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PREDGOVOR

UMETNOST ZGODOVINOPISJA spada k znanostim, ki se dedujejo
od naroda do naroda, iz roda v rod. Je nadvse priljubljena.

Preprosti ~lovek stremi k temu, da bi jo poznal. Raja in obi~ajni
ljudje stremijo k njej, pa tudi plemi~i v njej tekmujejo med seboj.
U~enjaki in neizobra`eni jo lahko razumejo v enaki meri.

Navzven zgodovinopisje ni drugega kot navedbe o dnevih
bitk,1 o dinastijah2 in dogodkih v daljni preteklosti, ozaljšanih s
prefinjenimi besedami in primerjavami. Z njim se lahko zabava
mno`ice, zbrane na nabito polnih zborovanjih. Pribli`a nam
vednost o ~loveških zadevah, poka`e, kako so spreminjajo~e se
okoliš~ine vplivale na ~loveške zadeve, kako so se dinastije razširile
na vse ve~ji obseg in obmo~ja, kako so poselile in civilizirale zemljo,
dokler jih ni poklicala ura slovesa in jih je vzel konec.

V notranjosti zgodovinopisja pa gre za motrenje, preverjanje
in natan~no raziskovanje bivajo~ih stvari in njihovih temeljev ter
globoko poznavanje kakšnosti dogodkov in njihovih vzrokov.
Zgodovina je torej trdno zakoreninjena v filozofiji. Vredna je, da
jo prištevamo k znanostim filozofije.

Najodli~nejši islamski zgodovinarji so poro~ila o zgodovinskih
dogodkih natan~no preu~ili, zbrali in zapisali na straneh knjig.

1 ‘AyyAm al-carab: dobesedno »dnevi arabcev«. Z »dnevom« je mišljen
dan bitke, gre namre~ za pripovedi o sporih in bitkah med arabskimi plemeni,
ki so bile v predislamskem ~asu (t. i. öahilIya, d`ahilija: dobesedno »doba neved-
nosti«) tradirane le ustno, kasneje pa so jih arabski literati vklju~ili v svoja
dela. ‘AyyAm al-carab predstavljajo poleg nekaj manjših zbirk rekov in pre-
govorov edino ohranjeno predislamsko prozo.

2 Dawla: dinastija, dr`ava, vladavina. Tukaj izraz dosledno prevajamo kot
dinastija.
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Nepoklicani pa so jih kasneje pomešali z ni~evostmi, ki so jih na-
pletli in stkali sami in jih ozaljšali z neosnovanimi pripovedkami,
ki so si jih izmislili in ponaredili.

Ve~ina njihovih naslednikov je sledila njihovim stopinjam.
Izro~ilo so nam predali takšno, kot so ga slišali. Niso preu~ili in
upoštevali vzrokov dogodkov in okoliš~in, niso niti opustili never-
jetnih zgodb, kaj šele, da bi jih ovrgli. Ugotavljanje resnice je redko,
kriti~ni pogled najpogosteje ni oster. Zmota in napa~ne predstave
so tesno povezane z zgodovinskimi izro~ili, slepo posnemanje je
med ljudmi globoko zakoreninjeno in za njih zna~ilno. Nadvse
pogosto se z znanstvenimi disciplinami ukvarjajo nepoklicani.

Pašnik nevednosti med ljudmi je nezdrav in ima hude posle-
dice. A mo~i resnice se ne more upirati ni~, zlodejeva ni~evost se
pre`ene s plamenom znanstvenega uvida.3 Posrednik le narekuje
in predaja naprej, znanstveni uvid pa kriti~no preverja resni~no,
ko ga obravnava, vednost razkrije in zloš~i prikrite strani pravilnega
ter jim podeli lesk.

Ljudje so vseskozi zbirali poro~ila in kronike narodov ter
dinastij sveta in jih zapisovali. A tisti, ki so bili v stanju postati
slavni in priznani mojstri svoje stroke in ki so zamenjali izdelke
svojih predhodnikov s svojimi lastnimi deli, so izredno malo-
številni. Njihovo število komaj presega število prstov ali vokalov.4

To so na primer Ibn IsH�q,5 aT-TabarI,6 Ibn al-KalbI,7 MuHammad
bin cUmAr al-WaqIdI,8 Sayf bin cUmar al-AsadI,9 al-MascUdI10 in
drugi slavni zgodovinarji, ki izstopajo iz mno`ice.

3 NaZar: zrenje, uvid, znanstveno teoreti~no, spekulativno motrenje.
4 Klasi~na arabš~ina pozna 6 vokalov: a, i, u ter A, I, U..

5 MuHammad Ibn IsHAq (704–767/68), avtor ene izmed prvih biografij
preroka Mohameda (SIrat rasUl allAh), ki pa je poznana le v nekaj desetletij
mlajši predelavi.

6 MuHammad bin �arIr aT-�abarI (839–923), arabski zgodovinar, pisec
monumentalne Zgodovine prerokov in kraljev (TarIH ar-rusUl wa-l-mulUk), lat.
Annales.

7 V za~etku 9. stoletja umrli arabski zgodovinar.
8 AbU cAbd AllAh MuHammad bin cUmar al-WaqIdI (747–823), arabski

zgodovinar, ki je deloma `ivel na dvoru abasidskega kalifa HarUna ar-RašIda
(vladal 786–809).

9 Konec 8. stoletja umrli arabski zgodovinar.
10 cAlI bin �usayn al-MascUdI (893–956), arabski zgodovinar, geograf in

enciklopedist iz Bagdada.
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^eprav je pristojnim in verodostojnim osebam poznano, da
so v knjigah al-MascUdIja in al-WaqIdIja prisotne opore~nosti in
hibe, so njuna dela kljub temu med širokimi krogi zgodovinarjev
dele`na splošnega sprejemanja. To se izra`a v tem, da se odobrava
njihova poro~ila, da se sledi njihovim na~elom, da se navaja njihova
dela in da se sledi njihovim stopinjam. Motre~i kritik je sam svoj
razsodnik, ko izro~ila bodisi oceni za napa~na bodisi jih sprejme.
^loveška civilizacija v razli~nih okoliš~inah pozna razli~ne svoj-
skosti, od katerih so odvisna poro~ila in s katerimi gre povezovati
izro~ila in zgodovinske sledi.

Ve~ina del zgoraj omenjenih zgodovinarjev je, kar se ti~e me-
tode in pristopa, iz~rpna zaradi velikega ozemeljskega obsega prvih
dveh islamskih dinastij,11 ki sta se raztezali ~ez prostranstva in dr`ave,
in zaradi uporabe ~asovno skrajno oddaljenih virov in odkritij. K
tistim, ki v svoja dela vklju~ujejo, kar je bilo pred islamom dr`av
in narodov in ostalih splošnih stvari, spadajo al-MascUdI in tisti, ki
se ravnajo po njem. Njihovi nasledniki pa so se odvrnili od vse-
splošnosti in se omejili. Oklevali so pred iz~rpnostjo in tem, da bi
temeljito vklju~evali ~asovno dale~ oddaljeno. Omejili so se na
posebnosti njihovega ~asa in obravnavali le poro~ila o njihovem
delu sveta. Zadovoljili so se s kronikami njihovih lastnih dr`av in
mest. K njim sodita AbU HayyAn,12 zgodovinar Andaluzije13 in uma-
jadske dinastije,14 ter Ibn ar-�aqIq,15 zgodovinar Ifrikije16 in kaj-
ruanske17 dinastije.

11 Tj. abasidske in umajadske dinastije.
12 Po vsej verjetnosti misli avtor na AbU HayyAna al-�arnAtIja (1256–

1344), teologa, jurista, jezikoslovca in zgodovinarja, ki je napisal ve~ kot 65
znanstvenih del z omenjenih podro~ij, ali pa morda Ibn HayyAna al-QurTUbIja
(umrl 1076), znanega zgodovinarja Andaluzije.

13 Al-AndalUs, v islamskem srednjem veku oznaka za Iberski polotok ozi-
roma za njegova obmo~ja pod muslimansko nadvlado (med 711–1492).

14 Obstajata dve umajadski dinastiji. Prva, starejša, izvira iz rodu BanU
Umayya, premo`ne mekanske dru`ine, pripadajo~e plemenu Qurayš, ki je
po smrti ~etrtega kalifa cAlIja (leta 661) osnovala prvo arabsko kalifsko dina-
stijo, tj. umajadsko dinastijo. Center kalifata so prestavili iz Medine v Damask,
ozemlja, osvojenega pod štirimi kalifi pa niso bistveno pove~ali. Zaradi notra-
njih nemirov in nezadovoljstva dolo~enih deprivilegiranih skupin musli-
manov je klan BanU cAbbAs leta 750 prevzel oblast in osnoval abasidsko dina-
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Tisti, ki so jima sledili, so bili le še slaboumni posnemovalci.
Po svoji naravi in razumu so bili omejeni ali pa se vsaj niso trudili
ne biti bedasti. Posnemali so predhodnike in sledili njihovemu
zgledu, ne da bi upoštevali, kako so se skozi ~as spreminjale oko-
liš~ine in navade narodov. Podajali so poro~ila o dinastijah in zgodbe
o dogodkih zgodnjih dob, a le kot obliko brez vsebine, kot me~
brez no`nice. Njihovo vednost gre zavra~ati, saj ni jasno, kaj je
prevzeto in kaj na novo dodano. Govorijo o dogodkih, katerih izvori
niso poznani, o vrstah, katerih rodovi niso upoštevani in katerih
~lenitve niso preverjene.

V svojih obravnavah so ti posnemovalci ponavljali poro~ila, ki
so bila v njihovi stroki ̀ e splošno poznana, in se dr`ali tega, s ~imer
so se ̀ e ukvarjali njihovi predhodniki. V svojih spisih so zanemarili
spreminjajo~e se ~ase, ki si jih nobeden izmed njih ni znal tolma~iti.
Njihova dela o tem ne dajejo pojasnil. Ko se posve~ajo opisovanju
dinastije, nanizajo poro~ilo za poro~ilom, tako kot so jim bila posre-
dovana, pa naj bodo izmišljena ali resni~na. Za~etku dinastije se
ne posvetijo, ne navedejo vzroka, zakaj se je lahko dinastija pred
o~mi vseh dvignila v obstoj, niti razloga za njeno vztrajanje, ko se
bli`a njen konec. Bralec mora sam tuhtati, kako je z za~etnimi
okoliš~inami dinastij, njihovimi razvojnimi stopnjami, prav tako
mora sam raziskovati razloge, zakaj so dinastije tekmovale med

stijo. Vsi ~lani dru`ine Umayya so bili usmr~eni, pobegniti je uspelo le Abd
ar-RaHmAnu, ki je šest let po propadu prve umajadske dinastije ustanovil
drugo umajadsko dinastijo na ozemlju Iberskega polotoka. Zadnji vladar
druge umajadske dinastije, HišAm II, je vladal do leta 1032, po njegovi smrti
je ozemlje razpadlo na številne t. i. Taifas (majhne, bolj ali manj neodvisne
vladavine), ki so jih postopoma, dokon~no pa leta 1492, osvojili kristjani. Ko
avtor govori o umajadski dinastiji, meri na drugo umajadsko dinastijo.

15 AbU IsHAq Ibn ar-Raq�q, konec 11. stoletja umrli severnoafriški pisec
in zgodovinar, `ive~ na dvoru vladarjev ziridske dinastije.

16 IfrIqIya, izraz, ki v arabš~ini ozna~uje vzhodne dele Magriba (severo-
zahodne Afrike). Ime je izpeljanka iz imena rimske province »Africa«.

17 Dinastija AGlabidov, ki je od leta 800 iz prestolnice Kajruan (al-Qayra-
wan, mesto v Tuniziji, ustanovljeno leta 670) vladala v Ifrikiji, deloma tudi
na Siciliji, Malti in delih ju`ne Italije. Leta 909 so jih strmoglavili Fatimidi in
ustanovili novo prestolnico Mahdijo na tunizijski obali.
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seboj in nasledile ena drugo, in sam mora najti prepri~ljivo poja-
snitev, v ~em se dinastije razlikujejo ali so si med seboj podobne. Z
vsem tem se bomo ukvarjali v uvodu v to knjigo.

Kasneje so sledili drugi zgodovinarji, ki so pisali pretirano
kratka dela. Šli so do skrajnosti v tem, da so se omejili na imena
kraljev in se zadovoljili s tem, ne da bi podali njihovo poreklo in
poro~ila, ki obstajajo o njih. Zapisali so zgolj število dni njihovega
vladanja. Tako je ravnal Ibn RašIq18 v svoji knjigi Merilo delovanja19

in tisti nesre~niki, ki so sledili njegovim stopinjam. Njihovih pogla-
vij si ne gre jemati za zgled. Ne gre jih imeti za verodostojne in
njihova dela so nevredna nadaljnjega posredovanja. Niso upošte-
vali naukov in zavrgli so metode in priznane na~ine zgodovinskega
pisanja.

Ko sem bral knjige teh avtorjev in šel prav do dna vzrokom za
v~eraj in danes, sem iz dremavice, ravnodušnosti in zaspanosti
prebudil svojo veliko nadarjenost. Boril sem se sam s seboj, da bi
spisal knjigo in se ne bi štel za tega nezmo`nega. A prav je, da sem
se prisilil k pisanju knjige. Tako sem napisal knjigo o zgodovini.
Dvignil sem tan~ico izpred okoliš~in, ki se s ~asom spreminjajo.
Knjigo sem razdelil v poro~ila in teoreti~na motrenja. V njej sem
uvodoma pokazal na vzroke in razloge za~etkov dinastij in civi-
lizacij. Izhajal sem iz poro~il o obeh narodih, ki v naši dobi ̀ ivita v
Magribu,20 in naseljujeta njegova mesta in pokrajine, o njunih dolgo
in kratko trajajo~ih dinastijah, kraljih in zaveznikih, ki so jih imeli
v preteklosti. Gre za Arabce in Berbere, saj sta to rodova, za katera
je poznano, da sta naseljena v Magribu. Ta je njuno domovanje `e
tako dolgo obdobje, da si je Magrib te`ko predstavljati brez njiju.
Magrib ne pozna drugih ~loveških rodov razen teh dveh.

Knjigo sem izpilil, kolikor se je le dalo, in jo nato podvrgel
sodbi u~enjakov in odli~nikov. Pri ureditvi poglavij sem ubral ne-

18 AbU cAlI �asan ibn RašIq al-QayrawAnI (umrl 1064), eden izmed naj-
bolj cenjenih u~enjakov Ifrikije, pesnik, literarni kritik in zgodovinar.

19 MizAn al-camal.
20 Tudi Magreb, dobesedno »kraj son~nega zahoda«, »zahod«. Splošna

oznaka za islamsko-arabski zahod, severozahodno Afriko, predvsem obmo~ja
današnjega Maroka, Al`irije in Tunizije.
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obi~ajen na~in. Med na~ini pisanja sem iznašel ~udovito metodo,
novo pot in slog. V knjigi sem obrazlo`il okoliš~ine, ki se ti~ejo
civilizacije in gradnje mest ter bistvene poteze ~loveške dru`be, da
bi usmeril tvoje zanimanje k vzrokom in razlogom bivajo~ih stvari
in te pou~il, kako so se predstavniki dinastij pojavili na prizoriš~u
zgodovine. Tako boš umaknil roko od slepega prevzemanja in dojel
okoliš~ine dob in rodov pred teboj in tistih, ki pridejo za teboj.

Delo sem razdelil na predgovor in tri knjige.
V predgovoru sem se ukvarjal z znanostjo zgodovinopisja in

preverjal njene metode ter pokazal na zmote zgodovinarjev.
V prvi knjigi sem se posvetil ~loveški civilizaciji in njenim

bistvenim lastnostim, kot so kraljeva oblast, gospostvo, pridobit-
vena dejavnost, prigospodarjenje sredstev za pre`ivljanje, obrti in
znanosti, ter njihovim vzrokom in razlogom.

Druga knjiga obravnava zgodovino Arabcev, njihovih rodov
in dinastij, od samega stvarjenja do današnjih dni, vklju~no z namigi
na nekatere istodobne slavne narode in njihove dinastije, kot so
na primer Nabatejci,21 Sirijci, Perzijci, Izraelci, Kopti,22 Grki, Turki
in Bizantinci.

Tretja knjiga govori o zgodovini Berberov in njihovih varo-
vancev, Zanata,23 o njihovem izvoru in rodovih in posebej o oblasti
in dinastijah v Magribu.

Kasneje je sledilo moje popotovanje v Mašrik,24 da bi spoznal
njegov sijaj in da bi izpolnil versko dol`nost in obi~aj obhoda Ka-

21 Staro arabsko ljudstvo, ki je naseljevalo podro~je med Arabijo in Si-
rijo. Najstarejša poro~ila o njih so iz 4. stoletja pr. n. št., najve~ji razmah pa
je nabatejsko kraljestvo doseglo v 1. stoletju pr. n. št.; posebej poznana je
njihova prestolnica Petra. Leta 106 je nabatejsko kraljestvo postalo rimska
provinca.

22 Izvorno arabska oznaka prebivalcev Egipta, kasneje ozna~uje izraz le
še pripadnike egip~anskega krš~anstva.

23 Izredno števil~na in mo~no razvejana berberska plemenska skupina,
naseljena v severni Afriki, ki je igrala pomembno vlogo v zgodovini arabsko-
islamskega zahoda (Magriba), posebej v ~asu marinidske (1195–1465) in
abdalvadidske dinastije.

24 Dobesedno »kraj son~nega vzhoda«, »vzhod«, »jutrovo«. Splošna ozna-
ka za vzhodni arabsko-islamski svet, posebej za podro~je Egipta, Sirije, Liba-
nona, Jordanije in Mezopotamije.
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be25 ter obiska svetiš~, pa tudi da bi se posvetil študiju zgodovinskih
listin in spisov o zgodovini Mašrika. Zapolnil sem vrzeli v poro~ilih
o nearabskih vladarjih onih de`el26 in o turških dinastijah, ki so
vladale na teh obmo~jih. Ta poro~ila sem dodal `e napisanemu,
vnesel sem jih v obravnavo v isti dobi ̀ ive~ih narodov in vladarjev
razli~nih mest in obmo~ij.

Trudil sem se biti kratek in jedrnat in dal sem prednost razum-
ljivemu pred te`ko dojemljivim; za~enjam pri splošnih vzrokih,
potem šele preidem k podrobnim zgodovinskim poro~ilom. Tako
zaobjema moje delo iz~rpna poro~ila o ustvarjenem svetu. Podaja
te`ko razumljiva pravila, ki se umu izmikajo, in pojasnjuje vzroke
in razloge za dogodke in dinastije, je zavetiš~e modrosti in zaklad-
nica zgodovine.

Delo vklju~uje poro~ila tako o Arabcih in Berberih kakor tudi
o prebivalcih mest in nomadih, posve~a se v njihovem ~asu obsto-
je~im velikim dinastijam in jasno podaja modre nauke in primere
o razlogih zgodnjih okoliš~in in njim slede~e zgodovine. Delo sem
poimenoval Knjiga primerov in zbirka zgodnje in slede~e ji zgodovine v
~asih Arabcev, Nearabcev in Berberov ter najsilnejših vladarjev njihovega
~asa.27

Izpustil nisem ni~esar, kar se ti~e izvora rodov in dinastij, so~a-
snega obstoja najzgodnejših rodov, vzrokov za preobrate in spre-
membe v preteklih stoletjih in znotraj razli~nih verskih skupnosti28

in kar se ti~e civilizacije, dinastij in verskih skupnosti, mest, nasel-
bin, mo~i in nemo~i, izobilja in pomanjkanja, znanosti in obrti,
dobitka in izgube, spreminjajo~ih se okoliš~in z dolgoro~nimi

25 Kacba: dobesedno »kocka«. Pribli`no 10x12x15 metrov velika stavba,
zgrajena v obliki nepravilne kocke, ki le`i v središ~u Velike mošeje v Meki.
V njen vzhodni vogal je vgrajen ~rn kamen, verejtno meteoritskega izvora.
Kaba je igrala veliko vlogo v politeisti~nih ritualih pred islamom. Po koran-
skem nauku sta jo je zgradila prerok Abraham in njegov sin Ismael. Prim: Q;
2:127–131.

26 Mišljeni so Perzijci.
27 KitAb al-‘IcbAr wa diwAni-l-mubtada‘ wa-l-xabar fi ‘ayyAm al- carab

wa-l-caöAm wa-l-barbar wa-min cASir min dawA s-sulTAn al-‘akbar.
28 Nekatere arabske izdaje tu namesto besede milla, mn. mil�l (verska

skupnost), navajajo besedo milk, mn. imlAk (oziroma amlAk), s pomenom:
kraljevina, cesarstvo, dr`ava.

IBN-X2.PM5 9/15/99, 7:37 PM15



16

posledicami, puš~avskega in stalno naseljenega `ivljenja, kar se je
dogodilo in kar gre pri~akovati – vse to sem zaobjel v celoto in
razodel dokaze in vzroke za obstoj teh stvari. Tako je ta knjiga edin-
stvena, vklju~uje skrivna znanja, pribli`a pa tudi prikrite modrosti.

Ko se primerjam z modrimi preteklega in sedanjega ~asa, se
zavedam svoje nezadostnosti, zato priznavam svojo nemo~ globoko
prodreti v tako te`ko podro~je. @elim si, da bi ljudje dobrih namer
in širokega znanja to knjigo preu~ili s kriti~nim, neprizanesljivim
o~esom, ter bi napake, ki jih izsledijo, izboljšali, vendar do njih ne
bili prestrogi. Kar imam predlo`iti mo`em znanosti, je skromno.
In ker priznanje obvaruje pred grajo, se nadejam dobrotljivosti
kolegov. Boga prosim, da bi bila naša dela pred njegovim obli~jem
sprejemljiva. »Dovolj nam je Bog! Kako milostljiv zaš~itnik!«29

29 Q; 3:173.
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