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  چكیده

های جامعـه طـرح شـده اسـت. امـا بحـث        خلدون در باب دگرگونی شی از مباحث مقدمه ابنبخ

شناسی ایسـتا یـا    تاریخ، جامعه ۀمعرفتی قرار دارد: تاریخ تحلیلی، فلسف ۀتطورگرایی وی در چه حوز

شـناس   خلدون را به عنوان یك جامعـه  شناسی پویا و تاریخی. این جستار در صدد است ابن جامعه

خلدون در رابطـه بـا سـیر     تحلیل ابن با توجه به این كهآن هم در سطح خرد معرفی كند. تاریخی، 

های حاكم بر نهـاد سیاسـت و حكومـت، قبـل از ایـن كـه نتیجـه فلسـفه و          تاریخی و قانونمندی

ن در خلـدو  (تحلیـل ابـن   اش اسـت  و نتیجه مطالعات اجتماعی مطالعات تاریخی او باشد، محصول

هــا و  (عصــبیت)، طبقــات، علــل ظهــور و ســقوط دولــت اجتمــاعی بــاب حكومــت، همبســتگی

... از مطالعـه دقیـق وی در   بـدوی بـه حضـری، تحـوالت اجتمـاعی و      ها، سیر جامعه از حكومت

خلدون یك فیلسـوف تـاریخ نیسـت و     ؛ در نتیحه ابنحوادث و وقایع اجتماعی حاصل شده است)

های اجتماعی به عنوان امـور عینـی، تحلیـل     خلدون به اجتماع و پدیده مباحثی از قبیل: نگرش ابن

های ناظر به فلسفه تـاریخ اسـت،    های اجتماعی و تاریخی كه فراتر از تحلیل شناختی پدیده جامعه

اجتمـاع انسـانی و نمودهـای آن، اسـتفاده از روش      ۀعمران و همراه كـردن آن بـا واژ   ۀتأكید بر واژ

خلـدون   هد گویـایی اسـت كـه علـم جدیـد ابـن      تجربی برای اثبات مدعیات و استدالل بدان، شوا

  شناسی تاریخی خرد است نه فلسفه تاریخ.   جامعه
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  مقدمه

این مسأله یقینی اسـت كـه یكـی مسـائل مطـرح شـده در المقدمـه مسـأله تطـوری بـودن           

معرفتـی قـرار    ۀخلـدون در چـه حـوز    ا است، اما در مورد این كه تطـورگرایی ابـن  ه حكومت

مسائل فلسـفی   ۀای آن را در حوز شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. پاره خلدون گیرد، بین ابن می

شـناختی قلمـداد    اند؛ برخی آن را نگرشـی جامعـه   نظری تاریخ تلقی كرده ۀو مربوط به فلسف

  اند.  آن را از مباحث تاریخ تحلیلی برشمرده اند و بعضی دیگر نموده

ـ   خلدون در صدد فهم و تبیین مكانیسم تغییر و تحول حكومـت  ابن معاصـر   ۀهـای جامع

، از این رو نباید رویكرد او به تغییرات سیاسـی را،  )51، ص1369خلدون،  (ابن خودش است

عـه، از یـك سـو، از    یك رویكرد تاریخی تلقی كرد. و چون تغییر و دگرگونی حكومت در جام

خلـدون   نوع مسائل كالن و ساختاری جامعه و تـاریخ نیسـت و از سـویی دیگـر چـون ابـن      

دهـد،   م نمـی ها را به جامعه دیگـر و تـاریخ تعمـی    های تغییر و دگرگونی حكومت قانونمندی

گیرد. همچنین بـه دلیـل ایـن كـه      نظری تاریخ قرار نمی ۀفلسف ۀحوزخلدونی در  تطورگرایی 

ون در صدد فهم تغییرات سیاسی جامعه معاصر خود است، نه در صدد فهـم گذشـته   خلد ابن

ن در حوزۀ مباحـث مربـوط   خلدو دوری و تطوری ابن ۀجامعه در یك چارچوب نظری، نظری

  گنجد. تحلیلی نیز نمیبه تاریخ 

شناس تاریخی، آن هم در سطح  خلدون را به عنوان یك جامعه نگارنده در صدد است ابن

شناسی است كه در صدد بررسی  گرایشی در جامعه» شناسی تاریخی جامعه«فی كند. خرد معر

هـا و   های تغییرات در جوامع در دو سطح خرد و كالن برای فهـم پدیـده   ها و مكانیسم فرآیند

هـا و   شناسـی تـاریخی خـرد بـه مطالعـه تغییـر نقـش        مسائل اجتماعی معاصر است. جامعه

ها، نهادهای اجتماعی در طول تاریخ یك ملت یـا جامعـه    روههنجارها، گ  ها، ها، ارزش منزلت

شناسـی تـاریخی كـالن بـه      پردازد. امـا جامعـه   برای فهم اوضاع و احوال فعلی آن جامعه می

هایی كه آن جامعـه خـاص پشـت     بررسی قانونمندی یك جامعه، تحوالت یك جامعه، دوره

در سـطح   شناسی تاریخی جامعهرد. برد، توجه دا سر گذاشته و این كه در چه وضعی به سر می

كالن درصدد بررسی فرآیندها و سازوكارهای تغییرات اجتماعی است كه سـیمای جوامـع را   

  كند. دگرگون یا بازتولید می

  شناسی و تاریخ ارتباط جامعه

شناسی تاریخی به دلیل ارتباط و پیوند بین جامعه و تاریخ به وجود آمده است. تـاریخ،   جامعه

زمان بر آن سپری شـده   ز است و جامعه، تاریخ فردا. تاریخ همان جامعه است كهدیرو ۀجامع
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این نتیجه جمع جبری جامعه و زمان تـاریخ اسـت و تـاریخ منهـای زمـان همـان       است. بنابر

  اند.   توان گفت كه جامعه و تاریخ دو روی یك سكّه جامعه است. لذا می

طلب وجود داشته است كه بـرای پدیـد   شناسی این م در اندیشه بسیاری از بزرگان جامعه

منـد شـد. از ایـن رو     شناسی صحیح بایـد از اطالعـات تـاریخی نیـز بهـره      آوردن یك جامعه

شناسـی   گیـری یعنـی در سـده نـوزدهم و بـر خـالف جامعـه        شناسی در ابتدای شكل جامعه

پراگماتیسمی سده بیستم، بخش بزرگی از اطالعات خود را از مطالعـات تـاریخی بـه دسـت     

  آورد و به تاریخ جوامع ابتدایی و اقوام كمتر توجه كرد. 

های هـر زمـانی،    شناختی وقایع و حوادث گذشته برای فهم پدیده  بررسی و مطالعه جامعه

به طور جسته و گریختـه در  » شناسی تاریخی جامعه«گیری  ن یونان باستان تا زمان شكلاز زما

شود؛ چرا كـه تغییـر و پویـایی همیشـه همـراه       البالی آثار اندیشمندان و فیلسوفان یافت می

های اجتماعی بوده است. لذا شناخت آنها منحصر بـه بررسـی آنهـا در زمـان      جوامع و پدیده

شده است، بلكه برای درك و تبیین كامل وقایع اجتمـاعی، دانشـمندان بـه گذشـته      حال نمی

شناسـی و بـه قـول كنـت      عـه اند. ایـن تلقـی از جام   كرده ها نیز توجه می دور یا نزدیك پدیده

هـای اجتمـاعی اغلـب     ، نیازمند شناخت تاریخی است؛ چرا كـه پدیـده  »شناسی پویا جامعه«

  های دور جستجو كرد. های كهن دارند و علل آنها را باید در زمان  ریشه

سیر اجتماعی  ۀمعاصر، مطالع ۀتوسعه یافت ۀاین برای فهم مسائل اجتماعی یك جامعبنابر

مورد مطالعـه   ۀجوامع ابتدایی مؤثرتر است. اگر از اطالعات تاریخی جامع ۀطالعآن جامعه از م

یك اجتمـاع متمـدن معاصـر     ۀمطالع ۀاجتماعات ابتدایی را به انداز ۀنظر شود و مطالع صرف

گیـری كـافی    اول قادر به تعمیم و نتیجـه  ۀمهم بشماریم، باز هم بدون اطالعات تاریخی درج

  .  )487 ، ص1371(بارنز،  نخواهیم بود

تـوان   بندی تاریخ از منظر امروز، نه مـی  بدون شناخت گذشته و تجزیه و تحلیل و صورت

تـوان   های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ارزیابی كرد و نه می موفقیت و كامیابی طرح

هـی  را شـاه  شناسی تاریخی جامعهاز آنها به عنوان منبع و چراغ راهی برای آینده استفاده نمود. 

هـای   های اجتماعی، آزمایشگاه و بستری برای آزمـون فرضـیه   است، برای كشف قانونمندی

های نوین؛ این رشته  مطرح شده و ماده خام و مطالعات اكتشافی نخستینی برای تنظیم فرضیه

  دهد. ها و خدمات كاربردی مهم را در اختیار جامعه قرار می این جنبه

شناسی اسـت كـه در صـدد     گرایشی در جامعه» ریخیشناسی تا جامعه«به عبارت رساتر، 

های تغییرات در جوامع اسـت، تغییـرات اجتمـاعی كـه سـیمای       ها و مكانیسم بررسی فرآیند

گذشته جوامع، برای كشف این كه آنها چگونـه   ۀكند. مطالع جوامع را دگرگون یا بازتولید می
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یـر متقابـل گذشـته و حـال،     تغی«كنند و سـرانجام جسـتجوی    تغییر می كنند، چگونه عمل می

ها و ساختاربندی شـدن آنهـا و در نهایـت تـالش      رویدادها و فرایندها، صورت گرفتن كنش

 »برای پیوند زدن، تنـویر و ایضـاح مفهـومی، تعمـیم تطبیقـی و كشـف تجربـی بـا یكـدیگر         

هـا و   هـا، اطالعـات، تحلیـل    . در این نوع مطالعه، بر اساس داده)26، ص1381زاده،  (مهدی

  شود. های اجتماعی موجود پرداخته می العات تاریخی به مطالعه و بررسی پدیدهمط

وجـوی سـازوكاری اسـت كـه بـا آن جوامـع تغییـر         شناسی تاریخی جست هدف جامعه

وجوی ساختارهای پنهانی كـه برخـی از    كنند. جست كنند یا خودشان را با آن باز تولید می می

كنند، چـه آنهـا را دوسـت     سازند و برخی را متحقق می ها را سركوب می های انسان آنها آرمان

  بداریم و چه نداریم.

  های اجتماعی معاصر كاربرد دارد: شناسی تاریخی در دو سطح برای فهم پدیده جامعه

  خرد  شناسی تاریخی جامعه

در این تلقی تاریخ عبارت است از مجموعه روابط و مناسباتی كه در سـاختار اجتمـاعی یـك    

شناسـی   جامعـه آن وجود دارد. ایـن سـطح از    ۀدهند ین اجزا و عناصر تشكیلجامعه خاص ب

شناسی مضمر و مكنون بوده است.  به نحوی در مطالعات بنیانگذاران نخستین جامعه تاریخی

هـا،   هـا و منزلـت   شناسی تاریخ، مطالعه تغییر و تحول نقـش  در این اصطالح منظور از جامعه

ادهای اجتماعی در طول تاریخ یك ملت یا جامعه بـرای فهـم   ها، نه هنجارها، گروه  ها، ارزش

ای اسـت كـه    شناسـی  اوضاع و احوال فعلی آن جامعه است. این اصطالح به معنـای پویـایی  

شناسی پویا عبارت  شناسی اجتماعی یا جامعه كنت آن را برای نخستین بار مطرح كرد. پویایی

های مختلف اجتمـاعی بـه    نجارها، منزلتها، ه است از: مطالعه این كه چگونه الگوها، نقش

  وجود آمده، چگونه تغییر و تحول یافته و چگونه به این تغییر و تحول ادامه داده است.  

تحوالت و تغییرات اجزاء و عناصـر    شناسی تاریخی، در این سطح، به عبارت دیگر جامعه

دهـد. در   قـرار مـی   خاص را در طول تـاریخ مـورد مطالعـه    ۀساختار یك جامع ۀدهند تشكیل

های تاریخی بـه شـناخت معنـا، مفهـوم و اهمیـت اجـزاء و        مرحله بعد با نگرش به واقعیت

پـردازد.   دهنده ساختار جامعه و نقش هر یك در تحوالت اجتماعی معاصر می عناصر تشكیل

مطالعـه  » زمان«و در طول » حركت«های اجتماعی در حال  جزاء و پدیدهدر این نوع مطالعه، ا

  گردد. شوند و از این راه قوانین عمومی رشد و پیشرفت اجتماعی آنها كشف می می

به عنوان مثال بررسی سلسله ساسانی تا سقوط این سلسله و ورود اسـالم بـه ایـران یـك     

های سیاسی آن در ارتباط  بررسی تاریخی است، ولی تبیین ساخت حكومت و ویژگی سازمان
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ها و طبقات اجتمـاعی و   ی مانند خانواده، جمعیت، گروهبا سایر اجزاء و عناصر جامعه ساسان

نظام بسته و ارتباط آنها و امور مشابه دیگر و باالخره كشف علل و آثـار و نتـایج سـقوط ایـن     

  شناسی تاریخی در سطح خرد است. سلسله، از مطالعات جامعه

  شناسی تاریخی كالن جامعه

شناسـی   جامعهنسانی بوده است، این سطح از از آنجا كه تغییر و پویایی همیشه همراه جوامع ا

شناسـی تـاریخی كـالن بـه بررسـی       شود. جامعـه  شناسان دیده می در آثار اكثر جامعه تاریخی

هـایی كـه آن جامعـه خـاص پشـت سـر        قانونمندی یك جامعه، تحوالت یك جامعه، دوره

طح در صـدد  در این س شناسی تاریخی جامعهپردازد.  گذاشته و وضعیت موجود آن جامعه می

بررسی فرآیندها و سازوكارهای تغییرات اجتماعی است كـه سـیمای جوامـع را دگرگـون یـا      

 كنند، چگونه كند. مطالعه گذشته جوامع، برای كشف این كه آنها چگونه عمل می بازتولید می

تغییـر متقابـل گذشـته و حـال، رویـدادها و فرآینـدها،       «كنند و سرانجام جستجوی  تغییر می

ها و ساختاربندی شدن آنها و در نهایت تالش برای پیوند زدن، تنـویر و   تن كنشصورت گرف

  .)Smith, 1991, p.3( است» ایضاح مفهومی، تعمیم تطبیقی و كشف تجربی با یكدیگر

ـ  جامعه در این تلقی  مجـدد   ۀشناس به بازسازی گذشته یك جامعه از طریق برقراری رابط

از دید یا تحلیل علی یـا   د. منظور از برقراری رابطه صرفاًپرداز بین اجزاء ساختی آن جامعه می

های تاریخی نیست، بلكه به روابط متقابل بین اجزاء نیز توجه دارد تـا در   تعلیلی بین واقعیت

ها به یك الگو یا مدل نظری دسترسی یابد. از طریق مدل  مجموع باگردهم آوردن این واقعیت

، ارتبـاطی  های از هم گسسته اوالً بود تا بین واقعیت شناس قادر خواهد نظری است كه جامعه

شـناس   این سـطح جامعـه   این درند. بنابر، معناداری این ارتباط را روشن كبرقرار سازد و ثانیاً

در » چطـور «و » چـه «های  در گذشته یك جامعه نیست، بلكه به پرسش» چرا«فقط جوابگوی 

شـناس نگـرش    مـدل نظـری در جامعـه    پردازد، چـرا كـه یـك    گذشته و تاریخ جامعه نیز می

هـای تـاریخی را در ارتبـاط     شود كه تمامی واقعیت می آورد و باعث  سیستماتیك به وجود می

  منطقی امور با هم و در تأثیر یكدیگر مشاهده كند.

  شناسی تاریخی فلسفه تاریخ و جامعه

ریخی كـالن بـا   شناسی تا شود كه تفاوت جامعه ال مطرح میبا توجه به آنچه گذشت، این سؤ

 ۀتـاریخ در حـوز   ۀفلسفه نظری تاریخ چیست؟ بدیهی اسـت كـه بخـش نـاچیزی از فلسـف     

شـناس پـذیرفتنی نیسـت.     های دیگر آن برای جامعه گنجد و بخش شناسی تاریخی می جامعه
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 ۀشناسی تاریخی چه از لحاظ موضـوع و روش و چـه از نظـر محتـوا از فلسـف      گمان جامعه بی

خود خدمات بـس   ۀتاریخ نیز به نوب ۀا با وجود این باید گفت كه فلسفتاریخ متمایز است، ام

  شناسی تاریخی كرده است. مهمی به تكامل جامعه

شناسی تاریخی كالن به وجود چندین و چند جامعه مستقل و مجزا بـاور دارد كـه    جامعه

بـه  . رونـد  هر یك تطورات و تحوالت تاریخی خاص خود را دارند و هر كدام به راه خود مـی 

هـای یـك جامعـه     شناسی تاریخی كالن به بررسی و شناخت دگرگونی جامعه تر عبارت دقیق

نظری تاریخ كل جامعه بشریت را، از آغاز تا انجام،  ۀپردازد. اما فلسف خاص در طول زمان می

هـای   هـای مختلـف را چیـزی بـیش از یافتـه      دانـد و جامعـه   یك موجود حقیقی واحـد مـی  

رونـد،   آیند و از میـان مـی   انگارد كه به طور متناوب به وجود می د نمیآن موجو ۀدهند تشكیل

بدون این كه به وحدت آن موجود زیانی برسانند. به عبارت دیگر، فلسفه نظری تـاریخ همـه   

كنـد كـه در تطـور و تحـول      تلقی می» تاریخ«روی هم رفته پیكر موجودی به نام  ها را، جامعه

  مستمر و دائم است.

فردی كه تـاریخ بـه عنـوان یـك موجـود واحـد       ال طبق دیدگاه اصالت تر،  یقرت دقبه عبا

تاریخ یعنی  ۀدهند شخصی واقعیتی ندارد و فقط به عنوان ظرف تطورات اجزاء و افراد تشكیل

ـ  شود، فلسفه نظری تاریخ واقعیتی ندارد و از این رو مراحـل سـه   جوامع، تلقی می كنـت،   ۀگان

هـای   بی به عنوان نظریـه  های اشپنگلر و توین ها و تمدن رهنگماركس، ادوار ف ۀگان كمون پنچ

الجمعـی كـه    بـق دیـدگاه اصـالت   شوند. اما ط شناسی تاریخی در سطح كالن تلقی می جامعه

شـود،   به عنوان یك كل واقعی و عینی، و با مفهوم بشریت یكـی انگاشـته مـی   » تاریخ«مفهوم 

  گردند.  تاریخ قلمداد می های فلسفه نظری های فوق به عنوان نظریه نظریه

با فلسفه نظری تاریخ به لحـاظ موضـوع مطالعـه،     شناسی تاریخی جامعهافزون بر تفاوت 

 شناسـی تـاریخی   جامعـه نیز متفاوتنـد. روش  » شناسی روش«ن دو رشته مطالعاتی به لحاظ ای

 1یای، روش همـدل  شناسانه، تفهم و درون فهمی، روش مقایسه مبتنی بر تجربه، تخیل جامعه

هـای نقلـی و تـاریخی     شناسی و روش شناسی و قوم شناسی، مردم های انسان و استفاده از داده

هـا خـود از روش عقلـی و     است. در صورتی كه فلسفه نظری تاریخ، برای اثبات یـا رد گـزاره  

  كند. ز تحلیل عقالنی استفاده میبرای تبیین آنها ا

هـا و   توان مدعی شد كـه اكثـر مكتـب    های ذكر شده و از منظری دیگر می به جزء تفاوت

گونـه  شناسانۀ تاریخ هسـتند و هر  ی غایتهای نظر شناسی مخالف فلسفه های جامعه گرایش

                                                           

1. Empathy 
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ر قوانین و به نحوی قائل به غایت تاریخی را كه به وجود الگوهای تكرارشونده، حضو ۀفلسف

 نفی كردند.  مند) برای تاریخ بودند، طرد و  مند و هدف (در شكل خطی، تكاملی، قانون

  شناسی تاریخی خلدون و جامعه ابن

گیـری   محقق برجسته مسـلمانی كـه بـا تحقیـق پـر ارج خـود خـدمات شـایانی بـه شـكل          

خلدون است. وی نه فقط برای نخستین بار به تـدوین   شناسی تاریخی كرده است، ابن جامعه

فریقـای  شبان آ ف زندگی اقوام خانه بدوش وتوصی ۀای تاریخی دست زد، بلكه از عهد نظریه

شمالی نیز به خوبی برآمد و از این رو توانست زندگی مردم نانویسـا را پـیش كشـد و قبـل از     

  نگاری كنونی از نظر تیزبین خود بگذراند.   پیدایش قوم

خلـدون در   دهد كـه ابـن   های و مسائل مطرح شده در المقدمه گواهی می بررسی موضوع

سائل خاص بوده اسـت؛ چـرا كـه بسـیاری از     صدد تأسیس علم جدید با موضوع، روش و م

هـای تـاریخی متفـاوت اسـت و بـا موضـوعات        هـای كتـاب   موضوعات المقدمه با موضوع

كـه   خلدون به این مسائل داشته نیـز بـیش از آن   شناسی همانندی دارد. نگرشی كه ابن جامعه

  شناختی است. نگرشی تاریخی باشد، نگرشی جامعه

بشری از این نظـر كـه از نـوع انسـانی و دارای مشـتركاتی      جوامع  ۀخلدون هم به نظر ابن

هـا و تمایزهـای فرهنگـی، اجتمـاعی و تـاریخی       هـا و تنـوع   اساسی هستند، در عین تفـاوت 

ها و  انسان ۀهایی ثابت و قابل تعمیم به هم توان به اصول و مؤلفه هایی هم دارند و می اشتراك

هایی در عالم و  ای الیتغیر الهی و قانونمندیه طور كه مطابق با قرآن سنت جوامع رسید، همان

  در تغییر و تحوالت اجتماعی وجود دارد.

خلـدون، فراتـر از صـرف وقـایع و      ابـن  شناسی تـاریخی  جامعهدر » تاریخی«مراد از اصطالح 

حوداث رخ داده در گذشته است؛ مراد وی از اصـطالح تـاریخی، چیـزی اسـت غیـر از سـنگینی       

هـا،   هـای حـاكم، جنـگ    ها و ایام تاریخی، سلسله مردۀ گذشته نظیر یادمانروح و  كننده و بی كسل

ای اسـت كـه    ها و دیگر رویدادها. مفهوم تاریخی نزد وی بیان كننـدۀ بسـتر زمـانی و مكـانی     پیمان

یابند و در آن به وقـوع   گیرند، معنا و مفهوم می های تاریخی در آن شكل می وقایع، رخدادها و پدیده

منـدی   خلدون در جامعه شناسی تاریخی، از سویی نوعی تاریخ فهوم تاریخی برای ابنپیوندند. م می

هـای سیاسـی، اجتمـاعی،     ای از فهم و درك وقایع و پدیـده  یا ذاتیت تاریخی است كه دریچۀ تازه

سازد و از سوی دیگر نوعی درك و فهم تاریخی كه افـراد را قـادر    اقتصادی، و فرهنگی را فراهم می

ها و نهادهای عینـی   ها، كاربست مندی یا ذات تاریخی وقایع، پدیده تا در خصوص تاریخسازد،  می

  ).192، ص1383به تفكر و تأمل پرداخته و به تحلیل و تبیین آنها بنشیند (نوذری، 
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خلدون این كه، تحلیل وی در رابطـه بـا سـیر     شناختی ابن نكته قابل ذكر در باب مطالعۀ جامعه

های حاكم بر نهاد سیاست و حكومت، قبل از این كه نتیجه فلسفه او باشـد،   مندی تاریخی و قانون

خلـدون در بـاب حكومـت،     اش است. تحلیل ابـن   اجتماعی  _  محصول و نتیجه مطالعات تاریخی

هـا و... از مطالعـه    هـا، تمـدن   همبستگی اجتماعی (عصبیت)، طبقات، علل ظهور و سقوط دولـت 

  ).35، ص1362كوب،  ی حاصل شده است (زریندقیق وی در حوادث و وقایع تاریخ

  خلدون شناسی تاریخی ابن تعریف جامعه

شـود. بـه نظـر     خلدون با انتقاد از مورخان پیش از خودش شروع مـی  شناسی تاریخی ابن جامعه

خلدون شیوۀ كار مورخان گذشته دارای اشكال و نقض اسـت. بـه نظـر او عیـب تحقیقـات       ابن

شناسـی   شناسـی تـاریخی و جامعـه    طبیعت آدمی و اجتماع (روان مورخان این است كه در مورد

  رهنمون كرد.  » عمران«خلدون را به تدوین علم جدید  اند. این نظریه ابن تاریخی) كاری نكرده

سویی تحقیق در باب ماهیت و اسباب و علل اجتماع انسانی اسـت   هدف علم عمران، از

شكار سازد، و از سویی دیگـر ارزیـابی و داوری   های باطنی و وقایع ظاهری تاریخ را آ كه جنبه

در مورد وقایع تاریخی است. تاریخ و علم عمران دو جنبه از یـك واقعیـت واحـد را بررسـی     

كند و حال آن كه علم عمران، طبیعـت و اسـباب و    كنند. تاریخ حوادث ظاهری را بیان می می

اریخ در این معنـای محـدود، بـه    نماید. در نتیجه علم عمران و ت علل همان حوادث را باز می

  سه طریق با هم ارتباط دارند:

آیـد. علـم    د از تاریخ مـی كند، علم عمران بع بنا به ترتیبی كه ذهن، كسب معرفت می  . 1

كنـد. از ایـن رو مـورخ     اندیشـد و آنهـا را تشـریح مـی     وقایع ظاهری می ۀبارتاریخ در

لل حوادث و وقایع تـاریخی آنهـا   تواند، بدون داشتن اندكی آشنایی با ماهیت و ع نمی

  را تبیین كند. 

  در روش تحقیق و بررسی حوادث گذشته، تاریخ و علم عمران باید توأم شوند.    . 2

و سرانجام در وجود، پدیدار شدن و هدف، علـم عمـران قبـل از هـدف تـاریخ قـرار         . 3

ن وقـایع را  آ ۀعللی است كه علم عمران شالود گیرد. وقایع تاریخی مولود ماهیت و می

  .)34 ، ص1373(مهدی،  دهد تشكیل می

شناسی یا به تعبیـر   علم تاریخ محتاج جامعه«خلدون كشف مهمش این بود كه بیان كرد  ابن

و چـون  ». شناسی، استوار و معتمد نیسـت  خودش، علم عمران، است و علم تاریخ بدون جامعه

نی او دو كار كرد: یكی فهـم و كشـف   شناسی وجود ندارد، آن را به وجود آورد؛ یع دید كه جامعه

شناسی. اما آیا او در كـار سـوم یعنـی بـه      شناسی؛ دوم، ایجاد علم جامعه احتیاج تاریخ به جامعه
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شناسی در تدوین علم تاریخ، موفق بوده است یا نه؟ امر دیگری اسـت. بعضـی    كارگیری جامعه

 العبـر نگاری و كتـاب   ن را در تاریخشناسان معتقدند كه او علم عمرا خلدون از اندیشمندان و ابن

خلـدون   ). اینكـه چـرا ابـن   71 ، ص1362كـوب،   خودش چندان به كار نگرفتـه اسـت (زریـن   

توانـد یـك    كس نمی نتوانسته است نظرات انتقادی خود را به كار برد از آن روست كه شاید هیچ

  .المقدمه بنویسد   دورۀ تاریخ انسانی را به تنهایی از روی اصول و مبادی

كند، در واقع همان چیزی است كـه امـروز در    خلدون از موضوع تاریخ می تعریفی كه ابن

گوید: حقیقت تاریخ خبـر دادن از اجتمـاع انسـانی     شناسی تاریخی مطرح است. او می جامعه

شود. چون تـوحش،   یعنی آبادانی جهان و كیفیاتی است كه بر طبیعت این اجتماع عارض می

شدن گروهـی بـر گروهـی دیگـر، تشـكیل دولـت و مراتـب و         چیره ها، همزیستی، و عصبیت

هـا و   آورد؛ چـون پیشـه   درجات آن... و آنچه بشر در پرتو كوشش و كار خویش به دست مـی 

 خلـدون تـاریخ، چیزیسـت از نـوع جـنس مربـوط بـه جامعـه         ها. در باور ابن معاش و دانش

  ).71 ، ص1362كوب،  (زرین

  خلدون روش ابن

خلدون است. به نظر او، ایـن   های روش ابن حول تاریخی حوادث، از ویژگیتوجه به سیر و ت

نكته كه یك پدیده در طول تاریخ جایگاه ثابتی ندارد، مورد غفلت مورخان واقع شده و منشأ 

خلـدون ضـمن نقـد و بررسـی روش و      اشتباهات فراوانی در آثـار آنهـا گردیـده اسـت. ابـن     

هـای   د، به دلیل توجه نكردن به علل اجتماعی پدیـده نگاری بیشتر مورخان پیش از خو تاریخ

تاریخی، با روشی تبیینی و درك انضـباط بـین پدیـدارها بـه تحلیـل جوامـع انسـانی و امـور         

  .  )13، ص1369خلدون،  (ابن پردازد اجتماعی می

ــم  ــی از مه ــوآوری  یك ــرین ن ــن  ت ــی اب ــای روش ــتفاده از    ه ــتا اس ــن راس ــدون در ای خل

است. به نظر وی مقایسـه بـین رویـدادهای اجتمـاعی و      1ای) ایسه(روش مق طابقهالم قانون

ــدانیم و   تــاریخی وقتــی ثمــربخش اســت كــه آنهــا را دارای ماهیــت و طبیعــت یكســانی ب

، 1369خلـدون،   (ابـن  هـای مختلـف بپـذیریم    های تـاریخی را در زمـان   تكرارپذیری پدیده

هـا   كـه طبـق محتـوای آن   خلدون برگرفته از مفاد آیـات قـرآن اسـت     . طرز تلقی ابن)51ص

آموزی از سرنوشت اقوام دیگر بر مبنای  عمران یكسان است و سفارش قرآن به عبرت طبیعت

  یكسان بودن طبیعت جوامع است.  

                                                           

1. comparative method 
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خلدون اسـت. بـه نظـر وی،     های روشی ابن توجه به سیر تاریخی حوادث از دیگر ویژگی

ورد غفلت مورخان واقـع شـده و   این نكته كه یك پدیده در طول زمان جایگاه ثابتی ندارد، م

كند كه با ایـن كـه گـاهی     منشأ اشتباهات فراوانی در آثار آنها گردیده است. او خاطر نشان می

شدت این تغییرات به حدی است كه گویی آفرینشی نو پدید آمده است، ولی مورخـان آن را  

اجتماعی زمـان   های كنند. وی تحول حاصل شده در پدیده های سابق بررسی می هنوز با الگو

  داند. خویش را یكی از دالیل ضرورت نگارش علم تاریخ جدید می

و در یـك مقطـع   » ایستاشناسـی «ه در باب جامعـۀ انسـانی را بـه روش    خلدون مطالع ابن

دانـد، ولـی بیشـتر بـه رونـد       و در طول زمان الزم می» پویاشناسی«تاریخی خاص و به روش 

شناسـی   جامعـه درك ایـن تحـوالت اسـت كـه نقـش      تحوالت اجتماعی نظر دارد و در پرتو 

شود. به نظر وی، غفلت از تحـوالت اجتمـاعی در طـول تـاریخ، بیمـاری       روشن می تاریخی

  .)251، ص1369خلدون،  (ابن مزمن، پنهان و ناپیدایی است

  شناسی تاریخی  موضوع جامعه

انـد. موضـوع    شناسان تاریخی در مطالعات خود چهـار سـؤال را بررسـی كـرده     بیشتر جامعه

ـ   شناسی تاریخی ابـن  جامعه (تحـوالت  ا توجـه بـه مطالعـات وی در سـطح خـرد      خلـدون ب

  حكومت) به قرار زیر است:

  چگونه وضع ابتدایی جامعه تغییر كرده است؟    . 1

  جامعه انسانی در چه مسیری سیر كرده است؟    . 2

  اند؟   خود رسیدهاقوام گوناگون انسانی با طی چه مراحلی به وضع اجتماعی كنونی   . 3

  شود؟ آیا امور اجتماعی مسیری دوری دارد و به اصطالح تكرار می  . 4

خلدون در جواب پرسش اول، قـادر اسـت جوامـع را در طـول      عامل مهمی كه از نظر ابن

نشـینان صـاحب    تاریخ دستخوش تغییرات اساسی كند، عصبیت است؛ چرا كـه فقـط بادیـه   

زدن نظام كهن نهادینـه شـده دارا    بی الزم را برای بر همطل عصبیت قوی، قدرت، انگیزه و جاه

كهن مقابلـه كنـد. وی در    ۀیافت های نظام استحكام ها و سركشی توانند با مقاومت هستند و می

كند كه بدون داشـتن عصـبیت الزم،    های مختلفی یاد می تأیید این نظریه، از اشخاص و گروه

اند. بـه طـور خالصـه عصـبیت      كست مواجه شدهو با ش  درصدد تغییر نظام اجتماعی برآمده

شرط الزم و ضروری هر تحول اجتماعی است و حتی تحول مطلوب پیامبران نیز از ایـن امـر   

  .)305_308، ص1369خلدون،  (ابن مستثنا نیست
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روش دستیابی عصبیت به هدف (حكومت) تمركز بر قدرت است. این تمركـز قـدرت   

هـای درونـی و ایجـاد یكپـارچگی      رفـع كشـمكش  ناپذیر است، موجـب   كه امری اجتناب

های داخلی برای دستیابی به حكومت و امتیـازات   تر، تضادها و نزاع شود. عصبیت قوی می

گـاه بـه سـوی غایـت      ) و آن294، ص1369خلدون،  كند (ابن اجتماعی را حل و فصل می

رسد، افراط  كند و هنگامی كه به اوج خود می نهایی خود كه تجمل و رفاه است، حركت می

سازد و بدین ترتیب، در یك سیر و رونـد دیـالكتیكی    در زمینه نابودی عصبیت را فراهم می

  انجامد. به نفی خود می

عصبیت نقشی پویا و دینامیـك در تحـوالت سیاسـی دارد كـه تـابعی از تحـوالت خـرد        

و  های خرد اجتماعی را امـری ضـروری   خلدون این تحوالت و دگرگونی اجتماعی است. ابن

  ریزی شده در آن وجود دارد.  داند كه جای كمی برای تحوالت برنامه ذاتی در عصبیت می

خلدون داده است، پاسخی است كه وی با استفاده از روش مطالعـه منفـرد    پاسخی كه ابن

ها، یعنی تغییرات یك بخش از كل جامعه داده است و آن ایـن كـه مسـیر حركـت      حكومت

 ای، اگـر چـه اساسـاً    تر دیالكتیكی است. در چنین نظریـه  دقیقها دوری و به عبارت  حكومت

گرفته است، ولی در عین حال امكـان یـافتن مـوارد     سیر چند مورد حكومت مطمح نظر قرار 

هایی كه برای  به تعمیم ۀشود. شایان ذكر است كه این نظری قابل قیاس دیگر كنار گذاشته نمی

  د.انجام گرایی افراطی الزم است، نمی تاریخ

خلدون ضمن شناسایی دو جامعه بدوی و حضری، به مقایسـه   ال، ابندر باب سومین سؤ

  .)53، ص1364(خوشرو،  حضری پرداخته است ۀآنها و سیر تحول از جامعه بدوی به جامع

  خلدون  ابن شناسی تاریخی جامعهتطورگرایی دوری و 

تحول در جهان عناصر و كون و خلدون، از آنجا كه تغییر و  ال چهارم در نظر ابناما جواب سؤ

ناپـذیر   آید؛ تحوالت اجتماعی نیز امری ضـروری و اجتنـاب   فساد امری طبیعی به حساب می

گـردد و   مـی تحـوالت دولـت و حكومـت    خلدون در مقدمه بر گرد محـور   ابن ۀاندیشاست. 

قـاد  دید. بـه اعت  های جهان را بیشتر معلول معیشت اقوام می اسباب انحطاط آن. وی دگرگونی

شود، تعبیری اسـت از   های اقوام و در طرز زندگی آنها مشاهده می وی، تفاوتی كه در بین نسل

  كند.   آن اختالف كه طرز معیشت اقتصادی آنها را از هم جدا می

ـ   تطـورگرایی خلـدونی در چهـارچوب قـوانین كلـی تحـوالت        ۀامور اجتمـاعی در نظری

ـ    اجتماعی، دارای ثبات و استحكام هستند. ایـن و  نهـادی و   ۀیژگـی امـور اجتمـاعی، در نتیج

خلـدون   شود و شدت پایداری آنها به حـدی اسـت كـه ابـن     ساختاری شدن آنها حاصل می
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ـ    ای خالف آنها را به ذهن مردم، امری دشوار مـی  خطور اندیشه وقـوع   ۀدانـد و آن را بـه منزل

  .  )300، ص1369خلدون،  (ابن كند ای از نظر مردم معرفی می زلزله

بـه   خلـدون، عمـدتاً   شـوند. ابـن   و اجتماعات انسانی نیز دستخوش دگرگونی مـی عمران 

هـا بـا تفصـیل     كیفیت ظهور و زوال دولت ۀبارسی توجه دارد و در این راستا، درتحوالت سیا

كند. تشكیل دولت نیز كه هدف طبیعـی عصـبیت اسـت، از خصوصـیات      بیشتری بحث می

ت رسمی وجود دارد نه حاكمیـت. در بیـان   جوامع حضری است. در جامعه بدوی، نه رهبری

های  دولت ۀهای بدوی به جای قهر و سلط خلدون معتقد است كه در تیره تفاوت این دو، ابن

  .)140، ص1369خلدون،  (ابن شهری، احترام و قداست ریش سفیدان نقش دارد

آورنـد كـه پـس از طـی      د مـی نشینان صاحب عصبیت به وجـو  های شهری را بادیه دولت

روند. هر یك از این مراحـل احكـام و حـاالتی دارد. ایـن پـنج       ای از بین می گانهاحل پنجمر

  مرحله عبارتند از:

حمایت مردم برخـودار اسـت و در مقابـل      یس دولت ازدر این مرحله، رئمرحله پیروزی. 

  كند؛ زیرا با عصبیت آنها پیروزی به دست آمده است. آنان تكروی نمی

كنـد و   خود را مهار می ۀیس دولت اهل قبیله و عشیرین مرحله، رئ. در امرحلۀ خودكامگی

  كند. پروردگان و موالی استفاده می از دست

طلبی و بـه جـا    خدایگان دولت در این مرحله به ناموری شهرتمرحلۀ آسودگی و آرامش. 

 كننـد. ایـن   پروردگان و سپاهیان خود توجه مـی  مندند و به رفاه دست گذاشتن یادگاری عالقه

  مرحله، از آخرین مراحل استبداد و خودكامگی خداوندان دولت است.

یس دولت به وضعیت به جای مانـده  در این مرحله، رئ جویی. مرحلۀ خرسندی و مسالمت

  زند. از گذشته قانع است و دست به اقدام جدیدی نمی

و  رانـی  یس دولت كـه دسـتاوردهای پیشـینیان را در راه شـهوت    . رئمرحلۀ اسراف و تبذیر

شـود، نـااهالن را بـه     دار كارهای مهم نمی كند، عهده رسیدن به لذایذ نفسانی خود صرف می

كند. در  حرمتی می ورزد و بی گمارد و نسبت به افراد صاحب صالحیت، كینه می امور می ۀادار

  رسد. سرانجام نابودی آن فرا می این مرحله، زمان فرسودگی و پیری دولت و

هـای   پرسـتی و بحـران   ی عصبیت و مال، به سبب رواج تجملعندو ركن اساسی دولت، ی

ـ  اقتصادی، سست و فرتوت می طلـب   ن مرحلـه، دولـت طعمـۀ نیروهـای قـدرت     شود. در ای

  شود. شود و بدین ترتیب، دور جدیدی از حاكمیت شروع می می

گیری دولـت جدیـد، بـه معنـای      ال این است: آیا پایان دولت قدیم و آغاز شكلحال سؤ

یك جامعه و یك فرهنگ به معنای دقیق كلمه و آغـاز یـك جامعـه و فرهنـگ جدیـد      پایان 
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، 1369خلـدون،   (ابـن  خلدون به عنوان عمـر یـك دولـت گفتـه     سالی كه ابن 120است؟ آیا 

 ۀاجتماعی است؟ آیـا بـه عنـوان مثـال، انقـراض امویـان و سـلط        ۀپایان یك دور )،326ص

تـاریخی و فرهنگـی اسـت یـا فرهنـگ و       ۀدورعباسیان در تاریخ جوامع اسالمی، تحول یك 

اند و تغییـرات سیاسـی حكایـت از     جامعه همچنان در استمرار است و تنها افراد عوض شده

رسـد، آنچـه مـد نظـر      گیری فرهنگی جدید ندارد؟ به نظـر مـی   انقراض یك فرهنگ و شكل

یا فرهنـگ   خلدون است، پایان یافتن دوران یك حكومت است و پایان یافتن یك جامعه ابن

  .  )214_215 ، ص1378(دفتر همكاری حوزه و دانشگاه،  مالزم با آن نیست

خلـدون   شود كه فیلسوف تـاریخ بـودن ابـن    گفته آشكار می با توجه به نوع مباحث پیش

تـاریخ   ۀتواند حكم فلسف ها نمی وی در باب ظهور و زوال حكومت ۀمورد تردید است و نظری

تحـوالت اجتمـاعی را در چهـارچوب     ۀشد؛ به این معنی كه همبه معنای یادشده را داشته با

  عام فلسفی در باب تاریخ، تفسیر و تبیین كند. ۀیك نظری

ها و دگرگـونی زنـدگی را یـك عامـل      خلدون عامل اصلی و تعیین كننده تحول دولت ابن

 داند كه به طـور متـوالی جانشـین یكـدیگر     هایی می های اجتماعی و نسل شناختی گروه روان

شوند. این عامل اصلی، عصبیت است كه به صورت نیروی محركه جامعـه، منشـأ تمـامی     می

شود و به  نماید. این حركت فقط در جامعه تكرار می هایی است كه در جامعه رخ می دگرگونی

(دیالكتیـك) مطـرح شـده اسـت. او در     خلدون مسأله دوری بودن  نظریۀ ابن همین دلیل، در

را بـر ایـن تطـورات بنـا كـرده      » علم عمران«شناسی تاریخی، اساس  مفاهیم جامعهواقع طبق 

شناسـی تـاریخی و تطورگرایـان اجتمـاعی عصـر جدیـد        است و از این رو، پیشـگام جامعـه  

  .)494، ص1383(علیزاده،  شود محسوب می

  خلدون شناسی تاریخی ابن اساس تفكر جامعه

ـ    خلـدون چنـین ا   شناسی تـاریخی ابـن   اصل اساسی تفكر جامعه  ۀسـت كـه جامعـه مجموع

آن، عبارتند از عوامل اقتصـادی، سیاسـی و    ۀكنند تعیین ۀای است كه عوامل عمد یافته سازمان

فرهنگی. او در داخل جامعه سازمان یافته، بر تقـدم عامـل اقتصـادی بـر عوامـل فرهنگـی و       

از ای مـادی و مسـقل    . عامل اقتصادی، پدیده)158، ص1366(نصار،  ورزد سیاسی تأكید می

كنـد؛ بنـابراین    نـدگی اجتمـاعی ایفـا مـی    اراده و ذهن انسـان اسـت كـه نقـش مهمـی در ز     

ی نـوع  شـود، نتیجـه چگـونگ    هایی كه در آداب و طرز اداره ملل مختلف مشاهده می تفاوت«

تـوان   البته با این بیـان نمـی   ).225، ص1369خلدون،  (ابن »معیشت هر یك از آن ملل است
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گری تاریخی تلقی كرد؛ چه او تأثیر نوع معیشت، نـه جبریـت آن،    خلدون را پیشگام مادی ابن

  را بر چگونگی روبنای اجتماعی طرح كرده است.  

هـای تولیـد، نهادهـای     در این نگرش، پیوند عمیقی به لحاظ كمی و كیفی میـان سـازمان  

اجتماعی، نوع حیات سیاسی، نظام حقوقی، رفتار اجتماعی و نظام عقیدتی وجـود دارد. ایـن   

اند، در نتیجه تحـول نهادهـای    مناسبات اجتماعی كه با یكدیگر سخت پیوسته و درهم تنیده

خلـدون ایـن    انجامـد. ابـن   یابند و تغییراتشان به تحـول كلـی تمـدن مـی     اقتصادی تغییر می

دگرگونی سیاسی، فكری و روانی را كه در هنگام گذر جامعه از یك شكل اجتماعی به شـكل  

گیـرد، نتیجـه تحـول اقتصـادی      بدوی به عمران حضـری صـورت مـی   دیگر، یعنی از عمران 

داند؛ به سخن دیگر، سبب تغییر مناسبات اجتماعی را مناسبات تولیدی جدید و زیربنـای   می

  دارد.  كند؛ چه تغییر زیربنا، تغییر دركل روبنا را در پی جدید تلقی می

شـیوه تولیـد زنـدگی    كننـد كـه    گاهی عبارت فوق را با این عبارت ماركس مقایسه مـی 

كنـد. هماننـدی ایـن دو     مادی، عموماً روند اجتماعی، سیاسی و فكری زندگی را تعیین می

خلـدون را پیشـاهنگ مادیـت تـاریخی تلقـی كنـیم        عبارت روشن است، ولـی نبایـد ابـن   

). مناسبتی كه شیوه تولید زندگی مـادی بـا نمودهـای زنـدگی     184، ص1363(الكوست، 

ظـر ایـن دو متفكـر یكـی نیسـتند. مـاركس بـه یـك جبـر اقتصـادی           اجتماعی دارند، در ن

خواهد روندهای اجتماعی، سیاسـی   خلدون نیست. ماركس می اندیشد كه مورد نظر ابن می

و فكری را به زیربنای اقتصادی اجتماع ارجاع دهد و واكنشـی كـه ممكـن اسـت از روبنـا      

انداز كلی،  است. این چشم حاصل شود، در نظر او فقط انعكاس دیالكتیك چیزها در ذهن

خلدون، حاكی از یك آگاهی عمیـق از   خلدون كامال ًدگرگون است. مالحظه ابن از نظر ابن

اهمیت عامل اقتصادی در زندگی اجتماعی است، ولی او تقدم مطلق برای عامل اقتصـادی  

شناسد. در كلیت اجتماع، عامل اقتصادی یك عامل تعیین كننـدۀ اساسـی اسـت، امـا      نمی

  ).162، ص1366امل یگانه نیست (نصار، ع

توانـد   خلدون، یك فرهنگ، سیاست یا حتی اندیشه، نمی شایان ذكر است كه در باور ابن

در طول و بستر تاریخ وجود داشته باشد، چرا كـه بنیـان وجـودی آنهـا، یعنـی كیفیـت نـوع        

ایـن خـود،   ها و مناسبات اقتصادی آنها مدام در حال تغییر و حركـت اسـت و    معیشت ملت

این، بنـابر  .)52، ص1369خلـدون،   (ابن دگرگونی اندیشه، فرهنگ و سیاست را به دنبال دارد

ببریم، باید به مرحله تاریخی آن، یعنی سـیر جامعـه از     اگر بخواهیم به ویژگی یك اندیشه پی

  عمران بدوی به عمران حضری توجه كنیم.
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اقتصادی و سیاسی افراد جامعه، بـر آنهـا    در اجتماع امور دیگری نیز وجود دارد كه مناسبات

ها، هنرها، خلق و خوها، شئون مذهبی و غیـره. پیـدایش و گسـترش     تأثیر دارند، از جمله دانش

كنـیم، بسـتگی عمیقـی بـه تحـول       از آنها یاد می» عامل فرهنگی«این پدیدارها كه ما ذیل عنوان 

لدون تـأثیر نهادهـای مـذهبی را    خ ). ابن167، ص1366سیاسی دولت دارد (نصار،   _  اقتصادی

اجتماعی نیز از نظر دور نداشته اسـت. بنـابراین، تـاریخ تكامـل و تحـول        _  بر نهادهای سیاسی

فرهنگ، سیاست و جامعه، چیزی جزء تاریخ جایگزینی مناسـبات تولیـدی مختلـف نیسـت و     

  آید. نظر میدین به مثابه بهترین دلیل نیرومندی عامل فرهنگی در پدیدارهای اجتماعی، به 

هـای   هایی مـورد توجـه اسـت كـه پدیـده      اما باید یادآوری كرد كه در این جا بیشتر تفاوت

دهند كـه پدیـدارهای فرهنگـی     كنند و نشان می فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از هم متمایز می

صـل  خلدون، مبنای این استقالل، حا اند. به نظر ابن در بطن نظام اجتماعی دارای نوعی استقالل

بینی است. عامل اقتصادی بر نیازهای نخستین بقـا   اندیشه است كه دارای دو جنبۀ تأمل و پیش

مبتنی است و عامل سیاسی بر پایۀ نیازهای صلح و دفاع قرار دارد؛ امـا عامـل سیاسـی و عامـل     

گذرند. از این جاست كه آنهـا بـا پدیـدارهای فرهنگـی      اقتصادی، ضرورتاً از فضای اندیشه می

آورنـد.   شوند و آنهـا را بـه صـورت رفتارهـایی قانونـاً مـنظم و عقـالً مسـتمر در مـی          ط میمرتب

دهند كه در داخل آن بـه یـك انـدازه     پدیدارهای فرهنگی، جزیی از كل اجتماعی را تشكیل می

سیاسـی نیسـت، بلكـه      _  مؤثر و متأثرند، لذا عامل فرهنگی یك بازتاب ساده شرایط اقتصـادی 

كوشد تا با هماهنگی با نیازهایش، خود را تحقق بخشد، امـا   معه در آن میقلمرویی است كه جا

  ).167، ص1366زند (نصار،  با همان تالش به تفرقۀ داخلی خود نیز دامن می

  گیری نتیجه

  اگر بپذیریم كه:

نظـری   ۀمباحث مطرح شده در مقدمه، در باب فلسفه نظری تاریخ نیست؛ (چرا كه فلسف  . 1

گیرد؛  كه نشان دهد كه حركت تاریخ و بالیدن تاریخ چگونه صورت میتاریخ بر آن است 

ز مرحلـه كنـونی   آن نقطه نهایی و مقصدی كه بارانداز تاریخ اسـت، كجاسـت. چگونـه ا   

چه با ابهام و اجمال، مرحله بعدی آن را تصویر كرد. حركت تـاریخ بـه   توان، گر تاریخ می

  خلدون نیامده است). لمقدمه ابنیك از این مباحث در ا جبر است یا تصادف؛ هیچ

(تاریخ تحلیلـی  ته جامعه در یك چارچوب نظری است تاریخ تحلیلی در صدد فهم گذش  . 2

كنـد، وقـایع    كوشد و تالش می گیرد كه مورخ برای فهم وقایع تاریخی می زمانی شكل می
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حادثـه در  ای علمی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان و وقوع  تاریخی را با شیوه

  یك چهارچوب نظری، بررسی و مطالعه كند). 

  و با توجه به این كه:

های حـاكم بـر نهـاد سیاسـت و      خلدون در رابطه با سیر تاریخی و قانونمندی تحلیل ابن  . 1

و نتیجـه  حكومت، قبل از این كه نتیجه فلسفه و مطالعـات تـاریخی او باشـد، محصـول     

خلدون در باب حكومت، همبسـتگی اجتمـاعی    (تحلیل ابناش است  مطالعات اجتماعی

بـدوی بـه    ها، سیر جامعه از ها و حكومت (عصبیت)، طبقات، علل ظهور و سقوط دولت

ع اجتماعی حاصل ... از مطالعه دقیق وی در حوادث و وقایحضری، تحوالت اجتماعی و

  .)شده است

شناسی یا به تعبیـر   عهعلم تاریخ محتاج جام«خلدون كشف مهمش این بود كه بیان كرد  ابن  .  2

و ». شناسی، استوار و معتمـد نیسـت   ، است و علم تاریخ بدون جامعه“علم عمران”خودش، 

شناسی وجود ندارد، آن را به وجود آورد؛ یعنی با توجه به این كـه او دو   چون دید كه جامعه

  ناسی.ش شناسی؛ دوم، ایجاد علم جامعه كار كرد: یكی فهم و كشف احتیاج تاریخ به جامعه

مندی یك جامعـه، تحـوالت یـك جامعـه،      شناسی تاریخی كالن به بررسی قانون جامعه  .3

وجود آن، در سـطح كـالن   هایی كه آن جامعه خاص پشت سر گذاشته و وضعیت م دوره

در این سطح در صدد بررسی فرآینـدها و سـازوكارهای    شناسی تاریخی جامعه(پردازد  می

  .)كند مع را دگرگون یا بازتولید میواتغییرات اجتماعی است كه سیمای ج

  آنگاه:

خلدون یك فیلسوف تـاریخ نیسـت و مبـاحثی از قبیـل: نگـرش       كنیم كه ابن تصدیق می  . 1

شـناختی   های اجتماعی به عنوان امور عینی، تحلیل جامعـه  خلدون به اجتماع و پدیده ابن

سفه تاریخ اسـت، تأكیـد   های ناظر به فل های اجتماعی و تاریخی كه فراتر از تحلیل پدیده

اجتماع انسـانی و نمودهـای آن، اسـتفاده از روش     ۀعمران و همراه كردن آن با واژ ۀبر واژ

تجربی برای اثبات مدعیات و اسـتدالل بـدان، شـواهد گویـایی اسـت كـه علـم جدیـد         

  شناسی تاریخی خرد است نه فلسفه تاریخ.   خلدون جامعه ابن

لدون را نوعی فلسفه تـاریخ تلقـی كـرد؛ چـرا كـه پرهیـز از       خ تطورگرایی ابن ۀنباید نظری  . 2

خلـدون اسـت. بـه نظـر      های فكری ابـن  های كلی و فلسفی، یكی از ویژگی پردازی نظریه

فلسفۀ تاریخ داشـته باشـد، بحـث     خلدون در جایی بحثی در رسد كه اگر قرار بود، ابن می

آید، هیچ  از اثر وی برمی (عج) بهترین موقعیت آن بود؛ ولی چنانچهدربارۀ حضرت مهدی

ـ )640، ص1369خلدون،  (ابن عالقه به آن ندارد خلـدون در بـاب    ابـن  ۀ. از این رو نظری
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تاریخ داشته باشد؛ به این معنـی كـه وی    ۀتواند حكم فلسف ها نمی ظهور و زوال حكومت

ـ   _ تحوالت اجتماعی  ۀسیاسی جامعه معاصر خود را با تعمیم و در چهارچوب یـك نظری

  لسفی به كل جوامع و تاریخ سرایت نداده است.عام ف

خلدون در باب تحوالت سیاسی و حكومـت انجـام داده    هایی كه ابن افزون بر این بررسی

است، نباید در قلمرو مطالعات علوم سیاسی تلقی شود؛ چرا كه بررسی سیر تحوالت یك 

  شناسی تاریخی خرد است. نهاد اجتماعی به طور مسلم جزء مباحث جامعه

العمـران بـه طـور خـاص مطـرح كـرده،        خلدون در مقدمه به طـور عـام و علـم    آنچه ابن  . 3

ای از علوم مختلف نیست، بلكه با یك نگـاه دقیـق علمـی و بـا توجـه بـه آنچـه         آمیخته

  اسی تاریخی خرد است.شن توان مدعی شد كه جامعه گذشت، می

    



  1391/ پاییز و زمستان  8/ ش 4اسالم و علوم اجتماعی / س            166

  

  

  منابع

  

 تهـران: وزارت  گنابـادی،  محمـد پـروین   ، ترجمـۀ مقدمـه   ،)1369خلدون، عبدالرحمن ( ابن 

  .فرهنگ و آموزش علمی و فرهنگی

، اجتماعی از جامعه ابتـدایی تـا جامعـه جدیـد     ۀتاریخ اندیش ،)1371المر و بكر ( بارنز، هری

  .تهران: امیركبیر، نشر همراه  رجمۀ جواد یوسفیان؛ت ،2ج

، تهـران:  خلـدون  ابی و ابنشناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فار ،)1364خوشرو، غالمعلی (

  .مدرسه تربیت مدرس

  .، تهران: سمتتاریخ تفكر اجتماعی در اسالم ،)1378دفتر همكاری حوزه و دانشگاه (

، تهـران:  نگـاری  نگری و تاریخ تاریخ در ترازو: دربارۀ تاریخ ،)1362كوب، عبدالحسین ( زرین

  .امیركبیر

  .نا] یجا: ب [بی ،های تحقیق روش ،تا) (بی ساده، مهدی

قـم: مؤسسـه پژوهشـی      ،شناسـی معرفـت   جامعه ،)1383زاده، عبدالرضا و مجید كافی ( علی

  .حوزه و دانشگاه

، ترجمۀ مظفر مهدوی، تهران: شـركت سـهامی   خلدون بینی ابن جهان ،)1363الكوست، ایو (

  .انتشار

ـ تهـر  ، ترجمۀ مجید مسـعودی، خلدون تاریخ ابن ۀفلسف ،)1373محسن (  مهدی، ی و ان: علم

  .فرهنگی

كتاب مـاه علـوم   ، »شناسی تاریخی ی خواندنی در جامعهاثر« )،1381زاده، محمدرضا ( مهدی

  .56ش ،اجتماعی

لـو، تهـران: مركـز     ، ترجمۀ یوسف رحیمخلدون گرای ابن اندیشه واقع ،)1366نصار، ناصف (

  .نشر دانشگاهی

ی و تعامـل  همكـار ای علـوم: در ضـرورت    ماهیت بین رشـته « )،1383علی ( نوذری، حسین

  .30ش ،تاریخ معاصر ایران ،»تاریخ و علوم اجتماعی

Dennis, Smith (1991), The Rise of Historical Sociology; Polity Press. 

  

 


