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م٠٦/٠٤/٢٠٠٨              کانديدای اکادميسين سيستانی
  

  

  هراتی به فرزندش عبداهللا  تاريخی طاهرۀنام
 )تقديم به فرزندان  وطن پرست هراتی(

 
 

سرزمين با ننگ وبا فرهنگ هرات ، سرزمين کهن ومعروفی درغرب کشوراست که چه قبل از اسالم وچه بعد از 
کارنامه های ماندگار وغرورآفرين . ر دامن پرمهرخود پرورش داده استاسالم، فرزندان شجاع ودليری را د

يکی از فرزندان نامداروبا درايت وشجاع .دليرمردان هراتی، مايه افتخار وسرافرازی برای تاريخ افغانستان است
وشنگ هرات، طاهرفرزند حسين بن مصعب ملقب به ذواليمينين، مؤسس سلسله طاهريان است، که  ازاعيان ناحيه پ

  . هجری درگذشت١٩٩حسين پدر طاهراز سوی مامون خليفه حکومت پوشنج داشت ودرسال .هرات بود) زنده جان(
و برادر نامادری اش ) هق١٩٣( چنانکه معلوم است پس ازمرگ هارون رشيد، پسرش امين بجای پدر خليفه شد

مون با امين به مخالفت برخيزد و سردار خودکامه گی امين سبب شد تايک سال بعد، ما. مامون درخراسان باقی ماند
را در رأس لشکرخراسان برای نبرد باخليفه » طاهر ذواليمينين«نامی خراسان، طاهر ابن حسين پوشنگی معروف به 

طاهر توانست علی بن عيسی سردارخون آشام امين را که بخون مردم خراسان تشنه بود، در . بسوی بغداد گسيل کند
ری بسوی بغداد به پيشروی خود ادامه دهد و طی نبردهاي ديگرخود همه جا لشکرهای خليفه  بسختی بشکند واز ری

بعد از ) ١.(  بغداد را فتح کند ومامون را بجای امين براريکه خالفت عباسی قرار بدهد١٩٨را درهم شکند و درسال 
 عبداهللا بن طاهربه حيث به عنوان قوماندان نظامی بغداد شناخته ميشود و فرزندانش چونطاهرفتح بغداد، 

بغداد و سليمان بن عبداهللا بحيث والی ايالت طبرستان ايران، منصور پسر طلحه بن طاهر ) قوماندان پوليس(شحنه
 ) ٢.( والی اياالت مرو، خوارزم و آمل مقررميگردند

عهد مامون، در دست  بدينسان به تدبيرو قوت و درايت طاهر پوشنگی، ادارۀ امورسرزمينهای اسالمی شرق بغداد در 
خاندان طاهری با کسب دانش و بکار گيری استعداد و شجاعت ذاتی خود . خاندان با کفايت طاهريان قرارگرفت

توانستند درحوادث سياسی عصرخويش سهيم شوند و ازکوره جنگ های سرکوب گرانه خالفت موفق و پيروز 
ز اين اعتبار و نفوذ خويش در دربار و در محل استفاده بدرآيندو در دولت عباسی اعتبار ونفوذ محکمی کسب کنند وا

خليفه مامون، طاهربن حسين رابه حکومت خراسان فرستاد تا ) م٨٢٠( هجری٢٠۵در سال . معقول و اساسی بنمايند 
طاهراز . هم اوضاع پريشان وآشفتۀ آنجا رانظم وامنيت ببخشد وهم قاتل برادر را از پيش چشم خود به دور کرده باشد 

وی که خليفه رارهين منت خويش می ديد، يک روز نام خليفه را ازخطبه نماز جمعه . اين آزمون نيز کامياب بدر آمد
بر انداخت وبدين گونه  حکومت نيم مستقل طاهريان را اعالم کرد، هرچند يک روز بعد ناگهان چشم از زندگی 

  . پوشيد
يی شد که از برکت تدبير وقوت بازوی  اوبرتخت خالفت تکيه طاهر نيزمثل ابومسلم خراسانی  قربانی توطئه خليفه 

.  سالگی ترور شد،منتها بازهرونه باشمشير٤٨طاهرنامردانه وناسپاس مندانه بدستور خليفه مامون  در سن . زده بود
در خراسان دوام آورد وفرزندان )  هجری ٢۵٩ -٢٠۵( مگر حکومتی را که طاهر تشکيل داد، بيش از نيم قرن 

عجيب است که عبداهللا بن طاهر نيزمانند . ر برناحيه وسيعی از افغانستان و ايران و ماوراء النهرحکومت کردندطاه
 )٣. ( سالگی چشم از جهان فرومی بندد؟ مرکز دولت طاهريان شهر نيشاپور بود٤٨پدر خود در سن 

بياری بذل مساعی نمود و حتی دولت طاهريان در نشر معارف اسالمی و بهبود وضع کشاورزی و اصالح سيستم آ 
 . قانونی برای طرز استفاده از آب توسط فقها تدوين نمود که تا عصر غزنويان از آن استفاده ميشد

مؤرخان گفته اند که طاهر نسبت به وضع کشاورزان و روستائيان توجه داشت و عقيده داشت که دولت وقتی ثروت  
خزانه بخودی خود از وجود رعايای مرفه و متمکن . احت زندگی کنندمند است که رعايايش مرفه و منعم باشند و ر

ثروتمند می شود، زيرا در اين صورت خراج و ساير مالياتها به آسانی جمع آوری شده رعايا از روی ميل، اطاعت 
برای درک احساسات شريف و انسان دوستی طاهر و توجه او بحال کشاورزان خوبست . سلطان خويش را مينمايند

به خراج زمين توجه کن ، رعايا بی « : ين قسمت از نامًه او را که عنوانی پسرش عبداهللا نوشته است اينجا بخوانيم ا
پس تو آنرا بر طبق حق و عدالت بر مبادی تساوی عمومی ميان همه کسان که بايد . چون و چرا آنرا می پردازند

خاطر نجابتش معاف مدار و نه ثروت مند را بخاطر ثروتش و به هيچوجه نجيب را از آن ب. ماليات بدهند ، تقسيم کن 
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اين ماليات را به ميزانی بيش از آنچه مردم ميتوانند بپردازند، . نه دبير خود را و نه هيچيک از نزديکان خود را 
عالقه و عوارض فوق العاده بر مردم منه و در رفتار خود با همه مردم حق را مرعی دار ، زيرا به اين وسيله . مگير

 طاهر يکی از رجال شجاع ،آگاه و دور انديش در امور )۴( » .بستگی آنها بتو و خشنودی عامه مردم تأمين می شود
 .مملکت داری بود

 طبری نامه يی راکه طاهربرای پسرش عبداهللا نوشته و او را در امورکشورداری توأم با ميانه روی و انصاف با راه  
واقعًا يک چنين دستورالعمل جامع و کامل در امر   توصيه کرده است،نقل نموده که ورسم ديانت داری در کار ها

کشور داری و مردم ساالری با درنظر داشت محتوا و خصلت نظام های اجتماعی درعهد فيوداليته از هيچيک 
اما .  همسری کندازخلفاء و امراء و پادشاهان عرب و عجم برجای نمانده است که با رهنمود های اين نامه برابری و

جای تجب اينجاست که چرا مؤرخين ما اين نامه پرمحتوا وسودمند راکه حاوی رهنمودهای ارزشمند و اين اندرز 
های واالو انسانی است در متون تاريخی کشور باز تاب نداده اند تا نسل های مکتب ديده و درس خوانده ما از آن 

  کياست کشور را گرامی تر ميداشتند؟ آگاهی می يافتند و ياد بزرگ مردان سياست و
 اين نامه که ابن خلدون  وابن اثير وبسياری از مورخين عرب نيز آنرا در کتب خود نقل کرده، دارای چنان محتوای  

برای  . سودمند و پر قوتی است که هنوز هم راهنمای بسيار ارزنده برای آنانی است که آرزوی رهبری مردم را دارند
 :فکر طاهر در اداره کشور و توجه او بحال مردم خوبتر آگاهی يابيم ، آن را در اينجا اقتباس ميکنيم آنکه از طرز 

  :متن نامه
اما بعدپرهيزگاری يزدان پاک وبی همتارابرخويش واجب شمار وهمواره خداترس ومراقب :بسم اهللا الرحمن الرحيم «

دای باتو نيکی کرده و رأفت با بندگان خويش را که خ! واز خشم وی و حفظ رعيت خويش غافل مباش ) ۵!(اوباش
کار شان سپرده بتو است بر تو واجب کرده و عدالت با بندگان و اجرای حق و حدودخويش را ميان آنها و دفاع از 
ايشان و حريم شان و حفظ خونهای شان و امنيت راهشان و تأمين رفاه معاش شان را الزم شمرده ، در باره چيزهای 

اين باب برتو فرض کرده مواخذه ات ميکند و ميداردت و پرسش ميکند و بر اعمال آينده و گذشته ات در اين که در 
 .... باب ثواب ميدهد 

می بايد نخستين چيزی که خويشتن را بدان وامی داری و کارهای خويش را بدان منسوب ميداری مواظبت نماز «  
جماعت کنی و در او قات نماز مطابق سنت های آن از اکمال وضو و های پنجگانه باشدکه با مردم ناحيه خويش به 

آغاز از ياد خدا و قرائت آرام و انجام رکوع و سجود و تشهد عمل کنی و در کار آن برای پروردگار نيت در ست 
ماز چنانکه  جماعتی را که همراه تو و زير تسلط تو اند به نماز تر غيب کن و به انجام آن وادار کن که ن٠داشته باشی

از پی اين به سنت پيغمبر خدای صلی اهللا عليه و سلم پابند .خدای فرموده به نيکی فرمان ميکند واز منکرمنع ميکند
 . باش و پيرو خلقيات آن، و از آثار گذشتگان پارسا که پس از وی بوده اند سر مپيچ

 بندی بدانچه خدای در کتاب خويش نازل و چون کاری بر تو رخ داد در باره آن از خبر جويی و ترس خدا و پای 
 ٠کرده از امر و نهی و حالل و حرام کمک جوی و نيز ازپيروی آنچه در حديث از پيامبر آمده صلی اهللا عليه و سلم

از عدالت درباره آنچه پسند يا نا پسند تو است و در باره . آنگاه در باره حادثه حقی را که خدا بر تو دارد پای دار 
فقه و فقيهان دين و حامالن کتاب خدا و آنها را که بدان عمل می کنند بر گزين که . ش و بيگانه ماللت نيار مردم خوي

بهترين زينت مرد فقاهت در دين خدا است و طلب آن و ترويج و معرفت آن قسمت از فقه که مايه تقرب خدا می شود 
ه معاصی و بديها ست وبه وسيله آن به توفيق خدای ، که فقه راهنمای همه نيکی هاست و آمر آن ، وضع کننده از هم

بعالوه اينکه نمايان شدن آن به . بندگان را معرفت خدای فزونی ميگيرد و به هنگام معاد مرتب واال به دست می آيد
 . نزد مردمان موجب و قارکار تو و الفت با تو و اعتماد به عدالت می شود 

ميانه روی موجب . زی سودمند تر و ايمنی بخش تر و برتر از ميانه روی نيستدر همه کارها ميانه رو باش که چي«  
قوام دين و سنتهای هدايت بخش به ميانه روی . رشاد است و رشاد نشان توفيق است و توفيق ، طريق نيکروزی است

و آثار رشاد در طلب آخرت و ثواب و اعمال نيک و سنن متبع ! است ، آن را در همه کار ها ی خويش مرجح بدار 
کوتهی ميار ، که نيکی و فزون طلبی آن را اگر بخاظر خدای و رضای وی و همدمی با دوستان خدای درخانه کرامت 

 . وی باشد نهايت نيست 
 بدانکه ميانه روی در کار دنيا موجب عزت است و محفوظ ماندن از گناهان که ، برای خويشتن و يارانت و سامان  

به ميانه روی پرداز و ازآن هدايت جوی که کارهايت به کمال رود و . هتراز آن نداری دادن کارهايت حصاری ب
به خدای عز و جل خوش گمان باش تا رعيت به استقامت . نيرويت بيفزايد و خواص و غير خواصت به صالح آيند

پاری از آن پيش که هيچکس را از عملی که بدو می س.  در همه کار ها بسوی وی وسيلت جوی ، تا نعمت بپايد٠آيد
 رويه ٠کار وی را معلوم داری به تهمت برمدار که تهمت زدن به بيگناهان و بد گمانی نسبت به آنها گناه است
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توخوش گمانی با ياران باشد و بد گمانی نسبت به آنها را از خويشتن دور کن و بر آنها مپسند ، تا خدايت به کار بر 
شمن خدای شيطان در کار تو رخنه ای نجويد که شيطان به اندک وهن تو چندان و د. آوردن و پروردن شان ياری کند

 . غم از بد گمانی بر تو بار ميکند که لذت زندگی را برتو تيره ميکند
بدانکه از خوش گمانی قوت و آسايش می يابی و به کمک آن کار های خويش راکه به سامان دادن آن دلبسته ای به  

خوش گمانی در . ا به محبت خويش وا ميداری به اينکه در همه کارهايت با تو راست باشند سامان می بری و کسان ر
باره يارانت و رأفت با رعيت مانع از آنت نشود که پرسشی کنی و در باره کار های خويش کاوش کنی و به کار 

بلکه می بايد پرداختن به . ریدوستان پردازی و احتياط رعيت را بداری و در آنچه مايه قوام و صالح آن می شود بنگ
کار دوستان و بداشتن احتياط رعيت و نظر در بايسته هايشان و آوردن لوازم شان به نزد تو ، بر غير ان آن مرجح 

چون کسی که ميداند که از . در همه کار ها ، نيت خويش را خالص کن و خويشتن را از انحراف برکنار بدار . باشد 
  در قبال نيکی اعمال وی پرسش ميکنند و

ثواب ميدهند و از بدی مواخذه ميکنند که خدای دين را حصار کرده و مايه قوت ، و هرکه را پيرو آن باشد و تائيد آن  
 !کند به رفعت ميبرد پس آنها را که زير تسلط تو و رعيت تو اند در راه دين و طريقت هدايت منسلک ساز

رمشان و استحقاق شان به پای دار و آن را معطل مدار و در راه آن سستی حدود خدای را در باره مجرمان به مقدار ج 
در عقوبت کسانی که بايد عقوبتشان کرد ، تأخير مکن که اين ، گمان نيک ترا در باره خويشتن به تباهی می ! ميار 
ينت به سالمت ماند دربار ه کارهای خويش پای بند سنتهای روان باش و از شبهت ها و بدعتها برکنار باش که د. برد

نيکی را بپذير و آن را . وقتی وعده نيکی دادی آنرا به انجام ببر. وقتی پيمان کردی بدان وفا کن. و مروتت بجای
زبان خويش را از سخن دروغ و نادرست بدار و دروغ گويان . از عيب همه عيب ناکان رعيت چشم بپوش. تالفی کن

که نخستين تباهی تو در کار حال و آينده ، تقرب دادن دروغ پرداز است و سخن چينان را عقوبت کن . را دشمن بدار
جرئت بر دروغ ، که دروغ سر گناهان است و نادرست گويی و سخن چينی اوج آنست که سخن چين به سالمت نمی 

 . آنکه دل با سخن چين دارد ، هيچ کارش به سامان نمی رسد . ماند و يار وی از سالمت دور ميماند 
ل صدق و صالح را دوست بدار، مردم شريف را در کار حق ياری کن ، ضعيفان را کمک کن ، خويشاوندان را اه 

از انديشه بد و . رعايت کن و از اين کار رضائيت خدا را بجوی ، عز و جل ، و ثواب وی را بخواه و خانه آخرت 
و راه بردن شان را به . ر رعيت نمايان کنستم بپرهيز و رای خويش را از آن بگردان و بيزاری خويش را از آن ب

 .  مابين آنها مطابق حق رفتار کن و معرفتی که ترا به راه هدايت ميرساند٠نعمت عدالت قرين کن
از تندی و بد فالی و غرور در کار . به هنگام خشم آوردن ، خويشتن دار باش و سنگينی و برد باری را مرجح شمار 

 تسلط هست و هرچه بخواهم ميکنم که اين موجب کاستی رای و سستی يقين به يکتای بی  مبادا بگوئی مرا٠ها بپرهيز
بدانکه که ملک از آن خدای است که به هرکه خواهد دهد و . نيت و يقين خويش را نسبت بخدای خالص دار. نيازاست 

و احسان خدای نعمت داران صاحب قدرت که دست دولت شان گشاده است اگر نعمت . از هرکه خواهد برکند 
راکفران کنند و بدانچه خدای شان از فضل خويش داده گردن فرازی کنند ، زود باشد که نعمت شان ديگر شود و به 

حرص جانت را از خويشتن دورکن ، ذخيره ها و گنجها ی تو نيکی باشد و پرهيزگاری و معدلت . جای آن نکبت آيد 
 .فظ جماعت و کمک به درماندگانو بهبود رعيت و عمران واليت و تفقد امور و ح

بدانکه مالها اگر فزونی گيرد و در خزينه ها ذخيره شود، ثمر ندهد و اگر در بهبود رعيت و اعطای حقوق شان و رفع  
حاجتشان به کار رود، نموکند و برآيد و عامه به کمک آن بهی يابد و واليت داران از آن رونق گيرند و روز گار بدان 

 پس می بايد که گنج خزينه های تو پخش مال در عمران اسالم و مسلمانان ٠ عزت و مناعت شودخوش شود و مايه
حق دوستان امير مؤمنان را که به نزد تواند به کفايت بده ، سهم رعيت را به تمام ادا کن و لوازم اصالح امور . باشد 

داوند مستحق فزونی شوی ودر کار گرفتن وقتی چنين کردی نعمت برتو بماند و از جانب خ. ومعاش شان را عهده کن
خراج و فراهم آوردن مال از رعيت و قلمرو خويش تواناتر باشی و جماعت به سبب شمول عدالت و احسانت به 

 . آسانی مطيع تو شوند و هر چه را خواهی کرد به خوشدلی بپذيرند 
. نچه در راه حق خرج شده باشد بجای می مانددر باره آنچه که گفتم بکوش و مراقب آن باش که از اين مال ، تنها آ 

حق سپاس ، سپاسداران را بشناس و بر اين کار پاداش شان بده ، مبادا دنيا و غرور دنيا ، هراس آخرت را از ياد تو 
می بايد عمل . و در باره آنچه بر تو فرض است تساهل کنی که تساهل مايه قصور است و قصور مايه ويرانی. ببرد 

اميد ثواب داشته باش که خدا در اين دنيا نعمت خويش را بر تو . و بخاطر خدای و در راه خدای باشد، تبارک و تعالیت
پس سپاسدار باش و بدو تکيه کن تا با تونيکی و احسان فزونتر کند که خدا پاداش ، . تمام کرده و با تو تفضل نموده 

 . هدبمقدار سپاس سپاسداران و رفتارنيکو کاران ميد
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گناهی را سبک مگير، به حسود دل .  در باره نعمت های که خدا داده حق گزار باش از عافيت و حرمت روی مپيچ  
خيانتکار را امين . مبند ، به بدکار رحم مکن، ناسپاس را رعايت مکن، با دشمن مدارا مکن، سخن چين را باورمدار

 هيچکس را حقير مشمار، خواهنده ٠يا کار را ستايش مگویمشمار، فاسق را به کار مگمار ، پيرو گمراه مشو ، ر
از فاجر بيم مکن، خشم ميار، . فقير را نوميد مکن، باطل را مپذير، به مسخره گوی دل مده، از وعده تخلف مکن 

تجمل مخواه، گردن فرازی مکن ، به سفهت مگرای، در طلب آخرت کوتهی مکن، با کسان عتاب ميار، با ترس و بيم 
لم در مگذر، ثواب آخرت را در دنيا مجوی، با فقيهان بسيار مشورت کن، خويشتن را به حلم وادارکن ، از مردم از ظا

مجرب و خردمند و صاحب رای و حکمت پند گير، مردم بخيل و تنگ نظر را در مشورت خويش دخالت مده و 
می پر دازی چيزی از امساک، تباهی سخنان شان را مشنو که زيانشان از سود شان بيشتر است، در کار رعيت که 

 . انگيز تر نيست 
اگر از اموال رعيت چشم بپوشی و با آنها ستم نکنی . بدانکه اگر حريص باشی کارت به استقامت نيايد، مگر اندکی 

از امساک بپرهيز و بدان که امساک، .  صفای دوستان با تفضل و عطای خوب پاينده ميماند٠دلبسته تومی شوند
عصيان بود که انسان با پروردگار خود کرد و عصيانگر به معرض زبونی است و اين گفتار خدای تعالی نخستين 
وهرکه از بخل ضميرخويش محفوظ : يعنی ) ٩سوره حشر، آيه . (و من يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون: است که 

ی همه مسلمانان از نيت خويش نصيبی  پس راه بخشش را به حق هموار کن و برا٠ماند ، آنها خود شان رستکارانند
 . بنه 

 سپاهيان را در ديوانهايشان و ٠بدانکه بخشش از بهترين اعمال بندگان است و آنرا رويه و عمل و طريقه خويش کن 
مقرری شان را بده و در کار معاش شان گشادگی آر که بوسيله آن حاجت از آنها ببرد و کار . محل عملشان تفقد کن 

 صاحب قدرت را همين نيکروزی بس ٠وام گيرد و دلهای شان در اطاعت و کار تو خلوص و نشاط يابدشان برتو ق
که به سبب معدلت و مراقبت و انصاف و توجه و شفقت و نيکی و گشاده دستی مايه رحمت سپاه و رعيت خويش 

ن شاء هللا توفيق و صالح و فالح محنت يکی از دو بليه را به تکميل باب ديگر و عمل بدان از ميان بردار که ا. باشد
 .  بدانکه قضاوت به نزد خدای اهميتی دارد که چيزی همانند آن نيست ٠يابی

و به سبب عدالت در قضاوت و هم در عمل، . قضاوت ميزان خداست که اوضاع زمين بوسيله آ ن تعادل ميگيرد  
د و مردمان حقهای خويش را می گيرند، رعيت سامان می گيرد و راه ها امن می شود و مظلومان انصاف می گير

و سنتها و تشريع . و دين قوام ميگيرد . معاش بهبود می يابد و حق اطاعت ادا می شود و خدا عافيت و سالمت ميدهد 
 . ها روان می شود و حق و عدالت در کار قضاوت مطابق آن انجام می شود 

. از ماللت و اضطراب بدور باش. به پای دار، عجله کمتر کن حدود را . در کار دين سختگير باش و از تباهی بپرهيز 
به قسمت قناعت کن، از تجربه خويش سود گير، در خاموشی خويش انديشمند باش ، گفتارت استوار باشد ، با دشمن 
انصاف کن، در قبال شبهه تأمل کن ، حجت به تمام گوی، در کار هيچ يک از رعيت دوستی يا حمايت يا مالمت 

گری در تو اثر نکند ، تحقيق کن، تأمل کن، مراقبت کن، بنگر، دقت کن، بينديش، با پروردگار خويش فروتن مالمت
باش، باهمه رعيت مهربان باش، حق را بر خويش مسلط ساز، در ريختن خون شتاب مکن که خون به ناحق ريختن 

 . به نزد خدای اهميت بسيار دارد 
ر گرفته و خدای آن را مايه عزت و رفعت اسالم و وسعت و مناعت مسلمانان و اين خراج را که رعيت بر آن استقرا 

سرکوب و خشم دشمن خويش و مسلمانان و ذلت و حقارت کافران معاهد کرده ، در باره اين خراج بنگر و آن را ميان 
ر به سبب آن را از نجيب به سبب نجابتش و از توانگ. صاحبانش به حق و عدالت و برابری و تعميم پخش کن

بيش از آنچه تحمل پذير باشد مگير ، و تکليف . توانگری و از دبير خويش و هيچيک از خاصان خويش باز مگير
سخت منه ، مردمان را به حق خالص وادار کن که اين همبستگی شان را محفوظ ميداررد و رضای همه گان را 

 . فراهم کند
يتگر کرده اند مردم قلمرو تو را رعيت تو گقتند از آن رو که رعايتگر بدانکه ترا واليت داده اند خازن و حافظ و رعا 

و سر پرست آنهايی که آنچه را به رضاييت وتوان خويش به تو ميدهند ميگيری و به قوام کار و صالح و استقامت 
ياست شان خرج می کنی ، پس در قلمرو عمل خويش ، مردم صاحب رای و مدبر و مجرب و خبير در کار و دانای س

و عفيف بر آنها بگمار و در کار مقرری شان گشايش آر که اين ، در آن کار که عهد کرده يی و به تو سپرده اند از 
حقوق خاص تو است که نبايد چيزی ترا از کارت مشغول دارد و از آن منصرف کند که وقتی آن را هدف خويش 

ارت شوی و بلند آوازگی در قلمرو خويش، رعيت کردی و به بايسته آن قيام کردی مستحق فزونی نعمت پروردگ
نيکخواه تو شود ، و بکار صالح ياريت کنند و بر کات سوی شهر تو آيد و آبادانی در ناحيه ات رواج گيرد و فراوانی 
در واليت تو نمودار شود و خراجت بيشتر شود و اموالت بسيار شود و به وسيله آن در کار نگهداری سپاه نيرو گيری 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
   ٦از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

مه را با عطيه دادن از جانب خويش خشنود کنی ، سياست تو مورد ستايش و عدالتت پسند دشمن شود و در همه و عا
کارت عادل شوی و نيرو مند و صاحب ابزار و لوازم ، پس در اين کار بکوش و چيزی را بر آن مقدم مدار تا سر 

 امينی برگمار که ترا از کار عامالنت خبردارکند در هر والبت از قلمرو خويش. انشاء اهللا . انجام کارت محمود شود 
و رفتار واعمال شان را برای تو بنويسد ، چنانکه گويی به نزد هر عامل حضور داری و همه اعمال شان را معاينه 

اگر آنرا !  اگر خواستی به عامل خويش دستور دهی در باره نتيجه ای که از آن منظور داری ، بينديش ٠می نگری 
مت و عافيت ديدی و اميد نيکی و خير و بهتری از آن داشتی آن را به انجام ببر و گرنه از آن دست بدار و قرين سال

با مردم روشن بين و دانا مشورت کن ، آنگاه لوازم آنرا فراهم آر ، باشد که مرد در يکی از امور خويش بنگرد و آن 
د و اگر در عواقب آن ننگرد مايه هالکت او شود و کارش را مطابق دلخواه خويش بيند و مصمم شود و دلباخته آن شو

 . را بشکند 
در هر کار که خواستی کرد دور انديش باش و با استعانت خدا نيرومندانه بدان پرداز و از پروردگار خويش در همه  

ن که فردا را کار کار امروز را به سر ببر و آنرا به فردا مفکن و بيشتر کار را به خويشتن ک. کار هايت خير بجوی 
 . وحادثه هاست که ترا از کار امروزت که پس انداخته ای مشغول ميدارد 

بدانکه وقتی روزگذشت ، با هرچه در آن است برود و اگر کار آنرا مؤخر داشته باشی کار دو روز بر تو فراهم شود  
بری، خويشتن را آسوده کنی و امور و چنانت مشول دارد که از آن وامانده شوی ، اگر هر روز کار آن روز به سر 

 آزادگان و محترمان قوم را بنگر، از صفای سيرت و بی خللی مودت شان در باره ٠حکومت را استواری دهی 
خويشتن و ياری و نيکخواهی و خلوص شان يقين حاصل کن و آنها را جزو خواص خويش کن و با آنها نيکی کن ، 

ه اند بجوی ، بار مؤنت از ايشان برگير و وضع شان را به سامان بر، تا از رنج مردم خاندان ها را که به حاجت افتاد
 . حاجت بياسايند 

در کار مستمندان و مسکينان و آنکه توان عرض مظلمه به تو ندارد و حقيری که طلب حق خويش نداند ، به خويشتن   
ثال آنان گمار و دستور شان ده که حوايج نظر کن و از وی در کمال خفا پرسش کن و از صلحای رعيت ، کسان به ام

جنگاوران و يتيمان و بيوه گان . و حاالت شان را بتو برسانند تا درآن بنگری به ترتيبی که خدای کارشان بسامان برد 
شان را بجوی برای آنها از بيت المال مقرری بنه و در کار عطوفت و نيکی به آنها به امير مؤمنان که خدايش عزيز 

 .قتدا کن، تا بدين وسيله خدای معيشت آنها را سامان دهد و ترا برکت و فزونی دهددارد ا
.  فقيران را از بيت المال چيزی بده و حامالن قرآن را که بيشتر آن را بخاطر دارند در اين کار بر ديگران مقدم دار 

و طبيبان که . که با آنها مهربانی کنندبرای بيماران مسلمانان خانه ها به پا دار که پناه شان دهد و کسان بر گمار 
مردمان را بسيار  ...بيماران شان را عالج کنند و مقاصد شان را تا آنجا که به اسراف بيت المال نينجامد بر آورده کن 

بپذير و چهره خويشتن را به آنها بنمای و کشيک بانان خويش را از آنها به يکسو کن و با آنها تواضع و خوشروئی 
 پرسش و گفتار با آنها نرمی کن ، با بخشش و بزرگواری خويش با آنها عطوفت کن و چون بخشش ميکنی ، کن، در

خوشدل و آسان بخش باش نه جويای عوض و پاداش و دلگير منت گذار، که بخشش بدين ترتيب تجارتی سود آور 
 . است انشاء اهللا 

 در قرون گذشته با اقوام خود نابود شده اند و پيش از تو از کار های دنيا که می بينی و آن صاحبقدران و سران که 
در همه احوال خويش به امر خدای متوسل باش و مطيع رضای وی باش و به شريعت و سنت . رفته اند عبرت بگير

 !وی عمل کن و دين و کتاب وی را به پا دار و از هرچه مخالف آن باشد و مو جب خشم خدا شود ، بپرهيز 
ه عامالن تو فراهم می آررند و از آنچه خرج ميکنند آگاه باش، مال حرام فراهم ميار ، خرج مسرفانه از اموالی ک 

مکن ، با دانشوران مجالست و مشورت و آميزش کن، راغب به تبعيت از سنت و اجرای آن باش ، فضايل و معالی را 
ديد مهابتت مانع وی نشود که آن را نهانی با محترمترين همدمان و خاصان تو آن باشد که وقتی عيبی در تو . برگزين 

عامالن و دبيران خويش را که . تو بگويد و نقص آن را بتو خبر دهد که اينان نيکخواه ترين دوستان و ياران تو اند 
نزديک تو اند بنگر و برای هريک از آنها وقتی معين کن که با نامه ها و گفتگو های خويش و حوائج عامالن و امور 

تها و رعيت پيش تو آيند ، آنگاه باگوش و چشم و فهم و عقل خويش بدان پرداز و مکرر در آن بينديش و تأمل کن والي
و از خدا وند در باره آن خير جوی و هرچه را مخالف آن بود . و آنچه را موافق دور انديشی و خرد است بسر بر 

 . برای تحقيق و پر سش در باره آن پس فرست 
ر رعيت به سبب نيکی ايکه با آنها کرده ای منت منه و از هيچ کدامشان بجز وفاداری و ثبات و ياری بر رعيت و غي 

اين نامه مرا که بتو نوشته ام فهم کن و در باره آن . در کارهای امير مؤمنان مخواه و جز در قبال آن نيکی ميار 
بخواه و از او خير بجوی که خدا قرين صالح و بسيار بينديش و بدان کار کن و در همه کار های خويش از خدا کمک 

بيشتر رفتار و بهترين رعيت تو آن باشد که موجب رضای خدا و نظام دين و عزت و قدرت اهل . اهل صالح است 
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   ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

از خدا می خواهم که ترا اعانت و توفيق و هدايت و حفاظت نيکو . دين وی و عدالت با معاهد و صلح اهل ملت باشد 
 رحمت خويش را به تمام برتو فرود آرد و فزونی و کرم ترا از همگنانت بيشتر و آوازه و کارت را بدهد و تفضيل و

دشمنت را يا هرکه با تو مخالفت و سر کشی ميکند بکشد و ترا از جانب رعيت سالمت بدهد و شيطان و . بر ترکند 
 )۶(» . د که خدا شنواست و اجابتگروسوسه های وی را از تو بدارد تا کارت به عزت و قدرت و توفيق باال گير

 خوشحالم که برای نخستين بار اين نامه را من از تاريخ طبری  اينجا اقتباس ميکنم به اميد اينکه هموطنان  
ماوبخصوص هراتيان دليروبافرهنگ نيز آن را بخوانند و دل ودماغ خود را بدان صفا وروشنائی بخشند و بنام و 

ای تاريخی خود که فراوانند، ببالند ونام  مبارزان دلير خودرا که حماسه آفريده انديشه های واالی شخصيت ه
  .اند،همواره  زنده نگهدارند

گويندوقتی مامون، ازنامه طاهر عنوانی پسرش عبداهللا مطلع شد دستورداد تا آن را برايش بخوانند، پس از شنيدن نامه  
و رأی و سياست و سامان ملک و رعيت و حفظ بنياد و اطاعت ابو طيب از کار های دين و دنيا و تدبير « : گفت 

و بعد دستور داد تا آن نامه را به عنوان يک » خليفگان و بپاداشتن خالفت چيزی نگذاشته مگر آنکه آنرا استوار داشته
 )٧. (دستور العمل برای تمام عامالن نواحی بفرستند

کرداندرخطبه روزآدينه در سال دويست وهفت ، و همانشب مامون را خلع «طاهر: درمجمل التواريخ ميخوانيم که
گويند خليفه کنيزکی همراه طاهرکرده وبه اوگفته بودکه هروقت متوجه شدی که طاهر ) ٨(» .بمرد) ناگهانی(بفجاه 

و او همانشب طاهر را زهر ! خيال قيام برضدخالفت دارد، با زهری که همراه خواهی داشت او را از ميان بردار
 ) ٩(».داد

طاهر اين مرد مدبر و آگاه و شجاع، همان کسی که تخت خالفت را از امين گرفت و به مامون بخشيد، سر انجام 
بعد از مرگ طاهر پسرش طلحه که او نيز . همانند ابومسلم خراسانی، از جانب خليفه مامون مسموم واز ميان برده شد

قمری زندگی ٢١٣سال حکومت برخراسان درمردی فاضل و خيری بود بجای پدرگماشته شد و پس ازشش 
برادرش عبداهللا که شخص اديب و زمامداری بی بديل بود، در سايه عقل و فراست و استعداد    پس از او. راپدرودگفت

  . و شجاعت ذاتی اش در دربار خالفت مامون ،طرف اعتماد قرار گرفت و به حکومت خراسان برداشته شد
  

  پايان
***********  

 :يکردهاماخذ ورو
  ٨۶ ،کابل ، ص١٣۴۶ مير غالم محمد غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ، چاپ -١ 
 ٢٩٠، تاريخ بخارا، چاپ دوم، ص٨٧ - ٨۶، ص١ غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ،ج-٢ 
،تاريخ بخارا، چاپ دوم، ١١١ ، ص ٢، تهران ، ج ١٣۴۴ مرتضی راوندی ،تاريخ اجتماعی ايران ، چاپ -٣ 

  ٢٩١-٢٩٠ص
   ٢٠٠ تاريخ ايران، نوشته گروهی از مؤرخين شوروی ، ترجمه کريم کشاورز، ص - ۴ 
زيرااين .، ترجمه پروين گنابادی اقتباس شد۵٩١ اين پرگراف از متن کتاب ابن خلدوم معروف به مقدمه از صفحه -۵

ش وغيرقابل درک به نظر پرگراف درتاريخ طبری  ترجمه ابوقاسم پاينده ، به نظر نگارنده اين سطورقدری مغشو
 .آمد
  ۵٧٠۵- ۵۶٩٢ ، صفحات ١٣ محمدبن جريرطبری ، تاريخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، جلد -۶

  ۵٧٠۵، ص ١٣ تاريخ طبری ، ج - ٧ 
 ، ٣۵۴ مجمل التواريخ والقصص، ص - ٨ 
  ١٣٧٧ چاپ٣٢۴ باستانی پاريزی ، يعقوب ليث ،ص -٩ 

  
 


