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تاريخ تأييد99/01/32 :

ابراهیم عباسپور

ته بتا بهته بته

ضروریات دنیای اتالم ارائه شد .بهه به این نظریه نشان متیدهتد ته او بهیته نظتام
خالف

را از اهداف نظری خبد در علم عمران میداند و اتتمرار ایتن نظتام در نظریته او

اهمی

خاصی دارد .در این مقاله ،با مراهعه به تاب مقدمه ابنخلدون ،با روش اتنادی و

با بهرهگیری از روششناتی بنیادین در علبم انسانی ،مبانی معرفتی او را بیان متی نتیم و
یفی

حضبر این مبانی در نظریه خالف

را ه به صبرت قضیه شرطیه ات  ،بررتی می

نیم و در پایان نتیجه میگیریم ه با وهبد مبانی معرفتی مزببر ،ابتنخلتدون نمتی بانتد
خارج از این محدوده ه عمد اً در مبانی اشعری ریشه دارد ،نظریهپردازی ند.

روششناسی بنيادين نظريه خالفت ابنخلدون

یکی از نظریات مهم ابنخلدون در «مقدمه» ،نظریه خالفت

اتت

*i

کلیدواژگان :خالفت ،عليت ،واقعگرايی ،حسن و قبح شرعی ،عادت.

* دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی مؤسسه امام خمینی (ره).
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نظريهها رابطهای منطقی با زمينههای معرفتی دارند و ضمن اينکه از عوامل معرفتی و
هستیشناختی تأثير میپذيرند ،شرايط و زمينههای تاريخی ـ اجتماعی نيز در بروز و ظهور
آنها دخيلاند .به عبارت ديگر ،يك نظريه بـرای آنکـه در جهـان اجتمـاعی مطـر شـود،
نيازمند عوامل و زمينههای اجتماعی و تاريخی است .گفتنی است تأثير اين عوامل کمتر از
عوامل معرفتی نيست.
نظريه «خالفت» ابنخلدون نيز از اين قاعده مستثنا نيست .اين نظريه در حاشيه و در
پاسخ به جريانهای فکری ـ سياسی و اجتماعی دنيای اسالم در قـرن هفـتم و همـتم و
حتی قرون پيش از آن ،شکل گرفته است .ابـنخلـدون مسـالل تـاريخی و سياسـی را بـا
رويکری اجتماعی تحليل کرده است .او در علم عمران ،باتوجه به عقبههای اشـعریاش و
تعلق خاطرش به خاندان اموی ،نظام خالفت را از منظر اجتماعی تبيين کرد .نظام خالفت
پيش از آن از منظر کالمی و فقهی تبيين میشد .در آن دوران برای استمرار نظام خالفت،
نياز به چنين تبيينی ممهود بود.
ابنخلدون در شمال افريقا متولد شد و پرورش يافت؛ سرزمينی که از سويی افريقا را به
اروپا متصل میسازد و از سوی ديگر بـا ممـر زمـين ارتبـا دارد .مت يرهـای اجتمـاعی
تأثيرگزار در انديمه ابنخلدون را میتوان شرايطی مانند حملـه م ـول ،بيمـاری طـاعون،
ضعف سيستم مالياتی ،تقليل سطح قلمرو حکومت اسالمی و تعارض عربهـا و بربرهـا از
قرن پنجم قمری که موجب تقليل سطح تمدن و سلطه دولت اسالمی شده بود ،دانسـت.
بنابراين ،او به دنبال نظم جامعه و ريمهيابی نابسامانیها بـود .ابـنخلـدون «عصـبيت» را
کليد تحليل خود قرار داد و تقريباً همه مباحث بعدیاش را حول اين مفهوم انجام داد.
اروپـا پـ از پايـان جنـ هـای صـليبی حيـات تــازهای يافـت .سـرری شــدن دوره
اسکوالستيك جهشهايی را در زمينههای مختلف نصيب اروپاييان کرد و در اواسط قـرن
پانزدهم پيشرفتهای عصر نوزايی بهوجود آمد .کسادی اقتصادی اروپای مسيحی در قرن
چهاردهم ،برخالف انحطا عمومی و متمادی در جهان اسالم ،امری موقت بود .در زمان
حيات ابنخلدون تمايل به درک ماهيت و علل اوضاع موجود در جهان اسالم ،بـهويـژه در
شمال افريقا ،و آموختن درسهايی که آن اوضاع میتوانست درباره ماهيت تـاريخ بمـری

بياموزد ،جزء انگيـزههـای اصـلی تفکـر ابـنخلـدون دربـاره تـاريخ بـود (مهتدی،۲۵۳۱ ،

ص۱۲ت.)۵۲

خانوادهاش دعوی انتساب به يکی از قبايل يمن را داشت که اصالتاً در حضرموت ،واقع در
ناحيه کرانه جنوبی عربستان زيست میکردهاند .در صدر اسالم اين خـانواده بـه هواخـواهی از
بنیاميه شهرت داشتهاند و هنگام استيالی اسالم بـر اسـرانيا جـزء سـراهيان يمنـی وارد ايـن
سرزمين شدهاند (همان ،۲۵۳۱ ،ص. )۵۲

ابنخلدون وابسته به سنتی است که در گذشته ريمه دارد .او عظمت دنيـای اسـالم را
همراهی قبيله و عصبيت و شوکت میداند که در قبايل خاصی نمود پيدا میکند.

روششناسی بنيادين نظريه خالفت ابنخلدون

تحصيالت نخستين ابنخلدون و تعليم فقه مالکی و کالم اشعری در تعميـق ايمـان و
احترام او به سنت مؤثر بود و او را بر روابط اجتماعی روزمره متمرکز کرد .فقـه مـالکی در
عين مراعات شديد برخی مسالل اساسی ،برای آداب و رسوم محلی نيز اهميت زيادی قالل
است .تربيت ابنخلدون در آيين مالکی از جهتی علت مقدم دانستن قواعد سنتی بر عمـل
سياسی است .تعلق ابنخلدون به اشاعره نيز تأثير زيادی بر انديمه او گذاشته است .به نظر
میرسد مذهب اشعری همواره در صدد آشتی دادن جبهههای مختلف عقيدتی بوده اسـت
که نمود کامل آن را میتوان در پيمنهاد راه ميانه بين عقل و نقل مماهده کرد .همچنين
باتوجه به پايگاه اجتماعی و مراودات مستمر ابنخلدون بـا دربـار ،مـیتـوان شـکلگيـری
تفکرات محافظهکارانه را در او پيشبينی کرد.
ابنخلدون به شدت از بنیاميه دفاع میکرد و درصدد توجيه رفتار سياسی ـ اجتمـاعی
آنها ،از جمله معاويه بود .ازاينرو ،حاکميت امويان را مورد تأييد قرار داده ،به دفاع يا توجيه
رفتار آنان میپرداخت .محسن مهدی مینويسد:

 .۱نظريه خالفت ابنخلدون

بعد از انحالل خالفت عباسی در سـرزمينهـای اسـالمی و باتوجـه بـه نفـور جريـان
پادشاهی و نوع تعامل سالطينی که در دنيای اسالم بـه تـا و تخـت دسـت مـیيافتنـد،
ابنخلدون شرع را بهعنوان مرکز ثقل حق حاکميت پيمنهاد مـیدهـد و نظـام خالفـت را
بهعنوان تجلی قانونی و رسمی آن ،تجويز میکند .او بهعنوان متفکر اجتماعی معتقد است
که پادشاهی در جامعه نتيجه طبيعی عصبيت در جهت حفظ نظام اجتماعی جامعه است .به

79

سال هجدهم /شماره شصت و نهم  /بهار 99
91

نظر او اين اتفا از روی انتخاب نبوده است؛ چهاينکه اين نياز ،نيازی ضـروری و طبيعـی
است .ابنخلدون برای تبيين نظريه خود (مبنای شرعی داشتن) دو فرضيه قطعـی را رکـر
میکند .0 :لجامگسيختگی سياسی ـ اجتماعی ،هم از نظـر شـارع و هـم از نظـر حکمـت
سياسی ،مردود است؛  .3عمل به مقتضای احکام سياست (بـدون مراعـات اصـول شـرع)
ناپسند است و احکام سياست تنها ناظر به مصالح ايـن جهـان اسـت ،نـه هـر دو جهـان.
بنابراين ،برحسب اقتضای شرايع ،وادار کردن عموم به پيروی از احکام شـرعی در احـوال
دنيا و آخرت ايمان واجب است.
حقيقت پادشاهی نوعی اجتماع ضروری برای بمر بهشمار میرود و مقتضای آن قهر و
غلبه است که از آثار خمم و حيوانيت است؛ ازايـنرو اغلـب پادشـاهان از حـق و حقيقـت
منحرف میشوند و به مردم زيردست خويش در امور دنيوی ستمگری روا میدارنـد؛ زيـرا
بيمتر اوقات آنان را به کارهايی وا میدارند که تـابوتـوان اجـرای آن را ندارنـد ... ،و بـه
همين سبب فرمانبری مردم از فرمانهای آنان دشوار میشود و عصبيتی پديد میآيد کـه
به هر ومر و کمتار منجر میگردد .اين امر ايجاب کرد تا در اداره کردن امور کمور بـه
قوانينی سياسی که فرمانبری از آنها بر همگان فرض باشد ،متوسل شـوند و عمـوم مـردم
پيرو چنين احکامی شوند (ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ص۵۶۵ت.)۵۶۳
ابنخلدون سازمان اجتماعی را پديدهای ضروری میداند .از نظـر او انسـان موجـودی
سياسی و اجتماعی است که نيازمندیهای مادی او را وادار کرده الزاماً با سـاير همنوعـان
خود زندگی کند .به کمك جامعه ،انسانها قادر به ارضای نيازهای ابتـدايی خـود خواهنـد
بود .جامعه از ابتدا بايد مراحل ويژهای را بگذراند تا به شکلبندی اجتماعی خاصی برسـد.
انسانها برای دفاع از خود در قبال حيوانات وحمی ،به همکاری بـا يکـديگر نيـاز دارنـد.
انسانها بهمحض فراغت از امور معيمتی ،اقدام به تجاوز به سايرين میکننـد کـه نتيجـه
اين امر ظهور تضاد است .بنابراين ،برای حفظ و بقای حيات ،کنترل غرايز حيوانی انسانها
و تنظيم روابط آنها حياتی است.
ابنخلدون اصل وجود فرمانروا را ضروری میداند و اعتقاد دارد برای حفظ و ثبات نظم
جامعه الزم است .از نظر ابنخلدون مبنای عمده ممروعيت فرمانروا دو چيز است:
 .0حکومت االهی (سياست شرعيه)؛ اين حکومت مورد تأييد خداونـد بـوده و پيـامبر

(ص) آن را اعالم کرده و احکام آن را آورده است .حاکم اين سياسـت بـه دنبـال سـعادت
دنيوی و اخروی اتباع خود است؛
 .3سياست عقلی .به اعتقاد ابنخلدون سياستی که در آن قوانين از جانب خردمنـدان و
بزرگان دولت وضع و اجرا شود ،سياست عقلی است (همان ،ص.)۵۶۳

ابنخلدون انواع حکومت را چنين بيان میکند .0 :حکومت طبيعی که واداشتن مردم به
امور زندگی بر مقتضای غرض و شهوت است؛  .3حکومت سياسی که واداشتن همگان بر
مقتضای نظر عقلی در جلب مصالح دنيوی و دفع مضار آن است؛  .2خالفت که واداشـتن
عموم بر مقتضای نظر شرعی در مصالح آن جهان و اين جهان است که ارجاع به مصـالح
آن جهان دارد؛ زيرا کليه احوال دنيا در نظر شارع به اعتبار مصالح آخرت سنجيده میشود.
بنابراين خالفت در حقيقت جانمينی از صاحبشريعت به منظور نگهبانی ديـن و سياسـت
امور دنيوی وابسته به دين است (همان ،ص.)۵۶۳

روششناسی بنيادين نظريه خالفت ابنخلدون

ابنخلدون در مقام تزاحم بين سياست شـرعی و سياسـت عقلـی ،سياسـت شـرعی را
ترجيح داده ،آن را در مقام خالفت محدود میداند؛ چراکه اگر قـوانين از سـوی قانونگـذار
االهی اعالم شود ،سعادت دنيوی و اخروی مردم را تضمين میکنـد .در حـالیکـه وضـع
قانون از سوی عقليون به پيدايش حکومت معقول دنيوی منجر میشود که قابل نقد است.
تنها حکومت بینقص «خالفت» مبتنی بر اجرای صحيح قوانين شريعت است که هم بـه
عاليق مادی و هم به عاليق معنوی توجه میکند.
درصورتیکه احکام سياست ،تنها ناظر به مصالح اين جهان است ،ليکن مقصود شـارع
صال و رستگاری آخرت مردم است .ازاينرو برحسب اقتضای شرايع وادار کردن عموم به
پيروی از احکام شرعی در احوال دنيا و آخرت ايمان فرض و واجب است و اين فرمانروايی
مخصوص بنيانگذاران و خداوندان شريعت است و آنها پيامبراناند و کسانی کـه جانمـين
ايمان میشوند ،يعنی خلفا (همان ،ص.)۵۳

از منظر ابنخلدون اجرای کامل شريعت و قانون در جامعـه منـو بـه وجـود خالفـت
است؛ چراکه در سرتاسر نظرات ابنخلدون مفهوم نظم عالیتر به چمم میخورد .به اعتقاد
وی عامل اصلی فساد ،غرايز طبيعی و حيوانی انسان است .اگر انسانهـا فقـط از قـوانين
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شريعت پيروی کنند ،غرايز طبيعی مهار خواهد شد و جامعه ايدهآل به وجود خواهد آمد .از
آنجا که پادشاهی عموماً برخاسته از طبيعت حيوانی انسان است ،ازاينرو غالبـاً بـا قـوانين
غيرعادالنه موجب ظلم میشود ،مگر اينکه مجموعه قوانينی منطقی وجود داشته باشد .ابن
خلدون در اين زمينه معتقد است:
هر کموری که بر مقتضای غلبه و لگامگسيختگی ،نيروی غضب را در چراگاه آن رها
کند ،در نظر شارع ستمگر و متجاوز بهشمار میرود و ناسـتوده اسـت؛ چنـانکـه حکمـت
سياسی نيز اين نظر را تاليد میکند ...و آنچه از پادشاه به مقتضای احکام سياست (بـدون
مراعات اصول شرع) پديد آيد ،نيز مذموم است (همان).
به اعتقاد ابنخلدون خالفت ،جانمينی از صاحبشريعت در حفظ دين ،و سياست دنيـا
بهوسيله دين است .اين منصب را خالفت و امامـت مـیخواننـد و متصـدی آن را خليفـه
میگويند (همان ،ص.)۵۶۶
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ابنخلدون در تقابل با کسانی که وجوب تعيين امام و تأسي حکومت را نفی میکنند،
با گوشزد کردن پايگاه شريعتمدارانه آنان ،استدالل میکند کـه آنهـا بـه وجـوب اجـرای
احکام شريعت قاللاند و اين امر هم جز در سايه شوکت حاصل نمیشود .طبيعت عصبيت
اقتضای پادشاهی میکند ،پ لزوماً حتی اگر امامی تعيين نمود ،پادشاهی حاصل میشود
و چنين وضعی همان چيزی است که از آن میگريزند .حال اگر تعيين امام به اجماع واجب
باشد ،فرض آن واجبات کفايی است که خداوندان حلوعقد امور بايد امام را برگزينند؛ ولی
بر همه اطاعت او واجب است« :اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و اولی االمـر مـنکم» (نستا:
( )۶۱همان.)۵۶3 ،
بنابراين لزوم تعيين امام شرعی است و از منظر ابنخلدون عقل در اين مـورد توانـايی
ندارد؛ لذا بر عامه مردم واجب اسـت کـه از اوامـر خليفـه و امـام اطاعـت کننـد .بنـابراين
ابنخلدون تنها شيوه صحيح حکمرانی را در امامت شرعی کـه در خالفـت مسـتتر اسـت،

میداند .او سياست عقلی را بنا بر تمرکز بر مصالح اين دنيا و پادشاهی را به دليل آميختـه
بودن با ظلم و طبيعت حيوانی انسان ،مردود میداند.

 .۲مبانی معرفتی

نظرية علمی در جهان نخست ،به لحاظ نف االمر خود ،با برخی تصورات و تصديقات
آغازين همراه است .اين تصورات و تصديقات اگر بديهی نباشند ،به منزلة اصل موضـوعی
يا پيشفرض مورد نظر قرار میگيرند .به دليل اينکه ابنخلدون متفکری اشـعری مسـلك
است ،مبانی معرفتی او نيز بر مبنای عقايد اشعری استوار است .اين مبـانی مثـل خـون در
رگهای نظريه او جريان دارد .در اين قسمت از مقاله مبانی هستیشناختی ،انسانشناختی،
معرفتشناختی و روششناختی ابنخلدون را که عمدتاً در مبانی اشعری ريمه دارند ،بيـان
میکنيم
هستیشناسی ابنخلدون و متفکران پيش از او ناظر به انسانشناسی آنها و نظريه آنها
در باب انسان بر مبنای مسلك اشعری است.
۱ـ۱ـ .۲اراده عام االهی

از نظر اشعری همه امور به خواست خدا انجام میشود .اگر کسـی مـؤمن اسـت ،خـدا
خواسته و برای شخص کافر از ازل مقصدر بوده که کافر شود .خدا اگر بخواهد میتوانـد بـه
کافران لطفی کند که آنان ايمان آورند .البته در اينجا نمیتوان گفت که خداوند نسبت بـه
کافران بخل ورزيده است؛ زيرا بخل در جايی مصدا دارد که شخصـی کـاری را کـه بـر
عهده اوست انجام ندهد؛ ولی خداوند تفضصالً شخصی را به ايمان متـنعم مـیکنـد و عـدم
تفضل به ديگری ،نمانه بخل نخواهد بود (همان ،ص ۲۲۳تت ۲۲۶؛ ابتنفتبر۲۲3۶ ،،م،
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به اعتقاد اشاعره همه اعراض و جواهر ،حتی انسان و افعال او ،مراد خدا است که اراده
خدا به آنها تعلق گرفته .همچنين چيزی در هستی خار از اراده او نيست .اشاعره تحقـق
چيزی در قلمرو سلطنت خدا را برخالف خواسته او غيرممکن میداند؛ زيـرا وقـوع چنـين
امری دو تالی فاسد دارد .0 :قالل بودن به سهو و غفلت برای خدا؛  .3متصف کردن او بـه
سستی و ناتوانی از رسيدن به آنچه میخواهـد .بنـابراين اگـر اتصصـاف خداونـد بـه چنـين
وصفهايی را روا ندانيم ،پديد آمدن امری در قلمرو سلطنت خداونـد امـری محـال اسـت
(اشعری۲۲۳۵ ،م ،ص ۳3ت .)۳۲
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ص۲۱۳ت.)۲۱۳
۲ـ۱ـ .۲اشتراک لفظی وجود و نفی عامليت

اشاعره به دليل اعتقاد به اشتراک لفظـی وجـود (ژیمتاره۲۵۳۶ ،؛ عتارفاتتفراینی، ،

 ،۲۵3۵ص ،)۶۳نوعی استقالل به رات اشياء و انسان نسبت داده ،وجود انسان را در عرض
وجود خداوند قرار میدهند .آنان بهزعم اينکه اعتقاد به تأثير و سببيّت اشياء مستلزم اعتقاد
به منمأها در مقابل خداست ،از اشيا نفى تأثير و سببيّت کرده ،خواستهانـد بـا نفـى اثـر از
اشياء ،توحيد در خالقيّت را تثبيت کنند؛ لذا در عين حـالیکـه شـرک در خالقيّـت را نفـى
کردهاند ،ناآگاهانه نوعى شرک در رات را تأييد کرده ،در توحيد راتی دچار اشتباه شـدهانـد
(مطهرى ،۲۵۳3 ،ج ،۱ص.)۲۱۳
در راستای تبيين عموميت اراده االهی و با عنايت به مطالب مذکور ،اشاعره خلق افعال
را تنها از جانب خدا دانسته و افعال انسان را مخلو او مـیداننـد (تتبحانی ،بتی تا ،ج،۱
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ص .)۲۲۳آنان معتقدند که انسانها قادر به خلق چيزی نيستند؛ چراکـه خـود مخلـو انـد
(اشعری۲۵۲۳ ،ق ،ص .)۱۲به نظر ايمان حتی شرور اعمـال انسـانهـا را نيـز خـدا خلـق
میکند و انسانها قدرتی ندارند؛ چراکه خالق بودن انسان در مورد اعمال خود ،به شـريك
بودن در کار خلقت خدا منتهی میشود و اگر در اين مورد انسان قادر باشد ،در همه احوال
قادر خواهد بود (مطهرى ،۲۵۳3 ،ج ،۵ص.)3۲
اشاعره جبری بودن افعال انسانها را انکار کرده و معتقدند که عمده حرکـتهـای مـا
اکتسابی است؛ مثالً رعمه يك حرکت اضطراری است؛ چراکه فرد نمیتواند خود را از اين
حرکت خالص کند .البته برخی افعال اضطراری نيستند؛ زيرا انسان میتواند هر لحظه آن
را متوقف کند .بنابراين ،به نظر آنان انسانها مجبور نيستند و در حوزه افعـال خـود دارای
اختيارند؛ اما اختياری محدود که در چارچوبِ خلق از طرف خدا و کسـب از طـرف انسـان
معنا پيدا میکند .بهطور خالصه ،کسبْ قدرتی است که خداوند در انسان به هنگام انجـام
فعل میآفريند ،تأثيری دارد که فعل با آن تأثير حادث میشود؛ کسب يعنی مقارنت وجـود
فعل با قدرت و اراده انسان ،بدون آنکه قدرت و اراده او در تحقق آن تأثيری داشته باشـد
(فرمانیان ،۲۵3۶ ،ص.)۳۲۳

۳ـ۱ـ .۲اصل واقعيت

قسمت اول معرفتشناسی يا وجود واقعيت ،نوعی هستیشناسـی اسـت کـه از وجـود
واقعيت سؤال میپرسد .اين بحث مربو به پذيرش جهانی خار از انسان بهعنـوان يـك
هستی مستقل است که تقريباً مورد تأييد تمام متفکران مسلمان است .ابنخلدون به ايـن
معنا يك انديممند واقعگرا است؛ چراکه در سراسر مقدمه مالک صـد تفکـرات خـود را
واقعيت دانسته و آن را بهترين دليل بر مدعای خود مـیدانـد (ابتنخلتدون ،۲۵۳۳ ،ج،۲
ص۶۵۳ ،۵۳۳ ،۱۶۲؛ ج ،۱ص .)3۶۶او در مبانی معرفتشناختی واقعگرا است و راه صـد
خبر را مطابقت با واقع میداند (همان ،ج ،۲ص .)۶۲البته معيار تمخيص مطابقت با واقـع
از نظر ابنخلدون استقرا و مماهده امور واقع است.
۴ـ۱ـ .۲انکار ضرورت علی

بنده نسبت داده میشود ،تأمل در آن نمان خواهد داد که خالق اصلی او خداونـد اسـت و
رابطهای ضروری ميان باز بودن چمم و تحقق عمل ادراک وجود ندارد؛ بلکه ميان اين دو
پديده رابطهای امکانی وجود دارد« :باز بودن چمم ضرورتاً موجب ديدن نمیشود و آنچـه
که بعد از نگاه بنده باعـث ديـدن مـیشـود ،مخلـو خداونـد اسـت» (اشتعری۲۲۳۵ ،م،
ص.)۱۲۳
در آرای نظام ،ادراک به مثابه نخستين مرتبه معرفت ،از حرکت حواس متولد میشـود.
آنچه از اين حرکت متولد میشود ،ناشی از طبع بوده که مخلو خداوند اسـت .ر يـت بـه
دليل توجه به چيزی و ديدن آن به وجود نمیآيد؛ بلکه در طبع بصير و چمم چنين چيزی
وجــود دارد کــه مخلــو خداونــد اســت .بنــابراين ،فعــل ر يــت فعــل خداونــد اســت
(ابراهیمیدینانی ،۲۵3۳ ،ج ،۲ص۳3ت .)۳۲

روششناسی بنيادين نظريه خالفت ابنخلدون

اشعری روابط ضروری ميان اشيا و حوادث در عالم طبيعت را انکار کرده ،آن را منـافی
با قدرت پروردگار میداند (همان ،ص .)۱۳۲او معتقد است هر چيزی که در نگاه بدوی بـه

اشعری همه ممکنات را بهصورت ابتدايی و بیواسطه به خـدا مسـتند مـیدانـد .او در
ضمن نظريه عادۀاهلل معتقد است که عالقه علصی ميان حوادث وجود ندارد؛ بلکه عادت خدا
بر اين تعلق گرفته است که برخی حوادث را در پی برخی ديگر خلق کند .خداوند میتواند
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هرگاه اراده کند ،به اين رويه خاتمه دهد (بغدادی ،۲۵۳۶ ،ص3۵۲ت.)۲۵۲
اشاعره آنچه را که از پيوستگی ميان حوادث طبيعی و نزديکی ميان آنها ديده میشود،
به دو دليل باقی نماندن عرض در دو زمان و خلق مدام امـور ،بـه جـاری شـدن عـادهاهلل
تفسير کردند (پاینز ،۲۵3۳ ،ص )۱۵که اراده انسانی در جريان حوادث خارجی جهان هـيچ
تأثيری ندارد؛ اما انسان قادر است که افعال مخلو خداوند را ريل قاعده کسـب بـه خـود
نسبت دهد (همان ،ص .)۱۲آنها در واقع ،در جهت نفی رابطه علی ادعايی فالسفه ،آن را با
مفهوم عادت تبيين میکنند.
در فلسفه ارسطو واژه عادت در مقابل طبيعت بهکار رفته و مراد از طبيعت چيزی است
که هميمه باشد؛ اما عادت چيزی است که غالبـاً هسـت (ولفستن ،۲۵۶3 ،ص .)۳3۳واژه
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عادت در مقابل ضرورت بهکار میرود .امر ضروری چيزی است کـه هرگـز قابـل تخلـف
نباشد .بنابراين ،بهزعم اشاعره پذيرش نظريه طبيعت و ضرورت در مورد رابطه موجـودات
با يکديگر ،بيانگر نوعی جبر و حتميت است که با «فعّال مايماء» بودن خداونـد منافـات
دارد .اشاعره برای اثبات مختار بودن خداوند ،قانونمنـد بـودن جهـان هسـتی را در ريـل
نظريه عادتاهلل معنادار میدانند.
۵ـ۱ـ .۲حسن و قبح

در نظام فکری اسالمی ،ارزش افعال راتی آنها بوده و خـوبی و بـدی افعـال اختيـاری
انسان و همچنين صفات و ملکات برآمده از رفتارهای اختياری انسان ،در رات آنها نهفتـه
است .همه رفتارهای اختياری انسان فینفسه و با صرفنظر از خواست فاعل و يا هـرک
ديگری و حتی وجود يا عدم انسان ،متصـف بـه خـوبی يـا بـدی اسـت (شتریفی،۲۵33 ،
ص .)۲۳۳اشاعره حسن و قبح راتى افعال را انکار کـرده ،آن را اعتبـار مـیداننـد؛ هـيچ
عملى با قطع نظر از خطاب شرعى حسن يا قبيح نيست ،بلکه اين دو مساویاند (مطهرى،

 ،۲۵۳3ج ،۲ص۳۲؛ صدرالمتألهین ،۲۵۳3 ،ص.)۱۱۲
از ميان معانی مختلف حسن و قبح ،آنچه مورد اختالف است ،استحقا ثواب يا عقاب
است .از نظر اشاعره درک اين امر منو به شرع بوده و عقـل توانـايی درک ايـن امـور را
ندارد و مالک تعيين حسن و قبح در اين موارد تنها شرع است (آهنگران ،۲۵۳3 ،ص.)۲۳3
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۱ـ۲ـ .۲انسان در مدار هستی

انسان در منظومه فکری ابنخلدون در مرکز جهان قرار دارد .انسانشناسی ابنخلدون،
هرچند شباهتهايی با برخی ديدگاهها دارد ،اما تفاوتهای عميقـی بـا انسـانشناسـی در
اروپای پيمامدرن ـ از عصر کالسيك تا اوايل روشنگری و ظهور هابزـ دارد.
توجه به برابری انسانها مبتنی بر آموزههای اسالم و تأکيد بر وجود سرشت نيك و بد
در او ،چيزی است که انسانشناسی ابنخلدون را از انسانشناسی ارسطو و افالطون متمايز
میکند (همشیدیها ،۲۵3۳ ،ص۲۲ت .)۱۲ضمن اينکه ابنخلدون از ايـن حيـث در تمـدن

انديمه دينی برابری انسانها با عطف توجه به نظريه فطرت در مقدمه ابنخلدون کـه
زندگی باديهنمينی را به فطرت اوليه انسان نزديك میداند ،نمانگر نوعی نگرش به انسان
است که تا پيش از ابنخلدون کمسابقه بوده است .او معتقد است ،هرگـاه نهـاد آدمـی بـر
فطرت نخستين باشد ،برای پذيرفتن نيکیها و بدیهايی که بر آن وارد میشـود و در آن
نقش میبندد ،آماده است (ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ج ،۲ص.)۱۵۲
او طبق نص قرآن معتقد است که خداوند در طبايع بمـر نيکـی و بـدی را در آميختـه
است (همان ،ص )۱۵۲و هرچند بدی از همه خصال به آدمـی نزديـكتـر اسـت (همتان،
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اسالمی نيز پيشگام است .او از حکمای عملی ،نظير فارابی که قالل به وجود انسانهـايی
در شأن و منزلت بهالم و نوابت و لزوم رفتار متناسب شأن حيوانی با آنهـا هسـتند ،پيمـی
گرفته و قالل به برابری نوع بمر است .اين در حالی است که هيچ سندی مبنی بـر اينکـه
در دنيای باستان مخالفتی جدی با طبيعی دانستن بردگی ابراز شده باشد ،در دست نيسـت
( لبتکب ،۲۵3۲ ،ص.)۱۵۳

ص )۱۳۲و تجاوز و ستم در طبايع حيوانیِ بمر مخمـر اسـت (همتان ،ص ،)۳۲امـا آدمـی
برحسب اصل فطرت و نيروی خرد (قوه ناطقه و عاقله) خويش به خصال نيکی نزديكتـر
از خصال بدی است (همان ،ص.)۱۳۱
انسانی که ابنخلدون عمران را برای حياتش ضروری میداند ،انسانی نيست که بيرون
از عمران انسان محسوب نمود .اساساً منمأ شکلگيری عمران ،نيازهای ضروری و اغلب
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معيمتی انسان است .در اين ديدگاه ،برخالف ديدگاه ارسطويی ،انسان بيرون از شهر ،دد يا
فرشته (خدا) نيست (ارتطب ،۲۵۳۳ ،ص)۲۱؛ بلکه بنابر نگاه کامالً دينـی ،انسـان آفريـده
خداوند محسوب میشود که تکامل وی ،در راسـتای وظيفـه خلیفة اللهةی او در عمـران
تکميل میشود .لذا منطق اجتماعاتی که ابنخلدون مد نظر دارد ،ممارکت در رفع نيازهای
بمری ،با تأکيد بر نيازهای معيمتی ـ امنيتی و تکامل در راسـتای تکليـف خلیفة اللهةی
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است.
جابری معتقد است که ابنخلدون تصور ساده و هماهنگی بر اساس تمييز رايـج زمـان
افالطون بين عالم مادی و عالم غيرمحسوسِ روحانی از هستی اراله مـیدهـد .هسـتی از
نظر ابنخلدون حلقههای متصل به يکديگر از جماد و نبات و حيـوان و انسـان و ملکـوت
اعلی و مأل اعلی است و کالنات در هر يك از اين حلقهها ،اين آمادگی را دارند که به حلقه
مجاور باالتر يا پايينتر از خود تبديل شوند .همين استعداد و آمادگی موجـود در دو سـوی
هر افق از عوالم ،به معنی اتصال در آنها است .آخرين افق معادن به نخستين افـق نبـات
متصل است و آمادگی دارد تا در آن تحليل رود؛ همـانطـور کـه آخـرين افـق نبـات بـه
نخستين افق حيوان متصل است و آمادگی تحليل رفتن در آن را دارد .آخرين افق حيـوان
به افق انسان متصل و آماده استحاله در آن است .انسان به عالم روحانی متصـل اسـت و
استعدادی طبيعی دارد که به او امکان میدهد در شرايط خاص از طبيعت بريده ،به ملکوت
متصل و از جن ماللکه شود و در آنجا علوم غيبی کلـی يـا جزلـی را دريافـت و يـا بـه
گونهای از آن جهان اقتباس کند (هابری ،۲۵۲۲ ،ص.)۲۳3
بنابراين انسان در مرکز جهان قرار دارد و با حواس خويش به عالم مادی متصـل و بـا
رو و نف خويش به عالم روحانی متصل است .از آنجايی که هر حلقه از ايـن حلقـههـا
متأثر از حلقه بااليی است و بر حلقه پايينی تأثير میگذارد ،انسان نيز بـر کالنـاتی کـه در
مرتبه پايينتری از او قرار دارند ،تأثير گذاشته ،آنها را به سود خويش به کار میگيـرد .بـه
شکل عام ،جهان فرودين متأثر از جهان برين است و از آنجايی کـه انسـان بـين ايـن دو
جهان است ،بخمی از او در اين و بخش ديگرش در آن است و میتواند اين تـأثير را بـه
گونهای هدايت کند.
اين وضعيت انسان و قرار گرفتن او در مرتبه ميانه ،سبب دستيابی او به معارف از دو

سو است؛ زيرا نف او که همـان نيـروی ادراک اسـت ،اتصـالی دوسـويه دارد .از سـمت
فرودين به بدن متصل است و از اين راه به ادراکهای حسی کـه آمـادگی دسترسـی بـه
تعقل بالفعل را دارند دست میيابد و از سمت برين يا باالتر از خود ،به افق ماللکه متصل
است و بدين وسيله به ادراکهای علمی غيبی دست میيابـد (ابتنخلتدون ،۲۵۳۳ ،ج،۲
ص.)۳۲۱
جابری معتقد است اين تصوير ساده و انسانمحورانهای که ابنخلدون از جهان هستی
اراله میدهد ،با تصويری که ديگر انديممندان قرون وسطی اراله دادهاند ،جز در جزليـات،
تفاوتی ندارد؛ اين تصوير همان تصور فالسفه از جهان هستی است .ابنخلدون شکل عام
اين ايده را ،تا جايی که با تصور اسالمی اهل تسنن تنـاقض نداشـته باشـد و بـه اهـداف
معرفتشناختی او خدمت کند ،به کار گرفته است (هابری ،۲۵۲۲ ،ص.)۲۳۲

در اين قسمت جنبه حکايتگری علم را بهعنوان يك حقيقت وجودی بررسی میکنيم.
ارتبا علم با واقع (واقعنمايی علم) و امکان رسيدن به واقعيت و مطابقت با آن مورد نظر
است .به عبارت ديگر ،در معرفتشناسی دنبال پاسخ به سؤاالتی هستيم که مجمـوع ايـن
سؤاالت و پاسخها مسالل معرفتشناسی را تمکيل میدهند:
آيا واقعيتی وجود دارد؟ با فرض وجود واقعيت ،آيا واقعيت قابل دستيـافتن اسـت؟ بـا
فرض دستيابی ،آيا اين دستيابی قطعی و يقينی است؟ با فرض دستيابی يقينی ،ابـزار ايـن
دستيابی چيست؟ آيا اين معرفت يقينی ،مطابق با واقع اسـت؟ مـالک مطابقـت و معنـای
صحيح آن چيست؟ (معلمی ،۲۵3۲ ،ص.)۳۱
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به نظر ابنخلدون نظام هستی انسجام و پيوستگی دارد و انسان در مرکز آن است و با
ساير عناصر هستی پيوند دارد و همچنين عوالم متعدد با هم تعامل دارند .حـال بايـد ديـد
اين نظام چگونه با مبانی هستیشناسی او که غالباً بر اساس مبانی اشـعری اسـت ،تعامـل
دارد.

به عبارتی ديگر ،در مبانی معرفتشناختی مساللی از قبيل امکان معرفت ،مطابقـت آن
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با واقع و منابع معرفت ،بررسی میشوند که همان حيثيت معرفتشـناختی معرفـت اسـت.
ضمن اينکه ما در اين بخش پيامدهای مبانی معرفتی ابنخلدون را نيز بررسی میکنـيم و
اينکه مبانی معرفتی ابنخلدون چگونه در نظريات وی انعکاس يافتهاند .ابنخلدون در علم
عمران از انديممندان زيادی تأثير پذيرفته ،از جمله اينکه او اشـعری مـذهب بـوده اسـت.
مبانی هستیشناسی انديمه ابنخلدون را باتوجه به اشعری بـودنش رکـر کـرديم و حـال
پيامدهای آن را در اين بخش بررسی میکنيم.
۱ـ۳ـ .۲طريق کشف واقع
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اگرچه ابنخلدون مالک صد قضايا را مطابقت با واقـع معرفـی مـیکنـد ،ولـی ايـن
مطابقت برحسب ظاهر است؛ زيرا او توانايی شناختی انسان را محـدود و در حـد شـناخت
ظواهر و عوارض میداند .او بنا به مبانی اشعری خود ،تـوان عقـل را در بعـد اسـتنباطی و
تطبيق فروع بر اصول موضوعات میداند .ابنخلدون کمف واقع و باطن عالم و رات اشياء
را از حوزه توانايیهای عقل خار دانسته ،به شرع موکول میکند و توقع درک اين مـوارد
از عقل را طمع در محال میداند .واقعيت خارجی آنطور که هست ،فقط در حد علم خـدا
است و بمر نمیتواند به آن احاطه يابد .به اعتقاد او انسان با استعمال اصول علـم منطـق
میتواند واقعيت ظاهری يا طبيعت موضوعات را بمناسد .خداونـد براسـاس حکمـت خـود
انسان را مسخرکننده طبيعت قرار داده است ،لذا بايد قوه شـناخت درسـت آن را نيـز داده
باشد (ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ج ،۲ص.)3۳۶
اشاعره اتکای مطلق به عقل را جايز نمیدانند و در زمينه اعتماد به عقل و در نزاع بين
اهل حديث و معتزله ،راه ميانهای را اختيار کردهاند :معرفت خدا به عقل حاصل و به شـرع
واجب شود (شهرتتانی ،۲۲۶۲ ،ج ،۲ص .)۲۱۲به اعتقاد غزالی جستوجـوی حقيقـت بـه
وسيله عقل غيرممکن نيست ،اما با برهان عقلی فقط کسانی میتوانند به حقيقـت برسـند
که به مرتبه عالی در استدالل عقلی رسيده باشند .به نظر غزالی به دليل نـاتوانی و نقـص
عقل ،سراغ ابزار ديگری ،يعنی همان نور قلبی میرويم (غزالی ،۲۲۲۵ ،ص.)۳۶
به اعتقاد غزالی عقل در حوزه فروعات دو کار مـیتوانـد انجـام دهـد .0 :انسـان را از
اکتفای به عقل برحذر داشته ،به شرع حواله میدهد؛  .3مدرک دستورات شرع است .همين
نوع عقل است که میتواند مساللی را فهم کند که شرع نصی درباره آن نياورده است .البته
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اين عقل به اين دليل به اين مقام رسيده که شرعی شده است .غزالی عقـل و ضـروريات
عقلی را معيار معرفت حقيقی میداند .وی تمکيك در اوليـات عقلـی را نتيجـه خـرو از
فطرت سليم میداند .به نظر غزالی علمی که از اوليات شروع شود را میتـوانيم در طلـب
شناخت حقيقی امور ديگر بهکار بريم (غزالی۲۵۱۱ ،ق ،ص۱۵۳ت.)۱۵3
رأی غزالی در رابطه با محسوسات دو گونه است .0 :احکام حسی تا آنجا که به تأييـد
عقل برسند ،قابل وثو است؛  .3محسوسات مقدمات يقينی هستند ،به شر آنکه عوارض
ح مانند ضعف و بُعد و ...در کار نباشد (غزالی۲۳۲۲ ،ق ،ص .)۲۳۲بهطور کلـی ،غزالـی
اوليات عقلی و محسوسات ،اعم از مماهدات باطنی (علم حضوری) ،محسوسات ظاهری،
تجربيات« ،قضايا قياساتها معها» و متواترات ،را يقينی و از مقدمات برهان میداند.
۲ـ۳ـ .۲ابزارهای معرفت

میتوان آنها را مقدمـه برهـان قـرار داد .غزالـی تجربـه را يقـينآور مـیدانـد .تجربيـات
احکامیاند ،در حالیکه حواس مفيد قضايای شخصی هستند .چون حکم در مورد امور کلی
از آن عقل است ،نه ح  .حکم کردن در باب تجربيات نيز کار عقـل بـه کمـك حـ و
تکرار احساس است؛ لذا غزالی تالزم موجود بين سبب و مسـبب را يقينـی مـیدانـد؛ امـا
بــرخالف فيلســوفان ،ضــرورت علـی را خــار از تــوان عقــل م ـیدانــد (غزال تی،۲۵۳۳ ،
ص۱۳3ت.)۱۳۲
غزالی در معرفت عقلی به چند مورد مهـم معتقـد اسـت .0 :اوليـات عقلـی معلومـاتی
يقينیاند و قضايايی هستند که عقل بدون واسطه و ضرورتاً و بالفطره به آنها ارعـان دارد؛
 .3اعتبار موازين منطقی و لزوم رعايت آنها در کسب علم ،ضروری اسـت و مقدمـه بـرای
کسب همه علوم يقينی ،منطق است؛  .2از لحاظ صورت استدالل ،رعايت قواعـد منطقـی
الزم است و از لحاظ ماده اسـتدالل ،مـواد بايـد از يقينيـات يـا اوليـات ـ اوليـات عقلـی،
محسوسات ،مماهدات باطنی (علـم حضـوری) ،تجربيـات و متـواترات و قضـايايی کـه ـ
قياساتها معهاـ فراهم آيد .به نظر غزالی معلومات يقينـی و قطعـی يـا از همـين يقينيـات
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شيوههای کسب معرفت نزد غزالی شامل تجربـه ،عقـل ،نقـل ،وحـی و شـهود اسـت
(شیدانشید ،۲۵3۵ ،ص .)۳۳به گمان غزالی حواس معلوماتی قطعی به دست میدهند که
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هستند و يا با استدالل صحيح از اين يقينيات استخرا میشوند .لذا میتوانيم بگوييم کـه
غزالی در معرفتشناسی مبناگرا است (شیدانشید ،۲۵3۵ ،ص ۳۶ت)۳۲؛ يعنی بـا بـديهيات
به معرفتهای صاد میرسيم و امور مبيّن را به امور بيّن ارجاع میدهيم ،اما چنين نيست
که هر معرفت جديدی را بتوان با بديهيات اثبات يا ابطال کرد.
بنابراين منابع معرفتی اشاعره شامل ح  ،نقل ،شهود و استدالل عقلی است .اشـاعره
در عقل نظری ،حکم عقل را معتبر دانسته و آن را بهعنوان يکی از ابزارهای معرفتی بهکار
میبرند؛ ولی در حوزه عقل عملی مانند بحث حسنوقبح ،عقل را فاقد اعتبـار دانسـته ،بـه
شرع ارجاع میدهند .آنان در مواردی که حکمی از سوی شارع وارد نمده باشد ،اجتهاد را
بهعنوان يکی از داليل و مستندات در فروعات فقهی و از جملـه تأييـد نظـام سياسـی در
تاريخ سياسی اهلسنت میدانند .منظور آنان از اجتهاد ،اجتهاد و نظر شخصی حاکم است؛
يعنی بهکارگيری قياس ،استحسان ،مصالح مرسله و سدررايع در موارد ماالنص فيه .گاهی
اجتهاد مرادف با قياس اسـت (مبفقالدین ،بی تا ،ج ،۱ص )۲۳۲و در واقـع ايـن مـوارد از
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مصاديق اجتهاد شمرده میشوند .مالک استفاده از اجتهاد و رأی و قياس ،محدوديت تعداد
احاديث معتبر است؛ زيرا برای تحصيل حکم شرعی ،چارهای جز تکيه بـه کتـاب و سـنت
ندارند (مکارم شیرازی ،۲۵3۳ ،ج ،۲ص.)۲3۳
ازاينرو اشاعره در عقل نظری دستاوردهای عقل را معتبر میداننـد و بـرای آن ارزش
شناختی قاللاند؛ ولی در حوزه عمل و عقل عملی ،عقل را ناتوان دانسته ،فروعات مسـالل
را به شرع ارجاع میدهند .در ديدگاه اشاعره شرع بدون دخالت عقل مستقالً حکم میکند
و عقل به دستورات شرع رهنمون میشود.
۳ـ۳ـ .۲اجتهاد و تصويب

يکی از مبانی معرفتشناختی انديمه اشعری اجتهاد در علوم شرعی است کـه آن را از
شرايط امامت در جامعه اسالمی میداند .غزالی هرچند رتبه اجتهـاد را در حـاکم اسـالمی
ضروری نمیداند؛ اما به لحاظ اهميت آن در زندگی سياسی ،پيروی حاکم از اجتهـاد اهـل
علم را الزم میداند (غزالی ،۲۵3۳ ،ص.)۲۲۲
قول به تصويب در احکام سياست شرعی و خطاناپذيری در آن ،از جمله اصول معرفتی
اهلسنت و اشاعره است .به نظر آنان خداوند به تعداد آرای مجتهـدان حکـم دارد .گـويی
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قلمرو آرای اجتهادی در سياست شرعی ،بـه عهـده مجتهـدان و محصـول اجتهـاد آحـاد
مجتهدان مساوی حکم خداوند است .اشعری با تکيه بر تقدم نقل بـر عقـل ،بـه تصـويب
آرای اجتهادی همه فقها و حاکمان پرداخته که اختالف آنان نه در اصول ،بلکه بـه فـروع
احکام برمیگردد ( ربن ،۲۵۳۵ ،ص.)۲۶۱
بهطور کلی میتوان گفت کالم و قواعد معرفتشناختی اشعری ،توجيه و تفسير همـان
قواعد روششناختی است که شافعی در اصولفقه بهکار بسته است .اشعری آرای اهلسنت
را در باب امامت سامان داد و عقايد سلف را بازسـازی کـرد .بـدينسـان قواعـد اعتقـادی
اشعری به توجيه کالمی همان روشی پرداخت که شافعی صدسال قبل وضـع کـرده و بـه
اجرا گذاشته بود.
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از نظر ابنخلدون روش تحليل عمران ،برهانی است و بر اسـتقراء ،ممـاهده و قيـاس
تکيه دارد .اين روش از آن جهت برهانی است که براساس يافتن علل واقعـی و بـه دور از
اوهام انجام میگيرد و به اين علت استقرايی است که به مطالعه حوادث میپردازد و سر
خصوصيات عام آنها را استخرا کرده ،موجبات حدوث هر يك را تمريح میکنـد .از نظـر
وی علم عمران از اين لحاظ قياسی است که بر اساس ماهيت و طبيعـت کلـی ،اجتمـاع،
حوادث و اخبار را نقد و بررسی میکند و با انطبا و ارجاع بـه مبـادی امـور بـه قضـاوت
میپردازد.
بنابراين روشی که ابنخلدون در تنقيح اخبار تـاريخی و مطالعـه امـور اجتمـاعی ارالـه
میکند و خود مدعی داشتن آن است ،خصوصيات باال را دارد و با شيوه عرضه کردن فروع
بر اصول ،مسالل بر مبادی و حوادث بر طبايع انجام میگيرد.
عقالنيت موجود در علم عمران از سويی مماهده محسوسات و ابتنای بر اوليات اسـت
و از سوی ديگر معنای وارد شدن به باطن عالَم و شناخت بر اساس مقتضيات آن عـالم را
دارد .اين نوع عقالنيت خار از دسترس عقل نظری اسـت و عقـل نظـری موضـوعات و
مسيرهای شناخت آن را میيابد؛ بهعبارت ديگر ،عقـل نظـری از دو منبـع معرفتـی سـود
میجويد .0 :قوای حسی که ممترک با حيوان است؛  .3قوای روحانی يا باطنی يا عقلی که
ممترک با فرشتگان است (ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ج ،۱ص.)3۶۲
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محسوسات مواد اوليه معقوالت را فراهم میکنند و ادراکات روحانی هدايتگر عقل در
شناخت موضوعات هستند؛ اما عقالنيت نظری در حدود و اصول خود و در راهيابی به علم
يقينی با بازگمت به قضايای اولی و بـديهی ،بـر اسـاس اصـول و قواعـد برهـانی ،عمـل
میکند.
بهطور کلی میتوان گفت که به عقيـده ابـنخلـدون ،عقالنـی بـودن يعنـی اسـتفاده
قاعدهمند از امکانات شناختی فطری و طبيعی نف انسانی اعم از حسی ،عقلی و روحـانی
ـ در جهت شناخت موضوعات مختلف .معيار صحيح تمخيص عقالنی بودن شناخت يك
موضوع در عقل نظری ،منطق است که علم عمران بر اساس آن تنظيم شده است.
از نظر ابنخلدون عقل محدوديتهايی دارد؛ چراکه او معرفت علمی انسـان را وابسـته
به حوزه محسوسات و توانايیهای طبيعی عقل انسان میدانـد .هرگونـه شـناخت ،بـدون
توجه به محسوسات و تصورات و تصديقاتی که براساس علـم منطـق باشـد ،فاقـد ارزش
شناختی است .بر اساس نظام معرفتی ابنخلدون ،فقط ظواهر در دسترس شـناخت انسـان
است و امکان شناخت رات برای ما وجود ندارد؛ لذا برای حصول معرفت بايد به عوارض و
ماهيات و ...رجوع کنيم .بين شناخت طبيعی رهن و طبيعت خـارجی تطـابق وجـود دارد و
معرفت به سببها و مسببها بهطور طبيعى اتفا میافتد و انسـان مـیتوانـد بـر اسـاس
حکمت خدا که اين توانايی را فراهم کرده ،به شناخت مطـابق واقـع دسـت يابـد (همتان،
ص.)3۶۳
با وجود اينکه ابنخلدون موجودات را دارای عوارض راتی (همان ،ص )۲۲۲۶میدانـد،
عقل را در شناخت روات طبيعی ناتوان میداند .عقل انسان فقط میتواند بر اساس ظواهر،
به ماهيات و عوارض موجودات علم به دست آورد (همان ،ص .)۲۲۲۳او تأکيد میکند کـه
در اعتقاد و عمل بايد از دستورات شارع پيروی کـرد و انتظـار سـنجش امـور توحيـد ،آن
جهان ،حقيقت نبوت ،حقايق صفات خدا و امور فراعقلی با عقل ،طمع در محاالت خواهـد
بود (همان ،ص.)۲۵۳
ابنخلدون در سراسر علم عمران ،طبيعت را بر اسـاس عـوارض و مقتضـيات موضـوع
تبيين میکند و پ از بيان مجموعهای از اين عوارض ،با تأسی به غزالی در ضمن بحث
سنتاهلل ،عادت آنها ،طبيعت آنها و طبيعی بودن آنها را مقتضی وجود آنها میدانـد (همان،
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ج ،۲ص۶۳ت ۵۲۳ ،۵۱۱ ،۶۶ت  .)۳33 ،۵۲۳بنابراين او طبيعت يا طبيعی بودن را با عوارض،
احوال ،کيفيات و ماهياتی میداند که مقتضی وجود موضوع است .او مهمترين امور طبيعی
را طبيعی بودن از نظر عقل میداند که براساس قوانين منطق شناخته مـیشـوند (همتان،
ج ،۱ص .)۲۲۱۳ ،۲۲۲۲به اعتقاد ابنخلدون مماهده و تجربه مـواد و مقـدمات ايـن نـوع
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براهين عقلی را فراهم میکنند .ضمن اينکه توصيف عقالنی امور توسط عقـل ،براسـاس
محسوسات و مماهدات است که در پرتو رهبری نقل صورت میگيرد.
بنابراين در انديمه عقلی ابنخلدون ويژگی و عوارض يك چيز بر اساس رابطه سببيت
و مبتنی بر برهان قياسی عقلی و قواعد منطقی شناخته میشود .همچنين علم از عوارض
راتی موضوعی بحث میکند کـه .0 :دارای طبيعـت اسـت .3 ،طبيعـتش مقتضـی وجـود
موضوع است .2 ،از طريق محسوسات و مماهدات قابل شناخت است.
جابری معتقد است ابنخلدون در همه نظراتش و در اثبات ممروعيت علمش ،خـود را
ملتزم به رعايت منطق و قوانين آن میداند .مبادی علم يـا رکـن چهـارم علـم در منطـق
قديم ،مقدمات مسلمی است که در آن علم موجود است و مسالل آن علم ـ نه مسـالل در
آن علم ـ را اثبات میکند .اين مبادی يا اوليات عقلی محض يا متمکل از قضايای تجربی
ضروری يا حدسيات هستند .بنابراين به اعتقاد جابری ،هدف علم کمف طبايع اشيا اسـت،
نه قوانينی که در آن حکم شده يا برخی را به برخی ديگر پيوند میدهد .نيز علوم برهـانی
علومی استداللی هستند که از مقدمات به نتايج میرسند .ايـن علـوم بـر اسـتقراء متکـی
نيست ،مگر اينکه در جهت کمك به اثبات مبادی باشد.
بر اساس اين تصور از علم و مبتنی بر آن شرو  ،ابنخلدون علمی را بنا نهاده است و
تأکيد دارد که در اين علم شرو مذکور رعايت شده .گويا اين علـم مسـتقل اسـت؛ زيـرا
موضوع (عمران و اجتماع انسانی) و مساللی است (بيان عوارض و کيفياتی که يکی پـ
از ديگری به رات عمران میپيوندد).
وی معتقد است مسئله اصلی در علم عمران بحث درباره اعراض راتيهای است که بـه
اجتماع بمری مربو میشود؛ اما اين بحث متوجه قوانينی که چنين عمل میکند نيسـت،
بلکه اشاره به پديدههايی دارد که بالطبع در عمـران بمـری روی مـیدهـد .ابـنخلـدون
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مستقيماً از مقدماتی که پايه برهان در علم عمران است ،بحثی نمیکند؛ ولی تأکيد میکند
که برهانهايش به شکل وجودی و طبيعی است؛ زيرا مستند بـر واقعيتـی اجتمـاعی روی
میدهد .بنابراين مبادی در علم عمران قضايايی طبيعی هستند که يقين به آن از حـ و
عقل باهم ،يعنی از مماهده و تکرار ،کسب میشود.
به اعتقاد جابری ،ابنخلدون شيوه تجربی خالص ندارد .تکيه ابـنخلـدون بـر اسـتقراء
برای استنبا و نتيجهگيری نيست ،بلکه برای تأييد صحت نتـايج اسـت .اسـتقراء وسـيله
برهان نيست ،بلکه از جهتی مکمل آن است و از جهتی ديگر مفسر مبدأ عامی اسـت کـه
مقرر میگردد .اين چيزی است که روش ابنخلدون را نه استقرايی تجربی و نه استنباطی
محض میکند .روش ابنخلدون ترکيبی از اين دو است که میتوان آن را روش اسـتقرای
تاريخی دانست؛ زيرا بر برهانی مبتنی بر استقراء همه وقايع تاريخی در پيوسـتگی زمـانی
قرار دارد (هابری ،۱۲۲۳ ،ص۲۲۵ت.)۲۲۲
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 .۳تحلیل و بررسی

با توجه به مبانی معرفتی ،ابنخلدون دانشهای بمری را دو نـوع مـیدانـد .0 :دانـش
نوعى که برا انسان طبيعى است و از طريق انديمه کسب میشود؛  .3دانش وضعى کـه
با شنيدن از واضع کسب میشود (ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ج ،۱ص .)33۳بنـابراين ،اوالً تـوان
عقل از نظر ابنخلدون محدود است؛ ثانياً تجارب پيمين و امور واقع را بـهمنزلـه اجمـاعی
میداند که در شرع ريمه دارد .او نظريه خود را با شرع مورد تأييد قرار میدهد .لـذا تقـدم
امر خارجی بر نظريه در تفکر ابنخلدون ممهود است .همين ويژگی به انديمه ابنخلدون
جنبهای محافظهکارانه میدهد که خواهان حفظ وضع موجود است.
او ضمن تعهد به مذهب اشعری ،در فقهْ تابع مالك است .فقه مالکی در قسمتهايی از
دنيای اسالم و از جمله در شمال آفريقا روا داشت و با تأکيد بر سنتها ،روشها و عقايد
زمان پيامبر ،بهصورتی جزمی و محافظه کارانه با يك افق فکری محدود سعی در حفـظ و
دفاع از عقايد و رسوم جامعة جزيرۀالعرب در صدر اسالم داشت .مالك همان افق فکـری
مدينه را برای شرايط اجتماعی گوناگون ترويج میکرد .روش او تمسك بر قرآن و سـنت
بود و احاديثی از پيامبر را که به نظرش صحيح میآمد ،قبول داشـت .بـه اعتقـاد او ،يـك
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چهارم تکاليف شرعی با قاعده «سد و فتح ررايع» استخرا میشـود (شاطبی ،بی تا ،ج،۳

ص )۲۳۲و نهدهم فقه «استحسان» است .او «مصالح مرسله» را مطلقـاً حجـت مـیدانـد
(مکارم شیرازی ،۲۵3۳ ،ص۱۲۲ت .)۱۲۱وی هنگامیکه برای برخی از مسالل فقهی دليلی

هجری استناد میکنند .در آن روايتها صدر روايت ،يعنی«االئم من قـريش» ،برجسـته
شده و به ريل روايت توجهی نمده است .ابنخلدون مربو به دوره خالفت عثمانی اسـت
که قريمی نبودند .برای پذيرش اين حکومت ،ممرو دانسـتن ايـن خالفـت ايـن شـر
مسئلهساز بود؛ لذا ابنخلدون شر قريمی بودن را برای خالفت ضروری نمیداند.
انديمه واقعگرايی ابنخلدون و عدم طر آرمانگرايی را میتوان تا حـدودی متـأثر از
بسترهای اجتماعی ـ تاريخی عصر او دانست؛ بـه طـوری کـه نمـانهای از وجـود کمـالی
مطلوب وجود ندارد که محرک توطئهها و تذبذب او باشد .اگر چنين کمال مطلوبی وجـود
داشت ،بايد بر اراده متعادل ساختن قدرت ـ بهعنـوان پديـده مبتنـی بـر زور ـ و قـانون ـ
بهعنوان مأخذ درجه اول سازمان اجتماعی ـ و عقل ـ بهعنوان مالک تمييز ميان شايسـته
و سودمند ـ مبتنی بوده باشد؛ ولی به نظر نمیرسد که فرهن ابنخلدون او را به صراحت
در برابر مسئله سازمان بنيادی اجتماع قرار داده باشد .از سوی ديگر ،گـويی تفـاوت ميـان
واقعيت سياسی موجود آن زمان با آرمان مذهبی يا فلسفی مدينه فاضله ،انگيـزهای بـرای
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در قرآن و سنت پيدا نمیکرد ،به قياس و مصالح مرسله متوسل میشـد  .مصـالح مرسـله
میتواند باعث استفاده از عقل در احتجاجات دينی شود .ايـن آزادی تعبيـر ،مجـوز اتخـار
رويکردی تحليلی و تعليلی برای ابنخلدون است.
با اين مقدمه ،فلسفه رسالت ابنخلدون در توجيه حکومت اموی و اعاده حيثيـت از آن
معلوم میشود .مفهوم عصبيت بهعنوان عنصر اصلی زندگی قبيلهای ،از مفاهيم مرکزی در
انديمه ابنخلدون است .ابنخلدون در تبيين شرايط خليفه در نظام سياسی شـوکت را بـر
اساس مفهوم عصبيت ،از شرايط اصلی حـاکم دانسـته ،تقريبـاً تمـام شـرايط ديگـر را در
راستای حصول شوکت معنادار میداند .به همـين دليـل ،شـر قريمـی بـودن را توجيـه
میکند؛ چراکه در بين علمای اهلسنت درباره شر نسب قريمی داشتن ،اقوال متعـددی
وجود دارد .شر قريمی بودن مربو به کسانی است که بـه روايـات قبـل از قـرن سـوم
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ابنخلدون ايجاد نکرده است .همچنين ترديد در سرشت قدرت و بهترين شکل حکومـت،
فعاليت رايجی در سنت م ربی نبوده است .آرمان قديمی مدينه کـه از شـريعت سرچمـمه
گرفته و از جانب موحدان تبليغ شده بود ،به نظر ابنخلدون آرمـانی در حـال افـول بـود و
مسئله فلسفی حاکميت تازگی نداشت (نصار ،۲۵۶۶ ،ص.)۱۲
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اين امور بيمتر برای ممروعسازی نظم موجود است .انديممندان اهلسـنت ،متـأثر از
حکام وقت ،برداشتی آرمانی از حکومت اراله نکردنـد و بـه بيـان احکـام واقعـی شـريعت
نررداختند؛ بلکه محور اصلی بحث آنان ممروعيتسازی حکام غاصب و بهترين شيوه حفظ
قدرت سياسی بوده است .اين شيوه گذشتهنگرانه و متصلب ،بازسـازی اکنـون بـر اسـاس
گذشته و توجيه نظم سياسی و اجتماعی موجود را همواره سرلوحه سياستهای خـود قـرار
میدهد .چنين تفکری مستلزم تقدم تجربه بر تئوری و ساختن حال بر اساس گذشته است
که پايههای فقه سنی بر آن استوار بود .اين رونـد متـأثر از وقـايع تـاريخی و اجتمـاعی و
سياستورزیهای بزرگان و خلفا است که دغدغه انقياد مردم از خليفه در نظام اسـالمی و
حفظ حاکميت را داشتند.
بر همين اساس ،برخی انديممندان تمـتت آرای اهـل سـنت دربـاره مسـئله نصـب و
ممروعيت خليفه را ناچاری علمای سنی در توجيه تمامی صورتهای متفاوت به خالفـت
میدانند .آنان با استناد به نحـوه بـه
رسيدن خلفای راشدين بهعنوان جانمينان پيامبر
خالفت رسيدن خلفای سهگانه ،بر روش اجماع ،استخالف و گزينش شـورايی بـا ترکيبـی
انتصابی ،صحه گذاردهاند .آنان برای توجيه خالفت امـوی و عباسـی ممـروعيت خالفـت
استيال را نيز به رسميت میشناسند .انديممندان سنی مذهب ،طبق اوضاع مت يـر روزگـار
آماده تجديد نظر در انديمه سياسی خويش بودهاند (شجاعیزند ،۲۵۳۶ ،ص۲۱۲ت .)۲۱۶
به اعتقاد لمبتون ،اهداف جهانی اسالمی با بروز ممـکالت ناشـی از تفرقـه در دنيـای
اسالم دچار نسيان شد .لذا در کارهای غزالی صحبتی از جن های صليبی و تهديد جامعه
اسالمی از سوی دنيـای غيرمسـلمان وجـود نـدارد؛ ولـی او کتـاب مسـتظهری را بـرای
ممروعيتبخمی به المستظهر برای خليفه مینويسد (لمبتبن ،۲۵۳۳ص۱۲۵تت  .)۱۲۶بـه
اعتقاد طباطبايی سياستنامهنويسان بيمتر به بحث در اکتساب قدرت سياسی و شيوههای
نگهــداری آن و منقــاد ســاختن رعاي ـا در قبــال ملــك پرداختــهانــد (طباطبتتایی،۲۵۶3 ،
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ص۱۲ت.)۱۳
بميريه علمای سياسی را اندرزگويانی برای پادشاهان میداند که مفهومی تجـويزی از
سياست داشتند و مراد آنها از سياست ،کيفيت استوار نگهداشتن دولت بود (وینس ،۲۵۳۲ ،
ص۶ت .)۳برخی ديگر معتقدند محور نظريههای اهلسنت تجليل از سياست حاکم بهجای
استنتا رأی شرعی و تحليل آن است؛ لذا نظريههای اهلسنت نظريههايی پ از وقـوع
در جامعهاند ( دیبر ،۲۵۳۶ ،ص .)۳۶از اينرو خالفت و تئوری آن بر اساس ضرورتهای
اجتماعی و واقعگرايی فراهم آمد و نظريه خالفت توجيه ماوقع بود .فقهالخالفه نيز در اين
راستا ساختاری اقتدارگرايانه داشت که واليت خليفه را منبعث از اقتدار االهی و تا حدودی
جبری میدانست .اساس اين ديدگاه بر تصويب همه خلفا و تأکيد بر اقتدار و واليت االهی
آنان است .اين ديدگاه از نظر کالمی بر نظريه جبر و لزوم اطاعت جامعه مسـلمان اسـتوار
است (شهابی ،۲۵۶3 ،ص.)۳۳۲

حاکميت اموی و معاويه و عملکرد آنان استفاده میکند؛ چراکـه يکـی از پيامـدهای ايـن
نظريه ،جبرگرايی و تقديرگرايی است .ابنخلدون تصميم امامحسين در مقابل يزيـد را
خـار بـوده و جلـوهای از سـنت و
مربو به استنبا ايمان میداند که از اراده امـام
عادتاهلل است (همان ،ص.)۳۲۶
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ابنخلدون جريان عادت و سنت االهـی در مباحـث اجتمـاعی و سياسـی را از مبنـای
اشعری برای نظريه خالفت استفاده کرد .بر همين اساس او کليه وقايع جهان هستى ،خواه
روات يا افعال بمر و حيوانى را لزوماً دارا اسباب و عللى مقدم بر خود میداند که بـه
سبب آنها در مستقر عادت پديد مىآينـد و هسـتى آنهـا بـدان اسـباب انجـام مـىپـذيرد
(ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ج ،۱ص .)۲۵۵او از نظريه استقرار عـادت و سـنت االهـی در توجيـه

ابعاد محافظهکاری در انديمه اجتماعی و سياسی ابنخلـدون چمـمگير اسـت؛ چراکـه
مبانی نظری اين انديمه ظرفيت خرو از وضع موجود را بـه او نمـیدهـد؛ زيـرا انديمـه
اشعری بر بازسازی و توجيه سياست حاضر بر مبنای سياست گذشته استوار است .اشـعری
وظيفه کالم سياسی را در قانونگذاری و تمريع بر اساس گذشته منحصر ساخته است .به
همين دليل برخی معتقدند ابنخلدون با بسيج اصول اربعه ،همراه با کتاب و سنت ،صحت
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سياست گذشته و اصالت و ممروعيت آن را تأييد و از اين طريق ممروعيت دينی خلفـای
راشدين را اثبات کرد (هابری۱۲۲۳ ،م ،ص.)۲۲۲
اشاعره بهرغم آزادی محدودی که به اراده انسان میدهند ،در افعال سياسی بيمتر بـه
نظريه جبر معتقدند و اعتقاد دارند که خداوند برخی از انسانها را زير سـلطه برخـی ديگـر
قرار میدهد و از ميان آنان تنها برخی را که میخواهد مالمت میکند .بدين ترتيب ،هرگز
نمیتوان نسبت به عدل و ظلم يا صحت و سقم رفتار سياسی حاکمان داوری عقلی کـرد؛
زيرا ممروعيت افعال آنان نه در رات فعل ،بلکه در اراده خداوند نهفته است و قابل ارزيابی
با مالکهای حسن و قبح انسانی نيست (اشعری۲۲۳۵ ،م ،ص.)۳۲
اسـت
در سايه اين اعتقاد ،ايمان نيز صرفاً مساوی تصديق و اقرار به خدا و رسول
و ربطی به عمل ندارد و چون ارتکاب ظلم بهعنوان فعلی سياسی موجب خـرو از ايمـان
نمیشود ،عدالت و ممروعيت حاکم را به مقياس اعمال آنها نمیتـوان سـنجيد (اشتعری،
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۲۲۳۵م ،ص۳۳ت  .)۳۶چنين انديمهای که مسئوليت سياسی انسان را تباه میکند ،در عين
حال برای منظومه اشعری در تأمين عدالت و ممروعيت صحابه ،بهويژه خالفـت قـريش،
اهميت دارد .بهرغم رفتارهای غيرقابل تعقل ،آنـان سـلطه صـحابه و قـريش را بـر تمـام
سرنوشت سياسی مسلمانان تعميم میدهند .به نظر اشعری صحابه رهبرانی هستند کـه از
اتهام در دين مبرا و الگوی عمل سياسـی ديگـران خواهنـد بـود (اشتعری۲۵۲۳ ،ق ،ج،۱
ص.)۱۶۲
از مجموع انديمههای اشاعره و ابنخلدون میتوان دريافت که ساختارگرايی در پوشش
عصبيت قبيلهای بروز و ظهور داشته و کارکردهای عمدهای مانند حفظ همبستگی ،امنيت،
تأمين معيمت و وحدت جامعه اسالمی داشته است .در اين چارچوب ،عامليت رن میبازد
و در ساختار عصبيت تحليل میرود .ابنخلدون عادات و آداب را به مثابـه طبيعـت ثـانوی
برای انسان دانسته که تخطی از آن امکانپذير نيست .او حتی رسالت پيامبران را استثنايی
از باب ياری خداوند میداند که در غير اين صورت امکـان تخطـی از سـاختارهای حـاکم
وجود نداشته است (ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ج ،۱ص۳۶۶ت.)۳۶۳
ابنخلدون بهعنوان فقيهی مالکی و متفکـری اجتمـاعی ،در توجيـه و تبيـين عملکـرد
امويان و خلفا ،با تمسك به وحدت و شـوکت امـت اسـالمی و عنصـر عصـبيت ،تمـامی
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سياستهای اعمال شده از طرف صحابه که ريمه در اجتهاد صـحابه داشـته را صـحيح و
تخطی از آن را موجب افترا امت میداند .لذا اخـتالف علـی و معاويـه را در همـين
چارچوب تحليل کرده است و کنارهگيری معاويه را خـالف مصـلحت و درايـت و موجـب
تفر جامعه اسالمی میداند (همان ،ج ،۲ص.)۵۲۳
ابنخلدون در جاهای مختلفی از مقدمه ،اجتهاد حکام و خلفـا را دليـل عملکـرد آنـان
دانسته است و بدين طريق بر صحت سياست گذشته صحه میگذارد .او امتناع مسـلمانان
را مربو به اجتهاد آنان دانسـته و عملکـرد يزيـد را نتيجـه
از ياری قيام امام حسين
را نيـز نتيجـه اجتهـاد او مـیدانـد.
اجتهاد او میداند؛ چنانکه عملکرد امـام حسـين
را با توجه به مفهوم عصبيت و شوکت تحليل کرده اسـت
ابنخلدون قيام امام حسين
و آن را اشتباه در محاسبه شوکت بنیاميه میداند (ابنخلدون ،۲۵۳۳ ،ج ،۱ص.)۳۲۳

سراسر نظام فکری خود با تمسك به مفهوم عصبيت ،به حمايت از سياسـت گذشـته ،بـه
ويژه سياست اموی ،پرداخته است و طرحش درباره خالفت را بازگمت به همـان سياسـت
میداند .اين ديدگاه به پمتوانههای اشعری او مربو میشـود؛ چراکـه اشـاعره صـحابه را
تقدي کرده ،در توجيه مواضع متمتت و متعارض صحابه معتقدند که همه صـحابه اهـل
اجتهاد بودهاند و در اجتهادشان به حق هسـتند (اشتعری۲۵۲۳ ،ق ،ص .)۶۲جمهـور اهـل
سنت ،سنت صحابه را حجت قرار داده ،عالوه بر برخی از آيات قرآن ،به برخی روايـات از
جمله روايت « اصحابی کالنجوم بايهم اقتديتم اهتـديتم» (ذهبتی ،بتی تا ،ج ،۲ص،۳۲۵
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بنابراين ،تصويب و اجتهاد يکی از اصول معرفتشناختی اشـاعره اسـت کـه در حـوزه
فروعات ،بهويژه در مورد توجيه عملکرد حاکمان سياسی و خلفا ،از آن بهره مـیبرنـد .بـه
اعتقاد ابنخلدون آنچه در صدر اسالم و حکومت اموی اتفا افتاده امری طبيعی و صحيح
بوده است؛ چراکه امر شرعی بعيد است مخالف امر وجودی باشـد (همتان ،ص .)۵۳۶او در

 )۶۲۳متوسل میشوند.
از جمله مبانی معرفتی اشاعره و ابنخلدون تقدم امر واقع و جزلی بر نظريه است .ايـن
عقيده نيز در راستای محافظهکاری و توجيه سياست موجود قابل تحليل است که نظريه او
را با اثباتگرايی پيوند میدهد .تأکيد بر اسـتقراء و تجربـه در مقـام گـردآوری و داوری از

000

جمله ويژگیهای پوزيتويسم است؛ به اين معنی که مماهده همواره بر تئوری مقدم است؛
زيرا رهن خالی است و بايد از ماده مماهدات پر شود (آر تبربرت ،۲۵۶۲ ،ص .)۵۳علـوم
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انسانی با محدود شدن به روشهای پوزيتويستی ،ابعاد انتقادی خود را از دست میدهنـد.
باتوجه به مبانی اشعری و انکار جنبه شناختاری عقل عملی ،علم عمـران تنهـا مـیتوانـد
رويکرد توصيفی و تبيينی داشته باشد .لذا اين علم ،ظرفيت اعتبارسازی بر اساس عقـل را
از دست داده ،در چارچوب دانش محافظهکارانه قرار میگيرد .بنابراين بـه لحـاظ منطقـی،
علم عمران نمیتواند جنبه تجويزی و انتقادی داشته باشد .ايـن علـم از سياسـت فاصـله
میگيرد و جنبه تدبيری نخواهد داشت .به همين دليل ،در مقدمه همواره با تعبيراتی مانند
«طبيعی است»« ،جزء رات آن است» و «در سرشت آن نهفتـه اسـت» وقـايع اجتمـاعی
تبيين و بررسی شده است.
باتوجه به انکار جنبه شناختاری عقل عملی در علم عمران و با منتفـی شـدن ظرفيـت
اعتبارسازی ،توان آرمانپردازی و تصـوير مدينـه فاضـله نيـز منتفـی خواهـد بـود .البتـه
ابنخلدون با استفاده از آموزههای شرع میتواند ظرفيت انتقادی خود را حفظ و بـه نـوعی
جامعه آرمانی ترسيم کند؛ ولی عقل نظری او با استفاده از نقل ،توجيهگر خواهد بود .علـم
او در سايه حکومت است که باعث میشود توجيه جای تفقه را بگيرد .برخی انديمـمندان
اين وجه نظريه اهل سنت و اشاعره را در اجماع دليلی شرعی نزد آنان مـیداننـد .اجمـاع
اساساً اصلی محافظهکارانه است که در پی اثبات و ابديت بخميدن به پديدههـای موجـود
است .ضمن اينکه اجماع اصلی پويا است که به نحوی تداوم تاريخی امت اسالمی را بيان
میکند؛ چراکه نهاد خالفت با وحدت جمعی امت و نيز با تداوم تاريخی آن پيوند نزديکـی
دارد (شریف ،۲۵۶۱ ،ج ،۱ص.)۱۶۲
ابنخلدون شرايط را ناظر به حفظ نظام موجود و احيای گذشته ،بررسی مـیکنـد و در
مورد شر قريمی بودن ،انعطاف به خر میدهد .لذا مماهده میشود که در علم عمران،
برخالف سياست مدن ،بايد و نبايد راهی ندارد .به همين دليل است کـه مقدمـه ظرفيـت
تفاسير پوزيتويستی را پيدا میکند .ابنخلدون در مقدمه کاری بـه مدينـه فاضـله نـدارد و
جامعه را جزء يا دنباله طبيعت میدانـد کـه ممـمول قـوانين علـی اسـت (شتیخ،۲۵۳۲ ،
ص.)۱۲۳
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نتیجه
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نظريه خالفت ابنخلدون منظومه منظم و منسجمی اسـت .ايـن منظومـه بـر مبنـای
اصول هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختی معينی قرار گرفته که در واقع همان
مبانی معرفتی اشعری است .بنابراين نظريه خالفت را نمیتوان صرفنظـر از ايـن مبـانی
تحليل کرد.
ابنخلدون متعلق به خاندان اموی است و با توجه به شرايط بحران سياسی و اجتماعی
عصر خود نظريهپردازی میکند .او خود را متعهد به احيای نظام خالفـت مـیدانـد .او بـا
نگاهی خاص به انسان و رابطه او با اراده االهی که در کالم اشعری بيان شده ،بر اسـاس
نظريه عادتاهلل ،وقايع سياسی و اجتماعی را طبيعی دانسته و آنها را در ضمن سيره االهی
تبيين میکند .پسينی بودن نظريهها نزد اهل سنت به ابنخلدون اين توانايی را داده تا امر
واقع و سياست واقعی را مبنای نظريه خود در خالفت قرار داده ،خالفـت مسـتقر در صـدر
اسالم را نسخهای شفابخش برای جهان اسالم بداند .از همين منظـر ،ابـنخلـدون وقـايع
خارجی و اجتهاد خلفا را عين صواب دانسته ،سياستهای اعمال شده را با قاعده تصـويب
منطبق میداند .اين موارد با عقيده اشاعره در مورد ضـرورت علـی تبيـين مـیشـوند کـه
درقالب توالی پديدهها بيان میشود و در رابطه بااراده عام االهی و طبيعی بودن براسـاس
عصبيت و شوکت قابل توجيه است.
نظريه خالفت بر اساس مبانی معرفتی ابنخلدون همواره توجيهگر و در خدمت واقع و
امر خارجی است .اين نظريه جنبه تدبيری و تجويزی نـدارد ،بلکـه نظريـهای واقـعگـرا و
گذشتهگراست که در خدمت سياست موجود و گذشته است.
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کتابنامه
 ابراهیمی دينانی ،غالمحسین ( ،)5831ماجرای فکر فلسفی در جهان اسةالم ،ج ،5تهةران
طرح نو.
 ابنفورک ،محمد بنحسن (5831م) ،مجرد مقاالت الشیخ ابیالحسن االشعری ،به کوشة
دانیل ژيماره ،بیروت؛ بینا.
 ابنخلدون ،عبدالرحمن ( ،)5831مقدمه ابنخلدون ،ترجمه محمدپروين گنابادى ،چ هشتم،
تهران انتشارات علمى و فرهنگى.
 ادوين آرتوربرت ( ،)5818مبادی مابعدالطبیعی علوم نةوين ،ترجمةه عبةدالکريم سةرو،،
تهران انتشارات علمی و فرهنگی.
 ارسطو ( ،)5883سیاست ،ترجمه حمیدعنايت ،تهران نیل.

 اشعری ،ابوالحسن علی بن اسماعیل (5883ق) ،االبانه عةن اصةو الديانةه البةی الحسةن
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االشعری ،تحقیق فوقیه حسین -محمود ،مصر داراالنصار.
 ةةةةةةةةةةةةةة (5818م) ،اللمع فی الرد علی اهلالزيغ و البدع ،به کوش

ريچارد ژوزف

مک کارتی ،بیروت المطبقه الکاثولیکیه.
 آندرووينست ( ،)5835نظريههای دولت ،ترجمه حسین بشیريه ،تهران نشرنی.
 آهنگران ،محمدرسو (« ،)5833بازخوانی محل نزاع اشاعره و عدلیه درباره حسن و قبح
عقلی» ،انديشه نوين دينی ،زمستان ،51، ،ص518ة.531
 بغدادی ،ابی منصور عبدالقاهربن طاهرالتمیمیالبغةدادی ( ،)5831اصةو الةدين ،اسةتانبو
مدرسه االلهیات بدارالفنون.
 پاينز ،شلومو ( ،)5833نظريه جوهر فرد ازديدگاه مسلمین ،ترجمه فرشتهآهنگری ،تهةران
کلک سیمین.
 جابری ،محمدعابد ( ،)5885خوانشی نوين ازفلسفه مغرب و اندلس ،ترجمه سیدمحمد آ
مهدی ،تهران ثالث.

 ةةةةةةةةةةةةةة ( ،)7113فکر العصبیه و الدولةه معةالم نظريةه خلدونیةه فةی التةاريخ
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االسالمی ،بیروت آذار.

 جمشیدیها ،غالمرضا ( ،)5833پیداي

نظريههای جامعهشناسی ،تهران دانشگاه تهران.

 جمعی از نويسندگان ( ،)5831فرق تسنن ،بهکوش

مهدی فرمانیان ،چ  ،8قم نشر اديان.

 ذهبی ،محمدبن احمد (بیتا) ،میزان االعتدا فی نقد الرجا  ،ج ،5بیروت دارالکتب العلمیه.
 ژيماره ،دانیل (« ،)5831بحث وجود در مذهب اشعری» ،ترجمه اسماعیل سعادت ،مجلةه
معارف.31، ،
 سبحانی ،جعفر (بیتا) ،بحوث فی الملل و النحل ،ج ،7قم مؤسسه امام صادق (ع).
 شاطبی ،ابواسحاق ابراهیم (بیتا) ،الموافقات فیاصو االحکام ،بیروت دارالفکر.
 شجاعی زند ،علیرضا ( ،)5831مشروعیت دينی دولت و اقتدار سیاسی دين ،چ  ،5تهران
مؤسسه فرهنگ انتشاراتی تبیان.
امام خمینی ،چاپ او .
 شهابی ،محمود ( ،)5813ادوار فقه ،چ  ،7تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 شهرستانی ،ابةیالفةتح محمةد ابةنعبةدالکريم ( ،)5815الملةل و النحةل ،تصةحیح محمةد
سیدگیالنی ،قاهره ،بیتا.
 شیخ ،محمدعلی ( ،)5835پژوهشی در انديشههای ابنخلدون ،تهران دانشگاه شهید بهشتی.
 شیدانشید ،حسینعلی ( ،)5838عقل در اخالق از نظرگاه غزالی و هیوم ،قم پژوهشةکده
حوزه و دانشگاه.

روششناسی بنيادين نظريه خالفت ابنخلدون

 شريفی ،احمدحسین ( ،)5833خوبچیست؟ بد چیست؟ ،قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی

 طباطبايی ،سیدجواد ( ،)5813درآمدی بر تاريخ انديشه سیاسی در ايران ،تهران دفتر نشر
و فرهنگ اسالمی.
 عارف اسفراينی ،مالاسماعیل ( ،)5838أنوار العرفان ،قم بوستان کتاب.
 عبدالحی ،ا .ک .م ( ،)5817مةذهب اشةعری ،ترجمةه نصةراپ پورجةوادی و عبدالحسةین
آذرنگ در شريف ،میرمحمد ،تاريخ فلسفه در اسالم ،ج ،5تهران نشر دانشگاهی.

009

 غزالی ،ابوحامد ( ،)5831احیاء علوم الدين ،ترجمةه مويدالةدين محمةد خةوارزمی ،چ ،3
تهران انتشارات علمی و فرهنگی.
 ةةةةةةةةةةةةةة ( ،)5888الجامالعوام عن علمالکالم ،چ او  ،بیروت دارالفکر اللبنانی.
 ةةةةةةةةةةةةةة (5877ق) ،المستصفی من علماالصو  ،بوالق مصر.
 ةةةةةةةةةةةةةة ( ،)5833المستظهری فی فضائح الباطنیة  ،تحقیةق عبةدالرحمنبةدوی،
پاريس دار بیبلیون.
 ةةةةةةةةةةةةةة ( ،)5351معیارالعلم فیالمنطق ،شرح احمد شمسالدين ،چ او  ،بیروت
دارالکتب العلمیه.
 کديور ،محسن ( ،)5831نظريههای دولت در فقه شیعه ،تهران نشرنی.
 کربن ،هانری ( ،)5838تاريخ فلسفه اسالمی ،ترجمه جوادطباطبايی ،تهران کوير.
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 کلوسکو ،جورج ( ،)5838تاريخ فلسفه سیاسی دوران کالسیک ،ترجمه خشايار ديهیمةی،
تهران نشر نی.
 لمبتون ،آن .کی .اس ( ،)5833دولت و حکومت در اسالم ،ترجمه سةیدعباس صةالحی و
محمدمهدی فقیهی ،تهران نشر عروج.
 ماوردی ،علیبن محمدبنحبیب (بیتا) ،االحکام السلطانیه و الواليات الدينیه ،بیروت دارالنفائس.
 مطهرى ،مرتضی ( ،)5813مجموعهآثار ،تهران صدرا.
 معلمی ،حسن ( ،)5831نگاهی بهمعرفةت شناسةی در فلسةفه غةرب ،تهةران پژوهشةگاه
فرهنگ و انديشه اسالمی.
 مکارم شیرازی ،ناصر و ديگران ( ،)5831دايرۀ المعارف فقه مقارن ،قم مدرسه امام علی
بن ابیطالب

.

 موفقالدين ،عبداله بناحمد بنقدامه (بیتا) ،روضهالناظر جنهالمناظر فیاصةو الفقةه علةی
مذهب احمدبنحنبل ،بیروت مؤسسهالريان.
 مهدی ،محسن ( ،)5817فلسفه تاريخ ابن خلةدون ،ترجمةه مجیةد مسةعودی ،چةاپ او .
تهران شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
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 نصار ،ناصیف ( ،)5811انديشه واقعگرای ابنخلدون ،ترجمه يوسف رحیملو ،تهران مرکةز
نشر دانشگاهی.
 ولفسن ،هری اوسترين ( ،)5813تاريخ علم کالم ،ترجمه احمدآرام ،قم انتشارات الهدی.

روششناسی بنيادين نظريه خالفت ابنخلدون
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