه و هر که را از 

 هر جهت به دین منسوب باشد گرامی می شمردند

که عالمان وارثان پیامبرانند، باید دانست که فقیهان  صگاتار پیامبرۀ دربارو اما 

در این روزگار و اعصار نددیک به این زمان تنها در گاتار دانندگان و راویتان اصتول   

شریعت اند و آنها را در کیایتت اعمتال مربتوط بته عبتادات و چگتونگی داوری در       

د بر وفق نصوص نقتل متی کننتد و    انها نیازمندنمعامالت برای کسانی که در عمل بد

بدرگان ایشان می توانیم بگوییم همین استت ولتی آنهتا بته جتد      دربارۀ حداکثر آنچه 

اندکی از آنچه می گویند، و آنهم در برخی از حاالت، عمل نمی کننتد و متصتف بته    

، و مستلمانان  2، ر وان اهلل علیهم٠در صورتی که بدرگان سلف. صاات مدبور نیستند

                                      
 (.از اقرب الموارد)متقدمان اسالم است « مذاهب سلف»و « سلف»ه مقصود از  1

 .«ی اهلل عنهمرض»( : ب)چنین است و در ( ک)و ( ب)و ( ا)ه در  2
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به اصول و روشهیا شریعت آشنایی داشتته و   3پرهیدکار هم از روی تحقیق دین دار و

 .هم بدان اصول متصف بوده اند

و بنابراین هر آن که هم به اصول دین وشتریعت متصتف باشتد و هتم از روی     

به شمار خواهد رفت مانند کسانی کته  ( وارثان)، از (قول)تحقیق آنها را بدانأ، نه نقل 

 .ایشان آمده است وصف 4در سالۀ قشیریه

در وی ( یعنی علم شریعت و اتصاف به اوصاف و نقل آن)و هر که این دو امر 

گرد آید او عالم و وارث حقیقی است مانند فقیهتانی کته در زمترۀ تابعتات بودنتد و      

و دیگر ( پیشوایان مالکیان و حنایان و شافعیان و حنبلیان)سلف و پیشوایان چهارکانه 

نان بوده و گام به گام خصال و صاات ایشتان را پیتروی کترده    کسانی که بر رریقۀ آ

و هرگاه یکی از افراد امت به یکی از دو امر منارد باشد در آن صورت برعابد نام . اند

نهادن شایسته تر است تا بر فقیهی که پارسا نیست، زیرا به پارسا صتاتی بته   « وارث»

به ارث نبترده استت بلکته او     ارث رسیده است در صورتی که فقیه ناپارسا هیچ چید

صاحب گاتارهایی بیش نیست که نص آنها را در کیایات عمل برای ما نقل می کنتد  

و این گروه بیشتر فقیهان عصر ما هستند به جد کسانی که ایمتان آوردنتد و کارهتای    

 .٠شایسته کردند و ایشان اندکند

عملتی   2متوارد عدالت، و آن وریاه ای دینی است که از توابع داوری و قضتا و 

آنست، و حقیقت آن قیام به اذن قا ی است برای گواهی دادن در میان مردم در آنچه 

به سود یا به زیان ایشان می باشد بصورت نقتل گتواهی از دیگتری و جانشتین وی      

                                      
 .«تحق »( : ک)و ( ا)و ( ب)جنین است ولی در ( پ)ه در  3

رشهید فقیهه   وقشیریه تألیف ابوالقاسهم ابهن خ   همعروف به راسل« الرساله فی رجال الطریقه»ه منظور   ٤
 .دهخدا شود هو لغت نام 32٤ابن خلکان ص  1ست رجوع به ج ا شافعی نیشابوری

 .23 هص، آی هسور. لحات و قلیل ماهمه االالذین آمنوا و عملواالصا 1

 .مواد( ا)ه  2
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شدن در گداردن آن هنگام احضار شهود و ادای شهادت هنگام تنازا و نوشتن آن در 

 .امالک و دیون و سایر معامالت مردم حاظ می شودکه بدان ها حقو  و  3سجالتی

و این که گاتیم به اجازۀ قا ی، بدین سبب است که مردم به فساد گراییده اند ]

از ایتن رو در  . و امر تعدیل و جرح به جد قا ی بتر دیگتر مردمتان پوشتیده استت     

حقیقت قا ی به کسانی که عدالت آنان در ندد وی بته ثبتوت رستیده استت اجتازۀ      

و  ٠[ادت می دهد تا بدین وسیله بتواند امور مردم و معامالت ایشان را حاظ کنتد شه

و . شرط وریاۀ عدالت متصتف بتودن بته عتدالت شترعی و برائتت از جترح استت        

متصدیان این وریاه باید عهده دار نوشتن دفتر ستجالت وعقتود باشتند و از لحتاظ     

و ( دقتت کننتد  )ی و عقود عبارات و انتظام فصول و هم از نظر استواری شرای  شرع

از این رو چنین کسی به دانستن مسائلی از  فقه که مربوط بدین امور استت نیازمنتد   

و به علت شرای  مدبور و لدوم تمرین و مهارت در آنها عدالت هم اکنتون  . می باشد

به برخی از عدول معین اختصاص یافته استت چنتان کته گتویی ایتن حقیقتت تنهتا        

صورتیکه حقیقتت امتر    ره متصدی این امور می باشند دمخصوص به صنای است ک

و الزمست . چنین نیست بلکه عدالت از شرای  مخصوص آنان برای این وریاه است

احوال و خوی و رفتتار ایشتان تحقیتق و    دربارۀ قا ی از لحاظ رعایت شرط عدالت 

جستجو کند و در این خصوص مسامحه و اهمال روا ندارد چه بر اوست که حقتو   

ردم را حاظ کند و بنابراین کلیۀ نتایجی که در این بتاره پدیتد آیتد برعهتدۀ قا تی      م

است و او  امن زیان های آن می باشد و هنگامی که چنین گروه خاصی بترای ایتن   

وریاه تعیین شوند وجود ایشان در تعدیل کسانی که عدالت آنان بر قا یان پوشتیده  

                                      
در نزد فقیهان دفتریست که قاضی صورت دعاوی و حکم و چکهای معامالت و مانند آنها « سجل»ه  3

سندی باشد تا هر گاه یکی از متداعیان بهر   هرا در آن می نویسد تا در نزد وی محفوظ بماند و به منزل
 (.اقرب الموارد)اد کرد دیگری ادعاکند بتوان بدان استن

و چاپهای مصر و بیروت نیس از این رو از چاپ پهاریس ترجمهه   « ینی»ه قسمت داخل کروشه در   1
 .شد
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توسعه یافتن شتهرها و مشتتبه بتودن در     است نید سودمند خواهد بود زیرا در نتیجۀ

احوال کسان کار بر قا یان دشوار شده است در صورتی که آنها ناچارنتد دعتاوی و   

. مشاجرات متداعیان را از دالیل و اسناد ارمینان بخش به گروه مدبور اعتماد می کنند

و تعدیل کنندگان در همۀ شهرها در دکان هتا و ستکوهای مخصوصتی اقامتت متی      

د و صاحبان معامالت با آنان قرارداد می بندند و برای گواهی و قید آن در دفاتر گدینن

 .و سجالت از وجود آنان استااده می کنند

و ماهوم کلمۀ مدبور، یعنی عدالت، میان وریاه ای که معنتی آن آشتکار شتد و    

عدالت شرعی که اخت جرح است مشترک می باشتد، گتاهی هتر دو متتوارد و گتاه      

 .داناتر است ٠و خدا سبحانه ماتر  اند،

 اما محتسبی وریاه ای دینی از باب امر به معروف و نهتی از  و سکه، 2محتسبی

منکر است که بر عهده داران امور مسلمانان واجب است این پایگاه را بته کستی کته    

 .شایستۀ این مقام باشد اختصاص دهند و او را به وجوب آن ملدم سازند

جام دادن این امر همراهان و یارانی برای ختود برمتی   آنگاه محتسب به منظور ان

منکرات و اعمال خالف به جستجو می پردازد و مرتکبان را فراختور  دربارۀ گدیند و 

عمل آنان تعدیر و تأدیب می کند و مردم را به حاظ مصالح عمومی شهر وامیدارد، از 

لوگیری از باربران و قبیل منع کردن آنان از تنگ کردن و گرفتن کوچه ها و معابر و ج

کشتی بانان در حمل کردن بارهای ستنگین تتر از میتدان مناستب و فرمتان دادن بته       

صاحبان خانه های مشرف بر خرابی که آنها را خراب کنند تا مبتادا بترای رهگتذران    

                                      
 .« تعالی»( : ک)و ( ب)و ( ا)چنین است و در نسخ ( پ)ه در  1

و احتساب است که در لغت به معنی شهمردن و در اصهطالح بهه معنهی     ( به کسر ح)حسبه  هه از کلم  2
ر و سیاست و در شرع مارد امر به معروف و نهی از منکر است و در عرف بهر امهور محهدودی از    تدبی

قبیل بر زمین ریختن مسکرات و شکستن آالت و ادوات طرب و اصالح طهرق و شهوارع اطهالق مهی     
دهخهدا و کشهاف اصهطالحات     هرجوع به لغت نام. مزبور نظیر شهرداری امروز بوده است هوظیف. شود

 .شود« ممالم اقریه فی احکام الحسبه»الفنون و 
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خطری روی دهد و منع معلمان مکاتب و غیره از شدت نشان دادن در زدن کودکتان  

منازعه یا تجاوز افراد به یکتدیگر متوقتف نمتی شتود     ۀ دربارحکم محتسب . نوآموز

بلکه در خصوص اموری که به وی می رسد او را حکم و نظر می باشد و بر ارتال   

او را گذراندن حکم نیست بلکه در آنچته متعلتق بته زرانتدودی و تتدلیس در امتور       

 (نادرستت )معیشت مردم و جد آن روی می دهد و همچنتین در پیمانته هتا و اوزان    

و هم مسامحه کاران در پرداخت دین و مانند آنها را بته انصتاف وادار   . حکم می کند

می کند و نظایر این گونه امور بر عهدۀ اوست که نیازی به شنیدن شهادت و دلیل یتا  

 .اجرا کردن حکمی ندارد

در حقیقت محتسب امتوری را انجتام میدهتد کته از لحتاظ تعمتیم و ستهولت        

ری می جوید، از این رو این گونه امور را به وی می سپارند اغراض قا ی از آنها دو

و این وریاه در بسیاری از دولتهای اسالمی . تا از این راه به منصب قضا خدمت کند

مانند عبیدیان مصر و مغرب و امویان اندلس داخل در کارهای عمومی منصتب قضتا   

ب خودش برای ایتن  بود و از ورایف قا ی به شمار می رفت و او کسی را به انتخا

امور سیاست کشور به رور عمومی نظارت و مراقبت می کرد این وریاته هتم جتدو    

 .دیگر ورایف پادشاه می شد و به صورت یک منصب و پایگاه مستقل در آمد

وریاه ایست که متصدی آن در و ع مسکوکات رایج میان مسلمانان کته  سکه، 

ی نماید و از درمهای ناسره و آمیخته به با آنها دادوستد و بازرگانی می کنند نظارت م

فلدهای کم بها یا درم هایی که گوشۀ آنها را می برند و از وزن آنها کاسته متی شتود   

جلوگیری می کند و سکه های رایج را از هرگونه تقلب و زراندودی محافظتت متی   

 به ویژه که این گونه سکه ها از لحاظ عتدد در معتامالت و امتور مربتوط بته     . نماید

گذشته از این دارندۀ این وریاه . بازرگانی رایج باشد و از اعتبارات بدان وابسته باشد

باید در نیکوگذاردن عالمت سلطان بر روی درم ها و سکه ها مراقبت کنتد تتا مبتادا    

و عالمت مدبور عبارت از مهر آهنینتی ویتژۀ   . سکه های ناسره و مغشوش رواج یابد
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متی زننتد و بتر روی آن مهتر نقتش و نگارهتای       این کار است کته آن را بتر ستکه    

پس از آن که اندازۀ سکه معین می شود مهر را به وسیلۀ چکشی بر . مخصوصی است

و . روی درهم یا دینار می زنند تا نقش و نگارهای مدبور بر روی آنها مرتستم شتود  

این خصوصیات عالمت سره بودن درهم و دینار استا و نشان می دهد حداکثر مقدار 

یم و زری که در میان مردم یک کشور و برحسب رسوم دولتت حتاکم متداولستت    س

زیترا ستیم و زری کته هنگتام     . هنگام قالب ریدی و تصایه در آنها به کار رفته است

قالب ریدی و تصایه در سکه ها به کار می رود حد معینی ندارد بلکه میدان نهایی آن 

سرزمین یا ناحیه ای بر میدان معینی از  یعنی هرگاه مردم یک. ٠وابسته به اجتهاد است

بکار بردن زر و سیم خالص در سکه ها متاق و همرای شوند در همان حتد متوقتف   

و عیار می نامند و سکه های خود را بتدان عیتارمعتبر   ( امام)می گردد و آن را نمونه 

ای  می شمرند و هنگام صرافی آنها را بدان عیار می سنجند واگر مقار سیم و زر سکه

و نظارت در کلیۀ این امور برعهتدۀ  . کمتر از عیار مدبور باشد آن را ناسره می خوانند

وریاۀ مدبور ازین نظر در شمار ورایف دینی استت  . خدایگان منصب یاد کرده است

و در آغاز کار در مشاغل عمومی . و جدو منصبها و ورایف خالفت به شمار می رود

 .چندی از آن مجدا شد منصب قضاوت مندرج بود ولی پس از

اینست پایان گاتار . به استقالل اداره می شود 2و هم اکنون مانند وریاه محتسبی

برختی از مناصتب و پایگتاه هتای     . ورایف ومنصبهای مربوط بته خالفتت  دربارۀ ما 

خالفت را یاد نکردیم زیرا ورایف مدبور به علت از میان رفتن موجبات تأسیس آنها 

 .متروک شده است

رایف دیگری هم در شمار مناصب سلطانی و پادشاهی درآمده است چنتان  و و

که ورایف امارت و وزارت و جنگ و خراج جدو مناصتب ستلطانی استت و متا در     

                                      
 .اهل نظر از اولیای امر است« نظر اقتصادی و سیاسی»ه منظور مؤلف از اجتهاد در اینجا 1

 .حسبه در چاپهای بیروت به غلط حبشه است هه کلم 2
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و وریاۀ . هر یک گاتگو خواهیم کرددربارۀ فصل مخصوص آنها پس از وریاۀ جهاد 

لتهای قلیلی به جهاد هم به سبب از میان رفتن جهاد متروک شده است وبه جد در دو

جای نمانده است که در آن ممارستت متی کننتد و اصتول و قواعتد آن ر اغلتب در       

 .می آورند( کشوری و پادشاهی)قسمت احکام سلطانی 

بته علتت از میتان رفتتن و     ( شناستایی خانتدانها  )همچنین پایگاه نقیبی انساب 

که حاظ و  فرسودگی نشانه های ویرانۀ خالفت متروک شده است و آن پایگاهی بود

تعیین دودمان خالفت و نسب افراد آن به وسیله پایگاه مدبور صورت متی گرفتت و   

به علت انتساب به خاندان )منتسبان به آن دودمان مستمری و وریاه ای از بیت المال 

و خالصه مراسم و مناصب خالفت هتم اکنتون در بیشتتر    . دریافت می کردند( پیامبر

و رسوم کشوری و سیاسی درآمده است، و خدا بته   در شمار آداب( اسالمی)ممالک 

 .٠فرمان خود گردانندۀ امور است

 فصل سی و دوم
 در لقب امیرالمؤمنین و اینکه آن لقب از نشانه های خالفت است 

 1و از آغاز عهد خلفا معمول شده است

مقترر شتد    سسبب پدید آمدن این لقب آنست که چون بیعت مردم بر ابتوبکر 

متی نامیدنتد و ایتن امتر       صمستلمانان او را خلیاته رستول اهلل   و دیگر  سصحابه

بیعت بتا عمتر بتر     سهمچنان بر همین منوال بود تا درگذشت و چون پس از ابوبکر

 صحسب وصیت ابوبکر نسبت به وی پیش آمد مردم او را خلیاه خلیاه رستول اهلل 
 تافات  می خواندند و گویی مردم این لقب را به ستبب بستیاری کلمتات و تتتابع ا    

سنگین می شمردند و اگر این رسم دوام می یافت این ا افات در آینتده پیوستته رو   

                                      
امهور   هو خهدا هرگونهه بخواههد گرداننهد    »: چنین است و در سایر چاپها « ینی»و ( پ)ه در جاپ   1

 .«است

 ...و آن از آغاز عهد خلفا معمول شده است زیرا چون بیعت : چنین است« ینی»ه در  1



 492 

به فدونی ا افات دشوار می گردید و به هیچ رو کسی نمی توانست به سهولت آنهتا  

را بشناسد، از این رو خواه ناخواه مردم از چنین لقبی عتدول متی کردنتد و ترکیبتی     

 .ه را به لقبی نظیر معنی آن می خواندندمشابهو مناسب آن دریافتند و خلیا

در همان روزگار مردم فرماندهان سپاه را به نام امیر می خواندند و امیر صتاتی  

را امیتر مکته و امیتر حجتاز      صو هم مردم جاهلیتت پیتامبر  . است مشتق از امارت

متی   2خطاب می کردند و صحابه نید سعد بن ابی وقاص را بته لقتب امیرالمستلمین   

زیرا وی امیر لشکریان قادسیه بتود کته قستمت معظتم مستلمانان را در آن      خواندند 

خطاب « ای امیرالمؤمنین»را  ساز قضا یکی از صحابه عمر. روزگار تشکیل می دادند

گوینتد  . کرد و مردم این لقب را پسندیدند و تصویب کردنتد و او را بتدان خواندنتد   

جحش بتود وبرختی گاتته انتد      نخستین کسی که عمر را بدین لقب نامید عبداهلل بن

عمروبن عاص و گروهی دیگر گاته اند مغیره بتن شتعبه او را بتدین لقتب خوانتده      

است، و به قولی پیکی خبر فتح بعضی از لشکریان را آورد و همین که داختل متدین   

که این ترکیب  ٠امیرالمؤمنین کجاست؟ اصحاب عمر: هشد از عمر پرسید و می گات

شمردند و گاتند راستت گاتتی بته ختدای نتام او استت، وی        را شنیدند آن را نیکو

و از آن پس وی را بدان خواندند و در میان مردم به مندلتۀ  . براستی امیرالؤمنین است

لقبی برای او تلقی گرددید و آنگاه خلاای پس از وی این لقب را بته وراثتت از وی   

ام دوران دولتت  گرفتند و آن را نشانه ای از خالفت شمردند کته هتیچ کتس در تمت    

 .امویان درین لقب و نشانۀ خاص با ایشان شرکت نمی کرد

اختصاص دادند تا مقام امامت که اخت و  ؛آنگاه شیعیان لقب امام را به علی

مرادف خالفت است صات خاص او گردد و هم در مذهب ایشان کنایه از ایتن بتود   

                                      
 .« امیرالمؤمنین»ک (پ)ه در چاپهای دیگر جز  2

حضهرت   همطل  آورده که بر صهحاب « صحابه»یا « اصحاب»ه در همه نسخ چنین است ولی دسالن   1
 . حیح تر به نظر می رسدصرسول اطالق می شود و صورت مزبور 
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کته متذهب و بتدعت     شایسته تر است  چنان  سکه علی برای امامت نماز از ابوبکر

و کستانی کته پتس از وی در    ؛ پس کلمۀ امام را به علی. ایشان بر این جاریست

مذهب آنان نامدد خالفت بوده اند اختصاص دادند و کلیۀ ایشان را امام می گاتنتد و  

این شیوه تا زمانی که در خاا مردم را به تشیع دعوت می کردنتد ادامته داشتت ولتی     

یافتنتد از آن پتس امتام ختود را بته امیرالمتؤمنین ملقتب        همین که بر دولت استتیال  

چنان که شیعیان بنی عباس هم چنین کردند چه ایشتان همچنتان پیشتوایان    . 2ساختند

خود راتا روزگار ابراهیم که دعوت او را آشکار ساختند و بترای نبترد در راه امامتت    

کشته شتد بترادر وی   وی لوای جنگ را برافراشتند امام می گاتند و آنگاه که ابراهیم 

 .سااح را امیرالمؤمنین خواندند

همچنین رافضیان افریقیه پیشوایان خویش را کته از فرزنتدان استماعیل بودنتد     

همواره امام می گاتند تا نوبت امامت به عبیداهلل مهدی رسید واو و پسرش ابوالقاسم 

جانشینان پس را نید امام میخواندند ولی همین که اساس دولت ایشان استحکام یافت 

 .از آنها را به امیرالمؤمنین ملقب ساختند

ادارسۀ مغرب نید ادریس و پسرش ادریس اصغر را امام می گاتند و کار ایشتان  

و خلاا این لقب را به وراثت می گرفتند و آن را . بود( فارمیان)نید بر منوال عبیدیان 

و عرا  و ممالکی باشتد   نشانه برای کسی قرار داده بودند که فرمانروای حجاز و شام

که دیار و مسکن عرب و مراکد دولت و اصل ملت اسالم و جایگاه فتتح باشتد و در   

آغاز جوانی دولت و هنگام شکوه و غرور آن لقب دیگری نید بر آن افدوده شتد کته   

 .خلاا را از یکدیگر بدان باز می شناختند

سیان برای جلوگیری چه در امیرالمؤمنین همه اشتراک داشتند به همین سبب عبا

از کوچک شدن اسامی شان در افواه عامه و حاظ آنها از ابتذال پرده ای میان نام های 

                                      
ه ولی شیعیان اثناعشری مشرق تنها علی علیه السالم را امیرالمؤمنین میخوانند و جانشهینان پهس از     2

 .می گویند« امام»آن حضرت را 
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شخصی شان کشیدند و ملقب به کلمتات دیگتری شتدند چتون ستااح و منصتور و       

 (.تا مردم آنها رابه نام نخوانند.... )مهدی وهادی و رشید تا آخر دولت 

آنان در این شیوه تقلید کردنتد ولتی امویتان در     و عبیدیان افریقیه و مصر نید از

مشر  پیش ازعباسیان که با خشونت و سادگی به سر می بردند از این گونته القتاب   

دوری جستند زیرا در آن روزگار ایشان هنتوز آیینهتا و امیتال عربیتت ختالص را از      

 دست نداده بودند و رسوم و شعارهای بادیه نشتینی ایشتان بته رستوم و شتعارهای     

 .شهرنشینی تبدیل نشده بود

یعنتی لقتب خلیاته و    )ولی امویان اندلس مانند گذشتگان شان به همان القتاب  

اختصاص یافتند با اینکه خودشان می دانستند به علت ( امیرالمؤمنین نه لقبهای جدید

ممنوا شدن از امیری مؤمنان که عباسیان بدان اختصاص یافته بودند از القاب خالفت 

، جایگتاه  کتد اصتلی عترب و دار الخالفته    چه آنها از تسل  بر کشتور مر محروم اند 

عصبیت آنان، عاجد بودند بلکه آنها فق  به وسیلۀ امارت انتدلس ختود را از مهلکته    

 .های عباسیان حاظ کرده بودند

امیتر   ٠[محمتدبن ]آخرین ایشان یعنتی ناصتر   ( سوم)تا اینکه عبدالرحمن داخل 

ن اوس  در آغاز قرن چهارم پدید آمد و و ع خالفت عبداهلل بن محمد بن عبدالرحم

در مشتر  و تغییراتتتی کته در آن روی داده بتتود در انتدلس شتتهرت یافتت از قبیتتل     

محجوریت خلیاه وامر و نهی و استقالل و خودکامگی موالی و فسادکاری ایشتان در  

ن و ایت . و کشتتار و میتل کشتیدن چشتم    ( حکام)امور خلاا از راه عدل و تغییر دادن 

عبدالرحمن نید شتیوه هتای خلاتای مشتر  و افریقیته را تقلیتد کترد و موستوم بته          

 .امیرالمؤمنین و ملقب به الناصرلدین اهلل شد

                                      
 .نیست( پ)ه در  1
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و این روش پس از وی مانند عادت و رسمی به جای ماند و جاشتنینانش آن را  

و و تع بتر   . فرا گرفتند در صورتی که پدران و گذشتگان قوم او بر این رسم نبودند

ن منوال ادامه یافت تا این که عصبیت عرب به کلی منقرض شد و رسم خالفت از ای

جهان بر افتاد و موالی غیرعرب بر عباسیان غلبه یافتند و نمک پروردگان بر عبیتدیان  

در قاهره تسل  پیدا کردند و صنهاجه بر امرای افریقیه و زناتته بتر مغترب و ملتوک     

استیال یافتند و آن کشور را تجدیته کردنتد و   روایف در اندلس برامویان آن سرزمین 

حاکمیت اسالم دچار تارقته گردیتد پتس پادشتاهان مغترب و مشتر  شتیوه هتای         

 .می خواندند« سلطان»گوناگونی در القاب معمول کردند از آن پس که آنان را به نام 

ولی خلاا از میان پادشاهان مشر ، سالرین ایران را بته القتابی اختصتاص داده    

که جنبۀ بدرگداشت و تعظیم داشت چنان که می رستانید کته ایشتان منقتاد و      بودند

شرف الدوله و عضتدالدوله و  : مطیع خلیاه اند و مواالت و دوستی نیکو دارند، مانند

و ذخیره الملک و  ٠رکن الدوله و معدالدوله و نصیرالدوله و نظام الملک و بهاء الملک

 .امثال اینها

هاجه را به چنین القابی اختصاص می دادنتد و هنگتامی   و عبیدیان نید امرای صن

که امرای مدبور بر خلیاه تسل  یافتند و راه استقالل و خودکامگی پیش گرفتنتد نیتد   

چنان که در پیش یاد کردیم به شیوۀ غلبه یابندگان و خودکامگان به همان القاب قانع 

کاربردن سمت هتای  شدند و از لحاظ ادب نسبت به مقام خالفت و عدول کردن از ب

مختص آن، القاب خلاا را بر خود ننهادند و از آنها دوری جستند و متتأخران اعتاجم   

چون استقالل و تسل  شان بر پادشاهی قتوت گرفتت و   ( ایرانیان و جد آنان)مشر  

شرف و بدرگواری آنان در دولت و قدرت فدونی یافت و عصبیت خالفت بته کلتی   

ل شدند که القاب خاصی برای پادشتاهان ختویش،   متالشی و مضمحل گردید، متمای

                                      
 (ب)و ( ک)ه بهاء الدوله ، در  1
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مانند ناصر و منصور، زیاده بر القابی که بیشتر بدانها اختصاص یافته بودند برگدیننتد  

و . تا مشعر برخروج ایشان از ربقۀ والء و نمک پروردگی و هواخواهی خلیاته باشتد  

ین، اسدالدین، صالح الد: ا افه می کردند و می گاتند« دین»کلمات مدبور ر فق  به 

 .نورالدین

و اما ملوک روایف اندلس به نیروی غلبه خویش برخالفتت، از ایتن رو کته از    

قبایل و عصبیت آن به شمار می رفتند، القاب خالفت را به خود اختصتاص دادنتد و   

آنها را میان خویش تقسیم کردند، چنان که خود را ملقتب بته الناصتر و المنصتور و     

در عیتب جتویی    ٠ثال اینها ساختند، و به همین سبب ابن شرفالمعتمد والمظار و ام

 :آنان گوید

 آنچه مرا از سرزمین اندلس بیدار می کند

 نامهای معتمد و معتضد است

 لقبهای پادشاهی ارجمندی است که نابجا به کار رفته است

 مانند گربه ای که به باد کردن خود از هیکل شیر تقلید کند

لقابی اکتاا می کردنتد کته خلاتای عبیتدیان بته منظتور       و اما صنهاجه به همان ا

بدرگداشت آنان را ملقب می ساختند مانند نصیرالدوله وسیف الدوله و معد الدولته و  

چون از دعوت عبیدیان سرباز زدند و به دعوت عباسیان گرویدند باز هم این القتاب  

شتد و پیمتان و    آنگاه شکاف میان ایشان و خالفت وسیع. در میان ایشان معمول بود

اکتاتا  « ستلطان »عهد آن از یاد بردند، و این القاب را نید فراموش کردنتد و فقت  بته    

همچنین پادشاهان مغراوه نید به جد نتام ستلطان هیچیتک از ایتن القتاب را      . نمودند

برنگدیدند، از این رو که آنان همان شیوۀ بادیه نشتینی و ستادگی را از دستت نتداده     

 . بودند

                                      
 .«ابن ابی شرف»(: ب)و ( ا)و ( ک)ه در نسخ  1
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و یوسف بن تاشتاین   3و مسند آن بی زیور گشت 2خالفت بر افتاد و چون آثار

تسل  یافت و  4«عدوتین»پادشاه لمتونه از قبایل بربر درمغرب قیام کرد و بر دو عدوه 

مردی نیکوکار و پیرو سلف بود از این رو همت گماشت که به راعت خلیاه گتردن  

لمستتظهر عباستی داختل    ابتا   بدین سبب. نهد تا از این راه مراسم دین را تکمیل کند

مذاکره شد و برای بیعت خویش عبداهلل بن عربی و پسرش قا ی ابتوبکر از مشتایخ   

اشبیلیه را ندد وی گسیل کرد آنها از خلیاه رلب کردند که یوسف بن تاشتاین را در  

مغرب بعنوان خلیاه بشناسد و این خلیاه رلب کردند که یوستف بتن تاشتاین را در    

لیاه بشناسد و این وریاه را از جانب وی برعهده گیترد آنگتاه بتا    مغرب به عنوان خ

و . گرفتن عنوان جانشینی خالفت برای یوستف در مغترب بته ستوی وی بازگشتتند     

و خلیاته  . که یوسف درجامته و رتبته زی و شتعار آنتان را داشتته باشتد      ( مقرر بود)

کترد و   خطتاب  ٠یوسف را در آن مقام ازنظر بدرگداشت واختصتاص امیرالمستلمین  

وگویند خلیاه پیش از این واقعه به علت آن که . یوسف آن را به عنوان لقب پذیرفت

خوانده است چته وی   2به مقام خالفت احترام می گذارده است وی را امیرالمسلمین

 .مقید به آداب دین بودند و از سنت پیروی می کردند( مرابطان)و رایاه اش 

                                      
 «ینی». ه نام خالفت از میان رفت 2

مسهند ملهوک ه دشهت ه ورق ه       : به معانی عرب دست فارسی را  هتعطل دستها است کلم:  هه ترجم  3
 .و بسیاری از معانی دیگر به کار برده اند( گویا از دستان)حیله 

ه عدوه به تثلیث حرف نخست در لغت به معنی کنار رود و جانب آن است و در اصطالح جغرافیهای    ٤
. شهمار مهی رود  → ←ان است که قسهمتهایی از فهاس بهه   قیروی هعدوه اندلس و عدو: تاریخی منظور

ه بنیان نهاده شده و عدوه قیرویان  112عدوه اندلس که به سال : فاس دو شهر است: دمشقی می نویسد
بنا شده است و این عدوه در روزگار ادریس بن ادریس بنیان نههاده شهده و میهان دو     113که در سال 

نست که فاس مجاور مراکش است و مراکش را همین یوسهف  عدوه مزبور شهری است در ضمن باید دا
رجوع بهه اقهرب المهوارد و    . بن تاشفین صنهاجی بنا کرد و در روزگار عبدالمؤمن مرکز خالفت گشت

 .نخبه الدهر دمشقی و فهرست آن شود

 (. ک)و ( ب)و ( ا)ه امیرالمؤمنین، در  2و  1
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ردم را به حتق دعتوت میکترد ومتذاهب     و پس از مرابطان مهدی پدید آمد و م

اشعری را رواج میداد و مردم مغرب را نکوهش می کرد کته چترا از اشتاعره عتدول     

کرده و به تقلید سلف در ترک تأویل رواهر شریعت و مسائلی کته بتدان منجتر متی     

و پیتروان  . چنان که در مذهب اشتعری معروفستت   ٠شود گرویده اند از قبیل تجسیم

نامید تا بر این انکار تعریضی باشد و رأی خانتدان نبتوت را در   « موحدان» زا خویش

امام معصوم می دانست وناچار چنین امامی در هر زمان باید وجود داشته باشد تا بته  

و این کته وی را امتام متی نامیدنتد بتدان      . سبب وجود او نظام این جهان حاظ شود

را بتدین لقتب متی     سبب است که در پیش یاد کردیم که در مذهب خلاای ختویش 

را هم مرادف می آوردند تا اشتاره بته متذهب    « معصوم»خواندند و با کلمۀ امام لاظ 

و او در ندد اتبتاا ختویش از لقتب امیرالمتؤمنین امتنتاا      . شیعه در عصمت امام باشد

از نظر پیروی از شیوۀ متقدمان شیعه، و از این رو که در آن روزگار کودکان و . ورزید

 .خالفت در مشر  و مغرب در آن لقب شرکت داشتند صاحبانقاب ابلهانی از اع

آنگاه پس از وی ولیعهدش عبدالمؤمن ملقب به لقب امیرالمؤمنین شد و پس از 

او خلاای بنی عبدالمؤمن و خاندان ابتوحاص پتس از آنتان در افریقیته بتدین لقتب       

هتدی بتدان   زیرا شتیخ آنتان م  . خوانده میشدند و آن را فق  به خود اختصاص دادند

خوانده می شد و وی صاحب االمر بود و همچنین جانشینانش از پس او این مقامات 

و لقب را به وی اختصاص می دادند و روان نمی دانستند هیچکس جد آنان در ایتن  

لقب شرکت داشته باشد و چون عصبیت قریش متالشی و نابود شده بتود آنتان ایتن    

ب امر خالفت بته فستاد گراییتد و قتدرت را     و چون در مغر. شیوه را برگدیده بودند

زناته بدست گرفت، نخستین پادشاهان آن قوم روش بادیته نشتینی و ستادگی پتیش     

گرفتند و مانند سالرین لمتونه به لقب امیرالمسلمین اکتاتا کردنتد بتدین منظتور کته      

                                      
 .نیست «ینی»این کلمه در . ه مقصود عقاید مجسمی هاست 1
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احترام مقام خالفت بنی عبدالمؤمن و جانشینان آنان بنی ابوحاص را مراعتات کننتد،   

یرا سلسله مدبور فرمانبری از مقتام خالفتت را بتر ختود الزم متی شتمردند آنگتاه        ز

متأخران ایشان به لقب امیرالمؤمنین گراییدند و تا این روزگار ختود را امیرالمتؤمنین   

میدانند از اینرو که به تمام امیال پادشاهی نایل آیند و کلیۀ شیوه ها و رسوم و شتعایر  

 .د، و خدا بر امر خویش غالب استآن را به مرحلۀ کمال رسانن

 

 

 

 فصل سی وسوم

 و پطرک در میان مسیحیان ونام  1(پاپ)در شرح نام بابا 

 کوهن در نزد یهود
باید در غیبت پیامبر خود قائمی داشته باشتند  ( مذهبی)باید دانست که هر ملتی 

ان ایشتان  که ایشان را به احکام و شرایع دین آن پیامبر رهبری کند و این قائم در میت 

 .به مندلۀ خلیاۀ پیامبر است و تکالیف و احکام را به مردم تبلیو می کند

و نید بنابرآنچه در فصول پیش یاد کردیم  رورت سیاست در میتان ایشتان بته    

 .مندلۀ خلیاۀ پیامبر است که تکالیف و احکام را به مردم تبلیو می کند

یاست در میان نتوا بشتر   و نید بنابر آنچه در فصول پیش یاد کردیم  رورت س

ایجاب می کند که برای تشکیل یافتن اجتماا بشری شخصی بتا قهتر و زور آنتان را    

د و تباهی ها بازدارد و چنین کستی را پادشتاه   دار به مصالح عمومی کند و از مااسوا

                                      
. ر یس روحانی کاتولیکها(. اقرب الموارد)رسول پطرس است  هر یس متعبدان نصاری خلیف« بابا»ه   1

 .است( باب)در بعض نسخ 
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و چون دعوت دین اسالم جنبۀ عمومی دارد و باید همۀ مردم را به روا و کره . نامند

نند، و به همین سبب امر جهاد در میان مسلمانان از تکتالیف شترعی بته    بدان وادار ک

شمار میرود، از اینرو در کشورهای اسالمی خالفت و پادشاهی توأم شده است زیترا  

شوکت یا قدرت به خالفت و پادشاهی هر دو متوجه می باشد و برای حاتظ هتر دو   

 .مقام مدبور بکار می رود

متیم نداشتته و هتم جهتاد در میتان آنتان از       ولی دعوت مذاهب دیگر جنبتۀ تع 

از این رو متصدیان امور دینی در . تکالیف شرعی نبوده است مگر تنها در موارد دفاا

میان آنان به هیچ رو در سیاست کشور دخالتی ندارند بلکه پادشتاهی بترای کستی از    

روی بتدان  )آنان حاصل می شود که در حطام دنیوی فرو افتد و برای امری غیردینی 

آن در صتدد   صتاحبان و آن همان عصبیت است که به ربتع اقتضتا متی کنتد     (. آورد

بدست آوردن کشور و پادشاهی بر آیند چنان که دالیتل آن را در فصتول پتیش یتاد     

وعلت این که صاحبان ادیتان دیگتر از رریتق دیتن درصتدد بدستت آوردن       . کردیم

انند متذهب استالم بته غلبته     پادشاهی بر نمی آیند اینست که مذهب آنان ایشان را م

یافتن بر ملتها و مذاهب دیگر مکلف نمی کند بلکه از ایشان خواسته شده استت کته   

دین خود را در میان کسانی پایدار کنند که بدان اختصاص دارند و بهمین سبب بنتی  

قریب چهارصد سال در حالی بودند که اعتنتایی  ؛ اسرائیل پس از موسی و یوشع

کشورداری نداشتند بلکه تمام هم ایشان فقت  برپاداشتتن دینشتان    به هیچیک از امور 

می نامیدند و « کوهن»بود و کسی را که در میان آنان متصدی و عهده دار این امر بود 

را برای ایشان اقامه متی کترد و    ٠بود که امر نماز و قربان؛ گویی او خلیاۀ موسی

جب وحی او و فرزنتدانش  باشد زیرا به مو؛ شرط کوهن این بود که ذریۀ هارون

 .2بدین مقام تعیین شده بودند

                                      
 .قربات است( ا)ه در  1

 .«زیرا موسی بی اعقاب بود»: ه در نسخ چاپ مصر و بیروت چنین است 2
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آنگاه برای بپا داشتن سیاستی که به ربیعت در اجتماا بشر  رورت دارد هاتاد 

شیخ برگدیدند که احکام عمومی ایشان را تالوت می کردند و کوهن از لحتاظ رتبتۀ   

از همته  دینی بدرگترین آنان به شمار می رفتت و از غوغتای احکتام در میتان متردم      

دورتر بود، و این و ع در میان ایشتان ادامته داشتت تتا ربیعتت عصتبیت در آنتان        

استحکام یافت و شوکت کشورداری یعنی سپاه برای آنان تولیتد کترد از ایتن رو بتر     

کنعانیان غلبه یافتند و سرزمینی را که ختدای ایشتان را وارث آن کترده بتود بدستت      

ر آن را تصرف کردند همچنان که بر زبتان  آوردند، یعنی بیت المقدس ونواحی مجاو

این امر جاری شده بود و به همتین ستبب ملتهتای فلستطین و کنعتان و       ؛موسی

 .و عمان و مأرب با ایشان جنگیدند 2و اردن ٠ارمن

و ریاست ایشان در این جنگها با شتیوخ ایشتان بتود و بتر ایتن و تع قریتب        

( سترانجام )ری و پادشاهی نبود چهارصد سال ادامه دادند و ایشان را صولت کشوردا

بنی اسرائیل از توسعه رلبی اقوام و امم به تنگ آمدند و از شتموئیل یکتی از انبیتای    

خویش درخواست کردند تا از خدا بخواهد که کسی را به پادشاهی آنتان برگدینتد و   

در نتیجه رالوت پادشاه ایشان شد و بتر همتۀ اقتوام غالتب آمتد و جتالوت پادشتاه        

پادشتاهی یافتنتد و    ؛آنگاه پس از وی داود و ستپس ستلیمان  . 3کشت فلسطین را

کشور سلیمان به مرحلۀ عظمت و بدرگی رسید و تا حجاز و ارراف یمن و از ستوی  

آنگاه پس از ستلیمان استباط دوازده گانته بتر     . دیگر تا نواحی بالد روم توسعه یافت

فصول پتیش یتاد    حسب مقتضیات عصبیت که در دولتها روی می دهد، چنان که در

 2در نواحی نابلس ٠کردیم، از یکدیگر جدا شدند و به دو دولت تقسیم یافتند که یکی

                                      
به کار می رود ولی مؤلف به  Armeniensبر حسب معمول به معنی ارمنی ها  Armenه ارمن    1

 (.دسالن)عموریان بکار برده است  Amorrheensظاهر در اینجا آن را به معنی 
 (. پ) Moabitesو مواب  Ammoitesو عمون  Edomitesه و ازوم  2
 .شود 251تا  2٤8 هبقره، آی هه رجوع به قرآن کریم سور 3

 .نسخ چاپ مصر و بیروت« در جزیره و موصل بود»ه  1
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بود  3و پایتخت کشور ایشان صبصطیه]استقرار یافت و به اسباط ده گانه تعلق داشت 

و دولت دیگتر در قتدس و شتام     5[ویران و خراب گردید 4که در روزگار بخت نصر

آنگاه بخت نصتر پادشتاه   . متعلق بود 6بنی یهودا و بنی یامینفرمانروایی می کرد و به 

بابل بر ایشان غلبه یافت و نخست کلیۀ بتالدی را کته استباط ده گانته در صبصتطیه      

متصرف بودند از چنگ ایشان بیرون آورد و متصرف شد و بار دیگر نتواحی  ( سامره)

ین هتدار ستال   متصرفی بنی یهودا را در بیت المقتدس، پتس از آن کته در آن سترزم    

از چنگ ایشان بیرون آورد و مسجد آنان را ویران کرد و تتورات   7فرمانروایی داشتند

را بسوخت و دین ایشانرا از میان برد و آنان را به اصاهان و بالد عترا  کتوچ داد تتا    

ایران آنان را پس از هاتاد سال آوارگی از بیت المقتدس بتدان    ٨اینکه پادشاهان کیانی

یدند و آنگاه مسجد را بساختند و امر دین خویش را بر همان رستم اول  شهر بازگردان

که امور فق  در دست کاهنان بود بنیان نهادند و کار پادشاهی به ایرانیتان اختصتاص   

داشت، آنگاه اسکندر و یونانیان بر ایران غلبه کردند و یهودیان در زیتر تستل  آنتان    

بته  تعف نهتاد و یهودیتان بته نیتروی       رو  سپس فرمانروایی یونانیتان . گرفتندقرار 

عصبیت ربیعی بر ایشان غلبه یافتند و استیالی آنان را بر ختود دفتع کردنتد و امتور     

بودند به عهده گرفتند و با یونانیان  ٠کشوری ایشان را کوهنانی که از خاندان حشمنای

ر زیتر  به نبرد برخاستند تا آن قوم منقرض شدند و رومیان بر ایشان غلبته یافتنتد و د  

                                                                                           
 Naplousه  2
 .، شهر قدیم به نام سامره در فلسطین Sebaste (SAamarie)ه  3
 Nabuchdonosorه نابوکدونرز،  ٤
 .ه قسمت داخل کروشه از چاپ پاریس و دسالن است 5

 (.ک)و ( ب)و ( ا)ه و بنیامینف در  6

مهی خواههد    سال بوده است و مؤلف در اینجا بی شک 376ه دوران فرمانروایی و سلطنت یهودیان   7
 (.دسالن)بگوید که ملیت یهود قریب هزار سال باقی بوده است 

 .هخامنشی است چه کوروش کبیر این امر را انجام داد هه مقصود سلسل 8

 les Machabeesه  1



 513 

فرمان رومیان واقع شدند سپس به بیت المقدس لشتکر کشتیدند کته در آن خانتدان     

تستل  داشتتند لتیکن     4خاندان حشمنای و بقیته دولتت ایشتان    3وابستگان 2هیرودس

رومیان مدت درازی آن شهر را محاصره داشتند سپس بیت المقدس را به قوۀ قهتری  

دستت یازیدنتد و آن شتهر را    گشودند و به کشتارهای فاحش و خرابتی و ستوختن   

و ماورای آن پراکنده  5«رومه»خراب کردند و ساکنان آن را از آن خارج ساختند و در 

جتالی دستته   »و « آوارگتی »کردند و این دومین تخریب مسجد است و یهودیان این 

ازین پس دیگر نتوانتسند کشوری تشکیل دهنتد  . می نامند« جالی بدرگ»را « جمعی

ز دست داده بودند و پس از آن در تحت تسل  روم بتاقی ماندنتد و   زیرا عصبیت را ا

 .امور دینی ایشان را رئیسی برعهده داشت که او را کوهن می نامیدند

رهور کرد و دینی تازه آورد و بعضتی احکتام تتورات را     ؛پس از آن مسیح

و مبتتال بته    6نسخ کرد و بر دست او خوارقی شگات راهر شد مانند شتاادادن کتور  

از این رو گروه کثیری از مردم بر وی گردآمدنتد و بته   . ٠ص و زنده کردن مردگانبر

وی ایمان آوردند و بیشتر آنان از حواریان، اصتحاب وی، بته شتمار متی رفتنتد کته       

دوازده تن بودند و از میان ایشان رسوالنی به آفا  فرستاد که مردم را به متذهب وی  

و  3نخستین پادشاه قیاصره( اوغسطس) 2تسدعوت کنند و این امر در روزگار او گوس

روزگاری بود که هیرودس پادشاه یهود پادشاهی را از خاندان حشمنای وابستتگانش  

                                      
 Herodeه  2
ه در متن اصهار است که ج صهر می باشد و صهر به معنی قرابهت، و شهوهر دختهر کسهی و شهوهر        3

 .ینها استخواهر وی و جز ا

 .است« بقیت دولتهم»است در چاپهای بیروت « ینی»ه صورت متن از  ٤

 Romeه  5
 شفادادن سفیه و مجنون« ینی»ه در  6

 .٤3 هبقره، آی هو ابری االکمه و االبرص و احیی الموتی باذن اهلل سور: هبه آی هه اشار 1

 Augusteه  2
 .Cezarsه سزارها،  3
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پس یهودیان بر مسیح حسد بردند و او را تکذیب کردند و هیرودس . انتداا کرده بود

جازه داد مکاتبه کرد و او را برانگیخت تا ا( اوگوستس)پادشاه ایشان با پادشاه قیاصره 

 .مسیح را بکشند و وقایعی روی داد که قرآن آنها را بیان کرده است

او پراکنده شدند و بیشتر آنان به بالد روم رفتند و دیتن نصتاری را    4و حواریان

پایتختت قیاصتره   ( رم)که بدرگتر حواریان بود، به رومه  5دعوت می کردند و پطرس

بود در چهار نسخه بنابر اختتالف  نازل شده  ؛درآمد سپس انجیل را که بر عیسی

انجیل خود را در بیت المقدس بته عبرانتی    6روایاتی که داشتند نوشتند چنان که متی

یکتی از   ٠بن زبدی یکی از آنان آن را بته التینتی نقتل کترد و لتو       7نوشت و یوحنا

 .حواریان انجیل خود را به التینی برای بعضی از اکابر روم نوشت

و پطرس انجیل خویش را به . یل خود را در رومه نوشتو یوحنا بن زبدی انج

شاگردش نسبت داد و این نستخ چهارگانتۀ    2التینی مرقوم داشت و آن را به مرقاص

انجیل با هم اختالف یافتند، با این که همۀ آن ها وحی صرف نبود بلکته بته ستخنان    

قصته هتا   و سخنان حواریان آمیخته بود و بیشتر مطالب آنها را مواعظ و  ؛عیسی

و در آن عهد حواریتان کته رستوالن    . تشکیل میداد و احکام در آنها بسیار اندک بود

گرد آمدند و قوانین مذهب نصاری را و تع  ( رم)انجیل به شمار می رفتند در رومه 

شاگرد پطرس قرار دادنتد و در آن   3کردند و انشاء و کتابت آن را بر دست اقلیمنطس

ند و بدان عمل کنند نوشتند چنان کته از شتریعت قتدیم    شمارۀ کتبی را که باید بپذیر

                                      
و آیهات   52: آل عمتران  ژۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ   ۇئ  ۆئ ژ :  هه اشاره بهه آیه    ٤

 .مابعد آن

 Pierreه  5
 Matthieuه  6

 Jeanه  7

  Lucه  1
 Marcه  2

 Clementه  3
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تورات که پنج سار بود و کتاب یوشع و کتاب قا یان و : یهود این کتب را برگدیدند

و کتتب   5و ستار بنیتامین  ( چهارستار )و کتاب یهودا و اساار ملتوک   4کتاب راعوث

و  ٨ارشتیر و کتتاب   7و کتاب عتدرای امتام  ( سه نار)ابن کریون ( یوسف)از  6مقابیین

پتنج  ) ؛کتب پسرش سلیمان؛ قصه هامان و کتاب ایوب صدیق و مدامیر داود

و کتتاب  ( شتاندده ستار  )و کتاب الهامات و اخبار غیبی انبیاء کوچک و بدرگ ( سار

یشوا بن شارخ وزیر سلیمان که آنها را تنظیم کردند و نوشتند و از شریعت عیستی،  

 ٠کتتاب پتولس  ]گرفتته شتده بتود و     نسخ چهارگانه انجیل را کته از حواریتان   ؛

در داستانهای  3و هشتم آن ابرکسیس([ هات رساله) 2و کتب قتالیقون( چهارده رساله)

و کتتاب اقلیمتنطس کته در آن     4([چهارده رساله)و کتاب پولس ]پیامبران و رسوالن 

 .که در آن رؤیای یوحنابن زبدی مندرج بود نوشتند 5احکام بود و کتاب ابوغالبیس

در معاملۀ با این دین یکسان نبودند، بعضتی آن را متی   ( پادشاهان روم)ره قیاص

آن را تعظیم می کردند و برخی آن را فرو می گذاشتند و بر اهل  صاحبانپذیرفتند و 

آن دین تسل  می یافتند و آنان را مورد قتل و نای بلد قترار متی دادنتد تتا ایتن کته       

. پس پیروی از آن را همچنان ادامه دادند به سلطنت رسید و آن را پذیرفت 6کنستنتین

                                      
 Ruthه  ٤
 (.پ)ه بریایومین  5

 Machabeesه  6

 Esdrasه استاد حقوق  7

 Estherه  8

 Paulه  1

 Catholiquesه  2

 Praxisه  3

 .قبالًً آمده استمحل آن ( پ) هه در نسخ ٤

 Apocalypseه  5

 Constantinه  6
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نامیتده   7و عهده دار امور دین و آن که مراسم و تشریاات آن را انجام می داد پطترک 

می شد و او را ندد ایشان رئیس متذهب و خلیاتۀ مستیح بته شتمار متی رفتت وی        

 نمایندگان و خلاای خود را به نقاط دور از اقامتگاه خود ندد مسیحیان می فرستتاد و 

آنها را اسقف، یعنی نایب و جانشین پطرک، می نامیدند و امامی که نماز را اقامه متی  

و کسی را که از خلق جتدا میشتد و   . کرد ودر دین فتوی می داد قسیس می خواندند

در خلوت خود را مندوی می کرد و به عبادت راهب می خواندند و بیشتر در صومعه 

س حواریان و بدرگتر شتاگردان مستیح در   و پطرس رسول رئی. مندوی می شدند ٠ها

 2رومه بود و درآنجا بر پاداشتن مراسم دین ناصری را برعهده داشتت تتا اینکته نترن    

ستپس  . کشتت  3[با عده ای از پطرکها و استقاها ]او را ( قیاصره)پنجمین پادشاه روم 

و مرقاص انجیلتی  . نشست به خالفت و جانشینی( رم)برکرسی اسقای روم  4آربوس

سکندریه و مصر و مغرب مدت هات سال مردم را دعوت می کرد و پس از وی در ا

حنانیا به جای او این وریاته را برعهتده گرفتت و وی را پطترک متی نامیدنتد و او       

تعیین کرد بدین منظتور   5(کشیس)نخستین پطرک در آن نواحی بود و دوازده قسیس 

گردد و یکی از مؤمنان را به که اگر پطرک در گذرد یکی از آن دوازده تن جانشین او 

جای آن دوازدهمی که جانشین پطرک میشد برمی گدیدند بنتابراین امتر پطرکهتا بته     

قواعد و عقاید دینشان اختتالف  دربارۀ کشیشان محول میشد آنگاه چون در میان آنان 

در روزگار کنستنتین برای رهایی و تجرید حق در دین اجتمتاا   6روی داد و در نیقیه

                                      
 Patriarcheه  7

 (اقرب الموارد)ه صومعه، عبادتگاه راهبان  1

 Neronه  2

 .دسالن نیست هه در ینی و ترجم 3

 Arbousه  ٤

 .او میان اسقف و شماس باشد هه کسی که رتب 5

 Niceeه  6
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سیصد و هجده تن از اسقف ها بر یک نظر در امور دینی همرأی شتدند  از  کردند و 

خواندند و به مندلۀ اصلی قرار دادند که  7این رو آن را نوشتند و به نام راهنما و پیشوا

بدان رجوا کنند و از جملۀ دستورهایی که نوشته بودند این بود که در تعیین پطترک  

ا نشود چنان که حنانیا شاگرد مرقاص مقترر  عهده دار دین به اجتهاد کشیش ها رجو

داشته بود و این شیوه را بارل کردند و بلکه مقرر داشتند که در تعیین جانشین ختود  

و از آن . باید با گروهی از برگدیدگان ائمه مؤمنان و رؤستای ایشتان مشتورت شتود    

 .وقت این مسئله بر همین و ع باقی ماند

قواعد دین اختتالف کردنتد و بترای تقریتر      آنگاه پس از این واقعه در اصول و

قواعد آن اجتماعات و انجمنهایی داشتند اما در خصوص قاعدۀ مدبور اختالفی روی 

نداد و آن شیوه همچنان باقی ماند و نیابتت استقاها از پطرکهتا در میتان ایشتان دوام      

یتاب  و از این رو کشیش هتا در غ ]می خواندند ( اب)و اسقاها پطرکها را پدر . یافت

خطاب می کردند و بدین سبب در ( باب)نید از لحاظ احترام پدر  ٠[پطرکها اسقف را

رول اعصار درازی نام آنها به هم اشتباه می شد که می گویند آخرین پطرکی که نتام  

اینست کته در  . او با اسقاها اشتباده میشده مقام پطرکی هرقل در اسکندریه بوده است

ظر تجلیل و احترام مقتام پطترک میتان آنهتا بتا استقاها       آن هنگام تصمیم گرفتند از ن

( ابواالباء)خواندند که به معنی پدر پدران « بابا»تااوتی قائل شوند از این رو پطرک را 

است و این نام به گمان جرجس بن عمید که در تاریخ خود آورده است نخستین بار 

آنان کرسی پطرس  در مصر معمول شده است، سپس آن را کرسی اعظم که به عقیدۀ

رسول بود ارال  می کردند چنان که یاد کردیم و هم اکنون نیتد بته مندلتۀ پایگتاه و     

معتقداتی کته بته   دربارۀ آنگاه مسیحیان در دین خویش و . نشانه ای برای او می باشد

مسیح داشتند راه اختالف پیش گرفتند و به روایف و فرقته هتای گونتاگونی تقستیم     

                                      
 .است« امانت»دسالن  هو ترجم« ینی»لی در از چاپهای مصر و بیروت است و( امام)ه این ترجمه  7

 .نیست( ا)ه در چاپ  1
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ی حاظ خویش از پادشتاهان مستیحی یتاری متی جستتند و در      شدند و هر فرقه برا

روزگارهایی و ع بر همین اختالف یعنی رهور فرقه ای به دنبال فرقتۀ دیگتر ادامته    

داشت، تا سه فرقۀ متماید از میان آنان رهور کرد که به مندلۀ فر  اصلی به شمار متی  

 2و یعقوبیته  ٠از ملکیهروند و به گروه های دیگرچندان توجهی ندارند و آنها عبارتند 

و ما معتقد نیستیم اورا  کتاب را به یادکردن مذاهب کار ایشتان ستیاه   ] 3و نسطوریه

و آن ها همه معروف است چنان که قرآن کریم هم بدان تصریح کرده استت و  . کنیم

میان ما و آنها هیچ گونه ستید و استداللی در این باره باقی نمانده جد ایتن کته فقت     

 4.[مسلمان شوند یا جدیه بدهند و یا کشته شوندبگوییم یا 

( رومته )و هریک از فر  از پطرک خاصی پیروی می کنند چنان کته پطترک رم   

و رم در ( نظتر متی دهتد   )برحسب رأی فرقۀ ملکیته  ( بابا)هم اکنون موسوم به پاپ 

کته بتر    5و پطرک معاهدان. تصرف فرنگان است و پادشاهی ایشان در آن ناحیه است

قوبیه می باشد در مصر استت و او در میتان آن فرقته ستکونت دارد و اهتالی      رأی یع

حبشه از یعقوبیه پیروی می کنند و آن پطرک خویش می دانند و پطرک مصر در میان 

ایشان اسقاهایی دارد که در انجام ورایف دینی جانشین پطرک متی باشتند و پطترک    

وبای موحتده استت و آن را بته    و  ب  این کلمه به د. خود را بدین نام نمی خوانند

                                      
طایفه ایست از نصاری که بدین نام ملقب شهده انهد از آن رو   ( مشدد مفتوح« ی»به فتح م ه ل و  )ه   1

به کسر م ه سهکون    )« ملکیه»و « ملکی»و عامه . است« ملکی»که از پادشاه پیروی می کنند یکی آن 
 (.اقرب الموارد)یز غالباً بر اتباع کلیسیای پطرسی اطالق می شود تلفظ می کنند و ن( ل

ه یعقوبیه و یعاقبه فرقه ای از خوارج نصاری هستند و ایشان اتباع یعقوب برادعی انهد کهه در قهرن      2
 .ششم میالدی ظهور کرد و گفت در مسیح یک طبیعت وجود دارد

اقرب . )ه بدعت در دین مسیح آورده استمذهب نسطور، ونسطور مردی است ک( به ضم و فتح ن)ه   3
 (.الموارد

دسهالن   هو ترجمه ( پ)و « ینهی »و ( ا)ه عبارت میان کروشه در برخی از چاپهای بیروت نیست در   ٤
 . نسخه است( پ)ورد ( نسخ)و ( ا)آمده است اما با اختالفاتی چنان که در 

 .ذمی، حربی: ه معاهد 5



 519 

در نتدد  ( پتاپ )و از شیوه های بابا . تلاظ می کنند و باء دوم مشدد است ٠رور ماخم

فرنگان اینست که آنان را به انقیاد و اراعت از یک پادشاه تشویق و تحریض می کند 

که در اختالفات و مسائل دیگر به او رجوا کنند از بتیم آن کته مبتادا در میتان آنتان      

الف روی دهد و عصبیتی را که ندد ایشتان از آن چیتدی برتتر نیستت در او متی      اخت

رلبند و تمرکد میدهند تا وی را قدرتی باالتر از همه حاصتل آیتد و ایتن پادشتاه را     

یعنتی  . )می نامند و حرف وس  آن بین ذال و راء معجمه تلاظ می شتود  2«انبررور»

 (ذال در انبرذور)حرف 

متی  ( ارتاجد)ک بر سر پادشاه می گذارد و وی را متوج و پاپ تاج را برای تبر

و این است خالصۀ مطالبی که در شرح . ور همین باشدنامند و شاید معنی لاظ امپرار

بابا و کوهن یاد کردیم و خدا هر که را بخواهد گمراه کند هر آن که بخواهد رهبتری  

 .3می فرماید

 فصل سی و چهارم

 و القاب آنها 4دشاه و سلطاندر پایگاهها و مقامات درگاه پا

باید دانست که سلطان به خودی خود از بردوش گرفتن چنین وریاتۀ ستنگینی   

ناتوانست و از این رو ناچار از ابناء جنس ختویش یتاری جویتد و هنگتامی کته در      

 روریات معاش ودیگر وسایل و نیازمندی های ختود مجبتور بته یتاری جستتن از      

و تدابیر امور نوا خویش و خلتق و بنتدگانی کته     دیگران باشد، آن وقت در سیاست

                                      
تجوید )الح تجوید عبارتست از فریه گردانیدن حرف رجوع به ه یعنی دارای تفخیم و تفخیم در اصط  1

 .شود( القرآن

مهی  « اینبهرور »مشهور بوده است و فرانسهوی هها   ( به طا)در قدیم انبراطور . انبرذور( ا)ه در چاپ   2
 (.حاشیل چاپ کشاف. )است( شاهنشاه)در نزد ایشان پادشاه پادشاهان » گویند و معنی ا

 .15 هانحل ، آی هسور. ء و یهدی من یشاء ه و اهلل یضل من یشا 3

به نظر او اعم از سلطان است و ( پادشاه)« ملک»ه آنچه از سیاق مطالب ابن خلدون مفهوم می شود   ٤
 .در تعبیرات او پادشاهان اسالمی را می رساند« سلطان»بر مطل  پادشاهان اطالق می شود ولی 
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خداوند نگهبانی آنان را به وی واگذار فرموده است بی شبهه بیشتر نیاز به یتاریگری  

دیگران خواهد داشت، چه او باید عموم را بته وستیلۀ مدافعته از گدنتد دشمنانشتان      

وهی از آنان حمایت کند و از ریق اجرای احکام نهی کننده در میان ایشان نگذارد گر

به جان دیگران تجاوز کنند و حتی از راه اصتالح جتاده هتا متردم را از دستتبرد بته       

اموالشان حاظ کند و آنان را به آنچه با مصالح ایشان سازگار باشد وادارد و گرفتیهای 

در امور معاش و معامالت ایشان روی می دهد مانند رسیدگی به و ع  عمومی را که

ها و سنجه ها و پیمانه ها در نگترد از بتیم آن کته مبتادا از آنهتا      خوردنیها و آشامیدنی

پولهتای  « رایج ساختن»و « سکه زدن»و هم باید در . و به کم فروشی گرایند ٠بکاهند

و هم باید در سیاست و تدبیر امور مردم روشی پیش گیرد تا چنانکه . مردم رواج یابد

وفق دلختواهش تتن در دهنتد و در     میخواهد او را فرمانبر باشند و به مقاصد وی بر

برابر آنان به بدرگی و تسل  بر امور و خودکامگی یکتا شناخته شود و تنها او سرآمد 

از این رو در این راه به سبب رنجیدگی دلها باید دشواریهای بی نهایتی . همگان گردد

اه همانا رنج برکندن کوهها از جایگت »: یکی از حکمای بدرگ می گوید. را تحمل کند

 .«آنها بر من آسان تر از آنستکه دلهای رنجیده و آزردۀ رجال را جلب کنم

پس از همۀ اینها در یاری جستن به دیگران اگر به خویشاوندان و وابستگان بته  

خاندان خود یا پرورش یافتگان یا نمک پروردگان قدیم دولت متوسل شتود شایستته   

قی میان وی و همراهتانش حاصتل   تر و کاملتر خواهد بود چه در نتیجه تجانس اخال

 . می باشد و در را یاریگری و همکاری توافق و سازش روی خواهد داد

و برای من وزیری از خاندانم قترار ده، هتارون بترادرم را،    : خدای تعالی فرماید

 .٠پشتم را به وی قوی ساز و او را در کار من انباز کن

                                      
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ  هه اشاره به آیهات سهور    1

 .3 - ٠: المطااین ژې  ې  

 32 - 29: ره ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ ه  1
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مشیر یا قلم یا رأی یا دانش خویش و یاران پادشاه یا او را در امر پادشاهی به ش

وی را از انظار می پوشند تا مردم بتر  ( پرده داری)یاری می دهند و یا از راه حجابت 

یا چنتین کستی   . او ازدحام نکنند و وی را از اندیشیدن در امور مهم کشور باز ندارند

ستگی و خود به تنهایی در همۀ مسائل و امور کشور می اندیشد و در این باره به شای

به همین سبب گاهی کلیۀ این لیاقتها در یک تن یافت . نیرومندی خویش اتکا می کند

نمی شود و زمانی هر کدام را در شخصی می یابیم و گاهی نید هتر یتک از آنهتا بته     

گونه های بسیاری تقسیم می شود چنان که در مثل وریاۀ مربوط به قلم بدین اقستام  

، دیتوان  2و احکتام، دیتوان چتک هتا و اقطاعتات      دیوان نامته هتا  : منعشب می گردد

، خراج ستانی و هدینه هتا و حقتو  هتا و    3محاسبات، که این یکی برعهدۀ خدایگان

 .دیوان سپاه است

ختدایگان جنتگ،   : و نید ورایف مربوط به شمشیر بدین انواا منقسم می شتود 

و مقامتات   آنگاه باید دانست که ورایف. ، مرزبان2، صاحب برید٠خدایگان انتظامات

سلطنتی در این ملت اسالم در تحت خالفت مندرج می باشد چه نصب خالفتت بتر   

امور دین و دنیای مردم حاکم است چنان که در پیش یاد کردیم از این رو که احکتام  

شرعی به جمیع ورایف پادشاهی متعلق می باشد و برای هر یتک از آن ورتایف در   

فت میشود چه حکم شرعی عمومیت دارد و به کلیۀ امور وابسته به شرا وریاه ای یا

و فقیه به پایگتاه ستلطان و پادشتاه و شترای      . همۀ افعال بندگان خدا تعلق می گیرد

                                      
 .ه تیولها 2

است که عرب آن را هم بر مقامی نظیر وزارت و ههم بهر امیهران    « صاحب» هکلم هه خدایگان ترجم  3
را در فارسی قدیم به کار بهرده انهد همهان کلمهه را     « صاحب»ر مواضعی که اطالق می کرده اند و ما د

ترجمه کردیم که شاعران عهد  «خدایگان»و در موارد دیگر ان را به « صاحب برید»برگزیده ایم مانند 
 .بوده است« صاحب» هن را بسیار به کار برده اند و شاید هم ترجمآغزنوی 

 ربانی به جای شه« صاحب الشرطه» هه ترجم 1

 .ه به جای وزیر پست امروز 2
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عهده داری آن چنان می نگرد که وی به اناراد و استقالل از جانب دستتگاه خالفتت   

فرمانروایی می کند و این معنی سلطان است و یتا بته جتای مقتام خالفتت ورتایای       

چنان کته یتاد ختواهیم    ( فقیهان)رعهده می گیرد و این معنی وزیر است در ندد آنان ب

و فقیه ناچار باید در کلیۀ احکام و اموال و همته سیاستتهای کلتی یتا جدئتی و      . کرد

موجبات عدل اگر روی دهد و مقاصد دیگر پادشاه و سلطان و نید جمیع ورایای کته  

ت از قبیتل وزارت یتا ختراج ستتانی یتا      در زیر فرمان پادشاه و ستلطان منتدرج است   

فرمانروایی در برابر نظر سلطان صتاحب نظتر باشتد چنتان کته در فصتول پتیش در        

خصوص منجر شدن حکم خالفتت شترعی در متذهب استالم بته مرتبتۀ پادشتاهی        

وسلطنت نید گاتگو کردیم، جد اینکه سخن ما در مو وا ورایف پادشاه و سلطان و 

ت اجتماا و وجود بشر است نه به آنچته بته احکتام شترا     پایگاه او بر مقتضای ربیع

اختصاص دارد و چنان که دریافته ای مقصود ما در ایتن کتتاب بحتث در بتاره ایتن      

مو وا نیست و بنابراین نیازی نیست کته احکتام شترعی را در ایتن خصتوص بته       

 به ویژه که این گونه مسائل به رور جامع در کتب احکتام ستلطانی  . تاصیل یاد کنیم

 .و دیگر مشاهیر فقیهان آمده است ٠مانند کتاب قا ی ابوالحسن ماوردی

و اگر بخواهی این مو وا را به رور کامل فراگیری بر تست که به مطالعۀ ایتن  

ورایف مربوط به خالفتت تنهتا از ایتن نظرگاتگتو     دربارۀ گونه کتب بپردازی چه ما 

یم نه از این سبب که احکتام  کردیم که آنها را از ورایف پادشاهی و سلطنت بازشناس

چه این مو وا از مقاصد متا در ایتن   . شرعی وابسته به آن را مورد تحقیق قرار دهیم

کتاب نیست، بلکه در این باره بر وفق آنچه ربیعت اجتماا در وجود انستانی اقتضتا   

 .می کند سخن می رانیم، و خدا توفیق دهنده است

                                      
فقیه بزرگ شافعی که کتاب .( م 1158مطاب  )هجری  ٤51ه ابوالحسن علی ماوردی متوفی به سال   1
انتشار یافته  Eengerبه اهتمام م ه انژر   1853او اهمیتی به سزا دارد و در سال « احکام  السلطانیه»

 . است
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و اساس همتۀ پایگاههتای پادشتاهی    سلطنتی  2از مهمترین پایگاه های وزارت،

به معنی « موازرت»است زیرا نام آن بر مطلق یاری داللت می کند، چه این کلمه یا از 

ختویش   3به معنی سنگینی مأخوذ است و گویی وزیر با اعمال« وزر»معاونت و یا از 

سنگینی های کار سلطنت را بر دوش می گیرد و آن هم به معاونت و یاری مطلق باز 

گردد و ما در فصل پیش یادآوری کردیم که نیازمندیها و اعمال ستلطان از چهتار   می 

وجه بیرون نیست، چه او یا به امور حمایت عمتوم و موجبتات آن نیازمنتد استت از     

قبیل نظارت در کار سپاهیان و سالح ها و جنگ ها و دیگر امور مربوط به نگهبانی و 

ر متعارف در دولتهای قدیم مشتر  و هتم   کشورستانی و گردانندۀ این امور همان وزی

 .در این روزگار در مغرب است

و یا اینکه برای رساندن احکام و نامه های خویش به کسانی که از لحاظ مکتان  

آنان که از وی نهتان انتد، بته کستی     دربارۀ یا زمان از وی دوراند و اجرای اوامرش، 

و یتا در امتور ختراج    . ٠تدبیر است ( کاتب)محتاج است و خدایگان این وریاه همان 

ستانی اموال و مصرف کردن و نگهداری آنها نیازمند است به کسی است که آنها را از 

و این وریاه بر عهدۀ خدایگان اموال و . همۀ جهات نگهداری کند و نگذارد تباه شود

 .خراج است که هم اکنون در مشر  وی را به نام وزیر می خوانند

دور کننده ارباب حوائج باشتد تتا هنگتامی کته بته       یا نیازمند به کسی است که

درگاه وی روی می آورند در گرد سلطان ازدحام نکنند و وی را از بررسی امور مهم 

و این مرتبۀ خدایگان درگاه است که سلطان را در پشتت پترده نگتاه متی     . باز ندارند

 .دارد

                                      
 . از پایگاه های « ینی»ه در  2

 (.یعنی پادشاه)با همکار خویش : ممکن است جمله چنین باشد« ینی»حسب  ه بر 3

 .ه در اینجا یک سطر از چاپ بیروت ساقط شده است 1
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وجه تجتاوز نمتی   بنابراین نیازمندیهای پادشاه و سلطان به هیچ رو از این چهار 

کند و هر یک از پایگاه ها و مراتب دیگر درگاه پادشاه و سلطان به این امور باز متی  

گردد جد این که بلندترین پایگاه ها از مراتب مدبور آنست که یاری جستن در آن به 

رور عموم از سلطان و زیرنظر وی باشد، چنان که اقتضا کنتد کته وزیتر پیوستته بتا      

لیکن مناصبی که . شد و در همه احوال کشور وی مشارکت جویدسلطان در تماس با

مخصوص به بعضی است که جنبۀ کلی تر دارد مانند مرزبانی یا عهتده داری ختراج   

خاصی یا سرپرستی امری خاص از قبیل وریاه محتسبی ارزا  یا تصدی امر سکه که 

آنهتا بایتد    تمام این گونه امور نظارت در احوال خاصی است و در نتیجته ختدایگان  

پیرو کسانی باشد که صاحب نظر در امور عام و کلی هستند و از لحاظ پایه مرئتوس  

 .آنان باشد

در دولتهای پیش از اسالم جریان امور پادشاهی پیوسته بر این منوال بود تا ایتن  

که اسالم پدید آمد و فرمانروایی جامۀ خالفت پوشید از آن پس همۀ این پایگتاه هتا   

میان رفتن رسم پادشاهی به اموری در نگریستت کته ربیعتی بتود ماننتد      در نتیجه از 

چه از میان رفتن آن امکان نداشت و از . یاری جستن در رأی و شرکت جستن در آن

 سبتا اصتحاب  ص امور اجتناب ناپذیر و  روری به شمار می رفت چنان که پیامبر
د و بتا همته   خویش مشورت می کرد و آنان را در مهمات عام وخاص شرکت می دا

این ابوبکر به خصوصیات دیگری اختصاص یافته بود به حدی که گروهی از اعتراب  

که او اا و احوال دولتهای ساسانیان و قیصترهای روم و نجاشتی را متی شتناختند     

می نامیدند و به سبب از میتان رفتتن پایتۀ پادشتاهی و      صرا وزیر پیامبر سابوبکر

در میتان مستلمانان   ( شتایع آن پتیش از استالم   با ماتاهیم  )سادگی اسالم کلمۀ وزیر 

. سمتداول و متعارف نبود و همچنین بود حال عمر با ابوبکر و علی و عثمان با عمتر 
و اما کیایت خراج و هدینه ها و محاسبات در ندد ایشان پایه ای به شمار نمی رفتت  

یتن رو  زیرا این قوم عرب وامی بودند و نوشتن و شمردن را نیک نمتی دانستتند از ا  
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یا افترادی از متوالی عجتم کته در آن     ( یهود و نصاری)امور حساب را به اهل کتاب 

و امتا  . مهارت داشتند واگذار می کردند و چنین کسانی هم در این میان اندک بودنتد 

اشراف عرب حساب را نیک می دانستند چه بیسوادی صات ممتاز آنان به شمار متی  

ی امور به سبب بیسوادی در میتان ایشتان و   و اجرا ٠همچنین کیایت مخاربات. رفت

امانت عمومی آنان به کتمان قول و وفای بدان پایگاه خاصی به شتمار نمتی رفتت و    

سیاست آنان را به برگدیدن این پایگاه نیازمند نکرد زیترا خالفتت تنهتا جنبتۀ دینتی      

 هنری( کتابت)داشت و هیچیک از امور سیاسی کشوری در آن نبود و نید نویسندگی 

چته همتۀ آنتان    . به شمار نمی رفت تا در نظر خلیاه بهترین آن نیکتو شتمرده شتود   

مقاصد خویش را با بلیو ترین عبارات تعبیر می کردند و به جد خ  به چیدی نیازمند 

 .نبودند

از این رو خلیاه وقتی به کسی بر می خورد که آن را نیتک متی دانستت وی را    

اما راندن ارباب حوائج از درگاه خلیاه از نظر  و. جانشین خود در نوشتن قرار می داد

شرعی حرام بود و هیچکس این امر را انجام نمی داد، ولی همین که و تع خالفتت   

دگرگونه شد و به پادشاهی تبدیل یافت و رسوم و القاب سلطان متداول شد نخستین 

ود، چیدی را که در دولت آغاز کردند و ع درگاه و بستن آن به روی عامتۀ متردم بت   

چون از جان خویش بیمناک بودند که مبادا بدست خوارج و جد آنتان کشتته شتوند،    

چنان که عمر و علی و عمروبن عاص و دیگتران روی داد، گذشتته از ایتن کته اگتر      

درگاه را به روی عامه می گشودند مردم بر آنتان ازدحتام متی کردنتد و ایشتان را از      

 .توجه به مهمات امور باز می داشتند

ن رو برای ممانعت از ورود عامه به درگاه کسی را بدین سمت گماشتند و از ای

 .می خواندند« حاجب»وی را به نام 

                                      
ه مخاطبات نوعی نامه های سلطانی به حکام بود که در آنها حاکم را به نهام خاصهی مخاطهب مهی       1

 .رجوع به بیهقی شود. ساختند
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ترا بتا متن   : و گویند چون عبدالملک حاجب خویش را تعیین کرد به وی گات

: حاجبی درگاه خویش برگدیدم ولی از ورود سه تن ندد متن هرگتد ممانعتت نکنتی    

کنندۀ به سوی خداست، دوم صاحب برید که ناچار نخست مؤذن نماز چه او دعوت 

 .برای کاری مهم می آید، سوم خوانساالر تا مبادا غذا فاسد شود

چنان که برای امور قبایل و . پس از آن کارکشورداری بدرگ شد و اهمیت یافت

جمعیت ها و الات دادن آنان با یکدیگر مشاور و معین برگدیدند و بر روی نام وزیر 

 .باقی بود ٠ند، لیکن امر محاسبات در دست موالی و ذمی هاارال  کرد

مخصوصی تعیین شتد کته بتر استرار ستلطان      ( کاتب)و برای دفتر احکام دبیر 

احاره داشت و نمی گذاشت اسرار او منتشر شود تا در نتیجته سیاستت او و قتومش    

شتن بود نه از این دبیر به مندلۀ وزیر نبود چه نیاز به وی از لحاظ خ  و نو. تباه گردد

حیث زبان یا سخن، زیرا زبان تا این روزگار تغییری نکرده و فستاد بتدان راه نیافتته    

به همین سبب وزارت در این روزگار باالترین درجات در دولتت بنتی امیته بته     . بود

شمار می رفت چه وزیر به رور عموم در چگونگی تدبیر امتور و مشتاغل دولتتی و    

نگهبانی و مسائلی کته مربتوط بتدان متی شتود از قبیتل        جریان امور کشورستانیها و

نظارت در دیوان سپاه و لدوم پرداخت مستمری های سالیانه به شایستگی و جد اینها 

 .می اندیشید

و چون دولت بنی عباس رهور کرد و شتکوه و شتأن پادشتاهی بتدرگ شتد و      

امور و حتل  مراتب آن اهمیت یافت شأن و پایۀ وزیر ارجمندی پذیرفت و در اجرای 

و عقد کارها جانشین و نایب خلیاه شد و پایۀ وزیر در دستگاه دولت اهمیت یافتت  

و بدرگان قوم به وی روی آوردند و سران خا ع وی شدند و در دیتوان محاستبات   

صاحب نظر شد چه مقام او ایجاب می کرد کته در تقستیم مستتمری هتای ستالیانۀ      

                                      
که در اسالم مال و عرض و جان آنها در برابر جزیه دادن ضمنانت  کسانی: ه به کسر ذال و میم مشدد 1

 .اهل کتاب: یا به عبارت دیگر( اقرب الموارد)شود 
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د چگونگی گردآوری و مختارج آن را هتم   لشکریان مراقبت کند و در نتیجه ناچار ش

زیرنظر قرار دهد و توجه بدین امر نید بر ورایف او افدود، آنگتاه امتور قلتم و نامته     

نگاری نید زیر نظر او قرار گرفت تا اسرار سلطان و بالغت زبان را صیانت کنتد چته   

ی دفتاتر  بترا  ٠زبان در ندد عامۀ مردم تباهی گرفته و خلل بدان راه یافته بود و مهتری 

حاتظ کنتد و   ( در هتر جتا  )تا آنها را از انتشار . سلطان اختصاص داد 2احکام و اسناد

بنابراین نام وزیر مشتمل بر دو پایگاه شمشیر و قلم و دیگر معانی وزارت و معاونت 

گردید، چنان که حتی جعار بن یحیی در روزگار رشید سلطان خوانده می شد اشاره 

نظری شامل و عمومی است و انجام دادن کارهای دولت بر به این که وی را در امور 

عهدۀ اوست و هیچ یک از مراتب و پایگاه های درگاه پادشاه از ید قدرت وی بیرون 

فق  این وریاه به عهدۀ دیگتری بتود   . نبود به جد امر حاجبی یعنی ایستادن بر درگاه

ت عباسی کیایت سپس در روزگار دول. چه جعار از چنین شغلی استنکاف می ورزید

خودکامگی و استیالگری پیش می گرفتند چنانکته یکبتار   ( وزیران)غلبه یافتن رجال 

مقام وزارت غلبه یافت و بار دیگر سلطان غالب میشد و هرگاه وزیر تستل  و غلبته   

می یافت مجبور بود به نیابت و جانشینی خلیاه کار کند تا احکام شترعی درستت و   

و در این هنگام . ان که در مطالب پیش بدان اشاره کردیممنطبق بر اصول آن باشد چن

یکی وزارت اجرا و تنایذ، و آن هنگامی بود که سلطان : وزارت به دوگونه تقسیم شد

به خویش اتکا داشت و دارای استقالل بود و وزیر به مندلۀ نمایندۀ او در اجرای امور 

ی بتود کته وزیتر بتر     به شمار می رفت، و دیگری وزارت تاتویض، و آن در شترایط  

و خلیاه همۀ امور خالفت را به ]سلطان غالب و مسل  بود و به استقالل کار می کرد 

                                      
 .است« خاتم» هه ترجم 1

است که در لغت به معنی دفتر حکم یا عهد یا اقرار است و در نهزد فقهها دفتهری    « سجالت» هترجم 2
اد و چک های معامالت را قید می کند تا در نزد او است که در آن قاضی صورت دعاوی و حکم و اسن

 .محفوظ باشد، مانند دفاتر اسناد امروز
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و در این هنگام بته  . وی تاویض کرده و او را به نظر و اجتهاد خودش واگذاشته بود

دو امام دربارۀ علت تشکیل یافتن وزارت تاویض اختالف روی داده بود همچنان که 

آنگتاه  ٠.[ر پدید آمده بود و در احکام مربوط به خالفت یتاد کتردیم  با هم اختالف نظ

مو وا غلبه یافتن و تسل  جویی همچنتان ادامته یافتت تتا آن کته فرمتانروایی بته        

و این غلبه جویان القتاب  . پادشاهان غیرعرب منتقل شد و رسم خالفت بی رونق شد

القتاب وزارت نیتد   خالفت را به خود نسبت نمی دادند و از شترکت بتا وزیتران در    

استنکاف می ورزیدند چه وزیران به مندلۀ چاکران آنان به شمار می رفتند از ایتن رو  

 .می خواندند« سلطان»و « امیر»خود را به نامهای 

یتا  « امیراالمتراء »و آن که دولت را به اناتراد و خودکتامگی اداره متی کترد بته      

آنان متی بخشتید و آنهتا را بتدان      ی که خلیاه بهقابنامیده میشد عالوه بر ال« سلطان»

 .سرافراز می کرد، چنان که در القاب ایشان می بینیم

و نام وزیر را برای کسانی گذاشتند که خلیاه آنها به امور مخصوص خویش می 

و در خالل کلیۀ ایتن  . گماشت و این و ع تا پایان دولت ایشان همچنان بر جای بود

ناعتی شد که برخی از مردم آن را پیشتۀ ختود   او اا زبان فاسد گردید و به مندلۀ ص

می ساختند واز این رو این گونه کسان به خدمت گماشته شدند و در نتیجه وزیتران  

از وریاۀ مربوط به امور بالغت و زبان دوری گدیدند و به سبب پیشه بودن آن و هم 

ینترو  بدین سبب که آنان غیرعرب بودند و این بالغت در زبانشان وجود نداشت از ا

کسانی که در ربقات دیگر برای امر بالغت برگدیده شدند وبدان اختصاص یافتنتد و  

 .این پیشه در خدمت وزیران قرار گرفت

نگ ها و سپاهیان و آنچه مربوط به ایتن امتور استت    به خدایگان ج« امیر»و نام 

اختصاص یافت و او با داشتن این سمت بر دیگر صاحبان مراتب و درجتات درگتاه   

                                      
دسالن آنها را از . آمده و در نسخ دیگر اسقاط شده است همطالب میان کروشه در حاشی« ینی»ه در   1

 . که در دسترس وی بوده نقل کرده است A هنسخ
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ت تسل  کامل داشت و فرمان وی در باره همۀ آنان یا به نیابت و یا به استقالل خالف

و و ع بر همین منوال ادامه داشت آنگاه در پایان دولت ترک در مصر روی . نافذ بود

و اینان متوجه شدند که وزارت مبتذل شده است از این رو که پیشه بالغت . کار آمد

ه کسی اختصاص یافته است که متصدی امتور  از آن تاکیک گردیده و سمت مدبور ب

خاص خلیاۀ محجور است و با همۀ این باید از رأی و نظتر امیتر پیتروی کنتد و در     

 . نتیجه وزارت مرئوسیتی ناقص شده است

بدین سبب خداوندان این پایگاه بلند در دستگاه دولت از نتام وزیتر استتنکاف    

خوانده شتد و تتا ایتن    « نائب»به نام و فرمانروای سپاهیان در دولت ایشان . ورزیدند

روزگار هم بدین کلمه نامیده می شود و نام حاجب بر همان ماهومی کته داشتت در   

ندد ایشان باقی ماند و کلمۀ وزیر در دولت آنان به کسی اختصاص یافتت کته عهتده    

 .دار امور خراج ستانی بود

در آغتاز دولتت    و اما دولت بنی امیۀ اندلس نام وزیر را در همتان متدلولی کته   

آنگاه پایگاه او را با اصناف گوناگونی تقسیم کردنتد  . ٠داشت باقی گذاردند( اسالمی)

وزیتری بترای محاستبۀ امتوال،     : وبرای هر صنای وزیری جداگانه بدینسان برگدیدند

وزیری برای نامه نگاری، وزیری برای رسیدگی به حتوائج متظلمتان، وزیتری بترای     

 .نظارت در حال مرزنشینان

تعیتین کردنتد و ایشتان در آن    ( عمتارت )و برای این وزیران خانۀ مخصوصتی  

جایگاه بر روی مسندهای خاصی که برای آنان گسترده بودند متی نشستتند و فرمتان    

سلطان را در مو وعاتی که به هر یک اختصاص داشت اجرا می کردند و برای رفت 

پایه ای بلندتر داشت تعیین شده و آمد و ارتباط میان وزیران و خلیاه یکی از آنان که 

بود و او هر وقت می خواست می توانسن بی هیچ رادعتی نتدد ستلطان بترود و بته      

                                      
 .آمده است( انفوا: )ای مصر و بیروت به غلط در چاپه« ینی»در ( ابقوا) هه کلم 1
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« حاجتب »همین سبب جایگاه نشستن وی از دیگران برتر بود و ایتن وزیتر بته نتام     

و این و ع تا پایان دولت ایشان همچنان معمول بود و پایگاه و . اختصاص یافته بود

حدی که ملوک روایف اندلس این دیگر مراتب برتری می یافت به  ب برمندلت حاج

« حاجب»را به خویشتن می گرفتند چنان که هم اکنون بدرگترین ایشان را به نام  لقب

 .می خواندند و ما در جای خود باز هم در این باره گاتگو خواهیم کرد

اران این دولت آنگاه دولت شیعه در افریقیه و قیروان پدید آمد و چون بنیان گذ

در بادیه نشینی رسوخ داشتند در آغاز کار از توجه به این مراتب و تنقیح اسامی آنهتا  

تا آن که دولت ایشان به مرحلۀ شهرنشینی رسید آنگاه در نامگذاری ]غالت ورزیدند 

چنان کته در اخبتار دولتت ایشتان      ٠[به تقلید از هر دو دولت پیش از خود پرداختند

 .خواهی دید

ن پس از دولت شیعه دولت موحدان تشکیل یافت نخست به سبب بادیته  و چو

نشینی از این گونه امور غالت کردند، آنگتاه پتس از چنتدی استامی و القتاب را بته       

در ابتدا نام وزیر بر همان ماهومی که داشت باقی بود ولتی بعتدها از   . خویش گرفتند

بته تقلیتد از آن دولتت     دولت امویان پیروی کردند و در شیوه هتا و رستوم ستلطان   

پرداختند و نام وزیر را برای کسی برگدیدند که حاجتب بارگتاه ستلطان بتود و وارد     

شوندگان بر سلطان را در حدودی که برای آنان تعیین شده بود به پتا متی داشتت و    

. آداب و رسومی را که باید در پیشگاه سلطان مراعات کنند بته آنتان بتاز متی گاتت     

ی را از آنچه بود تا جایی که می خواستند ارتقا دادنتد و همتان   موحدان پایگاه حاجب

 .و ع در این عهد نید همچنان پایدار است

                                      
 .ه این قسمت در برخی از چاپها نیست 1
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و اما دولت ترک در مشر  به کسی که مردم را به حدود آداب و رسوم دیدار و 

متی گوینتد و گذشتته از ایتن      ٠«دوادار»درود گاتن در مجلس سلطان آگاه می کنتد  

احب بریدان که مباشران امور سلطان درنتواحی دور و  سلطان و ص 2منشی مخصوص

 .پایتخت می باشند نید باید از وی پیروی کنند

و و ع ایشان دراین روزگار نیتد بتر همتین روش استت و ختدای هتر کته را        

 .3بخواهد فرمانروای امور می کند

در صاحات پیش یاد کردیم که این لقب در دولت اموی و عباسی بته   حاجبی،

ص داشت که سلطان را از دیدار عامه می پوشید ودرگتاه او را بته روی   کسی اختصا

آنان می بست یا آن را برحسب اندازه معین و اوقات سلطان به روی آنان می گشود، 

و این پایه را در آن روزگار از دیگر مراتب درگاه پادشاه فروتتر بتوده و متصتدی آن    

می رفته است چه وزیر هتر گونته   مرئوس دیگر پایگاه های زیرنظر وزیران به شمار 

صالح می دید در پایگاه حاجبی دستور می داد و همچنین روزگار بنی عباس و تع  

بدین منوال بوده و هم تا این عصر در مصر این شیوه متداولست و حاجب مرئوس و 

 .می نامند« نایب»زیردست درجۀ باالتری است که متصدی آن را 

به کسی تعلق داشت که سلطان را از دیدار لیکن در دولت اموی اندلس حاجبی 

خواص و عوام نهان می کرد و میان سلطان و وزیران و فروتر از آنان واستطه ای بته   

شمار می رفت و از این رو این مقام در دولت ایشان از پایگاه های بلند به شمار متی  

و . یشتان و دیگتر حاجبتان ا   ٠رفت چنان که در اخبار ایشان می بینی، مانند ابن جدیر

                                      
اقرب )کاتب پادشاه، فارسی است به معنی حامل دوات ( به ضم د)« دویدار»و ( به ضم د)« دوادار»ه  1

 (. الموارد

 .ه کاتب السر 2

 .2٤8 هبقره ، آی هواهلل یؤتی ملکه من یشاء سور: هه اشاره به آی 3

اسهت ولهی   «ابن حدیر»و « ابن حدید»نسخه های چاپهای مصر و بیروت و چاپ پاریس  هر کلیه د  1
ابهن جهدیر وزیهر و بزرگتهرین     . تصحیح کرده اسهت ( به ضم ج ه فتح د )« ابن جدیر»دسالن آن را به 
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آنگاه چون دوران خودکامگی و یکه تازی دولت فرا رسید این لقب به سبب اهمیتتی  

. که داشت به کسی اختصاص یافت که به خودکامگی در دستگاه دولت نائل آمده بود

می خواندند و هنگامی کته  « حاجب»از این رو منصور بن ابی عامر و فرزندان وی را 

رستیدند دوران ملتوک   ( بته مرحلته نهتایی   )اری کشتورد ( مراحل)در مظاهر و اروار 

و آنان نید لقب حاجبی را فرو نگذاشتتند و آن را مندلتتی بتدرگ     2الطوایف فرا رسید

می شمردند و ناچار بودند در عناوین بدرگترین شخصیت کشور پس از نستبت دادن  

لقب  را قید کنند که« ذوالوزارتین»و « حاجب»القاب و اسامی پادشاه به وی، دو لقب 

حکایتت متی کترد کته     « حاجتب ». اخیر عنوان عهده داری شمشیر و قلم هر دو بود

نشان میتداد  « ذوالوزارتین»باریافتن عامه و خاصه به درگاه سلطان در اختیار اوست و 

 .که دو منصب شمشیر و قلم به وی اختصاص دارد

آنتان   از آن پس در دولتهای مغرب و افریقیه ذکری از اسم نبود از ایتن رو کته  

هنوز زیر تأثیر بادیه نشینی بودند و شاید در دولت عبیتدیان مصتر کلمتۀ حتاجبی را     

بیابیم ولی آن هم اندک و پس از بدرگ شتدن دولتت و ختو گترفتن آنتان بته آداب       

و چون دولت موحدان بتر ستر کتار آمتد، بته جتد در پایتان دورۀ        . شهرنشینی است

نائل نیامدند که آنان را به اتخاذ القاب  فرمانروایی خویش تا دیرزمانی به چنان تمدنی

و بازشناختن مراتب و درجات کشورداری و نامگذاری آنها فراخوانتد از ایتن رو در   

 .دولت ایشان از همۀ پایگاه های کشوری به جد وزیر مرتبۀ دیگری نبود

چنان که این نام را به کاتبی که در امور خاص سلطان شرکت و همکتاری متی   

ده بودند مانند ابن عطیه و عبدالسالم کومی و او با همتۀ ایتن امتور    کرد اختصاص دا

 .محاسبات و مشاغل مالی را نید زیرنظر داشت

                                                                                           
هجهری در   321بزرگ امویان اندلس بهوده و در اواسهط صهر سهال      هپیشکار عبدالرحمن ناصر خلیف

 . گذشته است

 .ه عبارت در اینجا در همه نسخه ها مشوش است 2
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آنگاه بعدها نام وزیر را بر اعضای خاندان دولت از رایاۀ موحدان ارتال  متی   

و در آن روزگار نام حاجب در دولت ایشان معمول . کردند مانند ابن جامع و دیگران

 .نبود

اما در خاندان ابوحاص افریقیه، در درجه اول ریاست و تقدم از آن وزیر رأی و 

و مشورت بود که به نام شیخ الموحتدین مخصتوص و ممتتاز بتود و او در عتدل و      

و امتور محاستبات و   . نصب فرمانروایان و فرماندهی سپاه و جنگها نید دست داشتت 

می نامیدند و او ( اشغال) دیوان منصب دیگری بود و متصدی آن را خدایگان مشاغل

با اختیارات مطلق در دخل و خرج نظارت می کرد و به محاسبه و تمرکد دادن اموال 

می پرداخت و از تاری  بازخواست می کرد و شرط عهده دار شدن این مقام این بود 

 .که متصدی آن از خاندان موحدان باشد

مته نگتاری را نیتک    و کار قلم نید به شخص دیگری اختصاص یافته بود کته نا 

بداند و اسرار را با امانت نگهدارد و چون خاندان مدبور نوشتن را فرا نمی گرفتنتد و  

نامه ها نید به زبان ایشان نبود از این رو این منصب مشروط بدان نبود که متصدی آن 

 .از خاندان خود آنان باشد

ناگدیر شتد   و به سبب توسعه یافتن کشور و فدونی جیره خواران درگاه، سلطان

خاصی برای درگاه سلطان برگدیند و او مورف بود چگونگی مخارج درگتاه   ٠قهرمان

را به میدان و ترتیبی که  رور بود زیر نظر گیرد و مستمریهای ستالیانه و ختوراک و   

جامه و مخارج آشپدخانه ها و اسطبل ها و جد اینها را تعیین کند و مقتدار ذخیتره را   

را که به مصرف این امور می رسد بر خراج دهندگان تقسیم بسنجد و میدان حوائجی 

 .می خواندند« حاجب»کند و متصدی این شغل را به نام 

                                      
و دسهالن آن را معهرب از   . در عربی به معنی امین یا وکیهل دخهل و خهرج اسهت    « قهرمان» هه کلم  1

 . فارسی دانسته از این رو ما همان کلمه را برگزیدیم
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و چه بسا که اگر چنین حاجبی نویسندگی را نیک می دانست نوشتتن عالمتت   

بر دفاتر احکام را نید به وی واگذار می کردند ولی ممکن هم بود این وریاته  ( امضا)

و و ع بر این کیایت همچنان ادامه داشت و سلطان ختود  . ول کنندرا به دیگری مح

را از دیدار مردم نهان ساخت و در نتیجه ایتن حاجتب واستطۀ میتان متردم و کلیتۀ       

سپس در پایان دولت امور شمشیر و جنگ نیتد بته دو   . گردید[ رفیع]صاحبان مراتب 

انجام این مقتام  تاویض شد و آنگاه رأی و مشورت نید به وی اختصاص یافت تا سر

دیری نگذشت کته از پتس ستلطان    . باالترین و جامعترین مناصب به شمار می رفت

دوازدهم موحدان روزگار خودکامگی و محجور کردن سلطان پدید آمد و حاجب راه 

یکه تازی پیش گرفت و پس از آن نوادۀ ستلطان مدبتور ستلطان ابوالعبتاس بته تتن       

به دست گرفت و آثتار محجوریتت را بتا از    خویش به خودکامگی گرایید و زمام را 

میان بردن مقام حاجبی که به مندلۀ نردبانی برای این عمل بتود از میتان بترد و ختود     

زمام کلیۀ امور را عهده دار شد بی آن که از هیچ کس یاری جوید و تا ایتن روزگتار   

 .نید و ع بر همان منوال است

لت مرینی ها است بته هتیچ رو   و اما در دولت زناته مغرب که بدرگترین آن دو

ریاست جنگ و سپاهیان در دولت آنتان بته عهتدۀ وزیتر     . اثری از نام حاجب نیست

است و پایگاه قلم در امور محاسبات و نامه نگاریها به کسی سپرده می شود که نیک 

آن را بداند و اهل این فن باشد هرچند به بعضی از خاندان های هوی خواهتان آنتان   

است لیکن مقام محاسبات و نامه نگاری  گاهی هر دو بته یتک تتن     اختصاص یافته

سپرده می شد و گاه هر یک از دو شغل مدبور به فترد جداگانته ای اختصتاص متی     

 .یافت

و اما درگاه سلطان و پوشاندن وی از انظار عامه در دولت ایشان مرتبته ایستت   

 .می نامند« مدوار»که متصدی آن را 



 525 

مورتف درگتاه    ٠  می شود کته ریاستت جانتدارهای   و این کلمه بر کسی ارال

را  2سلطان را برعهده داشته باشد و او باید اوامر سلطان را اجترا کنتد و عقوبتت هتا    

انجتام دهتد و زنتدانیان    ( نسبت به دیگتران )برعهده گیرد و سخت گیری های او را 

رگتاه در  د( امتور )بنابراین . زندان باشد« رئیس»درگاه وی را نگهداری کند و نگهبان 

دست اوست و واداشتن مردم در بارگاه عمومی سلطان به حتدودی کته بترای آنتان     

تعیین شده است مربوط به وی می باشد چنان کته گتویی از شتغل وزارت کتوچکی     

 .است

و اما در دولت خاندان عبدالواد، هیچ گونه اثری از ایتن گونته القتاب نیستت و     

د از این رو که دولت ایشان در مرحلتۀ  مقامات کشوری را از یکدیگر باز نمی شناسن

تنها در بعضی از احوال کسی را که به انجتام دادن و  . ابتدایی بود ومدتی کوتاه داشت

ور خصوصی سلطان در خانۀ وی مشغول بود به نام حاجب اختصاص متی  ماجرای ا

دادند چنان که در دولت خاندان ابوحاص نید مرستوم بتود و گتاهی هتم بتر شتیوۀ       

امور حسابداری و دفتر احکام را به وی می سپردند و آنچه ایشتان را در   ابوحاصیان

این باره به تقلید دولت خاندان ابوحاص وادار می کرد این بتود کته دولتت خانتدان     

عبدالواد از آغاز فرمانروایی با ابوحاصیان بیعت کردند و عهده دار امتر دعتوت آنتان    

 .بودند

سی که متصدی امتور محاستبات و اجترای    و اما مردم اندلس در این روزگار، ک

است و وزیتر بته   « وکیل»اوامر سلطان و دیگر امور مالی است در ندد آنان موسوم به 

همان ماهوم اصلی آن می باشد جد این که گاهی امور نامه ها نید بته دو محتول متی    

                                      
ز فارسهی  ایهن کلمهه را عهرب ا   (. غیاث)جاندار به معنی سالحدار  و دوست و مددکار است  هه کلم  1

 .جمع بسته اند و ما هم عین آن را به کار بردیم« جنادره»گرفته و آن را بر 

: بهه جهای  « ینهی »در . ه عقوبت به معانی کیفر و تعزیر ذمی و احکام شرعی متعل  به دنیا آمده ست  2
 .است که شاید به معنی شناساندن و تعیین کردن عقوبت ها باشد« تعریف»تصریف 
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و سلطان ایشان به خ  خود کلیه دفاتر و احکتام را امضتا متی کنتد و منصتب      . شود

 .در ندد ایشان مانند دولتهای دیگر وجود ندارد( گذاری در دفاتر احکام) عالمت

در نتدد ایشتان بتر حتاکمی از صتاحبان      « حاجتب »و اما دولت ترک مصر، نتام  

شوکت ارال  می شود و این صاحبان شوکت ترکند و احکتام را در میتان متردم در    

انجام می « نیابت»وریاۀ شهرها اجرا می کنند و ایشان متعدداند و این وریاه زیر نظر 

شود و پایگاه نیابت برعهده کسانی است که هم بر صتاحبان مراتتب دستتگاه دولتت     

 . فرمانروایی دارند و هم برعامۀ مردم به رور مطلق حکومت می کنند

است، و می « نایب»و بعضی از اوقات عدل و نصب برخی از ورایف در اختیار 

یا تثبیت نماید و اوامر وی مانند مقررات سلطانی تواند اندکی از جیره ها را قطع کند 

 . اجرا می شود، چه او را از جانب سلطان نیابت مطلق است

فتع نتدد   عامه و سپاهیانی است که برای تر و فرمان حاجبان تنها در میان ربقات

آنان می روند و هم کسانی را که از اراعت سر باز می زنند مجبور به فرمتانبری متی   

 . تابع هیئت نیابت است( از لحاظ و ع لباس و نشان ها و غیره)ایشان  کنند و هیئت

و وزیر در دولت ترک خدایگان خراج ستانی است که انواا مالیاتهتا را از قبیتل   

یا جدیه می ستاند و ستپس آنهتا را در هدینته هتای امتور ستلطانی و        ٠خراج یا باج 

انتد همتۀ کتارگداران و    ورایف جاری معین خرج می کند و او بتا همتۀ ایتن متی تو    

مباشران امور خارج ستانی را عدل و نصب کند و او به مندلۀ نماینده ای میان ستلطان  

یکی از رستوم دولتت   . 2و رعیت است برحسب اختالف مرابت و تباین اصناف مردم

                                      
است که در عربی بهه معنهی دراهمهی اسهت کهه آنهها را از       ( به فتح م)« سامک» هکلم هه باج ترجم  1

مفههوم آن   هر یکی از اقهوال، چهه در بهار   بناب)رهای عصر جاهلیت می گرفتند فروشندگان کاال در بازا
مکس بگیر یا باج بگیر داخل بهشت : می گفتند و در حدیث آمده( مکاس»آن را  هو گیرند( اختالفست
 (.رب الموارداق)نمی شود 

سلطان در میان طبقات مختلف مردم اطالق می شده  هعباسان بر سفیر یا نمایند هه وزیر نتفیذ در دور  2
 . شود 1رجوع به المرجع ج . است 
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ترکان مصر اینست که این وزیتر بایتد از قبطتانی باشتد کته عهتده دار امتور دیتوان         

هستند چه این گروه از روزگارهای کهن در مصر بدین امتر   محاسبان و خراج ستانی

و گاهی هم سلطان این وزارت را به یکی از رجتال و صتاحبان   . اختصاص داشته اند

و ختدا  . شوکت ترک یا فرزندان ایشان بر حسب موجبی که اقتضا می کند می سپارد

ردگار آغاز او پرو]به حکمت خود مدبر امور و گردانندۀ آنست خدایی جد او نیست 

 .3[ها و انجام هاست

 دیوان کارگزاران و خراجها،
باید دانست که این وریاه از مهمترین ورایف  روری کشور است و آن انجام 

دادن کارهای خراج ستانی و حاظ حقو  دولت در دخل و خرج و آمار سپاهیان بته  

واقع آن است، ذکر نام ها و سنجش ارزا  ایشان و پرداخت مستمری سالیانۀ آنها در م

« قهرمانتان »این مسائل باید به قوانینی که متصدیان این مشاغل و محاستبان  دربارۀ و 

آگاه دولت تنظیم کرده اند مراجعه کرد و کلیۀ این قوانین در کتتابی آمتاده استت کته     

تااصیل دخل و خرج در آن نوشته شده و قستمت بدرگتی از علتم و ایتن کتتاب را      

ه جایگاه نشستن کارگداران و مباشران آن را نید به همین نام می نامند چنان ک« دیوان»

می خوانند و گویند منشأ این نام گذاری اینست که روزی انوشیروان بته نویستندگان   

خویش می نگریست در حالی که با خود به حساب کردن مشغول بودند و از  ٠دیوان

کثترت استتعمال و   بته علتت   « ه»آن پس جایگاه آنان بدین کلمه ناامید شد و حرف 

آنگتاه همتین نتام بتر کتتاب ایتن گونته        . تخایف از آن حذف گردید و گاتند دیوان

و گاته اند دیوان در زبتان  . عملیات که متضمن قوانین محاسبات است ارال  گردید

فارسی نام شیارین است و کتاب را از این رو بدان نامیده اند کته محاستبان در فهتم    

                                      
 .نیست« ینی»ه در  3

به معنی نوشتن است و کلمات دفتر و دبیر و دبستان همه از آن مأخوذ اسهت  « پ» هه دیوان از ریش  1
 .خیالبانی دارد هین توجیهات بیشتر جنبو بنابرین ا
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کار و نهان و جمع اشتیاء نتادر و پراکنتده سترعت ناتوذ      امور و آگاهی بر مسائل آش

دارند و آنگاه کلمه بر جایگاه نشستن این گونه محاسبان ارال  شده است و بنابراین 

کلمۀ دیوان هم نام کتاب نامه ها و هم مکان نشستن حسابگداران در بارگاه سلطان را 

 .راندمی رساند، چنان که در آینده نید در این باره سخن خواهیم 

این وریاه گاهی به تنهایی به یک نارر واگذار می شود که همه اعمتال مربتوط   

بدان را زیر نظر می گیرد و گاهی هرگونۀ آن به نارری جداگانه سپرده می شود چنان 

که دربعضی از دولتها نظارت در امور سپاهیان و اقطاعات و محاسبۀ مستتمری هتای   

صطلحات آن دولت و مقرراتی که بنیان گذاران آن سالیانۀ آنان یا جد اینها بر حسب م

 . تعیین کرده اند به یک تن واگذار می شود

وباید دانست که این وریاه هنگامی در دولتها ایجاد می شود که قدرت استیال و 

جهانگشایی می یابند و به کلیۀ جوانب کشور و انواا اصالحات و تجهیتدات متوجته   

 .می شوند

و گوینتد  . بود سدولت اسالمی دیوان را و ع کرد عمرو نخستین کسی که در 

این امر به سب مالی بود که ابوهریره، رض، از بحرین آورده بود و چون آن را افدون 

از آن روز بتدین همتت گماشتتند کته امتوال را      . یافتند در تقستیم آن خستته شتدند   

اره به دیتوان  بشمارند و مستمریهای سالیانه و حقو  را  ب  کنند و خالدبن ولید اش

و . و عمتر پیشتنهاد او را پتذیرفت    ٠کرد و گات دیدم پادشاهان شام تدوین می کنند

به دیوان اشاره کرده و هنگامی که دیده است عمر لشکریان را بی  گویند بلکه هرمدان

دیوان گسیل می دارد به وی گاته است اگر کسی از آنان غیبت کنتد کته متی توانتد     

ر که عقب بماند جای او در سپاه خالی میماند بلکته نوشتته   بدین امر پی ببرد؟ چه ه

از  سعمتر . آنگاه هرمدان دیوانی برای  ایشان ترتیب داد. اسامی آنان را  ب  می کند
                                      

نوشتن نام در دیهوان سهپاه و گهردآوری    : ه تدوین گویا از کلمه دیوان فارسی گرفته شده و به معانی  1
 .آمده است و در اینجا گویا مراد ترتیب دادن دفتر و دیوان باشد( دفتر)دیوان 
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و آنگتاه  (. و تو تیح داد )را تاسیر کرد ( مو وا)نام دیوان پرسید و هرمدان برای او 

ب و محرمته بتن نوفتل و    که عمر بر تدوین دیوان مصمم شد به عقیل بن ابتی ارالت  

حبیربن مطعم که از نویسندگان قریش بود فرمان داد در تنظیم آن شترکت جوینتد و   

آنها دیوان سپاهیان اسالمی را به ترتیب خاندان ها نوشتند و از خویشتاوندان رستول   

آغاز کردند و پس از آن هر خاندانی نددیکتر بته خانتدان نبتوت بتود آن را     صخدا

 .است آغاز دیوان سپاهچنین . مقدم داشتند

و زهری از سعیدبن مسیب روایت کرده که این امر در محرم سال بیستم هجری 

و اما دیوان خراج و مالیاتها پس از اسالم بر همان و عی باقی مانده . روی داده است

دیوان عرا  به زبان فارسی و دیوان شتام بته زبتان رومتی     . بود که پیش از اسالم بود

و هنگامی . ٠عهد هر دو فریق بودند صاحبانویسندگان دیوان ها از نوشته می شد و ن

که عبدالملک بن مروان به خالفت رسید و امر خالفت به پادشاهی تبدیل شد و قتوم  

عرب از خشونت بادیه نشینی به رونق تمدن و از ستادگی بتی ستوادی بته مهتارت      

در نویستندگی و  نوشتن نایتل آمدنتد و در میتان اعتراب و متوالی ایشتان استتادانی        

حسابداری رهور کرد عبدالملک به سلیمان بن ستعد کته در آن روزگتار فرمتانروای     

اردن بود فرمان داد دیوان شام را به زبان عربی نقل کند و وی از روز آغاز بدین امتر  

در ررف یک سال آن را تکمیل کرد و چون سرحون کاتب عبتدالملک بتر ایتن امتر     

م گات روزی خویش در جد این صناعت بجویید چته  آگاهی یافت به نویسندگان رو

 .خداوند آن را از شما برید

و اما دیوان عرا  در روزگار حجاج تغییتر یافتت و او در ایتن بتاره بته کاتتب       

ح نوشتن فارسی وعربی می دانست و لصا کهخویش صالح بن عبدالرحمن فرمان داد 

د و چتون زادان فترخ در   این هنر را از زادن فرخ کاتب پیشین حجتاج فراگرفتته بتو   

                                      
نصارای ایران و روم انهد کهه در دههه     متعاهدان زردشتی و: ن عهد هر دو فری صاحبان ه منظور از   1

 .اسالم و تحت تبعیت آن بودند
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جنگ با عبدالرحمن بن اشعث کشته شد حجتاج صتالح را بته جتای وی بته کتاتبی       

خویش برگدید و به وی فرمان داد دیوان را از زبان فارسی به عربی نقل کند و او این 

امر را انجام داد و نویسندگان فارسی در این باره کراهت و نارت نشان دادند و عبتد  

د او بتر نویستندگان چته منتت     می گات خدای صالح را خیتر دهت  یحیی الحمید بن 

 .بدرگی دارد

( و صتالحیت )آنگاه این وریاه در دولت بنی عباس به کستانی کته در آن نظتر    

داشتند واگذار گردید چنان که برمکیان و خاندان ستهل بتن نوبختت و جتد آنتان از      

از احکتام شترعی بتدین    و اما آنچته  . وزیران دولت این وریاه را نید انجام می دادند

دختل و  دربتارۀ  وریاه تعلق می گیرد از قبیل مسائل مخصوص به سپاه یا بیت المال 

خرج و بازشناختن نواحی و منارقی که با صلح به حیطۀ اسالم در آمده یا بته قهتر و   

واین که این وریاه را چه کسانی باید عهده دار شوند و شرای  نارر و نویسندۀ  ٠زور

محاسبات، همه اینها از اموریست که مربوط بته کتتب احکتام ستلطانی     آن و قوانین 

است و در کتب مدبور نوشته شده است و از مقصد کتاب ما بیرونست چه ما در این 

باره فق  ازآن نظر بحث می کنیم که به ربیعت کشورداری ارتباط دارد، همان هتدفی  

متی از  ایتن نظتر قستمت عظی   که در این کتاب آن را دنبال می کنیم، و این وریاه از 

آن به شمار می رود چه هر پادشتاه ناچتار بایتد     کشورداری است بلکه سومین ملوک

از . و مخاربه با کسانی باشد که از وی غایتب انتد  ( درهم و دینار)دارای سپاه و مال 

این رو خدایگان کشور در امور شمشیر و قلم و مال به یارانی نیازمند است تا عهتده  

به بخشی از ریاستت کشتور   ( به سبب نیازمندی به آنان)از امور مدبور را دار هر یک 

                                      
از اضهداد  )است که به معنی قهر و زور و مودت و صلح ههر دو آمهده   ( به فتح ع ه و )عنوه  هه ترجم  1

و احکام شرعی نسبت به کشوری که با صلح به اسالم گراید بها  . ولی در اینجا به معنی زور است( است
 .غلبه فتح شود تفاوت داردآن که به قهر و 
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و امر دیوان دولت بنی امیه اندلس و ملوک روایف پس از ایشان نید . اختصاص دهد

 .بر همین منوال بود

و اما در دولت موحدان باید متصدی و خدایگان آن از خاندان موحدان باشد و 

ن امتوال و گتردآوری و  تب  آنهتا و روش کتار      او به استقالل در امر بدستت آورد 

فرمانروایان و کارگداران در این باره نظارت می کرد و آنگاه اموال مدبور را در مواقع 

مقتضی و به میدان الزم به مصرف می رسانید ودارندۀ این شغل را ختدایگان اشتغال   

وحدان نبودنتد  می نامیدند و چه بسا که در بعضی از نواحی کسانی را که از خاندان م

و چون خاندان ابوحاض در . و در این فن مهارت داشتند نید بدین شغل می گماشتند

اندلس بود از این رو گروهتی   ٠ذمیان  افریقیه به استقالل گراییدند و جدیه ستانی کار

از خاندان های شرف بر آنان سبقت جستتند و در میتان آنتان کستانی بودنتد کته در       

نی گماشته شده بودند مانند خاندان ستعید کته اصتاب قلعتۀ     اندلس به کار جدیه ستا

ابوحاصیان از کاایت آنان . جوار غرناره بودند و به خاندان ابوالحسن شهرت داشتند

گماشتند ( اشغال)در این امر استااده کردند و ایشان را به تدبیر امور خراج یا منصب 

این باره به کار موحدان متی   همچنان که در اندلس این وریاه را برعهده داشتند و در

آنگاه حستابدانان  (. یعنی گاه با موحدان و گاه با ابوحاصیان کار می کردند)پرداختند 

سپس چون . و نویسندگان بدان اختصاص یافتند و کار از دست موحدان بیرون رفت

امر حاجبی قدرت یافت و فرمان آن در همۀ شتئون کشتور نافتذ گردیتد ایتن رستم       

ایگان آن زیردست حاچب قترار گرفتت و در زمترۀ ختراج گیتران      تعطیل شد و خد

 .درآمد و این پایگاه ریاستی که در آن دولت وجود داشت بر افتاد

و اما در دولت خاندان مرینی هم اکنون منصب محاسبۀ مستتمریهای ستالیانه و   

خراج ستانی در اختیار یک تن است و خدایگان ایتن پایگتاه کستی استت کته کلیتۀ       

                                      
است که از مصطلحات دیوانی در اواخر امویان بود و در دوران دوم عباسیان « جالیه» هکلم هه ترجم  1

 (.از المرجع. )مرتب آن بکار می رفت هبه معنی خارج و حص
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را تصحیح می کند و آنها را به دیوان آن رجوا می دهند و رأی و نظتر او  محاسبات 

پس از نظر سلطان یا وزیر است و خ  و امضای او در صتحت محاستبات ختارج و    

اینها است اصول پایگاهها و مراتب ستلطانی و اینهتا   . مستمریهای سالیانه معتبر است

و ستروکار آنتان مستتقیم بتا      درجاتی عالی هستند که صاحبان آنها نظارت عام دارند

و اما این مرتبه در دولت ترک دارای انواا گوناگونی استت چنتان کته    . سلطان است

خدایگان دیوان مسمتریها را نارر سپاه می گویند و ختدایگانی امتوال اختصتاص بته     

وزیر دارد و او در دیوان خراج ستانی عمومی دولت نظارت می کنتد و از بلنتدترین   

موال است زیرا نظارت در اموال در ندد ایشتان بته ستبب پهنتاوری     درجات نارران ا

دولت و عظمت سلطنت و دایرۀ وسیع اموال و خراج ها به مراتب بستیاری منشتعب   

می گردد و ممکن نیست یک تن به استقالل به  ب  وعهده داری آن قیتام کنتد هتر    

عمومی این قسمت از این رو نارر . چند در شایستگی و کاایت الیق ترین افراد باشد

به خصوص را به نام وزیر می خوانند و او با همۀ این پیرو یکی از متوالی ستلطان و   

 .صاحبان عصبیت اوست

که نظر وزیر به وی رجوا می شود ( آنچنان است)شمشیر در دولت  صاحبو 

و دارندۀ ایتن مقتام در نتدد    . و در پیروی از وزیر منتهای کوشش را در نظر می گیرد

خوانده می شود و او باید یکی از امترای بتدرگ ستپاهیان و     ٠«استاذالدار»نام آنان به 

و پایگتاه هتا و درجتات دیگتری از مقتام      . خداوندان شمشیر در دستگاه دولت باشد

پیروی می کنند که همۀ آنها جنبۀ مالی و محاسباتی دارد و دایرۀ آنها بته  « استاذالدار»

مباشتر امتوال شخصتی ستلطان از قبیتل      نارر خاص : امور خاص محدود است مانند

اقطاعات یا سهامی است که از اموال خراج و نواحی باج ستتانی متعلتق بته شتخص     

                                      
مهی  « اسهتاذ » هصاحب اقرب الموارد ذیهل کلمه  . ه در چاپهای مصر و بیروت استاذالدوله غلط است  1
در . فارسی معربست هو عالم و استاذالدار ناظر درگاه پادشاه، کلم( قرا ت کننده)معلم و خواننده : یسدنو
 . هم استاذالدار است« ینی»
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« استتاذالدار »سلطان می باشد و از اموال عمومی مسلمانان نیست و او زیردست امیتر  

را در کتار او نظتارتی   « استتاذالدار »است و وزیر هر چند از سپاهیان می باشتد ولتی   

 ٠نارر خاص زیردست  خدینه دار اموال سلطان است کته یکتی از ممالیتک   نیست و 

می خوانند چه وریاۀ او و نارر خاص مراقبت در « خازن الدار»وی می باشد و او را 

 .اموال شخصی سلطان است و اختصاص به این امر دارد

اینست بیان مقام در دولت ترک مشر  پس از آن کته نخستت و تع آن را در    

 .اتیم وخدا گردانندۀ امور است جد او پروردگاری نیستمغرب باز گ

 

 دیوان نامه ها و نگارش،

این وریاه به ربیعت در کشور  روری نیست چه بسیاری از دولتها در اصل از 

آن بی نیازنتد چنتان کته در دولتهتای ستخت بادیته نشتین کته از تهتذیب تمتدن و           

 .امی وجود نداردشهرنشینی و استحکام صنایع بهره مند نیستند چنین مق

بتی و  رو در دولت اسالمی که نیاز شدید بدان پید اشد به سبب کیایتت زبتان ع  

کنه حاجت انسان را اغلب بلیو تر و رساتر  2بالغت در تعبیر از مقاصد بود چه کتاب

 .از تعبیر لسانی ادا می کرد

ن و کاتب امیر یکی از خویشاوندان و بدرگان قبیلۀ او به شمار می رفت که بتدی 

سمت انتخاب می شد چنان که خلاا و امرای صحابه در شام وعرا  نید چنین کستی  

را به کاتبی خویش برمی گدیدند تا از لحاظ امانت داری وحاظ اسرار متورد اعتمتاد   

رفته رفه تباهی به زبان راه یافت و به مندلۀ صناعتی گردید که بته اهتل فتن و    . باشند

                                      
سفید اطالق می شود، و ممالیک مصهر گروههی    هه جمع مملوک به معنی بنده، و نزد مردم شام بر بند  1

آنان از بندگان چرکس بود و اصل معنهی دریهن   ن کشور را به دست گرفتند و اصل آبودند که حکومت 
 (.اقرب الموارد)ماده قوت و شدت است 

 .در چاپهای مشکول غلط است( به ضم ک و تشدید ت جمع کاتب)ه کتاب  2
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آن  صتاحبان تصاص یافتت و خانتدان عباستیان    کسانی که آن را نیک می دانستند اخ

منصب را در پایه ای بلند جای می دادند و کاتب ایشان اسناد دفاتر احکام را به رور 

صادر می کرد و در پایان آن نام خویش را متی نوشتت و   ( بی دخالت دیگری)مطلق 

. بتود آن را با مهر سلطان مهر می کرد و بر روی مهر سلطان نام یا عالمت او منقوش 

نامیده میشود سپس آن مهتر را   ٠«گل مهر»که در آب حل می شود فرو می برند و به 

 .هنگام تاکردن و الصا  آن می زنند( یا رومار)بر دو ررف دفتر احکام 

آنگاه پس از عباسیان رومارها به نام سلطان صادر می شد و کاتب امضای خود 

 . اظی که برمی گدیندرا در آغاز یا انجام آن میگذاشت برحسب محل و ل

بعدها صاحب این پایگاه گاهی به سبب تقرب یتافتن دیگتری از ختدمتگداران    

دولت در پیشگاه سلطان تندل می یافت یا خودکامگی وزیتری کته او را مجبتور متی     

و آن وقتت  . ساخت و همۀ امور را در ندد خود متمرکد می کرد سبب تندل وی میشد

که دلیل صحت نوتشه و امضای وزیر بود غیرنافذ  عالمت این کاتب در برابر عالمتی

و ملغی می گردید و آنگاه صورت عالمت معهود خود را در برابر عالمت این رئیس 

چنان که این معنی در پایان دولت حاصتی روی داد و هنگتامی کته کتار     . می نوشت

حاجبی باال گرفتت و نخستت فرمتانروایی بته وی تاتویض گردیتد و سترانجام بته         

گی و استبداد کشیده شد حکم عالمتی که اختصاص به کاتب داشت ملغی و خودکام

 . بی اثر گردید ولی صورت آن چنان از نظر پیروی از کار سلف آن پایدار بود

از آن پس حاجب امضایی را که باید در آن دفتر بگذارد برای کاتب ترسیم متی  

و اجترا آنچته متی    و از صیغه های انااذ  ٠کرد و آن را به خ  مخصوصی می ساخت

                                      
و در لغت نامهه بهه   ( الک)موم و لک : گل سرخ و صاحب غیاث ذیل ختام و ختامه آرد:ه طی الختم  1

نام جدید آن به . گلی سرخ باشد که بدانن پوست و جامعه رنگ کنند: آمده( لک)به ذیل الک  نقل از او
 .می باشد Tira sigillarو نام عامیانه آن  Terre- sigilleفرانسه 

 .«ینی». ه به خط خودش وضع می کرد 1
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پس کاتب فرمان او را امتثال می کرد و عالمتت معتتاد   . خواست برای او بر می گدید

 . را می گذاشت

گاهی هم که سلطان زمام امور را به استقالل به چنگ می گرفت و خودکتامگی  

آغاز می کرد همین شیوه را به خویش اختصاص می داد و امر فرمان را بترای کاتتب   

 .ا وی عالمت او را در نوشته ها بگذاردترسیم می کرد ت

است و آن چنانست کته کاتتب در   « توقیع»یکی از پایگاههای دیگر نویسندگی 

حضور سلطان هنگامی که مجالس فرمان دادن و حل و عقد امور تشتکیل متی شتود    

می نشیند و احکام و دستورهایی را که پادشاه بر وی القا می کند با موجدترین و بلیو 

و توقیعات یا به همینسان که یتاد کتردیم   . ااظ برنامه ها و شکایات می نویسدترین ال

صادر می شود و یا آن که کاتب از نمونه هتایی کته در دفتتری هستت و در اختیتار      

و توقیع نویس بایتد از بالغتت و   . خدایگان عرایض و شکایات است پیروی می کند

و جعاربن یحیی در ندد . باشدسخنوری حظی وافر داشته باشد تا توقیعات او درست 

رشید بر شکایت نامه ها توقیع می نوشت و آنها را به خدایگان عترایض و شتکایات   

می داد و توقیعات وی به حدی شیوا و رستا بتود کته در بدستت آوردن آنهتا میتان       

به منظور آکاهی بر فنون و شیوه های شیوایی و بالغت، رقابتت و  . خداوندان بالغت

ده بود چنان که گویند هر عریضه ای که توقیع وی بر آن بتود بته   همچشمی پدید آم

 .چنین است چگونگی و و ع دولت ها. یک دینار خرید و فروش می شد

و باید دانست که خدایگان دیوان توقیع ناچار باید از میان باالترین ربقات مردم 

متروت و حشتمت برگدیتده شتود وبهترۀ وافتری از دانتش و بالغتت و          صاحبانو 

خنوری داشته باشد چه در معرض کاری قرار می گیرد که ناچار باید اصتول علتوم   س

را بداند، زیرا در مجالس پادشاهان و مقاصد احکام ایشان این گونه مسائل پیش متی  

آید به ا افه چیدهایی که او را برمی انگیداند تا با آداب معاشرت پادشاهان آشنا باشد 

گذشته از این . ه فضایل و صاات نیک متصف باشدو رسوم ایشان را مراعات کند و ب
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که خواه ناخواه باید در نامه نگاری و تطبیق مقاصد سخن با اصتول و رمتوز بالغتت    

توانا باشد و گاهی در برخی از دولتها این پایگاه را به خداوندان شمشیر می ستپارند  

ی عصبیت زیرا ربیعت دولت به علت دوری از رنج اکتساب و آموختن علوم و سادگ

عصبیت ختویش را بته پایگتاه هتا و      صاحباناز این رو سلطان . چنین اقتضا می کند

مناصب دولتش اختصاص میدهد چنان که کسانی را از آنان عهتده دار امتور متالی و    

متصدی امور شمشیر و جنگ از فراگرفتن دانتش بتی نیتاز    . جنگی و نگارش می کند

کتی بته حستاب و دیگتری بته بالغتت       است ولی زمامداران امور مالی و نگتارش ی 

نیازمندند، پس برای این مراتب کسان دیگری از خود آن ربقات برحستب  ترورت   

بر می گدینند و این مشاغل را به آنان می سپارند لیکن در عین حال صاحب قتدرت  

بر وی مسل  است که باید زیر نظر وی انجام وریاه کند صاحبان عصبیت دیگری از 

زیرا منصب نگتارش  . این و ع در دولت ترک مشر  متداولست چنان که هم اکنون

و نامه ها در دولت اگرچه دارای خدایگان انشای خاصی است ولی وی باید زیرنظتر  

می نامند و اتکتا و  « دویدار»سلطان باشد که او را صاحبان عصبیت و تسل  امیری از 

ر مایتۀ تستلی و آرامتش    اعتماد سلطان به این امیر می باشد و در بیشتر احوال آن امی

( فن نگتارش )وی می باشد و اتکای سطان به خدایگان انشاء تنها در کیایات بالغت 

 .و تطبیق مقاصد وی با اصول آن فن و نهان داشتن اسرار و نظایر اینهاست

و اما شرای  معتبر در خدایگان چنین پایگاهی کته ستلطان در برگدیتدن وی از    

ر می گیرد بستیار استت و بهتترین کستی کته ایتن       میان اصناف مختلف مردم، در نظ

شرای  را به رور جامع گردآوری کرده عبدالحمید کاتب است چنان کته در نامته ای   

 :خطاب به نویسندگان می نویسد

هنر نویسندگی، ایدد شما را نگهتدارد و از گدنتد در امتان    صاحبان  اما بعد، ای

و  پتس از پیتامبران مرستل    دارد و کامیاب کند و رهبتری فرمایتد ختدای، عدوجتل،    

پادشاهان بدرگوار مردم را به اصناف گوناگونی تقسیم کرد هرچند در حقیقتت همته   
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و برای جستن روزی و مایۀ گتذران آنتان را بته هنرهتا و پیشته هتای       . با هم برابرند

مختلف و انواا کوشش ها و تالشها سرگرم ساخت آنگاه شما گتروه نویستندگان را   

ادب و فرهنتگ و جتوانمردی و دانتش و     صتاحبان ا، یعنی پایگاه در واالترین پایه ه

آری انتظام محاسن خالفت و استقامت امور آن به نیروی اندیشه و . رزانت، جای داد

 .خامۀ شماست

و خیرخواهی های شما خداونتد بترای خلتق ستلطان ایشتان را       ٠و از راه پندها

دشاه از شما بی نیتاز نیستت و   پا. شایسته می کند و شهرهای آنان را آبادان می سازد

پس و ع شما نسبت به پادشتاهان بته مندلتۀ    . کارگداری به جد شما یافت نمی شود

گوشهای ایشان است که بدان می شنوند و دیدگان ایشان که بدان می بینند و زبانهای 

ایشان که بدان سخن می گویند ودستهای ایشان که بدان قدرت و نیرومندی ختویش  

 .ندرا نشان می ده

ایدد شما را به فضیلت هنری که به شما اختصاص داده بهره مند سازد و نعمتی 

 .را که به کمال به شما ارزانی داشته است از شما بازستاند

در میان کلیۀ هنرمندان و پیشه وران هیچ دسته ای به اندازۀ شما به کلیۀ خویهتا  

آوری نیازمنتد  و سرشتهای نیک و پسندیده و یکایک خصلت هتای فضتیلت و نتام    

اگر « ای نویسندگان»نیست و ناچار باید به همۀ این خوی ها و صاات متصف شوید 

پس نویسنده هم از لحاظ خود و هتم  . چنان باشید که در این نامه توصیف می شوید

به منظور یاری خدایگانی که در امور مهم به وی اعتماد می کند نیازمند است کته در  

هنگام قضاوت فهیم و دانا و در مو ع اقدام مبتارز و دالور  جای بردباری بردبار و در

پاکدامنی و داد و انصاف را برگدیند، هنگام رترح  . و گاه بازایستادن از بیم، باز ایستد

مصتائب و ناگواریهتایی را کته    . رازها، رازدار و در سختی ها و شداید وفتادار باشتد  

                                      
 .و از ناصحان شما: ه نسخه بدل 1
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کارها را بته جتای ختود    . باشد ممکنست پیش آید پیش بینی کند و به رموز آنها آگاه

باید در هر یک از فنون وشعب دانش . انجام دهد و حوادث را در جایگاه خود دریابد

بیندیشد و آنها را نیک فرا گیرد و اگر نتواند آنها را کامال  بیاموزد باید به اندازه ای که 

تربیتت  به نیروی غریدۀ خترد و  . او را بس باشد از خرمن دانش ها خوشه چینی کند

نیکو و تجربه اندوزی فراوان باید هر امری را پیش از روی دادن و فرجام هر کتاری  

را پیش از انجام دادن بشناسد، پس برای روبرو شدن با هر امری بستیج آن را فتراهم   

سازد و خود را در برابر آن مجهد کند و در برابر هر پیش آمد و رریقتی بتا ختوی و    

 .آماده شودعاداتی که بدان سازگار است 

پس ای گروه نویسندگان، در فراگرفتن انواا آداب بر یکدیگر سبقت جوییتد و  

دانش دین را نیک بیاموزید و نخست به دانستن کتاب خدای عدوجل و فرایض آغاز 

کنید، آنگاه علوم عربی را فرا گیرد که مایۀ مهارت و استادی شما در سخنوری است، 

  نیکو نامه های شما را زیتور متی بخشتد، و    سپس خ  را نیک تعلیم گیرید چه خ

جنتگ هتای عترب و    « ایام»اشعار را بخوانید و معانی و مشکالت آنها را بشناسید و 

عجم و اخبار و سیرتهای آنها را یاد گیرید چه این گونه معلومات شتما را در هتدف   

همچنتین از فراگترفتن حستاب    . بلندی که بدان همت گماشته اند یاری خواهد کترد 

و بته  . الت می ورزید چه دانش حساب اساس کار نویسندگان خراج ستانی استت غ

آزمندی ها خواه بدرگ یا خرد و کارهای پست و فرومایگی ها مگراییتد چته چنتین    

و هتم هنتر ختویش را از    . تمایالتی مایۀ خواری بندگان و تباهی نویستندگان استت  

چینتی و نمتامی و صتاات     آلودگی ها و فرومایگی ها منده سازید و خود را از سخن

 .زشت جاهالن حاظ کنید

از تکبر و نخوت و سبکسری سخت بپرهیدید، چه با این خوی دشتمنی را بتی   

سبب خشم و کینه ای به خود جلب می کنید و در راه خدای عدوجل در هنر خویش 
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به یکدیگر دوستی و مهر ورزید و کسی را بدان توصیه کنید که نسبت به سلف شتما  

 . و داد و نجات شایسته ترین افراد باشددر فضیلت 

و اگر روزگار نسبت به یکی از شما بی مهری نشان دهد و به ستید برخیدد شما 

نسبت به وی دلسوزی و مهربانی کنید و او را یاری دهید تا پریشان حتالی او بهبتود   

و اگتر ستالخوردگی و پیتری    . وی به و ع نخستین باز گتردد  ییابد و بی سروسامان

از شما را گوشه نشین کند و از پیشه و دیدار یاران و دوستانش محروم سازد بر  یکی

شماست که به دیدار او بروید و او را گرامی شمارید و با وی در امور مشورت کنیتد  

 .و از تجارب فراوان و سوابق معرفت او یاری جویید

ز نیازمندی و باید یک فرد نویسنده نسبت به کسی که او را برمی گدیند و در رو

به وی اتکا می کند چنان مال اندیش باشد و در کارهای او از امور مربوط به فرزند و 

برادر خویش هم محتاط تر و دوراندیش تر باشد، چنان که اگر در  من کارها امری 

و اگتر   ٠ستودنی پیش آید جد به خدایگان ختویش بته دیگتری آن را نستبت ندهتد     

پیش وی بردارد و باید از لغدش و خطا و افسردگی  نکوهشی روی دهد باید آن را از

هنگام دگرگونگی احوال بپرهیدد، زیرا به شما ای گروه نویسندگان، عیبجویی زودتتر  

، و هم برای شما زیان بخش و تباه کننده تر استت   2راه می یابد تا به پارسایان متعبد

او نائل می آید سلطان چه دانستید یک فرد شما وقتی در درگاه سلطان به همنشینی با 

ادای حقو  شما را در نهایت جوانمردی بر خویش واجب می شمرد پس برشما هم 

واجب است که از روی اعتماد و خلوص نسبت به وی چنان وفتادار و سپاستگدار و   

حق شناس و خیرختواه و رازدار باشتید و نیکتی او را بخواهیتد و در تتدبیر امتور و       

ن دهید تا پاداش حقی را که برگردن دارید ادا کنیتد و  پنددادن به او خلوص نیت نشا

                                      
 .است( از اضافه) فالیضفها: فالیصفها در چاپهای مصر و بیروت : است که به جای« ینی»ه از  1

 .القراء از چاپ بیروت است هالفراء و صورت متن ترجم: العراء و در چاپهای دیگر« ینی»ه در  2
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باید رفتار و کردارتان هنگام نیازمندی خدایگان به شما و در مواقع ا طرار گواه برین 

 .معانی باشد

پس شما ای گروه نویسندگان، که خدای شما را کامیاب کند، این نکات را باید 

دستتی و نومیتدی ومواستات و    همواره احساس کنید و در همۀ احوال فراختی و تنگ 

این هنتر شتریف    صاحباناحسان و شادمانی و اندوه آنها را از یاد نبرید و هر یک از 

 .بدین روش و رفتار آراسته باشد چه اندازه نیکوخوی خواهد بود

و هر گاه یکی از میان شما به حکومت ناحیه ای برگدیده شود یا یکتی از امتور   

ان او به شما تاویض گردد باید خدای عدوجتل را  مربوط به خلق خدا و روزی خوار

در نظر آورد و راعت او را پیشه سازد و یاور ناتوانان باشد و بداد ستمدیدگان برسد 

 .چه خلق روزی خواران خدایند و محبوب ترین کسان و با ایشان همراهی می کنند

بر میتدان  آنگاه باید در قضاوت بداد گراید و اشراف و بدرگان را گرامی دارد و 

غنیمت و خراج بیاداید و در آبادانی بالد بکوشد و بتا رعیتت الاتت گیترد و از آزار     

ایشان بپرهیدید و باید در نشست و برخاستت ختویش فتروتن و بردبتار باشتد و در      

 .دفاتر احکام و خراج و پیجویی حقو  به مدارا رفتار کند

باید ربتایع و عتادات    و هر گاه یکی از شما نویسندگان با کسی همنشینی کنید،

او را بیازمایید و همین که خصال نیک و بد او را شتناختید بایتد وی را بتر آنچته بتا      

نیکی سازگار است یاری دهید و با تدبیر دقیق و لطایف خیتل و بهتترین وستیله هتا     

 .بکوشید او را از تمایالت زشت و خصال بد منصرف کنید

ر سیاستت ختود بصتیر باشتد ، بته      و می دانید کته رام کننتدۀ چارپایتان اگتر د    

جستجوی شناختن خویهای آنها می پردازد، چنان که اگر اسبی لگدزن باشد هنگتامی  

که بر آن سوار می شوید حیوان را بر نمی انگیدد و به هیجان نمی آورد و اگر دستت  

هایش را بلند می کرده باشد از روبروی آن پرهید می کند و اگر بترستد و رم کنتد از   

ی حیوان دور می شود و اگر توسن باشد در رام کردن آن نرمتی و مالراتت   پیش رو
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پیش می گیرد و از این راه حیوان را مطیع می سازد چنان که اگر انتدکی بته متدارا و    

 .رفق ادامه دهد به آسانی حیوان را رام می کند

و کسانی که به کار سیاست مردم مشغولند و با ایشان در می آمیدنتد و آنتان را   

دمت می کنند می آزمایند و در امور ایشان مداخله می کنند می توانند از توصتیف  خ

نمونه هایی برای وریاۀ خود به دست ( که ما یاد کردیم)سیاست رام کردن حیوانات 

آورند، ولی نویسنده در پرتو فضل و ادب و هنر شریف و چتاره جوییهتای دقیتق و    

متی شتوند و بتا وی بته بحتث و       چگونگی رفتار خویش با کسانی که هم ستخن او 

منارره می پردازند و یا او گاتۀ آنها را در می یابد و یا از شکوه و سطوت آنتان متی   

خویش برفق و مدارا رفتار کند و کژیهای او را  صاحبانهراسد، به رریق اولی باید با 

نته   او کجا و رام کنندۀ بهایمی که نه می توانند پاسخ بدهند و. راست و مستقیم سازد

صواب و خطا را از هم می شناسند و نه درک پرسشی می کنند جد به همتین انتدازه   

 .که صاحب شان آنها را برای سوارشدن آماده می کند

آگاه باشید، ختدای شتما را ببخشتاید، در رأی و نظتر ختویش همتواره جنبتۀ        

به  همراهی و سود آن را مراعات کنید و در آن فکر و اندیشۀ خویش را تا حد امکان

کار برید تا آن که به اذن خدای کسی که مصاحب او هستید بتا شتما بستردی و بتی     

مهری رفتار نکند و همنشینی شما را گران نشمارد و از جااکاری او در امان باشتید و  

ستتی و مهربتانی وی گردیتد،    با شما از در سازگاری و موافقت درآید و مشتمول دو 

و ع مجلتس و جامته و مرکتوب و ختوراک و     یک از شما در باید هیچ، و نانشاءاهلل

آشامیدنی و بنا و خادمان ودیگر امور گوناگون مخصوص به خود از اندازۀ شایسته و 

الزم خویش تجاوز کنید زیرا با آن که خداوند شما را به شرف هنری کته داریتد بتر    

دیگران برتری داده در عین حال ازخدمتگدارانی به شمار می روید که سداوار نیستت  

در خدمتگداری خویش کوتتاهی و تقصتیر از شتما ستربدند و کتارگداران و امینتانی       

 .هستید که اعمال تضییع و تبذیر از شما قابل اغماض نیست
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و در تمام نکاتی که برای شما یاد کردم و اندرزهایی که بر شما خوانتدم بترای   

ی استراف و  پاکدامنی خویش از میانه روی و اقتصاد یاری بجویید و از تلف کاریهتا 

بدفرجامی تجمل خواهی و نازپروردگی بپرهیدید، چه این دو شیوه فقر و بینوایی بته  

بار می آورند و بندگان را دچار خواری می کنند و کسانی که بدانها متصف باشند بته  

 .ویژه نویسندگان و خداوندان ادب و فرهنگ را رسوا می سازند

شما در کارهایی که تازه آغتاز متی    امور این جهان را همانند ها و نظایریست و

کنید می توانید از تجارب پیشین خود در نظایر آنها راهنمایی بجوییتد، آنگتاه هنگتام    

تدبیر امور آشکارترین و مبرهن ترین شیوه های اندیشه و راست ترین و نیک فرجام 

 .ترین راههای چاره جویی را بپیمایید

آنست که نویسنده در حضتور ختدایگان   و بدانید که آفت تباه کنندۀ تدبیر امور 

خویش آنچنان در وصف امری زیاده روی کند و که وی را از اجرای دانش و اندیشه 

از این رو هر نویسنده ای در انجمن ختدایگان ختویش بایتد بته انتدازه      . اش بازدارد

کافی در گاتار خویش میانه روی پیش گیرد و هنگام آغاز رکدن گاتار و پاستخ دادن  

جاز پردازد و با همتۀ ایتن دالیتل جتامع آن را بازگویتد چته مصتلحت حتال و         به ای

و از بیم آن کته مبتادا غلطتی بته وی     . بازداشتن او از فدون گویی در این شیوه است

دست تضترا بته ستوی    دست دهد که به تن و خرد و فرهنگ وی زیان برساند باید 

 .شدرکامیابی واستواری امور او را یاری بخخدا بردارد که د

چه اگر نویسنده ای از شما گمان کند یتا بگویتد آنچته از هنتر زیبتا و نیتروی       

جنبش او پدید می آید فق  در پرتو چاره جویی و حسن تدبیر خود اوست، بتا ایتن   

گمان یا گاتار خود در پی آن شده است که خدای عدوجل وی را به خود وامی گارد 
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ردد و این امر بر کستی کته در آن بیندیشتد    تا از آن مقام به پایه ای نابسنده باز می گ

 .٠نهان نیست

و هرگاه دوتن نویسنده در یک درگاه خدمت کنند نباید هیچ کدام بگوید که او 

در هنر و ختدمتگداری از همکتار دیگترش بصتیرتر و توانتاتر و در تحمتل بارهتای        

کته   سنگین تدبیر امور شکیباتر است، زیرا فرزانگان آن کتس را خردمنتد متی داننتد    

خودبینی و غرور را به دور افکند و معتقد باشتد یتارانش از وی خردمنتدتر و نیتک     

روش ترند و بر همۀ نویسندگان یک بارگاه واجب است که نعمت های بیکران ایدد، 

جل ثناؤه، را بی خودستایی و فریاته شدن برای خویش بشناسد و خود را به فدونتی  

یش برتتر نشتمارند و در وررتۀ ختودبینی و     هنر از همگنان و یاران و همنشینان خو

و ستایش یددان برهمه الزم است بدانسان که در برابتر عظمتت او   . مباهات فرو نرود

فروتنی پیش گیرند و در پیشگاه بدرگی و چیرگی وی سر خضوا فترود آورنتد و از   

 .نعمت او سخن گویند

ن مثل می زنند و من در این نامۀ خویش گاتاری را که از روزگارهای دیرین بدا

و این مثل پس از یادکردن نام . نصیحت گر باید به گاتۀ خود عمل کند: باز می گویم

خدای، عدوجل، به مندلۀ یکتاگوهر و برگدیدۀ سخن در این نامه استت و بته همتین    

 .سبب آن را در پایان آوردم و نامه را بدان تکمیل کردم

سندگان دوست و مقرب خویش و خدا ما و شما را ای گروه رالبان دانش و نوی

بدانچه به وی دوستی و نددیکی جست هر آن کته بته نیتروی یتاری دادن و      2گرداند

بته او و در  ( راجتع )زیرا این امر . رهنمایی فرمودن وی در دانش بر ما سبقت گرفت

 .هر کامیابی به یاری او و در قدرت اوست. ید اوست

                                      
درسهت  ( یکسهله ( )یکلهه )به حسن ظنه و بهه جهای   ( به ظنه: )ه در چاپهای مصر و بیروت به جای  1

 .نیست

 .غلط است( ا)توالنا در : ه موالنا به جای 2
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 .و درود و بخشایش  و نیکی خدا بر شما باد

و در دولتت انتدلس   « حتاکم »آن را در افریقیته   مردماندر این روزگار  ،1رطهش

و متصدی این وریاه در دستگاه . می نامند« والی». و در دولت ترک« صاحب المدینه»

است و فرمان وی در برخی از موارد ( وزیرجنگ)دولت زیر دست خدایگان شمشیر 

ر دولت عباسیان ایجاد کردند در خدایگان شرره نافذ است و نخست این منصب را د

و کسانی که عهده دار آن بودند باید مقررات مربوط به جنایات را نخست در مرحلتۀ  

رسیدگی کنند و آن گاه پس از تکمیتل مرحلتۀ رستیدگی کیارهتای      2برائت خواستن

چه دخالت شترا در اتهامتات جنتائی    . بده کاران اجرا کننددربارۀ  را( حدود)شرعی 

که حد زدن مجرمان انجام یابد و تنها در این باره نظارت می کند،  بدین منظور است

لیکن دستگاه سیاست دولت در کشف و تکمیل موجبات جرم هم دخالت و نظتارت  

دارد و هر گاه در پیرامون قضیه ای قرائنی وجود داشته باشد حاکم مجرم را به اقترار  

کتاران کیاتر یابنتد و     مجبور می سازد زیرا مصلحت عمومی ایجاب می کند که بتده 

بنابراین کسی را شرره می نامیدند که جنایات را در مرحلۀ ابتدایی رسیدگی می کرد 

 .و آنگاه کیارهای شرعی را وقتی قا ی دخالتی در آن نداشت اجرا می ساخت

 .شرره می خواندند« خدایگان»و منصب شرره مستقل بود و دارندۀ آن را 

رها و مسائل وابسته به حاظ جتان متردم را بته    و چه بسا که امور مربوط به کیا

رور مطلق به شرره واگذار می کردند چنان که او به استقالل و بی دخالت قا ی این 

و کسانی را که آنها  ٠گونه ورایف را انجام می داد و این پایگاه را بدرگ می شمردند

                                      
: و صاحب اقرب المهوارد آرد (. منتهی االرب)چاوش شحنه و سرهنگ آن :  (به ضم ش ه فتح ط )ه   1

آنهان بهر کهار رؤسهای قهوای       هحکام و فرمانروایان که در روزگار ما وظیفه  هگروهی از یاران برگزید
شههرباین و ینهروی پلهیس     هدر آن روزگار به منزل« شرطه»و می توان گفت . انتظامی تطبی  می شود

 . امروز بوده است

 . است« استبداد»و « استبداء»استبراء آمده در چاپهای مختلف، : است که به صورت« ینی»ه از  2

 .است« نوهوا»و « ینی»ه نزهوا در چاپهای مصر و بیروت غلط و صحیح بر حسب  1
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ی و متوالی  را به ریاست شرره بر می گدیدند عبارت بودند از سرداران بدرگ لشتکر 

ارجمندی که از خواص و مقربان بارگاه ستلطان بته شتمار متی رفتنتد ولتی تستل         

شررگان جنبۀ عمومی نداشت و فرمان آنان در همۀ ربقات متردم نافتذ نبتود، بلکته     

ایشان تنها بر عامۀ خلق و عناصر متهم و مشتکوک فرمتانروایی متی کردنتد و افتراد      

بعتدها دایترۀ قتدرت و ناتوذ     . باز میداشتتند  اوباش و فرومایه و تبهکار را از شرارت

: شرره در دولت امویان اندلس توسعه یافت و پایگاه مدبور به دو گونته تقستیم شتد   

 .شررۀ بدرگ و شررۀ کوچک

خدایگان شررۀ بدرگ هم بر ربقات عالی و هم بر عامۀ مردم تستل  داشتت و   

بارگتاه ستلطان نیتد    دارای اختیاراتی شد که می توانست در کارهای رجال دستگاه و 

شوکت و جاه و جالل  صاحباننظارت کند و آنان را از تجاوز و ستمگری باز دارد و 

را که از بستگان و خویشاوندان و مقربان صاحبان مراتتب دولتتی بودنتد نیتد متورد      

 .بازخواست قرار دهد

و وریاۀ خدایگان شررۀ کوچک به رسیدگی در امتور عامتۀ متردم اختصتاص     

 . داشت

خدایگان شررۀ بدرگ تختی در مدخل بارگاه ستلطان اختصتاص یافتته     رایو ب

بود و تنی چند از رجال درگان در پیرامون او بر روی صندلی ها می نشستند و هتیچ  

این منصب به رجال بدرگ دولتت تاتویض   . وریاه ای جد اجرای اوامر وی نداشتند

 .یا حاجبی می شدند میشد چنان که حتی خدایگان آن از کسانی بود که نامدد وزارت

و اما در دولت موحدان مغرب خدایگان شرره دارای اهمیت و شتکوه فراوانتی   

بود هرچند بر همۀ ربقات تسل  و ناوذ نداشت و ایتن منصتب را جتد بته رجتال و      

بدرگان خاندان موحدان نمی سپردند ولی وی بر کسانی که در دستگاه دولت و درگاه 

ی نداشت، لیکن هم اکنون به منصب مدبور فستاد  سلطان خدمت می کردند فرمانروای
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راه یافته و ازدست رجال موحدان بیرون رفته استت و ادارۀ آن برعهتدۀ برگدیتدگان    

 .نمک پروردۀ درگاه سلطان است

و اما در دولت بنی مرین مغرب هم اکنون منصب شرره برعهدۀ کستانی استت   

 .ان می باشندکه از خاندان های موالی و برگدیدگان نمک پروردۀ ایش

و در دولت ترک مشر  خدایگان شرره از میان رجال ترک یا بازماندگان دولت 

برگدیده می شود و کسانی  ٠[در هر دو ناحیه مشر  و مغرب( ]کردها)پیش از ترکان 

را برمی گدینند که از لحاظ شدت عمل و توانایی بر اجرای فرمانها شایستگی داشتته  

اربردن کیارهای شرعی وسیاسی با قدرت کامل مادۀ فساد را باشند تا بتوانند از راه بک

را براندازند و النه های آن را واژگون کننتد و   2ریشه کن سازند و انواا فسق وفجور

 . بر مقتضیات مصالح عمومی در شهر، مجامع فسق وبدکاری را پراکنده سازند

دانتاتر  ( یتعتال )استت و او   ٠و غالب و جبار]و خدا گردانندۀ شب و روز است 

 [.است

 ،2فرماندهی نیروی دریایی
و آن در مغتترب و افریقیتته از درجتتات و پایگاههتتای دولتتتی و در بستتیاری از  

استت و ختدایگان آن را در   ( وزیرجنتگ )کیایات زیر نظر و فرمان خدایگان شمشیر 

به تاخیم الم می نامند و این کلمه از زبان فرنگان به عربی نقتل   3«الملند»تداول آنان 

شده است و در اصطالح لغت ایشان نام خدایگان ناوگان می باشد و درجۀ مدبور بته  

                                      
 .آمده است« فی المنظر« »فیا لقطرین»: در چاپهای مصر و بیروت به جای« ینی»ه از  1

بهدخویی نبشهاد صهحیح    : بهه معنهی  « ازعاره»و اگر محرف ( ک)و ( ا)و ( ب)در نسخ « الذعاره»ه   2
 .الدعاره است که به معنی فس  و فجور است

المههیمن العزیهر   : الحشهر  هسهور  23 هو آیه . واهلل یقدرالیل و النهار: المزمل ه، سور21 هه اشاره به آی  1
 .نیست« ینی»و ( پ)قسمت داخل کروشه در . الجبار

 .ل که به معنی جهازات جنگی و مجموع های از کشتی های جنگی استاساطی هه ترجم 2

مأخوذ است  Almiranteمزبور از لغت اسپانیولی  هاست و کلم« البلمند»به غلط ( ک) هه در نسخ  3
 (.دسالن)
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ه است زیرا آن دو کشور از جهتت جنتوب در   تکشور افریقیه و مغرب اختصاص یاف

سکونت دارند و بر ساحل جنوبی آن دریتا کلیتۀ ممالتک    ( مدیترانه)کنار دریای روم 

ساحل شمالی آن ممالک اندلس و فرنگ بربر از سبته تا اسکندریه به سوی شام، و بر 

و اسالوها و روم نید تا بالد شام واقع است و آن را دریتای رومتی و دریتای شتامی،     

منسوب به اهالی کنار آن، می نامند و ساکنان هر دو ساحل و کناره هتای آن بتیش از   

همۀ ملتهای دریانورد در امر کشتیرانی ممارست متی کننتد و در ایتن بتاره زحمتات      

در ستاحل  ( گت ها)وانی متحمل می شوند، چنان که رومیان و فرنگان و قوط ها فرا

شمالی این دریا بودند و بیشتر جنگها و بازرگانی های ایشتان بته وستیلۀ کشتتی هتا      

انجام می یافت و از این رو در کشتیرانی و جنگهای دریایی و راندن ناوهای جنگتی  

وی ستواحل  رین ممالک مدبور به ست در آن دریا مهارت داشتند و چون برخی از سال

( گتت )ون می بردند، مانند رومیان به افریقیه و قوط جنوب نددیک می شدند و همچ

ها به مغرب، به وسیلۀ ناوهای جنگی مسافت میتان آن ستاحل را پیمتوده انتد و بتر      

ممالک مدبور تسل  یافتند و بربرهای متتورن در آن کشتورها را زیرفرمتان ختویش     

نروایی آن ممالتتک را از ایشتتان بازستتتدند و بربرهتتا در آن ستتواحل آوردنتتد و فرمتتا

و  4و مرنتا   3و جلوال 2و سبیطله ٠(کارتاژ)شهرهای پرجمعیتی داشتند مانند قرراجنه 

و پادشاه کارتاژ پیش از آنان با پادشاه روم می جنگیتد و ناوگتانی   . 6و رنجه 5شرشال

 .آنان گسیل می کرد جنگی پر از تجهیدات و سپاهیان برای جنگ به سوی

                                      
 Cartageه  1
 Sbaitla (Suffetula)ه  2

 Oppidum Vsalitanumه  3

 .ونس واقع استمرناکهی در جنوب غربی ت هناحی Mornakiyaه  ٤
 Cherchel (Ceexarea)ه  5

 (.از دسالن)  Tangerه  6
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و این عادت مردمانی است کته در دو ستاحل ایتن دریتا ستکونت دارنتد و در       

روزگار گذشته با یکدیگر به جنگ می پرداختند و هم در این عصر با هتم نبترد متی    

 . کنند

وچون مسلمانان کشور مصر را متصترف شتدند عمتربن خطتاب بته عمتروبن       

دریتا آفریتده   : و او در پاسخ نوشت. نوشت که دریا را برای من وصف کن سعاص

ای عظیم است که آفریده ای ناتوان بر آن می نشیند مانند کرمی که بتر چتوبی جتای    

آن وقت عمر اشاره کرد که از دریانوردی مسلمانان و سوارشدن آنان در کشتی . گیرد

جلوگیری شود و از آن پس هیچیک از افراد عرب بر کشتی سوار نشد مگتر کستانی   

سرپیچی کردند و در نتیجه متورد بازخواستت وی واقتع شتدند      سمان عمرکه از فر

مانند عرفجه بن هرثمۀ ازدی رئیس قبیلۀ بجیله که چون در عمان به جنگ پرداخت و 

رسید، این رفتار وی را زشت شتمرد و او را   سخبر جنگ وی در دریا به گوش عمر

و و وا . ی کرده استمورد سرزنش و مالمت قرار داد که چرا برای جنگ دریانورد

بر همین منوال ادامه داشت تا آن که روزگار معاویه فترا رستید و وی بته مستلمانان     

اجازه داد در کشتی بنشینند و به وسیلۀ آن جهاد کنند و علت منع عمر ایتن بتود کته    

عرب به سبب بادیه نشینی در آغاز امر در فنون کشتیرانی و دریتانوردی هتیچ گونته    

لیکن رومیان نداشتند لتیکن رومیتان و فرنگتان چتون در ایتن بتاره       مهارتی نداشتند 

ممارست می کردند چنان تربیت یافته بودند که همواره قادر بودند کشتیرانی کننتد و  

در نتیجۀ تمرین بسیار فنون آن را به خوبی فرا گرفته بودنتد و در کشتتیرانی مهتارت    

 .داشتند

رت و تستل  ایشتان بته اوج    و چون عرب به سلطنت و کشورداری رسید و قد

کمال ارتقا یافت و ملت های غیرعرب خدمت آنان را بته گتردن گرفتنتد و در زیتر     

اخور هنر و فن خود به آنان فرمانروایی آنان واقع شدند و هر هنرمند و صنعتگری فر

ست و در نیازمندیهای دریانوردی خویش گروهی از مالحان بیگانه از ملتل  تقرب ج
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ام کردند و در فن دریانوردی و کشتیرانی به کمال به ممارستت و  گوناگون را استخد

تمرین پرداختند و رفته رفته در این فن بصیرت پیدا کردنتد و شتیاتۀ آن شتدند کته     

همتت   ٠بدین وسیله به جهاد پردازند و به ایجتاد کشتتی هتا و نبترد ناوهتای بتدرگ      

اا ستالح هتا متی    گماشتند و نیروی دریایی خویش را مملو از متردان جنگتی و انتو   

کردند و سپاهیان و جنگاوران در آنها سوار می شدند و آنها را برای جنگ با کتافران  

و ملتهای غیرمسلمان در ماورای بحارگسیل می کردند و دسته ای از این ناوگان را به 

کشورها و مرزهای خویش که نددیک تر به دریا بود یا در سواحل دریاها قرار داشت 

و خلیاه عبدالملک به حسان . ریقیه و مغرب و اندلس اختصاص دادندمانند شام و اف

بن نعمان عامل افریقیه اشاره کرد که در تونس کارخانه ای مخصوص ساختن ابدار و 

آالت دریانوردی تأسیس کند چه او شیاتگی بسیاری به آداب و مراسم جهاد داشتت  

زیاده اهلل اول ابراهیم بتن   از آن جا دست داد و آن در روزگار( سیسیل)و فتح صقلیه 

نید در  ٠همچنین قوصره. اغلب به دست اسدبن فرات شیخ صاحب فتوی انجام یافت

اویته بتن ابتی    عدیج در روزگتار م ن فتح شد در صورتی که معاویه بن خت همان دورا

فتح  به جنگ پرداخت ولی خدا نخواست به دست او( سیسیل)سایان با اهالی صقلیه 

و پس از . ن اغلب و سردار او اسدبن فرات روی دادبه دست ایروی دهد و این فتح 

این فتح نیروی دریایی افریقیه و اندلس در روزگار دولت عبیدیان و امویان پی درپی 

                                      
است و آن از مهمترین انواع کشتی های جنگی است که « شینی»یا « شونی»جمع « شوانی» هه ترجم 1

در این نهوع  . کشتیهای دیگر بیشتر مورد توجه بوده است هنیروی دریایی از آن فراهم می آمده و از هم
زرگترین کشتی ها به شمار می رفته است برج ها و قالعی برای دفاع و حمله تبعیه مهی  نبرد ناو که از ب

بهاالی آن سهپاهیان مسهلح بهه      هکرده اند و برج های مزبور دارای چندین طبقه بوده است که در طبقه 
الظهاهر  »حاشهیل کتهاب   . پا ین مالحان پاروزنی می کرده انهد  هطبق→ ←تیروکمان جای داشته و در

 .1٤٤ص  1138تألیف محمود جمال الدین سرور، چاپ قاهره « حضاره مصر فی عصرهبیبرس و 

 Cossura (Pante Ilaria)ه  1
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( شهرهای ساحلی اندلس و شهرهای تابع عبیتدیان )برای ایجاد فتنه به شهرهای آنان 

 .می پرداختندمی شتافتند و در سواحل آنان به فتنه انگیدی و تخریب 

و نیروی دریای اندلس در روزگار عبدالرحمن الناصتر بته دویستت کشتتی یتا      

نددیک به آن رسیده بود و نیروی دریایی  افریقیه نید به همان اندازه یا در آن حتدود  

برعهتده داشتت و لنگرگتاه و     ٠یروی دریای اندلس را  ابن رمتاحس نو سرداری . بود

و ایتن نیتروی دریتایی در آن    . و المریه بتود  2انهبندر کشتی های اندلس شهرهای بج

بندرها از دیگر شهرها و ممالک گرد می آید و از هر شهری که در آن به تهیۀ کشتتی  

می پرداختند نیروی دریایی خاصی تشکیل میشد که امور آنها مربوط به فرماندهی از 

ارهتای جنگتی و   کدربتارۀ  مالحان بود و فرمانده مدبور این نیرو را اداره می کترد و  

 .سالح ها و دیگر امور آنها به نظارت می پرداخت

و هر کشتی دارای رئیسی بود که امور راندن آن را با باد یتا پتاروزنی اداره متی    

کرد و فرمان میداد که کشتی ها در بندر لنگر اندازند و هنگامی که نیروهتای دریتایی   

وند در بندر معینی ستپاهیان  یا کار دولتی مهمی گرآوری می ش 3برای جنگی احتمالی

متمرکد می گردند و ستلطان گروهتی عظتیم از رجتال و دالوران لشتکری و متوالی       

خویش را در آن ناوگان جای می دهد و کلیۀ کشتی ها از این گونه مردان جنگی پتر  

آنگاه یکی از رجالی را که از عالی ترین ربقات مردم کشور متی باشتد بته    . می شود

بور برمی گدیند و همۀ افراد باید از وی کسب دستور کنند و زیر فرماندهی نیروی مد

سپس فرمان آنان را به مقصدی که در نظر هست صتادر متی کنتد و    . فرمان او باشند

مستلمانان در روزگتار   . منتظر بازگشت ایشان می شود که با پیروزی و غنایم بازآینتد 

                                      
 .ده درست نیست«آ( دماحس)و ( رماص)در چاپ هایی که ( ا)و ( ینی)ه از  1

تصحیح کرده و گوید هم اکنون آن را پشینه « بجانه»است ولی دسالن آن را « بجایه»ه در تمام نسخ   2
Pechina نامند و آن دهکده ایست نزدیک المریه. 

 .است« ینی»و صورت متن از ( پاچهای بیروت. )لغزو محتفل« ینی»ه لغزو محتمل  3
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تسل  یافته بودند و قتدرت   (دریای مدیترانه)دولت اسالمی بر کلیۀ سواحل این دریا 

و صولت ایشان در فرمانروایی بتر آن دریتا بته اوج عظمتت رستیده بتود و ملتهتای        

مسیحی هیچگونه تاب و توانی در برابر نیروی دریایی ایشان نداشتند و مسلمانان در 

همه روزگار فرمانروایی خویش برای فتوحات دریای مدبور را مسخر ساخته بودند و 

مه مقامات معلوم در فتح رسیدند و غنایم بسیار بدست آوردنتد و همتۀ   از این رو آنه

و ( میتورک )جدایر منقطع از سواحل دریای مدبور را به تصرف آوردند مانند میورقته  

و قوصتره  ( سیسیل)و صقلیه ( ساردنی)و سردانیه ( ایوسا)و یابسه ( مینورک)منورقه 

و بیشتتر کشتورهای روم و   و قبترس،  ( کترت )و اقتریطش  ( مالتت )و مالطه ( کسره)

 . فرنگ

و ابوالقاسم شیعی و پسرانش با نیروی دریایی خویش از مهدیه به جدیرۀ جنون 

حمله می بردند و پیروزی می یافتند و غنایم بستیار بته چنتگ متی آوردنتد و      ( ژن)

را به ( سردانیه)مجاهد عامری خدایگان دانیه از ملوک روایف اندلس جدیرۀ ساردنی 

فتح کرد و مسیحیان در همان روزگتار آن   4١5دریایی خویش در سال  وسیلۀ نیروی

را پس گرفتند، و خالصه مسلمانان در خالل کلیۀ این مدت بر قسمت اعظم این دریا 

تسل  یافتند و نیروهای دریای ایشان در آن دریا رفتت و آمتد متی کترد و ستپاهیان      

روبتروی آن در  ( اروپتا )رگ اسالم به وسیلۀ نیروی دریایی خویش از سیسیل تا بر بد

ساحل شمالی دریانوردی می کردند و با پادشتاهان فرنتگ بته نبترد ستخت بتر متی        

خاستند و در ممالک ایشان کشتار فراوان می کردنتد چنتان کته در روزگتار خانتدان      

را تبلیتو متی   ( فارمیان)از ملوک سیسیل که در آن جدیره عقاید عبیدیان  ٠ابوالحسین

و ملتهای مسیحی نیروی دریایی خود را به سواحل فرنگ . داد کردند این قضیه روی

                                      
ابهن خلهدون در   . نیز میخواندند« کلبیه»نها را به نام آکی بودند که چه خاندان ابوالحسین دودمان کو  1

جلهد دوم   ٤1رجهوع بهه ص   . لبیه شمرده اسهت جای دیگری از همین کتاب ابوالحسین را از اجداد ک
 .دسالن شود هترجم
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به جانب شمال شترقی دریتای روم واپتس بردنتد و آن      ٠و اسالوها و جدایر رومانی

نواحی را ترک نمی گاتند ولی نیروی دریایی مسلمانان چنان بتر ایشتان تاختنتد کته     

یج و گروه هتای  گویی شیر برشکار خود هجوم می برد و بیشتر سطح این دریا از بس

لشکریان آنان آکنده شده بود و در راههای دریایی آن بخش ها خواه به منظور جنتگ  

و خواه به قصد سارهای صلح آمید رفت وآمد می کردند چنان کته اثتری از نیتروی    

دریای مسیحیان به جای نماند و حتی تخته پاره هایی هتم از آن در روی آب شتناور   

بیدیان و امویان رو به سستی و زبونی نهادند و رنجتوری  تا آن که دولت های ع. نبود

در این هنگام مسیحیان به جدایر شرقی دریای مدیترانته  . به دولت های آنها راه یافت

ستپس در  . مانند سیسیل و کرت و مالت دست درازی کردند و آنها را متصرف شدند

صتور وعکتا   همین فترت به سواحل شام هجوم آوردند و بر رترابلس و عستقالن و   

تسل  یافتند و کلیۀ مرزهای سواحل شام را یر استیالی ختویش در آوردنتد و بیتت    

المقدس رامتصرف شدند و در آنجا کلیسایی برای آشکارساختن دین وعبادت ختود  

غلبته   3و صااقس 2و سپس برقابس( غرب)به پا کردند و بر خاندان خدرون ررابلس 

ستاختند، ستپس مهدیته پایتختت عبیتدیان      یافتند و آنها را بته دادن گدیتت مجبتور    

را از تصرف اعقاب بلکین بن زیری به در آوردند و آنتان در ستده پتنجم    ( فارمیان)

حملۀ بر این دریا را آغاز کرده بودند که و ع نیروی دریایی دولت مصتر و شتام رو   

به  عف و سستی نهاده بود تا آن که از میان رفت و به هیچ رو به امتور دریتانوردی   

ا این روزگار هم توجهی نکردند، در صورتی کته در گذشتته و بته ویتژه در دوران     ت

عنایت و توجهی بیش از حد بدان مبذول می داشتند چنتان  ( فارمیان)دولت عبیدیان 

در نتیجته رستم ایتن منصتب و پایگتاه      . که اخبتار آن در تتاریخ ایشتان معروفستت    

                                      
 (.دسالن)ه شاید مقصود مجمع الجزایر یونانست  1

 Cabesه  2

 Sfaxه  3
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رفت و تنها در افریقیته و مغترب   به کلی در مصر از میان ( فرماندهی نیروی دریایی)

این رسم باقی ماند و بدان ممالک اختصاص یافت  چنان که در ناحیۀ غربی این دریا 

همواره ناوگان نیرومند و نیروی دریای مهمی وجود داشته و هتم اکنتون نیتد وجتود     

 .دارد و هیچ دشمنی را یارای تجاوز و حمله بدان کرانه ها نیست

بنتی  ( مرابطتان )ی آن سرزمین در روزگار دولت لمتونته  و فرمانده نیروی دریای

بته ستبب تستلیم و    ( از موحتدان )بودند و عبدالمؤمن  ٠میمون رؤسای جدیرۀ قادس

فرمانبری ایشان آن منصب را از ایشان بازگرفت و شمارۀ نیتروی دریتایی ایشتان در    

 .روی هم رفته به صد کشتی رسیده بود( عدوه اندلس و عدوه قیرویان)فاس 

عتدوه  )و چون دولت موحدان در سده ششتم بته اوج عظمتت رستید و فتاس      

را به تصترف ختویش در آورد ستالرین ایشتان منصتب و      ( اندلس و عدوه قیرویان

پایگاه دریانوردی را به کاملترین و بدرگترین و عی که تاکنون شنیده شتده تأستیس   

اصتل از قبیلته   کردند و سپهساالر نیروی دریایی ایشتان احمتد صتقلی بتود و او در     

 .سکونت داشتند 4ناحیۀ سدویکش 3بود که در جدیرۀ جربه 2صدغیان

و مسیحیان او را از سواحل آن جدیره به اسارت بترده بودنتد و در نتدد ایشتان     

او را برگدید و برکشید و از خواص ( سیسیل)آنگاه خدایگان صقلیه . تربیت یافته بود

جانشین او گشتت ولتی احمتد     خویش گردانید سپس خدایگان هالک شد و پسرش

صقلی به علت برخی از تمایالت خدایگان جدید را به خشم آورد و او از بتیم جتان   

خود به تونس پناه برد و بر شاهدادۀ آن شهر که از خاندان عبدالمؤمن بود فرود آمد و 

از آنجا به مراکش رفت و در آنجا خلیاه یوسف بن عبدالمؤمن او را مشمول احستان  

                                      
 Gadixه  1

 Sadghianه  2

 Djebaه  3

 Sedouikichه  ٤
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یش قرار داد و جواید بسیاری به وی بخشید و او را بته فرمانتدهی نیتروی    و مهر خو

دریایی خویش برگماشت و وی در میدان جهاد با ملتهای مسیحی ستبقت جستت و   

و در روزگار او نیروی دریتایی  . در دولت موحدان دارای یادگارها و مقاماتی بنام بود

تحکام در حدود معلومات ما مسلمانان هم از لحاظ شماره و هم از حیث خوبی و اس

 .به مرحله ای نائل آمد که نه در گذشته بدان مرتبه رسیده بود و نه در آینده

و چون صالح الدین یوسف بن ایوب پادشاه مصر و شام در آن روزگار بتر آن  

از لوث کار و ]شد که مرزهای شام را از ملتهای مسیحی باز ستاند وبیت المقدس را 

د، نیروهای دریایی کاار از کلیۀ نواحی نددیک بیت المقدس که در پاک کن ٠[بنای آنها

تصرف آنان بود برای رساندن کمک به آن مرزها پی در پی روان شتدند و آنهتا را از   

لحاظ افراد و مواد غذایی یاری می کردند و نیروی دریایی اسکندریه نمتی توانستت   

کرانۀ شرقی دریا غلبه می کردند و در برابر آنان مقاومت کند زیرا آنها پیوسته در این 

در آن سوی ناوگان فراوانی داشتند و مسلمانان از دیرزمتانی  تعیف شتده بودنتد و     

نمی توانستند از حمالت مسیحیان در آن ناحیه جلوگیری کنند چنان که در صاحات 

از این رو صالح الدین عبدالکریم بن منقتذ از ختانوادۀ بنتی    . پیش بدان اشاره کردیم

ملوک شیدر که آنان را برقدرتی که داشتند رها کرده و در دولت خویش ایشتان   منقذ

منصور که در آن روزگتار   ٠را باقی گذارده بود با هیئتی به نمایندگی به سوی یعقوب

صالح الدین این خاندان را بر قدرتی که داشتتند رهتا   . سلطان مغرب بود گسیل کرد

از اینترو بته وستیلۀ عبتدالکریم از     . ده بودکرده و در دولت خویش آنان را باقی گذار

منصور رلب یاری کرد که نیروی دریایی خویش را در اختیار وی بگذارد تا در دریتا  

میان ناوگان کاار و هدف ایشان که کمکهای مسیحیان در قالا شام بود به گتردش و  

و نامه ای بته قلتم فا تل بیستانی خطتاب بته منصتور بته وستیلۀ          . پردازد« مراقبت»

                                      
 . است« و تطهیر بیت المقدس»: در چاپهای مصر و بیروت . ه از دسالن است 1

 (.ک)و ( ا)و ( ب) در نسخ« ابویعقوب»ه  1
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بدالکریم ندد آن سلطان فرستاد که بر حسب آن که عماد اصاهانی نامه را در کتتاب  ع

 :نقل کرده آغاز آن چنین است 2فتح القدسی

 .«ما بگشاید 3خداوند درهای کامیابی ها و فرخندگی ها را به روی حضرت»

منصور به سبب آن که او را به لقب امیرالمؤمنین خطاب نکرده بودند سخت دل 

متنار شد لیکن در این باره چیدی نگات و آن را در دل نهان ساخت و انواا آزرده و 

احسان و بخشش را نسبت به آنان مبذول داشت و ایشان را به ستوی صتالح التدین    

 .روانه کرد و هیچ پاسخی به درخواست او نداد

واین امر نشان میدهد که در آن روزگار نیروی دریایی اختصتاص بته ستالرین    

است و هم ملتهتای مستیحی در کرانتۀ شترقی مدیترانته دارای ناوگتان       مغرب داشته 

نیرومندی بوده اند ولی دولتهای مصر و شام در آن عصر و پس از آن دوران به امتور  

و چتون  . نیروی دریایی توجهی نداشتته انتد و در تجهیتدات آن نمتی کوشتیده انتد      

( گالیسین هتا ) ٠همنصور درگذشت و دولت موحدان روبدبونی نهاد و جاللق 4یعقوب

بر بیشتر نواحی اندلس استیال یافتند و مسلمانان را مجبور کردند تا به ستواحل دریتا   

پناه برند و جدایری را که در جانب غربی دریای مدیترانه بود متصرف شدند قتدرت  

جاللقه در سراسر دریای مدبور توسعه یافت و به منتهای شوکت نایل آمدند و نیروی 

اوانی یافت و از اقتتدار مستلمانان در آن دریتا کاستته شتد و نیتروی       دریایی آنان فر

دریایی ایشان با نیروی جاللقه برابر گردید، چنان که در روزگار ستلطان ابوالحستین   

پادشاه زناته در مغرب و ع بر این منوال بود زیرا ناوگان او هنگامی که آهنگ جهاد 

 .حیان برابر بودکرد از لحاظ شماره و کیای با نیروی دریایی مس

                                      
 (.ک)ه فتح القیسی  2

 .نیست( ک)و ( ب)و ( ا)در نسخ « حضرت» هه کلم 3

 (.ک)و ( ا)و ( ب)در نسخ « باویعقوب»ه  ٤

 Galicesه  1
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از آن پس نیروی دریایی مسلمانان باز هم رو به تندل نهاد و از میدان مدبور هم 

کمتر شد زیرا به دولتهای اسالمی  عف و زبونی راه یافت و به علت فدونتی رستوم   

بادیه نشینی در مغرب رسوم دریانوردی را از یاد بردند و رسومی را که از اندلس فرا 

ست دادند ولی مسیحیان در دریانوردی به همان شیوه ای بازگشتتند  گرفته بودند از د

که در آن شهرت داشتند از قبیل مهارت و تمترین و ممارستت در آن و بصتیرت بته     

. غالب آمدند( کشتی ها)آن، و آن ملتها در لجۀ دریا بر تخته پاره ها ( و فنون)احوال 

بته  ( مدیترانه)ردند در این دریا و مسلمانان، به جد گروه قلیلی که در آن تمرین می ک

مندلۀ بیگانگان به شمار می رفتنتد و آن گتروه کستانی بودنتد کته در ستواحل دریتا        

سکونت داشتند و کاش یاران و همراهانی بدست می آوردنتد یتا از دولتهتا بته آنتان      

 .کمکی میشد و کسانی را به یاری آنان می گماشتند و ایشان را راهنمایی می کردند

یگاه فرماندهی نیروی دریایی تاکنون همچنان در دولتهای مغرب پایتدار  لیکن پا

و محاتتوظ استتت و رستتم و عتتادت بتته کوشتتش و ممارستتت در ایجتتاد ناوگتتان و  

دریانوردی هنوز در میان ایشان متداولست و امیتد آن هستت کته مقاصتد دولتتی در      

نان بته رلتب   کشورهای دریایی آنان را به لدوم این نیروی مهم متوجه کند و مستلما 

وزش باد به کار و کافران برخیدند زیرا چنان که در میان مردم مغرب شهرت دارد بر 

حسب ارالعاتی که از کتب مربوط به پیشگویی بدست آورده اند، در آینده مسلمانان 

بی گمان به ملتهای مسیحی حمله خواهند برد و کشتورهای فرنگیتان را در متاورای    

و . ین فتحی به یاری نیروی دریایی میسر خواهتد گردیتد  دریا فتح خواهند کرد و چن

 .2و او ما را بس است و نیکوکارگداریست ٠خدا دوست مؤمنان است

 
                                      

 6٨: آل عمران ژەئ  ەئ    وئ  وئ  ژ ه  1
 .نیست« ینی»و ( پ)اخیر در  هو آی. ٠73: آل عمران ژىئ  يئ  جب  حب  ژ ه  2
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 فصل سی و پنجم

 در تفاوت میان مراتب شمشیر و قلم در دولتها

دولت است که  دولتمردانباید دانست که شمشیر و قلم هر دو از ابدار و وسایل 

آنها یاری می جوید ولی در آغاز تشکیل دولتت و هنگتامی    در فرمانروایی خویش از

که هنوز ارکان دولت پایه های فرمانروایی را استوار نساخته اند نیاز پادشاه به شمشیر 

از قلم بیشتر است زیرا قلم در این مرحلته خدمتگداریستت کته تنهتا در ره تنایتذ و      

اه بتدان کمتک متی کنتد     اجرای احکام دولتی به کار می رود و شمشیر هم در ایتن ر 

همچنین یارد کردیم شمشیر در پایان دولت که عصبیت آن رو به  عف و زبونی می 

رود و دودمان و وابستگان سلطنت به علت راه یافتن پیری و فرتوتی به دولت تقلیتل  

می یابند بیش از قلم مورد نیاز دولت است و همتانطور کته در آغتاز تشتکیل آن بته      

می کند و از آنان یاری می جویتد در ایتن مرحلته هتم بترای       خداوندان شمشیر اتکا

تقویت کردن دولت ناچار است شمشیر را تکیه گاه خود سازد و از آن یاری رلبتد و  

بنابراین شمشیر در هر دو مرحله آغاز و پایان دولت بر قلم مدیت دارد و خداونتدان  

پتر بهتاتری بته    ( تیول)شمشیر در این دو مرحله شکوهمندتر و متنعم تراند و اقطاا 

 .چنگ می آورند

اما در اواس  دولت سلطان و خدایگان آن تا حدی از شمشیر بی نیاز می شتود  

زیرا او در این مرحله در تشکیل دادن دولت کامیاب شده و فرمانش در همه جا ناوذ 

 .یافته است

و اکنون به جد کتامروایی و بهتره بترداری از نتتایج و ثمترات پادشتاهی ماننتد        

ردآوری خراج و مالیات و نگهداری آن و مااخره و مباهات با دیگر دولتها و اجرای گ

فرمانها هدف دیگری ندارد و در این مرحله یاریگر او قلم است و نیاز فراوانی بتدان  

پیدا می کند تاآن را در راه مقاصدش به کار برد، و دیگر به شمشتیر حتاجتی نتدارد،    
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از آنها ساخته نیست مگر آن که غائله ای روی دهد شمشیرها در نیام هستند و کاری 

یا رخنه ای به کشور راه یابد و شمشیر را برای بستن آن بطلبند و بته جتد در چنتین    

از این رو در این مرحله خداوندان قلتم  . مواردی هیچ نیازی به شمشیر پیدا نمی شود

بیشتری بدستت  شکوهمندترند و به پایگاه بلندتری نایل می شوند و نعمت و ثروت 

می آورند و در بارگاه سلطان مقرب ترند و بیشتر بار می یابند و در مجالس خلتوت  

از آنان رایدنی و مشاورۀ امور استااده می شود زیرا در چنین شرایطی به مندلتۀ ابتدار   

کار اوست که بدان اتکا می کند و برای بدست آوردن نتایج و ثمترات کشتورداری و   

و اا نواحی کشور و اصالح و بهبود مرزهتا و نتواحی دور و   سلطنت و مراقبت در ا

و در این هنگام از وزیتران و  . مباهات به کیایات و احوال ملک از آن یاری می جوید

خداوندان شمشیر بی نیاز است و به همین سبب دور از بارگاه سلطان به سر می برند 

 .و از نتایج خشم او نسبت به خود بیمناک می باشند

د ابومسلم ندد او بیاید ابومسلم نامه ای به وی امی که منصور فرمان می دو هنگا

 :نوشته است که در آن نکته ای مناسب این مقام بدینسان دیده می شود

اما بعد آنچه را که متا از انتدرزهای ایرانیتان بته یتاد ستپرده ایتم اینستت کته          »

ونشیند و کشور در خطرناکترین مواقع برای وزیران هنگامی است که غوغای خلق فر

و خدا سبحانه و تعالی داناتر . ]٠دستور خداست در میان بندگانش. حال آرامش باشد

 .2[است

 

 

 

                                      
 هه سنه اهلل فی عباد 1

 .نیست« ینی»و « پ»در  2
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 فصل سی و ششم

 در زیور و نشانهای ویژۀ پادشاه و سلطان
باید دانست که سلطان دارای نشانها و زیورها و آدابی است که شکوه و جتالل  

ز این رو بدان ها اختصاص می یابد و با به کتار  و ابهت وی آنها را اقتضا می کند و ا

بردن آنها از رعیت و خاصان درگاه و دیگر بدرگان و رؤسای دولت متماید می شتود  

و اینک ما قسمتی از آنها را که مشهور است به میدان آگتاهی ختود یتاد متی کنتیم و      

 .3باالتر از هر صاحب دانشی داناییست

 ،4(سازکارزار)آلت 

 2و بندها  ٠به کار بردن آلت از قبیل افراشتن و باز کردن درفشها فراهم آوردن و

و نواختن ربل ها و زدن نایها بوقها و کرناهتا از زیورهتا و نشتانهای ویتژۀ     ( رایات)

ستر بکتار   : و ارسو در کتاب السیاسه که به وی منسوب است گویتد . پادشاهان است

هراسناک در نهاد آدمی تأثیر بردن آنها ترسانیدن دشمن در جنگ است زیرا آوازهای 

بیم انگیدی می بخشد ولی سوگند یاد می کنم که تأثیر آوازهای مدبور امری وجدانی 

                                      
 76: یوسف ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ه  3
ترجمه کهرده انهد   « سازکار»و صاحب مهذب االسماء « ساز»آلت را در این معنی زمخشری  هه کلم  ٤

مزبور را به همین معنی به کار برده اند چنان که ابوالفضل بیهقی  هکلم هولی نویسندگان و شاعران گذشت
ابها  : و ساز را هر دو به کار بهرده اسهت   و فرودسی آلت. آلتی سخت تمام داشتاهر تجملی و ظ: گوید

و یها بهه   « لشهکر »ولی اغلهب آن را یها بهه    . همه آلت لشکر و ساز جنگ... آلت لشکر و ساز جنگ 
و توان گفت در اینجها بهه معنهی    . پر از گرد با آلت رزمگاه: اضافه می کند« رزمگاه»و یا به « کارزار»

 .دهخدا شود هو رجوع به لغت نام. دشاهی استسازو برگ پا

 . ه از رایت کوچکتر استک است« لواء» هه درفش ترجم 1

است که در مغرب به قول ازهری بر علم جیش اطالق می شهده اسهت و از   « رایت» هترجم« بند»ه   2
زیر آن ده  بند علم بزرگ است که: و صاحب منتهی االرب گوید(. اقرب الموارد)لواء بزرگتر بوده است 

 .هزار مرد می باشد
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در رزمگاه ها است که هر فرد تأثیر روحی آنها را در خود متی یابنتد وایتن    ( روحی)

 .علتی را که ارسطو آورده، اگر آن را یاد کرده باشد، به بعضی اعتبارات صحیح است

در این باره حقیقت اینست که ناس هنگام شنیدن نغمته هتا و آوازهتا بتی     ولی 

شک شادی و ررب احساس می کند چنان که به متداج روح سرمستتی خاصتی متی     

رسد که بدان هر امر دشواری را آسان یم کند و در ایتن راه هتر آن کته باشتد جتان      

ود استت و  سپاری نشان میدهدو این کیایت حتی در جانوران زبان بستته هتم موجت   

چنان که دانستی شتر را با خواندن سرود و اسب را با صایر و فریاد بر می انگیدند و 

هنگامی که آوازها متناسب باشد تأثیر آن فدونتر است چنتان کته در غنتا و موستیقی     

مشاهده می شود و هر کسی می داند که از موسیقی چه حالتی به شنونده دستت متی   

 . دهد

به کار می برند  ٠غیرعرب در رزمگاه ها آالت موسیقی و به همین سبب ملتهای

چنان که نوازندگان با آالت موسیقی در پیرامون پادشاه که در موکتب  . نه بو  یا ربل

خویش می باشد حلقه می زنند و آهنگهای گوناگون می نوازنتد و در نتیجتۀ ایجتاد    

و . ی می کننتد ررب و شادی ناوس دالوران را بر می انگیدند به حدی که جان سپار

ما در جنگهای عرب دیده ایم که سرود گوی در پیش موکب با آهنگ غنا شتعر متی   

خواند و جنگندگان را به ررب می آورد چنان که پهلوانان بتا جتوش و ختروش بته     

هیجان می آیند و شتابان به سوی میدان گاه جنگ رهسپار می گردند و هتر پهلتوانی   

 .خته می شودبه سوی پهلوان هم نبرد خود برانگی

                                      
 هاست به همین سبب در حاشی« موسیقیه«و در نسخ مصر و بیروت « موسیقاریه»پاریس  هه در نسخ  1

در نسخه ای موسیقار است و صحیح آنست زیار موسهیقی نهام نغمهه هها و     : چاپهای مذکور نوشته اند
رجهوع بهه اول   . آلت را موسهیقار گوینهد   زننده  ار آهنگها و توقیع آنهاست و از این رو آن را موسیقی

 (.ا)و ( ب)و ( ک)اپ  هحاشی. شیخ محمد شهاب شود هسفین
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شتاعر  . همچنین زناته که از ملتهای مغرب به شمار می روند بر همین شیوه اند

آنان در پیش صاوف می ایستد و اشعار را با آهنگ محرکی می خواند و بتا خوانتدن   

خود کوههای راسخ را به جنبش در می آورد و کسانی را آمادۀ جان سپاری می کنتد  

نمی برد و قبایل مدبتور ایتن نتوا آهنتگ غنتا را      که هیچکس گمان فداکاری به آنها 

 .می نامند« تاصوکایت»

و اصل تمام آنها عبارت از شادی و رربی است که در ناتس روی میدهتد و از   

آن دالوری برانگیخته می شود مانند شادی و فرحی که به سبب مستی باده روی متی  

 .دهد، و خدا داناتر است

اوان و رنگارنگ و بلند فق  ترسانیدن است و فر( رایات)و اما منظور از بندهای 

و کیایتات  . چه بسا که در ناوس به سبب ترساندن حس اقدام بسیار روی متی دهتد  

 .٠و خدا آفرینندۀ داناست. ناوس آدمی و رنگ به رنگ شدن آن شگات آور است

سپس باید دانست که پادشاهان و دولتها در بکار بتردن ایتن نشتانها و زیورهتا     

ناگون دارند چنان که برخی از آنان انواا بسیاری از آنها را بکار می برند روشهای گو

و گروهی به میدان اندکی از آنها استتااده متی کننتد و ایتن امتر برحستب توستعه و        

 . عظمت دولتها متااوتست

و اما بندها، از آغاز خلقت بشر در جنگها متداول بوده و شعار مخصوص جنگ 

چنان ملت ها آنها را در رزمگاه ها و غتدوات بکتار متی    به شمار می رفته است و هم

 .نید متداولست 3[خلاای پس از وی] صو از روزگار پیامبر  2برند

و اما نواختن ربل ها و دمیدن در نایها یتا بوقهتا را مستلمانان در آغتاز رهتور      

مذهب اسالم به کار نمی بردند و از لحاظ اجتناب از درشتی و خشونت پادشتاهی و  

                                      
 .81 هیس، آی هسور. ه و هو الخالق العلیم 1

 .«ینی»ه از  2

 .نیست« ینی»ه در  3
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ه به هیچ رو متکی به حق نیست از کآن و تحقیر ابهت و عظمتی  اشتن کیایتفروگذ

بکاربردن آنها امتناا می ورزیدند  تتا آن کته خالفتت بته پادشتاهی تبتدیل یافتت و        

مسلمانان در بحبوحۀ شگاتی و ناز و نعمت دنیا واقع شدند و موالی ایرانی و رومتی  

مانان آمیتدش کردنتد و ایتن گتروه     که کشورهای ایشان دولتهای کهن داشتند با مسل

شیوه های جالل و شکوه و تجمل پرستی که دولت های پیشین ایران و روم معمتول  

ازین رو مسلمانان از جملۀ آداب و رستومی کته   . می داشتند به مسلمانان نشان دادند

چنان که آن را متداول کردند و به کارگدارانشان . پسندیدند به کاربردن سازکارزار بود

ازه دادند از لحاظ بدرگداشت پادشاهی و ارکان آن ستاز کتارزار را بته کاربرنتد و     اج

دستتور متی داد درفتش    ( فارمیتان )بسیاری از اوقات خلیاتۀ عباستیان یتا عبیتدیان     

کارگداری را که به مرزبانی یا سرداری سپاه برگدیده شده بود ببندند و ترتیب دهند و 

وکبی که بندداران و دارندگان و نوازندگان ستاز  از خانۀ خلیاه یا خانۀ خود در میان م

کارزار خارج میشد چنان که جد به وسیلۀ بسیاری یا کمی درفشها یا رنگ خاصی که 

بند خلیاه بدان اختصاص داشت، مانند رنگ سیاه، ممکن نبود موکب او را از موکتب  

بتر  خلیاه باز شناخت زیرا بندهای خلاای عباستی ستیاه بتود تتا نشتانۀ غمگستاری       

شهدای ایشان از بنی هاشم و نکوهش بر بنی امیه باشد که گروهی از خاندان ایشتان  

 .می نامیدند ٠«مسوده»را به قتل رسانیده بودند و به همین سبب آنان را 

و چون میان هاشمیان جدایی افتاد و رالبیان از هر ستوی و در هتر عصتری بتا     

باسیان مخالات کردند و بندهای ستپید  عباسیان به ستید برخاستند در این باره نید با ع

، ستپیدجامگان، متی نامیدنتد و از ایتن رو قیتام       2«مبیضه«به کار می بردند و آنها را 

                                      
لقب خلفای عباسیان ( مشدد« و»به ضم م ه فتح س ه کسر )« المسوده»: ه صاحب اقرب الموارد آرد 1

 .سیاه بودند هسپید می پوشیدند ملبس به جام هایشان برخالف ثنویه که جام است زیرا

همراهان مقنع را بدین کلمه می خواندند که ( مشدد ه فتح ص« ی»به ضم م ه فتح ب ه کسر)ه مبیضه 2
رتاریخ ادبیات مرتکب این اشتباه را دارد براون نیز د« مسوده»سپید می پوشیدند برای مخالفت با  هجام
 و تنها شعار پیروان مقنع را که گویا مزدکی بوده اند سپید جامگی دانسته است در صورتی که سپیدشده 
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روزگار عبیدیان و کسانی از رالبیان را که دریتن عصتر در مشتر  ختروج      3کنندگان

 ربرستان و داعی صعده یا دیگر کسانی که بدعت رافضی( مبلو)کرده اند مانند داعی 

 .را تبلو می کنند، چون قرمطیان، سپیدجامگان می خوانند

و چون مأمون از پوشیدن جامۀ سیاه و به کار بردن این اشتعار در دولتت ختود    

 .منصرف گردید رنگ سبد را برگدید و از این رو بند او سبدرنگ بود

و اما شماره و فدونی بندها و درفشهایی را که به کار می برند نمی تتوان تعیتین   

( پنجمین خلیاۀ فارمیان)چنان که وقتی عدید ندار . رد و در حقیقت بی نهایت استک

کتازار وی شتمرده انتد     عازم فتح شام شد از جملۀ نشانها و شتعارهایی کته در ستاز   

 .پانصد بند و پانصد بو  بوده است

و اما پادشاهان بربر مغرب از قبیل صنهاجه و جد آنان، رنتگ خاصتی را بترای    

شها تعیین نکرده بودند، بلکته آنهتا را از پارچته هتای زرباتت و حریتر       بندها و درف

خالص رنگارنگ بر می گدیدند و بکارگداران خود نید اجازه می دادند همین شیوه را 

معمول دارند تا آن که نوبت فرمانروایی به موحدان و سالرین پس از آنهتا از قبایتل   

ار را از قبیل ربلها و بندها منحصر به کارز زناته رسید از آن پس پادشاهان مدبور ساز

و بترای  . سلطان کردند و به دیگر کارگداران اجازه نمی دادنتد آنهتا را بته کتار برنتد     

سازکارزار موکب خاصی تعیین کردند که سلطان را در مسیری که می رفتت پیتروی   

و شمارۀ آنهتا برحستب اختتالف شتیوۀ     . می نامیدند ٠«ساقه»می کرد و آن موکب را 

                                                                                           
جامگی و برافراشتن رایت سپید شعار هر دسته ای بود که به مبارزه با عباسیان برمیخاست و بیشتر قیام 

روج رایهت سهپید   ، هنگام خ صکنندگان عصر عباسیان که از شیعیان زیدی بودند و از خاندان پیامبر
رجوع بهه البهدء و   . و بدینسان از سیاه جامگی که شعار عباسیان بود روی بر می تافتند برمی افراشتند

 .التاریخ بخش قیامهای زیدیان شود

 .تصحیف شده است« سا ر»به « تأثر»ه ظاهراً  3

 هبرابهر مقدمه   ه ساقه در لغت به معنی موکب و مؤخر سپاه است و در تداول جنگهای قدیم ساقه در   1
 (.اقرب الموارد)الجیش به کار می رفت 
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تها در این باره گاهی افدون و زمانی اندک بود چنان که برخی از دولتها از لحتاظ  دول

فرخندگی عدد هات به عدد مدبور اکتاا می کردند چنان که در دولت موحدان و بین 

احمر در اندلس این شیوه متداول بود و برخی هم بیش از ده تا بیست عتدد بته کتار    

 .می بردند مانند زناته

لطان ابوالحسن بر حسب آنچه ما دریافته ایم در ساقۀ وی صتد  و در روزگار س

ربل و صد بند رنگارنگ حریر زربات از بدرگ و کوچک بکار می رفته استت و بته   

فرمانروایان و کارگداران و سرداران سپاه خود اجازه میدادند که یک درفتش کوچتک   

 .وز نکننداز کتان ساید و ربل کوچکی در هنگام جنگ بردارند و ازین حد تجا

کارزار خویش نخست یک بنتد   و اما دولت ترک مشر  در این روزگار در ساز

 ٠عظیم برمیدارند که در سر آن رشتۀ بدرگی از موی تعبیه شده است و آن را جتالیش 

با همۀ سپاهیان به رور عموم بکار می برند سپس باالی سر ستلطان  ]و چتر می نامند 

و این بند در ندد ایشتان شتعار   [ می نامند« شطاه»و « عصابه»بند دیگریست که آن را 

می « سناجق»آنگاه بندهای متعدد گوناگونی برمیدارند که آنها را . خاص سلطان است

 .و در زبان ترکی به معنی رایت است 2«سنجق»خوانند و مارد آن 

و اما ربل ها را در دولت ترکان بسیار متداول دارند و در فدونی آنها راه مبالغته  

می نامند و به هر امیر یا سردارلشکری اجتازه متی   « کوسات»می پیمایند و آنها را را 

را  ٠دهند آنچه بخواهد این نوا ساز کارزار را بکار برد ولی نمی گذارند آنهتا عصتابه  

 .که مخصوص پادشاه است بکار برند

                                      
 هنسهخ )شالیش ( نسخ مصر و بیروت)شالش ( پ)جالیش : ه این کلمه در نسخ مختلف به صورتهای   1
B آمده است( خطی که در دسترس کاترمربوده. 
 (.غیاث)است .. ه سنج  به لغت رومی به معنی علم  و نشان فوج  2

 . عصابه است( پ)ر چتر و د( ک) هه در نسخ 1
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از ملتهتای فرنگتی انتدلس در ایتن عصتر اغلتب       ( گالیستین هتا  )و اما جاللقه 

در حالی [ که آنها را به دسته های بسیار بلندی می بندند]ندکی برمی دارنددرفشهای ا

که در فضا بر افراشته است و همراه آنهتا زدن آالت موستیقی زه دار ماننتد رنبتور و     

و شیوۀ غنا و موسیقی را برمتی گدیننتد و   . دمیدن گیتار می باشد و آنها را می نوازند

ایشتان ودیگتر پادشتاهان    دربتارۀ  اینست آنچته  . دآنها را در رزمگاه ها به کار می برن

و از آیتت  . غیرعربی که در ماورای سرزمین آنان به سر می بردند به ما رسیده استت 

همانا در آن . های خدا آفریدن آسمانها و زمین و اختالف زبانها و رنگهای شما است

 .2آیتهاست برای دانایان

رت از تخته چوبهای برپتا کترده   ، و اما سریر و منبر و تخت و کرسی عبا3سریر

های برهم نهاده ایست که سلطان بر آن می نشیند در حالیکه بلندتر از اهتل   4با اریکه

و این شیوه همتواره از ستنن و   . مجلس قرار می گیرد و در بلندی با آنان برابر نیست

عادات پادشاهان پیش از اسالم و دولتهتای غیرعربتی بته شتمار متی رفتته استت و        

و سلیمان بن داود، صتلوات اهلل و  . ان مدبور بر سریرهای زرین می نشسته اندپادشاه

 . سالمه علیهما سریری از عاج داشت که به زر پوشیده شده بود

ولی باید دانست که دولت های سریر را به کار نمی برند مگر هنگتامی کته بته    

و جتالل  مرحلۀ عظمت و توانگری و تجمل خواهی برسند مانند کلیۀ شتئون ابهتت   

 .پادشاهی که در این مرحله پدید می آید، چنان که در فصول پیش یاد کردیم

و در آغاز دولت و مرحلۀ بادیه نشینی بدان توجه نمی کنند و نخستین کسی که 

سریر را در اسالم بکار برده معاویه است که از مردم درین باره کستب اجتازه کترد و    

                                      
 ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ ه    2

 22: الروم
 .ه سریز را در تازی غالباً بر تخت پادشاه اطالق می کنند 3

ه اریکه تختی است که اطراف آن را با پرده ها و وسایل دیگر در قیه یا اطهاقی آرایهش مهی دهنهد       ٤
 (.اقرب الموارد)
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ازه دادند که بر سریر نشیند و ستپس دیگتر   گات من فربه شده ام، و آنگاه به وی اج

پادشاهان اسالمی از او پیروی کردند و بر تخت نشستند و شیوۀ مدبتور در استالم از   

 .مراسم ابهت و جالل به شمار می رفت

به  ٠و عمروبن عاص در کاخ خود در مصر بر روی زمین می نشست و مقوقس

ها حمل می کردند که همچتون  کاخ وی می آمد و همراه او سریر زرینی بر روی دست

پادشاهان بر آن بنشیند ومقوقس در حالی که عمروبن عاص در پیش وی نشسته بود 

بر او رشک نمی بردند تا وفاداری ختود را در برابتر    می کرد و مردمانبر آن جلوس 

بستن پیمان و معاهده وی با ایشان نشان دهند و هم ابهت و شتکوه پادشتاهی را بته    

 .دور افکنند

پس بعد از آن دوران بنی عباس و عبیدیان و همه پادشاهان استالم، ختواه در   س

شر  و خواه در غرب دارای سریرها و منابر و تختهای گوناگونی بودند به حدی کته  

 .رسوم کسرایان و قیصران را از یادها بردند، و خدا گردانندۀ شب و روز است

ر میان مردم رایتج استت و   و آن مهرزدن بر دینارها و درهمهاییست که د سکه،

و مهری که به کار می برند عبارت از تکۀ آهنی است کته بتر   . با آنها معامله می کنند

آن صورت ها یا کلماتی معکوس می نگارند و آن را بر روی دینار یا درهم می زننتد  

. و در این هنگام صورتها یا کلمات منقوش بر آن بطور ربیعی و مستقیم پدید می آید

ست عیار مسکوکات را از هر نوا فلدی که باشد در نظتر متی گیرنتد و بترای     اما نخ

و پتس از  . تصایۀ آنها از مواد دیگر چندین بار آنها را در ریختته گتری متی گدازنتد    

کته   ٠[صتحیحی ]سنجش و اندازه گیری جسم های درهم ها و دینارها به وزن معین 

به کار متی برنتد و اگتر میتدان      مقرر و متداولست آنها را در داد و ستد از لحاظ عدد

 .مسکوک های مدبور سنجیده نشود آنها را از نظر وزن در معامالت به کار می برند

                                      
 (.اقرب الموارد)سی بود که بر مصر و اسکندریه فرمانروایی کند ه مقوقس لقب ک 1

 .نیست« ینی»ه در  1
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و کلمۀ سکه نخست نام مهر آهنینی بود که برای این منظور به کتار متی رفتت    

لیکن پس از چندی آن را بر اثری که از مهر بر روی مسکوک ها پدید می آید ارال  

آنگاه . نقش و نگارهای منعکس شده بر روی درهم ها و دینارهاست کردند که همان

دادن عمل مدبتور   ازین معنی هم آن را به ماهوم دیگی نقل کردند که عبارت از انجام

و نظارت در تکمیل شرای  و تهیه کردن نیازمندیها و لوازم آنست و در حقیقت آن را 

ال  کردند و رفته رفته کلمۀ سکه بر وریاه و پایگاهی که عهده دار این عمل است ار

در عرف و اصطالح دولتها بدین ماهوم اختصاص یافتت، کته یکتی از پایگتاه هتای      

 روری برای کشور و پادشاهی است، زیرا به وسیلۀ این دستگاه مسکوکهای ستره و  

دیگر باز شناخته می شتود  کناسره ای که در میان مردم برای دادوستد رایج است از ی

اری آنها از غل و غش مهر سلطان را که بر آن نقش و نگارهای معلوم و و برای نگهد

 .معینی نگاشته شده است بر روی درهم و دینار می زنند

و پادشاهان غیرعرب بر روی مهر مدبور پیکره های خاصتی کته بته مستکوکها     

اختصاص داشت مانند پیکرۀ پادشاه هر عصر یا تصویر دژ یا جانور یا مصنوا یا جتد  

ا نقش می کردند و این شیوه در ندد ملتهای  غیرعرب تا پایان دوران فرمتانروایی  اینه

 .آنان همچنان متداول بود

لتت ستادگی دیتن و بادیته     ولی هنگامی که اسالم رهور کرد از این روش به ع

ستد آنان با سیم و زر به رور وزن بود و دینارهتا   و داد]غالت کردند و نشینی عرب 

در دسترس آنان قرار داشت که آنها را در معتامالت بته وزن بته     و درهم های ایرانی

 .٠[کار می بردند

و به وسیلۀ آنها مبادلۀ اجناس می کردند تا آنکه به سبب غالتت دولتت از ایتن    

امر دینارها ودرهمهای ناسره رایج گشت و میدان غل و غش آنها به مرحلتۀ فاحشتی   

                                      
 .تصحیح شد( از ینی)ه  1
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اد عبدالملک به حجاج فرمان داد درهم رسید و بنابر روایت سعید بن مسیب و ابوالدن

هایی سکه زنند و مسکوک های سره را از ناسره باز شناسند و از یکدیگر جدا کننتد  

هجری روی داده است و مداینی گاته است که واقعه مدبتور   74و این واقعه به سال 

فرمتان داد کته در دیگتر     76آنگاه عبدالملک در ستال  . هجری بوده است 75به سال 

 .بنویسند« اهلل احد اهلل الصمد»حی نید سکه بدنند و بر روی سکه کلمه های نوا

آنگاه ابن هبیره در روزگار یدیدبن عبدالملک به فرمانروایی عرا  منصوب شتد  

سپس خالتد قستری در نیکتویی آنهتا جهتدی بلیتو       . و درسره کردن سکه ها کوشید

و گوینتد نخستتین   راه کوشتش کترد    ل داشت و پس از وی یوسف بن عمر درمبذو

 7١کسی که در عرا  دینار و درهم سکه زده مصعب بن زبیر بوده است که در ستال  

هجری هنگامی که برادرش عبداهلل فرمانروای حجاز بتود بته فرمتان وی بتدین کتار      

« اهلل»و بر روی دیگر نتام  ٠« برکه»دست یازید و دستور داد بر یک روی سکه ها کلمۀ

: و بر آن نوشت]یکسال حجاج سکه های مدبور را تغییر داد آنگاه پس از . را بنویسند

و دستور داد اندازه و وزن آن را به همان میدانتی گرفتنتد کته در     2«بسم اهلل الحجاج»

 .بر آن قرار گرفته بود سروزگار عمر

و وزن هتر  ( دانتگ )باید دانست که در آغاز اسالم وزن هر درهتم شتش دانتق    

بوده است و بنابراین وزن هر ده درهتم برابتر هاتت    مثقال یک درهم و سه هاتم آن 

 .مثقال بوده است

وعلت آن چنانست که درهم ها در روزگار فرمانروایی ایرانیتان اوزان مختلاتی   

داشته است، چنان که برخی از آنها به وزن مثقتال بیستت قیتراط و برختی دوازده و     

دند انتدازۀ آنهتا را   بعضی ده قیراط بوده است  و چون از نظر ادای زکتات ناچتار شت   

                                      
 .است« برکه اهلل»به غلط ( ب)ه در  1

 .و بر آن اسم حجاج را نوشت: در چاپهای بیروت « ینی»ه از  2



 569 

ازیتن رو هتر مثقتال     3معین کنند حد وس  را از سه گرفتند که چهارده قیراط استت 

 .معادل یک درهم و سه هاتم درهم شد

و گویند درهم ها اقسام گوناگونی داشته اند مانند بغلی به وزن هشت دانتگ، و  

رمتان  ف سبدین سبب عمتر . 4ربری چهاردانگ و مغربی سه دانگ و یمنی یک دانگ

امالت اغلب را در نظر گیرند چنان که بغلی و ربتری روی هتم دوازده   عداد که در م

دانگ بود پس درهم معادل شش دانگ شد و اگر سه هاتم بر آن بیادایی یتک مثقتال   

ازین رو هنگتامی  . دخواهد بود و اگر سه عشر از مثقال کم کنی یک درهم خواهد ش

ی درهم و دینار رایج در دادوستد مستلمانان  که عبدالملک بر آن شد که برای نگهدار

از غل و غش سکه برند دستور داد همان اندازه ای را در نظر گیرنتد کته در روزگتار    

عمر متداول بود و هم فرمان داد مهر آهنین تهیه کنند و به جای صورت ها و پیکتره  

ن و ها بر روی مسکوک ها کلمه هایی نقش کنند زیرا سخن و بالغت از نددیک تتری 

آشکارترین مقاصد عرب به شمار می رفت، گذشه از این که شرا ترسیم صورت هتا  

و از آن پس در تمام دوران دولت اسالمی این نوا ستکه زدن ادامته   . را منع کرده بود

یافت و دینار و درهم به شکل مدور ساخته میشد و در دایره های متوازی که بر روی 

وک بته منظتور یکتاپرستتی و ستتایش یتددان      آنها ترسیم می یافت بر کی روی مسک

و بر روی دیگر تاریخ و نام خلیاته را   و خاندان اوصنامهای خدا و درود بر پیامبر 

( انتدلس )و امویتان  ( فارمیان)می نگاشتند و همچنین در روزگار عباسیان و عبیدیان 

 .این شیوه متداول بود

                                      
ه قیهراط اسهت و صهورت    حد وسط را گرفتند که دوازد: ه در نسخه های مصر و بیروت چنین است  3

 .است( چاپ پ)و « ینی»متن از 

 (.پ)،  و یمنی شش دانگ ( ک)ه و مغربی هشت دانگ  ٤
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نویستد، جتد در اواختر    در تاریخ خود متی   ٠و اما صنهاجه، چنان که ابن حماد

دوران فرمانروایی خود سکه نددند و تنها در این هنگتام بتود کته منصتور ختدایگان      

بجایه سکه زدن اقدام کرد و چون دولت موحدان روی کار آمد از ستنتی کته مهتدی    

برای آنان مقرر داشت زدن سکه های درهم چهارگوشه بود و دینار بتر همتان شتکل    

شکل مربعی ترسیم می کردند و یکی از دو جانتب آن را   بود منتها در وس  دایرۀ آن

و در . از کلمه هایی که حاکی از یکتاپرستی و ستتایش یتددان بتود پتر متی ستاختند      

 .جانب دیگر سطوری به نام مهدی و نام خلاای پس از وی اختصاص می دادند

و موحدان این شکل مسکوک را تا این روزگار همچنان حاظ کرده اند و چنان 

حکایت شده است از جملۀ لقب هایی که پیش از رهور مهدی بتدان وی را متی   که 

بوده است و عیبگویان او را پتیش از آن کته قیتام کنتد     « صاحب درهم مربع»ستودند 

و . های خود از رهور دولت وی خبر داده اند ٠«غیب نامه»بدین لقب ستوده اند و در 

زن ثابتت و معینتی نیستت و فقت      اما سکه های مردم مشر  در این روزگار دارای و

معینتی در اوزان بته    2درهم و دینار را در دادو ستد هر چند عدد به جای سنجه های

کار می برند و بر روی آنها کلمات یکتاپرستی و درود بر پیامبر و نام سلطان را حک 

                                      
ابن خلدون قسمتی از تاریخ بنی خزرون . ه ابوعبداهلل محمد بن علسی کتابی در تاریخ فاطمینان دارد  1

 . دهخدا شود هرجوع به لغت نام. را از وی نقل کرده است

بزرگ  هاست که مفرد آن در لغت به معنی حادث« ملحمه»جمع « مالحم» هکلم هترجمه غیب نامه ها   1
باشد؛ رجهوع بهه اقهرب    « نبی الملحه»پر از کشتار و آشوب است چنان که یکی از القاب پیامبر اسالم 

را بر قصایدی اطالق می کنند کهه در  « مالحم» هولی در اصطالح علوم مرموز و جفر کلم. الموارد شود
از بهاب دوم بهه    53وقایع و حوادث آینده پیشگویی شده باشد؛ چنان که در همهین کتهاب، فصهل    آنها 

 .جفر اختصاص یافته است هو وجه تسمی« مالحم»موضوع پیشگویی ها و 

ترازو عبارت از وزنه ایست که بدان وزن اشیاء را می سنجند مانند اوقیهه و رطهل و    هه سنجه، سنج  2
 (.اقرب الموارد)هم می نویسند « صنجه»فارسی است و عرب آن را « سنگه»کلمه معرب . مانند اینها



 571 

چنانکه مردم مغرب این شیوه را به کار می بردند، و آن تقدیر خدای غالب  3می کنند

 .4ناستدا

سکه را به یادکردن حقیقت درهتم و دینتار شترعی و    دربارۀ گاتگوی  6و اینک

 .بیان حقیقت مقدار آنها پایان می دهیم

و حقیقت امر اینست که سکه هتای دینتار و درهتم از لحتاظ مقتدار و وزن در      

سرزمینها و شهرستانهای گوناگون مختلف است و شرا متعترض ذکتر آنهتا شتده و     

م آن از قبیل زکات و نکاح و حد زدن و جد اینها وابسته بته دینتار و   بسیاری از احکا

ار باید ارزش و مقدار آنها در شرا معین و معلوم باشد تتا  و ناچاز این ر. درهم است

احکامی را که بدانها مربوط است بتوان در برابر دینارها و درهم های غیرشرعی اجرا 

م و روزگار صحابه و تابعان اجماا ثابتت و  بنابراین باید دانست که از آغاز اسال. کرد

 .مقرر شده است

زیرا در روزگار جاهلیت انواا گوناگون درهم در میان مردم عرب متتداول بتود   

 ٠از آن جمله درهم ربری که پرارزش ترین آنها به شمار می رفت معادل هشت دانگ

س  آن دو قترار  از این رو درهم شرعی را معادل حد و. بود 2و بغلی برابر چهاردانگ

دادند که شش دانگ است و از اینرو بر هر صد درهم بغلی و صد درهم ربتری پتنج   

و مردم در این باره اختالف کردند که آیا این . درهم هشت دانگی و چهاردانگی است

چنان کته یتاد کتردیم بته ستبب       3را عبدالملک و ع کرده است و( تعدیل و تقدیر)

                                      
 . «حک نمی کنند»: حک می کنند، و در نسخ چاپ مصر و بیروت : « ینی»و ( پ) هه در نسخ 3

 3٨: یس ژې  ى   ى          ائژ ه  ٤
 . نوشته شده است( نتبیه)و اینک با خط درشت : پیش از« ینی»ه در  6

 ( .ا)و ( ک)ه چهار دانگ  1

 (.ک)و ( ا)ه هشت دانگ  2

 . است( یا)در چاپهای مصر و بیروت به غلط « ینی»ه از  3
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معتالم  »در کتتاب   4و ایتن قتول را خطتابی   . ه استت اجماا مردم همچنان متداول بود

 .آورده اند« احکام السلطانیه»و ماوردی در کتاب « السنن

ولی محققان متأخر گاتۀ ایشان را رد کرده اند چه الزم می آید که ارزش و وزن 

درهم و دینار شرعی در روزگار صحابه و پس از ایشان نامعلوم باشتد در صتورتیکه   

بسیاری از حقو  شرعی در زکات و نکاح و حد زدن و جد اینها  چنان که یاد کردیم

 .به آن دو بستگی داشته است

وحقیقت مطلب اینست که ارزش درهم و دینار در آن عصر معلوم بتوده استت   

چه احکام متعلق به آنها بی شک در آن روزگار جریان داشته منتهتا مقتدار آن دو در   

نمی دانسته است هرچند برحسب حکتم   خارج نامشخص بوده و کسی ارزش آنها را

شرعی ارزش مدبور مقرر شده و در میان آنان متداول بتوده استت تتا آن کته دولتت      

دولت اسالمی عظمت یافت و رو به توسعه رفت آن وقت مقتضایت ایجاب کرد کته  

ارزش و وزن آنها بر وفق اصول شرعی در همه جتا مشتخص گتردد تتا از زحمتت      

رهتایی یابنتد و ایتن و تع مقتارن روزگتار خالفتت         تشخیص آن در نقاط مختلف

عبدالملک بوده است از این رو وی ارزش و مقدار آن ها را بروفتق آنچته در اذهتان    

مردم معلوم بود در خارج هم تعیین کرد و دستتور داد بتر روی ستکه هتا نتام وی و      

 .نندکه حاکی از ایمان مسلمانان است حک ک ٠تاریخ آن را به دنبال دو کلمۀ شهادت

و مسکوک های روزگتار جاهلیتت را بته کلتی متتروک ستاخت و آنهتا را در        

. تصایه کرد و از نو موافق درهم و دینتار استالمی ستکه زد   (  رابخانه های اسالمی)

 .اینست حقیقتی که به هیچ رو نمی توان از آن عدول کرد

                                      
ه باوسلیمان حمد یا احمد بستی خطایی از فقیهان و محدثان وادبیان روزگار خویش بوده و در بلهخ    ٤

در . ددهخهدا شهو   هبوده است و رجوع به لغت نامه ( م 18)هجری  388می زیسته و مرگ وی به سال 
 . است« خطام»به جای خطا ب ی( ب)و ( ا)و ( ک) هنسخ

 .اشهد ان الاله االاهلل واشهد ان محمدً رسول اهلل: ه یعنی 1
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پس ازچندی در دولت های مخلتف متصدیان امور سکه راههای دیگری پتیش  

ند و مقدار وارزش شرعی درهتم و دینتار را فروگذاشتتند ودر هتر سترزمین و      گرفت

کشوری مسکوک های خاصی با ارزشها و اوزان ونقش ونگارهای مختلف پدید آمتد  

و مردم ناچار شدند ارزش ومقدار شرعی آنها را مانند صدر اسالم فق  به رور ذهنی 

سکۀ رایج شهر خودشان بارۀ درفرا گیرند ودر هر کشور و ناحیه ای حقو  شرعی را 

از راه مقایسۀ آنها با مقادیر شرعی استخراج می کردند و نسبت میان آن هارا بدستت  

 .می آوردند

وزن دینار یاد کردیم و آن را معادل هاتاد و دوحبۀ جتو متوست    دربارۀ و آنچه 

آوردیم گاته ایست که محققان روایت کرده اند وبر آن اجماا شده است جد این کته  

با این نظر مخالات کرده و پنداشته است کته وزن دینتار معتادل هشتتاد و      ٠ابن حدم

از او نقل کرده ست ولی محققان بترد   2چهار حبه است و این رای را قا ی عبدالحق

و خدا حق . آن خواسته و نظر وی را و هم یا غل  شمرده اند ونظر آنان صحیح است

 .3را به کلمات خود ثابت می کند

ن معلومست که اوقیۀ شرعی به جد اوقیته ایستت کته در میتان متردم      و همچنی

متداولست زیرا اوقیۀ اخیر در هر سرزمین و کشوری بتا دیگتری تاتاوت دارد لتیکن     

و . اوقیۀ شرعی به رور ذهنی یکسانست و هیچ گونه اختالفی بتدان راه نیافتته استت   

 .4خدا همه چید را آفرید پس تقدیر کردش تقدیر کردنی

                                      
ه ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اموی اندلسی، اصل او از فارس و از فقیهان مشهور است    1

وی بهه سهال   . ره االنساب و جهز آن که در فقه و حدیث وادب چهارصد تألیف داشته است زاقبیل جمه
 . دهخدا شود هرجوع به لغت نام. در گذشته است( م 116٤)ه  ٤56متولد شده و در سال . ه 38٤

ه ابومحمد عبدالح  بن ابی بکر فرزند ابن عطیه در فقه و حهدیث و تفسهیر و نحهو و لغهت مههارت        2
از اوست مولدش به سهال  « الوجیز» تفسیر مشهور و معتبر. مقام قضای المریه داشت 521داشت و در 

 .دهخدا شود هو رجوع به لغت نام. بوده است. ه 5٤6و وفات وی به سال  ٤81

 .7 هاالنفال، آی هسور. ه یح  الح  بکلماته  3

 .2 هالفرقان، آی هسور. ه خل  کل شیء فقدره تقدیرا  ٤
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از جملۀ پایگتاه هتای   ( خاتم)و اما محافظت مهر یا انگشتری  ی یا مهر،انگشتر

پادشاه و ورایف دولتی است و مهرزدن برنامه ها و چک ها از جانب پادشاهان پیش 

متی   صآمتده استت کته پیتامبر     ٠و در صتحیحین . از اسالم و پس از آن معروفست

نامته ای را کته   خواست نامه ای به قیصتر بنویستد، بته وی گاتنتد متردم غیرعترب       

مهرنشده باشد نمی پذیرند، از این رو پیامبر انگشتری از سیم برگدید و بر روی نگین 

بخاری گوید سه کلمۀ مدبور (. محمد رسول اهلل)« محمد رسول خدست»: آن نگاشت

هیچکس را نشاید که مثل : رادر سه سطر قرار داد و بدان نامه را مهر کرد و هم گوید

آن ( هر یک در زمام خالفت خود) سو ابوبکر و عمر و عثمان. دآن را نقش خاتم کن

فرو  2ولی پس ازچندی مهر مدبور از دست عثمان در چاه اریس. را در انگشت کردند

داشت و قعر آن معلوم نشد از این رو عثمتان انتدوهگین    3و آن چاه آب فراوان. افتاد

 .گشت وآن را به فال بد گرفت و مهر دیگری نظیر آن بساخت

و  مهر کردن بدان چند وجته استت زیترا     4([خاتم)این مهر ]و در کیایت نقش 

به معنی « تختم»خاتم بر زیوری ارال  می شود که آن را در انگشت می کنند و کلمۀ 

نهایتت و  : در انگشت کردن انگشتری نید از همان ریشه است و هم ختاتم بتر معنتی   

یعنی امتر را پایتان دادم،   « ختم االمر»د پایان یافتن نید ارال  می شود، چنان که گوین

و . نیتد از همتین معنتی استت    « خاتمۀ امتر »و « خاتم پیامبران»و « قرآن را ختم کردم»

کلمه، بر سربندی که بدان سر رروف و خم ها رامی بندند نید ارال  می شتود و در  

و  ٠«ختتام آن مشتک استت   »: می گویند و گاتار خدای تعالی 5«ختام»این معنی آن را 

                                      
 .ه مقصود صحیح بخاری و صحیح مسلم است 1

 (.منتهی االرب)نزدیک مسجد قبا  هاهیست به مدینچ( به فتح همزه)ه اریس  2

 .آن چاه کم آب بود: در چاپهای مصر و بیروت« ینی»ه از  3

 . نیست و صحیح تر است( ذلک)در بوالق « ینی»ه از  ٤

 .«خ»ه به کسر  5

 .26 هالتطفیف، آی هسور. ه ختامه مسک  1
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نید از همین معنی است و کسی که کلمۀ ختام را در این آیه به نهایتت وپایتان تاستر    

کرده و گاته است زیرا آخرین چیدی که در شراب شان می بایند بوی مشتک استت   

اشتباه کرده است و معنی آیه چنین نیست بلکته در اینجتا منظتور ختتامی استت کته       

سربندی از گل یا قیتر بتر آن متی     مرادف سربند است زیرا برای حاظ شراب در خم

از این رو در این آیه در وصف شتراب بهشتت   . نهند که بو و مدۀ آنرا خوش می کند

مبالغه شده است یعنی سربند آن از مشک است از لحاظ بو و مده از گتل و قیتر کته    

 .درین دنیا معمول است خوشبوتر و خوشمده تر است

این معانی به کار رود ارال  آن بر  و هرگاه درست باشد که کلمۀ خاتم در همۀ

اثری که از آن پدید می آید نید درست خواهد بود به عبارت دیگر هتر گتاه در روی   

خاتم کلمه ها یا اشکالی بنگارنتد و ستپس آن را در محلتولی از گتل یتا دودۀ ستیاه       

فرو برند و آنگاه بر روی صاحۀ کاغذی بدنند اثر کلمته هتا بتر آن صتاحه     ( مرکب)

 .ه جای خواهد ماندکاغذ ب

همچنین اگر آن را بر روی جسم نرمی مانند موم بدنند نقش نوشته و اشکال بر 

روی آن جسم مرتسم می شود و هر گاه کلماتی بر روی خاتم نقش یابد، اگتر کلمته   

ها را مستقیم و از سمت راست نوشته باشند در روی جسم از جهتت چتپ خوانتده    

چتپ بنگارنتد در روی جستم از جهتت راستت       خواهند شد و اگر آنها را از سمت

خوانده می شوند، زیرا مهر جهت خ  را در صاحه از لحاظ چپ یا راست بترعکس  

و احتمال آن هم میرود که مهر کردن به این . آنچه بر آن نقش شده است نشان میدهد

خاتم به وسیلۀ فروبردن آن در مرکب یا گل و گذاردن آن بر روی صاحه و در نتیجه 

به عبارت دیگتر  . ستن اثر کلمات بر روی آن، از معنی نهایت و تمام شدن باشدبرخا

مهر صحت نوشته شده و ناوذ آن را میرساند و به معنی اینست که این عالمت عمتل  

کردن به نامه را تمام می کند و اگر عالمت مدبور در پایان نامه نباشد ملغی و ناتمتام  

 .است
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  در پایان یا آغاز نامه با کلمات منتظمتی از  و گاهی این مهرکردن به وسیله خ

قبیل ستایش با درود با به نام سلطان یا امیر یا صاحب نامه است هر که باشد، یا اینکه 

برخی ازالقاب وی را یاد می کنند و این خطوط نشانۀ صتحت نامته و ناتوذ آن متی     

را از لحاظ تشبیه می خوانند و آنها « عالمت»باشد و در عرف و تداول کاتبان آنها را 

 .جای می گذارد، خاتم هم می نامند به ٠به نقش و اثری که خاتم انگشتری

و خاتم یا عالمتی که قا ی برای صاحبان دعوی می فرستد و خطی کته بتدان   

احکامش را اجرا می کند، نید از همین معنی خاتم است و ختاتم ستلطان یتا خلیاته     

شید هنگامی کته بتر آن شتد جعاتر را بته      ر. یعنی عالمت او نید از همین معنی است

ای پدر متن،  : جای پدرش فضل به وزارت برگدیند به یحیی بن خالد پدر آنان گات

و او از وزارت . بر آن شده ام که خاتم را از دست راستم به دست ختود تغییتر دهتم   

بمجاز به کلمۀ خاتم تعبیر کرد زیرا عالمت گذاری برنامه ها و چکها در آن روزگتار  

ورایف پایگاه وزارت بود و گواه بر صحت ارال  خاتم بر ایتن معنتی مو توعی     از

 :است که ربری بدینسان نقل کرده است

در  ٠معاویه هنگامی که برای صلح با حسن، علیه الستالم، از در متدارا و نرمتی   

به وی فرستتاد و پایتان آن را   ( که هیچ بر آن نوشته نشده بود)آمده بود نامۀ سایدی 

و در نامۀ دیگر به وی نوشت در نامۀ سایدی کته ذیتل آن را مهتر کترده ام      مهر کرد

 .ستو ات نظره هرگونه شرایطی که می خواهی بنویس چه آن بسته ب

در اینجا عالمتی است که در پایان نامه به خت  یتا جتد آن متی     « ختم»و معنی 

ذاری کننتد و  و احتمال دارد که بر روی جسم نرمی مهر بدنند یا عالمتگت . گذاشته اند

تا در آن جسم حروف نقش بندد و آن را در جایگاه بستن نامه در صورتی کته آن را  

                                      
 . غلط است( ا)ه االصفی در چاپ  1

است و صورت مهتن از  ( مراوضته)« ینی»و در ( مراته)و در برخی « مراودته» ه در برخی از چاپها ،  1
 .ینی است
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و این از معنتی ستربند   . ببندند بر محل بندی که به نامه یا امانات می پیوندد بگذارند

است چنان که گذشت و معنی کلمۀ مدبور در هر دو وجه عبارت از آثار خاتم استت  

 . می شود ولی بر خود خاتم ارال 

، یعنی عالمت، گذاشت معاویه بود زیترا  (ختم)و نخستین کسانی که برنامه مهر 

او برای عمروبن زبیر صدهدار درهم بر زیاد که والی کوفه بود حواله کرد ولی عمترو  

آنگاه زیاد حساب آن را نتدد معاویته فرستتاد    . 2نامه را باز کرد و صد را دویست کرد

رد و از عمر و صدهدار درهم زیاده مطالبته کترد و او را بته    ولی معاویه آن را انکار ک

و از آن پتس معاویته دیتوان    . زندان فرستاد تا آن که برادرش عبداهلل آن را پرداختت 

 :آن گوید 3حکایت یاد کرده را ربری آورده و در پایان. خاتم را پدید آورد

تتا آن وقتت    و در دیوان کسی را برای بستن نامه ها تعیین کرد در صورتی که»

نامه ها را استوار نمی بستند به عبارت دیگر برای نامه ها ترتیبی داد که سربند داشتته  

 .«باشند

و دیوان خاتم عبارت از گروهی از نویسندگان است که مورف به فرستادن نامه 

های سلطان و مهرکردن آنها یا بوسیلۀ عالمت گذاری و یا از راه سربند نهادن بر آنها 

گاهی هم دیوان بر جایگاه نشستن آن نویسندگان ارال  می شود چنان کته   و. هستند

 .در دیوان اعمال و خراجگداری یاد کردیم

چنان  ٠یا به وسیلۀ شکاف دادن ور : و بستن نامه ها به دو گونه انجام می شود

یا از راه چسبانیدن سرصاحه بر قسمتی که . که در میان نویسندگان مغرب متداولست

                                      
 .ه مأه را مأتین کرد 2

و شاید ایهن صهورت   : در برخی از چاپها چنین است و دیگران گویند. است« ینی»ه صورت متن از   3
 . صحیح تر باشد

بهه معنهی شهکافتن و سهوراخ     « دسهر » هو کلمه « سهرالوارق  اما بهد »: چنین است« پ» هه در نسخ  1
به همین سبب دسالن می نوید شاید در آن عصر مردم موریتانی و اندلس نامهه هها را ماننهد    . کردنست

اروپاییان در قرن سیزدهم می بسته اند بدینسان که نامه را چندین بار تا می داده و سهپس شهکاف یها    
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و . نند و درهم می پیچند، چنان که در میان نویسندگان مشر  معمتول استت  تا می ک

گاهی بر جایگاه شکاف یا الصا  عالمتی می گذارند تا به سبب آن مطمئن شوند کته  

کسی نامه را نمی گشاید و بر مطالب آن آگاه نمی شود، چنان که مغرب بته جایگتاه   

مت مخصوص نامه ها بتر آن  شکاف تک مومی می چسبانند وآن را با خاتمی که عال

حک شده است مهر می کنند و در نتیجه نید چنین بود که بر محل الصا  نامه مهری 

می زدند و بر آن مهر نشانه هائی حک می کردند و آن را در گل سرخ محلتولی کته   

برای همین منظور آماده می ساختند فرو می بردند و آنگاه مهتر را برنامته متی زدنتد     

 .ور بر روی آن پدید می آمدنشانه های مدب

متی  2معتروف بتود و آن را ستیراف   ٠«رین ختتم »و این گل در دولت عباسی به 

پس این . آوردند و چنین به نظر می رسد که آن مخصوص به شهر سیراف بوده است

خاتم که عبارت از همان عالمت نوشته یا حک شده بترای استتحکام و بستتن نامته     

ت و وریاۀ مدبور در دولت عباسی اختصاص به هاست مخصوص به دیوان نامه هاس

بعدها از نظر عرف این رسم تغییر کترد و دولتت هتا آن را بته کستانی      . وزیر داشت

آنگتاه در  . اختصاص دادند که کارنامه فرستادن و دیوان نویسندگان بر عهدۀ آنان بود

و از دولتهای مغرب انگشتری را از نشانه ها و زیورهای خاص پادشاهی می شمردند 

این رو انگشتری را در نهایت زیبایی از زر می سازند و آن را به نگین های یاقوت و 

و برحسب عرف و رسوم آن سرزمین سلطان آن را به . فیروزه و زمرد مرصع می کنند

                                                                                           
ی از کاغذ خان بالغ یا پوست می گذرانیده سوراخی در آن ایجاد می کرده اند و از آن بند یا نوار کوچک

« دس« »دسهر »به جهای  ( ا)و ( ک)و ( ب)ولی در چاپهای . اند به طوری که سر آن زیر مهر واقع شود
مزبور به معنی پنهان کردنست و گویا مقصود اینست که ورق را در لفاف یا کاغذ دیگهری   هاست و کلم

 .پاکت مانند پنهان می کرده اند

 .شود 3٤2حاشیل ص  ه رجوع به 1

ه شهریست در ساحل خلیج فارس بسیار گرم، صاحب حدود العالم آن را بارگاه پارس خوانده است   2
 .رجوع به اعالم منجد و حدودالعالم شود
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عنوان زیور و نشان خاص پادشاهی در انگشت می کند چنان کته در دولتت عباستی    

سایبان یا شادروان از نشان ها و ( فارمیان)ن و در دولت عبیدیا 4و چوب دستی 3برده

 . زیورهای خاص سلطان به شمار می رفت و خدا به فرمان خود گردانندۀ امور است

دیگر از عالئم شکوه و عظمت پادشاه و سلطان و شیوه هتایی کته    1نگار جامه،

ارچته  در دولتها متداولست اینست که نام ها یا نشان هایی را که به ویژۀ آنهاست در پ

ها می نگارند و آن پارچه ها را که از پرنیان یا دیبا یا ابریشم است برای جامه آمتاده  

می کنند و هنگام بافتن پارچه نوشتن خطوری را که الزم استت در تتار و پتود آن از    

رشته های زر یا نخ های غیرزرین رنگارنگی که مخالف رنگ خود پارچته باشتد در   

و ع و اندازۀ آنها را در هنر بافندگی به روشی استادانه  نظر می گیرند و پارچه بافان

پدید می آورند چنان که پارچه های شاهانه به سبب این نگار جامه نشاندار می شود 

و از بدرگداشت و شکوه پوشندۀ آن مانند وزیردستت او یتا بدرگداشتت کستی کته      

، و آن سلطان بخواهد جامۀ ویژۀ خویش را به او اختصاص دهتد حکایتت متی کنتد    

هنگامی است که سلطان بخواهد به کسی تشریای ارزانتی دارد یتا او را بته یکتی از     

 .پایگاه های دولت خود بگمارد

و پادشاهان غیرعرب پیش از اسالم این گونه نگار جامه را به صورت و شتکل  

ولی پادشاهان . شاهان یا اشکال و صورتهای مخصوص چنین جامه هایی می آراستند

یا درود و ( نیک)ی آن شیوه نام های خود را با کلمات دیگری که از فال اسالم به جا

                                      
 .مخطط و گلیم سیاه چهارگوشه که عرب آن را در خود پیچد هجام( به ضم ب فتح د)ه برده  3

حضرت رسول بود که خلفها آن را بعنهوان نشهانی عهالی در      ه چوب دستی یا قضیب از یادگارهای  ٤
مراسم به دست می گرفتند و برده نیز از یادگارهای پیامبراسالم است و آن ردایی بود که پیامبر به کعب 
بن زهیر شاعر عطا فرمود و بعدها به دست خلفهای امهوی افتهاد و از او بهه عباسهیان و سهرانجام بهه        

 .سلطانان عثمانی رسید

ترجمه کهرده و مها نیهز بهه     « نگارجامه»را که معرب است به « طراز» هصاحبت منتهی االرب کلم ه  1
 .جای طراز آن را برگزیدیم
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حکایت می کند می نویسند و این رسم در دولتت هتای امویتان و عباستیان از      2دعا

به شمار می رفت، و خانه هتایی را   ٠مشهورترین امور در آمیخته به منقبت و فضیلت

اختصاص داده بودنتد ختدایگان    که در کاخ های خود برای یافتن این گونه پارچه ها

می نامیدند و کسی را که عهده دار ادارۀ این ررازخانه ها بتود ختدایگان   ( دارالطراز)

و ابتدار کتار و    2و او بایتد در امتور صتنعتگران   . متی خواندنتد  ( صحب الطراز)رراز 

بافندگان و پرداخت جیره و مدد آنان و تسهیل ابدار کار و بهترکردن کارهتای ایشتان   

. رت کند و این وریاه را به خواص دولت و موالی مورد اعتماد خود می ستپردند نظا

( فارمیان)در دولت بنی امیه اندلس و ملوک الطوایف پس از ایشان و دولت عبیدیان 

مصر و دیگر پادشاهان غیرعرب مشر  که همدمان آنان بودند نید همین شیوه معمول 

و تانن در دولتها تنگ و محدود گردیتد،   بعدها چون دایرۀ ثروت و ناز و نعمت. بود

زیرا از میدان استیال و وسعت خاک آنها کاسته شد و دولت های مستتقل گونتاگونی   

پدید آمد، از این رو این وریاه و پایگاه هم در بیشتر دولتها به کلی از میتان رفتت و   

ا چون در آغاز سده ششم دولت موحدان پس از امویان در مغرب روی کار آمتد آنهت  

این شیوه را فرو گذاشتند زیرا آنان از تمایالت و صاات سادگی و دیانتی پیروی متی  

 .کردند که آنها را از پیشوای شان محمد بن تومرت مهدی فراگرفته بودند

از این رو پایگتاه مدبتور را در   . و از پوشیدن لباس حریر و زر پرهید می کردند

ند جانشینان ایشان در پایتان دولتت   تشکیالت دولت خود به وجود نیاوردند و هر چ

قسمتی از آن را بنیان نهادند ولی به آن مرحله از شکوه نرستید کته در دوران پیشتین    

 .بود

                                      
 .غلط است( ا)ه سجالت در  2

 من ابهه االمور( ا)در « ینی»ه از  1

 .است« ینی»و صورت متن از « ینی»، صناع(پ)، صیاغ ( ب)و ( ا)و ( ک)ه صباغ  2
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و اما در این عصر در دولت مرینی مغرب که در آغتاز جتوانی و قتدرت استت     

مشتاهده کتردیم کته آن را از دولتت همدمتان      ( در این بتاره )رسم و شیوۀ باشکوهی 

احمر در اندلس فراگرفته است و ابن احمر در این شیوه از ملوک روایف خویش ابن 

و اما دولت ترک مصتر  . تقلید کرده و با در نگریستن سریعی به دنبال آنان رفته است

و شام در این عصر به تناسب وسعت کشور و آبادانی و تمدن شهرهایی که متصرفند 

ولی با همۀ اینها جامته هتا را در    ٠دهمچون دریایی بیکرانن( رراز)از لحاظ نگارجامه 

خانه ها و کاخ های خویش تهیه نمتی کننتد و آن را در شتمار پایگتاه هتا و مراتتب       

می نامنتد کته کلمته ای بیگانته      2و آنها را زرکش. دولتی نمی آورند خالص می بافند

ا است و نام سلطان یا امیر را بر آنها می نگارند و صنعتگران پارچۀ مدبور ر( فارسی)

 .برای دولت در زمره صنایع زیبا و شگاتی که زیبندۀ آن می باشد تهیه می کنند

و خدا تقدیر کنندۀ شب و روز است و او بهترین وارثان است، ختدایی جتد او   

 .نیست

بایتد دانستت کته یکتی از نشتان هتا و زیورهتای         3خرگاه ها و پرده سرراها، 

و ستایه   5و خرگاه ها 4رده هاکشورداری و وسایل تجمل و شکوه آن بکار بردن سراپ

است که آنها را از پارچه های کتان و پشم و پنبه می ساند و نخ های کتان و  6بانهایی

                                      
 .غلط است. تحریر آخر( ا)در ( پ)ه از  1

 (.ب)و ( ا)و ( ک)ه مزرکش  2

است که در منتهی االرب به معنهی خیمهه و خرگهاه    « قسطاط»جمع « فساطیط» هاول ترجم هه کلم  3
دیوار و آنچه بدان : است که صاحب منتهی االرب آن را « سیاج» هدوم ترجم هبزرگ آمده است و کلم

ز و مانند آن، معنی کرده است ولی ابن خلهدون در اینجها ایهن    چیزی را احاطه نمایند مثل خرما بن ور
کلمه را به معنی پرده که آن را در میان خراه های بزرگ مانند دیواری می آویزند و جایگاه مخصهوص  

 .را به جای آن برگزیدیم« پرده سرا» هبرای سلطان آماده می کنند به کار برده و ما کلم

ه معنی خیمه هایی است که از پشم شتر یا مو می بافند و روی دو یا ب( جمع خباء)« اخبیه» هه ترجم  ٤
 .سه یا چند ستون برپا می کنند

 .ه فساطیط 5

 .سایبانی که بر دو ستون باشد: «فاژه» هه ترجم 6
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. پنبه را با هم می تابند که محکم تر باشد و آن گاه هنگام سار بدانها مااخره می کنند

و هر دولتی به نسبت ثروت و توانگری ختود از آنهتا انتواا رنگارنتگ و کوچتک و      

 .بدرگ فراهم می سازد

دولتها در آغاز تشکیل در همان خانه های عادی به سر می برند که کمی پتیش  

چنتان کته عترب در روزگتار     . از رسیدن به مرحلۀ کشورداری در آنهتا متی زیستتند   

نخستین خلاای بنی امیه در همان چادرها و مساکنی بسر می بردند که آنها را از پشم 

آن عصر به جد گروهی اندک بیشتر قبایل عرب به حالت و کرک می ساختند، چه در 

بادیه نشینی به سر می بردند و هنگامی که برای جنگ و دستبرد آماده متی شتدند بتا    

( قبیلته )و تیتره هتای   ( اقوام نازل شونده بر آنها)شتران هودج کش و همه وابستگان 

ن را بتا ختود متی    و کلیۀ اعضای قبیله و خاندانها و فرزندانشا]خود کوچ می کردند 

بردند چنان که هم اکنون نید اعراب بدین شیوه متی زینتد و لشتکریان ایشتان بتدین      

( قبیله)سبب در مندلگاه های فراوان پراکنده و دور از هم فرود می آمدند و تیره های 

پراکنده می شدند چنان که هر یک از نظر دیگری نهان گردد چنان که شیوۀ عرب بتر  

این رو عبدالملک نیازمند شد هنگام به راه افتادن ستپاهیان عقتب   و از . این جاریست

به دنبال جبهه بارستد تا مردم را به پیروی از لشکریان برانگیدند و آنها ( ساقه)دارانی 

عبتدالملک  حجاج با دربارۀ را از اقامت باز دارند و گویند هنگامی که روح بن زنباا 

( روح حجتاج )نظور برگدید و قصۀ آنتان  را برای این م گاتگو کرد عبدالملک حجاج

این که حجاج خرگاه ها و ستراپرده هتای روح را در آغتاز عهتده داری ایتن      دربارۀ 

پایگاه سوزانید معروفست، چه او هنگامی که دید در روز حرکت عبتدالملک روح و  

همراهانش همچنان اقامت گدیده اند دستور داد سراپرده هتای آنتان را بستوزند و از    

بلند حجاج در میان عرب پی برد زیرا وادار کردن عرب  مرتبهیاه می توان به این ور

را به کوچ دادن جد از کسی که به نیروی عصبیت خویش از گاته هتای نابخردانته و   

نافرمانیهای سایهان تیره های آنان در امان باشتد ستاخته نیستت و بته همتین ستبب       
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ه کاایت او در این امر بته ستبب   عبدالملک حجاج را بدین منصب برگدیده بود چه ب

و چون دولت عرب به انواا شیوه هتای  . عصبیت و دلیری وچاالکی او اعتماد داشت

شهرنشینی و ناز و نعمت و غرور خو گرفت و اعراب در شهرها و شهرستانها اقامت 

گدیدند و از چادرنشینی به کاخ نشینی منتقل شدند و شترسواری را فروگذاشتند و به 

ی پرداختند آن وقت در سار و هنگام جنگ مساکنی از پارچۀ کتان به کار اسب سوار

بردند چنان که از آنها خانه هایی به اشکال گوناگون و به انتدازه هتای یکنواختت از    

قبیل گرد و مستطیل و چهارگوش می سازند و با کامل تر شیوه های آرایش و زینت 

سپاه میان خرگاه ها و سایه بانهای دیگتر  در آنها انجمن برپا می کنند و امیر یا سردار 

و خرگاه خودش پرده سرایی از کتان می کشد که در مغرب آن را به زبتان متردم آن   

تلاتظ متی   (  )و ( ک)می نامند وکاف آن را میان « افراک»سامان، یعنی زبان بربرها، 

ولتی در مشتر  هتر    . و این پرده سرا در مغرب فق  مخصوص سلطان استت . ٠کنند

آنگاه آرامش رلبی آنتان را  . ی هرچند از سلطان فروتر باشد آن را به کار می بردامیر

برانگیخت که زنان و کودکان رادر کاخ ها و خانه های شهری بگذارند و با ختود بته   

از آن پس سبکبارتر شدند و فضای میان مستاکن ستپاهیان بته یکتدیگر     . جنگ نبرند

گردآمدند چنان که در زمینی هموار بتا  نددیک شد و سلطان و سپاه در یک لشکرگاه 

و به علت رنگارنگ بتودن ستراپرده هتا و خرگتاه هتای      . چشم یکدیگر را می دیدند

 یو این امر دوشادوش دیگر عادات و شیوه ها. گوناگون منظرۀ زیبایی پدید می آورد

 .تجمل خواهی و نازپروردگی دولتها همچنان ادامه یافت

که با ما نددیکند در آغاز کار هنگام سار همتان  همچنین دولت موحدان و زناته 

را به کار می بردند که پیش از رسیدن به سلطنت در آنها بته   ٠چادرها و سایه بانهایی

                                      
 .بالفاف و الکاف: چنین است( چاپ بیروت)در برخی از نسخه ها ( ا)ه از  1

« قیطهون »مزبور جمع  هاست به ظاهر کلم( ب)و ( ا)اطین یا قی( پ)و ( ک)« قیاطین» هکلم هه ترجم  1
( به ضم م و فتح د)و مخدع . به زبان مصریان به معنی مخدع است: است که در اقرب الموارد می نویسد
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سر می بردند ولی همین که دولت آنان به شیوه های تجمل خواهی و توانگری وکاخ 

ن باره به مرحله نشینی گرایید دولت مدبور سراپرده ها و خرگاهها را برگدیدند و دری

ای برتر از آنچه می خواستند رسیدند، چنان که عالیترین پایتۀ تتوانگری و تجمتل را    

 .نشان می داد

ولی باید دانست که سپاهیان به سبب این گونته ستراپرده هتا و خرگتاه هتا در      

معرض شبیخون میباشند زیرا همۀ آنان در یتک جایگتاه نددیتک بته هتم کته فریتاد        

د متمرکد می شوند و نید چون خاندان و فرزند ندارند که محرک یکدیگر را می شنون

ایشان به جانسپاری در راه آنها باشد چندان فداکاری نشان نمی دهند، از این رو باید 

دربتارۀ  برای نگهبانی این گونه لشکرگاهها تدابیر دیگری اندیشید چنان که در آینتده  

 .2آن گاتگو خواهیم کرد، و خدا توانای غالب است

و ایتن دو از امتور   برای نماز و دعا کردن هنگام خوانردن خطبره،    1مقصوره

مخصوص خالفت و از نشانه ها و زیورهای کشورهای اسالمی است و جتد در ایتن   

مخصوص نماز سلطان است ( بیت المقصوره)اما مقصوره . کشورها دیده نشده است

از پیرامون آن را فترا  چنان که دیواره ای دور محراب می کشند که محراب و قسمتی 

 .می گیرد و مشخص می کند

بتن ابتی ستایان بتوده استت       و نخستین کسی که مقصوره را برگدیتده معاویته  

 .هنگامی که خارجی وی را زخم زده است و قصۀ آن معروفست

و گویند نخستین کسی که مقصوره را برگدیتده متروان بتن حکتم بتوده استت       

 .ستهنگامی که یمانی او را مضروب ساخته ا

                                                                                           
بزرگ بنا کنند برای نگهدرای اشیاء و شاید  هخانه ای را گویند که در داخل خان( به کسر م ه فتح د )یا 

 . عنی نوعی خیمه به کار می رفته استدر عصر ابن خلدن به م

 .18 هشوری، آی هسور. ه و هوالقوی العزیز 2

 (.منتهی االرب)و ( اقرب الموارد)جایگاه امام : مسجد هه مقصور 1
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این دو به خالفت رسیده اند در مقصوره نماز خوانتده   زسپس خلاایی که پس ا

 .اند و به مندلۀ سنتی شده است برای بازشناختن سلطان از دیگر مردم در هنگام نماز

نگونه آداب و رسوم هنگامی پدید می آید که دولتها بته مرحلتۀ عظمتت و    یو ا

و هم . کیایات جالل و شکوه پادشاهیتوانگری و تجمل خواهی می رسند مانند کلیۀ 

اکنون این شیوه در کلیۀ ممالک اسالمی متداولست و پس از تجدیۀ دولت عباسی و با 

روی کارآمدن دولتهای گوناگون در مشر  و همچنین پس از انقراض دولت امویتان  

 .اندلس و رهور دوران ملوک روایف نید این روش همچنان به جای مانده است

رب خاندان اغلبیان در قیروان ایتن رستم را برگدیتده بودنتد، آنگتاه      و اما در مغ

عبیدیان و سپس فرمانروایان ایشان بر مغترب از قبیتل خانتدان بتادیس صتنهاجه در      

 .و خاندان حماد در قلعه از اغلبیان پیروی کردند ٠قیروان

سپس موحدان بر همۀ مغرب و اندلس تسل  یافتند و این رسم را بنا بتر شتیوۀ   

ولی هنگامی که دولتت آنتان   . یه نشینی که شعار آنان به شمار می رفت برانداختندباد

سومین پادشاه  2به مرحلۀ عظمت و توانگری و تجمل خواهی رسید و یعقوب منصور

آنان به سلطنت رسید وی مقصوره را متداول کرد و پس از وی برای پادشاهان مغرب 

ای دیگر اسالمی نیتد و تع بتر همتین     همچنین در دولته. و اندلس به مندلۀسنتی شد

 .شیوه بوده است، دستور خداست در میان بندگانش

دعاکردن بر منابر هنگام خواندن خطبه، باید دانست که در آغاز کار دربارۀ و اما 

خلاا به تن خویش در نماز امامت می کردند و این منصب به آنان اختصاص داشتت  

رلتب   سمی کردند و از خدا بترای صتحابه  دعا  صاز این رو پس از نماز بر پیامبر

 .ر وان و خشنودی می نمودند

                                      
 (.ا)و ( ب)و ( ک)ه در فاس  1

 .ابویعقوب منصور( ا)ه در  2
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بود که پس از بنیان نهادن  سو نخستین کسی که منبر را برگدید عمروبن عاص

به وی [ خطاب رسید سو چون این خبر به عمربن] 3مسجد جامع مصر بر منبر رفت

کته بتدان بتر    اما بعد، به من خبر رسیده است کته تتو منبتری برگدیتده ای     »: نوشت

مسلمانان تسل  می یابی، آیا ترا بس نیست که بایستی و مسلمانان در زیتر پتای تتو    

 .«نشسته باشند؟ اینک ترا سوگند می دهم که باید آن را بشکنی

و چون دوران عظمت و شوکت دولت اسالمی فرا رسید و مانع بترای خلاتا در   

امامت بر می گدیدند، از ایتن  امر خطبه و نماز پیش آمد و دیگری را به جای خود به 

رو خطیب به منظور بدرگداشت و بلندآوازه کردن نام خلیاه بر باالی منبتر او را متی   

ستود و درود می گات و بر او دعا و آفرین میخواند بدان سبب کته ختدا مصتلحت    

جهان را در آن قرار داده است و ازین رو که این ساعت امید اجابت دعتا استت و از   

ستلطان بته   دربتارۀ  هر کس را دعوت صالحی باشد آن را : شده است کهسلف تأکید 

 .و تنها خلیاه بدین امر اختصاص یافته بود. کار برد

و نخستین کسی که خلیاه را در خطبه دعا کرده ابتن عبتاس استت کته وقتتی      ]

ختدایا علتی را در راه   »: را دعا کترد و گاتت   سعامل بصره بود در  من خطبه علی

و در آن روزگتار در خطبته   ٠.[از آن پس کار براین روال ادامه یافت و« حق پیروز کن

ت و ختو تنها خلیاه را دعا می کردند و نام دیگری یاد نمتی کردنتد و چتون دوران ن   

خودکامگی فرارسید چیره شوندگان بر دولت هتای اغلتب بتا خلیاته در ایتن شتیوه       

                                      
در کتهب چهاپ مصهر و    ه در اینجا نسخ چاپ مصر و بیروت با چاپ پاریس اخهتالف بسهیار دارد     3

نخستنی کسی که در خطبه خلیفه را دعا کرده در وسط مطلب مربوط به  هبیروت قریب سه سطر در بار
آمده است و ما ترتیب چاپ پهاریس را   عمروعاص دیده می شود که در چاپ پایس پس از چند سطر

ترجمهه  ( ب)پ مراعات کردیم و باز قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس نیسهت و مها آن  را از چها   
 کردیم

 .ترجمه شد( ب)از .نیست( ا)ه در  1
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یتاد متی کردنتد و     شرکت می جستند و خطیبان پس از ستودن خلیاه نام آنان را هم

 .ایشان را درود می گاتند

ولی این شیوه با از میان رفتن این گونه دولتها منسوخ گشتت و چنتین مرستوم    

شد که خطیبان بر منبر تنها به یادکردن نام سلطان اکتاا می کردند و بر هیچکس جتد  

لطان وی دعا و آفرین نمی خواندند زیرا آنها را منع می کردند و باید در خطبه جد س

و بستیاری از اوقتات پایته    . هیچکس را شرکت ندهند و نام احدی را بر زبان نراننتد 

این رسم غالت می کنند و این هنگتامی استت کته دولتت بتر      دربارۀ  ٠گذاران دولتها

در ایتن  . شیوۀ سادگی و عادات بادیه نشینی و اسلوب بی خبتری و خشتونت استت   

قناعتت متی   « ولی امور مسلمانان»دربارۀ  گونه دولتها به دعاگویی مجمل و ابهام آمید

ولتی  »کنند و نام معینی را بر زبان نمی آورند و این گونه خطبه ها را که بدین شتیوه  

می نامند و آن را چنین تعبیر می کنند که هتر دعتای   » عباسی»را دعا کنند « مسلمانان

پیشتین   مجمل و مبهمی بر خلیاه عباسیان شامل می شود زیرا نتوعی تقلیتد از روش  

است و دیگر بیش از این توجته و اعتنتا بته شتخص معینتی ندارنتد و از کستی بته         

 .صراحت نام نمی برند

ولتت بتین عبتدالواد    د 2چنان که حکایت کنند یغمراسن بتن زیتان بنیتان گتذار    

زکریا یحیی بن ابوحاص شد و تلمسان از چنگ وی بیرون رفت و مغلوب اسمر ابو 

نروایی تلمسان به خود او واگتذار شتد و یکتی از آن    سپس بار دیگر به شرایطی فرما

شرای  این بود که در تمام شهرهای قلمرو فرمتانروایی وی نتام امیتر ابوزکریتا رادر     

خودشتان  ( منبرهتای )چارپایه های  ٠این: منابر هنگام خطبه یاد کنند، یغمراسن گات

 .است هر که را می خواهند بر آنها یاد کنند

                                      
 .آمده است( المعاهدون: )به غلط(. الماهدون: )در بیشتر چاپهای مصر و بیروت به جای« ینی»ه از  1

 .است( عاهد)معاهد و در چاپ مشکول بیروت « ماهد»به غلط به جای ( ک)ه در چاپ  2

 .ده است«آ( ذکر( )تلک: )ه در برخی نسخ به غلط به جای  1
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ر خلیاۀ تونس از بنی ابتوحاص و ستومین پادشتاه آن    فرستادۀ مستنص نهمچنی

دودمان ندد یعقوب بن عبدالحق بنیان گذار دولت بین مرین آمد، و بعضی از روزهتا  

برخی از کسان به یعقتوب گاتنتد علتت آن کته     . از حضور در نمازجمعه تخلف کرد

بتر   فرستادۀ خلیاه در نماز جمعه حا ر نمی شود اینست که در خطبه نام ستلطان را 

 .زبان نمی آورند

از آن پس یعقوب اجازه داد مستنصر را دعا کنند و همین امر سبب می شود که 

 .آن دودمان به دعوت و تبلیو برای خلیاۀ مدبور همت گمارند

چنین است کیایت دولتها در آغاز تشکیل و بته ستربردن در مرحلتۀ ستادگی و     

سیاستت گشتوده شتود و بته      ولی همین که دیدگان آنان در. خشونت و بادیه نشینی

پیرامون کشور خود در نگرند و به کمال رنگ آمیدیهای شهرنشتینی و معتانی بتدرگ    

منشی و شکوه و جالل تمدن پی ببرند آن وقت همت می گمارند که همۀ این نشانها 

و زیورها را به دست آورند و در آنها به تانن و تنوا پردازند و به آخرین مرحلۀ آنها 

از مشارکت دادن دیگران در آنها امتناا ورزند و بر از دست دادن و تهتی   نایل آیند و

بودن دولتشان از آثار آنها افسوس خورند، و این جهان به مندله بوستانی است و خدا 

 .نگهبان همۀ چیدهاست

 فصل سی و هفتم

 در جنگها و روشهای ملتهای مختلف در ترتیب و چگونگی آن

و زد و خوردها از نخستین روزگاری کته خداونتد   باید دانست که انواا جنگها 

مردم را آفریده است پیوسته در میان آنتان روی متی داده استت و اصتل آن از کتین      

توزی و انتقام گرفتن یکی از دیگری سرچشتمه متی گیترد و آن وقتت وابستتگان و      

عصبیت هر یک از دو دستۀ پیکارکننده به هوی خواهی و تعصب وی بر می  صاحبان

پس هنگامی که بدین سبب دو گروه به نبرد با یکدیگر برانگیخته شوند و در . ]خیدند
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یکی از آن دو به قصد انتقامجویی بر متی خیتدد و دیگتری آمتادۀ      ٠[برابر هم بایستند

 .دفاا می شود و در نتیجه جنگ روی می دهد

و این خوی در میان بشرربیعی است، چنان که هیچ ملت و رایاه ای دیده نمی 

که از آن بی بهره باشد و سبب این انتقامجویی بیشتر غیرت و رشک و تااخر بر  شود

یکدیگر یا تجاوز و یا خشم گرفتن برگروهی در راه خدا و دین او، و یتا برانگیختته   

 .شدن در راه حاظ تاج و تخت و کوشیدن برای بنیان نهادن و استحکام آنست

یان قبایتل مجتاور و عشتایر    گونۀ نخستنی اغلب عبارت از جنگهایی است که م

هم چشم و رقیب روی می دهد و نوا دوم، یا تجتاوز، بیشتتر برهجتوم ملتت هتای      

وحشی که در دشتها و بیابانهای خشک به سر می برند ارال  می شود مانند عرب و 

ترک و ترکمان و کردها و مانند آنها، چه آنها اقوامی هستند کته روزی ختویش را در   

د به دست می آورنتد و معتاش ختود را از فتراهم آورده هتای      پرتو سرنیده های خو

دیگران بازمی ستانند و هر ملتی که به دفاا از کاالی خود برخیدد و آنان را از دستبرد 

از قبیل رستیدن بته   ( بلند)آنها هیچ هدف . ممانعت کند به وی اعالن جنگ می دهند

ایشان از تجاوز غلبه یافتن  جاه یا بدست آوردن تاج و تخت ندارند بلکه یگانه منظور

 .بر مردم برای به چنگ آوردن ثروتها و کاالهای آنانست

« جنگ مقدس« »جهاد»قسم سوم، همانست که در شریعت اسالم از آن به کلمۀ 

 .تعبیر می کنند

نوا چهارم، جنگهای دولتها با گروههایی است که بر  د آنها قیام متی کننتد و   

 .دولت بر می انگیدند مردم را به نافرمانی نسبت به

                                      
در همه چاپها غلط و درشت ( تدامر)غلط و صحیح توافقت و ( بیروت)در چاپ . توافقت« ینی»ه از   1
 .است( تدامر)
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اینهاست چهارگونه از اقسام جنگها کته دو قستم نخستتین و دوم را متی تتوان      

یتا  »جنگهای ستمکاری و فتنه انگیدی، و دو گونۀ دیگر را جنگهای عادالنه و جهتاد  

 .خواند« جنگ مقدس

و اما ترتیب و کیایت جنگهایی که از آغاز آفرینش در میان افراد بشر روی داده 

 :یش از دو گونه نیستاست ب

نوعی جنگ منظم و دارای صاوف است که به صورت لشکرکشتی انجتام متی    

 .یابد و قسمی به صورت حمله و گرید

اما جنگ لشکرکشی اختصاص به کلیۀ اقوام غیرعرب دارد که از روزگتار هتای   

 .دراز پش در پشت آن را معمول می داشته اند

لیکن . عرب و بربرهای مغرب است و جنگ حمله و گرید نظیر پیکارهای اقوام

قسم نخستین استوارتر و هولناک تر از نوا دوم می باشتد زیترا در نبترد لشکرکشتی     

صاوف منظمی از افراد تشکیل می دهند و آنها را مانند تیرهای کمان یا صاوف نماز 

جماعت برابر و یکسان می کنند و صاوف لشکریان مرتب به سوی دشمن پیش متی  

نوا جنگ در میدان زد وخورد و کشمکش دالورانه تر و شدیدتر استت  این ]روند و 

، چته صتاوف متنظم    ٠[و شکوه سپاهیان را بیشتر در دل دشمن جای گیتر متی کنتد   

لشکریان به مندلۀ دیوار ممتد و کاخی با شکوه و استوارتر است که کسی نمی توانتد  

 : ه استو در تندیل آمد. خیال از میان بردن آنها را در سر بپروراند

همانا خدا دوست می دارد آنان را که در راهش صف زده کارزار کنند چنان که »

یعنی یکدیگر را در پایتداری پشتتیبانی و تقویتت متی     . 2«گویی ایشان بنایی استوارند

مؤمنان با یکدیگر به مندلۀ بنیانی باشند که قستمتی از  »: و در حدیث آمده است. کنند

 .«و تقویت می کندآن قسمت دیگر را پشتیبانی 

                                      
 .به غلط فلذلک است( فذلک)مصارع و : معنا ع در چاپهای مصر و بیروت« ینی»ه در  1

 4 :الصف ژے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  ژ ه  2
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و از اینجا حکمت پایداری و تحریم پشت کردن در جنتگ لشکرکشتی آشتکار    

می شود، زیرا چنان که گاتیم منظور از صتف بنتدی در پیکارهتا حاتظ نظتم استت       

وبنابراین کسی که از دشمن روی برتابد بی شک به مصاف خلل می رساند و به گناه 

و به مندلۀ آن استت کته گتویی    ( دهداگر از شکست روی )هدیمت اعتراف می کند 

شکست را به سوی مسلمانان جلب کرده و دشمن را بر آنان مستولی ستاخته استت،   

پس کردار او به علت تعمیم ماستده و رستاندن آن بته دیتن از راه درهتم شکستتن       

و از دالیلی که آوردیم آشتکار متی   . مرزهای آن، گناهی بدرگ ودر شمار کبایر است

استت، لتیکن در جنتگ     3کار لشکرکشی در ندد شارا برگدیده ترشود که جنگ و پی

حمله و گریدآن اندازه سرسختی و تتأمینی کته در جنتگ لشکرکشتی مایتۀ تضتمین       

لشکریان از هدیمت و شکست می شود وجود ندارد، جد این که در جنتگ حملته و   

نتد  گرید گاهی هنگام پیکار در پشت سر جنگ آوران تکیه گاه پایداری تعیین متی کن 

که رزمجویان همه در آن جایگاه هنگام فرار متمرکد می شوند و این تکیه گتاه بترای   

آنان جانشین صف بندی و نظم و ترتیب جنگ لشکرکشی است چنان کته در آینتده   

 .آن را یاد خواهیم کرد

سپس باید دانست دولتهتای روزگتار باستتان کته دارای جنتگ آوران بستیار و       

هیان و لشکریان خود را به دسته های گوناگونی تقستیم  کشورهای پهناور بودند، سپا

می نامیدند و هر کردوستی را جداگانته آرایتش متی      ٠که آنها را کردایس]می کردند 

وعلت این تقسیمات چنان بود که چون شمارۀ سپاهیان آنتان بتیش از حتد    .  2[دادند

امتر موجتب   فدونی می یافت و آنها را از نواحی مرزی و دورگرد می آوردند و ایتن  

می شد که اگر در میدان بتا دشتمن در متی آمیختنتد و بتا یکتدیگر بته نیتده زدن و         

                                      
 « ینی»ه از  3

 (.اقرب الموارد)گروهی عظیم از سپاه، جمع آن کرادیس و کرادس : ه کردوسه 1

 .نیست( پ)ه قسمت داخل کروشه در نسخه  2
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لشکریان دوست از »زدوخورد می پرداختند همدیگر را نشناسند و به علت نشناختن 

 .بیم آن می رفت که  ربات آنان بر خودشان فرود آید« دشمن

ته هتایی را کته از   به همین سبب لشکریان را گروه گروه تقسیم می کنند و دست 

یک ناحیه هستند و یکدیگر را می شناسند در یک گروه گرد می آورند و آنهتا را بته   

روشی که با ترتیب ربیعی سازگار است در جهات چهارگانه منظم و مرتب می کننتد  

و فرمانده کل سپاهیان خواه سلطان یا سپهساالر در قلب سپاه جای می گیترد و ایتن   

نامند و شرح آن در تواریخ ایران و روم و دو دولت صدر اسالم می « تعبیه»ترتیب را 

 .یاد شده است( امویان و عباسیان)

و در پیشاپیش پادشاه لشکر مستقل و منظمی ترتیب می دهند که دارای ستردار  

و . می خواننتد « مقدمه»مخصوص به خود می باشد و آن را  ٠(و شعار( )رایت)و بند 

و در دست چپ او لشکری بته  « میمنه»موسوم به در سمت راست وی لشکر دیگری 

 .قرار میدهند« میسره»نام 

متی نامنتد و   « ستاقه »ری در دنبال این سپاه جای دارد که آن را آنگاه لشکر دیگ

« قلتب »پادشاه و همراهان او در مرکد این چهارلشکر جای می گیرند و جایگتاه او را  

آغتاز   2یه پایان یابد آنگاه لشکرکشتی و همین که این ترتیب استوار یا تعب. می خوانند

می گردد و تعبیۀ مدبور از لحتاظ فاصتله و مستافت میتان هتر دو لشتکر جنتگ آور        

ممکنست به اندازۀ یک چشم انداز باشد یعنی جایی کته چشتم کتار    ( مقدمه و ساقه)

می کند یا مسافت دورتری که حداکثر آن یک یتا دو روز راه باشتد یتا هرگونته کته      

و این کیایت را متی  . ایت سپاهیان از لحاظ کمی و فدونی ایجاب کندمقتضیات و کی

                                      
 .نیست و گویا به غلط در چاپهای مصر و بیروت آمده است( پ)و چا « ینی»ه در  1

رفتن کودکان است که پیش از به  است که در لغت به معنی خزیدن و طرز راه« زحف» هکلم هه ترجم  2
راه آمدن شکم خیز می کنند و حرکت سپاه گران را که از دور راه رفتن آنان به نظر نمی آید و گو ی بر 

: صاحب منتهی االرب زحف را بهه معنهی ههای    . نامیده اند« زحف»زمین میخیزند و کشیده می شوند 
 . کرده استلشکر رونده به سوی دشمن، جهاد و لشکر گران ترجمه 
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 3[در مشتر  ]توانیم در اخبار فتوحات اسالمی و تواریخ دو دولتت امتوی و عباستی    

و دیدیم که چگونته بته علتت دوری مستافت تعبیته ستپاهیان در روزگتار        . بخوانیم

، فرماندهی معین کند عبدالملک عقب می ماندند و او ناچار شد برای پیش راندن آنان

ک حجاج بن و چنان که اشاره کردیم و در اخبار مربوط به حجاج معروفست عبدالمل

ودر دولت امویان اندلس نید اینگونه لشکرکشتیهای  . ماشتیوسف را بدین منظور بگ

آنچه در ندد ما هست بر ما نامعلوم استت زیترا   ( بقیاس)بدرگ بسیار بوده است ولی 

بر سرکار است که لشکریان آنها اندک استت بته حتدی کته در      در عصر ما دولتهایی

میدان کارزار کار به آنجا نمی کشد که یکدیگر را نشناسند بلکته بیشتتر ستپاهیان دو    

یا یک شتهراند و هتر یتک    ( بدویان)رایاه یا دو دولت روی هم رفته از یک مندلگاه 

ش می خواند، و از این حریف خود را می شناسد واو را در عرصۀ کارزار به نام و لقب

 .رو این گونه سپاه ها از آن نوا تعبیه ای که یاد کردیم بی نیاز هستند

 

 1فصل
دست می یازند ایجتاد   2و از جملۀ شیوه های جنگ آورانی که به جنگ و گرید

رزمگاه ها و صاوفی در پشت لشکریان از جمادات و جتانوران استت و آنهتا را بته     

ن هنگام جنگ و گرید قرار می دهند و منظور آنان از ایتن  مندلۀ پناهگاهی برای سوارا

شیوه اینست که جنگ آوران پایدارتر باشند و جنگ را بیشتر ادامه دهند و به غلبۀ بر 

دشمن نددیکتر شوند و گاهی هم این شیوه را در جنگهای لشکرکشی و منظم به کار 

چنتان کته ایرانیتان کته     می برند تا پایداری و فشار و سرسختی لشکریان فدونی یابد 

                                      
 .نیست« ینی»و ( پ) هدر نسخ« در مشرق» هه کلم 3

( ک)آمده ولی در « فصل»از اینجا مطالب زیر عنوان « ینی»خطی  هونسخ( ا)و ( ب)و ( پ)ه در چا   1
 .این ترتیب مراعات نشده است

 .است« کر و فر» هه ترجم 2
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همواره به جنگ لشکرکشی و منظم دست می یازیدند در جنگ ها از فیل استااده می 

کردند و بر پشت آنها برجهایی چوبین و کوشک مانند ترتیب می دادنتد و آنهتا را از   

 .آکنده می ساختند( رایات)جنگ آوران و سالحهای گوناگون و بندها 

دگتاه تشتکیل متی دادنتد کته بته مندلتۀ دژهتا و         و صاوفی از آنها در دنبال نبر

استحکاماتی به شمار می رفت و به سبب آنها روحیۀ سپاهیان تقویت متی شتد و بتر    

ه نظیر همین شیوه را در قادستیه بته کتار    می و اعتماد آنان می افدود چنان کپشت گر

ردنتد  می بردند و ایرانیان در روز سوم جنگ به وسیلۀ فیلها بر مسلمانان حمله متی ک 

به حملۀ شدیدی پرداختند و با فیالن در آمیختند و به  مسلمانانتا آن که نامدارانی از 

شمشیرها خررومهای پیالن را شکافتند از این رو فیالن رمیدند و فیلبانان خود را بته  

بدین سبب ارودگاه ایرانیان متدلتدل شتد و   . اسطبلهایی که در مداین داشتند رسانیدند

 .هدم شدنددر روز چهارم من

در انتدلس و بلکته بیشتتر ملتت هتای      ( گتت )و پادشاهان قتوط   ٠و اما رومیان

غیرعرب برای این منظور سریرهایی به کار می بردند، چنان کته تختت پادشتاه را در    

ان یکه تتا حتد جتان    ینبردگاه قرار می دادند و گروهی از چاکران و درباریان و سپاه

دند در پیرامونش حلقه می زدند و از هر سوی سپاری در راه او آماده خدمتگداری بو

بر می افرشتند و گرداگرد آنان را صاوف دیگری از ( رایات)پایه های تخت بندهایی 

ر نتیجه منظرۀ تخت بتا شتکوه و   نیده گداران و پیادگان، دژ آسا احاره می کردند و د

ار خاصی جلوه گر میشد و گروهی هم پشت و یتاریگر بته یکتدیگر در کتارز     عظیم

 .تشکیل می یافت و برای جنگ و گرید به مندلۀ پناهگاهی به شمار می رفت

                                      
 .ه مقصود یونان و رم است 1
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ایرانیان نید در قادسیه همین شیوه را به کار بردند و رستم بر باالی تخت نشسته 

بود تا آن که صاوف ایرانیان در هم شکست و تازیان بته آن تختت وی در آمدنتد و    

 .شته شدرستم از تخت بگردید و به فرات در افتاد و ک

و بیشتر اقوام بادیه نشین بیابانگرد چنین استت   عربو اما روش جنگ و گرید 

و کجاوۀ آنها  ٠که برای این منظور صاوفی از شتران و دیگر جانوران باربری که هوده

را حمل می کنند تشکیل می دهند و این صاوف به مندلۀ گروه پشتیبانی برای آنان به 

 .می نامند 2«همجبوذ»شمار می رود و آن را 

و همۀ ملت ها این شیوه را در نبردها به کار می برند و آن را در عقب نشینی و 

حمله ارمینان بخش تر و برای صیانت از غافلگیرشدن وهدیمت بهتر میداننتد چنتان   

 .که نتایج آن برهمه معلوم است

ان ولی دولت های همدمان ما به کلی از آن غالت کرده اند و به جای آن چارپای

باربری را که بارها و خرگاههای ایشان را میبرند برگدیده اند و آنها را به مندلۀ ستاقه  

در دنبال سپاهیان قرار می دهند و به هیچ رو از سودی که فیل و شتر دارد بهتره منتد   

به همین سبب لشتکریان همتواره در معترض هدیمتت و آمتادۀ فترار از       . نمی شوند

 . نبردگاه ها هستند

بردهای آغاز اسالم به صورت لشکرکشی و جنگ منظم بتود و هرچنتد   و کلیۀ ن

تازیان به شیوۀ جنگ و گرید عادت داشتند ولی دو امر آنانرا به جنگهای لشکرکشتی  

 :وادار می کرد

                                      
 .را تعریب کرده است که عرب آن« هودج» هه اصل کلم 1

و  D هو در نسخ« محتوده» A هدر نسخ( پ) هدر حاشی. ه در کتب لغت چنین کلمه ای به نظر نرسید 2
C «است ولهی کلمهه   « مجموده« »ینی»و در « مجبوده»: دسالن هو در چاپ بیروت و ترجم« محبوده

 هنسهخ  هدر حاشهی . تدسالن هم متعرض معنی کلمه نشده اس. های مزبور هم معنی مناسب مقام ندارند
 . محبوذه به فداییان تفسیر شده است هکلم( ب)
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نخست آن که دشمنان ایشان به شیوۀ لشکرکشی پیکار متی کردنتد و آنهتا هتم     

 .ناچار بودند با همان شیوه پیکار کنند

آن روزگار در راه جهاد جانستپاری متی کردنتد زیترا بته       مسلمانانه دوم این ک

شکیبایی و تحمل در این راه شیاته بودند و نیتد بتدان ایمتان راستخی داشتتند و در      

و نخستین کسی که در جنگ ها شیوۀ . جنگ لشکرکشی بهتر می توان جانسپاری کرد

حکم بتود کته در   صف را فرو گذاشت و به تعبیه کردوسها همت گماشت مروان بن 

ربری هنگتامی  . این شیوه را برگدید ٠پیکار با  حاک خارجی و پس از آن با خیبری

خوارج شیبان بن عبدالعدید یشتکری  : خیبری یاد می کند می گوید 2که از کشته شدن

ملقب به ابوالدلاا را به سرداری خویش برگدیدند، مروان از آن پس با ایشان به شیوۀ 

 .انتهی. و روش صف را از آن روز بارل کردکردوسها پیکار کرد 

پس رفته رفته به علت ابطال صف جنگ لشکرکشی فراموش شد، آنگاه صاوف 

پشت نبردگاه از یادها رفت و متروک گردید از این ور که دولت به مرحله تتوانگری  

و به سبب آن اینست که دولت ها هرگاه در مرحله بادیه نشتینی  . وناز و نعمت رسید

نشینی به سر ببرند دارای شتران بسیاراند و بتر تعتداد آنهتا متی افداینتد و در      و چادر

سارها و میان قبایل زنان و کودکان را با خود همراه می برند ولی همین که بته نتاز و   

نعمت و تجمل کشورداری نایل آیند و به شهرنشینی و سکونت در کاخها خو گیرند 

فرو گذارند خواهی نخواهی خاررۀ شتر و و سرشتهای بادیه نشینی و صحراگردی را 

از . هوده و کجاوه را از یاد می برند و به کاربردن آنها برایشان دشوار و گران می آیتد 

این رو در ستارها زنتان را در شتهر متی گذارنتد و بتا ختود نمتی برنتد و عتادات           

کشورداری و ناز و نعمتت و تجمتل پادشتاهی ایشتان را بته برگدیتدن خرگاههتا و        

                                      
 .جبیری( : ب. ن )ه  1

 .« ینی»ه از  2
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 ٠ده ها وامی دارد و در نتیجه تنها به چارپایان باربری که بارها و ستراپرده هتای  سراپر

ایشان را حمل کنند قناعت می ورزند و همین چارپایان حامل وسایل و باروبنه را بته  

مندلۀ صف پشت نبردگاه تلقی متی کننتد در صتورتی کته زن و خانتدان وامتوال بتا        

اری نشان نمی دهند، از ایتن رو از میتدان   سپاهیان نباشد از خود فداکاری و جان سپ

شکیبایی وتحمل لشکریان کاسته می شود و هر آواز ستهمناک و جتوش و خروشتی    

 .آنان را پراکنده می کند و صاوفشان را از هم می گسلد

 

 فصل
و به همان سببی که یاد کردیم چرا در پشت نبردگاه صاوفی تشکیل می دهند و 

و گرید گوشدد کردیم پادشاهان مغرب نیدگروهی از اهمیت آن را در نبردهای جنگ 

فرنگان را در سپاهیان خود به خدمت می گمارند و آنها را بدین منظور اختصاص می 

دهند زیرا همۀ پیکارهای مردم مغرب به شیوۀ جنگ و گرید است و سلطان به شتیوۀ  

 .صاوف به مندلۀ پشتیبانی برای جنگ آوران جلو جبهه باشد

چار باید کسانی را که برای این صاوف بتر متی گدیننتد از اقتوامی     از این رو نا

باشند که به پایداری در نبردهای لشکرکشی خو گرفته باشند و گرنه به شیوۀ کستانی  

که به جنگ و گرید عادت دارند شتابانه رو به فرار خواهند گذاشت و به سبب پشت 

 .یدکردن و فرار آنها سلطان و لشکریانش منهدم خواهند گرد

اینست که پادشاهان مغرب برای تشکیل دادن صاوف پشت نبردگاه بته کستانی   

نیازمندند که به پایداری مخصوص پیکارهای لشکرکشی عادت داشته باشند و چنتین  

                                      
. به معنی ظرف چاپ شده است« آتیه»به معنی خیمه ها و سراپرده ها « ابنیه»به جای )(  هه در نسخ  1

مراد از ابنیه خیمه : ستچاپهای مصر و بیروت به نقل از چاپ نصر هورینی ذیل ابنیه چنین ا هدر حاشی
و رجوع به اقهرب المهوارد   : اذ نزلوا و ضربوا ابنیتهم: ها است چنان که ابن خلدون در فصل خندق آرد

 .در چاپ پاریس غلط است« انیه»بنابراین : شود« ب ن ی»ذیل 
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از این رو صاوفی که در گرداگترد ستلطان و   . کسانی را در میان اقوام فرنگ می یابند

 .همراهان تشکیل می دهند از این روایف است

و این امر هرچند متکی بر توسل جستن و یاری رلبیدن از کافرانست ولی آنهتا  

از لحاظ  رورت آن را سبک می شمردند چه یادآور شدیم که اگر جد این گتروه را  

بدین وریاه بگمارند بیم آن می رود که به علت گریدپایی و فرار آنها صاوف پشتت  

صورتی که فنرگان در ایتن بتاره   نبردگاه درهم گسلد و مایۀ شکست سلطان شود در 

جد پایداری خوی دیگری نمی شناسند زیرا به شیوۀ نبرد لشکرکشتی عتادت دارنتد،    

گذشته از این که پادشاهان . بدین سبب ایشان برای این منظور شایسته تر از دیگرانند

مغرب آن گروه راتنها هنگام پیکار با اقوام عرب و بربر و واداشتتن قبایتل ایشتان بته     

 .انبری استخدام می کنندفرم

لیکن در جهاد از آنها یاری نمی جویند از بیم آن که مبادا بر  د مستلمانان بتا   

اینست واقعیتی که هم اکنون در مغرب وجود دارد و ما سبب . کافران همدست شوند

 .٠ید داناستچر کردیم و خدا به همه اآن را آشک

 2فصل
نه )در حالی که به وسیله تیراندازی که ملتهای ترک در این عصر  ٠و خبر یافتیم

پیکار می کنند تعبیتۀ نبترد آنتان بته شتیوۀ مصتاف استت و        ( جنگ با شمشیر و نیده

لشکریان خود را به سه صف تقسیم می کنند و هر صف پشت صف دیگر قترار متی   

گیرد و سواران از اسب پیاده می شوند و ترکش هایشان را پیش رویشان از تیر خالی 

و آنهتا را آمتاده   ( ر چه تیر در کش دارند آنها را در پیش خود می ریدنده. )می کنند

می کنند سپس می نشینند و شروا به تیرانتدازی متی کننتد و هتر صتای یتاریگر و       

                                      
 29: البقرۀ ژی     ی  ی  ی  ژ ه  1
 .هست( فصل)نیز عنوان « ینی»ه در  2

 (.ینی. )رسده و به ما خبر می  1
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پشتیبان صف دیگریست که در پیشاپیش او جای گرفتته استت از بتیم آن کته مبتادا      

مچنان بدین شتیوه ادامته   دشمن آنان را غافلگیر کند و به سیو ایشان هجوم آورد و ه

 .می دهند تا هنگامی که یکی از دو لشکر جنگ آور بر دیگری پیروی یابد

 .و این شیوۀ تعبیه ریقۀ استوار و شگاتی است

 

 2فصل
دیگر از شیوه های ملتهای باستان در پیکارها کندن خندقهاست که از بیم آسیب 

رای لشکرکشی نددیک می شبیخون دشمن و هجوم شبانۀ او به لشکرگاه هنگامی که ب

شوند در پیرامون لشکرگاه خندقهایی می کنند، چه بیم لشکریان در تیرگی و وحشت 

شب دو چندان می شود و از تاریکی استااده می کنند و رو بته فترار متی گذارنتد و     

تاریکی پرده ای در پیش حس ننگ و عار آنان می کشد و هرگاه همۀ افتراد در ایتن   

ر در خبرهای فتنه انگید و ناگوار فترو متی رود و تدلتدل و    صات یکسان شوند لشک

 .نگرانی به وی راه می یابد و با شکست روبرو می شود

از این رو هنگامی که به سرزمینی فرود می آمدند و در آنجا خیمه و خرگاه می 

زدند در پیرامون لشکرگاه خندقهایی می کندند چنتان کته دائتره وار تمتام گرداگترد      

فراگیرد تا به مندلۀ دژی باشد که دشمن را از شبیخون باز دارد و نتواند با  لشکرگاه را

و دولتها را در امثال این گونه . لشکریان در آمیدد و مایۀ شکست و خواری آنان گردد

بود که می توانستند گتروه عظیمتی از متردان را    ( خاصی)اعمال نیرومندی و توانایی 

و همدستتان و  . ها و مراحل قتدرتی ایجتاد کننتد   گرد آورند و در هر یک از مندلگاه 

ی بیکرانی فراهم سازند زیترا دولتهتای یتاد کترده از اجتمتاا و آبتادانی بهترۀ        انیروه

 .فراوانی داشتند و بر سرزمین های پهناوری فرمانروایی می کردند

                                      
 .نیز هست« ینی»در ( فصل)ه این عنوان  2
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ولی هنگامی که آبادانی آنان به ویرانی مبدل شد و به دنبال آن  عف و ناتوانی 

ها راه یافت و از آن همه سپاهیان بیکران و نیروهتای انبتوه کتارگران محتروم     به دولت

شدند این شیوه چنان از یادها رفت که گتویی هرگتد نبتوده استت، و ختدا بهتترین       

بنگتریم کته چگونته یتاران ختویش را در       سو اگر به اندرزهای علی. توانایان است

نش آگاه تتر و بینتاتر نبتوده    بر می انگیخت، بسیاری از رموز و فنون دا ٠جنگ صاین

صتاوف ختود را ماننتد بنیتان     »: وی در  من یکی از خطابه های خود فرمود. است

استوار برابر کنید و زره داران رادر پیشتاپیش و بیدرهتان را در دنبتال صتاوف جتای      

دهید و دندان ها را برهم باشارید که شمشیرها را بر سرها کندتر می کند و در کناره 

از سرنیده ها نگهبان تراست و چشم ها را بترهم  ( شما را)ا بپیچید چه آنهای نیده ه

نهید چه این کار به شما قوت قلب و دالوری بیشتری می بخشد و آرمش درونی تان 

و آوازهای خویش را ختاموش کنیتد چته ایتن روش سستتی و      . را افدون تر می کند

 .ن شایسته تر استشکست را بهتر از شما می راند و برای وقار و سنگینی تا

خود را برافراشته و استوار نگهدارید و آنها را فرود نیاوریتد  ( رایات)و بندهای 

و خم نکنید و جد به دست دالوران خویش مسپارید، و به راستی و شتکیبایی یتاری   

 .٠«جویید زیرا پیروزی به دنبال شکیبایی است

 : برمی انگیخت گات ازد( قبیلۀ)و اشتر در آن روز که 

و از قوم با سرهای خود استقبال کنید و بر دشتمن   2ر برابر امور شکیبایی کنیدد

دارید و به خون هتای  ( از خویشاوندان خود)با چنان شدتی بتازید که کشته شدگانی 

کشته شدگان خود نایل نیامده اند و به خونخواهی پدران و برادران و کینته تتوزی از   

                                      
 .میالدی روی داده است 657ه658هجری مطاب   37ه جنگ صفین در سال  1

 .شکیبایی پیروزی بدست می آید هزیرا به انداز: در چاپ بیروت « ینی»ه از  1

( دندانهای عقل)واجذ بگزید بر ن: لفظ به لفظ آن هعضوا علی انواجذ من االضراس، که ترجم هه ترجم  2
رجوع بهه اقهرب المهوارد    . کنایه از شکیبایی بر امور کردن است: عض علی ناحذیه: هولی جمل. دندانها
 .شود
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کف گیرید و خویش را آمتادۀ مترگ کنیتد تتا      دشمنان تان برخاسته اید و جان را بر

 .ستمی به شما نرسد ودر این جهان لکۀ ننگ بر دامن شما ننشیند

و ابوبکر صیرفی شاعر لمتونه و مردم اندلس در  من اشعاری که تاشتاین بتن   

علی بن یوسف را می ستاید به بستیاری از ایتن مطالتب اشتاره کترده و در ستتایش       

نگی که خود دیده است وصف می کند و امور مربتوط بته   تاشاین پایداری او رادر ج

جنگ را بصورت اندرزها و تحذیرها به وی یادآوری می کند چنان که خواننده را به 

 :شناختن بسیاری از نکات مربوط به سیاست جنگ متوجه می سازد

کیست از میان شما آن که پادشتاه دالور بخشتنده و جتوانمرد    ! ای مردم نقابدار

 ؟.ستبیداردل ا

و کیست آن که دشمن بدو مکر ورزید و بته تتاریکی بتر او تاختت چنتان کته       

می گذرند، ( یا از او)بپراکندند ولی او همچنان استوار و پابرجای ماند؟ سواران بر او 

او باز میدارد ولی وفاداری آنان را توبیخ متی کنتد   ( یاری)و چاکاچاک نیده آنها را از 

 .دباز می گردن( به یاری او)پس 

و شب هنگام به سبب تابندگی کاله خودهای آهنین گویی بامداد استت کته بتر    

 .سرهای سپاهیان می درخشد

چگونه هراسناک شدید در صورتی کته شتما همتواره در    ! ای فرزندان صنهاجه

 هنگام ترس و جنگ پناهگاه همگی بودید؟

ت و از تاشاین روی برتافتید با اینکته اگتر بخواهتد در شتما جتای کیاتر هست       

او مردمک چشمی است که پلتک آن حاظتش نکترد و قلبتی     (. سداوار کیار هستید)

 (.از نگاهداریش دست برداشت)است که دنده ها آن را تسلیم کرد 

نیستید و همه برای هر جنگ و حادثۀ نتاگواری  « خایه»شما به جد شیران بیشۀ 

 .مراقب و هشیار می باشید
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و بهانۀ دفاا ناپذیرشان دادگاه عتدالت  برای خیانت شبانۀ سپاهیانت ! ای تاشاین

 .برپای دار

 :آیین جنگ گویددربارۀ و هم او در این قصیده 

از آیین سیاست نکاتی به تو ارمغان می دارم که پی از تو پادشاهان ایران بتدانها  

 . شیاته بودند

ادعا نمی کنم که از تو بدان فن آگاه ترم ولی آن یادآوریی است که مؤمنان را بر 

 .٠انگیدد و آنان را سودمند می افتد می

بدان ها توصیه کرده است و آنها را زره  3ای بوش که تبع 2از زره های دو حلقه

 .هایی کامل و بلند و فراخ هستند که سازندگان ماهر آنها را می سازند

که بر روی زرههای نرم تابنده از هر شمشتیر دیگتر   و شمشیر هندی تید بکار بر

 .تر است کارگرتر و برنده

برگدین چنان که تترا   4و برای گروهی از سواران خود اسبهای پیشرو در مسابقه

 .به مندلۀ دژ استوار تسخیرناپذیری باشند

به هر مندلگاهی فرود می آیی در گرد لشکرگاه خود خند  بکن خواه در حتال  

 .پیروزی باشی و دشمن را تعقیب کنی و خواه دشمن ترا دنبال کند

لشکر خود را عبور مده بلکه در ساحل آن اردوگاه بدن تتا رابطتۀ    و از رودخانه

و پیکار دشمن را در هنگام غروب آغاز کن و . ان تو و دشمن را قطع کندیمیان سپاه

 .5است( دژ)نبردگاه رادر کرانه کوه قرار ده که مستحکمترین 

                                      
 55: الذاریات ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ : ه اشاره به 1
زرعهی  : چنان که صاحب اقرب المهوارد مهی نویسهد   « مضاعفه»است و « حل  المضاعفه» هه ترجم  2

 .ن دو برابر باشداست که حلقه هیا آ

 .لقب پادشاهان یمن« ب ضم ت ه فتح ب مشدد)ه  3

 .است که بر نخستین اسب مسابقه اطالق می شود« ساب »جمع « سواب » هه ترجم ٤
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ای و هنگامی که سپاهیان تو  در نبردگاهی تنگ واقع شوند، آن وقت سرنیده هت 

 .آنان باید رزمگاه را وسعت بخشند

و هنگام مقابله با دشمن بیدرنگ بر او بتاز و به هیچ چید پتروا مکتن زیترا بتاز     

 .ایستادن از دشمن مایۀ خواری و شکست تو می شود

و برای پیش آهنگان لشکر دالورانی جتوانمرد برگتدین کته صتالبت و شتدت      

 .خوی وعادتی است که مایۀ فریب نمی شود

دروغگو را که ندد تو اخبار ناگوار و فتنه انگید و ا طراب آمید متی آورد   گاتار

 .باور مکن چه دروغگو را در کارهای خود رأی و نظری نیست

و در ]هنگام مقابله با دشمن بی درنگ بر او بتتاز  »: و اما گاتار شاعر درین شعر

که دیگتران   مخالف دستورهایی است« ...و به هیچ چید پروا مکن [ حمله پیش جوی

هنگامی که ابوعبیدبن مسعود ثقای را  سآیین جنگ یاد کرده اند چنان که عمردربارۀ 

 :به فرماندهی جنگ ایران و عرا  برگماشت به وی گات

و ایشتان را   ٠[و آنها را به کار بند]گوش فرا ده  صبه گاته های صحابۀ پیامبر

سخنی را نیک دریتابی چته   به شتاب پاسخ مده مگر هنگامی که : در کارها شرکت ده

این کار جنگ است و برای چنین امتری تنهتا متردی شایستتگی دارد کته در کارهتا       

شتابدده نباشد و درنگ کند و فرصت کتارزار و هنگتام دستت کشتیدن از آن را بتاز      

 .شناسد

یگانته علتتی کته مترا از     : در موقتع دیگتری بته وی گاتته استت      سو هم عمر

باز می دارد اینست که او در کارزار شتابددگی نشتان   به فرمانروایی ٠برگدیندن سلی 

                                                                                           
است که کحهرف ذسه  و سهدق    ( به دو فتحه)جبل، صدق : در مصراع دوم به جای( ا)در « ینی»ه از  5

 .صالبت و شدت است( به کسر ص)نی صدق معرب سده به معنی آتش افروزی است با به مع

 .نیست« ینی»ه در  1

رجوع به طبری و تاریخ گزیهده  . نیز نایل آمد صکه به صحبت رسول. ه منظور سلیط بن قیس اس  1
 .چاپ آقای نوایی شود 17٤حاشیه ص 
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میدهد و شتاب کردن در کارزار به جد هنگامی که دلیل آشتکاری یافتت شتود مایتۀ     

. به خدای سوگند اگر این سبب نمی بود او را به فرماندهی برمی گدیدم. تباهی است

 .رنگ کندولی برای پیکار هیچکس شایسته نیست جد مردی که شتاب زده نباشد و د

، و آن گواه اینست که در جنگ سنگینی و متانت سداوارتر ساینست گاتار عمر

و این شیوه . از سبکسری و شتابددگی است تا آن که چگونگی آن جنگ روشن شود

درست عکس گاتۀ صیرفی است، مگر آن که بگوییم مقصود وی اینست کته پتس از   

در این صورت می توان ستخن  آشکارشدن دلیل باید بر دشمن بی درنگ  ربت زد، 

 .او را توجیه کرد، و خدا داناتر است

 فصل
و در جنگ ها به هیچ رو نمی توان از روی یقین به پیتروزی مطمتئن شتد هتر     

چند همۀ ابدار و وسایل آن از قبیل شمارۀ جنگ آوران و بسیج به دستت آیتد بلکته    

 .رنوشت استپیروزی و غلبه یافتن در جنگ از امور تصادفی و نظیر بخت و س

و علت آن است که موجبات چیرگی و پیتروزی اغلتب یتا از امتوری رتاهری      

و سالح های کامل و استوار، و فدونی دالوران . تشکیل می شود مانند سپاهیان بسیار

و مرتب کردن صاوف و نبردگاه و از آن جمله شدت و صتالبت در جنتگ و آنچته    

 . جانشین آن صات شود

نخستت  : نهانی است که آن دو نید بتر دو گونته استت    و یا به عبارت از اموری

حیله ها و فریب کاری های بشر از قبیل گول زدن دشمن از راه نشر اخبتار وحشتت   

آور و تحریک آمیدی که سبب می شود دشمن روحیۀ خود را می بازد و شکست می 

تتا   خورد و مانند این که بر دشمن پیشی جویند و به ارتااعات و جاهای بلند برآینتد 

جنگ از اماکن مرتاع آغاز گردد و دشمن که در سرزمینی پست واقع است دچار بیم 

یا آن که در بیشه ها و سرزمین های نشیب و . و هراس شود و با شکست روبرو شود

پشت سنگهای بدرگ پنهان شوند، و در گرداگرد دشمن بدینسان کمین کنند تا همین 



 615 

د یک باره بر ایشان بتازند و آنهتا را بته دام   که سپاهیان او در دسترس آنان واقع شون

، و دیگر حیلته هتا و فریبکاریهتای     ٠افکنند چنان که دشمن متوجه نجات خود گردد

 .مشابه او

دوم آن که آن امور نهانی آسمانی باشد و بشر نتواند آنهتا را بته دستت آورد از    

هراس آنان می گردد و  قبیل آن که بر دل آنها اندیشه هائی القا می شود که مایۀ بیم و

بدین سبب به اجتماا و همدستی ایشان اختالل راه می یابد و گرفتتار هدیمتت متی    

 .شوند

و بیشتر شکست هایی که روی می دهد به علت این گونه موجبات نهانی است 

از این رو که هر یک از دو گروه جنگ آور از شدت آزمندی فراوانی که به پیتروزی  

به این گونه وسایل نهانی دست می یازند و ناچار در یکی از دو و غلبه دارند پیوسته 

جنتگ فریتب کتاری    : می فرمایتد  صررف تأثیر می بخشد و به همین سبب پیامبر

 .چه بسا حیله که از یک قبیله سودمندتر است: و در امثال عرب آمده است 2است

ات پس آشکار شد که روی دادن غلبه و پیروزی در جنگها اغلب معلول موجبت 

و معنی بخت نیتد عبتارت استت از روی دادن اشتیایی در نتیجتۀ      . نهانی ناپیدا است

بنابراین باید این نکات . موجبات نهانی، چنان که در جای خود به ثبوت رسیده است

را در نظر گرفت و فهمید که روی دادن غلبه به سبب امور آسمانی چنان که ما شرح 

 :ید آشکار می شود که می فرمایدن صدادیم از معنی این گاتار پیامبر

و هم از اینکه وی در حیات خود به یاری گروه اندکی بر مشرکان غلبه یافت و 

و نید از آن همه فتوحات این . هم مسلمانان پس از مرگ وی بر کافران پیروزی یافتند

معنی به خوبی روشن می شود زیرا خدا سبحانه و تعالی از راه القای رعب در دلهای 

                                      
 .«ینی»ه از  1

 .شود( خ د ع)ذیل  رجوع به اقرب الموارد. ه این گفتار را به عنقره بن شداد هم نسبت داده اند 2
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تا پیامبر بر دلهای آنها استتیال یافتت و    ٠ان پیشرفت پیامبر خود را تضمین فرمودکافر

پس روی دادن رعب و وحشتت  . شکست یافتند صمعجده وار در برابر رسول خدا

در دلها یکی از علل شکستهای دشمنان اسالم و کلیۀ فتوحات اسالمی است منتها این 

 .موجب از دیده ها نهانست

که یکی از علل پیروزی در جنتگ اینستت کته شتمارۀ      و ررروشی گاته است

سواران دلیر نامور در یکی از دو جبهه بر جبهۀ دیگری فدونی یابد مانند ایتن کته در   

یکی از دو جانب ده یا بیست تن دالور نامور باشد و در جانب دیگر هشت یا شاندده 

اشتد چیرگتی و   و بنابراین جبهه ای که ازین لحاظ برتری دارد هرچند یک تتن ب . تن

 .و او این مو وا را چندین بار تکرار کرده است. غلبه با آن است

در صورتی که علت مدبور به موجبات راهریست که ما یادآور شدیم و درست 

غلبه می باشتد چگتونگی عصتبیت    دربارۀ نیست، بلکه آنچه صحیح و شایان اهمیت 

آوران را در آن  است چنان که در یک سوی عصبیت یگانته ای باشتد و همتۀ جنتگ    

و در صورتی که هر دو سوی از ]گرد آورد و در سویی دیگر عصبیت های گوناگون 

لحاظ عده به یکدیگر نددیک باشند بی شک جانبی که دارای عصبیت واحدی استت  

زیرا هنگتامی کته    ٠[از جانبی که عصبیت های متعدد دارد نیرومندتر و غالب تر است

تشتکیل یابنتد از لحتاظ فروگذاشتتن یکتدیگر و       گروهها از عصبیت های گوناگونی

جداشدن از هم، به همان سرنوشتی دچار می شوند که افراد متار  فاقد عصتبیت بتا   

آن روبرو می باشند و هر دسته ای از ایشان به مندلۀ یک فرد تلقی می شود و جبهته  

واند ای که لشکریان آن از عصبیت های پراکنده و گوناگون تشکیل یافته است نمی ت

با جبهه ای که دارای عصبیت یگانه ای می باشد به موجب همتین وحتدت عصتبیت    

                                      
 ژگ  گ  گ  ڳ      ژ  ٠2: األناتتال ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ژ : ه اشههاره بهه   1

 .151 هآل عمران، آی هسور. 2: الحشر ژۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ژ  هحشر، آی هو سور. 26: األحداب

 .نقل شد زیرا در نسخ مصر و بیروت افتاده است( ب)ه قسمت داخل کروشه از  1
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پس بایتد ایتن نکتته را دریافتت و دانستت کته استتدالل متا از آنچته          . پایداری کند

ررروشی آورده است استوارتر و معتبرتر است و ررروشی را بدین گاته وادار نکرد 

او فراموش شده بود و امثال او دفاا مگر این که شأن و پایه عصبیت در عصر و شهر 

را به افراد و جماعت هایی که از ایشان تشکیل می [ کشور]و جهانگشایی و نگهبانی 

و در این باره عصبیت و نسب و خاندان را در نظر نمی گیریتد   2یابند باز می گردانند

 .که ما در آغاز کتاب آنها را به تاصیل یاد کردیم

ت به فرض که درستت هتم باشتد تنهتا از عوامتل و      گذشته از این گونه موجبا

در جنگ  ٠اسباب راهریست مانند برابری دو سپاه از لحاظ شماره و شدت و صالبت

و چگونه ممکن است چنین موجباتی غلبته و  . آوری و فدونی سالح ها و نظایر اینها

پیروزی را تضمین کند در صورتی که ما هم اکنون ثابت کردیم کته هیچیتک از ایتن    

موجبات راهری با موجبات نهانی از قبیل حیله هتا و فریبکاریهتا و همچنتین امتور     

آسمانی مانند رعب و خذالن الهی معارض نیست، پس آنها را دریاب و به احتوال و  

 .کیایات این جهان هستی آگاه شو، و خدا تقدیر کنندۀ روز و شب است

 

 فصل
جنگ ها و موجبات نهانی و  و از مسائلی که باید به مو وا غلبه و پیروزی در

ربیعی آن ملحق گردد چگتونگی نتام آوری و بلنتد آوازگتی استت چته کمتتر         2غیر

ممکنستتت ایتتن شتتهرتها و آوازه هتتا در هیچیتتک از ربقتتات متتردم از پادشتتاهان و  

دانشمندان و شایستگان گرفته تا آنان که به رور عموم به اکتساب فضائل مشتهورند،  

چنان کته بستیاری از کستان را ستراد داریتم کته بته        . دموافق حقیقت و واقعیت باش

                                      
 .به جای یردون غلط است. برون( ا)ر د( ینی)ه از  2

 .«ینی»ه از 1

 .«ینی»ه از  2
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فضیلت و خصلتی نام آور شده و بر سر زبانها افتاده اند در صتورتی کته درختور آن    

شهرت نیستند و چه بسا مردمی که به بدی شهرت یافته اند در حالی که بترعکس از  

کته از  نیاکان اند و بسی از مردم هستند که در گمنتامی بستر متی برنتد در صتورتی      

و گاهی هم شتهرت و  . شایسته ترین کسانی هستند که باید نامدار و بلند آوازه شوند

زیرا نتامبرداری  . نام آوری کسان با حقیقت مصادف می شود و در خور آن می باشند

و بلند آوازگی تنها از راه اخبار حاصل می شود و راویان اخبتار هنگتام نقتل کتردن،     

 .گذارند و در وررۀ بی خبری و غالت می افتند مقاصد حقیقی اخبار را فرو می

از این رو به خبرها غالت راه می یابد و نید اخبار با تعصب و هواخواهی رنگ 

آمیدی می شتوند ودر نتیجته اوهتام و خرافتات بتدانها راه متی یابنتد و هتم اخبتار          

دستخوش تطبیق نشدن حکایات با احوال می شوند و این یا به سبب نهان شدن آنها 

در تلبیس و تصنع و یا به علت نادانی روایت کننده است و تقرب یتافتن بته بارگتاه    

جاه و مناصب دنیوی از راه درود گاتن و ستایش کردن و تحسین او تاا و   صاحبان

احوال و بلند آوازه کردن ایشان بدین روش، نید به اخبار راه می یابد و انسان شتیاتۀ  

 .٠ایندآن است که او را درود گویند و بست

و می دانیم که انسان خواهی نختواهی شتیاتۀ آنستت کته او را درود گوینتد و      

اند به دنیا و استباب آن از قبیتل جتاه یتا     [ حریص]ستایش کنند و مردم گردنکش و 

و بیشتر آنان به فضایل دلبسته نیستند وتمای لخیرخواهانه به صاحبان فضیلت . ثروت

ت نام آوری ها مطتابق واقعیتت و حقیقتت    ندارند با همۀ این شرای  چگونه ممکنس

باشد؟ از این رو شهرت و نامبرداری از یک چنین موجبات نهانی حاصل می شتود و  

مطابق با حقیقت نمی باشد و هر چیدی که به ستببی نهتانی حاصتل آیتد عبتارت از      

                                      
 .«ینی»ه از  1
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و ختدا  . ]همان ماهومی است که از آن به بخت تعبیر می کنند چنتان کته ثابتت شتد    

 2.[الی داناتر است و کامیابی به اوستسبحانه و تع

 

 فصل سی و هشتم

 در خراج ستانی و علت کمبودی و فزونی آن
باید دانست که و ع خراج ستانی در آغاز تشکیل دولت از لحاظ تقسیم بنتدی  

ورایف خراجگداران اندک و از نظر مجموعۀ عوایدی که به دست می آید فراوانست 

ندی و میدان تکالیای که بر مردم تحمیل می کننتد  و در پایان دولت برعکس تقسیم ب

 .فراوان و گوناگون است ولی با همۀ این مجموعۀ عواید دولت اندکست

شرعی که مردم بر  ٠زیرا دولت اگر از سنین دین پیروی کند به جد همان اعانات

و خراج و جدیته تکتالیف دیگتری    ( زکات و مانند آن)عهده دارند از قبیل صدقه ها 

اند بر مردم تحمیل کند و میدان تقسیم بندی این تکالیف اندکست زیرا مقتدار  نمی تو

زکات مال چنان که میدانی اندکست و همچنین زکتات حبوبتات و چارپایتان و هتم     

و خراج و کلیۀ دیون شرعی قلیل و محتدود استت و بته هتیچ رو از     ( جدیه)گدیت 

 .میدانی که شارا تعیین کرده تجاوز نمی کند

ی که دولت به شیوۀ غلبه جویی و عصبیت تشتکیل یابتد آن وقتت    و در صورت

ناچار در آغاز کار چنان که در فصول پیش یاد کردیم در حالت بادیه نشتینی خواهتد   

و « تعلل»بود و بادیه نشینی اقتضا می کند که دولت با مردم به شیوۀ مسامحه کاری و 

د در موارد نادر از بته دستت   فروتنی رفتار کند و از ربودن اموال دوری جوید و به ج

                                      
 .نیست« ینی»و ( پ) هه در نسخ 2

اعانه م خراج، باج، غرامت، عوارض مالیاتی :دزی به معانی هاست که به گفت رمغه ترجمه مغارم ج، م  1
 .ذیل قوامیس عرب شود 1رجوع به ج . و جز اینها آمده است
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آوردن از آن غافل باشد و به همین سبب مقدار وریاه واحد و تکلیای که بته وستیلۀ   

آن خراج گردآوری می شود و مجموا آن عواید دولت را تشکیل میدهد تقلیتل متی   

یابد و هنگامی که میدان تقسیم بندی و تکالیف که بر رعایا تحمیل متی کننتد انتدک    

شیاتگی و پشت کار بته کوشتش و فعالیتت متی پردازنتد و در نتیجته       باشد مردم با 

آبادانی به رور روز افدون توسعه می یابد زیرا در نتیجۀ کمی باج و ناچید بودن مقدار 

و هتر گتاه   . خراج نیکو حال می شوند و زندگانی آنان قرین بهبود و رفاه متی گتردد  

خراج ستانی افدوده متی شتود و    آبادانی توسعه یابد بر شمارۀ تکالیف و تقسیم بندی

 .در نتیجه خراج که از مجموعۀ تکالیف مدبور بدست می آید نید فدونی می یابد

و هرگاه دولت استقرار یابد و پادشاهان آن یکی پس از دیگری به سلطنت ادامه 

دهند و به زیرکی و هوشیاری متصف شوند و شیوه های بادیته نشتینی و ستادگی و    

( از تصرف در اموال مردم)چشم پوشی و مسامحه و کناره گیری  خویهای آن از قبیل

رخت بربندد و دورا سلطنت ستتمگری و زورگتویی فترا رستد و بته حضتارتی کته        

خواننده آدمی به هوشیاری و زیرکی استت ختو گیرنتد و اولیتای دولتت بته ختوبی        

خودنمایی و تظاهر به مهارت در کار متصف شتوند و بته علتت فترورفتن در نتاز و      

نعمت وتجمل خواهی نیازمندیها و عادات و رسوم آنتان فدونتی یابتد آن وقتت بتر      

تکالیف و تقسیم بندی خراج رعایا و برزگران و کشاورزان و دیگر کسانی که ختراج  

می پردازند می افدایند و بر میدان کلیۀ رعایا و برزگران و کشاورزان و دیگتر کستانی   

یدان کلیۀ تکتالیف و تقستیم بنتدی هتا مبلتو      که خراج می پردازند می افدایند و بر م

بدرگی ا افه می کنند تا عایدی آنان از خراج ستانی بیشتر شتود و گذشتته ازیتن از    

بازرگانان و پیشه وران و دروازه ها نید باج هایی می گیرند چنان که در فصول آینتده  

فدایند زیترا  سپس بر تکالیف مدبور پی در پی و مقدار به مقدار می ا. یاد خواهیم کرد

عادات تجمل خواهی دولت نید به همان نسبت روز به روز تازه می شود و به ستبب  

آن نیازمندیها و مخارج آنان فدونی می یابد تا به مرحله ای می رستد کته خراجهتا و    
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عوارض مالیاتی رعایا را سنگین بار می کنند و برای آنان کمرشکن می شتود و رفتته   

آن را در شتمار ورتایف واجتب متی شتمرند زیترا ایتن        رفته بدان خو می گیرند و 

ا افات اندک اندک و به تدریج و ع می شود تقسیم بندی این همته افتدوده استت    

بلکه آنچه بر رعایا معلوم است اینست که آنها را در شمار عادات و ورتایف واجتب   

 .خود تلقی می کنند

هبتود زنتدگی و   رعیتت ب )آنگاه ا افات مدبور از حد اعتدال خارج می شود و 

و از اشتیا  به آبادانی باز می ایستد زیرا وقتی ( نیکوحالی پیشین را از دست می دهد

که مخارج و وام ها و میدان خراجگداری خود را با مقدار بهره برداری و ستود ختود   

می سنجد و می بیند سود اندکی بر می دارد آن وقت در وررۀ نومیدی غوره ور می 

یت بسیاری به کلی از آبادانی دست می کشند و در ایتن هنگتام   از این رو جمع. شود

به علت نقصان یافتن برخی از آن تقسیم بندی هتا و تکتالیف مجموعتۀ ختراج نیتد      

نقصان می پذیرد و چه بسا هنگامی که این کمبود را در خراج متی بیننتد بتر مقتدار     

کسر درآمد جبران می تکالیف و تقسیم بندیها می افدایند و گمان می کنند از این راه 

شود و آنقدر بدین شیوه ادامه می دهند تا آن که هر تکلیف و تقسیم بندی به مرحله 

ای می رسد که دیگر هیچ بهره و ستودی از آن بته دستت نمتی آیتد زیترادر چنتین        

شرایطی هم مخارج آبادانی و هم وامها و خراجها فدونی می یابد و عوایدی که بتدان  

باشد، از این رو مجموعۀ درآمدها همچنان رو به نقصان می رود امیدوارند وافی نمی 

و مقدار تقسیم بندی ها و تکالیف باال می رود چه تصور می کننتد از ایتن راه کستر    

مجموعۀ درآمدها جبران می شود تا آن که سرانجام آبتادانی و اجتمتاا در سراشتیب    

 .نی قطع می گرددسقوط فرو می افتد زیرا امید مردم به تولید ثروت و آبادا

و فرجام ناسازگار همۀ اینها عاید دولت می شتود زیترا ستود آبتادانی و تولیتد      

ثروت به آن باز می گردد و هرگاه به این اصول پی ببری می توانی دریابی کته قتوی   

مقتدار تقستیم بنتدی هتا و     )ترین موجبات آبادانی و تولید ثروت عبتارت از تقلیتل   
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بر آبادکنندگان است تا جتائی کته امکتان پتذیر     « ات هایا مالی»( تکالیف و تحمیالت

باشد چه از این راه روح پشتکار و فعالیت برای آبادانی در مردم بیدار می شتود چته   

 .یقین می کنند از آن سود می برند و بهره برداری می کنند

و خدا، سبحانه و تعالی، خداوند همۀ امور است و پادشاهی همه چیتد بدستت   

 .٠اوست

 ی و نهمفصل س

 در پایان دولت( وضع مالیات و باج)در باج نهادن 
باید دانست که دولت درآغاز کار چنان که یاد کتردیم بته حالتت بادیته نشتینی      

است و از این رو به علت نداشتن ثروت فراوان و نازونعمت و عتادات و رستوم آن   

درآمتدهای   نیازمندیهای اندکی دارد و خرج آن نید افدون نمی باشد، به همین ستبب 

خراج ستانی آن با هدینه ها برابری می کند و بلکه درآمد دولت به میدان بستیاری از  

آنگاه دیری نمی گذرد که به آیین های شهرنشتینی از  . نیازمندیهای آن افدون تر است

قبیل نازونعمت و تجمل خواهی و عادات و رسوم آن می گراید و در راهی گام متی  

نرا می پیموده اند و از این رو هدینۀ اولیای دولت و به ویتژه  نهد که دولتهای پیشین آ

مخارج سلطان به میدان کثیری افدایش متی یابتد چته ستلطان ناچتار استت مختارج        

خواص و درباریان خود را بپردازد و بر میدان بذل و بخشش و مستمری ها بیاداید و 

آیتد برابتری نمتی     البته با این و ع مخارج دولت با درآمدی که از خراج بدست می

کند ودولت مجبور می شود بر میدان خراج بیاداید چته ختواهی نختواهی مستتمری     

لشکریان و نگهبانان و هم مخارج سلطان افدایش می یابد و دولت چنتان کته گاتتیم    

نخستین بار ناچار است بر مقدار تکالیف و تقسیم بندی های خراج مردم ا افه کنتد  

                                      
آخهر فصهل   « ینهی »در . و ینی نیسهت ( پ) هاین آیه در نسخ. ٨3: یس ژېئ   ېئ  ىئ             ىئ  ژ ه   1

 . چنین است، و خدا مالک امور است
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زمندیها و مخارج دولت به خارر عادات و رستوم تجمتل   و باز همچنان رفته رفته نیا

خواهی و ناز و نعمت و مستمریهای نگهبانتان و ستپاهیان روبته فدونتی متی رود و      

سستی و پیری به دستگاه دولت راه می یابد و گروه اهل عصبیت و فرمانروایان او از 

تیجه ازمقدار خراج ستانی در شهرستانها و نواحی دور و مرزها عاجد می شوند و در ن

خراج کاسته می شود و برعکس عادات و رسوم تجمل خواهی توسعه می یابد و بته  

علت توسعۀ آنها حوائج و مستمریهای سپاهیان افدایش می یابد، از این رو ختدایگان  

دولت به و ع انواا خراج ها بر کاالها و فروختنی ها دست متی یتازد و بته انتدازۀ     

شهر باج می گتذارد   ٠و هم بر عین کاالها در دروازه هایمعینی بر قیمت ها در بازار 

 2و دولت باز هم ناچار استب دین روش ادامه دهد زیرا به همتان نستبت نازونعمتت   

توسعه می یابد و بر مستمری ها وشمارۀ لشکریان و نگهبانان افدوده می شود و چته  

یش می یابتد کته   بسا که این گونه باجگداری در پایان روزگار دولت ها به حدی افدا

در نتیجۀ نومیدی مردم به  بازارها منجر می شود و این و ع اختالل و ویتران شتدن   

اجتماا و آبادانی را اعالم می دارد و نتایج آن به دولت باز می گردد و همچنان باجها 

 .فدونی می یابد تا آن که دولت مضمحل می شود

ر  در اواختر دولتت   و نظیر این گونته باجگداریهتا در شتهرها و ممالتک مشت     

بسیار روی داده است به روری که حتی بر حجگداران ( فارمیان)عباسیان و عبیدیان 

و صالح الدین بن ایوب کلیۀ آن رسوم . باج و خراج و ع کردند 3نید در موسم حج

همچنتین در  . را لغو کرد و به جای آن به آثتار خیتر و یادگارهتای جاویتد پرداختت     

ایف همین گونه باجها و ع کردند تا آن کته یوستف بتن    اندلس در دوران ملوک رو

تاشاین امیر مرابطان آن رسوم را برانداخت و در شهرستانهای جرید واقع در افریقیته  

                                      
 .اموال المدینه آمده است: ابواب المدینه، به غلط : ه در برخی از چاپها به جای  1

 .در چاپ بیروت غلط است( ترف)به جای ( طرق)ه  2

 .ر هنگام اجتماع حج گزاران و انجام دادن مناسک حج در مکه اطالق می کننده موسم را اغلب ب 3
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نید در همین روزگار هنگام خودکامگی رؤسای آن باج ها و خراج های گوناگونی بر 

 .٠مردم تحمیل کرده اند، و خدای تعالی داناتر است

 فصل چهلم

 این که بازرگانی سلطان برای رعایا زیان بخش و مایۀ تباهی در 

 خراج ستانی است

باید دانست که هرگاه دولت از لحاظ خراج ستانی، چنتان کته یتاد کتردیم، بته      

سبب رسیدن به مرحلۀ توانگری و نازونعمت و عادات گوناگون و مخارج فراوان، در 

ارج آن برابتر نباشتد و بته متال     مضیقه واقع شود و درآمد خراج با نیازمنتدیها ومخت  

افدونتر و مالیات بیشتری نیازمند شود، آن وقت یک بار بر کاالهای رعایتا  ( زروسیم)

و بازارهای آنها باج می گذارد، چنان که در فصل پیش یتاد کتردیم، و بتار دیگتر بته      

پیش اگر از آن نوا مالیات از )افدودن بر باجها از راه تعویض نامهای آنها می پردازد، 

و )و گاهی هم از اموال کارگداران و خراج ستانان مبالغی می گیرد ( و ع کرده باشند

به حدی که استخوان هتای ایشتان را متی     2(با آنان به شدت و خشکی رفتار می کند

مکد چه می بیند آنها از اموال جبایه سودهای فراوان و ثروت بیکرانی بدستت آورده  

ها آشکار نیست و گتاهی هتم ستران دولتت بترای      اند چنان که حساب یا محاسبه آن

سلطان موجبات بازرگانی و کشاورزی فراهم می کنند به رمع آن که اموال ختراج را  

فدونی بخشند چه می بینند بازرگانان سودها و بهره های بسیار برمی گیرند با آن کته  

پتس   سرمایه های ایشان اندک است زیرا میدان سود همواره به نسبت سرمایه هاست

شروا به کسب حیوان و گیاه می کنند تا از آن در خریتدن کاالهتای بازرگتانی بهتره     

                                      
 .«و خدا نسبت به بندگان خود مهربانست»: چنین است( پ) هه پایان فصل در نسخ 1

و ما جمع میهان  « مقاسحه»و « مقاشحه»و « مقاسمه»: ه در اینجا اختالف نسخ فراوان است همچون  2
 .کردیم( ر پرانتزد)مقاسمه و مقاسحه : دو صورت
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و گمان می کنند ایتن   ٠برداری کنند و بدان در تغییر متناوب نرخ بازارها استااده برند

شیوه مایۀ فدونی خراج و افدایش سود آنست در صورتی که اشتباه بدرگی است و از 

ان می رساند چه نخستین زیان آن اینست که کشتاورزان  راههای گوناگون به رعایا زی

ار مضیقه می شتوند و نمتی تواننتد بته     چو بازرگانان در خریدن چارپایان و کاالها د

زیرا رعایا از لحاظ ثروت و مکنت در یتک  . آسانی وسایل خرید آنها را فراهم آورند

بتا یکتدیگر    سطح هستند یا اندکی با هم اختالف دارند و مداحمتت و رقابتت آنتان   

منتهی یا نددیک به سود ثروتهای ایشان می شود ولی هر گاه سلطان هم بتا آن همته   

ثروت بی کران که از همۀ آنها توانگرتر است در این گونه رقابتها شترکت جویتد آن   

وقت کار به جایی می کشد که هیچ یک از رعایا نتواند کمترین نیازمندیهای ختود را  

گذشتته از  . ب افسردگی و سیه روزگاری مردم می شتود بدست آورد و این امر موج

زیان مدبور گاهی سلطان وقتی کاالها و وسایل بازرگانی را در معترض فتروش متی    

بیند بسیاری از آنها را غاصبانه از چنگ مردم می رباید یا آنها را به کمتترین بهتا متی    

رو با مبلو ناچیدی خرد یا در برابر خود هیچگونه رقیب یا حریای نمی یابد و از این 

 .آنها را از فروشنده می خرد

گذشته از این ها هنگامی که برای سلطان کلیۀ عواید و محصوالت کشاورزی از 

قبیل غالت و حبوب یا حریر یا عسل یا شکر یا جد اینها از انواا بهره برداری هتا را  

ی می کنند، در بدست می آورند وعالوه بر اینها همه کاالهای بازرگانی را نید خریدار

چنین شرایطی دیگر منتظر بحرانی شدن بازارها یا رواج کاالها نمی شوند زیرا بترای  

فروش آنها به مقررات دولت متوسل می گردند و کلیۀ اصناف را از بازرگتان گرفتته   

تا کشاورز به خریدن محصوالت و کاالهای مدبور مکلف و مجبور متی ستازند و در   

ول قناعت نمی کنند بلکه آنها را به قیمتتی فدونتتر از نترخ    بهای آنها هم به نرخ معم

                                      
را در مفهوم اقتصادی نوسانهای وضع عرضه و تقاضا در بازار « حواله االسواق»ه ابن خلدون ترکیب   1

 .رجوع به ذیل قوامیس عرب تألیف دزی خاورشناس فرانسوی شود. کاال می برد
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عادی بر آنها تحمیل می کنند چنان که کلیۀ ثروت نقد یعنی درهم و دینار ایشان را از 

کاشان بیرون می آورند و کاالهای مدبور به صورت اموال بی استتااده و جامتدی در   

رانند و از تالش در اعمالی که ندد آنان باقی می ماند و روزگاری را به بیکاری می گذ

 .کسب و معیشت ایشان را تأمین می کند باز می مانند

و چه بسا کته از روی ناچتاری قستمتی از آن کاالهتا را در موقتع ی بتازار بته        

کمترین قیمت می فروشند و اغلب این و ع به تکرار بر بازرگان و کشاورز تحمیتل  

ی می فروشند تا آن که به کلی سرمایۀ خود می وشد وپیاپی آنها را در برابر بهای اندک

را از دست می دهند و از کار بازرگانی و دادوستد باز می مانند و این ترتیتب بارهتا   

روی می دهد و تکرار می شود و از این راه رعیت در وررۀ رنج و بتدبختی و فشتار   

که مردم از شدید فرو می افتد و به سودها و بهره ها تباهی و فساد راه می یابد چنان 

بهره برداری و بدست آوردن سود نومید می شوند و در ایتن راه بته کلتی دستت از     

تالش باز می دارند و این و ع به تباهی و نقصان شدید خراج منجر می گردد زیترا  

به ویژه که . قسمت عمدۀ خراج از کشاورزان و بازرگانان عاید خدانۀ دولت می شود

 .ه و از این راه بر میدان خراج افدوده باشددولت باج های تازه ای و ع کرد

پس هرگاه کشاورزان دست از کشاورزی بردارند و بازرگانان بته ورشکستتگی   

گرفتار شوند و پیشۀ خود را ترک گویند آن وقت کلیۀ درآمد دولت که از اختراج بته   

دست می اید از میان می رود یا نقصان فاحشی بدان راه متی یابتد و هرگتاه ستلطان     

ه را که برای او از خراج بدست می آیتد بتا ایتن ستودهای انتدک مقایسته کنتد        آنچ

 .سودهای مدبور را نسبت هب خارج اندک تر از اندک خواهد یافت

گذشته از اینها به فرض که بازرگانی برای سلطان ستودمند باشتد در نتیجتۀ آن    

ستت کته   سهم بدرگی از خراج به خدانۀ دولت عاید نخواهد شد زیترا بستیار بعیتد ا   

دولت از دادوستد و خرید و فروش کاالهای سلطان باج بگیرد در صتورتی کته اگتر    

 .این همه معامالت را دیگران انجام می دادند بی شک باج کلیۀ آنها گرفته میشد



 617 

این امر مایۀ تباهی عمران و اجتماا می گتردد و در نتیجتۀ تبتاهی و     نو همچنی

ی گردد چه هنگامی که رعایتا از تولیتد   نقصان اجتماا و ع دولت مختل و متدلدل م

ثروت و بهره برداری از اموال خویش به وسیلۀ کشاورزی و بازرگتانی کنتاره گیتری    

کنند ثروت آنان نقصان می پذیرد و به سبب مخارج به کلی دچتار پریشتانی و ستیه    

 .از این رو خواننده باید این حقیقت را نیک دریابد. روزگاری می شوند

هیچکس را به پایگاه فرمانروایی بتر خویشتتن نمتی گماشتتند     [ تانباس]ایرانیان 

مگر آن که از دودمان پادشاهی باشد، سپس از میان آنان کسی را بر می گدیدنتد کته   

دیندار و دانا و فضیلتمند و تربیت یافته و سخاوتمند و دالور و نیکوکار باشد و آنگاه 

اد گراید و برای خود دیه و زمتین و  فرمانروایی او را بدان مشروط می کردند که به د

آب بدست نیاورد تا مبادا مایۀ زیان همستایگان آن دیته هتا و سترزمین هتا شتود و       

بازرگانی پیشه نکند تا مبادا دوستدار گرانی نترخ کاالهتا گتردد و بنتدگان بته کارهتا       

 .نگمارد چه آنان به خیر و یا مصلحتی رایدنی نمی کنند

انگری سلطان جد از راه خراج ستانی فدونی نمتی  و باید دانست که ثروت و تو

یابد و فدونی خراج تنها از راه دادگری امکان پذیر است بدانسان که اموال مردم را از 

بدینستان آرزوهتای متردم    . دستبرد ستمگران نگهدارند و بته کتار رعیتت در نگرنتد    

وی امیتد و  گسترش می یابد و پرتو شادمانی و امید بر دل ایشان می تابتد و بته نیتر   

و ختواهی نختواهی   ]دلخوشی در راه افدایش ثروت و بهره برداری از آن می کوشند 

 .بر خراج سلطان به میدان عظیمی افدوده می شود[ در پرتو تالش ایشان

ولی اگر سلطان راهی جد این مانند کشاورزی یا بازرگتانی در پتیش گیترد بتی     

سید و مایۀ تباهی و نقصان ختراج  شک با شتاب هر چه بیشتر به رعایا زیان خواهد ر

 .او خواهد شد و آبادانی کشورش آسیب خواهد دید

ناوذ که به کشتاورزی و بازرگتانی    صاحبانو گاهی هم کار گروهی از امیران و 

می پردازند به آنجا می کشد که غالت و کاالها و محصوالت شهر خود را از دستت  
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به بهایی ارزان می خرند ( ر می آورندیعنی فروشندگانی که آنها را از خارج شه)اول 

و ستپس آن  . و بدلخواه خود هر نرخی را که دلشان بخواهد برای آنها تعیین می کنند

کاالها را در همان وقت به رعایای زیردست خود باز هم مطابق نرخی کته خودشتان   

تعیین می کنند می فروشند، و این شیوه از روش نخستین به درجات رالمانه تر است 

 .زودتر مایۀ تبه حالی و پریشانی رعایا می شود و

و گاهی برخی از این اصناف یعنی بازرگانان و کشاورزانی که پیشۀ دائمی آنتان  

بازرگانی یا کشاورزیست و به دربار راه دارند سلطان را بدینگونه مشتاغل و ستودها   

 .تحریک می کنند

ی ثروت از قدرت او و او را در سهمی شریک خود می سازند تا در راه گردآور

استااده کنند و به سرعت هرچه بیشتر بر اموال خود بیادایند، به ویتژه کته در نتیجتۀ    

این مشارکت از پرداخت خراج و باج هم معاف می شوند چه این شیوه بترای بهتره   

و آن کته بته دربتار    )برداری از اموال و تسریع در تولید و افدایش آن سداوارتر است 

نمی فهمند که از ایتن راه  ( اه می یابد و او را شریک خود می سازدسلطان بدینسان ر

پس سداست . زیان بسیاری به خراج سلطان راه می یابد و از مقدار آن کاسته می شود

که سلطان از این گونه کسان برحذر باشد و از بداندیشی زیان بخش چنین کسانی که 

دا ما را به رشد خودمان الهام متی  و خ. به خراج و توانایی او آسیب می زنند بپرهیدد

 .، پروردگاری جد او نیست٠بخشد و ما را از کارهای شایسته مان بهره مند می فرماید

 

 فصل چهل و یکم
 در این که سلطان و کارکنان درگاه فرمانروایی او در اواسط یک 

                                      
صورت  .« و خدای تعالی داناتر است»: اخیر چنین است هه در چاپهای مصر و بیروت به جای جمل  1

 .است« ینی»و ( پ)متن از 
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 دولت به توانگری نایل می آیند

یلتۀ ستلطان بته نستبت     زیرا در آغاز دولتت هتر یتک از اعضتای خانتدان و قب     

نیرومندی و عصبیتی که دارند از اموال خراج سهم متی برنتد و هرچته از راه ختراج     

و چنان که در فصول پیش یتاد  . عاید دولت می گردد و در میان آنان تقسیم می شود

. کردیم پایه گذار و مؤسس هر دولتی برای استقرار ارکان دولت به آنان نیازمند است

در امر خراج نسبت به توقعات فراوانی که آنتان دارنتد   ]یس آنان و به همین سبب رئ

پرهید می کند و به جای آن هدف غلبه جستن بر آنان و خودکامگی را می جویتد از  

و به جد مقداری، که . ٠[این رو او را برایشان شرف و زندگی و هم بدیشان نیاز است

 .می برنمیدارداز خراج برای خود سه. از نیازمندیهای او هم کمتر است

از این رو حاشیه نشینان و چاکران درگاهش از قبیل وزیران و کاتبتان و متوالی   

اغلب تنگدست و بینوا هستند و جاه و جالل آنان نید اندک و محدود است زیرا جاه 

ایشان به نسبت جاه مخدوم آنان است و چون اعضای خاندان و عصبیتش عرصته را  

به مداخله متی پردازنتد ختواهی نختواهی عظمتت و      بر او تنگ می کنند و درکارها 

و ختدایگان دولتت بته    [ دایرۀ فرمانروایی آن پهناورتر متی گتردد  ]شکوه می رسد و 

خودکامگی نایل می آید و برخویشاوندان و اعضای قبیلۀ خود چیره می شود، دستت  

متی   آنان را از امور خراج کوتاه می کند به جد آنچه از میان مردم برای ایشان قسمت

شود و آن گاه بهره آنان تقلیل می یابد چون کاایت و ناع آنان در دولت اندک استت  

و بر آنها لگام می زند، ( ازمداخلۀ ایشان در کارها ممانعت می کند)و خدایگان دولت 

و موالی و نمک پروردگان را در اداره کردن امور دولت و حل و عقد کارها بتا آنتان   

 .شرکت می هد

                                      
 (.ینی)ه از  1
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این مرحله کلیۀ درآمد خراج یا قسمت عمدۀ آنها بته تنهتایی بته    اینست که در 

خدایگان دولت اختصاص می یابد و به گردآوری ثروت می پتردازد و آنهتا را بترای    

روزها و پیش آمدهای مهم اندوخته می کند و ثروتی فتراوان بته چنتگ متی آورد و     

متی یابتد و بتر    خداین و گنجینه ها ماالمال می شود و دایرۀ جاه و شکوهش وسعت 

دیگر خویشاوندانش چیره می گردد و در نتیجۀ قتدرت او کلیتۀ کارکنتان درگتاهش     

نید نیرومند تتر متی   ( رئیس پاسبانان)مانند وزیر و کاتب و حاجب و مولی و شرری 

شوند و جاه و جالل آنان فدونی می یابد و به کسب ثروت متی پردازنتد و از امتوال    

 .بهره های فراوان می برند

اه پس از چندی در نتیجۀ متالشی شدن عصبیت و نابودی قبیله هایی کته از  آنگ

دولت بودند مرحلۀ فرسودگی و پیری دولتت فترا متی رستد و در ایتن       ٠پایه گذاران

هنگام خدایگان دولت به علت سرکشان و متمردان و قیام کننتدگان بستیاری کته بته     

ه کننتد و موجتب ستقوط آن    ستید بر می خیدند و از بیم آن که مبادا در دولتت رخنت  

شوند، به یاران و پشتیبانان تازه ای نیازمند می شود و از این رو درآمد ختراج او بته   

مصرف مستمری پشتیبانان و یارانش می رسد کته عبارتنتد از خداونتدان شمشتیر و     

 .عصبیت ها

و ثروتهای گنجینه ها و اندوخته های خداین خود را در راه کارهای مهم اصالح 

خرج کرده است و با همۀ اینها به سبب افدودن بر میدان مستمری ها و فدونتی  دولت 

مخارج عادات و رسوم تازه که در گذشته یاد کردیم میدان خراج و باج هم تقلیل می 

یابد و دولت گرفتار مضیقۀ مالی می شود و سایه نازونعمت و ثروت کته ختواص و   

و تنگ شدن دایره آن بتر ختدایگان    حاجبان و کاتبان به سبب دورشدن جاه از ایشان

 .دولت، زدوده می شود

                                      
 .است« معاهدین»: به غلط ( ماهدین)در برخی از چاپهای بیروت « ینی»ه از  1
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آنگاه و ع مضیقۀ مالی و گرفتاری خدایگان دولت بیش از پیش شدت می یابد 

رانشان اندوختته و از آن  دو فرزندان حاشیه نشینان و خواص درگاه او ثروتی را که پ

ه جتای کمتک بته    بهره برداری فراوان کرده اند در راه ناسودمند به کار می برند و بت 

خدایگان دولت آنها را در راه ناصحیح خرج می کنند و روش خیرخواهی و دلسوزی 

از آن پس خدایگان دولت متعهد می شتود  . نیاکان و گذشتگان خود را فرو میگذارند

که او شایسته تر است این اموال را تصاحب کند زیرا پدران شان اینهمه ثتروت را در  

از این رو درصتدد  . نیروی جاه و ناوذ آن بدست آورده انددستگاه دولت پیشین و به 

ریشه کن کردن آن اموال و آنها را اندک اندک از یکایک آن خاندانها به نسبت رتبه و 

مقامی که دارند و برحسب تغیر احوال آنها در دستگاه دولت بتاز میستتاند، و فرجتام    

شتینان و رجتال کشتور و    ناسازگار چنین عملی به دولت باز می گردد زیترا درگتاه ن  

خداوندان ثروت و نعمت را که در شمار خواص درگاه دولت بودنتد از دستت متی    

دهد و از این راه بسی از کاخ های بدرگواری و توانایی را که خاندان های مذکور بتا   

 .استواری بنیان نهاده اند واژگون می سازد

د خانتدان قحطبهتو   چنان که نظیر همین معنی برای وزیران دولت عباسی، ماننت 

همچنین در دولتت  . خاندان برمک و خاندان سهل و راهریان و امثال ایشان روی داد

امویان اندلس هنگام انقراض آن در روزگار ملوک روایف خانتدان شتهید و خانتدان    

ابوعبده و خاندان حدیر و خاندان برد و امثال ایشان به همین سرنوشت گرفتار شدند 

دستتور  . همدمان ماستت نظیتر همتین وقتایع روی داده استت      و نید در دولتهایی که

 .٠خداست که گذشت در بندگانش

 فصل
                                      

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ : چنهین اسهت   ( پ) هو در نسهخ . 3٨: األحداب ژہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ ه   1

 .23 هفتح، آی هسور. 62: األحداب ژېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  
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و به علت آن که وابستگان به دولتها در انتظار ایتن گونته مهلکته هتای نتاگوار      

هستند بسیاری از آنان شیاتۀ آن می شوند که از پایگاه خود بگریدند و خود را از زیر 

آنچه از اموال دولت به دست آورده اند بته سترزمین و    بار تسل  سلطان برهانند و با

ناحیۀ دیگری رهسپار شوند و چنین می پندارند که آسوده تر به سر خواهند برد و در 

در . صرف کردن و بهره برداری از آن ثروت مصون تر از گدند و آسیب خواهند بتود 

گی و احتوال  صورتی که چنین پنداری از اغالط فاحش و اوهامی است که امور زنتد 

 .ایشان را تباه می کند

و باید دانست که رهایی از این سرنوشت پس از بتاقی مانتدن در آن دشتوار و    

ممتنع است، زیرا اگر کسی که این منظور را در سر می پروراند خود پادشاه باشد هم 

رعیت و هم خداوندان عصبیتش که همواره وی را در فشار دارنتد و متداحم هستتند    

او امکان نمی دهند که این اندیشه را اجرا کند بلکته اگتر ایتن پنتدار را      لحظه ای به

ارهار دارد به سرنوشتی گرفتار خواهد شد که مایۀ انهدام کشتور و نتابودی جتان او    

 .گردد چه مجاری عادت بدان می باشد

و از این رو که کشورداری از اموریست که رهایی از آن دشوار استت بته ویتژه    

حوداث ناگوار در دولت و تنگ شدن دایره آن و پدید آمدن آنچه  هنگام بدرگ شدن

دورشدن از صاات بدرگ منشی و خصال نیکتو  : از این و ع روی می دهد همچون

 .از میان اعضای دولت و گراییدن آنان به خویهای بد و ناشایست

و اما، اگر آن که این پندار را در سر دارد از خواص و درگاه نشتینان ستلطان و   

از کشتورش   باشد، کمتر ممکنست بگذارد چنین کهاوندان مناصب رفیع دولت او خد

 :جان سالمی به در برد

چه نخست آن که پادشاهان معتقدند که وابستگان و حاشیه نشینان و بلکه کلیتۀ  

رعایای آنها به مندلۀ بردگان شان می باشند و از اسرار درونی آنان آگاه انتد و از ایتن   

د چنین کسانی خویش را از قید بندگی و ختدمتگداری برهاننتد از   رو اجازه نمی دهن
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بیم آن که مبادا کسی بر احوال و اسرار ایشان آگاهی یابد و در این بستیار بختل متی    

 .ورزند

و هم غیرت و رشک به آنان اجازه نمی دهد که ببینند یکتی از چتاکران درگتاه    

نتدلس ختدمتگداران درگتاه    شان برای دیگری خدمتگداری می کند چنان که امویان ا

خود را از ادای فریضۀ حج هم منع می کردند زیرا گمان می بردند که ممکتن استت   

از این رو هیچیک از کارکنان درگاه امویتان  . بنی عباس آنها را از چنگ ایشان بربایند

اندلس در تمام دورۀ فرمانروایی ایشان حج نگداردند و فق  هنگامی به ختدمتگداری  

دلس اجازۀ سار حج داده شد که امویان منقرض گردیدند و فرمانروایی به دولتهای ان

 .دست ملوک روایف افتاد

دوم آن که به فرض پادشاهان به رهایی یکی از خدمتگداران خود از قید بندگی 

تن در دهند، به هیچ رو به وی روا نمی دارنتد ثتروت ختود را از آن کشتور ختارج      

ود او یکی از اجدای دولت آنان متی باشتد ثتروت    چه همانطور که معقتدند خ. سازد

وی را هم جدو ثروت خودشان می پندارند زیرا او جتد در کشتور ایشتان و چته در     

سایۀ جاه و ناوذ آنان آن را به دست نیاورده است، از این رو این اندیشه بترای آنتان   

قا کنند و به پیش می آید که ثروت مدبور را از وی باز ستانند یا او را در کشورشان اب

 .مندلۀ قسمتی از اجدای دولت بشمارند که از آنها بهره مند می شوند

گذشته از این به فرض که او بتواند این ثروت را برهاند و به سترزمین دیگتری   

ببرد، با این که چنین پیش آمدی بسیار به ندرت روی می دهد، آن وقت در آن کشور 

می شود و آنها را یا با تهدید و ارعاب به  چشمهای پادشاه آن به ثروت مدبور دوخته

رور پوشیده، و یا علنی و آشکار به  جبر و زور از وی باز میستاند زیرا معتقد استت  

که اموال مدبور از خراج بدست آمده است و شایسته است کته چنتین امتوالی در راه    

ه ثروت مصالح مردم خرج شود و چنان که یاد کردیم هنگامی که دیدگان پادشاهان ب

توانگرانی دوخته شود که آنها را از راه کسب و پیشه برای معاش خود به دست متی  



 624 

آورند به رریق اولی مال خراج و دولتها را بهتر شایستۀ خود خواهند دانست چه می 

 .توانند برای تصاحب این گونه اموال مجوز شرعی و عادی هم بیابند

د هنگامی کته وی در آن ناحیته   و ببین چه سرنوشتی برای قا ی جبله روی دا]

ررابلس برخاست و دست به انقالب زد، همین که فرنگتان   امراءبه ستید با ابن عمار 

بر آن ناحیه دست یافتند او به دمشق گریختت و ستپس بته بغتداد رفتت و در آنجتا       

 .سلطان بر کیارو  بن ملکشاه سلطنت می کرد و این واقعه در پایان قرن پنجم بود

در بغداد اقامت گدید دیری نگذشت که وزیر سلطان ندد وی آمد  پس از آن که

و قسمت عمدۀ اموالش را به عنوان وام از او بستد و سپس همتۀ دارایتی وی را از او   

 .٠[گرفت در صورتی که مقدار و مبلو آن به حدی بود که به شرح و شمار نمی آمد

ین پادشاه حاصتیان  و هم سلطان ابویحیی زکریا بن احمد لحیانی نهمین یا دهم

افریقیه بر آن شد که از امر سلطنت کناره گیری کند و به مصر پناه بترد تتا بتوانتد از    

غربی که لشکریانی برای پیکتار بتا تتونس    ( استحکامات قالا)مطالبۀ خدایگان ثغور 

فراهم آورده بود بگریدد از این رو لحیانی سار به مرز ررابلس را برگدیتد در حتالی   

و از آنجا سوار کشتی شد و ختود را  . خویش را نهان می داشت( نیت) که آمادگی و

به اسکندریه رسانید و او هنگام حرکت کلیۀ موجودی بیت المتال را از زر و ستیم و   

اندوخته های دیگر با خود برداشتت و هتر آنچته را در ختداین و گنجینته هتای آن       

این ثروت را با خود به  دودمان بود از کاال و اثاث و گوهر حتی کتب فروخت و همۀ

 .مصر برد

وارد شد و ملک ناصتر ورود او   ٠ 7٠9و بر ملک ناصر محمد بن قالون به سال

و همتواره از اندوختتۀ او بته رتور     . را گرامی داشت و او را در مستند رفیتع بنشتاند   

                                      
( پ)وچهاپ  « ینهی »ه قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت حذف شده اسهت و تنهها در     1

 . دیده می شود



 625 

تعریض اندک اندک می گرفت تا آن که همتۀ آن ثتروت را بته چنتگ آورد و بترای      

ه جد وریاه ای که به وی می پرداختند دیناری هم باقی نماند تتا  معاش ابن لحیانی ب

هالک شد چنان که در  من اخبار مربوط بته وی در ایتن بتاره     72٨آن که در سال 

ایتن واقعته و نظتایر آن از جملته خیتاالت پتوچی استت کته         . گاتگو خواهیم کترد 

انتظار مهلکه ها  فرمانروایان دولتها در سر می پرورانند چون از بیم خشم سالرین در

 .هستند

آری اگر بتوانند خود را برهانند تنها شاید جانشان را خالص کنند و حاجتی که 

توهم می کنند غل  و متکی بر اوهام است، و همان شهرتی که در نتیجۀ خدمتگداری 

دولت ها به دست می آورند برای یافتن امور معاش شان کافی است چه یتا ورتایای   

برای آنان مقرر می شود و یا به وسیلۀ ناوذ و جاهی که دارند متی  از ررف پادشاهان 

 .توانند از راه پیشه هایی چون کشاورزی و بازرگانی معاش خود را تأمین کنند

ولی ناس را به هرچه شیاته کنی بدان می گراید و اگتر آن  )و دولتها انساب اند 

صاحب نیروی استوار  و خدای روزی دهنده 2(را به اندک بازگردانی خرسند می شود

 .3است

 فصل چهل و دوم

 در این که اگر سلطان مستمری اندک بپردازد سبب کمبود خراج میشود

                                                                                           
دهخدا ذیهل   هرجوع به لغتنام. در شرح حال وی نیز همین رقم است. است 717ه در چاپهای مصر    1
در شهرح  . ی باشهد شود و گویا منظور از خدایگان ثغور غربی ابویحیی ابهوبکر ثهان  ... (ابویحیی زکریا )

 .است 718حال وی 

 .است که مؤلف به عنوان شاهد آورده است... والنفس راغبه اذا : شعر معروف هه ترجم 2

در چاپهای مصر و بیروت پایان فصل چنین است . 5٨: الذاریات ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ ه   3
ب کننهده اسهت، و خهدا دانهاتر     و خدا سبحانه روزی دهنده است و او به احسان و فضل خود کامیا»: 

 .  است« ینی»و ( پ)و صورت متن از . «است
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و سبب آن این است که دولت و سلطان به مندلۀ بدرگترین بازار برای جهانست 

 .و مادۀ اجتماا و آبادانی از آن به دست می آید

آورد و بیندوزد آنها را چنتان از   از این رو هرگاه دولت ثروتها و خراجها راگرد

دست بدهد که در مصرف های حقیقی به کتار نترود، آن وقتت پتولی کته دردستت       

اوست تقلیل می یابد و آنچته از ایشتان بته اررافیتان و      ٠(و لشکریان)حاشیه نشینان 

ه می رستد  موابستگانشان می رسد نید قطع می شود و به رور کلی به مخارجشان لط

ت اعظم اهالی شهرها را تشکیل می دهند و مخارج آنها از دیگتران  و این گروه قسم

این است که در چنین شرایطی بازارها  می شتود  . بیشتر و سرمایۀ اساسی بازارهاست

و سودهای بازرگانی به سبب کمی ثروت و پول کم می شود و در نتیجه میدان خراج 

وستتد و    تی از آبتادانی و داد  هم تقلیل می یابد زیرا انواا خارج ها و مالیاتهای ارا

 .رواج بازار و کوشش مردم در راه بدست آوردن سودها و ربح ها حاصل می شود

و فرجام ناسازگار آن مایه نقصان کار دولت می شود زیرا در این هنگام کمبتود  

نان که یاد کردیم بدرگترین ثروث سلطان به علت کمبود خراج است چه دولت همچ

، و اگتر ایتن بتازار    ٠و مایۀ همۀ بازارها در دخل و خرج استت  ساسادر و و ما بازار

شود و مصارف آن تقلیل یابد به رریق اولی بازارهای دیگر به (  یعنی دولت)اساسی 

همان سرنوشت و بلکه بدتر از آن گرفتار می شوند و نید می دانیم کته ثتروت میتان    

ن متی رستد و از   رعیت وسلطان دست به دست مبادله می شود، از متردم بته ستلطا   

[ و به کار نیندازد]سلطان به مردم باز می گردد، و اگر سلطان آن را ندد خود نگهدارد 

 .رعیت فاقد آن می شود، سنت خداست در میان بندگانش

 
                                      

 .نیست« ینی»ه این کلمه در  1

 .آنهاست ههم هبازارها و ماد هدر ساب  گفته بود، دولت ما در هم( ا)ه از  1
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 فصل چهل وسوم

 در این که ستم اعالم کنندۀ ویرانی اجتماع وعمران است
آوردن و بتارورکردن   باید دانست که تجاوز به امتوال متردم آنتان را از بدستت    

ثروت نومید می سازد، چه می بینید در چنین شرایطی سترانجام هستتی شتان را بته     

غارت می برند و آنچه را بدست می آورند از ایشتان متی رباینتد و هرگتاه متردم از      

بدست آوردن و تولید ثروت نومید شوند از کوشش و تالش در راه آن دست بر متی  

 .دارند

زه باشد بته همتان نستبت رعایتا از کوشتش در راه بدستت       و تجاوز به هر اندا

آوردن ثروت باز می ایستند چنان که اگر تجاوز بستیار و عمتومی باشتد و بته همتۀ      

راههای کسب معاش سرایت کند آن وقت مردم به علت نومیدی از پیشه کردن انواا 

 .حرفه ها و وسایل کسب روزی دست از کلیۀ پیشه ها و هنرها برخواهند داشت

و اگر تجاوز اندک باشد به همان نسبت مردم از پیشه ها و بدست آوردن ثروت 

 .دست خواهند کشید

و آبادانی و فراوانی و رواج بازارهای آن تنها در پرتو کار و کوشش مردم بترای  

مصالح زندگی و پیشه ها است که پیوسته در این راهها در تکاپو و تتالش انتد و بته    

اه معاش خود کوشش نکنند و دست از پیشه هتا بردارنتد   همین سبب اگر مردم در ر

متدلدل متی گتردد، و    ٠بازارهای اجتماا و آبادانی بی رونق و کاسد می شود و احوال

مردم در جستجوی روزی از آن سرزمین رخت بر می بندند و در نتواحی دیگتر کته    

جمعیتت آن   بیرون از قلمرو فرمانروایی آن ناحیه است پراکنده می شوند و در نتیجه

ناحیه تقلیل می یابد و شهرهای آن از سکنه خالی می شود و شهرستانهای آن ویتران  

می گردد و پریشانی و نابسامانی آن دیار به دولت و سلطان هم سرایت می کند زیترا  

                                      
 .اصول( ب. ن )ه  1
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آن تباهی پذیرد خواه ناخواه  2دولت برای اجتماا به مندلۀ صورت است که وقتی مادۀ

 .هم تباه می شود 3صورت

و در این باره می توان حکایتی را که مسعودی در  من اخبار ایرانیان آورده در 

موبدان پیشوای دین آنان در روزگار بهرام پسر بهرام بته  : نظر گرفت و آن اینست که

رور کنایه پادشاه را از ستمگری و غالتی که از نتیجۀ آن عاید دولت می شتود، نهتی   

چه هنگامی کته پادشتاه آواز   . این باره مثالی از زبان جغد برای پادشاه آوردکرد و در 

جغتد نتری   : جغد را شنید پرسید آیا گاتار این پرنده را می فهمی، موبدان گات آری

ده ویرانته  4میخواهد با جغد ماده ای جات شود و جغد ماده شیر بهای خود را بیست

تتا در آنهتا بته نوحته     . ویران شده استشرط می کند از دیه هایی که در عصر بهرام 

سرایی و زاری بپردازد و نر شرط ماده را پذیرفت و به وی گات اگر فرمانروایی این 

پادشاه ادامه یابد هدار ده ویران هم به عنوان تیتول بته تتو ختواهم بخشتید و چنتین       

 .٠شرری از هر خواستۀ دیگر آسان تر است

وبدان خلوت کرد و مقصود او را در این پادشاه از خواب غالت بیدار شد و با م

کشور ارجمندی نیابد جد به دیتن و فرمتانبری از   : پادشاها: موبدان گات. باره پرسید

خدا و علم کردن به اوامر و نواحی شریعت او و دین استوار نشود جد به پادشاهی و 

و ( ستیم  زر و)پادشاهی ارجمندی نیابد جد به مردان و مردان نیرو نگیرند جد به مال 

 .به مال نتوان راه یافت جد به آبادانی و به آبادانی نتوان رسید جد به داد

و داد ترازویی است میان مردم که پروردگار آن را به پای داشته و برای آن قتیم  

و نگهبانی برگماشته است که پادشاه است و تو ای پادشاه به ده هتا و امتالک متردم    

                                      
 .ه ماده و صورت در اینجا ابهام به اصطالح فلسفی آن نیز دارد 3و 2

 .ه قریهد« ینی»ه  ٤

 :ه نظامی این حکایت را بدینسان به انوشروان نسبت می دهد 1
 .دید دهی چون دل دشمن خراب ه صیدیابشاه در آن ناحی

 ......تنگ دو مرغ آمده در یکدگر             
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ونتتدان و آبتتاد کننتتدگان آن بازستتتدی کتته  آهنتتگ کتتردی و آنهتتا را از دستتت خدا 

خراجگداران تواند و کسانی هستند که مال از آنان ستده می شود و سپس آن دیه هتا  

و امالک را تیول درگاه نشینان و خدمتگداران و مردم بیکاره ساختی از این رو گتروه  

ددیکی آبادانی و دوراندیشی را فرو گذاشتند و در اصالح آنها نکوشیدند و به سبب ن

به پادشاه در پرداخت مالیات مدروعی با آنان مسامحه شد و به دیگر خراجگتداران و  

آباد کنندگان دیه ها و امالک از این شیوه ستم رسید و ناچار آنها هم امالک ختود را  

فتترو گذاشتتتند و از شتتهرها و متتدارا ختتود رختتت بربستتتند و بتته جاهتتای دور یتتا  

ار بود پناه بردند و سکونت گدیدند و از این رو سرزمینهایی که دسترسی به آنها دشو

آبادانی اندک شد و دیه ها و امالک مدروعی ویران گردیتد و بته ستبب آن ثتروت و     

دارائی از میان رفت و سپاهیان و رعیت تو هالک شدند و پادشاهان همستایۀ کشتور   

ر تتو  تو چون آگاه شدند موادی که پایه های کشور جد بدانها استوار نشتود از کشتو  

 .رخت بربسته است در کشور تو رمع بستند

و چون پادشاه این سخنان را شنید بته کشتور ختود در نگریستت و دیته هتا و       

آنها بازگردانید و آنهتا را   صاحبانامالک را از چاکران درگاه خود بازستد و آنها را به 

ردنتد و  به همان شیوه های پیشین برانگیخت، مردم بار دیگر به کتار آبتاداین آغتاز ک   

ناتوانان نیرومند شدند از این رو کشور آباد شد و در شهرها فراوانی نعمت پدید آمد 

و خراج ستانان ثروت فراوانی از متردم گترد آوردنتد و ستپاهیان نیرومنتد شتدند و       

و پادشتاه بته تتن    . شد( از مردان نیرومند)دشمنان ریشه کن گردیدند و مرزها آکنده 

د بدانسان که در روزگار فرمانروایی او متردم نیکوحتال   خود به امور کشور عنایت کر

 .شدند و در کشورش نظم برقرار شد

از این حکایت باید دریابی که ستمگری ویران کننتدۀ آبتادانی و اجتمتاا استت     

ونتایج ویرانی اجتماا و آبادانی که عبارت از تباهی و تدلتدل و ستقوط هتای بتدرگ     
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لی در عین حال ویرانی هم بتدان راه نیافتته   متعلق به یک دولت تجاوز وجود دارد و

 .است، تردید به خود راه داد و گمان کرد اصلی که ما آن را یاد کردیم منطقی نیست

بلکه باید دانست که این و ع معلول تناسب میان تجتاوز و کیایتات و احتوال    

مردم آن شهرستانست زیرا از این رو که آن شهرستان بدرگ است و آبتادانی فتراوان   

دارد و و ع عرا  و آبادی و بهبود احوال مردم آن به حدی پهناور و فراوانست کته  

به شمار در نمی آید اینست که نقصان و خرابی ناشی از تجاوز و ستمگری نسبت به 

توسعۀ آبادانی آن اندک به نظر می آید زیرا خرابی و نقصان همیشه بته تتدریج روی   

گون بتودن و فدونتی   و پهنتاوری و گونتا   لت فراوانتی نعمتت  می دهد و هر گاه به ع

مشاغل و کارها در یک شهرستان نقصان در آن نهان و ناپدید باشد و به نظر نیاید بی 

شک آثار آن رفته رفته پس از دیرزمانی نمودار خواهد شد و گاهی هم ممکنستت آن  

دولت متجاوز و ستمگر پیش از ویرانی شهرستان ها واژگون گردد و دولتت دیگتری   

بپتردازد و در صتدد اصتالح برآیتد و     ( از نو)کار آید و به ترمیم خرابکاری ها  روی

نقصان های نهان و نامرئی را از میان ببرد چنتان کته بته هتیچ رو خرابتی و نقصتان       

 .ولی چنین و عی به ندرت روی میدهد. احساس نشود

و مقصود اینست که پدید آمدن ویرانی و نقصان در اجتماا به علت ستمگری و 

تجاوز، چنان که دالیل آن را بیان کردیم، از واقعیات اجتناب ناپتذیر استت و فرجتام    

ناسازگار آن به دولتها باز می گردد و نباید گمان کرد که ستمگری چنان کته مشتهور   

است تنها عبارت از گرفتن ثروت یا ملکی از دست مالک آن بتدون عتوض و ستبب    

د و هر کس ثروت یا ملتک دیگتری را   است بلکه ستمگری ماهومی کلی تر ازین دار

از چنگ او برباید یا او را به بیگاری گیرد یا بناحق از وی چیدی بخواهد یتا او را بته   

ادای تکلیف و حقی مجبور کند، که شرا آن را واجب نکرده، چنتین کستی ستتمگر    

 .است
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بنابراین خراج ستانانی که بناحق خراج می گیرند و آنان که به عنوان ختراج بته   

غارت رعیت می پردازند و کسانی کته متردم را از حقوقشتان بتازمی دارنتد و کلیتۀ       

غاصبان امالک بهر نحوه ای که باشد همۀ اینها ستمگرانند و فرجام بد همتۀ آنهتا بته    

دولت باز می گردد زیرا اجتماا و عمران که به مندلۀ مادۀ دولت بته شتمار متی رود    

 .ت بر می بنددویران میگردد چه آرزوها از مردم آن رخ

و باید دانست که مقصود شارا از تحریم ستتمگری همتین حکمتت و فلستاه     

است چه از ستم اجتماا به تباهی و ویرانی دچار می شود و ویرانی و تباهی انقراض 

و این حکمت عمومی را شرا در همتۀ مقاصتد  تروری    . نوا بشر را اعالم می دارد

 .حاظ دین و جان و خرد و نسل و مال: زپنجگانه در نظر گرفته است که عبارتند ا

و چون ستمگری چنان که دیدی نتابودی نتوا بشتر را اعتالم متی کنتد، زیترا        

دربتاره   ٠سرانجام آن ویرانی اجتماا است، به همین سبب حکمت و فلساۀ ایتن منتع  

ستم موجود است چنان که تحریم آن مهم و دالیل آن در قرآن و سنت بحدیست که 

 .مکن نیست ب  و حصر آنها م

و اگر هر فردی بر ستمگری توانایی میداشت در برابر آن مانند دیگر گناهانی که 

چتون زنتا و قتتل و    . به تباهی منجر می گردد و هرکسی می تواد مرتکب آن ها شود

ولی ستمگری جد از کسانی که دستی بتر آنهتا   . مستی، شکنجه و کیاری و ع میشد

فق  خداوندان زور و قدرت مرتکب متی شتوند   نیست سر نمی زند زیرا این گناه را 

از این رو شارا در نکوهش و تهدید ستمگران مبالغۀ فراوان کرده است تتا شتاید آن   

همه مذمت و تهدید موجب شود تا در ناس کسانی که بر آن توانایی دارند رادعی به 

 .2وجود آید و پروردگار تو بر بندگان ستمکار نیست

                                      
 .ترجیح داده شد( حظر)است و ( خطر)ه در برخی از چاپها  1

 .٤6 هفصلت، آی هسور. ه و ما ربک بظالم للعبید 2
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و آن  ٠برابر راهدنان در شرا کیاری و ع شتده استت  و نباید گاته شود که در 

هم از نوا ستم کسی است که قادر بر ستم می باشد زیرا راهدن هنگام راهدنی ختود  

نخستت آن کته بگتوییم    : تواناست چه این گاته را به دو روش متی تتوان پاستخ داد   

ز کیاری که در این باره و ع شده است در برابر گناهی است که مرتکب متی شتود ا  

قبیل جنایت کردند در ناس یا مال مردم، چنان که بسیاری از فقیهان بر این عقیده اند 

ولی خود راهدنتی بذاتته   . و این امر پس از قدرت بر آن و بازخواست جنایت اوست

 .عقوبت و کیای ندارد

ان به داشتن قدرت نسبت داد زیترا مقصتود   ودوم آن که بگوئیم راهدن را نمی ت

ر دست درازی و قدرت وسیعی است که در برابر آن هیچ قتدرتی  ما از قدرت ستمگ

معار ه نتواند کرد و چنین قدرتی وقتی در راه ستمگری به کار رود مایتۀ خرابتی و   

ویرانی می شود لیکن قدرت راهدن عبارت از تهدیتدی استت کته آن را بته وستیلۀ      

مانان از نظر شترا  گرفتن اموال قرار می دهد، و دفاا کردن از تو به وسیلۀ عموم مسل

و سیاست مقرر شده است و از این رو نمی توان آن را قدرتی شتمرد کته منجتر بته     

 .ویرانی می شود، و خدا بر آنچه بخواهد تواناست

 

 فصل

و از سخت ترین ستمگریها و بدرگترین آنها از لحاظ فساد اجتماا اینستت کته   

ن را به مددوری گمارنتد، زیترا   مردم را بناحق به کار اجباری وادار کنند و بی مدد آنا

کار انسان از قبیل تمول و ثروت اوست چنان که این معنتی را در بتاب رز  آشتکار    

                                      
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ : هه اشههاره بههه آیهه     1

تفسیر  هدر بار.   33: المائدۀ ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  
ص  3و اختالفاتی که مفسراندر تفسیر آیه دارند رجوع به کشف االسرار ج « راهزنان»این آیه و مفهوم 

 .شود 111
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خواهیم کرد و خواهیم گات روزی و کسب عبارت از بهای کارهای کسانی است که 

تالشتها و کارهتای ایشتان تمتول و      اا به سر می برند و بنتابراین کلیته  در یک اجتم

از کسب آنانست بلکه آنها به جد کار خود وسیلۀ روزی و پیشه ای درآمدهای ایشان 

ندارند زیرا رعیتی که در آبادانی کار می کنند معاش و پیشۀ آنها همتان کتارکرد آنهتا    

از این رو اگر آنها را بکاری در جد شأن شان وادارند و متدد کتار آنتان را کته     . است

رل می شتود و در حقیقتت بهتای    همان روزی آنهاست به آنان نپردازد کسب شان با

کار آنان را غصب کرده اند که به عبارت از تمول و ثروت آناست و از این رو به آنان 

زیان رسانده و سهم بدرگی از معاش و بلکه مجموعه و کلیۀ معتاش آنتان را از آنتان    

 آنان تکرار شود امیتد از آبتادانی برمتی دارنتد و در    دربارۀ و اگر این ستم . ربوده اند

وررۀ نومیدی گرفتار می شوند و به کلی از کوشش و تالش در راه آبادانی دست می 

کشند و این و ع به واژگون شدن و ویرانی اجتماا منتهی می شود، و خدا کستی را  

 .٠که بخواهد بی شمار روزی می دهد

 فصل
و ستمگری دیگری که از ستم یاد کرده در فصل پیش بدرگتر است و اجتماا و 

سریعتر به سراشیب سقوط و تباهی نددیک می سازد، تسل  یافتن بر امتوال   دولت را

به ارزان ترین بهتا استت و آنگتاه    ( محصوالت و کاالهای ایشان)مردم از راه خدیدن 

عر ه کردن همان کاالها به گران ترین قیمت ها به رور غصب و اکتراه در خریتد و   

تا بهای کاالهای مدبتور را بته    2زندو چه بسا که آنها را مکلف می سا. فروش به آنان

رور نسیه در موعد معین بپردازند و آنگاه برای جبران این خسارت به آنچه آزمندانته  

در نوسانهای نرخ بازار احداث می کنند دست می یازند تا کالهایی را که با کراهت و 

                                      
و خدا سبحانه و تعهالی دانهاتر   »: ان فصل در چاپهای مصر و بیروت استپای. 218 هبقره، آی هه سور  1

 .«است و کامیابی به اوست

 .....بر آنها عرضه می کنند تا بهای : « ینی»ه در  2
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ت میتان  و بدینسان خسار ٠به گرانی خریده اند به پست ترین بها باروشند( به اجبار)

و گتاهی ایتن شتیوه را فرمانروایتان دولتت      . دو معامله به سرمایۀ ایشان باز می گردد

همۀ اصناف و بازرگانان مقیم شهر بته کتار متی برنتد و بتا بیگانگتانی کته از        دربارۀ 

کشورهای دیگر کاال وارد می کنند و همه بازاریان و کلیۀ دکان داران از قبیل کستانی  

میوه ها می فروشند و صنعتگرانی که ابدار و اثتاث خانته متی    که مواد غذایی و انواا 

 .سازند به همین رریق رفتار می کنند

و خسارت مدبور دامن گیر همۀ اصناف و ربقات می شود و ایتن شتیوه را بته    

کاالها معمول می دارندو به سرمایه های مردم نقصانی فتاحش راه متی   دربارۀ کرات 

این که دست از داد وستد و پیشه وری بردارند زیرا  و راه گریدی نمی بینند جد 2یابد

سرمایه های آنان فدای جبران سودهای فرمانروایان دولت می شود و کستانی کته از   

نواحی و کشورهای دیگر برای خرید و فروش کاالها  بدانش هر متی آمدنتد بتدین    

معتاش  سبب از آمدن بدان شهر خودداری می کنند و در نتیجه بازارها کاسد و کسب 

برای رعایا دشوار می شود، زیرا بیشتر وسیلۀ معاش آنان از خریتد و فتروش کاالهتا    

وستد تعطیل باشد رعایا از لحاظ معاش دچتار   تأمین می گردد و هرگاه بازارهای داد

مضیقه و تنگدستی می شوند و خراج ستانی سلطان نید نقصان می پذیرد یا به کلی از 

د کتردیم قستمت عمتدۀ ختراج او از اواست  دورۀ      بین می رود، زیترا چنتان کته یتا    

فرمانروایی دولت و پس از آن است که باج های گوناگون برکاالها و ع می شتود و  

این روش به واژگون شدن دولت و تباهی اجتماا شهرها منجر می گردد و آستیب و  

ه خرابی آن به تدریج به دولت راه می یابد و این گوته فساد و خرابی هنگامی است ک

وسایل و اسباب مردم را از آنان می ربایند و آثار آن نمایان نیست، ولتی اگتر آنهتا را    

                                      
 . استفاده شد( ا)و « ینی»ه بیشتر چاپها و نسخه ها در اینجا مفلوط و معشوش است از این رو از  1

چاپ شده است و همان صورت غلهط  « تححف»ه دسالن به غلط ترجم هو در حاشی( پ)ه تحجف   2
 .در چاپهای مصر و بیروت دیده می شود
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آنان تجاوز کننتد آن   ٠مات و بالعوض بگیرند و به مال و نوامیس و جان و محصول

وقت ناگهان به خلل و فساد منجر می گردد و به سرعت دولت واژگون می شود زیرا 

ه سقوط و سترنگون شتدن دولتت منتهتی متی      هرج و مرجی از آن روی میدهد که ب

و به سبب این گونه مااسد، شترا همتۀ اینهتا را حترام کترده و در معتامالت       . گردد

را الزم دانسته و خوردن مال متردم را بته بارتل حترام شتمرده       2(چانه زدن)مکایسه 

است تا همۀ راههای مااسدی که به سرنگون شدن اجتماا به وسیلۀ هرج و مترج یتا   

 .رفتن وسیلۀ معاش منجر می گردد مسدود شود از میان

و باید دانست که موجب همۀ این مااسد نیاز دولت و سلطان به ازدیتاد ثتروت   

است زیرا دولت به مرحلۀ نازونعمت و تجمل خواهی می رسد و در نتیجته مختارج   

فرمانروایان آن فدونی می یابد و رقم بدرگی را تشکیل می دهتد کته بته هتیچ رو بتا      

درآمد دولت بر وفق قوانین معمولی برابری نمی کند از این رو ناچار می شوند  میدان

برای توسعه دادن خراج به عناوین و اسامی گوناگون باج های تازه از مردم بگیرند تا 

ولی با همۀ اینها وستائل نازونعمتت و   . ازین راه درآمد و هدینۀ دولت را متعادل کنند

بر مخارج آنان می افداید و نیاز دولتت بته گترفتن    تجمل همچنان توسعه می یابد و 

ثروت مردم بیشتر می شود و دایرۀ مرزهتای دولتت کوچتک و تنتگ متی شتود تتا        

سرانجام به کلی محو می گردد و آثار آن هم از بین می رود و جوینده آن بتر دولتت   

 .٠غلبه می یابد، و خدا تقدیر کنندۀ امور است، پروردگاری جد او نیست

                                      
 .علط است( پ)ه اسرار در چاپ  1

ه مکایسه و مکاس و مماکسه عبارت از سماجت ورزیدن در قیمت کاال است که مشتری می کوشهد    2
ذکر قیمت عرضهه مهی دارد آن وقهت    قیمت آن را با رضای طرفین بکاهد چنان که فروشنده کاال را با 

خریدار چندین بار بها را کم می کند و اندک اندک آن را پا ین می آورد تا خریدار و فروشنده بر قیمت 
 .رجوع به غیاث و اقرب الموارد شود. تراضی حاصل کنند

و « ینی»و صورت متن از « و خدا داناتر است»: ه در چاپهای مصر و بیروت پایان فصل چنین است  1
 .است( پ)
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 و چهارم فصل چهل
 در این که چگونه در دولتها میان مردم و سلطان پرده هایی حایل 

می شود و این که چگونه این پرده ها در مرحلۀ فرسودگی و پیری دولت 

 فزونی می یابد

باید دانست که دولتت در آغتاز فرمتانروایی از تمتایالت و هتوی و هوستهای       

م، زیرا ناچار باید متکتی بته   کشورداری دور است، چنان که در فصول پیش یاد کردی

عصبیتی باشد که به نیروی آن کار وی کمال پذیرد و بر حریاان خود چیتره شتود و   

پس اگر دولت به دین اتکا کنتد آن وقتت از   . شعار عصبیت خوی بادیه نشینی است

هوی و هوسهای کشورداری دور خواهد بتود و اگتر تنهتا از راه استتیال و غلبته بته       

قت هم خوی بادیه نشینی کته بته ستبب آن غلبته یافتته استت       ارجمندی رسد آن و

 .فرمانروایان دولت را از این گونه هوسها و شیوه ها باز خواهد داشت

پس اگر دولت در آغاز فرمانروایی خوی بادیه نشینی داشته باشد ختدایگان آن  

ی برصاات فروتنی بادیه نشینی و نددیکی جستن با مردم خواهد بود و به آسانی کسان

و هیچ گونه تشتریااتی دریتن بتاره قائتل     ]را که به دیدار او می آیند خواهد پذیرفت 

ولی همین که استیال و ارجمندی او رسوخ یابد و به روش فرمتانروایی  [ نخواهد شد

خودکامگی و یگانه ساالری گراید و از مردم به سبب خودکامگی بی نیاز شود، بترای  

شؤون مخصوص سلطنتی بته علتت رفتت    ربارۀ دگاتگو کردن با درگاه نشینان خود 

وآمد بسیار دوستان و مالقات کنندگان درصدد آن برمی آید که تا حتدامکان از عامته   

دوری جوید و در بارگاه خود کسی برمی گدیند که امر بار دادن دیگران به وستیله او  

و کارکنتان   باشد تا کسانی را بپذیرد که ناچار باشد با آنان دیدار کند از قبیل دوستان
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دولتش و از این رو حاجبی برمی گدیند که میان او و مردم در تمتامس باشتد و او را   

 . در درگاه خود برای این وریاه نگاه می دارد

آنگاه هنگامی که پادشاهی به مرحلۀ عظمت می رستد و شتیو ه هتا و هتوی و     

و بته  هوسهای این دوران متداول می شود خوی خدایگان دولتت تغییتر متی پتذیرد     

 .خوی پادشاهان می گراید که خویی شگات و مخصوص به خود آنهاست

و کسی که مباشر کارهای اوست باید بدان خوی های شگات آشنا باشتد و در  

رفتار خود مدارا پیش گیرد و واجبات حاالت مختلف وی را در نظر داشتته باشتد و   

زنتد و رفتتاری از   چه بسا که برخی از مباشران پادشاهان از این خوی غالت متی ور 

آنان سرمی زند که مایۀ ناخشنودی پادشاه میشود آن وقتت متورد خشتم و انتقتام او     

اینستتت کتته اینگونتته آداب و شتتیوه هتتا را تنهتتا ختتواص اولیتتا و . واقتتع متتی شتتوند

خدمتگداران ایشان می دانند و به همین سبب کسانی را که از خواص درباری نبودند 

ا پادشاه دیدار کنند بدین منظور که خویش و متردم را  در هر وقت اجازه نمی دادند ب

از این رو . از خشم پادشاه حاظ کنند و نگذارند کسی در معرض کیار وی واقع شود

حجاب با پردۀ دیگری هم عالوه بر پردۀ نخستین میان پادشاه و مردم ایجاد کردنتد و  

ص هتوی  این حجاب خصوصی تر از آن نخستین بود چه در این هنگتام فقت  ختوا   

ایتن  . خواهان و خدمتگداران بار می یافتند و دیگران از باریتافتن ممنتوا متی شتدند    

حجاب تنها به روی بدرگان و اولیای دولت باز میشد و به دیگران اجازۀ دیتدار نمتی   

حجاب نخستین چنان که یاد کردیم در آغاز دولتت متتداول متی شتود      ٠[پس]دادند 

بتدالملک و خلاتای امویتان معمتول گردیتد و      همانطوری که در روزگار معاویه و ع

می نامیدند و بر وفق اشتتقا  صتحیح   « حاجب»متصدی این وریاه را در درگاه آنان 

آنگاه همین که دوران خالفت عباسیان فرا رسدی و دولت بدانچه سداوار بتود  . کلمه

                                      
 .«ینی»ه از  1
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تکمیل یافت  از این رو این و ع موجب شد که حجاب دوم هم متداول شود و نتام  

ب جنبۀ خصوصی تری پیدا کرد و در بارگاه خلاا دو خانه برای زیارت کنندگان حاج

درگاهی برای خاصته و درگتاهی بترای عامته، چنتان کته آنتان        : خلیاه تشکیل یافت

 .مسطور است

آنگاه حجاب سومی که مخصوص تر از دو حجاب یاد کرده بود معول گردید و 

دولت می کوشید سلطان را محجور  آن هنگامی بود که یکی از رجال درگاه خدایگان

کند و به خود کامگی گراید، چنان که وقتی کارکنان دولت و خواص پادشاه بخواهند 

برگمارند و بتر آن باشتند کته    ( سلطان متوفی)یکی از فرزندان پادشاه را به جانشینی 

فرزندان جانشین پادشاهان را محجور کننتد و خویشتتن را بته خودکتامگی رستانند      

کاری که آن فرمانروای خودکامه انجام می دهد اینست که خواص و محارم نخستین 

و هواخواهان پدر آن فرزند را از مالقات با او باز می دارد و به او چنتین تلقتین متی    

کند که دیدار آنان با وی سبب پاره شدن پرده هیبت سلطان می شود و مخالف قانون 

ه از ایتن راه ستلطان را از دیتدار    ولی مقصود آن خودکمه اینستت کت  . ادب می باشد

دیگران باز دارد و رابطه او را با هرکس قطع کند تا بتواند او را تنها بته ختوی ختود    

عادت دهد چنان که دیگری را بته جتای او برنگدینتد و او در ایتن متدت استتیال و       

بنتابراین چنتین حجتابی از موجبتتات    . فرمتانروایی مستتبدانۀ ختود را استتوار ستتازد    

 .ایی اوستفرمانرو

و این حجاب بیشتر جد در اواخر فرمانروایی دولت روی نمی دهد، چنتان کته   

در فصل محجور کردن سلطان یاد کردیم، و دلیل برمرحلۀ فرسودگی و پیری دولتت  

و پایان یتافتن نیتروی آنستت و ختدایگانان دولتهتا از آن بیمنتاک متی باشتند زیترا          

و پیری دولت که جانشینان پادشاهانشان زمامداران دولت ها به ربع هنگام فرسودگی 

شیوۀ خودکامگی را از دست می دهند در ایتن راه متی کوشتند، زیترا دلبستتگی بته       

خودکامگی در فرمانروایی در نهاد انسان سرشته شده است، به ویژه که کستی نتامدد   
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چنین مقامی باشد و موجبات و مقدمات آن به دست آید، و خدا بر کار ختود غالتب   

 ٠است

 ل چهل و پنجمفص

 در تجزیه یافتن یک دولت به دو دولت

باید دانست که نخستین آثاری که از فرسودگی و پیری دولتت پدیتد متی آیتد     

تقسیم و تجدیۀ آنست، زیرا پادشاهی که به مرحلۀ عظمت و وسعت می رستد و بته   

نعمتت و عتادات و کیایتات تجمتل ختواهی نایتل متی آیتد و          و آخرین سرحد ناز

به خودکامگی و یگانه ساالری متی گرایتد آن وقتت از مشتارکت دادن     خدایگان آن 

دیگران در امر فرمانروایی خود سرباز می زند و تا حد امکان به ریشته کتن ستاختن    

موجبات آن همت می گمارد چنان که به هر یک از خویشاوندان خود شک برد که او 

ا که شرکت جویندگان نامدد منصب پادشاهی است وی را از میان برمی دارد و چه بس

بته ستوی نتواحی دور و مرزهتا     ( و از بتیم )وی در این باره خود بدگمان می شوند 

رهسپار می گردند و کسانی که مانند آنان مورد بدگمانی و در معرض خطر می باشند 

در گردشان فراهم می آیند و در این هنگام دایرۀ مرزهای دولت رفته رفه تنگ تر می 

از این ور این گونه کسان . رکدی از نواحی دور رخت برمی بنددشود و ناوذ دولت م

به سبب قرابت در آن ناحیته درفتش استتقالل    ( که به مرزها و نواحی دور می روند)

رلبی و خودکامگی را به اهتداز در می آورند و بته علتت تنتگ شتدن و محتدودیت      

ا آن که دولت تجدیه دایرۀ مرزهای دولت کار این گونه استقالل رلبان باال می گیرد ت

 .می شود یا در معرض آن قرار می گیرد

و در این باره می توان دولتت استالمی عربتی را متورد بررستی قترارداد، چته        

هنگامی که فرمانروایی آن دولت و مستقر و متمرکد بود و دایرۀ مرزهتای آن پیوستته   

                                      
 .نقل شد( پ)و « ینی»از . 2٠: یوسف ژائ  ەئ  ەئ    وئ  ژ ه  1
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ود و بتر  رو به توسعه می رفت و عصبیت خاندان عبدمناف تجدیه و تاکیک نشده بت 

دیگر قبایل مضر غلبه و چیرگی داشت در تمام جریان فرمانروایی دولت مدبور هتیچ  

به جد جنبش هتای  ( کوچکتر ستید و اختالفی روی نداد)رگ ستیدی به جنبش نیامد 

بعضی از خوارج که در راه بدعت خود جانسپاری می کردند و جنبش آنان به منظور 

آنتان پیشترفت نمتی کترد زیترا بتا عصتبیت         تشکیل سلطنت یا ریاستی نبود و کتار 

 .نیرومندی روبرو بودند

سپس همین که فرمانروایی امویان به سر آمد و عباسیان در فرمانروایی استقالل 

یافتند، و آن هنگامی بود که دولت عربی به منتها درجۀ غلبه و استتیال و تتوانگری و   

مرزهتا و نتواحی دور    نازونعت رسیده بتود و همتین مرحلته از کاستتن ناتوذ او در     

حکایت می کرد، در چنین شرایطی عبدالرحمن الداخل، بته انتدلس یکتی از نتواحی     

دور دست دولت اسالمی رهسپار شد و در آن سرزمین سلطنتی بنیان نهتاد و آن را از  

آن گتاه  . دولت عباسیان جدا کرد ودولت بدرگ استالمی بته دو دولتت تجدیته شتد     

جا قیتام کترد و بربرهتای اوربته و مغیلته و زناتته        ادریس به مغرب شتافت و در آن

دعوت او و پسرش را، که پس از وی شیوۀ پدر را دنبال می کرد، پذیرفتند و به یاری 

سپس همچنتان از  . استیال یافت ٠آن دودمان برخاستند و سرانجام بر ناحیۀ دو مغرب

ایستتادن از  ناوذ آب دولت در نواحی مرزی کاسته میشد چنتان کته اغلبیتان در بتاز     

و آن گاه شیعه قیتام کترد و قبایتل کتمته وصتنهاجه بته        2ایشان مردد و نگران گشتند

پشتیبانی آنان برخاستند و بر افریقیه و مغرب و سپس بر مصر و شام و حجاز استتیال  

یافتند و همچنین ادریسیان را مغلوب ساختند و دولت را به دو دولت دیگتر تجدیته   

یکتی دولتت عباستی در    : غربی به سه دولت تقسیم شتد  کردند و درین هنگام دولت

مرکد عرب که اساس و مادۀ اسالم را تشکیل میداد، دیگر دولتت بنتی امیتۀ تتازه در     

                                      
 .غربی و مراکش را تشکیل می دهند هقسمتهایی هستند که ممالک الجزیر« دو مغرب»ه مقصود از  1

 . غلط است( ا)فاضطرب، در : ه فاضطرت به جای 2
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اندلس و آنها در آنجا فرمانروایی و خالفت پیشتین ختود را کته در مشتر  داشتتند      

 .ازدر افریقیه و مصر و شام و حج( فارمیان)بدست آوردند، سوم دولت عبیدیان 

و این دولتها همچنان پایدار بودند تا آن که نددیک به یک زمان، یا همه بتا هتم   

 . 3منقرض شدند

در ]همچنین دولت بنی عباس به چندین دولتت دیگتر تجدیته شتد چنتان کته       

جدیره و موصل خاندان حمدان و پس از آنان بنی عقیل ودر مصر و شام بنی رولتون  

در نتواحی دوردستت متاوراءالنهر و     ٠[یافتنتد و و پس از آنان بنی رغج فرمتانروایی  

 .2خراسان ساماینان

و در دیلم و ربرستان علویه حکومت می کردند و این و ع بدان منجر شد که 

آنگتاه نوبتت   . و بغداد و خلاتا استتیال یافتنتد   « عراقین»دیلمیان بر فارس و دو عرا  

ولت ایشان پس از سلجوقیان فرارسید و همۀ این نواحی را متصرف شدند و سپس د

 .رسیدن به مرحلۀ عظمت تجدیه شد چنان که در تاریخ ایشان معروفست

همچنین چگونگی تجدیه شدن دولتها را می توان در دولت صتنهاجۀ مغترب و   

افریقیه در نظر گرفت که چون در روزگار بادیس بتن منصتور دولتت او بته نهایتت      

الک مغترب را کته میتان    مرحلۀ عظمت رسید عمویش حماد بر وی خروج کرد و مم

 .واقع بودند تجدیه کرد و به خود اختصاص داد 4تا تلمسان و ملویه 3کوه اوراس

                                      
 567و فاطمیهان در سهال    ٤22انهدلس در سهال   و امویهان   656ه در صورتی که عباسیان به سال   3

 (.دسالن. )هجری سقوط کردند

 .ه قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت نیست 1

 (.ا)ساسانیان ( : ک) هه نسخ 2

 Aurasه  3

 Molouiaه  ٤
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مسیله واقع است بنیان نهتاد و   7که در مقابل 6را باالی کوه کتامه 5و او شهر قلعه

که مرکد آن دودمتان بتود    9واقع در کوه تیطری ٨آن را اقامتگاه خود قرار داد و براشیر

فت و کشور تازۀ دیگری از کشور خاندان بادیس جدا کرد و بترای خانتدان   استیال یا

بادیس قیروان و نواحی ارراف آن باقی ماند و این و ع همچنان ادامه داشتت تتا آن   

 .که حکومت هر دو دودمان منقرض شد

همچنین هنگامی که از ناوذ دودمان موحدان کاسته شتد خانتدان ابتوحاص در    

زدند و در آن ناحیه استقالل یافتند و برای جانشینان خود در  افریقیه دست به انقالب

سپس هنگامی که دولت آنتان بته مرحلتۀ    . ارراف آن سرزمین کشوری تشکیل دادند

عظمت و نهایت فرمانروایی رسید یکی از اعقاب ایشان ابوزکریا یحیتی بتن ستلطان    

کرد و کشتور تتازه   ابواسحق ابراهیم چهارمین خلیاۀ آن دودمان در ممالک غربی قیام 

ای در بجایه و قسطنطنیه و سایر نواحی آن شهرها تشکیل داد که فرزنتدانش پتس از   

وی در آن کشور فرمانروایی داشتند و بدینسان یتک دولتت را بته دو دولتت تقستیم      

آن گاه جانشینان ابوزکریا بر تونس پایتخت کشور حاصتیان استتیال یافتنتد و    . کردند

یه به بیش از دو یا سه دولتت منتهتی میشتد و فرمانروایتان     بعدها این کشور این تجد

کشورهای مدبور برخی از اوقات از شاهدادگان وابسته به آن دودمان هم نبودند چنان 

که همین و ع در دورۀ ملوک روایف اندلس و پادشاهان غیرعرب مشتر  و کشتور   

جه در هر یک از صنهاجه در افریقیه نید روی داده بود چنان که در اواخر دولت صنها

                                      
یادداشتهای دسالن، ج )بنی حماد تقریباً در هفت فرسخی شمال شرقی المسیله واقع بوده است  هه قلع 5
 (.118ص  2

 (.همان صفحه)تصحیح کرده است « کیانه»کتامه را به  هه دسالن کلم 6

به ( ب)جبال در  هکلم. کوه کیانه را بر مسیله مشرف است: ه دسالن جمله را چنین ترجمه کرده است  7
 .حیال غلط است: جای 

 Achirه  8

 Titeriه  1
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قالا افریقیه شخصی قیام کرده بود و به استقالل فرمانروایی می کرد، و ما در آینده به 

 .٠شرح آن خواهیم پرداخت

و همچنین و ع جرید و زاب در فریقیه کمی پیش از این عصر بر همین منوال 

 .بود، چنان که این قسمت را نید یاد خواهیم کرد

که ناچار در آن عوارض فرستودگی و فرتتوتی   چنین است سرنوشت هر دولتی 

به علت تجمل خواهی و فرورفتن در نازونعمت و برافتادن ناوذ و تستل  آنتان روی   

می دهد و آن وقت شاهدادگان دست می یازند و در کشور ایشان دولتهای گوناگونی 

 .٠تشکیل می یابد، و خدا وارث زمین و کسانی است که بر آن هستند

 فصل چهل و ششم
 ( بحران و انحطاط)در این که اگر فرتوتی و فرسودگی 

 به دولتی راه یابد به هیچ رو برطرف نمی شود

بحتران و  )در فصول پیش عوار تی را کته حکایتت از فرستودگی و فرتتوتی      

دولت می کند و هم موجبات آنها را یک به یتک یتاد کتردیم و بته ثبتوت      ( انحطاط

ه ناخواه برای دولت روی می دهد و همۀ رسانیدیم که این عوارض به ربیعت و خوا

 .آنها از امور ربیعی هر دولتی است

و بنابراین هرگاه کیایت فرتوتی در دولت ربیعی باشد روی دادن آن هتم ماننتد   

پدید آمدن همۀ امور ربیعی خواهد بود چنان که به مداح حیوانی پیری راه می یابد و 

ست که نمی توان آن را برررف کرد زیرا این عار ه از بیماریهای مدمن درمان پذیر ا

و گاهی بسیاری از فرمانروایان دولتها کته در کتار سیاستت    . امورربیعی تغییرناپذیرند

کشورداری بیدار و هوشمنداند بدین عار ه توجه می کنند و متی بیننتد عتوارض و    

                                      
 .کما تقدم ذکره غلط است( ب)ه در چاپ  1

 .٤1 همریم، آی هسور. انا نحن نرث االرض و من علیها: ه اشاره به 1
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موجبات فرسودگی و پیری به دولت آنان راه یافته است و گمان می کنند ممکنستت  

ن عوارض را برررف کرد و بر آن میشوند که و ع دولت را جبران و متداج آن را  ای

ازین فرتوتی اصالح کنند و می پندارند که این عار ه به ستبب کوتتاهی یتا غالتت     

کسانی بوده است که پیش از آنان فرمانروایی می کرده اند در صورتی که حقیقت امر 

دولتها از امور ربیعتی استت و آنچته    چنین نیست زیرا پدید آمدن عوارض مدبور در 

مانع جبران و اصالح عوارض مدبور میشود عادات است وعادات بته مندلتۀ ربیعتت    

دیگری می باشند، زیرا کسی که در مثل پتدر و بدرگتان خانتدان بته مندلتۀ ربیعتت       

دیگری می باشند، زیرا کسی که در مثل پدر و بدرگان خاندان خود را ببیند که جامتۀ  

با می پوشند و سالح ها و مرکوبهای خود را به زر می آرایند و در مجالس حریر و دی

[ و پرده ای میان خود و دیگران ایجاد می کنند]و هنگام نماز از مردم نهان می شوند 

چنین کسی نمی تواند با سلف خود در این عادات به مخالات برخیدد و در پوشتیدن  

 .ا مردم در آمیددجامه و دیگر رسوم شیوۀ خشنی پیش گیرد و ب

چه اگر بخواهد به چنین روشی دستت یتازد عتادات متانع او خواهنتد شتد و       

مرتکب چنین روشی را دیگتران متورد تقبتیح و سترزنش قترار خواهنتد داد و اگتر        

برفرض یکباره برخالف عادات رفتار کند او را به دیوانگی و مالیخولیا متهم خواهنتد  

و ببین اگر تأیید الهی و . هدید قرار خواهد دادکرد و فرجام آن سلطنت وی را مورد ت

کمک و یاری آسمانی نمی بود پیامبران در نپذیرفتن عادات و مخالات با آنها به چته  

سرنوشتی گرفتار میشدند و چه بسا دیده می شود که عصبیت یتک دودمتان از میتان    

و  می رود و آن وقت عظمت و شکوه پادشاهی در ناوس مردم جانشین آن می شتود 

اگر این عظمت و شکوه هم با  عف عصبیت زایل شود، آن وقت رعایا به علتت از  

از ایتن رو  . میان رفتن اوهام عظمت و شکوه گستاخانه با دولت به ستید برمی خیدند

درچنین شرایطی تا حد امکان دولت خود را در پناه آن شکوه و عظمتت حاتظ متی    

 .کند تا امر پادشاهی به پایان آید
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که در پایان دورۀ فرمانروایی دولت و نیرویی پدید می آدی که خیتال   و چه بسا

میکنند پیری و فرتوتی از دولت مرتاع شده است و فتیلۀ شمع آن نیرو آخرین جلتوۀ  

هنگام توانایی را نشان می دهد چنان که گتویی یتک شتمع برافروختته از قتدرت و      

ابشهای آن قدرت استت  توانایی می درخشد در صورتیکه شعله های مدبور آخرین ت

زیرا شمع نددیک خاموش شتدن چشتمک هتایی متی زنتد کته متردم متی پندارنتد          

برافروختگی آن جاوید است در صورتی که آن پرتوها و چشتمکها نشتانۀ خاموشتی    

آنست، و از راز و حکمت خدای تعالی در آنچه بدان حکمت در عالم وجتود مقتدر   

 .٠ه ایستکرده است غافل مباش، و برای هر اجلی نوشت

 فصل چهل و هفتم

 در این که چگونه به دولت خلل راه می یابد
باید دانست که بنیان کشور بر دو پایه استوار است که ناچار باید آن دو پایته در  

نخست شوکت و عصبیت که از آنها به سپاه تعبیر می کنند، : کشور وجود داشته باشد

پادشاه همۀ کیایتات و نیازمنتدیها و   که نگهدارندۀ سپاهیان است و ( پول)و دوم مال 

وسایل کشورداری را بدان فراهم می کند، و هرگاه خللی به دولت راه یابد از این دو 

و ما نخست چگونگی خلل یافتن به سپاه و عصبیت را یاد متی کنتیم و   . اساس است

 .سپس به شرح آسیب رسیدن به ثروت و خراج دولت می پردازیم

که یاد کردیم، پایه گذاری و بنیان نهادن دولت که دیگر و باید دانست که، چنان 

جمعیت ها و عصبیت ها را در پیرامون خود گترد آورد و همتۀ آنهتا از آن عصتبیت     

بدرگ پیروی کنند و چنین عصبیتی از آن خدایگان دولت و ویژۀ اوست که رایاته و  

 .ایل و تبار وی باشد

                                      
 .38 هرعد، آی هسور. ه و لک اجل کتاب 1



 646 

، دولت به مرحلۀ عظمت و ٠[برحسب ربیعت کشورداری]و به همین هنگامیکه 

توانگری و تجمل خواهی می رسد و خداونتدان عصتبیت را ریشته کتن متی ستازد       

نخستین بار خویشاوندان و عشیره و تبار خود را که در مااخر پادشاهی با او شترکت  

از  2می جویند تارومار می کند و آنها را با خودکامگی و خشونتی بیش از دیگر کسان

خصوص که آنها به علت مکانتی که دارند از دیگتران تتوانگرتر و   میان برمی دارد و ب

بیشتر در نازونعمت اند و از همۀ مدایای پادشاهی و ارجمندی وغلبه بهتره منتد متی    

و از این رو درین شرای  دو دشمن مخرب بر آنان مسل  می گردد که عبارتند . شوند

ه قتل آنها منجر می شود از تجمل و قهر و تسل  و سپس این قهر و تسل  سرانجام ب

آنها هنگام رسوخ یافتن پادشاهی حتالتی بته ختدایگان کشتور      3چه از بیماری دلهای

دست می دهد که غیرت و رشکش نسبت به آنان به ببیم و هراس تبدیل می یابتد و  

می اندیشد مبادا به پادشاهی او گدند برسانند از این رو در صدد هالک و کشتن آنان 

ان را به کشتار و اهانت و سلب نعمت و توانگری که بستیاری از آنهتا   برمی آیند و آن

و بالنتیجه عصبیت خدایگان دولت بته ستبب تبتاهی    . خو گرفته اند گرفتار می سازد

آنان تباه می شود و این همان عصبیت بدرگی است که دسته ها و گروه های دیگر را 

پیروی از آن وامی داشتت کته    در گرداگرد آن متحد و یک دل کرده بود و آنان را به

بدینسان اساس آن را مضمحل می کند و بنیان آن را سست و متدلدل می سازد و بته  

جای آنها نقطۀ اتکای نوینی از خواص و موالی و برگدیدگان نمک پرورده به دستت  

می آورد و از آنها عصبیت و نیروی جدیدی تشکیل می دهد، ولی این عصبیت نوین 

و نیروی جدیدی تشکیل میدهد، زیرا فاقتد  نیرومند نیست نخستین  به اندازۀ عصبیت

                                      
 «ینی»ه از  1

 «سواهم« »ینی»غلط است در ( ا)در « سواهم»به جای « سوادهم»ه  2

دیگر در سوره های مختلف  و چندین آیه ٠١: البقرۀ ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ : ه اشاره به  3
 .قرآن کریم
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پیوندهای خویشی و همبستگی خانوادگی است و ما در فصول گذشته یاد کردیم کته  

اهمیت عصبیت و نیرومندی آنها تنها به سبب خویشاوندی و همبستتگی ختانوادگی   

ن دولتت از تیتره و   است چه خدا این نیرو را در آن قرار داده است از این رو خدایگا

تبار و یاران ربیعی که دارای حس غرور قومی هستند محروم می شود و ایتن امتر را   

خداوندان عصبیت های دیگتر درک متی کننتد و بته رتور ربیعتی بتا او و ختواص         

درگاهش گستاخی می کنند و به ستید بر می خیدند و در نتیجه خدایگان دولت آنتان  

ز دیگری به قتل می رساند و در این بتاره هرکتدام از   را نابود می کند و یکی را پس ا

خدایگانان دولت از نخستین تقلید می کند با آن که مایۀ هالکت به دسته های مدبتور  

 .نید نازل شده است و آن عبارت از تجمل و نازونعمت است که آن را یادآور شدیم

ن دودمتان  از این رو به علت تجمل و کشتار نابودی و انقراض بر گروه هتای آ 

آن عصبیت خارج می شوند و غرور « آیین»استیال می یابد تا آن که به کلی از صبغت 

ملی و جوش و خروش آن را از یاد می برند و صتاحبان عصتبیت هتای متذکور بته      

صورت لشکریان مددوری در می آیند و بتدین ستبب تقلیتل متی یابنتد و در نتیجته       

ست فرود آیند کاهش می پذیرد از این رو لشکریانی که باید به مرزها و نواحی دورد

رعایا در مرزها نقض دعوت می کنند و شتاهدادگان و دیگتر عناصتر نارا تی بتدان      

نواحی رهسپار می شوند و با سرکشان همراهی می کنند چه امیدوار می شوند که در 

این هنگام به منظور خویش می رسند و مردمان نواحی دور از مرکد و مرزها آنتان را  

تیبانی خواهند کرد و از سوی دیگر یقین دارند که به علت نقصان نیروی نگهبتانی  پش

از تعرض لشکریان مصون خواهند بود و این و ع همچنان رفته رفته دامنته دار متی   

شود و دایرۀ مرزهای دولت تنگ تر می گردد تا آن که قیام کننتدگان بته نددیکتترین    

ن گونه شرای  دولت به دو یا سته دولتت   نقاط پایتخت می رسند و چه بسا که در ای

دیگر برحسب قدرت و وسعت اساسی آن تجدیه می شود، چنان کته یتاد کتردیم، و    
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کسانی که عهده دار امور دولتهای نوین می شوند که به هیچ رو از عصبیت آن نواحی 

 .نیستند در حالی که به اهل عصبیت آنجا و غلبۀ معهودشان اذعان می کنند

را می توان از دولت عترب در روزگتار استالم پنتد گرفتت کته       و این حقیقت 

چگون آن دولت در مرحلۀ نخستین ناوذ و قدرت خود را تا انتدلس و هنتد و چتین    

توسعه داد و فرمان بنی امیه در همۀ قوم عرب به علت عصبیت عبدمناف نافذ بود به 

نصتیر در  حدی که سلیمان بن عبدالملک از دمشق به قتل عبتدالعدیدبن موستی بتن    

ولی پس از چنتدی  . فرمان داد و فرمان او را رد نکردند و عبدالعدید را کشتند ٠قرربه

عصبیت بنی امیه به سبب آن که به مرحلۀ تجمل و نازونعمت رسیده بودند متالشتی  

شد و آن دودمان منقرض گردید و بنی عباس به خالفت رسیدند و آنها هتم بته آزار   

ن را کشتند و آنها را متار  ساختند و از این رو عصتبیت  بنی هاشم پرداختند و رالبیا

عبدمناف از هم گسیخت وعرب نسبت به آنان گستاخ شدند و فرمانروایان مرزهتا و  

نواحی دور، مانند خاندان اغلبیان و مردم اندلس و دیگران، داعیۀ استتقالل رلبتی در   

رب قیتام کردنتد و   آن گاه خاندان ادریس در مغ. سرکردند و دولت ایشان تجدیه شد

بربرها یکی به علت اعتراف به عصبیت آنان و دیگری به سبب مطمئن بتودن از ایتن   

که سپاهیان و نگهبانانی از دولت وجود ندارد که به آنان بته نبترد برخیدنتد، دعتوت     

اینست که هرگاه داعیان و مبلغتانی در  . ادریسیان را پذیرفتند و از آنان حمایت کردند

یی یک دولت در مرزها و نواحی دوردست قیام کردند و دعوت آنان را پایان فرمانروا

در آن نواحی بپذیرند و به تشکیل دولتی نایل آیند از این راه دولت تجدیه می شود و 

چه بسا که این و ع هنگامی که ناوذ دولت مرکدی نقصان پذیرد همچنان فدونی می 

خواص و همراهان دولت به علت یابد تا آن که به پایتخت هم می رسد و از آن پس 

فرورفتن در وسایل تجمتل و نتاز ونعمتت زبتون متی شتوند و در نتیجته هتالک و         

                                      
 Clofouaه  1
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و . مضمحل می گردند و سرتاسر دولت تجدیه شده رو به سستی و زبتونی متی نهتد   

گاهی دولت مرکدی پس از مراحل مذکور دیرزمانی به جای می مانتد و از عصتبیت   

فرمانبری درنهاد مردم قلمرو فرمانروایی آن جایگیر  خاصی بی نیاز می شود چه آیین

شده و به مرور زمان وسالیان دراز فرمانبری و تسلیم به مندلتۀ ختوی و عتادت آنتان     

گردیده است و بی آن که هیچیک از نسل های متتأخر بیندیشتند آغتاز و منشتأ ایتن      

روی متی  تسلیم چه بوده و به کدام علت رسوخ یافتته استت از آن پیت   « آیین»صبغت 

کنند و هیچ اندیشه ای جد تسلیم در سر نمی پرورانند از این رو دولت به سبب ایتن  

روش فرمانبری مردم از نیروی عصبیت هتا بتی نیتاز متی گتردد و کتافی استت کته         

خدایگان دولت به سبب حصول بنیان گذاری دولت به ستپاهیان متددور و لشتکریان    

به رور عموم به سبب تسلیم تتأثیر  ( دممر)حقو  بگیری اکتاا کند و آنچه در ناوس 

گذاشته نید بدین منظور کمک می کند چه همین که کسی خیال نافرمانی یا سرکشتی  

و رغیان و خروج در سر می پروراند بی درنگ تودۀ مردم به انکار وی بر می خیدنتد  

ا و با وی مخالات می کنند و قیام کننده نمی تواند به منظور خود نایل آید هر چند بت 

 .تمام قوا بکوشد

و چه بسا که دولت در چنین شرایطی از گدند سرکشان و قیام کنندگان به علت 

استواری آیین تسلیم و انقیاد مردم نسبت بدان مصون تر و آسوده تر استت و از ایتن   

رو مردم همچنان هیچگونه ستتیدی بته دل راه نمتی دهنتد و در  تمیر هتیچ کتس        

خطور نمی کند و چنین و عی دولتت را از فتنته و   کوچکترین انحرافی از فرمانبری 

. آشوبی که به وسیلۀ دسته ها و عشیره ها پدید می آید به ختوبی محاتوظ متی دارد   

آنگاه دولت بر همین شیوه مدتی پایدار می ماند در حالی که مانند حرارت غریدی در 

انتی و  بدن کسی که فاقد مواد غذایی است خود به خود و از ذات خودش رو به ویر

سقوط می رود تا آن که واژگون شدن آن به وقتی که خدا مقرر کرده منتهی می شود 

و برای هر اجلی نوشته ایست و هر دولتی را نهایت و پایانی استت، و ختدا شتب و    
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و اما دربارۀ خلل وگدنتدی کته از   . 2و اوست خدای یگانۀ قهار٠روز را اندازه می کند

یابد باید دانست که دولت چنان که گذشت در آغاز راه ثروت و مال به دولت راه می 

تشکیل به و ع بادیه نشینی است وازین رو نسبت به رعایا خوی رفق و متدارا دارد  

و در مخارج رریق اقتصاد و میانه روی را برمی گدیند و نستبت بته امتوال متردم بتا      

هوشتمندی   پاکدامنی رفتار می کند و از دقت فراوان در امر خراج ستانی و مهارت و

در گردآوری ثروت و رسیدگی دقیق به حساب کارگداران و حکام دوری می جویتد  

و در این هنگام موجبی برای اسراف و مخارج بی حد و حصر یافتت نمتی شتود، از    

ولی پس از چندی که دولت به . این رو دولت به گردآوری ثروت فراوان نیازی ندارد

رسد به تجمل خواهی و نازونعمتت متی   مرحلۀ عظمت و استیال و توسعه رلبی می 

گراید و بدین سبب مخارج فدونی می یابد و در نتیجته مختارج ستلطان و کارکنتان     

دولت به رور عموم روزافدون می شود بلکه این شیوه به شهرستانها هم سرایت متی  

کند و موجب افدودن مسترمیهای لشتکریان و وستایل معتاش کتارگداران و اعضتای      

گاه همچنان عادات و رسوم تجمتل ختواهی فدونتی متی یابتد و      دولت می شود آن 

اسراف و ولخرجی بیش از پیش متداول می گردد چنتان کته در میتان رعایتا نیتداین      

و بته   ٠«مردم بر دین پادشاهان شتان متی باشتند   »آداب و شیوه ها رواج می یابد زیرا 

هتای کاالهتای   عادات و رسوم آنان می گروند و دولت و سلطان ناچار می شوند بر ب

بازرگانان و پیشه وران در بازارها باج بگذارند تا مگر ازین راه امرخراج بهبتود یابتد،   

چه مشاهده می کنند که بر ثروت مردم شهرها و وسایل رفاه آنان افدوده شده است و 

 2دولت بدان ثروت ها نهایت نیازمندی دارد تا آنها را در راه مخارج دستگاه ستلطنت 

                                      
 (.قرآن کریم) 21: آ 73س . ه و اهلل یقدر اللیل و انلهار 1

 .اهلل الواحدالقهار: 12س  31: ه اشاره به آ 2

 .ه الناس علی دین ملوکهم 1

سلطان است که در اینجا و  در برخی از موارد دیگر به معنی سلطه و تسلط اسهت نهه    هکلم هه ترجم  2
 .«پادشاه»
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اربرد و باز عادات تجمل خواهی همچنان فدونی می یابد و میدان باجی لشکریان به ک

 .که می گیرند نید در برابر آنها وافی نمی باشد

و دولت چون به مرحلۀ عظمت رسیده و به رعایا و زیردستان خود تسل  کامل 

دارد از این رو از راه و ع باج های جدید یا پیشه کردن بازرگتانی یتا در بعضتی از    

، بر میدان ثروت خود می افداید (به اموال مردم) 3تجاوزی به شبهه یا غیرشبههاحوال 

بته  ( انحطتاط )و در این مرحله به علتت راه یتافتن زبتونی و فرستودگی و فرتتوتی      

عصبیت و قدرت دولت سپاهیان نسبت به دولت گستاخ می شوند و بیم آن متی رود  

را بته وستیلۀ افتدودن بتر      که سرکشی آغاز کنند، از ایتن رو دولتت گستتاخی آنتان    

مستمریها و وسایل معاش آنان تسکین می بخشد و در میان آنان مبالو بدرگتی خترج   

و نید در این مرحله کتارگداران و ختراج ستتانان    . می کند و هیچ راهی جد این ندارد

دولت بسیار توانگر می باشند و آن به سبب فدونی مالیات و قرارگرفتن آن در اختیار 

ه علت وسعت یافتن جاه آنان از این راه استت، اینستت کته تهمتت هتای      ایشان و ب

بسیاری متوجه آنان می شود مانند این که آنها مال خراج گرد می آورنتد و از خترج   

آن استنکاف می ورزند و بازار سخن چینی و سعایت در میان ختود آنتان بته علتت     

نتیجه عموم گرفتار حسادت و هم چشمی و کینه توزی به شدت رواج می یابد و در 

سرنوشتهای نکبت بار می شوند و اموال آنان مصادره می گردد تا آن که یکایک آنان 

بدین سیه روزگاری گرفتار می شوند و ثروت آنان از میان متی رود و بته بینتوائی و    

پریشان حالی دچار می شوند و عظمت و زیبایی و شکوهی که دولت را بدیشان بود 

ون نعمت و ثتروت آنتان ریشته کتن شتد آن وقتت دولتت بته         از میان می رود و چ

توانگران و رعایای دیگر تجاوز می کند و هتم در ایتن مرحلته  تعف و زبتونی بته       

نیروی لشکری و شوکت دولت نید راه می یابد ودیگر نمی تواند قدرت و ناوذ خود 

                                      
 .او تعد است« ینی»غلط و صحیح بر حسب ( ا)در چاپ « اونفد»ه  3
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ستت  را به نیروی لشکری  در میان مردم مستقر سازد از این رو خدایگان دولتت سیا 

دیگری پیش می گیرد و آن ممانعت از پیشامدهای بد بوسیلۀ بذل و بخشتش امتوال   

و مشاهده می کند که این شیوه از شمشیر و قدرت لشکری ستودمندتر استت   . است

زیرا در این مرحله سود شمشیر اندک است ولی از سوی دیگتر نیتاز او بترای پتیش     

مختارج روزافتدون دولتت و     بردن این سیاست باز هم به ثروت بیشتتری عتالوه بتر   

مستمریهای سپاهیان فدونتر می شود و راهی بته یتافتن آن نمتی یابتد و رفتته رفتته       

بیش ازپیش بدان راه می یابد و مردم نواحی دوردستت و  ( انحطاط و بحران)فرتوتی 

مرزها گستاخانه سرکشی آغاز می کنند و بدینسان قدرت و شتوکت دولتهتا در ایتن    

رفته از هم می گلسد تا سرانجام به انقراض و نابودن آنها منتهی  مراحل و اروار رفته

می گردد، و در معرض استتیالی کستانی واقتع متی شتوند کته جوینتدۀ ستروری و         

پادشاهی می باشند و اگر از اتاا  قیام کننده ای از این گونه کستان آهنتگ سرکشتی    

و گرنته همچنتان   کند قدرت و سلطنت را از چنگ زمامداران چنین دولتی می رباید 

باقی می ماند در حالی که از داخل خود متالشی و مضمحل متی گتردد ماننتد فتیلتۀ     

 .چراغی که روغن آن تمام شود و به خاموشی گراید

 .و خدا دارندۀ امور و مدبر همۀ آفریده ها است جد او خدایی نیست

 1فصل

در این که چگونه دایرۀ مرزهای یک دولت از آغاز تشکیل تا پایان 

دوران جهانگشایی آن توسعه می یابد و سپس مرحله به مرحله مرز و بوم 

آن رو به نقصان می رود و کوچک می شود تا سرانجام به انقراض و 

 اضمحالل منتهی می گردد

                                      
نیست و تنها در چاپ پاریس دیده می شود، از این رو « ینی»ه این فصل در چاپ مصر و بیروت و   1

 .آن نخسه ترجمه شد 117تا ص  11٤فصل مزبور از ص 
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در فصل خالفت و پادشاهی که بخش سوم این مقدمه به شمار می رود یتادآور  

ن و مرزوبوم داشته ممکتن نیستت   شدیم که هر دولتی می تواند بهرۀ معینی از سرزمی

و علت آن را باید در ایتن حقیقتت   . بر آن حدود کشورها و شهرهای دیگری بیاداید

جست که دولت خدمتگداران و افراد قبیلۀ خود را بر شهرها و نواحی دور و نددیتک  

کشور تقسیم می کند تا آنها را نگهبانی کنند و هنگامی کته همتۀ آنتان را بته نتواحی      

گسیل دارد، دیگر کسی باقی نمی ماند و آخرین نواحی پیرامون کشتور وی  گوناگون 

 .مرزهای او خواهد بود که مانند کمربند از تمام ارراف دولت او را احاره می کند

سرحدها و نهایت مرزوبوم یک دولت گاهی عبارت از همان دایتره ایستت کته    

شمارۀ خدمتگداران و نخستین دولت پایه گذار به دست آورده است و گاهی هم اگر 

افراد قبیلۀ دولتی از دولت پیش از آن فدونتر باشد ممکنست پهناورتر شود و همۀ این 

مراحل جهانگشایی و وسعت بخشیدن مرزوبوم هنگامی میسر می شتود کته اعضتای    

دولت هنوز عادات و رسوم بادیه نشینی را از دستت نتداده و بتر همتان خشتونت و      

ند و گرنه هنگامی که ارجمندی و غلبه جتویی دولتت   سرسختی و دالوری باقی هست

به اوج عظمت برسد و در نتیجۀ فدونی مالیات ها وسایل معاش و ارزا  به حد وفور 

در دسترس آنان قرار گیرد و در دریای تجمل و ناز و نعمت فرو روند و بته عتادات   

نگهبانتان   شهرنشینی خو گیرند و نسل های آنان بر این شیوه پرورش یابند، آن وقت

و لشکریان نرمخو بار می آیند و حاشیه نشینان دولت نازپرورده می شوند و به سبب 

این روش تربیت روح ترس و تنبلی بر آنان چیره می شود و نید به علتت ممارستتدر   

خویهای پیمان شکنی و گرویدن از حق به بارل که خصوصتیات شهرنشتینان استت    

ا از دست می دهند، به ویژه کته خشتونت   صاات سرسختی و دالوری و  مردانگی ر

بادیه نشینی از آنان زایل می گردد و برای رستیدن بته ارجمنتدی وجتاه و جتالل در      

صدد بدست آوردن پایگاه ریاست بر می آیند و با یکدیگر به تجاوز و کشمکش می 

پردازند و این و ع بدان منتهی می شود که یکدیگر را به قتل می رستانند و ستلطان   
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یکند چه بدرگان نه کشمکشها باز می دارد و مهار می نخواهی آنان را از این گوخواه

و و رئیسان دوتل به قتل می رسندو کشور امیران و رجال خود را زا دست می دهتد  

پیداست کته چنتین روشتی شتکوه و     . و بر شارۀ زیردستان و پیروان افدوده می شود

آن می کاهد و نخستین رخنته و   شوکت دولت را درهم می شکند و از ناوذ و قدرت

خرابی که به دولت راه می یابد از ناحیۀ ستپاهیان و لشتکریان استت، چنتان کته در      

 .فصول پیش یاد کردیم

و از این رو که می خواهند به مراحل ارجمندی و شکوه و جالل نایل آینتد در  

د مخارج زندگی مسابقه وار راه اسراف و تبتذیر را پتیش متی گیرنتد و بتیش از حت      

همچشمی و رقابت در وسایل تجملی و اشرافیت را دنبال می کنند و در کلیتۀ امتور   

زندگی از قبیل خوراک وپوشاک و برافراشتن کاخهای بلند و سالحهای زیبا و نیکو و 

فراهم آوردن اسبهای گوناگون در سررویله ها از حد عادی و لدوم در می گذرنتد و  

مخارج آن تقلیل می پذیرد و دومین خرابتی  در چنین شرایطی عواید دولت نسبت به 

و رخنه دولت راه می یابد که عبارت از بدی و تع متالی و امتور خراجهاستت ودر     

 تعف و زبتونی در   ( تباهی سپاهیان و بدی و ع مالی)نتیجۀ این دو لطمه و آسیب 

دستگاه دولت پدید می آید و آنگاه چه بسا کته ستران دولتت در نتواحی دیگتر بته       

رقابت برمی خیدند و کار به کشمکش و پیکار منجر می گردد، ولی دولت معار ه و 

از سرکوب کردن آنان عاجد می شود و نمی تواند با گردنکشتان داخلتی و همیستایه    

و گتاهی  . مقاومت کند و در نتیجه بسیاری از نواحی از تصرف دولت بیرون می رود

 عف دولتت را احستاس    هم مردمان نواحی دور و ساکنان مرزها همین که زبونی و

می کنند سرکشی آغاز می کنند و متدعی استتقالل رلبتی متی شتوند و برنتواحی و       

شهرهایی که در تصرف خویش دارند به استقالل تسل  می یابند و ختدایگان دولتت   

از رام کردن آنان عاجد می شود و در نتیجه دایرۀ مرزهای دولت نسبت هب وستعتی  

مده است محدود و تنتگ تتر متی شتود و توجته بته       که در آغاز تشکیل بدان نایل آ



 655 

نگاهداری سرحد کوچکتری معطوف می شود تا آن که در ایتن راه فرمتانروایی هتم    

همان او اا و احوالی پدید می آید که در قلمرو نخستین روی داده بتود، یعنتی بتاز    

هم ناتوانی و سستی و زبونی به خدمتگداران و اعضای دولت راه متی یابتد و و تع    

چنان کته زمامتداران دولتت ناچتار متی شتوند       . لی و امور خراج نقصان می پذیردما

قوانینی را که سیاست دولت بر آنها مبتنی بوده است نغییر دهند و در امور لشکری و 

مالی و والیان و حکم تجدید نظر کنند تا مگتر از راه برابتر کتردن دختل و خترج و      

و فرمانروایتان و توزیتع مالیاتهتا بتر     تناسب عایدات با هدینه های لشکری و حکتام  

ارزا  و سنجیدن آنها با دیگر او اا و احوال دولتت در نخستتین مراحتل تشتکیل،     

بهبود در جریان امور حاصل آید، لیکن با همۀ اینهتا مااستد و خرابتی از هتر ستوی      

 .دولت را تهدید می کند

مرحلتۀ   و بار دیگر در این مرحله و شکل دولت نید همان و عی است کته در 

پیش پدید آمده بود روی می دهد و خدایگان دولت همان تدبیری را که برای اصالح 

آن اندیشیده بودند در نظر می گیرد و دومین مرحلۀ بحرانی را نید بتا همتان مقیتاس    

نخستین می سنجد ودرصدد بر می آید رخنه ها و مااسدی را کته در هتر مرحلته و    

آورد با همتان روش دفتع کنتد تتا آن کته       شکل دولت و از هر سوی بدان روی می

آخرین دایرۀ مرزها و حدود آن باز هم کوچکتر از مرحلۀ گذشته متی شتود و همتان    

پیش آمدها در کشور روی می دهد و هر یک ازین کسانی که قوانین مرحلۀ ستابق را  

تغییر می دهند چنان رفتار می کنند که گویی دولت دیگری تشکیل می دهند و کشور 

به وجود می آورند تا آن که سرانجام دولت منقرض می شود و ملتهای مجاوز  نوینی

به کشور آن دست درازی می کنند و بر آن تسل  می یابند و دولت دیگتری تشتکیل   

 .می دهند و سرنوشت و تقدیر ایددی روی می دهد

و باید این حقیقت را در و ع دولت اسالمی در نظر گرفت کته چگونته دایترۀ    

از راه فتوحات و جهانگشاییها و غلبه بر ملتهای گوناگون توستعه یافتت    مرزهای آن
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آنگاه به سبب نایل آمدن به نعمتها و ارزا  فراوان نیتروی نگهبتانی و لشتکری آنتان     

فدونی یافت تا آن کته فرمتانورایی امویتان منقترض گردیتد و خانتدان عباستیان بته         

 .فرمانروایی رسیدند

ونی رفت و به مرحلۀ حضارت و شهرنشتینی  سپس نازونعمت و تجمل روبه فر

رسیدند و خرابی و فساد به حکومت آنان راه یافت و در نتیجۀ تشکیل دولت امویتان  

مروانی و علویان در اندلس و مغرب دایرۀ مرزهای آن دولت از دو ناحیۀ مدبور تنگ 

دامه شد و آن دو مرز را از کشور اسالمی عباسیان تجدیه کردند و این و ع همچنان ا

و داعیتان و مبلغتان    ٠داشت تا آن که میان خاندان رشتید ستتید و اختتالف روی داد   

 علویان در هر سوی 

پدید آمدند و به تشکیل دادن دولتهایی نایل شدند، سپس متوکتل کشتته شتد و    

امرای دستگاه خالفت کوس استقالل رلبی زدند و خلاا را محجور کردند و حکام و 

انهای نواحی مختلف استقالل یافتند و خراج آن نواحی قطتع  والیان در کشورها و است

شد و وسایل تجمل و نازونعمت فدونی یافت و چون نوبت خالفت به معتضد رسید 

قوانین را تغییر داد و قانون دیگری برای تدبیر امور و سیاست کشور و ع کترد و در  

یتد مرزوبتومی را   نواحی و مرزها عوا( سرکش)آن قانون مقرر داشت که فرمانروایان 

که در تصرف خویش دارند صرف امورکشوری و لشکری همتان ناحیته کننتد و بته     

 2عبارت دیگر سرزمین هر فرمانروایی را تیول او قرارداد چنان که سامانیان ماوراءالنهر

و راهریان عرا  و خراسان و صااریان سند و فارس و خاندان رولون کشور مصر و 

 .خویش ساخته بودند بنی اغلب افریقیه را تیول

تا آن که سرانجام کار فرمانروایی تازیان به پراکندگی و تشتتت گراییتد و اقتوام    

بر او اا تسل  یافتند و خاندان بویه و دیلمیتان کتوس استتقالل    ( ایرانیان)غیرعرب 

                                      
 (.از دسالن. )ه منظور ستیز و اختالف میان امین و مأمون است 1

 .است« وراءالنهر»ه در متن  2
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زدند و از دولت اسالمی جدا شدند و خلاا را تحت قیمومیت قراردادنتد و ستامانیان   

همچنان در و ع مستقلی که داشتند باقی ماندند و فارمیان از مغرب  در ماوراء النهر

به سوی مصر و شام تاختند و آن کشورها را متصرف شدند سپس دولت ستلجوقیان  

که از اقوام ترک بودند تشکیل گردید و بر ممالک اسالمی استیال یافتند و خلاا را بتر  

د که دولتهای آنها متالشتی  همان و ع محجوریت باقی گذاشتند و کار به جایی کشی

گردید و از روزگار الناصر دایرۀ مرزهای ایشان به حدی رسید کته از هالتۀ متاه هتم     

تنگ تر بود یعنی قلمرو فرمانروایی ایشان عبارت از عرا  عرب تا اصاهان و فتارس  

و دولت ایشان تا اندک زمانی بر همین و تع بتود تتا آن کته فرمتانروایی      . و بحرین

 .هوالکو پسر تولی بن توشی خان پادشاه تاتار و مغول منقرض گردید خلاا به دست

غلبه یافت و کشتورهای استالمی را کته در     ٠هالکو پس از آن که بر سلجوقیان

بدینسان دایرۀ فرمانروایی هتر  . تصرف ایشان بود به چنگ آورد بدین کاردست یازید

د و همچنتان  دولتی نسبت به نخستین قلمرو حکومتت آن تنتگ و محتدود متی شتو     

 .مرحله به مرحله ادامه می یابد تا سرانجام منقرض می گردد

هر دولتی خواه بدرگ یا کوچک در نظتر داشتت و از   دربارۀ و این اصل را باید 

دولت ها تا آن که سرنوشت نیستی و دربارۀ آن پند گرفت و چنین است دستور خدا 

ز آید، و همته چیتد هتالک و    انقرا ی را که خدا برای آفریدگان خود مقدر کرده فرا

 .٠زوال پذیرد مگر ذات مقدس او

 فصل چهل و هشتم

 در این که چگونه دولت های تازه تشکیل می یابند
                                      

ه سلجوقیان مدتها پهیش از فرمهانروایی هالکهو منقهرض شهده بودنهد مگهر اینکهه بگهوییم مؤلهف             1
 . خوارزمشاهیان را که دنبال و وابسته به سلجوقیان بوده اند بدین نام خوانده است

 .88 هآی. القصص هسور. ه کل شیء هالک االوجهه 1
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انحطتاط  )باید دانست که وقتی دولت های کهن استقرار یافته به مرحلۀ فرتوتی 

 می رسند و  رو به ا محالل می روند دولتهای پس از آنها ممکنست به دو( و بحران

والیات و استانها در نواحی دوردستت   2نخست آن که فرمانروایان: گونه تشکیل یابند

و مرزها هنگامی که می بینند از ناوذ دولت کاسته شده و سایۀ قدرت آن از سرزمین 

آنان برافتاده است هر یک به تشکیل دولت نتوینی دستت متی یازنتد وبتر متردم آن       

گدینند که از ربقۀ حاکمه به شمار می رود سرزمین تسل  می یابند و پادشاهی برمی 

و فرزندان یاموالیش پس از او پادشاهی به ارث می برند و پادشاهی آنان رفتته رفتته   

به مرحلۀ وسعت و عظمت می رسد و چه بسا که در اختصاص دادن این پادشاهی به 

خود، کشمکش و اختالف روی می دهد و با یکدیگر در این بتاره بته نبترد و ستتید     

رمی خیدند  و از میان آنان کسی که دارای نیروی بیشتر نسبت به رقبیش باشد چیره ب

می شود و آنچه را که در زیر قدرت رقیب وی هست از چنگ او می رباید، چنان که 

این و ع در دولت بنی عباس روی داد و هنگامی که دولت آنان به مرحلتۀ فرتتوتی   

وذ آن از نتواحی دوردستت کوتتاه شتد     رسید و سایۀ قدرت و نا( انحطاط و بحران)

سامانیان در ماوراءالنهر و خاندان حمدان در موصل و شام و خاندان رولون در مصر 

فرمانروایی را به خود اختصاص دادند و همچنین دولت امویان اندلس نید بته همتین   

سرنوشت گرفتار شد و کشور آن دودمان در میان ملوک روایف که والیان آن دولتت  

حی و استانها به شمار می رفتنتد تقستیم شتد و چنتدین دولتت در آن کشتور       در نوا

تشتتکیل یافتتت و پادشتتاهانی چنتتد بتتر آن ممالتتک استتتیال یافتنتتد کتته پتتس از آنتتان 

در این نوا تشکیل یافتن دولت . خویشاوندان یا موالی آنها پادشاهی را به ارث بردند

یافتتۀ پیشتین جنگتی روی نمتی     نوین میان بنیان گذاران دولت تازه و دولت استقرار 

دهد زیرا گروهی که به استقالل ناحیۀ خود نایل آمده اند در ریاست خویش استقرار 

                                      
 .والء غلط است: به جای( ا)ه والء در چاپ  2
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انحطتاط و  )یافته اند و به استیال یافتن بر دولت مرکدی رمع نمی بندند بلکه فرتوتی 

دولت مرکدی را فرا می گیرد و از رسیدگی به آن گونه منارق دور دست بتاز  ( بحران

 .انندمی م

گونۀ دوم اینست که از ملت ها و قبایل مجاور رغیانگری دست به انقالب زنتد  

نیرویتی در گترد ختود    ( به آیین خاصی کته آن را متی آورد  )و یا از راه دعوت مردم 

فراهم سازد، چنان که بدان اشاره کردیم، و یا دارای لشتکریان و عصتبیتی بتدرگ در    

ایشتان بته مقتام بلنتد     ( نیروی)بد و آنگاه به میان رایاۀ خود باشد که بدان عظمت یا

پادشاهی اهتمام کند، در حالی که قوم وی با خود در این باره سخن گاتته باشتند بته    

سبب بدست آوردن چیرگی بر دولت استقرار یافتته همجتوار و بته ویتژه آگتاهی از      

ور بتر  از این رو قیام کنندۀ مدب( انحطاط و بحران)رسیدن آن دولت به مرحلۀ فرتوتی 

خود و ایل و تبارش الزم می شمرد که بر آن کشور استیال یابتد و بته مطالبتۀ تتاج و     

تخت آن برمی خیدند تا آن که پیروزی می یاند و وارث فرمانروایی و تتاج و تختت   

چنان که سلجوقیان با خاندان ستبکتکین و خانتدان مرینیتان در    . ]آن کشور می شوند

گرفتند و پیروز شدند و خدا بر امتر ختود غالتب    مغرب باموحدان این شیوه را پیش 

 [.است

 فصل چهل و نهم

در این که دولت نوبنیاد تنها از راه درنگ و به تأخیر انداختن هنگام 

نبرد و پیروزی بر دولت کهن و استقراریافته استیال می یابد نه به وسیلۀ نبرد 

 و پیکار

یده و نوبنیاد بر دو گونته  در فصل پیش یاد کردیم که دولتهای تازه به دوران رس

نوعی به وسیلۀ فرمانروایان نواحی دوردست هنگامی تشکیل می یابتد کته ستایۀ    : اند

ناوذ دولت از آن سرزمین بر می افتد و امواج قدرت آن به سرزمین هتای دور افتتاده   
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نمی رستد و اغلتب بنیتان گتذاران ایتن گونته دولتهتا چنتان کته یتاد کتردیم رمتع             

زیرا منتهای هتدف مطلتوب آنتان    . دولت استقرار یافته ندارند کشورگشایی نسبت به

قناعت به همان سرزمینهایی استت کته در زیتر فرمتانروایی ایشتان استت و نهایتت        

نیرومندی آنها همان است وگونۀ دوم اینست که داعیان و قیام کننتدگان بته ستتید بتا     

و به ستید برخیدند  دولت برمی خیدند و ناچار این گروه باید به کشورگشایی پردازند

زیرا نیروی آنها برای ستیده جویی وافی است چه این امر خاص ربقه ای است که از 

و به همین سبب . لحاظ عصبیت و ارجمندی برای جهان گشایی و غلبه کاایت دارند

که هر بتار یکتی   )میان آن گروه و دولت کهن جنگهای محلی مکرری روی می دهد 

ت می خورد و این گونه جنگها دیرزمانی تکترار متی   پیروز می شود و دیگری شکس

تا سرانجام از راه درنگ و بته تأخیرانتداختن بتر دولتت کهتن      ( شود و ادامه می یابد

استیال می یابند و پیروز می شوند و اغلب به وسیلۀ پیکتار و نبترد قطعتی و بتا یتک      

کتردیم بیشتتر   حمله کار را یکسره نمی کنند و پیروزی نمی یابند زیرا چنان کته یتاد   

اوقات پیروزی در جنگ ها به علت امور روحی و ناسانی که جنبۀ وهمتی دارد روی  

می دهد و هر چند شمارۀ سپاهیان و سالح و شدت و صالبت در پیکتار پیتروزی را   

تضمین می  کند ولی وسایل مدبور در عین حال در برابر امور وهمتی وافتی نیستت،    

و نیرنگ از سودمندترین وسایلی است کته   و به همین سبب خدعه. چنان که گذشت

در جنگ به کار می رود و اغلب پیروزی به وسیلۀ آن بدست می آیتد، و در حتدیث   

 .آمده است جنگ فریبکاریست

و دولت استقرار یافته چنان است که عادات و رستوم معمتولی فرمتانبری از آن    

ه اشتاره کترده   چنان که در مو ع دیگری بدین نکتت .  رور و واجب گردانیده است

ایم، و بدین سبب برای خدایگان دولت نوبنیاد موانع فدونی می یابد و همت پیتروان  

و نیروی لشکری او را در هم می شکند و هر چند نددیکان و خواص وی در راعت 



 661 

ولی به دیگتر لشتکریانش کته اکثریتت را     . ٠او و ممانعت به وی بصیرت کامل دارند

و زبونی راه می یابد و این گونه عقایتد اکثریتت   تشکیل می دهند بدین سبب سستی 

را تشکیل می دهند و در آنها رسوخ دارد که تسیلم دولت کهن واستقرار یافته شتوند  

و از اینرو تا حدی از شدت آنان کاسته می شود و خدایگان دولت نوبنیاد نتاگدیر در  

ار تترجیح  برابر چنین امری مقاومت می کند و صبر و مستامحه و درنتگ را بتر پیکت    

دولت کهن روشن تر و آشکارتر شتود و  ( انحطاط و بحران)میدهد تا آن که فرتوتی 

تسلیم شدن به دولت کهتن سستت و مضتمحل    دربارۀ در نتیجه عقاید اقوام و ملتش 

گردد و همت آنان به کشورگشایی و نبرد جدی برانگیخته شود و از روی صتالبت و  

 .ه برای او روی دهدشدت به ستید برخیدند تا پیروزی و غلب

گذشته از این دولت کهن دارای ثروت بیکران و وسایل معاش فراوان و نعمتت  

سرشار و لذایذ گوناگون می باشد که در پرتو استحکام یافتن پایه های کشورداری به 

مرور زمان برای آنان بدست آمده است و از اموال خراج مبالو بسیاری در اختیاردارد 

وبنیاد از آن بی بهره است و از این راه دولت کهن دارای استطبل  که خدایگان دولت ن

و سالحهای نیکوی فراوان می باشتد و عظمتت و   ( در نواحی مرزی)ها برای اسبان 

ابهت پادشاهی آن همچنان پایدار است و خواهی نخواهی بذل و بخشش فتراوان بته   

به وحشت می انتدازد  لشکریان و مردم می کند و به وسیلۀ همۀ اینها دشمنان خود را 

در صورتی که هیئت دولت نوبنیاد از همۀ اینها به کلی محروم است، زیترا آن دولتت   

هنوز در مرحلۀ بادیه نشینی و گرفتار فقر و بینوایی است و نمی تواند خود را بتدین  

گونه وسایل مجهد کند از این رو وقتی اخبار دولت کهن و کیایت شتکوه و عظمتت   

لشکریان دولت نوبنیاد منتشر می شود اوهام ترس و رعب بر آنها  آن در میان مردم و

چیره می شود و به علل مدبور از پیکار با آن دولت کناره جویی می کنند و ناچار امیر 

                                      
به غلط در چاپههای مصهر و بیهروت    ( تکسر: )است که به جای ( ینی)ات مربوط به مقابله با ه تغییر  1
 .آمده است( تکثر)
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و فرمانروای دولت آنان درنگ و تأخیر را ترجیح می دهد تا آن که دولتت کهتن بته    

ب و خلل شدید به عصبیت و برسد و آسی( انحطاط و بحران)آخرین مرحلۀ فرتوتی 

درین هنگام است که خدایگان دولت نوبنیاد منتظر بدستت آوردن  . خراج آن راه یابد

برای استیالیافتن بر دولت کهن پس از سپری شدن ستالها از آغتاز   ( مناسب)فرصت 

و نید مردم کشتور و  . دستور خداست در میان بندگانش. ٠هدف کشورستانی می باشد

لحاظ انساب و عادات و همته تمتایالت و مقاصتد بتا اهتالی کهتن       دولت نوبنیاد از 

و همچنین ایشان به علت وقوا این کشورستانی و به سبب رمتع  . مباینت کلی دارند

در استیالگری بر آنان مااخره می کنند و با آنان بتر ستر ستتیداند و از ایتن رو میتان      

دهد و به علتت قطتع   اهالی هر دو دولت در نهان و آشکار جدایی و دوری روی می 

رابطه میان دودولت به خداوندان دولت نوبنیاد هیچ خبری از اهل دولت کهتن نمتی   

؟ و نمیداننتد  2که آنان به راهر یا در بارن پند گرفته اند یا نته ( دریابند)رسد تا از آن 

 آیا آنان گرفتار غالت و بی خبری راهری یا نهانی شده اند یا نه؟

کار قطعی را به تأخیر می اندازند و در حتال انتظتار و   از این رو در حالی که پی

درنگ به سر می برند همچنان دست از کشورستانی بر نمی دارند تا آن کته خداونتد   

زوال دولت و پایان یافتن دوران فرمانروایی دولت کهتن را اعتالم فرمایتد و خلتل و     

زمتان بته فرتتوتی    آسیب از همۀ جهات بدان راه یابد و اهالی دولت نوبنیاد به مترور  

و متالشی شدن آن دولت که از نظر آنها نهاته بوده است پی ببرند ( انحطاط و بحران)

 .و نابودی آن دولت برایشان آشکار شود

                                      
 .است( حسین)« ینی»سنین در : به جای( ا)ه در  1

( فیهم)در نسخه ای ( به)در دیگری ( منه)ه نسخه ها در اینجا بسیار مشوش و مختلف است در یکی   2
و ترجمه از . ظاهراً و ال باطناً: ظاهراً و باطنا و در دیگری : یک نسخههست و در دیگری نیست و در 
 .است« ینی»مجموع نسخ به ویژه صورت 
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و در این هنگام مردم کشور نوبنیاد به علت جداستاختن برختی از نتواحی دور    

رومند می دست دولت کهن و کوچک کردن دائره فرمانروایی آن دولت، خویش را نی

یابند و همت های آنان برانگیخته می شود و همۀ آنان یک تن و یکدل و یکرو برای 

پیکار آماده می شوند و اوهام و موجبات بیمی که اراده های آنان را سست کرده بتود  

از میان میرود و درنگ و تأخیر به سرحد نهایی آن می رسد و سترانجام از راه پیکتار   

 .ند و پیروز می شوندبر دشمن استیال می یاب

و این معنی را می توان برای نمونه در دولت بنتی عبتاس در نظتر گرفتت کته      

هتوی خواهتان خانتدان    )هنگام رهور یا آغاز موجودیت آن دولت چگونته شتیعیان   

در خراسان پس از استوارشدن دعوت و گردآمدن و همرأی شدن ایشتان بتر   ( ایشان

تتا   ٠بته پتا داشتتند   ( این هدف را)یا بیشتر  مدت ده سال( از امویان)بازستدن کشور 

 .سرانجام پیروزی یافتند و بر دولت امویان غالب شدند

همچنین علویان ربرستان هنگامی که در میان دیلمیان آشکار شتدند دیرزمتانی   

درنگ کردند تا آن که بر آن ناحیه استیال یافتند آنگاه پس از آن که کار علویان پایتان  

تسیخر کشور فارس و عراقین همت گماشتند، سالیان دراز درنتگ   یافت و دیلمیان به

کردند تا آن که اصاهان و فارس را متصرف شدند و ستپس در بغتداد و خلیاته هتم     

 .استیال یافتند

وهمچنین عبیدیان که ابوعبداهلل شیعی داعیه ایشان را در میان خانتدان کتامته از   

شت و در این مدت با خانتدان اغلبیتان   قبایل بربر مدت دهسال و بلکه بیشتر به پا دا

تا سرانجام بر آنان پیروز شتد  ( و درنگ و تأخیر می کرد)افریقیه به نبرد می پرداخت 

و بر سراسر مغرب استیال یافت و آن گاه دودمان مدبور به تسخیر کشور مصر همتت  

گماشتند و مدت سی سال یتا قریتب بتدان درنتگ کردنتد و دستت از کشورستتانی        

                                      
 .غلط است( ا)در ( اقام)به جای ( قام)به جای کیف و ( حین)ه  1
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د و در این مدت سپاهیان و نیروی دریایی خویش را در هتر فرصتتی بترای    برنداشتن

نبرد با مصرمجهد می ساختند و جهت مدافعۀ مصریان از بغداد و شام از راه خشتکی  

بر استکندریه وفیتوم و صتعید    ( فارمیان)و دریا کمک می رسید تا سرانجام عبیدیان 

مکته و  )ایت کترد و در حترمین   استیال یافتند و دعوت آنان از آنجا به حجاز هم ستر 

نید انتشار یافت سپس سردار آنان جوهر کاتب با سپاهیان خود را برانداخت و ( مدینه

لدین اهلل بتدان شتهر آمتد و از     ٠آن گاه خلیاۀ آنان ممدالمعد. شهر قاهره را بنیان نهاد

ل آغاز استیالی عبیدیان بر اسکندریه تا ورود خلیاه مدبور به شهر قاهره شصتت ستا  

 .2رول کشید

همچنین سلجوقیان پادشاهان ترک پس از آن که بر سامانیان استیال یافتنتد و از  

گذشتند قریب سی سال با خاندان سبکتکین در خراسان ستیده ( جیحون)ماوراء النهر 

( غدنویتان )جویی می کردند و منتظر فرصت مناسب بودند تا آن که بتر دولتت آنهتا    

اد لشکر کشیدند و پس از روزگاری بتر شتهر و هتم بتر     استیال یافتند و سپس به بغد

 . 3خلیاه چیره شدند

از دشتهائی که اقامتگاه آنان بود  6٠7همچنین تاتارها پس از سلجوقیان در سال 

و نید در مغرب مرابطتان  . بیرون رفتند ولی استیالی آنان پی از چهل سال انجام یافت

ادشاهان مغراوه دست یازیدنتد ولتی ستالیان    از قبیلۀ لمتونه قیام کردند و به ستید با پ

 .دراز درنگ کردند و منتظر فرصت مناسب بودند تا سرانجام بر آنان استیال یافتند

سپس موحدان با دعوت خود به مخالات با قبایل لمتونه خروج کردند و قریب 

سی سال با درنگ و حالت انتظار ستیده جویی و نبرد پیش گرفتند تا آن که برمراکش 

                                      
 .بعد آمده است( ممد)به جای : به غلط( ا)ه در  1

 «ینی»ه از  2

و فرمانروای آن شهر و گروهی از کسان خلیفه را از بغهداد   لشکر کشیدند: ه در نسخه ای چنین است  3
 . راندند
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همچنین مراینیان از قبایل زناته بر موحدان قیام کردنتد  . ایتخت مرابطان استیال یافتندپ

و درنگ پیش گرفتند و قریب سی سال در کمین فرصت مناستب بودنتد تتا برفتاس     

استیال یافتند و آن شهر را با نواحی آن از کشور موحدان تجدیه کردند ستپس متدت   

امه دادند تا آن کته متراکش پایتختت آنتان را     سی سال دیگر با آن دودمان به پیکار اد

 .٠تصرف کردند، چنان که کلیۀ این وقایع در تاریخ دولتهای مدبور مذکور است

چنین است شیوۀ دولت های نوبنیاد با دول کهتن و استتقراریافته در چگتونگی    

کشورستانی و انتظار کشیدن برای فرصت مناسب، دستور خداست در میان بندگانش 

 .ور خدا را تغییر نیابیوهرگد دست

و آنچه درین باره یاد کردیم معارض فتوحات استالمی نیستت کته چگونته بتر      

بی درنتگ و انتظتار   ] صایران و روم در ررف سه یا چهار سال پس از وفات پیامبر

بلکه باید دانست که این پیشرفتهای سریع از جملۀ معجتدات  . استیال یافتند 2[کشیدن

نسپاری مسلمانان در راه جهاد با دشمناشان بود کته از روی  پیامبر ماست و سر آن جا

به آن همه فتوحات [ و بی درنگ و منتظر فرصت مناسب بودن]بصیرت ایمان داشتند

نایل می آمدند و از این رو که خدا در دل های دشمنان ایشان رعب و شکستت متی   

نتظتار دولتت   در مو وا درنتگ و ا  3[معلوم]افکندند و همۀ آن ها از خوار  عادات 

 .های کهن و استقراریافته به شمار می رفت

و هرگاه جهانگشایی های اسالم به مندلۀ خار  باشد بایتد آنهتا را از معجتدات    

پیامبر خودمان، ص، بدانیم معجداتی که بسیار در ملت اسالم به رهور پیوسته است و 

                                      
 .این وقایع را در تاریخ دولتهای مزبور یاد خواهیم کرد هچنان که کلی: به غلط چنین است( ا)ه در  1

 «ینی»ه از  2

 .مقرر است( ا)در ( ینی)ه از 3
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عتادی و ربیعتی   امور عادی را با معجدات نمی سنجند و معجده را دلیل بر رد امتور  

 .٠نمی آورند

 فصل پنجاهم

 در این که در اواخر دوران فرمانروایی دولتها اجتماع توسعه می یابد 

 و مرگ و میر و قحطی و گرسنگی بسیار روی می دهد

از آنچه در فصول پیش یاد کردیم ثابت شد که دولت ها در آغاز کتار ناچتار و   

رند و شتیوۀ اعتتدال را از دستت    خواهی نخواهی با مردم روش همراهی پیش می گی

نمی دهند و آن یا به سبب دین است، اگر دولت در نتیجۀ دعوت دینی تشکیل یافتته  

باشد، و یا به علت مالرات و خوش رفتاری و جوانمردی است که مخصوص بادیته  

نشینان است و دولتهای تازه کار چون هنوز بر خوی بادیه نشینی هستند ایتن ختوی   

بتا متردم همتراه باشتد و     [ چنین دولتی]و هرگاه . عی دولتها استمقتضی بداوت ربی

خوش رفتاری با رعیت را از دست ندهد رعایتا امیتدوار متی شتوند و بتا جنتبش و       

کوشش در راه تهیه کردن وسایل عمران و آبادانی تالش می کنند و در نتیجه اجتماا 

یۀ این امور به تدریج توسعه می یابد و توالد و تناسل مردم افدون می شود و چون کل

پیش می رود از این رو نتایج و آثار آنها الاقل پس از یک یا دو نسل پدید می آیتد و  

پس از انقضای دو نسل دولت به پایان عمر ربیعی خود نددیک متی شتود و در ایتن    

و نبایتد گاتت چتون در صتاحات     . هنگام اجتماا در نهایت توسعه و رشد می باشد

در اواخر دولتها تجاوز و ستمگری و بدرفتاری نسبت به رعایا پیش یادآور شدیم که 

معمول می گردد این مو وا با گاتۀ پیشین معارض است بلکه این اصتل بته کمتال    

درست است و به هیچ رو با آن منافی نیست زیرا در این مرحلته هرچنتد ستتمگری    

                                      
ه و تعالی داناتر اسهت و کامیهابی   و خدا سبحان»: ه در چاپهای مصر و بیروت پایان فصل چنین است  1

 .ینز آخر فصل با این ترجمه مطاب  است« ینی»در . «به اوست
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بتود و نقصتان   روی می دهد و میدان خراج ها تقلیل می یابد ولی اثر آن از لحاظ کم

اجتماا پس از روزگاری دراز پدید می آید از این رو کته امتور ربیعتی همتواره بته      

قحطتی و گرستنگی و   [ سپس باید دانستت کته  . ]تدریج و مرور زمان روی می دهند

 . مرگ و میر در اواخر دوران فرمانروایی دولتها افدایش می یابد

ی برمی دارنتد چته در   اما علت قحطی اینست که اغلب مردم دست از کشاورز

این مرحله یعنی اواخر دولتها به اموال مردم از راه خراج های گونتاگون تجتاوز متی    

دولت سرکشان قیام می کنند و ( بحران و انحطاط)شود یا به علت فرسودگی و پیری 

فتنه ها و آشوبها پدید می آید که رعایا آواره می شوند و کار کشاورزی نقصتان متی   

 .پذیرد

ن رو اغلب محصوالت کشاورزی در چنین شرایطی کمتتر احتکتار متی    و از ای

همه ساله امیتدبخش نمتی   )و خوبی و بهبود کشت و ثمرۀ آن همیشگی نیست . شود

و پیوسته بر یک شیوه نیست چه ربیعت جهان از لحاظ کمی و فدونتی بتاران   ( باشد

کاستت و  مختلف است و بتاران گتاهی پیتاپی و بستیار و زمتانی دیتر بته دیتر و اند        

محصوالت کشاورزی و دام پروری به نسبت خشکستالی یتا مستاعد بتودن ربیعتت      

متااوتست و گاهی فراوان و زمانی کمیاب است ولی مردم از راه اندوختن و احتکتار  

کردن به وسایل معاش خود مطمئن می شوند و بنابراین هرگاه از احتکار و انبارکردن 

قحطی و تنگسالی فدونی می یابد و وسایل محصوالت هم دست بردارند انتظار وقوا 

روزی آنان گران می شود و بینوایان و مردم تنگدست از فراهم آوردن آنها عاجد متی  

شوند و از گرسنگی می میرند یا اگر بعضی از خشکسالی ها روی دهد و احتکار هم 

 .نباشد گرسنگی همگانی می شود و بینوا و توانگر را فرا می گیرد

میر بسیار در اواخر دولت ها موجبات گوناگونی دارد، از آن جمله و اما مرگ و 

قحطی زدگی، چنان که یاد کردیم و یا به سبب تدلدل او اا دولتها فتنه ها و آشوبها 

م گرفتار وبتا متی   دروی می دهد و فساد و هرج ومرج و کشتار فدونی می یابد یا مر
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اا و افتدایش جمعیتت هتوا    شوند وعلت آن اغلب اینست که در نتیجۀ توسعۀ اجتمت 

فاسد می شود زیرا هوای شهرهای پرجمعیت با مواد گندیده و رروبات فاسد در می 

آمیدد و هرگاه هوا که به مندلۀ غذای روح حیوانی است و همواره آن را استنشا  می 

 .کند فاسد شود این فساد به مداج انسان راه می یابد

بیماری سرایت متی کنتد و ایتن گونته     و اگر این فساد قوی باشد به ریۀ انسان 

بیماریها عبارت از انواا راعون ها می باشند و عتوارض آن هتا مخصتوص بته ریته      

و اگر فساد مداج به آن حد افدون و قوی نباشد عاونت آن بستیار و دوچنتدان   . است

می شود و انواا تب ها در امدجه پدید می آید و بتدن گرفتتار بیمتاری متی شتود و      

و علت بسیاری عاونت ها و رروبت فاسد در کلیۀ ایتن  . ی می گرددسبب هالک آدم

گونه حاالت توسعۀ اجتماا و افتدایش جمعیتت شتهر در اواختر دوران فرمتانروایی      

زیرا دولتها در آغاز کار با مردم شیوۀ همراهی و خوشترفتاری پتیش متی    . دولتهاست

ر افدون نیست که بترای  گیرند و مردم را از هر گدندی حمایت میکنند و مالیاتها آنقد

 .رعایا کمرشکن باشد و سبب آن آشکار است

از این رو در دانش حکمت در مو ع خود ثابت شده است که گشودگی خأل و 

باید اجتماا و منارق مسکونی بته دشتتها و   [ یعنی]دشت میان اجتماا  روری است 

ه از فستاد و  نقاری که دارای هوای آزاد است پیوسته باشد تا تموج هتوا آنچته را کت   

گندیدگی به سبب در آمیختگی با جانوران در شهر پدید می آید از میان ببرد و هوای 

سالم و صحیح داخل شهر شود، و نید بته همتین ستبب استت کته مترگ و میتر در        

شهرهای پرجمعیت به درجات بیش از نقاط دیگر است مانند مصر در مشر  و فاس 

 .کند در مغرب، و خدا هر چه بخواهد مقدر می

 

 فصل پنجاه و یکم
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در این که در اجتماع بشری ناچار باید سیاستی به کار رود که بدان 

 نظم و ترتیب امور اجتماع برقرار شود

در چند جای دیگر گذشت که اجتماا بشری امری  روریست و آن بته معنتی   

آن سخن می گوئیم و هم یادآور شدیم که در هتر اجتمتاعی   دربارۀ عمرانیست که ما 

و حاکمی باشد که مردم به وی رجتوا کننتد، و فرمتان آن    « وازا»چار باید رادا یا نا

حاکم در میان مردم گاهی متکی بر شرعی است که از جانب خدا نازل شده استت و  

ایمان مردم به ثواب و عقابی که مبلو آن دین آورده است ایجاب متی کنتد کته از آن    

 .رگردن نهندحاکم فرمانبری کنند و رو  انقیاد او را ب

و گاهی فرمان حاکم متکی بر سیاستی عقلی پس از آشنا شدن وی بته مصتالح   

جماعت است به سبب خواهش ها و توقعاتی که از اجرا و پتاداش آن حتاکم دارنتد    

 .فرمانبری از وی را بر خویش واجب می شمارند

بنابراین سودگونۀ نخستین هم در این جهان و هم در سرای دیگر عایتد انستان   

می شود زیرا شارا از مصالح عاقبت انسان آگاه است و رستگاری بندگان ختدا را در  

 .آن جهان نید در نظر می گیرد

ولی سود گونۀ دوم تنها درین جهان حاصل می گردد، و آنچه از سیاست مدنی 

می شنویم مربوط به این مو وا نیست بلکه معنای آن در ندد حکما آن چیدی است 

هر فرد از مردم آن جامعه از لحاظ روان و خوی بتر آن باشتد تتا از    که باید « سیرتی»

 .فرمانروایان و حاکمان براسه بی نیاز شود

مدینۀ »حاصل آید « سیرت»است از این  ٠و جامعه ای را که در آن آنچه سداوار

را سیاست مدنی می گویند و « جامعه»می نامند و قوانین مراعات شده در آن « فا له

ن سیاستی نیست که اهل اجتمتاا را بته عنتوان مصتالح عمتومی بتدان       منظور حکیما

                                      
 .است« ینی»صورت متن از . غلط است( ا)در « ینبغی»به جای « یسعی»ه  1
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و این مدینۀ فا له در نتدد  . وامیدارند چه این سیاست به جد آن سیاست مدنی است

آنان نادر و نایاب است یا وقوا آن دور است و حکما تنها از لحاظ فر یه و به رور 

 .آن گاتگو می کننددربارۀ نظری 

: است عقلی که آن را یادآور شدیم بر دو گونته استت  سپس باید دانست که سی

نگتاه  »به رور عموم و مصالح پادشتاه در استتقامت   « مردم»یکی آن که در آن مصالح 

ملک او بخصوص مراعات شود و این سیاست به ایرانیان اختصاص داشت و « داشتن

 .متکی بر روش حکمت بود

در دوران خالفتت بتی نیتاز     و البته خدای تعالی ما را از آن در مذهب اسالم و

کرده است زیرا احکام شریعت در مصالح عمومی و خصوصی و آداب زندگانی ما را 

از آن بی نیاز می کند و قوانین و احکام پادشتاهی و کشتورداری نیتد در آن منتدرج     

 .است

گونۀ دوم اینست که در آن مصلحت سلطان و کیایت استوارشتدن پادشتاهی از   

ت درازی مراعات می شود و مصالح عمومی درین روش متارا راه قهر و غلبه و دس

بر مصالح سلطان است و این سیاست از آن یکدیگر پادشاهان جهان خواه مسلمان یا 

کافر است جد این که پادشاهان مسلمانان بر حسب راقتشان از آن سیاست بدانستان  

ن از یتک رشتته   پیروی می کنند که بر مقتضای شریعت اسالمی باشد و بنابرین قوانی

احکام شرعی و آداب اخالقی تشکیل می یابتد و قتوانینی را کته در اجتمتاا ربیعتی      

است و اصولی را که از لحاظ مراعات شوکت و عصبیت  رورت دارد نیتد در نظتر   

 .می گیرند

دربتارۀ  و در اصول و قوانین مدبور نخست به شرا و آنگاه به نظریتات حکمتا   

اقتدا می کنند و از بهترین آثار و جامع ترین آنها که  آداب و رسوم و سیرت پادشاهان

در باره نوشته شده و به یادگار مانده است نامتۀ رتاهربن حستین ستردار متأمون بته       

پسرش عبداهلل بن راهر است و چون مأمون فرمانروایی رقه و مصر و سرزمین هتای  
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را به وی نوشت و میان آن دو ناحیه را به عبداهلل سپرد، پدرش راهرنامۀ مشهور خود 

در آن وی را انتتدرز داد و او را بتته همتتۀ نیازمنتتدیهایی کتته در دولتتت و فرمتتانروایی 

خویش داشت از قبیل آداب دینی و اخالقی و سیاست شرعی و کشتورداری توصتیه   

کرد و وی را بر مکارم اخال  و عادات و خصال نیکتو برانگیختت و صتااتی را کته     

ز آنها بی نیاز نیست به وی یادآور شد و متتن نامتۀ او   هیچ پادشاه یا بازاری و عامی ا

 :به نقل از کتاب ربری چنین است

، اما بعد پرهیدگاری یددان یکتا و بی همتا را برخویش  ٠بسم اهلل الرحمن الرحیم

واجب شمار و همواره خدای ترس و مراقب او باش و از خشم وی عدوجل بپرهیتد  

کوش و در برابر نعمت تندرستی کته ایتدد   و شب و روز در نگهبانی رعیت خویش ب

به تو ارزانی داشته است پیوسته آن جهان را بیاد آور و بیندیش که سرانجام به سرای 

دیگر می روی و زندگی جاوید تو در آن جهانست و در آن جا همتۀ کردارهتای تتو    

مورد پرسش و بازخواست واقع خواهد شد، پس چنان شیوه ای پیش گیتر کته ایتدد    

تر از هر لغدشی نگهدارد و روز رستاخید ترا از شتکنجه و عتذاب دردنتاک     عدوجل

برهاند زیرا ایدد سبحانه به تو نیکی فرموده و فرمانروایی گروهی از بندگانش را به تو 

سپرده است، و دریو نداشتن مهر خویش را از بندگان خدا بر تو واجب کرده و ترا به 

احکام و حدود ایتددی را در میتان   ( پس باید)دادگری در میان آن ملدم ساخته است 

ایشان اجرا سازی و از جان و ناموس و سرزمین آنتان دفتاا کنتی و نگتذاری ختون      

 .و آسایش مردم را تأمین کنی ٠کسی بریدد و در امنیت راههای ایشان بکوشی

                                      
با کتب ذیل کهه در آنهها   « جمهره رسا ل العرب فی عصور العربیه الزاهره»ه این نامه را مؤلف کتاب   1

آن را  3ج  ٤85متن نامه با متن مندرج در کتاب جمهره ص  هله کرده و ما پس از مقابلآمده است مقاب
 ه، مقدمه  12٤: 6، ترایخ کامهل ابهن اثیهر     258: 1تاریخ طبری : ترجمه کردیم و کتب مزبور اینهاست

 :6، و کتاب بغداد تألیف بان طیفور  ٤3، مختصر اختبار الخلفا از ابن الساعی ص  331همین کتاب ص 
36٤. 

 .به معنی نفس است« سرب»و « لسربهم»و در نسخ دیگر « لسبلهم»هره مو ج( پ) ه در نسخه 1
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چه ایدد ترا بر واجباتی که برعهدۀ تو فرض کرده است بازخواست متی کنتد و   

الت قرار می گیرد و از تو پرسش می کنند و پاداش و کیار تو وابستته  در ایستگاه عد

فهتم و  [ برای گداردن آنهتا همتواره  ]پس [ این تکالیف است]به پیش و پس انداختن 

و سرگرمی دیگر ترا را [ هیچ مایۀ غالت]خرد و بینایی خویش را فارد بگذار و مبادا 

ف سرفصل و مالک کار تتو و نخستتین   زیرا آن تکالی. از انجام دادن واجبات باز دارد

و . توفیقی است که خدای عدوجل ترا به سبب آنها به راه راست رهبری متی فرمایتد  

باید نخستین امری که بر گتردن متی گیتری و کتردارت را بتدان نستبت متی دهتی،         

مواربت بر فرایضی باشد که ایدد عدوجل آنها را بر تو واجب فرموده استت از قبیتل   

نه و حا ر شدن در نماز جماعت با مردمتی کته تترا پذیرفتته انتد و      نمازهای پنجگا

گداردن توابع نماز بر وفق سنت های آن بدانسان که باید چنان و وگیری که شرای  

آن در همۀ اعضا به شایستگی انجام یابد و نخست نام خدای عدوجل را یتاد کنتی و   

ددگی بر زبان آری و در کلمات را به آهستگی و بی شتاب( حمد وسوره)هنگام قرائت 

رکوا و سجود و تشهد آرامی و راسخ قدمی را نگاهداری و نیت خود را صادقانه بته  

 .پروردگارت اختصاص دهی

و نید همراهان و زیردستان خویش را به خواندن نماز برانگید و پیوسته بته ایتن   

ار زشتت  از ک»: شیوه ادامه ده چه نماز همچنان که خدای عدوجل می فرماید مردم را

آن گاه پس از واجب نماز سنن پیامبر خدا، ص، را فراگیتر و   ٠«و ناپسند نهی می کند

در پیروی از ربایع و خصال او و سلف صالح پس از وی مواربت کن و هرگاه برای 

تو کاری مهم پیش آید از خدای عدوجل نیکی و خیر بجوی و بپرهیدگاری او گترای  

کتاب خود از امر و نهی و حالل و حرام نازل  و دستورهایی را که خدای عدوجل در

فرموده است در نظر گیر و بر خود واجتب شتمار و احتادیثی را کته از پیتامبر، ص،      

                                      
 45: العنکبوت ژې  ې  ې  ې     ىى  ژ ه  1
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آورده اند پیروی کن آن گاه آن مهم را بر ربق آنچه خدای عدوجل مقترر فرمتوده از   

 .روی حق و حقیقت انجام ده

آن کار را دوست بداری یا  و هرگد در کارها از جادۀ عدالت منحرف مشو خواه

بر وفق دلخواه تو نباشد و چه مربوط به کسانی باشد که از نددیکتان و خویشتاوندان   

 .کسانی باشد که نسبت به تو بیگانه می باشنددربارۀ تواند یا 

و فقه و فقیهان و دین و عالمان دین و کتاب خدای عدوجل و عامالن بته آن را  

آن، و معرفت به آنچته  ( کسب)آن و برانگیختن بر برگدین چه فقه در دین و جستن 

آدمی را به خدای عدوجل نددیک می سازد بهترین زیور انسان است و او را به همتۀ  

نیکی ها رهبری می کند فقه راهنما و فرمانده آدمی به نیکوکاری ها و بازدارنده انسان 

ان به خدا افدونی از کلیۀ گناهان و بده ها است و با توفیق خدای عدوجل معرفت انس

می یابد و به جالل و عظمت او بیشتر پی می برد و در سرای دیگر به درجات برتری 

 .نایل می آید

گذشته ازین چون در دیدۀ مردم به دانش دین آراسته باشی فرمان ترا گرامی می 

شمرند و شکوه تو در دل آنان جایگیر می شود و به تو روی می آورند و به عتدل و  

 . ئن می شونددادت مطم

برتست که در همۀ کارها میانته روی پتیش گیتری چته ستود آن از همته چیتد        

 .آشکارتر می باشد و آسودگی بدان بهتر آماده می شود و دارای مدایای جامعتر است

میانه روی آدمی را به راه راست می خواند و راه راست او را به کامیابی رهبری 

ی خوشبختی استت و استتواری دیتن و ستنن     می کند و کامیابی راهنمای وی به سو

پس آن را در همۀ امور دنیتوی ختویش   . هدایت کنندۀ انسان وابسته به میانه رویست

برگدین ولی در رلب آخرت و کردارهای شایسته و سنت های معروف و نشانه های 

راستی نهایتی قائل مشو چه کوشش در راه نیکی و احسان فراوان را سرحد و پایتانی  
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ه ویژه که در راه خشنودی خدا باشد و بدان مصاحبت با اولیای خدای تعالی نیست ب

 .را در آن جهان بطلبد

و بدان که میانه روی در امور دنیوی مایۀ ارجمندی متی شتود و شتخص را از    

گناه باز میدارد و هیچ چید بهتر از آن وجود و پایگاه ترا حاظ نمی کند و مایۀ صالح 

روی برگدین و آن را راهنمای خویش کن تا همۀ امتورت  کارت نمی شود پس میانه 

 .کمال پذیرد و بر توانایی تو بیاداید و کسان ترا از عام و خاص اصالح کند

و یقین خود را به خدای عدوجل نیکو کن تا بدان رعیت تو به اعتدال گرایتد و  

دا بر تتو  در همۀ امور به وی چنگ زن و وسیلۀ کلیۀ کارها را از او بخواه تا نعمت خ

 .پاینده و جاوید بماند

و به هیچ یک از کسانی که به کار می گماری، پیش از آن که حقیقت حال آنتان  

بر تو آشکار شود تهمت مبند، زیرا تهمت زدن و بدگمانی به مردم بیگنتاه از بتدترین   

گناهان به شمار می رود پس به یاران و همراهان خود نیک گمان باش و بدگمانی را 

کسان خویش فروگذار چه حسن رتن تتر در جلتب    دربارۀ دور کن و آن را  از خود

اراعت و تربیت کردن هواخواهان و یارانت یاری می کند و به هیچ رو نباید دشتمن  

چه اهریمن از سستی و زبتونی   ٠یددان، اهریمن، در کار تو مایۀ نکوهش و عیبی بیابد

به دیگتران تترا گرفتتار انتدوه متی      تو به اندک اکتاا می کند و از راه بدگمان کردنت 

 .سازد چنان که لذت و شیرینی زندگی را از دست می دهی

و بدان که حسن رن ترا قرین نیرومندی و آسایش متی کنتد و بتدان بته آنچته      

و از این راه دوستی مردم را به ختود متی   . بسندی آن را دوست داری بسنده می کنی

 .امات می گرایدکشانی و همۀ کارهایت را به بهبود و استق

                                      
و : )صهحیح  هجمله : به جای( معمدا.... والتنخذن : )چنین است( ا)در . است« ینی»ه صورت متن از   1

 « ینی»در ( معمزاً... التجدن 
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ولی حسن رن به یاران و همراهان و مهربتانی نستبت بته رعیتت نبایتد تترا از       

جستجو و کنجکاوی در کارها بازدارد و منافی آن نیست که در ررز کار خدمتگداران 

دربارۀ و همراهانت به تن خویش مراقبت کنی و رعیت را از مصائب مصون داری و 

وی میشود بیندیشی بلکه باید بر گردن گرفتن امور آنچه مایۀ اصالح و استقامت حال 

اولیا و برررف کردن نیازمندیهای رعیت و زدودن رنتج و مشتقت ایشتان را بتر هتر      

زیترا چنتین شتیوه ای دیتن را     . کاری ترجیح دهی و  در محافظتت رعیتت بکوشتی   

 .استوارتر می سازد و سنت پیامبر را نمودارتر می کند

امور بی شائبه و پاک کن و در اصالح و تهتذیب  و نیت خویش را در همۀ این 

اخال  خویش بی همتا و منارد باش همچون کسی که بداند در برابر کتردۀ ختویش   

مسئول است، اگر نیکی کند پاداش می بیند و اگر به بدی گراید بازخواست می شود 

رای و کیار می یابد چه خدای عدوجل دین را به مندلۀ دژی استوار و پایگاهی بلند بت 

انسان قرارداده است هر که آن را پیروی کند او را به مرحلۀ سرافرازی آن ها برعهتدۀ  

تست، روش دین پیش گیر و رریقۀ راستی برگدین و حدود و کیارهای خدای تعالی 

بده کاران به اندازۀ گناهی که مرتکب شده اند و مستوجب کیار متی باشتند   دربارۀ را 

مده و در آن سستی مکن و کیاتر گناهکتاران را بته     اجرا کن و این شیوه را از دست

تأخیر میاکن زیرا اگر درین باره تاری  و مسامحه کاری کنی مایۀ تباهی حستن رتن   

تو می شود و بر آن باش که در این باره سنت هتای معتروف را بته کتار بنتدی و از      

و . ددبدعتها و شبهات دوری جویی تا دین تو مصون بماند و جوانمردیت پایدار گتر 

و کار نیک . هرگاه با کسی پیمان بندی بدان وفاکن و به قول و وعدۀ خود پایبند باش

را بپذیر و بدی را بدان از خود بران و از عیوبی کته در هتر صتاحب عیتب از افتراد      

رعیت خود می بینی اغماض کن و زبان ختود را از گاتتار درود و بهتتان ببنتد و بتا      

ک ساختن دروغگتو و گستتای بتر درود کارهتای     سخن چینان دشمنی کن زیرا نددی

 .اکنون و آینده ترا تباه می سازد
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چته  . و از این رو که درود سرآغاز گناهان وبهتان و سخن چینی پایان آنها ست

سخن چینی آفتی است که نه گوینده و نه شنوندۀ آن در امان می ماند و خاصتیت آن  

استگویان دوستی کن و از روی حتق  نابسامانی هر امری است و با شایسته کاران و ر

وعدالت به یاری مردمان شریف برخید و ناتوانان را دریاب و صلۀ رحتم را مراعتات   

کن و بدان راه خدای تعتالی را بجتوی و فرمتان او را گرامتی دار و ثتواب آن را در      

 .جهان از او درخواست کن

صترف کتن و   از هوسهای بد و ستمگری بپرهید و رأی و نظر خود را از آنهتا م 

برائت خویش را در ندد رعیت از هوسبازی و بیدادی آشتکار ستاز و بته سیاستت و     

تدبیر امور مردم از روی عدالت رسیدگی کتن و در میتان آنتان بته حتق و راستتی و       

 .معرفتی رفتار کن که ترا به راه راست و حقیقت رهبری کند

نتدخویی و  از ت. هنگام خشم خویشتتن دار بتاش و وقتار و بردبتاری برگتدین     

سبکسری و غرور در کاری کته برعهتده داری بپرهیتد و مبتادا بگتویی متن چیتره و        

فرمانروا هستم و هر آنچه بخواهم می کنم زیرا چنین داعیته تترا بتدودی در پرتگتاه     

 .نقصان عقیده و کمی یقین به خدای عدوجل فرو می افکند

بدان که کشتور و  خدای بی همتا و یقین به او خالص کن و دربارۀ نیت خود را 

پادشاهی ویژه خداست آنرا به هر که خواهتد متی بخشتد و از آن کته بخواهتد بتاز       

و هر گاه خداوندان زور و آنان که خدا ناسپاسی کننتد و بته کاتران نعمتت      ٠میستاند

گرایند و در برابر احسانی که خدای عدوجل به آنان ارزانی داشته غرور نشتان دهنتد   

شتر کاخ نعمت و شکوه آنان را واژگون می سازد و ایشان خداوند با شتاب هر چه بی

را کیار می بخشد و هرگد هیچکس را نخواهی یافتت کته ایتدد بشتتاب نعمتت ازو      

خداوندان سلطه ( از)بازستاند و او را گرفتار بازخواست گرداند مگر نعمت ناشناسان 

                                      
 26: آل عمران ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ  : هآی ه اشاره به 1
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ه کته نستبت بته    و زور را ، آنان که برایشان دولتی پهناور فراهم آمتده استت، آن گتا   

نعمتهای ایدد  و احسان وی به ناسپاسی و کاتران گراینتد و در برابتر آنچته ختدای      

عدوجل از فضل خویش به ایشان ارزانی فرموده گردن فترازی ودستت درازی آغتاز    

 .کنند

و آزمندی را از خود دور کن چه باید گنجینه ها و اندوختته هتای تتو نیکتی و     

آبادان ساختن شهرها و رسیدگی به امور متردم و  پرهیدکاری و اصالح حال رعیت و 

 .خلق و دادرسی ستمدیدگان باشد ٠«جان»حاظ خون 

و بدان که هرگاه ثروت را در گنجینه ها بیندوزند بهره و سود نمی بخشد ولتی  

اگر آن را در راه صالح حال رعیت و اعطای حقو  آنان به کار برند و بته وستیلۀ آن   

خلق بردارند، فدونی می یابد و مایۀ فراوانی نعمتت متی   بار رنج ومشقت را از دوش 

و زمانه ای  2شود و عامۀ مردم بدان رستگار می گردند و والیان بدان آرایش می یابند

پس بایتد کتار   . نیو و پررفاه پدید می آید و مردم به ارجمندی و بدرگی نایل می آیند

و مسلمانان باشتد و از امتوال    گنجینه و خدانۀ تو پراکندن ثروت در راه آبادانی اسالم

تقستیم   3که در برابر تو هستند( خلیاه)خدانۀ خویش مبالغی بر دوستان امیرالمؤمنین 

کن و حقو  آنان را بپرداز و بهرۀ رعیت را به رور وافی و به قدری که امور زنتدگی  

و معاش آنان را اصالح کند در نظر گیر، چه اگر بدین شیوه رفتتار کنتی نعمتت تتو     

دار می شود و از جانب خدای تعالی مستوجب مدید نعمت می گتردی و در امتر   پای

خراج ستانی و گردآوری اموال از رعیت و فرمانروایی خویش تواناتر میشتوی و بته   

سبب آن که دادگری و احسان و نیکی تو شامل حال عموم می شود همتۀ متدرم رام   

                                      
دهماء است که بهه ظهاهر معنهی    « ینی»در . ه صورت متن از چاپهای مصر و بیروت و دسالن است   1
 .مناسب مقام است« جماعت مردم»

 .و ترتبت به الواالیه: و چاپهای دیگر ( ا)در « ینی»ه از  2

 .غلط است( ق و ضم لقبلک به فتح )ه در چاپ مشکول بیروت  3
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اراده کنتی آن را در نهایتت    رچته ه می گردند و فرمان ترا بهتر پیروی می کنند و بته 

و منتهای کوشش خود  را در آنچه به تو یادآور . گشاده رویی و ر امندی می پذیرند

شدم مبذول دار تا آنها را بکار بندی و باید درین باره همواره خدای ترس باشی چته  

ثروتی جاوید می ماند که آن را به شایستگی در راه خدا خرج کنند، و سپاسگداران را 

 .ناس و ایشان را بی پاداش مگذاربش

مبادا جاه و غرور این جهان بیم از سرای دیگر را از یاد تو ببرد و در نتیجۀ ایتن  

غرور از ادای حقوقی که برعهدۀ تست شانه تهی کنی و سستی و سهل انگاری نشان 

و . دهی زیرا سهل انگاری مایۀ تاری  می شود و تاری  متورث هتالک آدمتی استت    

و برای خدای عدوجل ودر راه او و به امید ثواب آخرت باشد زیترا ختدا   باید عمل ت

سبحانه نعمت خودرا در این دنیا به کمال بر تو ارزانی داشته و فضل و احسان ختود  

و به شکر  چنگ زن و بر آن اعتماد کن تتا خیتر و   . را در ندد تو آشکار ساخته است

اندازۀ شکرسپاسگداران و سیرت  احسان خدا به تو افدون شود زیرا خدای عدوجل به

نیکوکاران و حقگداری آنان نسبت به نعمتها و بخشش هایی که به ایشان اعطتا شتده   

 .است، مدد و اجر میدهد

و هیچگاه گناه را کوچک مشمار و حسود را یاری مکتن و بتر بتدکار و فتاجر     

تتار  رحمت میاور و به ناسپاس انعام مکن و با دشمن بته چترب زبتانی مپترداز و گا    

سخن چین را راست مینگار و به بی وفا ارمینان مکن و به دوستی فاسق مگرای و از 

گمراه پیروی مکن و ریاکار را مستای و هرگد آدمی را تحقیر مکن و خواهنتدۀ بینتوا   

پیمتان شتکن   . و به گاتۀ خنده آور در منگر ٠را نومید بازمگردان و به بارل پاسخ مده

به نسبت خود مبال و خشم خویش را نمتودار کتن و   و  2مباش و به درود فخر مکن

                                      
 .است« التجیبن»ولی در الجهره « تحسنن»: و چاپهای دیگر( پ)ه در متن  1

 .التذهبن ه الترهبن هم آمده است: ه در نسخ مخلتف 2



 679 

و سایهان را برمکش و  2ز روی کبر در زمین راه مرواو  ٠کبر و غرور به خود راه مده

و از  3در رلب آخرت کوتاهی مکن و روزگار را در حال درشتی و بدگویی مگتذران 

روی ترس یا تمایل شخصی نسبت به ستمگری چشم پوشی مکن و ثواب آن سرای 

ا درین جهان مخواه و پیوسته با فقیهان مشورت کن و خود را و به بردباری عتادت  ر

فراگیر « دانش و تجربه»ده و از آزمودگان و خردمندان و خداوندان اندیشه و حکمت 

 .و بخیل را در رأی زندی و مشورت شرکت مده 4و مردمان فرومایه

بختل و  . ستود آنهاستت   و به هیچ رو گاتارشان را مشنو زیرا زیان آنان بیش از

 .امساک ورزیدن در امور رعیت بیش از هر چید سبب فساد می شود

و بدان که اگر آزمند و رمع کار باشی خوی تو چنان خواهتد شتد کته فتراوان     

بگیری و اندک ببخشی و هرگاه بترین شتیوه باشتی، مگرانتدک زمتانی، کتار تتو بته         

مهر تتو دل نمتی بنتدد کته بته       به استقامت نخواهد گرایید زیرا رعیت تنها از این رو

 .ثروت آنان دست درازی نکنی و ستمگری را فرو گذاری

و هر که با تو صمیمیت کند با وی به درستی گرای و احسان وبخشش خود را ]

و صافی بودن و صمیمیت ایشان نسبت بته تتو از راه احستان بتر     . ]٠[از و دریو مدار

  2[.ایشان و بخشش نیک به آنان پایدار می ماند

و ابواب انعام و احسان را بتر روی دوستتانی کته از روی خلتوص و صتاا بته       

دوستی تو گراییده اند بگشای و ایشان را مورد بخشش خویش قترار ده و از بختل و   

                                      
 .نیست( پ)در چاپ « و از امید جدا مشو»: ه عبارت 1

 .31 هاالسری، آی هسور. التمش فی االرض هرجا: هه اشاره به آی 2

 .نیست( پ)در چاپ « دیده به روی سخن چین مگشای و»: ه عبارت 3

است « اهل الرقه»ولی در جمهره که صحیح تر است « اله السرقه»( ک)در . اهل السرفه( پ)ه در چا   ٤
 .و رقه در اینجا به معنی خساست و فرومایگی است

 .مندرج است( پ)ه قسمت داخل کروشه تنها در چاپ  1

 «ینی»ه از  2
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امساک بپرهید و بدان که بخل نخستین صاتی است که انسان به سبب آن به پروردگار 

کش در پایگاه پستی و فرومایگی خویش نافرمانی کرده است و شخص نافرمان و سر

و آن که ناسش از بخل نگه »: است و آن موافق گاتار خدای عدوجل باشد که فرماید

پس به حق و راستی دیوان های جادۀ بخشش را  3.«داشته شود پس ایشان رستگارانند

 .و به همۀ مسلمانان از خراج ناحیۀ خود بهره ای اختصاص ده 4هموار کن

خشش از بهترین اعمال بندگان خداست، از ایتن رو از حیتث   و یقین بدان که ب

 .خوی خویش را بدان مجهد کن و خشنود باش که شیوه و رفتار خود را بدان بیارایی

آنتان در نگتر و پایتۀ هتر یتک را       5و سپاهیان را مورد تاقد قرار ده و به دفتاتر 

کتافی فتراهم   رسیدگی کن و بر روزی ایشان بیادای و وسایل معاش آنان را به حتد  

آور، تا خدای عدوجل بدان ایشان را از تنگدستی برهاند و در نتیجه و ع ایشان مایۀ 

توانایی تو شود و از جان و دل بیش از پیش به فرمان تتو سرتستلیم فترود آورنتد و     

برای خداوندان قدرت همین خوشبختی بس است که بر سپاه و رعیت از راه دادگری 

 .انی و احسان و توانگری خویش بخشایش کنندو نگهبانی و عنایت و مهرب

پدیتد آیتد از راه   ( سپاه یا رعیتت )پس امر ناپسندی را که از سوی یکی از آنان 

تتا انشتاء اهلل    ٠درپوشیدن جامۀ فضیلت دیگری و لدوم عمل کردن بدان، برررف کن

 .تعالی به کامیابی و صالح نایل آیی

                                      
 9: الحشر ژىئ  يئ  جب    ی  جئ  حئ  مئژ ه  3
بزدای و »را « فسهل»است و به همین سبب دسالن « جور» هکمل« جود»هب جای ( پ) هه در نسخ  ٤

 .ترجمه کرده است« محو کن

 هاسههت دسههالن هههم کلمهه « ینههی»اسههت و صههورت مههتن از ( مکههانتهم)ه در چههاپ بیههروت و   5
(matricules) آورده است . 

پس صفت ناپسند یکهی از دو  : را بدین سان ترجمه کرده است« ینمکروه احدالباب»ه دسالن عبارت   1
رجوع . دانسته است« دار»را مرادف « باب»جهان را از راه کسب فضیلت جهان دیگر برطرف کن، و او 

 .شود 2ج  151دسالن ص  هو ترجم 2ج  136چاپ پاریس ص  هبه متن عربی نسخ
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گاه خدا از همتۀ کارهتا برتتر استت،     و بدان که پایگاه امر قضا و داوری در پیش

زیرا داوری همچون ترازوی خداست که بدان احوال مردم در روی زمین با یکتدیگر  

روزگار رعیت  2[و کار دیوانی]برابر و تعدیل می شود و با اجرای برابری در امر قضا 

به اصالح می گراید و راهها امن می شود و ستمدیده داد خویش را از ستمگر میساند 

مردم به گرفتن حقو  خود نایل می آیند و امور معیشت ایشان استوار می گتردد و   و

حق راعت خویش را میگدارند و خداوند ایشان را از تندرستی و عافیتت بهتره منتد    

می سازد و کار دین استقرار می یابد و سنت ها و شرایع به سبب اجرای حق در کار 

 .داوری، در مجاری خود جریان می یابند

دربارۀ بپرهید و حدود را  ٠در اجرای فرمان خدا نیرومند باش و از شر و فسادو 

 .مردم اجرا کن

و از شتابددگی به کاه و دلتنگی و ا طراب بته ختویش راه متده و بته بهتره و      

و باید قدرت و غلبۀ تو استقرار یابتد و کیارهتایی کته    . ]روزی خویش خرسند باش

 .2[تعیین می کنی اجرا شود

بۀ خویش سود برگیر و هنگام خاموشی بیدار و گاه سخن گاتن استوار و از تجر

باشد و با خصم به داد و انصاف رفتار کتن و هنگتام شتبهه درنتگ پتیش گیتر و در       

هتیچ یتک از رعایتای    دربارۀ استدالل بر حکمی که می کنی حجت قوی دار و نباید 

و هنگتام داوری   خود زیر تأثیر حب و بغض واقع شوی و جانب بیطرفی را رها کنی

برخیدی یتا از سترزنش   ( به ناحق)به تمایل نسبت به یکی یا خوشرفتاری به دیگری 

تأنی و درنگ کن و مراقبت پیش [ بلکه در داوری همواره. ]مالمت کنندگان بیندیشی

گیر و قضیه را مطالعه کن و بیندیش و نیک دالیل را با هم بسنج و عبرت بگیتر و در  

                                      
 .نیست( پ)ه در  2

 .آمده که صحیح تر است« نطف»ی در جمهره و چاپهای دیگر است ول« تطفیف»( پ)ه در چاپ  1

 .نیست( ک)و ( ب)و ( ا)ه قسمت داخل کروشه در چاپهای  2
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وتن باش و به همۀ افراد رعیت همراهی کن و حق و حقیقتت  پیشگاه پروردگارت فر

را بر خویش فرمانروا ساز و هرگد در ریختن خون کسی شتاب مورز، زیترا ریختتن   

خون به ناحق  در ندد خدای عدوجل گناهی عظیم است و به کار مهتم ختراج نیتک    

مایتۀ  عنایت کن چه بدان کار رعیت راست می شود و بهبود می پذیرد و ختدا آن را  

ارجمندی و سرافرازی اسالم و سبب توانگری و برتری مستلمانان قترار داده استت،    

برای دشمنان اسالم ختواری و خشتم نهاتته عاجدانته ای و بترای کتافران متذلت و        

، پتس در تقستیم ختراج میتان خراجگتداران روش حتق و برابتری        ٠کوچکی استت 

علت شرف، یا توانگر بته   ودادگری پیش گیر چنان که نباید از میدان خراج شریف به

سبب توانگری وی دیناری بکاهی و حتی نسبت به هتیچ یتک از ختواص و حاشتیه     

 .نشینان و کاتبان درگاه خویش نباید در این باره چشم پوشی کنی

ولی به هیچ رو روا نیست بیش از توانایی و راقت مردم از آنان خراج گرفت و 

خراج تجاوز کند و به افراط کتاری و   ایشان را آنچنان مکلف ساخت که از حد معین

زیترا   2.و باید همۀ مردم را به حق و حقیقتت تلتخ برانگیختت   ( ستمگری منجر شود

چنین روشی بهتر رعیت را بته هتم الاتت متی دهتد و بایتد در راه خشتنودی عامته         

و بدان که این فرمانروایی ترا به مندلۀ گنجور و نگهبان و پاسبان رعیت قرار . بکوشی

می نامند که تو همچون شبان و قیم آنان « رعیت»ست و ازین رو زیردستانت را داده ا

پس باید خراج آنچنان گرفته شود که آن را از مازاد مخارج خویش بتی هتیچ   . هستی

و بایتد آن  ( و در پرداخت آن دچتار دشتواری و ستختی نشتوند    )عسرت اعطا کنند 

هموارستاختن  »ابستامانی هتا و   خارج رادر راه استواری و بهبود زندگانی و اصتالح ن 

و کسانی را بر رعیت بگمتار کته از خداونتدان    . امور مردم صرف کنی« ناهمواریهای

رأی و تدبیر و تجربه و بصیرت باشند و سیاست کشورداری را بدانند و به پاکتدامنی  

                                      
 ....برای دشمن اسالم و دشمن مسلمانان : ه در چاپ بیروت 1

 .است( امر)به غلط ( مر)در چاپ بیروت ، به جای ( ا)و ( ینی)ه از  2
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متصف باشند، و آن وقت روزی و امور معاش ایشان را به حدکافی و فتراوان تتأمین   

گماشت چنین کارگدارانی درین  پایگاهی که به تو واگذار شده استت از  چه امر . کن

مهمترین واجبات تو به شمار می رود و نباید هیچگونه سرگرمی و کار دیگتر تترا از   

آن غافل کند چه اگر این شیوۀ فرمانروای را برگدینتی و ورتایف و واجبتاتی را کته     

پروردگار خواهد شتد و متردم   برعهدۀ تست انجام دهی مایۀ مدید نعمت تو از سوی 

رفتار ترا به نیکی یاد خواهند کرد و بدان محبتت رعیتت را بته ستوی ختود جلتب       

و به صالح و رستگاری رعیت یاری خواهی نمتود، آنگتاه نیکتی هتا و      ٠خواهی کرد

برکت به شهر تو روی می آورد و و درناحیۀ تو آبادانی منتشر می شتود و در استتان   

می آید و میدان خراج تو فدونتی متی یابتد و ثتروت بیکتران       تو فراوانی نعمت پدید

نیرومنتد   2بدست می آوری و می توانی به وسیلۀ آن ستپاهیان ختود را تربیتت کنتی    

شوی و از راه پراکندن ثروت و بذل و بخشش در میان متردم خشتنودی عامته را بته     

دست آوری و آنگاه در ندد دشمن خویش به حسن سیاستت و دادگتری جلتوه گتر     

میشود و به داشتن داوران و فرمانروایان دادگر و ساز کارزار و نیرو و بسیج در کلیتۀ  

پس در این شتیوۀ پستندیده مستابقه وار بکتوش و هتیچ      . امور خویش نایل میگردی

 .چیدی را بر آن مقدم مدار تا فرجام کار ستوده ای داشته باشی، انشاء اهلل تعالی

مانروایی تست کسانی امتین گستیل کتن تتا     و به هر یک از استانهایی که زیر فر

اخبار مربوط به کارگدارانت را به تو خبر دهند و روش کار و ررز رفتار آنها را برای 

تو بنویسند تا چنان از و ع کار آنان آگاه شوی که گویی با همۀ کارگداران ختود در  

 .تمام کارهای شان همراهی و ررز رفتار ایشان را به چشم می بینی

ه بخواهی کارگداران خود را به کاری فرمان دهی در فرجام دستوری که و هرگا

می خواهی صادر کنی نیک بیندیش آنگاه اگر آن را مایۀ سالمت و بهبود مردم بیتابی  

                                      
 .است( امر)به غلط ( مر)به جای  در چاپ بیروت ،( ا)و ( ینی)ه از  1

 . اجتررت( ب. )استجررت ( ا)ه  2
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و امیدوار شوی که بدان می توان رعیت را از گدند ها رهانید و کار نیک انجام داد آن 

منصرف شو و به کسانی مراجعه کتن  وقت دستور خویش را صادر کن و گرنه از آن 

ج و وسایل آن را به کمال فراهم کن زیترا  یکه در آن بینایی و آگاهی دارند، سپس بس

چه بسا که مرد در امری می اندیشد و آن را بر وفق دلخواه خود انجتام متی دهتد و    

آنگاه این عمل، او را گمراه می ستازد و بته شتگاتی وامیتدارد و اگتر در فرجتام آن       

 .یشد سبب نابودی او می شود و کارش به تباهی می گرایدبیند

پس درهر کاری که آغاز می کنی دوراندیشی واحتیاط را از دست مده و پس از 

و در همتۀ کارهتا   . یاری خدای عدوجل آن را با نیرو و بسیج به تن خویش انجام ده

و پیوسته آن و کار امروزرا به فردا میاکن . همواره از پروردگار خویش رلب خیر کن

را به تن خویش پایان ده چه فردا هم کارها و پیش آمدهایی پدید می آید کته تترا از   

و بدان که هرگاه روزی سپری شود آنچه در . کار به تأخیر انداختۀ امروز باز می دارد

آن باشد نید سپری می گردد و اگر کار امروز را به تأخیر افکنی فتردا کتار دو روز در   

واهد آمد و چنین و عی ترا سنگین بار خواهد کرد چنان که سرانجام پیش تو گرد خ

به بیماری تو منجر گردد، ولی اگر هر روز کار همان روز را انجام دهی روح و بدنت 

 .قرین آرامش و آسایش می شود و امور سلطان را استوار می کنی

اای و عنایت خود را از مردم آزاده بته ویتژه ستالخوردگان و آنتان کته بته صت       

 میرشان اعتماد داری و دوستی و پشتیبانی آنان را از راه خیرخواهی و مشورت بته  

معاینه آزموده و به صمیمیت و خلوص آنتان پتی بترده ای، دریتو متدار و ایشتان را       

همچنین خداوندان خاندانهای شریف را کته گرفتتار   . برگدین و دربارۀ آنان نیکی کن

کن و وسایل معاش ایشان را بر عهده گیر  نیازمندی شده اند مشمول عوارف خویش

و در رفتاه   ٠و در اصالح حال آنان بکوش تا کمترین رنجی از بینوایی احساس نکنند

                                      
 .درست نیست« ینی»در ( مسا: )به جای( ا)در ( منافرا)ه  1
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و وقت خاصی تعیین کن تا به تن خویش به کارهای بینوایان و درماندگان . بسر برند

و بته   رسیدگی کنی و به شکایت کسانی که قادر نیستند ندد تو به تظلم آیند درنگری

کاسن  ننیچ. ۀ حقو  خویش آگاه نیستند برسیدرد بیچارگانی که از چگونگی مطالب

در آن روز معنی بپذیر و همچون کسی که به فدونی و بتا مهربتانی کامتل از حتال      را

 .  2زیردستان خویش می پرسد از وی پرسش کن

نتان  و برای این گونه امور گروهی از شایستگان رعیت خویش را برگدین و به آ

فرمان ده تا به کار کسانی که یاد کردیم رسیدگی کنند و نیازمندیها و حاالت آنتان را  

چگونگی اصالح حال ایشان بیندیشی و راهی بجویی کته  دربارۀ به تو بازگویند تا تو 

و از حال مردمان تیره بخت، به ویژه یتیمان و . خداوند آنا را به صالح رهبری فرماید

ر، تاقد کن و روزی آنان را از بیت المال بپرداز و در مهربتانی و  بیوه زنان سیه روزگا

عطوفت و بخشش به این گونه کسان به امیرالمؤمنین، که خدای او را ارجمنتد کنتاد،   

اقتدا کن تا خدای تعالی به سبب عنایت تو روزگار ایشان را اصتالح فرمایتد و مایتۀ    

 .برکت و فدونی روزی تو شود

بیت المال وریاۀ خاصی تعیین کتن و کستانی را کته از ایتن     و برای نابینایان از 

بتر دیگتران مقتدم دار و     3گروه حافظان و راویان قرآن اند و بیشتر آن را از بر دارنتد 

برای بیماران مسلمانان بیمارستانهایی برپا کن و بیماران را در آنها پناه ده و متصتدیان  

ل بیماران رسیدگی کننتد و پدشتکانی   و پرستارانی برای بیمارستانها برگدین که به حا

رابرگمار که دردها و بیماریهای ایشان را درمان سازند و آرزوها و خواهش های آنان 

و بدان که خوی مردم چنانست که . را تا آنجا که مایۀ اسراف بیت المال نشود بر آور

توانند هرچند حقو  شان را ارزانی داری و بهترین آرزوهایشان را برآوری، اگر خود ن

نیازمندی هایشان را به فرمانروایان عر ه دارند، چنتدان خشتنود و خوشتحال نمتی     

                                      
 . غلط است« ینی»در ( احفی)ب جای ( ا)در ( اخفی)ه 2

 .نیست« ینی»زاید یا محرف به نظر می رسد به ویژه که در« فی الجراید»کلمه ( ا)ه در  3
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شوند، چه آنان رمع دارند که با دیدار فرمانروایان به همراهی بیشتر نایل آیند و چته  

بسا کسانی که به کار مردم رسیدگی می کنند به علت بسیاری کارهتایی کته بته آنهتا     

ی و ذهنتی فتراوان بترای حتل مشتکالت ایشتان،       رجوا می شود و بردن رنج فکتر 

سرانجام افسرده و دلتنگ می شوند و از پذیرفتن مردم گوناگون رنتج و مشتقت متی    

برند ولی کسی که شیاتۀ عدل وداد می باشد و به محاسن آن در این دنیتا و فضتیلت   

ثواب آخرت آگاه است مانند فردی نیست که از هر چه او را به ختدا نددیتک ستازد    

قبال می کند و همواره بخشایش خدا را می رلبد، پس تا میتوانی اجتازه بتده کته    است

و پاسبانان و نگهبانان خویش  ٠مردم بیشترندد تو آیند و روی خود را به آنها نشان ده

و با آنان فروتنی کتن و بتا خوشترویی و    . 2را در برابر آنان به آرامی و نرمی فرمان ده

و با آنان به نرمی پرسش و گاتگو کن و با خوشترویی   چهرۀ باز بر ایشان نمودار شو

و چهرۀ باز بر ایشان نمودار شو و با آنان به نرمی پرسش و گاتگو کن و از راه بتذل  

و بخشش مهربانی و عطوفت خویش را به آنان نشان ده و گاتگو کن و از راه بذل و 

به ایشتان متی   بخشش مهربانی و عطوفت خویش را به آنان نشان ده و هرگاه چیدی 

بخشی آن را از روی سخاوتمندی و ریب ناس و برای کسب احسان و اجر بتبخش  

چه چنین بخششی همچون بازرگتانی ستودآوری   . ٠و یا منت نهادن( خارر)بی تکدر 

 .خواهد بود، انشاء اهلل تعالی

و از حوادث این جهان و صاحبان قدرتی که پیش از تو در قرون گذشتته و در  

آن گتاه  . نقراض یافته ریاست و فرمانروایی داشته اند پند و عبرت گیتر میان ملتهای ا

در همۀ حاالت زندگانی خویش به فرمان خدای سبحانه و تعتالی متوستل شتو و در    

                                      
 .ی از نسخ، و برای ایشان رویت را آشکار کنه در برخ 1

است و صورت حواسک در چاپ بیروت و برخی از نسخ دیگر درست ( حراسک( )ا)و « ینی»ه در   2
 .نیست

 .عبارت با نسخه های دیگر متفاوت است ولی مفهوم همه یکی است( ینی)ه در  1
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ایستگاه مهر و دوستی او ثبت قدم باش و به شریعت و ستنن او عمتل کتن و در راه    

به خشم خدای عدوجتل  اجرای دین و کتاب او بکوش و از هر چه مباین آن باشد و 

و بر کیایت اموالی که کارگداران تو گرد می آورند و خترج متی   . منتهی گردد بپرهید

کنند آگاه باش و ثروت حرام بدستت میتاور و راه استراف پتیش مگیتر و بیشتتر بتا        

و برتست که بته پیتروی   . دانشمندان همنشینی کن و با آنان در امور به مشورت پرداز

 .نها متصف شدن به مکارم اخال  و فضائل عالی شیاته باشیاز سنت ها و اجرای آ

و باید گرامی ترین هم به زمان و خواص تو کسانی باشند که هر گتاه عیبتی در   

تو ببینند شکوه تو آنان را از بازگاتن آن به تو در نهان و داناکردن تو بدان نقتص بتاز   

بهترین پشتیبانان تو باشند  زیرا چنین کسانی خیرخواه ترین یاران و دوستان و. 2ندارد

وبه کارگداران درگتاه و کاتبتان ختویش عنایتت کتن و بترای هتر کتی از کاتبتان و          

کارگداران در هر روز وقت معین اختصاص ده تا ندد تو آیند و نامه هتا و امتوری را   

که باید مورد مشاوره قرار گیرد مطرح کنند و نیازمندیهای کارگداران و امور استانی را 

 .مرو فرمانروایی تست و و ع و حال رعیت را به تو بازگویندکه قل

آن گاه باید با دقت کامل گوش و دیده و فهم خود را به مسائلی که مطرح متی  

آنها نیک دربارۀ شود متوجه سازی و هر یک را چندین بار مورد بررسی قرار دهی و 

پذیری و دستتور  بیندیشی و آنچه با حق و حقیقت و دوراندیشی وخرد موافق باشد ب

آنها از خدا بخواهی و در مطالبی که دربارۀ اجرای آن را صادر کنی و خیر و نیکی را 

 .مخالف حق و دوراندیشی باشد تأمل و درنگ کن و آنها را از اهل بصیرت بپرس

دیگر کسان به خارر احسان یا کارنیکی که انجام دهتی منتت    بر رعیت خود یا

امت و یاریگری به امور مسلمانان چید دیگری و استقهیچکس جد وفاداری منه، و از 

 .مپذیر و جد در برابر این گونه صاات احسان مکن

                                      
 .« ینی»ه از  2
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این نامۀ مرا نیک دریاب و به دقت در آن بیندیش و آن را به کار بند و از ختدا  

در همۀ امور خویش یاری جوی و از وی رلب خیر کن زیرا خدای عدوجتل همتراه   

 .شایستگی و شایستگان است

و باید بدرگترین سیرت و بهترین شیاتگی تو چیدی باشتد کته مایتۀ خشتنودی     

خدای عدوجل و نظام دین و ارجمندی و قدرت پیروان دین او گردد و سبب عدالت 

 .آنان شود« اهل ذمه»و شایستگی در میان ملت اسالم و هم عهدان 

بخشتد  و من از خدای عدوجل مسئلت می کنم که به تو یاری کند و ترا توفیق 

 .و هدایت فرماید و حاظ کند، و السالم

و مورخان گاته اند که چون این نامه شیوا یافت مایۀ شتگاتی متردم گردیتد و    

خبر آن به مأمون رسید و چون بر مأمون خوانده شد گاتت ابوالطیتب، یعنتی رتاهر،     

هیچ یک از امور دنیا و دین و تدابیر و رأی و سیاستت و صتالح کشتور و رعیتت و     

طان و راعت خلاا و تحکیم خالفت را فرونگذاشته مگر آن که همۀ آنهتا را  حاظ سل

ستپس  . هر یک از اندرزهای وافی داده استدربارۀ به خوبی و استواری بیان کرده و 

فرمان داد که آن را در نسخه های بسیاری استنساخ کنند و به سوی همتۀ کتارگداران   

و دستتورها و پنتدهای آن را بته کتار     نواحی گوناگون بارستند تا از آن پیروی کننتد  

سیاست اجتماا بشتری بتر آن دستت    دربارۀ و این نیکوترین دستوریاست که . بندند

 .٠[و خدا به هر که بخواهد الهام می کند. ]یافتم

 

 فصل پنجاه و دوم

 فاطمی و عقایدی که مردم در این خصوص دارند دربارۀ 

 و کشف حقیقت آن

                                      
 .«و خدا داناتر است»: ایان می یابدچنین است و چاپهای دیگر چنین پ( پ)ه درچاپ  1
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به مرور زمان شهرت یافته اینست که ناچار بایتد  آنچه در میان عموم مسلمانان 

رهور کند و دین را تأیید بخشد و عتدل و   صدر آخرالدمان مردی از خاندان پیامبر

داد را آشکار سازد و مسلمانان از او پیروی خواهنتد کترد و بتر کشتورهای استالمی      

آن از و خروج دجتال و وقتایع پتس از    . استیال خواهد یافت و او را مهدی می نامند

( از آستمان )بر اثر آن است و آن گتاه عیستی   ( ثابت در صحیح)نشانه های رستاخید 

فرود می آید و دجال را می کشد یا این که با رهور مهدی فرود متی آیتد و او را در   

و در ایتن بتاره بته    . کشتن دجال یاری می دهد و در نماز به مهتدی اقتتدا متی کنتد    

 .محدثان آنها را تخریج کرده انداحادیثی استدالل می کنند که ائمه 

آنها سخن رانده و چه بسا کته بتا آنهتا بته     دربارۀ و کسانی که منکر این امراند 

و متأخران از متصتوفه در امتر فتارمی رریقتت     . بعضی اخبار دیگر معار ه کرده اند

دیگری دارند و به نوا خاصی استدالل می کنند و چه بسا که در این بتاره متکتی بته    

و ما هم اکنون در اینجا احتادیثی  . باشند که اصل و اساس رریقت آنانستکشف می 

منکتران و  ( عیبجویی های) ٠را که در این باره نقل شده است می آوریم و هم مطاعن

مستندات آنها را یاد می کنیم سپس به نقل سخنان متصوفه و عقاید و آراء ایشتان در  

 .ره آشکار شود، انشاء اهلل تعالیاین خصوص می پردازیم تا نظر صحیح در این با

گروهی از پیشوایان علم حدیث اخبار مربوره به مهدی را تخریج کرده اند کته  

و ابتویعلی   7و ربرانتی  6و حتاکم  5و ابتن ماجته   4و بتدار  3و ابوداود 2عبارتند از ترمذ

                                      
 .ه اصطالح حدیث است 1

 .هجری 271حدیث، منتوفی به سال  هه ابوعیسی محمد ترمذی مؤلف یکی از صحاح ستته در بار 2

 .در بصره درگذشته است 275وی به سال . ه ابوداود سلیمان مؤلف مجموعه ای از احادیث 3

در بصره متولد شهده اسهت و بهه    . بزرگی از اخبار صحاح ه ابوبکر احمدبن هارون بزار مؤلف مسند  ٤
 .هجری در رمله درگذشته است 212سال 

ه ابوعبداهلل محمد بن یزید بن ماجه قزوینی از محدثان بزرگ و صاحب یکی از صحاح سته که به نام  5
 هنامه و رجوع به لغت . درگذشته است 273متولد شده و در  211او به سال . سنن ابن ماجه معروفست

 .دهخدا شود
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ماننتد   س، و این گروه احادیثی را که تخریج کرده اند به جماعتی از صحابه٨موصلی

ابن عباس و ابن عمر و رلحه و ابتن مستعود و ابتوهریره و انتس و ابتن       و؛علی

آورده اند که چه بسا منکران بتر آنهتا خترده     ٠حارث بن جدء نسبت داده و اسانیدی

چه در ندد محدثان معروفست کته  . گرفته اند، چنان که هم اکنون آنها را یاد می کنیم

ی از رجتال استانید عیبجتویی و    جرح مقدم بر تعدیل است از این رو هرگاه در بعض

یتا  تعف یتا ستوء رأی بیتابیم       2نکوهشی از قبیل غالت یا بدی حاظ یا کمی  ب 

عیب های مدبور به صحت حدیث هم راه خواهد یافت و آن را سست خواهد کترد،  

و نباید گات چه بسا نظیر این گونه عیبجتویی هتا ممکنستت بته رجتال صتحیحین       

یابد چه اجماا محدثان بر اینست که آنچه را بخاری نید راه ( صحیح مسلم و بخاری)

و مسلم در آنها آورده اند مقرون به صحت است و هم اجماا امت بر اینست که باید 

احادیث آنها را به قبول تلقی کرد و به آنها عمل نمتود و اجمتاا ختود بدرگتترین و     

ن مندلت و جد صحیحین دیگر کتب حدیث ای. نیکوترین وسیلۀ حمایت و دفاا است

                                                                                           
ه محمد بن عبداهلل بن محمد بن حمدویه معروف به حاکم نیشابوری صاحب تألیفات بسهیار در علهم     6

 .دهخدا شود هرجوع به لغت نام. درگذشته است ٤13حدیث و تاریخ است و به سال 

 361ال متولد شده، صاحب مجمعی در احادیث، متوفی به س هه ابوالقاسم سلیمان طبرانی که در طری  7
 .هجری

او راست مجموعه ای د رحدیث و . ه ابویعلی احمد بن علی بن مثنی تمیمی و اعظ و محدث موصلی  8
 (.دهخدا هلغت نام)هجری  است  317کتاب معجم الصحابه و کتاب المسند، وفات وی به موصل در 

او از پیامبر به ما خبر فالن از فالن و : ه اسانید جمع اسناد است و اسناد در حدیث اینتس که بگویند  1
 (.تعریفات جرجانی)داده است 

ه در اصطالح رساندن سخن به گوش شنونده است به همان نحو که آن را از دیگری فراگرفته و باید   2
سخن را درک کرده باشد چنان که هنگام رساندن آن به دیگری معنی آن بهر شهنونده روشهن و هویهدا     

و چنان آن را به یاد آورد که هنگام شنواندن به غیر بتوانهد بهی    باشد آنگاه در حفظ آن چندان بکوشد
 (.کشاف اصطالحات الفنون)هیچگونه تغییری آن سخن را همچنان که شنیده و دریافته ادا کند 
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را ندارند چه به آنچه از ائمه حدیث در این باره نقتل شتده در استاتید آن دو مجتال     

 .2سخن می یابیم

از وی نقتل کترده، در گتردآوری     2بنابراین آنچه ستهیلی  ٠و ابوبکر بن ابوخیثمه

احادیث مربوط به مهدی تنبع فراوان کرده است چنان که گوید غریب ترین آن اخبار 

حدیثی است که ابوبکر اسکاف در کتتاب فوایتداالخبار آورده و آن را   از لحاظ اسناد 

 صاز جابر، مستند کرده است، گاتت پیتامبر   4از محمد بن منکدر 3به مالک بن انس
را تکتذیب کنتد    5هر که مهدی را تکذیب کند کافر شده است و هر که دجال: فرمود

 .درود گاته است

ه گمان می کنم نظیتر ایتن معتانی را    رلوا آفتاب از مغرب نید چنان کدربارۀ و 

بصحت رریق آن به مالک بن انتس   اهمین اندازه غلو کافی است، و خد بیان کرده و

 . داناتر است با این که ابوبکراسکاف در ندد ائمه حدیث متهم و سازنده است

  7از رریق عاصم بنابی النجتود  6و اما ترمذی و ابوداود سندشان را به ابن مسعود

تخریج کرده اند  صاز عبداهلل بن مسعود از پیامبر ٨راء سبعه از زربن جیشیکی از ق

                                      
 «ینی»ه از  2

. علم حدیث تهألیف دارد  هه ابوبکر احمدبن ابوخیثمه مؤلف کتابی است در تاریخ حدیث و هم در ابر  1
 .هجری در گذشتد است 271وی به سال 

ه ابوالقاسم عبدالرحمن خثمعی سهیلی که در القه از شهرهای انهدلس متولهد شهده و ابهن خلکهان و        2
 .درگذشته است 581او به سال . حاجی خلیفه کتب بسیاری به وی نسبت داده اند

در مدینهه   171ه امام مالک بن انس از بنیانگذاران یکی ازچهار مذهب سنت و جماعت وی به سال   3
 .درگذشته است

وی در سال . ه ابوبکر محمد بن منکدر از خاندان قریش و در علوم قرآن و حدیث از ثقات بوه است  ٤
 .درگذشته است 131

 دخان « ینی»ه  5

 .پیامبر بوده است هعبداهلل بن مسعود محدث و یکی از صحاب( . ا)و ( ب)و ( ک)ه ابن عباس  6

 127جذیمه و متبحر در علوم قرآنی متهوفی بهه سهال     هنجود از موالی قبیله ابوبکر عاصم بن ابی ال  7
 .هجری

 .زربن ابی جیش است:از (: پ)در « ینی»ه از  8
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ختدا آن روز را دراز   ٠(زایتده گویتد  )اگر از دنیا به جد یک روز باقی نماند : بدینسان

از خاندان مرا برانگیدد که نام او و نام پدرش با ( من یا« دودمان»مردی از )می کند تا 

لاظ ابوداود است و بر آن سکوت کترده استت و در    این. نام من و نام پدرم یکیست

رسالۀ مشهور خود گاته است آنچه در کتتاب ختود بتر آن ستکوت کترده استت از       

دنیا از میان نمی رود مگتر  : و لاظ ترمذی چنین است. حدیث های شایسته می باشد

و در . آن که مردی از خاندان من که او با نام من یکیست برعترب فرمتانروامی شتود   

هتردو  دربارۀ و . تا اینکه بعد مردی از خاندانم به والیت برسد: ظ دیگر چنین استلا

 . لاظ گوید حدثی حسن و صحیح است

 .و هم آن را از رریقی موقوف بر ابوهریره روایت کرده است

وشعبه و ازایده و دیگر از ائمۀ مسلمانان از عاصتم آن را   2ثوری: و حاکم گوید

کلیۀ رر  عاصم به روایت از زر و او به روایتت از عبتداهلل   و : و گوید. نقل کرده اند

بنابر آنچه اصل آنها را از استدالل به اخبار عاصم آشکار کردم صحیح است، زیترا او  

 .یکی از پیشوایان مسلمانان است، انتهی

ولی احمد بن حنبل گاته است که عاصم مردی صالح و قاری قرآن و نیکوکتار  

مش حافظه بهتر و قتوی تتر از عاصتم داشتت، و همچنتین      و ثقه بوده است لیکن اع

 .شعبه اعمش رادر تثبیت حدیث بر عاصم ترحیج میداده است

او اختالف روی دربارۀ و عجلی گوید در خصوص روایات او از زر و ابی وائل 

 .داده است و این گاته اشاره به  عف روایت او از آنهاست

ولی در احادیث بسیار اشتباه متی   عاصم مردی ثقه بود: و محمد بن سعد گوید

 .کرد و یعقوب بن سایان گوید در حدیث او ا طراب است

                                      
 « ینی»ه از  1

 .ترمذی و شعبه  و زایده« ینی»ه  2
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و عبدالرحمن بن ابی حاتم گوید به پدرم گاتم که ابوزرعته متی گویتد عاصتم     

او گاتگو کترده و گاتته   دربارۀ و ابن علیه . مردی ثقه است، گات این مرتبه را ندارد

محل عاصم : و ابوحاتم گوید. داشته است است هرکس نام او عاصم بوده سوء حاظ

و گاتتار نستایی   . در ندد من محل صد  است ولی با همۀ اینها حتافظ نبتوده استت   

استت و  ( نکتره )او مختلف است و ابن فراش گویتد در حتدیث او ناآشتنایی    دربارۀ 

گویتد در   ٠و دارقطنی. ابوجعار عقیلی گوید به جد سوء حاظ عیبی در او نبوده است

و یحی قطان گوید هیچ مردی رانیافتم که نام او عاصتم  . است( عیبی)چیدی حاظ او 

و هم گوید شنیدم که شتعبه  . باشد جد این که او ار در حاظ در مرتبه ای پست یافتم

سوء )می گات عاصم بن ابی النجود به ما خبر داد و در ناس من نسبت به او چیدی 

 .هست( رنی

ولتی در حتدیث مقتامی     2بل اعتمتاد استت  قا( قرآن)وذهبی گوید او در قرائت 

فروتر از آن دارد راستگو است و حدیث او حسن استت و اگتر استتدالل کننتد کته      

از او حدیث روایت کرده اند باید گات که آنها منحصتر و  ( بخاری و مسلم)شیخین 

 .تنها از وی روایت نکرده اند بلکه روایت از او مقرون به راویان دیگر نید بوده است

بتن   ٠تخریج کرده به روایت فطر سوداود در همین مو وا حدیثی از علیو اب

 صو علی از پیتامبر  سو او ازعلی 3و او از ابورایل 2از قاسم بن ابوبده( بااء)خلیاه 
 :که گات

                                      
ه علی بن عمر دارقطنی که از محدثان بزرگ و نامور و علمای متبحهر و عمیه  در تفسهیر و علهوم       1

 .هجری درگذشته است 385مار می رفت در بغداد متولد شده و به سال قرآن به ش

عبارت ناخوانایی است که دسالن بدینسان آن را ترجمه کرده است، وی در مهورد سههو   « ینی»ه در   2
 .است

غلهط  ( ا)و قطن بهه جهای، فطهردر    . ه فطربن خلیفه گویا در آغاز قرن سوم هجری می زیسته است  1
 .است

 ( ب)و ( ا)و ( ک: )ه ابومره 2
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اگر از مدت دنیا بیش از یکروز هم باقی نمانده باشد در آن روز ختدا متردی را   

ا پتس از آن کته پتر از ستتمگری و     از خاندان من برخودهتد انگیختت کته زمتین ر    

و یحیتی بتن قطتان و ابتن      4و هرچند احمتد . بیدادگری بوده است پرعدل و داد کند

: ا موثق دانسته انتد ولتی عجلتی گاتته استت     رلیاه خمعین ونسایی و دیگران فطربن 

هتم یکبتار    5و ابن معتین . حدیث او حسن است ولی در او اندکی به وی تشیع است

و احمدبن عبداهلل بن یونس گاته است متا  . موثق و شیعه است گاته است او محدثی

برفطر می گذشتیم و او مطروح بود و از او هیچ خبری نمی نوشتیم، و بار دیگر گاته 

 .من به او می گذشتم و او را مانند سگ فرو می گذاشتم: است

و دارقطنی گاته است به قوی وی استناد نمی شود، و ابوبکر بتن عیتاش گاتته    

روایات او را تنها بدان سب فرو گذاشتم که وی به مذهبی ناشایستت منتستب    است

 .بود

 .گوید او منحرف از راه حق است و موثق نیست، انتهی( جوزجانی)و گوزگانی 

و هم ابوداود آن را به علی ر تی اهلل عنته، نستبت داده و حتدیث را بدینستان      

 :تخریج کرده است

خالتد از ابواستحا     3ی قتیس از شتعیب بتن   اب 2بن مغیره از عمروبن ٠از هارون

در حالی که به فرزندش حسن نگریست فرمود  سروایت شده است که علی 4سبیعی

                                                                                           
ه ابوطفیل عامر بن اوثله کنانی مکی و به قول بعضی عمروبن واثله از صحابه پیامبر بود و در روزگار  3

جنگها در رکاب آن حضرت بود و  هخالفت علی علیه السالم مصاحبت آن حضرت را برگزید و در هم
 .دهخدا شود هرجوع به استیعاب و لغت نام. در سال صد هجری درگذشت

 .ه مقصود احمدبن حنبل است ٤

حدثان نامور به شهمار مهی   مانی از فه ابوزکریا یحیی بن معنی انباری مولی جنید بن عبدالرحمن غط  5
 .در مدینه درگذشته است 233رود و در سال 

 (.ک)و ( ب)و ( ا)ه مروان در چاپهای  1

 (ک)و ( ب)و ( ا: )ه عمربن  2

 .ت ، از شعیب بن ابی خالدکه در چاپهای مصر و بیرو« ینی»ه از  3
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او را بدین عنوان نامیده در آینده از نستل   صاین فرزندم سید است چنان که رسول

او مردی به جهان خواهد آمد که به نام پیامبر شما موسوم خواهد بود و در خوی بته  

، آنگاه داستان او را 5هت خواهد داشت ولی در خلقت به او شبیه نخواهد بودوی شبا

 .شرح داد که وی زمین را پر از داد خواهد کرد

عمروبن ابوقیس از مطرف بن رریف از ابوالحسن از هالل بتن  : و هارون گات

فرمتود متردی از    صبته روایتت از پیتامبر    سعلی عمرو به ما روایت کرد که شنید

رهور می کند که او را حارث متی نامنتد و پیشترو لشتکریان او     ( جیحون)ماورءالنهر

را ممهد متی کنتد یتا    ( امر) صمردی به نام منصور خواهد بود برای خاندان محمد 

قتدرت و  ص سلطه و قدرتی فراهم می سازد همچنان که قریش به سبب رسول خد

اجابتت  : فرمتود  توانایی بدست آورد بر هر مؤمنی یاری کردن به وی واجب است، یا

ابوداود در این حدیث سخنی نگاتته و ستکوت   . دعوت او بر هر مؤمنی واجب است

هارون گاته است که او از فرقۀ شتیعه استت و   دربارۀ کرده است ولی در جای دیگر 

 .او باید تأمل کرددربارۀ سلیمانی گاته است 

او  و ابوداود در خصوص عمروبن ابی قیس گاته است قوی نیست و در حدیث

 .خطا دیده می شود

و اما ابواسحق ستبعیی  . و ذهبی گاته است راستگو است ولی دارای اوهام است

هرچند در صحیحین احدایثی از وی تخریج شده است ولی ثابت گردیده استت کته   

و روایت وی از علی، ا، منقطع است، چنتان  . در پایان زندگی عقل او تباه شده است

 .بن غیره نید بر همین صات استکه روایت ابوداود از هارون 

                                                                                           
 (.ک)و ( ب)و ( ا: )ه نسفی ٤

ضمن اسهت و بنهابراین   ( خل  دوم)بهویژه باالی « ینی»ه فشبهه فی الخل  و ال یشیهه فی الخل  رد   5
 .معنی به عکس می شود
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دوم ابوالحسن و هالل بن عمترو مجهتول انتد و    ( سند)و دربارۀ زنجیر روایت 

ابوالحسن شناخته نشده است به جد این که مطترف بتن رریتف از او روایتت کترده      

 .است، انتهی

و هم ابوداود از ام سلمه و نید ابن ماجه وحاکم درمستدرک از رریق علتی بتن   

از سعید بن مسیب از ام سلمه روایت کترده انتد کته    : ن تخریج کرده اندنایل بدینسا

و . گات شنیدم پیامبر، ص، می گات مهتدی از خانتدان متن از نستل فارمته استت      

ابوداود این گاته را بیان کرده و بر آن خاموشی گدیده است و ابن ماجه مهتدی را از  

مهتدی  دربتارۀ   صولشنیدم رست : نسل فارمه آورده است، و لاظ حاکم چنین است

و در . سخن می گات و فرمتود رهتور اوحتق استت و او از خانتدان فارمته استت       

و ابوجعار عقیلتی آن را  تعیف دانستته و    . تصحیح و تخطئۀ آن گاتگو نکرده است

گاته است علی بن نایل را بر این حدیث تبعیت نمتی تتوان کترد و جتد بته همتین       

 .حدیث شناخته نشده است

ام سلمه حدیث دیگری تخریج کرده به روایت صالح ابوالخلیل و هم ابوداود از 

 :که فرموده است صاز یکی از یارانش و اواز ام سلمه و او از پیامبر

هنگام مرگ یکی از خلاا اختالفی روی می دهد و مردی از اهل مدینه گریتدان  

به سوی مکه می رود و گروهی ازمردم مکته نتدد وی متی آینتد و او را بیترون متی       

آنگاه . با او بیعت می کنند 2و مقام ٠رند، در حالی که او اکراه دارد، سپس میان رکنآو

لشکریانی از شام برای نبرد با او گسیل می دارند ولی آنها در صتحرای میتان مکته و    

مدینه به زمین فرو می روند و هنگامی که مردم این و تع را مشتاهده متی کننتد آن     

                                      
 (.منتهی االرب)ه حجر االسود  1

 .کعبه هه مقام ابراهیم در خان 2
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. عرا  ندد او می روند و با وی بیعتت متی کننتد    شام و گروه های مردم 3وقت ابدال

سپس مردی از قریش کهدایی های او از قبیلۀ کلب هستند پدید می آید و لشکریانی 

به سوی آنان گسیل می شود و آن لشکریان بتر آنهتا غلبته متی یابنتد و کستانی کته        

ثتروت   حسرت خواهند برد که غنائم کلبیه را نبینند، آنگاه آن مرد به تقسیم همتۀ آن 

می پردازد و در میان مردم بر وفق سنت پیامبر ایشان، ص، رفتار می کند و استالم در  

سراسر زمین مستقر می شود و مدت هات سال در میان مردم می ماند و آنگاه فتوت  

ابوداود گاته است که برخی از هشام روایت . می کند و مسلمانان بر او نماز میخوانند

دگی خواهد کرد و گروهتی گاتته انتد هاتت ستال بستر       کرده اند که وی نه سال زن

 .خواهد برد

سپس ابوداود همین حدیث را به نقل ابوالخیل از عبداهلل بتن حتارث و او از ام   

پس بدین سان مو وا مبهم اسناد اول آشتکار شتده استت    .سلمه روایت کرده است

ی زیرا رجال حدیث آن از رجال صحیحین هستند و مورد نکتوهش و عیبجتویی نمت   

باشند و برخی هم گاته اند که حدیث مدبور به روایت قتاده از ابوالخلیل است و گاه 

گاته اند که این روایت قتاده از ابوالخلیل و قتاده مدلس استت و آن را معتنعن کترده    

و حدیث مدلس پذیرفته نمی شود جد آن که ابوداود در فصول و ابواب مهدی . است

 .٠به صراحت حدیث را آورده است

و هم ابوداود حدیثی تختریج کترده و حتاکم هتم از وی تبعیتت نمتوده استت        

بدینسان که از رریق عمران قتان و او از قتاده و او از ابونضره و او از ابوسعید خدری 

گاته است که مهدی از من است، گشاده پیشانی استت و نتوک    صروایت از پیامبر

                                      
الی عالم را به وجهود ایشهان قها م دارد و آن همهه در عهالم هفتهاد       ه گروهی از اولیاء اهلل که ح  تع  3

شخص اند چهل در شام می باشند و سی کس در جاهای دیگر و اگر یکی از آنهان بمیهرد دیگهری از    
 (.غیاث)مردم به جای او مقرر شود 

ههدی  نهام م  همگر آنجه به سماع آن تصریح شده باشد با این که در این حدیث تصهریحی در بهار  »ه   1
 (.ا)و ( ک)و ( ب: )«نیست آری ابوداود آن را در ابواب آن آورده است
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اد خواهتدکرد از آن پتس کته    وی زمتین را پرعتدل و د   خواهتد بتود،   2بینی او بلنتد 

اینستت  . ستمگری و جور آن را فراگرفته باشد و هاتت ستال فرمتانروایی متی کنتد     

مهتدی  : عبارت ابوداود و سخنی در این باره نمی گوید، و عبارت حاکم چنین استت 

از خاندان ماست بلند بینی است و نوک آن بلند و گشاده پیشنانی خواهد بود و زمین 

از آن پس که ستتمگری و جتور آن را فراگرفتته باشتد،     . ر می کندرا از داد و عدل پ

بدینسان می زند ودست چپ و دو انگشت شست و ابهام دست راستش را گشتود و  

این حدیث صحیح است ولی به شرط آن که : حاکم گوید. سه انگشت دیگر را بست

 .انتهی. با اصول مسلم موافقت کند، و او آن را تخریج نکرده است

استدالل به احادیث عمران قطان اختتالف نظتر استت و بختاری از او     رۀ درباو 

بعنوان استشهاد و نه به رور اصالت روایتت کترده استت و یحیتی قطتان از او نقتل       

 .روایت نمی نمود

قوی نیستت و بتار    ٠[همیشه]حدیث او : او گاته استدربارۀ و یحیی بن معین 

 .چیدی نیست: دیگر گاته است

امیدوارم که از لحاظ حدیث صالح باشتد و یدیتد   : اته استو احمد بن حنبل گ

بوده و شمشیر کشیدن بتر روی اهتل قبلته     2بن زریع گاته است او مردی از حروریه

 .را روا می دانسته است( مسلمانان)

وی دربارۀ و ابوعبید آجری گوید از ابوداود .  عیف است: و نسایی گاته است

او چیتدی نشتنیده ام و   دربتارۀ  و جد نیکی  او از اصحاب حسن است: پرسیدم، گات

                                      
بلندی سربینی و کژی و کوزی وسط آن و درازی طرف یا برآمدگی وسط نای و تنگهی  : ه قنی االنف  2

 (.منتهی االرب)هر دو سوراخ و این در اسب عیب و در شاهین و بازمدح است 

 .« ینی»ه آز  1

منتهی )خوارج اند و آنها نجده بن عمر حنفی حروری خارجی و اصحاب و بند  گروهی از:ه حروریه  2
 (.االرب
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 عیف است وی در زمان ابراهیم : بار دیگر از ابوداود شنیدم که او را نام برده و گاته

 .بن عبداهلل بن حسن فتوای شدیدی داده که موجب خونریدی شده است

از رریتق زیتد عمتی و او از    ]و ترمذی و ابن ماجه و حام از ابوستعید ختدری   

خبری تخریج کرده اند که وی گاته استت   3[و او از ابوسعید خدری ابوصدیق ناجی

بیم داشتیم که پتس از پیتامبر متا بعضتی از وقتایع روی دهتد از ایتن رو از پیغمبتر         

 :در این باره سؤال کردیم و او فرمود صخدا

بته  ]می زید یا هات یتا نته   [ سال]در میان امت من مهدی رهور می کند و پنج 

مقصود چیست؟  ٠گات پرسیدیم. معدود را بر آن بیادای(. راوی)زید شکاک [ تردید

ای مهدی به ما بخشش : ندد مهدی می آیند و می گویند[ کسان]پس . سالهایی: گات

. متی ریتدد  ( درهم و دینار)کن مهدی در دامان جامۀ او تا حدی که بتواند حمل کند 

را ری و آن اینست لاظ ترمذی و گوید این حدیث حستن استت و از ابوستعید ختد    

 .بی وجهی روایت شده است  صپیامبر

مهدی در میان امت من پدید می آید اگر : و تعبیر ابن ماجه و حاکم چنین است

دوران رهور او کوتاه باشد هات و گرنه نه سال خواهد بود و آنگاه امتت متن در آن   

های  زمین رعمه. روزگار آن چنان متنعم میشوند که هرگد نظیر آن شنیده نشده است

و ثتروت در آن روزگتار   . خود را ارزانی می دارد و چیدی از آن اندوخته نمتی شتود  

خرمن وار در دسترس مردم خواهد بود بدانسان که فالن مرد ندد مهتدی متی آیتد و    

 . ای مهدی چیدی به من ببخش و او می گوید برگیر، انتهی: می گوید

                                      
است و از این رو ( عمو)« عم»منسوب به « عمی» هکلم. نیست( پ)ه قسمت داخل کروشه در چاپ   3

چیزی از وی سؤال می کردند می گفت صبر کهن تها    هزید را بدین لقب می خواندند که هر وقت در بار
 .شود« عم»رجوع به منتهی االرب ذیل . عموی خود بپرسمآن را از 

و پنج یا هفهت مهی زیهد،    ( برحسب نسخه ای که در دست داشته)ه دسالن چنین ترجمه کرده است   1
اسهت در چاپههای مصهر و    ( پ)و « ینهی »و صورت متن از ... پرسیدیم : معدود را بر آن بیفزای گفت

 .بیروت جرجانی است
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زید عمی گاته انتد  بارۀ درو هرچند دارقطنی و احمدبن حنبل و یحیی بن معین 

که او صالح است و احمدبن حنبل افدوده است که او بدتر از یدیتد رقاشتی و فضتل    

بن عیسی است ولی با همۀ اینها ابوحاتم حدیث او را  عیف دانستته و گاتته استت    

اخبار او را می نویسند ولی بدانها استدالل نمی کنند و یحیتی بتن معتین در روایتت     

ی نیست، و بار دیگر گاته است حدیث او را می نویسند ولی دیگری گاته است چید

 . عیف است

. و ابوزرعته گاتته استت   . او متماسک است: گوزگانی گاته است( جوزجانی)و 

چنتین نیستت   : و ابوداود گاته است. قوی نیست و حدیث او سست و  عیف است

ن عتدی   عیف استت و ابت  : و نسایی گاته است. بلکه شعبه از او روایت کرده است

عموم روایات و کسانی که از آنها روایت کرده است  تعیف هستتند، بتا    : گاته است

این که شعبه از او روایت کرده است و شاید بتوان گات که شعبه از کسی  عیف تر 

 .از وی روایت نکرده است

و ممکنست گاته شود که حدیث ترمذی به مندلۀ تاسیری بترای روایتتی شتده    

ر صحیح خود آورده است و آن عبارت از حدیث جابر استت  است که مسلم آن را د

در پایان روزگار امت من خلیاه ای خواهد بود کته  : فرمود صکه گاته است رسول

 .به مردم می بخشد چنان که به شمار نیاید( چون خاک)مال را 

از خلاای شما خلیاه ای خواهد بود که متال  : و هم از حدیث ابوسعید که گات

مردم ارزانی دراد و نید از رریق دیگتری از آنتان بدینستان روایتت      به ٠(چون خاک)

در آخر الدمان خلیاه ای خواهد بود ثروت ها را تقسیم می : گات( پیامبر: )شده است

و در احادیث مسلم نام مهدی یاد نشده استت و دلیلتی   . کند و آنها را نمیشرد، انتهی

 .است هم در دست نیست که نشان دهد مراد از آنها مهدی

                                      
 .ال، ماء استم: به جای( ا)ه در  1
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و حاکم نید همان حدیث را از رریق عوف اعرابی و او از صتدیق نتاجی و وی   

: فرمتود  صاز ابوسعدی خدری بدینسان روایت کرده است که ابوسعید گات پیامبر

رستاخیر روی نمی دهد مگر هنگامی که زمین پر از جور و ستم و تجاوز متی شتود   

را پر از عدل و داد می کند چنتان  آن گاه از خاندان من مردی پدید می آید که زمین 

این حدیث گاته است این روایتت بتر   دربارۀ که پر از جور و ستم شده بود، و حاکم 

صحیح است و آنها حدیث مدبور را تختریج نکترده   ( مسلم و بخاری)شرط شیخین 

 . اند

و هم حاکم حتدیث یتاد کترده را از رریتق ستلیمان بتن عبیتد بته روایتت از          

گاتته   صاو به نقل از ابوسعید خدری روایت کترده کته رستول   ابوالصدیق ناجی و 

در پایان روزگار امت من و مهدی پدید می آید و خدا بر او باران نازل می کند : است

و زمین گیاه خود را بیرون می دهد و مال را از روی صحت به مردم ارزانی متی دارد  

می رسد و او هاتت یتا   و چهارپایان فدونی می یابند و ملت اسالم به مرحلۀ عظمت 

 . هشت سال میدید

این حدیث گاته است این صحیح است بر شرط شیخین، مسلم دربارۀ و حاکم 

و بخاری، ولی آنها آن را تخریج نکرده اند با این که سلیمان بن عبید کسی است کته  

از او تخریج نکرده است، اما ابن حبان وی را در زمرۀ ثقات شمرده  ٠هیچ کس سنتی

 .2آن ارهار نظری کرده باشددربارۀ ده است که کسی و نیاور

آن گاه حاکم همین حدیث را بار دیگر از رریق استدبن موستی بته روایتت از     

حماد بن سلمه و او به نقل از مطرورا  و ابوهارون عبدی و آنها از ابوالصدیق ناجی 

ور می زمین پر از ستم و ج: فرمود صو وی از ابوسعید روایت کرده است که پیامبر

                                      
سنه، سنه است بهدین مهفهوم کهه در ههیچ یهک از      : در چاپهای مصر و بیروت به جای. «ینی»ه از   1

 .صحاح سته از او حدیثی تخریج نشده

 .آن سخن گفته باشد هو ندیده ایم کسی در بار: چنین است« ینی»ه در  2
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شود، آن گاه مردی از خاندان من پدید می آید و هات یا نه سال فرمانروایی می کند 

و زمین را پر از عدل وداد می سازد از آن پس که پر از جتور و ستتم بتوده استت و     

بر شرط مسلم است و آن را بر شرط از این ]این حدیث : آن گاته استدربارۀ حاکم 

را از حمادبن سلمه و شیخ وی مطترورا  تختریج    او حدیث ٠[رو قرار داده است که

کرده است ولی از شیخ دیگر وی ابوهارون عبدی تخریجی نکرده استت و او بستیار   

 عیف و متهم به دروغگویی است و نیازی نیست که اقوال ائمتۀ حتدیث را دربتارۀ    

و اما اسدبن موستی کته از حمتاد بتن ستلمه حتدیث       . تضعیف او به تاصیل بیاوریم

می باشد و هرچنتد بختاری گاتته    ( شیر سنت)کرده است ملقب به اسدالسنه روایت 

است حدیث او مشهور است و در صحیح خود بدان استناد کرده است و هم ابتوداود  

و نسایی به حدیث وی استدالل کرده اند ولی با همۀ اینهتا ابتوداود بتار دیگتر گاتته      

و ابومحمد بن حدم . بهتر بوداز ثقاتی است که اگر تصنیف نمی کرد ( اسد)او : است

و ربرانی همان حتدیث را در معجتم   . حدیث وی منکر است: وی گاته استدربارۀ 

اوس  خود به روایت ابوالواصل از عبدالحمید بن واصل و او از ابوالصتدیق نتاجی و   

وی از حسن بن زید سعدی یک از افراد خاندان بهدله و او از ابوسعید ختدری نقتل   

مردی از امت من بیترون  : فرمود صشنیدم پیامبر: سعید گاته استکرده است که ابو

خدای عدوجل به خارر او از آسمان بتاران رحمتت   . می آید که قائل به سنت منست

نازل می کند و زمین برکت و خیر خود را آشکار می کند و به سبب او زمین پرداد و 

ت متدت هاتت ستال    عدل می شود از آن پس که پر از جور و ستم بود و بر این امت 

 .فرمانروایی می کند و به بیت المقدس فرود می آید

جمتاعتی آن را از ابوالصتد  روایتت    : این حدیث گاته استت دربارۀ و ربرانی 

« ابوسعید»و « ابوالصدیق»کرده اند ولی جد ابوواصل هیچیک از راویان این خبر، میان 

                                      
 . «ینی»ه از 1
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یدید و وی از ابوستعید   کسی را واسطه قرار نداده است چه او حدیث را از حسن بن

 .آورده است، انتهی

و ابن ابی حاتم این حسن بن زید را نام برده ولی پیش از آنچه دراین استناد از  

او دربتارۀ  ابوسعید روایت آورده است و ابوالصدیق از وی روایت کرده است سخنی 

 .نگاته است و او را معرفی نکرده است

است ولی این حبتان وی  ( مجهول) و ذهی در میدان گاته است که وی ناشناس

و اما ابوالواصل که حتدیث را از ابوالصتدیق روایتت    . را در زمرۀ ثقات نام برده است

لیکن ابن حیان  ٠کرده است کسی است که هیچ کس سنتی از وی تخریج نکرده است

از انس روایتت آورده  : وی گاته استدربارۀ او را در زمرۀ ربقۀ دوم ثقات نام برده و 

 .از وی روایت کرده اند 2و شعبه و عتاب بن بشراست 

حتدیثی بدینستان تختریج کترده     « ستنن »: و ابن ماجه در کتاب خود موسوم به

از عبداهلل بن مسعود از رریق یدیدبن ابی زیاد از ابراهیم از علقمه از عبداهلل که : است

بنتی هاشتم    بودیم ناگتاه جوانتانی از   صهنگامی که ما در ندد پیامبر(: عبداهلل)گات 

آنان را دید اشک از دیدگانش فرو ریخت و رنتگ   صپدید آمدند و همین که پیامبر

 :عبداهلل گوید. از رخسارش پرید

گاتم ما همچنان در چهرۀ تو گرفتگی می بینتیم کته دوستت نتداریم بدینستان      

ما خاندانی هستیم که خدا برای ما به جای این دنیا آن جهان را برگدیده : گات. باشی

ت و خاندان من پس از مرگ من گرفتار بالیا و آوارگی ها و بی خانمانیها خواهند اس

شد تا آن که رایاه ای از سوی خاور پدید می آیند که دارای بندها و درفشهای سیاه 

خواهند بود و آنها درخواست خیرو نیکی می کنند ولی خواستهای ایشتان را اجابتت   

دند و پیروز می شتوند و آن گتاه خواستته هتای     نمی کنند از این رو به نبرد برمی خی

                                      
 .سته است: در چاپ های مصر و بیروت « ینی»ه از  1

 .بشیر: « ینی»ه در  2
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ایشان را به آنان ارزانی میدارند ولی آن رایاه آنها را نمی پذیرند تا آن که زمام امتور  

را به مردی از خاندان من می سپرند و او زمین را آکنده از داد و عدل می کند چنتان  

ران را درک کند باید که آن را پر از جور و ستم کرده بودند پس هرکس از شما آن دو

 .به سوی آنان بشتابد هر چند خیدان و افتان بر روی برف باشد، انتهی

و این حدیث در ندد محدثان معروف به حدیث رایات است و راوی آن یدیدبن 

 .ابی زیاد می باشد

یدیدبن ابی زیاد گاته است که او مردی رفاا بود یعنی احتادیثی  دربارۀ و شعبه 

وی از پیشوایان : قرار می داد و محمدبن فضل گاته است ٠د مرفوارا که ناشناخت بو

و بتار  . وی حتافظ نبتوده استت   : بدرگ شیعه بوده است و احمدبن حنبل گاته است

.  عیف استت : و یحیی بن معین گاته است 2[این نیست]دیگر گاته است حدیث او 

. 3[می کردجائدحدیث است و در اخذ آن هنگام حاظ شتاب ]او: و عجلی گاته است

و ابوحاتم . حدیث او را نمی نویسند و بدان استدالل نمی کنند: و ابوزرعه گاته است

شنیدم که رجال حتدیث اخبتار او را   : و گوزگانی گاته است. قوی نیست: گاته است

کسی را نمتی شناستم کته حتدیث وی را     : و ابوداود گاته است.  عیف می شمردند

وی : و ابن عدی گاته است. از او دوست تر دارم فروگذاشته باشد ولی من دیگران را

از شیعیان کوفه است و با این که  عیف است حدیث او را می نویسند و مسلم از او 

 [.نه به رور استقالل]روایتی کرده ولی مقرون به دیگری 

و خالصه اکثر رجال حتدیث او را بته  تعف نستبت داده انتد و ائمتۀ ایشتان        

از ابتراهیم از علقمته از عبتداهلل روایتت کترده استت و        تصریح کرده اند حدیثی کته 

معروف به حدیث رایات است  تعیف متی باشتد و وکیتع بتن جتراح و همچنتین        

                                      
 .رجوع به کتب مربوط بدان شود. ه از اصطالحات علم حدیث است 1

 « ینی» ه از 2

 .«ینی»ه از  3
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دربتارۀ  شنیدم ابواستامه  : و ابوقدامه گاته است. چیدی نیست: احمدبن حنبل گاته اند

اگتر در نتدد متن پنجتاه هتدار      : حدیث یدید از ابراهیم در خصوص رایات می گات

آیا این مذهب ابراهیم یا مذهب علقمه یتا  . گند یاد کند آن را تصدیق نخواهم کردسو

مذهب عبداهلل است؟ و عقیلی این حدیث را در  من احادیث  عیاان آورده استت  

 .صحیح نیست: و ذهبی گاته است

: تخریج کترده کته زنجیتر ستند آن چنتین استت       سو ابن ماجه حدیثی از علی

ن محمد بن حنیاه از پتدرش از جتدش روایتت کترده کته      یاسین عجلی از ابراهیم ب

مهدی از ما خاندان رسالت است که خدا به وسیلۀ او در یک شب : پیامبر، ص، فرمود

 .٠اصالح می کند[ جهان را]

یاسین عجلی گاته استت کته متانعی در حتدیث او     دربارۀ و هر چند ابن معین 

ه در اصتطالح بختاری از   نیست ولی بخاری گاته است در آن نظر است و این جملت 

و ابن عبدی در کامتل و  . تضعیف بسیر شدید در خصوص اشخاص حکایت می کند

ذهبی در میدان این حدیث را آورده اند ولی بر سبیل انکار وی و ذهبی گاته است او 

 .به همین حدیث معروفست

 صتخریج کرده که وی به پیتامبر  سو ربرانی در معجم اوس  حدیثی از علی
رسول خدا، آیا مهدی از ماست یا از دیگران؟ پیامبر فرمود بلکه مهتدی از  ای : گات

[ متردم ]ختم می کند همچنان که به ما آغاز کرد و به ما [ جهان را]ماست، خدا به ما 

از شرک رهایی می بخشند و به وسیلۀ ما پس از دشمنی های آشتکار تتألیف قلتوب    

ی از شرک دلهای آنتان را بته هتم    می کند همچنان که به وسیلۀما پس از دشمنی ناش

آیتا متردم آن   : نددیک کرد و آنان را یک دل و متحد ساخت آنگاه علی، رض، گاتت 

                                      
 .خدا آن ار در یک شب اصالح می کند: چنین است« ینی»ه در  1
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گروهی ماتون و گروهی کافر خواهنتد  : زمان مؤمن خواهند بود یا کافر؟ پیامبر فرمود

 .بود، انتهی

او و در زنجیر سند این روایت نام عبداهلل بن لهیعه آمده است که  عیف و همه 

را برین صات می شناسند و هم نام عمروجابر حضر می دیده می شود که از عبتداهلل  

از جابر احادیتث منکتری روایتت شتده     : هم  عیف تر است و احمدبن حنبل گوید

مورد اعتماد نیست و : نسائی گاته است. است و من خبر یافته ام که او دروغگو بوده 

ت خرد بوده استت و متی گاتته استت     ابن لهیعه شیخی احمق و سس: هم گاته است

علی در میان ابرهاست و در حالی که با ما نشسته بود همین که ابری در آستمان متی   

 .آن علی است که در میان ابر گذشت: دید می گات

در آختر  : فرمود صحدیثی تخرج کرده است که پیامبر سو هم ربرانی از علی

شوند و چنان ناپدید می گردند که بته  الدمان فتنه ای پدید می آید که مردم آواره می 

دست آوردن آنان مانند بدست آوردن زردرکان دشوار می شتود پتس متردم شتام را     

ناسدا مگوئید بلکه فتنه انگیدان آنان را نکوهش کنید زیرا در میان مردم شام ابدال هم 

بسر می برند، دیری نخواهد گذشت که ابری پر از رعدوبر  و بیمناک از آسمان بتر  

مردم شام نازل خواهد شد بدانسان که همۀ متردم را پراکنتده خواهتد کترد و چنتان      

مرعوب خواهند گردید که اگر روباهان هم با آنان به نبرد برخیدند بتر ایشتان چیتره    

خواهند شد و درین هنگام کسی از خاندان من قیام می کند که ستپاهیان او سته بنتد    

پاندده هدار و آن که کم گوید دوازده هدار خواهند داشت، آن که زیاده گوید ( رایت)

( رایتت )خواهد بود و هات بند ! بکش! بکش ٠[امت و امت]برشمارد و شعار ایشان 

با ایشان روبرو می شوند و در زیر هربندی مردیست که خواستتار پادشتاهی استت،    

                                      
 .بکش و بکش: یعنی. ه ینی 1
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دور و نددیتک و رای و  )و الات و نعمت و سرزمین ]پس خدا همۀ آنان را می کشد 

 .باز می گرداند،  انتهی 2[مسلمانان را به آنان( رتدبی

و در زنجیر سند بین حدیث عبداهلل بن لهیعه است که  عیف می باشد و حتال  

استناد آن  : و حاکم آن در مستدرک خود روایتت کترده و گاتته استت    . او معروفست

صحیح است  ولی مسلم و بخاری آن را تخریج نکرده اند و در روایت حاکم چنتین  

 . تا آخر.... سپس هاشمی رهور می کند و خدا ائتالف و نعمت و : است

 .و در رریق او ابن لهیعه نیست و آن از لحاظ اسناد صحیح است

به روایت ابوالطایل از محمدبن حنایته حتدیثی    سو حاکم در مستدرک از علی

بودیم مردی  سروزی در ندد علی: تخریج کرده است که محمد بن حنایه گاته است

سپس بتا بستت و گشتاد دستت     ! هیهات: علی گات. مهدی از وی سؤال کردارۀ درب

این امر در آخرالدمان خواهد بتود، هنگتامی   : شماره هات را نشان داد و آن گاه گات

 .که اگر مرد بگوید خدا، کشته می شود
 

و خدا برای مهدی قومی کرد می آورد که مانند تکه های ابر پراکنتده انتد ولتی    

نان را به هم نددیک می سازد و همه یک دل و یتک رأی متی باشتند    خدای دلهای آ

چنان که از هیچکس وحشت ندارند و به سبب داخل شتدن هیچیتک از کستانی کته     

داخل ایشان می شوند شاد و مغرور نمی گردند شمارۀ آنان به اندازۀ جنگ آوران بدر 

نان پیتدا خواهتد   است نه در گذشته کسی برایشان سبقت جسته و نه در آینده نظیر آ

 .شد و شمارۀ آنان به اندازه اصحاب رالوت خواهد بود که با او از رود گذشتند

                                      
در چاپههای مصهر اسهت کهه     ( دور و نزدیک و رأی و تدبیر: )به جای( دورای(: )ینی)در ( ینی)ه از   2

 .است( مشرق و مغرب)شاید منظور دو سوی 
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آری، : گاتتم ( آن را بتدانی؟ )ابن حنایه پرسید آیا متی ختواهی   : ابوالطایل گوید

گاتم ناچار به خدای سوگند اینجا را . بیرون می آید ٠مهدی از میان این دو کوه: گات

 .و او در آنجا یعنی در مکه درگذشت. گامی که زنده باشمترک نخواهم گات تا هن

مستلم و  )حاکم گاته است این حدیث صحیح است و بر شرط اصتول شتیخین  

ولی آن تنها بر شرط اصول مسلم است چه در زنجیتر استناد آن   . است،انتهی( بخاری

و بخاری برای او بته عنتوان اینکته بتدین      2عمار ذهبی و یونس بن ابی اسحا  است

بن ) وا تشیع عمار ذهبی هم  میمه می شود و او کسی است که هر چند احمد مو

و ابن معین و ابوحاتم نسایی و دیگران او را موثق دانسته انتد ولتی علتی بتن     ( حنبل

گاتتم  . مدنی به روایت از سایان آورده است که بشیربن مروان او را پی بریتده استت  

 .چرا؟ گات برای تشیع او

تخریج کرد که زنجیتر استناد آن چنتین     ساز انس بن مالکو ابن ماجه حدیثی 

از جعار و او از علی بن زیاد یمتامی و او از عکرمته بتن     ٠سعد بن عبدالحمید: است

و او از انس روایت کند که انتس  [ بن مسعود]و او از عبداهلل  2عمار و وی از اسحا 

سادات اهل  ما فرزندان عبدالمطلب بدرگان و: می گات صگات شنیدم رسول خدا

و عکرمته بتن   . بهشتیم من و حمده و علی و جعار و حسن و حسین و مهدی، انتهی

آورده  3عمار هرچند مسلم برای او حدیث تخریج کرده ولتی آن را بته عنتوان متتابع    

                                      
 ه مقصود دو کوه ابوقیس و احمر است که در مکه واقع می باشند و آنها را  1

و بخاری برای آن حدیثی تخریج نکرده است »: چنین است« ینی»و ( ب)و ( ا)و ( ک)ه در چاپهای   2
است و بخاری بهرای او حهدیثی تخهریج    « قری ه ینی عن»و در زنجیر اسناد آن عمروبن محمد عبقری 

 .«....نکرده است بلکه 

 . عبدالحمید بن جعفر( ا)ه در  1

 .و ینی است( پ)اسحاق بن عبداهلل از انس و صورت متن از ( ا)ه در  2

ه متابع در اصطالح حدیث بر خبری اطالق می شود که آن را در ضمن حدیث دیگری تنها از لحاظ   3
یان تعبیر مرتبط می کنند ولی از نظر آن که حدیثی مستقل بشمارند و دو حدیث حساب کنند مفهوم یا ب

 .کمترین ارزش برای آن قا ل نیستند و آن را به عنوان استدالل از صحابه نمی آورند
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و ابوحتاتم رازی گاتته   . برخی او را  عیف و برخی وی را موثق دانستته انتد  . است

به سماا آن تصتریح   4نمی شود مگر آن که است او مدلس است و حدیث او پذیرفته

 .کند

علی بن زیاد ذهبی در میدان گاته است نمی دانتیم او کیستت، ستپس    دربارۀ و 

 .گاته است درست اینست که نام او عبداهلل بن زیاد باشد

و اما سعدبن عبدالحمید، هرچند یعقوب بن شیبه او را موثق دانسته و یحیی بن 

حدیث او نیست، ولی ثوری سخنانی در خصتوص  ربارۀ دمعین هم گاته است مانعی 

مسائلی فتوی متی  دربارۀ او یاد کرده است، گویند بدان سبب که ثوری دیده است او 

او از کسانی است که خطتای وی فتاش   : و ابن حبان گاته است. دهد و خطا می کند

عدبن ست : و احمد بن حنبل گاته است. است و ازین رو به گاتۀ او استدالل نمی شود

کتب مالک را سماا کرده است در صورتی که  ٠عبدالحمید مدعیست که عر ه کردن

است و به حج نرفته ( بغداد)مردم منکر این ادعای او هستند و می گویند او در اینجا 

 .است پس چگونه آنها را سماا کرده است

 و ذهبی او را در زمرۀ کسانی قرار داده که سخن آنان کته در بتاره روایتت وی   

 .آمده نکوهش و قدح نشده است

بتر وی   2و حاکم در مستدرک خود به روایت مجاهد از ابتن عبتاس و موقتوف   

 .حدیثی تخریج کرده است

اگتر نمتی شتنیدم کته تتو ماننتد       : مجاهد گاته است که عبداهلل بن عباس گات

مجاهد گات این گاتار . اعضای خاندان پیامبری این حدیث رابرای تو نقل نمی کردم

                                      
 .است( اال ان)« ینی»ر حسب بدر همه چاپها غلط صحیح ( الی ان)ه  ٤

از این بود که کسی نوشته یها کتهابی را در نهزد یکهی از     در تداول مدارس قدیم عبارت « عرض»ه   1
 .نقل و روایت آن را داشته باشد هبزرگان دانش بخواند تا بتواند از آن استفاده کند و اجاز

ت داده شود بی آن که نسب  سه موقوف عبارت از حدیثی است که زنجیر اسناد آن به یکی از صحابه  2
 .برسد صرببه خود پیام
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رده می ماند و آن را به کسانی نمی گویم که از شنیدن آن اکراه دارند سپس گات در پ

ستااح و منتذر و منصتور و    : چهارتن از ما خانتدان پیامبرنتد  : عبداهلل بن عباس گات

 .این چهارتن را برای من تشریح کن: مجاهد گات. مهدی

از دشتمن  اما سااح چه بسا که یاران و انصار خود را بکشد و : ابن عباس گات

خود درگذرد و اما منذر ثروت بیکرانی به مردم می بخشتد و حتال آن کته بته نظتر      

 .خودش عظمی ندارد و مقدار اندکی از آن مال برای خود نگه می دارد

خدا اعطا شده بتود بته وی اعطتا     صو اما منصور نیمی از نصرتی که به پیامبر

ه راه از وی در بتیم بودنتد    تا مسافت دو ما صمی شود و همچنان که دشمنان پیامبر

 .دشمنان منصور هم تا مسافت یک ماه راه از وی در هراس خواهند بود

و اما مهدی کسی است که زمین را پرعدل و داد می کند از آن پس که آکنده از 

و زمین پاره های جگتر  . جور و ستم بوده است و بهائم از درندگان آسوده می شوند

آن پاره : پرسیدم آنها چیست؟ گات: گات. ون می افکندخود را بیر« زرو سیم درون»

می « در بدرگی»هر یک مانند ستونی ( زروسیم)های جگری که زمین بیرون می دهد 

 .انتهی. باشد

ولتی مستلم و   . این حدیث از لحتاظ استناد صتحیح استت    : و حاکم گاته است

ی بتن مهتاجر   بخاری آن را تخریج نکرده اند و آن به روایت از اسماعیل بتن ابراهمت  

و پتدرش ابتراهیم   . .است که وی از پدرش نقل کرده است و اسماعیل  عیف استت 

هرچند مسلم برای او حدیث تخریج کرده است ولی بیشتتر رجتال حتدیث او را بته     

 . عف نسبت داده اند، انتهی

 صو ابن ماجه از ثوبان حدیثی تخریج کرده که ثوبان گاته است رستول ختدا  
به نبرد برمتی   ٠سه فرزند خلیاه می باشند در دوران بدرگی شماسه تن که هر : فرمود

                                      
( پ)و در چهاپ  « در نهزد کهرت شهما   » ٤٤6و در براهین االمامه ص . کبرکم( ا)و ( ک)ه در جاپ   1

 .کنزکم



 711 

سیاه از جانتب مشتر    ( رایات)آن گاه بندهای  2خیدند و در ندد شما کشته می شوند

 .3برافراشته می شود و شما را آنچنان می کشند که هیچ قومی را بدانسان نکشته اند

رگاه او را ببینید با وی آنگاه سخنی فرمود که آن را به یاد ندارم و سپس گات ه

بیعت کنید و به سوی او بشتابید هر چند به زانو بر روی بترف باشتد چته او مهتدی     

 .خلیاۀ خداست، انتهی

و رجال این حدیث رجال صحیحین هستند جد این که در زنجیر اسنان آن نتام  

ابوقالبۀ جرمی هم دیده می شود که ذهبی و دیگران وی را مدلس دانسته اند  و هتم  

در زنجیر اسناد آن سایان ثوری است که مشهور به تدلیس است و هر یتک از آن دو  

و تصریح به مساا نکترده  ( حدیث رامعنعن آورده)تن به ذکر زنجیر حدیث پرداخته 

و هم نام عبدالرزا  بن همتان در زنجیتر   . اند و از این رو حدیث آنان را نمی پذیرند

بوده است و در پایتان دوران زنتدگی کتور     اسناد آن وجود دارد که به تشیع معروف

 .شده است و احادیث را با هم درآمیخته است

فضایل احتادیثی نقتل کترده استت کته      دربارۀ عبدالرزا  : ابن عدی گاته است

 .هیچکس با او بر آنها موافقت نکرده و او را به تشیع نسبت داده اند، انتهی

یج کترده  دء زبیدی حدیثی ترج بن حارث بن جو ابن ماجه به روایت از عبداهلل

که از رریق ابن لهیعته و او از ابتو زرعته و وی از عمتروبن جتابر حضترمی و او از       

مردمتی از مشتر    : گات صاست که پیامبر عبداهلل ابن حارث بن جدء روایت کرده

بیرون می آیند و برای مهدی کار را بنیان می گذارند یعنتی ستلطنت و قتدرت او را    

این حدیث را تنها لهیعه روایت کرده و متا در  : ربرانی گاته است. مستحکم می کنند

علی که آن را ربرانی در معجم اوس  خود تخریج کرده بود یاد کردیم   من حدیث

                                      
 .آن گاه به هیچیک منتقل نمی شود( ا)ه در  2

 «پس می کشند ایشان را»: و در براهیم االمامه نیز« فیقتلونهم»( ک)ه در چاپ  3
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که ابن لهیعه  عیف است و هم یادآور شتدیم کته شتیح وی عمتروبن جتابر از وی      

 . عیف تر است

یش از ابوهریره حتدیثی  و بدار در مسند خود و هم ربرانی در معجم اوس  خو

تخریج کرده اند که عبارت آن از ربرانی است و ابوهریره از پیامبر، ص، روایت کنتد  

امت من در روزگار وی چنتان  . مهدی در میان امت من خواهد بود: که فرموده است

آستمان پتی درپتی برایشتان بتاران      . متنعم خواهندشد که همانند آن متنعم نشده انتد 

زمین هیچیک ازگیاهان خود را ذخیره نخواهد کرد و ثروت خرمن و  ٠خواهد فرستاد

ای : وار در دسترس مردم قرار خواهد گرفت چنان که مرد برمی خیتدد و متی گویتد   

 !برگیر: مهدی مرا ثروتی ببخش و او میگوید

و بدار و ربرانی گاته اند این حدیث را تنها محمدبن مروان عجلی نقل کترده و  

معلوم نیست هتیچکس او را متابعتت کترده باشتد و هتر چنتد       بدار افدوده است که 

ابوداود او را موثق شمرده و نید ابن حبان نام وی را در زمرۀ ثقات یاد کترده استت و   

وی گاته است صالح است و بار دیگر گاته است در حدیث او دربارۀ یحیی بن معین 

ان کته ابوزرعته گاتته    او اختالف کرده اند چنت دربارۀ مانعی نیست، ولی با همۀ اینها 

 .2نیست( پذیرفتنی)است حدیث او در ندد من آن 

دیدم محمدبن مروان عجلی احتادیثی را  : وعبداهلل بن احمد بن حنبل گاته است

نقل می کند و من حضور داشتم و به عمد آنها را ننوشتم و آنهتا را فترو گذاشتتم و    

ابن حنبل با این بیان او را و گویی . حال آن که برخی از اصحاب ما آن را می نوشتند

 .تضعیف کرده است

                                      
و  52: هود ژ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئژ ، و  6: األنعام ژہ  ھ  ھ  ھ  ژ : ه اشاره به  1
 .نوح هسور 11 هآی

 (.چاپهای مصر و بیروت. )بذلک« ینی». ه بذاک 2
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و ابویعلی موصلی در مسند خود به رایت از ابوهریره حدیثی بدینستان تختریج   

ابوهریره گات دوست من ابوالقاسم، ص، به متن خبتر داد کته رستتاخید     : کرده است

پدید نمی آید مگر آن که در میان مردم مردی از خاندان من رهتور کنتد و او آنقتدر    

چته متدتی فرمتانروایی    ( ابوهریره)ردم را بر می انگیدد تا به حق بازگردند، پرسیدم م

 .نمی دانم، انتهی: مقصود از پنج و دو چیست؟ گات: گاتم. می کند؟ فرمود پنج و دو

بتدان استتدالل نتتوان کترد و      ٠[و هر چند در این سند نام بشیربن نهیک است]

دالل نمی شود با همۀ اینهتا مستلم و بختاری    ابوحاتم در باره آن گاته است بدان است

بدان استدالل کرده اند و مردم هم آن را مورد اعتماد قرار داده و بته گاتتار ابوحتاتم    

توجه نکرده اند که گاته است بدان استدالل نمی شود، جد این که در زنجیر اسناد آن 

چنان . ده اندوی اختالف کردربارۀ نام مرجان بن رجاء یشکری هم دیده می شود که 

و بار  2که ابوزرعه گاته است مورد وثو  است و یحیی بن معنی او را  عیف دانسته

دیگر گاته است صالح است و بخاری در صحیح خود فق  یتک حتدیث بته نتام او     

آورده است و ابوبکر بدار در مسند خویش و هم ربرانی در معجم کبیر و اوس  خود 

پیامبر خدا، : قره گات که: دینسان تخریج کرده اندحدیثی به روایت از قره بن ایاس ب

هر آینه زمین پر از جور و ستم خواهد شد و هرگتاه چنتین شتود ختدا     : ص، فرمود

برخواهد انگیخت که نام او و نام من و نام پتدرش نتام    3مردی را از میان خاندان من

کته پتر از    پدر من خواهد بود و او زمین را پر از داد و عدل خواهد کترد از آن پتس  

در آن هنگام آسمان به هیچ رو از باران دریو نخواهد کترد و  . جور و ستم بوده است

وی در میان شما هات یتا هشتت   . زمین هیچیک از گیاهان خود را نخواهد اندوخت

 .یا نه یعنی سالیانی درنگ خواهد کرد، انتهی

                                      
 .« ینی»ه از  1

 (.ا)و ( ک)و ( ب: )ه و ابوداود گفته است ضعیف است 2

 .من امتی، به جای منی است:در چاپهای مصر و بیروت« ینی»ه از  3
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پتدرش  بته روایتت از    ٠و در زنجیر سند این حدیث نام داود بن حبربن قحتدم 

 .دیده می شود که هر دو بسیار  عیف اند

حدیثی به روایت از ام حبیبه بدینستان تختریج   ]و ربرانی در معجم اوس  خود 

می گات مردمتی از ستوی مشتر      صام حبیبه گات شنیدم رسول خدا: کرده است

است و همینکته  ( خدا)بیرون می آیند و در جستجوی مردی هستند که نددیک خانۀ 

رسند زمین آنان را در خود فرو می برد و آنان که عقب مانده باشتند نیتد   به پایان می 

ختدا   صگاتتم ای پیتامبر   . همین که بدان سرزمین برسند زمین آنان را فرو می برد

کسانی که از روی اکراه بیرون می روند به چه سرنوشتی گرفتار متی شتوند؟ فرمتود    

خدا مردم را برمتی انگیدانتد   آنها هم به سرنوشت دیگر مردم دچار می گردند سپس 

 .ولی هر کسی را بر وفق نیتی که دارد، انتهی

و در زنجیر اسناد این حدیث نام سلمه بن ابرش است که  عیف استت و هتم   

نام محمد بن اسحق که مدلس است و حدیث را معنعن روایت کرده استت و چنتین   

از ابتن عمتر    2[رانیو رب. حدیثی پذیرفته نمیشود جد این که سماا آن را تصریح کند

در میتان چنتدتن از    صپیتامبر : ابن عمر گاتت : حدیثی بدینسان تخریج کرده است

مهاجران و انصار بود وعلی بن ابیطالب در دست چپ وعباس در دست راستت وی  

بودند، ناگاه عباس و مردی از انصار با یکدیگر به بدگویی و نکوهش پرداختند و آن 

دست عباس و دست  صدرشتخویی کرد آن گاه پیامبر مرد که از انصار بود با عباس

کستی بیترون   ( عبتاس )علی را در دستان خود گرفت و گات در آینده از پشت ایتن  

کستی کته   ( علتی )خواهد آمد که زمین را پر جور و ستم خواهد کرد و از پشت این 

                                      
داود بن محبهربن  ( ا: )بن مجبر بن قحزمداود : داود بن محبربن قحذم( ک: )ه داود بن محبی بن محرم  1

تصحیح کرده است و همه غلهط اسهت و صهحیح داودبهن     « قحرم»و دسالن به جای قحزم ( ینی)بحذم 
 .بدین صورت آمده و با کتب رجال مواف  است( پ)محبربن قحزم است که در چاپ 

 .ه قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت افتاده است 2
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زمین را پرعدل و داد خواهد نمود و هرگاه آن روزگار را دریابید برشماستت کته بته    

جوان تمیمی که از سوی مشر  بیرون می آیتد روی آوریتد چته او علمتدار مهتدی      

 .خواهد بود، انتهی

و در زنجیر اسناد این حدیث نام عبداهلل عمری و عبداهلل بن لهیعه است که هتر  

 .دو  عیف اند، انتهی

و ربرانی در معجم اوس  خود حدیثی از رلحه بن عبداهلل به روایتت از پیتامبر   

فرمود دیری نخواهد گذشت که فتنته و آشتوبی آنچنتان    : خریج کرده استبدینسان ت

برپا خواهد شد که هر جانب آن را فترو نشتانند از ستوی دیگتر آن فتنته برانگیختته       

خواهد شد تا آن که منادیگری از آسمان ندا در می دهد که امیتر شتما فتالن استت،     

 .انتهی

ست کته بستیار  تعیف متی     و در زنجیر اسناد این حدیث نام مثنی بن صباح ا

باشد و گذشته ازین در حدیث نام مهدی تصریح نشده است بلکه محدثان از لحتاظ  

 .انس به این مو وا آن را در ذیل فصول و ترجمۀ احوال مهدی آورده اند

مهتدی و رهتور وی در   دربتارۀ  اینست کلیۀ احادیثی که ائمته حتدیث آنهتا را    

بور چنان که دیدی به جد قلیل و بلکه کمتر آخرالدمان تخریج کرده اند و احادیث مد

 .آنها خالی از انتقاد نیست

و چه بسا که منکران این مو وا متمسک به حدیثی متی شتوند کته محمتدبن     

خالد جندی آن را از ابان بن صالح و او از ابوعیتاش و وی از حستن بصتری و او از    

حتدیث کترد    صبرانس بن مالک از پیام: انس بن مالک بدینسان روایت کرده است

 .به جد عیسی بن مریم مهدیی وجود نخواهد داشت: که فرمود

محمدبن خالد جندی گاته است کته او متورد اعتمتاد    دربارۀ و یحیی بن معین 

و . و بیهقی گاته است تنها محمد بن خالد به روایت آن اختصاص یافته استت . است

ودر کیایتت استناد آن   . وی گاته است که او مردی گمنام و مجهولستدربارۀ حاکم 
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نید اختالف شده است چنان که یک بار آن را چنان که یاد کردیم روایت می کننتد و  

آن را به محمد بن ادریس شافعی نسبت متی دهنتد، و بتار دیگتر آن را از محمتدبن      

بیهقی گاتته استت   . روایت می کنند ٠بطور مرسل صخالد، ازابان، از حسن، ازپیامبر

د رجوا شده است و او مجهول است و سند از ابان، متروک به روایت محمد بن خال

منقطع است و در جمله پس حدیث  عیف و مضطرب  صاست، و از حسن از نبی

 .است

اینست که جد « به جد عیسی مهدیی نیست»: و برخی هم گاته اند معنی این که

ل و می خواهند با این تأویل استتدال  2سخن نمی گوید( گهواره)عیسی کسی در مهد 

ایتن  . کردن به آن را رد کنند یا میان آن و دیگر احادیث مربوط به مهدی جمع نمایند

 .و دیگر خوار  مانند آن رد می شود 3به حدیث حریج

هیچیک از این مسائل بحث و تحقیق نکترده  دربارۀ و اما متصوفه، متقدمان آنان 

از آنها بدستت متی   مجاهده به اعمال و نتایجی است که دربارۀ اند بلکه سخن ایشان 

 .«وجد»و « حال»آید مانند 

و اعتقتاد بته    سو سخنان امامیه و رافضیان شیعه درخصوص برتری دادن علتی 

ابوبکر )جانشینی او و تبری از شیخین دربارۀ ، صامامت وی و ادعای وصیت پیامبر

بوده است چنان که در  من مذاهب ایشان یتاد کتردیم آن گتاه پتس از     (  سو عمر

معتقتدات و متذاهب آنتان    دربارۀ مام معصوم معتقد شدند و کتب بسیاری چندی به ا

 .تألیف گردید

                                      
از یک متن بدون اسناد یا متنی است که اسناد آن از آخر زنجیر ناقص باشهد چنهان   ه مرسل عبارت   1

که یک یا جند نام راوی از ان حذف گردد که باید آن را بجویند و هم بر اسنادی اطالق می شود که در 
 .اشتباه شده باشد( یا نام دومین راوی آن)چند نام تابعی 

 46: انآل عمر ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  :ه اشاره به 2
 23و حاشهیه المعهرب جهوالیقی ص     238و ص  2٤2ص  1حریح رجوع به االصهابه ج   هه در بار  3

 .شود
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سپس از میان آنان گروه اسماعیلیان پدید آمدند که بالوهیت امام به گونۀ حلول 

مدعی هستند و گروه دیگری از ایشان رجعت هر یک از امامان را به نوعی از تناسخ 

وهی از آنتان منتظتر بازگشتت فرمتانروایی بته      و گر ٠یا به رور حقیقت ادعا می کنند

خاندان پیامبرند و در این باره احادیثی به جد آنچه ما از احادیث مربوط به مهدی در 

 .پیش گاتیم یاد می کنند

کشف و ماورای حس سخن به میتان  دربارۀ آن گاه در میان متصوفۀ معاصر نید 

وحدت شدند و بتا امامیته و    آمد و بسیاری ازمتصوفه به رور مطلق قائل به حلول و

معتقد به الوهیت امامتان یتا حلتول     2رافضیان در این عقیده شرکت جستند چه ایشان

وهم متصوفه به قطب و ابدال عقیده مند شدند و گویی آنهتا را  . خدا در ایشان بودند

تقلید کردند و اقوال شتیعیان را   ٠امام و نقیباندربارۀ در این عقیده از مذهب رافضیان 

ا عقاید خود در می آمیختند و در دیانت مذاهب ایشان را اقتباس کردنتد و در آنهتا   ب

فرو رفتند به حدی که مستند رریقت خود را در پوشیدن خرقته ایتن قراردادنتد کته     

آن را بر حسن بصری پوشانیده و از وی عهد با التدام رریقت گرفته بتود  . رض. علی

حسن بصری به جنیتد یکتی از مشتایخ آنتان     و این خرقه و رریقت به عقیدۀ آنان از 

در صورتی که از رریق صحیح چنین واقعه ای دانسته نشده است و این . رسیده است

رریقت به علی، کرم اهلل وجهه، اختصاص نداشته است بلکه کلیۀ صتحابه در رریتق   

به مندلۀ راهنما و پیشوای مسلمانان می باشند و در اختصاص دادن آن تنهتا بته    2دین

دختول  دربارۀ ی، ا، بوی تندی از تشیع درک می شود که از آن ودیگر مطالبی که عل

ایان در تشیع و در آمدن آنان در سلک شیعیان مقدم داشتیم فهمیده می شتود از ایتن   

                                      
 (.ب)و ( ا)و ( ک: )دیگری منتظر آمدن امامانی هستند که از میان ایشان رخت بربسته اند هه و دست 1

 .امامیه هه برخی از ایشان نه هم 2

نقیب اشراف کسی است که احوال ایشان را رسیدگی می  ه نقیب ر یس و عهده دار امور مردم است و  1
 .کند

 .هدی( ا)در « ینی»: ه از 2
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و کتتب استماعیلیان و هتم کتتب     . رو کتب اسماعیلیان آکنده از عقاید رافضی استت 

است و آنها را به یکتدیگر امتال متی     3تظرفارمی مندربارۀ متأخران متصوفه نید سراپا 

کنند و از همدیگر فرا می گیرند و همۀ آنان مبتنی بر اصتول واهتی از هتر دو گتروه     

قرانات استناد متی کننتد و    دربارۀ است و گاهی هم برخی از آنان به سخنان منجمان 

چکامته هتای   ( مالحتم )این گونه پیشگویی های آنان از نوا ستخنانی استت کته در    

و کسانی که . آنها در فصل آینده گاتگو خواهیم کرددربارۀ ویی دیده می شود و پیشگ

ازین گروه متصوفۀ متأخر بیش از دیگران در امر فارمی سخن رانده انتد عبارتنتد از   

ابن العربی حاتمی در کتاب عنقتای مغترب و ابتن قستی در کتتاب خلتع النعلتین و        

دربتارۀ  و بیشتر کلمات ایشان کته  . تدرین باره گاتگو کرده اس ٠عبدالحق بن سبعین

فارمی به مندلۀ لغدها و امثال است و به ندرت بته صتراحت ستخن متی گوینتد یتا       

 .ماسران سخنان ایشان گاهی مو وا را به تصریح بیان می کنند

و خالصه مذهب ایشان بنابرآنچه ابن ابی واریل یاد کرده اینست که بته وستیلۀ   

و کوری بشر پدید آمده است و به دنبتال نبتوت   نبوت حق و راستی پس از گمراهی 

خالفت روی می دهد و سپس پادشاهی جتای خالفتت را متی گیترد آن گتاه دوران      

 .ستمگری و تکبر و بارل پیش می آید

می گویند و چون معهود از سنت خدا این است که امور به و ع نخستین خود 

یت زنده گردد و سپس بته  بازگردد از این رو واجب است امر نبوت و حق از راه وال

خالفت تبدیل شود و به دنبال آن دوران درود و تدویر می رسد و جانشین پادشاهی 

. و فرمانروایی می شود و آن گاه کار به و عی که پیش از نبوت بود بتاز متی گتردد   

                                      
 .«ظ»ه به فتح  3

و  61٤، بهه سهال    Murcieه ابن سبعین، ابومحمد عبدالح  بن ابراهیم اشبیلی مولد او در مرسهیه،    1
،  Ceutaه، او طریقت خاصی در تصوف داشته و هنگامی کهه در سهبت  .  668وفاتش به مکه در سنه 

می زیسته فردریک دوم از علمای آنجا سؤاالتی کرد و ابن سبعین پاسخ آنها را نوشت و از ایهن رو در  
 .دهخدا شود هرجوع به لغت نام. نزد مسیحیان شهرت یافت
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آنها با بیان به وقایعی که پس از نبوت روی داده است اشاره می کنند از قبیل خالفت 

و آنها را سه مرحله به شمار می آورند از این رو والیتت را  . به پادشاهی و تبدیل آن

هم که مخصوص آن فارمی است و امر نبوت و حق را زنده می کند به امتر خلاتا و   

جانشینان آن ولی آن گاه دوران درود و تدویر که به رور کنایه از آن به خروج دجال 

است بر سنت سه مرتبۀ نخستین سپس تعبیر می کنند فرا می رسد پس این سه مرتبه 

و چون امر خالفت : و نید می گویند. کار باز می گردد همچنان که پیش از نبوت بود

برای قبیلۀ قریش به مندلۀ حکم شرعی به اجماعی بوده که انکار آن که علم آن را بته  

پس واجب است که امامت به کسی اختصتاص  . دست نیاورده آن را سست نمی کند

اخص باشد یا به راهر مانند خاندان عبدالمطلب و یتا   صاز قریش به پیامبر یابد که

و خاندان . به شمار رود( آل)در بارن پس باید از کسانی باشد که از حقیقت خاندان 

هتر آن کته از آن خانتدان استت غایتب      ( امتام )کسانی هستند که هرگاه حا ر شود 

قتای مغترب فتارمی را بته نتام      این عربی حاتمی در کتاب خودموسوم به عن. ٠نشود

تعبیر کرده است و عنتوان  « خشت نقره»نامیده و از وی به رور کنایه به « خاتم اولیا»

استت کته پیتامبر، ص، فرمتوده     ( باب خاتم النبیین)اخیر اشاره به حدیث بخاری در 

مثل من در میان پیامبران پیش از من همچون مثل مردیست که خانته ای بنیتان   : است

ن را تکمیل کرد به حدی که از آن هیچ چید باقی نمانتد بته جتد جتای یتک      نهاد و آ

 .«خشت، پس من آن خشت هستم

و . و خاتم پیغمبران را به خشتی تاسیر می کنند که بنتا را تکمیتل کترده استت    

و والیت را در تااوت . معنی آن پیامبریست که برای او نبوت کامل حاصل آمده است

کنند و صاحب کمال والیت را خاتم اولیا قرار می دهند  مراتب آن به نبوت تشبیه می

یعنی حائد رتبه ای که خاتمه و پایان والیتت استت همچنتان کته ختاتم انبیتا حتائد        

                                      
 .ه عبارت در همه نسخه ها مبهم، پیچیده است 1
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و از این رو که شتارا در حتدیث یتاد    . پایگاهی بود که خاتمۀ نبوت به شمار میرفت

قتام دارای یتک   کرده از این پایگاه خاتمه به خشت خانه تعبیر کرده است و هر دو م

نسبت می باشند و به همین سبب در تمثیل یک خشت بیش نیستند منتهتا در نبتوت   

خشت زرین و در والیت خشت سیمین تا میان دو پایگاه تااوت حاصل آیتد چنتان   

از ایتن رو خشتت زریتن را کنایته از پیتامبر، ص، و      . که میان زر و سیم فر  هست

نتظر متی آورنتد و آن را ختاتم اولیتا متی      خشت سیمین را کنایه از آن ولی فارمی م

 .نامند

و ابن عربی در  من مطالبی که ابن ابی واریل از وی نقل کرده گاته است کته  

و از نسل فارمه خواهد بود و رهتور او پتس از    صآن امام منتظر از خاندان پیامبر 

 .از هجرت روی خواهد داد« خ ف ج»گذشتن  

آوردن عدد آنها به حساب جمل ترستیم  و سه حرف مدبور را به منظور بدست 

اختت قتاف برابتر    « ف»نقطه دار برابتر ششصتد و دیگتری    « خ»کرده است که یکی 

نقطه دار برابر عدد سه است که روی هم رفته ششصد و هشتاد و « ج»هشتادوسومی 

سه سال می شود و مقارن آخر قرن هاتم است و چون ایتن عصتر ستپری گردیتد و     

از مقلدان آنان پیش بینی مدبور را بدینسان توجیه کردند که  فارمی رهور نکرد برخی

مقصود از آن مدت مولد او بوده است و رهور او را به مولدش تعبیر کردند و گاتنتد  

خروج وی نددیک هاتصد و ده خواهد بود و او امتامی استت کته از ناحیتۀ مغترب      

متام منتظتر برحستب    هرگاه روز تولد ا: و هم ابن ابی واریل گوید. رهور خواهد کرد

گاتۀ ابن عربی در سال ششصد و هشتاد و شش باشتد پتس ستن او هنگتام ختروج      

 .بیست و شش سال خواهد بود

هتل و سته از روز محمتدی    چدجال در ستال هاتصتد و   : و نید افدوده است که

تتا   صخروج خواهد کرد و آغاز روز محمدی به عقیده ایشان از روز وفات پیتامبر 

و نید ابن ابی واریل در شرحی که بر کتاب خلع النعلین نوشته . پایان هدار سال است



 721 

ولی منتظر کسی است که القائم بامراهلل خواهد بود و او را به نتام محمتد   : است گوید

مهدی می خوانند، او خاتم اولیاست و پیامبری نخواهد بود بلکه ولیی است کته روح  

عالم در میتان قتوم ختود    : است فرموده صپیامبر. ٠ودوستدار او وی را برمی انگیدد

عالمتان امتت متن    : و هم فرموده استت . مانند پیامبری در میان امت خویش می باشد

 .مانند پیامبران بنی اسرائیل اند

و مژده دادن به رهور مهدی از آغاز روز محمدی تا کمی پیش از ستال پانصتد   

شتدن آن زمتان    یعنی نصف روز مدبور همچنان پیاپی ادامه یافته و از هنگتام ستپری  

تاکنون بشارت ها و نویدهای مشایخ بته نددیتک شتدن هنگتام رهتور او روز بتروز       

 .استوارتر و افدونتر شده است

و کندی یاد کرده است که این ولی کسی است که با مردم : ابن ابی واریل گوید

نماز رهر می گذارد و اسالم را تجدید می کند و عتدل وداد را نمتودار متی ستازد و     

ۀ اندلس را فتح می کند و به رومه میرسد و آن ناحیه را می گشاید و بته ستوی   جدیر

مشر  رهسپار می شود و آن سرزمین و هم قسطنطنیه را فتح می کنتد و فرمتانروایی   

زمین از آن او می شود و ازین رو مسلمانان نیرو و توانایی می یابند و اسالم بته اوج  

شود چه از هنگتام نمتاز رهتر تتا هنگتام      آشکار می  2عظمت می رسد و دین حنیایه

( رهتر و عصتر  )میان ایتن دو نمتاز   : فرمود صپیامبر. عصر وقت نماز خاصی است

عدد کلیۀ حتروف عربتی بتی نقطته     : و هم کندی گاته است( برای نماز. )وقتی است

یعنی حروفی که سوره های قرآن به آنها افتتاح شده به حساب جمل هاتصد و چهل 

سال دوران قدرت دجال خواهد بود آن گاه در وقت نماز عصتر  است و هات  الوس

 .عیسی فرود می آید و دنیا را اصالح می کند چنان که میش و گرگ با هم به سربرند

                                      
 .ه عبارت متن مبهم است 1

 (.اقرب الموارد)ویدن بدانست ه حنیفیه به معنی میل به اسالم و گر 2
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سپس باید دانست که مدت پادشاهی غیرعرب پس از استالم آوردن ایشتان بتا    

و شمارۀ حروف نقطه دار   ت ی ت ن استت    ]عیسی صدوشصت سال خواهد بود که 

 .٠[دولت عدالت وداد از این مدت چهل سال خواهد بود

مهتدیی بته   : آمده است که صو حدیثی که از قول پیامبر: ابن ابی واریل گوید

جد عیسی نیست بدین معنی است که هیچ مهدی نیست که هدایت او با والیتت وی  

متی  ، و به قولی معنی آن اینست که به جد عیسی کسی در گهواره سخن ن2برابر باشد

ودر صحیح آمده استت  . گوید، ولی این گاتار را حدیث حریج و دیگران رد می کند

همچنان پایدار خواهد بود تتا  « دین محمد»یا « اسالم»این امر : که پیامبر فرموده است

یعنتی خلیاتۀ   . این که رستاخید برپا شود یا برایشان دوازده تن خلیاه فرمانروایی کند

شان می دهد که برخی از این دوازده تن در صتدر استالم   و بنابراین واقعیت ن. قرشی

مدت : و هم پیامبر فرموده است. بوده اند و برخی از آنان هم در پایان آن خواهند بود

خواهد بود یا برحسب روایتی سی و یک یا به روایت ( سال)خالفت پس از من سی 

معاویته   و انقضتای آن در خالفتت حستن و اول فرمتانروایی    . دیگر سی وشش سال

بنابراین آغاز فرمانروایی معاویه خالفت بته شتمار متی رود، برحستب معتانی      . است

و وی ششمین خلیاه است و اما هاتمتین خلیاته   ( گرفتن اوایل اسماء)اصلی کلمات 

و از ذریتۀ   صآن گاه بقیۀ خلاا پنج تتن از خانتدان پیتامبر    . عمربن عبدالعدیر است

. تتو ذوقترنین آنتی   : است که می فرماید صهستند ومؤید آن گاتار پیامبر ؛علی

مقصود ذوقرنین امت است، یعنی تو در آغاز امت اسالم و ذریۀ تو در پایان آن خلیاه 

بدین حدیث استتدالل متی کننتد پتس      ٠خواهد بود و چه بسا که معتقدان به رجعت

اول به عقیدۀ ایشان اشاره به وقتی است که خورشید از مغرب رلوا می کند و ( قرن)

                                      
 .تصحیح شد« ینی»ه از  1

 .که هدایت او با مهدی آخرالزمان برابر باشد( ل. ن )ه  2

 .ه یعنی رجوع امام به دنیا پس از مرگ 1
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کشتته شتود پتس از وی خستروی     ( خسرو)هرگاه کسری : فرموده است ص پیامبر

و . نخواهد بود و هرگاه قیصر هالک شود پس از او قیصری فرمانروایی نخواهد کترد 

سوگند به کسی که جان من در ید اوست گنج های آنان را بی شک در راه خدا خرج 

 .خواهید کرد

دا خترج کترده استت و آن کته     و عمربن خطاب گنج های خسرو را در راه خت 

( مهتدی )قیصر را می کشد و گنج های وی را در راه خدا خرج می کند همین منتظر 

پس چه امیر نیک و چه ستپاه نیکتی خواهتد    . است هنگامی که قسطنطنیه را فتح کند

ستال  ( بضتع )و متدت فرمتانروایی وی انتد    . فرموده استت  صبود این چنین پیامبر

ز سه تا نه و به قولی تا ده را می رساند و در احادیثی چهل ا( بضع)خواهد بود و اند 

 .و در روایات دیگری هاتاد هم آمده است

و دوران دیگر خلاتای  ( مهدی)و اما چهل سال عبارت از مدت فرمانروایی وی 

چهارگانه اش خواهد بود که از خاندان او پس از مرگش خالفت خواهنتد کترد، بتر    

 .همۀ آنان درود باد

ستاره شناسان و اهل قرانات یاد کترده انتد کته متدت     ( ابن ابی واریل)و گوید 

و . بقای فرمانروایی مهدی و خاندانش پس از وی صد وپنجاه و نه سال خواهتد بتود  

بنابراین جریان فرمانروایی خالفت و عدالت چهل یا هاتاد سال خواهد بتود آن گتاه   

 .پایان سخن ابن ابی واریل .او اا تغییر خواهد یافت و پادشاهی پدید خواهد آمد

فرود آمدن عیسی در وقت نمتاز عصتر   : در جای دیگر گوید( ابن ابی واریل)و 

و کنتدی  ( گویتد . )روز محمدی هنگامی خواهد بود که سه چهتارم آن ستپری شتود   

یعقوب بن اسحا  در کتاب جاری که در آن قرانات را یاد کرده گاته است که هرگاه 

یعنی ششصد ونود و ( 2به  اد معجمه و حای مهمله) ٠ ح قران به ثور برسد در اول

                                      
 (.ب)ه خضخ  1

 (.نصر هورینی هحاشی)برابر شصت است « ص»در نزد اهالی مغرب معادل نود و « ض»ه  2
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هشت هجری مسیح فرود می آید و آن گاه در روی زمین آنچه خدای تعالی بخواهد 

 .فرمانروایی می کند

و در حدیث آمده است که عیسی نددیتک منتارۀ ستاید جانتب شترقی      ( گوید)

ده خواهتد بتود دو   پوشتی  3دمشق فرود می آید، بر تن او دو ردای زرد زعارانی رنگ

دست او بر روی بالهای دو فرشته قرار خواهد داشت دارای موهای فرو آویختته بتر   

هرگاه سرش . بیرون آمده است 4روی نرمه گوش خواهد بود چنان که گویی از زندان

و هرگاه آن را بلند کند دانه هتایی ماننتد    5را فرود آورد قطره قطره از آن جاری شود

 .چهرۀ او دارای خال های بسیار خواهد بود. می ریددمروارید از آن فرو 

و در حدیث دیگر آمده است که وی قدی میانه خواهد داشت و رنگ بدن وی 

 .به سایدی و سرخی خواهد زد

زناشتویی خواهتد    ٠و در حدیث دیگر است که او در میان اعراب بادیته نشتین  

فرزنتدی متی زایتد و    مقصود اینست که او با آنها ازدواج می کنتد و همسترش   . کرد

 .وفات او را پس از چهل سال یاد کرده است

و در حدیث آمده است که عیسی در مدینته در میگتذرد و در پهلتوی عمتربن     

 .خطاب دفت می شود

                                      
اوین ممصرتین است و ممصر رنگ شده بهه گهل سهرخ یها دارای سهرخی      مزعفرتین صفر: ه در متن  3

 .خفیف یا دارای زردی اندک یا به رنگ بین سیر و ناقص رجوع به اقرب الموارد شود

است که به معنی جای عمیقی است که نور بدان نرسهد و ههم بهر زنهدانی از آن     « دیماس» هه ترجم  ٤
 .حجاج اطالق می شده است

 .به وی عود دهد: باشد( مشدد) ه قطر و اگر قطر 5

انه یتزوج بالغرب و الغرب داوالبادیه در اقرب الموارد ذیهل معهانی غهرب    : این جمله است هه ترجم  1
یعنی حجهاز  : الیزال هل الغرب ظاهرین علی الح  گوید: و ذیل معنی حدیث. دلو و مشک بزرگ: آرد

عرب، بنابرین  هه قول دیگر اهل دلو یعنی طایفو به قولی اهل حدت و جهاد و ب... و به قولی مردم شام 
 .معنی آن را نفهمیدم: بادیه و دسالن ذیل این عبارت نوشته است همنظور عرب است به قرین



 725 

از میان دو پیامبر برانگیخته می   سوهم در حدیث آمده است که ابوبکر و عمر

یح، مستیح همتۀ مستیح    ابن ابی واریل گاته است که شیعه می گوید کته مست  . شوند

به جد عیسی مهدیی نیست را : حدیث 2و برخی از آنان صهاست از دودمان محمد

بر آن حمل کرده اند یعنی مهدیی وجود ندارد به جتد آن مهتدیی کته نستبت او بته      

ت عیسی به شریعت موسوی است در پیروی کردن و عدم وشریعت محمدی مانند نب

 (.سخنی از شریعت وی)نسخ 

بسیاری از این گونه گاتارها که در آنها رهور و کسی را که رهور متی  به ا افه 

و زمانی را که خبر میدهند سپری می شتود   3کند و جایگاه رهور او را تعیین می کنند

و هیچ اثری از رهور پدید نمی آید و آن وقت به رأی تازه ای که می سازند باز متی  

هوم های لغوی ومو توعات خیتالی و   گردند چنان که می بینی در این باره به چه ما

ستنین اول و آختری آنهتا ستپری     ( اعمتار )احکام نجومی متوسل می شوند در ایتن  

 .گردیده است

و اما متصوفۀ همدمان ما، بیشتر آنان به رهور مردی اشاره می کنند کته تجدیتد   

کنندۀ احکام مذهب اسالم و مراسم حق خواهد بود و رهتور او را در اوقتاتی تعیتین    

کنند که نددیک به عصر ماست بعضی از آنان می گویند از نستل فارمته از آنتان    می 

شنیده ایم که بدرگتر ایشان ابویعقوب بادسی سرور اولیای مغرب است و در آغاز این 

و این مو توا را نتوادۀ او ختدایگان متا ابوزکریتا      . قرن یعنی هشتم می زیسته است

و او پدرش ابویعقوب یاد کرده و به من  یحیی به نقل از پدرش ابومحمد عبداهلل ولی

 .٠خبر داده است

                                      
 (.ا)و ( ب)و ( ک)ه برخی از متصوفه  2

با دالیل واهی و سخنان بی منط  »: پس از عبارت مزبور چنین است( ک)و ( ب)و ( ا)ه در چاپهای   3
 .نیست( پ)و « ینی»این کلمه ها در .  «مختلف

او ابوزکریا یا یحیی از پهدرش ابومحمهد عبهداهلل از     هو این موضوع را نواد: چنین است« ینی»ه در    1
 ... پدرش ولی ابویعقوب یاد کرده 
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اینست پایان مطالبی که بر آن دست یافته ایم یا از سخنان گروه متصوفه بته متا   

اخبار مهدی آورده اند که به رور کامل همتۀ  دربارۀ رسیده است و هم آنچه محدثان 

 .آنها را به اندازۀ وسع خویش یاد کردیم

رتو ثابت شود اینست که هیچ دعوتی خواه برای دیتن یتا   ولی حقیقتی که باید ب

سلطنت و پادشاهی به مرحلۀ عمل و کمال نمی رسد مگر در پرتو شوکت و ستپاه و  

عصبیت چه فرمان دعوت کننده را لشکر و عصبیت آشکار می سازد و از آن دفاا می 

برهانهتای  و ما در فصتول پیشتین بتا    . کند تا آن که امر خدا در آن به کمال می رسد

 .که نشان دادیم این امر را ثابت کردیم 2ربیعی

و عصبیت فارمیان و رالبیان و بلکه عصبیت کلیۀ قریش هم اکنتون در سراستر   

جهان متالشی شده است و ملتهای دیگری پدید آمده اند که عصبیت آنان بر عصبیت 

 .قریش برتری یافته است

ه و شتهرهای ینبتع و مدینته    و به جد عصبیتهایی که از قریش به حجاز در مکت 

مانده و گروهی از رالبیان مانند خاندان حسن و خاندان حسین و خانتدان جعاتر در   

شهرهای مدبور پراکنده اند و بر آن نواحی استیال دارند دیگتر در ستایر نقتاط جهتان     

اثری از عصبیت قریش یافت نمی شود و آنها هم گروه هتا و روایتف بادیته نشتینی     

دگاه خویش به و ع پراکنده ای به سر می برند و از لحتاظ بستیاری   هستند که در زا

بنابراین اگتر رهتور   . هدارها گروه می رسندروایان و افکار و عقاید گوناگون به فرمان

این مهدی صحیح باشد هیچ راهی برای آشکارشدن دعوتش به نظر نمتی رستد جتد    

روی کتردن از او بته هتم    این که از آن خاندان ها باشد و خدا دلهتای آنتان را در پیت   

نددیک کند و در نتیجه عصبیت و شوکتی به کمال برای وی میسر می گردد و بتوانتد  

گاتار خود را آشکار سازد و مردم را بدان وادار کند و گرنه در جدین صورت ماننتد  

                                      
 قطعی: در نسخه دیگر« ینی»: ه از 2
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این که شخصی فارمی از آن خاندان بخواهد در یکی از نواحی جهان بدون عصبیت 

نتساب به آن خاندان بته چنتین دعتوتی قیتام کنتد بته هتیچ رو        و لشکر و به صرف ا

پیشرفت نخواهد کرد و به موجب برهان های درست و استواری کته در فتل پیشتین    

 .آوردیم چنین قیامی امکان پذیر نخواهد بود

و اما ادعای برخی از عامه در این باره پذیرفتنی نیست، چه آنتان ابلهتانی بتیش    

د آراسته اند تا بدان رهبری شوند و نه دانشی دارند تا از آن نیستند که نه به زیور خر

آنها منتظر زمان رهور آن فارمی هستند بی آن که منتسب بته خانتدانی   . بهره برگیرند

رهور مردی دربارۀ باشد یا آن که جایگاه درست آن را بدانند به تقلید از شایعاتی که 

 .کردیم به حقیقت امر آگاه نیستند فارمی در میان مردم منتشر است و چنان که ثابت

و بیشتر رهور فارمی را از نواحی دوردست کشورها و کناره های جاهای آبتاد  

مانند زاب در افریقیه و سوس در مغرب تعیین متی کننتد و بستیاری از کستانی کته      

بصیرت  عیف دارند توجه ختود را ربتاری در ماسته از سترزمین ستوس معطتوف       

رمی از آنجا رهور خواهد کرد به گمتان ایتن کته وی در آن    و می گویند فا]میدارند 

 ٠[رباط دیده شده است و تصور می کنند که مردم با وی در آنجا بیعت خواهند کترد 

است و عامه معتقدند کته فتارمی از   ( کداله)چون آن رباط نددیک روایف نقاب دار 

و ایتن فتارمی    آن روایف است یا آن قبایل دعوت او را می پذیرد و منتشر می کنند

پنداریست که به هیچ دلیلی متکی نیست به جد دوری و شگاتی آن ملتها و از این رو 

که عامه کمترین ارالعی به احوال آن روایف از لحاظ فدونتی یتا کمتی جمعیتت و     

نیرومندی یا ناتوانی آنان ندارند و بدین سبب کته نقتاط دوردستت و مترزی دور از     

ناوذ آنست از این رو اوهام عامه قوت می یابتد کته    دسترس دولت و بیرون از دایرۀ

                                      
 (پ)ز ا. بیحثون آمده است. بجیبون: یتحینون: رد بعض نسخ به جای( ینی)ه  1
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فارمی از آن نواحی رهور می کند و تنها بهره ای که از این پنتدار ممکنستت ببرنتد    

 .از زیر قدرت دولت ها و قوانین و فرمان ها خارج است( فارمی منتظر)اینست که 

ردم بدان اینست که اغلب بسیاری از کم خردان ریاکارانه برای تبلیو و دعوت م

می شتابند و خیاالت پوچ و احمقانه ای در سر می پرورند که به ( رباط ماسه)جایگاه 

منظور خویش نایل آیند و دعوت خود را به کمال رسانند در حتالی کته بیشتتر آنتان     

 .جان خود را در این راه از دست داده و به قتل رسیده اند

د که در آغتاز قترن هشتتم و    شیخ ما محمد بن ابراهیم ابلی برای من روایت کر

روزگار فرمانروایی سلطان یوسف بن یعقوب مردی از تصوف پیشتگان معتروف بته    

تویرزی مصغرتوزر و منسوب بدان شهر در رباط ماسه خروج کرد و مدعی شتد کته   

و کدوله او ( صنهاجه)گروهی از مردم سوس از قبایل صناکه . وی فارمی منتظر است

الگرفت و نددیک بتود تتا سکستیوی بته حیلته کستی را       را پیروی کردند و کارش با

 . برانگیخت که شبانه وی را بکشت و هوی خواهان وی متالشی شدند

همچنین در آخر قرن هاتم، یعنی مال سال ششصد ونود تتا هاتصتد متردی در    

غمازه موسوم به عباس رهور کرد و مدعی شد کته او فتارمی استت و عامتۀ متردم      

د و آن گاه با قهر و غلبته بتر شتهر بتادس تستل  یافتت و       غماره از وی پیروی کردن

بازارهای آن را سوخت و سپس به سوی شهر المدمه شتتافت و در آن شتهر او را بتا    

 .مکر و حیله به قتل رسانیدند و دعوتش پایان یافت

و از این گونه دعاوی که مدعیان آنها پیشرفت نکرده اند نمونته هتای بستیاری    

 .است

گونه داعیه نداستان شگات آوری از ای( محمد ابراهیم ابلی)ده و هم شیخ یاد کر

که متدفن شتیخ    ٠هنگام سار حج از رباط عباد: ها برای من نقل کرد و آن اینست که

                                      
 .ه رابط عباد واقع در دو کیلومتری جنوب شرقی تلمسان و ساحل رود اسر است 1
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واقع در کوه تلمسان است و کوه مدبور مشرف بر آن متی باشتد متردی از     2ابومدین

ار وی متی شتود و او   که از ساکنان کربال بوده است همتراه ست  ( سید)خاندان پیامبر 

دارای پیروان و شاگردان و خدمتگداران بسیار بوده و در میان قوم خود پایۀ ارجمنتد  

داشته است و در بیشتر شهرها همشهری هایش او را استقبال متی کردنتد و مختارج    

میان ما دوستی و همنشتینی دریتن ستار و در تمتام     : شیخ گوید. وی را می پرداختند

و مو وا کتار او بتر متن کشتف و معلتوم شتد کته وی بتا         . درول راه استوار گردی

همراهان خویش از کربال که اقامتگاه او بود برای جستجوی فرمانروایی ودعوی ایتن  

و چون دیده است دولت مرینیتان و یوستف بتن    ]که وی فارمی است به مغب آمده 

بته  یعقوب در آن هنگام تلسمان را پایتخت خود قرارداده ودر نهایتت قتدرت استت    

برگردید، ما دچار غل  و اشتباه شده ایتم و اکنتون هنگتام    [ همراهان خود گاته است

 .٠ادعای ما نیست

و گاتار آن مرد نشان می دهد که وی بدین حقیقت آگاه و بینا بتوده استت کته    

کار فرمانروایی جد در پرتو عصبیت و نیرویی که برابر با قدرت لشتکری خداونتدان   

نمی یابد و همین که دریافته استت کته وی در آن دیتار     قدرت هر عصر باشد انجام

مردی بیگانه و بی یار و یاور است و نمتی توانتد در برابتر عصتبیت مرینیتان در آن      

روزگار مقاومت کند از ادعای خود صرفنظر کرده و حقیقتت را دریافتته و دستت از    

ود کته کلیتۀ   آزمندیهای خود برداشته است و مطلبی را که می بایست یقین کند این ب

                                      
ه شیخ ابومدین شعیب بن حسین اندلسی یکی از تبارشیوخ متصوفه، مولد او به قطنباته، قریه ای بهه    2

با گروهی از بجایه به تلمسان می رفت و در رباط عبهاد درگذشهت و    5٤1وی در سال . اشبیلیه است
 .دهخدا شود هرجوع به لغت نام. قبر او زیارتگاه بوده است. د وی را  در رباط به خاک سپردندجس

دولت مرینیان را به چشم دیده و در همان روزگار یوسهف  ( قدرت)و چون : چنین است« ینی»ه در   1
 .بن تاشفین با تلمسان به نبرد برخاسته بود به همراهان خود گفته بود



 731 

عصبیت فارمیان و قریش به ویژه در مغرب یکسره از میان رفته است ولی تعصب او 

 .2به کارش مانع آنست که چنین اعتقادی پیدا کند و خدا می داند و شما نمی دانید

ستاکن دیتارمغرب شتو  و     عربو در روزگارهای نددیک به عصر ما در میان 

م را به راه راست وحقیقت و انجام دادن سنت پدید آمده بود که مرد( نهضتی)تمایلی 

پیامبر دعوت می کردند بی آن که در این گونه تبلیغتات دعتوت فتارمی یتا جتد آن      

وجود داشته باشد چنان که گاهی از اوقات یکی پس از دیگری از آنتان متردم را بته    

پاداشتن سنت و تغییر دادن منکر دعوت می کردند و عنایت ختویش را بتدین امتور    

ذول می داشتند و پیروان آنان فدونی می یافت و بیش از همه چید به اصالح جتاده  مب

ها از لحاظ جلوگیری از دستبرد به مسافران توجه می کردنتد زیترا بیشتتر تبهکتاری     

تازیان درین قسمت بود که به راهدنی می پرداختند چنان که در فصتول پیشتین یتاد    

ایجاب می کرد به ایتن گونته کردارهتا     کردیم که و ع ربیعی اقتصاد و معاش ایشان

 .دست یازند

ازین رو آنچه دوستداران اصالحات می توانستند متردم را از کارهتای منکتر و    

ناپسند باز می داشتند و به ویژه در امن کردن جاده ها و راه هتا از دستتبرد  راهدنتان    

ده بود از می کوشیدند ولی چیدی که هست آیین های دینی در میان ایشان استوار نش

این رو که تو به عرب و روی آوردن ایشان به دین تنهتا ایشتانرا بتدین امتر متوجته      

کنند و در بازگشت ایشان بدین ٠ساخت که از غارتگری و تاراج و راهدنی خودداری

و توجه شان بدان خرد ایشان فضیلت دیگری را درک نمی کرد و نمی توانستتند بته   

د ترک غارتگری حقیقت دیگتری را دریابنتد زیترا    تمام مقاصد دین پی ببرند و به ج

پیش از نددیکی به دیانت گناهی که مرتکب میشدند همتین عمتل بتود و از ایتن رو     

اینست که متی  . هنگامی که به دیانت روی آوردند از همان رفتار ناستوده توبه کردند

                                      
 232: البقرۀ ژہ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ژ ه  2
 .«ینی»است برحسب ( اقصّار)غلط و صحیح ( ا)در چاپ ( اقتصاد)ه  1
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متی   بینیم پیروان این گروه مصلحان که به گمان خود مردم را به سنت و حق دعوت

کنند در دیگر فروا اقتدا و پیروی از دین عمیق نیستند و تنها کیش آنان فروگذاشتتن  

غارتگری و ستم و راهدنی و آزار مسافران است و آن گاه باتمام قوایی که دارنتد بته   

جستن سودهای دنیوی و امور معاش روی می آورند و تااوت میان امر رستتگاری و  

زمین تا آسمانست و سازش آن دو با هم ممتنع متی   شایستگی مردم و رلبیدن دنیا از

بدین سبب به هیچ رو در میان چنین کسانی آیین ها و اصول دین استوار نمتی  . باشد

شود و به رور کامل از راه بارل باز نمی گردند و برگروه آنان افتدوده نمتی شتود و    

ختود بتا    میان صاات و خوی دعوت کنندۀ آنان در استحکام دیتن و فرمتانروایی بتر   

و آنها آن چنان که باید به خوی وی ]پیروانش اختالف و تااوت بسیار دیده می شود 

و از این رو همین که زندگی را به درود گوید رشتۀ کار آنان از هم متی  [ نمی گروند

و نمونۀ این کیایت در افریقیه برای . گسلد و عصبیت و قدرت آنان متالشی می شود

موسوم به قاسم بن مره بن احمد در قترن هاتتم روی    ٠لیممردی از قبیلۀ بنی کعب س

مستلم  ( بطتن )داد و آن گاه پس از او برای مرد دیگتری موستوم بته ستعاده از تیترۀ      

و او از مصلحنخستتین دینتدارتر بتود و روشتی     2وابسته به قبایل بادیته نشتین ریتاح   

و بته اصتالح    استوارتر داشت و با همۀ اینها کار پیروان او به هتیچ رو بهبتود نیافتت   

نگرایید به علت دالیلی که یاد کردیم، و ما در  من یاد کردن قبایل سلیم  و ریاح در 

و پس از اصالح خواهانی پدید آمدند که به تقلید آنتان  . این باره گاتگو خواهیم کرد

این گونه دعوتها را به خود می بستند و راه ریاکتاری و سالوستی را متی پیمودنتد و     

زبان می آوردند در صورتی که ختود بته جتد انتدکی بتدان آراستته        کلمۀ سنت را بر

نبودند و به همین سبب نه این گروه و نه کسانی که پس از ایشان این گونه دعاوی را 

                                      
 .مردی از بنی کعب از قبیله سلیم« ینی»در . شود 153ص  1ه رجوع به تاریخ بر برج  1

 .شود 81ص  1دسالن ج  هه رجوع به تاریخ بربر تجرم 2
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دستور خداستت در میتان   . به خود بستند هیچ پیشرفتی نکردند و کاری انجام ندادند

 ٠بندگانش

 فصل پنجاه و سوم

« مالحم»لگزاری دولت ها و ملت ها و در این فصل از امور غیب بینی و فادربارۀ 

 2حفر نیز گفتگو می شودچکامه های پیشگویی و کشف مفهوم 

باید دانست که همت گماشتن و توجه به دانستن فرجام کارها و آگاهی از پیش 

آمدهایی که در آینده برای هر کسی روی خواهد داد از قبیتل چگتونگی زنتدگی یتا     

، از خصوصیات روحی نوا بشر است به ویژه مردم شیاتۀ آننتد  مرگ یا نیکی و بدی

شناختن دولت ها، که می : که از پیش آمدها و حوادث عمومی آینده آگاه شوند مانند

توان گات خبریافتن از این گونه امور جبلی بشر است و در نهتاد او مخمتر گردیتده    

خواب بدین گونته امتور    از این رو می بینیم بیشتر مردم بر آن می شوند که در. است

کسانی که برای چنین مسائلی به آنان روی می آورنتد  دربارۀ پی برند و اخبار کاهنان 

به همتین ستبب متی بینتیم در     . از پادشاهان گرفته تا مردم بازاری و عامه معروفست

شهرها صنف خاصی این گونه پیشگویی ها را وسیلۀ معاش و پیشۀ خود می ستازند  

ردم سخت شیاتۀ چنین مسائلی هستند و از این رو در کنار گتذرها  چه می دانند که م

و دکانها جایگاه خاصی برمی گدینند تا کسانی که متی خواهنتد از آنتان دریتن بتاره      

اینست که بامداد و شامگاه زنان و کودکان شتهر و  . پرسش کنند محل ایشان را بدانند

د و از فرجام کارهای ختود از  بلکه بسیاری از کم خردان در جایگاه آنان گرد می آین

کسب و پیشه و جاه و مقام گرفته تا امور معاش و دوستی و دشتمنی و نظتایر اینهتا    

                                      
 .و این ترجمه است( پ)هم مانند « ینی»ه آخر فصل در  1

در امور غیب بینی و فالگزاری دولت ها و ملت ها و گفتگو از : عنوان فصل چنین است« ینی»ه در    2
در ابتدای دولت ها و ملت ها : و در چاپ بیروت. و کشف معنای جفر ( چکامه های پیشگویی)مالحم 

 .است« ینی» هاست و صورت متن از مجموع چند چاپ و نسخ
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پرسش می کنند و این گروه به انواا گوناگون پیشگویی می پردازنتد از قبیتل بیننتدۀ    

( فتال نختود  )خ  رمل که او را منجم می خوانند و فال بین با سنگریده ها و دانه ها 

می نامند و آنان که در آینه و آب فال می بینند و ایشتان  ( شمارگر)را حاسب  که وی

 .می خوانند ٠را مندل زن

و این اعمال منکر و ناپسند را در همۀ شهرهای بدرگ به رور آشتکار مرتکتب   

می شوند در صورتی که در شریعت مورد نکوهش واقع شده است و مقترر گردیتده   

نمی شود به جد کسانی که خدا در ختواب یتا از راه    است که بشر از امور غیبی آگاه

منصب والیت آنان را از دانش خود بر غیب آگاه می کند و بیشتر کستانی کته بتدین    

امور توجه می کنند و به جستجوی آگاهی یافتن بتر آنهتا متی پردازنتد پادشتاهان و      

هتر   امیران اند که می خواهند مدت باقی دولت بدان معطوف شده استت و در میتان  

ملتی سخنان کاهن یا ستاره شناس یا ولی امری در این باره یافت متی شتود از قبیتل    

چگونگی پادشاهی و سلطنتی که در انتظار آنند یا دولتی که از نایل آمدن بدان با خود 

سخن می گویند و پیش آمدهایی که در آینده برای آنان روی خواهد داد مانند جنگ 

یم و مدت بقای دولت و شمارۀ پادشتاهان آن و ستخن   ها و فتنه ها و کشتارهای عظ

 .اسامی آنان و این گونه امور را پیشگویی حوادث می نامنددربارۀ 

و در میان عرب کاهنان و فالگدارانی بودند که در این گونه مو وعات به آنتان  

رجوا می کردند و آنها از آیندۀ قوم عترب خبتر داده و پادشتاهی و دولتت آنتان را      

خواب ربیعته بتن نصتر یکتی از     دربارۀ کرده بودند، چنان که شق وسطیح  پیشگویی

پادشاهان یمن خبر دادند که حبشه بر بالد ایشتان متی تتازد و ستپس آن کشتور بته       

و همچنتین  . تصرف یمن می آید و آن گاه پادشاهی ودولت عترب رهتور متی کنتد    

آن را بتا  ( انخسترو انوشتیرو  )سطیح رؤیای موبذان را تأویل کرد هنگامی که کسری 

                                      
افسونگران و عزایم خوانان گرد به گهرد خهویش بهر زمهین کشهند       ه ضارب المندل، دایره ایست که  1
 .در فارسی این گروه را آینه بین می نامند( . غیاث)



 734 

همچنین روایف بربتر  . عبدالمسیح ندد وی فرستاد و او رهور دولت عرب را خبر داد

و به قولی از  2از قبیلۀ بنی یارن ٠کاهنانی داشتند که مشهورترین آنها موسی بن صالح

وی پیشگویی هائی منظوم به زبان محلی دارد که از وقتایع بستیار   . بود 3قبیلۀ غمرت

اینستت کته قبیلۀزناتته در مغترب بته      دربارۀ یشتر پیشگوییهای او خبر داده است و ب

پادشاهی و کشورداری خواهند رسید و اشعار او در میان قبتال مربتور متداولستت و    

مردم آن نواحی گاهی او را ولی می پندارند و زمانی وی را کاهن متی داننتد، برختی    

دارند زیرا تاریخ او به هم از روی پندارهای مخصوص به خودشان او را پیامبر می پن

و گاهی هم بعضی . عقیدۀ ایشان مدتها پیش از هجرت بوده است، و خدا داناتر است

حوادث آینده استناد می کنند در صورتی کته  دربارۀ از نسلهای اقوام به اخبار پیمبران 

در روزگار ایشان پیامبری وجود داشته باشد چنان که در میان قوم بنی استرائیل ایتن   

وی داده بود چه پیامبرانی که پیاپی در میان آنان رهور می کردند هنگامی کته  و ع ر

اینگونه مسائل می کردند به آنتان پاستخ متی دادنتد و از آینتده      دربارۀ مردم سؤاالتی 

 .خبرهایی باز می گاتند

و اما در دولت اسالمی بیشتر پیشگویی های که در میان آنتان روی داد مربتوط   

یا و بدانچه به و ع دولتها و دوران فرمتانروایی آنهتا بتاز متی     است به مدت بقای دن

اتکا می کننتد کته ارصتحابه و بته ویتژه       ٠گردد و در این باره به صدر اسالم و آثاری

                                      
 .شود 215ص  1ه رجوع به تاریخ بربر ج  1

 .«ر»و کسر « ی»ه به فتح  2

 .«م»و کسر « غ»ه به ضم  3

و  صامبریپر و سنت خی. حدیث نبوی. روایت: صرسول هه آثار ج، اثر در لغت به معنی گفت 1
روایت بر : آن اختالف است برخی گفته اند  هآمده است و اصطالح حدیث در بار سسخن صحابه

است و برخی اثر را بر سو خبر فقط به اقوال وی و اثر مبنی بر افعال صحابه  صافعال و اقوال پیامبر
 .دهخدا شود هلغت نامرجوع به کشاف اصطالحات الفنون و . حدیث موقوف و مقطع اطالق کرده اند



 735 

به اسالم گرویده اند نقل می کنند مانند کعب ( یهودیان)مسلمانانی که از بنی اسرائیل 

 .و امثال آنان 2االحبار و وهب بن منبه

ا که بعضی از این پیشتگوییها را از رتواهر اخبتار منقتول و تتأویالت      و چه بس

و امثتال او از خانتدان پیتامبر     3؛و برای جاتر صتاد   . احتمالی اقتباس می کردند

و ختدا دانتاتر   )پیشگویی های بسیار روی داده است که مستند نقل کنندگان در آنهتا  

و هرگتاه نظتایر آن از   ایشان به سبب امر والیت بتوده استت   ( کرامت)کشف .( است

 صیاران و اعقاب آنان که در شمار اولیا نیستند انکارپذیر نباشد و در حالیکه پیتامبر 
شایستته  ( خاندان رستول )در میان شما راست گمانان باشد، پس ایشان : فرموده است

و . هستند( بخشیده شده)ترین مردم برای این گونه مراتب شریف و کرامات موهوب 

ان صدر اسالم و هنگامی کته متردم بدانشتها و بته اصتطالحات روی      اما پس از دور

آوردند و کتب حکما به زبان عربی ترجمه شد در این باره بیشتر بته ستخنان ستتاره    

اتکا کردند چنان که در پادشاهی و دولتها و سایر امور عمتومی از  ( منجمان)شناسان 

لع هتر یتک کته عبتارت از     قرانها و در موالید و مسائل و سایر امور خصوصی از روا

 .شکل فلک در هنگام حدوث آنهاست استااده می کردند

و هم اکنون نخست مطالبی را که اهل خبر درین باره آورده اند یاد متی کنتیم و   

 :سپس به سخنان ستاره شناسان می پردازیم

و بقای دنیا به آثاری استناد دارند کته در   ٠(اسالم)مدت ملت دربارۀ اما اهل اثر 

ب سهیلی آمده است چه او از ربری اخباری نقل کرده که نشان متی دهتد متدت    کتا

و ایتن رأی بته آشتکار شتدن     . بقای دنیا از آغاز ملت اسالم پانصد سال خواهد بتود 

و مستند ربری در این باره حتدیثی استت کته از ابتن     . کذب آن نقض گردیده است

                                      
 .هری در گذشته است 113ه وهب بن منبه در صنعای یمن به سال  2

 .ه امام جعفر صادق، ع، امام هشتم شیعیان 3

 .غلط است( ملل)در چاپهای مصر و بیروت « ینی»ه از  1
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روزهتای جمعتۀ آخترت    همانا دنیا یک جمعه از »: بدینسان نقل شده است سعباس

و او برای این مو وا دلیلتی نیتاورده استت و راز آن، و ختدا دانتاتر استت،       « است

اینست که اندازه گیری مدت بقای دنیا به حساب روزهایی که خدا آستمانها و زمتین   

را آفریده است، یعنی هات روز، می باشد و هر روز برابر هدار سال استت بته دلیتل    

نا روزی ندد پروردگار تو چون هدار سال است از آنچه می و هما»: قول خدای تعالی

اجل شتما  : گات صآمده است که رسول  3و در صحیح( ربری)و گوید  2«شمارید

در مقابل اجل کسانی که پیش از شما بوده اند به اندازۀ مدت نمازن عصر تا غتروب  

اشتاره بته   ، و ٠من با روز رستاخید مانند ایتن دو متی باشتم   : و فرمود. خورشید است

و مدت میان نماز عصر و غتروب خورشتید هنگتامی کته     . انگشت سبابه و میانه کرد

سایۀ هرچید به اندازۀ دو برابر آن باشد قریب نصف یک هاتم است که مازاد انگشت 

میانه نسبت به سبابه نید همین است و بنابراین مدت مدبور نصف یک هاتم تمتام آن  

هرگتد  : است که فرمتود  صؤید آن گاتار پیامبرجمعه است که پانصد سال باشد و م

و ایتن  . خدا از آن ناتوان نخواهد بود که مدت این امت را نصف روز به تأخیر اندازد

نشان می دهد که مدت دنیا پیش از اسالم پنج هدار و پانصد سال استت و از وهتب   

ست، بن منبه روایت شده است که مدت دنیا پیش از اسالم پنچ هدار و ششصد سال ا

و از کعب روایت کنند که متدت دنیتا شتش هتدار ستال      . یعنی مدت روزگار گذشته

 .است

و در حدیث مدبور هیچ گواهی بر آنچه یاد کرده استت وجتود   : و سهیلی گوید

هرگد خدا از : بنابراین گاتار پیامبر. ندارد گذشته از این که خالف آن روی داده است

: و اما حتدیث . که زیاده بر نصف نای شده باشد تا آخر، اقتضا نمی کند... آن ناتوان 

                                      
 47: الحج ژپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ژ ه  2
 (.ا)و ( ب)و ( ک: )ه صحیحین 3

 .... بعثت انا و الساعه (: ا)در « ینی»ه از  1
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تا آخر، اشاره به نددیکتی روز رستتاخیر استت و هتم منظتور      ... من با روز رستاخید 

اینست که در فاصلۀ بعثت او و روز رستاخیر جدوی پیامبری نخواهد بود و شتریعتی  

کته   اگر در تحقیتق آن توفیتق یابتد، و آن اینستت    . جد شریعت او پدید نخواهد آمد

حروف مقطع اوایل سوره های قرآن را پس از حذف مکررات آنها گتردآوری کترده   

: است و گوید مجموا آنها چهارده حرف است که عبارت ذیل را تشکیل متی دهنتد  

الم یسطع نص حق کره؛ و آنگاه شمارۀ آنها را به حساب جمل به دست آورده استت  

به مدتی که از آخترین هتدار ستال    و این رقم را  2که برابر با رقم هاتصد و سه است

پیش از بعثت پیامبر گذشته افدوده است و مجموا آنها را مدت ملت استالم شتمرده   

 . است

و دور نیست که این حساب از مقتضیات و فواید حتروف مدبتور   : سهیلی گوید

اقتضا نمی کند که « دور نیست« »برحسب گاته سهیلی»باشد و من می گویم بودن آن 

 .دلیل آن نمی شود که بتوان بر آن اعتماد کردرهور کند و 

« سیر»و آنچه سهیلی را به چنین محاسبه ای واداشته داستانی است که در کتاب 

یهود آمده است و آن اینست  ٠ابن اسحا  در حدیث دو پسر اخطب، دو تن از احبار

« التم »هنگامی که از حروف مقطع قرآن ( پسران اخطب) 2که ابویاسر و برادرش حیی

را شنیدند و آنها را به حساب جمل شمردند عدد هاتاد و یک بدست آمد و آن را به 

( کتم )متدت را نددیتک یتا    « آن دو تن از احیتار »مدت دوران اسالم تأویل کردند و 

                                      
مترجم ترکی نیز کهه آن را نهصدوسهی نوشهته اسهت      هه این عدد مطابقت نمی کند، هم چنین محاسب  2

عددیست که از یعقوب کندی یهاد   مطاب  حروف مزبور است و آن مواف  613درست نیست بلکه رقم 
آورده و در حاشهیه متهذکر    113سالن د(. چاپهای مصر و بیروت، از نصر هورینی هحاشی)خواهد کرد 

 .بوده است 113صحیح است و شاید رقم مترجم ترک هم ( ه امتسع( )ه سبعما: )شده که به جای

 (. منتهی االرب)دانشمند جهود ( به کسر ح)ه جمع حبر  1

 (.حی)است و در نسخ دیگر ( ینی)ه حیی از  2
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آمد و پرسید آیا عالوه بر این حروف دیگتری   ص، آن گاه حیی ندد پیامبر 3شمردند

 :هم هست؟ فرمود

و آن وقت عتدد دویستت و   « المر»و سپس افدود « الر» و آن گاه افدود« المص»

 : هاتاد و یک بدست آمد و در نتیجه حیی مدت را روالنی شمرد و گات

ای محمد، کار تو بر ما مشتبه شده است چنان که نمی دانیم آیا اندک یتا فتدون   

 شما نمی دانید شاید او کلیتۀ : سپس از ندد وی رفتند و به ایشان گات. ارزانی داشتی

در : ایتن استحا  گویتد   . سال است ٠عدد آن را ارزانی داشته است که هاتصد وچهار

آیاتیست که محکم که ( قرآن)از آن : این هنگام گاتار خدای تعالی بدینسان نازل شد

و از این داستان دلیلی بته دستت نمتی    ... ، اآلیات 2آنها اصل کتابند و دیگر متشبهاتند

اسالم است زیرا داللتت ایتن حتروف بتر اعتداد       آید که برساند این عدد مدت ملت

مدبور نه ربیعی و نه عقلی است بلکه تنها مبتنی بر قرارداد و اصطالحی است کته آن  

را حساب جمل می نامند راست است که این اصطالح قدیمی و مشهور استت ولتی   

 قدمت اصطالح آن را به مندلۀ حجت و برهان قرار نمی دهد و گذشته از این ابویاسر

و حیی از کسانی نیستند که بتوان رأی آنان را در این باره به عنوان دلیتل یتاد کترد و    

زیرا آنها از بادیه نشینان حجاز بودنتد و  . هم آن دو از عالمان یهود شمرده نمی شوند

از صنایع و علوم ارالعی نداشتند و حتی از دانش شتریعت و فقته کتتاب و متذهب     

همچنان که مردم عوام در میان هر ملتی به تلایتق ایتن   خودشان نید آگاه نبودند بلکه 

 .گونه محاسبات می پردازند آنها هم چنین حسابی را به هم بسته اند

 .بنابراین سهیلی برای ادعای خود دلیلی ندارد

                                      
 (.ا)فاستقال، در : فاستقر به جای« ینی»ه در  3

 (.ا)و ( ب)و ( ک: )سال  11٤( ینی)از ه  1

 .5 هآل عمران، آی هسور. ه منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات 2
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پیشگویی دولتهای آن مستتندی اجمتالی   دربارۀ و در مذهب اسالم به خصوص 

از  3وداود به روایت از حذیاه بن یمتان در احادیث آمده است وآن حدیثی است که اب

از سعید بن ابتی  : رریق شیخ خود محمد بن یحیی ذهبی بدینسان تخریج کرده است

مریم از عبداهلل بن فروخ از اسامه بن زید لیثتی از ابتن لقیطته بتن ذویتب از پتدرش       

به خدا سوگند نمی دانم آیا یتارانم  : روایت شده است که حذیاه بن یمان گاته است

هتیچ   صبه خدای سوگند پیتامبر . اموش کرده اند یا خود را به فراموشی می زنندفر

سردار گروهی را تا هنگام انقضای دنیا که همراهان او به سیصد و بیشتتر متی رستند    

 .فرونگذاشت جد این که نام خود و نام پدر و قبیله اش را به ما باز گات

ول پیش یاد کتردیم کته وی   آن سخنی نگاته است و ما در فصدربارۀ و ابوداود 

هرچه سکوت کرده ام پس آن صالح دربارۀ در کتاب خود : در رسالۀ خود گاته است

 .و این حدیث بر فرض که صحیح باشد مجمل است. است

و در بیان اجمال و تعیین مبهمات آن محتاج به آثار دیگری هستیم که اسنادهای 

 .نیک داشته ابشد

د کتاب السنن به وجهتی مغتایر ایتن آمتده     در کتب دیگری به ج٠و این حدیث

 :چنان که در حصیحین نید به روایت حذیاه چنین است. است

در میان ما خطبته ای خوانتد و هتیچ چیتدی را از آنهتا کته تتا روز         صپیامبر

آن سخن گات دربارۀ رستاخید واقع خواهد شد در آن مقام فرو نگذاشت جد این که 

روهی آن را فراموش کردند و آن اصحابش ایتن را  و گروهی آن را به یاد سپردند و گ

 .انتهی. می دانستند

                                      
هجهری در مدینهه در    36بهوده کهه در سهال     صپیامبر هه ابوعبداهلل حذیفه بن یمان یکی از صحاب  3

 .گذشته است

 .و ساناد این حدیث( ا)ه در  1
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هیچ چید را تا روز رستاخید فرو نگذاشت جتد ایتن   : و لاظ بخاری چنین است

و در کتاب ترمذی حدیثی به روایت از ابوسعید ختدری بدینستان   . که آن را یاد کرد

ا کرد سپس برخاستت و  پیامبر، ص، روزی با ما نماز عصر را به هنگام اد: آمده است

هیچ چیدی را که تا روز رستاخید خواهد بود فرو نگذاشت جتد آن کته آن را بته متا     

 .انتهی. خبر داد گروهی آن را به یاد سپردند و گروهی آن را فراموش کردند

فتنه هتا و  دربارۀ تنها  ٠و کلیۀ این احادیث محمول بر آن است که در صحیحین

همین معهود استت و در مثتال ایتن     صو از شارا  .عالئم رستاخید ثبت شده است

و این قسمت زیاده که تنها ابوداود در ایتن رریتق آورده استت    . گونه مسائل عمومی

گذشته از این که پیشوایان علم حدیث در رجال آن اختالف کرده . شاذ و منکر است

بختاری  و . خبرهای او منکتر استت  : ابن فروخ گویددربارۀ اند چنان که ابن ابومریم 

اخبتار او  : ابن عدی گوید. در احادث او هم معروف و هم منکر یافت می شود: گوید

 .محاوظ نیست

و اما اسامه بن زید، هرچند در صحیحین به نام او حدیث تختریج شتده و ابتن    

معین او را مورد وثو  دانسته است ولی بخاری از وی به عنوان شاهد حدیث تخریج 

احمد بن حنبتل او را بته  تعف نستبت داده انتد و       کرده است و یحیی بن سعید و

و ابن قبیصه ابن . ابوحاتم گوید حدیث او را می نویسند ولی بدان استدالل نمی کنند

ذؤیب مجهول است بنابراین قسمت زیاده ای که ابوداود در این حدیث روایت کرده 

 .تبه جهات یاد شده  عیف می شود، گذشته از این که چنان که گذشت شاذ اس

پیشگوییهای دولتها بخصوص به کتاب جار استناد متی کننتد و   دربارۀ و گاهی 

می پندارند که در آن کتاب دانش کلیۀ این امور از رریق احادیث یتا ستتاره شناستی    

                                      
 .صحیح« ینی»ه در  1
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مندرج است و سخنی بیش از این بر آن نمی افداینتد و از اصتل کتتاب و مستتند آن     

 .هیچ گونه ارالعی ندارند

سرور فرقۀ  3اینست که هارون بن سعید عجلی 2کتاب جار باید دانست که اصل

روایتت متی کترد و در آن کتتاب      ؛زیدیه کتابی داشت که آن را از جعار صتاد  

و بخصوص بترای بعضتی از    صمعرفت وقایعی که به رور کلی برای خاندان پیامبر

ایتن گونته پیشتگویی هتا از     . شخصیت های آن خاندان روی خواهد داد مندرج بود

ودیگر مردان بدرگ آن خانتدان بته رریتق کرامتت و کشتف کته        ؛صاد  جعار

 .مخصوص این گونه اولیاست پدید آمده است

کتاب مدبور در ندد جعار بود و آن را روی پوست گوساله ای نوشتته بودنتد و   

هارون عجلی مطالب آن را از وی روایت می کرد و در نسخه ای می نوشت و آن را 

در لغت به معنی خترد   ٠نوشته شده بود می خواندند زیرا جاربه نام پوستی که بر آن 

و در آن کتتاب تاستیر قترآن و    . است ولی رفته رفته این نام بر آن کتاب ارال  شتد 

معانی غریبی است که از بارن آن مستااد می شود نید مندرج بوده و از جاتر صتاد    

کتاب نید دیتده  روایت شده است ولی روایت آن کتاب پیوسته و متصل نیست وعین 

نشده است بلکه کلمات و خبرهای شاذی که به هیچ دلیلتی متکتی نیستت از آن در    

 .میان مردم منتشر است

                                      
 .شود 272ص  2کتاب جفر رجوع به کشف الظنون حاجی خلیفه ج  هر باره د 2

. عجب لم اقضه جلدجفرهم ه بر ت الی الرحمن ممن تجفهرا   و من: ی ر یس زیدیان بوده و گویده و  3
آمهده   231الفهرق بهین الفهرق در ص    : همهان بهه نقهل از     هودر حاشی 1٤5ص  2ازعیون ه االنباء ج  

پوست  برای ایشان بهه   ؛پنداشته اند جعفر صادق ( خطابیه)است که شگفت ترین چیزها این :است
امانت باقی گذارده که در آن دانستن هر چه بدان نیازمند شوند از عالم غیب معلوم گهردد و آن پوسهت   

 .را جفر نامیده اند و می پندارند به جز کسانی که از آن فرقه اند دیگری نتواند مطالب آن را بخواند

 (.منتهی االرب)غاله چهارماهه بز: ه جفر 1
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درست باشد بی شتک بهتترین مستتند     ؛و اگر استناد کتاب به جعار صاد 

خواهد بود خواه به خود او یا به مردان بدرگ خویشاوندش نسبت داده شود چه آنان 

برختی از  ( جعاتر صتاد   )ت اند و به صحت پیوسته است کته او  از خداوندان کراما

خویشاوندان خویش را از پیش از وقایعی که در آینتده بترای آنتان روی خواهتد داد     

و یحیی پسر عم خود . برحذر می داشت و پیشگویی های وی به صحت می پیوست

ۀ وی از مهلکه ای که بدان دچار شد برحذر داشت ولی پسترعمویش از گاتت   ٠زید را

سرپیچی کرد و دست به انقالب زد و سرانجام در گوزکان کشته شد چنان که قضتیۀ  

 .آن معروفست

صاحب کرامت باشند شتکی نیستت آن    صو هر گاه کسانی جد خاندان پیامبر

خاندان که متصف به علم و دیانت هستند و به اخبار نبوت آگاه اند و مشمول عنایت 

ی شایستۀ کشف و کرامتند به سبب اصل کریمتی  خدای تعالی می باشند به رریق اول

 .که شاخه های پاکش بر آن گواه اند

راست گمانیها و پیشگویی های بسیاری نقل  صو گاهی در میان خاندان پیامبر

از این ( فارمیان)و دراخبار دولت عبیدیان . باشد 2می شود بی آن که منسوب به جار

آن جمله حکایتی است که ابن الرقیتق   گونه پیشگویی ها بسیار روایت شده است، از

محمد حبیب نقتل کترده    3در بارۀ مالقات ابوعبداهلل شیعی با عبیداهلل مهدی و پدرش

است که چه چیدهایی به وی خبر داده و چگونه او را به سوی ابن حوشتب یکتی از   

داعیان و مبلغان خود در یمن فرستاده اند و او از روی علمی که به وی تلقتین شتده   

د که دولت فارمیان در مغرب تشکیل خواهد یافت ابن حوشتب را بترای تبلیتو و    بو

و نید ابن الرقیق نوشتته استت کته    . نشر عقاید مهدی بدان سرزمین گسیل کرده است

                                      
 .یحیی پسر عم خود: دیگر هو نسخ( ا)در « ینی»ه از  1

 .احد( ا)ه در  2

 .بی نقطه است و ابنه و ابیه هر دو خوانده می شود« ینی»و پسرش در ( ل. ن )ه  3
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چون عبیداهلل پس از پایدار شدن دولت فارمیان در افریقیه، شهر مهدیه را بنیان نهتاد  

که خاندان فارمیان در یک ستاعت از روزی   این شهر را از این رو بنیان نهادم: گات

و )آن را به مندلۀ پناهگاه و دژ مستحکم خویش قرار دهند و ستپس جایگتاه توقتف    

بعتدها  . را در شهر مهدیته بته وابستتگان ختود نشتان داد      ٠صاحب الحمار( شکست

اسمعیل منصور نوادۀ عبیداهلل ازین غیبگویی آگاه شده بود و چتون صتاحب الحمتار    

آن جایگاه می پرسید تتا  دربارۀ او را در مهدیه محاصره کرد از نددیکان خود ابویدید 

این که به وی خبر رسید که ابویدید به جایگاهی که نیای او تعیین کرده رسیده است، 

آن وقت اسمعیل به پیروزی خود یقین می کند و از شهر خارج می شود و دشتمن را  

می کند و پس از دست یافتن بر خصتم   شکست می دهد و او را تا ناحیۀ زاب دنبال

 .آن خاندان بسیار استدربارۀ او را میکشد و مانند این اخبار 

و اما ستاره شناسان پیشگوییهای مربوط به دولتها را به احکام نجومی مستند می 

و بته ویتژه میتان     2کنند چنان که درامور عمومی مانند پادشاهی و دولتها بته قرانتات  

شوند زیرا علویین، یعنی زحل و مشتتری، در هتر بیستت ستال     متوسل می  3علویین

دستت راستت آن    4سپس قران به برج دیگتری از تثیتث  . یکبار قران حاصل می کنند

آن گاه پس از آن به برج دیگر عود می کنتد تتا آن کته در یتک     . باز می گردد 5مثلث

                                      
( ا) در. ه لقب استهزاء آمیزی بوده است که فاطمیان به دشمن سرسخت خود ابو یزید نهامی داده انهد    1

 .هم در متن آمده است( ابویزید)پس از صاحب الحمار 

هفت کواکب سیاره سوای شمس در برخی به یک  هیکجا شدن دو کوکب از جمل( به کسر ق)ه قران   2
 (.غیاث)درجه یا به یک دقیقه 

 (.اقرب الموارد)نامند ( به فتح ع ه ل ه ی مشدد)ه زحل و مشتری را علویین  3

حمل، اسد، قوس آتشهی و  : ارت از بروج افالک است چه از دوازده برج سه بجره مثلثات افالک عب  ٤
سهرطان، عقهرب و   : ثور، سنبله، جدی خهاکی و سهه بهرج   : جوزا میزان و دلوبادی و سه برج: سه برج

 (.غیاث)حوت آبی اند 

ز حمل پنج برج یا نه برج چنانچه قمر در حمل باشد در این صورت ا هه بودن قمر با سندی به فاصل  5
 .رجوع به غیاث و التفهیم چاپ آقای همایی شود. تا اسد پنج خانه است و ا زحمل تا قوس نه خانه
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تکمیتل  مثلث دوازده بار تکرار می شود چنان که بروج سه گانۀ آن در شصتت ستال   

می گردد سپس باز می گردد و آن را در مدت شصت سال دیگر تکمیتل متی کنتد و    

باز بارسوم و بار چهارم باز می گردد چنان که مثلتث بته ستبب دوازده بتار تکترار و      

چهار بازگشت در مدت دویست و چهل سال تکمیل می شود و انتقال آن در هر برج 

ثلثی که پس از آنست منتقل می شتود  به تثلیث دست راست است و از هر مثلث به م

یعنی به برج آخرین قرانی که دو مثلث پیش از آن آمده است انتقال می یابد و قتران  

 :علوبین به سه گونۀ بدرگ و خرد و میانه تقسیم می شود

بدرگ عبارت از اجتماا علویین در یک درجتۀ فلتک استت تتا آن کته پتس از       

 .ز می گرددنهصد و شصت سال سیر آن یکبار بدان با

و میانه چنانست که علویین در هر مثلثی دوازده بار اقتران حاصل کنند و پس از 

 .دویست وچهل سال به مثلث دیگری منتقل شوند

و خرد عبارت از اقتران علویین در یک برج و پس از بیست سال در برج دیگر 

 .بر تثلیث دست راست ودر درجه یا دقایق نظیر آنست

ه روی دادن قران در نخستین دقیقۀ حمتل استت و پتس از    مثال آن چنانست ک

و همتۀ  . قوس و پس از بیست سال دیگر در اسد است ٠بست سال در نخستین دقیقۀ

اینها آتشی و قران خرد است آن گاه پس از شصت سال به اول بتاز متی گتردد و آن    

خاکی دور قران به بازگشت قران می نامند و پس از دویست و چهل سال از آتشی به 

منتقل می شود زیرا برجهای خاکی پس از آتشی به آبی منتقل می شتود و ایتن قتران    

و آنگاه در متدت نهصتد و   . میانه است سپس به هوایی و آنگاه به آبی انتقال می باید

و این قتران بتر امتور    . شصت سال به اول حمل باز می گردد و آن قران بدرگ است

                                      
 .«اسد است»:ه درچاپهای مصر و بیروت چنین است 1
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ا و انتقال پادشاهی از قومی به قوم دیگر داللتت  عظیم مانند دگرگونگی ملتها و دولته

 .می کند

ن میانه پدید آمدن غلبه جویان و خواهندگان پادشاهی را نشان می دهتد و  او قر

ن خرد بر آشکارشدن سرکشان و مبلغان و ویرانی شهرها یا عمران آنها داللت می اقر

 .کند

سی ستال یتک بتار     در برج سرران در هر ٠و در اثنای این قرانات قران نحسین

و برج سترران رتالع جهتان استت و در آن     . می نامند 2روی می دهد و آن را چهارم

مریخ است و اینست کته ایتن قتران بتر بدرگتترین آشتوبها و        4زحل و هبوط 3وبال

خونریدی ها و پدیدآمدن سرکشان و لشکرکشی ها و انقالب ستپاه و وبتا و قحطتی    

و دوام یافتن یا پایان رسیدن این و ع وابستته بته میتدان فرخنتدگی      داللت می کند

در هنگتام قتران آن دو و بتر انتدازه تستییر دلیتل در       ( نحوست)یا شومی ( سعادت)

 .آنست

در کتابی که آن را به نام نظام الملک ( ریا ی دان)بن احمد حاسب  5جراش

اثری عظیم دارد زیرا  تألیف کرده است گوید بازگشت مریخ به عقرب در ملت اسالم

هنگام قران علویین دربرج عقرب  امبریپدلیل ملت مدبور بوده است چنان که مولد 

پریشانی و نگرانی روی داده است  ءبوده است پس هرگاه به آنجا بازگردد برای خلاا

و در میان دانشمندان و دینداران بیماری فدونی یافته و تبه حالی به آنان روی آورده 

                                      
 .ه در برخی از چاپها به غلط تحسین است 1

مال قمهر در   ه چون سرطان در منطقه البروج چهارمین برج می باشد و بال افتاب در دلو باشد و  3و 2
جدی و بال عطارد در قوس و حوت و زهره را در عقرب و حمل و مریخ را در میزان و ثور و مشتری 

 (.غیاث)را در جوزا و سنبله و زحل را در سرطان و اسد 

ه هبوط کواکب ضد شرف است چون کوکب به محل هبوط رسد دلیل است بر پستی احوال منسوبات  ٤
سهوم در منهزل    هنوزدهم و هبوط قمر در عقرب بهدرج هیزانست بهدرجآن کوکب و هبوط آفتاب در م

 (.غیاث)زبانا 

 . جراس( ا)ه  5
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بسا که برخی از عبادت گاه ها منهدم شده است و همانا گاته میشود که  است و چه

و مروان از خاندان امویان و متوکل از عباسیان درین هنگام روی داده  س کشتن علی

است، بنابراین اگر احکام یاد کرده با احکام قرنات رعایت شود نتیجۀ آن در نهایت 

 .استواری خواهد بود

ستال   ٠کته دوران بقتای ملتت استالم سیصدوبیستت      و شاذان بلخی گاته است

 .خواهد بود و درود بودن این گاتار هم اکنون ثابت شده است

و اومعشرگاته است که پس از سپری شتدن صتدوپنجاه ستال از دوران استالم     

و این گاتار درست نبتوده استت و جتراش گاتته      2اختالفات بسیار روی خواهد داد

که ستاره شناسان، سلطنت عرب و پدید آمدن نبتوت  در کتب پیشینیان دیده ام : است

و دلیل ایشان زهره است که در )خبر داده اند ( انوشیروان)را در میان آنان، به خسرو 

و ابومعشر در کتاب (. شرف خود بوده پس پادشاهی در آنان چهل سال باقی می ماند

در آن به بیستت و هاتت حتوت برستد و      3(قسمت)قرانات آوردها است که هرگاه 

شرف زهره باشد و در عین حال قران در برج عقرب روی دهد که دلیل عرب است، 

در این هنگام دولت عرب رهور می کنتد و از ایشتان پیتامبر رهتور خواهتد کترد و       

نیروی پادشاهی ومدت آن برحسب مقداریست که از درجه های شترف زهتره بتاقی    

مدت آن ششصد و ده سال است  می ماند که تقریبا  یازده درجه از برج حوت است و

و ( فتروردین )و رهور ابومسلم هنگام انتقال زهره بود و وقوا قسمت در آغاز حمل 

                                      
 311« ینی»ه 1

ه انتساب این پیشگویی به ابومعشر که خود در قرن سوم هجری می زیسته نامعقول به نظر می رسهد    2
سال یا نهام ابومعشهر   ( 151)نسخ هم اختالفی دیده نمی شود از این رو ممکن است در رقم  هو در هم

 .اشتباهی از کاتبان روی داده باشد

موضع بسهبیر بهه   : ه صاحب کشاف اصطالحات الفنون در ذیل معنی قسمت در تداول منجمان گوید   3
رجوع به مهتن  . درجه را قاسم گویند»قسمت نامند و صاحب حد آ هحد هر کوکب که برسد آن را درج

 .شود( قسمه)مزبور در ذیل 
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و یعقوب بن اسحا  کندی گاته است کته متدت ملتت    . صاحب بخت مشتری است

اسالم به ششصدونودو سه سال به پایان خواهد رسید زیرا زهره هنگتام قتران ملتت    

از حوت بوده است و بنابراین باقیماندۀ آن  ٠ل و دودقیقهاسالم در هیجده درجه و چه

یازده درجه و هیجده دقیقه است و دقیقه های آن هر یک شصت است، اینستت کته   

 . مدت مدبور ششصد و نود و سه سال است

یعقوب گاته است مدت ملت اسالم به اتاا  حکما موافتق پتیش بینتی مدبتور     

بتا حتذف مکترر و اعتبتار آنهتا بته       [ آنقتر ]است و حروف واقع در اول سوره های 

 .حساب جمل به ایشان کمک می کند

این همان نظریست که سهیلی آن را یاد کرده استت و احتمتال   ]و من می گویم 

 .2[می رود که مستند سهیلی چنان که ما آن را نقل کردیم مقدم بر گاتۀ کندی باشد

ت اردشتیر و دیگتر   دوران ستلطن دربارۀ از هر مدد آفرید حکیم : و جراش گوید

دلیتل پادشتاهی او مشتتری    : و او گاتت  3فرزندان وی از خاندان ساسانی پرسیده شد

خود بوده است و بدین سبب مشتری درازترین و بهتترین ستالها    4است که در شرف

به او خواهد بخشید یعنی دوران فرمانروایی آن خاندان چهارصد وبیست وهات سال 

خود می باشد  ٠انروایی زهره فرا میرسد و در شرفسپس نوبت فرم. دوام خواهد کرد

و آن دلیل عرب است و آنها به سلطنت می رسند زیرا رالع قران میدان و صاحب آن 

                                      
 (.ک)و ( ب)و ( ا: )دقیقه ه و سی  1

هستند سههیلی اسهت در   ( اول حروف اول سور)و غالب چنین است که : چنین است( ا)در ( پ)ه از   2
 .آنچه از او نقل کردیم هبار

ولی در چاپ بیروت که صحیح به نظر می رسد آمده است هرمهز  . ه در نسخه های معتبر چنین است  3
 .از افرید حکیم پرسید

 (.غیاث)در سرطان است  ه شرف مشتری ٤

 (.غیاث)ه شرف زهره در حوت است  1
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زهره است و هنگام قران زهره در شرف خود خواهد بود و نشان می دهد که عترب  

 .هدار و شصت سال فرمانروایی خواهندکرد

م وزیر خود دربارۀ بیرون رفتن پادشاهی و خسرو انوشیروان از بوزرجمهر حکی

بتوزرجمهر گاتت بنیتان گتذار     . پرستش کترد   عترب از دست ایرانیان و انتقال آن به 

فرمانروایی عرب پس از چهل سال از پادشاهی انوشیروان متولد خواهد شد و مشر  

و مغرب را متصرف خواهد شد و در آن روزگار مشتری سرنوشت کارها را به زهتره  

ی کند، و قران از هوایی یعقوب انتقال می یابد که آبی است و آن دلیل عرب واگذار م

کته   2پس از این ادله برای ملت اسالم مدت گردش زهره را حکم می کنتد . می باشد

 .عبارت از هدار و شصت سال است

حکیم دریتن بتاره ستؤال کترد و او هتم ماننتد گاتتار        3و خسروپروید از الیوس

 .بوزرجمهر پاسخ داد

تا مدت قتران   5رومی منجم روزگار امویان گاته است که دولت اسالم 4وفیلو ت

کبیر نهصد و شصت سال باقی خواهد ماند و هرگاه قران بته بترج عقترب بتازگردد     

چنان که در آغاز ملت اسالم نید در آن برج بود و و ع ستارگان از هیئتت و شتکلی   

ا عمل کردن به کیش استالم رو  که در قران ملت اسالم داشتند تغییر پذیرد آن وقت ی

تجدیتد متی شتود کته موجتب      ( احکام نجوم)به سستی و فترت می رود یا احکامی 

 .خالف رن پیش بینی شده می گردد

جراش گوید و علما اتاا  دارند که ویرانی جهان به سبب استیالی آب و آتش 

( اتگیاهتان ت جمتادات ت حیوانت     )روی خواهد داد چنان که همه موجودات تکوینی 

                                      
 .درچاپ بیروت تفضی آمده که به دشواری می توان آن را توجیه کرد. است( ثقفی)که « ینی»ه از  2

 .البوس « ینی»ه  3

 .است  Theophile« توفیل»دسالن  هو به عقید. نوفل( ن ب)ه  ٤
 .ملت( ن ب)ه  5
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نابود می شوند و آن هنگامی خواهد بود که قلتب االستد بیستت و چهتار درجته را      

بپیماید و این بیست و چهار درجه حد مریخ است، و واقعۀ یاد کرده پس از گذشتتن  

 .نهصد و شصت سال خواهد بود

و جراش گاته است که پادشاه زابلستان، یعنی غدنه، در  تمن ارمغانهتایی کته    

را نید به عنوان یادبود به سوی وی گسیل کرد  ٠د حکیم خود دوبانبرای مأمون فرستا

بترای او برربتق   ( لتوا )و او در جنگ های مأمون و برادرش امین و در عقتد درفتش   

مأمون دانش و حکمت او را با اهمیت بدرگتی تلقتی   . ساعت دید 2(اختیارات)قواعد 

پاسخ داد کته کشتورداری   مدت فرمانروایی خاندان از او پرسید، دوبان دربارۀ کرد و 

در نسل او باقی نخواهد ماند و به فرزندان برادرش منتقتل خواهتد شتد و سترانجام     

دیلمان از ملتی غیرعرب بر خالفت استتیال خواهنتد یافتت و دولتتی نیکتو تشتکیل       

خواهند داد که پنجاه سال دوام خواهد یافت آن گاه و ع فرمانروایی آنان به وخامت 

که ترکان ازشمال شر  رهور کننتد و آنهتا تتا شتام و فترات را       خواهد گرایید تا آن

متصرف خواهند شد و بالد روم را فتح خواهند کرد، آن گاه آنچته از ختدای تعتالی    

 .بخواهد روی خواهد داد

مأمون پرسید این پیشگوییها را از کجا می گویی؟ گات از کتب و احکام صصه 

 .بن داهر هندی که شطرنج را و ع کرده است

و من می گویم ترکانی که پس از دیلمان بدانها اشاره کرده است سلجوقیان انتد  

 .و دولت آنان در آغاز قرن هاتم سپری شد

و انتقال قران به مثلث خاکی در برج حتوت در ستال هشتصتد و    : جراش گوید

سی و سه یددگردی است و پس از آن به برج عقرب منتقل می شود همانجا که قران 

                                      
 .ذوبان» ینی»ه  1

الح نجومی است که منجم ساعات و اوقات کارهای مهم را بر حسب قوانین نجومی اختیار می ه اصط 2
 .کند
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هجری بود، و گوید آنچه در حوت روی داد آغاز انتقتال بته    53سال  ملت اسالم در

شمار می رفت و دالیل ملت اسالم از انتقالی که در عقرب اتاا  افتاد استتخراج متی   

و هم گوید و تحویل سال نخستین از قران اول در مثلثات آبتی در دوم رجتب   . شود

 .ی گاتگو نکرده استسال هشتصد و شصت و هشت است و در این باره به رور کاف

دولتی به خصوص از قتران اوست  و کیایتت    دربارۀ و اما مستند ستاره شناسان 

هیئت فلک هنگام روی دادن آن است زیرا به عقیدۀ ایشان درین قران داللتی است که 

حدوث دولت و جهات آن از عمران و ملتهایی که زمامدار آن متی شتوند و شتمارۀ    

ذهب و دیانت و عادات و رستوم و جنگهتای ایشتان را    پادشاهان و نام ها و سن و م

 .نشان می دهد، چنان که ابومعشر بلخی در کتاب خود به نام قرانات یاد کرده است

و گاهی این ادله را از قران اصغر هم می گیرند و آن هنگامی استت کته اوست     

 .می کننددولتها را ازین قران استخراج دربارۀ آنها را نشان دهد، آن وقت پیش بینی 

و یعقوب بن اسحا  کندی، منجم رشید و مأمون، کتابی در مو وا قراناتی که 

کتتاب  « جاتر »در ملت اسالم روی می دهد تألیف کرده است که شیعیان آن را به نام 

مورد نظرشان منسوب به جعار صاد  نامیده اند و چنان که می گوینتد در آن کتتاب   

شگویی کرده و بته نهایتت دولتت مدبتور و     حوادث مربوط به دولت بنی عباس را پی

اشاره کرده و یادآور شده است که واقعتۀ مدبتور در نیمتۀ     ٠انقراض آن و واقعۀ بغداد

قرن هاتم خواهد بود و با انقراض آن ملت اسالم منقرض خواهد گردید، ولی متا بته   

 .هیچ رو بر این کتاب دست نیافتیم و کسی را هم ندیدیم که از آن آگاه شده باشد

و شاید کتاب مدبور در  من کتبی که هالکو پادشاه تاتتار هنگتام استتیالی بتر     

آخرین خلیاه، آنها را در دجله فترو ریختته از دستت رفتته      2بغداد و کشتن مستعصم

                                      
لشکریان هالکو مسخر و ویران  هبه وسیل( م 1258سال هفوری 6مطاب  )هجری  656ه بغداد در سال   1
 . شد

 .است« معتصم»ه در چاپ پاریس به غلط  2
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و در مغرب بخشی در این باره هست که آن را به کتاب مدبور نسبت می دهند . باشد

تنظیم  3مدبور برای خاندان عبدالمؤمناست و به راهر کتاب « جارصغیر»و موسوم به 

یافته است و از این رو که تاریخ پادشاهان گذشتۀ این دودمان بته تاصتیل یتاد شتده     

است و غیبگوییهای مربوط به وقایع گذشتۀ آنان مطتابق بتا واقتع استت ولتی آنچته       

 .مربوط به متأخران می باشد درود است

ستانی پدیتد آمتده و کتبتی     و پس از مرگ کندی در دولت عباستیان ستتاره شنا  

که  4اخبار مهدیدربارۀ پیشگویی وقایع داشته اند و با مراجعه به تاریخ ربری دربارۀ 

نقتل متی کنتد ایتن     ( عباستیان )از ابو بدیل یکی از برگدیدگان نمک پتروردۀ دولتت   

ابوبدیل گوید هنگامی کته ربیتع و حستن همتراه رشتید در      . حقیقت آشکار می شود

من نیمه شب به سوی ربیتع   ٠بودند مرا احضار کردند( جهاد)و روزگار پدرش در غد

و حسن شتافتم و ناگهان دیدم یکی از کتب دولت یعنی پیشگویی ها در ندد آنانست 

گاتم این کتاب بر مهدی . و یکباره دیدم مدت فرمانروایی مهدی در آن ده سال است

ذشتته، ستپری شتده    دولت او گ( مدت)پوشیده نخواهد ماند در صورتی که آنچه از 

گاتنتد  . است و هرگاه بر آن آگاه گردد چنانست که شما خبرمرگش را به او داده ایتد 

چاره چیست؟ من عنبسۀ ورا  را که یکی از موالی خاندان بدیل بودم خواستم و بته  

وی گاتم این ور  را عوض کن و به جتای عتدد ده رقتم چهتل بنتویس و او آن را      

گواه است اگتر رقتم ده را در ور  پیشتین و رقتم      چنان مطابق اصل نوشت که خدا

چهل را در ورقی که او نوشته بود نمی دیدم هرگد تردید به ختود راه نمتی دادم کته    

 .نوشتۀ او عین نوشتۀ پیشین است

                                      
 .است ه عبدالمؤمن بنیان گذار دولت موحدان بوده 3

 .ه پدر رشید ٤

 .من به سوی آنها گسیل شدم: چنین است( ا)پ در )ه از  1
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از آن پس مردم دربارۀ پیشگویی دولتها به نظم و نثر و بحر رجد آثار فتراوان و  

از آنها در میان مردم پراکنده است و آنهتا را   گوناگونی به یادگار گذاشتند که بسیاری

 .می نامند( چکامه های پیشگویی)مالحم 

اخبار آیندۀ ملت اسالم به رور عموم و برخی از آنها دربارۀ برخی از آثار مدبور 

. در مو وا دولت و سلسلۀ خاصی است و همۀ آنها منسوب به کسانی نتامور استت  

دست نیست که صحت انتساب آنها را به گویندۀ ولی دلیل و قاعده مورد اعتمادی در 

کته در مغترب   ( چکامته هتای پیشتگویی   )و از جملتۀ مالحمتی   . هرکدام ثابت کنتد 

معروفست می توان قصیدۀ ابن مرانه را نام برد که به بحر رویل و به روی راء سروده 

دربتارۀ  و در دسترس مردم متی باشتد و عامته گمتان متی کننتد اشتعارمدبور         ٠است

ی های عمومی است و بسیاری از اشعار آن را بر و ع حا ر و آینده تطبیتق  پیشگوی

( مرابطان)می کنند ولی آنچه ما از مشایخ خود شنیده ایم مخصوص به دولت لمتونه 

می باشد زیرا گویندۀ آن کمی پیش از دولت آنان می زیسته و در آن قصیده استیالی 

و تستل  و فرمتانروایی    3موالی بنی حمتود و استرداد آن شهر را از  2ایشان را بر سبته

و دیگتر از مالحمتی کته در دستترس متردم      . یاد کرده استت  4آنان را برعدوه اندلس

 .که اول آن چنین است« تبعیه»مغربست قصیده ایست موسوم به 

 شادی کردم ولی این به حقیقت شادی من نیست،»

 چنان که گاهی پرندۀ گرفتار هم شادمانی می کند،

 .جهت لهو و بیهوده ای که می بینم نیست و این از

                                      
پس از روی راء آمده است مطلع آن این است یک سهطر سهفید سهات و در سهطر بعهد      « ینی»ه در   1

 .و آن متداول است: نوشته شده است

 . Ceutaه  2
 .شود 55و ص  77ص  11ه رجوع به تاریخ بربر ج  3

 .اس ه قسمتی از ف ٤
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 .5«بلکه به علت یادآوری برخی از سبب است

و چنان که می گویند قریب پانصد یا هدار بیت استت کته در آنهتا بستیاری از     

و بته  . وقایع دولت موحدان را آورده و به فارمی و دیگر کسان نید اشاره کرده استت 

 .راهر قصیدۀ مدبور ساختگی است

ایست از نتوا   ٠«ملعبه»ی از مالحم که در میان مردم مغرب متداولست و نید یک

منسوب به بعضی از شاعران یهود که در آن احکتام قرانتات علتویین و     2شعر زجلی

 .نحسین ودیگر قرانات عصر خود را آورده است

و هم در آن از کشته شدن خود در فاس خبر داده است و چنان که متی گوینتد   

 :قصیدۀ او بدینسان آغاز می شود. اره درست بوده استپیشگویی او درین ب

کبود بدرگی و برگدیدگی او هویداستت، ای متردم ایتن    « آسمان»در رنگ این »

 !اشاره را دریابید

 ستارۀ کیوان این نشانه را خبر داده است،

 را عوض کرده است که نشانۀ سالمت است، 3و شکل

ارزانتی  )به جتای سترپوش    کبود 4عرقچین الجوردی به جای دستار و راشری

 (.داشته است

 :و در پایان قصیده می گوید

 این تجنیس توس  یک انسان یهودی انجام یافت،»

                                      
 .ولی هر آنیه بعض از سبب بود« ینی»ه در  5

 .بر نوعی شعر اطالق می شده است« ملعبه» هبه احتمال قوی کلم: ه دسالن می نویسد 1

ه شعر زجلی اشعاریست که به زبان محلی می سروده اند مانند ترانه ها و دو بیتهای فارسی، و رجوع  2
 .به فصل آخر همین کتاب شود

 ....سرخی را و :ه در دسالن 3

 .نوعی شب کاله است« طاشری»ه دسالن احتمال داده که  ٤
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که در کنار رود فاس در روز عیدی به دار آویخته می شود تا مردم از بادیته هتا   

 .«ندد او می آیند

 .«خواهد بود( یا بر دست افراد) 5و کشتن وی ای مردم بر فراد

قراناتی که آیندۀ دولتت موحتدان را   دربارۀ مدبور قریب پانصد بیت و  و قصیدۀ

 .نشان می دهد

مغرب قصیده ایست به بحر متقتارب و  ( چکامه های پیشگویی)دیگر از مالحم 

روی باء در پیشگویی وقایع دولت خاندان ابوحاص از موحدان تتونس منستوب بته    

ادیس که در گاتۀ خود بینا بود و و قا ی قسنطینه خطیب بدرگ ابوعلی بن ب. ابن ابار

در علم نجوم دست داشت، به من گات ابن ابن ابار به جد حتافظ اندلستی و کاتتب    

معروفست که مستنصر او را کشت بلکه وی مرد خیاری از متردم تتونس استت کته     

شهرت او با شهرت حافظ برابر می باشد و پدرم، رحمه اهلل تعالی، برای من اشتعاری  

او می خواند که بعضی از آن ها بته یتادم مانتده استت     ( ه پیشگوییچکام)از ملحمۀ 

بتا  ( بتا پیتری و فرتتوتی   )اثر جراحت من از روزگتار واژگتون استت کته     »: بدینسان

دربتارۀ  و در همین قصیده . «دندانهای سپید و درخشانش خود را به جوانی می نماید

 :لحیانی نهمین پادشاه آن دودمان گوید

ری را می فرستد و خود در آنجا منتظر می ماند، آن وقت و از لشکر خود سردا»

می آید و او در کینه توزی ماننتد شتتر گتر    ( سردار سپاهش)اخبار جنگ به ندد شیخ 

 روی می آورد،

ولی شیوه ای از دادگری آشکار می کند و این سیاست است که همه کس را به 

 .«سوی او جلب می کند

 :احوال عمومی تونس گویددربارۀ و 

                                      
 .ه فراد ج، به معانی نصف زوج و متحد آمده و فراد به معنی فروشنده و سازنده جواهر است 5
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 هرگاه ببینی آثار و نشانه های محو گردیده است،»

 و حق هیچیک از صاحبان مناصب مراعات نشده است،

 آنوقت از تونس کوچ کن و همۀ نشانه های آن را بدرود گوی و برو، 

دیری نخواهد گذشت که در آن آنچنان فتنه ای برانگیخته شود که بتی گنتاه را   

 .«به گناهکار بیادایند

دیگری آگاه شتدم کته شتاعر آن    ( چکامه پیشگویی)ر ملحمۀ و هم در مغرب ب

همین دولت خاندان ابوحاص تونس پیشگویی کرده و در آن خبتر داده استت   دربارۀ 

پس از سلطان ابویحیی که دهمین پادشاه نتامی آن دودمتان استت محمتد بترادر وی      

 :خواهد آمد و در این باره می گوید

 و پس از ابوعبداالله برادر اوست،»

 .٠«شناخته شده است( وثاب)در نسخۀ اصل به  و

ولی پیشگویی شاعر به حقیقت نپیوسته و آرزوی آن را تتا دم مترگ در سترمی    

 .پرورانیده و بدان نایل نیامده است

 2مغرب ملعبه ایست منسوب به هوشتنی ( چکامه های پیشگویی)دیگر از مالحم

 :ز می وشدبه زبان عامه و در بحر مخصوص به مغرب که بدینسان آغا

 .مرا با اشکهای ریدانم واگذار»

 .سست نشد[ اشکهایم]باران ها سست شد و 

هنگامی که مرا فرو میگذاری و بی وفایی آغاز می کنی دیدگانم رودها روان می 

 کنند،

                                      
  : ه شعر در تمام چاپها چنین است 1

 و یعرف بالوثاب فی نسخه االصل و بعد ابی عبداالله شقیقه 
قصیده در دسترس نیست نامفهومست دسالن فقط مصهراع اول را   هاین رو که بقیو چون مصراع دوم ا ز

 .با حروف زیر به صورت شعر آورده و مصراع دوم را جزو متن کتاب با حروف درشت نقل کرده است

 (.ا)و ( ک: )ه هوثنی 2
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 روزگاری که جدایی می گدینی و بی وفایی می کنی،]

 اشکهایم رودها تشکیل میدهند،

 مردم همۀ دیارها شادابند،

 روزگار ما چنانست که خود میدانی، ولی

 و تو همچنان تابستان و زمستان و فصل میوه ها و بهار را از دست می دهی،

 اگر فغان و ناله درست است،: یارم گات

 پس بگذار بگرییم و زاری کنیم و عذر مرا بپذیر،

 ای بدبختی دامنه دار،

 .٠[این دوران خشونت بار و خشمناک است

آن را از بردارند و ( مراکش)است و عامۀ مردم مغرب اقصی و این ملعبه ماصل 

بیشتر احتمال می رود که ساختگی باشد زیرا هیچ یک از پیشگویی های آن مقرون به 

صحت نشده است به جد از راه تأویل های عامه که آن را تحریف کرده اند یا گدافته  

بته ملحمته ای    و در مشتر  . گویی های خواصی که آنها را به وی نسبت متی دهنتد  

منسوب به ابن عربی حاتمی دست یافتم که دارای اشعار بستیار و  ( چکامۀ پیشگویی)

مانند لغد و جیستان بود و جد خدا هیچکس از تأویل آن آگاهی نداشت زیرا مطابقت 

های عددی و رموز لغدآسا و اشکال حیوانات کامل اندام و سرهای بریده و نقتش و  

داخل کرده و در پایان آن قصتیه ای بته روی الم بتود و    نگار جانوران شگات در آن 

رن غالب اینست که کلیۀ آنها نادرست است زیرا ملحمه های مدبور بر اصلی علمتی  

و از شگاتی هایی که برختی از ختواص   . ]مانند ستاره شناسی و جد آن مبتنی نیست

که در مصر  در مصر نقل می کردند ملحمه ای به نام ابن عربی بود و شاید ملحمه ای

رالع بنتای قتاهره نیتد    دربارۀ شنیدم به جد ملحمۀ یاد کرده باشد چه او درین ملحمه 

                                      
ی این ابیات چون بهه لغهت محله    هدر ترجم. ه قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت نیست  1

 .دسالن رجوع شده است هاست بیشتر به ترجم
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سخن رانده و مدت عمران و آبادانی آن را از رریق داللتهای روالع نجومی چهارصد 

 .و شصت سال تعیین کرده است

و بنابر آن پایان عمر قاهره در حتدود ستال هشتصتد وستی خواهتد بتود زیترا        

ی مدبور شمسی است و اگر رقم چهارصد و شصت را با حساب قمری تطبیتق  سالها

کنیم و مطابق قاعده ای که در هر صد سالی سه سال افدوده می شتود چهتارده ستال    

هم بدان بیاداییم رقم مدبور چهارصد و هاتادو چهار می شود و این رقتم را بتا ستنۀ    

ع کنیم آن وقت هشتصد سیصدوپنجاه و هشت هجری که تاریخ بنای قاهره است جم

و سی و دو سال می شود و این در صورتی است که گاتار ابن عربی درست باشتد و  

 .٠[دالئل نجومی به صحت پیوندد

و هم شنیدم که در مشر  مالحم دیگری هم منسوب به ابتن ستینا و ابتن ابتی     

ونه و در هیچ یک دلیلی بر درستی آنها یافت نمی شود زیرا این گ. وجود دارد2العقب

گذشته از این که مالحم ابن ابی العقب . ]پیشگویی ها را از قرانات استخراج می کنند

ساختگی است چنان که ابن خلکان در  من شرح حال ابن القریه به نقتل از کتتاب   

از اموریست کته اثبتات وجتود آنهتا      ٠ابن ابی العقب و یحیی بن عبداهلل: اغانی گوید

و خدا داناتر  2رند مانند مجنون لیلی و ابن القریهدشوار است و در خارج وجودی ندا

 .3[است

                                      
 .ه قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت نیست 1

 .و ابن عقب در چاپهای دیگر غلط است( ک)ه ابن عقاب در  2

اغانی وجودی موهوم است با وجود این نامش در همه جا مشهور و اخبار  هه یحیی بن عبداهلل به گفت  1
عهالم   هو اخبار مالحم اختبار وقایع و جنگ ها و مصها ب آینهد  . ر و مذکورمالحم منسوب به او منتش

 (.دهخدا هلغت نام)است 

ابوسلیمان ایوب بهن زیهدبن قهیس هاللهی از     « مشدد« »ی»و « ر»و فتح « ق»به ضم »ه ابن قریه   2
 هصهاحب اغهانی در ذیهل ترجمه    . درگذشته اسهت  8٤خطبای مشهور عرب معاصر حجاج که به سال 

: سه تن نامشان مشهور و اخبارشان مذکور است لکن وجود خارجی ندارنهد : یس عمری گویدمجنون ق
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بته نتام   « صتحافی »مورخان تاریخ بغداد آورده اند که در روزگتار مقتتدر ورا    

دانیالی که در آن شهر کاغذها  پوست ها را به ررز کاغذهای بسیار کهن می ستاخته  

نت می نوشته و روی آنها با خطوط قدیمی حروفی از اسامی خداوندان دولت و سلط

آنان می شمرده است و چون از شتیاتگی و دلبستتگی   دربارۀ و آن حروف را رموزی 

ایشان به ارجمندی و جاه و جالل آگاه بوده است خطوط و رموز مدبور را بتر وفتق   

تمایالت آنان تاسیرو توجیه می کرده و آنها را به مندلۀ مالحمی جلوه گر می ساخته 

از ایشتان ثتروت بستیاری بته چنتگ آورده و بته همتۀ        است و در نتیجۀ این تدویتر  

چنان که وی در یکی از همین گونته دفتاتر ختود    . آرزوهای خویش نایل آمده است

حرف میم را سه بار نوشته و آن را ندد مالح، یکی از متوالی مقتتدر کته در پیشتگاه     

م اول خلیاه مندلتی بلند داشته، برده و گاته است این حروف کنایه از تست یعنی متی 

سپس مطتابق  . کنایه از مالح و میم دوم کنایه از مولی و میم سوم کنایه از مقتدر است

رسیدن به قدرت و جاه و جالل و مراتب پادشاهی دربارۀ تمایالت و آرزوهای مالح 

شرحی از این مقوله به وی گوشدد کرده و از آیندۀ درخشان او خبر داده استت و بتا   

از کیایات و حاالت معمولی وی بر شمرد و آن گاه مالح زراندوزی و تدویر عالماتی 

سپس به همتان شتیوه ای کته دانیتالی     . ثروتی به وی بخشید که او را توانگر ساخت

مالح را فریات حسن بن قاسم بن وهب را که از وزیتران معتدول بتود    « ورا  مدور»

مد نوشتت و  فریات و ورقه ای ندد وی آورد و نام او را نظیر همان گونه حروف به ر

خلیاته بته وزارت    ٠عالماتی بر آن ترسیم کرد که نشان می داد اودر دورۀ هجدهمین

خواهد رسید و امور بدست او بهبود خواهد یافت و دشمنان سرکوب خواهند شد و 

                                                                                           
ابن القربه غلهط  ( پ)در متن . دهخدا شود هرجوع به لغت نام. مجنون عامری، ابن قریه و ابن ابی عقب

 .است

 .ه قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت نیست 3

 .عباسی بوده است هیجدهمین خلیفمقتدر ه( . ک: )ه دوازدهمین خلیفه  1
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دنیا در دوران وزارت وی آبادان خواهد گردید و مالح را بر مضامین اورا  آگاه کرد 

حوادثی که برخی از آنها به وقوا پیوسته و برخی هنتوز  و از این نوا پیشگویی ها و 

روی نداده بود و بسیاری از اتااقات و مالحم دیگر در آن اورا  نوشتته بتود و همتۀ    

مالح سخت در شگات شد و سپس مقتدر را بتر  . نسبت داد« پیامبر»آنها را به دانیال 

عالئم را بتر  )یافت آن اورا  واقف ساخت و از رموز و عالمات آن به این وهب راه 

و یک چنین نیرنگ سترتا پتا درود و آمیختته بته مجهتوالتی نظیتر       ( وی منطبق دید

 .لغدهای موهوم یاد کرده موجب وزارت وی گردید

و به راهر ملحمه ای که به باجریقی نسبت می دهند نیتد از نتوا همتین گونته     

 .تدویرهاست

دربارۀ گان ساکن مصر بود پیشوای حنایه که از بیگان ٠و من از شیخ کمال الدین

این ملحمه و با جریقی که منسوب به او بود و این ملحمه را به وی نسبت می دادند 

بتود   2پرسش کردم و شیخ که به رریقت های آنان آگاه و از فرقۀ معروف به قلندری

پادشاهان هم عصر ختود  دربارۀ باجریقی : که ریش تراشیدن را بدعت کرده اند کات

سخن می گاته و به مردانی که آنها را می شتناخته اشتاره متی کترده     به رریق کشف 

است و هر یک از آن مردان را می دیده است برای آن که به رور لغتد از آنتان تعبیتر    

کند حروف معینی در ذهن خود می اندیشیده و به وسیلۀ آن حروف به آنها اشاره می 

منظور ختود را در چنتد بیتت    کرده است و چه بسا که با آنان قرار می گذاشته است 

کوتاه بسراید و آن وقت کسانی ابیتات مدبتور را از وی نقتل متی کترده و متردم بتا        

دلبستگی و عالقۀ فراوان آنها را فرا می گرفته و به مندلۀ ملحمۀ مرمتوزی تلقتی متی    

کرده اند، و سپس دروغگویان و جعل کنندگان در هر عصر به همان سبک بر ابیتات  

مردم را به گشودن رموز آنها سرگرم می ساخته اند در صتورتی کته    آن می افدوده و

                                      
 .اکمل الدین« ینی»ه  1

 (.ب)ه فرندلیه  2
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حل رموز مدبور امری ممتنع است زیرا هر رمدی به وسیلۀ قانونی کشف می شود که 

 . از پیش آن را بشناسند و یا برای همان رمد و ع کنند

در صورتی که داللت این گونه حروف را بر مقصودی که از آنها اراده شده تنها 

( شیخ کمال التدین )من سخنان این مرد . ن گوینده می داند و خصوص به اوستهما

را همچون درمان شاابخشی یافتم که حالت تردیدآمید مرا نسبت به نادرستی ملحمتۀ  

 .باجریقی به یقین مبدل ساخت

آن گاه پس از چنتدی  . ]٠اگر خدا ما را رهبری نمی فرمود ما رهبری نمی شدیم

به دمشق وارد شتدم و عهتده دار منصتب     ٨١2طان در سال هنگامی که در موکب سل

دستت یتافتم و در ذیتل     2قضای مالکیان مصر بودم در شهر دمشق به تاریخ ابن کثیر

 :شرح حال باجریقی را بدینسان دیدم 724حوادث سال 

شمس الدین محمد باجریقی کسی است کته فرقتۀ گمتراه بتا جریقیته بته وی       

پتدر بتاجریقی جمتال التدین     . منکتر صتانع انتد    منسوبست و معلوم است که ایشان

و از علمای شتافعی بتود و در بعضتی از     ٠عبدالرحیم بن عمر موصلی مردی شایسته

مساجد دمشق تدریس می کرد و پسر او در میان فقیهان پرورش یافتت و انتدکی بته    

کسب علم مشغول گردید سپس به رریقت سلوک روی آورد و گروهی که معتقد بته  

ودند مالزمت او را اختیار کردند، سپس قا ی به ریختن ختون او فتتوی   رریقت او ب

آنگاه دالیلی اقامه کرد بر این که میان او و گواهانی . داد و او به سوی مشر  گریخت

                                      
، در چاپهای مصر و بیهروت پهس ازیهن آیهه فصهل       43: األعراف ژۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ژ ه   1

 .«و خدا سبحانه و تعالی داناتر است و کامیابی به عنایت اوست: بدینسان پایان می یابد

ماع حدیث کرده، او را سدر دمش  کسب علم و ( 77٤ه711)دا اسماعیل بن کثبر ه عماد الدین ابوالف  2
کتب بسیاریست از آن جمله کتاب البدایه و النهایه مشتمل بر وقایع عامل تا دو سال قبل از مرگ خود 

 (.دهخدا هاز لغت نام)و ابن خلدون به همین کتاب دست یافته (772یعنی )او 

 .است« صالحل»الح به جای ص( پ)ه در متن چا  1
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که برخالف وی گواهی داده اند دشمنی و عداوت خصوصی بوده است و در نتیجته  

 .قا ی حنبلی به منع کشتن او رأی داده است

اقامتت گدیتد و در شتب چهارشتنبه      2آن مدت چنتد ستال در قتابون    و پس از

و این : و ابن کثیر گوید. زندگانی را بدرود گات( 724) 24شانددهم ربیع االخر سال 

 :ابیات از قصیدۀ باجریقی دربارۀ جار منظوم سات

 بشنو و حرف و حساب جمل و صف را،»

 از روی فهم مرد ماهر هوشیاری از برکن،

ه به مصر و حوادث شام پروردگار آستمانها نیکتی هتا و رنجهتا     در آهنگ حمل

 پدید می آورد،

 بیبرس بعد از خمسۀ آن از جام سیراب می شود،

و حاو میم دالور حمله روی است که بر روی خشتت و آجتر خوابیتده استت،     

 که مصائبی به ساحت آن میرسد،( دمشق)دریغا بر حلق 

 اده اند ویران می سازند، و مسجد جامع خدا را که چگونه بنیان نه

دریغا بر آن شهر چقدر دشمنان دین پدید می آیند، چقتدر متی کشتند، و چته     

 بسیار خون عالمان و مردم عامی که ریخته می شود، 

 .و چه زاریها و شیونها و چه اسارتها و چه تاراج ها روی می دهد

ی و شهر را می سوزند و چه کسانی از جتوان و پیتر کته دستتخوش حریتق مت      

 شوند، و سراسر جهان و نواحی به سبب ایشان تیره و تاریک است،

 .حتی کبوتران بر شاخه های درختان نوحه سرائی می کنند

 ای مردمان آیا دین یار و یاوری ندارد؟

                                      
 .ه دهکده ایست در نزدیکی دمش  2
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برخیدید و از هر سوی خواه دشت و خواه سنگالخ به سوی شتام بشتتابید، ای   

 مردم عرب عرا  و مصر و صعید بشتابید، 

 .«را با عدمی استوار در آن شهر نابود سازید و کار

 باب سوم کتاب پایان یافت،

 ٠[و سپاس مخصوص خدای یگانه است

 پایان جلد اول

 

                                      
 .نیست« ینی»ـ قسمت داخل کروشه در چاپهای مصر و بیروت و  1


