
 
 
 
 
 

 فصلنامه تاريخ اسالم

   38، شماره مسلسل 1388، تابستان 2سال دهم، شماره 
  
  

  هاي الهي و رويدادهاي تاريخ؛ سنت

  هبررسي موردي ديدگاه مقريزي در اغاثة االمة بكشف الغم
  

  20/10/87: تاريخ تأييد      16/8/87: تاريخ دريافت

  ∗الهي اميريزهرا روح
هـا اهميـت    هـاي دور بـراي انسـان    شتهتوجه به تاريخ و حوادث عالم از گذ

شان از  اين امر براي مورخان مسلمان به جهت اهداف خاص. وافري داشته است
مقريزي، مـورخ مصـري قـرن نهـم، ماننـد      . پيگيري تاريخ، اعتبار بيشتري داشت

اي به تـاريخ داشـته اسـت، گرچـه او در      بسياري از مورخان مسلمان توجه ويژه
او ماننـد مـورخ معاصـرش، ابـن خلـدون، از      . زده است هاي ديگر هم قلمزمينه

اولين كساني است كه به چرايي و چگونگي وقايع و حوادث عالم توجـه كـرده   
بـه دليـل نگـاه     اغاثة االمة بكشـف الغمـه  در ميان آثار مقريزي، كتاب . است

فلسفي و توجه خاص او به تأثير مسائل اجتمـاعي و اقتصـادي بـه رويـدادهاي     
  .ايز از ديگر آثار اوستتاريخي، متم

  
  .مندي در تاريخ مقريزي، نگرش تاريخي، سنّت الهي، قانون : هاي كليديواژه

                                                 
  .دانشجوي دكتري تاريخ اسالم واحد علوم و تحقيقات ∗
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  مقدمه
تـأليف  ) نجات امت بـا برطـرف كـردن غـم و انـدوه     ( اغاثة االمه بكشف الغمهكتاب 

الدين احمد بن علي المقريزي در حوزه تاريخ با اهتمام دكتر جمـال الـدين الشـيال در     تقي
مستشرقان زيادي در تأليفات خـويش بـه ايـن كتـاب اسـتناد      . ق منتشر شده است 1358
اي كه شيال معتقد است كـه   اند؛ اين كتاب از اهميت بسياري برخوردار است، به گونه كرده
. باشـد  كتاب شامل يك مقدمه و هفت فصل مـي . نياز نيستند نگاران مصري از آن بي تاريخ

يـابي مشـكالت و معضـالت عصـر خـود بيـان        را ريشهمؤلف در مقدمه علت تأليف كتاب 
  .كند مي

كنـد كـه    پردازد و به ايـن قاعـده كلـي اشـاره مـي      فصل اول به بيان اهميت تاريخ مي
چشـند   دانند، زيرا مصائب اندكي را كه خود مـي  ها گذشته را بهتر از حال مي انسان  هميشه

تاريخ گذشته به تحمل مصائب  گويد بيان مولف مي. كنند بيش از مصائب ديگران تلقي مي
  .تواند كمك كند كنوني مي

مقريزي براي شناساندن تاريخ در فصل دوم به سير حوادث و وقايع تلخ تاريخي مصـر  
فصـل سـوم بـه علـل و عوامـل وقـايع و       . كنـد  ق اشاره مي 776هاي دور تا سال  از زمان

سام مـردم و احـواالت   فصل چهارم در بيان اق. مصائب تا زمان مؤلف اختصاص يافته است
بندي كرده و ميـزان خسـارتي    آنهاست كه با ديدگاهي اجتماعي در پنج قسم مردم را دسته

  .اند را بررسي نموده است كه در اين وقايع ديده
فصل پنجم در بيان افزايش قيمت اجناس و اخبار شدائد زمان به سبب زياد شدن ايـن  

مردم بيان شده و در فصل آخـر هـم بـه     در فصل ششم عوامل درمان آالم. ها است قيمت
  .بيان محاسن اين تدبير پرداخته است

  
  نامه مقريزي زيست

، جـايي كـه   »برجوان«ق در منطقه  766/ م  1364احمد بن علي مقريزي متولد سنه 
3(نياي او . اي معروف و اهل علم زاده شد امروزه در محدوده شهر قاهره قرار دارد، در خانواده
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الدين مقريزي بعلبكي از محدثان و فقهاي بزرگ حنبلي  محيي حمد بن تميمعبدالقادر بن م
مذهب بود كه در بعلبك از زينب بنت كندي و در دمشق از ابن عساكر و ابن قـواص و در  

او به دليل تسلط بر مذهب حنبلي، شيخ دارالحديث ابـن  . قاهره از بهاءبن قيم حديث شنيد
اما پدرش مدرس جامع طولون و يـك   ١.ق بود 730وفات عبدالقادر در سال . عساگر گشت

الـدين   اين تغيير مذهب شايد به اين جهت بوده كه مذهب عالمـه شـمس  . فقيه حنفي شد
احمد نيز ابتـدا مـذهب حنفـي داشـت؛ ابـن       ٢.ابن صائغ پدر همسر ايشان حنفي بوده است

سـلك  لـيكن بـه م   ٣دهـد؛  تغري بردي حتي از تمايالتش به مذهب ظاهري هم خبـر مـي  
او از اساتيد به نام بهره برد و از آنهـا سـماع حـديث كـرد؛ از جملـه شـيخ        ٤.شافعي گراييد

برهان الدين ابراهيم بن احمد بن عبدالواحد شامي، ناصـرالدين محمـد بـن علـي حـراوي،      
  . برهان الدين هيثمي و در مكه هم از ابن سكر و نشاوري

البقا و اسـنوي اجـازه حـديث دريافـت       مقريزي از اساتيدي چون اذرعي، بهاءالدين ابي
او در علوم مختلف تصانيف مفيدي را عرضه كرد و به عنوان محدث، مورخ و صاحب . كرد

اش نسـبت بـه تحـوالت     به جهت موقعيت مناسب اجتماعي خانواده ٥.فنون، معروف گشت
 احمد در دوران جواني بـا . زمان خود و مناسبات سياسي دولت مملوك آگاهي كامل داشت

عنوان معلم فرزندان سالطين و امراي دولت مملوكي وارد دارالحكومه شـد و در آنجـا بـه    
و برخي علوم مثل تاريخ، تقويم، ادب ) قرآن، فقه، نحو، تفسير و حديث(تدريس علوم ديني 
  ٦.و حساب مشغول شد

اول بار در ديوان . اش به مناصب حكومتي وارد شد مقريزي به سبب موقعيت خانوادگي
م  و بعـد از آن بـه   1388/ ه  790و سپس در منصب كتابت در  ٧.ا در قلعه گمارده شدانش

علت اين امر تحول او از حنفـي بـه   . نيابت حكومت نزد قاضي القضات شافعي منصوب شد
امامت در مسجد جامع الحاكم و شهر قـاهره،  . اشتهار مقريزي در اين مذهب بودو شافعي 

. هاي بعـدي مقريـزي بـود    فتن لقب استادي از موفقيتمدرسي حديث مدرسه مويديه و گر
تعيين مقريزي در اين منصب علمي به سفارش استاد بلند پايه او ابن خلـدون بـه سـلطان    

اين آشنايي سبب شد تا برقوق، مقريزي را به شـغل  . صورت پذيرفت) 801ـ   784(برقوق 
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الـدين محمـد    مسدر حكمي او را بـه جـاي شـ   ) ق( 801برقوق در سال . محتسب بگمارد
هـاي   اين مشغله جديد زمينه ٨.بجانسي، مسئول امور حسبه قاهره در بخش بحري قرار داد

اختالط و پيوند بيشتر او با طبقات مختلف مردم را فراهم آورد و بـه دنبـال آن تسـلط بـر     
هـاي مختلـف اوزان و در    هـا و مقيـاس   مسائل اقتصادي چون نقدينگي و ثبت دقيق كيـل 

 و در حوزه مشاغل سر و سامان دادن بـه اوضـاع،   بهداشت شهر به رسيدگي  حوزه بهداشت
  ٩.مدارس و پزشكان، معلمين، مهندسين، معمارها و امور طالب را براي او فراهم آورد

مقريـزي در  . اشتغال به اين امور مهم و سنگين باعث دوري مقريزي از امور علمي شد
م در سن شش سالگي به علـت  1403/ ه  806دخترش به سال . كرد  ها ازدواج همين سال

ه بكشـف    گذشت و اين عاملي براي نوشتن كتـاب  در شيوع طاعون در مصر  اغاثـة األمـ
البته اين احتمـال  . گيري وي از مناصب دولتي گرديد شد و به دنبال آن موجب كناره الغمه

طي يـا  هاي قح هم وجود دارد كه وي به علت بحراني شدن اوضاع اقتصادي مصر در سال
به داليل ديگر از مشاغل دولتي كناره گرفته و به عالم تدريس و مدرسه بـاز گشـته باشـد    

ايـن  . پس از آن او به دمشق رفت و در مدرسه اقباليه و اشرافيه به تدريس حديث پرداخت
جانشـين ظـاهر برقـوق بـه او پيشـنهاد نيابـت و       ) ه 801ـ   808(بار ناصر فرج بن برقوق 

هـايي كـه از جانـب حكومـت بـه او       اش و مالمت د؛ اما تجارب گذشتهقضاوت دمشق را دا
از پـدر    چرا كه با ثروت به ارث رسـيده  ١٠.رسيده بود او را از پذيرش اين مناصب باز داشت

  ١١.ديگر الزم نديد تا وقت خود را در مجالس قضا صرف كند

امتـاع  ان بـود كـه بـا عنـو     كتاب السـيرة النبويـه  ترين تأليف مقريزي  اولين و بزرگ
در . معـروف گشـت  االسماع بما للرسول مـن االنبـاء و الحفـده و االحـوال و االتبـاع      

را  النزاع و التخاصم في ما بين بني اميه و بني هاشـم هاي حضور در دمشق كتاب  سال
پـس از ده  . اي و با استفاده از نظريات ابـن خلـدون نگاشـت    هاي قبيله با تأكيد بر عصبيت

بار ديگر به قاهره بازگشت و دوره جديدي از نشاط علمي و تدريس  سال اقامت در دمشق،
دو بار به حج رفت و در نوبت دوم مدت پنج سال در مكه اقامـت گزيـد و در   . را شروع كرد
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الكـالم ببنـاء   اين مدت به درس و بحث و تأليفات كوچـك پرداخـت؛ از آن جملـه اسـت     
ميم الداري، الـذهب المسـبوك فـي    الكعبه بيت اهللا الحرام، ضوء الساري في معرفة ت

ذكر من الحج من الخلفاء و الملوك، وصف حضر موت العجيبـه واالعـالم بمـن فـي     
ترين اثر خود بـا نـام    او دوباره به قاهره بازگشت و مهم .ارض الحبشه من ملوك االسالم

درباره آثـار تمـدني مصـر و اخبـار شـهرهاي       المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار
رگ آن و شرح حال دول را نگاشت كه شايد بتوان آن را انقالبي در موسوعه نويسي اين بز

  ١٢.عصر دانست
اهميت و ارزش علمي مقريزي به تأليفات بسيار نيست، بلكه به روش او در تأليف ايـن  

هـاي مختلـف آنهـا و مشـكالت اجتمـاعي و       توجه مقريزي به مردم و گـروه . هاست كتاب
گـري توانـا و    ا نه فقـط مـورخ راوي بلكـه مـورخي مبـدع و تحليـل      مسائل اقتصادي، او ر

او موضوعات مختلف را با ادله خاص خود آراست و عـالوه  . گري برجسته نشان داد حساب
بر طرح مشكالت و تشخيص درست آنها و بيان اسباب، عالج آن مشكالت را نيز توضـيح  

  .داد

هـاي   هـا و رسـاله   رزش مقريـزي، كتـاب  عالوه بر آثار ذكر شده، از ميان انبوه آثار بـا ا 
از  غاثة االمـة بكشـف الغمـه   ا  در اين ميان كتاب. كوچك او داراي ارزش فراواني هستند

ترين آنهاست حاوي اطالعات ارزشمندي از تاريخ مصر كه در كتب تاريخي ديگـر بـه    مهم
وزه شود كتاب فوق جزء محدود كتابهاي عربـي تـأليف شـده در حـ     ندرت مثل آن پيدا مي

مسائل اقتصادي و اجتماعي است كه امروزه نيز مـورد توجـه مورخـان عصـر حاضـر قـرار       
  .گرفته است

. كنـد  وي در سراسر اين كتاب به بحث محوري قحطي و خشكسالي در مصر اشاره مي
سؤال اساسي او كه در مقدمه به آن اشاره كرده اين است كه چرا مصر در طـول تـاريخ بـا    

او . هاي گسترده شـده اسـت   و گرسنگي  نيل، به دفعات دچار قحطيوجود رود پر آبي مثل 
گويي به اين سؤال به اسناد و مـدارك گذشـته مصـر و همچنـين كتـب كهـن        براي پاسخ

هاي  مراجعه نموده و اين فرضيه را در مقدمه كتاب خويش مطرح و اثبات كرده كه قحطي
ها از توجه به مصـالح بنـدگان و   درپي محصول سوء تدبير علما، زعما و حكام و غفلت آن پي
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  .زيردستان و مردم عادي بوده است
شود كه آيا ارتباطي طبيعي ميان فرضـيه و سـؤال    حال در اين جا اين سؤال مطرح مي

پاسخ اين سؤال منفي است، اما در ذيل بحث فلسـفه تـاريخ و اجـراي    . مقريزي وجود دارد
  .توان به خوبي ارتباط آن را دريافت سنن الهي مي

  
  و اجتماعي هاي الهي سنت

قوانيني كه . كنند شناسان معتقدند كه جوامع بشري از قوانين اجتماعي پيروي مي جامعه
واژه خاصـي كـه در   . اسالم هم به قوانين اجتمـاعي معتقـد اسـت   . عموميت و كليت دارند

در آغـاز بـه   . اسـت » سـنت «رود  متون اسالمي براي قانونمندي جامعه و تاريخ به كار مي
مرحوم عالمه طباطبايي در كتاب شريف الميـزان سـنت را   . پردازيم تبيين مفهوم سنت مي

تـوان گفـت    با اين تعريف مـي  ١٣.كند داند كه جامعه در آن سير مي اي مي به معناي طريقه
گيرد كـه اسـتمرار    هاي خداوند را در بر مي هاي الهي آن بخش از تدابير و سازماندهي سنت

اين سنت در هر شرايط و زمـاني  . بوده استرا دارا بل تبديل و تحويل داشته و رويه غير قا
  ١٤.حاكم است

هاي اجتمـاعي   شود يك نوع از سنن الهي است و آن سنت آنچه به بحث ما مربوط مي
از ديـدگاه ابـن خلـدون    . ها زمينه اجتماعي آنهاست مالك عمده اين سنت. و تاريخي است

. كننـد  ديگر در حركات خود از يك سنت پيروي مـي اجتماع و عمران مانند مسائل طبيعي 
تـوانيم آن   آفريند ما مي كند و چون طبيعت را خداوند مي اين سنت را طبيعت آن تعيين مي

هاي تاريخي عمل هدفـداري   از ديدگاه شهيد صدر نيز موضوع سنت ١٥.را سنت خدا بناميم
و محـدوديتش در بـر   است كه زمينه اجتماعي داشته و جامعه و امت را بـر طبـق وسـعت    

  ١٦.گيرد
هاي مهم اجتماعي دو سنت زير مورد توجه اين پژوهش اسـت، چـون در    از ميان سنت

يكـي سـنت   : بررسي نظر مقريزي عمده مطالب حول محور اين دو سنت بيان شده اسـت 
ها  همبستگي دگرگوني اجتماعي با تغيير دروني افراد است و دوم سنت ظهور و سقوط امت
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هـاي فراوانـي در    دانشمندان و نظريه پردازان علم تاريخ نظريـه . باشد مي و هالكت جوامع
هـا مطـرح شـده و در     اين امر در قرآن نيز با عنوان سنت. اند ها ارائه كرده علل زوال تمدن

 ١٧.دانـد  آيات زيادي از آن زندگي اقوام گذشته را مايه تنبه و تذكر بـراي اقـوام ديگـر مـي    
هاي الهي باشد؛   هايي از اجراي سنت تواند نمونه ر قرآن ميهاي تاريخي مطرح شده د سنت

هـا و   العمل در برابر عمل هاست و در حقيقت يك سري عكس كه حاكم بر سرنوشت انسان
توان نتيجه گرفت كه تاريخ آميخته با يك سري  از اين نكته مي. شود ها محسوب مي كنش

  .باشد آن ممكن نميكه سرپيچي از . از قوانين قطعي و تخلف ناپذير است
هاي الهي خصوصياتي دارند؛ از جمله اينكه عموميـت دارنـد و در همـه جوامـع و      سنت

ها را به  به همين دليل آيات بسياري از قرآن انسان. ها جاري هستند ها و در همه زمان ملت
ديگر خصوصيت مهـم سـنن الهـي    . كند عبرت آموزي و تنبه از سرگذشت اقوام دعوت مي

اي كه در يك جامعه فاسد همه افـراد،   ن آن در همه افراد جامعه است، به گونهتسري داشت
  ١٨.گيرد چه صالح و چه فاسد، را در بر مي

اي و بـه   نكته مهم و شايان ذكر اين كه علت اصلي اجراي سنت الهـي در هـر جامعـه   
هـايي   ها امري عادي و طبيعي نيست، بلكـه معلـول علـت    دنبال آن هالكت و تعذيب امت

اند و اين علّت همانا عصـيان و نافرمـاني جمعـي در     ها آن را به وجود آورده ست كه انسانا
  ١٩.باشد برابر دستورهاي الهي و فساد در نظام يك جامعه مي

هاي متعددي ارائـه   بندي ها نظرهاي مختلف و دسته در بيان علل افول و انحطاط تمدن
هـاي فرهنگـي، سياسـي و     در زمينـه هـا، انحطـاط    بندي بر اساس يكي از دسته. شده است

تـوان بـه متـرفين و نقـش      در مبحث فرهنگي مي. اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است
ها و جوامع اشاره كرد؛ تـرف، تكبـر، طلـب رفـاه و عـيش و نـوش از        آنان در نابودي امت

 وفور امكانات مادي و غرق شدن انسان. هاي فساد انسان و هالكت اوست ترين زمينه مهم
هاي ترف است كه او را از صعود بـه مراحـل كمـال انسـاني بـاز       در لذات جسمي از زمينه

دارد و چون هدف اصلي خلقت انسان رسيدن به قله كمال است، سنت الهـي بـه قطـع     مي
. ترين اثر و نتيجه تسلط مترفين فسق و ظلم اسـت  مهم. كند اين جريان انحرافي حكم مي
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هاي اجتمـاعي، اسـباب بسـياري از مفاسـد اخالقـي در       ابريمترفين با به وجود آوردن نابر
آورند و با استفاده از توان مالي در ايجاد مراكز فساد اخالقي و اقتصادي  جامعه را فراهم مي
  ٢٠.كنند هاي انساني شده و به همنوعان ظلم مي سبب سقوط ارزش

اول اينكـه اگـر   : توان به دو نكته اشاره كـرد  اما درباره علت هالكت چنين جوامعي مي
هاي جامعه به جاي ايجاد ساختاري قوي و مستقل، صـرف خوشـگذراني و تجمـل     سرمايه

رود؛ دوم اينكـه تكـاثر    گردد روح تالش و حركت به سمت تعالي در آن جامعه از بـين مـي  
هـاي اجتمـاعي در جامعـه     اموال در دست مترفين به ايجاد شـكاف اقتصـادي و نـابرابري   

دهـد و   ها را كـاهش مـي   مسائل فرهنگي و توجه به مسائل و ارزش انجامد و رغبت به مي
  ٢١.كشاند جامعه را به سراشيبي سقوط مي

ها و عوامل اقتصـادي نيـز در انحطـاط جامعـه نقـش       هاي فرهنگي، زمينه غير از زمينه
توان آنها را از علـل مهـم    آيات قرآن به عوامل مختلف اقتصادي اشاره كرده كه مي. دارند

  ٢٢.ها و جوامع بر شمرد؛ مانند اسراف و تبذير، كفران نعمت، رشوه و ربا زوال امت
  ٢٣:اما در بحث تغييرات جوامع هم علل متعددي بيان شده است؛ از جمله

  .وجود ظلم و تجاوز در هيئت حاكمه هر جامعه. 1 
  :گويد چنان كه ابن خلدون در اين باره مي. طلبي و رفاه زدگي گسترش راحت. 2 

ازه بيشتر در ناز و نعمت و تجمل خواهي فرو روند به همـان ميـزان   به هر اند
شوند تا چه رسد به اينكه داعيه پادشاهي در سـر داشـته    تر مي به نابودي نزديك

و تـن    پرستي و مستغرق شدن در ناز و نعمـت  باشند، زيرا عادات و رسوم تجمل
د و هرگـاه  شـكن  پروري شدت عصبيت را كه وسيله غلبه يافتن است در هـم مـي  

پذيرد تا چـه رسـد بـه     عصبيت زايل گردد نيروي حمايت و دفاع قبيله نقصان مي
بلعنـد و از   هاي ديگر آنان را مي اين كه به توسعه طلبي برخيزند و آن وقت ملت

خـواهي از موانـع    برند؛ بنابراين آشكار شد كه فراخي معيشـت و تجمـل   ميان مي
ويش را به هـر كـه بخواهـد ارزانـي     است و خدا ملك خ پادشاهي و كشور داري

81



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 38، شماره مسلسل 1388، تابستان 2شماره  دهم،سال           

 

 
 
 
 

  ٢٤.دارد مي
خو گرفتن مردم به عيش و عشرت موجب كاهش قدرت دفـاعي آنـان و در نتيجـه    . 3

  .شود عدم مقاومت آنان در برابر دشمن مي
اختالف طبقاتي فاحش در يك جامعه باعث قوي شدن ثروتمندان و گرسـنه شـدن   . 4

  .محرومان و يك انقالب داخلي خواهد شد
 ٢٥هاي معنـوي سـبب هالكـت قـوم و پيـروزي پيـروان حـق        ر پا گذاشتن ارزشزي. 5
  .گردد مي

  
  ترين عوامل سقوط جوامع در قرآن مهم

  :قرآن علل زيادي را براي سقوط جوامع بيان كرده است
   ٢٦ظلم و فساد در رهبري و سكوت مردم. 1
قـدم بـر   اي كـه در تأييـد حـاكم ظـالم      سكوت مردم در مقابل ظلم و ستم به گونه. 2
  ٢٧.دارند مي

  ٢٨.اختالف طبقاتي و پيدايش گروه رفاه زده. 3
  ٢٩.هاي معنوي و انساني سقوط اخالقيات و از بين رفتن ارزش. 4
  ٣٠.ها بندي از بين رفتن اتحاد و تفاهم و پيدايش گروه. 5

جوامع زنده و پويا قلمداد شـده اسـت،     در قرآن و تعاليم اسالمي تحول و تغيير از لوازم
نمايد و هرگونه  پذير مي حول و تغيير، حركت در مسير صحيح و كلي خلقت را امكانچون ت

پـذير نيسـتند و در    هـا تغييـر   هاي الهي است و ايـن سـنت   تغيير و تحول در جوامع از سنت
تواننـد   هـا مـي   از طرف ديگر همه جوامع و انسـان  ٣١.گذشته و حال و آينده حاكميت دارند

هاي تغييـر را فـراهم    برخوردار باشند، تا زماني كه خود زمينههميشه از خوان نعمات الهي  
هـاي   زماني كه افراد جامعه مرتكب گنـاه و آلـودگي  . نياورند و اسباب آن را موجب نگردند

اين تغييرات اگر چه ممكن است در افـراد آن صـورت گيـرد، امـا موجـب      . شوند درون مي
اي افراد به فساد گرايش پيدا كننـد جامعـه    لذا اگر در جامعه. شود تغييرات اجتماعي نيز مي
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هم بعد از مدت كوتاهي به فساد خواهد گراييد و آنجاست كه آن جامعه مسـتوجب اجـراي   
ترين عامل حركت جامعه به سوي  هاي الهي اساسي لذا سنّت: گردد سنت الهي در زمين مي

ر صـورت  هاي الهي قضاياي شـرطيه هسـتند كـه د    به عبارت ديگر سنت ٣٢صالح هستند؛
  ٣٣.شود وجود شرط يا سبب، وجود جزا و مسبب هم حاصل مي

  
  ترين عوامل در تغييرات جوامع از ديدگاه مقريزي مهم

ها و تغييراتشان در تحول جوامع اشاره كرديم امـا ايـن    در سطور گذشته به نقش انسان
الزم . استتغييرات و تحوالت در كتاب اغاثه االمه  به چه طريقي مورد بررسي قرار گرفته 

 است ابتدا به ديدگاه مقريزي در خصوص نقش عوامل مهـم در تحـوالت جامعـه مصـر و    
  .جا بپردازيم چگونگي اجراي سنت الهي در آن

در فصل دوم، فرضـيه اصـلي و بسـيار     اغاثة االمهترين مبحث كتاب  مقريزي در مهم

هاي الهي در مصـر   بكند و به اسباب بروز باليا و اشكال مختلف عذا مهم خود را بيان مي
  :نكات اصلي اين فرضيه عبارت است از ٣٤ .پردازد مي

  .ها از آن ناشي شده است؛ مثل آفات سماوي و بالياي طبيعي اسبابي كه محنت. 1
  .هميشگي و طبيعي بودن اين امور در عالم وجود. 2
ق بروز بالياي گوناگون چون كمي آب نيل در مصر، عدم نزول باران در شام و عـرا . 3

هايي كـه   هاي حيوانات يا بادهاي گرم و سوزان و ملخ و آفاتي از قبيل بيماري... و حجاز و 
  .كند خورد و نابود مي مزارع را مي

  .ها و عادات خداوند در ميان خلق است همه اين باليا سنّت. 4
يابنـد كـه مـردم بـا خـدا       ترين مسئله اين است كه اين باليا زماني ظهور مي و مهم. 5
فت كرده و محرَّماتش را مرتكب شوند و جزا و پاداشي جز اينها در انتظارشان نخواهد مخال
  .بود

شود اين است كه مقريزي اجراي اين سـنت   نكته بسيار مهمي كه در بند آخر ديده مي

81



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 38، شماره مسلسل 1388، تابستان 2شماره  دهم،سال           

 

 
 
 
 

او در بررسـي تـاريخ مصـر و    . دانـد  را منوط به مخالفت با خداوند و انجام محرّمات او مـي 
. هاي مختلف تاريخي گرديـد  ها بين دوره سري مشابهت توجه يكوضعيت جامعه خويش م

ها در نوع عمل حاكمان و زعماي جامعـه و بـه دنبـال آن در مشـابهت وقـايع       اين شباهت
هـاي دور همـواره    در بررسي او مشخص شد كه از گذشـته . افتاد ناگواري بود كه اتفاق مي

شدند، به طوري كـه در پـي    مواجه ميمردم به دنبال ظلم ظالمان، با وقايع تلخ طبيعي هم 
هاي گسترده همراه بـا مـرگ و ميـر،     ها موجي از بيماري و قحطي يك دوره ظلم حكومت

  .كرد جامعه مصر را گرفتار مي
. او بررسي خود را از دوران فراعنه شروع كرد و رفتـار آنـان را مـورد بررسـي قـرار داد     

هاي غير اسـالمي   ان مسلمان و مالياتسپس در دوره فتوحات مسلمانان در مصر، ظلم والي
گران دانست كـه در پـي آن هـم قحطـي در      اي از ظلم حكومت بر تازه مسلمانان را نمونه

در دوره ايوبي و مماليك اين ظلم در اخذ مواريث عشريه و گرفتن اموال . جامعه پديدار شد
  .مردم ادامه يافت

بـر نقـش انسـان بـه عنـوان       مقريزي با نگاهي به تاريخ گذشته مصر در ايـن كتـاب،  
او در اين نگاه نه تنها انسـان را  . ترين بازيگر تاريخ و تأثير اعمال او در جامعه پرداخت مهم

در سرنوشت جامعه دخيل دانسته بلكه نقش زعما و حاكمـان را در علـل تكـوين حـوادث     
در  كنـد كـه   مقريزي در مقدمه كتـاب اذعـان مـي   . تر از ديگران معرفي كرده است رنگ پر

كنند و به علت آن  گاه در اسباب حوادث دقت نمي هاي الهي، مردم هيچ هنگام نزول عذاب
بينيم كـه   جاهل هستند؛ در حالي كه اگر در حوادث تاريخي از آغاز تا انجام تأمل كنيم مي

اند؛ حكامي كه از مصلحت  ها گرفتار سوء تدبير زعما و حكام شده در همه آن حوادث انسان
  ٣٥.اند ل ماندهبندگان غاف

اين سخن مقريزي از اعتقاد او به نقش مؤثر افـراد در سرنوشـت جامعـه حكايـت دارد؛     
داند، اگر چه عمل مردم عادي را  تر از مردمان عادي مي البته او نقش طبقه حاكم را پررنگ

از امـراي  دولـت ممالـك، بـه      ٣٦بيند؛ براي مثال در دوره كتبوغـا  تأثير در تحوالت نمي بي
ها خشك شدند و زراعت از بـين رفـت و در نتيجـه     باريدن باران قحطي شد، چشمهعلت ن
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شـد؛ از طـرف    تبعات گراني كمبود اموالي بود كه به خزانه واريـز مـي   ٣٧.ها باال رفت قيمت
كردنـد؛ در نتيجـه مخـارج و     ديگر مردم در اين قحطي دسـت بـه سـوي دولـت دراز مـي     

ن اوضاع دولتيان فرصت را بـراي مصـادره امـوال    در اي. هاي دولت افزايش پيدا كرد هزينه
بـه تعبيـر    ٣٨.شـد  مردم مناسب ديدند و كاالهاي قاچاق به چند برابر به مردم فروختـه مـي  

مقريزي، گراني به مانند باد سياهي وزيدن گرفت و با خـود خـاك يـأس و نااميـدي را بـر      
و . اوضاع از دسـت دادنـد   اي كه ديگر مردم اميدشان را براي بهبودي مزارع پاشيد، به گونه

داري بود كه باعـث از بـين رفـتن نفـوس و      نتيجه آن شروع مرگ و ميرها و امراض واگير
اي ادامه يافت كه اسامي ثبت شده در دفـاتر   اين مرگ و ميرها به اندازه ٣٩.چارپايان گرديد

چاه نفوس در يك روز به نصف كاهش پيدا كرد و براي دفن اجساد مجبور به حفر كانال و 
  . شدند

اندازي دولتيان به اموال مردم و كسـب   مقريزي در شرح اين وقايع با صراحت به دست
را هـم در اقـدامات ديگـران پـي       اموال نامشروع اشاره كرده؛ امـا تغييـر در ايـن وضـعيت    

داند؛  او اقدامي كه اميرفخرالدين طنبغا انجام داد را صدقات و نيكي در راه خدا مي. گيرد مي
و اللَه يضَاعف لمنْ يشَـاء  «ها رو به حاصل خيزي آمدند و وي با آيه  نتيجه آن زمينكه در 

يملعُِ عاسو اللَه ٤١.كند سخنش را تأييد مي ٤٠»و  
ها كه منشأ بسياري از مفاسد بـود، عامـل در    اما به تعاقب آن حرص و آز و طمع انسان

  .ارسال عذاب شد
رت پر سود قاچاق و گراني برخي از كاالها آفتـي بـود كـه    زياد شدن اموال از قبل تجا

شد، عالوه بر آن، اجناس توسط دولـت احتكـار و    گير امرا و تجار در اين حوادث مي گريبان
و حمايـات طمـع   ) براطيـل (ظلم امرا و اتباع سلطان بر رعايا زياد گرديـد و در اخـذ رشـوه    

ار در زمان صالح بن زريك معمول گشـت  به اعتقاد مقريزي، اين نوع رشوه اول ب. ورزيدند
گيـري در ايـام  مماليـك و     رشـوه . شد ها و والت و قضات مناطق اخذ مي و از صاحبان ده

و بـراي رشـوه ديـوان و مباشـر در نظـر       ٤٢دوران ظاهر برقوق هم با شدت تمام دنبال شد
ن زمـان،  در همي ٤٣.كند گرفتند و مقريزي اين روش را يكي از علل خرابي مصر قلمداد مي
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گرفـت ايـن وضـعيت بـه      رشوه آن قدر فراگير شد كه هيچ امري بدون رشوه انجـام نمـي  
هـاي نفسـاني، عطـا و بخشـش در ميـان       خواهي گيري زياده با اوج. كسادي بازار منجر شد

  ٤٤.مردم نيز به حداقل رسيد
مقريزي عالوه بر احتكار، قاچاق كاال توسط دولت، اخذ رشوه و حمايـات، ظلـم امـرا و    

هـا،   با باال رفتن هزينه. داند غصب اموال و رباي پول را در تغيير احوال دولت مصر مؤثر مي
ايـن امـر در دولـت    . دولتيان به خود اجازه دادند تا اموال مردگـان را هـم تصـاحب نماينـد    

ث بردن نزديكان از فرد متوفا ممنـوع شـده بـود؛ امـا در دوران ايـوبي و      فاطمي به دليل ار
دانسـت كـه وارث    مماليك دوباره آغاز شد و دولت، خـود را صـاحب امـوال مردگـاني مـي     

حتـي امـوال مردگـان بـا      ٤٥عدالتي صورت گرفت؛ كم در اخذ اموال، ظلم و بي كم. نداشتند
ور به اثبات نسب يا استحقاق او در مال شد و مردم را مجب وارث هم توسط دولت ضبط مي

انجاميد كه عمر افـراد گـاه كفـاف بـر گردانـدن       كردند و آن قدر اين عمل به طول مي مي
ها از طلب مال نااميد و مـال در اختيـار    داد و ورثه هم باز در همين پيچ و خم اموال را نمي

ن گران قيمـت بـود نيـز    شا اين تعرضات در مورد مالكاني كه زمين. گرفت سلطان قرار مي
  .هاي زيادي از مردم مصادره شد سرايت كرد و به اين ترتيب اموال و زمين

ها، بازگشت وضعيت سابق و گراني و قحطي در سرزمين مصـر و بـه    پيامد اين سياست
تر نزول عذاب الهي بود كه در ايام ناصر محمد قالوون و اشرف شـعبان هـم    عبارت واضح
   ٤٦.به وجود آمد
هاي رايـج، كمـي مايحتـاج     ي سه مسئله مهم زمانش را، اختالف در پول و سكهمقريز

داند و معتقـد اسـت بـه واسـطه ايـن مسـائل باليـاي         عمومي و سوءتدبير و فساد رأي مي
  :داند او علت اين امور را در سه عامل مي ٤٧.عظيمي بر جامعه مصر نازل شد

هـايي   شـغل : ه در اين مناصبفساد در واليت سلطاني و مناصب ديني و رسوخ رشو. 1
مثل وزارت، قضاوت، نيابت اقاليم و حسبه به حدي با رشوه آميخته شـد كـه هـيچ كـاري     

اي شيوع يافت كه امرا از هـيچ ظلمـي    اين امر به گونه. بدون پرداخت رشوه امكان نداشت
چـون    شـد،  ها از مـردم خـالي مـي    به تدريج تمامي ضياع و آبادي. به زيردستان ابا نداشتند
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هـا و   هاي خود گرديدند و از قريـه  ها و خانه مردم براي پرداخت رشوه مجبور به دادن زمين
ها به ندرت كشـاورزي بـراي كشـت پيـدا      ها مهاجرت كردند، به طوري كه در آبادي آبادي
  .شد مي

با مرگ ظاهر برقوق و شروع اختالف در دولت مملوكي امرا از پرداختن به امـور مـردم   
هـا شـيوع پيـدا     ها و راهزني تر گرديد، در نتيجه بدخويي اوضاع از قبل هم وخيم بازماندند و

اين وضـع طبـق   . كرد، و امرا در مصالح بندگان خدا كاستي نموده و در لذات هالك شدند
ـ     «آيه  ولُ فَـدمرْنَاها  و إذَا أردنَا أنْ نُهلك قَرْيه أمرْنَا متْرَفيها فَفَسـقُوا فيهـا فَحـقَّ علَيهـا الْقَ

  .از نظر مقريزي خود عامل نزول عذاب الهي است ٤٨»تَدميِراً
كنـد رسـوخ    دومين عاملي كه مقريزي بيان مـي :  هاي زراعي باال رفتن اجرت زمين. 2

جماعتي از خادمين جبون امرا به دستگاههاي دولتي و مناصب حكومتي است اين عده كه 
اصب گشتند براي كسب تقرب بيشتر مجبور به تعـدي و  با پرداخت رشوه و مال صاحب من

هاي زراعي بـه چنـد    ظلم به صاحبان زمين و اقطاعات شدند و در نتيجه قيمت اجاره زمين
هاي زراعي را به نحوي باال بردند كـه بـر كشـاورزان     آنها اجرت زمين. برابر افزايش يافت

مقريزي در . ها هم افزايش يافتسنگين بود و خوشي از آنها گرفته شد و از طرفي ديون آن
مقايسه اجرت آن سال با قبل از اين واقعه قيمت اجرت هر جريب زمـين را ده برابـر قبـل    

اين افزايش قيمت خود را در گران شـدن گنـدم، افـزايش دسـتمزد كـارگران      . كند ذكر مي
 همه اين. زمين در هنگام برداشت محصول و همچنين بذر براي كشت سال بعد نشان داد

موارد موجب تسلط امرا و عمال والت بر مردم و سختي كشاورزان و پايمال شـدن حقـوق   
آنها گرديد، به طوري كه ديگر كشت و كار و زراعت براي كشاورزان سودي نداشت و آنهـا  

نتيجـه طبيعـي ايـن عمـل كـم شـدن       . ها و رها كردن زراعت شدند مجبور به ترك زمين
ها و در ادامـه قحطـي و گرسـنگي عـده زيـادي از       محصوالت كشاورزي، باال رفتن قيمت

  ٤٩.مردم بود
هـا طـال و    در مصر به مانند ديگـر سـرزمين  : هاي كم ارزش به نام فلوس رواج سكه. 3

نقره دو نوع فلزي بودند كه با وزن و عيار مشـخص در مبـادالت تجـاري بـه كـار گرفتـه       
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. ها اشكال به وجـود آمـد   در دوران مماليك به جهت ركود اقتصادي در ضرب سكه. شد مي
در ابتدا اين نـوع  . سالطين مصر براي برخي مبادالت روزمره مجبور به ضرب فلوس شدند

 43فلوس در يك درهـم كامـل بـالغ بـر     . سكه با مخالفت مردم و عدم استقبال مواجه شد
. كم مجبور به استفاده از اين نوع پول شـدند  مردم براي احتياجات روزمره كم. شد فلس مي

اي بـراي خـود    تا اينكه امـراي دولـت در آن فايـده   . اين امر ادامه داشت) ق( 650ا سال ت
ديدند و فلوس را تحت انحصار خود گرفتند و براي هر فلـس نزديـك بـه دو مثقـال قـرار      

لـذا در  . فلس رسيد و اين براي مردم سنگين بـود  24دادند؛ در نتيجه هر درهم نزديك به 
خريدند به نصف آن خريـد و   نچه را كه تا كنون با يك درهم ميآن طمع كردند از اين رو آ

امري در حكومت مماليك رايج شد كه همه را حيران كرد ) ق( 659در سال . فروش كردند
گــرم از فلــوس دو درهــم ارزش داشــت؛ يعنــي فلــوس را بــا وزن   435و آن اينكــه هــر 

ن علي تعداد زيـادي فلـوس   در ايام ظاهر برقوق و واليت محمود ب. كردند گذاري مي ارزش
ضرب شد و آنها امر كردند تا مقادير زيادي مس از بالد فرنگ جهت ضرب وارد مصر شود 

ها در دست مردم زياد شد و كم كم به پول غالب و رايج در ميان مـردم مصـر    تعداد فلوس
علت اين كمبود عدم ضرب درهم . از آن طرف درهم نيز در ميان مردم ناياب شد. بدل شد

هـا   ها و اسراف كاري در بذل و بخشش نيز اتالف آن توسط امرا و سالطين در سرگرمي و
زماني كه ظاهر درگذشت فلوس به پول رايج و غالب بدل گشته و طال در درجـه دوم  . بود

فلوس رسيد و هـر درهـم    150چون هر مثقال از طال به . و نقره به طور كل از رونق افتاد
درهم از فلوس رسـيد؛ پـس مـردم در آن     303مثقال از طال به فلوس بود، لذا هر  24خود 

در نتيجه روزي مردم كم شد و كسب حالل با دشـواري مواجـه شـد و    . مكر و حيله كردند
و إِذَا أَراد اهللاُ بِقَومٍ سوءاً فَلَا مرَد لَه و «. اين امر به سبب اختالف در نقد و سكه به وجود آمد

نْ دم ما لَهالٍمنْ وم ه٥٠.»ون  
گويد ظلم مضاعف انسـان   پردازد و مي در اينجا مقريزي به تحليل فلسفي از اوضاع مي

هـا اسـتنكاف    در زمين است كه خاك از دادن بركاتش ممانعت نمـوده  و از دادن خـوردني  
در اين ميان امرا و بزرگان در لـذات ظـاهري و رفـاه خـود غـرق بودنـد و هـيچ        . نمايد مي
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توجهي  ها ادامه داشت و به سبب بي اين بال و افزايش قيمت. ه اين وقايع نداشتندتوجهي ب
ها نابود شدند، كشاورزان زيـادي تلـف شـدند و عـده زيـادي از       ها و آبادي به آن اكثر قريه

اي بود كه بسياري از احشـام از بـين    ها به اندازه شدت سختي اين سال. مزارع آواره گشتند
و . عجز صاحبان زمين از كشت آن بود، چون قيمـت بـذر بـاال رفـت     رفتند و اين به سبب

بدين ترتيب بهترين سرزمين ـ مصر ـ به علـت ايـن     . بسياري از كشاورزان كشت نداشتند
مقريزي اين سلسله اتفاقات را در قالب سنت الهي تبيـين  . اقدامات در ويراني و خرابي افتاد

مال و سـلطنت   ٥١.»و لن تجد لسنت اهللا تبديالًاهللا في الذين خلوا من قبل  سنة«: كند مي

. دو موضوعي است كه قرآن بر آن تأكيد كرده و آن را از عوامل طغيان انسان دانسته است
داده و در سلطه سبب ظلـم او   او را در جايگاه مترفين قرار مي  در مال از حد گذشتن انسان

  ٥٢.شود به ديگران مي
. د افـراد اسـت و از جهـت ديگـر ظلـم امـرا      لذا سـلب نعمـت در جامعـه بـر اثـر فسـا      

هيچ چيزي بيشتر از اقامه بـر ظلـم سـبب تغييـر     «: فرمايد در اين مورد مي اميرالمومنين
ابن خلدون هـم يكـي از    ٥٣.»و خدا در كمين ظالمين است... نعمت و تعجيل نقمت نيست

نكه ستم ويـران  وي با عنوان اي. ها را ظلم دانسته است عوامل از بين رفتن عمران و دولت
ناپذير است و فرجام  كننده اجتماع و عمران است، اذعان داشته كه اين امر طبيعي و اجتناب

او عالوه بر ستم، تجمل خواهي را هم عامل از هم پاشيدگي  ٥٤.گردد ها باز مي آن به دولت
  ٥٥.كند تلقي مي

  
  سنت عذاب الهي

هـاي الهـي    ديـد كـه سـنت   در بيان اوضاع مصر در بخش قبل بر اين نكتـه تأكيـد گر  
قضاياي شرطيه هستند كه در صورت وجود شرط يا سبب، وجود جزا و مسبب هم حاصـل  

اي در جوامع  هاي الهي چگونه و با چه شيوه اما اين سؤال مطرح است كه سنت ٥٦شود؛ مي
  :سوره روم آمده است 42و  41در آيات . شود هدف اجرا مي
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رِ وي الْبف ادرَ الْفَسلُـوا  ا ظَهمي عالَّذ ضعم بيقَهذيي النَّاسِ لدأَي تبا كَسرِ بِمحلْب
لَعلَّهم يرْجِعونَ قُلْ سيرُوا في الْأَرضِ فَانظُرُوا كَيف كَانَ عقبةُ الَّذينَ مـن قَبـلُ كَـانَ    

  .أَكْثَرُهم مشرِكينَ
ائب و باليا از جمله زلزله، خشكسالي، عالمه طباطبايي در تفسير اين آيات، فساد را مص

كنـد دانسـته و تصـريح     امراض ساريه، جنگ و غارت و آنچه نظام صالح جاري را فاسد مي
كنند كه اين فساد به سبب اعمال شرك آلود يا معصيت است، چون بين حوادث جهـان   مي

مـي هـم   در تفسير علي بن ابـراهيم ق  ٥٧.هستي و اعمال مردم رابطه مستقيمي وجود دارد
آمده است كه فساد در خشكي فساد حيوان است در زمان عـدم نـزول بـاران و همچنـين     

فرمودند زنـدگي جنبنـدگان دريـا بـه بـاران       هالك حيوانات بري و بحري و امام صادق
است؛ پس زماني كه باران نيايد و آسمان از باريدن ابا كند فساد در خشـكي و دريـا ظـاهر    

  ٥٨.ه گناهان و معاصي زياد شودشود و اين زماني است ك مي
هـا و هـر چـه كـه موجـب       ها و زلزلـه  نكته قابل توجه اين است كه مصائب و خشكي

گردد و موجبات مـرگ انسـان و حيـوان را در جامعـه فـراهم آورد       اختالل در نظام هستي 
ارتباط مستقيم با عملكرد افراد آن جامعه دارد و عـدم اطاعـت از دسـتورهاي الهـي سـبب      

طبق آيه . هايي خواهد شد كه جامعه را گرفتار خود خواهد نمود و كمبودها و جنگمصائب 
هاي آسماني مثل توفان و بارش سنگ و عذابهاي زميني ماننـد   سوره انعام، انواع عذاب 65

  ٥٩.هاي الهي خوانده شده است ها جزء عذاب ها و جنگ زلزله، سيل، اختالفات، آشوب
وي آفـات سـماوي و   . پـردازد  اب به اين مسئله ميترين مبحث كت مقريزي هم در مهم

دانـد كـه بـه اشـكال      بالياي طبيعي را در عالم وجود و عالم طبيعت امري هميشـگي مـي  
دهد؛ همانند كمي آب نيل در مصر، عدم نزول بـاران در شـام و    گوناگون خود را نشان مي

مـزارع را نـابود    هـايي كـه   عراق و حجاز، بيماري حيوانات، بادهاي گـرم و سـوزان و ملـخ   
هاي خداوند در ميان خلق اسـت و زمـاني كـه او را     ها و عادت ها همه از سنّت اين. كند مي

  ٦٠.مخالفت كردند و مرتكب محرمات شدند چنين جزا و عذابي در انتظارشان خواهد بود
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هـايي از آسـمان نـازل     رغم گرفتار شدن خلق به انواع باليا، باز روزنـه  با اين حال علي
از ديد مقريزي ايـن امـر هـم    . كنند ها تا حدي رهايي پيدا مي د و مردم از اين عذابشو مي

بينـد كـه    هـايي مـي   او علت فرج و گشايش را در اعمال انسان. اتفاقي و بدون علت نيست
كند؛ مانند دوره حكومت فائز از ملوك  شان راه بارش رحمت الهي را هموار مي زيادت نيكي

دوره طوالني خشكسالي و گراني اجناس به مردم امر شـد كـه    فاطمي مصر كه بعد از يك
هاي موجود را بفروشند و به اين طريق جلو احتكار امـوال گرفتـه شـد و فقـراي      همه گندم

زيادي تحت تكفل ثروتمندان قرار گرفتنـد و امـراي دولـت مـردم را در قصـرها پـذيرايي       
  ٦١.خداوند و راحتي بر مردم رسيد اين وضع مدت زيادي ادامه يافت تا آنكه فرج. كردند مي

. باشـد  ق مي 808هدف مقريزي از بيان اين مقدمات، تحليل اوضاع عصر خود در سال 
و در تحليـل اوضـاع زمـان و     ٦٢.او گزارش خود را با بيان وضعيت اقتصـادي آغـاز نمـوده   

يـان  گيري از آن با استفاده از آيات قرآني، به نتيجه عملكـرد صـاحبان قـدرت و دولت    نتيجه
اندازي دولتيان بر اموال مردم و قاچاق كاال توسـط دولـت را    پردازد و به صراحت چنگ مي
دار و از بـين رفـتن نفـوس و     ترين عامل ايجاد مـرگ و ميـر و شـيوع امـراض واگيـر      مهم

به عنوان مثال در پي حمالت تيمور به بالد مماليك به امناي حكومت  ٦٣.داند چارپايان مي
خشي از اموال خود را به عنوان قرض در اختيار دولت قرار دهند، با ايـن  و تجار اعالم شد ب

ها هجوم برده و اموال تجار از نقره و طال و  و مسافرخانه ٦٤ها اعالم، مأموران شبانه به هتل
كردند از سه تـا ده درهـم را بـه     فلوس را ضبط نموده و خود از هر صد درهم كه ضبط مي

  ٦٥.دادند خود اختصاص مي
پذيرفت معطـوف كـردن ذهـن     مقريزي به گناه و معاصي كه در جامعه انجام مي اشاره

مقريزي از انحراف و فساد در حكومت يـا در بخشـي از   . خواننده به نتيجه اين اعمال است
دارد كه اين انحراف موجب عذابي شد كه دامن همه جامعه را فرا گرفـت؛   مردم پرده بر مي

و اشرف شعبان كه جامعه مصر دچار مرض رشوه، ربا، همچنان كه در زمان محمد قالوون 
شد و در نتيجه عذاب الهي بـر آنهـا حتمـي     هاي مردم  ظلم، تعدي و دست اندازي به زمين

  ٦٦.گرديد
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   مندي در تاريخ قانون
اش يعنـي تـأثير    مقريزي با ارائه كمي و كيفي اسناد و مدارك عيني در اثبـات فرضـيه  

او با بياني كامالً عيني . گراست دهد كه مورخي عين نشان مي ها بر نزول باليا اعمال انسان
مقريـزي  . در شرح وقايع و حوادث طبيعي، در پي يافتن علت و معلول واقعي حوادث اسـت 

داند و اين كمبود را علت گرسنگي  عدم بارش باران و كمبود مواد غذايي را علت گراني مي
هـا معرفـي    يجـه فراگيـر شـدن بيمـاري    هـا و در نت  و گرسنگي را عامل شروع مرگ و مير

دانـد، بلكـه معلـولي طبيعـي      از ابتدا همه اين حوادث را از جانب اراده خداوند نمـي . كند مي
گـردد و اراده و مشـيت حتمـي     ها به مبدأ اصلي بـاز مـي   العلل پديده علةشمارد، اما در  مي

را هم به آيـات الهـي    شود و سخنان خود خداوند را در قبال برخي اعمال انساني متذكر مي
  ٦٧.»للَّه الْأمرُ منْ قَبلُ و منْ بعد«. دهد زينت مي

هـا و قـوانين ثابـت     كند كه بيان كنندة سنّت در استفاده از قرآن هم به آياتي رجوع مي
و هنگامي كه خدا اراده سوئي به قومي كنـد هـيچ چيـز مـانع آن     «. خداوند در زمين است

در ابتداي اين آيه، خداوند ايـن قـانون    ٦٨.»رپرستي نخواهد داشتنخواهد شد و جز خدا س
دهـد مگـر آنكـه     خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي«دارد كه  كلي را بيان مي

اين آيه وابستگي تغيير اوضاع جوامـع بـه تغييـري كـه مـردم آن       ٦٩.»خودشان تغيير دهند
قريزي كه مؤلفي اخالق گرا است، انحرافات م. داند كنند مربوط مي جامعه در خود ايجاد مي

  .شمارد اخالقي در كسب نامشروع اموال، را عامل بروز بالياي آسماني مي
امـا بـا مطـرح    . رسد مقريزي به اصالت جامعه اعتقاد دارد در بدو امر اگر چه به نظر مي

ا در سـلك  ها، خود ر ها و رنج نمودن اعمال افراد جامعه در ايجاد و يا برطرف كردن محنت
دهد كه بـه اصـالت فـرد و نقـش تأثيرگـذار اعمـال انسـان در تغييـر          دانشمنداني قرار مي

  .سرنوشت جامعه معتقد هستند
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  گيري نتيجه
او . هاي اجتماعي نشان داد كه تاريخ داراي ضابطه و قانون اسـت  مقريزي با بيان سنت

هـاي   صحبت كـرده؛ از سـنّت  هاي ثابت در جامعه و اراده الهي  در حوادث تاريخي از سنّت
اگر چـه  . هاست و در ارسال عذاب الهي مؤثر است ثابتي مثل ظلم كه از بين برنده حكومت

ممكن است ظلم امري فردي باشد و امرا يا فرمانروايان مرتكـب آن شـوند، امـا تـأثير آن     
ر د. شـود  گيرد  و يكي از عوامل مهم افـول تمـدنها محسـوب مـي     تمام جامعه را در بر مي

اي كه مقريزي به تصوير كشيد، به سبب عدم رعايت اخالق و قانون مـورد پـذيرش    جامعه
شـود و وجـود چنـين     اجتماع ربا خواري، فساد جمعي، رشوه و احتكار امري عادي تلقي مي

هايي در جامعه سبب قرار گرفتن مناصـب مهـم كشـور در دسـت جهـال و فاسـدان        مؤلفه
تي سقوط اخالقي، اقتصادي، و سياسي جامعـه اسـت،   گردد؛ نتيجه منطقي چنين وضعي مي

از . گيرد كه توانايي اداره آنها را ندارنـد  كفايتي قرار مي هاي بي چرا كه امور در دست انسان
طرف ديگر، با وجود ربا، رشوه، احتكار و فساد اخالقي، بروز اراده الهي و بـه وجـود آمـدن    

و اين نشـان  .  ناك، امري طبيعي استقحطي، و در پي آن گراني و مرگ و ميرهاي دهشت
  .مند حوادث عالم است از سير منطقي و ضابطه
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  .138ص ) تا مكتبه شامله، بي: جا بي( المنهل الصافيابن تغري بردي، . ١
  .80ص  همان،. ٢
  .همان .٣
دارالعقبـه،  : تركيه( تراث االسالمي في مكتبات العالممعجم العلي الرضا و احمد طوران، . ٤

  .351، ص 1ج ) تا بي
  .پيشينابن تغري بردي، .  ٥
  .13ص ) م 1971مكتبه العربيه، : جا بي( دراسات عن المقريزيمحمد مصطفي الزياده، . ٦
  .در زمان حاضر اين ديوان وزارت خارجه نام دارد. ٧
ايـن مطلـب را ذكـر     النجوم الزاهـره ي بردي در كتاب ؛ البته تغرپيشين ابن تغري بردي،. ٨

النجـوم  ابـن تغـري بـردي،    : ك. ر. الدين البجاسي در آن ذكر شـده اسـت   كرده، ولي نام شمس
  .285، ص 3ج ) تاجا، مكتبه شامله، بيبي( الزاهره،
  .15ـ  14ص  پيشين،محمد مصطفي الزياده، . ٩
  .پيشينابن تغري بردي، . ١٠
  .16ص  پيشين،زياده، محمد مصطفي ال. ١١
  .پيشينابن تغري بردي، .١٢
دفتـر انتشـارات   : قـم (موسـوي همـداني    ترجمه الميزان،سيد محمد حسين طباطبايي، . ١٣

  .225، ص 32ج ) تا اسالمي، بي
ص ) 1361هـاي اسـالمي،    بنيـاد پـژوهش  : مشهد( هاي اجتماعي در قرآن سنتاحمد حامدمقدم، . ١٤

14.  
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انتشارات علمـي  : تهران(ترجمه محمد پروين گنابادي  لدون،مقدمه ابن خابن خلدون، . ١٥

  .156ص ) 1375و فرهنگي، 
ص ) تـا  انتشـارات اسـالمي، بـي   : قـم ( هاي تاريخ در قرآن سنتسيد محمد باقر صدر، . ١٦

154.  
ـ   « . ١٧ مـأَلُونَ علَـا تُس و تُمبا كَسم لَكُم و تبا كَسا ملَه خَلَت ةٌ قَداُم لْكلُـونَ  تمعا كَـانُوا ي «

تلْك اُمةٌ قَد خَلَت لَها ما كَسبت و لَكُم ما كَسبتُم و لَا تُسألونَ عمـا كَـانُوا   «و ) 134آيه ) 2(بقره (
  ).141همان، آيه (» يعملُونَ

هـا از ديـدگاه    علل انحطـاط تمـدن  احمد علي قانع عزآبادي، : ك. براي آگاهي بيشتر ر. ١٨
  . 105ـ  99ص ) 1371انتشارات سازمان تبليغات اسالمي، : جا بي( قرآن

 . 109ص  همان،. ١٩

  . 154ص  همان،. ٢٠
  . 160ص  همان،. ٢١
  . 350ـ  312ص  ن،هما. ٢٢
  . 96ـ  90ص ) 1368دفتر نشر فرهنگ اسالمي، : جا بي( بينش تاريخي قرآنيعقوب جعفري، . ٢٣
  . 268، ص 1ج  پيشين،ابن خلدون، . ٢٤
٢٥. »      و هِملَـيـرَ اهللاَ عمد هِملـنْ قَـبةُ الَّـذيِنَ مباقكَانَ ع فنْظُرُوا كَيضِ فَيا في الْأريروسي أَفَلَم

  ). 10آيه ) 47(محمد (» للْكَافرِينَ أمثَالُها
  . 11آيه ) 21(انبياء . ٢٦
  . 67آيه ) 33(احزاب . ٢٧
  . 44آيه ) 6(، انعام 16آيه ) 17(اسراء  ؛127آيه ) 20(؛ طه 112آيه ) 16(نحل . ٢٨
  . 4و  3آيه ) 15(، و حجر 8آيه ) 65(طالق . ٢٩
  . 32آيه ) 30(و روم  105و  103آيه ) 3(، آل عمران 46آيه ) 8(انفال . ٣٠
  . 97ص  پيشين،يعقوب جعفري، . ٣١
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  . 24؛ فاطر آيه 62آيه ) 33(احزاب . ٣٢
  . 98ص  پيشين،يعقوب جعفري، . ٣٣
  . 59 ص همان،. ٣٤
المكتبـه  : پـور سـعيد  (تصحيح جمال الدين الشـيال   اغاثه االمه بكشف الغمه،مقريزي، . ٣٥

  . 11ص ) ق 1420الثقافه الدينيه، 
از سـالطين  ) 692ـ   689(ها بود كه اشرف خليـل   هاي مخالف چركسي كتبوقا از ترك. ٣٦

ادل زيـن الـدين   و پس از مدتي بـا نـام عـ   . ها ترور كرد مملوكي را به جهت توجه به چركسي
  .42، ص 8ابن تغريبردي، النجوم الزاهره، ج . به حكومت رسيد) 696ـ  694(كتبوقا 
  . 48ص  ن،پيشي مقريزي، .٣٧
  . 49ص  همان،. ٣٨
  . 50ص  همان،. ٣٩
  . 261آيه ) 2(بقره . ٤٠
  . 53ص  پيشين،مقريزي، . ٤١
   .111ـ103، ص1ج ) تابيجا، موقع وراق، مكتبه شامله، بي( المواعظ و االعتبار،مقريزي، . ٤٢
به نقل از مقريـزي بـه    النجوم الزاهره؛ ابن تغري بردي در 111ـ   103، ص 1ج  همان،. ٤٣

ابـن تغـري بـردي،    : ك. ر. ها و اقدامات ملك ظاهر اشاره كـرده اسـت   شرح ماجراي اين سال
  . 285ـ  280، ص 3النجوم الزاهره، ج 

  . 280، ص 3ج  النجوم الزاهره،ابن تغري بردي، . ٤٤
  . 111ص  همان،. ٤٥
  . 55ص  اغاثه االمه،مقريزي، . ٤٦
  . 61ص  همان،. ٤٧
  . 64ص  همان، مقريزي، ؛16آيه ) 17(اسراء . ٤٨
  . 66ـ  65ص  همان،. ٤٩

00



 
 
 
  
 

  
  
  

  بكشف الغمه اغاثة االمةهاي الهي و رويدادهاي تاريخ؛ بررسي موردي ديدگاه مقريزي در سنت
 

 
 
 
 

                                                                                                                   
  . 97ـ  90ص  همان، مقريزي، ،11آيه ) 13(سوره رعد . ٥٠
  . 66ص  همان، مقريزي، ،62) 33(احزاب . ٥١
   .193ـ190تصحيح رسولي محالتي، ص تفسير نورالثقلين،ي، عبدعلي بن جمعه العروسي الحويز. ٥٢
  . 163ص  ،همان. ٥٣
ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العـرب و البربـر و   عبدالرحمان بن محمد ابن خلدون، . ٥٤

) م 1988/ ق  1408دارالفكر، : بيروت(، تحقيق خليل شحاده من عاصرهم من ذوي الشأن األكبر
  . 356، ص 1ج 

  . 231ترجمه محمد پروين گنابادي، ص  دمه ابن خلدون،مقهمو، . ٥٥
  . 98ص  پيشين،يعقوب جعفري، . ٥٦
  . 205، ص 16ج  تفسير الميزان،سيد محمد حسين طباطبايي، . ٥٧
فرهنگ و ارشاد اسـالمي،  : تهران( جامعه و سنن اجتماعي در قرآنمحمد جعفر علمي، . ٥٨

  . 217ص ) 1371
أنْ يبعثُ علَيكُم عذَابا منْ فَوقكُم أو منْ تَحت أرجلكَـم أو يلْبِسـكُم   قُلْ هو الْقَادر علَي . ٥٩

  ). 65انعام آيه . (»شيعا و يذيقَ بعضَكُم باْس بعضٍ انْظُرْ كَيف نُصرِّف الْأيات لَعلَّهم يفْقَهونَ
  . 59ص  اغاثه االمه،مقريزي، . ٦٠
  . 43 ص همان،. ٦١
  . 61ص  همان،. ٦٢
  . 50، ص همان. ٦٣
لفظ فندق كه به امروز معناي هتل متداول است در زمان مقريزي و ابـن تغـري بـردي    . ٦٤

  . 403، ص 3ج پيشين،تغري بردي، : ك. ر. هم متداول بوده است
  . همان .٦٥
  . 55ص  اغاثه االمه،مقريزي، . ٦٦
  . 116ص  ن،پيشي؛ مقريزي، 4آيه ) 30(روم . ٦٧
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 38، شماره مسلسل 1388، تابستان 2شماره  دهم،سال           

 

 
 
 
 

                                                                                                                   
  . 97ص  ن،پيشي، مقريزي، 11آيه ) 13(رعد . ٦٨
  . 11آيه ) 13(رعد . ٦٩

  
  
  
  

  منابع
  .تا جا، مكتبه شامله، بي بي المنهل الصافي،ابن تغري بردي،  -
  .تاجا، مكتبه شامله، بي ، بيالنجوم الزاهرهابن تغري بردي،  -
ير و من عاصرهم من ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البرابن خلدون عبدالرحمان،  -

  .م 1988/ ق  1408، تحقيق خليل شحاده، چاپ دوم، بيروت، دار الفكر، ذوي الشأن األكبر
، ترجمه مجمد پـروين گنابـادي، چـاپ هشـتم،     مقدمه ابن خلدونابن خلدون عبدالرحمان،  -

  .1375تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 
  .1368رهنگ اسالمي، دفتر نشر ف بينش تاريخي قرآن،جعفري، يعقوب،  -
  .1361هاي اسالمي،  ، مشهد، بنياد پژوهشهاي اجتماعي در قرآن سنتحامد مقدم، احمد،  -
  .انتشارات اسالمي، قم هاي تاريخ در قرآن، سنتصدر، سيد محمد باقر،  -
، موسوي همداني، قم، دفتـر انتشـارات   32ج  ترجمه الميزان،طباطبايي، سيد محمد حسين،  -

  .تا اسالمي، بي
تصـحيح رسـولي محالتـي، قـم،      تفسير نـورالثقلين، العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعه،  -

  .تا جا، بي  بي
تهـران، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي،      جامعه و سنن اجتمـاعي در قـرآن،  علمي، محمدجعفر،  -
1371.  
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  بكشف الغمه اغاثة االمةهاي الهي و رويدادهاي تاريخ؛ بررسي موردي ديدگاه مقريزي در سنت
 

 
 
 
 

                                                                                                                   
كيـه،  تر معجم التراث االسالمي فـي مكتبـات العـالم،   قره بلوط، علي الرضا و احمد طوران،  -

  . 1تا، ج  دارالعقبه، بي
  .م 1971مكتبه العربيه،  دراسات عن المقريزي،مصطفي الزياده، محمد،  -
الدين الشـيال، پـور سـعيد،     تصحيح جمال اغاثه االمه بكشف الغمه،مقريزي، احمد بن علي،  -

  .ق 1420المكتبه الثقافة الدينيه، 
  ا، مكتبه شامله،ج ، السلوك لمعرفة الدول الملوك، بي__________ -
  .تا موقع وراق، مكتبه شامله، بي المواعظ و االعتبار،،  __________ -
جا، سازمان انتشـارات   بي ها از ديدگاه قرآن، علل انحطاط تمدنقانع عزآبادي، احمد علي،  -

  .1371اسالمي، 
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