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چکیده
امروزه ،بحث درباره «اسالمی کردن» علوم انساانی بای ی ای از شاا

برانگیزترین مباحاث در مماوزع عاا ی

جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است؛ بی نحوی کی در حال حاضر ،گسترع این رشتیها منوط بی پاسخ بی
«شیستی» و «شگونگی» «علوم انسانی اسالمی» است .نظر بی این ی ی ی از روی ردهای کلیدی برای ورود بی
شنین گفتمانی تبیین مبانی معرفتی شنین روی ردی میباشد .مقا ای پای رو در پای من اسات کای باا واکااوی
مبانی معرفتی در یک نمونی ا گویی او یی ) (Archetypeو منحصر بی فرد؛ یعنی «علم ا عماران» راهای را بارای
ورود بی این گفتمان باز کند .پارداتتن بای مباانی معرفتای یاک «علام انساانی» از منظار یاک عاا م مسالمان
کالسیک ،میتواند در این زمینی راهگشا باشد .این مقا ی با مراجعای مساتقیم بای کتاا العبر و باا اساتفاده از
تفسیر درونمتنی من نشان میدهد کی ابنتلدون توانستی است بی عنوان یک عاا م مسالمان مباانی معرفتای
«علمی» در حوزه علوم انسانی را پاییریزی کند کی میتواناد مبناایی بارای گفتماان «علاوم انساانی اساالمی»
باشد.
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مقدمه
قرنها پیش از شکلگیری علوم اجتماعی به شهکل مصا هر آنب علهداارحمان اب خلهدون -808
 232ه ) ک متفکری بزرگ از تونس و رشدیافت در دنیای فرهنگی اسالم بودب علمی را پیریزی کرد
ک خودش آن را «علم ااصمران» نامید و کوشید ک « :در میان دانشهاب روش و اسلوب آن را آشهکار
ساخت  ....گرداگرد آنرا دیوار کشیده و اساس آنهرا بنیهان نههادم» اب خلهدونب 1359ب ج1ب ص.)9
گویا ای شیوه خود دانش مستقلی باشدب زیرا دارای موضوعی است  ......و هم مسهاللی» همهانب
ص .)99او در مرزبندی ای علم نو نسلت ب علوم زمهان خهودب آن را از علهم خهابه که به ن هر
اب خلدونب کارش ارال گفتارهای اقناعکننده و سودمند برای وابست کردن توده مردم ب یک عقیده یا
برگرداندن ایشان از آن ب کار میرود همانب ص)20-99ب تأکید از نویسنده مقاا ) جدا میکند؛
یصنی علم عمران نمیخواهد علمی «هنجاری» یا «بایدی» باشد و از سوی دیگرب ب من هور تأکیهد
بر رویکرد واقع گرایان خودب ای علم را از علم شناخت شدۀ دیگری ک در زمهان وی متهداوب بهود و
امکان داشت ک علم جدیدب شله شلاهتهایی با آن را ااقا کند و ب

راحت آشکار میشود ک آن

علههم کهه در زمههان وی شههناخت شههده اسههت «علههم سیاسههت مههدنی» بههوده کهه مکههور کههار
سیاستنام نویسان بوده است و اب خلدون آن را چنی تصریف میکنهد« :سیاسهت مهدنیب دانهش
تدبیر و چاره جویی خان یا شهر است ب مقتضای آنچه که اخهال و حکمهت ایجهاب مهیکنهد»
همانب ص ) 99تأکید از نویسنده مقاا ) و ب

هراحت علهم عمهران را از ایه علهم ههم متمهایز

میسازد اما فردی مانند طلاطلایی باز هم ا رار بر ای دارد که «اب خلهدون ...به رغم اعهالم ن هر
خود ملنی بر تأسیس علمی نو نمیتواند گامی اساسهی در ایه راه بهردارد و در سیاستنام نویسهی
سقوط میکند» طلاطلاییب 1329ب ص.)243
ای علم با علم تاریخ نیز یکی نیستب اب خلدون علم تاریخ را نیز غیر از علم عمران میدانهد؛
زیرا ب ن ر او« :حقیقت علم تاریخب خلر دادن از اجتماع انسهانی؛ یصنهی عمهران جههان و کیفیهاتی
است ک بر آن عهار

میشهود» اب خلهدونب 1359ب ج1ب ص .)95همچنهی او در فلهلبندی

کتاب «ااصلر» ک شامل یک مقدم و س کتاب استب مقدم را ب علم تاریخ و کتاب نخست راب به
علم عمران اختلاص میدهد؛ « و هدف ما در تأایف کتاب اوب همی است و گویا ای شیوه خهود
دانش مستقلی باشد؛ زیرا دارای موضوعی است ک همان عمران بشهری اسهت» همهانب ص.)99
وی با نقد دقیقی ک از روشهای موجود تاریخنویسی علر خود دارد و ب «اغالط تاریخنویسان» و
بیمایگی یا تصللات آنها در گزارشهای تاریخی اشهاره میکنهدب تهاریخ را به عنهوان گزارشهگری
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دیق و امی می خواند ک وظیف آن استخراج و تکویل مواد اوای برای تکلیهل و ن ریه پردازی در
علم عمران است .همان کارکردی ک امروزه تاریخ تکلیلی برای علوم ن ری اجتماعی دارد.
رویکرد اب خلدون در زمین تاریخ با اطالع و اشرافی ک خود در علوم علر خود دارد؛ ب جهز
انتقاداتی ک وی بر شیوۀ جاری آن وارد میکندب چندان جدید نیست ک وی بخواههد از دانشهی نهو
سخ بگوید؛ چ اینک رویکرد واقعگرایان ب تاریخ ک بر ای باور است ک تاریخ چیزی جز نتیج
اعماب خود انسهانها نیسهت و سرنوشهت از پیشتصیی شهده و قهصهی خا هی مسهیر آن را تصیهی
نمی کند؛ در حوزۀ فرهنگی اسالم ه برخالف بصضی تلورها ه حتی در آن زمان هم چندان بیسابق
نیست؛ زیرا همان زمهان بها اب خلهدون یها قلهل از آنب کسهان دیگهری ههم بودهانهد که کموبهیش
رویکردهای مشابهی داشت اند و حدود چهار د ساب قلل از گاملاستیا ویکهو1998-1244 1م ).و
حدود دویست ساب قلل از ماکیاوای و کتاب شاهزاده وی ایه رویکهرد واقعگرایانه را در مهااصه
تاریخ ب کار گرفت اند؛ از جمل  :اب نلاته  989-298ه  ).ادیه و سیاسهتمدار دربهار مملوکیهان
ً
باورب)2011 2؛ از ای روب آنچ ک برای اب خلدون نو و جدید استب تاریخ نیست بلک کامال ایه
علم با هم مکدودیتها و تواناییهای آنب در روایتهای مختلف برای اب خلهدون شهناخت شهده
است و آنچ برای وی جدید استب همان «علم عمران» است ک وی در اندیشۀ درانداخت طرحی
نو برای آن است؛ اما با افوب تمدن حوزه اسالمی ک اب خلدون خود نیهز بهدان اشهاره دارد و ظههور
تمدن مدرن با ویژگی تکمصنایی و سله جویی آن باورب )2011ب علهم عمهران در حهوزه فرهنگهی
اسالم؛ آنگون ک اب خلدون آرزو داشت ب گسترش و شکوفایی دست نیافت تا اینک در اوایل قرن
نوزدهم مت دلعبر ابتدا توسط شر شناسان مورد توج قرار گرفت و پهس از آنکه در  1828ترجمه
کامل آن ب زبان فرانس منتشر گردیدب کمکم مورد توج سایر دانشمندان و از جمله

هاح ن ران

جامص شناسی قرار گرفتب تا جایی ک فواد بصلی نویسنده کتاب جهمعا دهللاودلدشنری ا نیدتفکارد
ً
جهمع شنهسیددبنخلدلن مصتقد است ک احتماال انگلس نیز ب مقدمه دسترسهی داشهت؛ زیهرا در
ً
تکلیلی ک انگلس در یک پاورقی در مقاا «تاریخ مسیکیت اوای » از قیامها در شر و مخلو ها
قیامها و شورشها در ایران میدهدب ب شدت ب ن ری ادواری بودن تکهوالت تهاریخی اب خلهدون
1. Gambastia Vico
2. Bauer, T.
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نزدیک میشود؛ در حاای ک با کلیت ن ری انگلس در مورد سایر جوامع همخوانی چنهدانی نهدارد
انگلههسب) 1894 1؛ در ضههم ب ای ه زمههان ملههادف بهها رشههد علههم جدیههدی در غههرب بهها نههام
«جامص شناسی» است و از ای زمانب کمکهم ایه بکهط مههر میشهود که علهم عمهران نهوعی
پیشدستی در تأسیس علم جامص شناسی دارد .ایه بکهط تها امهروز ادامه دارد و افهراد زیهادی در
سراسر دنیاب چ در کشورهای غربیب چ در ایران و چ در کشورهای عربی ب ای بکط پرداخت اند
ک میتوان در اینجا فقط ب چند نام اکتفا کرد .جرج ریتهزر جامص شهناس) در کتهاب یظریا زاه د
جهمع شنهسی ک یک مت درسی در بسیاری از کشورهاسهتب از اب خلهدون به ایه

هورت یهاد

میکند« :اب خلدون در زمان مرگش 1409م).ب آثاری از خود بهر جهای گااشهت که بسهیاری از
افکار آن با جامص شناسی مصا ر وج اشتراک دارند .او ب بررسی علمی جامص ب تکقیهق تجربهی و
جستجوی علل پدیدههای اجتماعی پایلند بود .هرچ ک عموم پژوهشهگران  ...کارههایش را بیشهتر
کشف میکنند و ارتلاط آن را با جامص شناسی مصا ر بیشتر تشهخی

میدهنهد؛ اهمیهت او بهرای

جامص شناسی بیشتر میشود» جرج ریتزرب ترجم ثالثیب 1329ب ص)8؛ همچنی ب از فواد بصلهی
 )1382و کماب آیاد از متفکران عرب و بسیاری از جامص شناسان ایرانی ثقفیب  )1390را میتوان
یاد کرد اما بسیاری هم بودهاند ک ب شدت منکر ای روایت هستند؛ ازجمل دکتر طلاطلایی بر ایه
باور است ک « :گفت اینک اب خلدون علم عمران را ب عنوان علم جامص شناسی مههر کهرده و بها
اعالم آن جامص شناسی را بنیادگااری کرده است؛ در واقع ارزیابی شتابزدهای است ک با رو گفتهۀ
ریح و هدفی ک وی برای اثر خود مصی کرده بودب ب طور کلی بیگان است» طلاطلاییب 1329ب
ص .)153اینک علم عمران ب طور دقیقب همان «جامص شناسی» نلاشدب قابل بکط است؛ زیهرا به
اکاظ واقصیتهای تاریخی نیز آنچ را ک اب خلدون «عمران» مینامدب با آنچ ک در زمان رشهد و
شکلگیری «جامص شناسی»ب «جامص » یا « »societyنامیده میشودب ب ضرورت یکی نیست؛ اما
اینک اب خلدون «ب رغم اعالم ن ر خود ملنی بر تأسیس علمی نو نتوانست است گهامی اساسهی در
ای راه بردارد» همانب ص)243ب ادعایی دیگر است ک نمیتوان ب سادگی از آن دفاع کرد؛ وای ب
ن ر نویسندۀ ای سهورب آنچ ک در ای بکطها کمتر بدان پرداخت شده است و ههدف ایه مقهاب
میباشد؛ واکاوی ملانی مصرفتی علم عمران از من ر خود اب خلدون است ک وی خود ب تفلیل ب
1. Engels, F.
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آن می پههردازد و امکههان تکقههق ای ه علههم و چگههونگی موجودیههت آن را توضههیح و تلیههی میکنههد.
جامص شناسی مانند جرج زیمل )1858-1918 1نیز بهرای مصرفهی و توضهیح ماهیهت علمهی که
میخواست بدان بپردازد جامص شناسی)ب ابتدا ب چگونگی و امکان تکقق موضوع ای علم و شیوۀ
ادراک موضوع آن میپردازد .زیمل در فلل اوب کتاب جامص شناسهی خهود تکهت عنهوان «مسهلل
جامص شناسی» ابتدا ب ای مسلل میپردازد ک آنچ ک جامص نامیده میشود و موضوعی است که
می توان نوعی قانونمندی را بر آن مترت دانستب چگون ممکه اسهت «جامصه چگونه ممکه
است » 2ای س ؤاب را زیمل با تأسی ب سؤاب مشاب کانت ب عنوان سؤاب بنیادی فلسهف وی یصنهی
سؤاب «طلیصت چگون ممک است » 3مهر میکند و به شهیوهای مشهاب کانهت به ایه مسهلل
میپردازد و نیز تالش میکند ک توضیح دههد آنچه را که مها «جامصه » مینهامیمب کهدام ویژگهی
هستیشناختی را داشت است و چگون ب ادراک ما درمیآید) زیملب )1908؛ اما ایه توضهیکات
مصرفتشناختی اب خلدون کمتر مورد توج قرار گرفت اند و حتی اگهر در توضهیح و تفسهیر بصضهی
گزارههای اب خلدون در کتاب دلعبر ب ملانی مصرفتشناختی اشاره شهده؛ ایه اشهارات بهر ملنهای
پیشفر هایی بوده است ک یا ای گزارهها را در پسزمین مصرفتی «جامص شناسی» مصا ر تفسهیر
ً
کرده است یا در پسزمین مصرفتشناسی «علر سنت»؛ چنانکه مهًال طلاطلهاییب علهلی را که
اب خلدون ملدا های عینی فراوانی برای آن میآورد و حتی هملستگی میان کسانی را ک به یهک
شورش علی حاکمی ستمگر دست میزنندب عللی مینامد یصنی :مفهومی ب طور کامهل عینهی و
واقصی )؛ طلاطلایی آن را در قاا مفهوم مزاج در ترمینواوژی ارسهویی تفسهیر کهرده اسهت و آن را
مفهومی فلسفی و انتزاعی میداند.
اب خلدون؛ مانند کاری ک اگوست کنت در بررسی علوم علر خود کهرد تها زمینه بهرای علهم
جامص شناسی فراهم شود؛ ابتدا نقد جامصی از کلی علوم علر خود به عمهل آورد و به ارزیهابی و
اعتلار ماهوی هریک از آنها پرداخت .وی پس از دست بندی علوم متداوب علر خهود که میتهوان
ااصلر را از ای اکاظ یک دالرۀاامصارف کامل علوم و حرف علر وی دانست)؛ به تلیهی و تشهریح
ملانی مصرفتی هریک پرداخت و پس از آنک در زمین «علوم نقلی» کموبیش به پیهروی از غزااهیب
1. Simmel, G.
?2. Wie ist gesellschaft moeglisch
?3. Wie ist Nature moeglisch
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ایمان ب شریصت را مصیار دانستب در میان سایر علوم از «طلیصیهات» تها «فلسهف » و علهوم عقلهیب
مصتلرتری و قابلحلوبتری علم را «علم عمران» نامید« :در میان هم ای علومب آنچ ک در درک
ما میگنجد و درک آن از هم جهانهای دیگر برای ما آسانتر استب همان جهان بشری است؛ چه
ای جهان هم در ادراکات جسمانی و هم در ادراکات روحانی باطنی) برای ما دریهافتنی و مشههود
است» اب خلدونب 1359ب ص.)898
آیا ای جمل ب جمل کلیدی فیلسوف بزرگ آامانی ویلهلم دیلتای را ک علوم انسهانی تها امهروز
متأثر از وی هستند را ب خاطر نمیآورد که « :مها طلیصهت را تلیهی مهیکنیم امها جههان انسهانی را
ً
میفهمیم» اکنونب در ای مقاا میخواهیم تا بها واکهاوی ایه بخهش تقریلها نامکشهوف از دلعبار
چگونگی ای «مصتلرتهری » و «قابهل حلهوبتری » علهم را از من هر اب خلهدون و بها مراجصه به
گفت های خودب بررسی و آن را تا حد ممک بازسازی کنیم تا زمین را برای بکهط و بررسهی و اراله
ً
یک نمون ااگوی بین یر و کامال ا یل برای شناسهایی چهارچوبهها و بایهدهای مصرفتهی «علهوم
انسانی اسالمی» از یک دانشمند مسلمان و پرورشیافت در سنتهای فکهری در فرهنها اسهالمی
فراهم گردد؛ چرا ک ای ااگوب ب طور طلیصی با دارا بودن مکدودیتهای تهاریخی خهودب میتوانهد
کمک بزرگی ب تکقق پرسش چگونگی امکان «علوم اسالمی انسانی» نماید و برای حل مسهلل ای
ک یکی از چااشهای بهزرگ آمهوزش عهاای ن هام جمههوری اسهالمی و دغدغه مههم رهلهری از
ساب های پیش است و گسترش علوم انسانی در حاب حاضر در گرو حل ای مسهلل اسهتب راهگشها
باشد.
معرفتشناسی ابنخلدون
پرداخت ب موضوع مصرفتشناسی اب خلدون با توج ب حجم زیهادی که ایه موضهوع در کتهاب
دلعبر ب خود اختلاص میدهدب مهااصه ای مسهتقل و مجهزا را طله میکنهد .حهدود چهار هد
فک ؛ یصنی نزدیک ب یک سوم از ترجم کتاب «مقدم » «مقدم و جلهد نخسهت دلعبار »...به
ملاحًی مربوط میشود ک در چهارچوب زمانیب تاریخی اب خلدون میتوان گفهت که تمهام آنهها
ً
ملاحط مربوط ب مصرفتشناسی اب خلدون هستند؛ همانگون ک قلال اشهاره شهدب اگوسهت کنهت
برای تصیی جایگاه جامص شناسی و رابه آن با سایر علوم «پوزیتیو»ب ابتدا ب دست بندی علهوم زمهان
خود پرداخت؛ اب خلدون نیز تمامی «علوم» علر خود را از تاریخ ه بها تصریهف خا هی که از آن
دارد ه گرفت تا نجومب فلسف ب پزشکیب کیمیا و فالحت را مهورد نقهد و بررسهی قهرار داده اسهت؛ به
شکلی من م و ب شیوههای متداوب در علر خودب آنها را دست بندی کرده و سپس ب نقهد و بررسهی
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ملانی مصرفتی و حوزه اعتلار آنها پرداخت است .وی در یک تقسیمبندی کلی علوم علر خهود را به
علوم عقلی و نقلی تقسیم میکند .با توج ب رویکرد دانشهمندان آن دوره و چگهونگی پهرداخت به
آنهاب علوم عقلی را شامل چهار دانش عمده میداند )1 :منهقب  )2مکسوسات و طلیصیات ک خهود
شامل پزشکیب فالحت و ...میشودب  )3علوم روحانیات «متافیزیک» و ااهیات و  )4دانش مقهادیر
ک خود شامل هندس ب ارتماطیق حسهاب)ب موسهیقی و هیلهت اسهت اب خلهدونب 1359ب ج2ب
ص.)999
علوم نقلی شامل علومیاست ک کلی آنها مستند ب خلر از واضع شرعی است و عقل را در آنها
مجاای نیست؛ مگر در پیوند دادن فروع آنها ب ا وبب زیرا جزلیات حادث متصاق ب ب مجرد وضهع
در تکت نقل کلی مندرج نمیشوند بلک ناچار باید آن جزلیات را ب وجهی قیاسی به آنهها ملکهق
کرد اب خلدونب 1359ب ج2ب ص )884و ای علوم؛ علارتند از :تفسیرب فق ب حدیطب دانش اغهت
و غیره همانب ص884ه .)885نکت قابل توج در تمامی نقدهایی ک اب خلدون بر هریک از ایه
علوم داردب نگرش واقعگرایان وی در شناخت پدیدههاست .وی چ در مورد دانش تاریخب زمانی ک
ً
ب «اغالط تاریخنویسان» اشاره میکند و از جمل ای اغالط؛ مًال عدم آگهاهی به قهانون تغییهر و
دگرگونی را اعالم میداردب از اغالط پوشیده تاریخ از یاد بردن ای ا ل است که احهواب ملتهها و
ّ
نسلها درنتیجۀ تلدب و تغییر اعلار و گاشت روزگار است و ای ب منزاۀ بیماری مزمنی اسهت که
بسیار پنهان و ناپیداست؛ « ...و کموبیش ب جز افهرادی انگشتشهمار از کسهانی که به تکهوالت
طلیصت آشنایی دارندب ای امر را درک نمیکننهد» اب خلهدونب 1359ب ص )51و چه زمهانی که
روایتهای تاریخی را ب مت تاریخی آنها ارجاع داده است و با نقهد «روایهی بیرونهی» میخواههد
کت آنها را ارزیابی کند و چ در مورد دانش فلسف و زمانی ک شناختهای فلسفی را مورد نقهد
قرار میدهد و ای نوع دانش را نارسا میداندب دایل آن را ای چنی بیان میکند« :اما دایل نارسهایی
قسمتی از ای براهی دربارۀ موجودات جسمانی ک آنها را دانش طلیصهی مینامنهدب ایه اسهت که
مهابقت میان ای نتایج ذهنی ک ب گمان خودشان آنها را با تکی بر «تصریفات» و قیاسها استخراج
میکنند و آنچ در خارج وجود دارد ملتنی بر یقی نیستب زیرا حدود قیاسها احکامی ذهنیب کلی
و عمومی است؛ در ورتی ک موجودات خارجی ب موادشهان مشهخ

هسهتند و شهاید در مهواد

مزبور چیزی باشد ک از مهابقت ذهنی کلی با خارجی جزلی ممانصت کندب مگهر در مهواردی که
حس بر آن گواه است تأکید از ماست) و در ای
براهی » اب خلدونب 1359ب ج2ب ص.)1092

ورتب دایل آن همان گواهی حس اسهت نه آن
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ای فقره یکی از مهمتری فرازها در زمینه مصرفتشناسهی اب خلهدون اسهت؛ در اینجهاب او در
حوزه طلیصیات ب نوعی فلسف طلیصی را ک در زمان وی متداوب بوده و در غهرب نیهز در دورهای که
اگوست کنت آن را علر متافیزیکی مینامدب رایج بوده استب اشاره و مورد نقد قرار میدهد؛ یصنیب
آن نوع رویکرد در «توضیح» پدیدههای طلیصی ک متکی بر «ذاتیات» و «ماهیاتی» است ک ملتنهی
بر «تصاریف» میباشند .در ای روشب پرسش از پدیدههاب برای مًاب با سؤاب «مها ههی االشهیا » از
قلیل «مهاهی االنسهان»ب «مهاهی ااکیهوان» و ...آغهاز میشهود و پاسهخها یها «بهراهی » براسهاس
استنتاجات عقلی و منهقی ک از ای تصاریف ب دسهت میآیهدب میباشهد و بها مشهاهدات بیرونهی
نیست .در فقره فو اب خلدون ای رویکرد ب پدیدههای طلیصی را مورد نقد بنیادی قرار داده است و
در اینجا «گواهی حس» را فقط ب عنوان دایل قابل قلوب میپایرد و ن ای اسهتنتاجات و «بهراهی »
ک ملتنی بر «تصاریف« هستند .بدون اغرا و بدون باور ب ای پهیشداوری که آنچه در غهرب به
وجود آمده استب ااگو و مصیار است؛ در اینجاب میتوان گفت ک اب خلدون گام بلنهدی در جههت
ً
تدوی رویکردی تجربیگرایان و ن ضرورتا از نوع تجرب گرایی غربی برمیدارد ک اگر ای رویکهرد
ک زمین های آن نیز در شر در میان کسانی؛ مانند ابوریکانب اب سهیناب اب هیهًم و بسهیاری دیگهر
وجهود داشهتب پیگیهری میشههد .کتابههای دانشهمندان علهوم طلیصههی شهرقی مهدتها بیشههتر از
کتابهای اب سینا در دانشگاههای غرب تدریس میشدب اما علت عدم وقهوع ایه رویهداد ضهصف
ن ری اب خلدون یا سایر ای متفکران نلودب آنچنانک طلاطلایی میخواهد آنهرا وانمهود کنهدب بلکه
همانگون ک خود اب خلدون نیز پیشبینی میکرد؛ با سقوط عمران و ازهمپاشی آنب علهوم و رونهق
آن نی ز نابود گردید و دیگر کسی آن را ادام نداد .در ادام مهل ب ب

ورتی مشرو و بها توجه به

ن ری سایر ن ری پردازان ب ای امر خواهیم پرداخت.
در ای قسمت تالش میشود تا روش کلهی مصرفتشناسهی اب خلهدون؛ یصنهی پاسهخ به ایه
پرسشها ک « :دانش چیست چگون ب دست میآید و تا چ حد امکان دستیابی ب دانش در یک
حوزه موضوعی وجود دارد » را از الب الی ملاحط مختلف اب خلهدون بازسهازی و تهدوی کهرد و
خال اینک در «علم عمران» چگون شناخت ّمیسر میشود و اعتلار آن چیست و یها به علهارت
دیگرب «علهم عمهران» چقهدر توانسهت اسهت که ویژگیههای علمیواقعگرایانه بها ههدف تکلیهل
پدیدههای حا ل از زندگی اجتماعی انسانهاب ب گون ای ک در واقصیت تاریخی رخ میدههد و بها
اتکا ب روشهای ملتنی بر مشاهدات و واقصیات را دارا باشد و ب علمی متناظر با آنچ که در غهرب
تکت عنوان «جامص شناسی» و با شرایط و ویژگیهای تاریخی خود شکل گرفتب نزدیک شود
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 .2چیستی دانش بشری
ً
در ارتلاط با اینک دانش بشری چیست و چگون ب دست میآیدب اب خلدون انسان را «ذاتا جاهل و
دانش وی را دانشی اکتسابی» میداند اب خلهدونب ص 899و)822؛ ایه بهدان مصناسهت که در
مقایس با حیوانات «افصاای ک از جانوران ادر میشود و وقوع آنها از روی مقلد انجام مییابهدب
متصلق ب قدرتی هستند ک خداوند در آنها آفریده و آنها را بر دور آن افصهاب توانها سهاخت اسهت»
همانب ص)891؛ ب علارت دیگرب رفتار حیوانات بر ملنهای «قهدرتی اسهت که خداونهد در آنهها
آفریده» و یا رفتاری است ک امروزه آن را رفتار «غریزی» مینامند اما انسان افصاب و مقا د خود را
بر ملنای شناختی ک از ن م و ترتی میان حهواد به دسهت مهیآورد تأکیهد از ماسهت) اسهتوار
میسازد»؛ یصنی شناخت از گار کنش و عمل اجتماعی و تجربیات عینی ب دسهت میآیهد و نه به
طریق شهودی یها ااههامی .به سهادگی میتهوان شهلاهت ایه دیهدگاه را بها دیهدگاههای بصضهی از
ن ری پردازان جدید جامص شناسی؛ از جمل کنش متقابل نمادی را دیهد؛ «از ایه روب هرگهاه کسهی
بخواهد چیزی ب وجود آوردب ب سل ن م و ترتیلی ک در میان حواد برقهرار اسهت نهاگریز بایهد
سل یا علت یا شهرط آن را که به طهور کلهی علهارت از ملهادی آن میباشهدب دریابهد» همهانب
ص)891؛ پس دانش ک علارت از« :حلوب ورت مصلوم در ذوات ایشان پس از مرحل ای اسهت
ک

ورت مزبور در آن حا ل نلاشد» .فقط از طریق اکتسهاب به دسهت میآیهد« .بنهابرای کلیه

دانشهای بشر اکتسابی است» همانب ص« )898پس آشکار شد ک بشر ب علت تردیدی که به
دانش او راه مییابدب طلیصت جاهل و از راه اکتساب و ناعت عاام اسهت» همهانب ص .)899آیها
ای بیانب ن ری کار در تفکر مارکس و اینک انسان با کارب خهود را خلهق میکنهد تهداعی نمیکنهد.
کمی بیشتر اب خلدون را مهااص میکنیم.
اما ای اکتساب دانش ب کمک استصدادی در انسان مکقهق میگهردد که اب خلهدون از آن به
عنوان اندیش یاد میکند .تصریف اب خلدون از دانش و اندیش در میان فالسهف و متفکهران قلهل از
اب خلدون نیز شناخت شده استب اما نکت جاا توج ای است ک اب خلدون ای اسهتصداد را به
طور مستقیم و قلل از هر چیز در ارتلاط با زندگی جمصی و در ارتلاط با تصامل انسهانها بها یکهدیگر
تصریف میکند.
در مقدم باب شش از کتاب نخستب عنهوان فلهلی را که بهدی موضهوع میپهردازدب چنهی
مینامد « :در اندیش انسانیب ک بشر بدان از دیگر جانوران بازشناخت میشود و ب نیروی آن مصاش
خود را از راه همکهاری و تصهاون بها همنوعهان خهویش به دسهت مهیآورد» اب خلهدونب 1359ب
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ص )859تأکید از ماست) .در ای عنوانب بار دیگر تأکید اب خلدون را بر رابه تفکهر انسهانی بها
کار و کنش اجتماعی میبینیم.
ای استصداد ب ن هر اب خلهدون دارای مراته مختلفهی اسهت که مرتله اوب آن را وی «عقهل
تمییزی» یا «قوه تمییز» مینامد ک انسان ب کمک آن میتواند جهان بیرون از ذات خود را دریافهت
کند؛ یصنی ب تلوراتی در مورد اموری ک در خارج از وی وجود داشت است و همچنی ب از ن هم و
ترتیلی برخوردارندب خواه طلیصی و خواه وضصی استب دست پیدا کند.
مرتل دوم ای استصداد ک اب خلدون آن را «عقل تجربی» مینامد و بر آن بیشتر از مرتله قللهی
تأکید می کنهدب نیهز به طهور مسهتقیم مرجصهی اجتمهاعی دارد .وی آن را چنهی تصریهف میکنهد:
«اندیش ای ک بدان از عقاید و آداب زندگی بهرهمند میشویم و آنها را در طرز رفتهار و سیاسهت بها
همنوعان خود ب کار میبندیم و بیشتر آنها تلدیقهایی است ک اندکاندک ب تجرب بهرای انسهان
حا ل میشود تا آنک از آنها سود برگیریم و آن را عقل تجربی مینامند» همهانب ص )89تأکیهد
از ماست) و در فلل دیگری ک ب توضیح ای نهوع عقهل میپهردازد؛ «ااصقهل ااتجربهی و کیفیهت
حدوث » آن را نوعی توانایی ک برای انسان در زندگی جمصی حاد میشودب تصریهف میکنهد و به
علارتیب امکان تللور ای نوع عقل را در زندگی جمصی و تصامل و کنش انسانها با یکدیگر میداند و
ب زعم ویب ب یاری ای نوع عقل است ک زندگی اجتماعی ممک میگردد؛ زیرا براساس شهناختی
تجربی ک ب کمک ای مرتل از عقل از زندگی جمصی به دسهت میآیهدب زنهدگی جمصهی ممکه
میگردد و درنتیج ای نوع از اندیش ک بر ملنای تجرب اجتماعی استب امور ن م میگیهرد .وی در
فللی ک با عنوان ذکر شده آغاز میشودب ابتدا ب زندگی جمصی انسانها میپردازد و به پیامهدهای
ای زندگی جمصی؛ یصنی فات متناقضی؛ چهون ازهمرمیهدن و همزیسهتیب دوسهتی و دشهمنی و
جنا و لح اشاره میکند و کاربرد ای نوع اندیش را در ای زمین چنان میداند ک « :پس از آنکه
درنتیجۀ انجام دادن هر کاری تجرب درست می آموزند و عادات نیکی میان آنهان متهداوب میشهودب
زشتیها و مفسدهها را تشخی

میدهند و از رفتارهای اجامگسیختگی حیوانی دوری میجویند و

نتیج ای اندیش در کردارهای من م و اجتناب ایشان از مفاسد ب طور کامهل نمهودار میشهود .به
ً
یاری ای مصانی است ک انسان فات یاد کرده را ب دست میآورد و مصانی مزبور کهامال از حهس
دور نمیباشد و ب وسیلۀ آن مورد استفاده واقع میشود؛ زیرا مصانی مزبور از مفاهیم جزلی است ک
ب مکسوسات تصلق دارد و د و کاب آنها ب زودی در عاام واقصیت آشهکار میشهود و جوینهده
آنها از حلوب علمی ک درنتیجۀ ای آزمایش ب دست میآوردب استفاده میکند» همانب ص)895
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و در پایان ای فلل چنی نتیج گیری میکند« :چنی اسهت مصنهای عقهل تجربهی» اب خلهدونب
1359ب ج2ب ص) 899؛ اما چون در مورد عقل ن ریب فالسف قلل از وی بدان پرداخت اند و بیشهتر
جنل فلسفی داردب اب خلدون توضیح بیشتر آن را ب دانشمندان دیگر واگاار میکنهد و در همی جها
نیز حساسیت خود را ب ابصاد اجتماعی نشان میدهد و بر تفاوت رویکرد خود با سایر اندیشهمندان
حتی در حوزهای واحد تأکید میورزد؛ ب جای آنک همان ملاحط را در چهارچوب همان دیدگاهها
ادام دهد.

 .1شناختشناسی یا ارزیابی اعتبار دانشها
تاکنون ب ای مهل پرداختیم ک اب خلدون چ تصریفی از دانش دارد و چگونگی دستیابی ب آن یا
استصدادی را ک ب کمک آن انسانها میتوانند ب «دانش» دست یابنهد را در مکهدوده ایه تکقیهق
بیان کنیمب اما ای پرسش ک از ن ر اب خلدون اعتلار دانشهها در زمینه های مختلهف که به ایه
ترتی ب دست میآیندب چگون بوده است و کدام دانشب دانش «مصتلر» است و میتوان ب آن تکیه
کرد را بیان نکردیم .در ای بخش ب ارزیابی اب خلدون از اعتلار دانش و علمی که وی آن را «علهم
عمران» مینامدب میپردازیم.
همانگون ک در مقدم بدان اشاره شد؛ اب خلدون را میتوان از آن گروه علما و دانشمندانی در
حوزه فرهنا اسالمی دانست ک مانند غزاای ب مخاافت با فلسف ب عنوان مصیار فهم شرع پرداخت
و آن را از ای باب ماموم دانست اند .اب خلدون نیز متفکرانی را ک میخواستند از طریق فلسهف به
شرع بپردازنهدب مهورد نقهد قهرار داده اسهت و در حهوزه اعتقهادات دینهیب باورههای قللهی را ملنهای
مشروعیت احکام و دستورات شرعی میداند اب خلدونب 1359ب ج2ب ص )898و در فللی که
ب «ابهاب و ّرد فلسف و کسانی ک در آن ممارست میکننهد» پرداخته اسهت و ای گونه دانشهها؛
مانند فلسف ب نجوم و کیمیا را زیانبخش برای دی میداند همانب ص )1088و فالسف را گروههی
میداند ک گمان کردهاند ک میتوانند ذوات و احواب کلی عاام وجود؛ خواه حسی و خهواه مهاورای
حسی را با اسلاب و علل آنها ب وسیلۀ ن ری های فکری و قیاسههای عقلهی ادراک کننهد تأکیهد از
ماست)؛ و همچنی ب ن ر اب خلدونب ای افراد ب اشتلاه چنهی میاندیشهند که تلهکیح عقایهد
ایمانی نیز باید از ناحی ن ر و اندیش باشد و ن از طریق شنیدن «روایت و نقل» ک ای شیوه؛ یصنی
«شنیدن» در ای موارد مورد تأکید خود وی اسهت؛ بنهابرای ب پهس از بکهط ملسهوطی که دربهارۀ
موضوعات مورد بکط فالسف میکند و از ارسهوب ابونلر فارابی و اب سینا به عنهوان بزرگهان ایه
علم یاد میکند؛ ب ای نتیج میرسد ک « :راهی ک آنان برگزیده و رأیی ک بدان مصتقد شهدهاندب از
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هم وجوه باطل است» همانب ص.)1091
در اینجاب پرداخت ب جزلیات استدالبهای اب خلدون و نقد آنها از حو ل ای پژوهش بیرون
استب اما ب چند مورد از استدالبهای اب خلدون در ای زمین ک چرا «فلسف » در مصنهایی که به
کار میبردب از ن ر وی قادر نیست ب دانشی مصتلر دست یابدب پرداخت میشهود .چه ایه موضهوع
برای شناخت روش پیشنهادی اب خلدون در «علم عمران» ضروری است .در اینجاب خهواهیم دیهد
ک اب خلدون چگون امکان دانشی مصتلر را فقط در حوزۀ زندگی جمصهی انسهانها ممکه دانسهت
است و برای دستیابی ب چنی دانشی راه و روشی ب طور کامهل متفهاوت را عرضه میکنهد .وی در
مورد نقد براهی فالسف د ربارۀ موجوداتی ک در ماورای حهس هسهتند؛ یصنهی روحانیهات که ایه
فالسف آنها را دانش ااهی و دانش مابصدااهلیص مینامندب مدعی است ک چون ذوات آن موجودات
ب کلی مجهواند و دسترسی ب آنها امکانناپایر است و نمیتوان برای آنها برهان آورد؛ زیرا تجریهد
مصقوالت از موجودات خارجی جزلیب تنها هنگامی بهرای مها امکهان دارد که بتهوانیم آنهها را درک
کنیمب در ورتی ک ما ذوات روحانی را ادراک نمیکنیم تها بتهوانیم ماهیتههای دیگهری را از آنهها
تجرید کنیم» اب خلدونب 1359ب ص )1093اما از ای موضعگیری جاا تر نقد اب خلهدون بهر
ً
براهی فالسف دربارۀ موجودات جسمانی یا دانش طلیصیات است .قلال در مورد رویکرد ای فالسف
در مورد طلیصیات اشاره و بیان کردیم ک ای رویکرد درحقیقت رویکردی مشاب رویکرد متافیزیکی
ب پدیدههای طلیصی در مصنای مرحل دوم تفکر بشر در «قانون» مراحل س گان اگوست کنهت بهود؛
یصنی استنلاط و استخراج قوانی مربوط ب پدیدههای طلیصی از طریق رجوع به ماهیهت و ذات آنهها
برحسه «تصههاریف» و شههروع از سههؤاب در مههورد ماهیههت و چیسههتی اشههیا و پدیههدهها بههر ملنههای
استدالبهای عقلی و ن رجوع ب واقصیت و مشاهده آنهاست مانند :مصروف بکطههای کالمهی در
مورد تصداد دندانهای اس ب جای شمارش آنها).
اب خلدون نارسایی براهی آنها را نتیج ای امر میداند ک « :مهابقت میان ای نتایج ذهنی که
ب گمان خودشان آنها را با حدود تصریفات و قیاسها استخراج میکننهد؛ و آنچه در خهارج وجهود
دارد تأکید از ماست) ملتنی بر یقی نیستب زیرا حدود قیاسها احکهامی ذهنهیب کلهی و عمهومی
است؛ در ورتی ک موجودات خارجی ب موادشان مشخ

هستند و شاید در مواد مزبور چیهزی

باشد ک از مهابقت ذهنی کلی با خارجی جزلی ممانصت کندب مگر در مواردی ک حس گواه بهر آن
است و در ای

ورت دایل آن همان گواهی حس اسهت نه آن بهراهی ؛ بنهابرای ب یقینهی را که در

براهی خود مییابند در کجاست » همانب ص.)1092
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در هر دوی ای استدالبها یک وج مشترک وجود دارد و آن تأکید اب خلهدون بهر «تجربه » و
حس ب عنوان مصیار دستیابی ب علمی مصتلر است؛ االت در حوزههای غیهر از حهوزه علهوم نقلهی و
علومی ک ب شرع مربوط میشود ک در آن علوم ب ن ر اب خلدون ایمان مصیار اسهت و ایه روش؛
یصنی تکی بر مشاهدات و یا روشهای استقرالی ب جای روشهای قیاسی است ک

دها ساب بصهد

در غرب با ویژگیهای تاریخی اجتماعی خاص توسط افرادی چهون بهیک شهکل گرفهت و بصهدها
همانگون ک اشاره شد؛ یکی از وجوه متمایزکننده «جامص شناسی جدید» از فلسهف های اجتمهاعی
شد.
حابب پس از آنک مشخ

شد ک «دانش» از ن ر اب خلدون چگون ب دست میآیهد و یها به

گردید ک از ن ر وی «دانش مصتلهر» از طریهق روشههای «فلسهفی» نه در

علارت دیگرب مشخ
حوزه «ااهیات» ّمیسر استب چرا ک در ای حوزهب ایمان ب شارع مقدس ا ل است و نه در حهوزه
«طلیصیات» ممک است؛ زیرا اطمینان ب تصاریفی ک ب

ورت فلسفی برای «ذاتیات» میشودب ب

هیچ وج مورد اطمینان نیست اما حاب چگون ممک است در حوزه مسالل مربوط ب زندگی جمصی
انسانها بتوان ب علمیمصتلر دست یافت و چگونه اب خلهدون دانهش مصتلهری را در حهوزه «علهم
عمران» ممک میداند؛ در ادام ای فلل ب ای موضوع خواهیم پرداخت.

 .3مبانی معرفتی علم عمران
اب خلدون در فللی تکت عنوان «در دانشهای بشرو دانشهای فرشتگان» پس از آنک بار دیگهر
دانش حکما و فالسف را در مورد ذوات و ماهیت اشیا در عاام طلیصی مهورد نقهد قهرار داده اسهت و
اعتلار آنها را نقض میکندب چنی میگوید« :هیچیک از دالیل و مصلومات ایشان علمی نیست و ما
را ب یقی رهلری نمیکندب زیرا آنها را ب برهان ن ری مشروط مینمایند؛ چنانکه گفتهار ایشهان در
منهق مقرر میدارد و شرط برهان ن ری ای است ک قضایای آن اوای و ذاتی باشدب در هورتی که
ذاتیات ای موجودات روحانی مجهوب استب پس برای اثلات آنها راهی ب برهان نیست و بهرای مها
هیچ دایلی در تفلیل ای جهانهای روحانی باقی نمیماند؛ ب جز آنچ ک در کتابهای شرع آمده
است ک ایمان آنها را برای ما واضح و مستککم میکند» اب خلدونب 1359ب ص.)898
در ای فقره اب خلدون ب شیوۀ استدالب در منههق قیهاس اشهاره دارد که نتیجه یها حکمیکه
برحس قوانی منهق از جمع کلرای قیاس و غرای قیاس ب دست میآیدب زمهانی یقینهی و مصتلهر
خواهد بود ک قضایای آن شامل  Axiomsیا ا وب بدیهی باشند .اب خلدون مهدعی اسهت که از
آنجا ک در «تصاریف» ذاتیات دایلی برای چنی بداهتی وجود ندارد؛ بنابرای ب ای نتیج گیریها بهر
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پای هایی سست استوار استب اما پس از ای اظهارن ر ب علهارتی کلیهدی از اب خلهدون در زمینه
امکان یک علم از جامص یا زندگی جمصی انسانها برمیخوریم و آن ای است ک « :اما آنچ ک در
فهم ما میگنجد و درک آن از هم جهانهای دیگر برای ما آسانتر استب همان جهان بشری استب
چ ای جهان هم در ادراکات جسمانی ظهاهری) و ههم روحهانی بهاطنی) بهرای مها دریهافتنی و
مشهود است» همانب ص )898اما آنچ ک قاعدهمنهدیهای قابهل مشهاهده در ایه «جههان» را
ممک میسازدب ویژگی و توانایی خاص انسان در شناخت ن م و قاعدهمندیهای جهان اطراف وی
است و رفتار و کنشهای انسانی با تکی بر یک چنی شناختی واقصهی اسهت که ن هم گرفته اسهتو
قاعدهمند میشهود .همهی قاعدهمنهدیهاب موضهوع شهناخت در علهم عمهران اسهت .اب خلهدون
قاعدهمندی رفتار حیوانات را ب «هدایتی ااهی» غریزه) منتس میکند اما در مورد انسانها چنی
میگوید « :هرگاه کسی بخواهد چیزی ب وجود آوردب ب سل ن م و ترتیلهی که در میهان حهواد
برقرار استب ناگریز باید سل یا علت یا شرط آن را ک ب طور کلی علهارت از ملهادی آن میباشهدب
دریابد؛ زیرا آن چیز ب وجود نمی آیهدب مگهر آنکه در مرحله دوم و پهس از ملهادی مزبهور باشهد»
اب خلدونب 1359ب ص .)891رعایت ای ن م ک ب نیروی اندیش انسانی و از تجرب های قللی و
در تصامل با طلیصت یا کنشهای انسانی شناخت میشودب انسان را در رسیدن ب اهداف و مقا دش
یاری میکند .وی در اینجا ب مًاای اشاره میکند ک نشان میدهد چگون ب ن ر اب خلدون انسهان
دانههش خههود را در مسههیر زنههدگی جمصههی و در اثههر تجرب ه زنههدگی اجتمههاعی و از طریههق زبههان و
مفهومسازی کس میکند و بر ملنای ای تجرب اجتماعی زندگی خود را شکل میدههد؛ بنهابرای ب
منشأ رفتارهای اجتماعی انسانهاب ن در ذات و طلیصهت آدمهی بلکه در تجربه و عمهل اجتمهاعی
ً
است .وی ای موضوع را با مًاای بدی شکل توضیح میدهد« :مًال کسی ک دربارۀ ایجهاد سهقفی
بیندیشدب نخست ذه او ب ساخت دیوار منتقل میگردد و سپس پای و بنیانی را در ن ر میآورد که
دیوار بر آن پای گااری میشودب پس پایبست آخری اندیش اوسهت .آنگهاه در عمهل از پایبسهت
آغاز میکند و سپس ب ساخت دیوار میپردازد و سرانجام سهقف را بنها میکنهد و بنهابرای سهاخت
سقف آخری عمل می باشد .ای است مصنای گفتاری ک گوینهد :آغهاز کهار پایهان اندیشه و آغهاز
اندیش پایان کار است ... .و ب علت آگاهی بر ای ترتی در افصاب بشری انت ام حا ل میگهردد»
همانب ص.)892
مارکس در ن ری خود دربارۀ کار انسانی و اینک انسان خود را در کار و در تصامهل و چهااش بها
طلیصت خلق میکندب در مًاای مصروف و مشاب مًاب اب خلدون چنی میگوید« :آنچ ک بهدتری
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َ
َ
بنا را از بهتری زنلور متمایز میسازدب ای است ک وی بنا) قلل از آنک سلوب را در موم بسهازدب آن
را در سر خویش ساخت است .در پایان فرایند کار نتیج ای حا ل میشهود که در آغهاز فراینهد در
تلور کارگر؛ یصنی ب

ورت یک ایده در اختیارش بود .ای عمل فقط ب ای مصنها نیسهت که وی

یک تغییر شکل در طلیصت را ب وجود میآوردب بلک وی هم زمان هدف خود را در طلیصت مکقهق
میکند؛ عالوه بر آنب وی میداند ک ای هدف نتیج نهایی)ب شیوه و نکوه رفتار و کردار وی راب ب
عنوان یک قانون تصیی کرده است و وی باید اراده خود را تهابع آن گردانهد» مهارکسب 1929ب ج1ب
ص)193؛ بدی ترتی ب اب خلدون چهارچوب مصرفتشناسی خهود را در مهورد چگهونگی امکهان
دستیابی ب «یک دانش مصتلر» و حوزه اعتلار آن را نیز مشخ

میکند؛ ب نکوی ک همانگونه که

اشاره شدب در حوزه ااهیات مانند غزاای ب ایمان قللی و در حوزه پدیهدههای بیرونهی و ب خلهوص
حوزه مربوط ب زندگی اجتماعی انسانها ب واقعگرایی و تجربه های قابهل آزمهون تأکیهد میکنهد؛
ً
ضم اینک وی خود نیز ای رویکرد را تقریلا در سراسر مقدم و در ملاحط مختلفه االت تا آنجا که
دانش مکدود ب زمهان وی آن را اجهازه میدههد ه دنلهاب میکنهد؛ به طهور مًهابب وقتهی به نقهد
گزارشهای تاریخی می پردازد و مصیار ارزیابی خود را ک ا ل مهابقت با واقع باشدب مصرفهی و بهر
آن تأکید میورزد؛ «ایک در راستی و کت اخلار مربوط ب وقهایعب ناچهار بایهد مهابقهت مصتلهر
باشد؛ یصنی مهابقت با واقعب از ای روب باید در امکان روی دادن اینگون اخلار اندیشید و آنهها را بها
هم سنجید ...فایده خلر هم از خود آن و هم از خارج؛ یصنی مهابقت آن با واقهع اسهتنلاط میگهردد
اب خلدونب 1359ب ص)98؛ یا آنجا ک بیپای بودن ب ا هال « ناعت نجهوم» را که مهدعی
«تأثیر ستارگان در آفریدهها» و پیشگویی وقایع آینده میباشندب نشان میدهد و مدعی اسهت چهون
امکان «تجرب » و تکرار متصدد ای ادعاها وجود ندارد؛ بنابرای ب علمهی از آن به دسهت نمیآیهد».
متقدمان ایشان ا کاب ناعت نجوم ه خدیوی) مصتقد بودند ک مصرفت قهوای سهتارگان و تهأثیر
آنها ب تجرب حا ل میشود؛ در ورتی که ایه امهری اسهت که اگهر همه عمرهها را روی ههم
بگاارندب باز هم برای ب دست آوردن آن کوتاه میباشد؛ زیرا تجرب بیشک از راه تکرار و ب دفصات
متصدد ب دست میآید تأکید از ماست) تها سهرانجام از آن علهم یها ظنهی حا هل شهود» همهانب
ص)1098؛ هم ای مواردب تأکید اب خلدون بر مصرفتشناسی وی را در مهورد مقهوالت مختلهف
نشان میدهد ک حاکی از رویکرد واقعگرایان وی در زمین مهااص پدیدههاست .با همهی رویکهرد
است ک وی «علم عمران» را ب عنوان علمی ک میخواهد:
اوب :در مورد پدیدههای حا ل از زندگی جمصهی انسهانها؛ یصنهی «عمهران» آنگونه که در
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واقصیت تاریخی ب ظهور میرسد یا همانگون ک هست و ب وقهوع میپیونهددب سهخ بگویهد در
«جامص شناسی» غرب نیز اوای وج ممیزه علم جدید نسلت به فلسهف های اجتمهاعی قلهل از آن
همی پرداخت ب آنچ ک هست بود).
دوم :روشی ک وی برای مهااص ای واقصیت در پیش میگیردب تکیه بهر مشهاهدات و واقصیهات
است؛ یصنی دومی وج ممیزه «جامص شناسی» جدید نسلت ب اندیش های اجتماعی گاشت )ب اما
نکت ای ک کار اب خلهدون را نسهلت به زمینه ها و تکهوالتی که در غهرب منجهر به ایجهاد علهم
جامص شناسی گردیدب متمایز میسازد ای است ک در غرب وقتی اگوسهت کنهت ادعها میکهرد که
اکنون باید جامص نیز ب همان روشهایی مورد مهااص قرار گیرد ک طلیصت نیز مهورد مهااصه قهرار
میگیرد؛ یصنی ب روش پوزیتیو ک روشی متکی بر مشاهده و مقایسه پدیهدهها بهود و سهابق موفهق
انقالب نصتیب یصنی حا ل ب کارگیری همهی روشهها در حهوزه شهناخت طلیصهت را پشتسهر
داشت؛ بنابرای ب ب اکاظ زمین تاریخی برای گار ب مهااص تجربهی جامصه ب سهابق و تجربه ها و
ً
شواهد عینی و مککمی وجود داشتب اما اب خلهدون در حقیقهت از مسهیری کهامال متفهاوت و تها
حدودی برعکس؛ یصنی بدون وجود چنی سابق موفقی از به کارگیری روشههای تجربهی در یهک
حوزۀ شناختی ای گام بزرگ را برداشت است و در همان زمان ک روشههای «فلسهفی» متهداوب در
حوزه طلیصیات را در علر خود شکستخورده اعالم میکندب روشی نوی را بهرای «علهم عمهران»
مصرفی میکند ک هم ب تکوالتی ک پرسش از ای تکوالت باعط طر مقوا امر اجتماعی گردیدب
آگاهی دارد و هم ب استقالب «امر اجتماعی» و عدم امکان تقلیل آن به نیهات و مقا هد فهردی به
ً
نکوی ک قلال بدان پرداخت شد تا حدود زیادی وقوف و آگاهی دارد.

 .4تاریخ به عنوان مقدمه «علم عمران»
اب خلدون با ای چهارچوب مصرفتشناختی طر علم نوی خود در زمین مسالل مربوط ب زندگی
جمصی انسانها را پی میریزدب اما میداند ک مانع بزرگی در ای مسیر وجود دارد که اگهر برطهرف
نشودب ای چهارچوب مهااصاتی بینتیج و عقیم خواهد ماند و آنب تهی مواد اوایه الزم بهرای ایه
علم است .مهااص تکوالت درازمدت در جوامعب آنگون ک موردن ر اب خلدون اسهت و ظههور و
سقوط دواتها ک در حوزه مهااصاتی اب خلدون ب مصنای دگرگونی و تکوب جوامع هستندب نیاز به
مواد تاریخی قابل اعتماد و مصتلر دارند؛ اما منابع تاریخی بدانگون ک در اختیار اب خلدون اسهتب
ب هیچوج منابع قابل اعتمادی نیست و نیاز ب پاالیشی بنیهادی دارنهد؛ بنهابرای ب اب خلهدون بهرای
آنک بتواند ن ری های خود را بر ملنایی مککم بنیان نهد و ب واقعگرایی موردن ر خود در ایه علهم
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دست پیدا کندب الزم می داند ابتدا مواد مورد تکلیل در ای دانش؛ یصنی گزارشهای مربوط ب وقایع
تاریخی را نقد و سره را از ناسره جدا کند تا بتواند ب مواد تاریخی قابل اتکا بهرای تکلیلههای خهود
دست یابد؛ ب همی اکاظب ابتدا از «علم تهاریخ» شهروع و آن را آسی شناسهی میکنهد و در ایه
زمین نیز روش خود را برای نقد متون و گزارشهای تاریخی اعهالم و مصرفهی میکنهد .وی ابتهدا از
اغالط مورخی و دالیل راه یافت اشتلاه ب تاریخ یاد میکند و مهمتری روش نقد تاریخ را تناس و
مهابقت زمین های تاریخی با وقوع وقایع؛ یصنی آنچ ک امروزه ب آن بررسهی «روایهی بیرونهی» در
تکقیق تاریخی گفت می شود و نیز بررسی کت و ا هاات مهدارک تهاریخی را که امهروزه به آن
بررسی «روایی درونی» در تکقیق تاریخی گفت میشودب میداند تا درنهایهتب علهم تهاریخ بتوانهد
خوراک یا مواد اوای «علم عمران» را تأمی کند .بار دیگر ای علارت اب خلدون را مهرور مهیکنیم:
« باید دانست ک حقیقت تاریخ خلر دادن از اجتماع انسانی؛ یصنی عمران جهان و کیفیاتی است ک
بر طلیصت ای عمران عار

میشود» اب خلهدونب ص)94؛ بنهابرای ب دانهش تهاریخ میبایهد بها

«خلر دادن از اجتماع بشری» اخلار و گزارشهای پاالیشیافت و نقد شده را ب عنوان مادۀ خام علهم
عمران در اختیار ای علم بگاارد.

 .5علم عمران
«علم عمران» ک اکنون علم نوظهوری است؛ «دارای موضوعی است ک موضهوع آن همهان عمهران
بشری و اجتماع انسانی است و هم دارای مساللی است ک علارت از بیان کیفیات و عوارضی است
ک یکی پس از دیگری ب ذات و ماهیت عمران میپیوندد» اب خلدونب 1359ب ص .)99در اینجا
الزم است ب عنوان یک نتیج گیری و جمعبندی اوای به جایگهاه ن ریه های اب خلهدون در علهوم
ً
اجتماعی و جامص شناسی اشاره کنیم .همانگون ک قلال اشاره شدب طلاطلایی در کتاب «اب خلدون
و علوم اجتماعی» بارها ب ای امر اشاره میکند ک کوشش اب خلدون در جهت درانداخت طرحهی
نو «مکتوم ب شکست» بوده است همانب ص )154و یا اینک طر «علم نهو» توسهط اب خلهدون
«از مکدوده اعالم ن ر و نیت فراتر نمیرود» طلاطلاییب 1329ب ص )224و ب ای نتیج میرسد
ک «مقایس میان اب خلدون و ب عنوان مًهابب اگوسهت کنهت و تأسهیس جامص شناسهی در غهربب
قیاسی معاافار است؛ زیرا اگر فیلسوف فرانسوی را پدر جامص شناسی میخوانند و ن اب خلهدون
راب ب ای علت است ک جامص شناسی بر پای اندیش آغازی اوب وای در تکهوب و تهداوم آن اندیشه
تههدوی شههده اسههت .اگههر پیههروان اگوسههت کنههتب اندیشه او را بسههط نههداده و بههاور نکههرده بودنههد
جامص شناسیب ب عنوان علمی مستقل قابل تلور نمیبود؛ ب علارت دیگرب اگوسهت کنهت به ایه
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دایل پدر جامص شناسی است ک پهس از اوب جامص شناسهی در تهداوم دریهافتی مقهدماتی که او از
اهمیت و جایگاه آن علم پیدا کهرده بهودب تهدوی و تًلیهت شهد» همهانب ص .)191ایه امهر که
اب خلدون در واقصیت تاریخی بنیانگاار «جامص شناسهی» یها رشهت ای به عنهوان «علهم عمهران»
نگردید و شاگردان و آیندگانی ک وی امیدوار بودب پس از وی بیایند و در مسهالل آن علمهی که وی
سصی کرده بودب چهارچوب آن را مشخ

کند «کنجکاوی و تصمق کنند» و «متأخران مسالل را پس

از ملتکر آنب قسمت ب قسمت بدان افزایندب تا رفت رفت تکمیهل گهردد» اب خلهدونب 1359ب ج2ب
ص ) 1292نیامدند؛ یک واقصیت تاریخی اسهتب امها چرایهی ایه واقصیهت به تنههایی مربهوط به
مکدودیتهای ن ری اب خلدون در باب مهااص جامصه نلهود؛ زیهرا گرچه تهالش اب خلهدون در
جهت ایجاد «علمی نوی » دارای مکدودیتهای تاریخی و فرهنگی اجتماعی است که بهرای ههر
متفکری در طوب تاریخ بسیار طلیصی است .ضم اینک همی اتفا برای جامص شناسهی در غهرب
نیز رخ میدهد؛ چنانک گیدنز در مورد شکلگیری جامص شناسی در غهرب به همهی نکته اشهاره
می کند .وی مصتقد است ک بدیهی است ک یک فرد واحد قادر نیست تمامی ملاحهط یهک حهوزه
مهااصاتی را شناسایی و مصرفی کند و در مورد تفکر جامص شناسی نیهز افهراد بسهیار زیهادی در ایه
زمین سهم داشت اند؛ «بدیهی است ک هیچ فرد واحدی ب تنهایی قادر نیست تمامیت موضوع یهک
علم را شناسایی کند و ب همی ترتی ب افراد زیادی در شکلگیری تفکهر جامص شهناختی مشهارکت
داشت اند» گیدنزب2009 1ب ص.)11
اما آنچ ک از دید طلاطلایی مغفوب مانده استب رابه بی تکوالت اجتمهاعی و ظههور و افهوب
اندیش و تفکرات و ب خلوص اندیشه های اجتمهاعی اسهت .حتهی واژه جامص شناسهی که گفته
میشود اوای بار توسط اگوست کنت ب کار گرفت شده و امروزه مشخ

گردیده است ک ابتدا ایه

واژه در دستنوشت های خهی و ن ری پرداز انقالب فرانس امانولل یوزف سیرز248 2ه )1839و
ً
ب طور مشخ ب در ساب  1280در یکی از دستنوشت های وی ک اخیرا منتشر شدهب به کهار رفته
است؛ هرچند در مصنایی تاحدودی متفاوت است سیرزب 1999؛ ب نقل از نوربرت اایاس).
اگوست کنت نیز در ابتدا «فیزیک اجتماعی» 3را ب کار میبرد و بصدها ب خاطر اختالفن هری
1. Gidens, A.
2. Emmanuel Josef (Abbe) Sieyes
3. Physique sociale
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ک با کتل

1

1299ه )1824آماردان و ریاضیدان همعلر خهود که بیشهتر به آمارههای اجتمهاعی

میپرداختب داشت و ب من ور جلوگیری از سو تفاهم و مرزبندی بی رویکرد خود و رویکرد کتل
ب جای واژه فیزیک اجتماعیب واژه «جامص شناسی» 2را ابداع کرد که نشهان میدههد حتهی ابهداع
عنوان ای رشت نیز کاری فردی نلود و ای ا هال ب نوعی بیانگر «رو » و نیاز زمان است .سپس
با توج ب شرایط آن علرب ای نوع رویکرد ب مسالل اجتماعی و بها ایه عنهوان هویهت آ کادمیهک
خود را ب مرور ب دست آورد؛ ب علارت دیگرب اگوست کنت ب تنهایی و یکشل چههارچوب تفکهر
جامص شناسی و دریافت مقدماتی از اهمیت و جایگاه علهم جدیهد؛ یصنهی «فیزیهک اجتمهاعی» و
سپس «جامص شناسی» را ب وجود نیاورده بود .با وجود هم ای مواردب اگر ب

ورت ذهنی فهر

کنیم ک کنت در دورهای ک تکوالت اجتماعی و ب طور مشخ ب انقالب هنصتی در حهاب ایجهاد
تغییرات بنیادینی در جوامع اروپایی بوده و جهانی از هم ن ر متفاوت و باانده که در حهاب ظههور
بودب زندگی نمیکرد؛ آیا باز ههم جامص شناسهی به همهی شهکل که امهروز مههر اسهت شهکل
میگرفت آیا باز هم شاگردانی پیدا میشهدند که اندیشه های آغهازی وی را بهدون اینکه در پهی
پاسخی ب نیاز زمان و ب تکوالت آن باشندب پیگیری کرده و بسط دهند؛ عالوه بهر ایه ب همانگونه
ً
ک قلال اشاره شدب اایاس در تکلیلی ک از ن ری اگوست کنهت اراله میکنهدب به ایه امهر تأکیهد
میکند ک یکی از مهمتهری دسهتاوردهای اگوسهت کنهت حرکهت و گهار وی از «ن ریه فلسهفی
شناخت» ب سمت ن ری «جامص شناسی شناخت» بود .ای حرکت و گار ب ن ر اایاس بهدی مصنا
بود ک کنت نشان داد ک «سوبژه» یا عامل شناخت در شناخت جهان اطرافب فرد انسانی؛ آنگونه
ک فالسف تلور میکردند نلوده بلک بر جمصی بودن شناساگر یا «سوبژه» و رابهه آن بها شهرایط و
تکوالت اجتماعی تأکید میکرد ک «قانون» مراحل س گان وی نیز حاکی از همهی برداشهت بهود
اایاسب 1392ب ص .)32ای ن ری تأکیهد بهر ایه امهر دارد که تکهوالت فکهری بشهر و رشهد و
شکلگیری اندیش های «نوی » در حوزه شناخت فقط مکلوب نلوغ فردی متفکران نلوده ک یکنفر
بتواند هم جوان آن را ب تنهایی تن یم و تدوی کندب بلک ای تکوالت در ن ری ها ب طور دقیهقب
همپا با تکوالت اجتماعی ب پیش میروند .ضم اینک همانگون ک تاریخ علهم نشهان میدههد و
1. Quetelet
2. sociologie
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برای هم دانشمندان و متفکران نیز د میکند؛ پاسهخهای ایه دانشهمندان به سهؤاالتب عمهر
کوتاهی داشت اند اما آنچ ک بیشتر اهمیت داشت مسالل و سؤاالتی بوده است ک آنهها بها توجه به
شرایط زمان توانست اند طر کنند .ای مسالل و سؤاالت تصیی کننده رویکرد انسانها ب یک حهوزه
موضوعی شدهاند ک پاسخهایی ک بصدها ب ایه سهؤاالت داده و نقهد شهدهاندب به مهرور تکامهل
یافت اند؛ بنابرای ب اگر «پیروانی» برای ادام اندیش در چهارچوب مقدماتی ارال شده توسهط کنهت
پیدا شدندب تنها ب دایل بی عی و نق

بودن ملانی شناختی و جهاابیت ن ریه کنهت نلهودب بلکه

فشار تکوب اجتماعی ک حتی خهود کنهت نیهز همهراه و تکتتهأثیر آن بهود و علهم جدیهد را بهرای
برنام ریزی و هدایت تکوالت پس از انقالب فرانس میخواست تدوی کندب تکامل یافهت .تهالش
«پیروان» وی نیز برای چارهاندیشی و جستوجوی چههارچوبی بهرای دسهتیابی به راهحلهی بهرای
بکرانهایی ک با آن روب رو بودندب منجر ب بااندگی و رشد ای «چهارچوب مقدماتی گردیهد»؛ بهر
همی قیاسب اگر اب خلدون «پیروان» خود را نیافتب مشکل در مکدودیت چههارچوب ن هری وی
نلود بلک اب خلدون درست در زمانی زندگی میکرد ک تمدنی ع یم دچار زواب و فروپاشی شده و
گرچ ای زمین تاحدودی مشاب وضصیت اگوست کنت بهود که بها بکهران دگرگهونی در بنیادههای
جامص و ظهور تمدنی نو روب رو بود و همی امر مکرک ا هلی طهر گفتمهان وی شهده بهود؛ امها
تفاوت آن با شرایط اب خلدون ای بود ک اب خلدون با بکران فروپاشهی یهک تمهدن روبه رو بهود؛
بنابرای ب همانگون ک خود وی نیز اشاره میکند با از بی رفت «عمران» ک جوامع حوزه مهااصاتی
وی بدان دچار شده بودندب فصاایتهای علمی نیز از رونق افتاده و دیگر کسهی بهدانها نمیپهردازد؛
بنابرای ب عدم توج ب آنچ ک اب خلدون طر میکند و درنتیجه عقهیم مانهدن تهالش وی در اثهر
عواملی است ک خود وی آن را پیشبینی میکند؛ یصنی با افهوب عمهران فصاایتههای علمهی نیهز از
رونق میافتد و بنابرای ب کسی بر ملنای ای برداشت اوای ب مقوا امر اجتمهاعی نپرداخهت تها ایه
برداشت تکامل یابد؛ از ای روب دایل عهدم پیگیهریب رشهد و شهکوفایی ن ریه اب خلهدون ضهصف
چارچوب ن ری و اشکاب در ملانی مصرفتی وی آنچنانک طلاطلایی ادعا میکندب نلود .دایل آن ههم
ای است ک پس از اب خلدون ن تنها در حوزه مصرفهت اجتمهاعی بلکه در هیچیهک از حوزهههای
دیگر علمی و حتی در حوزه علوم طلیصی ک افرادی؛ مانند اب هیًم که کاشهف بسهیاری از قهوانی
مربوط ب فیزیک نور بود یا ابوریکان بیرونی ک مهااصات بسیار دقیق نجومی انجام داده بود و مورد
تأیید دانشمندان امروزی ای علوم نیز میباشد و نیز شیوهها و روشهای نوینی که ایه دانشهمندان
طر آن را درانداخت بودند نیز راه ب جایی نلردند و ب همان سرنوشت ن ری اب خلدون دچار شدند.
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نتیجهگیری
با توج ب آنچ گفت شدب میتوان نتیج گرفت ک اب خلدون در حدود قرن هشتم هجری ب عنهوان
یک عاام مسلمان مصتقد و با اندوخت علمی زمان خود و متأثر از فرهنا اسالم و قلل از آنک علهوم
انسانی ب شکل امروزی خود شکل گرفت باشهندب طهر علمهی را در ارتلهاط بها زنهدگی اجتمهاعی
انسانها پای ریزی کرد ک میخواسهت تها بها اتکها بهر واقصیتهها و تجربیهات زیسهت تهاریخی به
قانونمندی حاکم بر ای پدیدهها ک چیزی جز حا هل تالشهها و کوشهشهای انسهانها نیسهتندب
دست پیدا کند .برای ای کار وی ب جای آنک بخواهد آنگون ک ب طور مًاب نزد فارابی میتوان آن
را دیدب فقط ب استدالبهای عقلی و فلسفی در ای زمین اکتفا کند و یا ب بایدها و نلایدهای آرمانی
و عقیههدتی بپههردازدب بیشههتر به واقصیتهههای عینههی اتکهها میکنههد؛ بهها وجههود آنک ه خههودش مقههام
قاضیااقضاتی را داردب ب

راحت میگوید ک رویکرد و شیوة وی در ای علم «علم عمهران» غیهر

از شیوه استدالب فقهاست؛ ب طور مًابب وی در جایی ک شهیوه قیاسهی فقهها را که در جسهتجوی
احکام کلی هستند با شیوه مهااص در علم عمران مقایس میکند و چنی میگوید« :آنها امهور را بها
اشلاه و امًاب آنها برحس شیوهای ک در قیاس فقهی بهدان عهادت کردهانهدب مقایسه میکننهد و از
ای روب کلی احکام و ن ریات ایشان همواره در ذه است و ب مرحل منهلق شدن نمیرسد تأکید
از نویسنده مقاا ) ...برعکس علوم عقلی ک برای کت ن ریات خود میکوشند آنها را با آنچ در
خارج هست تهلیق دهند ...و هیچیک از کیفیات اجتماع و عمران را بر دیگری نمیتوان قیاس کهرد
زیرا همچنانک در یک امر ب هم شلاهت پیدا میکننهدب شهاید در امهوری بها ههم اخهتالف داشهت
باشند» اب خلدونب 1359ب ج2ب ص1149و .)2
نکت بسیار مهم دیگر ای است ک اب خلدون برای تدوی ن ری های خود در ایه علهم تجربه
تاریخی جوامع اسالمی را پیشرو دارد ک تجرب ای بسهیار متفهاوت از تجربه ن ریه پردازان علهوم
انسانی اجتماعی در غرب است و بدیهی است که بتهوان ادعها کهرد عمهران به طهور دقیهق همهان
«جامص » و «علم عمران» همان جامص شناسهی نلاشهد؛ همانگونه که کاتوزیهان در مهورد تهاریخ
اجتماعی ایران نیز اشاره میکندب ایراد بزرگ ن ریات مربوط ب تاریخ اجتماعی ایران ک باید زمین را
برای شکلگیری «جامص شناسی ایران»؛ یصنی یک جامص شناسی بومی فراهم سازد ای است ک ای
ن ریات ب جای اینک بر تاریخ تکوالت اجتماعی ایران متکی باشندب بر ن ریه هایی اسهتوارند که
مواد تاریخی آنها مربوط ب جوامع دیگری بودهاند کاتوزیانب  )1322و اب خلدون درسهت ملهرا از
ً
همی خهاست .وی برخالف ای نوع ن ریهات مهواد تهاریخیب ن ریهات خهود را دقیقها از شهواهد
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تاریخی جوامع مورد مهااص خود؛ یصنی جوامع جهان اسالم آن روز میگیهرد و همهی امهر باعهط
ایجاد ا اات در ن ری های وی است ک ب ن ر نویسنده ای مقاا ب اگر امروزه همی رویکرد نیز در
مورد جوامع اسالمی پیگیری شودب می توان امیدوار بود ک بتوان زمین را برای بکهط و شهکلگیری
یک گفتمان برای تدوی «نوعی علوم انسانی واقعگرا و قابل اتکا برای جوامهع اسهالمی» به دور از
افراط و تفریطهای احساسی و جناهای حیدری نصمتی فراهم ساخت.
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