
 

177

 فصلنامه تاريخ اسالم
 206 -177ص ، 25، شماره مسلسل 1385سال هفتم، بهار 

 

 ون الحربيهن في فية الهروةالتذكررسالة 

 علي بن ابوبكر هروي
 * دكتر اصغر قائدان:مترجم

كـه  اسـت    ةالحربي في فنون    ية الهرو ةالتذكررسالة   ة ترجم ،رونوشتار پيش 
. آن را تحريـر كـرده اسـت   هجري احتماالً در قرن ششم  علي بن ابوبكر هروي     

فصل تنظـيم شـده كـه ده فصـل اول آن بـه آيـين       بيست و چهار اين كتاب در   
مؤلف در ده فصـل  .  و چهارده فصل آن به آيين جنگ اختصاص دارد         ملكداري

اول تذكارها، انـدرزها و راهكارهـايي در امـور كشـورداري بـه سـلطان ارائـه                  
داران، واليـان، قاضـيان،       بـان و پـرده    ها و شرايط وزيـران، حاج       ويژگي. دهد  مي

صاحبان ديوان و رسوالن و نمايندگان اعزامي حكومت از مسائلي است كـه در             
دومين بحـث كتـاب بـه هنـر و آيـين            . فصول كوتاهي بدان پرداخته شده است     

جنگ و مكايد و ترفندهاي جنگي اختصـاص دارد و مسـائلي چـون، ويژگـي                
بـراي كسـب خبـر از دشـمن، هشـياري،           جاسوسان، ارسال نيروهاي اطالعاتي     

 ، در برابر تهاجم دشمن، تحريص و تشويق مردم براي جنـگ        آمادگيانضباط و   
توان   ها و محاصره شهرها و ترفندهايي كه مي         ها از جمله جنگ قلعه      انواع جنگ 

ا خليفـه در امـور      يبراي فتح شهرها به كار برد و ساير اموري كه يك سلطان و              
 .اند بداند، تشريح و بررسي شدهجنگ و آداب آن بايد 

 

 . قلعه،سريه، علي بن ابوبكر هروي، حاجباب الحرب، دسلطان، آ: هاي كليديواژه
                                                 

 ).ع(استاديار دانشگاه امام حسين* 
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 مترجمپيشگفتار 
ـ  التذكرة الهروية في فنون الحربية     اين نوشتار، ترجمة كتاب    ليف علـي بـن ابـوبكر       ا، ت

در قاهره به چـاپ     لدينية  مكتبة الثقافة ا   صفحه در انتشارات     29اين اثر در    . باشد  هروي مي 
اي براي واليان، سالطين، خلفـا و         نامه يا تذكره    نويسنده با هدف نگارش آيين    . رسيده است 

 باب به رشـته تحريـر       24كساني كه در تدبير امر سياست و جنگ هستند، اين كتاب را در              
. درآورده كه نيمي از آن دربارة سياست و نيمي ديگر در خصوص آيين و آداب جنگ اسـت                 

لف از اديبان، انديشـوران و مـردان سياسـت و           وتوان دريافت كه م     با بررسي اين نوشتار مي    
ـ   . جنگ بـوده اسـت     پـردازي و ارائـه    ليف، اگرچـه مختصـر اسـت، از لحـاظ نظريـه         اايـن ت

الملـك   راهكارهايي در خصوص ملكداري و آيين جنگ، كمتر از سياست نامه خواجه نظام              
 نيـز اشـاره     معيار الزمان في معاشرة االخـوان     خود با عنوان    نويسنده، به اثر ديگر     . نيست

 .كرده است
دهـد كـه او در قـرن ششـم            لف اطالع چنداني نداريم، اما قراين نشان مـي        واز عصر م  

 الـنفط  آلـة لف از ادوات جنگي، چون قسي الزيار و        و، م 23زيسته است؛ از جمله در باب         مي
 از شجاعان عكا    24 شده است و نيز در باب        برد كه اين ادوات در قرن ششم ساخته         نام مي 

در هر حـال ايـن اثـر بـه لحـاظ            . گويد  در جنگ با پادشاهان فرنگ و مسيحيان سخن مي        
اش، به عنـوان يكـي    پردازي در امر سياست و جنگ و نيز نثر بسيار اديبانه و عالمانه  انديشه

 .اي دارد هاي تمدني اسالم، ارزش ويژه از ميراث
 

 مقدمه
 بكر هروي، بنده ضعيف نيازمند به رحمت پروردگار و تائـب از گنـاه ـ كـه      بيعلي بن ا

سـپاس خـدايي كـه سـايه     : گويـد  گونـه مـي   داوند، او و همه مسلمانان را بيامرزد ـ ايـن  خ
هاي جود و كرمش لبريز است؛ به مدد او خواهنده آرام گيـرد               هايش گسترده و پيمانه     نعمت
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اش بـه     د رسند و سالم و درود او بر فرستاده برگزيده         ها به خانه مقصو     و به فضلش خواهش   
. سوي خاليقِ دور و نزديك و سركش و فرمانبر و بر اهل بيت كريم و ياران شهيرش بـاد                  

هايي كه راهنمايان خلقند و پيشوايان اسالم؛ درودي پيوسته، مادامي كه ابرها ببارنـد                همان
 .و گياهان سبز شوند

 صالح و دوسـتي ناصـح از مـن خواسـت كـه كتـابي در                 و اما بعد، هنگامي كه برادري     
هاي مختلف براي او بنگارم و در آن امور مربوط به اداره بندگان، اصالح امور مـردم،                بخش

ها و دفع خطـرات كـه بـر واليـان شـهرها و هاديـان        هاي گريز از معركه فنون جنگي و راه   
چـه    چنـين آن    ، هم ] نمايم بيان[چون پادشاهان و سالطين واجب و الزم است           مردمان، هم 

 باطن و اصالح ظاهر؛ حفظ كشور از تجـاوز          نكه ماية استمرار حكومت و بناي كشور، حس       
هـا؛ و     ها و شهرها و زمين      ها و آباداني خانه      رقيبان و حسودان؛ حفظ قلعه     ،دشمنان، مخالفان 

تر و  اي فراگير كه از بين نـرود و هـر روز در شـكلي جديـد                 روش رسيدن به شهرت و آوازه     
اي كه كفـايتش كنـد    اش را با مختصر نوشته خواسته. تر نمايان شود، ذكر كنم     حالتي افزون 

اجابت كردم و در اين كتاب اموري كه بتواند به وسيله آنها بر دشـمنان و رقيبـانش پيـروز                    
 : باب است24 ناميدم، كه در جنگي  درباره فنونتذكره هرويشود، درج نمودم و آن را 

 ارة اموري كه دانستن آنها بر حاكم الزم است؛درب: باب اول
 در وصف وزيران؛: باب دوم
 در وصف دربانان؛: باب سوم

 در وصف واليان؛: باب چهارم
 درباره امور قاضيان؛: باب پنجم
 ؛)منشيان ديوان(درباره امور كاركنان و دبيران : باب ششم
 نشينان پادشاه؛ در وصف مصاحبان و هم: باب هفتم
 مردان و صاحبان قدرت؛  درباره كشف اسرار و امور دروني دولت:باب هشتم
 ؛)مشورت با پادشاه(در مشورت : باب نهم
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 فرستد؛ در وصف قاصد يا پيكي كه پادشاه مي: باب دهم
 آيد؛ در وصف قاصدي كه به سوي پادشاه مي: باب يازدهم
 در احواالت و امور جاسوسان و دارندگان خبر؛: باب دوازدهم

آوري مـال و ذخيـره وسـايل جنگـي و بـه دسـت آوردن دل            درباره جمع : همباب سيزد 
 ؛)جويان و سربازان جنگ(مردان جنگي 

 ها و ترفندهاي جنگي؛ دربارة چگونگي برخورد با دشمن و وصف جايگاه: باب چهاردهم
 در پنهان داشتن راز؛: باب پانزدهم

 بين پنج تا سي نفرنـد و        قسمتي از ارتش كه   (در هدايت و رهبري سريه      : باب شانزدهم 
 ؛)كنند معموالً پنهاني و شبانه عمليات مي

 در هوشياري و برحذر بودن از دشمن؛: باب هفدهم
 دربارة پيروي از حق در اهداف و اغراض؛: باب هجدهم
 در تحريك و تشويق افراد به جنگ؛: باب نوزدهم
 نگي؛در شكستن صف دشمن و به قلب دشمن زدن و ترفندهاي ج: باب بيستم

هـا و     هـا و دژهـا و حصـارهاي آنهـا و شـيوه              دربـاره نبـرد در قلعـه      : باب بيست و يكم   
 ترفندهاي مربوط به آن؛

داري و بردباري پس از رسيدن به قدرت و توانـايي و              درباره خويشتن : باب بيست و دوم   
 مداومت و مراقبت بر نام و آوازه نيك؛

 ري به هنگام محاصره دشمن؛درباره كارها و ترفندهاي ضرو: باب بيست و سوم
 .درباره كار با دورانديشي به هنگام نبود كمك و تنگناي چاره: باب بيست و چهارم

كنـد، طلـب    نگرد و در اسرار و مفاهيمش تأمـل مـي   و از هر كسي كه به اين كتاب مي      
پوشي منجر به نشر و اشاعة خيـر          پوشي و گذشت دارم، البته در صورتي كه اين چشم           چشم

ي يا كتمان و پوشش خطايي شود، پس همانـا انسـان از نقـص خـالي نيسـت و از                     و درست 
چه بسا اسب نيكـو نيـز سـكندري بخـورد و            : گويند  طور كه مي    لغزش رهايي ندارد و همان    

اين عبارت معادل ضرب المثل كنوني انسان جايز الخطاست،         (شمشير تيز دچار كندي شود      
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جـو، سـبب كتمـان        ود، مخـالف، منكـر و بهانـه        اما طبيعت افـراد حسـ      .)]مترجم[. باشد  مي
پس شـروع   . ورزند و يا با آنها مخالفت دارند        هاي افرادي است كه به آنها حسادت مي         نيكي

 .طلبم كه او بهترين رفيق و همراه است كنم و از خدا توفيق مي به گفتن مي
 

 درباره اموري كه شناخت آنها بر سلطان الزم است: باب اول
هاي الهي و ارتباط و نزديكي بـه او            پادشاه بايد بداند، قدرداني از نعمت      اولين چيزي كه  

تـرين و     تـرين، واالتـرين، گرامـي       به سبب لطف و احسانش است و آگاه باشـد كـه بـزرگ             
گرانبهاترين نعمت، نعمتي است كه در ارتباط با منافع اسالم، آباداني مرزهاي يكتاپرسـتان،              

دادن به قوانين مربوط به مـردم اسـت كـه ايـن نعمـت               مالحظه امور مردم و سر و سامان        
گزينـد؛ و در      اي است كه خداوند عزيز و جليل از ميان بنـدگانش برمـي              بسته به وجود بنده   

نهد و در امـورش       دهد؛ و اسرارش را در او به وديعه مي          سرزمينش به او قدرت و مكنت مي      
ديـده فريـادخواه را       بكوبد؛ و سـتم   پشتيبان اوست تا بساط ظلم و ستم را برچيند؛ و ظالم را             

رتـق و   (ياري كند؛ و كارهاي نيكو و پسنديده انجام دهد؛ و مشكالت و نقايص را رفع كند                 
؛ و اسير را آزاد نمايد؛ و داد مظلـوم از ظـالم بسـتاند؛ و جاهـل و نـادان را از                  )فتق امور كند  

 سامان بخشيدن بـه     ديگر متمايز و مشخص گرداند و در حمايت از اصل اسالم و سر و               يك
كه حاكم اين را دانست و بـه فهـم و غـور و                امور مردم آستين همت باال زند، پس هنگامي       

شكر و اطاعت، نيكي به بندگان خدا، اشاعه عدل، بـازداري از ظلـم و               تدبر در آن پرداخت،     
ر هـاي پيـامب     برپايي قوانين الهي و احياء سنتها و روش       جور، امر به معروف و نهي از منكر،         

هاي خداونـد تعـالي بـه او واجـب و الزم      خدا ـ صلي اهللا عليه و آله وسلم ـ در برابر نعمت  
گـذارد؛    چه را كه به او عطا كرد بـاقي مـي            گونه عمل كرد، خداوند آن      شود، پس اگر اين     مي

كنـد و دوسـت و ولـي او     شود؛ در سـختيها او را يـاري مـي    حافظ او در برابر دشمنانش مي    
 .ز فضل و احسان خداستشود و اين ا مي

. رود  يابنـد و بـا ظلـم از بـين مـي             و نيز بايد بداند كه بـا عـدل و داد، امـور ثبـات مـي                
ماند و حاكمان بعـدي، از وي         سعادتمندترين پادشاهان كسي است كه ذكر خيرش باقي مي        
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 .جويند مدد مي
 و بر فـراز     گنبدي برايم بنا كن   : اند كه خسرو انوشيروان به وزيرش بزرگمهر گفت         آورده

آن چيزي بنويس كه از آن در بقاي حكومت و دوام كشـور سـودمند شـوم، پـس بـراي او                      
دنيا بوسـتان اسـت و حكومـت حصـار آن و            «: گونه نوشت   گنبدي ساخت و بر فراز آن اين      

چون چوپاني اسـت كـه ارتـش          كند و پادشاه هم     حكومت قدرتي است كه پادشاه ايجاد مي      
كنـد و مـال روزيـي         آنها را نگهداري مي     راني هستند كه مال،     پشتيبانش است و ارتشيان يا    

كند و رعيت بندگاني هستند كه عدل و داد آنها را به بنـدگي       آوري مي   است كه رعيت جمع   
 .»كند و عدل معروفي است كه به واسطة آن عالم برپا است وادار مي

اسـت و كارهـا همـه    پادشاه بايد بداند كه اصالح امور رعيت بهتر از فراوانـي سـربازان     
داراي جزا هستند، پس بايد از عواقب كار برحذر باشد و قصاص حقي است كـه گريـزي از                   

چـه    آن نيست و خداوند از همه اعمال كوچك و بزرگ، امور كشور، احوال بندگان و هر آن                
همه شما چوپانيد و هـر چوپـاني        : فرمود) ص(پيامبر. كه بر گردن او بود، سؤال خواهد كرد       

گلّه خويش است، پس بدان كـه قلـب، چوپـان اسـت و اعضـاي بـدن، گلـة آن و                  مسئول  
پادشاه، چوپان است و بندگان گلة او، پس بايد كه ملِك از نفرين مظلوم برحذر باشـد، چـرا         

شود و بايد كه به مقتضـاي شـريعت و            كه در نزد خدا جايگاهي خاص دارد و مستجاب مي         
ر با نيكويي و انسـان بـدكار بـا بـدي پاسـخ داده               دين پاك و سياست آشكار، انسان نيكوكا      

 .شود
 

 در وصف وزيران: باب دوم
جويد و نـوري اسـت كـه از آن            و حاكم بايد بداند وزيرش خرد اوست كه از آن مدد مي           

گردد و اگر فاسد باشـد        گيرد؛ اگر او صالح باشد، دولت و حكومت نيز صالح مي            روشنايي مي 
 پس بر او واجب است كه او را از ميـان مـردم عـادي و    شود؛ دولت و حكومت نيز فاسد مي 

داري او مطمئن شود      داري و دين    رعيت انتخاب و عقل و خردش را آزمايش كند و از امانت           
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و اگر در او به مال رعيت طمعي ديد يا گرايشي به اصالح امورش به وسيله خـراب كـردن                    
وء تدبير دارد و هر كسـي كـه         امور و احوال مردم يافت و يا فهميد كه او در حق خودش س             

كند؛ پس اگـر از اداره امـور خـويش            برد، ديگر به او گرايش و اعتماد پيدا نمي          به او پناه مي   
تواند امور ديگران را اداره كند؛ اگر فردي امور خود را تـدبير نمـود،                 ناتوان است، چگونه مي   

 .تواند امور مردم را نيز اداره كند مي
اري، ديانت، پرهيزگاري، عفت، وقار، بردباري و اصـالت رأي و           و وزير بايد داراي هوشي    

تدبير و ممارست در امور، بصيرت      : شود مگر به سه چيز      نظر باشد و رأي و نظر صحيح نمي       
 .در سياست و تفكر در عواقب كار

پـس  . و بهتر آن است كه وزير، ناصحي دلسوز، مؤمن، مورد اطمينان و خداترس باشـد              
ها در نزد او به كمال رسيد، مشـورتش پذيرفتـه و سـخنش شـنيده                  كه اين خصلت    هنگامي

 .خواهد شد و يا امرش مخالفت نخواهد شد
 

 در وصف حاجبان و دربانان: باب سوم
و بر پادشاه الزم است كه در احوال ياران و خاصان و مقدمان درگـاهش نيـك بنگـرد،                   

ترين فـرد در عقيـده، دل        اسخترين، ر   دارترين، پرهيزكارترين، خداترس    ترين، دين   پس عاقل 
ترين آنان را برگزيند و به عنوان حاجب قرار دهد تا اوضاع و احوال                ترين و پاك طينت     رحم

هايي كه بر بندگان رفته، بر او آشكار سازند و او نبايد زمـام امـور     رعيت و امور مردم و ستم     
و در تمام امور بـه آنـان        را به دست آنان بسپارد و با تكيه كامل بر آنها خيالش راحت باشد               

خواهنـد از     چه نمي   خواهند به او بگويند و آن       چه مي   اعتماد كند؛ چه بسا طمع سبب شود آن       
شود؛   او پنهان كنند و اين منجر به اختالل در حكومت و فساد در نظام و نابودي رعيت مي                 

 و درشـت امـور      بنابراين بايد خودش مستقيماً به امور بپردازد؛ شكايت مظلوم را بشنود؛ ريز           
 .رعيت را شخصاً بر عهده گيرد و هيچ چيز را فرو نگذارد

و اين امكان را براي احدي از خاصان درگاه و مقربان حكومتش فـراهم نكنـد كـه بـه                    
ق و فتق امور بپردازد يا دفع ظلمي كند، مگر به دسـتور او، كـه اگـر ايـن كـار را بـدون                         تر
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ورزنـد و او را در اداره امـور نـاتوان و سـپس          ع مي روايي طم   فرمان او انجام دهند در فرمان     
هاي   كنند و خود به قبض و بسط امور آشنايي پيدا كرده و با پادشاهان و حكومت                 بركنار مي 

جويند و موقعيت پادشاه به   كنند و در راه غلبه بر پادشاه از آنان استمداد مي            ديگر مكاتبه مي  
مانـد    حواالت رعيت و امور مردم از او پنهان مـي         يابد و اغلب ا     جايگاه يكي از آنان تنزل مي     

شـود و احتـرامش از    اش ويران و حكومتش فاسد مـي  رود؛ خانه در نتيجه، ملكش بر باد مي    
شود و ديگر سود و       در عوض اساس سلطنت و هيبت پادشاهي برازنده آنان مي         . رود  بين مي 

هيبتي قائل شـوند و بـه سـبب    كند تا براي او    چيزي آنان را به طمع انس با او ترغيب نمي         
ترس از او فرمان ببرند و به سبب طمعي به او خدمت كنند؛ پس اگر آنان دائماً بين خـوف                    

 .شود و رجاء باشند، تعادل برقرار مي
 

 درباره امور مربوط به واليان: باب چهارم
ري را  سپارد و امـ     گرداند يا زميني به او مي       و نبايد درباره كسي كه او را والي شهري مي         

و   انگاري كند، بلكه بايد از اخالق و باطن و احوال او خوب پرس              گذارد، سهل   به عهده او مي   
جو كند؛ پس اگر عادل بود او را گرامي بدارد و باال ببرد و اگر ظالم بود خـوارش كنـد و از                       
كار عزلش نمايد؛ چرا كه هيچ خير و صالحي در رعيتي كـه والـي آن فاسـد اسـت وجـود                      

تر باشد كه به او قاهر شـود؛ زيـرا اگـر والـي                نبايد واليت و حكومت از والي بزرگ      و  . ندارد
چون  ماند؛ هم ميحيران  شود و     تر از خود را بر عهده گيرد، ضايع مي          حكومت، واليتي بزرگ  

تواند آن را حركت دهد و به كار گيرد، مقهورش         جويي كه نيزه به دست كه چون نمي         جنگ
. گيـرد   ستفاده از آن توانا باشد، هر طور كه بخواهد آن را به كار مي             شود و زماني كه در ا       مي

چه چيزي سبب زوال حكومت شـما شـد؟         : اند كه از يكي از خلفاي بني اميه پرسيدند          آورده
جايي رسيد كه     ما براي كارهاي بزرگ از افراد كوچك مدد گرفتيم، پس كار ما به آن             : گفت
 .رسيد

 والي در مرزها و اطراف و اكناف كشور برحذر باشد؛ كـه              بقاءو پادشاه بايد از استمرار و ا      
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دهـد كـه از او        شود و اين فكر را در اذهان مردم جاي مي           منجر به استبداد والي در امور مي      
كنند و مسـئول مـا فـوق نـدارد، پـس مـردم نيـز در تمـام                     دربارة اعمالش بازخواست نمي   

كند و در جان و مال        ه بخواهد با آنها رفتار مي     شوند و او نيز هر طور ك        ها تابع او مي     خواسته
شود و چه بسـا كـه         كند و اينجاست كه عزل و بركناري او كاري دشوار مي            آنها تصرف مي  

براي حكومت و واليت خود با كشورها و همسايگان مجاور مكاتبه كند، در نتيجه اوضاع و                
رزنـد و اوضـاع كشـور دچـار         و  شود و مردم با  او مخالفت مـي          احوال پادشاه دچار فساد مي    

رود و چنان شكست و گسستي    ها از بين مي      سرمايه  و شود و اموال    آشفتگي و نابساماني مي   
ماند و اين آغاز رويدادي خطير است كه او           دهد كه او از اصالح آن عاجز مي         در امور رخ مي   

 كه ذكر كرديم    چه  اش مطمئن و از آن      كه او به والي     بايد از عواقب آن برحذر باشد، مگر اين       
 .داري وخردورزي او ايمن باشد به سبب اعتماد به دين

 
 در امور مربوط به قاضيان: باب پنجم

و مبادا كه حاكم در امور قاضيان و دادگران و صاحب منصبان مربـوط بـه ايـن زمينـه                    
اهمال و سستي كند؛ چرا كه زمام امور و مصالح مردم به دست آنهاست و آنها دربارة جان،                  

رانند، پس بايـد آنـان را در مجلـس خـود              ناموس و امور دين و دنياي مردم حكم مي          ،  مال
شان از آنها سؤال كند و همواره جاسوس و محافظي بر             امتحان و دربارة امور ديني و دنيوي      

ترسـد و از حـق و حقيقـت پيـروي             آنها بگمارد تا بداند از ميان آنها چه كسي از خـدا مـي             
انگاري در كار آنان منجر به فساد اوضاع و احوالش         رد، چرا كه سهل   پذي  كند و رشوه نمي     مي
 .شود مي

 

 )ها منشيان ديوان(در امور مربوط به كارگران و كاركنان و صاحبان ديوان  :باب ششم
انگـاري    و سلطان نبايد كه در امر كارگران و حسابداران و مسئوالن امور دفتري سـهل              

گيرد، بلكه بايـد      و خرابي كشور به وسيله آنها صورت مي       كند؛ چرا كه صالح، فساد، آباداني       
در هر لحظه از آنان كار بخواهد و آنهـا را فرامـوش نكنـد، در غيـر ايـن صـورت او را بـه                          
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هـا نـابود و       كنند و با گذشت زمان كارهـا خـراب، سـرمايه            فكري و ناداني منسوب مي      كوته
كننـد و اگـر از ايـن          ت طمع مي  شود و اينجاست كه كاركنان در دول        كشي دشوار مي    حساب

چنين نبايد كـار بـزرگ را         هم. كند  طريق خللي به پادشاه وارد شود، او را ضعيف و نابود مي           
كـه در     طـوري   شـود، همـان     به فردكوچكي واگذار كند كه در اين صورت كار بر او چيره مي            

 .امور مربوط به واليان ذكر كرديم
 

 پادشاهدرباره مصاحبان و همنشينان : باب هفتم
و بايد سلطان مجلس خود را از افراد شرور و فاسد پيراسته گرداند كـه طبيعـت برخـي                   

داند و زمـاني كـه سـلطان     پذيرد در حالي كه او اين را نمي   ها از برخي ديگر تأثير مي       انسان
جويد، از آن فرد برحذر باشد؛ چـرا          ديد كه فردي در هنگام خشم نزديكي بيشتري به او مي          

داند كه امور پادشاه در هنگام عصبانيت و آشـفتگي، مثـل دريـايي                ن است و نمي   كه او نادا  
نشـينان را     توان مطمئن بود كه كشتي      است كه حتي در هنگام سكون و آرامش آن نيز نمي          

 .سالم نگه دارد، چه رسد به اين كه متالطم و مواج باشد
 

 درباره كشف اسرار دروني مسئوالن حكومتي: باب هشتم
ي كه پادشاه بخواهد عقـل و خـرد وزيـران، دربانـان و مسـئوالن حكـومتي و                   و هنگام 

نمايندگان آنها را بيازمايد بايد كه با يكي از آنان خلوت كرده و به او نزديكي بيشتري پيـدا                   
خيال شـد بدانـد       كند و با او كامالً راحت باشد، پس اگر او به اندازه جايگاه خود راحت و بي                

 و اگر راحتـي و برخـورد او متناسـب بـا جايگـاه پادشـاه و منزلـت                    كه او فردي نادان است    
خواهد امتحـانش     سلطنتي او بود، پس او را نگه دارد و اين كار را در خصوص كسي كه مي                

شـود و هيبـت و شـوكت        كند بارها انجام دهد، زيرا اين حالت در مرتبه اول مشخص نمـي            
دارد و انسان عاقـل كسـي         ود نگه مي  اي عظيم دارد كه انسان را در جاي خ          پادشاهي جذبه 

شود او نيز ملك را بيشتر تعظـيم كـرده و             است كه هر چقدر پادشاه به او بيشتر نزديك مي         
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 .بزرگش بداند، چون برترين فضيلت اين است كه انسان خودش را بشناسد
 

 در مشورت: باب نهم
بـر او نـازل     و بر پادشاه الزم است وقتي كه دشمن قصد او كرد يا سـختي و مصـيبتي                  

شد، با افراد صاحب نظر و كارآزموده از ميـان خـواص و افـراد پيرامـون خـود و مسـئوالن            
انگاري نكند كه هر كس با ديگـران مشـورت            مملكتي مشورت كند و در امر مشورت سهل       

گـردد و     شود و هر كه خودرأي و مستبد باشد نـابود مـي             كند در عقل و خرد آنها سهيم مي       
ه زيرك، صاحب نظر، فكر، خرد، مكر و حيله است به سبب زشتي صورت              نبايد انساني را ك   

رويي داراي عقل وخردي عظيم باشد و بـه نظـر درسـت انسـان                 تحقير كند، چه بسا زشت    
افتـد و بايـد       چون لغزش و اشتباه انسان عالم به ندرت اتفاق مي           جاهل فريفته نشود كه هم    

وگو و سخن را افزايش دهد كـه ايـن      تكه مدتي طوالني در جلسات مشورتي بنشيند و گف        
هاي درون    گوها آشكاركننده امور دروني و باطني يارانش است كه ممكن است پنهاني             گفت

و باطن و رازهاي درون سينة آنها ناگهان به زبانشان بيايد و از طريق شـواهد و قـراين بـه           
ر خصـوص چـه كسـي       امور و افعال آنها پي ببرد و بفهمد بايد به چه كسي اعتماد كند و د               

 .نبايد خيالش راحت باشد
نظمي و آشـفتگي و بـروز امـور           و بايد كه از اختالف نظرها بپرهيزد، زيرا حاصل آن بي          

پنهاني است و نيز از دوست مكار و دشمن توانا بپرهيزد و در تمام امور كوشـش و جـديت                    
شي به اهداف خـود     يابد و بايستي با دوراندي      داشته باشد كه به واسطة آن حكومت ثبات مي        

دست يابد و همواره هشيار باشد، چه آن كه اسباب شر بسيار و يك جا جمع اسـت و بدانـد         
گر پايان امور در آغاز آنهاست و مشـورت   كه سخن در خدمت فكر و نظر است و فكر نشان        

اي محكم است؛ پس قبل از انجام كار بايد مشـورت   سپري محافظ است و دورانديشي قلعه 
فكـري، ابتـدا عمـل كـردن اسـت و              از شروع به كار انديشه كند و بداند كه بي          كند و قبل  

دورانديشي عمل بعد از تفكر و تدبر است، چون جاهل، هنگامي كه دلش تقاضاي كاري از                
در حالي كه دورانديش به هنگـام       . شود  او بكند بدون انديشه در عاقبت آن دست به كار مي          

زنـد، مگـر پـس از يـك           رده و به آن كار دست نمـي       انجام عملي فكرش را در آن دخيل ك       
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يكي حفظ نفس خود    : ترين چيز باشد و اين به دو دليل است          آزمايش بزرگ، حتي اگر ساده    
يابي به فضيلتي بـر مبنـاي درسـتي و            از لغزش، خطا و عادت به امور فاسد و ديگري دست          

 لفت با هوي و هـوس     دوري از وهم و خيال، دوستي خير، اصالت نظر، پيروي از حق و مخا             
 .است

 
 در وصف قاصدي كه مي فرستد: باب دهم

و پادشاه بايد كه از فرستادن پيك و قاصد بپرهيـزد، مگـر پـس از امتحـان و آزمـايش          
آوري مـال در او       اگر ميلي به دنيا و طمعـي در جمـع         . ظاهر و باطن و ديانت و خردورزي او       

 اطمينان نكند و نبايد كه فرستاده و پيـك          يافت، از گفتن اسرارش به او ايمن نباشد و به او          
ترسند، چه،اگر از شـرّ شـيطان بترسـد در امـورش فسـاد                از افرادي باشند كه از سلطان مي      

كند، بلكه بايد از خداوند تعالي بترسد؛ و به آخرت اميدوار باشد؛ و به دنيا اعتماد نكند؛ و                    مي
از مالمت هوي و    و   بگرداند؛     روي پيرو حق باشد؛ و به دستورات دين عمل كند؛ و از باطل           

هوس و تمايالت نفساني خويش برحذر باشد؛ و به عدل و داد مايل باشد؛ و از عقل و خرد                   
استمداد جويد و نبايد در افزايش رتبه و مقام و ترفيع درجه طمعي داشته باشد كه اين امـر                   

زنـد، پـس      ز مـي  شود و با تالش از كاري كه به او محول شده سربا             سبب سودجويي او مي   
 به رازداري او اطمينان كند كـه  دتوان ها در او كامل باشد، پادشاه مي هنگامي كه اين ويژگي  

 .مردم به دنبال چنين افرادي هستند
و بايد كه با پيك مراقبي بفرستد و محافظي ديگر به مراقب بگمارد، مبادا كـه آن فـرد                   

 منصب او طمع ورزد و ممكن اسـت         ومقام  مراقب، به قاصد و فرستاده حسادت كرده و به          
حسد و طمع باعث شود سخناني غير واقعي كه در او وجود ندارد بگويد و چيزهايي از نـزد                   
خود به دروغ ببافد و مايه آزار و اذيت او شود و بايد كه پادشاه از چند بار فرستادن پيكي به                     

رود دوستي و     ش مي دوست يا دشمن برحذر باشد، چه بسا بين قاصد و آن كه قاصد به نزد              
انسي ايجاد شود و قاصد جزء دوستان نزديـك دشـمنش شـود و از جـايي كـه فكـرش را                      

گير شود؛ بلكـه بايـد        كند به او ضرر برسد و از فردي كه بدان مطمئن است ناگاه غافل               نمي
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كـه اطمينـان      در هر ارسال پيام، قاصدي مورد اعتماد و مطمئن را انتخاب كنـد، مگـر ايـن                
ن فرد داشته باشد و هيچ شك و عيبي در اين اعتماد نباشد كه در ايـن صـورت              زيادي به آ  

چـون جايگـاه      تواند جايگاه او را در منافع حكومتي و تداوم مملكت و ثبات قدرتش، هم               مي
 .خويش بداند

 
 آيد در توصيف قاصدي كه به سويش مي: باب يازدهم

آيـد جزئـي از او         نزد او مي   و سلطان بايد بداند قاصدي كه از طرف دوست يا دشمن به           
پـس از طريـق   . بلكه همة اوست و همانا قاصد نمايانگر نظر و عقيده و حتي عقـل اوسـت             

كـار او در امـور پـي          تواند به عقل و خرد، ضعف و قوت و ستم و پشت             فرستاده و قاصد مي   
 او را   اش باخبر شود و عقل و خرد        كه بخواهد از اسرار و امور مورد عالقه         ببرد، پس هنگامي  

نيز به بوته آزمايش بگذارد، با او مشورت كند و از اين طريق ازخوبي و بدي و عدل و ستم                    
او مطلع شود و بايد كه به او احسان و نيكي كند و از او استقبال كند و مدتي طوالني بـا او           
بنشيند و سؤاالت زيادي راجع به چيزهاي مختلف و احوال پادشاه و خزانة كشورش بپرسد               

ي تندي گفتارش را تحريك كند، چرا كه اين كار آن چه را كـه در درون دارد آشـكار                    و كم 
كنـد و از او دربـاره چگـونگي معيشـت و حقـوق و                 كند و رازهاي قلب وي را برمال مي         مي

شود سؤال كند پس هر چيزي را كه گفـت، كـم بشـمارد و بـرايش                   سودي كه عايدش مي   
 خيلـي بيشـتر از ايـن چيزهـا اسـت و او در نـزد                 ناچيز بداند و طوري بنمايد كه ارزش وي       

شناسد تا ايـن      داند و جايگاه و منزلتش را نمي        پادشاهش ضايع و نابود شده و قدرش را نمي        
نشيني بـا خـود ترغيـب كنـد و            كه در او طمع خدمت  به خود را ايجاد كند و وي را به هم               

 به خاطر محبت بـه او و دوسـتي          گونه وانمود كند كه اينها نه براي نياز به اوست، بلكه            اين
عقل و ديانت و مهرباني و دلسوزي به حال اوست، پس اگر فريبش را خورد، او بـه هـدف                    
خود رسيده و قاصد را از آن خود كرده و بايد كه قدرت و نيرو و رفعت و شجاعتي بسيار به                     

 مـردم،   او بنماياند و اينجاست كه قاصـد نـاگزير اوضـاع و احـوال پادشـاه، امـور كشـور و                    
و از اين   . دهد  مكنونات قلبي و نظم و ترتيب سرزمين و اوضاع سربازان را براي او شرح مي              
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گذرد كه اين كار قاصد،       شود و از مابقي امور مي       چه كه بخواهد مطلع مي      طريق او از هر آن    
 .شود سبب فساد اوضاع و احوال پادشاه كشورش و نقص و خلل در اسباب پادشاهي او مي

از قاصدي كه هيچ ديانت، اصالت و ثبـاتي نـدارد بپرهيـزد، پـس چـه انـدك                   پس بايد   
هاي به باد رفته و والياني كـه بـه دليلـي غيـر از                 هاي نابودشده و پادشاهي     هستند حكومت 

هـا را تحريـف       انـد، چـرا كـه آنهـا حـرف           آشوب و خيانت قاصدان خائن دچار اختالف شده       
شوند   لطف و احسان بيشتري دارد متمايل مي      كنند و به سوي كسي كه به آنها نعمت و             مي

انگيـزي   كَننـد و فتنـه   كنند و آثار را از بـيخ و بـن  مـي    هايي كه خراب مي و چه بسيار خانه  
كنند، پس پادشـاه      كنند و به سبب طمع در جيفة ناچيز دنيا، دشمني و عداوت ايجاد مي               مي

 .باشدبايد كه از اين دسته افراد بپرهيزد و درباره آنها ايمن ن
 

 در احوال جاسوسان و دارندگان خبر: باب دوازدهم
دار داشته باشد؛ افرادي كه به        دار و دين    و بر سلطان است كه جاسوساني مطمئن، امانت       

و مقـام بـاالتر و      منصب  دارد قانعند و سوداي       انعام و احساني كه سلطان درحق آنها روا مي        
پروراننـد، پـس آنهـا را در سـرزمينش           طمع به دست آوردن چيزهاي بيشتر را در سر نمـي          

گمارد تـا اخبـار و اطالعـات          كند و بر مردمان شرق و غرب و دور و نزديك مي             پراكنده مي 
در . همه شهرها را به او برسانند، مبادا كه اوضاع و احوال و گفتار مـردم از او پنهـان بمانـد                    

ران و مسـافران كسـب      اين بين، عالوه بر اخبار رسيده از جاسوسان، خبرهايي هـم از تـاج             
كند، به دليل آن كه اشتباهي صورت نگيرد و نقص و عيـب بـر اسـباب پادشـاهي وارد                      مي

كنـد   شوند پرس وجو مي نشينان و شهرنشينان و افرادي كه وارد و خارج مي       نشود و از باديه   
دارد تـا   كند و اخبار را پنهـان نگـه مـي    نمايد و همواره تجسس مي و همه چيز را پنهان مي  

كه هيبت و شوكتش همه مردم را بگيرد و آنها از قدرت او بترسند و از شرش بپرهيزند                    اين
 .اش در امان باشند و از مكر و حيله
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آوري مال و ذخيره ساز و برگ جنگي و به دست آوردن دل مردم و                 در جمع :باب سيزدهم 
 جويان جنگ

و افـزايش ذخـاير و      آوري مـال      هاي خاصي بـه جمـع       و بهتر آن است كه سلطان از راه       
ها بپردازد، زيرا مال در كنار پادشاهان همانند خورشيد در دنيا اسـت كـه اگـر بيشـتر                     ثروت

گردد و سلطان بايد بـا        شود و اگر كم باشد صاحب آن ضعيف مي          باشد صاحب آن قوي مي    
ها به مردم بر حسب مقام و منزلت و به اندازه اوضاع و احوال آنها                 احسان و بخشيدن نعمت   

توان آنهـا     چون پرندگان آسمان است كه نمي       دلشان را به دست آورد، چرا كه دل مردم هم         
را شكار كرد، مگر با نصب تله و دام و پاشيدن دانه، كه وقتي در دام افتادند ديگر اميدي به                

چون پرندگان در حـال پـرواز در آسـمان اسـت، ايـن                هاي مردم نيز هم     رهايي ندارند، قلب  
آيد مگر با احسان و نيكي و شاد كردن آنها، ولي همه اينها خيلي سريع                 ميها به دست ن     دل
ها   گردانند و پادشاه بايد بداند كه خساست و بخل پادشاه منجر به شايعه              رمند و روي مي     مي

شـود، پـس بايـد از آن          هاي مزخرف و نادرست دربارة او و در بين عامة مـردم مـي               و حرف 
هاي اخالقي او نيست، بـراي حفـظ          ها و ويژگي     از عادت  و اگر جود و بخشش    . برحذر باشد 

 سلطان الزم است كه در      رخانمان و استمرار پادشاهي خود تظاهر به بخشندگي كند و نيز ب           
احوال رعيت و صاحبان سرمايه و اداي حقوقي كه مستحق آن هسـتند نيـك بنگـرد و در                   

هاي آنها را به  ها شده و قلبدادن حقوق آنها درنگ و تعلّل نكند كه اين كار سبب ضعف آن            
كـه او بـه آنـان نيـاز دارد تنهـايش       كنـد و بنـابراين، هنگـامي    او مملو از خشم و كينه مـي      

چون معماري، منجنيق     چنين نبايد در كار صنعتگران و صاحبان مشاغلي، هم          گذارند، هم   مي
 .انگاري كند  و نقب زني سهليسازي، سپرساز سازي، چرخ سازي، نيزه

چه درون آن قرار دارد بازرسـي كنـد؛ از    هاي سالح و آن     الزم است كه خزانه    به سلطان 
هاي   ها، تله   هاي زره، سپرها، ساز و برگ جنگي، آذوقه، زره          ها، حلقه   ها، طبل   شمشيرها، نيزه 

هاي مخصوص بستن دست      ها و طناب    ها، چرخ   هاي كوچك جنگي، تير و كمان       خوب، نيزه 
ابزارهـاي آهنـي كـوچكي كـه در         (هاي آهنـي      چوبي، تيغ هاي كوچك     و پاي اسيران، نيزه   

رفـت و     دادند كه در سم آنها فـرو مـي          ها قرار مي    اطراف لشكر و در مسير رفت و آمد اسب        
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هـاي منجنيـق،      هاي جنگـي، چـوب      زني، قلّاب   ، وسايل نقب  )داشت  آنها را از حركت باز مي     
ه از ابزار و آالت جنگـي       چ   هر آن  ]روي هم رفته  [هاي كنفي و      هاي كوچك، طناب    منجنيق

ها، قيـر، آهـك       هاي زره، ميخ    هاي كوچك صيادي، حلقه     هاي بزرگ، دام    و انبوهي از سنگ   
پوست گاو ميش، شتر سرخ موي، گاو ماده و بزكوهي، نفت و وسايل مربـوط  ) يا گچ سفيد (

 .ها و ملزومات آنها كه مورد نياز است به آن، ديگ
ت موجـود در آنهـا، مثـل گنـدم، جـو و عـدس و                و بايد سلطان انبارهاي غذايي و غال      

هاي نمك سود، جگرهاي نمـك زده و          انبارهاي كاه و مخازن نمك، روغن، چربي، گوشت       
گوشت دست و پاهاي بريده شده حيوانات را براي جنگ در نظر بگيـرد و چـه بسـا برخـي       

شـد وجـود   چه كـه گفتـه و نوشـته     چه نيازي به ذكر و تفصيل همه آن     : افراد نادان بگويند  
 دارد؟

ديديم كـه دژ بلنـد و محكمـي در زمـان جنـگ                چه بسيار كه ما در گذشته افرادي مي       
كرد، ولي زماني كه به نمك نياز پيدا كردند و به دنبـال آن از         داشتند كه آنها را حفاظت مي     

 و دژ خود خارج شدند، به ناچار آن را تسليم دشمن نمودند؛ براي مثال قلعه كوكـب در        قلعه
 .كي طبرستان به اين سرنوشت دچار شدنزدي

 
  و ترفندهاي جنگيها حيلهها و در چگونگي برخورد با دشمن و توصيف جايگاه :باب چهاردهم

ر برسد كه دشمن كافر آهنگ او كرده و او نيز بدانـد كـه توانـايي                 بو زماني كه به او خ     
ويي با او شود و با ارتش    رويارويي با او را دارد، الزم است به محض شنيدن خبر آماده رويار            

و خدم و حشم خود از سرزمينش بيرون بيايد و بايد كه جاسوساني مورد اعتمـاد پيشـاپيش                  
كه بداند وقتي به  ها را براي او انتخاب كنند تا اين         او اخبار و اطالعات كسب كنند و منزلگاه       

 كه آب و علـف      سوي دشمن رهسپار شد كجا منزل گزيند تا حيران نماند و اتفاقاً در جايي             
اندكي دارد و دشمن آن جا را احاطه كرده است منزل نگزينـد كـه در ايـن صـورت نـابود                      

هاي مرتفـع     هاي گوارا از دشمن پيشي بگيرد و در سرزمين          شود و بايد در رسيدن به آب        مي
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هاي پست كه گل و الي كمتري دارند فرود آيد و اگر براي او امكان دارد براي                   يا سرزمين 
يدن به مكانهايي كه در جهت وزيدن باد شمال قرار دارد بـرود و بـراي ايمنـي از                   منزل گز 

هـاي خيلـي پسـت فـرود آيـد و نيـز نبايـد بـين                   نه نبايد در سرزمين   هاي شبا   سيل و حمله  
تواند به قسمتي از سپاه       چادرهاي سپاهيان فاصله زيادي باشد كه در اين صورت دشمن مي          

حمله كند و به آنان دست يابد و به مقصودش برسد و بقيـه سـپاه دچـار تـرس و وحشـت                       
گر خيلي نزديك باشد و جاي آنهـا را         دي  چنين نبايد چادرهاي سپاهيان به يك       هم. شوند  مي

اي آتـش     شود و چه بسا خيمه      ت، آرامش و راحتي از آنان سلب مي       حالتنگ كند كه در اين      
بنـابراين، بايـد    . بگيرد و به سبب نزديكي چادرها به هم، آنان دچار رعب و وحشـت شـوند               

يگـر نزديـك بـه      اي د   اي در اطراف آنها نگهباني بدهنـد و عـده           وار منزل كنند و عده      دايره
جويـان نيـز هـم جهـت بـا او باشـند و جاسوسـان نيـز                    دشمن و مراقب او باشند و جنـگ       

 .همراهش
يابي به علوفه را براي دشمن فراهم نكند، بلكه           و امكان پراكنده شدن در زمين و دست       

ي ا  ها را بـه گونـه       ها و مكاتبه    هاي پنهاني براي آنان قرار دهد و بايد كه نامه           ها و كمين    تله
گويان و عالمان ديني    داران و پيش    نادرست و دروغين بر زبان فرماندهان و بزرگان و طاليه         

ها بيفتد و يـك كـالغ         بيندازد و به همان صورت در ميان لشكريان شايع شود تا روي زبان            
رسـد و از جانـب سـربازان و           چهل كالغ شود، پس ناگزير اين سخن به گوش دشمن مـي           

ترسد كه اين سـخنان واقعيـت داشـته باشـد و      گيرد و مي نه فرا مييارانش او را خشم و كي   
داند، هرچند كه اين    كند و آنها را نقطه اتكايي براي خود نمي          ديگر به افرادش اطمينان نمي    

در عين حال، ممكن است     . ماند  ها باقي مي    سخن صحيح نباشد، ولي ناگزير تأثيرش بر دل       
بنـابراين  . اي از حقيقـت داده باشـند        هـا جلـوه     ايعهكه افراد دشمن با عملكردشان به اين ش       

پادشاه بايد از ياران و سربازانش ناراحت و بيزار نشود و دربارة آنها جز با محبت و پـذيرش                   
برخورد نكند و بايد كه ترس و آرامش خيال را بـا هـم بـه كـار ببنـدد كـه                        رويي،    با خوش 

 .ست تا زماني كه با ترس برخورد كندجا همراه با ترس بهتر از ايمن بودن او ايستادن يك
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 در رازداري و كتمان اسرار: باب پانزدهم
و بر پادشاه الزم است كه در انجام امورش از پنهان كاري سود جويد و هرگاه كه قصد                  

پس چه بسا كه ذكـر آن بـه         . انجام كاري كرد، آن را بازگو و آشكار نكند، مگر با انجام آن            
چه را كه در دل دارد آشـكار كنـد كـه     ش كند، پس نبايد آنگير گوش دشمن برسد و غافل   
 .كند و جاهل به سخنش عاقل به عملش تكيه مي
زبـان عاقـل در قلـبش و قلـب         : است سخن حكيمي كـه گفتـه       و چه درست و صحيح    

جاهل در زبانش است و نبايد كه خبري راتكذيب كند، حتي اگر اثـري از راسـت بـودن آن          
كنند و همه چيزهايي كه       ست كه تمام چيزهايي كه برايش نقل مي       نيابد و بر سلطان الزم ا     

رسانند بشنود، ولي به آنها عمل نكند، مگر بعد از آشكار شدن درستي و پرس وجو                  به او مي  
 .دربارة حقيقت آن

 
 در هدايت و رهبري سريه: باب شانزدهم

بـدون  ) ات شـبانه گروه پنج تا سي نفره بـراي عمليـ  (و پادشاه بايد از راه انداختن سريه   
چون صيادي ماهر باشد كه اگر طمع بـه           كارشناس و دانشمند جنگي برحذر باشد و بايد هم        

صيد شكاري در او پيدا شد، آن را مورد هدف قرار داده و خود را بـر روي آن بينـدازد و اال                       
رود و نيز فرمانده، فردي صاحب نظر، عاقل و صاحب            هيبت و شوكت و حرمتش از بين مي       

قـراوالن را     و خدعه باشد كه با يـاران و جلـوداران لشـكرش مشـورت كـرده و پـيش                  مكر  
و امـور   هاي سـپاهيان را انتخـاب كنـد؛ سـربازان             بفرستد و اخبار را به دست آورد؛ منزلگاه       

لشكر را اداره و تدبير كند؛ به سخن پادشاه گوش دهد و از او نافرماني نكند؛ هنگام سفرها                  
. چون بنياني محكم و مرصوص فرود آيد        ها، هم     اشد و در منزلگاه   چون يك جسم ب     با او، هم  

 همـراه شـدم     588هاي سال     من درحركت شبانه سريه مصري و گروه امداد ناصري در ماه          
آوري آنهـا وجـود نداشـت؛ نـه فرمانـدهي بـود كـه                 اي واحد براي جمـع      كه عقيده   در حالي 

ظت و گـردهم جمـع كنـد، چـون در     مراقبشان باشد و نه رهبري كه آنها را از دشمن محاف       
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كردند   چون شتران شتابزده بودند و اگر از جايگاه خود حركت مي            منزلگاهي فرود آمدند، هم   
هـا و     پس آنها مانند گوسفنداني رها شـده يـا خـواب          . چون خران رميده و پراكنده بودند       هم

وء تـدبير و  كـرد و سـ   هاي دروغين بودند كه همواره قضا و قدر آنها را هـدايت مـي            كابوس
رسـاند كـه وجـود     تفكر، آنها  را به پايين كوهي و يا سـتاره صـبحي در حـال غـروب مـي               

هاي مشركان آشكار شد و افراد سريه متفرق          داد و در اين حال پرچم       دشمنان را هشدار مي   
اي اتفاق افتاد كه اخبار آن بعـداً شـايع شـد و               روي به اطراف نهادند و حادثه       شدند و شبانه  

 .شكست بزرگي متحمل شد و معركة دشواري رخ دادسرّيه 
 

 در هوشياري و برحذر بودن از دشمن: باب هفدهم
ي در كـار او سـبب كـم شـدن           رانگـا   و پادشاه نبايد از دشمنش غافل باشد كـه سـهل          

تر شود و بر او چيره گـردد، در    شود و چه بسا كه دشمن از او قوي          مواظبت و حراست او مي    
شود در حالي كه پشيماني هيچ سودي ندارد، پـس همـواره بايـد بـر                نتيجه دچار پشيماني    

بـا  : انـد   هـا آورده    هاي ترس و بساط احتياط و جايگاه هوشياري استوار باشد كه در مثل              گام
تـر   تر از يوزپلنگ، سريع تر از كالغ، جهنده دشمنت شنواتر از اسب، بيناتر از عقاب، با احتياط    

 .تر از دريا باش ورتر از سوسمار و بخشندهاي تر از شتر، صب از شير، كينه
 

 در پيروي از حق در اهداف: باب هجدهم
شود؛  كه در دلش عدالتي يافت كه در تبعيت از حق دچار تكلف و سختي نمي       و هنگامي 

جويد و با پيروي از هوي و هوس به باطل گرايش پيدا نمـي                و از صداقت و راستي مدد مي      
كند و پـس      خواهد و حالتي كه آن را طلب مي         ه دلش مي  كند، پس نيك بنگرد به چيزي ك      

اگر دريافت كه دلش به آن مايل و به سبب آن خوشحال است، بداند كه او پيـروز اسـت و                     
گردانـي بسـيار ديـد، از آن          خورد و اگر در دلش ترس و گرفتگي و روي           دشمن شكست مي  

 جنگي حضور نيـافتم     من در هيچ  «: جنگ برحذر باشد و از آن دوري كند كه اسكندر گفت          
شـوم يـا شكسـت     فهميدم كه آيا پيروز مـي       مگر اين كه از درونم و هماهنگي اجزاء آن مي         
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در اين سخن، نكته باريكي هست كه با نوشتة ما در اين باب منافات دارد چـرا                 . »خورم  مي
 .كه روش ما با آن مخالف است و شباهتي به آن ندارد

 
 گدر تشويق افراد به جن: باب نوزدهم

هـاي ايرانيـان،      هاي جنگي، مبـارزه     و براي پادشاه بهتر آن است كه در مجلسش كتاب         
هاي سواركاران و فنون مبارزه را بسيار         ، معركه )ص(وقايع اعراب، فتوحات شام، سيرة پيامبر     

بخواند، چرا كه در آنها ذكر افرادي است كه به دليل مردانگي پيش افتادند و بـه قـدرت و                    
د؛ و قوم خود را با نيرو و توانايي اداره كردنـد؛ و بـه سـبب دالوري و                   شجاعت معروف شدن  

جنگاوري شريف و عزيـز شـدند؛ و آنهـايي كـه بـه علـت سرعتشـان مقـدم شـدند؛ و بـا                         
روايي يافتند؛ و با عزم و اراده خود دشمنان را ذليل كردند و در شجاعت                 شمشيرشان فرمان 

هـا دربـارة آنهـا سـخن      مه جا پخش شد؛ و زن  شهره آفاق شدند و آوازه مردانگي آنها در ه        
ها را سواران در همه جا نقل كردند؛ و دوستان همـراه آن               ها و شرح حال     گفتند؛ و اين سيره   

ها را به ترس و وحشت انـداخت و           چون آواز سرودند؛ و در آفاق طنين انداز شد؛ و دل            را هم 
 .ها، حتي پيشوايان ديني را ترساند وصف اين شجاعت

ابـوبكر  ) ص(چون، خليفـه پيـامبر        هاي افرادي، هم    ها و شجاعت    يي درباره مبارزه  كتابها
ن عثمـان بـن     ومنين عمر بن خطاب و فتوحاتش، اميرالم      ومنيهايش، اميرالم   صديق و سريه  

هـاي او و ذكـر        و جنگ ) ع(عفان و فتوحات زمان خالفتش، اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب        
د و صحابه كريم ـ كه  خداوند از آنها راضي باشد و آنها را  خالد بن وليد و ابي عبيده و مقدا

نيز از ما خشنود گرداند ـ و ماجراهاي قهرمانان مسلمان و سپاهيان يكتاپرست در غزوات و  
هاي معروف و ذكر حوادث مربوط به عمر بن معدكرب و عنتره بـن شـداد عبسـي و                     جنگ

ر شـدند و در جـدال شمشـيرها و      عمر بن ود عامري و نيز ذكر كساني كـه در جنـگ خـوا              
ها، بزدلي و ترس از خود بروز دادند و نيروهايشان ضـعيف شـد و دستانشـان لرزيـد و                      نيزه

چرا كه تشـويق و تحريـك بـه         . ن باقي ماند  اهايش  ننگ و عار را خريدند و خواري بر چهره        
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ا تشـويق و    كند و ترسوهايشان ر     جنگ، همنشينان پادشاه را به رويارويي با دشمن وادار مي         
 .كند ضعيفانشان را قوي و صاحب حماسه و دالوري بزرگي مي

 
 ها و ترفندهاي جنگي درباره شكستن صف دشمن و حيله: باب بيستم

و پادشاه بايد هنگام رويارويي و زدن به صف آنها تالش كند كه نور آفتاب و وزش بـاد      
نست دشمن را از مـوقعيتش      به سوي دشمن باشد كه اگر دشمن اين كار را با او كرد و نتوا              

دور و جدا سازد بايد كه آهسته و در عرض صحنه نبرد حركت كند تا امور به نفـع او و بـه                       
ضرر دشمن باشد و بايد يارانش را از اين خدعه آگاه كـرده و آنهـا را بترسـاند تـا مشـغول                       

 گردد يا بـه     آوري اموال، آنها را نفريبد، چه بسا دشمن به سوي آنها باز             غارت نشوند و جمع   
ناگاه از كمينگاه خود خارج شود و بر آنها تسلط پيدا كند و آنها را اسير يا هالك كند و بايد                     

هـا دردل     ها و نقاره    ها و صداي بوق     هاي بسيار و كوبيدن طبل      كه به وسيله پراكندگي پرچم    
نـار  دشمن ترس و وحشت بيندازد، چرا كه دشمن از زيادي سپاهيان و مردان گردآمده در ك      

ترسد و اينها اغلب سبب شكسـت هسـتند تـا             فايده است نمي    هم و سياهي لشكري كه بي     
ها پيروز شـود و بايـد كـه خـود            افتد كه سپاهي با اين ويژگي       پيروزي و چقدر كم اتفاق مي     

آرايي لحاظ و تنظيم كند و ايـن كـار را بـه ديگـري                 هاي مطلوب را در صف      شخصاً ويژگي 
سپاه را متراكم و پر ازدحام گرداند       ) ميانه(عالي توكل نمايد و قلب      واگذار نكند و به خداي ت     

جا قرار دهد و نيز قهرمانانش را انتخـاب كنـد، چـه بسـا كـه اغلـب                     و افراد بسياري در آن    
و طرف چـپ    ) ميمنه(ها در جنگ مورد هدف قرار گيرند و بايد در طرف راست سپاه                همان

ار دهد و دو طرف را مرتـب و هماهنـگ گردانـد و    افراد مطمئن و قابل اتكا قر   ) ميسره(آن  
ها و    هر دو جناح را قوي و مستحكم سازد و بقيه افراد سپاه و گروهي از قهرمانان كه حيله                 

جويـان    جنـگ (اند    هاي شمشير ونيزه را نيز چشيده       اند و طعم ضربه     فنون جنگي بسيار ديده   
رود و بـه   د كه به كدام طرف مي   باقي بگذارد و بايد به جهت هجوم دشمن بنگر        ) كارآزموده

پس اگر حمله از راست بود، نيروهاي طـرف چـپ را              كند،    كدام دسته از لشكريان حمله مي     
دو برابر كند و اگر از چپ بود نيروهاي طرف راست را تقويت كند و بايد كه از ميـان افـراد            
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رد و آن دسته    گي  پر آوازه و معروف به مردانگي براي جناحي كه مورد هدف دشمن قرار مي             
آنان بايـد از    . افراد و قهرمانان مشهوري كه مورد نظر دشمن هستند نيروي كمكي بفرستد           

سر و صدا و فرياد و هياهوي زياد بپرهيزند كه منجر به شكسـت و حسـرت و خسـتگي و                     
شود و بايد كه هيبت و شوكت جنـگ و قـانون شـجاعت و                 دلتنگي و ناتواني و سستي مي     

 ضربه نخستين جنگ حفظ كند، چرا كـه از همـان صـدمة اول طـرف         پايداري را در همان   
شود و بايد كه گروههايي را قبل از پياده نظام و             پيروز و طرف شكست خورده مشخص مي      

قرار دهد و به پيشاپيش سپاه      ) زوبين اندازان (هاي كوچك     تيراندازان و پرتاب كنندگان نيزه    
 اسبانش را هر كدام هم طراز و برابر با طرف           دشمن بنگرد و در مقابل آنها بهترين مردان و        

مقابل قرار دهد و بايد بداند كه تكيه و اعتماد مردم به آنهاست و چشم اميدشان بـه سـوي       
شـوند و هـيچ       كنند، بلكه دچار آسيب مـي       آنهاست، پس اگر شكست بخورند بقيه دفاع نمي       

د، پس هر سمتي را مختـل و        اي ندارد و بايد كه هنگام حمله به سپاه دشمن نگاه كنن             فايده
ناقص ديد به آن جهت حمله كند و مردان جنگاورش را به آن سو بفرستد، هنگامي كه آن                  
قسمت از سپاه لرزيد و ترسيد و به اضطراب و نابساماني دچار شد بـه آن هجـوم بـرد و بـا       

هاي پي در پي آنها را فراري دهند و هنگامي كه ضـعيف شـدند و شكسـت خوردنـد             ضربه
اهنگان و مبارزان را طلبيده و به دنبال اين شكست خوردگان بفرستد در حالي كه گروه                پيش

كننـد و در ايـن بـاره نبايـد كـه             كمين نيز از پشت سر، امور آنها را نگاه كرده و بررسي مي            
سلطان مغرور و فريفته نفسش شود، زيرا اين سرمايه است و هر كس كه سرمايه را حفـظ                  

و بايد كه با خود گروهي از افراد قوي و شجاع و دالور و نيرومنـد و     . كند ضرر نخواهد كرد   
هاي نجيب عربي و شتران قبيله كالب را          قدرتمند را همراه سازد و در كنار اينها خيل اسب         

پس هنگامي كه دشمن را شكست داد و مردانش را اسير كرد و پهلوانـانش را                . با خود ببرد  
ت بر مملكتش دارد بايد كه سريعاً به آن جا برود و            كشت، اگر هنوز طمع پادشاهي و حكوم      

گيري بدهد تا خود را حفظ كنـد بلكـه            مبادا به دشمنان فرصت هشياري و حفاظت و غافل        
بايد با لشكرش بر آنها بتازد و شكست سنگيني بر آنها وارد كند و چـه بسـا بتوانـد مالـك                      

و بايد كه فرماندهان ذكـر شـده را   . ردهاي آنها را از بين بب سرزمين آنها شده و آثار و نشانه      
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از ميان اسيران حاضر كرده و آنها را كيفر دهد و دست و پاهايشان را با غل و زنجير ببنـدد         
هايي كه تصرف آنها دشوار است فتح كنـد و نبايـد              ها، گنبدها و امارت     و به كمك آنها قلعه    

ا ايمـان آورنـد كـه در ايـن          كه آنها را آزاد كند، مگر در صورتي كه مسلمان شده و به خـد              
هـا   صورت آنها را جانشينان خود كرده و در حق آنها احسان و نيكي بسـياري كنـد و بـدان          

آنهـا  مالـك   كنـد بـا نعمـت بخشـي دوبـاره             بخشد و در حالي كه آنها را آزاد مي          نعمت مي 
كـوي  شوند و بدين جهت نام و آوازه ني         شود، پس در امور مردم و كشور يار و ياور او مي             مي

 .شود ها جاري مي او در همه جا بر سر زبان
 

 آن مربوط به ها و حصارهاي آنها و فنون و ترفندهاي درباره نبرد در قلعه: باب بيست و يكم
تـر از تـوان خـود و سـپاهيانش            تـر و قـوي      و پادشاه بايد از فرود آمدن در دژي بـزرگ         

مدن در آن براي جنگيدن بـا       شود و پس از فرود آ       بپرهيزد كه در اين صورت مقهور آن مي       
آيـد و در      شود كه اين امر خود شكست و ننگ بـه حسـاب مـي               دشمن، مجبور به رفتن مي    

رس دارد    اي بلند و دژي محكم فرود نيايد مگر آن كه با تمام آن چه در توان و دسـت                    قلعه
 وعـده   دل ساكنان و سربازان و پيشوايان آن را به دست آورد و اميران و بزرگان را با دادن                 

و اين قبل از حركت به سوي آنها و فرود آمـدن بـر              . هايشان فريب دهد    و تضمين خواسته  
آنان است تا شايد اين فرصت پيش آمده را غنيمت بداند و حيله و ترفندي به كار برد يـا از                 
طرف جاسوسان مورد اطمينان و افراد مخفي به او خبر برسد كه ذخيره قلعه كم اسـت يـا                   

در ايـن  .  جنگي است و يا جيرة غذايي و آب آن كم شده و رو به اتمام است              خالي از مردان  
هنگام به سوي آنها حركت كرده و براي اينكه بعداً دچار غصه و حسرت نشـود فرصـت را                   
غنيمت بشمارد و سريعاً بر سر آنها فرود آيد و حمله كند و ساكنان آن را با كارزاري سخت                   

و دورانديشـي را از  ) گير كنـد  آنها را غافل. (رگردان نمايداي شديد و تلخ حيران و س    و حمله 
ها محقق شوند و بايد       دست ندهد تا به پيروزي تمام و كمال برسد و همه اهداف و خواسته             

تنـگ نشـود كـه        شود كوچك بدانـد و ملـول و دل          مشقتي كه منتهي به منفعت و سود مي       
گرداند و پادشاه بايـد بدانـد          مي اش را ضعيف    خستگي و ماللت جانب او را سست و توانايي        



 
 
 
 
 

 
 

  ون الحربيهن في فية الهروةالتذكر رسالة   

 
200

اي شـديد و از بـين بـردن         اي بلند و دژي مستحكم و تصرف آن يـا حملـه             كه گرفتن قلعه  
، جوي از ترس و شـدت حمـالت و   )با جنگ يا صلح (حصارهاي آن با قدرت و پيروزمندانه       

پـس  دهد و     هاي وي را بر تمام كشور حاكم كرده و آن را تكان مي              عظمت نيروها و قدرت   
كند،   خواهد وارد آن شود خودش را خسته نمي         از آن ديگر براي تصرف قلعه يا دژي كه مي         

بلكه چه بسا با اهالي آن مكاتبه كرده و به سوي سـاكنان آن قاصـداني بفرسـتد و از آنهـا                      
اش قلعه را به او       چون طمع در حكومت يا ترس از قدرت و سلطه           بخواهد بنا به داليلي، هم    

 .تسليم كنند
 هنگامي كه آهنگ سرزميني در محدوده حاكميت خود كرد و قصد داشت آن را ترك                و

نكند بايد به كشاورزان و رعيت مستضعف امان بدهد و فرستادگاني به سوي آنهـا بفرسـتد                 
ايـن  . كه از آنها حمايت خواهد كرد و از شر لشكريان آنها را حفظ خواهد نمـود    مبني بر اين  

آوري و بـراي      ها را جمـع     كه آنها  علوفه     د، يكي به دليل اين    گير  كار به دو جهت صورت مي     
نماينـد و دليـل دوم آن كـه           كنند و نيازهاي مردم را تـأمين مـي          سپاهيان آذوقه فراهم مي   

رسد،   هنگامي كه اين امر به گوش اهالي قلعه محاصره شده و سرزمين شكست خورده مي              
گر و دزد، پس نااميد و شكست خورده        رواست نه غارت    فهمند كه وي مالك و فرمان       آنها مي 

و بايـد كـه بـا       . شود  هايشان سست گشته و نظرهايشان مختلف و متفاوت مي          شده و همت  
نگاري كند و براي آنان و پيشوايانشان پيك بفرستد و به آنها وعده برآورده                اهالي قلعه نامه  

 آنهـا بـه او نامـه        گونـه بنمايـد كـه برخـي از          ن را بدهد و ايـن     اها و نيازهايش    شدن خواسته 
خواهند و در اين بين كسي را مشخص نكند و اين امر را پنهان كنـد و                   اند و او را مي      نوشته

برد و در     حالت مبهمي به وجود آورد و در اين صورت، هر كدام از آنها به ديگري گمان مي                
 كنـد و    وسيله نزد پادشاه جايگاه و نعمتي كسب        خواهد كه از او پيشي بگيرد تا بدين         دل مي 

آن نامه را سندي براي خويش قرار دهد و پادشاه بايد به آنها وعده افزايش سهم رعيتي از                  
هاي كشاورزي بدهد تا به منظورش برسـد و بـا تـالش نـاچيز و دشـواري                    شهرها و زمين  

نگاري با عالمـان دينـي، صـاحب منصـبان و             اندك به هدف خود برسد و در خصوص نامه        
چون ضـعف   انگاري نكند، زيرا اگر به علت داشتن صفاتي، هم  سهلپيروان و جانشينان آنها 
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رغبتي به آخرت، گستاخي، انحـراف، سـبكي،           خيانت، عالقه به دنيا و بي       ديني، عذرتراشي، 
دسـتي در نـزد پادشـاهان و بزرگـان و      طمع به خرد و ريز دنيا، مراقبت از جاه و مقام، پيش           

تواننـد پادشـاه را بـه تمـامي اهـداف مـورد               ، مي ترين فتواها براي خودشان     پيروي از آسان  
 .نظرش برسانند

توانـد اهـداف    و بايد كه از راهبان ديني و صومعه نشينان بپرهيزد كه از طريق آنها نمي      
گيري در دين و رياضت و رهايي         خود را محقق سازد، چرا كه به علت صفاتي، چون سخت          

مانند و چه بسيار اينها و آنهـا را تجربـه             باز مي از دنيا، از فرو رفتن در امور دنيا و احوال آن            
دانـم و سـلطان       كنم و چيزي بر خالف اين نمي        ام شك نمي    اي كه در تجربه     كردم به گونه  

بايد بر جاهاي بلند و مشرف بر قلعه فرود آيد و راه جيره غـذايي و آب قلعـه را در صـورت                       
 به قسمتي از آن دست يابـد و آن          چنين اطراف قلعه را بازبيني كند و        امكان قطع كند و هم    

تر كند و هيچ كسي را از آن محل مطلع نكند؛ به طوري كه حتـي         نقطه را ضعيف و ضعيف    
هيچ جاسوسي از آن باخبر نشود و بايد نزد يكي از اميران مشهور و سواران معروف كه بـه                   

فـراد،  دالوري و قدرت جنگاوري شناخته شده است برود و همه تجهيزات و ساز و بـرگ، ا                
چـون   هاي نفت و همه وسايل مورد نياز براي جنگ و نقب زدن، هـم          ها، شيشه   ها، زره   طبل

هاي بلند، تله، قالّب، وسايل پرتاب به داخـل قلعـه و نيـز ابـزار                  پلكان، طناب، كلنگ، نيزه   
هاي سنگين و آهسته زميني را در اختيار او قرار دهد و بايد كه اميـر و                 مورد نياز براي حمله   

انده مذكور در نزديك مكان مورد نظر جاي بگيرد و ياران و سپاهيانش را بازرسي كنـد                 فرم
جويـان را بـر فـراز     كه مبادا كوتاهي و آشفتگي صورت بگيرد و نبايد هـيچ كـدام از جنـگ        

كه مراقبت دشـمن از منطقـه كـم گـردد و از آن جـا دور                   منطقة مورد نظر قرار دهد تا اين      
هـا و دشـوارترين مواضـع جنگـي           ترين منطقه   م بايد متوجه قوي   پادشاه در اين هنگا   . شوند

باشد، چون در آن ناحيه، آتش جنگ قوت و حرارت بيشتري دارد، مردان جنگي خود را بـه                  
آن منطقه روان كرده و دشمن را در آن منطقه بـه آتـش جنـگ مشـغول كنـد و تلخـي و          

ه بـه آن منطقـه جنگـي روي         سختي نبرد را به آنها بچشاند، پس آنان ناگزير بـراي مبـارز            
شوند، زيرا فاجعه جنـگ       كنند و دچا رغفلت و حيراني مي        آورده و ساير مناطق دژ را رها مي       
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آنها را گيج كرده و با اين تدبير چـه بسـا اميـر مـورد نظـر بـه آن منطقـه مسـلط شـده و                            
ز غفلـت و    در اين موقع، پادشـاه بايـد ا       . جا شوند   زنندگان با سوراخ كردن ديوار وارد آن        نقب
بلكـه بايـد شـدت      بپرهيزد، چه بسا كه آنها هوشيار گشته و از غفلت خـارج شـوند،               يسست
جا كه مرگ را مقابل ديدگان خود ببيننـد           ها و سختي كارزار را به آنها بچشاند تا بدان           حمله

و منگ شوند و اين واقعه ويرانگر آنها را در حيرتـي بـزرگ   گيج و از شدت ترس و وحشت    
برنـد كـه      كه در اين صورت آنها بدون شك از پادشاه امان خواسته و به او پناه مي               فرو برد   

 .روايي بخشد اگر خواست يا آنها را امان دهد و يا فرمان
 

بردباري پس از رسيدن به قـدرت و توانـايي و           و  داري    دربارة خويشتن  :باب بيست و دوم   
 مداومت و مراقبت بر نام و آوازة نيك

نشـين او شـد و عنايـات الهـي يـار و                است زمـاني كـه سـعادت هـم         و بر پادشاه الزم   
راهنمايش گشت، حلم و بردباري را در كنار قدرت و توانايي به كار گيرد و بر افراد نجيب و                   

هـايي تـازه      هاي قديمي هستند و اجدادي معروف و نسل         با اصالت و درستكار كه از خاندان      
اند   اند و بعد از ثروت فقير گشته         به ذلت رسيده   چنين افرادي كه پس از عزت       نيز دارند و هم   

انـد، رحـم كنـد تـا همـة         و روزگار از آنها روي برگرداند، و دوستان نيز آنان را تـرك گفتـه              
ها متوجه بقاي حكومتِ او شود و افراد بيشتري براي اسـتمرار و تـداوم                 ها و كوشش    تالش

 .اش دعا كنند حكومت و ثبات پادشاهي
 و جور بپرهيزد، چرا كه مقتلي عظيم است و بر پادشاه واجب است كه               و بايد كه از ظلم    

تر از خود را نكند، چون اين كار در حق آن افراد كمال است و براي پادشاه                   قصد افراد پايين  
شود؛ از اين رو بايد كه از آنها اعراض كند، ايـن اهمـال يـا بـه      ضعف و نقص محسوب مي   

حيـوان  : انـد   و يا به دليل ترحم بـر آنهاسـت، كـه آورده           سبب قدر و منزلت پايين اين افراد        
بندد كه به اعتقاد      گذرد چشمانش را فرو مي        درنده هنگامي كه يك خرگوش از مقابلش مي       

برخي به جهت تحقير و كوچك شمردن آن است و در باور بعضي ديگر، به دليل ترحم بـر                   
 .حال اوست
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 دشمن  نگام قرار گرفتن در محاصرةجويي و عمل به ه  در چاره :باب بيست و سوم
زماني كه دشمن آهنگ او نمود و توان رويـارويي و دفـع او را نداشـت، بايـد ابتـدا بـه                       

جويي از ياران و پيشگامان لشكر و رعيتش، بـا تمـام آن چـه كـه در          اصالح سربازان و دل   
ز ميـان يـاران     نظران و دولتمردان و كارآزمودگان ا       برآيد و با صاحب     رس دارد،     توان و دست  

خاصش به مشورت بنشيند و بنگرد كه آنها چه چيزي در دل دارند و چه چيـزي بـر زبـان                     
آورند و اگر در كسي انحراف و كژي ديد آن را درست كند و اگر ضعف و نقصي ديـد او                     مي

هـاي تيرانـدازي و    را به اصالح آن تشويق كند و بايد كه به بازرسي بـرج و باروهـا، محـل              
هاي آنها را درست كند و درهـاي آنهـا را             هاي مخفي گريز بپردازد و خرابي       راهها و     ظرفيت

پذير بسپارد و بايد      محكم كرده و آنها را به دست اميراني مطمئن و مورد اعتماد و مسئوليت             
سازان، نيزه سازان، منجنيق سازان و مردان نجيـب را بـه              كه دلِ معماران، نقب زنان، چرخ     

هـاي نزديـك بـه        كار اين افراد سستي كند و بايد بناهـا و سـاختمان           دست آورد و نبايد در      
هاي آنها را به داخل قلعه منتقل نمايـد، چـرا كـه سـنگ       سرزمينش را ويران كرده و سنگ     

 اسـت و بايـد كـه همـة          ]در زمـان حملـه    [بهترين وسيله براي استفادة افراد ناتوان و توانا         
تواند از آنها استفاده كند، قطع و خراب كنـد   ها و تمام چيزهايي كه دشمن مي ها و پل    چوب

هـاي آب     هـا و منبـع      ها و تخريب كارگـاه      و در داخل قلعه انبار نمايد و نيز به پر كردن چاه           
ها و گازهاي متصاعد شـونده در آنهـا           هاي كشنده و جيوه     هاي سمي، آب    اقدام كند و الشه   

 قـاطر و سـگ و    قبيل شتر، اسـب، بريزد و در محل اقامت دشمن، اجساد حيوانات مرده، از           
به طوري كه در مسير وزش باد قرار گيرند كه ايـن امـر منجـر بـه انتشـار        نيز زباله بيندازد،  

هـاي    شود و نبايـد در خصـوص خنـدق          هوا مي ) آلودگي(ها به خصوص وبا و تغيير         بيماري
 بـه شـمار     انگاري كند، زيرا كه آنها از امكانات بزرگ و امور مهم            سرزمين و كشورش سهل   

آيند و بايستي خندق اطراف قلعة خود را گسترش دهـد و مسـتحكم و عميـق گردانـد،                     مي
 .اند، مانع دفاعي خوبي است چون خندق، براي افراد ناتواني كه در محاصره قرار گرفته

هـاي سـربازان را بـه         او بايد افراد نفوذي خود را به سوي سپاه دشـمن بفرسـتد تـا دل               
وطنـان،   هايشان، مرگ هـم  ها دربارة كشور و تخريب زمين   و شايعه واسطة سخنان دروغين    

هـا بـه جـاي او و انبـوهي از اراجيـف و        ها و جانشيني اسـقف      فوت رئيس الرؤساي كشيش   
سخنان باطل، سرشار از ترس و اضطراب نمايد، پس اين كار هيبت و شكوه آنها را از بـين                   
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گرداند و نيز بايد به      هايشان را ضعيف مي     لهايشان را پراكنده و د      ها و تالش    برد و همت    مي
هايي بفرسـتد و بـا جلـوداران و پيشاهنگانشـان دربـارة               جانب فرماندهان سپاه دشمن پيك    

نگاري كند    كند و طبع و سرشت آنها بدان مايل است، نامه           چه كه شرايط آنها اقتضاء مي       آن
تباه شود و بايد كه تظاهر بـه        وسيله آرا و نظريات ايشان دچار اختالف و لغزش و اش            تا بدين 

 .توجهي به دشمن نمايد مناعت طبع و قدرت و غرور و كم
كه دشـمن بـه او نزديـك     داران و جاسوسان را پيشاپيش بفرستد، پس زماني         بايد طاليه 

هاي اختفاي خود     ها و محل    ها را در كمينگاه     شده و فقط يك مرحله با او فاصله دارد، كمين         
كرش، سواركاران و قهرمانان معروف را انتخاب نمايد و بـه هنگـام             جاي دهد و از ميان لش     

اي سـهمگين و      فرود آمدن لشكر دشمن، با تمام افراد و قـوايي كـه در اختيـار دارد حملـه                 
اي سنگين و كاري بر او وارد كند، در حالي كه افراد كمين نيز به دنبـال او هسـتند و              ضربه

هـا را بـه سـوي آنهـا           ل آتشين و تيرهاي تيز كمـان      توانند تيرهاي چوبي و وساي      بايد تا مي  
اي جان    تواند به هنگام فرود آمدن در جايي از چنين حمله           پرتاب كنند؛ به ندرت سپاهي مي     

او نبايد در حين حمله دچار اشتباه شده و درها و ديوارهـاي قلعـه را بـدون                  . سالم به در برد   
 كند، چه بسا كه شـرايط و اوضـاع بـر            افراد نگهبان و كشورش را بدون راهنما و رهبر رها         

ضد او عوض شود و دشمن قصد سرزمينش كند و مانعي بر سر راه خود نيابد؛ بنابراين بايد                  
نگري و با احتياط گام بردارد، چرا كه تجربه را نهايتي نيسـت               همواره با دورانديشي، عاقبت   

 .هايش باشد و عاقل بايد همواره در پي افزايش تجربه
تواند بر او مسلط شود و اگر نترسيد، ايـن كـار او را بـه                  من از او ترسيد مي    پس اگر دش  
ها و حراسـت از ديوارهـاي قلعـه اقـدام            اندازد و بايد كه به حفاظت از خندق         هول و وال مي   

كه توان محافظت از آنهـا را نداشـته           هاي خندق را نبايد از بين ببرد، مگر زماني          نمايد و پل  
چنين نبايد درهاي مخفـي و سـرّي را مسـدود كنـد كـه             گردد و هم  باشد و شرايط بحراني     

را در اطراف جاهـايي كـه       ) هاي آهني تيز    ريزه(ها  حسكسبب افزايش طمع دشمن شود و       
ترند پخش كند و نيز تـا         تر از بقية جاهاست و سهل الوصول        رسي به آنها سريع     امكان دست 

ـ          آن جا كه مي    هـا و كوبيـدن و فـرو          اال آمـدن از بـرج     تواند به آنها اجازة نصب منجنيق و ب
ها همان و تصرف و گـرفتن قلعـه           ريختن ديوارها را ندهد، زيرا نصب و راه اندازي منجنيق         

ها را بگيرد و اگر نقبي ايجاد شـد سـريعاً آن را               ها و سوراخ    چنين بايد جلوي نقب     هم. همان
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ريك و فرصـتي مناسـب از       خراب كند و افراد داخل آن را بسوزاند و بايد كه منتظر شبي تا             
هاي وحشي و سركش كـه بـه هـيچ وجـه رام               هاي پاياني ماه باشد و تعدادي از اسب         شب
هاي مختلف رها كند و همراه با آنها افرادي به بيرون بفرسـتد               شوند انتخاب و از جهت      نمي

هاي خشك شده و ذخيـره شـدة          ها قهرماناني برگزيند و به دم آنها پوست         و براي اين اسب   
هاي شالق و درد ناشي از آن، آنها را وادار بـه حركـت                وميش و بز آويزان كند و با ضربه       گا

كنند و بايد كه اين قهرمانان با ايجاد صداهاي مهيب و فريادهاي بلند و هياهو و صداهاي                 
كه حـاكم ديـد سـپاه دشـمن دچـار             آزاردهنده به سوي اردوگاه دشمن بروند، پس هنگامي       

ختگي شده بايد كه سواره نظام و افراد دالور و شجاع از هر سـو               ترس و ضعف و به هم ري      
حمله كنند و وسايل آتشين و نفتي را به ميان دشمن پرتاب كنند، اين كار چنان عظمـت و                   

كنـد و دل انسـان را         هيبتي دارد كـه دل و جـان افـراد ترسـو را ماالمـال از وحشـت مـي                   
انـد،   ها پنهـان شـده   ها و پايين كوه شت تپه ترساند، عالوه بر همة اينها افراد كمين كه پ          مي

انگيز و  اي هول هاي قبل را ادامه دهند، اين ترفند، خدعه و حيله        بايد حمله و شبيخون گروه    
تواند از آن نجات پيدا كند پس اگر پادشـاه دشـمن را               عظيم است كه به ندرت لشكري مي      

ه هـدفش نرسـيد، بايـد       شكست داد به مرادش رسيده است و اگر پس از اين همه تالش ب             
هيبت و شوكت دشمن  را بشكند و لشكريانش را از هـم بپاشـد و در شـرايط و اوضـاعش                 

شـود و بـه قـول         فساد انگيزد، همانا كه قلب ضعيف به وسيلة اين ترفنـدها تحريـك مـي              
تصوير شجاعت اگر به حركت درآيد، ولي آشكار نشود بـاز هـم تـرس و وحشـت                  : اسكندر

 .دهد برد و خوف و رعب را افزايش مي ت را از بين ميكند و جرأ ايجاد مي
خواستند در دل دشـمن ايجـاد نكردنـد،           ها ترس و وحشتي كه مي       پس اگر با اين حيله    

هاي اختفاء    بايد كه به مراقبت از قلعه و ديوارهاي آن، نظم و ترتيب تيراندازان، ايجاد محل              
 دشمن بفرستد مگر در جـواب نامـه يـا           و نبايد پيكي به سوي    . ها بپردازد   و بازبيني منجنيق  

پيكي از طرف او كه اين كار منجر به بزرگي شأن و مقـام و تقويـت جايگـاه قلعـه و دژ و                        
هـا و سـپاهيان        ديگر سـرزمين   ]در[در اين باره بايد از ياران       . شود  توجهي به دشمن مي     كم

حاطـه كـرده و     هاي همسايه تقاضاي كمك كند تا مملكتش را ا          چنين از حكومت    آنها و هم  
به نظر من، استفاده از مكر و حيله و ترفنـدهاي جنگـي بهتـر از                . از هر طرف به راه بيفتند     

ياري خواستن از سپاهيان و سربازان بيگانه است، چون همـين افـرادي كـه او را بـر ضـد                     



 
 
 
 
 

 
 

  ون الحربيهن في فية الهروةالتذكر رسالة   

 
206

كننـد و بـه او و حكـومتش طمـع             كنند به نقاط ضعف او آگاهي پيـدا مـي           دشمن ياري مي  
 .ضعفِ او سوء استفاده كنندو  بسا در آينده و زماني ديگر از اين ناتواني ورزند و چه مي

 
درباره كار همراه با دورانديشي بـه هنگـام نبـود نيـروي كمكـي و                 :باب بيست و چهارم   

 تنگناي چاره و خدعه
حاكم نبايد به هيچ وجه تسليم دشمن شود، حتي اگر در آسـتانة فنـا باشـد و مـرگ را                     

 دشمنش اهل وفا و امانت و ديانت باشـد، پـس اگـر تسـليم شـود دچـار                 كه  ببيند، مگر اين  
لغزنـد و بـه سرنوشـت         هايش مـي    گردد در حالي كه پشيماني سودي ندارد و گام          ندامت مي 

جويان مسلمان و قهرمانان يكتاپرست در شـهر عكّـا بـا پادشـاهان        نبرد سواركاران و جنگ   
شـود و نيـز     را خوار گرداند ـ مبتال مـي  فرنگي و كشيشان مسيحي ـ كه خداوند تعالي آنها 

بايد بداند كه مرگ با عزّت، شرافت و افتخار است و زندگي بـا ذلّـت، نـاتواني و پسـتي؛ و                      
 :شاعر چه نيكو سروده كه

 .و مرگ با شمشيرهاي تيز، ضعف و نقص نيست
ص مرگِ با عزّت به وسيلة شمشيرهاي تيز نق   (كه خالي از عزّت و افتخار نباشد          هنگامي

 ).آيد و ضعف به شمار نمي
 :كند انديشي و احتياط دفع  قضاو قدر نمي و پادشاه يا حاكم بايد بداند كه چاره

هـاي بردبـار كـه        خورند و چه بسيار انسـان       و چه بسيار اسبان نجيبي كه سكندري مي       (
 ).كنند هاي آگاه خيانت مي ها كه به انسان لغزند و چه بسيار گوش مي

معيار زمـان   ( معيار الزمان في معاشرة االخوان    بل آن را در كتاب      اين بيت و سطر ماق    
اي سودمند و سفارشي مفيـد        ايم؛ تذكره   ذكر كرده ) در مصاحبت و دوستي با ياران و برادران       

يابد و حاكم براي غلبه       برد و عاقل به وسيلة آن بلندي و رفعت مي           كه اديب از آن بهره مي     
گيرد و اين تذكره، كاري است كه خـدا انجـام آن را             يبر مخالفان و دشمنان از آن كمك م       

برايم ميسر نمود و توفيق داد، پس براي آن چه كه به اندازه و بيشتر از اندازه بخشيده او را                    
اش؛ درودي    شاكرم و سالم و درود خدا بر آقا و سـرورمان، پيـامبر و اهـل بيـت و صـحابه                    

اهللا العلي العظيم و حسبنا اهللا و نعم الوكيـل          هميشگي تا روز قيامت و ال حول وال قوة اال ب          
 .و الحمد هللا رب العالمين


