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علمم  »شناس، آگاهی يافتن از ماهیت روشی  خلدون يكی از مسائل فراروی محققان ابن
ان در صمدد بیمان نسم ت    آنم شود کمه   تر می بوده است. اين دغدغه زمانی ملموس« عمران
اروپما   (Modern)تجمدد  بمه مفهموم رايمن آن در دوران     (Science)علم با « علم عمران»

با مالحظات و مشكالتی همراه است. يكمی   ،برآمدند. طرح اين موضوع به داليل متعددی
( موفق به ايجاد م 1401/ش 135ق/ 303 - م 1882ش/  111/ ق 182خلدون ) آنكه ابن

« علم عمران»و نه « فقه مالكی»د و عمده تدريس وی شبرای علم عمران ن «سند تعلیم»
جهمان اسمالم    ۀای در تاريخ انديش د تا علم عمران فاقد سنت پیوستهشبود. اين امر موجب 

 سند تعلیم علم در غرب جهان اسمالم  ز میان رفتنِخلدون نیز عصر ا اصوالً عصر ابن .دشبا
 1 داند. مران شهرها میمستقیمی با عُ ۀدر رابط آن را او خودکه  است

های علم  گزارهاست و  بزرگالمعارف ةای يك داير خلدون به گونه ديگر آنكه مقدمه ابن

 انشمايی و خ مری  اعمم از   ،گوناگون یهاي گزارهو مرکب از ختلف مثر از منابعی أمتعمران، 
نظیمر تماريخ،   معاصمر  معادل هیچ يك از علوم رايمن   ،به تنهايی ،علم عمران رو ازايناست. 
ها، م تنی بر  در هر يك از اين گزارهخلدون  ابنروش تحلیل  .نیست شناسی جامعه و فلسفه

ماننمد  ) هر علمم روش بررسی خلدون  ابن. استمنطق تناسب آن گزاره با روش خاص خود 
 داند.  میمتفاوت  (احكام سلطانیچون فقه، ادبیات شرعی و )علوم با ديگر  را (علم تاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( محممممدپروين گنابمممادی، تهمممران    ترجممممه خلمممدون .) خلمممدون، ع مممدالرحمن. مقدممممه ابمممن ابمممن 1
 .311 – 315/ 2ج ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1815)چاپ هشتم( 



 خلدونابنح

 

از  انشناس شرقبا تفاسیر « علم عمران» ۀای ديگر، آغاز مطالعات نوين در زمین از زاويه
شناخت تاريخ و فرهنگ شمال آفريقا به جهمت سمیطره و اسمتعمار آن، از    . آن همراه است

 خصموص  بمه کشمورهای غربمی )  برخی از انديشمندان و محققان جمله داليل روی آوردن 
خلمدون و   ابمن » مسمللۀ ال ته خلدون بوده است.  فرانسه( به شناخت آثار متفكرانی چون ابن

. گاه موطن مكمانی يمك متفكمر در    شود نمیبه نگرش متفكر غربی محدود  «شناسی شرق
چنانكه دکتمر محممود اممین    . استو فرهنگی متولد غرب شرق است ولی به لحاظ فكری 

چارلز  ۀخلدونی متأثر از نظري ابن (1111 – 1310)خلدون شِ لی شُمَیِّل  نويسد، ابن العالم می
ای در  نوزدهم اروپا بمه طمرز برجسمته    سدهگرايی  است. نیز اث ات (1332 – 1301)داروين 

خمورد و يما    خلدون به چشمم ممی   پیرامون ابن (1118 – 1331)طه حسین جوان  نامه انيپا
 1150و  1140همای   گرايان عمرب دهمه   خلدون در آثار ملی گرايانه از ابن های ملی برداشت

 (1118 – 1331)تمرين آنهما سماطل الحصمری      میالدی همچون عزَّت الساعاتی و برجسته
   2هايی از اين واقعیت است. همگی مثال
در علم عممران، بررسمی   بومی پیوسته و  یدر ن ود سنت شناسی شرق تأثیرگذارمطالعات 
پس تعج می نمدارد   است.  کردههمراه  یبسیارهای را با دشواری ابن خلدون منطق روشی 

فكر ابن خلدون العصبية و »کتاب  تألیفمد عابد الجابری در های مح اگر يكی از دغدغه

دن در میمان انمواع   شم  بازگشمت بمه مقدممه و جايگماه تماريخی آن و نمه سمرگرم       « الدولة

خلدون با متفكران غربی )نظیر منتسكیو؛ مارکس، آگوسمت کنمت،    ابن های نادرست تط یق
 8باشد.  تاکید بر فضل يكی بر ديگری و (…و ويكو، دورکهايم، آدام اسمیت 

 آنفصمل اول  پمردازد.   خلدون می های ابن به تشريح ديدگاهدر شش فصل کتاب حاضر 
شناسمی   خلمدون  های ابن هنقدی است به برخی شیو« شناسی خلدون ابن زمینه در»با عنوان 

 شناسان عرب است. خلدون منابل ابندر کشور به همراه معرفی برخی از 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلمممدون فمممی الفكمممر العربمممی  ابمممن»عنممموان   بممماك  مقالمممه دکتمممر محممممود اممممین العمممالم نممم. 2
گممماه سمممازمان عربمممی تربیمممت، فرهنمممگ و علممموم  قابمممل دريافمممت از اينترنمممت وب« الحمممدي 

( بممممه نشممممانی  ALECSOیممممۀ و الثقافممممۀ و العلمممموم تممممونس / )المنظمممممۀ العربیممممۀ للترب
www.alecso.org. 

و الدولة: معالم نظریة خلدونية في التاریخ  ةخلدون العصبي فكر ابن .محمدعابد ،الجابري 8

 9ص  مركز دراسات الوحدة العربية، ،1002 (الطبعة السابعة) :بيروت ،االسالمي

http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/


ط مقدمه  

 

بخشمی از کتماب معمروف دکتمر       ترجمه« عمران علم اصطالحات فرهنگ»فصل دوم 
شناسی  خلدون ابندر مطالعات مربوط به حوزه  آنمحمد عابد الجابری است که جای خالی 

ايمن فرهنمگ در عمین اختصمار، مشمتمل بمر شصمت و يمك         در کشورمان محسوس بود. 
   .خلدون است از علم عمران ابنو کلیدی اصطالح مهم 

و « خلمدون  ابمن  عممران  علم منطق»فصول سوم و چهارم اين اثر به ترتیب با عناوين 
نظر و برخمورد دو انديشممند عمرب يعنمی علمی       اختالف  «روش و موضوع - عمران علم»

در تحلیل منطمق  الجابری )فیلسوف مغربی( را  محمد عابدشناس عراقی( و  الوردی )جامعه
پیش از آنكه پذيرش يكی از اين دو ديدگاه مهم باشد، توجه بمه  دهد.  نشان میخلدون  ابن

چیمزی  خلدون،  ابنپرداختن به از  بسیاری از نويسندگانهدف اين موضوع اهمیت دارد که 
هما   بنمدی  برخوردهای فكری و گروه گونه نياروشمند  ۀو مطالع فراتر از مقدمه او بوده است

فكری، های  ديدگاهزودهنگام نوعی مصونیت فكری از پذيرش گیری  موجب شكلتواند  می
 کننده شود.   هرچند با رنگ و لعابی خیره

 انديشمۀ  در ملكمه  مفهموم »زبانشناسمی بما عنموان    ای در زمینمه   پنجم مقالمه در فصل 
ای از رضموان السمید بما     از دکتر السید الشرقاوی و در فصل ششمم نیمز مقالمه   « خلدون ابن

ارائه شده اسمت کمه   « خلدون ابن و ماوردی ديدگاه مطالعۀ اسالم در دولت و شهر»عنوان 
 .  شوند هر دو مقاله برای اولین بار در قالب اين مجموعه منتشر می

همای   انديشمه کوچمك ولمی مفیمد در جهمت معرفمی      گامی کتاب اين  انتشار اهلل انشاء
   «ما توفیقی اال باهلل و» .باشد خلدون ابن
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 فصل اول

 در جهان عرب شناسی خلدون ابن

 
 
 کامیار صداقت ثمرحسینی

 
ه.ش(، نويسنده  5831 - تهرانخلدون ) كتاب همايش بزرگداشت ابن ۀدر اولين نوشت
 نويسد: مي «هايش خلدون و انديشه ابن ۀپر غص ۀقص»در مطلبي با عنوان 
است، زيرا نه تنها در  یا صهپر غ ۀهايش در جهان اسالم قص خلدون و انديشه جايگاه ابن

ای موورد ارزيوابي و ب ور قورار      شايسته صورت بهزمان خود او، بلكه تا زمان حاضر نيز 
.. ما در ايران نيوز رونود مشوابهي را شواهديو، آوون يشونايي عموومي بوا         .نگرفته است

توسو  مرحووم اسوتاد     5881كتاب مقدمه از زبان فرانسه در سوا    ۀخلدون با ترجم ابن
رسد از گفتن اين مطلب گريزی نباشد كه ايشان نيز مانند  دی يغاز شد و به نظر ميگنابا

بسياری ديگر از متفكران ايراني و اسالمي به پارادوكس مشهور و م جور گرفتار يمود و  
يشنايي و شناخت او در حد كليات و در سطح بسيار معدود و م دود دانشوگاهيان بواقي   

  5 مانده است.

م 5887ق/ 287)خلدون  ابن دربارهكه در ايران  قدر ينكه  دارداشاره  تيدرس بهنويسنده 
ي در برخجای تعجب است كه . ص بت شده، يثار او خوانده نشده استم( 5001ق/ 303 -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلدون و دنياي معاصر، مجموعه مقاالت همايش  . ابن1811نك: مجموعه نويسندگان،  .1

اني، خلدون. تهران )چاپ اول( انتشارات مؤسسۀ تحقيقات و توسعۀ علوم انس بزرگداشت ابن

 (1 ص



 خلدون ابن    2

خلودون، حوداقض ضوواب  مووردم اجمواق م ققوان جهوت صو ت و          های ابن ديدگاه ۀمطالع
يد گفت كه مترجمان بيش از م ققان با حق بهاند و  است كام يك پژوهش را رعايت نكرده

انود. البتوه ايون معموض من صور بوه        خلدون به ايرانيان كوشويده  های ابن  در معرفي انديشه
 بواكمي اموا   دارد؛عموومي   ای مسئله صورتخلدون نيست و  ابنهای  انديشه ۀپژوهش دربار
ه شده است. خلدون نوشت مطالعۀ مقدمۀ ابنيابيو كه همين نوشته نيز در غياب  دقت در مي

مرحوم اسوتاد م مود   خلدون مقدمه تاريخ خود را به زبان فرانسوی نوشته است و نه  نه ابن
زبوان  )رجوق به موتن اصولي مقدموه، يعنوي      جای به.ش( ه 5812 -5737پروين گنابادی )

كورد، ييوا    و اگر او آنوين كواری موي   های فرانسوی ين رجوق كرده است  ، به ترجمه(عربي
 علمي و سندی برای ارجاق و استناد بود؟   مچنان واجد ارزشياو ه ترجمه مقدمه

 

 شناسان خلدون و ابن خلدون آثار ابن توجه به
موضووعات مورتب  بوا او    شناسي  خلدون ابتدا بايد بر منبع های ابن برای شناخت ديدگاه

دهود توا گتشوتۀ پوژوهش خوود را       شناسي اين امكان را به م قق مي زيرا منبع ،مسل  شد
اند تا او نيز بيابد كه بر پايوۀ   اند و يا انجام نداده انجام دادهكاری و بداند ديگران آه  بشناسد

شناسي موجب  نيازهای مطالعاتي جامعه، آه بايد انجام دهد و يا انجام ندهد. همچنين منبع
او  و ادبيات موجود تسل  يابد تا بورای ماوا ، بدانود كوه      شود تا م قق بر منابع دست مي

ای دربوارۀ   خلدون را از آه منابعي بايد شناخت و عالوه بر ين، آه تفاسير ثانويوه  ابنديدگاه 
شناسوي ين نيسوت كوه نويسونده انبووهي از       موجوود اسوت؟ موراد از منبوع     وهای ا انديشه

كسوب  از جهوت  شناسي  منبعاش بياورد، بلكه  استنادهای ارجاعي را در پايان كتاب و مقاله
د و او را بور حيطوۀ   شوو  م قق مي ت قيق به  يافتن نقشۀ راه موجبدركي اهميت دارد كه 

 كند.   كارش مسل  مي
به زبان عربي است.  «ويثار ا ۀمجموع»تسل  به  خلدون در گرو پرداختن به مقدمه ابن

يگانه منبع  ۀخلدون اثر استاد م مد پروين گنابادی، به مااب مقدمه ابن ۀترجمنبايد  رو ايناز 
مرحوم  ۀبايد اشاره داشت كه ترجم اينجادر  تلقي شود. خلدون ابنهای  ديدگاهدرک 

در نسخ خطي مقدمه و تاريخ و  عاليكه يك ترجمه باشد، ت قيقي  گنابادی پيش از ين
 :خورد اصلي به آشو مي مالحظه آنداما در اينجا ؛ خلدون است ادبيات دوران ابن

تاريخ  ۀ( و ييتي )دورگنابادی )مقدمهم مد پروين عالي  ۀترجموجودم  رغو به. 5



 3   در جهان عربشناسی  خلدون ابن

نياز از مراجعه به متن اصلي و يافتن اصطالحات  پژوهشگر در مقام پژوهش بي ،خلدون( ابن
 ۀمقدم ۀبسنده كردن به ترجماند، نيست.    خلدون كه به اقتمای ترجمه منعكس نشده ابن
اثر منعكس  ۀخلدون كه در ترجم با اصطالحات ابنم قق شود تا  موجب مي ،خلدون ابن
 تواند مسير پژوهش ينان را از حقيقت دور كند.  شده است، يشنا نباشند. امری كه مين

خلدون و يثار قديو و جديد غربيان  ه ترجمه ابنتر وابسته ب بيشبرخي از نويسندگان . 7
شناسي و فرهنگي علوم انساني نوين  هبه مفاهيو جامعتر  رو بيش اند. از اين دربارۀ او بوده

خلدون از ين  های مدنظر ابن تا داللتاند  های غربي( توجه كرده )عموماً با داللت
 برای ماا :اصطالحات. 

گراست در معنای  طرف واقعخلدون از يك  ابن» پژوهشگری معتقد است كه  -

  ...«دوركيمي

كند و  قلمداد مي« دوست نگرا و وط يك فعا  سياسي قوم»پژوهشگر ديگری او را   -
 «طلب اصالح»و  «وطن واقعاً يك جهان»خلدون  كه فارابي را در مقايسه با ابن ين توجه جالب
طلب را در نيابد،  وطن و اصالح نگران است مبادا خواننده معنای جهان ينجاداند و از  مي

 گنجاند را نيز در متن مي reformistو  universalistمعاد  التين 

اردی مانند ين كه در راستای تقريب مفاهيو خلدوني به فماهای دكارتي؛ و مو  -
 پتيرند.  هگلي؛ دوركيمي و ... صورت مي

خلدون تجدد را  ها، در اينكه ابن خلدون بر غربي برخي ديگر نيز در اثبات فمض ابن  -
 كنند.  فرسايي مي ها يافته بود و ... قلو زودتر از غربي

 ۀمعمض جامعشود و نيز تنها  خلدون مشاهده نمي مورد ابن درالبته اين موارد تنها 
شود كه  ميديده های متفكران جهان اسالم  علمي ايران نيست و در بسياری از نوشته

هايي از  . در اينجا نمونهاست  فايده يبها هو  ين نقضمجا  طرح ين در اينجا نيست و 
 ود:ش مي ، مرورخلدون اهميت توجه به اصطالحات ابن

أصول العادة، أصول خلدون در عباراتي آون  ابن ۀدر مقدم )األصول(مفهوم  .5

  5؟دارد باهوهايي   آه تفاوت الدول و الملل، أصول األخبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1خلدون. بيروت )ط  . الدالالت الحضارية في لغة المقدمة عند ابن7002نك: حسن اسماعيل،  1
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 ؟داشتآه مفاهيمي او  ۀخلدون و در زمان ( از ديد ابنالدولةمفهوم اصطالح ) .7

ييا هيچ اصطالح فقهي از او در اما  استمالكي  خلدون فقيه ابندانند كه  همه مي .8
نظام معرفتي اند كه  برخي از م ققان نشان دادهعلو عمرانش منعكس نشده است؟ 

بوده و بسياری از اصطالحات علو او  ها مبتني بر اصو  فقه پديده تفسيرِ درخلدون  بنا

« السبر»، «العلة و السبب»، «ةيالعوارض الذات»، «الحاجي»، «الضروري»عمران نظير: 

  5ند.ا دهشوارد علو عمران  اصو  علودر اصض از  …و «التقسيم»، 

كرات از سه اصطالح  خلدون، به گرايي از ديد ابن در مباحر مربوط به تجمض .0
كه اين سه اصطالح در گفته شود ينكه  بيشود  ، ال اجي و الكمالي استفاده ميالمروری

 (710: 7005)نك: م مد عابد الجابری، ته از اصطالحات اصو  فقه اوست. ادبيات خلدوني، برگرف

و طبائع العمران از اصطالحاتي است كه م قق بايد در  طبع و طبيعةاصطالح  .1

غزالي و مفهوم فاعض بالطبع و فاعض باالراده  ۀتفسير ين به مفهوم حركت بالطبع در انديش
بوده است و نبايد مفهوم  قدمات بر منهج خلدون از طبيع كه درک ابن يشنا باشد. آه ين

ت ميض  عصرانش هوو خلدون  ابن ۀ، بر انديششناسيو گونه كه امروزه ما مي قانون را ين
های تمدني در  داللت»كنيو. در اين زمينه توجه خوانندگان ارجمند را به مراجعه به كتاب 

« خلدون اصطالحات ابن المعارفةداير»اثر حسن اسماعيض و نيز « خلدون زبان مقدمه ابن

 كنيو اثر رفيق العجو و نيز فرهنگ لغات پيوستي كتاب م مد عابد الجابری جلب مي
ديگر خلدون، به  پژوهشگر بايد عالوه بر مقدمه و تاريخ ابنعالوه بر ينچه گفته شد، 

نيز  ،و رحلته غرباً و شرقاَ و شفاء السائض لتهتيب المسائض خلدون ابنالتعريف بيثار او آون 
خلدون به قلو خود وی است و كتاب شفاء السائض  ابن ۀد. كتاب التعريف زندگينامكنمراجعه 

ای از مسايض  خلدون و پاره های ابن شك از منابع مهو درکم انديشه در موضوق تصوف، بي
  .است اش شناسي روش

ق األزر ابنشناسي، يشنايي با ادبيات انديشمنداني آون  خلدون همچنين الزمۀ ابن

                                                                                                                                                                             

 .702 -707دار الفارابي: 

خلدون العصبية و الدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  . فكر ابن7001محمد عابد الجابري،  1

 .111 ( مركز دراسات الوحدة العربية:2االسالمي. )ط 
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و  «الملك طبائع في السلك بدائع» م( در كتاب5015ق/311 -م 5071ق / 385)

إغاثة األمة »( در يثارش مانند كتابِ م5007 ق/301 -م 5810ق / 210)المقريزی 

توجه از علو عمران  جالب هايي ماا توضي ات و  ،است كه تفاسير «بكشف الغمة

موسوعة مصطلحات العلوم »به  اند. در اين زمينه مراجعه خلدون ارائه داده ابن

«االجتماعية و السياسية في الفكر العربي و االسالمي
تواند مفيد باشد آرا كه به  مي 5

أزرق  خلدون و ابن ترتيب زماني شامض منتخباتي از متن يثار انديشمندان اسالمي آون ابن
درک خوبي  رو ازاينمفاهيمي مانند سياست، عمران، عصبيت و ... است و  ۀو ديگران دربار

دهد، هر آند كه اين  اسالمي ارائه مي ۀين در انديش ۀگيری يك مفهوم و توسع از شكض
 شناسي در ايران تاكنون مطرح نبوده است.  خلدون ابن ۀشيوه در حوز

هايي ديگر از سير ت و   جنبه عاماني دوران مورخانهمچنين يشنايي با ادبيات 
توان  اين مورخان مي ۀزمراز  7كند. اسالمي نمايان مي شناسي را در تاريخ انديشۀ خلدون ابن
 های زير اشاره كرد: شخصيتبه 

 (5112 و 5101« )آلبي كاتب» به مقلب عبداهلل بن مصطفي -

 ۀو با اصالح نظري يادكرده مقدمهكه با شگفتي از ، (5251 متوفي) نعيما مصطفي -
گتاری در مرحله پنجو  بر اثر مردان بزرگ قادر»نويسد :  خلدون مي پنجگانۀ ابن یها دوره

و اين امر يكي از داليض اقبا   8« و رهايي وضعيت اجتماعي رو به اضم ال  هستند.
ضعف داخلي خالفت عاماني، برخي دهد.  خلدون را نشان مي تركان عاماني به مقدمه ابن

ص خلدون در خصو واداشت. آرا كه ابن مقدمهاز مورخان را به اهتمام بيشتری در بررسي 
ها را همانند  و دولت بود ها و ضعف ايشان سخن به ميان يورده اسباب سقوط دولت

رخي از دولتمردان دلسوز ين در پي ب رو ازاينها دارای عمر و اجض معيني دانسته بود.  انسان
برای ايشان بسيار مهو  مقدمهمطالعۀ  رو ازاينيافتن راه نجاتي از اين پايان م توم بودند و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. موسوعة مصطلحات العلوم االجتماعية و السياسية في الفكر العربي و 7000سميح دغيم، نك:  1

 االسالمي. بيروت مكتبة لبنان ناشرون.

( 1خلدون، لندن )ط  ابن، البداوة و الحضارة، نصوص من مقدمة 1998 ،محمد العبدهنك:  7

 .12 – 18: المنتدي االسالمي

 .712خلدون، ص  ابنمقدمة ساطع الحصري . دراسات عن  .8
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 ود.ب
 سلطان دو دوران در را االسالمي شيخ سمت كه( 5201 و 5120) صاحب م مد -
 از اوّ  گانۀ پنج ابواب تركي ۀترجم به و بود دارا اوّ  م مود و سوم احمدهای  نامب عاماني
 .پرداخت مقدمه

 ۀكه ترجم ترک مورخان ترين معروف كه از( 5311 - 5377) پاشا جودت احمد -
 تأثيربيشترين »گفته:  نقض است كه وی همواره مي ،داد امانج را تركي زبان به مهمقد كامض

 5«ام تيميه گرفته ابنخلدون و  ام را از ابن در تكوين انديشه

اشاره كرد كه خلدون  های ابن پيرامون انديشه  های جهاني همايش بههمچنين بايد 
اين  ۀخلدون منعكس شود. از زمر در نگارش مقاالت جديد دربارۀ ابننتايج ينها بايد 

 موارد زير اشاره كرد:توان به  ها مي همايش
رادی آون علي در ين افكه  ،م در قاهره5117خلدون به سا   همايش معروف ابن -

(، ساطع ال صری خلدون أو  مؤسس لعلو االجتماق ابن :عبدالواحد وافي )با مقاله
ض بن (، م مد الفاضخلدون والفقه والقماء ابن :و شيخ م مد ابوزهره )با مقاله

 :(، م مد البهي )با مقالهخلدون أو  مؤسس لعلو االجتماق ابن :عاشور )با مقاله

سوسيولوجية  :)با مقاله حسن ش اته سفعان، (خلدون في المعرفة أمامة ابن

زكي نجيب (، خلدون ابنابراهيو مدكور )با مقاله: (، خلدون المعرفة عند ابن

: )با مقاله العزيز عزتعبد(، فةخلدون من الفلس موقف ابن: )با مقاله م مود

خلدون في ضوء البحوث االجتماعية  تطور المجتمع البشري عند ابن

7در ين شركت داشتند. ( الحديثة
 

 .م در رباط5121خلدون به سا   ابن همايش -

 .م در تونس5130معاصر عرب به سا   ۀخلدون و انديش همايش ابن -

 ...و  م در الجزاير5138خلدون به سا   همايش ابن -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقيق دكتر علي عبدالواحد  777/  1. نيز مراجعه شود به : المقدمة 711ص ،  همان منبع .1

 .وافي
ص(  936، ه للبحوث االجتماعیه و الخبائیهیمركز القوم  2692)قاهره:  خلدون اعمال مهرجان ابنکتاب  2

 موجود است.  296262به شناسه ، یاسالم یموزه و مرکز اسناد مجلس شورادر کتابخانه 
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نشست و همايش  51م بالغ بر 7002 - 7001های  ها تنها در سا  عالوه بر اين -
خلدون در اسپانيا، الجزاير، تونس، قاهره، سوريه، اردن،  های ابن بزرگ در خصوص انديشه
خلدون: ناظراً و منظور اليه( در مركز  همايش )ابنمانند د. شرياض، غزه و ... تشكيض 
  (7001نوامبر  53-51عي تونس )مطالعات اقتصادی و اجتما

خلدون در جهان عرب  ابن ۀای در گسترش تأليفات در زمين ها نقش عمده همايش
شناسان ايراني از  خلدون لتا اين انتظار غيرمنطقي نيست كه بخواهيو در يثار ابناند.  داشته

  ها يگاه شويو. نتايج ين همايش
در جهان اسوالم   اوای فكری پيش از ه خلدون در بستر سنت ابن ۀاز سوی ديگر انديش

شكض گرفته است و در اين زمينه نزاق مهمي در ميان انديشمندان جاری است. اهميت اين 
كه اهميت كار  ،های ديگران بدانيو يا خير خلدون را سارقِ انديشه نزاق در ين نيست كه ابن

ايون  توجوه بوه   يست. د، قابض انكار نشواقتباس مقدمه اثبات  كه درصورتيحتي  خلدون، ابن
هوای فكوری در جهوان     خلدون را بايد در ذيض آه سنت بدانيو ابنشود تا  موجب ميله ئمس

هوای   خلودون و هوو از قابليوت    ؟ اين امر موجب شناخت جديدی هو از ابون شناختاسالم 
ين نيسوت كوه    مسئلهاست. صورت  كردهها استفاده  ای است كه او از ين های فكری سنت

خلدون نشان دهيو، بلكه  ابن ۀسينا را با انديش فارابي و ابن ۀا اختالف انديشوجوه تشابه و ي
، هرآنود كوه   خلدون نشان دهيو سينای پيدا و پنهان را در يثار ابن ين است كه فارابي و ابن

 اند. برای ماا : سينای معروف يافته خلدون شكلي متفاوت با فارابي و ابن در متن ابن
خلودون از   دهد كه در متون مختلفي از مقدمه ابون  ان ميدكتر م مود اسماعيض نش -

 استفاده نموده است.   الصفا اخوانرسايض 

تور در كتوابِ    خلودون پويش   مصطفي الشكعه نيز اشاره دارد كه سه متن مشهور ابن -

از: طبيعت عمران؛  اند عبارتنفيس موجود است. موضوق اين متون  ابن «السيرة الكاملية»

 .  ضرورت معاش و امامت

نفويس و   خلودون و ابون   م مود اسماعيض با يوردن سه متن موتكور در ادبيوات ابون    -
اقتبواس   الصوفا  اخووان هوا را از   نفيس خود نيز ين ابنگيرد كه  نتيجه مي الصفا اخوانرسايض 

   5ده است.كر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلدون مقتبسة من رسائل إخوان الصفا.  . نهاية أسطورة نظريات ابن 7000محمود اسماعيل،  .1
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دارد، ييوا يوك فورد     بيان مي ای مسئلهم مد عابد الجابری شگفتي خود را از آنين  -
زمان كوتاهي اين اثر بزرگ را بنويسد؟ م مود اسماعيض در پاسخ اشواره   تواند در آنين مي

خلودون از   دارد كه آنين آيزی تنها زماني ممكن است كه توجوه بوه حجوو اقتبواس ابون     
   5و.ينك الصفا اخوانرسايض 
بورد، اموا از طريوق     تيميوه نموي   خلدون در مقدمه نوامي از ابون   و يا هر آند كه ابن -

 توجوه  جالبتيميه نيز بوده است.  از ابن متأثرشود كه وی  ه يشكار ميشناسي مقدم اصطالح
خلودون،   شناسي ابون  خود بدانند، در ب ر پيرامون روش كه بي ين برخي نويسندگان،كه  ين

االمكان العقلي و اإلمكاان  »او اشاره دارند كه در ين دو اصطالح  ۀبه نقضِ فرازی از مقدم

االمكااان الاا هني و اإلمكااان »از دو اصووطالح  متووأثر «بحسااا المااادة التااي للشاايء

ب ر امكان عيني در برخي از م ققان  آنين اين 7رفته است. كار بهتيميه  از ابن «الخارجي

از  متوأثر و و ا يوي گرا ياسممبتني بر مشرب خلدون را  ابن های خبری تاريخي ت ليض گزاره
نظوری بوه تواريخ )فلسوفه      ۀسوف فل ۀاز حووز  ين راخلدون  كه ابندانند  ميتيميه  ديدگاه ابن

شود آيوزی فراتور از    خلدون ناميده مي گرايي ابن ينچه كه عيني .عملي( منتقض نموده است
كه بر تطور فكری  ،خلدون اين معنا نيست و در پرتو شناخت بستر تاريخ فكری پيش از ابن

دوران بوي در  فكوری غر  هوای  تيميه و نه ن له غزالي و ابن ويژه به ،گتار بوده است تأثيروی 
 تجدد قابض شناخت است.  

حوزم   ابون خلودون از   ثيرپتيری ابون أديگری از اين موضوق را برخي در باب ت ۀنمون -
 گنجد.   طرح ين در اين مختصر نمياند كه مجا كردهمطرح 

خلدون و گتشتگان صورت گرفته است.  تطبيقي متون ابن ۀاين مباحر بر مبنای مقايس
گارشِ مقدمه اشاره دارد كه ين را در ظرف تنها پنج ماه نگاشته خلدون در گزارشش از ن ابن

 است و سپس وارد نگارش تاريخ خود شده است.  

و ممكون اسوت در    كنود  موي ای مراحض مختلفي از زندگي علمي را تجربوه   هر نويسنده
تر عمض  شان پخته كه معموالً افراد به نسبت دوران جواني . ضمن ينشودجايي دآار اشتباه 

                                                                                                                                                                             

 .29-28النشر و التوزيع: دار قباء للطباعة و 

 .00همان منبع:  1

خلدون في ضوء  منطق ابن. 1992 ،علي الوردي، نيز 710: 7001نك: محمد عابد الجابري،  7

 .01: ( دار كوفان7اته و شخصيته. لندن )طحضار
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كنند. امكانات خوبي برای مطالعه در ايون حووزه در كشوور موجوود اسوت. مترجموان و        مي
منابع مفيود   ۀو ترجم تأليفها در  توان از وجود ين م ققان خوبي در كشور موجودند كه مي

ما گردند توا   ۀدر اين حوزه ياری جست. مهو اين است كه اين اشتباهات وارد فمای تجرب
 در يرزوی ت قق ين هستيو. ديگر تكرار نشوند. امری كه

 

 1شناسان عرب خلدون معرفی برخی از ابن
 خلدون محققان آثار ابن -الف

مجموعه از يا دو اثر  ه نبايد شناخت خود از يك متفكر را منوط به يك اثرسخن ك اين
شود كه نيازی به بيان اصو  ين باشد.  و، مورد اجماق اهض فن است و گمان نميكنيثار او ي

كوشند تا م ققان خود را با منابع و مصادر اصلي پژوهشي  وهشي جهان نيز ميمراكز پژ
خلدون در پايگاه  ابن ۀتوان به صف  ميبرای ماا ، ند. كنموضوعات مورد نظرشان يشنا 

شناسي را در يك  كه به خوبي اهميت و جايگاه منبع كردمراجعه  7دانشگاه ييض ۀكتابخان
 كند.  منتقض ميكننده  صف ه اينترنتي به بازديد

منابع موجود از خلدون و  م ققان يثار ابندر اينجا به برخي از با توجه به ينچه گتشت، 
 شود: خلدون اشاره مي مقدمه ابن

كوه ت قيوق    مصور  ( از علموای االزهور  م 5320/ ق 5715نصر الهووريني )متووفي   . 5
 كرده است:  خلدون  مفصلي بر يثار ابن

، نشر نصار الهاوريني. القااهرة،    خلدون ابنمان حالر لولي الدين عبدة كتاب المقدم -

 .1102األميرية ببوالق، ة المطبع

آهار در خلدون، ين را  با ت قيق بر مقدمه ابن م 5111در  عبدالواحد وافيدكتر علي . 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسي جامعي از يثاری كه درباره  ، جناب يقای دكتر رامين خانبگي منبع دوست فاضض و گرامي .5
اند كه انشاء اهلل با انتشار ين نيازهای  انجام دادهنوشته شده است، های اروپايي  خلدون به زبان ابن

عربي   ای از منابع به زبان ارهر اين بخش تنها به معرفي پمطالعاتي اين حوزه برطرف خواهد شد. د
 شود.  های مهو كشور اكتفا مي های موجود در كتابخانه كتاببرخي از با اشاره به همراه 

2. Yale University  

 www.library.yale.edu/neareast/exhibitions/IbnKhaldun.html:به نشاني
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دكتور  شناسان از جمله  خلدون توجه بسياری از ابنمورد  هنسخه است. اين ردكمجلد منتشر 
. مرحووم پوروين گنابوادی در اواخور     بووده اسوت  رفيق م مد العجو  وم مد عابد الجابری 

و از ين بهوره بورده اسوت. مشخصوات ين      پيوداكرده  به ين دست خلدون ابنترجمه مقدمه 
 آنين است:

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم خلدون،  ابن -

ط علي عبد الواحد وافي. القااهرة )  (تحقيق) .خلدون ابناألكبر: مقدمة  السلطانمن ذوي 

 ج.  2. لجنة البيان العربي. 1970( 7

، م قق تونسي در حوزۀ تاريخ و ادب اندلس و اسوتاد دانشوكده   هجمعه شيخدكتر . 8

دراساات  »مودير مجلوۀ    م 5133علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تونس است و از سوا   

 ه ت قيق او آنين است:است. مشخصات مقدمه ب «أندلسية

جمعة شيخة. تاون،، الادار التونساية للنشار،      (تقديم)، المقدماة ، خلدون ابن -

 ، جزءان. تحنوي شروحات و نعليقات متفرقة.1919

از زمورۀ  ( م 7008-5170، اديب و ناقد و م قق سرشناس فلسطيني )عباس احسان. 0
ه ت قيوق مقدموه   م ققان سرشناس مصری است كوه بوا همكواری بوا ابوراهيو شوبوح بو       

خلودون   مبادرت كرده است. اين اثر به مناسبت ششصدمين سوالگرد وفوات ابون    خلدون ابن
 :  مشخصات مقدمه به ت قيق او آنين استمنتشر شده است. 

، تحقيق إبراهيم شبوح و إحسان عباس. نشر الدار العربية المقدمةخلدون،  ابن -

القيروان(. طبعاة فااخرة صادرت    طرابل،( و دار القيروان للنشر ) -تون، )للكتاب 

. خلادون  ابان سانة علاو وفااة     700بمناسبة احتفال تون، بمناسبة ذكار  مارور   

 الجزء األول فقط. 7007جزءان، صدر منهما سنة 

لباب الم صض فوي اصوو    »نيز كتاب م قق سرشناس لبناني، ، رفيق م مد العجو. 1
 را تص يح كرده است:« الدين

رفيق محمد العجم. بيروت:  (محقق)، ي اصول الدينف لباب المحصل، خلدون ابن -

 .107. دار المشرق. 1990

بور پايوۀ يثوار    خلدون  از اصطالحات مقدمه ابن راسودمندی  المعارفةداير همچنين او
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ن، شافاء الساائل   خلدون، لباب المحصل فو اصول الدي ابن ه)مقدم خلدون شامض ابن

و در گاردوور  كارده   م األناام(  مزيال الماالم عان حكاا     ةو رساللته يا المسائل 

اسوت كوه شوامض    منتشور كورده    «يموسوعات مصطل ات أعوالم الفكور العربو   » ۀمجموع
 قيو . رفشوود  موي خلودون   رشد و ابون  ابن ،یراز ،ياصطالحات غزال يتخصص یها فرهنگ

   نگاشته است. زيرا ن هيميت ابنو  يغزال مصطل ات ۀاثر دو موسوع نيالعجو عالوه بر ا

 (1ط )العجم.  قي. رفالجرجانو محمدعلوو الشريف  خلدون ابن مصطلحات موسوعة -

مكتبة لبنان ناشرون.. م 7002بيروت، 
1
 

كوه   «المالم عن حكام األنام ليمز» ۀرسالمنعو احمد. به ت قيق دربارۀ عبدال فؤاد. 1

 ای برای قمات است پرداخته است.   رساله

لرياض، عبدالمنعم احمد، ا فؤاد، )تحقيق( خلدون، مزيل المالم عن حكام األنام ابن -

 ، دارالوطن.ق 1212

لباب الم صض في »نيز به ت قيق دربارۀ كشيش مسي ي،  لوسيانو روبيوأوغسطينو . 7
 و مشخصات ين آنين است: پرداخته است« أصو  الدين

لوسايانو  األب أوغساطينو   (نشار ) .خلادون  ابان . في أصول الادين  المحصللباب  -

 . دار الطباعة المغربية. 1907رروبيو. تطوان: 

نيز بوه ت قيوق     المشرق ۀو مدير مجللبناني   يسوعى كشيش عبده أغناطيوس. 8

پرداختوه  )با مقدمه به زبوان فرانسووی و موتن عربوي(      «شفاء السائض لتهتيب المسائض»در 
  است. مشخصات ين آنين است:

أغناطيوس عبده خليفة اليساوعي.   األب (تحقيق) شفاء السائل لته يا المسائل -

الكاتوليكية.بيروت: المطبعة 
7
 

 : رجوق شوداين مقاله نيز نيز به 

األب أغنااطيوس عباده خليفاة     (تحقياق )شفاء السائل لتها يا المساائل.    -

 .  011 – 029. الصفحات: 1909اكتوبر  / يوليو (العدد)اليسوعي. المشرق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( در كتابخانه ملي موجود است.5511805ي )اين كتاب به شمارۀ كتابشناسي مل .5
 م( موجود است. 22-52058اين كتاب در كتابخانه ملي با شماره كتابشناسي ملي ) .7
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« شفاء السائض لتهتيب المسوائض »نيز به ت قيق ( م 5102)متولد المرزوقي، يعرب وأب. 1
موع دراسوۀ ت ليليوۀ للعالقوۀ بوين      »ای با عنوان  حاضر رساله ميمه كتابته است. ضپرداخ

 . استابو يعرب المرزوقي  از «السلطان الروحي و السلطان السياسي
ماع دراساة تحليلياة للعالقاة باين السالطان الروحاي و         شفاء السائل لته يا المسائل -

طارابل،، الادار    -تاون،   ،يدراسة ألبي يعارب المرزوقا   خلدون ابنالسلطان السياسي. 

 .  1991العربية للكتاب، 

نيوز  ( م 5100 -موور  و م قوق سووری )متولود دمشوق       محمد مطيع الحافظ. 10

 انجام داده است:« شفاء السائض لتهتيب المسائض»ت قيق جامعي بر 

أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن محمد  تأليف، شفاء السائل لته يا المساائل  -

فاي السالوا الصاوفي     رساايل و معه ثاالث   مي اإلشبيلي المالكيالحضر خلدون ابن

عباد القباب اليوسي؛ كلها تحقياق محماد مطياع الحاافظ. بياروت، دار الفكار        بنال

 1997المعاصر، 

تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري )دار الفكار،   از ديگر يثار اوست:

 (.1917دمشق 

ا و محقااق سرشاناس مغربااو )متااوفو  ، اديا محمااد بان تاوياات الطنجوي،  . 55

 اند.   انجام داده «شفاء السائض لتهتيب المسائض»نيز از م ققاني است كه بر  (م1922

محمد بن تاويات الطنجاي.    (تحقيق). خلدون ابن. شفاء السائل لته يا المسائل -

 صفحة.  197الهيات. جامعة أنقره،  كلية 1901اسطنبول: 

 دون را منتشر كرده است:  خل نامه ابن طنجي همچنين زندگي

)عارضاه باصاوله و علاق     .خلادون  ابان و رحلتاه غربااو و شارقا .     خلدون ابنالتعريف ب -

. لجناة التااليف و الترجماة و    1901حواشيه( محمد بن تاويت الطنجاي. القااهرة:   

النشر.
1
 

 مشخصات آاپ ديگری از اين اثر عبارت است از:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( موجود است.7-8380در كتابخانه مجلس به شماره مدرک ) كتاب نيا .5
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و ) .1929 . بيروت: دار الكتاب البنااني  و رحلته غرباو و شرقا خلدون ابنلتعريف با -

   صف ه. 087در  5113المصری و اللبناني.  الكتابدار (:نيز

( م 5181، )متولود  سوهيض زكوار   و هخليض شهادخلدون،  از ديگر م ققان مقدمه ابن. 57
 هستند. مشخصات منبع ينان آنين است:مور  سرشناس سوری، 

المسمو ديوان المبتدأ و الخبر  خلدون ابناريخ و هي الجزء األول من ت خلدون ابنمقدمة  -

عبادالرحمان   تاأليف  في تااريخ العارب و البربار و مان عاصارهم مان ذوي الشاأن األكبار.        

، ضبط المتن و وضع الحواشي و الفهارس خليل شهادة، مراجعاة ساهيل   خلدون ابن

زكار. طبعة مستكملة و مقارنة ماع عادة نساخ و مخطوطاات. بياروت، دار الفكار،       

1911 - 1918. 

 خلودون  ابننيز از ديگر م ققان مقدمه و تاريخ  يوسف أسعد داغر، ابراهيو األبياری. 58
 70اسوتانبو ، اسوكوريا  و پواريس و دارای    هوای   برگرفتوه از نسوخ كتابخانوه   كه  هستند

 .است خلدون ابنفهرست به همراه قاموس واژگان 

ساف أساعد داغار، اباراهيم     يو (تحقياق ). ماع المقدماة   خلدون ابنتاريخ العالمة  -

 صفحة. 9000 .أجزاء 12، دار الكتاب اللبناني، 7001( 1ط . )األبياري

به ت قيق بر لباب الم صوض پرداختوه اسوت. مشخصوات     سليمان،  م مدحسنعباس . 50
 كتاب او آنين است:

راجعاه ماع مقدماة نقدياة باين علام الكاالم        ). لباب المحصل في أصول الدين -

 محمدحسان عبااس   (تحقياق )محمد علي أباو رياان.    (حصلالخلدوني و لباب الم

. دار المعرفاة  1997 (مصار )فتحي محمد أبو عيانة. االساكندرية   (تصدير)سليمان. 

   صفحة. 780الجامعية. 

 نيخلدون آن ابن ۀكتاب او دربارخلدون است.  از م ققان مقدمه ابندرويش الجويدی، . 51
 است:

 .1990بيروت المكتبة العصرية،  -ا تحقيق درويش الجويدي. صيد ،المقدمة -

 خلدون به ت قيق او آنين است:   مشخصات مقدمه ابنالشدادی،  عبدالسالم. 51

 عبدالساالم بن خلدون؛ حققها وقدم لهاا وعلاق عليهاا     عبدالرحمن، المقدمة -
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 8 .7000، بيات الفناون والعلاوم وابداب،    خلدون ابنالبيضاء، خزانة  . الدارالشدادي

بنفساه أو ناساخوه.    خلدون ابنالمحقق علو أربعين مخطوطة أنجزها  أجزاء. اعتمد

كما أن ه ه الطبعة العلمية تضم النساخة األولاو، وكال التعاديالت التاي أدخلهاا       

 سنة. 70علو مد   خلدون ابن

 خلدون نوشته است:   شدادی كتابي را نيز درباره ابن

دار ، لمملكاة المغربياة  خلدون مان منظاور اخار: دراساة. ا     ابن. الشداد  عبدالسالم -

 توبقال.
1

 

م( 5101-5311) كيب ارسالنش، با بازنگری سي و عبد العزيز بن ادريسال  فار. ع52
 اند:   خلدون پرداخته نيز به تص يح مقدمه ابناديب و م قق معروف لبناني، 

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصارهم مان ذوي    -

كيا شا )تصحيح( عالل فارسي و عبد العزيز بان ادريا، )مراجعاة(    . لسلطان االكبرا

 . المكتبة التجارية الكبري. )مطبعة المصرية( 1987ارسالن، القاهرة 

 اند از:   عبارت خلدون ابنآند آاپ ديگر از مقدمه 

اين كتااب  )اجزاء.  1 ،، دار الفكر1911. بيروت خلدون ابنالمقدمة و تاريخ  .11

( م 1921)متولاد  دكتار ساالم حمايش     (تجديد چاپ شده اسات.  7001 در سال

موضوعي، ناام هاا و   كامل فوق را كه داراي فهرست  چاپ اديا و فيلسوف مغربو،

 ده است.  كرمكان هاست، پيشنهاد 

 صفحة.  011. بيروت. دار احياء التراث العربي. خلدون ابنمقدمة  .19

 .صفحة 087 ،كتاب العلمية. دار ال7000 (1ط ). بيروت خلدون ابنمقدمة  .70

 بوده است.   1999چاپ قبلي ون به سال 

 . دار العودة.  1992. بيروت خلدون ابنمقدمة  .71

 ، مكتبة لبنان ناشرون.  1997 (1ط ). بيروت خلدون ابنمقدمة  .77

مؤسساة االعلماي للمطبوعاات. هماين ناشار تااريخ        .خلادون  ابان مقدمة  .78

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م( موجود است. 35-1100اين كتاب در كتابخانه ملي ايران به شمارۀ كتابشناسي ملي ) .5
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 به چاپ رسانده است.  صفحه  8071مجلد و در  2در م،  1921در را  خلدون ابن

 صفحة.   8022دار البيان للطباعة و النشر.  (1ط ). 2/1 خلدون ابنتاريخ  .72

. دار األرقام للطباعاة و   7007 (7ط )أحمد الزعبي.  (دراسة)، خلدون ابنمقدمة 

 النشر و التوزيع. 

. المكتبة العصرية، 1990 (1ط )حجر عاصي،  (تقديم)مقدمة بن خلدون.  .70

 جية.الدار النموذ

بياروت المكتباة العصارية،     -المقدمة، تحقيق دروياش الجويادي. صايدا     .77

1990  . 

 

 جهان عربشناسان معروف  خلدون ابن –ب 
 او  دستتنها با مصادر  پردازند، هايش مي خلدون و انديشه اني كه به ابنپژوهشگر
گران از های مهو دي نيازمند دانستن روايت ها يند. نسروكار ندار خلدون ابنخود يعني يثار 

البته بايد به نقش ترجمه در فراهو شدن منابع توجه كرد. . ندهستخلدون نيز  ابن ۀانديش
های  ای در مسير مطالعات پيرامون ديدگاه كننده يثار به زبان فارسي نقش تعيين ۀترجم
هاست.(  و هر موضوق ديگری دارد. )تعدد منابع يكي از عوامض تنوق ديدگاه خلدون ابن
و مقاالت  ها كتابشد، بسياری از  خلدون به فارسي ترجمه نمي ابن ۀر مقدمترديد اگ بي

 شدند. نيز نگاشته نمي خلدون ابنمربوط به مقدمه 
ها را از دست  پژوهش خود با ديگر پژوهش ۀحسِ مقايس ،شناسي در نبود منبع م قق

با منابع  ها تنز  بيابد. ماالً فردی كه شود تا سطح پژوهش . اين امر موجب ميدهد مي
 5داند كه شهرت پژوهش خلدون يشناست، به خوبي مي های ابن انديشه ۀپژوهشي در حوز

خلدون باشد، ناشي از مناقشات مربوط  ابن ۀكه دربار دكتر سيد جواد طباطبايي پيش از ين
له تنها در ضرورت يشنايي ئمس. سياسي در اسالم است ۀزوا  انديش ۀبه ديدگاه او دربار

شود. درک يرای بسياری از  خالصه نمي ت قيقشاناني با منابع مربوط به متفكران اير
كه، درست و يا نادرست،  شان است و اين شناسان منوط به درک ساختار فكری خلدون ابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .انتشارات طرح نو( 5)چ، تهران، خلدون و علوم اجتماعی ابن. 5820سيد جواد طباطبايي  .5
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اند؟ تفاوت بسياری است ميان پژوهشگری كه آند  خلدون را برای آه كاری خواسته ابن
كند با فردی كه متوجه ين  نصار، انتخاب مي مطلبي هو به نقض از فيلسوف لبناني ناصيف

خلدون  ابن ۀخلدون آيست و به دنبا  آه آيزی در انديش است كه هدف نصار از طرح ابن
خلدون بپردازد، در پي طرح آارآوب نويني جهت ابداق  كه به ابن ؟ نصار پيش از يناست

  توجه دارد:فلسفي است و بدين منظور به دو معمض اساسي در مسير ابداق فلسفي 
هو شامض تاريخ فلسفه به روايت )پيروی سط ي و مقلدانه در روايتم تاريخ فلسفه . 5

پيش از تجدد، مانند  ۀو هو تاريخ فلسف مشهورِ غرب مانند روايتم زكي نجيب م مود
 (روايتم يوسف كرم

 گرا، . دريميختگي فلسفه با ايدئولوژی. در اين سياق موضوق، او با رويكردی دنيوی7
تا ينان اهض ابتكار  كند ميب ر مفصلي را در باب شروط استقال  فلسفي اعراب مطرح 

خلدون در گرو  گرای ابن واقع ۀانديش ۀگيری نصار دربار باشند تا اقتباس. درک نتيجه
هو م مود امين العالو  ابداق و استقال  فلسفي اعراب است، آنانكه ۀشناخت طرح او دربار

ناصيف نصار،  االستقالل الفلسفي و الفلسفة و االيديولوجيةی ها معتقد است كه كتاب

 .استخلدون  گرای ابن واقع ۀانديش ۀاو در زمين ملهو از كتاب
پردازيو. هدف اصلي  شناسان عرب مي خلدون در اين بخش به معرفي برخي از ابن

ن نوشته خلدو ای كه درباره ابن توجه دادن به اين نكته است كه اگر اكنون در هر مقاله
روست كه  شود از ين شود، نام طه حسين، م سن مهدی و ناصيف نصار يورده مي مي

عرب، شناس  خلدون ابنم ققان شمار اصلي گرنه يثارشان به فارسي ترجمه شده است و 
كه در  خواهد شدبالغ بر آند صد نفر ، شانها و مقاالت علمي معتبر با احتساب رساله
 ۀفصض حاضر را نبايد به مااببنابراين،  .شود ز ينها اشاره ميهايي ا نمونهصف ات يتي به 

ر د طلبد. را مي يمستقل ين مهو، خود نگارش كتابشناسي كاملي م سوب كرد كه  منبع
ها اشاره شده است.  مواردی هو به وجود منبع مورد نظر در كتابخانه ملي و ديگر كتابخانه

اری از اين منابع در ياديوری تنها از ين جهت است كه خواننده گرامي بداند كه بسياين 
و مراكز تخصصي را به ين  ها های دانشگاه خانهدسترس او هستند و در صورتي كه كتاب

هايي است كه در  ار بيشتر از نمونههای قابض دسترسي به مراتب بسي بيفزاييو، ميزان كتاب
 اند.  اينجا معرفي شده
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 عرب شناسان خلدون ابنمعرفی برخی از 
( نويسنده و انديشمند ب ريني است. وی م 5181متولد م مد جابر االنصاری ). 5
اسالمي معاصر به  ۀدكترا در فلسف ۀدانشگاه يمريكايي بيروت و دارای درج ۀتيموخ دانش
 -نقد ادبي؛ فلسفه و مسايض سياسي  ۀدارای يثار متعددی در حوز او. است م 5121سا  

در ريزی كوششي  ، پيخلدون های ابن انديشهطرحِ ز هدف انصاری ا 5اجتماعي معاصر است
  .استامع عربي نيت در جوفرهنگ عقال تأسيسراستای 

لقاء التاريخ بالعصر: دعوة لب ر الخلدونية بأبعادها المعاصرة في محمد جابر األنصاري،  -

 ،، المؤسسة العربية للدراسات والنشر7007 القاهرة:. وعي الشعا تأسيسا لثقافة العقل

  .ص170

ب انديشمند مغربي و استاد فلسفه در دانشگاه مغر (م 5100)متولد اومليض، علي . 7

، ةالوطني ةو الدول ةالعربي ةالخطاب التاريخو، االصالحياند از:  است. از يثار او عبارت

خلدون  او دربارۀ ابن  كتاب .ةالسياسي ةو السلط ةالثقافي ةاالختالف، السلط ةفو شرعي

 باعقضدر حقيقت رسالۀ دكتری اوست. او تاكيد دارد كه به بازخواني ميراث فرهنگي نه 
او متفاوت با بزرگان فلسفي مغرب از  رو ازاينشود.  انديشه نقدی وارد مي تراثي بلكه با

اومليض به دنبا  بازخواني قبيض حبابي، جابری، طه عبدالرحمن و نيز عبداهلل العروی است. 
 ۀنويني از مقدمه در تركيبي متناسب با كليت اثر تاريخي العبر است. بنا بر ديدگاه او مطالع

 ۀاعاد ،ف نويسندهاهديكي از ا. در واقع است پتير امكانالعبر   كتاب ۀعمقدمه از خال  مطال
  كتابو نفي وجود شكاف فكری در  خلدون ابنتاريخي  های انديشهوحدت منطقي در 

  .تاريخ اوست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ رؤية التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالمند از: ا اسامي برخي از وثار وي عبارت .1

لماذا يخشو  - التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالمرات الدولية؛ قرونية للمتغي

؛ رؤية قرونية للمتغيرات الدولية؛ الفكر العربي وصراع األضداد؛ االسالميون علم االجتماع؟

العرب والسياسة: اين الخلل؟ ج ر العطل العميق؛ تكوين العرب السياسي ومغز  الدولة 

ة فهم الواقع العربي؛ مساءلة الهزيمة جديد العقل العربي بين صدمة القطرية: مدخل إلو إعاد

لقاء التاريخ بالعصر ومنعطف األلفية؛ الناصرية بمنظور نقدي، أي دروس للمستقبل؟؛  1972

؛ التفاعل دعوة لب ر الخلدونية بأبعادها المعاصرة في وعي الشعا تأسيساو لثقافة العقل -

 . انتحار المثقفين العربالثقافي بين المغرب والمشرق؛ 

http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=14582


 خلدون ابن    08

 ،. دار البيضاءخلدون ابنالخطاب التاريخو: دراسة لمنهجية ، 1910علو اومليل  -

  صفحه. 779المركز الثقافو العربو، 

يمريكايي و استاد  دانشگاه كنتاكي در يمريكاست. -شناس عراقي جامعهالبعلي،  فؤاد. 8
 خلدون ابن ۀمقدم ۀو با مقايس ه استوجه كردت خلدون ابن ۀانديش شناسانۀ جامعهبه ابعاد او 
 ۀاثری در حوز عنوان به( اثر يگوست كنت، ين را Positine Philosophy)  كتاببا 

نيز  شناسانه جامعهمباحر غير   كتاب. هر آند كه در هر دو كند ي ميمعرف شناسي جامعه
 .شود مييافت 

، دار المد  1992 (1ط ). و علم االجتماع الحديث خلدون ابن. البعلو فؤاد -

نيز مشخصات چاپ ديگر  از ون چنين است: صفحه.  107للثقافة و النشر، 

 .7007د البعلي، بيروت: دار المد ، فؤا ؟رائد العلوم االجتماعية واإلنسانية خلدون ابن

.ص112
1
  

( فيلسوف و انديشمند مصری بود كه يثار م 7007-5152عبدالرحمن بدوی ). 0
كرده است. گرايش فلسفي او وجودگرايي  تأليفعنوان( ترجمه و  510بسياری را )بالغ بر 
برخي از يثار  معروفش با عنوان الوجود و الزمان مطرح كرده است.  كتاببود كه به ين در 

، ةااللماني ة، المثاليةالوجودي ةالزمان الوجود ، دراسات فو الفلسف اند از: او عبارت

« خلدون ابن»طور خالصه در ذيض مدخض بدوی به  .منزق ارسطو، م اها االسالميين

 خلدون پرداخته است.  های ابن در مل ق موسوعه فلسفي خود به تشريح زندگي و انديشه

دار  (م 1929 / ه.ق 1899 (7ط )بدو .  عبدالرحمن. لدونخ ابنلفات ؤم -

 صفحه. 892طرابل،: ليبيا، الدار العربية للكتاب،  ،الثقافة

اديب و مور  دانشگاهي و سياسي لبناني است كه در  (5110-5100)البستاني  فؤاد. 1
( سهو بسزايي داشت و اولين رييس ين بود. او از م 5115دانشگاه لبنان ) تأسيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزه و و نيز در كتابخانه  در كتابخانه ملي م(35-1850اين كتاب به شماره ملي كتابشناسي ملي ). 5
توس  متكور موجود است. همچنين كتاب  727710با شناسه ي اسالم یمركز اسناد مجلس شورا

:  ران ه ت« )دون ل خ ن اب  ي ت اخ ن ش ه ع ام ر ج ك ف ت  ي ن ي ش رن ه و ش  ت ، دول ه ع ام ج»با عنوان  ا ه يد ي ش م ا ج رض الم غ
 ( به فارسي ترجمه شده است. اپ و آ  ارات ش ت ان  ه س سؤ م،  ران ه ت  اه گ ش دان - 5837
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 خلدون: يثار او درباره ابنرود.  ترين نقادان ادب عربي به شمار مي ومه

 1727 .درس و منتخباات  خلادون  ابان مقدماة المقدماة.   افارام البساتانو،    فؤاد -

 صفحه.   82 م، 1972 / ه.ق

 1822افارام البساتانو،    فاؤاد ، خلادون  ابان العمران البدو : درس و منتخباات:   -

 صفحه. 02 ،م 1971 / ه.ق

و مور  و منتقد معروف مصری است. درباره  بياد (م 5128 - 5331) طه حسين. 1
های  های طه حسين جوان با ديدگاه ذكر دو نكته الزم است. او  ينكه ديدگاه طه حسين،

متفاوت است. دوم ينكه طه حسين شاگرد دوركهايو و به ل اظ گاه او در اواخر حياتش 
خلدون در  اثر او درباره ابنروزگارش بود. های فكری فرانسوی در  از سنت متأثردانشگاهي 

و متعلق به دوران او  زندگي  پاريس( - 5153)اصض رساله دكتری او در دانشگاه سوربن 
ون. و. »كوتاه از ای  اين اثر به عربي، رساله ۀعنان در پايان ترجم عبداهللم مد است. 

ه كردترجمه و ضميمه  و نظرياتش از يلماني به عربي خلدون ابنرا در معرفي  «سندونك
 .5است

عنان، مصر  عبداللهمحمد  (ترجمه). االجتماعية خلدون ابنفلسفة طه حسين.  -

 .1970( 7)ط 

مشهور جهان عرب است. او فيلسوفان ( از م 7050 – 5181م مد عابد الجابری ). 2
موفق به كسب  م 5120در سا   و كردفلسفه دنبا   ۀت صيالت عالي خود را در رشت

. اكنون وی استاد فلسفه شد ادبيات دانشگاه م مد پنجو  ۀكترای فلسفه از دانشكدد ۀدرج
كتاب  80ها مقاله و بيش از  . از او دهاستاسالمي در همان دانشكده  -عربي  ۀو انديش

معاصر عربي بر اساس طرح  ۀها بررسي انديش منتشر شده است كه م ور اساسي ين
بازبيني دقيق نقد او معتقد است اعراب با  7.استاش از ضرورت نقد عقض عربي  كلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اين اثر توس  يقای امير هوشنگ دانايي از عربي به فارسي برگردانده شده است..  1

(، نحن و التراث، 1928: أضواء علي مشكل التعليم بالمغرب )ند ازا برخي از وثار وي عبارت 7.

( 1(، تكوين العقل العربي )نقد العقل العربي ا 1910قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي )

(، بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية )نقد 1917)

(، العقل السياسي العربي، 1919الفكر العربي المعاصر )(، إشكاليات 1917( )7العقل العربي ا 
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خلدون، قادر به ايجاد  رشد و اصو  فقه شاطبي و نگرش تاريخي ابن حزم، عقالنيت ابن ابن
  ود.ند بمجا  نويني برای يفرينش عقض عربي و بازسازی ين خواه

علو العمران »با عنوان كارشناسي ارشدش در اصض رساله خلدون  او دربارۀ ابنكتاب 
  .فصض تنظيو شده است 51كتاب در دو بخش و مجموعاً است. « لخلدونيا

. محمد معالم نظرية خلدونية فو التاريخ اإلسالمو .العصبية و الدولة خلدون ابنفكر  -

 صفحه.  810، مركز دراسات الوحدة العربية، 7001 (2ط )عابد الجابر ، بيروت: 

 آنين است:نيز او  كارشناسي ارشدمشخصات رساله 

 -الرباط: جامعاة محماد الخاام،    . علم العمران الخلدونيمحمد عابد الجابري.  -

 رسالة ماجستير.  .1920كلية ابداب والعلوم اإلنسانية، 

در هايي  و منتقد مغربي است كه برداشتاديب  (م 5103متولد )سالو حميش، . 3
 ه است. كرده خلدون ارائ ه تاريخ ابنفلسف

، 7001 (1ط ). خلدون ابنالتراكم السلبو و العلم النافع: عن قراء سالم حميش،  -

ط )بيروت:  .الخلدونية فو ضوء فلسفة التاريخ. سالو حميش :و نيزالشركة العالمية الكتاب. 

 صفحه. 112باعة و النشر، للط دار الطليعة، 5113 (5

به دو مقدمه، سه باب و خاتمه تقسيو  (ة فو ضوء فلسفة التاريخيالخلدون)كتاب 

تاريخي، باب دوم به  ۀشده است. باب او  پيرامون ميراث علمي و شناختي و نياز به انديش
و  (تركيب فلسفه و تاريخ) خلدون ابنتركيبي  ۀمطالع ۀعلو عمران و باب سوم به شيو

  ليت ت ليلي ين در دوران پس از وی اختصاص دارد.قاب
تشريح خلدون به  او درباره ابن بشناس الجزايری است. كتا عبدالقادر جغلو  جامعه. 1

ت ليض مفاهيو اصلي مقدمه و نقش  ،خلدون ابن های انديشهفرهنگي  -آارآوب اجتماعي 
 .پردازد مي شناسي جامعه تأسيسدر  خلدون ابن

. خلدون ابناالشكاليات التاريخية فو علم االجتماع السياسو عند ل. عبدالقادر جغلو -

 صفحه.  771، دار الحداثة للطباعة و النشر، م 1912 (2ط )بيروت 

                                                                                                                                                                             

( التراث و الحداثة، دراسات ... و مناقشات، 199( )8محدداته و تجلياته )نقد العقل العربي ا 

( 992( قضايا في الفكر المعاصر )1997(، المشروع النهضوي العربي: مراجعة نقدية، )1991)

 و ... 
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و نه  بر زبانگرای عرب كه  ( و مليم 5113-5321متولد صنعا )ال صری،  ساطع. 50
گرايي  در سياق ملي خلدون معروف نژاد تاكيد داشت. پژوهش او در زمينۀ علو عمران ابن

 .های مياني سدۀ بيستو در جهان عرب معروف است دهه

اين اثر در  .1908. ساطع الحصر . قاهرة دراسات عن مقدمة بن خلدون -

 .5الخانجي تجديد آاپ شده است هدر مكتب 5111و  (8ط ) 5112 های سا 
معموالً ان فيلسوف معروف لبناني است كه در ايرم(  5121 – 5107)صليبا، جميض  .55

المعجم الفلسفي: بااللفاظ العربية والفرنسية واالنجليزية )بنام اش  با فرهنگ فلسفي

خلدون منتشر  او به همراه كامض عياد كتاب زير را درباره ابن. شناخته شده است( والالتينية

  كرده است:

، دار النشر 1988دمشق:  .: منتخباتخلدون ابن. جميل صليبا و كامل عياد -

 صفحه.  197بو، العر

رجل »او در كتاب  .مصری است نويسندهم(  5130-5170)صالح، رشدی احمد . 57

خلدون پرداخته  داستاني، به زندگي ابنروايت ويلي در قالب أبا اسلوبي ت «فو القاهرة

 است. 

 القاهرة. ، 1901 (1ط ). رجل فو القاهرةرشد  صالح، احمد  -

و استاد ادبيات و  ب و انديشمند مصریم( ادي7055-5152) .هالشكعمصطفي . 58
 است. « إسالم بال متاهب»ترين اثر او  معروف انديشه اسالمي دانشگاه عين شمس بود.

، الدار و نظرياته خلدون ابناألس، االسالمية فو فكر  1917مصطفو الشكعة.  -

ا  با اصالحات و اضافات در سآاپ دوم اين اثر همراه صفحه.  190المصرية اللبنانية. 

 صف ه به آاپ رسيده است. 775توس  همان ناشر در  م 5133 / .قه 5003

مترجو اثر طه م( از مورخان معروف مصری و  5131-5311)عنان،  عبداهللم مد . 50
كه متن عربي ين توس  يقای  است( از فرانسه به عربي خلدون ابنحسين )فلسفه اجتماعي 

اين  ۀعنان در پايان ترجم عبداهللم مد ت. امير هوشنگ دانايي به فارسي ترجمه شده اس
و نظرياتش از يلماني  خلدون ابنسندونك را در معرفي  كوتاه از ونای  اثر به عربي، رساله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م( موجود است.38-73177ه كتابشناسي ملي )اين كتاب در كتابخانه ملي ب. 5
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دولة »از يثار معروف عنان، موسوعه هشت جلدی  .ه استكردبه عربي ترجمه و ضميمه 

اين اثر را نجاميد. است كه نگارش ين بيست و پنج سا  به طو  ا «اإلسالم في األندل،

ش( كرده  5825يقای عبدالم مد ييتي به فارسي ترجمه و منتشر )تهران: موسسه كيهان 
 است. 

. 1908 (7ط )عنان، القاهرة:  عبدالله. محمد حياته و تراثه الفكر  ،خلدون ابن -

 . 5بوده است (قاهره) 5188آاپ او  اين اثر در  التجارية الكبر . المكتبة

 :ديگری از ين رجوق شود به آاپ همچنين

، موسسة 1991 القاهرة: ،عنان عبدالله. حياته و تراثه الفكر  ،خلدون ابن -

  صفحه. 810المختار، 

ترين م ققان  از معروفشناس مصری و  اديب و جامعهوافي،  عبدالواحدعلي . 51
ه امع بر مقدمتر اشاره شد كه وافي ت قيقي ج پيشدر جهان عرب است.  شناس خلدون ابن

نوشته  «بين الشيعة وأهل السنة»عنوان  خلدون انجام داده است. نيز وافي كتابي را با ابن

 است كه اثری تقريبي و به دنبا  وحدت اسالمي ميان شيعه و اهض سنت است. 

 807. مكتبة زهراء الشرق. 7001. خلدون ابنعبقريات علو عبدالواحد وافو.  -

، خلدون ابنعبقريات  ت زير موجود است:آاپ ديگری از اين اثر با مشخصا صفحه.

 807 ،شركة مكتبات عكاظ .1912 / ه.ق 1202 :علو عبد الواحد وافو، جدة

صفحه
7
. 

ترين اثر او  م( است. معروف 5132-5101اديب و م قق لبناني ) .فرو عمر . 51
 است. « ياألدب العرب خيتار»مجموعه 

نيز  .صفحه 21تبة منيمة، . مك1901 (7ط ). و مقدمته خلدون ابنعمر فروخ.  -

دار العلم  (7ط )بيروت:  .خلدون ابنتاريخ الفكر العربو الو ايام عمر فروخ،  ببينيد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كتابخانه مجلس شورای  5121005اين كتاب در كتابخانه ملي ايران به شماره كتابشناسي ملي . 5
 :Ibn Khaldun)( موجود است. كتاب به زبان انگليسي با عنوان 5301-57اسالمي به شماره مدرک 

His life and work) م( موجود است.21-58101تابشناسي ملي )در كتابخانه ملي با شماره ك 
 موجود است.در كتابخانه ملي  88818-30 م يمل يبه شماره كتابشناس يكتاب در كتابخانه مل نيا. 7
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توس  همين انتشارات بوده  5128آاپ آهارم اين اثر در سا   صفحه. 272للماليين، 

 است. 

 ارد:خلدون با مشخصات زير د كتابي كوتاه در زمينه ابن المغربياللطيف عبد. 52

محمد فوز   (صححها). عبد اللطيف المغربو. خلدون ابنخفاجة و  ابنترجمتا  -

 صفحه.  71 ،م 1987 / ه.ق 1800خشبة، 

 توجه جالبحجو اما  است كه كتابي كو انديشمند لبنانيمرحبا،  عبدالرحمنم مد . 53
  .خلدون نوشته است درباره ابن

باري،،  –بيروت با، مرح عبدالرحمن. محمد خلدون ابنجديد فو مقدمة  -

 صفحه.  720 ،م 1919ه.ق/  1209 (1ط )منشورات عويدات، 

 خلدون نوشته است: ، مور  لبناني نيز كتابي درباره ابنيلبرت نصری نادر .51

 (7ط )البير نصر  نادر.  (جمعها و رتبها و قدم لها). خلدون ابنمن مقدمة  -

صفحه 122 ،م 1911 / ه.ق 1201
1
 . 

م( و دارای دكتری تاريخ  5183 -عراقي )متولد موصض عمر، ليض الدين خعماد. 70
ضمن بررسي روش اسالمي و فلسفي اسالم از دانشگاه عين شمس مصر است. او 

 نقد بهتاريخي و ... های  پديده گيری شكضدر ت ليض علو عمران و نقش دين در  خلدون ابن
سازی  به جريان اسالميوی وابسته  پردازد. ميمستشرقين در اين خصوص های  نظريه

م توس  برخي از دانشگاهيان مسلمان عمدتاً عرب در  5130معرفت است كه در دهه 
 7اياالت مت ده يمريكا شكض گرفت. 

. المكتا 1910 (7ط )عمادالدين خليل عمر. بيروت . اسالمياو خلدون ابن -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمه شده « دون ل خ ن اب  ه دم ق از م  ای ده زي و گ  ت رداش ب»با عنوان   خ ي ش  ي ل دع م   ماين كتاب توس   .5
صف ه( به فارسي ترجمه 773 .5818 ،    مركز آاپ و انتشارات ،يبهشت ديه شه: دانشگا ران ه تاست. )

 شده است.
خلدون به عمض يورده است.  ابن ههای نويني در جهت بازخواني مقدم كوشش )اسالمية المعرفة(مركز  2

( را به ين اختصاص 15و  10)سا  سيزدهو: شماره اسالمية المعرفة  ۀويژه از مجل ۀكه دو شمار
  ه است.داد
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م  5138 / ه.ق 5008پ او  ين در سا  آا صفحة. 122االسالمي للطباعة و النشر. 

تجديد  (دمشق)كاير  ابنصف ه توس  دار  555ميالدی در  7001بوده است. نيز در سا  

: با اين مشخصات موجود استای  متكور از اين نويسنده مقاله ۀآاپ شده است. در زمين

، صفحة 1918ديسمبر  / 1202ربيع االول  89 (قطر)، مجلة األمة اسالمياو خلدون ابن

، 1912خريف  8الكويت  –. مجلة العلوم اإلجتماعية اسالمياو خلدون ابن و نيز: .20

 . 882 - 881الصفحات: 

، 1917. عمادالدين خليل عمر، بيروت: للتاريخ خلدون ابنحول االسالمية تفسير  -

 المسلم المعاصر. 

، مكتا 1919، عماد الدين خليل، الرياض: الروية التربوية فو مقدمة بن خلدون -

ة العربية من اعالم التربي»الخليج. اين كتاب از مجموعه  التربية العربية لدول

 . است «االسالمية 

جو معروف تونسي است كه رفيلسوف و مت( م 5102)متولد  المرزوقي،يعرب ابو. 75
  .خلدون داشته است توجه خاصي به يثار ابن

 1208. المعاصار  االجتماع النظر  الخلدونو و التااريخ العرباو   .ابو يعرب المرزوقو -

 صفحه. 772م،  1918 / ه.ق

 ،خلدون ابنالعالقة بين السلطان الروحو و السلطان الزمانو عند ابو يعرب المرزوقو.  -

 ، الدار العربية للكتاب. 1991تون،: 

اصالح العقل فو الفلسفة العربية: من واقعية ارساطو و افالطاون   ، ابو يعرب المرزوقو -

، مركز دراسات الوحدة العربياة  1992 (1ط )وت بير. خلدون ابنتيمية و  ابنالو اسمية 

 7001و چااپ ساوم ون در ساال     1997چاپ دوم اين اثر در ساال  صفحه.  211

 بوده است.

 (71)اطروحوات الودوكتوراه    ۀاز مجموع...(  ةيالفلسفة العرب واصالح العقل ف)كتاب 

ناشوي از  )يوي  . مرزوقي در سه بخش به تشريح ابعاد سلبي و ايجابي تفكر اسمي گرا5است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجود است.در كتابخانه ملي م( 21-55151) يمل يكتابشناس يكتاب به شماره مل نيا 1
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تيميه از اسو و تعريف ين در دو بعد امكان ذهني و امكان خارجي و اسوتفاده   ابنطرز تلقي 
عربي اسوالمي   ۀپردازد و جايگاه ين را در تاريخ انديش مي (از ين در علو عمران خلدون ابن

5كند. ميتبيين 
« گرايوي نظوری   اسمي»مكمض خلدون  گرايي ابن اسمي» خلدون، به باور ابن 

اند و در اين ميان  ينها در صدد اصالح عقض و تنظيو حدود ين بوده. هر دوی استتيميه  ابن
و از ايون زاويوۀ معرفتوي، او را     خلودون بوه اصوالح عقوض عملوي )تواريخ( بوود        توجه ابون 

   دانست.اجتماعي  -گری سياسي  اصالح توان مي

كتاب او درباره  است. شناس متجدد عراقي م( جامعه5111 -5158)الوردی، علي . 77
اسبت همايش نبه م ب حاضر مشتمض بر سه فصض ين است،كه فصض سوم كتا خلدون ابن
  :م( نوشته شده است5117خلدون )قاهره:  ابن

. 1977القااهرة:  . فاو ضاوء الحضاارته و شخصايته     خلدون ابنمنطق علو الورد .  -

   النشر. طبعة لجنة التأليف و الترجمة و .معهد الدراسات العربية العالية

 های مختلفي از ين موجود است:  آاپ

، 8811 :علیي الیوردي، تیو      .تهيفو ضاوء حضاارته و شخصا    خلدون ابنمنطق  -

  الشرکة التو سية للتوزیع.

، دار 8811لنید::   ،علیي الیوردي   ،تهيفو ضوء حضارته و شخص خلدون ابنمنطق  -

 صفحه.   712کوفا:، 

، 8811لیي الیوردي، تایرا::    ، عتهيفو ضاوء حضاارته و شخصا    خلدون ابنمنطق  -

 صفحه. 712موسسة  شر صادق، 

مي باشد.  (خلدون ابنفلسفه تاريخ )در واقع واكنشي به كتاب م سن مهدی  اين كتاب
فصض به بررسي منطق فقهوي و فلسوفي    1شده است. بخش او  در تنطيو در دو بخش  و

 ۀدهنده به نظريو پردازد و بخش دوم در هشت فصض به بررسي عوامض شكض  مي خلدون ابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و ال در ع  زدگي ونان يو   ي ن يد  ت م ك ح»ور در كتاب  ددپ د م م   مرحوم م ،يرانيا شمندانياند انياز م. 5
ر،( به موضوق  ن و ه  گ ن ره ف  ي رق ش  ات ع طال ز م رك ، م5821تهران: ») دون ل خ ن ر اب ص ا ع از ت از يغ  ي الم اس
 خلدون اشاره كرده است. ابن ييگرا ياسم
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با ديگر متفكران معاصر و نيوز پويش    خلدون ابن، نسبت تفكر خلدون ابن، جايگاه خلدون ابن
 5پردازد.  مي از خود و اهميت علو عمران در مطالعات نوين جوامع عربي

م( است. او  5118 -5177انديشمند و فيلسوف مغربي ) .ال بابيم مد عزيز . 78
د سفه در دانشگاه م ملثيرگتار فأگاه سوربن و از اساتيد تدارای دكتری فلسفه در دانش

 پنجو در رباط بود. 

 محمد عزيز الحبابو. بيروت، دار الحداثة.  ،معاصرياو خلدون ابن -

 .الطباقعمر فاروغ . 70

بياروت،  . فو سيرته و فلسفته التاريخية و االجتماعية خلدون ابنعمر فاروغ الطباع،  -

 صفحة. 107موسسة المعارف للطباعة و النشر،  م. 1997 / ه.ق 1217 (1ط )

 .استاد فلسفه دانشگاه بيروت لبنان استزيعور، علي . 71

. ازرق فو التيار االجتماعو و التاريخو ابنو  خلدون ابنالفلسفة العلمية عند . علو زيعور -

صفحه. 201. موسسة عز الدين للطباعة و النشر، 1900 (1ط )
7

 

 ۀدو انديشمند برجسته در فلسف های انديشهيراء و ای  هكتاب فوق به بررسي مقايس
پردازد كه در دو بخش و با تاكيد بر نظريات تربيتي  مي ازرق ابنو  خلدون ابنعملي يعني 

كند. اين اثر از  مي ازرق اشاره ابنو سپس يرای  خلدون ابناين دو متفكر، ابتدا به يرای 

 است. «اعمام و النصوص المعجمة ،سماميالعقل العملي في التراث العربي اال ةمجموع»

يلت صيض دانشگاه سوربن  فيلسوف لبناني و فارغ...م(  - 5100)نصار، ناصيف . 71
است. او نيز از زمره فيلسوفتن عربي است كه دعوت به ايجاد فلسفۀ مستقض عربي كرده 

است.  «معاصراحياء روح فلسفي در فرهنگ عربي »طرح اصلي او در انديشه عربي است. 
 خلدون )در اصض رساله دكترايش( آنين است:  مشخصات كتاب معروف وی درباره ابن

فو  خلدون ابنتفسير تعليلو و جدلو لفكر  :خلدون ابنالفكر الواقعو عند . ناصيف نصار -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجود است. يدر كتابخانه ملم( 31-05382م و نيز 30-8702اين كتاب به شمارۀ كتابشناسي ملي ) .5
ندی ب و رده 735070ي به شناسه اسالم یه و مركز اسناد مجلس شورازمواين كتاب در كتابخانه  7

BP711 /ج.1 2ق-lcc .موجود است  
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. دار الطليعة.1992 (8ط )بيروت:  .بنيته و معناه
1
 

الدين و التاريخ  مفهوم األمة بين :ناصيف نصار در كتاب ديگرش ت ت عنوان -

 ،م دارالطليعة 7008 (0ط )دراسة فو مدلول األمة فو تراثه العربو االسالمو 

 پرداخته است.  خلدون ابنبه مفهوم امت از ديد  171الو  109، ص 7فصل 

( مور  مصری و استاد تاريخ اسالم دانشگاه م5100متولد م مود اسماعيض ). 72
ها در دانشگاه فاس )كشور مغرب( و در  سا  . ضمن ينكه ویاستشمس در قاهره  عين

بهره  7«روش تفسير ديالكتيكي در علو تاريخ»پرداخته است. او از  كار بهدانشگاه كويت 
برد. از ديد او نظريۀ ديالكتيكي با واقعيت هماهنگي دارد. آون واقعيت متغير است پس  مي

هايي آون  توان به كتاب . از ميان يثار او مياست تفسير تاريخ نيز ضرورتاً متغير

جد  من و ديگری )سلوک » ،در ده مجلد 8«المعارف انديشۀ اسالمو ةداير»

 ،1«نشينان در تاريخ اسالمي انقالب های حاشيه» ،1«تجديد رسالت ديني» ،«0گرايي( درون
 د. كراشاره  2«های سری در اسالم جنبش»

های  م گاه با بازتابهای م مود اسماعيض در مطالعات تاريخي جهان اسال ديدگاه
 ۀتوان در نقد او بر انديش ای از ين را مي عرب همراه بوده است. نمونه وسيعي در جهان

يافت كه  ،است الصفا اخوانهای مكتب  خلدون و بيان ينكه وی سارقِ انديشه ابن
 های مختلف جهان عرب را برانگيخت. های موافق و مخالف بسياری در دانشگاه واكنش

 تأثير خلدون ابن ۀبا مقدم الصفا اخوان رسايض ۀكوشد تا با مقايس مي اسماعيضدكتر م مد 
. همچنين او معتقد است كه افرادی آون كنداز اين رسايض را اثبات  خلدون ابنپتيری 

مقدم  خلدون ابنبر  شناسي جامعه تأسيسالنفيس و ... در طرح و  ابنرضوان،  ابن ،طرطوشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ييگرا واقع ۀشياندبا عنوان  يبه فارس)متن اصلي( را از زبان فرانسه نصار پور كتاب  ويرح وسفي یيقا .5
 خلدون ترجمه كرده است. ابن

 منهج التفسير الجدلو للتاريخ. .7

 سوسيولوجيا الفكر االسالمو. ةموسوع .8

 (.ةيذات ةجدل األنا و ابخر )سير .2

 تجديد الخطاب الدينو. .0

 ثورات المهمشين فو التاريخ االسالمو. .7

 فو اإلسالم. ةالحركات السري .2
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 اند. بوده

 .الصافا  اخوان رسايلمقتبسة من  خلدون ابنهاية أسطورة نظريات نمحمود اسماعيل،  -

صفحه.  127، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، 7000مصر 
1
 

ابكااديميين و   باين  (جدل ساخن) خلدون ابنهل انتهت اسطورة ، محمود اسماعيل -

صفحه.  887، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، 7000. المفكرين العرب
7
 

است.  )مقيو بريتانيا( متفكر ليبرا  و دنياگرای سوریم( 5102)متولد ، هالعظمعزيز . 73
او به تدريس مطالعات اسالمي در دانشگاه اكستر مشغو  است. العظمه حيات فكری خود 

؛ اما بعدها از ين روی برتافت و متمايض به ليبراليسو كردهای ماركسيستي يغاز  را با انديشه
 د.ش

عباد الكاريم ناصايف،     (تحقياق  / ترجماة ). و تاريخيتاه  خلدون ابنمة العظ عزيز -

 خلادون  ابنعزيز العظمة همچنين:  صفحه. 789، دار الطليعة، 1912 (7ط )بيروت 

 .، رياض الري، للكتا و النشر7000 (1ط )
8

 

از ای  را آون يينه خلدون ابناين كتاب در شش فصض تنظيو شده است كه در ين اثر 
 از: اند عبارت. عناوين فصو  كتاب كند مي ترسيو اش زمانه ۀشفرهنگ و اندي

( العرب و بعض من 2( دول العجم. 8( النبوة و الملک، 7( امم العالم. 1

 0. ( مالحق7( البربر و بعض من عاصرهم. 0عاصرهم. 

م( 5132-5181)لبناني اركسيست م )حسن عبداهلل حمدان( مهدی عامضدكتر . 71
خلدون ارائه  او تفسيری ماركسيستي و مادی از علو عمران ابن. است كه به قتض رسيد

 دهد.  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م( در كتابخانه ملي موجود است.35-70872اين كتاب در كتابخانه ملي به شمارۀ كتابشناسي ملي ) .5
م( در كتابخانه ملي 35-07721و نيز  5511871اين كتاب در كتابخانه ملي به شمارۀ كتابشناسي ملي ) .7

  موجود است.
در كتابخانه پژوهشگاه حوزه و  1ق/فالD51/2/7، رده كنگره  0887اين كتاب به شماره ثبت  3

 موجود است.)قو( دانشگاه 

م( و نيز اصض كتاب به زبان انگليسي )انتشارات 35-70872اين كتاب به شمارۀ كتابشناسي ملي ). 0
Routledge :5110م( در كتابخانه ملي موجود است. 21-58105اره )م( به شم 
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 دار الفارابي. ،. بيروتفي علمية الفكر الخلدوني .7007مهدي عامل.  -

دكترای خود را به وجوهي از  ۀ(، رسالم 7002 – 5171م سن مهدی ) دكتر. 80
با عنوان   یود ع س م د ي ج مكتاب او توس  خلدون اختصاص داده است.  های ابن انديشه

  ( است.بنگاه ترجمه و نشر كتاب  5817:  ران ه ت)«  دون ل خ ن اب  خ يار ت  ه ف س ل ف»
- Ibn Khaldun's Philosophy of History: A Study in the Philosophical 

Foundation of the Science of Culture. His doctoral dissertation of 

5110, published 5112. 

ای دارد.  خلدون توجه ويژه ( به ابنم 5188. عبداهلل العروی، مور  مغربي )متولد 85
م( مور  و انديشمند دنياگرای مغربي است. از او گاه به عنوان   - 5188عبداهلل العروی )

اند. شايد علّت اين امر را بتوان در توجه او به  متفكری ليبرا  و گاه ماركسيست نام برده
دو مشرب اروپايي دانست كه از ين طريق درصدد حض مشكالت وطن عربي  تلفيق اين

وی دارای درجۀ دكترای دولت در تاريخ )مطالعات سياسي( از دانشگاه سوربن  است.
باشد. عروی در اصض يك مور  است. با اين همه برخي از يثارش سرشتي  فرانسه مي

های  ن عرب توجه خاصي به انديشهو به مانند بسياری ديگر از انديشمندا 5فلسفي دارند.
خلدون دارد. او در پي تجديد حيات فرهنگي عرب در دوران معاصر و بازنگری در  ابن

مفاهيو اساسي انديشۀ سياسي عرب، نظير دولت، يزادی، تاريخ، ميراث فرهنگي و هويت 
 اسالمي است. -های رايج در عرصۀ سياست عربي  در كنار نقد و ت ليض بسياری از طرح

 . الدار البيضیا،،  شیر  حوار حول الفكر الخلدوني .8811رو:. خعبداهلل عروي و آ -

 .8811جریدة االتحاد االشتراکي، 

؛ ترجمة خليل أحمد خليیل. لنید:،   و ماكيافلي خلدون ابن .8881عبداهلل عروي.  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تعريا محمد عيتاني، وتقديم اإليديولوجيا العربية المعاصرةبرخي از وثارش عبارتند از:  2

, العرب والفكر التاريخي؛ 1920مكسيم رودنسون، بيروت، دار الحقيقة للطباعة والنشر، 

؛ مفهوم 1910ط( ؛ مفهوم اإليديولوجيا، بيروت، دار الفارابي، 2. )1928بيروت, دار الحقيقة، 

ط( 2. )1911ط( ؛ مفهوم الدولة, بيروت, دار الفارابي، 2. )1911الحرية, بيروت, دار الفارابي، 

ط( ؛ مجمل تاريخ العرب, الرباط, 8. )1918؛ ثقافتنا في منظور التاريخ, بيروت, دار التنوير, 

البيضاء, المركز  ،أوراق: سيرة ذاتيةط( ؛ 8ص, ) 122, 1912الجديدة,  ةمطبعة المعرف

 .1997؛ مفهوم التاريخ, جزءان, البيضاء, المركز الثقافي العربي, 1919, الثقافي العربي

http://uemnet.free.fr/cd/uem_final/couv_ain11.htm
http://uemnet.free.fr/cd/uem_final/couv_ain11.htm
http://uemnet.free.fr/cd/uem_final/couv_ain11.htm
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 دار الساقي.

 های توجه دربارۀ داللت ر مصری است كه ت قيقي جالبگپژوهش ،. حسن اسماعيض87
 خلدون )در اصض رساله دكتری( انجام داده است.  تمدني واژگان و اصطالحات مقدمه ابن

خلدون. بياروت   عند ابن ةالمقدم ةفو لغ ةاسماعيل. الدالالت الحضاري حسن -

 ( دار الفارابو.1)ط

های زيادی  نويس مصری است كه كتاب نويسنده و نمايشنامه .أبو دينا م مدحسن. 88
نوابغ المسولمين  »خلدون او در مجموعه  نوجوانان نوشته است. كتاب ابنرا برای كودكان و 
 است.  « في العلو والمعرفۀ

 دار الكتاب اللبنانو.  (1ط )، خلدون ابنأبو دينا.  محمدحسن -

محمد العبده، نويسانده ساور  مقايم بريتانياسات. كتااب او مشاتمل بار        . 80

 خلدون است.   ابن خلدون به همراه منتخباتو از متن مقدمه معرفو ابن

 .لندن المنتدي االسالمي م8888 خلدون ابنالبداوة و الحضارة نصوص من مقدمة  -

1 

و اسوتاد دانشوگاه اقتصواد اسوكندريه      اقتصاددان مصری .احمديسری  عبدالرحمن. 81
( بوه  5821)نشور احسوان:   « بهوره و ربوا   يقو يتطب يبررس». برخي يثار او مانند كتاب است

 ت.  فارسي ترجمه شده اس

 يسر  احمد. جامعة االسكندرية.  عبدالرحمن. تطور الفكر االقتصاد  -

اقتصوادی از ديودگاه    هوای  پديوده فصض ششو اين اثر به ت ليوض تواريخي و اجتمواعي    
 خلودون  ابون نظريات مقريزی از شاگردان  ۀپردازد. فصض هفتو ين نيز به ارائ مي خلدون ابن

 . اختصاص دارد
م( است كه گرايشهای آپگرايانوه داشوت. از   5123)متوفي  تونسيالطاهر عبداهلل، . 81

دار )توونس:  « الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديادة »توان به  يثار او مي

 اشاره كرد.   (5110 :المعارف للطباعۀ والنشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجود است.در كتابخانه ملي ( 5001512) يمل يكتابشناس يكتاب به شماره مل نيا .5
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 1899( 1. بياروت، )ط  خلدون الاو ماارك،   نظرية الثورة من ابن. عبداللهالطاهر  -

 صفحه 170الموسسة العربية للدراسات و النشر،  م، 1929 / ه.ق

های شاخص جنبش اسالمي سوودان   انديشمند سوداني و از آهره .امامزكريا بشير . 82
مودير مركوز تمودنها در دانشوگاه     است. دكتری خود را در اياالت مت ده اخت كرده است و 

سوت. از يثوار اوسوت:    های عربي تدريس كرده ا از دانشگاهدر بسياری النيلين سودان است. 

مفهوم العدالة »، «الفلسفة النورانية القرونية عند الغزالي» ،«أساسيات علم المنطق»

طرياق التطاور   »، «فاي مواجهاة العولماة   »، «بين الفكر اإلساالمي والفكار الغرباي   

 .«االجتماعي اإلسالمي

العلم دار  (1ط )بيروت: . خلدون ابنجوانا الفلسفية فو مقدمة  زكريا بشير امام، -

عباد   (مقدمة). خلدون ابنجوانا فلسفية فو مقدمة زكريا بشير امام نيز: للماليين. 

 5 صفحه. 707، الدار السودانيه الكتا، 1910الرحيم مكاو ، الخرطوم: 

 مصری است و تخصص او فلسفه و كالم اسالمي است.  .ديابوزمني احمد . 83

 (1ط )، 1992بياروت:  . نخلادو  ابان الفكار الكالماو عناد    . منو احمد اباو زياد   -

 صفحه. 707الموسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 
2 

 سوری و استاد فلسفه است.  احمد، عزت السيد . 81

 787، 1998 (1ط ). عازت السايد احماد.    خلدون ابنفلسفة الفن و الجمال عند  -

 صفحه. 

هنر و زيبوايي،   ۀفلسف ۀيناو در زم های ديدگاهو  خلدون ابناين اثر به بررسي زندگينامه 
 . به همراه و منتخباتي از يثارش در خصوص فنون شعری اختصاص دارد

استاد زبان عربي در دانشگاه ملك سعود عربستان سعودی . ابو الفتوح م مدحسين. 00
 است.  

 (1ط )اباو الفتاوح. بياروت     محمدحساين . و رسم المصحف العثمانو خلدون ابن -

 صفحه.  22، ، مكتبة لبنان ناشرون1997

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م( موجود است.30-81015اين كتاب در كتابخانه ملي به شماره كتابشناسي ملي ) .5
 م( موجود است.35-70823) يمل يكتابشناسبه شماره  يكتاب در كتابخانه مل نيا.  7
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   اإلسكندراني،محمد . 05

دار الكتااب العرباي    (1ط )محماد اإلساكندراني.    (تحقيق) .خلدون ابنقدمة م -

 للطباعة و النشر و التوزيع. 

  .م مد مالح. 07

، مطبعة االسعد، 1900. محمد مالح، بغداد: دقائق و حقائق فو مقدمة بن خلدون -

 صفحه.  27

  .حقيقي الديننور. 08

 (ترجماة ). العلوم االجتماعية و اساس السلطة السياساية  :الخلدونيةن حقيقو، نور الدي -

 ، منشورات عويدات.1918 (لبنان)الياس خليل، بيروت 

   .بوذره احمد. 00

، دار 1912، بيااروت: خلادون  ابان االقتصاااد السياساو فاو مقدمااة   ، احماد باوذره   -

 صفحه.   772، خلدون ابن

التحصيل دانشكده  ق( و فارغ 1870متولد سعود  ) .بانبيلة عبداللهحسين . 20

 تربيت مكه است.  

 ،م 1912 / ه.ق 1202بانبيلة، بيروت:  عبدالله. حسين و تراثه التربو  خلدون ابن -

 صفحه.  127دار الكتاب العربو، 

 فيلسوف لبناني است.  ال لو، عبده . 01

 صفحه.  772. بيت الحكمة، 1929 (8ط ). عبده الحلو. خلدون ابن -

مشخصووات م(  5138-5150اسووتاد زبانشووناس مصووری )ال وووفي، احموود م موود . 02
 است: نيخلدون آن ابن ۀاو دربار های كتاب

 ، دار النهضة المصرية. 1990 :مصر .خلدون ابنمع  ،احمد محمد الحوفو -

: دراساة تحليلياة نقدياة    خلدون ابناصول التربية و تعليم عند ، احمد محمد الحوفو -

 108م. المجلاا، العلااو للشااسون االسااالمية،  1978 / ه.ف 1818القاااهرة: . مقارنااة

  صفحه.

 .ال اجریم مد طه . 03
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 1200بياروت:  . بين حياة العلم و دنياا السياساة   خلدون ابنمحمد طه الحاجر ،  -

 صفحه.   777دار النهضة العربية،  ،م 1910 / ه.ق

والدولاة فاي   القبيلاة  »انديشومند لبنواني. از يثوار اوسوت:      .الخووری اس ق  فؤاد. 01

 «البحرين

 (1ط )لنادن  . خلادون  ابان م اها االنثروبولوجياا و عبقرياة   . اسحق الخور  فؤاد -

صفحه.  12. دار الساقو للطباعة و النشر، 1997 / ه.ق 1217
1 

او م( بود.  5118-5331اديب و فعا  سياسي شهير مصری ) .جمعةمحمد لطفو . 10

يالت در مدارس مصر به فرانسوه رفوت و در   در شهر اسكندريه زاده شد. پس از اتمام ت ص
رشته حقوق به ادامه ت صيض پرداخت. بعدها ضمن يشنايي با انديشمندان نهمت اسوالمي  

مند شد و پس از آندی بوه مطالعوه    های اسالمي و تصوف عالقه و م مد عبده، به انديشه
 فلسفه روی يورد.  

الكند ، الفاارابو،  )لمغرب تاريخ فالسفة االسالم فو المشرق و محمد لطفو جمعة،  -

الهيثم، محيو الدين بن العربو،  ابن، إخوان اصفا، خلدون ابن ،رشد ابنطفيل،  ابنسينا، الغزالو،  ابن

 ، دار الكتا العلمية. 1917بيروت:  (مسكوية ابن

 منتشر شد.   5172اين كتاب در سا  او  بار، 

يه است. دكتوری خوود را در   عراقي و استاد دانشگاه المستنصر .هجود ناجي حسين. 15
خلودون، در   دانشكده ادبيات دانشگاه بغداد اخت كرده است. كتواب او دربواره تصووف و ابون    

 اصض رساله دكتری اوست.  

بياروت: دار   .نموذجاو خلدون ابنالتصوف عند فالسفة المغرب:  ،ناجي حسين جودة -

 . )سلسلة فلسفة وتصوف(ص 797 .7007الهادي، 

وی مصری و استاد دانشكده ادبيات دانشگاه قاهره است.  .خميریال زينب م مود. 17
« دراسة فلسفية لبعض الفرق الشييعية»او كتاب ديگری با عنوان 

ارائوه كورده   رداشتي نادرست از شيعه دارد كه در ين ب م( 1917و النشر:  ةللطباع ة)دار الثقاف
   است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجود است. يم( در كتابخانه مل35-70828) يمل يكتابشناس ۀكتاب به شمار نيا .5
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سافة التااريخ عناد    فلاسوت:   چناين ( 5نويسونده  كارشناسوي ارشود  در اصض رساله ) -

 89، دار الثقافة للنشر و التوزياع،  1991زينا محمود الخضير ، قاهرة: . خلادون  ابن

  صفحه.

إشاراف يحياو    / . زيناا محماود الخضايري   خلادون  ابان فلسفة التاريخ عند  -

رساالة   .1928قسام الفلسافة،    -كلياة ابداب   -القااهرة: جامعاة القااهرة     هويدي.

 ماجستير. 

 م(  7007-5102اديب و انديشمند اسالمي مصری ) .انور الجندی .18

 :القااهرة  .خلادون  ابنحزم،  ابن  تيمية، ابنالغزالو،  –مصححو المفاهيم ، الجند انور  -

 ، دار االعتصام.م 1910

   .سويلو احمد. 10

 ، سفير. 7001 خلدون ابناحمد سويلم،  -

 .شال  ديابوزكما  . 11

 171، 1902 (1ط )، خلادون  ابنمقدمة  فصول المختارة مند شالل. كمال ابو زي -

 صف ه بوده است.   500و در  5113آاپ دوم اين اثر در سا   صفحه.

 عراقي و استاد دانشگاه است.   .حسين هنداوی. 11

، 1997( 1. لندن: )ط خلدون و هيغل التاريخ و الدولة ما بين ابنحسين هنداو ،  -

 صفحه. 180دار الساقو للطباعة و النشر، 

درصدد تشريح جايگاه  ،خلدون و هگض در اين كتاب با مقايسۀ فلسفۀ تاريخ ابنهنداوی 
ساختن عناصر انديشۀ او در انديشه و فلسفۀ معاصور غربوي    خلدون و نمايان رفيع علمي ابن

 7است.
 احمد بن م مّد بن صديق، ابوالفيض غماری حسني شافعي مغربوي  .الصديقاحمد . 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشد في الفلسفة  زينا محمود الخضيري : أثر ابن است: نيآن یو یمقطع دكترا هنام انيعنوان پا .5

 -كلية ابداب  -معة القاهرة القاهرة: جا -المسيحية في العصر الوسيط/ إشراف يحيو هويدي.

 رسالة دكتوراه. -.1921قسم الفلسفة، 

 موجود است. يم( در كتابخانه مل35-85513) يمل يكتابشناس يكتاب به شماره مل نيا .7
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متوواتر بوودن    «خلودون  از الوهو المكنون مون كوالم ابون   ابر»، در كتاب ق( 5830)متوفي 
احاديور   ۀدربوار  خلدون ابن های تمعيف بودن اساس بي و كند را ثابت مياحادير مهدويت 

 .كند تبيين مي مهدويت را

ط )دمشق . خلدون ابنابراز الوهم المكنون من كالم  ،احمد بن محمد بن الصديق -

 صفحه.  170مكتبة الترقو،  م، 1900 (1

 .السعيدیحميد خلف علي . 13

: دراسة تحليلية مقارنة خلدون ابنأثر الفارابي في فلسفة ، علي السعيدي خلفحميد  -

. )سلسالة فلسافة   ص 727 .7007بياروت: دار الهاادي،    .لألصول والمؤثرات الفلسافية 

 وتصوف(  

م( انديشمند و فيلسووف الجزايوری اسوت كوه سوابقه       5175)متولد  شري  عبداهلل. 11
 های تونس و الجزاير دارد.   دريس در دانشگاهت

الموسسة الوطنية  (7ط )الجزائر  .خلادون  ابنالفكر االخالقو عند . شريط عبدالله -

 5 صفحه. 717للنشر و التوزيع، 

م ورم   / 8در تواريخ   (عربسوتان )با همين عنوان در عالو الكتب ای  نويسنده دارای مقاله
همچنين وی دارای كتاب ديگری است.  811الي  810م صص  5131سپتامبر  / ه.ق 5002

، 1912الجزائار،  . خلادون  ابان نصاوص مختاارة مان فلسافة     شاريط،   عبداللهاست: 

 .نية للكتابموسسة الوط

 دارای دكتری در فلسفه تربيت است.   .الدين شمساالمير عبد. 10

، عباد االميار شام    (تحقياق  / ترجماة ). ازرق ابنو  خلدون ابنالفكر التربو  عند  -

اين اثور در   صفحه. 771دار اقر النشر و التوزيع،  ،م 1912 / ه.ق 1202 (1ط ). الدين

 7صف ه تجديد آاپ شده است.  711در  الشركة العالميةدر بيروت توس   5115سا  

 .سليمانفت يه حسن . 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و رده كنگره  78103شهر قو به شماره رديف  كتابخانه دانشگاه باقر العلوم )ق(اين كتاب در كتابخانه  2
DS51/2 /ست.موجود ا 3ف0ش  

 موجود است.در كتابخانه ملي م( 35-77123) يمل يكتابشناس يكتاب به شماره مل نيا .7
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القاهرة مكتبة نهضة مصر. . خلدون ابنم اها التربية عند سليمان.  حسنفتحيه  -

.ص121
1
   

 السعيد م مود .17

 «: مقال فی المننه  الترربینی  خلدون ابن»عنوان: او با  كارشناسومشخصات رساله 

 ؛ آنين است:كتاب منتشر شده است صورت به

يحياو   (إشاراف  ، ) . محمود السعيد طه الكرديخلدون ابنالمنهج التجريبي عند  -

 ير.رسالة ماجست .1922كلية ابداب،  -هويدي. القاهرة: جامعة القاهرة 

م( از يثوار اوسوت:    7001 -5150اديب و فيلسووف مسوي ي لبنواني )    .قميريوحنا . 18
 .  الفلسفۀ العربيۀ في كبرى قماياها، أصو  الفلسفۀ العربيۀ

، المطبعة  1907 (1ط )بيروت ). دراسة و مختارات – خلدون ابن. قمير يوحناأب  -

 صفحه.   10الكاثولية. 

انجام شده اسوت. ايون    (شارات دار المشرقانت) 1992چاپ سوم اين اثر در سال 

 ،و انديشمندان عرب است كه شامض بيان زنودگي  ۀمطالعات پيرامون فالسف ۀاثر از مجموع
نيوز   5138. در سوا   است منتخباتي از يثارشان ۀيثار و مشرب فلسفي ايشان به همراه ارائ

 7 .صف ه صورت گرفته است 11آاپ ديگری از اين اثر در 

، العارب فاي األنادل،   اديب و مور  لبناني اسوت. از يثوار اوسوت:     .يبغرجورج . 10

، أعالم من لبنان والمشارق ، المتنبي دراسة عامة، التصوف اإلسالمي وأعالمه الكبار

 .جورج غريا والدواوين الجديدة

دار الثقافة للطباعة و النشر و  (1ط ). و ابحاث نموذجية خلدون ابنجورج غريا.  -

 .  است «الموسوق في االدب العربي» ۀاز سلسل اين كتابالتوزيع. 

 های كودكان است.   نويسنده كتاب .مصطفي ابو زياد م مد. 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجود است.در كتابخانه ملي ( 50013) يمل يكتابشناس ۀكتاب به شمار نيا .5

خلدون) به همراه  ابن. 5815، ريقم وحنااين كتاب با مشخصات زير به فارسي ترجمه شده است: ي. 7
تهران: بنگاه  .يعباس ذهب ديس شيرايبا مقدمه و و ؛  يترجمه عبدالشكور جمال، ن(از متو یا دهيگز

 صف ه. 521 ،  ترجمه و نشر كتاب پارسه
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دنيا عبد المتعال، القااهرة:   (رسوم)ابو زياد محمد مصطفو،  (بقلم) خلدون ابن -

 ، دار األمل للنشر و التوزيع. 7008

 .كما م مد . 11

  لربيع للنشر.دار ا 7000دمشق: . خلدون ابنمحمد كمال، 

 .كاتبسيف الدين . 12

 210. بان خلادون   عبدالرحمنالعالمة ، م 1917 / ه.ق 1202 سيف الدين كاتا، -

  صفحه.

 مصباح العاملو.. 13

 1911. مصباح العاملو، بيروت: خلدون و تفوق الغكر العربو علو الفكر اليونانو ابن -

 صفحه. 229م، دار الجماهير للنشر، 

 ،محمد أحمد مبيض.مبيضم مد أحمد . 11 

  .ص 222 .7000القاهرة: الدار العربية للنشر و التوزيع،  .إسالميا خلدون ابن -

   .الم اميم مد كامض حسن . 20

: العبقاري الا ي ملماه العارب و انصافه      خلادون  ابنمحمد كامل حسن المحامي،  -

 صفحة. 109المنشورات المكتا العاملي.  .1999 (1ط ). الغربيون

را اولوين مؤسوس    خلدون ابن. نويسنده است «عباقرة خالدون»موعه اين كتاب از مج

به روشي علموي در تواريخ شوده اسوت. او بوا       قائضكه  داند ميفلسفه تاريخ و اولين فردی 
و نيز منتقودان   شناسان شرقهای  به بررسي ديدگاه خلدون ابنهای  تشريح زندگي و انديشه

 .  پردازد ميطه حسين  مانندوی 
از ليبيايي و رييس دانشگاه دعوت اسالمي طرابلس اسوت.   .الزيادی اهلل حفتم مد . 25

 .ماهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقين منهايثار اوست: 

اهدافه و وسائله. دراساة تطبيقياة حاول مانهج      :االستشراقالزيادي.  الله فتحمحمد  -

 صفحة. 887ة و النشر. . دار قتيبة للطباع7007 (7ط ) .خلدون ابنالغربيين في دراسة 
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5
 

م بووده اسوت. ايون اثور بوا تمركوز بور         5113 ه.ق برابر با 5051آاپ او  ين در سا  
و نقد ين از زوايايي مفهومي، تاريخي، اهوداف و   شناسي شرق ۀبه مطالع خلدون ابنموضوق 

 .  پردازد ميابزار ت ليض و ... 
دارای ليسانس علوم سياسي م( و  5173)متولد نويسنده مصری  .بدالتواب يوسفع. 27

 .  استاز دانشگاه قاهره 

دار ، 1999 .خلادون يقابال دوركهاايم فاو علام االجتمااع       ابنعبد التواب يوسف،  -

 الكتاب اللبناني والمصري

( للقاء الفريد بين علمواء العورب وعلمواء الغورب    خلدون در مجموعه ) كتاب او درباره ابن
 برای كودكان نوشته شده است.

 مدرس گروه اقتصاد اسالمي دانشگاه ام القری مكه است.   .دنيااحمد شوقي . 28 

علماء المسالمين و   :. نيز1990 ،موس، علم االقتصاد خلدون ابن شوقو احمد دنيا، -

 صفحه.  707، 1998 ،موس، علم االقتصاد خلدون ابنعلم االقتصاد: 

 .عبدالقادرم مد . 20

حيادر  . خلادون  بنياسية و االقتصادية الاالفكار االجتماعية و الس، محمد عبد القادر -

   .1928وباد: 

هوای   اقتصاددان مصری است و موضوق رساله دكترايش انديشه .نشات م مدعلي. 21
اش  رسالهعنوان  خلدون بوده است كه ين را در قالب كتاب منتشر كرده است. اقتصادی ابن

 است. «خلدون الفكر االقتصادي في مقدمة ابن»

نيز مشخصات كتاب  .1922قاهره، . خلدون ابن :ائد االقتصادرنشات،  محمدعلو -

. خلادون  ابان  الفكار االقتصااد  فاو المقدماة    نشأت.  محمدعلوديگری از او آنين است: 

 دار الكتا المصرية.   .1922القاهرة: 

 .رسالنصالح الدين بسيوني . 21

 ،1999: قااهرة . خلدون ابنالسياسة و االقتصاد عند صالح الدين بسيونو رسالن.  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)رده  6۶۵2ت به شماره  تهران حدیث شهرری کتاب مذکور در کتابخانه دانشکده علوم 2

D2۵/7موجود است. ( 62362ز،2ف/ال 
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صفحه.  119دار القباء للطباعة و النشر و التوزيع، 
1 

 .عامانم مد موسي . 22

، الدار 1990القاهره: ، نظرية االنفتاح االقتصاد  فو االسالممحمد موسو عثمان.  -

 صفحه.  100المصرية للطباعة و النشر، 

اه الجزيوار  و استاد دانشوگ م(  7005-5171انديشمند الجزايری ) .مزيان ديعبدالمج. 23
 بود.  

و اسسها فو الفكر االسالمو  خلدون ابنالنظريات االقتصادية عند مزيان،  المجيدعبد -

، دار الثقافة للطباعة و النشار،  1911قاهره:  ،الواقع المجتمعو: دراسة فلسفية و اجتماعية

 7. آاپ شده است( ، موسسة الوحدة.1911الكويت: ) درهمان عنوان با صفحه.  027

 .الكردیمود السعيد طه م . 21

طارابل،  . : مقاال فاو المانهج التجريباو    خلدون ابن، محمود السعيد طه الكرد  -

نويسونده بوا    ناموۀ  پايوان اين اثور  صفحه.  870المنشاء العامة للنشر،  ،م 1912 (ليبيا)

 بوده است.  «خلدون ابنالمنهج التجريبو عند »عنوان 
 .عبدالموليم مود . 30

، 1910 (7ط )تاون،   ليبيوا، و علاوم المجتماع.    خلدون بنامحمود عبد المولو،  -

 صفحه.  170الدار العربية للكتاب، 

 عنايتراجي . 35

هباة عنايات،    (الرسوم)، : موس، علم االجتماعخلدون ابنراجو عنايت،  (إعداد) -

 ، مدبولو الصغير.  1997 (1ط )

  .فياضسليمان . 37

، مركز االهارام للترجماة و   1999. ابو علم االجتماع .خلدون ابنسليمان فياض،  -

 النشر.  

 است. م( 7057 - 5181اديب و انديشمند سعودی ) .سعد بن خلف العنفان. 38

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م( موجود است.35-82102) يملكتابشناسي به شماره  يكتاب در كتابخانه مل نيا.  1

 ( در كتابخانه ملي موجود است.8011101اين كتاب به شمارۀ كتابشناسي ملي ). 7
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 21 ،1992، خلادون  ابان الحكوماة و الحااكم فاو قاوانين     ، سعد بن خلف العنفان -

 صفحه. 

نويسنده لبناني و استاد علووم سياسوي در دانشوكده حقووق دانشوگاه       .قربانمل و . 30
 است.   لبنان

 (1ط )بياروت  . خلادون  ابان الخلدونيات نظرية المعرفاة فاو مقدماة    قربان.  ملحم -

 صفحه.  229م. الموسسة الجامعية للدراسات و النشر،  1910 / ه.ق 1202

الدراسات منهجية ناقادة فاو االجتمااع     -الخلدونيات: السياسة العمرانيةملحم قربان،  -

 للدراسات و النشر.  ، الموسسة الجامعية1912بيروت: . السياسو

 ،م 1912 / ه.ق 1202بيااروت: . الخلاادونيات: قااوانين خلدونيااة ملحاام قربااان،  -

 صفحه.  219الموسسة الجامعية للدراسات و النشر، 

 شناس سوری است. برخي از يثار اوست: استاد جمعيت .العلواني مصطفي. 31

، والديموغرافية العثمانيون في سورية، وحماة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر

 . وعلم السكان

 1209دمشاق:   .خلادون  ابان السكان عناد العارب حتاو عصار     العلوانو.  مصطفو -

 صفحه.   189 ،وزارة الثقافة ،م 1919 / ه.ق

   م( است. 5170تونسي )متولد و م قق  اديب .وكرّم مد  ابوالقاسو. 31

 128 ،م 1922 / ه.ق 1892 (8ط ). خلادون  ابان العارب و  محمد كرو.  ابوالقاسم -

 صفحه. 

زبانشناسوي،  های مختلوف   . مؤلف و مترجو عراقي است كه در حوزهالغانمي سعيد. 12

 كند.   تاريخ، فرهنگ و تمدن فعاليت مي

بياروت:  . خلادون  ابنالعصبية و الحكمة: قراءة في فلسفة التاريخ عند  ،سعيد الغانمي -

 .ص 112. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 7007

 .رعدم مد  سعيد. 33

 1200 (1ط )دمشااق: . خلاادون ابان العمااران فااو مقدمااة سااعيد محمااد رعااد.  -

 صفحه.  029م، دار طالس،  1910 / ه.ق
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 .مغربيالغني عبد. 31

محمد الشريف بان   (ترجمه). خلدون ابنعند  االجتماعوالفكر . الغنو مغربوعبد -

طبوعااات الموسسااة الوطنيااة للكتاااب. ديااوان الم ،م 1917دا  حسااين، الجزاياار: 

 صفحه. 779 ،الجامعية

 است.  م( 5100عالو سوری )متولد  .النبهانم مد فاروق . 10

موسسة الرسالة  (1ط ) .خلدون ابنقوانين اإلجتماعية عند . محمد فاروق النبهان -

 صفحه.   727للطباعة و النشر و التوزيع، 

 .عبدالسالماحمد . 15

ط )تاون،:   .ول الفكر الخلادونو و العدل: بحث فو اص خلدون ابن، عبدالسالماحمد  -

 صفحه.  119، الدار التونسية، 1919 (1

النظاام  »اند از:  م( برخي از يثار او عبارت 5181م قق سوری ) .م مد سعيد طالب. 17

الثقافاة والتنمياة   »، «الدولاة والادين  »، «العالمي الجديد والقضاايا العربياة الراهناة   

  و ...« المستقلة في عصر العولمة

، 7001 (1ط ). دمشاق  رائاد الفكار الحاديث    خلادون  ابان عيد طالاا،  محمد س -

   صفحه. 127األهالو للطباعة و النشر، 

 مصری و رييس بخش فلسوفه دانشوكده ادبيوات دانشوگاه قواهره      .النشارمصطفي . 18
 است.

القااهرة:  . خلدون ابنتطور الفكر السياسو القديم: من صولون حتو مصطفو النشار،  -

 ،مصاطفو النشاار  نيوز:   صافحه.  887للطباعة و النشر و التوزياع،   ، دار القباء1991

القااهرة: الادار المصارية    . خلادون  ابان تطور الفلسفة السياسية مان صاولون حتاو    

 .ص 787 .7000السعودية، 

   .الصغيرعمار  ابن. 10

، الشاركة الوطنياة   1979 (1ط ) .خلادون  ابان التفكير العلمو عند عمار الصغير.  ابن

 صفحه.   171وزيع، للنشر و الت

م( و اسوتاد تواريخ و    7057-5108مصوری )  .عوويس الفتاح م مد عبدال ليو عبد. 90
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تمدن اسالمي بود. عنوان رساله دكتری او در رشته تواريخ و تمودن اسوالمي در دانشوكده     
م( بوود. او در بسوياری از    5123« )ابون حوزم األندلسوي مؤرخوا    »دارالعلوم دانشگاه قاهره 

 ربي به ويژه عربستان سعودی تدريس كرد.  های ع دانشگاه

. خلادون  ابان التاصايل االساالمو لنظرياات    . الفتاح محمد عاوي، عبدالحليم عبد -

 صفحه.  122، وزارت االوقاف و الشسون االسالمية، 1997الدوحه: 

 استاد حقوق دانشكده اسكندريه مصر است.   .م مد م مدحسينفايز . 11

 101، 1997محماد. كويات:    محمدحساين ايز . فخلدون ابنفلسفة القانون عند  -

 صفحه.

و گورايش هوای    خلودون  ابنميان فلسفۀ قانون ای  ت ليلي و مقايسهای  اين اثر مطالعه
غزالوي، مواوردی،    )ماننددانشمندان اسالمي  های انديشهقانون و دولت در  ۀاصلي در فلسف
بوه   ؛ واست (ماركس و ... ماكياولي، هابز، هگض،)و دانشمندان غربي همچون:  (فارابي و ...

 در قبا  موضوعاتي آون: سياست، اخالق، عدالت، شوريعت و ...  خلدون ابن ۀتشريح انديش
پردازد. كتاب به سه بخش كلي تقسيو شده است. بخش او  به دولوت و جامعوه از يود     مي
و سوهو وی در   خلودون  ابون پردازد. بخش دوم بوه قوانون و فلسوفه از ديود      مي خلدون ابن
و  خلودون  ابن. بخش سوم به بررسي ارتباط فلسفه قانون گردد يبازم شناسي جامعهفت پيشر
 پردازد.   مي اصلي در اين زمينه یها شيگرا

 استاد تاريخ دانشگاه لبنان است.   .حسين عاصي. 12

، دار الكتا 1991 / ه.ق 1211 (1ط )بيروت . مورخاو :خلدون ابنحسين عاصو.  -

سلسالة اعاالم و ماورخو العارب و     ) ۀاب از مجموعو ايون كتو   صافحه.  781العلمية، 

 5. است (االسالم

موسوعه العامه لتاريخ المغورب  »از ديگر يثار وی م قق لبناني است.  .زينبنجيب . 13
 )بيروت داراالمير( در پنج مجلد است.  « و االندلس

. دار الهاد  7008 (1ط ). نجيا زينا. . فلته كبر  من فلتات التاريخخلدون ابن -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتابخانه دانشكده ادبيات و نيز در كتابخانه م 35-70057اين كتاب در كتابخانه ملي به شماره ملي  .5
  موجود است.و  دانشگاه تهران
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 صفحه.   117لطباعة و النشر و التوزيع، ل

م( و مقيو اياالت مت وده يمريكاسوت.    5101مصری )متولد  .منصورأحمد صب ي . 11
  ای درباره دين دارد.   های متجددانه ديدگاه

، دار 1991القاهرة: . . دراسة اصولية تاريخيةخلدون ابنمقدمة أحمد صبحو منصور.  -

 5 ه.صفح 002األمين للنشر و التوزيع، 

استاد تواريخ اسوالمي دانشوگاه     انديشمند تونسي و م(5170)متولد طالبي، م مد . 500
 تونس است. دكترای خود را از دانشگاه سوربن اخت كرده است.  

. دار الحداثة للطباعة 1911 (1ط ). التاريخية خلدون ابنمنهجية محمد طالبو.  -

  صفحه. 27و النشر، 

 انديشمند تونسي است.   م قق و .المسدی عبدالسالم. 505

 (2ط ). خلدون ابنقراءات مع الشاطبو و المتنبو و الجاحظ و المسد ،  عبدالسالم -

 صفحه.   701، 1998

ماع  » كتاب در يك مقدمه و آهار فصض تنظيو شده است. فصض آهارم ين بوا عنووان  

الوي   501)ص  «ةمن خاالل المقدما   ةالمعرف ةفو نظري ةخلدون االس، االختباري ابن

ارائوه شوده   ( 5130خلدون و الفكر المعاصر، توونس:   )ابنپيشتر اين فصض در همايش است.  (708
)دار بود. اين فصض در شماره شانزدهو مجله الفكر العربي آواپ بيوروت و مجلوه االقوالم     

 م( 5130الجاحظ بغداد: اكتبر 
 .نعمانجهاد . 507

  صفحه. 100 ،لثقافةدار نعمان ل (1ط ). و علم النف، خلدون ابنجهاد نعمان،  -

م( دارای دكتری زبوان عربوي از   5117اردني )متولد  .عبد الخالق إسماعيض سانغ. 508
 م( است.   5111دانشگاه اردن )

 (1ط ) ،مفهوم األدب في الخطاب الخلدوني، 7002عبد الخالق،  إسماعيل سانغ -

ين اسوت:  مشخصات رساله كارشناسي ارشود او آنو   .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

( إشاراف ) .خلادون  ابان القضايا األدبية في مقدمة  ،الفطافطة غسان إسماعيل عبد الخالق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موجود است. يم( در كتابخانه مل35-1870) يمل يناسكتابش ۀكتاب به شمار نيا. 1
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رساالة   .1919كلياة ابداب،   -هاشم عبد الوهاب يااغي. عماان: الجامعاة األردنياة     

 ماجستير. 

 .ميشا  زكريا. 500

 1917 / ه.ق 1202 (1ط ). خلادون  ابن الملكة اللسانية فو مقدمةميشال زكريا.  -

 صفحه. 122 ،م، الموسسة الجامعية للدراسات و النشر

 .عيدم مد . 501

عاالم   .م 1929 / ه.ق 1899. خلادون  ابان الملكاة اللساانية فاو نظار     محمد عيد،  -

 صفحه.   122الكتا، 

استاد دانشكده علوم انساني و اجتماعي تونس است  .المصلينهى الشاوش  بسمة. 501

 كند.   فعاليت مي و در حوزه زبان و ادب و تمدن عربي

عاالم   (1ط )، خلادون  ابان نظرية األدب في مقدماة  نهو الشاوش المصلي،  بسمة -

 .  7002الكتا الحديث، 



 
 

 

 

 

 فصل دوم
 فرهنگ اصطالحات علم عمران

 
 1دکتر محمد عابد الجابري

 

 :االستبداد. 1

و اعالن  اش يي. استقالل والي در قلمرو فرمانرواکردن ي حكمرانييأاستقالل و خودربا 
 خروج از سلطه و حكومت مرکزي.

ز فرردي ا ۀ استقالل پيشواي عصبيت در فرمانرواي و نتايج و ثمررا  نن بردون مداخلر   
 اهل عصبيتش.

 ( الف 25م  )الملك باالستبداد: الملك التام  -
 

 :استظهار .2

کره ضرم     نحروي  بره  شرود اي مورد حمايت واقع  قبيلهوضعيتي که در نن دولت توسط 
 .شود گرم بدان مي مستقل باقي ماندن قبيله، دولت نيرومند و پشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اين فصل ترجمه منبع زير است: .1

خلدون العصبيه و الدوله: معاال  ظظرياه الدلدوظياه فا       . فكر ابن2001محمد عابد الجابري: 

 .603 - 282. مركز دراسات الوحده العربيه. ص  (7ط )التاريخ االسالم . بيروت 

خلادون:   ابن چنين است:جابری ۀ خلدون مورد استفاد ابنۀ مقدمۀ مشدصات ظسدهمچنين، 

لجنه البيان العرب .  (2ط )عل  عبدالواحد واف . القاهره  (تحقيق)خلدون.  . مقدمه ابن1631

 ج. 2



 خلدون ابن    64

ن دولرت از مواهر    هر  پيمرا  ۀ قبيلر  ،توسرط نن  : نفرويي کره بره   ةالملك بالمظاهر -

 ( 444ص   ،5ج  ). شود مند مي حكمراني بهره

 

 :استبصار .6

 نويسد:   مي« غزالي». تأمل، بصير  و توجه. حك  عقل و وجدان. الف
و علرومي کره از   « الهرام »نيند،  دست نمي به« برهان»و « اکتساب»علومي که از طريق 

األحيرا،، ج   ) .شروند  ميميده عل  اعتباري و استبصاري نا شوند ميطريق استدالل کس  
 ( 25، ص 8

 ( 848، ص 2ج  ). االستبصار بالدي : از طريق دي  هدايت يافت  -
و خاصره نگراهي    1نگراهي « االستبصرار »به مفهروم   يتري  اصطالح امروز ب. نزديك
 ديني است:
ديني باعث از ميان رفت  رقابت و کشمكش و حسراد  موجرود در ميران اهرل       ... نيي

سرازد. پرا اگرر برراي اهرل       سوي حق معطوف مري  و توجه را تنها به شود عصبيت مي
، 5ج  ). ... جلودارشان نخواهد برود  چيز هيچ، شوددر کار خويش حاصل  5عصبيت، نگاهي

 ( 468ص 
 

 استعداد: االستعداد القريب و االستعداد البعيد:. 2

داراسرت. ولري   قابليت تغيير و تحرول بره دو صرور  را     ،«مستعد» به اي  معناست که
شرود. در اير  حالرت، مسرتعد      تنها به يكي از نن دو متحرول مري    وجود عاملي، ۀ واسط به
استعداد بعيد را دارا بوده است.  ،صور  ديگر صورتي که درنمده استعداد قري  و نسبت به به
تواند به بخار يا يخ تبرديل شرود ولري بره دليرل وجرود        مي ، مستعد عنوان مثال نب شي به

ضم  ننكه با توجه به عامل يادشرده   ،شده( داراي استعداد قري  بخار شدن  عامل ) حرار 
 2يخ بست  استعداد بعيد نن است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوع  .1

 االستبصار .2

 ةو الحكما  ةااللهيا  ةلحكما ف  المنطق و ا ةابو حامد محمد بن محمد الغزال ، مقاصد الفالسف. 6

 .1631دارالمعارف، ة: الطبيعية، تحقيق: سليمان دظيا، القاهر
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ج  )کار برده اسرت.   به« استعداد قري »را به معناي « استعداد طبيعي»خلدون  گاهي اب 

 ( 285، ص 2
و پيوستگي مرات  خلدون اي  اصطالح را خصوصاً براي بيان مرات  وجود و اتصال  اب 

 هستي بيان کرده است:
 كياي  است که پايان افق هر  و معناي اتصال و پيوستگي در موجودا  نوظهور هستي

ج  . )شود استعداد قريبي است که منجر به سرنغاز افق پا از خود مي»از ننها، مستعد به 
 ( 248، ص 1

 

 :اصطالح .1

 نظر داشت : . توافق و اتفاقالف
چنري  تفراه  و    مورد اصوا  خراص پا در کتاب خود در  ... تابي هذافاصطلحت في ک

ها و برخي کلما  بربرها موجود است کره   حروفي در نام»نظر حاصل کردم که  ...  اتفاق
موجرود   ( ميران مرا و ايشران    نظري در وضرع نن )  در زبان کتابت ما موجود نبوده و اتفاق

   ( 448، ص 1ج  ) 1نيست.

، غيرمتعرارف معاني متعارف و رايج در عرف بوده و برراي معراني   وضع لغوي بر مبناي 
 ( 1462، ص 2ج  ). شودتا فه  نن ممك   کن  ميالفاظي را مصطلح ساخته و از نن تعبير 

 ب. اصطالح التعلي : شيوه و روش تدريا. 
 ( 282، 2ج  ) باشند. اختصاصي در تعلي  مي 5سرنمدان علمي داراي شيوه و روشي  ۀ هم

 عل  کالم.   نان و متأخرامتقدم ۀطالح المتقدمي  و المتاخري  يا شيوج. اص
بر اساس جدل کالمي مبتني برر   ،که باقالني بدان معتقد بود (  ناتقدممنظر  )اول ۀ شيو
ۀ ليرل نشران دهنرد   بطرالن د »ۀ نظرير ۀ عقلي در برابر عقايد ايماني و نيز بر پاير ۀ انقياد ادل

عنوان ابزار تفلسرف   بر منطق به ( ن عل  کالمامتأخر )ولي روش دوم  ،«بطالن مدلول است
قائرل   ،چون غزالي، همنامتأخربرخي از متكي شده بود. ضم  اينكه  فلسفه،و نه جزئي از 

، ص 2ج  )نبودنرد.  « نورد. بطالن دليل، بطالن مردلول را بره دنبرال مري    »که نظريه اي  به 

1448-1448 ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و ال اصطالح اوضاعنا  .1

 اصطالح. 2
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 اّمة: .3

کار برده است که در اغل  موارد  مفهوم اصطالح قدي  نن بهخلدون اي  کلمه را در  اب 
قبايلي که از طريق نس  عام به يكديگر پيوند ۀ اي بزرگ و يا مجموع ست از قبيلها عبار 

و گاهي نيرز   الفرسة العرب، اّمة اّميابند و گاهي به معناي جنا استعمال شده است:  مي

 .دمحمة السالم. اّماة اّمبر پيروان دي  واحدي اطالق شده است: 

هرر گراه    داند... تر مي را از شع  وسيع تامّنيد که وي مفهوم  خلدون بر مي از کالم اب 
از  5اي ( بيرون رود، ناچار به قبيله قبايل بزرگ يك امت ) 1پادشاهي از دست بعضي از قبايل

ت از در نن ملّرت براقي باشرد سرلطن    عصبيت گردد و تا هنگامي که  ميان همان امت بازمي
 ( 42م  )تر است.  بزرگ «قبيله»از  «شع »(  448، ص 5ج  ) «کف ننان بيرون نمي رود.

 

 «ء الت  للش ة االمكان العقل  و االمكان بحسب الماد»امكان:  .7

 ( 246، ص 5ج  )« ، اختصاص دارد. اي که به شي امكان عقلي و امكان بر حس  ماده»
و « امكران يهنري  »اسي ميران دو نروا امكران،    با قائل شدن تفاوتي استيميه  . اب الف

 دهد. را از يكديگر تميز مي« امكان خارجي»
نن جهت کره   ست از ننچه که يه  وجودش را مفروض دانسته، نه ازا عبار »امكان يهني 

به وجود خارجي نن نگاه است بلكه به جهت عل  به عدم امتناا نن هرچند کره گراه وجرود نن در    
، نگراه و   امكان خارجي عبار  است از ننكه يه  به وجرود خرارجي شري    خارج ممتنع است. ولي

، و يا نظير نن و يرا وجرود ننچره کره در وجرود از بعرد و        وجود خارجي شيۀ واسط عال  باشد و به
. چرا که اگرر نظيرر و يرا چيرزي     کند، اصلي دارد، به وجود نن اقرار  فاصله بيشتري نسبت به شي

 2 «، موجود خواهد بود. ( نن شي اصل يق اولي )دورتر موجود باشد پا به طر
 اي  دو اصطالح عبار  است از: خلدون از اب  مراد ب. بر اي  اساس

  بدون در نظر گرفت  امكان وجود عيني ننتصور عقلي مطلق  :«االمكان العقلي»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشعوب. 1

 شعب. 2

علاا  سااام  النشااار . مناااهع البحااك عنااد المفكااري االسااالم و ظقااد المساالمين للمنطااق   .6

 .223، ص 1637، القاهرة: دارالمعارف، 6االرسطاطاليس ، ط 



 64    فرهنگ اصطالحات علم عمران

صرور    که قابليت تحقق بره اي  يامكان واقع :«ء الت  للش ة االمكان بحسب الماد»

 .کند انديشه با عينيت خارجي مطابقت مي در نن داراست و عيني را
 

 :ةامار .8

گي دخاصي در زنۀ اسلوب و روش معيني در معاش و شيو «ةاالمار»خلدون از  مراد اب 

روشري  »رو امراره را   است که بر جاه و سلطه و نه بر عمرل و توليرد متكري اسرت و ازاير      
هراي طبيعري در معراش      چرا کره روش  ( 822، ص 2ج  )کند.  در معاش توصيف نمي« طبيعي

 اند. مبتني بر عمل و کوشش همچون کشاورزي، تجار  و صنعتگري
 

 :برهان: البرهان الطبيع ، البرهان الصناع  .6

 برهان طبيعي يا وجودي: برهان مستند بر حا و تجربه است. -
قيراس   )تعراريف  ۀ ولي برهان صناعي يا عقلي و يا نظري: برهاني است کره برر پاير    -
 الزم نيست. ( استوار بوده و در نن مطابقت با واقع امر عيني صوري
 

 بدو: .10

 ب  ايشران بره س ر   »( اسرتعمال شرده اسرت:     دشت و صرحرا  گاه به معناي مكان باديه )
رو به صحرا و  رورش حيوانا  متكي بوده و از اي پنيازهاي ضروري زندگي به کشاورزي و 

( کشرتزار   وجرود  هرا بره جهرت )    ف شهرها، صحراها و دشرت دشت نياز دارند چرا که برخال
 ( 448، ص 5ج  « )باشند. تر مي وزمي  حاصلخيز و چراگاههاي حيوانا  مناس 

در امور زندگي خود بر  1نشينان باديه»کار رفته است.  نشينان به گاهي نيز به معناي باديه
 ( 412، ص 5ج  « )نمايند. حد ضروري اکتفا مي

ۀ اضراف  بره  شرود،   اطرالق مري  . عرب لفظ باديه را بر ننچه که مزارا سرسبز ..» :ةاديالب

عمردتاً سراکنان صرحرا و     -به ساکنان نن  «ةاهل البادي»کند. پا  اطالق مي  5 ها بيابان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البدو. 1

 الصحاري. 2
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 1 شود. اطالق مي -مناطق سرسبز 

 عبار  است از زندگي ساکنان باديه و خصوصاً صحرانشينان است. :ةالبداو

هراي جسرمي و روحري و     به شرايط سخت زنردگي و تمرامي وييگري    :ةالبداوة خشوظ

شود و مراد از نن به طور خراص   هاي سلوك فردي و جمعي ساکنان باديه اطالق مي شيوه
ند و از شرو   مري  جرا  ها جابه در صحراها و دشت  کوچي است که هموارهدر حال نشينان  باديه
نفرا،   انرزوا، شرجاعت، اعتمادبره     اکتفا بره ضرروريا  زنردگي،    اي  شرايط و صفا ۀ جمل

 سالمتي، چادرنشيني و عدم در نظر گرفت  قيمت و ارزش براي کار و فعاليت است.

   ( ج 16م  )است.  «ةالحضارة رّق»نقيض و برخالف  «ةالبداوة خشوظ»

 

 ترتيب: الترتيب بالطبع او بالوضع .11

، ص 2ج  .« )کنرد   مي صور  بالطبع و يا بالوضع ادراك فكر ترتي  ميان حوادث را به»
 نويسد:   ( غزالي مي 286

برا در نظرر گررفت  مسرير مكره از       - ترتي  بالوضع نظير ترتي  موجود در اي  عبار 
اما ترتي  بالطبع ماننرد ترتير  موجرود در    « .بغداد قبل از کوفه است»است که  -خراسان 
گراه اعر  برودن مطالعره      اگر از نظر  و جسمي قبل از حيواني،؛ حيواني قبل از انسانيۀ مرحل
 5شوند.

که متقردم   زايل و از ميان نرود. درحالي  طبع: ننچه که به زوال متقدم بر خود،لالمتقدم با
شرود   عنوان مثال عدد يرك برا زوال عردد دو زايرل نمري      . بهشود بر نن با زوالش، زايل مي

 ( 1+  1=  5چرا که:  رود. ) که دو با زوال يك از ميان مي درحالي
 

 :توحش .12

اي  واژه را بسيار استعمال کرده اسرت و   بدون در نظر گرفت  معناي تحقير،خلدون  اب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجعها ، ةجديد ةطبع، جرج  زيدان، تاريخ التمدن االسالم : حسين مؤظس ف  تعليق له ف . 1

  (12ص ، 2ج  (دارالهاللة: القاهر)ج  1و علق عليها حسين موظس، 

 .188ص ، ةالطبيعيۀ و الكم ةااللهيۀ ف  المنطق و الحكم ةالغزال  . مقاصد الفالسف. 2
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عرام رفترار و سرلوك قبايرل منفررد و در انرزوا در باديره و خصوصراً         ۀ ، شيوننمراد وي از 
 صحرانشينان است.

نشيني فرو رفته، برا غيرر خرود نميرزش      قبايلي که در زندگي باديه :«ةاالم  الوحشّي»

 اند: هاي ک  نب و علف در حال کوچ كرده و در سرزمي ن
باديره   وعلف نب يبهاي  توحش در صحراها و زمي ۀ شترباني منجر شده تا عرب به شيو

 (  252، ص 2ج  ) .کندزندگي 

   رو: و ازاي 
هراي خشرك    اند و در دورترري  دشرت   نشيني متصف ها به باديه عرب بيش از ديگر ملت

   ( 426، ص 5ج  کنند. ) رفت و نمد مي

عبرار  اسرت از    « ...عوائاد التاوحش  »، «التاوحش ة طبيع«: »خلق التوحش» -

در  کروچ در حرال  نشرينان   کره بره باديره    يهراي روحري و جسرم    تمامي صفا  و وييگري 
شرايط طبيعري و معراش سرختي    ۀ ها نتيج گيرد. اي  وييگي هاي خشك تعلق مي سرزمي 

 نررفت ،  سرت   ظل  و زير بار ،کرم ،ر: شجاعتنظي. کند است که صحرا برايشان تحميل مي
 ( 422-424، ص 5ج  )جنگجويي و افتخار به نن و ... 

 

 :جاه .16

در قبرال همنوعران    خود را بر انجام هر تصرف و عمل نزادانره ۀ نيرويي است که دارند
در رو جراه   از اير   ( 214، ص 2ج  ) .سرازد  چه با اجازه و يا منع و بازداشت  قادر مي شزيردست
 است.  « سلطه»اي  معنا 
 :«الجاه مفيد للمال»
  :داند تري  منبع ثرو  و غني مي خلدون جاه را مه  اب 

اگر جاه توسعه داشته باشد نتايج و سود نن فراوان خواهد بود و اگر محدود باشرد، بره    ...
اي بريش از   بهرره »کساني که فاقد جاه باشند: « همان نسبت سود اندکي خواهد داشت.

 ( 214، ص 2ج  برند. ) قل زندگي نميحدا
 

 :جيل. 12

 اي بسيار بزرگ يا مجموعه قبرايلي اسرت کره از طريرق     . مراد از امت، قبيلهتامّنسل، 
 اند. با يكديگر در ارتباط« نس »
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 را استعمال کرده است.  « جيل»ۀ خلدون واژ . در اي  معنا اب الف
ۀ تفاو  ايشان در شريو ۀ احوالشان، نتيجبا يكديگر در امور و  1... تفاو  قبايل و شعوب 

 ( 448، ص 5ج  )است.  معاششان

ب. گاهي اي  واژه به معناي اخص استعمال شده و به مرحله يا سطح معيني از مراحل 
اير   ۀ کره از زمرر  . کنرد  و سطوح پيشرفت بشري چون شهرنشريني و تمردن داللرت مري    

   :انداز استعماال  عبار 
 ( نشيني يهمراحل باد « )اجيال البدو»
 (  مراحل شهرنشيني « )اجيال الحضر»
و معنراي عبرار  اخيرر نن اسرت کره      (  442، ص 5ج  )« جيل العرب في الخلقه طبيعي»

اي طبيعري در   مرحلره (  26م  )« شود. عرب و ننچه به معناي عرب افزوده مي»اسلوب خاص 
  بوده کره تحرت   اي در حيا کردار پيشرفت بشري است چرا که اسلوبي در زندگي و شيوه
 تأثير شرايط طبيعي و معاش مناطق سكونتشان قرار دارد.

 (. بعدي جديد )هاي  نسلمعناي  به(  484، ص 5ج  ). ةاالجيال الحادثج. 

 

 :حسب .11

شرود و صرفا  نيكرو در     هاي پسرنديده اطرالق مري    به نس  شريف و صفا  و وييگي
 پيدايش نن اهميت دارد: 

پا معناي حسر  بره   »و .« شود  ملكا  نيكو حاصل ميشرف و حس  از راه خصال و 
 ( 421، ص 5ج  )گردد.  اصل و نس  بازمي

نس  يعنري عصربيت اسرت.    ۀ : مبتني بر ثمره و نتيجةباالصال اوة الحسب بالحقيق -

چررا کره ايشران از     داراسرت. حس  و نس  در ميان خداوندان عصبيت حقيقي و اصالت »

 -که راز بزرگي ايشان اسرت   -و به تفاو  عصبيت برخوردارند  = عصبيت «ظسبۀ ثمر»

خلردون، حسر     رو در نظر اب  از اي (  425، ص 5ج  )« اند. خانواده در شرف و بزرگي مختلف
 نشي  است. خاص خداوندان عصبيت باديه

باشرد، اطرالق   « فاقرد عصربيت  » : به بزرگي حاصرله از نسر  کره   الحسب بالمجاز -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاالجيا. 1
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 اختصاص دارد. به شهرها. اي  نوا حس  شود مي
، بره اير     يرير در نظرگ(  28ل االمصار = م اه ) ... اگر حس  را در ميان ساکنان شهرها

صرف بره خصرال نيكرو و     تنبا، و اجداد خود را کره م   معنا خواهد بود که فردي از ايشان،
کره اير  حسر  بره      شرمرد ... درحرالي   اند در حس  خود بر مي نيكوکاران بوده  ينش ه 

زيرا شرف و بزرگي حقيقي تنها بره  » ( 425، ص 5ج  )ل حقيقي نن نيست. معناي استعما
 (. 422، ص 5ج  )اهل عصبيت اختصاص دارد. 

و بنردگان از خواجگران    ( 26م  )« مروالي »که اي  يبر بزرگهمچني   از:لمَجالحس  با -
 نورند، داللت دارد. دست مي به

 

 ة:حضار .13

اهرل شرهرها يعنري     برر  نشيني است و حضرر  شهرنشيني در مقابل باديه «.ةبداو»ضد 

 کند. دارند، داللت مي« حضور»که در شهرها و بالد  افرادي

 احكرام تفرن  در نراز و نعمرت و    »خلدون عبار  است از:  در اصطالح اب ة حضار. الف

هرا،   ها، پوشيدني امور نشپزخانه ها و انواا گوناگون نن از قبيلِ صنايع متداول در قال  شيوه
رو  از اير  (  488، ص 5ج  ) «داري هرا و وسرايل و سراير امرور خانره      هرا و گسرتردني    ساختمان

ريستوکراسي حاکمان مقري  در پايتخرت و نروا زنردگي از     نزندگي ۀ بيانگر شيو «ةحضار»

  است. يعني جماعرت حراکمي کره برا گذشرت دورانري از زنردگي در شرهر،         «ةامار»قبيل 

و  خرود  صرور  سرربار اطرافيران    راموش کررده و بره  ف(  14م  )نشيني و خشونت نن را  باديه
 اند. کننده و بدون توليد درنمده مصرف ،جامعه

ي است. پرا سراکنان شرهر،    يمقرون با فرمانروا 1خلدون شهرنشيني  ب. از ديدگاه اب 
 باشند.   اش مي ناتوانيۀ در مرحل 5مردمان دولت

« اسرت.  4و حكمرانري   و کشورداري 2گذراني امور شهرنشيني ازتوابع نسايش و خوش»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةارَضَح. 1

  ةاهل الدول. 2

 الترف. 6

 الملك. 2
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 ( 425، ص 5ج  )

صرفا  جسرمي و   ۀ نشيني است و به مجموع در مقابل خشونت باديه :ةالحضارة رقج. 

بره معنراي کره      هاي سلوك فردي و اجتماعي حاصله از زندگي شهرنشيني، روحي و شيوه
 .شود گذشت اطالق مي

. کند صور  تباه مي شهرنشيني، عمران را از نظر ماده و :للعمرانة مفسدة الحضارد. 

و (  888، ص 2ج  )اعضراي جامعره از درون    فررد   عمران، فساد اخالق فررد  ۀ مراد از فساد ماد
ديگرر   عبرار   مراد از فساد صور  عمران، فساد دولت و زوال امكانا  و ابرزار نن و يرا بره   

 ي عصبيت از حكمران است.  يجدا
 

 :حل و عقد .17

حاکماني  « )اهل عصبيت حاکمه»شوري عبار  از  خلدون اهل حل و عقد و از نظر اب 
 ند.باش ( مي اند که داراي نيروي عصبيت

تواند انجرام دهرد.    عصبيت ميۀ ... زيرا عمل شوري و حل و عقد را تنها صاح  و دارند
ي حل و عقد و يا انجام و ترك عملي را داشته باشرند؛  يتوسط عصبيت توانا کساني که به

تواننرد در کرار    چره دخرالتي مري   »اند نظير: فقها، قضا   ...  يتاما کساني که فاقد عصب
 ( 284، ص 5ج  )مشاوره و شوري داشته باشد. 

 

 ة:حل. 18

 در روستاها و« نشينان مقي  باديه» محل حلول و اقامت. محل اقامت ،«حلل»جمع نن 
 است. - شود ها در نن برپا مي يا اماکني که خيمه - ها در خيمه« هنشينان کوچند باديه»

ي کره در صرحرا در   يهرا  يعنري خيمره   ( 418، ص 5ج  ) :«ف  القفاار ة الحلل المنتجع»

است و معناي نن اي  اسرت کره بره    « انتج القوم»اند و اصل نن از  ي و جريان کوچيجابجا

بره معنراي    «ةالنجعا »زار به راه افتادند؛ و اس  نن  هاي پر علف و سبزه جهت يافت  مكان

 يابي است. چراگاه

ر از ديگرر اقروام در   تيعني عرب از جهت کوچ و مانردگاري بيشر   «:ةالعرب ابعد ظجع»

 اند. ( چرا که شترانشان، ننها را به صحرانشيني ملزم کرده کند و زندگي مي صحرا قرار دارد )
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 :ح  .16

 نشي  کوچك. قبيله کوچك. احيا، البدو: قبايل باديه
 . کند مي هاي قبيله داللت اي از شاخه بر شاخه« حي» 
نس  قرير  و يرا بعيرد در پيونرد براه       ۀ نشيني که بر پاي جماعا  باديه :«احيا، البدو»

 اند. قرارگرفته
 

 :حوادث .20

   :هر موجودي که مسبوق به عدم باشد و نن بر دو نوا است .«حادث» جمع
   .وا . مخلوقا  جسماني يا روحاني مانند ارواح و مالئكهيَ -
 .شود نده عموم افعال مخلوقا  ميافعال. که در برگير -

م  اي، خواه ياتي و يا فعلي ناچار داراي سرشت مخصوص به ماهيت و طبيعت ) هر حادثه
 (   414، ص 5ج  ) .شود ( خود و کيفياتي است که بر نن عارض مي 22

خلدون از ننهرا   باشند که اب  هاي تاريخي و اجتماعي نمي در اينجا مراد از حوادث، پديده
 برد. نام مي(  61م  )« و احوال  وقائع»ار  با عب
ج  )« شرده ها با يکر علل و اسباب ننها تشريح   حوادث دولت»و معناي اي  عبار  که  -

ي و ي( موجبرا  و داليرل حردوث، برپرا     = عل  عمران اي  است که کتاب وي ) ( 226، ص 1
 (   ها ايع دولتها = رويدادها و وق حوادث دولت ). کند ها را بيان مي سقوط دولت

 

 ( االسواقة حوال : )ةحوال .21

تجرار منتظرر بحرانري شردن     »هاي بازارها از ارزاني به گراني و يا برالعكا.   تغيير قيمت

 «باشند. ( مي ها  نوسان شديد قيمت بازارها )

 ة:خط .22

يعنري   «القضااء ة تول  خط»شود  . در لغت به معناي امر و منص  است. گفته ميالف

خلدون اي  واژه را در اي  معنا استعمال کرده  ( اب  القاموس دار گرديد. ) را عهده امر قضاو 
 است و بر سبيل عموم به معناي وظيفه است.

 ( 264، ص 5ج  )مناصر  دينري چرون نمراز، قضرا، و ...       :ةالدالفية ب. الدطط الديني
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؛ و نظيرر  شرود  ( استعمال مري  پادشاهي مناص  خالفت اسالمي در مقابل وظايف سلطاني )
موجرود اسرت کره برر      ( 642، ص 5ج  )مناص  ديني، مناص  سرلطاني و مراتر  پادشراهي    

 کند. و ... داللت مي 1داري  وظايف اداري از قبيل وزار  و پرده
 

 ة:دول .26

امترداد زمراني و مكراني    »خلدون اصطالح دولت را در مفهوم عرام نن بره معنراي     اب 
 «ه است.کار برد فرمانرواي يك عصبيت به

 :شود مي تقسي گاه امتداد در مكان به دولت عام و خاص  . دولت از نظرالف
 صور  بههر چند  - عصبيت حاکمهۀ مناطق و اقاليمي که سلطۀ دولت عام: مجموع -

 .  شود جاري و اعمال در نن، ظاهري
مرکرزي جردا و   ۀ توسرط يرك والري از سرلط     اي که بره  دولت خاص: واليت يا ناحيه -

 ده است.مستقل ش
 هاي مستقلي چون بني يوبه، بني حمردان،  عنوان مثال دولت عباسي نسبت به دولت به

ظراهري ترابع دولرت      صرور   کره بره    -هاي مستقل از خالفرت    و اي  دولت« دولت عام»
 باشند. مي «دولت خاص»خلدون  در کاربرد اب  -اند  بوده يعباس

 :«شخصي»است و يا  «کلي»گاه امتداد در زمان دولت يا  از نظر  -ب 
شود کره برر    ها مشخص مي . دولت کلي: بنا بر مد  حكمراني عصبيتي از عصبيتالف

رو  نينرد و ازاير    يكي پا از ديگري بر سر کار مي اساس نن عصبيت، پادشاهان و يا خلفا
  ؛ مانند دولت عباسي،شود شامل حكمراني خاندان معيني از ابتدا تا انتهاي نفرا  خاندان مي

قرار داده مورد توجه را حاکمه ۀ خلدون در اي  نوا استعمال بيشتر سلسل لت موحدي  اب دو
  است.

ب. دولت شخصي: عبار  است از مد  حكمراني شخصري واحرد از اشرخاص دولرت     
 «  ...دولت، عبدالمؤم »، «معاويه»، «دولت»، «مامون»حاکمه مانند دولت ۀ کلي سلسل

 «ةاو الحادثا ة المساتجد ة الدول»و « ةالمستقرة ولالد»خلدون از دو اصطالح  ج. اب 

کره   شود اي اطالق مي دوره برنيز استفاده کرده است. اي  اصطالح از دولت  ( 845، ص 2ج  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حجابة. 1
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کره در   - لششده در مقاب برخورد و کشمكش ميان عصبيت حكمران و عصبيت برانگيخته
سرت کره بره دنبرال     در گيرد. دولت مستجده دولتري ا  -صدد تأسيا دولت جديدي است 

است کره برر ضرد نن انقالبري     روي کار دولت  ،و دولت مستقر شود عصبيت جديد برپا مي
 گيرد. توسط عصبيت نوي  در مي

خلردون از دولرت برا     شده، مفهوم مردنظر ابر    غيراز تقسيما  اشاره د. بر اي  اساس، به
ۀ قردر  و سريطر  استعمال علماي قدي  تفاوتي ندارد. در اصطالح قردي  دولرت عبرار  از    

شد: دولت عبدالملك  مند از اي  صفا ، بود. گفته مي سلطان يا فرد يا خاندان دارنده و بهره
اي که تحرت نفروي    . نيز بر منطقهطميدولت اموي، دولت فا  الدي ، دولت صالح  ب  مروان،

گرديد. فرق ميان دولت و مملكت در اصطالح قدي  نن  دولت و اصحاب نن بود اطالق مي
هرا و مردمران    دولت عبار  از حكومرت و رجرال نن و مملكرت شرامل سررزمي      » د کهبو

 1« گرديد. نن مي رعاياي ساک  در
 

 : ةرئاس .22

رياست نوعي بزرگي و سروري درميان قرومي اسرت کره از ريريا خرويش پيرروي       »
 ( 422، ص 5ج  ) «کنند. مي

(  د 28م  )عصبيت خاصره  ه. رياست خاصه عبار  از رياست بر ه و عامّ. رياست خاصّالف

بره دليرل ننچره کره از وقرار و      »نشينان اختصاص دارد.  است که به بزرگان و مشايخ باديه
 ( 452، ص 5ج  ) «باشند. شوکت و عظمت در بي  مردم دارا مي

بروده و  (  د 28م  )ه ه عبار  از رياستي است که مبتني بر عصربيت عامّر  ولي رياست عامّ
يعنري در  (  458، ص 5ج  )مانرد.   باقي مري « مخصوص يك خاندان گروه»رو رياست در  ازاي 
 عصبيت خاصي که به خاطر حكمراني برانگيخته و برپا شده است.ۀ حوز

شود و غلبره   رياست جز از راه غلبه حاصل نمي»حكمران. در اي  معنا ۀ ب. رياست عام
قروم مبتنري برر     پذير است  ... پا به ناچار بايد رياست بر يرك  تنها توسط عصبيت امكان

 ( 452، ص 5ج  )نن قوم باشد. هاي  عصبيت غال  و مسلط بر يكايك ديگر عصبيت
براي فردي خارج از نس  ايشران   ج. رياست بر اهل عصبيت قوم فرو رفته در عصبيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12ا  11ص ، 2ج ، ظفس المرجع، زيدان: ف ، حسين موظس. 1
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و در حرال   درپشت رو رياست منص  موروثي پشت و ازاي (  452، ص 5ج  )پذير نيست.  امكان
و جرز بره   « »توسط عصربيت محررز شرده اسرت     ست که غلبه نن بهاي ا در شجره»انتقال 

 ( 452، ص 5ج  )« شود. ها منتقل نمي نيرومندتري  شاخه

 

 :ةسذاج .21

 ...  الدينة ، سذاجةالعروبية سذاج  ة،البداوة سذاج

اي  فطر  پاك و وضع طبيعي صحيحي است که با شائبه «ةسذاج»خلدون از  مراد اب 

 1باشد.  شدههمراه ن
 ( 284، ص 5ج  )« .و اعمال ناشايست است يپرست تجمل از عادا به دور  5 دگي دي سا

 

 ة:سياس .23

گيررد.   کار مري  اي که فرمانروا در تدبير شئون مملكت خود به ي و شيوهياسلوب فرمانروا
 خلدون از سياست عبار  است از: بندي اب  طبقه

شهر بره اقتضراي اخرالق و يرا      . سياست مدني: که عبار  است از تدبير منزل و ياالف
کند تا همگان را بر مسير حفظ نوا و بقاي خود رهنمون سرازد.   حكمتي که نن را الزام مي

 ( 414، ص 5ج  )
کره   ( 448، ص 5ج  )ب. سياست ملوکيه و يا سياسرت عرام: عبرار  اسرت از پادشراهي      

و نن  ( 811، ص 5ج  ) «جامعه را به مصالح و منافع همگاني شان رهنمون مي سرازد. هاي  انسان»
 بر دو نوا است:  

 ( 811، ص 5ج  ) سياست شرعي: مستند به شرا منزل از جان  خداست. -
خردمندان و بزرگان و رجرال  »سياست عقلي: که مستند به قواني  مفروض از جان   -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اباو زياد عبادالرحمن بان محماد بان       : فا   (ب 38)عل  عبدالواحد واف  ف  تعليق له رقا   . 1

مان عاصاره  مان    العبر و ديوان المبتدا و الدبر ف  ايام العرب و العج  و البربار و  ، خلدون

: ۀالقااهر ، 2ط ، ج 2، تحقيق عل  عبدالواحاد وافا   ، خلدون ابن ةمقدم: ذوي السلطان االكبر

  672ص ، 1ج ، 1631، البيان العرب ۀ لجن

 الدين ةسذاج. 2
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اير   (  216، ص 5ج  ).« شود صاح  بصريت دولت بوده و مورد قبول واطاعت عموم واقع مي

 شود. نيز ناميده مي« ةالحكمي»و « ةالملكي»همچني  سياست 

 

 ة:و ماّدة صور .27

در  خلدون با تغييراتي در معنرا و مرراد از نن   . از اصطالحا  ارسطويي است که اب الف
 کار گرفته است: عمران بشري به

عبار  از مؤسسا  و نظمي است که زنردگي اجتمراعي بردون نن قروام و      «ةصور» -

 چون: دولت، دي  ... يابد. دوام نمي

شود که موجر  تكروي  حيرا  اجتمراعي      اطالق مياي  يبه جماعا  بشر «ةماّد» -

 .شوند مي
نسربت صرور  بره مراده اسرت کره شركل        ۀ منزل به  نسبت دولت و پادشاهي به عمران،

نگهبان نوا خود براي وجود ماده است و در علوم حكمت ثابت شده است کره انفكراك   
است بنابراي  دولت بدون عمران قابل تصور نبوده  ريناپذ امكانگري يكي از نن دو از دي

 ( 884-882، ص 2ج  )است. محال و ناممك  و دولت و پادشاهي بي عمران 

، ص 1ج  ) .کتابش استعمال کررده اسرت  ۀ دو اصطالح را اول بار در خطب خلدون اي  اب 

ها و حكايا  مربروط بره    بار دولتاخ»کند چرا که ننها  ننجاي که از مورخان انتقاد مي ( 222
اير  بردان   ...« اند   د از مادههاي مجرّ اند که گويي صور  وقايع نخستي  را چنان گرد نورده

و  صور  عمرران  اکتفا کرده اکتفا به معنا است که اي  مورخان بر يکر اخبار حاکمان و وزرا 
 اند. ( توجه نكرده ماده عمران ها ) به امر قبايل و عصبيت

کار رفته است، اي   دو اصطالح به  يمقدمه که در نن اۀ از عبارا  غامض و پيچيد ب.

دير  و ملّرت برراي     ( 888، ص 2ج  ) «الوجود و الملكة صورة الدين و المل»عبار  است: 

  ه استننها مواد نن بوده و صور  مقدم بر مادّۀ اند و هم صور ۀ منزل هستي و کشور به
زبران اقروامي    شهرنشري ،   زبان مرردم »اينكه  يابي به جهت علتخلدون اي  عبار  را  اب 

بيران داشرته اسرت. زبران عربري برر        «نهند است که بر شهرها غلبه يافته و يا نن را بنيان مي
مناطقي که اسالم در نن استقرار يافت، به جهت ننكه زبان و لغت دير  برود سريطره پيردا     

( بوده و تأثير صرور  در   صور  عمران است که دولت اسالم )  کرد. در اي  وضعيت، دولت،
زبران دير    ۀ اش اسرت کره در سريطر    شده ماده به معناي تأثير دولت اسالم در مناطق فتح



 خلدون ابن    45

هاي محلي اي  مناطق متجلي شده است. پا معناي عبار  پيشي  چنري    ( بر زبان عربي )
أثير صرور  در مراده   تۀ منزل ( و در حكمراني و دولت به بشري است که تأثير دي  در وجود )

، 2ج  )« عمران يعني: عصبيت و شوکت اسرت ۀ در واقع دولت فاعل در ماد»رو  است و ازاي 
. اي  بدان معناست که عامل يا عنصري که به دولت تواناي اثرگذاري در جامعه را ( 884ص 
 گرايد. دولت نيز به اضمحالل مي  دهد، عصبيت بوده و با از ميان رفت  عصبيت، مي

دگي و ير که خرالي از پيچ  - «ةصور»و « ةماّد»خلدون در استعمال دو اصطالح  اب ج. 

مقلد صرف ارسطويي نبوده و در خصوص ارتباط ماده با صرور  بيشرتر    -دشواري نيست 
کررد   است که نظري متفاو  با ارسطو دارد. ارسطو تاکيد مي« اب  سينا»متمايل به ديدگاه 

کره اگرر روح را    برود معتقد  نايس که اب  رود. درحالي ان ميکه با فساد ماده، صور  نيز از مي
رود.  داني  که بره تبراهي جسرد، روح از ميران نمري      ( تصور نماي  مي همادّ « )جسد»صور  

همچنان که حكمران کمال مدينه و ناخدا کمال کشرتي اسرت و نن   »ه است. صور  کمال مادّ

 1 «براي مدينه و کشتي دانست.صور  به معناي ارسطويي ۀ توان به منزل دو را نمي
را که در نن دولت و حكمراني قوام گيررد،  اي  يخلدون اجتماا انسان روست که اب  ازاي 

 نامد. مي« اجتماا ناقص»اجتماا کامل يا تام و اجتماعي را که بدون ملك و دولت است 
 

 ة:ناعَصَ .28

، ص 1ج  )« باشرند.  نمري  صناعتۀ ( به تمامي از زمر تعلي  عل  = )»صنعت، پيشه، حرفه. 

نيسرت. بلكره اعمرال    « خيراطي »مراد از صناعت تنها اعمال و کارهاي بردني نظيرر    ( 441

اسرتاد مصرطفي   «. الفلسافه ة صاناع »شرود:   گيرد. چنانكه گفته مي فكري را نيز در بر مي

کشرراف »از صرراح   ( 24ص  ) «ةاالسااالمية تمهيااد لتاااريخ الفلسااف »عبرردالرزاق در 

ي ينن توانرا ۀ واسرط  اي اسرت کره بره    ملكه»کند که صناعت  نقل مي« ناصطالحا  الفنو
نيد که از نگاهي بره امكران    حاصل مي -بنا بر هدف و منظوري  - کارگيري موضوعاتي به

صررف و  تکره قابليرت    -« ابزار خرارجي »نن برخاسته است و مراد از موضوعا  عبار  از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةالقااهرة: مكتبا  ) 6االغريق و االساالم، ط   ةمحمود قاس . ف  النفس و العقل لفالسف: ظک به. 1

  (62ا  66 ص (1631ة، االظجلو مصري
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خلردون   ابر  « ....مري باشرند  ير اسرتدالل  نظ« يهني ابزار» و يا  -سازند  عمل را فراه  مي
و از نن رو  شرود  داند که در امر عملي / فكري حاصل مي مي ( 22م  )اي  را ملكه« صناعت»

برخي از صرنايع بسريط و   « رود. اعمال بدني محسوس به شمار ميۀ که عملي است از زمر
ترر از حرد   تنها به ضروريا  اختصاص داشته و برخي ديگر مرکر  و بره امرور کمرالي فرا    

 ( 252، ص 2ج  ). شوند ميضروريا  زندگي مربوط 
 

 :صناع  .26

 ةصناع منسوب به

 زندگي  ييادگيري حرفه به جهت تأم التعلي  الصناع : -

تعلي  عل  به جهت نشر معرفت بدون در نظر گرفت  مرزد يرا    التعلي  غير الصناع : -

رو از  ده که نيازمند تعلي  است و از اير  مبدل ش ( 22م =  هملك )اي  ... عل  به ملكه»پاداشي. 
 ( 454، ص 1ج  ). ه استها درنمد  صنايع و پيشهۀ زمر

 ( 281ص  ،2ج  )هاي نن  شروط تعلي  و روش :ةالشروط الصناعي -

برهاني که مبتني بر قياس منطقي در مقابل برهان طبيعي اسرت.   البرهان الصناع : -

 .شود واقعيت عيني تاکيد ميدر برهان طبيعي بر مطابقت انديشه با 
 

 :صنائع .60

و نره   « )صرنائع » را در لغت به جمع صرحيح « ةصناع»خلدون در اغل  موارد  . اب الف

ها و مشاغل   ( بسته است. صنائع در اي  معنا به مفهوم پيشه «صناعا »مع متداول نن بر ج
 است ...

شده اسرت. در حالرت    ن و موظفي  استعمالوع گاه به معناي موالي و مصطنعئب. صنا

 ياست. يعني شخصي که از سوي شخصي با مرتبره و منزلتر  « ةصنيع»فوق، صنائع جمع 

 نزديكان و خاصان وي درنمده است.ۀ و در زمر« کار گرفته شده»به  باالتر

 

 :مصطنعون .61

اي ملحرق   ( بره قبيلره   حلرف  ( و هر  سروگندي )   وال، پيمراني )  افرادي که از طريق هر  



 خلدون ابن    45

 باشند.   مي ( 26م  )براي  ايشان موالي . بناشوند مي
 

 :ضروري .62

؛ و شود ها مي انسان  هر ننچه که فقدان نن منجر به اختالل در زندگي«: ضروري. »الف
 مال. ،نسل ،عقل ،جان ،اند: دي  قس  منحصر دانسته 2فقها نن را در 

قردان نن  هرا بروده و برا ف    ننچه که رافع سختي و مشقت از زندگي انسان« الحاجي» -
  بيرع  بره تروان   هاي فقهي مربوط به نن مري  . از مثالشود ها دچار اختالل نمي زندگي انسان

ننها در قصر نماز و فطر در مراه رمضران   مباح به جهت رفع نياز مردم و تخفيف در تكاليف 
 براي مسافر اشاره کرد.  

مقردور اسرت.    نيازي از نن کامالً ممك  و مكمل حاجي بوده و امكان بي«: الكمالي» -
محاسر   »گيرد و فقهرا از نن بره    ها در وضع بهتري قرار مي لك  باوجود نن زندگي انسان

 .کنند تعبير مي« العادا 
خاصره در   -وارد در حوزه عل  عمران   فقهيۀ خلدون اي  اصطالحا  را از حوز ب. اب 

 کرده است و بر اي  اساس: -شئون معاش جامعه 
نور اسرت و   ننچه که به جهت حفظ حيا  ضروري و الرزام الضروري: عبار  است از  -

زنردگي قبايرل   ۀ شرود و نن نحرو   تري  سرطح اکتفرا مري     يها در پاي به رفع نيازهاي انسان
هاي عال  بوده ولي اکتفا بره نن در   نشي  است. ضروري وضعيت مورد نياز همه انسان باديه

  نشي  است. قبايل باديه
ي بوده و بدون ننكه در رفرع نيازهراي بشرر بره کمرال      الحاجي: درجه برتر از ضرور -

هراي سراک  در روسرتاها و شرهرها      بخش متوسط انسران  رسيده باشد، شامل سطح زندگي
 .شود مي

( است. به زندگاني توأم با نراز و   لوکا الكمالي: اشاره به حيا  و زندگاني تجمالتي ) -
  1 حاکمه است. شرافاۀ طبقشود که مختص به  اطالق مي 1گذراني نعمت و خوش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الترف و النعي . 1
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 ة:طبع و طبيع .66

خلدون اول بار  عنوان مثال اب  اند. به کاررفته دو واژه در فصول متعددي از مقدمه به اي 
... عمران داراي طبايع خاصري اسرت   »نويسد:  کتاب خود نورده و ميۀ طبائع را در خطبۀ کلم

 5ه در عمران بنا بر طبيعرتش ننچه ک»همچون: و نظاير ديگري از نن  ( 225، ص 1ج  ) ...«
، «طبيعرت حكمرانري  »  ،«دهرد  ننچه که به اقتضاي طبع چيرزي ر  مري  »، «دهد روي مي

، ص 5ج  «. )در دولرت طبيعري اسرت    2کيفيت فرتوتي« ... »گذراني طبيعت رفاه و خوش»
 اوخلدون در فهر  صرحيح نرا، و نظريرا      از ديد اب « طبيعتطبع و »درك مفهوم  ( 625

 :ضروري است
 4شود:  بي  چند حرکت تفاو  قائل مي« غزالي. »الف
حرکت عرضي: مانند انتقال نب داخل ظرف از مكراني بره مكران ديگرر از طريرق       -1

 که حرکت نب در اي  مثال حرکتي عرضي است. -انتقال ظرف 
سروي براال؛ امرا     ( نظير پرتاب تير از کمان و يا پرتاب سنگ به قسر اجبار ) حرکت به -5

 است. اجبار به   حرکت طبعي و نهينگ به سمت پايحرکت س
حرکت بالطبع: به اي  معناست که حرکت جس  متحرك در يا  نن قرار دارد. اي   -2

جس  بودنش ياتاً متحرك است چررا کره در نن    سب سخ  بدان معنا نيست که جس  به 
بلكه بره  ود، ب براي هر جسمي به يك صور  ميو  بود ميدائماً در حال حرکت بايد صور  

چيزي است که طبيعت و سرشت نن عطا کررده   سب به  ،اي  معناست که حرکت متحرك
 است.

غزالي فاعل بالطبع را از فاعل باالراده جدا کرده است. فعل بالطبع، فعلي است که عل  
                                                                                                                                                                             

، 1668الكبري،  ةالتجاري ةالقاهرة: المكتب) 6مراجعه شود به: محمد الدضري. اصول الفقه، ط . 1

القااهرة: دارالمعاارف،   ) 6عل  حسب الله. اصول التشاريع االساالم ، ط   : . و261ا   262ص 

  116ص  (1632

 بالطبع . 2

  الهرم. 6

ة، التجاريۀ المكتب: ةالقاهر)زال ، معارج القدس ف  مدارج النفس. ابو حامد محمد بن محمد غ .2

  161ص  (د . ت{}
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 کره فاعرل   درحرالي  شرود  به مفعولش نداشته و تنها بر سبيل تسخير در وجرود جراري مري   
ها و مخلوقرا  خرويش اسرت. در     عل  به معلول خود بوده و عال  به مفعولداراي  1هباالراد

 مان است: اي  زمينه دو امر مورد توجه
شود چيرزي   خوانده مي« ۀطبيع»، افزوده و بنام  طبع مفهومي است که بر يا  شي -1
 است.  و نه خارج از نن حال از يا  شي،  درعي که 
؛ و اير   شوند ميد بر سبيل تسخير منسوب افعال طبيعي در وجود به هستي و وجو -5

داده  بدان معناست که فعل صادرشده از طبيعت و سرشت چيزي و ننچه که بنا بر طبع روي
در ارتباط علّت و معلولي قرار نداشته و تنها بر سبيل تسرخير خداونرد در عرال  روي      است،
هرا و   مفعرول ۀ مر و عرال  بره ه   -دهند و در واقع فاعل حقيقي خداسرت کره او واحرد     مي

خلدون اي  مفهوم از افعال طبيعي را مورد تأکيرد قررار داده و    است اب  -مخلوقا  خويش 
ننهرا در  ۀ سريطره دارد و همر   ( 54م حوادث =  )... افعال بشر بر همه عال  حوادث »نويسد  مي

  اّظا »انرد:   سيطره و تسخير بشرند؛ و اي  معناي استخالفي است که خداوند متعال فرموده

 و بدي  ترتي : ( 288، ص 2ج  ) 5 «ةاالرض خليف جاعل ف 

 و - «ضرور  و الزام وجرود »طبائع عمران عبار  از يا  عمران است که به دليل  -1
 .شوند ميدر عمران جاري  - ها انسانۀ نه به اراد
و  شوند ميدر عال  جاري « تسخير» اي  الزام وجود يا همان طبائع عمران بر سبيل -5

هرر دو يرك امرر واحدنرد.      «ةمستقر العااد »و  ديگر طبائع عمران ضرور  وجود ار عب به

خود را در عال  وجرود جراري و برقررار فرمروده     الهي سنّت بدان طريق  کيفيتي که خداوند
 است.  

به معناي قواني  به مفهروم   «ةعوارض ذاتي»و نيز « طبائع عمران»اينكه  هنتيج -ب 

يرا   «ةعااد »ۀ هراي مرالزم عمرران کره نتيجر      وييگري  هنن نيسرت. بلكره تنهرا بر     يامروز

اي است کره در حروادث    شود و نن عبار  از مشيت الهي است اطالق مي «ةمستقرالعاد»

که عبرار    -رو امكان وقوا اموري مخالف با طبائع عمران  و از اي  شود گر مي وجود جلوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةفعل باالراد. 1

 (60/ ۀ بقر). 2
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 رود. فرمان و قدر  الهي مي به -از خوارق عادا  و معجزا  است 
 

 ة:طبق .62

خلردون در   بنردي طبقراتي ابر     است. اسراس تقسري   « طبقا »و « طباق»جمع نن بر 
 1« جاه مفيد مال است»جامعه بر اي  اساس استوار است: 

و در بينشان به ترتيبا  طبقاتي انجاميده است. در اوج نن  شده  يتقسجاه در ميان مردم 
نن   ييپاوجود نبوده و در سطوح پست و پادشاهان قرار دارند که قدرتي برتر از ايشان م

نن دو طبقره   اند و ميان ننها ) ي در قبال ديگرانيکساني جاي دارند که فاقد هرگونه توانا
معاش ايشان منظ  و مصالح زندگي  ،به جاه... و  اند واقع( طبقا  گوناگوني  نييباال و پاي
 ( 242، ص 2ج  ... ) شود و بقاي ايشان تأمي  مي نمادهننان 

عالوه بر اي ، هر يك از طبقا  اهل عمران چه در شهر و يا اقلي  داراي قدرتي نسربت  
برترر از  ۀ   از جاه و نفوي طبقر يفروتر از خود است و هر يك از افراد طبقا  پايۀ به طبق

کره باعرث تصررف در امرور      -خرود  « جراه »ي حاصرله از  يخودياري جسته و بنا بر توانا
( اگر جاه توسرعه و فراخري    ...  يابد ) افزايش مي شمعاش و درنمد - شود مي شزيردستان

داشته باشد، درنمد و سود نن نيز فراوان خواهد بود و اگر جاه محدود و اندك باشرد، بره   
 ( 214، ص 2ج  درنمد سود اندکي به دنبال خود خواهد داشت. )  همان ميزان،

 

 :عبر .61

است که از تأمل بر وقايع و حوادث گذشرته  ي يها به معناي درسو  «ةعبر». جمع الف

عبر را در عنوان کتاب خود ۀ واژخلدون  شود. در اي  معنا اب  گيري مي و حال زندگي نتيجه
( چرا که کتابي است که در نن يادنوري و عبر  از نغراز   کتاب العبر ... استفاده کرده است. )

 ( 228، ص 1ج  )است.  ان به روشني بيان شدهولشو سرانجام احوال و مراحل تح

كتاب العبر و ديوان المبتاد  و الدبار، فا  اياام      )خلدون:  اب کتاب ب. اس  کامل 

 (. العرب والعج  والبربر و من عاصره  من ذوي السلطان االكبر

گيرري شرده و در    کتاب العبر: کتابي است مشتمل بر دروسي که از وقايع گذشته نتيجه
 يح شده است.( تشر خلدون اب  کتاب مقدمه )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الجاه مفيد للمال. 1
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ي و يهرا و تفاصريل برر پرا     ديوان المبتدا و الخبر: دفتري است مشتمل بر اخبار دولت -
 سقوطشان. که بخش تاريخ کتاب عبر به نن اختصاص يافته است.

 اخبار ايشان است.ۀ دربار: في ايام العرب والعج  والبربر ... -
 

 ( العرب و من ف  معناه  ) :عرب .63

ي بروده  يهاي صحرا سرزمي  مقي  دراز عرب قبايلي عربي است که خلدون  مراد اب  -
سرختي در  »، «گرذراني  دوري از خوش»چون  يو داراي اسلوب معيني در زندگي و با صفات

 باشند. مي« ها در بينشان کثر  عصبيت»، «حفظ انساب»، «نشيني کوچ»، «زندگي
عررب و کسراني کره بره     »کار برده اسرت.   خلدون مفهوم عرب را بسيار وسيع به اب  -

گردان بربر، زناته  بيابان» شامل چون شوند ميبه معناي عرب افزوده « معناي عرب هستند.
 (. 412، ص 5ج  ) شود. مي« ها در مشرق ها و ترکمان در مغرب، کردها و ترك

 

 ة:عصبي .67

اير ، رجروا    خلدون اختصراص داده  عصبيت از ديدگاه اب ۀ به فصولي که در شرح نظري
 1 .شود . در اي  مجال برخي مالحظا  بيان ميشود

و يا ننچه در معناي نس  اسرت   ( خويشاوندي ) «ينسب»پيوند  طريقاز ». عصبيت: الف
. خروني نيسرت  ۀ و مراد از نس  صرفاً ناظر به داشت  رابط ( 454، ص 5ج  ).« شود حاصل مي

  ( 454، ص 5ج  )« ست.خويشاوندي و نس  امري خيالي و فاقد حقيقت ا»زيرا در اي  معنا 
خانداني به خانداني ديگر و پيوند و همبستگي طوايرف برا يكرديگر     خت يدره  نمۀ شيو

خواه در ميان عرب جاهليت و اسالم و خواه در ميان اقوام غيرر عررب همرواره مترداول     
 (   458، ص 5ج  بوده است. )

 ( عبار  است از: نس  و مقصود از سود و ثمرا  خويشاوندي )
رح  را ايجاب کرده و منجر به ياريگري بره يكرديگر و عاطفره غررور     ۀ دي که صلپيون

 ( 454، ص 5ج  )نس  انتظار فوايدي داشت. از شود و نبايد بيش از اي   قومي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فا  التااريخ    ةخلدوظيا  ةو الدولاة: معاال  ظظريا    ةخلدون العصبي رجوع شود به كتاب: فكر ابن .1

  (م)ا  ةالعربي ة، مركز دراسات الوحد2001 (7ط )محمد عابد الجابري، بيروت: ، االسالم 
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و از  شود داخل در معناي نس  و خويشاوندي مي کندو هر ننچه که اي  پيوند را ايجاد 
ممارسرت و   و طول 2« پروردگي نمك»،  5 «نيپيما ه »، 1«يه  سوگند»  نن جمله است:

و هنگرامي کره   »و ديگر احوال مررگ و زنردگي.   « همنشيني از راه پرورش و شيرخوارگي
، 5ج  )« نورد. بدينسان پيوند حاصل نيد، به دنبال خود ثمره غرور قرومي و يراريگري را مري   

 ( 242ص 

که کيان  شود مبدل مي ي محك  و استوارشده و به عصبيتياي  پيوند تنها در جا -ب 
 و موجوديت جماعتي به خطر بيفتد. 

زيرا عضو هر خانداني وقتي ببيند که به يكي از نزديكانش ستمي رسيده و يا نسربت بره   
توزي شده است، در خود يك زبوني و خرواري احسراس کررده و نن را     او دشمني و کينه
نمردهاي   نسرت مرانع پريش   توا شود که کاش مي شمارد؛ و نرزومند مي توهي  به خود مي

، 5ج  از بدو تولد است. ) اي طبيعي عاطفهو اي  امر در بشر  شودهاي او  و مهلكه بار اندوه
 ( 454ص 

 -اجتمراعي   اي را رابطره عصربيت  خلردون   توان از ديد اب  با توجه به ننچه گذشت مي
(  مادي / معنوي رواني و نه صرفاً رواني دانست که افراد جماعت معيني را بر اساس قرابت )

دهرد. ارتبراط نن مسرتمر بروده و در زمران خطرر و تهديرد         به ه  مرتبط کرده و پيوند مي
 يابد. موجوديت افراد جماعت بروز و ظهور مي

کنرد   د کردن نگاهي عصبيت به وجود تهديد و دشم  داللت بر اي  مطلر  مري  ج. مقيّ
شرترکي برراي جماعرت    کره مصرلحت م   شرود  که فاعليت عصبيت تنها زماني نيرومند مي

اقتصادي در نزاا و ۀ و در نن معاش عنصر اساسي و فعالي است و درك صبغ شوداحساس 
سياسري    خلدون بسيار مه  است. فاعليت عصبيت اب   عصبيتۀ ها در نظري برخورد عصبيت

اول متوجه حصرول جراه و ملرك    ۀ در درج ،خلدون نن را ترسي  کرده گونه که اب  همان -
 است.

براز برودن    نشينان بروده کره بره جهرت     ظاهر و نمايان خاص باديهۀ يت به گوند. عصب
اند. ولي  دفاا از جان و اموالشان همواره نيازمند به تعص  قومي و يكپارچگي محال  براي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلف. 1

 والء. 2

 اصطناع. 6
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نياز از دفاا از جان و مرال خرود    شهرنشينان به جهت نگهباني سربازان و حاميان دولت، بي
دژهاي ۀ منزل باشند. عصبيت در باديه به ي نميمص  و پيوند قورو محتاج به تع بوده و ازاي 
 شهر است.  موجود در 
عصبيت به شكل خاص و عام: عصربيت خراص مبتنري برر نسر  و خويشراوندي        هر.
قرار دارد. هر عصبيت عام  5نس  و خويشاوندي دورۀ است؛ و عصبيت عام بر پاي 1نزديك 

يك کثرر  در درون  ۀ راي  عصبيت بر پاياز تعدادي عصبيت خاص تشكيل شده است. بناب
گيررد.   وحد  قرار دارد و بر اساس رقابرت و نرزاا در درون تعراون و هميراري شركل مري      

هراي خراص و رقير  در     شرود، مگرر ننكره عصربيت     عصبيت به قدر  سياسي مبدل نمي
خلدون اير  پيونرد روانري     چارچوب يك عصبيت عامه و يكپارچه درنيند. اگرچه در نظر اب 

 کند . تعبير مي «ةهرم الدول»خلدون از نن به  روط به وجود شرايط معيني است که اب مش

شرود   شمرده مي« عصبيتي طبيعي»خلدون  ي که گذشت از نظر اب يعصبيت به معنا و
تري کره   و مواجهره برا دول  ه( مستجدنيد ) تي که ميدولۀ مطالب ،که حمايت از افراد عصبيت

باشد. ولي عصبيتي که صرفاً به شمارش و افتخار انسراب   جدانشدني نن  ،جز مستقر است، 
فايرده بروده و    بي، عبار  از عصبيت جاهله است که مطلقاً شودو خويشاوندان نن منحصر 

 ( 261، ص 5ج  )شارا است.  مّمورد يَ

 

 :عمران .68

اي  بشرري ۀ خلدون از عمران به جامع ضد خال،. عبار  است از نباداني و سازندگي. اب 
   کند که: ر ميتعبي

هرا، بره جهرت انرا گررفت  بره        با يكديگر در شهر يا محل تجمع قومي نظير دهكرده 
هاي يكديگر سكونت نمايند چره ننكره در طبرائع     ها، برنوردن نيازمندي جماعا  و گروه

 ( 418، ص 5ج  انسان حا تعاون و همكاري براي کس  معاش نهفته است. )

هرا و   و مشرتمل برر سراکنان نبرادي     2شريني  ن . قسرمي از عمرران، عمرران باديره    الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظسب قريب . 1

 ظسب بعيد . 2

 بدوّي. 6
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و  شرود  هاي کنار ريگزارهرا مري   گاه هاي غير نباد و سكونت ها و دشت ها، يا بيابان کوهستان
بروده کره در شرهرهاي برزرگ و کوچرك و       1قسمي ديگر از عمران به شكل شهرنشريني 

نها از هرگونه ديوارها و حصارهاي نۀ وسيل ها سكونت گزيده و خويش را به ها و خانه دهكده
 ( 418، ص 5ج  )دارند.  گزندي مصون مي

زندگي اجتماعي و نتايج نن و يرا مظراهر    عبار  از «عمران بشري»خلدون از  مراد اب 
. شروند  مري ت که بازنردگي اجتمراعي همرراه    اي اس  اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي
شرود.   دولت در نن برپا مري  که شود عيار ظاهر مي عمران تنها زماني به شكل کامل و تمام

بره دليرل عردواني کره در سرنوشرت و طبرع        -ون حكمراني و دولت دعمران ب» ننكه چه
امرا   ( 28م  )« قابرل تحقرق نيسرت.    -نرد  اگرد بشري قرار دارد و وي را محتاج به وازا مري 

 که در نن دولتي برپا نشده باشد، عمران ناقص و ناتمام است.اي  ياجتماا بشر
خصوصراً صرور     -ننچه که در عمران بشرري  ۀ علمي است که دربار ان:ب. عل  عمر

  از قبيل ظواهر مخصروص نن چرون تروحش، انرا و الفرت،      -افتد  اتفاق مي -کامل نن 
تري  توجه نن در خصوص عوامرل   کند و مه  ها  ... بحث مي ها، حكمراني و دولت عصبيت

 يانشان است.توالي و رقابت م ب ها و سقوط ننها و س ي دولتيبرپا
 

 :، َسَببةعل .66

در معناي مترادف برا يكرديگر بسريار    « العلل و االسباب»ۀ خلدون دو واژ اب ۀ در مقدم
دو کلمه را در معنراي   خلدون اي  شود که اب  اند؛ و از خالل نن مشخص مي استعمال شده
 فلسفي ننها استعمال کرده است. -شان و نه در داللت منطقي  فقهي و اصولي

   در نزد علماي عل  اصول عبار  است از: سب فرق ميان علّت و  - الف

اي  عالمرت و نشرانه  ۀ منزل نن به کهحك  اضافه کرده  وصفي است که شارا به علّت: -
. نظير: مست شدن علّت تحري  خمر است. اير  وصرف علّرت بره معنراي      شود بر حك  مي

. شرود  ادراك مري  -عقلي اسرت   که قابل توجيه -نن   مصلحتي درۀ دقيق نن با لحاظ جنب
 حك  در اي  زمان قابل توجيه عقلي است.

با اي  تفراو  کره عقرل بشرري مصرلحت       همان وصف است نظير علّت سب ولي  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حضري. 1
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ۀ روزه بره مشراهد  چررا  مانند روزه در ماه رمضران. اينكره    ؛کند موجود در نن را ادراك نمي
الف ارتبراط تحرري  خمرر بره     بررخ  بر ما پوشيده است.هالل ماه رمضان منوط شده است 

 .کند ستي که قابل توجيه عقلي است به اينكه مستي عقل را زايل ميم
طبيعرت و  ۀ شان بره حروز   فقهي / اصوليۀ را از حوز سب خلدون مفهوم علّت و  ب. اب 

 - تنها عقرل »عبار  است از اسباب ظاهري: « علّت»رو  عمران منتقل کرده است و ازاي 
 -انرد   که داراي سرشت و طبيعرت ظراهري   - ييها به سب ند احاطه توا مي -از حيث عل  

، 2ج  ).« دهرد خود بر اساس نظ  و ترتي  خاصي قررار  فه  در مدارك ننها را و باشد داشته

باشند ولي اسباب بره مفهرومي کره در قبرل بيران       اي  اسباب عبار  از علل مي ( 1422ص 
توان گفرت   شوند و يا حداقل مي راك نميتوسط عقل اد بوده که به« اسباب پنهان»گرديد، 

 که ادراك ترتي  و پيوستگي ننها بسيار مشكل است:  
اي  گذرنرد، بره مرحلره    هرا در مري   ادراك و وجرود ۀ هنگامي که اسباب در ارتقرا، از دايرر  

شود و در نتيجه خرد در صحراي اوهرام   ها خارج مي رسند که فه  ننها از توان ادراك مي
 ( 1428، ص 2ج  )ايستد.  ته و باز ميگمراه و سرگردان گش

کره بره همرراه     -« اسباب و علل»ۀ توان قائل به اي  امر گرديد که دو واژ رو مي از اي 
و ديگري بر اسرباب  ( العلل)مترادف نبوده و يكي بر اسباب ظاهري  -اند  ه  استعمال شده

 .کند داللت مي (االسباب) پنهان
صول برا حكمرت در ارتبراط اسرت. حكمرت حكر        و علّت در نزد علما، عل  ا سب ج. 

خلدون ننگاه که علّت را با  اب « تشريع و غايتي که مراد بوده است.ۀ انگيز»عبار  است از 
، و از سوي ديگر به مقصود  ( استعمال کرده، مرادش از سويي به علّت شي توأمان حكمت )
 ( است. حكمت از نن )

بوده و مقصود از « شرط»ۀ کار رفته است کلم هد. از کلماتي که با اصطالحا  يادشده ب
؛ و در نرزد علمراي علر     شرود  ، از حيث وجود يا عدم مرتبط مري  نن امري است که به شي
ننچه که شارا مكمل امر شررعي قررار داده اسرت و امرر شررعي      »اصول عبار  است از: 

 است و يا مكمل مسب . سب و نن مكمل يا مكمل .« شود وجود نن محقق نمي بي
( اسرتعمال   = البدايا  « )المبادي»خلدون اي  اصطالحا  را در معناي اع  با عنوان  اب 

هرا درك   کرده است. عقل بشري اي  مبادي ظاهره را با امتياز ترتي  ميان حوادث و پديده
، به جهرت ترتير  موجرود ميران     شوداز اشيا، توجه  چيزياگر به ايجاد  رو، ازاي و  دکن مي
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ترر   نن و بره عبرار  کلري    «شررط »يرا   «علّرت »، «سرب  »اگزير از فه  ن( 54م )حوادث 
پرذير   نن هستي  چرا که درك يكي بدون در نظر گرفت  ديگري امكان ( = بدايا  ) «مبادي»

 (   286، ص 2ج  ) نيست.

 سرب  خلردون در مقابرل    عبارتي است که اب « وجودي سب »يا « طبيعي سب . »ره
 کار برده است. شرعي به
 

 ة:دعا .20

 دنر ک مي رسو  در ندمي . عبار  است از هر عمل جسمي يا يهني که توسط تكرار الف
سراخته و فرزنرد عرادا  و    »خلردون انسران را    . اب شود مي او و مزاج 1سرشتي که يتا جا

 ( 412، ص 5ج  داند ) مي« مانوسا  خود

 حروادث را در هسرتي  بردان گونره    : کيفيتي است که خداوندةو مستقر العادة عادب. 

 باشند. ت قائل مييّسببفرمايد؛ و اي  همان معناي است که اشاعره براي  جاري مي
 

 ة:عوارض ذاتي .21

  5 گويد: فارابي مي
و يا ننكه به بوده يا جزئي از ماهيت / که موضوعش، ماهيت ننچه عرض ياتي عبار  از 

يرت  عرض مطلوب ماه دربردارندهداراي امري  موضوعشالزم نيد که  ننماهيت  سب 
غير ياتي عبار  است از ننچه که موضوا نن در شرأني از شرئون ماهيرت قررار      ؛ وباشد
  .شودشود تا براي موضوعش عرضي الزام  گيرد و ماهيت نن باعث نمي نمي

 نظر فلسفي اي  اصطالح است.   اي  تعريف از نقطه
علوم، اصطالحي است که نن را اهل منطرق و علر  اصرول فرراوان      هب. عوارض ياتي

 اند و غزالي نن را چني  شرح داده است: استعمال کرده
اعراض ياتي هر عل  از علوم نن خواصي است که در داخل موضوا نن عل  و نه خرارج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةطبيع. 1

بيروت: دارالمشارق  )ابو ظصر محمد بن محمد الفاراب . كتاب الحروف. تحقيق: محسن مهدي. . 2

 61ص  (1638
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سرتقي  برودن در   مها و انحنرا، و   گيرند مانند مثلث و مربع در برخي اندازه از نن قرار مي
باشرند و ماننرد زوج و    دسه ميبرخي ديگر از مقادير و ننها اعراض ياتي براي موضوا هن

و ماننرد بيمراري و   /  در نغمرا   -تناسر    -و عردم نن   نهنگري  هر   ، /فرد براي عردد 
 1و ... سالمتي در حيوان 

 شوند: اعراض ياتي از غير خود چني  تمييز داده مي
عنروان   گيرنرد. بره   فاصله مي اعراض ياتي از اعراض غري  خارجي و متعلق به غير خود

شرود   هندسه بحث نمي شود چنانچه در نميتوجهي  5غير خود م به اعراض علو در مثال
 2... .است هندسه  خارج از موضوااي  مسئله« حس »است زيرا « بهتر» که خط مستقي 

ماا يعارض   »و نيز نظراير نن چرون:   « اعراض ياتيه»خلدون،  رو در ديدگاه اب  و از اي 

بره معنراي قرواني ،    « مقتض  طبعاه ما يعرض له ب»، «للعمران بطبيعته من االحوال

خلدون از نن؛ خصرائص   نيست. بلكه مراد اب  ،اند گونه که بسياري از محققان بيان کرده نن
توان نتيجه گرفت که  . پا ميشود ( است مي و نه غيرش نن )ۀ ، و ننچه که ويي مالزم شي

تري  معنراي   يعهاي اجتماعي در وس پديدهشامل در تعبير امروزي  « عوارض ياتيه عمران»
 «نن است.
هاي از نن را نورده است  خلدون عوارض ياتي را محدود به عمران نكرده و مثال ج. اب 

هاي بشر بر يكديگر و ننچه کره از   جويي ها و انواا برتري چون توحش، همزيستي، عصبيت
  و هرا و مراتر   نظير ايجاد حكمراني و دولت شود ها ايجاد مي جويي ها و برتري اي  عصبيت

هرا و   نورد چرون پيشره   دست مري  درجا  نن؛ و ننچه بشر در پرتو کوشش و کار خويش به
طبيعرت اير  اجتمراا روي    ۀ معاش و دانش و هنرها و ديگر عادا  و احوالي که در نتيجر 

 ( 442، ص 1ج  )دهد.  مي

 :فساد .22

 .  ة، فساد العصبيةفساد العمران، فساد الدول

کرار   ( بره  الكون   استعماال  به معناي فلسفي در مقابل )فساد را در ايۀ خلدون کلم اب 
عبار  از حصول صور  در هيولي است و فساد به جدا شدن صور  « کون»برده است؛ و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  126ا  122ص ة، الطبيعي ةو الحكم ةاللهيا ةف  المنطق و الحكم ةغزال . مقاصد الفالسف. 1

 غريب. 2

 همان منبع . 6
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 1 شود. از هيولي اطالق مي
اش است. يعنري جردا شردن     فساد عمران: به معناي جدا شدن صور  عمران از ماده -

ن و اضرمحالل نن. همچنري  عمرران بره فسراد      ماده عمرا دولت صور  عمران از عمران
 است.  ( 13: م ةالحضار )شهرنشيني ۀ جيرود. امري که نت اش از ميان مي ماده
 شود نعما  فاسد ميدر ور شدن  گذراني و غوطه فساد عصبيت: عصبيت توسط خوش -

( و  انرد  افرادي که داراي عصبيت بوده و اي  امر ناشي از ظهور منافع شخصي ميان ايشان )
 .عصبيت بر نن استوار استۀ نن بر منافع مشترکي که اساس رابطۀ غلب

 

 ة:قبيل .26

اي برر   شناس عرب قردي ، تجمعرا  طايفره    بندي دانشمندان نس  . بر اساس طبقهالف
 اساس بزرگي و کوچكي نن چني  است:

ميران  خلدون از  . اب ة( فصيل يا عشير )ة ، بطن، فدد، عشيرةامار  ،ةاّمة، شعب، قبيل

و « اّماة »را اسرتعمال کررده و گراه    « بطر  »و « عشرير »، «هقبيلر »اي  اصطالحا ، غالباً 

 کار برده است. را به معناي قبيله بزرگ به ( 14م  )« جيل»
 شوند:   ميبه قبيله ضميمه در عرف سه گروه از افراد  ب.
برر   ن و بزرگري ايشران بنرا   أاشراف بوده و شۀ دارندگان نس  خالص که شامل طبق .1

 هاي خود، متفاو  است. در خانواده ( 12م  ) مرات  مختلف حس 
 ( 21م  )، پيمران و يرا اصرطناا    يجروار  واسرطه هر    اي به موالي و کساني که به قبيله .5

 .شوند ميمتصل و ضميمه 
که غالباً اسيران جنگ و غرزوا   ها  و خاندان شده و در تملك قبيله بردگان خريداري .2

 شود. را شامل مي
 

 :كسب، رزق .22

 خلدون، منطبق با ديدگاه اهل سنّت ميان کس  و رزق تفاو  قائل شده است: . اب الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16ص ، 2ج  (1638بيروت: دار صادر )مع  2رسائل اخوان الصفاء. . 1
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نيرد. چره از نن سرود و     الكس : ننچه که با سعي و تالش انسان به تملك او در مري  -
 اي برد يا خير. فايده
بررد. ميرراث شخصري     الرزق: ولي رزق چيزي است که انسان از نن نفع شخصي مي -

برد  اي از نن نمي چرا که ديگر بهره  -شود  ( تلقي مي و نه رزق « )کس »يت، نسبت به او م
 خواهد بود.« رزق»، مند شوند ننگاه که از نن بهره ،و نسبت به وارثي  او -

در اصطالح مورخان و دولتمرردان   «ةعطي»جمع « اعطيا »و « ارزاق»ب. فرق ميان 

به ننچه کره بره   « ارزاق»ها و  دستمزدها و پاداش به« اعطيا »قدي  عبار  است از اينكه: 
ي چون روغ  و گنردم ... داده  يسربازان عالوه بر دستمزد و حقوق ايشان از قبيل مواد غذا

 کند. داللت مي 1«شد مي
کند بره سرعي و ترالش     خلدون معتقد است که ارزش ننچه که انسان کس  مي ج. اب 

 وي بستگي دارد.  
 (. 822، ص 2ج  )« ش کارهاي بشري است.( ارز محصول کس  )»

 

 :مبد  .21

اسرتعمال کررده    «ةبداي» صور  مصدر ميمي به معناي خلدون اي  کلمه را به . اب الف

معتررض  »کند کره ايشران    او از مورخي  نقل مي «مباديء الدول = بدايتها»است يعني 

 سرب  رو خواننده بره   .. و از اي . ( و اليتعرضون لبدايتها . )اند ( نشده ها دولت نغاز و شروا )

کنران   ها همچنان پرسرش  ( دولت ، مبادي چگونگي احوال نغازي  ) فقدان بحث در خصوص
 ( 224، ص 1ج  ) ...«ماند  باقي مي

 استعمال شده است:  « اوليه»و گاهي اي  کلمه به معناي نخستي  
هراي   لت و عمرران دو کردم ... و نن را با علل و اسباب ظهور فيتألپا کتابي در تاريخ 
 ( 222، ص 1ج  ) .نخستي  نغاز کردم

کيفيتي اسرت کره از طريرق نن     «الدولة اولّي»خلدون از مبادي الدول يا  ب. مراد اب 

برپرا   -سوي غايت خود يعني حكمراني در جريران اسرت    عصبيتي که بهۀ بر پاي -ها  دولت
 .شود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  72، ص 2حسين مؤظس ف : زيدان، تاريخ التمدن االسالم ، ج . 1
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 :مجد .23

 پايگي و رياست بر طايفه و دودمان.مجد عبار  است از منبع بزرگي و بلند
اسرت کره برر نن     -يعنري عصربيت و دودمران     -اي  مجد داراي اصل و شالوده. »الف

يعنري   - ي يابد و نيز داراي شاخه و فرع استوار است و حقيقت نيروي مزبور بدان تحقق مي
اگر » ( 444، ص 5ج  )« يابد. گيرد و کمال مي نن صور  مي سب است که به  -خصال نيكو 

هرا و   بايسرت شراخه   ترديد مي ( را غايت عصبيت بداني ، بي الملك پادشاهي و کشور داري )
بداني  که همان خصرال نيكرو و    ننغايت ديگر  ،باشند که مكمل پادشاهي ميرا موجباتي 
 ( 442، ص 5ج  « )مجد است.

 :ب. االنفراد بالمجد

کره عصربيت   اي  دي و معنروي از فوايد ما رييا و حاک مندي فردي و انحصاري  بهره
 اي در نن فوايرد ندارنرد   براي وي فراه  کررده اسرت. ديگرر مردمران نن عصربيت بهرره      

 .شود ( از طريق سلطه و مال اطالق مي حاصله ديگر به استبداد ) عبار  به
 

 ة:مرتزق .27

به سرربازان   ، سربازان مزدور براي جنگ با کشوري غير از کشور خودشان.خواران رهيج 
باشرند،   فاقد عصبيت سرلطان مري    جويي که در جهت دفاا از سلطان اجيرشده و غالباًجنگ

هاي اسرپانيا کره    خصوصاً مسيحي - رمسلماني؛ و گاه ايشان از بيگانگان غشود اطالق مي
ۀ زمرر در انرد کره برخري از ايشران      بروده  -اند  توسط ملوك اندلا و شمال نفريقا نزادشده

 شدند.  ر گرفته ميکا محافظان مخصوص پادشاه به
کره نرام    1( در اصطالح قدي  عبار  است از افراد لشركري  = الجند مراد از سربازان ) -

و داراي مقرري از قبيرل پراداش و ارزاق    شده ثبت( حقوق و پاداش  ديوان ايشان در کتاب )
ند که گرديد هاي مي غيراز اي  سربازان، ديگر افراد لشكر شامل قبايل و عصبيت به اند. بوده
  فاقد مقرري پاداش و ارزاق بودند. شدند. مند مي بهره« غنائ »از 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجيش. 1
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 :مسائل .28

ۀ ي خاص در هر علمي که شناخت علوم را در يكي از دو جنبر يمسائل عل  عبارتند از قضايا»

« ۀاعرراض ياتير  »و به بيان ديگر عبار  از يكي شدن  1 «د.ننفي و يا اثبا  نن دنبال مينماي
 وضوعا  نن است. امري که مطلوب هر علمي است.( با م 41م  )

 . شود مسائل = نتايج = مطال  = ننچه در هر علمي مبره  و واضح مي
و اختصراص بره    کررده قضاياي است که پيرامون نن عل  بحث  :مسائل عل  عمران -

 .شود مي -به طور عام  -هاي اجتماعي  رو شامل پديده اجتماا بشري دارد و از اي 
 

 :مصر .26

شرود. جرجري    است. شهرهاي بزرگ و اغل  به پايتخت اطالق مري « امصار»جمع نن 
نظرر موجرود اسرت و فقهرا      ... در معناي امصار اختالف»کند که  از مقدسي نقل مي 5زيدان

که حدود در نن برپا و حاک  و  يعبار  است از هر بلد کامل و جامع« المصر»معتقدند که: 
 در نن مستقر باشد. يريام

 استعمال شده است:  « الكرسي»ۀ صر الكرسي: پايتخت و گاهي تنها واژالم
شهري جديد برگزيند، به عمرران پايتخرت    را درخود  2و بالجمله هر دولتي که پايتخت 

 ( 885، ص 2ج  )يابد.  ( اختالل راه مي قبلي نخستي  )

 

 ة:مطاول .10

يابرد؛ و   ماني اسرتمرار مري  هاي ز نبردي که به درازا کشيده و در دوره :ةحرب بالمطاول

موجرود =  دولرت   هير هرا عل  است که توسط يكي از عصبيت يا ينن سرکشي و طغيان دائم
است که عبار  اسرت از: کشمكشري کره    « المناجزه»برپاشده است؛ و نن در برابر  مستقرّه

بنرابراي    طرفي تحميل شده است؛ و داده و شكست به روي صور  مستمر و نه به« يكبار»
 .يافته استپايان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  126ص ة، عيالطبي ةو الحكم ةااللهي ةف  المنطق و الحكم ةالغزال  مقاصد الفالسف. 1

  171، ص 2، ص زيدان، همان منبع، ج 2زيدان، همان منبع، ج . 2

 الكرس . 6
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برر   5 و نره جنرگ محردود    1از طريق جنگ و نرزاا مسرتمر    ( ج 52م  ) ةمستجد تدول

 ( 842، ص 5ج  )يابد.  سيطره مي« دولت مستقره»

 

 :معاش. 11

از « مفعرل »تحصريل نن وبرر وزن    و ترالش در راه  ( 41م  )عبار  از طل  رزق : معاش
جز در پرتو  -مان زندگاني انسان يا ه - عيش گويي که( است.  اس  مكان « )عيش»ريشه 
معراش را از طريرق   ۀ رو کلم ( و از اي  اشاره به وجود معاش و انواا نن نيد ) دست نمي نن به

 ( 828، ص 2ج  )اند.  کاربرده مبالغه در مفهوم طل  رزق به
 :معاش و رياش

( معاش بوده و مرافوق نن   25م  « )حاجي»و « ضروري( » در سطح و زندگي )« عيش»
 شود. ( ناميده مي ي فراوانيتمول و دارا رياش )(  25م  )« کمالي»دو يعني 
ضررور   ۀ و اگرر از انرداز  « معراش »اگر به ميزان ضرور  و نياز باشد،  2درنمدها  پا...

 ( 822، ص 2ج  شود. ) ناميده مي «رياش»فزوني يابد 

( فكرر   828، ص 2ج  (: نحل المعاش: عبار  از طرق کس  عيش اسرت )  معاش نحل )
 مبتني بر معاش: عبار  از عقل تجربي يا عقل عملي در نظر فالسفه است.

 

 :ملك .12

و اما حكمراني عبار  از غلبه و فرمان دادن از طريق »است.  4عبار  از سلطه و غلبه 
 ( 422، ص 5ج  )« قدر  و غلبه است.

اه و حكمرران  پادشر  ننۀ . پادشاهي و حكمراني زماني تام و کامل است کره دارنرد  الف
نوري کرده، فرستادگان و نمايندگانش را ارسال و  اموال را گرد  خود را از رعيت جدا کرده،»

اير    ( 214، ص 5ج  )« کند و نيرويي برتر از او موجود نيست. از مرزهاي سرزمينش دفاا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطاوله. 1

 ةمناجز. 2

 مكاسب. 6

 القهر. 2
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خداونردان و  »تنهرا اختصراص بره    ( اسرت کره    فرمانرواي بزرگ « )الملك االعظ »همان 
پهنراور و  هراي   کشي ها و جنگ ها و سرزمي ها و لشكر قبايل و عشاير و عصبيت انسرور
 دارد. ( 886، ص 2ج  )« گوناگون.هاي  کشور
تر، مجرد خودکامگي يكي از واليان در واليرت خرود و يرا     حكمراني ناقص يا کوچك -

 ي در هنگام سقوط دولت است.يخودکامگي يكي از بزرگان پايتخت در فرمانروا
گيررد برر سره     مي  از جهت نوا سياستي که پادشاه در تدبير امور مملكت خود پيشب. 
 نوا است.

مقتضراي   ملك طبيعي: حكمراني طبيعي عبار  است از سياسرتي کره عمروم را بره     -
 دهد. تمايال  و شهوا  سوق مي

ملك سياسي: حكمراني سياسي عبار  است از سياستي که عموم را بنا بر مالحظا   -
 دهد. جل  منافع دنيوي و دفع مضرا  نن سوق مي عقلي در
خالفت عبار  است از سياستي که عموم را بنا بر مقتضاي شرا در مصرالح   :خالفت -

 ( 812، ص 5ج  ) دهد. شان سوق مي اخروي و دنيوي

 

 ة:ملك .16

انجام دادن يك عمرل و پيراپي   ۀ ملكه عبار  است از صفت راسخي که در نتيج . )الف
، 2ج  )(  يابرد ...  که در نتيجه صور  نن در نفا رسو  مري  شود نن حاصل مي تكرار کردن

 ( 252ص 

ملكه تنها برراي اهرل علر  و نوابر  در     » است: نو به ياد سپرد« فه »ملكه غير از  -
غيرر  « ملكه»دهنده نن است که  اي  امر نشان شود ( حاصل مي و نه همه ننها برخي فنون )
 «عي استاز فه  و وَ

همگي جسماني است خواه در بدن باشند يرا    شود، هاي که در انسان حاصل مي هملك -
امور جسماني، محسوس ۀ در دماغ نظير انديشه و نيروهاي ديگر مانند حساب کردن؛ و کلي

 ( 282، ص 2ج  )« نياز به تعلي  دارند. رو، ازاي باشند و  مي

کره در   يو  کررده ترا جراي   عمل برنمده از ملكه از طريق تكرار و عاد  در نفا رس -
 گيرد: قرار مي ( 22م  )طبع و طبيعت ۀ مرتب

...انسان ساخته و فرزند عادا  و مانوسا  خود است نه فرزند طبيعت و مرزاج خرويش و   
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مختلف انا گيررد ترا ننكره خروي و ملكره و عراد  او شرود،         ورسوم نداببه هرچه در 

 ( 412، ص 5ج  ). شود سرانجام همان چيز جانشي  طبيعت و سرشت او مي

نيز استعمال کررده اسرت. کره نن معنراي     « تملك»( را به معناي  ملكه خلدون ) ب. اب 
 .{ ( الصحاح ء، ) يقال ما ف  ملكته ش   : الملك و التملك،ةالملك }اش است:  لغوي

 خلدون از نن عبار  است از: و در غال  موارد مراد اب 
 نويسد:   حكمراني. وي مي -

 (  418، ص 5ج  ) 1...  .غير خود است يفرمانرواي در سيطرهر موارد انسان در بيشت ...

 يعني تحت فرمان غير خود است. 
هراي خرود را برر     ي به رفق و عدالت باشد ... و يا با زور و جبر فرماني... چه نن فرمانروا

 ( 412، ص 5ج  ) ... .مردم تحميل کند

ها تجاوز و ستمگري و بدرفتاري بره   دولت ... در اواخر»سو، حكمراني:  :ةسوء الملك -
 ( 842، ص 5ج  ) . ...«شود رعايا معمول مي

بره رفرق و    5و نيكري و حسر  در حكمرانري   »نيكويي در حكمراني:  :ةحسن الملك -
 ( 212، ص 5ج  )« گردد. خوش رفتاري با رعيت بازمي

 
 ة:ملكي .12

 ( 285، ص 2ج  )است. « عال  مالئكه»خلدون به معناي انتساب به  در اصطالح اب 

 ( ةعال  المالئيك ) ة:مالئكي .11

اي فروق بشرري و    عالمي است که انسان بدان متصرل بروده و در مرتبره    .عال  مالئكه
 قرار دارد.« مال اعلي»تر از   يپاي

 

 :موال  .13

شود که انتساب ننهرا   خلدون به کساني اطالق مي در اصطالح اب  «ةموال  قبيل». الف

گفتره   نيرز  ه از طريق دارا بودن نس  صريح به يكديگر نيست؛ و به ننها مصطنعونبه قبيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فمن الغالب ان يكون االظسان ف  ملكه غيره  .1

  ةحسن الملك. 2
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و بدون وجود نسر  قريبري    5پيماني و ه  1سوگندي ه ۀ واسط يعني کساني که بهشود.  مي
 اند. شده ميانشان به قبيله ضميمه

 :اند تفاو  قائل شده «مول  الحلف»و  «مول  الرق»فقها بي   -

کره اربراب و صراح  وي، او را     رنزادير اي اسرت غ  ر  از بررده و بنرده  ( عبا مولي الرق )
نيد؛ تبعا  ناشي از نن  عضوي از خانواده صاح  خود درميۀ منزل و از نن رو که به نزادکرده

( شرخص در حقيقرت    مولي الحلف اما در دومي )؛ شود بر او جاري ميمانند سرپرستي وي، 
ي برا جايگراه رفيرع اجتمراعي قرارگرفتره و در برابرر       که در پناه قبيله و يا فررد  2.نزاد است

کند  ها و نظ  موجود ميانشان تبعيت مي و از سنت شود مي ه  پيماندشمنان ايشان با ننها 
نن شخص يرا خانردان نيرز بره حمايرت و دفراا از او در مقابرل         ياو در مقابل، نن قبيله و 

 خيزد:   دشمنان برمي
( قرومي را از غيرر نسر  و نرياد خرويش       گان عصربيت صاحبان و دارند ...هرگاه ايشان )

از اير    شوند و ) يو غالمانبرگزينند و پا از تربيت به خدمت گمارند و يا مالك بندگان 
مزبور  افتگاني تيتربطريق بندگان با نس  ايشان پيوند يابند،  ... در نن هنگام بندگان و 

دودمان ايشان  يها گروهيگر در عصبيت قومي با ايشان شرکت خواهند جست و مانند د
 ( 428، ص 5ج  . ... )ديننان خواهند گرايۀ به رسوم عادا  قبيل

« صراح  »و « ارباب»، به «برده»و « عهد پيمان و ه  ه »عالوه بر « مولي»ب. لفظ 
به جهت  ديگرانکند و يا ننكه  اش را نزاد مي شود. شخصي که برده نيز اطالق مي« نقا»و 

( در اينكره خرانواده و بزرگري غالمران و      چهارده  فصل )». شوند ميپيمان  ه  اش با او برتري

( و ه  پيماناني که خويشاوندي و نس  قري  ندارند، بسته به سروران و  در معناي = الف بندگان )
 ( 422، ص 5ج  ) «( و نه انساب خودشان است. بدر معناي =  صاحبانشان )

 :وجود .17

 کار برده است: به« واقعيت زندگي» معناي خلدون اي  کلمه را به اب 
 .  شوند ميکه به امور واقع منسوب هستند براهي  وجودي = براهيني  )

 و مراد از واقع در اي  استعمال، واقعيت طبيعي و يا واقعيت اجتماعي است.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلف. 1

 والء. 2

 الرجل الحر  . 6
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 :وازع .18

ا نهفتره در او ر « دشرمني ۀ غريز»اي که بازدارنده هوي و هوس فرد بوده و  . سلطهالف
 وازا بر دو نوا است:. کند مهار مي
محرض   و تسلي  شدن در برابرش به وازا ياتي: منبع نن به متقاعدشدن فرد از درون -

 گردد. تربيت ديني و اخالقي بازميۀ واسط به شياراد  و هدايت دروني به سو
واج  بر شخص که از بيرون برر وي تحميرل   ۀ (: عبار  از سلط اجنبي وازا بيگانه ) -
 خواه از طريق تعلي  و يادگيري و يا عقاب و تنبيه باشد و يا از طريق غلبه و اجبار.   شود مي

تباهي دليري و سرسرختي اسرت زيررا    ۀ و احكام سلطاني و تعليما  عرفي ماي ها فرمان
شران   بدان علّت کره وازا  -احكام شرعي  که درحاليبوده  غير داتي و « بيگانه» وازا نن

 ( 451، ص 5ج  )باشند  نمي دهکنن تباهياتي است، 

به جهرت جلروگيري   سب  بدي  »است « حاک »خلدون، معموالً  ب. وازا از ديدگاه اب 
از هرج و مرج و خونريزي ناشي از طبع دشمني موجود در ندمي که به انقراض نسرل بشرر   

و چنري  حراکمي    شرود بشر به وازعي نيازمند است که او حاک  برر ايشران    شود منتهي مي
 ( 212، ص 5ج  )« قاهر و نيرومند است. هانقتضاي طبيعت بشري همان پادشام به

 

 ( ةسه ، سهمي : )ةوزيع .16

اي از اشرخاص واجر     است و عبار  از مالياتي است که بر مجموعه« وزائع»جمع نن 
 است.   شدهشده و ميانشان توزيع 

عوايردي  ۀ ر مجموعر نوري ماليا  در نغاز کار دولت، از لحاظ سهميه اندك و از نظ جمع
 ( 668، ص 5ج  ) .نيد فراوان است دست مي که به

عوايد حاصله از نن بسيار اسرت  ۀ يعني مقدار ماليا  براي هر فردي اندك ولي مجموع
، فوق از حد معقولي خارج شود؛ اکثر اهالي از انجرام نن نراتوان خواهنرد شرد    ۀ و اگر سهمي
 عوايد نن نيز اندك خواهد بود. بنابراي 
 

 ة:وظيف .30

 نن بر خود شخص الزم است.   يننچه که انجام و ادا
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بر رعيت کاسته شود، در انجام کار فعرال و   5و ماليا  شخصي  1هرچه از ماليا  جمعي 
 (   668، ص 5ج  ... ).شوند مي بانشاط

 : ماليا  شخصي است.ةالوظيف: ماليا  جمعي و ةالوزيع رو، ازاي و 

 

 :وقائع .31

 جمع بسته است.  « واقعا »و گاه بر « وقائع»لدون گاهي نن را بر خ اب  .ةواقعجمع 

دهرد؛ و در   روي مري  -از دگرگوني و پيشرفت  -از هر ننچه که در جامعه است عبار  
است. اي  واژه در موارد فراوانري برا    ياي  معنا در تقابل با حوادث تاريخي به معناي امروز

ن مراحل دگرگوني و پيشررفت اسرت: مورخران    قري  شده است؛ و مراد از ن« احوال»ۀ واژ
ج  ) «اند. اسباب وقايع و مراحل دگرگوني و پيشرفت جوامع را لحاظ نكرده و نن را مراعا  نكرده»
 ( 221، ص 1

« اعر   «حوادث»استعمال شده است: حوادث و وقايع.  ( 54م  )حوادث ۀ و گاهي با واژ -
به طور خاص به معناي افعال  عيوقاولي  ودش است زيرا شامل يوا  و افعال مي «وقايع»از 

 و پيوندها و ارتباطا  اجتماعي است.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزائع. 1

 وظايف. 2



 
 

 

 

 فصل سوم
 خلدون  منطق علم عمران ابن

 
 دكتر علي الوردي

 

 توضیح: 
خلهون  فهض ضهحض حاها  ته ن      منطه   نه   » 1فصل حاضر ترجمه سهه فصهل  ک ابها    

خلون  منط    سطحیض      ثر علض  لح دی  ست. علض  لح دی معبقو  ست  ن « شخصيبه
ری د   د نظریهه  لهح دی   نه چالش اشيوه  ست. د  فصل نعو نقو دابر محموعانو  لجان

شهنا     نشها      خلهون    ی  دن دیوگاه تقانل دن دسهبه  ک محققها   نه    شحد.  آن ده مض
کمهي  مهح د    خلون     نا عله   نک مرهر     ی اه همچح  علض  لح دی  ن  دهو. دسبه مض

احشهنو تها     ی دیگر اه همچح  محموعانهو  لجهانری مهض    دهنو ن دسبه نر سض قر   مض
د  فصل دنم ابا  حاضر همچنانکه .   د  قالب علحم  نکگا ش   کیانض اننوخلون     ن 
ض اه هاینظر  خبالف  فرهنگ  صطالحات عل  عمر   مشهحد  ست. فه  چني ضم   د 

. نتهيا  آمحکنهوه  سهت   اه  نيتهت    شناسها    خلهون   آ  د  ميا   ن های  ن مثال مح  د
   )مبرج (

 
 ن ن ند آ  نهه عهال   سهالم     سهطحیض  منطه   ۀ تعيهي  کمها  ترجمه    پژنهشگر   د 

دن     مهحی ن نرخهض دیگهر آ     د   نبهو ی دن        د  د  نهو. نرخهض آ        نظر  خبالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشخصات کتاب الوردی چنین است:. 1

دار (  2ط  ) خلدون في ضوء حضاراته و شخصیته. لندن بن. منطق ا1991علي الوردي: 

 .78 - 19کوفان، ص 
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ن د شهبه  ر فرهنگ  سهالمض  نعميقض  تأثيرد ننو. د  هر حال منط    سطحیض  مض عباسيا 
ن تعصهب   نا شهح   آ      ی دسبه ه  ست؛اردتقتي   ناه مخالف گرنه متلمانا     نه دن 

  دیگهر  ی  دسبه, همي   مر محجب شو تا مکمل قرآ  د  آن دنو صح ت نهحبض ن  نرگزیونو
  قلمهو د اردنهو   دینهض  نهض نه مقانله نا آ  نرخاسبنو ن آ     مهر دف    نا  نبقاد  ک  ی  عمل

 هر اس نهه منطه    سهطحیض  نی آن د   ک دیه  خها       »چنانکه شعا   یشا  چني  نحد: 
 (نوقض  ست.منطقض ک) « ست.

د نها  ن مخالاها  آ  د     مر د ما د   ی  نحشبا  نيا  جزئيات جول ني  دن گرنه منطه  
  اباا نهه تنها نيا  آ  د   ی  مجال  نوك نتيا  دشح    ست. د   ینجا  لببه  ن  سالم نيتت

د  قبهال  خلهون     ن اه نه شکلض متبقي  نه محضحع ما یعنض دیوگاه اني   مضنکاتض  نيا 
  نو.  سطحیض مرنحطمنط  

  ک نقو  الکم نه ذار  ست اه نقو منبقو   متلما   ک منط    سطحیض د  نرخض  ک نجحه
نه جهت فر خح نض نه منط  نحی  اه منط    معاصرۀ منبقو   معاصر مباانت  ست. فالسا

 مها متهلمانا     ؛نهو ارد مهض  علحم تجرنض ن مطالعات عينض  ست   ک منط    سطحیض  نبقاد
د  ناح  سالمت آ    کدفاع دینض ن ۀ حاظ عقيونه خاطر  ک منط    سطحیض  غالباً منبقو 
.  ن نا نقو منط  د صود ارد    سبثنا خلون    ن  تح   مض .  ک ني   یشا  تنها نو ارده  نبقاد
نحد ن د   ی  کمينه شباهبض نتيا   (ن قعيت محجحد ناتح نض آ   ک فه  حيات  جبماعض) نيا 
  معاصر د  د. ۀ نه فالسا تحجه جالب
منط    سطحیض های  نویشمنو   پيش  ک خحد نر نقو   ک چنانکه خح هي  دیوخلون    ن 

ۀ گر یان ن قعۀ هماهنگ نا  نویش  نا  نجام جرح ن تعویالتضآ     ن  ست نتيا   سبااده ارده 
تاکهر  نر حیض منط    سط   منبقوتری  تأثيرگذ    . نه نظر م ه  ستدد   تقا   ش ض جبماع
منبقو   منط    سطحیض د   تری  نز گ. آنها د  ن قع  نو تيميه نحده  ن خلون   غز لض ن   ن 
 گهر چهه   هتبنو. آنهها    سالمضهای  چه د    نپا ن یا غير آ  د  سرکمي   نسطض های سوه

طهرح     مض ههای  دیوگاه  نو   ما  ک نرخض  نعاداردننا نر هوف دینض خحد نقو  صرفاً منط    
 . نيتتمعاصر ۀ  ک نظر ت فالساتر   هميت اه ا اردنو 

اهه د  نقهو    ضشهکااان  نهه نهبر دیوم اه تيميه   ن  ما پيش  ک نر سض دیوگاه غز لض ن 
  .اناحتاهض ۀ جاحظ  شا  یهن نيز نظر  نو نحدهنر آ  دن مقوم   منط 
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 نظر شکاكان:
د   نویشه ن تمهو  تها حهو    گرنه شگابض د  جها   سالم نحدنو. نقش  یشا   شکااا 

نتيا ی د  خصحص های  د  تمو  یحنانض نحد. آنها ابا  ها سحفتطایضکیادی شبيه نقش 
 ک  ههایض  ابها  .  ک ميا  آنهها تنهها    نو هن سحک نوه شو  فبه  کميا  فکا  خحیش نگاشبنو اه 

انهوه  شا   سهت  نهاقض م  های  نویشه ک  شوه فیتحرعبا  تض ناقص ن  شاملاه   منبقو نشا 
یقينض  طالعض د  دسهت نيتهت ن   صح تض  یشا  نه ۀ نرجتبهای   ست.  ک نام ن شخصيت

اه علمای نرهو د      ننوی صالح ن  عبو لقون  کنوی  معرنف ن  ن  آنا  ني   د گحیا اه 
  کی  یایه کارن محمهو  نه       نو اردهحکمت خال   ن یت ۀ  ن د  کمين ی  کنکات ناپتنو

 ناشنو. ه پزشك مشهح   قر   د شب
افبه نحد  ه یسيطر کمانشا جول منطقض    اه نر  ذها  مبکلما    نه نجه عام شکااا 

 قيب ه  یافبنو اه نه ح      ثبهات   های فرقهن آ     سالحض د  دست  نوشمرد   کش نض
ههر چهه  ک   »گابنهو اهه    مض . آنها د   ی  کمينهشو مض قي    هبره ین نتا     ن نه  ارد مض

غز لهض  ک    نتهيا    حبمال نه «.شحد مض شحد   ک طری  جول ه  نقض مض  ثباتطری  جول 
 . ناشوه ارد ک آنها  سبااده  سلباًمطلع نحده ن  آنا  های  نویشه

  دعها   ی طایاهگابنو اه ما  دیا   عقایو ن سخنانض    یافبي  اه د  آ  هر  مض شکااا 
دندسهبگض  ن  نوا مضنا دیگری مناظره اه  عبقاد نی  ک  نبو  محجحد  ست. هر یك  ونا مض

  شها  جهول ن نيهرنی نيان   ننا نر قو تِ  ن چه نتا گاهض  ی  ن گاهض دیگریآیو  پيش مض
صحيح ن  شحد دست مض نه دستهماننو دن جنگجحیض اه پيرنکی د  ميا  آنها   شحنو پيرنک

مردمها   ه .  ی  د  حالض  ست اه آ   ست اه هيچ قحلض اه نبح نو غالب شحد  نجحد نو  د
حهح   ن  مببنهض نهر    د   مح اه  همچنا   شحنو عادی د  چني  متایلض دچا   خبالف نمض

نرههانض آشهکا   سهت   خهبالف     مببنض نهر  نویهيات عقلض ن نيز حتا  ن د  هر آنچه اه 
و انند ن نون  معنا نا آ  مخالات شح. ... ن محال  ست اه ح  نر مردما  آشکا  اننو نمض
نو. پس  گر  مری ناطل ناشهو  الکم  سهت   شحد  دنيا ن آخرت  ته هالادليل   ضض ن ضن ن

اه ح   ست پنو  د  مضفکری خحد ن د  آنچه اه  های  یشهنه تحقي  د    ی طایاهاه هر 
 الکم  ست  نپرد کد. ثبات ن یقي فاقو نلض 

ن نها تبحهر د  آ      هتبنواني  اه نه دنبال عل  فلتاه  مض ن گرنه نتيا ی    مشاهوه
 .  نو ساخبهناح  خحد    نه شناخت نر حقيقت ن جو  شو   ک عامه مبمایز 
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 نو. آنها  نهه    د  عل  االم  د  آ  نه  ن   سيوه نامها تیاني  اه  مض دیگر نض   ن نيز 
تنهها  نرنهو اهه    مهض  ن گمها  فرنشهنو    نو  فخر مض  سخ ارده  خحدد  آ     اه االم عل  
  شها   سپس همگهض  نو.  اردهنمایا   ها حجت ک طری  هتبنو اه ح  ن ناطل     ی  فرقه

 ی نه  نا د منهد   خبالفاتض نظير  خبالفات عامه ن جاهال  ن نلکه   چه فالساه ن مبکلما 
حقيقبهض نهحد  آنهها نهه      ها نرها ... پس  گر د   ی  ن  شونو.  تر  ک آنا  غحطه مر تب نيش

یاني   مض . فيلتحف ن یا مبکل    شونو مضندچا     دن ن گذ    د  طحل کما  چني   خبالفض
خيهزد ن حيهات خهحد    د  آ      مهض  اه نه سخنض  عبقاد د  د ن نا مخالف آ  نه عو نت نهر 

ن د  مناظره  ند  ه مصاف آ  مضشحد. ن  ن ن مض انو. سپس نا نظری  قيب مح جه مض صرف
اد  دلهه ن نظهایر آ    احشو. ...  ینها همگض داللت نر فت مض نه فاسو ارد  آ  ن  نطال آ 

 1د  د. 
 

 نظر جاحظ:
قيا  منطقض د   مری   سبااده  ک  نه ن عالقمنو گابه شو اه جاحظ نا  شا ه نه تر  پيش

    ک منط  نيشبری   سبااده  پيرن   معبزلهطح  الض  نهن نقيض آ  نحد.  ن  ک معبزله نحد ن 
جاحظ مقلو اامل معبزله نبحد.  ن  ن نو    یما  د شبنو.  ما الکم نه ذار  ست اهاردنو  مض

نها   هها  دیهوگاه د  نرخهض  ک  اهه  نحد  ضنسيع ضفرهنگۀ ن نا کمين گر  عقل ک نرتری  نحآن    
  ارد. مضمعبزله مخالف 

ن د  منطه    2ه  سهت اهرد  ست اه د  آ  نا معبزلهه مخالاهت     ی نظریهجاحظ د   ی 
ارده  ست  اه جاحظ نيا   حنهگ آ  ست اه جزئيات آ    تأسفۀ  هميت نتيا ی د  د. مای
 سهت.    فبه  کميا شوه ن ماقحد  ن های  ن هماننو نتيا ی  ک ابا نه دست ما نرسيوه  ست 

 شحد.  مض دیوهحال نحیتا   آثا  شرحن  ن د  آثا  نقاد   عموتاً محجحد  ست  ک  ن آنچه 
ر مبهادی   ن د  تناقض نا گر یش عقالنض مببنض نه ۀ نظری نایو گات اه خالصه طح نه 

معبقو نحد عقل نشری نهه  جاحظ شحد اه  مض آثا  نی معلحمۀ مانو منط  قوی  نحد.  ک ناقض
عرصهه ن  امال قاد  نه دیو  حقای  خها جض نيتهت. عقهل د   ی     ن شکلض صحيح ن تمام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .953 - 919، ص (  القاهرة ) احمد امین، ضحي االسالم،. 1

 .181، ص (  دارالمعارف بمصر ) معلم العقل و األدب، -شفیق جبري، الجاحظ . 2
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 . مثهال آ  ماننهو چشه   سهت. شهما     ند ک آ  فر تهر    وتح ن نمضمجال مشخصض  ست اه 
 شياض محجحد د  آ     نبينيو. کیر  چشه  نهه   ۀ يو همتح ن نمضنيو   ما تح نيو نه دنيا نگاه ا مض
و تح ن نمض. د   ی  هنگام  نتا  شحد مض متافت محوند ی  ک   نو کهمح نع نتيا  ن نيز ۀ نسيل

عقل   أش  نبينو  مگر آنکه د  جایگاه  ن قر   گيرد. ن  ی   نينو مض دیگر ضآنچه    اه  نتان
یکتا  حکه  اننهو.    صح ت نه ست اه  ک مردم نخح هي  تا د  متایل  ظل   ن   ک ی  ست. 
گریزی  ک نيا   حکام مخبلف نيتت. جاحظ نها  یه    ضرن تاً عقحل مخبلف  ست ن ۀ عرص

؛ خح هو   ست مض خحد ننا نر آنچهۀ مح ف  نحد اه  نتا  قاد  نر تحجيه    دها  ضسخ  معبزل
تح نایض  نتا  نه تاکر نه هر شکلض اه نخح هو  ما د  نظر جاحظ  ی  نيرنمنوی نه معنای 

قهاد  نهه    نجحد نا ی نلض د  ن یا نبنو نوناکاتح نو چش  خحد     مض  نتا نر ی مثال  نيتت. 
نانينایض تمایز  نگ قرمهز  فرد نه  تح   نمضن  نيتت  ش نينایضدیو  چيزی فر تر  ک نيرنی 

 شهياض  ۀ تح نهو د نها    مهض  محجهحد  سهت.  ن    نتا  نيزۀ  ک سياه    فهمانو.  ی   مر د   نویش
ن یا د   مح ی  ست  چها چح  تاکرش ی اه خا    ک  ما قاد  نه  نویشه د   مح  نينویشو 

  ست  نيتت. خا    ک تح   ن ظرفيت عقلشاه 
معاصهر د    شناسا  جامعهکیادی نه نظر ۀ ن تا  نو ک  ست تحجه جالبجاحظ نتيا  ۀ نظری

چه نتها    سيو  نه ما مض ن ۀ جزئيات نظریۀ نزدیك  ست.  گر هم «شناخت  جبماعض»ۀ کمين
یافبي . ظاهر  ی   ست اهه  یه     خلون  مض  ن نتيا  فر تر  ک  1دسبان د مطالعاتض جاحظ    

 ک ميا  نرد  ن محح آ   نر یتالش آنا  خحش نيامو ن  نظر   تنگن  فقهانظریه نه مذ ق 
ۀ و  دیهوگاه  ن د نها   شه  ن ۀ نهر نظریه   فقهها   عبر ض نتا  ک دالیلض اه منجر نه چه نو.ارد

 ی   عبقاد نحد اه آنا  مح د  ن د  نبيجه بحدنونتيا ی  ک اافر نض نحد اه متئحل اار خحد ن
اهه د    اهرد    مالمهت   سهح دی  نهض اهافر   تح   نمض مثالً ن قع نخح هنو شو.خو ننو عقا  

ی   یج د  محيط پير محنش نه گحش ه ن چيزی غير  ک عقایواردکنوگض  دن  فباده نسبایض 
قاد  نه تاکر د  ن  ی آ  عقيوه نبحده  ست ن  ن عقا  نخح ههو شهو     ن   ک ی  ن نرسيوه ن 

جهاحظ تنهها   ۀ کیر  خو ننو چيزی  ک  نتا  جز د  حوند تح نایض  ن نخح سبه  ست. د   نویش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبه     نجام د ده  ست نلض مایه  سو اه تمو   سالمض نتيا ی  ک مطالعات  جبماعض نرج نه نظر مض. 1
 سالمض  ااتيتأل نو. ن  گر  ن یا سحک نوه شوه  فبه ا ي کمتأسف  ست نه دالیل مبعودی نيشبر آنها 

 خلون  نياني . تر  ک دیوگاه  ن  هایض  ک نرخض جهات نرجتبه همگض پيو  شحنو چه نتا د  آ   دیوگاه
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ب جاه ن  یاست دینض ن نه سب  نو هاردنو اه ح      د  ك شح مض اا ی عقا اُآ  دسبه  ک 
 1  نو. ن یا ماننو آ  نو    یما  نيان ده

اني  اه غز لض د   مض غز لض د شت. مشاهوهۀ ض د   نویشتحجه جالب تأثيرجاحظ ۀ نظری
گحیهو اهه سهخ      مض غز لضنر ی مثال  . انو تأیيو مض ن    نقو ن گاه ۀ آثا  خحد گاه  نویش

 ک  ینجها   2ع ن  د ناشهو  جهایز خح ههو نهحد.    جاحظ  ک نظر عقلض محال نيتت ن  گر د  شهر 
د نو  ما نه جهت آنکه شهرع د  آ  ن  د   مض شحد اه غز لض نظر جاحظ    معقحل مض د نتبه
عنهض  ه  یه  ست. محبمل  ست اه غز لض نهه شهکلض ناخحدآگها   ارد ک نيا  آ   حبر ک   نشوه

 ست اه د  ضمير عقلهش    ی  نونخبهن آ   ناشو  ک  ی  نظریه مبأثرنون  آنکه خحد نو نو  
 و. شمه  عقل ن منط   نقو  نهنحده ن د  نهایت منجر  تأثيرگذ  

 

 نقد غزالي:
نحد  همبا نضن  گر  عقلنيتت.  ن  نتانض   ی سادهتنها چنو سطر اا   د غز لض  شناسانو 

اهه  د شهت    ضشگاب ست.  ن شخصيت  ناد نتيا   یشنعوهای  اه نظيری چح   ن د  نتل
گحیو: م  غز لض     مض عرنض . قاضض  ن  دن فالساه د  فقهادیگر  ناشخصيتی نا کتاانت 

  ی اهحکه پحشيوه نحد ن  د   نصلهد  دسبش عصایض نحد ن لباسض  اه د حالضد  نيانا  دیوم 
صهو ته   ک   د سهش چها  ۀ د  نرو د دیوه نحدم اهه د  حهحک  تر  نر ابف د شت. ن  ن    پيش

ن سهالم   مآمحخبنو. پس نهه  ن نزدیهك شهو    مض عل     ه ن  ک  ناردنز گا  علمض شرات 
پيشح  آیا تو یس عل  د  نرو د نيکحتر  ک  ی  نيتت  غز لض نگاهض تنو  ی  م ن گاب  اهارد

ن سخنانض  ک المات صحفيه ن  نيات شعری    نيا  د شهت ن  ک آ  جملهه    اردعرنض  نه  ن 
 گات: 

 3زلض نتاجاً فکترت مرزلضهههلر         غزلت له  غزالً دقيقاً فل  أجو
  (ی نيافب   دسبگاه  یتنوگض خحد    شکتب .  نافنوهنر ی آنا  نخ ظریاض  شب  نلض چح  نر ی نخ )

دسبگاه  یتنوگض   ن  ی ن  ک   ست نيافبه  ی گحیو اه نر ی نخ ظریاش نافنوه مض غز لض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جمهحد فکهری   ر خهاط  نر ميز    نجض د  د اه غز لهض نهه   خحد    شکتبه  ست.  ی  داللت
غز لض د  کنوگض خحد نها اتهانض     . د  ن قعارد مض  حتا خحد حاا  نر  ذها  معاصر   

نو. دشمنانش نی    نه خرن   ک قر  د دن مح د  نبقاد شویو  نواردنی    لع   اهمح جه شو 
 ن هماننو دیگهر   شأ  1ه نحد.اردچر  اه نی نظریات جویوی     نر ک   نوارد مض دی  مبه 

    هایشها    نویشهه اهه   ن  نض  ست اه د  کما  حيات خحد نا نرخح د تنو معاصرینشها  نحآ
 نو. حش مض مح جه ننو یا نامأنح  مض

 یه   ۀ  سهت.  ک کمهر   نظيهر  نهض  سهالمض نتهيا  نهز گ ن    ۀ اا  غز لهض د   نویشه   تأثير
 ک  آ  نحد.  یه  اها   ۀ نظر متلمانا  نه  هميت منط  ن ضرن ت مطالع جلبها   تأثيرگذ  ی

عطاض د  محضع متلمانا  د  قبال منط    سطحیض نه نجهحد آن د اهه    هسحی غز لض نقط
 آ    غز لض محجب شو تا  یشها    تأثيرنو. ارد مض منط    سطحیض    تحری  ن نو    هانت

د  علحم مخبلف خحد نکا  نگيرنو. ن حبض نرخض  ک  یشا  آمحکش منطه     نهر متهلمانا     
 2ن جب ااایض د نتبنو.

 ک سخنا  معرنف غز لض  ی   ست اه اتض اه نه منط   حاطه نو شهبه ناشهو  ههيچ    
چه عقلهض ن یها     علحم نظریۀ منط  د  هم  نيتت. د  دیوگاه غز لض  ن طمينانض نه علحم 
. ن فایوه آ   ی   ست اه  نتا  نا  ها شو   ک حاا  حس ن حاا   ست فقهض د   ی فایوه

  3 سو. مض ن نه د جات سعادت انو مضهحی  نه حاا  عقل تمتك 
شحد اه غز لض د  نتيا ی  ک مهح  د  منطه     نها  سهامض دیگهری ماننهو        مض مالحظه

محك  معيا   ميز   ناميوه  ست. نرخهض علهت آ     نهه جههت  حبهر ک  ک خشه  فقههای        
چيزی دیگر نحده  ست.  ن  گذ  ی نامنه نظر م  منظح  غز لض  ک  ی   4. نو د نتبهمعا ضش 

انو اه منط   نز  ی نا اها نرد معينهض    هض منط     نا  ی   سامض ناميوه  ست تا  شا هگا
شهحنو ن   مهض  منط  ماننو تر کنیض  ست اه  شهياض معينهض نهو   نک     دیگر  عبا ت نه ست. 

 5آ     د  نک   شياض دیگر نکا  نرد.  نبح   ممک  نيتت اه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لحمض نکا  نرد اه مشبمل نهر اليهات   تح   منط     د  ع مض غز لض نر  ی  نان  نحد اه
 . کیهر   ک  یه  طریه     نو نحده ست اه پيش  ک آ  ناظری  آ  نر صحت آ  مبا    ی عامه
نایو نر ی نرها  »گحیو اه  مض و.  ینجا غز لضاننتح ننو جزئيات     ک آ  اليات  سبخر    مض

نظر  ا  گر  یشا  د  تر کن  تااقد  ني   یشا   قانحنض محجحد ناشو اه همگا  نو   معبرف ناشنو.  م
  «د.شحنو شبه ناشنو  ممک  نيتت اه  خبالف ني   یشا  نا نک   فع 

نه منطه  ن    د نا  پيش  ک خحد اه نه شکلض مطل  غز لض د   ینجا  ک فالساه ن منط 
گيرد. د  نظر غز لض  نرهها    مض  یما  د شبنو  فاصله ها ححکهۀ اا نرد آ  د  هم د سبض نه

ن  ي  نرسهانو یقه   هض ناتح    ک  ی   ست اه  نتها     د  قاهایای  لههض ن  نحهض نه     منطق
؛ دشهح  ک چيزی  ست اه تحسط عقل محوند مها  د  ك   تر نز گن تر  قاایا عمي   گحنه  ی 

 . قر   د  نو نيرن   ک چها چح  نرها  منطقض ن نظر عقلضد  چر  اه 
ایوشا  نر  سا  عقل ن منط  نپرد کنو. عقۀ غز لض نه مبکلما  فهمانو اه نایو نه  قام
ه ن یا اشف صحفيانه قر   اردآنچه نحض ناکل ۀ د  نگاه  ن الکم  ست اه  یما  دینض نر پای

شحد. نه نان  تصوی  ن غيرقانل تردیو  نه شکلض جاکم حاصل شحد ن نو    طمينا  گيرد تا 
ن نه تر  تر شحد  د  ناس قحیی منطقض ن نر هي  آ  دن ها قيا هر  نو که اه  یما   ک  ن  

  ست.تر  نزدیك ن د سبض   سبض
شهحنو. علهحم دنيهحی     مهض  گحیو علحم عقليه نه علحم دنيحی ن  خرنی تقتي  مض غز لض

ن علهحم  خهرنی    هاست پيشهن  ها حرفهماننو عل  پزشکض  حتا   هنوسه ن نجحم ن سایر 
خت صهاات ن  فعهال خو ننهو    ماننو عل  نه  حح ل قلب ن آفات  عمال ن خو شناسض ن شهنا 

شهو  د    مببای  هتبنو. یعنض تحجهه ن عميه    ناه آ  دن عل   ک دیو غز لض  تعالض  ست. 
نينض اه  شخاص کنردسهت د   مهح     مض  ک نصيرت د  دیگری  ست. ... لذ  ناکد  نوه  یکض

ر  هتبنو. کیه  ناآگاهدنيا ن د  عل  طب ن حتا  ن هنوسه ن فلتاه  د  نيشبر علحم  خرنی 
. پهس یکهض  ک آنهها مهانع  ک امهال      پهرد کد  ضنمزما  نه دن  مر فحق باً همنيرنی عقل غال
 1دیگری  ست. ... 

 ک حس تر  غز لض معبقو  ست اه عقل منطقض  ک نظر  سبنبا  د  نرتری  مرتبه ن صحيح
مرتبه  ک لحاظ اشف صحفيانه  ست. غز لض  ک سهخنا    تری  پایي د   حال د عي  ما  ؛ ست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حس د  معرض خطا ن  شبباه ۀ شناخت نر پای»اه  ارده  ست     قببا  سخ    ی ساهفال
نر ی مثال   1ن  طمينا  نيتت.  عبماد قانلن نه نتبت شناخت عقلض  شناخت حتض  « ست.

تر  اه آنها نتيا  نز گد  نو  ما دالیل هنوسض داللت  شحنو  دیوه مض اح اب  نتيا  احچك
دهو اه  مض عقل نشا  اه د حالضنيني   مض اه نه سایه  آ     ساا یا نا نگ .هتبنو  ک کمي 

انو.  ی  نو    مض مکا  سایه  سبنبا  ساعت نه ساعت ک تريير  آ    سایه مبحرك  ست. ن 
ما د   ی  هنگهام شهایو نيرنیهض    ۀ دهنو انو ن آگاهض مض معناست اه عقل حس    تکذیب

محتحسات گحیض گحیو:  مض . غز لضانو مض ن  ی عقل ناشو اه آ     هماننو حس تکذیب
نهه  بها   نه عقليات ماننهو  طمينان  با اه  طمينان واني مض نان   ی نسيلهنه چه  گحینو اه مض

 ونلض نقبض حاا  عقل آمو مر  تکذیب اردی ونه م   طمينا  د شبي شمامحتحسات ناشو. 
  ن  ی  د  ك عقهل  پهس شهایو د   د دیهو.   م   د مه مضنه تصوی    ن  گر حاا  عقل نبحد

حک   همچنا  اهانو.  مض عقل    د  حکمش تکذیب  ش تجلض نادیگر هتت اه  ضحاام
 2.ونا مض   تکذیب  ضحتحک  ارد ن  مضعقلض تجلض 

د  غز لض نا  ی  تحليل یقي  د  د اه  د  ك ناالتری د  ن  ی عقل محجهحد  سهت اهه    
قایو دینض  ست. چه مح ف  غز لهض  آ  عۀ شحد. الکم مض نحض  نبيا ن اشف مبصحفه نمایا 

 ک قهو ت ن نهحآن ی   ي  منکر آ  شحی  اهه تحليهل  ن   تح ن نمضناشي  ن یا خير  د  هر حال 
  شها .  ن معبقو نه نجحد حقایقض د  هتبض  ست اه عقهحل مها قهاد  نهه  د  ا    نرد نهره مض
نهه تاصهيل     د نا  پيشي    مبوأ عقالنيت حاا  نر  ذها  فالساه ن منط   ن   ک ی . نيتت
ن شایو مبالره نباشو  گر نگحیي  اه غز لض د   ی  نقو شبيه اانت فيلتهحف   انو مضتشریح 

 .شوآلمانض  ست اه تقریباً هات سوه پس  ک  ن ظاهر 
سببيت  مبوأنه نقو لکه نه نظر ما ه  ست  نکردعقالنيت نتنوه ن مبوأ نقو نهغز لض تنها 

 پهيش  ک اانهت  مانو اهه   هيحم فيلتحف  نگليتض مضمينه نه د   ی  که  پرد خبه  ست.  ن 
   دیوگاه غز لض د  نا  مبوأ سببيت  ی   ست اهه مها تعاقهب حهح د      ۀ . خالصکیتت مض

.  ی   مهر  نامي  مضنبيجه    سبب ن دنمض    ن  نلض اني   مضیکض پس  ک دیگری مشاهوه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نا  ی  نيا  اه ني   ح  ت نمض.  ی  عادت     ی  گرفبهمجرد عادت عقلض ماست اه نو   خح 
 یه    تبها     .اهرد محجحد  ست  متبول  ناه مبعاقب ۀ آنها  ن نطض ضرن ی ني  دن حادث

  معنا  نونه سایر مناط    ن نه دنبال آ  سر یت آتش یسحک آتش.  خو د دهو د ئماً  خ مض
 سهحکی  آتهش سهر یت   ست. نحده  آفری  نقش یسحک آتشنيتت اه سر یت آتش د   یجاد 

ن  ی  تعاقهب نهه  مهر خو ننهو جریها  د  د ن گهاه نهه         د ده  نین شو  آتش  ک شعلهپس  
 1.انوی ضنمخح ست  لهض جریا  

ن غز لض نيا  د شت اه  نکا  سببيت نه  ی  شکل منجر نه نقهحع محهاالت ناپتهنوی    
. شحد مض آنض نه د خت ميحهۀ ن یا تبویل قطرنه محجحدی کنوه تبویل ابا  ح ک چح  جهم
. ن دههو  نمهض اه خو ننو تعالض نر ی ما علمض آفریو اه  ی  ممکنات     نجهام   گحیو مض  ما

نباشهنو.  آنکهه  اه  ی   مح  ن جب ناشنو. نلکه آنها ممک   ست ناشهنو ن یها    اني  نمض دعا 
ه  ست ن  ی  نر  سا  عهادتض  ارد سبمر   عادت یکض پس  ک دیگری د   ذها  ما  سحخ 

گنهوم نهه نجهحد      نيتت. خو ننو  ک جح تاکيك قانلما   ک آ  پيشينض  ست اه نا  سحخ د  
ه اردعلحم    نر سض های  .  ما اتض اه شگابضآفرینو نمضسيب   گالنضۀ ن  ک د ن آن د نمض
 2.د نو نمضقو ت خو ننو    دن   ک معجز ت منقحل  ک پيامبر    گاه هيچناشو  

د  مبوأ سببيت  ست تا مجالض الکم نه ذار  ست اه غز لض د صود  نکا  ضرن ت عقلض 
  نه  دّ اردپس  ک  ن ظهح   ها موت شو اه  نر ی پذیرش خح  ق پيامبر   نشا  دهو. ن  ن 

آ  پرد خت ن نيا  د شت اه ما نياکمنو  ک ميا  نرد شب  مبوأ سببيت نهه جههت تصهوی     
ل . پس معجز تض اهه نجهحد آ  صهحيح ناشهو عقهاًل  ک  مهح  محها       نيتبي معجز ت  نبياض 

 هها   نتها  ۀ نلکه آنها  ک نا  نضهع شهر یع مح فه  نها حه  ن د  سهعادت همه         ناشنو نمض
 3قرآ  چني   ست. ۀ سحدمنونو. چنانکه معجز

شگات  ست اه غز لض  عبقاد د  د اه  نبياض تنها اتانض نيتبنو اه  عمال خا ق عادت 
پيامبری آ   اه د صح تض دهنو. مض دهنو  نلکه  نلياض ن ساحر   نيز آ      نجام مض     نجام

ن   ست ار مت آ  یکض  ک  نلياض  نجام پذیرد   دست نه گر  ست ن معجزه آ      نجام دهو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنهها همگهض  ک یهك نهحع ن حونهو. کیهر         ست. سحر آ  ساحر    نجام شحد   دست نه گر 
  اهه  نه تاانت ني  نبض ن نلض  ست. نر  ی   سا قائل. غز لض  نو نحدهمخالف مبوأ سببيت 

تا عمل خا ق فهحق    نيان نهو.  مها نلهض چنهي        خح نونو فر مضپيامبر   مردم    نه تحوّی 
.  ما تاانت ني  نبض ن نلض ن ساحر د    سبض ن د سبض سيرت  ست.  گر اتض اه انو نمض

د   ی عمل خا ق ناشو نا سيرت فاضله ن محامو  خالق همر ه ناشو   ن نبض ن یا نلض  ست. 
نهو   ینکا  گيرد  پس  ن سهاحر  ن عمل خا ق خحد    د    ه شر اشوفاسو نض شخص ما  گر 

  1طينت  ست.

 

 و منطق:تیمیه  ابن
نيهرنی  نهو ع فکهری ن    ۀ  ک نز گا  فلتاه د   سالم  ست ن نه نظرم  ک جنبه تيميه   ن 
دیگر نا غز لض تاانت ۀ نلض  ک ک نی  ست  هارد ک نظرگاه منطقض   ک غز لض پيرنی  خصحصاً

نشهينض   گحشهه  ک مهردم نا ميهو ن کنهوگض    نها       ش کنوگض  د. دیوی  اه غز لض د   ن خر د
تيميه   ن اه آ     نه نظ  د آن د.  ما  یافت نمضو ن نر ی نخ ممباک خحد دناض    يگذ  ن مض
حبهض  مشها ات د شهت ن    شها   کنوگضنلکه  ن نا مردم د   ؛شو نشي  گحشهنه ن  مأیح نه 

ك نا  سهپاهيا  عهر     د  نبهرد نها     ه یجنگيو. تا آنجا ا مض  رافن جا چح  جنگجحیض 
 ن د  اها ک    ک  ۀ .  یمها  ن حماسه  اهرد همر هض  202مرحال  د  نزدیکض دمش  د  سال 

 ک مقانله نا ظل  ن کنو   نااض نو شت ن تيميه   ن نيز عح مل پيرنکی  یشا  نر مرحال  نحد. 
د د. چنانکه سر نجام نيز د  کنو    ک دنيها   مض د  نيا  نظر خحد شهامت ن صر حت نه خر 

نتيا  نرجتبه  ست.  ن تنها نر نقض مبوأ عقالنيهت ن  تيميه   ن  تحسط نهنقو منط   2 فت.
ه  ست. ن نه نقض  صلض اه  سبنبا  منطقض ن قيها  نهر   کرد اباا ن (نظير غز لض)سببيت 

نها فر نتهيس نهيک  ن جها       . د   ی  کمينه شباهبض ميها   ن اردآ   سبح    ست مباد ت 
 شحد.  مض  سبح  ت ميل دیوه
ارد  د  صحت اليات عقلض عامض نحد اه  شكتيميه   ن اا   تری  مه   د   ی  کمينه

نر هي  خحد    نحدنو ن ه قر  د دی منطقض خحد    نر آ   سا  ها قيا د نا  مقومات  منط 
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 مهح ی  نهه    تيميهه   نه  د  نظهر   د نتبنو. اليات فحق مض نون   ن  د نتب   یر دی مطمئ 
  ضم  آنکه نجحد خا جض ه  نو شبنو.  ک  یه  دیهوگاه   ؛نویهض نحدنو مح ی ضرن ی ن نه 

د  نهو.   نظهر   خبالفاه مردما  د  نرآن د آ  فرض شحنو  ضنتب یسز ن  تر آنکه آنها  مح 
 سهت.    د  ميا  نرخض دیگر غير نویهض  ست پس آنچه اه د  ميا  نرخض  ک مردم نویهض

د  نيرنهای ذهنض خحد نتيا  نيشبر  ها  نتا ی ها تاانت»گحیو:  مض د   ی  کمينهتيميه   ن 
 1 « ست.شا   ی  یشا  د  نيرنهای جتمضها تاانت ک 

الياتض   ماننو علحم  یاضيات  ست معبقو  ست اه اليات عقلض گاهض نویهضتيميه   ن 
م مباقاً د  هر کما  ن مکانض نر آ  یقي  عل  هنوسه نویهض  ست ن مرد ماننو  معبمو نر آ 
چني  نيتت. اليات د   ی  عل   ک تجا    متئله  ماننو عل  طب  د  علحم دیگرد  نو.  ما 

ه شهو ن سپس  ی  تجا    ک نتلض نه نتهل نعهوی منبقهل     شوه حاصلشخصض  فر د نشر 
 اننو.ن چه نتا اه تجا   دیگری آ     نقض   ست

د   ذها  محجحد  ست ن د   ی محجحدیت خا جض قائ  تيميه   ن  اليات عقلض ننا نر نظر
آن   علمهض یقهي     یجهاد  حجبم  نرها  منطقض قائ  نر  ی  الياتنيتت ننانر ی   نه ذ تض 

آ  تيميهه    ن . نلکه  مح  ظنض  ست اه تنها د   ذها  مقو   ست. عل  ح  د  نزد شحد نمض
 شخاص د  خا   ن نهه  ک اليهات مقهو ه د       ک  شياض جزئض مبعي  نه   ست اه حقای  آ 

آ   اهه   نبقال  ک  مر جزئض نه  مر جزئض  ست  و ن   ه  سيو  نه عل  ح شحنذه  حاصل 
ن  ی  قيا  هنگامض اه تجرنه آ     مرتب ن مبوأ   نو شمردهقيا  غائب نر شاهو  فقها   

 2.انو مض قي  نزدیكه ینصاحبش      شحدمشخص ش سببيب
مخالف غز لهض د  مبهوأ سهببيت  سهت.  مها  یه        تيميه   ن شحد اه  مض  نتبه ک  ینجا د

سببيت     مبوأمخالات نيشبر ظاهری  ست تا  ساسض. کیر  غز لض منکر  ی  نبحد اه مردم 
سببيت د  نهزد  ارد.  مضد  خا   ذه      نکا   مبوأنجحد نلکه  ن د  علحم خحد نکا  گيرنو. 

ه  ست تها  اردنيشبر  حح ل صادق  ست. کیر  خو ننو    ده غز لض عادتض ذهنض  ست اه د  
 ی  عادت د  جریا  ناشنو  نا  ی  عل  اه خو ننو قاد  نه تريير آ  نه ههر   مقباای نه مح  

 .  ست  نخح هوشکلض اه 
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نه تاانت شوه  سهت.  مکها  ذهنهض     قائلني   مکا  ذهنض ن  مکا  خا جض تيميه   ن 
عله  نهه   ۀ د ن  ن نجحدش    نه نه ن سهط شح  چيزی عا ض عبا ت  ک  ی   ست اه نر ذه

 شمرد. مض الکم  عل  نه  مکا  نجحد آ   ک نظر عقلۀ نجحد آ  اه نه ن سط
 شهحد ن نجهحدش نهه    مهض   ما  مکا  خا جض عبا ت  ست  ک چيزی اه عا ض نر ذهه  

 تر  ست  جهت عل  نه نجحد ن قعض آ  یا نه نجحد نظير آ  ن یا آنچه اه د  نجحد  ک آ  دن
اههه د  مباحهه    ی فالسههاه ک   نهها  یهه  جو سههاکی تيميههه   نهه ن  1شههحد. مههض د نتههبه

ههيچ   تبهاطض نها ن قعيهت کنهوگض نهو  د           اهه تجریهو ذهنهض  ۀ نر پای شا  مانعو لطبيعض
خح هو تا  حکام خحد     ک   ه قيا  غائب  مض  ک فالساهتيميه   ن شحد.  مض   جو  نو شوه غرق

  .نچرخنونه دن  خحد ن    نه  ینکه د  عال   مکا  عقلض مطل   حلقه  ن نوآ دست نهنر شاهو 
 

 ه خالص
یض ن گر  عقلظهح  چها  حرات فکری    اه د  ااهش  هميت گر یش  سطح  فحق د  

ی . ن هر احششض  ک احشهش پيشهي  خهحد نههره     اردمنط    سطحیض احشيونو  مشاهوه 
 سي    ن  تيميه مض  ن تری نرسانو. تا آنگاه اه نه ناالۀ تا آ     نه مرحل اردگرفت ن تالش 

 یاني .  مض نامو  مض «نقض  لمنط »   د   ن  نقو منط  یا آنچه اه د  یکض  ک آثا ش ننام 
 سهبعمال عقهل ن    پيش  ک خحد  نقو نهچها گانه نتبت های  هر احششض  ک  ی  احشش

ۀ نيشبر  ساسض    اه فالساتيميه   ن نو. د  پایا  اردمحوندتری تاتير ۀ منط     د  د یر
نحدنو   ک ميا  نرد.  ن معبقو نحد اه معرفت نشهری نهر دن نهحع     ننانهادهی پيشي  گر  عقل

دینض ن طبيعض  ست. د  معرفت دینض نياکی نه اا نرد منط  نجحد نو  د. کیهر  الکم  سهت   
آن ده ن یها   آ  نيتت اه نهه منطه   نی  ۀ صالح نهره گيری . ن  ینجا عرص «سلف»اه  ک 

.  ما د  معرفت طبيعض  نی آن د  نه  ی  ساخبهمجادله اني   چر  اه نا آ  دی  خحد    تباه 
نهيش  ک آنکهه قياسهض    تيميه   ن . علحم طبيعض د  نظر  سانو نمضمنط  ما    نه عل  یقينض 

 سبنباطض ناشو  تجرنض  ست. ن شناخت صحيح د  آ  د  چيزی  ست اه نه ن قعيت جزئض 
اليهات   . ن نا حلقه ن   مبصل شو  نه عال  ست  ک قح عو آ  نهره گرفبه  ست  مبصلاه 

 عقلض عام  ک آ  دن  نشحد. 
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ه اهرد د  احشش خحد  ساسض نر ی  نش  سبقر ی ن قعهض نضهع   تيميه   ن معبقوم اه 
یاني . ن  گر نه تمو   سالمض  ی   خلون  مض  ن ۀ  ست اه آ     نه شکلض آشکا  د   نویش

د  آ  نه ظهح   سيونو  نهه  خلون    ن ن تيميه   ن شو اه نعو  ک فبرتض اه  مض ت د دهفرص
 شو ن شکحفایض خحد  د مه دهو  شایو شاهو تطح  نيشبری د   نش  سبقر یض  ک آنچه اهه  

 شوی .  مض  ی  دن مباکر نز گ  نجام گرفت  دست نه
 

 و منطق ارسطوييخلدون  ابن
 ن نهه   «مقومهه »د   1دیوه نه جها  گشحد.تيميه   ن فات چها  سال پس  ک نخلون    ن 

 ی   اه گاهاني   مضنقو عقل ن منط  نرخح د ۀ ن غز لض د  کمينتيميه   ن آ  ی نتيا ی  ک 
  نو. نيا  شوه -نا  عایت معنا  –مشانه ن گاه نا ن ژگانض مباانت عيناً  ژگانضنا ن  نظریات

    نر ی  حهيشه نظریات خحیش پير مح  منط   د     ئخلون    ن الکم نه ذار  ست اه 
 د سهبض  نهه گزینو اه خالض  ک  نههام ن پيچيهوگض نيتهت.  ن  نش منطقهض خهحیش          مض

 الی النهد  یانو. لذ  نقو منطقض  ن د   آ       حبض نه نبح نو تا خح ننوهکرده  ست نمشخص 
ننوه  ک پيگيری ن   تبا  ناتح نض خح  صاحات ابا  مقومه پر انوه  ست ن همي   مر محجب

  خلهون    ن نگا ش ۀ شيح  صحالً. ضم  آنکه شحد مض  نش   ی منتج  ن آ  د  مجمحعه
 .نيتتهماهنگ ن مکمل ه    ی شيحه

منجر نه نحعض   کد  ی ن  نههام د   خلون    ن  سو اه خحی سياسض مشهح   مض نه نظر
 ست اه  ک آ  ی  ن نه خش   اتانضآشاب  وه  ست. گحیض  ن نگر   نرشنيا  نظریات نی 

اشانو ن گاه  مض ن مطلب    نه د  ک   ند مض ی طاره   گاه  ک متئلهخلون    ن آینو. لذ   مض د 
نط  مهح د  مبحجه مم  ان  اه  مض  عبر فد   ینجا انو.  مض نا تحجه خاصض نر سض آ    
مقومهه   ۀ نها  مطالعه   خح نوم ن د  ههر  دقت نهنشوم تا آنکه نا ها مقومه    خلون    ن  نظر
چه نتا اه تا  ی  کمها  نيهز  ک فهه      ن وشنر م  آشکا  خلون    ن جویو  ک آ  ی   ی جنبه

 فاصله د شبه ناش . خلون    ن حقيقض 
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 :سببیت مبدأو خلدون  ابن
سببيت مح ف   مبوأۀ د  کمينخلون    ن معبقونو اه  «اامل عياد»ن  «جميل صليبا»دابر 
 :شحد مرنح  مضالیل  یشا  نه دن عبا ت  ک مقومه . دنيتتنا غز لض 
تا طری  دشح  تر ن دن تر  گذ  د نمضطرق    فرن  تری  نزدیكطبيعت د   فعال خحد  .1

    نپيمایو.
خو  نيهز نهر همهي   صهل      سحی نهد  دعحت مردم عليه   لصاله ن  لتالم ن  نش پيامبر    .2

 گر خو   ناآنکه ند.  مض پيش ها عصبيتن  مبکض  ست اه دعحت  یشا  نه پشبيبانض عشایر
 مح     نر هما   گما  نضشحنو.  ما خو ننو  تأیيو مضجها  هتبض ۀ هم نسيله نهنخح هو آنها 

 1.دهو مض متبقر عادت جریا 
ۀ نظر غز لض د  کمين تأیيونيشبر د    دنمي  عبا ت خصحصاًنه نظر م   ی  دن عبا ت ن 

غز لض سهببيت    نهه قهانحنض طبيعهض ن      شو ش مشاهوه . چنانکه د  فصل پي ست سببيت
د نو اه د  هتهبض جریها  د  د ن  ن قهاد  نهر      مض سنبض  ک جانب خو ننو آ    قطعض نلکه 

 مهح     نهر    گمها   نهض ليک  خو  » :د  د مض اه نيا خلون    ن خرق عادت  ست. عبا ت دنم 

ۀ د  کمينخلون    ن ضم  آنکه  مطان  نظر غز لض  ست. «دهو. مض هما  متبقر عادت جریا 
 .سببيت  ست مبوأمعجز ت  ار مات ن خح  ق سحر دقيقاً هماننو غز لض معبقو نه خرق د  

انهو   مض ن تاايو  دد  «عياد»ن  «صليبا»نظر نزدیکض نه دیوگاه دابر  «طه حتي »دابر 
 ر  گرفبهه قنهر آ   خلون    ن  ست اه نظریه  جبماعض   ی پایهسببيت یکض  ک سه  مبوأاه 
اح نح نان  نو شهت اهه سهبب د  ذ ت خهحد  ک      ماننو نه ن » :نحیتو خلون  مض  ن ۀ ن د نا  ست 

ناشو. چيزی اه نا فلتاه عقلض د   -یعنض  ثر نرخح د تصادفض دن دسبه  ک  سبا   -نبایج تصادف 

 2«تناقض  ست.
عقلهض  ۀ لتها اهه د  ف  گحنهه  آ   سببيت مبوأنه خلون    ن معبقو نحد اه  «طه حتي »

عقلض چح  غز لض  هيحم ن اح نح  نهان   ۀ معا ضا  فلتا های دیوگاهمطرح  ست ن نه ماننو 
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نهه   قائهل   سببيت مبوأد  خلون    ن هرچنو اه خحد طه حتي  نيز معبرف نحد اه  ؛د شت
 دههو   مهض  معجز ت ن ار مات ن سحریات  نیۀ نجحد نرخض  سبثنائات نظير آنچه د  کمين

چگحنه طه حتي  قاد  نه جمع  ی  دن سخ  نا یکویگر شوه  سهت    د ن  نمض قعاً ن 1. ست
ۀ ن سهط    نهن د  سحی دیگر اشونه  سبثنائات خا ق عادت ن خلون  قائل  ن  ینکه  ک سحیض 

 عقلض  یما  د شبه ناشو.ۀ نه فلتا  سببيت مبوأ
نا تحجه نه  سببيت    مبوأپير مح  خلون    ن تح   نه شکلض  نش  نظر  مض د  هر حال

  :نحیتو مضرد؛ چنانکه اعل  االم نگاشبه  ست  نيا  ۀ فصلض اه  ن د  کمين
نهاگزیر  ک   -خح ه  ک ذن ت یا  ک  فعال نشهری یها حيهح نض     -اليه حادثات د  عال  هتبض 

 سبا  ن عللض مقوم نر خحیش هتبنو اه نه سبب آنها د  متهبقر عهادت پویهو آمهوه ن     
آنها های   ی   سبا  د  نتيا ی  ک متبب تأثيرن نجه  .... شحد مض هتبض آنها نو   اامل

نامعلحم  ست. کیر  شناخب  آ   سبا  مبحقف نر عادت ن همر هض آنها نها یکهویگر  ک   ه   
ن ما  نتيب  م   لعل   ال »ن ايايت آ  مجهحل  ست  تأثير سبناد نه ظاهر  ست ن حقيقت 

تحجهه   - سهبا   ۀ خال  هم -پحشيوه ن نه  هلل لذ  نه ما  مر شوه اه  ک آ  چش   «.قليال
 2اني .

تح   گات اهه   مض نه  نشنض پيو ست ن حبضخلون    ن غز لض نر  تأثيرد   ی  عبا  ت 
 سهبا  د   یجهاد    تهأثير  ک جهت تاايو نر ناتح نض عقل نشری د  فهه  ايايهت   خلون    ن 

شحد.  مض  علمض معاصر نزدیك نه گر یشخلون    ن   ن   ک ی .  ستفر تر  ک غز لض   حح د 
 ما نهه  یه      یاني  مض سببيت     ک طری  عادت د  مبوأ ن همچح  غز لض معبقو نحد اه ما 

کیر  عل  ما نه  سهبا  محهوند    ؛اه  ی  عادت مصح   ک  شبباه نيتتد شت  مر نيز  شا ه 
 ا  ناشي . سبۀ آفریننو « هلل» ک آ   مبحجه  نظر قطعالکم  ست نا   ن   ک ی ن   ست
 

 :عقالنیت مبدأو خلدون  ابن
سهببيت نهر    مبهوأ عقالنيهت نهيش  ک    مبهوأ ۀ  سو اه دیوگاه غز لض د  کمين مض نه نظر

جز د   -ماننو غز لض معبقو نحد اه عقل نشری خلون    ن نحده  ست.  خلون  تأثيرگذ    ن 
هتهبض   محهوند ن  ک د ك حقهای    -  چها چحنض مشخص اه قاد  نه خرن   ک آ  نيتت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پر انوه ن د  مح ضع مخبلاض آن ده شوه  ست.  ن  صح تض نه.  ی  نظر د  مقومه  ست ناتح  
  :آن د مض د  یکض  ک  ی  مح ضع

تح د   حاطه نر اائنات ن  سبا  آ  ن نيز آگهاهض  ۀ  ی  پنو      نه خحد   ه موه اه  نویش
یو تحجه د شت اه نجحد د  نر تاصيل تمامض نجحد  قاد  ناشو اه گمانض  نلهانه  ست. نا

های مشاعر خحیش  ست اهه  ک    ی د   نلي  نظر منحصر نه د یافت نزد هر  د  ك اننوه
 1 ن قعيت  مر نرخالف آ  نحده ن ح  مان  ی آ   ست. اه د صح تض. انو آ  تجانک نمض

. چر  اهه مها شهباهبض     سته ارد ی  نظر     ک غز لض  خذ خلون    ن شکض نيتت اه 
یهاني . نها    مهض  د  تشبيه عقل نه تر کن خصحص خلون  نه  ن يا  عبا  ت غز لض ن عجيب م

ن د  فصل گذشبه نيا  د شبي  اه چگحنه غز لض  ارداحه    نک   تح   نمضتر کنی ک گری 
 منط     تر کن ن محك ن معيا  ناميوه نحد.

وی  غز لض معبقهو  د  نقو عقل نتيا  فر تر  ک غز لض  فبه  ست. چنانکه دیخلون    ن  ما 
معبقو  ست اه عقهل عهالنه نهر    خلون    ن  ما   نحد اه عقل عاجز  ک فه   مح   لهض  ست

نهه   صرفاًاه  فر دی اه  ارد مض  مح   لهض  ناتح    ک د ك  مح   جبماعض  ست. غز لض نيا 
 تر د  آ  کمينه ا  نصيرتشا نو  شحتر  پرد کنو  هر چه د  علحم  لهض عمي  مض علحم عقلض

معبقو  ست عالنه نر آ    ک نينش  یشا   ک د ك سياست ن خلون    ن  اه د حالض. شحد مض
  شحد. مض دیگر  مح  جامعه ااسبه

د   ینکه د نشمنو   دن تهری   فهر د نتهبت نهه     »نا عنح   فصلض د  مقومه خلون    ن 
انض  سهت  اته  «د نشمنو  »نگاشبه  ست. مر د نی  ک  2«ناشنو مض های آ  سياست ن  نش

گحیو اهه آنهها د  کنهوگض خهحیش      مض  یشا ۀ و  ن د نا انن مض اه  ک قيا  منطقض تبعيت
نو ن معانض    د  ذهه  خهحیش  ک محتحسهات جهو      شحاه د  معانض  دقي    نو اردهعادت 
نبح ننو حکمهض الهض نر یشها  صهاد      تا  اننو عمحمض تجریون  مح  الض  صح ت نهن  اننو

جامعهه   شهئح  د  جهت تطبي  اليات عام فهحق نهر سياسهت ن دیگهر     اننو. د  ن قع  آنها 
 و.هتبن د  سياست نتيا  نااامخلون  فالساه    نه نان   ن  ن  ی و. ... ن  ک انن مض احشش

چنها  اهه د     -نه مر عات  حح ل عمر    نياکمنومحق     خلون    ن سياست د  نظر 
 فبو اه اليات عام عقلهض مخهالف نها     مض نو. نتيا   تااقا مض -شحد  مض عال  خا   یافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فردی عهامض ن نها طبهع سهلي  ن ههحش       سا  نوی  مح  جزئض محجحد د  عال  خا   ناشو. 
چه آنکه  ن نا فطرت حتهض خهحد نهه     ؛د    ست  ک یك منط تر  مبحسط  د  سياست محف 

هنگهام   ماننو شناگری اهه د    هانو نمضن حک     نه قيا  یا تعمي  مببنض نگرد  مض مح  
 ن د   انو ن  ک  ی   ش( خشکض    ترك مکض   )نه حک  تجرنه  د یا محطحفا  ن ناال آمو   

 :نحیتو مض د  پایا خلون    ن گيرد.  معرض غرق شو  قر   نمض
شحد اه صناعت منط   ک  شبباه مصح  نيتهت. کیهر  د  آ   نبهز ع     مض ن  ک  ینجا آشکا 

 1 ... شحد نمضنتيا  ن نه محتح  تحجه 

نا عنح   نظر خحیش    نه  نشنض نيشبری د  پایا  فصل دیگری  ک مقومه خلون    ن 
ه  سهت.  ن د  آنجها  شها ه د  د اهه چگحنهه      اردنيا   « نطال فلتاه ن تباهض مقلو   آ »

ۀ و   ک دن جهت ناتح   ن ستت  ست: یکض  ک ک نیه انن مض منطقض اه فالساه  ک آ  تبعيت
محجحد ت جتمانض اهه فالسهاه   ۀ ن دیگری  ک ک نیشو  نو    شا ه  تر پيشچنانکه    لهيات

   ست اه نبایج ذهنض آ. نجه ناتح نض منط   ک  ی  ک نیه د   نو نهادهآ     عل  طبيعض نام 
 . يتبنونن مطان  نا ن قعيت خا جض  نو  یقينض نرآموه  ک تعا یف ن قيا   غير

 ی  صح ت دليل هما  گح هض حهس ن   اه حس نر آ  گح ه ناشو اه د  مح  دیمگر د  
فحق خح هو نحد. پس یقينض اه  یشا  د  نر هي  فحق نه دنبال آننو   (قياسض)نه نر هي  

 2 اجاست
 ست  هرچنو اهه   غز لض    گتبرش د دهۀ  نویشخلون    ن شحد اه  مض  ک  ینجا آشکا 

شناخت حتض    معببر  اه چه نتا غز لض نا آ  مح ف  نباشو. کیر  غز لض  ستنر مشرنض  ن 
تح    مض حبضانو.  مضن تخطئه   هميت تلقض  پيشي   آ     ا ۀ ن همگام نا فالسا د نو مضن

منطه   ». یکهض  ک آنهها    سهت نه دن نحع منط  یا ميهز   د   نویشهه    قائلگات اه غز لض 
د نتهت ن دیگهری    مهض  معببهر  -جز  لهيهات   -نر ی همه علحم  آ     ست اه  «  سطحیض

خلون    ن  اه د حالض. دحش مض اه د  متایل مرنح  نه  لهيات مطرح  ست «اشاض منط »
. منطقض اه  ک دیو  ن ه  ستمنط  حتض  فزندنا عنح   منط  دیگری      نه  ی  دن منط 

 د  فه   مح   جبماعض معببر  ست.
منط  علحم طبيعض تانع  ماننو نه مح   جبماعض د صود نحد تا   سو اه غز لض مض نه نظر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د شت اه  گر چه علحمض چح  عل  هنوسهه    مض نيا خلون    ن   سطحیض ناشو. حال آنکه 
ناشنو   ما شناخت جامعه تانع منط  فهحق   مض  ک منط    سطحیض مبأثرحتا  ن نظایر آ  

نرگرفبه  ک محتحسات  ست ن د  صح ت  فز یش  لزنماًنيتت. د  نظر  ن شناخت  جبماعض 
  جههت  خلون   ن  ک دیو محتح   گریزی  ک عح قب مناض آ  نيتت.  ن فاصله  ک « نبز ع»

 ک  یه    تر  ک قيا  منطقض ن تجریهو عقلهض  سهت.    حس نتيا  مناسب  فه   مح   جبماعض
 :نه نجحد سه نحع منط  معبقو  ستخلون    ن اه  شحد مض نح  معلحم

 .آ   ستمنط  اشاض اه مناسب مباح  مرنح  نه  مح   لهض   نحض ن نظایر  .1
 .منط  عقالنض اه مناسب  مح  قياسض ماننو هنوسه  حتا  ن ماننو آ   ست .2
 .مطالعات  جبماعض  سياسض ن نظایر آ   ستۀ منط  حتض اه شایتب .3

 ی  سه نحع منط     د  کنوگض فکری خلون    ن د  فصحل نعو خح هي  دیو اه چگحنه 
 - لهامض آنهض   تأثيرخحیش    تحت ۀ ومانو اه مق مض خحیش نکا  گرفبه  ست.  ن  عبر ف

ۀ نهه شهيح    شحد اه نتيا ی  ک فصحل مقومهه  مض مشاهوهن نگاشبه  ست.  -نظير مبصحفه 
د  نو ن د  نخهش دیگهری نها     مض د نا  نيا   ست اه  هل منط  ن هنوسهننا شوه   ی  دله

 پرد کد. مض نه ن قعيت  جبماعض محتح    نش  سبقر ض
 

 :یهتیم ابنو خلدون  ابن
دیهوگاه غز لهض ن   دن   وشه اه نيا     ش نظریه نر ی طرحخلون    ن گات اه  تح   مض
ش د  گهر ی  ن قعناسب نا خحی بن  ک آ  نظر جویوی م ست ه اردترايب  ناه    تيميه   ن 

 متایل  جبماعض    ئه د ده  ست. 
ض  ست. معبقو نحد اه نرها  منطقض نر  سا  اليات عقل -چنانکه گذشت  -تيميه   ن 

  مهح  ظنهض د   ذهها    پيهو یش   نجامو. اليات عقلض تنها منجر نهه   اه نه عل  یقينض نمض
عبا ت  ست  ک علمهض اهه  حکهام خهحد     ک  شهياض      تيميه   ن . عل    سبي  د  نزد شحد مض

د   ی  کمينه تعبيهر نهحینض د    تيميه   ن . انو خذ  شا  خا جضنجحد  هن سط جزیض مبعي  نه
د  د.  مکا  ذهنض نر مجرد  نویشه ن  مکا   « مکا  خا جض»ن  « مکا  ذهنض»تمييز ميا  
 گيرد.  مض  سبناد نه  سبقر ض حتض قر  ۀ خا جض نر پای
ميا   یه  دن   جو ساکینيز د  یکض  ک فصحل مقومه  ک خلون    ن  ست اه  تحجه جالب

ن  مکها  دنم      «ل  مکا  عقلض مط»ه  ست. هر چنو  مکا   نل    نه ارد مکا   سبااده 
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ن  یه  تمييهز    د  قبهال خبهر      2نام نههاده  سهت.   1 «خاص هر چيزۀ  مکا  ننا نر ماد»نه 
غریهب اهه د      ی ن قعهه   مهردم  ر ینرد.  گهر نه   مض نر ی مردم نکا  نامأنح ن  غيرعادی

  آنها دشحناشو  تعریف  نامأنح  یشا  محضحعض ۀ های پيشي   تااق  فباده ن د  جامع کما 
خح  مثالض  نطحطه  ن گيرنو.  مض نه سخره     آ ۀ گحینون  اننو مضتکذیب  آ    نالفاصله  

    نامأنحسضنا ناکگشت  ک سياحبش نه نح حض دن دست   خبا  شگات ن .  ن  ست دست  ک ی 
 . نبحدنو  ک قبحل آ  سر ناک کدنو  مانحمردم نا آ   خبا    کآنجااهن  اردگح ناک قحمشر ی ن

 :نحیتو مض ن ن  دشوهخحد ۀ  ک د  نصيحت نا خح ننوخلون    ن جا د   ین
  شهحد  نمض ک  مثال آ  د  عصر نی یافت  ی  یا هيچگحنه نمحنه د نو نمضآنچه    اه نی 

 نکا  نکنو ن هنگام  ننه  ن شو  نا متهایل  مکها  پهذیر اه  ححصهله نباشهو چنانکهه        
دنلبهای گذشبه نشنحنو آنهها  ۀ      د نا نتيا ی  ک خح ص هر گاه  مثال ن نظایر  ی   خبا

اننو ن  ی  اا  صحيح نيتت. کیر   حح ل نجحد ن عمر   مباهانت  سهت ن ههر     مض     د
مهو  ك ن حهح     ۀ فرنتر یا مبحسط    د ك انو نبایو اليه ۀ گاه اتض د  ی  نا ه مرحل

 3ناالتر غافل شحد.ۀ خحیش    نو   مبحجه ساکد ن  ک مرحل

 پادشهاهض پرد کد ن آ   ینکهه   مض نه نيا  د سبا  جالبضخلون    ن ت ن نه همي  مناسب
عقهل  ۀ . پس  ک طض ساليانض پتر نز گ ن نه مرحل   نه کنو    فکنو احچکشنکیر ن پتر 

.  ی  گحشت اردنو سئح ل ارد مض اه د  کنو   ترذیه یضها گحشتۀ  سيو ن  ک پو ش د نا 
های کنو    تنها محش  ش ضکنوگن تا نه آ   نک د  حالض نحد اه   د   ن  ی   چه حيح نض  ست

مهحش  سهت ن    شهبيه حيهح نض   ه  ارد اه گحسانو مض ن خيال نحد    دیوه (ن نه گحسانو)
د د   ینکهه چگحنهه     ی  حکایت    نه جههت نشها   خلون    ن . ارد مض  نکا  آ    پو ش 

 ساخبه  سهت      محوند نتا  ن  گرفبه شکل ک چا چحنض اه نا عاد ت نی   تصح  ت  نتا 
 جز نا قيا  نه نظایر آ  دشح    ست.   مانح. نر ی  نتا  تصح   مر ناانو مض تعریف

  :نحیتو خلون  مض  ن ن د  پایا  
پس نایو  نتا  هر چيزی    نه  صحل آ  ناکگرد نو ن مر قب ن نگهبها  خهحیش ناشهو     

ش  ک یکهویگر نهاک   طبيعت ممک  ن ممبنع    نه صر حت عقل ن  سبقامت فطهرت خهحی  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مکا  د  آیو نپذیرد ن آنچهه    اهه  ک آ  خها   گهردد فهرن      ۀ شناسو ن هر آنچه د  د یر
آ   ک همه چيهز پهنهان تر  سهت ن    ۀ گذ  د ن مر د ما  مکا  عقلض مطل  نيتت کیر  د یر

خاص ههر  ۀ فرض ارد  نلکه منظح  ما  مکا  نر حتب مادها  حوی ميا  ن قعه تح   نمض
 1... چيز  ست.

 

 :خلدون ابنماده در نزد 
مارد ن گهاهض نهه    صح ت نه «ماده»ۀ مخبلاض  ک مقومه  ک ن ژهای  د  نخشخلون    ن 

 ی  عبا  ت  ک جهت منطقهض د   ی  هميهت     ه  ست. نه گما  م اردشکل جمع  سبااده 
و پرد کن خلون  مض  ن نتيا ی  ست اه پژنهشگر نض اه نه آثا   تأسفۀ ن مای  ستفر ن نض 

   نه معنای انحنض آ  د   «ماده»شخصض معنای نر ی مثال  . اننو تحجه نمض آ نه  هميت 
آ   ی مهرنک معنهای   نها مباانت اامالً    ک مادهخلون    ن مر د  اه د حالض ست  نظر گرفبه 

  ست. 
اه د  سخنا  فالساه عصر نی مبهو نل   -   د  ماهحم پيشينض آ   «ماده»خلون    ن 

د  نظهر   «مهاده »نهه ماههحم    ی مرنک صطالح  تری  نزدیكنکا  نرده ن شایو  -نحده  ست. 
اه چگحنه منط  قهوی    شوناشو. د  فصل  نل مشاهوه  «مامح »یا  «محبح »  خلون   ن 

نه اليات  دیگر  عبا ت نهعنایت د شت.  مامحنشیا  محبح نون    نه شکل یا صح ت  فکا 
 پرد خت. مض  محجحد د  آ  «مادی»عقلض نون  د  نظر گرفب  محبح ی 

 ن نهه ) «مهادی »خح هو اه د   نبو  نه منط   مضشح یو ن  «صح ی»نر منط  خلون    ن 
ن د  انهي    مهض د  عبا  تض اه نهو    شها ه   خلون    ن د.  نقال  فکری شحتحجه  (صح ی

مشهحد  ست.  ی  عبا  ت د  مقومه نه شکلض پر انوه آن ده شوه ن نه   نرخض شح هو دیگر
 .اني  مضهت نمحنه نه نرخض  ک آنها  شا ه ج

هنگام نحه  پير مهح  تشهانه ميها       -تر  اه پيشاني   مض نبو   ک عبا تض آغاک  - لف 
شوه نهحد.     شا هنو    -   مکا  ذهنض ن  مکا  خا جض اردد  جو  تيميه   ن ن خلون    ن 

 «خهاص شهض  ۀ  مکا  ننا نهر مهاد  » ک  صطالح  مکا  خا جض ن خلون    ن  چنانکه گذشت 
 ک  ی  تاکيك  مکانض   نبقاد  ک  نویشمنو نض  ست اهه  خلون    ن ه  ست. مر د ارد سبااده 
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 «تجریهو ذهنهض  »ننها نهر  نش      مر ممک  ن محهال د   خبها  منقهحل     نه تمييز ميا قائل
 مهح د  هن نهه نه   -نهه طهح  مطله      - هها  صهح ت  نهه یعنض  نشض اه د  آ  تنها  ؛شحنو مض

 اننو مضاه  مح     نا نظایر خحد مقایته ست شحد. مر د نی اتانض   مض پرد خبه شا  نتبض
د  جای  صر حت نهخلون   ی  مطلب      ی نو. چنانکه ان مض غایب    نر حاضر قيا  مر ن 

 1 .ه  ستاردنيا   ه  دیگری  ک مقومه
نها  .  ن  سانو مض شبری ی  معنض    نه  نشنض ني  خلون   ن نيز عبا ت دیگری  ک  -  

اه  ک آنچه د  تا یخ  خح نو مض عقلض ن ا  نوذه اُ   یشا     مقلو   مبأخر نبقاد  ک مح خا  
ن حکایات  ها دنلتلذ   خبا  »نحیتو:  مض پير مح   یشا خلون    ن نو. ان مض غالت د ده  نی

رد  ک ماده ن د  مرنح  نه قرن  نختبي     چنا  گرد آن ده  نو اه گحیض صح ت هایض مج
 2 «... .ن قع غالفض نض شمشيرنو
 خبها    مجهرد  نهه تنها   ذهنض صح ت نهاه    مح خانض خلون    ن  ی  نو   معناست اه 

   نه اتانض انو ن آنا   مضسرکنش گيرنو   مض ن محبح ی ن قعض آ     نادیوه اننو  مض اباا 
ير ن نه غالف آ   ست  ک شمشهير  د ننو اه مقصحد شمش مض آنکه نانجحداه  انو مض تشبيه

 .ست شمشير  ک نر ی محافظت   ی نسيله تنهان حال آنکه غالف   نو اردهنه غالفش  اباا 
  سهالم ۀ نرجتهب  د   ضعه يطبهيهث    اد عبا تض  ک  نه  ه یما    نخلون    ن  ی  عبا ت  ک 

  :نحشبه  ست « لمناظر»نا عنح    نو کد اه د  ابا  خحیش  مض
نویهوم ن   ی  آ  ض ن  عبقاد ت نه تحقي  پرد خب  ن  ک  مر محهحم ن خيالض نهره لذ  د   نح ع

ن د   سيو  نه د یافبض یقينض  ک آ  طریقض نيکح نيافب .   ی شيحهد  شناخت   سبي  آ  
پس د نتب  اه   هض نه جهت  سيو  نه حقيقت نيتت مگر آ  یض اه عنصرشا   مهح   

 3. حتض نحده ن صح تشا   مح  عقلض  ست

نيز د  خلون    ن    ست طبيعيات شح یوهۀ هيث  د  ححک  ن  همچنا  اهگات  تح   مض
نهحینض  ۀ تخصص خهحد نهه نبيجه   ۀ ه  ست. هر یك  ک آنها د  ححکارد جبماع چني  ۀ ححک
 نو.  افبهی دست
د  د اهه نهه    مبهأخر د نها    ن ضح نهه منطه     ی  شا ه  د  فصل منط خلون    ن  -  
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تحجه نه مهاده د  فه     ضرن ت نه. ن  نو گذ شبهآ     فرن  «ماده» خبه ن  فکا  پرد «صح ت»
 :نحیتو مض . چنانکهانو مض  شا ه  منط 

گهرفب     نظهر  قيا   ک حي   نبا  آ  نر ی مطالب نه طح  عمحم ن نون  د ۀ سپس د نا 
نهو. مباحه   یشها       هآ  غافل شهو ۀ شضض نه نح  پرد خبه ن  ک نح  پير مح  مادۀ ماد
نرخض  شایونرها   جول  خطانه  شعر ن ساتطه  ست. هر چنو ۀ ا ت  ک ابب پنجگانعب

طح  الض تحجه    ک  یشا  قتمت  نواض  ک آ     ننا نر ماده مح د تحجه قر   دهنو. نلض نه
مبحه    اهه  د صهح تض  نو اه گحیض نجحد نو شبه  ست  شضض    چنا   ک یاد نردهۀ نه ماد

د   ی  ف  نحده  سهت. آنگهاه د  متهایلض اهه خهحد نضهع         عبمادۀ مزنح  مه  ن شایتب
ه ن آنچنا  نه منطه  نگریتهبنو اهه فه      اردنه تاصيل ن نه طح  جامع گابگح   نو ارده

هاست. پهس سهخ  د  آ     متبقلض  ست نه  ک  ی  لحاظ اه نسيله ن  نز  ی نر ی د نش
 1طحل ن تاصيل یافت. ...

 مايهو ناشهو.  ن  خلهون     نه   فض نر  ی  االم ن شایو نقل تعلي  دابر علض عبو لح حو ن
شهضض نهه جههت د سهبض مقهومات ن      ۀ آنکه تحجه نه ماد  غ  نه ی  نو   معناست اه »گحیو:  مض

 عبمهاد د   یه  فه   سهت  نلهض دیگهر       ۀ مه  ن شایتهب  (قيا ۀ نه ماد تحجه) نطباق نا ن قعيت 
مهاده ن   کش   گهاه  نظراه مطالعه  ک پرد کنو ن پحشيوه نمانو  مض صح ت نه قيا ۀ مطالعات  ک جنب

 نست   ک ی .  ست ش  صح ت ن نبایج حاصله گاه نظر ک مطالعه  ک تر  د سبض مقومات آ  نتيا  مه 
 مشبمل نهر مباحه   )ا منط  تطبيقض ه یمبحجه منط  ماد  اه نيشبری  عنایت د نشمنو   معاصر

 ک  هبمهام    ی سهاده   نخش تنها نعنح   ن نه منط  صح ی  ست (Methodologies مبونلحژی

 2 پرد کنو مضشا   علمض
اهه د  آ  نهه  شهبباهات     « نطال فلتاه ن تباهض مقلو   آ »د  فصل خلون    ن  -د 

  :نحیتو مض ارده  ست د نا   شا ه  ناشض  ک قيا  صح ی منط 
 هها  قيا مطانقت ميا   ی  نبایج ذهنض اه نه گما  خحدشا  آنها     ک طری  تعا یف ن 

مببنض نهر یقهي  نيتهت. کیهر  حهوند        اننو نا آنچه اه د  خا   نجحد د  د مض بخر   س
 حکامض ذهنض  الض ن عمحمض  ست د  صح تيکه محجحد ت خا جض نه مح دشا   ها قيا 

مشخص هتبنو ن شایو د  مح د مزنح  چيزی ناشو اه  ک مطانقت ذهنض الض نا خها جض  
 3جزئض ممانعت انو. ... 
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 های ن قعهنه تاانت ني  صح  مجرد ذهنض ن  قائل ی  عبا  ت نه  نشنض د  خلون    ن 
د   یه  کمينهه   تحضهيح نيشهبری     ن د  فصل دیگری  ک مقومهه  نيرننض مادی شوه  ست. 

 ک  نهبهر    سهت قهحی  عهامض اهه فاقهو تجریهو ذهنهض       انو اه  نتا  مض شا هدهو ن   مض
  :چر  اه انو  تح نو حک مض (کنوگض  جبماعض)د   مح    د نا  منط 

ن نهر ی   گيهرد  نمهض    د  نظر  ن آنهاقاصر  ست  ها  سبواللن  ها قيا  گحنه  ک ی فکرش 
 حح ل ن  شخاصض خاص آ    ی دسبهانو. د  هر  مض هما  ماده  اباا حک  نه  ی مادههر 

. د  نيشبر نظریهات خهحیش  ک   گذ  نو ضنمنحده ن حک     نه قيا  یا تعمي   ک حو آ  د  
. ماننو شناگری اه هنگام مهح   گذ  نو ضنممحتح  جو  نشوه ن آنها    د  ذهنش مح د 

 چني  اتض د  نظر سياسض خحیش  ک خطها مصهح     ن   ک ی ....  شحد نمض ک خشکض دن  
 نهبحدیافبهخحد نظری صحيح د  د. د  نبيجه  مر معاش نی  نا همنحعا ن د   فبا    ست

ن فهحق اهل ذی   »انهو.   مض مت نظر خحیش دفعن هر آسيب ن کیانض    نا صحت ن سال
شحد اه صناعت منط  مصهح   ک  شهبباه نيتهت. کیهر       مض ن  ک  ینجا آشکا  «عل  علي 

  نبز ع آ  نتيا  ن فاقو تحجه نه محتهح   سهت. چهه منطه  د  معقهحالت دنم نحه       
د  انو ن شایو د  مح د آنها  مری مرایر نا  ی   حکام  نبز عض فهحق یافهت گهردد اهه      مض

 1تطبي  یقينض نا آنها منافض ناشو ... 

 شهوه  ا يه ن  نشه   اهامالً د  خصحص منط  صح ی خلون    ن د   ی  عبا  ت محضع 
 تح   نمضیانو اه  مض نکا   فبه  د  «ماده»ۀ عبا  تض اه د  آ  ن ژۀ ن خح ننوه نا مطالع  ست
پذیرفت. کیهر     «ست جبماعض  ۀ منط  صح ی د   نویشخلون  مقلو   ن »   اه  هنظری ی  

د   تر پيشنا تحجه نه عبا  تض اه ن  هتبنوو  ماده ن صح ت دن چيز مبااد شچنا  اه نيا  
 .د نتت   پيرن آ  منط  تح    ن  شو  نمض نبقاد شویو  ن  ک منط  صح ی نيا  

 «ةالمااد »ۀ اهه د  آ   ک ن ژ خلهون     نه   ی  نح     نا نيا  عبها تض دشهح    ک    -ح 

  :نحیتو مض د  عبا  تض «جاه»نرم.  ن د  ضم  نح  پير مح   مض ه  ست نه پایا ردا سبااده 
 آ    شهحد ن   مهض  پس آشکا  شو اه جاه عبا ت  ست  ک قو تض اه نهر ی نشهر حاصهل   

 جاکه د د   منع ارد  ن تتلط نر آنا  نهه  های  همنحعا  کیر دست خحد نه شيحهۀ د نا 
 حکام شریعت یا سياسهت  ۀ     ک  نی عو لت نه نسيل نرد تا  یشا  مض قهر ن غلبه نه اا 

.  ما عنایت خو ننهو نهه   انونه دفع ماا  ن جلب منافع ن دیگر  هو ف موّ نظرشا  ن د   
 حکام سياست  نه طریه  عرضهض  سهت.    ۀ  حکام شر یع  نه طح  ذ تض ن نه نسيلۀ نسيل
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ض نيکض فر ن   جهز نهه   ماننو دیگر نوی هایض اه د  قااض  لهض د  آموه  ست. کیر  گاه
 ند.  نمهض  ن خير نه  ی  سبب  ک دست  سو نمضسبب نوی  نوك نه خاطر مح د نه امال 

 سهت. پهس    ظل  نر ی چيهزی  آیو ن معنای  نی د د  مض نلکه نا تبعات نوی  نوك فرن
 1 !نو   آگاه ناش 

خلون   ن  خحد نر  ی  االم ۀ الکم نه ذار  ست اه دابر علض عبو لح حو ن فض د  تعليق
ۀ انو اه  ی  عبا ت د  همه  مض  شا ه (نه خاطر مح د) «م   جل  لمح د»د  خصحص عبا ت 

  غه   نهه  مه  معبقهوم اهه    2. سهت  مقومه آموه ن  ک جهت داللت معنها مهبه    های نتخه
نهه   اهه  د صهح تض معنا پنو شهت.   آ     نض اامل نه طح نبایو نحد   ی  عبا ت   نامشخص

 سبعمال شوه  ست   «المواد»یا  «ةالماد»ۀ مقومه اه د  آ  ن ژ نر سض عبا  ت دیگری  ک

د   یه   سهبعمال ن ژه   خلون    ن شو   . م  منکر خا  شحد مض فه  قانلعبا ت نپرد کی   
ه  ست. نه اردفالساه پيرنی ۀ د  آ   ک شيح ن   ن شایو يتب ک  سلح  کنا  عرنض ن « لمح د»

ۀ د  کمينه )ت مشانه منظح  نی د  دیگهر عبها  ت نی    ک  ی  عبا خلون    ن نظر م  مر د 
  . ست (ماده

نهه   «خاطر مح د»گحیو اه گاهض نيکض فر ن   جز نه سبب نوی  نوك نه  خلون  مض  ن 
نرم  ی  عبا ت نو   معنا ناشهو اهه تها کمهانض اهه خيهر د   ی        مض . گما  سو نمضامال 
. د   یه  معنها    سهت  ناقاهش  آميخبه نها چيهزی  سهت اهه      لز ماً ست   «مادی»طبيعبض 

نا نظر علمای منط  قوی  اه نه خير ن شر ن دیگر  مح  کنوگانض نگاهض صح ی خلون    ن 
نو مخالف  ست. چر  اه  یشا   مح  فحق     فکا  مثالض مطله  قلمهو د   ارد مض ن تجریوی

 اه هر یك قائ  نه ذ ت خحیش ن د  سرشت خحد متبقل  ک دیگری هتبنو.  نحدنو هارد
 ینکه  ن د   مح  نه  عببا  محبح ی مادی آ  اه مبلبس نه خلون    ن ۀ ک مز یای  نویش 
ن نه نه  عببا  صح  مثالض مطل  نظر د  د. د  فصل نعهوی د  خصهحص    حيات  ستۀ شبک

  سخ  خح هي  شوخلون    ن د  نزد  گر یض ن قع «مادی»ۀ سيری اه منجر نه پيو یش نظری
   نو.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .913طبعة لجنة البیان العربي (، ص  ) مقدمة ابن خلدون،. 1

 .913همان منبع، ص . 2



 خلدون ابن    994

 ین انديشهو قوانخلدون  ابن
د نو.  انهح  نهه    مض منط    سطحیض    مردندخلون     ن چگحنه تر  شا ه شو اه  يشپ
نهر مبنهای منطه     خلهون     نه  ۀ نظرینه طح  الض  پرد کی  اه آیا  مض  ی  محضحعۀ مطالع

   ست   سطحیض  ست ن یا آنکه مخالف آ 
 شا ه شهحد. مشهکل    خلون   ن ۀ د   نبو  الکم  ست اه نه محح   صلض ن  ساسض نظری

ه کهرد خحد    د  چها چح  منتجمض    ئه نۀ  نی ما د   ی  کمينه آ   ست اه  ن نظریفر 
 د  فصهحل خلهون     ن انو اه  مض   فکرانو مض مرن  سرعت نه ست. شخصض اه مقومه    

پر انوه پرد خبهه  سهت ن نهه همهي  علهت       ضفر ن   ن طرح مباحث چينض مقومهنه مقومه  
ارد  مرتبط  ن شحد ن قاد  نه  نظریهیافب   ک انکاش د  ناتح   مقومه ۀ خح ننونتا اه  چه

شهکل  خلهون     ن ن قعيت  ی   ست اه ه  نباشو.  خلون  نه  ن ۀ نظریۀ پر انوهای  نخش
 ن د  اجا آغاک ۀ اه نظری انوی ضنمد   گاه هيچخح ننوه   ن   ک ی ه  ست. کردمنتجمض طرح ن
. شایو  ک همي   ن  سهت اهه محققها  د  تعيهي  محهح  نظریهه ن       یانو مض ن د  اجا پایا 
 .  نو د ده ن  ک حح شض آ  نظر ت مخبلاض    ئه ۀ  صلض نظریۀ شناخت هتب

 

 چیست؟خلدون  ابنۀ محور نظري
د  نيشهبر مباحه   جبمهاعض    خلهون     نه  ۀ ساطع حصری معبقو  ست اه محح  نظریه 

منجهر نهه   نه طهح  عهام    عصبيت ۀ  نویش  خلون  ن . د  نظر  ست عصبيتۀ مقومه   نویش
 سياسهض ۀ د  جامعه  طح  خاص ن نه  نظامض نا ساخبا  ااملض د  جامعه نه شکل عام تأليف
یهك یها تنهها    ۀ و نا مطالعتح ن نمضحصری نيا  د شبه  ست  خح ننوه  همچنا  اه. شحد مض

خلهون     نه  اه  چر  مح د نظر  ن    نشناسو چنو فصل  ک مقومه  دیوگاه ااملض  ک عصبيت 
 یه    و. چنانکهه انه  مض خحیش    نناۀ مقومه  نظریهای  د  خالل فصل آ  م آ  من  تو یج نه

   شرنح ن ننای دسبگاه فکری نز گض هایض م همباکر نض  ست اه نظریۀ هم  أش محضحع  
 نيهز   ست. نتيا ی  ک محققا  عر  ن غير عر   تحجه جالبدیوگاه حصری  1 نو.     ئه د ده

 ک  «د   ما تنهویل »ن  انهح  نهر  نبشها  ابهانض  ک سهحی  سهباد         نهو   ی  مشهر   فبهه  نر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1م اه نی نيز چني  نظری د  د. شوآمریکایض  آگاه  شناسا  جامعه
دابر طه حتي  نظر دیگری د  د.  ن معبقو  سهت  خلون     ن ۀ محح  نظریۀ د  کمين ما 

   خلون    ن  تح   نمض ست اه معبقو  ن    ک ی نحده ن  «دنلت»  خلون   ن ۀ اه محح  نظری
. کیهر   قهر  د د معاصهر مهح د مقایتهه     شناسا  جامعهشناخت ن یا نا  شنا  جامعهنا عنح   

 2ض د  نظر گرفبه شحد.شناس جامعهمحضحع  عنح   نهمحضحع دنلت محوندتر  ک آ   ست اه 
ۀ نظر م  نظری  ک سحی حصری ن طه حتي  مخالا . نه شوه    ئهم  نا هر دن دیوگاه 

 ن نا شمحليت نيشهبری د  قبهال عصهبيت یها دنلهت      تر گتبردهححل محضحعض خلون    ن 
ن شهرنشهينض ن   نشهينض  نادیهه پير مهح     خلون   ن ۀ چرخو. نه گما  م  محضحع نظری مض

تح   گات اه د   ی دن جنبهه   مض اه  ی گحنهگيرد. نه  مض آنها د  يا نرخح دی  ست اه م
 ست. نخهش   Dynamicجنبشض ۀ ن دیگری جنب Static یتبایض ۀ ها جنب ست. یکض  ک آن

نادیه ن شهر ن چگحنگض ظهح   ی  نیژگض های  د  تعيي  نیژگض خلون    ن ۀ نظری  یتبایض
 تأثيرگهذ  ی ۀ جنبشض  ی  نظریه نهه مطالعه  ۀ شحد.  ما جنب مض د  هر یك  ک آ  دن نمایا 

مرنهح   شهينا  ن نبهایج مخبلهف  جبمهاعض آ      ن شهرن نشهينا   نادیهنرخح د مبقانل ميا  
 . شحد مض

نا نر سض  حح ل مردم د  کما  خهحیش   یشها     تنهها د  دن    خلون    ن نه گما  م  
نينو.  ک سحیض نیژگض یکض    مبااد نا  مض ن شهرنشينض ن نه قطبض دیگر نشينض نادیهقطب 

 ل ن متهبمری نها دیگهری   مبقانه  تأثيرگهذ  ی دیگری یافبه ن  ک سحی دیگر هر یك    د  
  چيزی  ش آینوهگيرد اه جامعه د  تمامض نقایع گذشبه ن  مض چني  نبيجه  ن   ک ی د نو.  مض

 ميا  آ  دن نيتت.  تأثيرگذ  یجز نبایج  ی  تااد ن 
 ک جههت ماههحم دن   )ارد  چه نتا  مض  مرنک نحد ن جریا  نرق     د  كخلون    ن  گر 

همچح  جریها    ن  نتانض ۀ . تصحیر جامعشو مض شادما  (قطب مناض ن مثبت جریا  نرق
. د  جریا  نرق  دن قطب مثبت ن مناض محجحد  ست اه د   ثهر  تصهال  یه  دن     ست نرق

 یانو. مض قطب  نرق جریا 
ۀ جامعۀ نه مطالعخلون    ن م  منکر نجحد  فقض محوند د   ی  نظریه نيتب . چه آنکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Don Martindale, The Nature ant Types of Sociocal Theort, London, 1991. P, 192 
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.  سهبح   هتهبنو    سا آ  اه دیگر جح مع نشری نيز نر  پنو شت مض دن    خحد پرد خبه ن
ۀ  ست. د یافت جنبعمل ارده اامالً محف   ن    ش نظریهنجحد نا سایض فحق د    غ  نه ما 

مبقانهل ميها  آ     تأثير ت جبماعض ناشض  ک  های پویوه یتبایض ن جنبشض جامعه ن نر سض 
   ست. اردهنزدیك ض معاصر شناس جامعه   نه چها چح  خلون    ن دن  

آگحست انت فر نتحی ن  سپنتر  معاصر ماننوض شناس جامعه ست اه پو     تحجه جالب
 یتهبایض ن جنبشهض   ۀ  نگليتض ن ن  د آمریکایض  مطالعات  جبماعض خهحیش    د  دن جنبه  

 سو اه علحم معاصر نر  ی  شيحه تنظي  شوه ناشهو.   مض ن نه نظر 1ه نحدنو.ارد ننوی طبقه
طبيعض ن یا  جبماعض نا  ی   های پویوهۀ اه د  مطالع یاني  نمضاه پژنهشگری     طح ی نه

 «سهاا  »  ی نرههآنها اه د  های  نیژگضۀ فحق مح جه نشحد. آنها ناگزیر نه مطالعۀ دن جنب
 جنبشض ن  ثرگذ  ی آنها هتبنو. ۀ جنبۀ نيز مطالع . ننحده

د نشمنو   معاصهر   ماننو نهن مبقنض  نش   ننوی تقتي  نبظا  خلون    ن د  هر حال  ک 
فهحق آگهاه نبهحده ن آ     مشخصهاً      ننوی تقتي  ک خلون    ن تح   گات اه  مض ن  ند نمض

ه کهرد تهأملض ن  ننهوی  تقتهي  نيافبه  ست.  ن نه آ  مض د   ی  عرصه گام نرد شبه ن د   ی  
ن  گهر   شهحد  ضم جنبشض ن  یتبایض دیوهۀ دن جنب غيرمتبقي نی نه شکل ۀ  ست. د  نظری

یافهت. چهه نتها اهه      مض معاصر    شنا  جامعهفرصت کنوگض د  دن    پو    خلون    ن 
 . ارد مض    مطرح ننوی تقتي  یشا   ی   ماننو نه

 

 و منطق:خلدون  ابنۀ نظري
جنبشهض ن  یتهبایض آ    ۀ د  دن جنبخلون    ن ۀ د   ینجا د صود شناخت جزئيات نظری

. ما د صود شناخت  ی  نکبه هتبي  اه آیا نيتتی  محضحع نيتبي  ن هوف پژنهش ما  
 ن همتاک  ست یا خير نا مبادی منط    سطحیض مح ف  خلون    ن ۀ نظری

ماهيت  ست اه  مبوأ. یکض  ک آنها شومبادی  ساسض منط  صح ی نيا    د  فصل  نل
 ناميهوه  «یشهه قهح ني   نو »د نها      ی  ست اه د   صطالح منط  گانه مشبمل نر قح ني  سه

 شحد ن  ی  مشبمل نر  صحل کیر  ست: مض

 Law of Identity ةهو هوي صل  .1

 Law of Contradition صل  مبناع تناقض  .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Don Martindale. Op. cit, p, 07 
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 Law of Excluded صل ش  ثال  مطرد  .3

فهحق   ۀ اهه آ  نهاقض قهح ني  سهه گانه     تح   د یافهت   مضخلون    ن ۀ نظریۀ نا مطالع
   صل  مبناع  ش نظریه یتبایض ۀ گات اه جنب تح   مض دن قانح   نل ن دنم  ست. خصحصاً

 انو.  مض     د «ه صل هح هحی»جنبشض آ   ۀ تناقض ن جنب
ت   ممک  نيتهت  د   مر د   ی حُ   صل  مبناع تناقضنر  سا  اه  شو شا ه  تر پيش

محال  سهت.  مهر د   ی    اا ينقد نا  قوی    جبماع  اه قبيحض یافت شحد. نه تعبير منط 
ت  نحده ن قبيح نيز د  تمامض صاات خحیش صاات خحیش ن جو نیژگض حُۀ مت  د  هحُ

 ی  ۀ   دیوگاه دیگری د نا  ش نظریه یتبایض ۀ د  نيا  جنبخلون    ن بح  ست.  ما د   ی قُ
 هتبنو   بحت  ن قُانو اه د  خحد د   ی حُ مض مبناقاض  شا ههای   صل د  د.  ن نه نیژگض

مرنهح   نگاه مها  ۀ د ك آ  نه ک نینو. چيزی اه هتب ح ن فاسواه همزما  صال  ی گحنهنه 
ن هتبنو  ساکی نیر  د   ن  تححش ن ميل نه چپانل ن نشينا   نادیه ک یك ک نیه شحد.  مض

 ک عل  ن پيشه ن صناعت نتيا  دن نو.  ما  ک دیگر سحی د   یشا  صاات شجاعت  مبانهت  
نيهز د  نگهاه    شهرنشهينا  محجحد  ست.    کش نضطبع ن دن ی  ک کنوگض تجمالتض ن  مح  

عل  ن ف  نحده ن  های نشانهناشنو. آنها  ک سحیض نرخح د    ک  مض د  چني  نضعضخلون    ن 
  ک سحی دیگر د  آنها عاد ت نوی چح   سر ف  تر  ن مکر حاا  شوه  ست. 

پذیرش نهحد.  یشها  د  نحه   خهالق  نها       غيرقانل ی  نظر د  ميا  مباکر   پيشي  
 خالق ۀ تح نو د   ی هم مض   یج خحد نر  ی  نان  نحدنو اه هر شخص یا جامعه ننوی قتي ت

ی  سهت اهه د   صهطالح    نه دن  ناشو.  ی  آ  چيهز  فرنمایهفاضله نحده ناشو ن  ک  خالق 
د   خصحصهاً .  مری اه شحد مض  طالق Depersonalization« خحددگرنينض»معاصر نو   

 شحد.  مض د  ميا  متلمانا  دیوهن یا قحمض   ی طایاهجو ل 
ا دیگهر متهلمانا  صهو   سهالم نهه      ه ی یشا  پير مح  نرتری ميا  صحاننر ی مثال  

پرد خبنو. فرد  ک دیو  یشا  یا د   ی اماالت ن یا د   ی پتهبض ن نقصها  نهحد.     مض مجادله
مهح د  نهو(  )یا اامالً خح  ن یا اهامالً  صاات ن  عمالش    د   ی  چا چح  عام ۀ هم آنا 

د دنو. د   ی  صح ت  گر  ن یبض د  مح د فردی فاضل اه اها ی ناپتهنو    مض قاانت قر  
 تلقهض  غيرمعقهحل گرفهت ن   مهض    نالفاصله مح د تکهذیب قهر    شو مض  نجام د ده نحد  نقل

 کنو.  شو. چر  اه معبقو نحدنو اه  ک فردی صالح  عملض ناشایتت هر چنو ناچيز  سر نمض مض
شکل آ     د  جو ل نا  شویوتری نگریتبنو. ن  مض   دیوگاه نه ملل مخبلف یشا  نا  ی
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نر یشا   کحينه یافب  صاات  هبمام دنسبو     عر  نۀ  ک سحیض هم .شاهوی  گری شعحنض
نا  ها شعحنضنر خالف  یشا    تافبنو نمض  نر عر    هيچ خطایض  ک  نجحد طح ی اه  نحد نه

 نو. ارد مض منتح عر    ذ یل    نه  ۀ نر ی  عر    هم  ی پتنویوهناض هر گحنه نیژگض 
 اه گحنه آ و تح ن نمض ست.  ن معبقو نحد اه  نتا  خلون    ن  هميت اا    مر نيانگر ی  

گيهرد اهه د     مض  ی جامعهصاات نيکح ناشو.  نتا   خالق خحد     ک ۀ خح هو  ن جو هم مض
 ی  سهت اهه آ        ن سياسهض ن  جبمهاعض  ه ن جامعه تانع شر یط  قبصادی اردآ  کنوگض 

هماهنهگ ن   شهرنشهينض ن یا  نشينض نادیهکنوگض ۀ چه د  شيح ها  نتا  حاطه ارده  ست ن 
 ناشنو. مض منتج  نا آ 

فهردی  ۀ  سهت اهه تهانع    د     ض مح  مرسحم ن عاد ت  جبمهاع خلون    ن  خالق  ک دیو 
 1گيرد  نااام خح هو مانهو.  مض  قر   ش جامعه. ن احشش شخصض اه د  نر نر عاد ت نيتت

ن  هها  خهحنض ۀ همه  نها فرد ناچا  نه همر هض عاد ت حاا  نهر جامعهه     خلون   ن لذ   ک دیو 
 های آ   ست.  نوی
 

 و اصل هو هويه:خلدون  ابنۀ نظري
انهو اهه حقيقهت  شهياض      مهض  اه  صل هح هحیه د  منط  قوی  نيا  شو شا ه  تر پيش

 ست اه آ     د  نر نر دگرگحنض ثانت  هایض نیژگضکیر  د   ی  .انو نمضکما  تريير  مرن  نه
عهوم دگرگهحنض   ۀ نيا  د شبه اه چگحنه منط  قهوی  نهر پایه    «جا  دیحیض»د  د.  مض نگاه

 نيتهت ن  گهر دچها  دگرگهحنض     ترييهر  قانل سبح   نحد. آنچه اه د   ی نجحد حقيقض  ست  
 2.نحدجحد حقيقض آ  د نا  قوی  دليلض نر نبحد ن   د  نظر منط شو مض

 ن نهر  ۀ جنبشهض نظریه  ۀ شحد. د  جنب مض    صل هح هحیه نقضخلون   ن ۀ  ما د  نظری
ن مرکی    د   یه    انو مض د  جامعه نشری تاايو  نتلض پس  ک دیگری  دگرگحنض متبمر

نگحیو:  ن آنگاه خلون    ن ۀ شناسو. ممک   ست شخصض د   عبر ض نه نظری نمض دگرگحنض
ه  سهت  اهرد نرخح د  هایض نیژگضن شهرنشينض پرد خبه  ست  نه  نشينض نادیهۀ العاه نه مط

 . د  جهح    نهو  نهحده د  چنا  نضعض شا   اه نه د  حال دگرگحنض  نلکه  ک  نبو ی پيو یش
ۀ اهه تکهحی   نتها   ک جنبه     د نو نمض   طبایع ثانبض ها  آ  نیژگضخلون    ن گحی  اه  مض

 ک شهر یط  هها   بيعت نحده ناشو. نلکه د  نظر  ن  ی  نیژگهض  ش  نه آ  ط عقلض ن یا جتمض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یشها  نهاگزیر  ک     ن نو   سبب  ست و  نشأت گرفبهانن مض یض اه د  آ  کنوگض  جبماعض
 .  ست دگرگحنض شر یط تأثيرهتبنو. پس دگرگحنض  یشا  تحت ها  تخل  نه آ  نیژگض

ن شهرنشهينض  ک حيه     نشهينض  یهنادميا  ۀ نا مقایتن نا تصریح نر  ی   مر  خلون    ن 
 نحیتو:  مض  صات شجاعت

انسان فرزند عادات و مأنوسات و نه طبيعت و مزاا  وزود اسزتن هنكزه  زه »

 وي بززدان انززر  يززرد و وززوي  مدتززه و عززادين طززود  يان ززي  طبيعززت وي

 صززاد  ها انسززاندقززت ا زز  امززر ما دم ميززان بسززيامي از  بززای یو  طززود می

 «فرما دن می ما  ه بخواهد  ودق ابين و وداوند هنكه  می
1

 

ن شهرنشهينض   نشهينض  نادیهه ۀ د  کمينخلون    ن اه  هایض نیژگض ی  نو   معناست اه 
د   هها   نتا شر یطض  ست اه ۀ نيا  د شبه  ست  نه ناشض  ک طبایع ثانت نشری  اه نبيج

ه  نهه  نماینو. پس د  صح ت دگرگحنض اامل شر یط جرر فيایض د  یك نادیه  مض آ  کنوگض
 آ  دگرگح  ن ن مبخل  نه صاات دیگری خح هنو شو.  نشينا  نادیهناچا   خالق 

 

 اجتماعي:ۀ و چرخخلدون  ابن
پياپض نه جهت نرخح د ميا  های  نشری د  چرخهۀ معبقو نحد اه تا یخ جامعخلون    ن 
  انو. پس تا هنگامض اه جامعه نه دن گرنه شهرنشي مض ن شهرنشينض حرات نشينض نادیه
مباهادی نها دیگهری ناشهنو      های  ن هر یك د   ی نیژگض  ست تقتي  شوه نشي  نادیهن 

نهو د   تح ن نمهض  نشهينا   نادیهه نه شکلض  ک  نحهاض محجهحد خح ههو نهحد.     شا   د گيری ميا 
شهرنشهينا    اهه  د حهالض خشك خحیش شاهو ناک ن نعمت شهرنشينا  ناشهنو ن  های  نادیه
ناشهنو. ن نهاگریر  نکی فهر      مهض  جنگهض  ی    د   ی  نحيهآینو   یشا مض ترسح نا  «برفمُ»

ن ن  ننواشهرنشينا  غرق د  خحشض ن نعمت حمله   نهشجاع  نشينا  نادیهخح هو  سيو اه 
. شحد مض جویوۀ حاامهای  ن خانو   ها دنلتیاننو.  ی   مر منجر نه تاسيس  نر آنها سيطره

صااتض چهح  قهو ت     تو یج نه  حت شهریپس  ک نرخح د  ی  ک کنوگض    نشينا  نادیه ما 
ه ن شهو ناتح   شا    نوك دنلت  نوك  ن   ک ی خشحنت ن عصبيت خحیش     ک دست د ده ن 

و اه  ک صاات  صلض خحیش عهونل  یآ مض ض نه نجحدنشينان نادیهدیگر فرصبض مربن  نر ی 
  دنلت جویوی    ن نه جای آاننو  مضنه دنلت ناتح   حمله آنا  . د   ی  هنگام  نو هکردن

 نو ن  ی  سير تححل تا یخ جح مع  ست. ان مض تاسيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نهاگزیر نهه    هها  دنلهت ۀ حبمهض  سهت. همه    ی  چرخهخلون    ن  جبماعض  ک دیو ۀ چرخ
تلقهض  ناپهذیر   دنلبض    همح  ه قحی ن شکتت تح   نمض   ی  متير خح هنو نحد ن ارد طض
 ری     ک شکحفایض تا فرتحتض ن کن ل طضن متيد  د هر دنلبض عمری ماننو عمر  فر د ارد. 
ه ن یا  حياناً عمر دنلبض    اردتر  . گاه نرخض عح مل غير مبرقبه  ی  چرخه    طحالنضانو مض

هر اه  ها دنلتنو. نا  ی  حال  ی  چرخه همچنا  نه متير خحد  د مه د ده ن ان مض طحالنض
 .خح هبو  فت هماننو  فر د  ک ميا سر نجام ناشنو  
مخبلاهض  ک مقومهه   ههای   اه د  نخهش خلون    ن نظر ح د  ینجا  هميت عصبيت م د 

 جبمهاعض محجهحد نهي     ۀ   نطه خلون    ن مشهحد  ست. عصبيت  ک دیو طرح شوه  ست  م
ن ناعه    دههو  مضکویگر پيحنو ه یا هر جماعت دیگری  ست اه  یشا     نه ی عاای قبيل

نيرنی کنهوگض    یتر یقحشحد. عصبيت  مض ها ضسخبن  ها خحشضتعان  ن همکا ی آنها د  
. ن پحشيوه نمانو اه شحد مضناه  مخبلف  یها لهيقب ست ن منجر نه نز ع ميا   ضنينش هیناد

 گاه نز ع فحق ناشض  ک دعحت دینض ن نظایر آ   ست اه نيرنیض نتهيا  قهحی    نهه نجهحد    
 ویهوی    نهه نجهحد     دنلهت ج شون چنانکه نيا  شحد  مضآن د اه مبحجه شهرهای آناد  مض
آن د. پس  ک چنوی اه دنلت فحق نه ضعف ن ستبض گر یيو   نليای  مح  نهه  سهبخو م    مض

نهيش   ن اه   رشهوه ي جآن نو.  یه  سهرناک      مض سرناک   مزدن  نر ی دفاع  ک دنلبشا   نی
نو د  مقانل مهح  جویهوی اهه د     تح ن نمض ما هرگز   فح یوی    نر ی دنلت خح هنو د شت

 و. اننر شح  ن هيجا   ست  پایو  ی ن آانوه  ک عصبيبض پُه   ه خح هو  فباد  ک نادیه نآینوه  
 

 1:و دولت امويخلدون  ابن
نه دنلت  محی اه د    مباانت  ک تحليل نيشبر مح خا  متلما  ی  حهيشنه خلون    ن 

خهحیش  ۀ شه نو نتبه د   نوی یا پرد کد. مح خا  متلما  معمحالً د نتبه مض شام شکل گرفت 
.  نهو  شهوه . لذ  د  سنجش دنلت  محی نه دن دسهبه تقتهي     نو نحدهمنط  قوی   تأثير تحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها     حکحمت  محی خلون  د  کمينه حشو اه دیوگاه  ن ا د   ینجا تحجه د شبه ناشي  اه ن دی مض. 1
خلون  نه دليل آنکه تا یخ    د  ذیل نظریه عصبيت  ن های تا یخض   تشریح انو. نتيا ی  ک تحليل

دهو  ضعيف  ست. همچني  مبحجه  ی  نکبه ناشي  اه نه طح  سنبض  ن نط خحنض ميا   خحد قر   مض
خلون  د   ن دی  ک دیوگاه  ن  یريگ جهينبخلون  محجحد نحده  ست.  خانو    محی نا نيااا   ن 

 ست اه نا  شما شا  ضنهای  ات حااما   محی د  قبال ظل ها  د  نهایت هما  تبلير خصحص  محی
 مبرج  ( ) .اردنو سلب متئحليت  ک خحد ن جبری نشا  د د  نقایع  فت  ن فجح  خحد    تحجيه مض
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ه ن  ک  نبو  تها  نبهها  آ     دنلبهض صهالح ن محجهب      شومحاس  دنلت  محی  نرخض مبحجه
دیگر آ     سر سر د  شهر ن  نحهر ف  ک سهنت    ۀ د ننو. دسب مض پيرنکی ن فبححات نتيا ی

دنم قر   د  نو. یکهض  ک  ۀ  سو اه نيشبر مح خا   سالم د  دسب مض ه نظرد ننو. ن مض  سالم
اه اهامالً نها دنلهت  مهحی د       گردد ضناکمدالیل آ  نه تونی  عل  تا یخ د  عصر عباسض 

 1تعا ض نحده ن نر آ  چيره شوه نحد. 
.  ن   کیهانض مثببهض  ک دن      هاسهت  دنلتنه دنلت  محی هماننو دیگر خلون    ن نگاه 

. هر چنو د   نبو   نح دینهض د  دنلهت   شحد مض مناض تو یج نهآغاکی  دنلت  محی د  د اه 
یکض پس  ک دیگری غرق د  ناک ن نعمت شوه  تو یج نه ما خلاای  محی  2 محی محجحد نحد 

ن هر نتل  ک نتل پيشي  خحد د  تباهض ن فتاد گحی سبقت     ک دیگری  نحد. تا سر نجام 
نظير  ی  تحليل    د  مهح د دنلهت عباسهض     خلون    ن  3حی  نجاميو. نه نانحدی دنلت  م

 ه  ست. اردفاطمض   یحنض ن غيره نيا  
شها  شهرن        د  سرشهت   ميهه  ننض ی  نو   معناست اه  ن نر خالف نيشبر مح خا   

 . نو نحده شا   جبماعض  تانع شر یط ها دنلتن معبقو  ست اه آنها ه  هماننو دیگر  د نو نمض
  ست.  شا   جبماعضد   ی  دیوگاه  خير ن شرشا  د  همه حال تانع نقش 

ك چيهز  ه یگحیو ا مض مح ف   صل هح هحیه اهخلون    ن شحد اه  مض  ک  ینجا د نتبه
هر چيهز  خلون    ن . د  دیو نيتتیا خح   ست ن یا نو ن همح  ه نر حال خحد ناقض  ست  

گر یو. د   ی  دیوگاه هيچ  مری همهح  ه نهر حالهت     مض نه نوی تو یج نه نبو  خح  نحده ن 
 . مانو نمض نل خحد ناقض 

 

 اصل شق ثالث مطرد:
 صل هح هحیهه ن  صهل  مبنهاع تنهاقض        خلون    ن ۀ دیوی  اه چگحنه نظری تر پيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عليه ن   هلل ضصل  هلل  سحله گرفب   ک سنت گيری حکحمت  محی  ک هما   نبو  مببنض نر فاصل شکلپایه . 2
نيز  ها  نحيه دینض  محی.  لتالم قيام اننو اه محجب شو تا حارت  مام حتي  عليه آله ن سل   ست

ن  سبااده  ک گابا  ح  نر ی مقاصو ناطل صاي  نبرد نا  قرآ  نر نيزه ارد  معانیه د  هما   ک غالباً 
 (ترجم)م . ست
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عنض  صل ه ی.  انح  د صود شناخت دیوگاه نی د  خصحص سحمي  قانح   نویشاردنقض 
د نا  قوی  د  پرتح  ی   صل  شياض    نهه دن صهنف    حالً منط ش  ثال  مطرد هتبي . معم

نشری    ۀ جامعخلون    ن و. دیوی  اه انن مض مبااد اه سحمض ن حو نسطض نو  د  تقتي 
د  خلون    ن تح   گات اه  مض ه نحد. آیااردن شهرنشينا  تقتي   نا ينش هینادنه دن گرنه 

طرد نحده  ست  نه جههت پاسهخ د د  نهه  یه       ک  صل ش  ثال  م مبأثر یننو  يتقت ی  
کض  ک  عبر ضات عل  معاصر نه  ی   صل    مهح د مطالعهه قهر      ه یسئح ل شایتبه  ست ا

 یه   صهل   ۀ  ی اهه نهر پایه    گانه ی دنها ننوی تقتي دهي .  انح  مشخص شوه  ست اه 
عقل ۀ ساخب ها وینن تقتي .  ی   نو نحدهنحدنو  فاقو نجحدی ن قعض د  خا    ک ذه   نناشوه

 ي . ان مض ن  ک آنها د  جهت نرخض مقاصو علمض  سبااده ستما
د  ن قعيت  مر  شهياض   اه د حالضاني .  مض ما  شياض    نه گرم ن سرد تقتي نر ی مثال  

 ک هه    مبهح لض مباهانت   ض. د  ن قع آنها ننا نهر د جهات  يتبنوندنگانه  ننوی تقتي تانع  ی  
نتبت مانعو خحد امبر  ست. د  چني  نضهعض مهرکی طبيعهض نهه     نه   ی د جههتبنو. هر 
صار مرک نهي  سهرما ن   ۀ نرنو اه د ج مض . نرخض گما نيتت  آنها محجحد اردجهت جو  
 سهت اهه آ      ی د جهقر  د دی نه جهت معي  ارد    ی د جهآ   اه د حالضگرما  ست. 

 ا دیگر د جات نو  د. صار فرقض نۀ ننود. غير  ک  ی   مر  د ج مض خالص د  آ  یخ
قامت نه دن گرنه قو نلنهو ن   نظر نلنو یاه مردم     ک   ی  اردهنر  ی   سا  ما عادت 

.  ما  گر مردم    د  یك صف ننا نر طحل قامبشها  قهر   دههي   نها     اني احتاه قو تقتي  
ه نلنهو ن احتها   فر د قهو  اه تعيي  مرکی نه جهت تمييز  شومح جه خح هي   د   بيششکلض 
. د   ی  حالهت  اني  مض جهت  فع نياک  حو ن مرکی    تعيي   ست. لذ نتيا  دشح   قوشا  

قو خحد نها  ۀ تاانت نتيا  ناچيزی د   نو ک اه د حالض ؛ممک   ست فردی    احتاه قو ننامي 
 شحد. مضقو نلنوها شمرده ۀ فردی د شبه ناشو اه د  کمر

ننهوی   ل ش  ثال  مطرد  نه  صهل  تبهه  نه همي  سبب تاکر معاصر نا انا  نهاد   ص
یها نها    Continuum مرنکی  نه شکل پيحسبا  های  ننوی طبقهه  ست.  شياض د  اردتحجه 

اامهل   شهو     عببها   شحنو.  ی  نه معنهای نهض   مض ننوی طبقهپذیرش تح لض د جات د  آ  
 قهر    مها ۀ چه آنکه نه جهت سحدمنوی عملض مهح د  سهبااد   ؛دنگانه نيتتهای  ننوی طبقه
نهه دن گهرنه    (پنجهاه ۀ نمهر  مهثالً )د نش آمحک      نا لحهاظ معيها  معينهض     مثالًگيرد.  مض
ن  اني . هر اس اه  ی  حو نصا     اتب انو قبحل مض تقتي ها  ن مردندی ها هشو قبحل
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 شحد. مض گرنه مردند شناخبه
 

 و اصل درجه بندي:خلدون  ابن
دنگانه  ک جهت تطبي  نا های  ننوی طبقهه د  نه  یر د نهابخلون    ن ان  اه  مض تصح 

 ن شهرنشهينا  تقتهي    نشينا  نادیهن قعيت آگاه نحده  ست.  ن  گر چه مردم    نه دن گرنه 
پرد کد   شا ه نه د جات مباانت  یشها   ک   مض انو.  ما آنگاه اه نه شرح نضعيت  یشا  مض

 د. لذ  د  فصلض  ک فصحل مقومه  ن شهرنشينض د  نشينض نادیههای  نظر ميز   ظهح  نیژگض
   نه نتهبت ميهز   د آميخبگهض  یشها  نهه کنهوگانض د  صهحر  ن دن ی  ک         نشينا  نادیه

اتهانض قهر       نشينض نادیهنهایض ۀ جد انو.  مض متبلزمات شهرنشينض نه سه د جه تقتي 
 تهر   جهات ضهعيف  د د  ن پهس  ک  یشها  ن    هتبنود  نو اه د  معاش خحد نر شبر مبکض 

 1گيرنو.  مض ن سپس اشان ک   قر   (چر نا  گحسانو)د      گله
پرد کد   یشا     نيز  مض نه نر سض  نضاع شهرنشينضخلون    ن همچني  د  فصحلض اه 

عود   نشينض نادیهد   ینجا ماننو نيا  د جات خلون    ن ه  ست. اردجات مخبلاض ترسي  د 
ۀ   نو   شا ه نه تنحع آنهها نهر پایه    مض نایع سخ ه  ست. آنگاه اه  ک صکردد جات    نيا  ن

 نشهينض  نادیهساده د  نرخض  ک شهرهایض اه  ک حي  کمانض نه   خبالف شهرها د  د. صنایعِ
ضرن یات کنوگض ماننو نجا ی  آهنگری  خياطض  نافنوگض  ناشض  ک  فع نياکهای   نو نزدیك
صهناعات دیگهری ماننهو      د  فهاه سپس نه ميز     تقای عمر   ن  کدیا ست. چينض  ن پش 

ن د   د مه شاهو پيو یش مشاغلض چهح   آیو  مضدناغض  ک گری ن صناعت اااشض نه نجحد 
کنض ن  خح نض  طبل فرنشض  آن که د  ی  طباخض  سقائض  حلي  فرنشض   نیگری  گرمانه  نغ 
د   عمر    ک حو د گذ د  مشاغل عجيبض اه نجحدشها   اه د صح تض . هتبي فرنشض ااغذ

ن آمحکش پرنهوگا  ن آمهحکش     فب  نر طنا  د  هح  شهرهای احچك ناد   ست  ماننو   ه
 2آیو. مض ناکی نه نجحد آن ک ن  قص ن  عمال شعبوه

خلون    ن تاانت ميا  شهرها  ک  ی  ک نیه د  نضعيت گو یا  آ  قانل مشاهوه  ست. 
 گحیو اه: مض د   ی  کمينه

 یام قرنانض  نهای گحشت    ن نتيا ی  ک نسایل تجملض  د  فا  گو یانض    دیوم اه د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن نسهایل کنهوگض چهح  غرنهال ن     ها  چح  گحشت ن  نغ  ن  نز   پخت ن پز ن پحشيونض
نو. حال آنکه  گر گو یض  یه  چيزهها    د  تلمتها  ن یها     ارد مض ظرنف     ک مردم طلب

مح جه خح هو شو. د   یه    ن نا  فبا  مناض مردم قر  گرفبه  مح د تقبيح انونهر   طلب 
نضع  فاه ن نض نيهاکی مردمها  آ    ۀ دن     خبا  شگابض  ک قاهره ن سرکمي  مصر د نا 

 ه  ست. چر  اهه شو سو. تا آنجا اه منجر نه ميل نه مهاجرت د  فقير   مرر   مض نه ما
 نرنهو اهه   مض مردم گما ۀ  ست. عامها  شنحنو اه  فاه د  مصر نرتر  ک دیگر سرکمي  مض

فر ن نشها  ن نيهز  ناهاق ن    های  ن گنجينهها  علت  ی   مر د  نجحد ثرنت سرشا  مصری
 یثا  نيشبر  هالض آ   ست   ما  ی  گمانض ناد ست  ست. علت نفح  نعمهت د  سهرکمي    

اه منجر نه نهبحد ن  گردد ناکمضمصر ن قاهره نه نرتری عمر   آ  نتبت نه  ی  شهرها 
 1ت. ه  سشونيکح شو  نضع  یشا  

   ننا نر  صهل د جهه ننهوی چنهي      خلون    ن ۀ مردم د  پرتح نظری ننوی طبقه تح   مض
   :اردترسي  
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ن   ست اامالً دقي  نبحده ننوی طبقهد  طرح  ی  خلون    ن ادآن ی  ست اه ه یالکم ن
نت ن دقي  ناک نی     ک تحویو آ  نه شکلض ثا گر یض ن قعیو اه گر یش نی نه  آ مض نه نظر

شحد اه نی ميا  طبقات  صلض  طبقاتض فرعض    د  نظهر   مض د شبه ناشو. لذ  گاه مشاهوه
 (پهرن ش دهنهوگا  گحسهانو   )د      شهبرچر نا  ن گلهه  ۀ د  ميانه نر ی مثال  گرفبه  ست. 
جهات  د شبر ن گحسانو  ست. نيز شهرها    ۀ دهو اه معيشت آنها نر پای مض اتانض    قر  

 نون  آنکه نخح هو آ     ننا نر حالهت عمهر   شههری مشهخص سهاکد  تقتهي       ی   پياپض
 انو.  مض

 

 و عرب:خلدون  ابن
 عر   نه پایا  نبرم. د   ی  کمينه ۀ د نا خلون    ن  شا ه نه دیوگاه نا  ی  فصل   مایل

تحليل منطقهض  ۀ پيچيوگض نتيا ی محجحد  ست ن الکم  ست اه د  پرتح آنچه اه د  کمين
 دیوگاه نی نپرد کی .ۀ نه مطالع  یادآن  شوی خلون    ن 

انهو   مهض  پرد خبه ن آ     چنا  نصف «عر »د  نرخض  ک فصحل مقومه نه خلون    ن 
 گحیو: نناهایض اه  عر   نر پا مض د  یکض  ک فصحل مقومهدهو.  ن  مضذم ن تحقير  نحیاه 
گحیو:  عر   دن تری  مهردم   مض  نجامو ن د  فصل چها م مض نه نیر نض سرعت نهد  نو   مض

اه  عر    ک طلهب عله  ن  سهبقبال  ک آ      انو مض  ک صنایع هتبنو ن د  فصل پنج   شا ه
 کننو. ن ...  مض سر ناک

نرنهر  های  «شعحنض»    ک خلون    ن  ی  سخنا  منجر شوه  ست اه نرخض  ک محققا   
پرد خبهه  سهت.   گحیض آنهها  ز نهه ذم ن ناسه      عهر    أشه  نو ننو اه نه منظهح  ااسهب   ک   

نه خش  خلون    ن گر ی عرنض چنا   ک  ملّضۀ کض  ک مبعصبا  دن آتشه ی ست ا تحجه جالب
ن نبش قبر نی نه نهام مليّهت عهر     خلون    ن های  آموه نحد اه  ک نجح  سحک نو  ابا 

 1سخ    نوه نحد. 
 ک  عهر    خلهون     نه   سباد ساطع حصری نظر دیگری د  د.  ن معبقو  ست اه مهر د  

 ی  نظر شهح هو لرهحی ن تها یخض ن  جبمهاعض      تأیيو. حصری نه جهت  ست نشينا  نادیه
نظهر   تح   نمضاه  ست د   ی  مقصو محف  نحده   ی گحنهن نه  ست ه اردمبعودی    نيا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نظر حصری د  ميا  پژنهشگر   عهر  نهه    1.ن نه آ  نظر نو شت ا  گرفت نی    دست
 . نو د نتبه متئلهن نتيا ی آ     پاسخ  ست  شوه ن قعخحنض مح د پذیرش 

آنجا اه ذم عهر     نيها    خلون    ن  ک نظر حصری    قبحل د  م.   ی عموهم  نخش 
 پرسشهض نهر ی  مطهرح    تأمل ناامض   مو نظر د شبه  ست.  ما  نشينض نادیهه  ست  ذم ارد
ۀ   مبهر دف ن نر نهر نها ن ژ   ون خل  ن عر  د   صطالح ۀ شحد ن آ   ینکه آیا ماهحم ن ژ مض
 ناشنو   مض ها تاانت ست  یا آنکه  ی  دن لاظ د  معنا د   ی نرخض  نشينا  نادیه

ۀ مر  نه خحد مشرحل د شبه نحد. تا آنکه  خير ً نا عبها  تض د  مقومه   ها موت ی  پرسش 
خض کن یها  . دیوگاهض اه  ک نراامل اردم اه دیوگاه مر  د   ی  کمينه شومح جه خلون    ن 

 مباانت نا دیوگاه حصری  ست. 
هنگهامض اهه   خلهون     نه    آ  نحد اه شو ک جمله چيزهایض اه منجر نه  ی  شناخت 

ن  « لبهون »ۀ    ک ن ژانهو  مض نيا  هایشا  نوین  ها خحنض   د  خصحص  نشينا  نادیهصاات 
  سهبااده  « لعهر  »ۀ  سهت   ک ن ژ  نشينا  نادیهمناض های  آنگاه اه تنها د صود نيا  نیژگض

انو. دليل  یه   مهر د  فصهل دنم  ک نها  دنم مقومهه محجهحد  سهت. د   یه  فصهل           مض
کنهوگض  ههای      ننا نر شوت آميخبگض نا کنوگض د  نيانها  ن دن ی  ک نیژگهض   نشينض نادیه

مخبلاض     ک   ينش هینادهای   متخلون    ن ه  ست. اردگانه تقتي   شهری  نه د جات سه
ۀ گان جات سهد آنا  د  ن د صود تحکیع  نام نردها   صقالبه  ارد  نرنر ن عر  فا    ترام

 عهر     کنهوگض  انو اهه  مض خحیش  ست.  ن د  پایا  فصل فحق آشکا    شا ه ننوی تقتي 
دیگهر   اهه  د حهالض نه کنوگانض د  صهحر  ن شهبرد  ی ن نتهبه  سهت.        قح م سایرنيش  ک 
نهه   صرفاًن یا   نو   ی نه پرن ش گحسانو ن گان پرد خبهعالنه نر شبرد نشي  نادیههای   مت

 2. نو نحدهچني   ها عر نرنرها ن غير ۀ . چنانکه عام نو پرد خبه مض ک  عت
عهر  نهه شهکل عهام      ۀ  ک  سهبعمال ن ژ خلهون     نه  آیو اه مر د  مض  ک  ی  عبا ت نر

. انهو    نيها    نشهينض  ادیهننهایض ن  ن  ۀ خح سبه تا نمحن مض نبحده  ست. نلکه نشينا  نادیه
 ک خصائص شهرنشينض ماننو عل  ن صناعت  نشينض نادیهاه نيش  ک دیگر  شکال  ی  نمحنه

 ن عمر   نه دن  نحده  ست.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .197 - 151همان منبع، ص . 1

 .119 - 112طبعة لجنة البیان العربي (، ص  ) مقدمة ابن خلدون، .2



 999خلدون     منطق علم عمران ابن

 ی  دیو    نتبت نه  عر   د شهبه  سهت ن   خلون    ن د  پاسخ نه  ی  پرسش اه چر  
  ن  گر چني   ست  چگحنه  نو د شبهقر    نشينض نادیهآیا ن قعاً  عر   نيش  ک دیگر  قح م د  

 ک تمو  ناسبانض یم  ن تمو  تومر ن نبر ض ن  ک تمو  نز گ  سالمض اه د  آ   عر   نهه  
 مبأثرد   ی  کمينه خلون    ن  سو اه  مض   سخ  نر ني   نه نظر نو نحدهشکلض فعال سهي  

نحد  قر   د شهبه   افرم حک مرر  های   ک شر یط فکری ن  جبماعض دن  نش اه نر سرکمي 
  ست.  مری اه د  فصل نعوی نو   خح هي  پرد خت.

د  ذم  عهر    یه   سهبنبا     د شهبه     خلهون     ن ي   ک سخنا  تح ن نمضد  هر حال ما 
ساکگا  خلون    ن ناشي  اه نی نه شکلض مطل  د صود ذم  عر    ست.  ی   مر نا منط  

مح د هر محضحعض حو قل مبحجه دن نجه خير  د خلون    ن ی  اه اردنيا  تر  نيتت. پيش
انو اه  یشها  نهه همها      مض  شا ه غيرمتبقي ن شر  ست.  ن د  نيا  ذم عر  نه شکلض 

هتهبنو  همزمها  مبصهف نهه محاسه        نشهينض  نادیهه ميز نض اه مبصف نه صاات مناض 
و  د  ناشهن تر  . پس  گر د  عل  ن عمر   ن صناعت  ک دیگر   عقبهتبنو ه  نشينض نادیه

 و. هتبن نيکح ن دی   ک دیگر   جلحترهای  شجاعت ن نزدیکض نه خصلت
مخالف  عر   نحده  نرآموه  ک نگهرش منطه    خلون    ن ن ضح  ست اه  ی  تصح  اه 

د نو. لذ  معبقهو نحدنهو اهه     مض قوی   ست اه  جبماع دن  مر نقيض د  یك چيز    ناممک 
 ست  معقحل نيتت اه دنسبو    یشا  ناشو ن یا نه ذم  عر   پرد خبه خلون    ن حال اه 

 مقومهه ۀ نهه مطالعه  خلون    ن  غببض نه تمجيو  ک  عر   د شبه ناشو. ن  گر  یشا  نا نگاه 
 .شونو نمضپرد خبنو  گرفبا   ی  مخمصه  مض

 عهر    »نه نصف  عر   پرد خبه  ست   ی   ست اهه  خلون    ن  ک جمالتض اه د  آ  
  ک  ی  تعبير مباانت نها معنهایض  سهت اهه مها  مهرنکه      خلون    ن مر د  1 «. نو ضنحشملبض 
اني  اهه  ن د صهود    مض اني  ن تصح  مض فهمي . ما تححش    صابض نتيا  مناض تلقض مض

 ک تححش عبا ت  ست  ک سکحنت د شب  د  خلون    ن ذم شویو  عر   نحده  ست.  ما مر د 
نه خلون    ن شهر.  ی   مر د   صطالح های  گضصحر  ن ن نتبگض نه آ  ن دن  نحد   ک نیژ

کنهوگض   گاه نظرن  ک  کنوگض شهری ذمۀ نه معنای ذم  اه نصف محضحعض  ست اه  ک ک نی
ناشهنو.   مض نه همي  شکل نتبضخلون    ن موح  ست. ن نيشبر متایل د  دیو  نشينض نادیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 چهارمفصل 
  موضوع و روش  -علم عمران 

 
 1محمد عابد الجابري

 موضوع «:علم جديد»طرح  .1
باشند در زماني است كه مردم معتقد  ويژه به ،اكتشاف يك علم جديد امري بسيار مهم

بأه جهأت    متأخخرا  ديگر مجالي براي  قدما اند و خود رسيدهتمام و كمال كه علوم به حد 
 كه درحاليو  نفس اعتمادبهبا خلدو   ابناما ؛ اند نگذاشته و معرفتر علم د اي عرصهافزود  

در بيا  يافتن علمي جديد كه خداوند به او  اي لحظه ،است مطلعاز علوم مختلف دورانش 
و  «معلأم اول »نه از معتبر، اين اكتشاف او در . دهد نميه است، ترديد به خود راه كردالهام 
 ه است.كردتقليد ن «از دانشمندا  اسالم»نه و  «از حكماي ايراني»نه 

ملتزم به رعايت منطق بود، بايأد در   شيها شهياندنظرات و  ۀ كه در همخلدو   ابناما 
 ۀ در درج تا استعنوا  علم  ۀ و شايست «علم» ،هكردكه آنچه كه كشف  كرد يمابتدا اثبات 
 يافتأه بودنأد و اينكأه     بأدا  دسأت ن  كه متقأدما  استكه آ  علمي جديد  كندبعد اثبات 

. اين امور يگانه راه اثبات ستي با ديگر علوم رايج تا دورا  اوداراي اختالفي ماهو شعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است: زير اين نوشتار ترجمه منبع  .1

خلدون العصبية و الدولة معالم نظرية خلدونية في  . فكر ابن1001محمد عابد الجابري: 

. ) الفصل السادس 111 - 101( مركز دراسات الوحدة العربية، ص  7التاريخ االسالمي. ) ط 
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 جهت ازايناول  ۀ مشروعيت اين علم بر اساس قوانين متداول منطقي هستند. اهميت مسال
شأرو  علأم باشأد، آ  شأرو       دربردارندهبايد  خلدو  مي ابناست كه حال كه علم نوين 

 ؟اند چيست
 ،: موضأو  اسأت قديم معتقد بودند كه هر علم برهاني داراي چهأار ركأن   دانا   منطق

مشخص است. غزالي  مسئلهموضو   ۀ مسائل و مبادي يا مقدمات. در زمين ،اعراض ذاتيه
  :گويد مي

و يافتن احكأام آ    شود ميبررسي وارد داراي موضوعي است كه در آ   حتماًهر علمي 
عأدد بأراي حسأا ،    و انند بد  انسا  براي طب و اندازه براي هندسأه،  م؛ استنظر  مد

 افعال مكلفين براي فقه.و نغمه براي موسيقي، 
. پأس  دكننأ  مينهريك از اين علوم اثبات موضوعات دروني خود را بر متكفل خود الزام 

فقيه الزم نيست كه به اثبات اين امر بپردازد كه براي انسأا  عملأي الزامأي اسأت يأا      
بلكه آ  امور در علم ديگري مأورد   است،دا  اثبات كند كه مقدار عرض موجود  هندسه

 1گيرد. مي اثبات قرار

است كه در موضو  علأم و نأه در خأارز از آ  قأرار      «خواصي» 2اما مراد اعراض ذاتيه
مانند مثلث و مربع براي برخي مقأادير و خميأدگي و راسأتي بأراي بع أي و آنهأا       ؛ دارند

مانند زوز و فرد بود  براي عدد و اتفاق و اخأتالف   ؛ وباشند ميعلم هندسه  اعراض ذاتي
 حتمأاً و مانند بيماري و تندرستي براي حيوا  و  موسيقيهماهنگي براي  ديگر عبارت بهيا 

امأا وجأود اعأراض ذاتيأه در     ؛ دشأو آ  ادراك  هبايد در اول هر علم حأدود اعأراض ذاتيأ   
 ن بر آ  است.يبراه ۀاقام ،چه آنكه مراد علم ،دشو مياز كل آ  علم مستفاد  ،موضوعات

از  و از اجتما  اعراض ذاتيه با موضوعات كه مطلو  هر علم است اند عبارتاما مسائل 
موضو  آ  علأم يأا    موضوعشبرهاني در علم يا  ۀ هر مسال». شود ميآ  در علم جستجو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حامد محمد بن محمد الغزالي، مقاصد الفالسفة في المنطق و الحكمة االلهية و الحكمة اب. 1

. ما بر اين باوريم كه 111ص  (،1691القاهرة: دار المعارف، )الطبيعة، تحقيق سليمان دنيا 

خلدون بر اين كتاب و نيز كتاب معيار العلم في فن المنطق كه آن نيز از غزالي است، در  ابن

 ده است. كر اتكا منطقي و در تعيين علم نوين خود بر فضاي منطق قديم مطالعات

اين ملحق در اين مجموعه تحت )معناي اعراض ذاتي در ملحق اصطالحات مراجعه شود.  به. 1

  (عنوان فرهنگ اصطالحات علم عمران به چاپ رسيده است. مترجم
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برها  در هر علم بر حول به اين معنا كه بحث و  «اعراض ذاتيه در موضو  آ  علم است.
ۀ سپس مطالعو  ،بيا  اعراض ذاتيه خاص به موضو  آ  علم و شرح و اثبات نسبتش با آ 

 اين اعراض ذاتيه و بيا  خواص و احوال آ  است.
مقدمات مسألمي اسأت كأه در آ  علأم      ،مراد از آ »چهارم و آخري مبادي است كه ۀ پاي

و مبأادي برهأا  يأا     1«.دكن مير آ  علم را اثبات موجود است كه مسايل آ  علم و نه مسايل د
مقدمات آ  يا از اوليات عقلي محض بوده و يا متشكل از ق اياي تجربي ضروري و يا از 

 قبيل حدسيات است. 
 دشواين شروطي است كه الزم است كه در هر علم برهاني بنا بر منطق قديم رعايت 

اول اينكأه علأم در ايأن     .يمكأرد بيأا   اساسي آ  را ۀ شد  دو مسئل ما به جهت روشن و
ۀ و نأه دربأار   دهأد  مأي خواص اشيايي كه موضأو  خأود را شأكل    ۀ مفهوم به بحث دربار
كشف طبايع اشياء و نه قوانيني است كأه در   ،. بنابراين هدفپردازد ميارتباطات ميا  آنها 

ربأو   مدوم بأه رو   ۀ لئ. مسأ دهأد  مأي آ  حكم شده و يا برخي را به برخي ديگر پيوند 
. علوم برهاني علوم استداللي هستند: اول مقدمات و سپس نتايج و اين علأوم بأر   شود مي

 ،تأر گذشأت   اثبات مبادي و افكاري كه پيش همگر از آ  جنبه كه ب يستند،ناستقراء متكي 
 رساند. مدد

بنأام   راعلم نوين خأود  ، آ و مبتني بر شرو   «علم»بر اساس اين تصور از  خلدو  ابن
كه در اين علم شرو  مذكور رعايت شده است. چنانكه داشت تاكيد  وكرد بنا ، را علم عم

 : نويسد مي
مستقلي باشد چه آنكه داراي موضوعي است كه عبارت از عمرا  بشأري  2گويا اين علم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111 - 111، همان منبع، ص الغزالي.  1

 311، ص 1راند، در عبارت پيشين گذشت. ج  معيار صحيح كه از آن سخن مياين اشاره به .  1

مانند )گردد نه اينكه مطابق نظر برخي  مي به علم عمران باز «و كأن هذا»هذا در ۀ اشار و

 باز گردد: ( به تاريخالگوست

Yves Lacoste, Ibn Khaldoun: naissance de I`histoire passe du Tiers- monde (Paris: 

Maspero 6611). p. 661. et Mohamed Aziz Lahbabi. Ibn Khaldun. Presentaion. 
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و اجتما  انساني بوده و داراي مسائلي است كه عبارت است از بيا  عوارض و كيفيأاتي  
  هر علمي چه وضعي و يأا  خپيوندد و اين ش مي ذات عمرا  كه يكي پس از ديگري به

 .استعقلي 

اي است كه  اعراض ذاتيهۀ اصلي در علم عمرا  شامل بحث دربارۀ در اين هنگام مسئل
اما اين بحث متوجأه قأوانيني   ؛ دشو مياجتماعي مربو   هاي پديدهبه اجتما  بشري يعني 

اشأاره دارد   خلدو  مي شود، ابنادامه بيا  . بلكه چنانكه در نيست ،كند ميكه چنين عمل 
نأو  ايأن   ۀ دربأار و ااما ؛ دهد ميدر عمرا  بشري روي  «بالطبع»به شكل  ها پديدهكه اين 

 : چنين آورده استرا  هايي مثال ي ديگردر جاي ،عوارض ذاتيه
و اسأت  يي است كأه عمأرا  عأالم     خبر داد  از اجتما  انساني ،كه حقيقت تاريخ بدا 
 ها عصبيت ،همزيستي ،مانند توحش؛ دنشو ميي كه بر طبيعت اين عمرا  عارض كيفيات
ايجأاد حكمرانأي و دولأت و    ماننأد  بر برخي ديگر و نتأايج آ    ها انسا برخي از ۀ و غلب

مانند كسب و  ،ندكن ميو تال  به خود منتسب  كار با ها انسا مراتب آ  و نيز آنچه كه 
ص  ،1ز ). دهأد  مأي ياتي كه در ايأن عمأرا  روي   و صنايع و ديگر كيف 1معا  و علوم

904) 

خلدو   ابناما ؛ پردازد مياين امر به موضو  اين علم و اعراض ذاتيه و مسائل اين علم 

                                                                                                                                                                        

Choix de textes. Bibliographie par Mohamed – aziz Lahbabi. Philosophes de 

tous les temps. 74 (Paris: Seghers. 6611)  

بدائع السلك في طبائع »  عمومي ربا  تحت عنواۀ خطي از او كه در كتابخانۀ ابن ازرق در نسخ. 1

طبيعي اين اجتما  بر  «عوارض»موجود است، اعراض ذاتي عمرا  را چنين بيا  داشته است:  «الملك

 باشند:  مي پنج قسم

 ها و كوه ها و مناطق كم آ  و اطاف ريگزارهاست.  كه در دشتنشيني  باديه

 ست. عصبيت قاهر و پيروز اۀ : كه غايت آ  حكمراني بر پايجويي غلبه

 شهرهاي بزرگ و كوچك و روستاها و آبادي ها به جهت پناه و سنگر گرفتن  در :شهرنشيني

 : آنچه از رزق و درآمد و صناعت مورد تقاضاست.معاش

 : از حيث آموز  و كسب آ .اكتساب علوم

ازرق با اضافه نمود  برخي سخنا  و حكمت هاي منسو  به حكماي  اين كتا  آنكه ابنۀ اما دربار

اين ۀ خلدو  پرداخته است. ما در جاي ديگري دربار ابنۀ اي از مقدم خالصهۀ را  و يونا ، به ارائاب

 پردازيم. مي كتا  به بحث
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اما دائما تاكيد دارد كأه  ؛ دكن نمي، استبرها  در علم عمرا  ۀ مقدماتي كه پاياي به  اشاره
اجتمأاعي   هاي كه مستند بر واقعيت. چرا هستندو طبيعي  «وجودي»به شكل  هايش برها 

 ،مبأادي در علأم عمأرا    شأود كأه    مشخص مأي از اينجا  در حال رخداد هستند.است كه 
حاصل يعني از مشاهده و تكرار  باهمكه يقين به آ  از حس و عقل  است طبيعيق اياي 

هين در بسياري از بأرا خلدو   ابنكه  كردبه اين ق يه اشاره  توا  براي مثال، مي. شود مي
د وجود انسا  را جأز  توان ميه است. پس او نكرداستناد  «مدني بالطبع بود  انسا »خود به 

نيازمند وازعي اسأت كأه بأه دفأع      ،به جهت كمال اجتما  بنابراين،. كنددر اجتما  تصور 
بپردازد و آ  واز  پادشاه و سلطا  است. اين ق يه از اوليات عقلي  ها انسا دشمني ميا  
هأم  رانأي   انسا  را بدو  اجتما  و اجتما  را بدو  سلطه يا حكأم  توا  ميكه نيست. چرا 

 1تجربي و يا يكي از بديهيات حس و تجربه است. اي  فرض كرد، از اينرو چنين ق يه
سأزاوار علأم    آ  را توا  ميو است پس در علم عمرا  شرو  مطلو  علم جمع شده 

ن است؟ به جهت پاسأخ بأه ايأن پرسأش     علم عمرا  علمي نوي به راستياما آيا ؛ دانست
بلكه اثبات تفاوت موضو  و غايت آ  بأا   يستسم،علوم متداول ن همهبا آ  ۀ مقايسنيازمند 

 رأسدر  اسأت. كأافي  رود، در مشخص كرد  موضو   تداخل با آ  ميعلومي كه احتمال 
علم عمرا  اين علوم دو علم خطابه و سياست مدني قرار دارد. كه وجه تفاوت ميا  آنها با 

بأه   ي كأه سأودمند ۀ است از سخنا  اقنأا  كننأد   «عبارت»بسيار روشن است. علم خطابه 
پأس  شود.  ايراد مينظر و يا دور گرداند  ايشا  از آ   يك سوي بهمردم ۀ جهت جذ  تود

  مردم بأا بيأا    كرد خطابه يكي از علوم منطقي است و تفاوت آشكاري است ميا  جذ 
اما علم سياست مدني متوجه ؛ دهد مياجتما  انساني در آ  روي  آنچه كه به اقت اي طبع

كه  اي شيوهمردم را به ۀ تود تااست اخالق و حكمت  بر مقت ايمدينه بنا  يا منزل «تدبير»
علم عمأرا  مخأالف    باهدف كامالًمت من حفظ نو  و بقاي او باشد، وادار كنند. اين امر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كندد، از مقددماتي از ايدن     مي خلدون مباحث خود در علم عمران را آغاز مقدماتي را كه ابن ما. 1

شدود.   مي م عمران بدان مستندمبادي يي است كه برهان در علۀ دانيم. يعني به مثاب مي نوع

جدز ايدن مقددمات ششد انه      ،خلدون تمدامي فدروع كتداب خدود     الزم به تاكيد است كه ابن

مضدمون ايدن مقددمات    ۀ ناميده است. براي شدر  بيشدتر در ايدن زمينده و دربدار      «فصول»

 د.كنيخلدون به فصل بعدي مراجعه  شش انه و ارتباط آن با ساختار هرمي علم عمران ابن
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علم عمرا   كه درحالياست  «سزاوار بود » است. سياست مدني متوجه آ  چيزي است كه
. لذا موضو  علم عمرا  از اين دو علمي كه امكا  همانندي آ  دكن يمبحث  «ها هست»از 
 ، متفاوت خواهد بود.رفت يم

رود و  مأي  كأار  بأه در براهين دانشأمندا    ،البته مسايلي وجود دارد كه به شكل عرض
و برخي  حكمامانند آ  برخي سخنا  ؛ ستمشابه مسايل علم عمرا  در موضو  و هدف ا

اموري است كه با مسايل اجتماعي و سياسأي علأم جديأد عمأرا  در     ۀ ابوا  فقهي دربار
ند. بلكأه  ا همستقل وارد نشد اي مطالعه عنوا  بهبه اين موضوعات  كدام هيچاما ؛ استپيوند 

كتا  به  ترين كنزدي. اند كردهمختلف بيا  هاي  تآ  را به شكل عرض و در ضمن مناسب
بكر طرطوشي است كأه بأه بيأا  خأود      ابي «سراز الملوك»كتا   خلدو ، ابن علم عمرا 

 :خلدو  ابن
امأا او بأه اصأل مطلأب     ؛ و مسايل كتا  ما نزديأك اسأت  ها  آ  كتا  به با هاي  با 

مسايل را به مقأدار كأافي بأاز نكأرده و داليأل را      و  ،نرسيد و رو  درستي را بر نگزيد
احاديث و اخبار بسيار آورده و كلمات  ،گشايد مي ه است. او بابي براي مسايلردكروشن ن

قصار گوناگوني از حكماي فارس ... و هند ... و ديگرا  بيا  كرده اما در آ  بأه ميأزا    
. كتا  او نقأل و  كند ميابهام را با براهين طبيعي رفع نهاي  ه و پردهكردكافي پژوهش ن

 (914ص  ،1ز )است.  تلفيقي از مطالب پندآميز

معتقد است كه تفاوت اساسي بين علم جديد و بين كتا  سياست خلدو   ابنبه وضوح 
و اين تفاوت نه تنها در موضو  و يا مسائل آنها، بلكه در رو  نيز است طرطوشي موجود 

. موضو  كتا  طرطوشي عبارت از ق اياي حكمراني، سياست ملوك و آدا  شود ديده مي
حكومت صالح و قواعدي است كه رعايت آ  در تدبير شئو  رعايا بر حاكما  مزاياي  ،آ 

سلطانيه و وظايف حكومت و امور مالي دولت و سأپاه   مراتب به. نيز طرطوشي استواجب 
ايأن مسأايل بخشأي از مسأايلي      1آ  و ديگر امور مربو  به تدبير حكومت پرداخته است.

خأود  ۀ در مقدمخلدو   ابناساسي مباحث  است كه در علم عمرا  بحث شده و بلكه محور
كه طرطوشي به تصور علأم جديأد او بسأيار نزديأك      كند مياعتراف خلدو   ابن. لذا است
خأود بأا كتأا     ۀ صاحب علم عمرا  به تفاوت جوهري موجود ميا  مقدم حال بااين. است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسكندرية: المطبعة الوطنية، طبعة )بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، سراج الملوك  ابو.  1

  (-ه 1126أنطوان غندور، 



 421موضوع و روش     -علم عمران 

او  سراز الملوك آگاه است. طرطوشي در كتا  خود بر هما  مسلك گذشتگا  رفته است.
بسأيار   هأا  نوشأته ه و سپس از احاديث و كردموضو  بحث بيا   عنوا  بهاي را  مسئلهابتدا 
اما ؛ مستند بر اقنا  خطابي و نه بر برها  عقلي استو او رو  وعظ ۀ . ... لذا طريقآورد مي
به هما  صأورتي   ها پديدهۀ مطالع به دنبالكه  كند ميرو  ديگري را انتخا  خلدو   ابن

و نه بر اقنا  خطابي اعتماد دارد. ، بر برها  دكن ميو در نتايجي كه تقرير  است، كه هستند
هأاي علأم عمأرا      و  و طبيعأت و ويژگأي  ر آيد كأه  در اينجا اين سئوال پيش مي پس
 چيست؟خلدو   ابن

 

 . علم عمران ... و طبيعيات: روش2

ت كأه تأاريخ علأوم    علوم انساني تا همين اواخر تابع علوم طبيعي بود. اين حقيقتي اس
. بيشتر كساني كأه در پيشأرفت مطالعأات    كند ميمعاصر بر آ  تاكيد  شناسي جامعه ويژه به

دوركهأايم   دسأت  بأه نهأايي   صأورت  بهو قبل از آنكه  اند بوده آفرين نقشاجتماعي معاصر 
طبيعأي   هأاي  پديأده تصورشأا  از طبيعأت و   متأخثر از د، به پديدهاي اجتماعي شومستقل 

و مكأانيكي   (اسپنسر) «بيولوژي»هاي  معاصر گرايش شناسي جامعه چنين اين. نگريستند مي
 مؤسأأسو حتأأي آگوسأأت كنأأت كأأه عمأأالً   1... را شأأناخت.  (هاريأأت و بارسأأيلو)آلأأي 
كه علم جديأد وي   كرد ميد. او تصور شرود، از اين تفكر خارز ن مي به شمار شناسي جامعه

، علأم نأوين خأود   بأه  ذا پأيش از آنكأه   . لأ اسأت  «فيزيأك » ويأژه  بأه همانند علوم طبيعي 
 بود. اطالق كردهنهد، فيزيك اجتماعي نام  شناسي جامعه
كه علم جديد   كرد مينيز چنين كرده بود. او نيز تصور خلدو   ابناينكه  توجه قابلو 

همانند طبيعيات دورانش است كه در واقع در امتداد طبيعيات ارسطو قرار دارد. توجه به اين 
خواهد شد  از عمرا  بشري و عوارض ذاتي آ خلدو   ابنهم بهتري از تصور فموجب امر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان مكانيك  بابخارست كتابي  مدرسه مهندسیاستاد  Spiru Haretهاريت  سبيرو.  1

 .Antonio Portundo Yاما آنتونيو پروتوندو بارسيلو ؛ ن اشت 1610اجتماعي در سال 

Barcelo عنوان باها در مادريد بود كه كتابي  راهها و پلۀ هندسۀ اسپانيايي در زمين استاد

. ر.ك: عبدالكريم اليافي، تمهيد كردمنتشر  1611در سال  «مباحتي در مكانيك اجتماعي»

 .179، ص (1612دمشق: مطبعة الجامعية السورية، )في علم االجتماع 
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حقيقت علم عمأرا  خلأدوني از نظأر موضأو ، رو  و     ۀ كنند در نتيجه پرتوهاي روشن و
 .شود ميما تابيده  بر غايت

كه در جسم عأالم و در احأوالي از    دانستند ميدانا  پيشين علم طبيعي را علمي  منطق

خلأدو    ابنو  1 دكن مي، بحث دشو ميت و دگرگوني كه بر آ  عارض قبيل سكو  و حرك

آ  را جسأم اجتمأاعي نيأز     توا  ميكه در عمرا  بشري كه  داند ميعلم عمرا  را علمي 

و  هأا  عصأبيت  ،همزيسأتي  ،نظيأر تأوحش   شأود  مأي و در احوالي كه بر آ  عأارض   ناميد

ماده يعني  عيطباطبيعت قديم در . پس همچناني كه علم پردازد ميحكمراني ... به مطالعه 

، علأم  كنأد  مأي ، بحث دادند مياي كه بالطبع روي  خصايص مالزم با آ  و يا اعراض ذاتيه

از خلأدو    ابأن در تصور  عيطبامعناي . درك كند ميعمرا  بحث  عِيطباۀ دربارعمرا  نيز 

فهأوم  مآ  هما  تصأور دانشأمندا  طبيعأت قأديم از      واهميت دارد اجتما  بشري بسيار 

ماده است. آنها بر اين باور بودند كه حركأت، سأكو  و دگرگأوني در درو  جسأم      عيطبا

ميأا   دليل روابأ  ميأا    عوامل خارجي و نه به ۀ واسططبيعي و به شكلي بالطبع و نه به 

اسأت،   «بأالطبع » ،پأايين  سأوي  به. مثالً حركت سنگ دهد مياشياء در طبيعت انجام روي 

هوايي كه آ  را »دليل آ  اموري چو   استه در درو  سنگ به سبب چيزي است كيعني 

 هأاي  پديأده در به همين شكل  ،اين امر و نيست 2 «زمينۀ و يا جاذب كند ميبه پايين دفع 

اجتما   ،طبيعت انسا  دولت موجود است. پس درۀ اجتما  تا پديدۀ از پديد عمرا  انساني،

موجود است، همانگونه كأه  حيوانات  و تعاو  به جهت تحصيل غذا و دفا  بر ضد دشمني

بنا بر طبيعت در هر اجتماعي » ها انسا  رو ازاينموجود است.  هم دشمنياو طبع حيواني در 

و او  (934، ص 2ز ) «كه برخي را از برخي ديگر باز دارد. باشند مينيازمند واز  و حاكمي 

شأري اسأت. پأس    همچنأا  كأه حكمرانأي طبيعأي در اجتمأا  ب      رو ازاين ؛ وپادشاه است

ۀ و هم دهند ميروي هم ع براي دولت ط... بالب باشند ميعوارضي كه بيانگر فرتوتي دولت »

وقأو   ۀ نها از امور طبيعي هستند و اگر فرتوتي در دولت طبيعي باشد، وقأو  آ  بأه مثابأ   آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .101لمنطق و الحكمة االلهية و الحكمة الطبيعة، ص الغزالي. مقاصد الفالسفة في ا.  1
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، ص 2ز ) «.گأردد  مأي ديگر امور طبيعي خواهد بود. چنانكه پيري به مزاز حيأواني واقأع   

شرو  معيني نيست كه با پيدايش آ  نتايج معيني به ۀ در اين حال ق ي مسئلهس پ (242

در اينجأا   مسأئله رونأد. بلكأه    مي وجود آيد و هنگامي كه از ميا  بروند، آ  نتايج از ميا 

 اجتماعي است تا هنگامي كه موجود باشد. ۀ طبع است كه مالزم پديدۀ لئمس

با شيء ندارند. اعراضي كه جدا از آ  و بأا  اعراضي هم هستند كه مالزمت ذاتي  !آري

روند. علأم طبيعأي    مي و با زوال عوامل خارجي از ميا  دهند ميفعل عوامل خارجي روي 

. زيرا علم حقيقي بنا بر معناي قأديم، علأم بأه امأور     دكن نميبحث از اين اعراض جداگانه 

آنچه محلأق بأه   »ۀ ر  علم عمرا  است كه به بحث درباخثابت يعني بالطبع است و اين ش

 بأر آ   اما آنچه كأه عأارض  ؛ پردازد مي «.شود ميعمرا  از احوال ذاتي و مقت اي طبعش 

آنچيأزي اسأت كأه    »مثل آ  ماننأد   «در خور توجه نيست» ،، يعني عرض جدا از آ نيست

  «دشوممكن نيست بر آ  عارض 

، شأناخت  اجتمأاعي  هأاي  پديأده ۀ از مطالعأ خلدو   ابنكه هدف  دشو مياكنو  روشن 

. بلكأه هأدف او   نيستكه مراد بسياري از پژوهشگرا  است،  گونه آ  ،قوانين حاكم بر آ 

 .دهد ميطبعشا  در عمرا  روي  مقت اي بهبيا  اموري است كه در عمرا  

طبع بنا بر فهم پيشأينيا   ۀ و انديش يامروزقانو  به معناي ۀ تفاوت بزرگي بين انديش

از  اي مجموعأه ضروري بين دو واقعأه و يأا   ۀ عالق ،به اعتباري قانو ۀ موجود است. انديش

بأه  طبع، ۀ اما در انديشو اين ارتبا  برخاسته از دانشمندا  نيست.  اند بودهوقايع است كه ن

 «طبيعت»ثابتي كه همواره با آ  همراه است و هاي  گياشياء، يعني ويژهاي  ويژگيۀ مطالع

 شود. توجه مي ،دهد ميآ  را تشكيل 

رود.  مأي  در بناي علم نوين خأود بأر اسأاس طبيعيأات دورا  خأود فراتأر      خلدو   بنا

ده و در در آنچه كه ساير اجسام ملحق ش بحث اوالًكه بحث در طبيعيات شامل  گونه هما 

علم عمرا  نيز با بحأث   استادامه بحث در امور اخص مانند نظر در حكم بسي  و مركب 

اجتما  و سلطه، مناطق عمرا  در زمين، نقش  رورت()ضعمرا  بشري به طور كلي ۀ دربار

عالم بأاال ... و   تخثيرحاصلخيزي و گرسنگي ...  تخثيرهوا در اخالق مردما  و احواالتشا ، 

عمرا  )عمرا  مركب ۀ و سپس دربار (عمرا  بدوي)عمرا  بسي  ۀ در ادامه به بحث دربار
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چنا  كه براي جسم مأاده و صأورت   . همندآ  نيستموارد  همهنها اي ؛ وپردازد مي (شهري

آ  اجتما  بشري است و صورت ۀ موجود است، عمرا  نيز داراي ماده و صورت است. ماد

، ممكن نيست كه عمأرا   نيستماده بدو  صورت موجود  همچنا  كه ؛ وآ  دولت است

ۀ به درستي كه دولت و حكمرانأي بأراي عمأرا  بأه مثابأ     »بدو  حكمراني و دولت باشد: 

در علأوم   ؛ ونو  آ  بأراي وجأود  اسأت   ۀ اي ماده است و آ  شكل نگهدارندصورت بر

يكي را از ديگري جدا سأاخت. پأس دولأت بأدو       توا  ميحكمت تقرير يافته است كه ن

، ص 3ز ) «عمرا  قابل تصور نيست و عمرا  بدو  دولأت و حكمرانأي محأال اسأت. ...    

زيأرا  »: اسأت ابع نيروي عصبيت دولت و مدت دورا  آ  نيز چنين است كه ت عمر و (883

و مزاز دولت با عصبيت است. پس هر گاه عصبيت  استعمر حادث بنا بر نيروي مزاز آ  

  (944، ص 2ز ) «نيرومند باشد، مزاز تابع آ  خواهد بود و عمر طوالني خواهد داشت.

و آ  اينكأه بأر    هسأتيم مهمأي  ۀ درصدد گرفتن نتيجأ  شده بيا مطالب ۀ اكنو  از هم

به شكل كاملي از ف اي تفكر پيشأين خأارز   خلدو   ابننظر برخي از پژوهشگرا ،  خالف

رايج در ۀ ي انديشها قالبسياست و جامعه و حكمراني بر مبناي ۀ نشده و توجه او به عرص

معتقأد بأود كأه    خلأدو    ابأن اگر چه  ؛ وآ  دورا  يعني منطق ارسطويي قرار داشته است

و در  «به جهت كثرت انتزا  و دوري آ  از محسوس صناعت منطق ايمن از اشتباه نيست»

سياست صاحب خود را به مراعات امر موجود ». زيرا نيستسياست ۀ نتيجه مناسب در عرص

. زيأرا سياسأت   دكن ميالزام  ،نمايد ميو از آ  تبعيت  گردد ميدر خارز و آنچه بدا  ملحق 

به شبه يا مثالي ملحق  آ  راد كه نتوا  شواموري يافت   امري پوشيده است و شايد در آ

او آنكأه   رغأم  بأه  «.اسأت و منافي ذهني است كه درصدد تطبيق آ  كلي بر سياست  كرد

چيزي از احوال عمرا  را بر ديگأري   توا  ميو ن»: داند ميعمرا  نۀ قياس را مناسب عرص

كديگر هايي به يكديگر دارند، چه بسا كه اختالفاتي هم با ي . زيرا اگر چه شباهتكردقياس 

دارا باشند. لذا دانشمندا  به سبب عادت به تعميم احكام و قياس آنها به يكديگر، اگر وارد 

در قالب نظريات و نو  استدالل خود ريخته و در نتيجه دچأار   آ  راسياست شود، مسايل 

 (292، ص 9ز ) «. ...كأرد بأر ايشأا  اعتمأاد     تأوا   مأي شوند كأه ن  مي اشتباهات بسياري

متوسأل بأه    «عأوارض ذاتأي آ   »در تصور خود از عمرا  بشأري و  خلدو   بنا ،همه بااين
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 1. شود ميمقوالت منطق قديم 
مباحث اجتماعي الزم است كه ۀ متوجه اين نكته شده بود كه در عرصخلدو   ابن آري!

 را كرد،« .استامور واقع توجه به  كه بي امكا  عقلي مطلق»مراعات امكا  واقعي آ  و نه 
ي فكري معينأي اسأت.   ها قالبامكا  واقعي تابع شد. از سوي ديگر، تر بيا   چنانكه پيش

اگأر مالحظأات سياسأي و اجتمأاعي     ، چنانكأه  هسأتند  «برتأر از واقعيأت  »كأه   هايي قالب
از برخي از حوادث  «وصف توپوگرافي»برداريم، خود را در برابر  ها قالبرا از اين خلدو   ابن

اين صأريحاً  شود.  خلدو  مي وجب خدشه به نظريات ابنكه م يابيم مياجتماعي و تاريخي 
خالص تجربي نيست. همچنا  كه برخي از ۀ به اين معناست كه صاحب مقدمه داراي شيو

. كنأد  مأي بر استقراء تكيأه ن  گيري نتيجه، او به جهت استنبا  و دكنن ميپژوهشگرا  تاكيد 
صحت آ   تخييد منظور بهاء وقايع و سپس به استقر كند ميرا بيا   «نتايج»بلكه گاهي ابتدا 

براي كوشد  آورد و سپس مي را ميدر ابتدا مبادي يا احكام عامي و نيز گاه . دكن ميمبادرت 
هأاي   مثأال ؛ ه بأود كأرد مبتني بر مقدماتي كه پيش تر تقرير  ،آورد  برها  بر درستي آ 

است. استقراء در اينجا  كه گاه خالي از تدبير و فكر كند انتخا  ،از وقايع تاريخ اي برگزيده
از جهأت ديگأر مفسأر مبأدأ      ؛ واساسي براي برها  نيست. بلكه از جهتي مكمل آ  است

را نه استقراي تجربي خلدو   ابناين چيزي است كه رو   ؛ ودشو ميعامي است كه مقرر 
 رو  او تركيبي از آ  دو است. ديگر عبارت به دهد و ميو نه استنباطي محض قرار 

 وقأايع ۀ   استقراي تاريخي است. زيرا بر برهاني مبتني بأر اسأتقراي همأ   و آ  رو -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة: معهد )خلدون في ضوء حضارته و شخصيته  منطق ابن :علي الوردي در كتاب.  1

معتقد است كه  (1691الدراسات العربية العالية، مطبعة لجنة التاليف و الترجمة و النشر، 

وجه عام و بر منطق ارسطويي به وجه خاص شوريده است. قديم به ۀ خلدون بر فلسف ابن

خواهد  مي خلدون بر منطق صوري شوريد و او از انديشمندان ابن»نويسد:  مي و نيز (1ص )

و اگر ما با استاد علي الوردي موافق  (96ص ) «تا منطق مادي را در اولويت قرار دهند.

ي تمايل داشته است، اين بدان خلدون بيش ار منطق صوري به منطق ماد باشيم كه ابن

نه به اين  ؛ وپيشين رها شده باشدۀ معنا نخواهد بود كه به شكل كاملي از فضاي انديش

بيكن يا دكارت و دي ران از برجست ان نهضت ۀ معناست كه بر منطق ارسطويي به شيو

 بيداري فكري غرب شوريده باشد. 
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عمرا  يكي پس از ديگري  هاي پديدهدر خلدو   ابنتاريخي در پيوستگي زماني قرار دارد. 
ه است. لذا از عمرا  بدوي و عوارض ذاتأي آ  ماننأد نُس أب و    كردبنا بر تقدم زماني تتبع 

. تا آنكأه  كند ميحكمراني و پادشاهي و دولت تتبع    وكرد ح س ب و عصبيت و سپس غلبه
به بناي شهرها و امصار و آنچه كه  كند ميوارد عمرا  شهري شده و آنچه اختصاص پيدا 

آ  عوارض خاصي از اين نو  از عمأرا   ۀ چيزي كه نتيج ،ها مهارتاز اصطكاك و تبادل 
از ايأن زاويأه او    .وجه عمأوم مانند صناعات و كارها، علم و آموز  و فعاليت فكري بنا بر 

كأرده چنانكأه برخأي از     نگأاري  تاريخعمرا  را  هاي پديدهكسي كه  چونا  شود ميظاهر 
 دانند.  مي «تاريخ تمد »را نوعي از خلدو   ابنۀ پژوهشگرا  مقدم

بأا دكتأر    صأدا  هأم از اين زاويه، جأايز اسأت كأه    خلدو   ابنۀ با نگاه به مقدم رو ازاين
 هأاي  ديأدگاه فاقد  ؛ وداراي روشي تطبيقي است»خلدو   ابنگوييم كه عبدالرحمن بدوي ب

انسأاني اسأت. بحأث او    ۀ عام از جامع هاي نمونهعامي در رابطه با دولت و نظم سياسي و 
سياسي و يا تمأدني  ۀ پس هدف او وضع فلسف (...)وصفي است.  «توپولوژي» ،بحثي اثباتي

اسالمي و در تطور ۀ ثباتي و تطبيقي در جامعا «مونوگرافي»نيست. بلكه برقراري بحثي در 
 1تاريخي آ  تا دورانش است. 

و تأا  است ه كردن اتكاوصفي  -استقرايي  -تنها بر اين رو  تاريخي خلدو   ابناما  -
تنها بأه بيأا  آنچأه كأه اتفأاق افتأاده       خلدو   ابنميزا  بسياري بر استنبا  متكي است. 

داد  واقعه در چهارچو  عامي است كأه آ  را تقريأر    ارقر به، بلكه بسيار مايل پردازد مين
آ  را عنوا  فصول خود قأرار   غالباًيا نظريه و  مبدأاز تقرير  كند مياو شرو   ابتدا دينما يم

مسأتند بأه آنچأه كأه      ،كنأد  مي گذاري پايهيا نظريه را  مبدأ. سپس برهاني بر آ  دهد مي
 ؛ ويجي كه پيش از آ  بر آنها برها  آورده بأود يا نتا ؛ واز مسلمات بيا  داشته بود تر پيش

بدو  نگرانأي از   ؛ ودكن ميتاريخي و اجتماعي مستحكم هاي  نظر و برها  خود را با مثال
از حيث  شود ميبه رو  هندسي است كه بر پا  تر شبيهاز اين زاويه خلدو   ابناينكه رو  

مبأادي و  ۀ بر همأ  «جوهر»حيث و سپس برها  و مثال و از  ا  هينظربه بيا   اوالًشكل 
اما با تفأاوتي اساسأي و آ  اينكأه هندسأه مسأتند بأه مبأادي و        ؛ مسلمات ... اعتماد دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهرة: مركز البحوث )خلدون  مهرجان ابنأعمال  :خلدون و أرسطو عبدالرحمن بدوي، ابن.  1
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 431موضوع و روش     -علم عمران 

اسأتناد بأه براهينأي    خلدو   ابن، شدكه بيا   گونه هما  كه درحالي شود ميمسلمات عقلي 
 .دكن ميمبتني بر ق اياي تجربي 

منجر به تشويش زيادي در  1ذكور،م باهم توأما تاريخي  -تجربي  -رو  استداللي 
آورده اسأت.   بأه وجأود  ابهام زيادي بر افكار و نظريأات او   ؛ وشده استخلدو   ابنۀ مقدم

تاريخي فاقد روشي استداللي است كأه آ  را بأه هأم پيوسأته و مظأاهر       -رو  تجربي 
بأر تفكيأك رو     اي زاويأه رو  اسأتنباطي از   همچنا  كهاست.  رفته ازميا انسجام آ  

نيست. چيزي كه اثر آ  در فصول مقدمه  ا  تواناييتاريخي و تحميل آنچه در  -تجربي 
متنأاقض و جأدا از هأم     صأورت  بهموجود در آ  را گاه  هاي انديشه ؛ ومنعكس شده است

ايأن امأر بأه     ؛ واسأت كه نخ راب  آنها پنهأا    اند شدهكه به اجزايي تقسيم  دهد مينشا  
. حداقل به نسبت پژوهشگري كه خأود   رساند ميرر وحدت انديشه و وحدت موضو  ض

ه باشأد تأا در خأالل چنأدين بأار      كأرد نخلدو   ابنۀ مقدمۀ بارها مطالع يسخت بهرا مكلف 
را در كليأت و وحأدت   خلدو   ابنآ  بتواند با گذر از تقسيمات و فروعات آ  افكار ۀ مطالع

يشتر بأه هرمأي بأا بنيأاني     بخلدو   ابنۀ ديوارهاي آ  و تناسب جدلي آ  پي گيرد. مقدم
پيوسته داشته و اجزايي متناسب دارد. ... اما اين پيوستگي و  هايي ديوارهماند كه  مي محكم

ۀ و اشأكال در همأ   هأا  رنأگ گرديده اسأت. شألوغي    و پنها رنگين  هايي برگتناسب در 
ي هأا  رنأگ ، چيأزي جأز   كنأد جوانب اين هرم قرار دارد. كسأي كأه بأه ظأاهر آ  اكتفأا      

و  شأده  تحميأل تصويري واحد را بر او  رو ازاين. بيند نميو تصاوير مختلف را  ميختهآ درهم
و اساس و اركا  آ   اما آنكه با تعمق بدا  بنگرد؛ آ  هرم استۀ كه اين هم كند ميخيال 

كه در آ   دكن ميهرمي را وضع ۀ در مقدمه ساختار به هم پيوست درنگ بي، كندرا تفحص 
.دهأأأأأد مأأأأأيخأأأأأود قأأأأأرار  ۀ سأأأأأتهأأأأأر خشأأأأأتي را در جأأأأأاي شاي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماند تا روش دي ران. استقراي او استقراي  مي خلدون بيشتر به روش اصولي ها روش ابن. 1

آن بسياري از  تجربي محض نمي باشد. بلكه چيزي شبيه به قياس اصولي است. عالوه بر

الضروري،  ؛ ماننداو در اصل از اصطالحات اصولي است «مربوط به عمران»اصطالحات 

و مانند عوارض ذاتي و همچنين نوع استعمال و مفهوم اصطالحات العلة و  الحاجي و الكمالي

 معاني اين اصطالحات در ملحق مربوط به آن مراجعه نماييد. به السبب، السبر و التقسيم ...

  (ين ملحق تحت عنوان فرهنگ علم عمران در اين مجموعه ترجمه شده است.ا)





 

 

 

 
 

 مپنجفصل 
 خلدون ابنۀ مفهوم ملكه در انديش

 
 1دکتر السید الشرقاوی

 
 2مقدموه کتوا   در  (ه. ق 808متوفيي  )خلدون  الدين عبدالرحمن بن عالمه قاضي ولي

در خوالل عبوارا     «ملكوه »اسو.. بررسوي    کردهمبذول  «ملكه»اي به مفضفع  تفجه ويژه
چورا کوه   مشهفد اسو.    «عمران بشري»هاي  در ضمن بررسي پديده ،بسياري از آن کتا 

  :کهاس. خلدون معتقد  ابن
و اموفر   «عموران عوال   »يا هموان   «اجتماع انساني»حقيق. تاريخ عبار  اس. از خبر از 

غلبه يكوي  )، انفاع چيرگي ها عصبي. 3عارض بر طبيع. آن همچفن: تفحش، همزيستي
، معوا،،  هوا  فن پيشوه و پيامدهاي آن از قبيل سلطن. و دول. و اموفري چو   (بر ديگري

و ديگور   -آورد  موي  دسو.  بوه که بشر با سعي و تال، خوفيش   - 4ها ها و مهار  دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خلدون ابن    831

 1دهد.  امفري که در آن عمران بنا بر طبيعتش روي مي

شفد که بوداني  وي در   دانسته مي «ملكه»خلدون به  زماني عل. تفجه بسيار عالمه ابن
اموري   «عموران بشوري  »در  «تعلوي  »و  « عل»بر اين باور اس. که  مختلفيضمن عبارا  

ايجواد  و  يگور انديشوه  تفسو   به»طبيعي به جه. تمييز انسان از ساير حيفانا  اس. و آن 
پذير، احكام الهي يي که پيامبران از سفي خداوند متعال و  اجتماعي آماده براي همياري

. پوس  شوفد  مين به آن احكام و پيروي از مصلح. اخروي، رهنمفن کردو عمل اند  آورده
ۀ انوداز حتي بوه   ،از انديشه گاه هيچانديشه اس. و حال اين امفر همفاره در ۀ انسان در هم
  زدني باشد ه  از چش  برتر  بسا که انديشه سريع و چه شفد ، غايل نميزدن ه  يك چش  بر

يوادآور شودي  بوه وجوفد      ازايون  پويش علفم و صنايعي کوه  ۀ از اين انديشه اس. که هم و
 2 «.آيند مي

قابل استقرار و استفاده  ،ها نه در يرد و نه در جامعه علفم و مهار  ،«ملكه»وجفد  اما بي
در علو  و اطوالع و قودر  درك    » 3کند کوه مهوار     خلدون اشاره مي . چنانكه ابننيستند

اي در احاطه به مبادي و قفاعد آن ممكن اس.. ... و تا  تنها با حصفل ملكه 4باالي علمي 
پوردازد قودر  درك بوااليي نخفاهود      ، انسان در يني که بدان موي شفدحاصل ناين ملكه 

 4«.داش.
، نيازمنود ملكوه   هسوتند  9«تمورين »و  «عل »ۀ نيز که بر پاي «صنايع»خلدون  به نظر ابن

 نفيسد:  هستند. چنانكه مي
سفس به طفر امري جسماني و محسفس اس. و انتقال امفر جسماني مح ،صناع. ملكه
صوف.   «ملكوه »اسو.. ... و  تر  استاد به شاگرد{ براي آن مناسب واسطه  مستقي  و بال

. به شوكلي  شفد ميانجام يك عمل و تكرار پياپي آن حاصل ۀ راسخي اس. که در نتيج
. انتقوال اموري از   شوفد  موي بر نسب. اصل حاصول   «ملكه»که صفر  آن رسفخ کرده و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 831     خلدون مفهوم ملكه در انديشۀ ابن

ۀ و بوه انوداز   اس.يق رواي. و عل  از انتقال آن از طرتر  و کاملتر  جامع 1طريق مشاهده
 .... آيد آن، حاصل ميۀ استاد، مهار  صناع. و حصفل ملكۀ تفان تعلي  و ملك

2 

 3«بخشود  آن عقل موي ۀ صنايع به ويژه نفشتن و حسا  به دارند»و در يصلي با عنفان 
 در ابتودا بوه نوف شودن علوفم و     » ،خلدون اشاره دارد که خروج نفس از قفه به يعل قاضي ابن

بوه   ،و سپس از طريق معلفماتي اس. که پس از ادراکا  محسفس ادراکا  حاصل از محسفسا 
در اين هنگام  .تا آنكه به ادراك بالفعل و عقل محض تبديلاس. آمده  دس. بهقفه نظري تفس  

الزم اس. که هر نوفع علو  و    رو ازاينشفد.  کامل مي تدريج بهه و وجفد، شدنفس ذاتي روحاني 
برگريتوه از آن   ،آن هموفاره قوانفني علموي   ۀ د و از صنايع و ملكکنتر  ايزون را عقليۀ اداي ،تأملي
عقول  ۀ ايواد  4«پيشوه و مشواغل  ۀ ملكو »و نيوز   4کارآزمفدگي و تجربه رو ازاينآيد.  پديد مي ،ملكه
چرا کوه در آن    رساند به ايزايش عقل ياري مي 9خفدۀ در اوج تفسع شهرنشيني. همچنين کنند مي

بيش از ديگر صنايع در يزوني عقل سفدمند اس..  ،نفشتن   و... جمع و يراه  شده اس. صنايعي
س.. چرا کوه سوير نفشوتن هموفاره از حوروف      ها زيرا که بر خالف آنها مشتمل بر علفم و ديدگاه

. پس بوراي نفوس   اس.خطي به کلما  لفظي متمرکز در خيال و از آن به معاني مستقر در نفس 
و اين معناي بينش عقل اسو. کوه بودان علوفم      شفد ميحاصل  «دليل به مدلفلملكه انتقال از »

 ،کوه يزونوي عقول را بوه دنبوال دارد      را «اي از تعقول  ملكه»شفد. از اين طريق  مجهفل کسب مي

 5 .«کند درياي. مي
خاص خفد به بررسي علفم شرعي يعنوي بررسوي ارتبوا     ۀ خلدون به شيف آنگاه که ابن

مشوهفد   کوامالا به شكلي  «ملكه»پردازد، از اصطالح  مي -مران بشري ها با ع علفم و پيشه
 ه اس.. او معتقد اس. که:کرداستفاده 

و کمال آن در حصفل صفتي از آن اسو. کوه نفوس را     (...)ايمان تصديق حكمي اس. 
بندگي و منصرف ساختن قلوب  ۀ گرداند. چنانكه حصفل ملك پذيراي کيفيا  مختلف مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خلدون ابن    841

 ،و عل  در عقايد «حال»و تفاو  ميان  (...)س.. ها   اعمال و عباد از غير معبفد، مطلف
علو  و  ۀ و برخي از موردم بوا دارا بوفدن مرتبو     (...)مانند يرق ميان قفل و اتصاف اس.. 

اي برتور از   داراي مرتبوه  ،شفد اعتراف به اينكه نيكي به بينفايان منجر به قر  الهي مي
اتصواف   (...)آن اسو..  ۀ خشش و حصفل ملكو و آن اتصاف به ب هستندنخستين ۀ مرتب
منحصور  ). شوفد ه و بارهوا تكورار   شود مگر آنكه بدان عمل  آيد نميحاصل  عل  مجرد به
عل  دوم نوايع   و ه و اتصاف و تحقيق حاصل آيدشدتا ملكه راسخ  (عمل نباشد بار يك به

 کوه  رحاليد (...)زيرا عل  اول مجرد از اتصاف و داراي سفد اندکي اس..  اس.در آخر  
عل  موفرد نيواز    ،راسخي در نفس اس. که از آنۀ مطلف  در همه تكاليف، حصفل ملك

آن ۀ ملكه داراي مراتبي اس. که نخستين مرتبو  . وحاصل آيد «تفحيد»يعني عل   ،نفس
به سوبب ايون   اس. که حصفل کيفيتي  ،ا، و برترين مرتبه تصديق قلبي مفايق با زبان
و در نتيجه اعضوا  و جوفارح    همفاره بر قلب مستفلي، به آناعتقاد قلبي و اعمال مربف  

کليه اعمال به يرمان اويند تا آنجا که تمامي کردارهاي انسوان     وکنند از آن پيروي مي
و آن ايمان کاملي اسو. کوه بوا وجوفد آن شوخ        (...)تابع آن تصديق ايماني هستند 

ا حصفل ملكه و رسفخ آن مانع . زيرشفد نمياي  مرتكب هيچ گناه صغيره و کبيره ،مؤمن
پوس   (...)شوفد.   از مسوير ايموان موي    ،زدنوي  ه  حتي به ميزان چش  بر ،انحراف شخ 

  1«گردد.« بازميايمان به اين ملكه و رسفخ آن  (مراتب)تفاو  در 

 «عمران بشري»تعلي  و علفم و نقش آن دو در ۀ خلدون دربار در مباحث دقيقي که ابن
شوفد. او بوا انتقواد از     مشواهده موي   «ملكه»ه مهمي براي اصطالح جايگا کرده اس.،بيان 

 :دارد که علمي و يني بيان مي هاي کتا ن کرد گرايش نفيسندگان به خالصه
پيودا  کردن راه و رو، علوفم گورايش    در نهاي. شيفتگي به خالصه متأخرانبسياري از 

انود   هکردعلفم تدوين ۀ لحصر مسايل و ادۀ مختصري بر پايۀ برنام ،و در هر عل  اند هکرد
از  منظوفر  بهحج  در ينفن تفسير و بيان شده و آنها را  پر آثار ترين مه و گاه متفجه  (...)

مالوك در زبوان    يقوه و ابون   حاجب در يقه و اصفل ند. چنانكه ابنا ه کردن مختصر کردبر 
 يسواد در تعلوي  و باعوث اخوالل در تحصويل      فجوب اين شويفه م  عربي چنين کردند ...

کوه شوخ     صوفر   بودين شوفد.   ه موي ديود . چرا که در آن نفعي درآميختگي شفد مي
 گذشوته از اينهوا، ملكوه    (...). شوفد  موي مستعد پذير، غايا  نشده، وارد آن  که درحالي

حاصوله از مفضوفعا    هواي   بوه نسوب. ملكوه   ، مختصر شده هاي کتا تعلي  حاصل از 
ناشي از مفضفعا  مبسوف ، در  هاي  اي نارسا اس.. چرا که ملكه مبسف  و مطفل، ملكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 848     خلدون مفهوم ملكه در انديشۀ ابن

سوخن بوراي   ۀ و تكرار يراوان و اطالاند  هشدتكرار يراوان و بحث طفالني حاصل ۀ نتيج
 1.اس.کامل سفدمند ۀ پيدايش ملك

ها در اجتماع يا عمران بشري  علفم و معارف و پيشه تأثيرخلدون با روشي که بيانگر  ابن

بور محوفر بحوث در زبوان عربوي،       «لفم زبوان ع»به قضاياي  2ا، يمشاهدگاس.، با تفكر 

 3پوردازد.  ، قفانين تطفر آن و امفر ثاب. زبان و اد  در بالد عربي در گذر زمان ميها لهجه

در يصفل مربف  به علفم زبوان عربوي بوه     اوکه در اينجا مجال تفصيل آن مقدور نيس.. 

و  «ملكه»ارتبا  ميان  اي در وجفد و در اينجا از يه  مشاهده اس. پرداخته «ملكه»مصطلح 

کوه عموران    ،شفد. زيرا که وي زبان عربي و علفم آن را در مراحول تواريخ   ميخارج زبان 

ه اسو..  کورد مفردي روايو.  ۀ يك مطالع عنفان بهو در تمدن عربي  گذرد بشري از آن مي

کوه بوه تعبيور     «انسوان انديشومند  »يوا   «حيوفان نواطق  »اين عمران،  تفس  بهکه  طفري به

و  شوفد  موي بيدار و هشيار  4،ماند نميبه يك چش  بر ه  زدن نيز از انديشه باز  ،ونخلد ابن

اهتمام دارد،  4زبانعلفم زبان، به تعريف ۀ مقدمه در ابتداي اين يصفل در زمينۀ اگر نفيسند

در  شخاصو ۀ برگريته از شويف تعريف او اس. و در واقع  نكردهتعريفي رايج و تقليدي ارائه 

دهود و   را جزيي از اين تعريوف قورار موي    «ملكه»نكه وي آ تفجه جالب .اس.مقدمه کتا  

 نفيسد:  مي
تعبيري کوه عملوي     لغ. در معناي متعارف آن عبار  از تعبير متكل  از مقصفد، اس.

بور   چيزي که در هر زباني بنا ،اي در اندام ياعلي آن مفجفد باشد ملكه بايدبفده و  9زباني
 5 .اس.اصطالحا  خاص آن مفجفد 
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 «زبوان »ميان اس. که اشاره به تفاو  ياحشي ، خلدون مه  در عبار  پيشين ابنۀ نكت

مفجوفد   (هوا  نظير عربي، انگليسي و ديگور زبوان  ) «معين يزبان»اي بشري و  پديدهۀ به مثاب

او ملكه را به سطح استقرار آن يعني مالكي. بر زبان معيني تفس  متكل  بوه زبوان   اس.. 

ۀ پديد»لغفي در گذر زمان بر ۀ زد. اين امر نيازمند تفجه به تطفر انديشسا مرتب  مي ،مادري

در نزد متفكراني اس. که در جه. دستيابي به يه  عميق تري از  «ملكه زباني»و  1 «زبان

 . اند هکردلغ. کفشش 

خلدون پس از تعريفي کوه بيوان داشو.، مطوابق نظور خوفيش        در هر حال قاضي ابن

 گفيد: تاريخ زبان عربي اس.. چنانكه مي درا،  درصدد بيان نظريه
هور  ۀ از نيكفترين ملكا  اسو. و بويش از ملكو    شفد مياي که براي عر  حاصل  ملكه

اي اس. که در زبان ايشوان وجوفد    و آن ملكه (...) کند زبان ديگري مقاصد را آشكار مي
زبان موا را   آمفزد. چنانكه کفدکان ما در اين روزگار دارد و نسل بعدي از نسل پيشين مي

يي کوه در  هوا  به جهو. سورزمين   -اما از دوراني که اسالم پديد آمد و عر    آمفزند مي
حجاز را ترك گف.، با اقفام ديگر آميخ. و آن ملكوه   -ها و ملل ديگر بفد  اختيار دول.

زبواني اسو. و از راه گوف، کلموه و     ۀ ملكو ۀ نيز تغيير ياي.. چرا کوه گوف، سرچشوم   
القائا  مغواير آن ملكوه،   ۀ در نتيج اين رو. از شدالقا  2مستعربيناصطالحاتي نادرس. از 
با خف گريتن طبع گف، به آنها متمايل شد و دانشمندان  تدريج بهيساد بدان راه ياي. و 

ند کوه منجور بوه دشوفارتر     شدزمان  مرور شان به زبانيۀ ايشان نگران از ميان ريتن ملك
قفاعد مطرد مشابه کليا   «ملكه»اين  . پس براي حفظشد شدن يه  قرآن و حديث مي

اين وضع تا زمان خليل بن احمد يراهيدي ادامه داش.. در زموان او   (...)ند کرداستنبا  
رشيد بفد، مردم بيش از هر زموان ديگوري بوه جهو. از      (خالي.)که همزمان با دوران 

يل به تهذيب زبان از ميان عر  به چنان قفاعدي نيازمند بفدند. لذا خلۀ ميان ريتن ملك
 کورد آن صناع. پرداخ. و ابفا  آن را تكميل کرد. آنگاه سيبفيه آن عل  را از وي اخذ 

 3(...)و داليل و شفاهد بسياري بر آن ايزود  کردو يروع آن را تكميل 

لغا  ملكا  مانند ملكا  صناع. ۀ کلي»نفيسد:  خلدون مي و در جايي ديگر قاضي ابن

و مهوار  يوا نواتفاني در     هستندزبان به جه. تعبير از معاني  ، زيرا آنها ملكاتي درهستند
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اين ملكوه نوه از راه مطالعوه و يراگيوري        وگردد بازميتعبير، به کمال يا نقصان آن ملكه 

اي کامول در   هر گاه ملكوه  رو ازاينشفد.  مفردا ، که از طريق آمفز، ترکيبا  حاصل مي

کالم به جهو.   «تاليف»فرد نظر و نيز مراعا  ترکيب الفاظ مفرد به جه. تعبير از معاني م

مقصوفد خوفيش بوه    ۀ مطابق. سخن با مقتضاي حال شكل گيرد، متكل  آن به غاي. اياد

 1 «رسد و اين معناي بالغ. اس.. ميا،  شنفنده

ۀ ملك»از  که درحاليپردازد  لغفي ميهاي  خلدون به تفسير برخي پديده در اين زمينه ابن

 . کند اساسي در تفسير استفاده ميري ابزا عنفان به «لغفي

 نفيسد:  . او ميگردد بازمياز جمله تفاسير وي به انتقال زبان از نسلي به نسل ديگر 
و سوپس از آن   شوده  واقوع زيرا يعل ابتودا   آيند نميها جز به تكرار ايعال به وجفد  و ملكه

. اين شفد ميتبديل  «حال»و با تكرار آن يعل، صف. به  گردد بازميصفتي به ذا  انسان 
يعنوي بوه    «ملكوه »راسخ در نفس اس. که با ايزايش تكرار آن حال بوه  صف. غير ،حال
کوالم   ،عربي مفجفد باشد زباناگر در او ملكه ، شفد. متكل  عر  ف. راسخ تبديل ميص

و به چگفنگي  شنفد مينژادان خفد را در ضمن مكالما  با همديگر  تعبير ه هاي  و شيفه
سپارد. همچنان کوه کوفدك اسوتعمال     از طريق ترکيبا  کالمي گف، مي تعبير مقصفد

آموفزد. ايون    و سپس ترکيبوا  را بوا شونيدن موي     گيرد يراميمفردا  را شنيده و آنها را 
شفد تا سرانجام  مي 2از هر متكلمي باز تفليد ،تمامي ندارد و در هر لحظه گاه هيچشنيدن 

و او هو  ماننود    شوفد  ميو صف. راسخي  «ملكه»ۀ به منزل شده آمفختهالفاظ و ترکيبا  
و مردم  شده منتقلها و لغا  از نسلي به نسل ديگر  زبان سان بدين. کند ايشان چنين مي

شوفد کوه    آمفزند. از اينجا معناي سخن عامه دانسته موي  مي آن راو کفدکان  3غير عر 
 4 ه.ين ملكنخستۀ يعني به وسيل شفد ميگفيند: زبان براي عر  بالطبع حاصل  مي

و  پوردازد  مي «يساد زبان عربي»يا به تعبير او  «لحن»ۀ خلدون به تفسير پديد سپس ابن

به دليل آميز، با غير عر  ياسود   4مضرۀ قبيلۀ سپس ديري نگذش. که ملك» نفيسد: مي
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چرا که نفزاد اين نسل در تعبير از مقاصد، کيفيواتي غيور از کيفيوا  خواص عور  را       ،شد

ه. کثر  آميز، با غير عر  و نيز شنيدن کيفيا  تعبير عر ، امر بور او  شنيد و به ج مي

اي  توازه ۀ . بدين سوبب ملكو  گري. يراميشد و قسمتي از اين و قسمتي را از آن  مشتبه مي

اسو. و   «يساد زبوان عربوي  »نخستين ناق  بفد. اين معناي ۀ پديد آمد که نسب. به ملك

 تورين  صريحو  ترين يصيحالك غير عر  از زبان قريش به جه. دوري کامل ايشان از مم

ري.. پس از قريش لغا  قبايل پيراموفني ايشوان يعنوي ثقيوف و      لغا  عر  به شمار مي

اموا قبايول دورتور      بفدتر  نيكف 1تمي  اسد و بني هذيل و خزاعه و بني کنانه و غطفان و بني

از همسوايگان  کوه   ،مانند ربيعه و لخ  و جوذام و غسوان و ايواد و قضواعه و عور  يمون      

زباني نداشتند. چورا کوه بوا بيگانگوان      «کاملۀ ملك» ،يارس و روم و حبشه بفدندهاي  ام.

اهل صناع. علفم عربي به نسب. دوري قبايل از قريش به صوح.   و آميز، کرده بفدند.

  2«کنند. و يساد لغا  آنها استدالل مي
  آن بوا زبوان، او بوا پويش    و ارتبا   «ملكه» اصطالح بهخلدون  در چهارچف  اهتمام ابن

و تطفر لغو. عربوي بوه طوفر      3عام به طفرتطفر يا دگرگفني لغ. ۀ کشيدن بحثي در زمين

                                                                                                                                                                        

 ،اثر دکتر ابراهي  انيس «اللغة بين القومية و العالمية» :كباشد. در اين زمينه ن مي اجهمف «المشتركة

اين اصطالح را  خلدون ابن. 85اثر دکتر رمضان عبدالتفا ، ص «فصول في فقه العربية»و  254ص 

ۀ به کار گريته و قريش از زمر (تمي  و بني)به جه. اشاره به قبايل ذکر شده تا پايان عبارتش 

اثر  «جمهرة انساب العرب»به بعد و  94 ص هقتيب اثر ابن «المعارف» نك:در اين زمينه  آنهاس..

 .10 ص ،حزم ابن

مراجعه شفد به براي مثال، اند.  قبايل بسياري منشعب شده هربيعبرادر مضر بن عدنان اس. و از  هربيع. 1

  يمني قحطاني يا يمني به ارعابه قضاعة اما لخ  و جذام و غسان و اياد و   62ص  «المعارف»

جمرة انسا  »و  101و  94و  93ص  «المعارف»شفند. رجفع شفد به  مي هجر  منسف ة واسط

 .331ص  «العر 

 61سيفطي ص  «االقتراح»و  145اثر يارابي ص  «حروف»اين ن  نيازمند بررسي و مقايسه با . 2

وي  ،م 1686ه /  1406و دار الدمشق  باشد. = االصباح شرح االقتراح تاليف دکتر محمفد يجال مي

 نظر ديگري جز اين دارد.

در مفهفم  (التطفر اللغفي) «تطفر زباني»را به منظفر دالل. بر معناي  «التغاير»ۀ واژ خلدون ابن. 3

دوران خفيش واقع ۀ آنچه که بر مكالمۀ زبانشناسي امروزين به کار برده اس.. هنگامي که او در زمين
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اين اس. که زبان يفق پس از استيال عر  بر  1عل. تفجه به زبان مضر»نفيسد:  خاص مي
و  شود غير عر  ياسود  هاي  آميز، با مل.ۀ ممالك عراق و شام و مصر و مغر  در نتيج

به شكلي جدا از شكل نخستينش درآمد و به زباني ديگر تبديل شد. اين در حالي  آنۀ ملك
. با تفجه بوه يقودان   شد رواي. مي زبان بفد که قرآن به آن زبان نازل و حديث نبفي بدان

که دو رکون ديون و    ،رامفشي و دشفاري يه  قرآن و حديثزبان يفق و به جه. بي  از ي
ه تدوين احكام و وضع قفاعد و استنبا  قفانين آن زبوان  احساس نياز ب ،مل. اسالم هستند
عل  نحف »علمي با يصفل و ابفا  و مقدما  و مسايل تح. عنفان  رو ازاينبه وجفد آمد و 
شكل گري. و در نتيجه ين محففظ و دانش مدون و مكتفبي کوه يهو     «و صناع. عربي

چه بسوا کوه      وه  آمدساخ.، يرا ممكن مي درستي بهرا  (ص)کتا  خدا و سن. رسفلش 
کوردي ،   به زبان عربي کنفني تفجه و احكام آن را استقرا  موي  - 2در اين روزگار  -اگر ما 

ي . امفري که در زبان مفجفد کرد امفر ديگري را جايگزين حرکا  اعرابي در داللتشان مي
 در صوفرتي  بوه شايد آن دق. وضوع اواخور کلموا      و .هستندقفانين خاص آن ۀ و به منزل

 رايگان بهچرا که زبان و ملكا  آن   کرد نخستين زبان مضر مغاير  ميۀ آمد که با شيف مي
در  «زبوان مضور  »زبان ديگري متفاو  با  «زبان حمير»و  ()..... آيند نمي دس. بهو تصاديي 

نيز  «زبان عر  دوران ما»بسياري از معاني و صرف کلما  و حرکا  اعرا  اس.. چنانكه 
بوه   «زبان مضور »يادآور شدي ، تفجه به تر  البته چنانكه پيش متفاو  اس.. «زبان مضر»با 

ولوي در عصور موا     جه. حفظ شريع. بفده و استنبا  و استقرا  ايشان از هموين روسو..  

                                                                                                                                                                        

اس. که با صناع. ( تغاير)زبان شهر نشينان زبان مستقلي اس. و دليل آن مغايرتي »نفيسد:  مي ،هشد

   (652ص  ،مقدمة بن خلدون) (نحفيان داراس.. ...
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اللغة العربية »با اصطالح  «لغ. مضر»اصطالح  «.ه مغاير اس.شدبا لغ. مضري که قرآن بدان نازل 

اثر دکتر  «اللغة بين القومية و العالمية» :باشد. در اين زمينه نگاه کنيد به مي مفاجه «المشتركة

 خلدون ابن. 85اثر دکتر رمضان عبدالتفا ، ص العربية  يي يقه «يصفل» و 254ص  ،ابراهي  انيس

به کار گريته و  (و بني تمي )يل ذکر شده تا پايان عبارتش اين اصطالح را به جه. اشاره به قبا

جمهرة انساب »به بعد و  94ص  هاثر ابن قتيب «المعارف»در اين زمينه به  آنهاس..ۀ قريش از زمر

 به بعد مراجعه شفد. 10ص  ،اثر ابن حزم «العرب

 راندند. مي رساند که مراد زبان عربي اس. که مردمان عصر وي بدان سخن مي سياق کالم. 2
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 1 «اي در اين زمينه مفجفد نيس.. ... چنين انگيزه
. و بور  مراحول حيوا  آن اسو   ۀ همدربردارنده خلدون به زبان عربي  در اينجا نگاه ابن

اين مراحل در هر عصر به جه. استنبا  تغيير و تحوفال  جواري بور آن    ۀ ضرور  مطالع
که زبان قرآن و  ،بدون نگراني در خصفص زبان عربي ،اين مراحلۀ تاکيد دارد. او به مطالع

پردازد. زيرا زبان عربي به عل  ثاب. و محففظي مبدل شوده اسو.. نيواز     ، مياس.حديث 
عربي منقطع و يا متفقف بر يه  قرآن و حديث شريف در هور عصوري   گفيندگان به زبان 

تفان گف. که در زبان عربي در هر يك از مراحل حيوا  آن و بوا    مي رو ازايننبفده اس.. 
 «وراثتيهاي  ژن»که مانند  شفند مي، امفري ثاب. ياي. ا، درونيهاي  انفاع دگرگفنيۀ هم
به آن  غيرآگاهانهو ارتبا  آگاهانه يا  آن و سن.و به جه. نياز به يه  قر شفد مي  منتقل 2

عالوه بر اينكه شماري از امفر هميشوگي و    اند تغييرپذيريدو، اين امفر ثاب. ياقد تفالد و 
مفجوفد اسو. کوه در     (اگر اين تعبير صوحيح باشود.  )زباني ديگر هاي  «ژن»يا  ناپذير تزلزل

بسوا کوه درك    اند. چوه  شده منتقل ،مضبف يا غير مضبف  وچه  -مراحل حيا  زبان عربي 
لغفي و تفانايي عقلوي يوا   ۀ اساسي اين مفضفع با کالم چامسكي در شرح رابطه ميان ملك

که داليل متعددي بور اعتبوار ايون يرضويه     معتقد اس. ديگر ملكا  بهتر دانسته شفد. او 
احكام يطري صوادق   امري که در (...)مانند رشد اندام اس.. همفجفد اس. که رشد عقلي 

هويچ شوكي    هوا شناسي ، اموا در وجوفد آن   نمياين احكام را هاي  پايه ماچه  اس.. ... و اگر
اي بر اين امر مفجفد اسو.   دليل قفي و قانع کننده»گفيد:  چامسكي در ادامه مي 3 نداري .

که مظاهر اساسي عقلي، اجتماعي زندگي ما و منجمله زبان، جزيي از آمادگي زيسوتي موا   
البته شورح ايون ديودگاه نيازمنود بيوان       4(«...)شفند.  نميو از طريق آمفز، کسب  هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زبان عربي در ضمن بررسي ۀ دکتر محمد عيد با ايق وسيعي به برخي از مشكال  مفجفد در مطالع. 1

پرداخته اس.. نگاه  «ولي در عصر ما چنين انگيزه اي در اين زمينه مفجفد نيس..» خلدون ابنکالم 

 به بعد. 148ص  «خلدون ابنالملكة اللسانية عند » کنيد به

 به اين مفضفع اشاره «ژني به جه. ابزار لغفي در زبان عربيۀ اندوخت»لرخاوي با عبار  دکتر يحيي ا. 2

 .55ص  ،مراجعات في لغات المعرفة»کند.  مي

 .122ـ  121ص  ،اللغة و المشكالت المعرفة. 2

 124ص  ،خلدون ابن، مقدمة 1221: خلدون ابن. 0
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 .گنجد نمياي اس. که تفصيل آن در اينجا  ادله
ۀ خلدون از کالم پيشين خوفد، کفششوي در جهو. ايجواد و نوفآوري در شويف       مراد ابن

که بوا   1س.. آن در عصر خفيش و پس از آن اۀ زبان عربي و نمايان ساختن مرتبۀ مطالع
درکي آگاهانه از طبيع. زبان به وجه عام و نياز به نفآوري در رو، بررسوي حيوا  زبوان    

 .اس.عربي به وجه خاص 
مراحل حيا  زبان عربوي را بوا   ۀ مطالعۀ خلدون پيچيدگي يه  سخن خفد در زمين ابن

آن    وسازد بر طرف مي - شده نازلکه قرآن بدان  - «زبان مضريۀ ملك»اشاره به تحصيل 
لغا  آن ۀ از طريق پيروي از روشي اس. که تحصيل اين ملكه را در برخفرد و بررسي هم

 نفيسد:  مي داند. چنانكه مي
ۀ کليو  و زبوان و ياسد شده اس.  ريته ازميان «زبان مضريۀ ملك»بدان که در اين روزگار 

هوا   زبوان  اکهازآنج (...)مغاير اس..  شده نازلکه قرآن بدان  «لغ. مضري»نسل حاضر با 
آموفختن آنهوا همچوفن ديگور      -گذشو..   ازاين پيشچنانكه  -بيش نيستند،  «ملكاتي»
از بوه   اس. آن عبار ۀ پذير بفده و راه آمفختن ملكا  يفق براي جفيند امكان «ملكا »

مفرد استعمالشان. اين سخنان از قبيل هاي  پيشينيان بر طبق اسلف  ياد سپاري سخنان
بزرگان عر  که در نثر مسجع و شعر بيان شده  سلف و مكالما ِ قرآن و حديث و کالمِ

 اسو. ينفن زبان عر  ۀ در هم (شعراي پس از صدر اسالم)نيز سخنان مفلدين    واس.
در شمار کساني در آيند کوه   ،تا به عل. کثر  محففظا  ايشان از کالم منظفم و منثفر

 2اند. ...  در ميان عر  پرور، يايته

علو   »و  «زبانيۀ تحصيل ملك»تفاو  ميان  به شرح «ملكه»ن از طريق خلدو قاضي ابن
اين زبان چيزي جز ۀ ملك»پردازد. او در اين زمينه در يصلي با عنفان  مي «به صناع. عربي

 نفيسد:  مي «صناع. عربي اس.
ۀ و شويف  «ملكوه »عبار  از شناخ. قفاعد اين  «صناع. عربي»و سبب آن اين اس. که 

 رو نيو . ازابفده و بنابراين عل  به کيفي. و نه خفد آن کيفيو. اسو.  سنجيدن خاص آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زبان ۀ اگر مردم نمفن»کند که  مي و حتي اشاره م داشتهکرددکتر محمد عيد نظري مفايق با آنچه بيان . 1

بردند، هيچ کس قادر به بيان چنين سخني نبفد. ... در حالي  مي مضري قدي  را ترجيح داده و به کار

 :نگاه کنيد به «ند.کرد مي که نحفيان با وضع احكام ، قياسا  و قفانيني چفن خادمي از آن محايظ.
  114، ص نخلدو ابنالملكة اللسانية في نظر 
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کسي اس. که يكي از صنايع را ۀ اين صناع. به مثابۀ باشد. بلكه آمفزند نميخفد ملكه 
 1داند ولي عمال در آن مهار  ندارد. ...  به طفر علمي و نظري مي

چنانكه در عبوارا    ،نيزباۀ با مطالع «بالغ.»خلدون در درك ارتبا   مدخل عالمه ابن
در او براي مثوال،  . اس. «زبانيۀ ملك»مصطلح  کارگيري بهۀ بر پايکرده اس.، بيان  مهمي

ذوق در اصطالح علماي بيان و تحقيق در معنواي آن  ۀ در تفسير کلم»يصلي تح. عنفان 
پوردازد حاصول    در يرد عجمي که به يادگيري زبان عربي موي  غالبااو بيان اينكه اين ذوق 

 نفيسد:  مي «.شفد مين
ۀ ملكو »نود و معنواي آن حصوفل    کردرا علماي عل  بيوان متوداول    «ذوق»بدان که لفظ 

پس متكل  بليغ در زبان عربي در پي يايتن شكل مفيدي بر  (...)در زبان اس..  «بالغ.
مختلف کالمي ايشان اس. و تا حد تفان نظ  هاي  زبان عربي و گفنههاي  حسب اسلف 

کند. پس هر چه با کالم عور  ممارسو. بيشوتري     ها مراعا  مي شيفه سخن را بر اين
و  شفد ميآسان  کالمشبر اين اسلف  حاصل و ترکيب ا،  سخنفريۀ داشته باشد، ملك

اگر ترکيبي بر خالف رو، عر  بشنفد بالياصله    وشفد نمياز بالغ. خاص عر  دور 
نيس. جز از راه آنچه از حصوفل   يابد و اين در مي آن را تأمل بيبه کمترين يكر و حتي 

کسب کرده اس.. چرا که با استقرار و رسفخ ملكا  در جايگاه خفد تف گفيي  «ملكه»اين 
آن ملكه  که درصفرتيذوق بر ملكه ۀ اطالق کلم (...)گردند.  که طبيع. و سرش. آن مي

بالغ. ي در نزد اهل اصطالح بهکه  «ذوق»ۀ . واژاس.رسفخ يابد، به طريق مجاز  کامالا
ها وضع شده بفد و از آنجوايي کوه جايگواه ايون      در آمده اس.، در اصل براي ادراك مزه

ها اس.، پس اين نام  ملكه از لحاظ سخن گفتن در زبان اس. و زبان جايگاه ادراك مزه
ذوق ۀ ، ملكو اند حسيها در زبان امري  مزه گفنه همانيفق نهاده شد پس ۀ بر ملك مجازاا

 2ناميده اند. ...  «ذوق»آن را  رو ازايني اس. و در زبان امري وجدان

کوه در   - «بالغ.»و  «زبانيۀ ملك»خلدون به جه. بيان ارتبا  ميان  در اين زمينه ابن
 ه اس.: کردبه دو نكته اشاره  -ه اس. کردشرح  «ذوق»ضمن مصطلح 

ر عور   را از غيو  «زباني شانۀ ملك»براي کساني که  «ذوقۀ ملك» غالباااول آنكه ۀ نكت 
و لف آنكه ايشان ناگزير از تعامل با عر  بفده و برخوي واژگوان    شفد نميآمفزند حاصل  مي

 آنها در معامال  آميخته با زبانشان شده باشد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  650همان منبع، ص . 1
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که از نظر اصل و نسب غير عربي بوفده   شفد نميدوم آنكه اين امر شامل کساني ۀ نكت
 .شفد نميس.، عر  زبان بفده ا دس. به «شان زبانيۀ ملك»ولي آمفز، 

 که:  کند خلدون اشاره مي اول ابنۀ در رابطه با نكت

ها در مغر   و بربر روم، ترکان در مشرق ،1براي مردم غير عر  نظير مردم نفاحي ايران
زبوان  ناچوار از سوخن گفوتن بوه      ،که در زبان عربي داخل و به جه. آميز، با اعورا  

 ايو   راندهکه پيرامفن آن سخن  -يفق ۀ زيرا از ملك  شفد نمي، اين ذوق حاصل اند عربي
کوه   - «ديگوري ۀ ملكو »و  اس. شده سپريناچيزي دارند. ديگر عمري از ايشان ۀ بهر -

 ،ناچوار  ايشوان بوه   رو ازايون ه اسو..  کردغلبه شان  بر زبان -اس. شان  زبان مادريۀ ملك
 2...  شفند. مينشينان مفرد و مرکب در زبان متداول شهر درصدد يراگيري امفر

عور ،   تفس  بهخلدون با استثنا  آمفز، زبان غير عر   ، ابن«امر دوم»ۀ و اما در زمين
 نفيسد: ايشان را همان عربي دانسته و مي «لغفيۀ ملك»

زبانوان، همگوي    و اگر بشنفي که سيبفيه و يارسي و زمخشري و امثال ايشان از يوارس 
بفد، پس بايسوتي بوداني کوه    ه شدو حال آنكه اين ملكه در ايشان حاصل اند  عج  بفده

شان در ميان دارندگان اين ملكوه از   و نشف و نما و تربي.اند  آنها تنها در نسب عج  بفده
در احاطوه   رو ازايون بفد.  شده واقعيفق را از عر  آمفخته بفدند، ۀ عر  و کساني که ملك

ور، يايتنود  چفن از ابتدا در ميان اعرا  پر   وبدان به واالترين مراحل آن دس. يايتند
اگر چه از لحاظ نسب عج     وندشدو جزو اهل آن زبان  ندبه کنه زبان عربي دس. يايت

ولي در زبان و سخن در حك  عجو  نيسوتند. زيورا ملو. اسوالم را در آغواز آن        هستند
ها نيوز   زبان حتي در شهرۀ که آثار ملك -ا،  دريايته و زبان عربي را در دوران شكفيايي

. اين دسته ايراد بر مطالعه و ممارس. در کالم عربوي  اند هکرددرك  -فد از ميان نريته ب
 3«هم. نهادند تا آنجا که بر نهاي. آن احاطه يايتند ...

در نوزد غيور عور  زبانوان      «زبواني ۀ ملكو »ۀ خلودون بوا مطالعو    ضمن آنكه عالمه ابن
 : نفيسد شفد. چنانكه مي زباني منتهي ميۀ يك پديدۀ معاصر،، به بيان مشاهد

، در ابتدا متفجوه  کندو امروز هر گاه غير عربي با عربي زبانان ساکن در شهرها معاشر  
خواص ايشوان را   ۀ و ملكو  ريته ازمياناصلي زبان عربي ۀ که آثار ملك شفد مياين مسئله 

يابود. بوه يورض اينكوه چنوين کسوي بوه         زبان عربي موي ۀ ديگري آميخته با ملكۀ ملك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وي در ۀ روي آورد، بهر -از راه مطالعه و حفظ آنها  -ن ممارس. کالم عربي و اشعارشا
انودك خفاهود بوفد. زيورا بوا قورار گوريتن         1،  يادکردي ازاين پيشاي که  تحصيل ملكه

اگر به يرض يك    وبعدي ناق  و مخدو، خفاهد شدۀ در جايگاه خفد، ملك يا ملكه»
اشد، چوه بسوا کوه از راه    به تمامي از معاشر  با زبان غير عربي بدور بفده ب 2غير عر  

دهد و عل. آن با تفجه به آنچه بيان  اما چنين امري بندر  روي مي  شفدمطالعه مفيق 
 3داشتي  آشكار اس.. ... 

نگور، نوفيني در تواريخ عور       «ملكوه »و  «زبوان »خلدون از ارتبا  ميان  شناخ. ابن
درك مشوخ    ينبنابرادهد که بيانگر نقا  ضعف و قف  مفجفد تاريخ عر   مي دس. به

ۀ ملك»او معتقد اس. که شهرنشينان در دوران وي ناتفان از تحصيل  ،اس.. چنانكه گذش.
زبان عربي که قورآن بودان   »يا  «لغ. مضر»و براي ايشان اند  از طريق آمفز، بفده «زباني
 که: گردد بازميخلدون به اين نكته  بسنده اس.. عل. اين امر از ديد ابن «شده نازل

مطلف  اس. زيرا ايشان در ابتدا زبوان  ۀ اي منايي با ملك ملكه»در ايّام وي:  «زبانۀ ملك
 «نخسوتين ۀ ملكو »و اين زبوان از   گيرند يرامي -از غير عر  اس.  متأثرکه  -شهري را 
و به ملكه ديگري که زبان شهرنشينان اين روزگار اس.، تنوزل يايتوه    شده خارجخفيش 
قا و مغر  را در نظر داشته باشيد که چوفن در زبوان   آيريهاي  اهالي سرزمين (...)اس.. 

آن ناتفان ۀ بفده و از زبان نخستين دورتر بفدند، پس در آمفختن ملك دار ريشهغير عربي 
بوفده و در   4مردمان اندلس در تحصيل ملكوه مزبوفر بهتور از اهوالي آيريقوا      (...) شدند.

 (...). انود  هکورد ر توال،  بسيا -چه نظ  يا نثر  -تحصيل آن در کسب محففظا  لغفي 
و صودها سوال در    يايتوه  تفسعهدر اندلس  کران بيزبان عربي و علفم اد  چفن دريايي 

مسيحي.، دوران آوارگوي و مهواجر    ۀ ميان آنان متداول بفد تا آنگاه که به دليل سيطر
از انودلس آغواز و از آموفختن علوفم ادبوي روگوردان گشوتند و بوا          (مردم و دانشمندان)

صنايع دچار انحطا  و نقصان شوده و بوه هموين    ۀ عمران، علفم ادبي و کلي گسيختگي
پس از چندي  (...). کردزبان نيز در ميان آنها به مراحل نازل و پستي سقف  ۀ شكل ملك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما »بار  در اصل اين ع .المقدمة 654ۀ ( در صفحاي  کردهپيش از اين ياد ) «لما قدمناه ...»عبار  . 1

 خلدون ابنۀ سخن مفرد اشارۀ از جه. نيكفيي کالم آمده اس.. به منظفر مشاهد «لما»بفده و  «قدمناه

  653ص  ،المقدمة :به رجفع شفد

 يي النسب  عجمياا .2

  654ص  ،خلدون ابن، مقدمة 1221: خلدون ابن .2

  (مترج )گردد.  مي مغر  باز به مناطق شمالي آيريقا به خصفص خلدون ابندر اينجا مراد . 4
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در مجموفع   (...) بازگشو. به انودلس   -به همان شكل پيشين  - «زبان عربي»بار ديگر 
 -. يلوذا  اسو. و ميسرتر  تر سادهآمفختن آن  در اندلس بيشتر بفده و «اين ملكه»اهمي. 
و در محايظو.   کنند ميايشان در علفم زبان ممارس.  -بيان داشتي   ازاين پيش چنانكه

نيز وضع مردم مشرق در دوران خالي. اموفي   (...)کفشا هستند  شان تعلي بر آن و سند 
يشان در آن دوران اندلس بفد زيرا ا مردمان مانند «زبانۀ ملك»از جه. کمال  ،و عباسي

ايون  »دور بفدند. به همين جه.  ،جز به ميزان اندکي ،از معاشر  و آميز، با غير عر 
ه کورد در آن دوران پايدارتر بفد و بزرگان شعر و نفيسندگان بيشتري در آن ظهفر  «ملكه

 (.... )نود کرد بفدند. به جه. آنكه بسياري از اعرا  و يرزندانشان در مشرق زنودگي موي  
امفي و عباسي در حال اسوتحكام بوفد و   هاي  زبان عربي در مشرق در زمان دول.ۀ ملك
توا اينكوه دوران    (بسا که از روزگار جاهلي. نيز از بالغ. بيشتري برخفردار بوفد. )...   چه

آن از هواي   ه و دولو. شود دوراني که در آن زبانشان ياسود   يرارسيديروپاشي امفر عر  
غير عر  رسيد. امري کوه در دوران دولو. ديلو  و     و سيطره به و حكفم.ميان ريتند 

سلجفقي شكل گري.. در آن دوران غير عر  با مردم شهرهاي بزرگ درآميختنود و در  
ند و متعلموان از يراگيوري آنهوا نواتفان     شددور  «آنۀ زبان عربي و ملك»نتيجه ايشان از 

 1ماندند. وهمين گفنه در اين دوران نيز زبان ايشان چنين اس.. ...

 -آنگاه که يكي بر ديگري پيشوي گيورد.    -خلدون عالقمند به تعمي  ملكه  قاضي ابن
 «زبوان ۀ ملكو »دارد کوه   ه و بيان موي كردن «زبانۀ ملك»اي که صرياا اکتفا بر  . به گفنهاس.

زيرا پوذير،   2آيد مي يدر پاي اس. که  ناتفان از تكميل ملكه»شفد  هنگامي که چيره مي
بور   «ديگريۀ ملك»و اگر  اس.تر  ر يطر  نخستين قرار دارند آسانملكا  در طبايعي که ب

پذيرنده آن به نزاع و کشومكش برخاسوته کوه خوفد     ۀ آن سبق. جفيد، درآن هنگام با ماد
ۀ رود. در نتيجه تعارضوي روي داده و تكميول ملكو    مانعي در سرع. قبفل آن به شمار مي

 «صوناعي مفجوفد اسو..   اي هو  ملكوه ۀ دوم مشكل خفاهد شد. امري که مطلقوا در همو  
3 
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  661ه، ص  1221: خلدون ابن .1

 الملكه الالحقه  .2

 660ص  ،خلدون ابن، مقدمة 1221: خلدون ابن .2





 
 

 

 

 

 مششفصل 
 خلدون ابنديدگاه ماوردي و ۀ شهر و دولت در اسالم مطالع

 

 1دكتر رضوان السيّد
 

(1) 
از آنها، کنیم. يكي  مي توجه 2 «مصر»و « مدينه»ر اين بخش به دو متن در خصوص د

اثار  « تسهيل النظر و تعجيل الظفر في  اخالي ا الك ي  و السي ايم الك ي      »کتاا   
ماتن  يگاري  و داست  (م 1451/  ه.ق 054) 3حبیب ماوردي د بنالحسن علي ابن محم ابي

ال يدو   عبدالرحكن بين ۀ كت ب مقدم
اسات. ماتن مااوردي در     (م 1045/  ه.ق 141) 0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشد:  مي اين اثرۀ اين فصل ترجم .1
دار الكت ب العرب  . ص ( 7ط )و الكجتكع و الدوله. بيروت  م. الجك ع7991رضوا  السيد: 

333 - 333 

 گريكديآنها با  يها جهت نشان دادن تفاوت نهيدر متن از دو اصطالح مصر و مدرضوان السید . المصر .2
 ۀدو اصطالح، به جاي ارائ نيجهت رعايت بار مفهومي تاريخي و فقهي ا استفاده کرده است. به

تر ديده  سبرايج آن به شهر، شهر بزرگ و يا بلد جامع، استفاده از خود دو اصطالح فوق منا ۀترجم
 . )مترجم(شد

كه تواط اينج نب در مركز اإلا م  ل بحوث ، بيروت ام   اي بوده در اينج  متك  بر نسخه .3

موجود آ   773 - 701در صفح ت ( مدينه)شهر ۀ منتشر شده اات. متن فوا درب ر 7991

 اات. 

علي عبدالواحد وافي در پنج  خلدون با تحقیق دکتر ابنۀ منتشر شده از مقدمۀ در اين خصوص بر نسخ. 0
توسط انتشارات لجنۀ البیان العربي به چاپ ( م 1194/  ه.ق 1331)که در قاهره ام   بخش اعتماد کرده

 قرار دارد.  112 - 121صفحات  3رسیده است. متن مربوط به شهرها در جزء 
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و  تأسیسفرمانروا پس از  ضمن فصلي در کتا  ياد شده است که در خالل آن به سیاستِ
، پاساداري از رعیات،   سرزمین آباداني چهارپايۀپردازد. از ديد او ملك بر  ميدولتش  استقرار

عمل سلطه يا سیاسات  ۀ گستر ،چهارپايهاين  1استوار است. ها داراييۀ تدبیر لشكر و محاسب
 2.کناد  ماي  تقسایم  «امصاار »و  «مزارع»را به  ها سرزمینماوردي  رو ازاين. هستند فرمانروا

؛ ت باشاند سر سبزي است که واجد قابلیت زراعا هاي  عبارت از زمین «مزارع»مراد وي از 
شاهرهاي   : اولهساتند  از لحاظ نقش بر دو قسام  که 0 هستند. 3زادگاه جامعه «امصار»اما 

. مااوردي  دادوستد اهلو  5مبتني بر کشاورزي و باغات اطراف آن و دوم شهرهاي سودجو 
   کند. مي شروطي را به جهت برپايي، استمرار و شكوفايي هر يك از اين دو قسم بیان

طاونني در   يزماان  مادت که در طي  استیه بزرگ مذهب شافعي ماوردي قاضي و فق
در  هاايي  کتاا  او  9.زيسات  ميبويه  دوران حكمراني خلفاي عباسي و برخي از سالطین آل

االحك م السي ا نيم،  که از آن میان آثار است کرده  تألیفسیاسي ۀ سیاسي و نظريۀ انديش

ماورد توجاه ماسات. باه      ام الك  قوانين الوزارة و اي  ،نصيحم الك وك، تسهيل النظر
که مااوردي شاافعي    هستیم جهت روشن شدن جايگاه بحث. نیازمند يادآوري اين موضوع

شهرهاي اسالمي دارد که از خالل حديث پیشاواي  ۀ بود و مذهب شافعي نظر خاصي دربار
آن ۀ نماز جمعه و جماعت و رابطا ۀ دربار (م 111/  ه.ق 240)ادريس شافعي  محمد بن آنها
 131)أناس   و مالك بن م( 393/  ه.ق 154)حنیفه  است. او بر خالف ابي (مصرشهر )و با د

و  «مصار »و  از ساويي ضروري میاان جمعاه و جماعات     اي رابطهوجود   به (م 111/  ه.ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .241 - 243تسهیل النظر ، ص . 1
 212 - 211همان منبع، ص . 2

 لج معماخوط   ا. 3

 .211همان منبع، ص . 0

أمص ر فرصم ي  أمص ر فرضم . در لس   العرب نام شهرهاي فوق به دو صورت بیان شده است. . 5

و فرضم النهر: َمشَرب الك ء منه ... و الفرضم: الّث كم الت  تكو  » ... آمده اات. ( فرض)ۀ م د

هاي کنار  به بندردانان  جغرافيدر نزد  لفرضماۀ واژ« ف  النهر ... و فرضم البحر: َمَحّط السفن ... 
شود. اما ماوردي گاه آن را با اصطالح الفرصۀ بیان داشته است آنچه که به  مي رودخانه يا دريا اطالق

 دهد.  مي مصر از طريق کار و تجارت به شكل عام درآمد

که بر قوانین  هبا مقدمام   انجام داده 13 - 31مقايسه کنید تحقیقي را که در کتا  تسهیل النظر ص  .9
 ام  آورده 141 - 30، ص الوزارة و اي ام الك   
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شروط نمااز جماعات در هار اجتمااع     از ديد او، . بلكه نیستاز سوي ديگر معتقد  «مدينه»
ياا   شارط  بهبرپايي آن را مقید است. چرا که آيات قرآني  بلكه واجب واسالمي قابل تحقق 

واجاب   «مصر الجامع»نماز جمعه را در ۀ اقام ها مالكياما  1اند.  ويژگي مكاني خاصي نكرده
و در صدر آنهاا نمااز    ضيفراضرورتي ديني براي انجام  «مصر»وجود  آنهااز ديد دانند.  مي

سیاسي ۀ آورند و متذکر جنب مي در نظر «رمص»معنايي سیاسي براي  ها حنفي 2جمعه است.
شاود. چارا کاه در     مي که در وجود امام در مصر جامع، يا مدينه متبلور شوند مي نماز جمعه

اسالم و وحدت مسلمانان در پشت پیشواي خود در نمااز و  ۀ پذيرش سلط ،وراي نماز جمعه
   3، نهفته است.خصوصاً در جهاد

ي نسبي مذهب شافعي در نگرش به وجود شهرهاي اين اصل تاريخي ما را متوجه آزاد
تأثیرات متقابل دين و سیاست، بر شهرهاي  رغم بهپیروان شافعي، . از نگاه کند مي اسالمي

فقیهاي   عناوان  باه . لذا ماوردي هستند اسالمي، اين شهرها فاقد وجودي ديني و يا سیاسي
ۀ خااص باه تجربا    ياهتماام ه آنك يتواند از شهرها و أمصار زراعي و يا تجاري ب مي شافعي

کاه از تباديل يبار  باه      اي تجرباه ساخن براناد.   داشته باشد، شهر ۀ تاريخي اسالم دربار
آن را نزم  ساوي  باه آغااز و هجارت از بادياه و روساتا      (ص) اکارم توسط پیامبر  «المدينه»

/  ه.ق 23 - 13)خطاا    در دوران عمر بندر اسالم،  5شدن يشهرتاريخ در ادامه  0شمرد.
بحارين، دمشاق،    ،مكاه المديناه،   ي چونبود که اجتماعات شهري معروف (م 903 - 930

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لك  ك نت » : متن ش فع  چنين اات:  9 - 1س  769، ص 710 - 7/769االّم شافعي :  .1

الجكعه واجبم و احتك ت أ  تكو  تجب ع   كّل مصّل ب  وقت و عدد مصّ ين، و أين ك   

مق م ... و قد  م نع م ال فً  ف  أ  ال جكعم ع يه اّل  ف  دارالكصّ   من منزل مق م و ظعن ف 

در المغني اثر ابن ها  و آن را با ديدگاه حنبلي« ق ل غيرن  ال تجب اّل  ع   أهل مصر ج مع ... 
 مقايسه کنید که به ديدگاه شافعي نزديك است. 331/  2 قدامم

 .11/ 2مذاهب فقهاء األمصار ، و انستذکار ل201 - 201/ 1ابن عبد البر: الكافي  .2
در شروط صحت نماز ها  و حنفيها  . در اينجا تفاوتي میان مالكي251/291/ 1الكاساني: بدائع الصنائع . 3 

ها  مالكي يآنرا مشروط به وجود پیشوا و يا نائب از او کرده ولها  موجود است. حنفي «مصر»جمعه در 
 دانند. مقايسه کنید با: مي يزبدون وجود سلطان جا «مصر»نماز جمعه را در 

N. Calder, Friday Prayer and the Juristic Theory, BSOAS, 49 (1986),pp. 33-47. 

 .27مف هيم الجك ع ت ف  اإلا م، ص : با عنوانِبا کتابم  کنیدمقايسه . 0

 .13، ص ايرة البن الجوزيو  342/  3نص دالّ بر آن در طبقات ابن سعد . 5
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   شكل گرفت.سرزمین مصر، بصره و کوفه 
مشهور که فقیه ماالكي   پرداز نظريهدر نظر معاصرين خود نه آن مورخ و  خلدون ابناما 

بزرگي است که به مناصب حكومتي در تاونس و چنادين باار منصاب ق ااوت در قااهره       
شاهرهاي کوچاك و   ۀ درباار »خاويش  ۀ در بابي که در مقدما او ضمن آنكه  1یده است.رس

ه است، از اصاول ماذهب ماالكي و بلكاه از نگارش      کرد تألیف «بزرگ و ديگر عمران ها
وجود انساني يا عمران بشري و جايگاه شاهرها در آن خاارن نشاده    ۀ فلسفي خويش دربار

  و  باه بیسات  آن را و شهرها دارد کاه   ها نسرزمیاو اختصاص به ۀ با  چهارم مقدم 2است.
تاوان آن را باه ناوعي     ماي  پاردازد کاه   مي کند و در آن به موضوعي مي پنج فصل تقسیم

، تعبیار  شاد بیاان  تر  که پیش اي اجتماعي به جهت خرون از نگرش فلسفي 3شناسي ريخت
فت که نشاان از  را يا هايي هماننديتوان تشابهات و  مي خلدون ابندر آثار ماوردي و  0.کرد

حاداقل در  )در ارتبااط ديان و دولات     خلادون  ابنماوردي و  دست بهتكامل نگرش شافعي 
از نگارش   خلادون  ابان  رهاايي  نشاان از  از جهت ديگر،از جهتي و  (دولت شهرنشینۀ آيند

مالكي در خصوص ماهیت ديني مدينه و مصر دارد. همچناین مشاترکاتي میاان آن دو در    
   .شود مي جود طبیعي و صناعي مشاهدهنگاهشان به طبیعت و و

دقات در کااربرد    يابیم و آن عادم  مي خلدون ابنما تشابهي را در اصطالحات ماوردي و 
مديناه، مصار،    هااي  واژهاصطالحات از سوي آنان است. چرا که در نزد آن دو هر ياك از  

رآن در قا  کاه  درحاالي  9.اسات  5شهري بزرگ و آن اجتماعِ ستوطن و بلد داراي يك معنا
به وجود  «مدينه»تاريخي شهر در اسالم چنین نیست. چه آنكه اصطالح ۀ کريم و در تجرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53ص  ،(نشرة محكد بن ت ويت الانج )خلدون و رحلته شرقاً و غرباً  کنید با التعربف بابنمقايسه  .1
 به بعد.  290، 91 -

خلدون دو مطالعه از حبیب الجنحاني و هشام  تطور عمراني و موضوع شهر نشیني از ديد ابنۀ در زمین. 2
. تحقیق هشام جعیط 544 - 091، ص 1112تونس:  «خلدون و الفكر العربي المعاصر ابن»جعیط در 

 با بررسي ما در ارتباط بیشتري موجود است. 

 الكورفولوجب  االجتك عيم. 3

 به بعد. 979/  3ال دو   مقدمم ابن. 2

 التجمع الح ريّ الكبیر. 5

 .155، 131، 133، 132، 134/ 3خلدون  و مقدمۀ ابن 212، 211، 214، 241، 243تسهیل النظر، ص . 9
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بادون اعتباار    (ص)کاه پیاامبر اکارم     1گردد بازميدار در تاريخ  شهري ديني و سیاسي، ريشه
وجاود شاهري سیاساي و اداري باا      «مصر»اما ؛ موقعیت يا میزان جمعیت آن را بنا نهادند

تااريخي آن باه آبااداني    ۀ ريشا  و (.ي واحد داردر اين امر با مدينه شأند) استقرآني ۀ ريش
. همچنین با اصطالحاتي معین باراي شاهرهاي   گردد بازميخطا   شهرها در زمان عمر بن

و ايان   2ناد  کرد ماي  از بلد، اقلیم و ناحیه اساتفاده  دانان جغرافيشد. مبالً  کاررفته به موجود
 لحاظ نشده است.   خلدون ابنف اي اصطالحي در آثار ماوردي و 

 

(2) 
علت ايجاد شهر مستقر در نگاه مااوردي کاه گااهي از آن باا عناوان مصار و گااه باا         

. اماري  گاردد  بازميبشري ۀ برد، به نیازهاي فزايند مي عناويني چون بلد، وطن يا مدينه نام
زايش که به وجود طبیعي انسان مربوط است. چه آنكه افزايش جمعیت جامعه منجر باه افا  

ي سار  هاا  سرزمیناجتماع بشري در  0.انجامد مي3 کار تقسیمۀ شده و به انديش آنهانیازهاي 
ساازد.   ماي  موادي است که وسايل معاش را فاراهم ۀ و آن پاي 5شود مي سبز در مزارع آغاز

؛ دهاد  ماي  ناگفته نماند که ماوردي سرزمین سر سبز زراعي را بار وجاود شاهري رجحاان    
کوشاد   ماي  خواهد انجامید که اي مدينهتطور بشري الزاماً به مصر و چند معتقد است که هر

هااي   و داراي باا  زراعاي   «مصارِ »را در خود نگاه دارد. لذاست که وي  ها آباديتا ف ايل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هكچنين نگ ه كنيد به: 22 - 27ف هيم الجك ع ت ف  اإلا م، ص رضوا  السيد، م. 1

T. Khalidi, Z Some Classical Islamic Views of the city, Studidia Arabica et Islamica 

Festschrift for Ihsan Abbas, ed, W. al- qadi (Beirut, 1981). Pp, 265 – 75  

آنها ۀ هم و مصر، مدينه و قريۀ در قرآن لحاظ نكرده است اما خالدي تفاوتي آشكار میان اصطالحات
ي در قرآن است که ا آورد. در حالي که مدينه داراي معناي سیاسي مي را اجتماهات شهري به شمار

 نیست.  هدر اصطالح قري
، 1112، 21 مج م الفكر العرب ، العدد ف  اإلا م،الكدينم مقايسه کنید با: شیخ طه الولي به عنوان  .2

 .133 - 141ص 

 تقسیم العمل. 3

دراام ف  رؤيته االجتك عيم در كت ب الجك عم و ابوالحسن الماوردي:  :پژوهش من :مقايسه شود با .0

 ، دارالكت ب العرب 7991الكجتْم و الدولم بيروت 

 .243تسهیل النظر، ص . 5
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ملك است و شهري هاي  گنج 1داند. لذا زمین مي پیراموني را برتر از مصر فرصت و تجارت
 دربردارناده کاه   اسات  محل استقرار طبیعي بشري حاصلخیز است، ها سرزمینۀ که در میان

ارساطويي در آراي  ۀ شهر است. در اينجاا اثار فلساف   هاي  به نیكويي ها آباديمحاسن ۀ هم
را بر امر صناعي  (= گیاه نامي و حیوان متناسل). چرا که امر طبیعي 2ماوردي مشهود است

 کرده است. مقدم3 (= تجارت و حرفه)
ه . چنانكا نسبت به وجود بشري شاهر دارد  اي بدبینانهۀ گون ماو تصور اندا اساس،بر اين 

  0: نويسد مي
ه و باا  شاد آغاز ... سپس با نرمي و استقامت معتدل ها  بدان که دولت از خشونت سرشت

ه بودند کاه ابتادا   کردتشبیه اي  يابد. ... متقدمان دولت را به میوه مي گسترش ظلم پايان
 ده و با رشد آن به سرحد فساد و دگرگاوني شه و نرم تلخ داشته و سپس رسیداي  ... مزه
 رسد. ... مي

انجامد. اتفاقي نیست کاه   مي فلسفي آشكاريۀ به مقول خلدون ابنۀ اين ترديد در انديش
ساوم هجاري وارد   ۀ باشد که در سداي  عبارت پیشین ماوردي برگرفته از روايات هلنیستي

. چارا  شودکاملي مبدل  نظام به خلدون ابنۀ و بعدها در انديش شده اسالمي -فرهنگ عربي 
. چنانكاه در مقابال معااش    کناد  ماي  که وي بر اين اساس تمامي عمران بشري را تفسایر 

، معاش صناعي را قرار داده و دولت و مقت یات مدني را در ضمن وجاود صاناعي   5طبیعي
 9دهد:  دست مي بهواضحي از دولت ۀ گون دانسته و تصور اندام

و بیست سال است، ... اما سن دولت نیاز اگار    صد يكیعي اشخاص ... بدان که عمر طب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مق يسه شود  و 767ص  ،7919قوانين الوزارة و اي ام الك   ل ك وردي، دار الا يعم بيروت، . 1

 .792ب : أدب الدني  و الدين، ص 

 .36أ س  92، ص 7، ف 7م  (الترجكم العربيم)السك ع طبيع  . 2

 .113أد  الدنیا و الدين، ص . 3

 اين عبارت به عینه در متون حكمت يوناني وارد شده است.. 0
D. Gutas, Greek Wisdom Literature in Arabic Translation (New Haven, 1975), p. 

145, 

 باشد.  مي ، که منسو  به افالطون235و مختار الحكم از مبشّر بن فاتك، ص 
 231/  2خلدون  مقدمۀ ابن. 5

 .113 - 119/ 3همان منبع، . 9
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رود و هار   نماي  اما غالباً عمر دولت از سه نسل فراتار ؛ مختلف است ينچه بر حسب قرا
چهال ساالگي    رو ازايان . است که چهل سال ،نسل عبارت است از سن متوسط يك فرد

 غايت آن است. ...  ورشد و نمو ۀ پايان دور

، عماران  اسات « عماران زراعاي  »که عمران طبیعي در نازد مااوردي    نهگو همانپس 
 1. است يا بدوي «عمران وحشي»عبارت از  خلدون ابنطبیعي در نظر 

باا رسایدن عصابیت     ،تطور عماران از وضاعیت تاوحش باه تمادن      خلدون، ابناز ديد 
تاو تحاولي   در پرگیرد و آن  شكل مي يابد، مي به حكومتي که در شهر استقرار نشینان باديه
انساان از جاواني باه     وار انادام يا  شناختي زيستدگرگوني  بیانگردهد که  مي رخ جانبه همه

غاياات »و شهرنشایني   «غايات عصابیت  »کهولات و پیاري اسات. پاس ملاك و دولات       
فرماانروايي و  و نیاز   شهرنشایني چاه  و  نشایني  بادياه چه  يعمرانهر  2است. «نشیني باديه

 خلدون ابناز ديد  ازآنجاکه. هستند ن داراي عمري محسوسرعاياي آن مانند يك نفر انسا
اجتماع سیاسي ضروري است. يعني وجودي طبیعي دارد، پس باه جهات اساتمرار اجتمااع     

از سلطه و حكمراني نخواهد باود. لاذا شاهر بازرگ داراي وجاودي       نیاز بي گاه هیچبشري 
از اموري ضروري مردم »ها صناعي و ناچار از برقراري حكمراني در آن است. بنابراين شهر

را  آنهاا به ناچار به برپايي آن اقدام نمايند، بلكاه  ها  که بنا بر عمومیت يافتن سختي نیست
 3 «بدان ملزم داشت و با اجبار پادشاهي و ... بدان سوق داد.

است. چرا که باه نظار او در تطاور انادام      خلدون ابناز تر  در اين بحث ماوردي منطقي
 کهولت و پیاري قارار دارد. ايان درسات اسات کاه او      ۀ شهر در مرحل ،رياجتماع بشۀ گون
نقض، اماا قابال تلطیاف     غیرقابلکه از ديد او خواهد که چنین نباشد، اما سرشت تطور  مي
در ضامن تصاور    خلادون  ابان اماا  ؛ دهاد  روي ماي  «مصر مزارع و حوماه »ز طريق ست، اا

کناد. مديناه از دياد او     ماي  دياه تلقاي  شهر را غايت با ،محتوم خويش از اجتماعۀ گون اندام
در او ۀ گون با تطور اندامتلقي، اين  و وجودي صناعي است که لزوماً با حكمراني همراه است

تاريخي اسالمي نیاز نااهمخواني دارد کاه دنلات بار       هاي دادهکما اينكه با  ؛است تناقض
متفااوت باا    اي ي معیشاتي و فرهنگاي  هاا  ويژگاي  براي کسبمصار امردم به  روي آوردن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113/  3همان منبع،  .1

 .119 - 115/  3 ،همان منبع .2

 .134/  3خلدون،  مقدمۀ ابن .3
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در کراهات از   اي نموناه اساالمي.   شهرنشایني دارد. در تاريخ  ،نشینان باديهو  صحرانشینان
بان   ابابكرو بعدها بیان شیخ المرابطین اوّل  1شهرنشیني جز در اشعار حنین در صدر اسالم

عمر که با رها کردن حكومت به نفع يكي از خويشان خاود بناام يوساف بان تاشافین، از      
شاهري تارجید داد، دياده    ۀ را بر زنادگي بسات   نشیني باديهر  دوري گزيد و شهرهاي مغ

 2. شود نمي
 

(3) 
. بار  نیسات ديگاري   شرط به قائلمصر ۀ ماوردي غیر از شروط طبیعي و امنیت در اقام

 : 3شوند مي به دو قسم تقسیم ها مدينهاين شروط ۀ پاي
 مصر مزارع و سواد  -
 مصر فرصت و تجارت. -

روساتاها و  ۀ وفايي مصار مازارع و ساواد ايان اسات کاه در میانا       شرط بر پايي و شاك 
و تا زماني کاه   0«.شودبدان برابر  ها راهاعتدال و ۀ اساس آن بر پاي»تا  شودواقع  هايش با 

فوق موجود باشد، آن شاهر نیاز در آبااداني قارار دارد. مااوردي      هاي  شهرۀ آباداني در حوم
آن اساتوارترين مصار از جهات    » 5.دارد نماي هاان  برتري اين نوع امصار را بر نوع ديگر پن

اما ؛ است ساکنان و در بهترين حالت و به جهت وجود عناصر آن سزاوراتر به جهت اسكان
که بر سااحل درياا و ياا در     اي مدينهعبارت است از  (= مصر فرصت و تجارت)مصر ديگر 

دياد مااوردي   و شاكوفايي آن از   گیاري  شكلاست. شرط  گرفته شكلتقاطع مسیر تجارت 
 باروبناه و بتاوان   گرفته انجامبه سهولت  سیروسفرقرار گرفتنش در مسیري است که در آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  7( نشرة عبدالس م ه رو )ل ج حظ، ف : را ئل الج حظ را لم ف  الحنين ال  اخوط   . 1

392 ،399 - 206. 

من بر اإلش رة ع   اإلش رة  ه، و مقدم32. و الح ل الكوشيم، ص  72 - 73/  2البي   الكغرب . 7

 .  9 - 9إل  أدب اإلم رة ل كرادي، ص 

 .777 - 777تسهيل النظر، ص . 3

 .777تسهيل النظر، ص . 2

 .777بع، ص هك   من. 3
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   1.کرد ونقل حمل، چه در مسیر آبي و يا خشكي، را به آساني
پس  ،نیست قائلبرپايي امنیت  جز اي وظیفه «مزارع و سواد مصرِ» براي حاکمِماوردي 

باشد، گسترش امنیات و   سودبخشیجه براي سلطان و در نت اشدتا زماني که مصر شكوفا ب
بار او واجاب اسات. لاذا مردماان باه جهات         هاا  مالیاات ن کارد  سنگین ياافزايش  نیز عدم

 نشاینان  بادياه برخورداري از مواهب ناشي از وجود کان و پیشه و کان و امنیت، بر خاالف  
و  شود نميدر شهر يافت  ها پیشهاما با از میان رفتن امنیت، کانها و ؛ شوند مي متوجه مصر

 2د. کنن مي مردم شهرها را ترك
کمال هاي  از نشانه». چرا که آن نیستماوردي منكر ارتباط تجارت با سلطه  حال بااين

ۀ بلكه نصیب سلطان در برپايي بلادها و اوطاان فراتار از بهار     3است. «اقلیم و زينت ملك
که افراد به شكل معماول از پاس   تكالیفي است  سنگیني اين امر به جهت 0«رعیت است.

سراسار شاهرهاي   در کاه   اي اسات  نیز به جهت ارتباط تجارت گساترده  ؛ وآيند نميآن بر 
دولت و مصالد اقتصادي هاي  سیاستمبتني بر و  شود ميحاکم  برپاشده اي قافلهساحلي و 

 .  است آن
کرده اسات.  توجه  جزئیات و تفاصیل مربوط به الزامات سلطه در داخل شهربه ماوردي 

و عشاور و عاوارض    هاا  مالیاات از:  اناد  عباارت اين الزامات بنا بر سرشت اغراض سلطان  5
خدمات  واسطۀ بهو  ندپس نزم است که مردمان شهرها در امنیت به سر بر .فروش کانها

ي سانگین باه فعالیات    هاا  مالیاات اموال ياا  رۀ و بدون ترس از مصاد اشندشهري در رفاه ب
و برکاات آن نصایب سالطان     قرار گیرنداين طريق شهر در مسیر شكوفايي  تا از ؛بپردازند

 . شود
ۀ بنا بار نگااه وي درباار   )به غیا  معناي سیاسي در مدينه از ديد ماوردي  صرفْ توجه

وجود طبیعي و صناعي و تأثیر از گرايش پیشواي شافعیان در خصوص ارتباط میان دين باا  
مااوردي کفايات    هااي  انديشاه در شناخت  (دولتمصر يعني تفكیك جهت شعائر ديني از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .777هك   منبع ، ص . 7

 .212ص  ،همان منبع. 2

 .211ص  ،همان منبع. 3

 .212ص  ،همان منبع. 0

 .213 - 214تسهیل النظر، ص . 5
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چهاارم  ۀ به امور شهرها در دو سد اينجادر  «سیاستۀ لحظ». چه بسا که ناپیدايي کند نمي
و تبديل شهرها به  «انسالم  دار»ۀ و تجزي شكسته شدنکه با  گردد بازميو پنجم هجري 

به تناقض م امون   1دمكر و شمشیر به رويارويي باهم مشغول بودنتجمعات خالصي که با 
اساالمي   -تاريخي عربي ۀ تجرب ،آنتأيیدکننده سیاسي جامع انجامیده بود، از جمله دنيل 
رشاد  یسات،  که بر ماوردي پوشایده ن  اي سیاسياست. هنگامي که شهرها به سبب اسبا  

خطا  فرمان باه ايجااد بصاره،     ند و عمر بنکردرا شهر  «المدينه» (ص)پیامبر اکرم  ،دکردن
 ؛ وه و فسطاط داد و به افزايش آباداني و گسترش برخاي شاهرهاي کوچاك پرداخات    کوف

واساط،   هاا  اماوي ايجاد شهرها بدون معناي سیاسي آن چه معنايي خواهد داشت؟ ساپس  

؛ بغداد و شهرهاي ديگري را شكل بخشایدند  ها عباسيرا بنیان نهادند و  الرم م و الرص فم

دند که اکبر جمعیت شبر پا اي  اين شهرها در نواحياما آنچه مورد توجه است اينكه همگي 
ايان شاهرها ازديااد جمعیات مسالمانان       تأسایس بودند و يكي از مقاصاد   غیرمسلمانآن 
اما در دوران ماوردي اکبريت قااطع  ؛ در شكل محیطي آن بوده است آنهاپايداري  منظور به

ان و لزوم ايجااد  رمسلمانغیمردم مسلمان شده و احساس لزوم مقاومت و پايداري در برابر 
ۀ آيا اين عامل در تجاهل ماوردي در زمینا  حال بااينبود. پس  رفته ازمیانوجودي مشخص 

 ماهیت سیاست مدينه در اسالم مؤثر بوده است؟
 

(0) 
دوم از ۀ معتقد است که سرشت سیاست شهر به تحقق حكمراناي در مرحلا   خلدون ابن

مقادم بار شاهرها و امصاار     »در اينجاا   هاا  دولت. گردد بازمي اش استحالهمراحل تحول يا 
 از دو امار ناشاي   مسالله ايان   2«آيناد.  ماي  دوم از فرمانروايي به وجودۀ در مرحل ؛ وهستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به عنوان نمونه مقايسه شود با: . 1
H. Laoust, Les agitations religieuses a Baghdad au IV siecle de l`Hegire. Islamic 

Civilization. 950 - 1159. ed. S. D. Richards (Oxford. 1974). pp. 169 - 186. 

 .11 - 30، ص قوانين الوزارة و اي ام الك   اثر م ورديو نیز مقدمۀ من بر 
 .121/  3خلدون:  مقدمۀ ابن.  2



 411شهر و دولت در اسالم مطالعۀ...    

بعد از ۀ شهرنشیني مرحل ؛ و1است «تمايالت شهرنشیني»اينكه شهر ناشي از  اولشود:  مي
کارده   تأسیساديه و يا ريف کساني هستند که سلطه را در ب نشینان باديه. نشیني است باديه

 نناد، معنااي سیاساي   ک ماي  اشاغال و پايتخات سیاساي خاود     آن راو به مدينه آنگاه کاه  
ايجاد شاهرها بسایار    ،آن اينكه ؛ وشود مربوط ميمادي آن به امور علت دوم  و؛ بخشند مي

 «همیاري و فزوني تعااون »به جهت نیاز به  غیرسیاسي هاي گروهو افراد و نیز  استدشوار 
عصابیت توانمناد و   ۀ چه آنكه پیدايش شهر نیازمناد سایطر   2.باشند نميقادر به ايجاد شهر 

 ،معتقد به ديدگاه ماذهب ماالكي   آشكارا خلدون ابنتوان گفت که  مي است. تا اينجا نیاز بي
است. اگر چه آنگاه که درصدد تفصیل و بسط ديدگاه  برپايي شهر معاني سیاسي و ديني در

اسالمي  -ما را به شكلي واضد از تفكر تاريخي در وجود شهرهاي عربي آيد  مي خويش بر
اماا صاورت    3يافته در عمران وحشي است تأسیس «ملك». اساس فكري او کند مي خارن
براي سلطه و  اي عرصه. لذا مدينه در ديدگاه او و نیز ماوردي است حكمراني و نه شهر ،آن

و  استحكمراني  مدينه از لواحقِاز ديد آنان، نه جزئي از ماهیت يا وجود سیاسي آن است. 
سیاري را میاان ديادگاه فلسافي    مشابهت است که  توجه جالب. رود به شمار نمياساس آن 

... : »موجاود اسات   (م 154/  ه.ق 331) 0از حكمراني يا سلطه با نظريات فارابي خلدون ابن
او سبب حصاول مديناه و    نیز سزاوار است که رئیس مدينه در جايگاه نخست قرار داشته و

   «... است اجزاي آن
القاول   متفاق در تاکید بر شروط طبیعاي نزم در اساتمرار مديناه     خلدون ابنماوردي و 

شاود کاه در نازد     ماي  منطقاي دياده   اي شایوه اما اين شروط در نزد مااوردي باه   ؛ هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110 - 113/  3همان منبع، . 1

 134/  3همان منبع، . 2

نسبت دولت به عمران به منزلۀ نسبت صورت به ماده  و سبب طبیعي اول آنكه». 113/  3همان منبع، . 3
باشد و در علوم حكمت ثابت شده است که  مي است که شكل نگهبان نوع خود براي وجود ماده

انفكاك يكي از آن دو از ديگري امكان ناپذير است. بنابراين دولت بدون عمران قابل تصور نبوده و 
  «دولت بي عمران معتذر است. ...

. و 33، ص ( 7913، 3نشره ألبير نصري ن در، بيروت، ط. )اهل الكدينم الف ض م ل ف راب  آراء . 0

: اخمم و الجك عم  ب  عنواِ ب  پژوهش من : العقل و الدولم ف  اإلا م، در كت بم  كنيدمق يسه 

  به بعد. 709، ص 7992و الس ام ، بيروت، 
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ري اسات  تجمع شامار بسایا  بر اساس چنین نیست. وجود مدينه در نزد ماوردي  خلدون ابن
که ارتباط سیاست و دين در آن بسیار ضعیف است. لذا به جهات برپاايي و اساتمرار خاود     

مانناد وجاود آ ،   ؛ اسات  است که مورد نیاز هر تجمع بزرگ انسااني   نیازمند امور ضروري
شاروط  ۀ پس با کامال شادن هما   »: 1هوا و خاك و وجود چراگاه اعتدالوجود زمین سبز، 
اماا در   «رود. ... نمي شود و جز به ق اي محتوم از میان مي استوارآن هاي  ايجاد مصر، پايه

با حكمراني به شكل وجودي و عدمي در حال ايفااي نقاش    ،شهر بر پا ،خلدون ابنۀ انديش
او معتقد باه   حال بااين. اند آمدهامور غیر واجب در ۀ در نزد او از زمر «شروط طبیعي»است. 

آن باياد داراي آ  و  ۀ و اينكاه منطقا   اسات ، يا رودخانه برپايي مدينه بر اساس باران، دريا
در  «شاروط طبیعاي  »وي بر اين باور بود که عادم مراعاات    2باشد. ي معتدل و خو هواي

 :  3شود مياعرا  پس از چندي منجر به ويراني آنها  دست به بناشدهشهرهاي 
ادناد کاه در آن   شهرهايي در عراق و آفريقا بناا نه  ،اعرا  در ابتداي اسالم همچنان که

ناد. ...  كردتنها به شرايط مطلو  شترداري توجه شده و به ديگر شروط طبیعي اعتنايي ن
آنها به آ ، هیزم و چهارپايان اهلي نینديشیدند. ... اين شهرها نظیر قیروان، کوفه، بصره 

که به جهت عدم رعايت امور طبیعي بیش از ديگر شهرها در معرض  هستند و نظاير آن
 قرار دارند.  نابودي

غايات  »، شهر به اعتبار غايات عماران کاه در واقاع هماان      خلدون ابنبنابراين از ديد 
از فسااد و ويراناي    اي نشانه ،خود غايت بهرسیدن عمران  و است برپاشدهاست،  «حكمراني

یال رعاياا و   بآنها از قۀ دولت و حكمراني صورت هستي و عمران بوده و هم» 0.استشهر 
امصااري کاه   » :هر چند معتقاد اسات کاه    «. ...هستند آنۀ احوانت آن مادامصار و ديگر 

پس اين  5«روند. مي بخشي از حكمراني هستند، با نابودي دولت و سپري شدن آن از میان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 214تسهیل النظر، ص . 1

 .104 - 133/  3خلدون  مقدمۀ ابن. 2

فصل ، دراينكه بناهاي بنیان نهاده شده توسط اعرا  بنیان »: 153/  3و در  131/  3همان منبع، . 3
شهرها و امصار در »: 155/  3و در  «ه اند. ...شدشوند، جز در موارد اندکي، به سرعت ويران  مي نهاده

به بربرها بوده ... و عمران ايشان آفريقا و مغر  بسیار کم است. زيرا از هزاران سال پیش متعلق 
  «بدوي بود. ...

 .113، 114/  3خلدون،  مقدمۀ ابن.  0

 .111/  3همان منبع، .  5
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هنگامي » 1داند که وجود شهري چه بخشي از حكمراني باشد و يا نباشد، مي نظر را درست
 و مانناد عمار طبیعاي حیواناات دچاار پیاري      د ما انجا ميخود برسد، به خرابي  غايت بهکه 
کوفاه و   ،معتقد اسات کاه خراباي عماران بصاره      همه اينشگفت آنكه پس از  «!.شود مي

کاه باه    گاردد  يباازم  عر  و بربر نشینان باديهناشي از طبیعت  اي طبیعيقیروان به اسبا  
 .  اند نبوده سبب اين طبیعت قادر به ايجاد شهرهاي عظیمي و استقرار و استمرار آنها

برد، از میان  مي از آنها نام خلدون ابنشهرهايي که ۀ توان گفت که اونً هم مي در اينجا
. ضامن آنكاه اگار عماران آنهاا در برخاي       اند مانده باقي. چنان که قیروان و بصره اند نرفته
در  که شأن آنها در اين امر همانناد شاأن بغاداد   )است،  يافته کاهشو يا  شده ويران ها دوره

اين امر به معناي زوال حكمراناي از آن و ياا فقادان     2(رفتن عمرانش است. دوران از میان
امصار باه دو بخاش    بندي تقسیمست. ماوردي در نیشروط طبیعي نزم به جهت بقاي آن 

براي هر ياك از اناواع امصاار شاروطي      رو ازاينه بود. شدزراعي و تجاري متوجه علت آن 
بصره دو شهر تجاري بودند و بغداد و کوفاه از اناواع شاهرهاي     قیروان و .کردخاص وضع 

د. بصره به دلیل نبرد زنگیان رو باه ويراناي نهااد، اماا باا احیااي       شدن مي زراعي محسو 
سیاسي که باه   دنيلکوفه را به  ها عباسياما ؛ زنده شدموقعیت تجاري مهم خود بار ديگر 

برپاايي بغاداد جزياي از ايان     و ز میان بردناد  ا، شد ميمربوط  آنهامخالفت مردمان آنجا با 
در قبال تاريخ و واقعیت به جهت نگرش فلسافي خاود باه     خلدون ابن رو ازاينسیاست بود. 

 ه است.  کردوجود و عمران بشري تجاهل 
ماوردي معناي ديني  مانند بهمعناي سیاسي مدينه در اسالم، ۀ درباراو عالوه بر تجاهل 
در فصال ششام    خلدون ابنپیشین را نیز ناديده گرفته است. اي ه مصر در اسالم و در امت

و در  3اسات  بحاث کارده   «مساجد و بیوت عظیم در جهان»ۀ در با  چهارم از امصار دربار
ي هاا  مكان. در اين کند مي منورهۀ و مدين مكه، المقدس بیتشهرهاي آن عنايتي خاص به 

ي و تداوم آن علیرغم قارار گارفتن   ، شروط طبیعي کافي به جهت شكوفايها انسان استقرار
اديان و مناسك و شاعاير ديناي   ۀ بناي آنها بر پايو  در مسیرهاي اصلي تجارت موجود نبود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .139/  3همان منبع، . 1

 .111/  3همان منبع، . 2
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معتقد به اصل ديناي   که (Fustel de Coulanges)و هیچ ضرورتي به قبول ديدگاه  بود
به شاكلي  بالذات و  ها مكان. اين نیستموجود  1ست،شده ا عام براي اين شهرها صورت به

بیانگر اهمیت دين در معناي آدا  و مناسك ديني و سیاساي در برپاايي شاهرهاي    واضد، 
 . هستند بزرگ و استمرار آنها

 

(5) 
ماند. مدينه از ديدگاه مااوردي   مي اکنون بحث نقش اقتصادي براي مدينه و مصر باقي

اهاالي آن را  و بازرگااني و علاومي کاه     هاا  حرفاه و به وجاود   2«کان و صناعت»به وجود 
به اين جهت از لحاظ ساخت داخلاي خاود    3شود. مي گرداند، متمايز مي مستغني از غیرشان

 0. هستند و بازارهاي ويژه ها خیابانو  ها راه ،«مسجد جامع»خاص بوده و در آنجا 
غايات  » سوي بهو ماوردي هر دو به اهمیت اقتصادي مدينه که حكمراني را  خلدون ابن
چاه آنكاه    .مديناه اقامات در   خلدون ابناما از ديد ؛ سازد، اشاره دارند يم رهنمون «عمران

زمااني معیناي در روساتاها و     هااي  دورهبازارها ويژگي شهر نبوده و چه بسا که در ايّاام و  
بر پا گردند. ويژگي بازارهاي شهري در اين است که با گذشتن از ضاروريات   ها نشین باديه

حاجي  9متوجه ابزارهاي رفاه5 «مانند آن چون باقال و پیاز و سیر و ... و خوراك از گندم و»
. هار گااه   شاوند  ماي  و بناهاا  ها ساختهو ديگر  ها مرکب، ها پوشیدني، ها میوهو کمالي مانند 
و روستاها و حتي ساكان   ها باديهو براي ساکنان  يافته کاهش ها قیمت، شودمصري شكوفا 
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1. F. de Coulanges. Cite antique (paris. 1924)  

به چاپ رسیده  «الكدينم العتيقم» با عنوانِدر قاهره  1154در سال اين کتا  به عربي ترجمه و 
، ص 1112، 21است. مقايسه کنید با: مقالۀ دربارۀ آن از ألبیر نصري نادر در مجلۀ الفكر العربي، العدد 

 (104/  3)نويسد:  مي ه است. چنانكهشدخلدون متوجه ريشۀ ديني شهرهاي مقدس  . ابن93 - 00
تعالي نقاطي از زمین را گرامي داشته و با عنايت خود اختصاص فرمود و جايگاه  خداوند سبحانه»

 گیرد.  اما از آن نتايج ضروري را نتیجه نمي «عبادت خود قرار داد.
 770تسهيل النظر، ص . 7

 .777هك   منبع، ص . 3

 .777هك   منبع، ص . 2

 .963/  3ال دو ،  مقدمم ابن. 3

 .962/  3هك   منبع، . 6
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ا آنجا که بسیاري از فقیران مغر  میال باه رفاتن باه     ت». شود مي شهرهاي کوچك جذا 
اگار چاه    1«ناد. کردمصر را به جهت گستردگي رفاه مصر به نسبت ديگار منااطق را پیادا    

. کندشكوفايي شهري به معناي ظهور فراواني نیست که استمرار استقرار و رشد را ت مین 
شاهرها  ۀ در هما  وخارن  دخل»لذا نیز افزوده گشته و  ها هزينهچه آنكه با ازدياد درآمدها بر 

 نیز به همان نسابت زيااد و ياا کام     ها هزينه ،برابر شده هر گاه درآمدها زياد و يا کم شود
از نگارش کماي باه ثاروت و رفااه شاهري باه         خلادون  ابان بر اين اساس  2«شوند. ... مي

و رسد. چرا که در شهري پر رونق  مي کالسیك غر  اقتصاددانانديدگاهي مخالف با نظر 
 لذا به صنعتگران پاداشي بیش از ارزش واقعي کارشان داده»بسیار شده  3«مترفان»بزرگ، 

   «شود. ... مي ارجمند شده و کارهاي آنها گران آنهاشود و در نتیجه  مي
وجود آن در دورانش از آن  رغم بهدر شهر است که ماوردي  اي پديدهمتوجه  خلدون ابن

در شاهرها و   وخارن  دخال به برابري  خلدون ابناهي مانند او گ حال بااينغافل مانده است. 
 آنهابه اين پديده در روي آوردن تجار ثروتمند شهر و تدبیر  ؛ واشاره داشته است ها مملكت

در روستاهاي متصل به شهر کاه   ،خانهيا  مانند زمین غیرمنقولبراي افزايش کسب اموال 
 «تیولداري نظاامي »رسد که او به جهت  يم اما به نظر؛ پردازد مي دولت آن است،ۀ در سلط

پنجم هجري و وخامات اوضااع آن،   ۀ رايج در شرق جهان اسالم در دوران ماوردي در سد
پانجم هجاري باه    ۀ . دولت در مشرق اسالمي در ساد 0اين دگرگوني را لحاظ نكرده است

و  5کارد.  ماي  اطاراف شاهر زماین واگاذار    هااي   جهت گماشتگان و سپاهیان آن در آباداني
 مسلله. اين شدتابع سیاست دولت و نه توانگري افراد شهر  غیرمنقولتملك اموال  رو ازاين

ناتوان از اين عرصه بود. چرا کاه تملاك    خلدون ابندر مغر  اسالمي چنین نبود و نگرش 
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 .962/  3   منبع، هك. 7

 .190/ 3همان منبع، .  2

 .960/  3ال دو ،  مقدمم ابن. 3

4. C. Chen. I`Evolution de I`iqta du IX au XIIIsiecle, Annales, 8 (1953), pp 25 - 52.  

دراام عبدالعزيز الدوري: نش ة اإلقا ع ف  الكجتكع ت اإلا ميم بكج م الكجكع الع ك  و 

، و دراام الفضل ش ق بعن.ا  : الخراج و اإلقا ع و  72 - 3، ص 70لعدد العراق  ببغداد، ا

در آ  مب حث مهك  در  7999. ف  العدد اخول عبر مج م اخجته د، 31 - 76الدولم، ص 

  ام  زمينم تيولداري موجود اات. و در آ  مق لم ك هن التإايسيم را ترجكه كرده

  .95، ص 1132في الشرق األوسط، القاهرۀ النظم األقطاعیۀ  ،ابراهیم علي طرخان. 5
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 . کند مي را به رقابت و تباهي و نیز انحصار تعلیل غیرمنقولاموال 
. هساتند  ه کاه در آن شاهرها بار دو قسام    شاد  اي پدياده در نهايت متوجه  خلدون ابن

و  (= شهرهاي مرکزي) دارند ريشهشهرهايي که در شهرنشیني داراي قدمت بانيي بوده و 
 ها دولتمیاني که  هاي سرزمیندر  1نامید. اي حاشیهتوان آنها را شهرهاي  مي شهرهايي که

يابد. تا آنگاه که شاهرها   مي روند، شهرنشیني پیشرفت کرده و استقرار مي پي در پي آمده و
آن )شوند. زيرا اهالي شهرها  مي به نفسه به جهت زوال دولت و برپايي ديگر شهرها ويران

احاوال معااش و تناوع در صاناعت از     »شهرنشیني از قبیال   ورسوم آدا وارث  (ها سرزمین
ن زمیناه.  در ايا  خلدون ابن. اند شده «...2و ديگر احوال منزل  ها پوشیدنيو ها  قبیل خوردني

و اگار چاه در آنهاا    » اي حاشایه اماا امصاار   ؛ آورد مي را مبال 3ساکنان مصر و عراق و شام
هااي   شایوه  ؛ وو خوي روستايي بار آن غالاب اسات    نشیني باديهاما  0فراواني عمران است،

از ايان   خلادون  ابنمبال  «است.تر  و کشاورزان نزديك نشینان باديهمعیشتي ساکنان آن به 
ل ساکنان مغر  اسالمي اسات کاه غالباًا در پیراماون مرکاز و تحات تبعیات        دسته. احوا

 5دور بودند.  آنهاحكومتي دور از 
افازايش يافتاه    «شهر اسالمي»ۀ دربار شناسان شرقمیزان مطالعات  ،اخیر هاي دههدر 
 وساطي  قارون خاصه در  «ساختمان شهري»وجود ۀ دربار آنهابیشترين بحث نظري 9است. 
 تمادني اساالم را نفاي   ۀ به معناي نمون «شهر اسالمي»وجود  آنهارخي از . باست اسالمي
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 913 - 917/  3ال دو   مقدمم ابن. 7

 .913/  3هك   منبع، . 2

 .913/  3هك   منبع، . 3

 .917/  3هك   منبع، . 2

 .912 - 913/  3هك   منبع، . 3

 در زمینۀ نظريۀ مدينه در اسالم و در نكاه شرق شناسان، ر.ك: . 9
C. Cahen Zur Geschichte der stadtischengesellschaft im islamischen Orient des 

Mittelalters. Saeculum X (1958). pp 59 - 76. 

A.H. Hourani. The Islamic City in the Light of Recent Research, The Islamic City. 

eds. Hourani and Stern (Oxford. 1970). Pp. 10 – 23. 

E. Wirth. Die orientaliche stadt, Saeculum, 29 (1975). Pp 45 - 93.  
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 Henriو Max Weber 1 هاي فرضیهنظر خود به  تأيیدبرخي ديگر در جهت  ؛ ونمايند مي

Pirenne يم، اهمیتاي نادارد و   کارد ند. اين بحث جدلي در سیاق آنچه بیاان  کن مي استناد
را همانناد   «شاهر اساالمي  »اط باا محایط   هیچ ضرورتي ندارد که سااختار داخلاي و ارتبا   

ه و شاهر ياا مصار را در معنااي سیاساي و قاانوني آن در نظار        کردشهرهاي غربي تصور 
مفهاوم  »در سایاق درسات متوجاه بررساي امكاان وجاود        شاده  مطرحاما پرسش  2آوريم.
کالسیك خود با استناد باه  ۀ در مطالع William Marcaisدوران اسالمي است.  «شهري
پرداخته است: اول شمول  وسطي قروناين مفهوم در اسالم در دوران ۀ به نفي رابط دو امر،

 ؛ وگاذارد  نماي شريعت اسالمي است که در احكام خويش فرقي میان شهر و باديه و روستا 
. لاذا  اسات  و مورخاان مسالمان   دانان جغرافي، فقهاهاي  در کتا  اي نظريهدوم عدم وجود 

و شاريعت در نفاس خاود و تطاورات     است ه كردمتمايز نشهري را ۀ شريعت اسالمي جامع
 Baber Johansenاماا  ؛ شناساد  نميدر جهان اسالم مفهوم مدني متمايزي را  اش فكري

با اساتناد باه آثاار فقهااي      «و مساجد آن3شهرهاي بزرگ »ۀ خود دربار امروزيۀ در مطالع
 دهد. مي را نشان Marcaisحنفي نادرستي نظرات 

مفهاوم اساالمي   ۀ مناسب بحث درباار  خلدون ابنه متون ماوردي و ک رسد نميبه نظر 
مديناه در جهاان اساالمي    ۀ درباار ۀ عادم وجاود نظريا   ۀ دربار Marcaisمدينه باشد. نظر 

؛ مورد توجه استنادرست است. چه آنكه اين موضوع در نزد فقهاي حنفي و مالكي بالذات 
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1. H. Pirenne, Medieval Cities: Their Origins and the Revival of trade (Princeton, 

1952). 

به توسط من را در مجلۀ الفكر العربي، العدد  M. Weber :(Die Stadt)و ترجمۀ فصلي از کتا   
 نگاه کنید.  1 - 29، ص 1112، 21

 :اسالمي در -شناسي در حوزۀ تمدن عربي  مقايسه شود با نقد ديدگاه شرق. 2
A. al Azmeh, What is the Islamic City in EMES, 2 (1976), PP. 1 - 12. 

W. Marcais, l`Islamisme et la vie Urbaine (Paris, 1928). 

B. Johansen, The all- embracing Town and its Mosques: Al – Misr al – Gami, 

ROMM, 32 (1981 – 1982), pp. 139 - 61. 

ام: مجلۀ انجتهاد در دو  متون مهم آن را دربارۀ شهر و دولت در اسالم جمع آوري و ترجمه کرده
 1114، 1111شمارۀ ششم و هفتم 

 عالمصر الجام .3
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ر اساس نگرشي عیني بدون هر گونه مصر بۀ به مطالع ها شافعياما ماوردي شافعي و ديگر 
از  -مناسك آن ۀ حداقل در حوز -در کوششي براي آزادسازي دين  اي عمدهي پرداز نظريه
طبیعات و   مساللۀ . ضمن آنكه مااوردي متاأثر از   استحاکم شهرهاي موجود ۀ سلطۀ حوز

با شروط طبیعي براي برپايي مجتمع شاهري   مسللهاين  ؛ وبشري استۀ صناعت در جامع
شود و به اعتبار اين که مجتمع شهري مرهون اين شرايط است و عالوه بر آن باه   مي غازآ

 رسد.   مي انساني به پايانۀ براي جامع غیرضروريۀ علت خرون از طبیعت و گرايش به حرف
ماالكي باودنش باا نگرشاي فلسافي باه عماران         رغم به خلدون ابناما روشن است که 

. پاس  کناد  ماي  تشريع در مستقر شهري بزرگ را الغا ي ديني و سیاسي وها ويژگي ،بشري
در  مسالله ، اين شدبه مشكلي براي ماوردي مبدل  «طبیعت عمران»طبیعت يا  مسللۀاگر 
و در انتها به  واراندام با نگاهيپخته و کامل شده است. به شكلي که در ابتدا  خلدون ابناثر 

شاهري  هاي  تفاوتۀ به تجاهل از همديدگاهي مكانیكي متمايز شده است. اگر چه او قادر 
در انتهاي دو فصل اخیر در با  امصاار   ها ويژگيخاص در تمدن اسالمي نبوده است. اين 

عصابیت در امصاار و برتاري برخاي بار      »آنجا که به  ،او مشهود است. او در فصل يازدهم
 ساوي  باه به شهرهاي غر  اسالمي  «عصبیت حكومتي»تحول  1پردازد، مي «برخي ديگر

در چگاونگي و تطاور از    کاه  درحاالي . کناد  ماي  خاصه در مصر را لحاظ «عصبیت داخلي»
. پاس هار گااه    هساتند  ، مختلاف اند شدهاز آن ناشي  ها دولتکه  نشین باديههاي  عصبیت

از  اش حكمراناي و  شاود اسات، وارد دوران نااتواني خاود     نشاین  بادياه دولتي که در اصل 
را بناا بار    اي شااخه  شاخهبديل و ۀ طق فوق سلط، مناشودشهرهاي پیراموني آن جايگزين 

ۀ و هار گااه دولات وارد مرحلا    » 2ساازند.  مي برقرار گرفته شكل تدريج بهسلسله مراتبي که 
 ست برافتد، اهالي شهرها مجبوردي دور ها سرزمینقدرت دولت از ۀ و ساي شودپیري خود 

و  نناد کهام مشاورت   و در اماور باا    گیرناد  دسات  باه  شاان را شوند تا خاود زماام امور   مي
لذا مشايخ آن سرزمین در خالء وجاود سالطان و    ان را از فرومايگان باز شناسند.بلندمرتبگ

مجلاس شاهري باراي     چناین  ايان و  «افتند ميدولت قاهري، به طمع رسیدن به حكومت 
 يكاي از و در رأس آن قاضاي شاهر ياا     بپاردازد آيد تا به تدبیر اماور   مي مشورت به وجود
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اما در ادامه به سمت خودکامگي و  ؛لذا ابتدا در امور برابرند»گیرد.  مي اه قرارفرماندهان سپ
هاي جرياد  را در آنچاه کاه در شاهر    مسللهاين  خلدون ابنو  1انجامد. مي حكومت موروثي

باه حصاول    R. Bulliet آورد. مي مبال 2زا  به وقوع پیوسته و نظیر طرابلس، قابس، توز
 D. Krawulsky ه است. پاس از او کرداشاره  3ق اسالمياين امر در برخي شهرهاي مشر

 0وانمند مورد توجه قرار داده است.مرکزي تۀ وجود سلط رغم به ،آن را در شهرهاي ديگري
را  «زباان » مساللۀ  خلدون ابن 5در بحث خود در با  شهرها، ،اما در فصل بیست و دوم

ۀ در هما  تادريج  باه در آن براي اهالي مصر مورد توجه قارار داده اسات. کاه زباان عرباي      
. ساپس تطاورات شاهري    شاد حكمران عربي برقارار  ۀ شهرهاي دار انسالم به سبب غلب

شاد. تاا   ا خاص منجر به ظهور تمايزاتي در ضمن زبان فراگیر در هر شهري به شكل مجز
و ...  هاا  بغداديو در ديگر سوي  ها کوفيو در مقابل آن  ها بصريتوان از زبان  مي آنجا که
 نشان از تطور شهري خاص از اين زاويه است.   همه اين ؛ واندسخن ر
و هساتند  اسالمي در نگرش به عمران بشاري  مبال دو  خلدون ابنماوردي و  حال بااين

ۀ ماوردي خود را ملازم باه جنبا   روند، زيرا  به شمار نمي «عمران شهري» مبالي شاخص در
ۀ شهرها، اسایر فلساف  ۀ خود دربار در کالم خلدون ابنو  داند ميوصف خالصي در بیان شهر 

 .است معروف خود در عمران بشري عام
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 مترجم درباره
ع و هیأت علمي پژوهشگاه  ، داراي دکتري علوم سیاسي وکامیار صداقت ثمرحسیني

وابسته به وزارت ( السالم علیهعلوم انساني و مطالعات فرهنگي )مرکز تحقیقات امام علي 
است. او همچنین بیش از يك دهه سابقه همكاري آموزشي وري علوم، تحقیقات و فنا

 با دانشكده علوم قرآني تهران دارد.
)با رويكرد  شناسي معاصر اهل سنت اند از: شیعه ترين عاليق مطالعاتي او عبارت مهم

 ، تاريخ اسالم.هاي سیاسي متفكران معاصر جهان اسالم ، انديشهتقريبي(

 تأليفات:
هاي فرهنگي و اجتماعي  ، مرکز پژوهش1311. )تهران: اينترنت و هويت ملی دينی ايرانيان. 1

 صدرا.(

، 1314جلد اول: کلیات )تهران:  – هاي سياسی متفکران عرب سازي و انديشه جهانی. 2

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.( 

و  يپژوهشگاه علوم انسان، 1311)تهران:  فراروي آن هاي چالششناسی اهل سنت و  شيعه. 3

 (همكاري مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي.با  يمطالعات فرهنگ

 :ها ترجمه
 ، آفتا  توسعه( 1312)تهران:  تاريخ، فرهنگ و مقاومت اسالمی -اندلس . 4

 ، آفتا  توسعه(1312)تهران: خلدون  . ابن5

 

 هاي آماده انتشار: كتاب
هاي اينترنتی مخالفان تقريب   جلد دوم رسانه -شناسی معاصر اهل سنت شيعه. 6

مجمع  يبا همكار يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسانانتشار در جهت . )ب اسالمیمذاه

  .(يمذاهب اسالم بيتقر يجهان

مخالفان جلد سوم. مراكز و مصادر آموزشی  - معاصر اهل سنت یشناس عهيش. 7

 با همكاري يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان. )جهت انتشار در یمذاهب اسالم بيتقر

 (مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي.

( شناسی هاي علوم قرآنی و شيعه جهت رشتهصد قاعده در روش تحقيق ) . يک8




