
 

 

 
 

 
 
 

 خلدونابن ی گراکثرت کرديرو در فرهنگ ۀ فلسف یهامؤلفه
 وحید احمدی

 )نایسندة مسئال(
 ** احمدعلی حیدری

 چکیده
 فرهنگ فلستفه ةحاز در شتده مطرح مباحث با مقدمه در  خلدونابن آراء ةستیمقا مقاله، نیا  هدف

 کته شتتتد میخااه متاجته منظر،  نیا از خلتدونابن  ةمقتدمت  کتتا   بته ینگتاه بتا.  استتتت  متدرن دوران  در
 بر  هاا و آ   ریتأ  و یپادشتتاه ت،یعصتتب  چان  یمیمفاه ةدربار  بحث  رهگذر از  مقدمه، در  خلدونابن

  چگانه که دهدیم  نشتان و کندیم  مطرح  را فرهنگ ةفلستف هایمؤلفه نیترمهم از  یبرخ...   و  عمران
 و رفاه مرحله به  ستتتو  و تیعصتتتب ةمرحل  به گام  به گام عتیطب  به كینزد  یطیشتتترا  از انیآدم از
 یبرا که دهدیم  نشتان او  و رندیگیم فاصتله عتیطب  از فرهنگ  ةواستط  به و کنندیم صتعاد ییآستاتن
 اتخاذ با خاد که دهدیم  نشتان زین  ادامه در او.  استت  یضترور یامر  یگرید  ینف و  جنگ راه، نیا  یط

 خاد فرهنگ  به محدود هایافق از  ستاننیبد  و شتناستدیم  تیرستم  به را یگرید ،یفلستف اندازیچشتم
 را نید او. دهدیم  قرار نظر مد  استتتت  عمران همانا که  یالفراغ- منطقه در  را یگرید و رودیم  فراتر
 .کند باز یفرهنگ انگاریکثرت یبرا را یراه تا کندیم یشیبازاند
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 فرهنگ ۀفلسف: مقدمه

 به  مرباط  مستتائل  نترییادیبن  ةدربار  دنیشتتیاند  هایاهیشتت از  یکی  فرهنگ  ةفلستتف
  فرهنگ  مدرن  اصطالح  دگاییم  1هتسل  آندرئاس  که  گانهآن.  است  یانسان  اتیح  و  انسان
 مقتابتل  در  یمفهام  عناان بته  هفتدهم  قرن اواخر از و استتتت  نیالت cultura  2  از برگرفتته

 ادامته در  یو(. Konersmann, 2012: 23) رودیم کتاربته یعیطب  وضتتتع  و  عتتیطب
 از  یبرخ ةدیتعق  بته  یحت  کته  کنتدیم  ذکر  و  دانتدیم  هیتال  چنتد  و  بغرنج یمفهام  را  فرهنتگ
  صترفاً که  دارد  وجاد  گریکدی به  لیتحا  قابل  ریغ  عنصتر  چند  مفهام،  نیا  بطن  در  متفکران

 ةنقشت  كی ةمثاب به  فرهنگ  مانند  گفت،  ستخن  آنان از  یخاناادگ  شتباهت  ةواستط  به  دیبا
 ما که  یعمل  ةمثاب به  فرهنگ  و  یاجتماع  ستاختار ةمثاب  به  فرهنگ  عالم، کشتف یبرا  هیاول
  شتتتده  مطرح  فیتعتار  انباه  انیتم  در(. ibid: 24) دهتدیم  قرار  نینا  یامر  معرض  در  را
 شتریب  که  میدهیم ارائه  فرهنگ  از  یفیتعر  مذکار،  منبع  به  تاجه  با  ل،یذ  در  فرهنگ،  یبرا
 :دآییم یفلسف تأمل كی کار به

 اعمال،  ها،نشتتتانه  شتتتامل  انستتتان،  ةدیآفر  و برستتتاخته  یجهان.  1
  سامان  خاد  به  یامار  قلمرو  که  عتیطب  مقابل  در)  مؤسسات  و  مصناعات

. 3  آورندیم  دیپد  را یانستان  جهان  نیا که  یستیپراکست و  اعمال.  2( استت
  عصتر  و  جهان  و  خاد  آن با  که  ییمعنا  افق  لهیوست  بدان  و  عامه  فرهنگ
  ةدهنتد   ارتقتا وجتهع  آن  ةواستتتطت  بته و  یختگیفره.  4 و  فهمنتدیم را  خاد

 و   خادیبهخاد  یهارشتتته یفراستتا  به را  انیآدم  که  ات.یح  صتتارت
 (.ibid: 24)کشاندیم اتیح یماد

 با  یمیمستتق  نستبت  در شتد  ذکر که  ییمعنا به  فرهنگ  از  یفلستف بحث  بیترت  نیا به
  یهستت  به  صترفاً  آن قاام که استت  یعالم  یستتیچ  و  انستان  هایدهیآفر  یستتیچ از  پرستش
  فرهنگ و  هنر و  فرهنگ نستبت  ن،ید و  فرهنگ نستبت  از  پرستش  ستاننیبد.  استت  انستان
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  خااهد  فرهنگ  ةفلستف یاستاست  هایپرستش  از فلستفه  خاد و  فرهنگ نستبت  یحت و  جنگ و
  خاص  یماضتاع به  محدود  فرهنگ  هایمؤلفه  یدرون  روابط  و  نستب  نیا  از  پرستش  و  باد
 با نستبت  در  را  هاییپرستش که  زبان  هایفلستفه و  ایتار  هایفلستفه  اندنیهمچن. ستتین
  یعن ی)  پرستش  نیا: عاستت  معتقد  مصتلح.  کنندیم مطرح  خاص  یافق  از  یانستان  امار  ةهم

  هر  در  چان  کندیم  دایپ ینستبت  یشتناستانستان  با  دیترد  بدون(  فرهنگ  از  یفلستف  پرستش
  مصتلح،)  ابد.ییم  معنا  فرهنگ  که استت  انستان با.  استت  انستان  فرهنگ،  مقام  صتارت
  یمعرف   خاص  ایفلستتفه  را  فرهنگ  ةفلستتف  تاانینمع  دگاییم  ادامه  در  یو(.  78:  1393
  یستتتت یچ از  یوقت...    پردازدیم  خاص  یماضتتتاع به  یجزئ  ماضتتتاعات کنار  در که  کرد

  شتهیاند به  فلستفه  مستائل  ةهم  مگایییم  ستخن  آن  یاجزا و  عناصتر  خصتاصبه  و  فرهنگ
 (. 78: همان) د.آییم در

 تاجه  فرهنگ  ةفلستف  ةعمد  ةصتیخصت  کانرزمن  ریتعب به که  داشتت  تاجه  دیبا  یطرف  از
 به   یعنی  فرهنگ،  خاص  احاال و  اوضتاع  نیا. استت  خادمختار و  3وانهاده  خاد به  انستان به
  در  ینقصتت  عناان به  فلستتفه  در  خاص  یدیتأک با  و  همااره  ،یخادمختار  و  یوانهادگخاد
  اندشتدهیم  شتناخته  ارج کم  آن  با  مطابق و  اندشتدهیم  درک  ریکب  عالم و  کاستماس با  اندیپ
(konersmann, 2012: 13)ةفلستتف   نیتبا  یمعنا به  نیا که  داشتتت  تاجه  دیبا اما  ؛  

  نتری یاستتاستت  از  فرهنگ  و  نید  نستتبت  کهنیا  چه ستتتین  یاتیاله  هایدگاهید  و  فرهنگ
  فرهنگ،  ةفلستتف  در که  معناستتت  نیبد  کانرزمن  ستتخن.  استتت  فرهنگ  ةفلستتف  مباحث
 را  یآدم  اگر  یریتعب به. ستتتین  نینخستتت  فطرت  یلیطف و  ی انا  یامر  عناان  به  فرهنگ
 وجاه به  صتترفاً معنا  نیا  فرهنگ  ةفلستتف  دید  از  م،یبدان  هم  خداوند  صتتارت و  جامع  کان
 بروز و  ظهار  بته  انستتتان  یفرهنگ  منتاستتتبتات  رهگتذر  از و  مختلف  هتایفرهنتگ  در  متعتدد
  ةصتتی خصتتت  متاجه  قاًیعم  گرید  یطرف از  یوانهادگخاد به  یرو  دیتأک  نیا.  دیرستتت  خااهد
 . است انسان ینندگیآفر

  فرهنگ   در  کثرت   وجاد   به  قائل   ی متفکر  اگر   که  است  مسلم  ابتدا   ن یهم  از   ضمن   در 
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  که  ا،یتار  ی  نا  ریتفاس دی ق از عمالً بزند، هافرهنگ  کثرت لی تعل و نییتب  به دست و باشد
  نظر   به  نیچن  که  چرا  شد  خااهد  خارج  زین  دانند،ی م  شر  و   ریخ  انیم  نبرد  صحنه  را  ایتار
  ن یترمهم   یبد  و   یخاب  انیم  جنگ   که  آمازند ی م   انسان  به  .ی می ابراه  انیاد )ع  که  رسد یم

  به   نبرد  ن یا  که  د یرس  میخااه   ی زمان  به  که  کرد  تصار   دی نبا   و  است  ا یتار  بر  حاکم  اصل
  انسان سرشت و  خلقت ةدربار  ان ی اد ن یا ة آماز  از ، یزندگ  و  ا یتار از تصار  ن یا. برسد انیپا

  باشد،   هافرهنگ   کثرت  به  قائل  یمتفکر   اگر  رون یا   از  ؛(496:  1393  مصلح،( )است  برخاسته
  در .  شد  خااهد  واقف  خاد  حدود  به  یآدم  سانن ی بد  و  کرد  خااهد   قیتصد   را  یگرید  یهست
  ی ناباد  و  ر یخ  ی روزی پ  به  که   یینها  ی نبرد  با  را  ا یتار   ان یپا  عمالً   د ی با  صارت ن ی ا  ریغ
  صرفاً   فرهنگ   مفهام   ی گستردگ  به   تاجه  با   مقاله   ن یا  در .  کرد  تصار   انتامد، ی م  شر   ی گر ید
  خلدون ابن   ورزیفلسفه   ةنحا  به  ی گرید به  راجع   خلدون ابن  دگاهی د  ر ی مس  از  مکنیی م  ی سع
 . میشا كینزد

 عت یطب  از ی رگیفاصله  ۀ مثاب به فرهنگ و  تیعصب:  اول  بخش -1

  یار یبست  تبعات که استت  خلدونابن  ةشتیاند  در  یبعد  چند  میمفاه  از  تیعصتب  مفهام
  خلدونابن  یکل  طاربه.  دارد  انستتتان به  یفلستتتف نگاه  و  فرهنگ  ةدربار او  ةشتتتیاند  یبرا

 ةرابط نستب، از  او  مقصتاد  البته و  داندیم نستب ةواستط به  یهمبستتگ و  التحام  را  تیعصتب
. باشتد  5نعرة و  4مناصترة  حال به نافع که استت  آنچه  هر  مقصتاد  بلکه ستتین  یدما  و  یخان
 استت  مصتاحبت  دوام و  یدوستت و  یمانپیهم  ای والء  و  حلف  ة مر که بستا  ینَسَتب ةرابط  نیا
 (.207: 1 ج ، 2005 خلدون،ابن)

  مپردازی یم  تیعصب  ةدربار  خلدونابن  ةمقدم  از  فقره  چند  ذکر  و  فیتاص  به  ابتدا  ریز  در
 تاجه  دیبا.  کرد  میخااه  ذکر  فرهنگ  ةدربار  یفلستتف  ةشتتیاند  یبرا را  آن  تبعات  ستتو  و

 هم به  قبح و  حستن  ت،یعصتب از  خلدونابن  ریتعب  در  دید  میخااه که  همچنان که  داشتت
  خلدونابن  مفستران  از  یورد  یعل که  استت  جا  بدان  تا  ماضتاع  نیا  تیاهم و  استت  ختهیآم
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 منطق  ةطیح  از  خروج  عمالً  یبدو  ةجامع  با   در  خلدونابن  نظر  که  است  شده  معتقد  یحت
  نی ع  گاه  زمان، كی  در را  یبدو  ةجامع  خلدونابن که  چرا  استت، تناقض  عدم  اصتل و  میقد
 (. 76: 1994 ،یورد) داندیم یکین نیع گاه و یبد

 با   نیا  در یو.  داندیم  جنگ و  نبرد  لاازم از  را  تیعصتب  مقدمه  در  خلدونابن.  1  –  1
   ی تأس  ای  نبات  لیقب  از  دارد وا  بدان  را  مردم  بخااهد  انسان که  یامر  هر  در: ع...  دگاییم

 به  رایز استتت  گرانید  یهمراه  و  یاری  محتاج  یاول  قیطربه  یگرید  غیتبل  هر  ای  ستتلطنت
 یب  هانیا  ةهم  در  هدف به  دنیرست استت،  نهفته  بشتر  نهاد  در  که  یانیعصت و  یسترکشت  علت
  م،یکرد  ادی  نیشتیپ  ستطار  در که  چنانهم و  شتادیم  حاصتل  یزیخانر و  جنگ  راه  از شتك
  ،1388  خلدون، ابن)  دارد.  کامل  ضترورت  کشتتار و  خارد  و  زد  و  نبرد  در  ژهیوبه  تیعصتب
.  باد   یخیتار  یانهیشتیپ  یدارا  و  نباد  خلدونابن  ابتکار  و  ابداع  تیعصتب  مفهام(.  241:  1ج
  ذهن  به را  جنگ  فرقه، نستتب،  همچان،  یمیمفاه  ،یاستتالم  ةجامع  در  عماماً  مفهام  نیا

  گتاه  کته  باد تستتتاهتل  و  قلا  دیتتاح  و وحتدت  مختالف قتاًیدق  یطرف  از  کته  کردیم متبتادر
 بر یافرقه  یاری  عناان  به  تیعصتب  استالم، از  بعد  ستاننیبد.  کردیم  دعات  آن  به استالم
  اذهان  در  تیعصتب  از  یمعنا  نیا  و  شتدیم  شتناخته  نزاع، و  جنگ  حالت  در  گرید  ةفرق  ضتد
 (.  162: 1994 ،یالتابر) باد کرده رساخ

  یآدم   بته  خصتتتال  ةهمت از  گر،یکتدی  بته تتتاوز  و یستتتتمگر  و  یبتد  خلتدونابن  نظر  از
  دربا   ترحیصتتر  ایگانه به  العبر  در یو(.  240:  1ج  ،1388  خلدون،ابن) استتت  تركینزد
  هی همستا  و  همناع  بر  غلبه به استت  یآدم  لیم  ،یعیطب  تیعصتب  از  مراد: عدگاییم  تیعصتب
 ستتین  ممناع  تنها  نه و  بردینم  انیم  از  زیچ  چیه  را  تیعصتب  نیا  و او با  یدشتمن  و  قتل  در
:  2 ج  ،1383  خلدون،ابن. )ن.ید به  دعات  در چه  و  جهاد  در چه نافع  و استتت  مطلا  که
  قبتلمتا  انستتتان  یهتا دگتاهیتد  از  یبعتد  از  حیصتتتر  اینمانته  یآدم  وجاد  از  یریتعب  نیچن(.  2

  هایفلستفه  نگاه  خالف  بر  شتد  خااهد اشتاره که  چنان که استت  یگرید به نستبت  مدرن
 .است انسان به یاسالم عالم در یرسم
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  در  تضتاد  اصتل به  خلدونابن  تاجه  در  واضتح  و  حیصتر  ایگانه به  را  خاد  ماضتاع  نیا
  هایخانااده  چند  هر  له،یقب  كی  در که  دانستتت  دیبا زین  و: عدهدیم  نشتتان زین  لیقبا  انیم

  هاآن   انیم  از  دیبا  ریناگز  باشتتد، داشتتته  وجاد  گاناگان  هایتیعصتتب و  پراکنده  فیشتتر
  کستری را  همه و  شتاد  رهیچ  هاآن بر  و  باشتد  تررومندین  هاآن  همه از  که  دیآ  دیپد  یتیعصتب
  هاآن   ةهم  ییگا  که  ابندی  اندیپ  بدان  چنانآن  هاتیعصتتب  گرید  و  داردوا  شیخا  یرویپ به
 و  اختالف به  و  دهدیم  یرو  ییجدا  هاآن  انیم  گرنه و  استت  بزرگ  تیعصتب  كی  ةمنزل به
 بته  گرید  ییجتا  در  یو(.  265:  1ج  ،1388  خلتدون،ابن. )گردد.یم  یمنته  خارد  و  زد
 كی  مزاج به  اجتماع  ستاختار  تام  شتباهت از  یناشت  را  بزرگ  تیعصتب  ةغلب  ترحیصتر  یاگانه
  خلدونابن  نظر  از که استتت  نیا  نشتتانگر  ماضتتاع  نیا(.  249 :همان)  داندیم  زنده  ماجاد
  وجاد به  گاهیجا  یبدو  فرهنگ  یعبارت به.  استتت  جنگ  همبستتته  استتاستتاً  یبدو  فرهنگ
  تی عصب  از  لزوماً  که  یاجامعه  ای  لهیقب  هرع.  است  گریکدی  با  هاآن  تضاد  و  هاتیعصب  آمدن
 حکامت  پ .  ردیگیم قرار  وستعت و  قات  مستاعد  طیشترا  در  استت،  خاردار بر  تریدیشتد
  تحقق  افراد  نتریمحبا  و  نترییقا  یخاد به  خاد  تحقق از که استت  آن  یعیطب و  ستاده
  جزء  تیعصتتب  خلدونابن منظر  از  یالتابر  عابد  ریتعب به.  (164:  1362 ا،یشتت)  .ردپذییم
 (.171: 1994 ،یالتابر) است عمران و تمدن یذات

 چشتتتم  بته  جتانیا در شیپ از شیب  چتهآن  مقتدمته،  از متا قرائتت  انتدازچشتتتم بته تاجته بتا
  دی با  یآدم و ماستت  ینف  صتدد  در  همااره  یگرید. استت  یگرید به  یمنف  ینگاه  خاردیم
 . بازشناساند یگرید به را خاد هم و کند دفاع خاد اتیح و خاد از هم بانانیپشت یاری به

 تا  شتده  ادی  یمعنا با  که  دارد  زین  یگرید  ابعاد  خلدونابن  ةشتیاند  در  تیعصتب  اما.  2-1
 ت.یبشترع  به  تعلق  احستاس و  هاانستان  انیم  اتحاد  به ناظر  شتتریب و استت  متفاوت  یحدود
  یدلهتا  در  ختداونتد کته یمهر و  یقام غرور را  تیتعصتتتب  خلتدونابن. استتتت  جمتاعتت.ع و

 استت   معتقد و  داندیم استت،  داده  قرار  کانینزد و  شتاوندانیخا به نستبت  شیخا  بندگان
  گاه که  شتتادیم  مشتتاهده  یهنگام  عماماً  مهر  نیا.  دارد  وجاد  یبشتتر  عیطبا  در  مهر  نیا
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  احستاس  یآدم به  حال  نیا  در. استت  شتده  یستتم  شتاوندانشیخا  از  یکی  به  ندیبیم  یآدم
  ،1388  خلدون،ابن) است  شده  یستم  او  خاد به که  ییگا و  دهدیم  دست  یزبان  و  یخاار
  بردیم  فراتر  هم  یخان  یهانستبت  حد  از  را  تیعصتب  ةدامن ادامه  در  خلدون ابن(.  342:  1ج
 تاجه  آن به  دیبا  جانیا  در  چهآن.  دهدیم  یتستر  هم  ستاگندانهم و  مانانیپهم به  را  آن و

  نتایا  در.  هاستتانستان  انیم  یگانگی به  ناظر  تیعصتب از  ریتعب  نیا که استت  نیا داشتت
  حی تاضت  در  یو. استت  ستازسترناشتت  یجهت  از ما  بحث یبرا که  دارد  یریتعب  نصتار  ناصتف
 و  جاشخاد  یامر  ننشتتیابانیب  گروه  ینستتب  یاجتماع  یهمبستتتگ  نیا  دگاییم  تیعصتتب
 احستاس  فرد  به که استت  فرد  از فراتر  یزیچ  افتنی  یبرا  ،یعیطب  طیمح  طیشتراع  از  یناشت
 تا استت  لیما  جانیا  در  نصتار(.  178:  1366  نصتار،)  بخشتد.یم بشتر  ناع  از  یقستمت  به  تعلق
 نه استت مهم ما  یبرا  جانیا  در  آنچه اما  زند  ستهیمقا به دستت  میدورک  و  خلدونابن  انیم
 ةشتیاند  در  فرهنگ ةفلستف  منظر  از  تیعصتب که  استت  ینقشت  بلکه  میدورک  با او  ةستیمقا
 .کندیم فایا خلدونابن

 مد  را  یگرید به  نگاه  ناع  دو  تیعصتب ةواستط به  خلدونابن که  شتد  مشتخ   جانیا  تا
 از و  جنگ ستبب  و  علت  وجادش  و استت  دشتمن  یگرید  طرف  كی از.  استت  داده  قرار نظر
 به و  ادآوری  و استت  خان  و  نژاد كی  از  کهآن ستبب  به  باشتد لهیقب  عضتا  اگر  یگرید  یطرف
  خاد  همان  استتت،  جماعت  وحدت  یةما او به  احترام که استتت  یخیشتت  ای  ریپ  نماد  یعبارت
 .شد خااهد یتلق شخ  شرافت به تعرض او به تعرض و است

 که  میده  نشتتان  دیبا  تیعصتتب به  راجع  خلدونابن نظر  فیتاصتت  از فراغت  از  پ   اما
 و  خلدونابن  ةشتیاند  ستاختار  در  تیعصتب  نقش  فرهنگ  ةفلستف منظر  از  ستتنینگر  با  چگانه
 روبتهرو  آن  بتا  تیتبتدو  ةمرحلت  در  خلتدونابن  نظر بته  بنتا کته  یگرید  بته  دوگتانته نگتاه  نیا  ارتبتاط
  آن به  لیذ  در که  کرد مطرح  انیب سه به  تاانیم  را  مسئله  نیا.  شادیم  مشخ   م،یهستت
 : مپردازییم
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  لی قبا  انیم  تضتتاد  او  یریتعب به.  داندیم  هدف  متاجه  را  یبدو  جاامع  خلدونابن:  الف
 و شتترافت  نیا.  داندیم اقاام  گرید  تاستتط  یبازشتتناستت  و شتترافت  به  لیم ةواستتط به  را

 غلبه  یاساس  لیم  نیا  یعبارت به.  رسدیم  یپادشاه به  خاد  شکل  نترییینها  در  یبازشتناست
  یگاه یپا به  تیعصتب  خداوند  هرگاه  که استت  معقتد  او. استت  یپادشتاه  متاجه  ،یگرید به

 انستان  یبرا  آن به  دنیرست  رایز...    دیجا  یم  را  آن  از  برتر  و  کندینم  درنگ  آن  در  برستد،
 (.265: 1388 خلدون، ابن) است یآدم التیتما و هاخااسته از و است مطلا 

  نی ا  دارد  تیاهم  آنچه.  ستتین  ما  مدنظر  خلدونابن  ةشتیاند  یاستیست  تضتمنات  جانیا  در
 از  چه  اگر  یآدم.  داندیم  یانستان  اتیح  ةدهند  ارتقا  صتارت  را  یپادشتاه  خلدونابن که استت
.  کشتاند یم  یپادشتاه  ستمت به را  او  یبازشتناست به  ازین  اما  کند،یم  آغاز  عتیطب و  معاش

 یورا  در  یهدف  افتنیت و  اتیتح  یماد  هایرهیزنت از  عبار  یناع  انستتتان  یبرا  یپادشتتتاه
  یضتترور  و  ییابتدا  یازهاین  برآوردن  به  یربط اول  ةوهل  در  و استتت  ینینشتت  هیباد  یزندگ
  لینا  هایروزیپ  از  یبرخ به  شیخا  تیتعصتتتب یروین  به ایلهیقب  هرگاه  رایز. عندارد  یماد
 (.267: همان) ابد.ییم دست رفاه لیوسابه زانیم همانبه د،یآ

 او  نشیآفر با  و  یآدم  کاشتتش  با  ، یپادشتتاه  یعنی  هدف،  نیا که  داشتتت  تاجه  دیبا  اما
  ندآفری یم  یجهان  آن،  کردن  قرار بر  و  یپادشتاه به  لیم  با که استت  یآدم  نیا.  دآییم  دیپد
  گرید  طرف  از.  دجایتیم  یخالصتتت  آن  یتنگنتاهتا  از  و  دارد  تفتاوت  یعیطب  جهتان  بتا  کته
 بته  آنتان  نتریكیتنزد یبرا  کته  نیقی اهتل  و  متفکر یقام  یبرا  نته را  ریستتت نیا  خلتدونابن
 ستبب  به  خاد  مراتب  نیترنییپا  در  یآدم.  بردیم  کاربه  هانترییوحشت  او  ریتعب به  و عتیطب
  ستاننیبد  و  رودیم  یپادشتاه  یستا به  شتدن،  فرودستت از  نقصتان  احستاس  و  غلبه به  لیم

 به  انستان  ورود  آغازستر  تیعصتب  ستاننیبد.  شتادیم  حضتارت  و  ینیشتهرنشت  هایدروازه  وارد
 که  چنان  و  استت  خداوند  ةدیآفر  که  یعالم  مقابل  در استت یانستان  جهان و  یانستان  فرهنگ

 . است دور به بشر دسترس از آن فراوان و متکثر روابط فهم گفت، میخااه ادامه در
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  در  خلدونابن  ذهن  شتد،  خااهد  معلام  تیعصتب انتام  و  آغاز  به  اشتارات از  کهچنان:   
 و شترافت  شتتر، ةواستط به  معاش  ت،یعصتب  نژاد، عت،یطب  ةریزنت  انیم بحث  از  مرحله  نیا

  ربط،  بدون  ظاهر به  ةریزنت  نیا  تضتمنات  کردن روشتن  اما. استت  آمد  و رفت  در  یپادشتاه
 ةشتتیاند  به ما  یکینزد  دیکل استتت،  یعرب  یفرهنگ  عناصتتر  نتریمهم از  یبرخ  شتتامل که
  در  خلدونابن  ةشتتیاند.  استتت  او  ةشتتیاند  در  یگرید و  فرهنگ  ةمستتئل  طرح و  خلدونابن
 و استت  داشتته  تاجه عتیطب  از  یدور  ةمستئل به  که  دهدیم  نشتان  او و  دارد صتراحت  جانیا
  ،ی بدو ةلیقب. استت  دادهیم  جهت شتده  ادی  ةریزنت  انیم  در را  او  ذهن که  استت  افق  نیا

 به  یبدو  مستقل  ةهست  نیا  اما.  دارد  بادن بسته  خاد  در  به  لیم که  است  مستقل  یاهسته
 از  را  یآدم  تیبشتر به  تعلق  احستاس.  استت شتده  فیتلط  یفضتا  كی به  یشتیگشتا  دنبال
  شتادیم  ییفضتا  وارد  تیعصتب ةواستط  به  یآدم.  بردیم  فراتر  یعیطب  یزندگ و  معاش ستطح
 قاام(  هستت  زین  یبازشتناست  به  لیم  یطرف از که)  شترافت  مانند  یاخالق  صتار  ةواستط به که
 نظر  از  یعیطب  یزنتدگ  و  عتتیطب  از  یدور  ةمرحلت  نیاول  یناع  بته  مستتتئلته  نیا.  ابتدیتیم
.  شتتد   خااهد  آستتاییتن  و رفاه  یفضتتا  وارد  یآدم  مرحله  نیا  از  پ .  استتت  خلدونابن
  تاانیم  هم  و  شتادیم  مشتاهده یبشتر  اجتماع  در  حرکت  ینحا  هم  جانیا  در  ستاننیبد
 به نستبت  تیبدو  ةمرحل  از  ینیشتهرنشت  یریتعب به.  کرد  مطرح  را مستافت  ةمستئل  جانیا  در
 را  فرهنگ ریست  خلدونابن  که  دهدیم  نشتان  حیصتر  ینحا به  نیا.  استت  تردور عتیطب
 درستت که استت  یاجتماع  ایدهیپد  تیعصتب و  دانستتهیم  عتیطب از  یدور جهت  در یریست
 عتیطب  و  یانسان  عالم  نهادن  هم  مقابل  در  نیا.  بردیم  شیپ  را  یبشر  اجتماع  راستا  نیا  در
  آن به  مدام  تیبدو و  تیعصتتب  از بحث  هنگام  خلدونابن  ذهن  که  استتت  یماارد  ةجمل  از

 . است فرهنگ ةفلسف هایمؤلفه نیترمهم از خاد که کندیم رجاع

.  دهد یم  اختصاص  عر  قام  یعیطب  قة.یخلع به  زین  را  یفصل  مقدمه  در  خلدونابن:  ج
  اتی ضتترور به  مقتصتتر را  آنان  و  داندیم  یکمال  امار به  یدستتترستت  از  قاصتتر  را  اعرا  او
  لباس و  خانه و  ندبیینم  انیشتهر  یگریشتهر  و  عمران  از  ینشتان قام  نیا  در او.  داندیم



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   16

 ماوراء  نه و استت  هیستا  در  گرفتن قرار  هدف  با  عمدتاً که  داندیم  یعیطب  اءیاشت  از  را  هاآن
  ری ناگز  شتتر به  یوابستتگ ةواستطبه را  عر  قام  ادامه  در  یو(.  193:  2005  خلدون،ابن)  آن
 به  را  آنان  لیقبا  از  یبرخ  ساننیبد و  داندیم  دشاار  هایینینش  کاچ  و  ابانیب  در  یزندگ  از

 . ندیبیم كینزد یوحش جاناران

  تمدن  که  باشتتد یکاف  نکته  نیا  افتیدر یبرا  خلدونابن  اشتتارت  نیا  رستتدیم  نظر به
 به  مرباط  امار  و  یکمال  امار  یستتا به  گذار  و عتیطب  از  شتتدن  دور  یمعنا به  هم او  یبرا
 کهنیا  هم  و  است  انسان  ةپرداخت  و  ساخته  یجهان  به  گرگذارید  یریتعب  به  و  شیآسا  و  رفاه
  یر یتعب به. استت  قام افق  همان که  شتداندییم  یافق  در بشتر  فرهنگ،  ریست از  مرحله  هر  در
  صترفاً عتیطب  به  آنان  یکینزد  زانیم و  معاش  ناع ستبب  به  انیبدو  ذهن  ت،یبدو  ةمرحل  در

 ستمت به  را  آنان  ذهن افق  جیتدر به که  استت  تیعصتب  باز  نیا  و استت  اتیضترور  متاجه
 به  تاجه ریمست  از  خلدونابن  ذهن که استت  ستاننیبد.  کشتاندیم  یشتهر  رفاه و  یپادشتاه
  یان یم  ایمرحله  عناان  به را  تیعصتب  عت،یطب به  فرهنگ  و  حضتارت و  یگریشتهر  نستبت
 و  تیعصتتب  یریتعب به.  استتت  تمام و  تام  یانستتان  جهان  ستتمت به  ایپله که  کندیم  طرح
  یخاد  به  انستان و  دارد  کامل  ضترورت  یعیطب  یزندگ  ماوراء به  رفتن یبرا  دشتمن،  یگرید

  نخااهد  فراتر  یعیطب  یزندگ ستتتطح  از  همناعان  از  یاجتماع  در  یزندگ  صتتترف به و  خاد
 . رفت

 کهنیا  اول.  میشتا  متذکر  بخش  نیا یبرا  را نکته  دو  انتها  در  دیبا  انیب  سته  نیا از  پ 
  انستان روح  جهت  كی از که  استت  یداریپد  تیعصتب  چان که  گفت  بتاان  دیشتا  جانیا  در
  نی ا  گر،ید  طرف  از و  بخشتتدیم  بشتتر به  تعلق  احستتاس او  به و  کندیم  خارج  تفرّد از  را

 اخیشتت به  احترام  ،ینید و  یقام  هایمانیپ  ،ینژاد  روابط  در ایابژکت  نحا به  را  خاد  مفهام
 دانستت  یداریپد  را  آن  بتاان  دیشتا  پ   کند،یم  یمتتل  یقام  حقارت  و شترافت  احستاس و
 منظر به  را  خلدونابن  یتلق  ستاننیبد و  استت  فرهنگ  ایستابژکت  و تایابژک  وجاه  جامع که
  دایپ  ارتقاء  ابژه  و  ساژه  ةدوگان  یورا  به است  قرار  آن  در  که  یمنظر  دانست،  كینزد  یهگل
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 تاجه  دیبا اما  ستتت،ین  ربطیب  چندان  ظاهر به  میگفت که  آنچه به  بنا  یتلق  نیا  گرچه.  میکن
 و  تعارضتتات ابژه،  و ستتاژه ةمستتئل  طرح با  کندینم  یستتع  خلدونابن  گاهچیه داشتتت
  یکل   میمفاه به  یحت  گفت  میخااه  کههمچنان او.  دهد  یآشتت  یذهن  لحاظبه  را  هایدوپارگ
 مطابق  ف،یتاصت  نیا. ستتین  قائل  یاصتالت  هاآن یبرا  روچیه به  و  کندیم  حمله  زین  یذهن
 تحت  را  ماجاد که  داندیم  یمتفکران  ةزمر  در را  خلدونابن  که استت  نصتار  ناصتف  ریتفست
  خاد  یستا به  یلیم  خلدونابن  ذهن  در  همااره.  کنندینم  مطالعه  شتهیاند  نیشتیپ  هاینظام
.  دانتد ینم  اتیتح  و  حرکتت یدارا روچیه  بته  را  یذهن  میمفتاه  او ییگا  و  دارد وجاد  اءیتاشتتت
  یماد  و  یحستتت  وجاه  از نانهیزبیت  ینگاه  با  دیبا  صتتترفاً  را  مغر   رییتغ  و  جنگ از  پر  عالم
 و  الشتتر.ع و  الابر.ع  و  الشتعر.ع  لغات  عیوست  کاربرد.  گرفتیپ  مردمان  عمران  و  یزندگ
 و حتد  یب تاجته  از نشتتتان...    و االبتل.ع    و  البقرعع  و منتتدة. ریغ  الحتتارةع  و ن.یالطع

 واضتتتع  را  خلتدونابن  تاانینم  پ .  دارد  مفهام  از  یدور  و  فیتاصتتت  یبرا  او  حصتتتر
 را واقع  عالم  تضتاد و  حرکت  استت  قرار که استت  یمیمفاه به  ناظر که دانستت  هاییكیتفک
 . کند رفع و حل و یریگیپ هم مفهام عالم در

 ةشتتتیانتد در  فرهنتگ  و  6جتامعته مفهام  انیتم  مهم زیتمتا  بته جتانیا  در  دیتبتا  کتهنیا  دوم
بَة.  میکن  اشتتاره  خلدونابن  و  انستتان  از اعم  یگروه  هر به  یعرب  زبان  در  عصتتابة و  عُصتتَ
  یهمبستتتگ   ح   آنان  انیم که  استتت  یاقاام  انیم  تیعصتتب و  شتتادیم اطالق  اانیح

  انیم  زیتما  شتتاد  متبادر  ذهن به  عاًیستتر  جانیا  در استتت  ممکن  چهآن.  دارد  وجاد  برادرانه
Gemienschaft  وGesellschaft    را اول  اصتتطالح  معارف  عباس دیستت.  استتت 

  طبقتات از متشتتتکتل او  ریتعب  بته و  متدرن  جمتاعتات  معتادل را دوم اصتتتطالح و  امتت  معتادل
 وبر که  گرددیم باز  7 یتان به  كیتفک  نیا  ةشتیر(.  20:  1383  معارف،)  داندیم  متخاصتم

  فی تعر  و  بردیم  کاربه  هاآن  یآلمان  شتکل  در  راستتیو  یاندک  با را  میمفاه  نیا  یدو  هر  زین
  فی تعر  نیچن  جتامعته  و  اقتصتتتاد  کتتا   در  را  Gemeinschaft  8   مفهام  او.  کنتدیم
 و نظم که  بدانتا  تا و  یزمان  تا  د،یتنام یاشتتتتراک  تاانیم  را  یاجتمتاع ةرابطت  كیت: عکنتدیم
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  ناع  ای و  یتقاطع روابط  ناع  در چه  افتاده،  تك  روابط  ناع  در چه)  یاجتمتاع معتاملتت  بیتترت
 ,Weber)  باشتتد.  داشتتته ابتناء  رابطه،  هایطرف  ةهم  مشتتترک  یعاطف  تعلق  بر(  نا 

  ماجاد  روابط  یدرون  نظم  که  داندیم  ایجامعه  به  مرباط  را  مقابل  مفهام  اما(.  21 :1922
 ختتهیانگ ورزانتهغرض و یعقالن  لحتاظ  بته  کته  استتتت یمنتافع رهیدا در تعتامتل  بر بنتا آن در

 اوالً که استت  نیا  داشتت  تاجه  آن  به  دیبا  جانیا  در که  اینکته اما  ؛(ibid: 21)  اندشتده
 بته  زین خلتدونابن  نظر  مارد  یبتدو  ةجتامعت  و) دانتدیم  دو  نیا  از  یبیترک  را  جاامع  ةهمت  وبر

 با  را یاشتتراک  ةجامع  یطرف  از و(  دوستت  هر  از  یبیترک  معاش بر  یمبتن  روابط  وجاد ستبب
  علم  و  یشناس  نژاد  و  یشناس  روان  ،یشناس  انسان  از  یناش  که  کندیم  فیتعر  یاتیخصاص
 فرا رابطه  نیا  در  را  ریز  جینتا  تاانیم  اوصتاف  نیا  با(.  ibid: 22) 9استت  مدرن  اقتصتاد
 : گفت

 بته  اریتبستتت خلتدونابن  متدنظر  ةجتامعت  یمصتتتداق  لحتاظ  بته  و  عیشتتتا  حمتل  بته:  الف
Gemeinschaft  که  گفت  یآستتتان به  تاانینم  یاول  حمل  لحاظبه اما استتتت  كینزد 

 و قیتطب ازمنتدیتن  ییادعتا نیچن. استتتت باده  مطلع  هتاییكیتتفک نیچن از  خلتدونابن  ذهن
 با   نیا  در شتده  مطرح  آراء  با  آن  ةستیمقا و  خلدونابن شتناستانةانستان  آراء  مفصتل  ةستیمقا
 که استت مستلم  یقیتطب  نیچن  انتام  از قبل  تا. استت  مدرن  یروانشتناست و  یآنتروپالاژ  در
 شتده  ادی  هایتطابق و استت  یاول  حمل  مقام  در  بحث استت مهم  جانیا  در  ما یبرا  چهآن
 .ندارند خلدونابن یتلق به شدن كینزد یبرا ایفائده عیشا حمل مقام در

 از  خلدونابن که  گفت  دیبا  شتد،  مشتخ   بخش  نیا  در  خلدونابن  آراء از  کهچنان:   
 یطرف  از  و  داندیم  بالذات  یمکتف  یامر را  جامعه  ییارستتطا  ستتنت  در  همچنان  طرفكی
  دنبتالبته و  دارد  یبتدو  ةجتامعت از  فراتر یامر  بته  لیتم کته استتتت  فرهنتگ  نیا او  نظر از  گرید
 قرار  یبدو ةبستت  ةجامع  مقابل  در را  فرهنگ  خلدونابن  یریتعب  به. استت رفاه  و  آستاییتن
  فرهنگ ستبب به  یبدو  انستان  در  ماجاد وضتع  از  یتینارضتا  یناع  ستاننیبد و  دهدیم
  یگشتادگ   مقابل  در  را  جامعه  بادن بستته  قاًیدق  خلدونابن  گرید  یریتعب به  باز.  دآییم  دیپد



(حیدری احمدعلیوحید احمدی و ) ... یگراکثرت کرديرو در فرهنگ ۀفلسف یهامؤلفه   19  

  تفکر  هایجلاه  نتریدرخشتتان از  یکی  نیا.  دهدیم  قرار  ماجاد  اوضتتاع یورا  به  فرهنگ
  خلدونابن  مفستران  دید  از  شتناختیجامعه  نگاه  ةغلب  لیدل به  کنان تا  که استت  خلدونابن

 به  را او  کند،  كینزد  ارستطا به  را  خلدونابن  کهآن  از  شیب  مستئله  نیا.  10استت  باده  پنهان
  یوجه  به  كیتفک  نیا)).  کندیم  كینزد  تمدن  هاییناخرستتند  مفهام  و  دیفرو  و  روستتا

 را  Community  ای  یادیبن  ةجامع  استورسی. عشتادیم مطرح  زین  استورسی  تاستط  گرید
  یدارا . استت  گرفته  شتکل و  کرده  رشتد  آمده،  دیپد  یخیتار  تحال با که  داندیم  ایجامعه
 استت   گرید  هایجامعه با  متفاوت  یعنی  گانه؛ی  تهینت  در و  خاص  ایگذشتته  رستام، و  آدا 
  یا جامعه  یعنی  11یستاختگ  ةجامع  یول  دارد  یدانستتگ و  یبستتگ  خاد  ةگذشتت به  همااره و
  یخ ی تار و  گانهی  آورد،  ادی به که  ندارد  ایگذشتته  شتاد،  ستاخته  و  یزیربرنامه  تااندیم که
  خاردن  هم بر  یرو  تأمل بر  یمبتن  استتورسی  تأمالت(.  210:  1393  زاده،  بینق) ستتت.ین

  می بنگر منظر  نیا  از  اگر. استت  مدرن  ةجامع  یختگیگست و  گذشتته  جاامع  یگانگی و  آرامش
  یهمبستتگ   و  یگانگی  یرو  دیتأک با  را  یبدو  ةجامع که  مقدمه  از  یفصتال  در  زین  خلدونابن
  یتلق  به  یحد  تا او  یتلق  که  دهدیم  نشتتتان  داند،یم  تركینزد  ریخ به  یروح  یرومندین و
 .((دارد شباهت هم اسورسی

.  کند یم  انیب  زین  نید به  تاجه  با را  تیعصتب از  خاد  ةدوگان  ریتعاب  نیا  خلدونابن.  3–1
  یآرزو   که  همچنان  که  ینید  یعنی  داند،یم  آزماده  جان  به  ینید  را  انیبدو  نید  خلدونابن
  یقدرت   آن  یپ  در و  شتتگرف  یمانیا و  کندیم  رستتاخ  یآدم  جان  اعماق  تا استتت  ندارانید

 روح اتیتح جهتت  و  وجهته  خلتدونابن  ریتعب  بته مرحلته نیا  در  نید.  آوردیم  بتاربته شتتتگرف
  مقتاومتت  یارایت  نتانیا برابر  در  یگروه  چیه  ستتتاننیبتد و  کنتدیم حق  متاجته تنهتا را  یآدم

  در را  یشتتترع  یهافرمان  خلدونابن ادامه  در(.  303:  1388  خلدون،ابن)  داشتتتت  نخااهد
 ةجنبت  شتتترع  هناز که  یزمان  در  ندارانید  استتتت  معتقتد  و  نهتدیم  یعرف  یهافرمان  مقتابل

  در  خاستتتیم بر  درونشتتان از  وجدانشتتان و  رادع  باد،  نگرفته  خاد  به  دانش و  صتتناعت
(.  239:  همان)  دارند  اجرا  تیقابل  یرونیب  اجبار واستطةبه  صترفاً  یعرف  هایفرمان  کهیحال
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  مانیا  بر  را اصتل  و  بردیم  یآدم  درون  به را  نید  اصتل  خاد نظر  نیا  با  خلدونابن واقع  در
 و  نهادها ستطح  در  نید  بروز  و  ظهار  جانیا  در.  دهدیم قرار  قلب با  خداوند  عبادت و  ینید

 و  نید  فتار و  ضتتعف  همچان  دیشتتا  بلکه ستتت،ین  مدنظر  تنها نه  یاجتماع  رستتام و  آدا 
  از  یحرکت  با  جانیا  در)  شاد  ستهینگر  یآدم  درون  یروهاین  میعظ  انیجر  یناع  یسنگاارگ

Gemeinschaftیستا  به  Gesellschaft  وجدان مبحث  طرح  ستاننیبد(.  میمااجه  
 که استت  یبدو  نید از  یبعد  انگرینما  ،ینید  نهضتت  آغاز  در  ندارانید  یرومندین و  یدرون
 به و  وجدان  واقع  در.  کندیم  یهمبستتگ و  یگانگی  احستاس  گرانید  با  یآدم  آن، ةواستط به
 قالب  در  که استت  یخاد افراد  با  یگانگی  احستاس  همان  ،یدرون  رادع.ع  خلدونابن  ریتعب

  نی ا که استتت  تأمل  قابل.  کندیم  انینما را  خاد  ینید  حاکم  ای و  ریپ  ای و  اکانین به  احترام
  نی ا  یدارایآدم  یبدو  جامعه  ریستت  طال  در  ییگا  و ستتتین انستتان  یذات  یدرون  وجدان
  ةفلسف   ةرابط  به  راجع  مقاله  لیاوا  در  چهآن  به  تاجه  با  ب،یترت  نیبد.  شادیم  رادع  و  وجدان
 انستان  حق  به رو  ةوجه  خلدونابن که  شتد  میخااه  متاجه  م،یگفت  انستان  فطرت  و  فرهنگ

  نی د  کته  داد قرار متدنظر  زین را  نکتته نیا  دیتبتا   گرید طرف از  امتا.  دانتدیم  فرهنتگ  ةدیتآفر را
 کشتتتتتار  و جنتگ تیتبتدو  ةمرحلت در اگر  یریتعب  بته.  رستتتانتدیم  متدد  زین جنتگ بته  ان،یتبتدو

  خلدونابن  یعبارت  به.  ستین  جنگ  مددکار  جز  یزیچ  مرحله  نیا  در  زین  نید  دارد،  ضرورت
  نی ا  در  کمدستتت و  دهدیم قرار  نظر  مد  فرهنگ  اجزاء  ریستتا با  نستتبت  در  صتترفاً را  نید

  یخ ی فراتار  نحا به  بشتتتر  گرتیهدا  ای  حقائق منبع  عناانبه  نید  خلدونابن  ذهن  از  مرحله
  هر.  کندینم  تادیا  انیبدو  جنگ از  مملا و  بستته  مناستبات  در  یرییتغ  نید.  ستتین نظر  مد
 قرار  ریست  نیا  لیذ  یگرید  ةدیپد  هر  و استت  حضتارت به  تیبدو از  بشتر  ریست  هستت  چه
 .ردگییم

 متاجته  انیتبتدو  ةدربتار  خلتدونابن ةنگر  بته  ینگتاه بتا  کته  گفتت  دیتبتا  بخش نیا  یانتهتا  در
 مباحث  نترییاستاست از  یبخشت  یبدو  نید و  تیعصتب  ةمرحل  در  خلدونابن که  شتد  میخااه
 و  جنگ  نیا  انیبدو به  او نگاه  سترتاستر  در  حال  نیع  در و  کندیم مطرح  را  فرهنگ  ةفلستف
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 به  جنگ و  نزاع  دل  از  خاد  یستترآغازها  در  فرهنگ.  دارد  را  غالب  صتتارت که استتت  نزاع
  نی ا اما  خاردیم چشتمبه  آن  در تیبشتر  ح   و  فیتلط  از  ییهابارقه  گرچه  و  رودیم  شیپ

  در فرهنتگ  یینهتا  شیواال و فیتلط  یبرا  گتذرا ایمرحلته  انیتبتدو نزاع ستتترتتاستتتر ةمرحلت
  لستتافیف  خلدونابن که  گفت  جانیا  در  تاانیم  ستتاننیبد.  باد  خااهد  حضتتارت  ةمرحل
  جانیا  در  جنگ  البته.  پردازدیم  قیتحق به  انیآدم  انیم  جنگ  لاازم  ةدربار  و استتتت  جنگ
  ای تار  قدرت  ةمشتتاهد  و  خاد  یتناه به  یآدم  وقاف یبرا  ایمرحله  همچان  تاانستتتیم

  آن به که  ردگییم  صتارت  گرید  یریمست از  خلدونابن یبرا  یتناه به  وقاف  اما  شتاد،  بدل
 .کرد میخااه اشاره

 ی فرهنگ  یانگارکثرت  و  خلدون ابن : دوم  بخش .2

 صلح  لسوف یف  ۀ مثاب به  خلدونابن  .1-2

 زین  انگاریکثرت به  خلدونابن که  شتتادیم  مشتتاهده  مقدمه  فصتتال  یبرخ به  تاجه  با
 به. استت  داشتته  وجاد او  ذهن  در  صتلح  یبرا  هاییانیبن  ستاننیبد و  استت  دهیشتاندییم
  کردهیم  قیتصد  را  یگرید  لساف،یف  مقام  در  خاد  ةشیاند  از  یمراحل  در  خلدونابن  یریتعب
 نظر  مد  شتاد،یم  مطرح  جانیا  در که  یمباحث  از  یبرخ.  استت  شتناختهیم  تیرستمبه را  او و
 ستبب به  گاه  مفستران  نیا  رستدیم نظربه اما استت  باده زین  خلدونابن  مفستران  از  یبرخ
  غافل او  اندازچشتتتم  درک  از  مدرن  متفکران و  خلدونابن  آراء  نیب  حد از  شیب  هاییتداع
 را  الزم  یفلسف  هایرتیبص  خلدونابن  چگانه که  داد  میخااه  نشان  بخش  نیا  در.  اندشده
 ابتدا.  استت  گرفتهیم  کاربه را  آن و استت  داشتته  یانستان  عالم  به  انگارانهکثرت نگاه  یبرا

 .مپردازییم انتقادات و جینتا یبرخ به سو  و میکنیم فیتاص بارهنیا در را او نظرات
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 خلدون ابن منظر از ی آدم حدود .2-2

 فرهنگ ی عیطب  حدود .1-2-2

 تاجه  با  را  فرهنگ  تناع و  انستان  ةدربار  خاد  ستخن  مقدمه  لیاوا  همان  در  خلدونابن
 نیاول   او،  ةدیعق به  گرید  یعبارتبه   و  کندیم  انیب عتیطب  با  آن  نستبت و  انستان  جستم به

 با   نیا  در  تاانیم.  استتتت  یعیطب  تیمحدود  شتتتاد،یم  دایپ  یآدم یبرا که  یتیمحدود
  در یو.  آورد مثال  را  پاستتاناهیست  رستام و  آدا   یبرخ  ییچرا  ةدربار  خلدونابن  از  یلیتحل
  لی تحل  را  رستام و  آدا   نیا که  دارد  یستع  میقد  یپزشتک  در  مزاج  یةنظر به  تاجه  با  بارهنیا

  هر را  اندازهیب  طر  و  یشتتاد  و یستترستتبك  و  یستتبک: عدگاییم  با   نیا  در  یو.  کند
  آنان  یآهنگ و  ستاز  هر و  اندیکابیپا و  رق   ةفتیشت  هاآن.  استت  دهید  اهواستتانیست  در  ک 
:  همان )  اند.ماصتتتاف  حماقت و  یابله به  جهان  ةهمت  در  و  داردیم وا  طر   و رق  به  را

  نی ا و  دارد یانستان  داریپد  نیا  معقال  هیتاج  در  یستع  خاد بحث  ةادام  در  خلدونابن(.  256
  ییقا یآفر  یکشتارها  نیا  اندازةیب  رطابت  و مزاج  یگرم  لیدل به  را  اهواستتانیست  ةصتیخصت
 ادامه  در(.  157:  همان)  داندیم  آنان  بدن  در  یاانیح  روح  عیستتر  گستتترش  ستتاننیبد و
  یعرضت  راتییتغ  ماجب  صترفاً را  ییهاا و  آ   راتیتغ  خلدونابن که  کرد  مشتاهده  تاانیم
  یهتا رنتگ در  هاا  ریتتأ  و  منحرف و  معتتدل میاقتال  درع  عناان بتا  یفصتتتل  در  بلکته  دانتد،ینم

 و  یآدم جستم که  کندیم  انیب صتراحت  به  شتان.،یا  حاالت و  اتیفیک  از یاریبست  و بشتر
 خروج  باعث  ،یفرع  رستام و  آدا   بر  ریتأ  بر  عالوه  استت  ممکن او  یعیطب  طیمح  طیشترا
 از  یاریبست  ةدربار: ع...  دگاییم  با   نیا  در  یو.  بشتاد  زین  یکل  طاربه تیانستان ةطیح  از

  علف  و  برندیم  سربه  غارها  و  هاجنگل  در  هاآن که  کنندیم  نقل(  معتدل  ریغ  ینااح)  مردم
(  استالوها )  صتقالبه  و  خارندیم  را  گریکدی  و  ندارند  الفت  هم  با  انیوحشت  مانند  و  خارندیم
  یها مزاج  عتیطب  دورند،  اعتدال  از  گروه  نیا  چان  که  است  نیا  علت  و  ندیخا  نیهم  بر  زین
  در  گرید  ییدرجا  یو(.  151:  همان) استت.  تركینزد  زبانیب  جاناران  سترشتت به  شتانیا

  جنا   یعنی  آنان  نیسرزم  یماورا  در: عدگاییم  نامد،یم  لملم  را  آنان  که   اقاام  یبرخ  با 
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  در اقاام  نیا و  بخارند  زین را  گریکدی  یبرخ که  بستا چه...    ندارد  وجاد  یمعتبر  عمران  آن،
 را  یجستم  طیشترا  خلدونابن  شتاد،یم  مالحظه  کهچنان(.  100:  همان)  ستتند.ین  بشتر  ةزمر
 .داندیم لیدخ تیانسان اصل در

.  است  م یقد  ی ایدن  در   خلدونابن   ة شیاند   ةسابقی ب   و  ع یبد  وجاه  از   شك  بدون   شه یاند  ن یا
  عر .   یا یمنتسکع  را  خلدونابن   سبب  نی بد   نازدهم   قرن  ل یاوا  در   پارگشتال   –  هامر
  در   ان یی اروپا  که  ی هنگام  که   باد  معتقد   ز ین  روزنتال (.  Gates, 1967: 416) خااند یم

  یبرخ   شدند   متاجه  استند،ی پ  ها ترک   به   خلدونابن   ةشیاند  ة دربار  پژوهش   در   نازدهم  قرن
  صارت   به  کمدست   و   ستین  ع یبد   هم   همچنان   غر    جهان   در   ماجاد   های شه یاند   از
  ت  یگ  وارن  یحت(.  ibid: 416)  اندباده   ماجاد  خلدون ابن   های شه یاند  در  دستانهخام

  شده   منتقل  ای منتسک  به  شاردن   آ ار  ةواسط  به   خلدونابن  یهاشه یاند  که  دهد ی م   احتمال
  یبرخ   ضمن   در  انسان   بر  هاا  و   آ   ر یتأ   که  کرد   ذکر   دیبا   جان ی ا  در (.  ibid: 416)  باشد

  به  را   میمفاه  ن یا  بار   نیاول   ی برا  خلدونابن   اما  باد،   آمده  هم  ین ید  انیشاایپ  های حکمت
  مهم   جان یا  در   ما  یبرا  چهآن   اما .  کرد   مطرح   ی بشر  اجتماع   و   عمران   ةدربار  یجد  صارت 
  ن یا   یر یکارگبه  ناع   بلکه   ا، یمنتسک  به  او   ربط   ا ی  او  های شهی اند  ع یبد  ة جنب  بر   د ی تأک  نه  است
  معنا   كی  به  ر،یتأ   نیا.  است  فرهنگ  ةدربار  تأمل  یراستا  در  خلدونابن   تاسط  شهیاند
  ن ی زم  مختلف  یهاا  و  آ    که  معناست  نیا   به  یسادگ   به  که  چرا  است  تکثر  قیتصد 

  خااهد   فرهنگ  در  انسان   عمل  حدود   از  ی کی  نی ا  و  آورد  خااهد  دی پد  را  مختلف  هایفرهنگ 
  اعدل ع  و   هست  ز ین  مراتب  به   قائل  خاد   نظرات   از   بخش   نی ا  ن ی تبب  در   خلدون ابن   اگرچه .  باد

  ن ی چن  به  یک ینزد  و  یدور  نسبت  به  را  هاعمران   یةبق  و  داند ی م  چهارم  میاقل  را  العمران.
  که  ستین  آن  مانع  وجه  چ ی ه  به  مسئله   نی ا  اما  داندی م  اعتدال   از  كینزد  و  دور  ،یزانیم
  از   هاییفرهنگ   معتدل،   عمران   لی ذ  او.  نکند  مالحظه  را  هافرهنگ   ن یا  تکثر  خلدونابن
  نتاست یا  در  ی ریتعب  به.  داندی م   معتدل  را  هاآن   و  دهد ی م  قرار   نظر  مد  را  روم  تا   گرفته  رانیا
  ر ی غ  و   ی نید   های فرهنگ   از   ی ریکث  هاا   و   آ    ة دربار  خاد   شه یاند  ةواسط  به   خلدون ابن   که
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  های ارزش   از  ری غ  اییمبان  و  ها نشانه  ها آن   اعتدال   یبرا  و  کند   محسا    عمران   را  ین ید
  ضمن   در  هم  باز   خلدونابن  که  معناست  نیبد  ایمسئله   نی چن.  رد گیی م   نظر  در  خاد  فرهنگ
  تفکر   به  ت یانسان  آغاز  ةنقط  ة مسئل  به   بشر،   فرهنگ   و  شه یاند  بر  هاا   و   آ   ر ی تأ   از  خاد  بحث
  هر   جاآن   در   بتاان  خاد  فرهنگ  یهاداشته   از   فارغ  که  یالفراغ   ة منطق  به  ی عنی   پردازد؛یم
   .کرد نظاره و مشاهده را  است انسان که ک آن 

 ی آدم  عقل   حدود .2-2-2

  کهچنان. استتت  عقل  دارد،  دیتأک  یآدم  حدود بر  آن  در  خلدونابن  که  یماارد  گرید  از
 با   در  شیهاشتهیاند واستطه به  را  خلدونابن  نصتار  ناصتف  م،یکرد  نقل  اختصتار به  شتتریپ

 یهتانظتام  تحتت  را ماجاد  کته  یکستتتان یعنی دهتد،یم  قرار  انیتگراواقع  جزو  ینظر  عقتل
  در  خلدونابن  دگاهید  اصتاالً(.  47:  1366  نصتار،)  دهندینم  قرار  شتهیاند  یلیتحل و  ینیشتیپ

 به. استتت  عقل  تیمحدود و  یانستتان و  یعیطب  جهان  یدگیچیپ  بر ناظر  همااره  عقل  با 
  عالم  منفرد  ماجادات  یانضتتمام  گاهیجا  برابر  در  را  عقل  دیتتر  همااره  خلدونابن  یریتعب
 .دهدیم قرار یعیطب

  در   یهست   کهن یا  آن   و  کندی م   آغاز   مهم  یانکته   با   با   نی ا  در   را  خاد   بحث   خلدونابن
  ست ین  ط یمح  عت یطب  و   یهست   بر  انسان   ادراکات  ی عبارت   به.  گنتدی نم  انسان   ادراکات  ة ریدا
 اندکرده   گمان   که   داند یم  ی کسان   را  فالسفه   سان ن یبد  و   ندارد  را   ها آن   ی غنا  هضم  قدرت   و
  ادراک   یعقل   نظرات  ةواسط  به  تاانی م   را  ،ی حس  یماورا  چه  و  ی حس  چه  وجاد،  عالم  کل  که
  ظاهر   عقل  نقاد  ك ی  همچان   خلدون ابن  رون ی ا  از (.  1088:  2  ،ج1388  خلدون،   ابن )  کرد
  که   است  یی زها ی چ  همان به  منحصر   ک    هر  نزد  وجاد  که  دی گای م   ادامه  در  ی و.  شاد یم
  است   ساقط  وجاد  ةدرج  از  های دنی شن  هیکل  کر   نزد  المثلی ف   و  ابدیی م   در شی خا  مشاعر  به
  ی فلسف  یة ان  معقاالت  و  ی کل  میمفاه   در  تعمق  با  با    نیا  در  خلدونابن   نقد(.  936:  همان )

  عت یطب  از  یروگرفت   ،یکل  م یمفاه  که  است  نیچن  با   نیا  در  او  سخن   ةخالص.  ابدیی م  ادامه
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  ها تفرد  گاهیجا عالم   یعبارت به کنند؛ی نم  منعک  خاد  در  را تیواقع تمام  ی غنا که هستند 
  از   یکل   م یمفاه  و   دارند  تفاوت  ی ث یح  از   ی گرید با   کدام  هر  که   هاستیی جز  و   ها تشخ    و

  در   ات یواقع  که   است  معتقد   خلدونابن   واقع  در (.  1092:  همان)  ناتاانند   معنا  ن یا  دادن   نشان
  ل ی تمث  مقدمه   از   ی بخش  در  او  که  لذاست  ناق ،  ی صارت   به   اما  شاندی م   منعک   ات یماه

  از   که  کندی م   دعات  را   آنان  و  برد ی م  کاربه   استمدارانیس  یبرا  را   ساحل   به  كینزد   شناگر 
  مانند   عت یطب  عالم   به  هی شب  ر ی تصاو  و   اول  معقاالت   به  و   ند ینتا   ی دور  ی انضمام  جهان 
  تضمنات   یفلسف  لحاظ  به  مسئله  ن یا  شك  بدون (.   1148:  همان )  کنند  هیتک  ، یالیخ  ری تصاو
  به   خلدون ابن   تاجه   صرفاً  است  مرباط  ما  بحث  به  جان یا  در  آنچه   اما   داشت  خااهد   یاریبس

  به   تاجه  بدون  و  یذهن   می مفاه  و   اتی کل  به  اتکا  با  تااندی نم  یانسان  چ یه.  است  انسان  حدود
  ة ادار  مختلف   هایاه یش  ی برا  راه  جان یا  در .  دهد  سامان  را  جامعه  روش ی پ  یانضمام   جهان
  در   که  است   خلدونابن   انگارکثرت   یةروح  با  کامل   ی انستام  در   نگاه  ن یا .  شاد ی م  باز   جامعه
   .م یکرد اشاره آن   به قبل

 صلح  ۀمسئل  و  نيد .3-2-2

  یم یابراه  انیاد  هایآمازه  از  یکی  شر، و  ریخ  انیم  جنگ  ماضتاع طرح  میگفت  کهچنان
 یستع  ماضتع سته  از  خلدونابن.  دارد  را  خاد  خاص  یتلق  مارد  نیا  در  زین  خلدونابن و استت
 تیاهم  روآن  از  ماضاعات  نیا  به  تاجه.  کندیم  هافرهنگ  کثرت  و  نید  به  دهیعق  جمع  در
. میهست  یگرید برابر  در  مسلمان  وجدان  كی  یهایریگماضتع  نیاول  شتاهد  آن  در که  دارد
  خلدون،ابن  یعنی  مسلمان،  وجدان  نیا  که  است  نیا  دارد  تیاهم  بدان  تاجه  جانیا  در  آنچه
 . دارد یگرید به نگاه نیع در یخاد یهاداشته حفظ در یسع

  اجاتیاحت  و  رتیستت  ای  یاله  یوح  هاآن  ةشتتالاد که  یعلام  یعنی)  یوضتتع  علام  کثرت
 اما  باد،  تیعصتتب به  معطاف  نید  با   در  خلدونابن  ریتعاب  یبرخ  اگرچه(:  استتت قام  كی

 به  مقدمه  لیاوا  در  خلدونابن.  استت  یفرهنگ  ییگراکثرت به  معطاف  جانیا  در  یو  ریتعاب
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 به ناظر  را  نید  دربا   فالستفه  برهان  ،یبشتر  عمران  قاام  عاامل  در  گفتن  ستخن  هنگام
 ادامته در  یو(. 80: 1  ج ،1388  خلتدون،  ابن)  دانتدیم نتانیا  دگتاهیتد  از  حکامتت ضتتترورت

 صتاحب  یشتخصت  دیبا  که  کرد برداشتت  نیچن  تاانینم  حکامت  ضترورت از  که  استت  معتقد
  یامبران یپ  آمدن  بدون  بشر  یزندگ  که  شادیم  مشاهده که  چرا  کند،  اداره  را  جامعه  عت،یشر
  نی ا یبرا استتت  یجااز  خلدونابن جانب  از  یستتخن  نیچن(.  80:  همان) استتت  ممکن  هم
  انحصتاراً  ستامان و نظم  نیا  پردازد،یم  خاد  امار نظم  و  ستامان  کار به  بشتر  اگر که  دهیعق
  نی ا به  دیبا  خلدون،ابن  نظرگاه  تیاهم  افتنیدر  یبرا.  باشتتتد  خاص  یعتیشتتتر تحت  دینبا
. استتت  یآدم  تکامل  ةهمبستتت  نید  که  دارند  دهیعق  عماماً  ندارانید که  داشتتت  تاجه  نکته
 در که  ردیگیم  شکل  انسان به نستبت  یکیزیمتاف  ی دگاهید ةنیزم  در  عمالً  یدگاهید  نیچن
 استت   آلاده  یروح  و جستم  از  یبیترک  حالنیع  در و  دارد  واحد  یمعن  و استت  واحد بشتر،  آن
  ستان،نیبد  ن،ید  ةمستئل طرح  عمالً و  شتاد  رها  یآلادگ  از  ن،ید ةواستط به استت  قرار که

 که  کرد  ذکر  دیبا  البته که)  شتتادیم  ینید  نظام  در  طهارت  یاستتاستت مبحث  طرح به  منتر
  بزرگ  یو  خطر  و  میعظ  یآدم  کتار: عیغزال  ریتعب  بته(.   دارد  یحیمستتت  ینیطن  ان،یتب  نیا

 و  گرددیم  پاک  یمیبه  صتفات  از  یآدم روح  که  استت  متاهدت  ةواستط به  صترفاً و استت
 میشتیاندیب  نیچن  اگر(.  4:  1ج  ،1383  ،یغزال) استت  عتیشتر و  نید  هدف  نیتریاستاست  نیا

 و  اندمحروم ما  ةداشتتت  نترییاستتاستت از  دارند،  ما  نید  از  ریغ  ینید  که یاقاام  و  هافرهنگ
 نکته  نیا به  تاجه  با.  داشتتت  نخااهند  یقیحق  ستتعادت به  دنیرستت یبرا  یراه  ستتاننیبد

  یاخالق   مستائل  نیا  متاجه  تنها نه  جانیا  در  خلدونابن  نظرگاه که  که  شتد  میخااه  متاجه
  نظرگتاه  بتاز م،یبتدان هم ینیزم  ستتتعتادت در  لیتدخ صتتترفتاً  را  نید اگر  یحت  بلکته  ستتتتین

  علام و  ما  نید  بدون کم دستت  ای  نید  بدون  عمران  به او و استت  فراتر  یاندک  خلدونابن
 بته بتد  و كیتن از  فراتر انتدازچشتتتم بته كیتنزد  ینظرگتاه نیچن.  شتتتدانتدییم هم  متا  منقال
  یاخالق   هایارزش یبرا  ییگا  جانیا  در  خلدونابن  یریتعب به.  استتت  آن  ایچهین  یمعنا
  لسافانیف  بر  تند  ینقد  بد  و  كین  یفراسا  در  خاد  چهین.  ستین  قائل  یذات  و  یدرون  ییمعنا
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 یو  و  دچتارانتد بتدان همااره  کته کنتدیم  ییهتافرضشیپ  بته  متهم را آنتان  و دارد گتذشتتتتته
  لستتتافیف كیت  یکیزیمتتاف  یمتدعتاهتا  نیترتتا  و  آ   پر  کتهنیا  بتازنمادن یبرا: عدگایتیم

  نی ا:  میبورست  نخستت  همااره که  استت  آن(  رکانهیز و)  درستت  کار استت  آمده  دیپد  چگانه
(.  33:  1375  چته،ین)  استتتت .  یاخالق  تیتغتا  کتدام  یپ  در(  لستتتافیف  نیا  ایت)  فلستتتفته

  نشتتان زین  یوضتتع  علام  به  خاد  نگاه  ناع  در  را  یانداز  چشتتم  نیچن به  دهیعق  خلدونابن
  ری تعب به و  دارد  وجاد  ملل  ةهم  انیم  در مشتابه  طاربه  علام  نیا که استت  معتقد و  دهدیم

 که  همچنان  گاناگان  ملل استتت،  عمل  یوضتتع  علام  هدف که  جاآن  از"  یمهد  محستتن
:  1390  ،یمهد)  "باشتتتند  داشتتتته هم  گاناگان  عمل  قااعد  تاانندیم  دارند  گاناگان  زبان
 متاجته  و  کنتدیم  نقتل  گرید  یجهتات  از  را  قال  نیا  یمهتد  کته  گفتت  دیتبتا  چنتد  هر(.  100
 . ندارد التفات میگفت که آنچه به و است خاد ریتفس

  در   خلدونابن :  خلدون ابن   تاسط   ای تار  و  نی د  منظر  از  امبریپ  ت یشخص  انیم  كیتفک
  و   کندی م  ك یتفک  ا یتار  و  ن ی د  دگاهی د  از  را  امبر یپ  تیشخص  مقدمه   مهم  فصال   از   ی کی
  سنت  به   نسبت  مسلمان   ك ی دگاهید   ر ییتغ  ماجب  که  کندی م   انیب  را   سابقهی ب   ییهادگاه ید
  حی تشر  و   حیتاض  در  یو.  شاد ی م  ضی فرا  و  فقه  ةمسئل  نی همچن  و   امبری پ  شخ    و  ین ید
  مهم   یااشاره   است،   داشته  وجاد   امبر ی پ  زمان   ی بدو  اعرا    ان یم  در   که   خاص   یپزشک   ی ناع
  سان   ن یبد  و  کندی م  ارائه  سنت  مفهام   از   دی جد  یریتعب  و  کندی م  مشروع  عمل  تیماه  به
  ی باب  در  ی و.  رد ی پذی نم   امبریپ  ر ی تقر  و   فعل  و  قال   به   را مشروع  عمل و  ی ن ید سنت  ف یتعر
  شاد ی م  نقل   ات یشرع  در   که  ی طب :  ع  کندی م   مطرح   گانه نی ا  را   ماضاع   ن ی ا  مقدمه   کتا   از
  ان یب  ضمن   در   و   باد  ی عاد  عر    ی برا  که  است   یامر   بلکه  ست، ین  ی وح  عالم   از   رو   چ یه  به

  و  عادت   یو   در  که  است  ی احاال   آن   ناع   از   طب  ن یا   ذکر(  گفت  د یبا ( )ص )  امبر یپ  احاال
(  ص)  یو را یز  است،  مشروع عمل  نحا  ن یا  بر امر  ن یا کهن یا جهت  از  نه است  باده جبلت
  گر ی د  ای  طب  فی تعر  که  ن ی ا  خاطربه   نه  کند،   آگاه  عیشرا  به  را   ما  که  شد  مبعاث  رون یا  از

  آنگاه   و   آمد   ش یپ  خرما   درخت  ح یتلق  ة دربار  ی و  یبرا  کهچنان   امازد، یب  ما   به  را   یعاد   امار
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  جا ن یا  در (.  1034:  2ج  ، 1388  خلدون،  ابن )  د. یداناتر   شی خا  یی ا یدن  امار   به  شما   گفت 
  وجاد   آن  و   کرد   تاجه  آن   به  ش ی پ  از   ش ی ب  دی با  که   بردی م   کاربه  ی مهم   ر یتعب  خلدونابن
  ی انی وح  هایافتیدر   از  زی متما   را  آن  دیبا  که  است  امبریپ  شخ    در  جبلت.ع  و  عادت.ع

  امبر یپ فعل  هر  نظر،   ن یا  به   بنا  تاانی نم   گر ید که  است  مهم  رو   آن  از  ماضاع  نی ا.  دانست
  مرباط   چه  آن  از  است،  العر   رهیجز  به  مرباط  آنچه  جان یا   در  یعبارت   به.  کرد  یتلق   سنت  را
  ك یتفک  که  کرد  مطرح  را  مسئله  نیا   یکل   طاربه  تاان یم  لذا  و  شادی م   جدا  ست، ین  آن  به
  حدود   ی ری تعب  به  است   اعمال   قابل   هم   ی فقه  مطالب  و  مسائل   بر   حد   چه   تا  خلدونابن

  شده   اد ی  ك یتفک  اصل   رد گی ی م  بر   در  را   یماارد   چه  و  کتاست  تا   امبر یپ  جبلت  و  عادت 
  ی داور.  دارد  را  یاخرو  و  ییایدن  امار  ك یتفک  یآمادگ  خلدونابن   ذهن  که  دهدی م  نشان
  و   کم  که   مصر  ی قاض   و  هی فق  خلدونابن   آراء   در  سطار   ن یا   راقم: عاست  معتقد   ز ین  ی اردکان

  و  نی د  و عقل  ی قطع و  حی صر شدن جدا  مقدمات ی حت است باده  رشدابن  ر یتأ  تحت  شیب
 . 12( 65:  1379 ،ی اردکانیداور) ند.بیی م  را  تفکر شدن  ییایدن

  ا ی)  یفاطم   امر  به  را  مقدمه  از   یفصل   خلدون ابن   :یمنج   به  دهیعق  و  خلدون ابن 

  با    نیا   در  عامه  د یعقا   و (  است(  س)فاطمه  اوالد  از  یشخص   منظار   که  منتظر   یفاطم
  داند ی م اسالم  اهل کافه ان یم مشهار  ایده یعق  را  ی منت به  دهی عق او . است داده   اختصاص

  ظهار  و کندی م دیی تأ را نی د  که داندی م امبر یپ  خاندان از ی شخص ظهار را  آن از مقصاد و
  ث یاحاد  مفصل  ذکر  از  پ   او.  کرد  خااهند  متابعت  را  او  ن یمسلم  و  اوست  ةواسطبه   عدل
  با    نی ا  در  عرفاً   و   متصافه  سخنان   ذکر  و  ها آن   لی تعد  و  جرح  در   غار  و  با    ن یا   در  ماجاد 

  ا ی  ن ید   ی برا  خااه   ی دعات  چی ه  که  استن یا  شاد    ابت  تا  بر   دی با  که   یقت ی حق: عد گاییم
  ت یعصب  و  سواه  و  شاکت  پرتا  در  مگر  رسدی نم   کمال  و  عمل  ة مرحل  به  یپادشاه   و  سلطنت

  ابن )  م.یکرد   ابت  را  امر  ن یا  م یداد  نشان  که  یع یطب  یهابرهان   با  ن یشیپ  فصال  در  ما  و...  
:  د گایی م  ن یچن  ی منت   ةدربار  عامه   اعتقادات   ةدربار  ادامه  در   ی و(.  639:  1  ج   ، 1388  خلدون،
  دارند   ی دانش  نه   شاند،   ی رهبر  بدان   تا   اندآراسته   خرد   ار یزبه  نه   که  ستند ین  ش یب  ی ابلهان  آنان 
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  ی خاندان  به  منتسب   آنکهی ب   هستند   ی فاطم  ظهار   زمان   منتظر   آنان .  رندیگ  بهره   آن  از   تا
  ی فاطم  یمرد  ظهار  ةدربار  که  یعات یشا   از  د یتقلبه   بدانند،  را   آن  درست  گاهیجا  آنکه  ا ی  باشد
(.  640:  همان )  ستند ین  آگاه   امر  قتی حق  به  میکرد    ابت  کهچنان   و  است  منتشر   مردم   ان ی م  در
  از   است  یمرد  ةدربار  که  کندی م   ذکر  یآبل  خاد  استاد   از  ایخاطره  بعد  ةصفح  درچند  یو

  جالل   و  شاکت  چان  و  د آیی م   مغر   به  ییفرمانروا  یجستتا   ی برا  که  امبریپ  خاندان 
  و : دگای ی م ادامه در خلدون ابن  و برد یم یپ   خاد اشتباه به ندیبی م را  مستقر یهاحکامت
  یی فرمانروا کار که است باده نایب و آگاه قتی حق نیبد یو که دهدی م نشان  مرد آن گفتار
  باشد   عصر   هر   قدرت   خداوندان  ی لشگر   قدرت   با   برابر   که  یی روین  و   ت یعصب  پرتا   در   جز

  ة دربار  خاد   د ی عقا  که   دهد ی م   نشان   خلدون ابن   سان ن یبد(.  642:  همان)  ابد ی  ی نم   انتام
  ة دربار  چهآن   صارت  هر   در   و  کندی م  اعمال   حق   ن ید  یینها  ی روزی پ  ةدی عق  به  را  عمران 
  اصل   به  نسبت  او  ةدی عق  از  فارغ  یعبارت   به.  کندی م  تکرار   زی ن  جان یا  در   را  است  گفته  عمران 
  که   دهدی م  نشان  جان یا  در   او  ، (ستین  مقاله  نیا  ماضاع  آن  یبررس   که)  یمنت  ةمسئل
  در   و  کندی م   یش یبازاند  عمران  ةدربار خاد  یفلسف  تأمالت  لی ذ را  ین ید  ةشیاند   هایمؤلفه 

  صراحت،   به  خلدون ابن   و   ستد یای م  عامه   ی نی د  د ی عقا  برابر  در  13ی عی طب  یهابرهان   نتایا
  ی ناع   ی راستا  در  بتاان  دی شا  را  سخنان  نی ا.  ردیگی م  را  ش ی خا  یعی طب  یهابرهان   طرف
  که  است  ن یا  دارد   تیاهم  جان یا   در  آنچه  اما  دانست  دست  نی ا  از  یمسائل   و  ی اصالح  دی عقا

  و   ن ید  که  است  ن یا  انگریب  واقع  در  یمنت   ةدربار  عامه  د یعقا   ةدربار  خلدونابن   سخنان
  آنچه   هر   خاد  ةاراد  به  تااند ی نم   یآدم   و  است  فرهنگ  ةطریس  تحت  مردمان  معاملت

  ی عنی   اندازه   و   قدرن ی ا  از   خروج  و  است   اندازه   و   قدر   ی دارا  ا یتار   ی عبارت   به  بکند،   خااهد یم
  مشاهده   هم   باز   سانن یبد .  ی آدم  عمل   ی فرهنگ  و   یعیطب  ی هاان ی بن  تمام  گرفتن  ده یناد
  او   یکل  دگاهی د  و  عمران  علم  و  یفلسف  تأمل  لی ذ  در  نی د   خلدونابن  یبرا  که  میکنیم

  تاانی م   ی ریتعب  به.  دهدی م   خاد   تأمالت  به  را   اصالت   او  و   رد گیی م  قرار   فرهنگ   به  نسبت
  ان یم  در  او  ر یتعب  به  که  چنانآن   ، یمنت   كی  ظهار  متاجه  اصالتاً   خلدونابن   یتلق   که  د ید
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  و   شاکت  بازگشت   به   مناط   را   ی فاطم   ی مهد  بازگشت  او.  ستین  است،  مشهار   ن یمسلم
  ن یی تع  که  است  ا یتار   روند  نی ا  یی گا   و (  145:  همان)  کندی م  ش یقر  قام   به  قلا    ف یتأل

 . 14نه ا ی  داد خااهد   رخ  یزی چ نی چن که کرد خااهد 

  طوربه   مدرن  ۀ شياند  با   آن  ۀسيمقا  و  «یگريد»  به   راج   خلدونابن   نظر.  3

 ی کل

  معتقد  مصتلح  دانستت   عیبد  یامر را  یگرید به  خلدونابن  نگاه  نیا  تاان  یم  ایآ.  1-3
  فرهنگ  در.  ندارد  وجاد  هافرهنگ  از  یقاطع  تصتار  هناز  یستنت  هایفرهنگ  در: ع  استت
  هافرهنگ   نیا  در.  دارم من که  استت  همان  فرهنگ  هستت،  فرهنگ  كی  تصتار  تنها  یستنت
(.  65:  1393  مصتلح،)  رد.یبگ  فاصتله  خاد  هایپنداشتته و  هاداشتته  از  تاانستتهینم  هناز  فرد
  هتایدگتاه یتد از حتد  چته تتا  خلتدونابن  کته  دیتد تاانیم آنگتاه میریبگ  نظر در را  قال نیا اگر
  داندینم  ینینشت  هیباد  یعرب  فرهنگ  صترفاً  را  فرهنگ  تنها نه  او. استت  گرفته فاصتله  یستنت
  دانش  هناز  که  داندیم  هاییفرهنگ را  مصتتر و  رانیا  مقدمه  از  یفقرات  در  عک  به  بلکه
  عقال  از  را  انیشرق  عقال  مغر ،  جهانگردان  که  کندیم  نقل  یحت  او  و  دارد  رونق  هاآن  در
  هایداشتته  و  هادانش او  ستاننیبد(.  879:  1388  خلدون،ابن)  دانندیم  ترکامل  مغر   اهل
 .داندیم انحطاط به رو یفرهنگ را خاد زمان در مغر  فرهنگ و دستاییم را گرانید

  فرهنتگ ةفلستتتفت منظر از گتانتهیب و  یگرید بتا   در  ایمقتالته  در  15روتگرز کارت.  2–3
  معتقد  یو.  دهدیم ارائه  غر   فرهنگ  در  یگرید  به نگاه  ةدربار  یتاجه  قابل  حاتیتاضتت
  اش،یبطن و  یشتها  لذات  و  یبهشتت  یهاباغ با...    اروپا  یبرا  باستتان  رانیا  تمدن  که استت
  کرد،  حمله  رانیا به ریکب  استتتکندر  کهآن از  پ .  باد کننتدهافستتتان  یفرهنگ  ةگانتیب كیت

.  کرد   دیتتحتد  را  یگرید  بتا  غر   جهتان  ةرابطت  ةنحا  هتاقرن  یبرا  یگرید  ةفتاتحتانت  تملتك
  گرید  یستا  از و  شتد  یم  ناباد  دیبا  باد، فهم  قابل  ریغ که  یگرید  ستا  كی از  ستان  نیبد
  هادی  قام  هترت و  خروج  قاعده  نیا  یاستتتثناها.  آمدیم  در  تملك به  دیبا  آن  جذا   امار
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 که  باد  زین  ارفئاس ةاستتطار  یدارا  غر   جهان  نیهمچن.  باد  یگرید با  ستتهیاود  ةرابط و
.  داد یم قرار  گانگانیب  تماس  معرض  در  یمحافظت  چیه  یب  را  خاد  و نداشتتت  خطر  یپروا
  غالب وجه  گاهچیه  نگاه  ناع  نیا.  شتتاد  كینزد  او به  گانهیب  بماها  گانهیب  تا  گذاشتتتیم او

 وجه  نتریحیصتتر به  دیشتتا که  باد  استتکندر  نگاه  باد  آنچه.  نشتتد  غر   در  یگرید به  نگاه
  نی چن  دیبا استاستاً  شتناختن،  هنگام که استت  معتقد او  که  آنتا  شتد،  یمفهام  هگل  تاستط
  چنان  را،  خاد  و  میرگیبر  چهره از  یگانگیب  حتا   را  ستتادهیا برابر  ینیع  جهان: عکه  باشتد
  مفهام به  را ایابژکت  امر که  هستتت زین  معنا  نیبد  نیهمچن که  م،یابیب  آن  در  ند،یگایم که
 (.konersmann, 2012: 313, 314) ماست. خاد نترییدرون که میکن راجع

  تنها   نه   را  ی گرید  و  باد   انگارکثرت   لساف، یف  مقام  در  م یدی د  کهچنان   خلدون ابن   اما
  در .  گذارد ی م   ش ینما   به   زی ن  را   ی قام   غرور   از   ی عار  ایهی روح  بلکه   و   دانستی نم   دشمن 
  وجاد .  شادی نم   مشاهده  گر ید   هایفرهنگ   تصرف  و  غلبه  به  ل یم  از  ی نشان  چی ه  او  آراء

  به .  است  یضرور  داندی م  تیانسان  نشان  را  عمران  که  او  ةشیاند  یبرا  هافرهنگ   کثرت
  ی برا نی ا باشد ممکن معتدل مناطق  در  دانش   رشد و قصار  و ها  باغ  و  یآبادان  اگر یریتعب
  ی ریتعب   به.  باشد  ممکن  که   یستیبا   دارند  قرار  ه یناح  نیا  در  که  هاییفرهنگ   و  مناطق   ةهم

  خااهد   شکل   عمران   آمد،   وجاد   به   عمران   ل ی تشک  ی برا  ممکن   شرط   حداقل   که   ی هنگام
  با   قام   كی  خاص  های ارزش   ا ی  و  ن ید   ی ناع   شرط،   نتریکم   ن یا  که   داستی پ  و   گرفت
 . ستین خاص  یث یماار

 گیرینتیجه

  فرهنگ،  شیواال  شتامل، که  کندیم  مطرح  را  فرهنگ  ةفلستف از  یابعاد  خلدونابن.  1
 فهم به بنا  را  میمفاه  نیا  یتمام  خلدونابن  یآدم  حدود  و تیانستان  یها  سترآغاز به  تاجه
  تفکرات  به  مقام  نیا  در  خلدونابن.  آوردیم بدستت  عتیطب با  او رابطه و  انستان  از  یدیجد

 ةناب به که  گرچه  شتاد،یم  كینزد  دیفرو  تا  گرفته  ایمنتستک  از  مدرن  دوران  در شتده  مطرح
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 . دارد زین آنان با یجد هاییتفاوت خاد

 او  لستتتافیف  مقام  در  یول  داندیم  دشتتتمن  تیبدو  ةمرحل  در  را  یگرید  خلدونابن.  2
  هافرهنگ   کثرت  ،ینید  هایمؤلفه  یبرخ  یشتیبازاند و  عقل  حدود  در  تأمل با  کندیم  یستع
 به  لستافیف  هستت،  زین  لستافیف  یبرا  یدیجد  شتأن  فیتعر  خاد  ةناب به  نیا.  ابدی  در  را
 ةدربار  هگل  ینروایم  جغد  لیتمث  ادآوری  مسئله  نیا  یریتعب  به. حاکم  نه و  تأمل  اهل  یمعن
 از  یعقل  یالتذاذ به  خاد،  یرو  شیپ  جنگ  از  مملا  جهان  در  خلدونابن  و استتت  لستتافیف

 .ابدییم دست انسان تکثر افتیدر و درک سبب به فلسفه ماضع

  در آن زانگیهراس و آوراضتتتطرا   وجاه  از فتارغ  یگرید  بته راجع خلتدونابن  یتلق. 3
  خاد  هایداستتان  در که  استت  یکستان از  یآلمان  ةستندینا  کافکا فرانت .  استت  مدرن  دوران
  محاکمه،  مانند او  یهاداستتان  در  یگرید.  کندیم  اشتاره  یگرید  از وجه  نیا  به  وضتاح به

 نتام  بتا  ایصتتتفحته  كیت  و  کاتتاه  ایناشتتتتته در  و  استتتت آزار  ماجتب  و آورهراس مرماز،
Gemeinschaft  مستتند که  کندیم  مطرح  یامر  عناان  به را  گانهیب و  یگرید  ةمستئل  

 استت گانهیب  ذاتاً  گانهیب او نظر  از  یریتعب  به ستت،ین  مصتالح  و  دیعقا  در  ایپشتتاانه  چیه به
. ستتین  گریکدی  شتناخت به  مستتند  بادن  یخاد و  یگانگیب  نیا  یحت.  یخاد  ذاتاً  یخاد و

 او. ستتین  سترستختانه و  کالیراد  ستاننیا به  خلدونابن  ةشتیاند  در  تیعصتب  ةمستئل  طرح
 را انیتبتدو انیتم جنتگ  و دارد ماارد نیا لیتتعل  و  نییتب در  یستتتع خاد  مبتاحتث در همااره
 .  فهم قابل ریغ و بیغر یامر از یناش نه داندیم شرافت صارت از یناش

  نی د  ریتتأ   ةدامنت  و دانتدیم فرهنتگ  بتا  همتاهنتگ  یبتدو ةمرحلت در را نید  خلتدونابن. 4
 به  دنیرست و  تیعصتب  یراستتا  در زین  انیبدو  نید  یریتعب به.  داندیم  فرهنگ  حدود  در  را

 قاام یبرا  یفلستف  تأمالت  هنگام  را  نید  خلدونابن  یطرف از.  استت  ریفراگ  تیعصتب  ةمرتب
 از  انتقاد و(  ص)امبریپ  تیشتتخصتت  كیتفک ةمستتئل  طرح  با و  داندینم  یضتترور  اجتماع
 یبرا  یراه  ،ینید  هایمؤلفه  یبرخ  یشتیبازاند  با  تا  دارد  یستع  یمنت  ةدربار  عامه  اعتقادات
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  م،یکرد  اشتاره  آن به  زین  مقاله  یابتدا  در که  یریتعب به.  ابدیب  العمران.  اعدلع  ةمستئل  طرح
 باز  خاد اندازچشتتتم  یبرا  یراه تا  کندیم  فیتعر  فرهنگ  لیتذ را  آن  عمتل  ةحاز و  نید او
 .کند

  است  شده   متاجه   انسان   ة دی آفر  جهان   و   انسان   به   که  دهد ی م   نشان   او  کهن یا   آخر  در .  5
  رساند ی م   دی جد  ینظرگاه   به  و  کندی م  جدا  اسالفش   از  را  او  انسان  به  نگاه  در   رییتغ   نیا  و
  است  فرهنگ   ة نندیآفر  ی آدم   جان ی درا.  دارد  تفاوت   خاد  قبل   ما   ی کی زیمتاف  های نظرگاه   با  که
  نش یآفر  و  عت یطب  از   یدور  سمت  به  عت یطب  به  وابسته  و  ك ینزد  ی سطح  از   گامبه   گام   و

  حرکت   دارد،  یانسان   کار  و   صنعت  نشان  هست  چه  هر   آن   در  که  شده،   فیتلط  یجهان
  و   شادی م  تاد ی ا  انسان  به  نگاه  ةنیزم  در  خاد  اسالف   از  خلدون ابن   گسست  نیا.  کندیم

  ی گری د  خاد   فرهنگ   های داشته  از   فارغ   آن  در  که   است  ی الفراغ  ة منطق  در   گرفتن  قرار   شامل 
 . شاد ی م گرفته نظر در  فرهنگ  مظاهر و  فرهنگ ةنندیآفر  انسان  و کندی م  مشاهده را

 

 

هانوشت پی 

 
1 Andreas Hetzel 

  همچان)  زبانشناسان  نظر  به  بنا  که  کردن  کشت  آماده  را  نیزم  و  دادن  پرورش  یمعنا  به  2

  Kwel  ییاروپا و  هند  پروتا  ةشتیر  از(  خاد  نیآنال  یکشتنرید  در  یریمال  یدریح  دکتر
  نی ا که استت  نیا  نشتانگر  نیا و  استت  دنیچرخ  اطراف  در  و  رفتن  اطراف به  یمعنا به

 داشتتته  زین  رفتن  اکناف و  اطراف به  و  رفتن  رونیب  خاد از  شتتامل  ییمعنا  آغاز  در  کلمه
  هایزبان  در  خاد  یسرآغازها  در  زین  فرهنگ  ةواژ  که  است  معتقد  یریمال  یدریح.  است
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  and Heydari:نتك)  استتتت  بردن  چرا  بته  و  چر  بتا  شتتتهریهم  ران،یا  یبتاستتتتتان
Malayeri.) 

3 Freigestellte 
 .گریکدی یاری 4
  شانیخا به  نسبت است  یقام  غرور  دادن  نشان  یمعنا  به  که  .یالقرب  یذو  یعل  النعرةع  5

 .کانینزد و
6 Gesellschaft 
7 F. Tönnies 

 .Vergemeinschaftung ترقیدق ریتعب به 8
  عااطف بر  یمبتن  روابط  همچان  ی اتیخصتاصت  یدارا  را  Gemeinschaft  المثلیف او  9

  روابط ،  یروحان  یبرادر  را  آن  نا   یهانمانه  و  داندیم  یجمع  تاناتیه  و  شتتار  ،یانفعال
 .داندیم رفاقت و ستیانالیناس جماعات  و كیاروت

  یبررست به  را  یفصتل  کانرزمن،  یراستتاریو به  فرهنگ  فلستفه  ةراهنمانام  در  بائکر  رکید  10

 بستته  آنتا  در و  استت  داده  اختصتاص  فرهنگ  ةفلستف منظر  از  Gesellschaft  مفهام
  فرهنتگ نیا یریتعب  بته.  دهتدیم  قرار فرهنتگ بادن گشتتتاده مقتابتل در  را جتامعته بادن
 :Konersmann, 2012)  کندیم ستتریم  را  مستتتقر  جامعه  بر  اعتراض که استتت

212.) 

11 society 
 و  یخبر  چه  ن،یقاان و  احکام که  داندیم  نیا را  تفکر  شتدن  ییایدن  از  خاد  منظار  یداور  12

 (.66: همان) دارد یبشر منشأ ماضاعه و ییانشا چه
  هایبرهان  مقابل  در  تتربه و  ح  بر  یمبتن  استتتدالل  ،یعیطب  هایبرهان  از او  منظار  13

 .هستند یصار هایاسیق و حدود بر یمبتن که است یصناع
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  ةد یعق  تحلیل.  و  دراستة:  المهدی  حیاةع  کتا   در  یعیشت  یعلما  از  یقرشت  فیشتر باقر  14

 استت  یحال  در  نیا  داندیم  یعیشت  ةشتیاند با  عداوت ستر  از  و  فیستخ  یقال  را  خلدونابن
  انکتار در  خلتدونابن  کته  معتقتدنتد  یالعتامل یکاران  ایشتتت  جملته  از  گرید  یعلمتا یبرخ  کته
 (.1389 زادگان،یمهدو: نك) است نکرده دایپ تیجزم تیمهدو ةمسأل اصل

15 Kurt Röttgers 
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