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  ٣٨فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

  ھاي الھي و رويدادھاي تاريخ؛ سنت

 بررسي موردي ديدگاه مقريزي در اغاثة االمة بکشف الغمه

  *الھي امیريزھرا روح

  ٢٠/١٠/٨٧: تاريخ تأيید ١۶/٨/٨٧: تاريخ دريافت

اين امر براي مورخان . ھا اھمیت وافري داشته است ھاي دور براي انسان گذشتهتوجه به تاريخ و حوادث عالم از 

مقريزي، مورخ مصري قرن نھم، مانند . شان از پیگیري تاريخ، اعتبار بیشتري داشت مسلمان به جھت اھداف خاص

او مانند . لم زده استھاي ديگر ھم قاي به تاريخ داشته است، گرچه او در زمینه بسیاري از مورخان مسلمان توجه ويژه

در . مورخ معاصرش، ابن خلدون، از اولین كساني است كه به چرايي و چگونگي وقايع و حوادث عالم توجه كرده است

میان آثار مقريزي، كتاب اغاثة االمة بکشف الغمه به دلیل نگاه فلسفي و توجه خاص او به تأثیر مسائل اجتماعي و 
  .تمايز از ديگر آثار اوستاقتصادي به رويدادھاي تاريخي، م

  .مندي در تاريخ مقريزي، نگرش تاريخي، سّنت الھي، قانون:  ھاي کلیديواژه

  مقدمه

الدين احمد بن علي المقريزي در  تألیف تقي) نجات امت با برطرف كردن غم و اندوه(كتاب اغاثة االمه بكشف الغمه 

مستشرقان زيادي در تألیفات خويش به . ق منتشر شده است ١٣۵٨حوزه تاريخ با اھتمام دكتر جمال الدين الشیال در 

نگاران  اي كه شیال معتقد است كه تاريخ اند؛ اين كتاب از اھمیت بسیاري برخوردار است، به گونه اين كتاب استناد كرده

را مؤلف در مقدمه علت تألیف كتاب . باشد كتاب شامل يك مقدمه و ھفت فصل مي. نیاز نیستند مصري از آن بي

  .كند يابي مشكالت و معضالت عصر خود بیان مي ريشه

  

ھا گذشته را بھتر از  انسان  كند كه ھمیشه پردازد و به اين قاعده كلي اشاره مي فصل اول به بیان اھمیت تاريخ مي

ن تاريخ گويد بیا مولف مي. كنند چشند بیش از مصائب ديگران تلقي مي دانند، زيرا مصائب اندكي را كه خود مي حال مي

  .تواند كمك كند گذشته به تحمل مصائب كنوني مي

  

ق  ٧٧۶ھاي دور تا سال  مقريزي براي شناساندن تاريخ در فصل دوم به سیر حوادث و وقايع تلخ تاريخي مصر از زمان

فصل چھارم در بیان . فصل سوم به علل و عوامل وقايع و مصائب تا زمان مؤلف اختصاص يافته است. كند اشاره مي

بندي كرده و میزان خسارتي كه  اقسام مردم و احواالت آنھاست كه با ديدگاھي اجتماعي در پنج قسم مردم را دسته

  .اند را بررسي نموده است در اين وقايع ديده
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در فصل ششم . ھا است فصل پنجم در بیان افزايش قیمت اجناس و اخبار شدائد زمان به سبب زياد شدن اين قیمت

  .الم مردم بیان شده و در فصل آخر ھم به بیان محاسن اين تدبیر پرداخته استعوامل درمان آ

  نامه مقريزي زيست

، جايي كه امروزه در محدوده شھر قاھره قرار »برجوان«ق در منطقه  ٧۶۶/ م  ١٣۶۴احمد بن علي مقريزي متولد سنه 

الدين مقريزي بعلبكي از  محیي محمد بن تمیم نیاي او عبدالقادر بن. اي معروف و اھل علم زاده شد دارد، در خانواده

محدثان و فقھاي بزرگ حنبلي مذھب بود كه در بعلبك از زينب بنت كندي و در دمشق از ابن عساكر و ابن قواص و در 

وفات . او به دلیل تسلط بر مذھب حنبلي، شیخ دارالحديث ابن عساگر گشت. قاھره از بھاءبن قیم حديث شنید

اين تغییر مذھب شايد به اين . اما پدرش مدرس جامع طولون و يك فقیه حنفي شد] ١.[ق بود ٧٣٠ل عبدالقادر در سا

احمد نیز ابتدا مذھب ] ٢.[الدين ابن صائغ پدر ھمسر ايشان حنفي بوده است جھت بوده كه مذھب عالمه شمس

یكن به مسلك شافعي ل] ٣[دھد؛ حنفي داشت؛ ابن تغري بردي حتي از تمايالتش به مذھب ظاھري ھم خبر مي

او از اساتید به نام بھره برد و از آنھا سماع حديث كرد؛ از جمله شیخ برھان الدين ابراھیم بن احمد بن ] ۴.[گرايید

  . عبدالواحد شامي، ناصرالدين محمد بن علي حراوي، برھان الدين ھیثمي و در مكه ھم از ابن سكر و نشاوري

  

او در علوم مختلف تصانیف . البقا و اسنوي اجازه حديث دريافت كرد  ءالدين ابيمقريزي از اساتیدي چون اذرعي، بھا

به جھت موقعیت مناسب اجتماعي ] ۵.[مفیدي را عرضه كرد و به عنوان محدث، مورخ و صاحب فنون، معروف گشت

وران جواني احمد در د. اش نسبت به تحوالت زمان خود و مناسبات سیاسي دولت مملوك آگاھي كامل داشت خانواده

قرآن، (با عنوان معلم فرزندان سالطین و امراي دولت مملوكي وارد دارالحكومه شد و در آنجا به تدريس علوم ديني 

  ]۶.[و برخي علوم مثل تاريخ، تقويم، ادب و حساب مشغول شد) فقه، نحو، تفسیر و حديث

  

و ] ٧.[بار در ديوان انشا در قلعه گمارده شداول . اش به مناصب حكومتي وارد شد مقريزي به سبب موقعیت خانوادگي

علت . م و بعد از آن به نیابت حكومت نزد قاضي القضات شافعي منصوب شد١٣٨٨/ ه  ٧٩٠سپس در منصب كتابت در 

امامت در مسجد جامع الحاكم و شھر قاھره، . اين امر تحول او از حنفي به شافعي و اشتھار مقريزي در اين مذھب بود

تعیین مقريزي در اين منصب . ھاي بعدي مقريزي بود مدرسه مويديه و گرفتن لقب استادي از موفقیتمدرسي حديث 

اين آشنايي سبب شد . صورت پذيرفت) ٨٠١ـ  ٧٨۴(علمي به سفارش استاد بلند پايه او ابن خلدون به سلطان برقوق 

الدين محمد  مي او را به جاي شمسدر حك) ق( ٨٠١برقوق در سال . تا برقوق، مقريزي را به شغل محتسب بگمارد

ھاي اختالط و پیوند بیشتر او  اين مشغله جديد زمینه] ٨.[بجانسي، مسئول امور حسبه قاھره در بخش بحري قرار داد

ھا و  با طبقات مختلف مردم را فراھم آورد و به دنبال آن تسلط بر مسائل اقتصادي چون نقدينگي و ثبت دقیق كیل

ان و در حوزه بھداشت رسیدگي به بھداشت شھر و در حوزه مشاغل سر و سامان دادن به ھاي مختلف اوز مقیاس

  ]٩.[اوضاع، مدارس و پزشكان، معلمین، مھندسین، معمارھا و امور طالب را براي او فراھم آورد

  

. كرد  ھا ازدواج مقريزي در ھمین سال. اشتغال به اين امور مھم و سنگین باعث دوري مقريزي از امور علمي شد

م در سن شش سالگي به علت شیوع طاعون در مصر در گذشت و اين عاملي براي ١۴٠٣/ ه  ٨٠۶دخترش به سال 

البته اين . گیري وي از مناصب دولتي گرديد نوشتن كتاب اغاثة األّمه بكشف الغمه شد و به دنبال آن موجب كناره
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ھاي قحطي يا به داليل ديگر از  ادي مصر در سالاحتمال ھم وجود دارد كه وي به علت بحراني شدن اوضاع اقتص

مشاغل دولتي كناره گرفته و به عالم تدريس و مدرسه باز گشته باشد پس از آن او به دمشق رفت و در مدرسه 

جانشین ظاھر برقوق به او ) ه ٨٠١ـ  ٨٠٨(اين بار ناصر فرج بن برقوق . اقبالیه و اشرافیه به تدريس حديث پرداخت

ھايي كه از جانب حكومت به او رسیده بود او را  اش و مالمت بت و قضاوت دمشق را داد؛ اما تجارب گذشتهپیشنھاد نیا

از پدر ديگر الزم نديد تا وقت خود را در مجالس قضا   چرا كه با ثروت به ارث رسیده] ١٠.[از پذيرش اين مناصب باز داشت

  ]١١.[صرف كند

  

السیرة النبويه بود كه با عنوان امتاع االسماع بما للرسول من االنباء و الحفده و ترين تألیف مقريزي كتاب  اولین و بزرگ

ھاي حضور در دمشق كتاب النزاع و التخاصم في ما بین بني امیه و بني  در سال. االحوال و االتباع معروف گشت

پس از ده سال اقامت در دمشق،  .اي و با استفاده از نظريات ابن خلدون نگاشت ھاي قبیله ھاشم را با تأكید بر عصبیت

دو بار به حج رفت و در نوبت دوم . بار ديگر به قاھره بازگشت و دوره جديدي از نشاط علمي و تدريس را شروع كرد

مدت پنج سال در مكه اقامت گزيد و در اين مدت به درس و بحث و تألیفات كوچك پرداخت؛ از آن جمله است الكالم 

لحرام، ضوء الساري في معرفة تمیم الداري، الذھب المسبوك في ذكر من الحج من الخلفاء و ببناء الكعبه بیت اهللا ا

او دوباره به قاھره بازگشت و . الملوك، وصف حضر موت العجیبه واالعالم بمن في ارض الحبشه من ملوك االسالم

تمدني مصر و اخبار شھرھاي بزرگ آن و شرح  ترين اثر خود با نام المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار درباره آثار مھم

  ]١٢.[حال دول را نگاشت كه شايد بتوان آن را انقالبي در موسوعه نويسي اين عصر دانست

  

توجه مقريزي به . ھاست اھمیت و ارزش علمي مقريزي به تألیفات بسیار نیست، بلكه به روش او در تألیف اين كتاب

ت اجتماعي و مسائل اقتصادي، او را نه فقط مورخ راوي بلكه مورخي مبدع و ھاي مختلف آنھا و مشكال مردم و گروه

او موضوعات مختلف را با ادله خاص خود آراست و عالوه بر طرح . گري برجسته نشان داد گري توانا و حساب تحلیل

  .مشكالت و تشخیص درست آنھا و بیان اسباب، عالج آن مشكالت را نیز توضیح داد

  

. ھاي كوچك او داراي ارزش فراواني ھستند ھا و رساله ذكر شده، از میان انبوه آثار با ارزش مقريزي، كتاب عالوه بر آثار

ترين آنھاست حاوي اطالعات ارزشمندي از تاريخ مصر كه در كتب  اغاثة االمة بكشف الغمه از مھم  در اين میان كتاب

محدود كتابھاي عربي تألیف شده در حوزه مسائل اقتصادي شود كتاب فوق جزء  تاريخي ديگر به ندرت مثل آن پیدا مي

  .و اجتماعي است كه امروزه نیز مورد توجه مورخان عصر حاضر قرار گرفته است

  

سؤال اساسي او كه در مقدمه . كند وي در سراسر اين كتاب به بحث محوري قحطي و خشكسالي در مصر اشاره مي

و   طول تاريخ با وجود رود پر آبي مثل نیل، به دفعات دچار قحطي به آن اشاره كرده اين است كه چرا مصر در

گويي به اين سؤال به اسناد و مدارك گذشته مصر و ھمچنین كتب  او براي پاسخ. ھاي گسترده شده است گرسنگي

 درپي محصول سوء ھاي پي كھن مراجعه نموده و اين فرضیه را در مقدمه كتاب خويش مطرح و اثبات كرده كه قحطي

  .تدبیر علما، زعما و حكام و غفلت آنھا از توجه به مصالح بندگان و زيردستان و مردم عادي بوده است
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پاسخ اين . شود كه آيا ارتباطي طبیعي میان فرضیه و سؤال مقريزي وجود دارد حال در اين جا اين سؤال مطرح مي

  .توان به خوبي ارتباط آن را دريافت يسؤال منفي است، اما در ذيل بحث فلسفه تاريخ و اجراي سنن الھي م

  ھاي الھي و اجتماعي سنت

. قوانیني كه عمومیت و كلیت دارند. كنند شناسان معتقدند كه جوامع بشري از قوانین اجتماعي پیروي مي جامعه

كار  واژه خاصي كه در متون اسالمي براي قانونمندي جامعه و تاريخ به. اسالم ھم به قوانین اجتماعي معتقد است

مرحوم عالمه طباطبايي در كتاب شريف المیزان . پردازيم در آغاز به تبیین مفھوم سنت مي. است» سنت«رود  مي

ھاي الھي آن  توان گفت سنت با اين تعريف مي] ١٣.[كند داند كه جامعه در آن سیر مي اي مي سنت را به معناي طريقه

گیرد كه استمرار داشته و رويه غیر قابل تبديل و تحويل را دارا  يھاي خداوند را در بر م بخش از تدابیر و سازماندھي

  ]١۴.[اين سنت در ھر شرايط و زماني حاكم است. بوده است

  

مالك عمده اين . ھاي اجتماعي و تاريخي است شود يك نوع از سنن الھي است و آن سنت آنچه به بحث ما مربوط مي

ن خلدون اجتماع و عمران مانند مسائل طبیعي ديگر در حركات خود از يك از ديدگاه اب. ھا زمینه اجتماعي آنھاست سنت

توانیم آن را  آفريند ما مي كند و چون طبیعت را خداوند مي اين سنت را طبیعت آن تعیین مي. كنند سنت پیروي مي

اجتماعي  ھاي تاريخي عمل ھدفداري است كه زمینه از ديدگاه شھید صدر نیز موضوع سنت] ١۵.[سنت خدا بنامیم

  ]١۶.[داشته و جامعه و امت را بر طبق وسعت و محدوديتش در بر گیرد

  

ھاي مھم اجتماعي دو سنت زير مورد توجه اين پژوھش است، چون در بررسي نظر مقريزي عمده  از میان سنت

د است يكي سنت ھمبستگي دگرگوني اجتماعي با تغییر دروني افرا: مطالب حول محور اين دو سنت بیان شده است

ھاي فراواني  دانشمندان و نظريه پردازان علم تاريخ نظريه. باشد ھا و ھالكت جوامع مي و دوم سنت ظھور و سقوط امت

ھا مطرح شده و در آيات زيادي از آن زندگي اقوام  اين امر در قرآن نیز با عنوان سنت. اند ھا ارائه كرده در علل زوال تمدن

ھايي از  تواند نمونه ھاي تاريخي مطرح شده در قرآن مي سنت] ١٧.[داند ي اقوام ديگر ميگذشته را مايه تنبه و تذكر برا

ھا  العمل در برابر عمل ھاست و در حقیقت يك سري عكس ھاي الھي باشد؛ كه حاكم بر سرنوشت انسان اجراي سنت

ري از قوانین قطعي و تخلف توان نتیجه گرفت كه تاريخ آمیخته با يك س از اين نكته مي. شود ھا محسوب مي و كنش

  .باشد كه سرپیچي از آن ممكن نمي. ناپذير است

  

ھا جاري  ھا و در ھمه زمان ھاي الھي خصوصیاتي دارند؛ از جمله اينكه عمومیت دارند و در ھمه جوامع و ملت سنت

ديگر . كند وام دعوت ميھا را به عبرت آموزي و تنبه از سرگذشت اق به ھمین دلیل آيات بسیاري از قرآن انسان. ھستند

اي كه در يك جامعه فاسد ھمه افراد،  خصوصیت مھم سنن الھي تسري داشتن آن در ھمه افراد جامعه است، به گونه

  ]١٨.[گیرد چه صالح و چه فاسد، را در بر مي

  

ھا  يب امتاي و به دنبال آن ھالكت و تعذ نكته مھم و شايان ذكر اين که علت اصلي اجراي سنت الھي در ھر جامعه

اند و اين عّلت ھمانا عصیان  ھا آن را به وجود آورده ھايي است كه انسان امري عادي و طبیعي نیست، بلكه معلول علت

  ]١٩.[باشد و نافرماني جمعي در برابر دستورھاي الھي و فساد در نظام يك جامعه مي
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بر اساس يكي از . متعددي ارائه شده است ھاي بندي ھا نظرھاي مختلف و دسته در بیان علل افول و انحطاط تمدن

در مبحث فرھنگي . ھاي فرھنگي، سیاسي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است ھا، انحطاط در زمینه بندي دسته

ترين  ھا و جوامع اشاره كرد؛ ترف، تكبر، طلب رفاه و عیش و نوش از مھم توان به مترفین و نقش آنان در نابودي امت مي

ھاي ترف  وفور امكانات مادي و غرق شدن انسان در لذات جسمي از زمینه. فساد انسان و ھالكت اوست ھاي زمینه

دارد و چون ھدف اصلي خلقت انسان رسیدن به قله كمال  است كه او را از صعود به مراحل كمال انساني باز مي

. یجه تسلط مترفین فسق و ظلم استترين اثر و نت مھم. كند است، سنت الھي به قطع اين جريان انحرافي حكم مي

آورند و با  ھاي اجتماعي، اسباب بسیاري از مفاسد اخالقي در جامعه را فراھم مي مترفین با به وجود آوردن نابرابري

ھاي انساني شده و به ھمنوعان  استفاده از توان مالي در ايجاد مراكز فساد اخالقي و اقتصادي سبب سقوط ارزش

  ]٢٠.[كنند ظلم مي

  

ھاي جامعه به جاي ايجاد  اول اينكه اگر سرمايه: توان به دو نكته اشاره كرد اما درباره علت ھالكت چنین جوامعي مي

ساختاري قوي و مستقل، صرف خوشگذراني و تجمل گردد روح تالش و حركت به سمت تعالي در آن جامعه از بین 

انجامد  ھاي اجتماعي در جامعه مي كاف اقتصادي و نابرابريرود؛ دوم اينكه تكاثر اموال در دست مترفین به ايجاد ش مي

دھد و جامعه را به سراشیبي سقوط  ھا را كاھش مي و رغبت به مسائل فرھنگي و توجه به مسائل و ارزش

  ]٢١.[كشاند مي

  

امل مختلف آيات قرآن به عو. ھا و عوامل اقتصادي نیز در انحطاط جامعه نقش دارند ھاي فرھنگي، زمینه غیر از زمینه

ھا و جوامع بر شمرد؛ مانند اسراف و تبذير، كفران نعمت،  توان آنھا را از علل مھم زوال امت اقتصادي اشاره كرده كه مي

  ]٢٢.[رشوه و ربا

  

  ]٢٣:[اما در بحث تغییرات جوامع ھم علل متعددي بیان شده است؛ از جمله

  .وجود ظلم و تجاوز در ھیئت حاكمه ھر جامعه. ١

  :گويد چنان كه ابن خلدون در اين باره مي. طلبي و رفاه زدگي راحت گسترش. ٢

  

شوند تا چه رسد به  تر مي به ھر اندازه بیشتر در ناز و نعمت و تجمل خواھي فرو روند به ھمان میزان به نابودي نزديك

و تن   ناز و نعمت پرستي و مستغرق شدن در اينكه داعیه پادشاھي در سر داشته باشند، زيرا عادات و رسوم تجمل

شكند و ھرگاه عصبیت زايل گردد نیروي حمايت و دفاع  پروري شدت عصبیت را كه وسیله غلبه يافتن است در ھم مي

بلعند و از  ھاي ديگر آنان را مي پذيرد تا چه رسد به اين كه به توسعه طلبي برخیزند و آن وقت ملت قبیله نقصان مي

است و خدا ملك  خواھي از موانع پادشاھي و كشور داري كه فراخي معیشت و تجمل برند؛ بنابراين آشكار شد میان مي

  ]٢۴.[دارد خويش را به ھر كه بخواھد ارزاني مي

خو گرفتن مردم به عیش و عشرت موجب كاھش قدرت دفاعي آنان و در نتیجه عدم مقاومت آنان در برابر دشمن . ٣

  .شود مي

باعث قوي شدن ثروتمندان و گرسنه شدن محرومان و يك انقالب داخلي اختالف طبقاتي فاحش در يك جامعه . ۴
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  .خواھد شد

  .گردد مي] ٢۵[ھاي معنوي سبب ھالكت قوم و پیروزي پیروان حق زير پا گذاشتن ارزش. ۵

  ترين عوامل سقوط جوامع در قرآن مھم

  :قرآن علل زيادي را براي سقوط جوامع بیان كرده است

  ] ٢۶[سكوت مردم ظلم و فساد در رھبري و. ١

  ]٢٧.[دارند اي كه در تأيید حاكم ظالم قدم بر مي سكوت مردم در مقابل ظلم و ستم به گونه. ٢

  ]٢٨.[اختالف طبقاتي و پیدايش گروه رفاه زده. ٣

  ]٢٩.[ھاي معنوي و انساني سقوط اخالقیات و از بین رفتن ارزش. ۴

  ]٣٠.[اھ بندي از بین رفتن اتحاد و تفاھم و پیدايش گروه. ۵

  

جوامع زنده و پويا قلمداد شده است، چون تحول و تغییر، حركت در   در قرآن و تعالیم اسالمي تحول و تغییر از لوازم

ھاي الھي است و اين  نمايد و ھرگونه تغییر و تحول در جوامع از سنت پذير مي مسیر صحیح و كلي خلقت را امكان

ھا  از طرف ديگر ھمه جوامع و انسان] ٣١.[ل و آينده حاكمیت دارندپذير نیستند و در گذشته و حا ھا تغییر سنت

ھاي تغییر را فراھم نیاورند و اسباب آن  توانند ھمیشه از خوان نعمات الھي برخوردار باشند، تا زماني كه خود زمینه مي

ات اگر چه ممكن است در اين تغییر. شوند ھاي درون مي زماني كه افراد جامعه مرتكب گناه و آلودگي. را موجب نگردند

اي افراد به فساد گرايش پیدا كنند  لذا اگر در جامعه. شود افراد آن صورت گیرد، اما موجب تغییرات اجتماعي نیز مي

جامعه ھم بعد از مدت كوتاھي به فساد خواھد گرايید و آنجاست كه آن جامعه مستوجب اجراي سنت الھي در زمین 

ھاي  به عبارت ديگر سنت] ٣٢[ترين عامل حركت جامعه به سوي صالح ھستند؛ ساسيھاي الھي ا لذا سّنت: گردد مي

  ]٣٣.[شود الھي قضاياي شرطیه ھستند كه در صورت وجود شرط يا سبب، وجود جزا و مسبب ھم حاصل مي

  ترين عوامل در تغییرات جوامع از ديدگاه مقريزي مھم

ول جوامع اشاره كرديم اما اين تغییرات و تحوالت در كتاب اغاثه ھا و تغییراتشان در تح در سطور گذشته به نقش انسان

الزم است ابتدا به ديدگاه مقريزي در خصوص نقش عوامل مھم در . االمه به چه طريقي مورد بررسي قرار گرفته است

  .جا بپردازيم تحوالت جامعه مصر و چگونگي اجراي سنت الھي در آن

  

كند و به اسباب  ة االمه در فصل دوم، فرضیه اصلي و بسیار مھم خود را بیان ميترين مبحث كتاب اغاث مقريزي در مھم

  :نكات اصلي اين فرضیه عبارت است از] ٣۴. [پردازد ھاي الھي در مصر مي بروز باليا و اشكال مختلف عذاب

  

  .ھا از آن ناشي شده است؛ مثل آفات سماوي و بالياي طبیعي اسبابي كه محنت. ١

  .یعي بودن اين امور در عالم وجودھمیشگي و طب. ٢

و آفاتي از قبیل ... بروز بالياي گوناگون چون كمي آب نیل در مصر، عدم نزول باران در شام و عراق و حجاز و . ٣

  .كند خورد و نابود مي ھايي كه مزارع را مي ھاي حیوانات يا بادھاي گرم و سوزان و ملخ بیماري

  .خداوند در میان خلق است ھا و عادات ھمه اين باليا سّنت. ۴
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يابند كه مردم با خدا مخالفت كرده و محرَّماتش را مرتكب  ترين مسئله اين است که اين باليا زماني ظھور مي و مھم. ۵

  .شوند و جزا و پاداشي جز اينھا در انتظارشان نخواھد بود

ن سنت را منوط به مخالفت با خداوند و شود اين است كه مقريزي اجراي اي نكته بسیار مھمي كه در بند آخر ديده مي

ھاي  ھا بین دوره سري مشابھت او در بررسي تاريخ مصر و وضعیت جامعه خويش متوجه يك. داند انجام ُمحّرمات او مي

ھا در نوع عمل حاكمان و زعماي جامعه و به دنبال آن در مشابھت وقايع ناگواري بود  اين شباھت. مختلف تاريخي گرديد

ھاي دور ھمواره مردم به دنبال ظلم ظالمان، با وقايع تلخ  در بررسي او مشخص شد كه از گذشته. افتاد ميكه اتفاق 

ھاي گسترده  ھا موجي از بیماري و قحطي شدند، به طوري كه در پي يك دوره ظلم حكومت طبیعي ھم مواجه مي

  .كرد ھمراه با مرگ و میر، جامعه مصر را گرفتار مي

  

سپس در دوره فتوحات مسلمانان در . از دوران فراعنه شروع كرد و رفتار آنان را مورد بررسي قرار داداو بررسي خود را 

گران دانست كه در  اي از ظلم حكومت ھاي غیر اسالمي بر تازه مسلمانان را نمونه مصر، ظلم والیان مسلمان و مالیات

اين ظلم در اخذ مواريث عشريه و گرفتن اموال مردم در دوره ايوبي و ممالیك . پي آن ھم قحطي در جامعه پديدار شد

  .ادامه يافت

  

ترين بازيگر تاريخ و تأثیر اعمال او در  مقريزي با نگاھي به تاريخ گذشته مصر در اين كتاب، بر نقش انسان به عنوان مھم

عما و حاكمان را در علل او در اين نگاه نه تنھا انسان را در سرنوشت جامعه دخیل دانسته بلكه نقش ز. جامعه پرداخت

ھاي  كند كه در ھنگام نزول عذاب مقريزي در مقدمه كتاب اذعان مي. تر از ديگران معرفي كرده است رنگ تكوين حوادث پر

كنند و به علت آن جاھل ھستند؛ در حالي كه اگر در حوادث تاريخي از  گاه در اسباب حوادث دقت نمي الھي، مردم ھیچ

اند؛ حكامي كه از  ھا گرفتار سوء تدبیر زعما و حكام شده بینیم كه در ھمه آن حوادث انسان نیم ميآغاز تا انجام تأمل ك

  ]٣۵.[اند مصلحت بندگان غافل مانده

  

اين سخن مقريزي از اعتقاد او به نقش مؤثر افراد در سرنوشت جامعه حكايت دارد؛ البته او نقش طبقه حاكم را 

بیند؛ براي مثال در دوره  تأثیر در تحوالت نمي ، اگر چه عمل مردم عادي را بيداند تر از مردمان عادي مي پررنگ

ھا خشك شدند و زراعت از بین رفت و در  از امراي دولت ممالك، به علت نباريدن باران قحطي شد، چشمه] ٣۶[كتبوغا

؛ از طرف ديگر مردم در اين شد تبعات گراني كمبود اموالي بود كه به خزانه واريز مي] ٣٧.[ھا باال رفت نتیجه قیمت

در اين اوضاع دولتیان . ھاي دولت افزايش پیدا كرد كردند؛ در نتیجه مخارج و ھزينه قحطي دست به سوي دولت دراز مي

به تعبیر ] ٣٨.[شد فرصت را براي مصادره اموال مردم مناسب ديدند و كاالھاي قاچاق به چند برابر به مردم فروخته مي

اي كه ديگر  مانند باد سیاھي وزيدن گرفت و با خود خاك يأس و ناامیدي را بر مزارع پاشید، به گونهمقريزي، گراني به 

داري بود كه باعث  و نتیجه آن شروع مرگ و میرھا و امراض واگیر. مردم امیدشان را براي بھبودي اوضاع از دست دادند

اي ادامه يافت كه اسامي ثبت شده در دفاتر نفوس  اندازه اين مرگ و میرھا به] ٣٩.[از بین رفتن نفوس و چارپايان گرديد

  . در يك روز به نصف كاھش پیدا كرد و براي دفن اجساد مجبور به حفر كانال و چاه شدند

  

اندازي دولتیان به اموال مردم و كسب اموال نامشروع اشاره كرده؛ اما  مقريزي در شرح اين وقايع با صراحت به دست

او اقدامي كه امیرفخرالدين طنبغا انجام داد را صدقات و . گیرد را ھم در اقدامات ديگران پي مي  تتغییر در اين وضعی
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َو الَلُه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َو الَلُه «ھا رو به حاصل خیزي آمدند و وي با آيه  داند؛ كه در نتیجه آن زمین نیكي در راه خدا مي

  ]۴١.[كند ميسخنش را تأيید ] ۴٠[»َواِسعُِ َعِلیٌم

  

  .ھا كه منشأ بسیاري از مفاسد بود، عامل در ارسال عذاب شد اما به تعاقب آن حرص و آز و طمع انسان

  

گیر امرا و تجار در اين حوادث  زياد شدن اموال از قبل تجارت پر سود قاچاق و گراني برخي از كاالھا آفتي بود كه گريبان

) براطیل(تكار و ظلم امرا و اتباع سلطان بر رعايا زياد گرديد و در اخذ رشوه شد، عالوه بر آن، اجناس توسط دولت اح مي

به اعتقاد مقريزي، اين نوع رشوه اول بار در زمان صالح بن زريك معمول گشت و از صاحبان . و حمايات طمع ورزيدند

ق ھم با شدت تمام دنبال گیري در ايام ممالیك و دوران ظاھر برقو رشوه. شد ھا و والت و قضات مناطق اخذ مي ده

و براي رشوه ديوان و مباشر در نظر گرفتند و مقريزي اين روش را يكي از علل خرابي مصر قلمداد ] ۴٢[شد

گرفت اين وضعیت به  در ھمین زمان، رشوه آن قدر فراگیر شد كه ھیچ امري بدون رشوه انجام نمي] ۴٣.[كند مي

  ]۴۴.[ھاي نفساني، عطا و بخشش در میان مردم نیز به حداقل رسید واھيخ گیري زياده با اوج. كسادي بازار منجر شد

  

مقريزي عالوه بر احتكار، قاچاق كاال توسط دولت، اخذ رشوه و حمايات، ظلم امرا و غصب اموال و رباي پول را در تغییر 

. اموال مردگان را ھم تصاحب نمايندھا، دولتیان به خود اجازه دادند تا  با باال رفتن ھزينه. داند احوال دولت مصر مؤثر مي

اين امر در دولت فاطمي به دلیل ارث بردن نزديكان از فرد متوفا ممنوع شده بود؛ اّما در دوران ايوبي و ممالیك دوباره 

عدالتي  كم در اخذ اموال، ظلم و بي كم. دانست كه وارث نداشتند آغاز شد و دولت، خود را صاحب اموال مردگاني مي

شد و مردم را مجبور به اثبات نسب يا  حتي اموال مردگان با وارث ھم توسط دولت ضبط مي] ۴۵[ت؛صورت گرف

انجامید كه عمر افراد گاه كفاف بر گرداندن اموال را  كردند و آن قدر اين عمل به طول مي استحقاق او در مال مي

اين تعرضات در . گرفت در اختیار سلطان قرار مي ھا از طلب مال ناامید و مال داد و ورثه ھم باز در ھمین پیچ و خم نمي

ھاي زيادي از مردم مصادره  شان گران قیمت بود نیز سرايت كرد و به اين ترتیب اموال و زمین مورد مالكاني كه زمین

  .شد

  

 تر نزول عذاب الھي ھا، بازگشت وضعیت سابق و گراني و قحطي در سرزمین مصر و به عبارت واضح پیامد اين سیاست

  ] ۴۶.[بود كه در ايام ناصر محمد قالوون و اشرف شعبان ھم به وجود آمد

  

ھاي رايج، كمي مايحتاج عمومي و سوءتدبیر و فساد رأي  مقريزي سه مسئله مھم زمانش را، اختالف در پول و سكه

امور را در سه  او علت اين] ۴٧.[داند و معتقد است به واسطه اين مسائل بالياي عظیمي بر جامعه مصر نازل شد مي

  :داند عامل مي

  

ھايي مثل وزارت، قضاوت، نیابت اقالیم  شغل: فساد در واليت سلطاني و مناصب ديني و رسوخ رشوه در اين مناصب. ١

اي شیوع  اين امر به گونه. و حسبه به حدي با رشوه آمیخته شد كه ھیچ كاري بدون پرداخت رشوه امكان نداشت

چون   شد، ھا از مردم خالي مي به تدريج تمامي ضیاع و آبادي. به زيردستان ابا نداشتنديافت كه امرا از ھیچ ظلمي 

ھا مھاجرت كردند، به  ھا و آبادي ھاي خود گرديدند و از قريه ھا و خانه مردم براي پرداخت رشوه مجبور به دادن زمین
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  .شد ھا به ندرت كشاورزي براي كشت پیدا مي طوري كه در آبادي

  

ھر برقوق و شروع اختالف در دولت مملوكي امرا از پرداختن به امور مردم بازماندند و اوضاع از قبل ھم با مرگ ظا

ھا شیوع پیدا كرد، و امرا در مصالح بندگان خدا كاستي نموده و در لذات  ھا و راھزني تر گرديد، در نتیجه بدخويي وخیم

ْھِلَك َقْرَيَه أَمْرَنا ُمْتَرِفیَھا َفَفَسُقوا ِفیَھا َفَحقَّ َعَلْیَھا اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَھا َو إَذا أَرْدَنا أْن ُن«اين وضع طبق آيه . ھالك شدند

  .از نظر مقريزي خود عامل نزول عذاب الھي است] ۴٨[»َتْدمِیرًا

  

مرا به كند رسوخ جماعتي از خادمین جبون ا دومین عاملي كه مقريزي بیان مي: ھاي زراعي باال رفتن اجرت زمین. ٢

دستگاھھاي دولتي و مناصب حكومتي است اين عده كه با پرداخت رشوه و مال صاحب مناصب گشتند براي كسب 

ھاي زراعي به چند  تقرب بیشتر مجبور به تعدي و ظلم به صاحبان زمین و اقطاعات شدند و در نتیجه قیمت اجاره زمین

حوي باال بردند كه بر كشاورزان سنگین بود و خوشي از آنھا گرفته ھاي زراعي را به ن آنھا اجرت زمین. برابر افزايش يافت

مقريزي در مقايسه اجرت آن سال با قبل از اين واقعه قیمت اجرت ھر . شد و از طرفي ديون آنھا ھم افزايش يافت

ارگران زمین اين افزايش قیمت خود را در گران شدن گندم، افزايش دستمزد ك. كند جريب زمین را ده برابر قبل ذكر مي

ھمه اين موارد موجب تسلط امرا و عمال . در ھنگام برداشت محصول و ھمچنین بذر براي كشت سال بعد نشان داد

والت بر مردم و سختي كشاورزان و پايمال شدن حقوق آنھا گرديد، به طوري كه ديگر كشت و كار و زراعت براي 

نتیجه طبیعي اين عمل كم شدن . و رھا كردن زراعت شدندھا  كشاورزان سودي نداشت و آنھا مجبور به ترك زمین

  ]۴٩.[ھا و در ادامه قحطي و گرسنگي عده زيادي از مردم بود محصوالت كشاورزي، باال رفتن قیمت

  

ھا طال و نقره دو نوع فلزي بودند كه با وزن و  در مصر به مانند ديگر سرزمین: ھاي كم ارزش به نام فلوس رواج سكه. ٣

ھا اشكال  در دوران ممالیك به جھت ركود اقتصادي در ضرب سكه. شد در مبادالت تجاري به كار گرفته مي عیار مشخص

در ابتدا اين نوع سكه با مخالفت . سالطین مصر براي برخي مبادالت روزمره مجبور به ضرب فلوس شدند. به وجود آمد

كم  مردم براي احتیاجات روزمره كم. شد فلس مي ۴٣فلوس در يك درھم كامل بالغ بر . مردم و عدم استقبال مواجه شد

اي  تا اينكه امراي دولت در آن فايده. اين امر ادامه داشت) ق( ۶۵٠تا سال . مجبور به استفاده از اين نوع پول شدند

درھم  براي خود ديدند و فلوس را تحت انحصار خود گرفتند و براي ھر فلس نزديك به دو مثقال قرار دادند؛ در نتیجه ھر

لذا در آن طمع كردند از اين رو آنچه را كه تا كنون با يك درھم . فلس رسید و اين براي مردم سنگین بود ٢۴نزديك به 

امري در حكومت ممالیك رايج شد كه ھمه را حیران كرد ) ق( ۶۵٩در سال . خريدند به نصف آن خريد و فروش كردند مي

در ايام ظاھر . كردند گذاري مي رزش داشت؛ يعني فلوس را با وزن ارزشگرم از فلوس دو درھم ا ۴٣۵و آن اينكه ھر 

برقوق و واليت محمود بن علي تعداد زيادي فلوس ضرب شد و آنھا امر كردند تا مقادير زيادي مس از بالد فرنگ جھت 

. دم مصر بدل شدھا در دست مردم زياد شد و كم كم به پول غالب و رايج در میان مر ضرب وارد مصر شود تعداد فلوس

علت اين كمبود عدم ضرب درھم و نیز اتالف آن توسط امرا و سالطین در . از آن طرف درھم نیز در میان مردم ناياب شد

زماني كه ظاھر درگذشت فلوس به پول رايج و غالب بدل گشته و . ھا بود ھا و اسراف كاري در بذل و بخشش سرگرمي

فلوس  ٢۴فلوس رسید و ھر درھم خود  ١۵٠چون ھر مثقال از طال به . ز رونق افتادطال در درجه دوم و نقره به طور كل ا

در نتیجه روزي مردم كم شد . درھم از فلوس رسید؛ پس مردم در آن مكر و حیله كردند ٣٠٣بود، لذا ھر مثقال از طال به 

َو ِإَذا َأَراَد اُهللا ِبَقْوٍم ُسوءًا «. آمدو كسب حالل با دشواري مواجه شد و اين امر به سبب اختالف در نقد و سكه به وجود 
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  ]۵٠.[»َفَلا َمَردَّ َلُه َو َما َلُھْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل

  

گويد ظلم مضاعف انسان در زمین است كه خاك از دادن  پردازد و مي در اينجا مقريزي به تحلیل فلسفي از اوضاع مي

در اين میان امرا و بزرگان در لذات ظاھري و رفاه خود . نمايد كاف ميھا استن بركاتش ممانعت نموده و از دادن خوردني

توجھي به آن  ھا ادامه داشت و به سبب بي اين بال و افزايش قیمت. غرق بودند و ھیچ توجھي به اين وقايع نداشتند

شدت سختي اين . گشتندھا نابود شدند، كشاورزان زيادي تلف شدند و عده زيادي از مزارع آواره  ھا و آبادي اكثر قريه

اي بود كه بسیاري از احشام از بین رفتند و اين به سبب عجز صاحبان زمین از كشت آن بود، چون  ھا به اندازه سال

بدين ترتیب بھترين سرزمین ـ مصر ـ به علت اين اقدامات . و بسیاري از كشاورزان كشت نداشتند. قیمت بذر باال رفت

سنة اهللا في الذين خلوا «: كند ريزي اين سلسله اتفاقات را در قالب سنت الھي تبیین ميمق. در ويراني و خرابي افتاد

مال و سلطنت دو موضوعي است كه قرآن بر آن تأكید كرده و آن را از عوامل ] ۵١.[»من قبل و لن تجد لسنت اهللا تبديًال

داده و در سلطه سبب ظلم او  ترفین قرار مياو را در جايگاه م  در مال از حد گذشتن انسان. طغیان انسان دانسته است

  ]۵٢.[شود به ديگران مي

  

در اين مورد ) علیه السالم(امیرالمومنین. لذا سلب نعمت در جامعه بر اثر فساد افراد است و از جھت ديگر ظلم امرا

كمین ظالمین  و خدا در... ھیچ چیزي بیشتر از اقامه بر ظلم سبب تغییر نعمت و تعجیل نقمت نیست«: فرمايد مي

وي با عنوان اينكه ستم . ھا را ظلم دانسته است ابن خلدون ھم يكي از عوامل از بین رفتن عمران و دولت] ۵٣.[»است

ھا باز  ناپذير است و فرجام آن به دولت ويران كننده اجتماع و عمران است، اذعان داشته كه اين امر طبیعي و اجتناب

  ]۵۵.[كند جمل خواھي را ھم عامل از ھم پاشیدگي تلقي مياو عالوه بر ستم، ت] ۵۴.[گردد مي

  سنت عذاب الھي

ھاي الھي قضاياي شرطیه ھستند كه در صورت  در بیان اوضاع مصر در بخش قبل بر اين نكته تأكید گرديد كه سنت

ھاي الھي  اما اين سؤال مطرح است كه سنت] ۵۶[شود؛ وجود شرط يا سبب، وجود جزا و مسبب ھم حاصل مي

  :سوره روم آمده است ۴٢و  ۴١در آيات . شود اي در جوامع ھدف اجرا مي چگونه و با چه شیوه

  

ْرِض اْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُیِذيَقُھم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّھْم َيْرِجُعوَن ُقْل ِسیُروا ِفي اْلَأ َظَھَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَِّر َو

  .وا َكْیَف َكاَن َعِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبُل َكاَن َأْكَثُرُھم ُمشِركیَنَفانُظُر

  

عالمه طباطبايي در تفسیر اين آيات، فساد را مصائب و باليا از جمله زلزله، خشكسالي، امراض ساريه، جنگ و غارت و 

بب اعمال شرك آلود يا معصیت كنند كه اين فساد به س كند دانسته و تصريح مي آنچه نظام صالح جاري را فاسد مي

در تفسیر علي بن ابراھیم قمي ] ۵٧.[است، چون بین حوادث جھان ھستي و اعمال مردم رابطه مستقیمي وجود دارد

ھم آمده است كه فساد در خشكي فساد حیوان است در زمان عدم نزول باران و ھمچنین ھالك حیوانات بري و بحري 

د زندگي جنبندگان دريا به باران است؛ پس زماني كه باران نیايد و آسمان از باريدن فرمودن) علیه السالم(و امام صادق

  ]۵٨.[شود و اين زماني است كه گناھان و معاصي زياد شود ابا كند فساد در خشكي و دريا ظاھر مي
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گردد و موجبات  ھا و ھر چه كه موجب اختالل در نظام ھستي  ھا و زلزله نكته قابل توجه اين است كه مصائب و خشكي

مرگ انسان و حیوان را در جامعه فراھم آورد ارتباط مستقیم با عملكرد افراد آن جامعه دارد و عدم اطاعت از دستورھاي 

سوره انعام،  ۶۵طبق آيه . ھايي خواھد شد كه جامعه را گرفتار خود خواھد نمود الھي سبب مصائب و كمبودھا و جنگ

ھا  ھا و جنگ ان و بارش سنگ و عذابھاي زمیني مانند زلزله، سیل، اختالفات، آشوبھاي آسماني مثل توف انواع عذاب

  ]۵٩.[ھاي الھي خوانده شده است جزء عذاب

  

وي آفات سماوي و بالياي طبیعي را در عالم وجود و . پردازد ترين مبحث كتاب به اين مسئله مي مقريزي ھم در مھم

دھد؛ ھمانند كمي آب نیل در مصر، عدم  كال گوناگون خود را نشان ميداند كه به اش عالم طبیعت امري ھمیشگي مي

ھا  اين. كند ھايي كه مزارع را نابود مي نزول باران در شام و عراق و حجاز، بیماري حیوانات، بادھاي گرم و سوزان و ملخ

رتكب محرمات شدند چنین ھاي خداوند در میان خلق است و زماني كه او را مخالفت كردند و م ھا و عادت ھمه از سّنت

  ]۶٠.[جزا و عذابي در انتظارشان خواھد بود

  

ھا تا  شود و مردم از اين عذاب ھايي از آسمان نازل مي رغم گرفتار شدن خلق به انواع باليا، باز روزنه با اين حال علي

ج و گشايش را در اعمال او علت فر. از ديد مقريزي اين امر ھم اتفاقي و بدون علت نیست. كنند حدي رھايي پیدا مي

كند؛ مانند دوره حكومت فائز از ملوك  شان راه بارش رحمت الھي را ھموار مي بیند كه زيادت نیكي ھايي مي انسان

ھاي موجود را  فاطمي مصر كه بعد از يك دوره طوالني خشكسالي و گراني اجناس به مردم امر شد كه ھمه گندم

موال گرفته شد و فقراي زيادي تحت تكفل ثروتمندان قرار گرفتند و امراي دولت بفروشند و به اين طريق جلو احتكار ا

  ]۶١.[اين وضع مدت زيادي ادامه يافت تا آنكه فرج خداوند و راحتي بر مردم رسید. كردند مردم را در قصرھا پذيرايي مي

  

و گزارش خود را با بیان وضعیت ا. باشد ق مي ٨٠٨ھدف مقريزي از بیان اين مقدمات، تحلیل اوضاع عصر خود در سال 

گیري از آن با استفاده از آيات قرآني، به نتیجه عملكرد  و در تحلیل اوضاع زمان و نتیجه] ۶٢.[اقتصادي آغاز نموده

ترين  اندازي دولتیان بر اموال مردم و قاچاق كاال توسط دولت را مھم پردازد و به صراحت چنگ صاحبان قدرت و دولتیان مي

به عنوان مثال در پي ] ۶٣.[داند دار و از بین رفتن نفوس و چارپايان مي د مرگ و میر و شیوع امراض واگیرعامل ايجا

حمالت تیمور به بالد ممالیك به امناي حكومت و تجار اعالم شد بخشي از اموال خود را به عنوان قرض در اختیار دولت 

ھا ھجوم برده و اموال تجار از نقره و طال و فلوس را  و مسافرخانه] ۶۴[ھا قرار دھند، با اين اعالم، مأموران شبانه به ھتل

  ]۶۵.[دادند كردند از سه تا ده درھم را به خود اختصاص مي ضبط نموده و خود از ھر صد درھم كه ضبط مي

  

. ل استپذيرفت معطوف كردن ذھن خواننده به نتیجه اين اعما اشاره مقريزي به گناه و معاصي كه در جامعه انجام مي

دارد كه اين انحراف موجب عذابي شد كه دامن  مقريزي از انحراف و فساد در حكومت يا در بخشي از مردم پرده بر مي

ھمه جامعه را فرا گرفت؛ ھمچنان كه در زمان محمد قالوون و اشرف شعبان كه جامعه مصر دچار مرض رشوه، ربا، 

  ]۶۶.[در نتیجه عذاب الھي بر آنھا حتمي گرديدشد و  ھاي مردم  ظلم، تعدي و دست اندازي به زمین

   مندي در تاريخ قانون
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١٢ 
 

ھا بر نزول باليا نشان  اش يعني تأثیر اعمال انسان مقريزي با ارائه كمي و كیفي اسناد و مدارك عیني در اثبات فرضیه

ي يافتن علت و معلول او با بیاني كامًال عیني در شرح وقايع و حوادث طبیعي، در پ. گراست دھد كه مورخي عین مي

داند و اين كمبود را علت  مقريزي عدم بارش باران و كمبود مواد غذايي را علت گراني مي. واقعي حوادث است

از ابتدا ھمه اين . كند ھا معرفي مي ھا و در نتیجه فراگیر شدن بیماري گرسنگي و گرسنگي را عامل شروع مرگ و میر

ھا به مبدأ اصلي باز  شمارد، اّما در علة العلل پديده داند، بلكه معلولي طبیعي مي حوادث را از جانب اراده خداوند نمي

شود و سخنان خود را ھم به آيات  گردد و اراده و مشیت حتمي خداوند را در قبال برخي اعمال انساني متذكر مي مي

  ]۶٧.[»ِللَِّه اْلأْمُر ِمْن َقْبُل َو ِمْن َبْعُد«. دھد الھي زينت مي

  

و ھنگامي «. ھا و قوانین ثابت خداوند در زمین است كند كه بیان كنندة سّنت ستفاده از قرآن ھم به آياتي رجوع ميدر ا

در ابتداي ] ۶٨.[»كه خدا اراده سوئي به قومي كند ھیچ چیز مانع آن نخواھد شد و جز خدا سرپرستي نخواھد داشت

دھد مگر آنكه  خداوند سرنوشت ھیچ قوم و ملتي را تغییر نمي«دارد كه  اين آيه، خداوند اين قانون كلي را بیان مي

كنند  اين آيه وابستگي تغییر اوضاع جوامع به تغییري كه مردم آن جامعه در خود ايجاد مي] ۶٩.[»خودشان تغییر دھند

ز بالياي مقريزي كه مؤلفي اخالق گرا است، انحرافات اخالقي در كسب نامشروع اموال، را عامل برو. داند مربوط مي

  .شمارد آسماني مي

  

اما با مطرح نمودن اعمال افراد جامعه در ايجاد . رسد مقريزي به اصالت جامعه اعتقاد دارد در بدو امر اگر چه به نظر مي

دھد كه به اصالت فرد و نقش تأثیرگذار اعمال  ھا، خود را در سلك دانشمنداني قرار مي ھا و رنج و يا برطرف كردن محنت

  .تغییر سرنوشت جامعه معتقد ھستند انسان در

  گیري نتیجه

ھاي  او در حوادث تاريخي از سّنت. ھاي اجتماعي نشان داد كه تاريخ داراي ضابطه و قانون است مقريزي با بیان سنت

ھاست و در ارسال  ھاي ثابتي مثل ظلم كه از بین برنده حكومت ثابت در جامعه و اراده الھي صحبت كرده؛ از سّنت

اگر چه ممكن است ظلم امري فردي باشد و امرا يا فرمانروايان مرتكب آن شوند، اّما تأثیر آن . الھي مؤثر استعذاب 

اي كه مقريزي به تصوير  در جامعه. شود گیرد و يكي از عوامل مھم افول تمدنھا محسوب مي تمام جامعه را در بر مي

ماع ربا خواري، فساد جمعي، رشوه و احتكار امري عادي كشید، به سبب عدم رعايت اخالق و قانون مورد پذيرش اجت

ھايي در جامعه سبب قرار گرفتن مناصب مھم كشور در دست جھال و فاسدان  شود و وجود چنین مؤلفه تلقي مي

گردد؛ نتیجه منطقي چنین وضعیتي سقوط اخالقي، اقتصادي، و سیاسي جامعه است، چرا كه امور در دست  مي

از طرف ديگر، با وجود ربا، رشوه، احتكار و فساد . گیرد كه توانايي اداره آنھا را ندارند ي قرار ميكفايت ھاي بي انسان

. اخالقي، بروز اراده الھي و به وجود آمدن قحطي، و در پي آن گراني و مرگ و میرھاي دھشتناك، امري طبیعي است

  .مند حوادث عالم است و اين نشان از سیر منطقي و ضابطه
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١٣ 
 

  .دانشجوي دکتري تاريخ اسالم واحد علوم و تحقیقات*  : ھانوشتپي

  .١٣٨ص ) تا مكتبه شامله، بي: جا بي(ابن تغري بردي، المنھل الصافي . ١

  .٨٠ھمان، ص . ٢

  .ھمان. ٣

  .٣۵١، ص ١ج ) تا دارالعقبه، بي: تركیه(علي الرضا و احمد طوران، معجم التراث االسالمي في مكتبات العالم . ۴

  .غري بردي، پیشینابن ت.  ۵[

  .١٣ص ) م ١٩٧١مكتبه العربیه، : جا بي(محمد مصطفي الزياده، دراسات عن المقريزي . ۶

  .در زمان حاضر اين ديوان وزارت خارجه نام دارد. ٧

الدين  ابن تغري بردي، پیشین؛ البته تغري بردي در كتاب النجوم الزاھره اين مطلب را ذكر كرده، ولي نام شمس. ٨

  .٢٨۵، ص ٣ج ) تاجا، مکتبه شامله، بيبي(ابن تغري بردي، النجوم الزاھره، : ك. ر. در آن ذكر شده استالبجاسي 

  .١۵ـ  ١۴محمد مصطفي الزياده، پیشین، ص . ٩

  .ابن تغري بردي، پیشین. ١٠

  .١۶محمد مصطفي الزياده، پیشین، ص . ١١

  .ابن تغري بردي، پیشین.١٢

، ص ٣٢ج ) تا دفتر انتشارات اسالمي، بي: قم(مه المیزان، موسوي ھمداني سید محمد حسین طباطبايي، ترج. ١٣

٢٢۵.  

  .١۴ص ) ١٣۶١ھاي اسالمي،  بنیاد پژوھش: مشھد(ھاي اجتماعي در قرآن  احمد حامدمقدم، سنت. ١۴

  .١۵۶ص ) ١٣٧۵انتشارات علمي و فرھنگي، : تھران(ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي . ١۵

  .١۵۴ص ) تا انتشارات اسالمي، بي: قم(ھاي تاريخ در قرآن  سید محمد باقر صدر، سنت. ١۶

ِتْلَك ُامٌَّة «و ) ١٣۴آيه ) ٢(بقره (» ِتْلَك ُامٌَّة َقْد َخَلْت َلَھا َما َكَسَبْت َو َلُكْم َما َكَسْبُتْم َو َلا ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلوَن« . ١٧

  ).١۴١ھمان، آيه (» َلَھا َما َكَسَبْت َو َلُكْم َما َكَسْبُتْم َو َلا ُتْسألوَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُلوَن َقْد َخَلْت

انتشارات سازمان : جا بي(ھا از ديدگاه قرآن  احمد علي قانع عزآبادي، علل انحطاط تمدن: ك. براي آگاھي بیشتر ر. ١٨

  . ١٠۵ـ  ٩٩ص ) ١٣٧١تبلیغات اسالمي، 

  . ١٠٩مان، ص ھ. ١٩

  . ١۵۴ھمان، ص . ٢٠

  . ١۶٠ھمان، ص . ٢١

  . ٣۵٠ـ  ٣١٢ھمان، ص . ٢٢

  . ٩۶ـ  ٩٠ص ) ١٣۶٨دفتر نشر فرھنگ اسالمي، : جا بي(يعقوب جعفري، بینش تاريخي قرآن . ٢٣

  . ٢۶٨، ص ١ابن خلدون، پیشین، ج . ٢۴

) ۴٧(محمد (» ِقَبُة الَّذِيَن ِمْن َقْبِلِھْم َدمََّر اَهللا َعَلْیِھْم َو ِلْلَكاِفِريَن أْمَثاُلَھاَأَفَلْم َيِسیرُوا في اْلأْرِض َفَیْنُظُروا َكْیَف َكاَن َعا«. ٢۵

  ). ١٠آيه 

  . ١١آيه ) ٢١(انبیاء . ٢۶

  . ۶٧آيه ) ٣٣(احزاب . ٢٧

  . ۴۴آيه ) ۶(، انعام ١۶آيه ) ١٧(؛ اسراء ١٢٧آيه ) ٢٠(؛ طه ١١٢آيه ) ١۶(نحل . ٢٨
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١۴ 
 

  . ۴و  ٣آيه ) ١۵(و حجر  ،٨آيه ) ۶۵(طالق . ٢٩

  . ٣٢آيه ) ٣٠(و روم  ١٠۵و  ١٠٣آيه ) ٣(، آل عمران ۴۶آيه ) ٨(انفال . ٣٠

  . ٩٧يعقوب جعفري، پیشین، ص . ٣١

  . ٢۴؛ فاطر آيه ۶٢آيه ) ٣٣(احزاب . ٣٢

  . ٩٨يعقوب جعفري، پیشین، ص . ٣٣

  . ۵٩ھمان، ص . ٣۴

ص ) ق ١۴٢٠المكتبه الثقافه الدينیه، : پور سعید(الدين الشیال مقريزي، اغاثه االمه بكشف الغمه، تصحیح جمال . ٣۵

١١ .  

از سالطین مملوكي را به جھت توجه به ) ۶٩٢ـ  ۶٨٩(ھا بود كه اشرف خلیل  ھاي مخالف چركسي كتبوقا از ترك. ٣۶

تغريبردي، النجوم  ابن. به حكومت رسید) ۶٩۶ـ  ۶٩۴(و پس از مدتي با نام عادل زين الدين كتبوقا . ھا ترور كرد چركسي

  .۴٢، ص ٨الزاھره، ج 

  . ۴٨مقريزي، پیشین، ص . ٣٧

  . ۴٩ھمان، ص . ٣٨

  . ۵٠ھمان، ص . ٣٩

  . ٢۶١آيه ) ٢(بقره . ۴٠

  . ۵٣مقريزي، پیشین، ص . ۴١

  . ١١١ـ١٠٣، ص١ج ) تاجا، موقع وراق، مکتبه شامله، بيبي(مقريزي، المواعظ و االعتبار، . ۴٢

ھا و  ؛ ابن تغري بردي در النجوم الزاھره به نقل از مقريزي به شرح ماجراي اين سال١١١ ـ ١٠٣، ص ١ھمان، ج . ۴٣

  . ٢٨۵ـ  ٢٨٠، ص ٣ابن تغري بردي، النجوم الزاھره، ج : ك. ر. اقدامات ملك ظاھر اشاره كرده است

  . ٢٨٠، ص ٣ابن تغري بردي، النجوم الزاھره، ج . ۴۴

  . ١١١ھمان، ص . ۴۵

  . ۵۵المه، ص مقريزي، اغاثه ا. ۴۶

  . ۶١ھمان، ص . ۴٧

  . ۶۴؛ مقريزي، ھمان، ص ١۶آيه ) ١٧(اسراء . ۴٨

  . ۶۶ـ  ۶۵ھمان، ص . ۴٩

  . ٩٧ـ  ٩٠، مقريزي، ھمان، ص ١١آيه ) ١٣(سوره رعد . ۵٠

  . ۶۶، مقريزي، ھمان، ص ۶٢) ٣٣(احزاب . ۵١

  . ١٩٣ـ١٩٠التي، صعبدعلي بن جمعه العروسي الحويزي، تفسیر نورالثقلین، تصحیح رسولي مح. ۵٢

  . ١۶٣ھمان، ص . ۵٣

عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون، ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرھم من ذوي الشأن . ۵۴

  . ٣۵۶، ص ١ج ) م ١٩٨٨/ ق  ١۴٠٨دارالفكر، : بیروت(األكبر، تحقیق خلیل شحاده 

  . ٢٣١گنابادي، ص ھمو، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين . ۵۵

  . ٩٨يعقوب جعفري، پیشین، ص . ۵۶

  . ٢٠۵، ص ١۶سید محمد حسین طباطبايي، تفسیر المیزان، ج . ۵٧
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١۵ 
 

  . ٢١٧ص ) ١٣٧١فرھنگ و ارشاد اسالمي، : تھران(محمد جعفر علمي، جامعه و سنن اجتماعي در قرآن . ۵٨

ابَّا ِمْن َفْوِقُكْم أْو ِمْن َتْحِت أْرُجِلَكْم أو َيْلِبَسُكْم ِشَیًعا َو ُيذيَق َبْعَضُكْم َبْاَس َبْعٍض ُقْل ُھَو اْلَقاِدُر َعَلي أْن َيْبَعُث َعَلْیُكْم َعَذ. ۵٩

  ). ۶۵انعام آيه . (»اْنُظْر َكْیَف ُنَصرُِّف اْلأَياِت َلَعلَُّھْم َيْفَقُھوَن

  . ۵٩مقريزي، اغاثه االمه، ص . ۶٠

  . ۴٣ھمان، ص . ۶١

  . ۶١ھمان، ص . ۶٢

  . ۵٠ھمان، ص  .۶٣

: ك. ر. لفظ فندق كه به امروز معناي ھتل متداول است در زمان مقريزي و ابن تغري بردي ھم متداول بوده است. ۶۴

  . ۴٠٣، ص ٣تغري بردي، پیشین، ج

  . ھمان. ۶۵

  . ۵۵مقريزي، اغاثه االمه، ص . ۶۶

  . ١١۶؛ مقريزي، پیشین، ص ۴آيه ) ٣٠(روم . ۶٧

  . ٩٧ريزي، پیشین، ص ، مق١١آيه ) ١٣(رعد . ۶٨

  . ١١آيه ) ١٣(رعد . ۶٩

  منابع

  .تا جا، مكتبه شامله، بي ابن تغري بردي، المنھل الصافي، بي -

  .تاجا، مكتبه شامله، بي ابن تغري بردي، النجوم الزاھره، بي -

الشأن األكبر، تحقیق ابن خلدون عبدالرحمان، ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البرير و من عاصرھم من ذوي  -

  .م ١٩٨٨/ ق  ١۴٠٨خلیل شحاده، چاپ دوم، بیروت، دار الفكر، 

ابن خلدون عبدالرحمان، مقدمه ابن خلدون، ترجمه مجمد پروين گنابادي، چاپ ھشتم، تھران، انتشارات علمي و  -

  .١٣٧۵فرھنگي، 

  .١٣۶٨جعفري، يعقوب، بینش تاريخي قرآن، دفتر نشر فرھنگ اسالمي،  -

  .١٣۶١ھاي اسالمي،  ھاي اجتماعي در قرآن، مشھد، بنیاد پژوھش امد مقدم، احمد، سنتح -

  .ھاي تاريخ در قرآن، انتشارات اسالمي، قم صدر، سید محمد باقر، سنت -

  .تا ، موسوي ھمداني، قم، دفتر انتشارات اسالمي، بي٣٢طباطبايي، سید محمد حسین، ترجمه المیزان، ج  -

  .تا جا، بي  عبد علي بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تصحیح رسولي محالتي، قم، بي العروسي الحويزي، -

  .١٣٧١علمي، محمدجعفر، جامعه و سنن اجتماعي در قرآن، تھران، فرھنگ و ارشاد اسالمي،  -

  . ١ج  تا، قره بلوط، علي الرضا و احمد طوران، معجم التراث االسالمي في مكتبات العالم، تركیه، دارالعقبه، بي -

  .م ١٩٧١مصطفي الزياده، محمد، دراسات عن المقريزي، مكتبه العربیه،  -

الدين الشیال، پور سعید، المكتبه الثقافة الدينیه،  مقريزي، احمد بن علي، اغاثه االمه بكشف الغمه، تصحیح جمال -

  .ق ١۴٢٠

  جا، مكتبه شامله، ، السلوك لمعرفة الدول الملوك، بي__________ -



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١۶ 
 

  .تا ، المواعظ و االعتبار، موقع وراق، مكتبه شامله، بي__________ -

  .١٣٧١جا، سازمان انتشارات اسالمي،  ھا از ديدگاه قرآن، بي قانع عزآبادي، احمد علي، علل انحطاط تمدن -

  


