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 1بسم اهللا الرحمن الرحیم

 :از کتاب نخستین باب چهارم
و شهرهاي بزرگ و کوچک و همه اجتماعات شهر ها  درباره دیه

و این باب داراي  دهد می نشینی و کیفیات واحوالی که درآها روي
 مقدماتی ولواحقی است 

پیش از بوجودآمدن شهرهاي بزرگ و  ها دولت : در این کهفصل نخستین
یابند و تأسیس شهرهاي کوچک و بزرگ پس از  کوچک تشکیل می

 پدیدآمدن پادشاهی است
و هـا   از انگیـزه  گمـان  بیها  شهرها و بنیان نهادن خانه ساختنو شرح آن این است که 

ت شهر نشینی است که تجمل خواهی و ناز و نعمـت وسـکون و آرامـش موجـب     تمایال
، چنانکه در پیش یاد کردیم و این وضع پـس از مرحلـه بادیـه    شود میها  آن بنیان گذاري

 2داراي هیا کل ها پایتخت وتمایالت آن است. و دیگر آن که شهرها وها  نشینی و انگیزه
نهندو  می را براي عموم بینانها  آن هستند وي عظیم و عمارات با شکوه ها ساختمانو 

و از این رو بنیان نهادن چنین بناهاي عظیمی ناچارند باید بـه   اي، نه مخصوص افراد ویژه
بسـیاري صـورت پـذیرد و از امـور     هـاي   ي بزرگ و همکاري جمعیـت ها گروه همدستی

روي شـوق و  را از هـا   آن رود که مورد نیـاز همگـان باشـد تـا     نمی ضروري مردم بشمار
کثیري را به اکراه و اجبار با تازیانـه  هاي  اضطرار بنا کنند بکله ناچارند باید چنین جمعیت

هی و زور و یا از راه تشویق به مزد بکار وا دارند و پیداست که این همـه مزدهـاي   اپادش

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست ینی در چاپ«ازنسخه  -1
هیاکل جمع هیکل بمعانی بسیاري آمده همچون بناي بلند و کلیساي مسیحیان که در اینجا مراد معنی  -2

 نخست است. رجوع شود به منتهی االدب و اقرب الموارد.
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 تکسی قادر بپرداخ ها دولت تواند بپردازد بلکه جز پادشاهان و نمی بسیار را یکفرد عادي
. پس براي ساختن قصبات  بنیان نهادن شهرهاي بزرگ هیچ راهـی نیسـت   دباش میها ن آن

 جز اینکه به نیروي دولت و پادشاهی انجام یابد. 
شهر بنیان نهاد شود و اساس آن موافق نظـر بنیـان گـذار آن اسـتوار      هنگامی کهآنگاه 

عمر آن شهر وابسـته   مراعات شود آنوقت بقا، یا نگردد و مقتضیات جوي و اراضی در آ
بدوران فرمانروایی دولت بنیان گذار آن خواهد بود و اگر روزگار آن دولت کوتـاه باشـد   
کیفیت توسعه و پیشرفت آن شهر هم پس از پایان یافتن فرمانروایی دولت مزبور متوقـف  
خواهد شد، و اجتماع و آبادانی آن تقلیل خواهد یافت و رو بـویرانی خواهـد گذاشـت و    

و دژها در آن تأسیس خواهد ها  هددت فرمانروایی آن دولت دراز باشد همچنان دهکاگر م
ي وسیع بیشمار و گوناگون  در آن توسعه خواهد یافـت و  ها کاخ وها  شد و ساختن خانه

و حصارهاي آن پنهاور ودور خواهد شد تا آنکه سرزمین وسیع و مسـافت   1ها  دایره باره
بیحد و حصر برسد، چنانکه وضع بغـدا  اي  بمرحلهداري بدان ضمیمه شود و مساحت آن 

 و شهرهاي مشابه آن بدین شیوه توسعه یافته است. 
در تاریخ خودنوشته است که درعهده مامون شهر بغدا شصـت و پـنج هـزار     2خطیب

به داشته و مشتمل بر بیش از چهل قصبه و شهرهاي کوچک و بزرگ بهم پیوسـته و  گرما 
ـ     نزدیک بیکدیگر بوده است و بعلت توسـعه اجتمـاع (و آبـادانی    ه هـاي متعـدد وابسـته ب
 احاطه کرده باشد.آن را  یکدیگر) شهر واحدي بشمار نمیرفته است که یک حصار و باره

                                                 
 ن. ل: بازارها -1

ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدي بغداي فقیه و محدث و مورخ قریب صـد تـألیف    -2
در  463بـوده و در سـال    392یـا   391دارد وتاریخ او بنام تاریخ خطبی معروف است. تولدش بسال 

 گذشته است و رجوع به لغت نامه دهخدا شود. 
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) و قاهره قاهره کهنهوهم مصر ( 1ملت اسالم) دوره(وضع قیروان و قرطبه و مهدیه در 
در این عصر مانند بغداد آن روزگار است. ایم  تازه پس از آن دوره نیز چنانکه اصالع یافته

و  هـا  کوهسـتان  نهـد اگـر در   مـی  و اما پس از انقراض دودمان دولتی کـه شـهر را بنیـان   
د داشته باشند که پیوسـته  صحراهاي پیرامون و نواحی نزدیکی آن شهر بادیه نشینانی وجو

باجتماع آن کمک برسانند آنوقت همین امر موجب نگهداري موجودیت آن خواهد شد و 
پس از سقوط دولت مزبور نیز شهر مزبور همچنان دوام خواهد یافت و بر جـاي خواهـد   
ماند، چنانکه این وضع درفاس و بجایه از بالد مغرب و عراق عجـم از شـهرهاي مشـرق    

ند زیرا هنگامی که بادیـه نشـیان از   باش می ي کوهستانیها آبادي که داراي ودش می مشاهده
بهدف مطلـوب خـویش نایـل     )ناشی از کسب و تجارت(لحاظ آسایش و رفاه و دارایی 

 رود در آنان برانگیخته می آیند آنوقت شوق آرامش و شهر نشینی که از طبقایع بشر بشمار
ولی اگـر   ،گزینند می اقامتها  آن در .آیند می و به شهرهاي کوچک و بزرگ فرود شود می

یک شهر نوبنیاد داراي چنین شرایطی نباشد که پیاپی از نواحی نزدیـک آن بادیـه نشـینان    
آنوقـت   ،بدان روي آورند و مایه توسـعه اجتمـاع آن بشـوند و بـر جمعیـت آن بیفزاینـد      

و ویرانی اسـاس)  (ها  رهبه منزله واژگون شدن با )بنیان گذار آن(دولت  )دودمان(انقراض 
آن خواهد بود و دیري نخواهد گذشت که موجبات بقاي آن از میان خواهد رفت و رفتـه  
و رفته اجتماع وآبادانی آن نقصان خواد پذیرفت و ساکنان آن پراکنده خواهنـد شـد و در   

قاهره قدیم) و بغداد و کوفـه در  (ورطه ویرانی سقوط خواهد کرد. چنانکه شهرهاي مصر 
در مغرب بدین سرنوشت دچـار  ها  آن ق و قیروان و مهدیه و قلعه ابن حماد و نظایرمشر

را درك کرد. و چه بسـا کـه پـس از    ها  آن شدند. پس باید باینگونه حقایق توجه داشت و
انقراض نخستین بنیان گذاران یک شـهر پادشـاه و دولـت دیگـري بجـز دودمـان دولـت        

 و از بنیان نهادن شهر دیگـري  دهد می ت خود قرارنخستین آن را مقر فرمانروایی و پایتخ
کوشد و بموازات افزایش ثروت  می در نگهبانی آبادانی آن )خواه(خواه ناو  شود می نیاز بی

                                                 
 یعنی عهده طالیی ملل اسالمی. -1
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 و دژهاي آن شهر نیز افـزوده ها  و پیشرفت آن دولت در کیفیات آبادانی، بر بناها و دهکده
موجبات نـوینی بـراي بقـا و دوام آن شـهر     و در پرتور توسعه اجتماع و آبادانی ( شود می

فاس و قاهره آماده شـده  هاي  چنانکه در این عصر شرایط مزبور براي شهر 1آید.) می پدید
 2است. پس از این حقایق پندگیر و اسرار خدا را درآفریدگار دریاب.

در اینکه هر گاه قبایلی بتشکیل دادن دولتی نایل آیند این امر : فصل دوم
 که به شهرهاي بزرگ روي آورند شود می سبب

 بادیه نشین بپادشاهی و کشورداري نایـل شـوند دوامـر   ي ها گروه وها  زیر هرگاه قبیله
موجباتی اسـت کـه   ها  آن که بر شهرهاي بزرگ استیال یابند: یکی از کند می مجبورآنان را 

خواند از قبیل آسایش طلبی و اقامت گزیدن و  می پادشاهی و کشور داري انسان را بدانها
صحرا گردي و کوچ نشینی) و بکمال رسانین نقایصـی کـه در   (فرو نهادن بارهاي سنگین 

 زندگانی بادیه نشینی وجود داشته است. 
دوم از نظر گرفتن خطراتی که ممکن است بوسیله ستیزه جویان و غوغا گران متوجـه  

اگـر دولـت آن را تصـرف     دباش می نواحی آن دولتدولت گردد، چه شهر بزرگی که در 
و کسانی که آهنگ غوغا گري و سـرپیچی   گیرد می نکند بیشتر پناهگاه ستیزه جویان قرار

یابنـد   می دارند و بر آنند که دولت و فرمانروایی را از زمامداران آن باز گیرند بر آن استیال
کنند زیرا غلبه یافتن بر یک  می ي تلقیبراي غلبه یافتن بر دولت بمنزله دژ استوارآن را  و

، دباشـ  می نهایت دشوار و مشقت بار است و شهر بمثابه لشکریان بیشماري بی شهر بزرگ
کنند و به لشکریان  می و باروها و در پناه حصارها استوار نبرد جچه جنگاوران از باالي بر

یاج به نیروهـاي لشـکري   عظیم پیکار جو نیازي ندارند بعلت آنکه احتي ها گروه فراوان و
در برابر دشمن) است از این رو کـه هنگـام   (بزرگ در جنگها از نظر پایداري هاي  ودسته

                                                 
 یابد.  اي می چنین است، و بمدت عمر دولت جدید عمر تازه» ینی«تلف است. درهاي مخ از چاپ -1
و خـدا سـبحانه و تعـالی دانـاتر اسـت و      «یابـد:   هاي مصر و بیروت فصل بدینسان پایان می در چاپ -2

 است  » ینی«و » پ«و صورت متن از » کامیابی بعنایت اوست.
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وبـا پایـداري و   (شـتابد   مـی  تاختن بر دشمن پس از حمله هر دسته، دسته دیگـر بمیـدان  
در صورتیکه براي پیکار جویانی که از باالي برج و باروهاي شـهر   1 )جنگند می همکاري

کنند همان استحکامات و برج و باروها به منزله بهتـرین وسـیله پایـداري     می بزرگی نبرد
ي بسیار افراد بیشماري را بجنگ وادارند، چـه حـال آن   ها گروه شوند نمی است و مجبور

سازند خود از موجباي است که پشـت   می پناهگاه خویشآن را  شهر و ستیزه جویانی که
یابـد هرگـاه در    مـی  شکند و نیروي جنگی دولتـی کـه تشـکیل    می ملت مهاجم را )امت(

یابد تا از پناه بردن ستیزه  می استیالها  آن اطراف و جوانب خود شهرهایی بیابد بیدرنگ بر
ود را از دستبرد جویان بدانها و پدید آمدن شکاف بزرگی در فرمانروایی ممانعت کند و خ

غوغا گران مصون دارد. و هر گاه در میان قبابل وابسته بـآن دولـت شـهر بزرگـی وجـود      
گمـارد.   مـی  نداشته باشد دولت مزبور ناچار براي دو منظور باحداث چنین شهري همـت 

دوم  .نخست تکمیل اجتماع خود و فرو نهادن بارهاي سنگین صـحرا گـردي در آن شـهر   
بزرگی  در برابر آنانکه آهنگ غلبه جویی و سرپیچی دارند از طویف  اینکه از این راه سد

ي منسوب بخود بوجود آورد. پس آشکار شد که تشکیل دادن پادشاهی ودولت ها گروه و
و خـدا بـر امـر خـود      .هاست آن خواننده قبایل به فرود آمدن در شهرها و استیال یافتن بر

 2غالب است.

و بناهاي بلند و با شکوه را پادشاهان دراینکه شهرهاي بزرگ : فصل سوم
 نهند می بزرگ بنیان

یاد کـردیم  ها  آن زو ج ها ساختماناز قبیل  ها دولت يیادگارها دربارهدر فصول گذشه 
، از این رو کـه  شود می بنیان نهاده ها دولت که اینگونه یادگارها بنسبت بزرگی و کوچکی

                                                 
 ها این عبارات ترجمه شد.  در اینجا اختالف نسخ فاحش بود و از مجموع آن -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ٰٓ أ هاي مصر و بیروت پایان فصل چنین است. و خدا  در چاپ ]21يوسف: [ ﴾ۦَ�لٌِب َ�َ

سبحانه و تعالی داناتر است وکامیابی بیاري اوست جز او پرودگاري نیست و صورت متن مطابق 
 است. » ینی«و » پ«



 مقدمۀ ابن خلدون   18

ي عظـیم  هـا  گـروه  کـاري و همدسـتی  پایه گذاري و استوار ساختن شـهرها در پرتـو هم  
و بنابر این هـر گـاه دولتـی بـزرگ باشـد و بـر نـواحی پهنـاور و          شود می کارگران ایجاد

ي مختلف بکار برمی انگیزد ها سرزمین کشورهاي گوناگون فرمانروایی کند کارگران را از
ـ    دهد می و همدستی آنان نیروي عظیمی را براي بنیان نهادن تشکیل راي و چه بسـا  کـه ب

دهنـد کـه نیروهـا و     مـی  انجـام  1ماشـین)  (اینگونه بناها بیشتر عملیات را بوسیله چرخی 
هـا   آن بحدیکه توانایی بشـریت از  کند می را در حمل بارهاي سنگین بنا دو برابرها  قدرت

 .ها چرخ عاجز است مانند جرّ اثقال و دیگر
آنـان   ي عظیمها ساختمانیادگارهاي گذشتگان و  هنگامی کهو اغلب بسیاري از مردم 

 ي معلـق شرشـال در مغـرب گمـان    هـا  طاق بینند مانند ایوان کسري و اهرام مصر و میرا 
کنند که این بناها را بنیرو و قدرت خودشـان خـواه بطـور پراکنـده یـا دسـته جمعـی         می

کـه از لحـاظ   اند  ی داشتههای بدن کنند اینگونه کسان اندامها و می و آنوقت خیالاند  ساخته
طول وعرض متناسب با این بناها بوده است تا میان عظمت و شکوه و بلندي آن بناهـا  و  

و جراثقـال و آنچـه    2 ها) ماشین( ها چرخ تناسبی برقرار کنند و از اهمیتها  آن سازندگان
و  اند، صناعت هندسی در بنیان نهادن این گونه بناهاي بزرگ اقتضا کرده است غفلت کرده

کننـد کیفیـت بنیـان نهـادن اینگونـه       می ه در ممالک مختلف رفت وآمدبسیاري از کسانیک
 در برنـد  مـی  و چـاره جوییهـا و تـدابیري را کـه در نقـل دادن اجسـام بکـار        ها ساختمان

                                                 
همین چاپ شود در فارسی نیز ناصـر خسـرو اسـم     1ج  337در باره این کلمه رجوع به حاشیه ص  -1

برگزیـده   14را بعمنی تراشیده و صیقلی بکار برده است. رجوع بـه ص  » مهندم«یعنی » هندمه«فاعل 
 سفرناه بوسیله دکتر خانلري و دکتر صفا شود.  

پیش از آن سخن رفت این کلمه را در برخـی از   و صفحه 337است که در ص » هندام«ترجمه کلمه  -2
آورد و کلمه مزبور درنسخ ایـن تـألیف بصـورتهاي: منحـال،      همراه می» میخال«موارد مولف با کلمه 

آلت جرثقیلی براي بلند کـردن و چـرخ چـاه یـا      )Treuil(منخال و مخالی آمده و دزي آن را بمعنی 
را بر دیگر صورتهاي مشابه تـرجیح  » میخال«ابزاري همانند آن جهت باال کشیدن بارآورده و صورت 

 داده است.  
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 و مشاهده عیـان اند  دارند بچشم دیده می ي غیر عربی که بدین امور توجه مبذولها دولت
 گواه بر گفته ما در این باره است. ها  آن

عامه مردم بیشتر یادگارهاي گذشتگان را که هم اکنـون بـر جـاي اسـت بقـوم عـاد       و 
کننـد کـه    مـی  نامند، زیرا چنین تـوهم  می »عادي«را ها  آن کنند و بهمین سبب می منسوب

آن قـوم و زورمنـدي آنـان بمیـزان      هـاي  بدن و بناهاي قوم عاد بعلت بزرگی ها ساختمان
است. درصورتیکه حقیقت چنین نیست چه ما آثـار   چندین برابر زور مردم این عصر بوده

مانند ایوان کسري  هاست آن هم بهمان بزرگی یادگارهاي قوم عاد یا بزرگتر ازها  و یادگار
و صنهاجیان که یادگار ایشان در صومعه قلعـه   1ي عبیدیان شیعه در افریقیه ها ساختمانو 

در  2امع قیروان و بناي موحدانابن حماد آشکر است و همچنین بناي اغلبیان در مسجد ج
و بناي سلطان ابوسعید که از چهـل سـال پـیش درمنصـوره مقابـل تلمسـان        3رباط الفتح

 آب از مجرایـی کـه بـر   ها  آن ساخته شده است. وهمچنین پلهایی که اهالی کارتاژ بوسیله
معابـدي  و هم اکنون نیز نمودار است. و دیگر بناها و اند  سوار است بشهر خود بردهها  آن

و بطـور قطـع   ایـم   که باخبار سازندگان آنهاخواه در ازمنـه نزدیـک یـا دور آگـاهی یافتـه     
در هـر   )تنومنـدي انـدامها  (که بنیان گذاران ابنیه مزبور از لحاظ مقادیر اجسام ایم  دریافته
بلکه این پندار ساخته افسانه سازانی است که باخبار قـوم عـاد وثمـود و     اند، نبوده مرحله
 ي تراشیده در این عصـر نیـز  ها سنگ قوم ثمود را درهاي  ند و ماخانهباش می ه شیفتهعمالق

 کن ایشـان بـوده اسـت و   سـا مهـا   آن یابیم و در حدیث صحیح ثابت شـده اسـت کـه    می
کنند که از لحـاظ   می گذرند و مشاهده ها می آن از برابر ها سال ي حجازي بیشترها کاروان

                                                 
ها را وصف کـرده   مقصود استحکامات شهر مهدیه و حوضهایی است که بکري جغرافی دان قدیم آن -1

 )243بینیم (دسالن، ص  ت قیروان میها را در مجاور و هم اکنون نیز آن
 مناره ایست که هنوز پایدار است و در مسافت هفت فرسخی مسیله واقع است -2
و قــدیمترین  Seleروبــروي ســله،  Bau – Regredشــهریس واقــع در ســاحل چــپ وبــورگرب،   -3

 ) 2ج  432استحکاماتی است که هنوز بر جاي و پایدار است (دسالن، ص 
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معمـولی تفـاوتی ندارنـد بلکـه     هـاي   خصوصیات با خانهجو و مساحت و سقف ودیگر 
پندارند کـه عـوج بـن عنـاق از نسـل       می کنند و حتی می افسانه سازان در این باره مبالغه

کرد و با ایـن   می در برابر خورشید بریانآن را  گرفت و می ماهی تازه را از  دریا 1عمالقه 
داننـد   نمـی  و دباشـ  مـی  تـر  د گـرم کنند که هرچه به خورشید نزدیک شـون  می پندار گمان

عبار از نور است که بعلت انعکاس شـعاع   شود می گرمائی که در نزد ما از خورشید یافت
، ولی خورشید بذاته نه گـرم و نـه سـرد اسـت     شود می آن در برابر سطح زمین وهوا گرم

 )باب(فصل بلکه عبارت از ستاره تا با نیست که مزاج و ترکیبی ندارد و ما در این باره در 
دوم نیز آنجا که یاد کردیم: آثار دولت برنسـبت نیـروي آن ودر ریشـه و اصـل آن اسـت      

  ].آنچه بخواهد دهد می و فرمان[ 2.افریند میسخن را ندیم  و خدا آنچه بخواهد 

در اینکه یادگارها  بناهاي بلند بسیار بزرگ در دوران یک : فصل چهارم
 شود مین دولت بتنهایی بنیان نهاده

زیرا چنانچه یاد کردیم بنیان نهادن چنین بناهایی نیاز بهمکـاري وهمدسـتی نیروهـاي    
ي عظیم بحدي بزرگ است که با نیروهاي بشر هر چند بـا  ها ساختمانبشري دارد وگاهی 

عصر یـک سـلطان)   (ماشین) و نیروهاي مفرد یا مضاعف هم توأم شود در (ابزار و چرخ 
یاز به نیروهی دیگري بهمان میزان درزمانهاي پیـاپی دارد  بپایان نمیرسد و چنانکه گفتیم ن

و پادشـاه دوم   کند می آغازآن را  تا بپایان برسد، این است که پادشاه نخستین پایه گذاري
وسـیله کـارگران   آن را  کنند و هر یک از آنان بنـاي  می دنبالآن را  و سوم پیاپی ساختمان

و بناي آن  شود می تا منظور اساسی حاصل کنند می بسیار و همدستی گروه عظیمی تکمیل
 را یکدولت بنیان نهـاده اسـت. و نظـر   ها  آن آید که می یابد. و چنان بنظر آیندگان می پایان

                                                 
1- Amalecites 

ُ ٱقَاَل َكَ�ٰلِِك ﴿ -2 َّ�  ۚ » ینی«و » پ«قسمت داخل کروشه در چاپ  ]47آل عمران: [ ﴾َ�ۡلُُق َما �ََشآُء
 نیست.
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آن را  بیندازد که چگونه سبا پسـر یشـجب   1ساختمان سد مأرب  دربارهبروایات مورخان 
آن را  مهلت نداد که بنیانگذاري کرد و هفتاد نهر بسوي آن روان ساخت ولی مرگ به وي

تمام کردنـد. ونظیـر ایـن را    آن را  بپایان برساند و از این رو پادشاهان حمیرع پس از وي
 سـوار اسـت روایـت   2ي عادي ها طاق کاتاژ) و کاریز آن که بر(ساختمان قرطاجنه  درباره

 کنند.  می
ي هـا  سـاختمان و بیشتر بناهاي بزرگ باحتمال قوي بر این شیوه است و گـواه بـر آن   

بینییم که یک پادشاه پایه گذاري و  می و شود می بزرگی است که درعهد خودمان مشاهده
آن  پس از وي دنبال نکنند وو هرگاه یادگار او را پادشاهان  کند می آغازآن را  بنیان نهادن

بر  رسد. و هم گواه نمی و منظور وي بکمال ماند می بپایان نرسانند همچنان ناتمام باقیرا 
بینیم بسیاري  از یادگارها و بناهاي بزرگ پیشـینیان بحـدي اسـتوار     می این است که ،این

با آنکه خراب کردن  ماند می است که یک دولت از ویران ساختن و منهدم کردن آن عاجز
بدرجات از بنیان نهادن آسانتر است،  زیرا خرابی بازگشت باصـل یـا عـدم و بنـا کـردن      

س هر گاه ببینیم نیروهاي بشري ما از منهدم کردن بنایی نـاتوان  برخالف آن اصل است پ
دانیم خراب کردن آسان است آنوقت خواهیم دانست که نیروهاي بنیـان   می است با اینکه

گذارنده آن بسیار افزون بوده است و یادرگار یک دولت نیسـت و ایـن امـر نظیـر واقعـه      
منهـدم  آن را  ه چون رشید بر آن شدایست که براي عرب درباره ایوان کسري روي داد ک

کند و براي  مشورت در این باره کسی را بسوي یحیی بن خالد فرستاد که درزنـدان بـود   
همچنان براي نمونه بگذار تـا  آن را  وي گفت: اي امیرالمومنین بچنین کاري اقدام مکن و

بناي عظیمـی   دلیل و گواه برعظمت نیاکان تو باشد که چگونه برخداوندان چنین یادگار و
ولی رشید او را در مشورت و خیـر خـواهی    اند، بدست آوردهآنان را  چیره شده و کشور

آن را  سـوگند متهم کردو گفت زیر تأثیر غرور قومی ایرانـی واقـع شـده اسـت. بخـداي      

                                                 
 مأرب: بالد و شهرهاي ازد. (منتهی االرب)  -1

 منسوب به قوم عاد و کنایه از کهنه و قدیمی. (از اقرب الموارد). -2
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! و شروع بخراب کردن آن کرد و نیروهاي بسـیار بـراي آن گـرد آورد و    سازم می واژگون
کـرد و سـر کـه بـر آن      می را با آتش داغها  آن تبرهایی بکار برد و براي ویران ساختن آن

ازخراب کردن آن عاجز ماند و از رسوایی خود بیمنـاك شـد،   ها  این میریخت ولی با همه
او بار دیگر کسی نزد یحیی فرستاد تا با او مشورت کند که از این کار دست بر دارد، ولی 

یم منصرف مشو و همچنان بتخریب آن ادامـه ده  یحیی گفت: اي امیرالمومنین از این تصم
تا نگویند امیرالمومنین و پادشه عرب از ویران ساختن یکی از بناها و یادگارهاي ایرانیـان  

 فرو ماند ولی رشید بخبط خود پی برده بود و از ویران ساختن آن دست کشید. 
منهـدم سـازد و   همین پیش آمد نیز براي مأمون روي داد که بر آن شد اهرام مصـر را  

کارگران بیشماري گرد آورد ولی نتیجه و سودي بدست او نیامد چه شروع به نقـب زدن  
پس از آن منتهی شـدند  هاي  کردند و سر انجام به فضایی میان دیوار بیرون و دیگر دیواره

و آنجا منتهـاي خرابکـاري ایشـان بـود و چنانکـه میگوینـد آن قسـمت تـا کنـون منقـذ           
یافت شده است و خـدا  هایی  پندارند که در میان دیوارها گنجینه می و برخی .آشکاریست

داناتر است. همچنین پلهاي معلق کارتاژ که تا این روزگار مردم شهر تونس بسـنگهاي آن  
 )ي آن را (بـراي صـنایع خـود   ها سنگ ي خویش نیازمندند و صنعتگرانها ساختمانبراي 
گمارنـد ولـی    مـی  بتخریـب آن همـت   روزهـاي بیشـماري   ،داننـد و از ایـن رو   مـی  نیکو

کوچکترین دیوار آن فرو نمیریزد مگر پس از رنجبردن فـراوان و ناکـامی بسـیار. و بـراي     
مدنـد چنانکـه مـن در روز گـار کـودکی      آ می گرد 1مشهور هاي  خراب کردن آن جمعیت

  2 .را دیده ام و خدا بر همه چیز تواناستها  آن بسیاري از

در بنیان نهادن شهرها الزم ها  آن که مراعات کردن درباره اموري: فصل پنجم
 در صوریتکه آن امور را در نظر نگیرند دهد می نتایج سوئی که روي است و

                                                 
 ینی: مشهود   -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 ءٖ قَِديٞر  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ یابد و  هاي مصر و بیروت بدینسان پایان می و چاپ ]29آل عمران: [ ﴾٢٩َ�َ

ُ ٱوَ ﴿سازد.  خدا شما را آفرید و آنچه را می  .]96الصافات: [ ﴾٩٦َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن  �َّ
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را پس ها  آن ها ملت یی است کهها گاهاقامت و قرارهاي  باید دانست که شهرها جایگاه
گیزینند و بـآرامش و   می برها  آن هاي از رسیدن بکمال مطلوب توانگري و تجمل و انگیزه

میگرایند و براي قرار گاه خود بساختن  )و کوچ نکردن از این سوي بدان سوي(سکونت 
 شوند.  می منازل متوجه

از قبیـل  ( ها زیان دفعها  آن روند باید در می و چون این شهرا اقامتگاه و پناهگاه بشمار
مرافـق) راه  (سـان کـردن   نگهبانی از دستبرد دزدان و هجوم آوران) و هم جلب منـافع و آ 

در  )احتمـالی (ي هـا  زیـان  ها مراعات شود. چنانکه براي نگهبانی شهر از این ها و جز آب
سازند و باید جایگاهی را براي ساختن شهر  هایی می آن حصاره و بارههاي  گردا گرد خانه

ه و تپه بر روي پشتآن را  در نظر گیرند که نسبت  بمکانهاي دیگر بلند تر باشد چنانکه یا
آن را  اي کوهستانی که بر آمدن بآن دشوار باشد بنا کنند و یا دریا یا رودخانه گـردا گـرد  

فرا گرفته باشد چنانکه براي رفتن به آن جز از روي پلهیا کوچک و بزرگ نتواننـد عبـور   
 از راه(کنند و رسیدن بـدان بـراي دشـمن دشـوار باشـد و بـر حصـانت و اسـتحکام آن         

 افزوده شود.  )طبیعیاي  منطقه
، خوشـی هـوا بـراي    شود می که براي حمایت آن از آفات آسمانی مراعاتو از نکاتی 

و ناپاك باشد یا شهر در نزدیـک آبهـاي    هدست، زیرا اگر هوا آلوها بیماري دن ازسالم مان
ناپـاك و پلیـد قـرار گیـرد بسـبب مجـاورت       ي هـا  چراگاهناسالم  یا هاي  تباه و حوضچه

یـا جـانوران آن    )موجـودات زنـده  (بسرعت عفونت بدان راه خواهد یافـت و در نتیجـه   
 خواهند شد، چنانکه این وضع را در بعضـی از نـواحی مشـاهده    ها بیماري بیدرنگ دچار

چـار  سرانجام مـردم آنجـا د   شود مین خوبی هوا مراعاتها  آن کنیم، و شهرهایی که در می
شـهر   ،گردند و شهري که بدین صفت در ناحیه مغرب مشهور اسـت  می امراض گوناگون

که توان گفت ساکنان یا وارد شوندگان بدان بـه   دباش می قابس از نواحی جرید در افریقیه
در آن ها  گویند این وضع بعد می یابند. و چنانکه نمی هیچ رو از چنگال تب عفونی رهایی

غاز بدینسان نبوده است. بکري در سبب پدید آمدن بیمـاري مزبـور   شهر روي داده و از آ
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که در درون آن ظرف مسینی بوده  وآن ظرف را اند  گفته است: در شهر قابس چاهی یافته
دودي از آن به فضا صعود کرده و اند  برداشتهآن را  و همینکه مهراند  با قلع مهر کرده بوده

 . دباش می ي تب دار در آن شهرها بیماري دأسپس پایان یافته است و این حادثه مب
کري از این داستان این است که در آن ظرف بعضی ازعملیـات طلسـمات   ذو مقصود 

براي جلوگیري از بیماري ساري در آن شهر تعبیه شده بوده و درنتیجه نا پدیـد شـدن آن   
 بخر سر آن طلسم هم ازمیان رفته و باز شهر بعفونت و وبا دچار شده است. 

در صورتیکه این افسانه از عقاید و افکار پست و بیخردانه عامه است. و بکـري داراي  
آن اندازه دانش استوار و اندیشه و بینائی روشن نبوده که یک چنین افسانه ایرا رد کند یـا  
خرافی بودن آن بر وي آشکار شودع از این رو افسانه را هـم چنانکـه شـنیده نقـل کـرده      

هواهاي گندیـده را بـراي   قت قضیه این است که آنچه این گونه  است. در صورتیکه حقی
و اگر باد بـوزد   هاست آن رکود کند میي تب دار آماده ها بیماري گندیده ساختن اجسام و

و آن هواهاي را در جهات راست و چپ بپراکند کیفیت عفونت و مرضی که حیوانات را 
معیت باشد و رفت وآمد ساکنان آن یابد. و هر گاه شهري پر ج می سازد تخفیف می دچار

 و بادهایی که هواي راکـد را بجنـبش در   شود می فزونی یابد خواهی نخواهی هوا متموج
آید و بنابر این جمعیت بسیار در یکشهر به حرکت و تمـوج هـواي آن    می آورد پدیده می

 و برعکس اگر شهري کم جمعیت باشد موجبی براي جنبش و تمـوج هـوا   کند می کمک
یابـد و زیـان بسـیار     مـی  و عفونت آن فزونی ماند می کدو در نتیجه هوا را شود مین تیاف

افریقیه ازعمـران و اجتمـاع فـراوان     هنگامی کهرسد. و شهر قابس مذکور  می بساکنان آن
بهره مند بوده است جمعیت بسیار داشته و بسبب جنبش و رفت و آمد ساکنان آن از ایـن  

شده است و هواي  می حرك هواي شهر مزبور نیز فراهم سوي بدانسوي موجبات تموج و
رسانیده است لیکن همینکه جمعی آن تقلیل یافته ایت  می شهر کمتر بمردم گزند و آسیب

هاي آن راکد شده است و در نتیجه عفونت و بیماري  هواي گندیده شهر بر اثر تباهی آب
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این چیز دیگري نبوده است هم در شهر افزایش یافته است و علت بیماري شهر قاس جز 
  ایم. و ما خالف این وضع را بتجربه دیده

مراعات نشده و جمعی ها  آن یی که هنگام بنیان نهادن پاکیزگی و خوبی هوا دراشهره
افزوده ها  آن وجود داشته و همینکه بر جمعیتها  آن ي بسیار درها بیماري تآنها اندك بوده

بـه هـواي سـالم مبـدل     ها  آن ه و هواي زیان بخشتغییر یافتها  آن شده است وضع هواي
شـهر نـوین (البلـد    آن را  شهر پایتخت کنـونی فـاس اسـت کـه    ها  آن شده است و نمونه

نامند و در جهان نظیر آن بسیار است و نیک این نکته را دریاب، حقیقت گفته  می الجدید)
و عفونـت شـهر   گذرد کـه هـواي فاسـد     نمی و اکنون دیري[ما بر تو آشکار خواهد شد. 

ي ها نخلستان محاصره کرد وآن را  سلطان تونس هنگامی کهقابس زایل شده است چه از 
بیشه پیرامون شهر را بر انداخت قستمی ازاطراف آن باز شد و هـواي آن متمـوج گردیـد    

 1]وبادها و زیدن گرفت و هواي گندیده آن زایل شد. و خدا گرداننده امور است.
 شهر باید نکات چندي را در نظر گرفت:  2اما براي تأمین منافع و مرافق 

گـوارا  هاي  از آن جمله آب است که باید شهر را بر ساحل رودخانه یا در برابر چشمه
 و پرآب بنیان نهاد، زیرا نزدیک بودن آب به شهر  نیازمندي ساکنان را بسهولت بر طـرف 

 اسـت و عمـوم مـردم از آن سـودهاي فـراوان      . چه آب یکی از ضروریات زندگیکند می
براي  ها چراگاهو خوبی شهرها باید مراعات شود پاکیزگی  . دیگر از مرافقی که دربرند می

یوانات اهلی براي تولید نسل ا صاحبان هر مسکنی ناچار داراي ححیوانات اهلی است زیر
ند و در این صورت اشب می و سواري و بارکشی و غیرهها  آن و بهره برداري از محصوالت

حیوانات مزبور نیاز بچراگاه دارند و هرگاه در نزدیکـی شـهر چنـین چراگاهـایی وجـود      
ي هـا  راه را ازهـا   آن داشته باشد بسیاري براي اهالی سودمندتر خواهد بود از اینکه آذوقـه 

 دور فراهم سازند. 

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست. قسمت داخل کروشه درچاپ -1
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زها همانا ات و ردیگر از اموري که باید مراعات شود مزارع و کشتزار هاست، زیرا کش
مایه روزي و قوت مردم است و هرگاه کشتزارهاي شهر بدان نزدیک باشـد روزي اهـالی   

 سهل تر و زودتر بدست خواهد آمد. 
سـت، زیـرا   ها سـاختمان ي فراوان براي سوختن و بکار بـردن در  ها درخت نکته دیگر

رود و چـوب   می ي عمومی است که براي سوخت و پخت و پز بکارها نیازمندي هیزم از
 نیز براي سقف بنا و بسیاري از ضروریات دیگر بسیار مورد نیاز است و گاهی هم در نظر

ي خود را از ها نیازمندي گیرند که شهر بدریا نزدیک باشد تا از طریق دریا بهتر بتوانند می
شهرهاي دور بدست آورند و ارتباط آنان آسانتر شود ولی این امر از لحاظ اهمیت ماننـد  

و  هـا  نیازمنـدي  و کلیه ایـن نکـات بـر حسـب اخـتالف و تفـاوت       .ه نخستین نیستنکت
متفاوت اسـت. و گـاهی هـم بنیـان گـذاران شـهرها از حسـن        ها  ضروریات ساکنان شهر

کنند که مهمتر براي خود  می کنند یا تنها اموري که مراعت می انتخاب جایگاه شهر غفلت
 آورند.  نمی ي دیگران را بیادها نیازمندي آنان باشد و
و افریقیـه بنیـان    1حجـاز)  (در آغاز اسالم شهرهایی را کـه در عـراق و    عربچنانکه 

تنها نکاتی را مراعات کردند که در نظر خودشان مهمتر بـود از قبیـل   ها  آن نهادند در بناي
و آب شور، وبه هـیچ رو وضـع آب   ها  آن شتران و درختان مخصوص علوفهي ها چراگاه

 دیگـر چارپایـان اهلـی و دیگـر    ي هـا  چراگاهو حوایج سوخت (هیزم) وها  شهر و کشتزار
ي عمـومی را مراعـات نکردنـد ماننـد شـهرهاي قیـروان و کوفـه و بصـره و         ها نیازمندي

و به همین سبب شهرهاي مزبور به ویرانی نزدیک تراند زیرا امور  ها، آن سجلماسه ونظایر
 ت. مراعات نشده اسها  آن طبیعی در بنیان گذاري

 2فصل

                                                 
 از دسالن  -1
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را هـا   آن این است که باید شود می و از نکاتی که در شهرهاي ساحلی دریاها مراعات
در ناحیه اي کوهستانی یا درمیان ملتی پر جمعیت بنیان نهند تا هنگامی که بشب در آینده 

را در کنـار   زیرا اگـر شـهري   ،تازد بمنزله فریادرسی براي آن باشد می اي از دشمن بشهر
عصـبیت نباشـد یـا محـل      صاحباننهند و در پیرامون آن اجتماعاتی از قبایل و  دریا بنیان

در کوهستان مستحکمی قرار ندهند آنوقت در معرض خطر غـافلگیر کـردن و   آن را  بناي
شبیخون زدن دشمن واقع خواهد گردید و تسخیر آن بوسیله نیروي دریایی براي دشـمن  

و جوانب آن را بخود ملحق خاهد سـاخت  ا ه آسان خواهد بود و بسهولت برخی از کناره
تا هنگام حملـه دشـمن از   (چه دشمن از وجود فریاد رسی براي شهر درامان خواهد بود 

انـد   و شهر نشینانی که بآرامش  و تن پـروري عـادت کـرده   1)هر سوي بیاري آن برخیزند
ماننـد اسـکندریه    .ندباش مین دهند و قادر بجنگ کردن می حس دفاع و مبارزه را از دست

 در مشرق و طرابلس در مغرب و شهرهاي بونه و سال. 
در نزدیک آن باشند و در موقع لزوم به فریاد رسی ها  قبایل و عصبیت هنگامی کهولی 

ي هـا  راه و نقـاط بلنـد کوههـا عبـور از    ها  آن برخیزند ونیز بعلت بنیان نهادن آن در پشته
ت همـین وضـع بمنزلـه نگهبـان آن از دسـتبرد      دشوار آن براي دشمن ممتنع باشد، آنوقـ 

دشمنان خواهد بود و از حمله به آن نومید خواهند گردید چه از راه دشوار آن دچار رنج 
یـه و شـهر   خواهند داشت. چنانکه سـبته و بجا  خواهند شد واز قبایل پیرامون آن وحشت

تـوان   مـی  اینجـا بسیار دشـوار اسـت. از   ها  آن قل با همه کوچکی بر این صفتند و تسخیر
 هـا  نامند و در شمار سـرحد  می فهمید که چرا اسکندریه را از روزگار دولت عباسیان مرز

 آورند با آنکه دعوت اسالم بماوراي آن مانند رقه و افریقیه هم رسیده بود زیرا بـیم آن  می
رفت که بعلت سهولت تسخیر آن ازراه دریا مورد هجوم قرار گیرد و بهمـین سـبب و    می

                                                 
 »ینی«ا ز -1
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خدا داناتر است، در دوران ملت اسالم شهرهاي اسکندریه وطـرابلس چنـدین بـار مـورد     
 1حمله دشمن واقع شده است. 

 معظم جهان2درمساجد و بیوت : فصل ششم

باید دانست که خداي سبحانه و تعالی نقـاطی از زمـین را گرامـی شـمرده و بعنایـت      
قرار داده است. که در این گونه را جایگاه پرستش خود ها  آن خویش اختصاص فرموده و

و بزبان فرستاد گان و پیـامبران   کند می ثواب و اجر عبادت آدمی را دو چندانهاي  جایگاه
خود بما خبر داده است تا از این راه بندگان خود را مشمول مهر واحسان خویش سازد و 

مـده اسـت   دانـیم و در صـحیحین نیـز آ    می طرق سعادت ایشان را آسان فرماید و چنانکه
امـا بیـت    اند، روي زمین مساجد سه گانه مکه و مدینه و بیت المقدسهاي  بهترین جایگاه

است که خداوند ویرا بساختن آن امر   ؛همان بیت ابراهیم دباش می الحراك که در مکه
بنیان آن را  از این رو وي و پسرش اسماعیل ،فرمود تا بمردم اعالم کند در آن حج گزارند

 3نهادند چنانکه در قرآن عظیم آمده است 
که  4 »جرهم«و امر خدا را ابراهیم در آن باره انجام داد واسماعیل با هاجر و کسانی از 

در آن سکونت گزیدند تا آنکه اسماعیل و هاجر جان بجـان آفـرین    ،با ایشان آمده بودند

                                                 
» ینـی «و صورت متن از «و خداي تعالی داناتر ایت «یابد:  هاي مصر و بیروت بدنیسان پایان می چاپ -1

 است.  » پ«و 

البیـوت المظمـه و در   » ینـی «یت الحرام یا بیت العتیق (خانه خدا) و بیت المقـدس سـت در   منظور ب -2
 باشد.  » ینی«هاي مصر و بیروت: البیوت العظیمه و گویا صحیح تر  چاپ

ٓۖ  ۡ�َۡيِت ٱِمَن  ۡلَقَواِعدَ ٱُم  ۧيَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿اشاره به:  -3 نَت  �ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا
َ
ِميعُ ٱإِنََّك أ  ﴾١٢٧ ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

 .]127: ةالبقر[
ه) قبیله ایست ا زیمن که در حوالی مکه معظمه فرود آمدنـد و حضـرت اسـماعیل    –جرهم (بضم ج  -4

 علیه السالم در آن قبیله تزویج کرد (منتهی االرب). 
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بـود   ؛ت داود و سـلیمان بی(آن دفن شدند. و بیت المقدس  1تسلیم کردند و در حجر 
و بسـیاري از   2 )کـل آن امـر فرمـود   به بنیان نهادن مسـجد و نصـب هیا   که خدا آن دو را

و مدینـه   انـد.  در پیرامـون آن دفـن شـده   اند  ؛پیامبرانی که از فرزندان اسحاق
را بمهاجرت بدان شـهر و   است که خداي تعالی وي صجایگاه هجرت پیامبر ما محمد

مسجد الحرام را در آن شهر بنا بر پا داشتن دین اسالم در آن امر فرمود و از این رو پیامبر 
 نهاد و آرامگاه شریف وي در آن است. 

ها  آن ند وباش می هستند مساجد شریف سه گانه که همچون نور چشم مسلمانانها  این
بـانی و عظمـت دیـن آنـان هسـتند. و دربـاره       دارند و مایه نگه می را ازدل و جان دوست

آثـار) مشـهور   (روایـات  هـا   آن فضلیت و ثواب مضاعف در مجاورت و نماز خواندن در
کنیم و  می و اینک ما بتاریخ مختصر ابتداي بناي این مساجد سه گانه اشاره ،بسیاري است

در جهـان  ها  آن کمالروي داده تا ها  آن شویم که چگونه رفته رفته تغییراتی در می یاد آور
 پدید آمده است.

در مقابـل بیـت   آن را  ؛گوینـد، آدم  مـی  اما درباره ابتداي بناي مکه برحسب آنچـه 
ولی در این بـاره خبـر صـحیحی کـه      ،ویران ساختآن را  بنا کرد، سپس طوفان 3المعور 

قول خداي  از مفهوم این آیه ازآن را  بتوان بر آن اعتماد کرد وجود ندارد، بلکه به احتمال
 را از  خانـه بلنـد  هـا   ابـراهیم و اسـماعیل  آن پایـه    هنگامی کـه تعالی اقتباس کرده اند: و 

   4کرد.  می
سپس خدا ابراهیم را به پیغمبري مبعوث فرمود و قضایاي مربوط بـه زنـدگانی وي و   
همسرش ساره و غیرت او نسبت به هاجر چنانکه معروف است روي داد، و خدا بـه وي  

                                                 
  9حجر (بکسرح) گرداگرد کعب اندرون حطیم از سوي شمال (منتهی االرب  -1
 » ینی«از  -2
 بیت المعور: خانه اي درآسمان محاذي خانه کعبه شرفها اهللا تعالی (منتهی االرب). -3

ٓ  ۡ�َۡيِت ٱِمَن  ۡلَقَواِعدَ ٱُم  ۧيَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿ -4  .]127: ةالبقر[ ﴾�ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا
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د تا پسرش اسماعیل و مادر وي هاجر را در فالت فرو گـذارد واو آنـان را در   وحی فرمو
و چگونه خدا بآنان مالطفـت کـرد و چشـمه آب     1محل بیت گذاشت و از آنان جدا شد

زمزم را براي ایشان پدید آورد و سپس جرهم بهمراهی ایشـان آمدنـد تـا خانـه را بنیـان      
نهادند و در آن سکونت گزیدند و با ایشان در حوالی زمزم فرود آمدند چنانکه در موضع 

در آن سـکونت   برگزیـد و اي  خانـه  ت. آنگاه اسماعیل در جایگـاه کعبـه  خود معروف اس
آغـل گوسـفندان خـود قـرار داد     آن را  بـرآورد و  2گزید و در پیرامون آن دیواري از دوم 

بارها براي زیارت وي از شام بدان ناحیه رفت و در آخـرین دیـدار فرمـان     ؛وابراهیم
بنا کرد واز اسماعیل نیز در آن را  یافت تا در محل آن آغل خانه کعبه را بنیان نهد، ابراهیم

باره یاري جست و مردم را به حج گزاري آن دعوت کرد واسـماعیل در آن همچنـان    این
ویـرا در آنجـا دفـن کـرد وهمـواره      [سکونت داشت و چون مادرش هـاجر در گذشـت   

داد تا آنکه جان بجان آفرین تسلیم کرد و در کنار مادرش ویـرا   می بخدمت در آنجا ادامه
ا داییهایشان از خاندان جرهم بکـار خـدمت   و پس از وي فرزندانش ب 3به خاك سپردند.]

 خانه کعبه همت گماشت. 
و سپس عمالقه خدمتگرار آن شدند ووضع بدین منوال ادامه داشت و مردم از هر قوم 

شتافتند خواه ازخاندان اسماعیل یا جز آنـان   می همه نواحی جهان بسوي آن و طایفه و از
گویند تبابعه براي حج گـزاري  از کسانی که با ایشان نزدیکی داشتند یا دور بودن چنانکه 

 4)اسعد ابو کرب موسوم به قیار(ها  داشتند و یکی از تبع می گرامیآن را  رفتند و می هبکعب

                                                 
 مطابقت نداشت فرو گداشته شد. » ینی«در اینجا در برخی از نسخ زوایدي بود که چون با  -1

درخت بوي جهودان و به هندي کوکل است و درخـت کنـار و هـر درخ بـزرگ (منتهـی االرب) در       -2
 است.  » دوم«بجاي » ك«چاپ 

 » پ«از  -3

 » پ«از  -4
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وشانیده و فرمان داد که آن خانه پمخطط یمانی هاي  وجامه 1نرم هاي  بر روي کعبه پارچه
 را پاك نگهدارند و براي آن کلیدي قـرار داد، و نیـز نقـل شـده اسـت کـه ایرانیـان حـج        

کردند و به کعبه نزدیکی میجستند و دو آهوي زرینی که عبدالمطلب هنگام کندن زمزم  می
نـدان جـرهم   یافته بود از قربانیهاي آنان بود است. و پس از فرزندان اسماعیل همچنان خا

بنام دایی بود فرزندان اسماعیل برمکه فرمانروایی داشتند وعهده دار امور کعبـه بودنـد تـا    
پس از ایشان در آن اقامت گزیدند تـا وقتـی کـه    2آنکه قبیله خزاعه آنان را بیرون کردند. 

خدا میخواست سپس فرزندان اسماعیل فزونی یافتند و پراکنده شـدند و منشـعب بقبیلـه    
فرمانروایی دند. و آنگاه کنانه به قبیله قریش و قبایل دیگري منشعب شدند و طرز کنانه ش

ز ا اخزانه ناپسند شده بود ازاین رو قریش درامر مزبور بر ایشـان غلبـه یافتنـد و ایشـان ر    
خانه کعبه بیرون راندند و خود برآنجا تسلط یافتند و بزرگتر ایشان در آن روزگـار قصـی   

نخـل  هاي  با چوب درخت کنار و شاخهآن را  خانه را بنا کرد و سقفبن کالب بود. واو 
  3بپوشانید. اعشی گوید. 

سـوگند  انـد   بن جرهم بنیان نهاده 4که قصی و مضاضاي  خانه راهب دیروهاي  بجامه«
 . »یاد گردم
امور خانه کعبه را قریش برعهده داشـتند] بـر اثـر سـیل یـا بقـولی        هنگامی که[آنگاه 

ازمیـان قبیلـه خـو     ازنو آغاز کردند وآن را  مزبور خراب شد و از اینرو بنايخانه  ،حریق
ساحل جده یـک کشـتی درهـم    مبالغی براي این منظور گرد آوردند و در همان هنگام در 

آن هـاي   براي سقف خانه کعبـه خریدنـد و دیـواره   آن را  چوبهاي ،نیان خانهشکست و با
                                                 

هاي مخطط یمـانی ترجمـه    ترجمه مالء (م) ج عمال، بمعنی هر جامه نرم و چادر یک لخت. و جامه -1
 وصائل است. رجوع به منتهی االرب شود 

 » ینی«از  -2

هاي دیگر اختالفات فاحشی دارد ما از از چـاپ   شعر مزبور در چاپ پاریس معلوط است و در چاپ -3
 رسد آن را ترجمه کردیم.  بنظر میکه صحیتر  019

 اند (منتهی االرب). مضض (بضم م) مضاض بن عمر و ابوالحارث بن مضاض جرهمی -4
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را بـه انـدازه   هـا   آن بلندتر بود درایـن تعمیـر   پیش از این خرابی کمی از قامت یک انسان
هجده ذراع قرار دادند و در گاه خانه از پیش با کف زمین برابر بود، در این هنگـام بـراي   

از قد یک آدمی بلندتر ساختند و وجوهی که براي ساختن آن را  اینکه سیل بدان راه نیابد
آن را کوتـاه  هـاي   بود از این رو پایهآن فراهم آورده بودند براي بپایان رسانیدن آن کافی ن

فـرو گذاشـتند و درگرداگـرد آن دیـوار     آن را  کردند و به انـدازه شـش ذراع و یکوجـب   
و  1، و این قسـمت عبـارت از حجراسـت.   شود می کوتاهی کشیدند که از پشت آن طواف

الفـت  در مکه مردم را بخ 2بناي خانه کعبه برهمین وضع باقی بود تا هنگامی که ابن الزبیر
کرد و در آن جایگاه متحصن شد و در سال شصـت و چهـارم هجـري     می خویش دعوت

سپاهان یزید بن معاویه بسر کردگی حصین بن نمیر سکونی بسوي مکه رهسپار شـدند و  
بسوي ابن الزبیر آن را  که گویند بسبب نفطی بوده است که 3]خانه کعبه دچار حریق شد[

آن را درهم شکسته است و ابـن الزبیـر   هاي  این حریق دیوارهو در نتیجه [  اند  پرتاب کرده
بنـا کـرده اسـت از ان    آن را  و بار دیگر نیکوتر از پیشین ]دیوارهاي مزبور را خراب کرده

                                                 
آرد کناره کعبه یا دیوار کعبه یا آنچه میان رکن و زمزم ومقام است » حطیم«صاحب منتهی االرب ذیل  -1

 اند  و بعضی حجر را هم بر آن افزوده

ابن الزبیر، ابوبکر عبداهللا بن زبیر عوام قرشی اسدي. پدر وي زبیر یکـی از عشـره مبشـره و مـادرش      -2
اسماء بنت ابوبکر است عبداهللا پس ازمرگ معاویه از بیعت با یزید سـرباز زد وبمکـه رفـت ومـدعی     

ـ    دفع او خالفت گشت و حکام یزید را از حجاز براند. یزید مسلم بن عقبه مري را با سـپاهی گـران ب
گسیل کرد و مسلم پس از وقعه الحره بمرد و حصین بن نمیـر بجـاي او بسـر داري سـپاه منصـوب      

بکشـید، پـس    64گشت و مکه مکرمه را در بندان کرد واین محاصره تا مرگ یزید یعنی تاربیع االول 
ک بـن  از مرگ یزید ممالک اسالمی آنروز بجز مصر و شاخ خالفت ابن زبیر را پذیرفتنـد و عبـدالمل  

 72مروان سپاهی بسوي عراق فرستاد وآنگاه حجاج بن یوسف را به حجـاز گسـیل کـرد و او بسـال     
مکه مکرمه را دربندان و با منجنیق هائیکه به ابوقبیس نصب کرد خانه خـداي را خـراب کـرد وایـن     

دا عبداهللا کشه شد. رجوع به لغـت نامـه دهخـ    73محاصره بطول انجامید تا در جمادي االخراي سال 
 شود  

 » ینی«از  -3
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پس که صحابه دروضع ساختن آن بـا وي اخـتالف داشـتند ولـی ابـن الزبیـر بـه گفتـار         
 طایفـه تـو تـازه مسـلمان    اگـر  «استدالل کرد که فرموده  لخطاب به عایشه صپیامبر
شـک وضـع بنـاي خانـه کعبـه را بدانسـان        بی بود نمی بودند ودورانشان بکفر نزدیک نمی

» دادم مـی  کردم که در روزگار ابراهیم بود و براي آن دو درشرقی و غربی قـرار  می تجدید
 بنیـان  ؛را که ابراهیم هائی  بهمین سبب ابن الزبیر دیوارهاي کهنه را خراب کرد و پایه

آشکار ساخت و بزرگان و سران قوم را گرد آورد تا آن اساس را بچشـم ببیننـد    نهاده بود
وابن عباس به وي توصیه کرد که حفظ قبله را از مردم تحري کند، و وي بدین منظور در 

بـراي حفـظ قبلـه در    هـائی   بنا چوب بستی ترتیب داد واز باالي آن پردههاي  پیرامون پایه
وآهک کسانی به صنعاء یمن گسیل کـرد تـا ازآن ناحیـه    1کردن گچ آویخت و براي تهیه 

 مواد مزبور را بمکـه آوردنـد. واز معـدن سـنگی کـه در آغـاز از آنجـا سـنگ اسـتخراج         
جستجو کرد و هر چه سنگ براي بنا الزم بود از آن فراهم آورد، آنگاه ساختن اند  کرده می

بنیان نهاده شده بود آغاز کـرد و   ،ابراهیم، صکه در روزگار هایی  بنا را بر روي همان پایه
روایت کرد باندازه بیست و هفت ذراع برآورد و چنانکه خود در حدیثش آن را  دیوارهاي

 براي آن دودر متصل بزمین قرار داد. 
وکف خانه و روپوش دیوارها ازسنگ مرمر پوشانیده وستور داد کلیدهاي زرین بـراي  

 زر بپوشانید.  ا ازدرها بسازند و هم روي درها ر
حجاج براي پیکار با وي عازم شد و مکه را محاصره کرد  ،سپس درروزگار عبدالملک

و با منجنیق آنقدر سنگ بسوي مسجد پرتاب کرد که دیوارهاي آن درهم شکست و پـس  
درباره اینکه ابن الزبیر کعبه را تعمیـر کـرده و   لملک ااز آنکه بر ابن الزبیر چیره شد با عبد

آن را  بر ساختمان نخستین افزوده است گفتگو کرد.عبدالملک فرمـان داد  ها قسمت بعضی
خراب کند و بار دیگر کعبه را برهمان شیوه و اساسی که در روزگار قـریش بـوده اسـت    
بنیان نهد چنانکه بناي کنونی کعبه همان است که وي ساخته است، و گوینـد عبـدالملک   

                                                 
 ) فضه است.1در ینی و (» پ«از  -1
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یر از عایشه نقل کرده پی برده اسـت از ایـن عمـل    بصحت روایتی که ابن الزب هنگامی که
در امر بناي کعبه متحمـل  1کاش من آنچه را که ابوخبیب  :خود پشیمان شده و گفته است

کردم و همان شـیوه او را پـیش میگـرفتم از ایـن رو حجـاج شـش ذراع و        می شد تحمل
ودرغربی  و هم زیر یکوجب جایگاه حجر را خراب کرد وآنرا بر اساس قریش بنیان نهاد 

سـاختمان را   يهـا  قسـمت  مسدود کرد و سایر شود می آستانه در شرقی را که امروز دیده
همچنان که بود فرود گذاشت و هیچگونه تغییري درآن نداد و بنابر این تمامی بنـایی کـه   
امروز وجود دارد همان بناي ابن الزبیر است و میان دیواربناي ابـن الزبیـر و دیـوار بنـاي     

و معلوم است که دوبنـا را بهـم پیونـد     شود می جاج اتصال آشکاریست که بچشم دیدهح
آن را  و یکی از دیگري با ندازه یک انگشت جداست و همانند شکافی است کـه اند  کرده

 پر کره باشد. 
درچگونگی بناي ابن زبیـر  (زیرا آنچه گفته شد  دهد می و دراینجا اشکال بزرگی روي

ر فقیهان در امر طواف کنندگان است، چه بر حسب نظر آنان طـواف  منافی گفتا )و حجاج
احتـراز  دورمیزنـد  هـا   کنندگان باید از خم شدن بر شادروانی که از پایین روي پایه دیـوار 

کنند تا در نتیجه طواف ایشان در داخل خانه کعبه انجام نیابد، چـه قسـمتی از دیـوار کـه     
اصلی بنا نشده اسـت. همچنـین فقیهـان دربـاره     همن جایگاه شادروان است بر روي پایه 

که طواف کننده ناچار است به بوسیدن رجوع کند تا راست اند  بوسیدن حجر االسود گفته
ایستاده است تا مبادا قسمتی ازطواف او درداخل خانه کعبه انجام یابد. و در این صـورت  

اهیم است، چگونه ایـن کیفیتـی   اگر کلیه دیوارها را ابن الزبیر بنا کرده و بر اساس بناي ابر
. و براي رهایی از این اشکال ناچارند یکی از این دونظـر  دهد می روياند  که فقیهان گفته

از نـو بنیـان نهـاده    آن را  نخست آنکه بگوییم حجاج کلیه بنا را خراب کرده و .رابپذیریم
، کنـد  می ثابت ولی مشاهده و عیان خالف این را اند، است و این نظر را گروهی نقل کرده

                                                 
» ابـو حبیـب  «فتح ب) که کنیه عبداهللا بن زبیر اسـت   –(بضم خ » ابوخبیب«هاي بجاي  در تمام چاپ -1

 چاپ شده است. رجوع به لغت نامه دهخدا ذیل ابو خبیب شود  
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را دیگري بچشـم  ها  آن چه اتصال میان دو بنا و جدایی یکی از دو دیوار در قسمت باالي
 . کند می نمودار است واز لحاظ صنعت بنایی درست این عقیده را رد

بر اساس ابراهیم بنا نکرده بلکه فقـط   ابن الزبیر از تمام جهات بنا را و یا اینکه بگوییم
حجر انجام داده است و بنـابر ایـن بنـاي امـروزي بـا اینکـه همـان         این امر را در قسمت

 .ابراهیم بنیان نهاده  نشده  است و این هم بعید استهاي  ساختمان ابن الزبیر است بر پایه
 .تو راه فراري از دو نظر مزبور نیست و خداي تعالی داناتر اس

اي طـواف کننـدگان   سپس باید دانست که حیاط خانه کعبه یا مسجد سابقا فضائی بـر 
و ابوبکر دیواري نداشت لـیکن بعـدها ازدحـام مـردم در آن      صبود و در روزگار پیامبر

را اخراب کردو بر فضاي مسـجد  ها  آن چند خانه خرید وس فزونی یافت از این رو عمر
و  سدیواري کشید که از قامت یک انسان کوتاهتر بود وعثمـان ها  آن افزوده و در پیرامون

همین شیوه را بر گزیدند و و آنگاه ولیدبن عبدلملک نیز هر یک  سپس از وي ابن الزبیر
 برآن افزودند و ولیدبن عبدالملک براي آن ستونهاي از سنگ مرمر بنا کرد. هایی  خانه

سپس منصور و پسرش مهدي نیـز برفضـاي آن افزونـد و از آن پـس افـزودن بـر آن       
ر روزگار ما وجود دارد پایدار ماند و خـدا بحـدي آن   متوقف شد و برهمین فضایی که د

ت سـ گنجد و کـافی ا  نمی خانه را گرامی داشته و بدان عنایت فرموده است که در اندیشه
جایگاه نزول وحی و مالئکه و عبادتگاه قرار داده و شعایر حـج  آن را  که بگوییم خداوند

 گزاري و مناسک را در آن واجب کرده است. 
عبه از همه نواحی آن حقوق تعظیم و شایستگی خاصی واجب کرده ک مو براي حر

است که براي جز آن فرض نفرموده است. چنانکه دخول مخالفان دین اسالم بدان حرم 
رود جامه دوخته نپوشد و فقط با روانداز  می ممنوع است و باید کسی که  بدرون حرم

حرم بمنزله جایگاه امن و بستی  داخل شود و زمنی 1. گیرد می بدن را ]سراسر[بلندي که 
چرند از  هر گونه دستبرد دو  می است که پناه برندگان بدان و جانورانی که در چرا گاه آن

                                                 
 ترجمه ازار است. رجوع به منتهی االرب شود  -1
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توان تعرض کرد و هیچ  نمی از این رو به هیچ خائفی در آن جایگاه اند، گزندي مصون
برد. و حدود توان راي هیزم بکار  آن را نمی توان شکار نمود و درختان نمی حیوانی را

و از  ،حرم که به این مزایا اختصاص دارد عبارت است از: سه میل از راه مدینه تا تنعیم
نه میل  تا شعب، و از راه ،جعرانه 1راه عراق هفت میل تا خمیدگی منقطع کوه، و از راه 

ام آن را  این است چگونگی واخبار مربوط به مکه و ،تا منتقطع عشایر 2جده ده میل 
گویند  »بکه«آن را  بعلت بلندي آن و هم »کعب«نامند از کلمه  می و کعبه نیزالقري 

کنند، و مجاهد گوید باء تکه را به میم بدل  می اصمعی گوید: زیرا مردم با یکدیگر نرمی
 3چنانکه الزب را الزم گویند چه مخرج میم و با ء بهم نزدیک است، و نخعی اند  کرده

گوید بکه به باء  4و زهري  و مکه بامیم بر شهر اطالق شود.  گوید بکه باباء برخانه کعبه
ي گذشته از روزگار جاهلیت ها ملت بر کلیه مسجد ومکه به میم برحرم اطالق گردد. و

هاي  داشتند و پادشاهانی مانند کسري (خسرو) و دیگران اموال و گنچینه می مکه را گرامی
آهور زرین که عبدالمطلب هنگام کندن  بسیار بدان میفرستادند وداستان شمشیرها و دو

گشود در چاهیکه در  هنگامیه مکه را صورسول .دباش می چاه زمزم یافته است معروف
خانه کعبه واقع بود هفتاد هزار اوقیه زریافت واین مبلغ از ارمغانهایی بوده است که 

ل دو میلیون دینار و قیمت زر مزبور معاداند  فرستاده می را براي خانه کعبهها  آن پادشاهان
اي رسول :به پیغمبر گفت ،ع ،و به وزن دویست قنطار بوده است. و علی بن ابی طالب

دست آن را  صپیامبري، ولی برد می خدا کاش این ثروت را براي مصارف جنگ بکار
ابوبکر گفته شده و او نیز بدان دست نبرد. ازرقی گوید ودر  نزد. و همین پیشنهاد به

                                                 
 فت میل تا بطن نمره (ن، ل) از راه طانف ه -1

 هفت میل (ك) -2

ابراهیم نخعی، ابوعمران بن یزیدبن اسود تابعی فقیه اصال از مردم یمن بود و در کوفـه میزیسـت، او    -3
 در گذشته است. (لغت نامه دهخدا).  96محضر عایشه را درك کرده و بسال 

عی اسـت وي از ده تـن از اصـحاب    ابوبکر محمد بن مسلم زهري معروف به این شهاب محدث تاب -4
 درگذشته است. (لغت نامه دهخدا). 124رسول، ص، روایت دارد و در سال 
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رسد، گوید: نزد شبیه بن عثمان نشستم و  می 1بخاري حدیثی است که سند آن به ابووائل 
خانه کعبه) (گوید وي نزد عمربن خطاب نشست و گفت قصد آن کرده ام که در آن 

درهم) بجاي نگذارم و همه رامیان مسلمانان قسمت کنم. (دینار) و سفید (هیچگونه زرد 
 کرد. شبیه گفت: توچنین کاري نخواهی 

 .) چنین کاري نکردندسوابوبکر صپیامبر(چرا؟ گفت از این رو که دو یار تو  :گفت
. و ابـوداود و ابـن ماجـه حـدیث     شود میکسانی بودند که به ایشان اقتدا ها  آن عمر گفت

و این ثروت همچنان بجاي ماند تا هنگامی که فتنه افطس پدید  اند. مزبور را تخریج کرده
 199بود که چون در سال  بن حسین علی بن علی بن زین العابدین  2آمد و افطس حسن 

ایـن  تصرف کـرد و گفـت   آن را  هاي برمکه غلبه یافت بسوي کعبه شتافت و همه گنجینه
خورد که بدون سـود در آن ذخیـره باشـد مـا بـراي تصـرف آن        می ثروت بچه درد کعبه

شایسته تریم که در جنگها ازان استفاده کنیم، و آنگاه مبالغ مزبور را از خزائن کعبه بیرون 
 آورد وتصرف کرد وازآن روزگار اندوخته کعبه از میان رفت. 

بئه جایگـاه  اورشلیم) یا مسجد اقصی در آغاز کار و درروزگار صا(و اما بیت المقدس 
روغن زیتون اند  کرده می معبد زهره بوده است و در ضمن ارمغانهایی که بدان معبد تقدیم

را بـرروي صـخره اي کـه در آن معبـد بـوده      هـا   آن و برد می هم بعنوان هدیه بدانجایگاه
 اند. ریخته می

سپس معبد مزبور کهنه شد وپس از آنکـه بنـی اسـرائیل آن ناحیـه را تصـرف کردنـد       
بنـی اسـرائیل را    ؛ه مزبور را قبله نماز قرار دادند و آن چنان بود که چون موسیصخر

                                                 
اند و بعضی دیگر گویند تابعی است  ابووائل شقیق بن سلمه اسدي خزیمی، برخی او را صحابی گفته -1

هریره و از مردم کوفه و در درك صحبت عمر و عثمان و علی معـاذبن عبـاس و ابـن مسـعود و ابـو     
 بوده است (لغت نامه دهخدا). 89یا  82عایشه و غیره کرده است. وفات او بسال 

حسین بن حسن. و در دسالن حسین بن حسین است و صحیح صورت متن » ینی«) و (ب) در 1از ( -2
اسـت، رجـوع بـه     ؛و منظور حسن بن علی اصغر بن علی سجاد بن حسین بن علی بن ابیطالـب  

 یل حسن افطس شود. لغتنامه (دهخدا) ذ
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وي اسحاق  درپه که خدا به اسرائیل پدر ایشان و باي  وعده از مصر بیرون برد تا برحسب
داده بود بیت المقدس را بتصرف خـویش در آورنـد و چـون در سـرزمین تیـه اقامـت        1

کل بسازد چنانکه اندازه و شکل و هیاکردندخدا به موسی فرمان داد قبه اي از چوب اقاقیا 
و تصاویر آن از راه وحی تعیین شده بود و نیز مقررشده بود کـه در آن قبـه بایـد تـابوت     

آن تهیه کنـد و مـذبحی بـراي    هاي  قابها و مناره اي با قندیلصندوق عهد) و مائده با بش(
 بکاملترین طریقی در تورات آمده است. ها  این قربانی بسازد و وصف تمام

موسی قبه را بساخت و تابوت عهد را درآن بگذاشت و درآن تابوت بجاي الواح نازل 
و مذبح را نزدیـک آن  شده با دستورهاي ده گانه که شکسته بود الواح مصنوعی قرار دارد 

ترتیب داد و خدا به موسی امر کرد که هارون امور قربانی را برعهده گیرد وقبه مزبـور را  
خوانند و در مذبح جلـو   می خود در تیه نصب کردند و بسوي آن نمازهاي  در میان خیمه

 شدند. و چون بر سرزمین شام تسلط یافتند می کردند و متعرض وي در آنجا می آن قربانی
قبه را هم به کلکال از بال د سرزیم مقدس میان قسمت بنی یـامین و بنـی افـرائیم فـرود     [

آوردند و در آن جایگاه چهارده سال باقی ماندند هفت سال در مدت جنگ و هفت سـال  
نزدیـک   2بشهر شیلو آن را  در گذشت ؛پس از فتح وهنگام تقسیم بالد و چون یوشع

بر آورند و بر این وضع مدت سیصد سـال بجـاي   ها  کلکال نقل کردند و بر گرد آن دیوار
ازتصـرف آنـان بیـرون آوردنـد، چنانکـه گذشـت و       آن را  ماند تا آنکه فرزندان فلسطین

آن  عالی)(برایشان غلبه یافتند ولی بعدا قبه را بآنان رد کردند و پس از مرگ کوهن بزرگ 
امین نقل کردنـد و   از بالد بنی 3ن ابه کنعآن را  آنگاه در روز گار طالوت به نوف بردندرا 

بسلطنت رسید قبه و تابوت را به بیت المقـدس انتقـال داد و بـر روي آن     ؛چون داود

                                                 
 در ینی، و پدران وي اسحاق و بعقوب پیش از وي. -1

2- Silo. 
 نوشته است.   Gabaonو در متن » کبعون«در متن چاپ (پ) چنین است، ولی دسالن در حاشیه  -3
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تصمیم گرفت  ؛و داود 1بر روي صخره قرار داد] آن را  چادرهاي خاصی تعبیه کرد و
یـن منظـور را بپایـان نرسـانید و بفرزنـدش      مسجدي برصخره بجاي قبه بنیان نهد، ولی ا

بنا کرد و آن را  از دوران سلطنت خود وصیت کرد ووي در مدت چهار سال؛ سلیمان
گذشت و ستونهاي مسجد را ازروي آن  می ؛در این هنگام پانصد سال از وفات موسی

ـ  آن را  بنیان نهاد و بر روي آن کوشک شیشه اي قرار داد و درها و دیوارهاي وش بـه روپ
وکلیدهاي آن را از زر بساخت و ها  ومناره 2 )ظروف(زرین بیاراست و هیاکل وتصاویر و 

بنا کرد که تـابوت عهـد را در آن بسـپارند و تـابوت را از      3در عقب عمارت قبه مانندي 
و او هنگـام بنـا کـردن مسـجد     [بود آوردند  ؛صهیون شهري که اقامتگاه پدرش، داود

و تـابوت مزبـور را    4 ]بیاورند و از این رو در این هنگام حاضر بودآن را  دستور داده بود
مانند بگذارنـد و قبـه و    5درقبه آن را  و کاهنان انتقال داده بودند تا )رؤساي قبیله(اسباط 

را درمسجد آماده کردند و براي هریک جایگاه خاصـی ترتیـب   ها  آن مذبح همهظروف و 
پس از هشتصد سال بنا  همچنان پایدار بود تا آنکهخواست  می دادند و تا هنگامی که خدا

کردن مسجد دوران بخت نصر فرا رسید و او مسجد را ویـران سـاخت و تـوراه و عصـا     
و تصاویر را بریخت وسنگهاي مسجد را پراکنده ها  ي موسی) را بسوخت ومجسمهعصا(

عودت دادند پادشاهان ایران بنی اسرائیل را بسرزمین مقدمشان  هنگامی کهساخت. سپس 

                                                 
و چـون  «قسمت داخل کروشه در چاپهی مصر و بیروت نیست و بجاي مطالب مزبور چنـین اسـت:    -1

شام را متصرف شدند این قبه همچنان قبله آنان بود و آن را در بین المقـدس بـر روي صـخره قـرار     
 ینی مطابق این متن است. » دادند

 از (ب)   -2

و «است وسپس این جمله اضـافه شـده اسـت:     »قبر» «مقبوا«هاي مصر و بیروت بجاي کلمه  در چاپ -3
 » آن تابوتی است که الواح در آن قرار دارد

 عبارت داخل کروشه از چاپ (پ) نقل شده  -4

 قبر: (ك) و (ا) -5
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پادشاه ایران مسجد را بـار دیگـر بنـا     2یکی از پیامبران بنی اسرائیل بکمک بهمن  1عزیر 
کرد. و این پادشاه کسی است که بنی اسرائیل را از اسارت بخت نصر نجات داد و ایشانرا 

و پادشاه مزبور در بنیان نهادن مسجد حدودي براي آنان تعیین کـرد   3فرمانروایی بخشید 
 بود وآنها از حددومزبور تجاوز نکردند.  ؛که پایین حدود سلیمان بن داود

یی که در زیر مسجد بنا شده و بصورت دو طبقه یکی بـر روي دیگـري   ها ایوان و اما[
طبقه پایین قرار گرفتـه اسـت    بر روي ضربیها  آن چنانکه ستون طبقه باالي شود می دیده

اسـت   ؛سـلیمان هاي  ي مزبور عبارت از اسطبلها ایوان کنند می بسیاري از مردم گمان
پاکی و طهارت بیت المقـدس  ها  آن در صوریتکه چنین نیست، بلکه منظور از بنیان نهادن

کنند، زیرا در شریعت آنان نجاست هرچند در زیـر   می از نجاست موهومی است که خیال
مین قرار گیرد و میان آن نجاست نهان و روي زمین پر ازخاك باشد، ولی میان نجاسـت  ز

 مت ظـاهر زمـین بتـوهم نجـس    ین خط مستقیمی  پدید آید آنوقت قسـ پنهان و ظاهر زم
ي مزبور ها ایوان امر متوهم درنزد ایشان مانند امر محقق و مسلم است از این رو   شود می

و  شود میها  آن هاي ي پایین منتهی به ضربیها ایوان که ستوناند  را بدین صورت بنا کرده
 و در نتیجه نجاست بقسمت طبقات بـاال بوسـیله خـط مسـتقیم     کند می را قطعها  آن خط
تا بطور کامل و مطمئن تـري   شود می رسد و خانه ازاین نجاست موهوم وخیالی پاك نمی

  4]مقدس بمرحله طهارت وتقدس برسد.خانه 

                                                 
 فتح ز) و عزرا (بکسر ع) نام یک تن از انبیاي بنی اسرائیل است.   –عزیر (بضم ع  -1

 گگگویا مقصود اردشیر است   -2

است و گویا توجیهـاتی کـه دسـالن کـرده و در     » والیه«و » والده«اشیه چاپ (پ) بجاي از (ا) د رح -3
 حاشیه نوشته است:مادر بهمن یا اردشیر یهودي بوده، صحیح تر است. 

قسمت داخل کروشه د رچاپهاي مصرو بیروت و ینی نیست و دسالن حدس زده ه شاید از اضـافات   -4
 ناسخان باشد.  
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بنی اسرائیل میان پادشاهان یونان و ایران و روم دست بدست میگشـت و  آنگاه کشور 
خانـدان   1[پـس از آن]     در این مدت پادشاهی خاندان اسرائیل به مرحله عظمت رسـید و  

و آنگـاه فرمـانروایی بـه    انـد   ن قوم بودنـد بـه سـلطنت رسـیده    آکه از کاهنان  2چشمناي
بنیـان نهـد ودر زیبـایی آن دقـت      ؛بیت المقدس را به حدود بناي سلیمان 3هیرودس

را در مدت شش سال تکمیل کـرد و چـون نوبـت     بوروان به کار برد تا آن که بناي مزفرا
 سلطنت روم به طیطش رسید و بر کشور بنی اسرائیل دست یافت بیت المقدس و مسجد

راعت کنند پس از چندي رومیان به دین خراب کرد و فرمان داد که در جایگاه آن زآن را 
 شدند آنگاه وضع پادشاهان روم در پیـروي از  گرویدند و به تعظیم آن متحد ؛مسیح 

فرومیگذاشتند تا آنکـه  آن را  میگرویدند و بار دیگردین مسیح دگرگون شد و یکبار بدان 
ان آورد و (هلن) بدین مسـیح ایمـ   5رسید و مادر وي هیالنه 4نوبت پادشاهی به قسطنطین

آنـان مسـیح را بـدان بـه دار     ي  (اورشلیم) سفر کرد تا چوبی را کـه بـه عقیـده    6به قدس
به وي خیر دادند که چـوبی بـر روي زمـین     7و در آنجا کشیشان ،بدست آورداند  اویخته

هلن دستور داد چـوب را از زیـر   .و کثافات نشسته استها  انداخته شده و بر آن خاکروبه
را بنیـان نهـاد    8کلیسـیاي قمامـه  هـا   و در جایگاه آن خاکروبـه اند  آورده بیرونها  خاکروبه

                                                 
 نیست.» ینی«در  -1
2- Les asmoneens  ,  Machabees 

3- Herode 

4- Constantin 

5- Helene   باشد. می» هیالنه«است و صحیح » هیالنه«در برخی » هالیه«در بعضی از نسخ 
6- Jerusalem 

اسـت کـه در لغـت    » قمامـه «کلمه » ینی«هاي مصر و بیروت است در  از چاپ» قساوسه«این صورت  -7
 » جمعیت مردم است«بمعنی 

» معبـد زنـدگی دوبـاره   «انـد و خـود مسـیحیان بجـاي آن      این نام را مسلمانان به کلیساي مزبـور داده  -8
 گویند   می
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آنان بنا شده اسـت و فرمـان   ي  چنانچه که گویی کلیساي مزبور بر روي قبر وي به عقیده
و هـا   خاکروبـه  خراب کنند و هم)ساختمان بیت المقدس را (که باقی مانده بودي  داد بقیه

جایگاه آن در زیر کثافات مزبور نهان شـود تـا بـر     کثافات را روي صخره بریزند چنانچه
احترامـی کردنـد سـپس     بـی  حسب گمان ایشان کیفري باشد براي کسانی که قبـر مسـیح  

در آن  ؛مسیحیان در مقابل قمامه بیت لحم را بنا کردند و آن خانه ایسـت کـه عیسـی   
م پدید آمـد  . و بیت المقدس بر همین وضع باقی بود تا آنکه دوران اسالمتولد شده است

صخره سوال کرد مردم مردم ي  دربارهو عمر براي فتح بیت المقدس بدان جایگاه رفت و 
عمر  .فرو پوشیده بود نشان دادندآن را  و خاك فراوانی رويها  که خاکروبهآن را  جایگاه

و بـر آن مسـجدي بـر طریـق     )پاك کردندآن را  بیرون آورد (و رويها  آن را از زیر خاك
ه خدا تعظیم آن اعالن فرموده و در بنا بر آنچ ،بزرگ داشتآن را  اد نهاد و شانبداوت بنی

 فضیلت آن از پیش آمده بر حسب آنچه ثبت شده است. 1قرآن (ام الکتاب)
خواست در اسـتوار   می سپس ولیدبن عبدالملک بر وفق سنن مساجد اسالم آنچه خدا

مسـجد الحـرام و   ي  شیوه را دربارهکردن مسجد مزبور توجه و عنایت کرد چنانکه همین 
بـالط  «وعربها مسجد دمشـق را   .در مدینه و مسجد دمشق پیش گرفتص مسجد پیامبر

نامیدند، وي پادشاه روم را ملزم ساخت تا کارگران و مواد الزم بـراي تعمیـر    می 2 »الولید
وم دسـتور ولیـد را   رکاشی کاري) بیارایـد و پادشـاه   (را با ها  آن مساجد مزبور بفرستد و

پذیرفت و بر طبق دلخواه وي بناي مساجد یاد کرده تکمیل گردیـد، آنگـاه چـون وضـع     
خالفت در اواخر قرن پنجم هجري رو بضعف نهاد و بیت المقدس جزو قلمرو عبیـدیان  

                                                 
اند،  در کتب لغت: ام الکتاب را به اصل کتاب یا لوح محفوظ یا سوره فاتحه یا تمام قرآن اطالق کرده -1

آن) ومعظـم قـرآن (هـن ام    بمعنی اصـل کتـاب (قـر    5(آل عمران) آیه  3در قرآن کریم نیز در سوره 
(زخرف) آیـه   43نیز (اصل کتاب) و لوح محفوظ و در سوره  39(رعد) آیه  13الکتاب) و در سوره 

ص  5و ج  17و ص  15و ص  2به لوح محفوظ ترجمه و تفسیر شده. رجوع به کشف االسرار ج  3
 شود  52ص  48ص  9و ج  214و ص  210

 » ینی« -2
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رفت و بفرمانروائی آنـان اخـتالل و زبـونی راه     می یا خلفاي شیعه قاهره بشمار )فاطمیان(
این رو و فرنگان به بیت المقدس لشکر کشیدند و با فتح بیت المقدس مالک  یافته بود از

 گرامـی آن را  شدند و بر صخره مقدس آن کلیسـیائی بنیـان نهادنـد کـه     1همه ثغور شام 
کردند، لیکن همینکه صالح الدین بن ایوب کـردي در   می شمردند و به بناي آن افتخار می

ز میان بردبـه شـام لشـکر    ا او بدعتهاي عبیدیان ر کشور مصر و شام استقالل یافت و آثار
کشید و با فرنگانی که بر بیت المقدس تسلط داشتد بجهاد پرداخت تا آنکه برایشان غلبـه  
یافت و بیت المقدس و کلیه مرزهاي شام را که درتصرف خودداشتند از آنان باز گرفت و 

یسیائی را که میسحیان بـر  هجري روي داد. صالح الدین کل 580این واقعه در حدود سال 
روي صخره بنا کرده بودند منهدم کرد و صخره را آشکار ساخت و مسجد را به اسـلویی  

 بنیان نهاد که هم اکنون نیز برهمان وضع پایدار است. 
دربـاره  صاز پیـامبر  :و نباید بر تو اشکال معروف در این حدیث صـحیح روي دهـد  

گفتند پس از آن ؟ فرمود  ،مکهمسجد) که وضع شده است سوال فرمود (اي  خانه نخستین
زیـرا   ،بیت المقدس، سپس پرسیدند فاصله میان آن دو چقدر است؟ فرمـود چهـل سـال   

 مدت میان بناي مکه و بیت المقدس بمقـدار زمـانی اسـت کـه میـان ابـراهیم و سـلیمان       
ت میان او و ابـراهیم متجـاوز   از این رو که سلیمان بانی بیت المقدس است و مد دباش می

 ازهزار سال است. 

                                                 
شد، ثعور جرزي و ثغور شامی که میـان   اریخی بر دو قسمت شام اطالق میثعور در تاول جغرافیاي ت -1

 –حصـن   –بیـره   –شمشاط  –کمخ  –آها کوه لکام فاصله است ثغور جرزي شامل شهرهاي: ملطیه 
شـد و ثغـور شـامی عبـارت از      حث حمراء یا محمدیه یا کتیوك و مرعش مـی  -قلعه روم –منصور 

سیس یا سیسه بود کلمه ثغـور در ایـن مـورد     –ثغور هاورنی  –مثیصه  –اذنه  –شهرهاي: طرطوس 
بعمنی قالع یا قالع مرزي یا استحکامات مرزي اسـت زیـرا جهـاد کننـدگان حـوره در ان دو ناحیـه       

پرداختند. رجوع به فهرست نخبـه الـدهر    داشتند و با رومیان به جهاد می لشکریان اسالمی را نگاه می
 دمشقی شود.  



 مقدمۀ ابن خلدون   44

باید دانست که مقصود از وضع در حدیث، بنا کردن خانه نیست، بلکه مـراد نخسـتین   
خانه ایست که براي عبادت تعیین شده است و دورنیست که بیت المقدس براي عبـادت  

تمثال زهـره را  پیش از بناي سلیمان در چنین مدتی وضع شده باشد چنانکه گویند صابئه 
سبب بوده است کـه جایگـاه   و شاید گذاشتن تمثال زهره بدان اند  بر روي صخره بناکرده

را ها  و مجسمهها  مزبور براي عبادت تعیین گردیده است. چنانکه در روزگار جاهلیت بت
گذاشتند و صابئه که تمثال زهره را بنا کردند در روزگار  می در پیرامون و درون خانه کعبه

پس دور نیست مدت چهل سال میان وضع مکه براي عبادت و وضع  .بودند ؛راهیماب
بیت المقدس فاصله باشد و هرچند چنانکه معروف است در آنجا بنایی نبوده است والبته 

پس ایـن نکتـه را بایـد     ،است ؛نخستین کسی که بیت المقدس را بنیان نهاده سلیمان
 فهمید، چه حل اشکال مزبور در آن مندرج است. 

نامنـد، بنـا کننـده آن یثـرب بـن مهالئیـل از        می یثرب  همآن را  و اما مدینه منوره که
عمالقه است وبنام او خوانده شده است، و بنی اسرائیل مدینه را از جمله شهرهاییی که در 

از قبیله غسان با ایشان مجاور  1آنگاه خاندان قیله سرزمین حجاز گرفتند متصرف شدند. و
از ایشـان بـاز   آن را  هـاي  شدند و خاندان مزبور بر بنی اسرائیل غلبه یافتند و مدینـه ودژه 

فرمان یافت تا بدان شهر مهاجرت کند چه عنایت سابق خدا بدان  صگفتند سپس پیامبر
کرد و اصحاب نیز از وي پیـروي  به مدینه مهاجرت  سشهر بود، از این رو وي با ابوبکر

خویش را بساخت و ایـن  هاي  درآن شهر سکونت گزید ومسجد و خانه صکردند.پیامبر
براي این منظور آماده کرده و از روز ازل بدین تشریف آن را  بنا در جایگاهی بود که خدا

ین سبب هم و به را پناه دادند و به او یاري کردند و خاندان قیلیه وي .اختصاص داده بود
. و دین اسالم از مدینه بمرحله کمـال رسـید چنانکـه برهمـه ادیـان      آنان را انصار نامیدند

را فتح کرد و بتصرف خود در آورد و  هبرتري یافت و پیغمبر بر قوم خود غالب شد و مک
 گوید و بزادگـاه خـود منتقـل    می انصار گمان کردند که پس از فتح مکه وي آنان را ترك

                                                 
 اوس و خزرج -1
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آنـان را   صاز این رو و این پیش آمد مورد توجه آنان واقع شد تـا آنکـه پیـامبر    شود می
هنگـامی  مخاطب ساخت و بایشان خبر داد که تا دم مرگ مدینه را ترك نخواهد گفت. و 

زندگانی را بدرود گفت قبر شریفش در آن شـهر بـود و در فضـیلت     صآن حضرت که
نیسـت و میـان علمـا دربـاره     ها  آن دیدمدینه احادیث درستی وارد شده است که جاي تر

برتري مدینه بر مکه اختالف روي داده است و مالک رحمه اهللا چون نص صریح از رافع 
مدینـه از مکـه بهتـر اسـت      :گفت صبر او ثابت شده است که گوید: پیامبر 1بن خدیج 

 اهربا احادیث دیگري که ظـ  )المعونه(در 2بدین گرویده است. این حدیث را عبدالوهاب 
و  اند. بر این منظور داللت دارد نقل کرده است، ولی ابوحنیفه وشافعی مخالفت کردهها  آن

درهرحال مسجد مدینه در مرتبه دوم مسجد الحرام قرار گرفته است و امتها از هر سوي با 
  اند. دل و جان بدان گراییده

بـزرگ یـاد    توان دریافت که چگونه فضلیت بتـدریج در مسـاجد   می از آنچه گفته شد
کرده منحصر شده است از این رو که عنایت خدا از روز نخست به مساجد مزبور مبذول 

توان بیکی از اسرار خدا در جهان هستی پی برد کـه چگونـه امـور     می گردیده است و نیز
 نهد.  می دین و دنیا را برترتیب استواري بتدریج و با گذشت زمان بنیان

اجد سه گانه یاد کرده در روي زمین اطالعـی نـداریم   و اما از مساجد دیگري بجز مس
ولی دربـاره آن   ،در سرندیب از جزایر هند واقع است ؛گویند مسجد آدم می جز اینکه

ي باسـتان  هـا  ملـت  ثابـت کـرد. و  آن را  اخبار قابل اعتمادي بدست نیامده است که بتوان
از انـد   شمرده می راگرامیها  آن کهاند  داراي مساجدي بودهاند  برحسب دیانتهایی که داشته

در حجـاز   اعراب )مقدس(هاي  ایرانیان و معابد مردم یونان و خانههاي  آن جمله آتشکده

                                                 
فتح د) محدثی است که در مدینـه متولـد شـده ویکـی از انصـار بشـمار        –رافع بن خدیج (بضم خ  -1

 هجري در گذشته است. 74رفته و در سال  می

هجـري در   422است و در سـال  » ابن طاوس«عبدالوهاب، قاضی عبدالوهاب بن علی که معروف به  -2
 گذشته است. و او بجز سید ابن طاوس معروف است.  
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ومسـعودي   .مزبور را خراب کنندهاي  در غزوات خود فرمان داد خانه صاست که پیامبر
ازآنهـا را  بر آن نیسـتیم هیچیـک   را در تألیف خود آورده است که ما ها  برخی از آن خانه

مزبور نه بروفق شـرع و نـه برطریقـی دینـی اسـت  کسـی بآنهـا        هاي  نقل کنیم زیرا خانه
آنچـه در تـواریخ آمـده کـافی     ها  آن و درباره دهد مین اهمیتها  آن توجهی ندارد وبتاریخ

است و هر که بخواهد بتاریخ آشنا شود بر اوست که بکتب مزبور رجوع کند و خـدا هـر   
  1فرماید.  می ريکه را بخواهد رهب

 ینه شهرهاي کوچک و بزرگ در افریقیه و مغرب اندك استآدر: فصل هفتم
ي مزبور از هزاران سال پیش از اسالم متعلق به اقوام بربر بوده است. و ها سرزمین زیرا

نواحی یاد کرده و در مرحلـه بادیـه نشـینی قـرار داشـته و      هاي  کلیه اجتماعات و آبادانی
نشینی در آن مرز و بومها چندان دوام نیافته است تا کیفیت زندگانی آنان حضارت و شهر 

 کـه از فرنگـان و عـرب در آن سـرزمین فرمـانروایی     یی هـا  دولـت  بمرحله کمال برسد و
چندان ادامـه نیافتـه اسـت کـه آداب حضـارت و شـهر       ها  آن دوران حکومت اند، کرده می

و عادات وشئون بادیه نشـینی همچنـان در   نشینی آنان در آن ممالک رسوخ یابد. از این ر
ي ها ساختمانو بدین سبب بناها و اند  میان آنان پایدار مانده است و بآداب مذکور نزدیکتر

آن نواحی توسعه نیافته است و همچنین صنایع درمیان بربرها کمتر متـداول اسـت، زیـرا    
توابـع شـهر نشـینی و     بادیه نشینی در زندگانی ایشان بیشتر رسوخ دارد و صنایع خود از

پذیرد و ناچار باید کسانی در  می بسبب صنایع کمال ها ساختمانحضارت است و بناها و 
از این رو بـه بنیـان   اند  مهارت یابند، و چون بربرها بکسب صنایع نپرداختهها  آن آموختن

م تا چه رسد باینکه بـه سـاختن شـهرها اقـدا    اند  همت نگماشته ها ساختماننهادن بناها و 
ند و هـیچ  باشـ  مـی  ي و قبایـل ها خاندان وها  کنند، و گذشته از این بربرها داراي عصبیت

که تهی از عصبیت باشد و داشتن عصبیت و ایل وتبار نیـز   شود مین گروهی از آنان یافت

                                                 
  ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ ﴿اشاره به:  -1
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خود یکی از مظاهري است که ویژه بادیه نشینان اسـت و الزمـه شـهر نشـینی آرامـش و      
از آنان را  کنند تا می شهر بر نگهبانان و سپاهیان شهر تکیه سکونت گزیدن است و ساکنان

بینیم که بادیه نشینان از سکونت یا اقامت گزیدن در  می مصون دارند و از این روخطرات 
دارد توانگري  می زنند و تنها موجبی که آنان را به سکونت در شهرها وا می شهرها سر باز

بدین سـبب سراسـر یـا بیشـتر      اند. ار اندكوتجمل خواهی است و چنین گروهی هم بسی
عمران و اجتماع افریقیه و مغرب بوضـع بادیـه نشـینی اسـت و مـردم آن نـواحی چـادر        

 در کوهها پنـاه هایی  ند و به زاغهباش می و داراي چارپایانی از قبیل شترو گوسفنداند  نشین
و شهرستانها ها  دهکدهکلیه و یا بیشتر عمران و اجتماع بالد غیر عرب عبارت از  .برند می

بوده است، زیـرا  ها  این و روستاهایی در ممالک اندلس و شام و مصروعراق عجم و امثال
اقوام غیر عرب جز در موارد قلیلی خداوندان نسب نیستند کـه سلسـله خانـدان خـود را     

بلکه ایـن مزیـت  اغلـب بـه      نسب و پیوند آن بریکدیگر ببالند حفظ کنند و در صراحت
ورشـته   کنـد  مـی  ینان اختصاص دارد چه پیوند نسب آنـان را بیکـدیگر نزدیکتـر   بادیه نش

ایـن رو عصـبیت آنـان هـم بـه همـین میـزان         از سـازند و  مـی  خویشاوندي را استوار تر
ند و از اقامـت  باش می شیفته بادیه نشینیها  اینگونه عصبیت صاحبانو  شود می مستحکمتر

و ایشـانرا متکـی    برد می از میانآنان را  دالوريجویند، چه شهر نشینی  می در شهر دوري
  1. پس باید این حقیقت را دریافت و مسائل را بر آن قیاس کرد. کند می بدیگران

 در میان ملت اسالم نسبت به تواناي ها ساختماندر اینکه بناها و : فصل هشتم
 اندك استاند  ي که پیش از آنان میزیستهها دولت و نسبت بهها  آن

و علت آن نظیر مطالبی است که درباره بربرها یاد کردیم، زیرا عرب نیز از اقوام دیگر، 
بدوي تر و دورتر از صنایع است. و نیز بسبب آنکه تا زیان نسبت به ممالکی کـه هنگـام   

                                                 
خدا سبحانه وتعالی دانـاتر اسـت و کامیـابی بـا     «هاي مصر و بیروت آخر فصل چنین است:  در چاپ -1

 مطابق است.  » پ«و » ینی«و متن با » وست.
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اسالم گشودند تا پیش از اسالم بیگانه ونا آشنا بودند، ولی همینکـه کشـورهاي مزبـور را    
رف شدند دیري نگذشت که رسوم شهرنشینی را بکمال اخـذ کردنـد   پس از اسالم) متص(

 ي نـوینی هـا  سـاختمان بناهاي دیگران را دیدند خود را از بنیان نهادن  هنگامی کهبا اینکه 
 نیاز شمردند.  بی

آنکـه   بـی  و نیز دین آغاز امر مانع از غلو کردن درامر بناها بود و اسراف درایـن راه را 
چنانکه در کوفه بعلت آنکه در گذشته در  ،دانست نمی شود، روا جانب میانه روي مراعات

از عمر درباره بکار بـردن   هنگامی کهبکار برده بودند حریقی روي داد و  ز، نیها ساختمان
هیچیـک از  نبایـد  سنگ در بناها کسب اجازه کردند توصیه کرد که سنگ بکار برید، ولی 

 کند می نهادن بناهاي بلند همچشمی و زیاده رويشما بیش از سه اطاق بسازید  ودر بنیان 
و سنت را نگاه دارید تا دولت شما حفظ گردد. و به نمایندگانی کـه نـزد او بودنـد وهـم     
بمردم سفارش و گوشزد کرد تا هیچ بنیایی را برتر از اندازه باال نبرند، گفتند اندازه کـدام  

 یانه روي بیرون نبرد. آنچه شما را به اسراف نزدیک نکند و از م :است؟ گفت
 کـرد دور شـدند و باینگونـه مقاصـد     می و چون مردم از روزگاري که دین فرمانروایی

پروا گردیدند و طبیعت کشورداري و پادشاهی و تجمل خواهی بر آنان غلبـه یافـت و    بی
عرب از ملت ایران در کارها یاري جس و صنایع و امور بنایی را از انـان اقتبـاس کـرد و    

ي هـا  سـاختمان به صنایع و آنان را  رسوم شهر نشینی و توانگري وتجمل خواهی آداب و
ي صنعتی ایجاد کردند، ولی این ها کارگاه بلند کشانید، آنوقت بناهاي استوار بر افراشتند و

کیفیت هنگامی پدید آمد که با انقراض دولت عرب نزدیک بود ومدت درازي دوام نیافت 
 نیان نهند و شهرها و شهرستانهاي گونـاگون بـر پاسـازند، ولـی    که بتوانند بناهاي فراوان ب

ي دیگر بدینسان نبودند چنانکـه دوران فرمـانروائی ایرانیـان هـزاران سـال بطـول       ها ملت
پیشین عاد و هاي  انجامید و همچنین قبطیان و نبطیان و رومیان و هم خود تازیان در دوره

روائی کردند وانواع صنایع درمیان آنان رسوخ مدتهاي زیاد و فرمانها  ثمود و عمالقه و تبع
یافت  ازاین رو شماره بناها و معابد ایشان بسیار بود و روزگارهـاي دراز در جهـان بیـاد    
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مرا مطابق واقعیت خواهد هاي  گار ماند، و اگر خواننده در این باره با دیده بینا بنگرد گفته
 و خدا وارث زمین و کسانی است که بر آنند.  ،یافت

در اینکه به بناهایی که عرب بنیان نهاده است بجز در موارد قلیلی : فصل نهم
 یابد می سرعت راهبویرانی 

و علت آن چنانکه یاد کردیم حالت بادیه نشین و دوري آنان از صنایع اسـت و بـدین   
براي سست بنیادي بناهاي آنان  .کنند. و خدا داناتر است نمی سبب بناها را از بنیان استوار

دلیل دیگري نیز وجود دارد که محسوس تر اسـت و آن ایـن اسـت کـه در بنیـان نهـادن       
هوا و و وضع مکان و پاکیزگی  برند می شهرها چنانکه یاد کردیم کمتر حسن انتخاب بکار

 کنند، چه بنسـبت اخـتالف نکـات    نمی را به هیچ رو مراعات ها چراگاهآب و کشتزارها و 
، در صورتیکه عـرب از ایـن   کند می مزبور خوبی و بدي شهر از لحاظ عمران طبیعی فرق

 ي شـتران خـویش را در نظـر   هـا  چراگـاه تنهـا  ها  آن گونه دقایق بکلی برکنار است، بلکه
آن اعتنـایی ندارنـد و از   گیرند و به هیچ رو بپاکی یا ناپاکی آب و یـا کمـی و فزونـی     می

همـواره در حـال   ها  آن کنند زیرا نمی تع و وضع هوا جستجوو مراها  حاصلخیزي کشتزار
 کوچ کردن از این سوي بدان سوي هستند و حبـوب و غـالت را از شـهرهاي دور نقـل    

 کنند.  می
دشتها وزشگاههاي مختلف و گوناگون دارد و کوچ کـردن از   ،واما درباره وزش بادها

پـاك  اسـت، زیـرا بادهـاي نا   شگاههاي خـوش  این سوي بدان سوي ضامن استفاده از وز
آیـد و   مـی  وبدبو بسبب سکونت گزیدن ودر یکجا ماندن و فزونی زباله و کثافـات پدیـد  

هـا   آن کوفه و بصره و قیروان را بنیان نهادند چگونه در طرز بناي هنگامی کهببین تا زیان 
وچ ي کـ هـا  راه از همه چیز بجز چراگاه شترانشان غفلت کردند و تنها نزدیکی به دشت و

لحاظ وضع طبیعی به هـیچ رو مناسـب    کردن را در نظر گرفتند. از این رو اماکن مزبور از
بدان نیـاز اسـت در    ،شهر نبود و چنانکه یاد کردیم ماده اي که در حفظ اجتماع و عمران

یافت نمشد، تا پس از فرمانروایی آنان به عمران شهرهاي مزبور یاري کنـد،  ها  آن پیرامون
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برگزیده بودند براي سکونت گزیدن ها  که براي بنیان گذاردن آن شهرهایی  چنانکه جایگاه
را آباد کننـد  ها  آن تا مردم ،طبیعی نبود ودر میان جمعیتها و طوایف گوناگون قرار نداشت

که رشته فرمانروایی آنـان از هـم   اي  وهله و بر جمعیت آنا بیفزایند از این رو در نخستین
بـود از میـان رفـت شـهرهاي     ها  نزله حصاري براي آن شهرگسیخت وعصبیت آنان که بم

مزبور هم بیدرنگ رو به ویرانی و انحالل نهاد، چنانکه گـویی در جهـان وجـود نداشـته     
اي نیست و پس آورد ساز حکـم   آرد که باز شکننده می راند و مراد بر می است و خدا کار

   1 .او را

 در مبادي ویرانی شهرها: فصل دهم
و مسـاکن  هـا   نهنـد داراي خانـه   مـی  نخسـت شـهرها رابنیـان    هنگامی کهباید دانست 

و لوازم بنایی از قبیل سنگ و آهک و دیگر وسـایلی کـه مایـه     )مصالح(اندکیست و ابزار 
ي تراشیده و صاف و مرمر ها سنگ برافزاشتن دیوارها از لحاظ بلندي و زیبایی است،مانند
آن در چنـین  هـاي   و از ایـن رو بنـا  وکاشی وشبه وصدف و شیشه در آن کمیـاب اسـت   

 آن تباه و فاسد است.  )مصالح(وضعی شبیه به مساکن بادیه نشینان و ابزار 
ولی هنگامی که عمران و اجتماع شهر توسعه یابد و بر جمعیت آن افزوده شود ابزار و 
 وسایل آن هم بسبب کارهاي فراوان و بسیاري صنعتگران فزونی مییابد تا بمرحله نهایی و

رسد، چنانکه در این بـاره گفتگـو کـردیم. از ایـن رو همینکـه عمـران آن        می کمال خود
یابد و فاقد بناهاي  می ي آن که تقلیلها ساختمانانحطاط یابد و از ساکنان آن کاسته شود، 

 هم در آن نقصان و سپس بسبب کمی جمعیت کار و کوشش شود می زیبا و بلند و استوار
 جلب ابزار و مصالح مانند سنگ و مرمر و غیـره بـدان شـهر انـدك     ،پذیرد و در نتیجه می
گردنـد و بـراي بناهـا و     مـی  و رفتـه رفتـه مـردم بکلـی فاقـد ایـن گونـه لـوازم         شود می

کنند و  می ي خود از همان مواد مصالحی که در بناهاي کهنه بکار رفته استفادهها ساختمان

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1  .]41الرعد: [ ﴾٤١ ۡ�َِساِب ٱوَُهَو َ�ِ�ُع  ۦۚ َ�ُۡ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ �َّ
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هـا   و خانـه  ها کاخ و ها کارگاه نند زیرا بیشترک می را از کار گاهی به کار گاه دیگر نقل نآنا
و شهر آن رونـق و آبـادي نخسـتین خـود را      دباش می بسبب کمی عمران، خالی از سکنه

، سپس پیوسته این مصالح و ابزار بنایی کاخ بکاخ و خانه به خانه با دهد می بکلی از دست
را هـا   آن تا آنکه قسمت عمـده  )نه با وسایل ماشینی یا چرخ( شود می دست بکار گذاشته

 گذرد که در ساختن ابنیه بهمان وضع بادیه نشینی باز نمی دهند و دیري می بکلی از دست
رند و سبک زیبایی و ظرافت را بکلی از  می گردند و بجاي سنگع خشت در بناها بکار می

 اهاو قصـاب و روسـت  هـا   دهکـده هـاي   دهند و سر انجام ابنیه شهر ماننـد خانـه   می دست
 : و آنگاه همچنـان روبنقصـان و خرابـی   گردد می و آثار بادیه نشینی در آن نمودار شود می
رسد، اگر براي آن مقدر شده باشد. دسـتور خـداي    می رود تا به آخرین مرحله ویرانی می

 تعالی است در میان بندگانش. 

در اینکه برتریی که شهرهاي کوچک و بزرگ در رفاه مردم و : فصل یازدهم
وابسته به کمی یا بسیاري عمران و اجتماع  واج بازارهاي بریکدیگر دارندر

 شهرهاست
 وعلــت آن ایــن اســت کــه ثابــت و دانســته شــده اســت یکفــرد بشــر بتنهــایی بکــار

پردازد، بلکه افراد یک اجتماع با یکدیگر همدستی و  نمی ي خود در امر معاشها نیازمندي
خود را فراهم سازند و موادي که در پرتو همکاري کنند تا بتوانند وسایل معاش  می تعاون

آید براي جماعتی چند برابر آن عده کافی خواهد بود  می و تعاون گروهی از مردم بدست
را برطرف خواهد کرد. چنانکه در مثل یکفرد بتنهـایی مقـدار خـوراك    ها  آن و ضروریات

آن، شـش یـا ده تـن    ولی هرگـاه بـراي بدسـت آوردن     ،سازد نمی خود را از گندم فراهم
همکاري کنند. یعنی آهنگر و درود گر براي ساختن ابزار و گاودار براي شـخم و دروگـر   

و تنی چند براي کارهـا و ضـروریات دیگـر کشـاورزي همـدس      ها  براي درویدن خوشه
را انجام دهند و با ها  آن شوند، خواه این کارها را میان خود تقسیم کنند و یا بطور جمعی

یی هـا  گـروه  د مقداري مواد غذایی تولید کنند، آنوقت این مواد غـذایی بـراي  این کار خو
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چندین برابر آنان کافی خواهد بود. بنابر این کارکرد انسانی پـس از اجتمـاع و همدسـتی    
 ي آن کارگران خواهد بود. ها نیازمندي زاید بر ضروریات و

ي هـا  نیازمنـدي  یات وهر گاه کلیه کارهاي ساکنان یک شهر یا قصبه برمقدار ضرور و
ي ایشان کفایت خواهد ها نیازمندي آنان تقسیم شود میزان کمتري از آن کارها هم در برابر

ي آنان فزونتر خواهد بـود و  ها نیازمندي کرد و کارهاي ایشان یکسره نسبت به ضروریات
آنوقت مازاد این کارها صرف عادات و کیفیات تجمل خواهی و وسایل رفـاه وتـوانگري   

ها  آن ي مردم شهرهاي دیگر را هم برطرف خواهند کرد ودیگرنها نیازمندي هد شد وخوا
خواهنـد گرفـت و از ایـن راه بمرحلـه تـوانگري      هـا   آن را درمقابل اجناس دیگر یا بهاي

خواهند رسید و ما در فصل پنجم در باب پیشه و روزي ثابت کردیم که در آمد و دارایـی  
ست و از این رو هر گاه کارهاي انسانی فزونی یابـد بـر   عبارت از ارزش کارهی انسانی ا

ودرنتیجه خواهی نخواهی دارایـی و در آمـد    شود می هم در میان آنان افزودهها  آن ارزش
 گـردد  می و بدان منتهی شود می یابد و این امر موجب رفاه و توانگري آنان می آنان فزونی

ي آن روي آورند و در زیبایی و ظرافت مساکن ها نیازمندي که بتجمل پرستی و عادات و
ي خود بکوشند و ظروف واثاث عالی و نیکو فراهم آورند و خدم وحشم و ها پوشیدنیو 

 همـه کارهـایی اسـت کـه بـه ارزش هایشـان طلـب       ها  این مرکوبهاي بهتر آماده سازند و
 بتهیـه کـردن  گزیننـد و آن گـروه    می هنرمندان زبردستی برها  آن شوند و براي ساختن می
یابد و دخل و خرج مردم  می گمارند و در نتیجه بازار کارها و صنایع رواج می همتها  آن

کننـد از راه   مـی  و پیشه وران و هنرمندانی که این کارها را پیشه خود شود می شهر افزونتر
ع ترقـی کنـد بهمـان    عمـران و اجتمـا   هنگامی کـه آورند و  می کارهی خود ثروت بدست

یابد و سپس تجمل خواهی و آسایش طلبی بدنبال بدس  می یگر کارها فزونینسبت بار د
و براي بدست  گردد می پذیرد وعادات و رسوم ونیازمندیهاي آن افزون می توسعهها  آورده
رود و به همین سـبب   می باالها  آن و آنگاه ارزش شود می صنایع نوینی ابداعها  آن آوردن

و بازار کارها بیش از بار نخستین  شود می دوم دو برابر دارائی  محصول در شهر براي بار
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زیرا کلیه آن کارهـاي زایـد    گیرد می یابد و همچنین در بار دوم و سوم کار رونق می رواج
بامور تجملی و توانگري اختصاص مییابد، برعکس کارهاي اصلی که تنهـا بـامور معـاش    

 . گیرد می تعلق
هر گاه شهري بسبب یکنوع اجتماع و عمران برتري یابـد ایـن برتـري درنتیجـه      1پس

بـود کـه در   و وسایل رفاه و بعلت عادات و رسوم تجملی خواهد ها  فزونی بدست آورده
و هر چه عمران آن از شهرهی دیگر بیشتر ووافرتر باشد وضـع   شود مین شهر دیگر یافت

ري وتجمـل خـواهی از وضـع زنـدگی مـردم      زندگی مردم آن نیز بهمان نسبت در تـوانگ 
شهري که از آن فروتر است کاملتر و مرفه تر خواهد بود و این تناسب بر یـک شـیوه در   

چنانکه زندگانی قاضی و بازرگان و صنعتگر و بـازاري   ،تمام اصناف نموار خواهد گردید
ه تفـاوت  پاسبان) این شهر با زندگانی همان اصناف در شهر عقب مانـد (و امیر و شرطی 

توان در مغرب مالحظه کرد و درمثل وضع فـاس را بـا    می خواهد داشت واین حقیقت را
هـا   آن بینیم میان می مانند بجابه وتلمسان و سبته سنجید، آنوقت ،دیگر شهرهاي آن ناحیه

خواه از جهات کلی و خواه در جزئیات تفاوت بسیاري وجود دارد چنانکه زندگانی یـک  
تر از زندگانی یک قاضی در تلمسن است و همچنین هـر صـنفی را   قاضی در فاس مرفه 

بینیم که وضع زندگانی آنان در فاس بهتـر از   می در دو شهر مزبور با یکدیگر مقایسه کنیم
زندگانی همان صنف درتلمسان است و نیز وضع تلمسـان بـا وهـران والجزایـر و وضـع      

 کوهسـتانی هاي  شیوه است تا بدهکدهبرهمین ها  آن وهران و الجزایر با شهرهاي فروتر از
یـا از فـراهم    دباشـ  می رسیم که کارهایشان تنها منحصر به تهیه ضروریات معاش آنان می

 آوردن آن هم قاصراند.
 چنانکـه گـوئی همـه    دباشـ  می و علت آن تفاوت و اختالف کارها در شهرهاي مزبور

خود آن است چنانکـه  بازارهائی مخصوص کارهاست و خرج در هر بازاري بنسبت ها  آن
دخل یک قاضی در فاس وهم در تلمسان برابر خرج اوست، ولـی در هـر جـا درآمـد و     
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هزینه بیشتر باشد وضع معاش اهالی آن عظیم تر و وسیع تر خواهد بود و در آمد و هزینه 
در فاس بعلت رواج بازار کارها در آن بیش از دیگر شهرهاست چه احوال تجمل خواهی 

هر انبوه تر و فزونتر است و بنابر این وضع معاش اهالی آن هم فراوانتر و و ثروت درآن ش
بیشتر است. آنگاه وضع زندگی اهالی و هران و قسـطنطنیه و الجزایـر و بیسـکره نیـز بـر      

رسیم که کارشان براي فراهم آوردن  می همین منوال است تا چنانکه یاد کردیم بشهرهایی
 توان در شمار شهر آورد، چـه  نمی و چنین نقاطی راضروریات زندگانی آنان وافی نیست 

شوند و به همـین سـبب مـردم     می کوهستانی محسوبهاي  و دهکدهها  از قبیل قریهها  آن
و تا حدي دچار فقـر و بینـوایی هسـتند زیـرا     اند  اینگونه شهرهاي کوچک ضعیف احوال

وتی کـه بـراي ثمـره    کارهایشان در برابر ضروریات زندگانی آنان وافی نیست و مال و ثر
یابـد و   نمی یابد و از این رو و دارایی آنان رشد و توسعه نمی اندازند فزونی می دادن بکار

 ند. از ایـن رو دارایـی آنـان رشـد و توسـعه     باشـ  مـی  بجز در موارد نادري بینوا و نیازمند
ان حتی در تو می و این حقیقت را .ندباش می یابد و بجز درموارد نادري بینوا و نیازمند نمی

وضع زندگی گدایان و بنیوایان آنان مورد تأمل واندیشه قـرار داد، زیـرا گـدایان فـاس از     
گدایان تلمسان یا وهران مرفه تراند و من در فاس دیدم که گـدایان در روزهـاي قربـانی    

خواستند و بسیاري از لـوازم تجملـی ووسـایل تـوانگران ماننـد       می بهاي گوشت قربانیرا
و اثاث زندگی چون غربال و ظروف را  ها پوشیدنیو ابزار پخت و پز و گوشت و روغن 

کردند و اگر گدایی در تلمسان یا وهران چنین وسایلی را از مردم بخواهد  می در خواست
آداب و  دربـاره و در این روزگار  .دهند می واو را مورد سرزنش قرار شود می منکر شمرده

رسـد کـه بسـیار     می رسوم توانگري و وسایل ناز و نعمت مردم قاهره و مصر اخباري بما
شگفت آور است، چنانکه بسیاري از بینوایان مغرب بهمین سبب مشتاق منتقل شـدن بـه   

شوند که وضع رفاه و آسایش مردم در ان کشور از دیگـر نـواحی    می شوندع چه می مصر
در آن سرزمین ثروت سرشاري وجود  1علت آن این است که  بهتر است. و عامه معتقدند
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فراوانی در دسترس مردم آن کشور اسـت واهـالی آن کشـور بـیش از     هاي  دارد و گنجینه
کنند در صورتیکه حقیقت امر چنین نیست بلکه علـت   می مردم کلیه شهرها صدقه و ایثار

که مصر وقاهره از لحـاظ   دانیم این است می و فور نعمت و ثروت در آن سرزمین چنانکه
که در دسترس ماست برتري دارند و بدین سـبب وسـایل   عمران نسبت به این شهرهایی 

 رفاه و آسایش در آن کشور توسعه یافته است.
و اما وضع در آمد و هزینه در همه شهرها یکسان است وهر وقت در آمد فزونی یابـد  

 و بالعکس. شود می هزینه هم بهمان نسبت افزون
یابـد و   مـی  گامی که سطح درآمد و هزینه ترقی کند وضع زندگانی مردم هم بهبودوهن

را هـا   آن رود هر چه درباره اینگونـه مسـائل میشـنوي منکـر مشـو و      می شهر رو بتوسعه
هایی  محصولها و دارایی :آید برگردان وبسنج همچون می بفزونی عمران و آنچه ازآن پدید

. اینگونه نتایج عمـران در  شود می ي جویندگان آن آسانبخشش و ایثار براها  آن که بسبب
 بهبود زندگانی مردم و توسعه شهرها تأثیرات شگرف دارد. 

یک شهر دریافـت کـه   هاي  در خانه )غیراهلی(توان از حیوانات  می نظیر این وضع را 
خانه یا نزدیک شدن بخانـه دیگـري متفاوتنـد زیـرا در     این چگونه از لحاظ دور شدن از 

رنگارنـگ دارنـد   هـاي   توانگران و خداوندان نعمت کـه سـفره  هاي  حیاط و پیرامون خانه
مورچه ودیگر هاي  سفره انواع جانوران از قبیل دستههاي  و پس ماندهها  بعلت ریختن دانه

هـا   کننـد و گربـه   مـی  ي فراوان خانـه ها موش ها آن و در زیر زمین[ آیند. می حشرات گرد
و هـا   کنند تا آنکه از دانـه  می پرندگان پروازهاي  دستهها  آن و بر فراز 1] برند می بدانها پناه

بهره مند شوند و خود را از گرسـنگی و تشـنگی برهاننـد، ولـی در     ها  آن خرده فضوالت
 بینوایان و فقیران که از لحاظ روزي در مضیقه هستند هیچ جانوري گردهاي  پیرامون خانه
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و بزوایاي مسـاکن ایشـان نـه     کند مین هیچگونه پرنده اي پروازها  آن آید و در فضاي نمی
 آورد چنانکه شاعر گوید:  می موش و نه گربه اي پناه

 بخشـندگان هـاي   بخانهها  آن نجا دانه ریخته باشد،آپرندگان بجایی فرود میآیند که در 
  1آیند.  می

جانوران و خـرده   هاي مردم را با دستهي ها گروه پس در اسرار خداي تعالی بیندیش و
را با مازاد روزي و ثروت مقایسه کن که چگونه بخشش آن بر کسانیکه ها  سفرههاي  ریزه

 نیاز هستند و از آنچه بـدیگران  بی ع زیرا اغلبشود می قصد بذل وجود داشته باشند آسان
رفـاه  ع و باید دانسـت کـه وسـعت و    شود می بخشد در دسترس آنان بحد وفور یافت می

 وابسـتگی دارد و خـدا از جهانیـان   ها  آن اجتماع بفراوانی رفزونی ناز و نعمت داحوال و 
  2نیاز است.  بی

 شهرها )ارزاق و کاالهاي(درباره ارزهاي : فصل دوازدهم
ي مردم است و ایـن  ها نیازمندي باید دانست که کاالها و مواد کلیه بازارها و عبارت از

ها  آن مانند مواد غذایی گندم و جو و نظایراند  مواد بر دو گونه است: برخی ضرور و الزم
اغذیه مانند پیاز و سیر هاي  وهمچون چاشنی .چون باقال  نخود و دانه خلر و دیگر حبوب

وانـواع  هـا   و میـوه  هـا  خـورش  ند ماننـد: باش می و غیره و برخی در مرحله تفننی و کمالی
 و بناها  ها ساختمانها ودیگر اقسام  و اثاث و ابزار خانه و مرکوب ها پوشیدنی

و هرگاه شهر توسعه یابد و ساکنان آن افزون شود بهاي مواد ضروري از قبیل اغذیه و 
و غیـره  هـا   و میوه ها خورش وبهاي اشیاي تفننی و کمالی چون شود می ارزانها  آن نظایر

                                                 
 مضمون شعر سعدي است که گوید: -1

ــای  ــرغ جـ ــود مـ ــه بـ ــه چینـ  ی رود کـ
 

ــود     ــی نبـ ــه هچـ ــایی رود کـ ــه بجـ  نـ
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ان آن ضـعیف  و هرگاه جمیعت شهري تقلیل یابد و اجتماع و عمـر  .گذارند می روبگرانی
حبـوب از مـواد غـذایی    گردد قضیه برعکس خواهد بود. وعلت آن این است کـه چـون   

ع زیرا هیچ فردي از فـراهم آوردن  شود می کوشش فراوانها  آن ضروري است براي تولید
کنند و از ایـن رو عمـوم یـا     نمی غفلتاش  مواد خوراکی ماهیانه یا ساالنه خود وخانواده

 بـتالش هـا   آن یا در نواحی نزدیک آن بري تولید وبدسـت آوردن  بیشتر مردم در آن شهر
ي خود را فراهم سازند و چون همـه مـردم   ها نیازمندي پردازند و ناچار هستند اینگونه می

کوشند در نتیجه مقدار بسیاري از مواد خـوراکی   می براي بدست آوردن مواد غذایی خود
آید که نیاز بسیاري از مردم آن شهر را  می دزیاها  آن يها خاندان نسبت به میزان نیازمندي

اید  می شک مواد خوراکی بیش از نیاز مردم آن شهر فراهم بی و از این رو کند می بر طرف
دچار آسیبهاي ها  آن زراعت ها سال مگر آنکه در بعضی از کند می تنزلها  آن و اغلب بهاي

نـد  کرد نمی واد غذایی را احتکارمها  آسمانی بشود واگر بعلت بیم از این گونه آفت زدگی
هـا   آن گمان بی شود می که در پرتو توسعه عمران و اجتماع حاصلها  آن در نتیجه فراوانی

 دادند.  می را مفت و رایگان در دسترس مردم قرار
چندان مورد نیاز عامـه  ها  آن و نظایرها  و میوه ها خورش ولی دیگر لوازم زندگی مانند

بلکـه   ،کننـد  نمـی  تالشها  آن مردم شهر یکسره در راه بدست آوردناهالی شهر نیست و 
یـک شـهر از لحـاظ     هنگـامی کـه   ،اکثریت مردم هم بدانها توجهی ندارند گذشته از ایـن 

ن بیش از حد رواج یابـد  آعمران توسعه پذیرد و عادت و رسوم تجملی و ثروتمندي در 
را طبقات مختلف بنسبت ها  آن اشت وآنوقت اینگونه لوازم تفننی طالبان فراوانی خواهد د

رفاه و آسایش زندگی خود بسیار بکار خواهند بـرد و در نتیجـه مقـدار موجـود اینگونـه      
بطـور  هـا   آن بیش از حد اندك خواهد بود و خریدارانها  آن لوازم در برابر حوائج طالبان

سـت کمیـاب   روز افزون افزایش خواهد یافت در صورتیکه لوازم تفننی برهمان میزان نخ
کننـد   مـی  ازدحـام هـا   آن باقی خواهد بود و از ایـن رو جوینـدگان بـراي بدسـت آوردن    
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پردازنـد، زیـرا بـیش از     مـی  را بیش از اندازه گرانها  آن وتوانگران و آسایش طلبان بهاي
 . شود می بینی گران می دیگران بدانها نیازمندند و بدین سبب اینگونه لوازم چنانکه

در شهرهاي پـر جمعیـت سـه علـت     ها  آن انی صنایع و مزد سازندگانو اما درباره گر
 وجود دارد: 

بسبب آنکه شهر در نتیجه و فور عمـران بمرحلـه تـوانگري و    ها  آن فزونی نیاز به -1
 رسد.  می تجمل خواهی

عزیز شمردن پیشه وران و صنعتگران کار خویش را وخوارنسـاختن خـود بعلـت     -2
  1راوانی ارزاق. سهولت معاش در شهر و ارزانی و ف

ینـه دیگـران را بخـدمت    آفزونی توانگران وتجمل دوستان و نیاز فراوان آنـان بـه    -3
کـه   شـود  می مهارت صنعتگران را بخود اختصاص دهند موجب خودگمارند و از

هـا   آن به پیشه وران و صنعتگران مزدهـاي گـزاف و بـیش از ارزش حقیقـی کـار     
شوند وکارهـاي   می جمندرهنرمندان و پیشه وران ابپردازند و در نتیجه کارگران و 

 و در نتیجه این امر مخارج مردم شـهر بـیش از پـیش افـزایش     شود می آنان گران
 یابد.  می

 و از سوي دیگر بسبب کوچکی شهر دباش می ولی در شهرهاي کوچک و کم جمعیت
را در نـزد  ا هـ  آن آورنـد  مـی  ترسند مواد غذایی کمیاب شود، از این رو و آنچه بدست می

و  شـود  می کنند و در نتیجه مواد مزبور در میان آنان کمیاب می خود نگهمیدارند و احتکار
 رود  می براي خریدار باالها  آن بهاي

و بعلـت کمـی جمعیـت و تنگـی      ماند می استفاده بی همها  آن ،که دارند 2و اما مرافقی
و  شود می ارزانها  آن یابد وارزش نمی رواجها  آن وبازار شود می خریدار بی معیشت مردم

شهر بر ارزاق عمومی هاي  گاهی بهاي باج و خرابی را که بنام سلطان در بازارها و دروازه

                                                 
 نسخ داراي اختالف است برخی اغتراز و برخی اعتزاز است.   -1

 هر آنچه از آن نفع برند.  -2
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و هم منافعی را که گـرد آورنـدگان خـراج بـراي خودشـان از فروشـندگان        کند می عوض
 نکشـند و بهمـی   مـی  روي جـنس آن را  افزاینـد و  مـی  میگرند نیز برقیمـت مـواد غـذایی   

مواد غذایی در شهرها گرانتر از نواحی بادیه نشینان است، زیرا باج و خـراج و  ي ها قیمت
کنند درمیان آنان اندك است یا بکلی وجـود   می دیگر تکالیفی که ماموران بر مردم تحمیل

ها بطور روز افـزون   اینگونه مالیات ها دولت ولی در شهرها بویژه درآخرین مراحل ،ندارد
 یابد.  می افزایش

 و گاهی هم قیمت مخارج و زحماتیرا که ازراه کشاورزي در تولید مواد غذایی متحمل
 افزایند و پیوسته این قسـمت را در ارزش اجنـاس حفـظ    می شوند نیز بربهاي آن مواد می
 کنند، چنانکه در این روزگار در اندلس این وضع روي داده است.  می

اضی حاصلخیز اندلس رانـده و آنـان ناچـار بـه     مسلمانان را از ار ،زیرا چون مسیحیان
کـه در آنجـا گیـاه و زراعـت بخـوبی      اند  کناره دریا و بالد و نواحی ناسازگار آن پناه برده

خوش آب و هوا را مسـیحیان از   1آید و زمین اي حاصلخیز وشهرهاي پاکیزه  نمی بدست
کشـاورزي) کشـتزارها و   بـراي  (اند  از این رو و مجبور شدهاند  تصرف آنان خارج ساخته

گاوهاي مخصوص زراعت را بعنوان اجاره و کرایه بدست آورند و با ممارست دراصالح 
و حاصلخیز کردن زمینه سعی بلیغ مبذول دارند و در این راه با رنـج فـراوان بایـد    ها  گیاه

بکارهاي پر ارزش و تهیه کردن کـود و دیگـر تـدابیر دسـت زننـد واز ایـن رو و در راه       
زي بایـد مخـارج خطیـري بپردازنـد، ایـن اسـت کـه مخـارج مزبـور را دربهـاي           کشاور

محصوالت درنظر میگیرند وبهمین سبب از زمانیکه مسیحیان، مسلمانان اندلس را مجبور 
که باین ناحیه مهـاجرت کننـد و سـرزمین مزبـور بـا سـواحل آن بـه مسـلمانان         اند  کرده

 مشـهور شـده اسـت. و وقتـی مـردم     اختصاص یافته است، کشور انـدلس بگرانـی ارزاق   
کنند کـه علـت آن کمـی     می ند سرزمین آنان گرفتار گرانی بهاي ارزاق است گماننوش می

 مواد غذایی و حبوب در آن ناحیه است. 

                                                 
ّيُِب ٱ ۡ�ََ�ُ ٱوَ ﴿اشاره به آیه:  -1  .]58األعراف: [ ﴾�ِإِۡذِن َرّ�ِهِ  ۥَ�ُۡرُج َ�َباتُهُ  لطَّ
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دانیم نسبت به مـردم   می در صورتیکه حقیقت امر چنین نیست، و مردم اندلس چنانکه
یر ترند و کمتر فردي از سلطان گرفـت تـا   آن ناحیه کشاورزتر و در این امر از دیگران بص

مزروعی کـوچکی بـراي    –که داراي کشتزار یا زمین  شود می بازاري در این کشور یافت
ران یا غریبانی که از شهر دیگر کشاورزي نباشد، مگر گروه اندکی از صنعتگران و پیشه و

 ،ی نیسـتند گزینند از قبیل غازیان مجاهد که صاحب امالك مزروعـ  می شهري سکونت رد
بهمین سبب سلطان بجاي مستمري نقدي اینگونه غازیان را به جیـره یـا حقـوق جنسـی     

بنابر ایـن   دهد می را به مزارع حوالهها  آن ي دهند یعنی مواد غذایی و علوفه می اختصاص
تنها موجب گرانی حبوب در میان آنان همان است که یاد کردیم و چون بر عکس بربرهـا  

سنگین از هاي  رآن سختیهاي و باي  همه برند میحاصلخیز و آبادانی بسر ي ها سرزمین در
. باضافه اینکه فالحت افزون و عمـومی اسـت و همـین امـر موجـب      آنان دور شده است

 شب و روز است.ي  . و خدا تقدیر کنندهدباش میارزانی مواد غذایی در کشور آنان 

پر جمعیت هاي  ند در شهرتوان نمی در اینکه مردم بادیه نشین: فصل سیزدهم
 سکونت گزینند

 ،و سبب آن این است که چنانکه در فصول پیش یاد کـردیم در شـهرهاي پرجمعیـت   
گیرنـد و در   مـی  خود ها نیازمندي یابد و باینگونه می ثروت ووسایل ناز ونعمت آن فزونی

کلیـه کارهـا در   هـا   ایـن  و با همـه  شود می نیتجه وسایل ناز و نعمت تبدیل به ضروریات
اغراض ناشی از نـاز و نعمـت مرافـق     ،و بسبب ازدحام گردد میاینگونه شهرها با ارزش 

، زیرا از یک سو وسایل تجملـی و ثـروت رو بازدیـاد میـرود و از     گردد می منافع) گران(
در بهـاي   شـود  مـی  سوي دیگر چون مالیاتهاي سلطانی را که بر بازارها و کاالهـا و ضـع  

دارند، خواهی نخواهی هم وسایل تفننی و هم مواد غـذایی و   می س ملحوظکاالها و اجنا
و در نتیجه مخارج ساکنان شهر بیش از حـد و   شود می اندازه گران بی نتایج اعمال انسانی

یابد و مخارج یک فرد نیز بهمان نسبت رقم بزرگی  می بنسبت عمران و آبادانی آن افزایش
ی براي هزینه ضروریات ودیگر لوازم زندگی خود و و در چنین شرایط دهد می را تشکیل
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 1کی دارد واند ویک فرد بادیه نشین که در آمد شود می بثروت بسیاري نیازمنداش  خانواده
 درشهري کوچک ساکن است که بـازار کارهـاي آن بـراي بدسـت آوردن ثـروت کاسـد      

ورد، بهمین علت  تواند پیشه اي براي کسب مال واندوخته براي خود فراهم نمی ،دباش می
سکونت وي در شهر بزرگ دشوار خواهد بود زیرا در این گونـه شـهرها وسـائل تفننـی     

در  ،فراوان متداول است و با این وصف فراهم آوردن ضـروریات زنـدگی دشـوار اسـت    
ي خـودرا  ها نیازمندي صورتیکه همان بادیه نشین در حالت صحرا گردي بکمترین اعمال

ر امور معاش و سایر مخارج زندگی کمتر پا بند عادات و رسوم سازد، چه وي د می فراهم
تجملی است و اگر باشد، بسیار ناچیز است وبدین سبب بثروت بسیاري نیازمند نیست. و 

درنـگ   بی هر کس از بادیه نشینان از ناحیه خود بشهر روي آورد و در آن سکونت گزیند
کشد، مگر کسـانی کـه ثـروت فراوانـی      می و کار او به رسوایی شود می ناتوانی او نمودار

گذرنـد و بهـدف    مـی  که ا زحد نیاز در برند می میاندوزد واز این لحاظ درمرحله اي بسر
رسـند.   مـی  طبیعی ساکنان شهرها و اجتماعات بزرگ مانند آرامش طلبی و تجمل خواهی

اکنان شوند و در عادات و تجمالت شهري با س می در این هنگام چنین کسانی بشهر منتقل
گردند تا مانند آنان زندگانی مرفهی داشته باشند. وضع آغاز عمران شهرها  می شهر همگام

 2بر همین شیوه است وخدا بهمه چیز محیط است. 

نیز ازلحاظ رفاه زندگی و فقر  ها سرزمین در اینکه اختالف: فصل چهاردهم
 مانند شهرهاست 

ي گونـاگون در نـواحی   ها ملت فزونی یابد و ها سرزمین باید دانست که هر چه عمران
افزوده شود بهمان میـزان وضـع زنـدگی    ها  آن سکونت گزینند و برجمعیتها  آن مختلف

آنان میافزایند هاي  یابد و بر میزان ثروت و بنیان گذاري شهر می مردم آن نواحی نیز بهبود

                                                 
 ) علط است1اذاکان در چاپ ( -1
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هـا   آن د و علت همـه یاب می ي مزبور تشکیلها سرزمین و کشورهاي بزرگی در ها دولت و
همان فزونی کارهاست که در فصول پیش یاد کردیم و هم در آینده بحث خواهیم کرد که 
کارهاي انسانی موجب ازدیاد ثروت است، زیرا از نتایج کارهاي دسته جمعی انسان پـس  

آیـد کـه اضـافه     مـی  ي ساکنان یک ناحیه مقدار فراوانی زیـاد ها نیازمندي از رفع نخستین
 حوائج عمران آن سـرزمین اسـت و از ایـن رو و مـردم ثـروت عظیمـی بدسـت       برمیزان 

، چنانکه در این باره در فصـل معـاش و بیـان    شود می و منافع اساسی عاید آنانآورند  می
 روزي و کسب و پیشه بگفتگو خواهیم پرداخت. و بـه همـین سـبب رفـاه مـردم فزونـی      

و بمرحله ناز ونعمت و تجمل خواهی  گذارد می یابد و وضع زندگانی آنان روبه بهبود می
 رسند و در نتیجه رواج بازارها میزان مالیاتها و خراجهاي دولت هم افزایش می و توانگري

رود وانــواع  مــی آورد و قــدرت آن بــاال مــی یابــد و دولــت ثــروت فراوانــی بدســت مــی
سـازد و ایـن    مـی  نهد و شهرستانها استوار می سازد و شهرها بنیان می استحکامات و دژها

ي مشرق مانند مصر و شام وعراق و ایران وهند و چـین و  ها سرزمین توان در می وضع را
کلیه نواحی شمالی و کشورهاي آن در ماوراي دریاي روم مالحظه کرد که چـون عمـران   
 کشورها و نواحی مزبور ارتقا یافته است چگونه ثروت در میان آنان افزون شـده اسـت و  

ي هـا  پایتخت و شهرها و آبادانیها واند  بمرحله عظمت نائل آمده ها نسرزمی ي آنها دولت
و احوال ایشان چه اندازه ها  بنیان نهاده شده است و تجارتخانه ها سرزمین گوناگون در آن

ي مسیحی که در این عصر بکشـورهاي مغـرب   ها ملت ترقی کرده است ووضع بازرگانان
 ت آور است که وصف ناشدنی است. میآیند از لحاظ رفاه و توانگري بحدي شگف

را ها  آن بیش از آن است که بتوان ]رسد می همچنین اخباري که از بازرگانان مشرق بما
مانند عراق ایران  1 ]مهمتر، وضع بازرگانان خاور دور استها  آن در اندیشه گنجانید و از

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست.   قسمت داخل کروشه در چاپ -1
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کـنن و   مـی  اخباري شگفت آور درباره ثروت و رفاه آنان نقل ،وهند وچین که مسافران 1
 شـوند گمـان   می راها  آن پذیرند و عامه که نمی راها  آن چه بسا که در موارد بسیاري مردم

از مردم مغرب بیشتر است، یا آنکه معادن سیم وزر در آن نـواحی  ها  آن کنند زرو سیم می
ي پیشین تنها به آنان اختصـاص  ها ملت ايبیش از مغرب وجود دارد، یا بسبب آنکه زره

 هـا  سـرزمین  ولی حقیقت امـر چنـین نیسـت چـه معـدن زري کـه مـا در آن        ،یافته است
شناسیم فقط درنواحی سودات است که به مغـرب نزدیکتـر اسـت تـا مشـرق و کلیـه        می

 را براي بازرگانی بکشورهاي دیگر صـادر ها  آن کاالهایی که در نواحی مشرق وجود دارد
یافتند کاالهـاي خـود را    می به زرو سیم بسیاري اختصاصها  آن کنند در صورتیکه اگر می

داشـتند و بکلـی از جلــب    نمـی  در راه بدسـت آوردن ثـروت بکشـورهاي دیگـر گســیل    
 بودند.  می نیاز بی 2دیگران هاي  سرمایه

موجبات وستارشناسان چون این اوضاع را مشاهده کرده و از فراوانی وسایل زندگی و 
که بهره و حصه عطایاي اند  معتقد شده اند، رفاه و توانگري مردم شرق در شگفت گردیده

رموالید مردم مشرق بیش از موالید مردم مغرب است. و ایـن موضـوع   د 3کواکب و سهام 
چنانکه گفتیم ازنظر مطابقت میان احکام نجومی و احوال زمینی صحیح است وایشـان در  

بلکـه   ،ولی تنها سبب مزبـور کـافی نیسـت    اند، موضوع را یاد کردهاین باره سبب نجومی 
الزم است علت ارضی آن  را نیز نیز بیاد آورند و آن همان است که ما یاد کردیم و گفتیم 
فراوانی و فور عمران به سرزمین و نواحی مشرق اختصاص دارد و فزونی عمـران بعلـت   

                                                 
» بازرگانـان مشـرق  «گویا باید بعـد از  » مانند عراق ایران«دراینجا شاید عبارات مقدم و موخر شده و  -1

 باشد مگر اینکه بگوییم مراد مولف ممالک شرقی دجله و فرات تا حدود چین است.  

 ) که والستغنو است در دیگر چاپه به غلط (والیستغنوا) و (وال استغنوا) است.  1بجز چاپ ( -2

سهام اصطالح نجومی است. جمع سهم بمعنی بخشی معین از فلـک البـروج وسـهمها نـزد منجمـان       -3
بسیار است ماننـد، سـهم السـعاده یـا سـهم القمـر وسـهم الغیـب وسـهم االیـام و سـهم غالمـان و             

چاپ آقاي دکتر معـین   89..... رجوع به کشاف اصطالحات الفنون وحاشیه چهار مقاله ص کنیزکان...
 و تعلیقات ایشان شود.  
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و از این رو و مشرق زمین از  شود می اوانفرهاي  بسیاري نتایج کارها منشا منافع و کسب
به رفاه اختصاص یافته است، نه اینکه تنهـا اثـر نجـومی موجـب آن      ها سرزمین میان همه

بنابر این از آنچه نخست بدان اشاره کردیم فهیمده شد که تنها سبب نجـومی بـدان    .است
ران وطبیعـت  که مطابقت میان حکم نجومی و عمـ  )وهم یاد آور شدیم(اختصاص ندارد. 

 زمین امري اجتناب ناپذیر است.
تـوان در سـرزمین اقریقیـه و     می شود می و کیفیت رفاهی را که در پرتو عمران حاصل

مورد مالحظه قرار داد که چون ساکنان آن ناحیه تقلیل یافت و از عمران آن کاسـته   1برقه
بینوائی دچار شـدند  شد چگونه وضع زندگانی مردم آن سامان متالشی گردید و به فقر و 

ي آن مـرز و بـوم گرفتـار بینـوائی     ها دولت و میزان خراج آن نقصان پذیرفت و در نتیجه
شیعه و صنها جه چنانکه بتو رسیده اسـت درآن   ها دولت شدند، در صورتیکه پیش از این

نـد و مخـارج و مسـتمر    برد مـی  سرزمین در منتهاي رفاه و فراوانی خراج و توانگري بسر
 چنانکـه حتـی بیشـتر اوقـات کاالهـاي بسـیاري بـراي رفـع         ،پرداختنـد  مـی  زونهائی افب

شدوثروت دولت بحدي  می و مهمات سلطان مصر ازقیروان بدان کشور صادر ها نیازمندي
کرد هزار بار سـیم و زر بـا خـود     می بود که جوهر کاتب هنگامی که براي فتح مصر سفر

 ریان و مخارج مجاهدان را آماده ساخته بود. همراه برد که بدانها ارزاق و مستمریهاي لشک
رفتـه   مـی  ریقیه بشـمار اف در قدیم از لحاظ ثروت فروتر از 2و هر چند سرزمین مغرب

چنانکه وضـع آن سـرزمین در    .است، ولی درعین حال کشوري کم ثروت هم نبوده است
و علـت  شـد   می روزگار دولت موحدان درنهایت رفاه بود وخراج فراوانی عاید آن دولت
آن هـم  از عمـران  آنکه در این روزگار ثروت ومالیات آن نقصان پذیرفته ایـن اسـت کـه    

عمران بربر در آن سـرزمین از میـان رفتـه اسـت و     ي  کاسته شده است چه قسمت عمده
نسبت بوضع پیشین نقصان آشکار و محسوسی بدان راه یافتـه اسـت و نزدیـک اسـت از     

                                                 
 بفتح با وقاف   -1

 مقصود مولف در اینجا از مغرب، الجزیره غربی و مراکش است، (از دسالن)  -2
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افریقیه گرفتار شود که در روز گارهاي پیشـین عمـران   لحاظ ثروت و عمران بسر نوشت 
آن از دریاي روم تا بالد سودان در طولی بفاصله میان سوس اقصی و برقـه بهـم پیوسـته    

مسـکون و  ها و نواحی نا دشتدر صورتیکه امروز کلیه یا بیشتر آن سرزمین را  .بوده است
یـا نزدیـک بـدان کلیـه آن      ،کنار دریاهاي  و بجز بعضی از جلگه دهد میصحاري تشکیل 

 .نواحی ویران است
 1دباش میو خدا وارث زمین و کسانی است که بر آنند و او بهترین وارثان 

امالك و اراضی مزروعی و  2در بدست آوردن و تکثیر: فصل پانزدهم
 ها نآچگونگی سود بردن و بهره برداري از 

در یـک عصـر امـالك و    کوچک و بزرگ یکباره و یـا  هاي  باید دانست که مردم شهر
اراضی مزروعی فراوانی به دست آورند زیرا هیچگاه یک فرد آنقدر ثروت ندارد که بتواند 

هـر چنـد    ،بیرون از حد عادیسـت ها  آن که قیمتآن امالکی را به دست آورد ي  به وسیله
 بندند بلکه اینگونه امـالك را یـا بـه    می برسد که بدان امیداي  بمرحلهوضع مردم در رفاه 

آورنـد تـا آنکـه     مـی  تدریج از راه ارث بردن از پدران و خویشاوندان دیگر خود به دست
رسد و بیشتر بدینسان یک فـرد   می رفته رفته امالك بسیاري از اعضاي خاندان به یک تن

 .شود میصاحب امالك و اراضی بسیار 
قیمـت امـالك   شوند زیرا  می هاي بازار مالک چنین امالکی و یا اینکه در نتیجه نوسان 

هنگام بعلـت  ،یابد چه در این راه می در پایان دوران یک دولت و آغاز دولت دیگري تنزل
از میان رفتن نیروي نگهبانی و لشکري و راه یافتن خلل و مرزها و واقـع شـدن شـهر در    

زیرا در نتیجه پریشانی اوضاع سـود و  ،شود می بازار خربداران امالك کاسد،پرتگاه ویرانی
توانند در  می و اشخاص شود می ارزانها  آن یابد و قیمت می اري از امالك نقصانبهره برد

                                                 
 سوره انبیاء   89سوره مریم و آیه  41اشاره به آیه  -1
ه بجاي آن امروز کلمه تاثیل را بمعنی تکثیر مال از راه استثمار بکاربرنـد. رجـوع   ترجمه تاثل است ک -2

 به المرجع عالیلی شود.  
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ه ابرابر بهاي ناچیزي مالک اراضی و امالك گرانیهایی بشوند و آنگـاه همـین امـالك از ر   
و .نظمي  آید و جون در نتیجه عظمت یافتن دولت دوم و اعاده می ارث بتملک دیگري در

خریدن امـالك و اراضـی مزروعـی     گیرد میوانی را از سر آرامش و بهبود اوضاع ؛شهر ج
یابـد و   مـی  افـزایش هـا   آن زیرا در این هنگـام منـافع   شود می مورد عالقه ثروتمندان واقع

و این اسـت   .ه در اغاز حائز آن نبودندشوند ک می رود و داراي اهمیتی می باالها  آن قیمت
 .بازار امالكهاي  معنی نوسان

رود و این ثـروت را   می امالکی از توانگر ترین مردم شهر بشمار آن وقت مالک چنین
آورد چه او از کسـب چنـین امـوال     نمی در پرتو کوشش و عمل خود بدستجنین کسی 

معـاش  ي هـا  نیازمندي و اما فواید امالك و اراضی مزروعی در برابر .هنگفتی عاجز است
عـادات تجمـل خـواهی و    ي  هزینـه زیرا عوائد اینگونـه امـالك    ،کافی نیستها  آن مالک

ي ضـروري و  ها نیازمندي بلکه اغلب این امالك تنها براي ،کند میرا تامین نها  آن وسایل
 ایم. شنیدهها  مواد غذایی است و چنانکه ما از بعضی از سالخوردگان (ریش سفیدان) شهر

نـده  از گرد آوري و بدست آوردن امالك و اراضی مزروعی ایـن اسـت کـه از آی    مقصود
آورنـد تـا مایـه     مـی  ند و این امالك را از اینرو گردباش می فرزندان ناتوان خود در هراس

از کسب و پیشه عاجزند برخوردار  هنگامی کهتا ها  آن اتکاء و روزي آنان باشد واز فواید
شوند و همینکه خودبتحصیل معاش و کسب و پیشه قادر گردند آنوقت به تن خویش بـه  

 د. کسب ثروت بپردازن
رسد  می و چه بسا که برخی ازفرزندان بعلت ضعف بدنی یا آفتی که بعقل معاش آنان

آنان  شوند، آنوقت این گونه امالك ممکن است می از برگزیدن پیشه و وسیله معاش عاجز
 از فقرو بینوایی رهایی بخشد. این است قصد متنعمان از گرد آوري امالك.را 

توانگر شد ومخارج تجملی و امور تفننـی  ها  آن بوسیلهتوان  می اما اگر تصور شود که
راسـت اسـت کـه گـاهی بنـدرت از راه       .درسـت نیسـت  اي  اندیشـه  را تأمین کرد، چنین

نوسانهاي بازارها ممکن است کسانی بـدین منظـور نائـل آینـد و ازگرانـی بهـا و جـنس        
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چـه بسـا کـه    محصوالت در شهر استفاده فراوان ببرند، ولی اگر این منظور حاصـل آیـد   
بغصـب از  آن را  آنوقت دیدگان امرا و والیان و فرمانروایان بدان دوخته شـود واغلـب یـا   

بفروختن امالك مزبور بخودشان مجبور آن را  چنگال وي بیرون آورند و یا اینکه صاحب
و بدبختیهاي بزرگی عاید او گردد، و خدا بر کـار خـود غالـب     ها زیان سازند و در نتیجه

  1است. 

جاه و مدافعان  »صاحبان«در نیازمندي توانگران شهر نشین به : شانزدهم فصل
 توانا

بد و بهره برداري وي از ضـیاع  و تمول یک فرد شهر نشین فزونی یازیرا هرگاه ثروت 
ها  و عقارش رو بتوسعه گذارد و در زمره بزرگترین توانگران شهر بشمار آید و همه چشم

زندگی وي افزون  ووسایل تجمل و عادات و رسوم آن دربه وي و ثروت او دوخته شود 
گذارد و آنان بـدان   می در تنگنا )بخاطر این همه تجمل(گردد، آنگاه امیران و پادشاهان را 

 شوند و چون در طباع بشر تجاوز نهفته است درصدد بر می سخت اندوهیگین )رشک از(
پردارند و با هر  می با او بکشمکش آیند که ثروت ویرا از چنگش بربایند و در این باره می

سازند و بحیله و نیرنگ او را محکوم فرمـان   می وسیله اي که ممکن باشد براي او پاپوش
کنند و موجب آشکاري براي مؤاخذ او میسازند کـه بـدان ثـروتش را از وي     می پادشاهی

دل محض بربایند و بیشتر احکام سلطانی، غالب اوقات متکی برجور و ستم است، زیرا ع
خالفـت   :فرمایـد  صدر دوران خالفت شرعی است و آن هم کم دوام بود چنانکه پیامبر

 پس از من سی سال خواهد بود، آنگاه خالفت بپادشاهی ستمگرانه اي باز خواهد گشت. 
بنابر این درچنین شرایطی توانگرانی که در اجتماع بثروت بسیار نامورنـد ناچـار بایـد    

تکی که از آن دفاع کنند و بصاحب جاهی از خویشاوندان پادشاه مداراي نگهبانانی باشند 
                                                 

ُ ٱوَ ﴿ -1 َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ٰٓ أ هاي مصر و بیروت در آخر فصل پس از آیه مزبور  در چاپ ]21يوسف: [ ﴾ۦَ�لٌِب َ�َ

» پ«و » ینی«و صورت متن مطابق » و او پرودگار عرش عظیم است«این آیه هم اضافه شه است.
 است. 
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گاه پایگاهی بدست آورند یا داراي عصبیتی باشند که سـلطان  باشند، یا خود آنان درآن بار
خویش را از تجاوزات ستمکاران برهانند و در پناه امـن   ،آن را حمایت کند و در سایه آن

و دست آویزهـاي  ها  ی متکی نباشند بانواع حیلهوامان باشند. و در صورتیکه بچنین وسایل
 و حکـم او را رد  کنـد  می و خدا حکم .فرمانروایان مورد تاراج و غارت واقع خواهند شد

 1نیست. اي  کننده

 دراینکه اصول شهر نشینی و حضارت درسایه پدید آمدن: فصل هفدهم
 2یابد می رسوخ ها دولت بسبب پیوستگی و پایداريست و این اصول ها دولت

زیرا شهر نشینی از حاالت عادي وزاید بر احوال ضروري اجتماعی و عمران اسـت و  
 از لحاظ کمی و فزونی عده نفـوس  ها ملت زاید بودن آن برحسب اختالف رفاه و تفاوت

و این اختالف بیحد و حصر است. این حالت حضارت هنگـامی اسـت    کند می فرقها  آن
آید و بنابر این بمنزله صنایع است که در هر گونه آن نیاز  می که انواع گوناگون تفنن پدید

یابد، سـازندگان و   می آن فزونیبه صنعتگران ماهر در آن است و به همان اندازه که انواع 
شوند و پس از گذشت  می آیند و آن نسل بدان آشنا می هنرمندان گوناگون نیز در آن پدید

 آن گروه هنرمند هر یـک درهنـر خـود اسـتاد     ها، آن متوالی و پیاپی کوشیدن درهاي  زمان
یابند ودر طی قـرون دراز و سـپري شـدن سـالیان      می شوند و در شناسایی آن مهارت می

و بیشـتر صـنایع    شـود  می افزودهها  آن ممتد و پیاپی آمدن روزگاران بر استحکام و رسوخ
از جانـب  هـا   آن همـه  آید و می بعلت توسعه عمران و فزونی وسایل رفاه در شهرها پدید

را در راه خـواص و  ها  آن آورد و می زیرا دولت اموال رعیت را گرد ،آید می دولت بوجود
 و زندگی آنان از لحاظ جـاه و جـالل بـیش از ثـروت توسـعه      کند می رجال خود صرف

یابد و بنابر این در آمد این اموال از رعایا و هزینه آن در میان اعضا و کارکنان دولت و  می

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1  .]41الرعد: [ ﴾ۦَ�ُۡ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ �َّ
 ) غلط است.  1رسخوها در چاپ ( -2
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بندنـد و ایـن گـروه بیشـتراند و از راه      مـی  دیگر شهر نشینانی است که خود را به ایشـان 
آیند و عادات  می آورند و در زمره توانگران در می ي بزرگ بدستها ثروت پیوستگی بآنان

هـا   یابد و در میان آنان کلیـه فنـون و انـواع هنـر     می تجملی رفته رفته فزونیهاي  و شیوه
بینیم شهرهائی کـه درنقـاط دور    می و از این رو ،و این است حضارتپذیرد  می استحکام

ر عمران و جمعیت ترقی کرده باشند همچنان عادات و احوال ظن هرچند ازاند  دست واقع
ند. بـرعکس  باش می و رسوم حضارت دورها  غلبه دارد واز کلیه شیوهها  آن بادیه نشینی در

داراي همه گونه اند  و پایتخت دولت واقع شهرهائی که در وسط کشور و در نواحی مرکز
ند و تنها موجب این امر این است که شهرهاي اخیر در مجاورت باش می وسایل حضارت

مانند آب که آنچـه بـدان نزدیـک اسـت      شود می سلطان هستند و ثروت او بدانها سرازیر
 سرسبز است وسپس زمـین نزدیـک بـدان تـا سـرانجام برمسـافت دور بخشـکی منتهـی        

. و ما در فصول پیش یاد کردیم که سلطان و دولت بمنزلـه بـازاري بـراي جهـان     گردد می
و هر گاه از بـازار دور   شود می است که همه کاالها درآن بازار و پیرامون نزدیک آن یافت

یابیم و اگر ایـن دولـت روزگـار درازي دوام یابـد و سلسـله       نمی هیچگونه کاالئی شوید
یابد و بیش  می شهر سلطنت کنند حضارت درمیان آنان استحکامپادشاهان آن پیاپی در آن 

تـوان درقـوم یهـود مالحظـه کـرد کـه چـون         می و این حقیقت را کند می از پیش رسوخ
سلطنت ایشان قریب هزار و چهار صد سال درشام مستقر بود حضارت آنان رسوخ یافت 

ماننـد خوراکیهـا و    و در کیفیات و عادات و رسوم معاش و تفـنن در انـواع هنرهـاي آن   
و همه امور خانه داري مهارت پیدا کردن چنانکه تـا امـروز هـم اغلـب آداب      ها پوشیدنی

مزبور را از آنان فرا میگیرند و حضـارت و آداب و رسـوم آن در شـام ازایشـان و هـم از      
 دولت روم که پس از آنـان ششصـد سـال سـلطنت کردنـد و درنهایـت حضـارت بسـر        

 د و رسوخ کرد. ریشه دوانی ،ندبرد می
و همچنین قبطیان که پادشاهی ایشان سه هـزار سـال در میـان مـردم بطـول انجامیـد       

رسـوخ یافـت و بـدنبال آنـان نوبـت       ،مصـر  ،وعادات و رسوم حضارت در کشور ایشان
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فرا رسید و سپس دوران اسـالم فـراز آمـد کـه      ]در آن کشور[فرمانروایی یونانیان و روم 
رسوم و آداب همه آنان را نسخ کرد و همچنان عـادات حضـارت پیوسـته در آن کشـور     

 پایدار است. 
و نیز عادات و رسوم حضارت در یمن ریشه دوانیـد، زیـرا دولـت عـرب از روزگـار      

پادشـاهی قبیلـه   عمالقه و تبابعه هزاران سال در آن کشور پی در پی سلطنت کرد و سپس 
 مضر جانشین حضارت آنان شد. 
نبطیان و ایرانیان ازآغـاز  ي ها دولت استحکام یافت، زیراو همچنین حضارت در عراق 

وسپس عرب، هزاران سـال پیوسـته درآن    )کسرویه(دوران کلدانیان و کیانیان و ساسانیان 
مردمـی از شـامیان   کشور فرمانروایی کردند، و بنابر این تـا ایـن روزگـار بـر روي زمـین      

و نیز عـادات حضـارت در انـدلس هـزاران سـال      اند  وعراقیان و مصریان متمدن تر نبوده
دیر زمانی در آن کشـور فرمـانروایی   ها  1 )گت(رسوخ یافته است، زیرا دولت عظیم قوط 

کرد و آنگاه دولت بنی امیه جانشین دولت گتها شد و هر دو دولت مزبور از دول بـزرگ  
و از این رو عادات حضارت پی در پی در آن کشور پدید آمده و اسـتحکام یافتـه   اند  بوده

 است. 
 ،و اما درافریقیه و مغرب پیش از اسالم دولت مقتدر و پادشاهی بزرگی وجود نداشـته 

و انـد   تنها رومیان فرنگ تا افریقیه دریانوردي کرده وسواحل آن سرزمین را متصرف شده
و فرمـانروایی رومیـان در میـان آنـان     اند  هکرد نمینان اطاعت سواحل چندان از آهاي  بربر

مستحکم نبوده است، چه بربرها همواره در حال کوچ کردن ومسافرت از ناحیه اي بناحیه 
و درمجاورت اهل مغرب هیچگاه دولت بزرگی وجود نداشته اسـت، بلکـه    اند. دیگر بوده

 ط) کسـانی بمـاوراي دریـا گسـیل    قـو (ایشان براي اظهار فرمانبري نسبت به دولت گتهـا  
و چون خدا اسالم رابراي جهانیان آورد و عـرب افریقیـه ومغـرب را تصـرف      .داشتند می

اندك زمانی در اوایل اسالم بـر آن   در آن سرزمین چندان دوام نیافت وکرد، دولت عرب 

                                                 
1- Goths 
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ریقیـه  ناحیه فرمانروائی کردند و در آن روزگار درحالت بادیه نشینی بودنـد و آنانـه در اف  
ومغرب مستقر شدند در دو ناحیه مزبور آثاري از حضارت ندیدند تاخلف آن را از سلف 
تقلید کند، زیرا بربرها غرق آداب بادیه نشینی بودند. آنگاه دیري  نگذشت کـه بربرهـاي   

مراکش) در روزگار هشام بن عبدالملک بـه رهبـري میسـره مطغـري قیـام      (مغرب اقصی 
رب سرباز زدند و دولـت مسـتقلی تشـکیل دادد و اگـر چـه بـا       کردند و از فرمانروائی ع

ادریس بعیت کردند، ولی دولت او در میان بربرها یک دولت عربی بشمار نمیرفت، زیـرا  
بربرها او را بفرمانروایی رسانیدند و بجز گرو اندکی عرب درمیان آنان یافت نمیشد. تنهـا  

بعلـت  ها  آن ن وابسته بودند باقی ماند واقریقیه در دست اغلبیان و عربهائی که بدولت آنا
آنکه بمرحله ناز و نعمت وتجمل کشـور داري رسـیده بودنـد و شـهر قیـروان عمـران و       
 جمعیت فراوانـی داشـت، داراي انـدکی آثـار حضـارت هـم بودنـد و ایـن حضـارت را         

ي کتامه و آنگاه صنهاجه پس از آنان به ارث بردند و همـه ایـن دورانهـا انـدك     ها خاندان
است و به چهار صد سال نرسیده است و دولت ایشان سـپري گردیـد و آیـین حضـارت     
تغییر یافت زیرا حضارت مزبور هنوز استحکام نیافته بود و عربهاي بادیه نشین موسوم به 

هـاي   افتند و آن حضارت را ویران سـاختند و نشـانه  بر افریقیه غلبه ی )بنی هالل(هاللیان 
نهانی از حضارت و عمران در آن سرزمین تا این روزگار هم باقی مانده است که اگـر در  

هستند دقـت کنـیم    3یا مهدیه 2یا قیران 1بازمانده از متقدمان که در قلعه يها خاندان وضع
دارد کـه   از حضارت وجـود ائی ه نمونهها  آن خواهیم دید درامور خانه و عادات و رسوم

را از یکدیگر باز ها  آن تواند می با تمدنهاي دیگر در آمیخته است و شهر نشین بینا و آگاه
، ولی در مغرب و شهرهاي آن شود می شناسد و این وضع در بیشتر شهرهاي افریقیه دیده

                                                 
اند که بر مسـافت یـک روز راه از المسـیله     کرده ها حکومت می پایتخت شهرهائی که صنهاجیان برآن -1

 واقع است.  

 مقر فرمانروایی اغلبیان   -2

 پایتخت دولت موحدان (فاطمیان) -3
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شـیعیان  بدینسان نیست، زیرا دولت عرب درافریقیـه مـدت درازي از روزگـار اغلبیـان و     
 فاطمینان) وصنهاجه در آن سرزمین رسوخ یافته است. (

لیکن درمغرب از آغاز دولـت موحـدان اصـول بسـیاري از آداب و رسـوم حضـارت       
در آنجا استحکام پذیرفت، زیرا دولت آنـان بـر   ها  اندلس رواج یافت و آن عادات وشیوه

نخـواهی بمغـرب منتقـل    اندلس هم استیال داشت و بسیاري از اهالی آن کشـور خـواهی   
دانیم تا چه حد بوده است، از این رو مغرب  می شدند و توسعه مرزهاي دولت موحدان را

بمیزان شایستهاي از حضارت برخوردار بود و آداب آن در آن سرزمین استحکام یافته بود 
 و قسمت عمده این تمدن بسبب مردم اندلس انتشار یافت. 

مشـرق انـدلس بـه افریقیـه منتقـل شـدند و در        سپس هنگام مهاجرت مسیحیان مردم
در تـونس بـا حضـارت    هـا   آن شهرهاي آن ناحیه آثاري از تمدن بجاي گذاردند که بیشتر

ساختند در آمیخت و بدینسـان   می مصر وآداب و رسومی که مسافران بدان سرزمین منتقل
مسـکونی از  و نامغرب و افریقیه از حضارت قابل مالحظه اي بر خوردار شد که ویرانـی  

بادیـه نشـینی و   هـاي   ولی بربرهاي مغـرب بهمـان شـیوه    1آن رخت بربست و ناپدید شد
و درهرحال حضارت در افریقیه بیش از شهرهاي مغرب تأثیر  .خشونت زندگی بازگشتند
انـد   ین بیش از مغرب بـوده ي پیشین در آن سرزمها دولت هاي بخشیده است، زیرا سلسله

یان نزدیکتر است، از این رو که رفت و آمد میان دو ناحیـه  و رسوم ایشان بمصروعادات 
 مردم پوشیده است باید نیک دریافت.هاي  فراوان است پس این راز را که ازدیده

از اموري است که با یکدیگر تناسب دارند، یعنـی وضـع   ها  این و باید دانست که همه
بزرگـی شـهر یـا     دولت از لحاظ ضعف و نیرومندي و بسیاري یک ملت یا یـک نسـل و  

زیرا دولـت  [.باهم متناسبندها  این شهرستان و فراوانی نعمت و ثروت ودیگر کیفیات همه
و پادشاهی بمنزله صورت جمعیت و اجتماع است و مجموعه رعایـا و شـهرها همچـون    

                                                 
 (عفا) در بغلط (عفی) آمده است.  -1
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و ثـروت ایشـان اغلـب از     شـود  می چنانکه اموال خراج عاید مردم 1]ماده آن صورت اند
آید و هر گاه سلطان حقوق مستمري را به اعضاي  می بازارها و تجارتخانه هایشان بدست

 و باز از راه آنان بسوي دولـت  شود می خود بپردازد باز همن ثروت در میان مردم پراکنده
و از راه  شـود  مـی  رود و بنابر ین ثروت بوسیله باج و خـراج از دسـت مـردم خـارج     می

، و ثروت رعایا بنسبت توانگري دولت است و گردد می و حقوقها به ایشان بازها  ستمريم
یابـد و اسـاس و اصـل     می دولت توانگري ،همچنین به نسبت ثروت رعایا و بسیار ایشان

عمران و اجتماع و فزونی آن است. پس این نکات را بایـد در نظـر گرفـت و    ها  این همه
و حکم  کند می خواهیم یافت، و خدا حکم ها دولت را در ها آن نیک اندیشید آنوقت همه

 2نیست. اي  کننده او را رد

حضارت نهایت عمران و پایان دوران  )شهر نشینی و(اینکه  در: فصل هجدهم
 دارد می اعالمآن را  آن است و همین حضارت فساد و تباهی

در ضمن مطالب فصول گذشته ثابت کردیم که کشـور داري و دولـت بمنزلـه هـدفی     
خواه در مرحله بادیه نشینی و خواه شهر نشینی باشد و  3براي هر عمران یا اجتماع است 
دوران و عمـر محسوسـی اسـت چنانکـه هـر یـک از        ،هر کشور و بـازاري را سـرانجام  

 موجودات موالید طبیعت عمر محسوسی دارند. 
در علوم عقلی ونقلی ثابت شده است که مرحله چهل سالگی بـراي انسـان نهـایتی     و

 ه بـه ایـن سـن   کـ و همین دباشـ  مـی  است که تا آن سن قواي او در افزایش و رشد و نمو
 رو بـه انحطـاط  ایستد و آنگـاه   می رسد طبیعت مزاج او مدت معینی از رشد و نمو باز می

                                                 
 بکار برده.   ها را صورت و ماده اصطالح حکمت است که بارها مولف آن» ب«از چاپ  -1

ُ ٱوَ ﴿ -2   ]41الرعد: [ ﴾ۦۚ َ�ُۡ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ  �َّ
بغلط: الغایه است و صحیح آن : هدفی براي عصبیت و حضارت هدف بادیه نشـینی   19در (» پ«از  -3

است و همه مظاهر اجتماع از بادیه نشینی و حضارت و پادشاهی و رعیـت، داراي عمـر مخصـوص    
 هستند، چنانکه هر کی از اشخاص آفریده، عمري محسوس دارد.
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نشینی نیز در عمـران بمنزلـه نهـایتی اسـت کـه در       رود. بنابر این باید دانست که شهر می
بـراي مـردم    تتجمل و ناز و نعم هنگامی کهدنباله آن مرحله فزونتري وجود ندارد، زیرا 

 خواند و بعادات آن متخلق می شهر نشینیهاي  بشیوهآنان را  یک اجتماع حاصل آید بطبع
ز تفنن جوئی در تجمالت سازد. و شهر نشینی یا حضارت چنانکه دانسته شد عبارت ا می

هـا   آن و بهتر کردن کیفیات آن و شیفتگی به صنایعی است که کلیه انواع و فنون گوناگون
یـا   هـا  سـاختمان یـا   هـا  پوشـیدنی یابدع مانند صنایعی که براي امـور آشـپزي و    می ترقی

 و براي زیبا کرن هر یـک از  شود می گستردنیها یا ظروف و همه کیفیات خانه داري آماده
نیـازي نیسـت و   هـا   آن صنایع بسیاري است که در مرحله بادیه نشینی به هیچیک ازها  آن

و هرگاه زیبا کـردن در ایـن کیفیـات امـور      شود مین یافتها  آن ضرورتی براي زیبا کردن
آید و نفـس انسـان از    می خانه به مرحله نهائی برسد بدنبال آن فرمانبري از شهوات پدید

در هیچیک از امور دین  ها  آن که حال وي با شود می گوناگونی متلوناین عادات به الوان 
اما اصالح نشدن امـور دینـی بسـبب آن     .شود مین پذیرد و اصالح نمی دنیاي او استقامت

کـه   شود می دواند و مستحکم می عادات مزبور چنان در وي ریشه» صبفت«است که آئین 
ح نشدن امور دنیوي وي بدان سـبب اسـت   . و اصالگردد می جدا شدن ازآنها بر او دشوار

 هـا  نیازمنـدي  آورد و ایـن  مـی  و مخارج بسیار براي او پیش ها نیازمندي که عادات مزبور
وافی نیست، زیرا بعلت تفنن جوئی در شهر ها  آن بحدي افزون است که عواید او در برابر

ا متفاوت است یابد و حضارت بنسبت اختالف عمرانه می نشینی مخارج مردم شهر فزونی
و هر چه عمران بیشتر باشد حضارت بهمان نسبت کاملتر خواهـد بـود. و مـا در فصـول     

 هـا  نیازمنـدي  پیش یاد کردیم که شـهرهاي پرجمعیـت بگرانـی بازارهـا و فزونـی بهـاي      
افزاید زیـرا کمـال حضـارت همیشـه در      می ها قیمت اختصاص دارد سپس وضع باجها بر

و این مرحله همان زمان وضع  دهد می یرومند شدن آن رويپایان دوران دولت و هنگام ن
 ست، چه در این مرحله مخارج دولت چنانکـه یـاد کـردیم فزونـی    ها دولت باجها بوسیله

 یابد و نتیجه وضع باجها ایـن اسـت کـه فروشـندگان کاالهـا اجنـاس خـود را گـران         می
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را روي بهاي کاالها ها  آن و کنند می زیرا کلیه بازاریان و بازرگانان باجها را حساب،کند می
 افزایند و کلیه مخـارجی را کـه بـراي بدسـت آوردن اجنـاس متحمـل       می و اجناس خود

کنند و بـدین سـبب باجهـا     می شوند و حتی مخارج خودشان را بر بهاي کاالها اضافه می
یابـد و ازمرحلـه    مـی  و بالنتیجه مخارج شهر نشینان افـزایش  شود می داخل قیمت اجناس

و هیچ راهی براي بیرون شدن از ایـن وضـع ندارنـد،     شود می روي به اسراف منتهی میانه
کنند  می فرمانبريها  آن و از شود می زیرا عادات تجمل خواهی و شهر نشینی بر آنان چیره

آورنـد بایـد صـرف اینگونـه      مـی  بدسـت هـا   و حرفهها  و کلیه وجوهی را که از راه پیشه
شوند و در ورطه مسـکنت   می ه یک گرفتار بینوائی و فقرتجمالت کنند و از این رویک ب

 یابند و در نتیجه بازارهـا کاسـد   می گردند و خریداران کاالها تقلیل می و ناداري غوطه ور
افراط در امور شهر نشینی ها  این گذارند و موجب همه می و وضع شهر رو بتباهی شود می

د یست که بطور عمـوم در بازارهـا و   مفاسها  این و تجمل خواهی و ناز و نعمت است. و
 و اما فسادي که درنهـاد یکایـک ازاهـالی شـهر بخصـوص راه      دهد می عمران شهر روي

ي ناشی از عادات و به ها نیازمندي یابد عبارت است از رنجبردن وتحمل سختیها براي می
بـه  هـا   آن ئی که پـس از تحصـیل  ها زیان وها  آن اقسام بدیها گرائیدن براي بدست آوردن

آورد و بـه همـین    مـی  رسد و خوي انسان را به رنگهاي گوناگون بدي  در می روان آدمی
سبب فسق و شرارت و پسـتی و حیلـه ورزي در راه بدسـت آوردن معـاش خـواه از راه      

 یابد و نفس انسـان بـه اندیشـیدن در ایـن امـور فـرو       می صحیح و خواه از بیراهه فزونی
 چنانکـه  برد می در آن بکارها  و انواع حیله شود می ها غوطه وررود و در این گونه کار می
بینیم اینگونه کسان بر دروغگوئی و قمار بـازي و غـل و غـش کـاري و فریبنـدگی و       می

 شوند.  می و ربا خواري در معامالت گستاخدزدي و سوگند شکنی 
و  هـا  اهر بـه  1)بعلت بسیاري شهوات و لذتهاي ناشی از تجمل پرستی(بینیم  می سپس

اه فـرو رفـتن در ایـن    فسق  وبد کاري و تجاهر بدانها بیناتر و آگاه ترند و در رهاي  شیوه
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ت و وقار را حتی درمیان نزدیکان و خویشـاوندان و محـارم خـویش از    گونه لذات حشم
دهند. درصوریتکه خوي بادیه نشینی انسان را به شرم داشتن از گفتار بد در نزد  می دست

بینیم چنین کسانی به مکر و فریبکـاري آشـناتر و    می و هم کند می وادار خویشان ومحارم
و با حیله و فریب آنچه را که براي کیفر این زشتیه و مقهور گشتن آنـان ممکـن   اند  داناتر

 رانند. چنانکه صفات مزبور در بیشتر آنان بجز کسانیکه خداوند می است پیش آید از خود
 و شهر همچون دریـائی  شود می منزله عادت و خوئی استوارنگهمیدارد ب )از بدي(آنان را 

آید. و  می که امواج فرومایگان و صاحبان اخالق زشت و ناپسند در آن بجنبش در شود می
بسیاري از پرورش یافته گان دستگاه دولت و فرزندان ایشان که از ترتیب صحیح محروم 

جوینـد و همنشـینی و آمیـزش در     می نیز دراین صفات با دیگر بدخویان شرکتاند  مانده
زیـرا مـردم همـه     .نسب وخاندانهاي اصیل باشند صاحبانهرچند از  .بخشد می آنان تأثیر

بشر و مشابه یکدیگرند و برتري و امتیاز یکی بر دیگري به خوي نیک و اکتساب فضایل 
آئین فرومایگی و پستی به هر شیوه (و پرهیز از رذایل است و بنابر این اگر در نهاد کسی 

آنوقـت پـاکی نسـب و     1 ]وخوي نیکی در وي تبـاه شـود  [اي که باشد) استحکام پذیرد 
ي هـا  خانـدان  از این روبسیاري از زادگان اصالت خاندان به وي سودي نخواهد بخشید و

یابیم که در ورطه سفاهت  می شریف و خداوندان حسب و اصالت و وابستگان بدولت را
پست براي کسب معاش اختیار کرده اد، زیـرا اخـالق آنـان    هاي  جهل فرو رفته و پیشهو 

و هر گاه این گونه رذایل در شـهر یـا در میـان    اند  فاسد شده وبآئین شروپستی خو گرفته
فرمایـد و ایـن معنـی گفتـار      مـی  اعالمآنان را  مردم تعمیم یابد خداوند ویرانی و انقراض

هـالك کنـیم بنـاز و نعمـت      راي  و چـون خـواهیم قریـه    خداي تعالی است کـه گویـد:  
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و  شـود  مـی  کنند و از آن پس بـر آن حکـم ثابـت    می سرشدگانش میفرمائیم پس نافرمانی
  1گردانیم.  می آنگاه آن قریه را بسختی هالك

 یشـان برابـري  ها نیازمنـدي  آنان در ایـن هنگـام بـا   هاي  و دلیل آن این است که پیشه 
پسندد ومیجوید  می راها  آن آید و دل انسان می زیرا عادات ورسوم بسیاري پدید ،کند مین

گراید  وهر گاه وضع زندگی مردم یکایک  نمی و از این رو وضع زندگی آنان به استقامت
و از اینجاست معنی گفتـار   .شود می یابد و ویران می فاسد شود به انتظامات شهر خلل راه

د هر گاه در شهر نارنج فراوان غرس کنند، انذار بـه ویرانـی   گوین می بعضی از خواص که
گیرنـد و   می بفال بدها  آن خواهد بود، حتی بسیاري از مردم عامی کاشتن نارنج رادر خانه

مبارك است و اصلی این نیست که درخت نارنج نا ولی منظور ،کند می از کاشتن آن پرهیز
و روان کردن آبها از ها  ن است که بوستانخاصیت آن چنین است، بلکه معنی این گفتار ای

کـه نـه   هـا   این لوازم شهر نشینی است. گذشته از ین درخت نارنج و لیمو و سرو و امثال
از هـدفهاي شـهر نشـینی     شـود  مـی  حاصلها  آن خوشمزه دارند و نه سودي ازهاي  میوه

. و ایـن گونـه   سـت ها آن در بوستانها زیبائی اشکالها  آن است، زیرا تنها منظور از کاشتن
تجمـل  هـاي   کارند مگر پس از رسیدن به مرحله تفنن جوئی کـه از شـیوه   نمی درختان را

رود و این همان مرحله ایست که در آن بیم هالك وخرابی شهر است و  می پرستی بشمار
 انـد،  خرزهره هـم گفتـه   دربارهو نظیر همین معنی را  .مردم آن نابود شوند، چنانکه گفتیم

 بـراي رنگـین کـرن بوسـتانها    آن را  ولی آن هم ازنوع درختان یاد کـرده اسـت کـه فقـط    
کارند چه شکوفاي رنگارنگ سرخ و سفید دارد و کاشتن چنین درختـان و گلهـایی از    می

تجمل پرستی است. و دیگر از مفاسد شهر نشینی فرو رفته در شهوات و لگـام  هاي  شیوه
یابـد و در نتیجـه تفـنن در     مـی  ل پرسـتی شـیوع  گسیختگی در آن است بعلت آنکه تجم
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َ
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َ
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َ
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و بـدنبال آن  1 ]آید می و آشامیدنیهاي گوارا پدید[شهوات شکم از قبیل خوردنیهاي لذیذ 
تنوع درشهوات فرج بوسیله  انواع زنان بصورت زنا و لواط پدید میآید و این گونه اعمال 

و آنوقت  دهد می ر زنا رويیا بواسطه اختالط انساب چنانکه د[ شود می بفساد نوع منتهی
زیرا او غیر شرعی و از زناسـت   ،شناسد نمی کشد که هر فرد فرزند خود را می کار بجائی

که پدران فاقد مهر طبیعی نسبت بـه   شود می و از این رو که آبهی آمیخته در رحمها سبب
و در نتیجه دهند  نمی گردند و وظایفی را که نسبت به آنان برعهده دارند انجام می فرزندان

. بـا آنکـه فسـاد نـوع     گـردد  مـی  شوند و این وضع به انقطاع نوع منجر می کودکان هالك
 شـود  می چنانکه لواط بخودي خود بعدم نسل گذاري منتهی ،دهد می واسطه چیزي رويب

آید ولی زنا  نمی که نوعی بوجود گردد می رتر است زیرا بدان منجرو آن در فساد نوع شدی
مسـئله   و بهمین سبب در مـذهب مالـک   گردد می منتهی شود می حاصل بعدم آنچه از آن

که او به مقاصد شریعت بصیر تـر   دهد می لواط آشکار تر از مذهب دیگران است و نشان
و در ]را دریافـت  پس باید این نکتـه  .گرفته است می در نظر ،را براي مصالحها  آن بوده و

حضارت و تجمل خواهی است و هر گاه ب عمران و اجتماع عبارت از نظر گرفت که غال
و ماننـد عمـر طبیعـی کلیـه حیوانـات در       گـردد  می اجتماع به غایت خود برسد بفساد بر

آیـد عـین    مـی  گوئیم خویهائی که از حضارت بدست می بلکه شود می مرحله پیري داخل
مضـار  توان انسان نامید که برجلب متافع ودفع  می وقتی گمان بینسان را افساد است زیرا 

ین راه قادر باشد و حال آنکه یکفـرد  او استقامت احوال و اخالق خود براي کوشیدن در 
ي خود را بتن خویش فراهم آورد، یا بدانسبب که ها نیازمندي شهر نشین توانائی ندارد که

ناز  رمهدیا بسبب بلند پروازي که بعلت تربیت د در نتیجه آرامش طلبی از آن عاجز است 
ل پرستی براي او حاصل آمده است و این دو صفت هر دو مذموم اسـت.  و نعمت و تجم

را از خود براند زیرا خوي دالوري را بسبب تجمل پرسـتی و   ها زیان تواند نمی وهمچنین
 و درنتیجه این تربیت متکی بـه نیـروي نگهبـانی و لشـکري     دهد می قهر تأدیب از دست
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زیرا عـادات   شود می با از لحاظ دینی فاسدتا از وي دفاع کند. گذشته ازین او غال شود می
 و ملکات اخالقی او بجز در افراد نادري تغییـر  شود می مایه تباهی ويها  آن وفرمانبري از

یابد چنانکه ثابت کردیم وهر گاه انسان از لحاظ قدرت خود و سپس دراخالق ودیـن   می
وبـدین نظـر    گردد یم ومسخ کند می خویش فاسد شود درحقیقت او انسانیت خود را تباه

که از میان سپاهیان سلطان به بادیه نشینی و زندگانی خشـن نزدیکـی میجوینـد    [گروهی 
شـوند ایـن    مـی  ،بر اصول آداب و اخالق شهري تربیـت  1که ]سودمندتر از کسانی هستند

وقوف ومرحلـه عـدم    تپس آشکار شد که حضارت سن .وضع در هردولتی موجود است
 2و خدا یگانه مقهور کننده است].[ست. ها دولت رشد براي جهان در عمران و اجتماع و

ند بسبب فساد  باش می در اینکه شهرهائی که پایتخت ممالک: فصل نوزدهم
 شوند می ویران ها دولت 3انقراض 

رسـیدیم کـه   ن کردیم باین نتیجـه  که درباره عمراهاي  درضمن تحقیقات و کنجکاوئی
 دباشـ  مـی  گاه بدولت اختالل و فساد راه یابد به شهري که پایتخت فرانروائی آن دولتهر

یابد و چه بسا که این فساد به ویرانی آن  می رسد و عمران آن تقلیل می نیز فساد و خرابی
و سـبب آن چنـدین امـر     دهـد  مـی  . و این وضع بتقریب بدن استثناء رويگردد می منتهی
 است. 
هر دولتی ناچار در آغاز کار به روش بادیه نشینی است که اقتضاي آن عدم دست  -1

 شـود  مـی  و این وضع موجب 4درازي باموال مردم و دوري از خود نماییی است 
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ٖن ﴿» و خداي سبحانه و تعالی هر روز در کاریست«فصل چنین است: 
ۡ
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ه خراجها و مالیاتهایی که ماده دولت اسـت تخفیـف یابـد و مخـارج کـم شـود       ک
کشور بوده بتصرف وتجمل پرستی نقصان یابد پس هر گاه شهري که پایتخت آن 

این دولت نوین در آید و کیفیات توانگري و تجمل خواهی از آن رخت بـر بنـدد   
خواهی نخواهی تجمل خواهی در میان زیردستان آن دولت کـه مـردم آن شـهرند    

 یابد زیرا رعایا همیشه تابع دولتند واز خـوي و روش دولـت پیـروي    می نیز تقلیل
از روي میل است بسبب آنکـه در طبـایع بشـر    کنند و این پیروي یا بدلخواه و  می

میلی است بدان  بی تقلید از بزرگان و رؤسا سرشته شده است و یا باجبار واز روي
سبب که خوي و شیوه دولت بر آنست که ازتجمل و ناز و نعمت در کلیه احـوال  

کاهد و فوایدي که ماده عادات ورسوم تجملـی اسـت کمتـر     می و شئون زندگانی
پذیرد و بسـیاري ازعـادات    می ورد وبدین سبب حضارت شهر نقصانآ می بدست

گـوییم   می درباره خرابی شهر بازومعنی آنچه ما  شود می تجمل وثروت از آن دور
 همین است.

 دانیم که براي دولت کشور داري و استیال بردیگران از راه غلبه یـافتن حاصـل   می -2
آید و ستیزه جـوئی   می ا بدستو این غلبه پس از ستیزه جوئیها و پیکاره شود می

و دشمنی مقتضی آن است که میان اهل دو دولت مبانیت و اختالف پدید آید و بر 
زندگی) فزونی و برتري یابـد و چیرگـی یکـی از دو    (دیگري در عادات و احوال 

 . برد می دولت متخاصم دیگري راز میان
و از ایـن رو احـوال    کنـد  مـی  وغلبه یافتن یکی از دو خصم بر دیگري وي را منکوب

دولت پیشین و بویژه عادات تجملی آنان در نظر اهـل دولـت نـوین زشـت و شـگفت و      
 رود چون این دولت می از این رو در عرف ایشان آن عادات از دست کند می ناپسند جلوه

تا آنکه بتدریج و مرور زمان عادات تجملی دیگري درمیـان پیـروان    کند می را انکارها  آن
و این عادات بمنزله حضارت نو بنیاد واز سر گرفته ایسـت   کند می رشد و نمو این دولت
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پذیرد و معنی اخـتالل عمـران    می رود و نقصان می ودرین میانه حضارت نخستین از میان
 در یک شهر همین است.

هر ملتی ناچار وطنـی دارد کـه جایگـاه نمـو و رشـد و نخسـتین مرکـز تأسـیس          -3
و هر گاه وطن و کشور دیگري را متصرف شوند  دگرد می پادشاهی آنان محسوب

این ناحیه پیرو نخستین وطن آنان خواهد گردید و شهرهاي آن تابع شـهرهاي آن  
خواهد بود و دایره حدود کشـور آن ملـت توسـعه خواهـد یافـت و ناچـار بایـد        

وسط قرار گیرد، زیرا پایتخت نخستین  پایتخت نسبت به نقاط و ایاالت مرزي در
و  شـود  مـی  و دلهاي مردم بخاطر دولت و سلطان شیفته آن پایتخـت  ودش می دور

یابد و عمران شهري که نخسـت پایتخـت    می خواه ناخواه عمران بدان شهر انتقال
یابد و حضارت چنانکه از پیش یاد کردیم عبارت از وفور عمران و  می بوده تقلیل

یرد و معنـی  پـذ  مـی  اجتماع است، پس درنتیجه حضارت و تمدن آن هـم نقصـان  
 ویرانی واختالل آن همین است. 

و این همان وضعی است که براي سلجوقیان روي داد که پایتخـت خـود را از بغـداد    
که از مـداین بکوفـه و بصـره عـدول     باصفهان انتقال دادند و هم براي عرب پیش از آنان 

و بـراي   کردند و براي بنی عباس که پایتخت خود را از دمشق به بغـداد منتقـل سـاختند   
مرینیان مغرب که از مراکش به فاس کوچ کردند. و خالصه هر دولتی که پایتخت خود را 

 یابد.  می تغییر دهد به عمران پایتخت نخستین اختالل و ویرانی راه
ناچـار بایـد دربـاره هـوي      1دولت [تازه بنیاد هر گاه بر دولت پیشین غلبـه یابـد]   -4

بناحیه دیگري منتقل کند کـه از  آنان را  خواهان و پیروان دولت گذشته بیندیشد و
غائله آنان در امان باشد و بیشتر مردم شهر پایتخت پیران وهوي خواهـان دولـت   

و خواه اند  خواه سپاهیانی که در آغاز تشکیل دولت بدان شهر وارد شدهاند  پیشین

                                                 
دولـت دوم  «هـاي مصـر و بیـروت نیسـت و عبـارت چنـین اسـت:         قسمت داخل کروشه در چـاپ  -1

 الخ.» ناچار..........
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اعیان و اشراف شهر، زیرا غالبا اعیان و بزرگان هر طبقـه و هـر صـنف بـا دولـت      
اند  بلکه بیشتر آنان در پرتو توجه دولت رشد و نمو کردهاند  یزش و رابطه داشتهآم

ند و هر چند از لحاظ قدرت لشکري و عصیبت باش می و از این رو هوي خواه آن
از  اند. نتوانند بدان یاري کنند از روي تمایل و محبت و عقیده طرفدار دولت پیش

این است که کلیه آثار دولـت پیشـین   سوي دیگر طبیعت و روش دولت تازه بیناد 
از شهر پایتخت، بـه خاسـتگاه اصـلی دولـت     آنان را  را محو کند واز این رو همه

، برخـی از آنـان را   دهـد  مـی  درهمان کشور کـه درآن قـدرت ونفـوذ دارد انتقـال    
بصورت تبعید و حبس و گروهی را بنوع ارجمندي و مهربانی چنانکه مایه نفـرت  

تا آنکه در شهر پایتخـت بجـز سـودا     دهد می ضع آنقدر ادامهآنان نشود و بدین و
و  ماند میگران وپیران و بیکارانی از کشاورزان و عیاران و عامه مردم کسی باقی ن

گیرند کـه شـهر    می جاي آنان را نگهبانان و لشکریان و هوي خواهان دولت نوین
ونـد سـاکنان آن   طبقات اعیـان از یـک شـهر بر   یابد و هر گاه  می بوجود آنان نیرو

پذیرد و معنی خلل راه یافتن بعمران شهر همین است. آنگاه ناچار بایـد   می نقصان
در پایتخت بوجود آیـد و حضـارت دیگـري    اي  تازه در پرتو دولت جدید عمران

و این وضع بمثابه کسـی اسـت کـه مالـک     [باندازه و تناسب آن دولت ایجا گردد 
از اطاقهـا و مرافـق آن موافـق مطلـوب و     خانه کهنه اي باشد و چگونگی بسیاري 

بناي آن بـر وفـق    1]احتیاجات او نباشد و او برتغییر دادن این چگونگی و تجدید
میل ومطلوب خود قادر باشد و آنوقت آن خانه را خراب کند و سپس از نو بنـاي  

اند  دیگري بسازد. و نظیر آن وضع در بسیاري از شهرهایی که پایتخت کشور بوده

                                                 
هاي مصر و بیروت بـا چـاپ (ك) اخـتالف دارد و مـا از چـاپ (پ)       قسمت داخل کروشه در چاپ -1

 ترجمه کردیم.  
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 و خـدا شـب و روز را انـدازه    ایم، ه است و ما بچشم خود دیده و دانستهروي داد
  1. کند می

ونخستین سبب طبیعی این امر بطور کلی این اسـت کـه دولـت وپادشـاهی در برابـر      
 دباش می عمران بمنزله صورت براي ماده است که شکل نگهبان نوع خود براي وجود ماده

ك یکی از آن دو از دیگري امکان ناپذیر است و درعلوم حکمت ثابت شده است که انفکا
عمران متعذر اسـت بعلـت    بی بنابرین دولت بدون عمران بتصور نیاید ودولت و پادشاهی

که در هر عمـران و اجتمـاعی    شود می در طبایع بشر است واین امر موجب 2آنکه تجاوز 
و ایـن سیاسـت    حاکم و رادعی بوجود آید و سیاست امور و نگهبانی اجتماع تعیین گردد

و معنی دولت نیز همین  شود می یا از راه شریعت و یا از راه کشور داري و پادشاهی اجرا
در وند پس خـواهی نخـواهی اخـتالل یکـی     از یکدیگر تفکیک نش وهرگاه آن داست. و 

بخشـد و خلـل    مـی  دیگري موثر خواهد بود چنانکه نابودي یکی در نابودي دیگري تاثیر
یابد و مانند دولـت ایـران و روم    می نتیجه خللی است که به دولت کلی راهعظیم البته در 

یاعرب بطور عموم یا دولت بنی امیه یا بنی عباس و غیره، لیکن دولت فردي مانند دولت 
انوشیروان یا هر قل یا عبدالملک بن مروان یا رشـید زمامـداران آن پیـاپی در اجتمـاع یـا      

کنند و نگهبان بقا  می همان افراد عمران را پیاپی دنبالشوند و  می عمران جانشین یکدیگر
ند و یکی بدیگري شباهت نزدیک دارد واز این رو و اختالل بسیار باش می و موجودیت آن

یابد زیرا دولت حقیقی موثر و فاعل در ماده اجتماع از آن عصـبیت و قـدرت    نمی بآن راه
لیکن هرگـاه آن   .یابد می تمرار ادامهبطور اس ها دولت وآن هم بازمامداران 3لشکري است 

منکوب کند کلیـه  آن را  عصبیت از میان برود و عصبیت دیگري که در اجتماع موثر باشد

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 ُر  �َّ َۡل ٱُ�َقّدِ ۚ ٱوَ  �َّ  .]20املزمل: [ ﴾�ََّهاَر
در ینی تعاون است بجاي: العدوان و آنگاه معنی عبارت چنین است: بسبب تعاونی که در طبایع بشـر   -2

 است.  

 هاي مصر عبارت مغشوش است.   از (ینی) در چاپ -3
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 شوند و خرابی و نابسـامانی بزرگـی بـدولت راه    می خداوندان قدرت آن دودمان منقرض
اگر خواهد «و خدا بر هر چه بخواهد تواناست [یابد چنانکه درآغاز فصل ثابت کردیم.  می

 1»] شما را ببرد و خلقی تازه بیاورد و آن برخدا دشوار نیست

 یابند می دراینکه برخی از شهرها بصنایع خاصی اختصاص: فصل بیستم
هـاي   زیرا پیداست که بعلت تعاون وهمکاري که در طبیعت اجتمـاع وجـود دارد کـار   

و هـر   شـود  می دیگريبیکدیگر پیوسته است) و یکی موجب پدید آمدن (مردم یک شهر 
 یابـد کـه   می به برخی از مردم شهر اختصاص گردد می کاري که بدینسان مورد لزوم واقع

کننـد و بـدان    مـی  سـازند و در سـاختن آن مهـارت و بصـیرت پیـدا      می پیشه خودآن را 

دهند زیـرا صـنعت مزبـور     می وسیله معاش و روزي خود قرارآن را  یابند و  اختصاص
و کاري که در یک شهر ضرور نباشد  و عامـه مـردم    دباش می اهالی شهر مورد نیاز عموم

زیرا پیشه کننده آن  گردد می و متروك کند مین بدان احتیاج نداشته باشند کسی بدان توجه
و مشاغلی که از ها  تواند آن را وسیله معاش خود سازد) لیکن پیشه نمی و( برد میسودي ن

ماننـد خیـاطی و آهنگـري     شـود  مـی  شـهري یافـت  لحاظ معاش مردم ضروریست درهر 
 ها. آن ونجاري و امثال

 دباشـ  مـی  )تـوانگران (و صنایعی که ازنظر عادات و کیفیات زندگانی تجملی موردنیاز 
تنها درشهرهاي پر جمعیت و بسیار آباد که آداب و شئون زندگانی تجملی و حضارت را 

گـري و عطـر سـازي و آشـپزي و     یابد ماننـد شیشـه گـري و زر    می گیرند رواج می پیش
و اینگونـه  ها  این و مانند 2و دیبا بافی][ 1وهریسه سازي 2رویگري و ساختن شیره انگور 

                                                 
هاي مصر و بیروت نیست و قسمت داخل گیومه ترجمه آیات ذیل  عبارات داخل کروشه در چاپ -1

ِت ِ�َۡلٖق َجِديٖد ﴿است: 
ۡ
 يُۡذهِۡبُ�ۡم َوَ�أ

ۡ
ِ ٱَ�ٰلَِك َ�َ  َوَما ١٩إِن �ََشأ در  ]20 -19ابراهيم: [ ﴾٢٠بَِعزِ�ٖز  �َّ

هم » ینی«و خدا سبحانه و تعالی داناتر است. در « هاي مصر و بیروت آخر فصل چنین است:  چاپ
 آخر فصل مطابق (پ) و این ترجمه است.

 بدین معنی نیامده است.  » سفاج«را بدینسان ترجمه کرده ولی در کتب لغت » سفاج«دسالن کلمه  -2



 85 ها و شهرهاي بزرگ و کوچک و ... باب چهارم از کتاب نخستین: در باره دیه

صنایع هم در شهرهاي مختلف با هم تفاوت دارنـد و بهـر انـدازه کـه عـادات و رسـوم       
 صنایعی ازین نـوع پدیـد   کند می یابد و کیفیات تجمل خواهی ایجاب می حضارت فزونی

 راهـا   و در شهر دیگر وجود ندارد چنانکه گرمابـه  شود می آید و در یک شهر  متداول می
شـوند   مـی  توان ازاین مقوله شمرد که تنها در شهرهاي متمدن نشین پر جمعیت یافـت  می

و به همین  کند می را ایجابها  آن زیرا تجمل خواهی و ناز و نعمت توانگري بنیان نهادن
م وجود ندارد و هر چند برخـی از پادشـاهان و روسـا بـه     سبب در شهرهاي متوسط حما

سـازند ولـی    مـی  را دایـر ها  آن گمارند و می بینان نهادن گرمابه در این گونه شهرها همت
و  شـود  مـی  اسـتقبال نکننـد بسـرعت متـروك و ویـران     هـا   آن عموم مردم از هنگامی که

تأمین کنـد،  آنان را  ه معاشک برند میچه سودي ن کند می این ریشه را رهاها  آن متصدیان
 .)روزي( 3 گشاید میو  )روزي( گیرد می وخدا

ها  آن دراینکه در شهرها هم عصبیت وجود دارد و برخی از: فصل بیست و یکم
 یابند می بر دیگري غلبه

پیداست که پیوند خویشاوندي و وابستگی بیکدیگر در طبایع بشر وجود دارد هر چند 
ولی اینگونه وابستگی چنانکه یاد کـردیم از خویشـاوندي    .نباشنداز یک نسبت و دودمان 

 نسبی ضعیفتر است و بدان برخی از مزایاي عصـبیت کـه از راه خویشـی نسـبی حاصـل     
پیوندنـد و   مـی  شـهر از راه زناشـویی بهـم    و بسیاري از مردم یک .آید می بدست شود می

هـاي   و گروهـه هـا   دسـته  شوند تا رفته رفتـه مـردم شـهر بـه     می چندان با یکدیگر جذب
یی که ها دشمنی و ها دوستی نظیر همانها  آن گردند و میان می خویشاوند گوناگون تقسیم

                                                                                                                              
هریسه طعامی است که از گوشت و حبوب ترتیب دهنده، بهترین آن آن است که از گندم و گوشـت   -1

 مرغ سازند (منتهی االرب). 

» الفراش و الـذباح «ین است: هاي مصر و بیروت نیست و بجاي آن چن قسمت داخل کروشه در چاپ -2
 ها مناسب مقام نیست و گویا (ذباج) تصحیف دیاج و فراش مصحف هراس است.   که معنی آن

ُ ٱوَ ﴿ -3 ُط  �َّ  )96(مقدمه ابن خلدون  ]245البقرة: [ ﴾َ�ۡقبُِض َوَ�ۡبۜصُ
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و هـا   کنیم چنانکـه در هـر شـهر جمعیـت     می در میان قبایل و عشایر وجود دارد مشاهده
دولـت   )یابد و هر گاه پیري بدولت راه یابد و (نفوذ و قـدرت  می طوایف مختلفی تشکیل

 سر زمین دور دست و مرزها بر افتد، آنوقت مردمـان شـهرهاي نـواحی مزبـور ناچـار     از 
شوند خود زمام امور خویش را در دست گیرند و درباره حمایت و نگهبانی شهر خود  می

بیندیشند ودر کارها با یکدیگر مشورت کنند و مردم ارجمند و بلند  )از دستبرد متجاوزان(
ایگان باز شناسند و چون در نهـاد  آدمـی همـت گماشـتن     ز طبقات پست و فروما اپایه ر

بغلبه و ریاست بطبع سرشته شده است از این رو مشایخ و بزرگان که کشور را از سـلطه  
خیزند  می آیند وبا یک دیگر بستیز بر می صدد استقالل بر ربیند د می لت قاهري خالیو دو

دهنـد   می پیروان و همسو گندان تشکیلو براي خود هوي خواهان و پیروانی  از موالی و 
کنند تا بحمایت آنان برخیزند آنگاه هوي  می و ثروت خود را در راه اراذل و اوباش خرج

 کنـد  می آیند و سرانجام یکی از آنان بر دیگران غلبه می خواهان هر یک درپیرامون او گرد
رام سازد سپس رفتـه   نسبت به خودآنان را  تا کند می واو نخست با همگنان خود مهربانی

و نفوذهائی را که در شـهر هسـت در   ها  زند تا قدرت می بکشتار یا تبعید آنانرفته دست 
ز میـان ببـرد و در سراسـر شـهر خـود بـا اسـتقالل        ا اهم شکند و هـر گونـه سرکشـی ر   

بینـد بدینسـان او پادشـاهی کـوچکی تشـکیل داده اسـت کـه         مـی  بفرمانروایی پـردازد و 
ز او بارث خواهند برد وازایـن رو در ایـن کشـور کوچـک همـه      ا ایی رفرزندانش فرانروا

و زوال (از قبیل جـوانی و شـادابی و پیـري     دهد می اموري که در یک کشور بزرگ روي
 آید. می پدید )کشور

کنند کـه مخصـوص    می وچه بسا که برخی ازین گونه رؤساي شهرها بلند پروازیهائی
ها  و لشکر کشیها  خداوند قبایل و عشایر و عصبیتپادشاهان بزرگ است، پادشاهانی که 

 و ماننـد پادشـاها مزبـور تخـت    اند  ي پهناور و کشورهاي گوناگونها سرزمین و جنگها و
لشـکري بـا   هاي  و موکب  )آلت(نشیند و هنگام سیر و گردش درنواحی شهر سازکار  می

سـبی تشـکیل   کننـد و دسـتگاه محت   مـی  مهر مخصوص) تهیـه (وخاتم  برند می خودهمراه
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امیرالمومنین) خطاب کنند چنانکـه هـر کـه    (مولی آنان را  میدهند و مردم را وامیدارند که
ویژه پادشاهی هاي  زیرا کلیه نشانه کند می بازیچه و مسخره تلقیآن را  ببیندآنان را  وضع

آنان را دارند و آنچه  می ومرسوم برند می را ندارند بکارها  آن را که آنان بهیچرو شایستگی
راند همانا بر افتان دولت و امتزاج وپیوند برخی از خویشاوندان است چنان  می بدین رفتار

جوینـد   مـی  دوريهـا   یابد وگاهی برخی از آنان از این گونه تقلیـد  می که عصبیتی تشکیل
 گرایند. می سادگیهاي  وبراي اینکه در معرض سخره دیگران واقع نشوند بشیوه

ونه حوادث در پایان دولت حفصیان در افریقیه روي داده اسـت و  و درعصر ما این گ 
در شهرهاي جرید: طرابلس و قابس و توزر و نقطـه و قفصـه و بیکـره و زاب و نـواحی     

هنگام بر افتادن نفوذ دولت از دهها سال پیش نظیر وقایع مزبور اتفاق افتـاده  ها  آن مجاور
خودر بدست گرفتند و خـراج ومالیـات   است و رؤساي آن شهر باستقالل زمام امور شهر 

دادند که از دولت مرکزي  می کردند و به صورت ظاهر نشان می را خود ازمردم گرد آوري
کردند  می کنند و به بیعتی نا پایدار و سست و نرمی ومالطفت و انقیاد تظاهر می فرمانبري

رمـانراویی آنـان   دور بودند، وتـا ایـن روزگـار ف   ها  این و در صورتیکه در حقیقت از همه
بوراثت بفرزندانشان هم رسـیده اسـت. وهمـان درشـتخوئی و غـروري کـه بفرزنـدان و        

براي جانشینان آنان هم حاصل شده است  خـود را در   دهد می جانشینان پادشاهان دست
 شمرند با اینکه دیر زمانی نیسـت کـه از مـردم عـامی و بـازاري بشـمار       می زمره سالطین

میرالمومنین  ابوالعباس این وضع را بر انـداخت و شـهرهایی   ا اوالي متا اینکه م[رفتند  می
را که در تصرف خود داشتد از چنگال آنـان بیـرون آورد چنانـه درتـاریخ آن دولـت یـاد       

 1خواهیم کرد.]
و نظیر این کیفیت در پایان دولت صنهاجی نیز روي داده است و در شـهرهاي جریـد   

کردنـد تـا آنکـه     مـی  د و آن ناحیه را باسـتقالل اداره زمام امور را بدست گرفتن مردم خود
پیشوا و پادشاه دودمان موحدان عبدالمومن بن علی شهرهاي مزبور را از آنان باز گرفـت  
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و همه آن سرکشان را از قلمرو فرمانروایی که در آن داشتند بـه مغـرب انتقـال داد وازآن    
 بالد آثار ایشان را محو کرد، چنانکه در تاریخ وي یاد خواهیم کرد. 

همچنین در پایان دولت بنی عبدالمومن نیز چنین وقایعی در سبته روي داده اسـت. و  
یابـد کـه    می ي شریفی انجامها خاندان بزرگان این گونه اعمال غلبه جویی اغلب در میان

گـاهی هـم برخـی از سـفلگان کـه از عامـه و        .ندباشـ  مـی  نامزد ریاست و پیشوائی شهر
یابند و این هنگامی است که در نتیجه بدست آوردن عصبیت  می فرومایگان هستند استیال

اه شوند، آنوقـت  نان فراهم آید که صاحب منزلت و پایگآوباش موجباتی براي ا اوپیوند ب
بـر کـار خـود غالـب     1کنند و خدا  می ند غلبهباش می برمشایخ و بزرگانی که فاقد عصبیت

 است. 

 لغات شهرنشینان در: دوم فصل بیست و
باید دانست که لغات مردم شهرها عبارت از زبان ملت یا قومی است کـه بـر شـهرها    

لغات کلیه شهرهاي اسالمی د رمشرق نهند وبهمین سبب  می را بنیانها  آن یابند یا می غلبه
و مغرب تا این روزگار عربیست هرچند شـیوه اصـلی زبـان عربـی مضـري فاسـد شـده        

غلبه یافتـه   ها ملت واعراب آن تغییر یافته است. و علت آن این است که دولت اسالمی بر
 مـواد آن هـا   آن و همـه انـد   است و دین و ملت براي عالم هستی و کشور بمنزله صورت

که بزبان عربسـت   شود می ند و صورت مقدم برماده است ودین از شریعت مستفادباش می
آید که دیگر زبانها بجـز عربـی در همـه ممالـک      می عربی است پس الزم صزیرا پیامبر

در نظر گرفـت کـه سـخن گفـتن      ساسالمی متروك شود. و این امر را باید از گفتار عمر
مکـرو   )عجمـی (ه اسـت تکلـم بـه زبـان بیگانـه      بزبانهاي غیر عربی را نهی کرده و گفتـ 

فریبکاریست. و چون دین (اسالم) لغات غیر عربی را فرو گذاشته و زبـان رجـال دولـت    
اسالمی عربی بود کلیه زبانهاي غیر عربی در همه کشورها متروك ماند زیـرا مـردم پیـرو    
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مـانبري از عـرب   ند و بکار بردن زبان عربی از شعایر اسـالم و فر باش می سلطان و دین او
رفت وملتها در همه شهرها و کشورها زبانهاي خود را فـرو گداشـتند و بزبـان     می بشمار

گفتند چنانکه این زبان  در همه شهرها و بـالد اسـالمی رسـوخ یافـت و      می عرب سخن
رفت. آنگاه در نتیجه آمیخـتن زبـان عـرب بـا      می زبانهاي غیر عربی دخیل  بیگانه بشمار

فساد بدان راه یافت و بعضی از احکام آن دگرگونه شد و اواخر کلمات آن  زبانهاي بیگانه
تغییر پذیرفت و هر چند از لحاظ داللت برمفاهیم بر اصل خودبـاقی بـود واز ایـن زبـان     

نامیدنـد و همچنـین بیشـتر اهـالی      مـی  آمیخته را در همه شهرهاي اسالمی زبـان شـهري  
یانی هستند که شهرهاي مزبـور را متصـرف   شهرهاي اسالمی در ین روزگار از اعقاب تاز

چه از لحاظ عدد بیش از ساکنان غیـر  اند  شدهها  آن گریده وقربانی تجمل  و ناز و نعمت
 اند. عرب آن شهرها بوده

هم بوراثت از نسـلی بـه   ها  و زباناند  و بدین سبب وارث سرزمین و دیار ایشان شده 
لغت پدران بجاي مانـده اسـت هـر     1برابر از اینرو و لغت اعقاب در  .رسد می نسل دیگر

چند در نتیجه آمیزش با بیگانگان رفته رفته احکام آن فاسـد شـده اسـت و ایـن زبـان را      
بـرخالف لغـت بادیـه نشـینان کـه از       ها پایتخت منسوب بمردم شهرها واند  شهري نامیده

میـان  ي غیـر عـرب ماننـد دیل   هـا  ملت لحاظ عربیت ریشه دارتر و اصیل تر است. وچون
وسلجوقیان در مشرق وزناته و بربر در مغرب بفرمان روایی رسیدند و برهمه کشـورهاي  

از میـان بـرود اگـر     اسالمی استیال یافتند، زبان عربی بدین سبب فاسد شد ونزدیـک بـود  
نـد و  کرد نمـی  عنایـت  هاست آن و سنت که حفظ دین وابسته به )قرآن(مسلمانان بکتاب 

درشهرها گردیده است. وچـون   شهري 2موجب بقاي زبان عربیهمین امر سبب برتري و 
ند در مشـرق بفـران روایـی رسـیدند ایـن      کرد نمی پیروي مومغول  که از کیش اسال تاتار
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موجب بقاي زبان مضري از شعر و سـخن گردیـده اسـت    «هاي مصر و بیروت چنین است:  در چاپ -2
 »  مگر اندکی در شهرها
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عربی بر اطالق تباه شد و در ممالک اسالمی عراق و خراسان  مرجح از میان رفت و زبان
 الد شمال و ممالک روم هیچگونهو بالد و فارس و سرزمین هند و سند و ماوراء النهر و ب

عرب) در شعر و نثر منسوخ شـد، بجـز در   (زبان هاي  از آن بجاي نمانده و شیوهاي  نشانه
موارد قلیلی که خداي تعالی براي کسانی مسیر ساخته بودزبـان عـرب را بطـور صـناعی     

 آموختنـد وسـخنان عـرب را حفـظ     می بوسیله قوانین وقواعد درسی علوم عرب بیکدیگر
 کردند. می

یا مضري) در مصر و شام و در مغرب و در انـدلس  (و چه بسا که زبان عربی شهري  
و مغرب بعلت بقاي دین و طلبیدن آن باقی مانده است و بدین سبب تا حدي زبان مزبور 

 هیچگونـه اثـر و  در آن کشورها محفوظ مانده است لیکن در ممالک عراق و ماوراء النهر 
 نویسند و همچنین می ست و حتی کتب علوم را بزبانهاي غیر عربیاز آن باقی نیاي  نشانه

و خدا تقـدیر کننـده شـب و روز    [کنند  نمی را در محافل درس بزبان عربی تدریسها  آن
است. درود خدا برخواجه ما محمد وخاندان واصحاب او وسالم بسیار دائمی وجاویـدان  

پروردگار جهانیان است. فصل چهـارم از  تا روز رستاخیز بر وي باد و ستایش خدایرا که 
کتاب نخستین پایان یافت و پس از آن فصل پنجم درباره معاش واقسـام پیشـه و کسـب    

 1]است.

                                                 
آخر فصل چنین اسـت: واهللا مقـدر   » ینی«هاي مصر و بیروت وهم در  قسمت داخل کروشه در چاپ -1

 ». دا بصواب داناتر استهاي دیگر چنین است: و خ اللیل والنهار و آخر فصل در چاپ



 
 
 

 :1باب پنجم از کتاب نخستین
و هنرها و ها  ي کسب آن از قبیل پیشهها راه اقتصاد) و(در معاش 

و این باب داراي چندین مسئله  دهد می کیفیاتی که در این باره روي
 است

صول و اینکه محها  آن درحقیقت رزق و محصول و شرح: فصل نخستین
 عبارت از ارزش کارهاي بشریست

ت که خـوراك و روزي او را در تمـام   باید دانست که انسان بطبع بوسایلی نیازمند اس
احوال و مراحل زندگانیش از آغاز دوران خردسالی تا مرحله جوانی و روزگار بزرگسالی 

وخـدا سـبحانه و تعـالی همـه      2نیاز است و شما نیازمندانید  بی و پیري تأمین کند، و خدا
جهانست براي انسان آفریده است و در چندین آیه از کتاب خود برو منت  آنچه را در این

 نهاده است و گوید: 
و خورشید و مـاه را بـراي    3و زمین است بیافریدها  آسمان .براي شما همه آنچه را در

وچهارپایان  4شما رام کرد و دریا را براي شما رام فرمود وکشتی را براي شما مسخر کرد 
است و دسـت و قـدرت انسـان    و اینگونه شواهد در قرآن بسیار  5فرمود را براي شما رام

                                                 
چنین است: بسم اهللا الرحمن الرحیم، صلی اهللا علی سیدنا محمد و آله فصـل پـنجم   » ینی«آغاز فصل  -1

 ع در معاش...
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َ
ۚ ٱَوأ   ]38حممد: [ ﴾لُۡفَقَرآُء

ها اشعار کرده است، چنانکه آیه  ابن خلدون عین آیات قرآن را نیاورده بلکه ببعضی از معانی آن -3
رَ ﴿تخستین اشاره به:  ا ِ�  وََسخَّ َ�َٰ�ٰتِ ٱلَُ�م مَّ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
ِيٱ ُهوَ ﴿و  ]13اجلاثية: [ ﴾َ�ِيٗعا ۡ� ا  �َّ َخلََق لَُ�م مَّ

�ِض ٱِ� 
َ
 است.  ]29 :ةالبقر[ ﴾َ�ِيٗعا ۡ�

َر لَُ�ُم ﴿ -4  .﴾لُۡفلَۡك ٱَوَسخَّ
ُ ٱ﴿اشاره بآیه:  -5 ِيٱ �َّ نَۡ�ٰمَ ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ

َ
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برجهان و آنچه در آن هست گشاده است زیرا خدا او را بمنزله جانشـین خـود قـرار داده    
در این مورد اشتراك دارند. و آنچـه یکـی   ها  آن و نیروهاي بشر پراکنده است پس 1است.

مگـر آنکـه    کنـد  می دیگري را از آن محرومآورد  می از آنان درنتیجه این گشادگی بدست
انسان قدرت یابد و از مرحله نـاتوانی در گـذرد    هنگامی کهعوضی از وي باز گیرد، پس 

تا آنچه را خدا بسـبب آن بـا ارزانـی داشـته اسـت در       کند می تالشها  در بر گزیدن پیشه
 2خـرج کنـد.   خودها  آن و ضروریات زندگانی از راه پرداختن عوض ها نیازمندي تحصیل

 و گـاهی هـم وسـیله روزي    3فرمایـد پـس روزي رانـزد خـدا بجوئیـد       می خداي تعالی
ئی که براي زراعت سودمند است و ماننـد  ها باران آید مانند می کوشش و تالش بدست بی

و ناچـار بایـد تـالش کنـد،      دباشـ  می آن. ولی با همه این چنین موجباتی فقط کمک وي
 ه خواهیم کرد. چنانکه در آینده بدان اشار
مزبور اگر بمیزان ضرورت و نیـاز باشـد وسـیله معـاش او     هاي  بنابر این بدست آورده

 خواهد بود واگر از اندازه ضرورت فزونی یابـد آنوقـت منبـع ثـروت و تمـول او بشـمار      
 رود.  می

آید اگر سود آن عایـد انسـان    می سپس باید دانست که این بهره یا حاصلی که بدست 
ي خود خرج کنـد  ها نیازمندي د رراه مصالح وآن را  ثمره آن برخوردار گردد وشود و از 

 نامند. می چنین حاصلی را روزي و رزق
آن را  آنچه از ثروت تو بتو اختصاص دارد مقداریست که بخوري و«:فراید صپیامبر 

 و در »کهنه سازي، یا صدقه بدهی و بجریان مصرف انـدازي آن را  تمام کنی، یا بپوشی و
بکـار   ي خـود ها نیازمندي در مصالح وآن را  صوریتکه از ثروت خود بهیچرو سود نبرد و

 نیندازد چنین ثروتی را نسبت بدارنده آن رزق و روزي نمینامند. 

                                                 
ِيٱ َوُهوَ ﴿اشاره به:  -1 �ِض ٱَجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف  �َّ

َ
 .]165األنعام: [ ﴾ۡ�

آ َءاتَٮُٰه ﴿اشاره به:  -2 ۚ ٱفَلُۡينفِۡق ِممَّ ُ   ]7الطالق: [ ﴾�َّ
ْ ٱفَ ﴿ -3 ِ ٱِعنَد  ۡ�َتُغوا   ]17العنكبوت: [ ﴾لّرِۡزَق ٱ �َّ
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نامنـد   می »کسب«آورد  می و بنابر این آنچه را که انسان بکوشش و قدرت خود بدست
گویند نه رزق زیرا بسـبب آن   می کسبنسبت به مرده آن را  و این مانند میراث است چه

ازآن برخوردار شوند نام آن رزق اسـت.   هنگامی کهسودي نبرده است و نسبت به وارثان 
گویند شرط آنکـه چنـین    می ولی معتزلهاین است حقیقت مفهوم رزق در نزد اهل سنت، 

نتـوان آن  ثروتی را رزق نامند این است که تملک آن صحیح باشد و بعقیده ایشان هر چه 
را بعنوان تملک تصرف کرد رزق نیست و کلیه اموال غبی و حرام را از این مفهوم بیرون 

تـوان رزق نامیـد. و حـال آنکـه      نمـی  گویند هیچیک از این گونه اموال را می واند  ساخته
و هر که را بخواهد برحمت  دهد می خداي تعالی به غاصب و ظالم و مومن و کافر روزي

معتزله) دراین باره دالیلی دارنـد کـه محـل    (و ایشان  1. دهد می تصاصوهدایت خود اخ
اینجانیست. سپس باید دانست که کسب عبارت از کوشش و اراده کردن براي ها  آن بحث

گرد آوري و بدست آوردن مایه گذاران است و ناچار بایـد بـراي روزي سـعی و عملـی     
 آن باشد.  )صحیح(ي ها راه وجود داشته باشد هرچند بدست آوردن و جستن آن از

و کوشش بـراي آن وابسـته بـه     .فرماید: پس روزیرا نزد خدا بجوئید می خداي تعالی 
آن از دارد. و همـه موجبـات    مـی  الهام و رهبري و قدرتی است که خدا به انسان ارزانـی 

جانب خداست و ناچار باید در هر گونه محصول و ثروتی نیـروي کـار انسـانی مصـرف     
اگر مانند صنایع بنفسه کاري باشد پیداست که کار انسانی در ایجاد آن ضـروت  شود زیرا 

دارد و اگر از حیوان یا گیاه یا معدن بدست آید باز هم ناچار بایـد بنیـروي کـار انسـانی     
و گرنه بهیچرو چیزي بدست نخواهد آمد و سـودي از آن   ،بینیم می حاصل گردد، چنانکه
 حاصل نخواهد شد. 

سپس باید دانست که خداي تعالی دو سنگ معدنی را که عبارت از زر و سیم اسـت،   
 جهانیـان اغلب ذخیره و مایه کسـب  ها  آن براي قیمت هرمحصول وثروتی آفریده است و

ند و اگر هم در برخی از اوقات مواد دیگري بجـز زر و سـیم میاندوزنـد بـاز هـم      باش می

                                                 
ُ ٱوَ ﴿اشاره به:  -1 ۚ  ۦَ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِ  �َّ  .]105: ةالبقر[ ﴾َمن �ََشآُء
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هر ثروتی بجز زر و سـیم در معـرض نوسـانهاي     ، زیرادباش می بقصد بدست آوردن آندو
ولی زر و سیم از این ماجرا دور هستند بنابر این زرو سـیم   شود می بازار و رکود آن واقع

و بمنزله مایـه کسـب و اندوختـه اسـت و چـون همـه ایـن        ها  اصل و اساس همه کسب
 میـان انـواع  و از  گیـرد  مـی  مقدمات ثابت شد باید دانست که آنچه انسان از آن سـود بـر  

 اگراز جمله صنایع باشد پس مایه سـودي کـه از آن بدسـت    کند می آن را کسب ها ثروت
آید ارزش کاریست که درآن انجـام گرفتـه اسـت و قصـد انسـان از بدسـت آوردن و        می

اندوختن همان ارزش کارایست زیرا در اینجا بجز کار چیـز دیگـري نیسـت  آن مقصـود     
هـا   آن گاهی از صنایعی است که چیزهاي دیگـري هـم در   .دباش مین ذاتی براي اندوختن

ولـی در آن دو   دباشـ  می چوب و رشتن همها  آن هست مانند نجاري و پارچه بافی که با
 کار افزون تر است و بنابر این ارزش آن یعنی کار بیشتر است.

و اگر ثروت و وسیله معاش بجز صنایع باشد آنوقـت نیـز ناچـار بایـد در قیمـت آن       
و مایه کسب را در نظر گرفت و ارزش کاري را که بسبب آن بدست آمده است در ده فای

بود فایـده و مایـه کسـب آن بدسـت نمیایـد و گـاهی در        نمی آن داخل کرد زیرا اگر کار
بسیاري ازمواد مالحظه کار آشکار است آنوقت براي آن بهره اي از ارزش خواه کوچـک  

ه کار نهفتـه و ناپیداسـت چنانکـه در اسـعار مـواد      دهند و گاهی هم جنب می یا بزرگ قرار
 غذائی معمول درمیان مردم ارزش کار نهان است چه اعتبار کارهـا و مخـارج مربـوط بـه    

، چنانکه یاد کـردیم، ولـی ایـن اعتبـار در     دباش می دراسعار حبوب و غالت ملحوظها  آن
و  دباشـ  مـی  هـان نواحی و کشورهائی که امر کشاورزي و مخارج آن اندکست پوشیده و ن

 کنند  نمی احساسآن را  بجز گروه قلیلی از کشاورزان
عبارت از ارزش کارهاي ها  بنابراین آشکار شد که کلید یا بیشتر سودها و بدست آمده

انسانیست و هم مفهوم رزق و روزي معلوم شد و بثبوت رسید که روزي آن چیزیست که 
و شرح وجـه تسـمیه هـر یـک روشـن      . پس معنی کسب رزق برند می از آن بهره و سود

 گردید. 
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و باید دانست که هر گاه بعلت نقصان عمران و اجتماع کارها فقدان پذیرد یـا تقلیـل    
 یابد آنوقت خدا ازمیان رفتن محصول و کسب را در آن اجتاع اعالم خواهد فرمـود. مگـر  

یـا مـردم    یابد می بینی در شهرستانهاي کم جمعیت چگونه رزق و بدست آمده تقلیل نمی
؟ وهـم چنـین   شـود  مـی  شوند زیرا کارهاي انسانی در آن اجتماعات انـدك  ها می آن فاقد

 توانگر تر و مرفه تـر ها  آن مردم 1بیشتر است ها  آن گوناگون) در(شهرستانهائی که کارها 
گویند که هـر گـاه عمـران و     می ند چنانکه یاد کردیم. و بدین سبب است که عامهباش می

هـا   چشمهبندد حتی مسیر  می نقصان پذیرد روزي از آن سرزمین رخت برجمعیت شهرها 
آید که خـود از کارهـاي انسانیسـت چنانکـه      می و رودها تغییر چاه جوئی و آبیاري پدید

شیردادن چارپایان نیز همین حال رادارد بنابر این اگر چـاه جـوئی و آبیـاري ادامـه نیابـد      
 رود، چنانکه شیر حیوانات خشک می مین فروو بز شود می و نهرها بکلی خشکها  چشمه

فرو گذاشته شود. وببین کشورهائی که در روزگـار عمـران   ها  آن هر گاه دوشیدن شود می
 شوند کلیه آبهاي می ویران هنگامی که(گوناگون) هستند چگونه ي  داراي چشمههاو نهرها

رود وچنانکه گوئی هرگز وجود نداشته است، وخدا تقدیر کننده شب  می بزمین فروها  آن
 و روز است. 

 گوناگون آنهاي  ي بدست آوردن معاش و شیوهها راه در: فصل دوم
باید دانست که معاش عبارت از جستن روزي و کوشش در بدست آوردن آن است و 

اسـب آن بـا معنـی    اسـت ومن » عیش«از ریشه » مفعل«کلمه مزبور از لحاظ لغوي بر وزن 
آیـد و   نمی اصطالحی از آن سبب است که عیش یا زندگانی انسان جز در پرتو آن بدست

سـپس بیـد    اند. از این رو کلمه معاش را از طریق مبالغه درمفهوم جستن روزي بکار برده
 از دست دیگران بـاز آن را  که شود می دانست که بدست آوردن روزي یا بدینسان حاصل

آورند و اینگونـه   می بچنگآن را  با اقتدار و زور بروفق قانونی که متداولستستانند و  می
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نامند، و یـا اینکـه روزي را ازراه شـکار کـردن جـانوران       می کسب روزي را باج و خراج
آورنـد و ایـن    مـی  آورند و حیوانات مزبور را از خشکی یا دریا بدسـت  می رمنده بدست

 نامند.  می گونه کسب روزي را شکار
 و یا کسب روزي بوسیله بهره برداري از حیوانات اهلی است بدانسان که محصوالت 

و مثال از چارپایان شیر و از کرم ابریشـم   کند می را که مایه نیاز مردم است استخراجها  آن
کنند و بکار کشـت و   می آورند یا از گیاهان بهره برداري می حریر واز زنبور عسل بدست

شـوند و کلیـه ایـن گونـه اعمـال را       می بهره مندها  آن و از ثمرات پردازند می درختکاري
نامند. و یا اینکه کسب روزي در پرتو اعمال انسانی است و آن هم به چنـد   می کشاورزي

نامـد ماننـد    مـی  و آن را صـنایع  کند می یابد: یا در مواد معینی تصرفاتی می صورت انجام
و یـا در مـواد    ها، این پرورش است و مانند نویسندگی ونجاري و خیاطی و پارچه بافی و

وتصرفات انسـان اسـت، یـا اینکـه کسـب      ها  کنند که عبارت از کلیه پیشه می نامعینی کار
در هـا   آن براي معاوضـه اسـت کـه از راه گـردش دادن    ها  آن بوسیله کاالها و آماده کردن

و ایـن نـوع کسـب را     دیاب می وسانهاي بازار شدن انجامو منتظر نها  آن کشورها یا حتکار
و اقسام گوناگون معاش ومفهوم گفتاري کـه محققـان    ها راه هاست این ،نامند می بازرگانی

 :معـاش عبـارت از  اند  چه ایشان گفته اند، ادب وحکمت مانند حریري و دیگران یاد کرده
امارت و تجارت و فالحت وصناعت است. اما فرمانروائی شیوه اي طبیعی بـراي معـاش   
نیست و ما نیازمندي نداریم که بشـرح آن بپـردازیم چـه قسـمتی از کیفیـات خراجهـاي       
سلطانی  و خـراج سـتانان را در فصـل دوم یـاد کـردیم، لـیکن کشـاورزي و صـنعت و         

 . روند می بازرگانی از طرق طبیعی معاش بشمار
کشاورزي بذاته برهمه انواع معاش مقدم است زیرا امري بسیط و ساده و طبیعی و اما 

بـه  آن را  فطریست و در آن نیازي به اندیشه و دانشی نیست و بدین سبب درمیـان مـردم  
دانند واین نکتـه اشـاره بـه     می معلم و انجام دهنده آن دهند و او را می آدم ابوالبشر نسبت
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 ي معاش و شایسـته تـرین وسـایل طبیعـی آن    ها راه ي قدیمی تریناین است که کشاورز
 . دباش می

زیرا صـنعت از امـور   ،اما صنایع نسبت به کشاورزي درمرتبه دوم و پـس از آن اسـت   
و از ایـن رو صـنعت غالبـا     برند می ترکیبی و علمی است که در آن اندیشه و نظر را بکار

و  شـود  مین جز در شهرها که از زندگانی بادیه نشینی متأخر و در مرتبه دوم آنست یافت
دهند چـه او بوسـیله وحـی از     می به همین مناسبت آن را به ادریس پدر دوم مردم نسبت

 جانب خداي تعالی صنعت را استنباط کرده و براي بشر آینده بیادگار گذاشته است 
هاي  و شیوه ها راه اما بازرگانی هرچند از لحاظ کسب امري طبیعی است ولی بیشترو  

را براي بدست آوردن نرخ میان دو بهاي خرید وفـروش  ها  آن آن جز داد وستد نیست که
تا از این تفاوت قیمت در کسب سود برند و به همین سـبب شـرع در امـور     برند می بکار

بـا ایـن تفـاوت کـه      ،ست چه آن از باب مقامره اسـت تجارت چانه زدن را مباح شمرده ا
بازرگانی گرفتن مال غیر بطور مجانی و بالعوض نیست و به همین سبب بـه مشـروعیت   

 1 ]و خدا داناتر است[اختصاص یافته است. 

 ینه خدمتگزاري از طرق معاش طبیعیآدر : فصل سوم
باید دانست که سلطان ناگزیر است براي اداره همه امور کشور و پادشاهی که در صدد 

کاتـب (نویسـنده) و   پاسبان) و (آن هست، خدمتگزارانی برگزیند از قبیل سپاهی وشرطی 
آگـاه باشـد   هـا   آن درباره هر یک از امور مزبور بکسانی اعتماد و اکتفا کند که به توانـایی 

 نه خود متکفل شود ز خزاا اارزاق ایشان ر
و کلیه این گونه مشاغل در ضمن امارات ومعاش آن مندرج است زیـرا برهمـه آنـان     

هـا   آن حکم امارت جاریست و دسـتگاه عظـیم پادشـاهی بمنزلـه سرچشـمه ایسـت کـه       
واما خدمتگزاریهائی که بجز این هاست یعنی مربوط بدسـتگاه دولـت و    .جویبارهاي آنند

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست.   در چاپ -1



 مقدمۀ ابن خلدون   98

ي هـا  نیازمنـدي  که بیشتر تـوانگران از فـراهم آوردن   شود می یداپادشاهی نیست از آنجا پ
ز آن عاجزند از ایـن رو کـه در مهـد نـازو نعمـت      ا اجویند ی می خود بتن خویش دوري

گزینند که این امر را بر عهده گیرد و  می بدین سبب دیگري را براند  وتجمل پرورش یافته
و این شیوه بر حسب مردانگی طبیعی  پردازند می در برابر آن بوي مزدي از ثروت خویش

انسان خوي ناپسند یست، زیرا تکیه کردن و اعتماد بهر کسی نشانه ناتوانی انسان است و 
افزاید و نشانه عجز و نامردي اسـت کـه در    می گذشته از این برمقرریها ومخارج شخص

رسـوم بـر   ولی چیزیکه هست عادات و  .مردانگی شایسته است از آنهابپرهیزیمهاي  شیوه
نـه فرزنـد    دباشـ  مـی  و در حقیقت انسان فرزند عادات خـویش  کند می طبایع آدمی غلبه
خدمتگزاري که شایستگی خدمتگزاري داشته باشد  بتـوان  ها  این با همه .خاندان و نسبش

، زیـرا چنـین خـدمتگزاري کـه     دباشـ  می بتوانائی و بینیازي وي اعتمد کرد در حکم کیمیا
 شود از چهار حالت بیرون نیست:عهده دار امور کسی ب

یا هم بر کار خود تواناست و هم شایسته اطمینان واعتماد است، و یا برعکس نـه بـر    
توان بوي اعتماد کـرد، ویـا فقـط در یکـی از دوحالـت مزبـور        می کار خود تواناست ونه

 شایستگی دارد یعنی یا برکار خود تواناست ولی قابـل اعتمـاد نیسـت، یـا قابـل اطمینـان      
هست ولی در کار توانائی ندارد. اما حالت تخستین یعنی کسی را که هم بر کار تواناسـت  

تواند استخدام کند زیرا او بعلت داشتن دو  نمی و هم قابل اعتماد است، هیچکس بهیچرو
بیند و مـزد خـدمت    می نیاز بی صفت مزبور خود را از خدمتگزاري صاحبان مراتب پست

توانائی ها  این شمرد چه او بر کارهائی باالتر و بزرگتر از می دكچنین کسانی را حقیر و ان
دارد واز این رو بجز امراي با نفوذ و خداونـدان جـاه و جـالل دیگـري چنـین کسـی را       

 زیرا همه کس بجاه و جالل نیازمند ند.  کند مین استخدام
ـ    چنـین   انـد،  انو اما گروه دوم یعنی کسانی که نه بر کار توانا هستند و نه قابـل اطمین

 از هـر دو راه بمخـدوم خـود سـتم    هـا   آن زیـرا  گیـرد  مین مردمی را هیچ خردمندي بکار
شوند و از سوي دیگـر   می کنند، از سوئی بعلت عدم توانائی بر کار موجب خرابی کار می
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و  دباش می گار خود روساءدر هرحال و بال گردن  رباید و می از طریق خیانت ثروت او را
و دو گروه دیگـر بـیش    .بندند نمی بنابر این هیچکس در استخدام دو گروه یاد کرده طمع

، دباشـ  مین : قابل اعتمادي که بر کار توانا نیست و توانائی که شایسته اعتمادماند مین باقی
شوند و هـر   می و مردم در ترجیح دادن یکی از این دو گروه بر دیگري به دو دسته تقسیم

رجیح را وجهی است ولی  شخص توانا هرچند قابـل اعتمـاد هـم نباشـد بـر      یک از دو ت
واز ایـن راه  ( کنـد  مین توان مطمئن بود که چیزي تضیع می دیگري ترجیح دارد زیرا بوي

رساند) و هم ممکن است بقدر امکان مراقبت کرد که بخیانت دست نیازد، لیکن  نمی زیان
اشد زیـان او از رهگـذر تضـییع بـیش از سـود      آدم تضییع کننده هرچند قابل اعتماد هم ب

را در استخدام کسـان بمنزلـه قـانونی بکـار     ها  آن اوست. پس باید این نکات را دانست و
  1برد، و خدا برآنچه بخواهد تواناست. 

از اقسام معاش طبیعی  ها گنج وها  در اینکه جستن اموال از دفینه: فصل چهارم
 نیست

 کوتـه خـردان در شـهرها آزمندانـه در صـدد اسـتخراج      باید دانسـت کـه بسـیاري از    
دهند و معتقدنـد   می وسیله کسب  روزي خود قرارآن را  ي زیرزمین بر میآیند وها ثروت

هـا   آن ي باستان در زیر زمین بطور گنجینـه نهانسـت و برهمـه   ها ملت يها ثروت که کلیه
 جـز کسـانیکه بـدانش آن آگاهنـد دیگـري      انـد   جادو گرانـه مهـر زده  هاي  بوسیله طلسم

توانند آن طلسـم را   می از راه بخور و دعا و قربانیها  آن ن مهر را بر گیرد چهآتوانند  نمی
بشکنند چنانکه اهالی شهرهاي افریقیه عقیده دارنـد فرنگیـانی کـه پـیش از اسـالم در آن      

 و شـرح انـد   دفینـه کـرده   نیز بهمین شیوه اموال خود را در زیر زمیناند  سرزمین میزیسته
در موقع حاجت) بدان راه یابند و آن برآرنـد و  (تا خودشان اند  نوشته ها کتاب را درها  آن

                                                 
و ». و خدا سبحانه وتعالی برهر چیزي تواناسـت «هاي مصر و بیروت چنین است:  خر فصل در چاپ -1

 در (ینی) مطابق این متن است.  
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ي قبطیـان و رومیـان و ایرانیـان    هـا  ملت مردم شهرهاي مشرق نیز چنین عقیده اي درباره
د، از قبیل کنند که بخرافات بیشتر شباهت دار می دارند و درباره آن خبرهائی نقل می اظهار
دانسـته و از اخبـار آن    آن را نمـی  کـه طلسـم  ها  گویند بعضی از جویندگان دفینه می اینکه

آگاهی نداشته است پس از کاوش زمین بجایگاه گنجینه رسیده است ولی چون از طلسـم  
 بینند یا اموال و  گوهرهی قیمتـی را  می اطالع بوده است جایگاه را تهی یا پر از کرم بی آن
یـا  اند  که با شمشیرهاي برهنه ایستاده کند می نگهبانانی مشاهدهها  آن د ولی در برابریاب می

و مانند اینگونـه یـاوه   اند  کشد چنانکه گوئی بدرون زمین فرو رفته می را بخودها  آن زمین
درمیان بربرهـاي مغـرب چـون از بدسـت آوردن      1گوئیها هذیان آمیز و بسیاري از طلبه 

زده ها  آن وسیله معاش طبیعی عاجزند بتوانگران نزدیکی میجویند و اوراقی را که حواشی
و بر این اوراق یـا خطـوطی کـه     برند می نزد آنان ها) آن به نشانه کهنگی(و ساییده است 

ر ترجمه خطـوط صـاحبان   مزبوهاي  کنند که نوشته می بیگانه نوشته شده و یا چنین گمان
 و از ایـن راه روزي خـود را از آنـان    دباشـ  مـی  هـا  دفائن است و نشانه جایگـاه گنجینـه  

انگیزند و بتـوانگران بـا حیلـه و دسـتان      می را بکاوش و جستن گنج برها  آن جویند و می
 این است که از جاه و نفوذ آنانها  آن کنند که علت یاري جستن ایشان از می چنین وانمود

در این گونه اعمال استفاده کنند تا از تعقیب و مجازات حکام در امان باشند. و چـه بسـا   
که برخی از آنان بنوادر یا عجایبی از کارهاي افسونگري هم آشنائی دارند که با نیرنـگ و  

کننـد و بقیـه دعـاوي خـود را      مـی  زراندودي از آن براي بتصدیق واداشتن طرف استفاده
در  .از عملیات سحر و افسون بکلی بیخبرنـد ها  آن ایند، در صورتیکهنم می صحیح قلمداد

بسیاري از کوته خردان کارگران فراوانـی را بـراي کـاوش و    ها  نتیجه این گونه فریبکاري
 گمارند و براي نهان داشتن کار خود از انظار از تاریکی شب اسـتفاده  می کندن زمین بکار

ان آگاه شوند یا کارگزاران دولت بعملیات آنان پی ببرند کنند از بیم آنکه مبادا رقباي آن می

                                                 
شود  منظور طالب علوم شرعی است. مولف همان کلمه اي را که در ایران هم بر این گروه اطالق می -1

 بکار بره است.  
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داننـد کـه    مـی  عدم آگـاهی از طلسـمی  آن را  آورند دلیل نمی چیزي بدست هنگامی کهو 
زننـد و روي مطـامع شکسـت     مـی  گنجینه بدان مهر شده است و از این رو خود را گول

 و آنچه این گونه کسان را به چنـین اعمـالی وا   .گذارند می خورده و ناکامی خود سرپوش
از بدست آوردن معاش خـود بوسـایل و   ها  آن دارند گذشته از کوته خردي اینست که می

طبیعی مانند بازرگانی و کشاورزي و صـنعت عاجزنـد و از ایـن رو در کسـب     هاي  پیشه
 و ایـن گونـه  نهند  می و در بیراهه و مجراي غیر طبیعی گامشوند  می معاش خود منحرف

عاجزنـد و  هـا   و حرفـه هـا   از تالش در راه پیشـه ها  آن گزینند چه می ي بیهوده را برها راه
در ها  آن دانند نمی رنج و تعب بدست آورند در صورتیکه بی شیفته آنند که روزي خود را

افکننـد کـه بـدرجات از رنـج      مـی  نتیجه این گونه کجرویها خود را در رنجها و شدائدي
 دیدتر است و گذشـته از ایـن خـود را در معـرض مجـازات و شـکنجه قـرار       نخستین ش

 دهند.  می
وچه بسا که بیشتر اوقات فزونی عادات و رسوم تجملـی و بیـرون رفـتن آن از حـد      

ها  راه پیشه دارد، چه در چنین شرایطی عایداتی که از می نهائی کسان را باینگونه اعمال وا
 با مخارج فـراوان ایـن گونـه رسـوم تجملـی برابـري      آید  می معمولی بدستهاي  و حرفه

یابنـد جـز    نمـی  و  هرگاه نتوانند از مجراي طبیعی بهدف خود برسند هیچ راهـی  کند مین
تـا بتواننـد مخـارج    رنج و زحمت بدسـت آورنـد    بی اینکه آرزو کنند ثروتی عظیم یکباره

اینست که در  .آورند هنگفتی را که در نتیجه عادات تجملی دامنگیر آنان شده است فراهم
کوشند و نهایت سعی و تالش خود را در ایـن راه   می جستجوي این گونه اعمال آزمندانه

 بینیم بیشتر کسانی که در این راه بـا سـماجت و آز فـراوان    می و بدین سبب برند می بکار
و ساکنان شـهرهائی هسـتند کـه داراي     ها دولت کوشند دوستداران تجمل از وابستگان می

ئل تجملی گوناگون و انواع موجبات رفاه وتفنن است مانند مصر و شهرهاي نظیرآن. وسا
هستند ها  بینیم بسیاري از مردم مصر با شیفتگی فراوان در جستجوي گنجینه می از این رو

 کنند هم چنانکه به کیمیا آزمندند.  می از هر مسافري سوالها  آن و درباره نوادر و عجایب
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هـا   آن که مردم مصر به هر یک از طلبه اهل مغرب بر میخورند بـا شنویم  می همچنین 
کنند تا شاید بوسیله آنان بردفینه یا گنجی آگاه شوند، و عـالوه بـر    می در این باره گفتگو

ند چه معتقدند که غالـب اینگونـه   باش می نیز 1طلبیدن گنج در جستجوي خشکانیدن آبها 
ل است و آن رود در این افاق بـیش از هرجـاي   اموال دفینه بطور عموم در مجاري رود نی

دیگر دفینه یاگنجینه در خود نهان دارد و صاحبان آن دفـاتر سـاختگی و تزویـر آمیـز بـا      
با جریان نیل دشـوار و  ها  و دفینه ها گنج آورند که رسیدن به آن می نیرینگ و دستان بهانه

را فـرا  هـا   آن کـه رود نیـل   ي مزبور در زیر زمینهائی استها گنج امکان ناپذیر است، چه
گرفته است و براي اینکه با این دورغها معاش خود را بدست آورند شـنوندگان خـود را   
براي رسیدن به مطلوب باسخنان دروغ بخشکانیدن آب از راه اعمـال افسـونگر و جـادو    

بویژه که مصریان از پیشـینان خـود شـیفتگی بسـحر و      ،انداختند می دادند و بطع می نوید
چه آثار علوم ساحري ایشان هنوز هـم در آن سـرزمین در قسـمت    اند  و را بارث بردهجاد

 و جز آن باقی است وداستان ساحران فرعون گواه بر این است که آنان باین امـور  2برایی 
بـه حکمـاي مشـرق    آن را  کنند کـه  می و مردم مغرب قصیده اي نقل اند. اختصاص داشته

یت عمل خشکانیدن آب را برحسب عقیده خـود در آن  دهند و شاعر در آن کیف می نسبت
 باره بوسیله فن جادوگري شرح داده است، بدینسان: 

 اي جوینده راز خوشکانیدن آب، سخن راست را از کسی که بدان آگاه است بشـنو، « 
فـرو  انـد   گفتارهاي بهتان و الفاظ فریب آمیزي را که دیگران در کتب خود تضنیف کـرده 

بشـنو،  نداري گفتار راست و پند مرا  کسانی هستی که بیاوه و دروغ عقیدهاز  و اگر گذار،

                                                 
ت ودر اینجا منظور این است که با افسون و سحر آب رود د رزمین فرو شدن آب اس» تغویر«ترجمه  -1

 ها را بیابند.   را بخشکانند تا بتوانند آن گنجینه

بمعنی بقایاي معابد و دیگر بناهاي بزرگ یادرگاهائی اسـت کـه مصـریان قـدیم     » بربی«جمع » برایی« -2
 ) 98اند. (مقدمه ابن خلدون  ساخته
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پس هر گاه بخواهی آب چاهی را بخشکانی کـه فهـم و خـرد همـه در چـاره جـوئی آن       
 سرگردان شده است. 

 
یعنی انسان) که سر پا نگهداشته اي ترسیم کـن وسـرآن تصـویر    (صورتی بشکل خود 

 سر بچه شیر باشد، 1باندازه 
 آید گرفته باشند. می دست او ریسمان دلو را که ازعمق چاه برو دو 

چنانکه دیدي که عدد طالق اسـت و لـی از تکـرار آن    » دعا«و بر روي سینه او حرف 
 بپرهیز،

و مانند خردمند هوشـیار   کند مین را لمسها  آن چنانکه ،نهند می گام» طاء«و بر حرف 
 رود، می دانشمندي راه

خطی کشیده است که مربع بودن  بهتر از دایره وار بودن  )طلسم(و در گرداگرد شکل 
 آنست، 

و پرنده ایرا بر آن شکل ذبح کن و آن را بخون پرنده بیاالي و بدنبال ذبح این مـواد را  
  :بخور کن

 ،بپارچـه حریـر بپوشـان   آن را  و ،و عـود هنـدي   3و کندر و صمغ رومی  2سندروس 
 نیلگون که در آن رنگ سبز و تیره نباشد،  1حریري سرخ یا زرد یا 

                                                 
هاي مصر بیروت و ترجمه ترکی بجـاي   دسالن بوده و چاپ دربسیاري از نسخ خطی که در دسترس -1

باسد یعنی سر آن مانند سر بچـه شـیر    است که به معنی مدور کردن و گرد بریدن می» تقویر» «تقدیر«
 گرد باشد.  

سندروس (به دال مفتوح و راي مضموم) صمغیست زرد رنگ که آن را کهـر بـا گوینـد و در برهـان      -2
که سندروس صمغیست زرد رنگ که روغن کمال و غیره از آن سازنده و آن بفتح و در سراج نوشته 

 شود (غیاث).   شبیه به کهربا بلکه کهربائیکه درین دیار متعارفست از آن ساخته می

ع) است که بمعانی زیر آمده است عطري نیک خوشبوي ع یا صمغ درختی  –(بفتح م » میعه«ترجمه  -3
 ر جل (منتهی االرب).که از روم خیزد، یا صمغ درخت سف
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 بندي. می اي پشمی سفید یا سرخ خالص به نخهآن را  و
هـا   شب و آغاز ماه باشد کهاند  بیان کرده )منجمان(و برج اسد باید در طالعی باشد که 

 ماهتاب و روشن نیست،
یـد در  و بدر باید متصل به طالع سعد عطارد باشد و ساعت تنظیم ومحاسبه طلسـم با 

 »روز شنبه باشد
پـاي   ه حروف مزبور میـان دو کاین است  »بر حروف طاء گام نهادن«مقصود از جمله 

هـاي   و به عقیده من این قصیده از نیرنگ بازي .رود می راه او باشد چنانکه گوئی روي آن
دروغبافان است، چه ایشان دراین باره احوال غریب و اصطالحات شگفتی دارنـد و کـار   

 معـروف نظیـر  هاي  کشد که منازلی مشهور وخانه می دروغبافی و نیرنگسازي آنان به آنجا
نهفتـه اسـت و   هـائی   دفینـه هـا   دهند که در آن خانـه  می کنند و شهرت می سکونتها  این

را در هـا   آن گذارند کـه  می و عالئمیها  نشانهها  آن کننند و بر می عمیقی) حفر(گودالهاي 
 فریبنـد و  مـی  کوته خردان را به اینگونه دفاترها  آن .نویسند می خود دفاتر و کتب دروغین

 را برمیانگیزند که آن خانه را کرایـه کننـد و در آن اقامـت گزیننـد و چنـین وانمـود      ها  آن
از فزونـی تعبیـر   آن را  کنند که گنجینه اي بزرگ در آن پنهان است چنانکه کس نتواند می

 و بخورات بـراي گشـودن طلسـمها مطالبـه    ها  خریدن دارومبلغی پول بنام ها  آن کند و از
 ها نویدها و وعدهاند  را ساخته و پرداختهها  آن را به ظهور شواهد که خودها  آن کنند و می
انـد   شوند در حالیکه گول خورده می بینند سخت برانگیخته می دهند و آن گرو از آنچه می

یابند و در میان آن طراران در این  نمی درمشتبه شده است چنانکه خود ها  آن و موضوع بر
فر یبند و هنگام محـاوره بـا    می باره اصطالح خاصی متداولست که مزورانه مردم را بدانها

را در ها  آن شوند و می اشخاص براي نهان ساختن نیرنگهاي خودبدان اصطالحات متوسل
  برند می کاربها  این عملیات خود از قبیل حفاري و بخور وذبح حیوان و مانند

                                                                                                                              
بجاي: (او) (ال) آمده و ترجمه بیت چنین است از سرخ یا زرد و نه نیلگون نـه  » ینی«) و 1در چاپ ( -1

 سبز درآن باد و نه تیرگی 
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کـه  حقیقت این گونه سخنان هیچ اصلی درعلم و تاریخ ندارد، و باید دانست ولی در 
 لی این امـر بنـدرت و بطریـق اتفـاق و تصـادف روي     آید و می ئی بدستها گنج هر چند

نه از راه قصد و اراده و این موضـوع نـه در روزگارهـاي گذشـته و نـه درعصـر        دهد می
حاضر، هیچیک از امور مورد حاجت عموم نبوده و نیست تا مردم اموال خـود را در زیـر   

 با طلسم مهر بزنند.ها  آن زمین اندوخته کنند و بر
هـا   دفینـه و عبـارت از  انـد   فرض شـمرده آن را  که در حدیث آمده و فقها 1ورکازي  

آید نـه از   می پیش از اسالم) است همواره بطور تصادف واتفاق بدست(روزگار جاهلیت 
 راه قصد و جستجو کردن

و با عملیـات سـاحري برآنهـا     کند می کسی که ثروت خود را دفینهها  و گذشته ازاین 
و هـا   نشـانه هـا   آن وي چگونه بـر  .کند می مبالغهها  آن در نهان ساختن گمان بیمهر میزند 

نویسند تا براندوخته او مردم عصرهاي آینده  می را در کتبها  آن و کند می عالماتی نصب
و ساکنان شهرهاي گوناگون آگاه شوند؟ چنین عملی مناقض نیت اختفا و پنهان کاریست. 

بقصد سود بـردن انجـام یابـد و    خردمندان ناچار باید براي منظور وهدفی هاي  و نیز کرده
را بـراي فرزنـدان یـا خویشـاوندان     هـا   آن حتمـا  کند می ارائی خویش را دفینهکسی که د

اما کسیکه بطور  ،کند می بویژه ازمیان دیگران برمی گزیند پنهانآنان را  خویش یا کسانیکه
را براي فرسودگی و نابودي ها  آن ز همگان نهان سازد و منحصراا اکلی بخواهد اموالش ر

شاند بیندوزد، چنـین عملـی بهیچـرو از     نمیآنان را  که بهیچرو یا براي کسانی از آیندگان
 آید.  نمی مقاصد خردمندان بشمار

کجا رفته اسـت؟  اند  زیسته می ي مللی که پیش از ماها ثروت گویند می و اینکه گروهی
تـوان   نمـی  آیـا اند  ي عظیم و اموال فراوان داشتهها ثروت ها آن و با اینکه معلوم شده است

دریافت که آن همه ثروت بچه سرنوشتی دچار شـده اسـت؟ درپاسـخ ایـن سـوال بایـد       

                                                 
در شرع عبارت از ثروتی است کـه در زیـر زمـین اندوختـه شـده باشـد خـواه اندوزنـده آن         » رکاز« -1

 (اقرب الموارد)» گیرد بررکاز خمس تعلق می«آمده است که:  آفریدگار یا مخلوق باشد. و در حدیث
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دانست که اموالی از قبیل زر و سیم و گوهرها و کاالها همانـا معـادن و مکاسـبی هسـتند     
مانند آهن ومس و ارزیر و دیگر اموال و معادن. وهمه اینگونه امـوال را عمـران و اجتـاع    

و آنچـه ازامـوال    شـود  مـی ها  آن آورد و مایه فزونی یا کمی می بوسیله اعمال انسانی پدید
 شـود  مـی  مزبور در دسترس مردم موجود است دسـت بدسـت از یکـی بـدیگري منتقـل     

و چه بسا که برحسـب معاوضـه    ماند می وبصورت ارث از گذشتگان براي آیندگان بجاي
واز  شـود  می منتقلکاالها و اجتماعی که مورد حاجت آنست از سرزمینی بسر زمین دیگر 

رسد چنانکه اگر در مثل در مغرب و افریقیه این نوع ثروت نقصان  می دولتی بدولت دیگر
یابد و اگر در مصر و شام کمیاب گردد در  نمی پذیرد در ممالک اسالوها و فرنگیان تقلیل

ر و سیم و زر و غیره) به منزله ابـزا ( ها ثروت پذیرد بلکه این گونه نمی هند و چین نقصان
گذشـته از   .شـود  مـی هـا   آن وسیله کسب هستند و عمران و اجتماع سبب فزونی یا کمـی 

و هـا   باندوختـه  کنـد  مـی  اینکه کهنگی و فرسودگی همچنان که بهمه موجـودات سـرایت  
یابد و مروارید و گوهر زودتر از دیگر امـوال   می آیند نیز راه می اموالی که از معدن بدست

همچنین به زر و سیم ومـس و آهـن و ارزیـر و قلـع نیـز       .شود می خزینه اي فاسد و تباه
 رود.  می در کمترین مدتی از میانها  آن یابد چنانکه اعیان می کهنگی و نابودي راه

بدان سبب است کـه   دهد می روي ها گنج وها  و اما اینکه در مصر امر جویندگان دفینه
و از جملـه  انـد   فرمـانروائی داشـته   در آن کشـور قبطیـان   1در طی دو هزار سال یا بیشتر 

ي هـا  دولـت  عادات و رسوم قبطیان این بوده است که مردگان خود را بر حسـب مـذهب  
از قبیل زرو سیم و گوهر و مرواریـد  اند  پیشین آن کشور با اموال منقولی که موجود داشته

تسـلط   و پس از آنکه دولت قبطیان بسر آمـد وایرانیـان بـر آن کشـور     اند. بخاك میسپرده
یافتند بدین منظور قبرها را کندند و از قبور آنان چیزهائی کشف کردند که وصف ناشدنی 

 ها. آن است مانند اهرام از قبور پادشاهان و جز

                                                 
از ابتداي هزار یا بیشـتر و صـورت   » ینی«هاي مصر و بیروت).در  در طی هزاران سال یا بیشتر (چاپ -1

 متن از چاپ پاریس است.  
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پس از ایرانیان یونانیان نیز بدین عمل دست یازیدند و از آن روزگار تا کنون همچنین 
هـائی   ها بسیاري از اوقات دفینه آن مقابر مصریان مورد ظن جویندگان گنج واقع شد و در

ز وسایلسیت ا او یاند  را با مردگان بخاك سپردهها  آن یابند که یا از جمله اموالیست که می
مانند ظروف و تابوتهاي زرین و اند  کرده می مردگان را هنگام دفن تجلیلها  آن که بوسیله
که قبـور قبطیـان ازهـزاران    این است  اند. ساخته می را مخصوص مردگانها  آن سیمین که

مورد ظن واقع شده و به همـین سـبب مـردم آن کشـور     ها  سال براي یافتن اینگونه دفینه
زر و سیم) که مطلوب جهانیـان  (بعلت وجود دفینه و به منظور استخراج آن به جستجوي 

در اواخـر روزگـار دولـت بـر      هنگامی کهپردازند حتی مصریان  می قدیم و جدید است)(
گیرنـد   مـی  باجها  آن گیرند و از می را نیز در نظر ها گنج گذارند جویندگان می اصناف باج

 شوند و بایـد  می واین باجها بمنزله مالیات ابلهان و هوسبازانی است که باین عمل مشغول
دسـتاویزي بـراي    وسـیله و آن را  پردازنـد  می بپردازند و آزمندانی که این مالیات راآن را 

از کلیـه مسـاعی خـود    هـا   آن دهند، ولی می جستجو و تحقیق این امر و استخراج آن قرار
 .و پناه بخدا از زیان کارياند  نومیدي بهره اي نبردهبجز 

از عجز و تنبلـی   شود می و از این رو الزمست کسیکه بدین وسواس و مالیخولیا دچار
اسـت، و   بخدا پناه برده صاه برد چنانکه پیامبردر راه بدست آوردن معاش خود بخدا پن

او منصـرف کنـد و خـویش را بـه محـاالت و      هـاي   وسوسـه  ي شـیطانی ها راه خود را از
 1بخشد.  می دروغ سرگرم نسازد، و خدا به هر که بخواهد روزي بیشمارهاي  افسانه

 در اینکه جاه براي ثروت سودمند است: فصل پنجم
درهمه انواع معـاش تـوانگر تـر و     2صاحبان جاه و (مکانت)کنیم که  می زیرا مشاهده 

وسبب آن این است که مـردم بـه منظـور     .مرفه تر از کسانی هستند که فاقد جاه و نفوذند

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1   ]212: ةالبقر[ ﴾٢١٢يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  �َّ
 از (ینی) -2
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از راه نتـایج  آنـان را   جوینـد و  مـی  نیازي که به قدرت خداوند جاه دارند به آنان نزدیکی
 ه کسان از راه دسترنج و کار خود یاريکنند، بنابر این مردم باینگون می اعمال خود خدمت

و لوازم زنـدگانی او خـواه ضـروري باشـد و خـواه وسـایل        ها نیازمندي کنند و بکلیه می
و در نتیجه وي از قیمت این یاریها و کارها در کسـب   ،رسانند می تجملی و کمالی کمک

بپـردازد مـردم   را هـا   آن و در صورتیکه باید عوض شود می خود بهره مند 1و همه شئون 
کنند و بنابر این خداوندان جاه از ارزشهاي اعمال فراوانـی   می مفت و مجانی براي او کار

آورنـد و نـوع دیگـر ارزش     مـی  عـوض بدسـت   بـی  نوعی را بدینسـان  که شود می متمتع
 را بپردازند  پس نتـایج اعمـال فراوانـی عایـد آنـان     ها  آن ناچار باید عوض اعمالیست که

و  برنـد  می شوند سود فراوان می بسیاري بهره مندهاي  از کارها و دسترنجو چون  شود می
 آورند و این ثروت آنان روز بـه روز افـزایش   می در کمترین زمانی ثروت هنگفتی بدست

رود،  مـی  امارت) یکی از موجبـات معـاش بشـمار   (یابد و از اینجاست که فرمانروائی  می
  .چنانکه یاد کردیم

جاه و قدرت است هر چند توانگر هم باشد بطور کلی توانگري او ولی کسی که فاقد 
در حدود دارایی و مال و بنسبت کوشش وسعیش خواهـد بـود و بیشـتر اینگونـه کسـان      

از  جـاه و قدرتنـد بـدرجات    صـاحبان ند و به همین سبب بازرگانانی که باش می بازرگانان
 معنـی اسـت ایـن اسـت کـه      دیگر همصنفان خود توانگر ترند. واز اموري که مؤید ایـن 

بینیم بسیاري از فقیهان و دینداران وپارسایان هر گاه به نیکی و صالح شهرت یابنـد و   می
عامه مردم برحسب اعتقادي که دارند در راه خدا بآنان یاري کننـد و مـردم صـمیمانه در    

 گرسرعت تـوان ه و در راه مصالح زندگی ایشان بکوشند، بامور دنیوي بآنان کمک رسانند 
آنکـه خـود از راه کـار و کوشـش مـالی       بی گیرند می شوند و در شمار ثروتمندان قرار می

بدست آورند و تنها ارزش اعمال و دسترنج دیگران را که از راه کمـک عایـد آنـان شـده     
و ما از اینگونه کسان گروه بسیاري را در شهرها و بالد و درمیـان   .آورند می است بدست

                                                 
 در چاپ بیروت معاشاته است.   -1
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کوشند و حال آن کـه   می م که مردم در امورکشاورزي و بازرگانی آنانبینی می بادیه نشینان
خورند و در نتیجه کار مجـانی دیگـران    نمی و از جاي خود تکاناند  در خانه خود نشسته

ـ  شود می یابد و در آمد بسیاري عاید آنان می ثروت آنان افزایش یسـعی و تـالش از   ه و ب
 کنند  می ثروت خویش بهره برداري

 یت ثروت وموجبات توانگري آنان در شـگفت ز این راز آگاه نیستند از کمکسانیکه او 
 بخشد. می شوند، و خدا به هر که بخواهد روزي بیشمار می

 دراینکه خوشبختی و وسیله روزي غالبا براي کسانی حاصل: فصل ششم
 د و این خوي از موجبات سعادت استکه فروتن و چاپلوس هستن شود می

 آن اسـتفاده  از ش یاد آور شدیم که کسـب و بدسـت آورده اي کـه بشـر    در فصول پی
همانا بهاي کارهاي ایشان است واگر فرض کنیم یکفرد بکلی بیکـار باشـد چنـین     کند می

کسی یکسره فاقد و وسیله معاش خواهد بود و ارزش هر کس به اندازه کـار وشـرف آن   
ان نسـبت پیشـه و وسـیله معـاش او     در میان دیگر کارها و نیاز مردم بآن کار است و بهم

پذیرد ومادر فصل گذشته ثابت کردیم که جـاه و نفـوذ بـراي     می یابد یا نقصان می فزونی
آورد که  می کسب ثروت سودمند است چه خداوند جاه در پرتو نفوذ خود منزلتی بدست

شـوند و در دفـع مضـار و جلـب منـافع        مـی  مردم بوي بوسیله کار واحوال خودنزدیـک 
دارنـد از قـدرت و جـاه او     مـی  کوشند ودرازاي کار یا ثروتی که بوي ارزانـی  می خویش
آیند و کارهایی که خداوند  می کنند و به بسیاري از مقاصد نیک یابد خود نائل می استفاده

افزایـد وارزش کارهـا بـراي     می دهند بر میزان وسایل معاش و پیشه آنان می ان جاه انجام
 آورند.  می و درکمترین مدتی دارائی و اموال فراوانی بدست کند می آنان تولید ثروت

سپس باید دانست که جاه و نفوذ در میان مردم بترتیب طبقات تقسـیم شـده اسـت و    
 طبقه اي پس از طبقه دیگر داراي جاه و قدرتسـت چنانکـه در طبقـات برتـر بپادشـاهان     

ات فروتـر بـه کسـانیه در    رسد که هیچ قدرت و دستی باالي توانایی آنان نیست و طبق می
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میان هم جنسان خود سود وزیانی ندارند و میان دو طبقه  مزبور طبقات گوناگون دیگري 
 است. 

و این حکمت خداست در میان آفریدگانش کـه بـدان معـاش شـان مـنظم و مصـالح       
 ، زیـرا وجـود نـوع انسـان بکمـال     شود می و بقاي ایشان تأمین شود می زندگی آنان آماده

جز در پرتو تعاون افراد بیکدیگر تا ازین راه مصالح زندگانی خـویش را تـأمنی   رسد  نمی
یکفرد خود بتنهائی ممکن نیست بمرحله کمال برسـد   کنند چه ثابت شده است که وجود

و اگر بندرت بطریق فرضی چنین فردي دیده شود بقاي او به صحت نخواهد پیوسـت. و  
بیشتر مردم بمصالح نوع آگاه نیستند واز این رو زیرا  شود مین این تعاون جز باکراه حاصل

 که خدا بمردم آزدي و اختیار ارزانی داشته و افعـال آنـان از روي فکـر و اندیشـه صـادر     
همکاري و یاریگري بهـم سـر    نه به حکم طبع  از روي غریزه  بنابر این گاهی از شود می
ناچار باید کسی پدید آید و آنان را بدان وادار کنند و آنان را  آید که می زنند و الزم می باز

باکراه بمصالحشان وادارد تاحکمت ایزدي در بقاي این نوع جامه عمل پوشد و این معنی 
بـاالي بضـی از مراتـب بلنـد     آنـان را   فرماید. و بعضی از می گفتار خداي تعالی است که

و بهتر است از گردانیم تا برخی از ایشان برخی دیگر را بکار بگیرند و رحمت پروردگار ت
 پس آشکار شدکه جاه عبارتست از قـدرتی کـه بـراي  بشـر حاصـل     1کنند  می آنچه جمع

همنوعان زیر دست خود از راه اجازه دادن و منع کـردن و تسـلط    دربارهآن را  و شود می
ز روي عدالت بوسیله احکام و قوانین شـرایع  ا اتا ایشان ر برد می بر آنان بقهر وغلبه بکار

یا سیاست بدفع مضار و جلب منافع شان و همچنین دیگر مقاصـدي کـه دارد وادار کنـد    
احکـام  (احکام شرایع) بطور ذاتـی و بوسـیله دوم   (ولی عنایت پروردگار بوسیله نخستین 

است زیـرا   که در حکم ایزدي در آمدهسیاست) بطریق عرضی است، مانند دیگر بدیهائی 
رسد، و بدین نیکـی از   نمی گاهی نیکی فراوان جز بسبب بدي اندك بخاطر مواد به کمال

آید. و معنی روي دادن سـتم   می رود بلکه برآنچه مشتمل بر بدي اندکست فرو نمی دست

                                                 
ا َ�ۡ ﴿ -1 َتَِّخَذ َ�ۡعُضُهم َ�ۡعٗضا ُسۡخرِّ�ٗاۗ َورَۡ�َُت َرّ�َِك َخۡ�ٞ ّمِمَّ   ﴾٣٢َمُعوَن َوَرَ�ۡعَنا َ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ
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گذشته ازین هـر یـک از طبقـات     .درمیان مردم همین است، پس باید این نکته را دریافت
و هـر   دباش می دم شهرها یا اقلیم داراي قدرتی نسبت بطبقه فروتر خوداجتماع خواه از مر

جوید و وسیله معـاش   می یک ازافراد طبقات پائین از جاه و نفوذ طبقه برتر از خود یاري
 کنـد  می و کسب آن طبقه باندازه اي که زیر دستان خود را بکار وامیدارد و از آنان استفاده

و بـر   کنـد  مـی  ي معـاش مـردم دخالـت   ها راه جاه در کلیهها  این یابد و باهمه می افزایش
یابد، یعنی اگر  می حسب طبقه و وضعی که خداوند آن طبقه دراجتماع دارد بست و گشاد

داشته باشد نتایج و سود آن نیز فراوان خواهد بود و اگر محدود واندك باشـد  جاه توسعه 
 بهمان نسبت سود اندکی خواهد داشت. 

قد جاه است هر چند متمول هـم باشـد تـوانگري او تنهـا بانـدازه کـار یـا        وکسیکه فا
خواهد بود وبه نسبت کوشـش و پشـتکار افـزون خواهـد شـد ماننـد بیشـتر        اش  سرمایه

بازرگانان و برخی ازکشاورزان و صنعتگران نیز اگر فاقد جاه باشند و بهمان فواید صـنایع  
 شـوند و دیـر ثـروت بدسـت     مـی  بینـوائی خود اکتفا کنند سرانجام اغلب گرفتـار فقـر و   

و در نهایـت   برنـد  مـی ن آورند بلکه بیش از حداقل زندگی و مقدار سد جوع بهـره اي  می
 سازند.  می تالش فقط ضروریات زندگی را فراهم

پس از بیان مقدمات یادکرده و روشن شدن ایـن نکتـه کـه ثمـرات جـاه رامـی تـوان        
یابیم کـه   می آید در می عادت  و نیکی بدستبدیگران هم بخشید و در پرتو حصول آن س

 بخشش نتایج جـاه و دیگـران را از پرتـو آن برخـوردار کـردن از بزرگتـرین و مهمتـرین       
رود والبتـه ثمـرات جـاه     می ست و بخشنده آن از بزرگترین انعام کنندگان بشمارها نعمت

تی و ارجمنـدي  بخشد و بنابر این بخشش او از راه زبر دس می خود را بزیر دستان خویش
است و جوینده آن ناچار باید در برابر وي بهمـان شـیوه اي کـه از خداونـدان قـدرت و      

بفروتنی و چاپلوسی پردازد و گرنـه بدسـت آوردن دشـوار     کند می پادشاهان در خواست
 خواهد بود. 
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وبدین سبب گفتیم که فروتنی و چاپلوسی از موجبات بدست آوردن جاه است و جاه 
و وسیله روزي است، چنانکه بیشتر تـوانگران و سـعادتمندان بـدین خـوي     مایه سعادت 

بینیم بیشتر کسانیکه خوي بلنـد نظـري و بلنـد پـروازي دارنـد       می و از این رواند  متصف
شوند و در راه بدست آوردن معاش تنها بنیروي کار خود  نمی بهیچیک از مقاصد جاه نایل

و باید دانست که این خوي بلنـد   .ندباش می بگریبانکنند و با فقر و بینوائی دست  می اکتفا
نظري و بلند پروازي از صفات ناپسندي است که در نتیجه تـوهم داشـتن کمـال بانسـان     

کنند که مردم به سـرمایه علمـی یـا هنـري آنـان       می و اینگونه کسان تو هم دهد می دست
ه در نگارش خود اسـتاد  نیازمندند مانند دانشمندي که دردانش خود تبحر دارد یا دبیري ک

 است یا شاعري که اشعار شیوا میسراید، وخالصه هر کس در هنر خود مهارت دارد گمان
که مردم به نتیجه کار او نیازمندند و از این رو خود را بسبب ایـن امتیـاز برتـر از     کند می

 . دهد می شمارد و خوي بلند پروازي بوي دست می دیگران
روند که در میان نیاگان  می و خاندانند و از گروهی بشمارهمچنین آنانکه داراي نسب 

 یا عنصر کاملی در یک مرحله وجود داشته اسـت و گمـان   1آنان پادشاه یا دانشمند نامور
ند شایسـته  باشـ  مـی  و بآنـان منسـوب  اند  کنند که آنان هم بسبب آنکه وارث آن نیاگان می

شـوند زیـرا    مـی  این گونه کسان در حال حاضر بیک امر معدوم متمسک اند  همان پایگاه
و نیز گاهی برخـی از مردمـانی کـه در کارهـا صـاحبنظر و       .کمال بوراثت بکسی نمیرسد

کننـد مـردم بآنـان     می پندارند و گمان می مجرب و بصیراند این صفات را در خود کمالی
 نیازمندند. 

                                                 
کنند که آن  در ینی چنین است: یا کامل و متبحري وجود داشته خود را در مرحله و پایه اي توهم می -1

دهند یعنی همان وضعی که آن را درباره پدران و نیاگان خود در شهر دیده  را بخاندان آنان نسبت می
اسـت، یغتـرون. یقـزون    کنند که آنان هم........ دراینجا این همه اختالف نسخ  اند و گمان می یا شنیده

 یعتزون. یعبرون. یغرون. یعزون. و صورت متن یعتزون است.  
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که یاد کردیم بلند پرواز و متکبرند و بهیچرو نسـبت  بینیم کلیه اصنافی  می و از این رو
کنند واز کسانیکه از آنان برترند تملق نمیگویند و جـز خـود    نمی جاه فروتنی به صاحبان

زیرا معتقدند که بردیگران برتري دارند و همه آنـان از   ،شمارند می دیگر کسان را کوچک
د، و این خوي را پسـتی و خـواري و   زنند هر چند در برابر پادشاه باش می فروتنی سر باز

کنند مردم باید در رفتار خود با ایشان  پایگـاه موهـومی را    می شمارند و گمان می سفاهت
آنـان را   که خود از روي و هم و گمان بدان قائلند در نظر گیرند و هر کس پایگاه موهوم

دارند و چه بسا کـه   می او را دشمننیک در نیابد و در احترام بآنان اندکی کوتاهی و رزد 
شوند و پیوسـته   می بسبب کوتاهی و غفلت مردم در این باره در ورطه اندوه و غم گرفتار

شمرند و از آن سر  نمی که چرا احترام شایستگی آنان را مردم واجب برند می بسختی رنج
شوند چه در طبیعـت بشـري خـوي     می زنند و بدین سبب نسبت بمردم خشمگین می باز

خدامنشی سرشته شده است وکمتر ممکنست یکی بدیگري در برابر کمال و بلند پروازي 
 وي تسلیم شود، مگر آنکه نوعی از قهر و غلبه و تسلط بکار برد. 

و بنابر این هر گاه افراد متکبر و بلند پرواز  گردد می در ضمن جاه حاصلها  این و همه
و چنانکه آشکار کردیم اینگونه کسان فاقد آن هم هستند، آنوقـت مـردم    فاقد جاه باشند،

بیزار خواهند بود و بهیچـرو از نیکـی و احسـان دیگـران     ها  آن بعلت همین خوي تکبر از
بهره مند نخواهند شد. و بالنتیجه از ثمرات جـاه طبقـه اي کـه از آنـان برتـر و بلندترانـد       

دارند و بهمین علت ازآشنائی با آنان  می را دشمن ها آن محروم خواهند گردید بعلت آنکه
 نمیرونـد. ایـن اسـت کـه از لحـاظ معـاش در مضـیقه واقـع        ها  آن جویند ونزد می دوري

رسند و براي چنـین   می یا بروزگار اندك بهتري ماند میشوند و در فقر و بینوائی باقی  می
گوینـد   مـی  معروفسـت کـه  آید و از اینجا در میان مردم  نمی کسانی بهیچرو ثروت بدست

وبهره اي که از دانـش دارنـد بحسـاب روزي    اند  دانشمندان کامل از بخت و اقبال محروم
مقـرر گردیـده   ها  آن آنان آمده است و بهره آنان از بخت و کامرانی همان دانش و معرفت
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است و معنی و مفهوم آن همین است که گفتیم انسان برهر چه آفریده شده باشـد، بـراي   
 ، و خدا تقدیر کننده است، پروردگاري جز او نیست. شود می مادهآن آ

 1]بسبب این خلـق [ )دولتی(اضطرابی در مراتب  ها دولت و گاهی بسبب این خوي در
آیند و گروهی از مـردم   می چنانکه بسیاري از فرومایگان بدرجات بلند نائل دهد می روي

رسـند   می بآخرین مرحله قدرت و استیال ها هنگامی که دولتکنند زیرا  می ارجمند سقوط
 شود می دودمان پادشاه در میان همه خاندان در پرتو سلطنت و کشور داري سرآمد ویگانه

گردند و در مراتبی فروتر از مقـام   می وخاندانهاي دیگر از رسیدن به چنین پایگاهی نومید
انکـه گـوئی بنـدگان او    آینـد چن  مـی  شوند و در زمره زیر دستان او بشمار می پادشاه واقع

هستند و هرگاه دیر زمانی دولت بدین وضع ادامه یابد و پادشاه دچـار تکبـر گـردد و در    
 کنند و از راه خیـر خـواهی بـوي تقـرب     می این هنگام همه کسانیکه دربار گاه او خدمت

 ،گزینـد  مـی  جویند و آنان را بعلت کفایتی که دارند در بسیاري از امور مهـم خـود بـر    می
بینـیم بسـیاري از    می حاظ پایگاه در نزد سلطان با یکدیگر برابر خواهند بود. اینست کهازل

کوشند که بسـلطان   می رعیت از راه نشان داده فعالیت و خیر خواهی و انواع خدمتگزاري
 تقرب جویند و بوي و در باریان و خویشاوندان و اعضاي خاندانش فروتنی  تملق بسـیار 

پایگاه آنان با دیگـر  ها  آن جویند تا می راي رسیدن بمنظور خود یاريکنند واز این راه ب می
و سلطان ایشان رادر زمره خـدمتگزاران دولـت    شود می خدمتگزاران دولت برابر و استوار

آورند و جز و اهـل دولـت    می آورد و از این راه بهره عظیمی از سعادت بدست می بشمار
یافتگـان دولـت کـه از فرزنـدان وابسـتگاه      شوند. و در این هنگـام پـرورش    می محسوب

بنیـان گـذاري سـلطنت ودولـت بـا      دانند کـه درراه   می و نیاگان خود راکسانیاند  سلطان
باینگونه خدمات پدران خود کـه آثـار   اند  استوار کردهآن را  مشکالت پیکار کرده واساس

سـلطان   شـوند و از ایـن رو حاضـر نیسـتند در راه     مـی  آن همچنان نمودار است مغـرور 
شمارند و بدین سبب در دستگاه دولت بخود  می جانفشانی کنند و آثار نیاگان خود را مهم

                                                 
 از (ینی) -1
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را هـا   آن گیرند و می و درنتیجه سلطان بر آنان خشم 1شوند.  می سري ویکه تازي مشغول
 را برگزیـده اسـت متمایـل   هـا   آن از در گاه خود میراند و باین پرورش یافتگانی که تـازه 

 شـمارند و نـه راه گسـتاخی را    مـی  ه براي خود آثـار و یادگارهـاي قـدیمی   که ن شود می
چاپلوسـی  بلکه عادت و روش آنان فروتنی و  ،کنند نمی پیمایند و بهیچرو بلند پروازي می

بوي و کوشش در راه انجام دادن مقاصد اوست هر چه راي او اقتضا کند. اینست که جاه 
درگـاه سـلطان    ررسند و بسبب مکانتی کـه د  می دلنیابد وبمراتب ب می ونفوذ آنان توسعه

شوند و پرورش یافتگان دولـت در   می کنند همه بزرگان و خواص بآنان متوجه می حاصل
 شـود  مـی ن بلند پروازي واهمیت دادن بسوابق دیرین باقی میمانند که چیزي برآنها افزوده

گیرنـد و پادشـاه ایـن     مـی  شوند و مورد خشم او قرار می جز اینکه از بارگاه سلطان رانده
یابـد تـا    می واین وضع ادامه دهد می خدمتگزارانی را که تازه برگزیده است برآنان ترجیح

از امور طبیعـی اسـت و    ها دولت . و پدید آمدن این درشود می دولت منقرض هنگامی که
ـ  .آید می بسبب آن غالبا کیفیت انتخاب خدمتگزاران نوین پیش ده و خدا آنچه بخواهد کنن

 2آنست. 

در اینکه متصدیان امور دینی مانند آنانکه به قاضی گري و فتوي : فصل هفتم
مشغولند ها  این دادن و تدریس و پیشنمازي و خطابه خوانی و مؤذنی و امثال

 آورند نمی اغلب ثروت بزرگ بدست
بدین سبب که کسب وبدست آمده ونفع، چنانکه در گذشته یـاد کـردیم، عبـارت اي    
ارزش کارهاي انسانیست و کارهاي  مزبور برحسب نیاز مردم بآنهـا متفاوتسـت چنانکـه    
اگر در شمار کارهائی باشد که در اجتماع ضـروري و مـورد نیـاز همگـان اسـت آنوقـت       

                                                 
 شوند.   در (ینی) چنین است: بدین سبب درمیدان دولت کشیده می -1

اٞل لَِّما يُرِ�ُد ﴿ -2 و خدا سبحانه «هاي مصر و بیروت چنین است:  پایان فصل در چاپ ]107هود: [ ﴾١٠٧َ�عَّ
آخر فصل در (ینی) هم مانند (پ) » اتر است و کامیابی باوست پروردگاري جز او نیستوتعالی دان

 است. 
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خواهد بود، ولـی صـاحبان اینگونـه کاالهـاي      بیشتر و نیاز مردم بدانها شدیدها  آن ارزش
از هنرمندانی نیستند که عموم خلق ناچار بآنان محتاج باشند بلکه تنها گروهـی از   1دینی 

روزند بآنان نیازمندند و اگر هم کسانی بـه امـور    می خواص مردم که بدین خویش اهتمام
رار و عمـومی نیسـت و   نیازمند شـوند بطریـق اضـط   ها  و نزاعها  قضائی و فتوي درمرافعه

شوند و خدایگان دولت در کار این گـروه و اداره امـوري کـه بـر      می نیاز بی اغلب از آنان
ورزد چه او موظف است که در مصالح عمومی نظارت کند و بدین  می عهده دارند اهتمام

و  کنـد  مـی  سبب  بنسبت نیازي که بایشان هست بري هر یـک بهـره اي از روزي تعیـین   
ان کردیم مستمري آنان با مستمریهاي لشکریان وصنعتگرانی که حوائج ضروري  چنانکه بی

کنند برابر نیست هر چند پیشه و سرمایه آنان از لحـاظ دینـی و مراسـم     می مردم را فراهم
بلکه او برحسب نیاز عمومی و ضرورت اجتماع مستمریها را تقسیم  ،شرعی شریفتر است

 . شود مین بجز میزان اندکیو بدین سبب سهم آنان  کند می بندي
و نیز گروه مزبور بعلت آنکه داراي سرمایه اي شریفتراند در نزد خلـق و پـیش خـود    

کنند تابـه بهـره بیشـتري     نمی جاه فروتنی صاحبانند وازاین رو در پیشگاه باش می ارجمند
نائل آیند که سبب فزونی روزي آنان شود، بلکه براي اینگونه مالقاتها وقـت فـارغی هـم    

 ندارند. 
زیرا ایشان سر گرم کاالي شریفی هستند که مشتمل بر بکار بردن اندیشه و بدن اسـت  

هـل دنیـا   خواهند خود را در نزد ا نمی شریفی که دارندهاي  و گذشته از این بعلت سرمایه
از اینگونه امور بکلی بر کنارند و بدین سبب اغلـب ثـروت   ها  آن مبتذل و بیمقدار کنند و

 یابد.  نمی آنان فزونی
و من با بعضی از فضال در این باره ببحث پرداختیم و او گفته مـرا انکـار کـرد. اتفاقـا     

گاه مامون بدستم رسید که مشتمل بر بسـیار  ه اي درباره محاسبات دیوانهاي دراوراق کهن
از عوائد ومخـارج آن روزگـار بـود و از آنجملـه در آن اوراق میـزان روزي و مسـتمري       

                                                 
 هاي مصر و بیروت صنایع است واین مفهوم از (ینی) است.   در چاپ -1
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ه کردم و آن فاضـل را بـدان آگـاه گردانیـدم و     عقضات و پیشنمازان و مؤذنان را نیز مطال
ا در آفریدگان بسبب آن بصحت گفتار من پی برد و از انکار خود باز گشت واز اسرار خد

 1کننده است.  آفریننده تقدیر  شدیم و خدا  ش در شگفتو حکمت او در عوالم

دراینکه کشاورزي وسیله معاش ده نشینان مستضعف و بادیه نشینان : فصل هشتم
 سالمت طلب است

زیرا کشاورزي بر وفق اصل طبیعت و از امور بسیط و ساده است و بـه همـین سـبب    
سـازند و آنانـه بکـار     نمـی  پیشـه خـود  آن را  نشینان و اهل تجملاغلب هیچیک از شهر 

گـاو آهنـی در خانـه     هنگامی کـه  صپیامبر اند. پردازند قرین مذلت وخواري می فالحت
جز آنکه همراه خود  شود مین برخی از انصار دید، فرمود: این ابزار داخل خانه هیچ قومی

ا به استکثار آن توجیه کـرده  دیث رو بخاري این ح کند می ذلت و خواري داخل آن خانه
درباره آنچه آدمی را از عواقب اشـتغال بـه    «بی زیر این عنوان بر آن ترجمه کرده استو با

 ،و علت آن» دارد می ابزار کشت و زرع یا تجاوز ازحدي از که بدان امر شده است برحذر
و این  گردد می هیاین است که کار کشاورزي به باج و خراج دادن منت .و خدا داناتر است

امر خود سبب زورگوئی وتسلط زبردستان بر مردم است و در نتیجـه بـاج دهنـده بعلـت     
 صپیـامبر  .شـود  مـی  خوار و بدبخت گیرد می آنکه در معرض دستبرد و قهر و غلبه قرار

زکات تبدیل به مالیـات و خـراج شـود. و     هنگامی کهآید مگر  نمی فرمود: رستاخیز پدید
وحقـوق   کند می این اشاره به پادشاه سختگیري است که نسبت به مردم جور و ستم پیشه

و کلیه حقوق را بمنزله بـاج و خـراج پادشـاهان     برد می خداي تعالی را درباره اموال ازیاد
 2، و خدا برهر چه بخواهد تواناست. کند می ودولتها تلقی

                                                 
و خدا آفریننـده تواناسـت پروردگـاري جـز او     «هاي مصر و بیروت پایان فصل چنین است:  در چاپ -1

 »نیست
هاي مصر و بیروت این عبارت هم بآخر فصل افزده شـده اسـت: و خـدا سـبحانه و تعـالی       در چاپ -2

 در(ینی) نیز آخر فصل ماند (پ) و این ترجمه است.  » داناتر است و کامیابی باوست
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 و اقسام آنهاي  درمعنی بازرگانی و شیوه: فصل نهم
راه خریدن کاال به بهاي ارزان و فروختن آن به بهاي گران، و کاال هر چه باشد  مال از

یـا قمـاش و آن    2یا محصوالت کشاورزي یا حیوان یا سـالح   1تفاوتی ندارد از قبیل آرد 
کوشـش در راه بدسـت    سود مینامنـد و  شود می مقداري را که بر سرمایه ازاین راه افزوده

 آوردن این سود دو گونه است: 
انبار کردن کاال و منتظر نوسانها و گردش بازار شدن چنانکه نرخ بـازار از ارزانـی    -1

 . شود می بگرانی تغییر یابد، آنوقت سود کاال افزون
حمل کردن کاال بشهر دیگري که رواج کاال در آن بیش از شهري باشد کـه در آن   -2

  شود می ر یابد، آنوقت سود کاال افزونتغییآن را  شهر 
وبه همین سبب یکی از بازرگانان مجرب بجوینده کشف حقیقت بازرگانی گفته است 

خریـدن جـنس بهنگـام    «آموزم: بازرگانی عبارتست از  می من بازرگانی را در دو کلمه بتو
یـن  و ا شـود  مـی  و با این وصف تجارت حاصل» ارزانی و فروختن آن بهنگام گران شدن

 3اشاره بمعنی گفتاریست که مابیان کردیم و خدا روزي دهنده و صاحب قوت متین است.

 درصادر کردن کاالهاي بازرگانی: 4فصل دهم

                                                 
 هاي مصر و بیروت   رقیق (بنده)(پ) دقیق چاپ -1

 نیست » سالح«هاي مصر و بیروت کلمه  در چاپ -2

َ ٱإِنَّ ﴿ -3 اُق ٱُهَو  �َّ زَّ هاي مصر و بیروت این آیه نیست  در چاپ ]58الذاريات: [ ﴾٥٨ لَۡمتِ�ُ ٱ ۡلُقوَّةِ ٱُذو  لرَّ
و خدا سبحانه و تعالی داناتر است و کامیابی باوست پروردگاري جز او «و آخر فصل چنین است: 

 این ترجمه با (ینی) هم مطابق است.» نیست
از لحاظ تقدیم و تـأخیر  » ینی«هاي مصر و بیروت با چاپ پاریس و  ازا ینک تا فصل شانزدهم چاپ -4

ها اختالف دارد و ما ترتیب چاپ پاریس و ینی رامراعات کردیم و ایـن فصـل در چـاپ (ك)     فصل
 فصل دوازدهم است.  
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 بازرگانی که در امور بازرگانی بصـیرت دارد فقـط نـوعی از کاالهـا را بخـارج صـادر      
که همه طبقات از توانگر وفقیر گرفته تا سلطان و بازاري بدان نیازمند باشند زیـرا   کند می

طبقـات  ي هـا  نیازمنـدي  ولی اگر در صـدور کـاال تنهـا    .رواج کاال وابستگی باین امر دارد
کاالي او دشوار خواهد بود چه ممکنست بسبب پیش آمدي  1رواج.خاصی را درنظر گیرد

وند و آنوقت بازارش کاسد خواهد شد و سودي نخواهـد  آن طبقه از خریدن آن عاجز ش
بایـد حتمـا از نـوع     کنـد  مـی  برد. همچنین هنگامی که کاالي مورد نیاز همگـان را صـادر  

از هـر کـاالئی تنهـا بـه تـوانگران و اطرافیـان دولـت         2متوسط کاال باشد زیرا قسم گـران 
هرکـاالئی بـه متوسـط آن     ند ولی اکثریت مردم ازباش می در اقلیتها  آن اختصاص دارد و

نیازمند ند. پس باید دراین باره منتهاي کوشش خود را مبـذول دارد چـه رواج یـا کسـاد     
 کاالي او بدین امر وابسته است. 

انـدازه   بـی  ي آنهـا  راه همچنین صادر کردن کاال از شهري بسیار دور یا ناحیه اي کـه 
دارد و بحـران بـازار را بطـور     خطرناك باشد براي بازرگانان سود بیشتر وعواید مهمتـري 

زیرا کاالي صادر شده در ین شرایط بعلت دوري محل صـدور   کند می مطمئن تر تضمین
ي بسیار خطرناك اندك وکمیاب است از این رو که صادر کننـدگان آن  ها راه یاگذشتن از

اب و هرگاه کاالئی اندك و کمی دباش می و بالنتیجه کمتر در دسترس مردماند  گروهی قلیل
  .شود می باشد بهاي آن گران

ولی اگرمحل صدور کاال شهري نزدیک و راه آن امـن وبیخطـر باشـد آنوقـت صـادر      
کنندگان بسیاري خواهد داشت ودر نتیجه کاال بحد وفور در دسترس مـردم خواهـد بـود    

 وبهاي آن ارزان خواهد شد. 
فراوان دارنـد مرفـه   بینیم تجاري که بدخول در بالد سودان عالقه  می و به همین سبب

زیرا باید راهی بـس دور و دراز را بپیماینـد و رنـج فـراوان     اند  ترین و توانگر ترین مردم

                                                 
 کاالي او تمام خواهد شد شود،  بجاي: نفاق: نفاد است وبنابر این ترجمه عبارت چنین می» ینی«در  -1

 است.» عاي«(گران) » غالی«هاي مصر وبیروت بجاي  در چاپ -2
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تحمل کنند و کاالها را از دشتهاي پر خطر سوزانی عبور دهند کـه تشـنگی  مسـافران را    
وایـن نقـاط را فقـط     شـود  مـی ن بجز درنقاط معینـی یافـت  ها  آن و آب در کند می تهدید
 دانند و بنابر این بجز گروه قلیلی از مردم خطر گذشتن از این گونه می ها کاروان ایانراهنم

بینـیم کاالهـاي    مـی  کنند. این است که نمی ي دور و دراز و بیمناك را بر خود هموارها راه
. همچنین کاالهاي کشور دباش می گرانها  آن سودان در کشور ما اندکست ودر نتیجه بهاي

کنند از این  می را بدان کشور صادرها  آن دك و گران است و بازرگانانی کهما در سودان ان
 .شـوند  می اورند و بسرعت توانگر و ثروتمند می و سودهاي فراوانی بدستها  راه سرمایه

رونـد نیـز بعلـت دوري راه و تحمـل رنـج       می بمشرقها  همچنین مسافرانی که از کشور
هـاي   بازرگانانی که در یک ناحیه میان شهرها و شهرستان، ولی برند می فراوان سودبسیار 

زیرا هم کاال فـراوان   .آورند می کنند سود اندك و فایده ناچیزي بدست می آن رفت و آمد
 1بسیار است، و خدا روزي دهنده و صاحب قوت متین است. ها  آن و هم صادر کنندگان

 احتکار در: 2فصل یازدهم

خداوند بینش و تجربه در شهرها شهرت یافته ایـن اسـت کـه    و از مسائلی که در نزد 
احتکار محصوالت زراعتی براي فروختن در اوقات گرانی، عملی مشئوم و بدفرجام است 

و سبب آن این است  و خدا داناتر است، کـه   گردد می و سود آن به تلف شدن وزیان باز
ري امـوال خـود را در راه   مردم بعلت نیازي که بـه ارزاق دارنـد مجبورنـد از روي ناچـا    

س پذیرد و در تعلق نفـو  می خریداري آنهاصرف کنند و در نتیجه نفوس بدین معنی تعلق
مفـت و  (را ها  آن که شود می به اموال خود سربزرگی است که موجب بد فرجامی کسانی

گیرند، و شاید این سر همانست که شارع بنام اخذ امـوال بباطـل از    می از کسان 3)مجانی

                                                 
َ ٱإِنَّ ﴿ -1 اُق ٱُهَو  �َّ زَّ  .]59الذاريات: [ ﴾٥٨ لَۡمتِ�ُ ٱ ۡلُقوَّةِ ٱُذو  لرَّ
 این فصل در چاپ (ك) فصل سیزدهم است. -2

 در (ینی) نیست -3
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تعبیر کرده است. و این گونه اموال اگر چه مفت نیست ولی نفوس بدان متعلق اسـت  آن 
پردازنـد   می آنکه قدرت آوردن عذري داشته باشند بی از روي ناچاري وآن را  زیرا قیمت

و بنابر این چنین خریدن بمنزله معامله از روي اکراه و اجبار است. و در احتکار کاالهایی 
ز روي تفنن ا ابلکه سایر اجناس ر دهد مین زیانی براي مردم روي بجز خوردنیها و ارزاق

 جز به اختیار و حرص بـذل ها  آن کنند واموال خود را در می و تنوع در شهوات خریداري
بندند و بدین سبب  نمی شوند ودل نمی پردازند وابسته می کنند و از این رو به پولی که نمی

قواي روحی و نفوس مردم همواره بدو متوجه اسـت   شود می کسی که به احتکار معروف
ع و شـود  مـی  ستاند و بدین سب سود او مبدل بزیان می ز آنان باجبارا اچه اموال ایشان ر

 خداي تعالی دانا تر است. 
ها  حکایت شیرینی را از بعضی مشایخ مغرب بدینسان شنیدم: شیخ و مناسب این مقام

فت در روزگار سلطان ابوسعید نـزد قاضـی فـاس فقیـه     ابوعبداهللا االبلی بمن خبر داد و گ
انـواع   از ابوالحسن ملیلی حضور داشتم بوي پیشنهاد شد که براي وظیفه و مقـرري خـود  

پسندند؟ قاضی ابوالحسن مدتی بفکر فرو رفت وآنگاه گفت بـاج   می اموال خراج کدام را
دند. گفـت:  از وي پرسـی آن را  شراب حاضران خندیدند و در شگفت شـدند و حکمـت  

و نفوس ها  دل گزینم که می را برها  آن خراجها عموما حرام باشند من نوعی از هنگامی که
بـدنبال آن نباشـد و شـراب از جملـه چیزهائیسـت کـه کمتـر        اند  پرداختهآن را  کسانیکه

از بدست آوردن آن شادمان  هنگامی کهممکنست کسی ثروتش را براي آن خرج کند مگر 
بندند و این مالحظه  نمی خورد ودل به پول آن نمی بر خریدن آن تأسف و طربناك باشد و

  1غریبی است و خدا داناتر است. 

                                                 
ها پنهان  و خدا سبحانه وتعالی آنچه رادرسینه آن«هاي مصر و بیروت پایان فصل چنین است: در چاپ -1

وآخر فصل مطابق (ینی)  ]69القصص: [ ﴾َ�ۡعلَُم َما تُِ�نُّ ُصُدورُُهمۡ  َوَر�َُّك ﴿اشاره به: » داندـ است می
 است.
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بسبب ارزان شدن (کاالها) به پیشه  ها قیمت در اینکه تنزل: 1فصل دوازدهم
 رساند می وران زیان

 .شود می زیراچنانکه یاد کردیم کسب ومعاش انسان بوسیله صنایع یا بازرگانی حاصل
براي هنگامی است کـه  ها  آن و بازرگانی عبارت از خریدن اجناس وکاالها و ذخیره کردن

را ببهـاي بیشـتري بفروشـند کـه آن مقـدار      ها  آن و دهد می گردش ونوسانهاي بازار روي
نامند و از آن پیوسته وسیله زنـدگی ومعـاش بـراي کسـانیکه بـه       می زیاده را سود یا ربح

آید و بنابر ایـن اگـر ارزانـی یـک کـاال یـا محصـول خـواه          یم بازرگانی مشغولند بدست
خوردنی یا پوشیدنی یا هر نوع ثروتی بطور کلی ادامه یابد وبراي تاجر گـردش بـازار در   

د در طول این مدت سود و افزایش ثروت ازدست خواهد رفـت و بـازار آن   آن پدید نیای
و 2د بازرگانان نخواهد شد] و بجز رنج وسختی چیزي عای[گونه کاال کساد خواهد گردید 

از کوشش و تالش در راه حرفه خود دست خواهند کشید و سرمایه آنان از دست خواهد 
همچنـان  هـا   آن نگریم که اگر دیر زمانی قیمـت  می رفت. براي مثال نخست بوضع غالت

 زیـرا سـود   ،شوند می ارزان بماند چگونه کشاورزان در همه شئون زراعت دچار تبه حالی
کننـد یـا بهـره نـاچیزي      نمـی  آید و در نتیجه از ثروت خود بهره برداري نمی بدستها  آن

شـوند و   مـی  کننـد و بمضـیقه مـالی گرفتـار     مـی  آورند و از سرمایه خود خرج می بدست
سرانجام در ورطه فقر و بینوائی سقوط میکنند. وهمین وضع دامنگیر پیشه ورانی که بکار 

کـه متعلـق بـه زراعـت اسـت از ابتـداي       هایی  و همه حرفهاند  آسیابانی و نانوائی مشغول
همچنین اگـر   .گردد می نیز شود می زراعت محصول تا هنگامی که به ماده خوردنی تبدیل

تیول) محصوالت زراعتی بپردازند ایـن تبـه حـالی    (ارزاق سپاهیان را سلطان از راه اقطاع 
یابـد واز   مـی  تقلیـل هـا   آن ت و خـراج زیرا بسبب این وضع مالیا کند می بانان نیز سرایت

شـوند و ارزاق آنـان را سـلطان از     می نگهداري لشکریانی که بسبب مالیات مزروعی اداره

                                                 
 در چاپ (ك) فصل چهاردهم است. -1

 هاي مصر و بیروت نیست. در چاپ -2
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و  گـردد  مـی  شوند و بالنتیجه ارزاق سپاهیان قطع می عواید مزبور تعیین کرده است عاجز
شوند. همچنین اگر ارزانی عسل یا شکر ادامه یابد تمـام کارهـائی کـه     می دچار تبه حالی

بدانها وابسته است متزلزل خواهد شد و پیشه ورانی که بتجارت اینگونـه مـواد مشـغولند    
توان بر همین منوال قیاس کرد که  می را نیز ها پوشیدنیدست از پیشه خود خواهند کشید. 

بیکار خواهند شد. بنابر این ارزانی ها  آن پیشه وران اگر ارزانی کاالهاي مزبور بدرازا کشد
کـه پیشـه وران و بازرگانـان آن کـامال      شود می بیش از حد در هر کاال و محصولی سبب

دچار مضیقه شوند و معاش خود را از دست بدهند. همچنین گرانـی بـیش از انـدازه نیـز     
ر کاالها و محصوالت مایـه  و چه بسا که بندرت در نتیجه احتکا[مانند ارزانی بیحد است 

لیکن معاش و کسب مردم در ایـن اسـت کـه حـد     1] شود می افزایش ثروت وسود فراوان
وسط و اعتدال در این امر وجود داشته باشد وبسرعت نوسانها و گردش بازارها پدید آید 
و پی بردن بدان مربوط به عادات و رسومی است که در میان شهر نشـینان  اهـل عمـران    

است وتنها ارزانی غالت و حبوبات از میان همه مواد و اجناس ستوده است، زیرا متداول 
و همه طبقات مردم از توانگر و فقیر و طفیلیان کـه اکثریـت    دباش می مورد نیاز عامه مردم

دهند ناچاراند ارزاق و مواد غذائی خویش را فراهم سازند، و از این  می اجتماع را تشکیل
راهی بعموم مردم است و جنبه قوت وخوراك مردم در این نـوع  رو ارزانی آن کمک وهم

و خـدا روزي دهنـده و صـاحب قـوت متـین      [بخصوص بر جنبه بازرگانی تـرجیح دارد. 
 2است]

                                                 
 در چاپ بیروت نیست. -1

َ ٱإِنَّ ﴿ -2 اُق ٱُهَو  �َّ زَّ هاي مصر و بیروت نیست  این آیه در چاپ ]58الذاريات: [ ﴾٥٨ لَۡمتِ�ُ ٱ ۡلُقوَّةِ ٱُذو  لرَّ
». و خدا سبحانه وتعالی پروردگار عرش عظیم است«و پایان فصل د رچاپهاي مزبور چنین است: 

 مطابق است. » ینی«. صورت متن با 130سوره التوبه، آیه 
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کنند  می تجارت پیشه دراینکه کدام یک از اصناف مردم: 1فصل سیزدهم
فرو گذارند و از پیشه کردن آن اجتناب آن را  وکدام صنف شایسته است که

 ورزند
درفصول پیش یاد آور شدیم که تجارت عبارت از بهره ور ساختن مال است بدینسان 

را به قیمتی گرانتر از بهاي خریـد  ها  آن کوشند که می خرند و می که اجناس و کاالهائی را
هـا   آن بفروشند یا از راه انتظار نوسانها و گردش بازار هاسود برند یا بوسیله صادر کـردن 

آنجا رایج تر و گرانتر است بهره برگیرند، یا اجناس را به نسیه بقیمت گران بشهري که در 
بفروش رسانند. و این سود نسبت به سرمایه اي که بکـار میاندازنـد انـدك و نـاچیز     تري 

اصل مال بسیار باشد سود آن نیـز فـراوان خواهـد     هنگامی کهاست، ولی چیزیکه هست 
ست. سپس باید کوشـید کـه ایـن بهـره بـرداري یـا       زیرا اندك در بسیار خود بسیار ا ،بود

، مانـد  مـی  سودي که در نتیجه خرید وفروش اجناس و کاالها در دست سـوداگران بـاقی  
کامل وصول شود و قیمت اجناس را بپردازند لیکن در میان این گروه اهل انصاف انـدك  

اس یـا سـرمایه   کنند به اجن می است و از این رو خواه ناخواه نادرستی و کم فروشی پیشه
 کننـد کـه بـه سـود آن زیـان      می تأخیر و مسامحهها  آن زنند و در پرداخت بهاي می لطمه

ماننـد در   مـی  رسد، زیرا در مدت عدم پرداخت بهاي کاالها بازرگانـان از فعالیـت بـاز    می
و اگر معامله داراي سند و گواهانی  شود می صورتیکه بهره برداري از سرمایه بدان حاصل

و نفـوذ حکـام    گردد می شوند که موجب نابودي سرمایه می نباشد بکلی منکر بهاي اموال
از این رو بازرگـان رنـج    شود می زیرا معموال بظواهر امور حکم ،در این گونه اندك است

ل کردن رنج واغلب این سود ناچیز را پس ازتحم شود می و دچار مشکالت برد می فراوان
اش  تواند آن را وصول کند یا سرمایه نمی یا آنکه به هیچرو کند می و مشقت بسیار حاصل

باید داراي یکی از ایـن   کند می رود. بنابر این کسی که بازرگانی را پیشه خود می از دست
دوشرط باشد: یا اینکه دراختالفات و ستیزه جوئیها گسـتاخ و در امـور محاسـبات بصـیر     

                                                 
 در چاپ (ك) فصل دهم است. -1
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با سر سختی و پشت کار نزد حکام ازحقوق خویش دفاع کند ودر ایـن صـورت   باشد و 
بهترین وسیله  دهد می گستاخی و سر سختی وي در معامالت و اختالفاتی که درآنها روي

وادار بانصـاف و عـدالت خواهـد کـرد. وگرنـه       اي خواهد بود که حکام و سودا گران را
د درپناه آن حقوق خویش را حفظ کند و هیبت ناچار باید داراي نفوذ و جاه باشد که بتوان

ز ا ااو روي در دل سوداگران بنشیند و حکام را بانصاف و دادگري وادار سـازد تـاحقوق   
توانـد از انصـاف و داد    مـی  کسانی که به وي مدیونند بازستانند. با ایـن وصـف بازرگـان   

وي میـل و آنگـاه   برخوردار شود و اموال خود را از چنگ دیگران باز گیرد، نخسـت از ر 
 بازور و قهر. 

لیکن کسی که واجد این دو شرط نباشد یعنی نه خودگستاخ و سرسخت باشـد و نـه   
در نزد فرمانروایان اعتبار ونفوذ داشته باشد نباید بازرگانی را پیشه خود سازد و سزاسـت  

 زیرا چنین کـس ثـروت خـود را در معـرض تـاراج قـرار      که از این حرفه اجتناب ورزد، 
خـود را از آنـان    سازد و کمتر ممکن اسـت کـه بتوانـد داد    می و طعمه سوداگران دهد می

و اگـر   1ز چنگ هـم برباینـد.  ا ابستاند، زیرا مردم اغلب در صدد آنند که اموال یکدیگر ر
و  مانـد  مـی در دست هیچکس پشیزي باق ن کرد نمیمقررات فرمانروایان ازایشان ممانعت 

کـه بـه   (بویژه سودا گران و طبقات پست  ،داشت نمی انکسی بحفظ ثروت خویش اطمین
هر آینـه   کرد نمی هیچرو پابند اصول نیستند.) واگر خدا برخی از مردم راببرخی دیگر دفع

 2ولی خدا را بر جهانیان فضل و احسان است.  ،زمین را تباهی فرا میگرفت

                                                 
 در اینجا نسخ مغشوش و اختالفات فراوان است.   -1

ِ ٱ َدۡ�ُع َولَۡوَ� ﴿ -2 �ُض ٱَ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت  �َّاَس ٱ �َّ
َ
َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�  ﴾٢٥١ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱُذو فَۡضٍل َ�َ  �َّ

 .]251: ةالبقر[
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مرحله در اینکه خوي بازرگانان نسبت بخوي اشراف در : 1فصل چهاردهم
 پستی است

ناچار  رکنند و در این کا می زیرا بازرگانان اغلب اوقات خود را صرف خرید و فروش
یـا  (باید سخت گیري کنند و در تثبیت آخرین قیمـت حـداکثر مبالغـه را معمـول دارنـد      

بعبارت دیگر چانه بزنند) و کسی که پیوسته بدین شیوه زندگی کند خـواهی نخـواهی در   
در صـورتیکه چانـه زدن دور از صـفت     شـود  مـی  بخشد و بدان پابنـد  می اخالق او تأثیر

 جوانمردي پادشاهان و اشراف است که بدان متصفند. 
رنتیجه رفتارهاي زشتی که بدنباله عادت چانه زدن در میـان طبقـه   و اما اگر خوي او د

پست این گروه شـایع اسـت تبـاه گـردد، از قبیـل لجاجـت و سـتیزه جـوئی و تقلـب و          
سزاسـت کـه چنـین     ،در داد وسـتد  هـا  قیمت کاري و یاد کردن سوگندهاي دروغ برفریب

خوئی را درمنتها درجه فرومایگی و پستی بدانیم چنانکه این گونـه کسـان بـدین صـفات     
بینم بزرگان و کسانی که ریاست قوم را بر عهـده دارنـد از    می مشهورند و به همین سبب

 یر تأثیر این خوي واقع شوند. ورزند تا مبادا ز می این پیشه اجتناب
و گاهی هم ممکن است بازرگانانی یافت شوند که خویش را از این خوي حفظ کنند 
و بسبب شرافت ذاتی و بزرگ منشی از آن اجتنـاب ورزنـد، ولـی چنـین کسـانی بسـیار       

 شوند، و خدا هر که را بخواهد به فضل و کرم خود رهبري می بندرت در میان مردم دیده
 فرماید واو پروردگار پیشینان و پسینیان است.  می

در اینکه خوي بازرگانی نسبت به خوي رؤسا در مرحله اي : فصل پانزدهم
 پست و دور از جوانمردي است

                                                 
آمده و در چاپ پاریس حذف شده » فصل یازدهم«هاي مصر و بیروت زیر عنوان  این فصل در چاپ -1

است،زیرا عنوان آن تفاوت اندکی با عنوان فصـل پـانزدهم دارد و در حقیقـت خالصـه اي از فصـل      
 پانزدهم است. 
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پـردازد و   می یاد آور شدیم که بازرگان بخرید و فروش و جلب سود و بهره 1درفصل 
اسـت بـراي پیشـرفت حرفـه خـود      ، و ناچار کند می در این امر پیوسته ممارست وتمرین

بچانه زدن ولجاجت و سرسختی و گزافه گوئی و نزاع و سـتیزه متوسـل شـود واینهـا از     
 و جـوانمردي آدمـی   2روند و چنین صـفاتی از پاکـدامنی    می لوازم پیشه بازرگانی بشمار

 بـه نفـس زیـان   زیرا اثر رفتار انسـان خـواهی نخـواهی     3، شود می کاهد و مایه نقصان می
بخشد و رفتارهـاي بـد و پسـت     می زند چنانکه رفتارهاي نیکو آثار نیکو و پاك بنفس می

گذارد و اگر چنین رفتارهـائی بـر نفـس سـبقت جویـد و       می درآن آثار بد و پست بجاي
یابد و اگر دیري بپاید و خصـال نیـک در    می و رسوخ شود می تکرار گردد در آن جایگیر

پذیرد ازاین رو کـه آثـار نکوهیـده آن در نفـس      می نفس جایگیر نشود آن خصال نقصان
 آیند.  می بندد مانند همه ملکاتی که ازافعال پدید می نقش

و این آثار برحسب تفاوت اصناف بازرگانان در اطوار و حاالتشان است چه گروهی از 
آنان که داراي حاالت پست بازرگانی باشند و با سوداگران بد کار که بنادرستی و تزویر و 

هنگـام اقـرار و انکـار دمبـدم     هـا   آن اندازند و بـراي کاالهـا و بهـاي    می یبکاري دستفر
کنند شریک وهمکار باشند بیش از حد بدین خوي پست متصف  می سوگندهاي دروغ یاد

خواهند بود و فرومایگی بر آنـان چیـره خواهـد شـد و بکلـی از فضـیلت جـوانمردي و        
اکتساب آن دور خواهند گردید و گرنه ناگزیر باید چانه زدن و ستیزه گري در جوانمردي 

کـه   ،و امـا گـروه دوم بازرگانـان    4آنان تأثیر بخشد و فقدان آن در ایشـان انـدك اسـت.    
کنند و  می درپناه جاه و نفوذ، حقوق خویش را حفظ فصل دهم) یاد کردیم(درفصل پیش 

که بتن خویش عهـده دار اینگونـه امـور بازرگـانی      کند مینیاز  بیآنان را  این قدرت وجاه

                                                 
 مقصود فصل دوازدهم است.   -1

 ترجمه کردیم.» ینی«هاي مصر و بیروت ذکاء و ما از  زکاء است ولی در چاپ» ینی«در  -2

 هاي مصر وبیروت (تجرح) تخذح در چاپ» ینی«در  -3

 ) نیست.1کلمه (قلیل) در ( -4
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شوند، بسیار نادر و انگشت شمارند. این گروه کسانی هستند که گاهی یـک بـاره بوضـع    
رسـد   مـی  گی به ارث بآنانیا ناگهان ثروت بزر شود می شگفت آوري بر ثروت آنان افزده

 که در نتیجه مرگ یکی از اعضاي خانـدان ایشـان در زمـره بزرگتـرین تـوانگران بشـمار      
شوند و از این راه درمیان مردم عصر  می هل دولت مربوطا اآیند و بکمک این ثروت ب می

آینـد کـه شخصـا ازعهـده      می شوند و بپایه اي نائل می کنند و نام آور می خود جلوه گري
بـه نماینـدگان و اطرافیـان    آن را  کننـد و تصـدي   می ري کارهاي بازرگانی کناره گیري دا

وآن وقت فرمانروایان و اولیاي امور بعلـت آنکـه مشـمول احسـان و      کند می خودواگذار
درنهایت سهولت موجبات تأمین حقوق ایشان اند  ند و بدان خو گرفتهباش میها  آن هدایاي

گیرند. بـدین سـبب گـروه مزبـور در      می ز غاصبان بازا اایشان رسازند و داد  می را فراهم
هاي  از خوي ،، چنانکه گذشتگردد می نتیجه عدم ممارست اعمالیکه بصفات پست منجر

هر گزنـدي کـه از    و از گردد می شوند و جوانمردي آنان راسخ تر می زشت بازرگانی دور
از آثار هائی  ممکن است نمونهها  نای ، ولی با همهماند می رسد مصوم می این رهگذر بدان

در وضـع  این گونه رفتارها بطور نهان و غیر مسـتقیم درآنـان پدیـد آیـد چـه مجبورنـد       
کنند مخالف یـا موافـق    می دهند یا ترك می نمایندگان خود نظارت کنند و در آنچه انجام

خدا شما و آنچه ، و شود می کمتر نمودارها  آن ندك است و اثرا ياباشند، اما این نمونه ه
  1کنید آفریده است.  می را

 2در اینکه صنایع ناچار باید داراي آموزگار باشد: فصل شانزدهم

 باید دانست که صنعت عبارت از ملکـه ایسـت کـه در امـري عملـی فکـري حاصـل       
رود. و  مـی  و بسبب اینکه عملی است در زمره کارهاي بـدنی محسـوس بشـمار    شود می

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1   ]96الصافات: [ ﴾٩٦َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن  �َّ
هاي بجاي (معلم) (علم) است و شاید صحیح تر باشند بدینسان......... صنایع ناچار  در برخی از چاپ -2

 باید با علم پیوند داشته باشد. 
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زیـرا   شـود  مـی  محسوس براي آموزنده جامعتر و کـاملتر حاصـل  فراگرفتن کیفیات بدنی 
 انجام دادن اموري که مربوط به کیفیات بدین محسوس است ثمر بخش تر است. 

و ملکه عبارت از صفت راسخی است که در نتیجـه انجـام دادن یـک عمـل و پیـاپی      
ر نسبت چنانکه صورت آن در نفس رسوخ یابد، و ملکه ب گردد می تکرار کردن آن حاصل

آموختن  و یاد دادن چیزي از راه دیدن با چشم جامع تر وکامل تر از شود می اصل حاصل
آورند کامـل   می آن بنقل خبر و دانش است، از این رو ملکه اي که بشیوه نخستین بدست

و مهارت شاگرد در هنـر و   1. شود می تر و راسخ تر از ملکه ایست که از راه خبر حاصل
 ي وي به میزان نیکوئی آموزش و ملکه آموزگار وابستگی دارد. حصول ملکه آن برا

 بسـیط ویــژه  .سـپس بایـد دانســت کـه صــنایع بـر دو گونـه اســت بسـیط و مرکــب      
ي ضروري است و مرکب به امور تفننی ومرحله کمال زندگی اختصاص دارد ها نیازمندي

از سـوي دیگـر   و بسیط از لحاظ تعلیم مقدم بر مرکب است، زیرا از یکسو ساده است و 
روزند و از  می به ضروریات زندگی اختصاص دارد که مردم به فراگرفتن آن بیشتر اهتمام

این رو از لحاظ تعلیم درمرحله نخستین قرار دارد و به همین سبب هم تعلـیم آن نـاقص   
 و کند می استنباط وکشفآن را  است و پیوسته اندیشه انسان انواع گوناگون واقسام مرکب

شوند، و  می رساند تا سرانجام تکمیل می اندك اندك و بتدریج از مرحله قوه بفعل راها  آن
، بلکـه در  شـود  مین هیچگاه یکباره حاصل )گوناگون بسیط و مرکب(پدید آوردن صنایع 

زیرا رسیدن اشیاء و بـویژه امـور    ،گردد می پیاپی حاصلي ها نسل طی روزگارهاي دراز و
 خواهد. و از این رو می و ناچار مدت .شود مین هنري از مرحله قوه به فعل یکباره حاصل

در اینگونـه  هـا   آن ت و بجز انواع بسـیط سبینیم که صنایع در شهرهاي کوچک ناقص ا می
ثروت و امور فزونی یابد و توسعه ها  آن تمدن اهالی هنگامی که، ولی شود مین بالد یافت

                                                 
نظر مؤلف در اینجا کامال موافق نظریه دانشمندان جدید آموزش و پرورش است که شـیوه حسـی و    -1

 دهند.  عملی را بر شیوه نظري ترجیح می
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رسد،  می بصنایع گوناگون نیازمند کند، آنوقت صنایع از مرحله قوه به فعلآنان را  تجملی
 و خدا داناتر است. 

 :شود می و نیز صنایع از نظر دیگر بدینسان تقسیم[
 صنایعی که به امر معاش انسان خواه ضروري یا غیر ضروري اختصاص دارد. 

و هنرهـا و   ها دانش که خاصیت انسانی است مانندهائی  و صنایع مخصوص به اندیشه
  .سیاست

و درود گري و آهنگـري و صـنایع    1صنایع گونه نخستین مانند بافندگی و کفشدوزي 
که ممارست در استنساخ و تجلید کتب است و موسیقی  2)صحافی(گونه دوم چون وراقه 

و خدا  ،سپاهیگري و نظایر آنو صنایع گونه سوم مانند ها  این و شعر  تعلیم دانش و مانند
 3داناتر است.]

 تکمیل ینه صنایع در پرتو تکامل وتوسعه اجتماع شهر نشینیآدر : فصل هفدهم
 شود می

زیرا تا هنگامی که اجتماع شهر نشینی و تمدن شـهر بمرحلـه کمـال نرسـدمردم تنهـا      
جـز  گمارند که عبارت از وسائل خوراکی چون گندم و  می کسب ضروریات معاش همت

آن است، ولی هر گاه شهر بمرحله تمدن برسد و بهره کارهاي مردم فزونی یابـد و بـراي   
ضروریات آنان کافی باشد و بلکه زاید برآن گردد آنوقت آن مقدار اضافه را صرف امـور  

فقط از جنبه اندیشه آدمی  ها دانش سپس باید دانست که صنایع و .کنند می تجملی معاش
ولـی خـواد    شـود  مـی  ست که بدان از دیگر جانوران باز شـناخته به وي اختصاص یافته ا

خوراکی ازجنبه حیوانی وتغذیه براي و ضرورت دارد و بنا بر این مواد خوراکی از لحـاظ  

                                                 
 رسد.  صحیح تر بنظر می» خرزه«بمعنی قصابی و شتر کشی است، ولی » جزاره«درمتن  -1

 وراقه (بکسر اول) کاغذ تراشی و کتاب نویسی (منتهی االرب) -2
 قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس  -3
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ضرورت برعلوم و صنایع مقدم است و نوع اخیر نسبت بضـروریات در مرتبـه دوم قـرار    
 دارد. 

چه در ایـن مرحلـه    کند میشهر پیشرفت  ونیکوئی صنایع بنسبت اجتماع و ترقی یک
کوشند صنایع بهتر و ظریف تر تولید کنند تا مورد پسـند   می کنند و می توجهها  آن بزیبائی

و اما در اجتماع بادیه نشینی  اند، مردمی باشد که بمرحله تجمل خواهی و توانگري رسیده
نیازمندانـه بـویژه    بسیطیا اجتماعات کوچک و شهرهاي کم جمعیت مردم تنها به صنایع 

رود مانند درود گر یا آهنگر یا خیاط یـا بافنـده    می صنایعی که در ضروریات زندگی بکار
و وقتی هم این گونه صنایع در اجتماعات مزبور یافت شود به هیچرو کامل و  1.یا قصاب

وسایلی براي چیز دیگر ها  آن زیرا همه ،کند مین نیکو نیست، بلکه از حد ضرورت تجاوز
اجتماع توسعه یابد و بر جمیعت  هنگامی کهو  .ندباش مین ستند و ذاتا و مستقال مرد نظره

وتمدن آن افزوده شود و در آن ذوق تفنن و امور تجملی پدید آید آنوقت زیبـائی و بهتـر   
چنین اجتماعاتی خواهد بود، وصنایع با کلیـه وسـایل   اي  خواسته کردن هنرها نیز ازجمله

بکمال خواهد رفت و صنایع دیگري کـه الزمـه عـادات ورسـوم ثـروت      رو ها  آن مکمل
پدید خواهد آمد از قبیل کفشدوز و دباغ و ابریشـم بـاف و    ها وتجمل است نیز همراه آن

یابـد انـواع    مـی  از حـد توسـعه   اع بیشمو گاهی که اجت ها. این زرگر) و مانند(ریخته گر
 یاري از هنرهـاي تفننـی و کمـالی پدیـد    بسها  آن رسد که در میان می صنایع مزبور بجائی

شـوند کـه    می سازند ووسیله معاش کسانی می رادر نهایت زیبائی و ظرافتها  آن آید و می
و بهره بـرداري از مهمتـرین    کنند و بلکه از لحاظ سود می را حرفه خودها  آن در آن شهر

ي هـا  زمنـدي نیا ازجـزو هـا   آن روند چه پیشرفت ثروت و تجمل خـواهی  می کارها بشمار
عطرساز) و رویگـر وحمـامی و آشـپز و سـازنده     (مانند: روغنگر  دهد می مردم شهر قرار

صحافان) که در صنعت استنساخ کتب (و وراقانی  1و سازنده هریسه  2شیره و رب انگور

                                                 
 است.  » جزار«ها  در تمام چاپ -1

 شمع ساز، (ك) و (ا) و (ب) -2
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کنند چه این صنعت از لوازم توسـعه ثـروت و رفـاه     می ممارستها  آن و تجلید وتصحیح
 ورزنـد و صـنایع دیگـري نظیـر     می است که بامور فکري اشتغالوتجمل خواهی در شهر 

گذرد پیشرفت صنایع نیز بیش از اندازه  می و گاهی که ترقی اجتماع و تمدن از حد ها. این
شنویم درمیان ایشان کسانی هستند که پرنـدگان   می چنانکه درباره مردم مصر کند می ترقی

دهند چنانکه  می تجسم یاي شگفت آوري رادهند و اش می بیزبان و خرهاي اهلی را تعلیم
کنند و سرود خواندن و رقص و راه رفتن روي طنابهـا را   می به ذات دیگر منقلب ذاتی را

 ز زمین بلندا اآموزند. و بارهاي سنگین مانند حیوانا وسنگهاي عظیم ر می درهوا باشخاص
زیـرا عمـران وتمـدن     ،شـود  میکنند، ودیگر صنایعی که در نزد ما مردم مغرب یافت ن می

  2شهرهاي مغرب بمرحله تمدن مصر وقاهره نرسیده است، و خدا داناي حکیم است.

ه رسوخ صنایع درشهرها وابسته برسوخ تمدن و طول کاین در: فصل هجدهم
 مدت آن است

 عمـران و تمـدن بشـمار    3و علت آن واضح است، زیرا کلیه صنایع از عادات و انواع 
یابد و آنگاه آیین (صـبغه)   می یجه کثرت تکرار و مرور زمان رسوخروند و عادات درنت می

رنگ ـ  (اي  دواند و هر گاه صبغه می ي پی در پی ریشهها نسل پذیرد و در می آن استحکام
 . شود میاستوار و پا برجا گردد زدودن و زایل کردن آن دشوار  )آیین

توسعه یافته است اگـر تمـدن و   تمدن ها  آن بینیم شهرهاي کهن که در می و از این رو
نقصان پذیرد و دچار عقب ماندگی بشوند باز هـم آثـاري ازصـنایع دوران    ها  آن جمعیت

بطوریکه صنایع مزبور رادر شهرهاي نو بنیـادي کـه تـازه در     ماند می باقیها  آن عمران در

                                                                                                                              
 نوعی طعام است. -1

ُ ٱوَ ﴿ -2 » واهللا العلیم الحکیم«چنین است: » ینی«در متن چاپ پاریس و  ]26النساء: [ ﴾٢٦َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ
یابد.: خداوند عمران آن (مصر)  هاي مصر و بیروت نیست و فصل بدینسان پایان می این آیه در چاپ

 »را به نیروي مسلمانان پاینده دارد
 ) غلط و صحیح الوان است.1کلمه االوان در ( -3
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تمـدن و  یابیم هر چند این گونه شهرها از لحـاظ   نمی اند مرحله تمدن و عمران گام نهاده
جمعیت بپایه شهرهاي کهن هم رسیده باشند و تنها علت آن این اسـت کـه در شـهرهاي    

زنـدگی  هـاي   آئینکهن بسبب مرور زمان و دست بدست گشتن و تکرار عادات و رسوم 
استوار شده و ریشـه دوانیـده در صـورتیکه شـهرهاي نوبنیـاد هنـوز بـاین پایـه تکامـل          

  اند. نرسیده
بینیم در آن کشور کیفیات  می ، چهشود میزگار بر اندلس تطبیق واین کیفیت دراین رو

دارنـد همچنـان    مـی  و شیوه صنایع در کلیه عادات و رسومی که در شهرهاي آن معمـول 
و هنرهـاي آشـپزي و انـواع سـرود      ها ساختمانپایدار و استوار و راسخ است مانند بنائی 

خوانیها و وسایل سرگرمیهاي طرب انگیز از قبیل ابزار موسیقی گوناگون و رقص و هنـر  
و  هـا  سـاختمان و بکار بردن حس سـلیقه در ترتیـب و وضـع     ها کاخ فرش کردن و اثاث

ساختن ظروف و کلیه لوازم آشپزخانه و اثاث زندگی از مواد فلزي و سـفالین وروش بـر   
کردن مهمانیها و جشنهاي گوناگون ودیگر هنرهائی که الزمه عادات یک زنـدگانی پـر    پا

بینیم که مرد اندلس دراین صنایع ماهرتر و بصـیر   می تجمل و ترقی یافته است. از این رو
تراند و صنایع گذشته آنان همچنان درآن کشور استوار بجـاي مانـده اسـت چنانکـه هـم      

رند و در این باره نسبت به مردم کلیه شهرها متمایزاند هرچند اکنون بهره و افري درهنر دا
عمران و تمدن آن کشور نقصان یافته است و قسمت عمـده آن بـا تمـدن دیگـر ممالـک      

 موریتانی) برابر نیست. (ساحلی مغرب 
زیرا در نتیجه رسوخ دولت اموي و ،دلیلی ندارد جز آنچه مایاد کردیم چاین وضع هی و

ي پس از آن از ملوك طوایف گرفته تا این ها دولت و ها) گت(عنی قوطدولت پیش ازآن ی
روزگار، تمدن درآن سرزمین ریشه دوانیده و اسـتوار شـده اسـت واز ایـن رو تمـدن در      
اندلس بمرحله نائل آمده که هیچ سرزمین دیگري جز عـراق و شـام و مصـر بـدان پایـه      

کـه   دهـد  مـی  نیز نشـان  کند می قلکشورهاي مزبور ن دربارهنرسیده است، چه اخباري که 
از هـا   آن در آن ممالک صنایع آنان نیز اسـتحکام یافتـه و کلیـه انـواع     ها دولت بعلت دوام
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همچنان در اجتماع کنـونی آنـان   ها  آن لحاظ زیبائی و ظرافت تکمیل شده و آئین و شیوه
مگر آنکـه بکلـی عمـران آنـان منقـرض       شود مین دور ها سرزمین باقی مانده است واز آن

گردد، مانند رنگ ثابتی که در پارچه اي نفوذ کند و تا پارچه باقی باشـد رنـگ هـم از آن    
 . شود مین جدا

صـنهاجه و از آن پـس    ها دولت وضع تونس هم بنسبت تمدنی که درسایه فرمانروائی
و احـوال از لحـاظ   و بسبب تکمیل صنایع آنان درهمه کیفیـات  اند  موحدان بدست آورده

دوم صنایع نظیر اندلس است و هر چند کشور مزبور از این نظر نسبت به اندلس درمرتبه 
کنند صـنایع   می قرار دارد، ولی بعلت عادات و رسومی که مردم تونس از مصریان اقتباس

آنان هم اکنون ازصنایع آن کشور افزون تر است، زیرا مسـافت میـان دو کشـور تـونس و     
کنند و چه بسا کـه   می است ومسافران همه ساله از آن کشور بمصر مسافرت مصر نزدیک

گزینند و از عادات و رسوم تجملی و صنایع استوار مردم  می سالیان دراز در مصر سکونت
 گیرند.  می پسندند فرا می آن کشور را که

ر و این اوضاع تونس بعلت آنچه یاد کردیم از لحاظ صنایع از یکسو مشابه مصـ و بنابر
که هنگام اند  از سوي دیگر مانند اندلس است، زیرا بیشتر ساکنان آن از مردم شرق اندلس

و در نتیجـه اصـول و کیفیـاتی از    انـد   آواره شدن آنان درقرن هفتم به تونس پناهنده شـده 
صنایع دراین کشو رسوخ یافته است و هر چند دراین روزگار وضع عمران تونس مناسب 

(صبغه) آئین هنر در کشوري رسـوخ یابـد    هنگامی کهنیست، ولی  ترقیات صنعتی مزبور
 کمتر ممکن است از آن رخت بربندنـد مگـر آن سـرزمین بکلـی ویـران شـود. همچنـین       

بینیم که در قیروان و مراکش و قلعه ابن حماد نیز آثاري از ایـن صـنایع بجـاي مانـده      می
در حکـم ویرانـه هسـتند و جـز     است هر چند کلیه شهرهاي مزبور را مروزیا ویرانه و یا 

ها  آثار را در یابد واز صنایع مزبور آثاري در آن شهر تونند اینگونه نمی مردم بصیر، دیگري
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دهند مانند خطی که پـس از   می را نشانها  آن که کیفیات و احوال گذشته کند می مشاهده
 1و خدا آفریدگار داناست.  ،ماند می محو کردن اثر آن در کتاب بجاي

که  یابد می و توسعه شود می ینه صنایع هنگامی نیکوترآدر: نوزدهم فصل
 افزون گرددها  آن طالبان

کار او مفت ومجـانی انجـام یابـد، زیـرا      دهد مین وعلت آن این است که انسان اجازه
آورد و در  مـی  کارهر کس وسیله بهره برداري اوست که معاش خـویش را از آن بدسـت  

. از این رو کار خود گیرد مین از هیچ چیز بجز کارش سود برسراسر دوران زندگانی خود 
که ثمره آن در شهري که ساکن آن است ارزش داشته باشد  کند میراتنها در راهی صرف 

و هر گاه صنعتی خواستارانی داشـته باشـد و در نتیجـه     .تا سود و بهره آن عاید وي شود
مزبور بمنزله کاالئی خواهـد بـود    روي آوردن مردم بدان رواج یابد در این هنگام صنعت

 در چنین شـرایطی مـردم شـهر    .که بازار آن رواج داشته باشد و براي فروش جلب گردد
 کوشند که آن صنعت را بیاموزند تابوسیله آن معاش خود را فراهم سازند.  می

ولی اگر صنعتی خواستارانی نداشته باشد بازار آن رواج نخواهـد یافـت و کسـی هـم     
فرو خواهند گذاشت و بدین سبب از آن را  آموختن آن نخواهد کرد وآنوقت مردمآهنگ 

قیمـت  «کنند که فرموده است  می روایت صدست خواهد رفت و به همین سبب از علی
 بدین معنی که صناعت هرکس قیمت او را» دهد می نیکو انجامآن را  هرکس چیزیست که

 سازد.  می وسیله معاش خودآن را  رساند، یعنی ارزش هرکس کاریست که می
در اینجا راز دیگري هم نهفته است وآن این اسـت کـه پیشـرفت و بهتـر شـدن      و نیز 

آن را  که دولت خواستار آن باشد چه دولت است که بـازار  شود می صنعت هنگامی میسر
دولـت طالـب    هنگـامی کـه  سازد و تا  می و خواستاران دیگر را بدان متوجه دهد می رواج

صنعتی نباشد و تنها دیگـر مـردم شـهر خواسـتار آن باشـند رواج آن هیچگونـه تناسـبی        

                                                 
ٰقُ ٱَوُهَو ﴿ -1  .]81يس: [ ﴾٨١ ۡلَعلِيمُ ٱ ۡ�َ�َّ
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 بازمانیکه دولت خواهان آن است نخواهد داشـت، زیـرا دولـت بزرگتـرین بـازار بشـمار      
 رود ورواج هر چیزي در آن دستگاه است و اندك و بسـیار در آن داراي یـک نسـبت    می
 ،ه درآن رواج یابد ناچار بزرگترین رقم را نشـان خواهـد داد  و از این رو و هر چ دباش می

ولی عامه مردم هرچند خواستار صنعتی باشند خواستشان جنبه عمومی نخواهد داشـت و  
برهـر چـه بخواهـد     1 ]سبحانه وتعـالی [بازارشان رونق و رواج پیدا نخواهد کرد. و خدا 

 تواناست. 

رو به ها  آن ویرانی باشند صنایعدر اینه هرگاه شهرها درشرف : فصل بیستم
 رود می زوال

کنند که موردنیاز مردم باشند  می از این رو که بیان کردیم صنایع تنها هنگامی پیشرفت
وبنابر این) هرگاه ترقیات شهري بـه انحطـاط مبـدل شـود     (فزونی یابند ها  آن و خواستار

واقع  )بحران(فرتونی  وبعلت در هم شکستن عمران و تقلیل یافتن ساکنانش در سراشیب
گردد، آنوقت تجمل خواهی و ثروت در آن نقصان خواهد یافت و مـردم ماننـد دوران ده   
نشنین به همان ضروریات اکتفا خواهند کـرد و در نتیجـه صـنایعی کـه از لـوازم تجمـل       

تواند از  نمی درچنین شرایطیها  آن رود بیرونق خواهد شد، زیرا سازنده می خواهی بشمار
گریزد یا میمیرد و ازوي  می ن صنایع معاش خود را تأمین کند و ناچار بسوي دیگريراه آ

چنانکـه   شود می و در نتیجه نشانه این گونه صنایع بکلی محو ماند مین جانشینی هم باقی
نقاشــان و ریختــه گــران و زر گــران ونویســندگان و استنســاخ کننــدگان کتــب و دیگــر 

رونـد و   مـی  جملی و وسایل تفننی رامی سـازند از میـان  صنعتگرانی که مانند آنان لوازم ت
، و خـدا آفریـدگار   گـردد  مـی  رود تا آنکـه بکلـی مضـمحل    می پیوسته صنایع رو بنقصان

 2داناست.
                                                 

 در (پ) نیست. -1

ٰقُ ٱَوُهَو ﴿ -2 و « درچاپهاي مصر و بیروت پس از این آیه افزوده شده است:  ]81يس: [ ﴾٨١ ۡلَعلِيمُ ٱ ۡ�َ�َّ
 »سبحانه وتعالی
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 ازهمه مردم از صنایع دورتراند اعرابدر اینکه : فصل بیست و یکم
اع شهر نشـینی و تمـدن کـه انسـان را     مدربادیه نشینی ریشه دارتر و از اجتها  آن زیرا

 دورترانـد واقـوام غیرعـرب مشـرق و     کنـد  مـی بصنایع و دیگر لوازم شهر نشینی جلـب  
مسیحی ساحل دریاي روم بیش از همه مردم در صنعت مهارت دارند زیرا آنـان  ي ها ملت

 دراجتماع شهر نشینی و تمدن ریشه دار تر واز اجتماع بادیه نشینی دورتراند. 
و سکونت در دشـتها و   بداوت بکلی فاقد شتر هستند که عرب را بر ها ملت نحتی ای

ي شتران و ریگزارهائی که توالد و ها گاه و داراي چرا کند می اصالت در بادیه نشینی یاري
و بوم عـرب و هـم    دزا بینیم در می این است که ،ندباش مین نیز کند میتناسل آنهارا آسان 

کلیه صنایع انـدك و نـاچیز   اند  را در دوران اسالم متصرف شدهها  آن ئی کهها سرزمین در
کنند. باید بـه ممالـک    می است چنانکه مواد صنعتی را از اقطار دیگران بدان کشورها وارد

غیر عربی مانند چین و هند و سرزمین ترکان و ملل مسیحی نگریست ودید که چگونه در 
 مزبـور  هـاي   ز کشـور ا ارهـا   آن ي دیگـر اه ملت میان آنان صنایع توسعه دارد واز این رو

ي غیر عرب مغرب از قبیل بربرها نیز از لحاظ صـنایع  ها ملت و .کنند می بخاك خود وارد
، زیرا از قرنها پیش زندگی بادیه نشینی در میان آنان نیز رسوخ یافته اسـت و  اعرابندمانند 

یش وجود نـدارد چنانکـه   گواه بر این امر این است که در سرزمین آنان شهرهاي اندکی ب
درفصول گذشته یاد آور شدیم و بهمین سبب صنایع در مغرب اندك اسـت وآنچـه هـم    

مربوط بصناعت پشم است از قبیل  1بجز آنچه دباش مین هست چندان مستحکم و ماهرانه
ولی همینکـه اقـوام مزبـور بشـهر      ،بافتن آن ودباغی پوست وساختن کفش و مشک از ان

بهترین مرحله اي که بایـد  ه را بها  آن نشینی گرائیدند در صنایع یاد کرده مهارت یافتند و
نیاز عمـومی بـود، وعلـت اینکـه تنهـا دو       آنان موردهاي  تهیه شود رساندند، زیرا ساخته

ه آنـان  این اسـت کـ   دهد می صنف یاد کرده قسمت عمده کارهاي آن سرزمین را تشکیل
 ولی در مشرق صناي از روزگار فرمانروائی اند، بسبب بادیه نشینی صنایع مزبور آشنا بوده

                                                 
 در چاپ بیروت بجاي، االماکن غلط است  -1
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ي باستان آن سرزمین رسوخ یافته است مانند ایرانیـان و نبطیـان و قبطیـان و بنـی     ها ملت
و از ایـن رو   انـد،  اسرائیل و یونانیان و رومیان که در طی قرون متمـادي سـلطنت داشـته   

د کردیم عادات و احوال تمدن و شهر نشینی واز آن جمله صنایع در میان آنان وچنانکه یا
محو نشده اسـت. وامـا یمـن و بحـرین و عمـان      ها  آن رسوخ یافته است و هنوز هم آثار

ولی فرمانروائی نواحی مزبور هـزاران سـال    ،هرچند در تصرف عرب بوده است1وجزیره 
دست شده است و اقوام مزبور شهرها و بـالد  ي بسیاري از آن بالد دست بها ملت درمیان

ماننـدعاد و  انـد   خرین مرحله تمدن وتجمل خواهی رسـیده ه آآن نواحی را بنیان نهاده و ب
و بنایر این مدت پادشاهی و تمدن  2ثمود و عمالقه و پس از ایشان حمیر و تبابعه و اذواء 

صـنایع آن توسـه یافتـه و    صبغت) آن استوار شـده و  (در آن ناحیه بطول انجامید و آئین 
 تاثیر نبخشیده وها  آن ریشه دوانیده است وبدین سبب چنانکه یاد کردیم کهنگی دولت در

را فرسوده نساخته است، چنانکه تا هم اکنون صنایع آن با رونق و نوین است وبدان ها  آن
 4زربفت (وشی) و برد عصـب  هاي  اختصاص دارد مانند صنعت پارچه 3یمن) (سرزمین 

  اند. بافته می نخی و ابریشمی در آن شهرهاي  زیبائی که از پارچههاي  دیگر جامه و
 5وخدا وارث زمین وکسانی است که برآنند.

                                                 
 است.  » جزیره العرب«منظور  -1

 شروع میشود مانند ذواالذعار و ذوالقرنین و غیره  » ذو«گروهی از ملوك یمن که نام آنان به  -2

 هاي مصر وبیروت بجاي یمن در (پ) وطن است   و چاپ» ینی«در  -3

برد (بضم ب) جامه خط دار و عصب (بفتح ع) نـوعی بردیمنـی بـوده کـه نخسـت نـخ آن را رنـگ         -4
د و عصب بقول بعضی رنگی بوده است کـه گیـاه آن فقـط در یمـن     ان بافته کرده و سپس آن را می می
 روئیده است (اقرب الموارد)   می

�َض ٱإِنَّا َ�ُۡن نَرُِث ﴿اشاره به:  -5
َ
هاي مصر و بیروت اضافه شده است.  و در چاپ ]40مريم: [ ﴾َوَمۡن َعلَۡيَها ۡ�

نَت َخۡ�ُ ﴿اشاره به: » واو بهترین ارثان است.«
َ
وانت خیرالوارثین. سوره  ]89األنبياء: [ ﴾٨٩ ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوأ

 نیز آخر فصل مانند (پ) است.» ینی«و در  89انبیاء آیه 
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 )استعدا ومهارت(در اینکه هرگاه براي کسی ملکه اي : فصل بیست و دوم
دریک صنعت حاصل شود کمتر ممکن است از آن پس در صنعت دیگري 

 براي وي ملکه نیکی حاصل آید
بریم که هرگـاه بخـوبی واسـتواري ملکـه خیـاطی بـراي او        می براي مثال خیاط رانام

تواند ملکه درود گري یـا   نمی نفس) او رسوخ یابد ازآن پس دیگر(شود و درجان حاصل 
ر، آنکه ملکه نخستین هنـوز در نهـادش اسـتوار نشـده و آئـین      بنائی را نیک فراگیرد، مگ

بمنزلـه  (صبغت) آن در وي رسوخ نیافته باشد. وسبب آن این است که ملکات براي نفس 
بندند و کسی که  نمی ودر آن نقش شود مین صفات ورنگهایی هستند که یکباره برآن وارد

هـا   آن نیکو تري بـراي حصـول  پذیرد واستعداد  می بر فطرت خود باشد سهلتر ملکات را
نفس به ملکه دیگري متلون شود و از فطرت خارج گـردد و اسـتعداد    هنگامی کهدارد، و 

آن بعلت نقش بستن رنگ آن ملکه ضعیف شود آنوقت براي پذیرفتن ملکه دیگر ضعیف 
 تر خواهد بود. 

متـر  موجود آن گواه بر صحت آن است چنانکه کهاي  واین امر آشکار یست که نمونه
یابیم که هنر خود را با مهارت واستواري فرا گرفته باشد و سپس بتوانـد   می صنعتگري را

در هنر دیگري نیز مهارت یابد و در هر دو به یک اندازه شایسـتگی خـود رانشـان دهـد.     
نه عملی) نیز بمثابه هنرمندان هسـتند  (کنند می حتی صاحبان دانش که ملکه فکري حاصل

در نهایت خوبی و اسـتواري حاصـل آیـد     ها دانش او ملکه یکی ازو دانشمندي که براي 
بخـوبی و  آن را  کمتر ممکن است بهمان نسبت در دانـش دیگـري اسـتاد شـود و ملکـه     

استواري فرا گیرد، بله اگر درصدد آموختن آن برآید فرو خواهد ماند مگر درموارد بسـیار  
استعداد و تغییر یافتن آن برنگ ملکه نادر، و منشأ آن بنابر آنچه یاد کردیم همان چگونگی 

  1و خدا داناتر است.  شود می ایست که درجان حاصل

                                                 
خدا سبحانه وتعالی داناتر اسـت  «هاي مصر و بیروت پایان فصل چنین است:  در چاپ» پ و ینی«از  -1

 »و کامیابی به اوست پروردگار جز وي نیست.
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 در اشاره به امهات صنایع: فصل بیست و سوم
باید دانست که صـنایع بعلـت فزونـی کارهـاي متـداول در اجتمـاع بسـیار و انـواع          

حد و حصر بیرون  درمیان نوع بشر معمول است که در شمار نیاید و ازها  آن گوناگونی از
گذاریم  می کنیم و بقیه را فرو می ما دو گونه را بخصوص یادها  آن است، ولی از میان همه

  :ودو گونه مزبور عبارتند از
 صنایعی که در اجتماع ضروري هستند.  -1
 شوند.  می صنایعی که از لحاظ موضوع شریف شمرده -2

 ري و بافندگی  گونه نخستین مانند کشاورزي و بنائی و خیاطی و درود گ
موسـیقی) و  (صحافی) وغنـا  (ونویسندگی و وراقه  )تولید(و گونه دوم چون قابلگی  

 .پزشکی
زیـرا   دباشـ  مـی  اما قابلگی از صنایع است که در اجتماع ضروري و مورد نیاز همگـان 

نـوزادان و  ي  و موضوع آن درباره شود می و غالبا هستی او حفظ گیرد میبدان نوزاد جان 
 .ایشان استمادران 

و از دانش طبیعی  .و پزشکی  عبارت از حفظ تندرستی انسان و دفع بیماري از اوست
 و موضوع آن با اینوصف بدن انسان است. شود میمنشعب 

حفـظ  را هاي وابسته بدان مانند مراقه (صحافی) نیـاز انسـان   و نویسندگی و دیگر هنر
و خـاطرات درونـی انسـان را    ها  اندیشهاز دستبرد فراموشی نگه میدارد و آن را  و کند می

 را در کتب جاویدان ها دانش وها  رساند و نتایج اندیشه می بکسان غایبی که از وي دوراند
هاي  و اما غنا(موسیقی) عبارت از نسبت .کند می سازد و مراتب وجود را از معانی بلند می

 براي گوشهاست.ها  آن و نمودار زیباییها  آواز
 با پادشاهان بزرگ هـم ها  آن ي که دارنده  شود میسه گانه سبب ي  هاهنراین ي  و کلیه

بزم و به محفل خلوت و بزم انس آنان راه یابد بنابر این صنایع سه گانه مزبـور را از ایـن   
هستند و آنهـارا بـراي   ها  آن راه شرفی است که دیگر صنایع را نیست و صنایع دیگر تابع
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بـر حسـب اخـتالف مقاصـد و     هـا   و گاهی این پیشه سازند می خودي  کسب روزي پیشه
 1داناست.ي  و خدا آفریننده کند می موجبات فرق

 در صناعت کشاورزي: فصل بیست و چهارم
این صناعت بدست آوردن مواد خوراکی و (غالت) حبوبات اسـت بدینسـان   ي  نتیجه

واظبت میکننـد  که زمین را شخم میکنند و تخم در آن میکارند و گیاه را پس از روییدن م
پس سـ  .ثمره دادن برسدي  دارند تا رشد کند و به مرحله می مرتب نگه2با آبیاري آن را  و

آورند و این اعمال را با مهارت  می رویند و دانه را از درون پوست بیرون می خوشه آن را
 سازند.  می فراهمآن را  دهن دو وسایل و موجبات می انجام

 رود، زیرا بوسیله آن مواد غذاي انسان بدست می بشمارکشاورزي از قدیمترین صنایع 
بدون همه اشیاء بسر بـرد،   ]زیرا انسان ممکن است ،آید که اغلب مکمل حیات اوست می

و به همین سبب این صـنعت بـه    3مواد غذایی بزندگی خود ادامه دهد.] بی تواند نمی ولی
فصول پیش یاد آور شدیم که چنانکه در4صحرا نشینان و ده نشینان اختصاص یافته است، 

و از ایـن رو و   دباشـ  مـی  زندگانی بادیه نشینی کهن تر از شهر نشینی است و بر آن مقدم
 پیشـه خـود  آن را  دوران بیابان گردي اسـت کـه شـهریان   هاي  صنعت کشاورزي از حرفه

زیرا کلیه عادات  احوال آنان نسـبت بـه عـادات و     ،سازند و به اصول آن آشنا نیستند نمی

                                                 
هاي مصر و بیروت نیست و به جـاي آن فصـل بدینسـان پایـان      ، سوره یس. این آیه در چاپ81آبه  -1

 است.» پ«هم مانند » ینی«آخر فصل در » وخدا براستی داناتر است«یابد:  می
 است.» ینی«است و صورت متن از » بالسعی«کلمه » بالسقی«ها بجاي  در برخی از چاپ -2

 ر و بیروت عبارت درست نیست.  هاي مص در چاپ» ینی«از  -3
 ها پیش از (اختصت) حرف (ما) به غلط افزوده شده است.   در برخی از چاپ -4
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کیفیات زندگانی بادیه نشینی در مرتبه دوم واقع است و صنایع ایشـان نیـز در مرتبـه دوم    
   1، و خدا آفریدگار داناست.هاست آن صنایع بادیه نشینان قرار دارد و بدنبال

 صناعت بنائی در: فصل بیست و پنجم
و عبـارت از   هاسـت  آن بنائی از نخستین صنایع اجتمـاع شـهر نشـینی و کهـن تـرین     

شناختن کاریست که بدن انسان براي سکونت و پناهگاه خـویش خانـه هـاو جایگاهـایی     
چه انسان بر سرشتی آفریده شده است که در سرانجام کار و آینـده زنـدگی   [کند می آماده
که داراي دیوارهـا  هائی  اندیشد و از این رو ناچار است بنیروي اندیشه خود خانه می خود

براي جلوگیري از رنج گرما و سرما برگزیند. و جماعات  دباش می جهاتو سقف از همه 
بشري در این اندیشه طبیعی که معنی انسانیت است با یکدیگر متفاوتنـد پـس آنانکـه در    

هر چند با هم اختالف سلیقه و سبک هـم داشـته باشـند بعلـت      2زیند،  می مناطق معتدل
سـازند ماننـد    مـی هـائی   کنند و براي خود خانه می اعتدال مناطق خود این اندیشه را اجرا

ساکنان اقلیم دوم و ما بعد آن تا اقلیم ششم، ولی ساکنان اقلیم نخست و هفتم از برگزیدن 
چنین مساکنی دوراند، زیرا از یکسو درمناطق غیر معتدل سکونت دارند و از سوي دیگـر  

ـ        بـه غارهـا و   ن رو اندیشه آنـان از درك چگـونگی صـنایع انسـانی عـاجز اسـت و از ای
 3خورنـد.]  مـی  چنانکه غذاي خود را بدون اصالح و طـبخ  برند می کوهها پناههاي  شکاف

 و بـراي پناهگـاه خـویش خانـه     برنـد  می سپس باید دانست آنانکه در مناطق معتدل بسر
ایشان در یک سرزمین آنقدر هاي  نهند چنانکه خانه می سازند گاهی منازل فراوان بنیان می

 شناسـند و بحـال هـم آگـاهی ندارنـد و بـدین سـبب        نمـی  یابد که یکدیگر را می توسعه
شـوند   مـی  یکدیگر هجوم برند. این اسـت کـه ناچـار   هاي  ترسند که مبادا شبانه بخانه می

                                                 
هـاي مزبـور    هاي مصر و بیروت نیست و پایـان فصـل در چـاپ    این آیه در چاپ 81سوره یس، آیه  -1

 » کند می و خدا سبحانه و تعالی بهر گونه بخواهد بندگان خود را براه راست رهبري«چنین است
 بجاي معتدلون درست نیست.» پ«(مقیدون) در چاپ  -2

 هاي مصر و بیروت اختالف بسیار است. در چاپ» ینی«و » پ«از  -3
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جایگاه اجتماعی خود را از دستبرد حفظ کنند و براي این منظور در گرداگرد مرکز تجمع 
 و یـک شـهر تشـکیل    کنـد  می آنان را احاطههاي  سازند که کلیه خانه میهائی  خویش باره

 یابد.  می
کنند و گاهی براي نگهبـانی خـویش از    می و حاکمان از تجاوز آنان بیکدیگر ممانعت

شوند و کوههاي بلند و دژهاي مستحکم را  می امن و استوار نیازمندهاي  دشمن به جایگاه
دارند و چنین  می گزند دشمن نگهسازند و خود و زیر دستانشان را از  می پناهگاه خویش

 مانند امیران و سران قبایل.اند  کسانی پادشاهان و عناصري مشابه آنان
متفـاوت اسـت و    ،در شهرهاي گوناگون ها ساختمانو آنگاه باید دانست که چگونگی 

در هر شهري برحسب عادات و رسومی که در میان مـردم آن متـداول اسـت و فراخـور     
 گونـاگون هـاي   و اختالف ایشان ازلحاظ تـوانگري و نـاداري خانـه   وضع هواي آن ناحیه 

 ها کاخ همه یکسان نیست چنانکه برخیها  سازند. همچنین در داخل یک شهر نیز خانه می
متعدد است چـه  هاي  سازند که داراي فضاي پهناور اطاقها و غرفه می هاي عظیم دستگاه و

خدمتگزاران و زنان و پیروان بسـیار ناچارنـد در   این گونه کسان بعلت داشتن فرزندان و 
ز سنگ ا امنازل خود اطاقهاي متعدد داشته باشند. طبقات مزبور دیواراهاي خانه هایشان ر

کنند و روي دیوارهی داخلـی   می رابا آهک بند کشی ها سنگ نهند و فواصل میان می بنیان
کوشـند تـا    می ر تزیین و آرایش بناآرایند و در این باره هرچه بیشتر د می را با رنگها وگچ

در ها  این مکمل و با شکوه نشان دهند و گذشته ازهاي  عنایت واهتمام خود را به اقامتگاه
هر عمارتی سردابها و زیرزمینهاي براي انبار کردن واندوختن مواد غذایی از قبیل غالت و 

کـه وابسـتگاه و حاشـیه    سازند و اگر از سپاهیان و طبقاتی باشـند   می حبوبات و غیره نیز
نیـز  هـائی   آنوقت اسـطبل ها  آن نشینان و چاکران بسیاري داشته باشند مانند امیران ونظایر

محقـر و  هـاي   و گروهـی هـم کلبـه    .کننـد  مـی  آمـاده ها  آن براي بستن اسبهاي نجیب در
 سـازند و از ایـن حـد در    مـی  تنگی براي خـود و فرزنـدان و خـانواده خـویش    هاي  زاغه
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و ناچـار بـه پناهگـاهی     دهد مین زیرا تنگدستی و فقر بیش از این بآنان اجازه ،گذرند نمی
 کنند.  می طبیعی اکتفا

و در میان طبقات مختلف در این باره مراتب نامحدودیست که هر یک فراخـور حـال   
سازند و گاهی نیز هنگام بنیان نهادن شـهرهاي بـزرگ    می خویش خانه براي خویش مهیا

بلند و بـا شـکوه بـدین صـناعت     ي ها ساختمانواهل دولت و بنا کردن بوسیله پادشاهان 
 و برافراشـتن دیوارهـاي  هـا   شوند ودر چنین مواقعی در زیبائی و استحکام پایه می نیازمند

کوشند تا این صناعت را بحد اعالي آن برسانند و صنعت بنـائی اسـت    می نهایت بیها  آن
 .دهد می را بدستها  آن که موجبات
معتدل یعنی اقلیم چهارم واقلیمهاي نزدیک آن متداول هاي  نعت بیشتر در اقلیمواین ص

بجـاي خانـه   هـا   آن است، زیرا دراقلیمهاي غیر معتدل بنائی وجود نـدارد. بلکـه سـاکنان   
 1]برند می یا به غارها و شکافهاي کوهها پناه[کنند  می پناهگاههائی از نی و گل تهیه

سازند از لحاظ مهارت واستادي با یکـدیگر   می پیشه خودآن را  و اهل این صنعت که
 تفاوت بسیار دارند چنانکه برخی از آنان بصیر وماهر و گروهی قاصراند 

 و نیز باید دانست که صنعت مزبور داراي انواع گوناگونیست: 
کننـد و مـالط    مـی  را از سنگ تراشیده [یا آجر] بنـا  ها ساختماناز آن جمله بعضی از 

چسبد  می کنند و این گل آهک چنان به سنگ یا آجر می ز گل آهک تهیها ارها روسط دیوا
 . کند می که مانند یک جسم جلوه

سـازند ودیـوارهی را    مـی  بـویژه از خـاك   راها  آن ئی است کهها ساختمانونوع دیگر 
از لحـاظ طـول   هـا   اندازه این تخته .گزینند می کنند که دو تخته چوبی بر می بدینسان بر پا

هـا   آن ، ولی اندازه متوسطکند می و عادات محلی فرقها  وعرض بر حسب اختالف سلیقه
ا رهـا   آن کنند و فاصله می را روي پایه اي نصبها  چهار ذراع در دو ذراع است. این تخته

سـپس دو تختـه    ،دهند می یکدیگر بهر اندازه که صاحب بنا عرض پایه را بخواهد قرار با

                                                 
 از دسالن -1
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 را به ریسمان یا زنجیر بـدان ها  آن کنند و می ذراع چوب بهم متصلمزبور را بوسیله چند 
با دو تخته کوچک دیگر  ماند می بندند ودو جهت خالی را که میان دو تخته مزبور باقی می
هـاي   را بـا کوبـه  هـا   آن ریـزد و  می کنند و آنگاه در درون آن خاك آمیخته با آهک می سد

کوبند تا وقتیکـه   می فرشند و در هم می است مخصوصی که براي همین منظور آماده شده
، سپس بار دوم و سوم در آن گردد می شوند و اجزاي خاك با آهک مخلوط می خوب نرم

ریزند تا وقتی که فضاي خالی میان دو تخته بکلی پر شود، در نتیجه ایـن روش   می خاك
و بـاز   انـد.  ذرات خاك و آهک چنان بهم میامیزند که گوئی جسـم واحـدي تشـکیل داده   

کنند و بهمـان طریـق خـاك وآهـک را در هـم       می مجددا دوتخته را بطرز نخستین نصب
را در خـط مسـتقیمی   هـا   یابد و هر بـار تختـه   می کوبن تا عمل مزبور پایان می میآمیزند و

پیونـد و   مـی  دیوار چنـان بهـم   يها قسمت دهند تا آنکه کلیه می پیوسته بخط پیشین قرار
(چینـه) و  » طابیـه «گوئی از یکپارچه ساخته شده است واین شـیوه را  خورد که  می جوش

 نامند. می )چینه کش( »طواب«سازنده آن را 
از صنایع بنائی فرو پوشیدن دیوارها بوسیله آهک است بدینسان که آهـک را در  دیگر 
یـک یـادو هفتـه بانـدازه اي کـه ترکیـب آن معتـدل شـود         آن را  کنند و گـل  می آب حل

و حرارت شدیدي را که تباه کننه بهم پیوستن است از دست بدهد، آنگـاه کـه   نگمیدارند 
 مالند تا بهم جوش خورد. می روي دیوارها آنقدرآن را  باندازه الزم نگهداري شود

دیگر ازصنایع بنائی زدن سقف بناست چنانکه ستونهاي استوار تراشیده یا سـاده روي  
راتراشـیده اسـت   هـا   آن کـه هـم نجـار   هـائی   تختهها  آن کشند و باالي می دو دیوار اطاق

هـم  را با کوبه درها  آن ریزند و می کخاك و آهها  آن و آنوقت روي 1کنند.  می میخوکب

                                                 
و » دسـاتر «و » دسـائر «(بکسرد) که بمعنی میخ اسـت د رچاپهـاي مختلـف بصـورتهاي     » دسار«کلمه  -1

و به همین سبب دسالن نوشته اسـت ایـن کلمـه    است » دساتر«آمده است و درچاپ پاریس » دسانر«
است ولی ممکن است » دسر«در کتب لغت پیدا نشد، ولی بمعنی میخ چوبین است. قیاسا جمع دسار 
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میفرشند تا اجزاي خاك و آهک بهم در آمیزد و جـوش خـورد وسـپس روي ایـن طبقـه      
 ند کن می را آهک اندودها  اندازد همچنان که دیوار می آهک و خاك را به آهک

دیگر از صنایع بنائی که مربوط به آرایش و تزیین بناهاست سـاختن اشـکال برجسـته    
بنـدد و   مـی  کنند و پس از آنکـه  می بوسیله گچ بریست، بدینسان که گچ را با آب مخلوط

سازند و آنقـدر روي آن   می هنوزنمناك است برپرماه آهنی اشکال و نقوش متناسبی از آن
. و گـاهی هـم روي دیوارهـا را بـا     کنـد  مـی  شادابی خاصی پیـدا کنند که رونق و  می کار
دهنـد، چنانکـه اجـزاي     مـی  مرمر یا آجر یا سفال یا صدف و یا شـبه آن آرایـش  هاي  تکه

کـه  هـائی   و انـدازه هـا   کنند وآنها را بنسـبت  می جداها  آن متساوي  متجانس یا مختلفی از
آید که گوئی  می ار انقدر زیبا بنظرنشانند پس از ساختن دیو می دانند درآهک می خودشان

 هاست. گله منظره اي از بوستان آراسته ب
ساختن چاهها و حوضها بـراي جریـان آب    برند می از جمله هنرهائی که دربنائی بکار

هـا   آن سـازند و در  مـی هـائی   در منازل است که پس از ایـن گونـه منـابع آب حوضـخانه    
هـائی   فـوراه هـا   آن تراشند ودر وسـط  می اريبزرگی از مرمر در نهایت استوهاي  حوضچه

جستن کند و از آنجا داخـل حـوض شـود و ایـن آبهـا را از      ها  آن کنند تا آب از می تعبیه
از انـواع دیگـر   هـا   ایـن  ، وامثـال برنـد  می قنواتی که در داخل منازل جریان دار بحوضچه

  .ها ساختمان
دارنـد بـا هـم     وبصیرتی کـه و بنایان) درهمه این هاست بنسبت مهارت (وصنعتگران 

تفاوت دارند و هر چه عمران وتمدن شهر بیشتر شود ساختن بناها نیز بهمان میزان توسعه 
 یابد.  و فزونی می

کنند،  می وچه بسا که حاکمان شهر در این گونه امور از نظر بنایان وصنعتگران استفاده
رهاي پر جمعیت وآباد درباره بینیم که مردم در شه می بوضع بناها بصیرتراند چهها  آن چه

                                                                                                                              
جمع بسته و بنـا بـر ایـن صـورت     » دسائر«برد آن را بر  مولف که غالبا کلماتی مخالف قیاس بکار می

 باشد. » دسائر«صحیح تر 
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پردازند حتـی بـر سـر فضـا و قسـمت بـاالتر        می اینگونه امور با یکدیگر بمنازع و ستیزه
هـا   آن ترسند زیانی بـه دیوارهـاي   می وفروتر و بخش خارج بنا همچنین درباره اموري که

آنکه در پردازند و همسایه خود را از آن منع میکنند مگر  می برساند به اختالف و مشاجره
آن ذیحق باشد. همچنین درباره حـق اسـتفاده از معـابر و راه بـاز کـردن بـه آبهـاي روان        

وچه بسا که یکی بـر  خیزند.  می یابند نیز با هم بنزاع بر می وفاضل آبهایی که به قنوات راه
 ادعـا  هاسـت  آن دیگري بعلت تنگی جور درباره دیوار یا بلندي آن یا قنـاتی کـه نزدیـک   

کهنـه و داراي شـکاف اسـت و بـیم     اش  که دیوار همسایه شود می ا یکی مدعیی ،کنند می
رود وناچار باید براي خراب کردن و دفع ضـرر آن از همسـایه نـزد حـاکم      می سقوط آن

یا براي تقسیم  بگیرد کند می برحسب نظر کسی که آن را معاینهآن را  برود و حکم خرابی
ز این راه نـه  ا ای دارند که اهل بصیرت باشد تخانه یا عرصه اي میان دو شریک نیاز بکس

فسادي بخانه راه یابد ونه نفع کسی فرو گذارده شود و از این قبیل مسایل بسیار است که 
بر مردم پوشیده است و بجز کسانی که در بنائی بصیرت دارنـد و بکیفیـات آن   ها  آن همه

ه چگونگی بندها ورموزي کـه  چه ایشان ب ،را حل کندها  آن تواند نمی آشنا هستند دیگري
چوبهاي بنا و کجی یا راستی دیوارهـا وتقسـیم   هاي  رود و جایگاه می دراستحکام بنا بکار

و جاري ساختن آب در آبروهـا منـازل خـواه مجـراي     ها  آن و منافعها  منازل بنسبت پایه
دیگـر   زیانی به اطاقها و دیوارها نرسـد و ها  آن چنانکه از عبور 1ورودي و خواه خروجی 

و در همه اسرار آن تجربه و بصیرت دارند، ولـی  اند  موضوعات مربوط به بنائی کامال آگاه
 کسان دیگر از تجربیات آن آگاه نیستند. 

ي ها نسل از لحاظ مهارت یاناتوانی در این صنعت در طیها  این لیکن این گروه با همه
سـیار دارنـد و مـا در فصـول     با یکدیگر تفاوت ب ها دولت (پیاپی) نسبت باقتدار یا ضعف

پیش یاد کردیم که کمال صنایع وابسته به کمـال حضـارت و شـهر نشـینی و توسـعه آن      
دولت در مرحله بادیه نشـینی   هنگامی کهمربوط به بسیاري طالبان آن است. بهمین سبب 
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از کشورهاي دیگر بنا بخواهد و دراین صنعت بدیگران  شود می است در آغاز کار مجبور
تصـمیم   هنگامی که، چنانکه این امر براي ولید بن عبدالملک روي داد و گردد می دنیازمن

کند و مسجد شام را بنام خود بنیان نهد نماینده اي گرفت مسجد مدینه و قدس را تعمیر 
بسوي پادشاه روم بقسطنطنیه فرستاد تا کارگرانی که در کار ساختان مهارت داشته باشـند  

خواست وي را اجابت کرد و کسانی را بسـوي او فرسـتاد کـه    نزد وي گسیل دارد واو در
 منظور وي را درباره مساجد مزبور تکمیل کردند. 

ماننـد همـوار کـردن     1کننـد  مـی  ز هندسه تصـرف او گاهی این صنعتگران در مسائلی 
 ها. این دیوارها از لحاظ وزن و تعیین ارتفاع سطح زمین براي جاري کردن آب و امثال

و بنابر این بنایان ناچار باید در این گونه مسائل هندسه بصیر باشند، همچنین به رموز 
ي عظـیم را  هـا  سـاختمان ماشین) آن آگاهی دارند، زیرا هر گاه (جز اثقال بوسیله دستگاه 

هـا   آن و بـردن  ها سنگ ي بزرگ بنیان نهند نیروي کارگران از برداشتنها سنگ بخواهند با
بدینسـان چـاره   ر باید بکار رود عاجز خواهد بود، از این رو این امر را بجائی که در دیوا

ئی که ها سوراخ ازآن را  کنند بدینگونه که می که نیروي ریسمان را دو برابراند  جوئی کرده
کنند آنوقت بارهـاي   می هندسی سنجیده  شده است داخل چنگکهاي منجنیقهاي  بنسبت

 نامند. می )منجنیق(»  میخال«آن را  وابزار شود می سنگین هنگام بلند کردن سبک
و این عمـل از روي اصـول    .گردد می و بدین وسیله بدون تحمل رنجی منظور حاصل

و بـدان بناهـاي بلنـد و     شـود  مـی  هندسی معروفی که درمیان بشر متداول است درسـت 
ي کـه  بناهـاهی شـگفت آور   انـد.  عظیمی را که تا این روزگار هم نمودار است بنیان نهاده

ي روزگار جاهلیت است و مردم آن دوران بهمـان  ها ساختماناز ها  آن کنند می مردم گمان
را بتدابیر ها  آن در صورتیکه این پندار درست نیست بلکه اند، نسبت بلند قد وتنومند بوده
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پس باید به اینگونه نکات پی بـرد،  خـدا آنچـه     .چنانکه یاد کردیماند  هندسی بنیان نهاده
 1. افریند می بخواهد

 در صناعت درود گري: فصل بیست و ششم
رود و مـاده آن چـوب اسـت، زیـرا خـدا       می این صناعت از ضروریات اجتماع بشمار

سبحانه و تعالی در هر یک از موجودات براي آدمیان منـافعی قـرار داده اسـت کـه بـدان      
است که انسـان   درختها  آن و یکی از کند می ي خود را تکمیلها نیازمندي ضروریات یا

 داند.  می راها  آن و هر کس برد می از آن سودهاي بیشماري
کنند که  می ها و یکی از آن سودها این است که وقتی خشک شود از چوب آن استفاده

نخستین فواید آن عبارت است از سوختن براي وسایل معاش و ساختن عصا براي تکیـه  
  .ضروریات ایشان زاها  این کردن بر آن و دفاع از خویش و جز

 سازند که هنگام خطر سقوط دیوار کج یا بـار سـنگین   می همچنین از چوب ستونهائی
گذشته از این چوب سودهاي دیگري نیز دارد که هم بادیه نشینان و  .برند می را بکارها  آن

 .کنند می هم شهریان از آن استفاده
و براي زنـان   برند می د بکاربراي ستون ومیخ چادرهاي خوآن را  چنانکه بادیه نشینان

 و سـالحهائی ماننـد نیـزه و کمـان و تیـر از آن تهیـه       ،می سـازند 2از چوب کجاوه  خود
 کنند.  می

و از آن  برنـد  می و اطاقها بکارها  و درخانه ها ساختمانبراي سقف آن را  و اما شهریان
و ماده اصلی هر یک از وسـایل یـاد گـرده     .سازند ها می آن براي نشستن رويهائی  تخت

ید کـه مـورد نیـاز    آچوب است و جز در پرتو صناعت ممکن نیست بصورت خاصی در 

                                                 
1- ﴿ ۚ اضافه شده » سبحانه«هاي مصر و بیروت پس از آیه کلمه  در چاپ ]47آل عمران: [ ﴾َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

 است.
 اقرب الموارد.) 0بمعنی نوعی از مراکب زنان مانند هودج و کجاوه » حدج«ترجمه  -2
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آید و وسایل گوناگونی  می یاد کرده درهاي  است و صناعتی که بوسیله آن چوب بصورت
 عبارت از درود گري است که در عین حال داراي انواع مختلفی است. کند می تولید

یـا بصـورتی کـوچکتر از    آن را  سازنده وسایل چوبین نخست باید چوب را اره کند و
آماده سازد و سپس این قطعات اره شـده را  هائی  آنچه هست در آورد و یا بصورت تخته

بر حسب شکل مطلوب با هم ترکیب کند  وبنابر این وي در همه این اعمال بوسیله هنـر  
هـا   آن چوب اره شده را بصـورت منظمـی در آورد تـا همـه     هاي  کوشد این تکه می خود

 بمنزله اجزاي آن شکل مخصوص قرار گیرند و انجام دهنـده ایـن صـناعت را درود گـر    
 نامند، و صنعت وي در اجتماع ضروریست. می

سپس هنگامی که تمدن و حضارت به اوج  عظمـت و ترقـی برسـد و دوران تجمـل     
شوند ودوست  می ی و آرایش کلیه وسایل زندگی دلبستهخواهی فراز آید که مردم به زیبائ

گري از سقف گرفته تا درو تخت و هر اثاث دیگر دورهاي  ند هر یک از اقسام ساختهدار
 درودگري نیـز پدیـد  زیبا و آراسته بنقش ونگار باشد، آنوقت آرایش و زیبائی درصناعت 

انید کـه در شـمار شـگفتیهاي    آر می بزیروهاي تفننی گوناگونیآن را  هاي آید و ساخته می
ماننـد نقـش و نگـار کـردن     انـد   و به هیچرو درزمره ضروریات بشمار نمـی  دباش می هنر

را ها  آن چوب به هنر خراطی کههاي  و چون آماده کردن تکه 1تخطیط) درها و تخت ها(
آورند آنگاه برحسب  می تراشند و بصورت خاصی که درنظر دارند در می در نهایت زیبایی

پیوندنـد   مـی  چوبی بهمهاي  کنند و چنان با میخ می را با هم ترکیبها  آن معینیهاي  اندازه
 پندارد بهم چسبیده است، و برحسب تناسب هر چیزي که از چـوب سـاخته   می که بیننده

کنند و در نظر هر چیـزي زیبـاتر و آراسـته تـر      می ها تعبیه‹اشکال گوناگونی از آ شود می
سازند از هـر گونـه کـه     می این هنر را در همه  لوازمی که از چوب و 2 شود می جلوه گر

 . برند می باشد بکار

                                                 
 منظور نویسنده حاشیه دادن و گل و بته ترسیم کردن روي اشیاء نجاریست. -1

 گویا مقصود مولف هنر منبت کاري است. -2
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و ها  شوند که داراي تخته می و نیز معموال درساختن کشتیها بصنعت درودگري نیازمند
را باعتبار شـنا  ها  آن هندسی است کههاي  و این کشتیها عبارت از ساخته 1میخهایی است 

سازند تا این شکل در برخـورد   می به شکل آن جانوراش  لها و سینهکردن ماهی بوسیله با
با آب براي کشتیرانان کمک بیشتري باشد و بجاي جنبش حیوانی که در ماهی وجود دارد 

کنند و چه بسا که براي این منظـور بـه پـارو زدن     می براي حرکت دادن آن از باد استفاده
، وایـن صـناعت   برنـد  مـی  بکـار آن را  دریائیچنانکه در ناوهاي نیروي شوند  می متوسل

اساسا در تمام انواع آن به قسمت مهمی از دانـش هندسـه نیـاز دارد، زیـرا الزمـه بیـرون       
از مرحله قوه به فعل به روش استوار ایـن اسـت کـه بـه تناسـب میـان        ها صورت آوردن
ناچار بایـد  ها  هخواه عمومی یا خصوصی آگاه باشیم و براي دریافتن تناسب اندازها  اندازه

به مهندس رجوع کرد. و به همین جهت کلیه بزرگان و پیشوایان دانش هندسـه در یونـان   
صـاحب کتـاب اصـول     2رفتنـد، چنانکـه اقلیـدس     مـی  از بزرگان این صناعت نیز بشمار

مولـف کتـاب    3شـد و همچنـین ابلونیـوس     می هندسه، درود گر بود و باین هنر شناخته
  اند. جز آنان نیز دورد گري میدانسته و بدان شهرت داشته و 4مخروطات و میالوش 

بوده است و بدان هنر ؛گویند آموزگار این صناعت در میان مردم نوح می و چنانکه
رفت. و این خبر هر چنـد   می کشتی نجات را ایجاد کرد که هنگام طوفان معجزه او بشمار

بوده است، ولی دلیل نقلی برآن  توان گفت وي درود ر می یعنی دباش می در زمره امکانات
 که وي نخستین سازنده آن بوده است زیرا روزگاري دور ودراز از آن دوران کند مین افاده
زیرا حکـایتی از آن   ،اشاره به قدرت دورد گري است 5بلکه معنی گفتار مزبور  ،گذرد می

                                                 
لَۡ�ٰٖح َوُدُ�ٖ  وََ�َلَۡ�ٰهُ ﴿اشاره به: -1

َ
ٰ َذاِت � بمعنی میخ » دسار«جمع » س –بضم د «و دسر  ]13القمر: [ ﴾١٣َ�َ

 بندند.  ها را بهم می است ودر اینجا رشته هائی از لیف است که الواح کشتی آن
2- Euclide 

3- Apollonius 

 تصحیح کرده است.   )Menelaus(» منالوش«دسالن این نام را به  -4
 است. افزوده شده» واهللا اعلم«هاي مصر وبیروت میان این جمله بطور معترضه  در چاپ-5
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کـه  انـد   هثابت نشده است از این رو واقعه نوح را چنان تعبیـر کـرد   ؛پیش از خبرنوح
گویا وي نخستین کسی است که صنعت مزبور را بدیگران آموخته است.این است که باید 

  1باسرار صنایع در میان مردم پی برد، و خدا آفریدگار داناست.

 در صناعت بافندگی و خیاطی: فصل بیست و هفتم
در مفهـوم  (صـحیح)    برند می هاي معتدل بسر اقلیم باید دانست گروهی از بشر که در

 خود بیندیشـند همچنانکـه دربـاره خـویش    2و ناگزیراند درباره پوشاكاند  انسانیت داخل
که منسوج را براي نگهداري (تن) از گرما  شود می اندیشند. و امر پوشاك چنان حاصل می

یعنی بدن بریدن  دوختن) و براي تهیه چنـین پوشـاکی نـاگزیر    (سرما یکسره برتن پوشند
نامند. پـس از   می را بهم بافت تا پارچه یکدستی تولید شود واین عمل را بافندگی باید نخ

کنند، ولی اگر بشهر نشینی گراینـد ایـن    می اگر مردم بادیه نشین باشند بهمان پارچه اکتفا
کنند تا جامه اي به اندازه بدن انسان بدست آید  می تقسیمهائی  و به تکه برند می پارچه را

 اعضاي گونـاگون آن و اخـتالف نـواحی هـر یـک از انـدامها را در نظـر       و شکل بدن و 
که بـه انـدازه بـدن     شود می پیوندند تا یک جامه می را با نخ بهمها  گیرند انگاه این تکه می

پوشند و صناعتی که بدست دهنده این (پوشاك) مناسب اسـت خیـاطی    آن را می است و
  3. شود می نامیده

                                                 
یابد:  هاي مصر و بیروت نیست و بجاي آن فصل بدینسان ایان می این آیه در چاپ 81سوزه یس، آیه  -1

 »و خدا سبحانه و تعالی داناتر است و کامیابی به اوست«

نَۡ�ٰمَ ٱوَ ﴿است که یکی از معانی آن شدت گرماست. ولی در اینجا از آیه ») د«(بکسر» دف ء«ترجمه  -2
َ
�ۡ 

ۖ لَُ�ۡم �ِيَها دِۡفءٞ َوَمَ�ٰفِعُ  استفاده شده که در تفسیر آن آمده است: در ایشان  ]5النحل: [ ﴾َخلََقَها
هست شما را آنچه بدان دفع سرما کنید از خویشتن به لباسی که از موي و پشم ایشان سازید و 

 153ص  5هایی که شما را گرم دارد، تفسیر گاز ر ج  لحاف و نمد و جامه
 هاي مصر و بیروت نیست.   ز آغاز فصل تا اینجا که درداخل کروشه است در چاپا -3
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براي پوشـاك خـود بـدانها نیازمنـد     زیرا بشر ،ع ضروریستو این دو صنعت در اجتما
ها  درتار و پود پارچه  1پشمی و پنبه اي هاي  است چنانکه صنعت نخستین براي بافتن نخ

پیوندند و درنتیجـه از آن   می را به منظور محکمی پارچه بشدت بهمها  آن رود که می بکار
پشمی کـه یکسـره   هاي  2از قبیل گلیم آید می مختلف بدستهاي  معینی به اندازهها  پارچه
 روند.  می پنبه اي و کتانی که براي جامه بکارهاي  پوشانند و پارچه می بدن را

و صنعت دوم براي این است که منسوجات را بر حسـب اخـتالف اشـکال و عـادات     
 .برند می مناسب اعضاي تن از پارچههائی  دوزند بدینسان که تکه می گوناگون بر اندازه تن

دوزند کـه بـر حسـب انـواع مختلـف ایـن        می را ماهرانه و استوار بهمها  وسپس این تکه
بسیار تشکیل یابد یا حاشیه دوزي داشته باشد یا به هاي  صناعت ممکن است جامه ازتکه

و این صنعت دوم ویژه اجتماع شهر نشینی است چـه مـردم    3اسلوبهاي دیگر دوخته شود
 نپیچند چنانکـه همـه بـد    می را یکسره بر بدنها  تنها پارچه نیازاند و بی نآبادیه نشین از 

را مطـابق اعضـاي گونـاگون بـدن بدوزنـد، بلکـه بریـدن         آنکه آن بی گیرد می فراآنان را 
و فنـون شـهر نشـینی    ها  براي جامه از شیوهها  آن به اندازه اعضاي بدن ودوختنها  پارچه

                                                 
 و کتان چاپ بیروت -1

است که صاحب منتهی االرب آن را گلیم ترجمه کرده و معنی مناسـب  » کساء«جمع » اکسیۀ«ترجمه  -2
نیـز  » ازار«پوشـند و کلمـه    آن همین است چه بادیه نشینان آن را بدون دوخت یا بشکل عبابرتن مـی 

 بهمین معنی آمده است.

هاي مصر و بیروت مولف سه گونه خیاطی را بدینسان آورده اسـت: و صـال او    در اینجا مطابق چاپ -3
توان تفسیر کرد چـه در   تا حدي بحدس می» وصل«تهبیتا او تفسحاکه قسمت نخستین آن را در ماده 

ا اقرب الموارد آورد خیط موصل فیه وصل کثیر. و درچاپ پاریس چنین است: وصال اوحبکا اوتنبیتـ 
یابیم. جود حباك الثوب اي کفافه، ولی براي  چنین می» حبک«او تفتیحا که قسمت دوم آن را در ماده 

دو قسمت دیگر یعنی تنبیعا یاتفتیحا و تفسحا درکتب لغـت معنـی مناسـیب بدسـت نیامـد. دسـالن       
 2ج 380ها راتفسیر کره، ولی ما ا زنقل آن صرف نظـر کـردیم. رجـوع بـه ص      بحدس و احتمال آن
 ترجمه دسالن شود.  
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در هنگـام حـج گـزاران پـی بـرد، زیـرا        است و باید از اینجا به راز تحریم جامه دوختنی
تکلیف حج از نظر شرعی مشتمل بر ترك کلیه عالیق دنیوي و رجوع بـه خـداي تعـالی    

تا بنـده وي در آن هنگـام بـه هیچـک از     1است همچنانکه نخستین بارما را آفریده است. 
عادات تجملی زندگی نه بوي خوش و نه زن و نه جامه دوخته ونه کفش هیچیک دلبسته 

نفس) و خـوي  (شود و متعرض هیچ شکاري نگردد و به هیچکدام ازعاداتی که در جان ن
 را از دستها  آن او نقش بسته است نگراید با اینکه وي هنگام مرگ خواهی نخواهی همه

حـج گـزار یعنـی از دل و     شود می ، بلکه باید مانند کسی که وارد عرصه رستاخیزدهد می
د تضرع کند واگر خالصانه و بیروي و ریا حـج گـزاري   خالصانه در پیشگاه پروردگار خو

وي انجام یابد پاداش او این است که همچون روزیکه از مادر میزاید از گناهـان خـویش   
چه اندازه نسبت به بندگان خودمهربانی و چه اندازه به  ،، منزهی اي پروردگارشود می پاك

 کنی. می آنانکه در جستجوي رهبري هستند بخشایش
کهن وجودداشته است، زیرا پوشاك در هاي  دو صنعت در میان مردم از روزگارو این 

منحرف به گرمـا  هاي  اجتماعات اقالیم معتدل براي بشر ضروري است لیکن ساکنان اقلیم
 شنویم که سیاهان اقلیم نخسـتین غالبـا برهنـه بسـر     می نیازي بپوشاك ندارند و از این رو

را بـه  هـا   آن ندباشـ  مـی  که صـنایع مزبـور بسـیار کهـن     و عامه مردم از این رو و برند می
دهنـد و چـه بسـا کـه نخسـتین       می رود نسبت می که از اقدم پیامبران بشمار ؛ادریس
و گاهی هم گفته شده است که هرمس همـان ادریـس    .دانند می 2را هرمس ها  آن سازنده

 4آفریدگار داناست. 3 ]سبحانه و تعالی[است و خدا 

 تولید)(صناعت مامائی  در: فصل بیست وهشتم

                                                 
�ٖ ﴿اشاره به:  -1 َل َمرَّ وَّ

َ
  ]94األنعام: [ ﴾َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ

2- Hermes 

 قسمت داخل کروشه ر چاپ پاریس نیست. -3

 81سوره یس آیه  -4
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مامائی عبارت از شناختن عملی اسـت  «و آن صناعتی است که تعریف آن چنین است 
و موجبـات   گیـرد  مـی  نوزاد آدمی را به رفق و نرمی از شـکم مـادر  ،که ماما هنگام زاییدن

کنـیم وسـایل    مـی  و آنگاه پس از وضع حمل برحسب آنچـه یـاد   کند می زائیدن را فراهم
هـا   آن و این هنر معمـوال ویـژه زنـان اسـت، زیـرا     .» گیرد می حال نوزاد را در نظراصالح 

موسـوم  بـه قابـل      دهـد  مـی  ازعورت یکدیگر اطالع دارند و کسی  که  این کار را انجام 
 است.

واین کلمه را از معنی اعطا و قبول بعاریه گرفته اند: زیرا گویی زن زاییده جنین را بـه  
چه هنگامی که خلقت ومراحـل حیـاتی جنـین در     .کند می قبولن را آ و وي دهد می ماما

زهدان تکمیل شود و بنهایت رشد خود برسد ومدتی را که خدا براي ماندن آن در زهدان 
تعیین کرده بپایان رساند که معموال نه ماه است آنوقت براي خارج شدن، که خـدا شـوق   

و  شـود  مـی  وراه بیرون آمدن بر او تنگ گردد می آماده،دروي آفریده استآن را  واستعداد
 و چه بسا که بعضی از جوانب فرج بـر اثـر فشـار پـاره     گردد میسخت بدشواري خارج 

. گـردد  می بسبب پیوستگی و چسبیدگی آن به رحم جداها  و گاهی برخی از پرده شود می
 .اسـت همین 1افزاید و معنی طلق  می دردهائی است که بر شدت درد زائیدنها  این و همه

در این هنگام قبله (ماما) مادر را تا حدي بوسیله مالیدن پشـت و رانهـا و اعضـاي پـائین     
، و کند می و از این راه بعمل وخاصیت قوه دافعه جنین کمک دهد می ومحاذي رحم یاري

در تسـهیل   کنـد  می تا حد امکان و برحسب معرفتی که او را بدشواري زائیدن زن رهبري
را تخفیف دهد، آنگاه پس از وضـع حمـل میـان     دردها ومشتقات ويکوشد تا  می کار او

و از  کنـد  مـی  که جنین ازآن در زهدان تغذیـه  ماند می جنین و رحم پیوندي (جفت) باقی
پیوسته است. و این پیوند (جفت) عضو زایدي است که بویژه بـراي   اش  ناف وي به روده

ند که از جایگاه زاید تجاوز نکنـد و بـه   آنچنان قطع کآن را  تغذیه نوزاد است و ماما باید

                                                 
طلق (بفتح ط) بمعنی درد زائیدن است و بمعانی:خندان و گشاده رو و روز خوش: گرم ونه سرد نیـز   -1

 آمده است و اطالق کلمه بر درد زائیدن از نظر تفاول است (اقرب الموارد و منتهی االرب). 
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و یا  1یا زهدان مادر زیان نرساند و سپس محل جراحت زایا بوسیله داغ کردن روده نوزاد
 .بدیگر انواع بهبود ودرمان مرهم نهد

آیـد داراي   مـی  سپس باید دانست که جنین هنگامی که از ایـن مجـراي تنـگ بیـرون    
قابل انعطاف وخمیدگی اسـت و چـه بسـا کـه      استخوانهاي نرم وتازه ایست که بسهولت

یابد، از این  می تغییرها  آن بعلت نزدیکی زمان تکوین و رطوبت مواد، شکل اعضا و هیئت
کوشد تا هـر عضـوي بـه شـکل طبیعـی و       می ودر اصالح او دهد می رو ماما او را مالش

 وضعی که بدان تعیین شده است باز گردد وخلقت وي راست شود. 
جنـین او را بنرمـی   هـاي   وبراي بیرون آمدن پـرده  گردد می باز 2ا بسوي زچهآنگاه مام

مزبور اندکی دیر خارج شود و آنوقت بیم هاي  ، زیرا گاهی ممکن است پردهدهد می مالش
کامال خارج شوند بحالت طبیعی خود باز گردد ها  رود که ماسکه پیش از آنکه پرده می آن

به زهدان سرایت کند ها  آن نیستند گندیده شوند و عفونتکه زوایدي بیش ها  و این پرده
ـ و در نتیجه موجب مرگ زچه گردد. این است که ماما از این  یش آمـد میهراسـند و بـه    پ

اید باز ماما  می مزبور بیرونهاي  که زودتر دفع شود و پس از آنکه پرده کند می زچه کمک
 قـابض  3و داروهـا ذرور   هـا  روغـن  و به اعضاي بـدن او انـواع   گردد می بسوي نوزاد باز

مالد تا اندام او را استوار کند و رطوبتهاي زهدان خشک شود و براي بـاال رفـتن زبـان     می
ریزد تـا آب از بینـیش    می ودر بینی او دارو 4مالد. می کوچکش خرما یا چیزدیگري بامش

روده ي ها جاري شود و آنچه در بطون دماغش جاي گرفته  خارج گردد و براي دفع سده
 کنند.  می از التصاق لعوق، داروهاي غرغره تجویزها  آن و تجویف

                                                 
 انـد چنانکـه مثـل    کـرده  درقدیم جراحات را بجاي پانسمان که درعصر حاضر متداول اسـت داغ مـی   -1
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پردازد و براي سستی و ضعفی کـه بـر اثـر درد زائیـدن و      می و باز بدرمان کردن زچه
چه نـوزاد هـر چنـد     ،پردازد می گزند جدا شدن جنین، از زهدان به وي وارد آمده بمداوا

عضو طبیعی مادر نیست، ولی کیفیت تکوین وي در زهدان او را بسبب پیوند بمنزله عضو 
رسـد کـه نزدیـک بـدرد      می ، از این رو از جدا شدن وي دردي بمادردهد می پیوسته قرار

گذشته ازین ماما دردي را که بر اثر زخم پارگی فـرج هنگـام    .بریدن عضوي از تن است
دردهایی که براي نوزاد در تمام دوران شـیر  ها  این و همه کند می میرسد درمانفشار بدان 

از هر پزشک ماهري بصیر تر است و یگانه سـبب   دهد می خوارگی تا از شیر گرفتن روي
رود و هـر گـاه از    مـی  آن این است که بدن انسان در این حالت بالقوه بدن آدمـی بشـمار  

و از این رو در این هنگـام بـه    شود می بدن آدمی مرحله شیرخوارگی بگذرد آنوقت بفعل
این صناعت در اجتماع انسانی  شود می پزشک بیشتر نیاز دارد و بنابر این چنانکه مالحظه

یابـد. و گـاهی    نمی ضروریست و موجودیت افراد آن معموال بدون صناعت قابلگی انجام
آن یا بسبب آن است که خدا  شوند و می نیاز بی برخی از افراد نوع انسانی از این صناعت

و یا بسبب  ،ص ،مانند پیامبران دهد می آفریدن آنان را بدینسان معجزه و خرق عادتی قرار
ودر نتیجه بدون  شود می و بر آن سرشته گیرد میالهام و هدایتی است که نوزاد بدان الهام 

 پذیرد. می این صناعت وجود ایشان کمال
کار معجزه باید گفت که معجزات بسیاري در این امر روي داده اسـت از   دربارهو اما 

بدینسان روایت شده اسـت: پیـامبر نـاف بریـده و      صآنجمله خبریست که درباره پیامبر
ختنه کرده متولد شد در حالی که دو دست وي بر روي زمین قرار داشـت ودیـدگانش را   

عجزاتی که در این باره بـه  و دیگر م(بآسمان دوخته بود. همچنین وضع عیسی در گهواره 
دهند نیز مانند این کیفیت است) و اما امر الهام را نیزنبایـد انکـار کـرد،     می ان نسبتپیامبر

چه هر گاه حیوانات بیزبـانی ماننـد زنبـور عسـل و جـز آن بـه الهامـات شـگفت آوري         
توان تردید کرد و  می اختصاص یافته باشند درباره انسان که برجانوارن برتري دارد چگونه

 بویژه موجودي که به کرامت و احسان خدا اختصاص یافته است.
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 گذشته از این الهام عامی که براي نوزادان هنگام روي آوردن بـه پسـتان مـادر دسـت    
آشکار ترین گواه بروجود الهام براي بشر است، زیـرا چگـونگی عنایـت یزدانـی      دهد می

طـه یافـت و از اینجـا بـه بطـالن عقیـده فـارابی و        بزرگتر از آن است که بتوان بر آن احا
توان پی برد که در این خصوص به عدم انقراض انواع و محـال بـودن    می حکماي اندلس

اگر افراد نوع منقطع شوند همانـا  اند  انقطاع موالید و بویژه نوع انسانی استناد کرده و گفته
وقف بر این صناعت است که زیرا وجود نوع مت ،پیدایش نوع پس از آن محال خواهد بود

هستی انسان جز بدان صورت پذیر نیست چه اگر فرض کنیم نوزدادي بدنیا آید واز ایـن  
صناعت و مراقبت آن تاهنگام از شیر گرفتن محروم باشد، به هیچرو نمیتوان تصـور کـرد   
که چنین موجودي باقی خواهد ماند و وجود صـنایع بـدون اندیشـه ممتنـع اسـت، زیـرا       

مره و تابع اندیشه هستند. و ابن سینا با تکلف این نظریه را رد کرده است چه او صنایع ه
با عقیده مزبور مخالف داشته و از آن نظریه پیروي کرده است که انقطاع انـواع و ویرانـی   

بار دیگر امکان دارد. انقطاع انواع و ویرانی عالم تکوین ها  آن عالم تکوین وآنگاه بازگشت
کی و اوضاع شگفتی است که بگمان او بندرت در طی قـرون متمـادي   بعلت مقبضیات فل

که خمیره طینتی مناسب مـزاح   کند می و آنوقت مقتضیات مزبور چنان اقتضا دهد می روي
انسان با حرارت مناسبی آفریده شود ودر نتیجه انسانی بوجود آید  آنگاه تقـدیر بـراي او   

تـا   شـود  می ري آن انسان در او الهام آفریدهآورد که براي تربیت و پرستا می حیوانی پدید
 وجود او بکمال رسد واز شیر باز گرفته شود.

به رساله حی آن را  له خویش کهابن سینا) در شرح این موضوع بتفصیل در رسا(و او 
نامیده بحث کرده است، ولی این استدالل درست نیست و هر چند ما با او در  1قظان بن ی

موضوع انقطاع انواع موافقیم، ولی موافقت ما از طریقی نیست که وي بدان استدالل کرده 
است چه دلیل او مبتنی بر استناد افعال بعلت موجبه است، در صورتی که دلیل اعتقاد بـه  

                                                 
 نشریه شماره هشت بنگاه ترجمه و نشر کتاب طبع شده است.» زنده بیدار«له ذیل کتاب این رسا -1
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و بنابر اعتقاد به فاعل مختـار واسـطه اي میـان افعـال و      کند می فاعل مختار نظر او را رد
 و نیازي به این تکلف نیست. دباش مین قدرت قدیم

اطراد  شود می غایت آنچه بر آن مترتب لحاظ جدل تسلیم نظریه او شوید آنگاه اگر از
در صـورتیکه بایـد   ،و جود این شخص بخلق الهام است براي تربیت آن در حیوان بیزبـان 

؟ و هنگامی که الهام در حیوانات بیزبان کند می د چه ضرورتی چنین امري را ایجابپرسی
آفریده شود چه مانعی وجوددارد که این کیفیت درخود آن نوزاد آفریده شود چنانکـه مـا   
در آغاز بحث بیان داشتیم و آفریـدن الهـام در موجـودي بـراي مصـالح خـود او بقبـول        

براي مصالح غیر آفریده شود، پس هر دوعقیده بعلت نزدیکتر است که در موجود دیگري 
 ند و به بطالن مقاصدشان. باش می آنچه ثابت کردم گواه بر خودشان

 1و خدا آفریدگار داناست.

در صناعت پزشکی و اینکه این صناعت در پایتخت هاو : فصل بیست و نهم
 نشینان مورد نیاز است نه در میان بادیه شهرهاي بزرگ
اند  بالد و شهرها ضروري است چه در آن اجتماعات بفواید آن پی بره این صناعت در

و نتیجه و ثمره آن عبارت است از حفـظ صـحت تندرسـتان و دفـع بیمـاري از بیمـاران       
 حاصل آید ها بیماري بوسیله مداوا تا براي ایشان بهبود از

حدیثی در  )صپیامبر (و باید دانست که اصل امراض یکسره از خوراکهاست چنانکه 
معده خانه مرض و پرهیز سرداروهاسـت و اصـل هـر    «که جامع طب است فرموده است:

 یا تداخل است.  )تخمه(دردي ناگوار 
پرهیـز  «معنی آن  آشـار اسـت و منظـور از    » معده خانه مرض است«فرماید   می اینکه

نـد،   مـی  ه پرهیز گرسنگی است وبدان انسان از خوراك پرهیزکاین است » سرداروهاست

                                                 
خـداي تعـالی   «این آیه در چاپهی مصر و بیروت نیست و آخر فصل چنین اسـت   81سوره یس. آیه  -1

 »داناتر است
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و معنـی   .بعبارت دیگر گرسنگی داروي بزرگیست که اسـاس و ریشـه همـه داروهاسـت    
تداخل است که انسان در میان فواصل نوبت هر غذا و پـیش از آنکـه غـذاي     1» ناگوارد«

 پیشین هضم شود دمبدم غذا بخورد. 
و شرح آن چنین است که خدا سبحانه انسان را بیافریـد و حیـات او را بوسـیله غـذا     

 کنـد  می غاذیه در آن نفوذ و قواي هاضمه و برد می از راه خوردن بکارآن را  کرد کهحفظ 
و  گـردد  مـی  تا آنکه بخونی که مناسب اعضاي تن مانند گوشت واستخوان اسـت تبـدیل  

سازد. و معنـی گـوارش    می بگوشت و استخوان مبدلآن را  و گیرد میآنخون را قوه نامیه 
رت غریزي است مرحله بمرحله، تا آنکه بالفعل جـزء  (هضم) پخته شدن غذا بوسیله حرا

و در زیـر   گـردد  مـی  و تفسیر آن این است که هرگـاه غـذا در دهـان داخـل     شود می بدن
پـزد و مـزاج و    می در زیر تأثیر حرارت دهان اندکی شود می دندانها) خرد و جویده(فکها

آن را  گـذاریم و  می چنانکه وقتی لقمه اي از غذا را بدهان کند می ترکیب آن تاحدي تغییر
کنیم که ترکیب آن بجز ترکیـب غذاسـت.    می واحساس شود می میجویم این معنی روشن

تا آنکه به  شود می رود و زیر تائیر حرارت معده پخته می آنگاه همین لقمه جویده به معده
 ست و آنگاه ایـن کیمـوس بـه کبـد    که زبده و شیره این مطبوخ ا گردد میمبدل 2کیموس 

و بوسیله نفوذ در دو مخرج از بدن  گردد می ها رود و فضوالت آن از معده داخل روده می
و  شود می پزد تا آنکه بخون تازه مبدل می آنگاه حرارت کبد آن کیموس را .رود می بیرون

اجـزاي  آید که عبارت از صفر اسـت و   می بسبب طبخ کفی مانند سرشیري روي آن پدید
و دستگاه حـرارت غریـزي تـا حـدي از طـبخ       شود می خشک آن که سودا باشد ته نشین

را به رگهـاي کوچـک و   ها  آن که بلغم باشد. سپس کبد همه ماند می قسمت غلیظ آن فرو
و آنگـاه از   شـود  مـی  فرستد ودر آنجا دستگاه حرارت غریزي در طبخ آن مـوثر  می بزرگ

                                                 
 یر است.  تفس» ناگوارد«و در منتهی االرب به » تخمه«است که در اقراب الموارد به » برده«ترجمه  -1
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و  کنـد  مـی  یابد که به روح حیوانی کمـک  می تشکیل خون خالص بخار گرم تر وتازه اي
از صافی خـون گوشـت و از دردي یـا غلـیظ آن      کند می قوه نامیه کارش را درخون آغاز

 ئی را که زاید براحتیاج آن است بیرونها قسمت آنگاه بدن فضوالت و ،سازد می استخوان
  .واشک فرستد و این فضوالت مختلفند مانند عرق و آب دهن و آب بینی می

 .باشـد  چنین است شکل غذا و رسیدن آن از مرحله قوه به مرحلـه فعـل کـه گوشـت    
عبارت از انواع تبهاسـت.  ها  آن و قسمت عمده ها بیماري سپس باید دانست که سرچشمه

تواند در هـر   نمی و شود می علت تب این است که دستگاه حرارت غریزي گاهی ضعیف
، وسـبب آن  مانـد  مـی  ی بپزد و در نتیجه غـذا ناپختـه  از مراحل یاد کرده غذا را بخوب کی

 اغلب فزونی غذا در معده است چنانکه بعلت فزونی، دسـتگاه حـرارت غریـزي از طـبخ    
موجب تب) تداخل غذا در معده اسـت بطوریـک پـیش از تکمیـل     (یا  .ماند می فروها  آن

غریـزي طـبخ   رسد و آنگاه دستگاه حرارت  می طبخ غذاي نخستین، غذاي دیگري بمعده
 پـردازد یـا نیـروي آن برهـر دو تقسـیم      می گذارد و بغذاي تازه می غذاي نخستین را فرو

و معده همین غذا را کـه طـبخ    ماند می و از این رو از هضم و طبخ کامل غذا فرو شود می
فرست و حرارت کبد نیز آن اندازه نیرومند نیسـت کـه بتوانـد     می آن نا تمام است به کبد

را طبخ کند و چه بسا که در این هنگام از غذاي نخستین قسمتی نا پختـه در  چنین غذائی 
فرستد و  می کبد باقی باشد  کبد ه همه این مواد نارس را برهمان کیفتی که هست به رگها

بـا فضـوالت   آن را  پس از آنه بدن نیازمناسبی را که بدان دارد برمی گیرد اگر قادر باشـد 
فرستد ولی چه بسا که از بیـرون فرسـتادن    می دهن بیروندیگر مانند عرق و اشک و آب 

 و در نتیجه موادي ناپخته و نارس در رگها و کبد و معده بـاقی  ماند می فروها  آن بسیار از
یابد و هر ترکیب مرطوبی که پخته نشـود و نـارس بمانـد     می و روز بروز افزایش ماند می

 »خلـط «آن را  و گـردد  مـی  نیـز مـتعفن   و بنابر این آن مواد غذائی نـارس  شود می گندیده
و این حـرارت شـگفت    شود می نامند و در هر جسم گندیده اي حرارت غریزي یافت می

توان ایـن امـر را در غـذاي شـب      می و .گویند می تبآن را  همان است که در بدن انسان
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درایـن  گندیده آزمایش کرد که چگونـه  هاي  و همچنین در زباله شود می مانده که گندیده
 یابد  می راهها  آن هنگام حرارت به

رونـد   مـی  بشـمار  هـا  بیمـاري  این است معنی تبها در بدن انسان که سر و اساس همه
چنانکه در حدیث یاد کرده آمده است. و این گونه تبها داراي درمانهائی هم هستند بـدان  

دهنـد تـا    مـی  مناسبکنند و آنگاه غذاهاي  می سان که چند هفته معین بیمار را از غذا منع
کــامال بهبــود یابــد. و مراعــات کــردن کیفیــت و مقــدار غــذا در حالــت تندرســتی نیــز  

و گـاهی ایـن نـوع عفونـت      1تـب دار  هـا  بیماري خوددستوریست براي نگهداري بدن از
و در  شـود  می آید و بسبب آن بیماري ویژه اي در آن عضو تولید می درعضو خاصی پدید

 و گـاهی عضـوي بیمـار     کنـد  مـی  زخمهائی بـروز ها  آن ا جزبدن خواه اعضاي رئیسی ی
 گراید. می ودر نتیجه قوائی که در آن موجود است به بیماري شود می

 اغلب از غذاهاست و براي درمان کلیـه ها  آن و سرچشمه ها بیماري اینهاست مجموعه
شینان بیشـتر  در میان شهر ن ها بیماري بایدبپزشک مراجعه کرد. و پدید آمدن اینگونها  آن

تـر بیـک   افزونتري در دسترس آنان اسـت و کم  است چه زندگی آنان مرفه تر و خوراکی
کنند و وقت معینی براي خوردن آن ندارند و غذاها را هنگـام پخـتن بـا     می نوع غذا اکتفا

آمیزنـد ودر ایـن بـاره     مـی  فراوان خواه تر و تازه یا خشک درهاي  ادویه و سبزیها و میوه
زیرا چه بسا که در یک روز از اقسام طبخ چهل گونه گیاه  ،کنند نمی نوع اکتفا بیک یا چند

و چه بسا که این  شود می سازند. این است که غذا داراي ترکیب غریبی می و حیوان آماده
 نوع غذا مناسب بدن واعضاي آن نباشد. 

از فزونی  بعلت در آمیختن آن با بخارهاي گندیده اي که گذشته از این در شهرها هوا
بخشـد و   مـی  ، در صورتیکه هـوا بـه روح نشـاط   گردد می فاسد شود می فضوالت حادث

 . کند می نشاط روح بعلت اثر حرارت غریزي به تقویت هضم غذا کمک

                                                 
هاي مصر و بیروت اضافه شـده   این جمله در چاپ» و اساس آن همان است ه در حدیث آمده است« -1

 است.



 163 هاي کسب آن از قبیل ... راهباب پنجم از کتاب نخستین: در معاش (اقتصاد) و 

زیـرا آنـان غالبـا در حـال سـکونت      .همچنین درمیان شهر نشینان ورزش وجودنـدارد 
از آن در اي  نشـانه  شـوند و هـیچ   مین و به هیچ رو از ثمرات ورزش بهره منداند  وآرامش

 ي بسـیاري در شـهرها و بـالد بـروز    هـا  بیمـاري  این است که .شود مین میان ایشان یافت
 شوند.  می این فن نیازمنده و بنسبت بروز امراض مردم شهرها ب کند می

ولی بادیه نشینان معموال داراي مواد غذائی اندکی هستند و بیشتر بعلت آنکه حبوبات 
که بگرسنگی  ند بحديباش می یا گرسنگی دمساز شود می کمتر در نزد آنان یافت و غالت

کنند گرسـنگی در آنـان    می گیرند و چه بسا که بعلت دوام این وضع برخی گمان می خود
ی و طبیعی است. گذشته از این مردم بادیه نشین با خورش اندکی سرو کار دارند یـا  لجب

هم در آشـپزي از عـادات واحتیاجـات    ها  ادویه و میوهبکلی از آن محرومند و بکار بردن 
دوراند از این رو و طواي بادیـه نشـین   ها  شهر نشینان است که آنان بکلی از اینگونه شیوه

مناسب بـدن  ها  آن خورند و بدر آمیختن مواد دیگر بغذاها که ترکیب می غذاهاي ساده اي
 انسان نیست هیچگونه آشنائی ندارند. 

نیز در صورتیه ساکن جایگاه خاصی باشند بعلـت کمـی    برند می ن بسرهوائی که در آ
و عفونتها کمتر گندیده وفاسد است و اگر درحال کوچ کردن باشند نیز بسـبب  ها  رطوبت

 کنند.  می اختالف هواهاي گوناگون هواي فاسد کمتر استنشاق
دوانی یا شـکار  همواره با ورزش سرو کار دارند، چون براي اسب ها  آن گذشته از این

پیوسـته   کنـد  مـی  فـراهم آنـان را   ي زندگیها نیازمندي یا انجام دادن کارهاي شخصی که
 شـود  می واز این رو بسبب کلیه این اعمال غذاي آنان بخوبی هضماند  درجنبش و حرکت

و بتداخل غذا نیز آشنا نیستند. این است که مزاج آنان نسبت به شهریان سالم تر اسـت و  
شوند و بـه همـین سـبب درمیـان      می هستند و کمتر به پزشک نیازمند ها یماريب دورتر از

نیازي آنان از پـزش   بی واین امر تنها بسبب شود مین بادیه نشینان به هیچ رو پزشک یافت
شد و همین احتیـاج   می داشتند حتما در میان آنان هم پیدا می است چه اگر به وي احتیاج
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ساخت و ویرا بسکونت درمیـان آنـان    می اش او را فراهمبادیه نشینان بپزشک و سایل مع
 بر میانگیخت.

 1سنت خداست در میان بندگانش وهرگز دستور او راتغییر نیابی.

 2دراینکه خط و نوشتن از جمله هنرهاي نوع انسان است: ام فصل سی

شـنیدنی را  هـاي   و اشکالی از حروف است واین شکلها کلمهها  و آن عبارت از نشانه
و بنابر این خط نسبت به کلمات با  ،کند می دهند که داللت برنیات درونی انسان می نشان

 داللتهاي لغوي در مرتبه دوم قرار دارد. 
و این فن از هنرهاي شریف است، زیرا نوشتن ازآن گونه خواص انسانیست که بـدان  

 یکـدیگر آگـاه   و هم فنی است که انسـانرا از نیـات درونـی    شود می از حیوان باز شناخته
آورد و  می رساند و نیازهاي انسان را بر می به شهرهاي دور دست ومقاصد آدمی را کند می

و  هـا  دانـش  . و بیاري خـط انسـان بـه   کند می نیاز بی او را از رنج پیمودن اینگونه مسافتها
. شـود  می و تواریخشان آگاه ها دانش آنان دربارههاي  معارف و کتب پیشینان و کلیه نوشته

پس بعلت کلیه این مقاصد و سودها خط از هنرهاي شریف است، و تنها از راه آمـوختن  
ار مرحله قوه بفعل رسانید و درهر شهري زیبائی و خوبی خط وابسته بمیزان آن را  میتوان

عمران و اجتماع مردم آن و مسابقه آنان در راه رسیدن به مرحله کمال و ترقی است، زیرا 
ودر فصول گذشته یاد کردیم کـه پیشـرفت صـنایع وابسـته بوضـع       در شمار صنایع است

بینـیم کـه بیشـتر بادیـه نشـینان       مـی  وتابع عمران آنان است و بهمین سـبب  ها ملت تمدن
 بیسواداند و بخواندن و نوشتن آشنا نیستند و کسانی هم از آنان که خواندن یـا نوشـتن را  

بینیم  می وشتن مهارت دارند. از سوي دیگردانند نه در خواندن چندان قادراند و نه در ن می
در شهرهائی که تمدن و عمران بیش از حد پیشرفت کرده است آمـوختن خـط رسـاتر و    
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آسان تـري در میـان آنـان    هاي  نیکوتر از دیگر شهرهاست و براي استحکام آیین آن شیوه
در آن گوینـد   مـی  کننـد و  مـی  متداول است و چنانکه دراین روزگار درباره مصر حکایت

که این فن را برطبق قواعد و احکـامی  اند  کشور براي آموختن خط معلمانی گماشته شده
 آموزند و گذشـته از ایـن، آنـان را وا    می در خصوص وضع هر یک از حروف به متعلمان

ند و آنوقت بیاري دانش و حس دارند که بتن خود آن وضع را بیاموزند و بدان عمل کن می
درآنـان  ها  بهترین و کاملترین شیوهه ه ملکه آن بجکنند و در نتی می نامتعلم را بفن آش تمام

یابد. و این پیشرفت براي آنان درسایه ترقی وتوسعه صـنایع کـه خـود معلـول      می رسوخ
 فراوانی جمعیت و وسعت کارهاي گوناگون است حاصل شده است.

یی بـر طبـق   وضع تعلیم خط در اندلس و مغرب بدینسان نیست که هر حرف را بتنها[
قوانین و اصولی معلم به شاگرد بیآموزد بلکـه شـاگرد از راه تقلیـد خـط  نوشـتن جملـه       

نویسد و معلم در وضع نوشتن او مراقبت  می چنانکه شاگرد گیرد می نوشتن را فرا ،کلمات
و  شود می یابد و در انگشتان او ملکه نوشتن استوار می تا هنگامی که در آن مهارت کند می

  1نامند] می مجید)(چنین کسی را خوش خط 
و خط عربی هنگام دولت تبابعه در زیبایی و آرایش بمنتها درجه استواري رسیده بود، 

نائل آمده بود و خـط مزبـور بنـام     زیرا دولت مزبور بمرحله شهر نشینی وتجمل و شکوه
افت که درآن دولـت  نامیده شده است و آن از تبابعه به مردم حیره انتقال ی» خط حمیري«

خاندان منذر تشکیل یافته بود و این خاندان درعصـبیت از وابسـتگان و خویشـان تبابعـه     
بودند و پادشاهی عرب را در سرزمین عراق تجدید کردند، ولـی چنانکـه تبابعـه درخـط     
مهارت داشتند اینان بدان مرحله نرسیدند، زیرا میان دو دولت تفاوت بزرگی بود ودولـت  

ذر در تمدن و لوازم آن مانند صنایع وغیره بمرحله دولت حمیر نرسیده بودند و خاندان من
ز اهالی حیره فرا گرفتند و گویند کسی ا اخط راند  مردم طائف و قبیله قریش چنانکه گفته

 .ز مردم حیره آموخته سفیان بن امیه و بقولی حرب بن امیه بوده استا اکه خط ر
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بن سدره فرا گرفته و این گفتار امکان پذیر است و از گویند وي خط را از اسلم  می و
بقبـول نزدیکتـر اسـت    اند  قریش خط را از قبیله ایاد عراق آموختهاند  قول کسانی که گفته

قومی که هر گاه همه «وآنها این شعر را که از آن یکی از شاعران ایاد است دلیل میآورند: 
 »حرکت کنند ساحت عراق و خط و قلم ازآنان است.

ولـی  انـد   از حقیقت است، زیرا ایاد هرچند بساحت عراق فرود آمـده  واین گفتار دور
صورتیکه خط از صـنایع شـهر    رداند  آنان همچنان برهمان آداب وشئون بادیه نشینی بوده

نشینی است، بلکه معنی گفتار شاعر این است که ایشان بخط و قلم از دیگر اقـوام عـرب   
 ند باش می نزدیکها  آن شهرها و نواحی پیرامون زیرا آنان به اند، نزدیکتر

آن  گویند مردم حجاز خط را از اهالی حیره فرا گرفته و مردم حیـره  می پس نظرآنانکه
و درکتـاب تکملـه تـألیف     [از دیگراقوال شایسته تر است. اند  از تبابعه و حمیر آموختهرا 

 ساندلسـی از اصـحاب مالـک   ابن فروخ قیروانـی فارسـی    دربارهابن االبار در فصلی که 
سخن میراند دیدم که نوشته است: و نام وي عبداهللا بن فروخ بن عبدالرحمن بن زیاد بـن  

که گفته است به عبداهللا ابن عباس گفـتم از طایفـه    کند می انعم است او از پدرش روایت
 صقریش درباره این نوشتن عربی به من خبر دهید که آیا شما پیش از آنکه خدا محمـد 

 نوشـتید؟ و ماننـد امـروز حروفـی را کـه بـه هـم        مـی  رابه پیامبري بر انگیزد باهمین خط
نوشتید مانند الف و  می شدند جدا می را که جدا نوشتهها  آن پیوستید و می پیوندند بهم می

ز کـه فـرا گرفتیـد؟ گفـت از حـرب بـن       ا االم و میم و نون؟ گفت آري: گفتم این هنر ر
از کـه  آن را  ز که آموخت؟ گفت از عبداهللا بن جدعان. گفتم وياآن را  امیه.گفتم وحرب

از که آموختند؟ گفت ازمسـافري از  آن را  یاد گرفت؟ گفت از مردم انبار. گفتم مردم انبار
از که فرا گرفته بود؟ گفت از خلجـان بـن قاسـم کاتـب     آن را  مردم یمن. گفتم آن مسافر

 ا را سروده است:وحی هود پیامبر، و او کسی است که این شعره
 ؟کند میبرما تحمیل اي  تازه آیا در هر سال سنت«
 دهید؟ می اي را برخالف راه و روش زندگی تغییر عقیده و
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مرگ ازآن زندگانی که مارا ناسزا گوئید بهتر است بویژه که جرهم و حمیر هماز ناسزا 
 ».گویان باشند

 پایان گفتاري که ابن االبار در کتاب تکمله نقل کرده است. و در پایان گفتار میافزاید: 
زنجیره اسناد این حدیث چنین است: خبرداد مرا ابوبکر بن ابی حمیره در کتاب خـود  
از ابوبحر بن عاصی و او از ابوالولید وقشی و وي از ابوعمر و طلمنکی بن ابی عبداهللا بن 

حکایت کردم از ابوسعید بن یونس واو از محمد بـن موسـی   آن را  مفرح و بخط خودش
بن نعمان از یحیی بن محمد بن حشیش بن عمر بن ایوب مغافري تونسی از بهلـول بـن   

 1 ]عبیده الحمی از عبداهللا بن فروخ. انتهی
همه حـروف آن منفصـله بـود     .نامیدند می »مسند«آن را  و حمیر نوعی خط داشتند که

و قبیلـه مضـر خـط     .منع کرده بودند مگر آنکه کسی از آنان اجازه بگیـرد ا آن ر وآموختن
مانند کلیه صنایعی که در میان بادیـه نشـینان   آن را  عربی را از حمیر فرا گرفتند، ولی آنان

اسـتوار آراسـته بـه    هاي  نوشتند چه بادیه نشینان در صنایع شیوه نمی نیک شود می معمول
د از این رو که زنـدگانی بادیـه نشـینی از صـنایع دور اسـت      زیبایی و اتقان پیش نمیگیرن

نیاز هستند. این است که خط و کتابت عرب بشیوه بادیه نشینی بود مانند  بی واغلب از آن
خطی که در این روزگار دارند، بلکه باید گفت خط ایشان در این دوران از لحـاظ هنـري   

شینی و معاشرت بـا مردمـان شـهرا و    نیکوتر است، زیرا ایشان هم اکنون بتمدن و بشهر ن
  اند. نزدیکتر ها دولت خداوندان

و قبیله مضر نسبت به مردم یمن و شام و عراق در بادیه نشینی ریشه دار تر و از شهر 
نشینی دورتر بودند، از این رو خط عربی در آغاز اسـالم از لحـاظ اسـتواري و زیبـایی و     

متوسط هم نرسیده بود،زیرا عرب در وضع بادیـه  خوبی بمرحله نهائی کمال و بلکه بحد 
 ند و از صنایع دور بودند. برد می نشینی وتوحش بسر
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بـا  آن را  سبسبب رسم الخط قرآن کـه صـحابه  هایی  و باید دید در این راه چه نظریه
ستوار از لحاظ زیبایی و اصـول  ا ابا خطوطی نها  آن پدید آمده ایت.اند  خطوط خودنوشته

آنان با قواعد و اصول صـنعت  هاي  و در نتیجه بسیاي از رسم الخطاند  شتهخط قرآن رانو
سپس تابعـان نیـز    اند. را بر خالف قیاس تشخیص دادهها  آن خط مخالف است واهل فن

 اند. پیروي کرده صهمان رسم الخط را از لحاظ تبرك و تیمن رسم الخط اصحاب پیامبر
رفتند و گفتارهاي وحی  می فراد بشر بشماربهترین ا صهمان صحابه اي که پس از پیامبر

را از کتاب خدا و کالم پیامبر فرا گرفته بودند. چنانکه هم اکنون نیز برخی از کسان خـط  
کنند و رسم الخط او را خواه درست یا نادرسـت   می لحاظ تبرك اقتفا یا عالمی را از یول

وجـود نـدارد، چـه    اند  نوشته ولی هیچ نسبتی میان اینان و آنچه صحابه به ،کنند می تقلید
آنان پایدار گردیده و علما هم متوجه آن رسـم   پیروي شده و رسم الخط سشیوه صحابه

  اند. الخط در مواضع معلوم شده
بـه هنـر    سگویند صـحابه  می ودراین باره نباید به پندار برخی از بیخبران اعتنا کرد که

اینکه برخـی تصـور میکننـد خـط آنـان      و اند  نوشته می خط کامال آشنا بوده وخط رانیکو
مخالف اصول و قواعد رسم الخط است درست نیست، بلکه کلیه مواردي را که مخـالف  

 ال«ر موضعی نظیر اضافه شدن الـف در  گویند د می توان توجیه کرد و می اند قیاس شمرده
ـ  این زیاده تنبیهی است بر اینکه ذبح روي نداد 1»ذبحنها ا ء در ه است و در افزوده شـدن ی
از توجیهاتی که بـر  ها  این وامثال ،یاي زاید تنبیهی است بر کمال قدرت پروردگار» بایید«

دلیل محض استوار نیست وتنها موجبی که آنان را باینگونه  بی روي هیچ اصلی جز ادعاي
توجیهات وادار کرده این است که ایشان معتقدند با اینگونه توجیهات صحابه را از تو هم 

کنند ومی پندارند که خط کمال آدمـی اسـت و    می مهارت درخط تبرئه و منزه نقص عدم
سازند و آنـان را بـه مـال در مهـارت خـط       می بنابر این صحبه را ازنقصان این کمال منزه

دهند و براي توجیه آنجه از خط ایشان مخالف مهارت واصول رسم الخط است  می نسبت
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روش درست نیسـت. و بایـد دانسـت کـه خـط       کنند در صورتیکه این می اینگونه تالشها
درباره آنان از کماالت نیست چه این فن چنانکه یاد کردیم از جمله صنایع مدنی است که 

 رود و کمال در صـنایع از امـور نسـبی اسـت و کمـال مطلـق       می براي کسب معاش بکار
ت مربـوط  بلکه نقصان صـنع ،گردد مین ، زیرا نقص آن بذاته به دین یا خصال بازدباش مین

بسـبب   کند می بوسایل معاش آدمی است و برحسب عمران وهمکاري در راه آن پیشرفت
 داللت آن برآنچه درنفوس است. 

 نسـبت بمقـام وي از کمـاالت بشـمار     امی بود و این صفت دربـاره او و  صو پیامبر
رود  مـی  وسایل معاش بشـمار  ازها  آن رود، زیرا او از فرا گرفتن صنایع عملی که کلیه می

تنهـا متوجـه    صمنزه بود اما امی بودن یابیسوادي دربـاره مـا کمـال نیسـت چـه پیـامبر      
کنیم ماننـد کلیـه    می پروردگار خویش است و ما در راه زندگانی دنیا با یکدیگر همکاري

منزه بودن از کلیه ایـن   صصنایع و حتی علوم اصطالحی، و بنابر این کمال درباره پیامبر
 هاست ولی برعکس درباره ماچنین نیست. 

بفرمانروائی و کشور داري نائل آمدند و شهرهاي گونـاگون را فـتح    اعرابآنگاه چون 
بنوشـتن   1کردند و کشورها را متصرف شدند و به بصره وکوفه فرود آمدند و دولت آنان 

آن را  تجوي آن هنـر کوشـیدند و  فن خط را به کـار بردنـد ودر جسـ    ،و خط نیازمند شد
آموختند و متداول کردند و در نتیجه بمرحله ترقی و استواري رسید و در کوفه وبصره از 
لحاظ زیبایی پایه بلندي یافت، ولی البته فروتر ازمرحله ترقی نهایی وغایت بـود، ورسـم   

و کشـورهاي   هـا  سـرزمین  در عـرب خط کوفی در این دوران هـم معـروف اسـت.آنگاه    
وناگون پراکنده شدند و افریقیه واندلس را نیز فتح کردند و خاندان عباسیان شهر بغـداد  گ

را بنیان نهادند و در آن شهر پس از آنکه از لحاظ عمران توسعه یافت خطوط هم بآخرین 
 مرحله ترقی رسید و آنشهر بعنوان پایتخت اسالم (داراالسالم) و مرکز دولت عرب بشمار
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ط در بغداد با وضع آن در کوفه از لحاظ شیفتگی به نیکوئی رسـوم  وچگونگی خ[آمد  می
و عالمات و زیبایی رونق و حسن منظـر اخـتالف پیـدا کـرد وایـن اخـتالف در اعصـار        

وزیر پدید آمـد و رایـت خـط را     1مختلف استحکام یافت تا آنکه در بغداد علی بن مقله 
ابن البواب همان شـیوه ویـرا    آنگه پس از وي علی بن هالل کاتب معروف به ،برافراشت

پیروي کرد و سند تعلیم خط در قرن سوم و پس ازآن بـروي مسـلم شـد و رسـوم خـط      
بغدادي واشکال حروف آن با خط کوفی تفاوت پیدا کرد تا سرانجام به مباینت و اختالف 

در  2و پس از این روزگار اخـتالف مزبـور در نتیجـه تفـنن کهبـذان       .کلی  منتهی گردید
ماننـد یـاقوت وعلـی     ،تا به متأخران رسـید  3و اشکال آن افزایش یافت.ها  استواري شیوه

عجمی یکی از اولبا و سند تعلیم خط بر آنان مسلم گردید واین شیوه به مصر نتقال یافت 
با روش خط عراق مخالف بود و ایرانیانی که درعـراق سـکونت    ها قسمت و در بعضی از

 4]تند و در نتیجه با خط مردم مصر بکلی اختالف پیدا کرد.فرا گرفآن را  داشتند
و رسم خط افریقی که شیوه قدیم آن تا این روزگار هم معروف اسـت نزدیـک بخـط    

و چون سلطنت امویان درکشور اندلس استقرار یافت و دودمـان مزبـور از    5مشرقی بود. 
ط اندلسـی کـه   لحاظ تمدن و صنایع وخط داراي وضع متمـایزي شـدند و در نتیجـه خـ    

                                                 
 علی بن هالل کاتب » ینی«در -1

اسـت  » کهبذ«کسر ج ـ ب) معرب کلمه فارسی   -(بفتح ج ـ ب » جهبذ«جمع » جهابذه«ترجمه کلمه  -2
به معنی ناقد آگاه بباز شناختن نیک از بد، که در عربی بجاي انتقادکننده متـداول اسـت ومـا تـرجیح     

سـی معمـول   دادیم آن را بجاي انتقاد کنندگان یا نقادان بکار بریم تا شاید این کمله فراموش شده فار
 شود.  

 چنین است:تا به این مقله منتهی شد و سند تعلیم خط بروي مسلم گردید.» ینی«در -3

 هاي مصر و بیروت افتاده است.   قسمت داخل کروشه در چاپ -4

ورسـم خـط بغـدادي معـروف بـود و خـط       «هاي مصر و بیروت چنین است. عبارت مذکور در چاپ -5
افریقایی که شیوه قدیم آن تا این روزگار هم معروف است از آن تقلید شد واز لحاظ اشکال نزدیـک  

 »بخط مشرق است
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مخصوص آن دودمان بود از دیگر خطوط باز شناخته شد چنانکه رسـم خـط آن تـا ایـن     
روزگار هم معروف است.رفته رفته عمران وتمدن کشورهاي اسالمی مانند دریاي بیکرانی 
توسعه یافت ودر هر سرزمینی جلوه گر شد ودولت اسالم بمرحله عظمت وقدرت رسید 

نوشـتند   می را با خطوط نیکو وآنها شد می استنساخ ها کتاب ت ورواج یاف ها دانش و بازار
 پادشاهان مملو از کتبی مس شد کههاي  و گنجینه ها کاخ کرند و می وبه شیوه اي زیبا جلد

ی مو نـواحی گونـاگون درایـن بـاره بـه رقابـت وهمچشـ        ها سرزمین همتا بود و مردم بی
 پرداختند. 

رفـت   مـی  ولی پس از آنکه تشکیالت دولت اسالمی از هم گسیخته شد ورو به زوال 
کلیه آن پیشرفتها نیز متوقـف شـد و بسـبب انحطـاط و زوال دسـتگاه خالفـت آن همـه        

خط  از کانونهاي راهنمایی دانش و هنر که در بغداد بود نیز از میان رفت و خاموش شد و
قاهره انتقال یافت چنانکـه تـا ایـن دوران هـم از      و و کتابت و بله دانش از بغداد به مصر

کشور کاسته نشده است و براي خط معلمان مخصوصی دارند کـه   در آنها  آن رونق بازار
اشکال و خصوصیات حروف رابر طبق قوانین واصول  معینی کـه در میـان آنـان متـداول     

آن  ند که بطور حسـی آموز می کنند و با این شیوه خط را به دانش آموزان می است ترسیم
فرامیگرند و هم از لحاظ علمی یعنی مهارت در نوشتن و هم از جنبه نظري یعنـی فـرا   را 

  .آید می شوند و بهترین روش بدست می گرفتن قوانین علمی درآن توانا
پس از آنکه فرمانروایی عرب و بربرهایی که بدنبال آنان بفرمـانروایی   ،اندلس و اما در

ي مسـیحی بـرآن کشـور تسـلط یافتنـد      هـا  ملت زمین رخت بربست ورسیدند، از آن سر
مسلمانان اندلسی درساحل مغرب و افریقیه پراکنده شدند و از آغاز دولت لمتونی تا ایـن  

دانستند بـا مـردم    می روزگار درآن نواحی اقامت گزیدند و بوسیله رواج دادن صنایعی که
به دستگاه دولت نزدیک کردنـد و  آن سرزمین درعمران وتمدن شرکت جستند و خود را 

از این رو رفته رفته خط آنان بر خط افریقی غلبه کرد و بیش از خط اقریقی رواج یافـت  
و در نتیجه از یاد رفتن عادات و صنایعی که در قیروان و مهدیه متداول بود خط آنان هم 
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بـود  واحی نزدیک آن معمـول گردیـده   فراموش شد و رسم خط اندلسی که در تونس و ن
انشین کلیه خطوط مردم از اقریقیه گردید، زیـرا زیـرا از هنگـامی کـه مـردم انـدلس از       ج

مشرق آن کشور مهاجرت کردند و به  اقریقیه پناه آوردنـد جمعیـت بسـیاري از آنـان در     
در بالد جرید باقی مانـه بـود ه   هائی  تونس متوطن شدند و از خط قدیم افریقی تنها نشانه

ممارسـت نکـرده   هـا   آن اندلس معاشرت و آمیزش نکرده و در جوار اهالی آن با خطاطان
 کردند.  می بودند، زیرا اندلسیان تنها به تونس پایتخت اقریقیه رفت و آمد

رفـت و   مـی  این  است که خط مردم از افریقیه از بهترین خطوط اهالی اندلس بشـمار 
دان تا اندازه اي کاسته شد این وضع در افریقیه ادامه داشت تا آنکه از نفوذ و قدرت موح

حطـاط یافـت. در ایـن    ان و بسبب عقب افتادگی عمران وضع تمدن و تجمل پرستی هـم 
نوشت دیگر وسایل تمدن دچـار شـد و رسـوم و اشـکال آن بتبـاهی      خط هم بسر هنگام

از دسـت دادنـد و   آن را  گرائید ودر نتیجه فساد حضارت و نقصان عمران شیوه آمـوختن 
 اندلسی باقی ماند که بر میـزان تمـدن و ترقـی آنـان در خـط گـواهی      فقط آثاري از خط 

 داد، چه در صفحات پیش یاد کردیم که هر گاه صنایع در تمدن رسوخ یابد محو کردن می
 بسیار دشوار است.ها  آن

مراکش) نیز نوعی از خـط اندلسـی   (لت خاندان مرینیان واقع در مغرب اقصی وودر د
س نزدیک بودند و بسبب این نزدیکی اندلسـیانی کـه از آن   معمول شده بود چه آنان بتون

شـدند ودولـت مرینیـان در دوران     مـی  شـدند بفـاس ورهسـپار    مـی  کشور بعللی خـارج 
گاه دولت و پس از آن خط و نوشتن از بار .کرد می از صنایع آنان استفاده فرمانروائی خود

افریقیـه و مغـرب   پایتخت کشور چنان فراموش شد که گـوئی هـیچ وجـود نداشـته ودر     
بدانجا رسید که  ها کتاب خطوط رو به پستی رفت  حسن خط بکلی از میان رفت و وضع

زیـرا   بـرد  مـی ن شد مطالعه کنندة آن هیچ سودي جز رنج و مشقت می اگر کتابی استنساخ
فساد وتصحیف فراوانی بخط راه یافته بود و اشکال حروف و رسـوم خـط بکلـی تغییـر     

را بخواننـد، وهمـین   ها  آن شده بود بحدیکه باید پس از رنج فراوان کرده واز زیبایی دور



 173 هاي کسب آن از قبیل ... راهباب پنجم از کتاب نخستین: در معاش (اقتصاد) و 

 بدیگر صنایع نیـز راه یافتـه بودوخـدا حکـم     ها دولت انحطاط بعلت نقصان تمدن و فساد
 1نیست.اي  کننده و حکم او را رد کند می

قصـیده اي   ابوالحسن علی بن هالل کاتب بغدادي معروف به ابـن البـواب را   واستاد[
یـاد کـرده اسـت و    آن را  مـواد  راء که در آن صناعت خـط و  است در بحر بسیط بهروي

قصیده مزبور از بهترین دستورهایی است که در این باره نوشته شده است و مـن نقـل آن   
را در این فصل الزم دیدم تا کسانیکه در صدد آموختن این هنراند از آن بهره منـد شـوند   

 : شود می غازوقصیده بدینسان آ
 زیبا نوشتن را فراگیري، خواهی میاي آنکه «

 ی،باش میودر جستجوي حسن خط و تصویر 
 اگردر فن نوشتن برعزمی استوار هستی،

 براي سهولت پیشرفت به موالي خود راغب شو،
از میان (نی) کلکها نوعی برگزین که راست و سخت باشد تـا برهنـر نوشـتن بخـوبی     

 قادر شوي،
 بخواهی قلم را بتراشی هنگام سنجیدن اندازه وسط را در نظر گیر،وهر گاه 

 به دوسر آن بنگر و آنگاه آن سري را که باریک تر است بتراش،
را چنان بتراش که بشیوة معتدلی باشد نه آن را دراز  نو از جایگاه تراش قلم تا نوك آ

 ونه کوتاه  بر گزین،
تراش از دو سوي آن یکسـان و بـه یـک    و شکاف (فاق) سرقلم را از وسط آن بزن تا 

 اندازه باشد، 

                                                 
ولـی  » اسـت  و خدا دانـاتر «هاي مصر و بیروت چنین است:  . پایان فصل در چاپ41سوره الرعد آیه  -1

شود و پس از آیه مزبور قریب سه صحفه دیگر نیز در همین موضوع  در چاپ پاریس فصل تمام نمی
 ها را در داخل کروشه ترجمه کردیم. آن 349تا ص  347آمده است که ما از ص 
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و هنگامی که همه این دستورها را از روي مهارت مانند کسی کـه در کـار خـود زبـر     
 دست و آگاه است انجام دهی،

قطع) آماده کن چه قط زدن در تراشیدن قلم (آنوقت همه تصمیم خود را براي قط زدن
 از همه تدابیر مهمتر است،

شته باشی که من همه رازهاي این فن را آشکار کنم چه من در ایـن امـر   نباید توقع دا
 روزم، می بخل

ولی زبده و خالصۀ دستور من این است که باید سر قلم گرد و دایـره وار باشـد و در   
 داشته باشد، 1عین حال تحریف 

 آنگاه در دوات مرکبی بریز که از دوده سیاه با سرکه یا آب غوره درست شده باشد،
 اید برآن گل سرخ که کوبیده و در آمیخته بازر نیج زرد و افور باشد نیز افزود،وب

 و هنگامی که این ترکیب بحد کفایت تخمیر شود،
اي بر گزینی، سپس کاغذ را بعد از بریدن بایـد   آنگاه باید کاغذ سفید نرم آزمایش شده

 در زیر ابزار سنگین بشدت زیر فشار قرار داد،
 وناصافی دور شود.تا از چین خوردگی 

پس از آن سر مشق نوشتن را با شکیبایی عادت و شیوة خود قـرار ده چـه هـیچکس    
 آید، نمی مانند آدم شکیبا بمنظور خود نائل

 نخست نوشتن را در لوح آغاز کن،
 مانند شمشیر برنده آماده ساز، وعزم خویش را

 درآغاز مشق کردن و نوشتن،
 گین شوي،نباید به هیچرو از خط بد خویش شرم

 ،شود می زیرا هر کار دشواري سرانجام آسان
 آید، می و چه بسا که امر آسان پس از دشواري پدید

                                                 
 عط زدن قلم بطوریکه محرف یا نوك تیز باشد. -1
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 تا هنگامی که به آرزوي خود برسی،
 شوي، می آنوقت بسیار شادمان و مسرور

البته ایزد بهر سپاسگزاري  ،پس خداي خود را سپاسگزار باش و خشنودي او را بجوي
 1،دهد می پاسخ
ها و انگشتان تو مطالب سودمند و نیکی بنویسند که در این  شیفته آن باش که دستو 

زیرا در روز رستاخیز و هنگام روبرو شـدن   ،دنیاي فریبنده یادگاري نیک از تو بجاي ماند
 .»شود می انسان با فرمان بر انگیختن و حشر و نشرهمه کردارهایش در پیش او نمودار

همچنان که گفتار و سـخن   کند می و سخن انسان را بیان و باید دانست که خط گفتار
واز این رو ناچار خـط و   کند می معانی و مفاهیمی را که در ضمیر انسان نهفته است تعبیر

 خداي تعالی .گفتار هر دو باید از لحاظ داللت واضح و روشن باشند و مقصود را برسانند
 2فرماید: انسان رابیافرید او را بیان آموخت. می

بر این کمال خط خوب در این اسـت کـه   هاست و بنا تمل بر بیان همه داللتو آن مش
آشکار او بطـور وضـوح   اند  داللت آن واضح و روشن باشد چنانکه حروفی که وضع شده

جداگانه، زیبا و از یکدیگر متمـایز  ها  آن مفهوم خود را برسانند و شکل و رسم هر یک از
خطاطان باید دریک کلمـه بهـم پیوسـته شـوند (حـروف      باشد مگر حروفی که در تداول 

متصله) و گرنه حروف که منفصله مانند الف و راء و زاء و دال و ذال و غیره را هنگـامی  
نویسـند.   مـی  شوند جدا و وقتی که در آخر آن هستند پیوسـته  می که در ابتداي کلمه واقع

را بهـم  ها  آن اجزايها  کلمه لیکن در میان کاتبان متأخر معمول شده است که در بعضی از
کنند و حروفی را که نزد آنان معلوم است میاندازند چنانکه جز اهـل اصـطالح    می متصل

 شوند، و می عاجزها  داند و از این رو و دیگران از درك اینگونه کلمه نمی راها  آن دیگري
روه بچنـین  و گویـا تنهـا ایـن گـ     انـد.  کاتبان و دیوانهاي سـلطانی و دفـاتر قضـات   ها  این

                                                 
 اي که بجاي: یجب، یحب در ان بوده   دارد. از نسخه دردسالن، هر سپاسگزاري را دوست می -1

�َ�ٰنَ ٱَخلََق ﴿ -2  ]4-3الرمحن: [ ﴾٤ ۡ�ََيانَ ٱَعلََّمُه  ٣ ۡ�ِ
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پیوسته با انـواع گونـاگون   ها  آن دانند چون نمی راها  آن اصطالحاتی آشنا هستند و دیگران
خطوط سر وکار دارند و طرز خط آنان معروف است و کسانی هم جز خود ایشان بـر آن  

ند باشـ  مـی ن احاطه دارند. لیکن اگر این شیوه را براي کسانی که باصـطالحات آنـان آشـنا   
نیست، بلکه باید در چنین مواردي از این شـیوه عـدول کننـد و تـا حـد       بنویسند درست

امکان کلمات را خوانا و روشن بنویسند و گرنه خط آنان بمنزله خطی بیگانه خواهد بـود  
توان عذر کاتبـانی   می ند. و در این باره تنهاباش می چه از لحاظ عدم داللت هر دو یکسان
کنند و موظفند اموال و سپاهیان سـلطان را در   می اررا پذیرفت که در دیوانهاي سلطانی ک

ز دیگران ا ادفاتر ضبط کنند و بکوشند که در دسترس دیگران قرا نگیرد و چنین مطالبی ر
را نهان سازند. از ها  آن کتمان کنند چه اینگونه موضوعات از اسرار پادشاهی است که باید

کننـد کـه    می امور اختصاص دارد مبالغهاینرو و آنقدر در نوشتن اصطالحاتی که باینگونه 
 خاصی از قبیـل هاي  و اصطالح آنان این است که از حروف بکلمه شود می بمنزله معمائی

 کننـد و اشـکال دیگـري وضـع     مـی  ها تعبیـر  و پرندگان یا گلها  و میوهها  خوشبوهاي  نام
هاي  از اندیشه را در نوشتن براي تعبیرها  آن کنند بجز اشکال حروف معمولی که مردم می

 . برند می خود بکار
 رکنند، هرچنـد د  می ل قوانینی وضعوچه بسا که کاتبان براي اطالع یافتن بر این اشکا

را بنسـبت فهـم   ها  آن و دباش می معینهاي  که داراي مقیاس اند، را وضع نکردهها  آن آغاز
درمیـان مـردم دفـاتر معروفـی     نامند. و دراین باره  می »کلید معما«کنند و  می خود اسنتباط

 1]متداول است و خدا داناي حکیم است.

 2در صنعت صحافی: فصل سی و یکم

                                                 
 نیست.» ینی«قسمت داخل کروشه در  ]83يوسف: [ ﴾٨٣ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ ﴿اشاره به:  -1
صنعت صحافی در آن روزگار عالوه بر صحافی وتجلید کتب بر استنساخ و تصحیح کتب نیز اطالق  -2

 نامیدند.  می» وراقه«شده است و آن را  می
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در روزگار قدیم بعلت عظمت دولت و پیشرفت لوازم تمدن توجه خاصی به استنساخ 
مبـذول   2از طریق روایت و ضبط  1و تجلید و تصحیح دیوانهاي عملی وسحالت (دفاتر)

ارد در صورتیکه در دوران پیشین توسعه صـحافی در عـراق و   عمران این توجه وجود ند
 اندلس همچون دریائی بیکران بود، چه کلیه امور مربوط به این فن از لوازم عمران بشمار

ي مزبور بود و سبب رواج ها دولت رفت و معلول پیشرفت و وسعت دایره فرمانروائی می
علمی و دیوانهاي گوناگون بود ومردم  بازار این فن در دو دولت یاد کرده افزونی تألیفات

دانـد و در نتیجـه کتـب     مـی  هر عصر وهر سرزمین بنقل کردن کتب مزبور شیفتگی نشان
مزبور استنساخ و تجلید شد و صنعت صحافی پدید آمد و صحافان استنسـاخ وتصـحیح   

اي وتجلید ودیگر امور مربوط بکتابها و دیوانها را پیشه خود ساختند و این پیشـه بشـهره  
بزرگ پر چمعیت اختصاص یافت و در آغاز امر دفاتر مخصوص استنساخ علوم و کتـب  

نوشتند که  می دیوانی و احکام اقطاعها و چکه ارا بر روي چرمهاي نازکیهاي  محتوي نامه
کردند و ایـن بعلـت کثـرت     می صنعتگران آنهارا به روشی هنري از پوست حیوانات تهیه

دیـوانی  هاي  ردکمی تألیفات درصدر اسالم و عدم توسعه نامهرفاه و چنانکه یاد خواهیم ک
و عالقمندي به درستی ها  و چکها در آن دوران بود، از این رو از نظر اهمیت دادن بنوشته

 پوستی اکتفا کردند. هاي  قط به کاغذها  آن و استواري
هاي  ولی دیري نگذشت که تألیف وتدوین همچون دریاي بیکرانی توسعه یافت و نامه

آنان را  يها نیازمندي پوستی کمیاب شد وهاي  دیوانی وچکها نیز رو بفزونی رفت و کاغذ
، از این رو فضل بن یحیی دستور داد که کاغـذ بسـازند و آنگـاه کـه کاغـذ      کرد نمی رفع

هاي سلطان را روي کاغذ معمولی بنویسـند   دیوانی و چکهاي  ساخته شد فرمان داد، نامه

                                                 
است کـه داراي چنـدین معنـی اسـت واز آنجملـه بردفـاتر        Sigillumسجالت مشتق از ریشه التینی  -1

شده است که در عربی نیز به همین معنی بکار  عمومی مخصوص قید و مقاالت ومعامالت اطالق می
 ).2ح  406رود (یادداشت دسالن ع ص  می

 ضبط در اینجا به معنی تصحیح و عالمت گذاري خط است.   -2
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نوشتند  می که بسلطان و دستگاه دولتهائی  را براي نامهها  ن نوع کاغذو سپس مردم نیز ای
خواسـتند صـنعت    مـی  و هم به منظور تألیفات و کارهاي علمی بر گزیدند و تا جائی کـه 

 شد.  می کاغذ سازي ترقی کرد و به بهترین شیوه اي ساخته
علمـی  هـاي   به ضـبط و تصـحیح دویـان    ها دولت پس از چندي دانشمندان و اعضاي

کردنـد چـه    مـی  مسـتند هـا   آن همت گماشتند بدینسان که روایت را به مؤلفان و واضعان
 درست نخواهد بود. ها  آن مهمترین منظور از تصحیح نشود نسبت دادن قول یا فتوائی به

ي گوناگون چنین بـوده اسـت،   ها سرزمین و کار دانشمندان در روزگارهاي گذشته در
درباره روایت فقط منحصـر بـه همـین دلیـل بـوده اسـت، زیـرا        چنانکه فایده فن حدیث 

بزرگترین نتیجه و ثمره شناختن احادیث صـحیح و حسـن ومسـند ومرسـل و مقطـوع و      
از میان رفته و زبدة احادیث عبارت از امهاتی بود که موردقبول امت واقع ها  آن موفوق از

بردن از روایـت و اشـتغال    رفت و براي سود می گردیده بود وقصد بدان کاري لغو بشمار
بدان هیچ راهی نیست بجز تصحیح کردن این امهات علم حدیث و کتب فقه ویژة فتـوي  

و دیگر دویانها و تألیفات علمی واتصال سند آنا بهمؤلفانشان تا نقل ازآن امهات و اسـناد    
صحیح باشد و راه این رسوم و قواعد در مشرق زمین وانـدلس صـاف و همـوار    ها  آن به

 بود. 
مشرق و اندلس ي ها سرزمین ن روزگار درآبینیم دیوانهائی که در  می و به همین سبب

استنساخ شده است در نهایت استواري ودرستی واتقان است و متون کهنه اي که در ایـن  
که دانشمندان و هنرمنـدان آن دوران   دهد می روزگار در دست مردم گیتی باقیست گواهی

 نقـل هـا   آن و مردم جهـان تـا ایـن عصـر از    اند  مرحله کمال رسیدهدر این باره به آخرین 
 روزند.  می بدیگري بخلها  آن از سپردنها  کنند واز لحاظ نفاست نسخه می

بکلی از مغرب و مغربیان رخت بربسته اسـت،  ها  ولی در این روزگار آن رسوم وشیوه
وخوي بادیه نشـینی  زیرا فنون خط و ضبط و روایت بسبب نقصان عمران در آن سرزمین 

مردم آن رو بزوال نهاده است و کار بجائی کشـیده کـه امهـات و دیوانهـاي علمـی را بـا       
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ي پر غلط با خط پست و ها کتاب را ازها  آن نویسند و طالب بربر می خطوط بادیه نشینان
را  هـا  کتـاب  کنند و آنوقت کسی که بخواهد اینگونه می فساد فراوان و تصحیف استنساخ

هـا   آن و جـز بنـدرت هـیچ سـودي از     شـود  می و بتحقیق پردازد کار بر او دشوار بخواند
 آورد.  نمی بدست

و نیز بسبب این موضوع بفتوي نیز خلل راه یافتـه اسـت، زیـرا بیشـتر اقـوالی کـه از        
 دهند از پیشوایان مذهب روایت نشده اسـت بلـه   می کنند و بآنان نسبت می گذشتگان نقل

گیرند و همین شیوه درتألیف  می تحقیق و همچنانکه هست فرا بی دیوانهارا از همین ها  آن
پردازند بعلت نداشـتن بصـیرت    می و برخی از پیشوایان آنان که بتألیف شود می نیز دنبال

 بفن تألیف و نبودن هنرها و فنون وافی براي این منظور کتبی کم ارزش تألیف میکنند. 
رود و در  مـی  بجاي نمانده است که رو بـه نیسـتی  و از این فن دراندلس بجز بقایائی 

شرف نابودي است، و نزدیک است دانش بکلی از مغرب رخت بربنـدد و خـدا بـر کـار     
ولی برطبق اخباریکه بما رسیده است هم اکنون در مشرق فن روایـت   1خود غالب است، 

 روبـر همچنان پایدار است و کسی که بخواهـد بتصـحیح دیوانهـا بپـردازد بـا مشـکالتی       
د خـواهیم کـرد   و راه براي جوینده آن باز و کار وي آسان است، زیرا چنانـه یـا   شود مین

وخط نیمی کـه در   2ولی خوشنویس  ،ها در آن سرزمین با رونق استو هنر ها دانش بازار
 از خطـوط آنـان بشـمار    آنجا براي استنساخ باقی مانده است ویـژة مـردم ایـران اسـت و    

و بلکه ازآن سرزمین هـم   دهاستنساخ کتب مانند مغرب فاسد ش لیکن درمصر کار ،رود می
 تباه تر گردیده است، وخدا بر کار خود غالب است. 

 آواز خوش)(فن غناء  در: فصل سی و دوم

                                                 
و خدا سبحانه و تعالی داناتر است و «ه و آخر فصل چنی است: هاي مصر و بیروت افتاد آیه در چاپ -1

 »توفیق با اوست
 شود، ولی بهره نیک نوشتن.......... بجاي خط (حظ) است که چنین می» ینی«در  -2



 مقدمۀ ابن خلدون   180

این هنر عبارت از آهنگ دادن به اشـعار مـوزون از راه تطیـع آوازهـا بنسـبتها یمـنظم       
کـاملی پدیـد    1در علم موسیقی) است که بر هر آواز آن هنگام قطع شدن توقیع (معلومی 

  .آورد می
هـاي    سپس این نغمه برحسـب نسـبت   ،یابد می آواز خوش) تشکیل(وآنگاه یک نغمه 

شوند و بسبب این تناسب چگونگی خاصی کـه از آن در ایـن    می معینی بایکدیگر ترکیب
، زیرا در علم موسـیقی بیـان شـده    گردد می لذت بخشها  آن آید شنیدن می بوجودها  آواز

داراي تناسبات خاصی هسـتند چنانکـه آوازي نصـف آواز و ربـع دیگـر      ها  است که آواز
هنگـام رسـیدن آواز بگـوش     و دباشـ  مـی  آواز) دیگـر (وخمس دیگر و جزوي از یـازده  

 ترکیبـی از سازد، ولـی هـر گونـه     می از سادگی به ترکیب مبدلآن را  اختالف این نسبتها
کـه   شـود  مـی  خاصی مایه لـذت هاي  هنگام شنیدن لذت بخش نیست، بلکه ترکیبها  آن

 انـد.  بگفتگـو پرداختـه  هـا   آن را تعیین کرده و منحصر ساخته و دربارهها  آن موسیقی دانان
غنـائی بـدان   هاي  چنانکه در جاي خود یاد شده است. و گاهی کار ترنم و آهنگ درنغمه

پرداند و آن یا بوسیله نواختن و  می تقطیع آوازهاي دیگري از جماداتکه ب شود می کشیده
شوند و با این شـیوه   می یا از راه دمیدن در ابزارهائی است که براي همین منظور برگزیده

. و دراین روزگار درمغرب از ابزارهـاي مزبـور   گردد میبخش تر  تآواز هنگام شنیدن لذ

                                                 
توقیع در لغت چنانکه در منتهی االرب آمده بمعنی نوعی از رفتار اسب شبیه تلقیف است و آن بلنـد   -1

تـوان گفـت    (منتهی االرب) و اگر این کلمه تنحریف ایقاع نباشد باز هم مـی کردن است دو دست را 
انـد و   برده بکار می» ایقاع«گامز مناسبت دارد آن را بجاي «درتداول مغرب بمناسبت همین معنی که با 

درموسیقی مبحث مفصلی است. خواجه نصیر گوید: در علـم ایقـاع از صـناعت موسـیقی     » گام«ایقاع
ه حدوث اوزان از نقرات متتابع باشد و از سکونات متناسب که میـان نقـرات افتـد    مقرر شده است ک

وچون خواهند که از آن عبارت کنند بازاي نقرات حروف متحرك ایراد کنند خاصه حرفهـائی کـه از   
اطالق نفس از مخرج آنحرف بعد از حبس تام حادث شود مانند تاء و طاء وبه ازاء سکنات حـروف  

مثال گویند تن تن. و اما در وزن شعري حروف متحرك از هرجنس که باشـد بجـاي   ساکن تواند بود 
 )  11نقرات باشند و حروف ساکن بجاي سکنات (معیار االشعار ع ص 
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نامند و آن  می 1شبانه آن را  است که )له مزمار (نیو از آن جم شود می چندین گونه یافت
 ي معدودیسـت و هنگـامی کـه درآن   هـا  سـوراخ  آنهـاي   نیی میان تهی است که در پهلو

بشدت و اسـتواري خـارج    ها سوراخ اید و این آواز از میان آن می دمند آوازي از آن بر می
بترتیبی کـه در میـان موسـیقی     ها سوراخ و با گذارادن انگشتان هر دو دست روي شود می

میان آوازهـا در آن ایجـاد   هاي  تا بدینوسیله نسبت شود می دانان متداول است آواز تقطیع
گردد، وهمچنین آوازها به روش متناسبی بهم بپیوند و بعلت تناسب که یاد کردیم شنیدن 

 . شود می آن لذت بخش
قره نی) اسـت و  ( 2موسوم به زالمی ذوات االنفاخ) آلتی (دیگر از انواع این ابزار نیین 

وماننـد نـی تـدویر    انـد   بشکل نی از دو سوي تراشیدهآن را  آن چوبی میان تهی است که
ي معینـی اسـت و   هـا  سـوراخ  یابد و نیـز داراي  می ندارد، زیرا از دوتکه جداگانه تشکیل

 اخـل دمنـد و بـاد بسـبب آن نـی درآن د     مـی  درآناند  بوسیله نی کوچکی که بدان پیوسته
خیزد و بسبب تقطیع آوازها با انگشتان بهمان گونه  می حادي از آن برهاي  و نغمه شود می

 اید.  می ي آن آواز برها سوراخ ناي) یاد کردیم از(که در شبابه 
است و آن آلتـی میـان تهـی     3شیپور) (و از بهترین ابزارهاي آواز در این روزگار بوق 

 سـازند واز جایگـاه دمیـدن رفتـه رفتـه گشـاد       می مساز آن را  باندازه یک ذراع است که
 تا اینکه گشادیش در دهنه آن کمتـر از کـف دسـت بشـکل نـوك قلـم تراشـیده        شود می
دمنـد و   مـی  رساند درآن می و بوسیله نی کوچکی که باد را از دهن بدرون بوق 4 دباش می

                                                 
یعنی قصب نیز مینانـد و بـه   » یراع«شبانه (بفتح ش ـ تشدید ب) ابزاري نیین میان تهی است و آن را   -1

 ) 144ص  2صبح االعشی، ح شود(از  نیز خوانده می» مزمار عراقی«

 (بضم ز) -2

3- Trompette شیپور موزیکچیان 
بشـکل نـوك   «دسالن احتمال داده است که در اینجا تقدیم و تأخیري در عبارت روي داده و کلمات  -4

و بوسیله نی کوچکی بشکل نـوك  «باشد بدین سان » و بوسیله نی کوچکی«باید پس از » قلم تراشیده
 ). 411ترجمه دسالن، ص  2(ج » دمند را از دهن بدرون بوق میرسند در آن می قلم تراشیده که باد
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ابـزار نیـز    خیـزد. ایـن   مـی  آنگاه آوازي سخت و درشت همچون بانگ وزش باد از آن بر
 بتناسب خاصی بوسـیله انگشـتان تقطیـع   ها  آن ي معدودیست که نغمه ازها سوراخ داراي

 . دباش می و آنگاه لذتبخش شود می
 میـان تهـی  هـا   آن ذوات االوتار) هستند کـه همـه  (دیگر از ابزار موسیقی االت زهدار 

 1مانند بربط و رباب بشکل نمیکـره و برخـی همچـون قـانون     ها  آن ند و برخی ازباش می
هـا   آن کشـند و  می زهها را بر روي قسمت پهن و هموار ابزار بموازات هماند  چهار گوش

بندنـد و ایـن میخهـا     می را بوسیله میخهایی به رشته اي که در نوك ابزار تعبیه شده است
 ردن زهها پیچ داد رادر موقع لزوم ممکن است براي سست کردن یا محکم ک

آن را  نوازند و یا بسـبب زهیکـه   می سپس این زهها را یا بوسیله تکه چوبی (مضراب)
گذارند و باید پیش از ایـن عمـل زه    می بندند از روي زههاي ابزار می بدو کناره کمانه اي

 کمانه را به موم یا کندر بمالند و بسبب چابکی و سبکی دست در گذراندن یا انتقال آن از
و انگشتان دست چپ همراه این عمل در همه ابـزار   شود می زهی به زه دیگر آواز تقطیع

آورنـد و در نتیجـه آهنگهـا     مـی  نوازند ایقاعـات پدیـد   می آنجا که زه راهاي  زهی برکناره
 . گردد می متناسب و لذتبخش

ر بـر  بر روي ابزار تشت یا زدن تشتها بر یکدیگهایی  و گاهی هم بوسیله نواختن چوبه
 لذتبخش است. ها  آن آورند که شنیدن می حسب ایقاعات متناسب آهنگهائی پدید

چنانکـه   :پـردازیم  مـی  شود می ه از آواز خوش حاصلکو اینکه بیاد کردن سبب لذتی 
روح) باشد (درجاي خود بیان شده است لذت عبارت از ادراك هرچیزي است که موافق 

و هـر گـاه ایـن کیفیـت بـراي       گردد می آن دركو هر چیزي که احساس بشود کیفیتی از 
ادراك کننده مناسب و سازگار باشد لذتبخش و اگر براي وي منـافی و نفـرت آور باشـد    

بـا  ها  آن است که کیفتهایی  آن مناسب و سازگارهاي  دردناك خواهد بود و بنابر این مزه

                                                 
است (حاشیه دسالن،  Tympanonو قانون از نوع سنتور  Guitariورباب ازنوع گیتار  Barbitosبربط  -1

 ).412ص  2ج 
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اند  لذتبخشهائی  آن سازگار. و در بویهاهاي  حس چشائی سازگار باشد و همچنین بسوده
که مناسب روح قلبی بخاري باشند زیرا آن روح درك کننده بویهاسـت و بویهـا را حـس    

رساند و از این رو  این روح بوي خوش گیاهان و گلهاي معطر را بهتر و  می بویائی بدان
یابد، زیراحرارت که طبیعت ومزاج روح قلبی است در آن غلبه دارد: و امـا   می مناسبتر در

از لحاظ اشـکال و  ها  آن سازگار و مناسب هستند که اوضاعهائی  آن یدنیها و شنیدنیهااز د
از اینرو هر گاه  اند، کیفیات متناسب باشد. پس تناسب اوضاع درنفس سازگارتر و مناسبتر

ا آنچنـان باشـد کـه از آنچـه مـاده خـاص آن       هنگرچیز دیدنی از لحاظ اشکال و نقش و 
نیکو و زیبا خواهد بود] ومعنـی  [اقتضاي کمال مناسبت و وضع داشته باشد خارج نشود، 

همین است، آنوقت اینگونـه دیـدنیها بـراي     تزیبائی وحسن نز درهر چیزادراك شده اس
به همـین   نفس ادراك کننده مناسب خواهد بود و از ادراك سازگار آن لذت خواهد برد و

پروا نهایت عشق ودوستی خـود را بمعشـوق بدینسـان     بی بینیم دلداگان شیفته و می سبب
 کنند که روح آنان با روح محبوب در آمیخته است.  می تعبیر
و  1ابی و آن یگـانگی مبـدا   در میآن را  که اگر اهل راز باشی و دراین معنی رازیست[

بینی میان تو و او یکنوع یگانگی  می ندیشیجز خود بنگري و در وي بی  2هر گاه بهر کس
] و معنی 3دهد می جهان هستی گواهی راو د از مبدا وجود داشته است که بر یگانگی تو و

آن بوجه دیگر این است که بگفته حکیمان وجود میان موجودات مشترك است و از اینرو 
اسـت درآمیـزد    انسان دوست دارد وجود او با وجود کسی که در وي کمال مشاهده کرده

 ز اینرو با او متحد و یگانه شود. ا ات

                                                 
 بدأ بجاي مبدأ: (ب) -1

 وان کان (ك) و (ا). وان کل: (ب) وماچاب اخیر را ترجیح دادیم. -2

هاي (ك) و (ب) و (ا) ترجمه  قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس نیست و آن را با مقابله ار چاپ -3
 کردم.
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بلکه نفس در این هنگام آهنگ آن دارد که از عـالم و هـم خـارج شـود و بحقیقتـی      [
و چون مناسب تـرین چیزهـا بـه     1بگراید که عبارت از اتحاد مبدا و جهان هستی است] 

همان شکل انسان اسـت  به ادراك کمال از لحاظ تناسب موضوع ها  آن انسان و نزدیکترن
ادرکاتی است  او ازهاي  و محاسن نقش و نگارهاي آدمی وآوازهها  از این رو درك زیبائی

این است که هـر انسـانی بمقضـاي فطـرت      ،ه به سرشت و فطرت انسان نزدیکتر استک
متناسب باشند ها  زیبائی در شنیدنی این است که آواز شود می شیفته دیدنی یا شنیدنی زیبا

و نرمـی   3و بلنـدي  2تنافر، چه آوازها داراي کیفیات گوناگونی هستند  مانند آهستگینه م
 ها.  این و جز 7و فشار 6و جنبش5و سختی 4

بشود و آن داراي شـرایطی  ها  آن و تناسب در آواز چیزیست که سبب حسن و زیبائی 
نخست آنکه نباید خواننده یکباره آواز رابه ضد آن بر آورد، بلکـه بایـد بتـدریج و     .است

مثل آن  و هم ناگزیر باید در میان دو آواز همانند یـک آواز   رفته رفته باشد و همچنین در
هـاي   نامشابه بیاورد و دراین باره باید شیوه سـخندانان رادرنظـر آورد کـه چگونـه جملـه     

شـمردند، چـه دقـت     مـی  تنافر یـا نزدیـک بیـک مخـرج را زشـت     م هاي  مرکب از جمله
 درشیوائی بیان نیز از گونه نکات و قواعد فن موسیقی است. 

                                                 
 قسمت داخل کروشه در چاپ پاریس نیست. -1

 9ترجمه ن، ف، ص، س، ك، ت، (منتیه االرب -2
انـد بدینسـان: ط، ل، ق، و، ر، ب،    (بفتح ج) بمعنی آواز بلند وحروف مجهـوره نـوزده  » جهر«ترجمه  -3

 ض، ا، (همزه)، غ، ز، ج، ن، د، م، ط، ي، ع، د. 
 ترجمه رخو و حروف رخوه سیزده استک: خ، س، ج، ظ، ش، ص، ر، ض، غ، ث، ق، ف، ن، م.  -4

 و حروف شدیده هشت اند: همزه، ج، ك، ق، ت، ب، ط، د.» شدت«ترجمه  -5

 ترجمه قلقله و حروف قلقله پنج حرف اند: ق، د، ط، ب،ج.  -6

 »ضغط«ترجمه  -7
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دوم آنکه باید چنانکه درآغاز فصل یاد کردیم تقطیع اجزاي آواز مراعات شود یعنی از 
ن یک آواز به نیم یا ثلث یا جزئی از همین آوازها خـارج شـود بدانسـان کـه بیـرون رفـت      

 وانتقال از قسمتی بقسمت دیگر برحسب تقسیمان موسیقیدانان متناسب باشد. 
برحسب قواعد دانندگان این فن درکیفیات گوناگون بر وفق ها  و بنا بر این هر گاه آواز

 تناسب معین باشد. آنوقت سازگار ولذت بخش خواهد بود. 
داننـد و   مـی  راهـا   آن یه است و بسیاري از مردم بطور طبیعدبرخی از این تناسبات سا

بینیم گروهی که طبع شعر  می نیازي به آموختن و فرا گرفتن اصول این فن ندارند، چنانکه
فـرا گـرفتن قواعـد     بـی  دانستن فن عروض به اوزان شعر آشنا هستند یا کسـانی  بی دارند

و مـردم عامـه اینگونـه     هـا.  ایـن  موسیقی در ایقاعات رقص عمال مهارت دارنـد و ماننـد  
توان در  می از قاریان را نیز نامند و بسیاري می میدان مسابقه ـ اسب) (رامضمار ها  تعداداس

کنند چنانکه گوئی مزمـار   می ردیف این گروه شمرد که قرآن را با آهنگهاي دلپذیر قرائت
 خـویش مـردم را بطـرب   هـاي   خوانند و باشیوه زیبـا و تناسـب نغمـه    می درحنجره دارند

 آورند.  می
یکسـان نیسـتند و   ها  آن دیگر تناسبات مرکب هستند که همه مردم درشناختنو گونه 

ند، هرچنـد هـم   باش مین با صاحبان آنهاسازگار و موافقها  آن همه طبایع در عمل کردن به
آن تناسبات را یاد گرفته باشند، و این گونـه تناسـبات عرابـت از آهنگهـائی هسـتند کـه       

در ایـن بـاره گفتگـو     هـا  دانش وزند چنانکه دربخشآم می راها  آن بوسیله دانش موسیقی
 خواهیم کرد. 

اجـازه داده اسـت و    ولـی شـافعی   ،وامام مالک باقرائت قرآن به آهنگ مخالفت کـرده 
مقصود در اینجا آهنگ موسیقی فنی نیست چه سزاوار نیست که در منع آن اختالف روي 

 رد. منافات دا 1موسیقی) با قرآن (دهد از این رو که فن غنا 

                                                 
 بهر شیوه اي که باشد: (چاپهاي مصر و بیروت) -1
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ند تجوید) نیازمند(اما قاریان در خواندن و اداي مطلب ببرخی از قواعد مربوط به آواز 
چنانکه براي تعیین اداي حروف از حیث اشباع حرکات درجاي خـود مقـداري آواز الزم   

 آواز احتیـاج  کننـد بـه کشـش     می کشش آواز) را طوالنی و یا کوتاه(است وهم آنانکه مد
 و در آهنگهاي موسیقی نیز مقداري آواز الزم است که جز بدان انجامها  این دارند و مانند

ولی وقتی این دوفن معارض  ،یابد بعلت تناسب که در حقیقت آهنگ دادن یاد کردیم نمی
 آورد لیکن مقـدم بـر همـه    می یکدیگر باشند  رعایت کردن یکی غالبا بدیگري خلل وارد

ظر گرفته شود تا مبادا روایاتی که در قرآن نقل شـده  الزم است که تالوت قرآن درنها  این
است تغییر پذیرد و بنابر این جمع شدن آهنگ غنا واداي معتبر در قرآن به هیچرو ممکـن  

بلکه مراد از اختالف ائمه آهنگ ساده ایست که صاحبان مضمار، یا آنانکه استعداد  ،نیست
وآواز خـویش را بـر حسـب     ،مشـوند، چنانکـه یـاد کـردی     مـی  طبیعی دارند بدان رهبري

. 2می دهنـد 1کنند بنوعی خاص ترجیح  می نسبتهائی که هم موسیقیدان وهم دیگران درك
دوري جوینـد   3محل اختالف این است و ظاهر این است که باید در قرآن از ایـن شـیوه  

زیرا قرآن محل یاد کردن مرگ و عالم پـس از   ،چنانکه عقیده امام (مالک) نیز همین است
ا خشوع و تضرع است و جاي آن نیست که بادراك آواز خوش متلذذ شوند و قرائت آن ب

 رمربوط بایشان آمده است. ه مذکور بوده است چنانکه در اخباونیز بشی سصحابه، 
داود بـه او   4خانـدان]  ]هـر آینـه یکـی از مزامیـر    «فرموده است:  صواما اینکه پیامبر
نگ دادن بآن نیست، بلکه منظـور حسـن   منظور ترجیع صوت و آه 1»بخشیده اشده است

 . هاست آن آواز واداي قرائت و صراحت ووضوح در مخارج حروف و تلفظ
                                                 

هـی االرب). د  ترجیح اذان بلند گفتن شهادتین را بعد آهسـته گفـتن و بـاز گردانیـدن آواز حلـق (منت      -1
 گویند. رتداول امروز فارسی تحریر یا غلط می

هاي مصر بیروت  این عبارت در چاپ» و این شیوه به هیچرو شایسته نیست چنانکه مالک گفته است -2
 افزوده شده است.  

 ها (چاپهاي مصر و بیروت) از کلیه این شیوه -3
 نیست» ینی«این کلمه یعنی (آل) در -4



 187 هاي کسب آن از قبیل ... راهباب پنجم از کتاب نخستین: در معاش (اقتصاد) و 

 و اکنون که معنی غنا را یاد کردیم باید دانست که این فن در اجتماع هنگامی متـداول 
ي ضـروري در گـذرد و بـه    هـا  نیازمنـدي  یـث که عمران بشري ترقی کند و از ح شود می

آید زیـرا   می نشینی و آنگاه امور تجملی و تفننی برسد. آنوقت این فن بوجودمرحله شهر 
ي ضروري و مهم مانند وسـایل  ها نیازمندي کنند که ازلحاظ کلیه می تنها کسی بدان توجه
آسوده خاطر باشد و بنابر این بجز کسانی کـه از همـه جهـات    ها  این معاش و خانه و جز

ان در جستجوي آن نیستند و به منظور تفـنن و طلبیـدن   دیگراند  زندگی در رفاه و آسایش
شوند و پیش از پدید آمدن اسـالم   می ها بدان دلبسته ها و خوشی گوناگون لذتهاي  شیوه

در روزگــار قــدرت کشــورهاي غیــر عربــی فــن آوازه خــوانی و موســیقی در شــهرها و 
ون دریـاي  هاي کشورهاي مزبـور رواج بسـیار داشـته و توسـعه یـافتن آن همچـ       تپایتخ

کردنـد و بـدان شـیفتگی داشـتند      مـی  ترویحآن را  بیکرانی بوده است. و پادشاهان ایشان
داشتند و دربارگـاه ایشـان    می چنانکه شاهان ایران توجه خاصی باینگونه هنرمندان مبذول

شدند و هنر خـویش را   می داراي پایگاه بلندي بودند و در برمها و مجامع سالطین حاضر
ي غیر عربی درهر زمین و هر کشـوري همـین   اودر این روزگار نیز کشوره داند می نشان

 کنند.  می شیوه را دنبال
 پرداختنـد و سـخنانی بشـیوة شـعر     مـی  پیش از اسالم نخست به فن شـعر  عربو اما 

 ساختند که بر حسب تناسب میان اجزاي سخن در عده اي از حروف متحرك و ساکن می
داند که هر قسـمتی   می این اجزاي سخن را چنان تفصیلمتساوي بود و ها  آن يها قسمت

کرد و بر قسمت دیگر منعطف نبـود و چنـین کالمـی را     می مستقال بر مفهوم خود داللت
نامیدند، از این رونخست بسبب تجزیه و تقطیع و سپس بعلت تناسب اجزا در هر  می بیت

ن با طبـع انسـان سـازگار    پایان و آغاز  آنگاه بسبب اداي معنی مقصود و تطبیق سخن برآ
بود. این است که بدان شیفته شدند و درنتیجه ایـن گونـه سـخنان ایشـان امتیـاز خـاص       

                                                                                                                              
امبر هنگامی فرموده است که ابوموسی اشعري عبـداهللا بـن قـیس بـآواز بلنـد قـرآن       این حدیث را پی -1

 خوانده است می
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دیـوان  آن را  واهمیت بزرگی پیدا کرد از اینرو که به تناسب یاد کرده اختصاص داشـت و 
خـود دراصـابت معـانی درسـت     هـاي   اخبار و حکمت بزرگی خـویش و محـک قریحـه   

 ر دادند و همچنان این شیوه را ادامه دادند. ونیکویی اسلوبها قرا
آید بمنزله  می و این تناسبی که بسبب اجزاي سخن و حروف متحرك و ساکن بدست

 ولـی  ،معلـوم اسـت   1ي موسیقی ها کتاب اي از دریاي تناسب آوازهاست چنانکه در قطره
ـ     ها  آن ه در دانشـی  بجز این شیوه تناسبات دیگر را در نیافتنـد چـه آنـان در آن روزگـار ن

آنـان  هـاي   ممارست کرده و نه به صنعتی پی برده بودند وخوي بادیه نشینی برهمه شـیوه 
 غالب بود. 

از مرحله شعر جاهلی که بگذریم تا زیان در آن دوران آواز خوانی هم داشتند بدینسان 
 خواندند می خلوت و تنهائی سرودهاي  که شتر بانان هنگام راندن شتر و جوانان در محیط

 کردند و اگر بـا شـعر متـرنم    می داند و ترنم وسرود خوانی می و آوازهاي خود را ترجیح
یگانگی خدا را تعبیر کردند) یانوع (خواندند و هر گاه درباره تهلیل  می غناآن را  شدند می

را بدینسان تعبیـر  » تغییر«کلمه  1نامیدند و ابواسحق زجاج  می 2تعبیر آن را  بود می قرائت

                                                 
است اگـر چـاپ   » کتاب الموسیقی«و در چاپ پاریس » کتب الموسیقی«هاي مصر و بیروت  در چاپ -1

پاریس درست باشد معلوم نیست منظور مولف کدام کتاب الموسیقی اسـت زیـرا از کشـف الظنـون     
نابعی که بدست آوردم چندتن تالیفاتی بدینسان داشته اند: الف ـ احمـد بـن طیـب سـرخی      ودیگر م

ابوالعبـاس از بزرگتـرین حکیمـان ایـران، او راســت کتـاب الموسـیقی الکبیـر در دو مقالـه و کتــاب         
رساله ایست خطاب به » کتاب فی الموسیقی«ثابت بن قره حرانی و او راست  -الموسیقی الصغیر. ب

ین منجم که از وي خواسته است برخی از ابواب موسیقی را اثبات کند و رسـاله دیگـري   علی بن یح
اند ج ـ ابونصـر فـارابی حکـیم      به بعضی از دوستانش که در مسائلی از موسیقی از وي سواالتی کرده

ودو رسـاله هـم در ایقاعـات. از    » کالم فی الموسیقی«و هم » کتاب الموسیقی الکبیر«نامور، او راست 
 هاي مصر و بیروت را ترحیج دادم.  ن رو عبارت چاپای

 به غین معجمه و باي موحده (عبارت متن).   -2
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آن یاد آوري از غابر باقی است یعنی تذاکر احوال آخرت.  وچه بسا که در غناي  کرده که
چنانکه ابـن رشـیق در آخـر کتـاب     اند  گرفته می درنظر 2یکنوع مناسبت ها  خودمیان نغمه

 نامیدند.  می 3»سناد«و این تناسب را اند  عمده و دیگران گفته
دف  نـد و بـا  برد می در رقص بکارآن را  بود که 4و بیشتر اشعار ایشان در بحر خفیف 

شد و تـا   می نی لبک) همراه بود که مایه تحریک و هیجان و سبکروحی((طنبور) و مزمار 
 نامیدند.  می 5هزج آن را  زیان

ها دربغداد و شهرهائی عراق فزونی یافت  از آن کشـور   وسرگرمیها  این گونه بازیچه
غالمـی داشـتند کـه نـا او      6نیز سرایت کرد و متداول شـد. وموصـلیان    ها سرزمین بدیگر

بود. او فن موسـیقی را از آنـان فراگرفتـه ودرآن مهـارت یافتـه بـود،از ایـن رو         7زریاب 
موصلیان به وي رشک بردند و او را به مغرب گسیل داشـتند، زریـاب بـدرگاه حکـم بـه      

ر گرامی داشتن زریاب مبالغـه کـرد و   هشام بن عبدالرحمن داخل امیراندلس رسید و او د
ها براي او تعیین کرد  عالی بخشید واقطاعها و مقرريهاي  بدیدار او شتافت و به وي جازه

                                                                                                                              
هجـري در بغـداد    310ابواسحق ابراهیم زجاج دانشمند نامور در لغت صـرف و نحـو کـه در سـال      -1

 زندگی را بدورد گفته است.  

 هاي مصر و بیروت) مناسبت بسیطی (چاپ -2

 بعنی اختالف دور دفت است.   سناد در علم قافیه -3

خفیف در لغت بمعنی سبک و سرعت در کار و راه رفتن است و در اصطالح یکی از بحور عروضی  -4
انـد.بحر خفیـف    است که سبکترین بحورست درعربی مسدس آید فارسیان بندرت مـثمن هـم آورده  

 مسدس صدر وابتدا سالم و باقی مخبون. از جامی:  
نیامد ـ تازه شد باغ و آن نگار نیامد (فاعالتن مفاعلن فعالتن) و بـر چنـدین گونـه      ها نودمید و یار  سبزه
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خوانند در این بحر است. این بحر برسی وچهار وزن آمده است  این بحر بآواز خوش در سرودها می -5
 آوریم.  می و ما فقط هزج سالم را مثال

 مقصودابراهیم موصلی و فرزندان اوست  -6

 علی بن نافع زریاب -7
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و ویرا در بارگاه دولت و در میان ندیمان خویش بپایگاهی بلند رسانید. از اینرو در اندلس 
گار ملـوك طوایـف   هنر موسیقی بسبب زریاب پیشرفت شایانی کرد و پس از وي تا روز

شـد.   مـی  و آثار او همچنان باقی و متداول بود و از نسلی به نسـل دیگـر منتقـل   ها  یادگار
هنري وي بدانسان توسعه یافت که همچون دریـائی بیکـران   هاي  چنانکه در اشبیلیه نمونه

بودو پس از زایل شـدن رونـق و شـکوه آنشـهر یادگارهـاي هنـري زریـاب از آنجـا بـه          
اقریقیه ومغرب منتقل شد و در شهرهاي آن سرزمین تقسیم گردید  بـا   کشورهاي ساحلی

رونـد هنـوز    مـی  ي آن رو بنقصـان ها دولت آنکه عمران وتمدن افریقیه بقهقرا باز گشته و
 . شود می بقیاي هنري زریاب در آن سرزمین یافت

فـن  آید، زیرا ایـن   می و موسیقی از آخرین صنایعی است که در اجتماع و عمران پدید
ازهنرهاي تفننی ومربوط بدوران کمال اجتماعات است و بجز خاصیت آسودگی و شادي 
و تفریح به هیچیک از خصوصیات اجتماع وابسـتگی نـدارد  نیـز ایـن هنـر از نخسـتین       

بنـدد و   مـی  صنایعی است که در هنگام ویرانی و سیر قهقرائی یک اجتماع از آن رخت بر
  1 و خدا آفریننده است. شود می زایل

 خردمندي خاصیها  آن دراینه صنایع به پیشه کننده: فصل سی و سوم
 بویژه هنرنوشتن و حساب بخشد می

درهمین کتاب یاد کردیم که نفس ناطقه انسان در وي بقوه وجود دارد و از مرحله قوه 
و ادراکات حاصـل از محسوسـات تـازه بتـاره      ها دانش بفعل رسانیدن آن نخست بوسیله

و سپس از راه معلوماتی است که پس از ادراکات محسوس بسـبب قـوه    گردد می حاصل
و آنگـاه ذاتـی روحـانی     شود می آید تا آنکه ادراك بالفعل و عقل محض می نظري بدست

آید کـه هـر گونـه دانـش      می پذیرد، و الزم می آید ودراین هنگام وجود او کمال می پدید

                                                 
و » ینـی «و صورت این متن بـا  » وخدا داناتر است«پایان فصل درچاپهاي مصر و بیروت چنین است:  -1

 (پ) مطابق است.  
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ایع و ملکه آن همـواره قـانونی  علمـی    ي او باشد. و از صنرافایده نظري و عقل فریدي ب
 . دباش می که از آن ملکه مستفاد شود می حاصل

 خاص) نصیب او(فایده خردي ها  ها و تجربه و به همین سبب از استواري در آزمایش
و هم تمدن  کند می نیز مایه خردي حاصل شود می که از هنرها حاصلهائی  . ملکهشود می

دارد، زیرا چنین تمدنی از یکرشته صنایع دربـاره   می به وي ارزانی »و معنوي«کامل عقلی 
و معاشـرت بـا همنوعـان و بدسـت     » خانه داري«تدبیر منزل  :یابد می امور زیرین تشکیل

آوردن آداب آمیزش با آنان وسـپس انجـام دادن تکـالیف دینـی و مراعـات کـردن آداب        
 شرایط آن. 

ي هـا  دانـش  یابـد و بالنتیجـه از   مـی  علومی تنظیم ها آن این همه قوانینی هستند که از 
 . شود می مزبور فزونی خرد حاصل

ولی نوشتن از میان همه صنایع براي این منظور یعنی فزونی خـرد سـودمندتر اسـت،    
در صـورتیکه صـنایع دیگـر چنـین نیسـت،       دباش می زیرا این فن مشتمل برعلوم ونظرها

وشرح این اجمال این است کـه در نوشـتن نـوعی انتقـال از اشـکال خطـی حـروف بـه         
متمرکز در خیال به معانی متمرکز در نفس هاي  لفظی متمرکز در خیال و از کلمههاي  کلمه

 است.
و  شـود  مـی  دلیل دیگـر منتقـل   و بنابر این نویسنده در حال نوشتن همواره از دلیلی به

 بـه هـا   و در نتیجـه بـراي نفـس ملکـه انتقـال از دلیـل       1گیرد می نفس رفته رفته بدان خو
همـین   شود می و معنی نظر عقلی که بدان علوم مجهول اکتساب شود می ها حاصل مدلول

 آورد که برخرد افـروده  می هاي تعقلی بدست است. چنانکه نفس بوسیله ملکه مزبور ملک
وبدان فزونی قوه هوشمندي و زیرکی در کارها بسبب خود گرفتن نفس به انتقال  شود می

. بهمـین سـبب انوشـیروان هنگـامی کـه      گـردد  مـی  حاصل »از دلیل بمدلول با نظر عقلی«

                                                 
 قسمت داخل کروشه در چاپ ك نیست. -1
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وگوینـد   .ن هوشمندي و زیرکی دید، گفت دیوانه یعنی شیاطین و جنـون آدبیرانش را در 
 . این کلمه اصل اشتقاق دیوان کاتبان است

درمیان صنایعی که مانند نویسندگی براي فزونی خرد سودمند است حساب را هم باید 
در عـدد  تفریق نـوعی تصـرف    در ردیف نویسندگی آورد، زیرا فن حساب از راه جمع و

است که در آن نیاز به استدالل بسیار داریم واز اینرو این فن نیروي استدالل ونظـر را در  
و معنـی خـرد هـم بجـز اسـتدالل ونظـر        گیـرد  می دان خووذهن ب دهد می انسان رسوخ

هاي مادرانتان بیرون آورد کـه هـیچ    چیز دیگري نیست و خدا شما را از شکم )اندیشیدن(
بیافریـد، باشـد کـه سپاسـگزاري     ها  دل وها  دانستید و براي شما گوش و دیده نمی چیزي
 1کنید.

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  �َّ مَّ

ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
ۡمعَ ٱا وََجَعَل لَُ�ُم  ٗٔ أ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 َدةَ  ِٔۡ�

هاي مصر و بیروت این آیه نیست و آخر فصل چنین  در چاپ ]78النحل: [ ﴾٧٨لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن 
 » و خدا داناتر است«است: 



 
 
 

 :1باب ششم از کتاب نخستین
و دیگر [ها  و چگونگی آموزش و شیوهها  آن هاي هو گون ها دانش در

 شود می عارضها  این احوالی که از همه ي آن و2ها] گونه

 مقدمه وملحقاتی است.آن را  و
و بـه   شـود  مـی  در اندیشه انسانی که بشر بدان از دیگر جانوران باز شـناخته  3مقدمه[

آورد و  مـی  نیروي آن معاش خود رار از راه همکاري وتعاون با همنوعان خویش بدسـت 
از ایـن   شـود  می رهبرياند  بیاري آن درباره معبود خویش و آنچه پیامبران از نزد او آورده

و خداوند از توانائی خویش به وي ارزانی داشته اند  دهرو همه جانوران مسخر فرمان او ش
 و او را بدین نیرو و بر بسیاري از آفریدگار خویش برتري داده است. 

 دراندیشه انسانی: فصل
بشر را از دیگر جانوران به اندیشه متمایز ساخته  ،باید دانست که خدا، سبحانه و تعالی

ت و شرف او بر کائنات قرار داده اسـت زیـرا   این اندیشه را مبدأ کمال و نهایت فضیل که
ادراك یا شعوري که بوسیله آن موجود درك کننده ذاتا چیزهایی بیـرون از ذات خـویش   
دریابد تنها از میان دیگر کائنات و موجودات بجانوران اختصاص دارد  از این رو جانوران 

 –بویائی  –بینایی  –شنوایی (بسبب سرشتی که خدا در آنان آفریده یعنی حواس ظاهري 

                                                 
آغاز فصل چنین است: بسم اهللا الرحمن الرحیم ـ صلی اهللا علی سید نا محمد و آله ـ فصل   » ینی«در  -1

 نیست. » ینی«ششم. فصل: در اندیشه انسانی. در 
 چاپ ك و ب  -2

که مجموعـا شـش فصـل    » در اینکه انسان ذاتا جاهل واز راه کسب عالم است«از اینجا تا آخر فصل  -3
هـاي   ) ترجمه شد زیرا فصـول مزبـور در چـاپ   376تا صفحه  353است از چاپ پاریس (از صفحه 

 مصر وبیروت نیست.  



 مقدمۀ ابن خلدون   194

دریابند و انسان از میـان   هاست آن توند چیزهائی که از بیرون از ذات می )چشائی والمسه
کـه  اي  اندیشه تواند بیرون از ذات خود را به می جانوران بنیروئی باالتر متمایز است یعنی

اسـت.  در بطون دماغ او قرار داده شـده   برتر از حس اوست دریابد و آن نیرویی است که
ـ ها  آن و ذهن خود را در کند می نتزاعا اها ر بدان صور محسوس آورد و  مـی  جنـبش در ه ب

. پس اندیشه عبارت از نیرویی است کـه  کند می ي دیگري تجریدها صورت ها آن سپس از
 جوالنها  آن و ذهن را در کند می ي انتزاع شده تصرفها صورت در ماوراي حس در این

و معنی افئده (دلها) در گفتار خداي تعالی همین  کند می انتزاع و ترکیبرا ها  آن و دهد می
کلمـه افئـده جمـع     1» براي شما گوش ودیدگان ودلها آفریـد «فرماید  می اندیشه است که

 فواد است و در اینجا مردا اندیشه است. 
خـواه داراي  اند  تعقل اموري که در خارج مرتب :نخست .واندیشه را مراتب چندیست

کند واین نوع اندیشـه  ها  آن تیب طبیعی یاوضعی باشد. تا بقدرت آن تعقل آهنگ ایجادتر
نامنـد کـه بـدان     می )حسی یا باز شناختنی(عقل تمییزي آن را  و .است 2بیشتر تصورات 

 راند.  می ز خودا ار ها زیان آورد و می آدمی سودها ومعاش خویش را بدست
را در طرز ها  آن شویم و می آداب زندگی بهره مند که بدان از عقاید و اي  اندیشه دوم:

است که اندك  3تصدیقهائی ها  آن بندیم و بیشتر می رفتار و سیاست با همنوعان خود بکار
عقـل  آن را  شویم و می سودمندها  آن تا آن که از شود می اندك بتجربه براي انسان حاصل

 نامند.  می تجربی
 علم یا گمان بمطلوبی برتـر از عـالم حـس بهـره منـد     ز ا اکه انسان راي  اندیشه سوم:

نامنـد  عبـارت از    مـی  عقل نظـري آن را  و گیرد مین چنانکه هیچ عملی بدان تعلق کند می

                                                 
ۡمعَ ٱوََجَعَل لَُ�ُم ﴿ -1 بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 .]78النحل: [ ﴾َدةَ  ِٔۡ�
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یابد و انسان را بمعلوم  می هائی است که به طرز و شرایط خاصی تنظیم تصورات وتصدیق
هـائی بجـز از    معلـوم  ، سپس ماکند می دیگري از همان جنس در تصور یا تصدیق رهبري

ونهایـت   کند می و همچنین ما را بفایده علوم دیگري آشنا شود می تنظیمها  آن جنس خود
و هـا   گیریم این است که وجـود را چنانکـه هسـت از راه جـنس     می فایده اي که از آن بر

وجـود را در  اي  اندیشـه  فصلها و اسباب و علل آن تصور کنیم و در نتیجه بنیروي چنـین 
 یابیم و آنوقت این گونه اندیشه عقل محض و نفس ادراك کننـده  می حقیقت آن درکمال 

 و معنی حقیقت انسانیت همین است.  شود می

 پذیرد  می در اینکه افعال در جهان حادثات تنها بنیروي اندیشه انجام: فصل
و ها  آن باید دانست که جهان هستی مشتمل برذاتهاي محضی است چون عناصر و آثار

از هـا   ایـن  و همه .شوند مانند کان و گیاه و جانور می تولیدها  آن لید سه گانه اي که ازموا
 شـود  می افعالی که از جانوران صادرها  این مظاهر و متعلقات قدرت ایزدیست وگذشته از

آفریده ها  آن یابد متعلق بقدرتی هستند که خداوند در می از روي قصد انجامها  آن و وقوع
داراي نظـم و  هـا   آن بر صدور آن افعال توانا سـاخته اسـت چنانکـه برخـی از    را ها  آن و

ند ماننـد افعـال جـانوران    باش می چون افعال بشري، و برخی فاقد نظم و ترتیباند  ترتیب
توان  می دیگر. و نظم وترتیب میان حوادث را خواه طبیعی باشد یا وضعی بنیروي اندیشه

 درك کرد. 
اهد چیزي بوجود آورد بسـبب نظـم و ترتیبـی کـه در میـان      از اینرو هرگاه کسی بخو

کـه بطـور کلـی عبـارت از     آن را  حوادث برقرار است ناگزیر باید سبب یا علت یا شرط
آید مگر آنکه در مرحله دوم و پـس از   نمی دریابد، زیرا آن چیز بوجود دباش می مبادي آن

شد یـا بـرعکس مقـدم داشـتن     مبادي مز بور باشد. و موخر آوردن چیزي که باید مقدم با
سبب یا علت یا شرط) مزبـور  (چیزي که باید موخر آورده شود امکان پذیر نیست و مبدا 

گاهی داراي مبدا دیگریست که ممکن نیست ایجاد گردد مگر آنکه متاخر از مبدا نخستین 
 گاه بآخرینیابد. پس هر می سپس انجام گذرد و می واقع شود وگاهی از این مرتبه هم در
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آغاز  دباش می مبادي خواه دو یا سه مرتبه یا فزونتر منتهی شود و کاري که مسبب ایجاد ان
گردد، آنوقت باید آخرین مبدئی که اندیشه بدان منتهی شده است آغاز شود و بنـابر ایـن   

و شـرایطی کـه   هـا   و سپس مبدا پس از آن تا آخر مسـبب  مبدا مزبور آغاز کارخواهد بود
مثال کسی که درباره ایجـاد سـقفی بیندیشـد نخسـت      .رفتند می بشمارنخستین اندیشه او 

آورد که دیوار بر  می وسپس پایه و بنیایی را در نظر گردد میذهن او بساختن دیوار منتقل 
 1.شود می آن پایه گذاري

کنند وسپس  می پس پاي بست آخرین اندیشه اوست آنگاه در عمل از پاي بست آغاز
و بنابر این ساختن سـقف آخـرین    کند می پردازد و سرانجام سقف رابنا می بساختن دیوار

 این است معنی گفتاري که گویند: دباش می عمل
 آغاز کار پایان اندیشه وآغاز اندیشه پایان کار است. 

پذیرد  نمی یاد کرده پایانهاي  پس عمل انسان در خارج جز به یاري اندیشیدن درمرتبه
هـاي   و پس از اندییـدن درمرتبـه   دباش می ور بر دیگري متوقفزیرا هر یک از مراتب مزب

و نخستین اندیشه آخرین مسبب است که در عمل آخرین همه  گردد می مزبور عمل آغاز
و  دباش می مبادي است و نخستین عمل نخستین مسبب است که در اندیشه موخر از همه

 . گردد می بعلت آگاهی بر این ترتیب  در افعال بشري انتظام حاصل
که به یاري آن کننـده  اي  اندیشه و اما افعال جانوران دیگر داراي انتظام نیست، زیرا از

ند، چه دریافت جانوران تنها بوسیله حواس باش می بهره بی یابد می کار نظم و ترتیب را در
پراکنده وتهی از پیوند و رابطه است از ایـن رو کـه ادراك مـنظم و    ها  آن است وادراکات

 . شود مین پیوسته جز بنیروي اندیشه حاصلبهم 
عتبـر و اصـل تلقـی    م،و چون در جهان هستی یا عالم کائنات حواس و ادراکات منظم

شمرده شده است. از این ها  آن منظم بدنبال ادراکات منظم و بمنزله فرعگردیده وحواس نا

                                                 
 سعدي گوید: -1

ــه وآنگهـــــی گفتـــــار    اول اندیشـــ
 

ــوار     ــس دی ــت پ ــده اس ــت آم ــاي بس  پ
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ر شده است و به همین سبب مسخر بش دباش می رو افعال جانوران در قسمت اخیر مندرج
 و افعال بشر بر آنچه در عالم حوادث هست استیال یافته است. 

و معنـی جانشـین   انـد   ان او قرار گرفته و مسخر اراده او شـده مدر زیر فرها  آن همه و
مـن همانـا در روي   « :ساختن بشر که در گفتار خداي تعالی بدان اشاره شده ومی فرمایـد 

 همین است.  1»کنم می زمین خلیفه اي تعیین
و  شـود  مـی  پس اندیشه ویژه بشریت است که نوع بشر بدان از جانوران بـاز شـناخته  

توان بپایگـاه انسـانیت وي    می در اندیشه یکتنها  و مسببها  باندازه حصول مراتب سبب
اندیشـند و گروهـی از ایـن     می پی برد، چنانکه برخی از کسان در سببیت دو تا سه مرتبه

نند و بعضی تا پنج یا شش مرتبه را میاندیشند و چنین کسانی در بـاال  ک نمی مرحل تجاوز
بـازي کننـدگان    دربـاره تـوان   مـی  انسانیت جاي دارند و این موضـوع را هاي  ترین پایگاه

شطرنج درنظرگرفت ومیزان اندیشه کسان را سنجید، زیرا برخـی از بـازي کننـدگان سـه     
کننـد و   مـی  وضـعی اسـت تصـور   ها  آن حرکت را میاندیشند و پنج حرکت را که ترتیب

ند. هرچنـد ایـن مثـال مطابقـت     باش می گروهی هم بعلت کوتاهی ذهن از تصور آن عاجز
و معرفـت   شـود  مـی  ندارد، زیرا مهارت در بازي شطرنج از راه ملکـه و تمـرین حاصـل   

 توان نمونه اي فرض کـرد و  می بطور طبیعی است لیکن مثال مزبور راها  و مسببها  سبب
مـورد سـنجش    شود می در تعقل و اندیشدن قواعد و اصولی که بر ذهن انسان واردرا آن 

 2که آفرید برتري خاصی بخشید ها  آن قرار داد. و خدا انسان را بیافرید واو را بر بسیار از

 در عقل تجربی و چگونگی حدوث آن: در فصل
انسـان طبعـا مـدنی    در کتب حکما گفتار ایشان را در این باره شنیده اي که میگوینـد  

منسـوب بـه   » مدنی«کنند و کلمه  می این گفته را در اثبات نبوت و جز آن یادها  آن است.

                                                 
�ِض ٱإِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ﴿ -1

َ
�ۡ  ۖ  .]30: ةالبقر[ ﴾َخلِيَفٗة

ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ� ﴿ -2 ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ  .]70اإلرساء: [ ﴾٧٠َوفَضَّ
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(شهر) است و در نزد حکما کنایه از اجتماع بشري است و معنی گفتار مزبور این » مدینه«
است که زنـدگانی بشـر بطـور انفـرادي امکـان پـذیر نیسـت و وجـود او جـز در پرتـو           

که قـادر نیسـت   ست رسد، زیرا بشر بدانسان ناتوان آفریده شده ا نمی مالهمجنسانش بک
 بتنهائی وجود و زندگانی خود را به مرحلـه کمـال برسـاند از اینـرو وي طبیعـه در کلیـه      

 ي زندگی خود همواره محتاج به همکاري و معاونت است.ها نیازمندي
ت و خصوصـیات  و در این همکاري ناچارباید نخست سازش و توافق وسپس مشارک

پس از آن حاصل آید. و چه بسا که هنگام یکسان شدن آزمنـدیها داد و سـتد ایشـان بـه     
و میان آنان صفات متناقضی چـون از هـم رمیـدن و     گردد می منازعه و ستیزه جوئی منجر

 و قبایـل  هـا  ملـت  آید و کار بجنگ و صلح میان می همزیستی و دوستی و دشمنی بوجود
ت بهر صورتی روي دهد چنان نیسـت کـه د رمیـان جـانوران لگـام      و این کیفیا .کشد می

بلکه حاالت مزبور اختصاص به بشر دارد چه بسبب آنکه خداونـد   ،آید می گسیخته پدید
انسانرا به نیروي اندیشه از کردارها و افعال منظم و مرتب بهره مند ساخته اسـت چنانکـه   

 داراي نظم و تشکیالتی است و امکانهر کاري در میان ایشان  در فصول پیش یاد کردیم،
و بوسـیله   کند می یابند تشکیالت منظمی به روشهاي گوناگون سیاسی و فلسفی ایجاد می

 اننـد، وبـه مصـالح و امـور شایسـته     گیرد می اینگونه تشکیالت از مفاسد و تباهها روي بر
م دادن هـر  شوند پـس از آنکـه در نتیجـه انجـا     می متمایل 1گرایند واز زشتی به نیکی  می

، زشتیها و مفسدها شود می آموزند وعادات نیکی میان آنان متداول می کاري تجربه درست
جوینـد و نتیجـه    مـی  دهند واز رفتارهاي لگـام گسـیختگی حیـوانی دوري    می راتشخیص

بیـاري ایـن     شـود  مـی  اندیشه در کردارهاي منظم واجتناب ایشان از مفاسد کامال نمودار
 اورد و معانی مزبور کامال از حس دور می صفات یاد کرده را بدست معانی است که انسان

 از راه تجربـه بدسـت  هـا   آن تعمق شود، بلکـه همـه  ها  آن و نیازي نیست که در دباش مین
، زیرا معانی مزبور از مفاهیم جزئـی اسـت   شود می آید و بوسیله آن مورد استفاده واقع می

                                                 
 (؟)  » از نیکی به زشتی«در متن چنین است:  -1
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 رابـزودي در عـالم واقعیـت آشـک    هـا   نآ محسوسات تعلق دارد و صـدق و کـذب   که به
 ورد استفادهآ می ه در نتیجه این آزمایش بدستاز حصول علمی کها  آن و جوینده شود می
 در عالم واقعیت براي او آمـوختن تجـاربی میسـر    و آنگاه هر فرد بشر بمیزانی که کند می
 شود می وي آشکاربندند چنانکه بر  می را در رفتار باهمجنسان خویش بکارها  آن گردد می

چه شیوه اي را برگزیند و انجام دهد و کدام روش را فرو گذارد و تجربه مزبور بـراي او  
در طـرز رفتـار خـود بـا     آن را  کـه  شـود  مـی  در نتیجه ممارست بمنزله عادت و ملکه اي

بندد و کسی که این شیوه را در جریان زندگی خود پیروي کند برهـر   می همنوعانش بکار
یابد و تجربه آموختن ناچار باید بگذشـت زمـان حاصـل آیـد لـیکن       می گاهیقضیه اي آ

گاهی خداوند بدست آوردن تجربه را در نزدیکترین زمانها بـراي بسـیاري از افـراد بشـر     
سازد و آن هنگامی است که پدران و نیاکان خویش و بزرگـان و مشـایخ    می بآسانی میسر

رد وتعـالیم ایشـان را بیـاموزد، آنوقـت نیـازي      قوم تقلید کند و تجارب را از آنان فرا گیـ 
 ز میـان ا انخواهد داشت که دیر زمانی در جستجوي وقایع ممارست کند و معانی مزبور ر

 برگزیند. ها  آن
لیکن هر که به این روش پی نبرد و از تقلید کردن در آن غفلت ورزد یا از صفت نیک 

ـ   د، بایـد در راه تربیـت خـویش    شنوائی و پیروي از بزرگان ومردمان مجـرب دوري جوی
 بشیوه تجربه اندوزي رنجی دراز تحمل کنـد، چنانکـه طریقـی نامـانوس و غیرعـادي را     

آموزد که میان آنا نسبتی درست نیست و آنوقـت آداب   می پیماید و تجارب را بدانسان می
میـان  یابیم و در نتیجه از لحاظ معاش در  می او را به روشی ناهنجار و ناجورهاي  و رفتار

تـوان بمعنـی ایـن     می . و از اینجاشود می ه حالی و سیه روزي گرفتاراتبه همنوعان خود ب
» کنـد  می کسی که از پدر ادب وتربیت نیاموزد روزگار او را تربیت«گفتار مشهور پی برد: 

زندگی را در چگونگی رفتار با مردم از پدر و مـادر خـویش و هـم    هاي  یعنی هر که آیین
ازمشایخ و بزرگان فـرا نگیـرد و بجـاي آن روش آمـوختن طبیعـی را از عـالم       باید گفت 

پیش گیرد آموزگـار و تربیـت کننـده او روزگـار     ها  واقعیات بمرور زمان وتعاقب روزگار
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نهادش سرشته است  رآنکه ضروتا حس همکاري و تعاون د واین امر بعلت  1خواهد بود
 براي او اجتناب ناپذیر است. 

که بوسیله آن افعال و  )حسی(ی عقل تجربی و آن پس از عقل تمییزي چنین است معن
، چنانکه یاد کردیم. و عقل نظري در رتبه پس شود می زند  حاصل می کردارها ازانسان سر

انـد   از عقل  تمییزي و تجربی است و چون دانشمندان مفهوم عقل نظري را تشریح کـرده 
  .ازیمنیازي نیست که در این کتاب تفسیر آن بپرد

 آفرید.  )اندیشه(ها  دل و خدا براي شما گوش و دیدگان و

 ي فرشتگانها دانش ي بشر وها دانش در: فصل
نخست جهان حـس   :بینیم می ما بوجدان صحیح در نفوس خویش وجود سه جهان را

بـا  هـا   آن یـابیم کـه جـانوران هـم ازلحـاظ ادارك در      مـی  بهمان مشاعر حسی درآن را  و
 را که بشر بدان اختصاص یافته است مالحظهاي  اندیشه سپس در نهاد خویش .ماشریکند

بریم از این رو که در پیرامون خـویش   می کنیم و ناچار از آن بوجود نفس انسانیت پی می
 کنـیم و در  می ند مشاهدهباش می مشاعر و ادراکات علمی نفس را که برتر از مشاعر حسی

 یابیم که اندیشه جهانی دیگر برتر از جهان حس است.  می
کـه  آن را  شویم، چه در وجود خود آثار می آنگاه بجهان سومی برتر از خویش رهبري

که بسوي حرکـات  هائی  و آهنگها  یابیم. مانند اراده می کند می ما تلقین )اندیشه(ها  دل در
فاعل یا محرکی وجود دارد کـه مـا را    یابیم که در اینجا می کنیم و از این رو در می عملی

بجنبش و کارهاي ارادي بر میانگیزد و آن محرك از جهانی برتر از جهان ماست که همان 
 جهان ارواج و فرشتگان است و در آن جهان ذواتی ادراك کننده وجـود دارد، زیـرا آثـار   

 مغایرت است.ها  آن یابیم با آنکه میان ما و می را در خودها  آن

                                                 
 اگر پند خردمندان بجان ودل نیاموزي  -1

 تو را روزي. (ذبیح اهللا بهروز)جهان آن پند با سختی بیاموزد 
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و  شـود  می ا که انسان بآن جهان برین روحانی و ذوات آن بیاري رویا رهبريوچه بس
بینیم و در آن هنگام اموري که در حالت  می بریم که در خواب می از راه چیزهائی بدان پی

و  شود می درست مطابقت دارند و بر ما القاهاي  هستیم و با واقعیتها  آن بیداري غالف از
ن القا آت مطابق باحقیقت و از جهان حق و راستی است. و امـا  شویم که آ می آنوقت آگاه

را در هـا   آن ي خیالی است کـه قـوه ادراك  ها صورت خوابهاي پریشان و آشفته عبارت از
 آید.  می بجوالنها  آن و اندیشه پس از غیبت از جهان حس در کند می ضمیر انسان ذخیره

آن را  از موضـوع رویـا نـداریم چـه    و ما براي اثبات جهان روحانی برهانی آشکار تر 
 ولی فهم آن بتفصیل براي ما میسر نیست.  ،دانیم می بطور کلی و اجمالی

را هـا   آن کننـد و ترتیـب   می تفصیل ذوات آن جهان گمان دربارهو آنچه حکماي الهی 
خوانند، هیچیک از دالیل و معلومـات ایشـان علمـی نیسـت و مـا را بقـین        می بنام عقول

نماینـد چنانکـه گفتـار ایشـان      مـی  را به برهان نظري مشـروط ها  آن زیر ،ندک مین رهبري
دارد و شرط برهان نظري این است که قضایاي آن اولیه و ذاتیه باشد در  می درمنطق مقرر

راهی ببرهان ها  آن صورتیکه ذاتیات این موجودات روحانی مجهول است پس براي اثبات
بجز آنچه در  ماند مین روحانی باقیهاي  این جهاننیست و براي ما هیچ دلیلی در تفصیل 

 . کند می را براي ما واضح و مستحکمها  آن کتب شرع آمده است که ایمان
گنجد و درك آن از همه جهانهاي دیگر براي ما آسان تـر اسـت    می و آنچه در فهم ما

باطنی) ما (ظاهري)  روحانی (همان جهان بشر است چه این جهان در ادراکات جسمانی 
دریافتنی و مشهود است و بشر در عالم حـس بـا جـانوران و در عـالم عقـل و اوراح بـا       

عبارتند از ها  آن فرشتگانی شریک است که ذوات ایشان از جنس ذوات عالم عقل است و
عقل و معقول متحـد اسـت و   ها  آن که دراند  ذواتی مجرد  از جسم وماده، و عقل محض

فرشتگاه پیوسته ي  ها دانش ه حقیقت آن ادراك وعقل است پسگوئی فرشته ذاتی است ک
 یابد.  نمی و طبیعه با معلومات ایشان مطابق است و به هیچرو خللی بدان راه
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و اما دانش بشر عبارت از حصول صورت معلوم در ذوات ایشان پس از مرحله ایست 
 1اده اي هیوالئیبندد یعنی نفس، م می ي معلومات نقشها صورت که صورت مزبور در آن

پوشد  می فرو شود می است و صور وجود را بصور معلوماتی که در آن اندك اندك حاصل
پذیرد و وجود آن بسبب مرگ در همان ماده و صورتی کـه دارد درسـت    می تا آنکه کمال

پیوسته میان نفی و اثبات تردید آمیز  ،. بنابر این معلومات جستجو شده در آنماند می باقی
یکی از دو قسمت نفی یا اثبات بوسیله حد وسطی که ربط میان دو طرف مزبـور   است  و

 . شود می است جسته
پس هر گاه صورتی در آن حاصل آید و در شـمار معلومـات گـردد آنوقـت بـه بیـان       

ولی  کند می روشنآن را  مطابقت نیازمند خواهد بود و چه بسا که برهان صناعی (منطقی)
ي هـا  دانـش  وضوح آن از پشت پرده است و ماننـد وضـوح و معاینـه اي نیسـت کـه در     

 کند می و مطابقت حسی داللت شود می فرشتگان وجود دارد و گاهی از پشت پرده نمودار
 . شود می و بچشم دیده

یابد طبیعـه جاهـل و از راه    می پس آشکار شد که بشر بعلت تردیدي که بدانش او راه
صناعت عالم است، زیرا مطلوب خویش را بیاري اندیشه بـا شـرایط صـنعاي    اکتساب و 

آورد و پرده اي که بدان اشاره کردیم هنگامی از پیش دیده و ضمیر انسـان بـر    می بدست
که بوسیله ذکر دعا به ریاضت پردازیم و بهترین اذ کار و ادعیه نماز اسـت   شود می طرف

. و هم از راه صیانت نفـس و اجتنـاب از لذایـذ    دکن می ز فحشاء و منکر نهیا اکه آدمی ر
مهمی است که در دسترس انسان قرار دارد و سر همه پرهیزگاریها روزه است. و باالتر از 

                                                 
منسوب به هیولی است و هیولی ماهیت مـاده هـر چیـز باشـد و حکمـا آن را چنـین تعریـف کننـد:          -1

و جوهر اول را نیز گویند ـ رجوع بـه اقـرب المـوارد و     » جوهریست که محل باشد صورت جسمی«
 غیاث اللغات شود.  
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همه روي آوردن بخدا با تمام قوا و توجه کامل است راه دیگـر برداشـتن پـرده اي روي    
 1 .دانست نمی دیده جهالت است. وخدا انسان را بیاموخت آنچه

 و السالم ةي پیامبران علیهم الصالها دانش در :فصل
هـاي   یابیم که حالتی یزدانی بیرون از احوال و انگیـزه  می ما این صنف را بشر را چنان

و از این رو وجهه ربانیت در آنان بروجهه بشـریت از لحـاظ    شود می بشر بر آنان عارض
 یابد بدین سبب می بدنی غلبهقواي اداریک و انفعالی مانند شهوت و خشم و دیگر احوال 

کنند و بکیفیات ربانی  می ز در موارد ضروري پرهیزجبینیم که ایشان از احوال بشریت  می
آورند و آنچـه   می مانند عبادت و ذکر خدا بر حسب اقتضاي معرفتی که به او دارند روي

نن از قبیل رهبـري امـت بـر طریقـه یکسـان و سـ       شود می را درحالت وحی برایشان القا
پـذیرد چنانکـه    نمی تغییرها  آن دهند و به هیچرو روش می معلومی که دارند بدیگران خبر

گوئی روش دعوت آنان بمنزله سرشتی است که خداوند ایشان را بر آن آفریده است و ما 
درباره وحی گفتگو کردیم و در آنجا آشکار سـاختیم کـه    )فصل غیبگویان(در آغاز کتاب 

ه در عالم بسیط یا مرکب از برین گرفته تا فرودین همه بر ترتیبی سراسر جهان هستی خوا
و پیوندي ناگسسـتنی دارنـد کـه بـذات مجـاور      اند  بهم پیوستهها  آن طبیعی هستند و همه

بینیم و هـم در   می خواه برین یا فرودین تبدیل شوند چنانکه در عناصر مادي بسیط ،خود
کنیم و مانند  می افق جانوران مالحظه وصدف ازنخل و تاك از آخر افق گیاهان باحلزون 

بوزینه که در آن هوش وادارکی گرد آمده که با انسان صاحب  فکر و اندیشه برابر اسـت  
عبـارت از معنـی اتصـال و     شـود  می و این استعدادي که در دو سوي هرافق جهانها دیده

 بیکدیگر است. ها  آن پیوستگی

                                                 
�َ�ٰنَ ٱ َعلَّمَ ﴿ -1  .]5العلق: [ ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ۡ�ِ
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ست و گواه برآن آثـاري اسـت کـه از آن در مـا     و برفراز جهان بشري جهان روحانی ا
وجود دارد واز قواي ادراك و اراده آن جهـان بمـا اعطـا شـده اسـت پـس ذوات جهـان        

 و آن عالم فرشتگان است. اند  روحانی یکسره ادراك صرف و تعقل محض
آید کـه نفـس انسـانی داراي اسـتعدادي بـراي       می و از کلیه نکاتی که یاد کردیم الزم

تجرد از بشریت وتبدیل بفرشتگی باشد تا در وقت معین و لحظه خاصی بفعـل   انسالخ و
از جنس فرشتگان گردد و سپس بعالم بشریت باز گردد و در عالم فرشتگی آنچه را کـه   1

مکلف است به ابناي بشر و همنوعان خود تبلیغ کند، فرا گیرد و معنی وحی و خطـاب و  
انـد   مبران طبیعه بـر ایـن کیفیـت افریـده شـده     گفتگوي با فرشتگان همین است و همه پیا

چنانکه گوئی این حالت ذاتی و جبلی آنان است و در ایـن لحظـه انسـالخ در سـختی و     
ي هـا  دانـش  کنند که درباره ایشان معروف اسـت و  می جوش و خروش خاصی ممارست

بد یا نمی ایشان دراین حالت دانش دیدن و عیان است وهیچ گونه خطا و لغزشی بدان راه
بلکه مطابقت معلومات با ایشان بـا حقیقـت ذاتـی     ،دهد مین ن غلط و وهمی رويآو در 

حالت و  آنو پس از مفارقت از  شود می است زیرا پرده غیب از پیش دیده ایشان برداشته
و هرگـز از دانـش آنـان     گـردد  می شهود آشکار براي آنان حاصل ،بازگشت بعالم بشریت

از لحاظ جاري کردن استصحاب برحالت نخستین یـا وحـی و بـه     .شود مین وضوح جدا
از این  شود می سبب آنکه ایشان داراي ذکاوت وهوشی هستند که منجر به حالت نخستین

جوالن دارد و بتکمیل رهبري امتی کـه در میـان   ها  آن ي ایشان همواره درذهنها دانش رو
بگـو همانـا   «تار خداي تعالی آمده است. آیند، چنانه درگف می نایلاند  آنان بر انگیخته شده

، همانـا خـداي شـما یکتاسـت     شود می که من بشري مانند شما هستم که بمن وحی کرده
پس این مطلب را بفهم و بآنچـه در   2» پس به وي روي آورید و از او طلب آمرزش کنید

                                                 
 در برابر قوه -1

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَ  قُۡل ﴿ -2 َّ�
َ
نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

َ
َمآ � ْ ٱإِ�َّ ۗ ٱإَِ�ۡهِ وَ  ۡسَتِقيُمٓوا و  ]6فصلت: [ ﴾ۡسَتۡغفُِروهُ

 سوره الکهف شود.  110رجوع به آیه 
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 و روشـن آغاز کتاب درباره غیبگویان یاد کردیم مراجعه کن آنوقت شرح و بیان آن براي ت
 و خدا کامیاب کننده است.  ،، چه ما همان موضوع را در اینجا کامال بسط دادیمشود می

 در اینکه انسان ذاتا جاهل و از راه اکتساب عالم است: فصل
در آغاز این فصول بیان کردیم که انسان از جنس جانوران است و خداي تعـالی او را  

اش  متمـایز سـاخته اسـت و او بنیـروي اندیشـه     بنیروي اندیشه که در وي آفریده ها  آن از
راعقل  تمییزي نامند و گفتیم اگر اي  اندیشه بخشد و چنین می کردارهاي خویش را انتظام

بیاري اندیشه خویش از راه آراء و عقاید و مصالح و مفاسد ازهمنوعانش دانـش بینـدوزد   
 را عقل تجربی خوانند. اي  اندیشه چنین

ه خویش در تصور موجودات خواه نهان باشند یا حاضر، ملکه و هر گاه بنیروي اندیش
 را آن چنان که هستند در یابد چنین فکري را عقل نظري گویند. ها  آن اي حاصل کند که

بـاز  (واز تمییـز   شـود  می و اندیشه فقط پس از کمال مرحله حیوانیت درانسان حاصل
ـ   گردد می شناختن) آغاز بهـره اسـت و در زمـره     بـی  شچه او پیش از تمییز بکلـی از دان

پیوسـته  1رود و به مبدا تکوین خویش از قبیل نطفـه و علقـه ومضـعه     می جانوران بشمار
بعلت آن است کـه خـدا مشـاعر     شود می است و آنچه پس از این مراحل براي او حاصل

. خداي تعالی در اینکه بر مـا منـت گـذارده    افریند می اندیشه) را در نهاد او(حس و افئده 
براي شما گوش ودیدگان وافئده (دلها) آفرید چه او د رحالت نخستین و «گوید:  می است

خبـر   هـا بـی   و معرفت ها دانش حس کردن) هیوالئی بیش نیست و از همه(پیش از تمییز 
را بوسیله آالت و ابزار بـدن خـود   ها  آن ئی کهها دانش است آنگاه صورت آن هیوال از راه

رسد و بگفتـار   می رد و ذات انسانی او در وجود خودش بکمالپذی می کمال کند می کسب

                                                 
َلََّقةٖ  َفإِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م﴿اشاره بآیه:  -1 ۡضَغةٖ �ُّ که  ]5احلج: [ ﴾ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ ِمۡن َعلََقةٖ ُ�مَّ ِمن مُّ

همانا ناشمار را آفرید یم از خاك پس از منی پس از پارچه خون بسته پس «ترجمه آن چنین است: 
 »از پارچه گوشتی تمام خلقت و غیر تمام خلقت
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بخوان بنام پروردگارت کـه  «خداي تعالی در مبدا وحی به پیامبرش در نگر که چه فرمود 
انسان را از خون بسته خلق کرد، بخوان و پروردگار تو کریم تر است، آنکه نوشتن  ،آفرید

 1»اد داد.دانست ی نمی را با قلم بیاموخت، انسانرا آنچه
ئی ها دانش یعنی پس از مرحله اي که خون بسته و تکه گوشتی بیش نبود او را بکسب

واداشت که براي وي حاصل نشده بود، بنابر ایـن طبیعـت و ذات انسـان کـه عبـارت از      
مراحل جهل ذاتی و دانش کسبی اوست بر ما کشف گردید و آیه کریمه که خدا درآن بـر  

مراتب وجود انسان ودو حالت فطري و کسـبی او در آغـاز    مامنت گذارده است بنخستین
 2است و خدا باشد داناي حکیم.  ،تنزیل و مبدأ وحی اشاره کرده

از امور  و آموزش در عمران و اجتماع بشري 3ها دانش در اینکه: فصل نخستین
 طبیعی است

در  زیرا همه جانوران با انسان در خصوصیات حیوانی مانند حس و حرکت و تغذیه و
شرکت دارند و انسان از دیگر جانوران تنها به مزیت اندیشـه  ها  این پناهگاه زیستن و جز

و با ابنـاي   شود می اندیشهاي که بدان به تحصیل معاش خود رهبري ،شود می باز شناخته
و اجتماعی که براي این همکـاري وتعـاون آمـاده     کند می آن همکاري دربارهجنس خود 

و عمل کردن اند  است و پذیرفتن احکامی که پیامبران براي او از سوي خداي تعالی آورده
اندیشـد و بـه    مـی  پیوسـته ها  این به آن احکام و پیروي مصلحت آخرتش پس او در همه

که همه دانـش هـاو   اندازه یک چشم بر هم زدن هم سریع تر است و از این اندیشه است 
آید و هم بخاطر این اندیشه و سرشتی  می صنایعی که در فصول پیش یاد کردیم به وجود

                                                 
 ٱ﴿ -1

ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱَخلََق  ١َخلََق  �َّ  ٱ ٢ِمۡن َعلٍَق  ۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ ٱَوَر�َُّك  ۡقَرأ

َ
ِيٱ ٣ ۡ� َّ�  ِ  ۡلَقَلمِ ٱَعلََّم ب

�َ�ٰنَ ٱ َعلَّمَ  ٤  .]5 -1العلق: [ ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ۡ�ِ
ُ ٱَوَ�َن ﴿ -2  . تا اینجا از چاپ (پ) ترجمه شد. ]17النساء: [ ﴾١٧َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ
 ) و (ب) و (ك)1دانش: ( -3
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طبـاع  هـاي   که انسان و بلکه حیوان بر ان آفریده شده است براي بدست آوردن خـواهش 
  .]می کوشد[خود 

پس اندیشه شیفته بدست آوردن ادراکاتی اسـت کـه در آن نیسـت و از اینـرو انسـان      
یا معرفت و ادراکی ازاو فزونتر اند  که در دانشی بر او سبقت جسته کند می سانی رجوعبک

را بـراي  هـا   آن کـه  گیرد می دارند. یا معلومات خود را ازآثار و احکام پیامبران گذشته فرا
و بـا   گیـرد  مـی  کنند از اینرو احکام را از ایشـان فـرا   می کسانی که بخواهند بیاموزند تبلغ

کوشد، سپس اندیشه و نظر او بـه یکـی از    می وان در اخذ تعالیم و دانش آنانشیفتگی فرا
یکی  شود می بذاته عارض )از آن حقیقت و احد(او  و به آنچه برايشود می حقایق متوجه

تا پیوستن ورسیدن عوارض  کند می تمرین و ممارستها  آن نگرد و در می پس از دیگري
این هنگـام آگـاهی او بـه آنچـه از آن      در و شود می در وجودش ملکه ،آن حقیقت به وي

 رود. می دانش مخصوصی بشمار شود می حقیقت بروي عارض
 همـت هـا   آن شـوند و بـه آمـوختن    می ها دانش و نسل جوان شیفته بدست آوردن آن

آورند و در نتیجه امر تعلیم  می و اقفند رويها  آن گمارند و بدانشمندان و کسانی که بر می
و [ 1. دباشـ  می پس آشکار شد که دانش و تعلیم از امور طبیعی در میان بشر .آید می پدید

 2 ]خدا داناتر است

 دراینکه تعلیم دانش از جمله صنایع است: فصل دوم

                                                 
 407هاي دیگر در محل خود نیسـت و کـاتر مـر آن را در ص     این فصل در چاپ پاریس مانند چاپ -1

 A , Bاین فصـل درنسـخ خطـی    «نویسد: زیر عنوان ملحقات آورده و می» علوم حدیث«پس از فصل 
 D ,Cها را از نسخ دیگر بر این چاپ افزودم و تنها درنسخ خطی  بعد از شش فصلی است که من آن

در اینکـه  «لیکن من آن را بترتیب نسخ چاپی مصر پـیش از فصـل دوم   » آن را دراین محل آورده اند
هـاي مصـر و بیـروت     نیز فصل دوم بترتیب چـاپ » ینی«آوردم د ر» تعلیم دانش ازجمله صنایع است

 است.
 ) (ب) و(ك) نیست  1هاي ( واهللا اعلم ع در چاپ -2
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زیرا مهارت واستادي و تفنن کردن در دانش و احاطه یافتن بر آن تنها ببـاري حصـول   
و بر مسائل و استنباط اصـول   کند می محیطمبادي و قواعد آن ه ب ملکه ایست که انسان را

سازد و تا این ملکه حاصل نشود انسان در فنی که در دسترس اوست  می از فروع آن آگاه
 استادي و مهارت بدست نخواهد آورد. 

کنـیم کـه در    می وملکه مزبور بجز فهمیدن و به یاد سپردن مطالب است، زیرا مشاهده
از یک فن دانشجو ومبتدي و شخص بیسوادي که هیچ یک مسئله  1وبه یاد سپردن] [فهم 

همه یکسانند و میـان آنـان هـیچ گونـه تفـاوتی       ،دانشی فرانگرفته است با دانشمند متبحر
 وجود ندارد. 

. شـود  مـی ن وملکه تنها به دانشمند یا دانشجو اختصاص دارد و براي جز آنان حاصـل 
که در انسان هائی  سپردن است وملکهپس معلوم شد که ملکه مزبور بجز فهیمدن و به یاد 

همه جسمانیست خواه در بدن باشند یا در دماغ چون اندیشه و نیروهـاي   شود می حاصل
 دیگر مانند حساب کردن.

اینرو نیاز به تعلیم دارند و بهمـین سـبب    از ند وباش می وکلیه امور جسمانی محسوس
فنون نیاز به معلمـان نـاموري    و ها دانش تعلیم در کلیه 2درهر سرزمین وهر عصري سند 

که تعلیم دانش فـن   دهد می فن و دانش خود معتبر بودند واین امر هم نشان داشت که در
وصناعت خاصی است که در آن اصطالحات مختلف وجود دارد چه هر یک از پیشوایان 

 ند که مخصوص بـه خـود  باش می نامورد دانش داراي اصطالحات خاصی در تعلیم دانش
 چنانکه اختالف اصطالحات در کلیه صنایع متداول است و این اختالفات نشان هاست آن
بود در نزد همه دانشـمندان   می که اصطالحات مزبور دانش نیست، زیرا اگر دانش دهد می

بینی در تعلـیم علـم کـالم چگونـه اصـطالحات متقـدمان و        نمی مگر .بود می باید یکسان

                                                 
 در (پ) نیست. -1

آنکه از وي حدیص بردارند (منتهی االرب) ودر اینجا مقصود صاحبنظري است که راي او در دانـش   -2
 یاهنري موردقبول عموم دانشمندان یا هنرمندان باشد  
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و  ،فقـه  اصطالحات اصول فقه و علوم زبان عربـی و متأخران متفاوت است. همچنین در 
اصطالحات گوناگون و ها  آن بینی که در تعلیم می هر دانشی که بمطالعه آن محتاج بشوي

که صناعاتی در تعلـیم و بـراي    کند می متفاوتی وجود دارد. و این اختالفات چنین داللت
آن در همه جـا و همـه    و اصول(ست ا در صورتیکه ماهیت دانش یکی دباش می یاد دادن

در ایـن   1وقت یکسان است) و چون نکات یاد کرده ثابت شد باید دانست که سند علـم  
روزگار نزدیک است از میان مردم مغرب برافتد و منقطع شود از این رو که به عمـران آن  

و چنانکـه در فصـول   انـد   ي آن کوچک وضعیف شدهها دولت سرزمین خرابی راه یافته و
 سـبب نقصـان و فقـدان صـنایع     ها دولت دیم خرابی عمران وضعف و زبونیپیش یاد کر

بخشد. و علت احتمـال انقـراض    می تأثیرها  آن ووضع اجتماع در کمی یا فزونی  گردد می
سند علم در مغرب این است که قیروان وقرطبه درگذشته دو پایتخت مغرب واندلس ودر 

دران دو شـهر رواج کامـل داشـت وماننـد     وهنرها  ها دانش اوج عمران وترقی بود وبازار
ن دو شهر بعلت انکه دراعصـار ممتـدي   آ دریائی بیکران بود چنانکه تعلیم دانش وهنر در
 داراي حضارت وتمدن بودند، رسوخ یافته بود.

ولی همینکه شهرهاي مزبور روبه ویرانی نهاد، تعلیم دانش وهنر از مغـرب رخـت بـر    
موحدان مراکش از آن دومرکز استفاده میکرد درنقـاط  بست وبجز میزان اندکی  که دولت 

مراکش هم حضارت رسوخ نیافت، زیرا دولت موحدان  در اثري ازآن بجاي نماند و دیگر
بادیه نشینی بودند واز سوي دیگر دولت آنان چنـدان دوام  هاي  درآغاز کار بر همان شیوه

د، وبهمین سـبب کیفیـات   نیافت وروزگار انقراض آن دولت بمبداء تاءسیس آن نزدیک بو
حضارت وتمدن بجز درموارد قلیلـی بدانشـهر نپیوسـت وپـس ازانقـراض آن دولـت در       

قاضی ابوالقاسم بن زیتون در اواسط قرن هفتم از افریقیه بسوي مشرق کوچ کرد  ،مراکش
وعلـوم را از آنـان فـرا گرفـت و      2وبه درك محضر شاگردان امـام ابـن الخطیـب رسـید    

                                                 
 »لمسند تعلیم ع«) و (ب) و (ك) 1چنین است و در (» پ«در  -1
 مقابل ابن الخطیب نوشته شده است: مقصود مولف امام فخر الدین رازي است.  » ینی«در حاشیه  -2
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را بیاموخت ودر معقـول ومنقـول مهـارت یافـت وبـادانش فـراوان        چگونگی تعلیم آنان
وروش تعلیم نیکو به تونس بازگشت. بدنبال وي ابوعبداهللا بن شعیب دکالی که از مغرب 

پس از فـرا گـرفتن دانـش ازمشـایخ      او و بمشرق رهسپار شده بود از آن سرزمین باز آمد
انش پرداختنـد و سـند تعـایم    مصر به تونس از محضر آنان درك فیض کردند و بکسب د

ایشان نسل به نسل به شاگردانشان رسید تا آنکه به قاضی محمد بن عبدالسالم شارح ابن 
الحاجب و شاگردانش منتهی گردید.و ایـن سـند از تـونس بـه تلمسـان و ابـن االمـام و        

نـزد مشـایخ و در مجـالس درس واحـدي بـه       1شاگردش رسید چه او با این عبد السالم
م اکنون شاگردان ابن عبداسالم در تونس و هو سماع حدیث پرداخته بود و  کسب دانش

میـرود سـند    نآنان به قدري اندك است که بـیم آ ي  ولی شماره اند، ابن االمام در تلمسان
در پایان قرن هفتم از (قبیله)زواوه 2ایشان منقطع گردد.آنگاه ابو علی ناصر الدین المشدالی 

درك محضر شـاگردان ابـوعمر بـن الحاحـب نائـل آمـده و       به سوي مشرق شتافت و به 
حدیث و دانش از ایشان فرا گرفت و چگونگی تعلیم آنان را بیاموخت و با شهاب الـدین  
قرافی در مجالس درس استادان واحدي بتلمذ پرداخت ودر علوم معقول و منقول مهارت 

در بجایـه اقامـت    یافت و با دانش فراوان و روش تعلیم سودمندي به مغرب بازگشـت و 
گزید و سند نزد شاگردان او رفته و در آن شهر سکونت گزیده و روش ویرا در تلمسـان  

 .منتشر ساخته است
و در این روزگار شاگردان او در بجایه و تلمسان اندك و انگشت شـمارند.و از دوران  

بهره است و  بی انقراض تعلیم در قرطبه و قیروان فاس و دیگر اقطار مغرب  از تعلیم نیکو
و  ها دانش و از اینرو حصول ملکه و مهارت و استادي در.سند تعلیم به آنان نرسیده است

                                                 
چنین است: چه او با ابن عبدالسالم درس را بر یک استاد قرائـت کـرد و در مجـالس درس    » ینی«در -1

 (مشدالی) با وي شرکت جست و هم اکنون........

 ل) تیره اي از قبیله بربر موسوم به زواره.  مشدله (بفتح اول ودوم و تشدید دا -2
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از راه  1حصول این ملکه نیرو بخشیدن زبانهاي  و آسان ترین شیوه.بر ایشان دشوار است
چنانکه با ایـن روش بـزودي چکـونگی رسـوخ     .محاوره و مناظره در مسائلی علمی است

در صورتیکه اگر بدین روش نگراینـد   .رساند می و انسان را بمنظور دشو میملکه حاصل 
یـابیم کـه پـس از     مـی  رسند و از این رو کسانی از جوینـدگان دانـش را   می دیر بمقصود

کنند و بـه هیچـرو    می گذشتن سالیان درازي از عمر آنان در محافل علمی سکوت اختیار
نـان بـه   آجویند بلکـه توجـه    نمی تشرک شود می گویند ودر مباحثی که مطرح نمی سخن

تصـرف در دانـش و   ي  حفظ کردن بیش از میزان حاجت است و به همین سبب از ملکـه 
یابیم که پس از فراغـت   می کنند.و حتی از همین گروه کسانی را نمی تعلیم سودي حاصل

مناظره آنان در دانشی که دارنده  قاصر و اگر ببحث و گفتگویا ي  از کسب دانش نیز ملکه
آیند و منشاء این کوتاهی و قصـور تنهـا بـه     نمی آن بري  یا تعلیم بپردارند بخوبی از عهده

و گرنه میزان محفوظات آنـان بیشـتر و    2گردد می کیفیت تعلیم از دست رفتن سند آن باز
 .کاملتر از دیگران است

ظ کردن یگانه کنند حف می دارند و گمان می زیرا توجه خود را بدان بیشتر بیشتر مبذول
و ا  .در صـورتیکه چنـین نیسـت    شـود  مـی  علمی حاصلي  مقصودي است که بدان ملکه

این است که مدت معـین سـکونت طالبـان     دباش می زدالیلی که بر این امر در مغرب گواه
دانش در مدارس ایشان شانزده سال و در تونس پنج سال اسـت و مـدت اخیـر کمتـرین     

 در آن به مطلوب خـویش یعنـی حصـول ملکـه علمـی      زمانی است که طالب دانش آموز
هاي  رسد یا از کسب دانش است و به ویژه بعلت کمی مهارت در تعلیم و نبودن شیوه می

 .3توان گفت یگانه سبب همین است  می نیک در آن است چنانکه

                                                 
 گشودن زبان: (ك) و (ا) و (ب) -1

در اینجا ابن خلدون روش جدید تمرین و عمل را براي حصول ملکه علم برحفظ کـردن و تقویـت    -2
 دهد.  حافظه ترجیح می

 . دهد صحیح در تعلیم مانند مربیان عصرحاضر اهمیت می» متد«و هم ابن خلدون به روش  -3
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و اما در مشرق، سند تعلیم همچنان در آن سرزمین پایدار است بلکـه بـازار دانـش آن    
و علت آن  شود میدانش بیکران در آنجا یافت هاي  رونق و رواج کامل دارد و دریاسامان 

ادامه یافتن عمران و آبادانی فراوان و پیوستگی سـند تعلـیم در اقطـار اسـت و هـر چنـد       
رفتند مانند بغـداد و بصـره و کوفـه     می معادن دانش بشماري  بزرگی که به منزلههاي  شهر

بزرگتري انتقال داده است و هاي  تعالی دانش را از آن شهرلیکن خداي  .ویران شده است
مزبور هم اکنون به عراق عجم و از ان جملـه خراسـان و مـاوراءالنهر در    هاي  دانش شهر

 خاور و سپس بقاهره و نواحی نزدیک آن از مغرب انتقال یافته است. 
 تعلیم درو سـند ادامـه دارد  ها  آن همچنان دانش فراوان است و عمرانها  شهر نآو در 

در دیگـر  بر این مردم مشرق عموما در هنر آموزشی دانش و بلکـه  پایدار است. و بناها  آن
اند بحدیکه بسیاري از جهانگردان مغرب که در طلب دانش بـه  هنرها راسخ تر و محق تر

کنند بطور کلی عقول مردم مشرق از عقول اهالی مغـرب کـاملتر    می روند گمان می مشرق
ي  اند و نفـوس ناطقـه  دترفطرت نخستین وزیر کترو هوشمنه ندارند شرقیان بپ می است و

ایشان طبیعه از نفوس ناطقه مردم مغرب کاملتر است و معتقدند تفاوت میان مـا و ایشـان   
 کنند و بدان شیفته می در اختالف حقیقت و ماهیت انسانیت است (و این نظریه را پیروي

 1ند).باش می
ها میبینند، ولی حقیقت چنین نیسـت  رو هن ها دانش ایشان را درزیرا میزان هوشمندي 

ومیان اقطار مشرق ومغرب تفاوت به این اندازه که تفاوت در یک حقیقت اسـت وجـود   
غیرمعتدل) مانند اقلیم اول وهفتم (منحرف هاي  ندارد مگر اینکه بگوییم میان ساکنان اقلیم

مزاجهاي ساکنان اقلیمهاي مزبور منحرف  با دیگر اقالیم تفاوت است، زیرا چنانکه گذشت
وتنها چیزي کـه شـرقیان را بـر مـردم      پذیرد می است ونفوس آنان هم بهمان نسبت تغییر

بخشد وچنانکه  می مغرب برتري داده عبارت از تاءثیراتی است که آثار حضارت در نفوس
 افزاید. می در فصول پیش یاد کردیم بر میزان عقل انسان در صنایع

                                                 
 قسمت داخل کروشه د رچاپ (پ) نیست.   -1
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پردازیم.علـت اصـلی    مـی  اکنون براي اثبات این موضوع بشرح وتحقیق بیشتريهم  و
این است که شهرنشینها درکلیهء احوال وکیفیات معاش ومسکن وساختمان ها  این تفاوت

آداب وقوانینی دارند وهمچنین در دیگر اعمال وعادات ومعـامالت   ،امور دینی ودنیوي و
ومقـررات خاصـی پیـروي میکننـد وچنانکـه      ها  کلیهء کردارها وتصرفات خویش از آیین

ایشان را در همۀ این امور آدابی است که در جمیع موارد معاشرت از خـوب وبـد بـدانها    
 1گذشـت. هـا   آن پایبندند. چنانکه گوئی آداب ورسوم مزبور حدودي است که نمیتوان از

 ز نخسـتین فـرا  خرین اآا رها  آن ودرعین حال آداب ورسوم مزبور بمنزلهء فنونی است که
بخشد که  می وشکی نیست که هر صناعت و هنر مرتب ومنظمی در آدمی تأثیري گیرد می

و  گـردد  مـی وبراي پذیرفتن هنـر دیگـري مسـتعد     کند میدر نتیجه آن خردي تازه کسب 
 . شود میبسبب آن عقل در کسب معارف به استعداد سرعت انتقال وتیز هوشی آراسته 

کـه بمنزلـه   ایـم   گی تعلـیم صـنایع درمیـان مصـریان شـنیده     وما اخباري دربارة چگون
دشوار است از قبیل اینکـه  ها  آن آرزوهاي دور و دراز و هدفهائی است که دست یافتن بر

ایشان به خرهاي اهلی و جانوران بیزبان از چرندگان گرفته تا پرنـدگان فعلهـا و کلمـات    
 مردم مغرب از فهم آن عاجزند. آموزند چنانکه مایه شگفتی و حیرت است و می مفرده اي

و فرا گرفتن ملکات نیکو در تعلیم و صنایع و دیگر کیفیات عـادي بـر هوشـمندي و    
 ، زیرا ملکات بسـیاري درنفـس حاصـل   کند می خرد میافزاید و اندیشه را روشن و تابناك

. و ما در فصول پیش یاد کردیم که نفس ناطقه انسان بسبب ادراکـات و چیزهـاي   شود می
یابد و ادراکات و ملکات بعلت باز گرداندن آثار  می مانند ملکات، پرورشها  آن وابسته به

علمی بنفس بر میزان واختالفی است که در حقیقـت انسـانیت وجـوددارد، در صـورتیکه     
بینـیم شـهریان چگونـه     مـی  چنین نیست و اگر شهر نشینان را بادیه نشینان مقایسـه کنـیم  

پنـدارد و او   مـی  از زیرکی هستند بحدیکه مرد بادیـه نشـین   آراسته بهوشمندي و سرشار
بهـره   بی بعلت اختالف حقیقت آدمیت و تفاوت عقول با یکدیگر از این استعداد و هوش
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است و حال اینکه پندار او درست نیست، بلکه هوشمندي وزیرکی شـهریان هـیچ علتـی    
وم و عادات وکیفیات شـهر  ندارد بجز فرا گرفتن ملکات نیکو از راه صنایع و آداب و رس

و هنگامی که یک تن شهري بسبب صنایع  .خبرند بیها  آن نشینی که بادیه نشینان بکلی از
، شـود  مـی  ودر پرتو حسن تعلیم استادان مـاهر هنرمنـد   گیرد می فراها  آن و ملکاتی که از

انـائی  توهـا   آن هر که در این ملکات بمرحله نهـائی برسـد و در   کند می بادیه نشین گمان
 پندارد نفوس بادیه نشـینان   می حاصل کند بعلت کمالی است که در عقل او وجود دارد و

یابیم که فطره و ذاتا در باالترین  می فطره چنین نیست چه ما مردمانی از بادیه نشینان رابه 
ند. و تنهـا دلیلـی کـه منشـأ هنرمنـدي و هـوش       باشـ  می مراتب فهم و کمال و خردمندي

همان رونق و شکفتگی صنایع و طـرز تعلـیم نیـک در میـان      هاست آن دادشهریان و استع
ایشان است، زیرا صنایع و تعلیم چنانکه در پیش یاد کردیم داراي آثـاري هسـتند کـه در    

 بخشد.  می نفس آدمی تأثیري بسزا
از لحـاظ تعلـیم و   هـا   آن مردم مشرق زمین را نیز باید بر همین منوال قیاس کرد، زیرا

و مغـرب  انـد   مرتبه باالتري قرار دارند و گامهاي بلندتري در ایـن راه برداشـته   صنایع در
 چنانکه در فصل گذشته یاد آور شدیم.اند  زمینیان به بادیه نشینی نزدیکتر

پندارنـد برتـري شـرقیان     مـی  این گمان مردم غافل و بیخبر است که در نخستین نظـر 
ود دارد و بـدین سـبب نسـبت بمـردم     بعلت کمالی است که در حقیقت انسانیت آنان وج

در صورتیکه پندار آنان درست اند  مغرب بمراتب بلندتري از دانش و هنر اختصاص یافته
  .توانی بخوبی دریایی می نیست. و بنابر این حقیقت امر را

و زمـین  هـا   آسـمان  و او خـداي [افزایـد   مـی  و خدا در میان  آفریدگان آنچه بخواهد 
  1است]
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و  یابد که عمران توسعه پذیرد می در جایی فزونی ها دانش ینکهدرا: فصل سوم
 حضارت بعظمت و بزرگی نائل آید

زیرا تعلیم دانش چنانکه یاد کردیم از جمله صنایع است وما در فصـول پـیش متـذکر    
یابد و بنسبت بـیش و کمـی عمـران و     می شدیم که صنایع تنها در شهرهاي بزرگ فزونی

یابـد،   مـی  و افـزایش  کنـد  می تجمل و ناز و نعمت درآنها ترقیمیزان حضارت و وسایل 
 زیراصنعت امري زاید بر معاش است از این رو هر گاه کسانیکه بکـار عمـران و آبـادانی   

پردازند عالوه بر کارهاي مخصوص تهیـه معـاش فرصـتهاي بیشـتري بدسـت آورنـد        می
صرف در خاصیت انسان که شوند از قبیل ت می آنوقت بکارهائی برتر از امر معاش سرگرم

و شـهرهاي نامتمـدن پـرورش    ها  و صنایع است و کسی که در دهکده ها دانش عبارت از
وسایل الزم) بکسب دانـش همـت گمـارد در پیرامـون      بی و(یابد و بخواهد بفطرت خود 

خویش روش تعلیمی که جنبه هنري و فنی داشته باشد نخواهد یافت، زیرا بادیه نشـینان  
ند و چنین کسی ناچار بایـد در طلـب دانـش    باش می کردیم فاقد صنعت و هنرچنانکه یاد 

انتشار دارد مسافرت کند همچنانکه بادیه نشینان ها  آن بزرگ که دانش و هنر درهاي  بشهر
روند و باید از آنچه درباره وضع بغداد و قرطبه و قیروان و  می براي آموختن صنایع بشهر

زبـور  گرفت که چون در صدر السالم عمـران شـهرهاي م  بصره وکوفه بیان کردیم عبرت 
رآنها مستقرگردید چگونه دانش درآنهـا فزونـی یافـت و    توسعه یافت واصول حضارت د

و  ها دانش بمنزله دریاهاي بیکرانی از دانش وهنر در آمدند و دراصطالحات تعلیم واقسام
چنانکـه از پیشـینان در   گونـاگون ابتکـار کردنـد    هـاي   استنباط مسائل و فنون، انواع شیوه

نقصان و خلل راه یافـت  ها  آن گذشتند و بر متأخران پیشی جستند، ولی همین که بعمران
پراکنده شدند آن بساط بر آن بود یکسـره در هـم پیچیـده شـد وآن همـه      ها  آن و ساکنان

 دیگر اسالمی منتقل گردید چنانکههاي  بشهرها  آن ز دست دادند و علوما ادانش و تعلیم ر
بینیم یکی از مراکز دانش وتعلیم شهر قاهره در کشور مصر اسـت از   می در این روزگار ما

اینرو که از هزاران سال پیش کشور مزبـور داراي عمرانـی وسـیع و فـراوان و حضـارتی      
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استوار است بهمین سبب  صنایع آن کشور و از آن جمله تعلیم دانش در منتهاي استحکام 
 و تنوع است. 

ه در قرون اخیر از دویست سال پیش در دولت تـرك از روزگـار صـالح    و حوادثی ک
سـتحکام و نگهـداري صـنایع    وران در آن کشور روي داده نیـز با تا این د بالدین بن ایو

زیرا امراي ترك در دستگاه دولت خودشان از جنگـاوران    ،مصر کمک بسزائی کرده است
دارنـد و   می مقدمها  آن ودشان را برترسند از این رو که اعضاي خاندان خ می سلطان شان

و چون اند  از اینرو که آن گروه از بندگی و یا از طریق والء در درگاه سلطان برگزیده شده
امراي مزبـور بسـاختن مـدارس و     اند. از بازخواستهاي نکبت بار پادشاه در بیم و وحشت

ي عواید فـراوان اسـت   امالکی که داراها  آن گمارند و بر می زاویه و رباطهاي بسیار همت
نمایند که نظارت آن موقوفات  می کنند و براي فرزندان خویش نیز بهره اي تعیین می وقف

اغلـب  ها  آن دارند، گذشته از این می ز آنجا برا اگیرند یا بهره و سهم خود ر می را برعهده
اوقـات در  و در نتیجـه  اند  نیک)(شیفته کارهاي خیر و خواستن اجور در مقاصد و اعمال 

و بهمـین سـبب    شود می عایدها  آن آن کشور فزونی یافته و محصوالت و منافع بزرگی از
طالبان دانش و معلمان بسیاري در آن کشـور وجـود دارنـد، زیـرا وظـایف دانـش بـدان        

روند و بازار دانش رونقی بسزا دارد و چون دریائی بیکران این و خـدا آنچـه    می سرزمین
 .  افریند می بخواهد

 یی که تا این روزگار درعمران واجتماع بشريها دانش درانواع: فصل چهارم
 پدید آمده است

و در شـهرهاي بـزرگ خـواه     کنـد  مـی  یی که بشر درآنها خـوض ها دانش باید دانست
و بر دو گونه است: نوعی بـراي انسـان طبیعـی     دباش می بمنظور تحصیل یا تعلیم متداول

ز ا ارهـا   آن و گونه دیگر نقلی است که شود می ا رهبرياست که بیاري اندیشه خود بدانه
ي حکمت و مسـائل  ها دانش . گونه نخستین عبارت ازگیرد می فرااند  کسانیکه وضع کرده

ببـرد و بیـاري   هـایی   آن تواند بر حسب طبیعت اندیشه خود به می فلسفی است که انسان
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رهبـري  هـا   آن وجوه تعلیممشاعر بشري خویش بموضوعات و مسائل و اقسام بر اهین و 
  1شود تا نظرش را متوقف سازد و او را بر راه صواب از خطا در مسائل برانگیزد.

مستند بخبر از واضع شرعی است و عقل را ها  آن دوم علوم نقلی وضعی است که کلیه
باصول، زیرا جزئیات حادثه متعاقب ها  آن مجالی نیست مگر در پیوند دادن فروغها  آن در

شوند، بلکه ناچار باید آن جزئیات را بـوجهی   نمی د وضع در تحت نقل کلی مندرجبمجر
از راه ثبوت حکم در اصـل   شود می قیاسی بآنها ملحق کرد. جز اینکه قیاس از خبر متفرع

 . شود می زیرا از آن متفرع ،گردد می و آن هم نقلی است، پس این قیاس به نقل باز
قـرآن) و سـنت   (و اصل کلیه این علوم نقلی عبارت از امور شـرعی، همچـون کتـاب    

او تشریع شده اسـت و چیزهـائی کـه بآنهـا      صاست که براي ما از جانب خدا و پیامبر
 براي افاده است. ها  آن مانند علومی که آماده کردن گیرد می تعلق

ت اسالم است و قرآن بـآن  پس الزمه فرا گرفتن این علوم زبان عربی است که زبان مل
 زبان نازل شده است. 

و علوم نقلی داراي انواع بسیاریست، زیرا بر هر انسان مکلفی الزم است احکـام خـدا   
را که بر او وهمنوعانش واجب شده است بداند و احکام مزبور مأخوذ از کتـاب (قـرآن)   

ین مرحلـه ببیـان و   وسنت است به نص یا به اجماع یا به الحاق پس نارچار باید از نخست
علم تفسیر گویند سپس درباره نسـبت دادن  آن را  قران) پرداخت که(تشریح الفاظ کتاب 

را از سوي خدا آورده است و اختالف روایـات  ها  آن که صنقل و روایت قرآن به پیامبر
 نامند. می تا اعلم قرآن را  کنند، و می بحثها  آن قراء در قرائت

پردازیم که عبارت اسـت از گفتگـو دربـاره نسـبت دادن      می از آن پس بدانش حدیث
 سنت بصاحب آن و شناسائی شرح احوال و عدالت راویانی که روایـات و سـنن را نقـل   

ز اخبار آنان به دانش آنچه باید بر مقتضاي آن عمل کرد وثوق حاصل آید آنگاه ا ات کند می
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استنباط کرد لیکن با روش قانونی که به کیفیـت  ها  آن ز اصولا اناچار باید احکام مزبور ر
 نامند. می »اصول فقه«این استنباط علم افاده کند و چنین دانشی را 

رسیم کـه از آن ثمـره ونتیجـه شناسـایی احکـام خـداي        می به دانشیها  این و پس از
گوینـد   مـی  دانـش (فقـه)  آن را  و شـود  می (تعالی) در کردارهاي اشخاص مکلف حاصل

د دانست که تکالیف مزبور یا بدنی است یا قلبی و قس اخیر اختصاص به ایمان سپس بای
را  هـا   آن اعتقـاد بسـت و  هـا   آن و معانیی دارد که باید از میان پاره اي از معانی سلبی بـه 

نامند که درباره ذات و صفات خدا و امور رستاخیز و نعـیم و عـذاب آن    می عقاید ایمانی
 را با دالیل عقلی به ثبوتها  آن به ادله عقلی است وها  آن ل ازجهان و قدر است و استدال

 خوانند.  می »علم کالم«رسانند و چنین دانشی را  می
لیکن علوم مربوط به زبان، بر بحث و اندیشیدن درباره قـرآن و حـدیث مقـدم اسـت     

ي اخیر متوقف بر علـوم مربـوط بـه زبـان اسـت کـه       ها دانش یعنی مقدمه آن است، زیرا
  :ارتندازعب

گفتگـو  هـا   آن همـه  دربـاره ومـا   1دانش لغت، دانش نحو، دانش بیان و دانـش آداب،  
 خواهیم کرد. 

مسلمان اختصاص دارد هر چند هر ي ها ملت وکلیه این علوم نقلی به مذهب اسالم و
 مذهبی بطور عموم خواه ناخواه وناگزیر باید نظایر علوم مزبور را داشته باشد. 

 را علـوم شـرعی  هـا   آن از حیـث اینکـه   2ي مزبور در جنس بعیـد  ها دانش و بنا براین
 را بـه مـردم ابـالغ   هـا   آن نامند و از جانب خداي تعالی برصاحب شریعت وکسی کـه  می
شوند، در میان کلیه مذاهب مشترك است، ولی از لحـاظ خصوصـیات بـا     می نازل کند می

کلیه مذاهب و علومی است که پـیش   تمام مذاهب مباینت دارند، زیرا احکام مزبور ناسخ
در میان مردم متداول بوده است و بنا بر این کلیـه مـذاهب دیگـر متـروك اسـت      ها  آن از

                                                 
 ادب (ا) -1

 کنند.  ها جنس را به قریب و بعید تقسیم می از اصطالحات منطق است که در تعري -2
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جـز  ، زیرا شرع خواندن و نگریستن در کتب آسمانی بدباش می ممنوعها  آن واندیشیدن در
کنیـد و نـه   فرماید: اهل کتاب را نه باید تصـدیق   می 1 صقرآن را نهی کرده است. پیامبر

تکذیب، بلکه بگوئید ما به آنچه بر پیامبر ما و پیامبر شما نازل شده است ایمـان داریـم و   
ورقـی از کتـاب    سهنگامی کـه در دسـت عمـر    صخداي ما و شما یکی است. وپیامبر

آیـا  «تورات دیدچنان در خشم شد که آثار آن در چهره وي نمودار گردید  وآنگـاه گفـت:  
بود هیچ چـاره اي   می بخداي سوگند که اگر موسی زنده 2یاوردم؟ براي شما کلمه بیضا ن

سپس باید دانست که این علوم نقلی شرعی در میان » نداشت جز اینکه از من پیروي کند.
ن علـوم بـه   آمسلمانان بیش از حد رواج یافته و فهم و ادراك خواننـدگان و محققـان در   

تهـذیب  هـا   آن ر نیست و اصـطالحات مرحله اي از کمال منتهی شده که مافوق آن متصو
گردیده و فنون هر یک منظم و مرتب شده اسـت و در ح سـن تنظـیم و تـألیف و طـرز      

 نگارش زیبا به پایه اي برتر از آرزو و هدف بلند نائل آمده است. 
کنننـد و هـر    مـی  و براي هر فنی دانشمندانی بوده است که در آن بآراي ایشان مراجعه

استفاده میکنند ومشرق و مغرب هر یک به فنون ها  آن ه در تعلیم ازفنی را اصولی است ک
ي یاد کرده اختصاص یافته است که مشهور است و ما بزودي در ضمن ها دانش خاصی از

را یاد خواهیم کـرد. و در ایـن روزگـار بازارهـاي دانـش در      ها  آن بر شمردن فنون مزبور
 3)دانـش و (رزمین تزلزل یافتـه و سـند   ن سآزیرا عمران در  مغرب کساد و بیرونق است،

 در فصل گذشته یاد آوري کردیم.  است چنانکه تعلیم از آن منقطع شده
دانم خداوند چه به سر مشرق آورده است، ولی گمان میکـنم کـه بـازار دانـش      نمی و

ودیگر صنایع  ها دانش همچنان درآن سرزمین رونق داشته باشد و پیوستگی سند تعلیم در
ضروري و کمالی در آن ناحیه به سبب فراوانی عمران و ترقی حضارت و کمک کردن به 

                                                 
 صلم: (پ)  9صلی اهللا علیه و سلم: (ا) (ب) و (ك -1

 منظور از کلمه بیضا قرآن است.  -2

 (ك) و (ب) -3



 مقدمۀ ابن خلدون   220

ودر  شـود  می است که از اوقاف راي آنان معینهائی  طالبان دانش از راه وظایف و مقرري
آیـد. و خـدا انـدازه کننـده      می نتیجه توسعه یافتن اوقاف موجبات رفاه طالبان علم فراهم

 1ت. شب وروز اس

 تا اي قرآن از قبیل تفسیر و قرها دانش در: فصل پنجم
 قرآن کالم خداست که بر پیامبر او ناز گشته و نوشته وتجلید شده است ودر میان همه

در  صاز پیـامبر آن را  ي اسالمی انتشار یافته است، ولی باید دانست کـه صـحابه  ها ملت
و همـه ایـن   انـد   روایـت کـرده  بعضی از الفاظ و کیفیات اداي حروف به طریق مختلـف  

هفت شیوه معین مسـلم  ها  آن روایات از آنان نقل شده و شهرت یافته است تا آنکه ازهمه
بگـروه کثیـري از   هـا   آن نیز بتواتر رسیده و انتسـاب ها  آن گردیده است. و نقل طرز اداي

 اختصاص یافته است.اند  مشهور شدهها  آن کسانی که در روایت کردن
رائتهاي هفت گانه مزبور بمنزله اصولی براي قرائت شده است، و چه بسـا  از این رو ق

ولی ائمـه قرائـت آن    اند، قرائتهاي دیگري هم بر قرائتهاي هفتگانه افزودهها  آن که پس از
یابند لـیکن آنهـارا    ها نمی این هفتگانه در نقل از (پیامبر) داشت درهاي  قوتی را که قرائت

  ند.ا در کتب قرائت ضبط کرده
زیـرا بعقیـده آنـان     انـد،  اخـتالف کـرده  هـا   آن و برخی از کسان در تواتر طرق روایت

لـیکن ایـن    .قرائتهاي مزبور کیفیاتی بـراي اداي حـروف اسـت و آن هـم منظـبط نیسـت      
مخالفت انان قدح بر تواتر قرآن نیست، ولی بیشتر قـراء آن رأي را نپذیرفتـه ومعتقـد بـه     

مد و تسـهیل قائلنـد    :یگري به تواتري جز اداي حروف مانندهستند و گروه دها  آن تواتر
 توان واقف شد و این نظر صحیح است. نمی زیرا بر کیفیت آن با شنیدن

                                                 
ُ ٱوَ ﴿از سوره المزمل:  20پایان فصل در (پ) چنین است اشاره به آیه  -1 ُر  �َّ َۡل ٱُ�َقّدِ ۚ ٱوَ  �َّ املزمل: [ ﴾�ََّهاَر

و خدا سبحانه وتعالی «یابد:  هاي (ا) و (ب) و (ك) بدینسان پایان می ولی فصل مزبور در چاپ ]20
و یاري و کامیابی به ید اوست.  109فعال لما یرید. سوره هود آیه » دهد آنچه اراده کند انجام می

 نیز با (پ) مطابق است. » ینی«نسخه 
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کردند تـا هنگـامی    می را سینه بسینه نقلها  آن و قاریان دیر زمانی این قرائتها و روایت
تـدوین کردنـد و    که علوم نوشته و مدون شد، آنوقت این قسمت را هم در زمـره علـوم  

در مشرق و انـدلس سـینه   آن را  صناعت مخصوص و دانش مستقلی بشمار رفت و مردم
کردند تا آنکه در خاور اندلس مجاهد که از موالی عامریان بود بفرمـانروائی   می بسینه نقل

داشت زیرا موالیش منصـور   می رسید و از میان فنون قرآن بدین فن توجه خاصی مبذول
کرد  می و را به همین منظور برگزد و در آموختن قرائت به وي کوششی بسزابن ابی عامر ا

آورد از این رو و بهره وافري  می واو را نزد گروهی از ائمه قاریان که در درگاه وي بودند
بـر   2و جزایـر شـرقی    1در این فن بدست آورد از آن پس منصور او را بفرمانروایی دانیه 

 مجاهد درآن نواحی بازار فن قرائت را رونق داد چه از پیشوایان آن فـن بشـمار   .گماشت
و به ویژه به فن به فن قرائـت   ها دانش رفت از اینرو که توجه و عنایت خود را به همه می

ي  مبذول میداشت.چنانکه در روزگار او ابو عمر و دانی ظهور کـرد و آن فـن را بمرحلـه   
آن بروایت وي منتهی گردید هاي  اسنادبه وي شد که نحصر کمال رسانید و شناختن آن م

و کتب رو گردان شدند و از میان تالیفـات وي بـیش از همـه بـه کتـاب (التیسـیر)اعتماد       
 کردند.

پدید آمد و بر آن شد که آنچـه   3آنگاه در اعصار بعد ابوالقاسم ابن فیره از مردم شاطبه
را در هـا   آن ي تلخـیص کنـد و آنگـاه کلیـه    را ابوعمر و در تجوید تدوین کرده تهذیب و 

قراء را به طور معما بـه ترتیـب حـروف ابجـد و روش     هاي  نام قصیده اي به نظم آورد و
استواري در آن قصیده گرد آوري کرد تا کسی که باختصار بخواهد قصد آموختن آن کند 

ه بـه طـور   براي او میسر گردد و هم سبب نظم از بر کردن آن سهلتر  باشدو این است کـ 

                                                 
1- Denia 

 Les Balearesمقصود جزایر بالنار  -2

3- Xativa 
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آموختن آن  .نیکی آن فن را گرد آورد و مردم توجه خاصی به از بر کردني  جامع و شیوه
 مغرب و اندلس متداول گردید.هاي  داشتند و در شهر می بکودکان مکاتب مبذول

و آن عبارت از اوضاع حروف اند  الخط) را نیز به فن قرا آت افزوده(و گاهی فن رسم 
در مصحف (عثمان) است چه در آن حروف بسیاریسـت  ها  آن آیات قرآن و رسوم خطی

اسـت   بر خالف قواعد و اصولی است که در خـط معمـول  ها  آن که شکل و رسم نوشتن
در » واو«و  3وضـعوا)  اوال( 2» ذبحنه اال«در» الف«و افزودن  1»دبأی«در  »یاء«مانند افزودن 

کـه  هـائی   »تـاء «ي دیگـر و  وحذف الف در یک موضع و بقاي آن در جا 4الظالمین وجزا
نوشته شـودو  » ها«بصورت ممدودرسم شدهاست و اصل این است که تاء مربوط بشکل 

 و ما علت اینگونه رسم الخط مخصوص قرآن را در فصل خط یاد کردیم. ها. این جز
هـا   آن وچون اینگونه اختالف درباره اشکال و قانون خط پدید آمد نـاگزیر بـه حصـر   

کردنـد    مـی  هنگامی که درباره علوم (دینـی) تألیفـاتی   )دانشمندان(شدند. از این رو مردم 
پرداختند و در مغرب این فن را ابو عمـر و دانـی    می دراین خصوص نیز ببحث و تحقیق

 ئی فـراهم آورد کـه مشـهورترین   هـا  کتاب نام او را یاد کردیم تکمیل کرد و درباره آن که
و این کتاب مورد توجه و اعتماد مردم قرار گرفت و در میان آنان  تسا» مقنع«کتاب ها  آن

مشهور خـود   5در قصیدة رائی آن را  ابن فیره) مطالب(متداول گردید و ابوالقاسم شاطبی 
بنظم آورد و مردم به از بر کردن آن شیفتگی خاصی  نشـان دادنـد. سـپس دربـاره رسـم      

 وداود سلیمان بن نجاح از موالی مجاهـد و حروف دیگري اختالف روي داد که ابها  کلمه
را در کتب خود یاد کرده است و او از شاگردان ابـو عمرودانـی و مشـهور بداشـتن     ها  آن

                                                 
 شود. 47رجوع به سوره الذریات آبه -1

 شود. 21رجوع بسوره النمل، آیه  -2

ۡوَضُعواْ ِخَ�ٰلَُ�مۡ ﴿ -3
َ
 .]47: بۀالتو[ ﴾َوَ�

 .17سوره الحشر، آیه  -4
 است. » ر«یعنی قصیده اي که روي آن حرف  -5
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علوم و روایت کتب وي بوده است. آنگاه پس از ابوداود اختالف دیگري نیز روایت شده 
در کتـاب  است و خراز از متأخران مغرب ازجوزه دیگري بنظم آورده وافـزون بـر آنچـه    

مقنع آمده است اختالفات بسیار دیگري نیز در ارجوزه خویش آورده و هر یک از عقایـد  
و آراي خالف را بگوینده آن نسبت داده است و از آن پس مردم تنها بهازبر کردن ارجوزه 

 خرّاز اکتفا کردند و کتب ابوداود وابوعمرو شاطبی را در رسم الخط فرو گذاشتند. 
باید دانست که قرآن بزبان عرب و بر اسلوب بالغت آن قوم نازل شده  ،تفسیر اما و

 از مفردات وترکیبهاي آنآن را  فهمیدند و معانی آن را می است و همه اقوام عرب
آموختند. و قرآن براي بیان توحید و واجبات دینی بر حسب وقایع و اتفاقات جمله  می

 مدر عقاید ایمانی و بعضی درباره احکا ها آن شد چنانکه برخی از می جمله و آیه نازل
 و گرفتاریهاي شبانه روزي و برخی متقدم وبعضی متأخر است و ناسخ آنها  پیش آمد

 کرد و ناسخ را از منسوخ جدا می آیات مجمل را بیان و تشریح صو پیامبر .دباش می
وختند و را آمها  آن این است که صحابه .آموخت می را به اصحاب خویشها  آن کرد و می

را از روي روایت کردند. ها  آن آگاه شدند وها  آن بسبب نزول آیات ومقتضاي حال

ِ ٱَجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ چنانکه از قول وي دانسته شده است که منظور از سوره  ﴾١ لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ
نقل شده است و آنگاه تابعان  سبهاو اینگونه روایات و اخبار از صح .است ]1النرص: [

و باز روایات مزبور از تابعان نقل  اند  را سینه بسینه نگاهداري کردهها  آن از صحابهپس 
گردیده وهمچنان در میان مردم صدرالسالم و سلف روایت شده است تاهنگامی که 

تدوین گردید و بسیاري از آن روایات  ها کتاب در آمد و ها دانش معلومات بصورت
بوداز صحابه و تابعان نقل وروایت شد و آنگاه این  نوشته شد وآثار و اخباري که رسیده

 روایات به طبري و واقدي و ثعالبی و دیگر مفسرانی که درردیف ایشان بودند رسید و
آنچه خدا خواست درباره آثار مزبور نوشتند وتألیف کردند. سپس علوم زبان از نظر ها  آن
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 1جنبه هنري بخودگرفت.سخنوري در موضوعات لغت واحکام اعراب و بالغت ترکیبها 
از عرب بود که هایی  ودیوانها ترتیب داده و وضع شد از آن پس که لغت ملکه ها کتاب و

شد وآنهم از یادها رفت و لغت را از کتب اهل زبان  نمی به نقل یا کتابی رجوعها  آن در
بر شیوه  به آن کتب نیازمند شدند، زیرا قران بزبان عرب و گرفتند و در تفسیر قرآن می فرا

 بالغت آنقوم است. وتفسیر بدوگونه تقسیم شد: 
یکی تفسیر روایتی مستند به آثار و روایات نقل شده از سلف که عبـارت از شـناختن   

است و براي دانستن کلیه این مسائل هـیچ  ها  ناسخ و منسوخ و موجبات نزول مقاصد آیه
هـاي   ر ایـن بـاره مجموعـه   راهی بجز نقل از صحابه و تابعان وجود نداشت و متقـدمان د 

کتب و منقوالت ایشان مشتمل بر غث و سمین و ها  این کاملی فراهم آوردند، ولی با همه
پذیرفتنی و مردود است و سبب آن این است که قوم عرب اهل کتـاب و دانـش نبودنـد،    

گـاه آهنـگ فـرا گـرفتن     هربلکه خوي بادیه نشینی و بیسوادي بر آنان چیره شـده بـود و   
ها  گمارند از قبیل تکوین شده می همتها  آن کردند که نفوس انسانی بشناختن می مسائلی

 و رازهـاي جهـان هسـتی، آنوقـت ایـن گونـه موضـوعات را از کسـانی         ،و آغاز آفرینش
اهل تورات از یهودیان و کسانی از ها  آن واند  پرسیدند که پیش از آنان اهل کتاب بوده می

کردند و پیروات تورات که در آن روزگار در میان  می پیرويها  آن که از کیشاند  مسیحیان
زیستند مانند خود ایشان بادیه نشین بودند واز این گونه مسائل بجز آنچه عامـه   می عرب

 دادند کـه  می دانند باخبر نبودند و بیشتر پیروان تورات را حمیریانی تشکیل می اهل کتاب
دنـد برهمـان معلومـاتی کـه داشـتند و      به دین یهودي گروید بودنـد و چـون اسـالم آور   

ضرور نیست باقی بودند ها  آن مورد به احکام شرعی که رعایت احتیاط درها  آن وابستگی
و ایـن   هـا.  آن و مالحم بود ونظـایر ها  مانند اخبار آغاز خلقت و آنچه مربوط به پیشگوئی

از  .شـان ماننـد ای  م وگروه عبارت بودند از کعب االحبار ووهب بن منبه و عبداهللا بن سال

                                                 
مقصود از صناعی یا هنري دراینجا آن چیزیست که آن را مانند یک دانش و هنر از راه مطالعه و عمل  -1

 آموزند.  می
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انباشـته از ایـن    ،در اینگونه مقاصد از روایات و منقوالت موقوف بر ایشانها  اینرو تفسیر
 در این گونه مقاصد از روایات ومنقوالت موقوف بـر ایشـان، انباشـته شـد و    ها  رو تفسیر

 رفت که با احکام باز گردد تا در صحتی که موجـب عمـل بـه    نمی از مسائلی بشمارها  آن
 است تحري شود. ها  آن

 تسهل انگاري کردند و کتـب تفسـیر را از اینگونـه حکایـا    ها  آن و مفسران در مورد
و انـد   همچنانکه یاد کردیم پیروان تورات بادیه نشـین ها  آن مملو ساختند. و ریشه و منبع

ولـی بـا همـه ایـن آن گـروه       ،کنند از روي تحقیق وآگاهی درست نیست می آنچه را نقل
چه در دین وملت اسالم داراي مراتب بلندي بودند و  ،یافتند و کارشان باال گرفتشهرت 

به همین سبب از آن روزگار منقوالت آنان مورد قبول واقع شـد، ولـی همینکـه مـردم در     
صدد تحقیق و آزمایش بر آمدند و ابو محمدبن عطیه از دانشمندان متأخر در مغرب پدید 

خیص کرد و از آن میان مسائلی را که بصـحت نزدیکتـر بـود    را تلها  کلیه این تفسیر ،آمد
برگزید و در این باره کتابی فراهم آورد که در میان مردم مغرب و اندلس متداول گردید و 
داراي حسن مقصد است و قرطبی در کتاب دیگري بهمان شیوه و اسـلوب مقاصـد ابـن    

 عطیه را دنبال کرد و کتاب او در مشرق شهرت یافته است. 
مانند شناختن لغـت و اعـراب و بالغـت در اداي     ،گردد می گونه دوم تفسیر بزبان باز

و این گونه تفسیر کمتر ممکن است از نـوع نخسـت    .ها معنی بر حسب مقاصد و اسلوب
جدا شود و مستقال تألیف گردد، زیرا گونه نخست مقصود با لذات بوده است وایـن نـوع   

بوط بزبان جنبه تعلیمی بخـود گرفتـه اسـت. فقـط     هنگامی متداول شده است که علوم مر
گاهی در بعضی از تفاسیر گونه دوم بر گونه نخستین غلبه دارد. و بهترین تفسیرهائی کـه  

کتاب کشاف زمخشري است که مولـف آن از مـردم خـوارزم     دباش می مشتمل بر این فن
و در نتیجه هر جا در آیات  دباش می و عقاید معتزلهولی زمخشري پیر ،است »ایران«عراق 

 کنـد  می خورد از مذاهب و معتقدات فاسد ایشان استدالل می بالغت برهاي  قرآن به شیوه
هـائی کـه    جویند و به سبب دامگاه می و به همین سبب محققان مذهب سنت از آن دوري
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بور به محققان مزها  این دارند، ولی با همه می درآن نهفته است عامه مردم را از آن برحذر
رسوخ قدم وي در مسائلی که بزبان و بالغت متعلق است اعتراف دارند. و هرگـاه کسـی   

خواند کامال بمذاهب سنت آگاه باشد و راه استدالل را نیک بدانـد آنوقـت از    آن را می که
مغتنم شمرد چه کتـاب مزبـور   آن را  بدفرجامیهاي آن مصون خواهد بود. پس باید مطالعه

 است. هائی  ان داراي شگفتیدر انواع فنون زب
و در این عصر تألیفی ازآن یکی از دانشمندان عراق شرف الدین طیبی از مردم تـوریز  
عراق بما رسیده است که در ان کتاب زمخشري را شرح کرده و در بارة الفاظ آن بتحقیق 

را رد کـرده اسـت و   هـا   آن پرداخته است و با دالیلی متعرض مذاهب اعتـزال آن شـده و  
دهند نه بر حسب  می که بالغت در آیه بر حسب معتقدات اهل سنت روي کند میآشکار 

عقاید معتزله و در این باره آنچه بخواهی مهارت نشان داده است با آنکه درعین حـال در  
همه فنون بالغت هم مطالب سودمندي آورده است و باالي هـر صـاحب دانشـی دانـائی     

 1است. 

 علم حدیث در: فصل ششم
دانشهاي حدیث بسیارو گوناگون است. از آن جملـه مبـاحثی اسـت کـه در ناسـخ و      

، و این بدان سبب است که در شریعت مامقرر گردیده است کند می منسوخ حدیث گفتگو
که نسخ جایز است و وقوع آن لطفی از خدا نسبت به بندگان و تخفیفی به ایشان باعتبـار  

 فرماید:  می ن برعهده ایشان گذارده است: خداي تعالیمصالح آنان است که بدا
و شـناختن ناسـخ و   [ 2هر آیه اي را منسوخ کنـیم بهتـر از آن یـا ماننـدش را بیـاوریم     

منسوخ هرچند عموما مربوط به قرآن وحدیث است، ولـی آنچـه در ایـن بـاره در قـرآن      

                                                 
ِ ذِي ﴿ -1

 .]76يوسف: [ ﴾٧٦َعلِيٞم  ِعۡل�ٍ َوفَۡوَق ُ�ّ
2- ﴿ ۗٓ ۡو ِمۡثلَِها
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ۡ
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َ
  ]106البقرة: [ ﴾۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ
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 د در میـان هست در تفسیرهاي آن مندرج شده است و قسمتی که اختصاص بحـدیث دار 
 1رود.] می ي آن فصل خاصی بشمارها دانش

از اینرو هر گاه دو خبر بطریق نفی واثبات تعارض پیدا کنند و جمع میان آنه با بعضی 
 شود می مقدم است آن وقت تعیینها  آن تأویلها دشوار گردد و معلوم شود که کدام یک از

ي ها دانش ترین و دشوارترینکه خبر متأخر ناسخ است: وشناختن ناسخ و منسوخ از مهم
از  صفقیهـا از بـاز شـناختن ناسـخ حـدیث پیـامبر      «زهري گوید  .شود می ارمحدیث ش

و از « 2در ایـن دانـش تبحـر کـاملی داشـت.       سولی شافعی» منسوخ آن عاجز ونا توانند
ي حدیث اندیشیدن دراسانید  شناختن احادیثی است که عمل کـردن بآنهـا   ها دانش جمله

شـوند کـه شـروط آن کامـل      مـی  چنین حدیثهائی برحسب سندي روایتواجب است و 
غالب  3بر ظنها  آن که صدق شود می هنگامی واجب صباشد، زیرا عمل به اخبار پیامبر

آید اجتهاد شـود و آن از راه شـناختن    می باشد و آنگاه باید در طریقی که این ظن بدست
و عدالت وضبط آنـان بـا    گردد می راویان حدیث واطمینان به عدالت و ضبط آنان حاصل

نقل از مشاهیر و بزرگان دین که تعدیل و برائـت آنـان را از جـرح و غفلـت تأییـد کنـد       
 رسد و نقل آنان براي ما دلیلی بر پذیرفتن یا فرو گذاشتن اخبار است.  می بثبوت

ند، و تفاوت ایشـان  باش می همچنین مراتب این روایت کنندگان که از صحابه و تابعان
 از لحـظ پـذیرفتن، یـا رد احایـث تـأثیر     هـا   آن کشـان در یکایـک  ادار درمقام و منزلت و

 بخشد  می

                                                 
 نیست.  » وینی«هاي مصر و بیروت  در چاپ -1

از اینجا تا آخر، کاترمر مطالب را در حاشیه آورده است،زیرا عبارات با قسـمت دیگـري کـه بهمـین      -2
 هاي مصر و بیروت هست اختالف فاحشی دارد.  مضمون در چاپ

رود. (اقـرب   ظن بمعنی اعتقاد راجح با احتمال نفیض آن اسـت و در تعیـین و شـک هـم بکـار مـی       -3
 الموارد)  
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. کند می فرقها  آن حدیث) از لحاظ اتصال یا انقطاعهاي  زنجیره(گذشته از این اسانید  
را که از وي حدیث را نقـل کـره اسـت ندیـده باشـد.      اي  کننده بدینسان که راوي روایت

 براي آن موهن است سالم باشد و از لحاظ تفاوت به دو طرف منتهی وحدیث از عللی که
و در متوسط بر حسب منقـول از ائمـه    شود می که به قبول اعلی ورد اسفل حکم گردد می

 حدیث مختلف است. 
را بـراي ایـن   هـا   آن و عالمان حدیث در این باره اصطالحات خاصی وضـع نمـوده و  

یح وحسن وضعیف و مرسـل ومنقطـع و معضـل و    مانند: صح برند می مراتب مرتب بکار
ت، و ایـن اصـطالحات را بـه    شاد و غریب و دیگر عناوینی که در میان آنان متـداول اسـ  

هـا   آن تقسیم کرده و اختالف یـا توافـق نظـر ائمـه حـدیث را دربـاره هـر یـک از        ابوابی 
 گیرنـد تحقیـق   مـی  همچنین در اینکه چگونه راویان حدیث را از یکـدیگر فـرا   اند. آورده

تفاوت این مراتب واخـتالف   دربارهیا اجازه و  1کنند از قبیل قرائت یا کتاب یا مناوله  می
 کنند.  می بحثها  آن عالمان حدیث در رد یا قبول

 و آنگاه بدنبال اینگونه احادیـث الفـاظ واصـطالحاتی را کـه در متـون حـدیث آمـده       
 رق و مختلف و آنچه مناسـب آن باشـد  آورند مانند غریب یا مشکل یا تصحیف یا مفت می
کننـد و   مـی  بحـث و تحقیـق  هـا   آن دربـاره قسمت عمده مسائلی است که محدثان ها  این

ن در نـزد همشـهریان آنـان    یبه و تـابع ادرعصرهاي پیشین وضع ناقالن حدیث مانند صح
ان در حجـاز و برخـی در شـهرهی عـراق     مشهور بوده است چنانکه گورهی از آنمعلوم و
زیسته و همه آنان در عصر خویش نامور و  می ره و کوفه وجمعی در شام ومصرچون بص

ولی شیوه مردم حجاز در آن اعصار از لحاظ اسـانید حـدیث و    اند، شهره زمان خود بوده
استواري در صحت از دیگران نیکوتر و برتر بوده است چه آنان در شرایط نقل حدیث از 

و از پـذیرفتن احـادث منسـوب بـه روایـان       ،کـرده  می قبیل عدالت و ضبط سخت گیري

                                                 
مناوله این است که سماع کتاب را بکسی اعطا کنند و بگویند بتـو اجـازه دادم ایـن کتـاب را از مـن       -1

 روایت کنی و مجرد اعطاي کتاب کافی نیست. (از تعریفات جرجانی)
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ائمـه   ي حدیث آشنائی بقـوانینی اسـت کـه   ها دانش واز[ 1 »اند. روزیده می ناشناخته امتناع
آنـان را  هـاي   نـام  را وضع کردهاند تـازنجیره حـدیث (اسـناد) و راویـان و    ها  آن حدیث

محـدثان و  بشناسند و به چگونگی فـرا گـرفتن حـدیث از یکـدیگر و احـوال وطبقـات       
اختالف اصطالحات ایشان آشنا شوند و خالصه این دانش این اسـت کـه اجمـاع مقـرر     

واجب است بشرط آنکه ظـن برصـدق    صداشته است عمل کردن به خبر ثابت از پیامبر
آورد  مـی  واجب است در طرقی که این ظـن را بدسـت   دهآن غالب باشد و آنوقت برمجت

کـه بعـدالت و    شـود  می زنجیره حدیث حاصل ربارهدتحقیق کند  این طرق از راه مطالعه 
اتقان) و برائت راویان از سهو و غفلـت پـی بـرده وعـدول امـت ایـن       (ضبط و استواري 

درایـن صـفات بدانـد و    آنان را  وي وصف کنند. و سپس تفاوت مراتب دربارهصفات را 
سماع کرده یا  چگونگی روایت آنان از یکدیگر آگاه شد از قبیل اینکه وي از شیخه آنگاه ب

آن را  یـا » کتابت«نوشته است آن را  حدیث را نزد او قرائت کرده یا سماع حدیث کرده و
ـ  »مناوله«پس از فرا گرفتن یاد داشت کرده است ز شـیخ در صـحت و قبـول روایـات     ا ای

 منقول بکسب اجازه نائل آمده است. 
فرو تـرین مراتـب   و برترین مراتب مقبول در نزد ایشان صحیح و آنگاه حسن است و 

آن ضعیف است و این مرتبه برمرسل و منقطع و معضل و معلل و شاذ و غریـب و منکـر   
همـراي  ها  آن است که در ردهائی  حدیثها  آن برخی از .دباش می به فتح ك) نیز مشتمل(

و همین وضع در خصوص حدیث صحیح نیز پیش آمده است یعنی از جملـه آن  اند  شده
 دربـاره و حدیثهائی هم هست که اند  متفق شدهها  آن قبول وصحتحدیثهائی است که بر 

 و در تفسیر این عناوین میان ایشان اختالف بسیار است. اند  اختالف کردهها  آن

                                                 
ها را در حاشـیه آورده اسـت و    ه مطالبی است ه در متن چاپ پاریس نیست و کاترمر آنتا آخر گیوم -1

هاي مصر و بیروت نیسـت   همین مطالب درمتن چاپ پاریس با اختالف عبارت آمده است ودر چاپ
هـاي مصـر و بیـروت     در بیشتر موارد بـا چـاپ  » ینی«و من آنا را در داخل کروشه نقل کردم. نسخه 

 مطابق است.  
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کـه در متـون وارد شـده اسـت     اند  آنگاه بدنبال این مباحث سخن را به الفاظی کشانده
اند  ن فصول قانونی وضع کردهو براي کلیه ای .چون غریب یا مشکل یا تصحیف یا مفترق

که دارنـد  هائی  و از راه یافتن نقص بطریقه کند می که بیان این مراتب و عناوین را تضمین
 دارد.  می را مصونها  آن و کند می ممانعت

و نخستین کسی که این قانون را وضع کرده ابوعبداهللا حاکم است که از بزرگان و ائمه 
آن را  ندي است که این دانش را تهذیب کرده و محاسنرود و او دانشم می حدیث بشمار

نمودار ساخته است و تألیفات وي در این بـاره مشـهور اسـت: آنگـاه پـس از وي دیگـر       
و مشهور ترین تألیف  متأخران درایـن   اند، پیشوایان حدیث در این دانش بتألیف پرداخته

و بدنبال وي محـی   .یستباره کتاب ابوعمر و بن صالح است که در اوایل قرن هفتم میز
و فـن حـدیث    .الدین نووي مانند کتاب ابوعمره و تالیفی کرد و همان شیوه او را برگزید

 داراي هدفی شریف است، زیرا این فـن عبـارت از شـناختن قواعـدي اسـت کـه بـدانها       
 تامقبول و مردود معین گردد.  شود می منقول از صاحب شریعت حفظي ها سنت

 درشهرهاي اسـالمی نـامی  اند  ت بودهصحابه و تابعاتی که راویان سنو باید دانست که 
دارند و گروهی از آنان در حجاز و کوفه و بصره و آنگـاه برخـی در شـام و مصـر بسـر      

  اند. و همه آنان در عصر خویش نامور و مشهور بودهاند  هبرد می
دیگران بوده است، و شیوه مردم حجاز در زنجیره حدیث برتر و درصحت استوارتر از 

کـرده و از قبـول    مـی  زیرا آنان در شرایط نقل حدیث مانند عـدالت و ضـبط سـختگیري   
طریقه حجـازي پـس از سـلف     1 .]جسته اند می گفتارهاي راویان گمنام و ناشناس دروي

بود و سپس اصحاب او مانند امام ابوعبداهللا محمـد بـن ادریـس     سامام مالک عالم مدینه
امام احمد  2 ]وهب و ابن بکیر و قعنبی و محمد ابن حسن و پس از ایشانشافعی. [و ابن 

بن حنبل و نظایر ایشان بدین پایگاه نائل آمدند. ودانش شریعت درآغاز کار نقـل صـرف   

                                                 
 است» سند«در چاپ (پ) ولی صحیح » سید« -1
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سلف بدان قصـد   که ]و در آن بحث و اندیشه و راي و تعمق در قیاس وجودنداشت[بود
بـه شـیوه   [ردند و مالک کتـاب الموطـا را   جستند تا آن را تکمیل کآن را  کردند و صحیح

حجازیان] تدوین کرد و در آن اصول احکام صحیحی  را که همه برآنها همـراي و متفـق   
شناسـائی طـرق     1بودند بنوشت و آن را برحسب ابواب فقه مرتـب کـرد. سـپس حـافظ    

 وجز اینها] را مورد توجـه قـرار داد   حجازي و عراقی و [مختلف هاي  احادیث و زنجیره
و گاهی در برخـی از  [ دباش می چه بسا که اسناد حدیث از طرق متعدد و راویان گوناگون

احادیث طریق و رواوي آن یکی اسـت و در فصـول فقـه احادیـث بـر حسـب اخـتالف        
و آنگاه  2ند به انواع گوناگون و مکرر آورده میشوند]باش میها  آن که مشتمل برهائی  معنی

و دایـره  [محمد بن اسماعیل بخاري که در عصر خود پیشـواي محـدثان بـود پدیـد آمـد      
روایت را توسعه بخشید] و درمسند خویش بنام صحیح احادیث سنت را بر حسب ابواب 
هر یک تخریج کرد و کلیه طرق حجازیان و عراقیـان و شـامیان را نیـز درنظـر گرفـت و      

د و مورد اختالف نبودند و یک حدیث را واجماع شده بها  نآ براحادیثی اعتماد کرد که بر
آورد وازایـن   مـی  چند باریاد کرد بدینسان که آن را در هر باب بمعنائی که مناسب آن بود

 3چنانکه اشاره کردیم در ابواب گوناگون برحسب اختالف معانی آنهـا]  [رو احادیث وي 
حدیث اسـت کـه سـه     4و دویست  تکرار شد و بنابر این کتاب وي مشتمل برهفت هزار

هر یـک را بطـور جداگانـه درهـر     هاي  و تفاوت طرق و زنجیره دباش می مکررها  آن هزار

                                                 
ظاهرا منظور حافظ مزنی است که از شاگردان نووي بوده است. رجوع بطبقات الشافعیه ابـوبکر ابـن    -1

 شود  88-87هدایه اهللا الحسینی ص 

هائی که مشـتمل بـر    هاي مصر و بیروت چنین است: و گاهی حدیث برحسب اختالف منی در چاپ -2
 شود باشد در فصول متعدد آورده می ها می آن

 درچاپهاي مصر و بیروت نیست.   -3

است لیکن محرر درحاشیه نوشته است: نه هـزار آن اسـت   » نه هزار«هاي مصر وبیروت  درمتن چاپ -4
که در متن آمده ولی برحسب نوشته نووي در شرحی که برصحیح مسلم نوشـته اسـت هفـت هـزار     

 است.  
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پدید آمد و مسند صحیح خویش را فراهم  باب آورد. سپس امام مسلم بن حجاج قشیري
اجماع شده بود همان شـیوه بخـاري را پیـروي    ها  آن آورد ودر نقل احادیثی که برصحت

حـدیثها را جمـع کـرد و فصـول     هاي  لی احادیث مکرر را نیاورد و طرق و زنجیرهو ،کرد
کتاب را برحسب ابواب و تفسیرهاي فقه ترتیب داد و با همه این صحیح بخاري و مسلم 

افزودنـد. آنگـاه ابـو داود    هـا   آن جامع نبود ومردم (محدثان) دراین باره مسـتدر اتـی بـر   
در سنن  مسـوع تـر از   هائی  مسند 1نسائی  مندالرحسیستانی و ابو عیسی ترمذي و ابوعب

ـ   آننچه در آصحیح نوشتند. و بد ز رتبـه  ا اشروط عمل فزونی یافته باشد آهنگ کردنـد: ی
و آن صحیح است بنا بر معروف و یا از آنکـه از حسـن و غیـره دون آن     ،عالی در اسانید

 باشد تا این روش براي سنت و عمل سرمشقی گردد. 
مشهور و مورد اعتماد در اسالم که عبارت از امهات کتب حدیث هاي  مسندهاست  این

 در سنت است. 
 بـه همـین امهـات راجـع    هـا   آن و هر چند این گونه کتب متعدد باشند، غالبا مطالـب 

. و علم حدیث عبارت از شناسائی کلیه این شروط و اصطالحات است و چه بسا شود می
آورند   می کنند و آن را فنی مستقل بشمار می تألیفکه قسمت ناسخ و منسوخ را جداگانه 

ومحـدثان در ایـن قسـمت     برنـد  می احادیث غریب نیز این شیوه را بکار دربارههمچنین 
 موتلف و مختلف را نیز جداگانـه تـألیف  ها  این گذشته از اند، کتب مشهوري تألیف کرده

و از بزرگان و پیشوایان اند  حدیث کتب بسیار تألیف کردهي ها دانش کنند و عالمان در می
نام برد که تألیفات وي در این باره مشهور اسـت و او کسـی    آنان باید ابوعبداهللا حاکم را

 .است که این دانش را تهذیب کرده و محاسن آن را نمودار ساخته است

                                                 
 نسوي (پ) -1
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و مسندهاي دیگري نیز به مسندهاي پنجگانه یاد کرده ملحق شده است مانند مسـند  1«
ابـن  (یالسی و بزار و عبدبن حمید و دارمـی و ابـویعلی موصـلی وامـام احمـد      ابو داود ط

آنکـه   بی از صحابه تألیف شده استها  حنبل) که به قول ابن صالح به قصد روایت مسند
احمد روایت شده است که وي بـه پسـرش عبـداهللا     ماستدالل کرد. و از اماها  آن بتوان به

درباره کتاب مسندش گفت: این کتاب مشتمل بر سی و یک هزار حـدیث اسـت وحتـی    
براي مـا قرائـت کـرده و گفتـه      امام احمد مسند رااند  گروهی از اصحاب امام احمد گفته

ز احادیـث  ز میان هفتصد و پنجاه هزار حدیث برگزیده ام و هر یـک ا ا ااست این کتاب ر
نبوي که مورد اختالف مسلمانان واقع شـده باشـد و آن را در ایـن مسـند نیابنـد، چنـین       

  .حدیثی حجت نخواهد بود
مسـند او صـحیح اسـت و مخـالف     هاي  که استدالل بکلیه حدیث دهد می و این نشان

، و این قسمت را از کتاب مناقب امام احمد تألیف ابن جـوزي  دباش می گفتار ابن الصالح
و اسـتدراك آن را   گـردد  مـی ن و در این روزگار هیچ گونه حدیثی تخـریج   2 .]نقل کردم

کـه آن پیشـوایان بسـبب تعـداد      دهـد  مـی  زیرا عادت گواهی اند، برعهده متقدمان گذاشته
بیشمار و پیوستگی اعصارشان بیکدیگر و داشتن شایستگی و اجتهاد کسانی نبودند کـه از  
سنتی غفلت ورزید یا آن را فرو گذارند تا متأخران بدان آگاه شوند و چنین چیزي از آنان 

ده و بعید است، بلکه توجه عالمان حدیث در این روزگار به تصحیح  امهـات نوشـته شـ   
و همچنین در نسبت اسانید حدیث به  شود می به روایت از مصنفان آن مبذولها  آن ضبط

مولف و معروض داشتن آن بر شروط و احکامی کـه در دانـش حـدیث مقـرر اسـت بـه       
از مبدأ تا پایان بطوراسـتوار بهـم پیوسـته شـوند.     ها  پردازند تا زنجیره می تحقیق و مطالعه

ره جز در موارد قلیلی از دائره امهات پنجگانه گام بیرون ننهاده و وعالمان امروز در این با

                                                 
 Dهاي خطی  نسخهنویسد آنا را از  مطالب داخل گیومه را کاترما در حاشیه چاپ پاریس آورده و می -1

 ,C   .که در دسترس وي بوده نقل کرده است 
 هاي مصر و بیروت نیست.   در چاپ -2
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اما صحیح بخـاري از لحـاظ رتبـه در برتـرین      اند. توجه نکردهها  آن به چیزي افزون تر از
زیـرا   انـد،  قرار دارد و شرح آن به نظر مردم دشوار آمده و مقصد آن را مغلق یافتـه ها  پایه

طرق متعدد واطالع از احوال رجال آن که از اهل حجاز خواننده براي درك آن بشناسائی 
: بـه  دباشـ  مـی  نیازمنـد  اند، اختالف کردهها  آن محدثان) درباره(و مردم اند  و شام و عراق

همین سبب خواننده در آموختن تراجم آن باید دقت نظـر بکـار بـرد، زیـرا او ترجمـه را      
آورد و آنگاه بـه ترجمـه    می قیو در ضمن آن حدیث را بوسیله سند یا طری دهد می شرح

آورد، چه حدیث مزبور متضـمن   می پردازد وهمان حدیث را دراینجا هم بعینه می دیگري
من چنـدین   در آن را  معنائی است که آن باب را بدان تفسیر کرده است و همچنین

آورد تا آنکه حدیث در ابواب متفرق بسـیاري بـر حسـب معـانی مختلـف آن       می ترجمه
هـا   و از موارد قابل نظر و تأمل در تراجم بخاري بیان مناسب میان ترجمه[. شود می تکرار

احـوال  هـاي   و احادیثی است که در ضمن آن آورده است، چه در بسیاري از این ترجمـه 
هـا   آن و مـردم در بیـان   دباشـ  مـی  و احادیثی که آورده اسـت پوشـیده  ها  آن مناسب میان

ذیل بابی که در آن به ترجمه پرداخته » الفتن«در کتاب  چنانکهاند  مفصل کردههاي  گفتگو
وي در این  ،این عدم تناسب روي داده است 1»باب تخریب ذوالسویقتین از حبشه«:گوید

و هنگامی که خانه کعبه را بـراي مردمـان، محـل    «فرماید:  می باب قول خداي تعالی را که
یفزوده است و وجه مناسب میان این ذکر کرده و مطلبی بر آن ن 2»ثواب و امن گردانییدیم.

گویند مصـنف،   می ترجمه وآنچه در باب آمده بر مردم پوشیده شده است. برخی از کسان
نوشته و سپس احادیث را بـر حسـب آنچـه     می احوال را در غلط نویسهاي  ترجمه ،رح

ها  آورده است و پیش از آنکه مطالب مربوط به ترجمه می براي او میسر شده درهر ترجمه
را تکمیل کند در گذشته است و کتاب وي بهمینسان روایت شده است. واز اصحاب ابـن  

شهید شده و پیوسته صـحیح بخـاري    741بکار قاضی غرناطه که در واقعه ططریف بسال 

                                                 
 ذوالسویقتین لقب سپاهی که کعبه را خراب خواهد کرد(منتهی االرب). -1

ۡمٗنا ۡ�َۡيَت ٱَجَعلَۡنا  �ذۡ ﴿ -2
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گفته است منظور بخاري از این ترجمه تفسیر  می کرده است. شنیدم که وي می را تدریس
ین امر مشروع است نه مقدر، زیرا اشکال از آنجاپیدا شده آیه بدین مفهوم بوده است که ا

» شـرعنا «بـه  آن را  ولی اگـر انـد،  (یعنی مقدر کردیم) تفسیر کرده» قدرنا«را به » جعلنا«که 
نوقت درتخریب ذوالسویقتین خانه کعبـه را پوشـیدگی   آیعنی مشروع کردیم) تفسیرکنند (

 وجود نخواهد داشت. 
داد  می ابوالبرکات بلفیقی شنیدم که آنر به ابن البکار نسبت من این گفتار را از شیخمان

و کسی که صـحیح بخـاري را شـرح کنـد و      1رفت. می و از بزرگترین شاگردان او بشمار
د مانند ابن بطـال  کلیه این نکات را به طور کامل در آن نیاورد حق شرح را ادا نخواهد کر

 ن تین و امثال ایشان.و ابن مهلب و اب
اري دینـی برعهـده   خـ گفتند شرح کتاب ب می شنیدم که بسیار از شیوخ کشورمانومن 

اسـتواري) و  (امت است و مقصود آنان این بود که هیچیک از عالمان امت اسـالم بـدین   
  و دین خود را ادا نکرده است.)(اعتبار شرحی چنانکه باید ننوشته 

و همه بـدان روي آورده  واما صحیح مسلم بسیار مورد توجه عالمان مغرب واقع شده 
ابن صالح گوید: صحیح مسـلم از ایـن   [ اند. بر کتاب بخاري ترجیح دادآن را  و به اجماع

و  2رو برکتاب بخاري برتري دارد که از جسور زواید کتاب بخاري تهذیب شـده اسـت]   
بوده حذف کرده است و بیشتر اینگونه اخبـار در  اخبار ناصحیحی را که بر وفق شرط آن 

 آورده شده است.  امام مازري از فقهاي مالکی شرحی بر صحیح مسلم نوشته وها  ترجمه
نامیده است. ایـن شـرح مشـتمل بـر زبـده اي از دانـش       » المعلم بفواید المسلم«به آن را 

حدیث و چندین قسمت از فصول فقه است آنگـاه قاضـی عیـاض پـس از مـازري آن را      
ست. به دنبال ان دو، محیی الدین نـووي بشـرح   نامیده ا »اکمال المعلم«تکمیل کرده و به 

افـی و  افـزوده اسـت و شـرحی و   ها  آن اري برکامل دو کتاب مزبور پرداخته و نکات بسی

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست در چاپ -1
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ي دیگر کـه قسـمت عمـده    ها سنت ما شرح کتبمل دو کتاب بوجود آمورده است، و اکا
ئی کـه بـدانش حـدیث    هـا  قسـمت  مأخذ فقهاست بیشتر در کتب فقـه آمـده اسـت جـز    

را هـا   آن نوشته و مسائلی ازها  آن دربارهاص دارند که عالمان شرحها و کتب بسیار اختص
از قبیل موضـوعات و  اند  بطور کامل شرح کره دباش می نیاز ي حدیث موردها دانش که در

ند. و بایـد دانسـت کـه مراتـب     باش می مسندهائی که مشتمل بر احادیث متداول در سنت
از هـم  هـا   ایـن  صحیح و حسن و ضعیف و معلول و جـز احادیث در این دوران همچون 
و اکنـون  انـد   رامرتب کرده و شـناخته ها  آن حدیث 1بدان بازشناخته شده و پیشوایان وکه

طریقی براي تحصیح آنچه در گذشته صحیح تشخیص داده شـده بـاقی نمانـده اسـت. و     
هــا  آن هــاي پیشــوایان حــدیث در روزگارهــاي پیشــین احادیــث را بــه طــرق و زنجیــره

 کردنـد در  مـی  چنانکه اگر حدیثی را بدون زنجیره و طریق خـود آن روایـت   ،شناختند می
یافتند که بدان تغییر راه یافته است و نظیر چنین امري براي امام محمـد بـن اسـماعیل     می

بخاري روي داده است، چه اوهنگامی که وارد بغداد شد محدثان در صـدد آزمـایش وي   
را زیـرو رو کـرده بودنـد،    ها  آن هاي از وي سوال کردند که زنجیره برآمدند و احادیثی را

......... و سـپس  .بخاري گفت: من از چنین حدیثهائی آگاه نیستم ولی: خبر داد مـرا فـالن  
قرائت کرد و هر متنی را به زنجیره آن باز گرداند ها  آن همه آن احادیث را بروضع صحیح

 ي اعتراف کردند. و بدینسان محدثان بغدا به پیشوایی و
برخـی   .و نیز باید دانست که روایات ائمه مجتهدان در این باره یکسـان نبـوده اسـت   

به هفده یا  گویند روایت ابوحنیفه  می چنانکه اند. داراي روایت بسیار و بعضی اندك بوده
 در نـزد مالـک  ها  آن تا پنجاه حدیث) رسیده است و روایاتی که صحت(در همین حدود 

بثبوت رسیده همان مقداریست که در کتاب الموطا آمده است که سیصد حدیث یا قریب 

                                                 
 ناقدان -1
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آورده است و روایت هر  2در مسند خویش سی هزار حدیث واحمد بن حنبل1به آن است
و گاهی بعضـی   .به آن اندازه رسانیده استآنان را  یک از آنان بمقداریست که اجتهادشان

اند  ن که برخی از پیشوایان در حدیث کم بضاعت بودهگوی می چنین 3از متعصبان کجرو][
پیشـوایان   دربـاره از این رو روایت ایشان اندك بوده است، در صورتیکه چنین  عقیده اي 

 بزرگ بهیچرو مورد ندارد. 
و کسی که در حدیث کـم   شود می زیرا شریعت حتما از کتاب (قرآن) وسنت استنباط

بجوید و روایت کنـد و در ایـن راه بکوشـد    آن را  که شود می بضاعت باشد و بر او الزم
ز اصول صحیح بدست آورد و احکـام  ا اوهمواره آماده فراگرفتن آن باشد تا بتواند دین ر

را از صاحب دین و کسی که از سوي خدا مبلـغ آن اسـت فـرا گیـرد و البتـه کسـانی از       
راه وعللـی کـه مایـه     پیشوایان کمتر روایت دارند که به سبب برخورد با نکوهشها در این

د بویژه که در نزد بیشتر محدثین گزین می روایات کمتري بر شود می قدح در طرق حدیث
رساند که از روایت احادیث  می از این رو اجتهاد چنین کسانی را بجایی ،جرح مقدم است

کنند روایت آنان بسـبب ضـعف طـرق     می مشکوك خوداري کنند و هر چه بیشتر احتیاط
زیـرا مدینـه    ،گذشته از این مردم حجاز از عراقیان روایت حدیث بیشتر دارندکمتر شود. 

بیشتر به جهاد اند  جایگاه هجرت و مسکن صحابه است و کسانی از صحابه که بعراق رفته
و امام ابوحنیفه از این رو کمتر روایت داشت که در شروط روایت و نقل اند  مشغول بوده

کرد و بـدین   می معارضه آن با فعل نفسی سختگیريو ضعف روایت حدیث یقینی هنگام 
سبب روایت او تقلیل یافت نه زاینرو که روایت حدیث را فرو گذاشت و زینهار کـه وي  

                                                 
 –پانصـد ب   –در شرح زرقانی بر الموطا اقوال عده احادث آن بدینسان حکایت شـده اسـت. الـف     -1

ششصد و شصت و شش، ولی در آن قولی که با رقـم ایـن نسـخه     –هزار و اندي، د  –هفصد ع ح 
 تطبیق شود وجود ندارد (نصیر هورینی). 

 نسخ خطی دسالن. )C,D(پنجاه هزار: (ك) چهل هزار  -2
 » ینی«از  -3
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بعمد حدیث را ترك گفته باشد، زیرا او از مجتهدان بزرگ درعلم حدیث بود و شـیوه او  
نظر وي در رد و قبـول  رفت و  می حدیث) مورد اعتماد و تکیه گاه بشمار(درمیان عالمان 

دهند شروط حـدیث را وسـعت    می اعتبار داشت ولی دیگر محدثان که اکثریت را تشکیل
دادند و در نتیجه روایات ایشان افزایش یافت و همـه آنـان مجتهدنـد و بحسـب اجتهـاد      

اصحاب ابوحنیفه که پس از وي شروط حـدیث را وسـعت دادنـد     .کنند می خویش عمل
روایات بسیار داشتند. و طحاوي روایت کرد و حدیث بسیار آورد و مسندي تـألیف کـرد   

صحیح بخاري و مسلم) (رود، ولی با همه این باصحیحین  می که از کتب با اهمیت بشمار
و مسلم در کتب خـویش بـدانها   شروطی که بخاري اند  ، زیرا چنانکه گفتهکند مین برابري

هـا   آن ، ولی شروط طحاوي چنان نیسـت کـه همـه بـر    دباش می مورد اجماعاند  تکیه کرده
ن روایت از کسان گمنان و ناشناخه و جـز آن نیـز هسـت و بهمـین     آهمرأي باشند و در 

 ،و احادیث بر مسند طحـاوي مقـدم اسـت    ها سنت سبب صحیحین و بلکه کتب معروف
که با اند  و از این رو درباره صحیحین گفته دباش می ز شروط ایشان مؤخرزیرا شرط وي ا

پـس  انـد   جمـاع کـرده  اهـا   آن بدین سبب که در صحت شروط اند. را پذیرفتهها  آن جماع
و از اینکه روایت کم دارنـد  (خواننده نباید درباره بزرگان دین شک وریب بخود راه دهد 

کسانی هستند که سزاست درحقشـان ظـن جمیـل     اندیشه بد کند) چه آنان شایسته ترین
ي حدیث ها دانش دیگر از[ 1باشیم.ها  آن داشته باشیم و خواستار یافتن دالیل صحیح براي

بکـار  ها  آن هاي این است که قانون نقد را درباره یکایک احادیث در هر باب و در ترجمه
ی عیاض و محی الـدین  برند چنانکه حافظ ابو عمروبن عبدالبر و ابومحمد بن حزم وقاض

نووي و ابن العطار پس از عیاض و نووي این شیوه را بگزیده و بسیار از پیشوایان مشرق 

                                                 
یابد: و خدا سـبحانه و تعـالی بآنجـه در     هاي مصرو بیروت در اینجا فصل بدینسان پایان می در چاپ -1

چنـین اسـت: و خـدا    » ینـی جـامع  «داناتر است. و پایان فصـل در نسـخه خطـی     حقایق امور هست
راهنماي براستی و یاریگر بدانست. ولی در چاپ پاریس قریب نیم صفحه دیگر هست که ترجمه آن 

 را در داخل کروشه آوردم 
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احادیث تنها بقانون  دربارهو هرچند آنان هنگام بحث اند  و مغرب نیز از آنان پیروي کرده
هـا   آن مزبور اکتفا نکرده و از اصول دیگري نیز مانند اسـتدراك متـون و لغـات و اعـراب    

از لحاظ فن حدیث جامع تـر و  ها  ولی گفتگوي ایشان در موضوع زنجیره اند، سخن رانده
 مفصل تر است. 

ي حدیث که در میان پیشوایان عصرهاي گذشته متداول بوده ها دانش این هاست انواع
است وهم اکنون نیز مورد تحقیق و توجه است، و ایزد راهنماي آدمـی بسـوي راسـتی و    

  ]بر آن است. یاري دهنده وي

 در دانش فقه و مباحثی از فرایض که بدان وابسته استهفتم:  فصل
ند باشـ  مـی  افعـال کسـانی اسـت کـه مکلـف      دربارهی لفقه شناسائی احکام خداي تعا

بدینسان که دانسته شود کدام فعل آنان واجب یا حرام و کدام مستحب یا مکروه یا مبـاح  
شـناختن احکـام    يسنت وادله اي که شـارع بـرا   ن) وآاست. واین احکام را از کتاب (قر

گیرند و بنابر این هر گاه احکـام از ادلـه مزبـور اسـتنباط شـود چنـین        می مقرر داشته فرا
 با اینکه در میان سلف اختالفات اجتناب ناپذیري وجود داشت، .گویند می احکامی را فقه

ن اختالف میان آنان این بود که کردند. وعلت ناگزیر بود می احکام را از ادله استنباطها  آن
شد و نصوص هم بزبان عرب بود که الفاظ آن امکان  می استخراج 1غالب ادله از نصوص

دارد بر معانی بسیاري اطالق شود و میـان سـلف دربـاره ایـن امکانـات احکـام شـرعی        
مستخرج از این الفاظ اختالفاتی بود که معروف اسـت. همچنـین طـرق سـنت از لحـاظ      

اغلب با یکدیگر تعـارض دارد   شود می اگون است واحکامی که از سنت گرفتهثبوت گون
خواه اخـتالف  ترجیح نیست که در آن هم خواه نـا  و براي تعارض چاره اي جز توسل به

 . دهد می روي

                                                 
نصوص ج نص است و نص در اصطالح بر کتاب (قرآن) و سنت اطالق گریده که در اینجـا همـین    -1

 شود.  » تعریفات جرجانی«نی از آن اراده شده است. رجوع به: کلیات ابوالبقا: و مع
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و نیز نصوص براي  دباش می ز نصوص باشد نیز مورد اختالفآنکه ادله اي که ج دیگر
بـر  آن را  وقایع جدید وافی نیست، و آنچه از این گونه حوادث داخل در نصوص نباشـد 

 مشابهتی باشد. ها  آن کنند که میان می منصوصی حمل 
و از همینجـا میـان    دباشـ  مـی  براي اختالفات اجتناب ناپذیر 1]انگیزه هایی[اینها همه 

 ر روي داده است. سلف و پیشوایان پس از ایشان، اختالف نظ
به اهل نظر و فتـوي نبودنـد و از همـه آنـان امکـان نداشـت       گذشته از این کلیه صحا

و کسانی اختصاص داشت  2تکالیف دینی را فرا گیرند، بلکه این امر تنها به حافظان قرآن 
که به ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم و دیگر راهنمائیهاي قرآن آشنا بوند چه آنان ایـن  

آموختند و یا از بزرگانشان که گفتار او را شنیده  صات را یا مستقما از خود پیامبرمعلوم
نامیدنـد یعنـی آنانکـه قـرآن را      مـی  بودند فرا گرفتند و بهمین سبب چنین کسانی را قرّاء

واز اینرو  )یعنی بنوشتن وخواندن آشنائی نداشت(کنند زیرا عرب ملتی امی بود می قرائت
کسانی که قاري قرآن بودند بدین نام اختصاص یافتند چه این امر در آن روز در نظر آنان 

و در صدر اسالم وضع بر همین منوال باقی بـود. پـس از چنـدي    .شد می شگفت شمرده 
نتیجـه   ریت) دام(مد و بیسوادي آشهرهاي اسالمی توسعه یافت و به غظمت وترقی نائل 

رآن) از میان عرب رخت بر بست واستنباط امکان یافت و فقه کامـل  ق(ممارست درکتاب 
شد. و در زمره فنون و علوم بشمار آمد و آنوقت نام حافظان قرآن تغییـر یافـت و بجـاي    

فقیه یا عالم خواندند و فقه در میان آنان بدو طریقه منقسم شـد: یکـی شـیوه    آن را  قاري
اول بود و دیگر شیوه اهل حدیث که بمـردم  اهل راي و قیاس که در میان مردم عراق متد

حجاز اختصاص داشت و بعلتی که یاد کردیم حدیث در میـان مـردم عـراق کمتـر رواج     
ا رها  آن و بهمین سببپرداختند و در آن مهارت یافتند  داشت و از این رو بسیار به قیاس

 خواندند.  می هل رايا

                                                 
 هاي مصر و بیروت بغلط (اشارات) است.   در چاپ» ینی«از  -1

 راویان قرا آت است.  » ینی«در  -2
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س در نزد او واصحابش پایدار و مستقر پیشواي عراقیان امام ابوحنیفه بود که شیوه قیا
 شده و پیشواي حجازیان نخست مالک بن انس و پس از وي شافعی بود. 

دیري نگذشت که دسته اي ازعالمان قیاس را انکار کردند و عمل بآن را باطل شمردند 
 بودندکه کلیه مـدارك احکـام شـرع را منحصـر در نصـوص و اجمـاع      » ظاهریه«و ایشان 

قیاس جلی و علت منصوص را به نص باز گرداندند زیرا نص بـر علـت در   دانستند و  می
تمام موارد آن همچون نص بر حکم است. پیشواي این مذهب داود بـن علـی و پسـرش    

 واصحاب آن دو بودند. 
سه مذهبی که یاد کردیم: مذهب مشهور جماعتهاي کثیري در میان امت بود وخانـدان  

فقه جداگانه اي ایجاد کردند و بدان یگانـه بودنـد و   رسول از آنان جدا شدند و مذهب و 
آن را برحسب عقیده خودشان در قدح کردن بعضی از صحابه بنیـان نهادنـد و بعصـمت    

از اصولی واهی ها  این ایشان رفع کردند و همههاي  امامان قائل شدند واختالف را از گفته
 است. 

اکثریـت مـردم بمـذاهب ایشـان     همچنین خوارج نیز انشـعاب کردنـد، ولـی عامـه و     
بلکه جانب انکار و قـدح آن را افـزون کردنـد و بـه همـین سـبب چیـزي از        ،اعتنانکردند

بجز ها  آن کنیم واثري از هیچ یک از نمی شناسیم و کتب آنان را روایت نمی مذاهب ایشان
انکه کتب شیعه در کشورهاي خودشان و چن .در همان موطن و بالد خودشان وجود ندارد

خواه در مغـرب یـا در مشـرق  یمن،متـداول     اند  رهر جا که به تشکیل دولتی موفق شدهد
داراي کتب و تألیفات و عقاید ها  است. کتب خوارج نیز چنین است و هر یک از این فرقه

 ند. باش می غریبی در فقه
منتسبان بـدان، مـذهب آنـان     مروز از میان ائمه ظاهریه و مخالفت اکثریت مردم باا اام

یروانی ندارد و عقاید شان تنها در کتب باقی مانده است و چه بسا که گـاهی بسـیاري از   پ
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 کنند در کتب آنان به تحقیـق  می که بتکلیف خود را بمذهب ایشان منتسب 1پیروان باطل 
و با مخالفت و انکـار اکثریـت    2آورند  نمی پردازند و سرانجام هم سود بزرگی بدست می

آنکـه   بی گاهی هم کسانی بسبب فرا گرفتن دانش از کتب این فرقهشوند و  می مردم ربرو
 آیند.  می از معلمانی یاري جویند،در زمره اهل بدعت بشمار

ـ      ه چنـین  چنانکه ابن حزم در اندلس با پایه ارجمندي کـه در حفـظ حـدیث داشـت ب
پنداشـت در   مـی  نوشتی دچار شد چه او بمذهب ظاهریه رجوع کرد و چنانکـه خـود  سر

و عقاید ایشان بمرحله اجتهاد رسید و در آن مذهب مهارت یافت و با داود پیشواي  اقوال
آن فرقه بمخالفت برخاست و متعرض بسیاري از پیشوایان مسلمانان شد. از اینرو مردم بر 
وي خشم گرفتند و بیش از حد مذهب او را انکار کردند و مورد تقبیح قرار دادند و کتب 

ها  آن شد و گاهی هم می در بازارها ممانعتها  آن که از فروختنرا فرو گذاشتند بحدی وي
کردند واکنون بجز مذاهب اهل راي عراقیان و اهل حـدیث حجازیـان مـذهب     می را پاره

 دیگر بجاي نمانده است. 
اما پیشواي عراقیان ابوحنیفه نعمان بن ثابت است که مذاهب ایشـان بوسـیله او ثابـت    

رسد و همـه اهـل عشـیره او و بـویژه      نمی است که کسی بدان شده و او را در فقه مقامی
و پیشواي حجازیان مالک بن انس اند  مالک وشافعی به بلندي پایگاه او درفقه گواهی داده

بود. و او عالوه بر اصول کلی و مداریک که نـزد دیگـران   » دارالهجره«اصبحی امام مدینه 
بدو اختصاص داشـت و آن عبـارت از    معتبر است اصل و قاعده دیگري اندیشیده بود که

عمل مردم مدینه بود چه او عقیده داشت که مردم مدینه در آنچه خود راشایسـته (اظهـار   

                                                 
هاي مصر بیروت طـالبین اسـت و    باطلین و در چاپ» ینی جامع«و در نسخه خطی » بطالین«در (پ)  -1

 ینی جامع را ترجیح دادم. من نسخه 

این که در چاپ دارالکتاب اللبنانی و » ال یحلو«است ولی صحیح » الیخلو بطائل«هاي  در بیشتر چاپ -2
اي لـم یسـتفد منـه    » لم یحل منه بطائـل «آمده است و صاحب اقرب الموارد آرد: » ینی جامع«نسخه 

 فایده کبیره  
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شدند و ایـن امـر را    می دیدند همچون فعلی یا ترکی، متابع گذشتگان نمی نظر) درباره آن
 راص مبرشمردند و همچنین به نسلی که خودفعل پیا می براي دین و اقتداي خود ضرور

کردند و این اصل در نزد مالک ازاصـول   می گیرفتند. اقتدا می دیدند و آن را از وي فرا می
 کردنـد کـه ایـن اصـل از مسـائل اجمـاع       مـی  رفت و بسیاري گمان می ادله شرعی بشمار

زیرا دلیل اجماع تنها اختصاص بمردم مدینه ندارد، ،انکار داشتآن را  ولی مالک ،دباش می
 . شود می همه امتبلکه شامل 

ولی باید دانست که اجماع عبارت از اتفاق وهمرائی بـر امـري دینـی از روي اجتهـاد     
ز این جهت معتبر نمشـرده اسـت، بلکـه آن را از ایـن     ا ااست. ومالک رفتار مردم مدینه ر

بعینه پیروي کنـد  آنان را  حیث در نظر گرفته است که نسلی بمشاهده از نسل دیگر رفتار
رع منتهی گردد و آوردن این مسئله در باب اجماع نیکوست، زیرا آن بـاب بـراي   تا به شا

این موضوع شایسته ترین ابواب است. چه در این مسئله اتفاقی است که آن را بـا اجمـاع   
آورد جز اینکه اتفاق اهل اجماع از لحاظ نظر واجتهاد در ادله است و اتفاق آنـان   می گرد

دادن کاري یا ترك آن باستناد مشاهده آن رفتار از گذشـتگان   در این مسئله از لحاظ انجام
 است 

یا در باب ادله مـورد اخـتالف ماننـد     صو اگر این مسئله در باب فعل و تقریر پیامبر
 شد سزاوار تر بود  می شرع پیش از ما و مذهب صحابی واستصحاب ذکر

حجازیان شـد  پیشواي  سآنگاه پس از مالک بن انس محمد بن ادریس مطلبی شافعی
و او پس از مالک سفري بعراق رفت  وبا اصحاب امام ابوحنیفه مالقات کرد و از ایشـان  
بسیاري از اصول را فرا گرفت و طریقه حجازیان را با طریقه عراقیان در آمیخت و مذهب 

بمخالفت برخاست، پس از آنـان   و عقاید مالکها  خاصی پدید آورد و با بسیاري از شیوه
رفـت و اصـحابش بـا سـرمایه      می مارحنبل پدید آمد و او از محدثان بزرگ بشاحمد بن 

افري که در حدیث داشتند نزد اصحاب امام ابوحنیفه قرائت حدیث کردند و به مـذهب  و
 خاص دیگري اختصاص یافتند. 
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و تقلید در شهرهاي اسالمی منحصر به این چهار تن شده است و کمتر کسانی از جـز  
باب اختالف و طرق آن را مسدود کردها ند، چون در » عالمان«کنند و مردم  می آنان تقلید

علوم اصطالحات شعب فراوان یافت و مانع رسیدن به رتبه اجتهـاد گردیـد و هـم بـدین     
رفت این مقام بکسی نسبت داده شود که شایسته نباشد و بـه رأي یـا    می سبب که بیم آن

ایـن پایگـاه    راحت بعجـز و دشـواري نیـل بـه    دین او اعتماد نتوان کرد، این است که بص
اعتراف کردند. و هر کس داراي تقلید کنندگانی بود آنان را به تقلید از پیشوایان یاد کـرده  

رفت  می واداشت و متداول کردن تقلید از خودشان را منع کردند چه نوعی بازیچه بشمار
مقلـدي بایـد پـس از     و چیزي جز نقل و روایت عقاید و مذاهب آنان باقی نمانـد و هـر  

از آن چهـارتن) عمـل   (بروایت، بمذهب پیشواي خود ها  آن تصحیح اصول و اتصال سند
 امروز فقه جز این محصول و ثمره اي ندارد.  .کند

و تقلید از او  کند مین ومدعی اجتهاد در این روزگار مردود است و کسی به وي رجوع
 کنند.  می یان چهار گانه تقلیدمهجور است و ملت اسالم هم اکنون از این پیشوا

بغـداد و  (و بیشتر آنـان در شـام و عـراق     1کنداند  ولی پیروان احمد بن حنبل گروهی
و بیش از هر کس در حفظ کردن سنت و روایت حدیث اهتمـام   برند می بسر )نواحی آن

ند باشـ  می و شیفتگی بسیار با ستنباط اخبار دارند و تا حد امکام از قیاس رو گردان[دارند 
و ایشان در بغداد قدرت و اکثریت داشتند بحدیکه با شـیعیان در نـواحی بغـداد بسـتیز و     

شد تا هنگـام اسـتیالي    می بزرگ بر پاهاي  خاستند و بدین سبب در بغداد فتنه می جال بر
تاتار بر بغداد، این جدالها برخاست و دیگر تجدید نشد و بیشتر ایشان در شـام سـکونت   

 ]2آن شهر اکثریت پیدا کردند. و در گزیدند

                                                 
ده شده است، بعلت اینکه مذهب او از اجتهاد دور است هاي مصر و بیروت این عبارت افزو در چاپ -1

 و اصالت آن در معاضدت از روایت و براي اسناد اخبار بیکدیگر است.  

 نیست  » ینی جامع«هاي مصر و بیروت و نسخه خطی  از چاپ (پ) در چاپ -2
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اما مقلدان ابوحنیفه امروز اهالی عراق و مسلمانان هندوستان و چین و ماوراء النهـر و  
زیرا مذهب وي به عراق و بغـداد اختصـاص داشـته اسـت و      اند، )کلیه مردم عجم (ایران

ومنـاظرات  و از اینـرو تألیفـات   اند  شاگران او از همراهان و یاران خلفاي بنی عباس بوده
به گفتارها و مباحث نیکـو  » مناظرات و جدل«ایشان با شافعیان بسیار شد و در خالفیات 

 پرداختند. 
شگفت پدید آوردنـد و هـم اکنـون دانـش     هایی  و درنتیجه آن علمی ظریف و اندیشه

قاضـی ابـن   آن را  مزبور در دسترس مردم و در مغرب هم اندکی از آن متداول است کـه 
  اند. جی در سفرهاي خود به مغرب نقل کردهابوالولید باالعربی و 

بیشتر مقلدان وي در مصراند و در آن کشور از لحاظ عدد بیش از  سو اما امام شافعی
ند و مذهب وي در عراق و خراسان و مـاوراء النهـر انتشـار یافتـه و     باش می دیگر مذاهب

کردنـد و مجـالس منـاظره     مـی  درهمه شهرها در امر فتوي وتدریس با حنفیـان مخالفـت  
منـاظرات) پـر از اسـتداللهاي    (بزرگی میان ایشان و حنفیان بر پا میشد و کتب خالفیـات  

مشرق و نواحی آن از میان رفت نفوذ شافعیان » خالفت«ایشان شده بود، ولی پس از آنکه 
 نیز زوال یافت. 

گروهی [شد  وامام محمد بن ادریس شافعی هنگامی که بر بنی عبدالحکم درمصر نازل
از ایشان معلومات مربوط به مذهب شافعی را فرا گرفتند و بـوبطی و مزنـی ودیگـران از    

جمـاعتی از بنـی عبـدالحکم     1رفتند و هم در مصر میان مالکیـان]  می شاگردان وي بشمار
اشهب و ابن القاسـم و ابـن المـواز     2ي دیگر چون]ها خاندان و هم درمیان[وجود داشت 

قاضی ابواسحق شعبان و اصحاب [و پسرانش سپس  وجز ایشان. آنگاه حارث بن مسکین
بسبب ظهور دولت رافضیان انقراض یافـت   ]و جماعت[و از آن پس فقه اهل سنت  ]وي

دیگـران   )فقیهاي آنـان (نزدیک بود] بجز [و در آن کشور فقه خاندان نبوت متداول شد و 

                                                 
 با چاپ پاریس مطابقت دارد. » ینی جامع«هاي مصرو بیروت نیست. و نسخه  در چاپ -1

 نیست.» ینی جامع«هاي مصر و بیروت و نسخه  در چاپ -2
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قاضی عبدالوهاب در آخر قرن چهارم از بغداد به سـبب   »تا اینکه«الشی شوند و بروند مت
فاطمیان) (نیازمندي و دگرگون شدن امور معاش خود به مصر کوچ کردو خلفاي عبیدیان 

او را گرامی داشتند و اند  از لحاظ سرزنش بنی عباس بر اینکه چنین امامی را از دست داده
د از این رو بـازار مالکیـان در مصـراندکی رونـق یافـت تـا دولـت        مورد احسان قرار دادن

و [عبیدیان که متعلق به رافضیان بود بدست صالح الدین یوسف بن ایوب منقـرض شـد   
فقه خاندان نبوت هم از آن کشور رخت بربست و فقه جماعت بار دیگـر در میـان آنـان    

اق بودند توسعه یافـت و  شایع شد و بدین سبب فقه شافعی و اصحاب او که از مردم عر
به بهترین وضعی بازگشت و بازار آن رونق یافت و کتاب رافعی ازعراق به شـام و مصـر   

و در فقه شافعی مشاهیري پیدا شدند مانند محی الدین نووي و عزالدین بن   1جلب شد]
در مصرو  2عبدالسالم که در سایه دولت ایوبی در شام تربیت شده بود و سپس ابن الرفعه 

دقیق العید و آنگاه تقی الدین سبکی پس از آن دو پدید آمدند تا اینکه مقـام   3قی الدین ت
مزبور به شیخ االسالم مصر در این روزگار انتقال یافت که نامش سراج الدین بلقینی است 

 واو امروز بزرگ شافعیان در مصر و بلکه بزرگ و پیشواي علما در این عصر است. 
ویژه در میان مردم مغرب و اندلس شیوع یافته است هر چند در و اما مذهب مالک به 
ولی مغربیان و مردم اندلس بجز عده قلیلـی از دیگـري    ،شود می غیر این نواحی نیز یافت

کردند و حجاز منتهـاي سـفر آنـان بـود و      می تقلید نکردند، زیرا غالبا آنان به حجاز سفر
تابیـد،   می و از انجا چراغ علم بر عراق همرفت  می مدینه در آن روزگار مرکز علم بشمار

                                                 
 باچاپ پاریس مطابقت دارد.» ینی جامع«هاي مصر و بیروت نیست و نسخه  در چاپ -1

درچاپ دارالکتاب اللبنانی: ابن الرقعه و بالشک غلط است. امـام نجـم الـدین ابوالعبـاس احمـد بـن        -2
محمد بن الرفعه (بکسررا) دانشمند ترین فقیه عصر خود بد و چندین تـالیف در فقـه بپرداخـت کـه     

 ها بنام الکفایه در بیست مجلد و دیگري موسوم به المطلـب بـود وبـر شصـت جلـد بـالغ       یکی از آن
 710شد. رساله اي نیز درباره اوزان ومقادیر به یادگار گذاشـت وي در شـهر قـاهره کهـن بسـال       می

 .13م) در گذشت.از حاسیه دسالن ج ص  310هجري (
 تقی الدین ابن دقیق العبد (نسخه خطی ینی جامع) -3
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کردند و شـیخ   می ولی عراق بر سر راه ایشان نبود و بفرا گرفتن علم از عالمان مدینه اکتفا
و پیشواي مردم مدینه در آن روزگار مالک و پیش از مالک استادانش بودند و پس از وي 

به وي رجوع کردنـد و جـز   شاگرد او این مقام را داشت از این رو مردم مغرب و اندلس 
وي از دیگر مراجعی که طریقه آنان بآن دیار نرسیده بـود و بـه تمـدنی کـه مـردم عـراق       

آوردند و به مناسبت وجه مشترك بادیه نشینی به اهالی حجاز متمایل تر  نمی داشتند روي
ح بودند و به همین سبب مذهب مالکی در میان ایشان همچنان ترو تازه باقی مانده و تنقـی 

و تهذیبی که الزمه تمدن است بدان راه نیافته اسـت چنانکـه در مـذاهب دیگـر اینگونـه      
 تغییرات روي داده است. 

آمد  می ائمه در نزد پیروان آنان بمنزله دانش خاصی به شمار و چون مذهب هر یک از
هنگام ها  آن مسائل در الحاق و تفریق 1نظیرهاد  قیاس نداشتند از این رو به و راهی به اجت

 به اصول مقرر در مذاهب پیشوایشان احتیاج پیدا کردند و کلیـه ها  آن اشتباه پس از استناد
نیاز به ملکه راسخی داشت که بتواند بدان بر اینگونه تنظیر یا تفرقه و در عین حال ها  این

تا حد امکان بر پیروي از مذهب پیشواي خودشان دست یابند و این ملکه در این روزگار 
 کنند.  می ت از علم فقه است و کلیه مردم مغرب از امام مالک (رض) تقلیدعبار

وشاگردان امام مالک در مصر و عراق پراکنده شده بودند چنانکـه در عـراق از ایشـان    
وقاضی ابـوبکر ابهـري و    3منداد و ابن منتاب  2قاضی اسماعیل و طبقه او مانند ابن خوار 

لوهاب و آنانکه پس از ایشان ظهور کردند و ابـن  قاضی ابوحسین بن قصار و قاضی عبدا
 بن مسـکین و طبقـه ایشـان در مصـر بسـر      4القاسم و اشهب و ابن عبد الحکم و حارث 

یحیی بن اللیثی به مصر رهسپار و مالک را مالقـات کـرد و کتـاب    [ند و از اندلس برد می

                                                 
 (ازالمرجع) Comparisonمقارنه مثل بمثل و شبیه بشبیه معادل:  -1
 »  ینی جامع«ابن خوشیر. ابن خونز (ن. ل) ابن خو از نسخه  -2

 ابن اللبان ابن المثناب. (ن. ل). -3

 حححرث (ن. ل) -4
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 1]پـس از وي  رفـت و  مـی  کرد و از جمله اصحاب او بشـمار  می الموطا را از وي روایت
به مصر کوچ کرد و از ابن القاسـم و طبقـه او (فقـه)     )نیز از اندلس(عبدالملک بن حبیب 

ین کرد را تدو» الواضحه«درباره آن کتاب  نوشت و مذهب مالک را از اندلس انتشار داد و
را تألیف نمود. و اسدبن فرات افریقیه » العتبیه«و آنگاه عتبی که از شاگردان وي بود کتاب 

را ترك گفت و نخست از اصحاب ابوحنیفه (فقه) کتابت کرد و آنگاه بـه مـذهب مالـک    
از ابن القاسم در ابواب دیگر فقه کتابت کرد و کتاب خود را به قیروان آورد  روي آورد و

و آن کتاب به اسدیه (منسوب باسد بن فرات) نامیده شد و سحنون آن را نزد اسد قرائت 
هسپار شد و با ابن القاسم مالقات کرد و اصول را از وي فرا کرد و سپس خود به مشرق ر

برگشـت و سـحنون   هـا   آن اسدیه) باوي معارضه کرد واز بسیاري از(گرفت و در مسائل 
هـا   آن را تدوین نمود ومسائلی را کـه فـرو گذاشـته و از   ها  آن مسائل آن را کتابت کرد و

ت و به وسیله کتـوبی اسـد را دعـوت    سحنون به ابن القاسم پیوس[برگشته بود اثبات کرد 
محو کند و کتاب سحنون را  ،برگشتهها  آن اسدیه) خود آنچه را که از(کردند که از کتاب 

ایناست که مردم کتاب اسد را فرو گذاشتند  2فرا گیرد، ولی وي از این تکلیف سر باز زد]
آن  ر ابواب بودمدونه) سحنون پیروي کردند و برحسب آنکه در ان اختالط مسائل د(واز 
واضحه) و (واهل اندلس به  )مدونه(نامند و مردم قیروان باین  می المدونه و المختلطه)(را 
 عتبیه) روي آوردند. (

مدونه) و(مختلطه) را خالصه کـرد  (آنگاه ابن ابوزید در کتاب خود موسوم به مختصر 
تهذیب) تلخـیص  (و هم ابوسیعد برادعی از فقهاي قیروان آن را در کتاب خود موسوم به 

کرد ومورد اعتماد مشایخ افریقیه قرار گرفـت وآن را فـرا گرفتنـد و کتـب دیگـر را فـرو       
 گذاشتند. 

                                                 
 نیست.  » ینی«هاي مصر وبیروت و در چاپ -1

هاي مصر و بیروت چنین است: و باسد نوشت (ابن القاسم) که کتـاب   قسمت داخل کروشه در چاپ -2
 بجاي سحنون. سحیون است. » ینی«ز این تکلیف سر باز زد. در سحنون را فرا گیرد اما او ا
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اضـحه) و دیگـر   و 0عتبیه) را مورد اعتماد قرار دادنـد و  (همچنین مردم اندلس کتاب 
کتب را ترك گفتند و عالمان مذهب همچنان شرح و ایضاح و جمع آوري این امهـات را  
بر عهده داشتند. چنانکه مردم افریقیه مانند: ابن یونس و لخمی و ابن محـرز و تونسـی و   
ابن بشیر و امثال ایشان آنچه خدا خواست برمدونه شرح و تفسیر نوشتند. ومردم انـدلس  

 رشد و امثال او نیز بر عتبیه شروح بسیار نگاشتند.  از قبیل ابن
 )النـوادر ( والی را که در امهات بود در کتـاب کلیه مسائل و اختالفات و اق وابن ابوزید

گرد آورد و از اینرو کتاب مزبور برهمه اقوال مذاهب مشتمل بود و کلیه امهـات را در ان  
ونه) نوشته بود قسمت عمـده مطالـب   مد(استخراج کرد. و ابن یونس درکتابیکه راجع به 

ي هـا  دولـت  تـا انقـراض   )افریقیه و انـدلس (رانقل کرد و در هر دو ناحیه » النوادر«کتاب 
قرطبه و قیروان مذهب مالکی همچون دریاي بیکرانی توسعه یافت آنگاه مردم مغرب بدو 

ومذهب مـالکی سـه طریقـه متمـایز گردیـد: یکـی مـذهب        [ 1کتاب مزبور متوسل شدند
و مسائل و اصـول را از ابـن القاسـم فـرا گرفتـه       قیروانیان) که بزرگ ایشان سحنون بود(

(قرطبیان)که رئیس آنان این ابن حبیـب بـود و معلومـات خـویش را از     ي  بود.دوم طریقه

                                                 
را کـه در   D,Cدر چاپ پاریس قسمت داخل کروشه اضـافه اسـت و کـاترمر از اینجـا نسـخ خطـی        -1

هاي مصر و بیروت را بدینسـان درحاشـیه آورده اسـت و بـا      دسترس وي بوده و نیز مندرجات چاپ
الف دارد:تا اینکه کتاب ابو عمروبن حاجب تألیف شد که هاي مصر و بیروت اخت ها با چاپ همه این

در ان طرق اهل مذهب را در هر باب تلخیص کرده واقوال ایشان را در هر مسـئله آودره اسـت و از   
اینرو کتاب وي بمنزله برنامه اي براي مذهب تلقی شده است. و طریقه مالکیان از روزگار حارث بن 

و ابـن رشـیق   » ینـی جـامع  «ك ابن لبیب  –و ابن لهیت «ن لهیب و اب» ك -مبشر«مسکین وابن میسر 
وابن عطاء اهللا و ابن شاس باقی مانده بودودر اسکندریه در خاندان عوف وخاندان سند و ابـن عطـاء   

دانم ابوعمر وبن حاجب این اصول را از که فراگرفته است، ولی وي ایـن   و نمی» اهللا رواج داشت. ك
و از میان رفتن فقه خاندان رسول و ظهور فقهـاي  » فاطمینان«ت عبیدیان کتاب را پس از انقراض دول

سنت از قبیل شافعیان و مالکیان تألیف کرده بود و چون کتاب او در آخـر سـده هفـتم بمغـرب آمـد      
 مطابق متن است.  » ینی جامع«بسیاري از طلبه مغرب........ بدان روي آوردند. انتهی، ولی نسخه خطی 
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عراقیان و رئیس آنان ي  سوم طریقه.فرا گرفته بود 2واصبغ1مالک و مطرف و ابن ماجشون 
مصریان تابع عراقیان بـود و قاضـی عبـد    ي  ودند و طریقهقاضی اسماعیل واصحاب وي ب

مزبـور را از  ي  الوهاب از بغداد در آخر قرن چهارم به مصرکوچ  کرد و مردم مصر طریقه
مالکیان در مصر از روزگار حارث بن مسـکین و ابـن مسـیر و    ي  وي فرا گرفتند و طریقه

ان (فاطمیان) و فقه خانـدان  فضییق رواج داشت ولی به سبب ظهور راابن لهیب و ابن رش
 .رسول در نهان بود

دگی مدرك آن و کمی اطالع مردم قیران یعراقیان به سبب دوري و پوشي  و اما طریقه
و اندلس بر ماخذ آنان در آن طریقه در نزد قیروانیان و اندلیسان متروك بود زیرا عراق از 

طریقه را گرفته بودند اطـالع   آنان دور و مدارك آن طریقه پوشیده بود و از ماخذي که آن
و عقیـده بـه    3اندکی داشتند و آن قوم اهل اجتهاد بودند هر چند طریقـه اي خـاص بـود.   

بینیم که مـردم   می طریقه اي بخوانند. ازاینروآن را  داند که نمی تقلید از آن نداشتند و رضا
از اصـحاب او  گروند، درآنچه روایتی ازامـام یـا یکـی     نمی مغرب و اندلس برأي عراقیان

 درباره آن نیابند. 
بهم در آمیخت و ابوبکر طرطوشـی در قـرن ششـم از انـدلس     ها  پس از چندي طریقه

سفر کرد و وارد بیت المقدس شد ودر آن جا متوطن گردید و مردم مصر و اسـکندریه از  
میختنـد واز  آوي فقه مالکی را فرا گرفتند و طریقه اندلسی او را باطریقه مصري خـود در  

از و اصـحابش بودنـد و جمـاعتی فقـه     اصحاب طرطوشی فقیه سند صاحب الطر 4جمله 

                                                 
ماحشون است.ولی دسـالن آن را بـدین صـورت تصـحیح     » ینی جامع«پاریس ونسخه در متن چاپ  -1

نویسد ابومروان عبدالملک بن عبدالعزیز ملقب به ابن الماجشون درمدینـه تولـد    کرده و در حاشیه می
 ) در گذشت.828 – 829 0هجري  213یافت وفقه را از مالک فرا گرفت و بسال 

لد مصر و فقیه مالکی بود که فقه رانزد شاگردان امام مالک فرا گرفـت و  ابوعبداهللا اسبغ ابن الفرح متو -2
 م) در گذشت.   840ه ( 225بسال 

 عبارات متن مشوش است -3

 » ینی«از بزرگان اصحاب او  -4
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و اصحاب ایشان را باید نـام   1مالکی را از ایشان فرا گرفتند که از آن جمله خاندان عوف
ابوعمرو بن حاجب و پس از وي شهاب الدین قرافی نیز فقـه را از خانـدان عـوف     برد و

وفقه شـافعی نیـز در مصـر از آغـاز دولـت       2شهرها پیوستفرا گرفتند واین طریقه بدان 
عبیدیان که از خاندان نبوت بودند منقرض شد و پس از عبیدیان در میـان فقهـا یکـی از    
کسانیکه پدید آمد و فقه شافعی را از نو بنیان نهاد رافعی فقیه خراسان بود و در شام محی 

بیان که متکی بفقه مـالکی بـود بـا    سپس طریقه  مغر .الدین نووي ازهمین فریق پدید آمد
طریقه عراقیان از روزگار شرمسا حی بهم در آمیخت و وي در اسکندریه اقامت داشت و 

آنگـاه مستنصـر عباسـی پـدر      .دانسـت  مـی  طریقه (مخصوص) مغربی و مصري هر دو را
مستعصم و پسر الظاهر مدرسه مستنصریه را در بغداد بنیان نهاد و از خلفاي عبیـدیان کـه   

کردنـد در خواسـت کـرد کـه شرمسـاحی را ببغـداد        مـی  در آن روزگار در قاهره خالفت
به وي اجازه دادند  که ببغداد رهسپار شـود و همینکـه شرمسـاحی وارد    ها  آن بفرستند و

آنجا اقامـت گزیـد تـا    بغداد شد امور تدریس مدرسه مستنصریه را به او واگذاشتند و در 
بر بغداد استیال یافت و وي توانست از امواج آن نکبت  756که هوالکو در سال  يروزگار

رهائی یابد فراعتی بدست آورد و در آنجا بسر برد تا اینکه در روزگار پسر هالکو احمـد  
طرق مصریان را آمیخته بـا طـرق    یماباقا) زندگانی را بدرود گفت و چنانکه یاد کرد(ابغا 

بدینسانکه بذکر مسائل فقهـی هـر    ،مغربیان در مختصر ابوعمر و بن حاجب تلخیص کرد
 باب در ضمن مسائل متفرقه آن پرداخت و اقوال گوناگون را هر مسئله بر حسب شـماره 

مذهب شد و همینکـه در   3یاد کرد و در نتیجه مختصر مزبور بمنزله برنامه اي براي ها  آن

                                                 
 »ینی«عون.  -1
 »ینی«بدان اعصار پیوست.  -2
ترجمه کلمه بر نامج معرب برنامه فارسی است که ابن خلدون آن را بمفهوم فهرست مواد بکـار بـرده   -3

ترجمه کرده و من همان برنامه را که فارسی است بر گزیدم امروز  Repertoireو دسالن آن را بکلمه 
 برند.  هم بکار می» میزانیه«کلمه برنامج را عربی زبانان بمعنی بودجه 
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ـ [قرن هفتم در مغرب متداول شد  ن]آ د] و بسیاري از طالب آن سرزمین بدان روي آوردن
زیرا رئیس مشایخ بجایه ابوعلی ناصر الدین زواوي کسی است کـه آن   .بویژه مردم بجاي

کتاب را بمغرب آورد چه او کتـاب را در مصـر بـر اصـحاب مولـف قرائـت کـرده و آن        
مختصر او را استنساخ نموده بود و سپس آن را به بجایه آورد و در آن سـرزمین در میـان   

یله شاگردان او بدیگر شهرهاي مغرب انتقال یافت و تـا ایـن   شاگردانش انتشار داد و بوس
روزگار نیز قرائت و تدریس آن در میان طالب فقه آن سرزمین متداول است، زیـرا شـیخ   
ناصر الدین آن را برگزیده و طالبان فقه را بدان ترغیب و تشویق کرده اسـت. و جمـاعتی   

و تمـام  اند  ابن هارون آن را شرح کردهاز شیوخ ایشان مانند ابن عبدالسالم و ابن راشد و 
نوشـته اسـت    و پیشقدم ترین آنان که نیکوترین شـرح را اند  آنان از بزرگان عالمان تونس

و  .دارنـد  می ابن عبدالسالم است وایشان با همه این دروس خود کتاب تهذیب را معمول
  1. کند می خدا آن را که خواهد راهنمائی

 تقسیم (ارث)در دانش فرایض هشتم:  فصل
و آن شناسائی بخشهاي شرعی وراثت و درست کردن سهام میراث از کمیتی است که 

 آن اصول ارث درست شود.  2باعتبار بخشهاي شرعی یا مناسخت
در این هنگام ناگزیر باید از راه محاسبات میراث نخستین را درست کرد تا همه وارثان 

 برسند.  در هر دو میراث بدن تجزیه به بخش شرعی خویش
بیشتر و گونـاگونی  هاي  و گاهی این مناسخات بیش از یکی و دوتاست و بالنتیجه رقم

 و هر اندازه که مناسخات متعدد باشد بـه محاسـبات بیشـتري نیازمنـد     دهد می را تشکیل
شویم. همچنین هر گاه میراث داراي دو صورت باشد ماننـد اینکـه بعضـی از وارثـان      می

برخی آن را انکار کنند. در ایـن هنگـام بایـد برحسـب هـر دو      وراثت کسی را تصدیق و 
                                                 

ُ ٱوَ ﴿ -1 هاي مصر و بیروت تمام آیه آمده است بدینسان: و خدا  در چاپ ]213البقرة: [ ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ  �َّ
 کند واهللا یهدي من یشاء الی صراط مستقیم.  آن را که خواهد براه راست راهنمائی می

 مناسخت: در میراث مردن بعض وراث پیش از تقسیم میراث است.  -2
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صورت تصحیح گردد و مبلغ سهام در نظر گرفته شود وسپس ترکه بر حسـب نسـبتهاي   
از این رو ایـن  [نیاز به محاسبات دارد ها  این سهام ورثه از اصل میراث تقسیم گرد و همه

فقـه و حسـاب هـر دو گـرد آمـده      کنند چونکه در آن مسائل  می باب فقه را جداگانه یاد
و مردم در این اند  و در آن مسائل حساب غلبه دارد و آن را فن مستقلی  قرار داده 1است]

در مذهب مالکیان متآخر اندلس کتاب ها  آن که مشهورتریناند  فن کتب بسیار تألیف کرده
ـ    2ابن ثابت و مختصر قاضی ابوالقاسم حوفی اخران و آنگاه مختصر جعـدي اسـت و از مت

 طرابلسی و امثال ایشان است.  3افریقیه کتاب ابن المنمر 
و آثـار بـزرگ دشـوار    یان در این باره تالیفـات فـراوان   و اما شافعیان و حنفیان و حنبل

و امثـال او از   4دارند که گواه بر زبردستی ایشان در فقه و حساب است و بویژه ابوالمعالی
هائی هستند. و مبحث فرائض فـن شـریفی اسـت،    اهل مذاهب مزبور داراي تألیفات گرانب

بهره ورثـه نـا معلـوم     هنگامی کهزیرا جامع میان معقول و منقول است و در امور وراثت 
ي صـحیح اطمنیـان   ها راه بوسیله این فن از گردد می است و کار بر تقسیم کنندگان دشوار

بدان توجه خاصی  5آیند. و عالمان در شهرهاي بزرگ  می بخش افراد بحقوق خویش نائل
که در این باره بیش از حـد بحسـاب    6گرایند  می دارند. برخی از مصنفان بدان می مبذول

گـرفتن   ،درنگرند و مسائلی فرضی مطرح کنند که از راه فنون حساب مانند: جبر و مقابله
نیاز به استخراج مجهوالت داشته باشد چنانکه تألیفـات خـود را از   ها  این جذرها و امثال

                                                 
 با چاپ پاریس یکی است.  » ینی جامع«هاي مصر و بیروت نیست، ولی نسخه  در چاپ -1

و صیح حوفی است که لقب ابوالقاسم احمد بـن محمـدبن خلـف    » ینی جامع«خوفی (ك) و حوفی  -2
م) در گذشـت   1192ه ( 588الحوفی متولد اشبیلیه و مولف رساله اي در فـرایض اسـت وي بسـال    

 ).23ص  3(حاشیه دسالن ح 

 نیز چنین است.  » ینی جامع«ابن النمر (ك) ولی صحیح صورت متن است که در  -3

 منظور امام الحرمین است. -4

 »ینی«و عالمان اعصار مختلف  -5
 کنند.  در چاپ بیروت احتیاج پیدا می» ینی«از  -6
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هـر   هـا،  آن سازند. و چنین مسائلی بعلت غرابت و قلـت وقـوع   می اینگونه مسائل انباشته
ولی از لحاظ تمـرین   ،بخشد نمی چند در میان مردم متداول نیست و سودي بامور وراثت

طالبان علم و بدست آوردن ملکه بطور متداول بکاملترین وجوه سـودمند اسـت و گـاهی    
که  کند می استداللس لت این دانش به حدیث  ابوهریرهبیشتر صاحبان این فن براي فضی

فرایض است. و  شود می گفته است: فرایض ثلث علم است و نخستین چیزي که فراموش
تخریج نموده و صـاحبان   1ونعیم حافظحدیث را اباین » نصف علم است.«در این روایتی:

و آنچه آشکار است که مراداز فرایض فروض وراثت است اند  فرایض بدان استدالل کرده
این است که این توجیه بعید است، بلکه منظور از فرایض در حـدیث مزبـور واجبـات و    

و با این معنی درست است که  هاست این تکالیف دینی در عبادات وعادات ومیراثها و جز
ي شـریعت  هـا  دانش بگوئیم نیمی یا ثلثی از علم است، ولی فروض وراثت نسبت به کلیه

ایـن اسـت کـه اطـالق لفـظ       کنـد  مـی  یا ثلث است و آنچه بدین معنی کمککمتر از نیم 
فرایض بر این فن مخصوص یا اختصاص آن بفروض وراثت بیشک اصطالحی است کـه  

و در صـدر اسـالم جـز    انـد   فقیهان بهنگام پدید آمدن فنون و اصطالحات آن را بکار برده
شده است و مشتق از فرضی است کـه در لغـت بـه     نمی برعموم فرایض و تکالیف اطالق

انـد   هبرد می معنی تقدیر یا قطع است و چنانکه یاد کردیم، وقتی آن را به طور مطلق بکار 
فقط مراد فروض و واجبات بوده است و این حقیقت شرعی آن است. پس سزوار نیست 

شـود و آن   شده بـر مفهـوم دیگـري حمـل     می کلمه مزبور جز برآنچه در آن عصر اطالق
  2و خداي تعالی داناتر است.  .دباش می اطالق شایسته تر بمرداد ایشان

                                                 
م) متولد شده اسـت. وي   948 – 947ه ( 336حافظ ابونعیم (بفتح ن) احمد اصفهانی صوفی در سال  -1

حواشی و تعلیقاتی بر صحیح بهاري و صحیح مسلم نوشته است و دو تـالیف دیگـر دربـاره صـحابه     
م) در گذشته اسـت.   1012ه (زوئیه و یا اوت  403و رجال اصفهان دارد. او درمحرم سال  صپیغمبر

 وي یکی از بزرگترین محدثان عصر خود بوده است.  

و بیروت آخر فصل چنین است: و خدا سـبحانه و تعـالی دانـاتر اسـت و توفیـق       هاي مصر در چاپ -2
 نیز مطابق چاپ پاریس است.  » ینی جامع«باواست ونسخه
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در اصول فقه و آنچه بدان متعلق است، از قبیل  جدل و خالفیات : فصل

 مناظرات)(
 ي شرعی و عالیقدترین و سودمند ترینها دانش باید دانست که اصول فقه از بزرگترین

و آن عبارت از اندیشیدن و تحقیق در ادله شرعی است از این نظر که احکـام و   هاست آن
. و اصول ادله شرعی عبارت از کتابی است که قرآن باشد و شود می گرفتهها  آن تکالیف از

 آنگاه سنت که مبین قرآن است. 
 شد فـرا  می وحی صاحکام را از آیاتی از قرآن که بر پیامبر صچه در روزگار پیامبر

سـاخت و   مـی  گرفتند و پیامبر آنا را بگفتار و کردار خویش با خطابی شـفاهی آشـکار   می
خطـاب شـفاهی ممکـن نبـود      صهیچ نیازي بنقل و نظر و قیاس نبود، ولی پس از وي 

 وقرآن بتواتر محفوظ ماند. 
بر وجوب عمل کردن بآنچه از  ساز این رو از ادله شرعیست که صحابه  »سنت«و اما 
بشرط آنکـه بـه نقـل وروایـت     اند  رسد خواه گفتار باشد یا کردار اجماع کرده می آن به ما

صحیحی باشد که صدق آن بر ظن غلبه کند و داللت شرع در کتاب وسنت بـاین اعتبـار   
 تعیین شده است. 

 دربـاره بـر انکـار   س بسـبب اجمـاع صـجابه    شـود  مـی  سپس اجماع جانشـین آن دو 
دلیـل   بی پذیرد چه امثال ایشان نمی دن مستندي صورتمخالفانشان واین امر جز از راه بو

شوند با گواهی دادن ادله بر عصـمت جماعـت و بنـابر ایـن اجمـاع در       نمی ثابتی همراي
 رود.  می شرعیات دلیل  ثابتی بشمار

سپس در طرق استدالل صحابه و سلف به کتاب و سنت در نگریستیم ومعلوم شد که 
 و ایـن باجمـاع  انـد   کرده می میسنجیده و امثال را با امثال مقابلهها  آن آنان اشباه را به اشباه

و تسلیم یکی به دیگري در این باره بـوده اسـت، چـه بسـیاري از واقعـات پـس از       ها  آن
ایـن گونـه واقعـات را    هـا   آن در جمله نصوص ثابـت منـدرج نشـده اسـت و     صپیامبر

کـه مسـاوات میـان دو چیـز     را با شروطی ها  آن بانصوصی که ثابت است مقایسه کرده و
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ظـن غالـب    تـا انـد   سـاخته  مـی  مشابه یا دو همانند را تصحیح کند بنصوص مزبور ملحق
در آن دو یکسان است و این شـیوه باجمـاع صـحابه    » تعالی«بدست آید که حکم خداي 

 رود که همان قیاس یا چهارمین نوع ادله باشد.  می یکی از ادله شرعی بشمار
که اصول ادله شرعی عبارت از همین چهار قسمت یاد اند  ي شدهو قاطبه عالمان همرا

قیاس شرعی) هر چنـد برخـی از آنـان در اجمـاع      –اجماع  –سنت  –کتاب (کرده است
شوند و برخی هـم   می کند و بندرت یافتاند  ولی اینگونه کسان اند، وقیاس مخالفت کرده

زیـرا ادلـه    ،را یاد کنـیم ها  آن ت ماباین ادله چهار گانه دالیل دیگري افزوده که نیازي نیس
 روند.  می و از شواذ اقوال بشماراند  مزبور از لحاظ مدارك ضعیف

 این است که ازجمله نخستین مباحث فن اصول فقه نگریستن وتحقیق در ادلـه بـودن  
  1.هاست این

دلیل آن معجزه قاطعی است که در متن آن وجود دارد و تـواتر در نقـل آن   » کتاب«اما 
 . ماند مین است وبنابر این مجال تردید در آن باقی

و آنچه از آن بما رسیده چنانکه یاد کردیم اجماع است بروجـوب عمـل   » سنت«و اما 
شـده   می عمل )صپیامبر(بآنچه از آن صحیح باشد با اتکا به آنچه بر آن در هنگام حیات

احکـام و شـرایع حـاوي امـر و     به نواحی براي ها  و رسولها  فرستادن نامه :است از قبیل
  .نهی

بر انکار مخالفتشان با عصمت ثابت براي  سبسبب آن است که صحابه » اجماع«و اما 
  اند. امت متفق و همراي بوده

 چنانکه یـاد کـردیم.   اند، برآن اجماع کردهس بدین سبب است که صحابه» قیاس«واما 
 »اصول ادله شرعی« :هاست این

ناگزیر بایـد خبـر آن تصـحیح شـود،      شود می چه از سنت نقلآنگاه باید دانست که آن
بدینسان که در طرق نقل آن تحقیق و مطالعه بعمل آید وعدالت نقل کننـدگان آن درنظـر   

                                                 
 نگریستن در واقعیت این ادله است. (پ) -1
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بـه  [و منـاط و جـوب عمـل     کنـد  می گرفته شود تا حالتی که علم به صدق آن را حاصل
رود. و مسئله تعارض  می باز شناخته شود واین نیز از قواعد این فن بشمار دباش می 1خبر]

 میان دو خبر و جستن خبر مقدم آن ونیز شناسائی ناسخ و منسوخ به همین قواعد ملحـق 
از آن پـس بـداللتهاي    .رود مـی  و مسائل مزبور از فصول ابواب اصول فقه بشمار شود می

الزم است، زیرا استفاده معـانی بـر اطـالق    ها  آن ررسیم که نگریستن و تحقیق د می الفاظ
ازترکیبات کالمی بر اطالق متوقف بر شناختن داللتهاي وضعی است، خواه مفرد و خـواه  

 مرکب.
زبـان   هنگـامی کـه  علوم نحو و تصریف و بیـان. و  :قوانین مربوط به زبان عبارتند از و

رفـت و   نمـی  و قوانین بشمار براي گویندگان آن ملکهاي بیش نبود این مسائل جزو علوم
نداشت، زیرا اصول زبان براي مردم جبلی گردیده و ها  آن فقه هم در آن روزگار نیازي به

ملکه زبان عرب درمیـان مـردم تبـاهی گرفـت آن      هنگامی کهدر آنان ملکه شده بود ولی 
بنقـل   نقادان) که براي تنظیم این فن کمر همت بسته بودند اصول زبان را(بدانی  وقت که

 را استنباط کرده بودند گرد آوري و ضبط کردند. ها  آن صحیح و مقیاسهائی که بدرستی
» تعـالی «وقواعد مزبور در زمره علومی بشمار آمد که فقیه براي شناختن احکام خداي 

 بدانها نیازمند بود. 
 آیـد و آن  می دیگري بویژه از ترکیبات سخن بدست 2استفاده][ گذشته از این دراینجا

سـنت  (در بین تراکیب کالم ها  آن استفاده احکام از البالي معانی است بوسیله ادله خاص
 و در آن معرفـت داللتهـاي وضـعی بـر اطـالق کفایـت       دباش می و کتاب) است و آن فقه

هـا   آن این ادله خاص بـر  بلکه ناگزیر باید شناسائی امور دیگري نیز پرداخت که ،کند مین
قائـل  هـا   آن بدان این دانش باصـالت  سب آنچه اهل شرع و کهمتوقف است و بدانها برح

از قبیـل   انـد.  را براي این استفاده قـوانین قـرار داده  ها  آن و شود می احکام مستفاداند  شده

                                                 
 ا ز(پ) -1

 هاي مصر و بیروت، استفادات است.   از (پ) در چاپ -2
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بـا هـم   آن را  توان هر دو معنـی  نمی واز کلمه مشترك کند مین اینکه لغت قیاسی را ثابت
 رساند.  نمی ترتیب را» واو«اراده کرد و حرف 

 خارج گردد آیـا در بقیـه افـراد آن اتمـام حجتـی بـاقی      » عام«وهرگاه افراد خاصی از 
 ؟ماند می

 و آیا امر براي وجوب یا استحباب و براي فوریت یا تأخیر است؟
 توان بر مقید حمل کرد؟ می ضی فساد است یا صحت؟ و آیا مطلق راونهی مقت

 کافیست یا نه ؟ 1و نص بر علت در تعدد 
ولی بـدان   ،رفت می که کلیه مسائل مزبور از قواعد فن اصول فقه بشمارها  این مثالو ا

 دانستند.  می را لغويها  آن سبب که از مباحث داللت بودند
آنگاه باید دانست که بحث و اندیشیدن درقیاس از مهمتـرین قواعـد ایـن فـن بشـمار      

 . گردد می زیرا بسبب مقایسه و همانند کردن احکام با یکدیگر نتایج زیر حاصل ،میرود
 . شود می تحقیق اصل و فرع در هر حکمی که مقایسه و مماثله -1
 تنقیح وصفی که بظن قوي حکم از میان اوصاف آن در اصل بدان متعلق است.  -2
 آنکه معارضی ترتیب حکم برآن را منع کند.  بی ن وصف در فرعآوجود  -3

 روند.  می و دیگر مسائلی که از توابع این موضوع هستند، همه از قواعد این فن بشمار
 و باید دانست که اصول فقه از فنون مستحدث در ملـت اسـالم اسـت و سـلف از آن    

نیاز بودند زیرا دراستفاد از معانی الفاظ بفزونتر از ملکه زبان که درایشـان حاصـل بـود     بی
 ز این بیشتر قوانینی که بویژه در استفاده احکام بدانها احتیاج پیدانیازي نداشتند و گذشته ا

 از خود ایشان گرفت شده است.  شود می
نداشتند بسبب ها  آن احادیث نیز سلف نیازي به مطالعه و تحقیقهاي  و درباره زنجیره

ولـی پـس از آنکـه سـلف و      ها، آن هخبر) و علم ایشان ب(نزدیکی عهد و ممارست ناقالن
ه صدر اسالم منقرض شدند و چنانکه قبال یاد کردیم کلیه علوم جنبه صـناعی بخـود   طبق

                                                 
 » ینی«در تعدي.  -1
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قـوانین و   ناگزیر بفـرا گـرفتن ایـن    ،گرفت فقیهان و مجتهدان براي استنباط احکام از ادلّه
قواعد شدند و از اینرو قواعد مزبور را مانند فن جداگانه و مستقلی تدوین کردنـد وبنـام   

بـوده   سو نخستین کسی که بنوشتن این اصول آغاز کـرده شـافعی  خواندند. » اصول فقه«
 دربـاره است که رساله مشهور خویش را بر شاگردانش فرو خوانده است و در آن رسـاله  

 .اوامر و نواهی وبیان و خبر و نسخ وحکم علت منصـوص از قیـاس سـخن گفتـه اسـت     
 تحقیق و تتبـع کـرده و   قواعد مزبور سپس فقیهان حنفی در این فن  بتألیف پرداخته و در

  اند. و متکلمان نیز بهمین شیوه کتبی در این فن تألیف کردهاند  توسعه دادهآن را 
فقیهان در این فن به فقه وابسته تر و به فروع سـزاوار تـر اسـت زیـرا     هاي  ولی نوشته

ره این مثالها و شواهد بسیار از فروع یاد کرده را از فقه اقتباس کرده و بناي مسائل را دربا
 فقهی گذارنداند. هاي  فن برنکته

کنند و تا حد امکان به اسـتدالل   می ز فقه مجردا اي این مسائل رها صورت و متکلمان
فنون و مقتضاي طریقه آنان مبتنی بر آن است. این اسـت کـه    1گرایند زیرا قالب می عقلی

تا جائیکـه امکـان   دقیق فقهی ژرف بین بودند و هاي  فقیهان حنفی بدان سبب که در نکته
کردند، در اصول فقه مهارت و  می داشت این قوانین را از مسائل فقه گرد آوري و استنباط

یکی از پیشوایان آنان پدید آمد و درباره قیـاس   2ابوزید دبوسی .زبر دستی خاصی داشتند
بمیزانی وسیع تر از همه دانشمندان ایشان تألیف کرد و مباحث وشروطی را که در قیـاس  

ورد نیاز بود کامل کرد و صناعت اصول فقه بکمال یافتن قیاس بمرحله کمـال رسـید و   م
بطریقه متکلمـان در   )عالمان(مسائل آن تهذیب و قواعد آن گرد آوري و آماده شد ومردم 

تـألیف   »کتـاب البرهـان  «:این فن توجه کردند و بهترین تألیفات ایشان در خصوص قیاس

                                                 
 ر و بیروت: غالب هاي مص از (پ) در چاپ -1

و نخستین کسی اسـت کـه   » شهري میان بخارا و سمرقند«ابوزید عبداهللا عمر و اصال از مردم دبوسیه  -2
بخالف (مناظره و جدل) صورت علمی داد. وي چندین کتاب درباره فقه و حکمت الهی تألیف کـرد  

 م) در بخارا در گذشت. (از حاشیه دسالن) 1038 – 1039 0ه  430وبسال 



 مقدمۀ ابن خلدون   260

 1»کتـاب العمـد  «ألیف غزالی دو تن از اشـعریه و همچنـین   ت »المستصفی«امام الحرمین و 
بصري دو تن از معتزله بود.   3تألیف ابوالحسین » المعتمد«و شرح آن   2تألیف عبدالجبار 

رفت. آنگاه دو تن از بزرگان  می این کتب چهار گانه قواعد اساسی و ارکان این فن بشمار
را تلخیص کردند که یکی از آنان امام فخـر  عالیقدر متاخر علم کالم، این کتب چهار گانه 

خالصه کرد ودیگري سیف  »المحصول«را در کتاب ها  آن فخر رازي)(الدین ابن الخطیب 
تلخیص نمود و شیوه آنان درایـن  » االحکام«الدین آمدي کتب مزبور را درتألیف خودبنام 

وردن ادلـه  آ یشتر بافن از نظر تحقیق و استدالل با هم اختالف داشت، زیرا ابن الخطیب ب
و استدالل فراوان گرائیده بود و آمدي بتحقیق مذاهب و تقسیم واستخراج مسائل شیفتگی 

 داشت. 
در  4ماننـد سـراج الـدین ارمـوي      »ابـن الخطیـب  «را شاگردان امام  »المحصول«کتاب 

» الحاصـل «در کتـاب دیگـري موسـوم بـه      5و تاج الـدین ارمـوي   » التحصیل«تألیفی بنام 
از این دو مختصر مقدمات و قواعدي گلچین کـرد   6مختصر کردند و شهاب الدین قرافی 

                                                 
 بضم ع و م  -1

قاضی عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همدانی در اسـد آبـاد همـدان متولـد شـده وداراي چنـدین        -2
دهند وي  تألیف درعلم فقه بوده است. تدوین کتابی درباره ترجمه علماي معتزله را نیز بدو نسبت می

 در گذشته است. (از حاشیه دسالن) 9م  1024 – 1025 0ه  415بسال 

هاي مصر و بیروت ابوالحسین و صورت اخیر صحیح اسـت،زیرا   چاپ پاریس ابوالحسن در چاپ در -3
شخصی بدین نام در کشف الظنون نام برده شده است و نام صـحیح وي برحسـب تصـریح حـاجی     

 درگذشته است.  9م 1070 – 1071 0ه  463خلیفه ابوالحسین محمد بن علی بصریست که بسال 

ه  682والثنا محمودبن ابوبکر ارموي منسوب به ارومیه (رضائیه) اسـت و بسـال   قاضی سراج الدین اب -4
 در گذشته است.   9م  1283 – 1284(

در  9م  1258ه ( 656بنا بتصریح حاجی خلیفه قاضـی تـاج الـدین محمـدبن حسـین ارمـوي بسـال         -5
 گذشته است.  

 – 1286 0ه  684شهاب الدین ابوالعباس احمدبن ادریس قرافی (بفتح ق) فقیه مـالکی کـه بـه سـال      -6
 م) زندگی را به دوردي گفته است.   1285
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فراهم آورد همچنـین بیضـاوي مختصـري از دو کتـاب     » تنقیحات«و کتاب کوچکی بنام 
 تألیف کرد و مبتدیان باین دو کتاب روي آوردند و بسـیاري از کسـان  » منهاج«مزبور بنام 

آمدي را که مولف آن بیشـتر بتحقیـق در مسـائل    » احکام«ا کتاب ام ،دندررا شرح کها  آن
» مختصـر کبیـر  «پرداخته بود، ابوعمرو بن حاجـب در کتـاب معـروف خـود موسـوم بـه       

تلخیص کرد وباز همان کتاب را در تألیف دیگري مختصر نمود که در میان طالبان علم و 
هی بسیار بـه مطالعـه و   متداول شد و مورد توجه مردم مشرق و مغرب قرار گرفت وگرو

شرح آن پرداختند و زبده طریقه متکلمان در فن اصول فقه در این چند مختصـر حاصـل   
طریقه حنفیان نیز کتب بسیاري نوشته شد و بهترین کتب متقدمان در این  دربارهآمد و اما 

اسـت کـه از    1شیوه تألیفات ابوزید دبوسی و از آن متاخران تألیفات سیف االسالم پزودي
 پیشوایان ایشان بود و کتب جامعی تألیف کرد. 

و کتاب » احکام«مد که ار فقیهان حنفیان بود واو میان کتاب آآنگاه ابن الساعاتی پدید 
 2» بدیعـه «پزودي شیوه اي ابداع کرد که جامع هر دو طریقه بود و کتابی در این باره بنـام 

رفـت و تـا ایـن     مـی  تألیف کرد که از لحاظ ترتیب از بهترین و بدیع ترین کتـب بشـمار  
قرائـت میکننـد و   آن را  روزگار هم آن کتاب درمیان پیشوایان دانشمندان متداول اسـت و 

پردازند و بسیاري ازعالمان غیر عرب بشرح آن دلبستگی نشـان   می ببحث و تحقیق در آن
ضع بر این منوال است. چنین است حقیقـت فـن اصـول فقـه و     و تا این دوران واند  داده

تعیین موضوعات و شماره تألیفات مشهور آن تا این روزگار و ایزد ما را بدانش بهره مند 

                                                 
و نام وي ابوالبشر علی بن محمد پزدوي است که رساالتی در فقه حنفی نگاشـته  » بزودي«معرب آن  -1

کی از تألیفات وي موسوم به اصـول اسـت کـه    م) در گذشته است. ی 1080 – 1090ه ( 482و بسال 
اند. او را دو لقب بود:فخر االسالم و سیف االسالم و بندرت یکتن داراي  شروح بسیاري بر آن نوشته

 اینگون القاب بوده است. (ازحاشیه دسالن)
 »بدایع«هاي مصر و بیروت  در چاپ -2
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همانـا او بـر هـر چیـزي     (فرماید و باحسان و کرم خویش در شمار اهـل آن قـرار دهـد    
  1تواناست.)

 خالفیات
فقه، که از ادله شرعی استنباط شـده اسـت بـر     باید دانست که مجتهدان دراین دانش 

وچنانکه یاد کردیم این اختالف اند  حسب تفاوت افکار و مشاعر با یکدیگر اختالف کرده
 اجتناب ناپذیر بوده است. 

انـد   و اختالفات ایشان درمیان ملت اسالم توسعه عظیمی یافته و مقلـدان مختـار بـوده   
 2تقلید به پیشوایان چهار گانه رکا هنگامی کهسپس هند تقلید کنند. ازهر مجتهدي که بخوا

متهی گردید که از علماي شهرهاي بزرگ بوند و مردم منتهاي حسن ظن بایشان داشـتند،  
کردنـد و   مـی  آنوقت تنها مراجع تقلید آنان بودند و مردم منحصرا از پیشوایان مزبور تقلید

جتهاد کاري دشوار شده و بگذشت تقلید از غیر آنان ممنوع گردید، زیرا رسیدن بمرحله ا
رفت بشعب گوناگون تقسیم یافته بود و کسـانی   می ئی که از مواد آن بشمارها دانش زمان

 )حنفـی و مـالکی وشـافعی و حنبلـی    (هم یافت نشدند که در جز این مذاهب چهارگانـه  
بحث و تحقیق کنند و بالنتیجه اجتهاد از میان رفت و مذاهب چهار گانـه اصـول اساسـی    
مذهب اسالم بشمار رفت و اختالف میان کسانی که پیرو هر یک از مذاهب مزبور بودندو 

تمسک داشتند جانشین اختالف در نصوص شرعی و اصول فقهی گردیـد و  ها  آن باحکام
پرداخـت و   مـی  ببحـث و جـدل  ي  ش بـا دیگـر  هر یک در تصحیح مذهب پیشواي خوی

اسـتوار  هاي  داد که بر اصول صحیح و شیوه می مناظراتی  میان پیروان مذاهب مزبور روي
متکی بود و هرکدام با آن اصول برصحت مذهبی که بدان متمسک بـود و از آن تقلیـدمی   

                                                 
ءٖ َقِديٞر ﴿اشاره به:  -1 ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  این آیه درچاپ پاریس نیست.  ]50الروم: [ ﴾٥٠َوُهَو َ�َ
 204و شافعی متوفی سـال (  9ه  179ه) و امام مالک متوفی بسال ( 150 0یعنی:ابوحنیفه متوفی بسال  -2

 ه)   0241و امام احمد بن حنبل متوفی بسار  9ه 
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ـ     می کرد باستدالل واب فقـه  پرداخت و این مناظرات در کلیه مسـائل شـرعی ودر تمـام اب
خاست و  می جریان یافت از این رو یکبار جدال و اختالف میان پیروان شافعی و مالک بر

شدند وبار دیگر جـدال میـان مالکیـان و حنفیـان      ها می آن پیروان ابوحنیفه موافق یکی از
و در ایـن منـاظرات مأخـذ     1شـدند.   مـی  آمد و شافعیان با یکی ازآنـان همـراي   می پدید

شد واین گونه دانـش   می اختالف و مواقع اجتهاد ایشان بیانهاي  و انگیزه پیشوایان مزبور
نامند و مناظره کننده ناگزیر بـود ماننـد مجتهـدي بـه قواعـدي کـه ویـرا         می را خالفیات

ین تفاوت که مجتهد براي اسـتنباط احکـام   ا اکرد، آشنا باشد. ب می باستنباط احکام رهبري
ره کننده بمنظور حفظ این مسـائل اسـتنباط شـده بـدان     بقواعد مزبور نیازمند است ومناظ

 قواعد نیاز داشت تا مسائل استنباط شده را از دستبرد دالیل مخالف حفظ کند 
و براستی این شیوه براي شناختن مأخذ و ادلـه پیشـوایان و تمـرین کسـانیکه در ایـن      

 ی است. پردازند براي استدالل بیشک دانش ثمر بخش و پر ارزش می مقاصد بمطاله
و تألیفات حنفیان و شافعیان در این فن بیش از تألیفات مالکیاناست زیـرا چنانکـه در   
فصول پیش دانستیم قیاس درنزد حنفیان براي بسیاري از فروع مذهبشان یکـی از اصـول   

ولی مالکیـان  اند  رود و به همین سبب این فرقه صاحبنظر و اهل بحث و تحقیق می بشمار
اعتماد دارند و اهل نظر نیستند وگذشته از این اکثر پیـروان آن مـذهب   » خبر«بیشتر به اثر 

ند و بجز در مـوارد نـاچیز و انـدکی از صـنایع و     باش می که بادیه نشیناند  از مردم مغرب
 خبراند.  بی فنون غافل و

تـألیف  » مآخـذ «کتـاب   :عبارتنـد از  دباشـ  می و تألیفاتی که در این رشته حائز اهمیت
از مردم مشرق آن را  تألیف ابوبکر بن عربی از مالکیان که شیوه »تلخیص«کتاب  و[غزالی 

تـألیف  » عیون االدله«تألیف ابوزید دبوسی و کتاب  »تعلیقه«و کتاب  2اقتباس کرده است] 
 از بزرگان مالکیان بوده است.  ابن القصار که

                                                 
 کردند(ك) داد و مالکیان با یکی از آنان موافقت می و گاهی اختالف میان شافعیان و حنفیان روي می -1

 هاي مصر و بیروت نیست. در چاپ -2
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مسـائلی را کـه   و ابن الساعاتی در مختصري که راجع باصول فقه تـألیف کـرده کلیـه    
مبتنی است گرد آورده و در هر مسئلهاي کلیه اصولی را که بنـاي  ها  آن مناظرات فقهی بر

 یاد کرده است.  هاست آن مناظرات بر

 فن جدل
جدل عبارت از شناختن آداب مناظره ایست که میان پیروان مذاهب فقهی و جز آنـان  

 . دهد می روي
ظره در رد وقبول مسائل توسعه یافت و هـر  و این فن هنگامی متداول شد که باب منا

یک از مناظره کنندگان دراستدالل و پاسخ دادن هنگـام بحـث و سـتیز بـه روشـی لگـام       
گان  گفت و برخی از این سخنان و احکامی وضع کنند تا مناظره کننده می گسیخته سخن

ضـع  خـارج نشـوند وو  هـا   آن در رد و قبول بر وفق آن قوانین سخن گوینـد و از حـدود  
استدالل کننده و پاسخ دهنده روشن گردد که چگونه رواست باستدالل پردازد و بـه چـه   
کیفیتی دست از استدالل باز دارد و در چه جائی اعتراض کند یا بمعارضه برخیزد و کجـا  

و به همـین سـبب گفتـه انـد: جـدل       .باید سکوت کند و خصم بسخن و استدالل پردازد
و آداب استداللی است که بوسیله آن انسان بحف عقیده  عبارت از شناسائی قواعد حدود

 خواه آن راي از فقه باشد یا علوم دیگر.  شود می و رایی یاخرابی آن رهبري
یکی روش پزودي که ویژه ادله شرعی از قبیل نص و :و این فن داراي دو روش است

اسـتدالل  این روش د رهر دلیلی کـه بـدان    1و استدالل است ودیگر روش عمیدياجماع 
اسـتدالل اسـت و طریقـه مزبـور از      نشی که باشد تعمیم دارد و بیشتر آنشود و از هر دا

مقاصد و هدفهاي نیکو است ومغالطات در آن درنفس امر بسیار است و اگر ازنظر منطقی 
 بدان نگریم اغلب به قیـاس مغالطـه اي و سوفسـطائی شـبیه تراسـت امـا در عـین حـال        

                                                 
رکن الدین عمیدي ابو حامد محمدبن محمد فقیه حنفی. وي در سمرقند متولد شده و مولف رسـاله   -1

 در گذشته است.   9م  1281ه ( 615معروفی درجدل است. عمیدي بسال 
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در آن محفوظ است بدین منظور که بشایستگی طرق استدالل  ها ي ادله و قیاسها صورت
 .در آن جستجو شود

و این عمیدي نخستین کسی است که درایـن روش بتـالیف پرداختـه وبهمـین سـبب      
روش مزبور به وي نسبت داده شد است و کتاب مختصري که وي در ایـن روش تـألیف   

و دیگران نیز بـه پیـروي    1سفی است. پس از وي متاخران مانند ن» ارشاد«کرده موسوم به 
عینا  دنبال کـرده نـد  و در روش او تألیفـات فـراوان      از وي همت گماشته و روش او را

ولی طریقه او در این روزگار متروك است، زیرا هم اکنون دانش و تعلیم  ،پدید آمده است
نبـه  و تربیت در شهرهاي اسالمی در مرحله نقصان است. گذشته از اینکه روش مزبـور ج 

رود و خدا بر کار خود  نمی تفننی دارد و مربوط بمرحله کمال است واز ضروریات بشمار
  2غالب است. 

 دانش کالم: فصل
و آن دانشی است متضمن اثبات عقایـد ایمـانی بوسـیله ادلـه عقلـی و رد بـر بـدعت        

و رمـز ایـن عقایـد     انـد.  گذارانی که از اعتقادات مذاهب سلف و اهل سنت منحرف شده
در اینجـا نکتـه    ایمانی توحید است  از اینرو پیش از شروع در اصل موضوع سزاست کـه 

ها توحید را براي سهل ترین روشها ونزدیکترین مأخذ لطیفی با برهان عقلی بیاوریم که به
ما آشکار سازد و آنگاه ببحث و تحقیق درباره دانش کالم و مطالبی که بایجاد آن درمیـان  

 بپردازیم. و آن نکته این است:  کند می ت اسالم و موجبات وضع آن اشارهمل
خواه ذوات یا افعال بشري یا حیوانی ناگزیر بایـد داراي  کلیه حادثات در جهان هستی 

آیند و وجـود   می در مستقر عادت پدیدها  آن اسباب وعللی مقدم بر خود باشند که بسبب
                                                 

حافظ الدین ابوالبرکات عبداهللا بن احمد نسفی فقیه معروف حنفی و داراي تألیفات بسیار اسـت وي   -1
 م) در گذشت. 1310 – 1311 0ه  710بسال 

هاي مصر و بیروت بجاي آیه مزبور آخر فصل چنین است: و خدا سـبحانه و تعـالی دانـاتر     در چاپ -2
 است و کامیابی باوست.  
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 رد و هر یک از این اسباب نیـز بنوبـه خـود حـادث    پذی می بدان اسباب انجامها  آن هستی
یابنـد   می پیوسته ارتقاها  دیگري داشته باشند واین سببهاي  ند و ناگزیر باید سببباش می

شـوند وایـن    می تا به مسبب اسباب و موجد و آفریننده آن که خدائی جز او نیست منتهی
یابنـد و دو   مـی  ض گشایشروند همچنان در طول و عر می اسباب در حالی که رو بارتقا

بر این هیچ چیز و بنا گردد می سرگردانها  آن مارششوند و خرد در ادراك و ش می چندان
تواننـد بـر شـمارد و     نمـی  آن اسباب و بویژه افعال بشري و حیوانی را 1بجز دانش محیط

 راها  ها و ارادهشري و حیوانی بطور مشهود قصدمحصور کند، چه از جمله اسباب افعال ب
آید جز آنکـه بـدان قصـد واراده     نمی میتوان نام برد، زیرا در جهان هستی هیچ فعلی پدید

اموري روحی و نفسانی هستن و اغلـب از تصـوراتی کـه مقـدم     ها  کنند و قصدها و اراده
شوند و این تصورات عبارت  می آیند ناشی می ند و یکی بدنبال دیگري پدیدباش می برآنها

و گاهی اسباب این تصورات دیگري است و سبب هر گونه .ندباش می از اسباب قصد فعل
اید نامعلوم است، زیرا هیچکس بـر مبـادي وترتیـب امـور      می تصوراتی که در نفس پدید

را در هـا   آن بلکه امور مزبور عبـارت از اشـیائی هسـتند کـه خـدا      ،شود مین نفسانی آگاه
ي پدیـد میآیـد وانسـان از معرفـت     و هنگام اندیشه یکی بدنبال دیگـر  کند می اندیشه القا

کـه در   شود می عاجز است بلکه اغلب علم انسانی به اسبابی محیطها  آن مبادي و غایات
آیند، زیرا  می ند و با نظم و ترتیب خاصی در مدارك آدمی پدیدباش می شمار طبایع آشکار

لیکن دائره تصورات از نفـس وسـیع تـر     ،دباش می طبیعت محصور نفس و زیر حالت آن
متعلق بعقل هستند که در مرحله برتر از نفس قراردارد و بنـابر ایـن نفـس    ها  آن است چه

 احاطه یابد. ها  آن تا چه رسد باینکه بر کند مین را دركها  آن بسیاري از
از انسـان را   هو در این اندیشه باید کوشید و از آن بفلسفه و حکمت شارع پی برد کـ 

نهی کرده است. چه این امر همچون وادي ها  آن اندیشیدن در اسباب و ایستادگی در برابر
 گیـرد  مـی و سـودي از آن بـر ن   شـود  مـی  بیکرانیست که اندیشه آدمی در آن سـر گـردان  

                                                 
 یعنی علم خدا  -1
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سـپس  » کنـد  مـی خداوند است که همه کاري ،بگو اي پیغمبر«آورد.  نمی وحقیقتی بدست
 »کرده باشند. می بازياند  رفته بگذار ایشان را که درآنچه فرو

 دورهـا   آن از ارتقاي به برتر از ،و چه بسا که انسان بسبب ایستادگی در اسباب و علل
  .آید می ودر نتیجه  در پرتگاه لغزش فرو میافتد و در زمره گمراهان هالک بشمار شود می

 پناه بخدا از نومیدي و زیانکاري آشکار.
بلکـه   ،ایستادگی یا بازگشت از آن در قدرت یا اختیارماستو البته نباید گمان کرد که 
است که  »صغه اي«بنددد و همچون آئینی  می در نفس نقش این امر بمنزله رنگی است که

 دانـیم در آن اسـتوار   نمـی  خـودهم آن را  بسبب ژرف بینی در اسباب و علل بنسـبتی کـه  
کردیم پـس سزاسـت    می آن پرهیزیافتیم از  می درآن را  دواند چه اگر می و ریشه شود می

 که از آن بپرهیزم و یکسره از اندیشیدن دراین امر صرف نظر کنیم.
نامعلوم است، زیرا شناختن ها  آن هاي و نیز وجه تأثیر این اسباب در بسیاري از مسبب

بیکدیگر از راه اسـتناد بظـاهر اسـت و    ها  آن و اقتران» تجربه«آن اسباب متوقف بر عادت 
  1تأثیر و کیفیت آن مجهول است. و بخشنده نشدید از دانش مگر اندکی.حقیقت 

الغا کنیم و بـه  آن را  و بهمین سبب بما امر شده است که از آن چشم بپوشیم و یکسره
صـبغت) توحیـد بـر    (متوجه شویم تا آیین ها  آن و فاعل و موجدها  آن مسبب اسباب کل

تی مـا دانـاتر اسـت و در نفوسـمان     حسب دستور شارع که بمصالح دین و طرق خوشبخ
 رسوخ یابد، زیرا شارع از ماوراي حس آگاه است. 

هللا را بـر زبـان جـاري     اله اال افرموده است: هر که بمیرد وکلمه شهادت: ال صپیامبر
از «. و بنابر این اگر کسـی در نـزد ایـن اسـباب بایسـتد همانـا       شود می کند داخل بهشت

و اگـر در   دباشـ  می و اطالق کلمه کفر بر او سزاوار شود می منقطع» رسیدن بپایه اي فراتر
دریاي اندیشه شنا کند وبجستجوي از آن و اسباب و تـأثیرات آن یکـی پـس از دیگـري     

                                                 
وتِيُتم ّمَِن ﴿ -1
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کنم که جز با نومیدي بازنگردد و از اینرو شارع مارا از نگریسـتن   می من ضمانت ،بپردازد
 و اندیشیدن در اسباب نهی کرده و ما را بتوحید مطلق دستور داده است چنانکه فرماید: 

نزاده  وزائیده نشـده و او را همتـا    ،نیاز بی بگو اي محمد، اوست خداي یگانه، خداي«
اعتماد کنـی وگمـان    کند میي که اندیشه بر تو القا و البته نباید به پندار 1» وهمالی نیست

بري که فکر قادر است بر کائنات و اسباب آن احاطه یابـد و بـر سراسـر تفصـیل وجـود      
 وهستی آگاه شود چنین راي و پنداري ابلهانه است. 

درنخسـتین نظـر منحصـر بهمـان     اي  کننده و باید دانست که وجود در نزد هر ادراك 
در صـورتیکه   کنـد  مـی ن یابـد و از آن تجـاوز   مـی  مشاعر خـویش در چیزهائی است که ب

بینـیم کـه عـالم     نمـی  واقعیت امر فی نفسه جز این است و حق از ماوراي آن است. مگـر 
وجود در نزد آدم کر عبارت از محسوسات چهارگانه و معقوالت است و نوع شنیدنیها در 

 نزد او بکلی از عالم وجود ساقط شده است. 
واگـر در ایـن بـاره     گردد می ر نزد کور نیز نوع دیدنیها از عالم وجود زایلهمچنین د 

گرفتند  نمی افراد کور زیر تقلید از پدر و مادر و بزرگان وعموم مردم همعصر خویش قرار
لیکن آنـان در اثبـات    .ندکرد نمی بهیچرو با اطالعات مربوط بدیدنیها در عالم هستی اقرار

کنند نـه بـر متقضـاي فطـرت و طبیعـت ادراك       می این گونه مطالب از عامه مردم پیروي
 شـد حتمـا   مـی  آمد و از او دربارهمعقوالت سـوال  می خویش. واگر حیوان بیزبان بسخن

و این گونـه چیزهـا یکسـره در     کند میدیدیم که نوع معقوالت را درعالم هستی انکار  می
توانیم بگوئیم که شاید در ایـن جهـان    می و چون باین نکته پی بردیم .د نداردنزد او وجو

نوعی از ادراکات وجود دارد که مغـایر مـدرکات مـا اسـت، زیـرا ادراکـات مـا مخلـوق         
و حصر آن نا معلوم است  دباش می ومحدث است و آفرینش خدا از آفرینش مردم بزرگتر

یم پهناور تر است و خدا از ماوراي ایشان احاطـه  یاب می و دایره عالم وجود از آنجه ما در
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حصر نسـبت بصـحت ادراك ومـدرکات خـویش مشـکوك       دربارهبنابر ین  1کننده است.
 باش. 

و در اعتقاد و عمل خویش از آنچه شارع بتو دستور داده است پیروي کن چـه شـارع   
ایسـت کـه مـافوق    تو داناتر است، زیرا او ازمرحلـه  ي  بخوشبختی تو شیفته تر و بسودها

ادراکات تست و دایره آن از دایره خرد تو وسیع تر است و چنین طریقه اي مایه نکوهش 
 .بلکه خرد میزان صحیحی است و احکام آن یقینی اسـت  ،خرد وادراکات آن نخواهد بود

یابد اما با همه این نباید طمع ببندي که امور توحیـد و آن جهـان و    نمی و دروغ بدانها راه
نبوت وحقایق صفات خدائی و هر آنچه را که در مرحله اي فراتر از خرد تواست  حقیقت

  .بدان بسنجی زیرا چنین طعمی از محاالت خواهد بود
کننـد و آنوقـت طمـع     مـی  و مثال آن همچون مردیست که دید با ترازوئـی زر را وزن 

کـه تـرازوي    دهـد  مین بست با همان ترازو و کوهها را توزین کند. این تصور باطل نشان
دارد که خرد را حد معینی اسـت و   می مزبور در سنجش خود نادرست است، بلکه معلوم

 گذرد.  نمی از آن حد در
برسد که بر خدا و صـفات او محـیط شـود خـرد ذره اي از     اي  بمرحلهوممکن نیست 

تـوان بـا ندیشـه غلـط      می و از اینجااند  ذرات وجودي است که بخواست خدا پدید آمده
دارند پی برد و کوته نظري و تبـاهی   می ی که در اینگونه قضایا خرد را برسمع مقدمکسان

  .راي آنان را دریافت
تـوانیم   مـی  و از آنچه یاد کردیم راه حق آشکار شد و چون این حقیقـت را در یـافتیم  

گمان کنیم که شاید هنگامی که اسباب در ارتقاء از دایـره ادراك وجـود مـا در میگذرنـد     
ودر نتیجـه خـرد    شود می ازحد ادراکات ماخارجها  آن رسند که فهم میاي  بمرحلهآنوقت 

 ایستد.  می و باز گردد می در صحراي اوهام گمراه و سرگردان

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 ِي�  �َّ  .]20الربوج: [ ﴾٢٠ِمن َوَرآ�ِِهم �ُّ
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و وا گذاردن این امـر  ها  آن و بنابر این توحید: عجز از درك اسباب و کیفیات تأثیرات
هیچ فاعلی جز او نیسـت و همـه    زیرا محیط است،ها  آن است بآفریننده آن اسباب که بر

و علم  ما به آن آفریننده تنهـا از   گردد می یابد و بقدرت وي باز می اب بسوي او ارتقاباس
و بس. و این مفهوم گفتـار یکـی از صـدیقان    ایم  این لحاظ است که ما از وي صادر شده

 گوید، عجز ازادراك خود نوعی ادراك است.  می است که
معتبر ومهم در این توحید تنهـا ایمـانی نیسـت کـه از آن بـه       باید دانست) که(سپس 

است، بلکه کمـال در   1کنند، زیرا چنین تصدیقی از حدیث نفس  می تصدیق حکمی تعبیر
 پذیرد.  می آن حصول صفتی از آن است که نفس بدان احوال و کیفیات مختلف را
انقیاد و تهـی بـودن   چنانکه مطلوب از اعمال و عبادات نیز حصول ملکه فرمانبردي و 

آن ازهمه سر گرمیها و مشغولیتها بجز معبود است تا مریـد سـالک دگرگـون شـود و بـه      
صفت ربانی متصف گردد. وتفاوت میان حال و علم در عقاید ماننـد فـرق میـان قـول و     

دانند که مهر و بخشایش نسـبت   می و بیان آن این است که بسیاري از مردم .اتصاف است
و بینوا نوعی تقرب بسوي خداي تعالی و مستحب مؤکد است. و این امـر را  به افراد یتیم 

کنند ولی همین گونه کسان  می در شریعت یادآن را  آورند و بدان معترفند و منبع می بزبان
گریزند و ازعهده دار شدن وضـع   می اگر بینوا یا یتیمی از فرزندان بیچارگان را ببینند از او

چه رسد به اینکه از رحمت دستی بسر وي بکشند و همچنین از  ورزند تا می او استنکاف
جوینـد اینکـه وصـف     مـی  دیگر مراتب مهر و دلسوزي و صدقه دادن در این بـاره دوري 

که اند  وهنوز بمرتبه اي نرسیده شود می کردیم براي چنین کسانی تنها در مقام علم حاصل
 بدان متصف باشند و بدان عمل کنند.

هستند که با مقام علم و اعتراف باینکه بخشـایش و مهـر نسـبت بـه     لیکن مردمی هم 
ند کـه  باشـ  مـی  بینوایان نزدیکی بخداي تعالی است داراي مرتبه اي برتر از مقام نخسـتین 

                                                 
حدیث نفس، درباره خداوند و عل آن با خود گفتگو کردن است چنانکه معـروف اسـت آفـت عقـل      -1

 حدیث نفس است. 
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نانکه اینگونـه کسـان   ش و حصول ملکه آن در ایشان است چعبارت از اتصاف به بخشای
 ت به وي طلب ثواببند و در مهربانی نیسوي او میشتاهمینکه یتیم یا بینوائی را ببینند بس

توانند صبر کنند آنگاه بدست خود هر چه  نمی از این کار بازدارندآنان را  کنند هر چند می
کنند. علم بتوحید نیز با اتصاف بـدان چنـین    می حاضر داشته باشند به او صدقه و احسان

 است. 
چنین علمـی بـدرجات   و مبناي  شود می و علم خواهی نخواهی بسبب اتصاف حاصل

 ولی اتصاف بصرف علـم حاصـل   ،استوارتر از علمی است که پیش از اتصاف حاصل آید
اري تکـرار گـردد   شـم مگر آنکه بارها در آن عمل شود و بمیـزان نامحـدود و بی   شود مین

 . شود می یابد و مرحله اتصاف و تحقیق حاصل می آنوقت ملکه رسوخ
 زیـرا علـم نخسـتین کـه خـالی از اتصـاف       ،دآی می و علم دوم نافع در آخرت بدست

» حالی«اندك سود وکم فایده است واین علم بیشتر متکلمان است و مطلوب علم  دباش می
 است.  1ناشی از عبادت

بیشـک در  آن را  و باید دانست که شارع به هر چه انسان را مکلف ساخته است کمال
 داند.  می چنین علمی

جسته شود کمال در آن در علم دوم اسـت یعنـی علـم کـه     این اعتقاد، هر چیز  رو بناب
آید و عمل کردن به هر یک از عبادات طلب شود کمـال در آن   می پس از اتصاف بدست

 وابسته بحصول اتصاف و تحقیق است. 
 ایـن ثمـره شـریف را بـه بـار      ،گذشته از اینکه روي آوردن بعبادات و مواظبت در آن

 »نماز است. رنور چشم من د«فرماید:  می باداتدر رأس ع صآورد. پیامبر می
ن منتهاي آصفت و حالتی است که در  صنماز در نظر پیامبر شود می چنانکه مالحظه

آیـه دربـاره آنـان     یابد، این نماز کجا و نماز مردمی که این می لذت و نورچشم خویش را
  1آنانکه در نماز خود غفلت کنندگان بیخبرانند. ،: پس واي نماز گزارانکند می صدق

                                                 
 عادت (ن. ل). -1
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وبراه راست رهبري فرما راه آنانکه برایشان انعام کـردي نـه   «بار خدانا ما را موفق کن 
 آمین. 2»آنانکه بر ایشان غضب شده و نه گمراهان

از جمیع مطالبی که بیان کردیم بر خوانندگان روشن شد که مطلوب در کلیـه تکـالیف   
 گردد می اسخی در نفس است که از آن علمی اضطراري براي نفس حاصلحصول ملکه ر

و آن علم عبارت از توحید و عقیده ایمانی و خالصـه وسـیله ایسـت کـه بـدان سـعادت       
یـابیم   مـی  آید. این ملکه درکلیه تکالیف قلبی و بدنی یکسان اسـت و از آن در  می بدست

د نیز بمثابـه همـین ملکـه اسـت و     رو می ایمانی که اصل و سرچشمه کلیه تکالیف بشمار
داراي مراتب چندیست که نخستین مرتبه آن تصدیق قلبی موافق با زبان و برترین پایه آن 
حصول کیفیتی بسبب این اعتقاد قلبی و اعمـال مربـوط بـآن اسـت کـه همـواره برقلـب         

ر کنند و کلیه اعمـال وتصـرفات د   می مستولیست و در نتیجه اعضا و جوارح از آن پیروي
 زیر فرمان آن در میایند. 

کنند و ایـن کیفیـت    می چنانکه کردارهاي آدمی یکسره از این تصدیق ایمانی فرمانبري
رود وعبارت از ایمان کاملی است که شخص مـومن   می ایمان بشمارهاي  از بلندترین پایه

 با چنین ایمانی به هیچ گناه صغیرو کبیري دست نمییازد، زیرا حصول ملکـه ورسـوخ آن  
 گذارد شخص باندازه یک چشم بر هم زدن هم از طرق ایمان منحرف گردد.  نمی

قـل آمـده   ودر حـدیث هر » زنا کردن مومن نیستزنا کار هنگام «فرماید: می صپیامبر
کـرد در   مـی  و احـوال او سـوال  ص است که وقتی از ابوسفیان بن حرب دربـاره پیـامبر  

بعلت  ]پس از دخول در دین[آیا هیچیک از آنان :اصحاب آن حضرت پرسید که خصوص
 ؟شود می از آن مرتد ونتنارضائی و خش

                                                                                                                              
ِينَ ٱ ٤ّلِۡلُمَصّلَِ�  فََوۡ�لٞ ﴿ -1  .]5 -4املاعون: [ ﴾٥ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهوَن  �َّ

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ -2 ِينَ ٱ ِصَ�َٰط  ٦ لُۡمۡسَتِقيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ  �َّ
َ
آّلِ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱ�  ﴾٧ لضَّ

 .]7 -6الفاحتة: [
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جـایگیرد و بـا نفـس    هـا   دل بشاشـت آن در  هنگامی کـه ایمان :نه هر قل گفت :گفت
ایمان هر گاه پایدار و مستقر شود  تو معنی گفتار او این است که مل.درآمیزد چنین است

بسیار دشوار اسـت،  ها  آن یابند و سرپیچی نفس از می مانند همه ملکاتی است که استقرار
 . شود می زیرا ملکه مزبور بمثابه جبلت و فطرتی

 رود و در مرتبـه دوم نسـبت بـه عصـمت     مـی  و این نوع ایمان مرتبه عالی آن بشـمار 
وازلـی) و حصـول آن   (و جویی سابق  ،واجب است ؛یازیرا عصمت براي انب ،دباش می

و بسبب ایـن ملکـه ورسـوخ یـافتن آن      دباش می براي مومنان تابع اعمال و تصدیق ایشان
ي سلف بـر انسـان تـالوت شـود، و در     اچنانکه از گفتاره دهد می تفاوت در ایمان روي

ایمـان گفتـار و   « :آردآمده است از آن جمله ها  آن تراجم بخاري در باب ایمان بسیاري از
انجـام  » نماز و روزه از ایمـان اسـت  «و نیز گوید: » یابد می کردار است و فزونی و نقصان

هـا   ایـن  و مراد از همـه » .شرم وحیا از ایمان است«دادن تکالیف رمضان از ایمان است و 
ن جنبـه فعلـی یـا    ملکه آن اشـاره کـردیم. و آ   ]حصولایمان کاملی است که بخود آن و [

رود اختالف و تفـاوتی   می تصدیقی که از نخستین مراتب ایمان بشمار رلی دارد. اما دعم
بر تصدیق حمـل کننـد از   [را ها  آن چه آنانکه اوایل اسماء را معتبر شمرند و ،وجود ندارد

 و 1و آنانکه اواخر اسماء را معتبر شـمرند اند  تفاوت منع شوند چنانکه ائمه متکلمان گفته
 شـود  می کنند] بر این ملکه اي که ایمان کامل است تفاوت بر ایشان آشکاررا حمل ها  آن

واین در اتحاد حقیقت اولی که تصدیق است مایه نکوهش نیست، زیرا تصـدیق در همـه   
 شـود  مـی  مرتبه اي است که نام ایمان بر آن اطـالق  2مراتب ایمان وجود دارد و کمترین 

بخشد و تمیـز دهنـده میـان     می فرع رهائیوهمین پایه است که شخص را از وابستگی بک
است و بنابر این ایمان کمتر از این مرتبه جزایی ندارد، و آن بخودي خـود   3کافر و مومن

                                                 
 قسمت داخل کروشه در چا پاریس نیست.   -1
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حقیقت واحدي است که در آن هیچگونه تفاوتی وجود ندارد، بلکه چنانکه گفتیم تفاوت 
نیـک ایـن نکتـه را    آید و بنابر این سزاست که  می درکیفیتی است که در سایه اعمال پدید

و باید دانست که شارع براي ما به تصویب همان ایمانی پرداخته که در نخسـتین   .دریابی
مکلف ساخته اسـت، در عـین ایـن کـه     ها  آن مرتبه به تصدیق قلبی و اعتقاد باطنی درباره

 اقرار واعتراف داشته باشیم و امور مزبور عبارت از عقایدي استها  آن باید به زبان هم به
ایمـان سـوال شـده     دربـاره ص از پیامبر هنگامی کهکه در دین مقرر شده است، چنانکه 

 فرمود:
انش و روز رستاخیز اعتقـاد پیـدا   ه بخدا و فرشتگان و کتب و پیامبرایمان این است ک«

عبـارت از همـان عقایـد    هـا   این و» کنی و هم به نیک و بد سرنوشت (قدر) ایمان آوري
  اند. بیان شدهایمانی که در علم کالم 

کنیم تاحقیقـت ایـن فـن و کیفیـت حـدوث آن برتـو        می و اینک به اجمال بآنها اشاره
 روشن شود: 

باید دانست چون شارع ما را به ایمان آوردن به آفریننده اي فرمان داد که همه افعال را 
م و مـا را  یگانه و منفرد کرده است چنانه یاد کردیها  آن به وي باز گردانده و ویرا در کلیه

آگاه ساخت که رستگاریمان هنگام فرا رسیدن مرگ در ایـن ایمـان اسـت مـا را بـه کنـه       
حقیقت این آفریننده آگاه نساخت، زیرا چنـین امـري بـراي ادراك مـا دشـوار و برتـر از       
کیفیتی است که ما در آن هستیم، از این رو ما را مکلف ساخت که نخست معتقـد شـویم   

ازمشابهت بامخلوقات است و گرنه دست نبود که او آفریننده ایشـان   آن آفریننده ذاتا منزه
 داشت.  نمی باشد، زیرا بر حسب چنین فرضی فرقی میان او و مخلوقات وجو

سپس بما دستور داد که آفریننده را از صفات نقص منزه بـدانیم و گرنـه آن وقـت بـه     
او امر فرمود و گرنه بسبب  و آنگاه ما را به یگانگی در خدائی .یافت می مخلوقات شباهت

پس از آن دستور داد که معتقد باشیم آن آفریننـده دانـاي    ،یافت نمی آفرینش انجام1تمانع 
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براي کمال ایجاد و آفـرینش گـواه   » مخلوق«تواناست چه به این صفت انجام یافتن افعال 
 احکام اوست.  »اجراي«

به دیگـري خصوصـیت و    و هم داراي اراده است وگرنه هیچ یک از مخلوقات نسبت
و گرنـه اراده حـادث    کنـد  مـی  یافت. و نیز او سرنوشت هرموجودي را تعیـین  نمی امتیاز

است و او پس از مرگ به منظـور تکمیـل عنایـت خـود بـه ایجـاد و آفـرینش        » مخلوق«
بود] همانا کاري  می و اگر خلقت آدمیان صرفا براي نیستی[ کند می ما را زنده 1نخستین] [

ن خلقت براي بقاي جاویدان پس از مرگ اسـت.  آ رفت. پس از می عبث بشمار بیهوده و
و فرمود که به بعثت پیامبران براي رستگاري از بدبختی این معاد معتقد باشیم، زیرا احوال 

بـود و مـا بـدان آگـاهی      هـد آدمیان در آن روز از لحاظ سعادت تو شقاوت مختلـف خوا 
این است که ایشـان را از چگـونگی آن روز خبـر     نداریم و کمال لطف خدا به آدمیان در

دهد و دو راه سعادت یا شقاوت را براي وي باز گوید که بدانیم بهشـت مخصـوص نـاز    
 ونعمت ودوزخ براي عذاب است. 

از هـا   آن اینهاست امهات عقاید ایمانی که با ادله عقلی به ثبـوت رسـیده اسـت وادلـه    
 ز ادله مزبور بدست آورده و علما ما را بها ادي ریکتاب و سنت بسیار است سلف آن عقا

اما پس از چندي در  اند. را مسلم و محقق ساختهها  آن رهبري کرده و پیشوایان دینها  آن
ایـن اختالفـات آیـات متشـابه     هـاي   تفاصیل این عقاید اختالف روي داده و بیشتر انگیزه

واستداللهائی شده است که جنبـه  و مناظرات ها  است. و اختالفات مزبور سبب کشمکش
 بیش از نقل است و در نتیجه علم کالم وضع شده است. ها  آن عقلی

 پردازیم:  می ن به تفصیل این مجملو اینک بدین سا
در قرآن وصف معبود به صورت تنزیه مطلق آمده است چنانه وصف مزبور در آیـات  

نیست و کلیـه ایـن   ها  آن هیچ یک ازبسیاري داللت آشکار بر تنزیه او دارد و نیاز بتأویل 
و از ایـن رو ایمـان    دباش می است و هر یک در باب خود صریح و آشکار» سلوب«آیات 
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و  سو صـحابه صآید و گذشته از ایـن در سـخنان شـارع     می بآنها از واجبات به شمار
 تفسیر شده است. ها  آن ن آیات مزبور بر حسب داللت ظاهريتابعی

و [ شود می آیات قلیل دیگري وجود دارد که مایه تو هم تشبیه از سوي دیگر در قرآن
این تشبیه یکبار در ذات و بار دیگر در صفات است لیکن سلف بعلت آنکـه ادلـه تنزیـه    

را بر آیات قلیل متشابه غلبـه دادنـد و بمحـال    ها  آن فزونتر بودند و داللت آشکار داشتند
و حکم کردند که آیات مزبور نیـز کـالم    1آموختند]به مردم آن را  بودن تشبیه پی بردند و

 به بحث و تأویل نپرداختند. ها  آن خداست و از این رو بدانها ایمان آوردند و در معنی
را همچنان کـه نـازل   ها  آن«اند  و این شیوه معنی گفتار بسیاري از سلف است که گفته

ب خداست ولی متعرض تأویل و یعنی ایمان بیاورید که آن آیات از جان» بخوانیداند  شده
پـس واجـب    .تفسیرآنها نشوید از این رو که ممکن است آیات مزبور براي آزمایش باشد

 از هر تأویلی باز ایستیم و بدانها اذعان کنیم. ها  آن است در برابر
یات متشابه پیروي کردند آو در عصر سلف گروه قلیلی بدعت گذاران پدید آمدند واز 

رفتند از این رو دسته اي در ذات او به تشبیه پرداختند و معتقد شدند که و در تشبیه فرو 
خالق داراي دست و پا و چهره است و بظواهري که در آیات آمـده بـود عمـل کردنـد و     

زیـرا معقولیـت   [سرانجام در پرتگاه تجسیم صریح و مخالفت با آیات تنزیـه فـرو افتادنـد   
تیکه غلبه دادن آیات سلوب درباره تنزیه در صور 2جسم مقتضی نقص و نیازمندي است] 

ند. از در باشـ  مـی  و از لحـاظ داللـت آشـکارتر   انـد   مطلق که در موارد بیشتري نازل شده
نیاز هستیم و هم از جمع میان دو دسته دلیـل بـا    بیها  آن آویختن بظواهر این آیاتی که از

شناعت شـیوه خـویش   مشبه و مجسمه) شایسته تر است این گروه از (این تأویالت آنان 
در صورتی که این گفتار  .جسم است ولی نه مانند اجسام:کهاند  به چنین گفتاري پناه برده

و اثبـات اسـت،    زیرا گفته اي متناقض و جمع بیان میان نفی کند مین از عقاید ایشان دفاع

                                                 
 » ینی«و » پ«از  -1

 » ینی«از  -2
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احدي از جسم باشند واگر مخالف آن باشند و معقولیـت متعـارف   ت یهر گاه براي معقول
 نفی کنند، آن وقت با ما در تنزیه موافق خواهند بود و از توجیهات ایشان چیـزي بـاقی  را
و چنین جعلـی متوقـف بـر    اند  جز اینکه لفظ جسم را یکی از اسماء او قرار داده ماند مین

 . دباش می اجازه
چنانه براي خدا جهت واستقرار اند  و دسته دیگري از آنان قائل به تشبیه درصفات شده

 و گفتار ایشان به تجسـم بـاز  اند  اثبات کردهها  این ول و صوت و حرف زدن و امثالو نز
 ،صـوتی اسـت  «:که اند  این گروه هم مانند دسته نخستین باین گفتار متشبث شده گردد می

ولی نه مانند اصوات، جهتی است نه همچون جهات، نزولی است نه مانند نزولهائی که در 
 . شود می و این عقیده هم به همان چه دسته نخستین رانده شدند رد »کنند می اجسام قصد

 راهی بجز اعتقادات و مذاهب سلف و ایمـان بـه  » سلوبایا آیات «و براي این ظواهر 
منجر نشـود  ها  آن نفی بخودها  آن چنانکه باید باقی نمانده است تا بخاطر نفی معانیها  آن

و کتاب » عقیده الرساله« رن و نظریات ابن ابوزید دآدر قراند  صحیح و ثابتها  آن با اینکه
حافظ بن عبدالبر در تألیفش و دیگران بهمین منظور متوجه اسـت  هاي  و نوشته» مختصر«

گویند و نباید از قرائنـی کـه در ضـمن سـخنان      می چه ایشان در پیرامون این معنی سخن
 چشم پوشید.  کند می ایشان بر این معنی داللت

آنکه علوم وصنابع توسعه یافت و مردم شیفته تدوین وبحـث در مسـائل    آنگاه پس از
مختلف شدند و مندرج در آیات سلوب را تعمیم دادند و درنتیجـه  هاي  گوناگون و شیوه

هـا   آن بنفی صفات معانی از قبیل علم و قدرت  و اراده و حیات بیش از آنچـه در احکـام  
آید. در صورتی  می این صفات تعدد قدیم الزمبود حکم کردند، زیرا به گمان ایشان بنابر 

که گمان ایشان به این دلیل مردود است که صفات نه عین ذات او اسـت و نـه جـز ذات    
  .وي
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دیدن را نیز از خدا نفی کردند چه این صـفات را   و شنیدن و 1] همچنین [صفت اراده
د اسـت. زیـرا در   دانستند و حال اینکه این گفتار ایشـان هـم مـردو    می از عوارض اجسام

 2مدلول این الفاظ بنیه واندامی شرط نشده است بلکه منظور ادراك مسموع و مبصر است
به علت شباهت آن به آنچه در شنیدن  دیـدن هسـت و   اند  و صفت کالم را نیز نفی کرده

صنعت کالمی را که قائم بنفس است درك نکردند  و از این رو بـه مخلـوق بـودن قـرآن     
و زیان این بدعت اند  ن بدعتی است که سلف بر خالف آن تصریح کردهحکم کردند و ای

عظیم  بود و برخی از خلفا از ائمه عصر خود آن را پذیرفتند ومردم را بدان وا داشـتند و  
پیشوایان دین به مخالفت با ایشان برخاستند ودرنتیجه تازیانه زدن بسیاري از پیشوایان را 

شتند و این امر سبب شـد کـه اهـل سـنت بـه ادلـه عقلـی        و برخی را نیز ک 3روا دانستند.
برخالف این عقاید برخاستند تا بدفع پدید آمدن این گونه بـدعتها پردازنـد و کسـی کـه     
بدین منظور اهتمام ورزید شیخ ابوالحسن اشعري پیشواي متکلمان بود که حد وسط طرق 

تنزیـه   دربارهت رسانید و مختلف را برگزید و تشبیه را رد کرد و صفات معنوي را به اثبا
محصور کرده بودند اکتفا کرد و ادله مخصص به تعمیم او آن را  به همان میزانی که سلف

را گواه شدند از این رو صفات چهار گانه معنوي و شنیدن و دیدن کالم قائم بنفس را بـه  
و بـا   طریق عقل و نقل اثبات کرد ودر این باره به رد کلیه عقاید بدعت گذاران پرداخـت 

ایشان درباره مسائلی که براي این بدعتها تهیـه کـرده بودنـد از قبیـل صـالح و اصـلح و       
به گفتگو پرداخت و عقاید مربوط به بعثت و احـوال معـاد و بهشـت و     ،تحسین و تقبیح

دوزخ و ثواب و عقاب را تکمیل کرد وبحث درباره امامت را نیـز بـاین موضـوع ملحـق     

                                                 
آمد که قدر را هم نفـی   چنین است: و بنفی صفت اراده حکم کردند و آنگاه ایشان را الزم می» پ«از  -1

 دن حکم کردند. کنند چه معناي آن بر اراده به کائنات سبقت داشت و بنفی دیدن و شنی

 ادراکی براي مسموع و مبصر است. (ن. ل). -2

هجري بود که مأمون خلیفه بترویج نظریه مخلوق بودن قرآن پرداخت ومخالفـان   212و این در سال  -3
 پدید امد. » محنت«زد ووقایع  را بشدت تازیانه می
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امامیه پدید آمده بود وعقیده داشتند که امامـت از جملـه    ساخت چه در این هنگام بدعت
رود و بر پیامبر تعیین آن واجب است و بایـد بـا تعیـین کسـی کـه       می عقاید دینی بشمار

 امامت از آن  او است خود  از عهده این امر بدر آید. 
. و غایت و منتهاي امر امامت این است کـه  شود می و همین تکلیف بر امت نیز واجب

 ملحـق  )ایمـانی (ضیه اي مربوط به مصالح امـت و امـري اجمـاعی اسـت و بـه عقایـد       ق
را علـم  هـا   آن و به همین سبب آن را به مسائل این فن الحاق کرده و مجموعـه  شود مین

واین  شود می یا بدین سبب که در آن علم از مناظره برخالف بدعتها گفتگواند  کالم نامیده
و یا بعلت آن که سـبب وضـع علـم     گردد مین مناظرات کالم صرف است و به علمی باز

 کالم وتحقیق و تتبع در آن تنازع ایشان دراثبات کالم نفسانی است. 
پس از چندي شیخ ابوالحسن اشعري پیروان بسیاري پیدا کردو بعد از وي شاگردانش 

کردند و این طریقه را قاضی ابوبکر بـاقالنی   مانند ابن مجاهد و دیگران طریقه او را دنبال
تهذیب کرد و بوضـع  آن را  از آنان فرا گرفت ودر طریقه مزبور بمقام پیشوائی نائل آمد و

از قبیـل اثبـات    گردد میمتوقف ها  آن مقدماتی عقلی پرداخت که ادله  افکار و نظریات بر
و  مانـد  مـی دو زمان بـاقی ن ودر دباش مین جوهر فرد و خالء و اینکه عرض قائم به عرض

از مسائلی که ادله ایشان برآنها متوقف است و این قواعد را از لحاظ وجـوب  ها  این امثال
 )اعتقاد بآنها تابع عقاید ایمانی قرارداد، زیرا ایـن ادلـه (اعتقـادي ثابـت کننـده اعتقـادات      

 ب بطالن مدلولهم از این رو معتقد بود) که بطالن دلیل سب(متوقف بر این عقاید است و 
و سرانجام این طریقه تکمیل گردید و در زمره بهترین فنون نظري و علوم دینـی   شود می

در آن فن برخی اوقات بشیوه صناعی نبود بعلت آنکـه  [ي ادلهها صورت بشمار آمد. لیکن
هنوزآن قوم در مرحله سادگی بودند و از سوي دیگر صناعت منطق که بـدان ادلـه رامـی    

شمارند و در آن روزگـار هنـوز در میـان ملـت      می و قیاسها را بوسیله آن معتبر 1آزمایند]
نـد،  برد مین بکارآن را  اسالم رواج نیافته و اگر هم اندکی از آن متداول شده بود متکلمان

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست.   در چاپ -1
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رفت که بکلی مباین عقاید شرعی بـود و   می زیرا فن منطق در ردیف علوم فلسفی بشمار
ایشان متروك بود. انگاه پس از قاضـی ابـوبکر بـاقالنی امـام      از این رو فن منطق در میان

را امـال کـرد و درآن داد    »شـامل «الحرمین ابوالمعالی پدید آمد و او در این طریقه کتـاب  
آن  را تلخیص کرد و مـردم » ارشاد«سخن داد و به شرح و بسط آن پرداخت سپس کتاب 

پس از چنـدي علـم    .اده قرار دادندبمنزله راهنماي عقاید خویش شمردند و مورد استفرا 
منطق در میان ملت اسالم انتشار یافت ومردم بخواندن آن پرداختند ومیان آن فـن وعلـوم   

و  دباشـ  مـی  فلسفی تفاوت گذاشتند بدینسان که منطق تنها قـانون و معیـاري بـراي ادلـه    
آن میسـنجند. و   همچنان که ادله علوم فلسفی را با منطق میآزمانید ادله دیگر علوم رانیز با

از آن پس به این قواعد مقدماتی فن کالم که متقدمان وضع کرده بودند در نگریستند و با 
با براهینی که بدیشان رسیده بودمخالفت کردند و چه بسا که بسـیاري از  ها  آن بسیاري از

بـا  را ها  آن براهین ایشان مقتبس از کالم فالسفه در مباحث طبیعیات والهیات بود. و چون
معیار منطق آزمودند این امر آنان را بسوي منطق آورد و به بطالن مـدلول بسـبب بطـالن    

ابوبکر باقالنی) بدان عقیده داشت و طریقه مزبـور از  (دلیل آن معتقدنشدند چنانکه قاضی 
 بنـام طریقـه متـأخران   آن را  مصطلحات ایشان گردیـد و مبـاین طریقـه نخسـتین بـود و     

مسائلی از فلسفه کـه   دربارهه در این طریقه  رد بر فالسفه را نیز خواندند. و چه بسا ک می
قـرار   )ایمانی(مخالف عقاید ایمانی بود داخل کردند و فالسفه را در زمره دشمنان عقاید 

ایشان با بسیاري از مذاهب بدعت گذاران متناسب بـود. و نخسـتین   هاي  دادند، زیرا شیوه
بود وامام ابن خطیب منهج و شیوه بتألیف پرداخت غزالی کسی که در طریقه کالم بر این 

و گروهی از علما نیز به پیروي از غزالـی پرداختنـد و بتقلیـد از وي اعتمـاد      )فخر رازي(
کردند. آنگاه متأخران پس از ایشان به در آمیختن کتب فلسفه فرو رفتند و کار موضوع دو 

موضوع  ،سبب اشتباه مسائل آن دو دانشکالم و فلسفه) برایشان مشتبه شد چنانکه ب(علم 
 شمردند. می فلسفه و کالم را یکی
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و باید دانست که متکلمان در بیشتر کیفیات طریقه خویش براي اثبات وجود بـاري و  
کردند و استدالل ایشان اغلب چنـین بـود و از    می صفات او بکائنات واحوال آن استدالل

اندیشید کـه قسـمتی از ایـن     می سم طبیعیسوي دیگر فیلسوف هم در طبیعیات درباره ج
کائنان است، ولی نظر او در این باره مخالف نظر متکلمان بود و چه فیلسوف در جسم از 

 نگرد ومتکلم در آن از این حیث میاندیشد کـه برفاعـل داللـت    می لحاظ حرکت وسکون
ات ذاتـی  همچنین اندیشه فیلسوف در الهیات تنها نظري در وجود مطلق و مقتضی کند می

. خالصه کند می آن است لیکن نظر متکلم دروجود از این لحاظ است که بر موجد داللت
است کـه پـس از فـرض اینکـه      1نزد اهل آن عبارت ازعقاید ایمانیموضوع علم کالم در 

با ادله عقلی نیز استدالل کـرد  ها  آن مسائل آن از جانب شرع صحیح باشد ممکن است بر
از این عقاید زائل گردد و هر گاه در کیفیت ها  برود و انواع شکها وشبههز میان ا اتا بدعته

پدید آمدن این فن بیندیشیم وببینیم که چگونه سخنان علما درایـن بـاره بتـدریج و نسـل     
کردنـد و رفـع    مـی  بنسل تغییر یافته است و همه آنـان عقایـد ایمـانی را صـحیح فـرض     

وع این فن مقرر داشـتیم  آنچه ما درباره موضند آنوقت بصحت طلبید می وادله راها  حجت
کنند. ودر نزد متأخران دو طریقـه   نمی پی خواهیم برد و در خواهیم یافت که از آن تجاوز

با هم در آمیخته ومسائل علم کالم بامسائل فلسفه چنان مشتبه شده است که باز شـناختن  
آورد،  نمـی  سـت یکی از دیگري ممکن نیست و طالب آن فن از کتـب ایشـان چیـزي بد   

این شیوه را بکار برده و کسانی که از علمـاي ایـران پـس از    » طوالع«چنانکه بیضاوي در 
  اند. در کلیه تألیفاتشان از روش بیضاوي پیروي کردهاند  وي آمده

کنند کـه   می چیزي که هست گاهی برخی از طالبان علم باین طریقه بدین منظور توجه
ق در معرفت محاجه و مناظره آگـاه شـوند زیـرا در ایـن     به مذاهب گوناگون و شیوه اغرا
 شو.  می طریقه استدالل بحد وفور یافت
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واما براي پیروي از طریقه سلف در عقاید علم کالم باید تنها بطریقـه قـدیم متکلمـان    
و تألیفات کسانی یافت که از صـاحب  » ارشاد«توان در کتاب  آن را می رجوع کرد و اصل

و هر که بخواهد در عقاید خویش به رد بر فالسفه بپـرازد الزم اسـت    اند. آن پیروي کرده
رجوع کند. در ایـن گونـه کتـب هرچنـد بـا       )فخر رازي(بکتب غزالی و امام ابن خطیب 

ها  آن با فلسفه در نیامیخته و موضوعها  آن اصطالح قدیم مخالفت شده است، ولی مسائل
با یکدیگر مشـتبه نشـده اسـت. و     شود می چنانکه در طریقه متأخران پس از آنان مشاهده

خالصه سزاست که بدانیم این دانش معروف بعلم کالم در این روزگـار بـر طالبـان علـم     
و کار اهل سنت در آنچـه  اند  ضروري نیست، زیرا مالحده و بدعت گذاران منقرض شده

مدافعه و  براي ما کافی است و احتیاج به ادله هنگامی است که بهاند  نوشته وتدوین کرده
را از ابهامات واطالقات آن  )تعالی(اما اکنون از آن ادله بجز کالمی که باري ،یاري پردازند

بقومی گذشت که در میان ایشان برخی از متکلمان با  تنزیه کند باقی نمانده است. و جنید
ا هـ  آن فضه در علم کالم پرداخته بودند آنگاه پرسید این گروه چه کسانی هستند؟ گفتندار

سازند. جنید  می نقص منزههاي  گروهی باشند که خدا را با ادله از صفات حدوث و نشانه
 گفت: 

علم کـالم   ،لیکن با همه این »نفی عیب در جائیکه عیب محال باشد خود عیب است«
براي افراد مردم و طالبان علم فوایدي معتبر دارد، زیرا براي  کسیکه حـافظ سـنت اسـت    

نظري درباره اثبات عقاید پسندیده نیست. و خـدا دوسـت مومنـان     هاي ندانستن استدالل
 1است. 

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1  .]68آل عمران: [ ﴾٦٨ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوِ�ُّ  �َّ
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و سنت و اختالفاتی که  )کتاب (قرآن 2درکشف حقیقت از متشابهات: 1فصل

و بدعت گذاران روي داده  »پیران سنت«در عقاید طوایف سنی ها  آن بسبب

 است.
تـا مـا را بـه     را در میـان مـا برانگیخـت    صپیـامبر   )سـبحانه (باید دانست که خـدا  

شـکار و روشـن   آبخواند و قرآن کریم را به زبان عربـی   ها نعمت رستگاري و کامیابی در
نازل کرد و در آن ما را بتکالیفی مخاطب ساخت که مایه رهبریمان بسـعادت اسـت و در   

سبحانه) را یاد کند تا ذات خـویش را  (خود هاي  نام ضمن این خطاب الزم بود صفات و
را باز گویـد و فرشـتگانی را کـه میـانجی      ،روان وابسته بتن آدمی و وحی بما بشناساند و

میان او و پیامبران هستند نام برد وهم در آن کتـاب روز رسـتاخیز و اخبـار تعدیـد آمیـز      
تعیین نفرموده است. وهم در آن را  مربوط بدان را یاد کرده، ولی به هیچ رو براي ما وقت

کـه مـا را    شـود  می یافتها  فبا در آغاز برخی از سورهال این قرآن کریم حروف مقطعی از
راهی نیسـت وکلیـه اینگونـه از منـدرجات آن کتـاب را متشـابه نامیـده و        ها  آن بفهمیدن

 را منع کرده است. ها  آن جستجوي معانی
ه کـ اوست که کتاب را بر تو فرو فرستاد و آن آیاتی محکم اسـت  «فرماید:  می چنانکه

باطل است ه ی به در دلهایشان پپس آنانکاند  وند ودیگر متشابهاتر می اصل کتاب بشمار

                                                 
نیسـت و در چـاپ پـاریس در    » ینی جـامع «هاي مصر و بیروت و درنسخه خطی  این فصل در چاپ -1

 آن جلد را فرا گرفته است.   59تا  44از فصل علم الکالم و پیش از فصل علم التصوف از ص  3جلد 

) سوره 5متشابه آن است که معنی و حقیقت آن معلوم نشود و ضد محکمات است که در قرآن آیه ( -2
آل عمران بدان اشاره شده است و سوره محکمه را سوره غیر منسوخه گویند وآیات محکمات  3

عبارت از آیات واضح واستواري هستند که شنونده بعلت وضوح و روشنی معنی نیاز به تأویل و 
۞قُۡل ﴿ها را متشابهات خوانند. و بقولی از:  ها نداشته باشد مانند قصص انبیا(ع) و مقابل آن نتفسیر آ

تُۡل َما َحرََّم َر�ُُّ�ۡم َعلَۡيُ�ۡمۖ 
َ
� ْ اند. از اقرب الموارد و  تا آخر سوره آیات محکمات ]151األنعام: [ ﴾َ�َعالَۡوا

 ت. اس 152(االنعام) آیه  6متهی االرب آیه مزبور را سوره 
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کننـد در صـوریتکه    مـی  از متشـابهات پیـروي  هـا   آن به منظور فتنه جوئی و جستن تأویل
گویند بدان ایمان آوردیـم   می داند و راسخان در علم نمی راها  آن هیچکس جز خدا تأویل

و صحابه دانشمندان سلف  1»پند نمیگرند همه از نزد پروردگار ماست، ولی جز خردمندان
عبارت از آیات آشکاریست  کـه  » محکمات«که اند  و تابعان، این آیه را چنین توجیه کرده

محکـم  «گوینـد:   می ثابت است و به همین سبب فقیهان در اصطالحات خودها  آن احکام
اي گونـاگونی   و اما درباره مشابهات ایشانرا گفتـه » چیزي است که معنی آن روشن باشد.

 ،با آیه دیگر یا بـا عقـل  ها  آن متشابه آیاتی هستند که بعلت تعارض ند:ااست برخی گفته 
به اندیشه و تفسیر نیـاز داشـته باشـند و بسـبب همـین تعـارض        ها  آن براي صحت معنی

همین نظریه ابن عبـاس  شوند و برحسب  می و مشتبه ماند می پوشیدهها  آن داللت ومفهوم
و مجاهد » کنند نمی ولی بآن عمل ،آورند می متشابه گفتاریست که بدان ایمان«گفته است: 

وقاضی ابوبکر » هر چه بجز آیات احکام و قصص باشد متشابه است.«و عکرمه گفته اند: 
  اند. و امام الحرمین نیز با این راي موافقت کرده »باقالنی«

متشـابه آیـاتی اسـت کـه راهـی      و ثوري و شعبی و گروهی ازعالمان سلف گفته اند: 
نباشد مانند: عالیم وقوع رستاخیز و اوقات اخباري که در این باره مـردم را  ها  آن بدانستن

آیـات  «فرمایـد:   مـی  و اینکـه در آیـه   ها. و حروف تهجی اوایل سورهاند  بدان تهدید کرده
تشـابه  و بنـابر ایـن م   .یعنی بخـش عمـده و بیشـتر آن   » روند می محکم اصل کتاب بشمار

 آورند.  می را در ردیف آیات محکمها  آن قسمت کمتر قرآن است و گاهی برخی از
را هـا   آن آنگاه پیروان آیات متشابه را مورد نکـوهش قـرار داده اسـت از ایـن رو کـه     

که از زبان عرب یا همان زبانی که ما را بدان خطـاب  اند  تأویل یا تفسیر کردههائی  بمعنی
یعنی منحرف از حق نامیـده اسـت    )اهل زیغ(وند. و آن گروه را ش نمی کرده است مفهوم

مانند کافران و زندیقان و جاهالن بدعت گذار و فرموده است این عمل آنان بقصـد فتنـه   
را بر طبق دلخواه خـود هـر   ها  آن است که بمنزله شرك یا اشتباه کاري بر مومنان است یا

                                                 
ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ -1 نَزَل َعلَۡيَك  �َّ

َ
مُّ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ  .]7آل عمران: [ ﴾ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ
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 نمایند. سـپس خبـر   می پیرويها  آن ش ازکنند و دربدعتهاي خوی می گونه بخواهند تأویل
 راهـا   آن بخـود وي اختصـاص دارد و کسـی جـز او    هـا   آن کـه تأویـل   )سبحانه( دهد می

را فقط بسـبب   آنگاه عالمان» داند نمی را جز خدا کسیها  آن وتأویل«داند و میگوید:  نمی
و بـه   .ایمـان آوردیـم  گویند بـدان   می علم فرماید و راسخان در می ستاید و می ایمان بآنها

 اند، بر عطف ترجیح دادهآن را  خوانده و 1را بطور استنیاف  »راسخون«همین سبب سلف 
را » راسـخون «واو) را عاطفـه بـدانیم و   (زیرا ایمان به غیب در ستودن رساتر است. واگر 

عطف بگیریم آنوقت ایمان به حاضر و شاهد خواهد بود، زیرا ایشان در این هنگام تأویل 
بـدین  » همه از نزد پروردگـار مـا اسـت   «دانند و بالنتیجه غیب نیست و گفتار خدا  نمی ار

که تأویل آن براي بشر نا معلـوم اسـت چـه از الفـاظ      دهد می و نشان کند می معنی کمک
پس  اند، را براي آن معانی وضع کردهها  آن که عرب شود می عرب معانی ومفاهیمی درك

هر گاه اسناد دادن خبر به مسندالیه محال باشد آنوقت معنی و مدلول کالم را در نخواهیم 
را بخود وي ها  آن یافت. و اگر چنین عباراتی از نزد خدا در دسترس ما قرار گیرد دانستن

 سازیم چه براي ما راهـی بـه درك   نمی مشغولها  آن کنیم و خویش را بمدلول می واگذار
هر گاه کسانی را ببینید که در آیات قـرآن بحـث و   «گفته است:  لوعایشهنیست ها  آن

» همان کسانی هستند که خدا ایشان را اراده کـرده اسـت  ها  آن کنند باید بدانید می مجادله
دل آنان به بیراهه و باطل منحرف » فی قلوبهم زیغ«فرماید  می یعنی در آن قسمت آیه که(

ه و عقیده سلف درباره آیات متشـابه چنـین اسـت و در    است) پس از آنان بپرهیزید. شیو
را بهمـان شـیوه   ها  آن سنت نیز الفاظی آمده است که مانند اینگونه آیات است و آن گروه

  2یکی است. ها  آن کنند، زیرا منبع همه می آیات توجیه

                                                 
استیناف در تداول نحو عرب این است که کلمه را بـر مـا قبـل عطـف نکنـیم و (و) را (واو) عطـف        -1

 ندانیم چه کلمه مزبور در لغت بمعنی ابتدا کردن و از سر گرفتن است.  

 Bها یکی است.  زیرا پیرو همه آن -2
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گاه انواع متشابهات بنابر آنچه یاد کردیم ثابت شود پـس بایـد بمـوارد اخـتالف     و هر 
بـه  ایشان هاي  رجوع کنیم. از این رو آن قسمتی از آیات بر حسب گفتهها  آن مردم درباره

ها  این و امثال 1موکل بر دوزخیانهاي  وعدد فرشته الئم آن ومواقع تحذیرهارستاخیز و ع
هـا   آن را از آیات متشابه شمرد و خدا دانـاتر اسـت، زیـرا در   ها  آن توان نمی مربوط است

را توجیه کرد یا بطریـق دیگـري دریافـت، بلـک آیـات      ها  آن ت که بتوانلفظی نیامده اس
بخـدا  هـا   آن قـرآن علـم و دریافـت    2است که بر طبق نصهائی  حادثههاي  مزبور از زمان

او تصریح شـده و گفتـه    صاختصاص یافته است چنانکه این معنی در قرآن بزبان پیامبر
را در زمـره  ها  آن شگفت است که برخیو جاي 3»در نزد خداست.ها  آن همانا علم«:است

  اند. متشابهات شمرده
در حقیقت از حروف هجا هستند و بعید نیست کـه   ها، و اما حروف مقطع آغاز سوره

ه زمخشري گفته است: این حروف اشاره بـه  کمعانی خاصی اراده شده باشد چنانها  آن از
ت از آن حـروف تـألیف شـده    ، زیرا قرآنی که نازل گردیده اسـ دباش می هدف بلند اعجاز

ها  آن بینیم میان می همه باهم برابرند، ولی پس از ترکیب حروفها  آن است و بشر در فهم
 تفاوت و اختالف در فهم آن موجود است و اگر حروف مزبور از این شیوه اي که داللت

ترکیب و بصورت مقطع آورده شـوند)   بی یعنی(متضمن بر حقیقت است عدول کندها  آن
 یعنی نقل صحیح حرف به معنی جدید) باشد مانند اینکه(این صورت باید بنقل صحیح در
و حال آنکه نقل صـحیح   ها. این است و امثال »هادي«و  »یا طاهر«کنایه از » طه«گویند  می

 آید.  می پدیدها  آن دربارهدشوار و ممتنع است و از اینرو و نظریه متشابه 
                                                 

و زبانیه بمعانی سرکش از جن وانـس و سـرهنگ یـا شـرطی      18آ:  96س: » سندع الزبانیۀ«اشاره به  -1
دوزخیان است و در صحاح آمده است زبانیه در نزد عرب بمعنی شرطه است و فرشـتگاه موکـل بـر    

قـرب متهـی   از ا 0رانند.  ها دوزخیان را به دوزخ می اند، زیرا بوسیله آن دوزخ را از این رو بدان نامیده
 االرب) 

 Bنعت.  -2

 شود.  187و  186(االعراف) آیه  7رجوع به سوره  -3
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از لحـاظ  ها  آن ح و جن باید گفت که متشابه بودنورو اما درباره وحی و فرشتگان و 
پوشیده است، زیرا مفـاهیم مزبـور از معـانی و    ها  آن این است که معنی و داللت  حقیقی

را بشناسند) و بدین سبب آیات مزبور در شـمار  ها  آن که همه(متعارف و معمولی نیست 
 را که از لحاظ مفهوم مشـابه  و گاهی برخی از مردم کلیه مسائلیاند  متشابهات آورده شده

کیفیـات رسـتاخیز و بهشـت و آتـش      :هستند بموضوع مزبور ملحق میکنند از قبیـل ها  آن
) و عالئـم بشـارت   دهـد  می ستاخیز رويفتنه هائیکه پیش از ر(ها  (دوزخ) و دجال و فتنه

پیش از رستاخیز) و هر آنچه مخالف عادات مألوف مردم است و این فکر چندان (دهنده 
عالمان دانـش کـالم) بـا    (هم از حقیقت دور نیست، ولی جمهور عالمان و بویژه متکلمان 

بینیم  می رکتب ایشانفسیر و توجیه هر یک را همچنانه داین نظر موافق نیستند. بطوریکه ت
بجـز صـفاتی کـه خـدا خویشـتن را در       ماند مین تشابهی باقیو بنابر این ماند  تعیین کرده

از هـا   آن کتاب خویش و از زبان پیامبرش وصف کرده است، از قبیـل صـفاتی کـه ظـاهر    
را بیـان  هـا   آن و مردم پس از سلف کـه شـیوه وعقیـده    کند می نقصان یا ناتوانی حکایت

و در نتیجه بعقاید آنـان  اند  کردیم درباره این ظواهر اختالف کرده و با هم بستیز برخاسته
کنـیم   مـی  پردازیم و سعی می و عقاید آنانها  راه یافته است و اینکه به بیان شیوهها  بدعت

 نظریات صحیح را بر فاسد تـرجیح دهـیم و در توفیـق بـدین امـر جـز از خـداي یـاري         
باید دانست که خدا (سبحانه) خود را در کتاب خویش بدین صـفات وصـف    :طلبیم نمی

رده است: دانا ـ توانا ـ اراده کننده ـ زنده ـ شنوا ـ بینا ـ متکلم ـ جلیل ـ کریم ـ جواد ـ           ک
مــنعم ـ عزیزـــ عظــیم. و همچنــین بــراي خــود دو دســت و دو چشــم و پــا و زبــان و   
 جزاینهاثابت کرده است و بنابر این برخی زا ایـن صـفات صـحت خـدائی او را ایجـاب     

 دسـته اي از   هاست آن و اراده وسپس حیات که شرط همهدانش و توانائی  :مانند کند می
 شود می مانند شنوائی و بینائی و کالم و بعضی مایه توهم نقص دباش می صفت کمالها  آن

مستقر بودن و نازل شدن. و آمدن. و همچـون رخسـار و دسـتها و چشـمان کـه از       :مانند
 روند.  می صفات موجودات حادث بشمار
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بما خبر داده که ما  )صحیح بخاري(گذشته از این شارع چنانکه در صحیح آمده است 
بینیم چنانکه هیچکس از حق  می پروردگار خود را در روز رستاخیز مانند ماه در شب بدر

اما صحابه سلف و تابعان بـراي خـدا صـفات     1شود مین بر خورداري از دیدار او محروم
سکوت  شود می نقص و همه و درباره معنی آنچه مایه تونیدخدائی و کمال را بثبوت رسا

ولی پس از ایشـان در میـان مـردم اخـتالف      اند، بخود وي وا گذاشتهآن را  اختیار کرده و
اینگونه صفات را احکام ذهنی مجردي تلقـی  ها  آن روي داده است و پس از ظهور معتزله

ـ   ها  آن کرده و وت نرسـانیده وایـن معنـی را    را همچون صفتی که بذات او قـائم باشـد بثب
وانسان را آفریننـده کردارهـایش بـویژه شـرارتها و گناهکـاري هـایش       اند  نامیده »توحید«

زیرا انجام دادن اینگونـه افعـال از    اند، را بقدرت خداي تعالی مرتبط نکردهها  آن دانسته و
حکیم ممتنع است و مراعات عمل اصلح را بر بندگان واجب شمرده و این مفهوم را عدل 

گذشته از اینکه نخست بنفی سرنوشت و قضا و قدر اینکه هـر امـري مسـبوق     اند، نامیده
 یححچنانکـه در صـ  انـد   است  معتقد شـده  بعلمی حادث و هم قدرت و اراده اي حادث

خبري در این باره نقل شده و عبداهللا بن عمر از معبد جهنی و یاران او کـه بـدین عقیـده    
شـاگرد   2به واصـل بـن عطـاي غـزال      ها  تبري جسته است. و نفی قدر بعداند  قائل بوده

از پیشوایان معتزله بوده منتهی گردیده  3حسن بصري که در روزگار عبدالملک بن مروان 
 است. 

م به معمر سلمی رسیده است، ولی پس از چنـدي گروهـی از پیـروان    و آنگاه سرانجا
توان نـامبرد کـه از    می عالف را ،آنان از این عقیده منصرف شدند و از آن جمله ابوالهذیل

                                                 
نویسد مترجم مزبور آن  در متن بغلط (النضام) چاپ شده است. ولی دسالن بنقل از ترجمه ترکی می -1

 تصحیح کرده است. » التضام«را به 
است چـه ابوحذیفـه واصـل    در بعضی نسخ عربی بجاي غزال غزالی است، ولی صورت متن صحیح  -2

م) در مدینه متولد شـد و عقیـده معتزلـه را در بصـره      699-700هجري ( 80بن عطاء غزال در سال 
 )  3جلد  –م) در گذششت (از حاشیه دسالن  748 – 749ه. ( 131بیاموخت ودر سال 

 پنجمین خلیفه بنی امیه.   -3
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رفت و این طریقه را از عثمان بن خالد طویل یکـی از شـاگردان    می بزرگان معتزله بشمار
رفت. ابوالهذیل در موضوع نفـی   می قدر بشمار قدیم و اصل فرا گرفته بود که از مخالفان

کرد که در آن روزگـار نظریـات آنـان     می یونان) پیروي(صفات وجودي از عقاید فالسفه 
  .پدید آمده بود

و به قدر معتقد بود و گروهی از وي پیروي کردند و او  1سپس ابراهیم نظام ظهور کرد
کرد و اصول و قواعد  می کتب فالسفه را خوانده بود و بشدت در نفس صفات اظهار نظر

 اعتزال را استوار ساخت.
خواندند  می آنگاه جاحظ و کعبی و جبائی پدید آمدند و طریقه ایشان را بنام علم کالم

نامند یـا از اینـرو کـه اصـل      می کالمآن را  جدال بود که الل وبدین سبب که در آن استد
هـا   آن«گویـد:   مـی  طریقه ایشان مبتنی بر نفی صفت کالم بود و به همـین سـبب شـافعی   

را ها  آن ها درخت خرما بزنند و در میان کوچههاي  سزاوار آن هستند که ایشان را با شاخه
اثبات و آن را  اختند و قسمتی از اصولستوار سا او گروه مزبور طریقه معتزله ر» بگردانند

رد کردند تا آنکه شیخ الوالحسن اشعري پدیـد آمـد و بـا برخـی از     آن را  برخی از قواعد
مشایخ آنان در مسائل صالح و اصلح بمناظره پرداخت و طریقه آنان را ترك گفـت. و او  

اسد محاسـبی   نظریات و آراء عبداهللا بن سعید بن کالب و ابوالعباس قالنسی و حرث بن
ا را که از پیروان سـلف و طریقـه سـنت بودنـد پسـندید واز اینـرو گفتارهـاي ایشـانرا ر        

اوصفات قائم بذات خداي تعالی از قبیل علم وقـدرت و   2استداللهاي علم کالم تأیید کرد
و صحت معجزات پیامبران ثابت گردد و از جمله در 3اراده را بثبوت رسانید تا دلیل تمانع

سـبب  هـا   آن کردند زیرا هر چنـد ظـاهر   می ن کالم و شنیدن و دیدن را ثابتمذهب ایشا

                                                 
 ده است.  ابراهیم بن سیار نظام بصري از شاگردان ابوالهذیل بو -1

 چاپ شده و دسالن ازترجمه ترکی آن را تصحیح کرده است.  » فایده»«فایده«در متن بجاي  -2

تمانع در اینجا بمعنی دو جانبه یا تصادم و بر خورد اراده هاست که آن را بمنزله دلیلی براي اثبـات و   -3
 برند.  حدانیت خدا بکار می
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و هـر دو از امـور جسـمانی     دباش می توهم نقصی است که عبارت از آواز و سخن گفتن
است، ولی براي کالم در زبان عرب معنی دیگري بجز سخن گفتن وآواز نیز وجـود دارد  
و عبارت از چیزیست که در دل بگذرد و حقیقت معنی کالم گونه دوم است  نـه مفهـوم   

هم نقص را از وي ي خداي تعالی بثبوت رسانیده و تونخستین. از این رو این معنی را برا
که این صف قدیم و تعلق آن از لحاظ صفات دیگر عمـومی  اند  نموده و ثابت کرده سلب

است و کلمه قرآن نامی مشترك بود میان کالم نفسانی که صفتی قـدیم و مخـتص بـذات    
خداي تعالی است و اثر جدید و محدثی که عبارت از حروف ترکیب یافته است و بـآواز  

 . شود می قرائت
شود قدیم مراد تعبیر نخستین است و هر گـاه بگوینـد خوانـده    از این رو هرگاه گفته 

 شنیده شده براي داللت کردن خواندن و نوشتن بر آن است.  ،شده
 کرد که لفظ حدوث را برآن اطالق کند.  می و امام احمد بن حنبل پرهیز

ن ائمه سلف شنیده نشده بود که بگویند قرآنهاي نوشته شده یا قرائتی که بر زبا زیرا از
 آیند.  می قدیم است، ولی در مشاهده محدث بنظر شود می جاري

کرد پرهیزگـاري وي بـود ومتابعـت از     می و آنچه او را از پیروي اینگونه نظریات منع
رفت و زینهـار   می طریقی جز شیوه سلف در نظر وي بمنزله انکار ضروریات دین بشمار

 که وي چنین راهی بگراید. 
، ولی از لحاظ لغـوي بـر ادراك   شود می چند مایه توهم اعضاو اما شنیدن و دیدن هر 
 و بنـابر ایـن ایهـام نقـص درایـن هنگـام از آن منتفـی        کند میشنیدنی ودیدنی هم داللت 

استوا) (. واما الفاظ دباش می ، زیرا مفهوم مزبور یک حقیقت لغوي درکلمات مزبورشود می
را بطریـق دیگـري   ها  این و مانند مستقر شدن و آمدن و نزول و رخسار و دستها و چشما

عدول کردند و ها  آن تحقیق قرار دادند وبعلت ایهام نقص مشابهت، از حقایق لغوي مورد
گیزینـد،   مـی  بر حسب شیوه عرب که هنگام دشواري درك حقایق الفاظ، راه مجاز را بـر 
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خواسـت   می که» درباره دیوار«توجه کردند مانند گفتار خداي تعالی ها  آن بمعانی مجازي
 1فرود آید.

و امثال آن که در نزد عرب شیوه معروفی است و همه بدان آشـنا هسـتند و بـدعت و    
ـ  آنان را  نیست. و آنچهاي  تازه روش ینکـه مخـالف مـذهب    ا اباین گونه تأویل واداشـته ب

این اسـت کـه گروهـی از پیـروان سـف یعنـی محـدثان و         2مرتفویض است.ا  سلف در
  .مرتکب توجیه این صفات شدند 3متأخران فرقه حنبلی 

فرمـود بهـیچ    نمی وستایش خدائی را که ما را باین رهبري کرد واگر خدا ما را هدایت
 4شدیم.  نمی رو رهبري

پوشیده است ماننـد وحـی و فرشـتگان و روح و    ها  آن و اما مسائلی که دلیل و مفهوم
و  » از وقـوع رسـتاخیز   پـیش «و عالماتها  جن و برزخ و کیفیات رستاخیز و دجال و فتنه

را بـر وفـق عقایـد    هـا   آن دشوار یا مخالف عادات است، اگـر ها  آن دیگر اموري که درك
توجیـه کنـیم، در زمـره متشـابهات محسـوب      انـد   وتوضیحات اشعریان که از اهل سـنت 
هـا   آن قائـل باشـیم هـم اکنـون بـه توضـیح      هـا   آن نخواهند شد، ولی اگر به متشابه بودن

 سازیم:  می حقیقت مسائل مزبور را بدینسان آشکارپردازیم و  می

                                                 
  76(کهف)آ  18س: » نقضیریدان ی«در این آیه فوجدا فیها جدا را  -1
 ها بخدا و سکوت کردن درباره فهم آنها. یعنی واگذار کردن معنی آن -2

گفتند که اغلـب آنـان اؤ    حنابله یا حنبلیان می«ه) را  241 – 164پیروان امام احمد بن حنبل مروزي ( -3
حاب ) مـذهب حنبلـی فرقـه اي از فـرق اصـ     31محدثان بودند چه بقول صاحب بیـان االدیـان (ص   

حدیث است و لقب خود احمدبن حنبل امام المحدثین بود و بقـول بعضـی از مورخـان هـزار هـزار      
حدیث یادداشـت و زمـره اي از بزرگـان محـدثان ماننـد محمدبناسـمعیل بخـاري و مسـلم حجـاج          

اند و کتاب مسند االمام از تألیفات وي شامل سی هزار حـدیث در   نیشابوري از وي حدیث نقل کرده
ــد 24 ــه   مجل ــه (ص  » محــدثون«اســت. دســالن کلم ــوي آن گرفت ــی لغ ) و آن را 3ج  77را از معن

posterieurs  موخر ترجمه کرده است، ولی دراینجا صحیح همان معنی اصطالحی آن است.  –الحق 

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُواْ ﴿  -4 ِيٱِ�َّ ۡن َهَدٮَٰنا  �َّ
َ
ۖ ٱَهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ  .]43األعراف: [ ﴾�َّ
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باید دانست که عالم بشریت شریف ترین وبرترین عوالم موجودات است. و هر چنـد  
ایـن   ، ولی با همه این، درکند می در جهان مزبور حقیقت انسانیت یکسان و همانند تجلی

ه کیفیات خاصی مختلفی وجود دارد که هر یک بعلت اختصاص یافتن بهاي  جهان مرحله
با دیگري متفاوت است چنانکه گوئی حقـایق هـم در آن مختلـف و گونـاگون اسـت. و      

 مراحل مزبور عبارتند از: 
که متکی به حس ظاهري و اندیشه امور معاش و دیگر اعمال  ،عالم جسمانی بشر -1

را براي وي ایجاب کرده ها  آن و تصرفاتی است که موجودیت وزندگانی کنونیش
 است. 

عالم خواب که عبارت از فعالیت خیال است وتصـوراتی را کـه در بـاطن انسـان      -2
و آنوقت انسان با حواص ظاهري که مجرد از زمان  دهد می جریان  کند می خطور

 و اشـیاء را در جایگاهـائی   کنـد  مـی  و مکان و دیگر کیفیات جسمانی است درك
ته مـژده رسـیدن بـه    نیست و در خوابهاي خوش و شایسها  آن بیند که خود در می

چنانکه پیـامبر   دهد می آرزوهاي مسرت بخش دنیوي و اخروي براي انسان دست
و این دو مرحله در همـه افـراد بشـر بطـور      .بدان وعده داده است صراستگوي

ولی از لحاظ مشاعر با هم تفاوت دارند، چنانکه دراین بـاره   ،شود می عموم یافت
 گفتگو خواهیم کرد. 

نانکـه  آبه بزرگان وافراد شریف نوع بشر اختصـاص دارد. یعنـی   مرحله نبوت که  -3
خدا ایشانرا بمعرفت و توحید خود مخصوص کرده و فرشتگان خـویش را بـراي   

مغـایر  ها  آن وحی بر آنان نازل فرموده و ایشانرا به اصالح بشر در کیفیاتی که کلیه
 احوال ظاهري بشریت است مکلف ساخته است. 

شویند و بعالم  می ن افراد بشر از زندگانی ظاهري دستآ مرحله مرگ است که در -4
یابند و برحسب اعمال گذشته خویش  می پیش از رستاخیز موسوم به برزخ انتقال

شوند وسرانجام روز رسـتاخیز بـزرگ یـا جایگـاه      می در آن عالم متنعم یا معذب
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بیننـد و یـا گـواه     می کنند یا از ناز ونعمت بهشت پاداش می جزاي بزرگ را درك
مرحله سوم یعنی نبوت معجزه و احوال مخصوص پیامبران است و گـواه مرحلـه   
چهارم آیاتی است که بوسیله وحی از جانب خداي تعالی بر پیامبران نازل شده و 

 درباره معاد واحوال برزخ و رستاخیز بآنان خبرداده است. 
پذیري چنانکه خـدا در بسـیاري از   را بها  آن که کند می اینکه عقل هم اقتضا گذشته از

آیات برانگیختن و رستاخیز ما را بدان متوجه ساخته است و آشکار ترین دلیل بر صحت 
پـس از   شـود  مـی  آن این است که اگر براي افراد انسان زندگانی دیگري بجز آنچه دیـده 

ایجـاد  بود تا در آنجا با کیفیاتی که در خور اعمال او است روبرو شو آن وقـت   نمی مرگ
رسید، زیرا اگرمرگ نیستی  باشـد سـرانجام    می نخستین زندگانی وي بیهوده و عبث بنظر

 شد و آنوقت براي نخستین زندگانی وي دراین جهـان حکمتـی   می آدمی به نیستی منتهی
 یافتیم و حال آنکه رفتار عبث و بیهوده از حکیم محال است.  نمی

د اینک به شرح و بیان مشـاعر آدمـی در   و احوال چهار گانه ثابت شها  و چون مرحله
پردازیم وهنگامی که مشاهده کنیم چگونه مشاعر وي در مراحل یاد کرده  می مراحل مزبور

وجـود دارد آنوقـت حقیقـت و عمـق     هـا   آن با هم  متفاوت است و اختالف آشکاري در
 متشابه بر ما کشف خواهد شد. 

فرماید: و خدا شـما   می داي تعالیخ.در مرحله نخستین مشاعر آدمی آشکار و پیداست
ها  دانستید و براي شما گوش و دیده نمی هاي مادرانتان بیرون آورد که هیچ چیز را از شکم

ه انسـان بـه فـرا    کپس با این مشاعر است   1باشد که شکر کنید.  ،بیافرید »اندیشه«و دلها
 میـل کو حقیقـت انسـانیت خـویش را ت    شـود  مـی  گرفتن ملکات علوم و معارف کامیاب

 .کند می ادا شود می و حق عبادتی را که به رستگاري او منجر کند می

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  �َّ مَّ

ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
ۡمعَ ٱا وََجَعَل لَُ�ُم  ٗٔ أ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
 َدةَ  ِٔۡ�

 .]78النحل: [ ﴾٧٨لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن 
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و اما مشاعر انسان درمرحله دوم یا در مرحله خواب بعین همان مشاعر حسـی ظـاهر   
اما بیننده به هرچه در خواب  .است لیکن مانند حالت بیداري در اعضا و جوارح او نیست

و با آنکه اعضاي او بطور عادي بکار نرفته و بکلـی   کند می ت یقین حاصلدرك کرده اس
 . کند مین تعطیل بوده است، بمشاهدات خود درعالم خواب هیچ شک وتردیدي

گویند: قـوه   می و در حقیقت کیفیت خواب دو نظریه وجود دارد یکی عقیده حکما که
میراند که فصل مشـترك  خیال صور خیالی را بوسیله جنبش اندیشه بسوي حس مشترك 

 میان حس ظاهر و باطن است، آن وقت محسوسات ظاهري خیال از کلیه حواس صورت
 . شود می پذیرد و بر آن مجسم می

با این تفاوت که رویاهاي صادقی که از جانب خداي تعالی یا فرشتگان اسـت پایـدار   
خیـال در همـه   اند  تر وراسخ تر از رویاهاي خیالی شیطانی است، ولی چنانکه ثابت کرده

 احوال یکسان است.  
و دیگر نظریه متکلمان است که در این باره به اجمـال پرداختـه و گفتـه انـد: خـواب      

آفرینند و آن وقـت بـراي او نظیـر همـان      می در حواس آدمیآن را  ادراکی است که خدا
 آید.  می عالم خواب نیز پدید رد دهد می فیاتی که در بیداري دستکی

وایـن ادراك در   .توان دریافـت  آن را نمی نظریه شایسته تر است هرچند کیفیتو این 
واضحترین گواه بر ادراکاتی است که پس از آن بوسیله مشاعر حسی  دهد می خواب روي

 آید.  می بعد از آن پدیدهاي  در مرحله
واما مرحله سوم یا مرحله پیامبران چنان است که کیفیت مشاعر حسی بـا آنکـه در آن   

در نزد آنان از یقین  دهد می آن کیفیت بایشان دست هنگامی کهمرحله نامعلوم است، ولی 
بیند و سخن خدا را از خود او یـا   می هم آشکار تراست: چنانکه پیامبر خدا و فرشتگان را

بیند و آسمانهاي هفتگانه را  می شنود و بهشت و آتش و عرش و کرسی را می از فرشتگان
بینـد و   می و درآنجا پیامبران را شود می و در آن بر براق سوار 1پیماید یاش م در سیر شبانه

                                                 
ِيٓ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿اشاره به:  -1 َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ

َ
ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

َ
 .]1اإلرساء: [ ﴾ۡ�
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را در مرحلـه  هـا   آن همچنانکـه  کنـد  می بایشان درود میگوید و انواع مشاعر حسی ادراك
یابد و این ادراکات او به سبب عملی ضروري اسـت کـه    می جسمانی و هنگام خواب در

امـا نـه وسـیله ادراك عـادي بشـر کـه بکمـک جـوارح و          افریند میبراي وي آن را  خدا
 اعضاست. 

گویـد:   مـی  و در این باره نباید بگفتار ابن سینا توجه کرد که امر نبوت را بسبب اینکـه 
، زیرا بحث درباره دهد می تا مرحله خواب تنزل» راند می خیال صورتی را بحس مشترك«

چنانکه بیان کردیم طبیعت خیال یکسان انبیا در اینجا استوار تر از موضوع خواب است و 
آید که حقیقـت وحـی و رویـاي پیـامبران از      می است و بنابر این از این تنزل چنین الزم 

یکسان باشد در صـورتیکه چنـین نیسـت و بـر حسـب آنچـه       ها  آن لحاظ یقین و ماهیت
ـ    صرویاي پیامبر درباره ه دانستیم که شش ماه پیش از وحی روي داده اسـت و بـه منزل

که حقیقت رویـاي مزبـور فروتـر از     شود می آغاز و مقدمه وحی بشمار رفته است معلوم
نانکـه  با رویاي وي تفاوت داشته است و چهمچنین کیفیت خود وحی  1وحی بوده است

 بـرد  مـی  آمده است وحی بر پیامبر دشـوار بـود و از آن رنـج بسـیار     »بخاري«در صحیح 
شـد وپـس از سـوره     می روي نازلچنانکه قرآن درآغاز امر بصورت آیات مقطع و کوتاه ب

رحالیکه بر پشت ناقـه خـود سـوار بـود در     براءه درجنگ تبوك یکسره بر وي نازل شد د
صورتیکه اگر این وحی تنها بسبب تنزل فکر بمرحله خیال و فرود آمدن خیال بـه حـس   

 داشت.  می دتفاوتی وجو بود نباید میان حاالت آن می مشترك
ـ    و  دباشـ  مـی  رزخ کـه آغـاز آن از قبـر   اما مرحله چهارم حالت مردگان یـا در عـالم ب

گردند در  می شوند و به اجسام باز می رحالیکه از بدن مجردند یا هنگامی که بر انگیخته د
 هر صورت مشاعر حسی ایشان وجوددارد چنانکه مرده در قبر دوفرشته (نکیر و منکر) را

دوزخ) با دیدگان (کنند و جایگاه خویش را در بهشت یا آتش  می بیند که از وي سوال یم
بینیـد و صـداي    مـی  شـوند.  مـی  و کسانی راکه باالي جنازه او حاضـر  کند می سرمشاهده

                                                 
 ) همین کتاب شود.  1(ج  192و ص  173رجوع به ص  -1
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توحی یا  دربارهشنود آنچه را  می شوند می هنگامی که از وي منصرفآنان را  حرکت پاي
شنود و در صحیح آمده است  می کنند می وي تلقین بهها  این تقریر دو کلمه شهادت و جز

بر لب چاه بدر ایستاده بود که در آن کشتگانی از مشرکان قریش قرار داشتد ص که پیامبر
هـا   . آیا با این الشـه بنام آواز کرد. عمر گفت: اي رسول خداآنان را  و آنگاه پیامبر یکایک

که جان من در دست اوست شما گفتار مـرا  سوگند بان«گفت:  ص؟ پیامبر سخن میگویی
شـوند بگـوش و    مـی  و خالصه در روز رستاخیز که بر انگیختـه » شنوید. نمی بهتر از آنان

نـاز ونعمـت بهشـت     ،کردند می جهان احساس دیدگان خود همچنان که در زندگانی این
 را یابند و فرشتگان وپروردگـار خـویش   می وعذاب دوزخ را برحسب مراتبی که دارد در

بینید چنانکه در صحیح آمده است: شما پروردگار خود را از روز رستاخیز مانند ماه در  می
  .شود مین بینید چنانکه هیچکس از حق دیدن او محرم می شب بدر

 در علم تصوف :فصل
این دانش از علوم شرعی جدید در ملت اسالم است واساس آن این است که طریقـه  

سلف امت و بزرگان صحابه و تابعـان و آنانکـه پـس از ایشـان     این گروه همواره در نزد 
شده است و اصل آن مالزم شدن و روي آوردن بـه   می شیوه حق هدایت شمرده اند، بوده

 عبادت و جز توجه بخداي تعالی از همه بریـدن واعـراض ازهـر چـه عمـوم بـدان روي      
عبـادت  نج خلوت بـراي  آورند مانند: لذت ومال وجاه و دوري از خلق و پناه بردن بک می

به و سلف عمومیت داشت، ولـی همینکـه در قـرن دوم و    است و این شیوه در میان صحا
پس از آن روي بدنیا شیوع یافت و مردم به آلودگی به دنیا مایل شـدند کسـانی کـه روي    

گوید: و براي این می ده بودند بنام صوفی و متصوفه اختصاص یافتند. قشیري ربعبادت آو
آید و بظاهر کلمه مزبور لقبی است. کسانی  نمی قی از لغات عربی و قیاس بدستنام اشتقا
است گفتار ایشان دور از قیاس لغوي است و  1صوفی مشتق از صفایا از صفه اند  که گفته

                                                 
 »  نسخه خطی ینی جانع«مشتق از صفا یا از صفه یا ازصفت است.  -1
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پشـم) نیـز بعیـد اسـت، زیـرا ایشـان بپوشـیدن آن        (گوید: همچنین اشتقاق آن از صوف 
ظاهر این است که گفته شود کلمـه مزبـور را صـوف    گویم:  می و من اند. اختصاص نیافته

فاخر هاي  و در پوشیدن جامهاند  مشتق است چه ایشان اغلب بپوشیدن آن اختصاص یافته
 گرائیدند.  می با مردم مخالفت داشتند و به پشمینه پوشی

وچون این گروه بمذهب پارسائی وتنهائی و دوري از خلق و روي آوردن به پرسـتش  
ادراك کننده ویژه اي شدند کـه   ».. دل.حال« 1ص یافتند داراي وجدانهاي وعبادت اختصا

از دیگران متمایز بود. از این رو کـه انسـان از لحـاظ اتصـاف بماهیـت انسـانی از دیگـر        
 وادراك وي بر دو گونه اسـت: یکـی ادارکـی بـراي     شود می جانوران به ادراك باز شنامه

 شک و وهم. یقین و گمان و  :و معارف همچون ها دانش
شـادي و انـدوه و دلتنگـی و    :و دیگر ادراکی براي احوال عادي که بعهده اوست مانند

خردمند و  2بنابر این روان ها  این شکفتگی و خشنودي و خشم و شکیبایی و شکر وامثال
و ایـن   شـود  مـی  احوال ایجاد  »ارادات«ها  ز یک رشته ادراکها و خواستهمتصرف در تن ا

 همان است که انسان بدان متمایز است چنانکه گفتیم: 
و  شـود  می آیند چنانکه دانش از ادله حاصل می و برخی از این ادراکها از دیگري پدید

 3آیند و نشاط به دنبال اسـتراحت  می شادي یا اندوه از ادراك دردناك یا لذت بخش پدید
همچنین شخص مریدي که به مجاهـدت  و شود می وسستی و تنبلی بر اثر خستگیها تولید

 »وجـد «و عبادت مشغول است ناچار و خواه  نا خواه بدنبال هر مجاهدتی براي او حالی 
 که نتیجه آن مجاهدت است. و این حال یا از نوع عبادت است که رسـوخ  دهد می دست

                                                 
 هاي مصر و بیروت:مإخذ غلط است.   در چاپ» پ«از  -1

» ینـی جـامع  «و درنسخته» روح العاقل«هاي مصر و بیروت  و در چاپ» معنی العاقل«در چاپ پاریس  -2
 هاي مصر و بیروت برگزیده شد.  است ودر این ترجمه صورت چاپ» جزء العاقل«

 جمام است. » پ«نقطه است حمام و در  که اغلب بی» ینی«هاي مصر و بیروت و  درچاپ -3
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س و بلکه صفتی است که براي نف 1و یا عبادت نیست. شود می و براي مرید مقامی کند می
 از مقامات. ها  این حاصل آمده است مانند: اندوه یا شادي یا خستگی یا جز

توحید و معرفـت   2یابد تا سرانجام بمقام  می و مرید پیوسته از مقامی بمقام دیگر ارتقا
کسی که بمیرد «فرماید:   می صکه غایت مطلوب براي سعادت است. پیامبر شود می نائل

 .»شود می هللا) شهاد دهد داخل بهشت اهللا اال اال(و بکلمه توحید 
بنابر این مرید ناگزیر باید همه این مراحل را بپیماید و بمقام برتـر ترقـی کنـد واصـل     

 و پیوسـته همـراه  هـا   آن ولی ایمان مقـدم بـر   طاعت واخالص است،اهمه مقامات مزبور 
 آنگـاه از ند وباشـ  مـی  آید که نتایج و ثمـرات  می پدیدها  آن و احوال وصفات از هاست آن
رسد و  می تا به مقام توحید و عرفان دهد می پی در پی صفات واحوال دیگري دستها  آن

یابد کـه ایـن امـر از     می عمل مرید کوتاهی یا خللی روي دهد در هرگاه در ثمره و نتیجه
نفسـانی  هـاي   اسـت در خـاطره   ر عمل پیشین وي بوده است و همچنـین ناحیه کوتاهی د
از این رو مرید ناگریز باید بمحاسبه نفس خویش پـردازد و کلیـه اعمـال     .وواردات قلبی

در نگـرد، زیـرا بدسـت آمـدن نتـایج اعمـال امـري        ها  آن خود را پیجویی کند و بحقایق
ازخللی که بدان راه یافته نیز چنین است. و مرید این کیفیات ها  آن ضروري است وقصور

 پردازد.  می اسباب آن بمحاسبه نفس یابد و براي یافتن می خود در 3را به ذوق
 بـا صـوفیان شـرکت   » محاسـبه نفـس  «انـدکی از مـردم دیگـران در    انـد   هو بجز گـرو 

زیرا غفلت از آن بحدي است که گوئی جنبه عمومی دارد. و هدف پارسـایان   ،جویند نمی
متشرعه) هر گاه باین نوع عبادت نائل نشـوند ایـن اسـت کـه بـر وفـق اصـول فقـه در         (

                                                 
 باشد.  می» پ«در  -1

آنکـه بـه    مقام در نزد صوفیان عبارت از ملکه است و ملکه قدرت برهر چیز است هرگاه اراده کند بی -2
 تألیف سهروردي)   292فکر نیازمند شود و یا امر بر او دشوار گردد. (از رساله کلمه التصوف ص 

وسـتان  درتداول عرفان و تصوف عبارت از نوري عرفانی است که حق بتجلی خود آن را دردلهـاي د  -3
آنکه این شناسـائی را از کتـابی بجویـد (از     شناسند بی افکند و بدان حق را از باطل باز می خویش می

 شود.  192تعریفات جرجانی) و رجوع به شرح منازل السائرین مالعبدالرزاق کاشانی ص 
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ها با صمیمیت و اخـالص بطاعـت وعبـادت     آن اجراي (احکام) و فرمانبري ازچگونگی 
 پردازند. 

 از نتایج عبادات جستجو 1)دل –حال (و وجدها ها  متصوفه) بیاري ذوق(اما این گروه 
کنند تا آگاه شوند که اعمال ایشان را تقصیر و کوتاهی خالص اسـت یـا نـه؟ واسـاس      می

یا خطاهاي انسان و گفتگو ها  محاسبه نفس درافعال و تركطریقت ایشان یکسره متکی بر 
آینـد وآنگـاه    مـی  در خصوص این ذوقها ووجدهائی است که در پرتو مجاهدات بدسـت 

یابد گذشته از این صوفیان  می که از آن بمقامی دیگر ارتقا شود می براي مرید مقامی ثابت
که در میان خود ایشـان   ندباش می داراي آدابی مخصوص و اصطالحاتی خاص درمحاوره

پـیش  اي  تازه لغوي براي معانی متداول است ولی هرگاه معانیها  متداول است، زیرا وضع
کنیم که فهمیدن معانی مزبـور   می الفاظی مصطلحها  آن آید که متداول نباشد براي تعبیر از

بـراي غیـر   کـه  اند  این استکه صوفیان باین نوع دانش اختصاص یافته .میسر باشدها  آن از
و جـز در میـان خـود آنـان متـداول       2.شود مین ایشان ازاهل شریعت کالمی در آن یافت

 نیست ودیگر پیروان شریعت از سخنان واصطالحات ایشان آگاه نیستند. 
و علم شریعت بدو گونه تقسیم شده است: نوعی مخصوص فقیهان وفتوي دهنـدگان  

وعادات ومعامالت است و گونـه دیگـر   عبادات  دربارهاست که عبارت از احکام عمومی 
مسـائل زیـر اسـت: چگـونگی انجـام دادن ایـن        دربـاره اختصاص بگروه صوفیان دارد و 

آن و گفتگو در خصوص ذوقها و وجدهائی که در ایـن   دربارهمجاهدت و محاسبه  نفس 
و ازذوقـی بـذوق برتـر نائـل آمـدن و شـرح       هـا   آن آید و کیفیت ترقی در می راه بدست
 تی که در این باره میان ایشان متداول است. اصطالحا

                                                 
دي تألیف سهرور 392حال عبارت از کمال زودگذر نا محسوسی است. (از رساله کلمه التصوف ص  -1

نسخه خطی کتابخانه مجلس شوراي ملی) و رجوع به شرح منازل السائرین مـال عبـدالرزاق کاشـانی    
 باب الوجد شود.   182ص 

 درنسخ دیگر بجاي یوجد لغیرهم، لواحد غیر هم است.  » پ«از  -2



 مقدمۀ ابن خلدون   300

تفسیر  فقه واصول و کالم و دربارهو پس از آنکه علوم نوشته وتدوین گردید وفقیهان 
از پیـروان ایـن اصـول نیـز دربـاره طریقـت خـویش         1و جزاینها بتألیف پرداختند رجالی

به  ابتدا ه نفس درتألیفاتی کردند از آنجمله کسانی در موضوع ورع یاپرهیزگاري و محاسب
این شیوه را برگزیـده  » رعایه«در کتاب  2محاسبی [چنانکه اند  عمل وترك آن کتبی نوشته

اســت و برخــی هــم دربــاره آداب طریقــت و ذوقهــا و وجــدهاي پیــروان آن در احــوال 
و سـهروردي در کتـاب   » رسـاله «چنانکـه قشـیري درکتـاب     3 ]بتالیف پرداخته ،گوناگون

  اند. امثال ایشان در مسائل مزبور به تحقیق پرداخته و» عوارف المعارف«
احیاء العلوم) هر دو قسـمت را گـرد آورده و در آن نخسـت    (» احیا«و غزالی درکتاب 

بیان آداب و سنت آن گـروه پرداختـه   ه احکام پرهیزگاري و اقتدا را تدوین کرده وسپس ب
علم تصرف شرح داده است. و بنابر این  برند می واصطالحات ایشان را درعباراتی که بکار

در میان ملت اسالم بمرحله دانش مدونی رسیده است در صورتیکه درآغـاز تنهـا طریقـه    
 شـد چنانکـه دیگـر    مـی  رفت و احکـام آن از سـینه رجـال فـرا گرفتـه      می عبادتی بشمار

هـا   ینا تفسیر و حدیث و فقه و اصول و جز :ماننداند  ئی که در کتب تدوین شدهها دانش
 رجال بود. هاي  نیز نخست در سینه

از لحاظ اخالق و سیرت به چنین مجاهدهاي اتصاف داشتند و بـیش از   سو صحابه 
هرکس از این کرامات بهره مند بودند، ولی ایشان توجهی بکرامات مزبـور نداشـتند، ودر   

                                                 
شود کـه در مقامـات سـلوك بمقـام برتـري نائـل        رجال در طریقه تصوف اغلب بر کسانی اطالق می -1

 اند  آمده

ابوعبداهللا حارث بن اسد محاسبی مولف کتابی درباره ترجمه احوال صوفیان و بیان عقاید ایشـان وي   -2
ت نامـه  و لغـ  137ص  1م) در گذشته است. رجوع بـه ایـن خلکـان ج     857 – 858 0ه  243بسال 

 دهخدا شود، 

 مطابقت دارد. » پ«با چاپ » ینی جامع«هاي مصر و بیروت نیست ونسخه  در چاپ -3
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از اهـل   از اینگونه کرامات بسیار است. و پس از ایشان گروهی س 1فضایل ابوبکر و عمر
  ساز صـحابه انـد   طریقت که در رساله قشیري نام آنان آمده و متأخرانی که پیرو آنان بوده

 اند. در این امر پیروي کرده
و بحـث دربـاره ادراکـات    » حـس «دسته اي از متأخران به کشف پـرده  پس از چندي 

این موضوع نسـبت بـه    دربارهریاضیات ایشان هاي  ماوراي آن بسیار توجه کردند و شیوه
کشـتن   دربـاره متقدمان تغییر یافت و این بر حسب اختالفات تعلیمات ایشـان  هاي  طریقه

قواي حسی و تغذیه روح عاقل به ذکر پیدا شد که در پرتو این ریاضت و کمـال نشـو و   
کـه د رذات آن وجـود دارد و پـس از     شـود  می نما و تغذیه نفس ادراکی براي آن حاصل

پنداشتند که در این هنگام وجود در ادراکات نفس منحصر شـده   می دراکیحصول چنین ا
 2از عـرش تـا فـرش    آن را  است و ایشان بکشف ذاتهاي وجود نائل آمده وکلیه حقـایق 

در کتاب احیاء (العلوم) پس از ذکر صورت ریاضـت ایـن چنـین     غزالی اند. بتصور آورده
 گفته است. 

ایشان صحیح و کامل نیست مگر هنگامی کـه   سپس باید دانست که این کشف در نزد
ناشی از راستی و استقامت باشد، زیرا گاهی ممکن است براي کسـانی کـه در خلـوت و    

نیز کشف دست دهد هر چند استقامتی نداشـته باشـند.    برند می تنهائی و با گرسنگی بسر
تقامت اسـت  و مراد ما تنها کشف ناشی از اس .مانند ساحران و مسیحیان و دیگر مرتاضان

آوریم که هر گاه محدب یا مقعر باشـد و در برابـر آن    می براي مثال آینه تابناك را در نظر

                                                 
و عثمان و علی(چاپهاي مصر و بیروت) و دسالن در ترجمـه خـویش، ابـوبکر وعمـر و علـی آورده       -1

 مطابق است.  » ینی جامع«است که با نسخته خطی 

. طش بمعنی باران ریـزه اسـت و معنـی آن مناسـب مقـام      در متن چنین است: من العرش الی الطش -2
نویسد: این کلمـه را بـراي سـجع در اصـطالح صـوفیه       نیست و به همین سبب دسالن در حاشیه می

میافزایند و گرنه معنی خاصی ندارد و در متن ترجمه آن را بهمان معنی باران ریزه آورده اسـت. اگـر   
ه مصحف فرش باشد که هم معنی آن مناسب مقام است در گفته دسالن تردید کنیم ممکن است کلم

 کند.  و هم جمله را مسجع می
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، ولی شود می چیزي نشان دهیم آن چیز در آینه کج و برخالف صورت حقیقیش جلوه گر
بنابر این استقامت براي نفـس   دهد می هر گاه مسطح و هموار باشد اشیاء را صحیح نشان

بندد همچون همـواري و صـافی بـراي آینـه      می از لحاظ احوال و کیفیاتی که در آن نقش
است و هنگامی که متأخران باین نوع کشف توجه کردند درباره حقایق موجودات علـوي  

نیز بحـث پرداختنـد و   ها  این و سفلی و حقایق فرشتگان و روح وعرش و کرسی و امثال
 رد از درك ذوقها و وجـدهاي ایشـان د  کسانی که در طریقت ایشان شرکت نمیجستنفهم 

این امور عاجز بود ودسته اي از صاحبان فتوي منکر ایشان بودند و گروهـی بـا طریقـت    
در رد قبول این طریقـت برهـان و دلیـل سـودي نـدارد، زیـرا        ایشان مخالفت نداشتند و

  1طریقت تصوف از قبیل امور و جدانی است. 
 کـه  شـود  مـی  در ضمن سخنانان عالمان حدیث و فقه بسیار دیده 2»تفصیل و تحقیق«
 . دباش می خودهاي  گوید: خداي تعالی مباین آفریده می

و » خدا به مباین و نه متصل اسـت «گویند  می بینیم که می متکلمانهاي  و در میان گفته
 ».استاو نه داخل جهان و نه بیرون از آن «:گوید می فالسفه

خدا با مخلوقات خود متحد است خواه :و باز متصوفه متأخران در این باره معتقدند که
حلول کرده است یا به معنی این که وي عین مخلوقـات اسـت و   ها  آن بدین معنی که در

در سراسر جهان جز او چیزي نیست و هیچگونه جدائی وجـود نـدارد و اینـک بتفصـیل     
هـا   آن پردازیم تا معـانی  ها می آن نیم و بشرح حقیقت یکایکک می مذاهب یاد کرده را بیان

 روشن شود: 
 : شود می باید دانست که مباینت در دو مفهوم بکار برده

                                                 
 هایی است که ب حواس باطن درك شوند. (از تعریفات جرجانی). و جدانیات آن -1

تـا ص   65نیسـت و آن را از ص  » ینی جـامع «هاي مصر و بیروت و نسخه خطی  این فصل در چاپ -2
 چاپ پاریس ترجمه کردم.  3ج  68
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و جهت که در مقابل آن اتصال است و این مقابله بر حسب قید  1یکی مباینت در حیز
بیه اسـت از قبیـل   که اگر بطور لزوم باشد تش کند می بر مکان داللت »حیز و جهت«مزبور

 قائل شدن به جهت. 
و نظیر معنی مزبور درباره تصریح باین مباینت از برخی عالمـان سـلف روایـت شـده     

و بـه همـین سـبب    انـد   جز این معنی دانسته و بگونه دیگري توجیه کـرده آن را  است که
وي مبـاین   توان گفت  می درباره آفریدگار نه«:متکلمان این مباینت را انکار کره و گفته اند

زیرا این معنی مخصوص موجوداتی است که  ها، آن مخلوقات خویش است و نه متصل به
یک موضوع خالی از اتصـاف بـه معنـی و    اند  متصف به صفت مکان هستند. و اینکه گفته

اتصاف یافتن آن صـحیح باشـد و گرنـه     ،مشروط باین است که از آغاز ،دباش مین ضد آن
هنگامی که این اتصاف ممتنع باشد گفتار مزبور درست نیست، بلکه رواست که از معنـی  

نه دانا و نه نادان و نـه توانـا و نـه    «گویند:  می و ضد آن خالی باشد، چنانکه درباره جماد
حسـب آنچـه   ناتوان و نه نویسنده و نه بیسواد است و صحت اتصاف بـاین مباینـت بـر    

سـبحانه)  (نسبت به مدلول آن بیان شده است مشروط بحصول در جهت است وآفریدگار 
 »دباش می از این انتساب منزه

 :تألیف امام الحرمین یاد کرده و گفته است 2»شرح اللمع«گفتار باال از ابن تلمسانی در 
بـدان و داخـل    هتوان گفت که وي مباین جهان است و نه پیوسـت  می درباره آفریدگار  نه«

ـ    مـی  و این معنی گفتار فالسفه است که »آن زدرآن و نه بیرون ا ر حسـب  گوینـد: خـدا ب

                                                 
(بفتح ح و کسره مشدد) در لغت بمعنی کرانـه هـر چیـز و بمعنـی مکـان اسـت (غیـاث) و در نـزد          -1

متکلمان عبارت از فراع متوهمی است که چیز ممتدي مانند جسم یا غیر ممتدي همچون جوهر فـرد  
آن را فر گیرد، و در نزد حکما بر سطح باطنی جسم حاوي که مماس بر سطح ظاهري جسم محـوي  

 شود، (از تعریفات جرجانی)   است اطالق

 شود.  » ذیل کتاب شرح اللمع«رجوع به کشف الظنون  -2
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است. ومتکلمان منکر این گفتارانـد   آنجهان و نه بیرون از گوهرهاي المکان نه داخل در 
 آید.  می از این رو که مساوات آن براي آفریدگار در اخص صفات الزم

و این موضوع در علم کالم بتفصیل آمده است وامـا معنـی دیگـر مباینـت عبـارت از      
مغایرت و مخالفت است چنانکه گویند: آفریـدگار درذات و هویـت و وجـود و صـفات     

 مباین مخلوقات خویش است که در مقابل این مباینت اتحاد و امتزاج و اختالط است. 
ل جمیع بزرگان سلف و عالمان شـرایع  واین مباینت مذهب کلیه اهل حق است از قبی

و کسـانی کـه از آنـان پیـروي      1و فقه و متکلمان و متقدمان متصوفه ماننـد اهـل رسـاله    
  اند. کرده

جنبـه علمـی و    )حـواس بـاطنی  (و گروهی از متصوفه معاصر که به مشاعر وجـدانی  
ا مخلوقـات  معتقدند که آفریدگار تعالی در هویت و وجود و صفات متحد باند  نظري داده

این گفتار مذهب فالسفه پیش از ارسطو ماننـد  اند  خویش است. و چه بسا که گمان کرده
افالطون و سقراط بوده است و متکلمان هنگامی که این گفتار را درعلم کالم از متصـوفه  

 دهد میکوشند چه این اتحاد دوذات تشکیل  می کنند با توجه مخصوص در رد آن می نقل
بر ایـن در  و بنـا  گردد میزئی در دیگري مندرج یا مانند ج شود می منتفیا ه آن که یکی از

گویند که این اتحـاد   نمی نظر مزبور یک نوع مغایرت آشکار است و متکلمان در این باره
آن شگفت آورتر  کنند و می ادعا ؛همان خلولی است که مسیحیان در خصوص مسیح 

محدث حلول کند یا با آن متحد گردد وهم این معنـی   رآید که قدیم د می زیرا الزم .است
متصوفه بـه دو گونـه   هاي  امامان است که شرح آن در گفته دربارهعین گفتار شیعه امامیه 

 آمده است: 
معقـول   رخـواه در محسـوس و خـواه د    »اودانیگوهر جـ «[نخست آن که ذات قدیم 

و کلیـه محـدثات مظـاهر آن     دباش می محدثات نهفته است و با هر دو تصور مزبور متحد
هستند و آن ذات بمنزله تکیه گاه محدثات اسـت بعبـارت دیگـر قـوام وجـود محـدثات       

                                                 
 منظور رساله قشیریه است.   -1
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آمد و نیسـتی   نمی بود جهان هستی پدید نمی وابسته بآن است بدین معنی که اگر آن ذات
 گرفت.  می جهان را فرا

از گفتـار  دوم نظریه حلول و روش پیروان مکتب وحدت مطلق است و گوئی ایشـان  
و از انـد   یا تضادي که منافی اتحاد معقول است پـی بـرده   1پیروان نظریه حلول به غیربت

این رو حلول را میان قدیم یا ازلی و مخلوقات از لحاظ ذات و وجود و صفات نفی کرده 
را از هـا   آن کنند بمغالطه پرداختـه و  می تضاد مظاهري که به حس و عقل ادراك دربارهو 

و گویند این مشاعر اوهامی بیش نیست و منظور ایشان و همـی  اند  ت شمردهمشاعر بشری
در عـالم  ها  آن نیست که قسیم علم و ظن و شک است بلکه مراد ایشان این است که کلیه

هیچ وجـودي در حقیقـت نـه در     وفقط در مشاعر بشري وجود دارند و اند، حقیقت عدم
وان یافت چنانکه درآینده بر حسـب امکـان   ت نمی ظاهر و نه در باطن جز براي قدیم ازلی

 دراین باره گفتگو خواهیم کرد. 
و چنانکه در مشاعر بشري به اندیشه و استدالل اتکا میکنند و در تعقل نظریـه مزبـور   

و تنها براي انبیا  شود می ین ادراکات از مشاعر بشري منتقلااین اتکا سودمند نیست، زیرا 
و کسـانی کـه در مرتبـه دوم آنـان      گردد می فطري حاصل سودمند نیست، براي انبیا بطور

 شـوند و آنـان کـه تصـور     مـی  هبري پیامبران بدین پایه نائلر قرار دارند مانند اولیا نیز بر
  2]کنند ادراکات مزبور بطریقه علمی هم ممکن است حاصل شود گمراه اند می

اند  بر آن شدهها  آن و چه بسا که برخی از مصنفان در کشف موجودات وترتیب حقایق
پیروي کنند و آنوقت نسبت باهـل نظـرو صـاحبان اصـطالحات      3که از شیوه اهل مظاهر

  اند. علوم آثاري دشوار تر از دشوار پدید آورده

                                                 
 باشد.   می» عینیت«غیریت تضاد و اختالف دو چیز با یکدیگر است وآن در برابر  -1

 یابد.  دراینجا فصل اضافی پایان می -2

« انـد مظهـر    مه چیزهائی که عالم محسوس را تشکیل دادهاهل مظاهر، صوفیانی هستند که معتقدند ه -3
هاي مصرو بیروت عبارت چنین است: و چه بسا کـه   و چاپ» ینی جامع«اند. و در نسخه خطی  »حق
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چنانکه فرغانی شارح قصیده ابن فارض بدین شیوه گرائیده و در دیباچه اي که بر این 
گویـد: سراسـر وجـود از     مـی  ترتیب آنصدور وجود از فاعل و دربارهشرح نوشته است 

صفت وحدانیتی که مظهر احدیث است صادر شده است و آن دو با هم ازذات کریمی که 
نامنـد و   مـی  و ایـن صـدور را تجلـی   انـد   گفتگو عین وحدت است صدور یافته بی تنها و

و آن به افاضه ایجـاد و   دباش می نخستین مراتب تجلیات در نزد ایشان تجلی ذات بر خود
 کنند آمده است:  می ظهور متضمن کمال است چنانکه در حدیثی که نقل

گنجی نهان بودن پس شیفته آن شدم که شناخته شوم از این رو مردم را آفریده تا مرا «
 »بشناسند.

در نزد ایشان آن را  و این کمال در ایجاد فرود آمده در وجود و تفصیل حقایق است و
 نامند.  می 2و حقیقت محمدي  1عانی و حضرت عمائیعالم م

مردان کامل ملت محمدي در  و حقایق صفات و لوح و قلم و حقایق کلیه انبیا و رسل
تفصیل حقیقت محمدي است و از حقایق مزبور حقایق دیگري در ها  این و کلیه .آن است

عرش وکرسی و  :واین مرتبه مثال است سپس از ان بترتیب شود می حضرت هبائی صادر
 . و این در عالم رتق است. گردد می افالك و عناصر وعالم ترکیب صادر

اما هر گاه تجلی کند آنوقت درعالم فتق خواهد بود و این مذهب را بنامهـاي مـذهب   
و این سخنی است که اهـل نظـر بـر تحصـیل      .خوانند می اهل تجلی و مظاهر و حضرتها

دشوار و مغلق است و فاصله میـان سـخنان صـاحب     مقتضاي آن قادر نیستند، زیرا بسیار
 بسیار است.  »استداللیان«یل مشاهد و وجد و گفتارهاي صاحب دل

                                                                                                                              
اند مذاهب خویش را در کشف وجود و ترتیب حقـایق آن بیـان کننـد و     برخی از مصنفان قصد کرده

 آنوقت...........

به احدیت و یکانی یعنی بلندترین مرتبه ومقام ظهور و تجلی ربانی اسـت.  حضرت عائی درجه و مرت -1
 شود. «کشاف اصطالحات الفنون «(از تعریفات جرجانی) ورجوع به 

 حقیقت محمدي، عبارت از ذات با تعلق اول است و آن اسم اعظم باشد (از تعریفات جرجانی) -2
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 چـه ترتیـب مزبـور در   [انـد   و چه بسا که بحسب ظاهر شرع، این ترتیـب را رد کـرده  
 1هیچیک از مقاصد شرع معلوم نیست.] 

و این عقیـده  اند  مطلق شدهقائل به وحدت » متصوفه«همچنین گروه دیگري از ایشان 
ایست که از لحاظ تعقل آن و منشعباتی که دارد از نظریه نخستین شـگفت آورتـر اسـت.    

مختلف وجود نیروهائی است  يها قسمت کنند که اجزا و می گمانها  آن مطابق این عقیده
  اند. بسبب آن نیروها پدید آمدهها  آن هاي که حقایق موجودات وصورتها و ماده

هـا   آن و همچنین مادهاند  هست پدید آمدهها  بسبب آن نیروها  آن صر به آنچه درو عنا
 ایـن  ،سـپس در موجـودات مرکـب    انـد.  در نفس خود نیرویی دارند که بدان بوجود آمده

مانند نیـروي معـدنی    دباش می همراه شود می روها با نیروئی که بسبب آن ترکیب حاصلین
و آنگاه  .وافزونی نیروي معدنی وجودداردها  آن ماده)(که در آن نیروهاي عناصر باهیوالي 

نیروي حیوانی متضمن نیروي معدنی باضافه نیروئی است کـه در ذات آن نهفتـه اسـت و    
 همچنین نیروي انسانی با حیوانی آنگاه فلک متضمن قوه انسـانی و نیـروي اضـاف خـود    

و نیروئی که جـامع همـه ایـن    اند  و همچنین ذاتهاي روحانی نیز بر همین صفت دباش می
عبارت از نیروي ایزدیست که در جمیـع موجـودات    دباش مین نیروهاست و وداراي اجزا

را گرد آورده ونه تنها از جهت پیدا و نهـان  ها  آن خواه کلی و خواه جزئی پراکنده است و
رآنها احاطه یافته است. پـس همـه موجـودات یکـی     بلکه ازهر سوي ب ،و صورت و ماده

 هستند کـه آن ذات ایزدیسـت و آن در حقیقـت یگانـه و بسـیط و آنچـه تجزیـه کننـده        
 اعتباري است مانند انسانیت با حیوانیت.   هاست آن

ست از این رو ا بینیم که نخستین، مندرج در دومی و موجود بوجود این یکی نمی مگر
 ر آن حقیقت را در هر موجودي به صورت جـنس بـا نـوع تمثیـل    چنانکه یاد کردیم یکبا

 دهند وا ین بر طریق مثال است.  می کنند و بار دیگر از آن بصورت کل با جزء خبر می

                                                 
 نیست.  » ینی جامع«هاي مصر و بیروت ونسخه خطی  در چاپ -1
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بلکه بنظر  ،کنند می و این گروه متصوفه درتمام تعبیرات خود از ترکیب و کثرت پرهیز
 هم و خیال بوجود آورده است. ایشان این دو را و

دربیان و شرح این مذهب پیداست این است که حقیقـت  1وآنچه از سخنان ابن دهاق 
 گوینـد وجـود   مـی  گفتار ایشان درباره وحدت مشابه سخنان حکما درباره رنگهاست کـه 

رنگها مشروط به بودن نور است وهرگاه نور ناپدیدي شـود رنگهـا بـه هـیچ رو موجـود      
 نخواهند بود. 

کلیـه موجـودات محسـوس مشـروط بوجـود ادراك       وجود :گویند می گروه مزبور نیز
 2بلکه وجود موجودات معقول و وهمی مشروط بوجود ادراك کننده]  ،کننده[حسی است

عقلی است. و بنابر این وجود کلیه اجـزا و تقسـیمات گونـاگون جهـان هسـتی مشـروط       
ود بوجود ادراك کننده بشریست. چنانکه اگر فرض کنیم ادراك کننده بشـري بکلـی وجـ   

هم هیچ گونه اجزا و تقسیماتی وجود نخواهد داشت،  نداشته باشد آنوقت در عالم وجود
 از این رو گرمی و سردي و درشتی و نرمی و بلکه زمین .بلکه وجود بسیط و یگانه است

 کـه انـد   تنها بسبب وجود حواسی پیدا شدهها  این و آب و آتش و آسمان و ستارگان همه
زیرا در آن ادراك کننده تقسیمات و تفصیالتی قرار داده شده است  ،کنند می را دركها  آن

تنها در مشاعر و احساسـات آن  ها  آن در موجودات نیست، بلکه همهها  آن که هیچیک از
 ادراك کننده موجود است. پـس هرگـاه آن مشـاعري کـه بتجزیـه و تقسـیم ایـن جهـان        

این جهان وجود نخواهد داشـت،   پردازند از میان بروند هیچگونه تقسیم و تفصیلی در می
ایـن وضـع را    .من) است نه جز آن(ست و آن هم عبارت از ا یکی بلکه همه این ادراکها

گیرند چه او هرگاه بخوابد و فاقد حس ظـاهري بشـود    می در حالت شخص نائم در نظر
و او درآن حالت بجز آنچه خیـال بـراي وي تجزیـه و     دهد میهر محسوسی را از دست 

گویند بیدار هم بر همین صفت است او نیز کلیه ایـن   .ادراك دیگري ندارد کند یم تقسیم

                                                 
 است.   –ابن دقاق » ینی جامع«و در چاپ پاریس و نسخه خطی » ابن دهقان«در بیشتر نسخ چاپی  -1

 در چاپ (ك) نیست. -2
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واگـر   گیرد میاشیاء درك شده را بطور تقسیم وتفصیل بنوع ادراك بشري خویش در نظر 
 این ادراك را از او بگیرند تجزیه و تقسیم نیز از میان برخواهد خاست.  1بفرض)(

اما نه آن وهمی کـه از جملـه    2همو :گویند می هو این همان معنی گفتار ایشان است ک
 مدارك بشري است. این است خالصه عقیده ایشان بنابر آنچه از سخن ابن دهاق فهمیـده 

زیرا ما بوجود شهري که بـدان سـفر میکنـیم بـا      ،و این پندار در نهایت خطاست شود می
آنکه از چشممان دور است و بوجود آسمانی که همچون سایبانی بر فـراز سـر ماسـت و    
 ستارگان و دیگر اشیائی که از نظر مان نهان هستند بیشک یقـین داریـم و همـه مـردم در    

ر یقینـی  دهنـد و هـیچکس بـا خـود در امـو      نمـی  کمترین تردیدي بخود راهها  آن وجود
 گویند:  می پردازد، گذشته ازاینکه محققان متصوفه متاخر نمی بمشاجره و بحث

و صوفیان این  دهد می چه بسا که در هنگام کشف براي مرید توهم این وحدت دست
و به مقام باز شناختن  کند می نامند. آنگاه صوفی از آن مقام ترقی می 3حالت را مقام جمع 

کنند و آن مقام عارف  می میآید وازاین کیفیت بمقام فرق  تعبیر موجودات از یکدیگر نائل
محقق است و در نزد ایشان هر مریدي ناگزیر باید از پرتگاه جمع کـه پرتگـاهی دشـوار    

                                                 
 چنین است: واگر البته این ادراك...........» خطی ینی جامع«نسخه » پ«درچپ  -1

غلط است » ینی جامع«و نسخه خطی » پ«درچاپ » وهم«و بیروت بجاي  هاي مصر موهم در چاپ« -2
هاي مزبور جنین: الموهم ال الو هم الذي... در صورتی که صحیح الوهمال الو همالـذي...   چه در چاپ

 است.  

فرق چیزیست که به انسان نسبت داده شود و جمع چیزي است کـه از آدمـی سـلیم گـردد. بعبـارت       -3
بدست آوردنی باشد از قبیل انجـام دادن وظـایف عبودیـت و هـر آنچـه      » خدا«دگیر آنچه براي بنده 

شایسته احوال بشریست، فرق است و آنچه از جانب حق باشد همچون ابداء معانی و آغـاز لطـف و   
جمع است و هر بنده از این دو ناگزیر است، چه هرکه را فرق یا تفرقه نباشد او را عبودیـت   احسانی

اثباتی بـراي  » ایاك نعبد«نخواهد بود و آنکه را جمع نباشد،معرفت نخواهد داشت بنا بر ین گفتن بنده
قـه  خود طلبی براي جمع است پـس تفر » ایاك نستعین«فرق از راه اثبات عبودیت است و گفتن وي 

 بدایت اراده و جمع نهایت آن است(از تعریفات جرجانی)
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رود که مرید در آن مقام بمانـد و آنگـاه    می است بگذرد و این مقام را طی کند چه بیم آن
 ریقت از آنچه یاد کردیم آشکار شد. از این سودا زیانار شود. مراتب اهل این ط

 1فصل
انـد   باید دانست گروهی از متصوفه متأخر که درباره کشف و ماوراي حس سخن گفته

بحدیکه بسیاري از ایشان چنانکه اشاره کردیم به حلول  اند، دراین موضوع بسیار فرو رفته
کـه در کتـاب    2ماننـد هـروي   انـد   و وحدت گرویده و کتب بسیاري در این بـاره نوشـته  

سـپس ابـن   انـد   در این باره سخن گفته ودیگران نیز این طریقه را برگزیـده  مقامات خود
هروي پیروي کرده و آنگـاه ابـن العفیـف و ابـن      از العربی وابن سبعین و شاگردان آن دو

و طبقـه پـیش ازآنـان بـا     انـد   این روش را در قصاید خود آورده 3فارض و نجم اسرائیلی
أخر از فرقه رافضیان در آمیخته بودند که آنان نیز به آئین حلـول و الوهیـت   اسماعیلیان مت

 شناختند.  آن را نمی ائمه عقیده داشتند واین مذهبی بود که پیشینیان اسماعیلیان به هیچ رو
بدین سبب مذاهب دو گرو مزبور بایکدیگر درآمیخت و سخنان آنان بهم مشـتبه شـد   

 وعقایدشان همانند گردید. 
سخنان متصوفه موضوع اعتقاد بقطـب پدیـد آمـد و آن بمعنـی رئـیس و بـزرگ       و در

پندارند تا هنگامی که قطب زنده است ممکن نیست کسی به پایه  می عارفان است. چنانکه
دیگري ازاهل عرفـان   کند می او درمعرفت نائل آید و پس از آنکه جان بجان آفرین تسلیم

 . شود می جانشین او

                                                 
مطلب بهم پیوسته است و کلمه (فصـل) درانهـا   » ینی جامع«درچاپهاي مصر و بیروت و نسخه خطی  -1

 وجودندارد. 

عبداهللا بن محمد بن اسمماعیل انصاري ملقب به هروي صوفی معروف وفقیه مذهب حنبلی که بسال  -2
م) د رگذشته است کتاب معروف وي موسوم به منازل السائرین چنـدین بـار    1088و  1089ه ( 481

 شرح شده است. 

 اسماعیلی (ن. ل) -3
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تصوف کتاب اشارات بدین معنی اشاره کره و گوید: آسـتان حـق    و ابن سینا درفصول
منزه است از اینکه آبشخور براي هر آبجو باشد، یا یکی پس ازدیگري نزد او بـرود، ولـی   
 این سخن بهیچ گونه برهان عقلی یا دلیل شرعی متکی نیست، بلکه از نوع خطا به بشمار

دربـاره تـوارث امامـان] و ببـین     [اسـت   رود و گفتار مزبور عینا همان عقاید رافضـیان  می
سپس بـه   .و بدان گرویده ا ند 1]چگونه طبایع این گروه عقیده مزبور را از رافضیان ربوده

ترتیب وجود ابدال پس از این قطب قائلند همچنانکه شیعه قائل بـه نقیبـان اسـت حتـی     
 2طریقه و مـذهب یکی از اصول آن را  اایشان هنگامی که لباس فرقه تصوف را برداشتند ت

پیـروي از  (نسبت دادند و این هم از همـان معنـی اسـت    سبه علیآن را  قرار دهند خود
درمیان صـحابه بمـذهب خـاص یـا طریقـه ویـژه اي درلبـاس         سرافضیان) و گرنه علی

پـس از رسـول    سپوشیدن و یا حالی (وجد) اختصاص نیافته بود،  بلکه ابوبکر  و عمـر 
کردند وهیچ یک از آنـان   می و بیش از همه کس عبادت پارسا ترین مردم بودند صخدا

در دین بچیزي اختصاص نیافته بودند که بخصوص ازآن متمایز باشند بلکه کلیه صـحابه  
در دین و پرهیزکاري و پارسائی و مجاهده براي مسلمانان رهنمـون و سرمشـق بودنـد و    

ت شده است راست است که آنان روای دربارهسیرتها و اخباري است که «گواه بر این امر [
بفضائلی اختصاص یافته اسـت   سکنند علی می شیعیان برحسب منقوالتی که دارند خیال

که دیگرصحا به واجد آن فضائل نبوده ند. و این به پیروي عقاید تشیع آنان است که بدان 
 3».معروف اند

معروف به اسـماعیلیه و آشـکار    ،و چنین پیداست که پس از ظهور یکی از فرق شیعه
امامت و مسائل مشهوري که بدان مربوط است، متصوفه عراق  دربارهشدن سخنان ایشان 

                                                 
 ». ینی جام«و نسخه خطی » پ«از چاپ  -1

 چاپ شده است.  » و تخلیهم«بغلط » و نحلتهم«در نسخه (ك)  -2

درنسـخه مزبـور   » پ«هست و بقیه مطالـب چـاپ   » ینی جامع«قسمت داخل گیومه در نسخه خطی  -3
 هاي مصر وبیروت است.   وجود ندارد و مانند چاپ
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از این نظریات اسماعیلیان یک نوع موازنه میان ظاهر و باطن اقتباس کردنـد و امامـت را   
ت خـدا  انقیاد از شرع قرار دادند و آنگاه قطب را براي تعلیم معرفـ  رراي سیاست خلق دب

لحـاظ  را از  عارفان است. از ایـن رو وي  از تعیین کردند، چه قطب در نظر ایشان بزرگتر
تشبه به امام ظاهري با معرفت خدا اختصاص دادند تـا در بـاطن هـم پایـه امـام باشـد و       

ـ      ه موازنه برقرار شود و او را بدان سبب بکلمه قطب نامیدند کـه مـدار معرفـت وابسـته ب
برخـی از   1]نظر مبالغه درتشبیه بمنزله تقیبان قرار دادند. و دران بـاره  اوست و ابدال را از

نه نظریات است در صورتیکه متصوفه پیشین در ایـن خصـوص کلمـه اي    سخنان این گو
این گروه مـأخوذ از سـخنان شـیعیان و رافضـیان     هاي  بلکه گفته اند، نفیا و اثباتا یاد نکرده

ه راسـت  او خـدا انسـان را بـر    انـد.  را آوردههـا   آن است که در کتب خود نومذاهب ایشا
  .کند می رهبري

و مناسب دیدم که در اینجا فصلی از سخنان شیخ عارف خودمان سـر آمـد    2)تذییل([
 دربـاره اولیاي اندلس ابومهدي عیسی بن زیات بیاورم که بیشـتر اوقـات ایـن سـخنان را     

خـود آورده اسـت.    )مقامـات (اشعار هروي بیان میکرد و هروي ایـن اشـعار را درکتـاب    
د مطلق عر باشاره یا تقریبا بصراحت از وجپندارد شا می را بخواندها  آن اشعاري که هر که
 .گفتگو کرده است

اطـالق لفـظ انکـار     )اهـل طریقـت  (مـردم   :گوید می ،ابومهدي بر سبیل عذراز هروي
صاف خـدا را یـاد   جحود) را بر کسی که خدا را یگانه شمرده وکلمه الحاد را برهر که او(

خطا و اشتباه دانسته و این ابیات را پیچیده شمرده و بر گوینده آن تاخته و او را خوار ،کند
و ما بر وفق عقیده آن فرق میگوئیم که معنی توحید در نزد آنان نفی کردن عین  اند. شمرده

حقیقـت و واقعیـت یگانـه اي اسـت. و      ،حدوث به ثبوت عین قدم است و وجودیکسره

                                                 
 نیست. » ینی جامع«هاي مصر و بیروت ونسخه خطی  تا اینجا در چاپ -1

 78تـا ص   74از اینجا یک فصل زیر به عنوان (تذییل) در چاپهی مصر و بیـروت نیسـت کـه ازص     -2
  مقابله شد.» نی جامع«چاپ پاریس ترجمه و با نسخه خطی 
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حق عبارت است از عین آنچه ب«:است رود گفته می ابوسیعد جزار که ازبزرگان قوم بشمار
معتقدند که پدید آمدن تعدد دراین حقیقت و وجود دوئی » پدیدار و عین آنچه نهان است

و برگشـت   2و هم است و بمنزله تصاویر سـایه هـا  1ي پنجگانه اباعتبار حضرته ،وجدائی
نه است و البته هرچه را بجز از لیت و قدم پیجوئی کنند عـدم  آواز و انعکاس اشیاء در آی

خدا بوده است و هیچ چیز باوي وجـود  «خواهد بود. و این معنی گفتاري است که گویند:
 این بوده است.  او هم اکنون نیز برهمان شیوه ایست که پیش از» نداشته است

آن  نیز صه پیامبر خدا شاعر) دراین مصراع است ک(و هم این معنی موافق گفتار لبید
 تصدیق کرده است: را 

 »آگاه باش، هرچیز بجز خدا باطل است.«

                                                 
بهمین صورت نوشته شده است ولی » ینی جامع«است که در نسخه خطی » حضرت الخمس«ترجمه  -1

حضـرات  «چاپ شده است و حضرتهاي پنجگانه یا » حضرت الحس« 75ص  3در نسخه پاریس ج 
 عبارت است از: » الخمس االلهیه

 حضرت غیب و عالم آن جهان اعیان ثابت است.   -الف
 آن حضرت شهادت مطلق است و عالم آن جهان ملک است   حضرت علمی و درمقابل -ب
حضرت غیب مضاف که بدو گونه تقسیم شود، یکی آنکه بغیب مطلق نزدیکتر است وعالم آن جهان  -ج

 ارواح جبروتی و وملکوتی یعنی عالم عقول ونفوس مجرد است.  
 و دیگر آنکه به شهادت مطلق نزدیکتر است وعالمآن جهان مثال است و آن را عالم ملکوت نامند.  -د
حضرت جامع حضرتهاي چهارگانه مذکور وعالم آن جهان انسان جامع بجمیع عـوالم و آنچـه در آن    -ه

ق است باشد پس عالم ملک مظهر عالم ملکوت است واین عالم مصال مطلق است و عالم مثـال مطلـ  
مظهر عالم جبروت یعنی عالم مجردات است وعالم مزبور خودمظهرعالم اعیان ثابـت اسـت و اعیـان    
ثابت مظهر اسماء الهی و حضرت واحدیت است و حضرت واحیت مظهر حضرت و احدیت مظهـر  

رساله شرح مراتب توحید و مصـطلحات  « حضرت احدیت باشد (از تعریفات جرجانی) و رجوع به 
 محی الدین  نسخه خطی کتابخانه مجلس شوراي ملی شود. منسوب به » عرفا

 است »الظالل«د رچاپ پاریس غلظ و صحیح » الضالل« -2
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د  1» واو راتوصـیف کنـد  «فرقه مزبور گویند: بنابر این هر که توحید گوي خـدا باشـد  
خود او  محدث) که(بموجد جدیدي  ،قدیمی که معبود اوست 2رحقیقت در برابر موجد 

اوست قائل شده است  و ما یاد آور شدیم که معنی که فعل  9محدث (و توحید جدیدي 
نفی کردن عین حدوث است وحال آنکه عین حـدوث هـم اکنـون ثابـت و بلکـه       توحید

متعدد است و بنابر این گونه توحید گوئی بمنزله انکار و دعوي کاذبی است ماننـد کسـی   
کسـی کـه    بگوید:  در خانـه جـز تـو اسـت ماننـد     اند  که بدیگري که هر دو در یک خانه

بگوید: این گفتار درست نیست مگر اینکه تـو معـدوم   اند  بدیگري که هر دو در یک خانه
» خـدا زمـان را آفریـده اسـت    «شوي. و برخی از محققان گفته اند: دراصـول ایـن گفتـار    

تناقضی وجود دارد، زیرا آفرینش زمان مقدم برزمان است چه آن فعلی است کـه نـاگزیر   
و امیدارد این است که دایره ها  باین گونه گفتهآنان را  ، ولی آنچهباید در زمانی روي دهد

را ادا کـرد. پـس   هـا   آن توان کامال حـق  نمی تعبیر از حقایق تنگ و محدود است و بالفاظ
هرگاه مسلم شود که موجد همان موجد است و ماسواي او یکسـره عـدم اسـت آنوقـت     

گویند: خدا را  می گفتار کسانی است کهپذیرد. و این معنی  می معنی حقیقی توحید صحت
توحیـدي گـوي    ،و آثـار ها  شناسد و آنوقت برکسانی که به بقاي نشانه نمی جز خدا کسی

گویند حسـنان   می شوند گناهی نیست، بلکه این گونه توحید از باب این است که می خدا
 ت. نیکان بمنزله سیئات مقربان است چه الزمه آن تقیید و عبودیت و شفعیت اس

پایه جمع ارتقا جوید با علم بمرتبه خود چنین توحیـدي بـراي او نقصـان    ه و هر که ب
خواهد بود و رفتار او بمنزله تلبیس بشمار خواهد رفت که مستلزم عبودیت است و آنچه 

 عین مقام جمع است.  کند میشهود او را باالمی برد و ویرا از آلودگی حدوث پاك 

                                                 
 نیست.  » ینی جامع«د رنسخه  -1

چنین است کسی که توحید گوي خدا باشد به موحد محدثی که نفس او باشد » ینی جامع«در نسخه  -2
 که معبود او باشد قائل است.  و توحید محدثی که فعل او باشد و موحد قدیمی 
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مطلق قائلند  1دراین پندار کسانی هستند که بوحدت » یانصوف«و ریشه دارترین گروه  
 باري بر منتهی شدن به واحد است. تو مدار معرفت بهر اع

این است که انسان را بمقامی برتر برانگیزد و او را بدان » هروي«و منظور گوینده شعر 
عینـی و  خیزد و توحیـد مطلـق بطـور     می متوجه سازد، مقامی که در آن شفعیت ازمیان بر

  گردد می حقیقی نه از راه سخن و عبارت حاصل
و هـر آنکـه شـیفته     دهـد  می باو دست» حاصل از یقین«پس هر که تسلیم شود شادي 

من گـوش  «فرماید:  می آشنا خواهد شد که» پیامبر«حقیقت آن گردد ذهن او به درك گفتار
 » و دیده او بودم

نیست و هر که از همه این معانی بهره  ي درالفاظا و هرگاه معانی را درك کنی مناقشه
که در آن نه گفتاري است و  گردد می او پایگاهی برتر از این مرحله مسلم مند گردد  براي

 نه از آن خبري است. 
و براي اشاره باین موضوع همین اندازه کافی است و تعمق دراین گونه امـور پوشـیده   

 آمده است. » صوفانمت«است و همان مسائلی است که درمقاالت معروف 
محبت تألیف کرده و به  دربارهآن را  ز کتاب وزیر ابن الخطیب کها او من این فصل ر

نامیده است نقل کردم، و با این که ایـن سـخنان را بارهـا از     »التعریف بالمحب الشریف«
ه دیـر زمـانی گذشـته بـود بـه حافظـه       کـ زبان شیخمان ابو مهدي شنیده بـودم بعلـت آن  

خوداعتماد نکردم و دیدم که نقل از کتاب بهتر و صحیح تر اسـت و خـدا توفیـق دهنـده     
 است] 

 2فصل

                                                 
 وجه است.  » ینی«در » پ«از  -1

مطلـب بهـم پیوسـته اسـت و عنـوان فصـلی       » ینی جامع«هاي مصر و بیروت و نسخه خطی در چاپ -2
 وجودندارد. 
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آنگاه باید دانست که بسیاري از فقیهان و صاحبان فتوي بسبب ایـن گونـه گفتارهـا و    
ن را رد کرده و همه ایشاهاي  با گروه متصوفه متاخر بمعارضه برخاسته و گفتهها  آن نظایر

در صورتی اند  چیزهایی راکه براي ایشان در طریقت روي داده نیز مشمول انکار قرار داده
در هـا   آن که حقیقت این است که گفتار ایشان داراي تفصـیل اسـت زیـرا سـخنان همـه     

 زند:  می پیرامون چهارمسئله بدینسان دور
آیـد و   مـی  بدسـت  )حال ـ دل (ا گفتگو درباره مجاهدات وآنچه از ذوقها و وجده -1

رسـاند و   مـی  وردن آن ذوقهائی که انسان را بمقامیآمحاسبه نفس بر اعمال براي بدست 
 چنانکه یاد کردیم.  شود می آنگاه از آن بمقام برتري نائل

گفتار درباره کشف و حقایق درك شونده از عالم غیب مانند صفات ربانی و عرش  -2
نبوت و روح و حقایق هـر موجـود غائـب یـا حاضـر، و       و کرسی و فرشتگان و وحی و

 چنانکه گذشت. ها  آن از موجد و تکوین کنندهها  آن هستی درصدورهاي  ترتیب جهان
  .هستی بانواع کراماتهاي  سخن درباره تصرفات در عوالم و جهان -3
ا بر رها  آن الفاظی که برحسب ظاهر داراي ایهام است و بسیاري از پیشوایان ایشان -4

هـا   آن کننـد و ظـواهر    می تعبیر 1به شطحیاتها  آن و دراصطالح خودشان ازاند  زبان رانده
 زشت و برخی نیکو و بعضی قابل تأویل است. ها  آن اشتباه آمیز است از اینرو برخی از

                                                 
شطحیات (بفتح ش و حاي مهمله مکسور) باصطالح صوفیه چیزهاي مخـالف ظـاهر شـرع گفـتن و      -1

نوشته کلمـاتی کـه بوقـت مسـتی و     » کشف«ردن (از منتخب) ودر کلمات خالف شریعت بر زبان آو
شود چنانکه گفتن منصور انا الحق و گفتن جنید، لیس فـی   اختیار از بعضی واصلین صادر می ذوق بی

جبتی سوي اهللا و گفتن بازید: سبحانی ما اعظم شانی.. منقـول از معـدن المعـانی (غیـاث اللغـات) و      
عبـارت ا ز کلمـه ایسـت کـه ا ز آن بـوي سبکسـري و دعـوي         جرجانی در ذیل شطح گوید. شطح

برخیزد، از خداوندان معرفت بناچاري و پریشانی صادر شود و از لغزشـهی محققـان اسـت کـه چـه      
و عبدالرحمن بدوي بنقل » ازتعریفات«اذن الهی.  کند اما بی دعوي حقی است که عارف آن را ابراز می

شـطح را بدینسـان تعریـف کـره اسـت.       1914نیکلسون لیدن  نشریه الن 346ص » اللمع«از السراج: 
کند که از معدن خود ماالمال و لبریـز شـده و    شطح سخنی است که زبان آن را از وجدي ترجمه می
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 اما بحث درباره مجاهدت ومقامات وآنچه ازذوقها و وجدها درنتایج مجاهدات بدست
 تواند نمی از اموریست که هیچکس .فس بر تقصیر اسباب آن مجاهداتآید و محاسبه ن می
 عین سعادت بشـمار ها  آن را رد کند و ذوقها ایشان دراین باره صحیح است و تحققها  آن
 رود.  می

کرامات آن گروه و خبردادان ایشان از مغیبـات وتصـرف آنـان در     دربارهو اما گفتگو 
انـد   کائنات نیز امري صحیح و انکار ناپذیر است. واگر برخی از عالمان بانکار آن گرائیـده 

شیوه ایشان موافق حقیقت  نیست. واینکه استاد ابواسحق اسفراینی از پیشـوایان اشـعریان   
پذیرفته نیست زیرامحققان اهل سنت  شود می اشتبادرانکار آن استدالل کرده که با معجزه 

وقوع معجزه بر وفـق دعـوي   اند  میان معجزه بر وفق آنچه آورده است همراه باشد و گفته
صفت نفس آن  کاذب مقدور نیست، زیرا داللت معجزه بر صدق عقلی است از این رو که

نفـس تبـدیل    تصدیق است و بنا بر این اگر بوسیله دروغگو روي دهـد آن وقـت صـفت   
 خواهد شد واین محال است. 

نوعی مشاجره ها  آن گذشته ازاین وجود، به وقوع بسیاري از کرامات گواه است وانکار
است. چنانکه براي صحابه و بزرگان سلف کرامات بسیار روي داده که معلـوم و مشـهور   

 است. 
کائنات، باید کشف و اعطاي حقایق مربوط به عالم علوي وترتیب صدور  دربارهو اما 

گفت بیشتر سخنان ایشان دراین خصوص ازنوع متشابه است ازاین رو که سخنان مزبـور  
است و فاقد وجدان در این باره دور از ذوقها ایشان است و قادر  1در نزد ایشان وجدانی 

                                                                                                                              
مقرون به دعویست وعبارت شگفتی است در وصف وجدي کـه از نیـروي فـراوان لبریـز شـده و از      

 1949چـاپ قـاهره    1ات الصـوفیه) ج  شدت جوشش و چیرگی بهیجان آمده است.رجو ب (شـطح 
 شود.  

 یعنی مربوز بحواس باطنی   -1
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چـه لغـات تنهـا     کند مین بهفم آن نیست و لغات مراد ایشان رانسبت به مقاصد مزبور ایفا
 از محسوسات هستند. ها  آن واکثراند  ی متعارفی وضع شدهبراي معان

کنند واهل شرع ایشـان   می به شطحیات تعبیرها  آن درخصوص الفاظ ایهام داري که از
دهند. و بنابر این کسانی که فضیلت و اقتداي آنان  می را بدان الفاظ مرود بازخواست قرار

برقصـد جمیـل حمـل کـرد. و تعبیـر از      آنـان را   باید این گونه گفتارهـاي  دباش می معلوم
وضع نشده است چنانکه براي بایزیـد  ها  آن دشوار است از این رو که لغاتی برايها  وجد

 بسطامی و امثال او روي داده است. 
و کسانی که فضیلتشان معلوم و مشهور نیست البته بر اینگونه گفتارهـائی کـه از آنـان    

بثبوت نرسیده است کـه  ها  آن راي ما فضایلی ازمواخذه خواهند شد، زیرا ب شود می صادر
 ما را بتأویل سخنان آنان وادار کند. 

واص ظاهر باشد و حال خهمچنین کسی که بدینگونه شطحیات سخن گوید ودرعالم 
وبـه همـین سـبب فقیهـان و      شـود  مـی  مؤاخذه واقع و وجد بروي مسلط نباشد نیز مورد

بـر خـویش    هنگـامی کـه  یرا او درحال حضور بزرگان متصوفه بقتل حالج فتوي دادند، ز
 گفت. و خدا داناتر است.  می تسلط داشت سخن

 (قشیري) نام آنان آمده و از نـاموران ملـت بشـمار   ي  پیشین که در رسالهي  و متصوفه
رفتند و در گذشته هم بایشان اشاره کردیم به کشف حجاب و این نوع ادراك شیفتگی  می

وانستند  تمام همشان متوجه پیروي و اقتدا بود و اگر براي آنان نداشتند بلکه تا جائیکه میت
بلکه از چنین حاالتی  کرد نمی جستند و بدان اعتنا می چنین حاالتی دست داد از آن دوري

آزمون است ي  از عوائق راه انان و مایههایی  میگریختند و معتقد بودند که چنین پیش آمد
 :گفتنـد  مـی  دانسـتند کـه مخلـوق و حـادث اسـت و      می ادرا کهاي نفس نوعی ازآن را  و

گنجد و دانش خدا وسیعتر و خلق او بزرگتر و شـریعتش   نمی موجودات در مشاعر انسان
ــان    ــر زب ــد کلمــه اي ب ــرو از انچــه درك میکردن ــر اســت.از این ــر راهنمــایی مســلط ت  ب

شمردند و کسانی از اصحاب خود را  نمی رواآن را  بلکه دقت و فرو رفتن در،آوردند نمی
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داشـتند   می داد از فرورفتن و ماندن در ان حالت باز می که کشف حجاب براي آنان دست
بلکه طریقت خودشان را در پیروي و اقتدا مانند هنگـامی کـه در عـالم حـس و پـیش از      

کردنـد و   مـی  رشـمردند و همراهـان و یـاران خـویش را بـدان وادا      می کشف بود واجب
 1ست که حال مرید بدینسان باشد.و خدا بحقیقت داناتر است.سزا

 در دانش تعبیر خوابدوازدهم:  فصل
ي شرعی اسـت و در میـان ملـت مسـلمان از هنگـامی کـه علـوم        ها دانش این علم از

بتالیفات پرداختند این دانش متداول ها  آن ي مده و مردم دربارهآبصورت فن و صنعت در 
 .شده است

وجود داشه همچنانکه در خلف هست و چـه   نیز تعبیر آن در میان سلفاما خواب و 
یز رائج بوده ولی علـت آنکـه بمـا نرسـیده     و اقوام پیش از اسالم ن ها ملت یانبسا که درم

ایـم   است این است که ما در این باره تنها بسخنان خوابگزارانی از ملت اسالم اکتفا کـرده 
انـد   کـرده  مـی  یـر تعبآن را  وجود داشته و ناچـار وگرنه خواب دیدن در نوع بشر همواره 

 بدانسان که در قران آمده است خواب ار تعبیر میکرد. ؛چنانکه یوسف صدیق
روایت شده اسـت کـه رویـا یکـی از      سو ابوبکر صاز پیامبر همچنین در (صحیح)

 مدرکات غیب است.
 ود:و فرمـ  .گفت:رویاي شایسته یکی از چهل و شش قسمت نبوت اسـت  ص. پیامبر

بیند  می چیزي بجزرویاي شایسته باقی نمانده است که مرد صالح آن راها  از بشارت دهنده
 .روي داد رویا بود؛ بینند و نخستین نوع وحی که براي پیامبران می یا براي وي

چنانکه هیچ رویایی براي او روي نمیداد مگرآنکه مانند سپیده دم تـا بنـاك و روش و   
 .مطابق با واقع بود

                                                 
هاي مصر و بیروت آخر فصل چنین استک و خدا توفیق دهنده آدمی بره صواب است و در  در چاپ -1

 است.  » پ«و خدا توفیق دهنده است و صورت متن از » ینی جامع«نسخه 
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 شـد بـه اصـحاب خـویش     مـی  از گزاردن نماز بامداد فـارغ  هنگامی که صو پیامبر 
فرمود آیا هیچ یک از شما امشب خوابی دیده است ؟ این پرسش وي بدان سبب بـود   می

 .ظهور دین و ارجمندي از این خوابها بدست میاید نوید دهندي  تا وقایعی را که درباره
رود این است: روح قلبی که عبارت  می ی بشمارنکه رویا یکی از ادراك غیبآاما سبب 

و بـا   شـود  مـی  از بخار لطیف برانگیخته ازتجویف قلب گوشتی است در شریانها پراکنده
و  شود می و بدان افعال قواي حیوانی و احساس آن تکمیل کند می خون بتمام بدن سرایت

بیش از حد بکار هر گاه دستگاه احساس بوسیله حواص پنجگانه و فعالیت قواي ظاهري 
حس شود که گوئی سرماي شب بـدان رسـیده اسـت و در     بی افتد و سطح بدن آن چنان

ه کـ نتیجه روح افسرده و خسته شود آن وقت روح قلبی از تمام نواحی بدن به مرکز خود 
پردازد و در نتیجه  می . و با این بازشگت باستراحت و رفع خستگیگردد می قلب باشد باز

ایستند و معنی خـواب همـین اسـت چنانکـه در آغـاز       می ي از کار بازتمام حواس ظاهر
سپس باید دانست که این روح قلبـی بمنزلـه مرکـوبی بـراي      1 .یاد کردیمآن را  کتاب نیز

 روح عاقل انسان است و روح عاقل ذاتا همه اشیائی را که در عالم امـر وجـود دارد درك  
 و آنچه از تعلق آن به ادراکات غیبی مانع ، زیرا حقیقت و ذات آن عین ادراك استکند می
اشتغال به بدن و قوا و حـواس آن اسـت کـه همچـون پـرده اي میـان ایـن روح         شود می

 . شود می وادراکات مزبور حائل
و بنابر این اگر از این پرده برون آید و از آن مجرد شود آن وقت به حقیقت خـود کـه   

ام هر چه را که درك شدنی باشد ازهـر نـوع   . و در این هنگگردد می عین ادراك است باز
 . و هر گاه از برخی از این پرده و مشغولیت مجرد شود اشتغاالت او تخفیفکند می تعقل

و ایـن ادراك او بانـدازه تجـردي     کند می یابد و ناگزیر لمحه اي از عالم خود را درك می
حس ظـاهري  هاي  تدر این حالت کلیه مشغولی  .خواهد بود که براي او دست داده است

یابـد ودر نتیجـه    مـی  رود تخفیف می وي که عظیم ترین سرگرمیها و اشتغاالت آن بشمار

                                                 
 جلد اول شود.   192رجوع به ص  -1
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که الیق عـالم اوسـت و همینکـه بـدرك برخـی از       شود می مستعد پذیرفتن همه ادراکاتی
 . گردد می آید به بدن خود باز می ادراکات عوالم خویش نائل

جسمانی است و جز با ادراکات و  دباش می شچه آن روح تا هنگامی که در کالبد خوی
اند تصرف کند. و مشـاعر جسـمانی مخصـوص کسـب دانـش و      وت نمی مشاعر جسمانی

معرفت همانا عبارت از ادراکات دماغی است که قوه تصرف کننده آن خیال اسـت. وایـن   
 را به حافظهها  آن و سپس کند می ي خیالی انتزاعها صورت ،ي محسوسها صورت قوه از

را باز گیرد. ها  آن سپارد تا براي آن نگاهداري شود و هنگام نیاز و موقع نظر و استدالل می
وآنگاه تجرید  کند می و همچنین نفس از آن صور دیگري که نفسانی و عقلی است مجرد

یابد و واسطه آن دو خیال ست. وهمچنین هر گاه نفس از  می از محسوس به معقول ارتقا
را بـه صـورتی کـه    هـا   آن و خیال کند می را به خیال القاها  آن در یابد عالم خود ادراکاتی
 را چنـان  وشـخص خوابیـده آن   .سـپارد  می آورد و بحس مشترك می مناسب آن باشد در

 بیند که گوئی محسوس است و آنگاه این ادراك از روح عقلـی بـه عـالم حـس تنـزل      می
 . کند می

است حقیقت رویا. واز این بیانـات فـرق    ، ایندباش می و خیال واسطه این قسمت نیز
چه کلیـه ایـن گونـه رویاهـا      شود می وخوابهاي پریشان دروغ آشکار 1میان رویاي صادق

از روح عقلی ادراك  ها صورت ند، ولی اگر اینباش می ئی در خیالها صورت هنگام خواب
شـند کـه   و اگر از صوري مـأخوذ با  شود می کننده فرود آمده باشند آن وقت رویا حاصل

پریشـان بـه شـمار    هـاي   را هنگام بیداري به حافظه سپرده است آنگاه خـواب ها  آن خیال
 خواهند رفت.  

                                                 
 صالح (ك). -1
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دارند  می باید دانست که رویاي راست داراي عالماتی است که راستی آن را اعالم 1و[ 
دهند چنانکه خواب بیننده مژده اي را کـه از سـوي خـدا هنگـام      می وبدرستی آن گواهی

یابد. از جمله عالمات مزبور بشتاب بیدار شـدن خـواب    می در شود می وي القا خواب به
بیننده هنگام دیدن رویاست گوئی وي در بازگشت به عـالم احسـاس از راه بیـدار شـدن     

و اگر چه غرق درخواب باشد ادراکی که بـر وي القـا شـده اسـت بقـدري       کند میشتاب 
گریزد که نفس در آن فرو رفتـه و   می سنگین و قوي است که آن حالت به حال احساسی

. عالمت دیگر، پایدار ماندن و دوام آن ادراك است از ایـن  دباش می در بدن و عوارض آن
بندد و هیچ گونـه سـهو و    می رو که رویاي مزبور با تمام جزئیات آن در حافظه وي نقش

رجوع بـه حافظـه    یابد و براي بیاد آوردن آن هیچ نیازي باندیشه و نمی فراموشی بدان راه
رویا در ذهن وي همچنان که مشاهده کـرده اسـت    شود می خود ندارد بلکه همینکه بیدار

، زیرا ادراك نفسانی جنبه زمانی ندارد و بـا  شود مین و هیچ جیز از آن غایب ماند می باقی
ولـی خوابهـاي    کنـد  مـی در یک زمـان درك  آن را  که یکبارهلپیوندد ب نمی ذهنه ترتیب ب
گیرند و  می زمانی است زیرا چنانکه گفتیم این گونه خوابها در قواي دماغی جاي پریشان

رسـاند و چـون کلیـه افعـال      می و بحس مشترك گیرد می ز حافظه بازا ارها  آن قوه خیال
 بدنی زمانی است که از این رو هنگام ادراك بترتیب و از روي تقـدم وتـأخر بـذهن وارد   

 یابد.  می گردند که به قواي دماغی راه می یانیشوند و بدین سبب دستخوش نس می
ند باش مین زمانی نیستند وداراي ترتیبیها  آن ولی ادراکات نفس ناطقه چنین نیست چه

بندد یک باره و در کمتر از یک چشم بر هم  می وهر گونه ادراکاتی که درنفس ناطقه نقش
 . دباش می زدن

و بهیچ رو از اندیشـه   ماند می درازي در یادو گاهی رویا پس از بیدار شدن تا روزگار 
و این هنگامی است که ادراك نخستین نیرومند باشد و هر گاه رویائی پـس   شود مین دور

                                                 
هاي مصر و بیروت نیست ایـن   ) چاپ پاریس اضافه دارد و در چاپ48از اینجا بیش از یک صفحه ( -1
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از بیدار شدن از خواب درنتیجه بکار بردن اندیشه و متوجه شدن بسـوي آن بیـاد آیـد و    
بکـار انـدازد   ها  آن درعین حال بسیاري از تفاصیل آن هر چه هم ذهن را براي بیاد آوردن

از نـوع  ها  بلکه اینگونه رویا ،توان نامید نمی فراموش شودع چنین رویائی را خواب راست
 پریشان است. هاي  خواب

فرماید: بآن زبانت را حرکت  می و عالمات مزبور از خواص روحی است خداي تعالی
آن را  ونمده تا در ان شتاب کنـی، همانـا برماسـت فـراهم آوردن و خوانـدنش پـس چـ       

 46و رؤیـا یکـی از    1خواندیم، خواندش را پیروي کن آنگاه بیان کـردن آن برمـا اسـت.   
 قسمت نبوت است. 

 و بنابر این به همین اندازه خواص آن نیز با خواص نبوت نسبت دارد. 
پس این نکات را نباید از نظر دور داشت و دلیل آن همینهاست که یاد کردیم. و خـدا  

 2است که بخواهد] آفریننده هر چیزي
معنی تعبیرخواب باید دانست که روح عقلی هر گاه مفهومی را ادراك کند  دربارهو اما 

 تصـویر هـائی   درصـورت آن را  تصویر کند البته به خیال بسپارد و خیال هم آن راآن را  و
 نماید که تا حدي مناسب آن معنـی باشـد چنانکـه روح عقلـی معنـی شاهنشـاه را در       می
یا اگر معنی دشمنی را درك کند خیـال   کند مییا تصویر رخیال آن را بصورت د یابد و می

 . و بنابر ایـن هنگـامی کـه شـخص از خـواب بیـدار      دهد می آن را در صورت مار تجسم
واز عالم رویاي خویش چیزي بجز دیدن دریا یا مار بیـاد نـدارد، در ایـن هنگـام      شود می

که دریا صورتی محسوس است  کند می ه یقیناندیشد و بقوت تشبی می »معبر«خواب گزار
و صورتی ادراك شده در ماوراي آن است و آنگاه بقراین دیگري که آن صورت را بـراي  

 . شود می کنند بحقیقت رهبري می او تعیین

                                                 
َ�ُٰه فَ  ١٧ ۥَوُقۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ -1

ۡ
ُ�مَّ إِنَّ  ١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإَِذا قََرأ

 .]19 -16: مۀالقيا[ ﴾١٩ ۥَعلَۡيَنا َ�َيانَهُ 
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گوید مثال تعبیر آن شاهنشاه است، زیرا دریا آفریده اي عظـیم اسـت کـه تشـبیه      می و
 تشبیه مار به دشمن بعلت بزرگی زیـان آن متناسـب   سلطان بدان مناسب است و همچنین

و اند  هم بمنزله ظروفها  آن کنند، زیرا می و بهمین قیاس ظروف را به زنان تشبیه دباش می
آشکار هستند و بعلـت روشـنی و وضـوح یـا نزدیکـی      ها  و برخی از خواب ها. این امثال

ندارنـد و بـه همـین سـبب در     مناسب میان صورت ادراك شده و شبه آن نیـازي بتعبیـر   
آمده است که رؤیا بر سه گونه اسـت: نخسـت از جانـب خـدا ودوم از جانـب       »صحیح«

 فرشگان و سوم از سوي شیطان.
و بنابر این رؤیائی که از جانب خداست همان نوع صریح و آشکاري اسـت کـه هـیچ    

ست کـه نیـاز   نیازي به تأویل ندارد وخوابی که از جانب فرشتگان است، رویاي صادقی ا
 پریشان است. هاي  به تأویل دارد و آنچه از جانب شیطان است همان خواب

در آن را  و نیــز بایــد دانســت کــه هرگــاه روح ادراك خــود را بخیــال بســپارد خیــال
باشد و آنچه را حـس هرگـز ادراك   می ریزد که براي حس مأنوس و عادي  میهائی  قالب

هیچ رو هم تصویر نخواهد کـرد. و بنـابر ایـن ممکـن     البته آن را ب1در قالبی] [نکرده باشد
نیست کور مادر زادي سلطان را به دریا و دشمن را به مار و زن را بظروف تجسـم دهـد،   

 زیرا او هیچ یک از این مفاهیم را درك نکرده است. 
را در شبیه و مناسب آن از جنس ادراك خویش که عبـارت  ها  این بلکه خیال او امثال

و باید خوابگزار خود را از این گونـه امـور    کند می و بوئیدنی هاست تصویرا ه از شنیدنی
 آمیـزد و قـانون آن تبـاه    می و در هم شود می حفظ کند، زیرا چه بسا که تعبیر بر او مشتبه

 . شود می
ه بـر او  است که خـوابگزار هـر آنچـ    و علم تعبیر احاطه یافتن بقوانین و قواعدي کلی

سازد چنانکه خوابگزاران در  می را بر آن قوانین مبتنیها  آن تعبیر و تأویل شود می حکایت
ممکن است در جاي دیگر بگویند دریـا   کند می گویند دریا بر پادشاه داللت می عین اینکه
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گوینـد   می و در جاي دیگر براندوه و امر مصیبت بار. و همچنانکه کند می بر خشم داللت
هم ممکن است بگویند نشـانه زنـدگانی اسـت و درجـاي     مارنشانه دشمن است درجائی 

  ها. این دیگر بگویند پوشنده راز است وامثال
ودر هر مقام بر حسب اقتضـاي   گیرد می بنابر این خوابگزار این قوانین کلی را در نظر

دهند قوانین مزبور براي رؤیا مناسب تر و سـزاوارتر اسـت خـواب را     می قرائنی که نشان
 . کند می تعبیر

  کنـد  می و برخی از این قرائن را از حالت بیداري و برخی را از حالت خواب استنباط
و بعضی هم از سرشت خود خواب گزار بسبب خاصیتی که در وجود وي آفریـده شـده   

 . و هرکس آماده است براي آنچه برآن آفریده شده است. شود می است برانگیخته
یافتـه اسـت. و    می ره از یکی بدیگري انتقالو این دانش در میان پیشینان وسلف هموا

رفته و قوانینی  می در میان ایشان از مشهورترین عالمان این دانش بشمار 1محمدبن سیرین
و مردم تا این عصر آن قوانین رانسل به نسل اند  از این علم را از وي گرفته و تدوین کرده

تألیفـات   2پرداخته سـپس متـأخران  و پس از وي کرمانی در این باره بتألیف اند  نقل کرده
بسیاري کرده ند و آنچه در این روزگار از این دانش در میان مردم مغرب متـداول اسـت   

و نیـز کتـاب    3»مانند الممتع و جـز آن «کتب ابن ابوطالب قیروانی از علماي قیروان است 

                                                 
ابن سیرین نامش محمد و مکنی به ابوبکر هم بوده است. با حسن بصري همزمان و از تابعان بشـمار   -1

رفته است. سیرین پدر وي مسگر از مردم جرجرایا بوه که اسیر شده و مادرش صفیه کنیز ابـوبکر   می
ائی بـه  بوده است. ابن سیرین در خوابگزاري مشهور و حکایات بسیاري از او نقل شده است و کتابهـ 

دهند مانند: منتخت الکالم فی تفسیر االحکام و کتاب الجوامع. قبراو در بصره اسـت. و   وي نسبت می
 ) هجري در گذشته است. رجوع به (لغت نامه دهخدا) شود. 110به سال (

 از متکلمان. (ن. ل) -2
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ــألیف ســالمی » االشــاره« ــن موضــوع  [ت ــب در ای ــرین کت از ســودمندترین و مختصــر ت
 1»]تألیف ابن راشد که از مشایخ ما در تونس است» المرقبه العلیاء«همچنین کتاب «است

و [دباش می و آن دانشی است که بنور نبوت تابناك است بعلت مناسبتی که میان آن دو
ده اسـت و خـدا   چنانکـه در صـحیح آمـ    2وحی است]» مشاعر«از این رو که از ادراکات 

 3هاست.داناي نهان 

 4علوم عقلی و انواع آنفصل سیزدهم: 

و اما علوم عقلی مسائلی است که براي انسان طبیعی اسـت از ایـن رو کـه وي داراي    
 اندیشه است و بنابر این دانشاي مزبور اختصاص بملت معینـی نـدارد، بلکـه افـراد همـه     

 هـا  دانـش  اندیشند و در درك مسائل و مباحث آن با هم برابرانـد و ایـن   می در آن ها ملت
ي هـا  دانـش  را بنـام ها  آن بشر از آغاز اجتماع و عمران طبیعی وجودداشته است ودرنوع 

 خوانند و مشتمل بر چهار دانش است.  می فلسفه و حکمت
ز لغـزش در فـرا گـرفتن مطالـب     ا اه ذهـن ر کـ نخست دانش منطق و آن عملی است 

در صواب  و فایده آن باز شناختن خطا از کند می مجهول از امور حاصل معلوم، محافظت
د تـا بـر   جوی می  5تصورات و تصدیقات ذاتی و عرضی]اموري است که تفکر کننده در [

آنگاه پـس از   .بمنتهاي اندیشه خویش آگاه شود 6نفیا و ثبوتا]تحقیق حقیقت در کائنات [

                                                 
» ینـی جـامع  «سمت داخل گیومه درنسـخه خطـی   قسمت داخل کروشه درچاپهی مصر و بیروت و ق -1

 نیست.

 با چاپ پاریس مطابقت دارد. » ینی جامع«در چاپهی مصر و بیروت نیست ولی نسخه  -2
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مانند اجسـام   ،اندیشد می دانش منطق بعقیده دانشمندان این علوم انسان یا در محسوسات
یـا  [از قبیل: کان و گیاه و جانور واجسام آسمانی وحرکات طبیعی ها  آن عنصري و موالید

و این فن را بنام دانـش طبیعـی    ها. این و جز شود می که حرکات از آن برانگیخته 1نفسی]
 ي عقلی است. ها دانش خوانند و آن دومین گونه می فیزیک)(

ــت   ــاوراي طبیعــت چــون روحانی ــور م ــا آنکــه در ام ــی وی ــم آن را  اندیشــند و م عل
 رود.  می ي عقلی بشمارها دانش نامند و سومین گونه می »متافیزیک«الهی

 و دانش چهارم آن است که در مقادیر بیندیشند و آن مشتمل بر چهار دانش است. 
دانش هندسه است که عبارت از اندیشیدن در ها  آن نامند نخستین می 2را تعالیمها  آن و

و آن یـا   .یـا متصـل  هـا   آن یر منفصل از جهت معدود بـودن مقادیر است بر اطالق با مقاد
داراي یک بعد است که خط باشد یا داراي دو بعد که سطح است یا داراي سه بعـد و آن  

و علم هندسه در این مقـادیر و آنچـه برآنهـا از     ،است» هندسی«عبارت از جسم تعلیمی 
 .کند یم گفتگو شود می حیث ذات یا از لحاظ نسبت یکی بدیگري عارض

و آن شناختن کم منفصلی است که عدد باشد و بدسـت   3ودوم دانش ارتماطیقی است
 پیوندند.  می آوردن خواص و عوارضی که بدان

 بیکدیگر و سـنجش ها  سوم دانش موسیقی است و آن شناختن نسبتهاي آوازها و نغمه
 به عدد است و نتیجه آن معرفت آهنگهاي غناست. ها  آن

بـراي   ناست، و آن تعیین اشکال افالك و حصر اوضاع و تعدد آناچهارم دانش هیئت 
 اسـت و ایـن امـور بوسـیله حرکـات آسـمانی شـناخته        4ثوابـت]  [هر یک از سیارات و 

بینیم و در هر یک موجـود اسـت از قبیـل: رجـوع و اسـتقامت و       می راها  آن د کهووش می

                                                 
 »نسخه خطی ینی جامع«ها  در موجودات و عوارض آن -1
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نخست منطق که مقدم :است اصول علوم فلسفی که هفت دانش هاست این اقبال و ادبار. و
، ارتمـاطیفی، هندسـه، هیئـت، موسـیقی،     و پس از آن تعـالیم آنگـاه بترتیـب    برهمه است

شـوند چنانکـه    مـی  منشعبها  آن طبیعیات و الهیات. و هر یک داراي فروعی است که از
طب از فروع طبیعیات و حساب و فرایض و معـامالت از فـروع علـم عـدد و از یـاج از      

 ت. فروع هیئت اس
هـا   آن و از یاج یا زیج شناسی قوانینی است براي محاسبه حرکات ستارگان و تعـدیل 

 شود. ع هر یک هنگامی که آهنگ دانستن نمبمنظور آگاهی بر مواض
دیگر از شعب هیئت تحقیق در وضع ستارگان به منظور دریافتن علـم احکـام نجـون    

 ي مزبور یکایک گفتگو خواهیم کرد. ها دانش هر یک از دربارهاست و ما 
بـیش از همـه   ایم  ي پیش از اسالم که اخبار آنان را ما دریافتهها ملت و باید دانست از

کـه  انـد   ایرانیان و رومیـان بـوده  ها  آن واند  دوقوم بزرگ بعلوم عقلی (فلسفه) توجه داشته
داشته است، زیرا عمران بازار علوم درنزد آنان برطبق اخباري که بما رسیده رونق و رواج 

ایشان بحد وفور بوده ودولت و سـلطنت پـیش از اسـالم و هنگـام ظهـور اسـالم بآنـان        
اختصاص داشته است. از این رو در شهرها و نواحی متعلق بایشان دریاي بیکرانی ازایـن  

 شده است.  می علوم یافت
گري و منجمـی و  نان سریانیان و معاصران ایشان قبطیـان بجـادو  آ وکلدانیان و پیش از

 داشـتند و  مـی  و طلسمات، توجه بسیاري مبـذول  1تأثیرات][از قبیل ها  آن دیگر متعلقات
ز آنـان فـرا گرفتنـد و ازمیـان همـه      ا اي دیگر مانند ایرانیان و یونانیان این فنـون ر ها ملت

قبطیان بعلوم مزبور اختصاص یافتند و بوسیله ایشان آن علـوم همچـون دریـاي بیکرانـی     
 یافت.  توسعه

                                                 
 و نسخه خطی ینی جامع.  » پ«چاپ -1
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و وضع ساحران و افسونگران آمده است و  1روت و ماروتهاها  چنانکه در قرآن خبر
در منـع   ها ملت آنگاهاند  صعید مصر اخباري نقل کرده» برابی«دانشمندان نیز در خصوص 

رو بزوال و بطالن  و تحریم آن علوم از یکدیگر پیروي کردند و در نتیجه این علوم چنان
در جان نبوده است و بجز بقایائی کـه مـدعیان فنـون مزبـور بـراي       گزرفت که گوئی هر

داناتر است گذشـته  ها  آن بجاي نماند و خدا بصحتها  آن کردند اثري از می یکدیگر نقل
 و مانع آزمایش آنان است.  هاست آن براي مخالفت] بر پشت[از اینکه شمشیر شرع 

داند و دایره آن علـوم در   می تی عظیمو ایرانیان بر شیوه اي بودند که بعلوم عقلی اهمی
ایشان در منتهـاي پهنـاوري و عظمـت بـود     ي ها دولت کشور ایشان توسعه یافته بود زیرا

وهم گویند که این علوم پس از آنکه اسکندر دارا را کشت و برکشور کیانیان غلبه یافـت  
 ازایرانیان به یونانیان رسیده است. 

 و بیحد و حصري ازایشان دست یافت.چه اسکندر بر کتب و علوم بیشمار 
بود واین علوم در میان ایشان » گرکها«و رومیان در آغاز کار دولت ایشان خاص یونیان

و جز ایشان داننـده   2میدانی پهناور داشت و نامورانی از رجال آنان مانند اساطین حکمت
 این علوم بودند. 

روش نیکـی در تعلـیم   بـه   3و حکماي مشـائی  کـه صـاحبان رواق از ایشـان بودنـد     
 کردند که آنان را از آفتاب و سرما حفظ می اختصاص یافته بودند چنانکه در رواقی قرائت

پنداشـتند از   مـی  کردند. و سند تعلیمشان در این روش چنانکه می کرد بنابر آنچه گمان می
د و از وي بشــاگردش افالطــون واز او 1خــم نشــین 4لقمــان حکــیم بشــاگردش ســقراط

                                                 
َ�ِٰط�َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ ﴿اشاره بآیه:  -1 ْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ ۡحرَ ٱ �َّاَس ٱَ�َفُروا نزَِل َ�َ  لّسِ

ُ
ٓ أ بَِبابَِل َ�ُٰروَت  لَۡملََكۡ�ِ ٱَوَما

 .]102: ةالبقر[ ﴾َوَ�ُٰروَتۚ 
 منظور از اساطین حکمت، فیثاغورس وانباذقلس و سقراط و افالطون وارسطو است. -2

 یکی دانسته است.  » پیروان ارسطو«مؤلف در اینجا رواقیان را با مشائیان  -3

 » ن. ل«بقراط  -4
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و جـز ایشـان   3و ثامسـطیوس    2ارسطو و از وي بشاگردش اسکندر فردوسـی بشاگردش 
 رسیده است. 

و ارسطو معلم اسکندر پادشاه ایشان بود که بر کشـور ایـران غلبـه یافـت و مملکـت      
 ایشان را بتصرف خویش آورد 

 ویـرا بنـام معلـم اول    و او از همه حکماي آنان در علوم راسخ تـر و مامـدارتر بـود و   
 و در سراسر جهان بلند آوازه و نام آور شد. خواندند می

و چون دولت یونان منقرض شد و فرمانروائی به قیاصـره روم منتقـل گردیـد و آنـان     
 و شرایع فرو گذاشـتند و ها  بدین مسیحی گرویدند. این علوم را برحسب اقتضاي مذهب

ن بیادگار مانـد  ایشاهاي  و دفاتر محفوظ بو وآن کتب بطور جاوید در کتابخانه ها کتاب در
وشام را بتصرف آوردند و کتب آن علوم همچنان د رمیان ایشان باقی بود. آنگاه خداونـد  

چنان غلبه اي دست داد که بیمانند بود و مملکتی کـه  آن را  اسالم را پدید آورد و پیروان
گی ي دیگر ربوده بودند مسلمانان از ایشان ربودند و در آغاز کار به سادها ملت رومیان از

ند و از هنرها و صنایع غفلت داشتند تا رفتـه رفتـه سـلطنت و دولـت ایشـان      برد می بسر
رسیدند که هیچیک از امتهاي دیگر بـدان پایـه نائـل    اي  بمرحلهاستقرار یافت و در تمدن 

نیامده بود و انواع گوناگون هنرهـا وعلـوم را فـرا گرفتنـد و در نتیجـه شـنیدن برخـی از        

                                                                                                                              
حکیم کلبی خم نشین، بقراط یا سقراط یا افالطـون را خـم   » دیوژن«حکماي مشرق بجاي دیوجانس  -1

 داشتند. چنانچه حافظ فرماید:پن نشین می
 جـــز فالطـــون خـــم نشـــین شـــراب 

 

 ســـر حکمـــت بمـــا کـــه گویـــد بـــاز 
 

 بتصحیح آقاي مدرس رضوي استاد دانشگاه چنین فرماید: 293صفحه » حدیقه«و سنایی در 
ــت  ــراط اســ ــوده ز افــ ــخن بیهــ  ســ

 

ــه ســقراط اســت    هــر کــه دارد خمــی ن
 

 

2- Alexandre Aphrodisee      و ابن خلدون متوجه نبوده است که این شخص پـنج قـرن بعـد از ارسـطو
 زیسته است.   می

3- Themistius 
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معاهد بآگاهی بر ایـن علـوم   هاي  و کشیش 1استقفموضوعات علوم حکمت و فلسفه از 
و بکسب آن همت  شود می شائق شدند و هم از اینرو که افکار آدمی بدین مسائل متمایل

گسیل کـرد کـه کتـب     )گرك(میگمارد از این رو ابوجعفر منصور کسی را نزد پادشاه رو 
ـ    ریاضیات) را پس از ترجمه (تعالیم  و  2اب اقلیـدس به عربـی بـراي وي بفرسـتد واو کت

را خواندنـد و بـر   هـا   آن بعضی از کتب طبیعیات را براي خلیفه ارسال داشت. مسـلمانان 
آگاهی یافتند و شیفتگی آنان بکامیابی بر بقیه آن علوم فزونـی گرفـت آنگـاه    ها  آن مطالب

پیشـه خـویش   پس از چندي دوران مأمون در رسید و چـون وي خـود کسـب دانـش را     
داد و اشتیاق او بدانشهاي طبیعی بـر انگیختـه    می ساخته بود شیفتگی بسیاري بعلوم نشان

فرستاد تا باستخراج » آسیاي صغیر«شد و هیئتی از نمایندگان خویش را نزد پادشاهان روم
را فـرا گرفتنـد و   هـا   آن و استنساخ علوم یونانیان بخط عربی قیام گرد آوردنـد و بکمـال  

و نگذاشتند و متفکران و محققان اسالم نیز در فرا گـرفتن آن علـوم سـعی بلیـغ     چیزي فر
مبذول داشتند و در فنون مختبف آن مهارت یافتند و نظـر و اندیشـه ایشـان در آن علـوم     
بمرحله نهایی رسید و با بسیاري از آراء و عقاید معلم اول مخالفت کردند و رد و قبول را 

زیرا او شهره جهانیان بود و در این باره کتیب و دفـاتري   به نظریات وي اختصاص دادند،
کسانی که در این علوم برایشان تقـدم داشـتند افزودنـد. واز    » تحقیقات«تدوین ردند و بر 

بزرگان ایشان در ملت اسالم اینان بودند: ابونصر فارابی و ابوعلی بـن سـینا در مشـرق و    
در اندلس گذشته از آنان گروه دیگـري نیـز   قاضی ابوالولیدبن رشد و وزیر ابوبکر الصائغ 
ولی بزرگان یاد گرده بنـام آوري شـهرت   اند  هستند که در این علوم بنهایت مرحله رسیده

منسـوب بـآن از   هـاي   و رشته» تعالیم«و بسیار از این گروه به اکتساب اند  اختصاص یافته
از همه در اکتسـاب   و کسانی که بیشاند  قبیل منجمی و جادوگري و طلسمات اکتفا کرده

                                                 
 Eveque» اوك«خلیفه عیسویان  -1

2- Euclide 
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جابربن حیان از مردم مشرق] و مسلمه بن احمـد مجریطـی از   [اند  این علوم شهرت یافته
 مردم اندلس و شاگردان او هستند. 

و از این علوم و دانندگان آن تباهی خرد بملت اسالم روي آورده اسـت و بسـیاري از   
و گنـاه  اند  را از دست داده مردم بسبب شیفتگی بآنها و تقلید از عقاید ایشان عقل خویش

آن را  خواسـت  مـی  شوند و اگر خدا می آن بر عهده کسانی است که مرتکب اینگونه امور
 1آوردند. نمی بجاي

برباد رفت و علوم ها  آن رمغرب و اندلس از روزگاریکه عمرانسپس باید دانست که د
ک رخت بربست و بجـز  نیز از آن ممال ها دانش نیز بدنبال آن رو بنقصان گذاشت اینگونه

بجاي نماند که در میان برخی از مردم پراکنـده و تحـت محاظفـت    ها  آن اندکی از بقایاي
 کنـد  مـی  رسد حکایت می ، ولی اخباري که از مردم مشرق بماشود می علماي سنت یافت

و بـویژه درعـراق    شود می این علوم همچنان در نزد ایشان بحد فور یافتهاي  که سرمایه
  پس از آن در ماوراء النهر رونقی بسزا دارد و ایشان در پایگاه بلندي از علوم عقلیایران و 

زیرا عمران ایشان توسعه دارد و تمدن آنان مستحکم است و مـن در مصـر بـر     ،ندباش می
متعلق به مردي از بزرگان هرات یکی از شهرهاي خراسان  2 ]در معقول[تألیفات متعددي 

یکی در علم کـالم  ها  آن آگاهی یافتم و آن مرد مشهور بسعدالدین تفتازانی است از جمله
و اصول فقه و بیان بود که گواه بر آن است او را ملکه راسخی در این علوم اسـت و هـم   

ر دیگر فنون عقلی داراي پایگـاهی  که او ازعلوم حکمت اطالعاتی دارد و د دهد می نشان
همچنـین اخبـاري بمـا     3کند می خواهد تأیید می کهآن را  و خدا بیاري خود .دباش می بلند

                                                 
� َشَ�ِٰطَ�  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿اشاره بآیه  -1 ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ

�ِس ٱَجَعۡلَنا لُِ�ّ نِّ ٱوَ  ۡ�ِ  ۡلَقۡولِ ٱيُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض زُۡخُرَف  ۡ�ِ
 .]112األنعام: [ ﴾ُغُروٗرۚ� َولَۡو َشآَء َر�َُّك َما َ�َعلُوهُ 

 رسد.  و زاید بنظر می» ینی جامع» و نسخه خطی» پ«چاپ  -2

ُ ٱوَ ﴿ -3 َّ�  ِ ۚ  ۦيَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِه  ]13آل عمران: [ ﴾َمن �ََشآُء
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از ممالـک فرنـگ و دیگـر     1رسیده که در این روزگار بازار علوم فلسفی در سـرزمین رم 
 رونقی بسزا دارد.  2نواحی ساحل شمالی 

رود،  مـی  اج یافته و دم به دم رو به ترقی و تجدیـد و بقایاي آن علوم در آنجا از نو رو
وطالبـان   انـد،  فـراوان هـا   آن جامع و دانندگانها  آن محافل آموزش آن علوم متعدد و کتب

گذرد دانـاتر   می هستند وخدا به آنچه در آن سرزمینها  آن بسیار در جستجوي فرا گرفتن
  3گزیند. می خواهد و بر می آنچه افریند می است. و او

 در علوم عدديچهاردهم:  فصل
خواص سلسله اعداد است  است و آن عبارت از شناختن 4ارتماطیقیها  آن و نخستین

تصاعد هندسی) مانند (یا به توالی (تصاعد عددي) یا تضیعف ها  آن و تألیف راز حیث نظ
واقـع  اینکه هر گاه اعداد یکی پس از دیگري بمیزان یک عدد فزونتر از ما قبل خود پیاپی 

از دو هـا   آن برابر با جمع هر دو عددي خواهـد بـود کـه بعـد    ها  آن شوند جمع دو طرف
 طرف بیک اندازه باشد. 

ن اعداد فـرد  آعدد وسط) در صورتی که عده (واسطه  )مجذور(و مانند دو برابر شدن 
نسـبت  باشند چنانکه فردها پیاپی و زوجها پیاپی هم باشند. ومانند اینکه هر گاه اعداد بـه  

نصـف دوم و عـدد دوم   هـا   آن واحدي پشت سر هم واقع شوند بدین سان که عـدد اول 
ثلث دوم و دوم ثلث سوم..............تا آخـر باشـند آن   ها  آن نصف سوم........ تا آخر یا اول
از دو هـا   آن در دیگري مانند ضرب هر دو عـدد بعـد  ها  آن وقت ضرب یکی از دو طرف

باشد و مانند مربع واسـطه (عـدد وسـط) در    ها  آن ک اندازه بعدطرف خواهد بود که به ی
 16و  4تـا   2صورتی که عده اعداد فرد باشند و آن ماننـد اعـداد زوج الـزوج متـوالی از     

                                                 
1- Rome 

2-Mediterranee 

 .]68القصص: [ ﴾َ�ۡلُُق َما �ََشآُء َوَ�ۡخَتارُ  َوَر�َُّك ﴿اشاره به:  -3
4- Arithmetique 
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ند و مانند آنچه از خواص عددي در وضع مثلثات عددي و مربعات و مخمسات و باش می
قرار گرفته باشند بـدان سـان    هر گاه بطور پیاپی در سطور خود شود می مسدسات حادث

که از یک تاعدد اخیر جمع شوند ومثلث باشند و مثلثات متوالی  همچنین در یـک سـطر   
 زیر اضالع پیاپی واقع شوند سپس بر مثلث ضلعی که پیش از آن است و آن وقـت مربـع  

و بر هر مربعی مثل آنچه پـیش از آن اسـت افـزوده گـردد کـه مخمـس شـود و         شود می
...... باشند و در طول هر عدد و اشکال آن بهر حدي برسند واقع گردنـد.  .آخرهمچنین تا 
بر بعضی طوال و عرضـا خـواص شـگفت آور و    ها  آن و تقسیم برخی ازها  آن و در جمع

را بیـان  هـا   آن استقرار شده است و در کتب  ودواوینشان مسـائل ها  آن غریبی است که از
  اند. کرده

ج و فرد زوج الزوج وزوج الفـرد و زوج الـزوج و فـرد    همچنین خواصی که براي زو
 خواصی است مختص بدان که این فـن متضـمن  ها  آن ، زیرا براي هر یک ازدهد می روي

 . شود مین و در جز آن یافت دباش میها  آن
 و این فن نخستین اقسام تعالیم و آشکارترین آن است و درزمره براهین حساب داخل

و اخیر را در این باره تألیفات بسیاري است. و بیشتر آنان ایـن  . و حکماي پیشین شود می
پردازند و این روش را  نمی کنند و جداگانه در آن بتألیف می فن را درضمن تعالیم مندرج

  اند. ابن سینا در کتاب شفا و نجات و دیگر متقدمان بکار برده
و سود آن در براهین است زیرا متداول نیست  اند، و اما متأخران این فن را فرو گذاشته

اند  در براهین حسابی آوردهآن را  نه در حساب و فرو گذاشتن آن بسبب آن است که زبده
و خدا سبحانه  اند. چنانکه ابن البنا این عمل را در کتاب رفع الحجاب و دیگران انجام داده

 و تعالی داناتر است واز فروع  و شعب علم عدد صـناعت حسـاب اسـت و آن صـناعتی    
و تفریق. و بهم پیوستن دراعداد یا از راه » ضم«است در حساب اعداد از راه بهم پیوستن 

آحـاد) عـدد دیگـر دو    (افراد است که جمع باشد و یا بوسیله تضفیف که عددي به یکان 
و این همان ضرب است و تفریق در اعداد یا بافراد است مانند جدا سـاختن   شود می برابر
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گویند یا تجزیه و تفصـیل عـددي بـه     می طرحآن را  مانده آن کهعددي  و شناختن باقی 
نامنـد   می یا تقسیم)(ت مقسآن را  و دباش می اجزاي متساوي که عده آن اجزا حاصل شده

و تفریق در عدد صحیح و خواه کسر باشـد. و معنـی کسـر نسـبت     » جمع«خواه این ضم 
همچننی ضـم(جمع) و تفریـق    نامند و می و این نسبت را کسر دباش می عددي بعدد دیگر

واز این رو  شود می و معنی آن عددي است که در مثل خود ضرب دباش می در جذور هم
 . دباش می عدد مربع از آن

نامند و مربع آن نیـز همچنـین اسـت     می »منطق« شود می [و عددي را که بدان تصریح
و موسوم  شود یمن ودر آن نیاز به تکلف عملیات حساب نیست و عددي که بدان تصریح

اسـت و امـا اصـم ماننـد      3که مربع آن  3به اصم است و مربع آن منطق است مانند جذر 
 است. و آن اصم است و محتـاج بعلمیـات  حسـاب    3که مربع آن جذر  دباش می 3جذر 

  1]دباش می
و این صناعت حسـابی از فنـون    شود می و همانا در این جذور نیز ضم و تفریق داخل

و گروه بسیاري در آن بتـألیف   شود می در حساب معامالت بدان نیاز پیدا جدید است که
و بهتـرین  انـد   براي آموختن به کودکان متداول کـرده آن را  پرداخته و در شهرهاي بزرگ

حساب شروع کنند زیرا مسائل مزبـور معـارفی    ،نوع تعلیم این است که نخست بآموختن
اندیشه روشـنی در  ها  آن روشن و واضح و براهین آن منظم است وغالبا بسبب فرا گرفتن

کسـی کـه   اند  . و برخی گفتهدهد می آید که او را بصواب و راستی عادت می نو آموز پدید
، زیـرا در حسـاب   دشـو  می در آغاز کار دانش، آموختن حساب بیاموزد راستی بر او چیره

بنـدد   می صحت مبانی و موشکافی و تعمق وجود دارد و این امر بمنزله خوئی در او نقش
 . کند می و براستی عادت

، واز بهترین تألیفات مبسوط در این باره شود مین و همچون شیوه و مذهبی ازوي جدا
تلخیص کرده ا آن ر هم اکنون در مغرب، کتاب: حصارالصغیر است که ابن البناي مراکشی

                                                 
 نیست.  » ینی جامع«هاي مصر و بیروت ونسخه خطی  قسمت داخل کروشه در چاپ -1
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که سودمند است ضبط نموده است وسپس شرحی بـرآن بنـام رفـع    آن را  و قوانین اعمل
الحجاب نوشته است، ولی این شرح براي مبتدي دشوار و معلق اسـت، زیـرا بـراهین آن    
داراي مبانی استواري است. و آن کتاب پرارزشی است که ما دریافتیم مشایخ و بزرگان از 

 دهند.  می اهمیت بسیارروي شایستگی بدان 
و  1تألیف ابـن مـنعم   »فقه الحساب«رحمه اهللا) دراین کتاب از شیوه کتاب (و مؤلف [  

 تألیف احدب پیروي کرده و براهین آن دو مولف را تلخیص نموده است و»الکامل«کتاب 
ز اصطالح حروفی که در آن علم متداول بوده تغییر داده و به استدالل آشـکاري  ا ارها  آن

مغلـق و دشـوار   هـا   آن و کلیـه  هاست آن پرداخته است که عبارت از سر حروف  و زبده
 2است.]

مانند همه علوم تعـالیم بسـبب شـیوه اسـتدالل      »رفع الحجاب«ودشواري کتاب مزبور 
برهان آن است و گرنه کلیه مسائل آن واضح و روشن است و هرگاه کسی آهنـگ شـرح   

ا باز گوید وآن اندازه که فهم علل مزبور دشوار اسـت د  آن کند تنها باید علل این اعمال ر
. پس باید نیک در این نکته تأمـل  شود مین را اعمال مسائل چنین دشواري واشکالی یافت
  3فرماید. می کرد. و خدا بنور خودهر که را بخواهد رهبري

 بله استو از فروع علم حساب جبر و مقا
 یله عـدد معلـوم مفـروض اسـتخراج    و آن صناعتی است که بدان عـدد مجهـول بوسـ   

 نسبتی که مقتضی این امر باشد وجود داشته باشد. ها  آن بشرط آنکه میانشود می

                                                 
قفطی باختصار دربارهمحمد بن عیسی بن المنعم گفتگو کرده، ولی یاداور نشده است که وي درچـه   -1

 عصري میزیسته است. ازدسالن 

 با چاپ پاریس مطابقت دارد. » ینی جامع«هاي مصر و بیروت نیست، ولی نسخه خطی  در چاپ -2

ُ ٱَ�ۡهِدي ﴿اشاره به:  -3 َّ�  ِ ۚ  ۦِ�ُورِه هاي مصر و بیروت این جمله نیز افزوده  و در چاپ ]35النور: [ ﴾َمن �ََشآُء
  ]58الذاريات: [ ﴾٥٨ لَۡمتِ�ُ ٱ لُۡقوَّةِ ٱُذو ﴿شده است: و او نیرومند متین است. اشاره به: 
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ودر اصطالح ایشان براي مجهوالن مراتبی از طریق دو برابر کردن بوسیله ضرب تعیین 
آن عدد است، زیرا بوسیله عدد، مطلوب مجهول از راه استخراج ها  آن که نخستیناند  کرده

 . شود می از نسبت مجهول تعیین
زیـرا   ،دوم: شیء زیرا مجهول از حیث ابهامی که دارد شی ء است و آن نیز جذر است

 آید در مرتبه دوم قرار گیرد.  می ازدو برابر کردن آن الزم
بـر حسـب    هاسـت  ایـن  و آنچه پس از 1سرمایه) و آن مربع مبهمی است. (سوم: مال 

 (اٌس) دو مضروب است آنگاه عمل مفروض را درباره مسئله اي انجام رد 2نسبت نماینده 
آورند که داراي دو طرف مختلف یـا بیشـتر از    می بصورت معادله اي درآن را  دهند و می

 3کنند و آنقدر به جبر  می را با بعضی دیگر مقابلهها  آن این اجناس است. وسپس برخی از
را بـه کمتـرین   هـا   یح تبدیل یابنـد و مرتبـه  پردازند تا همه عددها به صح ها می آن و کسر
آورند تا بمرتبه سه گانه اي برسد که مـدار جبـر در نـزد     می تا حد امکان پائینها  نماینده

 است. » مربع«و مال » ریشه«عدد و شیء  :ایشان بر آن است و آن عبارت از
تفصـیل  عمـل هندسـی از طریـق    آن را  پس اگر معادله میان واحد و دو باشد جـواب 

آن را  آورد و این معادله مبهم است ولی این ضرب مفصـل نتیجـه   می ضرب در دو بیرون
و معادله میان دو جمله ممکن نیست و حداکثر معادالتی که ایشان معمول  دهد می بدست

میدارند به شش مسئله منتهی شده است، زیرا معادله میان عدد و جذر و مال خواه مفرد یا 

                                                 
 درنسخه اي که در دسترس دسالن بوده سه قسمت یاد کرده چنین است. -1

شی ء: زیرا هر مجهولی از حیث ابهام آن شیء است و آن نیز جذر است چـه از تضـفیف آن الزم    -الف
 آید که در مرتبه دوم قرار گیرد.   می

 مال: و آن مربع مبهمی است.   -ب
 کعب.   -ج

 یاقوه Exposantاکسپوزان  -2
کسر به صحیح اسـت  جبر کسر در لغت اصالح استخوان شکسته است و دراینجا مقصود تبدیل عدد  -3

 و مؤلف خواسته است در ضمن شرح بایهام معنی جبر ومقابله را در این عبارت بیان کند.  
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ونه نیست و نخستین کسی که در این فن بتألیف پرداخته ابوعبداهللا مرکب، بیش از شش گ
خوارزمی و آنگاه ابو کامل شجاع بن اسلم بوده است و پس از وي مردم شیوه او را دنبال 

رود که در این باره  می کردد و کتاب وي در مسائل ششگانه جبر از بهترین تألیفاتی بشمار
س برآن شرح نوشته وخوب از عهده این امـر بـر   وضع شده است و بسیاري از مردم اندل

آن کتاب قرشی است و بر طبق اخباري که بما رسـیده اسـت   هاي  و بهترین شرحاند  آمده
را به بیش ها  آن برخی از پیشوایان تعالیم مشرق معادالت را از این شش جنس گذارنده و

به براهین هندسی استخراج اعمال استوار متکی ها  آن از بیست معادله رسانیده و براي کلیه
 2افزاید. می در خلق آنچه بخواهد )سبحانه وتعالی(و خدا  1اند  کرده

 دیگر از فروع علم حساب معامالت است
و آن بکار بردن حساب در معامالت شهرها از قبیل: کاالها و مساحتها و اموال زکـات  

وصـناعت حسـاب را در   کننـد   می با عدد برخوردها  آن و دیگر امورمعامالتی است که در
و مقصود ازمسائل مفـروض   برند می مجهول ومعلوم وکسر و صحیح و جذور وغیره بکار

کنند حصول تمرین و عادت از راه تکرار عمل است تا ملکه  می مطرحها  آن بسیاري که از
 صناعت حساب در متعلمان رسوخ یابد. 

هـا   آن ارند که مشـهورترین وعالمان فن حساب در اندلس در این باره تألیفات بسیار د
معامالت زهر اوي و ابن السمح و ابومسلم بن خلـدون از شـاگردان مسـلمه مجریطـی و     

 امثال ایشان است. 

 دیگر از فروع علم حساب فرایض است

                                                 
مسئله محمد ابـن موسـی    6نویسد: منظور ابن خلدون تألیفات عمر خیام بوده است که به  دسالن می -1

راي نقطه تقاطع یعنی نخستین معادالت دو مجهولی، معادالت سه مجهولی افزوده است و اوست که ب
 بنقل از (وپک) 3ج  137هاي هندسی ساخته است. ترجمه دسالن ص  دو مخروط ریشه

 هاي مصر و بیروت   چاپ -2
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 هنگـامی کـه  هـا   و آن صناعتی حسابی است در تصحیح سهام صاحبان فروض وراثت
نیز بربقیه ورثه تقسـیم شـود یـا    ها  آن وسهامبمیرند ها  آن وارثان متعدد باشند و برخی از

فروض هنگام جمع شدن وانبوهی نسبت به کلیه ترکه فزونی یابد. یا آنکه در فریضه اقرار 
 یا انکار از طرف بعضی از وارثان باشد. 

سـهام  هـا   آن کنند که بوسیله می آنوقت در کلیه چنین پیش آمدهائی بعملیاتی نیاز پیدا
وسهام وارثان از هر پشتی بطور صحیح تعیین گردد تا بهره وارثـان  فریضه بمقدار درست 

از ترکه به نسبت سهام هر یک از مجموعه سهام فریضه کامال معین شـود وبـدین طریـق    
مهمـی ازآن فـن از قبیـل مسـائل      يها قسمت و به شود می صناعت حساب داخل فرایض

مباحث مزبور بر قسـمتی از  یابد و  می صحیح وکسور وجذر و معلوم و مجهول آن ارتباط
و اقرار و انکار و  1که عبارت ازاحکام وراثات از قبیل: فروض وعول گردد می فقه مشتمل

که عبارت  شود می وصایا وتدبیر ودیگر مسائل آن است وهم مشتمل بر قسمتی از حساب
فرائض) از شـریف تـرین علـوم    (از تصحیح سهام باعتبار حکم فقهی است و این مبحث 

آوردنـد   مـی  و گاهی اهل آن براي فضلیت این دانش احادیث نبـوي گـواه   .رود می بشمار
فـرایض نخسـتین بهـره اي از علـوم اسـت کـه       » یا« .فرایض یک سوم دانش است«مانند:

ولی به عقیده من ظواهر کلیه این احادیث بر فرایض عینـی  ها  این و جز» شود می برداشته
گفته شد) نه بر فرایض مربوط به وراثت چـه ایـن   چنانکه ( کند می داللت )تکالیف دینی(

فرایض از لحاظ کمیت کمتر ازآن است ثلث دانش بشـمار رود در صـورتی کـه فـرایض     
 عینی بسیار است. 

و انـد   و مردم دراین فن چه در قدیم و چه بتازگی کتب جـامع بسـیاري تـألیف کـرده    
کتاب ابن ثابت و مختصر قاضی ابوالقاسم حوف و کتاب  بنا به مذهب مالکها  آن بهترین

و جز ایشان است لیکن فضل مخصوص به حوفی اسـت   2ابن المنمر و جعدي و صودي 

                                                 
 پذیرد.  هاي ورثه نقصان می باال بردن حساب فریضه و افزودن برسهام آن که در نتیجه بهره -1

 صردي. ضودي. (ن.ل) -2
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چه کتاب او بر همه تألیفات مزبور مقدم است.و یکی از شیوخ مـا ابوعبـداهللا محمـد بـن     
مطالب آن ی بزرگ مشایخ فاس شرحی بر آن نوشته است که هم در وضوع جسلیمان سط

جامع کرده است و امام الحرمین در ایـن بـاره تألیفـاتی بنـا بـر      آن را  کوشیده است وهم
 . دباش می مذهب شافعی دارد که گواه بر رسوخ قدم و آگاهی و احاطه او برعلوم

و مراتب مـردم درعلـوم   اند  و همچنین حنفیان و حنبلیان نیز در این باره تألیفاتی کرده
  1فرماید. می هر که را بخواهد رهبريمختلف است. و خدا 

 درعلوم هندسیپانزدهم:  فصل
 ،خواه مقادیر متصل چون: خط وسطح و جسـم  شود می در این دانش از مقادیر گفتگو

که براي » قوانین و خواص«و خواه مقادیر منفصل مانند: اعداد و هم درباره عوارض ذاتی 
 زوایاي هر مثلثی برابر دو قائمه اند:  .مانند اینکه شود می مقادیر عارض گردد بحث

را هـا   آن نهایـت  بـی  رسند هر چند تـا  نمی دو خط متوازي در هیچ جهتی بهم :و چون
 متقاطع با هم برابرند.  »مستقیم«هر دو خط  ،امتداد دهیم و مانند: دو زاویه متقابل

ننـد  درسـوم ما هـا   آن هرگاه چهار مقدار متناسب باشـند ضـرب مقـدار اول   :و همچون
  ها. این ضرب دوم و در چهارم خواهد بود. و مانند

کتـاب  آن را  و کتابی که از یونانی در این دانش ترجمه شده تـألیف اقلیـدس اسـت و   
نامند وآن مبسوط ترین تألیفی است که براي متعلمان در این باره تألیف  می اصول و ارکان

ار ابوجعفر منصور بزبان عربـی  گردیده است و نخستین کتابی است که از یونانی در روزگ
ونسـخ ن برحسـب مترجمـان     .ترجمه شده و در دسترس مسـلمانان قـرار گرفتـه اسـت    

گوناگون باهم تفاوت دارد. ازآن جمله نسـخه اي ترجمـه حنـین بـن اسـحاق و دیگـري       
مقالـه   15ترجمه ثابت بن قره و یکی هم ترجمه یوسف بن حجاج است و این کتاب بـر  

                                                 
فرمایـد و   را بخواهد باحسان وکرم خویش رهبـري مـی  هاي مصر چنین است: و خدا هرکه  در چاپ -1

 پروردگاري جز او نیست.  
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و یکی در مقادیر متناسب و دیگـري در   .چهار مقاله درباره سطوح :مشتمل است بدینسان
سطوح بیکدیگر و سه مقاله در عدد و مقالـه دهـم در مقـادیر منطـق و قـواي      هاي  نسبت

  .مجسمات دربارهو بعبارت دیگر درباره جذرها است. و پنج مقاله  1مقادیر مزبور 
سینا در تعالیم شفا باین منظـور همـت   چنانکه ابن اند  این کتاب را بارها مختصر کرده

همچنـین ابـن    .گماشته و قسمت جداگانه اي از کتاب شفا را بدان اختصاص داده اسـت 
و گروه اند  در کتاب االقصار خالصه کرده و دیگران نیز بتلخیص آن پرداختهآن را  الصلت

وم هندسـی  و کتاب مزبور بطور مطلق مبدأ علاند  دیگري هم شرحهاي بسیار بر آن نوشته
بخشـد خـرد وي را تابنـاك و     می است و باید دانست که هندسه بخواننده آن سود فراوان

زیرا کلیه براهین آن از لحاظ ترتیب و انتظام آشکار و  کند می اندیشه او رامستقیم وراست
یابد از این رو که قواعـد واصـول    نمی آن غلط راههاي  روشن است و به هیچ رو به قیاس

 نظم است ودر نتیجه ممارسـت در آن دانـش، اندیشـه از لغـزش وخطـا دور     آن مرتب وم
 . دباش می وعقل تمرین کننده آن به همان شیوه بانظم وترتیب پرورش شود می

هرکـه داننـده هندسـه    «و گویند بر سر در خانه افالطون این جمله نوشته بـوده اسـت:  
 » نیست نباید بدین خانه وارد شود.

ممارست درعلم هندسه براي اندیشـیدن بمثابـه   « :گفتند می )رح(و استادان وشیوخ ما  
از هـر گونـه   آن را  زدایـد و  مـی  صابون براي جامه است که از آن ناپاکیهـا و آلودگیهـا را  

 . کند می پلیدي پاك
بسبب همان نکته اي است که بدان اشاره کردیم و گفتـیم دانـش مزبـور    ها  این و همه

 است.  داراي و براهین مرتب و منظمی

                                                 
انـد. و بـه همـین سـبب دسـالن       ها کلمه منطق (بضم م) را منطق (بفتح م) ضبط کرده در بیشتر چاپ -1

(مقادیر عقلی یا منطقی) ترجمه کـرده   Les quantites Xationnellesمقادیر منطق در برابر اصم را به 
بفتح (ط) و ضم میم ضـبط شـده اسـت و    » منطق«مخصوصا » ینی جامع«در نسخه خطی  است، ولی

 بنابر این ترجمه منطق در برابر اصم بضم میم است. 
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 1و مخروطات است واز فروع این فن، هندسه مخصوص باشکال کروي
 2اما درباره اشکال کروي دو کتاب از آثار یونانیان وجوددارد: یکی تألیف ثاوذوسیوس

اسـت و کتـاب   هـا   آن 4سـطوح کـروي و قطـوع     دربـاره که  3و دیگري تألیف میالوش 
زیرا بسیاري از بـراهین کتـاب اخیـر    ثاوذوسیوس در تعلیم مقدم بر کتاب میالوش است، 

متوقف برآن است  و کسی که بخواهد در علم هیئت بتحقیق و مطالعه بپردازد ناگزیر باید 
چه براهین علم هیئت متوقـف بـر اشـکال کـروي اسـت و کلیـه        ،هر دو کتاب را بخواند

بیل: از ق دهد می رويها  آن مباحث آن دانش درباره کرات آسمانی وعوارضی است که در
آیند چنانکه دراین موضوع گفتگو خواهیم کرد.  می قطوع و دوایري که بعلل حرکات پدید

چه گاهی علم هیئت متوقف برشناختن احکام اشکال کروي است هم سطوح و هم قطوع 
 . هاست آن آن کروي که سطوح وقطوع

ع اما مخروطات نیز از فروع علم هندسه است و دانشی است که درباره اشـکال وقطـو  
آید  می و کلیه عوارضی را که در این خصوص پدید کند می اجسام مخروطی شکل گفتگو

مقدمات ریاضی کـه در کتـاب اقلیـدس    (با براهین هندسی که متوقف بر تعلیم اول است 
 اجسـام اسـت نـودار   هـا   آن و فایده آن در صنایع عملی که مـواد  کند می ثابت )بیان شده

شگفت آور هاي  و پیکرهها  ی و چگونگی ساختن مجسمهدرود گري وبنائ:از قبیل شود می
کشـند و   مـی  ي بلند نادر و اینکه چگونه و بـا چـه تـدابیري بارهـا سـنگین     ها ساختمانو 

دهنـد و یکـی از    مـی  انتقـال ها  آن ومنجنیق و نظایر» ماشین«ي بلند را باهندام ها ساختمان

                                                 
 و چاپ پاریس عنوان این فصل مشخص شده است.  » ینی جامع«فقط در نسخه خطی  -1

2- Theodosios , Theodose do Tripoli , Theldose de  Bithynie 

جنین است، ولی برحسب ترجمه دسالن صحیح: منالوس » ینی جامع«ها ونسخه خطی  ام چاپدرتم -3
)Menelaous(   .است 

 جمع قطع، اصطالح هندسی است. رجوع به المنجد چاپ جدید شود.  -4
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کرده کـه از صـنایع شـگفت آور    تألیف 1مؤلفان این فن کتاب جداگانه اي در حیل عملی 
وحیل نوظهور مشتمل برهرنوع حیرت بخش وعجیب است. و چه بسا که فهم آن بعلـت  
دشواري براهین هندسی مشکل باشد. و آن کتاب هم اکنون موجـود و دردسـترس مـردم    

 2.دهند می نسبت» بنی شاکر«است وآن رابه

 و از فروع هندسه مساحت است
ومعنی آن اسـتخراج مقـدار    شود می مین بدان نیاز پیداوآن فنی است که در مساحت ز

از مقیاسات و نسبت زمینـی اسـت   ها  این زمین معلومی است بنسبت وجب یا ذراع یا جز
هر گاه مورد مقایسه واقع شوند و در مقرر داشتن خراج رمزارع و کشتزارها  ،بزمینی دیگر

مورد نیاز ها  این یا ورثه و مانندواراضی میان شرکا ها  و بوستانهاي مشجر و تقسیم محوطه
 3اند. ي نیکو و فراوان گرد آوردهها کتاب ومولفان در این باره شود می واقع

 4و دیگر از فروع این فن هندسه مناظر است
و آن دانشی است کـه بـدان اسـباب خطـا و غلـط در ادراك بصـري از راه شـناختن        

این است کـه ادراك بصـر بواسـطه     و این امر مبتنی بر شود می چگونگی وقوع آن آشکار
شیء مرئـی اسـت و   اش  مخروطی شعاعی است که راس آن مخروط نقطه بیننده و قاعده
و چیزي که دور  شود می چه بسا  که بغلط دیدن چیزي که نزدیک است بزرگ نشان داده

نماید همچنین اشباح کوچک در زیر آب و درپشت اجسام شفاف بزرگ  می است کوچک

                                                 
اسـت  » علمـی «و چاپ دارالکتاب اللبنانی چنین است و در سـایر نسـخ   » ینی جامی«در نسخه خطی  -1

 ولی صحیح صورت اول است.  

 وخداي تعالی داناتر است. (ن.ل)  -2

» ینـی جـامع  «فرماید و در نسخه خطی  و خدا باحسان و رکم خویش انسان را براه راست رهبري می -3
 وچاپ پاریس این جمله نیست.

 )optique(علم مناظر و مرا یا  -4
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و  شـود  می که از باران فرود میاید همچون خطی مستقیم نمودارهائی  و نقطه کند می جلوه
که در این ها  این آید و امثال می چون آتش گردان) مانند دایره اي بنظر(شعله در چیزهایی 

و بوسیله  شود می دانش موجبات و کیفیات اینگونه خطاهاي بصري با براهین هندسی بیان
بعد جغرافیائی) آن که معرفت (آن اختالف منظر در قمر بسبب تغییرات و اختالفات طول 

. و بسیاري از ایـن گونـه   گردد می رؤیت اهله و حصول کسوفها بر آن مبتنی است آشکار
. و در این فـن گروهـی از یونانیـان    شود می مسائل در این علم مورد بحث و تحقیق واقع

و نامورترین مؤلفان اسالمی در این دانش ابن الهیثم است ودیگران نیز اند  بتألیف پرداخته
 رود.  می در آن تألیفاتی دارند و دانش مزبور از علوم ریاضی و شعب آن بشمار

 در دانش هیئتشانزدهم:  فصل
و به کیفیـات   کند میو آن دانشی است که درباره حرکات ستارگان ثابت و سیار بحث 

اشکالی  شود می شکال واوضاعی که افالك راست بطرق هندسی استداللاین حرکات، بر ا
کـه مرکـز    شـود  می آید: از جمله با برهان ثابت می این حرکات محسوس الزمها  آن که از

همچنـین   .زمین بسبب وجود حرکت اقبال و ادبار با مرکز فلـک خورشـید مبـاین اسـت    
ها  آن که حامل شود می بدلیل رجوع واستقامت ستارگان بر وجود افالك کوچکی استدالل

 کنند.  می هستند ودر داخل فلک اعظ حرکت
. و هـم  شـود  مـی  و نیز بسبب حرکت ستارگان ثابت بر وجود فلک هشـتمی اسـتدالل  

 هـا.  ایـن  ایررسـد و نظـ   مـی  افالك متعدد براي ستاره واحد بسبب تعدد میلهاي آن بثبوت
وادراك موجود از حرکات و کیفیات و انواع ستارگان تنها بوسیله رصدامکان پذیر اسـت،  

افالك  1 ]ترتیب[همچنین آگاهی از  ایم. زیرا ما بحرکت اقبال وادبار بوسیله رصد پی برده
از طریق رصد حاصـل  ها  این و هم پی بردن به رجوع و استقامت و امثالها  آن در طبقات

 داشـتند و بـراي آن ابـزاري بکـار     مـی  ست و یونانیان به رصد توجه بسـیار مبـذول  شده ا

                                                 
 هاي مصر و بیروت:ترکیب است   در چاپ» ینی«از  -1
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ند که مخصوصا بدین منظور وضع شده بود تا بدان حرکات ستاره معینی را مراقبت برد می
کنند و آن ابزار در نزد ایشان موسوم به ذات الحلـق بـود وصـناعت عمـل بـدان ابـزار و       

 آن با حرکت فلک در میان مـردم سـینه بسـینه نقـل    مطابقت حرکت  دربارهبراهین بر آن 
 شد. می

چنانکـه در روزگـار مـأمون تـا     اند  اما در اسالم بجز در موارد قلیلی بدان توجه نکرده
حدي رصد مورد توجه قرار گرفت و دستور داد ابـزار رصـدي موسـوم بـه ذات الحلـق      

در گذشت آثار آن هم ساختند و شروع به رصد کردند  ولی پایان نپذیرفت و چون مأمون 
قدیم اکتفا کردند، ولی هاي  از میان رفت واز آن غفلت کردند و پس از مامون بهمان رصد

، زیرا حرکات درنتیجه گذشت قرنها اخـتالف و تغییـر   کرد نمی نیاز بی راها  آن ها آن رصد
و بـه  [یافت و البته مطابقت حرکت ابزار رصدي با حرکت افالك و ستارگان تقریبی است

رساند و از این رو هرگاه روزگار درازي سپري شـود تفـاوت    نمی هیچ رو ما را به تحقیق
و هیئت صناعت شریفی است ولی چنانکه مشهور است ایـن   1]شود می آن تقریب نمودار

بلکـه بهمـین    کنـد  مین و ترتیب افالك را بطو حقیقی براي ما اثباتها  آسمان فن صورت
افـالك از ایـن حرکـت الزم آمـده     هاي  و شکل ها صورت اینکه  کند می اندازه ما را آگاه

دانیم که مانعی ندارد یک چیز الزمـه اشـیاء مختلـف باشـد و اگـر بگـوئیم        می است و ما
وجود ملزوم است. و بهیچرو  هستند چنین گفتاري استدالل از الزم برها  آن حرکات الزمه

هیئـت دانشـی بلندپایـه و یکـی از     هـا   این ، ولی با همهکند میما را بحقیقت امر رهبري ن
 ارکان تعالیم است. 

منسـوب بـه بطلمیـوس اسـت و ایـن      » یبسطکتاب مح«و بهترین تألیفات در این باره
نبـوده اسـت چنانکـه بعضـی از     انـد   بطلمیوس از پادشاهان یونان که بطلیموس نام داشته

یشوایان حکمـت  و این کتاب را برخی از پاند  شارحان کتاب مجسطی بتحقیق آن پرداخته
در ضـمن  آن را  چنانکه ابن سـینا بتلخـیص آن همـت گماشـته و    اند  اسالم مختصر کرده

                                                 
 و چاپ پاریس.» جامع ینی«از نسخه خطی -1
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مختصـر  آن را  تعالیم شفا گنجانیده است. و ابن رشد از حکیمان اندلس و ابن السمح نیـز 
 و ابن الصلت در کتاب اقتصار به تلخیص آن همت گماشته است. اند  کرده

حـذف  آن را  ی دارد که بفهم نزدیک است، ولی براهینو ابن فرغانی نیز هیئت ملخص
 1دانست آموخت. نمی کرده است، و خدا بانسان آنچه

 از فروع هیئت علم زیج است
و آن صناعتی مربوط بحساب و مبتنی بر قوانین عدد اسـت، در آنچـه بهـر سـتاره اي     

از  گـردد  مـی  ازطریق حرکتش اختصاص دارد و آنچه بدان برهان هیئت در وضعش منجر
بوسیله این دانش مواضع سـتارگان   ها. این سرعت و بطء و استقامت و رجوع و جز :قبیل

میتوان شناخت و ایـن  ها  آن را در افالکشان، در هر وقت مفروض از راه محاسبه حرکات
 . شود می بروفق قوانینی است که از کتب هیئت استخراج

صول آن در شناختن ماهها و روزهـا و  این صناعت را قوانینی است بمنزله مقدمات وا
صول مقرر و ثابتی است همچون: معرفت اوج و حضیض و میلها ا اتواریخ گذشته و آن ر

و انواع حرکات و استخراج یک حرکت از حرکت دیگري کـه اصـول مزبـور را بمنظـور     
ج و اسـتخرا  .نامنـد  می را زیجها  آن گذارند و می سهولت کار متعلمان در جدولهاي مرتبی

 اوقات مفروض تعدیل و تقویم میخوانند.  مواضع ستارگان را در
مانند اند  و مردم در این باره خواه متقدمان و خواه متأخران بتألیف فراوان دست یازیده

کننـد کـه    می و متأخران تا این روزگار هم در مغرب به زیجی اعتماد .البتانی و ابن الکماد
کنند که ابن اسحاق در این زیج بـر رصـد    می گمانبوده است و  2منسوب به ابن اسحاق 

میزیسته و در هیئت و تعالیم  )اعتماد کرده است چون مردي یهودي که در صقلیه (سیسیل

                                                 
�َ�ٰنَ ٱ َعلَّمَ ﴿ -1 آخر فصل در چاپ (ك) چنین است. خدا منزه است و  ]5العلق: [ ﴾٥َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ۡ�ِ

 خدایی جز او پروردگار جهانیان نیست.
 هاي مصرو بیروت.   از منجمان تونس در آغاز قرن هفتم. چاپ -2
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هـا   آن ماهر بوده و به رصد توجه داشته است آنچه را درباره احـوال کواکـب و حرکـات   
 کرده نزد ابن اسحق میفرستاده است.  می کشف

مغرب به زیج ابـن اسـحاق عنایـت داشـتند چـه مبنـاي آن برحسـب        از این رو مردم 
بـه  آن را  او استوار بود. و این رنج را ابن البنا در لوحه دیگري تلخـیص کـرد و  هاي  گفته

المنهاج) نامید. و چون اعمالی که در آن انجام شده بود بسیار آسان بود مـردم شـیفته آن   (
مان نیاز داشت تا احکام نجومی بر آن مبتنی شدند و تنها به مواضع ستارگان نسبت به آس

درعـالم انسـان آثـاري    هـا   آن شود واحکام نجوم شناختن آثاري است که بسـبب اوضـاع  
و موالید بشري و دیگر کائنات چنانکه  ها دولت و ها ملت از قبیل تغییرات شود می حادث

بـاره توضـیح خـواهیم    در آیند این موضوع را نیز بیان خواهیم کرد و ادله آنان را در این 
 1.هللا تعالیا اداد، انش

 درعلم منطقهفدهم:  فصل
افـاده  هـاي   و حجـت هـا   ماهیت 2توانیم با حدود معرف می و آن قوانینی است که بدان

 باز شناسیم.  نادرستکننده بر تصدیقهاي درست را از 
را بحـواس  هـا   آن اصـل در ادراك محسوسـاتی اسـت کـه     :و بیان آن چنین است کـه 

یابیم. و کلیه حیوانات از ناطق گرفته تا جز آن در اینگونه ادراك با یکدیگر  می پنجگانه در
شریکند و انسان از دیگر جانوران با درك کلیـات کـه مجـرد از محسوسـات اسـت بـاز       

 از اشـخاص هماننـد صـورتی در خیـال نقـش      ،و تجرید چنین است که شود می شناخته
 و این عبارت ار کلی است.  دباش می محسوس منطبق بندد چنانکه بر همه آن اشخاص می

                                                 
 هاي مصر و بیروت این عبارت نیز در آخر فصل اضافه شده است:   در چاپ -1
» دارد و ازآنان خشنود است. معبودي جز او نیست و خدا توفیق دهنده کسانی است که آنانرا دوست می«

 شود.   دیده نمینیز » ینی جامع«ولی عبارات مزبور درنسخه خطی 

و » ینـی جـامع  «کلمه معرفه در چاپ پـاریس بغلـط معروفـه اسـت در صـورتیکه در نسـخه خطـی         -2
 است. » معرفه«هاي مصر و بیروت  چاپ
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هـا   آن آنگاه ذهن میان این اشخاص همانند و اشخاصی دیگر که در برخی ازجهات بـا 
آید که بر ایـن دو گونـه نیـز از     می نگرد و باز صورتی در آن پدید می ند درباش می همانند

 ،و همچنان ذهن پیوسته در تجرید بـه کلـی   شود می لحاظ شباهتهائی که بهم دارند منطبق
یابد که با کلی نخستین همانند باشـد و بـدین    نمی جوید تا سرانجام کلی دیگري می ارتقا

 .شود می سببب کلی مزبور بسیط شمرده
و این نوع تجرید مانند این است که ذهن ازاشخاص انسان صورت نوع منطبق بـر آن  

 و حیوان میاندیشد و بتجرید صورت جنس منطبق بر آنو آنگاه میان او  کند می را تجرید
 شود می نگرد تا سرانجام به جنس عالی منتهی می پردازد و آنگاه میان جیوان و گیاه در می

یابـد و در   نمـی  که جوهر است و آنوقت کلی دیگري که در هیچ چیز با آن همانند باشـد 
 ایستد.  می نتیجه عقل در این مرحله از تجرید باز

 و هنرهـا را در  هـا  دانـش  ته از این چون خدا در مردم اندیشه را بیافرید که بـدان گذش
یابد و دانش هم از دو گونه بیرون نیست یکی تصور ماهیت هاسـت کـه بـدان ادراك     می

آنکه حکمی همراه آن باشد و دیگري تصدیق است یعنی حکـم   بی شود می ساده اي قصد
این رو تالش اندیشـه بـراي بدسـت آوردن امـور     کردن بثبوت امري براي امري دیگر. از 

را بـا یکـدیگر   هـا   آن اورد و مـی  : یکی آنکه کلیات را گرددهد می مطلوب بدوگونه روي
بندد کـه بـر همـه افـراد      می و آنگاه درذهن صورتی کلی نقش دهد می بشیوه تألیف پیوند

 . کند می کو این صورت ذهنی به شناختن ماهیت آن اشخاص کم دباش می خارج منطبق
و براي ذهن آن حکم به ثبوت میرسد و  شود می دیگر آنکه به امري بر امر دیگر حکم

، زیـرا  گـردد  مـی  خوانند وغایت آن در حقیقت به تصور بـاز  می این نوع ادراك راتصدیق
 فایده آن هرگاه حاصل شود شناختن حقایق اشیائی است که مقتضی علم است. 

و گاه تباه و نادرسـت اسـت و از ایـن رو مقتضـی      و این تالش اندیشه گاهی درست
 کنـد  مـی  است شیوه اي را که بدان اندیشـه بـراي بدسـت آوردن مطالـب علمـی تـالش      

 تشخیص دهیم تا بدان درست از تباه باز شناخته شود و این شیوه قانون منطق است. 
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الـب  بصورت تکـه تکـه و مط  اند  و متقدمان نخستین بار که در این دانش گفتگو کرده
آن نامهذب و مسائل آن متفرق بوده است تا در یونـان  هاي  و شیوهاند  پراکنده سخن گفته

ارسطو پدید آمد و او بتهذیب مقاصد منطق پرداخت و مسائل و فصول آنرامرتب کـرد و  
مباحث مزبور را نخستین دانش فلسفه و آغاز آن قرار داد و از این رو این علم بـه دانـش   

خواندنـد و آن مشـتمل    مـی  2بنـام فـص  آن را  د و کتـاب مخصـوص  نامیده ش 1نخستین 
کتاب دیگر درباره مـاده   3صورت قیاس و چهار دربارهچهار کتاب آن  ،برهشت کتاب بود

: از آنجملـه تصـدیقاتی   شـود  می گوناگون بیانهاي  زیرا مطالب تصدیقی بشیوه ،آن است
اسـت و آن  » ظـن «ند و در برخی مطلـوب  باش می مطلوب» یقین«ها  آن است که طبیعه در

افاده کند و آن را  داراي مراتبی است از این رو و در قیاس از حیث مطلوبی میاندیشند که
مطلوب مخصوصی بشمار آید و بـویژه   4اوار باشد مقدمات آن بدین اعتبارهم درآنچه سز

آن ازحیـث مـاده   نگرد و درباره نظر نخستین گویند که  می ازجهت انتاج آن نیزد در قیاس
 است و مقصود ماده ایست که براي مطلوب مخصوصی خواه یقین یا ظن منتج باشد. 

و درباره نظر دوم گویند که آن از حیث صورت و انتاج قیاس بطور مطلق اسـت. و از  
 این رو منطق را در هشت کتاب منحصر کرده اند: 

و آن جنسـی   شـود  می ی عالی که تجرید محسوسات درذهن بدانها منتهیدر جنس -1
 نامند.  می و این قسمت را کتاب مقوالت شود مین است که برتر از آن جنسی یافت

 خوانند.  می و این مبحث را کتاب عبارتها  آن درقضایاي تصدیقی و انواع -2

                                                 
هاي مصر معلم اول است که منظور ارسـطو اسـت ودر چـاپ پـاریس      و چاپ» ینی جامع«در نسخه  -1

 است.   علم االول است و دسالن نیز بهمین سان ترجمه کرده

 » ن. ل«نص  -2

کتـاب   9پنج کتـاب دیگـر اسـت و آنوقـت مشـتمل بـر      » ینی جامع«در چاپ پاریس و نسخه خطی  -3
 کتاب   8شود نه  می

از هر جنسی باشد خواه از جنس علم یا از جنس ظن و گاهی در قیاس تنها باعتبار مطلـوب خاصـی    -4
 »ینی جامع«هاي مصرو بیروت و نسخه خطی  نمنگرند چاپ
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گوینـد و ایـن آخـرین     می کتاب قیاسآن را  در قیاس و صورت انتاج آن مطلقا و -3
 نظر از لحاظ صورت است. 

کتاب برهان و آن اندیشیدن در قیاس منتج به یقـین اسـت و اینکـه چگونـه بایـد       -4
مقدمات آن یقینی باشد و بشروط دیگري براي افاده یقین اختصاص یافته است که در آن 

و هـا   باشد و در این کتاب درباره معرفها  این مذکور است مانند اینکه ذاتی و اولی و جز
مطلوب همانا یقین است براي وجوب مطابقت میان حـد و   زیرا ،شود می حدودنیز گفتگو

نباشد و به همین سبب متقدمان مسائل مزبور را بـاین  ها  آن محدود، چنانکه محتمل برجز
  اند. کتاب اختصاص داده

کتاب جدل، و آن قیاسی است که فایده آن قطع کردن شور و غوغـا  بسـتن زبـان     -5
باید در آن بکار رود. و این قیاس نیز از جهـت  خصم و آنچه از دالیل مشهوري است که 

افاده آن براي این مقصود بشرایط دیگري اختصاص یافته است و شرایط مزبـور در آنجـا   
 باب جدل) ذکر شده است. (

 قیاس خود را استنباطها  آن که صاحب قیاس از شود می و در این کتاب مواضعی ذکر
و در آن عکسـهاي  1مطلوب موسوم به وسط]از راه تشخیص جامع میان دو طرف [کند می

 قضایا است. 
رسـاند و منـاظره کننـده بـا      می کتاب سفسطه و آن قیاسی است که خالف حق را -6

فاسد اسـت و آن همانـا    ]از لحاظ مقصود و موضوع[پردازد و آن  می طرف خود بمغالطه
  نوشته شده است تا قیاس مغالطی بدان شناخته شود و از آن پرهیز گردد.

کتاب خطابه، و آن قیاسی است که براي برانگیختن جمهور عامه و واداشتن ایشان  -7
رود و در این کتاب گفتارهائی که باید در این قیـاس مـورد    می به منظوري که دارند بکار

 استفاده قرار گیرد یاد شده است. 

                                                 
 »جامع«چاپ پاریس و نسخه خطی  -1
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ـ  کنـد  مـی  کتاب شعر، و آن قیاسی است که بخصوص افاده تمثیل و تشبیه -8 راي و ب
رود و در این کتاب قضایاي خیال انگیـزي را   می روي آوردن بچیزي یا نفرت از آن بکار

 اند. که باید بکار برند یاد کرده
اینهاست کتب هشتگانه منطق در نزد متقدمان. اما حکماي یونان پس از آنکه صـناعت  

کلیـات   را تهذیب کردند وابواب آن مرتب گردید معتقد شـدند کـه نـاگزیر بایـد دربـاره     
خارج یا از اجزا و یا هاي  سخن رانند [تصوري که با ماهیت کند می خمس که افاده تصور

جنس و فصـل و نـوع خاصـه و عـرض      :عبارتند ازها  آن مطابق است وها  آن با عوارض
ازاین رو در آن به استدراك مقاله اي پرداختند که بطـور مقدمـه درآغـاز فـن بـدان       1عام]

کتاب شده است و کلیه کتب مزبـور در   9ر نتیجه این فن داراي اختصاص یافته است ود
انـد   پرداختـه هـا   آن میان ملت اسالم ترجمه شده است و فالسفه اسالم بشرح و تلخـیص 

چنانکه فارابی و ابـن سـینا و آنگـاه ابـن رشـد از فالسـفه انـدلس بـدین منظـور همـت           
تگانه فلسـفه  فو ابن سینا کتاب شفا را تألیف کرده و در آن بطور جامع علوم ه اند. گماشته

را گرد آورده است آنگاه متأخران پدید آمدند و اصطالح منطق را تغییر دادند و به مبحث 
رسم هاست واین  ملحق کردند که عبارت از بحث درباره حدودآن را  کلیات خمس ثمره

تاب نقل دادند و کتاب مقوالت را حذف کردند، زیرانظر مسائل را از کتاب برهان بدین ک
وبکتاب عبارت بحث دربـاره عکـس را ملحـق     ،عرضی است نه ذاتیها  آن منطقی درباره

مسائل یاد کـرده  2]و موضوع مزبور هرچند در کتب متقدمان درکتاب جدل بودولی[کردند
 بسبب بعضی از وجوه از توابع مبحث قضایاست. 

از حیث انتاج آن براي مطالب بطـور عمـوم ببحـث پرداختنـد نـه      سپس درباره قیاس 
که عبارت از کتب پنجگانه، برهان و جدل آن را  بلکه بحث درباره ماده ،برحسب ماده آن

و خطابه و شعر و سفسطه است، حذف کردند و ممکن است گاهی بعضی از آنان قسمت 

                                                 
 »ینی جامع«چاپ پاریس و نسخه خطی  -1
 »ینی جامع«چاپ پاریس ونسخه خطی  -2
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مبحـث یـاد کـرده را از یـاد      اندکی از آن را موردتوجه قرار دهند، ولی بطور کلـی چنـان  
 که گوئی وجودنداشته است در صورتیکه مبحث مزبور مهم و شایسه اعتماد است. اند  برده

آنگاه پس از تغییرات یاد کرده در مسائلی که خودوضع کردند بتفصیل و بطـور جـامع   
ه نگریستند که فن مستقلی است نه از این لحاظ که وسیل می گفتگو کردند و آنچنان بمنطق

ست. این است که گفتگوي در آن تفصیل و توسعه فراوان یافت و ها دانش و ابزاري براي
نخستین کسی که بدین روش رفتار کرد امام فخر الدین بن خطیـب بـود و پـس از امـام     
فخر، افضل الدین خونجی از روش وي دنبال کرد و مردم مشرق تا این روزگار هم بکتب 

این صناعت کتابی بنام کشـف االسـرار دارد، ولـی کتـاب      وي اعتماد کامل دارند و او در
مزبور مفصل است و او را کتابی است بنام مختصـر المـوجز و ایـن کتـاب بـراي تعلـیم       

سپس کتاب دیگري بنام مختصـر الجمـل در چهـار ورق تـألیف کـرد و در آن       .نیکوست
کردنـد و تـا ایـن    متـداول  آن را  گرد آورد از ایـن رو متعلمـان  آن را  مجامع فن و اصول

شـوند و کتـب متقـدمان و     مـی  خوانند واز آن برخوردار و بهره مند آن را می روزجار هم
ایشان چنان از میان رفته است که گوئی هیچ وجود نداشته است و خحال آنکه هاي  شیوه

و خدا راهنمـاي انسـان بـراه     .کتب مزبور مملو از نتایج و فایده منطق است چنانکه گفتیم
 ت. راست اس

 1فصل 
» منطـق «باید دانست که متقدمان سلف و عالمان دانش کالم با ممارست در ایـن فـن   [

پرداختند  می کردند و با روشی مبالغه آمیز کسانی را که بتحصیل منطق می بشدت مخالفت
داشتند و خالصه یا دادن و  می از آموختن آن برحذرآنان را  مورد نکوهش قرار میدادند و

 ممنوع کرده بودند. آن را  یاد گرفتن

                                                 
و  116تـا ص   3ج  14هاي مصر و بیروت نیسـت و آن را ار چـاپ پـاریس ص     این فصل در چاپ -1

 ترجمه کردم. » ینی جامع«نسخه خطی 
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پدید آمدنـد و در ایـن   1ولی پس از آنکه متأخران از روزگار غزالی وامام ابن الخطیب 
مخالفت تا حدي مسامحه کردنـد از آن روز مـردم بکسـب و ممارسـت در آن فـن روي      
آوردند و تنها گروه اندکی در این باره متمایل بنظر متقدمان بودند و از آن دوري میجستند 

کنیم تا مقاصد  می کردند و اینکه نکته رد و قبول این فن را آشکار می و در انکار آن مبالغه
 علمی آنان معلوم شود: هاي  عالمان درشیوه

دانـش کـالم را بـراي یـاري و      ،منشاء رد فن منطق از آنجا پیدا شد که چون متکلمان
یوه آنان دراین بـاره متکـی   و برهانهاي عقلی وضع کردند شها  کمک بعقاید ایمانی با دلیل

ماننـد اینکـه بـراي    انـد   ي خویش یاد کـرده ها کتاب را درها  آن ویژه اي بود کههاي  بدلیل
کننـد و خـالی بـودن     مـی  استداللها  آن حدوث جهان از راه اثبات عرضها و حادث بودن

گویند هرچه از حـوادث تهـی نباشـد     می شمارند و می اجسام را از کیفیت حدوث ممتنع
و اثبات صفات قدیم بوسیله جوامـع   3و همچون اثبات توحید بدلیل تمانع 2ادث است. ح

چهار گانه از نظر الحاق غایب به حاضر و دیگر دلیلهائی که در کتب ایشان یاد شده است 
کـه قواعـد مزبـور    انـد   ز راه فراهم آوردن قواعد و اصولی بیـان کـرده  ا اآنگاه این دلیلها ر

ونفی طبیعـت و   4خالء  و هستند مانند اثبات جوهر فرد و زمان فردها  آن بمنزله مقدمات
واثبات حـال و آن   ماند مین واینکه عرض در دو زمان باقیها  ترکیبات عقلی براي ماهیت

هـاي   صنفی است براي موجود که نه موجوداست و نه معدوم، و دیگر قواعدي کـه دلیـل  
  اند. مخصوص خود را برآنها مبتنی ساخته

                                                 
 منظوره فخر رازي است.   -1

کویند عالم متغیر است و هرمتغیري حادث اسـت، پـس    منظور صغري و کبراي معروفی است که می -2
 عالم حادث است  

ممانعت دو جانبه یا بر خورد وتصادم تمـایالت یکـی از دالیلـی اسـت کـه در اثبـات توحیـد خـدا          -3
 آورند.  می

 پس از خالء میان اجسام، اضافه شده است.   Dدر نسخه  -4
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 »اسـفراینی «و استاد ابواسـحق  » باقالنی«وقاضی ابوبکر » اشعري«آنگاه شیخ ابوالحسن 
منعکس است بدین معنی که هر گاه دلیل باطل گردد و » دینی«عقاید هاي  که دلیلاند  گفته

معتقـد اسـت کـه دالیـل     » بـاقالنی «واز این رو قاضی ابوبکر  شود می مدلول آن نیز باطل
بمنزله نکـوهش عقایـد اسـت،    ها  آن هستند و نکوهش» وقواعد دینیاصول «بمثابه عقاید 
 مبتنی هستند. ها  آن زیرا عقاید بر

منطـق بیندیشـیم خـواهیم دیـد کـه کلیـه مباحـث آن در پیرامـون          »فن«ولی هرگاه در
همبستگی و پیوند عقلی دور میزند وبر اثبات کلی طبیعی در خارج مبتنی اسـت تـا کلـی    

یعنی جنس و نوع و فصل و خاصه وعرض عام منقسم شده 1جگانه ذهنی که به کلیات پن
دانند و کلی و ذاتی به عقیـده   می است بر آن منطبق گردد. اما این نظریه را متکلمان باطل

ایشان عبارت از اعتباري ذهنی است که در خارج چیزي وجـود نـدارد تـا بـر آن منطبـق      
 دانند.  می لی را حالتیشود. یا بعقیده گروهی که بنظریه حالت معتقدند ک

 و بنابر این کلیات پنجگانه و تعریفی که مبتنـی بـر آن اسـت و مقـوالت عشـر باطـل      
و در نتیجه آن قضایاي ضروري ذاتی که  گردد می شوند همچنین عرض ذاتی نیز باطل می

وخـواه نـاخواه    شـود  مـی  بعقیده منطقیان برهان مشروط بآنهاست وهم علت عقلی باطـل 
ئی که زبده و مغـز کتـاب جـدل اسـت نیـز محکـوم       ها قسمت و» در منطق«کتاب برهان 

هـا   آن مسائلی هستند که وسط جامع میـان دو طـرف در قیـاس از   ها  آن و شود می ببطالن
هـائی   آن و از تعریفـات منطقـی فقـط    مانـد  میباقی ن2و بجز قیاس صوري  شود می گرفته

 کننـد چنانکـه نـه از آن اعـم     مـی  صـدق  )از جـنس خـود  (مانند که بر افراد محدودي  می
را در تعریف داخل کنند و نـه از اخـص کـه برخـی از آن افـراد را      ها  آن ند که جزباش می

                                                 
» ضـاحک «خاصـه  » ناطق« فصل » انسان«نوع » حیوان«کلیات خمس د رمنطق عبارت است از جنس  -1

 عرض عام ماشی (از غیاث).

قیاس یا شکل د راصطالح منطق قولی است مرکب از دو جمله که الزم آید از وي نتیجه از غیـاث و   -2
 منظور از قیاس صوري، قیاسی است که داراي یک مقدمه باشد. 
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خارج سازند و این نوع تعریف همان است که نحویان از آن به جامع و مـانع و متکلمـان   
 . گردد میکنند وارکان منطق یکسره منهدم  می به طرد و عکس تعبیر

ول متکلمان را برحسب قواعد منطق بخواهیم بثبوت برسـانیم بسـیاري از   و اگر ما اص
که براي اثبـات عقایـد   هائی  مقدمات آنان باطل خواهد شد و چنانکه گذشت آنوقت دلیل

  .ببطالن خواهد گردید ممحکواند  آورده» ایمانی«
و به همین سبب متکلمان پیشین در تقبـیح ممارسـت و کسـب منطـق آنهمـه مبالغـه       

  .شمارند می و این فن را بنسبت دلیلی که بوسیله آن باطل شود بدعت یا کفراند  هکرد
رد کردنـد و   ولی متأخران از دوران غزالی ببعد چون مسئله مـنعکس بـودن دالیـل را   

برآن شدند که از بطالن دلیل بطالن مدلول الزم نمیاید و نظر منطقیان را درباره همبستگی 
طبیعی و کلیات آن در خارج درست شـمردند، ازایـن   هاي  ماهیتو پیوند عقلی و وجود 

 رو راي دادن که منطق با عقاید ایمانی منافـات نـدارد هـر چنـد منـافی برخـی از دالیـل       
کردنـد ماننـد نفـی     مـی  بلکه گاهی بر ابطال بسیاري از مقدمات کالمی استدالل هاست آن

ي متکلمـان بـر اثبـات عقایـد     جوهر فرد و خالء وبقاي عرضها و جز آن و بجاي دلیلهـا 
کردنـد   می را با اندیشه وقیاس عقلی تصحیحها  آن گیزیدند که می ایمانی دالیل دیگري بر

و به هیچ رو این شیوه استدالل در نزد ایشان متوجه نکوهش عقاید اهل سنت نبود وایـن  
پـس   1کننـد  مـی  نظریه امام و غزالی و کسانی است که تا این روزگار هم از آنـان پیـروي  

خواننده باید در این باره بیندیشد و بمدارك و مأخذ عالمان در شیوه ونظریه اي که از آن 
  ]پیروي میکنند پی ببرد و خدا راهنما و کامیاب کننده آدمی براه راست است.

 )فیزیک(در طبیعیات هجدهم:  فصل

                                                 
آنکـه در حاشـیه    ن چنین است و هدا راي االم و الغزالی و تابعها لهذالعهـد... ولـی دسـالن بـی    در مت -1

بتصحیح آن اشاره کند، آن را بدینسان ترجمه کرده است: و این نظریه غزالی است که تا این روزگـار  
 کنند.   هم از وي پیروي می
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 و آن دانشی است که درباره جسم از جهت آنچـه از حرکـت و سـکون بـدان ملحـق     
پـردازد: اجسـام    مـی  . از این رو این دانش بتحقیق دراینگونه مسائلکند میبحث  ،شود یم

آید مانند: حیوان و انسان و گیاه و  می آسمانی و عنصري و آنچه از اجسام عنصري بوجود
آید  می یا در جو پدید ها، و زمین لرزهها  چون چشمه شود می کان و آنچه در زمین تکوین

و نیز درباره مبدأ حرکت اجسام کـه  ها  این و رعد و برق و صاعقه و جز مانند: ابر و بخار
و کتـب   کنـد  مـی همان نفس باشد برحسب تنوع آن در انسان و حیـوان و نبـات گفتگـو    

ي ها دانش هم با دیگر کتبها  آن ارسطو در این دانش موجود و در دسترس مردم است و
 فلسفه در روزگار مأمون ترجمه شده است. 

ی به پیروي از شیوه ارسطو در این باره تألیفاتی کرده و بشرح و بیان آن دانـش  و مردم
وي در کتاب شفا چنانکه یاد کردیم  .تألیفات ابن سینا استها  آن که جامعتریناند  پرداخته

را تلخـیص  هـا   آن علوم هفتگانه فالسفه را گرد آورده و سپس در کتاب نجات و اشارات
سیاري از مسائل آن علوم با نظریـه ارسـطو مخالفـت کـرده و     کرده است و گوئی او در ب

آورده است. ابن رشد نیز کتب ارسطو را تلخیص کـرده  ها  آن عقیده و راي خود را درباره
ولی بمخالفت نظریه ارسطو برنخاسته است. دیگران نیـز   1نوشته ها  آن و شرح مشبعی بر

شهور و معتبر در این صنعت تا امـروز  لیکن تألیفات ماند  در این باره کتب بسیاري نوشته
 همانهائی است که یاد کردم. 

فخـر  (و مردم مشرق بکتاب اشارات ابن سینا توجه خاصی دارنـد وامـام ابـن خطیـب    
 هم شرحی بر اشارات دارد. » آمدي«رازي) بر آن شرحی نیکو نوشته است همچنین 

نیز اشارات را شرح کرده است  2و نصیرالدین طوسی معروف به خواجه از مردم عراق
فخر رازي) را مورد بحث قرار داده و تحقیقـات  (و در بسیاري از مسائل آن، نظریات امام 

  1او برنظریات و مباحث امام برتري یافته است. و برتر از هر صاحب دانشی دانایی است.

                                                 
 ده  در نسخ دیگر، واز او پیروي کرده. از وي تتبع کر» ینی«از  -1

 » ن. ل«مشرق.  -2
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 2دانش پزشکی درنوزدهم:  فصل

و  کند می اظ بیماري و تندرستی گفتگوو آن صناعتی است که درباره بدن انسان از لح
 ،کوشـد  می دارنده این صناعت در حفظ تندرستی و بهبود بیماري بوسیله داروها و غذاها
سـازد و   مـی  ولی نخست مرضی را که بهر یک از انـدامهاي تـن اختصـاص دارد آشـکار    

و داروهائی را که بـراي مرضـی    برند می آیند پی می پدیدها  آن از ها بیماري بموجباتی که
بوسـیله   هـا  بیمـاري  شناسـد و بـه   ها می آن سودمند است از راه ترکیبات و قوا و خاصیت

دهنـد و آمـادگی مـرض را بـراي      مـی  یابد که از نضج امراض خبـر  می وقوفهائی  نشانه
و  .دارند از قبیل رنگ چهره و فضالت و نـبض  می پذیرش دارو یا عدم پذیرش آن اعالم

سنجد چه این قوه در هر دو حالـت   می و کند می شک این عالئم را با قوه طبیعی مقابلهپز
 و پزشک آن را با حـاالت و عالئـم دیگـر مقابلـه     دباش می مدبر بدن ،تندرستی و بیماري

فصـل  «و فصـل  » مـرض «جوید و برحسب آنچه طبیعت مـاده   می وتا حدي یاري کند می
و دانشی را کـه جـامع    .جوید می آن تا حد امکان یارياز  کند می و سن بیمار اقتضا» سال

جداگانـه و  ها  نامند. و چه بسا که درباره بعضی از اندام می همه این مسائل باشد علم طب
 چشـم و  :ماننـد انـد   دانـش خاصـی قـرار داده   آن را  مستقال به بحث و تحقیق پرداخته و

و معنـی آن  اند  همچنین بدین علم منافع اعضا را نیز ملحق کرده .و درمانهاي آن ها بیماري
که بسبب آن هریک از اعضاي بدن حیوانی آفریده شـده اسـت و    عبارت از سودي است

از ملحقـات و  آن را  ولی دانشمندان ،هرچندان این مبحث از موضوعات علم طب نیست

                                                                                                                              
ِ ذِي ﴿چنین است: » ینی جامع«پایان فصل در چاپ پاریس ونسخه خطی  -1

 ﴾٧٦َعلِيٞم  ِعۡل�ٍ َوفَۡوَق ُ�ّ
هاي مصر و بیروت عالوه بر آیه مزبور این آیه نیز افوزده شده است. و خدا  و در چاپ ]76يوسف: [

ُ ٱوَ ﴿کند.  هرکه را بخواهد براه راست رهبري می ۡسَتقِيٍ�  �َّ   ]213البقرة: [ ﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
چنـین  » ینـی جـامع  «هاي مصر و بیروت بر خالف چاپ پاریس و نسخه خطـی   آغاز فصل در چاپ -2

 است: و از فروع طبیعیات صناعت پزشکی است و آن. 
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وي در این باره از میـان کتـب    و پیشواي این صناعتی که کتباند  توابع آن علم قرار داده
 2بوده است. 1پیشینیان ترجمه شده جالینوس 

در  3سیسیل)(بوده و هم گویند وي به صقلیه  ؛و میگویند جالینوس معاصر عیسی
دانـش پزشـکی از    دربـاره و تألیفـات او   .در گذشته است 4راه گردش و غربتی متکلفانه 

و در اسالم پیشوایانی اند  وي بآنها اقتدا کردهرود که کلیه پزشکان پس از  می امهاتی بشمار
رازي و  :در این صناعت پدید آمدند که از حد نهائی ومطلوب آن هـم در گذشـته ماننـد   
کـه  انـد   مجوسی و ابن سینا و در اندلس نیز دانشمندان بسیاري در پزشـکی ظهـور کـرده   

گوئی این صناعت است، ولی هم اکنون در کشورهاي اسالمی » ابن زهر«مشهورترین آنان 
رود، زیرا در این کشورها پیشرفت عمران متوقف شده و بلکـه انحطـاط    می رو به نقصان

 یافته است و پزشکی از صنایعی است که جز در مهد حضارت و تجمل خواهی پیشرفت
 در فصول بعد این نکته را آشکار خواهیم کرد.  و ما کند مین

 5فصل 
پزشکی وجود دارد که غالبا بر تجربیان کوتاه و کم و در اجتماعات بادیه نشینی نوعی 

دامنه برخی از اشخاص مبتنی است و آن طب بطور وراثت از مشـایخ و پیـر زنـان قبیلـه     
 . و چه بسا که بعضی از بیماران بسـبب آن بهبـود  شود می نسل به نسل بفرزندانشان منتقل

ت و قبایل عـرب از اینگونـه   ولی نه برحسب قانون طبیعی ونه موافق با مزاج اس ،یابند می

                                                 
1- Galien 

ترجمه شـد ولـی ایـن عبـارت در     » ینی جامع«هاي مصرو بیروت ونسخه خطی  عبارت متن از چاپ -2
وجالینوس را در این فن کتاب با ارزش پر سودي است و او پیشواي ایـن  «چاپ پاریس چنین است. 

 »صناعتی است که کتب وي از میان کتب پیشینان ترجمه شده است.
3- Sicile 

 هاي اختالف دارد.  نسخه -4

و چاپ پاریس قسمت ذیل (فصـل) مسـتقل آورده شـده اسـت ولـی در      » ینی جامع«درنسخه خطی  -5
 شود.   هاي مصر و بیروت مطلب بما قبل پیوسته است و عنوان فصل مشاهده نمی چاپ
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تجارت طبی بهره وافري داشتند و در میان ایشان پزشکان معروفـی وجـود داشـت ماننـد     
نیز از همین قبیل است و بـه   شود می حارث بن کلده ودیگران. وطبی که در شرعیات نقل

هیچرو از عالم وحی نیست، بلکه امري است  که براي عرب عادي بود ودر ضـمن بیـان   
ذکر این طب از نوع آن احوالی است که در وي عـادت وجبلـت بـوده     صیامبراحوال پ

از ایـن رو و   صاست نه از جهت اینکه این امر بر این نحو عمل مشروع است، زیرا وي
مبعوث شد که ما را بشرایع آگاه کند نه بخاطر اینکه تعریف طب یا دیگر امـور عـادي را   

شـما بـه    :ح درخت خرما پیش آمد و آنگاه گفتبما بیاموزد چنانکه براي وي درباره تلقی
 اموردنیائی خویش دانا ترید. 

بنابر این سزاوار نیست که چیزي از طبی که در احادیث صحیح منقول آمده اسـت بـر   
راسـت   .شـود  مین این حمل شود که مشروع است، چه در اینجا دلیلی بر این امر مشاهده

دق عقیـده ایمـانی بکـار بـریم از لحـاظ      را برحسب تبرك و میمنت و صها  آن است اگر
 منفعت داراي تأثیرات عظیمی خواهند بود که چنین اثري سود بخش را در طـب مزاجـی  

صدق] کلمه ایمانی است چنانکه در درمان کسی [توان یافت، بلکه سود مزبور از آثار  نمی
و خـدا راهنمـاي آدمـی بـراه راسـت       ،و مانند آن][که از عسل شکم درد داشت روي داد

 1است. 

 در فالحتبیستم:  فصل
این صنعت از فروع طبیعیات است و آن بحـث و اندیشـیدن در گیـاه از لحـاظ بهـره      

و پـرورش دادن زمـین و   [برداري و پرورش آن است و این امر از راه آبیاري و ممارست 
ایلی که سبب اصـالح و  باغ به روش درست و شایستگی فصل و بر عهده گرفتن کلیه وس

. و پیشینیان بدین فـن عنایـت بسـیاري    گردد می حاصل 2]شود می تکمیل و پیشرفت گیاه

                                                 
 پروردگاري   -1

 قسمت داخل کروشه از چاپ پاریس است.   -2
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آن را  دادند و کلیه جهات می نظر خویش را درباره گیاهان تعمیمها  آن داشتند و می مبذول
 شود می یافتها  آن کاشتن و نمو دادن گیاهان و خواصی که در :گرفتند از قبیل می در نظر

فرمـانروائی دارد) کـه   هـا   آن منظور روح نباتی اسـت کـه درنمـو   (ها  آن و جنبه روحانیت
رود و به  می کل مشابهت دارد و در باب سحر و جادوگري بکاروحانیت ستارگان و هیابر

داشـتند و از تألیفـات یونانیـان کتـاب فالحـت       می همین سبب توجه عظیمی بدان مبذول
نبط ترجمه شده اسـت کـه از ایـن حیـث مشـتمل بـر مسـائل         نبطی منسوب بدانشمندان

بسیاري است و چون علماي اسالم بمحتویات آن در نگریستند و متوجه شدند کـه بـاب   
سحر در اسالم مسدود وتحقیق و بحث در آن حرام است از این رو بهمان مسـائلی اکتفـا   

 دهـد  مـی  رخ دربـاره  ها آن کردند که به کاشتن و ممارست و اصالح گیاهان و آنچه براي
و ابن  1ساحري) را بکلی از آن [حذف کردند](ارتباط داشت و مباحث مربوط بفن دیگر 

العوام کتاب مزبور را بنام کتاب الفالحه النبطیه بر این شـیوه مختصـر کـرده اسـت و فـن      
مجریطی) در کتب ساحري خویش امهـاتی از  (فرو گذاشته است، ولی مسلمه آن را  دیگر

را یـاد خـواهیم   ها  آن قسمت را نقل کرده چنانچه هنگام بحث درباره ساحري مسائل این
 هللا تعالی. ا اکرد. انش

در تألیفـات خـود تنهـا دربـاره     هـا   آن و کتب متأخران در کشاورزي بسیار است ولـی 
وعوایق آن و کلیه مسـائلی کـه در ایـن بـاره      2 ]آفات[کاشتن و ممارست و حفظ گیاه از 

 و کتب مزبور هم اکنون موجود است. اند  پرداخته دهد می روي

 در دانش الهیاتبیست و یکم:  فصل
چنانکـه   کنـد  مـی در وجـود مطلـق بحـث     3]که بگمان علمـاي آن [و آن دانشی است 

جسمانی و روحانی و وحدت و کثـرت و وجـوب و   هاي  عام ماهیت امور دربارهنخست 
                                                 

 »ینی«و » پ«از  -1
   درنسخ دیگر حوائح است.» ینی«از  -2
 » ینی«و » پ«از  -3
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روحـانی  هـا   آن مبادي موجودات و اینه دربارهو سپس  شود می گفتگوها  این امکان و جز
هـا   آن آید وآنگاه از چگونگی صدور موجودات از مبادي و مراتب می هستند سخن بمیان

و پس از آن در احوال نفس پس از مفارقت از اجسـام و بازگشـت آن بـه     شود می تحقیق
 رود و گمـان  مـی  سخن میراند و این دانش در نزد عالمان آن، علمی شریف بشـمار  ،مبدأ
و ایـن   کنـد  مـی به شناختن وجود، آنچنان که هست آگـاه  آنان را  کنند که دانش مزبور می

آگاهی بعقیده آنان عین سعادت است و در آینده رد بر ایشان را یاد خواهیم کرد و چنانکه 
علـم  آن را  دانش مزبور تالی طبیعیات است و از ایـن رو اند  را مرتب کرده ها دانش ایشان
نامند. و کتب معلم اول در این باره موجود ودر دسـترس مـردم اسـت     می اي طبیعتماور

تلخـیص کـرده اسـت همچنـین ابـن رشـد از        1را در کتاب شفا و نجات ها  آن وابن سینا
همت گماشته اسـت، ولـی از آن پـس کـه متـأخران د      ها  آن حکماي اندلس نیز بتلخیص

ـ    د. وغزالـی بـه رد برخـی از مسـائل آن     ردانشهاي آن گروه بتالیف و تـدوین آغـاز کردن
با مسائل فلسفه در آمیختنـد بعلـت   [پرداخت وآنگاه متکلمان متأخر مسائل دانش کالم را 

دو دانـش  هـا   آن 2ه موضوع علم کالم بموضـوع الهیـات]  در مباحث و تشابها  آن اشتراك
حکمـا را   مزبور را چنان با هم در آمیختند که گوئی فن واحدي هستند و متکلمان ترتیب

راهمچون فن واخذي با هم در آمیختنـد  ها  آن در مسائل طبیعیات و الهیات تغییر دادند و
را پس از مسائل ها  آن چنانکه بحث در مسائل عامه را مقدم داشتند وامور جسمانی وتوابع

را در مرتبه سوم آوردند و همین شیوه ها  آن عامه قرار دادند و آنگاه امور روحانی و توابع
فخـر رازي) در کتـاب مباحـث    (ا تا پایان دانش ادامه دادند، چنانکه امام ابـن الخطیـب   ر

مشرقیه این روش را بکار برده است  وهمه دانشمندان کـالم پـس از دانشـمند مزبـور از     
روش وي پیروي کرده ند ودر نتیجه دانش کالم بمسائل حکمت در آمیخته است و کتب 

                                                 
در اینجا دسالن چنین اسنباط کرده که مؤلف خود این دو کتاب را ندیـده و آن دو را یکـی پنداشـته     -1

 است.  

 »پ«از  -2
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ت چنانه گوئی غـرض از موضـوع ومسـائل هـر دو     آن سراسر مملو از مسائل حکمت اس
  1و روش درسـتی نیسـت]  [دانش یکی است و این وضع امر را بر مردم مشتبه کرده است 

همچنـان کـه سـلف نقـل کـرده      ها  آن است کهي  زیرا مسائل دانش کالم عبارت از عقاید
د را تکیـه گـاه   به خرد رجوع کنند یاخرها  آن آنکه درباره اند بی است از شریعت فرا گرفته

رسدع زیرا خرد از شرع  نمی خویش سازند و تصور کنند مسائل مزبور جز با خرد بثبوت
همانـا  اند  آن بر کنار است و آنچه متکلمان درآن از اقامه حجتها سخن گفتههاي  و اندیشه

بحثی نیست که حقیقت آن بدست آید تا بدلیل دانسته شود آنگاه که معلوم نبـود چنانکـه   
سفه  همین است، بلکه منظور جستجوي نوعی حجـت عقلـی اسـت کـه بعقایـد      شأن فل

بدعت گذاران را کـه  هاي  سلف در این باره یاري کند و شبههاي  ایمانی ومذاهب و شیوه
و این پـس از آن اسـت کـه     .گمان میکنند مدارکشان در این باره عقلی است از آن بزداید

را فـرا گرفتنـد و بـدانها اعتقـاد     ها  آن ففرض شود به ادله نقلی صحیح است چنانکه سل
بستند و میان این دو مقام فرق بسیاري است، زیرا مدارك صاحب شریعت وسیع تر است 

  .بسبب وسعت دایره آن نسبت به مدارك ونظرهاي عقلی
چه گونه نخستین مافوق گونه دوم محیط برآن است از این رو که از راه انوار یزدانـی  

و زیر قانون نظر ضعیف و ادراکاتی که محاط بدان است  در نـیم آیـد ایـن     گیرد می نیرو
بـر ادراکـات   آن را  است که وقتی شارع ما به ادراك و فهمی رهبـري کنـد سزاسـت کـه    

خودمان مقدم داریم و تنها بدان اعتماد کنیم نه چیز دیگـر و در تصـحیح آن از ادراکـات    
باشد، بلکه باید بهر چـه شـارع دسـتور داده    معارض ها  آن عقلی یاري نجوئیم هر چند با

فهمیم خاموشی و  نمی راها  آن مسائلی که دربارهاست از روي اعتقاد و علم اعتماد کنیم و 
ولی انگیزه  ،به شارع واگذار کنیم و عقل را از آن دور بداریمآن را  سکوت پیش گیریم و

عقایـد سـلف اسـت کـه از راه     متکلمان به استدالل عقلی، سخنان پیروان الحاد در برابـر  
آنـان   بمعارضه برخاستند و از این رو متکلمان ناگزیر شدند نظریاتها  آن بدعتهاي نظري

                                                 
 در نسخ دیگر چنین است: و آن صواب است  » ینی«و »پ«از  -1
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رد کنند و بمعارضاتی از جنس معارضات آن گروه متوسل شـوند ودالیـل و حجتهـاي    را 
ن برابر کنند و اما بحت درباره تصحیح و بطـال ها  آن نظري را بجویند و عقاید سلف را با

مسائل طبیعیات و الهیات نه از جمله موضوعات دانش کـالم و نـه از نظریـات متکلمـان     
است و باید دانست که آن براي باز شناختن میان دو فن است چه دو فـن مزبـور در نـزد    
 متأخران از نظر وضع وتألیف با هم در آمیخته است در صورتیکه در حقیقت هـر یـک از  

اتحـاد  هـا   آن ومسائل مغایر است و علت مشتبه شدن در با دیگري از لحاظ موضوعها  آن
مطالب، درهنگام استدالل است چه نوع استدالل متکلمان بشیوه اي اسـت کـه گـوئی بـا     

ولی حقیقت امر چنین  نیست، بلکه منظور رد  ،کنند می قصد انشا از راه دلیل طلب اعتقاد
» نیـازي بـدلیل نـدارد    و«بر ملحدان است و گرنه صدق مطلوب، مفروض و معلوم است 

سخن گفتند نیز مسائل » و جدو حال« دربارههمچنین گروهی از غالت متصوفه متأخر که 
را بفن خویش در آمیختند و به یک شیوه در کلیه مسـائل سـخن   » کالم ـ حکمت «دو فن 

در  هـا،  ایـن  نبوت و اتحاد و حلول و وحدت و جـز  :گفتند مانند گفتار ایشان در مباحث
دارك در این سه فن با هم مغایر و مختلـف اسـت و آنچـه پـیش از همـه از      صورتیکه م

 و از دلیـل اند  جنس فنون ودانشها دور است مدارك متصوفه است که درآن مدعی وجدان
گریزند و حال آنکه وجدان همچنانکه بیان کردیم و در آینده نیز از آن گفتگو خـواهیم   می

دور است و خدا بکرم خویش راهنمـاي انسـان   کرد از مدارك علمی ومباحث و توابع آن 
  1براه درست ودانا تر بصواب است.

 در علوم ساحري و طلسماتبیست و دوهم: فصل 

                                                 
وت چنین هاي مصر و بیر است ولی در چاپ» ینی جامع«آخر فصل از چاپ پاریس و نسخه خطی  -1

ُ ٱوَ ﴿اشاره به آیه: » کند و خدا هر که را بخواهد براه راست رهبري می«است: َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  �َّ
ۡسَتقِيٍ�    ]213البقرة: [ ﴾٢١٣مُّ
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بر تـأثیر کـردن   ها  آن و آن گاهی بچگونگی استعداهائی است که نفوس بشري بوسیله
، خواه مستقیم و بیواسطه باش یا بوسـیله یـاریگري از امـور    شود می در عالم عناصر توانا

 آسمانی. گونه نخستین ساحري و گونه دوم طلسمات است. 
در شرایع متروك از این رو که زیان بخش هستند و بدان سبب که  ها دانش وچون این

هـا   آن ند این است کـه کتـب  باش می مشروط به وجهه اي جز خدا از قبیل ستاره یا جز آن
 و مسـائل علـوم مزبـور را جـز آنچـه از کتـب       .دباش می مچون گمشده اي درمیان مردمه

تـوان   نمـی  مانند نبطیان و کلدانیان یافـت شـده   ؛ي قدیم پیش از نبوت موسیها ملت
  .بدست آورد

بوضع شـرایع نپرداختـه واحکـامی    اند  آمده ؛زیرا کلیه پیامبرانی که پیش از موسی
بلکه کتب ایشان تنها داراي مطالبی مانند: مواعظ و دعوت مردم به یکتا پرستی اند  نیاورده

 و یاد آوري از بهشت ودوزخ بوده است. 
در میان مردم بابل از قبیل سریانیان و کلدانیان و قبطیان کشـور مصـر و    ها دانش و این

ایشـان بزبـان مـا     واز کتـب اند  تألیفات و آثاري داشتهها  آن دربارهجز آنان متداول بوده و 
کـه از   1تـألیف ابـن وحشـیه]   [عربی) جز اندکی ترجمه نشده است مانند فالحت نبطـی  (

اهالی بابل است و مردم از کتاب مزبور این دانش را فرا گرفتند ودر آن بتنـوع  هاي  ساخته
 پرداختند.

وپس از آن بایجاد تألیفات وآثار دیگري آغاز کردند مانند: مصاحف کواکـب سـبعه و   
 و ستارگان و جزاینها. ها  صور درجه دربارههندي  2کتاب طمطم 

اسالم) پدید آمـد و بـه بررسـی وتتبـع در     (آنگاه در مشرق جابربن حیان درمیان ملت 
ه آن بـه پیجـوئی پرداخـت و    کتب این قوم آغاز کرد وصناعت را استخراج کرد ودر زبـد 

تألیفـات دیگـري بیادگـار گذاشـت و     هـا   آن سرانجام این علوم را استخراج کرد و درباره

                                                 
 هاي مصر وبیروت نیست. و چاپ» ینی جامع«در نسخه خطی  -1

2- Tomtom 
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رامورد بحث قرار داد زیـرا صـناعت کیمیـا نیـز از      1بتفصیل علوم مزبور و صناعت کیمیا
رود چـه تغییـر اجسـام نـوعی، ازصـورتی بصـورت        مـی  ي یاد کرده بشمارها دانش توابع

پذیرد و نه از راه صناعت عملی و در حقیقـت فـن    می ها بیاري قواي نفسانی انجامدیگرتن
 کیمیا گري از قبیل ساحري است چنانکه در جاي خود این نکات را یاد خواهیم کرد. 

ریاضـیات) و علـوم   (سپس مسلمه بن احمد مجریطی پیشواي مردم اندلس درتعـالیم  
 آنهـاي   گونه کتـب پرداخـت و شـیوه    ساحري ظهور کرد و بتلخیص و تهذیب کلیه ین

 گرد آورد. و پس از وي هـیچکس درایـن   »غایه الحکیم«را در کتاب خویش بنام ها دانش
حقیقـت سـاحري    ،کتابی ننوشت واکنون دراینجا مقدمه اي یاد میکنیم کـه در آن  ها دانش
 : شود می آشکار

ند و باش می مختلفنفوس بشري هر چند از لحاظ نوعی یکی هستند اما ازنظر خواص 
کـه در   دباشـ  مـی  شوند و هر دسته اي بخاصیتی اختصاص می چندي تقسیمهاي  به دسته

و این خواص براي آن دسـته هابمنزلـه فطـرت و     شود مین دسته دیگر آن خاصیت یافت
 . هاست آن جبلت ذاتی

بـراي  [شـوند   مـی  داراي خاصیتی است که بدان مسـتعد  ؛چنانکه نفوس پیامبران 
وتجرد از روحانیت بشري و ارتقا بروحانیت فرشتگی بدانسـان کـه در آن لمحـه     انسالخ

چنانکه در جاي خود گذشت) و نفس (شوند و معنی همین است می انسالخ وتجرد فرشته
 براي معرفت ربانی.  2یابد] می در این حالت بمعرفت دست

آنچـه بـدنبال   چنانکه گذشت) و (و مخاطبه فرشتگان از جانب خدا سبحانه و تعالی   
و جلب روحاینت سـتارگان   3مانند تأثیر در عوالم مخلوقات شود می آن براي آنان حاصل

                                                 
 سیمیا (ن. ل) -1

 نیست.  » ینی جامع«درچاپهاي مصر و بیروت و نسخه خطی  -2

 چنین است: و نفوس ساحران داراي خاصیت تأثیر درعوالم مخلوقات است.  » ینی«و » پ«در  -3
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بقوه نفسانی یا شیطانی است. لیکن تـأثیر پیـامبران   ها  آن است تا بدان تصرف کنند و تأثیر
 عبارت از مددي الهی و خاصیتی ربانی است. 

بقـواي شـیطانی و بدینسـان هـر      و نفوس کاهنان داراي خاصیت اطالع بر امور غیبـی 
. و نفـوس سـاحران   شود مین دسته وصنفی بخاصیتی اختصاص دارد که در دیگري یافت

 داراي سه مرتبه است بدین شرح: 
بخشد و این همـان   می معینی) تأثیر(ابزار و یاریگري  بی مرتبه اي که تنها به همت -1

 نامند  می سحرآن را  مرتبه ایست که فالسفه
کردن بکمک یاریگري از قبیل ترکیب و خاصیت افالك یاعناصر یـا خـواص    تأثیر -2

 نامند واین مرتبه از رتبه نخستین ضعیف تر است.  می طلسماتآن را  عددي و
تأثیر در قواي متخلیه و دارنـده ایـن تـأثیر اراده و توجـه خـود را بقـواي متخیلـه         -3

و انـواع خیـاالت و تصـورات    پـردازد   مـی  داد و بنوع خاصی درآنها بتصـرف  می معطوف
نماید سپس آن خیاالت را بقوه نفـس خـویش    می در آنهاتلقین کند میصوري را که قصد 

 آورد چنانکه بینندگان خیـال  می که در بدن تأثیر کننده است بدستگاه حس بینندگان پائین
بطوریکـه   شود مین بینند در صورتیکه هیچ چیز در آنجایافت می کنند در خارج اشیائی می

داد در  مـی  نشـان  هـا  کـاخ  وها  کنند که وي بوستانها و جویبار می از برخی کسان حکایت
شـعوذه یـا    ،فالسـفه  حالیکه هیچیک از اینگونه مناظر در آنجا وجود ندارد. و اینگونـه را 

 چنین است تفصیل مراتب ساحري..نامند می »چشم بندي«شعبده 
حران مانند همه قواي بشري بقوه وجود دارد آنگاه باید دانست که این خاصیت در سا

و از قوه بفعل در آمدن آن بوسیله ریاضت است و کلیـه ریاضـتهاي سـاحري عبـارت از     
توجه به افالك و ستارگان و عوالم علوي و شیاطین بـانواع تعظـیم وعبـادت وخضـوع و     

غیـر  نشان دادن فروتنی وخواري است. واز اینرو ساحري وجهه اي بجز خـدا و سـجود ب  
رود   مـی  خداست و روي آوردن به غیر خدا کفر است. و بدین سبب ساحري کفر بشـمار 

کفر از مواد و اسباب آن باشد چنانکه یاد کردیم. و هم بدین سبب فقیهان در قتل ساحران 
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که آیا بسبب کفر سبقت گیرنده بر فعل اوست یا بعلت تصرفات مفسـده  اند  اختالف کرده
و  شـود  مـی  از ساحري حاصـل ها  این و همه دباش می ر مخلوقاتآمیزي که منشاء فساد د

چون دومرتبه نخستین ساحري داراي حقیقتی در خارج است و مرتبه سوم حقیقتی ندارد 
که آیا این امر حقیقت دارد یـا تخیـل اسـت،    اند  از این رو علما در ساحري اختالف کرده

گوینـد   مـی  نگریسـته و کسـانیکه  نانکه قائلند ساحري حقیقت دارد بدو مرتبـه نخسـتین   آ
بنابر این در نفس امر اختالفی میـان ایشـان    اند. حقیقتی ندارد مرتبه سوم را در نظر گرفته

وجود ندارد، بلکه این اختالف در نتیجه اشتباه درمراتب آن حاصـل آمـده اسـت و خـدا     
و باید دانست که خردمندان در وجودساحري بسبب تأثیري کـه یـاد کـردیم     .داناتر است

فرمایـد:   مـی  تردید و شکی ندارند چنانکه قرآن هم درباره آن سخن رانده و خداي تعالی
آموختند و آنچه فرو فرسـتاده شـد بـر دو     می ولیکن شیطانها کافر شدند بمردمان ساحري

گفتنـد جـز ایـن     مـی  آموختند تـا آنکـه   می افرشته هاروت و ماروت به بابل و هیچکس ر
آنچه بسبب آن میانه مـرد و همسـرش   ها  آن نیست که ما آزمایشیم پس کافر مشو آنگاه از

آموختند و ایشان بسبب آن زیان رساننده به هیچکس نبودند مگر باذن  می افکند می جدائی
حال آنکـه آن را   و دهد می کرد کاري انجام می چنانکه خیال ادو شدج صپیامبرو  1خدا

داد و جادوي او درشانه و مقداري موهاي دم شانه و کاسـه بـرگ ثمـره خرمـا      نمی انجام
ایـن رو خـداي    از .ده بودنـد ردفن ک )در مدینه(را در چاه ذروان ها  آن تعبیه شده بود که

قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق) این آیه را نـازل  (عزو جل در دو سوره معوذه
  2اند. فرمود: و از شر زنانی که دمندگان افسون در گرده

                                                 
َ�ِٰط�َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ ﴿ -1 ۡحرَ ٱ �َّاَس ٱَ�َفُرواْ ُ�َعّلُِموَن  لشَّ نزَِل َ�َ  لّسِ

ُ
بَِبابَِل َ�ُٰروَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما  لَۡملََكۡ�ِ ٱَوَمآ أ

حَ 
َ
ۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُوَن بِهِ  دٍ ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡر  لَۡمۡرءِ ٱَ�ۡ�َ  ۦَح�َّ

َحٍد إِ�َّ �ِإِذۡ  ۦَوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِ  ۦۚ َوَزۡوِجهِ 
َ
ِۚ ٱِن ِمۡن أ  .]102: ةالبقر[ ﴾�َّ

2- ﴿ ِ َٰ�ِٰت ٱَوِمن َ�ّ  .]4الفلق: [ ﴾٤ ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ
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 زگرههاي جادو گري شده مگر اینکه بازخواند بر گرهی ا نمی پیامبر :گفتل عایشه
انـد   و اما وجود سحر و جادو در میان مردم بابل که عبارت از کلدانیان و سریانیان .شد می

آن هست. و بازار سـحر در   درباره بسیار بوده و قرآن هم از آن سخن گفته و اخباري هم
رواج داشت و به همین سبب معجـزه موسـی از   ؛ بابل و مصر در دوران بعثت موسی

بودند و مورد توجه آنان بـود و از  ها  آن جنس مسائلی بود که جادو گران آن عصر مدعی
 امـر صعید مصر وجود دارد که گواه بارزي بر ایـن  » برابی«آثار افسونهاي آنان بقایائی در 

و ما بچشم خود دیدیم یکی از این افسـونگران صـورت شخصـی را کـه قصـد       دباش می
افسون وي داشت تصویر میکرد و این تصویر به خواص اشیائی مقابل بود کـه افسـونگر   
آنهارا نیت کرده بود وقصد داشت امثال آن معانی از قبیل اسامی و صفاتی دربـاره فـراهم   

آن را  د. آنگـاه بـا ایـن تصـویري کـه     آمدن و جدا کردن درشخص افسون شده بوجود آی
یـاریگر)  (بجاي شخص افسون شده در برابر خویش بر پا داشته بود بعین یا بکمک معین 

دمید بـا تکـرار    می شد در دهن او می گفت و سپس هر چه آب در دهنش جمع می سخن
بـراي ایـن   آن را  بست کـه  می طناب» یاریگر«مخارج حروف آن سخن بو و به این معین 

عالمت قاطعیت امر و گرفتن عهد از جنی که هنگام دمیدن آن را  ور آماده کرده بود ومنظ
داد که افسـون را   می پنداشت و با این عمل نشان می و فوت کردن) باوي شریک کار بود(

و اسماء بد روح ناپـاك و خبیثـی وابسـته    ها  و به این گونه کلمه .با اراده انجام داده است
شوند و در موقع دمیدن بآب دهن  می خارجها  آن از حردن آن اروااست که هنگام فوت ک

آیند و برحسب مقصـود افسـونگر بـر     می آویزند و بدینسان ارواح ناپاك بیرون می وي در
و نیز ما یکی از جـادوگران را دیـدیم کـه بـه عیایـا       1یافتند.  می شخص افسون شده فرو

خواند و یکبار آن عبا یـا پوسـت از    می فروکرد و او را در خود را بر آن  می پوستی اشاره
کـرد   مـی  و به شکم گوسفندانی که در چراگاه بودند اشاره .درید  و پاره پاره میشد می هم

                                                 
این قسمت بسیار مجمل وداراي اصطالحات ساحران است و من بیشتر بترجمه دسـالن اعتمـاد کـرد     -1

 گو اینکه وي نیز ابهام و اجمال عبارات را یاد آور شده است.  
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است. و شـنیدم  دیدم روده اي گوسفند از شکمش فرو ریخته  می که شکافته شود و ناگاه
و ناگهان قلب  کند یم این روزگار جادوگري است که بانسان اشاره رکه در سرزمین هند د

جویند در  می میرد و هنگامی که قلب او را می رباید و آن شخص برزمین میافتد و می او را
کنند  می پارهآن را  و پس از آنکه کند می یابند. وهم  به انار اشاره نمی درون او اثري از آن

ترکان کسـانی  یابند. همچنین شنیده ام در سرزمین سودان ونواحی  نمی هیچ دانه اي درآن
 بارد.  می کنند و بالنتیجه درناحیه مخصوصی باران می هستند که ابر را افسون

لیکن فالسفه میان سـاحري   .چنین است چگونگی ساحري و طلسمات وآثار در جهان
ساحري و طلسـمات هـر دو اثـري    اند  پس از آنکه ثابت کردهاند  وطلسمات فرق گذاشته

وجود این اثر در نفـس انسـانی بدینسـان اسـتدالل     مخصوص به نفس انسانی است و بر 
که آثار آن در بدن انسان برغیر مجراي طبیعـی  و موجبـات جسـمانی آن اسـت،     اند  کرده

چنانکه آثار مزبور یکبار به صورت   شود می بلکه آثاریست که بسبب کیفیات روح عارض
دیگـر از راه   رو بـا  گـردد  مـی  تیجـه شـادي فـرح حاصـل    آید که در ن می حرارتی پدیده 

چـه   ،دهـد  مـی  مانند کیفیاتی که از جانب تو هم روي شود می تصورات نفسانی جلوه گر
رود اگر قوه تـوهم او نیـرو گیـرد بیشـک      می راه 1کسی که  بر لبه دیوار یا روي ریسمان 

 تمـرین]  بـا بینیم که خود را چنـان [  می دم راو به همین سبب بسیاري ازمر کند می سقوط
بینیم برلبه دیوار و  می و آنوقت شود می ن زایلدهند که این وهم از آ می دتبدین عمل عا

هراسند پس ثابت شد کـه عمـل مزبـور از آثـار      نمی روند واز سقوط می روي ریسمان راه
ایـن امـر از آثـار     هر گاه ثابت شود که .نفس انسانی و تصور سقوط به خاطر و هم است

جسمانی طبیعی است پس رواست که براي نفس نظیر نفس در بدن انسان بدون موجبات 
شود، زیرا نسبت آن به ابدان دراین نوع تأثیر یکیست. چه  آن در غیر بدن انسان هم یافت

اثر مزبور در بدن حلول نکرده ودر آن نقش نبسته است. پس ثابـت شـد کـه آن آثـار در     

                                                 
هـاي مصـر و    دیگر چاپ» ك«راکه در چاپ » حبل«است و من » جبل» «حبل«درچاپ پاریس بجاي  -1

 بیروت بودبرگزیدم.  
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یـان سـاحري و طلسـمات    بخشد و اما علت تفاوتی که فالسفه م می اجسام دیگر نیز تأثیر
معـین) نـدارد. لـیکن دارنـده     (قائلند این است که در ساحري جادو گـر نیـاز بیـاریکري    

گـوین از عـالم ارواح سـتارگان و اسـرار اعـداد و خـواص        می طلسمات چنانکه منجمان
 جویـد و هـم منجمـان    می موجودات واوضاع فلکی که در جهان عناصر موثر است یاري

اد یک روح با روح دیگر و طلسم اتحاد روحی با جسمی اسـت و  گویند: ساحري اتح می
آسـمانی بطـابیع    )معناي این عبارت بعقیده فالسفه عبارت از پیوستگی طبایع برین(علوي

سفلی) است. طبایع بـرین عبـارت از عـالم اوراح سـتارگان اسـت واز ایـن رو       (فرودین 
منجمـان جـادوگري فنـی     جوید و بعقیده می طلسمات بیشتر از فن منجمی یاري صاحب

اکتسابی نیست، بلکه وي بنظر بر این سرشت مخصوص بـاین گونـه تـأثیر آفریـده شـده      
و فرق میان ساحري و معجزه بعقیده فالسفه این است که معجـزه قـوه اي خـدائی     .است

انگیزد و بنا این صـاحب معجـزه  بـراي انجـام دادن      می است که در نفس این تأثیر را بر
ز پیش خود بقوه نفسـانی  ا اب خدا مؤید است. و جادو گر افعال ساحري راز جان معجزه

در هـا   آن ـ پـس فـرق میـان     دهـد  مـی  و در پاره اي از احوال به کمکهاي شیاطین انجـام 
آشـکار  هـاي   لیکن ما در این تفاوت به نشانه .معقولیت وحقیقت وذات در نفس امر است

وجـود معجـزه مخصـوص صـاحب خیـر و در      عبارتند از اینکه ها  آن کنیم و می استدالل
و متعلق به نفوسی است که متمحض در خیرانـد و بـدان بـر دعـوي نبـوت       مقاصد خیر

از قبیـل   شـود  مـی  کنند اما ساحري در صاحب شر و بیشتر در افعال شر یافـت  می تحدي
و متعلـق بـه   هـا   ایـن  جدائی انداختن میان زن و شوهر و زیان رساندن به دشمنان و امثال

چنین است فرق میان آن دو در نزد حکماي الهـی. و   .نفوسی است که متمحض در شراند
 گاهی در نزد برخی از متصوفه و صاحبان کرامات نیز دراحوال این جهان تـأثیراتی یافـت  

خـدائی اسـت، زیـرا    هاي  رود، بلکه وابسته بکمک نمی شو که از جنس ساحري بشمار می
هر یک به اندازه حال وایمـان و   ت و توابع آن است ومذهب و طریقت ایشان از آثار نبو

تمسکشان به کلمه توحید بهره اي از مدد الهی دارند. و هر گاه هـم کسـی از ایـن گـروه     
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گذارد متقیـد   می و فرو کند می زیرا او در آنچه ،دهد مین انجامآن را  برافعال شرتوانا باشد
بهیچرو آن را  از جانب خدا مأوذن نباشدبامر الهی است و بنابر این هر گاه بآوردن کاري 

اذن خدا کاري انجام دهد حتما از راه حـق منحـرف    بی و اگر یکی از آنان دهد میانجام ن
گردیده و چه بسا که حال و وجداز وي سلب شده است و چون معجزه به مددهاي روح 

نداشـت و   خدا و قواي الهی بود از این رو هیچگونه سحر و جادوگر با آن یاري معارضه
باید به وضع ساحران فرعون با موسی در معجزه عصا نگریست که چگونه آنچه را بـدان  

  1نمودند فرو برد  می دروغ 
و جادوگریهاي ایشان بر افتاد و آنچنان مضـمحل گردیـد کـه گـوئی بهیچـرو وجـود       

 نداشته است. 
دمنـده در گـره   و از شر زنـان  « 2مغوذتین:هاي  در سورهص وهمچنین چون بر پیامبر

که رسول خـدا  هائی  بر گرهی از گرهآن را  پیامبر همینکه:گفتلنازل شد، عایشه 3»ها
شد بنابر این جادوگري با نام و ذکر  می خواند یکباره باز می را بدان جادو کرده بودند فرو

در درفـش کاویـان کـه    انـد   . ومورخـان آورده مانـد  میپایدار ن ]بسبب همت ایمانی[خدا 
 زربفت وجود داشت.  5»طلسم صدي«بود وفق مئینی عددي  4ز رایت خسروان عبارت ا

                                                 
فُِكوَن ﴿اشاره به:  -1

ۡ
ۡلِق َعَصاَكۖ فَإَِذا ِ�َ تَۡلَقُف َما يَأ

َ
ۡن �

َ
ۡوَحۡيَنآ إَِ�ٰ ُموَ�ٰٓ أ

َ
 .]117األعراف: [ ﴾١١٧۞َوأ

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿ -2
َ
ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل و  ١ �َّاِس ٱأ

َ
 .﴾١ ۡلَفلَقِ ٱأ

3- ﴿ ِ َٰ�ِٰت ٱَوِمن َ�ّ  .﴾٤ ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ
 مقصودسلسله ساسانیان است. -4

باشد و در تداول طلسم نویسـان   کلمه مئینی عبارت از صفت نسبی است و مئین جمع مائه (صد) می -5
یافته: (وفق مثلث عددي) و آن را کـه بـر اسـاس مربـع بنـا       طلسمی را که بر اساس مثلث تشکیل می

دسـالن  رفته است. از یادداشت  اند وفق مئینی نوع اخیر بشمار می نامیده شده: وفق مربع عددي می می
 بنقل از شمس المعارف. 3ح  185صفح 
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در طالعهاي فلکی که براي وضع و ترکیب ایـن وفـق رصـد بسـته بودنـد پـر       آن را  و
اما روزي کشته شدن رستم در قادیسه درفش مزبور پس از شکست و پراکنـدگی  اند  کرده

 ایرانیان روي زمین سرنگون افتاده بود. 
و وفق مزبور بغلبـه و پیـروز در   اند  هوي خواهان طلسمات و اوفاق پنداشته و چنانکه

جنگها اختصاص داشته است. و رایتی که آن طلسم در آن یا با آن بوده است هرگز دچار 
شده است. ولی در این جنگ مدد الهی که عبارت از ایمان اصـحاب رسـول    نمی شکست

ن معارضه کرده اسـت از ایـن رو هـر    وتمسک ایشان بکلمه خدا بوده است با آ صخدا
گونه گره افسون وجادو که در آن تعبیه کرده بودند گشوده شـد و پایـدار نمانـد و آنچـه     

اما شریعت میان ساحري و طلسمات و شعبده تفاوتی قائل نشده و  1میکردند باطل گردید
 را در یک باب حرام عنوان کرده است. ها  آن همه

هستند که یا در دینمان مهم اسـت و  هایی  آن ما مباح شمردزیرا افعالی که شارع براي 
 صالح آخرتمان در آن است و یا در معاشمان بصالح دنیاي ماست. 

و افعالی که در هیچیک از دو منظور یاد کرده بکار نیاد از دو صـورت بیـرون نیسـت:    
ند و همچنین رسا می اگر درآنها زیان یا نوعی زیان باشد مانند سحر که روي دادن آن زیان

طلسمات چه اثر هر دو یکی است و مانند منجمی که درآن از لحاظ اعتقاد به تأثیر نـوعی  
در  کند می زیان است و در نتیجه عقیده ایمانی را بسبب باز گردانیدن امور بغیر خدا فاسد

 حرام است. ها  آن این صورت اینگونه افعال بنسبت زیان
را هـا   آن اشند و نه زیانی برسانند آنوقت بهتـر نیسـت  و اگر افعالمان نه براي ما مهم ب
 »:در خبر است«براي تقرب بخدا فرو گذاریم؟ چه 

از حسن اسالم شخص این است که کاري را که باو مربوط نیست ترك گویـد از ایـن   
زیـان  هـا   آن رو شریعت ساحري و طلسمات و شعبده را در یک باب قرار داده زیرا همـه 

 ب را به عنوان حرام و ممنوع اختصاص داده است. بخش هستند و این با

                                                 
  ]118األنعام: [ ﴾١١٨َوَ�َطَل َما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن ﴿ -1
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 و اما فرق میان معجزه و ساحري در شریعت بر حسـب گفتـار مـتکلمن بتحـدي بـاز     
 و تحدي عبارت ازدعوي وقوع معجزه بر وفق مدعاست.  گردد می

و روي دادن معجزه بر وفق دعوي کاذب ممکن نیسـت. زیـرا    1گفته اند: )و (متکلمان
داللت معجزه بر صدق داللت عقلی است چه صفت نفس آن تصدیق اسـت و بنـابر ایـن    
اگر با دروغ وقوع یابد، راستگو مبدل به دروغگو خواهد شد واین محال است واز اینـر و  

 . شود مین معجزه از کاذب مطلقا صادر
و ساحري در نزد حکما چنانکه یاد کردیم همان فرق میان خیر و اما فرق میان معجزه 

در آن را  و شود مین و شر در نهایت دو طرف است چنانکه از جادوگر یا ساحر خیرصادر
درموجبـات  آن را  و گـردد  مین و از صاحب معجزه شر صادر برد میموجبات خیر بکار ن

رف نقـیض خیـر و شـر واقـع     وگوئی آن دو در اصل فطرتشان در دو ط برد مین شر بکار
  2.کند میو خدا هر که را بخواهد رهبري اند  شده

 فصل
و دیگر از قبیل اینگونه تأثیرات روحی چشـم زدن اسـت و آن تـأثیر یسـت ا زنفـس      

آن را  دوات یـا کیفیـات را ببینـد و   اهنگامی که بچشم خود یکـی از   3شخص چشم شور
از اینگونه نیکو شمردن و شگفتی حسید  نیکو شمرده ودر استحسان خود افراط کند آنگاه

خیزد و بدان سلب آن چیز را از کسی که متصف بآن است میطلبد و در نتیجه فساد  می بر
بخشد و اینگونه چشم زخم رساندن امري ذاتی وطبیعی است و فرق میان این  می آن تأثیر

و چشـم  بهیچـر  ،نفسانی این است که صدور آن فطري و جبلـی اسـت  [جبلت و تأثیرات 
                                                 

هـاي   شود. (چـاپ  و ساحر اي اینگونه تحدي رو گردان است و بدین سبب معجزه از وي صادر نمی -1
 مصر و بیروت)

هاي مصر و بیروت پس از آیه مزبور چنین است:و اوست  ـ پایان فصل در چاپ  136(بقره) آ:  2س:  -2
 پرودگاري جز او نیست.  » 18(الشوري) آ:  42س: «تواناي غالب 

است بمعنی کسی که سخت چشم زخم برساندع ودر فارسی باینگونـه کسـان چشـم    » معیان«ترجمه  -3
 گویند.   شور می
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کسـب کنـد،   آن را  و باختیار صاحب آن نیست و ممکن نیسـت  کند مین زدن وي تخلف
اکتسابی نیستند لیکن صدور شان باختیار فاعل ها  آن هر چند برخی از ]ولی دیگر تأثیرات

 و قواي که درآنها هست فطري است نه خود صدور تأثیر.  گردد می آنه باز
 که با ساحري یا کرامت دیگري را بکشد کشـته  فقها گفته اند: کسی«و به همین سبب 

. و این تنها بدان سبب است که این کار شود مین ، ولی کشنده با چشم کردن کشتهشود می
گذارنـد.   مـی  فروآن را  وي در شمار اعمال اختیاري باشد که بدان قصد و اراده میکنند یا

 .2ست.مجبور است و خدا داناتر ا 1بلکه وي در صدور آن بحکم سرشت 

 3دردانش اسراي حروفبیست و سوم:  فصل

نامند و این لفظ در اصطالح صـاحبان تصـرف    می و دراین روزگار این دانش را سیمیا
ر ه اسـت و کلمـه بنـوع اسـتعمال عـام د     نقل شد» سیمیا«متصوفه از طلسمات باین کلمه 

خاص بکار رفته است و این دانش در ملت مسلمان پس از سپري شـدن صـدر اسـالم و    
ظهور غالیان(غالت) متصوفه پدید آمده است که گـروه مزبـور متمایـل بکشـف حجـاب      
حــس و پدیــد آوردن خــوارق و تصــرفات درعــالم عناصــر شــدند و بتــدوین کتــب و  

ترتیب آن پرداختنـد و گمـان    تنزل وجود از واحد و دربارهاصطالحات و پندارهاي خود 
کردند که مظاهر کمال اسماء ارواح افالك و ستارگان است و طبایع و اسـرار حـروف در   
اسماء ساري است و بنابر این طبایع و اسرار مزبور برحسـب همـین نظـام وکائنـات هـم      

 یابند و اسـرارخویش  می جریان دارد. وکائنات ازآغاز نخستین ابداع در مراحل خود انتقال
سازند و بدین سبب دانش اسرار حروف بوجود آمـده اسـت و آن از شـعب     می را آشکار

توان  آن را می توان کامال تعییین کرد و نه تمام مسائل می علوم سیمیاست نه موضوع آن را
                                                 

 متعلق به کاترمر ن. ل: مجبول  Bخطی ینی جامع) ونسخه خطی مجبور (نسخه  -1
هـا آگـاه اسـت     و خدا سبحانه و تعالی به آنچه در نهان هسـت دانـا تـر اسـت و بـر ضـمایر و نیـت        -2

 هاي مصر و بیروت   چاپ

 ترجمه شد.» پ«هاي مصر و بیروتنیستع از  این فصل در چاپ -3
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شمرد و محدود ساخت. بونی و ابن عربی و دیگـر کسـانی کـه آثـار آن دو تـن را تتبـع       
متعدد دارند. و نتیجه و ثمره این دانش در نزد ایشان عبارت از آن تألیفات  دربارهاند  کرده

تصرف کردن نفوس ربانی در عالم طبیعت بیاري اسماء حسنی و کلمات الهی است که از 
سراري که در کائنات جریان دارد محیط هسـتند  او این حروف با  .شوند می حروف ناشی

انـد   دارد اخـتالف کـرده  وجـود   1سپس در ماهیت و چگونگی سر تصرف که در حـروف 
چنانکه گروهی از ایشان آن راز را مزاج ترکیب حروف قرار داده و حـروف را برحسـب   

و هر طبیعتـی بصـنفی از حـروف    اند  اقسام طبایع مانند عناصر به چهار گونه تقسیم کرده
 اختصاص یافته است که تصرف در طبیعت آن خواه فعال یا انفعاال بسبب این صنف روي

 2تکسـیر  آن را  از این رو حروف بر حسب تقسیم عناصر بقانونی صـناعی کـه   و دهد می
نامند باقسام: آتشی و هوائی و آبی و خاکی منقسم شده است چنانکه (الف) به آتش و  می

وآب و (د) به خاك اختصاص یافته است و به همین ترتیب باز پی در  )(ب) به هوا و (ج
تا پایان پذیرند و بنابر این براي عنصر آتش هفـت  کنیم  می پی حروف را به عناصر تقسیم

 ،یـا  ،واو ،بـا  :و ذال و براي عنصر هوا نیز هفـت حـرف   3میم، فا، شین ،طا ها، حرف الف،
تـا   6قـاف   5سین  ،کاف ،زا ،جیم :و براي عنصرآب هم هفت حرف 4تا، ضاد و ظاء  ،نون

                                                 
ترتیب طبایع حروف از نظر دانشمندان مغرب بجز ترتیبی است که در نزد دانشمندان مشـرق و از ان   -1

جمله غزالی متداول است. چنانکه مغربیان در شش حرف از حروف جمل نیـز بـا مغربیـان اخـتالف     
و » 900«و غـین بـا   » 800«و ظا بـا  » 300«و سین با » 90«و ضاد با » 60«دارند و صاد در نزد آنان با 

 این حاشیه در چاپ پاریس نیست. » از گفتار نصر هورینی«برابر است » 1000«شین با 

 همین ترجمه شود.   1ج  227رجوع به حاشیه ص  -2

 سین (ن. ل).  -3

 وجود دارد. » ینی جامع«ظا در چاپ پاریس نیست و فقط شش حرف است، ولی درنسخه خطی  -4

 صاد(ن. ل)  -5

 تاوغین (ن. ل) -6
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تعیـین   1و غـین   ،خـاء  ،راء ،عین ،الم ،حاء ،دال:و براي عنصر خاك نیز هفت حرف .وظا
بارد) ودو چندان کردن قـوه حـرارت   (ي سرد ها بیماري و حروف آتشی را بدفع اند. کرده

یـا  » بفعـل «اما در جائی که دو چندان کردن حرارت چه بطـور حسـی    اند، اختصاص داده
الزم شود چنانکه در جنگها و خونریزي و کشتار دو برابر کردن قواي مریخ » بقوه«حکمی 

 . کند می اقتضا
ي گـرم از قبیـل تبهـا و جـز آن و دو چنـدان      ها بیماري و حروف آبی را نیز براي دفع

لیکن در جائی که دو برابر کردن آن بفعل یا بقـوه ایجـاب   اند  کردن قواي بارد تعیین کرده
  ها. این کند مانند دو برابر کردن قوه ماه. وامثال

زیـرا  انـد   از نسبت عـددي دانسـته   شود می وبرخی سر تصرفی را که در حروف یافت
کننـد کـه    مـی  حروف ابجد چه از لحاظ وضع  و چه از نظر طبیعت بـر اعـدادي داللـت   

واز این رو بخاطر تناسب اعداد میان حروف نیـز تناسـب   اند  معموال بآنها اختصاص یافته
از زیرا هـر یـک   ،چنین تناسبی هست )ر(و  )ك(و  )ب(مستقلی وجود دارد چنانکه میان 

در مرتبـه آحـاد و    )ب(بدینسـان کـه    کند می سه حرف مزبور در مرتبه خود بر دو داللت
 9دهند مانند تناسبی که میان (د می دو رانشان،(ك) در مرتبه عشرات و (ر) در مرتبه مئات

کنند  می ، زیرا هر سه عدد مزبور درمرتبه خود بر چهار داللتشود می یافت )ت(و  )و (م
» طلسـمها «هـائی   دو نسبت دو برابر بودن است. و براي اسـمها هـم وفـق   و  و میان چهار
سازند و هر صنفی از حروف بدسـته اي   می چنانکه از اعداد طلسم و وفقاند  درست کرده

اختصـاص دارنـد و    هاسـت  آن از وفقهائی که از حیث عدد شکل یا عدد حروف مناسب
وجود دارد بـا هـم در آمیختـه    ها  آن تصرف سر حرفی و سرعددي بسبب تناسبی که میان

 است. 
ولی فهمیدن سرتناسبی که میان این حروف و ترکیبات طبایع یا میان حروف و اعـداد   

وقیاسها نیست بلکه مسـتند   ها دانش رود، زیرا از نوع می بر قرار است امري دشوار بشمار

                                                 
 شین (ن. ل) -1
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روف از نباید گمان کنـی سـر حـ   «ودلیل آن در نزد ایشان ذوق وکشف است. بونی گوید: 
توان بدان رسید، بلکه این امر بطریق مشاهده و توفیـق   می مسائلی است که با قیاس عقلی

 ترکیبها  آن و اما تصرف در عالم طبیعت بوسیله این حروف و اسمائی که از» الهی است.
در کائنات از مسائل انکار ناپذیر است، زیرا اینگونه تصـرفات  ها  آن یابند و تأثیر یافتن می

صوفیان) ازراه تواتر بثبوت رسیده است. و ممکن اسـت کسـانی   (له بسیاري از آنان بوسی
با تصرف اهـل طلسـمات یکسـان     »درموجودات اینجهان«گمان کنند که تصرف اینگروه 
زیرا بر حسب دالیلی که هوي خواهـان طلسـمات اقامـه    ،است در صورتیکه چنین نیست

جوهر قهر است وایـن قـوه در   » منبع«حقیقت طلسم و تأثیر آن قوائی روحانی از اند  کرده
و تـأثیر آن بیـاري اسـرار     کند می آید بصورت قهر و غلبه عمل می هر چه براي آن فراهم

کشـد   مـی  ه روحانیـت را بسـوي طلسـم   آسمانی و نسبتهاي عددي و بخوراتی اسـت کـ  
  1بخشد. می را نیرو »روحانی«رحالیکه باهمت آن قوه د

است. و به عقیده اهل » سفلی«بطبایع فروردین» علوي«و فایده آن ربط داد طبایع برین 
طلسمات مانند خمیره اي مرکب از مـواد زمینـی وهـوائی وآبـی و آتشـی اسـت کـه در        

پـذیرد و در ذات آن   مـی  تغییـر  شـود  مـی  و آنچه درآن حاصل .پدید میآیدها  آن مجموعه
اکسـیرنیز بـراي اجسـام معـدنی ماننـد       .آورد می بصورت خود درآن را  و کند می تصرف

 مبـدل  بـذات خـود  آن را  خمیره اي است که از راه استحاله به  هر معدنی سـرایت کنـد  
سازد و به همین سبب میگویند موضوع کیمیا جسد در جسد اسـت،زیرا کلیـه اجـزاي     می

جسد است، زیـرا   موضوع آن روح در :اکسیر جسمانیست. و در خصوص طلسم میگویند
و طبـایع فـرودین جسـد و     .خاصیت طلسم ربط دادن طبایع  برین بطبایع فرودین اسـت 

طلسـمات و   ق درست درباره تفاوت میان تصرف اثـر طبایع برین روحانی هستند. و تحقی
آید کـه بـدانیم کلیـه تصـرفات درعـالم طبیعـت        می متصوفه) هنگامی بدست(اهل سماء 

                                                 
من این عبارت را کلمه بکلمه ترجمه کردم، زیرا نه تئوري ن قابل فهم اسـت ونـه   «نویسد:  دسالن می -1

 »متکی باصول و قواعدي فنی است مترجم ترك نیز بعین همان لغات عربی را بکار برده است
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نفس انسانی بر طبیعت محـیط و   بشري دارد. زیراهاي  همتاختصاص به نفس انسانی و 
لیکن تصرف اهل طلسمات در این است که روحانیت افـالك   ،بالذات بر آن فرمانرواست

عـددي ارتبـاط دهـد تـا بسـبب آن نـوعی       هاي  را باشکال یا نسبتها  آن را فرود آورد و
ه در آن حاصـل آمـده   ترکیب حاصل آید که به طبیعت خود به  اسـتحاله پـردازد و بآنچـ   

متصوفه) بسبب استعدادي است کـه  (است مانند خمیره تأثیر بخشد و تصرف اهل اسماء 
و آنگاه از ایـن   شود می براي آنان در نتیجه مجاهده و کشف نور الهی ومدد ربانی حاصل

و بـه هـیچ رو از    شود می ر آنانسازند که فرمانب می سخر فرمان خودراه طبیعت را چنان م
 . کند مین اراده آنان سرپیچی

و بیاري قواي فلکی و جز آن نیازمند نیستند. زیرا مددي که بآنـان میرسـد از اینگونـه    
برتر است. و اهل طلسمات به اندکی ریاضت نیازمندانـه تـا بـراي فـرو آوردن     هاي  یاري

دند و در آن سـهل  شـمر  می روحانیت افالك سودمند افتد و چقدر وجهه ریاضت را آسان
گمارنـد   می ن ریاضتها همتیبزرگتره متصوفه) که ب(برعکس اهل اسماء  .کنند می انگاري

و ریاضت ایشان بقصد تصرف در کائنات نیست، زیرا چنین قصدي بمنزله حجاب اسـت  
و همچون کرامتی » نه اصلی«بلکه تصرف براي آنان بطور عرضی » میان ایشان و حقیقت«

بایشان است و بنابر این اگرصاحب اسماء (صوفی) ازمعرفت اسـراي   از سوي خدا نسبت
خدا و حقایق ملکوت که نتیجه مشاهده وکشف است کوتاهی ورزد و تنهـا بـه مناسـبات    
میان اسماء و طبایع حروف و کلمات اکتفا کند و از این حیث بتصرف پـردازد. کـه بنـابر    

قـت تفـاوتی میـان او  واهـل     آنچه مشهور است،چنین کسـانی اهـل سـیمیا هستندــ آنو    
طلسمات نخواهد بود، بلکه شیوه صاحب طلسمات هم از وي اطمینان بخش تـر بشـمار   

 . کند می خواهد رفت، زیرا وي باصولی طبیعی و علمی و قوانین مرتبی رجوع
 لیکن اگر صاحب اسرار اسماء کشفی ر اکه بدان برحقایق کلمات و آثار مناسبات آگاه

لوص و صمیمیت در وجهه از دست بدهد و قانونی برهـانی هـم از   بعلت عدم خ شود می
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علوم مصطلح در دست نداشته باشد که بدان متکی شود. دراین صورت حال او در مرتبـه  
 اي ضعیف تر از اهل طلسمات هم قرار خواهد گرفت.  

فطـره افسـونگرند نـاگزیر بایـد     بـه   واما درباره سحر و افسون باید دانست کسـانیکه  
ز مرحله قوه بفعل برسانند و گاهی بطور غیر فطري و از ا ابکشند تا آن استعداد رریاضت 

افسونگري رامی آموزند و اینگونه بجز افسـونگري فطریسـت والبتـه درایـن      ،راه اکتساب
و اینگونـه   .گونه هم باید مانند نوع نخسـتین بممارسـت و تمـرین در ریاضـت بکوشـند     

 را که پیشـینیان انجـام   ریاضتهاي مخصوص ساحري معروف ولی ریاضتهاي ساحرانه اي
هـا   آن آوردند و انواع ادعیه بـراي  می داند پر از کفریات بود مانند اینکه بستارگان روي می
این راه روحانیت ستارگان را جلب  زا انامیدند ت می »قیامات«خواندند و دعاهاي مزبور  می

دیگر از ریاضتهاي کفرآمیز آنان این بود که در ربط دادن فعل به طالعهاي نجـومی و  کنند 
به مقابله ستارگان در برجها براي تحصیل اثر مطلوب اعتقاد داشـتند و جـز خـدا عوامـل     

شناختند و از ایـن رو و بسـیاري از کسـانیکه قصـد تصـرف در عـالم        می دیگري را موثر
آنـان را   یز کردند و براي بدست آوردن راهی برگزیدند کهکائنات داشتند از این شیوه پره

ها  از نزدیکی بکفر  ممارست در آن دور سازد و ریاضتهاي مزبور را بوسیله ذکرها وتسبیح
 بشـناختن آن را  و دعاهـائی از قـرآن و احادیـث نبـوي بصـورتی شـرعی در آوردنـد تـا        

نانکه در صفحات پیش که براي حاجت ایشان مناسب است رهبري کند و چئی ها قسمت
مجبور بودند همه موجودات عالم را به ذوات و صفات وافعال بر حسـب  ها  آن یاد کردیم

براي تقسیم موجودات مزبـور روزهـا و   ها  این آثار ستارگان هفتگانه تقسیم کنند و با همه
کردنـد وایـن عملیـات را در زیـر ریاضـتهاي       می ن تقسیم را جستجوآا ساعات مناسب ب

ساختند تا مبادا به ساحري معلومی که کفـر اسـت آلـوده شـوند یـا بـدان        می نهانشرعی 
شدند چنانکه بونی  می بوجهه شرعی متوسلها  آن نزدیک گردند و براي تعمیم و خلوص

» سـیمیا «آن را  و دیگر کتب خود و کسانی جز او بدین شیوه گرائیده و» انماط«در کتاب 
در هـا   آن الغه آمیزي از نـام سـاحري پرهیـز کننـد، ولـی     تا بدین وسیله بطور مباند  نامیده
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حقیقت همان معنی و مفهوم ساحري را پـیش گرفتـه ان هـر چنـد وجهـه شـرعی آن را       
  اند. و چندان هم از اعتقاد به تأثیري جز خدا دور نشدهاند  بدست آورده

شـارع  گذشته از این آنه بر آنند که در عالم کائنات تصرف کنند و صـورتیکه از نظـر   
 چنین تصرفی حرام و ممنوع است. 

و اما تصرفی که ازراه معجزات براي پیامبران روي داده است بامر خـدا و خواسـت او   
بوده است و آنچه براي اولیاء پدید آمده است نیـز بفرمـان خداسـت کـه در ایشـان ازراه      

ذن خدا در ا بی هیچگاهها  آن و شود می آفریدن علم ضروري بوسیله الهام و جز آن حاصل
پس نباید به زراندودیهاي این گروه درباره علم سیمیا اعتمـاد   .آیند نمی صدد کسب آن بر

کرد، چه این علم چنانکه یاد کردم ازفنون ساحري وتوابع آن است و ایزد بـه رکـم خـود    
 ].راهنماي آدمی بسوي حقیقت است

 فصل
دانش سیمیا بعقیده آنان استخراج پاسخها از پرسشهاست. واین امر بوسـیله   و از فروع

 بر قرار اسـت و بتـوهم  » یعنی نوشتنی«مرکب از حروف هاي  روابطی است که میان کلمه
کوشند درباره آینـده کائنـات بدسـت     می این روابط اساس معرفت مسائلی است که ها، آن

و مسائل بغرنج و نامفهوم شباهت دارد. و ایشان را  ایشان تنها به معماهاهاي  آورند و گفته
 ادعیه) و اورد است. (دراین باره سخنان بسیاري از قبیل 

 1و شگفت آورتر از همه زایچه عالم سبتی است که ذکر آن گذشت.
 پردازیم که درباره چگونگی عمل کـردن بـاین زایچـه    می و در اینجا بیاد کردن نکاتی[
و قصیده منسوب به سبتی را که بگمان ایشان در این باره است میآوریم و سـپس   دباش می

کنیم آنگاه به کشف  می کشند یاد می . ودایره و جدولی را که در پیرامون آن2صفت زایچه]
کنیم که زایچـه مزبـور از مسـائل  غیبـی نیسـت، بلکـه        می پردازیم و ثابت می حقیقت آن

                                                 
 ببعد شود.  219رجوع به ص  -1

 »ینی جامع«از چاپ پاریس و نسخه حطی  -2
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آن از [آیـد و   مـی  آن بدسـت  بی است که از اسلوب خطاتنهامطابقت میان سوال و جواب 
 تکسـیر آن را  است و در اسـتخراج پاسـخ از پرسـش بصـناعتی کـه      1»ملح«اشعار نمکین

 2نامند شگفت آور است.] می
 و درصفحاعت پیش بدان اشاره کردیم.

و ما روایتی دردست نداریم که درصحت این قصیده بدان متکـی شـویم. منتهـا سـعی     
 و قصیده این است: 3ترین نسخه را بظاهر امر بدست آوریم. کردیم صحیح

 دانش کیمیا دربیست و چهارم:  فصل
 که بدان زرو سیم بـه روش مصـنوعی بوجـود    شود می دراین دانش از مادهاي گفتگو 
چنانکه کلیه موالید را پس از  شود می تشریح گردد می آید و عملی که باین نتیجه منتهی می

دهند تا مگر بر ماده اي دست یابند که  می مورد تحقیق قرارها  آن شناختن ترکیبات وقواي
 براي این منظور مستعد باشد. 

حتـی مـواد حیـوانی    ها  آن پردازند بلکه می کیمیا گران نه تنها درباره معادن بکنجکاوي
 گذارند.  می را هم بآزمایشها  آن مدفوعو مو] و تخم و [مانند: استخوان و پر 

ماده از قوه بفعل در میآید. حل کـردن  ها  آن کنند که بوسیله می آنگاه اعمالی را تشریح
و جامـد کـردن   هـا   آن براي بدست آوردن اجزاي طبیعی2و تقطیر  1اجسام بوسیله تعصید

                                                 
ملحه من الملح است و ظـاهرا تحریفـی در ایـن ترکیـب روي داده     » ینی جامع«متن نسخه خطی در  -1

 واصل ملحمه ن المالحم بوده است.  

 و خدا توفیق دهنده است: (ن. ل) -2

مولف یکی از اشعار این قصیده را نقل کرده و آن را بمالک بـن وهیـب نسـبت داده     225در صفحه  -3
الظنون شعر را بمالک بن وهب منتسب کرده، ولی در ایـن فصـل    است و حاجی خلیفه هم درکشف

باشـد چـه    دهد و مطلع قصیده هم حاکی است که گوینده آن سـبتی مـی   قصیده را به سبتی نسبت می
 شود: قصیده بدینسان آغاز می

 يقـــــــــول ســـــــــبتي و حيمـــــــــد ربـــــــــه
 

 مصــــل عـــــيل هـــــاد ايل النـــــاس ارســـــال 
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 و ماننـد  4و نرم کردن جسم سخت بوسـیله هـاون و صـالیه     3ماده مذاب از راه تکلیس 
اکسـیر  آن را  آید کـه  می و بگمان ایشان با کلیه این عملیات جسمی طبیعی بدست ها. این

مینامند واین جسم را بر هر جسم معدنی فرو ریزند که در آن استعداد قبول صورت زر یا 
ت ارزیز و روي و مس پـس از حـرار  سیم بیابند و استعداد آن نزدیک به فعل باشد مانند 

 . شود می آتش، تبدیل به زرناب ردادن د
و هر گاه کیمیا گران بخواهند بصورت رمز و معما اصطالحات خود را بیان کنند روح 

 یعنی جسـمی کـه اکسـیر را بـر آن    (قابل » جسم«و جسد را کنایه از  » اکسیر«را کنایه از 
این اصطالحات و صـورت عمـل صـناعی کـه ایـن      آورند بنابر این تشریح  می افکنند) می

هاي  نامند و مردم از روزگار می دانش کیمیا ،آورد می اجسام مستعد را بشکل زر و سیم در
و چه بسا که گفتارهـاي مربـوط بـاین    اند  قدیم تا این عصر در این دانش بتالیف پرداخته

تدوین کنندگان در این فـن  و پیشواي اند  هکه اهل آن نبوداند  نی نسبت دادهدانش را بکسا
 دانـش جـابر  آن را  دهنـد و  مـی  جابربن حیان است و حتی این دانـش را بـاو اختصـاص   

شـبیه بـه لغـز و    هـا   آن ) رساله نوشـته اسـت کـه همـه    70نامند و وي در این دانش ( می
آورد مگر آنکه بجمیـع مطالـب    نمی گویند کلید این دانش را کسی بدست می معماست و

 حاطه یابد. اها  آن رساله

                                                                                                                              
اجزاي لطیف بعض ادویه را بتایید آتش منجمد سـاختن چنانکـه نوشـا در و     )Sublimation(تصعید  -1

 کافور و غیره را کنند از (غیاث).
 قطره قطره چکاندن واز انبیق گذراندن.  )distillation(تقطیر  -2
یا باصطالح امروز حـرارت دادن جسـم جامـدي در مجـاورت      )Calcination(بحال آهک در آوردن  -3

 هوا.
 صالیه: سنگ پهن که بر آن دارو و سایند یا سنگی که بدست گیرند و آرد سایند. -4
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ـ ا ار 1و طغرائی هـل آن  ا از حکماي متأخر مشرق نیز در  این باره دیوانها و مناظراتی ب
» رتبه الحکـیم «دانش است و مسلمه مجریطی از حکماي اندلس نیز در این باره کتاب بنام

قرین کتاب دیگر خویش در علم سـاحري و طلسـمات موسـوم بـه     آن را  نوشته است و
 داده و گمان کرده است که این دو صـناعت نتیجـه حکمـت و ثمـره     قرار» غایه الحکیم«

و حکمت خواهد بـود   ها دانش واقف نشود،فاقد ثمره کلیهها  آن هستند وهرکه بر ها دانش
و سخنان مسلمه در کتب مزبور وگفتارهاي کلیه مولفان این دانش همچون لغزهائی است 

ین و ممارسـت نکـرده باشـند دشـوار     بر کسانیکه در اصطالحات ایشان تمرها  آن که فهم
از  2زها یاد خـواهیم کـرد و ابـن مغیربـی    است و ما سبب عدول ایشان را باین رموز و لغ

فن را کلماتی شعري است مرتب برحسـب حـروف الفبـا کـه از بـدیعترین       پیشوایان این
بصورت چیستان ومعماست وکمتر ممکـن اسـت   ها  آن شعر لغزي است و همههاي  نمونه
دهنـد، ولـی    مـی  را درك کرد. و برخی هم تألیفاتی در این باره بغزالی نسـبت ها  آن معانی

نظر آنان درست نیست چه مدارك عالی این مرد بزرگ نه آنچنان بود که بر خطاي عمـل  
وطریق کیمیا گران واقف نشود تا آن حد که خود هم شیوه آنان را پیش گیرد و به کیمیـا  

و گفتارهاي این فـن را بـه خالـدبن یـزد بـن      ها  از شیوه گري پردازد و چه بسا که بعضی
دهند، ولی بطور آشکار معلوم است کـه خالـد    می معاویه نا پسري مروان بن حکم نسبت

رفته و بروزگار بادیه نشینی نزدیک بوده است و چنـین کسـی کـه     می ازنسل عرب بشمار
دانشـی کـه ازمقاصـد     توانـد در  مـی  بکلی ازعلوم و صنایع بهره اي نداشته است چگونـه 

 و مبتنی بر شـناختن طبـایع اجسـام مرکـب و ترکیبـات و خـواص       کند میشگفت بحث 
                                                 

) شـاعر و دبیـر نـامور دربارسـلجوقیان     515 – 453حسین بن علی مویدالدین ابواسماعیل اصفهانی ( -1
و حلیه الفضل زانتنی لدي العطل، معروف به المیـه   –صاحب قصیده اصاله الراي صانتنی عن الخطل 

العجم که گذشته از استادي در ادب وحسنخط وانشـاء ویـرا درصـناعت کیمیـا نیـز تألیفـاتی اسـت        
همچون: جامع االسرار وتراکیب االنوار وحقایق االستشهادات وذات الفواید و الردد علی ابن سینا فـی  

 لغتنامه دهخدا شود.  ها. رجوع به ابطال الکیمیا ء وجز این

 » ینی«مغزبی.  -2
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بویژه که کتب متفکران این فنون از قبیل طبیعیات وطـب در آن   ،بتحقیق پردازد هاست آن
را ترجمه نکرده است، مگر اینکه بگـوئیم خالـدبن   ها  آن روزگار هنوز متداول نشده کسی

 رفته است.  می نامش با او شباهت داشته درزمره اهل این فن و هنر بشماریزد دیگري که 
در این صـناعت نوشـته و بـراي    آن را  که 1و من در اینجا از رساله ابوبکر بن بشرون 

اند  بوده» مجریطی«هر دو از شاگردان مسلمه ها  آن کنم و می ابن المسح فرستاده است نقل
ندیشد بر حسب شیوه اي که مولف مزبور در ایـن فـن   و اگر خواننده بشایستگی در آن بی

 برگزیده از گفتار وي بدان رهبري خواهد شد. 
گوید: ومقـدمات   می دباش می ابن بشرون پس از ذکر دیباچه رساله که خارج از مقصود

از انـد   را اهـل فلسـفه روایـت کـرده    ها  آن این صناعت شریف را پیشینیان آورده و جمیع
و  هـا  سـرزمین  گرانبها وطبـایع هاي  و گوهر ها سنگ معادن وسرشت شناختن تکوین:قبیل

دارد. اما مـن بـراي خواننـده از ایـن صـنعت       می ما را از ذکر آن بازها  آن وشهرت .اماکن
 آغاز کند تشریح میکنم. ها  آن و نخست باید بشناختن دباش می مسائلی را که مورد نیاز

 دانش نخست سه خصلت را بدانند.  اهل فن گفته اند: شایسته است طالبان این
 دارد ؟ آیا کیمیا وجود -1
 ؟گردد می چگونه حاصل -2
 آید؟ می از چه چیز بدست -3

و هرگاه جوینده این دانش سه پرسش یاد کرده را بشناسد و بـه اسـتواري فـرا گیـرد     
 رسد.  می یابد و بنهایت آن می آنگاه درمطلوب خویش خویش پیروزي

جستجو کردن و استدالل از بوجود آمدن کیمیا کافی است  خواننده بداند ما  دربارهاما 
 ایم  براي او مقداري اکسیر فرستاده

                                                 
کند و مجموعه اي بـه وي   حاجی خلیفه در کشف الظنون از یکتن سیسیلی بنام ابن بشرون گفتگو می -1

دهد، اگر این شخص همان باشد که ابن خلدون از وي نام برده باید گفـت در پایـان قـرن     نسبت می
 بپایان رسانیده است (از حاشیه دسالن)چهارم هجري میزیسته وتحصیالت خود را در اندلس 
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. مقصود اهل فن از این مسئله جستن حجـري  شود می و اما اینکه از چه چیزي تکوین
هر چند اکسیر به قـوه   شود می است که بوسیله آن بدست آوردن اکسیر اعظم امکان پذیر

یابـد و   می ترکیبها  آن چه آن از چهار طبع است، نخست از 1هر چیزي موجود است.در 
لیکن در برخی از اشیاء اکسیر تنها بقوه پدید میآید نه بفعل،  گردد می سرانجام هم بآنها باز

ند و اشیائی که تجزیه باش می زیرا دسته اي از اشیاء تجزیه پذیر و دسته دیگر تجزیه ناپذیر
از مرحلـه قـوه   هـا   آن را بکار برد و مورد آزمایش قرار داد و اکسـیر ها  آن وانت می پذیرند

روند و مورد آزمـایش   نمی آید، ولی دسته اي که تجزیه ناپذیرند بکار می بمرحله فعل در
تنها بقوه وجوددارد. و علت اینکه اشیاء مزبور تجزیـه  ها  آن گیرند،زیرا اکسیر در نمی قرار

سخت با هم در آمیختـه و قـوه   ها  آن مواد)(ند این است که بعضی از طبایع باش می ناپذیر
 بر قوه مواد کمتر فزونی و برتري یافته است. ها  آن مواد بیشتر

» کیمیـا «اکسـیر هـا   آن پس تراسزاست سازگارترین احجاز تجزیه پذیر را کـه بتـوان از  
بتدابیر و آزمایشـهاي   پی ببرد وها  آن بشناسی و به جنس و قوت وخاصیت ،بدست آورد

اسـتحاله  (وتقلـب   2تصفیه) و تکلیس وتنشیف(ذوب وانجماد) وتنقیه (علمی حل و عقد 
چه هر که این اصول را که همچون پایه و ستون ایـن صـنعت اسـت     .آشنا باشی 3معادن)

 یابد.  نمی و هیچگاه به نتیجه نیکی دست شود مین نشناسد کامیاب
برگزید » حجر کیمیا«و سزاست که بدانی آیا ممکن است چیز دیگري را هم بیاري آن 

 یا باید تنها به همان اکتفا کرد؟

                                                 
در اینجا عبارات ابن بشرون مخالف قیاس وداراي رموزي است از قبیل ارجاع ضمیر مونث بمذکر و  -1

بجـاي اکسـیر و غیـره    » عمل«برعکس و بکار بردن اصطالحات غیر متداولی همچون استعمال کلمه 
یـاگران دانسـته ودر تـالش ابـن بشـرون      بهمین سبب دسالن این شیوه را ناشـی از مـبهم گـوئی کیم   

 دراثبات مسائل بدالئل نا معقول در سراسر این فعل در شگفت شده است. 

ترجمـه   )Maceration(در لغت بمعنی آب چیز یرا با کهنه گرفتن است، ولی دسالن آن را بـه کلمـه    -2
 کرده که خیس کردن چیزي با آب یا مایع دیگري یست.

3- Transmatation. 
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از آغاز یک ماده بوده یا مواد دیگري را هـم در ترکیبـات آن شـرکت    » حجر«و آیا آن 
  اند. میدهنا» حجر«آن را  و درنتیجه عملیات کیمیا گران یک ماده شده است و آنگاهاند  داده

مقادیري که باید بکار روند) واوقات (و هم سزاست که چگونگی عمل و کمیت اوزان 
آن را بدانی و آگاه شوي که چگونه روح درآن آمیخته است و نفس چگونه در آن داخـل  

 شده است. 
و آیا پس از در آمیختن ممکن است آتش آن را تجزیه کند؟ واگرممکن نیسـت علـت   

، و بنابر این بایـد  دباش می کدام است؟ چه دانستن این امر مطلوبآن چیست؟ وسبب آن 
 این نکته را نیک دریافت.

که نفس مدبر و حامل و اند  باید دانست که کلیه فالسفه نفس را ستوده و گمان کرده و
 مدافع جسد است و فاعل در آن است، زیرا هـر گـاه نفـس از جسـد بیـرون رود، جسـد      

تواند از خود دفاع کند، چه دیگر از  نمی و ادر برحرکت نیستو ق شود می میرد و سرد می
 بهر است.  بی نعمت زندگی و روشنائی

و اینکه ازجسد و نفس نام بردن بدان سبب است که این صنعت همانند جسـد انسـان   
بسـبب   یـز است که ترکیب آن وابسته به خوراك  و ناشتا وشام است، ولی قوام و کمال ن

و بیاري و نیروي زنده  دهد می نفس زنده تابناکی است که بوسیله آن کارهاي بزرگ انجام
 آورد که موجـود دیگـري قـادر بـر     می اي که در آن هست اشیاء متضاد و متقابلی بوجود

 نیست. ها  آن
که ترکیب طبایع او با هم اختالف دارد و اگر طبـایع   1شود می وانسان از این رو منفعل

بـود   نمی ، آنگاه نفس او قادرماند می عرضها وتضاد مصون از بود و می سازگار و موافقاو 
رفت و منزه اسـت خـداي    می که از جسد خارج شود و موجودي باقی و جاویدان بشمار

                                                 
و  L home est passifر متن چنین است: و انما انفعل االنسان، دسالن بدینسان ترجمه کـرده اسـت   د -1

میرد ولی بنظـر نگارنـده شـاید در اصـل      نویسد معنی احتمالی آن این است که انسان می درحاشیه می
 شود.   بوده است یعنی انسان از هم میگسلد و تجزیه می» انفصل«
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 رد شـود  می این اکسیر حادثها  آن ازکه  )موادي(تعالی مدبر اشیاء وباید دانست طبایعی 
و نیازمنـد بپایـانی اسـت و داراي ایـن      شود می ت که متصاعدآغاز کیفیت دفع کننده ایس

خصوصیت نیست که اگر بجسدي منتقل گردد بآنچه از آن ترکیـب یافتـه اسـتحاله شـود     
مواد) این گـوهر بیکـدیگر   (انسان گفتیم، زیرا اجزاي طبایع  دربارهچنانکه درسطور پیش 

دهند که از لحاظ قوت و تأثیر بنفس و از نظر  می نیازمند هستند و ماده واحدي را تشکیل
ترکیب و ابزار حس به جسد شباهت دارند. د رصـورتیکه گـوهر مزبـور نخسـت طبـایع      

چگونـه  » ببینیـد «(مواد) مستقل و ساده اي بوده است. شگفتا از خواث و افعـال طبـایع !   
 اء توانـا که بر تجزیه و ترکیب  تکمیل اشی دهد می ضعیف نیرو و قوت اختصاص» جنس«

  .بکار بردم» براي مفهوم نفس و جسد«واز اینرو من موضوع قوي و ضعیف را  شود می
بسبب اختالف است ولی در » جسد«و همانا روي دادن تغییر و فنا درترکیب نخستین 

» حکمـا «این امر بسبب اتفاق نابود شده اسـت. و برخـی از پیشـینیان    » نفس«ترکیب دوم 
زنـدگی و بقـا و ترکیـب مـرگ و     » اکسـیر «گفته اند: تجزیه وجدا کـردن در ایـن حجـر    

» زندگی  و بقـا «نابودیست و این سخن داراي معنی دقیقی است، زیرامقصود آن حکیم از 
برهمـان ترکیـب   » حجـر «گـامی کـه آن   بیرون آمدن آن از نیستی به هستی است، چه تاهن

نخستین باشد ناگزیر فانی خواهد بود، ولی هنگامی که به ترکیب دوم درآمیزد آنگاه فنا از 
اید و بنابر این تجزیـه و   می رود، و ترکیب دوم تنها پس از تجزیه و جدائی پدید می میان

 است. » حجر«جدائی از مختصات این 
به جسد برخورد کنـد بسـبب صـورت    » نفس حجر« و از اینرو هر گاه  گوهر محلول

بمنزله نفسـی اسـت کـه     »محلول«نتقال گوهر مزبور به جسدا ایابد، زیر می درآن گسترش
ما در آینده بـاین   داراي صورتی نباشد و سبب آن این است که گوهر مزبور وزن ندارد و

  .ان شاء اهللا تعالی .نکته اشاره خواهیم کرد
وسزاست که جوینده این دانش بداند: اختالط لطیف با لطیـف آسـانتر از در آمیخـتن    
غلیظ با غلیظ اسـت و مقصـود مـن از ایـن نکتـه هماننـدي و سـازگاري میـان روحهـا          
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پیوندند ومـن ایـن    می زیرا اشیاء به سبب همانندي اشکالشان بیکدیگر بهم ،وجسدهاست
از طبـایع روحـانی آسـانتر    » حجراکسـیر «ی کـه  نکته را از این رو یاد آوري کـردم تابـدان  

  .آید تاطبایع غلیط جسمانی می وسازگار تر بدست
آید که احجـار در برابـر آتـش بـا مقاومـت تـر وتوانـاتر از         می و گاهی به عقل چنین

بینی زرو آهن ومس در برابر آتش از گـوگرد وجیـوه و دیگـر ارواح     می چنانکهاند  ارواج
 دهند.  می مقاومت بیشتري نشان

ینکه گرمی طبیعت ایجـادگري  ولی هم اند، گویم اجساد هم درآغاز ارواح بوده می ومن
را باجساد لزج غلیظی تبـدیل کـرده اسـت و از ایـن رو بسـبب      ها  آن رسیده است بدانها

کند ولی هـر گـاه   ید درا ناپها  آن تواند نمی بسیاري غلظت و لغزندگی اجسام مزبور آتش
چنانکه درآغاز  کند می داده شود اجسام مزبور را به ارواح تبدیلا ه آن حرارت شدیدي به

گریزنـد و قـادر    مـی  آفرینش نیز برهمین صفت بودند و هرگاه بارواح لطیف آتش برسـد 
 نیستند بر ادامه آتش باقی بمانند. 

پس سزاست که بدانی چه چیز اجساد را بدین حالت وارواح را بدان کیفیت در آورده 
 بشناسی.آن را  نکته مهمترین اصلی است که بایداست؟ چه این 

از ایـن رو کـه   انـد   وپاسخ این پرسش این است که این ارواح گریخته ومحترق شـده 
شوند که رطوبت بسیار دارنـد،   می داراي اشتعال و لطافت هستند وبدان سبب برافروخته 

و مشابه آتش  آویزد چون رطوبت هوائی می آتش برطوبت برسد بدان در هنگامی کهزیرا 
همچنین اسـت اجسـاد    .تا سرانجام پایان پذیرد کند میاست و آتش از آن همچنان تغذیه 

و اینگونـه  هـا   آن بعلت کمـی لزجـی و غلظـت    1گریزند  می که بسبب رسیدن آتش بآنها
کـه در  انـد   شوند که از زمین وآب تشکیل یافته نمی اجساد از این رو برافروخته و مشتعل

بسـبب امتـداد طـبخ    » کثیـف  «با قسمت سـتبر ها  آن ومت دارند. پس لطیفبرابر آتش مقا
آمیزد متحد شده استچه هـر جسـمی کـه     می نضج و رسیدن) آرامی که اشیاء را با هم در(

                                                 
 ي: ابقت (بفتح همزه وکسر ب) (احست) است.  بجا» ك«) و 1از پ در ( -1
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که قسمت لطیـف آن از   گردد می قابل متالشی شدن باشد از این رو بوسیله آتش متالشی
یابند و  می واجزاي آن بدون تحلیل و سازگاري با یکدیگر ترکیب شود می قسمت تبر جدا

با یکدیگر بصورت مجاورت است نه در آمیختگی ها  آن بنابر این بهم پیوستگی و تداخل
ماننـد آب و روغـن و    دباشـ  مـی  از هم آسانها  آن و امتزاج و از این رو تجزیه و جدایی

شرح دادم تا بدان ترکیـب وتقابـل طبـایع     و این موضوع را از آنسبب ها. آن اجسام مشابه
(مواد) با یکدیگر راهنمائی شوي.و هر گاه این مبحـث را بطـور کامـل و نیکـو بـدانی از      

 آوري.  می خرمن این دانش بهره خویش را بدست
دهند همـه بـا    می وسزاست که بدانی اخالطی که طبایع (مواد) این صناعت را تشکیل

قاعده وآیین واحد و تدبیر وچاره جـوئی  اند  وهر جدا شدهیکدیگر ساز گاراند و از یک گ
یابد  نمی راهها  آن را گرد هم آورده  است هیچ قسم بیگانه اي به جزء یا کلها  آن واحدي

چنانکه فیلسوفی گفته است:اگر با مهارت بکار بردن طبایع و چگونگی ترکیب شدن آنا را 
آن را  (آنگاه در هر تجربه اي کـه بخـواهی   نکنی،ها  آن بدانی و ترکیبات بیگانه اي داخل

با ستواري و مهارت بکار بري توانا خواهی شد، زیرا طبیعت هم آهنگ و یکتاست و هیچ 
حتمـا از  1بیگانه اي بدان راه ندارد واز این رو کسی کـه بیگانـه اي را در آن داخـل کنـد)    

که هر گاه در ایـن   و باید دانستافتد  می و در پرتگاه لغزش فرو شود می طبیعت منحرف
 در طبیعت جسمی که بدان نزدیک است آنچنانکه شایسه است حـل گـردد بدانسـان کـه    

یابد و با آن بهر جا  می رقت و لطافت همانند آن باشد، آنگاه طبیعت در آن جسم گسترش
یابد، زیرا تا هنگامی که اجساد غلیظ وخشک باشند گسترش نیم  می که روان گردد جریان

پـذیرد پـس     نمـی  شوند و حل شدن اجسام بدون ارواح صـورت  نمی هم جفتیابند و با 
راهنمـائی کنـد)   تـو را   خـدا (راهنمائی کند) این گفتار را دریاب و بـدان کـه   تو را  (خدا

                                                 
 نیست.  » ینی جامع«قسمت داخل پرانیز در چاپ پاریس ونسخه خطی  -1
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ونقصـاننمی   شـود  مـی ن حقیقتـی اسـت کـه مضـمحل     1اینگونه حل شدن درجسد حیوان
 دارد و براي می را نگهها  آن و دکن می واینهمان خاصیتی است که طبایع را دگرگون2پذیرد

 سازد.  می شگفت آوري آشکارهاي  رنگها ودرخشندگیها  آن
توان حل تام و کامـل دانسـت زیـرا     آن را نمی وهر جسدي که برخالف این حل شود

چنین حلی مخالف حیات است و حل آن بچیزي است که با آن سازگار باشـد وسـوختن   
زایل شودو طبایع از حاالتشان برگردند تا بـه مرحلـه   آتش را از آن دفع کند تا غلظت آن 

اي برسند که از لطافت و غلظت تغییر پذیرند که مخصوص بآنهاست پس چون جسـدها  
آید که  می استعداد و قوه اي پدیدها  آن بنهایت تحلیل و تلطیف برسند در این هنگام براي

  3. کند می سازد و نفوذ می رود و دگرگون می دارد و فرو می نگه
 و هر عملی که درآغاز آن چنین مصداقی دیده نشود مایه خیر و بهره اي نخواهد بود. 

 را منجمـد هـا   آن کننـد ورطوبـت   مـی  اشـیاء را خشـک   و باید دانست که طبایع سـرد 
کنند و من بـدان   می را منعقدها  آن سازند وطبایع گرم رطوبت اشیاء را آشکار وخشکی می

تأثیر کننـده) ورطوبـت و خشـکی    (فاعل ها  آن ص یاد کردم چهگرمی و سردي را بخصو
 ند. باش می )پذیرنده اثر(منفعل 

اش  رطوبت ویبوست) در برابر نیروي تـأثیر کننـده  (و برحسب انفعال هر یک ازآن دو 
شوند هر چند خاصیت و تأثیر گرمی در ایـن   می اجسام حادث و تکوین )گرمی وسردي(

یرا سردي داراي نقل دادن و تحرك اشیاء نیست لیکن گرمی باره از سردي بیشتر است، ز
و هرگاه علت وجودو هستی که همان گرمی اسـت ضـعیف شـود     دباش می علت حرکت

 هیچ چیزي به هیچ رو انجام نخواهد یافت. 

                                                 
نویسد، کلمه حیوان در اینجا باید داراي معنی خاصی باشد که جز محـارم اسـرار دیگـران     دسالن می -1

 بدان پی نمیبرند.

 »ینی جامع«شود نسخه خطی  و درهم شکسته نمی -2
 ر اینجا اختالف نسخ بسیار است.  د -3
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چنانکه هرگاه گرمی بحد افراط برچیزي  بتابد و در محیطـی باشـد کـه هـیچ سـردي      
ونابود خواهد کرد. وبه سبب این علت در ایـن اعمـال   خواهد سوخت آن را  یافت نشود

نیاز به بارد پیدا شده است تا بوسیله آن هر ضدي در برابر ضد خود نیـرو یابـد و گرمـی    
آتش را از آن دفع کند. و فالسفه بیش از هر چیز آتشهاي سـوزنده را بیمنـاك شـمرده و    

و ناپـاکی و رطوبـت را از آنـه     که طبایع ونفوس را باید پاك و تطهیر کرداند  دستور داده
بر ایـن امـر   » فالسفه«زدود. نظر و رأي ایشان ها  آن بیرون ساخت و آفات وآلودگیها را از

پـذیرد. واز   می استوار است چه عمل آنان نخست با آتش است و سرانجام هم بدان پایان
ر نفی آسـیبهائی  ومقصود آنان از این گفتا» از آتشهاي سوزنده بپرهیزید.« :این رو گفته اند

آورند که بشتاب مایـه   می است که درآتش وجود دارد و این آسیبها دوگزند در جسد گرد
 . شود می نابودي آن

بسـبب تضـاد و اخـتالف طبـایع آن متالشـی و       1ذات خود)  وهمچنین هر چیزي (از
آن  آورد که نمی و هیچ وسیله اي بدست شود می . چنانکه میان دو چیز واقعگردد می فاسد

و  شـود  مـی  یابد و مایه نابودي آن می نیرو بخشد ویاري کند جز اینکه آفت بر آن غلبهرا 
 تا اجسـاد بسـبب روح  اند  بازگشتن ارواح را باجساد یاد کرده باید دانست که حکما بارها

 آتش عنصري هنگام انس و خـو گـرفتن بـا آن    پایدارتر شوند و بر کشتن آتش یعنی این
پردازیم که ممکن است از  می اینکه ببحث درباره حجري 2نکته را بدانتواناتر گردند. پس 

  اند. را یاد کردهها  آن آن اکسیر بدست آورد و گفتار ما برحسب نظریاتی است که فالسفه
 انـد.  چنانکه گروهی از آنان گمان بردهاند  ودرباره حجر مزبور باختالف عقیده گرائیده

  3حجر مزبور درحیوان است)(

                                                 
 نیست.» ینی جامع«درچاپ پاریس ونسخه خطی  -1

 »ینی جامع«پس نکته را بکار بر. نسخه خط  -2
 است.  » ینی جامع«و نسخه خطی » ك«جمله داخل پرانتز از چاپ  -3
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در کـان هاسـت   اند  و برخی تصور کرده دباش می این حجر درگیاهاند  ی پنداشتهو بعض
در همه موجودات است و ما نیازي نداریم که درباره این دعـاوي پـی   اند  ودسته اي گفته

 بمناظره پردازیم زیـرا سـخن بـیش از حـد بـدرازا کشـیده      ها  آن جوئی کنیم و با صاحبن
 شـود  مـی  ـ و من در ضمن مطالب پیش گفتم که اکسیر در هر چیزي بقوه یافـت   شود می

وجـود دارد پـس   هـا   آن زیرا در هر چیزي طبایع موجود است و بنا بر این اکسیر هـم در 
و در اینجـا   شـود  می م بدانیم که اکسیر هم بقوه و هم بفعل در چه چیزي یافتخواهی می

کلیه رنگها یکی از دو رنگ است، یا رنـگ جسـد   :کنیم که میگوید می بگفتار حرانی توجه
 ، ولـی پـس از چنـدي از بـین    کنـد  مـی  است مانند زعفران در پارچه سپید که در آن نفوذ

 . شود می رود و ترکیبات آن ناپدید می
به گوهر ورنگ دیگري است مانند  رنگ دوم تبدیل و تحول گوهر از گوهر ذات خود

کند و تبدیل حیوان گیاه را بنفس خـود بدانسـان   آنکه درخت خاك را بنفس خود تبدیل 
یابد و این تغییر و تبدیل جز به روح زنده و طبیعـت   می که خاك به گیاه به حیوان تبدیل

 سازد امکان پذیر نیست. می و اعیان را دگرگونه کند می موثر) که تولید اجسام(فاعلی 
گزیر یـا در حیـوان و یـا در    گوئیم که اکسیر نا می و هرگاه امر بر این منوال باشد پس

و برهان این است که طبیعت دو موجود مزبور بر تغذیه کردن آفریـده   شود می گیاه یافت
گیاه باید گفت که لطافت وقـوتی کـه    دربارهاما  ،بغذاستها  آن شده است و قوام و کمال

و به همین سبب حکمـا کمتـردر آن بکنجکـاوري     شود مین در حیوان هست در آن یافت
 اما حیوان آخرین ونهایت استحاالت سه گانه است، زیرا کان بـه گیـاه تبـدیل    اند. پرداخته

یابد در صورتیکه حیـوان بچیـزي لطیـف تـر از خـود       می و گیاه بحیوان استحاله شود می
از ایـن درجهـان    ، و گذشـته گـردد  می مگر اینکه برعکس به غلظت باز شود مین استحاله

که روح زنده بدان تعلق گیرد و روح لطیف ترین اشـیاء   شود مین چیزي جز حیوان یافت
جهان است و جز بسبب مشابهتی که میان حیوان وآن روح لطیف هسـت و روح بحیـوان   

 تعلق نگرفته است. 
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اما روحی که در گیاه هست اندك و داراي غلظت وستبري اسـت و باهمـه ایـن روح    
رگیاه بسبب غلظت آن و غلظت جسد گیاه فرو رفته ونهفته است و گیـاه نسـبت   مزبور د

غلظت خود و غلظت روحش قادر بحرکت نیست. وروح متحرك بدرجات لطیـف تـر از   
روح نهفته است. زیرا روح متحرك داراي پذیرش غذا و حرکت از سوئی بسوئی و تنفس 

خواص دیگر را ندارد و اگر با است در صورتیکه روح نهفته جز پذیرش غذا هیچ یک از 
روح زنده مقایسه شود جریان آن مانند جریان زمین نسبت به آب خواهد بـود. همچنـین   
حرکت گیاه نسبت به حیوان برهمین منوال است، پس اکسیر در حیوان برتـر وعـالی تـر    

 وآسان تر است. 
ست یازد و بنابر این سزاست که خردمند پس از شناختن این نکات بآزمایش چیزي د

  1رود دشوار باشد فرو گذارد. می که آسان باشد و آنچه را که بیم آن
و باید دانست که حیوان نزد حکما باقسامی تقسیم شده است که عبارتند از امهات یـا  

دشـوار نیسـت و بـه    هـا   آن طبایع و مخلوقات جدید یا موالید و این معروف است و فهم
و هر متحرکی را اند  اقسام زنده و مرده تقسیم کردههمین سبب حکما عناصر و موالید را ب

و این تقسیم را در همـه اشـیاء و   اند  موثر) زنده وهر ساکنی رامفعول  مرده شمرده(فاعل 
و از ایـن رو هـر چـه را در آتـش     انـد   نیز توسعه داده 3و مواد معدنی  2اجسام گذارنده و

نامند و از  می بر خالف این باشد مردهگداخته شود و بپرد و مشتعل گردد، زنده و آنچه را 
حیوان وگیاه هر چه را به طبایع چهار گانه تجزیه شود زنده و هر چه را بدینسـان تجزیـه   

                                                 
 تا اینجا گفتار حرانی بود که ابن بشرون نقل کرده است.   -1

که در چـاپ پـاریس امـده: واالجسـاد الذائبـه اسـت یعنـی اجسـام         » والذاتیه«درچاپهاي مصر بجاي  -2
توان کلمـه   چون نقطه ندارد می» ینی جامع«گدازنده ومن این ترکیب را ترحیج دادم د رنسخه خطی 

 را بهر دو صورت خواند. 

شـود کـه    ز گیاهان طبی اطالق میاست چون کلمه عقاقیر ج عقار بر قسمتی ا» عقاقیر معدنیه«ترجمه  -3
رساند که مقصـود مـوادي معـدنی     اورند و افزودن کلمه معدنی پس از آن می ها دارو بدست می از آن

 شوند. است که در کیمیا و پزشکی مورد استفاده واقع می
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هـا   آن همه اقسام زنده را جستند ولـی در  )کیمیا گران(خوانند آنگاه ایشان  می نگردد مرده
ر آشـکار و محسـوس بـه    چیزي که با این صناعت سازگار باشد نیافتند یعنی از آنچه بطو

جز حجري که در حیوان آن را  طبایع چهارگانه تجزیه شوند بدست نیاوردند و سر انجام
شـناختند و  آن را  وجود دارد نیافتند آنگاه به جسـتجوي جـنس آن حجـره پرداختنـد تـا     

جسـتند   مـی  بدست آوردند و بتدبیر و چاره جوئی آن آغاز کردند وسپس مطلـوبی را کـه  
آنگاه که مواد  گیرد می رفت و گاهی نظیر آن حجر در کانها و گیاهان سامانازآن سامان گ

ماننـد اشـنان    شـود  مـی  تجزیهها  دارویی گرد آید ودر آمیخته شود آنگاه پس از آن تجزیه
را بـا هـم   ها  آن و در کانها نیز جسدها و روحها و نفوسی وجود دارد که هر گاه» غاسول«

کوشند چیزي بدست خواهـد آمـد کـه داراي تـأثیر اسـت و      بها  آن در آمیزند و در تدبیر
پرداخته و بتجربه دریافتهایم که حیوان آن برتر وعالی تر است وتدبیر ها  این مابتدبیر همه
. بنابر این سزاست که بدانی حجر موجـود در حیـوان چیسـت و راه    دباش می آن آسان تر

برترین  موالید است و همچنین هر بدست آوردن آن کدام است ما ثابت کردیم که حیوان 
چه از آن ترکیب شود حتما از خود آن لطیف تر است مانند گیاه که از خود زمین لطیـف  

 و علت آن این است که گیاه از گـوهر صـاف و جسـد لطیـف زمـین بوجـود       دباش می تر
همچنـین ایـن حجـر حیـوانی      شـود  می آید و ناگزیر بدین سبب داراي لطافت و رقت می

گیاه در خاك است و خالصه در حیوان بجز حجر مزبور چیز دیگري وجود ندارد  بمنزله
در یاب، زیرا چنانکه من مطلبـی را کـه    پس این گفتار را.که بطبایع چهارگانه تجزیه شود

در جهل غوطه ور باشـد یـا    گفتم کمتر ممکن است بر کسی پوشیده بماند مگر نادانی که
تـو را   ا براي تو یـاد کـردم و  . من ماهیت این حجر ربهره باشد بی کسی که از نعمت خرد

 1کنم تا شرط اتصاف  می بجنس آن واقف گردانیدم و هم اکنون وجود تدبیر آن را آشکار
 تکمیل شود. ـ ان شاء اهللا سبحانه. ایم  را که بر عهده گرفته

                                                 
نقطه است و بقیاس اتصاف با مقام مناسب تر اسـت از ایـن رو    بی» ینی«در نسخ چاپی انصاف و در  -1

 این کلمه برگزیده شده 
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رت که بصواند  آنچنان نرم کردهآن را  بیرون ساخته وآن را  مس فلزي است که سیاهی
 تا سرانجام مس شده است.  1اند  با زاج سرخ کردهآن را  گردي درآمده است سپس

و طبیعـت   3یـابی   مـی  کیمیا گران) اسـت کـه ارواح را در آن  (حجر ایشان  2و مغنیسیا
سازد تا در برابـر آتـش قـرار داده     می خارجآن را  شوند می برینی که اوراح در آن زندانی

 شود. 
. وارزیر سـنگی اسـت   کند می ایجادآن را  سرخی است که طبیعتو فرفره رنگ بسیار 

ولی قواي مزبور با یکـدیگر هماننـد و همجـنس     ،دباش می که داراي سه قوه مختلف بارز
 . دباش می هستند نخستین آنهاقوه اي روحانی تابناك وصاف است و آن فاعله

غلیظ تر اسـت  قوه اي نفسانی و متحرك و حساس است لیکن از قوه نخستین  –دوم 
 و مرکز آن هم پائین مرکز نخستین است. 

و قابض است و بعلت سنگینی آن مـنعکس بـه مرکـز     4قوه اي زمینی زمخت  –سوم 
و امـا   دباش می دارد و بآنها محیط می زمین است و آن هر دو قوه روحانی و نفسانی رانگه

دیگر موضوعات باقی مسائل اختراعی و ساختگی براي مشتبه سـاختن و منحـرف کـردن    
  شود می نیاز بی جاهالن است و کسی که مقدمات را بداندازد دیگر مسائلی

را با شرح و ها  آن اینها کلیه موضوعاتی است که از من پرسیده بودي و من پاسخ همه
وفیق خداي تعالی در ایـن فـن بملکـه بـاالتري نائـل      تفسیر نزد تو فرستادم و امیدوارم بت

و او از شاگردان بزرگ مسـلمه محریطـی پیشـواي     :آئی.و السالم پایان سخن ابن بشرون
وپس از آن روزگـار بـوده    5ي کیمیا و سیمیا و ساحري در قرن سوم ها دانش اندلیسان در

                                                 
 اند  ن بدل: آن با زاج تخمیر کرده -1

2- Magnsie 

متعلق به کاتر مر (تجهد) نسـخه خطـی    Bهاي مصر (تجمد) و درنسخه خطی  و چاپ» پ«درچاپ  -3
 (تجد) و من صورت اخیر را برگزیدم. » ینی جامع«

 .  هاي مصر و بیروت (جاسئه) است که بجاي: حاسه در چاپ» ینی«از  -4

 مسلمه درقرن چهارم میزیسته است.  -5
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صناعت آمیخته بـه رمـز و   بینی که کلیه الفاظ این گروه در این  می و تواي خواننده .است
را دریافت و این خوددلیل بر آن اسـت کـه کیمیـا    ها  آن توان نمی لغز است بحدیکه تقریبا

صناعتی طبیعی نیست و آنچه باید در امر کیمیا بدان معتقد شد و عبارت از حقیقتی است 
ی کنند، این است که فن مزبور ازنـوع آثـار نفـوس روحـان     می تأییدآن را  که واقعیت هم

است و تصرف آن در عالم طبیعت یا از قبیل کرامت است اگر نفوس آنان نیکخواه باشـد  
 و یا از نوع ساحري است هنگامی که نفوس شریر بد کاري داشته باش. 

 ابطال فلسفه و فساد کسانی که در آن ممارست میکنند دربیست و پنجم: فصل 
یابد و زیان عظیمـی   می توسعه بزرگ)(آید و در شهرهاي  می و کیمیا در اجتماع پدید

 رساند. می به دین
آشکار گفتگو شود واعتقاد درست ومطابق با حقیقت ها  آن از این رو الزم است درباره

کـه  انـد   کشف گردد، زیرا گروهی از خردمندان نوع انسانی گمان کردهها  آن در خصوص
هـا   آن باب وعلـل ذوات واحوال کلیه عالم وجود خواه حسی و خواه ماوراي حسی با اسـ 

وتصحیح عقاید ایمـانی نیـز بایـد از     شود می ی عقلی ادراكفکري و قیاس بوسیله نظریات
زیـرا شـنیدن، قسـمتی از    » روایـت ونقـل  «ناحیه نظر و اندیشه باشد نه از طریـق شـنیدن   

نامند که مفرد آن فیلسوف است و در زبان  می ادراکات عقلی است. و این گروه را فالسفه
 . دباش می عنی دوستدار حکمتیونانی بم

آنها ببحث در این دانش پرداختند وبراي تحقیق درآن آماده شـدند و بـر اصـابت بـاز     
شناختن حق از باطل بدان رهبري شود و آن قانون را منطق نامیدند و حاصل و نتیجـه آن  

 همانـا بـراي ذهـن    کند می این است که اندیشه و نظري که افاده باز شناختن حق از باطل
 در معانی منتزع از موجودات شخصی بدینسـان کـه نخسـت از موجـودات مزبـور      ،است

شوند همچنانکه مهر بر همه نقش  می که بر جمیع افراد منطبق کند می ئی تجریدها صورت
و ایـن تجریـد شـده از     .گردد میمنطبق  کند می و نگارهائی که بر روي گل یا موم ترسیم

 نامند.  می محسوسات را معقوالت نخستین
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آنگاه اگر این معانی کلی با معانی دیگري مشترك باشند وذهن آنهارا از یکـدیگر بـاز   
باز اگر با معانی  .کند میشناسدمعانی دیگري را که با معانی نخستین شرکت دارند تجرید 

تاسرانجام تجرید به  کند می دیگري شرکت داشته باشند دوباره و سه باره همچنان تجرید
 . و پس از آن دیگر ذهـن شود می و کلی منطبق بر جمیع معانی و افراد منتهیمعانی بسیط 

تواند از آن تجرید کند و آنچه بدینسان تجرید کرده است اجناس عالی هستند و کلیه  نمی
 با یکـدیگر ها  آن و از لحاظ گرد آمدن برخی ازاند  این مجرداتی را که از غیر محسوسات

 نامند. می ، معقوالت  دومبرند می بکار ها شدان را براي بدست آوردنها  آن
تصـور وجـود را چنانکـه    هـا   آن اندیشه بدین معقوالت مجرد در نگـرد و از و هرگاه 

را بهـم  ها  آن برخی از ،هست بجوید، دراین هنگام ذهن ناگزیر باید با برهان عقلی  یقینی
نسبت دهد و دسته اي را از دسته دیگر نفی کند تا تصور وجود بطور صحیح ومطـابق بـا   
 واقع بدست آید و چنانکه گذشت این در صورتی است که بوسیله قانون صحیحی باشد. 

ودسته معلومات تصدیقی که عبارت از نسبت دادن و حکم اسـت در نـزد ایشـان بـر     
ئی مقدم است، و تصـور از نظـر بـدایت وتعلـیم بـر      دسته معلومات تصوري از لحاظ نها

تصدیق مقدم است، زیرا تصور تـام درنـزد ایشـان عبـارت ازغایـب طلـب ادراك اسـت        
شنویم که تصور مقدم و  می و آنچه در کتب منطقیان دباش می وتصدیق وسیله اي براي آن

ر مقـدم و  شـنویم کـه تصـو    می و آنچه در کتب منطقیان دباش می تصدیق وسیله اي بر آن
و این شیوه و نظریه  .تصدیق متوقف برآن است به معنی شعور است نه بمفهوم دانش تام

 ارسطو بزرگ و پیشواي فیلسوفان است. 
آنگاه فالسفه گمان میکنند که سعادت در ادراك کلیه موجودات بیاري اینگونـه بحـث   

  .ونظر واینگونه برهان است خواه د رعالم حس باشد یا در ماوراي حس
باز گردد » ادراك«وحاصل مشاعر وادراکات ایشان درباره وجودبطور کلی و آنچه بدان

این است اند  وآن همان مبحثی است که قضایاي نظریات خویش را متفرع  بر آن قرار داده
و سپس اند  بحکم شهود وحس آگاه شده )اجسام مادي(نخست برجسم فرودین ها  آن که
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وبوجود نفس از جانب حرکت و حس در حیوانـات پـی    ادراك ایشان اندکی ترقی یافت
بردند سپس قواي نفس را احساس کرده و بدان حاکمیـت عقـل خـود را درك کردنـد و     

آنگاه بقیاس بر ذات انسانی که داراي نفـس و عقـل اسـت بـراي      .ادراك ایشان باز ایستاد
لک هم مانند جسم عالی آسمانی هم نفس و عقل قائل شدند و بعقیده ایشان الزم است ف

 انسان داراي نفس و عقلی باشد. 
از لحاظ عده) به نهایت شماره آحاد رسانیدند کـه ده باشـد، نـه عقـل     (سپس عقل را 

و یکی نخستین مفـرد اسـت کـه دهـم      1ذواتشان ازهم جداست، ولی همگی جمع هستند
اوري ادراك وجود بر ایـن شـیوه د   کنند که سعادت در می باشد و گمان» عقل یا فرشته«2

با تهذیب نفس و متخلص شدن آن بفضایل وهرچنـد شـرعی بـراي بـاز شـناختن       .است
بمقتضاي خرد واندیشه ومیـل آدمـی   » تهذیب نفس«فضلیت از رذیلت پدید نیاید این امر 

به صفات و کردارهاي پسندیده واجتنـاب وي از رفتارهـاي ناپسـند و برحسـب فطـرت      
ن ادراك براي نفس حاصل آید شـادي ولـذتی   بشري براي او امکان پذیر است هر گاه ای

                                                 
برحسب عقیده متقدمان عالم همه یک کره است مرکزش مرکز زمین و افالك دیگر همه مانند پوست  -1

 باشند  پیاز برگرد آن می

اند باینطور که اول حق تعـالی یـک فرشـته پیـدا کـرد پ از ان       ده عقل در نزد حکماهمگی ده فرشته -2
فرشته دیگر و یک آسمان و س از او فرشته دوم یک فرشته و یک آسمان و همچنین ده فرشته و نـه  

آن آسمان پیدا شدند و فرشته دهم همه عالم را بحکم حق تعالی پیدا کرد و عقل در اصطالح حکمـا  
حکمـا گوینـد صـادر اول از بـاري تعـالی       -است که در شروع آن را ملک یا فرشته نامند. (از غیاث)

عقل کل است و او را سه اعتبار است وجـود آن در خـودش و وجـود آن نسـبت بغیـر و امکـان آن       
شـود چنانکـه باعتبـار     بذاتش و بنابر این از عقل کل بهر یک از سه اعتبـا رمزبـور امـري صـادر مـی     

جودش عقل دوم یو باعتبار وجودش نسبت بغیر نفسی و باعتبار امکانش جسمی که فلک االفـالك  و
شود. همچنین از عقل دوم، عقل سوم و نفس دوم و فلـک دومـی صـادر گـردد      باشد از آن صادر می

وهمچنین تا عقل دهم که در مرتبه نهم نسبت با فالك است یعنی فلک قمر و این عقل را عقل فعال 
زبان اهل شرع جبرئیل (ع) مامند. (کشاف اصطالحات الفنون) ورجوع به غیـاث ذیـل ده عقـل    و در 
 شود.  
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و جهل بدان فضائل عبارت از بـدبختی جاویـد اسـت و معنـی نعـیم       دهد می بدان دست
وعذاب در آخرت بعقیده آنان  همین است. و دیگر اشتباهی کـه ایشـان را در ایـن بـاره     

هـا   آن وعقایدي که مسـائل ها  معروف است و پیشواي این شیوهها  آن هست و در سخنان
نوشـته شـده اسـت در آن    هـا   آن هـاي  تدوین گردیده و حجتها  آن بدست آمده ودانش

ارسطوي مقدونی است که ازمردم مقدونیه از کشور روم و ایم  روزگار چنانکه ما آگاه شده
 از شاگردان افالطون بـوده اسـت و او معلـم اسـکندر بـوه و ویـرا بـر اطـالق معلـم اول         

زیرا پیش از ارسطو  ،این لقب معلم صناعت منطق بوده استو مقصودشان از اند  نامیده می
کسی صناعت مزبور را تهذیب نکره و او نخستین کسی بوده است کـه قـوانین منطـق را    
مرتب کرده و به تکمیل مسائل آن پرداخته و بخوبی این دانش را بسط داده اسـت و ایـن   

(فالسـفه) را درالهیـات    قانون را بدلخواه خود نیکو تنظـیم کـرده اسـت اگرمقاصدایشـان    
 1تضمین کند. 

او را فرا گرفتند و رأي و روش  نظریات و ئداسالم هم کسانی عقا رآنگاه پس از وي د
او را گام بگام بجز در موارد قلیلی پیروي کردند، زیرا هنگـامی کـه در روزگـار عباسـیان     

سیاري از مسلمانان کتب آن گروه متقدمان را از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه کردند ب
ایشان را کسانی از منتسبان به علم که هاي  پرداختند و مذاهب یا شیوهها  آن بکنجکاوي در

پرداختند ودر مسائلی از ها  آن خدا آنان را گمراه کرده بود فرا گرفتند وببحث و مجادله در
از ابونصر  ي مزبور اختالف نظر پیدا کردند و نامدارترین آنان عبارت بودندها دانش شعب

فارابی در قرن چهارم بروزگار سیف الدوله و ابوعلی بـن سـینا در قـرن پـنجم بروزگـار      
 کردند و جز آنان.  می خاندان بویه که در اصفهان فرمانروائی

ازهمـه وجـود   انـد   باید دانست که راهی که آنان برگزیده ورائی که بدان معتقد شده و
 1نسبت داده و در ترقی بمقام واجب 2ه عقل اولباطل است. چه اینکه کلیه موجودات را ب

                                                 
 کند. یعنی تضمین نمی -1

 اند (ازغیاث).  عقل اول: فرشته اول وجوهر اول نیز آن را گفته -2
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» عقل اول«قصوریست از پیجوئی مراتب خلق خدا که در ماوراي آن اند  بهمان اکتفا کرده
 دانیـد  نمـی  چه دایره وجود از این پهناور تر است. و (ایـزد) آنچـه را شـما   .شود می یافت

و گوئی آنان را در اکتفا کردن به اثبات عقل تنها و غفلت از آنچه در مـاوراي   2.افریند می
آن است بمثابه طبیعیان هستند که بویژه به اثبات اجسـام اکتفـا کـرده و از نفـس و عقـل      

چیـزي  نیسـت،    3در ماوراي جسم از لحاظ حکمت وجودو معتقدند که اند  دوري جسته
هـا   آن کنند و می خود درباره موجودات اقامهر مدعاهاي کنند ب می را که گمان اما براهینی 

رساست و براي مقصود وافی نیسـت. وامـا   دارند نا می ق وقانون آن عرضهرا بر معیار منط
 را دانـش طبیعـی  ها  آن دلیل نارسائی قسمتی از این براهین درباره موجودات جسمانی که

را بـه   هـا   آن کـه بگمـان خودشـان   مطابقت میان این نتایج ذهنـی   :این است که ،نامند می
کنند و آنچه در خارج وجود دارد مبتنی بر یقـین   می و قیاسها استخراج» تعریفات«حدود 

نیست، زیرا حدودقیاسها احکامی ذهنی و کلی و عمومی است در صـورتیکه موجـودات   
خارجی به موادشان مشخص هستند و شاید در مواد مزبور چیزي باشـد کـه از مطابقـت    

کلی با خارجی جزئی ممانعت کند مگر در مواردي که حس گواه بر آن اسـت و در  ذهنی 
براهین. و بنـابر ایـن یقینـی را کـه در     ‹ این صورت دلیل آن همان گواهی حس است نه آ

 یابند در کجاست؟ می براهین خود
ي ها صورت مطابق جزئیات بوسیله 4و چه بسا که تصرف ذهن هم در معقوالت اولی 

در مرتبه دوم اسـت ودر ایـن هنگـام    ها  آن که تجرید 1نه در معقوالت ثانويخیالی است 
                                                                                                                              

مقصودواجب الوجود است:و آن ذاتی است که وجودش از ذات خود او باشد و به هیچ چیـز هرگـز    -1
 از نداشته باشد. (از تعریفات جرجانی).نی

 .]8النحل: [ ﴾٨َوَ�ۡخلُُق َما َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿ -2
 حکمت خدا (ن. ل)  -3

معقوالت اولی، آنهائی هستند که در برابر شان موجودي در خارج وجود داشته باشـد ماننـد طبیعـت     -4
ها را بر موجود خارجی حمل کـرد و گفـت: زیدانسـان اسـت و اسـب       توان آن حیوان وانسان که می

 حیوان است (از تعریفات جرجانی)  
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، زیرا معقوالت اول به مطابقـت بـا خـارج    دباش می حکم یقینی است و بمثابه محسوسات
در این صـورت دعـاوي ایشـان را در     شود می کمال انطباق یافتها  آن نزدیکتراند چه در

اعراض کنیم چه اعراض ها  آن دیشیدن وتوجه درپذیریم ولی سزاست که از ان می این باره
از نگریستن در علم طبیعی از قبیل این اسـت کـه فـرد مسـلمان امـوري را کـه بـراي او        

زیرامسائل طبیعیات نه در دین ونه در معاش بکارمان آید واز  2سودمند نیست فرو گذارد.
 را فرو گذاریم.ها  آن اینرو الزم است

موجوداتی باشد که در ماوراي حـس هسـتند یعنـی     دربارهن واما آنچه از براهین ایشا
نامند، ذوات آن موجودات بکلی  می روحانیات که آنهارا دانش الهی و دانش ما بعدالطبیعه

توان براي آنهابرهان آورد، زیرا تجرید  نمی مجهولند و دسترسی بآنها امکان ناپذیر است و
را هـا   آن براي ما امکان دارد که بتوانیممعقوالت از موجودات خارجی جزئی تنها هنگامی 
دیگري هاي  کنیم تا بتوانیم ماهیت نمی درك کنیم در صورتیکه ما ذوات روحانی را ادراك

 تجرید کنیم از این رو که میان ما وآنها پرده حس کشیده شده اسـت پـس نـا مـا    ها  آن از
چیزي درك کنیم ها  آن جودبیاوریم و نه بطورکلی در اثبات وها  آن توانیم برهانی براي می

امر نفس انسانی واحوال مدارك آن و بویژه  :دربارهیابیم  می مگر آنچه را که در برابر خود
ولی پی بردن به مـاوراي ایـن یعنـی     3د رعالم رویا که براي هر کس امري وجدانی است.

حقیقت و صفات نفس انسانی امري غامض است که هیچ راهی به آگـاهی یـافتن بـر آن    
 یست. ن

                                                                                                                              
ج نباشد مانند نوعی وجنس و فصل کـه  معقوالت ثانوي آنهائی هستند که در برابرشان چیزي در خار -1

 ها را بر موجودي جارخی حمل کرد (از تعریفات جرجانی). توان آن نمی

اشاره به حدیث: من حسن اسالم المرء ترکه ماالیعینه.در این چند سطر اخیر نسـح داراي اختالفـات    -2
 بسیار است.

 جرجانی). وجدانی چیزي است که با حواس باطنی ادراك شود. (از تعریفات -3
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تـوان   نمـی  هر چه داراي ماده نباشـد اند  چنانکه محققان فالسفه در جائیکه بر آن شده
برهان این  1زیرا یکی از شرایط مقدمات  اند، براي آن برهان آورد، باین نکته تصریح کرده

» الهیـات «گوید:  می رود می باشند و افالطون که از بزرگان فالسفه  بشمار 2است که ذاتی 
بلکه دراین دانش سزاوار تر و اولی یا بعبارت دیگر ظن را  کند مین و اصل 4بیقین ما را  3

 گیرند  می در نظر
و هرگاه پس از رنجبردن و دشواري فراوان تنها ظن را بدست آوریم در این صـورت  

و اشـتغال بآنهـا چـه     ها دانش پس این .براي ما همان ظنی که در آغاز داشتیم کافی است
موجـودات   دربـاره سودي براي ما خواهد داشت در صورتی که توجه ما ایـن اسـت کـه    

 ماوراي حس یقین بدست آوریم. این است هدف وغایت افکار انسانی درنزد فالسفه.
یعنی (سعادت در این است که وجود موجودات را چنانکه هستند :و اما اینکه میگویند
است بدین شـرح   این براهین درك کنیم، گفتارهاي ناسره و مردودمطابق واقعیت) بیاري 

که انسان مرکب از دو جزء یکی جسمانی و دیگري روحانی اسـت کـه بـدان در آمیختـه     
است و هر یک از دو جزء یاد کرده داراي مدارك و مشـاعري مخصـوص بخـود هسـتند     

اهی مشـاعر  ولی  ادراك کننده در وي یکی اسـت کـه همـان جـزء روحانیسـت و آن گـ      
ولی با این تفاوت کهمدارك روحانی  کند می روحانی و بار دیگر مشاعر جسمانی را درك

لیکن مدارك جسمانی بوسیله ابزارهاي جسـم اسـت    کند می را بذات خود بیواسطه درك
یابـد   می و حواس. و به هر ادراك کننه اي بسبب ادراك چیزي که آن را در غهمچون دما

                                                 
 هاست (از تعریفات جرجانی). مقدمه عبارت از جمالتی است که صحت دلیل متوقف بر آن -1

ذاتی براي هر چیزي آن است که بدان اختصاص یابد و آن را از ماسواي آن متمایز کند و گویند ذات  -2
باشد و فرق میان ذات و شخص ایـن اسـت کـه     چیز نفس و عین آن است و آن خالی از عرض نمی

شود، ولی شـخص جـز    ذات از شخص اعم است، زیرا ذات هم بر جسم و هم بر شخص اطالق می
 گردد. (از تعریفات جرجانی) ق نمیبر جسم اطال

   Metaphisiqueمتافیزیک  -3
 اینین است.  » ك«در » ینی«و نسخه خطی » پ«از  -4
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. و ایـن امـر را بایـد در حالـت کـودك درآغـاز مـدارك        دهد می شادمانی و بهجت دست
 شـادمان هـا   جسمانی وي در نظر گرفت که چگونه بسبب دیدن روشـنایی و شـنیدن آواز  

بنابر این شکی نیست شادمانی و مسرت وقتی بسبب  و .دهد می ومسرت باودست شود می
بدرجات شدیدتر ولذت  گردد میادراکی دست دهد که براي نفس ذاتا و بیواسطه حاصل 

بخش تر خواهد بود. از این رو هرگاه نفس روحـانی بوسـیله ادراك خاصـی کـه درذات     
که وصف  دهد می نفس هست و بیواسطه چیزي را در یابد، شادمانی و مسرتی بدان دست

آید، بلکه بسبب کشف حجـاب   نمی ناشدنی است و این ادراك به اندیشه و دانش بدست
و متصوفه بسیاري از اوقات براي  گردد می مشاعر جسمانی حاصل حس و فراموشی کلیه

کنند و از این رو  می توجه ،دست دادن شادمانی یاد کرده و بحصول این ادراك براي نفس
 بیاري ریاضت بکشن قواي جسـمانی ومشـاعر آن حتـی اندیشـه ناشـی از دمـاغ همـت       

نگـام زایـل شـدن    گمارند تا براي نفـس ادراکـی کـه مخصـوص بـه ذات آن اسـت ه       می
سرگرمیها و شور وغوغاي زندگی و موانع جسمانی حاصل آید و آنگاه آنچنان شادمانی و 

 آید.  نمی که بوصف در دهد می لذتی بآنان دست
ولی  ،براي آنان مسلم استاند  گمان کرده،بتقدیر صحت آن )و آنچه را ایشان (فالسفه

ه میگویند براهین و دیدیم گفتاري باطل با همه این به مقصود ایشان وافی نیست.واما اینک
بوسیله قواي ها  آن است، زیرا براهین و ادله از جمله مشاعر وادراکات جسمانی است چه

دانیم به نخستین  می آیند در صورتی که ما می دماغی از قبیل خیال واندیشه وحافظه فراهم
کشتن کلیه این قواي دمـاغی   ،شویم می وسیله اي که براي تحصیل اینگونه ادراك متوسل

بینیم  می شوند و می و مایه نقصان آن دباش می است، زیرا قواي مزبور با آن ادراك در ستیز
فالسفه ماهر ایشان به کتاب شفا و اشارات و نجات و تلخیصات ابن رشد ازکتـاب فـص   

 و به براهین کنند می را زیر و روها  آن آورند و اوراق می رويها  آن تألیف از ارسطو و جز
 در حالیکـه  ،جوینـد  مـی  ز البالي کتـب مزبـور  ا اشوند واینگونه سعادت ر می متکیها  آن

 و استناد ایشان در این باره گفتاري اسـت ك .افزایند می دانند با این روش برموانع کار نمی
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کننـد: هـر کـه ادراك عقـل فعـال را       می از ارسطو و فارابی و ابن سینا بدینسان نقلآن را 
 ز این سعادت بدسـت ا است آورد و درزندگی دنیاي خود بدان نائل آید بهره خویش ربد
اورد. و عقل فعال درنزد ایشان عبارت از نخستین رتبـه اي اسـت کـه  حـس از آن از      می

پیوستگی و رسیدن بعقل فعال را بادراك علمی  و شود میروحانی منکشف هاي  میان رتبه
فساد این نظریـه را یـاد کـردیم. بلکـه مقصـود ارسـطو و       دهند و حال اینکه ما  می نسبت

پیروان وي از این پیوستگی وادراك درك کردن نفسی است از ذات خود و بیواسطه دارد. 
 . شود مین و آن هم جز از راه کشف حجاب حس حاصل

گویند شادمانی ناشی از این ادراك عین سعادت موعود است، نیز بگفتار  می و اما اینکه
آشکار شده است که نفس اند  بیان داشته» حکما«زیرا براي ما بر حسب آنچه  ،ستباطلی ا

و بسـبب   کنـد  میادراك » حواس«درماوراي حس داراي مدرك دیگري است که بیواسطه 
کـه   کنـد  مـی ن ولی این امر براي ما تعیین دهد می این ادراك شادمانی شدیدي بدان دست

ت اخـروي اسـت، بلـک آن حالـت از جملـه      شادمانی مزبور ناگزیر و حتما عـین سـعاد  
 لذتهائی است که بسعادت اخروي اختصاص دارد. 

گفتار ایشان درباره اینکه سعادت وابسته بادراك ایـن موجـودات اسـت چنانکـه      اما و
قولی باطل است بنابر آنچـه درفصـول پـیش آن را یـاد      ها) آن یعنی درك واقعیت(هست 
هامی است درباره اینکـه وجـود در   ن را اغالط و اودراصل توحید آنا و گفتیم که 1کردیم

منحصر در مدارك او است و ما فساد این راي را آشـکار کـردیم و   اي  کننده نزد هرادراك
آن را  یادآور شدیم که وجود وسیع تر از آن است. که بتوان برآن احاطـه یافـت یـا کلیـه    

که درباره عقاید ایشان بیـان  خواه روحانی یا جسمانی کامال درك کرد. و از جمیع مطالبی 
آید که هرگاه قسمت روحانی از قواي جسمانی مفارقت کنـد   می داشتیم این نتیجه بدست

هـا   آن که ذاتی آن است و به نوعی از مدارك مختص اسـت و  شود می بنوعی ادراك نائل
احاطه یافتـه اسـت وایـن ادراك در همـه     ها  آن عبارت از موجوداتی هستند که علم ما بر

                                                 
 رجوع به فصل تصوف شود.  -1
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وجودات عمومیت ندارد، زیرا موجودات بیشمار و نامحدوداند و آنگـاه بـه آن قسـمت    م
همچنانکه کودك از مشاعر  دهد می روحانی بسبب اینگونه ادراك شادمانی شدیدي دست

. پس چگونه با این وصف ما خـواهیم توانسـت   شود می حسی خود در آغاز پرورش شاد
و امـا   1شوید. می بما وعده دادهآن را  ه شارعهمه موجودات را درك کنیم.؟ یا بسعادتی ک

انسان در تهذیب نفـس و اصـالح آن بوسـیله گرائیـدن بخـوي       :اینکه دربارهگفتا رایشان 
گوینـد   مـی  . مبتنی بـر ایـن اسـت کـه    دباش می پسندیده و دوري از صفات ناپسند مستقل

شده اسـت،زیرا  شادمانی نفس بسبب ادراك ذاتی آن، عین سعاد است که بدان وعده داده 
شوند در برابـر ادراك   می رذایلی که براي نفس بسبب ملکات و رنگهاي جسمانی حاصل

رود و حال اینکه ما بیـان داشـتیم اثـر سـعادت و      می ذاتی نفس بطور کاملی عایقی بشمار
و سود این تهذیبی که بـه معرفـت    .بدبختی از ماوراي ادراکات جسمانی و روحانی است

آیـد،   مـی  در شادمانی و مسرتی است که در نتیجه ادراك روحانی بدست اند آن نائل آمده
ادراکی که بر مقیاسها و قوانینی مبتنی است لیکن ماوراي سعادت آن که شارع ما را بـدان  
وعده فرموده و وابسته با عمال و اخالقی کرده که ما را بـه امتثـال آن دسـتور داده اسـت     

 یابد. نمی امري است که مشاعر بشر بدان احاطه
و پیشواي ایشان ابوعلی بن سینا بدین حقیقت متوجه شده در کتـاب مبـداو معـاد در     

معاد روحانی و احوال آن «:این باره بگفتگو پرداخته است که مفهوم گفتار وي چنین است
رسند، زیرا این امـر برحسـب نسـبت     می از اموري است کهبه براهین عقلی و قیاسها بدان

ریقه واحدي است واز این رو براهین ما در این باره بسیار است، ولـی  طبیعی محفوظ و ط
توان با برهان درك کرد،زیرا ایـن امـر برحسـب نسـبت      آن را نمی معاد جسمانی و احوال

براي ما بطور مبسوط یاد کرده است پـس  آن را  واحدي نیست و شریعت برحق محمدي
» احوال آن بشـرع مراجعـه کـرد    شارع نگریست ودر خصوصهاي  باید دراین باره بگفته

                                                 
دسالن متوجه نشده جمله مزبور از آیات قرآن  ]36املؤمنون: [ ﴾٣٦۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدوَن ﴿ -1

 است. 
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پس این دانش چنانکه دیدي براي مقاصدي که فالسفه بـر آن گـرد آمدنـد وافـی نیسـت      
گذشته از اینکه درآن مسائلی هم هست که با شرایع و ظواهر آن مخالف است و چنانکـه  

 راست که عبارت است از تشحیذ ذهـن د دانش فلسفه تنها داراي یک ثمره ایم  ما دریافته
زیرا تنظـیم    ،براي بدست آوردن ملکه نیکو و درست در براهینها  و حجتها  یب دلیلترت

که بر حسب شرایط حکما  شود می بشیوه استواري واتقان هنگامی میسرها  و ترکیب قیاس
را درعلـوم حکمـت از قبیـل طبیعیـات      هـا   اینگونه قیاسها  آن باشد و 1درصناعت منطق 

ودر نتیجه کسی کـه در   برند می ي ما بعد آن دو بسیار بکارها دانش ریاضیات) و(وتعالیم 
پردازد بسـبب کثـرت اسـتعمال براهینـی کـه واجـد شـرایط الزم         می بتحقیق ها دانش این

آورد و در آن  مـی  در بحث و استدالل ملک و استعداد اتقـان و صـواب رابدسـت    ،هستند
سـفه وافـی نیسـت، ولـی     یابد، زیرا قیاسهی منطقی هر چند بـراي مقاصـد فال   می مهارت

 در عین حال صحیح ترین قـوانین اندیشـه و مسـائل نظـري بشـمار     ایم  چنانکه ما دریافته
 روند.  می

بر ي آن بنـا هـا  زیـان  آراء اهل دانش و این است ثمره این صناعت با آگاهی برعقاید و
و  بکوشد که از پرتگاههاي آن احتـراز جیـود   دآنچه دانستی بنابر این جوینده حکمت بای

باید نخست بطور کامل و جامع علوم شرعی را بخواند و از تفسیر و فقه آگاه شود آنگـاه  
بهره است رو بـه حکمـت    بی بحکمت گراید و به هیچ رو نباید کسی که از علوم اسالمی

آورد، زیرا کمتر ممکن است چنین کسی از مهالک آن در امان بماند. و خدا توفیق دهنـده  
 یافتیم اگـر خـدا مـا را رهبـري     نمی و ما هدایت .اهنمائی به او استانسان براه راستی و ر

    2فرمود. نمی

 در ابطال صناعت نجوم و سستی مدارك و فساد غایت آنبیست و ششم:  فصل

                                                 
 و بر وفق گقتار آنان در علوم طبیعی (ن. ل) -1

ۡن َهَدٮَٰنا ﴿ -2
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 صناعتی است که به زعم اصحاب آن کائنات را در عالم عناصر پیش از حـدوث  منجو
در هـا   آن معرفـت سـتارگان و تـأثیر   پندارنـد ایـن آگـاهی از راه     مـی  شناسـند و  ها می آن

آیـد و بـه همـین سـبب اوضـاع       می عنصري خواه مفرد و خوه مجتمع بدستهاي  آفریده
 افالك و ستارگان هر نوع از انواع کائنات کلی و جزئی را که حـادث خواهـد شـد نشـان    

ـ  هـا   آن . و متقدمان ایشان معتقد بودند که معرفت قواي ستارگان و تأثیردهد می ه بـه تجرب
ه این امري است که اگر همه عمرها را روي هم بگذارنـد بـاز   کدر صورتی شود می حاصل

شک از راه تکرار بدفعات متعـدد   بی زیرا تجربه ،دباش می هم براي بدست آوردن آن کوتاه
برخـی از ادوار سـتارگان   آن علم یا ظنـی حاصـل آیـد و    آن آید تا سرانجام از  می بدست

و قرون ممتدي دارد که نسـبت بـه   ها  نیاز به روزگارها  آن تکرارباندازه اي دراز است که 
کـه  اند  و چه بسا که برخی از منجمان کوته نظر بر آن شده 1آید. می اعمار عالم کوتاه بنظر

بوسیله وحی بوده است و این راي خطا و ضعیف ها  آن معرفت قواي ستارگان و تأثیرات
بـه ابطـال آن راي پـردازیم و بهتـرین دالیـل      منجمان) ما را بس است کـه  (ها  آن است و

از همه کس از صنایع دورتر ند و ایشـان   ؛روشن در این باره این است که بدانیم انبیا
مگر آنکه از جانـب خداباشـد. پـس چگونـه     اند  هیچگاه متعرض خبر دادن از غیب نشده

را بـراي  ممکن است ایشان مدعی استنباط غیب گوئی بوسیله صناعت بشوند و این امـر  
مردمی که پیروایشان هستند مشروع بدانند؟ و اما بطلیموس و متأخرانی که از وي پیـروي  

معتقدند که داللت ستارگان بر اینگونه امور داللتـی طبیعـی از ناحیـه ترکیـب یـا      اند  کرده
 »بطلیمـوس « .شـود  مـی  مادي) حاصل(مزاجی است که براي ستارگان در کائنان عنصري 

آشـکار     2د رمـواد عنصـري    )خاصیت) وتأثیر نیرین (خورشـد و مـاه  (زیرا فعل «گوید: 
 انکار کند مانند فعل خورشید درتغییر فصـول  و مـزاج  آن را  تواند نمی است و هیچ کس

                                                 
 »ینی«از  -1
 شوند.  یعنی موادي که از عناصر چهار گانه ساخته می -2
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و بـراي مـا پـس از    «سپس گویـد:  » و دیگر افعال آن 1نوع خیار هاي  و رسیدن میوهها  آن
وجـوددارد: نخسـت تقلیـد از کسـی کـه       خورشید و ماه درباره دیگر ستارگان دو طریقـه 

از پیشوایان صناعت موضوعی نقل کرده است، ولی این شیوه براي نفس مقنع ها  آن درباره
 نیست.

کـه   )خورشـید (بـه نیـر اعظـم    ها  آن دوم حدس وتجربه از راه قیاس کردن هر یک از
از  هنگام قـرآن  نگریم که آیا این ستاره می پسایم  بطور واضح شناختهآن را  اثر طبیعت و

یابد تا موافقت در طبیعـت یـا کمبـودش از آن شـناخته      می لحاظ قوت و مزاج آن فزونی
بشناسـیم، آنگـاه   آن را  شود وبه تضادي که در آن هست پی ببریم سپس اگر قواي مفـرد 

 شکال تثلیث و تربیع  و جزااین هنگام تناظر آن با  بقواي مرکب آن هم پی خواهیم برد و
بـه نیـر اعظـم    هـا   آن و شناختن آن نیـز از ناحیـه طبـایع بـروج بقیـاس کـردن       هاست آن

(خورشید) است و هرگاه قواي کلیه ستارگان را بشناسیم در خواهیم یافت که قواي مزبور 
 ز آن بـراي هـوا حاصـل   ادر هوا موثر است چنانکه این امر آشـکار اسـت. ومزاجـی کـه     

 بـدان متخلـق  هـا   و تخـم هـا   و نطفه گردد یم براي مخلوقات پائین آن نیز حاصل شود می
، 2گـردد  مـی  شوند و در بدن موجودات تکوین شونده از آن نفس متعلـق ببـدن حـالی    می

مـی کنـد و نیـز آن مـزاج در     3کمـال] [نفسی که بر بدن فیض بخش است واز ان کسـب  
تی بخشد زیرا کیفیات تخم و نطفه موجـودا  می ند تأثیرباش می احوالی که تابع نفس و بدن

هـا   ایـن  و آن مزاج با همه« :آیند. و نیز گوید می شوند و بوجود می ها تولید‹هستند که از ا
قـدر نیـز    رود و هم از قضاي الهی یعنـی  نمی رظنی است و به هیچرو از امور یقینی بشما

وقضایا سرنوشـت   .رود می ، بلکه از جمله اسباب طبیعی مخلوق بشمارشود مین محسوب
و این  .الهی بر هر چیزي سبقت دارد. چنین است خالصه سخن بطلمیوس و اصحاب وي

                                                 
 قناء بجاي قثاء (ن. ل)  -1

 تشدید است.  در تمام نسخ حال بی -2

 »پ«از  -3
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اربع) ودیگر تألیفاتش یـاد کـرده   (را در کتاب چهار ها  آن سخنان نص نظریات اوست که
 بنیان نهاده شده است آشکارها  آن است و از این سخنان سستی اصولی که این صناعت بر

علم یا ظن به کائنی از علم به کلیه اسباب آن مانند فاعل و قابل و صـورت  ، زیرا گردد می
آید چنانمکـه در موضـوع خودبیـان شـده اسـت. د رصـورتیکه قـواي         می وغایت بدست

ند و قسـمت عنصـري قابـل    باشـ  مـی  تنها فاعلاند  نجومی بر حسب مسائلی که بیان کرده
چهار گانه) موثر نیستند، بلکه (علل  پذیرنده) است گذشته از این قواي نجومی بجمله آن(

در جزء مادي موثر است ماننـد قـوه تولیـدي کـه     ها  آن در اینجا قواي دیگري است که با
مخصوص به پدر است و نوعی که در نقطه وجود دارد و قواي خاصی که بدانها یکایـک  

بکمال حاصـل  بنا بر این اگرقواي نجومی ها  این شوند وجز می اصناف از نوع باز شناخته
آید وعلم بدان روي دهد، آنوقت همان فاعل یا موثر واحد از جمله اسباب موثر در کـائن  

کننـد   مـی  شرطها  آن بینیم که با علم بقواي نجوم و تأثیرات می بشمار خواهد رفت. سپس
که باید حدس و تخمین بسیاري هم باشد تا در آن هنگام بوقوع کائنی ظن حاصـل آیـد.   

دس و تخمین قوائی هستند که مخصوص به جوینده یا بیننده ایـن قـواي   در صورتیکه ح
رونـد و   نمی ند و از علل واسبات کائن بشمارباش می نجومی است و این قوا در اندیشه او

از اینرو هرگاه شخص فاقد این حدس و تخمین بشود درجه ظن او به شک تنزل خواهد 
نجومی بطور اسـتوار حاصـل آیـد  در     کرد. و این همه در صورتی است که علم به قواي

برابر ان آفتی روي ندهد در صورتیکه این امر دشوار است، زیرا براي حصول آن بمعرفت 
نیازمند هسـتند تـا بـدان اوضـاع سـتارگان را      ها  آن محاسبات ستارگان در سیر و حرکت

اص دهند بشناسند واز این رو که دلیلی در دست نیست تا هر ستاره اي با بقواه اي اختص
به خورشـید نظریـه   ها  آن و دلیل بطلمیوس در اثبات قواي کواکب پنجگانه از روي قیاس

و از ایـن   هاسـت  آن زیرا قوه خورشید برهمه ستارگان غالب و مستولی بـر  ،ضعیفی است
 توان هنگام مقارنه چنانکه او گفته است بفزونی یا کمـی قـوه آن پـی بـرد. و     می رو کمتر
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کائنـات واقـع در عـالم عناصـر بـدین صـناعت        1دح است در شناختنهمه مورد قها  این
زیرا در بـاب توحیـد    ،باطل استها  آن گذشته از این تأثیر کواکب در موجودات فروتر از

به روش استداللی ثابت شده است که جز خدا هیچ موثر و فـاعلی نیسـت چنانکـه بنظـر     
 که نیازي به بیاناند  استدالل کردهخواننده رسیده است و علماي کالم در این باره بقدري 

مجهـول اسـت وعقـل    هـا   نیست از قبیل اینکه کیفیت نسبت دادن اسباب به مسـبب ها  آن
از این رو که شاید  دباش می متهم کند می درباره قضاوتی که در نخستین نظرنسبت به تأثیر

ن آن دو بصورتی جز صورت متعارف باشد وقدرت الهی رابطه اي اسـت میـا  ها  آن استناد
، بویژه که شرع همه حـوادث را  دهد می چنان که همه کائنات برین و فرودین را بهم ربط

و  کنـد  مـی  گرداند و جز قدرت او را از ایجاد حـوادث دور  می به قدرت خداي تعالی باز
و تتبع و استقراء شرعیات گواه بـر ایـن    هاست آن نبوتها نیز منکر کیفیت نجوم و تأثیرات

خورشید و ماه براي مـرگ یـا زنـدگی هـیچکس     « :پیامبر)(فرماید  می چنانکه دباش می امر
برخی از بندگانم نسبت «است:  )خداي تعالی در حدیث قدس(و قول » کنند. نمی خسوف

بمن مؤمن و برخی کافر گردیدند آنانکه بگویند بفضل ورحمت خدا باران بر ما نازل شد 
فـالن،   2، ولی کسانیکه بگوینـد بسـبب نـوء   نسبت بمن مومن و نسبت به ستارگان کافرند

 )رجـوع بـه  (» نسبت بمن کافر و نسبت بستارگان مومن اندها  آن ،باران بر ما نازل گردید
پس بطالن این صناعت از طریق شرع و سستی دالیل آن از راه عقل .)حدیث صحیح (کن

ئی است چـه  اه زیان آشکار گردد. گذشته از اینکه صناعت مزبور در اجتماع بشري داراي
 هر گاه احکام آن برخی از اوقات بر حسب اتفاق درست در آید مایه فسـاد عقایـد عـوام   

در صورتیکه در این گونه مواقـع صـحت آن تصـادفی اسـت وبـه هـیچ دلیـل و         شود می
 شـوند و گمـان   مـی  لیکن کسانی که معرفتی ندارنـد بـدان فریفتـه    ،گردد مین تحقیقی باز

                                                 
 تعرف است. » ینی جامع«تحصیل. تعریف (ن ل) ولی درنسخه خطی  -1

نؤ: (بفتح) ستاره مایل بغروب یا آن طالع است و آن منزلی است قمر را ار منـازل بیسـت و هشـت..     -2
 دهند ار (متهی االرب). وعرب باران و ابد و گرما و سرما را به انواء نسبت می
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و عمومیـت دارد، ولـی گمـان آنـان      شود می همه احکام آنکنند که این صحت شامل  می
که معرفتی بـدان ندارنـد) رد اشـیاء بـه فـاعلی جـز       (درست نیست پس از اینگونه کسان

 در نتیجه پیشـگوئیهناي سـتاره شناسـان) در   (آنگاه غالب اوقات  دهد می آفریننده آن روي
بر  )کسان را(د و آنچه این انتظار آی می وقایع بدي از قبیل) راهزینها پدید(انتظار  ها دولت

آن و امیدارد همچون دست درازي دشمنان و مدعیان دولت که بـه خـونریزي و انقـالب    
  ایم. یازند و ما نظایر این وقایع را بسیار دیده می دست

پس سزاست که این صناعت بر همه اهل اجتماع و شهر نشینان ممنوع و حـرام شـود   
ین باره طبیعی بـودن وجـود آن   ادر  رسد و می ه دین ودولتهاي بسیاري از آن بها زیان چه

. آري خیـر و شـر هـم هـردو     شـود  مین براي بشر بمقتضاي مدارك و علومشان نکوهش
را ریشه کـن کـرد، بلکـه مـا     ها  آن توان نمی طبیعی هستند و در این جهان وجود دارند  و

واجب است د راکتساب  دقت کنیم. از این روها  آن مکلف هستیم که در موجبات حصول
ز خـود بـرانیم وایـن تکلیـف     ا ار ها زیان خیر از راه اسباب آن بکوشیم و اسباب شرها و

و باید دانست  .احکام نجوم) را میداند واجب است(برکسی که مفاسد و مضار این دانش 
که این صنعت بفرض که فی نفسه درست باشد ممکـن نیسـت هیچیـک از اهـل اسـالم      

بحـث   مـورد آن را  بدست آورد بلکه اگر جوینـده اي آن را  یابد و ملکهبرعلم آن وقوف 
قرار دهد و گمان کند بر آن احاطه یافته است. شکی نیست که وي در واقع و نفس االمـر  

 حـرام کـرد در  آن را  شریعت تحقیق در هنگامی که، زیرا دباش می در نهایت قصور وعجز
ند یـا سـزاوار تعلـیم آن باشـد ودر نتیجـه      بخواآن را  شد که نمی اهل اجتماع کسی یافت

شـدند بـراي مطالعـه کتـب و      می شیفتگان آن بسیار اندك وانگشت شمار بودند و ناگزیر
مسائل این صنعت به کنج خانه خود در حال استتار پناه برند و از نظـر عامـه دور باشـند.    

دشـوار  هـا   آن و فهـم  دباشـ  می گذشته از اینکه صناعت مزبور داراي شعب و فروع بسیار
آورد ودر  می است، پس درچنین شرایطی چگونه جوینده آن از مطالعه خودسودي بدست

بینیم دانش فقه که هم به دین و هم بدنیا سود دارد و فرا گرفتن آن ازکتـاب   می لیکه مااح
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آورند با همـه ایـن    می و سنت آسان است و جمهور مردم بخواندن و تعلیم دادن آن روي
پس از تحقیق وگرد آوري مسائل وادامـه دادن تحصـیل و رفـتن بمجـالس      جویندگان آن

یکـی پـس از دیگـري در آن     هـا  نسـل  گوناگون در آن دانش، سرانجام در طی اعصـار و 
آن  توانند دانشی را فرا گیرند که شریعت می یابند پس چگونه جویندگان نجوم می مهارت

و از عامه مردم باید تحصـیل خـود را   کنار گذاشته و در جلو آن سد تحریم بسته شده را 
مکتوم دارند و منابع ومأخذ آن دشوار است و مبجورند پس از ممارست و تحصیل اصول 

را از هر سو احاطه کرده است یازند. ها  آن و فروع آن بمیزان بسیاري حدس و تخمین که
رنـد  آو مـی  وپیش بینی کنند؟ در چنین وضعی با این همه مشکالت چگونه آن را بدسـت 

یابند؟ در حالیکه مدعی آن در نزد مردم مردود اسـت و هـیچ گـواهی     می ودر آن مهارت
اسالم) و داننـدگان  (ندارد که بر ادعاي خود اقامه کند بسبب غرابت این فن درمیان ملت 

. و خدا شود می آن اندکند، با در نظر گرفتن این نکات صحت نظریه ما بر خواننده آشکار
   1.کند مین یچکس را برغیب خود آگاهداناي غیب است و ه

 اي) قصـیده (ی از یاران ما در همین عصر پـیش آمـده اسـت    عو رد این معنی براي بض
ن ابوالحسن که او را در قیروان محاصره کرند و اخبار ابهنگام غلبه عرب بر لشکریان سلط

مبـدم   و پیشگوئیهاي نادرست و وحشت انگیزي از جانب دوستان و دشمنان هر دو دسته
 ازشاعران تونس میگوید: 2ابوالقاسم وحوي )یافت و در این باره (وي می انتشار

مـن  .خوشی و گوارائی زنـدگی رخـت بربسـته اسـت     جویم می هر دم از خدا آمرزش
گـذرانم وبامـداد وشـام از آن خداسـت فتنـه و وبـا بـیم و         مـی  بامداد و شام را در تونس

توان امیـد   می ستیزه جوئی و پیکاراند و چگونهگرسنگی و مرگ ببار آورده است. مردم در

                                                 
ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱ َ�ٰلِمُ ﴿ -1 َحًدا  ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ

َ
 .]26اجلن: [ ﴾٢٦أ

 ابوالقاسم الروحی (ن. ل).  -2
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کننـد کـه علـی     مـی  پیش بینی  1بست که ستیزه جوئی سود بخشد. هوا خواهان احمدي 
. ودیگري گفت: درآینده نزدیکی بسبب علی نسیمی شود می بزودي دچار نابودي ونیستی

خداست که از گوارائی و وسعت زندگی بسوي شما خواهد وزید ولی برتر از هر دودسته 
این 2اي رصدبانان ستارگان بسیار  کند می خود حکم )آنچه بخواهد ببندگان (احمد وعلی
کنیـد   می را که بما دادید بتاخیر انداختید و گمانهاي  آسمان چه هنري کرده است؟ وعده

هنوز هم توانگر وتوانا هستید؟  پنجشنبه بر پنجشنبه گذشت و شنبه و چهارشـنبه آمـد. و   
 »از شـما «پري گردیـد. لـیکن جـز گفتـار دروغ     ه وده یـک دوم و سـوم آن سـ   نیمی از ما

بریم ومی دانیم که هـیچ   می بخدا پناه است ما» بما«یا تحقیر» شما«بینیم آیا این نادانی  نمی
ز مـاه و  ا ا. من بخـدا خشـنودم مـن خـدائی دارم کـه مـر      کند مین چیز سر نوشت او رارد

دربـار گـاه   (این ستارگان سر گردان بجزبندگان یا کنیزکـانی   کند می نیاز بی خورشید شما
زیر فرمان دیگري هستند و خود فرمانی ندارند و در مـردم هـیچ   ها  آن بیش نیستند )خدا

بینند آنچه را که حـال   می حکما) که قدیم(بخشند خردهایی گمراه شده است  نمی تأثیري
آن را  داننـد کـه آب و هـوا    می بیعتناشی از ط و نیستی است وعالم وجود را 3آن خرابی

گویند  می مگر اینکهاند  هیچ شیرینی را در برابر تلخی مالحظه نکردهها  آن کند می احداث
دام دانم جوهر فرد ک نمی را پرورش داده است. پروردگار من خداست وها  آن خاك وآب

نیست مرا صورتی برهنه، و نه  کند می می شناسم)که فریاد(و خالء چیست. ونه هیولی را 
دانـم جـز آنچـه     نمـی  چیزي4من درباره کسب  .دانم می وجود وعدم و نه ثبوت و فنا را ـ 

                                                 
خواندنـد و   شاهزاده حفصیه که عربهاي بادیه نشین هواخواه وي بودند واو را بنام احمد بن عثمان می -1

 بنقل از تاریخ بربر). 248ص  3بود. (حاشیه دسالن ج » علی«نانسلطان ابوالحسن 

2- ﴿ ِ ۡقِسُم ب
ُ
 .]16 -15التكوير: [ ﴾١٦ ۡلُكنَِّس ٱ ۡ�ََوارِ ٱ ١٥ ۡ�ُنَِّس ٱفََ�ٓ أ

 ن. ل: جرم. حزم  -3

کسب درتداول علماي کالم فعلی است که منجر به جلب سود یـا دفـع زیـان شـود و فعـل خـدا را        -4
توان به کسب و صف کرد، زیرا فعل خـدا از جلـب سـود ودفـع زیـان منـزه اسـت. (تعریفـات          نمی

 جرجانی)
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وسیله خرید و فروش است و همانا مذهب و دین مـن نبـوده کـه مـردم بـاهم همچـون       
وجود  1در آنان زمان) نه فصول و نه اصولی بودو نه جدال و نه ریائی (دوستان بودند چه 

پیروي میکردند و ما هم ازآن پیروي کردیم. و چه خوش » اسالم«در صدر  ه راآنچاشت د
از برزگان دین فرا میگرفتند آن را  است این پیروي مردم آن روزگار بر شیوه اي بودند که

درآن روزگار نبود اي اشعري این روزگار بمن خبـر داده اسـت    2واین همه هذیان گوئی 
دهم و نیکی نیز بمثـل   می من بدي را به بدي کیفر ،تجربه آموخته)مرا (تابستان و زمستان 

شوم و اگـر نافرمـانی کـنم بـاز هـم       می باشم کامیاب »خدا«آن پاداش دارد. اگر من مطیع 
آنچـه   اند. امیدوارم من زیر فرمان پروردگاري هستم که عرش و زمین او را فرمانبري کرده

را تقدیر ها  آن نیست بلکه حکم و سرنوشت (خدا)شما هاي  در نتیجه نوشته دهد می روي
دهنـد، خبـر    مـی  کرده است اگر با شعري درباره کسانی که خویش را بـه رأي او نسـبت  

 بگوئید که من از گفته هی شما بیزارم.    ها  آن خواهد گفت: به .بدهند

و  آن و محال بودن وجود» اکسیر«انکار ثمره کیمیا  دربیست و هفتم:  فصل
 آید می ي که از ممارست در آن بوجودمفاسد

بـه  آنـان را   باید دانست بسیاري از کسانی که عاجز از کسب معـاش هسـتند آزمنـدي   
هـا   شوند که این صنعت نیز یکی از شیوه می انگیزد و معتقد می ممارست در این صنایع بر

کنند بدست آوردن ثـروت از ایـن راه بـراي جوینـده آن      می و طرق معاش است و گمان
 آسانتر است. 

 شوند و تحمل دشواریهایی می از این رو دراین راه سختیها و رنجهاي بسیار مرتکب و
 بینند و در راه مخارجی که افزون بـر میـزان رسـیدن    می کنند و از حکام و جور و ستم می
د و سرانجام اگر نومیدي بر دهن می ز دستي هنگفتی اها ثروت دباش می بمقاصدشانها  آن

                                                 
 ارتیاء بمعنی تأمل و تفکر » ینی«و » پ« -1
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 آگـاه  2»کننـد  مـی  پندارند که بس نیکوکاري می و« 1شوند  می چیره گردد دچار نابودي آن
بینیـد برخـی از معـادن     می اندازد این است که می در اینباره بطمعآنان را  ند و آنچهباش می

کوشـند از راه تـدبیر و    می روشوند و از این  می بیکدیگر تبدیلها  آن بوسیله ماده مشترك
پندارنـد کـه ایـن کـار از      مـی  صنعت سیم را به زر ومس و قلع را به سیم تبـدیل کننـد و  

در عملیات و چاره جوئی این فن طرق مختلفـی دارنـد   ها  آن ممکنات عالم طبیعت است.
مختلفی است و در اعمال و صورت آن و هم در ماده اي که بـراي  هاي  زیرا آنان را شیوه

انجام دادن کار موسوم به حجر مکرم در دسترس آنان است چنانکه د رماده مزبور عقایـد  
خون) وگروهی خون ودسـته اي مـو و جمعـی    (بکارت آن را  متنوعی وجود دارد برخی

 پندارند.  می از اشیاء دیگريها آن را  این دانند و برخی عالوه بر می »مرغان«تخم 
 بر روي سنگ صالهآن را  ز تعیین ماده این است کهو همگی تدبیر در نزد ایشان پس ا

دهنـد و   مـی  سایند و بر روي آن سنگ سخت صیقلی در اثناي سائیدن مـاده را از آب  می
ودر انقـالب و تبـدیل آن    هاسـت  آن آنگاه مقداري داروها و ادویه اي که مناسب مقصود

آن را  دادن یـا شسـتن  افزاینـد آنگـاه پـس ازآب     مـی  بـر آن  دباش می بمعدن مطلوب موثر
پزند یا بـراي اسـتخراج آب یـا خـاك آن بـه       می کنند یا بوسیله آتش می درآفتاب خشک

پردازند و آنگاه که در چاره جوئی آن همـه ایـن عملیـات بطـور      می تصعید یا تکلیس آن
پذیرد از  می یابد و تدبیر آن برحسب مقتضیات اصول آن صنعت پایان می رضامندي انجام

کننـد   مـی  نامند و گمان می »اکسیر«آن را  آید که می تدابیر خاك یا مایعی بدستکلیه این 
روي آن را  یا اگر شود می روي  سیم داغ شده در آتش بریزند و به زر تبدیلآن را  هرگاه

 . و محققان ایشانگردد می مس داغ شده در آتش بریزند بر حسب قصد ایشان بسیم مبدل
اي مرکب از عناصر چهارگانه اسـت کـه درنتیجـه ایـن چـاره       پندارند این اکسیر  ماده می

جوئی خاص و عملیات ایشان در آن مزاج و ترکیبی داراي قـواي طبیعـی حاصـل آمـده     

                                                 
 ش است.  عبارت در اینجا مشو -1
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 و آنچه درآن حاصل گردیده بهرماده دیگر داخل شود شکل خـاص خـود را بـدان    ،است
ه در آن حاصل سازد و کیفیات و قوائی ک می بخشد وآنرا بصورت و ترکیب خود مبدل می

مانند خمیر مایه براي نان که خمیر رابـذات خـود    ماند می آمده است در آن ثابت و پایدار
تاهضـم آن درمعـده آسـان     کنـد  می سازد و در آن خاصیت نرمی و سستی ایجاد می مبدل

شود و بسرعت بغذا تبدیل یابد. اکسیر زروسیم نیز چنین اسـت ه بـه هـر معـدنی داخـل      
 و بصـورت زر وسـیم مبـدل    دهد می زر و سیم) تغییر(بیکی از دو فلز مزبور آن را  گردد

بینیم این گروه از ایـن رو در ایـن    می سازد. چنین است خالصه پندار ایشان و چنانکه می
 ز آن بجویند احکام و قواعـد ا اپردازند که روزي و معاش خود ر می کار بممارست دائمی

دارنـد   می کنند و در میان خود معمول می صناعت نقلاز کتب پیشوایان گذشته این آن را 
 همـت هـا   آن پردازند و بکشف اسرار می ودر فهم معماها و لغزهاي آنهابه بحث و اندیشه

شبیه چیستان و معماسـت ماننـد تألیفـات جـابر بـن      ها  آن گماردند زیرا بیشتر تألیفات می
در کتاب رتبه الحکیم و آثـار   مسلمه مجریطیهاي  و نوشتهاش  حیان در رسایل هفتاد گانه

و پـس   ها، این طغرائی و قصاید مغیریی که در منتهاي استحکام سرود شده است. و امثال
چنانکـه روزي مـن بـا     شـود  مـی ن هیچ سودي از صناعت مزبورعایـد آنـان  ها  این از همه

شیخمان ابوالبرکات بلفیقی سرود مشایخ انـدلس در ایـن بـاره گفتگـو کـردم و یکـی از       
یفات کیمیا رابهوي دادم او مدتیآنرا مورد تفحص و کنجکاوي قـرار داد و سـپس آن را   تأل

جز بانومیدي بخانه » خواننده این کتاب«بمن مسترد داشت و گفت: من ضمانت میکنم که 
سپس باید دانست که گروهی از این کیمیا گران تنها به زراندودي و حیله  .خود باز نگردد

بدینسان که یا آشکار ا به زر اندود کردن فلزاتمی پردازند ماننـد اینکـه   کنند  می گري اکتفا
اندایند و یا سیم و زر راه بنسبت یک یا دو یـا سـه    می فلز سیم را به زر یا مس را به سیم

پردازنـد و بطـور صـناعی از میـان      می آمیزند و یا بنهان کاري می قسمت با فلز دیگري در
سازند مانند سفید کردن مس و نر ساختن آن بـه وسـیله    می فلزات اشیایی شبیه زر و سیم

 و جز صرافان ماهر شود می آنوقت به جسمی فلزي شبیه به سیم مبدل .جیوه تصعید شده
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هـائی   توانند آن را باز شناسند و ایـن نیرنـگ سـازان از سـیمهاي تقلبـی خـود سـکه        نمی
گ سازي و اشتباه کاري بر مـردم  دهند و بانیرن می را در میان مردم رواجها  آن سازند و می

و انـد   زند این گروه از لحاظ پیشه فرو مایه ترین مردم می مهر سلطان را هم بر روي سکه
رباینـد   مـی  به نیرنگ بازي اموال مردم راها  آن روند زیرا می بدفرجامترین کسان نیز بشمار

آن بهـره بـرداري   پردازنـد تـا از    می سیم ،چه این حیله گران بجاي سیم، مس و بجاي زر
کنند پس چنین کسی دزد یا بدتر از دزد است و بیشتر این گـروه در سـرزمین مـا یعنـی     

ي پرجمعیـت درمرزهـا و نزدیـک مسـاکن     هـا  سرزمین مغرب از طالب بربراند که دور از
دهند   می فریبآنان را  1و توانگران  برند می و به مساجد بادیه پناه برند می مردمان ابله بسر

تواند از فلزات زر وسـیم   می کنند که به صنعت کیمیا گري آشنا هستند و می وانمودچنین 
ودر راه  دباشـ  مـی  بسازند وچون نفوس مردم دردوست داشتن ایندو فلـز گرانبهـاحریص  

مبالغ بسیاري خرج میکنند از این رو کیمیا گران مزبور وسیله معـاش  ها  آن بدست آوردن
 . سپس درنزد ایشان باترس و لرز به طلبیدن کیمیا شروعآوردند می ز آنان بدستا اخود ر

کشـد آنوقـت بـه     مـی  و ار بـه رسـوائی   شود می ناتوانی انان آشکار هنگامی کهکنند تا  می
 گیرنـد و بـاز مطـالع کسـانی قـرار      مـی  بخـود اي  تازه گریزند، و حالت می جایگاه دیگري

 در نهایت جهل و پستیها  آن هزند ما با این صنف سخنی نداریم چسا می دهند متمایل می
و تنها راهی که براي ریشه کن ساختن ماده فساد اند  ند ودزدي را پیشه خود ساختهباش می

آنان وجود دارد این است که حکام نسبت بآنها سختگیري کنند و در هر جا آنان را بیابند 
راهمچون دست دزدان ها  آن پردازند دست می دستگیر سازند و هنگامی که باینگونه اعمال

قطع کنند زیراعملیات این گروه مایه تبـاهی سـکه ایسـت کـه مرودنیـاز عمـومی اسـت        
وسلطان مکلف با صالح و مراقبـت دروضـع    .رود می ودرحقیقت ثروت کلیه مردم بشمار

 شوند منتهاي سختگیري رابکار برد.  می و باید نسبت بکسانیکه مایه فساد آن دباش می آن

                                                 
استو مـن  » کودنان«اغبیا» پ«اغنیا و در چاپ » ینی جامع«هاي مصر و بیروت و نسخه خطی  در چاپ -1
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سازند، وبه نیرنگ سـازي   می ا با کسانی است که این صناعت را پیشهاما روي سخن م
زنند و خود را از تباه کـردن سـکه و پـول     می دهند بلکه ازآن سرباز نمی و حیله گري تن

دارند بلکه در جستجوي آنند تا بدینگونه عملیات و از راه بدست  می رایج مسلمانان منزه
م را به زر و مس و قلغ را به سیم تبدیل کنند مـا  سی شود می آوردن اکسیري که عاید آنان

دانیم هیچکس از مـردم   می وسایل آنان بحث و گفتگو داریم با اینکه دربارهبا این گروه و 
این جهان بدین مقصود نرسیده یا مطلوب خویش را از آن بدست نیاورده است بلکه عمر 

و برگزیدن خطرات بـراي  خویش را در تدبیر وساییدن وصالیه کردن وتصعید و تکلیس 
دهنـد و در ایـن بـاره حکایـاتی از دیگـر       مـی  ببادها  آن گردآوري داروها و جستجوي از

کنند وبشنیدن اینگونـه   می نقلاند  کسانی که بمقصود نائل آمده یا مطلوب رابدست آورده
شوند و در بـارو کـردن آنهـاهیچ شـک وتردیـد       می قانعها  آن حکایات و گفتگوي درباره

دهند و همچون کسانی هستند که شیفته و دلداده اخبـار وسوسـه انگیـز در     نمی راه بخود
 ند. باش می آنچه بعهده دارند

دهند و ومـی   می اند؟ پاسخ منفی و هر گاه از ایشان سوال شود که آیا بچشم خود دیده
ولی ندیده این وضع این گروه درهر عصر ونسـلی چنـین بـوده اسـت      ایم  گویند ماشنیده

قـدیم وجـود   هاي  باید دانست که پیشه کردن این صنعت در جهان تازه نیست و از روگار
واینـک   انـد.  داشته است ودانشمندان از متقدمان گرفته تا متأخران در این باره سخن گفته

کنیم و آنگاه بدنبال آن تحقیقاتی را که براي ما درباره  می ماعقاید ایشان را در این باره نقل
شویم وخدا توفیـق دهنـده آدمـی بـه راه      می یاد آور شود می اهیت امر آشکارواقعیت و م

 صواب است. 
کیفیـت   دربـاره که مبنا و اساس سخن در این صـناعت در نـزد حکمـا     گوییم می پس

و مـس وآهـن و    »ارزیر«قلع  زر و سیم وسرب و یعنی: 1»هفت جوش«معادن هفتگانه یا 

                                                 
 گویند رجوع به غیاث اللغات شود.   درفارسی فلزات مزبور راهفت جوش می -1
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نوع مسـتقلی  ها  آن و هر یک ازاند  با هم مختلف 1از لحاظ فصل ها  این روي است که آیا
 است که بذات خود قائم است یا اینکه اخـتالف فلـزات مزبـور در خواصـی از کیفیـات     

در کیفیـاتی از قبیـل   ها  آن و اختالف 2ند.باش می صنفهائی از یک نوها  آن وکلیه هاست آن
 وسیاهی است. وکلیـه رنگ مانند زردي و سفیدي  در رطوبت ویبوست ونرمی وسختی و

ولی نظر ابن سینا که حکماي مشرق هم از او پیروي  اصنافی براي این نوع واحداند،ها  آن
ند باش می وانواع متباینیاند  این است که فلزات مزبور از لحاظ فصل با هم مختلفاند  کرده

فصل ا آن ر یابد و می وبحقیقت خودتحقیق دباش می مستقل وقائم بخودها  آن و هر یک از
وجنس خاصی است مانند دیگر انواع وابونصر فارابی برحسب عقیده خود با اینکه فلزات 

بیکـدیگر قائـل شـده    هـا   آن بامکان انقالب وتبدیل برخـی از اند  مزبور از لحاظ نوع متفق
ز طریـق  اهـا   آن است،زیرا دراین هنگام تبدیل عرضها بیکـدیگر و چـاره جـوئی وتـدبیر    

د بود. واز این رو صناعت کیمیا در نزد او ممکن و داري مأخـذ  صنعت امکان پذیر خواه
منکر ایـن صـنعت اسـتو    ها  آن آسانی است ولی ابوعلی بن سینا بنابر اعتقاد باختالف نوع

 داند و نظر او مبتنی بر این است که بوسـیله صـناعت   می وحود کیمیا رامحال وغیر ممکن
 افریند می را آفریننده وتقدیر کننده اشیاء توان به فصل راه یافت، بلکه فصل هر نوعی نمی

 و بتصـور در انـد   که خداي عزو جل است وحقایق فصلها بطـور کلـی و اساسـا مجهـول    
را از راه صنعت دگرگونه سـاخت،ولی طغرائـی کـه از    ها  آن توان می آیند پس چگونه نمی

رد  دینسـان بآن را  بزرگان این صناعت است این گفتار ابن سـینا را بغلـط نسـبت داده و   
کرده است که تدبیر وچاره جوئی بـراي آفریـدن و ابـداع فصـل نیسـت، بلکـه ایـن امـر         

و فصل پـس از آمـاده سـاختن از     مخصوصا براي آماده ساختن ماده جهت قبول آن است

                                                 
 مقصود فصل در برابر جنس استکه در تعریفات منطقی متداول است  -1

این عبارات افزوده شده است که در تعریفات » ینی جامع«هاي مصر و نسخه خطی  در اینجا در چاپ -2
مزبور نوع واحدي هستند وحکماي انـدلس نیـز از وي    ابو نصر فارابی بر این عقیده است که فلزات

 اند  پیروي کرده
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آید چنانکه پس از صیقلی کـردن و آب دادن نـور و     می جانب آفریننده و خداي آن پدید
 »طغرائی«ارا نیازي در این باره به تصور ومعرفت آن نیست.و م شود می درخشندگی ایجاد

آگاه باشیم مانند ها  آن و هرگاه ما بر آفریدن بعضی از حیوانات با جهل به فصلهاي :گوید
و مارهاي تکوین یافته از مو وهمچون سخنانی که صاحبان فالحـت   1کژدم از خاك وکاه

 تـوان  مـی  گویند هر گاه این زنبور نایاب شود می کنند و می تکوین زنبور انگین یاد درباره
بطریـق  «گوساله اي تکوین کرد. ایجاد نی از شاخهاي حیوانـات سـم دار    2از الشه آن را 
در  هـا،  آن و تبدیل آن به نی شکر بوسیله پر کردن شاخها ازعسل هنگـام کاشـتن  » کاشتن

آگاه شویم.   3ر معادن]ددر زر و سیم [ها  این که بر نظیر این صورت چه مانعی وجود دارد
یابد و البته موضوع آنهامـاده اسـت، لـیکن تـدبیر و      می هه از راه صناعت انجامها  این و[

» طغرائـی «سـازد نـه خلـق فصـول.     مـی  چاره جوئی آن را تنها به قبول این فصـلها آمـاده  
 تجوئیم ومـاده اي بدسـ   می : زر و سیم]گوید:بنابر این ما هم نظیر اینگونه عملیات را در

مورد عمل وچاره جوئی قراردهیم البتـه بشـرط آنکـه در ان نخسـتین     آن را  آوریم که می
کوشـیم تـا    می استعداد قبول صورت زر وسیم وجود داشته باشد. آنگاه درچاره جوئی آن

 .)پایان سخن طغرائی بمعنی( .در آن استعداد قبول آن فصل را بکمال رسانیم
وگفتاري را که طغرائی در رد بر ابن سینا یـاد کـرده صـحیح اسـت لـیکن مـا بـر رد        

مأخذ دیگري داریم کـه بسـبب آن عـدم امکـان وجـود       )گريکیما(صاحبان این صناعت 
بدینسان  شود می کیمیا و بطالن پندارهاي همه ایشان خواه طغرائی و خواه ابن سینا آشکار

 که پس از آگاهی بر ماده آماده به نخستین استعداداین است ها  آن که خالصه چاره جویی
دهند و در تدبیر چاره جوئی آن شـیوه طبیعـت را در برابـر جسـم      می موضوع قرارآن را 

                                                 
 هاي بیروت: نتن بجاي: تبن است.  در چاپ -1

کلمه متن نوعی کشک یا پنیر از شیر ترشیده هم هست،ولی دسالن معنی نخست را آورده بخصوص  -2
 من عجا جیل البقر است.  » ك«کهک در چاپ 

 »پ« وچاپ» ینی جامع«از نسخه خطی  -3
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به زر  یا سـم تبـدیل کننـد و قـواي فاعلـه و مقعلـه را دو       آن را  گیرند تا می معدنی پیش
جاي خود آشکار شده است که  سازند تا در زمانی کوتاهتر انجام پذیرد زیرا در می چندان

کاهد و هم گفته شده اسـت کـه زر در معـدن     می دو چندان کردن قوه فاعله از زمان فعل
رسد پـس هرگـاه    می خود پس از هزارو هشتاد سال از سنین دوره بزرگ خورشید بکمال

قوا و کیفیات در چاره جوئی دو چنـدان گـردد و زمـان بوجـود آمـدن آن خـواه نـاخواه        
چه یاد کردیم کوتـاهتر از آن خواهـد شـد یـا از راه ایـن چـاره جوئیشـان در        برحسب آن

 ماننـد خمیـر مایـه   آن را  ند کـه باشـ  می جستجوي حصول صورتی ترکیبی براي این ماده
هـا   و آنگاه آن ماده در تبدیل و احاله جسمی که مورد چاره جوئی است خاصـیت  کند می

 کسیر است چنانکه یاد کردیم. بخشد و چنین جسمی همان ا می وتأثیرات مطلوب
نـاگزیر بایـد در آن عناصـر     وباید دانست که هرجسمی از موالید عنصري تکوین شود

چهارگانه به نسبت متفاوتی گرد آید زیرا اگر عناصر مزبور از لحاظ نسـبت برابـر باشـند    
الب آید بر همه غها  آن پذیرد از این رو ناچارند باید یکی از اجزاي نمی انجمها  آن ترکیب

یابد، حـرارت غریـزي وجـود     می و نیز ناگزیر باید در هرجسمی که از این عناصر ترکیب
. سپس دباش می داشته باشد که براي وجود آن قوه فاعله یا موثر و براي صورت آن نگهبان

آیـد واز ایـن رو نـاگزیر بایـد د ر اطـوار و       مـی  هر موجود تکوین شونده در زمانی پدید
انتقالش از زمان تکوین از حالی به حال دیگر اختالف باشد تا به غایت خود حاالت آن و 

و در این باره باید به کیفیت خلقت انسان نگریست که نخست بشـکل نطفـه    .منتهی شود
 در» مضـغه «و سپس بشـکل پارچـه گوشـتی    » علقه«است آنگاه بشکل پارچه خون بسته 

و سرانجام  گیرد می صورت جنین بخود و آنگاه شود می آید و پس از آن صورت پذیر می
پیمایـد تابـه آخـرین مرحلـه      می آید و سپس مرحله شیرخوارگی را می بصورت مولود در

هـا   آن رسد و نسبتهاي اجزا در هر شکل ومرحله اي از لحاظ مقادیر و کیفیات می زندگی
مختلف است وگرنه حال در مرحله نخستین بعینـه حـال ومرحلـه دیگـري خواهـد بـود       

 مچنین حرارت غریزي در هر مرحله اي مخالف مرحله دیگر است. ه
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 اکنون بمراحل و اشکالی که براي زر در طـی هـزار و هشـتاد سـال در معـدنش روي     
گر گیریم که کیمیا می م وچنین نتیجهنگری می یابد، می انتقالها  آن و بکیفیاتی که به دهد می

ال کند وتدبیر و چاره جـوئی خـود را   ناگزیر باید عمل و خاصیت طبیعت را در معدن دنب
 با آن روبرو کند تاپایان یابـد. ویکـی از شـرایط صـناعت همـواره ایناسـت کـه آنچـه را        

خواهد از راه صنعت بسازد در ذهن خودطرح وتصویر کند چنانکه از امثال حکماست  می
 گویند:  می که

پس ناگزیر باید این کیفیـات را   1آغاز کار پایان اندیشه و پایان اندیشه آغاز کار است.
براي زر و در احوال گوناگون ونسبتهاي متفاوت آن درهر  مرحله تصور کرد و اخـتالف  
حرارت غریزي را هنگام اختالف اشکال آن و مقدار زمان را در هر مرحله و مقدار قـواي  

بـا   در نظر گرفت تا کلیه این خصوصیات بدین وسیله شود می مضاعفی را که جانشین آن
تأثیر و خاصیت طبیعت در معدن برابر شودو براي برخی از مواد صـورتی ترکیبـی آمـاده    
سازد که مانند صورت خمیر مایه براي نان باشد و در این ماده بنسـبت قـوا و مقـادیر آن    

 ایجاد خاصیت کند 
و حـال آنکـه    کنـد  مـی  علم الهی محیط) محصور(و کلیه این عملیات را دانش محیط 

از چنین عملیاتی قاصر است و البته حال آنکـس کـه مـدعی اسـت بـا ایـن        علوم بشري
توانـد از راه   مـی  تواند زر بدست آورد درست بمثابه کسی است که ادعا کنـد  می صناعت

 صنعت انسانی را از منی بیافریند. 
را مسـلم بـدانیم    »منی«گاه براي وي احاطه باجزا و نسبتها و اشکال و مراحل هر و ما

اشیم که بر کیفیت آفرینش آن در رحم آگاه است و این امور را بصورت دانـش  ومعترف ب
داند که به همه جزئیات آن آشناست بحدیکه کوچکترین امـر   می عملی وموجودي آنچنان

                                                 
اند، چـه مضـمون مزبـرو بدینسـان      در متن چنین است ولی گویا صورت اصلی را ناسخان تغییر داده -1

 معروف است، اوال العمل آخر الفکر و اول الفکر آخر العمل.
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نادر و شادي از دانش او فوت نشود آنوقت میتوانیم مسلم بدانیم که او بر آفریـدن چنـین   
 یابد؟ می ین معلوماتی دستولی چگونه وي بچن ،انسانی قادر است

گـوئیم   مـی  کنیم تـا فهـم آن آسـان گـردد و     می وهم اکنون این برهان را باختصار بیان
دهنـد ایـن    مـی  کنند بوسـیله ایـن صـناعت انجـام     می خالصه صناعت کمیما و آنچه ادعا

است:به پیش راندن طبیعت معدنی بوسیله عملیات صناعی ومقابله آن با این اعمال تا آنجا 
وجود جسم معدنی انجام پذیرد، یـا آفریـدن مـاده اي داراي قـوا و افعـال و صـورتی        که

تغییر دهـد و بصـورت خـود در    آن را  ترکیبی بدانسان که در جسم تأثیر طبیعی بخشد و
 آورد و این تأثیر وعمـل صـناعی مسـبوق بتصـورات احـوال طبیعـی معـدنی اسـت کـه         

با عمل صناعی مقابل کند یـا مـاده اي   آن را  راند و بجلو خواهد بوسیله آن طبیعت را می
همه جزئیات را یکایک تصور کـرده باشـد. و ایـن گونـه     ها  آن بسازد داراي قوائی که در

هـم عـاجز   ها  آن کیفیات پایان ناپذیر است ودانش بشري  از احاطه یافتن بمقدار کمتر از
بیافرینـد. ایـن اسـت    است و او بمثابه کسی است که بخواهد انسان یا حیوان یـا گیـاهی   

ربطـالن  جمله اطمینان بخش ترین بـراهین د  خالصه برهانی که یاد کردیم و این برهان از
کیمیاست که آموخته ام و چنانکه مشاهده شد عدم امکان کیمیـا درایـن برهـان از جهـت     

یا بسبب طبیعت نیست بله این امر بسبب تعذر احاطـه یـافتن وعجـز بشـر از آن     ها  فصل
که ابن سینا کرده بود بکلی از این برهان جداست وابن سینا دلیل دیگري در است و ردي 

عدم امکان تبدیل فلزات بیکدیگر از لحاظ غایـت ونتیجـه آن آورده اسـت بدینسـان کـه      
ارزشـهاي دادو  ها  آن زر و سیم) این است که(حکمت خدا در وجود و کیمیایی دو سنگ 

را بطریق صنعت بدست ها  آن بنابر این اگري ایشان است و ها ثروت ستد و کسب مردم و
بحـدي فزونـی خواهـد    هـا   آن آورند حکمت خدا در این باره باطل خواهد شد و وجـود 

 هیچ چیزي بدست نخواهد آورد. ها  آن یافت که هیچکس از اندوختن
عدم امکان فلزات است بدینسان کـه طبیعـت درافعـال     دربارههم او را دلیل دیگري  و

پیماید. اگـر ایـن    نمی گذارد و طریق دشوارتر ودورتر را نمی طرق را فرو خود نزدیکترین
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از طریـق طبیعـت در   آن را  کننـد درسـت اسـت و    می طریق صنعتی که کیمیا گران گمان
 ، براسـتی صـحیح  دباش می پندارند از لحاظ زمان کمتر از آن می یا دانند، می معدن نزدیکتر

 ایجـاد و آفـرینش زر وسـیم    وآن راه دورتـر را در گذاشت  نمی فروآن را  طبیعت ،بود می
پیمود. اما اینکه طغرائی این تدبیر وعمل را به برخی از امور کمیاب در طبیعت تشبته  نمی

 هـا،  آن از قبیل: کژدم و زنبور عسل و مـار و آفـرینش  اند  آگاه شدهها  آن کرده است که بر
 انـد.  آگاه شـده ها  آن دار او بربدین سبب در این مورد نظر وي درست استکه بر حسب پن

لیکن درخصوص کیمیا هیچکس از مردم جهان نقل نکرده است  که او خـود بـدان آگـاه    
آن را  همواره کور کورانـه  کند می داند، بلکه آنانکه در آن ممارست آن را می شده یاطریقه

 هاي دورغ دسـت و داستانها  و جز به افسانهاند  دنبال کرده و تا هم اکنون نیز برهمان شیوه
بود و یکـی از کسـانی کـه دربـاره وي      می راستها  یابند در صوریتکه اگر این افسانه نمی

یافت بیشک فرزندان یا شاگردان یـا اصـحابش    می پردازند بکیمیا دست می بافسانه سرائی
یافـت   مـی  کردند و به دوستداران آن انتقـال  می آن صنعت را از وي فرا میگرفتند و حفظ

رفت تـا سـرانجام    می مل پس از آن خود بهترین گواه راستی آن صنعت بشمارودرستی ع
 رسد. می یافت و به ما و جز ما نیز می انتشار
 کـه در  گویند اکسیر بمثابه خمیر مایه است وآنجسم مرکبی است می اما درباره اینکه و

باید دانست ،آرود می وآن چیز را به عناصر خود در دهد می تغییرآن را  چه داخل شود هر
و آن  نـوعی   کنـد  مـی  م آمادهبراي هضآن را  سازد و می ا درگرگونکه خمیر مایه خمیر ر
 دهـد  می مواد سهل است و بکمترین چیزي از افعال و طبایع روي رفساد است. و فساد د

در صورتیکه آنچه در اکسیر مطلوب است تبدیل معدن به چیزي است که شریفتر و برتـر  
تکـوین دشـوارتر از   .در حقیقت عمل وخاصیت آن تکوین وصالح استو  دباش می از آن
توان با خمیر مایه قیاس کرد وبتحقیق امـر در ایـن    نمی و بنابر این اکسیر را دباش می فساد

باره این است که بر فرض وجود کیمیا صحت داشته باشد. برحسب سخنان حکمائی کـه  
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مجریطـی وامثـال    1بـن احمـد]  و مسـلمه [ مانند جابر بن حیان اند  در این باره سخن گفته
پـذیرد و   نمی ایشان این امر از نوع صنایع طبیعی نیست و بوسیله یک عمل صناعی انجام

انـد   را در طبیعیـات آورده هـا   آن سخنان این گروه د راین باره از نوع مقاصدي نیست کـه 
اسـت کـه   بلکه از نوع مقاصد افسونگري و سحر و دیگر خوارق است واز قبیل اعمـالی  

ابن احمـد] مجریطـی در کتـاب الغایـه     [براي حالج و جز وي روي داده است و مسلمه 
موضوعاتی شبیه آنچه یاد کردیم آورده و سخن او در کتـاب رتبـه الحکـیم ازایـن مقولـه      
است و نیز سخنان جار در رسایل وي موجودو عینا از مقوله سخنان مسلمه است و همـه  

بپـردازیم وبطـور خالصـه بایـد     ها  آن ازي نیست که ما بشرحدسترسی دارند و نیها  آن به
کـه از حکـم صـنایع     2حکماي مزبور از کلیات مـوادي اسـت   گفت موضوع کیمیا در نزد

زیرا همچنان که بعمل آوردن چیزي از نوع چوب وحیوان از غیر مجراي  ،دباش می خارج
تـوان از مـاده زر و در    نمـی  در یک روز یا یکماه میسر نیست بهمینسان همها  آن آفریدن

مگـر بوسـیله    کنـد  مـی ن یکروز یا یکماه زر ساخت وپدید آورد و طریق عـادي آن تغییـر  
ز طریـق صـناعی   ا ااعانتی از ماوراي عالم طبایع وعمل صنایع و از این رو هر که کیمیـا ر 

 بجوید ثروت و کار خود را تباه خواهد کرد و این تدبیر صناعی راتدبیر سترون یـا عقـیم  
گویند زیرا اگر رسیدن به آن درست هم باشد، حتما از راه ماواري طبایع وصنایع است  می

 هاسـت  این و از قبیل راه رفتن بر روي آب و پرواز در هوا و نفوذ در اجسام ستبر و مانند
یا ماننـد آفریـدن پرنـده و نظیـر آن از      دباش می که در شمار کرامات اولیا وخوارق عادت

ن است. خداي تعالی فرماید: وهنگامی که از گل چـون شـکل مرغـی بـه     معجزات پیامبرا
و بنابر ایـن    3شد می دمیدي پس بفرمان من مرغی می رخصت من میساختی وآنگاه در آن

                                                 
 »پ« -1
 »پ«موالید  -2

ۡ�ِ ٱةِ  َٔ َكَهۡ�  لّطِ�ِ ٱِمَن  لُقُ �ۡذ َ�ۡ ﴿ -3 ۢ� �ِإِۡذِ�� َوُ�ۡ�ُِئ  لطَّ ۡ�َمهَ ٱ�ِإِۡذِ� َ�َتنُفُخ �ِيَها َ�َتُكوُن َطۡ�َ
َ
بَۡرَص ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ 

 شود.  ]110: ةاملائد[ ﴾�ِإِۡذِ� 
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مختلف  شود می راه بدست آوردن امکان اکسیر بر حسب احوال کسانی که به آنان ارزانی
بخشد  می بدیگريآن را  و او شود می است و چه بسا که این استعداد بعنصر صالحی اعطا

 و او شـود  مـی  و گاهی هم به شخص صالح اعطـا  ماند می ودر نزد این دومی بطور امانت
افتد و از این نظر عمـل او جنبـه    نمی بدیگري ببخشد، پس بدست جز اوآن را  تواند نمی

 ويساحري دارد. پس آشکار شد که امر کیمیا بسبب تأثیرات نفوس و خـوارق عـادت ر  
و آن بطریق معجزه و یا از کرامت و یا بشیوه سـاحري اسـت وبـه همـین سـبب       دهد می

 سخنان کلیه حکما در این باره معما گونه و لغز مانند است. هیچ کس بحقیقت آن دسـت 
یابد مگر در اعماقدانش ساحري فرو رود و برتصرفات نفس در عـالم طبیعـت آگـاه     نمی

 اهنـگ هـا   آن و هـیچکس بـراي بدسـت آوردن    شود. وامور خرق عادت نامحصور است
کنند محیط است. و آنچـه بیشـتر کسـان را بـه جسـتجوي ایـن        می خدا به آنچه کند مین

 دارد چنانکه یـاد کـردیم نـاتوانی آنـان از بدسـت آرودن       می صناعت وممارست در آن وا
بـه  کننـد محـیط اسـت. و آنچـه بیشـتر کسـان را        مـی  خدا به آنچـه  کند مین آهنگها  آن

دارد  چنانکه یـاد کـردیم نـاتوانی آنـان از      می جستجوي این صناعت وممارست د رآن وا
بدست آوردن راه طبیعی معاش و طلبیدن آن از طرقی است بجز راه یـاد کـرده همچـون:    

ز اینگونـه  ا اجسـتن روزي ر  ،این است که مردم نـاتوان  .کشاورزي و بازرگانی و صنعت
کنند که یکباره ثروتی بیکران از طرق غیر  می آهنگ آن شمردند و می طرق بر خود دشوار

طبیعی چون کیمیا و جز آن بدست آورند و بیشتر کسانی که بدین منظـور توجـه میکننـد    
حکیمانی کـه در موضـوع    دربارهو حتی این خصوصیت اند  فقیران و بینوایانی شهر نشین

نکه ابن سینا بعدم امکان کیمیا چنا کند می نیز صدق اند، امکان یا عدم امکان آن سخن گفته
قائل بوده است و وي دانیم که وي از وزیران عالیمقام بوده و بالنتیجه  در زمره تـوانگران  

رفتـه   مـی  رفته است ولی فارابی که به امکان آن اعتقاد داشته از بینوایانی بشمار  می بشمار
 نی که بطرق کیمیا شیفتهنظریات کسا دربارهو اند  است که بکمترین وسائل معاش نیازمند
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تهمت آشکاري است و شـکی   )کنند این امر (فقرو بینوائی می ند و در آن ممارستباش می
  1نیست که خدا روزي دهنده صاحب قوت متین است.

 و جز اعتماد کردها  آن در مقاصدي که براي تألیف کتب  سزاست بر: فصل

 2را فرو گذاشتها  آن
انسانی است بدان سبب که خـدا   »نفس«ي بشري جان ها دانش باید دانست که گنجینه

در آن ادراك آفریده است و سود ادراك حصول اندیشه براي جان است که نخست از راه 
و ثانیـا تصـور    گردد می تصور حقایق و آنگاه به اثبات نفی عوارض ذاتی براي آن حاصل

ـ  ن راه اندیشـه مسـائلی را کـه در    حقایق یا مستقیم و بیواسطه و یا با واسطه است تا از ای
استنتاج کند و آنگاه که بدین وسیله صورتی عملی در ضمیر  هاست آن صدد اثبات یا نفی

 یابد:  می براي دیگري بیان کرد و بیان بدو گونه انجامآن را  ناگزیر باید شود می مستقر
 بشیوه تعلیم دادن. -1
 اندیشه و اثبات حقیقت.از راه گفتگوي با دیگران بمنظور تابناك کردن  -2

 یابد و تعبیر سـخن از الفـاظی ترکیـب    می تنها از راه تعبیر انجامها  و البته بیان اندیشه 
را در زبان آفریده است و الفاظ از حـروف  ها  آن روند و خدا می که در نطق بکار شود می

زبـان  «ام و حروف عبارت از کیفیات آوازهاي مقطعی هستند که بوسیله کاند  تشکیل یافته
خـویش را  هـاي   شوند و بدانها سخن گویان، هنگام مکالمه اندیشه می و زبان ادا» کوچک

دورنی است هاي  و تعبیر از اندوختهها  رسانند و این نخستین پایه بیان اندیشه می بیکدیگر

                                                 
َ ٱإِنَّ ﴿ -1 اُق ٱُهَو  �َّ زَّ هاي مصر و بیروت پس از آیه  در چاپ ]58الذاريات: [ ﴾٥٨ لَۡمتِ�ُ ٱ ۡلُقوَّةِ ٱُذو  لرَّ

 افزوده شده است: پروردگاري جز او نیست. 
تـاص   241هاي مصر و بیروت نیست لذا آن را از ص  و چاپ» ینی جامع«این فصل در نسخه خطی  -2

 چاپ پاریس ترجمه کردم. 248
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ولی این نوع بیان بطور کلی بر هـر  ،ستها دانش ها آن و هر چند مهمترین و شریف ترین
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شو.                                                                                                                                           می ن آدمی نفته است خواه خبر یا انشا شاملچه در درو

پایه دوم بیان چنان استکه بتوانیم آنچه را در درون خویش داریم به آنان که از ما دور  
یا نهانند یا به آیندگان و کسانیکه همزمان ما نیستند برسانیم و این منحصر بنوشتن اسـت.  

ي آن ها صورت کردن عالئمی با دست است بدانسان که اشکال وونوشتن عبارت از نقش 
رونـد. و   مـی  کنند که در نطق بکار می وضعا حرف بحرف و کلمه بکلمه بر الفاظی داللت

درون آدمی از راه نوشتن، بواسطه همان سـخنی اسـت   هاي  بنابر این بیان و تعبیر اندوخته
ولی هر یک از این دو  اند، پایه دوم قرار دادهدر آن را  رود و از این رو می که در نطق بکار

و معارف رانشان دهد، آن شریفتر خواهد  ها دانش درون آدمی،هاي  از اندوخته ،گونه بیان
درونی خود را هاي  و اندوختهها  بود و توجه خداوندان دانش و هنر باین است که اندیشه
تن آنهابهره آیندگان شودو مردمی بوسیله نوشتن دردل اوراق بیاد گار گذارند تا سود آموخ

 برخور دار گردند. ها  آن که غایبند نیز از
ي گونـاگون  هـا  ملت و در میان مجامع بشري و اند. و این گروه عبارت از مولفان کتب

ي آینـده  ها نسل کتب بسیار تألیف شده است و این کتب در عصرهاي متمادي و پیاپی به
 هـا  ملـت  حسب شرایع ومذاهب گونـاگون و تـواریخ   برها  آن انتقال یافته است و مطالب

ي فلسفی اختالفی وجود ندارد، زیرا همه مطالـب  ها دانش لیکن در .ودولتها مختلف است
 و شـود  می آنهابیک شیوه برحسب مقتضیات اندیشه آدمی در تصور موجودات گرد آوري

چنـان کـه    را از لحاظ جسمانی و روحانی و فلکی و عنصري و مجـرد و مـاده هـم   ها  آن
 ،دهـد  مین اختالفی روي ها دانش اندیشند و از این رو در این می هستند و بروفق واقعیت

از لحاظ مـذاهب بـا یکـدیگر     ها ملت آید چه می ي شرعی پدیدها دانش بلکه اختالف در
آید در علوم تاریخ نیز  می یا اینکه بسبب اختالف اخباري که بطور سطحی گرداند  متفاوت

  شود می اختالف مشاهدهتفاوت و 
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را هـا   آن بینیم بسبب اصطالحات گوناگون بشر در رسوم و اشکال حروف که می آنگاه
نامند نوشتن نیز یکسان نیست و داراي اختالفات بسیار است. از آن جملـه   می قلم و خط

نوشتند  می نامند و قبیله حمیر و مردم قدیم یمن بدان خط می »مسند«حمیري است که آنرا
با شیوه کتاب عربهاي متاخر از قبیل مضریان مخالف است چنان که لغت ایشان نیـز بـا   و 

ولـی عـادت و ملکـه     ،گویند می لغت مضر اختالف دارد و هرچند همه آنان بعربی سخن
مضریان در زبان و طرز تعبیر، با حمیریان متفاوت است و هر یک از آنان در سخن گفتن 

عبیر ایشان استقرار شده است و با اصول وقواعـد دیگـري   قوانینی کلی دارند که از طرز ت
 کنند.  می مخالف است. و چه بسا که در این باره آنانکه آشنا به ملکات تعبیر نیستند غلط

 نوشتند و گاهی برخی از نادانـان  می دیگر خط سریاین است که نبطیان وکلدانیان بدان
 اسـت چـه آنـان از قـدیم تـرین     پندارند که خط سریاین بسبب قدمت آن خط طبیعی  می

زیـرا   ،رفتند لیکن این پندار و هم و غلط ویکی از عقاید عامیانـه اسـت   می بشمار ها ملت
هیچ یک از کلیه افعال اختیاري انسان طبیعی نیست، بلکه این افعـال در نتیجـه قـدمت و    

 طبیعـی  کنـد  مـی  شـوند و بیننـده گمـان    می یابند که ملکه اي راسخ می تمرین آنقدر دوام
کنند  می ند چنانکه بسیاري از مردم کودن درباره زبان عربی نیز به همین سان تصورباش می
گفته ند در صورتی که این پندار  می بطور طبیعی به زبان عرب سخنها  گویند عرب می و

 نیز غلط است. 
 دیگر خط عبري است که خاندان عابر بـن شـالح از بنـی اسـرائیل و جـز آنـان بـدان       

 شتند.نو می
 گونه دیگر خط التینی است که از آن مردم روم است و ایشان داراي زبان خاصی نیـز 

در نوشتن اصطالح خاصی دارند که به آنان منسـوب اسـت    ها ملت ند و هر یک ازباش می
مانند ترکان و فرنگان و هندیان جز آنان،  ولی تنها سه گونه خـط   دباش می وبویژه آن قوم

قع شده است: زیراچنانکه یاد کردیم خـط سـریانی قـدیمی تـرین     نخستین مورد توجه وا
 رود و همین قدمت آن سبب شده است که بدان توجه دارند.  می خطوط بشمار
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و اما خطوط عربی و عبري بـدان سـبب مـورد عنایـت هسـتند کـه قـرآن و تـورات         
له تعبیـر  و چون دوخط مزبور وسیاند  مزبور نازل گردیده و به آن خطوط نوشتههاي  بزبان

همـت  هـا   آن و بیان آیات نازل شده آن دو کتاب قرار گرفتند ازاین رو نخست بـه تنظـیم  
گماشتند وآنگاه اصول وقواعدي که براي تعبیر از زبان تنظیم شده بود به همان شیوه بسط 

واجـب بـود ازآن   ها  آن را براي فهمیدن شرایعی که پیروي ازها  آن وتوسعه یافت و مردم
فرا گرفتند وعلت توجه بزبان التینی این بودکه چون رومیان به کیش مسـیحی   کالم ربانی

گرویدند و زبان آنان التینی بود و چنانکه درآغاز کتاب یـاد کـردیم تعـالیم آئـین مسـیح      
یکسره از تورات بود از این رو کتاب مزبور ودیگر کتب پیـامبران بنـی اسـرائیل را بزبـان     

نی را به آسـان تـرین روشـها از آن اقتبـاس کننـد و در      خویش ترجمه کردند تا احکام دی
 نتیجه توجه به زبان و خط خودشان از دیگر زبانها و خطوط بیشتر و استوارتر گردید. 

پس معلوم شد که بجز خطوط یاد کرده خطوط اقوام دیگر مورد اهمیت و توجه قـرار  
طی است کـه  نگرفته است، بلکه هر ملتی برحسب اصطالحات مخصوص بخود داراي خ

 تنها متعلق بخود آن قوم است وملل دیگر بدان توجهی ندارند. 
دهنـد در هفـت    مـی  گذشته از این مولفان مسائلی را که در تألیفات مورد توجـه قـرار  

دانند و بجز مقاصد مزبور را فـرو   می را شایسته اعتمادها  آن و تنهااند  مقصد منحصر کرده
 عبارتند از: ها  آن واند  گذاشته

 بدست آورند و ابواب وفصولآن را  استنباط یک دانش نوین بدینسان که موضوع -1
مسائل آن به تحقیق وتتبع  پردارند یا بعبارت دیگـر دانشـمند    دربارهتقسیم کنند و آن را 

را هـا   آن محقق در ضمن تحقیقات خودمسائل و مباحث نوینی استنباط کند وبکوشد کـه 
تعمـیم یابـد و بنـابر ایـن نتیجـه تحقیقـات و       هـا   آن دن ازبدیگران هم برساند تا سود بر

گذارد تا مگر آینـدگان را سـودمند    می استنباطات خود را بوسیله نوشتن در کتاب بیادگار
افتد چنانکه د ردانش اصول فقه این شیوه روي داده است و نخست شافعی بـه بحـث در   

فیـه باسـتنباط مسـائل قیـاس     را تلخیص کرد آنگـاه حن ها  آن ادله لفظی شرعی پرداخت و
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را بطور جامع گرد آوردند و پس ازایشان طالبان علم از ثمرات تحقیقات ها  آن پرداختند و
 کنند.  می استفادهها  آن آنان بهره مند شدند و تا این روزگار نیز از

شیوه دوم تألیف این است که کسی به مطالعه وتحقیق سخنان پیشینیان و تألیفـات   -2
را بـروي بگشـاید و   ها  آن را دشوار بیابد، ولی خدا باب دركها  آن دازیم و فهمایشان بپر

عـاجز  هـا   آن آنوقت بکوشد این مشکالت را براي دیگر کسانی که ممکن اسـت از درك 
بپردازد تا کسانی که شایستگی دارند از آن بهره مند شوند ها  آن باشند آشکار کند و بشرح

یر کتب معقول ومنقول است که در تألیف فصلی شریف و این شیوه عبارت ازشرح و تفس
 رود.  می بشمار
هنگامی که یکی از دانشمندان متأخر بر غلط یا لغزشی از آثـار پیشـینیان نـامور و     -3

 با برهان آشکار و تردید ناپذیر ثابت کند آنوقت میکوشد کـه آن را  بلند آوازه آگاه شود و
لت انتشار آن تألیف از قرون متمادي در همه کشورها به آیندگان هم برساند، زیرا بعآن را 

و شهرت مولف بفضل ودانش واعتماد مردم به معلومـات وي زدودن واز میـان بـردن آن    
را رد یم کند ناگزیر باید دالیل ها  از این رو دانشمندي که آن لغزش  گردد می غلط دشوار

 بر آن آگاه شود. خود را بنویسد وبصورت کتاب بیادگرا بگذارد تا خواننده 
مشاهده کند و مثال بـر حسـب تقسـیم    هائی  وقتی دانشمند در یکی از فنون نقصان -4

توان بر آن افزود تا تکمیل گردد آنوقت بدین منظور  می موضوع آن ببیند مسائل یا فصولی
 پردازد. می گمارد و بتألیف می همت
که مسائل دانشی نا مـنظم  دیگر از مواردي که سزاست در آن تألیف کرد این است  -5

باشد  هر مبحثی در باب خود واقع نشده باشد، آن وقت دانشمند آگاه به ترتیب و تهذیب 
چنانکه ایـن   دهد می پردازد و هرمسئله را درجایگاه و باب و فصل خود قرار می آن دانش
حاب به روایت عتبی از اصـ » العتبیه«به روایت سحنون از ابن قاسم و » المدونه«وضع در 

چه بسیاري از مسائل فقه د رکتب مزبور در باب خود نیامده بـود.   شده می مالک مشاهده
هم چنان نا نهذب » العتبیه«ولی  ،همت گماشت» المدونه«از این رو ابن ابوزید به تهذیب 
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توان یافت ولی جویندگان دانش  می باقی مانده است و درهر باب آن مسائلی از باب دیگر
پس از وي نوشـته اسـت   » برادعی«و تهذیب ابن ابوزید وهم تهذیبی که » هالمدون«با بودن

  اند. نیاز شده بی »العتبیه«دیگر از 
ي دیگر پراکنده باشد و برخی از ها دانش مسائل دانشی در ضمن ابواب هنگامی که -6

را گرد آوري کنند آنوقـت از  ها  آن دانشمندان به موضوع و کلیه مسائل آن متوجه شوند و
 و بر شماره علومی که بشر اندیشه خـود را در  گردد می این راه فن یا دانش نوینی تنیظیم

چنانه در دانش بیان  شود می افزوده کند میتمرین و ممارست ها  آن و در برد می بکارها  آن
ی وابویعقوب یوسف سکاکی مسائل علـم بیـان را در   نروي داده است و عبدالقاهر جرجا

بسیاري از مسائل آن دانـش   »البیان و التبیین«افتد چه جاحظ در کتاب کتب نحو پراکنده ی
شدند و در صدد کشف موضوع و جدا ها  آن را گرد آورده بود و آنوقت دانشمندان متوجه

کردن از آن دیگر علوم بر آمدند و درعلم بیان به تألیف پرداختند و کتب مشهوري در آن 
را فـرا گرفتنـد   هـا   آن شد آنگاه آینـدگان  می مردهعلم نوشتند که بمنزله اصول فن بیان ش

 وچنان درتکمیل وتوسعه آن دانش کوشیدند که بر همه متقدمان برتري یافتند. 
تلخیص و مختصر کردن کتب متقدمان وآن هنگامی است که مشـاهده شـودکتابی    -7

دامنـه  ولی بسیار مطول و  هاست آن رود و از مأخذ اساسی می در زمره امهات فنون بشمار
که این کتاب را بطور ایجاز و اختصار تلخیص  شود می دار است، آنوقت دانشمندي بر آن

بیندازد و در عین حال برحذر باشـد کـه مطالـب ضـروري آن     آن را  کند و مباحث مکرر
 حذف نشود تا مبادا به مقصد مولف خلل راه یابد. 
عملـی غیـر ضـروري    رتألیف کـردن  د اینهاست مجموعه مقاصدي که شایسته است و

اند  پیمودهآن را  شمرده خواهد شد و بمنزله انحراف از جاده اي خواهد بود که خردمندان
از قبیل  اینکه کسی آثار متقدمان را با برخی تغییرات مرورانه بخود نسـبت دهـد و مـثال    

آن را  جابجا کند یا برخی از مسـائل موردنیـاز  آن را  عبارات کتاب را تغییر دهد و فصول
بـه مطالـب   آن را  بیندازد یا مطالبی بر آن بیفزاند که مورد حاجت نیست یا مسائل درست
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نادرست تبدیل کند یا در مباحثی نا سودمند بگفتگو پردازد چنین شیوه اي نشانه جهـل و  
ارسطو مقاصد مزبور را بـر شـمرده در پایـان آن     هنگامی کهبیشرمی است و بهمین سبب 

 گفته است: 
پناه بخـدا از   ،یاد کرده زاید یا آزمند یست یعنی نادانی و بیشرمی است و بجز مقاصد«

وخدا انسان را به آنچه درست تر است » کاري که انجام دادن آن شایسته خردمندان نیست
  1فرماید. می رهبري

اینکه فزونی تألیفات دردانشها مانعی در راه تحصیل  ردبیست و هشتم:  فصل
 است

ی که بمردم در راه تحصیل دانش و آگاهی برغایت و نهایت آن باید دانست از چیزهائ
آن و سپس هاي  زیان رسانیده فزونی تألیفات واختالف اصطالحات در تعالیم وتعدد شیوه

را تا آنگاه درجه تحصیل بر او مسـلم گـردد   ها  آن خواستن از متعلم و شاگرد جمع آوري
را حفظ کند و در مراعات جمیـع  ها  آن ودر این هنگام دانشجو ناگزیر است کلیه یا بیشتر

آن بکوشد و حال آنکه اگربخواهد کتبی را که در یک صنعت نوشته شده است هاي  شیوه
و ناچـار در   مانـد  مـی  و عـاجز  کند مین بتنهائی مورد بحث و تحقیق قراردهد عمر او وفا

نگی فقـه  و براي مجسم شدن این امر چگـو  .درجه تحصیل قرار میگرد از مرتبه اي فروتر
را در نظر میگریم که چه روحی مانند: » مدونه«آرویم و کتاب  می را در مذهب مالکی مثال

همچنـین   2ات و مقدماتی بـر آن نوشـته انـد   کتاب ابن یونس و لخمی و ابن بشیر و تنبیه
کتاب ابن حاجب وشروحی که بر آن نوشته شـده اسـت. سـپس دانشـجو نـاگزیر اسـت       

قرطبـی و بغـدادي ومصـري را از یکـدیگر بـاز شناسـد و        فقهـی قیروانـی و  هاي  طریقه
مزبور تشخیص دهد و در ایـن هنگـام منصـب فتـوي     هاي  متأخران را از شیوههاي  طریقه

                                                 
ۡقَومُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  إِنَّ ﴿اشاره به:  -1

َ
 .]9اإلرساء: [ ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 » ك». «عتبه«و کتب بیان وتحصیل بر کتاب  -2
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مزبور بجز تکرار موضوع چیـزي  هاي  . و با اینکه همه کتب وطریقهشود می براي او مسلم
آگـاه  شـود و   هـا   نآ نیست و معنی در همه یکسان است لیکن دانشجو ملزم است برهمه

گوناگون یاد کرده را از یکدیگر باز شناسد در حالیکه عمر در تحقیـق یکـی از   هاي  شیوه
کردنـد کـه    مـی  واگر معلمـان بـه همـین اکتفـا    ،رسـد  مـی  و بپایان کند مین آنهاهم کفایت

کـرد و   مـی  دانشجویان تنها همان مسائلی مذهبی را فرا گیرند وضع تحصیل بسیار تغییـر 
شـد و فـرا گـرفتن آن     مـی  بود که اکنون متداول است و تعلیم آسان می جز اینروش کار 

درمانی شده است و عادت بدان آنچنان  بی یافت. ولی این امر بمنزله درد می سریعتر انجام
در آنان استقرار یافته که همچون طبیعتی تغییر ناپذیر شده است و نیـز بـراي مثـال علـوم     

یم از قبیل کتاب سیبویه و کلیه شرح و حواشی و تفسیرهائی شو می زبان عربی را یاد آور
گوناگون بصریان و کوفیان و بغدادیان وپس از آنان روش هاي  که بر آن نوشته شه و شیوه

اندلسیان وطرق متقدمان و متأخران مانند ابن حاجب وابن مالک و جمیع کتبی که در این 
را هـا   ایـن  خواهنـد همـه   می گونه از دانشجوگیریم که چ می و آنگاه در نظراند  باره نوشته

و هیچیـک از   شـود  مـی  سـپري هـا   آن بخواند و فراگیـرد و درنتیجـه عمـر وي در برابـر    
 رسـند و از چنـین کسـانی    نمـی  دانشجویان جز عده قلیل و انگشت شـماري بنهایـت آن  

و او توان صاحب تألیفاتی را نام برد که در این روزگار کتب او درمغـرب بمـا رسـیده     می
معروف است، و سخنان  1مردي مصري از اهل صناعت زبان عربی است که به ابن هشام 

که برنهایت ملکه آن استیال یافته و از این لحـاظ در   دهد می این صناعت نشان دربارهوي 
زیرا وي ملکـه اي   .ردیف کسانی چون سیبویه و ابن جنی وطبقه آن دو قرار گرفته است

هـا   آن و فروع این فن کامال احاطه یافته و ببهتـرین شـیوه اي در  عظیم داشته و بر اصول 
تصرف نموده و ثابت کرده اسـت کـه فضـل منحصـر و تألیفـات گونـاگون دشـواریها و        

 بهـر کـه خواهـد ارزانـی    آن را  مشکالت بسیاري وجود دارد ولـی ایـن فضـل خداسـت    

                                                 
) از مردم مصر عالم فقه و تفسیر و صرف و نحـو صـاحب   761  708جمال الدین عبداهللا بن هشام ( -1

 کتاب معروف مغنی اللبیب، رجوع به لغتنامه دهخدا شود. 
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وگرنه ظـاهر امـر چنـین     روند. می واینگونه کسان از نوادر عالم هستی به شمار  1دارد. می
که مثال اگر دانشجو عمرش را در همه این مواد طی کنـد وقتـی بـراي وي     دهد می نشان
که بتحصیل علوم زبان عربی نائل آید، علمـی کـه یکـی از ابـزار و وسـایل       ماند میباقی ن

تواند باصل مقصود که ثمره این ابزار ومقدمات اسـت برسـد، ولـی     می است، پس چگونه
  2. کند می ه را بخواهد رهبريخدا هر ک

به کار تعلیم  ها دانش دراینکه اختصار فراوان در مؤلفانبیست و نهم:  فصل
 رساند می آسیب

را مختصـر   هـا  دانـش  و مقاصدها  که طریقهاند  بسیاري از متأخران بدین شیوه گرائیده
برنامـه   پردازنـد و از آن  مـی  کنند و در نهایت شیفتگی باین روش بتألیف کتـب مختصـر  

ت بدانسـان کـه   مسائل آن اسکنند که در هر دانشی مشتمل بر حصر  می مختصري تدوین
گنجاند و ایـن   می الفاظ قلیلی در درالفاظ باختصار میکوشند و معانی بسیاري از آن فن را

رساند وفهم آن بر دانشجو دشوار است. و چه بسا که بـه امهـات    می شیوه به بالغت زیان
را براي نزدیـک شـدن بحفـظ    ها  آن شوند و می فنون تفسیر و بیان متوجهکتب مطول در 

کنند چنانه ابن حاجب در فقه و اصـول فقـه و ابـن مالـک در علـوم عربـی و        می مختصر
ولی این شیوه مایه فساد تعلیم است  اند، بدین روش گرائیدهها  آن خونجی درمنطق وامثال

وش امـر تخلـیط و در آمیختگـی مطالـب     رسـاند، زیـرا در ایـن ر    می و به تحصیل آسیب
، چه در حالیکه وي هنوز بـراي پـذیرش غایـات دانـش مسـتعد      شود می برمبتدي تحمیل

 کنند و این امر از روشـهاي ناپسـند و نکوهیـده درتعلـیم     می را بر او القا ننشده است آنا
ها  این هچنانک درآینده از آن بحث خواهیم کرد. گذشته از این در این روش باهم دباش می

 شـود  مـی  گرفتار تتبع وجستجوي الفاظ کوتاه و مختصري ذهن دانشجو سخت مشغول و

                                                 
ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿ -1 َّ�  ۚ  .]54: ةاملائد[ ﴾يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء

2- ﴿ ۚ  .]31املدثر: [ ﴾َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُء
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از این رو که معـانی بسـیاري در آن الفـاظ گنجانیـده شـده و       ،دشوار استها  آن که فهم
بینیم الفاظ کتب مختصر بهمـین سـبب    می مشکل است چهها  آن استخراج مسائل از میان

از هـا   آن ست و ناگزیر محصل وقت قابل توجهی را براي فهماختصار) دشوار و بغرنج ا(
 ملکه اي که بسبب تعلیم از این  کتب مختصر بدستها  این گذشته از همه .دهد می دست

آید بفرض که بطور استواري حاصل شود و آسیبی بدان نرسد نسبت به ملکاتی کـه از   می
نارسا خواهد بود، زیرا ملکات آید، ملکه اي قاصر و  می موضوعات مبسوط مطول بدست

وپیداسـت کـه    شـود  مـی  نوع دوم در نتیجه تکرار فراوان و بحث دراز در مسائل حاصـل 
 . دباش می تکرار فراوان و هم اطاله سخن براي حصول ملکه کامل سودمند

ماننـد   گـردد  میملکه نارسا  ،و هرگاه به تکرار اندك اکتفا شود آنوقت بسبب کمی آن
تسـهیل  هـا   آن تألیفاي مختصر در علوم) که منظـور مولفـان  (ت مختصر همه این موضوعا

حفظ کردن مسائل براي متعلمان است در صورتیکه بسبب دور شدن متعلمـان از بدسـت   
کننـد و   مـی  ذهن ایشان) آنان را دچار مشکالت(در ها  آن آوردن ملکات سودمند ورسوخ

  1نیست.اي  کننده کسی را که خدا رهبري فرماید او را گمراه

 و روش افاده تعلیم ها دانش در شیوه درست تعلیمام:  سی فصل
افتد که درجه بدرجـه و   می به متعلمان هنگامی سودمند ها دانش باید دانست که تلقین

بخش بخش و اندك اندك باشد چنانکه نخست باید ازهر باب فنی، مسائلی که ازاصـول  
 بذهن وي بشرحها  آن اجمال براي نزدیک ساختنند بر متعلم القا گردد و بطور باش می آن
پردازند و در این باره قوه عقل و استعداد او براي پذیرفتن مسائلی کـه بـر وي فـرو    ها  آن

مراعات گردد تا سرانجام به پایان آن فن برسند و در این هنگـام بـراي او    شود می خوانده
ئی و ضعیف اسـت و غایـت   ، لیکن ملکه مزبور جزشود می ملکه اي در این دانش حاصل

سازد سـپس   می این ملکه این است که او را براي فهم فن وبدست آوردن مسائل آن آماده

                                                 
ُ ٱَ�ۡهِد  َوَمن﴿ -1 ِضّلٍ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ  .]37الزمر: [ ﴾ِمن مُّ
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در این بار در تلقین او را بمرتبه بـاالتري از   یباید بار دیگر او را بدان فن رجوع دهند ول
 ل خـارج پردازند و از حد اجمـا  می دهند و بشرح و بیان کاملتري می مرحله نخستین ارتقا

کنند تا بـر   می یادها  آن شوند و در این مرحله اختالفاتی را که درفن هست با ذکر دلیل می
سـپس بـا رسـوم او را     شـود  می در این هنگام ملکه او نیکو .همین شیوه بپایان فن برسند

دهند و در این مرحله او از حد مبتدي درگذشته ومقداري از آن دانـش را   می بدان رجوع
 از این رو در این بار نبایـد هـیچ موضـوع مشـکل و مـبهم و مغلقـی را       1است. فرا گرفته

شرح وتفسیر کامل فرو گذارند و بایـد همـه درهـاي بسـته آن دانـش را بـه روي وي        بی
بگشایند تا ازفرا گرفتن آن فن فارغ آید. در حالیکه کامال بر ملکه آن احاطه و تسلط یافته 

د و چنانکه دیدي با این شیوه دانـش را در سـه بـار    باشد. چنین است شیوه تعلیم سودمن
بدست آورد وگاهی هم ممکن است براي بعضی تحصیل آن را  آموزند تا می مکرر بمتعلم

که براي آن آفریده شده و  )استعدادي(فنی در کمتر از این مراحل حاصل گردد بر حسب 
افاده آن آشنا نیسـتند  عصر ما به شیوه این تعلیم و روش  هم 2براي وي میسر گشته است.

خواهند که  می کنند واز وي می و در آغاز تعلیم مسائل بسیار دشوار دانش را برمحصل القا
کنند این روش نوعی تمرین در تعلیم  می آماده سازد و گمانها  آن ذهن خود را براي حل

سـازند و بسـبب    مـی  مکلفها  آن وروشی درست است ومبتدي را بحفظ کردن وتحصیل
غایات فنون بر محصل در مبادي کار و پیش ازآماده شـدن وي بـراي فهـم آنگونـه      القاي

سـازند) درصـورتیکه پـذیرفتن     می و ویرا باشتباه دچار(کنند  می مسائل ذهن او را مشوب
و در آغاز امر بکلی عاجز از  شود می دانش و استعداد فهم آن بتدریج براي شاگرد حاصل

                                                 
منتهی و مرحله شادي آن است  -شادي ج –مبتدي ب  -درتحصیالت پیشین سه مرحله داشتند، الف -1

که محصل قسمتی از اصول دانش را فرا گرفته لیکن بمرحله منتهی نرسـیده اسـت و منظـور مولـف     
» ینـی «و » پ«هاي مصر و بیروت بحاي: (شدا) کـه در   دربار دوم رسیدن باین مرحله است. در چاپ

 آمده (شد) است.  

 اشاره به ماثورة:کل میسر لما خلق. -2
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مگردر موارد نـادر و برحسـب تخمـین واجمـال و بوسـیله مثالهـاي        دباش می فهم مسائل
آنگاه پیوسته استعداد وي بتدریج و اندك انـدك بسـبب در آمیخـتن ذهـن او بـا       1حسی.

از مرحله تخمین به حد جامعیت و کمـال  [و  کند می بر وي رشدها  آن مسائل فن و تکرار
ازلحـاظ اسـتعداد و سـپس     2ه او] یابـد تـا ملکـ    می که برتر از مرحله تخمین است انتقال

یابد. لیکن اگر در آغاز کار بروي غایات  می و برمسائل فن احاطه شود می تحصیل تکمیل
در حالیکه وي در این هنگام از فهمیدن وحفـظ کـردن عـاجز اسـت و از      دانش القا شود

ذهن وي از ایـن روش خسـته خواهـد شـد و گمـان       دباش می دورها  آن اماده شدن براي
ودر نتیجه از آن گونه مطالب سـر بـاز    دباش می اهد کرد که دانش بذاته واساسا دشوارخو

خواهد زد دچار تنبلی خواهد شد واز پذیرفتن آن منحرف خواهد گردید و این وضع بـه  
از کسب دانش) منجر خواهد شد وپیداست که چنین کیفیتی بسبب سوء تعلیم (جدائی او 

آموزد بفهم  می م محصل را درفرا گرفتن کتابی که به ويآید و سزاوار نیست معل می پدید
مسائلی فزونتر از حد طاقت وتوانائی و برتر از نسبت قبول او براي تعلیم وادار کند خواه 

  .مبتدي باشد یا منتهی
و نباید مسائل کتاب را بمسائل دیگري در آمیزد تا بتواند مطالب کتـاب را از آغـاز تـا    

مقاصد آن را بدست آورد و بوسیله آن برملکه اي تسلط یابد که بدان پایان آن فرا گیرد و 
بدست آورد ها دانش در جز آن کتاب هم نفوذ کند، زیرا اگرمحصل ملکه اندکی در یکی از

فزون خواهی  و براي او نشاطی در شود می بسبب  آن براي قبول بقیه آن دانش هم مستعد
تا سـرانجام برغایـات دانـش     گردد میاصل و همت گماشتن به برتر ازآن مرحله علمی ح

یابد لیکن اگر امر براو تخلیط شود ومعلومات وي بمسائل دیگر در آمیزد از فهم  می دست
و از   شـود  مـی  یابـد و اندیشـه وي زدوده   می و خستگی و افسردگی بدو راه ماند می فرو

                                                 
 دهند.  این نظریه کامال مطابق شیوه جدید تربیت است که تعلیم حسی را برنظري ترجیح می -1

 » ینی«و » پ«از  -2
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 را بخواهد رهبريگذارد و خداهر که  می فروآن را  ودانش وتعلیم گردد می تحصیل نومید
  1فرماید.  می

همچنین سزاست که معلم در یک فن و یک کتـاب مـتعلم رادیـر زمـانی نگـاه نـدارد       
فواصـل دراز بینـدازد زیـرا    ها  آن بدینسان که جلسات درس را از هم گسیخته کند و میان

چنین روشی وسیله فراموشی واز هم گسیختگی مسائل از یکدیگر خواهـد بـود و آنگـاه    
  .لکه بسبب پراکندگی مواد آن دشوار خواهد شدحصول م

و هرگاه اوایل و اواخر دانش در ذهن حاضر و دور از نیسان باشد آنوقت ملکه آسانتر 
حاصل خواهد شد وارتباط آن استوارتر خواهد گردید و آیین و رنگ آن درذهـن نیکـوتر   

شوند و  می حاصلنقش خواهد بست، زیرا ملکات در نتیجه پیاپی بودن عمل و تکرار آن 
 هرگاه عمل از یاد برود ملکـه ناشـی از آن هـم فرامـوش خواهـد شـد. و خـدا آنچـه را        

نیکو و روشهاي الزم در تعلیم این است که دو هاي  و از شیوه 2دانستید بشما آموخت نمی
دانش را با هم به متعلم نیاموزند چه وي در این هنگام کمتر ممکن اسـت در هیچیـک از   

یابد، زیرا در آن صورت باید ذهن خود را تقسیم کند و از فهمیـدن یکـی    آن دو پیروزي
وبسبب  شود می بدیگري منصرف سازد. و از این رو هر دو دانش براي او مغلق و مشکل

یابد ولی اگر اندیشـه را بـراي آمـوختن آنچـه وي در صـدد آن       می آن نومیدي به وي راه
این روش براي تحصیل وي شایسته تر باشد.  است بپردازد و فارغ گذارد آنگاه چه بسا که

 توفیق دهنده آدمی براه راست است.  3)سبحانه و تعالی(و خدا 

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1   ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ  �َّ

ا لَۡم تَُ�ونُواْ َ�ۡعلَُموَن ﴿ -2  .]239: ةالبقر[ ﴾٢٣٩َعلََّمُ�م مَّ
 نیست.  » ینی جامع«ونسخه خطی » پ«در چاپ  -3
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 1فصل
بـه  آن را  و اي دانشجو ! بدان که من سودي در راه تعلیم بتو ارمغان میـدارم کـه اگـر   

قبول تلقی کنی و آن را با پایداري وثبات بدسـت گیـري بگنجـی بـزرگ و اندوختـه اي      
کنم که در فهمآن بتو یـاري خواهـد    می ظفر خواهی یافت ونخست مقدمه اي یادشریف 

ماننـد همـه   آن را  کرد. و آن این است که اندیشه آدمی طبیعت مخصوصی است که خـدا 
شته است و آن عبارت از فعل و حرکتی است که در نفس بسـبب  خویش بسرهاي  آفریده

که گاهی مبدا افعال منظم و مرتب انسانی است  دهد می قوه اي در بطن اوسط دماغ روي
و گاهی مبدا براي دانستن چیزي است که هنوز در ذهن حاصل نشده است بدینسـان کـه   

 و بقصـد نفـی یـا اثبـات آن     کنـد  مـی  تصـویر آن را  و دو طرفشود می به مطلوب متوجه
 زدنـی  بشـتاب تـر از چشـم بـرهم     کنـد  می که میان آن دو جمع 2آنگاه وسطی ،پردازد می
درخشد و این صورتی است که یکی باشد و اگر متعدد باشد به تحصیل وسط دیگري  می

اي  اندیشـه  یابد. چنین است کار این طبیعـت  می و به مطلوب خود ظفر شود می هم منتقل
 که بشر بسبب آن از دیگر جانوران متمایز است. 

 وصـف آن را  و دده می سپس باید دانست که صناعت منطق کیفیت عمل فکر را نشان
ولی گـاهی   دباش می تا درستی آن از خطا معلوم شود، زیرا هرچند صواب ذاتی آن کند می

و این خطا یا بسبب تصـور دو طـرف قضـیه بـر      دهد می هم بندرت  براي آن خطا روي
آید و یا بسبب اشتباه د راشکال در نظم قضایا و  می پدیدها  آن صورتی بجز صورت اصلی

و در این گونه موارد براي رهائی از ورطه این  دهد میبراي نتیجه دادن روي ها  آن ترتیب

                                                 
هاي مصر وبیروت قسمتذیل فصل بماقبل پیوسته است و هیچ عنوانی مطالـب   از انیجا در بیشتر چاپ -1

دیـده  » فصـل «باالي مطلـب  » ینی جامع«و نسخه خطی » پ«را از هم متمایز نساخته است در چاپ 
 شود و درچاپ دارالکتاب اللبنانی عنوان مطلب چنین است: اندیشه انسانی. می

گوئیم:جهان حادث اسـت زیـرا    مقترن شود مثال وقتی می» زیرا فالن.....«ه بکلمه وسط چیزي است ک -2
 » از تعریفات جرجانی«باسد  وسط می» زیرا متغیر است«متغیر است 
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، بنابر این منطـق امـري صـناعی و راننـده     شود می اگر پیشامد کند، ازمنطق استفاده ،فساد
واز ایـن رو کـه امـري     دباشـ  می بسوي طبیعت فکري است و بر صورت عمل آن منطبق

بینیم که بسـیاري از بزرگـان    می د و به همین سببشون می نیاز بی صناعی است غالبا از آن
یابنـد بـویژه    مـی  آنکه  به صناعت منطق آشنا باشند بر مقاصد علمـی دسـت   بی صاحبنظر

از روي صدق نیت و اتکا برحمت خدا بدانش گرایند چه این امـر بزرگتـرین    هنگامی که
 . دباش می یاریگر آنان

سپرند و بطور طبیعی  می راه دانش رااین است که برحسب طبیعت فکري استوار خود 
بر ایـن  آن را  همچنانکه خدا شود می روش آنان به حصول وسط آگاهی بر مطلوب منتهی

 طبیعت بسرشته است. 
آنگاه باید دانست که گذشته از این امر صناعی معروف به منطق براي آموختن مقدمـه  

برمعانی ذهنی است ها  آن تدیگري نیز ضرورت دارد و آن عبارت از شناختن الفاظ ودالل
شوند پس  می که بسبب خواندن رسوم نوشتنی وتلفظ بنطق در هنگام مکالمه بر ذهن وارد

بگـذري و بـه اندیشـه مطلـوب     هـا   این پـرده »مراحل«تو اي دانشجو! ناچار باید از کلمه 
 خودبرسی. بنا بر این نخست باید به داللت رسوم و اشکال نوشتنی بر الفاظ گفتنـی آشـنا  
شوي و این سهل ترین مرحله هاست آنگـاه داللـت الفـاظ شـفاهی را برمعـانی مطلـوب       
فراگیري سپس قوانین ترتیب دادن معانی را در قالبهاي معروفشان براي استدالل بیـاموزي  

روند. وپس از آن معانی مجرد رادر اندیشه همچون دامهائی  می که در صناعت منطق بکار
وب برحسب طبیعت فکري تو و توسل به رحمت و مواهـب  مطلها  آن بیندوزي تابوسیله
  1خدا آشکار شود  

را به سـهولت ازمیـان   ها  و هر کسی نمیتواند از این مراتب بسرعت  بگذرد و این پرده
بلکه چه بسا کـه ذهـن بسـبب مناقشـات در پـس       ،بردارد و مطلوب خودرا بدست آورد
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غوغاي مجادالت و شـبهات در دامهـی   یا به علت شور و  ماند می الفاظ متوقفهاي  پرده
و تقریبا جز گروه قلیلی  ماند میو درنتیجه از بدست آوردن مطلوب باز  1افتد. می ادله فرو

 یابد.  می کمتر کسی از این گرداب رهائی کند می که خدا آنان را راهنمائی
در فهم مطالب اضطراب و تشـویش بتـو    پس هرگاه به چنین سرنوشتی دچار شوي و

هـا   آن بخود مشـغول کنـد آن وقـت همـه    تو را  ذهنها  و شک وتردید تیابد یا شبهاراه 
را کنار بگذار و امر صناعی را بکلـی تـرك    تالفاظ وعوائق شبهاهاي  رادور بینداز و پرده

آفریـده شـده اي   آزادانه وبی هیچ شائبه اي بسوي میدان اندیشه طبیعی کـه بـر آن    کن و
ان جـوالن ده و بـراي فـرو رفـتن در آن دریـاي بیکـران       نظر خود را درآن میـد  و توجه 

وجستن مقصود خود ذهنت را تنها در آن متمرکز کن و در راهی که صـاحبنظران بـزرگ   
گان نه و بگشایش خدا متوسل شو همچنانکه خدا درهاي دانش را اند  پیش از توگام نهاده

بـراي ظفـر    2موخـت. بروي آنان برحمت خوي شگشود و آنچه را نیم دانستند بـه آنـان آ  
از مقتضیات این اندیشه آن را  یافتن به مطلوب بر تو خواهد تابید و مسئله وسطی که خدا

براي این اندیشه آفریده است بر تو الهام خواهد شد. ودر آن را  قرار داده و چنانکه گفتیم
ا کـن  از قـانون صـناعی اد  آن را  این هنگام آن اندیشه را درقالبها وصور ادله بریز و حـق 

با دستاویز استوار و بنیان درسـت بـراي   آن را  ي الفاظ را بر آن بپوشان وها صورت سپس
 عالم سخنوري وگفتگو نمودار کن. 

از خطـا کـه   ها  آن الفاظ و شبه در ادله صناعی و کشف صواب اما هنگام مناقشه در و
و از لحاظ وضـع و   دباش می برابرها  آن اموري صناعی ووضعی هستند و جهات گوناگون

را تشـخیص  هـا   آن آنوقت جهت حقیقت ،اصطالح مشابه یکدیگر هستند اگر توقف کنی
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که بطور طبیعی باشد از ایـن   شود می زیراجهت حقیقت هنگامی باز شناخته 1نخواهی داد.
در برابـر  هـا   و پـرده  دهد می رو محصل به شک و تردیدي که براي وي حاصل شده ادامه

نشاند و این وضع شـیوه بیشـتر    می شوند واو را از بدست آوردن باز یم مطلوب وي مانع
باشـد آنوقـت ذهنشـان     2متکلمان متأخر است بویژه کسانی که از پیش در زبانشان عجمه

 یا اگر از کسانی باشند که شـیفته قـانون منطقـی هسـتند،بدان تعصـب      شود می بدان بسته
و آنوقت میان شـبهات و   3دارك حق استشوند که آن بطبع وسیله ا می ورزند و معتقد می

و تقریبا طبیعی است بشرط آنکه از همه اوهام مجرد شوند  ماند می ادله سرگرداني  شکها
و بحث کننده به بخشایش خداوند متوسل گردد و اما منطق وصف کننده عمل و خاصیت 

م باید از این بنابر این متعل )راند (بسوي حق می است که اغلب او را »طبیعی«این اندیشه 
بخشایش خدا  شود می فهم مسائل بر او دشوار و پیچیده هنگامی کهنکات عبرت گیرد. و 

 . ودانش جز از نزد خـدا بدسـت  4را بطلبد تا انوار آن بر وي بتابد و به حقیقت ملهم شود
 5 .آید نمی

و  6ئیکه ابزارها دانش ردر اینکه نباید نظریات و تحقیقات دسی و یکم:  فصل
بشعب گوناگون منشعب ها  آن توسعه یابد ومسائل 1وسیله کسب دانش هستند

 شود
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 ي متمدن بر دوگونه است: یکـی از ها ملت ي متعارفی در میانها دانش باید دانست که
تفسـیر و حـدیث و   :ند همچون علوم شرعی از قبیـل باش می ئی که مقصود بالذاتها دانش

 الهیات از فلسفه.فقه و علم کالم و مانند طبیعیات و 
ي زبان ها دانش ور هستند مانندئیکه ابزار و وسیله فرا گرفتن علوم مزبها دانش دیگر و
و چه بسا که بر حسب  هبراي علوم شرعی، ومنطق براي فلسفها  آن ی و حساب و جزعرب

 رود.  می شیوه متأخران منطق ابزار علم کالم و اصول فقه نیز بشمار
بشـعب  هـا   آن و مقصد هستند اگر توسـعه یابـد و مسـائل    ئیکه هدفها دانش مباحث

کشف گردد، هیچ باکی نخواهـد  ها  آن گوناگون منشعب شود وادله و نظریات نوینی براي
هـا   آن جایگیرتر گردد و معانی مسـائل ها  آن که ملکه طالبان شود می بود چه این امر سبب

 بیشتر توضیح داده شود. 
سـزاوار  هـا   آن ثـال ربی و منطق و امعلوم هستند مانند عئیکه ابزار دیگر ها دانش لیکن

ند مورد مطالعه قرار دهیم باش می ها دانش را جز به منظور اینکه تنها ابزار دیگرها  آن نیست
را بشـعب تـازه   هـا   آن بپـر دازیـم یـا مسـائل    هـا   آن و ضرورتی ندارد کهبتوسعه مباحـث 

را از مقصـود اصـلی   هـا   آن کـه  شود می گوناگونی تقسیم کنیم، زیرا چنین شیوه اي سبب
وبنـابر   .نه جـز ایـن   اند، همان است که ابزاري براي علومها  آن خارج سازد چه مقصود از

اصـلی خـارج    ودروش خارج سـازیم بهمـان نسـبت از مقصـ    ز این ا ارها  آن این هر چه
 اینکـه  کار لغو و بیهوده اي بشمار خواهد رفـت بـا  ها  آن خواهیم شد و آنوقت اشتغال به

و فروع بسیاري که دارنـد بدسـت آوردن   ها  آن دانیم بعلت طول زمان براي فرا گرفتن می
دشوار است و چه بسا که علوم مزبور براي تحصـیل علـوم مقصـد و اساسـی     ها  آن ملکه

ي اصلی بیشتر است و عمر آدمـی بـا   ها دانش روند در صورتیکه اهمیت می عائقی بشمار
وسـایل و علـم مقصـود بالـذات)     (هـا   آن براي فرا گرفتن همهاین شیوه که متداول است 
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ي ابـزار مایـه تضـییع عمـر و سـرگرمی      هـا  دانش واز این رو اشتغال باین کند مین کفایت
 شـود  مـی  و این وضع کامال بر روش متأخران تطبیق .آید نمی باموري است که بکار انسان
دایره بحـث  ها  آن زیرا اند، د راصول فقه معمول کرده ]و بلکه[که در صناعت نحو و منطق

و ده و فـروع [ توسـعه دا  1د رعلوم مزبور را [خواه از لحاظ نقل و چه از نظـر اسـتدالل]   
را از صـورت ابـزار بـودن    ها  آن بحدیکهاند  افزودهها  آن مسائل] و استداللهاي بسیاري بر

بسـا   ند و چهباش می [ذاتا] مقصود و هدفکه اند  خارج ساخته و بمنزله علومی تلقی کرده
 پردازند که درعلوم مقصد واساسی نیازي بـه  می ]به بحث نظریات [و مسایلیها  آن که در

روند و بر اطالق بـراي متعلمـان    می نیست و بدین سبب از نوع لغو و بیهوده بشمارها  آن
ابـزار و وسـائل اسـت.     ند، زیرا اهتمام متعلمان بعلوم اساسی بیش از اینباش می زیانبخش

واز این رو هر گاه عمر خود را در تحصیل وسائل سپري کنند چگونگی و کـی بمقاصـد   
آن » مقـدماتی «یابند، به همین سبب الزم است معلمان در این علوم ابـزار   می اصلی دست

همه طول و تفصیل قائل نشوند ومتعلمان را بهدف وغرض اصلی از خوانـدن آنهامتوجـه   
را در برابر غرض نگاه دارند و آنگاه که همت هرکس پس از آن تـا حـدي   ها  آن سازند و

بتوغل در آن راغب شود و از خود ایستادگی در آن و شایستگی بدان نشان دهد، بایـد آن  
و هرکس آماده است آنچه را که براي آن آفریده شده است و  .دانش را براي خود برگزیند
 تا حدي بتحقیق در آن پردازد.  ،دهد می بفرا گرفتن آن اشتیاق نشان

در تعلیم فرزندان و اختالف عقاید مردم شهرهاي بزرگ سی و دوم:  فصل
 تعلیمهاي  اسالمی درشیوه

باید دانست که تعلـیم دادن قـرآن بفرزنـدان یکـی از شـعایر دینـی اسـت و در همـه         
از این رو که بسبب آیات قرآن و برخـی از متـون    اند، شهرهاي اسالمی این راه را پیموده

یابد و بنابر این قرآن بمنزله اسـاس   می حدیث عقاید ایمان پیش از هر چیز دردلها رسوخ

                                                 
 »پ«و چاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -1



 مقدمۀ ابن خلدون   446

تعلیم قرار گرفته و دیگر ملکاتی را که بعدا باید محصل فرا گیرد همه مبتنی بـر آن اسـت   
چنـین تعلیمـی اصـل و پایـه     یابـد و   مـی  از این رو که تعلیم در خردسالی بیشتر رسـوخ 

، زیرا هر آنچه نخست و در آغاز در دل نقش بندد همچون پایـه  شود می تحصیالت آینده
، برحسب اسـاس  شود می آید و حال و چگونگی آنچه بر آن بنا می و مبناي ملکات بشمار
  1و اسلوبهاي آن است. 

هـاي   آیـد شـیوه   مـی  ملکاتی که از تعلـیم پدیـد   دربارهو برحسب اختالف نظر ایشان 
چنانکـه روش   .مسلمانان در تعلیم دادن قرآن بفرزندان در نواحی گوناگون متفاوت است

کنند و در اثناي آن کودکـان را بفـرا    می مردم مغرب این است که تنها بیاد دادن قرآن اکتفا
آن و امیدارنـد و هـیچ یـک از     دربـاره گرفتن رسم الخط و مسائل آن واختالف نظر قرّاء 

درس آن را باهیچ موضوع دیگري خواه حدیث و خواه فقـه و چـه شـعر و چـه      جلسات
آمیزد تا در آن مهارت یابند یا در برابر آن عـاجز ماننـد و از    نمی دیگر گفتارهاي عرب در

 مانـد  مـی  فراگرفتن آن دست باز دارند، چه معموال کسانی که از تحصیل قرائت قرآن فرو
و این شیوه مردم شهرهاي بـزرگ مغـرب اسـت و    شویند.  می بکلی دست از کسب دانش

کنند نیـز ایـن شـیوه را دربـاره      می از اهالی مغرب تبعیتها  بربرهائی که در قصاب و دیه
 .رسـند  مـی  گذرنـد و بسـن جـوانی    مـی  کنند تا از حد بلوغ در می تعلیم فرزندانشان اجرا

همچنین همین روش را در بزرگساالنی که پـس از گذشـتن مرحلـه اي دراز از عمرشـان     
بسـبب بزرگسـالی در   ها  آن کنند نیز مجري میدارند و می بخواندن و آموختن قرآن رجوع

 فرا گرفتن رسم الخط و امالي قرآن و حفظ آن از دیگران توانا تراند. 
 ز لحـاظ خوانـدن و نوشـتن   ا اب رو اما روش اهل اندلس این است کـه قـرآن و کتـا   

کنند، ولی از این رو که قـرآن   می آموزند و این هدف را که باسواد کردن باشد مراعات می
اصلی بـراي تعلـیم   آن را  دباش می اصل واساس خواندن ونوشتن و سرچشمه دین وعلوم

لیم کودکـان  کنند، بلکه در تع نمی و به همین سبب تنها به آموختن قرآن اکتفااند  قرار داده
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مسائل دیگري رابا آن د رمی آمیزند مانند روایت شعر بطـور اکثـر و ترسـل و وا داشـتن     
ایشان بفرا گرفتن وحفظ کردن قوانین زبان عربی و حسن خط و نوشتن و عنایت ایشـان  
درتعلیم تنها اختصاص بقرآن ندارد بلکه توجه ایشان در این باره به خط بیش از همه مواد 

 منظور آنان این است که وقتی فرزنـد از سـن بلـوغ قـدم بمرحلـه جـوانی       و باري .است
قوانین زبان عربی و شعر فرا گیرد و  دربارهمطالبی  )شادي(گذارد و در مرحله متوسط  می
بصیرت پیدا کند و درخط و نوشتن نیز مبرز گردد و بطور کلی اگر سندي بـراي  ها  آن در

ولـی اندلیسـان در ایـن مرحلـه دسـت       ،آویـزد  تعلیم وجود داشته باشد بـدامان دانـش و  
دارند، زیرا در سرزمین آنان سند تعلیم قطع شده است و جز همین مقدار  می ازتحصیل باز

آورند و براي کسی که خداي تعـالی   نمی تعلیم نخستین، چیزي از خرمن دانش به دست 
 او را اشاره فرماید و با استعداد باشد اگر معلمی بیابد همین مقدار هم کافی است. 

آموزند و بـه تـدریس    می کودکانه عالوه برقرآن غالبا حدیث هم ب :و اما مردم افریقیه
کنند، ولی  می تلقینپردازند و بعضی از مسائل علمی را بر آنان  می قوانین علوم هم به آنان

کننـد و اخـتالف    مـی  دارند و کودکان را بحفـظ آن وادار  می عنایت بیشتري بقرآن مبذول
پس از قرآن بـه خـط توجـه دارنـد و خالصـه       .آموزند ها می آن بهآن را  روایات وقرائت

زیرا در این باره سند  ،بیشتر به طریقه اندلسیان نزدیک است 1طریقه ایشان در تعلیم قرآن
ریقت آنان بمشایخ اندلس پیوسته است. آنان که هنگام غلبه مسیحیان بر شرق اندلس از ط

و کودکان افریقیـه از  اند  آن کشور بنواحی افریقیه مهاجرت کرده و در تونس استقرار یافته
  اند. آن پس علوم قرآن را از آنان فرا گرفته

رتعلیم مـواد چنـدي را   م دهها  آن رسد می اخباري که بما اما مردم مشرق: بر حسب و
دانم توجه ایشان از مواد مزبور بکدامیک بیشـتر اسـت. و بنـابر     نمی آمیزند و می با هم در

کنند عنایت آنان در دوران جوانی بتـدریس قـرآن و کتـب علمـی و      می آنچه براي ما نقل
 آمیزنـد، بلکـه   نمـی  قونین دانش مصروف است وتحصیالت این دوره ر ابا تعلیم خط در
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 براي تعلیم خط قانون و معلمان خاصی دارند که جداگانه خط را مانند دیگر صنایعها  آن
دارند و هنگامی کـه الـواح را در    نمی آموزند و تعلیم خط را درمکاتب کودکان معمول می

نویسند بخطی است که جنبه هنري و زیبایی نـدارد و کسـی کـه     می مکاتب براي کودکان
نشان  )ابتدائی(حسب همتی که در این باره پس از دوران مکتب بخواهد خط رابیاموزد بر 

از صاحبان آن صنعت بیاموزد. اما نتیجه اي که مردم افریقیه آن را  دهد و فرصت یابد باید
این است که بکلـی از  اند  ومغرب از شیوه تعلیم خود گرفته و فقط بتعلیم قرآن اکتفا کرده

از این رو که  شود مین ز قرآن اغلب ملکه اي حاصلفرا گرفتن ملکه زبان عاجزاند، زیرا ا
قـرآن  هاي  بشر از اتیان بمثل آن مصروف است و به همین سبب ایشان از بکار بردن شیوه

تابند واقوام مزبور در اسلوبهاي دیگري جز شـیوه قـرآن    می و پیروي از سبک آن روي بر
شوند هـیچ گونـه    می و تربیتنیز ملکه اي ندارند، از این رو کسانی که باین سبک تعلیم 

وبهره آنان جز جمود د رتعبیرات و کمی تصرف  شود مین ملکه اي در زبان عرب حاصل
در سخن چیز دیگري نیست و چه بسا که بار مردم افریقیه در این خصوص نسبت باهـل  
مغرب سبک تر است، زیرا چنانکه گفتیم در ضمن تعلیم قرآن برخـی از عبـارات قـوانین    

آموزند واز این رو تا حدي بر تصـرف در تعبیـرات و پیـروي از     می یز بکودکانعلوم را ن
زیرا بیشتر محفوظـات  (قادراند منتها ملکه ایشان از بالغت قاصر استها  سرمشها و نمونه

چنانکـه در فصـول    1آنان عبارات علوم اسـت ه در مرحلـه پسـت بالغـت قـرار دارنـد)      
  .مخصوص آن یاد خواهیم کرد

و نتیجه شیوه تعلیم مردم اندلس کـه داراي تنـوع اسـت واز آغـاز زنـدگی       و اما فایده
 آموزند و زبان عربی را براي آنان تدریس می بکودکان مقدار بسیاري روایت شعر و ترسل

شوند  می 2و بدان بزبان عربی آگاه تر شود می کنند این است که براي آنان ملکه حاصل می
 تدریس قرآن و حدیث که اصل و اساس علـوم بشـمار  و از دیگر علوم عاجزاند، زیرا از 
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ند و به همین سـبب برحسـب اینکـه پـس از درجـه تعلـیم کودکـان        باش می روند دور می
درجه دومی هم داتشه باشند یا نه در خط و ادب مـاهر و یـا قاصـراند و همانـا      )ابتدائی(

عتقد شـده ودر  قاضی ابوبکر بن عربی در کتاب سفرنامه خویش بشیوه شگفتی در تعلیم م
. وي تعلیم زبان عربی و شعر را بر همـه علـوم   گیرد می و باز از سر کند می این باره تکرار

گوید: چون شعر دیـوان   می مقدم داشته است چنانکه روش مردم اندلس نیزچنین است و
که آن را با قواعد عربی مقدم داریم و یاد دادن قواعد عربی در  کند می عرب است ایجاب

علیم ضرور است تا ازفساد زبان جلوگیري شود سپس باید محصل را به آمـوختن  اصول ت
آنگـاه بایـد او را    .بیاموزدآن را  حساب وادار کرد که در آن تمرین کند تا قوانین و قواعد

 . شود می بخواندن قرآن آشنا کرد چه با این مقدمه خواندن قرآن بر محصل آسان
م را فرا گرفته که کـودك را در  فتی مردم بالدچه غفلت و بخبري شگگوید:   می سپس

خوانـد ودر   می فهم نمی هاو چیزي را ک آغاز سنین به فرا گرفتن کتاب خدا و امیدوارند، و
که مسائل دیگري مهمتـر ازآن در خـور فهـم وي وجـود دارد. وگویـد:       برد می امري رنج

آنگاه باید محصل اصول دین را بخواند و سپس اصول فقه را فرا گیرد و از ان پس به علم 
جدل آشنا شود وبحدیث و علوم آن بپردازد. و با همه این وي آموختن دودانش را با هـم  

شـد. ایـن اسـت    و و نشاط شایستگی داشـته با مگر آنکه متعلم بعلت فهم نیک ،کند می منع
تـوانیم سـوگند یـاد کنـیم کـه روش       می بدان اشاره کرده است وروشی که قاضی ابوبکر 

 پسندیده ایست. 
ف دارد و علـت  ومنتها عادات مساعد پذیرفتن آن نیست و عادات بر احوال بیشتر تص
 یگـر مـواد مقـدم   اینکه عادت بر این جاري شده که بخصـوص قـرآن را در تعلـیم بـر د    

دارند از نظر برگزیندن تبرك و ثواب و هم از بیم آن است کـه مبـادا در نتیجـه پـیش      می
آید ماننـد آفـات (گونـاگون) و     می آمدهائی که براي فرزندان در دوره جنون کودکی پیش

ترك تحصیل)، فرصت یاد گرفتن قرآن را از دسـت بدهنـد زیـرا    (جدایی از کسب دانش 
و  هاست آن مطیع فران دباش می که صغیر است وتحت تکفل پدر و مادر فرزند تا هنگامی
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لی هنگامی که از مرحله بلوغ در گذرد و خود را از زیر فرمان اجباري پـدر و مـادر رهـا    
از ایـن رو در   –بیاد چه بسا که غرور جوانی او را در پرتگاه بیکارگی و تنبلی فرو افکـد  

شمرند کـه او   می ن اجباري پدر و مادر است مغتنمدوره تکفل فرزند که ناچار تحت فرما
 را بخواندن قرآن وا دارند تا مبادا این دوره سپري شود و در این امر تهیدست بار آید. 

لیکن اگر بادامه تحصیل کودك یقین حاصل کنیم و اطمینان بیابیم که تعلیم پذیر است. 
مـردم شـرق و   آن را  ایست کـه ابوبکر) شایسته ترین شیوه (آنوقت عقیده و روش قاضی 

 1نیست.اي  کننده حکم او را رد کند می آنچه بخواهد) حکم(ولی خدا  اند، غرب پذیرفته

اینکه سختگیري نسبت به متعلمان براي آنان زیان آور  درسی و سوم:  فصل
 است

زیرا تنـدخوئی و فشـار در آمـوزش بـراي شـاگرد زیـانبخش اسـت بـویژه در ملکـه          
بخشـد و هـر یـک از دانـش آمـوزان یـا        می نو آموزان تأثیرات بد ن وخردساال» استعداد«

 شود می غالمان یا خدمتکاران بشیوه ستم و زور پرورش یابند زور و ستم برآنان حمله ور
 و نشـاط آنـان را از میـان    دهد می سازد و انبساط نفس را درتنگنا قرار می مقهور و آنان را

دهند، و این حـال آنـان را    می و نشاط خود را از دستآیند  می و ایشان تنگخو بار برد می
و دروغ و خباثت عبـارت از تظـاهر بـه     کند می بتنبلی میخواند و وادار به دورغ و خباثت

از بـیم اینکـه مبـادا مـورد  دسـت درازي و       دباش می جز چیزي است که در دوران انسان
آمـوزد وایـن صـفات     مـی  ستمگري و زورگوئی واقع شود وبدین سبب مکر و فریب باو

ودر نتیجه شهر نشینی و بسر بردن در اجتمـاع صـفات انسـانیت     شود می عادت وخلق او
 ودر این باره اتکـالی بـار   شود می جوانمردي در دفاع ازجان و مسکن فاسد :وي همچون

ه نفـس او در اکتسـاب فضـایل و خـوي نیکـو      و بلکـ شود می آید و بر دیگران تحمیل می
و  ماند می و هدف انسانیت خود باز بلی میگراید ودر نتیجه از غایتو به تن شود می سست

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1  .]41الرعد: [ ﴾َ�ُۡ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ �َّ



 451 آموزش... ها و چگونگی هاي آن ها و گونه باب ششم از کتاب نخستین: در دانش

 .شـود  مـی  گرفتارها  وسرانجام در پرتگاه نگونسار و در پست ترین ورطه شود می محدود 
همچنین همین سرنوشت براي هر ملتی که در چنگال قهـر و غلبـه واقـع شـود و دچـار      

اسـتیال و   ستمگري و زور گوئی گردد پیش آمده است. واین کیفیت درهر کس که مـورد 
 کشور متکفـل کـار او و همـراه او نباشـد مایـه عبـرت      » رجال«غلبه دیگري واقع شود و 

ر در اینگونه کسان بیابیم. بانگریستن بقوم یهود این بطور استقراآن را  توانیم می و دباش می
انـد   که چگونه درنتیجه این سرنوشت دچار خوي زشت و ناپسند شده شود می مدعا ثابت

شوند و معنی کلمـه در   می وصف 1حتی ایشان در همه اعصار و در هر سرزمین به خرج 
واز  .یـاد کـردیم   است و سبب آن همان است که اصطالح مشهور نشان دادن خبث و کید

این رو سزاست که معلم نسبت به دانش آموز و پدر نسبت بفرزند خـود در امـر تأدیـب    
چنانکه محمد بن ابوزید د رکتابی کـه در موضـوع معلمـان و     .روش استبداد پیش نگیرند

گوید: سزاوار نیست که مربی و تأدیب کننده کودکان اگر نیازمنـد   می متعلمان تألیف کرده
 کودکان شود بیش از سه تازیانه در تأدیب آنان بکار برد  )یه بدنیتنب(بزدن 

کسیکه شرع او را تأدیب نکند خدا ویرا تأدیب  :گوید می است که سو از سخنان عمر
نخواهد کرد و این گفتار از لحاظ عالقه وي به صیانت نفوس از مذلت تأدیب است و هم 
بدین سبب است که وي آگاه بوده است همان اندازه تأدیبی که در شـرع تعیـین گردیـده    

 . چه شرع بمصلحت کسان آگاه تر است کند می تربیت شخص را بهتر تضمین
آموزش گفتاریست که رشـید بـه معلـم پسـرش پیشـنهاد کـرد       هاي  و از بهترین شیوه

وي  3رشید براي تأدیب پسرش محمد امین کسی نـزد مـن فرسـتاد]    :گوید 2لف احمرخ[
                                                 

هـاي مصـر    و سـایر چـاپ  » ك«چنین است، ولی در چاپ » ینی جامع«و نسخه خطی » پ«در چاپ  -1
 حرج است و دسالن کلمه جرح را ترجیح داده است.  

 »پ«وچاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -2
نویسد ممکن است در اینجا ابن خلدون دچار اشتباه شده باشد، زیرا ابن خلکان در ضـمن   دسالن می -3

می گوید معلم امنی، فضل ابن یحیی بودها ست و خلف احمر شـاعري بـوده    شرح حال یحیی بر می
 م) در گذشته است.   796هجري ( 180که در حدود سال 
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 سپارد او دسـت قـدرت   می گفت اي احمر! امیرالمومنین جگر گوشه ودلبند خویش را بتو
تو واجب است، پس بـراي او چنـان بـاش کـه     بر او گشاده و فرمانبري وي نسبت بتو را 

را بـه وي یـاد ده و بـراي او     1امیرالمومنین بتو تکلیف کرده: قرآن را بر او بخوان و اخبار
را باو بیاموز و او را بمواقع سـخن و چگـونگی از    2نقل کن و سننها  آن اشعار بر روایت

را به بزرگداشت مشایخ بنی آن بینا کن و جز در وقت مناسب او را از خنده باز دار و وي 
سرداران سـپاهی   هنگامی کهشوند برانگیز ویاد آوري کن  می بر او وارد هنگامی کههاشم 

را گرامی شمرد و در جایگاه برتر بنشاند و هر ساعتی که بر تو ها  آن آیند می بمجلس وي
سـازي و  آنکه او را غمگـین   بی مغتنم شماري و به وي سودي برسانیآن را  میگذرد باید

ذهن او را بمیرانی و مسامحه آنقدر روامدار که بیکاري را شیرین شمرد و بدان خو گیـرد  
توانی با او بشیوه دلجوئی و نرمخوئی رفتار کن و اگر از این شیوه سر پیچـی   می و هر چه

  .انتهی .کند آنوقت سختگیري ودرشتی بکار بر

و دیدار مشایخ  ها شدان سفر در جستن در اینکه سیر وسی و چهارم:  فصل
 افزاید می بر کمال تعلیم )استادان(

و سبب آن این است که بشر معـارف واخـالق و مـذاهب و فضـایلی را کـه د رآنهـا       
و گاهی آنهارا بـه شـیوه    گیرد می گاهی از طریق دانش و تعلیم و القا فرا کند می ممارست

کـه بطـور مسـتقیم و    هـائی   آموزد، ولی ملکه می تقلید و حضور در مجالس درس دیگران
هـا   بصورت تلقین حاصل شده باشند مستحکمتر و راسختر خواهند بود وبنا بر این ملکـه 

یابد. و اصـطالحات نیـز در تعلـیم مایـه      می ورسوخشود می بنسبت فزونی مشایخ حاصل
 هم قسمتی از دانـش ها  آن کنند که می بحدي که بسیاري ازآنان گمان شود می اشتباه متعلم

مگر اینکه به تن خویش از محضر استاد  شود مین ند و این اشتباه از متعلم بر طرفباش می
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شیوه خاصی دارند این است که  ها دانش زیرا معلمان هر یک در اصطالحات ،استفاده کند
ت بـراي مـتعلم بسـیار    احیخ مختلف از نظر باز شـناختن اصـطال  دیدار دانشمندان و مشا

بیند و در نیتجـه   می در دانشآنان را  هاي رها اختالف شیوهسودمند است، چه در این دیدا
فهمـد کـه اصـطالحات مزبـور      مـی  و کنـد  مـی  دانش  را از اصطالحات تجرید و انتـزاع 

ند و قوایش براي رسوخ باش می جهت رسندن بدانشهائی  براي تعلیم و روشهائی  طریقه
و معـارف   گـردد  مـی  و معلومـات وي تصـحیح   شود می و استحکام در ملکات برانگیخته

شناسد و در عین حال ملکـات وي بواسـطه عـادت کـردن      می گوناگون را از یکدیگر باز
بحضور در مجالس درس معلمان وسود بردن از تعلیمات آنان و دیدن آن همه اسـتادان و  

ي دانـش و  هـا  راه و این نتایج براي کسی است کـه خـدا   شود می مشایخ گوناگون تقویت
وي  میسر کند و آنگاه ناگزیر باید در طلب دانش سفر کزیند و بگردش  راهنمائی را براي

و جهانگردي پردازد تا سود فراوان و کمال معلومات خویش را بدیدار مشایخ و برخـورد  
 1فرماید. می با رجال  بدست آورد و خدا هر که را بخواهد براه راست هدایت

نسبت بهمه  »فقیهان«مندان در اینکه در میان افراد بشر دانشسی و پنجم:  فصل
 ندباش می کس از امور سیاست و روشهاي آن دورتر

که در مسائل فکـري بـه کنجکـاوي پردازنـد. و در دریـاي      اند  زیرا ایشان عادت کرده
را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امـور  ها  آن معانی فرو روند و

حکـم کننـد نـه اینکـه بخصـوص مـاده یـا        ها  آن کلی عمومی در آورند تا بطور عموم بر
شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوصی را در نظر گیرند و آنگاه این کلی را بـر امـور   

بر حسب شیوه اي کـه در قیـاس   ها  آن خارجی تطبیق کنند و نیز امور را با اشتباه و امثال
م و نظریـات ایشـان   کننـد و از ایـن رو کلیـه احکـا     می مقایسه اند، فقهی بدان عادت کرده

رسـد مگـر پـس از فراغـت از بحـث و       نمی همواره درذهن است و بمرحله منطبق شدن

                                                 
ۡسَتقِيٖ� ﴿ -1  .]142: ةالبقر[ ﴾١٤٢َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
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، بلکه آن چه در خارج هست از ایـن کلیـات ذهنـی    شود مین اندیشه یا اینکه بکلی تطبیق
فروعی از آنچه در محفوظ از ادله و کتـاب و  ها  آن مانند احکا شرعی چه  گردد میمتفرع 

مطابقـت  هـا   آن یابند با می ند و در جستجوي آنند که آنچه را در خارجشبا می سنت است
کوشند نظریـات مزبـور را بـا     ها می آن دهند برعکس نظریات علوم عقلی که براي صحت

آنچه در خارج هست تطبیق کنند از این رو ایشان در همـه نظرهایشـان بـه امـور ذهنـی      
در صورتیکه  .شناسند نمی ز دیگري راونظریات فکري عادت دارند و بجز امور مزبور چی

پیونـد و از آن   مـی  صاحب سیاست به مراعات امور خارج از احوال و کیفیـاتی کـه بـدان   
احتیــاج دارد. چــه سیاســت امــري پوشــیده اســت و شــاید هــم در آن  کنــد مــی تبعیــت

را به شبه یا مثالی ملحق کرد وبـا کلـی ذهنـی کـه     ها  آن خصوصیاتی یافت شود که نتوان
تطبیق کنند منافی باشد. وهیچ یک از کیفیات اجتماع و عمران را ها  آن برآن را  واهندمیخ

کننـد   مـی  توان قیاس کرد، زیرا هم چنان که در یک امر بهم شـباهت پیـدا   نمی بر دیگري
ف داشته باشند این است که دانشمندان بسبب عـادت کـردن   شاید در اموري با هم اختال

در آن را  کردن امور بیکدیگر اگر بامر سیاست توجه کنند مسائلبه تعمیم احکام و قیاس 
و نوع استداللهاي خودشان میریزند و درنتیجه دچار اشتباهات و ها  قالب نظریات واندیشه

 توان بر ایشان از خطا اعتماد کرد.  نمی شوند و می بسیارهاي  غلط کاري
راننند نیز به دانشمندان ملحق و باید هوشمندان و مردم زیرکی را که اهل اجتماع و عم

کرد چه آنان بسبب ذهن روشنی که دارند مانند فقیهان متمایل بفرو رفتن در دریاي معانی 
افتند، لیکن مردي  می شوند و در نیتجه در پرتگاه اشتباه و غلط فرو می و قیاس و مشابهت

نـه قیاسـها   عامی که داراي طبع سلیم و هوش متوسطی است بعلت آن که فکرش از اینگو
در امـور سیاسـت)   (براي هـر مـاده اي    گیرد مین را درنظرها  آن واستداللها قاصر است و

 . کند می بحکم همان ماده اکتفا
 انـد  ودر هر دسته اي احوال و اشخاصی است که بر آنچه بـدان اختصـاص داده شـده   

ظریاتشـان از  گذارننـد و در بیشـتر ن   نمـی  ند و حکم را بقیاس با تمیم از حد آن درباش می
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گذارنند مانند شـناگري کـه هنگـام     نمی شوند وآنها را در ذهنشان نمی مواد محسوس جدا
 شاعر گوید:  شود مین موج از خشکی دور

 کنی بهیچ رو از ساحل دور مشو می شنا هنگامی که
 1زیرا سالمت در ساحل است.

ودر رفتار با ابناي  دباش می مصون» خطا«از این رو چنین کسی در نظر سیاسی خود از 
یابد و هر آسیب وزیانی  می جنس خود نظري مستقیم دارد و درنتیجه امرمعاش وي بهبود

و از اینجا  2و باالي هر صاحب دانشی دانائی است کند می را با استقامت نظر خویش دفع
که صناعت منطق از غلط مصون نیست زیرا در آن انتزاع بسـیار اسـت واز   شود می آشکار

هـا   آن و شاید در مـواد  کند می چه منطق در معقوالت دوم بحث دباش می ات دورمحسوس
چیزي یافت شود که ازاین احکام ممانعت کند و هنگام تطبیق یقینی بـا آنهامنـافی باشـد،    

قریب اسـت چنـین نیسـت، زیـرا معقـوالت      ها  آن ولی بحث در معقوالت اول که تجرید
 را اعـالم هـا   آن شوند وصـداق انطبـاق   می مزبور خیالی هستند و صور محسوسات حفظ

  3دارند.  می

 در اینکه بیشتر دانشوران اسالم ازایرانیان اندسی و ششم:  فصل
از شگفتیهائی که واقعیت دارد این است که بیشتر دانشوران ملت اسالم خوا در علـوم  

و اگر کسانی از آنـان  اند  ي عقلی بجز در موارد نادري غیر عربها دانش شرعی و چه در

                                                 
 اگر خواهی سالمت برکنار است.   –سعدي فرماید: بدریا در منافع بیشمار است  -1

ِ ذِي ﴿ -2
 .]76يوسف: [ ﴾٧٦َعلِيٞم  ِعۡل�ٍ ُ�ّ

هاي دیگر مصرو بیروت چنین است: و خدا سبحانه و تعـالی دانـاتر    و چاپ» ك«آخر فصل در چاپ  -3
 است و توفیق به اوست.
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از لحاظ زبان و مهد ترتبیت و مشایخ و استادان اند  هم یافت شوند که از حیث نژاد عرب
 دین) و صاحب شریعت عربی است. (هستند با اینکه ملت  1عجمی 

وسبب  آن این است که در آغاز ظهور این مذهب بمقتضاي احـوال سـادگی و بادیـه    
صناعتی وجود نداشت، بلکـه احکـام شـریعت را کـه     نشینی درمیان ملت اسالم دانش و 

 کردنـد. و  مـی  عبارت از او امر و نواهی خدا هستند رجال در سینه خودحفظ و از آن نقل
را از صاحب شـرع و اصـحاب   ها  آن است چه» کتاب وسنت«دانستند مأخذ آن احکام  می

بودند و بامر تعلـیم  صحابه) بادیه نشین (وي فرا گرفته بودند، ولی در آن روزگار آن قوم 
وتألیف و تدوین آشنائی نداشتند و بدان رانده نشده بودند وهـیچ نیـازي ایجـاب نکـرده     
بودکه بدان دست یازند و در روزگار صحابه و تابعان امر بـرهمین شـیوه جریـان داشـت     

شـدند یعنـی    مـی  کردند قرّاه خوانده می نقلآن را  دانستند و می وکسانی که بویژه قرآن را
امی نبودند، زیرا در آن روزگار امیت در میان صحا ها  آن ند وکتاب را قرائت میکن که نآنا

ازعـرب بادیـه نشـین بودنـد واطـالق قـراء بـر        هـا   آن شد چـه  می به صفت عامی شمرده
کتـاب   )خوانندگان(خوانندگان قرآن در آن دوران اشاره اي باین امیت بود چه ایشان قرّاء 

 خدا و سنت منقول از خدا بودند واحکام شرعی را بجز از قرآن وحدیث از طریق دیگري
 شناختند وحدیث هم در غالب مـوارد بمنزلـه شـرح و تفسـیري بـراي قـرآن بشـمار        نمی
متمسک باشـید  ها  آن در میان شما دو امر فرو گذاشتم که تا به«فرمود: صرفت. پیامبر می

واز روزگـار دولـت    2» قـرآن وسـنت مـن   « :آن دوعبارتند از هرگز گمراه نخواهید شد و
نیازمنـد   »در متـون «الرشید چون نقل دور شد بوضع تفاسیر قرآن و قید احادیث  )هرون(

                                                 
کننـد. در   برند، ولی معموال آنر برایرانیان اطالق می هر چند کلمه (عجم) را بمعنی غیر عرب بکار می -1

 296ص  3این فصل گاهی بر ترکهائی اطالق شده است که بر ایران تاخته بودند. حاشیه دسـالن. ج  
نـگ ایرانـی   هـا هـم ر   شد و بفرض ایشان چنین استنباط کرده باشند آن ولی خوب بود بدان اشاره می

 بخودگرفتند.  

 بروایت شیعیان کتاب خدا و عترت من.  -2
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هـاي   شدند از بیم آنکه مبادا احادیث منقول از دست برود، سپس ناگزیر بشناختن زنجیره
حـدیث را از مــادون آن   حـدیث و تعـدیل راویـان شـدند تــا از ایـن راه اسـناد صـحیح       

بازشناسند. آنگاه استخراج احکام اموري که روي میداد از قرآن و سنت توسعه پیـدا کـرد   
وگذشته از این به زبان عرب فساد راه یافت و در نتیجه نیاز بوضـع قـوانین نحـوي پیـدا     
کردند و کلیه علوم شرعی بمنزله ملکاتی براي اسـتنباط واسـتخراج و مشـابهت و قیـاس     

 ید وبعلوم دیگري نیازمند شدند که همچون وسایلی براي شناختن علوم شرعی بشمارگرد
معرفت قوانین عربی و قوانین این استنباط وقیاس ودفاع از عقاید ایمانی  :رفتند از قبیل می

داراي  هـا  دانـش  بسیار و عقاید الحاد پدید آمده بـود. وهمـه ایـن   هاي  زیرا بدعت .با ادله
رفتند و مـا در   می فنون) بشمار(گشتند که نیاز به تعلیم داشت و درزمره صنایع هایی  ملکه

یاد آور شدیم که در صنایع شهرنشینان ممارستمی کنند وعرب از همه مردم دورتر  گذشته
و هـا   آن رفت و عـرب از  می شهریان بشمارهاي  ، پس علوم هم از آئیندباش می از صنایع
در آن عه مردم شهري عبارتاز عجمان (ایرانیان) یاکسانی مشابه دور بود و ها  آن بازار رائج

و نظایر آنان بودند از قبیل موالی و اهالی شهرهاي بزرگی کـه در آن روزگـار درتمـدن و    
کردند چـه ایرانیـان بعلـت تمـدن      می ز ایرانیان تبعیتاها  صنایع و پیشه :کیفیات آن مانند

 ،بر این امور اسـتوارتر و توانـاتر بودنـد   اند  هراسخی که از آغاز تشکیل دولت فارس داشت
چنانکه صاحب صناعت نحو سیبویه وپس از او فارسی و بدنبال آنان زجاج بودوهمه آنان 

رفتند، لیکن تربیت آنان در محیط زبـان عربـی بـود و آنـان      می از لحاظ نژاد ایرانی بشمار
بصورت قوانین وفنی در آوردنـد  آن را  زبن را در مهد تربیت آمیزش با عرب  آموختند و

 که آیندگان از آن بهره مند شوند 
 ه بودنـد ایرانـی  دحفظ کر مرا براي اهل اسالها  آن همچنین بیشتر دانندگان حدیث که

زیرا فنون در عـراق ونـواحی   [رفتند  می ز لحاظ زبان و مهد تربیت ایرانی بشمارا ابودند ی
دانی و هم کلیه علمـاي   می ن اصول فقه چنانکهو همه عالما 1نزدیک آن توسعه یافته بود]

                                                 
 نیست.  » ینی جامع«هاي مصر ونسخه خطی  در چاپ -1
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علم کالم وهمچنین بیشتر مفسران ایرانی بودند و بجز ایرانیان کسی بحفظ و تدوین علـم  
 1اگر دانش برگـردن «آمد که فرمود:  پدید صقیام نکرد و از این رو مصداق گفتار پیامبر

 » آورند. می بدستا آن ر آیند و می آسمان درآویزد قومی از مردم فارس بدان نائل
واما تا زیانی که این تمدن و بازار رائج آن را درك کرده و از بادیه نشینی بیرون آمـده  

ــد ریاســت در دســتگاه دولــت   ــور شــتافته بودن ــان را  عباســی][و بســوي تمــدن مزب آن
بخودمشغول کرده و قیام بامور کشور داري آنان را از توجه به دانش واندیشیدن در آن باز 

رفتند. گذشته  می بود، چه ایشان اثل دولت ونگهبان و اداره کننده سیاست آن بشمار داشته
ـ      ممارسـت در دانـش   ه از اینکه بزرگمنشی و غرور آنان را در آن هنگـام مـانع بـود کـه ب

ها  زیرا دانش در شمار صنایع بود و رؤسا همواره از نزدیک شدن به صنایع و پیشه ،گرایند
گرائیدند و این امور  نمی کردند و به هیچ رو بدان  می است سرپیچیو آنچه بدانها مربوط 

بودند و همچنان عقیده  2دانیان کردند که از نژادهاي غیر عرب و مول می با بکسانی واگذار
 ي خـویش هـا  دانـش  داشتند که حق قیام بدان، ایشان راسـت چـه ایشـان آنهـارا آئـین و     

کردند تا روزگاري که فرمانروائی بکلی از  می قیررا کمتر تحها  آن دانستند  و دارندگان می
دست عرب خارج شد و بنژادهاي غیر عربی انتقال یافت در این هنگـام اعضـاي دولـت    
بعلوم شرعی انتساب نداشتند از این رو که از علـوم مزبـور دور بودنـد و عالمـان علـوم      

و بمسـائلی  از امـور کشـورداري دور هسـتند    هـا   آن دیدنـد  مـی  شرعی خوار شدند، چـه 
بخشد، چنانکه در فصـل مراتـب دینـی یـاد      نمی مشغولند که بکار ملک و سیاست سودي

کردیم پس از آنچه بیان کردیم معلوم شد چرا عالمان علوم شرعی یا اکثـر ایشـان ایرانـی    
و اما علوم عقلی نیز در اسالم پدید نیامد  مگـر پـس از عصـر یکـه دانشـمندان و       .بودند

بمنزله صناعتی مستقر گردید و بالنتیجـه بـه    ها دانش ز شدند و کلیه اینمتمیها  آن مؤلفان
منصـرف  هـا   آن ررا فرو گذاشـتند و از ممارسـت د  ها  آن ایرانیان اختصاص یافت وتازیان
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چنانکه درآغاز  ،دانست مانند همه صنایع نمی راها  آن شدند و بجز ایرانیان عربی دان کسی
همچنان در شهر متداول بود تا روزیکه تمدن و عمران  ها دانش این فصل یاد کردیم و این

در ایران و بالد آن کشور مانند عراق و خراسان وماوراء النهر مسـتقر بـود، ولـی همینکـه     
شهرهاي مزبور رو بویرانی رفت و تمدن و عمران که از اسرار ایزدي در پدید آمدن دانش 

کلی از کشور ایران رخت بر بست، زیـرا  و صنایع است ازآن سرزمین دور شد دانش هم ب
زندگی بادیه نشینی بر آن نواحی چیره گردید و دانش بمردم شهرهاي بزرگی اختصـاص  
یافت که از تمدن بهره وافري داشتند و هم اکنون هیچ کشوري باندازه مصر از تمدن بهره 

م و مند نیست چه این کشور در این عصر بمنزلـه مـادر جهـان و کـاخ بـا عظمـت اسـال       
 و صنایع است.  ها دانش سرچشمه
ماوراء النهر نیز قسمتی از بقایاي تمدن گذشته همچنان وجود دارد و این تمـدن   و در

 هـا  دانش ه همین سبب سهمی ازوب کند می بسبب دولتی است که در آن سرزمین حکومت
رهبـري   ایع به آن ناحیه اختصاص دارد که انکار ناپذیر است و آنچه ما را باین امـر و صن

یکی از دانشمندان آن سرزمین اسـت کـه تألیفـات وي در ایـن ممالـک      هایی  کرده نوشته
مغرب) بدست ما رسیده است و او سعدالدین تفتازانی است. لیکن از دیگر ایرانیان پـس  (

کـه  ایم  فخر رازي) ونصیر الدین طوسی جزوي آثاري مشاهده نکرده(از امام ابن الخطیب 
اعتماد کرد. این اوضاع را باید در نظر گرفت و ها  آن حد اصابت بر بتوان از لحاظ آخرین

 یابیم.  می درآنها اندیشید آنوقت شگفتیهائی در احوال مردم
 2خدایی جز او نست. 1 .افریند می و خدا آنچه بخواهی

                                                 
1- ﴿ ۚ هاي مصر و بیروت پس از آیه مزبور چنین است ك  آخر فصل در چاپ ]17املائدة: [ ﴾َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

او را شریکی نیست پادشاهی او راست و ستایش ویژه اوست و او بر هر چیزي تواناست. س: 
  167(آل عمران) آ:  3بس است ما را و خدا نیکوکار گزاریست. س:  – 49(الروم) آ: 30

 است.  » ینی جامع«این جمله فقط در نسخه خطی  -2
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دراینکه کسانیکه درآغاز زندگی بزبان غیر عرب آشنا شده باشند در فرا : 1فصل

 عربی بهره ناچیزي عاید آنان خواهد شدگرفتن علوم زبان 
عبارت از معانی ذهنی و خیالی اسـت و   ها دانش و علت آن این است که کلیه مباحث
الفـاظ   دربـاره شوند وبیشتر مباحث این علـوم   می این معانی از میان علوم شرعی برگزیده

 اند گرفتـه رسـ  مـی  راهـا   آن ز احکام قرآن و سنت و لغاتی کـه معـانی  اها  آن است و مواد
بندند وهم معانی مزبور از میان علـوم عقلـی    می شوند و کلیه این معانی در خیال نقش می

شوند. ولغات در حقیقت بمنزله ترجمان معـانی   می شوند که در ذهن جایگیر می برگزیده
هنگـام منـاظره    رشوند واز راه سخن گفـتن د  می مرکزمتها  ومفاهیمی هستند که در ضمیر

این معـانی بـا تمـرین    ها  آن براي بدست آوردن ملکه ها دانش ممارست دربحثوتعلیم و 
 پیوندند.  می مداوم، بیکدیگر

میان ضمایراند و بمنزله پیوندهایی میان معانی و هائی  و پردهها  و الفاظ و لغات واسطه
خواهد بکسب دانش پردازد ناگزیر است که معـانی   می هستند و کسیکهها  آن مهرهائی بر

الفـاظ اسـتخراج    از راه شناختن داللتهاي لغوي و نیک فرا گرفتن ملکه آن بسـرعت از  را
ربـودن   اسـتخراج و  دهـد  می کند و گرنه گذشته از مشکالتی که درمباحث ذهنی او روي

ملکه او در داللتهاي الفا بر معانی راسخ  هنگامی کهمعانی بر وي دشوار خواهد شد، ولی 
هـا   آن الفاظ بدیهه وار و مانند امـور جبلـی بیـدرنگ معـانی     باشد چنانکه هنگام استعمال

درذهن او سبقت جوید، آنوقت پرده مزبور بکلی از میان معانی و فهم او زایل خواهد شد 
یا تخفیف خواهد یافت و آنوقت مشکلی براي او بـاقی نخواهـد مانـد بجـز اینکـه تنهـا       

 درمعانی مباحث علمی تمرین و ممارت کند. 
هنگامی است که روش تعلیم بصـورت  تلقـین و خطـاب وتعبیـر کـردن      ا ه این وهمه

مطالب باشد، ولی اگر شاگرد به مطالعه و خواندن از روي کتاب و قرائت اشکال خطی از 
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دفاتر بمسائل علوم نیازمند شود، در اینجا پـرده دیگـري میـان اشـکال و الفـاظ       دیوانها و
، زیـرا اشـکال نوشـتنی نیـز داللـت      شود می شفاهی که در خیال او نقش بسته است حائل

این داللت شناخته نشود پی بردن به تعبیر  هنگامی کهخاصی بر الفاظ شفاهی  دارند و تا 
را فرا گیرد معرفت وي نیز نـاقص خواهـد   ها  آن دشوار خواهد بود. و اگر با ملکه ناقص

که در میان او و  گردد می بود و از این راه در پیش خواننده ومتعلم پرده دیگري نیز افزوده
واز پرده نخسـتین بـدرجات    شود می مطلوبش که بدست آوردن ملکات علوم است حایل

 دشوارتر است. 
ه کـ هـائی   ولی هرگاه ملکه او در داللتهاي لفظی و خطی استوار شود آنوقت همه پرده

 قیو تنهـا مشـکلی کـه بـراي او بـا      شـود  می میان او و معانی کشیده شده است برافکنده
لفـاظ  ا است چنین است کیفیت معانی بها دانش ممارست وتمرین در فهم مباحث ماند می

پردازنـد    مـی  و آنانکه در خردسالی به آموختن الفاظ و کتابـت  اي، و خط نسبت بهر کلمه
 . شود می ملکاتشان استوار تر

سپس باید دانست که چـون کشـور اسـالمی توسـعه یافـت وملتهـاي گونـاگونی بـه         
ان پیوستند در حالیکه شعار ملت عرب بیسوادي بود بسبب ظهور نبـوت در میـان   مسلمان

آشـنا شـدند، از ایـن رو    هـا   آن آنان ناگزیر علوم پیشنیان را فرا گرفتند وبخواندن ونوشتن
نائل آمدنـد و پـس    ها ملت بعلت حضارت و تهذیب بکشور داري و ارجمندي و تسخیر

را بصـورت  هـا   آن شد می نقل سینه به سینه منتقل ازآنکه علوم شرعی آنان بطور روایت و
را فـرا گرفتنـد ودیوانهـا و    هـا   صناعت و فن در آوردند و کسانی پیدا شدند که این ملکه

ي ملل دیگر همه گماشتند و آنگـاه علـوم   ها دانش تألیفات فراوانی پدید آوردند و بکسب
را در قالب الفاظی ریختند که ها  آن گوناگون را از زبانهاي بیگانه به عربی ترجمه کردند و

در زبـان  هـا   آن دور ریختنـد و بـراي   آنان بود اصطالحات بیگانـه را هاي  در خور اندیشه
 خودشان اصطالحاتی وضع کردند و بر حسب فهم وادراك خویش علوم مزبـور راترقـی  

 وکلیـه  که بزبان بیگانه بود به کلی متـروك شـد واز یادهارفـت   هائی  دادند و آن دیوان می
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بخـط عربـی نوشـته شـد وآنانکـه      ها  آن بزبان عربی رواج یافت ودیوانها و کتب ها دانش
بکارهاي علمی اشتغال داشتند ناگزیر شدند داللتها یا اصول و قواعد لفظی زبان عـرب را  
بیاموزند و زبانهاي دیگر را فرو گذارند، چه بجز زبان عرب دیگـر زبانهـا متـروك شـده     

بد و ما در ضمن فصول پیش یاد کردیم کـه لغـت عبـارت از ملکـه اي     وازاهمیت افتاده 
 وهمچنین گفتیم خط صنعتی است که ملکه آن دردسـت  شود می است که درزبان حاصل

. وبنابر این هر گاه نخست ملکه زبان بیگانه براي کسی حاصل شود چنین کسـی  دباش می
شته یاد آور شدیم کـه هـر گـاه    ، زیرا در گذگردد می از مهارت یافتن در زبان عربی عاجز

کسی نخست در صنعتی مهارت یابد کمتر ممکن است ملکـه صـنعت دیگـري در همـان     
 کس بکمال رسد و دلیل آن آشکار است. 

نیـک  آن را  و بنابر این هر گاه کسی بخوبی نتواند زبان عرب و قواعد لفظـی وخطـی  
بان بر وي دشوار خواهد بود فراگیرد چنانکه در گذشته یاد کردیم فهم معانی کلمات آن ز

پردازد ملکه زبان بیگانه اي را که قبال فرا گرفته  می مگر آنکه وقتی به آموختن زبان عرب
هنوز در ذهن او استوار نشده باشد مانند فرزندان خرد سال اقوام غیر عـرب کـه پـیش از    

هـا   آن رتشوند و در این صـو  می استوار شدن ملکه زبان خودشان با عربی زبانان تربیت
شـوند و آنوقـت درفهـم     مـی  گیرند که از آغاز با زبان عرب آشـنا  می به منزله کسانی قرار

کسیکه پیش از آموختن خـط عربـی خـط دیگـري فـرا      .مانند نمی معانی زبان عرب عاجز
بینـیم بسـیاري از    مـی  . و بـه همـین سـبب   دباشـ  می گرفته باشد نیز مشمول همین نظریه

ضمن تدریس و در محافل تعلیم بجاي شرح دادن مطالب کتـب  دانشمندان غیر عرب در 
کنند. و با این شیوه خـویش را از دشـواري    می عین عبارت کتاب را بطور سطحی  قرائت

بخشد تا مگر از این راه فراگرفتن معانی براي آنان آسان  می بعضی از معانی پوشیده رهائی
ه اي استوار باشد به چنین شـیوه اي  تر شود، ولی کسیکه در بیان و خط زبانی داراي ملک

نیازمند نیست، زیرا ملکه زبان کامال در وي رسوخ یافته و فهمیدن مطالب ازخـط و درك  
معانی گفتارها براي او به منزله سرشتی راسخ شده است و هیچگونه پـرده اي میـان او و   



 463 آموزش... ها و چگونگی هاي آن ها و گونه باب ششم از کتاب نخستین: در دانش

وخطـی  معانی وجود ندارد و چه بسا که در نیتجه ممارسـت وتمـرین در آمـوختن زبـان     
چنانکه این وضـع را در بسـیاري از عالمـان     شود می بیگانه ملکه آن براي آموزنده حاصل

 ولـی چنـین کسـانی بنـدرت یافـت      ،کنـیم  مـی  اسالم که ازنژاد غیر عرب هستند مشاهده
شوند و هر گاه همین عالمان را با همگنان آنان از عالمان عرب مقایسه کنـیم خـواهیم    می

گردند  می شونددچار نوعی سستی می در آغاز بزبان عجمی آشنا دید غیر عرب بعلت آنکه
 بخشد. می که خواهی نخواهی درعجز آنان از فرا گرفتن کامل زبان عرب تأثیر

» ایرانـی «و نباید بسبب آن که در فصل پیش گفتیم: بیشتر عالمـان اسـالم غیـر عـرب     
زعجم کسانی هستند کـه از  بر این گفتار خرده گیري شود چه منظور ما در آنجا ا اند. بوده

وثابت کردیم رواج تمدن در میان آنان سبب شـده اسـت کـه در    اند  لحاظ نژاد غیر عرب
گوناگون و از آن جمله علوم ممارست کنند. لـیکن عجمـی بـودن در    هاي  صنایع و ملکه

 زبان چیز دیگري است و مقصود ما در اینجا همین است. 
ي مختلف ها دانش ته شود که چگونه یونانیان درهمچنین نباید بر این گفتار خرده گرف

 این علوم را از زبان کهن خـود بجـز زبـان متداولشـان فـرا     ها  آن ثابت قدم بودند با اینکه
نوشتند باید گفت غیر عرب یا عجمـی   می گرفتند وبا خطی که در میانشان متداول بود می

آموزد و هـم   می هم دانش را از زبان غیر مادري خود گیرد می که در ملت اسالم دانش فرا
نویسد که ملکه آن در وي قبال رسوخ یافته است. و همین امر چنانکـه گفتـیم    نمی بخطی

 و این موضـوع درمیـان کلیـه    .که مانع پیشرفت او ست دباش می براي او به منزله پرده اي
و رومیـان وترکـان و بربرهـا و    گویند ماننـد ایرانیـان    نمی ئی که بزبان عربی سخنها ملت

 فرنگان ودیگر اقوام غیر عربی عمومیت دارد. 
 1د.اندیش می کسانی است کهبراي هائی  و در این امر نشانه

                                                 
ُروَن ﴿اشاره به:  -1 بجاي » ینی جامع«و درنسخه خطی  ]11النحل: [ ﴾١١إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة ّلَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ

 یتفکرون (للمتوسمین) است. 
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 ي زبان عربیها دانش درسی و هفتم:  فصل
 .بیـان و ادب  ،نحـو  ،لغـت  :دانشهاي زبان عرب داراي چهار رکن است که عبارتنـد از 

شریعت ضروري است، زیرا مأخذ کلیه احکام شرعی از کتـاب  براي اهل ها  آن وشناختن
و انـد   حابه وتابعان که ناقالن آننـد نیـز عـرب   صو دباش می و سنت است که به زبان عرب

هم به لغت آن قوم است وبنابر این کسیکه بخواهد علم شـریعت را  ها  آن شرح مشکالت
بیاموزد وآن علوم در اسـتواري زبـان   ي متعلق بزبان عرب را ها دانش فرا گیرد ناگزیر باید

ایفاي کالم مختلف است. و براي روشن شـدن ایـن نکتـه کـافی      درها  آن بنسبت تفاوت
را یکایک و فن به فن یـاد کنـیم و آنچـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه         ها  آن است که ما

علم نحو است، زیرا بدین دانش اصول مقاصد از راه داللـت  ها  آن مهمترین ومقدم برهمه
 واگر این دانش شود می و فاعل از مفعول و مبتدا از خبر باز شناخته گردد می الفاظ آشکار

 . و حق این بود که علم لغت مقدم بر همه ایـن ماند می نامعلوم» سخن«بود اصل افاده  نمی
ولی بیشتر اشکال و صور لغـوي برهمـان موضـوعی کـه بـراي آن وضـع        ،باشد ها دانش
داللت کننده  )حرکات(یابد، بخالف اعراب  نمی راهها  آن غییري بهباقی هستند و تاند  شده

بر اسناد و مسند و مسند الیه که بسبب جمله تغییـر پـذیر اسـت وهیچگونـه اثـري از آن      
آیـد، زیـرا ندانسـتن آن     مـی  از این رو علم نحو مهمتر از لغت بشمار .بجاي نمانده است

 1در صورتیکه لغت چنین نیست. و خدا داناتر است.  گردد می بکلی مایه اخالل تفاهم

 علم نحو
باید دانست که لغت برحسب آنچه متعارف است عبارت از تعبیـر مـتکلم از مقصـود    

 کـه از قصـد افـاده کـالم ناشـی     [خویش است و این تعبیر عملی مربوط بـه زبـان اسـت   

                                                 
هـاي مصـر و بیـروت     آخر فصل چنین است ولی در چاپ» ینی جامع«و نسخه خطی » پ«در چاپ  -1

 بدینسان تغییر یافته است: و خدا سبحانه و تعالی داناتر است و توفیق بدوست.  
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 انجـام آن را  ردد کـه ] و از این رو ناگزیر باید بمنزله ملکه اي ثابت درعضوي گـ 1شود می
در میـان هرملتـی برحسـب اصـطالحات      عضو زبان است. وتعبیر از مقصود‹ و آ دهد می

و ملکه اي که از آن براي عرب حاصل آمـده از نیکـوترین ملکـات     .آنقوم است» خاص«
، زیرا در زبان عـرب عالئـم   کند می است وبیش از ملکه هر زبان دیگري مقاصد را آشکار

ماننـد حرکـاتی کـه فاعـل     [کننـد   مـی  نیز بر بسیاري از معانی داللتها  دیگري بجز کلمه
کنند و همچـون حروفـی کـه افعـال      می راتعیین 3» الیه«و مجرور یعنی مضاف  2ومفعول]

آنکـه بـه الفـاظ دیگـري نیازمنـد شـوند و ایـن         بی رسانند می را بذوات 4یعنی حرکات][
زبانهاي دیگـر بـراي هـر معنـی یـا      چنانکهدر  شود مین خاصیت جز در زبان عرب یافت

کنند و از این  می گزینند که بویژه بر آن معانی و کیفیات داللت می کیفیتی ناچار الفاظی بر
هنگام گفتگو نسبت بزبان عرب درازتر اسـت.  » غیر عرب«بینیم سخنان مردم عجم  می رو

ارزانی شـده و   بمن 5جوامع کلم«که فرمود:  دهد می نشان صو این معنی را گفتار پیامبر
 ». گفتار من بحد کافی مختصر و موجز است

بنابر این حروف و حرکات و اشکال را در لغت عرب از نظر داللت کلمه بـر مقصـود   
اعتباري است که براي استفاده از این منظور نیاز بـه تکلـف صـناعتی نیسـت و آن ملکـه      

را خردسـاالن از بزرگسـاالن و متـأخران از    آن ایست کـه درزبـان ایشـان وجـود دارد و     

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست.   و چاپ» ینی جامع«درنسخه خطی  -1

 » پ«و چاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -2

 شود.   باشد عبارت بکلی غلط می» مضاف«افتاده است د رصورتیکه اگر » الیه«در متن همه نسخ کلمه  -3

(اي » عـال اف«پس از » پ«چاپ » ینی جامع«و در نسخه خطی » پ«و چاپ » ینی جامع«نسخه خطی  -4
نویسـد: مقصـود حروفـی اسـت کـه       حرکات) است وي دسالن آن را او الحرکات ترجمه کرده و می

ها افعال مزید به معانی جدیدي پدید آیـد و در بعضـی مـوارد     شوند تا از آن بافعال مجردد افزوده می
 کنند و برعکس. این حروف فعل الزم را متعدي می

هـاي جـامع    معانی بسیار والفاظ اندك باشند. ابن اثیر گوید: کلمه جوامع کلم: سخنانی است که داراي -5
 معانی. رجوع به المثل السایر تألیف ابن اثیر شود.  
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اما از دورانی  .آموزند می پیشینیان فرا میگرند چنانکه کودکان ما در این روزگار زبانمان را
 کـه در زیـر نفـوذ و قـدرت    هـایی   که اسالم پدید آمد و عرب براي بدست آوردن کشور

آن ملکه نیز  ،ر آمیختي دیگر بود حجاز را ترك گفت و با دیگراقوام دها دولت و ها ملت
و اصطالحاتی متخـالف از مـردم   ها  تغییر یافت بسبب آنکه بدان ملکه از راه گوش، کلمه

زبـانی اسـت از ایـن رو در    هـاي   شد در حالیکه گوش سرچشمه ملکه می القا 1مستعرب 
 نتیجه اینگونه القا آتی که مغایر آن ملکه بود فساد بدان راه یافت وبعلت اعتیاد گوش رفته

آن قوم ترسیدند که ملکه زبان آنان بمرور  2متمایل شد ودانشمندان ها  آن رفته طبع وي به
زمان بکلی تباه شود ودر نیتجه فهم قرآن وحدیث دشوار گردد از این رو براي حفظ ایـن  
ملکه قوانین مطردي مشابه کلیات و قواعد از مجاري کالم عرب استنباط کردنـد و دیگـر   

سـاختند مانننـد    می سنجیدند ومسائل همانند را بیکدیگر ملحق ها می آن انواع سخنان را با
فاعل مرفوع ومفعول منصوب و مبتدا مرفوع است. سپس دریافتند که بسبب تغییـر   :اینکه

یابد از ایـن رو اصـطالحات خاصـی بـراي قواعـد       می این حرکات داللت الفاظ نیز تغییر
خواندند وموجبی را کـه سـبب   » اعراب«نام مزبور وضع کردند چنانکه حرکات مزبور را ب

 اصطالحات خاصـی شـد و  ها  این و همه ها. این نامیدند و مانند» عامل« شود می این تغییر
و آن را صناعتی مخصوص براي ایشان قـرار دادنـد و کلیـه     3را بقید کتابت آوردند ها  آن

 نامیدند. » نحو«قواعد واصطالحات این صناعت را 
در این باره تألیف آغاز کرد ابواالسود دؤلی از قبیل بنی کنانه بود و ونخستین کسی که 

تغییـر ملکـه را    ؛بدین منظور همت گماشت چه علی؛ یگویند که او به اشاره عل
هـا   آن حفـظ کنـد واو بـراي ضـبط    آن را  السود دسـتور داد امشاهه کرد واز این رو به ابو

ل گردید، آنگاه پس از وي دیگـران نیـز   بقوانین محدود ومعینی که استقرار شده بود متوس

                                                 
 مستعرب: عجم (غیر عرب) که بزبان عرب سخن گوید.   -1

 ن. ل. خردمندان.  -2

 و فقیدئها بالکلیات است.  «فقیدوها بالکتاب «بجاي » ینی جامع«در نسخه خط  -3
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ئی نوشتند وقواعد مزبور بـه خلیـل بـن احمـد فراهیـدي رسـید کـه        ها کتاب در این باره
بیش از حد بدان نیازمند بودند، زیرا ملکـه زبـان از    مردم در آن روز همزمان رشید بود و

پرداخت میان عرب رخت بربسته بوداین است که خلیل ابن احمد به تهذیب آن صناعت 
تکمیـل  آن را  تکمیل کرد. آنگاه سیبویه آن علم را از وي اخذ کرد و فروعآن را  و ابواب

نمودو دالیل و شواهد بسیاري بر آن افزود و کتاب مشهور خود را وضع کرد و این کتاب 
 بمنزله راهنمائی براي کلیه کسانی شد که پس از وي در این فن به تألیف پرداختند 

کتب مختصري براي متعلمان تـألیف کردنـد    1فارسی و ابوالقاسم زجاجسپس ابوعلی 
وهمان روشی را که سیبویه در کتاب خود ابداع کرده بـود پـیش گرفتنـد. پـس ازچنـدي      

این صناعت کتب مفصل تألیف شد ومیان علمـاي آن در کوفـه و بصـره دو شـهر      درباره
فزونی یافـت و شـیوه تعلـیم    قدیم عرب اختالف روي داد ودالیل و براهین هر دو دسته 

کوفی وبصري باهم مباینت پیدا کرد و بسـبب کشـمکش و اخـتالف نحویـان در قواعـد      
اعراب بسیار ازآیات قرآن اختالف نظر پدید آمـد و فـرا گـرفتن ایـن همـه       دربارهمزبور 

کرد. از ایـن   می اختالفات و نظریات گوناگون براي متعلمان دشوار شد ووقت آنان را تباه
تأخران شیوه اختصار را بر گزیدند و بسـیاري از کتـب مطـول پیشـینیان را مختصـر      رو م

کردند و در عین حال کلیه اصول و قواعـدي را کـه نقـل شـده بـود بطـور جـامع در آن        
 گنجانیدند. ها  مختصر

و نظایر آن بکار برد و برخی هم تنها » تسهیل«چنانکه ابن مالک این شیوه را در کتاب 
و ابن حاجـب  » مفصل«راي متعلمان اکتفا کردند چنانکه زمخشري درکتاب بنقل مبادي، ب

خویش بدین روش گرائیدند و چه بسا که این قواعـد را بـه اسـلوبی خـاص      »مقدمه«در 
 .در ارجوزه الفیه 2بنظم آوردند مانند ابن مالک در دو ارجوزه کبري وصغري و ابن معطی 

                                                 
 زجاجی است. » پ«و چاپ » ینی جامع«ر نسخه خطی د -1

ومولف چنـدین رسـاله در نحـو اسـت. وي      Kabylieبحیی بن معطی از قبیله زواوه د رناحیه کابیلی  -2
م) در قاهره د رگذشت و الفیه او تا زمانیکه ابـن مالـک الفیـه خـود را      1230 – 1231ه ( 628بسال 
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 آید و ممکن نیسـت برهمـه   نمی که بشمارو خالصه تألیف در این فن بحدي بسیار است 
تعلیم آن نیز مختلف است. چنانکه روش متقدمان بـا روش  هاي  دست یافت و شیوهها  آن

متأخران مغایر است و شیوه کوفیان با بصریان وبغدایان با اندلیسان تفاوت دارد و هریـک  
بـود ایـن   و بسبب انحطاط و نقصـان عمـران وتمـدن نزدیـک      اند. طریقه خاصی برگزیده

صناعت منقرض شود و بسر نوشت دیگر علوم و صنایع کـه درمرحلـه انحطـاط هسـتند     
 دچار گردد. 

از مصر بمغرب رسید و بدست ما افتـاد کـه بسـیار    » کتابی«ولی در این دوران دیوانی 
جامع است این کتاب منسوب به جمال الدین بن هشام از علماي آن سرزمین است مؤلف 

جماال وتفصـیال در آن بطـور کامـل و جـامع گـرد آورده و      ا اعراب رکتاب مزبور احکام ا
سخن رانده و در بیشتر ابواب این صناعت مکـررات  ها  درباره حروف و مفردات و جمله

در اعـراب نامیـده اسـت. وهـم مولـف بیـاد آوري کلیـه         »مغنـی «آن را  را حذف کرده و
فصول و قواعـدي ضـبط کـرده     را در ضمن ابوابها  آن اعراب قرآن پرداخته وهاي  نکته

است چنانکه کلیه ابواب آن منظم شده است، و ما از خواندن آن بـدانش فراوانـی دسـت    
و گویا او در  دهد می یافتیم که بمقام بلند و فور بضاعت مولف آن در این صناعت گواهی

شیوه خود از روشهاي موصلیان تبعیت کـرده اسـت کـه از پیـروان ابـن جنـی هسـتند و        
چنانکـه ابـن هشـام در آن خصـوص تـألیفی       .ات و شیوه تعلیم او را فرا میگرنداصطالح

فزایـد و در   مـی  و خدا.کند می شگفت پدید آورده که بر نیرومندي ملکه واطالح او داللت
  1آفرینش آفریده خود آنچه خواهد. 

 دانش لغت

                                                                                                                              
ي خطی الفیه بـن معطـی بسـیار کمیـاب اسـت. (حاشـیه       ها تألیف کرد شهرت فراوانی داشت. نسخه

 )312ص  3دسالن ج 

ۚ  ۡ�َۡلقِ ٱيَِز�ُد ِ� ﴿ -1  .]1فاطر: [ ﴾َما �ََشآُء
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اشتند این دانش عبارت از بیان موضوعات لغوي است واز این رو بتدوین آن همت گم
نامند فساد راه یافته بود  می عرابا ارها  آن که بملکه زبان عربی از نظر حرکاتی که نحویان

قوانینی اسنتباط کردنـد و آن فسـاد درنتیجـه آمیـزش و     ها  آن و چنانکه گفتیم براي حفظ
رفت و آمد عربها با بیگانگان همچنان ادامه یافت تا آنکه رفته رفته به موضـوعات الفـاظ   

رایت کرد و بعلت انحراف از زبان اصلی، بسیار از لغات عرب در جز آنچـه وضـع   نیز س
راوضع نکرده بودند گذشته از ها  آن شده بودند بکار برده شدند که در آغاز براي ان معانی

 را مخالف اصول صـریح عربـی بکـار   ها  آن عیب و قبح سخن متعربان در اصطالحاتی که
به حفظ موضوعات لغوي درنگرند و براي این منظـور   سبب شد کهها  این همه .ندبرد می

گشتند از بیم آنکه مبادا لغات عرب دستخوش زوال گـردد  ها  آن محتاج بنوشتن و تدوین
و در نیتجه مسلمانان از فهم قرآن وحدیث محروم شوند. این است که گـروه بسـیاري از   

و دراین باره کتبی نوشتند پیشوایان دانش زبان براي انجام دادن این منظور همت گماشتند 
ولی نخستین کسی که بدین میدان گام نهاد خلیل ابن احمد فراهیدي بود  ،و فراهم آوردند

که کتاب العین را درعلم لغت تألیف کرد خلیل کلیه الفاظ مرکب ازحروف الفبـا را از دو  
حرفی تا پنج حرفی که آخرین نوع ترکیب حروف در زبان عربـی اسـت بـر شـمرد و او     

دو هـاي   اقسام معدود و معینی بدینسان منحصـر سـازد: کلیـه کلمـه     در توانست الفاظ را
حـرف دیگـر کـه یـک      28آیند: یکی از حروف الفبا را بترتیب با  می حرفی چنین بدست

 27حرف مرتبا با  نتیجه آن رد 1کنند می ند ترکیبباش می حرف کمترازمجموع حروف الفبا
آیـد سـپس حـرف دوم را     می دو حرفی بدست 2کلمه  27و  شود می حرف دیگر ترکیب

و  27کنند و آنگاه حرف سوم وچهارم را تا به حـرف   می حرف ترکیب 26بهمین شیوه با 
 27تـا ي  اعـدادي متـوالی از  هـا   آن و بنابر این مجموعه شود می رسند که یک کلمه می 28

                                                 
 مثال الف باب: اب و سپس بات: ات و آنگاه باث: اث و......... -1

بکار برده است چه الفـاظ مرکـب مزبـور شـامل مهمـل      » کلمه» «لفظ«مولف در اینجا مسامحه بجاي  -2
 شود و در اینجا لفظ مناسبتر بود  ومستعمل هر و می
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یعنی [کنند  می است جمعرامطابق اعمالی که نزد محاسبان مشهور ها  آن دهند و می تشکیل
را هـا   آن کنند] سـپس  می عدد اول را با عدد آخر جمع و مجموع را در نصف عده ضرب

کننـد، زیـرا تقـدیم و تـأخیر      مـی  بسبب برگرداندن الفاظ دو حرفی ازآخر باول دو برابـر 
و نتیجه این محاسـبه کلیـه الفـاظ دو حرفـی را      دباش می حروف نیز در ترکیب مورد نظر

 در رقمـی بدسـت   1]و الفاظ سه حرفی از ضرب حاصل الفاظ دو حرفی[ دهد یم تشکیل
گـرد آمـده    ]برحسب تـوالی عـدد  [ 26از یک تا ها  آید که در نتیجه ترکیب سه حرفی می

بنـابر    دهـد  می زیرا برهر لفظ دو حرفی یک حرف بیفرایند لفظ سه حرفی تشکیل ،است
از ایـن رو   انـد.  حـرف  26این دو حرفی بمنزله یک حرف باهر یک از بقیه حرو است که 

کنند سپس با ضرب رقم  می را درآن ضربها  را جمع و کلیه دو حرفی 26مرتبا از یک تا 
بدست آمده در شش جمله مقلوب کلمه سه حرفی مجمـوع ترکیبـات دو حرفـی و سـه     

 .برنـد  مـی  ین شیوه را در چهار حرفی و پنج حرفی بکـار آید. و هم می حرفی الفبا بدست
را بترتیـب حـروف تهجـی بـر     هـا   آن بدینسان خلیل کلیه ترکیبهارا بدست آورد و ابواب

حسب روش معمول تنظیم کرد ودر این امر مخارج حروف را مورد نظر قرا داد واز ایـن  
و  )اضراس(ا و آنگاه حروف داندانه )حنک(رو نخست حروف حلق وسپس حروف کام 

یا حروف هوائی را درآخر  )پس از آن حروف شفوي را قیدکرد و حروف عله (ا ـ و ـ ي  
اورد واز حروف حلق حرف عین را مقدم داشت، زیرا حـرف مزبـور دورتـرین حـروف     

 حلق است و به همین سبب تألیف خویش را بنام کتاب العین موسوم کرد. 
خاصی داشتند که عبارت از نامیـدن کتـاب   زیرا متقدمان در نامیدن کتب خویش شیوه 

 یا الفاظ آغاز کتاب بود. ها  خستین کلمهنه ب
بیشتر درچهار حرفی و پنج ها  آنگاه خلیل الفاظ مهمل ومستعمل را تعیین کرد و مهمل

الفـاظ دو   ورزد  و می حرفی بودند، زیرا عرب از بکار بردن اینگونه اوزان سنگین اجتناب
لیکن  .روند می ملحق ساخت، زیرا اینگونه الفاظ در محاورات کمتر بکارحرفی رانیز بانها 

                                                 
 »پ«از  -1
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بیشترالفاظ سه حرفی مستعمل و با معنی بودند چـه اینگونـه الفـاظ در محـاروات بیشـتر       
بهترین شـیوه جـامع   ه بآن را  خلیل کلیه این نکات رادر کتاب العین گنجانیدو اند. متداول

 وکاملی فراهم آورد. 
اندلس پدید آمد و کتاب العین  رارم ابوبکر زبیدي معلم خط هشام دهسپس در قرن چ

را مختصر کرد، ولی کوشید که درعین حال جامع باشد و کلیه الفاظ مهمـل وبسـیاري از   
حذف کرد و به منظور حفظ کردن لغات بهترین تلخـیص از  آن را  شواهد لغات مستعمل

را بترتیب متعارف حروف تهجـی  آن فراهم آورد و جوهري از مردم مشرق کتاب صحاح 
از همزه آغاز نمود وحرف آخر کلمه را مالك قرار داد، زیرا غالبـا مـردم بـه     تألیف کرد و

وآنگاه حروف  )باب(از این رو حروف آخر کلمات را ذیل عنوان[ 1آخر کلمه نیاز دارند. 
آورد] ودر  »فصـل «اول کلمات را نیز بترتیب حروف تهجی تا پایـان حـروف زیرعنـوان    

 به خلیل اقتدا کرد. ها  آن تعداد لغات ومحدود کردن
درفن لغت بتـألیف پرداخـت    2اندلسیان مکنی به ابن سیده از مردم دانیه  آنگاه یکی از

ز لحاظ جامعیت بشیوه ا ار» المحکم«دولت علی بن مجاهد منزلتی داشت او کتاب  که در
ز دسـت نـداد و گذشـته از ایـن ببحـث      صحاح تألیف کرد وترتیب کتاب العـین را نیـز ا  

 دراشتقاق و تصریف کلمات نیز پرداخت واز این رو تألیف وي از بهتـرین کتـب بشـمار   
مستنصر ازملوك دولت حفصی تونس  3آید این کتاب را محمد بن ابوالحسین حاجب  می

آن را  تغییر داده  واز لحاظ معتبر شمردن حرف آخر کلمـات آن را  تلخیص کرده وترتیب
ازاین رو تلخیص چنان به صحاح همانند شده که گـوئی   .صورت صحاح در آورده استب

                                                 
 روند  شاید منظور مولف شاعران است که بدنبال قافیه می -1

2- Denia 

چاپ شده و دسال کلمه مزبور را تثحیح کرده اسـت. رجـوع   » صاحب«ها بجاي حاجب  درتمام چاپ -3
شود وي بر حسب شرحی کـه ابـن خلـدون راجـع بـه محمـد بـن         317ترجمه دسالن ص  3به ج 

م) در  1271 – 1273هجـري (  671ابوالحسین درتاریخ بربر آورده حاجـب مستنصـر بـوده و بسـال     
 تونس در گذشته است.  
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و کـراع یکـی از پیشـوایان لغـت را کتـابی بنـام       [دو فرزند توأمان از یک مادر و پدرانـد  
را در لغت تألیف کرده و ابن االنباري مولـف  » الجمهره«است و ابن درید کتاب » المنجد«

 1.]است» الزاهر«کتاب 
و در ایـن بـاره    ایـم.  اینهاست اصول کتب لغت برحسب اطالعاتی که ما بدست آورده

کتب مختصر دیگري نیز هست که هر یک  بدسته معینی از لغات اختصاص دارند وجامع 
هستند ولی تفاوت این کتب مختصر با تألیفات مفصـل  ها  آن برخی از ابواب لغت یا کلیه

در نـوع دوم پوشـیده ودرگونـه نخسـتین      کیـب ست که وجه حصر لغات از نظـر تر این ا
 چنانکه یاد کردیم آشکار است. 

بـه  آن را  و[در مجاز است  »زمخشري«بی که درباره لغت وضع شده کتاب و نیز از کت
نامیده است] زمخشري در این کتاب کلیه الفاظ و مفاهیمی را که عرب از  »اساس البالغه«

ریح کرده است. و آن از کتب شـریف و پرسـود   معنی اصلی بمعنی مجازي انتقال داده تش
کـرد و   مـی  چون عرب کلماتی را براي معانی عامی وضعها  این رود. گذشته از می بشمار

که بهمان امور اختصـاص داشـت و در    برد می آنگاه براي امور خاصی الفاظ دیگري بکار
قهی نیازمند شـدیم  نتیجه در نزد ما میان وضع و استعمال تفاوتی پدید آمد و در لغت به ف

براي هر چه در آن سـفیدي باشـد وضـع     2مثال) (که داراي مأخذي ارجمند باشد چنانکه 
و گوسـفند  » ازهـر «وانسان سفید پوست را » اشهب«شد وسپس اسب سفید را بخصوص 

غلـط و خـارج از   هـا   این سپید) در کلیه( بیضخواندند. و بکار بردن ا می »املح«سفید را 
لیف جداگانـه اي  شد. و ثعـالبی بخصـوص در ایـن بـاره بتـا      می شمردهشیوه زبان عرب 

تعهد لغوي با خـود درتحریـف نکـردن     دربارهنامیده و او   3»فقه اللغه«آن را  پرداخت  و

                                                 
 »  ینی جامع«و نسخه خطی » پ«از چپ  -1

 هاي مصر و بیروت.   در وضع عام. چاپ -2

در دائره المعارف اسالم راجع به فقه اللغه چنین اظهار نظر شده است: دسته سوم مولفات او (ثعالبی)  -3
 Synonymie(هـا کتـاب مترادفـات عـرب      شامل کتب فقه اللغه بمعنی اخص اسـت. معروفتـرین آن  
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چه شناختن نخستین وضع لغت ر ترکیـب   1 کند می استعمال عرب از مواضع خود، تاکید
باشد واین فـن از مهمتـرین   ها  آن برکلمات کافی نیست مگر آنکه استعماالت عرب گواه 

مباحثی است که هر ادیب در فنون نظم ونثر بدان نیازمنداسـت تـا مبـادا دروضـع اصـلی      
مفردات و ترکیبات لغات دچار اغالط فراوان شـود و اینگونـه اغـالط از غلـط کـردن در      

 اعراب کلمات بدتر و فاحش تر است. 
همـت  هـا   آن ك بتالیف پرداخته وبحصرالفاظ مشتر دربارههمچنین برخی از متأخران 

حـاوي قسـمت عمـده لغـات     ها  آن و تألیفاتاند  هرچند بنهایت این فن نرسیده ،گماشته
ع و اما کتب مختصري که هم اکنون در فن لغـت  مبطور جاها  آن نه تمام دباش می مشترك

کـه   ندباشـ  مـی  شامل لغات متداولیها  موجود است یکی و دوتا نیست بویژه این مختصر
را حفظ کند و درا ین باره چندین تألیف ها  آن تا محصل بسهولتاند  بسیار مورد استعمال

ها  آن و بعضی از ها. این و جز 2 .وجود دارد مانند: الفاظ ابن سکیت و فصیح تألیف ثعلب

                                                                                                                              
arabe( ست که ثعالبی آن را در آخر عمر نوشت و نخست آن را شمس االدب فی استعمال العـرب  ا

نامید و آن کتاب دو جزء داشت مترادفات بمعنی اخص بعنوان اسرار اللغه العربیه و خصائص دیگـر  
بعنوان مجاري کالم به رسـومها و مـایتعلق بـالنحو و االعـراب      )Stylistiqui(مالحظات اسلوب کالم 

جزء دوم را ثعالبی غالبا حرف بحرف از تاب فقه اللغه احمد  –االستشهاد بالقر آن علی اکثرها  منها و
بن فارسی اخذ کرده سپس جزءاول را جداگانه بعنوان فقه منتشـر سـاخت. جـزءدوم اصـلی بعنـوان      
سراالدب فی مجاري علوم العرب است هم جداگانه بچاپ رسیده است و هم بالسامی فـی االسـامی   

 حرف: ث).  26نی چاپ سنگی تهران چاپ شده است(از لغت نامه دهخدا ص میدا
 هاي مصرو بیروت عبارت مغشوش وکلمه(من) بغلط آمده است.   در چاپ» ینی«از  -1

در چاپ پاریس تألیف ثعالبی و در چاپهی مصر وبیروت ثعلب است و صحیح هم ضبط اخیر اسـت   -2
زیر در تالیفات ثعالبی نام چنین کتابی نیست بلکه ابن الندیم در الفهرست کتاب الفصیح را بـه ثعلـب   

 آن را بخود نسبت داده است. درهر حال کتاب مزبور را کسی به ثعالبی نسبت نداده است. 
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نسبت بدیگري داراي لغات کمتري است و این بسبب اختالف نظر آنان در این است کـه  
 1علم چه اندازه مهمتر والزمتر است. و خدا آفریدگار داناست. براي حفظ طالبان

 2فصل 
این است که ازعـرب نقـل    شود می و باید دانست منظور از نقلی که بدان لغت اثبات[

هـا   آن نـه اینکـه نقـل کننـد     اند، کنند ایشان الفاظی خاص را براي معانی خاصی بکار برده
دشوار و دور از طریقه لغوي اسـت و هـیج کـس    زیرا چنین نقلی اند  لغات را وضع کرده

 شناسد.  نمی این وضع را
همچنین لغات را نمیتوان بقیاس کردن آنچه استعمال آن دانسته شـده بـر آنچـه بکـار     

و مثال باعتبار اینکه متفقـا بـر مسـکر بـودن کلمـه       بردن آن شناخته شده است اثبات کرد
ي یگري را برآن قیاس کرد و هر مسـکو لغات د اند، که آب انگور است حکم کرده» خمر«

شمردن مشابهت اشیاء در باب قیاس تنها از راه شرع است که از  ررا خمر نامید، زیرا معتب
و ما در لغت چنین قیاسی نداریم مگر بحکم  کند می اصل قیاس ما را به صحت آن داللت

و هرچند قاضی  دلیلی است و جمهور ائمه بر این نظراند. بی عقل و آن هم تحکم و قیاس
انـد   نفـی کـرده  آن را  لـیکن نظرآنانکـه  اند  و ابن سریج و دیگران بقیاس گرائیده» باقالنی«

و نباید توهم کرد که اثبات لغت در باب حدود لفظی است،زیرا حد راجع به  .راجح است
معانی است بدین شرح که مدلول لفظ مجهول پوشیده عبارت از مـدلول واضـح مشـهور    

وفـرق   .است وحال آنکه لغت براي اثبات این است که لفظ فالن براي معنی فـالن اسـت  
 ]میان دو قسمت د رنهایت وضوح است.

                                                 
ٰقُ ٱَوُهَو ﴿ -1 ي مصر و بیروت پس از آیه چنین است. پروردگاري ها در چاپ ]81يس: [ ﴾٨١ ۡلَعلِيمُ ٱ ۡ�َ�َّ

 جز او نیست. 
نویسـد ع در   نیست. و دسالن مـی » ینی جامع«هاي مصر و بیروت و نسخه خطی  این فصل در چاپ -2

تیز وجود ندارد انشاي آن نیز چندان روشن نیست و محققا مـتن در بعضـی    C ,D  هاي خطی  نسخه
 از موارد نادرست است.  
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 1دانش بیان
بیان د رمیان ملت اسالم دانشی نوین است و آن پس ازعلم عربی و لغت متداول شده 

ي مربوط بزبان است، زیرا آن دانش متعلق به الفاظ وهر مفهومی اسـت  ها دانش است واز
که الفاظ آن را برساند و بدانها داللت معانی بر آن مفهوم قصد شود. و بـه عبـارت دیگـر    

یا تصور مفرداتی است  کند می د افاده به شنونده از سخن خوداموري که متکلم بدانها قص
پیوندنـد وداللـت    مـی  به برخـی دیگـر  ها  آن شوند و برخی از می که مسندومسندالیه واقع

 ازهـا   کننده بر این معانی مفردات اسماء و افعال و حروف است و یا بـاز شـناختن مسـند   
بوسیله تغییر حرکات یا اعـراب و ابنیـه   ها  آن زمانهاي افعال) است و(منه و ازها  مسندالیه

دهند. از امـور احاطـه    می صناعت نحو را تشکیلها  این شوند وهمه می کلمات نشان داده
احوال سخن گویندگان بایکدیگر یا فاعلهـا و  اند  که محتاج به داللتهایی  یافته و به واقعه

اج به داللت بر فعل اسـت زیـرا   که محت ماند می ، باقیدباش می آنچه حال فعلی مقتضی آن
و هنگامی که براي متکلم حاصـل شـود بمنتهـاي افـاده در      دباش می این امر از کمال افاده

رسد و هر گاه بر هیچ قسمتی از آن شامل نشود البته از نوع سـخن عـرب    می سخن خود
زیرا دایره سخن عرب پهناور اسـت ودر نـزد ایشـان بـراي هـر مقـامی        ،شود مین شمرده

که پس از کمال اعراب و وضوح و روشنی مطلـب آن گفتـار بـدان مقـام      2تاري استگف
(زید نـزد مـن    ،زید جاء نی :بینی که در گفتار ایشان جمله نمی معین اختصاص دارد مگر

مغایر است؟ از این نظر که در نـزد مـتکلم    ،نزد من آمد زید)(جاء نی زید  :با جمله )آمد
                                                 

مطالبی را که ابن خلدون در أغاز فصل آورده تنها مربوط به علم بیان نیست، بلکه درباره علم معـانی   -1
بیـان را یکـی    نیز بحث کرده است، ولی ظاهرا در تداول وي یا مغربیان زمـان او دو دانـش معـانی و   

اند وگرنه مسائل وابسته باحوال مسند ومسندالیه و حذف و قصرو غیره از دانـش معـانی و    شمرده می
امور مربوط به تشبیه و کنایه و مجاز او استعماره از علم بیان است و مجموعه این دو دانش را امروز 

وبـدیع  » بالغـت «م بیـان را از  نامند هر چند مولف درپایان فصل علـ  می )Rhetorique(معانی بیان یا 
 مجزا ساخته لیکن از معانی نام نبرده است.  

 هر سخن جائی وهرنکته مکانی دارد.  -2



 مقدمۀ ابن خلدون   476

همان با اهمیت تر و مورد نظر او است چنانکـه کسـی    هر یک از اجزاي جمله مقدم شود
رساند که اهتمـام وي در درجـه    می نزد من آمد زید) سخن او ،جاء نی زید( :گوید می که

زید نـزد   ،زید جاء نی(گوید:  می آنکه(و  »مسندالیه«است نه شخص » مسند«اول به آمدن 
 »مسند الیـه «به شخص » مسند«ن که اهتمام او پیش از آمد  کند می گفتارش افاده )من آمد
همچنین تعبیر از اجزاي جمله به آنچه مناسب مقام باشد مانند موصول یا مبهم یا  1است. 
زیـد ایسـتاده اسـت)    ( :و نیز بطور کلی تأکید اسناد برجمله مانند اینکه سه جملـه  .معرفه

بکلی از لحاظ داللت با هـم   2بیشک زید هر آینه ایستاده است)(البته زید ایستاده است) (
ند زیرا جمله نخستین کـه از تأکیـد   باش می مغایراند هر چند ازنظر اعراب با یکدیگر برابر

که در این باره ساده بیندیشد و ذهن او از  شود می خالی است براي شنونده اي مفید واقع
ه اسـت بـراي   مورد تاکید واقع شـد  »البته«هرگونه تردیدي تهی باشد. و جمله دوم که به 

بخشد. وبنابر ایـن   می وجمله سوم براي منکر افاده شود می کسی که تردید دارد مفید واقع
سـپس بجـاي    3آن مرد نزد مـن آمـد.  :گوید می همچنین گوینده .مزبور متفاوتندهاي  جمله

» فاعـل «مقصود وي از نکره آوردن  هنگامی کهنزد من آمد،  4گوید:  می همان جمله بعینه
تعظیم و بزرگداشت او باشد و اراده کند او مردي است که هیچ یک از مردان با وي همتا 
نیست. سپس باید دانست که سیاق جمله اسنادي گاهی خبري وگاهی انشائی است. نـوع  

                                                 
 نیست.  » ینی جامع«ونسخه خطی » پ«قسمت داخل پرانتز. درچاپ  -1

هاي مزبور در عربی چنین است: زید قائم. ان زید ا قائم ان زیـد القـانو کـه در فارسـی بجـاي       جمله -2
 آوردند.  ئم (ان).و (ل) قیود تأکید میعال

 کنند.  چائنی الرجال د رفارسی حرف تعریف نیست واغلب بوسیله این و آن کلمه را معرفه می -3

در فارسی هم (ي) نکره گاهی بر تعظیم داللت کند چنانکه گویند ك فالنی مردي اسـت یعنـی مـرد     -4
 بزرگی است.  
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باشد خواه که آن خارج مطابقت کند وخواه نکنـد و   1نخستین آن است که آن را خارجی
ت مانند طلب و انواع آن. آنگاه باید دانست کـه گـاهی تـرك    نوع دوم داراي خارجی نیس
و آن هنگامی است کـه جملـه دوم محلـی از اعـراب      شود می عاطف میان دو جمله الزم

نعـت   :از قبیـل  گیـرد  مـی  داشته باشد و بدین سبب به منزله تابع مفـرد جملـه دوم قـرار   
آید  می هم عطف الزم یا تأکید یا بدل. ودر این صورت عطف روا نیست و گاهی »صفت«

و گذشـته ازاینهـا گـاهی     2و آن هنگامی است که جمله دوم محلی از اعراب نداشته باشد
وناچار باید سخن را بر وفـق اقتضـاي    کند می مقام و محل سخن اتقضاي اطناب یا ایجاز

بریم و بجاي اراده کـردن منطـوق    می سپس گاهی لفظ را بکار 3مقام موجز یا مفصل کرد.
گـوئیم: زیـد شـیر اسـت      مـی  کنیم مانند اینکه وقتـی  می مفردباشد الزم آن را اراده آن اگر

بلکه شجاعت شیر را کـه از لـوازم    ،دباش مین مقصود حقیقت شیر که منطوق سخن است
به زیـد نسـبت میـدهیم. و ایـن شـیوه سـخن را       آن را  کنیم و می رود قصد می آن بشمار

زیـد کـه    :مانند شود می مرکب داللت بر ملزوم آن ارادهنامند و گاهی از لفظ  می »استعاره«
که بذل و  شود می که بدان آنچه الزم آمده است از زید اراده 4داراي خاکستر بسیار است 

ناشـی از جـودو    »در مطبخ خانه اي«بخشش و مهمان نوازي است، زیرا بسیاري خاکستر 
ر این این همه مـواردي را کـه   وبناب 5 کند می مهمان نوازي است و بر آن دو صفت داللت

                                                 
یکی از زمانهاي سه گانه باشد یعنـی میـان دو طـرف د رخـارج     هرگاه براي نسبت کالم خارجی در  -1

نسبتی ثبوتی یا سلبی باشد که آن نسبت با این خارج مطابقت داشته باشد، چنین کالمـی خبـر اسـت    
 (از مطول).

این قسمت مربوط به بحث فصل و وصل است که درعلم معـانی زبـان فارسـی ازمهمتـرین مباحـث       -2
 رود.  بشمار می

 ا مولف در باره عناوین علم معانی گفتگو کردو قسمت بعد مربوط به علم بیان است.  تا اینج -3

چنین است خاکستر دیگهاي زید بسیار است یعنـی بجـاي   » ینی جامع«و نسخه خطی » پ«در چاپ  -4
 زید کثی الرماد. زید کثیر رماد القدور است. 

 و این را کنایه گویند.   -5
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عبـارت از  هـا   ایـن  بلکه ،دباش می یاد کردیم داللتهاي زاید بر داللتهاي الفاظ مفرد ومرکب
درالفاظ نیـز همـان   ها  آن روند که براي داللت بر می کیفیات واحوالی براي واقعه هابشمار

 قتضـی اسـت  مهـا   آن گونه کیفیات و احوال قرار داده شده وهر یک برحسب آنچه مقـام 
 ند. باش می

و این دانشی که موسوم به بیان است مشـتمل بربحـث از اینگونـه داللـت اسـت کـه       
 و بر سه گونه است:  دباش می مخصوص به هئیت واحوال درمقامهاي مختلف

ضیات حال را تکه جمیع مق شود می و احوالی بحثها  نوعی که در آن از این هیئت -1
 نامند.  می علم بالغتآن را  و کند میبا لفظ مطابق 

وآن چنانکـه  شـود  مـی  گونه اي که در آن از داللت بر الزم لفظ و ملزوم آن گفتگو -2
 نامند.  می علم بیانآن را  گفتیم عبارت از استعاره و کنایه است و

کـه دربـاره آرایـش وتحسـین سـخن      اند  نوع دیگري ملحق کرده ،و باین دو گونه -3
پذیرد یا به سجعی که کلمـه   می نواع آراستین سخن صورتو آن بیکی از ا کند می گفتگو

سـازد، یـا ترصـیعی کـه اوزان      می ، یا تجنیسی که الفاظ را مشابه یکدیگرکند می را متمایز
هـا   آن ، یا توریه به ابهام معنایی پوشیده تر از آن بعلـت آنکـه لفـظ   کند می الفاظ را تقطیع
  1د]یا طباق بوسیله تقابل میان اضدامشترك است [

نامند. وادباي جدید نام بیان را بـر سـه نـوع     می علم) بدیع(و اینگونه را  ها. این وامثال
در صورتیکه بیان نام گونه دوم است، زیرا متقدمان نخسـتین بـار از   اند  اطالق کرده» علم«

و در  .و سپس مسائل فن یکی پس از دیگري بدان پیوسته شـده اسـت  اند  آن سخن رانده
که اند  این باره کسانی مانند جعفر بن یحیی و جاحظ و قدامه و امثال ایشان تألیفاتی کرده

شـد تـا    مـی  ك اندك تکمیـل چنان بمقصود وافی نیست آنگاه همچنان مسائل این فن اند
بـر  آن را  تهـذیب کـرد وابـواب   آن را  کی زبده این فن را گـرد آورد و مسـائل  اینکه سکا

را » مفتاح«همین فصل یاد کردیم مرتب ساخت و کتاب موسوم به حسب روشی که ما در

                                                 
 » پ«اپ و چ» ینی جامع«ازنسخه خطی  -1
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و  آن قـرار داد  يهـا  قسـمت  در نحو و تصرف و بیان تألیف کرد و ایـن فـن را برخـی از   
تلخیص کردند که تا این روزگار آن را  از کتاب وي فرا گرفتند و امهاتی ازآن را  متأخران

وجـالل  » حمصبا«و ابن مالک در کتاب » بیان«اب درکت 1هم متداول است چنانکه سماکی 
بدین  2و تلخیص که حجم آن از ایضاح کوچکتر است)(» ایضاح«الدین قزوینی در کتاب 

ودراین عصر مردم مشرق در شرح دادن و تعلـیم تلخـیص بـیش از    اند  امر اهتمام ورزیده
رانـد و  دیگر کتب عنایت دارند. و خالصه شرقیان در ایـن فـن از غربیـان پایـدار و توانات    

خدا داناتر است) این است که فن مزبور در میـان علـوم زبـان جنبـه کمـالی و      (ن آسبب 
 شـود  مـی  تفننی دارد و صنایع کمالی و تفننـی در مرحلـه ترقـی عمـران واجتمـاع یافـت      

یا بهتر بگوئیم  .وچنانکه یاد کردیم پیشرت و توسعه عمران در مشرق بیش از مغرب است
دهنـد بـه تفسـیر     مـی  قسمت عمـده مـردم مشـرق را تشـکیل     علت آن توجه ایرانیان که

 زمخشري است و کلیه مباحث آن مبتنی بر این فن است واصل و اسـاس آن فـن بشـمار   
رود و نوعی که بمردم مغرب اختصاص یافته به ویژه علم بدیع است که این علم را در  می

شـعب سـاخته و بـه    به عنـاوین گونـاگون من  آن را  قرار داده و 3شمار علوم ادب شعري 
کنند ایشـان   می و گماناند  مختلفی از آن پدید آوردههاي  ابواب متعدد تقسیم کرده و گونه
و آنچه انگیزه مغربیان در آموختن و فرا گـرفتن ایـن   اند  آن را از زبان عرب استنباط کرده
و گذشته از این فرا گرفتن علم بدیع آسان است  دباش می فن شیفتگی آنان به آرایش الفاظ

و آموختن فنون بالغت و بیان براي مغربیان کاري دشوار جلوه کرده است، زیرا در فنـون  
و ازایـن رو از فـرا گـرفتن آن دوري     دباشـ  مـی  دقیق و معـانی دشـوار  هاي  مزبور اندیشه

                                                 
ها و دسالن صورت مـتن را از   و دیگر چاپ» پ«و چاپ » ینی جامع«سکاکی در کتاب تبیان. نسخه  -1

نویسـد: سـیوطی و حـاجی خلیفـه از سـماکی نـام        نقل کرده است و در حاشـیه مـی   Bنسخه خطی 
 اند.  نبرده

» پ«ودر چـاپ  هاي مصر و بیروت نقـل شـد    و چاپ» ینی جامع«جمله داخل پرانتز از نسخه خطی  -2
 وجود ندارد.

 »پ«شرعی.  -3
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ابن رشیق اسـت  اند  ف پرداختهو از کسانی که در علم بدیع از مردم افریقیه بتالی اند. جسته
و بسیاري ازاهالی افریقیـه وانـدلس از روش وي در    دباش می او مشهور» عمده«که کتاب 

این کتاب پیروي کرده ند و باید دانستکه ثمره این فن این است که انسان را به فهم اعجاز 
وال خـواه  زیرا اعجاز قرآن در کمال داللت آن بر جمیع مقتضیات اح کند می قرآن رهبري

 1و این باالترین مراتب سخن توأم با کمال دباش می از لحاظ منطوق و خواه از نظر مفهوم
در چیزهایی است که بانتخاب الفاظ و حسن تنظیم و ترکیـب آن اختصـاص دارد و ایـن    

آن را  از درك آن عاجز شده اسـت  تنهـا برخـی از دقـایق    ها  همان اعجازي است که فهم
در نتیجه انس بسیار بزبان عربی ذوق و ملکه آن براي ایشان حاصـل  فهمند که  می کسانی

و به همین سبب  کند میدرك آن را  آمده است و هریک از آنان به اندازه ذوق خود اعجاز
 در باالترین مراتب قرار دارد، زیرااند  مشاعر ومدارك تازیانی که قرآن را از مبلغ آن شنیده

رفته و حداکثر ذوق نـزد   می نقاداي) آن بشمار(بدان  هاز پیشقدمان عرصه سخن و کها  آن
ایشان به بهترین و صحیح ترین وجه وجود داشته است. و آنانکه بیش از هـر کـس بـاین    

 ند و بیشتر تفاسیر متقدمان ازاین فن عـاري اسـت و مولفـان   باش می فن نیازمنداند مفسران
زمخشري پدید آمد و کتاب خود را در اهللا  تا آنکه جاراند  در این باره غفلت ورزیدهها  آن

تفسیر وضع کرد و آیات قرآن را بروفق احکام این فن مورد تتبـع قـرار داد بدانسـان کـه     
اعجاز آن آشکار شد واز این رو اگـر وي عقایـد بـدعت گـذاران را      يها قسمت برخی از

اسیر بسـبب  تفسیر وي درمیان تف کرد نمی از قرآن بوجود بالغت تأییدها  آن هنگام اقتباس
شد و بهمین سبب بسیاري از اهل سنت با بضاعت و افري که  می این مزیت منحصر بفرد

ولی اگر کسی عقاید سـنت را   ،ورزند می صاحب این کتاب در بالغت دارد از آن اجتناب
آن را  بطور استوار بداند ودر این فن تا حدي مشارکت جوید تا بتواد از نوع همان سـخن 

که تفسیر مزبور بدعت است و از بدعتهاي آن دوري جویـد و زیـانی بـه    رد کند یا بداند 
عقاید وي نرساند بر وي الزم است که این کتاب را مطاله کند تا به برخی از نکات اعجاز 

                                                 
 »پ«و این باالترین مراتب کمال  -1
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آن هم مصون بمانـد. و خـدا هـر کـس را     هاي  دست یابد ودرعین حال از بدعتها و هوي
 فرماید.  می بخواهد به میان راه  رهبري  

 انش ادبد
موضوعی ندارد که دراثبات عوارض یا نفی آن نگریسته شود بلکه مقصـود   ،این دانش

ازآن درنزد اهل زبان ثمره ونتیجه آن است که عبارت از مهارت یافتن در دوفن نظم و نثر 
بـراي حفـظ کـردن)    (بر اسلوبها و مقاصد زبان عرب است بهمین سبب سخنان عرب را 

اینکه ملکه آن براي آنان حاصل شود از قبیل شـعرهائی کـه در طبقـه    آورند بامید  می گرد
عالی شعر است و سجعهائی که در زیبایی و استحکام با آن شعار برابرمی باشند و مسائلی 

پراکنده و متفرق است چنانکه جوینده و مطالعـه کننـده   ها  آن از لغت و نحو که در ضمن
و درعـین   کنـد  مـی  مده قوانین عربی را استقرارادبی غالبا قسمت عهاي  اینگونه بر گزیده

خواند و بدین وسـیله بنکـاتی کـه دربـاره ایـن       می عرب را» جنگهاي«حال برخی از ایام 
و همچنین انساب مهم و مشـهور و اخبـار    برد می جنگها در اشعار شاعران آمده است پی

این اسـت کـه بـر    ها  این ، ومقصود از فرا گرفتن همهدهد می عمومی را مورد مطالعه قرار
و مضـامین ومقاصـد بالغـت    هـا   خواننده و جوینده ادب هیچیک از سخنان ادبی و شیوه

پوشیده نماند، زیرا ملکه بوسیله حفظ کردن هنگـامی  ها  آن عرب هنگام بررسی و پیچوئی
که شخص آن مطالب را بفهمد و بنابر این جوینده این ملکه ناگزیر اسـت   شود می حاصل

پـس از ایـن مقدمـه اگـر      .هاسـت  آن که فهم او متوقف بـر هایی  ن همه چیزبه مقدم داشت
گویند: ادب عبارت از حفظ اشعار و اخبـار   می این فن را یاد کنند» تعریف«بخواهند حد 

علـوم   هـا  دانـش  عرب و فرا گرفتن از خرمن هر دانش خوشه اي است. و منظور از ایـن 
 .که عبارتنـد از قـرآن و حـدیث    هاست آن مربوط بزبان وعلوم شرعی فقط از لحاظ متون

زیرا درزبان عرب مدخلی براي غیر این علوم نیست بجز شیوه اي که برخـی از متـأخران   
و آن این است که این گروه از لحاظ شیفتگی بصناعت بدیع هنگام آودرن اند  بدان گرائیده

ایـن رو   دهنـد از  مـی  صنعت توریه در اشعار خویش سخن را به اصطالحات علمی سوق
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 .قیام کندها  آن صاحب این فن با این کیفیت ناگزیر باید اصطالحات علوم را بداد تا بفهم
مجالس تعلیم شنیدیم که اصول و ارکان این فـن چهـار دیـوان     رو ما از مشایخ خودتان د

نـوادر   -4البیان والتبین جـاحظ   -3کامل مبرد  -2ادب الکاتب تألیف ابن قتیبه  -1است: 
و فروعـی  هـا   آن و بجز کتب چهار گانه هر چه هست دنبال روي از .الی بغداديابوعلی ق

و کتب ادباي جدید در این بـاره بسـیار اسـت. ودر صـدراول از      دباش می از اصول مزبور
رفت، چـون غنـا تـابع شـعر      می اقسام این فن بشمار زآواز خوانی) ا(غنا  ،عصر ادب فنی

و نویسـندگان و فضـالئی کـه از خـواص دولـت       دباشـ  مین است و چیزي جز آهنگ آن
گونـاگون وفنـون   هـاي   رفتند از لحاظ دلبستگی که به فرا گرفتن شـیوه  می عباسیان بشمار

کردنـد و بـدین سـبب پیشـه کـردن آن       می شعر داشتند نسبت به آموختن غنا ابراز عالقه
 دربـاره را شد. و قاضی ابوالفرج اصفهانی کتاب خویش  نمی درعدالت ومروت مورد طعن

ي عرب ها دولت )جنگها(تألیف کرد ودر آن اخبار و اشعار انساب و ایام  ها) سرود(اغانی 
هـا   آن آواز) قرار داد که مغنیان(را گرد آورد و مبناي آن کتاب را برغنا درباره صد صوت 

را براي رشید برگزیده بودند واو در این موضوع بخوبی از عهده بر آمده و کتـابی بسـیار   
کنم که کتاب او دیوان عرب و مجمـوع   می مع و کامل فراهم آورد ه است وسوگند یادجا

بهترین و نیکوترن آثار پراکنده اي بود که گذشتگان در هر یک از فنون بیاد گـار گذاشـته   
و تا آنجا که ما اطالع داریم در  .تاریخ و غنا و دیگر کیفیات و آداب و شعر :بودند از قبیل

این باره کتاب نظیر آن وجود ندارد و مباحث آن کتاب بمنزله غایت بلندي است کـه هـر   
 گونـه . وچشـود  مـی  برابـر کمـال آن متوقـف    گمارد. و در می ادیبی براي نیل بدان همت

 وم زبـان وما هم اکنون بطور اجمال بتحقیق مسائلی از علـ  1تواند بدان غایت نائل آید؟ می
 وخدا راهنماي انسان براه صواب است.  ،گفتگو کردیمها  آن پردازیم که درباره می

                                                 
آنکه خود بمتن عربی مقدمه مراجعه کند از روي ترجمه دسالن که بغلط  در اینجا دکتر طه حسین بی -1

به کتاب برگردانده است در صورتیکه ضـمیر مزبـور بـه    » وانی له بها«را در جمله » بها«ضمیر مونث 
انی را ببینـد از آن  آنکه اغ گردد، ابن خلدون را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است او بی بر می» غایه«
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 در اینکه لغت ملکه اي مانند ملکات صنایع استسی و هشتم:  فصل
هائی  استعددها  آن باید دانست که کلیه لغات ملکاتی هستند مانند ملکات صنعت، زیرا

و مهارت یا عجز در تعبیر وابسته بکمال یا نقصـان  ند باش می در زبان براي تعبیر از معانی
آیـد،   نمـی  آن استعداد یا ملکه است و این ملکه از راه مطالعه و فرا گرفتن مفردات پدیـد 

بلکه باید ترکیبات را آموخت و از این رو هر گاه براي متکلم در ترکیب کردن الفاظ مفرد 
ل حاصل آیـد و هـم در تعبیـر از معـانی     ملکه کام کند می براي تغییر از معنیهائی که اراده

ترکیباتی در نظر آورد که سخن با مقتضاي حال مطابقـت کنـد، آنوقـت بـه غایـت افـاده       
جـز  هـا   و اسـتعدد ها  و معنی بالغت نیز همین است. وملکه .رسد می مقصود خود بشونده

ات از ان صـفتی بـذ   دهـد  می زیرا هر فعلی نخست که روي ،آیند نمی فعال بدست بتکرار
عنی حال در اینجا و م شود می آن صفت به حالی تبدیلو پس از تکرار  گردد می انسان باز

یابد آن حال به ملکـه یعنـی    می عبارت از صفت غیر راسخ است وآنگاه که تکرار افزایش
بنابر این متکلم عرب هنگامی کـه ملکـه لغـت عربـی دروي      .شود می صفت راسخ تبدیل

 تعبیر هم نژادان خود را در ضمن مکالماتی که با یکـدیگر اي ه موجود بود سخنان و شیوه
داد همچنانکه کـودك   می شنود و به چگونگی تعبیر از مقاصد شان گوش فرا می کردند می

هـا   آن شـنود و  می و سپس ترکیبات را گیرد می را فراها  آن شنود و می استعمال مفردات را
و  شـود  مـی  و دمبدم از هر متکلمی تجدید آ موزد و آنگاه این تعبیرات همچنان می را هم

شوند تا سرانجام الفاظ وترکیباتی را که آموخته اسـت بمنزلـه    می را بتکرارها  آن استعمال
. کنـد  مـی  و او هم ماننـد دیگـران مقاصـد خـود را تعبیـر      گردد می ملکه وصفت راسخی

هـا   آن یگانه و کودکانیابند و مردم ب می بدینسان زبانها و لغات از نسلی بنسل دیگر انتقال
زبان براي عرب طبعا  :گویند می که شود می آموزند و ازاینجا معنی گفتار عامه معلوم می را

                                                                                                                              
بتفصیل انتقاد دکتـر  » در اسات عن مقدمه ابن خلدون«گفتگو کرده است، ولی ساطع الحصري مولف 

 ) شود.  588طه حسن را رد کرده است. رجوع به (در اسات عن مقدمه ابن خلددون ص 
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آیـد کـه آن از خودشـان گرفتـه      می یعنی بوسیله نخستین ملکه اي بدست شود می حاصل
 شده است نه از اقوام دیگر.

یگانگـان آمیـزش کردنـد    ه قبیله مضر بعلت اینکه با بکسپس دیري نگذشت که این مل
فاسد شد و سبب فساد آن چنین بود که نوزاد این نسل ایشان در تعبیر از مقاصد کیفیـات  
دیگري را بجز کیفیاتی که مخصوص عرب بودمی شنید و بعلت آمیزش با گروه بسـیاري  

کرد و در عین حال کیفیـات تعبییـر    می از بیگانگان با همان کیفیات از مقاصد خود تعبییر
و قستمی از ایـن و قسـتمی از آن    شود می شنید و درنتیجه امر بر او مشتبه می را نیز عرب
پدید آمد که نسبت به ملکـه نخسـتین نـاقص    اي  تازه گرفت و بدین سبب ملکه می را فرا

بود. این است معنی فساد زبان عربی. و از این رو زبان قریش فصیح ترین و صـریحترین  
هـات وجوانـب دور   ا آنان از ممالک غیر عرب از همـه ج زیر،لغات عرب بشما رمی رفت

زیستند مانند: ثقیـف   می بودند و پس از قریش لغات قبایلی بهتر بود که در پیرامون قریش
و هذیل و خزاعه وبنی کنانه و غطفان وبنی اسد و بنی تمیم، ولی قبایلی که از ایشان دور 

قضاعه و عرب یمن کـه ازهمسـایگان    بودند مانند ربیعه و لخم و جذام و غسان و ایاد و
 رفتند، ملکه زبانشان کامل نبود، زیرا بـا بیگانگـان آمیـزش    می ایران و روم و حبشه بشمار

کردند، و اهل صناعت علوم عربی بنسبت دور قبایل ازقریش بصـحت و فسـاد لغـات     می
 1و خدا داناتر است. .کنند می آنان استدالل

 در این روزگار زبان مستقلی مغایر لغت اینکه لغت عرب درسی و نهم:  فصل
 مضر و حمیر است

زبـان  ي هـا  سـنت  بینیم این زبان در بیان مقاصد وایفاي داللت بروفق می از این رو که
بجز داللت حرکات بر  تعیین کردن فاعل از مفعول آن را  مضري است وهیچیک از اصول

که اند  و قوائنی متداول کرده از دست نداده است. و بدین ترتیب بجاي آن تقدیم و تأخیر

                                                 
 .  درچاپهاي مصر و بیروت چنین است: وخدا سبحانه و تعالی داناتر است وتوفیق به اوست -1
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ولی با ایـن تفـاوت کـه بیـان و بالغـت در زبـان        ،کنند می بر خصوصیات مقاصد داللت
 بیشتر و ریشه دارتر است، زیرا الفاظ به اعیانشان برمعـانی بـه اعیانشـان داللـت     1مضري

نامنـد همچنـان بچیـزي     مـی  »بساط حـال «کنند و آن وقت مقتضاي حال که ایشان آنرا می
که بر آن داللت کند و هر معنائی را ناگزیر باید احوالی فرا گیرد که بـدان   دباش می یازمندن

اختصاص دارد، از این رو باید این احوال در اداي مقصود مورد نظـر باشـند، زیـرا جـزو     
شوند  می ند. و احوال مزبور در همه زبانها غالبا بوسیله الفاظی نشان دادهباش می صفات آن

گردنـد لـیکن در زبـان عربـی از راه کیفیـات و       مـی  براي این منظور وضـع که مخصوصا 
شوند از قبیل تقدیم و تأخیر  می نشان داده دهد می خصوصیاتی که در ترکیبات الفاظ روي

دهنـد کـه مسـتقل     مـی  را بوسیله حروفـی نشـان  ها  آن وگاهی .یا حذف یا حرکت اعراب
طبقات سخن در زبان عربی برحسب تفـاوت  نیستند  وبه همین سبب چنانکه یاد کردیم، 

داللت بر این کیفیات، گوناگون و مختلف است و از این رو سخنان عربی موجز تـر و در  
 صتأدیه مقصود، الفاظ وعبارات آن از همه زبانها کمتر است. و این معنی گفتـار پیـامبر  

د کـافی  در سخن گفتن جوامع کلم بمن ارزانی شـده و گفتـار مـن بحـ    « :است که فرمود
عیسـی بـن عمـر     دربـاره ودر این خصوص باید موضوعی را که » مختصر و موجز است.

حکایت شده است در نظ گرفت و آن این است که یکی از نحویـان بـه وي گفـت: مـن     
البتـه زیـد    »زید قائم«گویند: زید ایستاده است  می بینیم که می نوعی تکرار در گفتار عرب

در صورتیکه » ان زید القائم«بیشک زید هر آینه ایستاده است  .»ان زید اقائم«ایستاده است 
مختلف اسـت، زیـرا   ها  آن معنی هر سه جمله یکی است ولی عیسی بن عمر گفت معانی

جمله نخستین براي افاده کسی است که ذهن او خالی از ایستادن زید اسـت. ودوم بـراي   

                                                 
است و پیداست ه صـورت  » عربی» «ینی جامع«ولی در نسخه خطی » مضري«هاي  در متن همه چاپ -1

 متن صحیح است.  
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وسومی براي کسـی   1رده است.انکار کآن را  کسی است که از ایستادن زید آگاه شد، ولی
پس از اختالف داللـت برحسـب اخـتالف احـوال     .ورزد می است که در انکار خود اصرار

است. و این نوع بالغت و بیان پیوسته تا این روزگار عادت و شیوه عرب بـوده اسـت و   
و انـد   نباید در این باره به اشتباه کاریهاي نحویان اعتنا کرد که تنها اهـل صـناعت اعـراب   

کنند از این رو بالغت در این عصر از  می گمانها  آن ادراکاتشان از تحقیق عاجز است چه
میان رفته وزبان عربی فاسد شده است که به اعراب اواخر کلمـات همـان فنـی کـه آنـان      

 فساد راه یافته است.  ،بخواندن ومطالعه آن سرگرمند
بر اندیشه و آن را  و ناتوانی و این گفتاریست که تشیع در طبایع آنان فرو کرده و عجز

بینیم که بسیاري از الفاظ عرب همچنان بر  می دل آنان القا کرده است. و گرنه ما هم اکنون
ف وضوح و الوضع نخستین باقی هستند و تعبیر از مقاصد و تفاوت در تعبیر بنسبت اخت

و فنـون  ا ه صراحت تا هم اکنون نیز در سخن ایشان موجوداست ودر مکالمات آنان شیوه
گوناگون زبان خواه نظم و خواه نثر وجود دارد. خطیب بلیغ  وشیوا در انجمنها و مجالس 

و شاعر توانا اشعار شـگفت آور میسـراید و ذوق درسـت وطبـع      کند می ایشان سخنوري
و عرب هیچیـک از کیفیـات زبـان مـدون را بجـز حرکـات        .سلیم گواه بر این ادعا است

دست نداده است واعراب همان کیفیتی اسـت کـه تنهـا در زبـان     از ها  اعراب اواخر کلمه
رود و آن هم برخی از احکام زبان است  می مضر روشی یگانه و طریقهاي معروف بشمار

و علت آنکه زبان مضر مرودتوجه واقع شده است این اسـت کـه زبـان آن قبیلـه پـس از      
ي ها ملت ایجه آمیزش بشام ومصر و مغرب درنتاستیال یافتن عرب بر کشورهاي عراق و 

غیر عرب فاسد شد و ملکه آن بصورتی در آمد که بجز شکل نخستین بود، چنانکه گوئی 
بزبان دیگري تبدیل شد و صورتیکه قرآن بدان زبان نازل گردیده و حـدیث نبـوي بـدان    

رفتند و چـون بـیم    می نقل شده بود و قرآن وحددیث دو رکن و اساس دین اسالم بشمار

                                                 
» انکـار «چنین است، ولی درچاپهاي مصر و بیـروت بجـاي   » ینی جامع«و نسخه خطی » پ«درچاپ  -1

 تردید آمده است. 
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بسبب فقـدان زبـانی  کـه بـدان     ها  آن که این دو اساس فراموش شوند و فهمرفت  می آن
برمردم دشوار گردد، ناگزیر شدند بتدوین احکام و وضع قواعـد واصـول و   اند  نازل شده

استنباط قوانین آن زبان همت گمارند و پس از این اقدام دانشـی بوجـود آمـد کـه داراي     
بنام علم نحو و صناعت عربی خواندند ن را آ فصول و ابواب ومقدمات ومسائل گردید و

و در نتیجه فن محفوظ و دانش مدونی فراهم آمد و بمنزله نردبـانی شـد کـه بـراي فهـم       
جویند وشاید اگـر مـا در ایـن روزگـار      می وي از آن ارتقا صکتاب خدا و سنت رسول
بجاي نشان م آمدی می کردیم ودر صدد استقراري احکام آن بر می بزبان عربی کنونی توجه
 در داللتشـان امـور دیگـري را بـر     1که بدان فسـاد راه یافتـه بـود]   دادن حرکات اعرابت [

ند کـه بـه آن زبـان اختصـاص     باش می گزیدیم که در آن موجود است و بمنزله قوانینی می
آمد که با شیوه نخسـتین زبـان    می و شاید آنوقت وضع اواخر کلمات بصورتی دراند  یافته

آیـد و   نمی کرد زیرا زبان و ملکات آن به رایگان وتصادفی به دست می امضر مغایرت پید
در گذشته زبان مضري بازبان حمیري نیز به همین مثابه بود لیکن بسیاري از موضـوعات  
زبان حمیري وصرف کلمات آن در زبان مضري تغییر یافت و گواه آن منقـوالت موجـود   

پندارند زبـان حمیـر    می لت کوته فکريدر نزد ماست. و این برخالف کسانی است که بع
ومضر هر دو یکی هستند ومی خواهند زبـان حمیـري را برطبـق قواعـد و قـوانین زبـان       

 مضري بکار برند 
بسـیاري   دربارهو .پنداشته )قول(ز ا ار 2چنانکه برخی از آنان اشتقاق کلمه حمیري قیل

صورتیکه نظر ایشـان درسـت    رداند  ز بچنین پندارهائی گرائیدهاز کلمات دیگر حمیري نی
بسـیاري از معـانی و صـرف     نیست وزبان حمیر زبان دیگري بجز زبان مضر اسـت و در 

                                                 
 »  ینی جامع«و نسخه خطی » پ«از چاپ  -1

و بقولی پادشاه حمیر و برخی گویند بمعنی رئیس است که از پادشـاه فروتـر اسـت     پادشاه» بفتح ق« -2
گویدح اقوال  خواهد می است) و بدان از این رو نامیده شده که هرچه می» مانند میت«(واصل آن قیل 

 و اقیال. (از اقرب الموارد). 
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چنانکه زبـان عـرب امـروزي بـا لغـت مضـر        .کلمات وحرکات اعراب با آن مغایر است
تفاوت بسیار دارد. منتها چنانکه گفتیم عنایتی که بلغت مضر مبذول گریده بخاطر شریعت 

حفظ شـریعت بـوده اسـت، ولـی      ،آنان به اینهمه استقرار و استنباط قواعد انگیزه است و
 و .چنین انگیزه اي وجود ندارد که ما را به آن شیوه تحقیق و پیچوئی برانگیزد درعصر ما

 مضر) در این عصر نمودار است و با آنکـه در (از خصوصیاتی که در لغت این نژاد عربی 
اسـت  » قاف«چگونگی تلفظ  اند، را از دست ندادهي مختلف سکونت دارند آن ها سرزمین

کنند که در میان مردم شهر نشـین متـداول    نمی چه آنان این حرف را از مخرج قانی تلفظ
مافوق آن ازکـام   مخرج آن از انتهاي زبان واند  است و چنانکه در کتب علوم عربی نوشته

و قاف تلفظ میکنند و کلیه آن حرف را به لهجه اي بین کاف ها  آن بلکه 1حنک) باالست،(
افراد و نژاد مزبور این لهجه راهمچنان حفظ کرده و در هر جا باشـند خـواه در مشـرق و    

دهند چنانکه لهجـه مزبـور بـراي قـوم مضـر عالمـت        نمی از دستآن را  خواه در مغرب
رودو تنها به آنـان اختصـاص دارد و هـیچ     می ونژادها بشمار ها ملت خاصی در میان تمام

بحدیکه هر گاه کسانی بخواند خود را  .جوید نمی دیگري با آنان در این لهجه شرکت قوم
عرب نشان دهند وبدان قوم منسوب دارند ودرمیان آنان داخـل شـوند، در تلفـظ بـا ایـن      

کنند. و بعقیده مضریان بازشـناختن عربـی صـریح از دخیـل در      می حرف از آن قوم تقلید
 شهري وابسته بتلفظ این قاف است  همـین لهجـه نشـان    یااند  اینکه از نژاد عرب خالص

و انـد   که زبان ایشان عینا لغت مضر است، زیرا بیشتر نسلی که اکنون بـاقی مانـده   دهد می
بیشتر روساي ایشان خواه د رمشرق و خواه در مغرب از فرزندان منصور ابن عکرمـه بـن   

ه از شاخه بنی عامر ور و چند چه از شاخه سلیم بن منصباش می حفصه بن قیس بن غیالن
 در ها ملت اویه بن بکربن هوازن بن منصور. وایشان در این عصر از همهبن صعصه بن مع

                                                 
کنند با انکه مخرج آن پـائین تـر از جایگـاه     ها این حرف را از مخرج کاف نیز تلفظ نمی همچنین آن -1

نیست، ولی » ینی جامع«و نسخه خطی » پ«قاف و قسمتهاي پائین کام باالست،این عبارت در چاپ 
 هاي مصر و بیروت وجود دارد.  در چاپ
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ایر ند و سـ باشـ  مـی  اعقـاب مضـر   نـان اسـت و از  ا اآباد بیشتراند واکثریت بي ها سرزمین
کننـد.   می در تلفظ باین قاف از آنان تقلید 1مانند بنی کهالن)نژادهائی که با ایشان هستند (

و این لهجه را نسل حاض اختراع نکرده بلکه در طی قرون متوالی بارث به آنـان رسـیده   
 صاست واز ان پیداست که همین لغت زبان مضریان پیشین وشـاید بعینـه زبـان پیـامبر    

ن آهرکـه در ام القـر  انـد   باشد و این معنی را فقیهان خاندان نبوت ادعا کرده و گمان بـرده 
را بجز قاف لهجه این نسل تلفـظ کنـد، کلمـه را غلـط      )لصراط المستقیمسوره فاتحه) ا(

دانم این گمان از کجا پدیـد آمـده اسـت. چـه لغـت       نمی خوانده ونمازش باطل است. و
بلکه شهرنشینان لهجه مزبور را از روزگار پیشینان خود نقل  اند، شهرنشینان را ایجاد نکرده

و انـد   که هنگام فتح ممالک به شهرها واردشدهاند  اغلب از خاندان مضر بودهها  آن کرده و
بخصوص که ایشان از آمیزش با شهر نشینان غیـر  اند  وضع نکردهآن را  مردم آن نسل نیز
 پس بهتر آن است که بدلیل آنکـه لهجـه مزبـور درنـزد آنـان یافـت      اند  عرب دورتر بوده

که کلیه ایـن نـژاد خـواه در    بگوئیم از یادگارهاي پیشینان آنان است گذشته از این شود می
و لهجه مزبور خصوصیتی دارد که بدان اند  مغرب و خواه در مشرق در تلفظ به آن یکسان

 2.شود می عربی فصیح از لهجه زشت و شهري نیز شناخته
از مخرج قـافی اسـت    کند می و ظاهرا این قافی که نسل عرب بادیه نشین بدان تکلم[

والبته مخرج قاف وسیع اسـت چنانکـه اول آن از   اند  کرده می تلفظآن را  که پیشینان آنان
حنک) و آخر آن ازمخرجی است در پائین مخرج کاف. و بنابر این کسانی کـه  (باالي کام 

از پـائین مخـرج کـاف    آن را  و آنانکـه اند  از باالي کام بدان نطق میکنند مردم شهر نشین
فتـار فقیهـان خانـدان نبـوت وارد     ند وبدین طریـق گ باش می تلفظ میکنند نسل بادیه نشین

                                                 
 »پ«و چاپ » ینی جامع«ا ز نسخه خطی  -1
باشد: پس این نکته را نیز دریاب. و خـدا   هاي مصر وبیروت فصل دراینجا بدینسان پایان می در چاپ -2

مطالب داخل کروشه نیـز دیـده   » ینی جامع«و نسخه خطی » پ«راهنماي آشکار است، ولی درچاپ 
 شود   می
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 ،کنـد  مـی  نماز را باطـل  1سوره فاتحه)(گویند ترك مخرج قاف در ام القران  می نیست که
زیرا کلیه فقیهان شهر نشین برخالف این نظر هستند و بعید است که آن را مهمل گذاشته 

 ارحـج و  گوئیم می باشند، بله وجه آن همان است که ما یاد کردیم. راست است که ما هم
کنند، زیرا چنانکه یاد  می بدان نطق» معاصر«اولی همان مخرجی است که نسل بادیه نشین 

میان ایشان گواه بر این است که مخرج مزبور زبـان نخسـتین نسـل از     ن درآکردیم تواتر 
و این همچنین بر ادغام ایشان  دباش می صبنابر این زبان پیامبر پیشینان آن طایفه است و

 بود که شـهر نشـین   می و اگر بدینسان .آن را در کاف ترجیح دارد، بسبب قرب دو مخرج
 شد.  نمی بود و ادغام نمی آنوقت مخرج آن بکاف نزدیک کند می از بیخ کام تلفظآن را 

جعل عربیت این قافی را کـه مخـرج آن بکـاف نزدیـک اسـت ذکـر       ها  این گذشته از
 گویند این همان حرفی است که نسل عرب بادیه نشین امـروز بـدان تلفـظ    می واند  کرده
و کاف تعیین شده است، ولـی   فاقو مخرج آن بعنوان حرفی مستقل میان مخرج  کند می

رسد که لهجـه مزبـور چنانکـه یـاد      می چنین نظري دور ازمنطق است. وظاهرا چنین بنظر
 آید.  می مخرج آن پدیدکردیم بعلت اتساع مخرج قاف از آخر 

کنند و گویا در نزد ایشـان بصـحت    می آن را تصریح  2و هم آن گروه به زشتی و قبح
نپیوسته است که حرف مزبور لغت نسل نخستین است در صوریتکه مایاد آور شـدیم کـه   

زیرا ایشان زبان را از پیشینان خـود پشـت    ،این تلفظ ایشان پیوسته به نسل نخستین است
همـه  هـا   ایـن  و دباشـ  می و لهجه مزبور از شعارهاي خاص ایشاناند  ارث بردهدر پشت ب

ها  این است چنانکه همه صدلیل بر این است که یاد گارهاي نخستین نسل وزبان پیامبر 
 را یاد کردیم.

                                                 
 یعنی سراط المستقیم. -1

ینـی  «ولی در نسخه خطـی   چاپ شده» ! اسقباح«کلمه استقباح بغلط  305ص  3در چاپ پاریس ج  -2
 (استقباح) است.  » جامع
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وممکن است کسی گمان کند این لهجه قاف متداول در میان شهر نشـینان منشـعب از   
غیر عرب) پدیـد  (جه مزبور بسبب آمیزش عرب با عجمحرف قاف عرب نیست، بلکه له

کننـد و بنـابر ایـن حـرف مزبـور از       می تلفظآن را  آمده است و عربها هم بشیوه عجمان
 حروف زبان عرب نیست. 

ولی آنچه بقیاس نزدیکتر است همان است که ما یاد کردیم و گفتیم دو لهجـه مزبـور   
مخرج وسیعی است. پس باید این نکته را یک حرف بیش نیستند منتها حرف قاف داراي 
  ]نیک دریافت و خدا راهنما و آشکار کننده است

لغت مستقلی  اینکه زبان شهر نشینان ومردمان شهرهاي بزرگ درچهلم:  فصل
 مخالف لغت مضر است

باید دانست که معموال مکالمه شهر نشینان نه بزبان مضر قدیم و نه بزبان نـژاد کنـونی   
لکه ایشان بزبان دیگر مستقلی که هم از لغت مضر و هم اززبان ایـن نـژاد   ب ،آن قوم است

سخن میگویند و درعین حال از زبان مضر دور تر است و اینکه  دباش می عربی کنونی دور
گفتیم لغت مستقلی است دلیل آن آشـکار اسـت و گـواه آن مغـایرتی اسـت کـه در نـزد        

در شهرهاي مختلـف بـا   ها  این ان با همهآید. واصطالحات این زب می نحویان غلط بشمار
زیرا زبان مردم مشرق تا حدي مباین زبان مردم مغرب است و باز زبان  ،هم متفاوت است

  .اندلسیان با هر دو زبان مزبور اختالف دارد
دورنی خود هاي  و هر یک از مردم کشورهاي مزبور در اداي مقصود وتعبیر از اندیشه

و معنی لغت و زبان نیز همین است وفقـدان   برند می بکاراصطالحات و لغات خویش را 
و  .بیـان کـردیم  آن را  اعراب در زبان ایشان زیانی ندارد، چنانکه در لغت عرب این عصر

اینکه گفتیم زبان شهریان نسبت به زبان نژاد امروزي از زبان نخستین مضري دورتر است 
با بیگانگان است و بنابر این هـر  زبان در نتیجه آمیزش  بدین سبب است که دوري از یک

از زبان اصلی دورتر خواهد شد، زیـرا چنانکـه   اش  قومی بیشتر با بیگانگان در آمیزد لهجه
آیـد، ولـی ملکـه اینگونـه کسـان       می گفتیم ملکه و استعداد زبان تنها بسبب تعلیم بدست
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مـین کـه   عرب است و ملکه دو‹ عبارت از ملکه اي است مرکب از ملکه نخستین که از ا
 شوند و بـر آن پـرورش   می از این رو بهمان میزانی که از بیگانگان دباش می ویژه بیگانگان

شوند. و باید این موضوع را در شهرهاي افریقیه ومغرب  می یابند از ملکه نخستین دور می
و اندلس و مرق در نظر گرفت. اما در افریقیه و مغرب عرب با بربرهاي بیگانه در آمیخته 

یرا  بربرها در آن سرزمین عمران و اجتماع فراوانی دارنـد و تقریبـا هـیچ شـهر و     است ز
برزبـان   )خـارجی (دسته اي از بربرها خالی نیست این است که کلمات و لهجـه عجمـی   

ایشان که در اصل عربی بود غلبه یافت و بمنزله لغت آمیخته دیگـري گردیـد کـه الفـاظ     
به داشت و بنابر این زبان مزبـور از لغـت نخسـتین    بیگانه بعلت آنچه یاد کردیم در آن غل

ي آن سرزمین چون ایرانیـان  ها ملت دورتر است. همچنین در مشرق پس از آنکه عرب بر
 بوسیله کـارگران و ها  وترکان غلبه یافت با ایشان در آمیخت و لغات ایشان در میان عرب

ودنـد و هـم دایگـان و    اسیرانی که آنان را بصـورت خـدمتکاران در آورده ب   کشاورزان و
پرورش دهندگان کودکان متداول شد ودر نتیجه زبان ایشان بعلت فسـاد ملکـه آن فاسـد    
گردید چنانکه بزبان دیگري مبدل شـد همچنـین در انـدلس بـا بیگـانگی چـون جاللقـه        

و کلیه مردم شهرهاي این اقلیمهـا داراي لغـت دیگـري مخصـوص      .وفرنگان در آمیختند
یک سو زبانشان با لغت مضر مخالف بود  و از سوي دیگر چنانکه  بخودشان شدند که از

یاد خواهیم کرد زبان هر اقلیم با زبان اقلیم دیگر آنچنان تفاوت داشت کـه گـوئی بسـبب    
 استحکام ملکه آن درنسلهاي ایشان، زبان دیگري است. 

 1.افریند می وخدا آنچه بخواهد

 در آموختن زبان مضريچهل و یکم:  فصل

                                                 
1- ﴿ ۚ هاي مصر وبیروت این جمله نیز اضافه شده است، وتقدیر  و در چاپ ]17املائدة: [ ﴾َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

 کند.  می



 493 آموزش... ها و چگونگی هاي آن ها و گونه باب ششم از کتاب نخستین: در دانش

دانست که ملکه زبان مضري در این روزگار از میـان رفتـه و فاسـد شـده اسـت      باید 
وزبان کلیه مردم نسل امروزي ایشان با لغت مضري که قرآن بـدان نـازل گردیـده مغـایر     

وآنچنانکه یاد کردیم بسبب در آمیختگی با زبانهاي بیگانگـان لغـت دیگـري شـده      .است
ماننـد  هـا   آن ملکاتی بیش نیستند آمـوختن لغات  )است، ولی از آنجا که (چنانکه گذشت

همه ملکات امکان پذیر است. و کسانی کـه جویـاي فـرا گـرفتن ایـن ملکـه هسـتند راه        
و اسـلوبهاي  ها  آموختن آن این است که بحفظ کردن سخنان قدیم ایشان که بر وفق شیوه

گـان  زبان آنان است آغاز کنند  از قبیل قـرآن و حـدیث و گفتـار سـلف و مکالمـات بزر     
در  1و سـخنان مولـدان   اند  را بصورت نثر مسجع و شعر بیان کردهها  آن وفحول عرب که

همه فنون زبان عرب تا بعلت محفوظات بسـیار از نظـم و نثـر سـخنان ایشـان در شـمار       
کسانی در آیند که در میان عرب پرورش یافتـه و روش تعبیـر از مقاصـد را از آنـان فـرا      

بیر از منویات خود برحسب عبارات و ترکیبات و چگونگی نظـم  آنگاه عمال بتع اند. گرفته
وترتیـب الفـاظ   هـا   کنند و محفوظات را که از شـیوه  می عربی آغازهاي  و ساختمان جمله

ملکه آن ها  آن آنوقت بسبب این محفوظات و بکار بردن .برند می بکاراند  ایشان فرا گرفته
هر چه بیشتر محفوظات فرا گیرند و بکار برنـد آن ملکـه     شود می زبان براي آنان حاصل

آموزنـده آن بـه طبعـی سـلیم و فهمـی نیکـو       ها  این و با همه شود می راسختر ونیروند تر
سخن ایشان را در یابـد و آنـا را بـا    هاي  نیازمند است تا بتواد تمایالت و آرزوها وترکیب

                                                 
شـاعران   –شاعران جاهلیت (پیش از اسالم). ب  –کردند. الف  شاعران عرب را بسه دسته تقسیم می -1

شـاعران مولـد یعنـی     –انـد). ج   مخضرم (آنانکه هم عصر جاهلیت وهم عصـر سـالم رادرك کـرده   
» بضم (م) و فتح (و) (ل) مشدد«شاعران پس از صدر اسالم و صاحب اقرب الموارد آرد: کلمه مولد 

کـه بـه    بمعانی تازه و عربی ناخالص نیز آمده است ابوالبقا در کلیات گوید. هر لفظ اصـیل عربـی را  
افزودن همزه یا حذف آن یا حرکت دادن یا سکون آن تغییر دهند مولد نامند، و نیز آرد: مولـد کسـی   
است که در میان عرب متولد شود و بافرزندان ایشان پـرورش یابـد و بـه آداب ایشـان خـو گیـر. و       

کننـد   صاحب اساس گفته است، مولد سخنی است که دراصل عربی نباشد یعنی بعـدها آن را ایجـاد  
 ودر گذشته از سخنان ایشان نبوده است.  
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و آن از این ملکه وطبع سلیم  دهد می مقتضیات احوال تطبیق کند و ذوق بدین امر گواهی
 گفتگو خواهیم کرد. » ذوق«آید، چنانکه درآینده درباره آن  می د رملکه بوجود

ونیکوئی و زیبائی سخن مصنوع خواه نظم یا نثر وابسته به محفوظـات بسـیار و بکـار    
و کسی که این ملکات را بدست آورد لغت مضر را آموخته است و چنین  هاست آن بردن

و بدین سان سزاسـت کـه لغـت مضـر را      شود می ی بسبب بالغت در آن ناقدي بصیرکس
 1فرماید.  می بیاموزند، و خدا هر که را بخواهد رهبري

نحو) است و در (دراینکه ملکه این زبان بجز صناعت عربی چهل و دوم:  فصل
 آموختن آن ملکه نیازي بنحو نیست

تنها و بویژه عبارت از شناختن قوانین و  )نحو(و سبب آن این است که صناعت عربی 
قواعد این ملکه است و بنابر این صناعت مزبور آشنائی به کیفیت است نه خود آن کیفیت 

بلکه آموزنده این صناعت بمثابه کسی است که یکـی از   دباش مین و از این رو خود ملکه
مانند کسـی کـه بـه     داند، ولی عمال د رآن مهارت ندارد می صنایع را بطور علمی ونظري
ملکه نکرده و در آن مهارت نداشته باشد و در تعبیـر   آن را  خیاطی بصیر باشد، ولی عمال

آن بگوید: خیاطی این است که نخ را در سوراخ سوزن داخل کننـد   يها قسمت از بعضی
 از سوي دیگر بهآن را  فرو برند واند  را بهم تا کردهها  آن دردو لبه جامه کهآن را  وسپس

آن را  باز گردانند واند  به جایگاهی که آغاز کردهآن را  مقداري بیرون آورند وآنگاه دوباره
در جلو منفذ نخستین آن بیرون آورند د رمحل دور افتادگی دو سوراخ نخستین وسپس به 
همین شیوه تا آخر کار ادامه دهند و شکل کناره دوزي و لب دوزي و گلـدوزي و سـایر   

یاطی را بیان کنند ولی هنگامی که از وي بخواهند این اعمال را با دست انواع و کارهاي خ
 را بخوبی عمل کند. ها  آن خود انجام دهد نتواند هیچ یک از

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 هاي مصر و بیروت  (النحل) در چاپ 16سوره  95و اشاره به آیه  ]213البقرة: [ ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ  �َّ

 فرماید.  چنین است. و خدا هر که را بخواهد بفضل و بخشش خود رهبري می
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داند اگـر از او طـرز بریـدن تختـه اي را      می کسی که خود را در نجاري عالم همچنین
گرفت و دیگري روبروي آن را  باالي چوب گذاشت و کناره باید اره را :گوید می بپرسند،

 تیـز اره را روي چـوب  هـاي   شخص باید کناره دیگر آن را بگیرد و آنگاه دو نفري ندانـه 
دهنـد و در نتیجـه رفـت و آمـد اره روي چـوب       می کشند تو پیاپی این عمل را انجام می

از همین شـخص عمـال ایـن     یابد: ولی اگر می تا سرانجام پایان شود می اندك اندك بریده
نسیت. علم بقوانین اعراب با ها  آن ا اندکی از اینگونه اعمال را بخواهند قادر به انجامکار ی

خود آن ملکه نیز به همین صورت است،زیرا علم بقوانین اعراب تنها عبارت از آگاهی به 
 نقادان) علم نحـو (بدان  و به همین سبب بسیاري از که ]نه نفس عمل[کیفیت عمل است 

 اعت عربی را که از لحاظ علمی بر همه آن قوانین احاطـه دارنـد،  و اشخاص ماهر در صن
یا از سـتمی  برادر یا بدوستان  خود بنویسند  سوال شود و دو خط بهها  آن بینیم اگر از می

شکایت کنند، یا یکی از مقصودهاي خود را بنویسند قـادر بنوشـتن آن نیسـتند و اغـالط     
کنند و هم برعکس بسیاري  نمی نیکو تألیف کنند و براي این منظور سخن را می بیشماري

نثـر تسـلط کامـل     فن نظم و یابیم که در دو می از کسانی را که در این ملکه مهارت دارند
دهند ومرفوع را ازمجرور  نمی ز مفعول بخوبی تشخیصا ادارند در حالیکه اعراب فاعل ر

یـابیم   می از قوانین صناعت عربی آگاهی ندارند. از اینجا در شناسند و به هیچ یک نمی باز
. گاهی ممکـن اسـت   دباش می نیاز بی که این ملکه بجز صناعت عربی است و از آن بکلی

برخی از کسانی را که در صناعت عربی مهارت دارند بیابیم کـه بکیفیـت ایـن ملکـه نیـز      
هـائی   آن نیم و بیشتر اینگونه کسـان بی می بصیر باشند، ولی چنین کسانی را بندرت واتفاق

گیرند چه او تنها بقوانین اعـراب اکتفـا نکـرده اسـت،      می هستند که الکتاب سیبویه را فرا
از این رو .دباش می بلکه کتاب وي مملو از امثال عرب و شواهد اشعار و عبارات ایشان نیز

بینـیم   مـی  سـبب  در آن قسمت شایسته اي براي تعلیم این ملکه وجود دارد و بـه همـین  
کنند بهره و افـري از   می آموزند ووقت خود راصرف فرا گرفتن آن می آنانکه این کتاب را

آورنـد و آن سـخنان درضـمن محفوظـات آنـان درجـاي خـود         می سخنان عرب بدست
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 رود و بـدان وسـیله بـه کیفیـت ملکـه متوجـه       می ئی که دارند بکارها نیازمندي ودرموارد
 گیرند و آنوقت بهتر ورساتر منظور خـود را بـدیگران   می فران را آ شوند و بطور کامل می
برخی از کسانیکه الکتاب سیبوبه رامی خوانند از فهمیدن اینگونـه مطالـب آن    .رسانند می

آن را  آموزنـد و ملکـه   مـی  روزند و از این رو علم زبان را از لحاظ صناعت آن می غفلت
 را که عاري از اینگونه شواهد و گفتارهاستآورند اما کسانیکه کتب متأخران  نمی بدست

آموزنـد کمتـر ممکـن     مـی  خوانند و تنها قوانین نحوي را بدون اشعار و سخنان عرب می
است بسبب این روش بملکه زبان توجه کنند وآنرا در یابند و از این رو چنین کسـانی را  

د رحالیکه دورتـرین  اند  کنند به پایه اي از زبان عرب نائل آمده می یابیم که گمان می چنان
 ند. باش می مردم ازآن

و اهل صناعت عربی و معلمان آن در اندلس به تحصیل این ملکه و تعلیم آن نزدیکتر 
 در ضمن آموختن قواعد بشواهد و امثال عرب نیز اهمیـت ها  آن زیرا ،ندباش می از دیگران

پردازنـد   می ببحث دهند و در بسیاري از تراکیب سخن عرب در مجالس درس وتعلیم می
به بسیار از مسائلی کـه بـراي فراگـرفتن ملکـه      داز این رو مبتدي در ضمن آموختن قواع

سازد وبراي بدست آوردن  می کنند و خود را با آن ملکه مأنوس می ضروریست سابقه پیدا
ولی بجز اهالی اندلس دیگراقـوام ازقبیـل مـردم افریقیـه و      ،شود می و پذیرفتن آن مستعد

کننـد واز   می و جز آنان صناعت عربی را از لحاظ بحث وتحقیق بمنزله علوم تلقیمغرب 
پوشند و فقط در ترکیبـات از نظـر    می آموختن واندیشیدن در ترکیبات سخن عرب چشم

اعراب شـاهدي را تـرجیح دادن شـیوه وروشـی از جهـت اقتضـاي ذهنـی نـه از لحـاظ          
ین رو صناعت عربی در نظر آنان گوئی کنند و از ا می توجیهات لسانی و تراکیب آن بحث

 .یکی از قوانین عقلی منطق و جدل است و از مقاصد لسان و ملکه آن دور گردیده اسـت 
عاید شده این است ها  آن وفایده اي که از این شیوه به عالمان آن در این شهرها ونواحی[

و  1]کننـد  نمـی  و گوئی در سخن  عرب بحث و تحقیـق اند  که بکلی از ملکه آن دور شده

                                                 
 »پ«و چاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -1
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هـاي   تنها علت آن این است که از بحث در شواهد و ترکیبات زبان و باز شـناختن شـیوه  
در انـد   گوناگون آن عدول کـرده واز تمـرین دادن مـتعلم در ایـن امـور غفلـت ورزیـده       

و  دباشـ  مـی  صورتیکه این امر از بهترین وسایلی است که براي کسب ملکه زبان سودمند
قوانین مزبور را بـرخالف  ها  آن ایلی براي تعمیم زبان بیش نیستد، ولیاین قوانین بجز وس

را بمنزله علم خالصی قرار داده و ها  آن کنند و می اجرااند  منظوري که  براي آن وضع شده
و از آنچه در این باب بیان کردیم معلوم شـد کـه حصـول    اند  از ثمره ونتیجه آن دور شده

تا درخیـال مـتعلم    شود می حفوظات بسیار از سخنان حاصلملکه زبان عربی تنها از راه م
که برآن ترکیب سخن عرب یافته شده است نقش بندد واو هـم برهمـان    )نوردي (منوالی

نورد بسخنوري پردازد و بمنزله کسی قرار گیرد که درمیان عرب پـرورش یافتـه اسـت و    
که ملکه پایدار در تعبیر از ذهن او با تغییرات ایشان ازمقاصد درآمیزد و مأنوس شود تا آن

  1مقاصد بر اسلوب سخن عرب براي او حاصل شود. وخدا تقدیر کننده امور است. 

که در میان عالمان بیان مصطلح  »ذوق«در تفسیر کلمل چهل و سوم:  فصل
که  آن و بیان اینکه این ذوق غالبا براي عجمی زبانانی است و تحقیق معنی

 شود مین آموزند حاصل می عربی
که بفنون علم بیان توجه دارند. و اند  را کسانی متداول کرده» ذوق«باید دانست که لفظ 

 حصول ملکه بالغت در زبان است.  :معنی آن عبارت از
ودر فصول پیش تفسیر بالغت را یاد کردیم و گفتیم کـه بالغـت عبـارت از مطابقـت     

ترکیبات در افاده و رسـاندن   سخن با معنی ازکلیه وجوه آن است بسبب خواصی که براي
آید. بنابر این سخنور و بلیغ در زبان عرب براي این منظور هیئـت وشـکل    می معنی پدید

زبان عرب وروشهاي مکالمات ایشـان باشـد وتـا    هاي  جوید که برحسب شیوه می مفیدي

                                                 
هاي مصر و بیروت جنین است: و خدا تقدیر کننده کلیه امور است واو بـه غیـب    آخر فصل در چاپ -1

 داناتر است.  



 مقدمۀ ابن خلدون   498

پس هرگاه ممارستوي از طریق  1 کند می مراعاتها  حد توانائی نظم سخن را بر این شیوه
فرا گرفتن ومطالعه سخنان عرب ادامه یابد ملکه سخنوري بر این اسلوب و روش براي او 

 چنانکه تقریبا در این باره لغزش شود می و کار ترکیبا سخن بر وي آسان گردد میحاصل 
اگـر ترکیبـی    و شـود  مـی ن بالغت مخصوص عـرب دور هاي  واز مقاصد و شیوه کند مین

اي  اندیشـه  هیچ بی کمترین اندیشه و بلکهه نود که بر این مقصد و روش جاري نباشد ببش
مگر بدانچـه از حصـول ایـن ملکـه      کند می آید وآنرا رد می بر گوش وي گران و ناهنجار

استفاده کرده است چه هرگاه ملکات درجایگاه خود مستقر شوند ورسـوخ یابنـد آنچنـان    
 ند. باش می گاه خود بمنزله طبیعت و سرشتیشوند که گویی درجای می نمودار

کنند  می و به همین سبب بسیاري از بیخبران که به چگونگی ملکات آشنا نیستند گمان
 حرکات آخرکلمـه) وبالغـت در زبـان عـرب امـري طبیعـی اسـت و       (که صحت اعراب 

گویند عرب طبیعه بدین شیوه سخن میگفته اسـت در صـورتیکه ایـن پنـدار درسـت       می
بلکه سخن گفتن ملکه اي زبانی است درنظم سخن که در آن نیرو گرفته و رسوخ  نیست،

که  گوئی سرشت و طبیعتـی   شود می یافته است واز این رو در نخستین  نظرچنان نمودار
 است. 

ز راه ممارسـت در سـخنان   ا اه در فصول گذشته یاد کـردیم تنهـ  کاین ملکه همچنان و
تن خواص ترکیبات آن زبـان بدسـت میآیـد وبوسـیله     و دریافها  آن عرب وبتکرار شنیدن

 حاصـل  انـد،  را اسـتنباط کـرده  هـا   آن 2شناختن قوانین علمی که صاحبان صـناعت بیـان   
بخشند این است که انسانرا به دانـش نظـري    می چه تنها سودي که این قوانین 3 شود مین

                                                 
منظور از نظم کالم در اینجامنظم بودن اجزاي جمله برحسب قوانین نحو و صرف اسـت. رجـوع بـه     -1

ز صناعته مقاالت آن بنقل ا 88و  86علم االدب تألیف لویس شیخو و صفحات  128و ص  123ص 
 الترسل تألیف شهاب الدین حلبی شود. 

 زبان (ن. ل). -2

 هاي جدید تعلیم زبان مطابقت دارد.  نظر ابن خلدون دراینجا باشیوه -3
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ر عملـی) در جایگـاه   ملکـه (زبـان) بفعـل (بطـو    ها  آن کنند، لیکن بوسیله می آن زبان آگاه
وما در این باره در گذشته گفتگو کردیم و چون این نکات بثبـوت   .گردد مین خودحاصل

رسید. باید گفت ملکه بالغت در زبان مردمان بلیـغ را بـه وجـوه گونـاگون نظـم سـخن       
عرب از لحاظ اصول لغوي ونظـم سـخن   هاي  که با ترکیب کند می وحسن ترکیبی رهبري

هاي  باشد. و اگر صاحب چنین ملکه اي بخواهد ازاین راه معین وترکیبسازگار و موافق 
مخصوص  منحرف شود توانائی نخواهـد داشـت وبـر ایـن انحـراف زبـان وي سـازگار        
نخواهد بود چه زبان او بدان عادت نگرفته و ملکه راسخی که درآن هسـت او را بچنـین   

ه از اسـلوب عـرب وشـیوه    وهرگاه سخنی بر وي عرضه شـود کـ   .کند مین انحرافی دچار
بالغت ایشان در نظم سخن منحرف باشد، از آن اعراض خواهد کر و بگوش وي گران و 
 ناهنجار خواهد آمد وخواهد دانست این گفتار از نوع سـخنان عـرب نیسـت کـه وي در    

هم بیان کنـد بدانسـان کـه نحویـان و     آن را  تواند دلیل نمی ممارست کرده است اماها  آن
آورنـد،   می کنند و علت عباراتی را که مخالف قیاس ایت می لم بیان استداللدانشمندان ع

شوند کـه در   می زیرا قوانین نحو و بیان جنبه استداللی دارند واز اصول و قواعدي مستفاد
نفسانی) اسـت  (آیند. ولی این گران آمدن بر گوش امري وجدانی  می نتیجه استقرا بدست

بدانسان که آموزنـده سـرانجم ماننـد     گردد میحاصل  که در نیتجه ممارست سخنان عرب
کنیم: کودکی ازایشان درمیان طایفه اي از آنان  می . براي مثال فرضشود می یک فرد عرب

آمـوزد و کیفیـت اعـراب وبالغـت      مـی  پرورش یابد، پیداست که این کودك زبان ایشانرا
سـد در صـورتیکه چنـین    بدانسـان کـه بنهایـت آن میر    گیـرد  می آنقوم را به استواري فرا

آموزشی بهیچ رو در شمار دانش موافق اصول و قواعـد نیسـت، بلکـه سـخن گفـتن وي      
بزبان فصیح عرب در نیتجه حصول این ملکه در زبان و بیـان اسـت و همچنـین کیفیـت     

. اما بشرط آنکه سـخنان و  گردد می نیز حاصل 1مزبور براي کسیکه از آن طایفه دور باشد.

                                                 
» لمن بعد (بسکون عین) ذلک الجیـل «را » لمن بعد (بضم عین) ذالک الجیل«دسالن در اینجا ترکیب  -1

 ترجمه کره است بدینسان: براي کسی که پس از آن طایفه باشد. 
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آنقوم را حفظ کند و این شیوه را به اندازه اي ادامه دهد تا ملکه آن زبان او اشعار وخطب 
هـاي   حاصل شود ودر شمار افرادي قرار گیرد که در آن طایفه پرورش یافته و درمیان تیره

 و از قوانین و قواعد دوراند. اند  آن قبیله بزرگ شده
 از بر ملکه مزبور اطالقوکلمه ذوق را که درمیان اهل صناعت بیان مصطلح است، بمج

کنند بشرط آنکه آن ملکه کامال رسوخ یابد و در زبـان جـایگیر شـود وذوق در لغـت      می
وضع شده است، ولی چون جایگاه این ملکه از لحـاظ سـخن گفـتن    ها  براي دریافتن مزه

 بمجاز ،از این رو این نام را دباش می نیزها  درزبان است همچنانکه زبان جایگاه ادارك مزه
و گذشته از این ملکه مزبور در زبان امري وجدانی اسـت  اند  بر مله مزبور نیز اطالق کرده

و چـون ایـن   اند  و بدین جهات آن ملکه را ذوق نامیده دباش می در آن حسیها  چنانه مزه
موضوع آشکار شد چنین نتیجه میگیریم که براي گروهی از مردم غیر عرب چون ایرانیان 

ند و باش می در مشرق و بربرها در مغرب که در زبان عرب دخیل ونزیلو رومیان و ترکان 
 شـود  مین این ذوق حاصل ،گویند می سخن بعربیاز روي ناچاري  عرببعلت آمیزش با 

زیـرا غایـت    ،یز وانـدکی دارنـد  چچه آنان از ملکه اي که درباره آن گفتگو کردیم بهره نـا 
جهدشان پس از سپري شدن مدتی از عمر و سبقت جستن ملکه زبان دیگـر یعنـی زبـان    

به زبانشان این اسـت کـه از روي ناچـاري در صـدد فراگـرفتن مفـردات و       ها  آن مادري
و چنانکه درگذشته یاد .است 1مرکباتی برآیند که هنگام محاوره در میان مردم شهر متداول

 بلکـه انـد   دور شـده  ردم شهر نشین رخت بربسته اسـت و از آن ن مکردیم این مکله ازمیا
 براي سخن گفتن ملکه دیگري دارند که موافق ملکه مطلوب زبان نیست. ها  آن

                                                 
تـوان از روي قواعـد صـرف     خالصه نظر مولف از لحاظ شیوه تعلیم زبان این است که زبان را نمـی  -1

زنـدگی وآمیـزش    –شـود:الف   فت بلکه وي دو شیوه عملی را یاد آور مـی ونحو و معانی بیان فرا گر
فرا گرفتن متون و اشعار و خطب و دیگر آثـار محـاوره یـک ملـت. و بـه عقیـده او        –بایک قوم ب 

قواعد خشک صرف و نحوه بالغت هرگز ممکن نیست وسیله فرا گرفتن زبـان بیگانـه باشـد و ایـن     
 موافق است.  نظر او باعقاید مربیان جدید نیز 
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را در هـا   آن و هر آنکس احکام ملکه مزبور را از روي قوانین و اصـولی بشناسـد کـه   
نانکـه یـاد کـردیم تنهـا     آورنـد، بلکـه چ   نمی آن ملکه را به هیچ رو بدستاند  کتب نوشته

احکام آن را بدست خواهد آورد، اما ملکه مزبور را از راه ممارسـت در سـخنان عـرب و    
. و اگر براي تو پیش آمد کند کـه  شود می حاصلها  آن نها و تکرار کردنآعادت گرفتن بد

سیبویه و فارسی و زمخشري وامثال ایشان که از اسـتادان بـزرگ    )بشنوي (کسانیکه مانند
ایشان فضایلی  دربارهباید دانست این گروهی که  اند، بوده فارسیاند  رفته می ن بشمارسخ

لیکن نشو و نما و تربیـت ایشـان   اند  شنویم تنها از نژاد غیر عرب بوده می در سخن عرب
در میان خداوند ان این ملکه زبان عرب و کسانی بوده است که ملکه مزبـور را از عـرب   

کـه بـه آخـرین غایـت و     انـد   سبب آنچنان بر این ملکه احاطه یافته و به همیناند  آموخته
و چنانکه گذشت ایشان در آغاز پـرورش بمنزلـه خردسـاالنی از     اند. نهایت آن نائل آمده

که در میان قبایل آنان تربیت یافته و حتی بکنه لغت عرب رسـیده  اند  رفته می عرب بشمار
لیکن در اند  هر چند درنسب غیر عرب بودها ه آن واند  و جزو اهل آن زبان محسوب شده

غیر فصیح و عجمی دانست، چه گروه مزبور ملت اسالم را آنان را  توان نمی لغت و سخن
 کـه دوران جـوانی آن بشـمار   انـد   در آغاز آن دریافته و زبان عرب را هنگامی فـرا گرفتـه  

شهرنشین متـداول  و   رفته و هنوز آثار ملکه آن زبان در میان قبایل عرب و حتی مردم می
از میان نرفته بوده است. سپس آن گروه بممارست درزبان عرب و فـرا گـرفتن آن همـت    

  اند. گماشته تا برنهایت  آن احاطه یافته
و امروز هر گاه یکی از مردم غیر عرب در شهرها با عربی زبانـان درآمیـزد، نخسـتین     

 کنـد  مـی  بان عرب را ناپدید مشاهدهیابد این است که آثار ملکه واقعی ز می چیزي که در
 بیند که ویژه این مردم شهر نشین است و مخالف ملکه زبـان عربـی   می وملکه دیگري را

 .دباش می
گذشته از این بر فرض چنین کسی به ممارست سخنان و اشعار عرب روي بیاورد واز 

از این شیوه استفاده ببـرد و بـه    ،را فرا گیرد، ممکن استها  آن راه تحصیل و حفظ کردن
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منظور خویش نائل آید و ملکه اي را که در گذشته یاد کردیم بدست آورد، زیرا هـر گـاه   
ملکه دیگري بر ذهن کسی سبقت جوید و درآن جایگیرشـود ملکـه تـازه جـز نـاقص و      

و هر گاه فرض کنیم کسی از نژاد غیر عرب بکلـی از   گردد مین مخدوش در ذهن حاصل
با عجمی زبانان مصون بماند وبخواهد ملکه زبان عرب را از راه درس خوانـدن و   آمیزش

حفظ کردن بیاموزد، البته ممکن است چنین کسی به منظور خویش نائل آید، لیکن بندرت 
و با دالئلی که در فصول پیش یاد کردیم علت آن برخواننده آشـکار   دهد می این امر روي

 انی که به قوانین وقواعـد دانـش بیـان مشـغولند مـدعی     و چه بسا که بیشتر کس  1است. 
ملکه زبان عرب) براي آنان حاصل آمده است، ولی چنین ادعـائی  (شوند که این ذوق  می

غلط همان قوانین و قواعد علم بیان خواهد بود و به هیچ رو ملکه تعبیر و سخن گفتن را 
 آورند.  نمی از این راه بدست

 2فرماید.  می راست رهبري که خواهد براهآن را  و خدا

دراینکه مردم شهر نشین بر اطالق از بدست آوردن این چهل و چهارم:  فصل
جزاند عا شود می زبان مضر و فصیح عرب) که از راه تعلیم اکتساب(ملکه لسانی 

و گروهی از آنان که از زبان عرب دورتر باشند حصول ملکه مزبور براي آنان 
 دشوارتر است

است که در ذهن متعلم پیش از آموختن زبان فصیح عرب ملکه لسانی و سبب آن این 
 چه او نخست زبان شهري را فـرا  شود می دیگري که منافی با ملکه مطلوب است، حاصل

و این زبان چنان بالغات بیگانه و غیر فصیح در آمیخته است که از ملکه نخستین  گیرد می

                                                 
ابن خلدون معتقد است که زبان را یا بابد در میان یـک قـوم از راه معاشـرت وتکلـم فراگرفـت. یـا        -1

بوسیله مراجعه به متون مختلف نظم و نثر آن را آموخت، ولی حفـظ کـردن قواعـد خشـک زبـان و      
وع بـه حاشـیه ص   سازد. ور جـ  فراگرفتن اصول علم معانی و بیان انسان را به آموختن زبان نایل نمی

 شود.   1194

ۡسَتقِيٖ� ﴿ -2  .]142: ةالبقر[ ﴾١٤٢َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
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زبان شهر نشینان این روزگار اسـت و بـه   به ملکه دیگري تنزل یافته است و آن عبارت از
آموزنـد   مـی  بینیم که معلمان مقدم بر هرچیـز نخسـت زبـان را بکودکـان     می همین سبب

ونحویان معتقدند نخست باید نحو را به آنان آموخت، لیکن این نظر درست نیست، بلکه 
است است کـه  هل زبان عرب بدست آورد. را اباید ابتدا ملکه مزبور را از راه در آمیختن ب

هرچه لغات مردم شهري در عدم  ن میسر تر است واصناعت نحو از در آمیختن با اهل زب
فصاحت ریشه دارتر و از زبان مضر دورتر باشد موجب آن خواهد شد که گوینـدگان آن  

بدست نیاورد، چه در چنین شـرایطی  آن را  زبان از آموختن لغت مضري فرو مانند وملکه
توان این امـر   می آید. براي نمونه می ان جدید اختالف فاحشی پدیدمیان زبان مضري وزب

گوناگون در نظر گرفت چنانکـه اهـالی افریقیـه و مغـرب چـون      ي ها سرزمین را در مردم
دورتـر بودنـد عجـز کـاملی در      )مضري(درعدم فصاحت ریشه دار تر و از زبان نخستین 

آموختن ملکه آن داشتند. و ابن الرقیق نقل کرده اسـت کـه یکـی از نویسـندگان قیـروان      
زدسـت  ا ااي برادر من ! و اي که غیاب او ر«ن نامه اي بدوست خود نوشته است: بدینسا

 1یی بـا کسـان  باشـ  می ندهم! ابوسعید مرا از سخنی آگاه کرد که تو یاد آور شده اي که تو
ایم! و امـا اهـل منـزل     آئی و امروز مانعی براي ما پیش آمده است و آماده خروج نشده می

این امر باطل است از این یک حرف یکی اند  دروغ گفته گمان بی 2سگها بسبب امر زشت
 3»ونامه من بسوي تو فرستاده شد و من مشتاق تو هستم. .نیست

ملکه ایشان در زبان مضري بدنیسان بوده است و سبب آن همان دالیلی است کـه مـا   
یاد کردیم. اشعار آنان نیز دور از ملکه مزبور بوده و از لحاظ طبقه بندي در طبقـه پسـتی   

                                                 
 آیی. ن. ل:بازیت می -1

ن. ل: امر کاه روي زراعت و در نسخه اي امر انجیر یعنی صـورتهاي شـین و تـبن وتـین عـالوه بـر        -2
 نسخه بدلهاي چاپ پاریس (الفتن. الس) آمده است. 

صرف نظررر از سستی عبارات و رکاکت معانی و تکرار کلمات نامه مزبـور پـس از اغـالت صـرف      -3
است و حرفا واحـدا نوشـته اسـت: و در    » لیس«ونحوي است مانند اینکه بجاي حرف واحد که اسم 

 جمله ان شاء اهللا نیز اضافه شده است.  » مشتاق تو هستم«هاي مصر و بیروت پس از  چاپ
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قرار داشته است. و تا این روزگار نیز بر همان وضع است. و از شاعران نـامور دراقریقیـه   
دیگري سراغ نداریم و بیشـتر شـاعران آن سـرزمین از خـارج     جز ابن رشیق وابن شرف 

و تا این روزگار نیز طبقه شاعران مزبور در بالغت گرایش به نقص اند  بدانجا روي آورده
آورنـد چـه در آنـان     می دارد، ولی مردم اندلس ملکه مزبور را بهتر ازاهالی اقریقیه بدست

واه نظـم یـا نثـر کوشـش بسـزائی      بسیار ممارست میکنند و در کسب محفوظات لغوي خ
 دارند چنانکه از میان مردم اندلس اینگونه برزگان برخاسته اند: 

بالغت زبان) (ابن حیان مورخ و پیشواي اهل صناعت این ملکه که رایت این صناعت 
و امثال ایشان 1و قسطلی. .صاحب عقد الفرید)(و ابن عبد ربه  .را در آن کشور بر افراشت

 ن ملوك طوایف. از شاعران دورا
 وادب همچـون دریـاي   »عـرب «و علت ظهور اینگونه دانشمندان این است کـه زبـان   

کرانی دراندلس توسعه یافته و صدها سال درمیان آنان متداول بوده است تا روزگـاري   بی
رسد و مردم از آموختن  می که بعلت غلبه مسیحیت دوران پراکندگی وآوارگی از وطن فرا

پذیرد و به همین سبب وضع  می شوند و عمران وتمدن نقصان می گرداناینگونه علوم رو 
 و ملکه زبان نیز در میان آنان آن چنـان تنـزل   شود می کلیه صنایع دچار انحطاط و نقصان

رسـد و از آخـرین ادیبـان فصـیح ایشـان کـه در        مـی  یابد که به مرحله ابتذال و پستی می
رانام برد وآنان  3ومالک ابن مرحل  2توان صالح ابن شریف  می اند آنروزگار شهرت داشته

                                                 
ق و ط) ابوعمر احمد بن محمد بن در اج قسطلی (متولـد قسـطله یکـی از شـهرهاي      فسطلی (بفتح -1

نامند) د راندلس از شاعران و محققان نامی بشـمار   می Custro Marinساحلی پرتقال که امروز آن را 
د رگذشته اسـت. (از   9م  1030هـ ( 421م) متولد شده و در  985هـ ( 347رود. قسطلی در سال  می

 ن).حاشیه دسال
 3ابوالبقا صالح ابن شریف ادیب و شاعر معروف دررنده متولد شده است (رجـوع بحایـه دسـالن ج     -2

 ونفح الطیب شود).   356ص 

» مالگـا «مالک بن عبدالرحمن ابن مرحل مولف چندین کتاب در لغت و شعر و غیـره. وي در مالقـه    -3
م) در  1299 – 1300ه ( 699ال متولـد شـده و در غـر ناطـه بسـ      9م  1207 – 1208 0ه  604بسال 
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بنیـان نهـاده شـده بـود      2بودند که سبک ایشان در سبته 1از شاگردان طبقه شاعران اشبیلیه
رفتند که در آغاز تأسیس دولت بخدمت دبیري  می وهم ازکاتبان دولت بنی احمر به شمار

 گماشته شده بودند. 
خویش ازاهل این کشور را بسـبب مهـاجرت    )رین ادیبانبهت(جگر هاي  اندلس پاره و

از اشبیلیه به سبته و از خاور اندلس به اقریقیـه پناهنـده   ها  آن آنان به افریقیه از دست داد.
شدند و دیري نگذشت که این ادیبان و دانشمندان منقرض گردیدند و سـند تعلـیم آنـان    

از  و زبور براي مردم اقریقیه دشوار بوددرعلوم لسانی قطع شد، زیرا پذیرفتن تعلیم ملکه م
این رو که بدلهجه بودند و ناشنوائی زبان بربري در آنان رسوخ یافتـه بـود و ایـن وضـع     
چنانکه درفصول گذشته یاد کردیم با فرا گرفتن ملکه زبان عربی فصیح منافات داشت. اما 

ن تجدیـد شـد و   پس از چندي بار دیگر ملکه زبان عربی در اندلس برهمان شـیوه دیـری  
و طبقـه اي کـه از    5و ابـن الجیـاب   4و ابن جـابر  3درآن کشور شاعرانی چون ابن شبرین

                                                                                                                              
گذشته است ویرا بدان سبب که خانواده وي مهاجرت بزرگ مـردم انـدلس بـه سـبته سـفر کـرده و       

ه در دبـار سـلطان ابویوسـف بـن      686و  675مانـد و در سـالهاي    درآنجا مستقر شدند سبتی نیز می
 ). 357صفحه  3عبدالحق پادشاه مرینی راه یافته بوده است. (حاشیه دسالن ج 

 Sevilleمنسوب به  -1

2- Ceuta 

هاي مختلف بصور: سیرین، صـرین، سـیرن و بشـرین آمـده اسـت، ولـی صـحیح         این کلمه در چاپ -3
نویسد: ابوبکر محمد بن شبرین متولد سبته و نزیل غرناطـه یکـی از    شبرین است و چنانه دسالن می

حاشیه  –فراهم آوردند سفر نامه ابن بطوطه نزد وي تحصیل کرده است » ابن جزي«استادانی بود که 
  104ص  1بنقل از نفح الطیب ح  357ص  3ن ج دسال

اند ومعلوم نیست منظور ابن خلدون کدام یک از آنان  چند تن از ادباي اندلس مکنی به ابن جابر بوده -4
 است.  

م) در غرناطه متولد شـد ودر   1264 – 1265هـ ( 663ابوالحسن علی بن جیاب ادیب معروف بسال  -5
 در گذشت. م)  1348 – 1449هـ ( 749سال 
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و طبقه او ظهـور   1کردند پدید آمدند و آنگاه ابراهیم ساحلی طویجن می سبک آنان پیروي
 کرد و پس از آن طبقه ابن خطیب در روزگار ما شـهرت یافـت و از سـبک آنـان پیـروي     

سعایت دشمنانی که داشت شهید شد واو در ملکه زبن عرب قـدرت و  کرد ودر نتیجه  می
 صف ناپذیري داشت و شاگردانش شیوه وي را پیروي کردند. 

و خالصه اهمیت این ملکه در اندلس بیشتر و آموختن آن آسانتر و میسـرتر اسـت از   
 زبـان وادب ي هـا  دانـش  این رو که مردم آن کشور چنانکه یاد کردیم هـم اکنـون نیـز در   

کوشـند. و بـدان    ها مـی  آن مزبور و سند تعلیمي ها دانش کنند ودر محافظت می ممارست
مضري) آنـان فاسـد شـده    (سبب که عجمی زبانان بدلهجه و کسانی که ملکه زبان عربی 

آیند و عدم فصاحت آنان ریشـه اي   می است تنها گروهی هستند که از خارج بدین کشور
در زبان مردم اندلس ندارد و بربرها در این ساحل اهل آنجـا هسـتند وزبانشـان زبـان آن     

کننـد واز ایـن    می این قوم برزبان محلی بربري تکلم 2ناحیه است مگر تنها در شهرها که 
این ملکـه  گیرند آموختن  می رو برخالف مردم اندلس که بسهولت ملکه زبان عرب را فرا

 براي آنان دشوار است. 

                                                 
هـاي معتبـر غرناطـه     ابراهیم بن محمد ساحلی طویجن مکنی به ابوالحسن منتسب به یکی از خانواده -1

Grenade    بودوي بعلت دینداري و پرهیزگاري و معلومات وسیع و استعداد و قابلیت در شـعر بپایـه
م و پذیرایی سـلطان  بحج رفت و از آنجا بسودان سفر کرد و مورد احترا 724بلندي نائل آمد در سال 

مـیالدي) در شـهر    – 1346هجـري (  747آن کشور قرار گرفت و در آن سرزمین گزیـد و در سـال   
 هاي مصر و بیروت طویجن بغلط طریحی است. (از دسالن)،  درگذشت. در چاپ Tenboktouتنبکتو 

تنـد و در  گف در عصر ابن خلدون اهالی الجزیره و قسمت وسیعی از مـراکش بزبـان بربـر سـخن مـی      -2
شهرهاي بزرگ و قسمت شمالی صحراي افریقا زبان عربی رواج نداشت، ولی هـم اکنـون عربـی در    

و رکلیه ایاالت الجزریه و کشور مراکش جانشین زبان بربر شده است. و زبان بربـر   oranایالت، اران 
کوهسـتانی  در نواحی  Toucregsفقط درمرکز و قسمت جنوبی صحراي افریقا متداول است که اقوام 

و نـواحی   Aourasو  Atlasسلسـله جبـال اطلـس     Kalylieکننـد از قبیـل دو قسـمت     بدان تکلم می
 ). 3ج  358و بعضی نواحی مجزا. (از حاشیه دسالن ص  Sousکوهستانی تونس و ایالت 
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در روزگار امویان و عباسیان نیز از این نظر مانند اهالی اندلس بود  1وضع مردم مشرق
گرفتند چه آنان در آن روزگـار   می وملکه زبان عرب رادر نهایت مهارت و بطور کامل فرا

زبـان عـرب    جز در موارد قلیلی از آمیزش با عجمی زبانان دور بودند و بدین سبب ملکه
در آن دوران درمیان آنان استوار تر بود و گروه بیشتري از شاعران ونویسندگان بزرگ در 
سرزمین آنان ظهور کرده بودند از این رو که اقـوام بسـیاري از تازیـان و فرزندانشـان در     

 زیستند.  می مشرق
بر آثار نظـم و  براي اثبات این امر باید کتاب اغانی را مورد مطالعه قرار داد که مشتمل 

نثر ایشان است، آنوقت در خواهیم یافت که کتاب مزبور بمنزله مجموعـه آثـار و دیـوان    
و  صعرب است چنانکه در آن لغت و تاریخ و جنگها ومذهب و قومیت و سـیر پیـامبر  

 موسیقی) و دیگر احوال و کیفیات عرب گرد آمده است. (آثار خلفا و اشعار و غنا 
ی براي شناختن احوال عرب از آن جامع تر نیست. و ملکه زبـان  و از این رو هیچ کتاب

 همچنـان اسـتحکام   )امویـان و عباسـیان  (مشرق هنگـام فرمـانروائی دو دولـت     ردعرب 
چنانکه یاد خواهیم کرد) تـا دوران  (یافت و چه بسا که از روزگار جاهلیت بلیغ تر بود  می

محو گردید و سخنشـان تبـاه شـد و    پریشانی و نابسامانی عرب فرا رسید و آثار زبانشان 
غیـر  هـاي   آن قوم سپري گردید و حکومت و کشورداري بملـت ي ها دولت مانروائی وفر

ـ  ا عرب انتقال یافت و این اوضاع در دوران دولت دیلم و سلجوقی پدید آمد که عجمان ب
و بر عربان فزونی یافتند ودر نتیجه زبان آنـان در روي  [مردم شهرهاي بزرگ در آمیختند 

 2زمین انتشار یافت و عدم فصاحت در میان مردم شهرهاي کوچک و بزرگ مستولی شد]
چنان که از زبان عربی و ملکه آن دورشدند و متعلمان زبان مزبور از فرا گرفتن آن عـاجز  

 ر زبان عرب را در فنون نظم و نثر گرفتار ایـن سرنوشـت و ابتـذال   ودر این روزگا .آمدند

                                                 
 باشد. اندلس است و بیشک غلط می» مشرق«بجاي » ینی جامع«درنسخه خطی  -1

 هاي مصر و بیروت نیست.   و چاپ »ینی جامع«درنسخه خطی  -2
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 خواهـد  مـی  و خـدا آنچـه   شـود  مـی  یابیم هرچند از لحاظ کمیت آثار فراوانی مشاهده می
   1.کند می و اختیار افریند می

 در تقسیم سخن  به دو فن نظم و نثرچهل و پنجم:  فصل
 باید دانست که زبان عرب و سخنایشان منقسم بر دو فن است: 

یکی شعر منظوم که عبارت از سخن موزون وداراي قافیه است بدین معنـی کـه کلیـه    
نامند و دیگري نثـر و آن سـخن    می قافیهآن را  اوزان یک شعر داراي یک روي باشند که

گونـاگونی  هـاي   شـیوه غیر موزون است وهر یک ازدوفن یاد کـرده مشـتمل بـر فنـون و     
 . دباش می درسخن

اسـت وآن سـخنی    و رثاست ونثر یـا مسـجع   2مدح وهجو  :چنانکه شعرداراي اقسام
شوند در هر دو کلمه آن  می آورند و ملتزم می مختلف درهاي  بصورت پارهآن را  است که

 نامند.  می 3سجعآن را  یک قافیه باشد که
کـه سـخن در آن کـامال آزاد اسـت و بـه      آزاد) است و آن نوعی اسـت  (و یا مرسل  

 مقید کردن آن بقافیه یا قیـد دیگـر سـخن را کـامال رهـا      بی ، بلکهشود مین اجزائی تقسیم
 و دعاها و هنگام تشویق و تهدید جمهور مـردم بکـار  ها  کنند و این گونه نثر در خطبه می
 رود.  می

ر دوصـفت  یـاد  کـرده    رود، ولی ازه می و اما قرآن هر چند ازنوع سخن منثور بشمار
بلکه آیات از هم  جداشده  ،نامند می بطور مطلق مرسل ونه مسجعآن را  خارج است و نه

 دهد می شوند و ذوق بپایان سخن درآن مقاطع گواهی می اي است که به مقطعهائی منتهی

                                                 
ۗ  َوَر�َُّك ﴿اشاره به:  -1 هاي مصر و بیروت پس از آیه مزبور  در چاپ ]68القصص: [ ﴾َ�ۡلُُق َما �ََشآُء َوَ�ۡخَتاُر

 چنین است: و خدا سبحانه و تعالی داناتر است وتوفیق به اوست پروردگاري جز او نیست. 
 » پ«و چاپ «ینی جامع «شجاعت نسخه خطی  -2

 سجع عبارت از توافق دو فاصله نثر بر یک حرف درآخر جمله است (از تعریفات جرجانی) -3
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التزام حرفی که سجع یـا قافیـه باشـد     بی و گردد می سپس سخن به آیه دیگر بعد ازآن باز
 . شود می اره آوردهدوب

و این معنی گفتار خداي تعالی است: خدا فرسـتاده بهتـرین سـخن را کتـابی متشـابه      
بتحقیـق   :وفرمـود  2لرزد  می ترسند از آن می آنانکه از پروردگارشانهاي  که پوست 1مثانی

  3آیات راتفصیل دادیم.
 در سـجع ملتـزم  نامند زیرا سجع نیستند و آنچـه را   می و آخر آیات را درقران فواصل

شوند درآنها الزم گرفته نشده است و قافیه نیز نیستند، بلکه بسـبب آنچـه یـاد کـردیم      می
و ایـن  انـد   نامیـده  4برکلیه آیات قرآن عموما مثانی اطالق شده وبعنوان غلبه به ام القـرآن  

هی مفسران در وجه نامیدن به مثانی مقابله کن آنوقت حقیقت گـوا هاي  گفتار ما را با گفته
 خواهد داد که گفتار ما ترجیح دارد. 

بهمان ها  آن و باید دانست که براي هریک از این فنون اسلوبهائی است که در نزد اهل
رود ماننـد غـزل    نمـی  فن اختصاص دارد و براي فن دیگر شایسـته نیسـت و درآن بکـار   

بـاب شـعر و    درآغاز مقاصد. و بنابر این چنین نثري اگر نیک در آن بیندیشیم از» نسیب«
فن آن است که بجز وزن هیچ تفاوتی میان آن و شعر نیسـت و نویسـندگان متـاخر بـاین     

و  برند می بکار )رسمی –دولتی (سلطانی هاي  در نامهآن را  و دهد می شیوه همچنان ادامه
استعمال نثر را منحصر بهمین فـن کـرده و آنراپسـندیده و اسـلوبهاي دیگـر را بـدان در       

و این شیوه بویژه درمیـان مـردم   اند  یاد برده آزاد) را ترك کرده از(و نثر مرسل  اند. آمیخته

                                                 
مثانی: آیات قرآن (اقرب الموارد). ترانه و دو بیتی مثانی قرآن است القتران آیه الرحمن بآیـه العـذاب    -1

هـاي   ي که کم از سـوره  ا سوره بقره یا براء ه یا هر سورهیا آنچه از قرآن مکرر است یا سوره فاتحه ی
 هاي مفصل باشد. (رجوع به منتهی االرب شود). طوال و متین و زاید از سوره

ُ ٱ﴿ -2 ۡحَسَن  �َّ
َ
َل أ َثاِ�َ َ�ۡقَشِعرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد  ۡ�َِديِث ٱنَزَّ تََ�ٰبِٗها مَّ ِينَ ٱكَِ�ٰٗبا مُّ  .]23الزمر: [ ﴾َ�َۡشۡوَن َر�َُّهمۡ  �َّ

ۡلَنا ﴿ -3  .]97األنعام: [ ﴾�َ�ِٰت ٱقَۡد فَصَّ
 ام القرآن: سوره فاتحه. یا آیات محکمات از آیات احکام. (منتهی االرب).  -4
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را در ایـن روزگـار کاتبـان     )رسمی –دولتی (سلطانی هاي  مشرق متداول است و مخاطبه
نویسند در صورتیکه این اسـلوب از لحـاظ    می غافل بر این اسلوب که بدان اشاره کردیم

تطبیق سخن بر مقتضاي حال برحسب احوال شنونده بالغت درست نیست. چه دربالغت 
 .شود می و گوینده در نظر گرفته

والزم اسـت  انـد   شـعري در آمیختـه  هـاي   و این فن منثور با قافیه را متأخران با شـیوه 
شعري رواست هاي  رسمی) از آن فن منزه شود، زیرا در شیوه –دولتی (سلطانی هاي  نامه

اوصـاف و آوردن امثـال و    جد به هزل و اطناب در که فصاحت و چرب زبانی و آمیختن
هـا   این شیوه کند مین تشبیهات و استعارات بسیار بکار برند در صورتیکه ضرورت ایجاب

التزام قافیه نیز از اصول فصاحت و آرایـش   رسمی استعمال کنند. همچنین هاي  را در نامه
سالطین بجمهور مـردم  سخن است و حال آنکه شکوه کشورداري و سلطنت و فرمانهاي 

سـلطانی  هـاي   بلکـه روش پسـندیده در نامـه    ،درتشویق و تهدید منافی این شیوه هاست
سـجع   :مرسل) است یعنی سخن را باید از قیـودي ماننـد  (دولتی) اسلوب آزاد  –رسمی (

 شـود  مـی  بطور طبیعی) بدان کشـانده (هیچ تکلفی  بی مگر در موارد قلیل و آنجا که ملکه
نگاه بایدحق سخن را از لحاظ مطابقت آن بامقتضاي حل ادا کرد چه مقامات آزاد کرد و آ

یـا    3و ایجاز  2و هر مقامی را اسلوب خاصی است از قبیل اطناب 1سخن گوناگون است
سـلطانی  هـاي   ولـی تنظـیم نامـه     5و استعاره،4حذف و اثبات یا تصریح یا اشاره یا کنایه 

                                                 
 هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد.  -1

 اداي مقصود بعبارتی بیش از متعارف. (تعریفات جرجانی).   -2

 اداي مقصود بکنتر از عبارت متعارف (تعریفات). -3

تعبیر کردن از چیزي است لفظا یا معنا بلفظی غیر صریح در داللت بـر آن بمنظـور اغراضـی ماننـد      --4
ابهام در شنونده مانند جاءفالن یا بمنظور نوعی فصاحت چون: پردلی کـه کنایـه از شـجاعت و دراز    

 هاست. (ترجمه با تصرف ازتعریفات). دستی که کنایه از تسلط و مانند این

ادعاي معنی حقیقت در چیز است براي مبالغه در شبیه با طرح ذکر مشـبه چنانکـه گوینـد. شـیري را      -5
 دیدم و از آن مرد شجاع اراده کنند...... (از تعریفات).
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شعري باشد ناپسند و مذهوم است وآنچـه  هاي  بسبکی که مطابق شیوه »دولتی –رسمی «
مردم این عصر را بدین شیوه وا داشته نفوذ و استیالي عجمه بر زبان ایشـان اسـت و بـه    

توانند حق سخن را درمطابقت آن با متقضاي حال ادا کنند و بالنتیجـه از   نمی همین سبب
 )ف آنمختلـ (بسـبب دوري غایـت آن در بالغـت و وسـعت شـئون      )آزاد(سخن مرسل 

 شوند و می ند و باین سخن مسجع دلبستهباش می بالغت عاجزاند زیرا بیش از حد دور از
 را در تطبیق سخن با مقصود و مقتضاي حـال از راه تلفیـق سـخنان مسـجع     نقایص خود

 صـالح ا اپوشانند و با مقداري از آرایش و سجع و القاب و عنـاوین سـخن خـویش ر    می
ورزند و بیشر کسانی که بدین روش گرائیده و در تمـام   می کنند و از دیگر امور غفلت می

نویسـندگان و شـعراي مشـرق در ایـن     انـد   بکار بـرده آن را  اقسام سخن خود مبالغه وار
آورنـد هنگـامی کـه     مـی  حتی ایشان باعراب و تصریف کلمات نیز خلـل وارد  اند. دوران

تصریف یا اعراب سازگار نباشد  در تجنیس یا مطابقه اي بکار برند که با راها  آن بخواهند
ایـن   شود می جناس درستها  آن و تصریفها  و اگر ببینید با لطمه رسیدن به اعراب کلمه

سـازند   مـی  کنند و اساس کلمه را تبـاه  می دهند  و اعراب را رها می نوع جناس را ترجیح
را کـه در ایـن   اگر خواننده در این باره بیندیشد و گفتـاري   .بامید اینکه به جناس برخورد

. و خدا توفیـق دهنـده   شود می موضوع مقدم داشتیم بدقت بخواند بصحت سخنان ما آگاه
 1آدمی است. 

دراینکه بندرت ممکن است کسی در هر دو فن نظم و نثر چهل و ششم:  فصل
 مهارت یابد

سخن گفتن را ملکه اي است که هر گاه  )چنانکه بیان کردیم(و سبب آن این است که 
رسـد   مـی  بگیرد آنوقت از تکمیل ملکه اي که بعدا بدانآن را  که دیگري جاينخست مل

                                                 
کرم  هاي مصرو بیروت آخر فصل چنین است:و خدا توفیق دهنده آدمی براه راست بفضل و در چاپ -1

 باشد وخداي دانا تعالی تر است.  خود می
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زیرا قبول و حصول ملکات در طبایع آسان تر است، هنگامی که بر فطرت  .ماند می عاجز
نخستین باشند و هرگاه ملکه دیگري برآن سبقت جوید آنوقت ماده پذیرنده آن را منـازع  
خواهد بود وبه کشمکش برخواهد خاست ومانعی براي سرعت قبول آن بشـمار خواهـد   

ملکه دوم دشوار خواهد شد وایـن   رفت ودرنتیجه تعارض روي خواهد داد و کار تکمیل
آموختنی) بر اطالق وجود دارد و ما در جاي خود بهمین (صناعی هاي  وضع در همه ملکه

درلغات هم درنظر گرفت چـه لغـت از   آن را  گونه برهان درباره ان استدالل کردیم و باید
راي کمـا  و باید کسانی را که از نخسـت دا  دباش می زبان است و بمنزله صناعتهاي  ملکه

در نظر گرفت که چگونه همیشه آن رابا عجز فرو میگذارند. و از این اند  بیش عجمه بوده
یابـد و   نمی رو ایرانی نژادي که قبال زبان فارسی را آموخته باشد برملکه زبان عربی استیال

نـین بربرهـا و   چبیاموزد وتعلیم دهـد. هم آن را  گذارد هرچند می همواره آن را باعجز فرو
هستند و کمتر ممکن است کسی از آنان ملکه زبان ها  نیز مانند ایرانیها  و فرنگیها  یروم

علت آن این است که ملکه زبان دیگري در آنان بـر   و تنها .عربی را به استواري فرا گیرد
ملکه عربی سبقت جسته است بحدیکه اگر طالب دانشی از متکلمان این زبانهـا بخواهـد   

زبانان واز کتب ایشان فرا گیرد، در آن فرو خواهـد مانـد و بهـدف    دانش را درمیان عربی 
و ما در فصول گذشـته   .دباش می نهایی خود نخواهد رسید و تنها علت آن مربوط به زبان

هـاي   و باز در فصول دیگري گفتم که ملکـه اند  یاد کردیم که زبانها و لغات همانند صنایع
نخست درملکه یک صناعت مهـارت یابـد کمتـر    آیند و اگر کسی  نمی صنایع باهم راست

ممکن است درصناعت دیگري هم ماهر شود یا تا سر حد نهائی آن برسد. و خدا شـما و  
 1سازید بیافرید. می آنچه را

 در صناعت شعر و شیوه آموختن آنچهل و هفتم:  فصل
                                                 

ُ ٱوَ ﴿ -1 ما «دسالن آیه را از عبارات ابن خلدون تصور کرده و  ]96الصافات: [ ﴾٩٦َخلََقُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن  �َّ
را نفی دانسته و جمله را چنین ترجمه کرده است: خدا شما » ما«خواند ه و » ما تعلمون«را » تعلمون

 دانسته اید.  را آفرید و شما آن را نمی
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شعر در دیگر زبانها نیـز   وسوم بشعر استاین فن از فنون سخن عرب و درنزد آنان م
 ، ولی ما هم اکنون درباره شعري کـه بزبـان عـرب اختصـاص دارد، گفتگـو     شود می یافت

کننـد نیـز شـعر را وسـیله      می کنیم هرچند ممکن است مردمی که بزبانهاي دیگر تکلم می
تعبیر مقاصد خویش بیابند. و اگر جز این باشد بدان سبب است که هر زبانی را در شـیوه  

ت احکام و قواعد خاصی است و شعر در زبان عرب داراي غایتی غریب و مقصدي بالغ
و ایـن   شـود  مـی  هـم وزن تجزیـه  هاي  عزیز است چه عبارت از سخنی است که به قطعه

نامند و حرف آخـر را کـه    می را بیتها  آن درحرف آخر یکی هستند و هر یک ازها  قطعه
و مجموعه بیتها را تاپایان سخن قصیده  .نندخوا می درهمه بیتها یکسان است روي و قافیه

چنانکـه   کنـد  مـی  گویند و ترکیبات هر بیتی از یک قصیده بتنهائی افاده معنـی  می و کلمه
 گوئی سخن مستقلی است و به ابیات پیشین و پسین خود وابسته نیست و هر گاه بتنهائی

ایـن رو   یا رثاء کامل خواهد بود از 1بخوانند در موضوع خود از قبیل: مدح یا تغزلآن را 
افاده معنی مستقل باشد و آنگـاه در بیـت    کوشد هر بیت را آنچنان بسراید که در می شاعر

دیگر باز سخن دیگري درهمین زمینه میسراید و براي بیرون شدن از فن و مقصودي بفن 
ـ     کند می 2و مقصود دیگر استطراد  ه چینـی یعنی بدانسان در مقصـود معـانی نخسـت زمین

دارد چنانکه از تغزل بـه   می تا با مقصوددوم متناسب باشد و سخن را از تنافر دور کند می
مدح و از وصف فالت و اطالل و دمن به وصف سـواران یـا اسـب یـا صـورت خیـالی       

. گردد می و یا از وصف ممدوح به وصف طایفه و لشکریان او باز کند می معشوق استطراد
رثاء بـه شـمردن محاسـن مـرده و گریسـتن بـر وي و ماننـد         رو از شکایت و شکیبایی د

                                                 
شـند بـدین   با هاي دیگر تشبیب است و دو کلمه مترادف تغزل می در چاپ پاریس: نسیب و در چاپ -1

هـاي   معنی که شاعر در آغاز قصیده بوصف ایام جوانی و سرگرمیهاي آن روزگار و محاسن و زیبائی
 معشوق بپردازد. 

استطراد. راندن سخن بر شیوه اي است که از آن سخن دیگري الزم اید نه بالذات بلکـه بعـرض. (از    -2
 اقرب الموارد)
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 کند می ز لحاظ وزن مراعاتا اگراید و هم آهنگی کلیه ابیات قصیده ر می اینگونه مضامین
از وزن خاص آن قصیده خارج شود و بوزنی کـه بـا    تا مبادا طبع وي سهل انگاري کند و

بیکـدیگر گـاهی ایـن امـر بـر      آن نزدیک است بگراید چه بسبب نزدیکی برخی از اوزان 
و این موازین داراي شرایط و احکاي هسـتند کـه درعلـم     شود می بسیاري از مردم مشتبه

فن شعر هر وزنی را که باطبع سازگار بـوده بکـار    وعرب در اند. را یاد کردهها  آن عروض
را صـاحبان ایـن   هـا   آن فن شـعر برگزیـده اسـت و   ر نبرده است، بلکه اوزان خاصی را د

و وجه انحصار مزبور ایـن  اند  نامند وهمه را در پانزده بحر منحصر کرده می صناعت بحور
گانه نبوده است و  15خارج از بحور اند  است که اهل فن شعر آنچه آثار نظم ازعرب یافته

  اند. دراوزان طبیعی دیگر شعري ازعرب نیافته
منزلتـی شـریف داشـته     عـرب و باید دانست که فن شعر از میان اقسام سخن درمیـان  

است و به همین سبب شعررا دیوان علم واخبار و گواه صواب وخطاي خود قرار داده ند 
 خود بدان رجوعهاي  دانند که در بسیاري از علوم وحکمت می وآنرا بمنزله مأخذ و اصلی

 کنند و ملکه شعر در میان ایشان مانند همه ملکات مستحکم و استوار بوده است.  می
و ممارست در سخنانی که در آن زبان  )آموختن(ملکات لسانی بطریق صناعت و کلیه 

حاصل آیـد و  هایی  آید و باید ممارست را آنقدر ادامه داد تا در آن ملکه همانند می هست
براي کسانی که بخواهند ملکه شعر را بطور صـناعی از متـأخران بیاموزنـد فـن مزبـور از      

هر بیتی باید بخودي خوداسـتقالل داشـته باشـد و    دیگر فنون سخن دشوار تراست، زیرا 
یاد کرد آن را  هائینلحاظ مقصود،کالم تامی شمرد وسزا باشد جداگانه و بت ازآن را  بتواند

و از این رو در این ملکه باید نوعی باریک بینی و تلطف وجـود داشـته باشـد تـا شـاعر      
 معروف است فرود ریـزد و بتواند سخن شعري را در قالبهائی که در هر شیوه شعر عرب 

بخودي خود نمودار سازد، و آنگاه یکایک ابیات دیگر را بر همین شـیوه بسـراید و   آن را 
که هائی  . وسپس برحسب اختالف مضامین و شیوهکند می فنون و افی بمقصودش را تمام
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کـامال  هـا   آن در قصیده باید مراعات شود ابیات را آنچنان بدنبال هم بیـاورد کـه تناسـب   
 محفوظ باشد. 

وبعلت دشواري مقصد وغرابت فن شعر آن را از لحاظ مهارت در اسلوبهاي شعري و 
دانسـتند و بـراي سـرودن     می ها در قالبریزي سخن، بمنزله محک قریحهها  تشحیذ اندیشه

شعر تنها ملکه سخن عربی کافی نیست، بلکه شاعر بویژه بایدداراي تلطف و کوشـش در  
را در شـعر بکـار   هـا   آن خاصی باشد که عرب بدانها اختصاص یافته و رعایت اسلوبهاي

را در نزد صاحبان ایـن صـناعت و    )سبک(اسلوب  1برده است. و ما در اینجا مدلول لفظ
 کنیم:  می کنند یاد می آنچه رادر اطاقشان بدان اراده

ماننـد   بافنـد یـا   می را بر آنها  باید دانست که اسلوب همچون نوردي است که ترکیب
کنند. و نباید تصور کرد که در اسلوب داللـت   می قالبی است که سخن را در آن قالبریزي

 گیرند و بیان است توجه می نحو) است درنظر(سخن را بر اصل معنی که مربوط باعراب 
دهند که مربـوط بـه    می کنند یا وزن شعر را برحسب استعماالت عرب مورد دقت قرار می

بر این سه دانش یاد کرده به هیچ رو مربوط باین فن شـعر نیسـت   علم عروض است و بنا
منظـوم وکلـی   هـاي   بلکه اسلوب شعر عبارت از صورتی ذهنی است مخصـوص ترکیـب  

 باعتبار انطباق آن برهر ترکیب خاصی و ذهن  این صورت را از عین یا ذات ترکیبها منتزع
ترکیباتی را که در نزد عـرب از  مانند قالب یا نوردي بخیال میسپرد سپس آن را  و کند می

 کنـد  مـی  را بهترین ترتیبی قـالبریزي ها  آن لحاظ اعراب و بیان صحیح است بر میگزیند و
پردازد یا بافنده پارچه را بر نورد میپیچد تا رفتـه رفتـه در    می همچنانکه بنا به قالب گیري

یابد و از لحاظ ملکـه زبـان    می وافی بمقصود قالب ذهن توسعههاي  نتیجه حصول ترکیب
. چنانکه هر یک از فنون کـالم  گردد میعربی، برصورت صحیحی که در آن هست منطبق 

 شـود  می گوناگون جلوه گرهاي  داراي اسلوبهاي خاصی است و این اسلوبها در آن بشیوه

                                                 
مـدلول االسـلوب و در چپهـاي    » ینـی جـامع  «خطی  مدلول لفظ االسلوب و در نسخه» پ«در چاپ  -1

 مصر و بیروت سلوك االسلوب است.  



 مقدمۀ ابن خلدون   516

مانند اینکه پرسش از آثار منزل خراب در شعر گاهی از راه خطاب کردن بـه آثـار مزبـور    
 بدینسان:  است

و گاهی بشیوه  1اي؟ که در باالي کوه و سپس در تکیه گاه آن واقع شده» میه«اي خانه 
بایستند و از خانه ویرانـه بپرسـند    کند می این است که شاعر ازهمراهان خود در خواست

 چون:
یـا اینکـه شـاعر از     2بپرسـیم. انـد   که ساکنان آن با شتاب سفر کردهاي  خانه بایستید از

 .طلبد که بر آثار منزل ویران بگریند می ان خودهمراه
 بدینسان: 

  3گریستن آغاز کنیم. ،وي» ویرانه«بایستد! از بیاد آوردن یاد ودیار 
 یا مخاطب نا معلومی را به پرستش وا میدارد تا پاسخ بشنود مانند: 

  4آیا پرسش نکردي تا آثار خرابه بتوخبر دهد؟
منزل ویران بدین شیوه که شاعر مخاطب نامعلومی را هاي  و مانند درود گفتن به نشانه

  :به دورد گفتن امر کند چون
 6درود بفرست.» واقع است« 5که درسوي عزلهائی  بخانه

 دعا کند چون:» آبادانی«خانه ویرانه را به بارندگی وسیرابی هاي  یا نشانه
کنـد و در آغـوش   خانـه ویرانـه ایشـان را سـیراب     هـاي   ابر خروشان بارنده اي نشانه

 7توانگري و ناز و نعمت جاي گیرند. 

                                                 
 یادار میته بالعلیاء فالسند.   -1

 قفانسئل الدارالتی خف اهلها. -2

 قفانبک منذکري حبیب و منزل. -3

 الم تسأل فتخبرك الرسوم ؟ -4

 عزل: چشمه اي میان بصره و یمن است.   -5

 حی الدیاربجانب العزل. -6

 وغدت علیهم نضره و نعیم.  –اسبقی طلولهم اجش هزیم  -7
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 خانه ویرانه از برق درخواست کند مانند: هاي  یا بارندگی را براي نشانه
و ابر را بر آن خانه آنچنان بران که  .است پدید آ 1که در ابرقاي  خانه اي برق ! بر فراز

 2راند. می شتربان شتران را سرود
مصـیبت بـار شـاعر مرثیـه گـوي از دیگـران در خواسـت         و مانند اینکه هنگام حادثه

 چون  کند می گریستن
چنین است که باید این امر را بزرگ شمرد و این پیش آمد را اندوهبار دانست و براي 

  3دیده اي که اشکبار نشود هیچ بهانه اي نیست.
 بدینسان:  دهد می یا حادثه اي را برزگ جلوه

 بردند؟ » بگورستان«» تابوت«ها  هآیا دیدي چه کسی را بر روي تخت
 4آیا دیدي چکونه شمع محفل خاموش شد؟][

 دهـد  مـی  یا شاعر بعلت فقدان عزیزي موجودات بیروح جهان را در مصیبت شـرکت 
  :مانند

زیـرا چنگـال مـرگ آن     ،سبزه زارهاي خرم! دیگر شما را نگهبان و چراننده اي نیست
یا جماداتی را کـه در مـرگ عزیـز شـاعر مصـیبت زده       5در ربود. مرد جنگی  و دالور را

 ، چنانکه خارجیه گوید: کند میآغاز ها  آن و با نکار عمل دهد می مخاطب قراراند  نشده
بینیم؟ گویـا تـو بـر مـرگ ابـن       می »سرسبز«پر برگ وتو را  اي درخت خابور چگونه

 1اي! طریف زاري نکرده

                                                 
 ابرق (بفتح همزه وراء) منزلی از بین عمر و بن ربیه (لغت ناهه دهخدا). -1

و چـاپ  » ینـی جـامع  «واحد السحاب اها حداء االنبق. در نسخه خطـی   –یا برق طالع منزال باال برق  -2
 و نسخه دیگر انیق است.» پ«اینق و درچاپ » ك«

 و لیس لعین لم یقض ماوها عذر. –کذا فلیجل الخطب و لیفدح االمر  -3

[  –و اصل بیت این است: ارایت من حملـوا علـی االعـواد    » پ«و چاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -4
 ارا ایت کیف خبا ضیاء النادي ].

 مضی الردي بطویل الرمحو الباع. –منابت العشب الحام و الراع  -5
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ر گذشته است چون از زیر بار فشـار و  یا تهنیت گفتن بر مغلوب و دشمن کسی که د
 سختگیري وي آزاد شده است مانند: 

چنگال] مرگ، دشمن پیکار [را برزمین گذارید، زیرا ها  ! دیگرنیزهخاندان ربیعه بن نزار
 2جوي شما را در ربود.

 شـود  مـی  که در دیگـر فنـون و اسـلوبهاي سـخن یافـت     ها  و بسیاري از اینگونه شیوه
یابند ممکن است بوسـیله جملـه یـا غیـر جملـه       می وترکیباتی که در اسلوب شعرتشکیل

ممکـن   .گاه انشائی هستند و گاه خبري و زمانی اسمی وهنگـامی فعلـی  ها  باشند و جمله
بـا هـم    »از لحاظ معنـی «ها  درمواردي جمله 3تابع یکدیگر باشند یا نباشند.ها  است جمله

مجـزا و گـاه پیوسـته    هـا   ناسازگار گاهی ممکن است جملـه سازگاراند و در موارد دیگر 
همه برحسب چگونگی ترکیبات در کالم عربی و باز شناختن محل هر کلمه  ها  این باشند.

بریم  می نسبت به دیگریست که درنتیجه استفاده از ممارست و تمرین در اشعار بدانها پس
بنـدد و ایـن    مـی  درذهن نقش و بسبب این ممارست قالب کلی مجردي از ترکیباتی معین

چه فراهم آورنده سـخن ماننـد بنّـا یـا بافنـده اسـت و        شود می منطبقها  آن قالب بر همه
نهد یـا   می در آن بنیان ه بنا ساختمان راکصورت ذهنی منطبق شونده همچون قالبی است 

بافنـده   بافد واز این رو اگر بنـا از قالـب و   می چون نوردي است که بافنده پارچه را بر آن
تباهی راه خواهد یافـت و نبایـد تصـور کـرد کـه شـناختن       ها  آن ازنورد خارج شوند بکر

گوییم کـه قـوانین بالغـت     می زیرا ما ،و اصول بالغت براي این منظورکافی است قوانین
ایـن اسـت کـه بکـار بـردن      هـا   آن عبارت از قواعدي علمی وقیاسی هستند و تنها فایـده 

                                                                                                                              
 کانک لم تجزع علی ابن طریف.  –بور مالک مورقا ایا شجر الخا -1

 الق الرماح ربیعه بن نزار اودي الردي بقریعک المغوار.  -2

هـا تـابع    ممکن است جمله«اند ود رموارد دیگر غیر متفق این عبارت بجاي  ها متفق در مواردي جمله -3
هاي مصر وبیـروت   اپآمده است در چ» پ«و چاپ » ینی جامع«که در نسخه خطی » یکدیگر باشند

 شود.   دیده می
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 1شمرند، قیـاس علمـی صـحیح مطـردي      می ص بقیاس جایزترکیبات از برهیئت مخصو
  .نحو)(مانند قیاس قوانین اعراب 

هسـتیم بهیچـرو درشـمار قیـاس     هـا   آن لیکن این اسلوبهائی که ما درصدد بیان کردن
ز صورت یا هیئتی هستند که بسبب تتبع و پیچوئی ترکیبهاي گوناگون اها  آن بلکه نیستند،

هـا   آن یابند تا آنقدر برزبـان جـاري شـوند کـه صـورت      می از شعر عرب درنفس رسوخ
را ها  آن استفاده کنند و در هر ترکیب شعريها  آن استحکام پذیرد ودرذهن نقش بندد و از

از ترکیبهاي مزبور تقلید و پیروي کنند چنانکه این نکته را در بحث   سرمشق قرار دهند و
را به هـیچ رو  ها  این اسلوب ،وبیانکلی سخن یاد کردیم ولی قوانین علمی اعراب (نحو) 

دهند و گذشته ازاین همه چیزهائی که از لحاظ قیـاس سـخن عـرب و قـوانین      نمی تعلیم
شوند، بلکه اقسام معروفی از این قیاسها  نمی ند مورد استعمال واقعیباش می علمی صحیح

هـا   آن ازکننـد   مـی  را حفـظ د و آنانکه سخنان و قواعد ایشان در نزد عرب مستعمل هستن
در تحت آن قوانین قیاسی مندرج است پس هر گـاه بـدین   ها  آن ند و صورتباش می آگاه

ند بشعر عـرب توجـه شـود بـه     باش می شیوه و با  این اسلوبهاي ذهنی که بمنزله قالبهائی
توجه خواهد شد نه به هر چه قیاس اقتضا کند. و به همین سبب ها  آن ترکیبهاي مستعمل
تنها حفظ کردن اشعار و سخنان عـرب   شود می یجاد این قالبها درذهنگفتیم آنچه سبب ا

، چه سـخنان عـرب در   شود می است و این قالبها همچنانکه درنظم هست درنثر هم یافت
و اسـتقالل  انـد   را چه درنظم و چه درنثـر بتفصـیل آروده  ها  آن هر دو فن استعمال شده و

وعبارات ها  غالبا موازنه و تشابه میان جملهکنند. و در نثر  می سخن را در هر بیت مراعات
 2] قالبهاي[سازند و  می وگاه آزاد کنند می رادرنظر میگیرند و سخن را گاهی به سجع مقید

هر یک از این انواع در زبان عرب معلوم است و درمیان آنان قالبهائی مستعمل اسـت کـه   
نهد و تنها راهی که گوینـدگان   می تألیف خود را بنیانها  آن رنده سخن بر اساسوفراهم آ

                                                 
 قیاس مطرد: یعنی قیاس عامی که در آن استثنا نباشد.  -1

 »پ«و چاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -2
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بیاد سپرند تا  را» فصیح« این است که سخنان کند می وسخن سرایان را باین قالبها رهبري
از قالبهاي معین جزئی در ذهن آنان قالبی کلی و مطلق منتزع گردد و در آن جایگیر شـود  

کـه بنـا   و بمنزله نمونه اي قرار گیـرد کـه در سـاختن سـخن از آن پیـروي کننـد همچنان      
 بافد.  می نهد و بافنده پارچه را برنورد می ساختمان را بر قالب بنیان

اندیشـه و نظـر نحـوي و بیـانی و عروضـی      واز این روست که فن سخن پـردازي از  
یاد کرده در سـخنوري   ها دانش البته مراعات قوانین .آید می جداست و فنی مستقل بشمار

پذیرد، و هـر گـاه درسـخن     نمی سخن کمالها  آن دانستن بی رود که می از شرایطی بشمار
همه این صفات و خصوصیات حاصل آید بنـوعی نظـر و اندیشـه لطیـف در ایـن قالبهـا       

نامند و بـراي آشـنائی    می اسالیب) سخن(هاي  راسبکها  آن یابد قالبهائی که می اختصاص
 باین سبکها هیچ شیوه اي سودمند تر از حفظ کردن نظم ونثر نیست. 

 1رسـمی  وشن شد سزاست که براي شعر به حديسبک) ر(نون که معنی اسلوب و اک
بپردازیم تا با همه صعوبتی که در این هـدف هسـت حقیقـت آن بـر مـا معلـوم شـود و        

شویم که ما بچنین تعریفی در آثـار دیگـران دسـت     می بماهیت آن پی ببریم وهم یاد آور
چنانکه حد عروضیان اند  وه تعریف نکردهیک از متقدمان شعر را بدین شی و هیچایم  نیافته

بـراي شـعري کـه مـا در صـدد      » شعر عبارت ازسخنی موزون ومقفی است«:گویند می که

                                                 
تعریف شیئی بذاتیات را حد گویند مانند تعریف انسان بحیوان ناطق بخالف رسم که تعریـف شـیئی    -1

ف کنند و هر یک بر دو گونه اسـت: تـام و   بعرضیات است چنانکه انسان را به ماشی و ضاحک تعری
ناقص حد تام آن است که از جنس و فصل قریب تشکیل یابد ماننـد تعریـف انسـان بحیـوان نـاطق      
وحد ناقص آن است که تنها از فصل قریب و جنس بعید ترکیب شود چون تعریف انسـان بـه نـاطق    

تشکیل یابد چنانکه انسان را به  یا به جسم ناطق، و رسم تام تعریفی است که ازجنس قریب و خاصه
حیوان ضاحک تعریف کنند و رسم ناقص آن است که تنها از خاصه یا خاصه و جنس بعید تشـکیل  

ها بحقیقـت واحـدي    یابد مانند تعریف انسان به ضاحک یا به جسم ضاحک و بعرضیاتی که کلیه آن
رود یا قامت راست دارد یـا   می اختصاص داشته باشد چنانکه در تعریف انسان بگویند: روي دوپا راه

 ها. (از عیاث و تعریفات جرجانی)   بالطبع خندان است و مانند این
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رود و نه رسم و عروضیان در فن خویش تنها از این نظر  می شناساندن آنیم نه حد بشمار
باشـند و  که شماره حرف متحرك و ساکن ابیات آن پیاپی با هـم موافـق   [نگرند  می بشعر

شباهت داشته باشد و چنین نظـري تنهـا مربـوط بـه     ها  آن 2ابیات شعر با ضرب 1عروض
 بر معانی تـوجهی نـدارد پـس مناسـب آن    ها  آن وزن است و به الفاظ و چگونگی داللت

کـه   3نگـریم]  می اینجا از این لحاظ به شعر در که در نزد آنان حدي باشد، ولی ما شود می
و شــکی نیســت تعریــف  مخصــوص اســتوزن و قالبهــاي  داراي اعــراب و بالغــت و

عروضیان براي شعري که منظور ماست وافی نیست و ناگزیر باید بتعریفـی بپـردازیم کـه    
گوئیم: شعر سخنی بلیغ و مبتنـی بـر    می کند و بنابر این از این لحاظ روشنآن را  حقیقت

ه گـردد چنانکـه هـر    هموزن و همروي تجزی )ابیاتی(استعاره واوصاف است که با جزائی 
لحاظ غرض و مقصد نسبت به جزء(بیت) ما قبل و ما بعد مستقل باشد  آن از )جزء (بیت

جـنس  » سخن بلیغ«در این تعرف  .و بر وفق اسلوبهاي مخصوص زبان عرب جاري شود
است و هرسخنی را که فاقـد ایـن صـفت    » مبتنی بر استعاره و اوصاف«است که فصل آن 

به اجزا « :توان شعر نامید و جمله نمی این گونه سخنان را معموال ، چهکند می باشد خارج
آن را  نثر را که همه ادیبـان  فصل دیگري است تا» یا ابیاتی هموزن وهمروي تجزیه گردد

هر جزء یـا بیـت آن از لحـاظ غـرض و     «دانند ازتعریف خارج سازد وقیدکردن  نمی شعر
یان حقیقت مفهوم شعر است، زیرا ابیات براي ب» مقصد نسبت به بیت ما بعد مستقل باشد

بر « :اینکه گفتیم . وکند مین را از هم جداها  آن و چیزي دباش می شعر همواره بر اي شیوه
ي خـارج سـاختن   افصـلی اسـت بـر   » وفق اسلوبهاي مخصوص زبان عرب جاري شـود 

سخنانی که بر اسلوبهاي معروف شعر جاري نیسـتند، چـه اینگونـه سـخنان را بـا چنـین       
روند، زیرا شعر داراي  می سخن منظوم بشمارها  آن توان شعر نامید، بلکه نمی خصوصیاتی

                                                 
 جزء آخر مصراع اول بیت (تعریفات) -1

 آخرین جزء مصراع دوم بیت (تعریفات). -2

 »پ«وچاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -3
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دارد کـه در  هایی  چنانکه نثر هم اسلوب شود مین اسلوبهاي خاصی است که در نثر یافت
توان شعر نامیـد   نمی شعر نیست و بنا بر این هرسخن منظومی را که بر این اسلوبها نباشد

معتقداند که نظـم متبنـی و   ایم  ري از شیوخ و استادان ادبمان راه دیدهو به همین نظر بسیا
و اینکـه  آنـان بـر اسـلوبهاي شـعر جـاري نیسـت [      معرّي بهیچرو شعرنیست چه سخنان 

فصل دیگري اسـت کـه شـعر    » براسلوبهاي زبان عرب جاري باشد«درتعریف قید کردیم 
معتقدنـد   هبرحسب نظر کسانی ک کند می ي دیگر را ازتعریف خارجها ملت از 1.]غیرعرب

وجـود دارد، ولـی کسـانی کـه      هـا  ملـت  شعر، هم در میان قوم عرب و هم درمیان دیگـر 
نیازي باین فصل ندارند و  شود مین معتقدند شعر جز در میان عرب در قوم دیگري یافت

 گویند:  می بجاي آن
ـ  » براسلوبهاي مخصوص بدان جاري باشد«  اره حقیقـت  وهم اکنون که از گفتگـو درب

باید دانست که سرودن شعر و  پردازیم: می بحث درکیفیت سرودن آنه شعر فارغ شدیم ب
حفـظ کـردن جـنس آن    هـا   آن مهارت یافتن در این فن داراي شرایطی است که نخستین

یعنی جنس شعر عرب است تا در نفس ملکه اي پرورش یابد وهمچون نورد بافنده نمونه 
 شود.  وسرمشق باشد واز آن پیروي

کنند که داراي اسلوبهاي  می و محفوظات را از اشعار اصیل برگزیده و گلچین انتخاب 
اشـعاري از فحـول    کنـد  مـی  گوناگون باشند. و حداقل مقداري که از این منتخاب کفایت

ابن ابوربیعه و کثیـر و ذوالرمـه وجریـر و ابونـواس وحبیـب       :شاعران اسالمی است مانند
ضی و ابوفراس و اکثر اشعار برگزیده را باید از کتاب اغـانی حفـظ   و بحتري ور »ابوتمام«

زیرا در این کتاب همه آثار شاعران طبقه اسالمی و اشعار برگزیـده دوران جاهلیـت    کرد،
گرد آمده است. وکسی که ازاین محفوظات نداشته باشد نظم وي ناقص و پست خواهـد  

 بخشـد و بـر شـیرینی آن    نمی ر رونقبود و هیچ وسیله اي بهتر از محفوظات فراوان بشع
آفزاید از این رو کسی که محفوظاتش اندك وناچیز یا هیچ محفوظات نداشـته باشـد    نمی
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ویرا نظمی پست خواند و کسی هاي  ان شعر نامید، بلکه باید سرودهوت نمی اثر طبع وي را
 که محفوظاتی ندارد شایسته تر آن است که از شعر سرودن پرهیز کند. 

دماغ ازمحفوظات و تشحیذ قریحه بمنظـور نمونـه و   » آراستن«آنگاه پس از پرکردن و 
باید بنظم سخن روي آورند و هر چه بیشـتر شـعر    ،سرمشق قرار دادن محفوظات منتخب
 . شود می بسرایند ملکه آن استوارتر و راسخ تر

و چه بسا که گفته شودشرط دیگر شاعري فرامـوش کـردن آن محفوظـات اسـت تـا      
محوگردد، زیرا تا هنگامی که رسوم مزبور  )از ذهن وي(رسوم حرفی ظاهر آن هاي  نشانه

ــاظ را بکــار    ــین همــان الف  درذهــن وي وجــود داشــته باشــد هنگــام شــعر ســرودن بع
 شوند). می مزبور مانع اندیشیدن اوهاي  تواند ابتکار کند و نشانه نمی وازخود(برد می

درحالیکه نفس بدانهاسازش پذیر شـده باشـد، اسـلوب    رافراموش کند ها  آن لیکن اگر
 بندد و بمنزله نورد بافنده براي او نمونه و سرمشـقی  می محفوظات قبلی درذهن وي نقش

 جویـد وبهمـان سـبک شـعر     مـی  یـاري هـا   آن که ناگزیر از کلمات دیگري نظیـر  شود می
اهی است که در سراید آنگاه شرط شاعري خلوت گزیدن وتنهائی وزیبائی منظره جایگ می

و بوسـتانهاي پـر گـل    ها  سرایند و از قبیل اینکه براي لذت چشم کنار جویبار می آن شعر
وریحان را برگزینند و همچنین براي تابناك شدن قریحه  بایـد گـوش را بـه شـنیدنیهاي     
شادي بخش و لذت افزا بهره مند سازند تاحواس فراهم آید و قریحه برانگیختـه شـود و   

 د. بنشاط در آی
شاعر باید هنگام شعر سرودن در حـال نشـاط و آرامـش خـاطر     ها  این گذشته از همه

باشد و درموقع خستگی و ناراحتی نسراید چه هنگام آسایش و استراحت قریحه او براي 
محفوظاتی که در حافظه وي گرد آمده مناسب تر است  هاي  سرودن اشعاري مطابق نمونه

 شود می تر هاندیشه وي براي این منظور آماد
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بهترین اوقات براي سرودن شعر سحرگاهان هنگـام بیـدار شـدن از خـواب     اند  وگفته
 است.  1وموقع خالی بودن معده و نشاط فکر ودرهواي حمام

وایـن گفتـار ابـن    انـد   شاعري دانستههاي  نیز انگیزه چه بسا که عشق و سرمستی را و
متاست ومولف  آن حق صناعت است که درفن شعرو شاعري بیه» عمده«رشیق در کتاب 

انـد   شعر رانیک ادا کرده است و هیچیک از متقدمان یا ادبیاتی که پس از وي پدیـد آمـده  
اگر پس از همه شرایط یاد کرده شعر  سـرودن  اند  و برخی گفته اند. کتابی بدینسان ننوشته

 واگذار ونفس رابه اکراه بر آن وا ندارد.  برشاعري دشوار باشد بایدآنرا بوقت دیگر
برقافیه بگذارد  سـخن را تـا   آن را  و باید ازآغاز قالبریزي ووضع ترکیبات شعري بناي

قافیـه در   مکـان   زیرا اگراز بنیان نهادن بیت بر قافیه غفلت کند .پایان بر آن پی ریزي کند
گریـزان و پریشـان    سـا کـه  جایگاهی که باید قرار گیرد بر او دشوار خواهد شـد و چـه ب  

با بیت ما قبل  یا بعد آن مناسب آن را  خواهد آمد وهر گاه از طبع وي بیتی تراوش کند و
فرو گذارد تا جاي شایسته تر آن را بیابد، چه هـر بیتـی از لحـاظ معنـی     آن را  نیابد، باید

ـ    ماند می و آنچه باقی .دباش می کامال مستقل ی بـا هـم   این است که ابیات قصـیده یـا غزل
تواند ابیات رادر هر محل قصـیده کـه مناسـب ببینـد      می متناسب باشند و از این رو شاعر

رساند باید بار دیگر بانظر تنقـیح و   می و پس از آنکه شاعر شعر خود را بپایان .جاي دهد
نیکو و شیوا نیابـد در فـرو گذاشـتن آن نبایـد بخـل      آن را  انتقاد در آن بیندیشد و هر گاه

داننـد   مـی  ه مردم از این رو که شعر خویش را زاده اندیشه واختراع قریحه خـود چ ،ورزد
 ند. باش می بدان شیفته

رود باید از فصیح ترین تراکیب و خالص از ضـرورتهاي   می و سخنی که در شعر بکار
لسانی باشد و آنچه را که از جمله ضرورتهاي گفتار است شـاعر بایـد فـرو گـذارد، چـه      

. و پیشـوایان ادب و  دهـد  مـی  سخن را از طبقه بالغـت تنـزل  ها  و ترکیب ها اینگونه کلمه

                                                 
و فـی هـواء الحمـام و درچاپهـاي مصـر و بیـروت وفـی        » پ«و چاپ » معینی جا«در نسخه خطی  -1

 هوالءالجمام است و جمام بعمنی آسایش وآسودگی بعد از خستگی است.  
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چه میدان سخن براي  اند، شاعران مولد را از بکار بردن ضروریات شعري منع کرده ،سخن
عـدول کننـد و   ها  آن استعمال توانند بیاري ملکه خویش از می آنان آنقدر پهناور است که

 بگرایند.  1بطریقه اشبه به حق 
خود را در اجتناب از ترکیبهاي پیچیده و داراي تعقیـد   شباید شاعر منتهاي کوشونیز 

 مبذول دارد. 
لفاظ درفهم سبقت جوید، همچنین بکار بـردن  بر اها  آن هائی بکار برد که معانیوترکیب

 رود و بـه آسـانی درك   مـی  معانی بسیار در یک بیت روا نیست چه نوعی تعقیـد بشـمار  
رگزیده آن است که الفاظ یک بیت با معانی آن مطابقـت داشـته یـا    بلکه شیوه ب ،شود مین

بشمار خواهد رفـت و ذهـن بـه     2باشد، چه اگر معانی بسیار باشند حشوها  آن وافی تر از
ز رسیدن بکمـال بالغـت آن بـاز    ا اتعمق و غور رسی در آن مشغول خواهد شد وذوق ر

 خواهد داشت. 
 .می که معانی آن به ذهن برالفاظ سبقت جویـد توان سهل نامید مگر هنگا نمی وشعر را

 خرده میگرفتند  3و به همین سبب بزرگان ما بر شعر ابن خفاجه شاعر اندلس
زیرا در هر یک از ابیات وي معانی بسیار وجود دارد و چنانکه گذشت از شعر متبنـی  

 منظـومی کنند که بر وفق اسلوبهاي عربی نیست وآنهـا را سـخن    می ومعري نیز عیبجوئی
 شمرند که از طبقه شعر عرب فروتر است وقضاوت آن با ذوق است.  می
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است وهم درنسخه مزبـور  » شاعر شرق اندلس«و چاپ دارلکتاب البنانی:» ینی جامع«درنسخه خطی  -3
ها نوشته است: ودرنسـخه   اند ودر حاشیه همان چاپ وچاپهاي مصر و بیروت کنیه ویرا ابوبکر آورده

 اي ابواسحاق ودر لغت دهخدا شرح حال وي چنین است:  
 )Xucar() و الدتش در جزیره شقر 533 – 450 0هللا اندلسی شاعر ابواسحاق ابراهیم بن ابوالفتح بن عبدا

 نزدیک بلنسیه بوده و در همانجا در گذشته است.  
 اند.  نویسد:ابن خلکان ومقري کنیه ویرا ابواسحاق و نام او را احمد آورده و دسالن می
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کـه در نتیجـه    )بازاري(وپست وکلمات عامیانه  1همچنین شاعر باید از الفاظ روستائی
ز ا ادوري جوید، چه بکار بردن چنین کلماتی شـعر ر اند  استعمال درمیان عامه مبتذل شده

نیز اجتنـاب کنـد،    2]ن باید از برگزیدن معانی مبتذلهمچنی[ دهد می طبقه سخن بلیغ تنزل
 .آتـش گـرم اسـت    :ماننـد اینگونـه معـانی    گردد میچه شعر مبتذل نزدیک بسخن بیفایده 

آسمان باالي سرماست و بمیزان نزدیک شدن اینگونه سخنان بطبقه سـخنانی کـه سـودي    
زیرا دو گونه مزبـور دو  شوند  می براي شنونده ندارند بهمان اندازه هم از پایه بالغت دور

دهند و به همین سبب اشعاري را که در موضوعات ربـانی   می طرف سخن بلیغ راتشکیل
شـمردند ودر چنـین    می را کمتر در زمره سخنان بلیغ و نیکوها  آن ونبوي میسرایند اغلب

ـ  نمی موضوعاتی جز شاعران بزرگ غ بسـرایند آنهـم درمـواردي    توانند اشعاري نیکو و بلی
درمیان عامه مردم متداول است و از این روجنبه ابتـذال  ها  آن زیرا معانی ،دشواري قلیل و
گیرند. و هرگاه با همه شرایط یاد کرده سرودن شعر براي شاعري دشـوار باشـد    می بخود

 باید در آن تمرین کند و بتکرار اشعار بسیار بسرایند زیرا قریحه مانند پستاناست که هرچه
 فـرو گذارنـد شـیر آن خشـک    آن را  واگـر  شـود  می شیرآن افزون تر بیشتر بدوشندآن را 

 .گردد می
و باري صناعت شعر چگونگی آموختن آن بطور کامل در کتاب عمده ابن رشـیق یـاد   

بیـاد داشـتیم در اینجـا نقـل     آن را  شده است و ما برحسب توانائی خود آنچه از مطالـب 
د کردیم دست یابد باید به کتـاب مزبـور   کردیم و هرکه بخواهد بمطالبی کاملتر از آنچه یا

مراجعه کند چه در آن کمال مطلوب خویش راخواهد یافت. و این مقدار که مـا آوردیـم   
و خدا یاري دهنده است و برخی از شاعران درباره مسائلی که در  .دباش می پاره اي بسنده

                                                 
) از لغات افریقیه ومشتق از حوش بمعنی 3ج  380ص «است که بگفته دسالن» حوشی«ترجمه کلمه  -1

 مزرعه کوچک است.  

 » پ«و چاپ » ینی جامع«از نسخه خطی  -2
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بهترین سـخنان در ایـن موضـوع     اند  ضرورت دارد اشعاري سرودهها  آن فن شعر دانستن
 باشد:» ابن رشیق«کنم از آثار می شعرذیل است وگمان

 یابیم.  می در آن نفرین خداي بر هنر باد که چقدر نادان گوناگون را
آسـان کـه بـراي شـنوندگان     هـاي   این نادانان سخنان دور از ذهن و دشوار را بر گفتار

 دهند  می آشکار باشد ترجیح
  .شمرند می دانند و سخن پست را چیزي گرانبها می معنی صحیحآنها محال را 

 . برند مین از شیوه درست شعر آگاه نیستند و از نادانی بجهالت خود پی
 نکوهش هستند، ولی براستی در نزد ما معذوراند.  آنها در نزد غیر ما مورد

د از لحـاظ  از نظر نظم تناسب ملحوظ گردد و هرچنها  آن شعر ترکیباتی است که میان
 صفات متنوع وگوناگون باشند. 

ا بیـت ر  2متون ها  آن 1از این رو بیتها باید با یکدیگر شباهت داشته باشد و صدرهاي 
 شکار سازد. آ

 بر آنچه آرزو راها  آن همه معانی ومضامین شعر باید آنچنان جلوه گر شود که شنونده
 خواه آن آرزو نباشد یاباشد.  ،بیابد کند می

درنتیجه شاعر تعبیرو بیان معانی را باید به آنچنان پایه بلندي برساند کـه شـعر او از    و
 لحاظ زیبائی و حسن بتقریب براي شنوندگان آشکار باشد. 

هـا   آن بدانسان که گوئی الفاظ اشعار او چهرهـائی هسـتند ومعـانی بمنزلـه چشـمهاي     
 ند. باش می

هـا   آن باشد وانشـاد کننـدگان بزیبـائی    از نظر مضمون باید بروفق آرزوها» شعر شاعر«
 آرایش یابند. 

 کنی باید شیوه اطناب برگزینی. می را مدح ايهر گاه آزاد

                                                 
 نخستین بخش مصراع اول بیت.  -1

 متن در اینجا بجاي عجز و قافیه بیت بکار رفته است.   -2
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در تغزل باید روش سهل و نزدیک بفهم پـیش گیـري و در مـدیح سـخنت راسـت و      
 آشکار باشد. 

 از الفاظ زشت و گوش خراش بپرهیز هر چند موزون باشند.
 باید شیوه ناسزا گویان را رها کنی و بدان نگرایی. هرگاه به هجو کسان بپردازي

 سخن صریح در شعر بمنزله داورئـی اسـت و تعـریض  کنایـه همچـون دردي نهفتـه      
 . دباش می

کننـد بگریـی،    می در روز فراق یارانی که سحرگاهان سفر» در شعر«و هر گاه بخواهی 
ي که اشگها ازدیدگان جاري و نگذار )یاران را تسلی دهی(غم و اندوه فرود آیی و بی باید

 شود 
و اگر بخواهی بعتاب و توبیخ آغاز کنی باید وعده را با وعید ودرشتی را بـا نرمـی در   

 .آمیزي
باید  ویرا میان بیم و اطمینان و  دهد می چنانکه کسی را که مورد نکوهش و عتاب قرار

 ارجمندي و خواري باقی گذاري.
از لحاظ نظم و بهم نزدیک باشـند و معنـی    و صحیح ترین شعر آن است که ابیات آن

 آن آشکار و روشن باشد. 
چنانکه هر گاه انشا شود همه مردم بدان طمع بندند و هرگاه قصداتیان بمثـل آن کننـد    

 ».یعنی سهل و ممتنع باشد«توانایان را عاجز کند 
 ] گوید: 1بنا ناشی[و هم در این باره شاعري 

                                                 
درچاپهاي مصر و بیروت نام شاعر قید نشه است. ابوالعباس » ینی جامع«ونسخه خطی » پ«از چاپ  -1

کرد و او را اسـت دیـوان    ناشی شاعر واز روساي متکلمین زنادقه (مانویه) بود که به اسالم تظاهر می
شعر و کتاب فضیله السودان علی البیضان (از ابن الندیم) ورجوع به لغت نامه دهخدا شود. ودسـالن  

) 905م – 906 0هــ   293اند یکی عبداهللا که در قاهره بسـال   به ناشی بودهنویسد: دو شاعر ملقب  می
 م) میالدي وفات یافته است.   975هـ 365در گذشته است و دیگري علی که در بغداد بسال 
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 راست واصالح کند. آن را  صدرهايشعر چیزي است که شاعر کژیهاي 
ببیند و بوسـیله  آن را  پراکنده يها قسمت استوار سازد،آن را  و با تهذیب اساس متون

 باز کند. آن را  »قسمتهاي مبهم«نور  بی دیدگان را فراهم آورد و بیاري ایجاد زها  آن اطناب
پیچیده و روان  يها قسمت گرد آورد و میانآن را  ر از ذهنود ومعانی نزدیک بفهم و

 آن پیوند ایجاد کند. 
وهرگاه بمدح بخشنده بزرگواري بپردازد و بخواهد حق دین او را با سپاس گزاري ادا 

 کند باید او را بسخنان گرانبها و استوار بستاید. 
و فنون آن سـهل  ها  آنوقت شعر وي در سیاق اصناف آن جزل و روان و در برابر شیوه

 خواهد بود. 
اعر بخواهد بردیار و اهل آن گریه و زاري کند باید چنان غمگینـان رامتـأثر   و هرگاه ش

 سازد که اشک آنان را جاري کند. 
واگر بخواهد از امر مشکوکی بطور کنایه تعبیر کند باید آشکار و نهان آنراپدیـد آورد.  

  1چنانکه شنونده شکهاي خود را با اثبات و گمانهاي خود را با یقین در آمیزد.
هر گاه بخواهد دوستی را که مرتکب لغزش و خطائی شده است، سرزنش کند باید و 

 درعتاب خود خشنونت را با نرمی در آمیزد.
سخت وشدیدي هاي  چنانکه او را به نرمخوئی وگذشت خود مأنوس سازد و از اندوه

 برهاند و مطمئن کند.  دهد می که بر اثر خطا بانسان دست
ز دست بدهد چنانکه بعلت اشـعار زننـده و فتنـه    ا اد ردوست خو شاعر هنگامی کهو 

سخنان نرم ومهر آمیز تسخیر کند و ویـرا بـه رمـوز و    ه ب گوید باید او راتو را  انگیز او را
 اسرار سخن شیفته خودسازد. 

                                                 
یابد. وبقیـه اشـعار    قطعه ناشی در اینجا پایان می» ینی جامع«درچاپهاي مصر و بیروت و نسخه خطی  -1

 شد.  از چاپ پاریس ترجمه
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خیـال  هاي  و هرگاه درنیتجه لغزشی بمعذرت پردازد و درضمن سخنان آشکار و گفتار
را مسئلت کند، آنوقت گناه وي در نزد کسی که از او » معشوقممدوح یا «انگیز رضاي او 

طلبد بمنزله سرزنشی نسبت باو خواهد بود و در عین حال خیر واحسان او را  می معذرت
 مطالبه خواهد کرد. 

 ینه صناعت نظم ونثر در الفاظ است نه در معانیآدر چهل و هشتم:  فصل
یابد نه از راه  می نها بوسیله الفاظ انجامباید دانست که صناعت سخن خواه نظم یا نثر ت

بنـابر ایـن    .دباشـ  مـی  معانی، بلکه معانی تابع الفاظ است واساس این صنعت فقط الفـاظ 
کوشد ملکه سخن را در نظم و نثر بدسـت آورد، تمـام هـم خـودرا      می آموزنده سخن که

 پـردازد و  مـی  عرب »قدیم«از سخنان ها  آن هاي و بحفظ کردن نمونه کند می متوجه الفاظ
سازد تا ملکه زبان مضر در وي رسوخ  می و برزبان خود جاري برد می را بسیار بکارها  آن

را که بر آن تربیت شده است ترك گوید چنین کسی خود » فصیح«یابد و لهجه غیر عربی 
و مانند یـک کـودك     کند می یابد فرض می رامانند نوزادي که در میان نژاد عرب پرورش

از افـراد   رسد که گوئی از لحاظ زبان شخصی میاي  بمرحلهتا  گیرد میآن قوم را فرا زبان 
آن نژاد است و این بدان سبب است که ما در فصول گذشته یاد کردیم زبان ملکه ایسـت  

ن را بـر زبـان تکـرار کننـد تـا      ا اکوشند ت می که درنطق حاصل گردد ودر راه تحصیل آن
البته الفاظ است نـه معـانی زیـرا     شود می بان ونطق جاريسرانجام بدست آید و آنچه برز

معانی در ضمایر است وگذشته از این معانی در ذهن هر کسی وجـوددارد و اندیشـه هـر    
نیـازي  ها  آن ترکیب وتألیف در کسی قادر است آنچه بخواهد بسهولت معانی را دریابد و

اسـت و بـه   از معـانی   به صناعتی نیست و چنانکه گفتیم ترکیب سـخن کـه بـراي تعبیـر    
زیـرا   ،دباشـ  مـی  نیاز دارد و بمنزله قالبهـائی بـراي معـانی   » آموختن و ممارست«صناعت 

همچنانکه ظروف مخصوص آب گوناگون است مانند ظروف زرین و سیمین و صدفی و 
نیکـوئی و زیبـائی ظـروف پـر از آب      ست وا لیکن ماهیت آب یکی ،شیشه اي و سفالی

همچنین نیکوئی و زیبائی زبان و بکـار   .نه اختالف آب هاست آن برحسب اختالف جنس
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و وابسته بطرز تألیف  کند می بردن بالغت در آن نیز  برحسب اختالف طبقات سخن فرق
آن است که چگونه بر مقاصد تطبیق شود، در صورتیکه ماهیت معانی یکی اسـت از ایـن   

ضیات ملکه زبان آگاه نباشـد  رو کسی که بطرز ترکیب سخن و اسلوبهاي آن برحسب مقت
و بخواهد مقصود خویش را تعبیر کند و بخوبی از عهـده آن برنیایـد، همچـون شـخص     

راه رفـتن کنـد و بعلـت فقـدان قـدرت حرکـت        زمین گیري است که آهنگ برخاستن و
 دانسیتد.  نمی بمقصود خودنائل نشود. وخدا بشما آموخت آنچه را که

درنتیجه محفوظات بسیار  »سخندانی«که دراینکه این ملچهل و نهم:  فصل
 نیکو واستادانه بدست و نیکوئی در آن بسبب محفوظات شود می حاصل

 آید می
در فصول گذشته یاد کردیم که هر که بخواهد زبـان عربـی بیـاموزد نـاگزیر بایـد بـر       
 محفوظات خود بیفزاید و بهر اندازه محفوظات او نیکو باشد وآنها را از طبقه و نوع عالی

ـ      ه دسخن برگزیند و مقدار بیشتري حفظ کند بهمان میزان ملکـه اي کـه بـراي حفـظ کنن
 1اشعار عرب اسـالمی] [چنانکه اگر محفوظات  کسی از  .نیکو خواهد بود شود می حاصل
ضی یا رسایل ابن مقفع یا سـهل بـن   ابن معتز یا ابن هانی یا شریف ر یا 3یا عتابی2حبیب

یا صابی باشد ملکه او نسبت به کسی که از آثار این شاعران  4هارون یا ابن الزیات یا بدیع
ونویسندگان متأخر: شعرابن سهل یا ابن النبیه یا ترسل بیسانی یا عماد اصفهانی حفظ کند، 

 بدرجات نیکوتر خواهد بود و در پایه بلندتري از بالغت قرار خواهد گرفت.

                                                 
 هاي مصر و بیروت نیست.   در نسخه خطی ینی جامع و چاپ -1

 حبیب بن اوس، ابوتمام.   -2

کلثوم بن عععمر ملقب به عباس متولد قنسرین ومعاصر هارون الرشید. وي مورد عنایـت بـر مکیـان     -3
 م) در گذشته است.  823 – 824ه ( 208بوده است. و بسال 

 .منظور بدیع الزمان همدانی است -4
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و این امر بر شخص  .قرار دارندزیرا دسته اخیر نسبت بگروه نخستین درطبقه پائینتري 
 بصیر و منتقد با ذوق آشکار است و بنسـبت نیکـوئی محفوظـات یـا مسـوعات شـخص      

را بروش نیکوئی بکار برد و آنگاه پس از حفظ کردن و بکـار بـردن ملکـه    ها  آن تواند می
از این رو هر چه محفوظات در طبقه باالتري قرار داشته  .نیکو و استادانه اي بدست آورد

هد یافت، زیرا طبع همانا ارتقا خوا شود می حاصلها  آن باشد بهمن نسبت ملکه اي که از
 پذیرد. می و رشد و کمال کند می تغذیهها  آن بافد و قواي ملکه از می آن منوالبر 

و بیان این مطالب چنان است که نفس هر چند در سرشت و جبلت نـوع واحدیسـت   
ادراکات مختلف است و اختالف آن به سـبب   رولی در بشر بنسبت قوت و ضعف وي د

و کیفیت خاصی  گردد می ادراکات و ملکات و الوان مختلفی است که از خارج بدان وارد
و  شـود  مـی  بخشد چنانکه در نتیجه این واردات و خصوصیات وجود آن تکمیـل  می بدان

بتدریج  شود می رسد. و ملکاتی که براي نفس حاصل می مرحله قوه به فعل صورت آن از
 چنانکه در فصول گذشته بدان اشاره کردیم.  ،و اندك اندك است

و بنابر این ملکه شاعري درنتیجه حفظ کردن اشعار و ملکـه نویسـندگی بسـبب بیـاد     
و ملکـه علمـی در پرتـو     شـود  مـی  غیر مسجع) حاصل(سپردن نثرهاي مسجع و نثر آزاد 

 و نظریـات علمـی بدسـت    ممارست درعلوم و فهم مطالب وتحقیق و تفحص درمسـائل 
آید و ملکه فقهـی را از راه مطالعـه و ممارسـت فقـه و تنظیـر مسـائل بـا یکـدیگر و          می

 از اصول) و تخریج فروع بر اصول میتوان کسب کرد. (ها  آن استخراج فروع
زنـد و  اپردباذکـار   کـه بـه عبـادات و    گـردد  می و ملکه تصوف ربانی بدینسان حاصل

حواص ظاهري را از راه خلوت نشینی و انقطاع از مردم آنچه ممکن باشد، تعطیل کنند تا 
ملکه رجوع به حس باطن وعالم روح حاصل آید و تحولی در او روي دهد، که بـه مقـام   

 توان کسب کرد.  می نائل شود. و سایر ملکات را نیز به همین شیوه 1ربانی 

                                                 
 حکیم الهی عارف به خدا. (از اقرب الموارد) -1
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 آیـد و بـدان سـازش پـذیر     مـی  بور برنگ خاصی درمزهاي  و نفس درهر یک از ملکه
ن خواه خوب یـا بـد   آنفس برحسب چگونگی پرورش و ایجاد  هرملکه اي در و شود می

واز این رو ملکه بالغتی که از نوع طبقه عـالی باشـد از راه حفـظ کـردن      شود می حاصل
و  آیـد و بـه همـین سـبب کلیـه فقیهـان       مـی  آثاري که درهمان طبقه قـرار گیـرد بدسـت   

دانشمندان در بالغت ناتوانند و تنها علت آن نوع محفوظاتی اسـت کـه نخسـت درذهـن     
را از قـوانین علمـی و عبـارات فقهـی کـه خـارج از        یابد و حافظه خود می ایشان تمرکز

کنند، چه عبارات مربـوط   می اسلوب بالغت است و درطبقه پائین سخن قرار دارد انباشته
غت نیسـت واز ایـن رو هـر گـاه اینگونـه محفوظـات در       بقوانین وعلوم واجد اصول بال

خو گیرد و هم آهنگ شود، ملکه اي ها  آن اندیشه سبقت جوید و روبفزونی رود ونفس به
آید و در نهایت کوتاهی و عجز ازبالغت بشـمار خواهـد رفـت. و     می بوجودها  آن که از

 بود.  زبان عرب منحرف خواهد» فصیح«تعبیرات و الفاظ آن از اسلوبهاي 
و دیگر  )همچنین اشعار فقیهان و نحویان و متکلمان و صاحبان نظریات علمی (حکما

 گمارنـد خـالی از بالغـت    مـی  کسانی را که کمتر بحفظ سخنان گلچین و بر گزیده همت
 یابیم. می

طغرانویس دربار) دولـت مرینـی   (بوالقاسم بن رضوان کاتب عالمتا ادوست فاضل م
  :براي من حکایت کرد که

کرد و  می ابن شعیب کاتب سلطان ابوالحسن گفتگو 1روزي با دوست خود ابوالعباس 
 در زبان شعر عرب بصیرت کامل داشت و سر آمد ادیبان بود.  روزگار خود او در

                                                 
ابوالعباس احمد بن شعیب در ادبیات و علوم عقلی و طب شهرت فراوان داشت و در دستگاه دولـت   -1

ه  749مرینی در روزگار سلطان ابوسعید وسلطان ابوالعباس رئیس دیوان رسائل بود و درتونس بسال 
 ) بمرض طاعون در گذشت.  1349-1348(
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هنگـامی  براي او خواندم ونام شاعر را یاد نکردم:  1و این مطلع قصیده ابن النحوي را 
تازه و کهنه آن چـه تفـاوتی   هاي  ندانستم میان نشانه ،ایستادم »یار«منزل هاي  بر خرابه که

 از کجا دانستی؟ :این شعر از فقیهی است گفتم :وي (ابوالعباس) بیدرنگ گفت 2است.
 ؟ چه تفاوتی است؟» لفرقا ام«:از این گفتار او :گفت

 رود. نمـی  زبان عرب به شمارهاي  چه این جمله از تعبیرات فقیهان است و از اسلوب
 گفتم: 

رحمت خدا بر پدرت باد: این شعر ازابن النحوي است. امانویسـندگان و شـاعران بـر    
فصـیح)  (کننـد ودرسـخنان عـرب     مـی  آثار منتخـب را حفـظ  ها  آن این شیوه نیستند، زیر

 گزینند.  می پردازند سخنان نیکو و شیوا را بر می واسلوبهاي نگارش عربی به ممارست
از سـالطین   3)سلسله بنـی احمـر  (زیر و ابوعبداهللا بن خطیبروزي با دوست خویش 

اندلس گفتگو میکردم و او درشعر و نویسندگی سرآمد بود. گفتم: هر وقت بخواهم شـعر  
کنم با اینکه در شعر بینـائی دارم و سـخنان نیکـو و      می بسرایم این امر را دشوار احساس

قدیم) را حفظ کـرده ام هرچنـد   برگزیده اي از قرآن و حدیث و برخی از سخنان عرب (
و خدا داناتر است) پیش از آنکه در حافظه ام برخی (محفوظات من اندك است، ولی من 

چنانکه مـن دو قصـیده   » شعر سرودم«از اشعار علمی و قوانین وقواعد کتب جایگیر شود 
را در علم قرائت حفظ کرده ام و دو کتـاب ابـن حاجـب رادر      4بزرگ و کوچک شاطبی

                                                 
 ابوالفضل یوسف مکنی بابن النحوي در قرن پنجم هجري میزیسته و با غزالی معاصر بوده است.  -1

 لم ا در حین وقفت باالطالل ما الفرق بین جدیدها و البالی.  -2

 نیست.  » ینی جامع«ونسخه خطی » پ«درچاپ  -3

دلسـی معـروف بـه    شاطبی: قاسم بن فیره بن ابوالقاسم خلف بن احمد حـافظ ابـو محمـد رعینـی ان     -4
در مصر در گذشت او راسـت تتمـه    590متولد شد و درسال  528شاطبی مالکی مقري نحوي. بسال 

الحرز من قراء االئمه الکنز. حرز االمانی و وجهه التهانی قصیده مشهور به شاطبیه در قرا آت عقلیه. و 
 .827ستون) 1غیره (از اسماء المولفین ج 
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فـرا گرفتـه ام و    1و قسـمتی از کتـاب تسـهیل)   (اصول و جمل خونجی را در منطق فقه و
بسیاري از قواعد تعلیم را در مجالس (درس) تعلیم داده ام و در نتیجه حافظـه ام از ایـن   

 :به محفوظات نیکو ماننـد آن را  گونه محفوظات انباشته شده است و رخسار ملکه اي که
مخدوش » بسبب محفوظات مزبور«ست آورده ام وسخن (قدیم) عرب بدقرآن و حدیث 

 شده است و درنتیجه قریحه از رسیدن بمرحله کمال باز مانده است. 
تو را  ابن خطیب لحظه اي با نظر شگفتی و تحسین بمن نگریست و سپس گفت: خدا

 باشد و آیا جز تو دیگري قادر است بدینسان سخن بگوید؟
و آن ذکـر سـبب ایـن     گردد می گري نیز آشکاراز آنچه در این فصل بیان شد راز دی و

سـخندانان ایـن عصـر) نسـبت     (هـاي   است که چرا سخن عـرب در دوره اسـالم و ذوق  
بینـیم کـه شـعر     مـی  روزگار جاهلیت درطبقه برتري قرار دارد چه ما» نظم و نثر«بسخنان 

 حسان بن ثابت و عمر بن ابی ربیعه و حطیئه و جریـر و فـرزدق و نصـیب و غـیالن ذي    
 ولـت عباسـیان  الرمه و احوص و بشار و سخنان گذشتگانی که دردولـت امویـان صـدر د   

از لحـاظ بالغـت در    ،و خوا در نگارش و محاورات باملوكها  رخطبهخواه داند  زیسته می
طبقه باالتري نسبت به شعار شاعران جاهلیت قرار دارد و بهتر ازشعر نابغه و عنتره وابـن  

عبده و طرفه بن عبداست و بر سخنان عصر جاهلیت خواه نثر کلثوم و زهیر و علقمه بن 
و خواه محاورات ایشان برتري دارد. وطبـع سـلیم وذوق درسـت بـراي منتقـد بصـیر در       

طبقه اند  درك کرده بالغت بهترین گواه است و سبب این آن است که آنانکه عصراسالم را
ز اتیان بمثل آن عـاجز مانـده   سخنانی که بشر ا اند، عالی سخن رادر قرآن و حدیث شنیده

پـرورش  هـا   آن است و چون این سخنان بردل آنان نشسته و نفوس ایشان بـر اسـلوبهاي  
ایشـان باسـتقامت گرائیـده و ملکـات آنـان در بالغـت بـر ملکـات         هـاي   یافته است طبع

گذشتگانی که در عصر جاهلیت میزیسته و این طبقه سخن را نشـینده و بـر آن پـرورش    
برتري یافته است از این رو سخنان گویندگان عصر سالمی خـواه نظـم یـا نثـر      اند، نیافته

                                                 
 نیست.  » نی جامعی«و نسخه خطی » پ«در چاپ  -1
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نیکوتر واز نظر رونق صـافی تـر اسـت و     1نسبت به آثار عصر جاهلیت از لحاظ دیباچه 
 زیـرا  ،مبنا و اسلوب آن منظم تر ومهارت واستادي سخندانان عصر مزبور مسلم تر اسـت 

و خواننده اي که در ایـن  اند  ار دارد استفاده کردهاز آثاري که در طبقه عالی سخن قرها  آن
بحث تأمل کند اگر صاحب ذوق و در بالغت بصیر باشد، ذوق او درایـن داوري بهتـرین   

 گواه خواهد بود. 
که در این روزگار قاضی غرناطه است و استاد این » سید«از استادمان ابوالقاسم شریف 

از گروهـی   2رود ومعلومات خود را در سبته  می بشمار )معانی و بیان و بالغت(صناعت 
و  دباشـ  مـی  فرا گرفته است ودرعلوم زبـان متبحـر  اند  بوده 3استادان که شاگردان شلوبین 

روزي پرسیدم چرا زبان عرب دوره اسـالمی از لحـاظ    .بنهایت مرحله آن نائل آمده است
بداوري ذوق خود  وي با این که دباش می بالغت در طبقه عالی تري اززبان عرب جاهلیت

 دانم ؟ نمی منکر این پرسش نبود، مدت درازي سکوت کرد و سپس گفت: بخدا
کنم، شاید سـبب آن در ایـن نکتـه     می نکته اي را که من دریافته ام بر تو عرضه :گفتم

براي او بیان کـردم وي بـا حالـت تحسـین      4باشد. آنگاه مطالبی را که در این باره نوشتم 
 آمیزي سکوت کرد سپس بمن گفت: 

 سزاست که این سخن را بر زر بنویسند.  ،اي فقیه

                                                 
دیاچه را درعربی بمعنی اصل فارسی کلمه (دیبا) یا حریر و حله بکار برده و آن را بمجاز بر شعر هم  -1

و بمعنی رخساره و چهره و نقـش و نگـار و آغـاز    » حله تنیده زدل بافته زجان«اند یعنی  اطالق کرده
 کتاب هم آمده است. 

1- Ceuta. 
م) است که از  1248 – 1247هـ ( 645شلوبین یا شلوبینی متوفی بسال  منظور ابوعلی عمر بن محمد -3

علماي بزرگ ادب و نحو بوده و تألیفات بسـیاري داشـته اسـت و کلمـه شـلوبین از ریشـه سـالربنا        
)Salorbena(  گرفته شده است که بندري درایالت غرناطه)Grenade( از حاشیه دسـالن ج   می) .باشد
 ).392ص  3

 شود.) 1229کره مولف با ابن خطیب در همین فصل ترجمه آن گذشت (رجوع بصفحه در ضمن مذا -4
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بگفتار من گوش  )درس(نشانید و درمجالس تعلیم  می و از آن پس مرا در پایه باالتري
 کرد.  می علوم تصدیق در داد و فهم و درایت مرا می فرا

 1بیافرید و او را بیان بیاموخت.و خدا انسان را 

و برتر  در اینکه اساس و رتبه سخن مطبوع از نظر بالغت استوارتر: 2فصل

 3ازسخن مصنوع است
گوینـد ایـن    می و خطاب 4عبارت  باید دانست که راز و حقیقت اینکه نوعی سخن را

معنی ومهمل باشد آنوقـت ماننـد مـرده اي     بی ، ولی اگر سخنکند می است که افاده معنی
 خواهد بود که تعبیري ندارد. 

کنند و ما آن را یاد کردیم، کمال افـاده   می و برحسب تعریفی که علماي بیان از بالغت
همان بالغت است، زیرا علماي بیان میگویند: بالغت عبارت از مطابقت سخن با مقتضاي 

کامی است کـه بـدانها ترکیبهـاي لفظـی بـا      حال است و فن بالغت شناختن شرایط و اح
کنند و این شرایط  و احکامی که در ترکیبهـاي لفظـی مطابقـت     می مقتضاي حال مطابقت

 آید.  می دارند از زبان عرب بطور استقرار گرد آوردي شده است و بمنزله   قوانینی بشمار

                                                 
�َ�ٰنَ ٱَخلََق ﴿ -1   ]4 -3الرمحن: [ ﴾٤ ۡ�ََيانَ ٱَعلََّمُه  ٣ ۡ�ِ
ترجمه و » پ«چاپ  357تا ص  351هاي مصر و بیروت نیست از این رو از ص  این فصل در چاپ -2

 ) مقابله شد. 261و  260(برگ » ینی جامع«با نسخه خطی 

 چنین است.  » پ«متفاوت است در چاپ » ینی جامع«بانسخه خطی » پ«عنوان فصل در چاپ  -3
در بیان سخن مطبوع ومصنوع و کیفیت نیکی یا کوتاهی سخن مصنوع، ولی در نسخه خطی ینـی جـامع   
بطریقی است که در متن ترجمه شده است و چون عناوین این نسخه بخط مولف است پیداست کـه  

 درانتخاب آن تردیدي نکردم. 

هـاي درونـی انسـان را تعبیـر      هکنند و اندوختـ  شود که بر معنی داللت می عبارت بر الفاظی اطالق می -4
 نمایند. (از اقرب الموارد). می
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کننـد و ایـن    مـی  بر اسناد میان سند و مسـند الیـه داللـت    پس ترکیبهاي لفظی و وضع
داللت یا افاده بوسیله شرایط واحکامی است کـه قسـمت عمـده قـوانین زبـان عربـی را       

دهند. و چگونگی این ترکیبها از قبیل تقـدیم وتـأخیر و معرفـه و نکـره بـودن       می تشکیل
نسبت ،کنند که از خارج می بر احکامی داللتها  این واضمار واظهار و تقیید واطالق و جر

و هـر یـک داراي شـایط و    انـد   لم ومخاطب را در حال خطاب فـرا گرفتـه  یا اسناد و متک
و آن فـن را علـم    دهـد  مـی  قوانین فن خاصی راتشکیلها  آن احکامی هستند که مجموعه

صرف (نامند. و این علم از فنون بالغت است و بدین سبب قوانین زبان عربی می 1»معانی«
، زیرا افاده قوانین صرف ونحو دباش می ونحو) در ضمن قوانین واصول علم معانی مندرج

و آنچـه از ایـن   انـد   بر اسناد جزئی از افاده آن بر احوالی است که اسـناد را احاطـه کـرده   
یابد از افاده بـر مقتضـاي    می ترکیبات بسبب خلللی که بقوانین اعراب یا قوانین معانی راه

وبالفـاظ مهمـل کـه     حال نارسا باشد آنوقت از مطابقت برمقتضاي حـال هـم نارسـا بـود    
 درشمار موات هستند ملحق خواهد شد. 

گذشته از این تفنن درانتقال دادن ذهن درمیان معانی از راه داللتهاي مختلف نیز از این 
ولـی   کند می زیرا ترکیب و ضعا بر معنی خاصی داللت ،کند می افاده مقتضاي حال تبعیت

وآنوقت این انتقال معنی خواه بشـیوه   شود می بعدا ذهن به الزم یا ملزوم یا شبه آن منتقل
، چنانکه در جاي خـود شـرح داده   شود می استعاره و خواه بشیوه کنایه باشد مجاز شمرده

 شده است.

                                                 
آنکه یاد آور شود، علم معانی دانش مستقلی  مولف در فصل علم بیان مسائل مربوط بعلم معانی را بی -1

است در ضمن مسائل علم بیان ذکر کرد ودر حاشیه این نکته یاد آوري شد.اما در ایـن فصـل کـه از    
یا مولف این فصول را در مصر هنگـام عهـده داري سـمت قاضـی القضـاه      فصول الحاقی است و گو

کند و ظاهرا وي خود در این فصـل   مالکیان نوشته ا است. دو علم معانی وبیان را جداگانه تشریح می
 برآمده است. » علم بیان«در صدد تصحیح و تجدید نظر مطالب 
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 شـود  مـی  نتیجه این انتقال همچنانکه در افاده معنی براي اندیشـه لـذتی حاصـل    در و
دیدتر است زیـرا در  لذت نخستین ش توان گفت از می که دهد می دراینجا هم لذتی دست

یابیم و ظفر خود از موجبات لـذت   می از راه دلیل بمدلول ظفرها  وداللتها  همه این افاده
 است چنانکه بیان کردیم. 

سپس باید دانست که این انتقاالت نیز داراي شرایط و احکامی هستند که بمنزله قواعد 
نامند و این  می را علم بیانها  آن و مجموعهاند  صنعتی قرار دادهآن را  و دباش می و قوانین

زیرا علـم بیـان    ،کند می علم معانی است که بر مقتضاي حال داللت )خواهر(دانش اخت 
و قوانین علم معانی احوال خود ترکیبـات   کند می معانی ومدلوالت ترکیبات گفتگو درباره

ظ و معنی الزم و و چنانکه بیان کردیم لف دهد می مورد بحث قرارها  آن ز لحاظ داللتا ار
بیـان دو   و بنا بر این علم معانی وعلـم  .شوند می و بیکدیگر نسبت داده  1ند.باش می ملزوم

روند و کمال افاده و مطابقت مقتضـاي  حـال بسـبب آن دو علـم      می جزء بالغت بشمار
واز این رو هر گونه ترکیبی که از مطابقت و کمال افاده نارسا باشد بیشک  شود می حاصل

بـه آوازهـاي   آن را  از بالغت هم نارسا خواهد بـود ودرنـزد عالمـان علـم بالغـت بایـد      
حیوانات بیزبان ملحق کرد و شایسته تر آن است که چنین ترکیبـی راعربـی نـدانیم زیـرا     

ل را برساند و بنابر این بالغت اصـل زبـان   عربی سخنی است که مطابقت بر مقتضاي حا
 عربی و سرشت و روح و طبیعت آن است. 

گویند سخن مطبوع،  مقصود سخنی است کـه طبیعـت وسرشـت آن از     می پس وقتی
لحاظ افاده معنایی که بدان اراده شده تکمیل گشـته باشـد، زیـرا چنـین کالمـی تعبیـر و       

کـه بـدان    کند می بلکه متکلم اراده ،یستآن تنها سخن گفتن ن از خطابی است که مقصود
آنچه را در دل دارد با افاده تامی بشنونده خود برساند و داللت استواري از آن مفهوم شود 
سپس در دنباله این سرشتی که در اصل تراکیب سـخن وجـود دارد انـواعی محسـنات و     

نانکـه گـوئی   چ دباشـ  مـی  آید و البته این محسنات پس از کمال افـاده سـخن   می آرایشها

                                                 
 » ینی«و باهم تطابق دارند.  -1
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ع آوردن. وموازنه میـان فصـول   مانند: سج.بخشند می آرایشهاي سخن بدان رونق فصاحت
مطابقـت میـان معـانی متضـاد بـراي       و پوشـیده آن   و توریه بلفظ مشترك از معانی کالم

ایجادتجانس میان الفاظ ومعانی. و در نتیجه این محسنات کالم و رونق و جلـوه خاصـی   
  شود می بخشد و مایه شیرینی و زیبائی سخن می لذت و بگوشها کند می پیدا

بشب که در سر  :آمده است مانند این صنعت درمواضع بیشماري از کالم معجز بیان، و
پس اما آنکس کـه از تـن و مـال     :و چون 1و بروز که روشن گردد وپیدا. ،جهانیان در آید

 ........تا آخر تقسیم در آیه سوره 2از ناپسند خویش] بپرهیزید. [خویش حق بداد و 
و این جهان را گزید و این را  اما آنکس که سر کشیده و ناپاکی کرد :و همچنین مانند 

 تا آخر آیه سوره............. 3بجاي آن دیگر بپسندید
بسیار است و ایـن  ها  این و امثال 4کنند. می پندارند که بس نیکوکاري می و :و همچون
پس از کمال افاده در اصل ترکیبات مـذکور اسـت و پـیش از پدیـد     » نقرآ«محسنات در 

آمدن این فن بدیع در آیات وجود داشته است همچنین زیبائیهاي کالم در سخنان روزگار 
آنکه شاعر بدان توجه داشته باشد و همـه ایـن زیبائیهـا     بی ولی.شود می جاهلیت نیز دیده

  5افزون برافاده آن است. 

 نسخه خطی ینی جامعمطالب الحاقی 

                                                 
ۡلِ ٱوَ ﴿ -1 ٰ  �ََّهارِ ٱوَ  ١ۡغَ�ٰ إَِذا �َ  �َّ  .]2 -1اليل: [ ﴾٢إَِذا َ�َ�َّ

ۡ�َطٰي وَ ﴿ -2
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ٥ �ََّ�ٰ ٱفَأ َق ب  .]6 -5اليل: [ ﴾٦ ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱَوَصدَّ

ا َمن َطَ�ٰ ﴿ -3 مَّ
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱ َوَءاثَرَ  ٣٧فَأ  .]38 -37النازعات: [ ﴾٣٨ �ُّ

�َُّهۡم ﴿ -4
َ
 هاي آیات از کشف االسرار است.  ترجمه ]104الكهف: [ ﴾١٠٤ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا َوُهۡم َ�َۡسُبوَن �

اختالفات اساسی دارد و گذشته از اینکه درهر یـک  » ینی جامع«از اینجا چاپ پاریس با نسخه خطی  -5
شود و در بعضی مواضع هم مطالب مقـدم و مـوخر    مطالب اضافی نسبت به نسخه دیگر مشاهده می

ینـی  «این رو با اینکه ممکن است موضوع اندکی تکرار شود ترجیح دادم قسمت نسخه  آمده است از
 را جداگانه ترجمه کنم وزیر عنوان مطالب الحاقی نسخه خطی ینی جامع بیاورم..» جامع
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شروط و احکامی قـرار داده  ها  آن که تصنیف کرده و بشمار آورده و برايها  این و جز
و متقدمان و متأخران و دانشمندان مشرق و مغرب در شماره اند  را فن بدیع نامیدهها  آن و

بیـان  مغر .چنانکه مغربیان و مشرقیان را اختالف استاند  اختالف کردهها  آن انواع واقسام
و مشرقیان هرچنـد انـواع   اند  ازدانش موافقها  آن ازعلم بالغت و خروجها  آن در شمردن

بلکه  اند، لیکن آنهارا بعنوان مسائل اصلی درکالم نپذیرفتهاند  مزبور را از فن بالغت شمرده
گیرند کـه بسـخن    می عناوین مزبور را پس از رعایت تطبیق کالم بر مقتضاي حال درنظر

سخنی کـه داراي ایـن    ،ایش و شیرینی و زیبائی ببخشد زیرا چنانکه یاد کردیمرونق و آر
مطابقت نباشد عربی نیست و آنوقت محسنات و آرایش در چنین سخنی سودي نخواهـد  

تـوان   مـی  راه تتبع و استقرار در زبان عـرب  عین حال از در داشت و اینگونه محسنات را
 هم موجود است و بعضـی از ها  آن شده و شاهدشنیده ها  آن یافت چنانکه برخی ازاقسام

 چنانکه در کتب این گروه معلوم گردیده، اقتباس و اکتساب شده است. ها  آن
و بنابر این هر گاه بگویند سخن مصنوع، مقصود آنان این ترکیباتی اسـت کـه درآنهـا    

طبـوع  فنون بدیع و عناوین و اقسام آن بکار رفته است و همچنین هر گاه بگویند سخن م
منظور کالمی است که بکمال افاده متصف باشد و این دو گونـه سـخن نسـبت بیکـدیگر     

در مقابل بالغت است و ادیبان در روزگار گذشته بدیع را در  »بدیع«و صناعت اند  متقابل
کردند زیرا فـن مزبـور داراي    می در اینگونه کتب نقلآن را  آوردند و می شمار فنون ادبی

از علوم بشـمار آورد. و ابـن رشـیق درکتـاب     آن را  توان نمی ین روموضوعی نیست واز ا
سابقه اي در آن درباره صناعت شعر وکیفیت عمل آن سخن رانـده   بی که با سبک» عمده«

نیز همین شیوه را برگزیده (نخست فن بدیع را در شمار فنون ادبی آورده است) و بدنبال 
 اند. دیبان اندلس نیز همین روش را برگزیدهآن درباره عناوین این فن گفتگو کرده است  ا

بکار برده ابوتمام حبیب بن اوس طائی است که  و گویند نخستین کسی که این صنعت را
شعر او مملو از عناوین این فن است. آنگاه دیگر شاعران از این شیوه وي تقلید کردند در 

شـته خـواه آنانکـه در    صورتیکه تا آن دوران شعرخالی از فنون بدیعی بود. وشـاعران گذ 
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 روزگار جاهلیت بودند و چه شاعران بزرگ عصـر اسـالمی ایـن فنـون را در شـعر بکـار      
کردند و اگر هم درشعر آنان چنـین محسـناتی روي    می ند و یا بمیزان اندکی اکتفابرد مین
بخشید و به همین سبب بمذاق  می بود که قریحه آن را بایشان داد بدیهی  از پیش خودیم

شـد، بلکـه اینگونـه فنـون در شـعر آنـان از کمـال         می طبع سلیم نیکو جلوه گر صاحبان
مطابقت و اداي حق بالغت و دوري از عیب تکلف وزحمت اکتسـاب و ممارسـت ایـن    

  .پیوست ها می آن کرد و بالنتیج زیبائی ومحسنات فطرت نخستین به می حکایت ،عناوین
درباره سخن نثر نیز باید گفت که اینگونه کـالم را کاتبـان عصـر جاهلیـت و بزرگـان      

آنکـه داراي سـجع و    اند بی آورده می آزاد) بامقاطع تجزیه شده(دوران اسالم بشیوه مرسل 
 وزن باشند. 

و این شیوه همچنان متداول بود تا روزگاري که ابراهیم بن هالل صابی کاتب خانـدان  
بکـار بـرد وآنـرا در    » منثور«خاصی در این فن پدید آمد و سجع را در سخن بویه با نبوغ 

 کرد، بهمان نسبتی که درشـعرقافیه را الزم  می مراعات» دولتیهاي  نامه«مخاطبات سلطانی 
شمردند. وآنچه سبب برانگیختن وي بدین شیوه بود ایـن اسـت کـه ملـوك عصـر او       می

زاري بود که دور ازتمایالت و آداب و رسوم عجمی زبان بودند و او خود برخوي مردم با
نزدیکـی نداشـت    شود می پادشاهی هستند وي بصولت خالفت که منتهی بصولت بالغت

 1خاصی بود. »مکتب«از این رو ویرا در سخن پست آراسته بصناعت بازار 
این صناعت در سخنان متأخران متداول گردید و روزگار نگارش  )صابی(پس  از وي 

رسـمی و دولتـی) بـا    (آزاد و صولت بالغت سـخن فرامـوش شـد و مکاتبـات سـلطانی      
هماننـد گردیـد و    2دوستانه و هم مکاتبات عربی فصیح با عربی بازاري و پست هاي  نامه

                                                 
 ها صرف نظر شد.  دراینجا چند جمله الیقراء هست که از ترجمه آن -1

مع کلمه الیقرء و نا تمام است و ممکن اسـت آن را  عربیات و در نسخه خطی ینی جا» پ«در چاپ  -2
 هاي عاشقانه هم خواند.  نامه» غرامیات«بحدس 
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غت اصلی درسـخن عـاجز   با هم در آمیخت وطباع سخنوران از بکار بردن بال 1نیک وبد 
کردند وتنها چیزي کـه بجـاي مانـد شـیفتگی بفنـون       می آمد، زیرا کمتر در این ممارست

در همـه انـواع سـخن بـود واسـتادان      هـا   آن وانواع این صناعت درنظم ونثر و بکار بردن
را بـا  هـا   آن داند و فرورفتن در می بالغت درهر عصر اینگونه صنایع را مورد تمسخر قرار

بـر  رحمهم اهللا کردند و استادان و شیوخ ما  می بالغت انکارهاي  یگی در دیگر شیوهکم ما
کاسـتند از   هـا مـی   آن گرفتند و از پایه می ند خردهبرد می سخنورانی که این صنایع را بکار

شیخمان استاد ابوالبرکات بلفیقی که درزبان عرب بصیر بود ودر ذوق سخن قریحه نیکـی  
گرامی ترین آرزوي مـن ایـن اسـت کـه روزي ببیـنم یکـی از        گفت می داشت شنیدم که

بسـخت تـرین    بـرد  مـی  کسانی که برخی از انواع این صناعت را در نظم یا نثر خود بکار
و شاگرد خود را اند  او را اعالم کردههاي  عقوبت گرفتار گشته است و مردم با فریاد زشتی

جامه نو بالغت را کهنه کند و از خـود   ، از بیم اینکهکند می از بکار بردن این صناعت منع
ابوالقاسم شریف سبتی که مـروج بـازار زبـان عربـی و      )استاد(بالغت غافل شود و شیخ 

 برافرازنده رایت آن بود میگفت. 
قصـد واراده هـم بـراي شـاعر یانویسـنده روي دهـد، در        بـی  این فنون بدیعی هرچند

فنـون مزبـور از محسـنات     زشت خواهد بود، زیرا ،تکرار کند راها  آن صورتیکه برخی از
روند و از این رو بمنزله خالها بر چهره هسـتند کـه یکـی دو     می وزیبائیهاي سخن بشمار

بکـار  (از این حد درگذرد زشت خواهد بود. و فضالي مزبـور   اگر تاي آن زیبا است ولی
 و عنـاوین بـدیعی   شمردند چنانکه کسی این صنعات می بردن) فنون یاد کرده را از زشت

ز حد بالغت تنزل دهد. و این سخنان استادان ا اتوجه سازد که سخن ر بحدي موردآن را 
آن  حقیقت که سخن مصنوع فروتر از سخن مطبوع است چننکه راز و دهد می ادب نشان

                                                 
 و شتر چوپان دار با شتر لگام گسیخته (در چرا گاه) در آمیخت مثل معروف:اختلط المرعی بالهمل. -1
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گذشت. وخدا دانـاتر اسـت و    »ذوق«امر ذوق است و شرح آن داور این نشان دادیم ورا 
 1 .دانستید بشما آموخت نمی آنچه را

آنکـه خـود    بـی  دارد یعنی هم ولی در سخنان شاعران دوران اسالم هر دو گونه وجود
توجه وقصد کنند و هم از روي اراده و قصد به آرایش سخن پرداخته وشگفتیها بیاد گـار  

 عبارتند از:  دباش می ونخستین کسانی که شیوه آنان در این فن استوار اند، گذاشته
ـ    ،ومسلم بـن ولیـد   ،ن اوس، وبحتريحبیب ب هنـر شـیفتگی داشـتند و    ه کـه بسـیار ب

 پدید آوردند. ها  شگفتی
بشـاربن بـرد وابـن    اند  و برخی گویند نخستین کسانی که در این شیوه ممارست کرده

و این دو تن اخرین کسانی هستند که در زبان عـرب بشـعر آنـان اسـتدالل     اند  هرمه بوده
کلثوم بن عمر وعتابی و منصور نمیري ومسلم بـن ولیـد و ابونـواس بـه     و آنگاه اند  کرده

آنگـاه ابـن   انـد   پیروي از ایشان پرداخته وسپس حبیب و بحتري از آن گروه پیروي کـرده 
 پدید آمده و علم بدیع و کلیه این صنایع را بمرحله کمال رسانیده است.  .معتز

آوریـم وآن   مـی  نعت است مثـالی و اینکه براي نمونه از سخن مطبوعی که خالی از ص
روم تا شاید درشـب تنهـا بـا     می بیرونها  ازمیان خانه و 2مانند گفتار قیس بن دریج است.

 3خود درباره تو سخن گویم.
 گوید: می و گفتار کثیر که

پس از جدائیم ازعزه ودوري اواز من عشق و سرگردانیم براي وصـال او ماننـد کسـی    
ولی هـر   ،زیر آن خوب قیلوله کند و دمی بیاساید است تا دراست که امیدوار بسایه ابري 

 . گردد می بندد آن ابر پراکنده وناپدید می قدر بدان امید

                                                 
 یابد.   پایان می» ینی«این فصل دراین جا درنسخه  -1

 م)  684-685ه ( 65متوفی بسال ابوزید قیس بن دریج لینی  -2

 احدث عنک النفس باللیل خالیا. –و اخرج من بین البیوت لعلنی  -3



 545 آموزش... ها و چگونگی هاي آن ها و گونه باب ششم از کتاب نخستین: در دانش

اکنون دراستواري تألیف و مهارت ترکیب این سخن مطبوعی که فاقـد صـنعت اسـت    
 بیندیش واگرپس از این اصالت بصنعت هم آراسته میگردید چه اندازه برزیبائی آن افـزود 

 شد.  می
بعد بسیار اسـت و پـس از وي حبیـب و طبقـه او     ه اما سخن مصنوع ازروزگار بشار ب

رود پدیـد آمـده    مـی  و آنگاه ابن معتز که خاتم این هنرمنـدان بشـمار  اند  بدان توجه کرده
و انواع این  اند. ومتأخران پس از آنان در این میدان گام نهاده و از شیوه ایشان پیروي کرده

زد اهل آن بیشمار است واصطالحات ایشان در ابواب و فصـول آن اخـتالف   صنعت در ن
 بنـابر آنکـه   ،دارنـد  می دارد و بسیاري از آنان صنعت بدیع رادر زیر ابواب بالغت مندرج

گویند داخل در مباحث داللت و افاده سخن نیست بلکه هنـر مزبـور بسـخن آرایـش      می
شـمردند و بـه همـین     می خارج از بالغت آن را ،بخشد، ولی متقدمان فن بدیع می ورونق
آوردند که داراي موضـوعی نیسـتند و ایـن     می در ضمن قسمتی از فنون ادبیآن را  سبب

یاد کرده است وادباي اندلس نیز با آن را  خود» عمده«عقیده ابن رشیق است که در کتاب 
 آن جملـه بایـد   ازانـد   ند. درباره بکار بردن این هنر شرایطی یاد کـرده باش می وي همرأي

. امـا  شـود  مـی ن تکلف باشد و آنچه از روي قصد ساخته شده باشد مورد توجـه واقـع   بی
 دباشـ  مـی ن چنین نیست و مورد گفتگو گردد می قصد ایجاد بی صنایعی که بخودي خود و

، زیـرا ممارسـت درتکلـف    مانـد  می چه اگرهنر از تکلف دور باشد از عیب زشتی مصون
رسـاند و   مـی  و به اساس افاده سخن خلـل  گردد می کالم منجر بغفلت از ترکیبات اصلی

و آنوقت در سخن بجز ایـن محسـنات و آرایشـها چیـزي      برد می بویژه بالغت را از میان
 هکـ  و این شیوه هم اکنون بیشتر درمیان مردم این عصر متداول است وآنان .ماند مین باقی

دهنـد و ایـن    مـی  مورد تمسخر قرارند ا دربالغت ذوق دارند مردمی را که شیفته این فنون
 شمردند.  می شیوه را عجز از دیگر مبانی سخن وبالغت

و شنیدم شیخ ما ابوالبرکات بلفیقی، که در زبان عرب بصیر بود ودرذوق سخن قریحه 
 نیکی داشت، میگفت. 
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اندیشم این است که روزي ببینم آنکه  می را که باخودهائی  و لذت بخش ترین اندیشه«
بشدیدترین  برد می و محسنات آن را در نظم ونثر خود بکار کند می درفنون بدیع ممارست

او را اعالم کنند و این امـر بمنزلـه ابالغـی    هاي  زشتی ،عقوبت دچار شود و مردم با فریاد
باشد که شاگردانش را از این صنعت باز دارد تاباتکلف بدان نگراینـد و بالغـت را ازیـاد    

 »نبرند
بدانسان کـه در دو یـا    هاست آن شرایط بکار بردن محسنات بدیع تقلیل دادندیگر از 

سه شعر از قصیده اي این صنایع را بکار برند  براي زیور داد و آرایش یک قصیده بهمین 
 اندازه اکتفا کنند. 

رود  مـی  و ابن رشیق و دیگران گفته اند: آوردن صنایع بسیار، ازعیـوب سـخن بشـمار   
ریف سبتی که در روزگار حیات خویش مروج زبان عـرب در انـدلس   وشیخ ابوالقاسم ش

بسـیار زشـت اسـت کـه در      برد می بود میگفت: هر گاه شاعر یا نویسنده فنون بدیع بکار
بکوشد،زیرا این صنایع همچون خال بر چهره زیبا رویان است که یک یـا دو  ها  آن فزونی

بنسبت سخن منظوم سـخن منثـور    خال مایه زیبائی و افزون  بر آن سبب زشنتی است. و
آن نـوعی موازنـه را   هـاي   نیر درروزگار جاهلیت و اسالم نخست ساده بود و میان جملـه 

هست وبی تکلیـف سـجع و عـدم    ها  آن شمردند و فواصلی که در میان ترکیبات می معتبر
ا . تـ سـت ها  خود گواه این نوع موازنه میان جملهاند  را آوردهها  اعتنا به هیچ صنعتی جمله

نکه ابراهیم بن هالل صابی کاتب خاندان بویه با نبوغ خاصـی در فـن شـعر پدیـد آمـد      ا
را بکار بردو در این باره شـگفتیها از خودنشـان   » سجع«وآنگاه درنثر صنعت وقافیه آوردن

عیبجـوئی   برد می بکار )دولتی(دیوانی هاي  داد ومردم شیفتگی او را باین فنون که در نامه
 کردند. 

و آنچه صابی را بدین شیوه برانگیخت این بود که وي در بارگاه پادشـاهان غیرعـرب   
میزیست  از صولت دستگاه خالفت که بازار بالغت در بارگاه آنان رواج داشت دور بود. 
آنگاه بکار بردن صنعت درسخنان منثور متأخران پس از وي انتشار یافت و روزگار سـاده  
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دیوانی و دوستانه و هم مکاتبات عربی فصـیح بـا عربـی    اي ه نویسی از یادها رفت ونامه
 بازار و پست همانند گردید و نیک و بد در هم آمیخت.

که سخن مصنوعی وقتی با ممارست وتکلف ساخته شـود   دهد می نشانها  این و همه
 در برابر سخن مطبوع کم اهمیت و نارساست، زیرا دراین نوع سخن باصل بالغت توجـه 

 . دباش می بهترین داور دراین موضوع وذوق شود مین
 1.دانستید بشما آموخت نمی و خدا شما را بیافرید و آنچه را

 جویند می در اینکه صاحبان مراتب بلند از پیشه شاعري دوري پنجاهم: فصل
عرب بوده که همه علوم وتواریخ و حکمتهاي آنان در آن  2باید دانست که شعر دیوان

 انـد،  داده مـی  بزرگان و روساي قبایل عرب بدان شـیفتگی نشـان  شده است و  می منعکس
شـده و هـر یـک از آنـان      می شعر حاضر 4انشاد)(براي سرودن  3»عکاظ«چنانکه در بازار 

تـا بافـت یـا    اند  کرده می و صاحبان بصیرت عرضه 5شعر خود را بر بزرگان و فحول بیان
کشـید و   مـی  به همچشی و مفاخره و سرانجام کار آنان 6سبک شعر آنان باز شناخته شود.

                                                 
 (البقره).  2سوره  240اشاره به آیه  -1

منظور دفتر عمومی ثبت مقاوالت ومعامالت وغیره یا بعبارت امروزي دایره المعارف اسـت و بقـول    -2
صاحب نفایس الفنون. و علم دواوین عبارت است از معرفت اشعار مدون و ترکیب مصـنوع باعتبـار   

 ).68ترکیب ومعنی واعراب بنا با سایر رموز و اشارات و عموم لطایف و مناسبات (نفاس الفنون ص 
سوق یا بازار عکاظ در عصر جاهلیت همه ساله میان نخله وطائف از آغاز ذیقعـده تابیسـت روز یـا     -3

آمـده و بانشـاد اشـعار ومفـاخره بـر       شده است و در آن کلیه قبایل عرب گـرد مـی   یکماه تشکیل می
 اند. (از اقرب الموارد). پرداخته یکدیگر و خرید و فروش می

ن شعر خواندن آن به آواز بلند است که غالبـا بـا آهنـگ موسـیقی نیـز همـراه       منظوراز انشاد یا سرود -4
 است.  

 ن. ل: الشأن  -5

 ». ینی«و » پ«ن. ل: حول بجاي حوك در  -6
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 1پدرشان][بهترین اشعارشان را از ارکان بیت الحرام (کعبه) که جایگاه حج گزاري و خانه 
آویختنـد چنانکـه ایـن شـاعران بـدین امـر نائـل آمـده بودنـد:           می فرو  بود ؛ابراهیم

علقمه  ،عبدعنتره بن شداد، طرفه بن ،ن ابی سلمیزهیرب ،نابغه ذبیانی ،امرؤالقیس بن حجر
 رفتند. می بشمار 2اعشی و دیگر کسانی که از اصحاب معلقات نه گانه ،بن عبده

و برحسب آنچه درباره وجه تسمیه معلقات گفته شده است البته کسـانی بـه آویخـتن    
شدند که به نیروي خویشاوندان و عصبیت و مکانت خود  می شعر خود از خانه کعبه نائل
 ادر باشند. در قبیله مضر بچنین کاري ق

مر دیـن و  یوه منصرف شد، زیرا عموم مردم باآنگاه درصدر اسالم قوم عرب از این ش
د از نقرآن سخت حیـرت زده شـد   3نبوت ووحی سرگرم بودند و بویژه از اسلوب و نظم

این رو از سرودن شعر، زبان دربستند و مدتی از تعمق در نظـم و نثـر منصـرف شـدند و     
نکه امر دین استقرار یافت و ملت براه راست خود گرفت و در ا ات .خاموشی پیش گرفتند

                                                 
 »ینی«از:  -1
هـاي مصـروبیروت معلقـات     معلقـات التسـع و در چـاپ   » ینـی جـامع  «و نسخه خطی » پ«درچاپ  -2

انـد :   ها را هفـت تـن شـمرده    اختالف است برخی آنالسبعاست و چون عده اصحاب معلقات مورد 
هـا   امرؤالقیس، طرفه، زهیر، لبیدبن ربیعه. عمر و بن کلثوم، عنتره و حارث ابن حلزه. و گروهی که آن

تـن   7افزاینـد، مولـف    اند برهفت تن مزبور، نابغه واعشی یا علقمه واعشی را هم می را نه تن دانسته
 : و دیگر کسانی از........ بنا بر این صورت (تسع) صحیحتر است.  گوید معروف را آورده و سپس می

نظم آن است که نویسنده سخنان خود را برمقتضاي اصول صرف و نحو و معانی و بیان بکـار بـرد و    -3
هاي مختلف کلمه را در نظر گیرد و حروف رادر جایگـاه خـود بنشـاند و شـرایط      تفاوت میان صیغه

ها  و جاي فصل و وصل را بشناسد و مواضع حروف عطف را بداند و آن تقدیم وتأخیر اجزاي جمله
هـا.   را بر حسب معانی مختلف نیک مراعات کند و در تشبیه و تمثیل راه صواب پیش گیرد و جز این

 بنقل از صناعه ارترسل تألیف شهاب الدین حلبی باختصار). 8ص  1(از مقاالت علم االدب ج 
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گوش فـرا داد و   1بشنیدن شعر شاعري   صتحریم و منع شعر آیه اي نازل نشد و پیامبر
 به وي پاداش ارزانی فرمود. 

و عمـر بـن   » یعنی بسرودن شـعر «این هنگام  عرب به خوي دیرین خود بازگشت  در
قریش در این عهد درشعر پایگاه وطبقه بلندي داشـت و  ابی ربیعه یکی از شاعران بزرگ 

داد و بـر   می گوش فراها  آن کرد و او بشنیدن می غالبا شعر خویش را بر ابن عباس عرضه
 گفت.  می وي آفرین

پس از چندي دوران سلطنت و دولت ارجمند فرا رسید و عرب از راه شـعر بدسـتگاه   
کرد و خلفا بنسبت زیبائی اشعار  می مدح دولت تقرب میجست و خلفا و بزرگان دولت را

بخشیدند  می و مکانتی که شاعران در میان قوم خود داشتند جوایز وصالت بزرگی به آنان
ـ      ایـن راه بـر    زا او بسیار شیفته بودند که شاعران اشعار خود را بـه آنـان ارمغـان دارنـد ت

و قوم عرب فرزنـدان   یادگارهاي گذشته و تاریخ و لغت و زیبائی وشرف زبان آگاه شوند
 کرد.  می خویش را بحفظ کردن اشعار وادار

و این وضع در روزگار امویان و صدر دولت عباسیان همچنان پایدار بود چنانکه اگـر  
باب (رشید با اصمعی در » افسانه گوئی«درباره شب نشینی » عقد الفرید«به آنچه صاحب 

شعر آگاه بوده و در آن  تا چه پایه از شعر و شعرا) آورده است بنگریم، خواهیم دید رشید
 که رشید بـه ممارسـت درا یـن فـن بسـیار عنایـت       دهد می تبحر داشته است و هم نشان

اندازه بصیر بوده و محفوظات بسیاري  بی ورزیده و در باز شناختن سخن زیبا از پست می
 داشته است. 

آنگاه پس از آنان مردمی پدید آمدند که زبان عرب زبان مادري آنان نبود از این رو که 
بودند و از آغاز بدان آشنایی نداشتند، بلکه این زبان را از راه تعلیم فرا » غیر عرب«عجمه 

غیر عرب) که زبان عربی زبان ملی آنان (گرفته بودند وسپس اشعاري درمدح امراي عجم 

                                                 
منظور کعب بن زهیر صاحب قصیده معروف: بانت سعاد فقلبی الیوم متبول است کـه آن را در عـذر    -1

 سرود. رجوع به اعالم المنجد (کعب) و (بانت سعاد) شود.   صخواهی و مدح پیامبر 
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و تنها خواستار احسان وصله بودند و هیچ هدفی جز ایـن نداشـتند ماننـد:    نبود  سرودند 
....... از آن .و بحتري ومتنبی و ابن هانی و شاعران پس از ایشان تا امـروز 1»ابوتمام«حبیب 

پس هدف شعر معموال جز دروغ و خواستن صله و نفع چیز دیگري نبود،زیرا چنانکه در 
ند از میان رفتـه بـود و بـه    برد می وه نخستین از شعرهمین فصل یاد کردیم منافعی که گر

 همین سبب خداوندان پایگـاه بلنـد و بزرگـان متـاخر از شـعر و ممارسـت در آن دوري      
جستند و اوضاع دگرگونه شد و کـار بجـائی رسـید کـه شـاعري را بـراي ریاسـت و         می

 2.و خدا گرداننده شب و روز استصاحبان مناصب بزرگ زشت و ناپسند شمردند. 

 در این عصر» شهر نشینان«و » بادیه نشیان«اشعار عربی  درپنجاه و یکم:  فصل
باید دانست که شعر تنها بزبان عربی اختصاص ندارد، بلکـه ایـن فـن در همـه زبانهـا      

و همچنـین در یونـان   » پـیش از اسـالم  «خواه عربی یا عجمی وجود دارد چنانکه درایران 
 برد می را نام» اومیروس«از شاعران یونان همر  3منطق و ارسطو در کتاباند  شاعرانی بوده
 گوید.  می و بر او درود

و چـون زبـان مضـرکه قواعـد و     انـد   میان حمیر نیز پیش از اسالم شاعرانی بوده در و
اصول اعراب آن تدوین شده بود فاسـد گردیـد و از آن پـس لغـات آن قـوم نیـر بعلـت        

مسـتقال  » بادیه نشـین «و درآمیختن با لغات خارجی اختالف پیدا کرد، نژاد عرب  طاختال

                                                 
رود و کتاب معـروف   ابوتمام حبیب بن اوس بن حارث آمدي از معروفترین سخن سرایان بشمار می -1

باشد. وي با ختالف روایات  یل حسن انتخاب و غزارت فصل و اسلوب بیهمتاي وي میحماسه او دل
 228یـا   231در قریه جاسم از اعمال دمشق متولد شد و بسال  192و یا  182و یا  188یا  190بسال 

در گذشت او را تألیفات بسیاریست از قبیل:الحماسـه و االختیـارات مـن الشـعر و الشـعر اء       232یا 
 غیره (رجوع به لغت نامه دهخدا شود). الفحول و

 س: (نور) – 44اشاره به آیه  -2

ستاید ولـی: مولفـان عـرب رسـاله      همررا می Rhetoriqueنویسد: ارسطو دررساله رتریک  دسالن می -3
 شمردند.  مزبور را جزو رساله منطق می
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زبان مضریان پیشین بکلی در اعـراب و در بسـیاري از موضـوعات     داراي لغتی شد که با
 لغوي و ساختمان کلمات مخالف بود. 

 همچنین در میان شهر نشینان نیز زبان دیگري بوجود آمد که با زبان مضر در اعراب و
بادیه «بیشتر لغات وضع شده و صرف کلمات مغایر بود وگذشته از این با لغت نژاد عرب 

این عصر نیز اختالف داشت. و باز همین زبان شهري نیز بـر حسـب اصـطالحات    » نشین
ي گوناگون دستخوش تغییرات و اختالفات فاحشی گردید چنانکه مـردم  ها سرزمین مردم

بجز زبان اهل مغـرب  شـهرهاي آن هسـتند و بـا      سرزمین و شهرهاي مشرق داراي لغتی
زبان مردم شهرهاي گوناگون اندلس با زبانهاي شرق و غرب مغایرت دارد. گذشته از این 
بعلت شعر طبیعه در میان اهل هر زبان وجود دارد، زیرا موازین شـعري از لحـاظ شـماره    

هـا   آن پذیرشو   1حروف متحرك و ساکن در همه زبانها برحسب نسبت یکسانی است. 
در طبایع بشر موجود است از این رو بر حسب فقدان یکزبان که عبـارت از لغـت مضـر    

گویند بزرگان و یکه تازان شـعر از   می است و برحسب شهرتی که در میان مردم هست و
ممکن نیست شعر، متروك شود، بلکه هرنژاد و متکلمان به هـر   اند، اهل آن زبان برخاسته

ان عرب غیر فصیح و مردم شهر نشین از شعر آنچه را کـه انتسـاب و   زبهاي  یک از گونه
 گیرند.  می باشد بر 2بنیان گذاري آن بر طریقه وسیع زبان خودشان سازوار 

در ایـن   اند، مضر غیر فصیح )قبیله(این نسل که نسبت به زبان اسالف خود  اعراب اما
سـرایند و   مـی  عربشـان شـعر  مست 3روزگار درهمه بحور و اوزان بر همان شیوه گذشتگان

نسیب  :از قبیل دباش می و مقاصد شعر مشتملها  گویند که بر شیوه می اشعار بسیار مطولی
کننـد و چـه    مـی  و مدح و هجا، و در بیرون رفتن از فنی بفن دیگر سخن استطراد» غزل«

شوند و غالبا قصاید ایشان از بیت نخسـت بنـام    می بسا که از نخستین بیت داخل مقصود

                                                 
 یعنی سیالبهاي کوتاه و دراز -1

 بجاي یطاوعه، غلط است.  » ك«یطالو عهم در  -2

 بجاي: سلفهم، غلط است.  » ك«سلعهم در  -3
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سـرزمین مغـرب اینگونـه     اعـراب و  .پردازنـد  می و آنگاه به غزل شود می شاعر آغاز خود
 نامند  که  منسوب با اصمعی را وي اشعار عرب است.  می  »اصمعیات«قصاید را 

  .نامند می 2و حورانی و قیسی][ 1مشرق زمین اینگونه شعر را بداوي اعرابو 
گیریند، وي نه بـرروش   می ساده اي نیز در نظرهاي  و چه بسا که در این اشعار آهنگ

 »حورانی«کنند و چنین اشعار غنائی را  می و آنگاه با اینگونه اشعار تغنی 3صنعت موسیقی 
نامند  که منسوب به حوران یکی از نواحی عراق و شام است. و ناحیه مزبـور در ایـن    می

فن دیگري است که بسیار  بادیه نشین است. و ایشان را اعرابو مساکن روزگار از منازل 
سرایند که داراي چهـار جـزء    می 4در نظم متداول است، بدینسان که اشعاري شاخه شاخه

مصراع آخر مخالف سه مصراع دیگر اسـت   )مصراع) است، ولی روي (حرف آخر قافیه(
» شـعر « رم ابیـات تـا آخـر قصـیده    و این قافیه مصراع چهارم را در همه مصراعهاي چهـا 

ایـن   انـد.  را ایجاد کـرده ها  آن کنند مانند مربع ومخمس که اخیرا شاعران مولد می مراعات
و متـأخران  انـد   در اینگونه شعر بالغت کامل دارند و فحولی از میان آنان برخاسته اعراب

زبـان هنگـامی کـه    ي هـا  دانش دراین روزگار بویژه عالمان ها دانش بسیاري از منتسبان به
بخواننـد اظهـار   آنـان را   شمردند و ارگ نظـم  می را زشتها  آن چنین اشعاري را بشنوند

 راها  آن کنند و معتقدند ذوق ایشان بعلت زشتی الفاظ و فقدان اعراب (حرکات) می نفرت
 پسندد.  نمی

                                                 
 هاي مصر و بیروت.  بدوي: چاپ -1

قللسی (ن. ل) مقصود از بداوي یا بوي عرب بادیه نشـین و حـورانی منسـوب بـه اعـراب       –قلیسی  -2
قیله قیس است بعبارت دیگـر   برند و قیسی منسوب به است که در ناحیه حوران واقع درشام بسر می

) قسـمت داخـل   405ص  3انـد. (از حاشـیه دسـالن ج     اینگونه اشعار را نخست قبایل مزبور سروده
 نیست.  » ینی جامع«هاي مصر و بیروت و نسخه خطی  کروشه در چاپ

 ».  ینی جامع«و نسخه خطی » پ«موسیقاري  -3

 ».  ینی جامع«پاریس و نسخه خطی  هاي مصر و بیروت بجاي: مغصنا در چاپ معصبا در چاپ -4
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اگـر  ند و باشـ  می ولی این اظهار کراهت، بسبب این است که فاقد ملکه زبان آن گروه
 یکی از ملکات زبان آن قوم براي عالمان مزبور حاصل شود آنوقت ذوق و طبـع ببالغـت  

گواهی خواهد داد. بشرط آنکه فطرت و نظرایشان از آفـات مصـون باشـد. و گرنـه     ها  آن
اعراب را دخالتی در بالغت نیست، بلکه بالغت عبارت است از مطابقت کالم به مقصـود  

وجود دارد، خواه رفـع بـر فاعـل داللـت کنـد و نصـب بـر        و با مقتضاي حالی که در آن 
 و خواه برعکس........... ،مفعول

چنانکه این امر در زبان این قـوم   دهد می و بلکه قرائن کالم اعراب آخر کلمه را نشان
آن را  بنابر این داللت برحسـب آن چیـزي اسـت کـه صـاحبان ملکـه زبـان        .دارد وجود

کنند و از این رو هر گاه اصـطالحی در ملکـه شـناخته شـود و شـهرت یابـد        می مصطلح
آنوقت داللت صحیح خواهد بود و هر گاه این داللت با مقصود و مقتضاي  حال مطابقت 
کند بالغت درست خواهد بود  وبه هیچ رو الزم نیست قـوانین نحویـان را در ایـن بـاره     

سبکها) و فنون شعر بجز حرکـات اواخـر   (بها معتبر شمرند. و در اینگونه اشعار آنان اسلو
کلمات موجود است. از این رو آخر بیشتر کلمات ایشان ساکن است ودرنزد آنان فاعل از 

بحرکـات اعـراب، چنانکـه از ایـن      شود می مفعول و مبتدا از خبر بقرائن کالم باز شناخته
ن جازیـه بنـت   گونه اشعار ایشان قطعه اي است از گفتار شریف بـن هاشـم کـه برهجـرا    

 و از سـفر کـردن وي بـا خانـدانش بسـوي مغـرب سـخن        کند می سرحان گریه و زاري
  1گوید:  می

                                                 
هاي بسیاري از اشعار شاعران مغرب یا اصمعیات نقل کرده است کـه   ابن خلدون در این فصل نمونه -1

شـود   اختالفات فراوان میان الفاظ ابیات مـذکور دیـده مـی   » ینی جامع«در نسخ چاپی و نسخه خطی 
کننـد و گذشـته از ایـن اشـعار      حش پیدا میبحدیکه معانی ابیات دربسیاري از موارد با هم تفاوت فا

مزبور بزبان عربی مغرب است که بگفته خود ابن خلدون خواه از لحاظ اعراب و خصوصیات صرف 
و نحوي و خواه از نشر لغوي و اصطالحات محلی با زبان عربی مشرق تفاوت دارد و از همه مهمتـر  

فکر بلند همپایـه پسـت تـرین طبقـه شـعر       توان چنین نتیجه گرفت که از نظر اندیشه و در اشعار می
گیرند و اما از لحاظ بالغت که ابن خلدون بر خالف نظریه دانشمندان و عالمان ادب  پارسی قرار می
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گویـد و   می که پر از غم است) چنین(حال قلب خود  دربارهشریف ابوالهیجان هاشم، 
اندیشـه او بـراي آگـاه شـدن از      :کـه  دهد می و چنین شرح کند می هاز بدبختی خود شکو

 ا گذشته است مضطرب و نگران اسـت و غالمـی بادیـه نشـین را دنبـال     اینکه(یار) از کج
 که دل ویرا بیش از پیش آزرده است.  کند می

 ) که روحش چه اندازه از بدبختی وآزردگـی بامـداد روز وداع شـکوه    دهد می او خبر(
 . کند می

 داند هالك کند. همچون دژخیمـی کـه او بـا    می خدا آن کسی را که راز این داستان را
 شمشیر هندي ساخته شده از پوالد خالص زخمی کرده است بجان مینالد.

همچون گوسفندي است میان دست شوینده که سختی دست آن در مـدتی کـه بنـدها    
هاي  تیغهاي  دردهائی که شبیه بدرد ،شود می موجب ایجاد دردهائی در او کند می رامحکم

 است.  )طلح(اقاقیا 
فشازند، همچنین سـرش را کـه میـان آن دو پـا گرفتـار       می موانع دو گانه پاهاي او را

 کشد.  می می شوید) شاخ او را(مالد  می است. ودر طول مدتی که با دست
 اشکهاي من فراوان جاري شد. 

آورد. مهلتی که بچشم مـن داده شـده    می را با گردش چرخ چاه باالها  آن گوئی مردي
 جمـع شـده اسـت ابرهـاي غلـیظ     ورطـوبتی کـه درهـوا     کنـد  مـی جبران آن را  خستگی

 ).کند می که سیل اشکهاي مراتشدید(سازد می

                                                                                                                              
شمرد، متاسفانه بر فرض استدالل وي را صحیح بدانیم، در ترجمه آن بالغـت   اشعرا مزبور را بلیغ می

ندگان از مضـامین اشـعار مزبـور نخسـتین قصـیده آن کـه       رود. بنابر این براي آگاهی خوان از میان می
بیست بیت است بطور کامل ترجمه شد و دراین ترجمه مخصوصا بعلت اختالف نسخ و دیگر عللی 
که یادآوري شد ترجمه دسالن بیشتر مورد استفاده و اعتماد واقع گردید ودرترجمه بیست بیت مزبور 

انـد.   الیمقام دانشگاه مـرا رهـین یـاري خـویش فرمـوده     دانشمند گرامی آقاي دکتر هشترودي استاد ع
از ترجمه دسالن بفارسـی بـر   » ینی جامع«عناوین و مطلع بقیه ابیات نیز پس از مقابله با نسخه خطی 

 اند.  گردانده شده است و دراین قسمت دوست ارجمند آقاي محمد جعفر از بذل یاري دریغ نفرموده
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 سیلهاي دیگر از منبع جاري شده و بر روي دشتی که در دامنه (صـفا) اسـت سـرازیر   
تسلی بخشـی   )تعنی(این غزل  .شود می ومیان این فراوانیها درخشش برقها دیده گردد می

بغـداد حتـی فقیـران آن هـم بـر سرنوشـت مـن         –است. هنگامی که گرفتار عشق شـدم  
 گریستند. 

آن را  منادي رحیل را اعالم کره همه (اسباب) بسته شد وشتر آمـاده پـیش کسـی کـه    
 عاریه کرده ایستاده بود 

ماضـی   0هستی سر پرستی مسافران بدستهاي ها  آن اي ذیاب بن غانم که مانع حرکت
 مقرب) سپرده شده است. 

گفت بسمت مغرب حرکت کنید و گله را در پیش برانید که ها  آن حسن بن سرحان به
 کنم. می را حفاظتها  آن من

 آنکـه  بـی  بگوسفندان وگاوها فریاد زد )حیوانات(و مرکب خود را به پیش راند ومیان 
 سرسبز براند. هاي  ز مزرعها ارها  آن

 را کفـاف  که در حمیـر بـود او  هائی  مرا و اگذاشت جلوه 1(زیان) بخشنده پسر عابس 
 داد.  نمی

 نامید مرا واگذاشت و اکنون من سپري ندارم کـه  می آنکه خود را دوست و همقدم من
 بر دشمنان عرضه کنم. آن را 

توانیم در مجاورت فالکت بسر بریم ولی  می ما :بالل بن هاشم برگشت و به آنان گفت
مین آن برما حـرام  درسرزمین تشنگی نخواهیم توانست زندگی کنیم. دروازه بغداد و سرز

است مانمی توانیم به آنجا داخل شویم و من به آنجا بر نخواهم گشت و مرکـوب مـن از   
 آنجا دور خواهد شد. 

گرداند بعلت گرمی شدید آفتاب و اگر در آنجا  می روح من از بالد ابن هاشم روي بر
 بمانم گرماي سخت مرگ را بسوي من فرا خواهد خواند. 

                                                 
 )410ص  3قبیله حمیر بوده است.(حاشیه دسالن ج  اند از کفته او را طلیجن هم می -1
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 ه بدست دختران نوجوان قبیله بر افروخته شده بود جرقه پرتابهنگام شب آتشهائی ک
 کرد.  می ترغیب1خرجان  )لود(آن حسنها) بود شتر خود را بر راه (کرد. آنکه اسیر  می

دیگر از آثار شاعران مزبور شعري است در مرثیۀ امیر زناته ابوسعدي بقري هـم نبـرد   
  :سخر آمیزي سروده شده استآنان در سرزمین افریقیه وزاب که بصورت رثاء تم

سعداي زیبا وي با مدادان با کاروان بوضعی رقت انگیز عزیمت کرد وگفت: اي کسی 
که از من میپرسی گور خلیفه زناتی کجاست این نشانه را از من بگیرو درگرفتن ان سست 

 مباش. 
و این ابیات از شریف بن هاشم است که درآنها ازعتـابی کـه میـان وي و ماضـی بـن      

  2.کند می قرب روي داده است گفتگوم
ز تو راضی نیستیم! واي اشعار ا اشکر ! م :ماضی) خود سرآغاز سخن کرد و مرا گفت(

: ابـن هاشـم چـه دوسـت     دهد می مسافرت آنان را بمغرب وغلبه زناته را بر آن قوم نشان
بهترین دوسـتان  زیبائی بود که او را ازدست دادم.  و چه بسا بسیار مردانی که پیش از من 

 اند! ز دست  دادها اخود ر
قبیله » بطون«هاي  قصیده ذیل اثر طبع سلطان بن مظفر بن یحیی از زواوده یکی از تیره

شـاعر ابیـات    اند. رفته می حاکم و ارجمند بشماري ها خاندان ریاح است که در آن قبیله از
ازنخسـتین سلسـله   را در حالی سروده است که درزنـدان امیرابـوز کریـابن ابـی حفـص      

 موحدان افریقیه  زندانی بوده است.

                                                 
خرجان نام تنگه اي است نزدیک مدینه. معلوم نیست کلمه (لود) نام چـه محلـی اسـت. (از حاشـیه      -1

 ).410ص  4دسالن ج 

هـا بهمـین صـورت     ترتیـب قـرار گـرفتن شـعر    » ینی جامع«ها ازآن جمله نسخه خطی  درتمام نسخه -2
 س جاي این شرع با شعر پس از آن عوض شده است.  است،ولی در متن چاپ پاری
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گرد و خـواب بـر پلـک چشـمانش      می (شاعر) هنگامی که اندك اندك تاریکی سپري
آید که دوست و همدم جدائی ناپذیر درد  می گوید: چه کسی بیاري دلی می شود می حرام

 وغم شده است. 
از اوالد ابواللیل  1از اشعار متأخران ایشان گفتار خالدبن حمزه بن عمر شیخ کعوب  و

و بشاعر ایشان شبل ابـن مسـکینانه    کند می سرزنش است او حریفان خود اوالد مهلهل را
که در ابیاتی بقـوم و تبـار خودافتخـار کـرده و آنـان را بـر اوالد        دهد می بن مهلهل پاسخ

  2ت.ابواللیل برتري داده اس
 و هم یکی از شاعران آنان درامثال حکمت آمیز سروده است:

بچنگ نخواهی آورد کاري ابلهانه و اعراض از کسی کـه روي  آن را  جستن چیزي که
 از تو بر تافته است کاري درست است.

برپشت شتران سوار شـو (یعنـی    اند، هرگاه ببینی مردمان درهاي خود را بروي تو بسته
 . گشاید می سفر کن) خداوند در دیگري را بر وي تو

 : کند می یاد 3انتساب کعوب را به ترجم )بن مسکینانه(و در این بیت شبل 
پیران و جوانان خانواده ترجم، بواسطه شدت وحدت خویش از شکایت عموم مـردم  

 آیند.  می بهیجان
که چرا به رعایـت   کند می برادران خویش را سرزنش 1بن حمزه) (این قطعه خالد  در

ابومحمد کسی بـود کـه از    اند، جانب ابو محمدبن تافرا کین شیخ بزرگ موحدان برخاسته

                                                 
 کعوب نام قبیله اي از اعراب مغرب است.   -1

دسالن ازترجمه این ابیات و ابیات دیگري از شاعر مزبور در عتاب و وصف کاروانها بعلت اخـتالف   -2
نسخ بیش از حد صرف نظر کره و یاد آور شده است که کاتبان نسـخ در نهایـت غفلـت و بیخبـري     

اند چنانکه تمام کلمات هر بیت با دیگري متفاوت است ونمی توان مفهوم صـحیحی ا   اشعار را نوشته
 ها صرف نظر کردم. زآنها بدست آورد و به همین دلیل نگارنده هم ازترجمه آن

نقطه نـدارد. دسـالن باسـتناد    » ینی جامع«هاي مصر و بیروت برجم است و در نسخه خطی  در چاپ -3
 ه در آن اعراب کعوب را از ترجم دانسته کلمه را بدینسان تصحیح کرده است.  تاریخ بربر ک
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وظیفه حاجبی سلطان تونس سوء استفاده کرده و بعنـوان کفالـت ابواسـحق بـن سـلطان      
یع نزدیـک بعصـر مـا    ابویحیی زمام امور را مستبدانه بدست گرفته بود. و این امـراز وقـا  

 رود. می بشمار
گوید وخطابه اي که الیق مردي خطیب است  می خالد جوانمرد، با آگاهی کامل سخن

 پردازد......... می و همواره ازروي خردمندي و راستی بسخنوري کند می ایراد
و این اشعار اثر طبع علی بن ابراهیم است که در این روزگار از رؤساي عامر، یکـی از  

 رود. وي در این ابیات پسر عمان خـود را سـرزنش   می قبیله زغبه بشمار» بطون«هاي  تیره
  اند. که در صدد سروري دیگر افراد قبیله بر آمده کند می

 (علی بن عمر) این شعرهاي کوتاه را سروده و خطابه اي منظوم ایراد کرده است. 
در رشـته ابریشـمین    مانند مرواریدهائی که گوهر فروش هنگـام کشـیدن  » این ابیات«

  2، زیبا و دلپذیر است. گیرد می دردست
نواحی حوران و زاده طبع زنی است کـه شـوهر    3و اشعار ذیل ازاعراب صحرا نشین 
قیس همسو گندان قبیله خـویش فرسـتاده و   » قبیله«وي کشته شده و این ابیات را بسوي 

 بخونخواهی شوهرش را انگیخته است: آنان را  بدین وسیله

                                                                                                                              
پیش از این قطعه در تمام نسخ شعر (شبل) آمده است. درچاپ پاریس و ترجمه دسالن پس از شعر  -1

قطعه اي است ه مولف آن را به خالد (بن حمزه) نسبت داده است و درمطلغ قطعـه هـم نـام    » شبل«
شود واز این رو در اینترجمه هم ازروش دسالن تبعیـت   ه شاعران مغرب دیده میخالد بر حسب شیو

نسبت داده شده » شبل«و چپهاي مصر و بیروت قطعه مزبور به » ینی جامع«شد، ولی در نسخه خطی 
درصـورتیکه در شـعر   » و مـن قولـه..........  «است، چه پس از شعر وي عنوان قطعه بعد چنـین اسـت:  

 الد در همه نسخ وجوددارد. نخستین قطعه نام خ

هاي مصر و بیروت تمام بیت مزبور  مصراع اول بیت نخستین و در چاپ» ینی جامع«در نسخه خطی  -2
بیت است، ازفزونی اغـالط واخـتالف نسـخ ترجمـه      41گوید: این قصیده که  وجود ندارد.دسالن می

 نشد. 

 هاي مصر وبیروت اعراب ثمر است.   در چاپ -3
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سالمه زن جوان قبیله بخودگویـد: خداونـد کسـی را کـه بـه او دل نسـوزد دچـار         ام
  1وحشت سازد.

هم درمیان مردم متداول اسـت.  ها  آن و نظایر اشعار مذکور نزد آنان بسیار و بعضی از[
پردازند و گروهی هم چنانکـه در فصـل    می قبایل آن قوم بسرودن شعرهاي  برخی از تیره

ورزند از قبیل بسیاري از رؤساي کنونی قبایل ریاح و زغبه  می امتناع شعر یاد کردیم از آن
 2و سلیم وامثال ایشان].

 اندلس  1و از جال 3موشحات

                                                 
 شعر اینست: -1

ــــــــالمه ــــــــي ام س ــــــــاه احل ــــــــول فت  تق
 

 بعـــــــني اراع اهللا مـــــــن الرئـــــــي هلـــــــا 
 

 و دسالن شعر را چنین ترجمه کرده است:  
تواند کسی را که شـکایت   زند(ومی گوید) خداوند می ام سالمه زن جوان قبیله از شخص خود حرف می

 کند پر از ترس و وحشت سازد.  نمی

و چاپ پاریس ترجمه » ینی جامع«هاي مصر و بیروت نیست از نسخه خطی  این قسمت که در چاپ -2
هاي مصر وبیروت و نـه   شده ودر چاپ پاریس پیش از قسمت مزبور چند شعر است که نه در چاپ

متن «نویسد:  وجود دارد اشعار مزبور را دسالن ترجمه نکرده است و می» ینی جامع«در نسخه خطی 
هاي  شد. و این قطعه در نسخه عه چنان مغشوش بود که تقریبا هیچ مضمونی از آن مفهوم نمیاین قط
چنـین  » پ«عنوان اشعار مزبـور در چـاپ   » و چاپ بوالق وترجمه ترکی نیز وجود ندارد D , C خطی

شـد  با از قبیله جذامی می» بطنی«است: قطعه ذیل را یکی از اعراب بادیه نشین قبیله حلبه که تیره اي 
 سروده است و قبیله مزبور اکنون در مصر سکونت دارد. 

شود که مردم انـدلس آن را اسـتنباط کـرده و از     موشحات در اشعار متقدمان برفن جدیدي اطالق می -3
انـد و در ایـن نامگـذاري بـه      نامیده» موشح«این رو که در آن صنعت و آرایش بکار رفته است آن را 

اند و این گونه شـعر را   ع که نوعی از زیورهاي زنان است توجه داشتهوشاح یا حمایل و گلوبند مرص
 اند.  ها بوشاح تشبیه کرده ها و ابیات و قفل از نظر رشته

 آرد: » دارالطراز«ابن سناء الملک در کتاب خود موسوم به 
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 –سـرایند. ب   ها را بر اوزان اشعار عـرب مـی   موشحاتی که آن –موشحات بدو گونه تقسیم شوند. الف 

 گونه اي که داراي وزنی از اوزن مزبور نیست و شاعر بدان اوزان توجهی ندارد. 
 شود نیز دو نوع است:   و گونه اي که بر وزن اشعار عرب سروده می

آن جـزء بیـت از وزن    شود کـه بسـبب کلمـه مزبـور     قسمتی که در اقفال و ابیات آن کلمه اي داخل نمی
شعري خارج گردد و موشحاتی کـه بـر ایـن شـیوه باشـند مـورد توجـه نیسـتند و بسـیار کـم رواج           

هـا بهـیچ گونـه اي از اوزان عـرب      دارند.......... و قسم دوم موشحاتی است که هیچیک ا زاجزاي آن
 د. ده بستگی ندارد و این نوع بسیار رایج است و قسمت اعظم موشحات را تشکیل می

خوانند و داراي ابیاتی اسـت کـه    نیز می» رشته ها«ها را اسماط  شود که آن هر موشح از اقفالی تشکیل می
 باشند.   شوند وعبارت از اجزا و فقرات موشح می منشعب می» غصنها«بشاخه 

د و بـه  شـون  گردند و بیش از هر بیت تکرار می و اقفال ابیاتی از شعراند که غالبا موشحات بدانها آغاز می
خوانند. اقفال مزبور در یک موشح داراي یکوزن و یک قافیـه هسـتند    می» الزمه«ها را  همین سبب آن
نامند و بهترین آن قفلی اسـت کـه الفـاظ    » خرجه«ها روا نیست و قفل آخر موشح را  و تغییر دادن آن

یـا  » گفـت «چـون   آن داراي آهنگ باشد و بر شیوه شیرینی سروده شده باشد و شاعر از راه کلمـاتی 
هـا   ها از آن قفل بمعانی دیگري از قبیل عشق یا مسـتی و جـز ایـن    و مانند این» تغنی کرد«یا » گفتم«

 شود.   منقل می
 ها جایز است.   هستند و تغییر دادن روي آن» بر گردان«ولی ابیات بمنزله ادوار 

قفل شش بار در آن بیاید. و هرگـاه  و هنگامی موشح را تام گویند که بقفلی آغاز شود وبدان پایان و این 
 نامند و نمونه نخستین آن بر این شیوه است:» اقراع«موشح به بیت آغاز شود آنار 

 قفـــــل اهيـــــا الســـــاقي اليـــــك املشـــــتكي
 

ـــــــــــاك و ان مل تســـــــــــمع   قـــــــــــد دعون
 

 بيــــــــت و نــــــــديم مهــــــــت يف عزتــــــــه
 

ــــــــه  ــــــــن راحت ــــــــراح م ــــــــب ال  و برش
 

 كلــــــــامت اســــــــتيقظ مــــــــن ســـــــــكرته
 

 اتكــــــاقفــــــل جــــــذب الــــــزق اليــــــه و 
 

ـــــــــــــع   و ســـــــــــــقاين اربعـــــــــــــاين ارب
 

 آن چنین است:» خرجه«شمرند. و  آید و از این رو آن را از نوع تام می و قفل در این موشح شش بار می

 قــــــــــد نامجــــــــــي بقلبــــــــــي و زكــــــــــا
 

ـــــــــــدع  ـــــــــــب اين م ـــــــــــل يف احل  الخت
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اندلس پس از آنکه شعر در سرزمین آنان فزونی یافت و مقاصد و فنـون   2اما متأخران
بنـام  آن را  آن تهذیب شد وبمنتهاي زیبائی و آرایش رسـید فنـی از آن ابـداع کردنـد کـه     

و هـا   آن رشته رشـته و شـاخه شـاخه سـخن را نظـم میکننـد و بـر       ها  آن موشح خواندند
و هـا   نامند و عدد قوافی این شاخه می را یک بیتها  آن افزایند و همه ها می آن عروضهاي

 آورند.  می را تا پایان قطعه پیاپی ویکی پس از دیگريها  آن اوزان
سرایند هفت بیت است و هر بیتی مشتمل برشاخه  می یوهو حداکثر ابیاتی که در این ش

هـا   آن گونـاگون متفـاوت اسـت و در   هـاي   بنسبت مقاصد و شیوهها  آن هائیست که عدد
چنانکه در قصاید متداول است وایـن فـن را بمنتهـاي     برند می مضامین غزل و مدح بکار

قات عوام و خواص آن شمردند و طب می پسندند و ظریف آن را می کمال رسانیدند و مردم
کنند. و مخترع آن در جزیره  می را بسبب سهولت فر گرفتن ونزدیکی شیوه آن بذهن از بر

بوده اسـت   4از شاعران امیر عبداهللا بن محمد بن مروانی  3اندلس مقدم بن معافر نیریزي 
از روي تقلیـد کـرده    »عقدالفرید«و این شیوه را ابوعبداهللا احمد بن عبدربه صاحب کتات 

                                                                                                                              
 4و المـوجز ج   71تألیف بطـرس بسـتانی ص   » ادباء العرب قی االندلس و عصر االنبعاث«رجوع به  

 شود.  97ص «االدب فی االندلس و المغرب«

زجل (بفتح ز. ج) در لغت بمعنی بشادي آوردن و بلند کردن آواز است و در تداول ادبیات اندلسـیان   -1
شده  رفته اطالق می ا تصنیفهایی که در رقص بکار میبر نوعی شعر آهنگدار نظیر تصنیفهاي امروزي ب

یـا   Seguedilleهـا را،   هاي شعر کوتاه یا آهنگهاي بـازاري و رقـص آن   است ودراسپانیا اینگونه قطعه
Seguidilla نامند که ماخوذ از زجل عربی است.   می 

 اهل اندلس است. » متاخران«هاي مصر بجاي  و چاپ» ینی جامع«در نسخه خطی -2

ها و نسخ مختلف: معافرومعانی. و به عقیده دسالن صورت نیریزي صـحیح تـر اسـت و آن     در چاپ -3
منسوب به نیریز است ه شهري در فارس نزدیک شیراز بوده است. ودر هر حال شـاعر در نیمـه دوم   

نیـز  » ینی جامع«زیسته چه وي معاصر عبداهللا مروانی بوده است. درنسخه خطی  قرن سوم هجري می
 کنند.   یزي است و گفتار دسالن را تایید مینیر

هجـري   257عبداهللا مروانی هفتیم خلیفه بنی امیه بوده که در انـدلس سـلطنت میکـرد. وي در سـال      -4
 بخالفت رسید. 
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و موشحاتشان  برد میولی با پدید آمدن متاخران دراین اسلوب کسی نام آن دو را ن ،است
شـاعر   1رونقی ندارد، و نخستین کسیکه پس از آنان دراین فن مهارت یافته عبـاده قـزاز   

گفته است که وي از  3خدایگان المریه بوده است. و اعلم بطلیوسی  2معتصم بن صمادح 
گوینـد ریـزه    مـی  بکر زهر شنیده است که میگفت: همه شاعرانی که بشیوه موشح شعرابو

 کنند  می خوار و طفیلی عباده قزازند واز این گفتار وي تقلید
است ـ خورشید بامدادان است ـ شاخه نورسـته اي در میـان      )شب چارده(ماه تمامی 

وشـن و تابنـاك اسـت.    ـ چه کامل اندام است! چه ر  دهد می بوي مشک 4شن زار است ـ 
 افشاند.  می بوي خوش .چه با رونق و با صفاست

از انـد   ناگزیر ـ هرکه بر وي دیده افکند ـ دلداه شد ـ  و او را بدست نیـاورد. و گفتـه     
هیچ ـ کس در فن موشح سرائی اند  هبرد می معاصران عباده که در عصر ملوك طوایف بسر

 بر او سبقت نجسته است. 
شاعر مأمون بـن ذوالنـون    1ابن ارفع راسه  )ابوبکر محمد(و پس از وي در مرتبه دوم 

است. گویند ابن ارفع آغاز موشـحی را کـه بنـام وي مشـهور      2طلیطله )سلطان(خدایگان 
 است بسیار نیکو سروده است آنجا که گوید: 

                                                 
 م).  1030(–ه  422متوفی بسال  -1

محمد بن معن بن محمد بن احمد صمادح مکنی به ابویحیی و ملقـب بـه معتصـم تجیبـی صـاحب       -2
هجـري   444و صـمادحیه از بـالد انـدلس اسـت وي بسـال       )Bougie(و بجایـه   )Almeria(لمریه ا

 در المریه درگذشت (رجوع به لغت نامه دهخدا شود). 448بسلطنت رسید ودر سال 
وي  )Valence(عالم لغت و نحو در بلنسـیه   )Bodajoz(عبداهللا بن السعید معروف به اعلم بطلیوسی  -3

 گذشت.   هجري در 521بسال 
 براي آشنائی خوانندگان با سلوب وزن و قافیه این شیوه شعر عین قطعه نقل شد. -4
 بدرتم.    شمس صحی.   غصن نقا.     مسک شم   
 ما اوضحا.      ما اورقا.      ما انسم    ما اتم.  
 الجرم     من لمحا.       قد عشقا.     قد حرم   
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یراب کرد. و بوستانها را سهاي  چنگ بدیع ترین آهنگ را نواخت و جویبارها سبزه زار
 پایان آن رانیز نیک سروده است. 

حرکت  کن و از اینجا برو چه از سپاهیان مأمون یحیی بـن ذوالنـون مصـون نیسـتی،     
 3افکنند.  می سواره را بهراسي ها گروه سپاهیانی که

سپس دراین فن میدان مسابقه دیگري فرا رسید کـه مصـادف بـا روزگـار فرمـانروائی      
ود و بدایعی در آن پدید آوردند. ونامداران این میدان عبارت بودنـد  مرابطان) ب(نقابداران 

ایـن گفتـار    5و اعمی تطیلی و از بهتـرین موشـحات اعمـی تطیلـی     4از ك یحیی بن بقی 
 اوست:

کاروان  .راه غم  انگیز استاي  نشانه توانیم بشکیبائی راه بیابم ـ و حال آنکه  می چگونه
و تنـی   6. شـود  مـی  درمیانه صحرا ـ با نرم تنان شرمگین رهسپار است و دور  )هم اکنون(

که گروهـی  اند  که دوستداران اینگونه شعر دراندلس حکایت کردهاند  چند از مشایخ گفته

                                                                                                                              
 را سه و در چاپ مصر و بیروت راس است.  » ینی جامع«خطی درترجه دسالن راسو و درنسخه  -1

2- Tolede 

 با بدع تلحین   العود قد ترنم  -3
 ریاض البساتین  و سقت المذانب 

 عساکر المآمون    تخطر ولش مسلم 
 یحیی بن ذوالنون ن. ل. شقت المذانب.   مروع الکتائب  

انـدلس کـه داراي    )Cordou(یحیی بن عبداهللا بن بقی مکنی به ابوبکر شاعر بـزرگ از مـردم قرطبـه     -4
 م) در گذشت.  1145ه ( 540موشحات بدیعی است وي بسال 

ابوجعفر بن عبداهللا تطیلی منسوب به تطیله شهري به اندلس که صاحب نفح الطیب ویرا بـدان شـهر    -5
یان او را به طلیطله منسوب کرده اسـت.وي بـین قـرن چهـارم و     نسبت داده ولی صاحب (قالئد العق

پنجم هجري (قرن دهم و یازدهم میالدي) میزیسته و بشعر و نثر و توشـیح شـهرت یافتـه سـت. (از     
 ). 87ادباء العرب فی االندلس ص 

بـانوا.  قد  –بالخر دا النواعم  -والرکب وسط الفال –اشجان  –و فی المعالم  –کیف السبل الی صبري  -6
 ن. ل) –(بان 
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انجمن کرده و هر یک موشحی درمنتهاي استواري و زیبـائی  1از موشح سرایان در اشبلیه 
به انشاد موشح آغاز کرد اعمی تطیلی بودواو همینکه ساخته بودند آنگاه نخستین کسی که 

 موشح مشهور خود را بدینسان آغاز کرد: خندان است از لؤلؤ. 
جهان) براي در برگـرفتن او  (پرده بر گرفت ماه تمام پدیدار شد ـ روزگار   هنگامی که

 2تنگ بود ـ دل من او را در بر گرفت. 
ران نیـز از او پیـروي کردنـد. و اعلـم     ابن بقی بیدرنگ موشح خود را پـاره کردودیگـ  

هرگز بر سخن موشح سرائی حسد نبـردم   :گفت می بطلیوسی گفته است، شنیدم ابن زهر
 مگر بر این گفتار ابن بقی که گفته است: 

 رسد؟ نمی بینی که هیچکس بدان نمی –مگر احمد را درآن پایگاه بلند بزرگواري 
اي مشرق ! همانند او را بما  .که درغرب طلوع کرده است )بمنزله خورشیدي است(او 

 3نشان ده؟
هـاي   یکی از موشح سرایانی که موشـح  )ابن زهر وابن بقی(و در روزگار آن دو شاعر 

سـراینده آهنگهـاي   5بود و حکیم ابوبکر بن باجه  4دلپسند و مطبوع میسرود ابوبکر ابیض
یات معروف این است که ابن باجه در زیست و یکی از حکا می مشهور نیز درعصر ایشان

                                                 
1- Seville 
 و حواه صدري.  –ضاق عنه الزمان  –سافر عن بدر  –ضاحک عن جمان  -2

 یا مشرق.  –فارنامثله  –اطلعمه الغرب  –الیلحق  –فی مجده العالی  –اما تري احمد  -3

 ). 87م) (از ادباء العرب ص  1149ه ( 544ابوبکر ابیض متوفی بسال  -4

ابوبکر محمد بن باجه تجیبی سرقسطی فیلسوف و طبیب معروف به ابـن صـائغ از ادیبـان وشـاعران      -5
موشح سرا بود و وزارت امیر ابوبکر صحراوي فرمانرواي سرقسطه را که از جانب مرابطان حکومـت  

م) مسموم شد وزندگی را بدرود گفت 1138ه ( 433کرد. بر عهده داشت. وي در شهر فاس بسال  می
 و رجوع به لغت نامه دهخدا ذیل ابن الصائغ و ابن ماجه شود). 78ادباء العرب ص  (از
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حاضر شد و موشح خـویش   2خدایگان سر قسطه  1مجلس مخدوم خویش ابن تیفلویت 
بخواند و آغاز آن چنین آن را  را به یکی از کنیزکان آوازه خوان آن شاهزاده تسلیم کرد که

 است: 
 ما را به مستی بپیوند.  3ومستی  –دامن کشان بخرام  خواهی می هرچه

 ممدوح از این شعر شادمان شد و همینکه موشح را بدین گفتار پایان داد: 
 خدا رایت پیروزي را براي، امیر بلند پاي ابوبکر بست. 

 آنگاه که آهنگ به گوش ابن تیفلویت رسید بانگ برآورد: چه شادي بزرگی !
 آفرین ! چه نیکو آغاز کـردي و  :و جامع خویش را از شدت طرب برتن درید و گفت

و آنگاه سو گندهاي مؤکد یاد کرد که نباید ابن باجه بخانه خـود   .چه نیکو بپایان رساندي
برود مگر اینکه بر روي زر حرکت کند. اماحکیم از فرجام بد این سوگند بیمنـاك شـد و   

و ابوالخطـاب   .چاره اي اندیشید که به کفش وي زر بکوبند و با آن کفش به خانـه رفـت  
سخن از ابوبکر ابیض موشح سـرائی کـه    4مجلس ابوبکر ابن زهر در :ابن زهر گفته است

                                                 
است وکلمه تیلفویت از لغات عربهاي بربـر  » پسر کره مادیان سه ساله«بمعنی  –این لقب استهزا آمیز  -1

است و او برادر زن پادشاه مرابطان علی بن یوسف و مکنی بـه ابـوبکر بـن ابـراهیم بـود. (ازحاشـیه       
 ). 3ج  426دسالن ص 

2- Saragosse 
 ن. ل: سپاس -3

و » پ«هاي مصر وبیروت ابوبکر بن زهیر است،ولی صحیح صورت مـتن اسـت کـه چـاپ      در چاپ -4
نقل شده است و بطرس بسـتانی آرد: ابـوبکر محمـد ابـن زهـر اشـبیلی از       » ینی جامع«نسخه خطی 

رفتـه و از پزشـکان و    اند بشـمار مـی   ر بودهبهترین نوابغ خاندان زهر که در اندلس بفضل وادب نامو
ه  507ادیبان معروف عصر خود بوده و بـدربارمرابطان وآنگـاه موحـدان راه یافتـه اسـت وي بسـال       

م) مسموم گردیده ودرگذشـته اسـت. (از ادبـاء     1198ه ( 595متولد شده و در آخر سال  9م  1113(
 )..77العرب فی االندلس و عصر االنبعات ص 
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 :اهمیت تلقی کـرد. ابـن زهـر گفـت     بی نام یاد شد بمیان آمد آنگاه یکی از حاضران او را
 گوید:  می اهمیت میشمري کسی را که بی چگونه

و باد  ،بخشد نمی نوشیدن باده بر روي سبزه زارهاي  پر از گلهاي گاو چشم بمن لذت
اما بیدرنگ قامت آزاد آن شاخه نورس کج شد و من اورا در زیر پوش خود  .وزید شمال

 جاي دادم. 
 کنند.  می راغارتها  دل او از موجوداتی است که

سازد و چه نگاهاي پر نـاز و کرشـمه اي    می میخرامد و ما را بشک و اضطرات گرفتار
 راند.  می که ما را بگناه

  .کنند می ن را سیرابدندانهاي تگرگ مانندي که تشنگا
  .و شفا بخش عاشق رنجور است

 شکند.  نمی عاشقی که پیمان عشق راهرگز 
 در هر حال بر عشق پایدار است.  و

 وحال آنکه وي در حال هجران است.  –آرزومند وصال است 
محمد  :و پس از ایشان در آغاز دولت موحدان چند تن  دراین فن شهرت یافتند مانند

حسن بن دویریده گوید: حاتم بـن سـعید را دیـدم کـه     .و دیگرن 1بن ابوالفضل بن شرف
 بدینسان موشحه اي آغاز کرده بود: 

باده و همدم خوش طبع، چنان است که مـاه تمـام بـا خورشـید روبـرو شـود و ابـن        
 هردوس که گوید: 

 اي شب وصل و فرخندگی بخدا باز آي 
 و ابن موهل که گوید 

                                                 
منور مولف از محمدبن ابوالفضل بن شرف ابن شرف محمدبن سعید قیروانی باشد که یکی از  ظاهرا -1

رفته و او رابا ابن رشیق شاعر محاجات و مشاجره بـوده اسـت. از او    فحول شاعران افریقیه بشمار می
 است: کتاب ابکار االفکار درادب، منظوم منثور. (رجوع به لغت نامه دهخدا شود).



 567 آموزش... ها و چگونگی هاي آن ها و گونه باب ششم از کتاب نخستین: در دانش

امی نیست که جامه ابریشمین وزیبا بپوشند و عطریات ببویند،بلکه عید هنگام عید هنگ
 دیداد یار است. 

ابن سعید گوید: از ابوالحسـن سـهل بـن مالـک شـنیدم کـه        1 .دیگر ابواسحق دوینی
داخل شدم در حالی کـه وي پیـر شـده بـود و جامـه بادیـه        2روزي بر ابن زهر  :میگفت

ابـن زهـر مرانشـناخت و مـن در      ،برد می بسر 3حصن استپهنشینان بر تن داشت، زیرا در 
سرانجام سخن از شعر بمیان آمد ومـن از موشـحه اي کـه سـروده      .پائین مجلس نشستم

 بودم این چند بیت را انشاد کردم: 
جویبار بـه   )کناره(. وساق شود می هنگام بامداد ناپدید ،سرمه تاریکی ازدیده سپیده دم

  اند. برخاستهها  است که از وادي سبز آراسته شدههاي  حله
 .تو این شعر را سروده اي  ؟ گفتم آزمایش کن :ابن زهر بر خاست و گفت

تـو را   بمقام برتر آري. بخـدا  :معرفی کردم. آنگاه گفت تو کیستی ؟ من خود را :گفت
 ،ام ابن سعید گوید: ابوبکر ابن زهر سر آمد شاعرانی است که من مالقات کـرده  .نشناختم

از ابوالحسن سهل  »ابن سعید«موشحات او درشرق و غرب انتشار یافته است. ونیز گوید: 
به ابن زهر گفتند: اگر از تو بپرسند بدیع ترین شـعري را کـه    :بن مالک شنیدم که میگفت

 خوانم: می دهی؟ گفت  این ابیات را می ازنوع موشحات سروده اي کدام است چه پاسخ
 آید ؟ اوه ! چه اندازه او مست است!  نمی سر مستی بهوش از ،چرا این شیداي عشق 
آنکه باده بنوشد  چرا غمزده اي که شیفته دیار خویش اسـت اینهمـه بـراي وطـن      بی(

  4؟)کند می بانگ وزاري

                                                 
 » دوینی وابن سعید«نویسد:این اشخاص شناخته نشدند  دسالن می -1

 درچاپهاي مصر ابن زهیر  -2

 واقع است.   )Seville(درناحیه اشبیلیه  Estepaحصن  -3
 جاي آن سفید است. » ینی جامع«این شعر در چاپ پاریس نیست ودرنسخه خطی  -4
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از  1؟ و آیاگردد می بما بازایم  را که نزدیک خلیج گذرانده» خوشی«آیا روزها وشبهاي 
جایگـاه زیبـا و شـادي     3شویم؟و آنگاه کـه   می برخوردار  2مشک دارین ،نسیم خوشبوي
و جویباري که درخت خرم و پرشاخ و برگی بـر آن سـایه   .ببخشداي  تازه بخشی بما جان

وانـواع ریـاحین شـناور    هـا   باشد و آب در حالی که روان است بر روي آن سـبزه  4افکن 
 وغریق باشد. 

نده تصنیف (زجل) معروفی اسـت  وپس از وي ابن حیون شهرت یافته است و او ساز
 : شود می که بدینسان شروع

 نهد. می درزه 5هر دم وي تیري
 بهر گونه که بخواهد خواه با دست و خواه با دیده.

و همچـون   ،میسراید: من زیبا و نمکین آفریده شـده  »تیرانداز« 6و هم درباره دوچشم 
 ام.  تیر انداز ماهري آموخته گشته

 گذارم. نمی و لحظه پیکار را فرو

                                                 
 است  » اونستفاد«در چاپ پاریس بجاي  -1

 کنند (از اقرب الموارد)   رین که بدان مشک از هند وارد میدراین بندري است در بح -2

 رسد.  در چاپ پاریس بجاي: واد، واذ آمده است که صحیح تر بنظر می -3

 هاي مصر و بیروت ترحیج دادم.  در چاپ» ظله«در چاپ پاریس را بر » اظله« -4

 بینهم. (ب. د) ومن صورت نخست ر برگزیدم.» پ» «سهمه« -5

فی القضیتین است و صحیح فی العیتین اسـت  » پ«و در چاپ » فی القصیده«درچاپهاي مر و بیروت  -6
غلط اس تو چنانکـه دسـالن   » خلقت«هاي مصر و بیروت علقت بجار  هدر ینی آمده است. در چاپ

) تخل و تعمل را باید نخلو و نعمل بصورت متکلم مع الغیر بخوانیم کـه در  3ج 430نویسد (ص  می
رفته است همچنین در لهجـه عـوام آن سـرزمین     عامه مردم اندلس بجاي متکلم وحده بکار می لهجه

 شده است.   بجاي فلیس استعمال می» فلش«بجاي ساعت و » ساع«
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 کنم که با دستانم هنگام تیـر انـدازي انجـام    می و با دو دیده ام همان وظیفه اي را ایفا
در غر ناطه مهربن فرس نیز شهرت یافته » ابن زهر و ابن حیون«دهم. و درعصر آن دو  می

 بود. 
بخدا خوش است روز شادي بخشی که بر روي  :ابن سعید گوید: این اشعار از اوست

 گذراندیم. » اشبیلیه«هاي ساحل رودبار حمص چمن زار
از باده زرین رنگی که به مشک مهر شده بـود،   ،آنگاه بسوي دهانه خلیج متوجه شدیم

 پراکندیم.  می بوي خوش در فضا
 پیچید  می و در آن هنگام چنگال تاریکی روپوش عصر را در هم

دور هستیم!و همزمـان  وقتی ابن زهر این شعر را شنید، گفت چقدر ما از این روپوش 
بود ابن سـعید از پـدر خـود     1شاعر دیگري بنام مطرف ،درهمان شهر )مهربن فرس(وي 
ابـن فـرس از جـاي برخاسـت و او را      ،که مطرف روزي نزد ابن فرس رفت کند می نقل

 بنشین و مرا این همه شرمسار مکن! :مورد احترام شایانی قرار داد مطرف گفت
بگو ببینیم  :براي کسی که این شعررا سروده است بپاي نخیزمابن  فرس گفت: چگونه 

 ممکن است غمزده نباشند؟اند  آسیب دیدهها  ! آیا دلهاي شیفتگانی که به تیر نگاه
ایـن   .میزیسـته اسـت   3نام برد کـه در مرسـیه  2وپس از شاعران مزبور باید ابن خرمون

فـت و موشـحه اي کـه    گفته است که یحیی خزرجی درمجلسی نزد ابن خرمون ر 4رائس
توان موشحه نامید که  می شعر را هنگامی :سروده بود در آنجا انشاد کرد ابن خرمون گفت

 خالی از تلکف باشد. یحیی پرسید مانند کدام شعر ؟
 .چون این موشحه من :گفت

                                                 
 » د«ر  –بفتح م » پ» «ر مشدد -کسر –فتح ط  –بضم م « -1

 » د«ابن جرمون -2

3- murcie 

 »د«ابن راسین  -4
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توانم بیابم؟ و آیا این دل  می اي یاري که مرا بفراق مبتال کرده اي ! آیا بوصال تو راهی
 ه از عشق تو تسلی خواهد یافت؟رنجید

  برد می دیگر از این گونه شاعران ابوالحسن سهل بن مالک است که در غر ناطه بسر
 ابن سعد گوید: پدر من این گفتار ویر بسیار مورد تحسین قرارمی داد: 

 سیل بامداد، در سوي خاور به دریایی در سرتاسر افق برگشت. 
 »و بلند شد«زاریها و بانگهاي کبوتران روي آورد 

 هراسند. می را غرق شدن در این سیلها  آن آیا
 ریزند.  می واز این رو سحرگاهان بربرگهاي درختان اشک

ابن سعید گویـد:   .ودر همان روزگار ابوالحسن بن فضل در اشبیلیه شهرت یافت است
اي ابن فضل ! تـو بـا ایـن     :لحسن گفتگفت از سهل بن مالک شنیدم که به ابوا می پدرم

دریغا: بر روزگاري که گذشـته و از دسـت    :اي سخنان خود برموشح سرایان برتري جسته
 بر آن شامگاهی که عشق مرا بفراق و جدائی گرفتار ساخت.  ،رفته

 و برخالف میل و نه از روي خشنودي تنها ماندم.  
د رعالم اندیشه آثار خرابه منزل یار و برفراز اخگرهاي شعله وري شب را بروز آوردم 

 زدم.  می ویرانه آن بوسههاي  گفتم ودرعالم خیال بر نشانه می با بدورد
و هم ابن سعید گوید: شنیدم ! ابوبکر صابونی بکـرات موشـحات خـود را بـر اسـتاد      

 کرد و نشنیدم وي را آفرین گوید جز در این اشعار:  می انشاد 1ابوالحسن دباج 
 کنم. می یاد 2سوگند بعشق صاحب خردي 

 که شب شفیتگان و آرزومندان را بامدادي نیست. 
 یابد.  نمی بامداد منجمد شده که جریان »نهر«

                                                 
 ست.  غلط ا» د«زجاج در چاپ  -1

 سوره و الفجر 4اشاره به آیه  -2
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کنم این شب دراز مرا فرادائی نیست. فریاد زدم که مگر تـو ابـدي    می وبدینسان گمان
 نسر مقراض شده است؟» ستاره«هستی یا مگر بالهاي 

 جنبند؟ نمی ستارگان آسمان از جاي خودکه دیگر 
 و ازموشحات خوب ابن صابونی این اشعار است:

 اي درنگریـد  بحال عاشق بیمار و غم زده
 

 بـراو!  واي است ساخته اورارنجور پزشک که 
 

 جوید.  می مجبوبش از وي دوري
 . کند می و آنگاه خواب هم در این رفتار از محبوب تقلید

آري خواب از دیدگانم پریده است، ولی من جز بـراي ازدسـت داده خـواب و خیـال     
  1کنم. نمی گریه» معشوق«

افسوس ! چـه وصـال بـدي ! از     .خواست مرا فریفت می در آن روز وصال او چنانکه[
توانم کسی را که از من دور گزیده خـواه بصـورت واقعـی و خـواه در عـالم       نمی این رو

 ].خیال سرزنش کنم
 در فن موشـح سـرائی  نـامور    3ابن خلف جزایري  2)موریتانی(و در میان مردم عدوه 

 و او سراینده موشحه مشهور است:  دباش می
  .دست بامداد آتشزنه روشنائی را در مجمر گل برافروخت

 است که در موشحه اي گوید:  5بجائی  4ابن خزر«موریتانی «دیگر از شاعران آن ناحیه 
 .دهد می موافق نشانروزگار دندان 

 .دورد بر تو باد به لبخند آن
                                                 

باشد  از اینجا تا آغاز و چون فن موشح سرائی درمیان مردن اندلس رواج یافت......... که یک برگ می -1
 نیست. » ینی جامع«در نسخه خطی 

2- Mauritanie 

 منسوب به الجزایره  -3

 هزر (ن. ل). -4

 )Bougie(منسوب به بجایه  -5
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است واو شاعري اسـت کـه نخسـت در     1و از آثار دلپذیر متأخران موشحه ابن سهل 
 : شود می اشبیلیه وسپس در سبته شهرت یافته است و موشحه وي بدینسان آغاز

کمین کرده است تادل عاشـق شـیدا را کـه     برد می گزند بسیر بی آیا آهوئی که در مأمن
 منع کند؟ 2بدو پناه آورده از سایه بان 

 از این رو آن دل مانند اخگري که باد صبا بر آن بوزد در تب و تاب است. 
و دوست ما وزیر ابوعبداهللا بن خطیب شـاعر انـدلس ومغـرب کـه نـام وي گذشـت       

 باران،تو را  موشحه اي بهمین اسلوب بدینسان سرود است: فزون باد
 اي روزگار وصل د راندلس! .بارد می هنگامی که

 وصل تو جز خواب و خیال یا فرصت مناسب زودگذر بیش نبود. 
آنگاه روزگار زمام آرزوهاي گوناگون و پراکنـده مـا را برحسـب دلخـواه و فرمانمـان      

 شد حرکت میکرد.  می بدست گرفته و مطیع ما بود وبهر سوي که ترسیم
را چه یک بیک و چه دو بدو و مانند جماعاتی که  »از آرزوها«ئی ها گروه در حالی که

 داد.  می کنند حرکت می به مکه سفر» حج«در موسم 
باران سرتاسر سـبزه زارهـا را تابنـاك سـاخته اسـت و از ایـن رو گلهـا در آن جامـه         

 زنند.  می درخشان لبخند
گلهاي نعمان ازباران «یا  .شود می سیراب »ماء السماء«از باران (پدرش)  »شقایق«نعمان 

 .»کنند می روایت
 1.کند می روایت )همچنان که مالک از انس (پدر خویش

                                                 
ابراهیم بن سهل اسرائیلی اشبیلی شاعر نامدار از اسپانیولیهائی بود که ادبیات عـرب را فـرا گرفـت و     -1

 40سـرود. ابـن سـهل در     خواندند وي در غزل مهارت داشت و اشعار لطیف می می» مستعرب«آنانرا 
 ) 90م) در گذشت و گویند غرق شد. (از ادباء الغرب ص  1251ه ( 549سالکی بسال 

گیرند.  مه مکنس است که بمعنی:جاي باش آهو ودیگر جانوران است که از گرما در آن جاي میترج -2
 از (اقرب الموارد)
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هـا   حسن و زیبایی بدان جامه راه راه و مطرزي در پوشیده که از آن برظریفترین جامـه 
 . کند میمفاخره 

 مهرویـانی ساخت، اگررخسارهاي تابنـدة   می راز عشق را نهان» تیرگی«در شبهائی که 
 درخشیدند.  می بود که چون آفتاب نمی

درخشید در یک حرکت مستقیم و با تأثیر  می در آن شب تیرهي  جام که همچون ستاره
 » بسوي دستهاي ما«خم شد و پائین آمد  اي، فرخنده

این نیازي بود که هیچ گونه عیب ونقصانی در آن یافت نم شد جز اینکه زودگذر بـود  
 سپري شد.  »آن ساعات خوش«رهم زدن و مانند یک چشم ب

ناگهـان بامـدادان ماننـد نگهبـانی کهـدر       2هنگامی که خواب براي ما لذت بخش بود 
 کمین باشد بر ما هجوم کرد. 

 کرد؟ می نرگس در ما اثر »گل«نگریستند یا دیدگان  می آیا ستارگان بدقت بما
را شادمان ساخته اسـت کـدام   او» دلربا«رهایی یافته و بوستان  »قیود«براي کسی که از 

 ؟»بهتر از این ممکن است اورا دلخوش کند«تسلی بخش 
 ربایند و از شري که در امان نبود هم اکنون آسوده است.  می گلها فرصتها را از او

و  کنـد  مـی  راز و نیـاز  »که در کف آن اسـت «ها  در این هنگام آب جویبار با سنگریزه
  اند. یاران هر یک با دلداده خود گوشه تنهایی  را برگزیده

                                                                                                                              
ها را بکـار   شاعر کوشیده است در این شعر صنایع لفظی: ایهام و جناس و مراعات النظیر و مانند این -1

ي)  فـتح   –(بکسـر ر  » روي« و) درمصراع اول بمعنی روایت کـرد آن را  –(بفتح ر » روي«برد، زیرا 
درمصـراع  » یروي مالک عـن انـس  «باشد در صورت نخست با  بخوانیم بمعنی سیراب شده است می

در همان مصراع ونعمـان هـم بمعنـی    » ماء السماء«دوم مناسب است ودر صورت دوم با معنی لغوي 
در » مالـک «ر معنی اخیر با پادشاه حیره ونیز نام ابوحنیفه است که د» ماء السماء«شقایق و هم نام سر 

کند و راستی روایت شقایق از باران، در گلهـا و حسـن منظـر آن پدیـدار      مصراع دوم مناسب پیدا می
 است.  

 هنگامی که الفت ودوستی اندکی بما لذت م داد (ن. ل)  -2
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 نگریستند.  می آنها گلها را با دیده غیرت و رشک
و از خشم جامه اي (سرخ رنـگ) بـرتن   » یافتند می چون گلها را از دالرام خود زیباتر«

 میکردند که گلها بدان آرایش یافته بودند. 
 ودور اندیشی با دو گوش اسـب اسـتراق سـمع   بینی که همچون خردمند  می را 1مورد

  2. کند می
اقامت دارید و جایگاه شما در دل  3اي مردم مجبوب قبیله اي که بر ساحل وادي غضا

 من است!
 عشق من این فضاي پهناور را بر شما تنگ کرده است. 

 دهم که برساحل شرقی یا غربی آن باشید. نمی من اهمیت
پیمان مودت و دوستی دیرین را که میان ما بودتجدید کنید و دلداه اي را که بشما پناه 

 آورده است از رنج و غم برهانید. 
 از خدا بترسید! و عاشـقی را کـه دمبـدم عشـق جانکـاه اعضـاي وجـودش را از هـم        

 باردیگر زنده کنید.  ،گسلد می
کرده است. آیا شما به ویرانی عاشقی که در نهایت کرم وجود دل خود را بر شماوقف 

 شوید.  می وقف راضی
او از » بظاهر«دلبري از قبیله شما بسبب تلقینات آرزوها بدل من نزدیک است. هرچند 

 . دباش می من دور
ماهی است که از برآمدن او در مغرب تیـره بختـی شـیفتگانش پدیـد آمـده اسـت در       

 حالیکه آن ماه خود نیک بخت است. 

                                                 
 شجر اآلس -1

 شاعر برگهاي مورد به گوش اسب تشبیه کرده است.   -2

(منتهی االرب) و نیز بمعنی گیاه غضا اسـت و آن گیـاهی اسـت خـار دار      غضا: و ادبی است به نجد -3
 داراي آتشی بسیار سوزان پردوام و شاید منظور در بیت وادي پر غضا است.  
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 ار و گناهکار میان وعد وعید یکسانند. درعشق او نیکوک
آن را  و گیـرد  مـی  بانگاه افسونگرانه و لبان شیرین خود همچون نفس در جـان جـاي  

 سازد.  می جوالنگاه خود
ودل مـرا  » بنام هر که بخواهد او را شکار کنـد « 1را راست و نامگذاري کرد »نگاه«تیر 

 بغارت برد.آن را  هدف ساخت و همچون صیادي
گـذارد بـا ایـن     مـی  از شوقاش  م پیشه است و امید از دست برفت ودل دلدادهاگر ست

 توان براي دل آرام گناهی قائل شد.  نمی ودرعشق.همه او نخستین مجبوب جان است
را ناتوان و رنجـور سـاخته اسـت کـارگر و     ها  آن ودلهائی کهها  فرمان او در همه سینه

 پذیرند.  می بجانآن را  نافذ است و
بقضاوت پرداخت ولی از روي هـوي وهـوس داوري کـرد و     »براي رسیدگی«نگاه او 

 جانب دلهاي ناتوان را در نظر نگرفت. 
 و نیکوکـار و بـدکار را یکسـان کیفـر     گیرد می دردادخواهی ستمدیده را بجاي ستمگر

 . دهد می
 ان بـاز وزد! انـدوه نـوینی از شـوق دلـداده بـد      می دریغا بر دل من ! که هرگاه باد صبا

 آورد:  می
 2»عذاب من هر آینه سخت است«در لوح براي دل من گفتار او نوشته شده است: 

 این سرنوشت براي دلم درد و رنج فراهم آورده پس دلم بسبب غمها و دردها در رنج
پایانی است و آنچنان درد درونم در سوز و گداز است، که گوئی آتش در گیاه خشـک   بی

 افتاده است. 
از جان من بجز رمقی بجاي نگذاشت است و هم اکنون زندگی من همچون  این عشق

 باقیمانده روز پس از چیرگی سپاه ظلمت و تیرگیست. 

                                                 
 ن. ل: تیر نگاه را راست کرد و در جاي کشت و هدف اول من بود....... -1

 .]7ابراهيم: [ ﴾٧إِنَّ َعَذاِ� لََشِديٞد ﴿ -2
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 اي دل ! بفران سرنوشت و قضا تسلیم شود!
 ووقت رابباز گشت و توبه بگذران.

یادآوري روزگار گذشته را فرو گذار، روزگاري که در آمیخته با خشـنودي و درشـتی   
 بود سپري شده است. » شادي و اندوه«

پسندیده خوئی سخن بمیان آور که الهـام شـده توفیـق در قـران      »شاهزاده«واز موالي 
 است. 

بخشنده کامل و با اصل و حسبی که هنگام نبرد همچون شیري برزین است و گاه بزم  
 درخشد.  می ماننده ماه تمام در محفل

 شد  می وحی بروح القدس نازل که شود می پیروزي آنچنان بر او نازل
آثـار تلکـف نمـودار اسـت واز بهتـرین       انـد،  اما در موشحاتی که مردم مشرق سـروده 

موشحه ابن سناء الملک مصري است که درشرق و غرب شهرت یافتـه و  ها  آن هاي نمونه
 آغاز آن چنین است:

وي گلنـار  برکـافور در ر » زلـف «دلداد من پرده نور را از چهره بر افکنده است مشک 
  شود می دیده

بیارائیـد. پـیچ و   » گلهـا «را بزیروهـا  ها  آن را تا جدار کنید وها  و پشتهها  اي ابرها! تپه
 قرار دهید!ها  آن را دست بندها  خمهاي جویبار

وچون فن موشح سرائی درمیان مردم اندلس رواج یافت و عموم اهالی بعلـت روانـی   
از آن استقبال کردنـد،   ،ازن کلمات) اینگونه شعرتو(نوع و زیبایی شکل و ترصیح اجزاي 

شهرهاي گوناگون بدان سبک شعرها سرودند و بزبان محلی خود آن » شاعران«تمام مردم 
مقیدباشـند و فـن نـوي از آن     )آنکه به اعراب (حرکات آخر کلمه بی شیوه را تقلید کردند

روزگـار هـم آن شـیوه را     تصنیف) خواندند و تـا ایـن  ( »زجل«بنام آن را  ابداع کردند که
 »زجـل «اندیشند بدان اسـلوب   می و برحسب مقاصد ومضامینی کهاند  همچنان حفظ کرده

 سرایند.  می
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و برحسـب زبـان غیـر     انـد،  و از این رو انواع قابل تحسین و شگفتی بیادگار گذاشـته 
نسبت به زبان عربی مضر) مجال وسیعی براي بالغت دراین اسلوب بدسـت  (فصیح خود 

پدیـد   1و نخستین کسی که این شیوه زجل سازي را ابداع کرده ابوبکر ابن قزماناند  ردهآو
میزیسته وسرآمد و پیشواي کلیـه زجـل    )مرابطان(آمده است واو در روزگار نقاب پوشان 

 رفته است.  می سازان بشمار
من دیدم زجلهاي ویـرا دربغـداد بـیش از شـهرهاي مغـرب روایـت       «ابن سعید گوید:

 .»میکنند
 پیشواي زجل سازان این عصر شنیدم که »ابوالحسن بن جحدر اشبیلی«واز :وهم گوید

 گفت:  می
هیچیک از استادان و بزرگان این فن به چنین بدیهه گوئی حیرت آوري که ابن قزمـان  

 قادر نبوده اند:  ،استاد و پیشواي این هنر آغاز کرد است
نشیند.  می رود و با آنان در زیر سایه بانی می بگردش وي روزي با برخی از یاران خود

روبروي ایشـان مجسـمه شـیري از سـنگ مرمـر بـوده اسـت واز ذهـن آن آب  بـرروي          
 سراید.  می ابن قزمان اند. داده می ریخته که پلکانی را تشکیل می سنگی فروهاي  تخته

 است. » انیایو«ساخته شده است که مانند رواقی  اي) صفحه(سایه بانی بر روي تختی 
وشیري که ماري را بدرشتی ساق بلعیده است ودهان خود راهمچـون انسـانی کـه در    

 حال هکچه زدن باشد باز کرده است 

                                                 
ابن قرمان: ابوبکر محمد وزیر عبدالملک بن قزمان یا ابوبکر عیسی بن عبدالملک بـن قزمـان مغربـی     -1

هـاي چنـد    قرطبی. در جوانی بخدمت متوکل آخرین فروانرا از بنی افطس در بطلیوس پیوست وسفر
د. را ادراك کـر » نزهـون «دراندلس کرد و شهر اشبیله و غرناطه را بدید و در غرناطه صحبت شـاعره  

موشحات بسیاري بزبان عامه داشت و نیز نوعی دیگر از شعر موسوم به زجل از اقتراحات اوسـت و  
در اروپا از نسخه پتروگـراد   1313مسیحی مطابق  1896آن قول وتصنیف گونه ایست دویان او بسال 

ره ابـن بسـام   طبع و منتشر شده، در قالئد العقیان فتح بن خاقان و تحفه القادم ابن ابار و کتاب الذخی
 هجري است از لغت نامه دهخدا.  555نام او مسطور است. وفات وي بسال 



 مقدمۀ ابن خلدون   578

 دوان و گریزان است.  ها سنگ غرش کنان بر روي تخته »دهان شیر«از آنجا  »و آن مار«
سکونت داشت ولی به شبیلیه نیز بسیار رفـت   1و ابن قزمان با اینکه معموال در قرطبه 

 رفت.  می کرد و پیاپی بتماشاي رودخانه آن شهر می و آمد
روزي گروهی از زجل سازان نامور براي تفریج وتفریح  در آنجا گرد آمده و بر فـراز  

بـزرگ آن شـهر نیـز    ي هـا  خاندان رودخانه بگردش پرداخته بودند، پسر بچه زیبارخی از
ود وهنگامی که همه ایشـان بـراي شـکار در زورق نشسـته بودنـد بسـرودن       همراه آنان ب

 زجلهائی در وصف حال آغاز کردند و عیسی بلیدي گفت: 
برهاند، درحالیکـه از دسـت رفتـه اسـت     » از جور معشوق«خواهد خود را  می دل من

 . کند می نزدیک» مهلکه«به آن را  وعشق هنوز
بسبب  ،رنجور و آزرده شده است ببینید» عشق«ن این بیچاره اي را که از بارهاي سنگی

 مصیبت بزرگی که بدان گرفتار شده است، مضطرب و پریشان است. 
کننـد و بـا    مـی  بیشک اگر آن چشمان زیباي سیاه غایب شوند دل مرا غمزده و افسرده

 اند. همه آن چشمان سیاه دل مرا ناتوان و زبون ساخته
 2آنگاه ابوعمر و زاهد اشبیلی

 و امیـدارد و اصـرار دارد  هـا   دل ایی اغاز کرد و این عشق است که او را به ربودندلرب
 .را شکار کندها  دل

 انگیزد ؟ می می بینی چه چیزي او را به رنج دادن و آزار بر
و ازاین بازي او، گروه بسیاري از مردم هـالك   .هوس کرد عشق را بازیچه خود سازد

 شدند.
 سرود:سپس ابوالحسن مقري دانی 

                                                 
1- Cordoue 

 »).ینی جامع«ابوعمر زاهر اشبیلی. (چاپ دارالکتاب اللبنانی). ابوعمر زاهد اشبیلی (نسخه خطی  -2
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و  مـی  سـتایند  مـی  روز خوشی است! همه بینندگان از زیبائیهاي آن در شگفتند و آن را
 مهرویان در پیرامون من فراهم است. 

شایسته تر بـراي مـن   اند  دوستان در زیر درخت صنوبر بخواب قبلوله رفته هنگامی که
 . این است که بشکار ماهی پردازم و آنگاه آن چشمان دلفریب را تماشا کنم

 آنگاه ابوبکر بن مرتین گفت: 
در کشتی سوار شوي، بر روي رودخانـه دل انگیـزي کـه در آنجـا      خواهی می براستی

را شکار نکرده است، بلکـه دام او پـر از   ها  شوند. آن صیاد ماهی می و صیاد دیدهها  ماهی
 دلهاي مردم است.

 سپس ابوبکر ابن قزمان سرود:
بینـی چگونـه    مـی  زنـد،  می ا براي انداختن دام باالآستین خود ر» آن پسر« هنگامی که

 کنند؟ می ماهیها خود را بدان سو پرتاب
خواهند در دام بیفتند، بلکه آهنگ آن دارند آن دسـتهاي کوچـک دالویـز را     نمی ها آن

 ببوسند. 
اسـود بـود کـه     1خاور اندلس شـاعري زجـل سـاز بنـام محلـف      رودر همان عصر د

 : شود می داشت یکی از زجلهاي وي بدینسان آغازبسیار نیکوئی هاي  زجل
سرانجام گرفتار شدم و عشق مرا بسر نوشت غم  .ترسیدم می منکه همیشه از گرفتاري

 انگیز دچار ساخت.
 ودرهمین زجل گوید: 

بود و او  2وپس از ایشان گروهی از زجل سرایان پدید آمدند که سرآمد آنان مدغلیس 
 را در این شیوه شعر آثار شگفتی است. چنانکه درزجل مشهور خودگوید:

ــی ــی مــــ ــاران نرمــــ ــارد بــــ  بــــ
 

ــی   ــاب مــ ــعاع آفتــ ــد و شــ  درخشــ
 

                                                 
 ن. ل: مخلف -1

 وت مدغیس است.هاي مصر و بیر مدغلیس و در چاپ» پ«و چاپ » ینی جامع«درنسخه خطی  -2
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ــی  ــن یکــ ــیمین و ایــ ــک ســ  آن یــ
 

ــت.      ــده اسـ ــر شـ ــوه گـ ــن جلـ  زریـ
 

 شــوند هــا ســیراب وسرمســت مــی گیــاه
 

 هاي درختان دررقـص و طربنـد   و شاخه 
 

ــی آن ــا م ــا   ه ــوي م ــد بس ــدخواهن  بیاین
 

 1گریزنـد.  شـوند و مـی   اما شـرمگین مـی   
 

 اوست: هاي  و این اشعار از بهترین رجل
 روشنائی تابید و ستارگان سر گردانند، 

 برخیز که باهم خستگی و افسردگی را از خود برانیم.
 مخلوطی از صراحی نوشیدم که نزد من از عسل شیرین تر است.

 بـه آنچـه  تـو را   خدا دهد می مورد مالمت قرارکنی،  می اي آنکه مرابر آنچه خودتقلید
 گوئی مقلد کند.  می

 . کند می تو میگوئی این گناه، گناه دیگري تولید
 سازد.  می وخرد راتبه

باین گفتارهـاي  تو را  البته براي تو اقامت در سرزمین حجاز سزاوارتر است چه چیزي
 بیهوده با من وا داشته است؟

  ،تو رهسپار حج و زیارت شو
 و مرا بنوشیدن خود رها کن،

 براي کسیکه قدرت و استطاعت ندارد،
 نیت از عمل بهتر است.

پدید آمد و او کسی است که بـر  » ابن جحدر«و پس از زجل سرایان مزبور در اشبیلیه 
برتري یافت و علت آن زجلی بود که آغاز آن چنین  2دیگر زجل سازان هنگام فتح میورقه

 است:

                                                 
 این شعر در چاپ پاریس نیست.   -1

2- Majorque 
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 من از کسانیکه بـا حـق خصـومت    شود می نی کند بشمشیر نابودهر که با توحید دشم
 ورزند بیزارم. می

را دیـدم و یعتـع گوینـده زجـل      1ابن سعید گوید: من ابن جحـدر و شـاگرد او یعتـع   
 معروفی است که آغاز آن چنین است: 

بوسیدم و آهسته این پیام کوچک را  می آمدم تاگوش او را می کاش بدیدار دلدارم نائل
 رساندم:  می به وي

 چرا گردن آهو را به عاریه گرفته و دهان جوجه کبک را ربوده اي ؟
و پس از گروه مزبورابوالحسن سهل بن مالک پیشـواي ادب درعرصـه زجـل سـازي     
ظهور کرد. و پس از آنان در این عصر دوست ما وزیر ابوعبداهللا خطیب  سرآمد شـاعران  

و از بهترین اشعاروي  شود می ر در ملت شمردهاست و باتفاق آرا استاد و پیشواي نظم ونث
 : شود می در این سبک زجلی است که بدینسان آغاز

 براي من پر کن و پیاپی درده.آن را  باده را درجامها در آمیز و
 بر باد دهند. آن را  ثروت تنها براي این آفریده شده است که

سـروده   2ششتري» بنام« و از سخنان وي بر طریقه صوفیان که بسبک یکی از آن گروه
 است این زجل است: 

تا غروب آن بیک غزل در آمیختـه اسـت: هـر آنکـه نبایـد در عـالم       » آفتاب«از طلوع 
 وجودباشد در گذشت و آنکه بایدبماند باقی ماند. 

 : شود می و نیزاز بهترین آثار او درهمین اسلوب زجلی است که بدینسان آغاز
 رود.  می بزرگترین مصیبت بشمار دوري از تو براي من،اي پسرك من

                                                 
هاي مختلف بصورتهاي زیر آمده است: یعبع. معمع. بعثع.  ها و نسخه این نام شناخته نشد و در چاپ -1

 عیع. یعیع. 

 شاید منظور: شبستري است که درنسخ بدین صورت در آمده است.   -2
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و در عصـر وزیـر ابـن      1رسـد  می بتو نزدیک شوم! کشتی امیدم بساحل هنگامی کهو 
 2خطیب در اندلس زجـل سـاز دیگـري بنـام محمـد بـن عبـدالعظیم از مـردم وادي آش        

 رفت و او را زجلی اسـت کـه   می زیست که در این شیوه از پیشوایان و استادان بشمار می
 قتضاي زجل مدغلیس: باآن را 
 بدینسان سروده است: » روشنائی تابید وستارگان درخشانند«

از رندان اسرافکار ! هنگام سر مستی وشیدائی فرا رسید، زیـرا خورشـید ببـرج حمـل     
هر روز مستی و جنون را از سر گیرید و مبـادا  » فروردین ماه آمده است«فرود آمده است 

 ه سازید. خرد ودور اندیشی را میان آن فاصل
خرم وسرسبز بباده گساري و هاي  بشتابیم،و در آنجا بر روي چمن زار 3»شنیل«بسوي 

 مستی دست یازیم. 
 از بغداد و خبرهاي نیل سخن مگوي، سرزمین ما درنزد من بسی دالویز تر است. 

در اینجا سرزمین پهناور همواریست بمسافت بیش از چهل میـل، کـه هنگـام وزیـدن     
 یابی وحتی بانـدازه اي کـه سـرمه    نمی از گرد وغبار در آناي  نشانه هرگز ،باداز هر سوي

 . شود مین کنند گرد و خاك در آن یافت می
بانـدازه یـک بـرگ کاغـذ)     (وچگونه بدینسان نباشد در صورتیکه هیچ جایگاه آبـادي  

 چرا گاه زنبور عسل است. » از فزونی گل و ریحان«وجود ندارد مگر اینکه 
آن را  زجل سازي، در این روزگار از فنونی است که عامه مردم انـدلس و این اسلوب 

در سـایر بحـور پـانزده گانـه همـین      ها  آن سرایند  حتی می و بدان شیوه شعراند  برگزیده

                                                 
 ل).کنم (ن.  خویشاوندانم را فراموش می -1

2- Guadix 

3- Xenil  نام رودخانه ایست نزدیک غرناطهGrenade شنبل در چاپ پـاریس و  3ج  441(دسالن ص (
 سبیل در چاپ دارا الکتاب اللبنانی غلط است.  
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 دهند، ولی همان لغت محلی و عامیانه را در همه بحـور بکـار   می اسلوب زجلی را تجیح
 نامند مانند گفتار این شاعر اندلسی: می لیو اینگونه سخنان منظوم را شعر رج برند می

ورزم اما ترانه با من مهربانی اسـت و   می روزگار وسالهاست که بچشمان سیاه توعشق
 نه دلی نرم داري.

بینی که دل من ازعشق تو به چه سرنوشتی دچارشده است: ماننـد خیشـی در    می حتی
گذارد و پتکها از چـپ   یم کوره آهنگران است، که اشکهاي آن جاریست ودر درون آتش

 ».شود می بر آن کوبیده«و راست 
ولـی تـو بـا    » که مسلمانان با آنان بجنگد«خدا مسیحیان را براي جنگیدن آفریده است 

 .جنگی می دلهاي عاشقان
بـوده   1و از بهترین گویندگان این اسلوب در آغاز این قرن ادیـب ابوعبیـداهللا لوشـی    

 ستاید:  می است و اوراست قصیده اي که در آن سلطان ابن احمر را
 بامداد برآمد  اي همدم من برخیز صبوحی بنوشیم و پس از شادي وطرب بخندیم.

سرخی شـفق رانمـودار سـاخته اسـت.     ،فجر همچون سیم گداخته اي از مالقات شب
 برخیز بدلخواه کامرانی کنیم. 

درخشد در حالیکه شفق  می بینی ك مانند سیم می را» روز«عیار خالص سپیده و پاکیزه 
از آن » زیبـا «زرین است؟ این سیم سکه ایست که در نـزد بشـررائج اسـت و چشـمهاي     

 کنند.  می کسب نور
 آري دوست من ! این روز است که مردم در پرتو آن زندگی میکنند. 

بـراي بوسـه و    بسی قرین خوشی و کامرانیست و شـب هـم   1و بخدا که زندگی فراخ
 دلداگان یکدیگر را در آغوش گیرند.  ،کنار است تابر خوابگاه وصال

                                                 
 نویسد: االلوسی (ن.ل) ولی ظاهرا لوشی صحیح است چه دسالن می -1

م) و بقـولی درسـال    1262ه ( 660رفته و درمصر بسال  ابوعبداهللا محمد لوشی پزشک معتبري بشمار می
 درگذشته است.   670
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 2ورزید هم اکنون بخشنده شده است. می روزگار پس از آنکه بخل
نوشـند   می 3»بنینوا«چشیدند هم اکنون  می شربت تلخ» مردم«و آن چنان که در گذشته 

درعشق وشـراب غـرق شـده    شگفتا! چرا این همه  :خورند رقیب گفت می وغذاي خوب
شوي؟ آنگاه مالمتگـران مـن ازایـن خبـر درشـگفت       می ایکه همواره در حال زاري دیده

 شدند. گفتم ایقوم ازچه در شگفت هستید؟
سپس مردم شهرهاي مغرب فن جدید دیگري در شعر بوجود آوردند که مانند موشـح  

 4از لحاظ افاعیل عروضی داراي مصر اعهاي مزدوج بود. 
» عـروض بلـد  «آن را  سـرودند و  مـی  نه اشعار را بزبان محلی شهر خویش نیزو اینگو

نامیدند و نخستین کسی که این شیوه نوین را ابتکار کرد مردي اندلسی معـروف بـه ابـن    
ید و آنگاه قطعه اي بـه شـیوه   زدر آن شهر اقامت گ عمیر بود که از اندلس به فاس آمد و

                                                                                                                              
 هاي مصر وبیروت (الفتی) است.   الغنی و در چاپ» ینی جامع«و نسخه خطی » پ«در چاپ  -1

 مصراع دوم این بیت درچاپهاي مختلف بصورتهاي زیر امده است:   -2
 و من یدیه عرقبوا: دستهایش به پشت سر بسته است. (در ترجمه ترکی)والی کتفت

 من یدیه عقربو (چاپ پاریس) واز دو دست او عقرب رهانمی شود.» کسفلت –کیفلت «ولیش لیفکت 
واش کمقلته من یریـه عقربـو. کـه معنـی هیچیـک      » ینی جامع«ولش لیفلت من یدیه عقربو نسخه خطی 

 دسالن از ترجمه آن در متن صرف نظر کرده است. آشکار و مناسب مقام نیست و 

 شود).» بن«ذیل » اقرب الموارد«یابنین یابن نوعی قهوه است. (رجوع به  -3

یعنی از لحاظ قافیه مصراع اول هر بیت با مصـراع اول بیـت بعـد از آن و مصـراع دوم بیـت اول بـا        -4
دي در گلسـتان: اول اردیبهشـت مـاه    مصراع دوم پس از آن داراي یک قافیه است مانند این شعر سع

از مرحوم ملک الشـعراي بهـار کـه بـراي نمونـه یـک بنـد آن نقـل         » افکار پریشان«جاللی.... و شعر 
 شود. می

ــر  ــت و حقیــ ــره پســ ــراین کــ  از بــ
 

ــد    ــاي بلنــ ــه مینــ ــن قبــ ــر ایــ  زیــ
 

 نیســت خرســند کســی از خــرد و کبیــر
 

ــند     ــم خرسـ ــده باشـ ــرا بیهـ ــن چـ  مـ
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موارد قلیلی از قواعد واصول زبـان عـرب خـارج    موشح سرود، ولی در این قطعه جز در 
 و قطعه مزبور چنین است:  1نشده است.

  .سحرگاهان در کنار جویبار ناله و نوحه کبوتري مرا بگریه و زاري برانگیخت
زداید و بـر دنـدانهاي گـل گـاو چشـم       می دست بامداد پگاه تیرگی همچون مرکب را

یابد. سحرگاه بسوي بوستان شتافتم و دیدم قطرات باران  می شبنم و باران جریان» اقحوان«
که بوسـیله  هایی  را بگردن بندهاي جواهر آسائی آراسته است جویبار »گلها«کنیز کان باغ 

دوالب باغبان روان شده آنچنان است که گوئی در گرداگرد درختان میوه مارهـائی حلقـه   
بـاغ را همچـون   هـا   وهمه این شـاخه  به خلخلهائی آراسته شده بودها  ساق شاخه اند. زده

را دریده بود و بـاد  ها  دست باران هنگام پگاه گریبان شکوفه .دستبندي احاطه کرده بودند
روز برنگ مشکین ابـر  » سپیدي«عاج  .پراکند می بهر سويها  بوي خوش مشک از شکوفه

در در آمیخته شده بود و نسیم دامنکشان بر شکوفهها میگذشت و بوي خـوش مشـک را   
 پراکند.  می فضا

دیدم بال و پر کبوتر در میان برگهاي شاخه درخـت از قطـرات شـبنم ترشـده اسـت      
 ومانند عاشق دل از دست داده غریبی ناله و زاري آغاز کرده است. 

و بسبب این جامه نو گوئی ردائی پیچیده شده است، ولی او داراي نوك قرمز و پنجه 
درخـت  هـاي   درمیـان شـاخه  , برگردن خود داشتجواهري هاي  حنائی رنگی بود ورشته

 همچون عاشق دلباخته اي نشسته بود 
قمري بر یک بال خود تکیه کرده و آن را بـالش قـرار داده و بـال دیگـر را بـر خـود       

کـرد   می او از عشقی که در دل داشت شکایت ,پیچیده وآن را لحاف خویش ساخته است
 و فریاد برآورد. چسبانید اش  و از این رو منقارش را بسینه

                                                 
نویسد، در این قطعه شاعر تمام افکار ومضامین را از شاعران ایرانی و غیـره عـرب گرفتـه     دسالن می -1

 است.  
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بینیم که تو پیوسـته اشـک از    می ولی ،گفتم: اي کبوتر! دیدگان من بخواب نرفته است
آنقدر گریستم که اشکی دردیگانم بجاي نمانده است وناچار درتمام :باري؟ گفت می دیده

دوران زندگانیم باید ناله و زاري کنم. گریه من براي از دست دادن جوجـه ایسـت کـه از    
پرید و دیگر باز نگشت و من ازعهد نوح با گریه و اندوه هم آغـوش شـده ام آیـا     النه ام

وفا و پاسداري حقوق چنین است ؟ بدید گانم درنگر که از بس گریسـته مجـروح شـده    
 است؟ 

گویـد: ایـن نالـه و     مـی  و حال اینکه درمیان شما اگر کسی یکسال گریه و زاري کند 
اي کبوتر! اگرتو در این دریاي بیکران غمـی کـه مـن     گفتم: دهد می زاري جانکاه مرا رنج

شـدي و سـیل اشـک از دیـدگانت      می غرق شده ام فرو میرفتی از حال زار من اندوهناك
 ساختی. می جاري

داشـت، شـاخه    مـی  که در درون من هست دردل تـو جـاي  » آتش سوزانی«و اگر این 
 شد.  می مبدل 1هائیکه بر روي آنهانشسته بخاکستر 

اکنون چندین سالی است که بانـدازهاي رنـج هجـران راتحمـل کـرده ام کـه از       و هم 
ایم و آنقدر الغري و رنجوري جسم مرا فـرو پوشـیده    نمی بچشم دیگران» شدت الغري«

است که جز مشتی استخوان از من باقی نمانده و این الغري مرا از چشـم بینـدگان نهـان    
 2ساخته است. 

                                                 
چاپ پاریس: دماوکان چاپ (دارالکتاب اللبنانی) ماکان و دسالن رمادکان، تصحیح کـرده و مـن هـم     -1

مـن قـرار   کـه بعـدا دردسـترس    » ینی جامع«تصحیح او را ترجیح دادم بخصوص که در نسخه خطی 
 گرفت نیز (رماد) است و حدس دسالن کامال صحیح است.  

2- 
 بــــاد اگــــر د رمــــن اوفتــــد ببــــرد

 

 کــه نمانــده اســت زیــر جامــه تنــی      
 

 (سعدي)
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استقبال میکنم و هرکه ازاین پس آن را  در همان دم »دانهآرزومن«اگر مرگ نزد من بیاید
این بالهاي سـفید مـن از    1کبوتر بمن گفت .شود میآسوده » ازدرد ورنج«بمیرد اي مردم !

 اشکهاي خونین رنگین شده است. 
بـدن مـن بخاکسـتر     هنگـامی کـه  و تاروز قیامت طوق وفاداري درگردن من است. اما 

غـم انگیـز   «چون اخگر فروزانی بجاي خواهد ماند، داستان مبدل شود سرمنقار من که هم
 منتشر خواهد کرد. » مرا

گریند. و گروهی که رنج و مشقت  می کنند و می کبوتران گوناگون بر من ندبه» آنوقت«
آشـکار خواهنـد    »درونـی خـویش را  هـاي   درد«انـد   دوري و هجران (یار) را تحمل کرده

 ساخت.
 ر تواز آسایش و خوشی بهره مند نشدم، خداحافظ!اي دنیاي بهجت افزا که من د

این زجل را مردم فاس پسندیدند و بسیار بدان شیفته شدند و بر اسـلوب آن بـنظم از   
آمد فـرو گذاشـتند و    نمی جال پرداختند ولی اعراب (حرکات آخر کلمه) را که بکار آنان

آن مهـارت و شـهرت   این نوع شعر در میان آنان شایع شد و بسیاري از زجل سـرایان در  
و ملغبـه و  2مـزودج و کـازي    :یافتند وانواع گوناگون دیگري از آن بوجود آوردند از قبیل

  .غزل
قوافی و مالحظات دیگري که شاعران  )ترتیت دادن(و برحسب اختالف مزدوج کردن 

خواندنـد از جملـه انـواع مـزدوج      می دراین باره داشتند اشعار مزبور را باسامی گوناگونی

                                                 
یابد و دو شعر بعد در  زجل دراینجا پایان می» ینی جامع«هاي مصر و بیروت و نسخه خطی  در چاپ -1

 گوید که در ترجمه ترکی مقدمه نیز نیست.  شود و دسالن می ها دیده نمی آن
هاي مختلف بصورتهاي، کاري، کازي، کاذي، کازیو مکاري آمده اسـت   ها و نسخه این کلمه در چاپ -2

 آن معلوم نشد. و ضبط صحیح 
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را هـا   آن بـه ابـن شـجاع   1موسـوم  » از اهالی تاز«اري است که یکی از شاعران بزرگ اشع
 بدینسان سروده است: 

نازیبـا حسـن و   هـاي   بچهره –وارجمندي کسان است » زندگی«ثروت مایه آرایش دنیا
و  کنـد  میکار  »در همه جا«از این رو هر کس پول فراوان دارد سخن او  .بخشد می زیبائی

 رسد.  می بپایگاه بلند
و هنگـامی کـه    شـود  می بزرگ ،هر که دینار و درهم بسیار دارد اگر چه کوچک باشد

فشرد وکیست  می ، کیست آنکه دل مراشود می بزرگ قومی به بینوائی دچار گردد، کوچک
 اگر خود راتسـلیم فضـا وقـدر    ،سازد؟ نزدیک بود دلم از هم بگسلد می دگرگونآن را  که

اصل و نسـب و حقیـري پنـاه بـرد.      بی به شخص ،ه بزرگ یک قوم... هنگامی ک.مکرد نمی
و برخالف عادت) جامـه  (سزاست که از این واژگونی روزگار اندوهگین شویم ونومیدانه 

فرومایگان پیشواي بزرگان بشوند و رودخانه بـزرگ از   هنگامی که –تن را بر سر بپوشیم 
 یا زمانه رو بفساد رفته است اند  جوي خرد استفاده کند، مردم دچار زبونی و ضعف شده

 ونمی دانند چه کسی را باید مورد عتاب وسرزنش قرار دهند 
خوانند  و کاش ببینی چگونه بمـردم   می »ابوفالن«را » فالن«زمانی فرا رسیده است که 

 دهند.  می پاسخ
 .هسـتند هـا   خالصه زندگی کردیم تا بچشم خود دیدیم سـران قـوم در پوسـت سـگ    

کجـا  ها  آن دهند که داراي پشتیبانان بسیار زبونی هستند می م را کسانی تشکیلبزرگان مرد
 بسیار دوراند. ها  و بزرگواري کجا، آنان از این صفت

                                                 
2- Taza  اروپائیان آن را کهT'eza خوانند. چنانکه شهر فاس را نیز  میFez  کنـد ایـن شـهر در     تلفظ مـی

 به فاس واقع است.   )Molovia(وسط راه ملویه 
هـاي مصـر و    و نسخه خطی ینی جامع تـازي و در چـاپ  » پ«در چاپ  448ص  3ا زحاشیه دسالن ج 

 بیروت (تازا) است.
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آنان  شمردند در حالیکه مردم می »مملکت«آنها خود را وجوه شهر و ارکان و تکیه گاه 
 دانند.  نمی بزهائی بیشرا 

گفتار ابن شـجاع اسـت کـه در بعضـی از     » دم فاسمر«شعري آنان هاي  دیگر از شیوه
 گوید:  می خودهاي  مزدوج

فرو گذار! مبادا  »عشق را«دوست من !  – برد می هرکه بدلبران این عصر دل بندد، رنج
 هیچ مهروئی نیست که بعهد  خودوفا کند.  .بازیچه خود سازدتو را  »مهرویان«زیبائی 

 شوند که بتوانی بر آنان دل بندي و آنان هم دلداده تو شوند.  می بندرت دلبرانی یافت
 1جوینـد و قصـد   مـی  کنند و از آنـان دوري  می مهرویان) به دلدادگان ناز و تکبر(آنها 

 کنند.  می شکستن دلهاي مردمان
  .سازند می بفراق مبتال »آنان را«پیوند کنند بیدرنگ » با دوستان«واکر 

 گرایند.  می صورت که باشد به پیمان شکنیو اگر پیمان ببندند، بهر 
مـن  هـاي   که حاضر بودم بر گونه ،داشتم و آنچنان بدو دلباختم می ماهرخی را دوست

 گام نهد. 
وبدل گفتم: ایدل! میهمانی را که بر تو فرودمی آید گرامی وارجمند بدار و خـواري و  

رسد آسان بگیر، چه ناگزیر بمصائب هولنـاك عشـق دچـار     می مذلتی را که از این راه بتو
 او را فرمانرواي وجود خود ساختم  وبه سلطنت او بردل  خـویش تـن در   –خواهی شد 

  .دادم
 دیـد و در  مـی  حـال مـرا  » دلباختـه او شـدم  «کاش هنگامی که به وي دیـده افکنـدم و  

 2یافت.  می

                                                 
 در لغت نیامده است.  » استعماد«یستعمد وا ظاهرا محرف یتعمدوا است زیرا  -1
این شعر را که دسالن هم بعلت اختالف نسخ و عدم وضوح لغات و طرز ترکیب ترجمه نکرده عینـا   -2

ندربـه و   –کنم: نرجـع مثـل در حـولی فوجـه الغـدیر       با اختالفات نقل وازترجمه آن صرف نظر می
مردیه و یتعطس بحال انحـروا   -چاپ پاریس) یرجع مثل در حولی بوجه الغدیرینغطس حال الجرد (
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گیرم ومردا او  می فراآن را  من بیدرنگ و در دم ،که بذهن او خطور کنداي  اندیشه هر 
 یابم.  می را پیش از باز گفتن در

م هر چند عصر بهار یا باش می وبراي بدست آوردن مطلوب او هر وقت اراده کند آماده
 شبهاي تار باشد. 

ایـم و بهـر جـا الزم باشـد      می و بمنظور فراهم آوردن آمال او درصدد کسب اطالع بر
 باشد.  1چند اصفهانمیشتابم هر 

 آورم.  می براي توآن را  می گویم،و هر چه را بگوید بدان نیازمندم
 . دهد می شعر را پایان )با همین شیوه(تا

 بود » علی بن موذن« برد می دیگر از شاعرانی که در تلمسان بسر
میزیست 3ازنواحی  مکناسه  2ودرقرون اخیر نیز یکی از شاعران بزرگ ایشان درزرهون

این فن ابداعاتی داشت و از جملـه اشـعار   هاي  وموسوم به  کفیف بود. وي در تمام شیوه
سـفر سـلطان ابوالحسـن وخانـدان مرینـی بـه        دربارهوي که بیاد دارم ملعبه اي است که 

و پـس   کند میافریقیه سروده است ودر آن قطعه شکست آن خاندان را در قیروان وصف 
، بـه دلـداري و تسـلی    دهـد  می فریقیه مورد نکوهش قراراز آنکه شیوه جنگ ایشان را درا

 . کند می پردازد و ذهن آنان را بنظایر اینگونه وقایع مأنوس ها می آن دادن

                                                                                                                              
 –فلوکـان تـري حـالی اذا ینصـرو      –هاي مصر و بیروت) نرجع مثل دور حولی فوجه الغدیر  (چاپ

 ».  ینی جامع«ذنسخه خطی 
 گویا از نظر دوري اصفهان از اندلس این شهر را ذکر کرده است.   -1
2- Zerhoun 

 خوانند   می Mequinez(بکسرم و فتح س) که اروپائیان آن را  -3
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بالغـت در  هـاي   ملعبه وي که ازفنون این طریقه شعري است از بدیعترین شیوه عمطل
 : شود می ن آغازنامند و بدینسا می 1براعت استهاللآن را  رود و می افتتاح سخن بشمار

و خواطر امیران وبزرگـان قـوم بـه دسـت     ها  منزه باد آنکه در هر لحظه و زمان اندیشه
  .اوست

اگر ویر فرمانبري کنیم ما از بپیروزي بزرگ نائل سازد و اگر به وي عصیان ورزیم مـا  
تـا   دهـد  مـی  وبه همین شیوه سخن را ادامـه  .کند می را بخواري ومذلت تمام باز خواست

 کشاند:  می سخن را به موضوع سپاهیان مغرب  2آنکه پس از تخلص
راعـی) در برابـر   (زیـرا سـلطان    ،گله) باشی بهتر است(درشمار دسته قلیلی از رعیت 

 3. دباش می رعیت خود مسئول
پسندیده خـوي و بلنـد مرتبـه     )صپیامبر (وسخن را به درود بر دعوت کننده اسالم 

 کنیم.  می آغاز )صحابه(اتباع کامل و خلفاي راشدین و 
 و پس از ایشان دیگر کسانی را که دوست داري یاد کن و بگو:

 آگاهید.ها  آن و از چگونگی ممالک و ساکنان
 سپاهیان فاس درخشان و با شکوه را بکجا حرکت داده است؟  ،اراده سلطان

اي حاجیان! به پیامبري که آرامگاه او را زیارت کرده اید و راه دور و درازي را پیموده 
 1کنیم.؟ می سوالاند  سپاهیان مغرب که در افریقیه سیاه نابود شده دربارهاید از شما 

                                                 
براعت استهالل ا زمحسنات سخن است بدانسان که شـاعر یـا نویسـنده در آغـاز سـخن مطالـب را        -1

آنچنان آغاز کند که به اجمال منظور از تألیف یا شعر را در آن بگنجاند.رجوع به (تعریفات جرجانی) 
 شود.  

راینجا تغییردادن موضوع شعر است که مثال شاعر ا زوصف یا غـزل و تغـزل بـه    منظور از تخلص د  -2
نامنـد کـه    مدح یارثا یا موضوع دیگري بپردازد و اگر بخوبی از عهده برآید آن را حسن التخلص مـی 

 یکی از صنایع شعري است.  
 اشاره به حدیث: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. -3
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بادیه نشین) افریقیه و (سفر سلطان و لشکر کشی او بسوي اعراب  دربارهسپس شاعر 
 . دهد می و با ابداع شگفت آوري داد سخن کند می سرانجام کار او گفتگو

 ولی بیشـتر اند  مردم تونس نیز بزبان محلی خویش در شیوه ملعبه آثاري بوجود آورده
 بیاد ندارم. ها  آن نیکو نیست وبه همین سبب نمونه اي ازها  آن

 2کـه آن را موالیـا  انـد   وعامه اهالی بغداد نیز نوع خاصی از فنـون شـعر متـداول کـرده    
هر  دربارهو زیر عنوان موالیا انواع دیگري است و برحسب اختالف موازینی که اند  نامیده
از قبیـل  انـد   ر اباسامی گوناگونی خواندهها  آن در نزد ایشان معتبر بوده استها  آن یک از

   .1و دوبیتی 4و کان و کان 3قوما

                                                                                                                              
ختالف نسخ و تحریف فراوان کلمات دسالن ترجمـه نکـرده و مـن نیـز بـه      بقیه این قطعه را بعلت ا -1

 ها صرف نظر کردم.  همین سبب از ترجمه آن
(بفتح م) این نوع شعر را اهالی واسط از بحر بسیط اختراع کردند چنانکه دو بیت میسـرایند و شـطر    -2

هـا را بـاالي درخـت     ختنـد و آن آمو هر بیت باید قافیه داشته باشد این اشعار را بندگان و کودکان می
گفتند: یا موالیا که اشاره بـه خداوندانشـان    خواندند و در آخر هر صوتی می خرما و هنگام آبیاري می

بوده است و از این رو اینگونه شعر به موالیا نامیده شده است. سپس مردم بغداد موالیـان را از اهـالی   
بکار بردند که بجاي انتساب آن به مخترعان اصلیش واسط تقلید کردند و آنچنان دراین شیوه مهارت 

آن را به بغدایان نسبت دادند. (از اقراب الموارد) وابن بطوطه در ضمن شـرح مراسـم عیـد در میـان     
ترجمه فارسی رحلـه و   343خواند ص  نویسد: در اثناي این مراسم مطربان آواز (موالیه) می ترکان می

موالیا در هر مصرعی: مستفعلن فاعلن است. شـاعري گویـد:   نویسند: اجزاي  آقاي مدرس رضوي می
و صن لسانک اذاماکنـت   –عاشر ذوي الفضل واحذ رعشره السفل وعن عیوب صدیقک کف و تغفل 

 و ال تشارك و التضمن وال تکفل (از یادداشتهاي آقاي مدرس رضوي استاد دانشگاه).–فی محفل 
و ترجمه دسالن علط است اجزاي قوما: مسـتفعلن  » ینی جامع«حوفی در چاپ پاریس ونسخه خطی  -3

 (بسکون حف ثانی و حرف آخر یادداشتهاي آقاي مدرس رضوي استاد دانشگاه).   –فعالن 
اجزاي بحرکان و کان د رشطر اول از هر بیت آن: مستفعلن فعالتن است(بتحریک حرف دوم رم کن  -4

است(بسکون حرف آخـر) و از بیـت دوم   ثانی) و اجزاي شطر دوم از همان بیت مستفعلن مستفعالن 
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. و مـردم  دباشـ  یمـ  غصـن) (و غالب اینگونه اشعار مزودج است و داراي چهار شاخه 
قابل تحسینی پدید آوردند و هاي  مصر وقاهره این شیوه را از بغدایان پیروي کرند و نمونه

اسلوبهاي بالغت را بکار بردنـد و اشـعار زیبـا و    ها  آن بمقتضاي زبان محلی خودشان در
ودر دیوان صفی حلی گفتاري از وي دیدم که نوشته بودموالیا از [شگفت آوري سرودند. 

صـوت  آن را  و دباشـ  مـی  بسیط است و داراي چهار ساخه (غصـن) و چهـار قافیـه    بحر
 نامند وآن از اختراعات مردم واسط است.  می ودوبیت نیز

                                                                                                                              
مستفعلن فعالن است (بسکون حرف دوم و آخر رکن ثانی) و بیت سـوم ماننـد اول و بیـت چهـارم     

 مانند دوم است شاعر گوید:
 ثلثت میزان الصـدور  -کن یا ملیح حلیما

 

ــالن    ــتفعلن فعـ ــدریافتان  –مسـ ــا بـ  یـ
 

  (از یادداشتهاي آقاي مدرس رضوي).  

فعلن متفاعلن فعولن. فعل  –اجزاي آن چنان است که ابن غازي گفته است: دو بیتهم عروضه ترتجل  -1
 و استاد مرحوم ادیب نیشابوري راست:

ـــــد ـــــوم يل عي ـــــل ي ـــــاه ك ـــــن بلق ـــــا م  ي
 

 يــــــا مــــــن بمحيــــــاه يل العيــــــد ســــــعيد 
 

ـــــــدك ذا ـــــــه عـــــــيل عب  لوجـــــــدت بقلب
 

 صـــريت لـــه العـــيش مـــدي الـــدهر رغيـــد 
 

  مدرس رضوي). (از یادداشتهاي استاد
هـاي   و این همان وزن رباعی است که برابر با (الحول و ال قوه اال با اهللا) است و در فارسی بهترین نمونه

 آن رباعیات خیام است.  
مولف قوما و کان و کان ودو بیتی را تحت موالیا آورده است در صورتیکه عروضـیان فـن، سلسـله و دو    

شمرده وآنها را اختراعات مولـدان   و کان کان را ا زفنون سبعه میبیتی و قوما وموشح و زجل و موالیا 
بجـاي: دو بیتـی دو بیتـی اسـت. ولـی در      » ینی جامع«در چاپ پاریس ونسخه خطی  –اند  دانسته می

آمده است پیداست که صورت نخستین درست نیست، زیرا کلمه » دو بیت«هاي مصر و بیروت  چاپ
رساند. و الحاق عالمت تثنیه عربی  عربی است و خود تثنیه را میفارسی و بیت » دو«مزبور مرکب از 

عربی و تثنیه بیـت  » ذو«اند که مرکب از  خوانده» ذوبیتین«زاید است مگر اینکه بگوئیم نساخ کلمه را 
 است.  
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داراي یک قافیه هستند، ولی ها  آن که همه شود می شطر تشکیل» چهار«وکان و کان از 
تـر از شـطر دوم   با هم مختلف است چنانکه شطر اول بیـت اول دراز ها  آن وزن شطرهاي

 است وقافیه آن همیشه مردف بحرف علّه است. این بحر از اختراعات  بغدادیان  است. 
ودر این نوع این شعر را روایت کرده اند: ما را بغمزه ابروان سخنی است که تفسیر آن 

 .2]پایان گفتار صفی -1داند می زبان گنگ را ،خود آن است و مادر گنگ
 ه از این نوع شعر بخاطر دارم این است. کهائی  و بهترین نمونه

 جراحت مرا که هنوز تازه است و خون از آن جاري است ببینید. 

                                                 
 در چاپ پاریس این شعر د رمتن بدینسان چاپ شده است: -1

ـــــري ـــــديث تفس ـــــب ح ـــــز احلواج  بمغم
 

ـــــــــــو وام   ـــــــــــو و ب ـــــــــــرسو من  االخ

 

ــــــــــــان ــــــــــــه اخلراس ــــــــــــف بلغ  تعري
 

ــــــــــــــفي  ــــــــــــــالم الص ــــــــــــــي ك  انته
 

الحواجـب  » Dبمغمـز «نسخه بـدلهی ذیـل رانیـز آورده اسـت: بمغـزه       D , Cو درحاشیه کاتر مر از نسخ 
بهمین سبب دسالن شعر را چنین ترجمـه کـرده اسـت: در عالئمـی کـه      » Dمنی «منو » Cالمواحب «

ایـن قطعـه در   «شـعر یعنـی   » فکـر را «اي مندرج است کـه  شود خطا به  بوسیله ابروان درد و بدل می
با حروف متن است، زیرا دسالن اشعار را با حروف ایتالیائی چـاپ کـرده اسـت ودر حاشـیه     » لهجه

در » وبـو «نویسـد کلمـه:    خوانم: منوام االحرص تعـرف... و هـم مـی    نویسد: من شعر را چنین می می
هـم نیسـت   » ینی جامع«د رنسخه » بو«چه کلمه:  هیچیک از نسخ خطی دیده نشد وحق هم با اوست

حل کرده،زیـرا در نسـخه مزبـور شـعر چنـین      » ینی جامع«اما خوشبختانه این مسکل را نسخه خطی 
 است:

ــو ــري و من ــديث تفس ــب. ح ــا بمزاحلواج  لن
 

 و ام االخــــرس تعــــرف. بلغــــه اخلرســــان 
 

» تعـرف.... «جمع اخرس راخراسان خوانده و از » خراسان«چنانکه معلوم گردید نساخ مأخذ چاپ پاریس
اند و در نتیجه کاترمر د رمرحلـه نخسـتین وپـس از وي دسـالن دچـار       مطلب را بصورت نثر نوشته

ي اشتباه شده ند و نگارنده هم پیش از دسترسی باین نسخه با اندکی اختالف ازترجمه دسـالن پیـرو  
 کرده بودم. 

 آمده است. » پـ«وچاپ » ینی جامع«قسمت داخل کروشه فقط درنسخه خطی  -2
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خرامد گفتند: انتقـام خـود را بسـتان،     می دوست من ! قاتلم در دشت آزادانه و بشادي
 گفتم این زشت تراست.

 ودیگري گوید:  1آنکه مرامجروع کرده اگر مرا درمان کند شایسته تر است.
کوبـد ؟ گفـتم: لـداده اي     مـی  کیست کـه دررا :گفت »مهروئی«در خرگاهی را کوبیدم 

بر لب آورد که ازدندان او برقی بسـوي  ي  لبخند –گمان مبر غارتگر یا دزدي است ،است
 خود بازگشتم. و شاعر دیگري گوید: هاي  حیران و غریق در دریاي اشک–من تابید 

ترسم و هرگاه از سـوزش عشـق بـه وي     می ولی از فراق وي ،رمبا او عهد و پیمان دا
 گوید: دیده ام فداي تو باد.  می شکایت میکنم

 :کرد پیمان خود را به وي یادآوري کردم گفت می درباره جوان زیبائی که با او مالقات
 بر گردن من دینی است. تو را 

مان خود نسبت بـه  و دیگري در وصف حشیش گوید: این باده خالصی است که بر پی
 تنـد اسـت و از تنـدي آن    کنـد  می نیاز بی ز باده وباده فروش وساقیا اآن پایدارم انسان ر

  2در دروه هایم پنهان کردم آثارش از حدقه چشمم نمودار شد.آن را  سوزم می
 و دیگري راست: 

را نـدا دردادم و گفـتم اي   » یـار «در حالیکه موي سپید بکلی سرم را فرا گرفته بود او 
   .بوسه عاشقانه اي بمن ببخش 3« می«

و او با برافروختن آتشی د ردرون من گفت: کسی که زندهاست چگونه دهان خود بـا  
 . وشاعري دیگر گوید: 4با پنبه فرو پوشیده است 

                                                 
 هایمصر وبیروت نیست.  بیت اخیر در چاپ -1

 ترجمه نشد. ».........بخ –نح «بعلت اختالف نسخ دوشعر، یا من وصالوالطفال بح  -2

ترجمـه کـرده و کلمـه را    » مادر کوچـک مـن  «زنان عرب است، ولی دسالن آنراهاي  نام می و میه از -3
 تصغیر و محرف امی دانسته است.  

  453ص  3گذارند و منظور سبیل سفید اوست. از دسالن ج  چون هنگام دفن در دهان مرده پنبه می -4
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او جاري  »دندان«لبخند زنان بمن نگریست اما باران اشک من پیش از درخشیدن برق 
 د. ش

روي «روپوش را بر گرفت و ماه تمامی طلوع کرد. گیسوان سیاه خود را فـرو آویخـت  
 ودل من در پیچ و خم آن سرگردان شد. » شانه

ما را از گمراهـی در پـیچ و خـم زلـف او رهـائی بخشـید       » رخسارش«آنگاه سفیدي 
 ورهبري کرد. 

فتـاب در آسـتانه   ودیگري گوید: اي ساربان! شتران را زودتر بـران و پـیش ازطلـوع آ   
یارتوقف کن وآنگاه درمیان قبایل آنان ندا درده: اي کسانیکه جویاي اجروثـواب هسـتید.،   

 است نماز بخوانید. » یار«برخیزید و برمرده اي که کشته هجران 
نگریسـتم در سراسـر    می بشماها  آن چشم من که بوسیله .و شاعر دیگري سروده است

بیدار خوابی پرورش یافته است، تیرهاي فـراق دمبـدم و   . و به 1کند می شب اختر شماري
و آسایش روحی من از دست رفتـه اسـت، خـدا اجـر شـما را       کند می پیاپی بمن اصابت

 بزرگ گرداند. 
وشاعري گوید: اي ماهرویان ستمگر! مـن درشـهر شـما عاشـق آهـوئی شـده ام کـه        

سـت کـه هرگـاه خـم و     شاخه تورسـته ای  کند می شیرهاي درنده را به غم واندیشه دچار
 واگر رخ بگشاید در برابر او ازمـاه  کند می دوشیزگان را اسیر» درتناسب اندام«راست شود

 . 2توان نام برد. و شعر ذیل ازنوع دوبیتی است نمی

                                                 
 مضمون این شعر حافظ است: -1

 درازي شــب از چشـــمان مـــن پـــرس 
 

ــر مــ     ــا روز اخت ــب ت ــه ش ــمارد یک  ش
 

 

باز هم در اینجا عالمت تثینـه  » دو بیت یا دوبیتی«فارسی در اول کلمه بیت » دو«با اضافه شدن کلمه  -2
ینی «بکار رفته است. این دوبیتی درنسخه خطی » دو بیتین«هم به آخر بیت افروده شده و » ین«عربی 
 آمده است. » ها.... چشمانی که بوسیله آن«پیش از ابیات » جامع
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خیـال  «خورم کـه هـر شـب تصـویر      می کسی را که دوست دارم به آفریدگار سوگند 
ي آتش عشق! شب هنگام شعله ور شو ا.فرستد می خود را تا سحر گاهان بسوي من» شب

 ات او را رهبري کند.  تا مگر روشنائی شعله
 و باید دانست که ذوق معرفت بالغت در هر لهجه وزبانی تنهـا بـراي کسـی حاصـل    

بکار برد ودرمیان طوایف آهل آن زبان آن را  که درآن زبان ممارست کند و بسیار شود می
لغت عرب یاد کـردیم ملکـه آن بـراي وي حاصـل آیـد       دربارهبگفتگو پردازد تا چنانکه 

تواند بالغتی را که در شعر اهل مغرب است درك کنـد و نـه    می نه اندلسی» مثال«چنانکه 
مغربی ممکن است بالغت شعر اندلسی و شرقی را دریابد و نه شرقی قادر است بالغـت  

ناحیـه دیگـر متفـاوت     زیرا زبان محلی در هر ناحیه اي بـا  ،شعر اندلسی وغربی را بفهمد
 ومردم هر شهري بالغت زبان محلـی خـود را در   دباش می است وداراي ترکیبات مختلف

. واز آیـات  شـود  می یابند و ذوق زیبائهاي شعر نژاد و تبار خودآن قوم در آنان حاصل می
و زمین و اختالف زبانها است ورنگهاي شـما البتـه آیتهـائی بـراي     ها  آسمان خدا آفریدن

 1ن است. جهانیا
و نزدیک بود از مقصد خود خارج شویم و از این رو بر آن شدیم عنان سخن را که از 

رفت بگیـریم و واپـس کشـیم     می دست رها شده بود و کمیت سخن را که عنان گسیخته
وبموضوع این کتاب نخست خاتمه دهیم چه موضوع آن طبیعت اجتاع و حـوادثی اسـت   

کنیم کـافی باشـد بطـور     می مسائل آن بحدي که گمان دهند و ما درباره می که درآن روي
جاع و وافی گفتگو کردیم و شاید کسانی که پس از ما بیایند و از جانب خدا بـه اندیشـه   
درست ودانش آشکار و روشن موید باشند بیش از آنچه ما در این باره نوشتیم در مسائل 

ملـزم نیسـت د رمسـائل آن     آن کنجکاوي وتعمق کنند، چه مبتکر و استنباط کننده یا فـن 
تعیـین  آن را  پیجوئی کند و بنهایت برسد، بلکه او باید موضوع آن علم و تقسـیم فصـول  

                                                 
َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلُۡق  ۦَءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿اشاره به:  -1 �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
لَۡ�ٰنُِ�ۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لِّلَۡ�ٰلِِمَ�  ۡختَِ�ُٰف ٱوَ  ۡ�

َ
لِۡسنَتُِ�ۡم َو�

َ
�٢٢﴾. 
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رود نشان دهد. و متاخران مسائل را پـس از مبتکـر    می کند و آنچه ر اکه درباره آن سخن
 افزایند تارفته رفته تکمیل شود.  می آن قسمت بقسمت بدان

 1دانید. نمی داند و شما می و خدا
مولف کتاب، که خدا گناهان او  2]ودر آخر بخشی که این نسخه از آن نقل شده است[

را ببامرزد، گوید: وضع و تألیف این بخش اول را پیش از تنقیح و تهذیب د رمـدت پـنج   
مصادف بود. آنگاه  3)779ماه تمام کردم که ماه آخر آن با نیمه سال هفتصد و هفتاد و نه (

پس از چندي بار دیگر به تنقیح و تهذیب آن پرداختم و چنانکه در مقدمه کتاب یاد کردم 
را بدان افزودم و هیچ دانشی نیست مگر از جانـب خـداي    ها ملت و تعهد نمودم، تواریخ

 عزیز حکیم. 

 پایان

 
 

                                                 
ُ ٱوَ ﴿ -1 نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

َ
 .]216: ةالبقر[ ﴾٢١٦َ�ۡعلَُم َوأ

 این جمله فقط در چاپ پاریس است.   -2
 میالدي. 1377موافق اکتبر سال  -3



 
 
 

 اشخاصهاي  نام فهرست

 آ 
 54= محمد بن ابراهیم ،آبلی

 آجري = ابوعیبد آجري
ــر«آدم (ع)  » ابوالبشــــــــــــ

2،260،690،759 
 447آربوس 

ــدي  ــدین (آمــ ــیف الــ  )ســ
928،929،1032 

 ∗36آنیبال قدیس او گستین 
 الف

 اباقا= ابغا
 630ابان بن صالح 

ــراهیم  ــدان  (ابـ ــواي خانـ پیشـ
 41حجاج)

ابــــــــراهیم (خلیــــــــل ع) 
36،38،114،134 

255،260،614،689،690،691، 
693،695،703،704،1242 

 619،620،621محدث) (ابراهیم 

 ابراهیم بن سهل = ابن سهل
 ابراهیم بن سیار نظام بصري = ابراهیم نظام

 عبداهللا (ابوالفتح(= ابن خفاجهابراهیم بن 
 383،384،615ابراهیم بن عبداهللا 

 383،440ابراهیم بن محمدبن علی(امام) 
621 

 ابراهیم بن محمد ساحلی=ابراهیم ساحلی
 625ابراهیم بن مهاجر 
 36،306،307،405،854ابراهیم بن مهدي 

864 
 ابراهیم بن هالل= صابی

 ابراهیم ساحلی=طویجه (ابواسحاق)
 854،855ابراهیم موصلی 

 714ابراهیم نخعی =ابوعمران 
 965ابراهیم نظام 

 446ابرکسیس 
 ابغا= احمد ابغا

 199ابلق اسدي 
 815ابلونیوس 

                                                 
 اعداد سیاه مربوط به اعالم مقدمه مترجم است.  ∗



 مقدمۀ ابن خلدون   600

 437عباس) (ابراهیم 
 ابراهیم = ابوسالم
 ابراهیم = زجاج

ابراهیم بن ابوالفتح بـن عبـداهللا   
 1219اندلسی 

 399ابراهیم بن ادهم 
 ابراهیم بن اغلب= ابن اغلب

 
ــد  ــن ابوزیـــــــــ ابـــــــــ

239،286،314،916،945 
1124 

 999ابن ابوطالب قیروانی 
 913ابن ابوالقاسم 

 31ابن ابی اصیبعه 
 619،658ابن ابی حاتم 

 316ابن ابی حفص 
ابــن ابــی حمیــره= ابــوبکر بــن 

 ،،،،،،،،،ابی
 )4ابن ابی حیان = ابن حیان (

ابن ابی داود = احمـد بـن ابـی    
 ددوا

 ابن ابی زید = ابن ابوزید
 314ابن ابی سرح 

 254اب  لویس شیخو  
 663،831،832،1284ابن ابار یا ابن االبار 

 916ابن ابوربیعه 
 41بن اکفانی 
 1257،1258این باجه 

 ابن بادیس = ابوعلی بن بادیس
 ابن بختیشوع = جبریل بن بختشوع

 330ابن بسام شنتمري 
 1070،1071،1080،1086ابن بشرون 

 916،1126ابن بشیر 
 902ابن بطال 

 40ابن البطحاوي 
 348ابن بطوطه 

 1257ابن بقی 
 902ابن بکار 
 898ابن بکیر 

 216،1009،1010ابن البناء مراکشی 
1022 

 834،837ابن البواب 
 57ابن تاشفین

 46،54،55،1251فر اکین ابن تا
 976ابن تلمسانی 
 50ابن تومرت 
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 183ابن ابی الصیف 
ابـــــــن ابـــــــی عـــــــامر 

55،56،59،297،298 
 666ابن ابی القب 

 42ابن ابی عماره 
 30،652ابن ابی مریم 

 638ابن ابی النجود 
ــل  ــابی واطیــــــــ ابنــــــــ

632،634،635،636 
637،638 
 28،237،1159ابن اثیر 

ابـــــــــــن احمـــــــــــر  
50،62،315،316،317،511 

1257 
 1255ابن ارفع راسه 

 ابن ارقم = زید بن ارقم 
 876،877ابن االمام 

 1165ابن االنباري 
 42،1022ابن اسحاق 

ــن  ابــــــــــــــــــــــــــ
ــحاق(منجم) اســـــــــــــــ

3،21،51،54،98،375 
ــب    ــن اغل ــا اب ــب ی ــن االغل اب

 1257ابن تیفویت
 902ابن تین 

 امام)(ابنثابت = ابوحنیفه 
 1199ابن جابر 
 661ابن جامع 
 218ابن جبیر 

 1269،1273،1276ابن حجدر اشبیلی 
 460ابن جدیر 

 1260،1262ابن جرمون 
 1199ابن جزي 
 398ابن جعفر 
 1127،1162ابن جنی 

1047،1152،1293 
 1219ابن خفاجه 

ابن خلدون در بیشتر صفحات مقدمه مترجم و حواشی 
 متن 

 1263ابن خلف جزایري 
 30،330،430،609،666ابن خلکان 
1219،1244 

 915ابن خوارمنداد 
 1167ابن داود رقی 

 1165ابن درید 
 ابن دقیق العبد = تقی الدین العبد
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 40،484 )ابراهیم بن اغلب(
 33،34ابن اکثم 

 
 900ابن جوزي 
 1199ابن الجیاب 

ابــــــــــن حاجــــــــــب  
877،916،918،920،921 

922،928،931،1126،1128 
1130،1161 

 608ابن حارث بن جزء 
 618،619،624،627ابن حبان 

 917،919ابن حبیب 
ابن حجاج = مسلم بـن حجـاج   

 قشیري
 این حجاج = عبداهللا بن حجاج

 38این حجاج = 
 ابن حدید = ابن جدیر

 625ابن حراش 
ابــــــــــــن حــــــــــــزم 

39،386،504،618،906 
909 

 ي = احمد بن حنبلبن حفصو
 ابن الحنفیه = محمد بن حنفیه

 1258ابن دویریده 
 980،981،1258ابن دهاق 

 ابن دهقان = ابن دهاق
 ابن ذوالنون =مأمون بن ذوالنون 

 340ابن ذي یزن 
 1262ابن رائس 

 ابن راسین = ابن رائس
 919،999ابن راشد 
 170ابن رافع 
 29،92،150،256،916،1004ابن رشد 

1009،1021،1031 
 ،6،298،853،916،917ابن رشیق 

1173،1198،1218،1221 
1235،1239،1240،1259 

 913الرفعه ابن 
 4،18،20،341،654،1197ابن الرقیق 

 1227ابن رضوان 
 484ابن رماحس 

 24،404،406،410،416ابن الزبیر 
418،419،692،693،694،695 

 50ابن زمرك 
 ابن صاهد = ابن صیاد 

 ابن الصائع =ابوبکر بن الصائغ وابن ماجه
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 654ابن حوشب 
 347ابن حوقل 
 4،34،330،1198این حیان 
 1261ابن حیون 

 98،146ابن خردادبه 
 1262ابن خرمون 

 1264ابن خزر 
ابــن خطیــب یــا ابــن الخطیــب 

 29(وزیر اندلسی)
47،55،56،59،927،1028 

1199،1228،1229،1231،1264 
1273،1274،1293 
ــب   ــن خطیـ ــر رازي) (ابـ فخـ

28،376،876 
927،948،950،1030،1031 

ــر  ــن زهــــــــــ ابــــــــــ
1033،1255،1257،1258، 

1259،1260،1261 
ابـــــــــــن الزیـــــــــــات 

985،986،988،1226 
 691ابن الساعی 

 928،931ابن الساعاتی 
 ابن سبا = عبداهللا بن سبا

 1263ابن صابونی 
 54ابن الصالح 
 897،900،903،908ابن صالح 

 1016،1021الصلت  ابن
 185،187ابن صیاد 

 ابن طاوس= عبدالوهاب  بن علی 
 1213ابن طریف 
 352ابن طولون 
 600این طیفور 

 41،56ابن عباد 
 31،416،418،516،608ابن عباس 

625،649،693،952،1243 
 923ابن عبدالحکیم 
 340ابن عبدالحمید 

 29،34،35،380،381ابن عبدربه 
1198،1254 

 877،919 ابن عبدالسالم
 30ابن اعبري 
 126،137ابن عثمان 
 617،620،621،626،652ابن عدي 

 30ابن عربشاه 
 632،633،634 )حاتمی(ابن العربی 

665،666،983،1053 
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 632،983ابن سبعین 
 854،1167 )مغنی(ابن سریج 
 101ابن سعید 

ــعید   ــن ســـــــــ ابـــــــــ
1259،1260،1261،1262، 

1263،1269،1273 
 1167ابن سکیت 
 14013،1021،1070ابن السمح 

ابـــن ســـناء الملـــک مصـــري 
1253،1268 

 1226،1264ابن سهل 
 1264ابن سیده 

 998ابن سیرین 
 

ــینا  ــن ســــــــــ ابــــــــــ
61،154،342،666،822، 

1016،1009،1004،983،699 
1033،1031،1026،1021 
1097،1095،1091،1036 

1115،1112،1111 
 

 916ابن شاش 
 1199ابن شبرین 

 916ابن عطاء اهللا 
 906ابن العطار 
 461،504،892ابن عطیه 

 983ابن العفیف 
 ابن عقاب = ابن ابی العقب
 ابن عقب = ابن ابی العقب

 ان = ابن منتاب ابن اللب
 ابن لبیب =ابن لهیب

 ابن لحیانی = ابویحیی زکریا بن احمد 
 651ابن لقیطه 
 917،916ابن لهیب 

 ابن لهیعه = عبداهللا بن لهیعه 
 917ابن ماجشون 

 615،613،608ابن ماجه (قزوینی 
697،624،621،619،616،1257 

 1172،1161،1128،1126،54ابن مالک 
 ابن مبشر = ابن میسر 

 945ابن مجاهد 
 916ابن محرز 
 40ابن مدرار 
 662ابن مرانه 

 ابن مرتین = ابوبکر بن مرتین
 316ابن مردنیش 
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 1283،1284ابن شجاع 
ــرف   ــن شـــــــــ ابـــــــــ

298،439،1198،1258 
ابن شعیب = ابوالعبـاس احمـد   

 بن شعیب
 ابن شهاب = زهري 

 610ابن علیه 
 554ابن عمار 
 ،31،42،410،413،416ابن عمر 

629،608،418 
 97ابن عمید 
 1280ابن عمیر  
 1039ابن العوام 

 61،62 )ابن غازي (وزیر
 1287غازي  ابن

 978،983ابن فارض معري 
 611ابن فراش 
 1261،1262ابن فرس 

 1221بن فرغانی 
ابن فروخ قیروانی = عبداهللا بن 

 فروخ 
 262ابن فضل 
 259ابن الفقیه 

 60ابن مزنی 
 630،619،609،608،679ابن مسعود 

 1240،1239،1225ابن معتز 
 1161ابن معطی 
 ،629،628،624،623،611ابن معین 

652،639،635،632 
 1069ابن مغیربی 

 1226،73ابن مقفع 
 ابن مقله = علی بن مقله 

 ابن مکحول = رباح بن عجله
 915ابن منتاب 

 ابن منتصر = ابویعقوب یوسف ثانی 
 1011ابن منعم 

 910)قاضی(ابواسحاق بن شعبان 
 49،46 )حفصی(ابواسحاق 

 369،202،173ابواسحاق اسفراینی 
1029،989 

 1259ابواسحاق وینی 
 613،612ابواسحاق سبیعی 

 42 )موحدي(ابواسحاق 
 بواسماعیل اصفهانی = حسین بن علی موید الدین 

 1160ابواالسود دؤلی 
 831ابوحرین عاصی 
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ابن فیره 
889،888،887،886،885 

1228 
 917،915ابن القاسم بن وهب 

 1124ابن قاسم 
 652ابن قبصه 
 1175،381،203،199ابن قتیبه 
 666ابن قریه 

 1271،1270،1269ابن قرمان 
 632،304ابن قسی 

قاضی) (ابن القصار 
926،915،913 

 24ابن قالبه 
 671ابن کثیر 

 448ابن کریون 
 18،3ابنالکلبی 

 1229ابن کلثوم 
 1022ابن الکماد 

 862ابن المنمر طرابلسی 
 913ابن المواز 
 1259ابن موهل 
 902ابن مهلب 
 917،916ابن میسر 

 669،661ابوبدیل 
 234،21ابوبرده  

 619ابوبزه 
 ابوالبشر =آدم 

 ابوالبشر سیف االسالم = پزدوي
 1287،1108،902،1240ابوالبرکات بلفیقی 

 ابوالبرکات عبداهللا بن احمد = نسفی  
 1187،910،234،7ابوالبقا 

 1199ابوالبقا صالح بن شریف 
 ،2صــــــــــــــــــدیق) (ابــــــــــــــــــوبکر 

171،203،252،366،378،390،402،405،408،421،
435،436،454،638 

 ابراهیم ابن = خفاحه)(ابوبکر 
 346،345 )سلطان حفصیه(ابوبکر 

 915قاضی) (ابوبکر ابهري 
 1258،1257ابوبکر ابیض 

 609ابوبکر اسکاف 
 ،952،948،947،373،39ابوبکر باقالنی 

1167،1029 
 ابوبکر بزاز = بزاز

 ابوبکر بن ابراهیم = ابن تیفلویت 
 بوبکر محمدبن سیرین = ابن سیرین 
 ابوبکر محمدبن شبرین = ابن شبرین 
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 1226النتبه ابن 
 890،887،886،608ابن نجاح 

 1228ابن النحوي 
 1222،1167ابن الندیم 
 40،36ابن نعمان 

 1043این وحشیه 
 898این وهب 
حسن بن قاسم) (ابن وهب 

669 
 919ابن هاورن 
 1250،1249ابن هاشم 
 1249،1225ابن هانی 
 500،351ابن هبیره 

 1260ابن هردوس 
 1238ابن هرمه 
 1162،1161،1137ابن هشام 
 316،229ابن هود 

 1019ابن الهیثم 
ابن یونس 

916،831،830،618،612، 
1126 

 426ابوادریس خوالنی 
 620ابواسامه 

ابوبکر محمد بن مسلم زهري معروف به این شهاب = 
 زهري 

ابوبکر محمد بن منکدر =محمد بن منکدر ابوتاشـفین  
346 

 1236،1225،1216،1بن اوس ابوتمام حبیب 
1243،1239،1238 

 ابوالثناء محمود بن ابوبکر = سراج الدین ارموي 
 ،396،31،30،25 )منصور خلیفه(ابوجفعر 

1016،1004،397 
 ابوجعفر بن عبداهللا = اعمی تطیلی 

 ابوجعفر خازنی = اسحاق بن حسن خازنی 
 398ابوجعفر عبداهللا بن مروان 

 613،611ابوجعفر عقیلی 
 ابوحاتم = سهل بن سالمه 

 628،624،620،616،610ابوحاتم رازي 
652 

 ابوحاتم نسایی = نسایی 
 692ابوحارث بن مضاض 

 40ابوحامد اسفراینی 
 ابوحامد محمدبن محمد = رکن الدین عمیدي 

   )ابو خبیب(ابوحبیب = 
 ابوحذیفه = واصل بن عطاء غزال

 613،612 )محدث(ابوالحسن 
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 ابواسحاق = طویجن 
 ابواسحاق = ابن خفاجه 

 ابواسحاق  ابرهیم = زجاج
ابواسحاق ابراهیم بن عبداهللا= 

 ابراهیم
ابواسحاق بن سلطان ابویحیی 

1251 
ابراهیم (سلطان) ابواسحاق 

566،54 
 862،831ابوبکر بن ابی حمیره 

ابوبکر بن احمد بن ابوخیثمه 
609 

ابوبکربن احمدبن علی بن ثابت 
 = خطیب

 1257ابوبکر بن باجه 
 ابوبکر بن بشرون = ابن بشرون 

ابن ( 42ابوبکر بن خلدون 
 خلدون)

 ابوبکربن زهر=ابن زهر
 ابوبکربن زهیر = ابن زهیر

 ئغ =این ماجه ابوبکربن الصا
قاضی اشبلیه (ابوبکربن عبداهللا 

440 

 ابن جحدي اشبیلیابوالحسن بن جحدر= 
 ابوالحسن بن فضل = ابن فضل

 958،957،946شیخ) (ابو الحسن اشعري 
1106،1105،33،961 

 1263ابوالحسن دباج 
 ابوریده = محمد عبدالهاي 

 627،626،620،616،610،628ابوزرعه 
 ابوزکریابن ابی حفص = ابوزکریا یحیی بن ابی حفص

 ابوزکریا حفصی= ابوزکریا یحیی بن ابی حفص
 بوزکریا یحیی ابن حفصا
 639،517،42،1250 
 566ابوزکریا یحیی بن سلطان ابو اسحاق  

 516،643ابوزکریا یحیی بن ابو محمد عبداهللا 
 ابوزکریا یحیی بن معین انباري = ابن معین 

 500ابوالزناد 
 928،927ابوزید دبوسی 

 ابوزید عبدالرحمن قیروانی = ابن ابوزید 
 927ابوزید عبداهللا عمر و 
 1238ابوزید قیس بن دریج 

 42ابوزید ولی الدین = ابن خلدون 
 57،48،10ابوسالم ابراهیم 
 1249 )امیر زناته(ابوسعدي بقري 

 1228،784،679،346 )سلطان(ابوسعید 
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ابوبکربن عربی مالکی 
440،417،415 

ابوبکربن عربی (قاضی = ابن 
 العربی (قاضی)

 612ابوبکربن عیاش 
 ابوبکربن قزمان = ابن قزمان 

 1271ابوبکر بن مرتین 
 ابوبکر بن هارون = بزار

ابوبکر بن هدایه اهللا الحسینی 
898 

 1164ابوبکر زبیدي 
 ابوبکر صابونی= ابن صابونی 

 1257 9امیر (ابوبکر صحراوي 
 532،529ابوبکر صیرفی 

ابوبکر طرطوشی 
534،533،299،73 

917 
ابوبکر عاصم = عاصم بن ابی 

 النجود 
ابوبکر عبداهللا بن زبیرین عوام 

 قرشی اسدي= ابن الزبیر
ابوبکر عیسی بن عبدالملک= 

 ابن قزمان 

 ابوسعید بن یونس = ابن یونس 
 1124،1121،916ابوسعید  برادعی 

 345ابوسعید برقون 
 985ابوسعید جزاز 

 614،417،410،175ابوسعید خدري 
651،619،618،617،616،615 

 172،171ابوسفیان 
 940ابوسفیان بن حرب 

 389ابوسلمه خالل 
 ابوسلیمان ایوب بن زید بن قیس هاللی= ابن قریه 

 ابوعبداهللا بن خطیب = ابن خطیب اندلسی 
 ابوعبداهللا = ابن نعمان 

 60،59،58 )سلطان اندلس(ابوعبداهللا 
 عبدربه  ابوعبداهللا احمد = ابن

 ابوعبداهللا اسبغ بن الفرج = اصبغ
ابوعبداهللا حارث بن اسد محاسـبی= حـارث بـن اسـد     

 محاسبی 
 )نیشابوري(ابوعبداهللا حاکم = حاکم 

 ابوعبداهللا حذیفه بن یمان =حذیفه 
 ابوعبداهللا خوارزمی = خوارزمی 

 876ابوعبداهللا بن شعیب دکالی 
 654،585،383ابوعبداهللا شیعی 

 1257لوشی  ابوعبداهللا
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 42ابوبکر محمد 
ابوبکر محمد بن ارفع راسه = 

 ابن ارفع راسه 
ابوبکر محمد بن باجه تجیبی 

 سر قسطی= ابن باجه 
ابوبکر محمد بن زهر اشبیلی = 

 ابن زهر 
ابوالحسن سهل بن مالک = 

 سهل بن مالک 
 ابوالحسن علی = ابن الجیاب 

ابوالحسن علی بن هالل = علی 
 بن هالل

 ابوالحسن ماوردي = ماوردي 
 )(سلطان مرینی ابوالحسن

47،46،45،10 
496،489،346،165،53،49،122

8 
 784قاضی) (ابوالحسن ملیلی 

 1271ابوالحسن مقري دانی 
 496 9سلطان (ابوالحسن 

ابوالحسین محمدبن علی بصري 
927 

 ابوحسن بن قصار= ابن القصار

 ابوعبداهللا مالک = مالک ابن انس 
 37ابوعبداهللا محتسب 

 60،58 )امیر بجایه(ابوعبداهللا محمد 
 ابوعبداهللا محمد بن علی = ابن حماد

 1293ابوعبداهللا محمدبن ابراهیم  آملی 
 1015ابوعبداهللا محمدبن سلیمان سطی 

 ابوعبداهللا محمدبن ادریس شافعی = شافعی
 ابوعبداهللا محمدبن یزد = ابن ماجه 

 ابوعبداهللا مهدي = مهدي خلفه
 615ابوعبید آجري  

 531ابوعبید بن مسعود ثقفی 
 ابوعبید بکري = بکري 

 402ابوعبیده بن جراح  
 678،663ابوعلی بن بادیس  

 ابوعلی بن سینا = ابن سینا 
 1175،199ابوعلی قالی بغدادي 

 دیسابوعلی بادیس = ابوعلی بن با
 ابوعلی عمر بن محمد = شلوبین 

 1160ابوعلی فارسی 
 ابوالقاسم بن رضوان = ابن رضوان 

 437،73ابوالقاسم بن عبیداهللا 
 ابوالقاسم بن فیره = ابن فیره 

 1015،920ابوالقاسم احمد بن محمد حوفی  
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 445،42،41،11ابوحفص 
 63،62،61،60،57ابوحمد 

 831ابوحمیره 
ابوحنیفه (امام) 

908،905،904،705، 
929،915،912،911،910،909،1

265،930 
 4ابوحیان = ابن حیان 

عبداهللا بن زبیر) = ابن (ابوخبیب
 الزبیر

 ابوالخطاب بن زهر = ابن زهر 
 614ابوالخلیل 

 ابوخلدون = ساطع الحصري 
 652ابوخیثمه 

ابوداود سلیمان بن نجاح = ابن 
 نجاح

 )سجستانی(ابوداود 
612،611،610،69 

620،618،617،615،614،613، 
899،652،651،627 

 894ابو داود طیالسی 
 423ابوالدرداء 

 ابوالدلفاء = شیبان بن عبدالعزیز

،1020 
 1229ابوالقاسم خلف بن احمد حافظ 

 1104ابوالقاسم رحوي 
 ابوالقاسم الروحی = ابوالقاسم رحوي 

 ابوالقاسم = زجا ج
 ابوالقاسم سلیمان طبرانی = طبرانی 

 ابوالقاسم شاطبی = ابن فیره 
 1230)قاضی غرناطه(ابوالقاسم شریف 

 1240،1237ابوالقاسم شریف سبتی 
 485ابوالقاسم شعی 

 ابوالقاسم (ص) = پیامبر 
 ی ابوالقاسم عبدالرحمان بن خثعمی = سهیل

 692ابوقبیس 
 665،658ابوقبیصه بن ذویب 

 203ابوقحافه 
 620ابوقدامه 

 626ابوقالبه جرمی 
 1013ابوکامل شجاع بن اسلم 

 679،20،18ابوکرب تبع اصغر 
 ابوکلحبه = ریاح 

 1250ابواللیل 
 202ابومحمد بن ابوزید مالکی 

 ابومحمد بن تافرا کین = ابن تافر اکین 
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 )ابوریحان (بیرونی
129،81،70،30 

ابوسلیمان حمد یا احمد بستی 
 180خطابی 

503،183 
ابوصدیق ناجی 

619،618،617،616، 
 854ابوطالب 

ابوطفیل عامربن وائله کنانی 
 622،611 مکی
623 

 ابوالطیب = طاهر بن حسین 
ابوعباد معبدین وهب = معبدبن 

 وهب 
ابوالعباس (سلطان مرینی) 

64،62،59 
1128 

 ابوالعباس = ابن البناء
احمد بن ادریس) (ابوالعباس 

 شهاب الدین قرافی
ابوالعباس احمد بن شعیب 

1228،1227 
ابوالعباس شعیب = ابوالعباس 

سـعید بـن حـزم امـوي      ابومحمد علی بن احمـد بـن   
 اندلسی = ابن حزم

 ابومحمد بن حزم = ابن حزم
 ابومحمدبن عطیه = ابن عطیه

 1229ابومحمد رعینی اندلسی 
 627،610،608،466،175ابوهریره 

921،697،628 
 650،649ابویاسربن اخطب 

 11 )موحدي(ابویحیی 
 664 )سلطان حفصی(ابویحیی 

ابـویحیی لحیـانی   ابویحیی زکریا بن احمـد لحیـانی =   
670،549،42 

 ابویحیی عبید = ابن سریج 
 ابویحیی عبید = ابن سریج

 550ابو یحیی ابوبکر ثانی 
 ابویحیی محمدبن معن = معتصم بن صمادح

 314ابویزید 
 654 )صاحب الحمار(ابویزد 

 639ابویعقوب بادسی 
 ابویعقوب یوسف = سکاکی 

 217ابویعقوب یوسف اول 
 217 ابو یعقوب یوسف ثانی

 900،627،608ابویعلی موصلی 
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 احمدبن شعیب 
س احمد بن طیب ابوالعبا

 سرخی = احمدبن طیب سرخی 
ابوالعباس احمد بن محمد 

 ،علوجه = احمدبن محمد
ابوالعباس احمدبن الرفعه = ابن 

 الرفعه 
 )موحدي(ابوالعباس احمد 

462،10 
ابوالعباس احمد سبتی = احمد 

 سبتی 
 749ابوالعباس صنهاجی 

ابوالعباس سرخسی = احمد بن 
 طیب 

 957ابوالعباس قالنسی 
 ابوالعباس ناشی =ناشی 

 )یحیی ابوزکریا(ابوعبداالله 
664 

 899ابوعبدالرحمان نسایی 
 11 )موحدي(ابوعبداهللا 

 784ابوعبداهللا االبلی 
ابوعلی ناصر الدین زواوي 

919-918 

 ابویوسف = یعقوب بن المنصور 
 1199ابویوسف بن عبدالح(سلطان مرینی) 

 ابی برده = ابوبرده 
 ابیض = ابوبر ابیض

 ابووائل  –ابی وائل 
 40ابیوردي 

 352اتامش 
 1011احدب 
 1219،668احمد 

 918 )اباقا(احمد ابغا 
 احمد = ابن قسی 

 ابوالعباس احمد (موحدي)موحدي)= (احمد 
 217 )ابوالعباس(احمد سبتی 

 احمد = قسطلی 
 62)شاهزاده مرینی(احمد 

 426احمد زکی صفوت 
 478احمد صقلی 

 57،56 )دکتر(احمد فرید رفاعی 
 10احمد لحیانی 

 احمدي = احمد بن عثمان 
 احمر = خلف احمر 

 1229احوص 
 اخشید = محمداخشید
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ابوعلی ناصر الدین مشدالی  
877 

ابوعمران بن یزید اسود تابعی = 
 ابراهیم نخعی 

ابوعمروبن حاجب = ابن 
 حاجب 

ابوعمرا حمد بن محمدبن دراج 
 1198قسطلی 

حافظ) (ابوعمروبن عبدالبر
945،906 

 ابوعمروبن صالح = ابن صالح 
 890،889،887ابوعمرودانی 

 1271ابوعمر وبن زاهر اشبیلی 
 890ابوعمر و شاطبی 

ابوعمر طلمنکی بن ابی عبداهللا 
 831بن مفرح 
 )سلطان مرینی(ابوعنان 

49،48،47،46 
348،56،55 

 630عیاش ابو
ابوعیسی محمد ترمذي = 

 ترمذي 
 442ابوغالبیس 

 649اخطب 
 1065اخنوخ 
 ،818،732،47،45،44،42ع) (ادریس 

1065 
 427،384،47،43،41،440ادریس بن ادریس 

 ،384،43،42،41ادریس بن عبداهللا بن حسن 
564،437 

 ادریس اصغر= ادریس بن ادریس
 ادریس اول = ادریس بن عبداهللا بن حسن 
 ادریس اکبر = ادریس بن عبداللله بن حسن

 ادریس دوم = ادریس بن ادریس
 208،،،،،،) ،ادریس (نبی

 ،136،132،116،105،98،83ادریسی 
148،147،137 
 495ادوارد براون 

 1287ادیب نیشابوري 
 700،685اردشیر 
 492،256،216،213،73،72،38ارسطو
1024 

1003،1002،977،493، 
1095،1091،1090،1089،1031،1244 

 23ارم 
 917،915،،) ،قاضی(اسماعیل 
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ابوفارس عبدالعزیز 
 10،9امیرالمومنین) (

68،65،42،11 
 ابوالفتح ابراهیم = ابن خفاجه

 96ابوالفتح خازنی 
 890ابوالفتوح رازي  

 30ابوالفداء 
 ابوالفداء اسماعیل = ابن کثیر

 1216ابوفراس 
ابوالفرج اصفهانی 

1157،666،262 
 492ابوالفضل بیهقی 
 46ابوالفضل مرینی 

 ابوالفضل یوسف = ابن النحوي 
ابوالقاسم بن خرشید (فقیه 

 430 )نیشابور
 876ابوالقاسم بن زیتون 

 314ابومحمد ایوب ابی زید 
ابومحمد عبدالحق بن ابراهیم 

 اشبیلی = ابن سبعین 
ابومحمد عبدالحق ابی بکر 

 504(قاضی) 
ابومحمد عبداهللا بن ابی زید = 

 625اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر 
 ماعیل بن القاسم القالی بغدادي = ابوعلی قالی اس

 اسماعیل بن کثیر = ابن کثیر 
 ،385،38امام جفعر صادق ع) (اسماعیل بن 

36 ،437،386 
 34اسماعیل قاضی 

 654اسماعیل منصور 
 اشبیلی = ابن جحدر

 اشبیلی = ابوعمرو زاهد
 528اشتر 

 اشعري = ابوالحسن اشعري 
 اشعري = ابوموسی اشعري 

 32،30 )شمیت(یت اشم
 262اشعت بن قیس 

 915،913اشهب 
 اصبحی = مالک بن انس 

 917 )بن فرج(اصبغ 
 344،118،85اصطخري 

 )صاحب اغانی(اصفهانی = ابوالفرج 
 اصفهانی = ابونعیم حافظ 

اصغر بن علی سجادین حسین بن علـی بـن ابیطالـب    
679 

 367اصم 
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 ابن ابی زید 
 639ابومحمد عبداهللا ولی 

ابومدین شعیب بن حسین 
 642اندلسی 

ابومروان بن خلف قرطبی = ابن 
 حیان 

ابومروان عبدالملک بن 
 عبدالعزیز = ابن ماجشون

 ابومره = ابوبزه 
ابومسلم خراسانی 

668،491،383 
 1013ابومسلم بن خلدون  

 )=امام الحرمینابوالمعالی (
620،369 

1015،952،947 
 660،657ابومعشر بلخی 

 851،423،391ابوموسی اشعري 
ابومهدي عیسی بن الزیات = 

 ابن الزیات
 ابونصر فارابی = فارابی 

 614ابونضره 
ابونعیم حافظ احمد اصفهانی 

921 

 1245،1243،696،199،29اصمعی 
 1242،1255اعشی 
 610اعمش 

 1257،1256اعمی تطیلی 
 19،18افریقش 

 345افضل بن امیرالجیوس بدر جمالی 
 1128،1027افضل الدین خونجی 

 امیرالمومنین = المتو کل علی اهللا (ابوالعباس
 خلیفه بنی مرین)(امیرالمومنین=ابوفارس 

 امیرالمومنین =ابوالحسن مرینی (سلطان)
 امیرالمومنین = علی (ع)

 ن = عمر (رض)امیرالمومنی
 امیرالمومنینی = هارون خلیفه

 )محمد ص(امیرحجاز= 
 1283امیرمحمد (امیر اندلس) 

 امیرالمسلمین = سعد بن ابی و قاص
 امیرالمسلمین = یوسف بن تاشفین 

 محمد ص)(امیر مکه = 
 امیر عبدالرحمان مرینی = عبدالرحمن مرینی

 347خوانساالر) (امیرمحمود 
 1144،659،306برادر مأمون) (امین 
 416امیه 

 187امیه بن ابی الصلت 
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 1238،1216،329،32ابونواس 
 679،610ابووائل 

 619،618ابوالواصل 
 57ابوالوفا 

 ابوالولیدبن  رشد = ابن رشد 
 ابوالولید = هشام حکم 

 912ابوالولید باجی 
 831ابوالولید وقشی 
 618ابوهارون عبدي 

 9محمد بن حنفیه (ابوهاشم 
382 

 956ابوالهذیل عالف 
احمدبن ابوخیثمه = ابوبکربن 

 ابوخیثمه 
 احمد بن ابوالفتح = ابن خفاجه

 426،401احمد بن ابی دواد 
ل احمد بن خنب

 610،401،229،34)مروزي(
623،621،620،616،615،611، 
904،900،898،652،627،624 

958،957،911 
احمدبن شعیب = ابوالعباس 

 احمد

 41امیه بن عبدالغافر 
 1002انباذ قلس 

 انباري = ابن معین 
 اندلسی = ابومدین 

 452انژر 
 1265،630،624،608،417انس بن مالک 

 = هروي  )انصاري (خواجه
 ،262،247،198،72،71،21،744انوشروان 

658،657،646،553،263،857 
 470اوبهی 
 449 اوشیر

 اوغسطس= اوگوستس
 445اوگستس 
 1243همر) (اومیروس 

 16ایشا (نیی سلیمان) 
 965براق 

 برقوب = ابوسعید برقوق (الظاهر)
 549برکیاروق بن ملکشاه 

 900،628،627،608بزار 
 658،73بزرگمهر 
 37بساسیري 

 بسامی = ابن بسام 
 262بسطام بن قیس بن شیبان 
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 852احمد طیب سرخسی 
 احمدین عبدربه = ابن عبدربه 

احمدبن عبداهللا بن یونس = ابن 
 یونس

احمد بن عثمان (شاهزاده 
 1104حفصی) 

 احمدبن علی بن ابت =خطیب 
احمدبن علی بن مثنی تمیمی = 

 ابویعلی موصلی
 1187احمدبن فارسی 

احمدبن محمد بن خلف حوفی 
 = ابوالقاسم حوفی

احمدبن محمدبن دراج قسطلی 
 = ابوعمر 

احمدبن محمدبن الرفعه = ابن 
 الرفعه 

احمدبن محمد بن عبدالحمید 
 =ابن عبدالحمید

احمدبن محمد علوجه 
 341 )ابوالعباس(

احمدبن محمدبن طاهر حسینی 
 217 )سبتی(علوي 

 احمد هارون = بزار

 1238،1229بشار بن برد 
 623مروان بشیربن 

 628بشیربن نهیک 
 بصري = ابوالحسین محمد بن علی 

 1258،1254بطرس بستانی 
 134بطرك اعظم 

 ،206،103،98،95،94،88،83بطلیموس 
1100،1099،1021،213،207 

 بطلیوسی = اعلم بطلیوسی 
 352،43بغا 

 1003بقراط 
 بقري =ابوسعید 

 410بکربن وائل 
 1182بکربن هوازن 

 ،685،684،679،81،59 )ابوعبید(بکري 
 351بالل بن ابی برده بن ابیموسی اشعري 

 1249بالل بن هاشم 
 بلخی = ابومعشر

 بلخی = شاذان بلخی 
 بلفیقی = ابوالبرکات 
 بلفیقی = ابوالبرکات 

 486،313،64بلکین بن زیري 
 )444بنی یامین (بنیامین = 
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 احمدبن یحیی  ثعلب = ثعلب
 احمد اصفهانی حافظ = ابونعیم 
احمد بستی = ابوسلیمان حمد 

 یا احمد 
 296 )معز الدوله(احمد دیلمی 
 )ابوالعباس(احمد سبتی 

1067،221،241 
1073،1071،1068 

 ارموي = سراج الدین ارموي
= تاج الدین محمدبن  ارموي
 حسین

 244ازدبن زید 
 679ازرقی 
 492ازهري 

لیثی (اسامه بن زید 
651،413،410،378، 

652 
 34استفانو کولوزیو 

بن ابراهیم (اسحاق 
 ،689،624،134ع)

689 
 630 )محدث(اسحاق 

اسحاق بن حسن خازنی 

 912بوبطی 
 بوزر جمهر حکیم = بزرگمهر

 پیر = پطرس
 44،39،28،26،25،23،2 )محمد ص(پیامبر 

173،171،170،169،168،54،45، 
189،185،183،181،175،174، 
234،232،230،208،202،191، 
262،260،253،243،239،238، 
362،339،311،307،304،271، 
379،377،373،372،366،365، 
401،395،390،388،385،383 
412،410،409،408،407،404 
424،423،421،419،417،415، 
454،436،435،430،429،428، 
509،505،502،501،494،466، 
587،586،533،532،531،515، 
613،612،610،609،607،593، 
621،619،618،617،616،614، 
628،627،626،625،624،622، 
635،634،633،631،630،629، 
649،648،647،643،637،636، 
703،679،695،693،651،650، 
754،750،729،725،705،704، 
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96،95،94 
 اسحاق بن عبداهللا = طویس

اسحاق خازنی = اسحاق بن  
 خازنیحسن 

 854اسحاق موصلی 
 )پدر قبیله(اسدبن رببعه بن نزار 

240 
 915،484اسدبن فران 

 618اسدبن موسی 
 اسد السنع = اسدبن موسی 

 439اسدالدین 
 اسدي = ابووائل

 اسدي = سیف بن عمر 
 698،16،15اسرائیل 

 18اسعد ابوکرب 
 اسفراینی = ابوحامد 

 1003اسکندر افردوسی 
اسکندر مقدونی 

1002،444،146،66،1090 
 829اسلم بن سدره 

 692،203 )خترابوبکر(اسماء
اسماعیل (پسر ابراهیم 

 691،690،689ع)

833،832،823،821،780،77، 
894،890،887،886،872،851، 
923،922،911،910،907،896، 
960،954،941،940،939،935، 
992،987،986،967،965،963، 
1050،1043،1034،995،993 

،1178،1159،1150،1149،1051، 
1201،1184،1183،1182،1180، 

1286،1242 
 )محمد ص(پیغمبر اسالم = پیامبر 

 31پیري زاده 
 1017ثاوذوسیوس

 1166،891،199،23،1167ثعالبی(نیشابوري)
 1167،199ثعلب 

 ثقفی = ابوعبید بن مسعود 
 634،626ثوبان 
 ،952،626،624،27 )سفیان(ثوري 

 ج
 617،609محدث) (جابر 

 ،1069،1060،1040،1005جابرن حیان 
1117،1108،1087 

 617،417،170،169،624جابربن عبداهللا 
 1124،1171،965،399،1175جافظ 
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 679 )حسن بن حسین(افطس 
افالطون 

1016،1003،1002،977،38 
1093،1090 

 1018،1015،815اقلیدس 
 446 )کلمنت(اقلیمنطس 

 77،35،34،33اگوست کنت 
 اگوستین = آنیبال قدیس 

 989الن نیکلسون 
 1257الوسی 

 658الیوس حکیم 
 35اماري 

 امالمومنین = عایشه 
 امام =مهدي موحدي 

 امام = علی (ع) 
 امام ابوحنیفه = ابوحنیفه

امام احمدبن خنبل = احمد بن 
 حنبل 

 امام الحرمین = ابوالمعانی 
امام المحدثین = ابن حنبل = 

 احمدبن حنبل 
 امام شافعی = شافعی 

فخر (امام فخر = ابن خطیب 

 جاراهللا= زمخشري 
 1247 )دخترسرحان(جازیه

 443جالوت 
 1033،190،159،78جالینوس 
 237 )سردارد ایرانی(جالینوس 

 853جامی 
 1087،956جبائی 

 239جبرئیل 
 108جبریل 

 32،31جبریل بن بختیشوع 
 466جبیربن مطعم 

 جراب  الدوله = احمد بن محمد علوجه 
 658،657،656،659حاسب جراش بن احمد 

 377،376،18صاحب تعریفات) (جرجانی 
 )و بیشتر حواشی دیگر( 392

 ،927،652،609،218،31حاجی خلیفه 
1172،1070،1063،928 

 630حارث 
 972حارث بن اسد محاسبی 

 1242حارث بن حلزه 
 1034حارث بن کلده 

 917،916،915،913حارث بن مسکین 
 181حارث بن هشام 
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 رازي)
 امام مالک = مالک بن انس

امام مسلم= مسلم بن حجاج 
 قشیري 

 445امام معصوم = 
 634 )مهدي(امام منتظر 

 629،628ام حبیبه 
امرؤالقیس بن حجر 

1242،578،85 
 614،613ام سالمه 

امیرالمومنین = عبدالمومن 
 موحدي 

امیرالمومنین = عبدالرحمان 
 داخل الناصر لدین اهللا 

ابی زید = ابومحمد  ایوب بن
 ایوب 

ایوب بن زیدین قیس هاللی 
 = این قریه)ابوسلیمان(

 448 9ایوب صدیق (ع
 

 ب 
 

 بابا = پاپ

 حاسب = جراش بن احمد 
 حافظ = ابوعمر و بن عبدالبر 

 حافظ = ابوالقاسم خلف بن احمد 
 حافظ بن عبدالبر = ابوعمرو بن عبدالبر

 663حافظ اندلسی 
 حافظ ابونعیم = ابونعیم احمد 

حافظ الدین ابوالبرکـات عبـداهللا بـن احمـد نسـفی =      
 نسفی  

 1290،1003،853حافظ شیرازي  
 905حافظ مزنی 

 ،614،613،610،608،623کم (نیشابوري)حا
622،618،617،616،615،900، 

897،630،625 
 154،153،152،101،155 )بن نوح(حام 

 تحبیب = ابوتمام 
 حبیب بن اوس بن حارث آمدي = ابوتمام

 حبیب بن اوس طائی = ابوتمام 
 203 )دختر ابوبکر(حبیبه 

 ،233،232،59،53حجاج بن یوسف ثقفی 
500،467،340،330،288،234، 
693،666،538،522،513،512، 

695،694 
 898حجازي 
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 ،671،670،667باجریقی 
 باجی = ابوالولید 

 بادسی = ابویعقوب
 308بادیس 

 565بادیس منصور 
 117بار تولد 

 16بارس بن یهودا 
 16باعز 

 باقالنی = ابوبکر باقالنی 
 35،33باکونین 
 352باکیاك 

 51بایزیداول 
 1060،991،989بایزید بسطامی 

 1022البتانی 
 489،240بجیله 

 1243،1238،1216بحتري 
محمدبن اسماعیل) (بخاري 

232،51،34 
618،617،615،611،609،505، 
651،633،628،625،623،622، 
940،905،902،901،679،652، 

 700،444،14بختنصر 
 بختیشوع = جبریل بن بختیشوع 

 382،296 )رکن الدوله(حسن دیلمی  
 386حسن عسکري (امام ع) 

 346حسون بن بواق 
 ،385،383،379،306،45 )حسین (امام ع

417،416،410،406،404،398، 
624،418 

 679حسین بن حسن 
 697حسین بن حسین 

 1069الدین ابواسماعیل  حسین بن علی موید
 459حشمناي 

 693حصین بن نمیر سکونی 
 حضرون = حسرون 

 1229حطیئه 
 1177حفصه بن قیس 

 حفصی = ابواسحاق
 297،55حکم بن الناصر 

 855حکم بن هشام بن عبدالرحمان داخل 
 991حالج = منصور حالج 

 856،565حماد 
 618حمادبن سلمه 
 853حماد موصلی 

 حمد بستی = ابوسلیمان 
 624حمزه 
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 330بدر جمالی 
 1226بدیع الزمان همدانی 

 برادعی = ابوسعید برادعی  
 توعز = باعز 

 33بول 
بونی 

1065،1064،1063،1058،1053 
1066 

 438بهاء الدوله 
 438بهاء الملک 

 1245بهار ملک الشعراء 
 553،71بهرام بن بهرام 

 831بهول بن عبیده الحمی  
 700بهمن 

 671،667،355بیبرس 
 بیرس=بارس 

 بیرونی = ابوریحان 
 1226بیسانی 

 949،928بیضاوي 
 630،18 )محدث(بیهقی 

 بیهقی = ابولفضلی بیهقی 
 

 پ 

 حمودي = ادریسی 
 17حمیربن سبا 

 382،380حمیري (سید) 
 16حمیناذاب 

 447حنانیا 
 1123حنیفه 

 1016حسین بن اسحاق 
 حوفی = ابوالقاسم احمد 

 98حوقلی 
 710،635،328 )خسرو (کسري

 380خصر 
 16خصرون 

 خطابی = ابوسلیمان 
 674خطیب بغدادي 

 خالل = ابوسلمه خالل 
 830خلجان بن قاسم 

 41،39خلدون بن عثمان بن هانی 
 خلف بن احمد حافظ = ابوالقاسم خلف

 1149خلف احمر 
 69 )ع(خلیل 

 ،1162،1160،1164خلیل بن احمد فراهیدي 
1163 

 1013خوارزمی 
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 441،134پاپ 

 پاتیرارخوس = بطرك 
 52پترارك 
 )ابولبشر علی(پزدوي 

930،928،927، 
 446،441،134پطرك (پاتریش) 

 )حواري(پطرس 
446،445،441،134 

448،447 
 )دختر حسن بن سهل(پوران 

330،329،35 
340 

استاد سابق دانشگاه (پورداود 
 222تهران) 

337 
 52پوکاچیو 
 450،134 )حواري(پولس  

 
 ت

تاج الدین محمد بن حسن 
 928ارموي 

 529تاشفین بن علی بن یوسف 

 خونجی = افضل الدین 
 1287خیام 

 524خیبري 
 د 
 1002دارا  

 616،612،611دارقطنی 
 900دارمی 
 177دارون 

 384داعی الزنج 
 495داعی صعده 

 495،384داعی طبرستان 
 52دانته 

 دانی = ابوالحسن مقري 
 دانی = ابوعمرودانی 

 669،208،73دانیال (ع) 
 669دانیالی 

 446،443،394،368،15داود (ع) 
 183ذرماري 

 801،280،20،18ذواالذعار 
 1229،1216ذوالرمه 

 902،901ذوالسویقتین 
 234 )خزیمه بن ثابت(ذوالشهادتین 

 801،280ذوالقرنین 
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 53تئودر روزولت 
 530،18،17تبع 

 تبع اصغر= ابوکرب 
 1251ترجم 

ترمذي 
615،610،609،608،381،34 

899،651،617،616 
 تطیلی = اعمی تطیلی 
 تفتازانی = سعدالدین 

دقیق العبد  )بن(تقی الدین 
918،913 

 913تقی الدین سبکی 
 7 )سید حسن(تقی زاده 
 128 )دختر وائل(تکریت 
 629تمیمی 
 252توجین 

 توذري = تویذري 
 658توفل رومی 

 579تولی بن توشی خان 
 35 توماس بکل

 916تونسی 
 308تویذري 
 641تویزري 

 ذوالیمینین = طاهربن حسین 
 658ذویب  
 626،624،621،619،613،611ذهبی 

 1249ذیاب بن غانم 
 ر

 34راپاپور 
 1033رازي 

 رازي = محمد بن زکریا 
 )فخر رازي(رازي = ابن خطیب 

 راس = ابن ارفع 
 راسو = ابن ارفع 

 42،41راشد 
 449راعوث 

 705رافع بن خدیج 
 918رافعی (فقیه خراسان) 

 16رام 
 250رباب 

 199رباح بن عجله 
 رباح بن کحله= رباح بن عجله

 رباح بن کهیله = رباح بن عجله
 661ربیع 

 198ربیعه بن مضر 
 1212،646،245ربیعه بن نزار 
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 44،37،34توینبی 
 69،51،49 )لنگ(تیمور 

 ث
ثابت بن قره حرانی 

1047،1016،852 
1082،1081،1080 

 1003ثامسطیوس 
و ( 70،57جرجی زیدان 
 )حواشی دیگر

 448جرجیس بن عمید 
 636،631جریج 
 1229،1216،247،50جریر 

 جزار= ابوسعید 
 1014،910جعدي 
 642 )محدث(جعفر 

جعفر بن یحیی 
258،29،28،26،25، 

1171،507،471،456 
 جعفر برمکی = جعفر بن یحیی

 دکتر جعفر شهیدي)(جعفر 
،،،،،) ،امام(جعفر صادق ع 

383،380،36، 
660،653،652،647،386،385 

 ربیعه بن نصر = ربیعه بن نزار 
 1160،1150،852زجاج (ابواسحاق) 

 ابوالقاسمزجاج = 
 610زربن حبیش 

 900،203زرقانی 
 )و حواشی دیگر( 50رزکلی 
 1285زرهون 

 856،855زریاب (موسیقی دان ایرانی) 
 170زکریابن اسحاق 

 )549زکریابن احمد لحیانی = ابویحیی (
 1165،1161،893،492،23زمخشري 

1195،1173،1172 
 208زناتی 
 203زنیم 

 زواوي =  ابوعلی ناصرالدین 
 1019زهراوي 

 237زهره بن حویه 
 704،679،473،466،15،10زهري 

 1242،1229،38زهیربن ابی سلمی 
 508،363،362زیاد بن ابی سفیان 

 )= ابراهیم بن اغلب 484ابن االغلب(زیاده اهللا اول 
 1249،250زیان 
 653زید 
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 385ابن مکتوم) (جعفر مصدق 
 1172جالل الدین قزوینی 

جمال الدین بن هشام= ابن 
 هشام

عبدالرحین بن جمال الدین 
 671عمرموصلی 

 989،950،632جنید 
جنیدبن عبدالرحمن غطفانی 

611 
 1066جودت افندي 

 )گوزکانی(جوزجانی 
618،616،612 

 450جوطی بن محمد 
 735،585،341جوهر صقلبی 

 جوهر کاتب = جوهر صقلبی 
 1164جوهري 

 چ
 52چوشر 

 ح
 1259حاتم بن سعید 
 262حاجب زراره 

 199حجر 
 372،262بدر فرازي جذیفه بن 

 440،417زید بن ارقم 
 392زیدبن ثابت 

 384،383،379زید بن علی بن حسین سبط 
 105زیدبن علی بن زید العابدین 

 388زیدبن محمد اسماعیل 
 245زیدبن کهالن 

 245زیدبن یشحب 
 616زید شکاك 

 616،615زید عمی 
 سرخسی= احمد بن طیب

 سطی = ابوعبداهللا محمد بن سلیمان 
 646،198سطیح بن مازن بن غسان 

 644سعاده 
 411،410صحابی) (سعد 
 1250سعدا 

 ،284،237،233،15،سعد بن ابی و قاص 
1002،436،402،392 
 1152،1005سعدالدین تفتازانی 
 625،624سعد بن عبدالحمید 

 372،371سعد بن عباده 
 سعد وقاص= سعد بن ابی و قاص 

 1248سعدي 
 1282،1280،682،717سعدي (شیرازي) 
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ابوعبداهللا) (حذیفه بن یمان 
651 

 حرانی = ثابت بن قره 
 830،829حرب ابنامیه 

 حرث = حارث
 957حرث بن اسد محاسبی 

 181حرث بن هشام 
 758حریري 

 1229،410حسان بن ثابت 
 484حسان بن نعمان 

 )16حسرون = حضرون (
حسن بن حسن بن علی (ع) 

42،28 
ن حسن بن حسین بن علی ب

 علی بن زیدالعابدین = افطس
 1259حسن بن دویریده 

 حسن بن زید = داعی طبرستان 
 50حسن بن سبط 

 1249حسن بن سرحان 
 661،329،35حسن بن سهل 
بن محمد (حسن بن علی 

 382حنفیه) 
 )حسن بن علی (امام ع

 667سعید 
 ،411،410 )سعید (صحابی

 55،47سعید بن عبدالعزیز (سلطان مغرب) 
61 

 175ابی سعید سعید بن 
 )ابن مریم 652،651سعید ابن ابی مریم (

 402سعید بن زید 
 414سعید بن عاصی 
 613،500،466سعید بن مسیب 

 70استاد دانشگاه تهران) (سعید نفیسی 
 437،404،383،297،625سفاح(خلیفه) 

 623سفیان 
 829سفیان بن امیه 
 ) = ثوري 30سفیان ثوري (

 1003،1002،977سقراط 
 نشین= سقراط سقراط خم

 1171،1124سکاکی 
 1273،1262،1260،1259سهل بن مالک 

 352سهل بن نو بخت 
 1226سهل بن هارون 

 699،650،648،609سهیلی 
 1197،1160،1150،1127سیبوبه 

 24سید احمد خراسانی 
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383،379،28،41، 
624،615،612،507،398،385،6

79، 
667،636 

حسن بن علی بن حسن = 
 ناصر اطروش 
 56،47 )وزیر(حسن بن عمر 

حسن بن قاسم بن وهب = ابن 
 وهب

 42حسن بن محمد خلدون 
 386حسن بن محمد صباح 
 619،618حسن بن یزد سعدي 

 697حسن افطس 
حسن بصري 

998،956،632،630 
 650،649حی بن اخطب 
 820حی بن یقظان 

 حیی = حی بن اخطب 
 خ 

(فاطمی یا مهدي  خاتم اولیاء
 منتظر)= مهدي منتظر

 634 )محمد ص(خاتم النبیاء 
 634خاتم پیامبران = محمد 

 705سید بن طاوس 
 998سیرین 

 928سیف االسالم پزدودي 
 1091،439سیف الدوله 

 445صنهاجه) سیف الدوله (امیر 
 927سیف الدین آمدي=آمدي 

 14،3سیف بن عمر اسدي 
 30سیلوستر دساسی =دساسی 

 1172سیوطی 
 ش

 
 656شاذان بلخی 

 شاطبی = ا بن فیره 
 1229شاطبی 

 شاطبی = ابوعمر 
 894،850،705،671شافعی (امام) 

918،913،912،910،908،898، 
1123،930،929 

 1251،1250شبل بن مسکینانه 
 1274شبستري 

 شجاع بن اسلم = ابوکامل
 20شدادبن عاد 
 20شدیدبن عاد 
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 خاتم النبیین = خاتم پیامبران 
 203خارجه بن زید 

 531خارحی 
 1213خارجیه 

خارنی = ابوالفتح اسحاق بن 
 حسن 
 40 )زاده خلدون(خالد 

 37خالد = خلدون 
خالدبن حمزه بن عمر 

1251،1250 
 25 )برمکی(خالد 

 466خالدبن ولید 
 500،351خالدبن عبداهللا قسري 

 1077خالدبن یزیدبن معاویه 
 307،306خالد الدریوس 

خالد قسري = خالد بن عبداهللا 
 قسري 

 خصعمی = سهیلی 
 خدري  = ابوسعید خدري 
خدیجه (همسر پیامبر ص) 

171،170 
 890خزار 

 خزیمه بن ثابت = ذوالشهادتین

 438 )شرف الدوله(القاب
 893شرف الدین طیبی 

 918شرمساحی 
 شیخ االسالم مصر = سراح الدین بلقینی 

 1029،947شیخ ابوالحسن اشعري = اشعري 
 )988شیخ ابومهدي بن زیات(ابن الزیات 

 617،616،611شیخین (بخاري و مسلم)
622 

 617،401،379شیخین(ابوبکر و عمر) 
623،618 

 997،388،363شیطان 
 شیعی = ابوعبداهللا شیعی
 شیعی = ابوالقاسم شیعی 

 ص 
 1236،1226صابی (ابراهیم بن هالل) 

1241،1240،1237 
 1263صابونی(ابوبکر بن صابونی) 

 441صاحب االمر=مهدي موحدي 
 صاحب اغانی = ابوالفرج اصفهانی 

 654ابویزید صاحب الحمار = 
 = مهدي منتظر)صاحب درهم مربع(لفب مهدي

 صاحب در اسات = ساطع الحصري 
 917صاحب الطراز 
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 ائل خزیمی = اوو
 331خسرو 

 خسرو انوشروان = انوشروان 
 658خسرو پرویز 

699،689 
 909،908،29داودبن علی 

 628داود بن محبربن قحزم 
 دباج = ابوالحسن دباج 

 دبوسی = ابوزید 
 ،634،633،609،608،607دجال 
 30دربلو 
دزي 

679،541،192،104،103،99،23 
 129،28 )سیلوستر(دساسی 
و  63،30،22،21 )بارون(دسالن 

 در بیشتر حواشی متن 
 1051دکارت 

دکتر خانلري (استاد دانشگاه 
 678،61تهران) 

دکتر صفا (استاد دانشگاه تهرا) 
1003 

 37،36دکتر طه حسین 
دکتر معین (استاد دانشگاه 

 338صاحب قاموس = فیروز آبادي 
 386صباح = حسن بن محمد 

 1199صالح بن شریف (ابوالبقا) 
 467صالح بن عبدالرحمان 

 101صالح بن عبداهللا بن حسن 
 613صالح ابو الخلیل 

 صحرا وي = ابوبکر صحراوي 
 127صدقه بن منصور 

  618،619،617صدیق ناحی (یا ابو الصدیق ناجی)
648،591،524،508،507،329،891 

 907،299،298طحاوي 
 533،299،298،534طرطوشی (ابوبکر) 

 1242،1229طرفه بن عبد 
 330 )طغج (خاندان

 1112،1111،1108،1069طغرایی 
 ،410،402،398،392طلحه بن عبیداهللا 

629،608،414،411 
 طلمنکی = ابوعمر 

 طلیجن = عابس
 187طلیحه اسدي 
 1039طمطم هندي 

 طوسی= نصیر الدین خواجه 
 ،1199طویجن (ابراهیم بن محمد ساحلی)
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 70 )تهران
 37دکتر نوایی 

رئیس دانشکده (دکتر هشترودي 
 25تهران) 
 198،84دمشقی 
 659دوبان 
 36،34 دوبریر

 دوینی = ابواسحاق دوینی 
 و دیگر حواشی  128دهخدا 

 دیلمی = احمد دیلمی 
 1003دیوجانس کلبی 

 دیوژن = دیوجانس 
 ذ 

 866ذبیح اهللا بهروز 
 438ذخیره الملک 

 رحوي = ابوالقاسم 
رستم (فرحزاد) 

105،529،291،15 
رسول خدا = پیامبر (محمد 

 ص)
رشید (هارون) 

30،29،28،27،26،25، 
337،258،43،42،33،32،31، 

1200 
 854 9طویس (منی 

 ،39،38،4طه حسین (دکترطه حسین)
1176 

 طیالسی = ابوداود طیالسی 
 طیبی = شرف الدین 

 701طیطش 
 ظ

 70،69،68،67،66ظاهر (ملک) 
 918الظاهر 

 الظاهر = بیبرس 
 347الظاهر ابوسعید = ابوسیعد برقوق 

 ع 
 1121عابربن شالخ 

420،358 
 438عبدالرحمان داخل سوم (اوسط) 

 427،369،344،55عبدالرحمان الداخل 
484،460،438 

 عبدالرحمان قیروانی = ابن ابی زید (مالک اصغر)
 854عبدالرحمان بن قطان 

 62عبدالرحمان مرینی 
 39،1عبدالرحمان بن محمدبن خلدون (ابن خلدون) 

 عبدالرحیم بن عمر موصلی = جمال الدین 
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507،471،437،404،399،396، 
1243،1160،745،661،660 
رضا (ع)= علی بن موسی 

 الرضا (ع)
 سید) = شریف رضی (رضی 

 رعینی اندلس= ابومحمد رعینی 
 رقاشی = یزید رقاشی 

 )حن دیلمی(رکن الدوله دیلمی 
438،296،97 

 932رکن الدین عمیدي 
 16رم بن حضرون 

 34،33رنه مونیه 
 98،93،88،83روجربن روجر 

 1268روح القدس 
 513،512روح بن زنباغ 

 روحی = ابوالقاسم 
 33روزنتال 

 854رومی 
ریاح بن کحیله = ریاح 

 ابوکلحبه
 196-199ریاح ابوکلحبه 

 34ریختر 
 105رینو 

 626عبدالرزاق بن همان 
 963 )عبدالرزاق کاشانی (مال

 461عبدالسالم کومی 
 62،61،60بعدالعزیز = ابوفارس 

 571عبدالعزیز بن موسی بن نصیر 
 1124عبدالقاهر جرجانی 

 251دالقوي عب
 413عبدالقیس 

 عبدالکریم بن منقذ = صالح الدین 
 693محدث) (عبداهللا 

 900،627عبداهللا بن احمد بن حنبل 
 عبداهللا بن ابی زید = ابن ابوزید 

 436عبداهللا بن جحش 
 830عبداهللا بن جدعان 

 854عبداهللا بن جعفر 
 636،626،614عبداهللا بن حارث بن جزء 
 عبداهللا بن حارثیه = سفاح 

 41عبداهللا بن حجاج = ابن حجاج 
 626،101،41،28عبداهللا بن حسن 

 عبداهللا ناشی = ناشی 
 639عبداهللا ولی = ابومحمد عبداهللا 

 41عبدالمومن 
ــی    ــن عل ــدالمومن ب ــدي (عب ــومنین)  –موح امیرالم
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 129رینود 
 ز

 467زادان فرخ 
 611،610زایده 

 1164زبیدي = ابوبکر 
زبیر 

414،411،410،402،398،392 
زین العابدین (امام ع) 

385،383،379 
 ژ

 32ژان پاتیست ساي 
 س 

مغنی) (یا خاثر (سائب خاسر 
854 

 698ساره 
 203،20ساربه بن زنیم 
ابوخلدون) (ساطع الحصري

30،24،5،4 
1176،39،38،36،35 
 372سالم (مولی حذیفه) 

 999سالمی 
 155سام 

 259سانت ژولیک 

749،487،441،440،304 
 646،198،21عبدالمسیح 
 700،691،624،340عبدالمطلب 

 915عبدالملک بن حبیب = ابن حبیب 
 917عبدالملک بن عبدالعزیز = ابن ماجشون 

 1269عبدالملک بن قزمان = ابن قرمان 
 395،288عبدالملک بن مروان (خلیفه) 
466،422،418،404،399،396، 
512،504،501،500،484،467، 

744،694،693،561،522،513،965 
 54عبدالمهیمن 

 280 عبدالواد
 917،915،913،705عبدالوهاب (قاضی) 
 705،712= ابن طاوس) (عبدالوهاب بن علی

 580،571،414،301عبدمناف 
 عبدي = ابوهارون 

 عبقري = عمروبن محمد 
 ،437،385،40،39،37عبیداهللا مهدي 

654 
 619عتاب بن بشر 

 1250،1238،1225عتابی 
 1124،915عتبی (از اصحاب مالک) 

 ،398،390،319(خلیفه) عثمان بن عفان 
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 245،17سبابن یشحب 
 ابوالقاسم شریفسبتی = 

 )ابوالعباس احمد(سبتی 
1062،223،221، 

1067،1063 
 سبتی = مالک بن مرحل 

 )سبطین (حسن  وحسین ع
379 

 سبکی = تقی الدین 
 581سبکتکین 

 سبیعی = ابواسحاق سبیعی
 25سجادبن علی 

 سجستانی = ابوداود 
 1124،916،915سحنون 

سراج الدین ارموي (ابواثنا) 
928،926 
 913ن بلقینی سراح الدی

 271سراقه بن عمر 
 1247سرحان 

 467سرحون  
 سکسیوي = عمر سکسیوي

 سکونی= حصین بن نمیر
 345سلر 

413،412،411،410،403،402، 
697،695،505،454،415،414، 
436،426،422،418،415،414، 
611،608،528،516،455،454، 
624،623،622،621،613،612، 
667،656،636،632،631،629، 

1160،1104،984،983،798،679 
 = عمادالدوله )آل بویه(علی 

 مرینی)(علی = ابوالحسن 
 1252راهیم علی بن اب

 علی بن احمد بن سعید بن حزم = ابن حزم 
504 

 علی بن جیاب ادیب = ابن الجیاب 
 51علی بن حسن النبی (قاضی غرناطه)

 علی بن حسین (ع) = زین العابد(امام ع) 
 624علی بن زیاد یمامی 

 25علی بن عبداهللا 
 382علی بن عبداهللا بن عباس 
 1252علی بن عمر بن ابراهیم 

 611عمر = دارقطنی علی بن 
 1165علی بن مجاهد 

 عنی بن محمد پزدوي= پزدوي
 382علی بن محمد حنفیه 
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 146سالم ترجمان 
سلطان ابوالحسن(ابوالحسن 

 1104حفصی)
1285 

 1250سلطان بن مظفربن یحیی 
سلطان  سعید (حفصی) 

56،48،47 
 16سلمون بن نحشون 

 629،234،233سلمه بن ابرش 
 233،232بن اکوع  سلمه

 531سلیط بن قیس 
 1182،250سلیم بن منصور 

سلیمان بن داود (ع) 
389،368،18،16، 

699،689،497،446،443،394، 
704،703،701،700 
 )608سلیمان = ابوداود (

سلیمان بن عبدالملک 
571،404،396 

 618،617سلیمان بن عبید 
 سلیمان بن نجاح = ابن نجاح

  سلیمان طبرانی = طبرانی
 613سلیمانی 

 علی بن محمد سیف االسالم = پزدوي
 623علی بن مدینی 

 834ابن مقله) (علی بن مقله 
علی بن موسی بن جعفـر صـادق = علـی بـن موسـی      

 الرضا
 405،386،306امام ع) (علی بن موسی الرضا 

 علی بن نافع زریاب =زریاب 
 613علی بن نفیل 

 علی بن هالل کاتب = ابن البواب 
 852علی بن یحیی منجم 

 57عمربن عبداهللا 
 384عمر بن علی 

 عمر بن محمد شلوبین = شلوبین 
 5 )پدر موسی ع(عمران 

 615،614عمران قطان 
 877عمران المشدالی 

 1013)عمر خیام (= خیام
 641،308عمر سکسیوي 

 32مر فاخوري ع
 613،612عمرو بن ابی قیس 

 626،621،627 )عمرو بن جاب حضرمی (= جابر
 170عمرو بن دینار 
 854عمروبن ربیعه 
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 1172سماکی 
 1001،852سنایی 

 189سوادبن قارب 
سوادء (کنیز معاویه بن 

 960حاکم)
 972،970سهروردي 

 417سهل بن سعد 
سهل بن سالمه انصاري 

 306،307(ابوحاتم)
 221سهل بن عبداهللا 

 650شرید 
 423،239شریح (قاضی) 

 )88شریف = ادریسی (
شریف ابوالهیجابن هاشم 

1250،1247 
1251 

شریف بن هاشم = شریف 
 ابوالهیجان هاشم

 1225،1216،40شریف رضی 
 شریف سبتی = ابوالقاسم

شریف (قاضی 
 غرناطه=ابوالقاسم شریف 

 ششتري = شبستري 

 508عمرو بن زبیر 
 455،436،411،378،363،51عمرو بن عاص 

515،498،482 
 1242عمرو بن کلثوم 

 245عمرو بن مالک بن حمیر 
 623عمروبن محمد عبقري 

 30عمري 
 رکن الدین عمیدي =

 203عمیس 
 16عمیناذاب 

 عمینوذب = عمیناذاب 
 661عنبسه وراق 

 1242،1229،532عنتره بن شداد 
 عوام بن قاسم = عدام 

 16عوبذ 
 عوبید = عوبذ
 680،339،338عوج بن عناق 

 عوج بن عنق = عوج بن عناق 
 488فاضل بیسانی 

 638،634،613،379،39فاطمه (ع) 
 ،632،607،308،307،50منتظر) (فاطمی 

662،643،641،640،634،633 
ــه مهــدي منتظــر و محمــدبن حســن   984 ورجــوع ب
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 619،617،611،610شعبه 
 952شعبی 

شعیب بن ابی خالد = شعیب 
 بن خالد 

شعیب بن حسین اندلسی = 
 642ابومدین 

 612شعیب بن خالد 
 646،198نماربن نزار شق بن ا

شقیق بن سلمه اسدي خزیمی 
 679= ابووائل 

 1230شلوبین 
 42شماخ 

شمس الدین محمد با جریقی = 
 باجریقی
 443شموئیل 

 )33شمیت = (اشمیت 
 32،31،30شولتر 

شهاب الدین قرافی 
924،918،917،877، 

928،927 
 1191شهاب الدین حلبی 

حکم دربتد  )یا شهریار(شهربار 
271 

 عسگري (ع) شود 
 15فاحت 

 1270فتح بن خاقان 
 928فخر االسالم (= پزودي) 

 فخر الدین بن الخطیب = ابن خطیب اندلسی
 876،376،29)فخر رازي (= ابن خطیب
1047،1028،1027،927 

 فخر الدین رازي = فخر رازي
 فراهیدي = خلیل بن احمد 

 فرحزاد = رستم 
 632فردریک دوم 

 1229فرزدق 
 1042فرشته ماروت 
 1042فرشته هاروت 

 1088،1050،765فرعون 
 978فرغانی 
 183فرکاح 

 52فرواسار 
 89فریدوجدي 

 33فریرو 
 410فضا له بن عبید 
 616فضل بن عیسی 

 ،507،117،29،28 )فضل بن یحیی (برمکی
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 486شهرشتانی 
شیبان بن عبدالعزیز یشکري 

524 
 697شیبه بن عثمان 

 245شیث 
 659صمه بن داهر هندي 

 1181صعصعه معاویه 
 1002،67صفا (دکتر) 
 1292صفی حلی 

 998 )صفیه (کنیزابوبکر
 1001سفیه (مادرسیرین) 

 صقلی = احمد صقلی
 صقلی = جوهر صقلی 

 439القاب) (صالح الدین 
عبدالکریم بن منقذ صالح الدین 

489،488 
صالح الدین بن ایوب کردي 

540،489،488 
913،883،703 

صالح الدین یوسف بن ایوب = 
 صالح الدین بن ایوب 

صالح الدین ایوبی = صالح 
 1014الدین بن ایوب  صودي 

1144 
 30عیاض فضیل بن 

 612،611فطربن خلیفه 
 38،36،34فلینت 

 قزاز = عباده 
 قزوینی = جالل الدین

 قسري = خالدبن عبداله
 1257،1198قسطلی 

 قسطلی = ابوعمر احمد 
 قشیري = مسلم بن حجاج

 701،700قصی بن کالب 
 قضاعه = عمرو بن مالک حمیر 

 قطان = عمران 
 898قعنبی 
 1011قفطی 

 قالنسی = ابوالعباس
 قالوون = الناصربن محمد 

 691قیاراسعدابوکرب 
 قیروانی = ابن فروخ 

 قیروانی = ابن ابی زید 
 قیس بن دریج= ابوزیدقیس

 262قیس بن عاصم منقري 
 1178،25قیس غیالن 



 641 هاي اشخاص فهرست نام

 531صیرفی = ابوبکر صیرفی 
 16صیفی 

 40صیمري 
 ض 

 524ضحاك خازجی  
 ط 

 39طارق بن زیاد 
 699،623،443طالوت 

 667 9نواري (طاهر 
ذولیمینین) (طاهر بن حسین 

307،306 
607،591 

 626،622،619،618،608،طبرانی
629،628،627 

 51،32،31،28،23،18،3طبري 
 1249عابس 

 23عادبن عوص 
عاصم بن ابی النجود 

611،610،609 
عامربن وائله کنانه مکی = 

 ابوطفیل
عایشه 

414،410،203،182،169،15، 

 637،636،505قیصر 
 ك 

 ،344،97،94،93،83،20،19،17کاترمر 
1288،1065،916،900،896،413 

 35،34کارادوو 
 33کارل مارکس 

 356،59کافوراخشیدي 
 255کالب 

 699کبعون 
 1238،1216،381شاعر) (کثیر 

 شاعر)(کثیرعزه= کثیر 
 1165 )لغوي(کراع 

 35،34گوتیه 
 620گوزگانی = جوزجانی 

 33گومپلویچ 
 ل 

 15الوي 
 282لئون 

 1242،986 )شاعر(لبیدبن ربیعه 
 549،664لحیانی = ابویحیی زکریابن احمد 

 1126،916لخمی 
 29الدین خطیب = (ابن خطیب اندلسی)لسان 

217،63،62،59،58،57،50 
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1043،935،697،696،694،693 
 1255عباده قزاز 

 641 )غماري(عباس 
 308عباس (مدعی مهدویت) 

عباس بن عبدالمطلب (رض) 
251،170،25 

629،407،383،333 
 251عباس بن عطیه  

 401،251عباس اقبال آشتیانی 
 )دکتر(عباس زریاب خویی 

76،25 
 26،25عباسه 

 900عبدبن حمید 
 927عبدالجباربن احمد همدانی 

عبدالحق بن ابی بکر (قاضی) = 
 504ابومحمد عبدالحق 

عبدالحق ابراهیم اشبیلی = ابن 
 632سبعین 

 618عبدالحمید بن واصل 
 467عبدالحمید بن یحیی 

 473عدالحمید کاتب 
 )عبدالرحمان (بن ابی بکر

404،203 

 1003لقمان حکیم 
 34لودویک گومبلر ویتچ 

 لوشی = ابوعبداهللا 
 445 )لوقا (لوق

 1191،254لویس شیخو 
 32لوین 
 175لیث 

 لیثی = اسامه بن زید 
 666لیلی 

 251،47لین پول 
 م 
 1265ماء السماء  

 35مارکس = کارل مارکس 
 1001ماروت 

 903،369مازري (امام) 
 1250،1249ماضی بن مقرب 

 34ماکیاولی 
 203،31،30مالک بن انس اصبحی (امام) 

 = مسلمه بن احمد )مادریدي(مجریطی 
 666مجنون قیس عامري 

 1033مجوسی 
 )972محاسبی = حارث بن اسد (

 )37محتسب = ابوعبداهللا (
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عبدالرحمان بن ابی حاتم = ابن 
 610ابی حاتم 

 467عبدالرحان بن اشعت 
عبدالرحمان بن خثعمی = 

 سهیلی 
 272،271عبدالرحمان بن ربیعه 
عبدالرحمان بن عوف 

403،402،392 
عبدالرحمان بن ناصر بن منصور 

 بن ابی عامر
ابن (عبداهللا بن خردادبه

 146خردادبه)
عبداهللا بن زبیر (ابن الزبیر) 

411،406 
692،508،500 

 عبداهللا بن زیاد = علی بن زیاد 
 ابن سبا  380،38 عبداهللا بن سبا

 )عبداهللا سعید (اعلم بطلیوسی
1255 

 965عبداهللا بن سعید بن کالب 
عبداهللا بن سالم 

892،889،412،410 
 591عبداهللا بن طاهر 

 466محرمه  بن نوفل 
 1272محلف اسود 
 = پیامبر اسالم )پیامبرمحمد (ص 

 41)محمد (بن ابوبکر نیاي ابن خلدون
54،42 

 41 )محمد(بن خلدون
 58،57،41 )امیر حاکم بجایه(محمد 

 664محمد (سلطان حفصی) 
 49)سلطان محمد اول(محمد 

 40)محمد (امیر حاکم اشبلیه
 54،642،641ابوعبداهللا  –محمد بن ابراهیم(= آبلی  

 203)محمد بن ابوبکر (خلیفه
 1165محمد بن ابوالحسن (حاجب مستنصر)  

 1144،239محمد بن ابوزید (یا ابی زید) 
 1259محمدبن ابوالفضل = ابن شرف 

 ،630محمد بن ادریس = شافعی ابوعبداهللا 
912،910 

 محمد بن ارفع  راسه = ابن ارفع راسه 
 629محمد بن اسحاق 

 39محمد بن اسماعیل مکتوم (امام عبیدیان) 
 958،903،898اسماعیل = بخاري محمد بن 

961 
 محمد بن امیر عبداهللا = عبدالرحمان الناصر
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 830،25عبداهللا بن عباس 
ابن عربی) (عبداهللا بن عربی 

444،440 
 956،404،398عبداهللا بن عمر 

عبداهللا بن فروخ 
831،830،652،651 

 23)ابن قالبه(عبداهللا بن قالبه 
عبداهللا بن قیس = ابوموسی 

 اشعري 
عبداهللا بن لهیعه 

627،626،622،621،629 
عبداهللا بن محمد بن اسماعیل 

 انصاري = (خواجه) هروي 
عبداهللا بن محمد بن مروانی 

 1254(امیر) 
 41 )امیر(عبداهللا بن اموي 

عبداهللا بن مروان = ابوجعفر 
 393عبداهللا 

 )ابن مسعود(عبداهللا بن مسعود 
610،609 

624،621،620،619 
=  )خواجه(عبداهللا انصاري 

 هروي 

 محمد بن باجه = ابن باجه 
 51محمد بن تاویت اطنجی 

 محمدبن عمر واقدي = واقدي 
 1011محمدبن عیسی المنعم = ابن منعم 

 620محمد بن فضل 
 384محمدبن قاسم بن علی 

 550،350محمد بن قالوون (ملک ناصر)  
 42محمد بن محمد خلدون 

 محمد بن محمد عمیدي = رکن الدین  عمیدي
 627 )محمد بن مروان عجلی (= عجلی

 413محمد بن مسلمه 
 679= زهري )محمد بن مسلم زهري (ابن شهاب

محمد بن معن بن احمد صمادح (ابـویحیی)= معتصـم   
 بن صمادح 

 609محمدبن منکدر 
 1013محمدبن موسی = خوارزمی 

 831ی بن نعمان محمدبن موس
 47)یا عدام(محمد بن یحیی العوام 

 651محمدبن یحیی = ذهبی  
 محمدبن یزید = ابن ماجه 

 331،330محمد اخشید 
 محمد باجریقی = با جریقی 

 385،379 )محمد باقر (امام ع
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 عبداهللا عمرو = ابوزید دبوسی
 629عبداهللا  عمري 

 38عبداهللا عنان 
عبداهللا مروانی = عبداهللا بن 

 محمد بن مروانی (امیر)
عبداهللا منصور = ابوجعفر 

 383)خلیفه(منصور 
 956عثمان بن خالد طویل 

 620،611،610 )یاسین(عجلی 
 عجلی = محمد بن مروان 

 47 )عوام(عدام 
 246عدي بن حارث 

 898عراقی 
عرفجه بن هرثمه ازدي 

483،247،49 
 199،198عروه بن حزام عذري 

ابن (عزالدین بن عبدالسالم 
 913عبدالسالم)

 445عزرا 
 1239عزه 

 700نبی) (عزیر 
 496 )فاطمی(عزیز نزار 

 438القاب) (عضدالدوله 

 محمدباقر شریف (مولف جامع الشواهد) 
330 

 محمد ترمذي = ترمذي
 386محمد تقی (امام ع) 

 76،34انش پژوه محمد تقی د
 1247محمد جعفر محجوب (دکتري) 

 654،385محمد حبیب 
 17محمد رضا شاه پهلوي 

 23محمد سجاد 
 17محمد سعید عریان 

 347 )محمد شاه (سلطان هند
 912،898،34 )مزنی (حافظ مزنی
 440المستظهر (عباس) 

 918،660مستعصم 
 299 )مستعین بن هود (= ابن هود

 663،517،42 )مست(سلطان حفصی
1165 

 918مستنصر عباسی 
 ،18،15،14،4،3،30مورخ) (مسعود 

71،67،66،61،60،59،32،31، 
333،329،199،198،158،98، 

705،553،396،392،391،339 
مسلم بـن حجـاج قشـیري (صـاحب صـحیح(= ابـن        
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 15 )عارف ایرانی(عطار 
 199عفراء 

 466عقیل بن ابیطالب 
 621 )عقیلی (= ابوجعفر

 948عکرمه 
 1181عکرمه بن حفصه 
 624عکرمه بن عمار 

 عالف = ابوالهذیل 
 621،620،619علقمه 

 1242،1229علقمه بن عبده 
 علوجه = احمد بن محمد 
 98علوي حمودي = ادریسی 
 علویه = احمد بن محمد 
علی بن ابیطالب (امام ع) 

300،287،41،28، 
383،380،379،378،377،376، 
399،398،393،391،390،385، 
412،411،410،407،405،402 

علی بن یوسف (سلطان 
مرابطان)= ابوبکر بن ابراهیم 

1257 
 علی دیلمی = عمادالدوله 

علی الرضا = علی بن موسی 

 ،609،369،171،170 )حجاج
622،620،618،617،615،611، 
905،899،628،625،624،623، 

979،968،958 
= )قشـیري  –= امام مسلم (مسلم بن حجاج نیشابوري 

 مسلم بن حجاج قشیري
 692مسلم بن عقبه مري 

 1238مسلم بن ولید 
 ،1005،200،192مسلمه بن احمد مجربطی 
1059،1040،1035،1013، 
1083،1070،1069،1060، 
1108،1087،1086،1084، 

1117 
 410مسلمه بن مخلد 

 701،448،445،380مسیح (= عیسی ع) 
977 

 187مسیلمه کذاب 
 876 )ابوعلی ناصرالدین(مشدالی 

 مصري = ابن سناء الملک
 مصري = ابن فارض

 معز الدوله = احمد دیلمی 
 439،438 )معز الدوله (صنهاجی

 ،1036،1004،1003 )ارسطو(معلم اول 
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 الرضا(ع)
بدین = زین علی زین العا

 العابدین (امام ع)
 830 9علی عجمی (خطاط

 علی ماوردي = ماوردي
 1222علی ناشی 

 386علی الهادي (امام ع) 
علی وصی = علی بن ابیطالب 

 (ع)
 611علی الهاللی 

 25علینقی منزوي 
 296عمادالدوله 

 1226،488عماد اصفهانی 
عماد الدین ابوالفداء = ابن کثیر 

671 
عمادالدین اسماعی بن کثیر = 

 ابن کثیر 
 235عماربن یاسر 

 623عمرذهبی 
خلیفه رض) (عمر بن خطاب 

202،70،50، 
271،247،245،238،237،203، 

372،363،362،314،277، 

1090 
 956معرسلمی 

 1220معمري 
 724،337،25 )معین (دکتري محمد معین

 1102مغیربی 
 436،410،398 )بم شهبخ(کعیرخ 
 669مفلح 

 669،668،341 )مقتدر باهللا (عباسی
 392معداد 

 1254مقدم بن معافر نیریزي 
 مقدونی = ارسطو 
 مقدونی = اسکندر

 1219مقري 
 مقري دانی = ابوالحسن اسماعیل

 ملک ظاهر= ظاهر (ملک)
 ملک ناصر = محمد بن قلوون 

 784ملیلی ملیلی = ابوالحسن 
 28)ابن خلدون(منتسکیو عرب 

 = مهدي  )ظ َ -ت َ   –م (منتظر 
 217 )ارموحدان(منتصر 
 247منذر 
 625 )اوالد عباس(منذر 

 427منذربن سعید 
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394،390،389،378،373، 
423،409،407،405،402، 

455،454،436،435،425،424، 
531،515،501،500،483،466، 

708،702،697،695،638،636، 
984،973،967،886،854،750، 

1144،1002 
 42برادرابن خلدون) (عمر 

 1243،1229عمربن ابی ربیعه 
 351عمر بن سعد ابن وقاص 

عمر بن عبدالعزیز 
636،396،395،394 

 عوج بن عوق = عوج بن عناق 
 23عوص بن ارم 
 617عوف اعرابی 
 عوفد= عوبذ

 عوفید = عوبذ
 262عویف القوافی 

 28عیاض 
 906،903قاضی) ( عیاض
بن مریم ع) (عیسی 

630،607،446،380، 
821،702،638،637،636،635، 

 822منذربن ماء السماء 
 434 )القاب(منصور 

 مهدي = محمد مهدي یا محمدبن عبداهللا نفس زکیه 
 381 )محمد بن حسن عسکري(مهدي منتظر 

615،614،613،609،608،607، 
626،625،624،621،617،616، 
634،633،631،630،629،627، 

و رجوع به فاطمی منتظر و  640،639،638،636،635
 محمد بن حسن عسکري شود 

 مهدي آخرزمان  = مهدي منتظر 
 مهدي فاطمی = مهدي منتظر 

 ،46 )امام موحدان مغرب(مهدي موحدي 
304،303،253،50،48،47، 

502،501،440 
 مهدي = نفس زکیه  

 1261مهربن فرس 
 351مهلب بن ابی صفره 

 1250مهلهل 
 1289می 

 732ي  میسره مظفر
 میالوش = منالوش 

 1289میه 
 ن  
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1033 
زیات =ابومهدي  بی عیسی

 عیسی=ابن الزیات 
 384،383عیسی بن زیدبن علی 

عیسی بن عبدالملک = ابن 
 قزمان 

 1179عسی بن عمر 
 1270عیسی بلیدي 

 37عیسی نوشري 
 غ 

غزالی 
1028،974،972،967،948، 

1228،1070،1054،1036،1030 
 غطفانی = جنیدبن عبدالرحمن

 25غالمرضا تهامی 
 غیالن= ذوالرمه 

 ف 
فارابی  

1091،1026،1004،853،821، 
1118،1111،1095 

 64فارح وزیر 
 349فارس بن وردار 

= ابوعلی  )نحوي(فارسی 

 1242،1229نابغه ذبیانی  
 444= بختنصر )یانسر(نابوکد نزر 

 35ناتاتیل  اشمیت 
 ناجی = ابوالصدیق 

 1223،1222 )ناشی (علی
 ناشی = عبداهللا ناشی  

 ناصر اطروش = حسن بن علی بن حسن 
 ناصر الدین زواوي = ابوعلی 

 25نضربن کنایه 
 656،438نظام الملک 

 553،71 )شاعر(نظاي  
 411،410نعمان بن بشیر 

 نعمان ثابت = ابوحنیه 
 نعمان بن ماء السماء = نعمان بن منذر 

 1265،262،247نعمان بن منذر 
 ،28مهدي) (مد بن عبداهللا نفس زکیه = مح

384،383 
 966نکیر و منکر 

 531 )دکتر عبدالحسین(نوایی 
 1281،815،324،152،39نوح (ع) 

 439 )نورالدین (القاب
 37نوشري = عیسی نوشري 

 نوشروان = انوشروان 
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1195،1150 
 11فاروق 

 24فوربیگه 
 1002فیثاغورث 

صاحب قاموس) (فیروز آبادي 
164 

 348فیروز جوه 
 ق 

مهدي) (القائم بامراهللا عباسی 
634 

 40القادر 
 187قارب االسود 

 250قاسم 
 611قاسم بنابوبزه 

 1229قاسم بن فیره = ابن فیره 
 439قاسم بن محمد بن ابی بکر 
 250قاسم بن محمد بن ادریس 

 644قاسم بن مره بن احمد 
 قاهت = فاهت 

 614قتاده 
 175قتیبه بن سعید 
 70قتیبه بن مسلم 

 245قحطان 

 898،369،175،899 )نووي (= محی الدین
 183نویري 

 نیریزي = مقدم بن معافر 
 34 )الن(نیکلسوین 

 و 
 128وائل 

 39وائل بن حجر 
 36،34و آرد 
 296،146الواثق 

 956،379،173واصل بن عطاي غزال 
 42واضح 

 352،303،43،4،3 )محمدبن عمر(واقدمی  
891 

 352،43مصیف 
 620وکیع بن جراح 

 ،396،358،55 )هشام بن حکم (= ابوالولید
854 

 845،732هشام بن عبدالملک 
 614محدث) (هشام 

 عبدالجباربن ناصر هشام = محمد بن
 ،1006،76،25دکتر،،،) (هشترودي 

1247 
 35هگل 
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 28قحطبه 
 1171قدامه 

 410قدامه بن مظعون 
 98،40قدوري 

 36قدیس اگوستین 
 قرافی = شهاب الدین 

 375قرشی 
 )38قرطبی = ابن حیان (

 888قرطبی 
 38قرمطی 

 640،628قره بن ایاس 
 998کرمانی 

 41کریب بن خلدون 
کسري = (خسروانوشروان) 

646،328، 
21،697 

 890،654،653،2االحبار کعب 
 1242،509کعب بن زهیر 

 410کعب بن عجره 
 410کعب بن مالک 

 956کعبی 
 1251،1250کعوب 
 1285شاعر) (کفیف 

 ،918،917،660،579 )هوالکو(هالکو 
 613،612هالل بن عمرو 
 هلن = هیالنه 

 655همایی 
 همدانی = بدیع الزمان 

 1244 )اومیروس(همر 
 392،29 )نام زن(هند 

 1179هوازن بن منصور 
 259هوانک چانک 

 830هود 
 675هوشنی 

 708،449هیرودي 
 701هیالنه 

 ي 
 71دکتر) (یارشاطر  

 18یاسر 
 621یاسین عجلی 

 155،82یافث 
 ،109،101،84،82،49یاقوت حموي 

298،271،259،129 
 825 9خطاط (یاقوت 

 704یثرب بن مهالئیل 
 42یحیی بن محمد(برادر ابن خلدون) 
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 668کلبی 
 کلثوم بن عمرو= عتابی 

 31کلمان اوار 
 446اقلیمنطس) (کلمنت 

 670،،،،) ،شیخ(کمال الدین 
استفانو کولوزیو) (کولوزیو 

35،23 
 اسحاقکندي = یعقوب بن 

 447،446کنستنتین 
 35کنسیدران 

 699کنعون 
 444کوروش کبیر 

 کومی = عبدالسالم
 250کهالن بن سبا 

 199کهیله 
 379کیسان = مختاربن ابوعبید 

 2کیکاوس 
 گ

 33گابریلی 
 31گارسن دوتاسی 

 20،18گشتاسب 
739،624،609،418،401،395، 
910،908،904،898،850،830، 

 693 
 616یزید رقاشی 

 37یسع 
 یشا = ایشا 

 681،17یشحب 
 245بن بعرب  یشحب 

 یشکري = شیبان بن عبدالعزیز 
 یشکري = مرجان بن رجا 

 441یشوع بن شارخ 
 15یصهر 
 1273یعتع 

 245یعرب بن قحطان 
 132 )یا کوب(یعقوب 
 ،260،134،132،15،14 )نبی ع(یعقوب 

 ،657،637،159یعقوب بن اسحاق کندي 
661،660 

 610یعقوب بن سفیان 
 624یعقوب بن شیبه 

 517عبدالحق یعقوب بن 
 525،495،220یعقوب بن منصورا بویوسف 

585 
 515،489،488،217یعقوب منصور  

 یعقوب المنصور = بعقوب منصور
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930،929،917،915،914،911، 
1265،960 

 246مالک بن حمیر 
مالک بن عدي بن  حارث 

1199 
مالک بن وهیب 

1063،221،220،218 
 239مالک اصغر = ابن ابی زید 
 مالک انس = مالک بن انس

 مالکی = ابومحمد بن ابوزید 
 503،452،425ماوردي 

مأمون (خلیفه) 
306،70،43،35،33، 

426،405،386،341،333،329، 
674،660،659،607،591،495، 

1031،1004،946،779،682، 
مأمون بن ذوالنون 

344،340،335،330، 
1256،1255،1554 

 55الموید 
حسین (مؤید  الدین اصفهانی = 

 1069 )علی
 1175نحوي) (مبرد 

 448بعقوب برادعی 
 392یعلی بن منبه 

 517،252یغمراس بن زیان 
 514یمانی 

 446،445یوحنابن زبدي 
 262،241،15یسف بن یعقوب (ع) 

 = ابن النحوي  )ابوالفضل(یوسف 
 55پدر حجاج) (یوسف 

 یوسف بن ایوبت = صالح الدین 
  

 یوسف اول = ابویعقوب 
 یوسف ثانی = ابویعقوب

 یوسف سکاکی = سکاکی 
 699،442،255یوشع 

 623یونس بن ابی اسحاق 
 441،255،16یهودا 
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 1243،1220،1216،32متنبی 
 656،578،399عباس) (متوکل 

المتوکل علی اهللا (= ابوالعباس) 
 ،11اندلسی 

1269 
 445 )نبی ص(متی 

 630مثنی بن صباح 
 888،696،625محدث) (مجاهد 

890 
 485 )عامري(مجاهد 

 71مجتبی مینوي 
 628مجبربن قحزم 

محمد بن تومرت = ابن تومرت 
511،49 

 898محمدبن الحسن 
محمد بن حسن عسگري (ع) 

386،381، 
(و رجوع به مهدي و   636،635

 )فاطمی منتظر شود
= )تاج الدین(محمدبن حسین 

 ارموي 
 346،57محمدبن حکیم 
محمدبن حنفیه 
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382،381،380،379، 
623،622،416 

 630محمدبن خالد جندي 
 630محمد بن زکریاي رازي 
 1030محمدبن زکریاي رازي 

 1285محمدبن زهر = ابن زهر 
 385محمدبن زید 

 25محمدبن سجاد 
 610محمدبن سعد 

محمدبن سعید قیروانی= ابن 
 شرف

سلیمان سطی = محمدبن 
 ابوعبداهللا 

محمدبن سیرین = ابن سیرین 
998 

محمدبن شبرین = ابن شبرین 
 (ابوبکر)

 411محمدبن طلحه 
محمدبن عبدالجباربن ناصر 

 358هشام) (
 341محمدبن عبدالحمید 

شارح ابن (محمدبن السالم 
 816 )الحاجب
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 1274محمدبن عبدالعظیم 
محمدبن عبداهللا (شاهزاده 

 56،49حفصی) 
محمدبن عبداهللا بن حسن 

 383بسط(= نفس زکیه) 
محمدبن عبداهللا بن محمدبن 
حمدویه = حاکم نیشابوري 

608 
 محمدبن علی = ابن حماد 

محمدبن علی بن عبداهللا بن 
 383،382عباس 

محمد بن علی بصري = 
 ابوالحسین محمد 

 500 )محمد شهاب (شیخ
 36محمد عبدالهادي (ابوریده)

 76محمد فرزان  
 لوشی = ابوعبداهللا لوشی محمد

 )ابن اسماعیل(محمد مکتوم 
385 

 28،25محمد المهدي بن عبداهللا 
+ )شیعیان 12امام (محمد مهدي 

 محمد بن  حسن عسکري
محمد مهدي = محمد بن 
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 عبداهللا نفس زکیه 
محمد وزیر عبدالملک = ابن 

 قرمان
محمدي (دکتر) استاد دانشگاه 

 72تهران 
االر) امیر محمود خوانس(محمد 

 347= امیر محمود 
محمود بن ابوبکر = سراج لدین 

 ارموي 
 400محمود جمال الدین سرور 

 )شیخ(محی الدین عربی 
986،304 

محی الدین رضوي (استاد 
 ،1003،1278دانشگاه تهران) 

 1274،1272مدغلیس 
 مدغیس = مدغلیس 
 40 )مرتضی (علم الهدي

 628مرجابن رجاء یشکري 
 447،445 )یا مرقاس(مرقاص 

بن حکم) (مروان 
414،399،395،127، 

1070،656،524،514 
مروان بن مغیره = هارون بن 
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 مغیره 
 245مره بن ازد 

 726مریم 
 1199،165مرینی 

 1279مصطفی بن محمد 
 500مصعب بن زبیر 

 692مضاض بن جرهم 
 692مضاض بن عمرو 

 245نضربن نزار 
 1261،917 )شاعر(مطرف 

مطرف بن طریف (محدث) 
613،612،906 

 618مطرواق 
 439القاب) (مامظفر 

 299مظفربن مستعین 
 697معاذبن عباس 

معاویه بن ابی سفیان 
393،390،389،23، 

404،403،399،398،395،394، 
455،418،411،410،406،405، 
514،508،507،498،484،483، 

692،636،626،651، 
 1180معاویه بن بکر 
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 484،411معاویه بن حدیج 
 854مغنی) ( معبدبن وهب
 956معبد جهنی 

 33معتزبن متوکل 
 1255معتصم بن صماد 

متعصم تجیبی = معتصم بن 
 صمارح 

معتصم باهللا 
426،399،384،333،298،660 

 436 )القاب(معتضد  
 )خلیفه(معتضد 

578،439،298،40،37 
 439القاب) (معتمد 

 585،313معدالمعزلدین اهللا 
 247معدبن عدنان 

 1220،1216ابوالعالء) (معري 
 500 )حاکم بجایه(منصور 

 48،47منصور بن سلیمان 
منصور بن ابی عامر=(ابن ابی 

 ،356عامر) 
888،460 

 25منصور بن محمد سجاد 
 991منصور حالج = حالج 
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 1182منصور بن عکرمه 
منصور خلیفه (= ابوجعفر) 

384،383،28 
491،439،437،404،395، 

989،703،625،612 
 منالوس منالوش 

 1017،808منالوش = 
 ،656،553،198،73،72موبدان 

موسی بن عمران (ع) 
268،255،15،14، 

699،698،443،442،385،269، 
1050،1043،1039،886،700 

 40)برادر ابن خلدون(موسی 
 647موسی بن صالح 

موسی کاظم بن جعفر (امام ع) 
386،385 

 351،314،68موسی بن نصیر 
 53موسولینی 

موصلی = جمال الدین 
 عبدالرحیم 

موصلی = اسحاق موصلی 
 )مغنی(

موصلی = ابراهیم موصلی 
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 مغنی)(
 موصلی = ابویعلی 

 )هشام بن حکم(المؤید 
368،55 
 426 )خلیفه(مهتدي 
 696،623،31مهدي 
 )خلیفه ابوعبداهللا مهدي(مهدي 

404،385 
661،437 

 854مهدي برکشلی 
ناصر الدین امشدالی = ابوعلی  

877 
الناصر الدین اهللا = عبدالرحمان 

 الداخل 
 354الناصر محمد بن قالوون 

 919 )شیخ(ناصر الدین 
 678ناصر خسرو 

نبی الملحمه = اقب پیامبر اسالم 
 501(محمد ص) 

 454نجاشی 
 615نجده بن عامر حنفی 

نجم الدین ابوالعباس = احمد 
 ابن الرفعه)(بن محمد بن الرفعه 
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 983نجم اسرائیلی 
 نجم اسماعیلی = نجم اسرائیلی 

 16نحشون بن عمینوذب 
 696نخعی = ابراهیم 

 447نرون 
 245نزار 

 1269شاعري) (نزهون 
 نسایی = ابوعبدالرحمان 

 )ابو حاتم(نسایی 
618،617،615،611، 

623،622 
 448نسطور 

 نسفی = ابواسحاق 
 932نسفی = ابوالبرکات 

 854 )مغنی(نشیط ایرانی 
 351نصربن سیار 

نصر هورینی  
238،214،171،164،17، 

904،400،397،376،251،248، 
 ، و حواشی دیگر 1054

 1229 )شاعري(نصیب 
 439،438القاب) (نصیر الدوله 

نصیر الدین طوسی 
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1152،1032،844،1293 
ولید بن عبدالملک 
711،702،696،695 

 413ولید بن عقبه 
 635 )ولی منتظر (مهدي

 )ولی الدین (= ابن خلدون
42،39 

 33ون کرم 
وهب بن منبه 

892،649،647،16 
 34،33،32ویکو 

 ه 
 691،690،689هاجر  

 437،42 )خلیفه(الهادي 
 1039،1001هاروت 

 هارون الرشید = رشید 
هارون (ع) 

443،385،345،255،25، 
698،450 

هارون بن سعید عجلی 
653،652 

 613،612،611هرون بن مغیره 
هارون عجلی = هاروبن سعید 
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 عجلی 
 622هاشمی 

 446هامان 
 31،30هامر 

 234اهنی بن نیار = ابوبرده 
 245هذیل بن مدرکه 
 35هربرت سپنسر 

 150هرثمه 
 ،744،448،303،172،171هرقل 

940 
 466هرمزان 

 658 )هرمزد آفرید (حکیم
 818،73هرمس 

 )هروي (خواجه عبداهللا انصاري
983،982 

987 
 1164هشام المؤید 

وزکریا یحیی ابوحفص = اب
639،517 

 7یحیی بن اکثم =(= ابن اکثم
426،34،33،42 

 1256یحیی بن بقی = ابن بقی 
یحی بن خالد برمکی 
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259،280،27،25،23، 
1144،682،507،337 

یحیی بن ذوالنون = ما مون بن 
 ذوالنون 

یحی بن زیدبن بن علی  
384،383 

 652یحیی بن سعید 
یحیی بن سلطان ابواسحاق = 

 ابوزکریا 
 665،28یحیی بن عبداهللا 

 25یحیی بن عبداهللا بن حسن 
 615،611یحیی بن قطان 

یحیی بن محمدبن حشیش 
 831تونسی 

 42بحیی بن مستنصر 
یحیی بن معطی = ابن معطی 

1161 
یحیی بن معین = ابن معنی 

616،615،611 
630،628،627،624،620 

 915یحیی بن یحیی اللیثی 
 47یحیی الحوطی بن محمد 

 47 )یا عدام(لعوام یحیی ا
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یحیی المامون = مأمون بن 
 )330ذوالنون (

 1262یحیی خزر جی 
یحیی بن ابومحمد عبداهللا = 

 ابوزکریا 
 یحیی برمکی = یحیی بن خالد 

 310یزد گرد 
 621،620،619یزیدبن ابن زیاد 

 615یزیدبن زریع 
 500یزیدبن عبدالملک 

 127یزیدبن  عمربن هبیره 
یزدي بن معاویه 

406،404،403،395، 
629،418،417،416،415،410 

یوسف بن تاشفین 
642،540،440 

 1016یوسف بن حجاج 
 487یوسف بن عبدالمون 

 500یوسف بن عمر 
ابن ( 446یوسف بن کریون 

 )کریون
 )سلطان(یوسف بن یعقوب 

642،641 
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 اماکنفهرست اسامی 

 آ
 102آبشار نیل = کوه جنادل 

 آبشار جنادل = کوه جنادل
 705،258ایرانیان هاي  آتشکده

 138، 129،87،86،49،18،آذربایجان
667،343،139 

 114آرامگاه ابراهیم 
 آرال = دریاچه آرال

 106آرگار 
 51آسیا 

 1004،125،50 9آسیاي صغیر(= بلد روم 
 آکلیه = آنکالیه 

 124آلبانی 
 142،136،38لمانیه) (آلمان 

 127،118آمد 
 170،36آمستردام 

 130،118آمل 
 121 )آمل(آمو 

 137،125،51 )آناطولی (= ناطوس
 126،125،124،51آنقره 

 آنکارا = آنقره 

 27 )،،،،،ابن سالمه (قلعه
 1208ابرق 

 ابکیرده = انکبردیه 
 700،132،115،86ابله 

 271،270،138،14 )دربند(ابواب 
 54ابه 

 135،124اترانت 
 112اجدابیه 
 115احساء 

 86احقاف یمن 
 633 )کوه ابوقبیس وکوه احمر(اخشبان 

 اخطب = خط 
 114اذرات 

 81اذلنت = اطلس 
 703،127اذنه 
 1200،139اران 

 133،123اربونه  
 115ارجان 
 138اردبیل 
 466،344،114،15اردن 
 142ارزن 
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 الف 
 123،121ابده 

 ارکس = ازکش 
 ،،،،،،،،،،ارکش = قلعه

 23ارم 
 23،23ارم ذات العاد 

 106ارمنت 
 ارمندیه = نرمندي 
 ارمندیه = نرمندي 

 343،138،129،126،125،87،344ارمنستان 
 138ارمینیه 
 127،53،52،51،48،44،37،33اروپا 
 485 )بر بزرگ(روپا 

 928 )رضائیه(ارومیه = 
 344،269اریحا 
 510 )چاه(اریس 
 140ارکش 
 (رجوع به اندلس شود) 1293،49،47اسپانیا 

 340استان دجله 
 1260) ،استبه (حثن

 اسیجه استجه = 
 330استانبول 
 130،116استراباد 

 110ارضیال = اصیله 
585،550،498،482،448،447، 

918،917،916،688 
 اسکوسیه = اکس 

 اسنا = اسنه 
 106شهر) (اسنه 

 102اسوان 
 121اسیجه 
 106اسیوط 
 ،123،122 )لیسبن(اشبونه 
 ،297،121،65،58،44،42،41اشبلیه 

1256،1199،856،642،440، 
1270،1269،1264،1262،1259، 

1273 
 565،110اشیر 

 115سطخر ا
 ،743،585،579،444،129،116اصفهان 

1285،1091،921، 
 اصیئه = اسیله 
 اصیال= اصیله

 110اصیله 
 170،81اطلس 
 109اغمات 
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 استونی = رسالنده 
 927اسد آباد همدان 

 642رود،،،،،) (اسر 
 110،،،،،،،،) ،صحراي(اسرائیل 

 131،118اسروشنه 
 116اسفراین 

 اسفی = رباط اسفی 
 131اسفیجات 

 125اسکندرونه 
 ،83،66،65،46،43،42،37اسکندریه 

392،344،262،113،103،87 
437،346،344،34،331،324، 

479،468،461،458،441،438، 
549،540،487،484،482،481، 
640،585،579،566،565،564، 
688،687،685،679،654،644، 
733،732،726،725،707،706 
856،836،835،762،748،734، 

1141،1140،920،915،876، 
1198،1197،1190،1185،1173، 
1259،1250،1249،1220،1199، 

1286،1285 
 142 )فالند(افالندس 

 123افراقه 
 142 )فرانسه(افرنسیه
 143افریزه 
 1200،109،106افریقا 

 108افریقاي جنوبی 
 45،81افریقاي شمالی 

 ،46،44،43،42،32،22،16،7،4افریقیه 
124،111،83،57،55،54،49،47، 
300،298،297،288،214،163، 
316،314،313،312،310،301، 
140،132،131،130،129،126، 
150،146،145،144،142،141، 

278،153 
 97،96،95،94،92،89،83اقلیم ششم 

141،140،136،135،132،120، 
150،149،148،147،145،143، 

808،153 
 ،96،95،94،92،90،89،83اقلیم هفتم 

150،146،145،142،132،97،879،505،153،151 
 46،44 )دریاي محیط(اقیانوس اطلس 

 و رجوع به دریاي محیط شود)(
 147اکس 

 136البانی = آلبانی
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 ،484،124،120،83 )اقریطش (= کرت
485 

 ،94،92،90،88،87،85،83اقلیم نخست 
105،104،102،98،97،96،95، 

805،278،153،151،150،106،879 
 ،96،95،94،92،88،86،85،83اقلیم دوم 

111،109،108،106،103،97، 
805،153،151،150،113،112، 

 ،95،94،92،89،88،83اقلیم سوم 
121،120،110،107،97،96، 

150،131،129،128،127،125،158،153 
 ،97،96،95،94،92،89،83اقلیم چهارم 

129،123،120،114،113،110، 
139،138،137،136،135،133، 
158،154،153،150،146،141، 

807،278 
 ،95،94،89،88،87،83اقلیم پنجم 

124،123،120،117،110،97،96، 
548،540،529،523،515،511، 
609،580،578،571،566،564، 
733،731،721،720،707،635، 
833،829،821،797،796،751، 
843،842،841،836،835،834، 

 )142المانیان (= آلمان
 ،504،484،122،121،44،22المریه 
1255 

 35امریکا 
 641المزمه 

 )696ام القري = مکه (
 125اناطولی 

 830،127انبار 
 135 )لمباردي(انبرضیه
 ،41،39،29،23،22،6،4اسپانیا) (اندلس 

55،50،49،48،47،46،44،43، 
121،109،83،63،59،58،57،56، 
151،133،132،127،124،122، 
295،284،282،278،246،214، 
312،310،305،304،298،297، 
396،356،344،317،316،315، 
463،458،438،437،433،427، 
510،497،489،484،482،468، 
198،155،128،73،70،51،50، 
314،310،303،283،258،214، 
360،340،331،330،328،315، 
444،438،400،391،389،364، 
700،586،531،521،494،466، 
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914،909،889،888،876،855، 
1021،985،920،917،916،915، 
1069،1040،1036،1033،1026، 
1140،1139،1111،1108،1070، 
1190،1185،1173،1164،1141، 
1228،1219،1200،1199،1198، 
1254،1253،1245،1240،1236، 
1269،1264،1263،1258،1256، 

1285،1280،1274،1272 
 246،125انطاکیه
 126انطالیه 

 125انطرسو 
 انقره=آنقره

  )انکبرده= انکبردیه (لمباردي
 135،124انکبردیه 

 143 )هنگري(انکریه
 142،135،86 )انکالیه (آکیله

 147،146،142،30انگلستان 
 انکلترا و الکلطرا = انگلستان 

 1200جبال) (اوراس 
 114اورشلیم 

 اورمیه =اورمیه 
  )جزیره اولیل(اولیل= 

851،762،744،724،723،701، 
1177،1148،1003،1002،853، 

1244 
 147ایرلند 

 147 )ایسالند (= رسالنده
 131ایالق 

 113ایله مدین 
 ،682،679،678،337،86ایوان کسري 

 ایوان مداین= ایوان کسري 
 )485ایویسا = یابسه (

 ب 
 = ابواب  )در بند(باب  

 = ابواب  )باب االبواب (= دربند
 ،104،103،85،84 )تنگه(باب المندب 
 84بالد،،،،) (باب المندب 

 118باب فضل بن یحیی 
 1043،1042،1040،444،70بابل 

 باجویین = تاجوه 
 641،305،121،110بادیس 

 بارسلن = برشلونه
 135)سرزمین(باري 

 
 1241بازار عکاظ 
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 769،682،678،337اهرام مصر 
 342،115اهواز 
 134،48ایتالیا 
 49،48،38،21،20،18،15،14ایران 
 118 )،،،بالد(بامیان 
 484بجانه 

 بجاه = بحه
 ،46،45،44،43،42،40بجایه (بوژي) 

58،57،56،55،50،49،47، 
313،297،110،63،60،59، 

714،688،675،642،566،501، 
1264،919،918،877، 

 148،145 )وبجنکیه(بجناك 
 104،103،78بجه 

 بحراسود = بحر بنطس
 129،120 )بحر بنطس(= بحر نیطش

 بحر خوارزم =دریاچه آرال 
 بحر خزر = دریاي خزر

 بحرالروس= بحراسود= بحراطرابزنده
 روم وبحر رومی = دریاي روم بحر 

 بحر شامی = بحر رم 
 120بحر طرابزنده (بحر اسود) 

 128دریاي فارس) (بحر فارس = 

 135بازیلیکات 
 باشکیره= بسجرت 
 باطوس = ناطوس 

 ،133،123 9بارسلن (برشلونه 
 برصا =برصه 

 برصه = بروسه 
 144برطاس 

 134،133،132برغشت (برگو) 
 134برغونه 
 142برگون) (برغونیه 

 برقاغه= نرباغه
 726،725،688،344،112،83برقه 

 برگون = برغونیه 
 112 )صحاري(برنیس 
 137بروسه 

 بریطانیا = برتانی 
 بزجاله = ترجاله

 37بسا (فسا) 
 116بست 

 149،145 )باشگیره(بسجرت 
 ،130بسطام 
 122،121بسطه 

 110بسکره 
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 105بحر قلزم = دریاي قلزم 
 110محر محیط = دریاي محیط 

 ،579،466،115،107،86،20بحرین 
1260،801، 

 934،927،131،130،88بخارا 
 117بدخشان 

 240غزوه) (بدر 
 1043،1002،764برابی 
 86) ،بالرد(بربر 

 142برتانی 
 144،84برجان 
 116بردسیر 
 ،344،138بردعه 

854،852،835،834،743،675، 
912،911،904،903،882،878، 

1269،1249،918،917،913، 
1278،1275 
 697،696بکه = مکه 

 126بالدار من = ارمنستات = ارمینیه 
 750مالک اسالمی) (بالد اسالمی 

 770،490،481اسالوها بالد 
 85بالد بربر 

 135بالد بنادقه (ونیز) 

 ،392،383،343،115،87،86بصره 
492،423،414،413،412،410، 
833،743،710،687،608،516، 
998،956،898،896،882،878، 

1260،1210،1160 
 245بطایح عراقین 

 1269،121بطلیوس 
 114،69،12بعلبک 
 ،87،86،66،49،40،37،35،28بغداد 

330،315،307،306،296،128، 
565،549،405،384،341،331، 
674،668،66،624،611،585 

 144بلجر 
 503،259،118،117،88،42بلخ 

 686البلدالجدید = اس 
 124بلرم 

 148،145،144،84بلغار (= برجان) 
 199بلقاء 

 1219،122بلنسیه 
 147،143 )پلونی(بلونیه
 108 )،،،،بالد(بلهرا 

 بلهوس = بهلوس 
 148،124،120،83بنادقه (ونیز) 
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 145،118 )ترکستان(بالدترك و ترکان 
 340بالد جبل 

 836بالد جرید 
 128،127،124عربستان) (بالد جزیره 

 145بالد خزر 
 145 )قبچاق(بالد خفشاخ 

 28بالد دیلم 
 125آسیاي صغیر) (بالد روم = 
 85بالد زنگبار 
 726بالد سودان 
 100بالد سیاهان 

 125بالد شام 
 659بالد شمال 

 758بالد فرنگیان 
 124بالد مجاهدبن عبداهللا 

 18بالد مسحیان = بالد بنادقه 
 84بالدو نیز = بالد بنادقه

 146بالد یاجوج 
 702 )مسجدي در دمشق(بالط الولید 

 102بالق 
 بلبونس= جزیره بلبونس 

 ،444،343،339،14اورشلیم) (بیت المقدس 
698،689،619،488،486،445، 

 148بناریه 
 133بنبلونه 

 بندقیه = بنادقه(ونیز)
 بنطو = بیطو 

 109بن غازي 
 822بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

 143 )بوهم(بوامیه 
 133بورژ 

 679 )برگرب (رود
 برگو = برغشت 

 297بوژي = بجایه 
 116بوسنگ 

 1066،68،17بوالق 
 688،111،42بونه 

 برهم = بوامیه 
 129 )ایالت(بهلوس 

 689 )بیت ابراهیم (= مکه
 1242،689 )مکه –کعبه (بیت الحرام 
 689بیت العتیق 
 702،69بیت لحم 

 690بیت المعمور 
 109 )شهر(تادله 

 1283تاز 
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704،703،702،701،700،699،917، 
 ،715،114،105،83،74،55بیروت 

1200،916 
 703بیره 

 222 )رم السفلی(بیزانس 
 ،748،714،61،60،55،50بیسکرده 

 143 )نهر(بیش 
 142،134،133پواتو) (بیطو 

 143،137،129بیلقان 
 118بین النهرین 

 133بیونه 
 پ

 130پارتی 
 ،54،45،38،21،19،17،330پاریس 
102،93 

 1269پتروگراد 
 1198پرتقال 

 پشینه = بجانه 
 پواتو = بلونیه 
 پلونی = بلونیه 

 133پیرنه = کوه برنات 
 129 )بهلوس(پهلو 
 ت 

 109تازا 
 تازه = تاز 
 تازي =تاز 

 تاستوس = طبست 
 107تباله  

 131،118،117،21،20تبت 
 129،49تبریز 
 111،55تبسه 
 311،180،114 )غزوه –صحرا (تبوك 

968،966 
 تدال = تطیله 

 114تدمر 
 ترتس = طرطوشه 

 121ترجاله  
 ترکس = تکش 

 )89،88،309ترکستان = بالد ترك یا ترکان (
810 

 145ترکش 
 150 )کشور(ترکمان 

 74،72،71ترکیه 
 118،117،116،88ترمذ 

 تستر = شوشتر 
 133تطیله 
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 تاجره = ناجر 
 106اراضی) (تاجوه  

 101 )تاجوه (شهر
 تادال = تادله 

714،680،642،565،517،346، 
1285،877،876،715 

 161،160تلول 
 1200تنبکتو 
 696تنعیم 

 83 )تنگه جبل الطارق = (دریاي زقاق
 100توات 
 308توذر 

 893توریز 
 748،441،111توزر 

 تولدو = طلیطله 
 تولوز = طلوشه 

 484،482،308،111،4،70تا  38تونس 
664،663،566،549،517،487، 
876،836،796،733،686،683، 
1165،1104،1022،919،878، 

1286،1251،1228،1200 
 104 )یمن(تهائم 
 392،106،105تهامه 

 18تغزغز 
 138تفیش 
 154،100 )بالد(تکرو 

 128ترکیت 
 تلدو = طلیطله 

 ،63،61،60،57،55،47،46،45تلمسان 
312،280،252،251،110،109 

 549ثغور غربی 
 703ثغورهارونی 

 114،،،) ،دیار(ثمود 
 2،) ،غار(ثور 
 ج 

 1244 )قریه(جاسم  
 127جامعان 

 66،50جامع االزهرا 
 340مسجد) (جامع امویان 
 59جامع بجایه 
 50 )تونس(جامع زیتونه 

 11،10،68،50جاع قرویین (فاس) 
 50جامع کبیر غرناطه 

 1200) ،سلسله(جبال اطلس 
 جبال بتم = کوههاي بتم 

 110جبال بربرها 
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 104 )مکه(تهامه 
 20تهران 

 تیتري = کوهستان تیتري 
 100تیگورارین 

 121تیطاوین 
 114 )تیماء(دیار

 270،269،15،14،698تیه (صحراي،) 
 ث 

 703تغور جرزي 
 ثغور شامی = ثغور شام 

 117جریاب 
 ،566،540،308،158،11بالد) (جرید  

830،749،748 
 ،714،253،109،45،35،29الجزایر 

715 
 888جزایر بالثار 

 106،98جزایر خالدات 
 486جزایر رمانی 

 105جزایر سیال (ژاپون) 
 جزایر شرقی = جزایر بالثار 

 105جزایر واق واق 
 565،343،315،20الجزایر یا جزیره  

801 

 جبال دروب = کوههاي بتم 
 116،115 )کووچ 0جبال قفض 

 جبال مه = فاران 
 111 )کوهستان(جبل 

 57،44جبل طارق 
 جبل فتح = جبل طارق 

 549،125جبله 
 143سرب) (بثولیه 
 696،692،107،85جده 

 130جرجانیه 
 998،128جرجرایا 

 107جرش 
 143)جرمانیه (ژرمن

 134،133،123جرنده (ژریرن) 
 136 )کرواسی«جرواسیا 

 705،104 )سیالن(جزیره سرندیب 
 جزیره سیالن = جزیره سرندیب 

 جزیره سیسیل = جزیره صقلیه
 1219جزیره شقر = شقر 

 ،298،123،83،487جزیره صقلیه = صقلیه (
486،484 

 105جزیره عدن 
 124جزیر عذش 
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 735،570الجزیره غربی 
 جزیره اعدوش = جزیره غدوش 

 ،121،120 )الجزیره(جزیره الخضراء  
83،801 

 جزیره اندلس = اندلس 
 جزیره انکلترا = انگلستان  

 100جزیره اولیل 
 147(نروژ)  –جزیره برقاغه  

 124،120 )پلوپونر(جزیره بلبونس 
 جزیره پلوپونز = جزیره بلبونس 

 478جزیره جربه  
 485جزیره جنوه (ژن) 

 147ایسالند)(جزیره رسالنده  
 485،123،120جزیره سردانیه 

 جزیره ساردینی = جزیره سردانیه 
 

 116جیروف 
 چ 

 132،131،89چاچ  
 106ي آزگار ها گاه چادر

 106چادرگاههاي زغاوه 
 103چاردگاههاي بجه 

 106چادرگاههاي نقاب پوشان 

 487،121جزیره قادس 
 120،113جزیره قبرس 

 104جزیره قمر 
 485کسره) (جزیره قوصره 

 جزیره کرت = جزیره اقریطش
 485،124جزیره مالطه (مالت) 

 جزیره موصل = موصل 
 جزیره مالت = جزیره مالطه 

 جزیره مایرقه = مایرقه 
 = منورقه )مینورك(جزیره منورقه
 میورقه) = میورقه (جزیره میورقه 
 485،120جزیره یابسه 

 119جزیره یاقوت 
 جزیریه = جرید 

 714جعرانه 
 671 )دمشق(جلق 

 482،128جلوالء 
 ،132 )گالیس(جلیقیه 
 411 )غزوه(جمل 

 123جنجاله 
 115جندیشاپور 

 134 )جنوه (= جزیره جنوه
 121جیان 
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 1043چاه ذروان 
 679،692،691،690چاه زمزم 

 چشمه آب رمزم = چاه زمزم 
 ،108،105،103،85،51،20،18چین 

571،155،154،151،119،118، 
912،800،768،724،723 

 ح
 ،310،198،104،103،102،85حبشه 

1177،901،449 
 624،65،28،49،48حج (= مکه) 
1273،1199 

 86حجاز 
85،69،49،44،40،37،15، 

151،114،113،107،104،103، 
301،277،251،203،160،152، 
416،391،383،381،344،312، 
564،500،443،437،436،418، 
693،692،687،639،638،585، 
898،896،854،830،705،704، 

1159،914،901، 
 202،114حجر 

 703،702،700،695حجر االسود 
 ،703حدث حمراء 

 جیحون = رود جیحون 
 126حران 
 679،696کعبه) (حرم 

 585 )مکه و مدینه(حرمین 
 حرواسیا = جرواسیا

 850،702 )وقفه(الحره 
 1259حصن استپه 

 125خوابی حصن 
 125خصن مصیات 

 152،105،54،39،17حضرموت 
 695،692حطیم 
 125،69حلب 

 342،128حلوان 
 127حله مزیدیه 

 125،114حمص 
 1261 )اشبیلیه(حمص 
 392حنین 

 113حوراء 
 1252،1246،114حوران 

 1265،127،115،86،20حیره 
 خ 

 127خابور  
 130خازرون 
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 128حدیثه 
 705مقدس تازیان هاي  خانه

 710خاورددور 
 118،117 )بالد(ختل 

 132،131خجندا 
 ،119،118،117،116،88،14خراسان 

306،228،154،138،130،120، 
585،578،565،405،383،342، 

1005،918،912،878،751 
1290،1152 

 1249خرجان 
 119خرخیز 
 138خرشنه 
 131خرلخیه)  0خرلخ 

 119،88خرلخیه 
 خریده = جرنده 

 ،144،139،138،129،84سرزمین) (خزر 
146،145 

 140خزران 
 خزلجی =خرلخیه 

 خزلجیه = خرلخیه 
 115 )سرزمین(خط 

 149 )یاقفجق یا قبجاق(خفشاخ 

 خانفو = خانکو 
 خانقو = خانکو  

 128خانقین 
 108،105خانکو 

 66خانقاه بیبرس 
 خانه خداي = خانه کعبه 

 ،697،696،695،693،692خانه کعبه 
902،704 

 ،139،138،136،120،84خلیج قسطنطنیه  
143 

 134خلیج لیون 
 خلیج ونیز = خلیج بنادقه 

 خنفو = خانکو 
 خنفون = خانفو = خانکو 

 خوابی = حصن خوابی  
 ،893،131،130،88،70خوارزم 

 296،116،115خوزستان 
 128خونجان 

 70 )در تونس(خیابان تربه باي 
 107(،،،بالد(خیبر 
 114،15قالع) (خیبر 

 108خیفون 
 د 
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 138،87خالط 
 145،132،116خلخ 

 135،121،120،84 )ونیز(خلیج بنادقه 
136 

 135خلیخ تارانت 
 134 )خلیج جنوه (ژنه

 خلیج سبر = خلیج فارس 
 121،110خلیج طنجه 
 86خلیج فارس 
 43خلیج قابس 

 35امریکا) (دانشگاه کورنیل  
 72دانشگاه لبنان

 147دانکار 
 1164،888،485،122،84دانیه 
 62 )کوه(دبدو 

 927دبوسیه 
 138دبیل 

 دجله = روددجله 
 330دجله بغداد 

 139،138،14 )باب –دربند (= ابواب 
 109 )بالد(درعه 

 110)ناحیه اطلس(درن  
 125 ،)کوههاي(دروب 

 115دارابگرد 
 438دارالخالفه= بغداد 
 دارالسالم = بغداد 
 1067،1018،72دارالکتاب اللبنانی 
1274،1271،1132 
 دارالهجره = مدینه 

 1260بندر) (دارین 
 136دالماسی 

 35،24،17دانشکده حقوق تهران 
 7دانشکده معقول و منقول تهران 

 36دانشگاه آمستردام 
 37دانشگاه آکسفورد 

 1005،72دانشگاه تهران 
 35دانشگاه الجزایر 
 38دانشگاه سربن 

 دریاي جرجان = دریاي خزر 
 دریاي چین= دریاي هند 

 دریاي حبشه = دریاي هند 
 ر = (دریاي جرجاندریاي خزر یا بحر خز

 یا جرجانیه یا دریاچه جرجان و جرحانیه)  
145،144،129،88،86،14، 

154،153 
 86،85،84،83 )مدیترانه(دیاي روم 
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ــوارزم ــه خـــ  )دریاچـــــه آرال (= دریاچـــ
117،88،140 

 344دریاچه ارجیش 
 87دریاچه بصره 

 88 )دریاي خزر(دریاچه جرجانیه 
 88دریاچه جرجان = دریاي خزر 
 دریاچه جیحون = دریاچه آرال

 140،117دریاچه خوارزم 
 100دریاچه سودان 
 148دریاچه طرمی 

 140دریاچه غرکول 
 148دریاچه غنون 
 112دریاچه فیوم 

 308دریاي آالنتیک 
 134دریاي آدریاتیک 

دریاي اسود یا بحر الروس = دریـاي سـیاه =   
 دریاي نیطش 

دریاي نبطس و نبطش = دراي نیطش دریـاي  
 135تیرنین 

 دریاي گرگان = دریاي خزر
 120دریاي متوسط 
 ،85،83،81 )یا بحرمحیط(دریاي محیط 

108،106،102،100،99،98،87، 

11،110،102،101،99،87، 
122،121،120،114،113،112، 
134،133،126،125،124،123، 
482،343،288،149،136،135، 

726،723،490،489،486،485،800 
 دریاي رومی = دریاي روم 

 83دریاي زقاق = تنگه جبل اطارق 
 ،86،85،19،13 )یاسویس(دریاي سوئز 

114،113،103 
 81دریاي سبز = (دریاي محیط) 
 دریاي سویس = دریاي سوئز
 84،381،129دیاي سیاه = (دریاي نیطش) 

 120،19دریاي روم) (دریاي = شام 
 482دریاي شامی = دریاي شام 

 130 )طبرستان (= دریاي خزردریاي 
145،144،140،139،138 

 دریاي طرابزنده = دریاي اسود = دریاي نیطش 
 ،107،105،103،87،86،19دریاي فارس 

128،155 
 دریاي قلرم = دریاي سوئز

 دریاي کاسپین = دریاي خزر 
 565،385،87،86،37،25 )بالد(دیلم 

 دیلمان = دیلم 
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132،123،122،120،119،110، 
148،147،146،142،141،135،149 

 دریاي مدیترانه = دریاي روم 
 84دریاي مرمره 

 دریاي نیطس = دریاي نیطش
 ،136،129،120 )پنتوس(دریاي نیطش 

84،148،145،144،143،139،138 
 دریاي ونیز = دریاي بنادقه 

 104،103،86،87،85،19دریاي هند 
154،113،108،107 

 112،107دالس 
 111دماغه اوثان 
 111دماغه رازا 

 114،61،51،50،34،24،22دمشق 
571،541،382،344،337،246، 

1244،743،671،670،637 
 113،102دمیاط 
 102دنقله 

 دنیه = دانیه 
 82دوقطب 

 440 )دوعدوه (عدوتین
 114،،،،) ،دیار(دومه الجندل 

 104دهلک 

 دینار = دینور
 343،129،128دینور 

 ذ
 67ذات االبواب 

 ذروان = چاه ذروان 
 ر 
 126رافقه  

 115رامهرمز 
 127راس عین 

 122،121 )،،،،قلعه(رباح
 109رباط اسفی 
 642رباط عباد 
 679رباط الفتح 
 641،640،109،108رباط ماسه 

 127رحبه 
 147 )استونی(رسالنده 

 113،102 )شهر(رشید 
 928 )رضائیه (ارومیه

 591،126،87رقه 
 698،614 )مکه(رکن 

 رم = رومه 
 رو السفلی = بیزانس 

 608رمله 
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 348دهلی 
 340،114دیارثمود 

 126دیار ربیعه 
 259معبد نوبهار) (دیرنوین = 

 642رود اسر 
 ردباجه = رودتاجه 

 118،86 )رود جیحون(رود بلخ = 
 122رود تاجه 

 117رود جریاب 
 147،126رود جیحان 
 119،118،116،88،86رود جیحون 

612،585،140،131،130، 
 132،131رود چاچ 

رود  )اشبیله(= حمص )اشبیله(رود بار حمص 
 ،127،126،115،87دجله  

86،20،724،660،137،129،128،1061 
 109سجلماسه رود 

 108رود سند 
 137،126رود سیحان 

 118رود سیحون = رود چاچ 
 1274رود شنیل 
 1266رود غضا 
 663رود فاس 

 1199،165،41رنده  
 112رواحه (بالد) 

 259روان 
 116رودان 

 148،145،139ولگا) (روداتل 
 148،144،143روسیه 

 135،134،87،84،83،20،18،7روم 
315،314،311،155،138،137، 
446،445،443،327،391،328 
482،467،466،454،449،447، 
701،659،586،521،494،485 

1003،811،751،744،731،702، 
1177،109،1004 

 روم بزرگ 
 1006،635،446،445،67،44رومه 

 )67رومه المکرمه = رومه (
 343رویان 

 126رها 
 343،130ري 

 308 )مراکش(ریف 
 654،64،566،127،110،61،55زاب 
748 

 1249 )رود(زاب 
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 126،115،87،86 )فرات(رود فرات = 
523،243،138،137،128،127، 

724،659 
 131،89رود فرغانه 

 137 )رود قباقب (= قرهسو
 رود قره سو = رود قباقب 

 109رود ملویه 
 ،764،111،108،106،100،89 رودنیل
1274، 

 118رود وخش 
 118،117رود وخشاب 

 رود ولگا = رود اتل 
 112 )ناحیه(زویله بن خطاب 
 1022زیج ابن اسحاق 

 زیلغ = زالع
 ژ 
 ژاپون = جزایر سیال 

 ژرومن = جرمانیه 
 134،485خیلج جنوه) (ژن = جنوه 

 ژیرن = جرنده 
 س 

 380ساباط مداین  
 1006مدیترانه ساحل شمالی = 

 129،128ورد) (زاب سغیر 
 129،128 )زاب کبیر (رود

 659زابلستان 
 104،103،85زالع 
 105،85زبید 

 101زغاوه 
 112زفتی 

 زقاق = دریاي زقاق 
 130 )شهر(زم 
 116 )دهکده(زم 

 چشمه زمزم  –زمزم = چاه 
 116زموم 
 7بالد،) (زناته 

 154،104،85زنگبار 
 112سرت  

 ) 84جزیره سردانه ( )سارینی(سردانیه = 
 116سرخس 

 سرزمین تیه = تیه 
 1257،299،123سرقسطه 

 123 )سرقوسه (سیراکوز
 سیالن) (سرندیب = جزیره سرندیب 

 126سروج 
 143سروي = جثولیه 
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 ساراگس و ساراگوس = سرقسطه 
 142ساکس = شظونیه 

 ساردین = سردانیه 
 1230بندر) (سالبرنا 

 123،122 )مدینه(سالم 
 444 )صبصطیه(سامره 

 سانتباگو = شنتیاقوب  
 107 )سرزمین(سبا 

 282،217،121،120،110،57،42سبته 
1199،749،714،688،662،632، 

1264 
 482،111 –سبطله 

 687،385،109،68،67،40،37سجلماسه 
 146سداسکندر 
 681سد مأرب 

 487سد ویکش 
 141،118،82سد یا جوج و ماجوج  

 سراه = شراه 
 سرب = سروي 
 101)سودان (دریاچه
 ،724،288،278،151،102سودان (بالد) 

1199،1044،783،782 
 سوس = شوش

 140،139سریر 
 سعیور = منت میور 

 131،118،18سغد 
 105،104،85سفاله 

 129سقالب 
 377،371سقیفه بنی ساعده 

 688،109،100سال 
 125سالمبه 

 سلمنکه = شلمنکه 
 سلمنه = شلمنکه 
 سلمیه = سالمیه 

 126،125سلوقیه 
 679سله 

 932،927،131،88،18سمرقند 
 132سموره 

 126سمیساط 
 106سنتریه 

 155،151،108،107،86،85 )بالد(سند 
751،579،342،310 

 84،19سنت انجل 
 341،245سودا 

 104،85 )جزیره(سواکن 
 104،113،20،19 )شوئز (= سویس
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 ،726،641،64،312،308،108سوس 
1200 

 822،308سوس اقصی 
 111،64،46سوسه 

 )1241سوق عکاظ= بازار عکاظ (
 سویس = سوئز

 11سوبقه بن مشکور 
 41سویل = اشبیلیه 

 144سیاه کوه = کوه سیاه 
 سیحان = رود سیحان 
 سیحون = رود سیحان 
 (چاچ) سیحون = رود سیحون 

 509،115سیراف 
 سیراکوز = سرقوسه 

 116سیرجان 
 109سیرنائیک 

 703سیس 
 342،116،108سیستان 

 سیسه = سیس 
 جزیره سقلیه) –سیسیل(= سقلیه 

 سیالن = جزیره سرندیب
 144سینوبلی 

 ش 

 138،127،126،125،124،114، 
310،301،288،269،246،151، 
344،340،338،315،314،312، 
437،416،412،410،386،382 
482،470،469،467،466،444، 
511،696،489،488،486،484، 
614،585،580،579،565،564، 
691،672،667،659،638،622، 
723،703،707،699،698،693، 
896،831،796،768،751،731، 
1104،1180،1003،901،898، 

1246 
 214شامات  

 118ساهجان 
 107،105،103،86شحر 
 392شراه 

 678،482،382،337شرشال 
 121شریش 

 112شطنوف 
 143،142ساکس) (شظونیه 

 696شعب 
 1219،123 )جزیره(شقر 

 123،122شقوره 
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 115شاپور  
 شارات = کوههاي شارات 

 888،122شاطبه 
 ،19،15،14،6،69،50،49،48،43شام 

113،110،87،86،83،40،37 
 115شوش 
 115شوشتر 

 343،129،128شهرزور 
 488شیزر 1254،514،115شیراز 

 )108(شیفون = خانقو ر
 699شیلو 
 ص 

 صابور = شاپور  
 صاقس = صیس 

 = سامره )صبصطیه (سباست
 495،104صعده 

 ،106،103،102،87،85 )صعید (مصر
1043،672،585،112 

 صفا = کوه صفا
 411،234،127،87غزوه،) (صفین 

528 
 98،83،35 )جزیره سیسیل –سیسیل (صقلیه 

486،485،484،298،123،120، 

 ،132شقوبیه 
 121شلب 

 132شلمنکه 
 111شالت 

 703شمشاط 
 122شنترین 
 121شنتمریه 

 132شتنیاقوب 
 شنیل = رود شنیل 

 ض 
 16،115شمار 

 ط 
 1241،829،696،392طائف 
 116طاق 

 683،678طاقهاي معلق شرشال 
 116 )ترکستان(طالقان 
 383قزوین) (طالقان 
 130طاهریه 

 ،384،342،139،130،118،86طبرستان 
585،565،495 

 608،114طبریه 
 147طبست 

 549،490،125طرابلس (مشرق) 
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1033،1022 
 1255صمادحهی 

 صمان = ضمار 
 ،693،647،105،19،17صغاء (یمن) 

 490،114صور 
 679صومعه قلعه ابن حماد 

 139،107صول 
 700صهیون 

 115،114صیدا 
 142صیس 
 128صیمره 

482 
 107طوبران 

 69طور 
 130طوس 

 701طیطش 
 ظ 

 )908ظاهریه = طاهریه ( 
 105ظفار 

 ع 
 340،،،) ،سرزمین(عاد 

 128،115عبادان 
 912عجم = ایران 

 688،448،114،111،4،748مغرب) (طرابلس 
 دریاي سیاه) (طرابزنده = دریاي طرابزنده 

 124طرابنه 
 139طرابوزان 

 131طراز 
 703،126طرسوس 
 123طر طوشه 

 123،122طرکونه 
 902،121،120،83طریف 
 122طلبیره 
 112طلمسه 

 133طلوشه (تولوز) 
 330،123،122،44،1255طلیطله (تولدو) 

 348،121،120،110،83،62طنجه 
579،340،332 

 585،565عراقین 
 العرایس = العریش 

 )جزیره العرب(عربستان = 
 125عرقه 

 113،110،85 )العریش(عریش 
 1211 )چشمه(عزل 

 490،114عسقالن 
 401،115عقبه 
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 105،24،23عدن 
 1263 )موریتانی(عدوه 

 662،488،440عدوه اندلس (فاس) 
 487،440 )عدوه قیروان = (= فاس

 ،44،32،21،20،50،48،42،23عراق 
151،128،127،120،86،51،49، 
306،277،264،246،214،203، 
392،386،362،348،314،310، 
470،467،466،444،437،416، 
672،667،614،578،531،500، 
731،724،723،696،693،687، 
841،834،831،829،796،751، 
905،901،896،893،883،855، 
917،914،913،212،910،908، 

1246،1180،1152،1150،1032، 
 340،332،151،14عراق ایران (عجم) 

1005،893،878،724،707،675 
 296،288،151،49،37،14عراق عرب 

1279،1274،1269 
 141،) ،بالد(غز

 659،116غزنه 
 126،114غزه 

 110غسسه 

 392عقیق 
 490،114عکا 

 107عکاظ 
 126عالیا 
 102علوه 

 104علی بن بعقوب 
 801،483،107،86عمان  

 333،137عموریه 
 246عواصم 
 107،85عیذاب 

 126،125عین زربه 
 غ 

 غارثور = ثور 
 121غافق 

 غانم = گانم 
 106،101،100غانه 

 111غدامس 
 407غدیر 

 غرلنده= ایرلند 
 ،58،57،51،50،34،33گرناد) (غرناطه 

902،468،121،63،62،59، 
1262،1261،1230،1199، 

 70فراند 
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 134،133،123عشکونیه 
 1267غضا 

 641،300،163غماره 
 646غمرت 

 118،116،114بالد) (غور 
 ف 

 131فاراب  
 695،113،85فاران 
 ،342،331،130،116،115،86فارس 

751،585،579،565،504،384، 
1151 
 ،57،55،54،48،47،46،44،43فاس 

68،62،61،60،46،45،11،10، 
589،586،487،440،158،109، 
714،686،676،675،663،662، 

1015،877،839،784،743،715، 
1284،1283،1282،1280 

1286 
 113فحص االردن 

 113فحص التیه 
 42فخ 

 فرات = رود فرات 
 ،46،38،24،30،22افرنسیه) (فرانسه 

 486،485،482،142،134،83فرنگ 
 106فزان 
 115،37فسا 

 114،85فسطاط 
 444،443،344،125،15فلسطین 

 147 )(= بلونی )فلونیه (= پلونی
 329 )نهر(فم الصلح 

 147فنالند 
 116فهرج 

 130فهلوس 
 147فیمازك 

 585،112،68فیوم 
 ق 

 748،686،685،684،486قابس  
 671قابون 

 237،128،127،115،86،15قادسیه 
1050،523،436،303،291، 

 قاشان = کاشان 
 ،70،69،68،66،50،49،43،36قاهره 

715،702،676،666،438،113، 
1161،989،918،878،835،795، 

1222 
 675قاهره تازه 
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1065،393،342،259،142، 
 ،331،131،119،118،88فرغانه 

 113فرما 
1257،683،681، 

 ،571،337،121،44 )کوردو(قرطبه 
1270،882،877،876،675 

 133،123 )کارکاسن(قرقشونه 
 127قرقیسیا 
 112قرمطه 
 41قرمونه 
 137قره سو 
 139،130،129قزوین 
 133،132 )کاستیل(قستالیه 
 133قسطاله 
 1198قسطله 

 701،4قسطنطین 
 310،143،136،110،84قسطنطنیه 
811،714 

 57،55،49،47،46،43،18قسنطنیه  
635،66،17،61،60،59،58، 

1066،663،637 
 282،278،58،41 )کاستیل(قشتاله 

 127قصر ابن هبیره 

 585 112،87قاهره کهن یاکهنه = مصر 
675 

 154 )قبچاق (= خفشاخ
 485،145،83قبرس 

 702قبر مسیح 
 701،444،114،69 )بیت المقدس(قدس 

 680،482،337،122قرطاجنه (کارتاژ) 
 733،565،515،313،297قلعه 

 697،679،675قلعه ابن حماد 
 70،64،63،43،37،29قلعه ابن سلمه 

 304قلعه ارکش 
 123قلعه ایوب 

 565قلعه بنی حماد 
 122،121قلعه رباح 
 703قلعه روم 

 122قلمریه 
 135،124 )قلوریه (کاالبر

 قله = قلعه 
 107قلهات 

 129قم 
 702قمامه 
 149،148،144،) ،بالد(قمانی 

 قمر = کوه قمر 
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 110قصر الصغیر 
 109قصر کتامه 
 120قصرمجاز 

 110،100قصرو قصور 
 69قصیر 

 قطاوین = تیطاوین 
 642قطنیاته 

 145قفجاق قبجاق = فخشاخ 
 748،111،55قفصه 
 139قفقاز 

 688قل 
 113،85قلزم 

 114قیساریه 
 قیمازك = فیمازك 

 ك 
 116،108کابل  

 1161،،،،) ،ناحیه(کابیلی 
 کاتم = کانم 

 کارتاژ = قرطاجنه 
 کارکاسن = قرقشونه 

 کاستیل = قستاله = قستالیه 
 130،129،116کاشان 
 328کاالس 

 108قندهار 
 1225،344،246،125قنسرین 

 122قنطره السیف 
 108قنوج 

 106 )کامزیه(قنوریه 
 122قوریه 
 107،69قص 

 484 )کسره(قوصره 
 342قومس 
 116قهستان 
 111،46،40،37،36،4،44قیروان 

458،400،385،360،341،280، 
710،687،679،675،565،515، 
875،836،797،733،732،715، 

1197،1104،999،916،915،877، 
1285 

 17 )کتابخانه ملی (تهران
 72 )کتابخانه ینی جامع (ترکیه

 642،417،415،381کربال 
 کرت = اقریطش

 343کرج 
 342،116،115،86کرمان 

 کرواسی = جرواسیا
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 کاالبر = قلوریه 
 کالیلی = قنوریه 

 101کانم 
 کبعون =کنعون  

 1239کتابخانه اسکوربال 
 1066کتابخانه الجزیره 

ــه جــامع   ــوان مقصــوره = کتابخان ــه ای کتابخان
 القروبین 

ــی   ــارس مرین ــرویین ابوف ــه جــامع الق کتابخان
10،9،68 

 18کتابخانه دانشکده حقوق تهران  
ــامع    ــه ج ــاس = کتابخان ــلطان ف ــه س کتابخان

 القروبین 
 65ابوالعباس تونسی کتابخانه سلطان 

 18کتابخانه مجلس سنا 
 971،970کتابخانه مجلس شوراي ملی 

986 
 262کتابخانه ملی پاریس 

 128کوه اعاجم (کوه ایران)  
 138،129،116کوه اکراد 

 111،110،109کوه اوراس (کوه کتامه) 
565 

 کوه باریا = کوه برمه 

 کسره = قوصره
 342کسکر 
 108 )خارجیداخلی و (کشمیر 

 کعبه = مکه 
 699کلکال 

 701کلیسیاي قمامه 
 383کناسه 
 699کنعون 

 134کنیسه پطرس 
 134کنیسه پولس 

 105کوار 
 کوردو= قرطبه

 کوسترومارین = قسطله 
 ،383،380،343،127،87،86کوفه 

415،414،413،412،410،392، 
687،675،620،508،423،416 
833،743،710،708،697،696، 

1160،898،896،896،882،878 
 کوه آلپ = منت جون 

 144،139دربند) (کوه ابواب 
 623کوه ابوقبیس 

 623کوه احمر 
 131کوه استراباد 
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 ،131،118،117کوه یا کوهاي بتم 
 133،123کوه برتات (پیرنه) 

 140کوه برف 
 کوه برمه= کوه اکراد

 کوه برنات (پیرنه) = کوه برتات
 143کوه بلواط (کارپات)

 کوه پیرنه= کوه برنات یا برتات
 642کوه تلمسان 
 565کوه تیطري 

 565،131کوه جبراغون 
 102)آبشار نیل(کوه جنادل  

 62کوه دبدو 
 111،110،109،108کوه درن(اطلس) 

160،112 
 126کوه دروب 

 111کوه دمر 
 381،310،114کوه رضوي 

 ،130کوه ري 
 116کوهستان (قوهستان)

 110تیطري) (کوهستانتیتري 
 114کوه سراه 

 ،128،127،126،125،124کوه سلسله 
138 

 127کوه اصفهان 
 کوه اطلس = کوه درن 

 129،128کوه عراق 
 114کوه عرج 

 103کوه عالقی 
 141کوه غرگون 
 137کوه قباقب 

 101،100،87کوه قمر 
 149،148،146،141،132کوه قوقیا 

 کوه کارپات = کوه بلواط
 کوه کتامه = کوه اوراس

 565کوه کیانه = کوه کتامه (اواس) 
 کوه لبنان =کوه لکام 

 ،138،126،125،124،114کوه لکام 
703 

 145کوه مرغار 
 126کوه معره 
 107،106کوه مقطم 

 134آلپ) (کوه منت جون 
 103کوه مندب 

 106کوه واحات 
 139م کوههاي دیل

 کوههاي دروب = کوه دروب
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 145،140کوه سیاه 
 128کوه شهرزور 

 1248کوه صفا 
 113کوه طور 

 332گاالسی  
 گالیس = جلیقیه 

 1000گرك 
 343،130،86گرگان 

 گرگانج = جرجانیه
 ،383،131،118،116گوزگان 

 101گوگر 
 343گیالن 

 ل 
 125الذقیه  

 123الرده 
 144النیه 

 112،107الهون 
 81اقیانوس اطلس) (لبالیه = دریاي محیط 

 121لبله 
 20لبنان 

 لبالیه) دریاي محیط(لتالنت 
 111لربس 
 132،122لرقه 

 122کوههاي شارات 
 کوههاي عراق و ایران = کوه اعاجم 

 = جبال فقص  )کوههاي قفص (کوچ
 کوههاي کردها = کوه اکراد 

 569کوههاي مسیله 
 132کوه یاجوج و ماجوج  

 107کوه یلملم 
 141،133،119 9بالد (کیماك 

 گ
 گاسگن = غشکونیه 

 م 
 330مادرید  

 121مارده 
 124مازر 

 ماژرك = مایرقه = میورقه 
 343ماسذان 

 640،308ماسه 
 ماالبار = منیبار 
 ماالگا = مالقه 
 مالت = مالطه 

 481،480مالطه 
 1199،609،121،98،41مالقه 
 152،101مالی 



 699 فهرست اسامی اماکن

 لفته =لقنت
 122لقنت 

 لمانیه و لمانی =آلمان
 لمباردي = انبرضیه 

 100،47،46لمتونه 
 1249لود 

 لورن= لهرنکه 
 142لهرنکه (لورن) 

 989لیدن 
 لیسبن = اشبونه 

 لیورقه= لرقه
 لیون 

 113،85مدین 
 ،203،194،107،42،8،7 9مدینه (منوره

413،411،410،392،382،204، 
609،585،505،436،423،414، 
898،696،639،638،614،613، 
917،914،910،904،901،854، 

1043،704،702،965 
 مدینه سالم = سالم 

 138،139،125مراغه 
 ،160،109،99،4،45،42،22مراکش 

312،308،300،298،280،217، 

 ،579،578،565،18،14ماوراء النهر 
912،878،751،612،585،580، 

1152،1005 
 120،83مایرقه 

 146ماجوج 
 107مارب 

 )486مجمع الجزایر یریونان = یونان (
 343،149محفور 
 743،521،380،310مداین 

 70مدرسه اداره علیا (تونس) 
 67مدرسه صالحیه (مصر) 

 66 )مصر(مدرسه ضرغتمش 
 66 )مدرسه ظاهریه (مصر

 69،50مدرسه عادله (دمشق) 
 68،66مصر) (مدرسه قمحه 

 918بغداد) (مدرسه مستنصریه 
 1010،160= دریاي رم  مدیترانه

 مدیله = مرتله 
 515مسجد جامع مصر 

 مسجد دمشق = مسجد جامع دمشق
 مسجد الحرام =مسجد مکه 

 811مسجد شام 
 505مدینه) (مسجد قبا 
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725،564 
586،487،440،316، 

120،797،876،743،732 
 121مرتله 

 1262،632،122مرسیه 
 703،126مرعش 
 482مرناق 

 مرنایه = مرناق 
 130مروشاهجان 

 641المزمه 
 705مسجد آدم 

 مسجد اقص = مسجد بیت المقدس 
 337مسجد بالط الولید 

 ،699،698،689،444مسجد بیت المقدس 
811،700 

 702مسجد پیامبر 
 337قرطبه) (مسجد جامع امویان 
 702،671مسجد جامع دمشق 
 50تونس) (مسجد جامع زیتوته 
 679مسجد جامع قیروان 

 50،11مسجد جامع قرویین(فاس) 
 50ع کبیرغرناطه مسجد جام

1247،1246، 

 مسجد قبه = مسید القبه 
 695مسجد کعبه = مسجد مکه 

 811مسجد قدس= مسجد بیت المقدس 
 308مسجد ماسه 
 811،705،689مسجد مدینه 

 695،694،690،352،689د مکه مسج
705،702،697 

 143مسناه 
 70در تونس) (مسید القبه 

 734،679،565،110مسیله و المسیله 
 مسیناه = مسناه 

 124مسینی 
و شرق در برابر ممالک مغـرب برحسـب   (مشرق 

 ،37،30،29،28،23تقسیم قدما) 
63،61،59،52،46،44،43، 

311،300،284،83،82،11،8،6، 
437،400،356،348،323،316، 
487،459،453،441،439،438، 
510،509،508،502،496،495، 
566،564،540،522،515،513، 
675،671،667،666،635،589، 
842،765،751،750،725،688، 
887،881،879،878،876،843، 
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 ،66،52،50،47،43،21،20،18مصر 
19،18،14،6،73،69،68،67، 

66،52،50،49،44،43،40،23، 
103،102،87،85،73،70،69،68، 
410،112،107،106،105،104، 
437،433،427،414،413،412، 
462،460،457،449،448،447، 
489،488،487،486،482،464، 
668،667،666،591،589،585، 
698،693،682،672،671،670، 
733،731،723،715،707،703، 
796،795،769،768،764،751، 
883،876،844،835،834،797، 
915،914،913،912،897،896، 

1039،919،918،917،916، 
1161،1152،1127،1043، 

1275،1253،1232،1200،1180 
 675،585 )مصر (قاهره کهنه

 125مصیات (حصن،،،،) 
 703،126،125مصیته 

 17مصبعه ازهیه 
 18،17مطبعه بهیه 

 7مطبعه کشاف (بیروت) 

915،912،909،906،892،888، 
1140،1027،1005،1004،928، 

1200،1194،1185،1182،1172، 
1245،1235،1205،1204،1201، 

46،45،44،43،42،41،37،36، 
57،56،55،54،52،49،48،47، 
82،70،68،63،62،61،60،59، 

110      ،109،106،88،86،85،83، 
163،161،160،158،152،151، 
229،218،217،216،214،192، 
297،292،288،280،271،251، 
313،312،311،304،303،301، 
369،348،340،337،331،314، 

437،433،427،400،385،384، 
462،453،447،441،440،438، 
488،487،484،482،481،470، 
515،513،511،509،502،489، 
565،564،563،526،525،519، 
589،586،585،578،571،581، 
646،643،642،640،638،634، 
675،665،664،662،661،654، 
715،707،706،688،684،678، 
749،743،734،732،724،723، 
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 698معبدزهره 
 259معبدنوبهار 

 125معره 
 41،61اروپا) (مغرب 

 ،40،35،30،29،23 )مغرب (موریتانی
49،48،47،46،45،44،43،42، 
69،62،60،59،58،56،55،54، 
31،20،19،18،10،8،6،4،70 

1291،1286،1279،1269،1264، 
 ،46،44،29(مراکش)  مغرب اقصی یادو

99،42،41،40،62،59،48،47، 
655،346،300،110،109،100، 

836،732، 
 ،45،44،43مغرب میانه یا مرکزي یا اواسط 

64،63،58،57،48،47،46، 
110 

 46،44مغرب نزدیک = افریقیه 
 792،614مقام 

 69مصر) (مقبره صوفیه 
 104،103،85مقدشو 
 1090،136مقدونیه 

 مقطم = کوه مقطم 
 342،116،107،86کران م

768،765،764،762،751،750، 
835،829،800،796،795،784، 
876،875،856،855،844،843، 
883،881،880،879،878،877، 
906،902،892،890،889،886، 
918،917،916،914،912،909، 

1005،999،930،928،919، 
1127،1047،1022،1010، 
1141،1140،1139،1138، 
1180،1172،1161،1152، 
1190،1185،1182،1181، 
1245،1235،1197،1194، 
1251،1250،1249،1247، 
 119،18ممالک ترکان (ترکستن) 

 84ممالک خزر 
 20ممالک روم (= روم) 

 135فرنگ) (ممالک فرنگ 
 20ممالک مشرق 

 565،18ممالک مغرب وغربی (= مغرب) 
566 

 141ممالک یا جوج وماجوج 
 125،87منبج 

 132منت میور 
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 1285،109،108مکناسه 
 ،104،42،30،8،7 )کعبه ،مکه (= ام القري

585،540،436،329،233،232، 
632،629،623،615،614،613، 
693،692،691،690،689،639، 
704،703،698،697،696،694، 

1265،902،901،854، 
 108ملتان 
 703،126،87ملطیه 
 1283،565،108ملویه 
 61ملیانه 

 ملیبار = منیبار 
 ،750،693،579،222ممالک اسالمی 

751 
 20 )ممالک ایران (= ایران

 482ممالک بربر 
 14ممالک بنی اسرائیل 

 مینورك = منورقه 
 ن 
 443نایلس  

 135،32ناپل 
 133ناجره 

 138،137 )آناطولی(ناطوس 

 149،145منتنه 
 منجاله = جنجاله

 63منداس 
 680منصوره 

 121منقب 
 منکب = منقب 

 485،120مینورك) (منورقه  
 108منیبار 

 1246موریتانی = مغرب 
 4موریتانی شرقی 

 343،315،128،127،87،18موصل 
608،580،565،443 

 105مهجم 
 675،654،486،485،297،111مهدیه 

836،679 
 130مهرگان 

 138،137میافارقین 
 ،میلیبار = منیبار 304میرتال 

 83 )،،،،،، میورك یاماژرك،میورقه (جزیره
1273،485 

 میورك = میورقه 
 نهر سیحون = رود فرغانه 

 88نهر فرغانه = رودفرغانه 
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 1267،392،141،199،115،107نجد 
 338،107نجران 
 115نجیرم 
 1240نخله 

 147غه= نروژ = نرباغه نربا
 130نسا 

 نستر = نیسر
 1229نصیب 
 126نصیبین 
 111نفزاوه 

 748نقطه  
 ،397،104،103،102،101،87نوبه 
398 

 نوبهار = معبد نوبهار 
 نوبی = نوبه 

 700نوف 
 108نول 

 نون = نول 
 343،203،129نهاوند 

 نهرجیحان = رودجیحان 
سـیحون   ،= رود سـیحون )سـیحون (نهر چاچ 

130،88 
 

 344نهر کر 
 128نهروان 

 101نیجر 
 1254نیریز 
 109،106صحرا،،) (نیسر 

 نیسه = نیقیه 
 620،430،130نیشابور 

 447نیقیه 
 103،102،101،87،86 )(رود نیلنیل 

1275،112،107 
 103نیل آبی 

 100،87نیل سودان 
 )103نیل قمر = رود نیل (

 نیل مصر= نیل = رودنیل 
 نیونه = بیونه 

 و 
 ها  واحات = واحه

 ،104،102،100،87ها  واحه
 1274،121یاوادیاش اش  وادي

 122وادي الحجاره 
 20،18وادي الرمل 
 392،127وادي القري 

 1288،342،329،128،87واسط 
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 133وشقه 
 110کوهستان) (وشالت 
 101ونغاره 

 135،124،84،83بندقیه)  ،ونیز (= بنادقه
136 

 715،714،110،70وهران 
 ه 
 116،115،107هجر  

 1005،131،116هرات 
 هرقله وهر قلیه = هر یقلیه 

 115هرمز 
 143،84هریقلیه 

 هلوس = بهلوس
 925،343،129همدان 

 ،116،108،101،85،73 )هند (هندوستان
277،155،151،120،118،117، 
724،723،705،571،348،340، 

1044،912،800،768،751، 
1260 

 هندوستان = هند 
 143هنگري = انکریه 

 110،63بندر) (هنین 
 112هیب 

 104،85واق واق 
 117وخاب 
 118،117وخش 

 )117وخشاب (= رودوخشاب 
 112،106،111ودان 

 100ورگالن 
 490،119یابسه 

 146،145یاجوج (بالد) 
 145،141،140یاجوج و ماجوج (بالد) 
 118،83،140یاجوج وماجوج (سد،،) 

 )412،107،21،15،704،413نثرب = مدینه (
 یخناك = بجناك 

 303یرموك 
 448یعقوبیه 

 یلملم = کوه یلملم
 199،152،115،107،103،86،392میامه 
 ،37،24،20،19،18،17،38یمن 

105،104،103،86،85،39، 
247،245،198،160،152،151، 
341،340،312،288،277،264، 
443،413،391،381،348،344، 
813،801،696،689،667،647، 

1210،909،830 
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 127هیت 
 ي 

 121یابره  

 639،50،69،68ینبع 
 ینبلونه= بنبلونه 

 1247،1018 )مدرسه –مسجد (ینی جامع
705،701،486،315،155،136   

1244،1021،814 
 

 



 
 
 

هاي  از روش برخی فهرست قبایل و اقوام و ملل و نحل وخاندانها و
 علمی

 الف 
 106 )قبایل بربراز (آزگار 

 آل بویه = خاندان بویه 
 آل حفص = خاندان حفص

 51آل عثمان 
 1122آیین مسیح 
 34ائمه اخبار 

 896،897ائمه حدیث (= محدثان) 
897 

 958 )ائمه سلف (= سلف
 909ائمه ظاهریه 

 941ائمه متکلمان 
 631ابدال 

 622،614ابدال شام 
 )463ابوحفصیان =خاندان ابوحفص (

 )1286تابعان (اتباع = 
 386اثنا عشریه = وازده امامیان 

 24اخباریان 
 ادارسه = ادریسیان 

 443،،) ،اردن (قوم
 443،315،126یا ارمنیها) (ارمن 

 1283،393،53،52،27،31اروپاییان 
1285 

 681،528،413،247،245،49ازد 
 443قوم،،،) (ازوم 

 1001اساطین حکمت 
 381)سه گانه(اسباط 

 443 )گانه 12اسباط (
 699،15اسباط (روساي قبیله) 

 اسپانیاییها (واسپانیولیها) (= اندلسیان) 
1264،100،44 

 16استداللیات
 209 )اسرائیلیان (= بنی اسرائیل

 1004ها  اسقف
 ،39،35،30،25،10،19اسالم واسالمی 

4،2،71،55،54،53،52،44،43، 
247،246،232،152،171،10، 

292،291،284،280،253، 
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 300،47،34یا بنی ادریس) (ادریسیان 
571،564،437،301 

 315 )خاندان ادوم(ادوم = 
 801،280اذواء

408،403،398،395،393،391، 
418،416،415،412،410،409، 
353،442،438،423،422،425، 
498،485،467،466،455،454، 
509،505،504،502،500،499، 
614،601،591،587،571،510، 
647،639،638،636،635،618، 
702،689،688،664،660،657، 
751،750،732،731،708،704، 
841،834،831،800،767،862، 
926،907،892،891،853،851، 

1020،1004،1003،1001، 
1051،1040،1035،1021، 
1104،1091،1065،1063، 
1156،1152،1148،1105، 
1222،1216،1187،1159، 
1242،1238،1230،1229، 

1286،1244، 
 ،482،228،151اسالوها (= صقالبه) 

313،311،310،303،301، 
361،360،329،324،314، 

390،376،375،373،369،366، 
 اعراب = عرب 
 53اعراب جاهلیت 

 180اعراف 
 ،43،42 )اغالبه (= اغالبه = بنی اغلب

732،679،564،515،331،44،733 
 827،826،825افریقی (خط) 

 افرنجه = فرنگان
 328کسرایان  –اکاسره = ساسانیان 

 129اکراد = کردها 
 315،) ،اکرایکش (خاندان

 39)قبیله(الیاس 
 381،379،378 )امامیه (یا امامیان

631،415،407،385 
 امت محمد = مسلمانان 

 امویان = بنی امیه 
 امویان = بنی امیه اندلس 

 409)امیه (قبیله
 240انباط = نبطیان 
 836،835اندلسی (خط) 

 ،1086،917،836،297،44اندلسیان 
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486 
 385،125 )و اسماعیلیه(اسماعلیلیان 

984،983،632،631، 
 ،174یا اشعریان یا اشعریه) (اشاعره 

1102،990،962،927،440 
 1051،697 )اصحاب رسول (= صحابه

 958ث (محدثان) اصحاب حدی
 54اصحاب دهگانه (عشره مبشره) 

 382اصحاب کهف 
 1124اصحاب مالک 

 1242اصحاب ملقات (سبع) 
 1242نه گانه) (اصحاب معلقات 

 987،185،173اولیاء 
 418اهل آراء 

 1150اهل اسالم= مسلمانان 
 1057،1056اهل اسماء (= متصوفه) 

 902 )اهل بدعت (= بدعتگذاران
 سنتاهل تسنن = اهل 

ــوفیان)     ــوفه = ص ــوف (= متص ــل تص اه
204،209 

 219اهل جفر (= جفریان)
 905،904،902اهل حدیث 

 اهل دلو = عرب

1164،1161،1139،1126، 
 705،628،410،370،262انصار 

780،706 
 564،301 )قبیله(به اور

 ،710،704،21اوس 
 245اوالد رباب 

 1250اوالد مهلهل 
 1251اوالد ابواللیل 

  70اوالد بنی عریف 
 63اوالد عریف 

 155،70،52،26،24،20،7ایرانیان 
337،331،314،297،296،288، 
492،444،439،413،390،360، 
579،553،543،523،522،500، 
731،708،705،682،658،590، 

854،834،801،769،762، 
1148،1050،1002،1001، 
1552،1150،1148،1150، 
1194،1158،1157،1156، 

1206،1195 
 ب

 671با جریقیه 
 386باطنیه = اسماعیلیان
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 607اهل ذمه 
 )اصــــحاب راي(اهــــل راي و قیــــاس 

902،904 
 976») متصوفه«اهل رساله (قشیریه 

 1954اهل زیغ 
 ،913،893،415،412،406اهل سنت 

1173،962،961،950،933 
 1057اهل سیمیا 

 1057اهل شریعت 
 1002اهل ضالل 

 195،194 )اهل طرق (فالگیران
 985،983اهل طریقت 

 1057،1056اهل طلسمات (واهل طلسم) 
 1058اهل عرفان= متصوفه 

 648حجاز) (اهل الغرب 
 1070اهل فلسفه 

 625اهل قبله 
 637اهل قرانات 
 978اهل مظاهر 
 764اهل مغرب 

 1177،830،245 9ایاد (قبیله
467،352،341،259،259، 

1225 

 134بت پرستان 
 ،483،247،50بجیله (قبیله،،،،) 

 1173،950بدعت گذاران 
 برامکه = برمکیان 

 ،16،8،7،6،66،64،39،28بربرها 
43،41،40،39،38،25،17، 

65،64،62،59،52،49،48، 
108،106،104،100،88،85، 

163،162،161،160،110،109، 
297،280،252،229،228،192، 
360،314،311،308،301،298، 
526،519،513،496،482،440، 
707،706،646،585،571،564، 
762،751،734،732،726،221، 

1157،1139،843،835،800، 
1257،1206،1200،1194،1185 

 )376بربرهاي لمتونه (= مرابطان 
 258،252،59،29،26،25برمکیان 

 ،299،56،36،40بنی امیه (اندلس) 
427،400،369،36،331،313، 

727،548،511،501،438،437، 
824 

 1177،262بنی تمیم 
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 1160،1126بصریان (مکتب صرف و نحو)
 1160،696بطن نمره 

 1047بعاجان 
 1126،825،824بغدادي (خط)

 1288،1287،1160،1126بغدادیان 
 413بکربن وائل (قبیله) 

 44بنواالحمر= بنی احمر 
 250بتوالشرید (= شرید)

 47بنو عمران 
 خاندان حفص  –بنی ابوحفص = حفصیان 

517،441 
 1228،696،75،63،58بنی احمر 

1280 
 331بنی االخشید 

 208،45بنی ادریس = ادریسیان 
 1177،418،245بنی اسد 

 ،113،52،16،15،14،7بنی اسرائیل 
339،338،324،268،255،155، 
647،635،443،442،395،382، 

1121،801،704،700،698،1122 
 199بنی االعرج 

 579،42اغالبه)  –بنی اغلب (= اغلبیان 
 699بنی افرائیم 

 263بنی حرث بن کعب 
 569بنی حماد 
 662بنی حمود 

 515،501بنی خزرون 
 بنی خلدون = خاندان خلدون 

 263یان بنی ذب
 252،251بنی زیان 
 252بنی سعد 

 252بنی سالمه 
 ،288،264،250بنی سلیم 

 )بنی سهل بن نوبخـت (= خانـدان نـوبختی   
59 

 1018بنی شاکر 
 100بنی صالح 
خانـدان طفـج)    –بنـی االخشـید   (بنی طفج 

331 
656 

 ،583،580،565بنی طولون 
 264 9بنی طی (= طی 

 ،1182،264،251بنی عامر بن صعصعه 
250 

 41بنی عباد 
 ،38،37،32،14بنی عباس (= عباسیان) 
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 1269بنی افطس 
 ،292،38،32،4،24بنی امیه (مشرق) 

395،394،345،344،331،301، 
495،437،418،406،404،396، 

1200،834،744،658،571، 
1254،1243 

 251،57،45،44،43بنی  عبدالواد 
،517،346 

 70بنی عریف (= اوالد عریف) 
 565بنی عقیل 

 1211بنی عمروبن ربیعه
 251بنی قاسم 

 347بنی قالوون 
 644بنی کعب سلیم 

 1771،1160،644بنی کنانه 
 1185بنی کهالن 
 37بنی مدرار 

 43 )خاندان مریتی –بنی مرین (= مرینیان 
517،10 

 488-828بنی منقذ 
 487بنی میمون 
 58بنی مهلب 
 252بنی مهنه 

258،226،44،42،40،39، 
571،548،498،460،292،284، 

913 
 913،912بنی عبدالحکم 
 251بنی عبد القوي 
 660،490،441،49،40بنی عبدالمومن 
 585پادشاهان ترك 
 701،136پادشاهان روم 

 15 )پادشاهان قبطی (= فراعنه
 48مرابطان) پادشاهان لمتونه (= 

 ،180،177،175،172،169پیامبران 
255،210،209،189،184،181، 

473،368،305،304 
 635پیامبران بنی اسرائیل 

 67پطرسیه 
 970پیروان نظریه حلول 

 970پیروان وحدت مطلق 
 )213پیشگویان (= غیبگویان  

 ت 
 ،416،410،409،395،366،42تابعان  

832،502،430،419 
 تابعین = تابعان 

 ،579،386،332،297تاتارها (و تاتار)  
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 1279 )بنی نصر (= بنی احمر
 ،501،500،495،300،296،262بنی هاشم 
1154،619،571 
 732،288بنی هالل 

 699،444بنی یامین (= بنیامین) 
 252بنی یدللتن 

 252بنی یزد 
 646،400بنی یفرن 

 444 )بنی یهودا (= بنی اسرائیل
 258بودایی 

  )(= جوکیه 200بوکه 
 پ 

 129پارتی  
 700پادشاهان ایران 

1287،1185 
 331ترکان سلجوقی 
 332برکان ممالیک 

 ،229،228،137،126ترکمن یاترکان 
518،277 

 106تریکو 
 984،632،626،623،611،1179تشیع  

 959،641،632،20 )طریقه و علم(تصوف 
981،937،936،960 

912،751،660،586 
 تازیان = عرب واعراب  

 ،20،20،19،18،17 ها) تبابعه (وتبع
709،691،340،280،277،52، 

830،829،801،731، 
 1251 )قبیله(ترجم 

 ،52،43،21،20،18،8،7ترك وترکان  
119،118،117،116،88،86،62، 
147،141،140،139،138،132، 
229،228،154،152،149،148، 
312،311،296،284،266،258، 
481،464،356،352،347،330، 
883،800،668،659،579،518، 

1157،1148،1121،1087،1044، 
 150،84جغرافیدانان 

 218،جفریان
 ،284،282،151 )ها جاللقه (گالیسین
1186،497،489 

 49جالیریان 
 962،954،66جن واجنه 

 201،21جوکیه 
 690ودان = یهود جهود و جه

 چ 
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 تصوف پیشه = متصوفه 
 1227تصوف ربانی 

 154،،،،،،،،) ،قوم(تعرغر 
 1200،152،،،،،،،،،،) ،قوم(تکرور 

 413قبیله) (تمیم 
 380تناسخیان 

 251قبیله) (توجین 
 46تونسیان 
 109 )قبیله بربر(تین ملل 

 ث 
 ،1177،412،245،55ثقیف (قبیله)  

 338،337،324،280،245،114ثمود 
801،709،680،340 

 495ثنویه 
 ج 

 201،200،24 )ساحران -جادوگران ( 
 1177،250،245 9جذام (قبیله

 1253 )جذامی (تیره،،،،
 610 )قبیله(جذیمه 
 831،690،689،56 )قبیله(جرهم 
 1253،) ،قبیله(حلبه 

 266،) ،حمدان (= خاندان 
 ،280،277،264،245،18،17حمیر 

 469،332چرکس  
 ح 

 3حافظان 
 899حافظان قرآن 

 ،373،155،154،153،152حبشیان 
 حجازیان = وال درباب 

 ،910،908،898،250حجازیان 
 39،،) ،حجاج (خاندان

 615حروریه 
 125)حشیشیان (= اسماعیلیان

 105قبیله) (حضر موت 
 53،33-1،  می حضر

 346حفصیان  )حفصیان (= بنی ابوحفص
 179،174،80،71حکما (= فالسفه) 

1052،591،590،367،187،186 
 1049حکماي الهی 

 1003حکماي مشائی 
 1005حکماي مشرق 
 1026محکماي یونان 

 26خاندان برامکه= برمکیان 
 547خاندان برد 

 547خاندان برمک = برامکه 
 1279خاندان یاخانواده بنی احمر 
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1178،1121،831،830،801، 
1249،1244،1181،1180، 

 1125،830خط) (حمیري 
 1180،1121،892حمیریان 

 حنابل = حنبلیان 
 ،960،958،929،920،430حنبلیان 

1015،961، 
 ،928،920،912،670،430حنفیان 

1015،930 
 447،446،445حواریون) (ان حواری

 خ 
 30خاور شناسان  

 917خاندان ابن عطاء اهللا 
 468 )خاندان ابوالحسن (= خاندان سعید

 486 )خاندان ابوالحسین (= کلبیه
ــوحفص   ــی ابـ ــئحقص = بنـ ــدان ابـ خانـ

461،441 
565،468،463 

 547خاندان ابوعبده 
 )571خاندان ادریس (= ادریسیان 

 701،314اسرائیل خاندان اسرائیل = بنی 
 691خاندان اسماعیل (ع) 

 262خاندان اشعب بن قیس 

 فج خاندان بنی طفج = خاندان ط
 ،352،341خاندان بویه (= آل بویه) 

1240،1236،1091،579،356 
 618خاندان بهدله 

 خاندان پیامبر = خاندان نبوت 
 691خاندان جرهم (= قبیله جرهم) 

 547خاندان حدیر 
 41خاندان حجاج 
 640خاندان حدیر 

 262خاندان حذیفه بن بدرفرازي 
 640،47خاندان حسن (ع) 
 640خاندان حسین(ع) 
 701،344خاندان حشمناي 

 44،42 9خاندان حفص (= بنی ابوحفص
ــیان (= بنـــی ابـــوحفص)   خانـــدان حفصـ

46،42،56 
 515خاندان حماد 

 580،565،276خاندان حمدان 
 486خاندان خرورن (= بنی خزرون) 

 54،42،41،39خاندان خلدون 
 262خاندان ذوالجدین 

 330خاندان ذوالنون 
 916خاندان رسول = خاندان نبوت 
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خاندان اغلبیـان (= بنـی اغلـب = اغلبیـان     
515،585،571 

 656خاندان امویان = بنی امیه = امویان 
 خاندان امیه = بنی امیه 

 565،515 )صنهاجه(خاندان بادیس 
 661خاندان بدیل 

 585،581خاندان سبکتکین 
 468ن خاندان ابوالحس

 252خاندان سلیم 
 916خاندان سند 

خاندان سـهل بـن نوبخـت (= نوبختیـان)     
352 

547،467 
 547خاندان شهید 
 262خاندان شیبان 

 خاندان صنهاجه (= صنهاجه=صنهاجیان)  
 585،331خاندان طفج (= بنی طفج) 

 580خاندان طولون (= بنی طولون) 
 1121خاندان عباربن سالخ 

 عباس = عباسیان) بنی (خاندان عباس = 
 578،313خاندان عباسیان (= بنی عباس) 

834 
 101خاندان عبداهللا بن حسن 

 خاندان رسالت = خاندان نبوت 
 1212خاندان ربیعه بن نزار 

 578خاندان رشید 
 1258خاندان زهر 

 658خاندان ساسان= ساسانیان 
 612،37خاندان مدرار = بنی مدرار 

 358بنی مروان) (خاندان مروان 
 1182 )خاندان مضر (= مضر

 )خاندان مرینی (= مرینیان = بنی مرین
1285،581،468،54،45،44 

 829،247خاندان منذر 
 481 )موحدان(خاندان موحدان 

 47،46،45،44،40،28خاندان نبوت 
627،625،501،495،466،451، 
653،652،647،642،634،631، 

1182،918،917،916،913، 
1183 

 667خاندان نورا 
خانـدان نـو بختـی (= نوبختیـان = خانــدان     

 257،26 )سهل
 307خاندان هاشمی (= هاشمیان) 

 444خاندان هیرودس 
 ،1177،692،691،245خزاعه (قبیله) 
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–خاندان عبدالمومن (= موحـدان = بنـی   

 42-661،487 )عبدالمومن
 633خاندان عبدالمطلب 

 563خاندان عبدمناف 
 خاندان عبدالواد (= بنی عبدالواد)

463،57،47،44 
 918،917،916خاندان عوف 

 654فاطمیان خاندان 
 547خاندان قحطبه 

خاندان قریش و قریشی = قـریش (قبیلـه)   
609،373 

 262خاندان فیس عاصم منقري 
 704خاندان قیله 

 732،585خاندان کتامه 
 262خاندان کنده 

 خاندان محمد (ص) = خاندان نبوت 
 918،702،345،44،36خلفاي عبیدیان 

ــاس    ــی عب ــاي بن ــی و خلف ــاي عباس خلف
912،495 

 فاطمی = خلفاي عبیدیان  خلفاي
 خلخ (قبیله)

 524،455،367،373،314خوارج 
909،908،615،563 

 139،87،86 )خزران و خزر(= ترکان غز
154،140 

 704،702،21خزرج 
 698،245و خزیمی (خزیمه 

 خسروان = ساسانیان = اکاسره 
 67خالفت پطرسیه 
 561خالفت عباسیان 

 55اندلس) (خلفاي اموي یا امویان 
 ،509،412خلفاي اموي یا امویان (شرق) 

561 
 خلفاي بنی امیه = خلفاي اموي

 405،404،395،35خلفاي چهارگانه 
 1286،35،11خلفاي راشدین 
قـاهره) = خلفـاي عبیـدیان    (خلفاي شـیعه  

 مصر 
522،521،510،459،455،436، 

1201،796،744،731،584، 
1229 

 دولت امویان مروانی = دولت امویان اندلس 
 548،479ي اندلس ها دولت دولت یا

 744دولت انوشیروان 
 744،311،280دولت ایران یا ایرانیان 

1149 



 مقدمۀ ابن خلدون   718

 448خوارج نصاري 
 87،70خوارزمیان 

 68داستان سرایان 
 )دوازده امامیــان (اثنــی عشــري یــا امامیــه

318،385 
 63،،،) ،دواوده (قبایل

 44دودمان بنواالحمر = خاندان بنی احمر 
 طفج دودمان بنی طفج = خاندان 

 دودمان ذولنون = خاندان طفج 
 565،41 )دودمان موحدان (= موحدان

 42دولت آل حفص= دولت حفصیان 
 51 )دولت آل عثمان (= دولت عثمانی

 43دولت ادریسیان 
 ،311،290،279دولت اسالم یا اسالمی  

50،489،485،466،458،412، 
579،578،564،563،516،515، 

841،835،750،658،647 
 748،562اسالمی غربی دولت 

 360دولت اغلبیان (قیروان) 
 460دولت افریقیه 

 ،297،56،41دولت اموي یا امویان اندلس 
560،459،458،433،427،315، 

522،515،510،686،468 

 913دولت ایوبی 
،) اندلس = دولت بنی ،یا بنی(دولت نبوعباد 

 عباد 
 1199،496 )اندلس (دولت بنی احمر 

 دولت بنی امبه مشرق = دولت امویان مشرق
 دولتبنی امیه اندلس = دولت امویان اندلس 

 297،41دولت بنی عباد 
 ،58،54،39،4دولت بنی عباس (یا عباسیان) 
660،479،467،455،266،258، 

 749دولت بنی  عبدالمومن 
 ،46،45،،) ،دولت بنی عبدالواد (یا خاندان

517،463،312 
 481،312یا مرینیان) (دولت بنی مرین 

812،517 
 347دولت بنی قالوون 

 829،292دولت تبابعه 
 ،497،479،464،8 )یا ترکان(دولت ترك 

882،667 
 ،463،457،346،345 )مصر(دولت ترك 

511 
 ،472،470،459،323مشرق) (دولت ترك 

496،481 
 292دولت ثمود 
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580،578،547 
 55،54،4دولت اموي یا امویان مشرق 

375،351،347،298،65،58 
 821،292دولت حمیر 

ــی   ــت بن ــدالواد = دول ــدان عب ــت خان دول
 عبدالواد 

 دولت خاندان مرینی = دولت بنی مرین 
 820دولت خاندان منذر 

 444دولت حشمناي 
 1201دولت دیلم 

 913دولت رافضیان 
 745،744،731،302دولت رم 

 510،462،312دولت زناته 
 454دولت ساسانیان 

 659،579،51دولت سلجوقی یا سلجوقیان 
1201 

 725دولتهاي شیعه 
 458،37و قیروان) (دولت شیمه افریقیه 
 521دولت صدر اسالم 

 360،313،313،312،297دولت صنهاجه 
749،566،565 

 292دولت عاد 
 358دولت عامریان 

یا دولـت خانـدان   (دولت حفصی وحفصیان
 664،663،565،463،45ابوحف) 

1165،748 
 427،312دولت عبیدیان (فاطمیان مصر) 

540،510،509،460،433، 
916 

 ،15،31(= دولت آل عثمان) دولت عثمانی 
53،52 

 733پیش از اسالم) (دولت عرب 
 ،56،52،43دولت عرب (=دولت اسالم) 
314،313،301،297،296،280، 
657،646،564،571،513،333، 

834،744،732،731،708 
 9دولت عرب عباسـی (= دولـت عباسـیان    

331 
 331دولت عرب اموي(= دولت امویان 

ــت ا   ــدلس (= دول ــی ان ــت عرب ــان دول موی
 316اندلسی) 

 1175دولتهاي عرب 
دولـت علویــان مغـرب (= دولــت عبیــدیان   

 578مغرب) 
 292دولت عمالقه 

 585دولت غزنویان 
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دولت عباسـی یاعباسـیان (= دولـت بنـی     
 عباس) 

352،347،301،297،65،26، 
459،456،427،383،375،360، 
540،522،521،515،510،509، 
744،688،661،584،564،547، 

1243،1175،1151 
 744دولت عبدالملک بن مروان 

 ،301،38مغرب وافریقیه) (دولت عبیدیان 
484،433،427،347،345،313، 
918،913،654،653،564،486، 
836،642،511،468،462،280، 

1228،1227 
 312دولت مصادمده 

دولت مثر = دولت عـرب اسـالمی دولـت    
 فاطمیان 
 292،52ضر (= دولت عرب) دولت م

 296دولت معتصم 
 490،460دولت مغرب 

 51دولت مغولی ایران و عراق 
 510دولت ملوك الطوایف اندلس 

 ،312،303،44،41دولت موحدان (افریقیه 
487،468،460،459،324،313، 

 1150دولت فارس (= دولت ایران) 
 دولت فاطمیان = دولت عبیدیان مصر 

 916ي قرطبه ها دولت دولت یا
 دولت قوط = دولت گتها یاگت 

 915دولت قیروان 
 321،266دولت کتامه 

 732،731دولت گت یا گتها 
 ،662،487،303مرابطان) (دولت لمتونی 

835 
 101دولت مالی 

 48دولت مرابطان 
 726دولت مراکش 
 52،47،45،43مرینیان) (دولت مرینی 

 ر  
ورافضــی و رافصــه = فاطمیــان (رافضــیان  

379،913،632،631،495،381،380، 
984،983،917، 

 437 رافضیان افریقیه (= موحدان)
 39رافضیگري 
 68،24راهشناسان

 316 )رؤسا (طایفه اي در اندلس
 250 )رباب (= اوالد رباب

 112ربیعه (قبیله) 
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661،514،511،501،496،489، 
876،797،733،725،663،662، 

 744دولت هر قل  
 1149دولت هرون الرشید 

 348دولت هند 
 1003دولت یونان 

 330،15 )ایرانی(دهگانان
 ،331،297،296،86،28 )دیلم یا (دیلمیان

751،659،585،579،565،384 
 17دیوانیان 

 1180،696دین اسالم 
 635دین حنیفیه (اسالم) 

 466دین زردشتی  
 231،119،105دین مجوسی 

 701،447،446،445دین مسیح 
 ) = دین مسیح ،،،یا مذهب(دین نصاري 
 892،446دین یهودي 

 ذ 
 467،446ها  ذمی

 ذوون = اذواء 
 ،151،137،84،52،24،7،22رومیان 

483،482،444،413،315،280، 
801،762،732،709،703،523، 

 ،217،211،210،208رماالن 
 1003 )،،،حکماي(رواقیان 

 84روس  
 932در اصول فقه) (روش پزدوي 

 932روش عمیدي (درمناظره وجدل) 
 1152 1140روش(یا طریقه نحوي)اندلیسان

 917یا شیوه یا طریقه(فقهی)اندلسیان  روش
 1142،1139روش تعلیم و تربیت اندلیسان 

 1139روش تعلیم افریقیه 
 11601159،1127،روش بصره (در نحو)

 1160،1127درنحو) (روش بغدادیان 
 895،896روش یا طریقه حجازیان درحدیث

 925روش یا شیوه حنفیان (در فقه واصول)
 895در حدیث) (روش عراقیان

 895روش یا طریقه(در حدیث) 
 1125قیروانی  )روش یا طریقه (فقهی

 1160،1159در نحو) (روش کوفیان 
 1160درنحو) (روش یا شیوه موصلیان 

 495مبیضه) (سپید جامگان 
 212،206،75منجمان) (ستاره شناسان 

637،324 
 ،1039،1001،70،5،2،7سریانیان 

1043 
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1194،1157،1003،1001 
 ،1253،1250،644،252قبیله) (ریاح 

 194،24ریاضت کشان 
 ز 
 1270،1269زجل سرایان و زجل سازان  

1282،1273،1272 
 زردشتی = دین زردشتی 

 106قبیله) (زغاوه 
 1253،1252،254،252زغبه (تیره) 
 ،250،229،109،7،65،64زناته (قبیله) 

303،297،280،277،271،266، 
400،360،340،331،324،316، 
564،496،493،489،441،438، 

1250،751،646،586 
 1222 )مانویه(زنادقه 
 109زناکه 

 قهرندیقان = زناد
 155،153زنگیان 
 1250،252قبیله) (زواوده 
 1161،877زواوه 

 ،384،383،379،105زیدیان یا زیدیده 
652،495 

ــادوگران   ــاحران (= ج افســونگران)  –س

 445 )سزارهها (=  قیاصره
 56 )،،،قبیله(سعد 

 154،153سفید پوستان 
 109سکسیوه 

 ،579،565،297،296سلجوقی و سلجوقیان 
751،743،659،586،585،581، 

1069 
 سلسله بنی احمر = بنی احمر 

 85سلطانان اسالم 
 701سلطنت روم 

 59اسالمی هاي  سلطنت
 968،935،952،946،944سلف 
 1253 )قبیله(سلیم 

 ،101،10 )سودان (= سیاهان = سیاپوستان
155،153 

 ،106،101،100سیاهان و سیاه پوستان 
160،157،155،154،153،152، 

284 
 ش 

 919،،،) ،فقه(شافعی  
 929 )شافعی (= مذهب شافعی

 930،920،916،912،430شافعیان 
 898،731،380شامیان 
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974،1050،1041 
 ،454،401،389،328،280،20ساسانیان 

1050،731 
 585،580،579،578،565سامانیان 
 380سبائیان 

 شریعت موسوي = اسالم
 ود = دین یهودي شریعت یه

 24شعوبیه 
 1230شلوبین 
 ،1049،465،221،186،171،66شیاطین 

1042 
 ،41،40،39،38،37،23شیعه و شیعیان 

415،386،382،379،378،105، 
632،631،620،613،612،436، 

983،912،909،660،647،638،984 
  )(= دوازده امامی431شیعه اثنا عشري 

 251،41،40 )شیعه ادارسه (= ادریسیان
269،267 

 977 )شیعه امامیه (= دوازده امامی
 495،102 )شیعیان زیدي (= زیدي

 436،584،383،27شیعه عباسیان 
 27شیعیان علی 

 251،42سیعه علوي و علویان 

 1172شرقیان 
 250 )قبیله(شرید 

 شریعت اسالمی = اسالم 
409،408،407،406،404،403، 
417،416،414،412،411،410، 
470،436،435،421،419،418، 
624،608،531،515،503،502، 

1286،832،693،651،647،632، 
 700صحابی 
 487 )قبیله(صدغیان 
 579صفاریان 

 ،155،154،152،151صقالبه (وصقلب) 
770،480،229 

 صنا که = صنهاجه 
 ،266،160،109،106،18قبیله) (صنها جه 

400،340،302،301،297،280، 
529،515،501،496،439،438، 

797،733،732،641، 
 733،679صنهاجیان 

 صنها که = صنهاجه 
 صوفیان = متصوقه 

 ط 
 ،639،571،495،301،300طالبیان  
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 733شیعه فاطمی (= فاطمیان)
 564شیعه (مغرب) 

 977شیوه یا طریقه اهل مظاهر 
 958شیوه سلف 

 ص
 704،703،698صابئه 

 متصوفه) (هل اسماء= صاحب اسماء = ا
1058،1057 

 1058صاحب طلسمات = اهل طلسمات 
 ،39،32،23،20صحابه (یا اصحاب پیامبر) 

366،238،233،204،203،54، 
402،395،391،390،378،371 

 949طریقه سلف 
 طریقه صوفیان = طریقه تصوف 

 918،917،911فقهی) عراقیان (طریقه 
 917قرطبیان  )طریق (فقهی
 1126قیروانی  )طریقه (فقهی
 917،916مالکیان  )طریقه (فقهی

 928،927طریقه متکلمان 
 918،917طریقه و طرق (فقهی) مصریان 

 957طریقه معتزله 
 918طریقه و طرق مغربین 
 49)طریقه مهدي(موحدان

640 
 ،578،547،352 )طاهریان(خاندان

 1091طبیعیان 
 1274،975،972طریقه یا طریقت تصوف 

 (= تصوف)
 اندلیسان  )طریقه اندلسی = روش (فقهی

 طریقه اندلسی = روش
 اندلسیان  )(نحوي
 911حجازیان  )فقهی(طریقه 

 928طریقه (فقهی) حنفیان 
 957سنت  )طریقه (مذهب

 413عبدالقیس (قبیله) 
 415عبد مناف 

 عبدالواد = بنی عبدالواد
 445عبرانی 
 120عبري 

 1120عبري (خط) 
 ،251،40،39،38،36)فاطمیان(عبیدیان 

437،360،343،331،301،300، 
515،501،495،486،439،438، 

918،913،703،702،585 
 ،437،422،400 )افریقیه یا مغرب(عبیدیان

679،498 
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 155طغر غز (قوم) 
 950طوایف سنی (پیروان سنت) 

 250،245 )طی(= بنی طی
 ظ 

 900،899ظاهریه (فرقه) 
 ع 
 337،324،280،105،24 )قوم(عاد  

801،680،679،338 
 202،188عارفان 

 1252 )قبیله(عامر 
 888عامریان 

 40عالمان اخبار 
 71عالمان اصول فقه 

 ،4،43،27،26،24عباسیان (= بنی عباس) 
296،259،257،252،251،38، 

331،316،315،306،301،300، 
405،404،401،399،397،333، 
470،468،439،438،437،422، 
564،517،509،501،496،495، 

1091،854،744،743،656،578، 
1201،1200 

310،303،299،297،296،291، 
333،331،328،324،316،315 

 فاطمیان)(عبیدیان مصر = عبیدیان 
 37 9عثمانی (= دولت عثمانی = آل عثمان 

52،51 
 ،245،192،86،7عجم و عجمیان و عجمی 

1158،1148،474،387،255، 
1201،1200،1195،1184 

 199،198عرافان (فالگیریان) 
 909،908،905،898،731عراقیان 

917 
 ،32،31،24،23 )و تازیان(عرب و اعراب 

8،7،6،48،39،36،35،34، 
52،44،43،35،31،29،26،24، 

11،88،69،59،56،55،54، 
189،161،160،155،115،112، 
230،229،228،227،222،19، 

250،247،246،245،244،237، 
278،277،263،262،255،252 
290،288،287،285،284،280، 

 1287،1215عروضیان 
 692،402عشره مبشره 

 565،253،252،251،100،43علویان 
 585علویان طبرستان 

 ادریسیان  -علویان (مغرب) = شیعه ادارسه
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374،372،352،351،342،341، 
412،403،396،392،391،390، 
451،440،438،437،430،428، 
501،498،497،493،466،454، 
523،519،518،513،512،503، 
610،579،564،532،526،524، 
658،657،646،643،642،638، 
706،705،702،687،682،672، 
743،731،710،709،708،707، 
831،829،801،800،751،750، 
890،854،853،851،835،833، 
957،953،908،907،892،891، 
1138،1134،1121،1104،961، 

1156،1151،1149،1141، 
1165،1160،1159،1157، 
1175،1172،1169،1166، 
1179،1178،1177،1174، 
1184،1183،1182،1180، 
1190،1187،1186،1185، 
1196،1195،1193،1191، 
1201،1200،1198،1197، 
1213،1209،1208،1207، 
1227،1225،1224،1216، 

 691،680،338،280،269،19عمالقه 
801،731،709،704 

 443،،) ،قوم(عمان 
 443عموریان 

 443قوم،،،) (عمون 
 )دین مسیحی –مسیحی مذهب (= عیسوي

282 
 304عیسویان 

 315،،) ،عیصو (خاندان
 غ

 ،379،378،34،33 )و غالیه و غالت(غالیان 
1053،961،382،381،380 

 غالیان امامیه = غالیان 
 1291،1172(مغربیان (غربیان= 

 140،139 )قبیله ترك(غز 
 غزنویان = دولت غزنویان 

 1177،709،245،25قبیله) (غسان 
 1177،) ،قبیله(غطفان 

 غالت = غالیان 
 1044،1038غالت متصوفه  

 644 9قبیله بربر (غمرت 
 308،162 )قبیله(غماره 

 502،196،195،193،176غیبگویان 
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1241،1240،1237،1230، 
1246،1245،1243،1242، 
1264،1253،1252،1250، 
1291،1282،1280،1278 

 1176یمن عرب 
 1154،1121،،) ،خط(عربی 

 50 )قبیله(عرفجه 
 213،196 )عرافان(فالگیران 
 9125اسماعیلیان(فداییان 

 فداویه = فداییان
 15فراعنه 

 ،188،180،178،177،171فرشگان 
962،954،953،951،415،408 

997،989،973،965،963، 
1041 

 984فرق شیعه 
 )958فقه حنبلی = حنبلیان (

 ،52،7یان و فرنگ (قوم) فرنگان و فرنگ
284،154،152،151،98،62، 

483،482،449،360،314،311، 
762،706،703،549،526،490، 
1206،1186،1157،1121،768، 

 ،376،204،202،71،48،47فقیهان 

 ف 
 301،284،38عبیدیان) (فاطمیان و فاطمیه  

639،579،564،385،331،314، 
913،654 

 340قبیله) (قراره 
 373،370قرشیان (خاندان قرشی) 

 1162،915رطبیا ق
 495قرمطیان 

 ،301،245،198،71،55،25،6قریش 
381،374،373،371،358،340، 
441،415،413،412،403،391، 
642،640،639،633،614،612، 
967،830،829،694،692،691، 

1243،1177 
 1177،245قضاعه 
 670قلندریه 

 796،523،311 )ها (گتها  قوط
 ،447،454،446،445،136قیاصره 

1003،498 
 917قیروانیان 

 1246،1256،413 )قبیله(قیس 
 263،2262قیس (غیالن) 

 قیصران = قیاصره 
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1227،695،927،926،421،417 
 1041،80(حکما)  –فالسفه و فیلسوفان 
1093،1077،1048 

 1026فالسفه اسالم 
 956فالسفه یونان 

 699،443،315،) ،قوم(فلسطین 
 ق 

 ،1137،905،884قرآن) (قاریان و قراء  
1138 

 ،731،707،269،52،19،70قبطیان 
1039،1001،801،769،762 

 333،311قحطان 
 610قراء سبعه 

 389ساسانیان) –کسرایان (= اکاسره 
498 

 701،445،100ها  کششیان یا کشیش
 51کشورهاي آسیایی 
 1033،515،514،51کشورهاي اسالمی 

1154 
 1251،1250 )قبیله(کعوب 

 614 )قبیله(کلب 
 614 )کلبیه (قبیله

 486کلبیه = خاندان ابوالحسین 

 1181 9خاندان (قیل 
 ك 

 441،252کاتولیکها  
 1052کاویان (درفش) 

 ،213،195،194،193،186،185کاهنان 
1041،701،699،444 

 ،280،110،40،37،18کتامه وکتامیان 
564،385،331،312،301 

 6،41قبیله) (کداله 
 481،277،229،116اکراد) (کردها
518 

 641قبیله) (کزوله 
 ل 
 1123،1122،445خط و زبان) (التینی  

 154،88النها 
 1177،245لخم 

 143قوم)  –لمانی (= آلمان 
 ،304،298،106،48،،) ،قبایل(لمتونه 

586،529،441،440،331، 
 لمط= لمطه 

 106 )قبیله(لمطه 
 100لملم 
 315،،،) ،قوم(لوط 
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 ،1043،1039،1001،731،70کلدانیان 
1121 
 691،412،245،25 )قبیله(کنانه 
 413،262قبیله) (کنده 

 443،315کنعان (قوم،،،) 
 443،338،9کنعانیان 

 224خط) (کوفی 
 1161،1126کوفیان 

 ،410،447،445،444کوهن و کوهنان 
700 

 264،245کهالن 
 382،381،379کیسانیان و کیسانیه 

 ،731،444،280،20،18کیانیان و کیانی 
1002 

 گ 
 = جاللقه ها  و گالیسینها  کالیس 

 311ها  = قوطها  گت
 = یونانیان ها  گرك

 106گواداله  
 108گده میوه 

 152 )قبیله(گوگو 
 962،961شعري متکلمان ا

 965،961متکلمان حنفی 

 م 
 52مادها  

 ،671،430،401،348،67،66مالکیان 
1232،931،930،916،913،912 

 مالکیه = مالکیان 
 443،،،) ،قوم(مأرب 
 1222مانویه 

 961،960متشرعه 
 ،308،604،194،175وصوفیان) (متصوفه 

642،639،638،632،631،608، 
979،977،976،975،971،968، 

1039،991،988،983،982،980، 
1057،1055،1053،1049 

 984متصوفه عراق 
 172متکلمان (پیروان و عالمان دانش کالم) 

926،376،369،202،174،173، 
954،950،949،948،947،946، 

977،975،968،965،961، 
1037،1036،1030،1028 

 631مدهب رافضیان 
 961،959،958،945،933مذهب سلف 
 893مذهب سنت 

 1015،930،912مذهب شافعی 
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 961متکلمان سنی 
 44047،11مجسمه ومحسمیان و مجسمی 

961،944 
 مجوس و مجوسی = دین مجوسی 

 609،608،24محدثان (عالمان حدیث) 
974،961،958،911 

 961محدثان حنبلیان 
 217 )محاسبان (= دیوانیان

 853 )قبیله(مخزوم 
 315 )خاندان(مدین

 ،590،494،452اسالم مذهب اسالم = 
929،885 

 910مذهب استصحاب 
 440مذهب اشعري 

 893مذهب و مذاهب اعتزال 
مذهب ومذاهب اهل حدیث حجازیان 

909 
 مذاهب تجلی = مذهب اهل مظاهر
مذهب یا مذاهب اهل راي عراقیان 

909،32 
 مذهب اهل عراق = مذهب اهل راي عراق 

 978مذهب اهل مظاهر 
 948اران مذهب یا مذاهب بدعت گذ

 376،296،243مذهب شیعه (= شیعه) 
441 

 910،375مذهب صحابی 
 909مذهب ظاریه 

 931مذهب یا مذاهب فقهی 
 977مذهب فالسفه 

 916مذهب قیروانیان 
 مذهب مالک ومالکی و مالکیان(= مالکیان) 

1014،920،916،915،914،739، 
1126 

 دین نصاري  –مذهب مسیح = دین مسیح 
 مذهب یهودي = دین و شریعت یهودي

 448نسطوریه مذهب نسطور= 
 304،298،280،278،48،41مرابطان 

662،585،540،440،316،305، 
1258،1257 

 974مرتاضان 
 304مرزبانان 

 45مرینیان = بنی مرین = خاندان مرینی 
642،587،312،56،47،46، 

743 
 495مزدکی 

 1264 )عجم(مستعرب 
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 15مذهب یا مذاهب تشبیه  
 15مذهب یا مذاهب تعطیل 

 مذهب حضرتها = مذهب اهل مظاهر 
 982،958،930مذهب حنبلی 
 930مذهب حنفی 

402،398،373،333،314،311، 
412،411،410،406،405،404، 
430،426،425،424،422،415، 
469،454،448،442،436،435، 
489،487،486،485،483،482، 

517،516،504،501،494،490، 
586،557،533،526،523،520، 
610،607،606،604،601،599، 
644،635،632،622،615،614، 
835،720،701،697،690،647، 

1003،1002،984،912،885، 
1279،1162،1110،1091،1004 

 492عباسیان) (مسوده 
 106مسوفه 

 42،38،37،36،16مسیحیان و مسیحی 
 ،152،134،6مشارقه (= مشرقیان)= 

488،487،485،448،446،441، 
703،702،701،674،632،489، 

 648مسلم (تیره) 
 ،47،37،35،23،16،8مسلمانان 

238،233،211،203،130،119، 
310،306،303،291،282 

750،731،563،416،415،413، 
1126،1121،880،831،751، 

1182،1181،1180،1171، 
1197،1187،1186،1184، 
1269،1245،1244،1200 

 1182،1121مضریان 
 ،379،367،174،173،172معتزله 

955،945،927،893،755،412 
956 
 245 )قبیله(معد 

 مغاربه = مغربیان 
 ،586،439،400،280 )قبیله(مغراوه  

 881مغرب زمینیان 
 1054،914،843،100،6مغربیان 

1235،1172 
 751،579مغول 
 564،301مغیلیه 

 24،23مفسران 
 111قبیله) (مگاره 



 مقدمۀ ابن خلدون   732

1003،977،974،892،733،720، 
1275،1140 

 1198مسیحیت 
 944،47مشبه و مشبهی ومشبهیان 

 830خط) (مشرقی 
 1235،1054،879مشرقیان 
 1003حکما)(مشائیان 

 مشکوره = هسکوره 
 ،162،109،50،49 )مصامده (و مصموده

6410585،297،280،253 
 797،769،734،731،514ریان مص

 مصموده = مصامده 
 ،264،245،198،52،25 )مضر (قبیله

407،333،311،301،281،280 
 84ملت روم 

 87ملتهاي سیاه پوست 
 62ملتهاي عجمی 

 1154ملت عرب 
 36ملت فرانسه 

 ،467،142،133ي فرنگ ها ملت ملت یا
 488،486،485ملتها یا ملل مسیحی

835،800،723،490،489 
 492ملتهاي مغرب 

 696،38،25 )مالئکه (= فرشتگان
 386 9مالحده (= اسماعیلیان 

 ،437،421،420،291،51ملت اسالم 
656،650،649،648،607،451، 
884،708،707،675،661،658، 
947،933،929،911،892،887، 

1026،1004،972،968،948، 
1168،1149،1148،1053، 

1274،1195 
 84ملت برجان 

 526،145،84ي ترك ها ملت ملت یا
 84ملت روس 

 49،44،43یا مملوکها) (ممالیک 
 332ممالیک بحري 
 469ممالیک مصر 

 1049،1048،632،217،176منجمان 
1099 

 1090،1089،1030منطقیان 
 443قوم) (مواب 
 56،42،37،26موالی 

 646،553،198،73،72،71موبدان 
 1187یا مخضرمان) (مخضرم 
 50،45،36،32،25مورخان 
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 100ملثمون = نقاب پوشان 
 449،448ملکیه 

 38 )ملوك بنی امیه (= بنی امیه
 315ملوك تاتار 
 386در مصر) (ملوك ترك 

 ملوك تلمسان = بنی زیان 
 488ملوك شیزر 

 266ملوك شیعه علوم 
 1255،1198،855،796ملوك طوایف 

 56،55،41ملوك طوایف (اندلس) 
439،438،331،299،298،297، 

515،511،485،547،540 
 360ملوك طوایف ایران 

 360،245ملوك غسان 
 48مرابطان) (ملوك لمتونه 
 331ملوك مغرب 

 18،17ملوك یمن 
 33ممالک اسالمی 
 768ممالک اسالوها 

 15ممالک بنی اسرائیل 
 نقابداران = نقاب پوشان 

 983،632نقیبان 
 258 )نوبختینوبختیان (= خاندان 

 1187،1151مولدان 
 ،217،47،42،11یا موحدین) (موحدان 

305،304،303،297،280،251، 
369،346،331،316،313،312، 
481،468،462،461،459،440، 
586،581،515،502،496،487، 

1250،836،749،676،663 
،1258،1251 

 855موصلیان 
 651،418،277مهاجران 

 ن 
 731،708،315،245،52،7نبطیان  

1121،1039،801 
 1227نحویان 

 25نزار 
 448نسطوریه 

 231نصرانی = مسیحی 
 466،454،400 )نصاري (= مسیحی

 106،100مرابطان صنهاجه) (نقاب پوشان 
529،280،278،277،161،160، 

1269،1256 
 109 )قبیله(هسکوره 
 733بنی هالل) (هاللیان 
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 و 
 381،380واقفیه  

 90)وقت شناسان (= منجمان
 1002و تریکه 

 وتریلمه = وتریکه 
 وریکه = وتریکه 

 84ونیزیان 
 ه
  
 256هارونی  

 495،301 )بنی هاشم(هاشمیان = 
 383،382فرقه شیعه) (هاشمیه 

 444،52هخامنشیان 
 1177،412،245هذیل 

 70هربدان 
 253،50هرغه 

 هرغیه = هرغه 
 460هزوار (درجه حاجبی) 

 
 

 109،41هنتانه 
 1121،1078هندیان 
 301،111قبیله) (هواره 
 245هوازن 
 112هیب 

 هیرودس = خاندان هیرودس
 ي 

 154،145،82یاجوج  و ماجوج  
 یعاقبه = یعقوبه 

 449،448یعقوبیه 
 700یمانی 
 1177 )قبیله(یمن 

 444،441،280،151،70،7،731،650یونانیان 
649،647،454،445،1002،1001،892، 

801،769،1156،1035،1017،1004 
 ،444،441،231،6یهودیان و یهودي 

662،650،649،647،454،445،1040، 
1026،892،663 



 
 
 

 ها کتاب فهرست

 الف 
 928,927االحکام تألیف سیف الدین آمدي 

احکام السلطانیه تألیف ابوالحسـن مـاوردي   
503,452,422   

ــین   ــین و المتعلم ــام المعلم ــا آداب (احک ی
 1142,239تعلیم) تألیف محمد بن ابی زید 

 1175العلوم تألیف ابن قتیبه احیاء 
ارجوزه صغري (منظومه) ابن مالک (نحـو)  

1161 
ابـن مالـک (نحـو)     )ارجوزه کبري (منظومه

1161 
 890ارجوزه (منظومه) خزار (تجوید) 

.891 
 950ابن سینا  )ارجوزه (منظومه طبی

تألیف امام  )یا مختصر کتاب شامل(االرشاد 
 949,948,932,369الحرمین 

 1165ه تألیف زمخشري اساس البالغ
 915اسدیه منسوب به اسدبن فرات 

 446 )اسفار ملوك(چهار سفر از تورات
 927البرهان تألیف امام الحرمین 

 1175,1124البیان و التبیین تألیف جاحظ 

 983,1031االشارات تألیف ابن سینا 
1095 

در تعبیـــر (االشـــاره تـــألیف ســـالمی   
   999خواب)

 1017اشکال کروي تألیف میالوش 
 1017اشکال کروي تألیف ثاوذوسیوس 
 1128اصول علم فقه تألیف ابن حاجب 

 929,928اصول (علم فقه)تألیف پزودي 
اصول و ارکان هندسه یا (اصـول هندسـه)   

 1004,815یا کتاب اقلیدس تألیف اقلیدس 
1015 

اصول وارکان هندسه اقلیدس ترجـه ثابـت   
 1014بن قره 

ین اصول وارکان هندسه اقلیدس ترجمه حن
 1014بن اسحاق 

اصــول و ارکــان هندســه اقلیــدس ترجمــه 
 1014یوسف بن حجاج 

 854,262اغانی تألیف ابوالفرج اصفهانی 
1216,1201,1175 

 1021,1016االقتصار تألیف ابن الصلت 
اکمال المعلم تـألیف قاضـی عیاض(شـرح    
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  446,445,1انجیل 
 106,1059,1058انماط تألیف بونی 

 1176ایضاح تألیف جالل الدین قزوینی 
 ب 

  929بدیعه یا (بدایع) تألیف ابن الساعاتی  
 1126بیان شرح عتبیه 

 ت 
 667,354تاریخ این خلکان  

 341تاریخ ابن الرقیق 
 4تاریخ اندلس تألیف ابوحیان 

 448تاریخ جرجیس بن عمید 
تاریخ خطیب تألیف احمد بن علی بغـدادي  

 668یا تاریخ بغداد) (
 661,591تاریخ طبري 

 1172(یا بیان)  تبیان تألیف سکاکی
 1126تحصیل شرح مدونه 

تحصیل (مختصرالمحصول) تـألیف سـراج   
 928الدین ارموي 
 928ترسل بیسانی 

 1226ترسل عماد اصفهانی 
ترویج االرواح ومفتاح السـرورو االفـراح =   

 341النوا د روالمضاحک 
 1229,1161تسهیل تألیف ابن مالک 

 903صحیح مسلم) 
 1167االلفاظ تألیف ابن سکبت 

 671البدایه تألیف ابن کثیر 
تفســـــیر زمخشـــــري یـــــا کشـــــاف 

1172,893,892. 
1173 

 831,830تکمله تألیف ابن االبار 
 931تلخیص تألیف ابوبکر بن عربی 

 1172تلخیص تألیف جالل الدین قزوینی 
تلخیص خطا به ارسطو تـألیف ابـن رشـد    

256 
تألیف محمـد   )تلخیص المحکم (ابن سیده

 1164بن ابوالحسن حاجب مستنصر 
کتاب فـص ارسـطو    تلخیصات ابن رشداز

1095,1039 
 1293تلخیص کتاب فخر رازي 

 1126تنبهات شرح مدونه 
 928تنقیحات تألیف شهاب الدین قرافی 

 .445,444,262,152,15,1تورات 
892,886,700,698 

 1124تهذیب مدونه ابن ابوزید 
تهــذیب تلخــیص مدونــه ســحنون تــألیف 

 1124,919,916ابوسعید برادعی 
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 190تشریح جالینوس 
ــریف   ــف بالمحــب الش ــن التعری ــألیف اب ت

 988خطیب اندلسی 
 931تعلیقه ابوزید دبوسی 

 
 

 928ارموي (دراصول) 
 1010حصار الصغیر تألیف ابن البناء 

 خ
 خلع النعلین تألیف ابن قسی(درتصوف) 

304,645,632 
 ذ

 1269,330ذخیره تألیف ابن بسام 
 ر

رتبـــــه الحکـــــیم تـــــألیف مســـــلمه 
 مجریطی(مادریدي)

 1117,1108,1087,69درکیمیا 
 915اله ابن ابوزید رس

 1072رساله ابن بشرون (در کیمیا) 
 1047رساله خنزیریه 

 822رساله حی بن تقظان(ابن سینا)
 925رساله شافعی(در اصول فقه) 

 991,976,973,430رساله قشیري 

 888عمرودانی(درتجوید)تیسیر تألیف ابو 
 ج 

 381,34جامع ترمذي 
 34جامع بخاري 

 103,88,83جفرافیاي بطلیموس 
 جغرافیاي ادریسی= نزهه المشتاق

 146جفرافی تألیف عبداهللا بن خرداد به 
ــل تــألیف افضــل الــدین خــونجی      جم

 1229,1032(درمنطق) 
 1165جمهره تألیف ابن درید 

 ح
الحاصل مختصر المحصـول تـألیف سـراج    

 928الدین اموري (در اصول) 
 1067,1066,1065زایچه عالم (سبتی) 

1070,1069 
 1025زیج ابن اسحاق 

 1024زیج شناسی تألیف البتانی 
 1024زیج شناسی تألیف ابن الکماد 

 س
 298,73سراج الملوك تألیف طرطوشی  

 1047سرالمکنوم تألیف فخر رازي 
 1142,1141,446سفر بنیامین 

تــألیف مــنالوش  ســطوح کــروي و قطــوع
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 1225رسایل ابن الزیات 
 1225رسایل بدیع(بدیع الزمان همدانی)
 .1042رسایل هفتاد گانه جابر بن حیان 

1117,1108,1070,1062 
 1226,73رسایل ابن مقفع 

 1224رسایل سهل بن هارون 
 1224رسایل صابی 

 972رعایه تالیف محاسبی(درتصوف) 
رفعال حجاب (شـرح حصارالصـغیر)تألیف   

 1011,1009ابن البناء 
 ز

 1165الزاهر تألیف ابن االنیاري 
 1126شرح مدونه تألیف لخمی 

 1016,1009,113شفا تألیف ابن سینا 
1095,1036,1031,1026 

 ص 
 1165,1164,935صحاح جوهري 

 526,625,54صحاح سته 
 407,372,271,191,172,171صحیح 

997,992,967,956,648,636 
1043,999 

 .618,609,505,232,202صحیح بخاري 
955,921,903,902,901,628. 

1017 
 619سنن ابن ماجه 

 651سنن ابوداود 
 ش

 947شامل تألیف امام الحرمین 
 1032شرح اشارات آمدي 

 1035شرح اشارات خوجه نصیر طوسی 
 1032شرح اشارات فخر رازي 

شرح خلع النعلین تألیف ابـن ابـی واطیـل    
635 
637 

شرح صـحیح مسـلم تـألیف محـی الـدین      
 901نووي 

 977 )فارض (از فرغانیشرح قصیده ابن 
 976شرح اللمع تألیف ابن تلمسانی 

شرح مختصر ابن حاجب(درفقه)تألیف ابن 
 918راشد 

شــرح مختصــر ابــن حاجــب تــالیف ابــن 
 918عبدالسالم 

شرح مختصر ابن حاجب تألیف ابن هارون 
918 

 1126شرح مدونه تألیف ابن بشیر 
 1126,916شرح مدونه تألیف ابن یونس 
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966 
 .617,609,505,369,170صحیح مسلم 
921,902,621 

 .505و مسلم)  صحیحین (صحیح بخاري
172,689,652,651,626,614,609 

905 
و سـتارگان تـألیف طمطـم    هـا   صور درجـه 

 1040هندي 
 ط 

 
 949طوالع تألیف بیضاوي  

 ع 
 
 1124,916,915عتبیه تالیف عتبی  

 33,29عقد (عقد الفرید) تألیف ابن عبدربه 
1254,1243,1198,35 

 945عقیده الرساله تألیف ابن ابوزید 
 927عبدالجبار همدانی  العمد تألیف

 1218,1173,835عمده تألیف ابن رشیق 
1239,1235,1220 

 327,326,325,318,317,313. 
360,357,355,350,337,333. 
387,382,377,376,364,363. 

لیف ابـن العربـی حـاتمی    عنقاي مغرب تـأ 
632 
633 

 972عوارف المعارف تألیف سهروردي 
 931عبون االدله تألیف ابن لقصار 

 غ
غایــه الحکــیم (یــا کتــاب الغایــه) تــألیف  

 .1045,1040,200,192مسلمه مجریطی 
1069,1059,1046,1117,1087 

 502(مالحم) ها  غیب نامه
 ف

 488فتح القدسی تألیف عماد اصفهانی 
 1014,920ن ثابت فرایض اب

 1014,920فرایض الن المنمر 
 فرایض الحوفی = مختصر حوفی

 1095,1024فص ارسطو (در منطق) 
 1167فصیح ثعلب 

 1128,1127,1126فقه ابن حاجب 
 1011فقه الحساب تألیف ابن منعم 

 1166فقه اللغه ثعالبی 
 1035فالحت نبطی (دانشمندان نبط) 

 1035فالحت نبطی (مختصر) ابن العوام 
 1039فالحت نبطی ابن و حشیه 
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443,424,423,412,400,397. 
593,569,520,505,448,445. 
649,611,610,609,605,604. 
751,702,689,657,653,650. 
887,885,884,850,732,753. 
904,894,891,890,889,888. 
946,943,922,908,907,906. 
957,954,953,952,951,950. 
1138,1059,1042,1001,966. 

1149,1142,1141,1140,1139. 
1180,1173,1160,1159. 
1228,1202,1203,1186. 

1134,1230,1229 
 1108در کیمیا) (قصاید مغیربی 

 981قصاید نجم اسرائیلی 
 446قصه هامان 

 885قصیده رائی ابن فیره (در تجوید) 
 1229قصیده شاطبیه 

 418القواصم والعواصم تألیف ابوبکر عربی 
 ك 

 
 621کامل ابن عدي  

 1011درحساب فقه) (کامل احدب 

 ق
 قرآن کریم 

55,54,53,45,30,25,39,21,20. 
186,183,175,146,113,67. 

301,295,282,277,269,241. 
311,307,306,305,304,302 

 1100کتاب اربع (چهارم) بطلیموس 
 446کتاب اقلیمنطس 

 446کتاب الهامات واخبار غیبی انبیا
 445کتاب اوشیر 
 446کتاب ایوب 

 کتاب برهان(جز ششم ازمنطق ارسطو) 
1029,1026,1025 

 446رساله) 14کتاب پولس (
 651,381کتاب ترمذي 

 657کتاب جراش بن احمد حاسب 
کتاب جـدل (جـزء پـنجم منطـق ارسـطو)      

1025 
1029,1027 

 652کتاب جفر(امام جعفر صادق)
کتاب جفر صغیر(منسوب بـه یعقـوب بـن    

 661,660,637 )اسحاق کندي
 .896,54حدیث ابوعمروبن صالح  کتاب
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 175کامل مبرد 
ــالیقون   کتــاب ابرکســیس (رســاله هشــم قت

 446انجیل) 
 1128در صرف ونحو) (کتاب ابن مالک 

 446ابوغالبیس کتاب 
 1027کتاب عبارت (منطق) 

 8کتاب العبر 
 446کتاب عزراي امام 
 1164,1162کتاب العین خلیل 

 446کتاب قاضیان 
 660,656کتاب قرانات ابومعشر بلخی 

 1025کتاب قیاس (جزء سوم منطق ارسطو)
 1027,1025کتاب مقوالت منطق 

 852کتاب الموسیقی 
 446کتب سلیمان (ع) 

 446شارخ  کتاب یشوع بن
 446کتاب یوست کریون (سه سفر) 

 446کتاب یوشع 
 446کتاب یهودا 

 1041کتب ستارگان سبعه 
 447کتب قتالیقون 
 446کتاب مقابین 

 کشاف زمخشري = تفسیر زمخشري 

898 
کتاب خطابه (جـزء هفـتم منطـق ارسـطو)     

256 
 465کتاب دیوان 

 446کتاب راعوث 
 کتاب روجر = نزهه المشتاق ادریسی

 902فقه شافعی) رافعی (کتاب 
کتاب سفسطه جـزء ششـم منطـق ارسـطو     

1026   
 648کتاب سهیلی (حدیث) 

 213,72کتاب سیاست منسوب به ارسطو 
496 

 649,375,54اب سیر ابن اسحاق کت
 کتاب شاطبیه(= قصیده شاطیبه) دوقصیده

 1229شاطبی در تجوید 
 1189,1126الکتاب سیبویه 

کتــاب شــعر(جزء هشــتم منطــق ارســطو)  
1026 

 1128مختصر ابن حاجب (اصول فقه)
 1128,928مختصر ابن حاجب (فقه) 

 1128)مختصر ابن مالک (در نحو و صرف
رکن الدین عمیـدي  مختصر ارشاد تالیف د

931 
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 1027کشف االسرار تألیف خونجی 
 ل
 
 989اللمع تألیف امام الحرمین  

 931مأخذ تألیف عزالی 
 1037رازي مباحث مشرقیه تألیف فخر
 1097مبدا و معاد تألیف ابن سینا 

 1021مجسطی بطلیموس 
 928,927المحصول تالیف فخر رازي 

 1165المحکم تألیف ابن سیده 
 م 
 
 تألیف ابن ابوزید  )مختصر (تهذیب 

916,1125 
 907,906,905مسند طحاوي 

 898مسند عبدبن حمید 
 899مسند مسلم 
 898مسند نسائی 

 101مشترك یاقوت 
 1172مصباح ابن مالک 

 889مصحف عثمان (= قرآن) 
 503معالم السنن خطابی 

 1013معامالت تالیف ابو مسلم بن خلدون 

 930مختصر ابن الساعاتی (اصول) 
 1018,920مختصر جعدي (فرایض) 
 1014,920مختصر حوفی (فرایض)
 1128مختصرخونجی (منطق) 

 927مختصر کبیر ابن حاجب 
 1027مختصر الموجز خونجی 

مختصر کتاب العین خلیـل تـالیف ابـوبکر    
 1162زبیدي 

 1023مختصر مجسطی ابن رشد 
 1023مجسطی ابن السمح مختصر 
 916مختلطه 

 815مخروطات ابلونیوس 
 1124,916,915مدونه تالیف سحنون 

 915مدونه مختلطه 
المرقبــه العلیــاء تــالیف ابــن راشــد (تعبیــر 

 999,104خواب) 
 199,198,59مروج الذهب مسعودي 

 446مزامیر داود 
 59المسالک و الممالک بکري 
 625,622,613مستدرك حاکم نیشابوري 

 927مستصفی تالیف غزالی 
 628,627مسند ابوبکر بزار 

 899مسند ابوداود سیستانی 
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 1013معامالت زهراوي 
ــالیف ابوالحســین   المعتمد(شــرح العمــد) ت

 927بصري 
 628,827,626,618معجم اوسط طبرانی 

629 
 632,631معجم کبیر و اوسط طبرانی 

 1242معلقاتالسبع 
 1242قات التسع معل

المعلم بفواید المسلم (شرح صحیح مسـلم)  
 903تالیف امام مازري 

 705المعونه تالیف ابن طاوس 
 1161,1127مغنی اللبیب تألیف ابن هشام 

 1172مفتاح سکاکی 
 1161مفصل زمخشري 

خواجـه عبـداهللا انصـاري)    (مقامات هـروي 
985,982 
 1124 )شرح مدونه(مقدمات 

 1161مقدمه ابن حاجب 
 889مقنع تألیف ابوعمرودانی 

 ها  مالحم = غیب نامه
 386ملل و نحل ابن حزم 

 386ملل و نحل شهرستانی 
در (الممتـع تـألیف ابـن ابوطالـب قیروانــی     

 900مسندابوداود طیالسی 
 899,627مسند ابوبعلی موصلی 

 958,904,900مسند امام احمد بن حنبل 
 898مسند ترمذي 
 897مسند دارمی 

 1021مناظر ابن الهیثم 
 78منابع اعضاي جالینوس 

حنبل تالیف ابن مناقب امام احمد بن 
 900حوزي 

منتخب الکالم فی تفسیر االحالم تألیف ابن 
 998تعبیر خواب) (سیرین 
 1165تألیف کراع )در لغت(المنجد

 1124منطق ارسطو 
 1127منطق خونحی 

منظومات ابن مغیربی (در کیمیا)= قصاید 
 مغیربی 

 1022المنهاج (زیج) ابن البناء 
 928بیضاوي  )منهاج (اصول

ألیف مالک الموجز ت
898,395,203,54,30,904 

 624,621,619میزان تألیف ذهبی 
 6میزن العمل تألیف ابن رشیق 

 ن 
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 1036,1031,1009,1095نجات ابن سینا   999 )تعبیر خواب
نزهه المشتاق تألیف علوي ادریسی 

 حمودي 
105,101,903,88,83 

 916النوادر تألیف ابن ابوزید 
 1175نوادر ابوعلی قالی 

 و
 916,915واضحه تألیف ابن حبیب  

 ه 
 1023هیئت تألیف ابن فرغانی  
 



 
 
 

 کتابشناسی درباره ابن خلدون

 منابع عربی: -1

 کتب متقدمان:  -الف
چـاپ   7در آخـر مجلـد    –،، شرح حال مولف بقلم خود وي ،التعریف –ابن خلدون 

از ایــن کتــاب نســخه یــی خطــی در دارالکتــاب  379ص  1284/1867هــورینی بــوالت 
 صفحه است، 150المصریه با خطی نیکو موحود است که داراي 

 83: 4شدزات الذهب فی اخبار من ذهب  –ابنالعماد الحنبلی 
 17نیل االبتهاج   –تنبکتی 

 5: 14لخطط الجدیده ا 213حفناوي تعرف الخلف بر جال السلف : 
 149 – 145: 4الضوء الالمع فی اعیان القران التاسع  –سخاوي 

 337البدر الطالع :  –فاضی شوکانی 
 4ص  1948لجنه التألیف و الترجمه و النشر  –الرد علی النجاه  –قرطبی 
 414و  6: 4نفح الطیب  –مقري 

 کتبی که بخصوص درباره ابن خلدون است:  -ب
 ) 3(سلسله فالسفه اسالم حلقه  1947بیروت  –ابن خلدون  –اب یو حنافمیر 

 1955مصر کتابخانه نهضت مصر  –مع ابن خلدون  –احمد محمد حوفی 
 1933دمشق کتابخانه النشر العربی  –ابن خلدون : منتخبات –جمیل صلیبا وکامل عیاد 

 ) 45ا  2صفحه (شرح حال ابن خلدون از ص  192



 مقدمۀ ابن خلدون   746

بیروت مطبعه الکشـاف   –جلد  2در اسارت عن مقدمه ابن خلدون  –ي ساطع الحصر
در «صفحه ایـن کتـاب را    226داراي  1944صفحه جلد دوم  324داراي  1943جلد اول 
 مجله الرساله انتقاد کرده است،  557در شماره  »ینی خشبه

 بـا انتقـاد وتعلیقـات    – 1953قاهره دارالمعارف  -چاپ دوم همان کتاب در یک جلد
 زیر  844 -843هاي  محمد سلیم رشدان درالرساله شماره
  ،عنوان: این خلدون درنزد حصري

خطا به ایست در باره صفات (ابن خلدون فی المدرسه العادلیه –شیخ عبدالقادر مغربی 
 )ابن خلدون و برتري او بر طالب ادب علم

زیـر خطیـر در   ومحاکمـه دو و  ،این خطابه با دو خطا به دیگر وي بنـام: محمـد و زن  
 صفحه چاپ شده است،  84) در 1928بیروت (مطابق قوزما 

مصر  )از فرانسه(ط حسین ـ فلسفه ابن خلدون االجتماعیه: ترجمه محمد عبداهللا عنان  
و درپایان آن رساله ایست از ویسند نک بنام : این خلدون ومورخ حضارت عربـی   1925

 صفحه  168 -14در قرن 
 بیروت کتابخانه منیمنه  –ابن خلدون  –عمر فروخ 

اجتماع بشري بطـور   -14مقدمه: ذکرمصادر و مأخذ  -13الروائع  –فواد افرام بستانی 
 ،قبایل و ملل متوحش 15کلی 

با مقابله و تعلیقـات  ( 459ص  1951التعریف بابن خلدون و رحلته شرفا و غربا قاهر 
  )محمد بن تاویت طنجی

 دون ـ تونس محمد الخضربن حسین ـ زندگی ابن خل
 193مطبعه دارالکتب  –ابن خلدون : حیاتهواثره الفکري قاهره  –محمد عبداهللا عنان 

 76 -1955دقایق و حقایق فی مقدمه ابن خلدون ـ بغداد مطیعه اسـعد    –محمد مالح 
 صفحه 

 درباره ابن خلدون بحث شده است: ها  آن کتبی که در ضمن مطالب -ج
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 188یخ الفلسفه العربیه: تار –اب نعمه اهللا العنداري 
 459 – 456شرح مجانی االدب بیروت ج ا ص  –اپ لویس شیخو 

 147ص  1952تیارت ادبیه بین الشرق و الغرب  –ابراهیم سالمه 
 293ا ص  ،ج 1945لجنه التألیف و الترجمه و النشر  ،مصر ،ظهر االسالم –احمد امین 

– 294 
 163س  ،دارالکتاب العربی ،مصر –التذکر اتبموریه  –احمد تیمور 

  409ص  1939 ،مصر النجته التألیف –تاریخ االدب العربی  –احمد حسن الزیات 
 555تاریخ االداب العربیه  –اخ و یکتور سارویم 

 1946مصر مطبعه اعتماد  –اصول النقد االدبی  –احمد الشایب 
 468ص  2مجلد  1934مصر  –المفصل فی تاریخ االدب العربی  –اسکندري 

 152ترجمه دائره المعارف اسالمی ج ا ص  – 460ج ا ص  ،دائره المعارف –بستانی 
 268ص  1938 –مصر الجنع التألیف  –تاریخ الفلسفه فی االسالم  –دي بور  ،ج

 160ص  1949تاریخ االدب العربی مطبعه المعارف  –جاسم الرجب 
 496جرجی کنعان ـ االدب العربی : 

 210:  3داب اللغه العربیه تاریخ آ –جرجی زیدان 
 553 ،2ج  1935مطبعه حجازي  ،تاریخ االسالم السیاسی مصر –حسن ابراهیم حسن 

طبع  11ص  1944حسن حسنی عبد الوهاب ـ المنتخب المدرسی من االدب التونسی  
ج  1950طبـع دوم   ،روکس بن زائد العزیزي ــ المنهل فی تاریخ االدب العربی 121ص 3
2  

 51:  2مجلد  ،االعالم –زرکلی 
 13الفکر العربی بین ماضیه و حاضره :  –سامی الکیالی 

  160-148ص  1949الرشید  ،بغداد –تاریخ علوم الغه العربیه  –طۀ الراي 
  1954نجف مطبعه علمیه  –اعالم العرب فی العلوم  و الفنون  –عبدالصاحب الدجیلی 
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 2:64مجلد 
 203ص  1954 ،دارالعلم للمالیین،یروتب –قدري طوفان: الخالدوم العرب 

 193ص  1951د راسارت فی االدب العربی  –مجید دمعه 
  252 – 225ص  1927 ،المعارف ،مصر –تاریخ فالسفه االسالم  –محمد جمعه 

 94ص ا :  1909 ،محمد عاطف ـ ادبیات اللغه العربیه ــ مصر
 248غـداد مطبعـه الجزیـره    محمد بهجت االثري ـ المدخل فی تاریخ االدب العربی ـ ب  

 صفحه 
ص  1944 ،مصطفی عبدالرزاق ـ تمهید لتاریخ الفلسفه االسالمیه ـ مصر ـ لجنه التالیف   

130   
 520ص  1920هاشمی ـ جواهر االدب ـ بنداد ـ مطبعه السعاده 

 56-62خلدون وهابی ـ مراجع تراجم االدباء العرب : 
 114ص  1942ریکائی طه حسین ـ التوجیه االدبی ـ مصر ـ مطبعه ام

 ،دارالکتب المصـریه  –مصر  –المنتخب من ادب العرب  –طه حسین و چند تن دیگر 
 472: 2ج  1932

 290-285یوسف اسعد داغر ـ مصادرالدراسه االدبیه ا ص 
 95یوسف الیان سرکیس ـ معجم المطبوعات ستون 

شماره  )،حلب(مقاالت مجالتی عربی در باره ابن خلدون : مجله الحدیث  -د

 درباره شخصیت ابن خلدون از جهات مختلف  1932مخصوص، 
 270و  167و  2ص :  1954ابن خلدون مجله المجتمع العلمی العربی مجلد 

 28:  1مجله الحدیث  –ابن خلدون و عرب 
 310:  21 – 429: 52الهالل مجلد  –تألیفات ابن خلدون 

 513:  10ف مجله المقتط –ابن خلدون مغربی و اسپنسر انگلیسی 
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انتقادي است از کتـاب صـبحی محمصـانی دربـاره ابـن      (عقاید اقتصادي ابن خلدون 
 808:  31خلدون بفرانسه) مجله المشرق 

 562: 83مجله المقتطف  –ابن خلدون و نقد جدید 
 30:  20 – 23:  19مجله الرساله شماره  –ابن خلدون وماکیاوئی 

 675: 11مجله الرساله  چاپهاي مختلف مقدمه ابن خلدون –ابوریه 
انیس المقدسی ــ ده تن از متقدمان درتاریخ فکر و فرهنـگ عربـی ابـن خلـدون : +     

  .فیلسوف )808
 6:7مورخان و رهبر جامعه شناسی مجله االمالی شماره 

: 8امین هالل ـ عقاید اسالمی در خالل نظر به سیاسی ابن خلدون ـ مجله الحدیث ــ   
352 
) مجلـه  1933در بخـش اول مجلـد (  آن را  خاورشـناس کـه   مقاله ایسـت از ه جـب  (

 )موسسه دروس شرقی منتشر کرده است
 86:  )1939( 7الرساله  –مقدمه ابن خلدون  –بشرفارسی 

انتقاد و تعلیق بر کتاب بوسول ( 624: 78او المقتطف  –ابن خلدون و فلسفه اجتماعی 
 )درباره ابن خلدون است

 42: 6ومجلد  3939: 3مجله الهالل  –جرجی زیدان : ابن خلدون 
  8:6شماره  2ابن خلدون و مکانت او در تاریخ فکر ـ مجله االدیب  –جبرائیل جبور 
) 1944( 757در اسات عن مقدمه ابن خلدون مجلـه الرسـاله شـماره     –درینی جشبه 

  )تعلیقی است برکتاب حصري بهمین عنوان(
: 7 )حلـب (مجلـه الحـدیث    –مع شناسـی  ابن خلدون بنیانگذار جا –دکتر کامل عیاد 

329 
 5: 3شماره  3مجله الطریق  –نظري درباره ابن خلدون و هگل  –رئیف خوري 

 51:2شماره  )بیروت(عرب در مقدمه ابن خلدون مجله االمالی  –ساطع الحصري 
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 2:6شماره  3مجله االدیب  –نظرایات اقتصادي ابن خلدون  –صبحی محمصانی 
 1939مجله الهالل آوریـل  .اگر ابن خلدون در ین عصر میزیست –عبدالحمید عبادي 

 132ص 
بحـث انتقـادي در بـاره     )1406/  1332(عبـدالرحمن بـن خلـدون     –شکري مهتدي 

 270و  167: 71المقتطف  .زندگی و اسلوب وعقاید وي
: 9مجلـد   ،دمشق ،مجله المجمع العلمی العربی –این خلدون  –شیخ احمد اسکندري 

 –مقدمه ابن خلدون  –تألیفات ونگارش ابن خلدون  –علم وعمل  –اخالق ( 461 ،421
نمونه یی ازنگارش  –عقاید مخصوص او در مقدمه تأثیر مقدمه درعالم تألیف  –مأخذ آن 

 )و ابن خلدون »ابن الخطیب«موازنه میان خطیب  –منزلت او در شعر  –وي 
 578: 11شماره  4داد)مجلد ابن خلدون مجله المجله (بغ –عید الفتاح عبدالقادر 

  493و  398و  290: 1عبدالرحمن بن خلدونمجله الحریه  –متی عقراوي 
مقدمه یی براي مطاله در باره ابن خلدون بقلم خاور شـناس اسـتفانو    –عمرفا خوري 

 406و  450: 6 )حلب(مجله الحدیث  –کلوزیو 
  6:  - 150شوف شماره فلسفه اجتماعی از نظر ابن خلدون مجله المک –فواد بستانی 

انتقـاد از  ( 321: 18مطاله جدیدي درباره ابن خلدون مجلـه الکلیـه    –قسطنطین زریق 
 رجوع بمنابع اروپائی شود  )کتابی انگلیسی است درباره ابن خلدون تألیف ناتانیل اشمید

شخصیت ابن خلدون در کتاب اسـتاد محمـد عبـداهللا     –مصطفی عبداللطیف سحرتی 
 1540: 63عنان مجله الرساله شماره 

: 7 – 18: 6 – 5:15مجله الرساله شـماره   –ابن خلدون در مصر  –محمد عبداهللا عنان 
19 – 8 :20 – 9  :22 -10  :18 

  .ابن خلدون وموجبی که او را به مطالعه تاریخ رهبري کرده است –محمد وهبی 
 34ص  8/1948شماره 7ه االدیب مجلد مجل

 22ص  11/1948ابن خلدون پدر اجتماع مجله االدیب شماره 
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 1234، 40ابن خلدون فی المیزان الهالل  –محمد فرید وجدي 
عبــدالرحمن بــن خلــدون نخســتین فیلســوف عــرب کــه بتفســیر  –نجــائی صــدقی 

 288و  6، 3ازنظر مادي پرداخته است مجله الطللیعه .تاریخ

 منابع اروپایی  -2
I – MONOGRAPHIES 
An Arabic philosophy cf history : selections from rhe prolegomena of Ibn 

Khaldun of Tunis (I332- I 406)  ,   translated and arranged by  Gh 
Issawi – London  ,  Murry , 1950   I 90 pp 

(Wisdom of the East Series)  -Bibliog. . p  8 I – I 8 2  
Histoire des Berber's  et des dynasties muscleman's de I , Afrique  du 

Nard. traduite de l" Arabe. par le Baron de Slane ,  3 vol  paris , 
Gauthier I 9 27 – 1934 

Ibn Jhaldun and Tamer lane their  historic meeting in Damascus. I40 A  D 
9 803  A   H ) A study based on Arabic manuscript of Ibn Khaldun  ' s 
autobiography , with a translation into English and a commentary by J 
Fischel = Berkeley , University of California  1952  ,  I 49  p . Bibliog. 
P I 25 – 134.  

Bergh  , S  , Van , den Omriss der Muhammadanischen wissenschaf  ten 
nach Ibn Khaldum , L eiden , Brill , I 9I9 : 99 P. 

Lubab al – mushaf fi usul al – kdin , di Ibn Jaldun. Ed tr. y anota do por 
Lucia no Rubio – Tetuan , Marquis , I 952 

Enan , Muhammad Abdullah – ibn Khaldun , his life and work Lahore , 
Ashraf , I 946 , I 44  p. 

Essat , Add – al – Aziz , - Ibn Khaldun and seine Culturgeschichte der 
islamischen reich , Wien ,Gerldl , I 879  62 p. 

Mahmassani  , Sobhi , - Les idees economiques d '  Ibn Khaldoun  essai 
Historique , analytque et critique , Lyon , Blsc. I932 : 229 p (Bibliog.  2I7 

– 22I)  
Schmidt , Nathaniel –Ibn Khaldun , historian , sociologist and philosopher 

New Yord ,Columbia University press , I930 : 87 P. (Bibliog.. P , 6I-
64)1. 

Bouthoul ,G – Ibn khaldoun , sa philosophie sociale , I 9302  

                                                 
 انتقاد کرده است.   321: 18این کتاب را دکتر فسطنطین زریق درمجله الکلیه  -1
 انتقاد کرده است.  624 78این کتاب را دکتر بشر فارس در المقتطف مجلد  -2
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Bouthoul , G. –L 'esprit de Corps selon Ibn Khaldoun Rev Intern de 
Sociologie , Paris. I949, P I 86 -287 

 Ibn Khaldum and Tamer lane Actes du XXIe Vongres Intern. des 
Orientalistes , Paris , I 949 : 288 -287 

Ibn Khaldun Activities in Mamlud Egypt (I382 –I 406) in Semitic and 
Oriental Studies < presented to Wil. Popper. University of California 
Publications in semitic and philosophy , XI – Berkeley and  Los Angles 
, 1950 Levi – provencal E ,  - Notes sur I exemplaire du Kitab – al – 
Ibar –offert par Ibn Khaldun a la Bibl. d ' al –Karawiyin a' Fez –
JI.Manistique V. 203 , I 923 , p I 6I  

II- OUVRAGESD'ENSEMBLE.  
Brakeman, C – G , A ,L : vol II : 242 
Cassel ' s Encyclopedia of Literature , vol II  
Encyclopedia Amencana , vol XIV : 617  
Encyclopedia of Islam , vol II : 395 
Encyclopedia Italian , vod XV III : 682 
Encyclopedia Britannica , vol XII : 34 
La Grande Encyclopedia Frncaise , vol XX: 545  
Gabrieli ,G , -- Saggio di bibliogarfia e concordancia della storia di Ibn 

Knaldun , in Rev degli Studi Oriental X , (Roma) , I 924 P. I 69 – 2 I 0  
Sarton , C ,- introduction to the History of Science III , I948.1   

 به نظر مترجم رسیده است): (منابع فارس  -3
 5مورخ سـه شـنبه    31 – 34روزنامه رعد، بقلم سیدضیاء الدین طباطبائی شماره  -1

بمناسـبت ششصـد مـین سـال     (ق شرح احوال ابـن خلـدون    .ه 1332ربیع الثانی 
  )درگذشت وي

  .حرف الف شرح حال ابن خلدون 1لغت نامه دهخدا ج  -2
در ضمن مباحث (ش  .ه 1331علوم عقلی درتمدن اسالمی تألیف آقاي دکتر صفا  -3

 عالم آن شود) رجوع به فهرست ا .کتاب از ابن خلدون بحث شده است

                                                 
و رجوع به چاپ  1150تاص  1143ترجمه ونقل از مقدمه ابن خلدون چاپ درالکتاب اللبنانیاز ص   -1

ص  stud Orientalisticiدوم (ابن خلدون وتراثه الفکري تألیف محمد عبداهللا عنان و مجموعـه  
 شود.   304
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(شهریور ومهر) زندگی و عقاید ابن خلـدون   1336مجله ارمغان شماره آخر سال  -4
گویا این مقاالت سابقا درمجله دیگري نیـز   –بقلم آقاي دکتر شفق استاد دانشگاه 

 منتشر شده است. 
چـاپ   329ص  5ریحانه االدب تألیف مرحوم محمـد علـی مـدرس تبریـزي ج      -5

  1)شرح حال ابن خلدون(ه  .ش 1332شرکت سهامی طبع تهران 
مقـاالتی زیـر    1334مهـر   6تا شـماره   1334خرداد  3مجله نبرد زندگی از شماره  -6

 عناوین زیر : 
فلسـفه ابـن    –ابن خلدون و انواع تمـدن   –ابن خلدون و فلسفه تاریخ  –ابن خلدون 

 .خلدون بقلم: آرائی نژاد
چـاپ علـی اکبـر علمـی      تاریخ فالسفه اسالم تألیف مرتضی مدرسی چهار دهـی  -7

 .135ابن خلدون وفلسفه تاریخ ص  1336تهران 
زندگانی و فلسفه اجتماعی و سیاسی سید جمـال الـدین افغـانی تـألیف مرتضـی       -8

 .1334،مدرسی چهاردهی چاپ اقبال وشرکاء تهران
 .208ص  »ابن خلدون و سید جمال الدین«

                                                 
 مولف در تنظیم شرح حال ابن خلدون از منابع زیر استفاده کرده است: -1

 621جواهر االدب ص   57ن ص کشف الظنو
 65ص  1قاموس االعالم ترکی ج   32ص  1هدایه االحباب ج 

 معجم المطبوعات.  546لغات تاریخچه وجغرافیه ترکی ص
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