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  فصلنامه تاريخ اسالم

  96 - 81ص، 29، شماره مسلسل 1386 بهار، شتمسال ه

  

  

  ابن خلدون، مقدمه، تاريخ

  

  

منيره ناصح ستوده
*  

يكي از موضوعات بحث برانگيز و قابل تأمل در حوزة علوم، باالخص علـوم              

نظـران و متفكـران     صـاحب . انساني و از جمله تاريخ، مبحث فلسفة علـم اسـت          

او بـا   . ابـن خلـدون نيـز يكـي از آنهاسـت          . انـد عرصه گام نهاده  بسياري در اين    

اي كه در باب فلـسفة علـم ارائـه كـرده، توجـه شـمار زيـادي از                   مباحث ارزنده 

  .گران را به خويش جلب نموده استپژوهش

نويسنده، در اين نوشتار به معرفي شخـصيت و آثـار ابـن خلـدون، خـصوصاً                 

هـم  . باشـد، پرداختـه اسـت     هاي او مي  شهترين كتاب در باب اندي     كه مهم  مقدمه

چنين بررسي تاريخ از ديدگاه ابن خلدون و يافتن پاسخ سؤاالتي بنيادي دربـارة              

ترين رسالتي است كه ايـن مقالـه        اين شخصيت از بطن انديشه و آثار وي، اصلي        

  .بر دوش دارد

  

علـم  صبيت،  ابن خلدون، مقدمه، العبر و ديوان المبتدأ و الخبر، عـ           :هاي كليدي واژه

  .عمران

                                                 
  .يخ اسالمكارشناس ارشد تار* 
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  مقدمه

گران و محققان كنوني نه     ابن خلدون از آن دسته انديشوراني است كه از منظر پژوهش          

مستور نمانـده   ... تنها در باب تاريخ و علوم سياسي، بلكه در زمينه علوم اجتماعي، جغرافيا و             

 اين حـال،  گيرد، باو حتي نظرياتش به عنوان فيلسوف علم، مورد بررسي و تحقيق قرار مي    

خـورد كـه تـا كنـون توجـه      آميزي هم دربارة شخصيت و آثار وي به چشم مـي     موارد ابهام 

اي نيز بـه آن داده نـشده اسـت؛ سـؤاالتي            خاصي به آن معطوف نگرديده و پاسخ شايسته       

بنـد  اش پـاي  نظير اين كه چرا ابن خلدون خود، در نگارش العبر به اصول مذكور در مقدمه              

  كه آيا ابن خلدون ابتدا مقدمه را نوشته يا العبر را؟ايننبوده است؟ و يا 

هاي فوق بايد ابن خلدون را در مقام فيلسوفي كـه بـراي تـاريخ               براي پاسخ به پرسش   

قائل است بنگريم و تعريف، اهميت و فايدة تاريخ را از منظر            » علم تاريخ «ماهيتي در شأن    

  .او بيان نماييم

  

  ابن خلدون

ن بن محمد بن محمد بن حسن بن جابر بن محمد بن ابراهيم بـن               الدين عبدالرحم ولي

وي بـه اوائـل بـن       . م در تونس متولد شـد     732�/1332عبدالرحمن بن خلدون در رمضان      

خانـدان ابـن خلـدون در       . باشدحجر از صحابه رسول خدا و از اهالي حضرموت منتسب مي          

ر وي از امر سياست كناره گرفـت        تونس تا مقام حاجبي ابوزكريا را از آن خود كردند؛ اما پد           

  .و به مطالعه و تحقيق روي آورد

اي در دربارهاي پادشـاهان     هاي سياسي گسترده   سالگي فعاليت  40 تا   18عبدالرحمن از   

هـاي معمـول در زنـدگي    تونس، بجايه، فـاس و انـدلس انجـام داد، لـيكن فـراز و نـشيب          

وي . كند و پيشوايي قبايل بربـر را بپـذيرد        گيري  درباريان، وي را وادار كرد تا از دربار كناره        

در اين منصب بارها سركردگي قبايل را در حمالت نظامي بـر ضـد پادشـاهان مغـرب بـر                    

جا وي از تكـاپوي سياسـي دسـت         در آن . كه سرانجام به فاس تبعيد شد     عهده گرفت تا آن   
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شـد، امـا    وي در راه بـا اسـتقبال پادشـاه غرناطـه مواجـه              . برداشت و راهي اندلس گرديـد     

  .مصلحت خويش را در آن ديد كه رهسپار قلعة ابن سالمه شود

جا به امر تأليف پرداخت و پس از چهار سـال اقامـت، راهـي تـونس                 ابن خلدون در آن   

 بـه   يـابي دسـت وي در اين سرزمين مدتي سرگرم تدريس و تحقيق شد، اما بـراي              . گرديد

دربارة خودداري تيمور از ويراني دمشق       �803او در سال    . تر راهي االزهر گرديد   غنيمنابع  

سـرانجام  . بخش بـود  مذاكراتي با امير گوركاني در اين شهر انجام داد كه نتايج آن رضايت            

  1.به تحقيق و تدريس اشتغال داشت) �808(وي به االزهر بازگشت و تا پايان عمر 

  

  )تعريف، اهميت، فايده(تاريخ 

مورخاني است كه ـ برخالف اسالفش ـ تاريخ   دانيم ابن خلدون از آن دسته چنانچه مي

داند، بلكه آن را به مثابه علمـي        ها نمي دار نقل وقايع و حوادث گذشته انسان      را صرفاً عهده  

 براي آن اهميـت، فايـده و تعريـف خاصـي         رومستقل با هويتي مشخص نگريسته و از اين       

  :گويدوي در تعريف تاريخ مي. قائل شده است

 پيـشين و سرگذشـت   يهـا اري بيش نيست دربارة روزگارهـا و دولـت  در ظاهر اخب ... «

هـاي  زننـد و انجمـن    آراينـد و بـر آنهـا مثلهـا مـي          قرون نخستين، كه گفتارها را با آن مي       

 البته او به اين حد اكتفا نكرده و در سـطرهاي            2.»دهندپرجمعيت را به نقل آنها آرايش مي      

و امـا در بـاطن،      ... «: تـاريخ قائـل شـده اسـت       بعدي عالوه بر اين ظاهر، باطني نيز براي         

انديشه و تحقيق دربـارة حـوادث و مبـادي آنهـا و جـستجوي دقيـق بـراي يـافتن علـل                        

  :پرده تاريخ را علم دانسته و ادعا كرده است وي سرانجام بي3.»آنهاست

و علمي است دربارة كيفيات وقايع و موجبات و علل حقيقي آنها، و بهمـين سـبب                 ... «

  4.»هاي آن شمرده شودگيرد و سزاست كه از دانش از حكمت سرچشمه ميتاريخ

از فنون متـداول در ميـان همـة      ... «در نگاه ابن خلدون اهميت تاريخ از آن روست كه           

نـام و   كنند، همه مـردم عـادي و بـي        ملتها و نژادهاست، براي آن سفرها و جهانگرديها مي        
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دشاهان و بزرگان به شناختن آن شيفتگي نـشان       نشان به معرفت آن اشتياق دارند، و هم پا        

  5.»...دهند و در فهميدن آن دانايان و نادانان يكسانند،مي

چون ديگر بزرگاني كه در باب تـاريخ و فايـدة آن سـخن              كه وي نيز هم   نكتة ديگر اين  

 ما را به حـال    «: گويدآورد آن دانسته، مي   از تاريخ را برترين دست    » آموزيعبرت«اند،  گفته

آيند و هايي ميگردد، دولت كند كه چگونه اوضاع و احوال آنها منقلب مي        آفريدگان آشنا مي  

پردازند تا نـداي كـوچ كـردن و سـپري           يابند و به آباداني زمين مي     فرصت جهانگشايي مي  

  6.»رسددهند و هنگام زوال و انقراض ايشان فرا ميشدن آنان را در مي

و درك » هـا زوال عمـر دولـت  «بيني طرح انديـشه  پيشبا چنين ذكري از فايدة تاريخ،     

  .بسترسازي بيان اين مباحث از جانب ابن خلدون كار چندان دشواري نخواهد بود

  

  مورخان خطاكار

ابن خلدون پس از ارائه تعاريف فوق از علم تاريخ و فوايد آن، به نقد و بررسي عملكرد                  

  .اندي ايشان بر خطا رفتهمورخان پيش از خود پرداخته و معتقد است كه تمام

مورخان بزرگ اسالم به طور جامع اخبار روزگار گذشته را گرد آورده و آنها را               «هر چند   

 بـه دليـل جعـل     يـا ، ليكن اين اخبـار   »...اند،در صفحات تواريخ نگاشته و به يادگار گذاشته       

ده شده اسـت،    جاعالن و يا به سبب توهم فرومايگان، به مرور به زنگار روايات نادرست آلو             

انـد  اند براي ما به جاي گذاشته     همچنانكه آن اخبار را شنيده    ... «با اين حال مورخان بعدي      

  7.»آنكه به موجبات و علل وقايع و احوال درنگرند و اخبار ياوه و ترهات را فرو گذارندبي

عالوه بر اين ابن خلدون در چندين صفحه، علل خطاي مورخـان پـيش از خـود را بـه                    

  :كند كه اهم آنها عبارتند ازل بيان ميتفصي

  شيفتگي و پيروي از يك مسلك و مذهب خاص؛. 1

  پذيرش اخبار دروغ ديگران؛. 2

  غفلت از مقاصد يك رويداد؛. 3
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  خبر دروغ را راست پنداشتن؛. 4

  ناآگاهي از چگونگي تطبيق حاالت بر وقايع؛. 5

  جويي به پادشاهان؛تقرب. 6

  8.وال اجتماعناآگاهي از طبايع اح. 7

ابن خلدون پس از پي بردن به نقاط ضعف مورخان پيش از خود و درك روش تأليف و                  

و چون كتـب ايـن جماعـت را مطالعـه           «: آيد، درصدد تأليف اثر خود بر مي      تاريخيتحقيق  

  9.»...كردم و حقيقت گذشته و اكنون را بيازمودم، ديدة قريحه را از خواب غفلت گشودم و

كتـابي در تـاريخ     «:  را خلق كند   مقدمهشود اثر جاودانة خود،     او موفق مي  به اين ترتيب،    

درپي پرده برداشـتم و آن را از حيـث   هاي پيساختم كه در آن از روي احوال نژادها و نسل       

اخبار و نظريات به ابواب و فصولي تقسيم كردم و علل و موجبات آغـاز تـشكيل دولتهـا و                    

  10.»...ها را در آن آشكار ساختم وتمدن

هـاي  ابن خلدون راز موفقيت خود را استفاده از منابع متعدد؛ آگاهي داشـتن بـه دانـش                

 و از ميـان  11گوناگون و حسن نظر و پافشاري در صحت سند و چگـونگي روايـات دانـسته       

مورخان پيش از خود، افرادي چون ابن اسحاق، طبري، ابن كلبي، محمدبن عمـر واقـدي،                

شمرد؛ هر چنـد معتقـد      ا شايسته مجد و بزرگواري بر مي      سيف بن عمر اسدي و مسعودي ر      

  12.»شودموارد عيبجويي يافت مي«است در آثار مسعودي و واقدي نيز 

  

  هاعلم تاريخ و راه حل

تـرين واژه  ترين ابتكار ابن خلدون، تدوين علم عمران بر مبناي عصبيت ـ كه مهم مهم

-بي براي بررسي مباحث تاريخي بر ميوي علم عمران را قال. باشددر انديشة اوست ـ مي  

و از ميـان مقاصـد گونـاگون، بـراي آن روشـي بـديع و                ... كتابي در تاريخ ساختم   «: شمرد

اي ابتكارآميز اختراع كردم و كيفيات اجتماع و تمدن و عوارض ذاتي آنهـا را               اسلوب و شيوه  

ـ            كه در اجتماعي انساني روي مي      ل و موجبـات    دهد شـرح دادم چنانكـه خواننـده را بـه عل



 

 

 

  
 

  

  

  

86 ابن خلدون، مقدمه، تاريخ

كند كه چگونه خداونـدان دولتهـا       سازد و وي را آگاه مي     كند و برخوردار مي   حوادث آشنا مي  

  13.»...اند وگذاري آنها از ابوابي كه بايسته داخل شدهبراي بنيان

توان دريافت كه علـم عمـران چـه مبـاحثي را در بـر گرفتـه و چـه             از عبارات فوق مي   

يدگاه ابن خلدون، در نهـاد انـسان نـوعي سركـشي و طغيـان               از د . كنداهدافي را دنبال مي   

-نهفته است كه به سبب آن رسيدن به هر هدفي، تنها از راه جنگ و خونريزي حاصل مي                 

اي چون سكونت گزيدن، به همكـاري، دفـاع و حمايـت            شود حال، انساني كه در امر ساده      

لطنت و يـا هـر تبليـغ و    تري، مانند نبوت يـا تأسـيس سـ   محتاج است، مسلماً در امر بزرگ  

  14.است» عصبيت«دعوت ديگري نيز به همكاري و دفاع نياز دارد كه در واقع همان 

تـر اسـت، بـه تـشكيل        به هر ترتيب قومي كه عصبيت در ميان آنها شديدتر و محكـم            

شود و به اين ترتيب، اولـين مرحلـة عمـر دولـت             حكومت و سلطه بر ديگر اقوام موفق مي       

چنـان  اين مرحله، ثبات كشور و قلمرو به قطعيت رسيده و عـصبيت هـم             در  . گرددآغاز مي 

  ).مرحله پيروزي(قوي است 

در مرحلة دوم به اتكاي عصبيت محكم بر جـاي مانـده از دوره قبـل، قلمـرو و اقتـدار                     

يابد و نوعي خودكـامگي     سياسي و اقتصادي حكومت، به ويژه شخص سلطان، افزايش مي         

 رفته موجب دوري جستن از خويشاوندان و در نتيجه تزلزل           گيرد كه رفته  در وي شكل مي   

  ).دوران خودكامگي(گردد و كاهش عصبيت مي

در . آوردهـاي حكومـت اسـت     و بهره بردن از دست    ) تنعم(مرحله سوم، دوران آسودگي     

جويي و رضايت   اين مرحله به دليل پر شدن خزاين دولت، كشورگشايي راكد شده، مسالمت           

  ).دوران آسودگي(يابد ميان قشر حاكم و نظاميان رواج مياز وضع موجود در 

هاي اقتصادي و نظـامي، فـشار و تجـاوز بـر            در چهارمين مرحله، به دليل ركود فعاليت      

شود، تا جايي كه به دليل از دست رفتن پايگاه مردمي و عصبيت قومي، در               مردم حاكم مي  

- قـوي، حكومـت درهـم مـي        ترين تهاجم عصبيت جديد و    پنجمين مرحله، در اثر كوچك    

  15.شكند
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  انحطاط و زوال دولت

تـرين آنهـا ايـن      بديهي. داندمؤثر مي » هازوال دولت «ابن خلدون داليل واضحي را در       

اي عمـر مشخـصي دارد كـه چـون آن را طـي      چون هر موجود زندهاست كه دولت نيز هم   

چنـان  رسـش هـم    ليكن جاي ايـن پ     16رسد،شك زمان زوال و انقراض آن فرا مي       نمايد بي 

باقي است كه آيا عاملي در تسريع يا كندي عمر دولت دخيل هست؟ به عبارت ديگـر چـه                   

هاي متمادي را در اوج بلوغ و جواني طي نمايـد           گردد كه گاه دولتي سال    چيزي موجب مي  

  و گاه به سرعت در سراشيبي فرتوتي و سالخوردگي فرو غلتد؟

مبتال شدن بـه نـاز و نعمـت و آرامـش را             ابن خلدون حاكميت خودكامگي بر جامعه و        

ها را در عصبيتترين  نشيني كه همواره قوي   وح باديه در نظر وي ر   . داندپاسخ اين سؤال مي   

آمد چنين  شك پي بي. گشايي و دالوري در عرصه نبرد است      پروراند، خواهان جهان  خود مي 

 معاش و فرو رفـتن در      تكاپويي، وسعت قلمرو، افزايش عوايدي دولت و به دنبال آن راحتي          

  .تجمالت، خواهد بود

تـرين امورشـان    در اين حال، بدوياني كه خشونت زندگي و سرسختي روزگار از شيرين           

خـويي  پروراننـد كـه جـز نـرم    مـي در دامـان  نسلي و آورند بود به عادات شهرنشيني رو مي    

ـ   بـي . انـد شهريان و مسالمت با رقيبـان چيـز ديگـري نياموختـه       ل بـراي  شـك ديگـر تماي

با كاسـته شـدن    . كشورگشايي و به دست آوردن منابع اقتصادي جديد وجود نخواهد داشت          

آيد تا منابع درآمـدي جديـدي       از سرمايه انباشته شده در خزاين كشور، حاكم درصدد بر مي          

. كـش جامعـه نيـست     هاي مردمي و فشار بر قشر زحمت      فراهم كند و آن چيزي جز ماليات      

رغبتـي بـه   و ركود اقتصادي ـ تجاري ناشي از اين نارضـايتي؛ بـي   نارضايتي موالي؛ ضعف 

آمـدهاي قطعـي    ها در نتيجه كاهش جمعيت، از پي      دانش و هنر؛ و شيوع امراض و بيماري       

در چنين اوضاعي فقط كافي است كه ديگر صاحبان عصبيت جسارت يافته            . آن خواهد بود  

  .مايند، در كف حاضر بينندچه طلب نو آهنگ پادشاهي نمايند و بي هيچ زحمتي آن
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  پاسخ به چند پرسش

ترين اثر وي و نيز درك جايگاه تـاريخ          به عنوان جاودانه   مقدمهبا شناختن ابن خلدون و      

و اهميت آن در انديشه سياسي ـ اجتماعي او، اكنون بايد به چند سؤال اساسي پاسخ دهيم  

پردازي بزرگ و مـورخي     ة نظريه اي از شخصيت و انديش    تواند زواياي ناگفته  كه اين امر مي   

مداران و مورخان را به خود معطوف سـاخته اسـت،           ها مطالعه و تدبر سياست    شهير كه قرن  

هايي كه تا كنون از منظر محققان پنهان مانده و كمتر كسي بـه              به روي ما بگشايد؛ سؤال    

  .آنها توجه نموده است

چرا ابن خلدون كه خود در بـاب تـاريخ و           ترين پرسش اين است كه      نخستين و اساسي  

هاي مورخان پـيش    جا كه با ذكر غلط    نويسي صحيح آن همه تأكيد كرده؛ تا آن       شيوه تاريخ 

به عنوان راه حلي بنيان نهـاده؛ بـا ايـن           را  جويي برآمده و علم عمران      از خود، درصدد چاره   

ت؟ آيا پافشاري ابن خلـدون  بند نبوده اس، به آن پايالعبرتاب تاريخ خود، نگارش ك حال در   

بـه  بر نظرية چرخشي خود و اصرار وي بر ضرورت مطالعه و تحقيق براساس آن چارچوب                

مثابه تنها راه شناخت صحيح تاريخ، آن اندازه هست كه موجب چنين ترديـدي گـردد كـه                  

  را و يـا نـه، چنـين نظراتـي را از    العبـر  را در ابتدا نوشته و سـپس        مقدمهاساساً ابن خلدون    

نگارش كتاب تاريخش الهام گرفته و سپس به عنوان مقدمه به ابتداي آن ضميمه سـاخته                

خلدون ابتدا تاريخ و سپس مقدمه را نوشته اسـت و دليـل    ابن  است؟ برخي اعتقاد دارند كه      

اند كه به تازگي در اين خـصوص مطـرح شـده و             اي جديد دانسته  اين ادعا را صرفاً انديشه    

  .انديدهالبته خود نيز فقط شن

اولـين و بهتـرين     . رسد؛ لذا بايد درصدد تحقيق برآمد     اين پاسخ، قانع كننده به نظر نمي      

نسخه بوالق  باشد كه در پايان      مي التعريفهاي خود مؤلف در     منبع براي يافتن پاسخ، گفته    

هـايي از آن را در مقدمـه ذكـر نمـوده      چاپ شده و استاد محمد پروين گنابادي بخش     العبر

در آن قلعـه فـارغ از       «: گويـد ن خلدون دربارة مهاجرت خود به قلعه ابن سالم مـي          اب. است

كليه مشاغل و اعمال اقامت گزيدم و هنگام اقامت در آن به تأليف اين كتاب آغاز كـردم و         



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 29، شماره مسلسل 1386بهار م، هشت          سال 

 

89

  17.»مقدمه آن را بدين شيوه شگفت كه در آن عالم تنهايي بدان رهبري شدم تكميل كردم

دد كه وي پس از به پايان رساندن مقدمه، نگارش تـاريخ            گرمتذكر مي مترجم  در ادامه   

پـس از آن ابـن خلـدون در         . آوردرا به رشته تحريـر در مـي       » اخبار بربر و زناته   «را آغاز و    

جـا بازگـشته بـود،       سال دوري به آن    26ضمن نگارش احوال اقامتش در تونس كه پس از          

و مـا   ) امويان و عباسيان  (ريخ دو دولت    تاريخ بربر و زناته را تكميل كردم و از تا         «: گويدمي

اي از آن را تكميـل كـردم و آن را       قبل اسالم اخباري را كه به دست آوردم نوشتم و نسخه          

  18.»به كتابخانة سلطان بردم

، بـه لحـاظ زمـاني و مكـاني،     مقدمهشود كه تأليف از آنچه گذشت به وضوح روشن مي     

 بـر   العبرتقدم نگارش   (وجب خطور اين شبهه     اما چه چيز م   .  بوده است  العبرمقدم بر تأليف    

گران معاصر شده است؟ اين دسته از محققان شـمار انـدكي            به ذهن برخي پژوهش   ) مقدمه

- تقليد نموده  در جهان اسالمي   تاريخ فلسفه هاي حنا الفاخوري در كتاب      هستند كه از گفته   

ان اين مطلب همان عدم     جا كه علت اصلي بي    آناز  . اي در خور اعتناست   اند، اما، اين شبهه   

باشد، براي پاسخ به اين شبهه، پاسخ به چند سؤال ديگر نيز الزم              مي العبر در   مقدمهرعايت  

رود؟ و ابـن خلـدون چگونـه    است، مانند اين كه اساساً چه انتظاري از تاريخ ابن خلدون مي 

سـت؟ بايـد    بند نبـوده ا    پاي مقدمهبايست بنويسد تا كسي نگويد كه به اصول مذكور در           مي

نگـاري؛ يعنـي    در نظـر وي، تـاريخ     : مجدداً مفهوم تاريخ از نظر ابن خلدون را بررسي كنيم         

در بـاطن انديـشه و تحقيـق    ... تاريخ«. بيان حقيقت و تفسير ماجرايي كه اتفاق افتاده است  

و عملـي اسـت     . درباره حوادث و مبادي آنها و جستجوي دقيق براي يافتن علـل آنهاسـت             

  19.»ت وقايع و موجبات و علل حقيقي آنهادربارة كيفيا

چه پيش از اين نيز اشاره كرديم ابن خلدون براي نخستين بار تاريخ را علم ناميده                چنان

گويا اين شيوه خود دانـش مـستقلي باشـد زيـرا داراي             «: كندو براي آن موضوع تعيين مي     

مـسائلي اسـت     انساني است و هم داراي       است كه همان عمران بشري و اجتماع      موضوعي  

كه عبارت از بيان كيفيات و عوارضي است كـه يكـي پـس از ديگـري بـه ذات و ماهيـت                   
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پيوندند و اين امر يعني داشتن موضوع و مسائل خاص از خصوصيات هر دانشي              عمران مي 

 وي معتقـد اسـت كـه        20.»است و معني علم همين است خواه وضعي باشد و خـواه عقلـي             

اي است و شـناخت صـحيح و عميـق آن، نخـستين گـامي         اجتماع يا عمران پديدة پيچيده    

است كه هر مورخ در صورت برداشتن آن، از هرگونه غفلـت و سـهل انگـاري دور خواهـد                    

  21.ماند

براساس اين ديدگاه، ابن خلـدون كتـاب اول تـاريخ خـود را بـه شـرح و بـسط اقـسام              

عالوه . ه است اجتماعات و خصوصيات هر اجتماع كه زمينه بحث تاريخ است اختصاص داد           

مورخ بصير به تاريخ، به دانستن قواعد سياسـت و طبـايع            «: بر اين ابن خلدون معتقد است     

هـا و اعـصار گونـاگون از لحـاظ سـيرتها و اخـالق و                موجودات و اختالف ملتها و سرزمين     

عادات و مذاهب و رسوم و ديگـر كيفيـات نيازمنـد اسـت و همچنـين بـه درك اصـول و                       

و ملتها و مبادي پديد آمدن آنها موجبات حدوث و علل وجود هـر يـك                هاي دولتها   شالوده

وقتي مورخ بـه ايـن   ... همت گمارد و عادات و رسوم و اخبار زمامداران را به كمال فرا گيرد   

پايه از دانش و آگاهي رسيد و با طبايع اجتماعات گوناگون آشنا گشت توانايي آن را خواهد                 

هـاي خـود عرضـه كنـد و راسـت را از دروغ تميـز              تجربهداشت كه اخبار را بر اطالعات و        

  22.»دهد

آيد كه از ديدگاه ابن خلدون مورخ نبايد اخبار را چنـان كـه              از عبارات فوق چنين بر مي     

خـود وي  . شنود عرضه دارد بلكه بايد آنها را ارزيابي و حقيقت را از باطل مشخص كنـد   مي

 كتـابش را بـه اخبـاري اختـصاص داده     نيز از اين اصل تخلف نكرده و صفحات بسياري از        

هاي تاريخي معتبر، به عنوان اخبـار       باشند، اما در كتاب   است كه در نظر وي غير معقول مي       

  .روندمستند به كار مي

 مقدمـه چـه را در     اي از مستشرقان معتقدند كه ابـن خلـدون آن         در مجموع اگر چه عده    

اند كه هـيچ مـورخي تـاريخ قـرون          يرفته خود به كار نگرفته، همين افراد پذ       تاريخگفته در   

  .چون ابن خلدون ننگاشته استگيرد، هموسطي كه افريقا و حتي اندلس را در بر مي
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گران ايراني هم كه دربارة ابن خلدون تأليفاتي ارائه داده و شـبهه             چندين تن از پژوهش   

ري و خليل الجـر     حنا الفاخو تاريخ فلسفه در جهان اسالمي      اند از كتاب    فوق را مطرح نموده   

كه مصاديقي براي ايـن امـر       ايشان نيز بدون آن   . انداقتباس كرده ) ترجمه عبدالمحمد آيتي  (

 را رعايـت نكـرده      مقدمهاو نكات وضع شده در      «مشخص كنند، تنها به بيان اين جمله كه         

رسد كتاب ابن خلدون به طـور كامـل مطالعـه و بررسـي     به نظر مي. اند، اكتفا نموده  »است

  .اند، مطالعه تطبيقي نداشتهالعبر و مقدمهه است و اين افراد خود شخصاً دربارة نشد

 ابن خلدون كه مربوط به تاريخ       تاريختوان گفت كه آن بخش از       بندي مي در يك جمع  

شمال آفريقا و آندلس است، خصوصاً به سـبب آن كـه وي شخـصاً در حـوادث آن زمـان                     

 بوده، اثري جاودانه، ماندگار و منطبق بر اصـول          حضور داشته و گاهي عامل اصلي ماجراها      

جا كه ابن خلدون در خصوص بسياري از مطالـب عـصر            اين بديهي است از آن    . شده است 

هاي آن و نيز تمدن مـسيحي و جزئيـات آن،   خود از جمله تاريخ روم، يونان، چين و سلسله    

بايل بربر با زبان ديگـري      هاي ق چنين او جز با زبان عربي و لهجه       اطالع دقيقي نداشته، هم   

هـاي   وي شايـستگي تاريخها موجب شده است كـه  ، همين محدوديت...آشنا نبوده است و  

اي كاش ابن خلدون همان كاري كه از ابتدا قـصد داشـت         . فلسفة تاريخش را نداشته باشد    

  .»تاريخ معاصر اسالم باختري«داد؛ يعني نوشتن انجام مي

 مورخان پيشين پرداخت و با پي بردن به نقـاط ضـعف             وي بدين منظور به مطالعة آثار     

كار آنها دريافت كه دانش الزم براي درك عميق تاريخ كه عبارت از مطالعه جنبـه بـاطني                  

لذا براي نيل بـه چنـين امـري، بـه           . هاي ظاهري باشد، وجود ندارد    آن علم عالوه بر جنبه    

 ولي دريافت كه اين علوم نيـز        رفت،... سراغ علوم ديگر، چون سياست، خطابه، علوم فقه و        

كرد كـه   كه او نياز به علمي را احساس مي       اند حال آن  تنها به طور عرضي به تاريخ پرداخته      

پـس  . مبادي، اسلوب، موضوع و هدف تاريخ را بيان كند؛ از اين رو علم عمران را بنا نمـود                 

اين تـاريخ عمـومي    از آن براي تكميل علم جديد به اطالعات تاريخ جهان نياز داشت؛ بنابر            

  :هاسترا نگاشت كه شامل اين بخش
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  له تاريخ به طور كليأمس: مقدمه

  علم جديد: كتاب اول

  تاريخ جهان: كتاب دوم

  23.تاريخ اسالم باختري: كتاب سوم

هاي ابن خلدون ايـن اسـت كـه آيـا وي در نظريـة               و اما پرسشي ديگر در باب ديدگاه      

 تكامل هست يا نـه؟ بـه عبـارت ديگـر آيـا عمـر                ها، قائل به  دوري خود دربارة عمر دولت    

آموزي است يـا نـه،      گونه پيشرفت و عبرت   ها در طي تاريخ عيناً تكراري و بدون هيچ        دولت

تـر گـشته و در ايـن    هاي پيشين به مرور متكاملآموزي از دولتها بر اثر تجربه   بلكه انسان 

كه آيـا ابـن خلـدون سـير         ه اين گيرند؟ و باالخر  تكرار تاريخ حركتي رو به جلو در پيش مي        

  تاريخ را چرخشي صرف در نظر گرفته يا به حركت مارپيچي معتقد است؟

دانيم ابن خلدون از سويي فيلسوف تـاريخ و از سـوي ديگـر يـك متفكـر                  كه مي چنان

اش، علم عمران و به عبـارتي       يافت انديشه تاريخي  درجا كه وي براي     از آن . اجتماعي است 

را وضع كرد، ما نيز بايد همين مسير را براي دريافت پاسخ اين سؤال طي               انديشه اجتماعي   

  :يابيم كه وي معتقد استبا بررسي انديشة وي پيرامون اجتماع در مي. كنيم

  اجتماع به صورت واقعيتي مستقل، در طبيعت و سرشت انسان تأثير بسياري دارد؛. 1

  24.رار داردمحيط اجتماعي تحت تأثير محيط طبيعي و اقليمي ق. 2

 وي در بـاب تـاريخ و        يهـا هايي در حوزه اجتماع موجب پيدايش انديـشه       چنين انديشه 

  :هايي، مانندفلسفه تاريخ گرديد؛ انديشه

-ناپذير عبور مـي   ؛ به اين معنا كه جريان تاريخ از مسيري طبيعي و اجتناب           تقديرگرايي

  .كند

مداراني است كـه  ت با قدرت؛ يعني اين كه در سراسر تاريخ غلبه و رياس  قدرت محـوري  

وري در لذت و تجمل بـا تلنگـر    به كمك نيروي عصبيت به حكومت رسيده و در اثر غوطه          

بنـابراين، اعتقـاد ابـن خلـدون مبنـي بـر            . شـوند عصبيتي تازه نفس، از ميدان بـه در مـي         

ت نمايد كه بتواند در طول حيـا  محوري، اين اجازه را از انسان سلب مي       تقديرگرايي و قدرت  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 29، شماره مسلسل 1386بهار م، هشت          سال 

 

93

هاي گذشته در مـسير تكامـل گـام بـر دارد و در برابـر                خود و با استفاده از تجربيات دولت      

اي، چون تجمالت و ناز و نعمت كه خود به دنبال گسترش فتوحات و              كنندهعوامل تضعيف 

  .گردد، مقاومت كند و در عمر دولت جديد، تحول ايجاد نمايديك جانشيني ايجاد مي
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  هانوشتپي

و فرهنگـي،   تهران، مركز انتشارات علمـي      (، محمد پروين گنابادي،     مقدمهابن خلدون،   .  1

، ترجمـه  تاريخ فلسفه در جهان اسالميري، خليل الجـر،     و؛ حنا الفاخ  53ـ39، ص   1ج  ) 1362

؛ محمد بـن    716ـ712ص  ) 1373تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،       (عبدالمحمد آيتي   

بـه نقـل از حنـا       ) 1953قاهره،   (التعريف به ابن خلدون و رحلته شرقاً و غرباً        تاويت الطنجي،   

 .پيشينوري، الفاخ

 .2، ديباچة مؤلفه، ص همان.  2

 .همان.  3

 .همان.  4

 .همان.  5

 .همان.  6

 .3، ديباچة مؤلف، ص همان.  7

 .6ـ3، ص همان.  8

 .6، ص مقدمه: ، به نقل ازپيشينالطنجي، .  9

 .همان.  10

 .13، ص همان.  11

 .4ـ3، ديباچة مؤلف، ص مقدمهخلدون، ابن.  12

 و ديوان المبتدأ و الخبر في ايام العرب و العجم و البربـر و مـن                 العبرابن خلدون،   .  13
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تهـران، مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات         (، عبدالمحمد آيتي،    عاصرهم من ذوي السلطان االكبر    

 .440، ص 1، ج )1363فرهنگي، 

 .241، ص پيشين، مقدمهخلدون، ابن.  14

 .336ـ333، ص همان.  15

 .324، ص همان.  16

 .721، ص نپيشينا الفاخوري، ح؛ و نيز 64، ص مقدمه، به نقل از نپيشيالطنجي، .  17

 .65، ص مقدمهالطنجي، به نقل از .  18

 .2، ديباچة مؤلف، ص مقدمهابن خلدون، .  19

 .69، ص همان.  20

 .همان.  21

 .51، ص همان.  22

-جا، انتشارات خوارزمي، بـي    بي (حكومت اسالمي و نظر ابن خلدون     داوود رسايي،   .  23

 .159ـ157 ص ،)تا

تهران، (، شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابن خلدون      غالمعلي خوشرو،   .  24

  .76، ص )1372انتشارات اطالعات، 
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  منابع

تهـران، مؤسـسه    (عبدالمحمـد آيتـي،     ترجمه  ،  العبر و ديوان المبتدأ و الخبر     ـ ابن خلدون،    

  ).1363مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

تهـران، مركـز انتـشارات علمـي و         (محمـد پـروين گنابـادي،       ترجمه  ،  مقدمهــ ،   ــــــ ــ 

  ).1362فرهنگي، 

عبدالمحمـد آيتـي    ترجمـه   ،  تاريخ فلسفه در جهان اسالمي    ـ الفاخوري، حنا، خليل الجر،      

  ).1373تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، (

تهـران،  (،  بي و ابن خلـدون    شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارا     ـ خوشرو، غالمعلي،    

  ).1372انتشارات اطالعات، 

  ).تا، انتشارات خوارزمي، بيتهران (حكومت اسالمي و نظر ابن خلدونـ رسايي، داوود، 

  

  

 


