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  ٣٨فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

  کارکرد تمدن ديني، بررسي نظرية دولت

 *قدرت مدار از ديدگاه ابن خلدون

  **پناھيريحانه حرم: مترجم

  ٢١/٣/٨٨: تاريخ تأيید ۵/٢/٨٨: تاريخ دريافت

افت و خیز تمدن را محور بررسي خود قرار داده است که بر اساس اين نوشتار برداشتي از انديشة ابن خلدون دربارة 

از نظر مؤلف، ابن خلدون با . ھاي يک حکومت با مراحل تمدن وجود داردآن نوعي سازگاري و ھمانندي بین ادوار و نسل

-برجسته ميپايه قرار دادن تمايز بین بداوت و حضارت، نقش سیاست و به تبع آن دولت را در حضارت به معني تمدن 

  .کندسازد و آن را به سه دستة دينیه و عقلیه و مدنیه تقسیم مي

ھاي مؤلف، ابن خلدون بر اين باور است که به ھر اندازه دولت به دين نزديک شود بیشتر به سمت بر اساس يافته

گیرد، بیشتر رنگ و  به مثابة نمونة حکومت مطلوب ديني سوق پیدا خواھد کرد و به ھر اندازه از آن فاصله» خالفت«

  . کندبه خود خواھد گرفت و فراز و فرود تمدن نیز از ھمین منطق پیروي مي» ملک«بوي 

  .تمدن، بداوه، حضاره، ملک، سیاست ديني، سیاست عقلي، سیاست مدني، شارع: ھاي كلیديواژه

نظريه دولت قدرت مدار ] ١[،)١۴٠۶ـ  ١٣٣٢(در قرن چھاردھم میالدي مسلماني از آفريقاي شمالي به نام ابن خلدون 

ھاي مطرح شده در قرون وسطا بر اين باور بود که نه تنھا ھر دولتي في حد ذاته پاياني  را پي افکند ، كه فراتر از ديدگاه

دارد، بلكه دوره حیات معیني نیز دارد و يك نھاد طبیعي و الزم بشري است، و نیز واحدي است سیاسي و اجتماعي 

به ھمین دلیل، اين تمدن بشري موضوع كاوش و پرسش اصلي او و نیز . گرداند مدن بشري را میسر ميكه به تنھايي ت

اي را نه در خصوص ، رساله)كتاب العبر(اش بر تاريخ جھان ابن خلدون در مقدمه. موضوع علم جديدش از تاريخ است

امي ابعادي است كه او با آن آشنايي كامل الھیات بلكه درباره تمدن ارايه كرده كه مبناي آن تمدني اسالمي با تم

از اصطالح شناسي ابن . است» تمدن«در مفھوم خاص » عمران«نظريه اساسي او بخشي از توصیف . داشته است

] ٢[»مدنیت«اي نزديك بین تمدن و سیاست به منزله ھنر حكومت وجود دارد، زيرا عمران با  خلدون ھويداست كه رابطه

حضاره نیز خود معادل تمدن . مترادف است) كند حیات روستايي فرق مي» بداوه«كه با ( ، حیات شھري»حضاره«و 

  .آيد بر مي» پولیس«است، يعني در شھري ساكن شدن يا سامان يافتن و اين ھمان مفھومي است كه از واژه يوناني 

  

ار است؛ اين بدان معناست كه او گرايي او سازگ شود، با سنت او آشكار مي» علم جديد«گرايي ابن خلدون كه در  تجربه

يعني » فقه«ترين آنھا  مھم. عمیقًا از باورھاي سنتي و معاھدات اسالمي متأثر و در علوم اسالمي مستغرق است

به (گرايي او ـ كه اولي روش علمي  گرايي و ھم سنت ھم تجربه. يعني تفسیر قرآن است» تفسیر«علم حقوق و 
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د و دومي پس زمینه آموزنده به مثابه نگرش او به خدا، انسان، فرھنگ و تمدن است آي به شمار مي) مفھوم متداول آن

ـ در طول تصدي شغل پر مشغله قضاوت براساس آيین مالكي و نیز دولتمردي در خدمت چندين حاكم مسلمان در 

  .ھاي افريقاي شمالي، شكل گرفت و سپس گسترش يافت امیرنشین

  

ات گوناگون ابن خلدون كه به لطف استادانش يا بدون كمك آنان كسب كرده بود، ھاي سرنوشت و تجربی فراز و نشیب

بینانه او  رويكرد واقع. ھاي اعمال بشري به دست آورد نظیر در انگیزه باعث شد كه ذھن خالق و عالمانه او بینشي كم

ورد ؛ اما بر اين نكته نیز به انسان در دولت باعث شد میل به قدرت و تسلط را نیروي محرکه اصلي دولت به شمار آ

رسد كه به شكل نھادي سیاسي و  اي به ظھور مي ھاي برتر انسان خردورز تنھا در جامعه اذعان داشت كه آرمان

بنابراين عالقه او به سیاست ناشي از . تواند چنین امكاني را فراھم كند كارآمد سامان يافته باشد و فقط دولت مي

اين . اي است كه به اسالم راستین وفا دارند يعني امت يا جامعه» جامعه مؤمنان«او بر  میراث اسالمي او و نیز تأكید

ھاي  طرفش، او را قادر ساخت به قانوني عمومي دست يابد كه آن را به ھمه تمدن میراث زنده، توأم با ديدگاه بي

  .دانست بشري قابل اطالق مي

  

طرفانه از امپراتوري اسالمي در زمان خود  از بررسي آزاد و بيدرست است كه مفھوم تمدن جھاني او صرفًا برگرفته 

ھاي او  است كه با موجوديت سیاسي و سطوح فرھنگي گوناگون توأم بود، اما اين امر تأثیر چنداني در تعمیم

يیم اغراق آمیز نیست اگر بگو. كند گذارد و اعتبار بسیاري از آنھا را در حوزه فرھنگ و تمدن بشري تضعیف نمي نمي

بشري است كه از ] ٣[ھاي ابن خلدون دلیلي بر تولد زود ھنگام بررسي علمي جديد درباره گروه» علم تاريخ جديد«

  رود، و تصادفي نیست كه او از انسانیت مرزھاي اسالمي فراتر مي

  

دانته و ھمساني با . گويد؛ مفھومي كه معموًال با رنسانس و اومانیسم غرب ھمراه است شھروندان دولت سخن مي

انسان گرايي مسیحي اش نقطه روشن و مشترکي است كه مورد اتفاق متفكران بزرگ يھودي، مسیحي و اسالمي 

خلدون، روش و نتايج او در تاريخ  اما با اينكه رويكرد ابن]. ۴[ھايي كه اساسًا عقیدتي ھستند است، البته جداي تفاوت

ھاي او در قرن چھاردھم ھجري منحصر به فرد  كرد كه ديدگاهانديشه بشر بسیار حائز اھمیت است، نبايد فراموش 

او در عصر . اين نظريات، حاصل رشد طبیعي عصر جديد نیستند. ھاي بعدي چندان ثمر بخش نیست است، ولي در قرن

بندي جديد  كرد، يعني ھنگامي كه نظم حاكم در قرون وسطا به تدريج جاي خود را به تقسیم انتقال زندگي مي

ھاي خود درباره پیدايي  اين امر احتماًال به او كمك كرد تا ديدگاه. داد ي سیاسي، اقتصادي و معنوي مينیروھا

ناپذير رشد، اوج گرفتن، افول و سقوط جامعه و فرھنگ را مطابق با قانون تغییر ناپذير علیت به نظم و قاعده در  اجتناب

  .آورد

  

ترين ثمره  تأكید ورزم كه از نظر ابن خلدون، اسالم، در شكل خالفت، عاليام و اکنون نیز بايد بر اين نكته پیشتر گفته

ترين  حكومت اسالمي در قالب خالفت بھترين و عالي. جامعه بشري خدا ـ محور و ھدايت شده از سوي خداوند است

م تألیف ابن خلدون به ھنگا. شود راه براي تحقق سرنوشت بشر در دستیابي به سعادت دنیوي و اخروي تلقي مي

بلكه به گروه انساني معتقد بود؛ گروه انساني پديد آورنده . مجموعه تمدن خويش به فرد معتقد معیني توجه نداشت

فرھنگ و تمدن در چارچوب طبیعي و ناگزير دولت است، که بر بنیاد قدرت قرار دارد و نیروي قانون و سالح در قالب 
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یشاپیش نمونه اعاليي از مرحله پیشرفته پیدايي و گسترش پادشاھي پ. شود حاكمي مقتدر حفظ و صیانت مي

  . سازمان و اقتدار سیاسي است

  

الزم است به طرح آن چرخة حیات سیاسي بپردازيم كه در آن عناصر گوناگون انسجام و عامل بشري، از جمله عوامل 

ابن خلدون با . گذارند ھم تأثیر ميسیاسي، اقتصادي، قانوني ـ ديني و غیر ديني ـ و فرھنگي به نفع يا ضرر دولت بر 

سیاست دينیه يعني حكومت بر اساس : شناسد توجه به نوع حكومت و اھداف آن، سه نوع دولت را از ھم باز مي

كه نمونه عالي آن حكومت ديني اسالمي است؛ سیاست عقلیه يعني ) شرع(قوانین نازل شده از سوي خداوند 

عقل بشري، و سیاست مدنیت يعني حكومت دولت آرماني فالسفه، مدينه  حكومت بر اساس قوانین مصوب مبتني بر

  ]۵.[فاضله، در جمھوري افالطون

  

  :و سازماندھي است) اجتماع(چنین دولتي نتیجه طبیعي حیات بشري است كه مستلزم ھمكاري 

  

. »دي در طبیعت استانسان شھرون«: كنند كه ھا الزم است؛ فالسفه گفتة مذكور را اينگونه طرح مي اجتماع انسان

، كه در اصطالح آنھا )مدينه(و آن عبارت است از تمدن . ھا جزء جدايي ناپذير زندگي است اين گفته يعني اجتماع انسان

  ]۶.[معادل عمران است

  

ھاي  براي تأمین نیازھاي بشر به غذا، پوشاك و مسكن كمك به يكديگر الزم است و انسان بايد با بسیاري از انسان

دارد كه با  ھا را بر آن مي تجربه، انسان. مكاري كند تا در برابر عوامل مختلف مصون ماند و از خود دفاع كندديگر ھ

عالوه بر اين مثال عقلي ابن ] ٧.[كند ديگران ارتباط داشته باشد و تجربه توأم با تفكر، انسان را قادر به زندگي مي

  :گويد خلدون مي

  

در غیر اين صورت وجود آنھا و اراده خداوند براي قابل سكونت كردن جھان براي . ستاين ارتباط براي نوع بشر الزم ا

  ]٨.[ھا كامل نخواھد شد انسان

  

فراھم آوردن ضروريات زندگي در گرو نیاز به آسايش زندگي است؛ از اين رو مراحل تھیه غذا و پرورش دام با ھنر و 

تر و پوشاك زيباتر در شھرھا  تر، مسكن راحت اي بھتر و متنوعدر پي اين فرآيند غذاھ. گردد صنايع دستي تكمیل مي

ند، البته زندگي  ھر دو براي رشد وتوسعه تمدن الزم) حضاره و بداوه(زندگي شھري و روستايي . آيد فراھم مي

روستايي مبناي زندگي شھري است؛ اما فقط زندگي راحت و مرفه كه نتیجه اقتصاد كارآمد و متمايز است، میل به 

  .انگیزد قدرت را بر مي

  

در وھله . ھاي ھمفكر است تا با پیوندي مشترك در كنار ھم گرد آيند تبديل اراده به واقعیت مستلزم حمايت مؤثر انسان

. آورد خانوادگي، نوعي حس وحدت و مسئولیت متقابل يا بینشي مشترك به وجود مي نخست، روابط خوني و سنت 

دھند و عامل محرك مھمي در ايجاد انسجام، ھمبستگي،  ھاي گروھي نشان مي ھا خود را در فعالیت اين رابطه

اين نگرش مشترك در كارھاي مشترك نمود پیدا كرده، نیروي . گردند پذيري متقابل و نگرش مشترك مي مسئولیت
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ابن خلدون اين مفھوم را . شود ھا محسوب مي ھا و حكومت گیري دولتسوق دھنده مھمي در شكل

اين امر به اندازه خود جامعه ضرورت دارد، زيرا . داند نامد و ھدف آن را ملك، تسلط و حكومت مي مي]٩[»عصبیت«

  .جامعه به تنھايي براي حفظ جان و مال بشر نمي تواند کافي باشد

  

گیرد، قدرت محدود كننده مشخصي وجود نداشته باشد، بدون شك  اي كه اعتبار خود را از عصبیت مي اگر در جامعه

يا . »واضع و حاكم«يا » واضع«اين قدرت محدود كننده، . گردد ايش اھريمني در انسان منجر به نابودي متقابل ميگر

زيرا «ھا را از كشتن يا صدمه زدن به يكديگر باز دارد،  تواند انسان واضع با قدرتي كه دارد مي. نام دارد» حاكم واضع«

بنابراين واضع فردي است كه در بین آنھا صاحب قدرت و اقتدار . دخصومت و خشونت در طبیعت حیواني آنھا وجود دار

اين است مفھوم ملك، و آشكار است كه ملك خاص انسان بوده، . ھايي بر آنھا قائل شود تواند محدوديت است و مي

  ]١٠.[»آيد براي او طبیعي و حیاتي به شمار مي

  

نكته . تواند وجود داشته باشد نده است كه بدون آن انسان نميپس قدرت مبناي دولت و ابزار الزم براي اين قدرت بازدار

از ديدگاه ابن خلدون، قانون . ، اولین فرد است»شیخ«است كه مانند » رئیس«كند،  اول آنكه فردي كه اعمال قدرت مي

يرا او معتقد كند، ز اي را ارائه مي شود، ساختار سیاسي رئیس، پیش از ايجاد ساختاري كه به اصطالح دولت نامیده مي

كند، يعني  بود كه دولت، به عنوان قالب تمدن، نھادي شھري است كه حاكمي مطلق و مستبد بر آن حكومت مي

كند؛ اما آن را فقط در راستاي اھداف خود به كار  او برعصبیت تكیه مي. نمايد نوعي حكومت مطلق را اعمال مي

يعني اعمال قدرت انحصاري مبتني بر تفوق که از طريق » «لمجدانفراد با«عبارت يا اصطالح . ھمین نظر در. گیرد مي

گاه اولین حاكم يا مؤسس سلسله، گاه دومین و گاه سومین حاكم، » .موفقیت و تالش شخصي بدست مي آيد

تصرف، تشكیل حكومت، . گذارد ھر دولت پنج مرحله را پشت سر مي] ١١.[گذارند حكومت استبدادي را بنیان مي

معموًال استبداد در نسل دوم . رسد دولت در نسل چھارم به باالترين حد قدرت مي. اوج، افول و سقوط رسیدن به نقطه

  .گیرد شكل مي

  

چنین توصیف » ...حكومت مثل فرد داراي يك دوره حیات طبیعي است«گیري حكومت را در فصل  ابن خلدون روند شكل

  :كند مي

  

ھاي  ، زيرا در نسل اول ويژگي)ھر يك شامل چھل سال(سل نیست دوره حیات يك حكومت معموًال بیش از سه ن... 

گري و مشاركت در  ، مانند شرايط سخت زندگي، شھامت، وحشي)بداوه(خاص زندگي روستايي ساده و غیر متمدن 

ھا در برابر نفوذ آنھا تسلیم  و انسان.. در نتیجه قدرت عصبیت حفظ شده است. ، ھنوز وجود دارد)مجد(قدرت 

از زندگي روستايي به شھري تبديل شده، از تالش )... ملك(در نسل دوم، وضعیت آنھا تحت تأثیر حكومت . شوند مي

وبه ھمین جھت قدرت ... يابد سخت به راحتي و فراواني تغییر يافته و از مشاركت در قدرت به استبداد تغییر شكل مي

. گويي كه ھرگز وجود نداشته است... كند وش مينسل سوم زمان بداوه را فرام... كند عصبیت تا حدودي فروكش مي

كند ـ وشیريني قدرت و عصبیت را از دست مي دھد، زيرا آنھا در  به خالف نسل دوم كه به ياد نسل اول زندگي مي

رسد، زيرا آنان به زندگي  اختیار صاحب قدرت ھستند در زير سايه قدرت و عصیبت راحتي و آسايش به اوج خود مي

را ) دشمن(رود ودفاع، حمله و تعقیب  عصبیت به طور كامل از بین مي.. اند با وفور نعمت عادت كردهراحت و توأم 
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  ]١٢.[كنند فراموش مي

  

ابن خلدون ھمین قدر به . نسل چھارم چون قادر به مقابله با حمالت خارجي نیستند، بايد حامیاني را به خدمت بگیرند

  .ام و قدرتي را بر نمي انگیزدكند، زيرا ديگر احتر نسل چھارم اشاره مي

  

بدين ترتیب در . كند شوند كه ماھیت شھروندان را تعیین مي از اين رو چھار نسل يك سلسله، بین پنج مرحله توزيع مي

  .، ماھیت شھروندان در ھر مرحله با مرحله بعدي متفاوت است

  

يابد و بر دشمنان  به ھدف خود دست مي »گروه جديدي كه حكومت را پذيرفته«اي است كه در آن  مرحله اول مرحله

در اين . بیرون مي آورد» حاكم«گیرد و آن را از چنگ سلسله  را در دست مي) ملك(قدرت » زمام«شود؛  خود پیروز مي

به دست آمده » اخیرًا«به سبب كسب قدرت، به دست آوردن اموال، دفاع وحفاظت از قلمروي كه » حاكم«مرحله 

ھاي عصبیت كه پیروزي به واسطه آن حاصل شده است، خود را از  او طبق ضرورت. گردد ي مياست، رھبري نمونه تلق

  .كند شھروندان جدا نمي

  

كند وتالش آنھا را براي  شود و به تنھايي و بدون كمك پیروانش حكومت مي در مرحله دوم، تبديل به حاكم مطلق مي

افرادي را به خدمت بگیرد و موالي و حامیاني بیابد تا  كوشد رئیس سلسله مي... سازد مشاركت در حكومت خنثي مي

اند مانند او  دھند و نیز خويشاوندان خود را كه مدعي استقالل و اعتماد به نفس كساني را كه عصبیت او را تشكیل مي

ي را كه كند و قدرت تا اينكه در نھايت حكومت را در خانواده خود تثبیت مي... در حكومت سھم دارند و در ھم بشكند

  .كند ايجاد كرده، فقط براي آنھا حفظ مي

  

مرحله سوم، مرحله آسايش و رفاه كامل براي برداشت ثمره حكومت است، زيرا انسان ذاتًا گرايش دارد ثروت كسب 

ھاي خود میانه رو است؛ اما در  در ھزينه. كند ھا و عوارض راكنترل مي او مالیات... كند واز خود شھرت بر جاي بگذارد

حقوق ارتش خود را خوب . در قبال خانواده و طرفدارانش سخاوتمند است. كند عین حال بناھا و قصرھايي را احداث مي

  .كند تا قوت قلبي براي حامیان خود بوده و در دل دشمنانش رعب بیندازد ومنظم پرداخت مي

  

كم با ديگر حاكمان نظیر خود اعم از دوست حا. اند راضي است در مرحله چھارم، حاكم از آنچه كه پیشینیان او بنا كرده

  ...تا جايي كه قادر باشد... كند كند، و از روش پیشینیان تقلید مي و دشمن در صلح زندگي مي

  

در اين مرحله، حاكم براي عیش و نوش خود، آنچه را كه پیشینیان . مرحله پنجم، مرحله ولخرجي و اسراف كاري است

به اراذل و ...كند تا د، زيرا در قبال نزديكان خود سخاوتمند است و به راحتي ضیافت برپا ميكن اند، نابود مي اوگرد آورده

به اين ترتیب ... اوباش غلبه يابد يعني كساني كه امور مھمي به آنھا واگذار شده است اّما شايسته آن نیستند

دھد، به طوري كه آنھا نسبت  ت ميرا نزد افراد شريف و سرشناس و پیروان پیشینیان خود از دس» ھاي خود فرصت«

عالوه بر اين، حمايت بخشي از . كنند كه او را تنھا بگذارند  شوند و بین خود توافق مي به او پر از احساس نفرت مي

دھد كه شخصًا با او آشنا  كند و اجازه نمي دھد، زيرا حقوق آنھا را صرف امیال خود مي ارتش خود را نیز از دست مي
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شود بدون  گیرد؛ گرفتار بیماري مزمني مي صورت مي) يعني انقراض آن(ين مرحله پیري طبیعي سلسله در ا... شوند

  ]١٣.[پاشد آنكه درمان شده يا از آن نجات يابد تا اينكه از ھم فرو مي

  

 عالوه بر اين، به نظر او بین حركت صعودي و نزولي حكومت، شخصیت حاكمان و مردم تحت امر كه تحت تأثیر عوامل

گونه جھش  ھیچ.ارتباط وجود دارد  رواني و اقتصادي است و نیز ثبات در نظم سیاسي كه به دفاع و امنیت بستگي دارد،

شود و از بین  كند، بزرگ مي حكومت مانند يك ارگانیسم طبیعي رشد مي. صعودي به سمت عصر طاليي وجود ندارد

  ]١۴.[رود مي

  

( و حضاره ) زندگي توأم با سادگي، شھامت، خشونت وقدرت قابل توجه(اوه كل نظريه او براساس تمايز بنیادي بین بد

ھاي طبیعي به تدريج به سبب میل به آرامش، امنیت،  است كه در حضاره اين ويژگي) زندگي مربوط به تمدن شھري

خلدون بر اين نكته حائز اھمیت است كه نظريه ابن ] ١۵.[شوند راحتي، تجمل و لذت در سايه حكومت مطلق حذف مي

ابن خلدون مراحل تبديل زندگي روستايي . اين قبايل بربر جنگ طلب بودند. اساس مطالعه تاريخ مرينیان و موحدان بود

آنھا را به زندگي شھري كه ھمراه با رشد سیاسي بوده است در مقدمه تشريح كرده و ھمچنین در اين باره در كتاب 

  .العبر به تفصیل صحبت كرده است

  

. تواند حكومت مستقل خود را حفظ كند ي مطلق فقط با تضعیف عصبیت كه با كمك آنھا به قدرت رسیده، نميفرمانروا

كند براي حفظ نظم در داخل و حفاظت از كشورش در  عصبیت قوي كه باعث تضعیف حامیان او شده بود، او را وادار مي

طلبد كه حاكم  اين امر مبالغ ھنگفتي را مي. آنھا كندبرابر حمالت خارجي به جاي تكیه بر ارتش، مزدوراني را جايگزين 

پس از يك دوره توسعه و ثروت كه . بايد از طريق وضع مالیات و اغلب با شركت فعال در تجارت و صنعت آن را تھیه كند

ع شود اقداماتي را در جھت دفا گیرد و حاكم مجبور مي شود، افول حتمي صورت مي منجر به رفاه و آسايش زندگي مي

زند و منجر به  ھاي اقتصادي به آنھا ضربه مي راند، در فعالیت به ھمین علت مردم را از خود مي. از خود انجام دھد

  .شود ويراني و نابودي سلسله خود و نھايتًا خود كشور مي

  

متفكر قرون خلدون نخستین  تا آنجا كه من مطلعم، ابن. توان به اھمیت سیاسي اقتصاد پي برد از اين گفتار اندك مي

چند . گیرد، گرديد اي كه در يك كشور شكل مي میانه بود كه متوجه اھمیت اقتصاد در سیاست وكل زندگي ھر جامعه

  ]١۶.[داند توان ذكر كرد كه ابن خلدون آنھا را وابسته به ھم مي مورد را مي

  

  :كند اين گونه آغاز مي» كاھش حقوق يعني كاھش درآمد دولت«او در فصل 

  

پس اگر حاكم كاالھا يا درآمدھا را پنھان كند، يا اگر ... اين است كه دولت وحاكم بزرگترين بازار جھان ھستند علت آن

ھاي آنھا  ھزينه... شود؛ طوري نباشد كه بتواند از آنھا استفاده كند، اموال دوستان معتمد و مدافعان او نیز كم مي

كند، به  شوند و سود محصوالت سقوط مي بازارھا خالي مي... وندش تبديل مي» خريدار«يابد ـ و به اكثريت  كاھش مي

شود، زيرا منبع عوارض و مالیات، كشاورزي، تجارت، بازار پر و تمايل افراد به كسب سود و  طوري كه عوارض حذف مي

حاكم شود، زيرا كمي عوارض منجر به از بین رفتن ثروت  تأثیر نامطلوب ھمه اينھا متوجه كشور مي. منفعت است
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پس اگر حاكم مانع از اين . از حاكم به مردم و از مردم به حاكم: پول بايد بین حاكم و مردم در گردش باشد... شود مي

  ]١٧.[شوند امر شود، مردم او متضرر مي

  

بودجه متعادل براي ثبات نظم . اين اظھارات بدان معناست كه بودجه متعادل براي يك اقتصاد سالم ضروري است

جايگاه مھم درآمد دولت در اقتصاد سیاسي در اين گفته نیز مشھود است . شود ملي كلیدي محسوب ميسیاسي عا

  : كه

  

دھد، و  كم است، اما در كل میزان قابل توجھي را تشكیل مي» براي افراد«ھاي تعیین شده  در آغاز كار دولت مالیات

فقط تعھدات حاصل از شريعت يعني زكات، خراج كند،  دلیل آن اين است كه حكومت؛ كه از دين پیروي مي. برعكس

طلبد كه میزان آنھا ناچیز است و اينھا حدودي دارند كه نبايد از آنھا  را مي) مالیات سرانه(و جزيه ) مالیات بر اراضي(

  ].١٨[فراتر رفت

  

تالش سخت فراھم اي را براي  ھاي سبك، انگیزه اقتصاد روستايي بر اساس كشاورزي، با معیار ساده زندگي ومالیات

گیرند، و زندگي شھري با  اما به محض آنكه افراد مستبد قدرت را در دست مي. كند، كه نتیجه آن رونق كار است مي

تري براي كشاورزان، صاحبان صنعت و  ھاي سنگین طلبد، مالیات ھاي بیشتري را مي استاندارد زندگي باالتر، خواسته

زيرا انگیزه تمام افراد كه در حیات اقتصادي كشور نقش دارند از بین . يابد ھش ميتولید وسود كا. شود بازگانان وضع مي

  .رفته است

  

  :پذيرد توسعه اقتصادي و سیاسي رفته رفته صورت مي

قرار دارد، كه خود عنوان فصلي است كه در آن به تقويت اقتدار » در اوج«ثروت حاكم و مالزمان او در اواسط حكومت 

شده، در نتیجه افزايش نیاز او به مزدوران، ياران ونیز  تي كه روزگاري سبب حمايت از او ميحاكم به بھاي عصبی

اين امر قطعًا منجر به افزايش مالیات، زندگي . شود ھايي براي پرداخت دستمزد در قبال ارايه خدمات، پرداخته مي راه

آوري آن،  زيرا مالیات و جمع] ١٩[شود، ور ميمرفه در دربار، كاھش حامیان قبلي حاكم و نھايتًا ويراني سلسله وكش

زيرا حاكم در قبال طبقه مالك عادل بوده و به آنھا توجه . پذير است و اين امر امكان... دھد تنھا ثروت حاكم را افزايش مي

افزايش كنند، به طوري كه درآمد حاكم به شدت  دارد؛ آنھا نیز سرشار از امید بوده و اقدام به افزايش اموال خود مي

پردازد، ضرر آني براي مردم دارد و براي درآمد دولت فاجعه  نوع ديگر، كه در آن حاكم به تجارت يا كشاورزي مي. يابد مي

  ]٢٠...[است

  

يابد، زيرا  در سايه آسايش و تجمل و از بین رفتن شھامت، مردانگي ومغررو شدن، فساد بین مردم گسترش مي

  ]٢١.[آن خود نمونه نامطلوبي در اين زمینه ھستند سلسله حاكم، كاركنان و وابستگان

  

گفته ابن خلدون حاكي از آن است كه دولتي كه ما با آن سر وكار داريم مبتني بر شريعت نیست، بلكه حكومت 

در يك چنین دولتي كه مبتني بر قدرت است، . مستبدي است كه براي حفظ قدرت خود به ارتشي مزدور متكي است

ھايي كه مبتني بر قوانین اخالقي  شود كه در مقايسه با دولت قتصادي حاكم و مالزمان او باعث ميامنیت سیاسي و ا
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  .ھا بسیار بیشتر باشد استفاده  شوند، سوء وحي شده اداره مي

  

شود كه عدم سالمت دولت را به عنوان يك ارگانیسم با بدن انسان  در اينجا او در موضع يك عالم سیاسي ظاھر مي

اگر چه او دولت ھاي اسالمي را . داند كند و ھمان قوانین علت و معلولي را در مورد آن نیز قابل اعمال مي يمقايسه م

مشاھده کرده ، اما اين قانون كلي را براي چنین دولتي استنتاج كرده است كه در مورد تمدن بشري در كل قابل 

  . اعمال است و كامًال مستقل از خالفت آرماني است

  

گیري بیش از حد  سخت«دھد كه عنوان آن عبارت است از  را به رابطه بین حاكم و افراد تحت امر اختصاص مياو فصلي 

سعادت مردم و مملكت به رابطه مناسب بین . »شود است و عمدتًا به ويراني آن منتھي مي) ملك(به زيان مملكت 

  .باشد يا سلطان ـ و مردم او استوار است) پادشاه(حاكم ـ چه َمِلک 

  

اگر حكومت او بر آنھا با ھمه ... ورزد كند وبه امور آنھا اھتمام مي اساس كار حاكم آن است كه بر مردم حكومت مي

اش خوب باشد، ھدف حكومت به طور كامل تحقق يافته است، چون حكومت خوب بوده و به خوبي اداره  ملزومات

عطوفت به ... شود د به ضرر آنھاست و منجر به ويراني ميشود؛ پس به نفع آنھاست؛ اما اگر بد و غیر عادالنه باش مي

. رسد به تكامل مي) مردم(مردم و حفاظت از آنھا، مشخصه يك حكومت خوب است، زيرا شخصیت حاكم با حفاظت از 

توجه به معاش مردم بوده و براي ايجاد صمیمیت با مردم، اصلي اساسي به ... عطوفت و رفتار مناسب ھمچنین شامل

  ]٢٢.[آيد ميشمار 

  

ھمه اينھا به نوع حكومت مناسب . بايد خاطرنشان كرد كه مسئله بسیار حائز اھمیت، رفاه مردم و منافع مملكت است

تمدن بشري قطعًا نیازمند حكومتي سیاسي است كه «و سیاست بستگي دارد كه ابن خلدون فصلي را تحت عنوان 

  . آن اختصاص داده است به» يابد به واسطه آن امور مملكت نظم مناسبي مي

از يك سو اسالم به مقولة . اکنون به تعامل عوامل و نیروھايي مي پردازيم که از نظر ابن خلدون منشاء گوناگون دارند

  .عاملي جمعي و نیز به منزلة عاملي فردي مطرح، و از سوي ديگر قدرت و حفظ آن مد نظر است

يابد و  ه از سوي خداوند بر پیامبر كه به وسیله خلیفه نمود ميتمايز بین سیاست دينیه، بر اساس قانون وحي شد

سیاست عقلیه، كه مبتني بر تصرف و بر اساس قوانین وضع شده عقلي است و در ملك، يعني دولت مبتني بر قدرت 

امعه موجود و اين تمايز زير بناي مطالعه تاريخي ابن خلدون درباره ج] ٢٣.[آيد يابد، تمايزي بنیادي به شمار مي نمود مي

شود و  او بر آن است كه اصول ساختار سیاسي را كشف كند و دريابد كه حكومت چگونه اداره مي. تمدن آن است

مبناي تحلیل وي شريعت اسالم است يعني تشكیل حكومت ديني اي كه شارع آن را . نحوه عملكرد آن چگونه است

شارع براي حفظ دين و اداره جھان  ، خالفت را نیابت از سوي ابن خلدون مانند ماوردي و فقھاي ديگر. پي افكنده است

  .به اين مسئله پرداخته است» و درباره مسائل ديني خالفت» مفھوم خالفت و امامت«ھاي  داند و در فصل مي

  

گرايي در ذھن  گرايي و سنت اين دو يافته، حاصل تلفیق تجربه. تفكر سیاسي خود او شامل دو يافته مھم است

دين، اگر مانند آنچه در ) خالفت در ملك امپراتوري اسالم باقي مانده است؛ ب) الف: ند از اگر اوست كه عبارتجو جست

او تجربه خود از اسالم را بطور . خالفت مطرح است، عاملي تعیین كننده نباشد، ھمچنان عامل مھمي در ملك است
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را كه عمدتًا الھي است با مفھوم سیاست مبتني بر دھد؛ از اين رو وي مفھومي  کلي بر جامعه و تمدن تعمیم مي

كند؛ زيرا قدرت معنوي و دنیوي ھر  كند؛ اما به موقعیت مسلمان خارج از مرزھا توجھي نمي قدرت در مملكت تلفیق مي

تفاوت اند؛ اما اين گفته بدان معنا نیست كه اين دو صرفًا به لحاظ مقام اجتماعي با ھم  دو در وجود خلیفه يا امام جمع

ترين عنصر موجود  دارند؛ ھر چند كه بسیار مھم است كه دين تنھا عامل مطلق حاكم باشد، يعني نخستین و مھم

عوامل موجود به شمار آيد كه بسیار حائز اھمیت است، زيرا ابن خلدون بارھا تصريح   باشد يا فقط يكي از مجموعه

توان  ديگر آنكه بدون دين نیز مي. تسلط امري طبیعي است كند كه حاکمیت به اندازه میل به قدرت الزم است و مي

مند و  قدرت را كسب و حكومت را بنیاد نھاد كرد و اين تا زماني است كه به سبب عصبیت، تعداد زيادي از افراد عالقه

ند؛ ھمفكر براي كمك به فردي كه خواھان رسیدن به رھبري سیاسي است متحد شوند و از او به قدر كافي حمايت كن

اّما اگر او بر حمايتي که دين غالبًا به طور صريح و روشن به عصبیت مي بخشد تأكید نورزد مسلمان نخواھد بود 

كه انرژي و . حمايتي که امیال دروني پست و مادي و متعارف ما را به نوعي تأثیر پذيري معنوي خلل ناپذير بدل مي کند

اين نكته به ويژه در مورد . اي بسیار نزديكي با ھم دارند کند رابطه يت ميالعاده گروھي از فعاالن آن را تقو قدرت خارق

  .كند اسالم و در دوره توسعه و يكپارچه شدن آن به صورت يك قدرت جھاني صدق مي

  

شود و بدون  ابن خلدون به درستي نتیجه گرفته است كه تضعیف خیزش ديني، باعث عقوبت بعد مادي خالفت مي

از سوي ديگر، دين، چه از طريق پیامبري يا دعوت به . گردد آن به حكومت مطلق در قالب ملك ميشك منجر به تبديل 

ھاي بزرگ است، زيرا ھرگاه رقابت و اختالف، خطر از ھم پاشیدن عصبیت را  گیري امپراتوري ، منشأ شكل»آن«حقیقت 

ھان را جايگزين انديشه بطالت جھان دھد، انديشه طرد ج ھا را به ھم پیوند مي در پي داشته باشد، دين ھمه دل

او ] ٢۴. [كند كه در اين ھم انديشي به دنبال راستي و حقیقت خواھند بود ھا را متوجه خداوند مي سازد و انسان مي

به لمبتونه و مرينیان در مغرب اشاره ] ٢۵[دھد، دعوت به دين قدرت عصبیت را افزايش مي«در اثبات اين ادعاي خود كه 

رغم برتري كّمي مخالفان آنھا كسي نتواند در برابر عصبیت مقاومت  عصب مذھبي آنھا باعث شد عليكند كه ت مي

كند و در نتیجه به  گويد چگونه كاھش اين شوق مذھبي انگیزه محكمي را براي میل به قدرت فراھم مي او مي. كند

ست انساني و از مشتركات گردد كه جزء طبیعت و سرشت پ تعالي بخشیدن و اعتالي خصائص بشري منجر مي

اين بعد تغلب، مقھور ساختن و قھر نام دارد كه ريشه در غضب دارد و ھمان بخش . انسان و حیوان بوده است

ھا را از اصطالحات  ابن خلدون اين واژه. ھمچنین ريشه در حیوانیت دارد كه ھمان شھوت است. تندخويي روح است

  .ي افالطوني ـ ارسطويي بودندشناسي فالسفه گرفته كه حاوي مفھوم روان

  

تا زماني كه . شوند صرف مي  اين نیروھاي طبیعي به خودي خود پس از تالش اولیه ـ تصرف قدرت و تشكیل حكومت ـ

دين با تأكید بر ھدف برتر انسان و سعادت حاكم و افراد تحت امرش، آنھا را با ھم پیوند دھد حیات مملكت تضمین 

  .شده است

كند كه ابن خلدون با اين دقت به آن پي  اد ديني و قدرت سیاسي ماھیت و ھدف خالفت را تعیین مياين تلفیق اعتق

گیرد كه انتقال خالفت به ملك طبیعي و ناگزير است در عین حال  ابن خلدون با توجه با اين نكته نتیجه مي. برده است

تر  داشته باشد، اما اين امر حتي به طور كامل معتقد است ھر چند ملك قادر است بر سعادت مردم در اين جھان نظارت

زيرا قانونگذاري كه خداوند تعیین كرده باشد بھتر از ھر كسي به صالح . گردد با كمك قوانین شريعت نیز حاصل مي

شود و با ھم  بنابراين اگر ملك اسالمي باشد، در جايگاه دوم بعد از خالفت واقع مي«. ديني و دنیوي انسان آگاه است
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، چون جامعه سیاسي در »از آن مجزا خواھد بود] ٢۶[باشد،) ملت(تباط دارند؛ اما اگر ملك خارج از جامعه ديني ار

اسالم ابتدائًا به شكل خالفت بوده اھمیت و ماھیت آن پس از انتقال به ملك حفظ شده است، يعني انتخاب دين و 

نظر از آنكه عصبیت و شمشیر  یر محسوس، صرفھاي آن و دنبال كردن مسیر حقیقت بدون تغی ھاي و آيین روش

اين وضعیت در زمان معاويه، مروان و پسرش .آيد جايگزين دين شده است كه قدرت محدود كننده واضع به شمار مي

سپس . عبدالملك و نیز روزھاي اول حكومت خلفاي عباسي تا زمان ھارون الرشید و نیز چند تن از پسران او حاكم بود

وضعیت استیال . از بین رفت و چیزي جز نام او باقي نماند و مملكت به ملك محض و صرف تبديل شد خصوصیات خالفت

ھمین . به اوج خود رسید و در راستاي اھدافي چون اعمال زور و انواع امیال و تمايالت نفساني به كار گرفته شد

به سبب تداوم عصبیت . ان نیز وجود داشتوضعیت در زمان پسران عبدالملك و جانشینان ھارون الرشید در دوره عباسی

خالفت و ملك در دو مرحله با ھم تلفیق شدند؛ اما با از بین رفتن اعراب، نابودي قبايل . اعراب، نام خلیفه بر جاي ماند

شود كه خلیفه ابتدا بدون ملك  ھاي خلیفه نیز از بین رفت، بنابراين معلوم مي آنھا و در ھم ريختن امور آنھا، ويژگي

وجود داشته است، سپس خصوصیت آنھا با ھم تلفیق شد و نھايتًا ملك به تنھايي باقي ماند، يعني جداي از 

  ]٢٧.[، زماني كه عصبیت از خالفت تفكیك شد»خلیفه«

  

كردند، به  در اينجا انتقال قدرت از اشراف ساالري عرب به حاكمان مستبد مانند ايران، كه به روش ايرانیان حكومت مي

  .اعراب و اسالم به عنوان يك عامل محرك سیاسي بررسي شده است) عصبیت(افول وحدت و قدرت چشمگیر لحاظ 

  

او به درستي در . اي است پردازد كه شامل تبار و غرور قبیله چنین فضايي ، ابن خلدون به بررسي و نقد عصبیت مي

ست، مشروط بر اينكه در جھت حقیقت و مطلوب ا. يابد عصبیت چنانچه به طور مناسب به كار رود و درك شود مي

تواند  آن را حذف كند، قوانین كارآمد نخواھند بود، زيرا فقط با كمك عصبیت مي) شارع(انگیزه الھي باشد، زيرا اگر او 

زماني كه شارع او را مورد . كند نیز صدق مي) پادشاه(ھمین امر در مورد مالك . نقش خود را به طور كامل ايفا نمايند

نیست، بلكه استیالي ) عموم(دھد، منظور او حاكمیت درست، اجبار ديني مناسب و توجه به رفاه  واست قرار ميبازخ

كند، زيرا اگر حاكم صادقانه عمل كرده و حكومت او بر مردم در راه خدا باشد و آنھا را به خدمت  بیھوده را نكوھش مي

  ]٢٨.[نخواھد بود خداوند و جھاد با دشمنان او وادارد، ديگر قابل سرزنش

  

ترديدي نیست كه ابن خلدون جايگاه مھمي براي دين در مملكت قائل است، اگر نگويم آن را در جايگاه نخست قرار 

تحقیقات او درباره تاريخ اسالم و تجربه او در خصوص كشورھاي ). منظور از دين عمًال شريعت اسالمي است(دھد  مي

. ه ھمیشه شكافي بین لوازم آرماني شريعت و واقعیت سیاسي وجود دارداسالمي معاصر در مغرب به او آموخت ك

حتي اگر مالحظات سیاست مبتني بر قدرت، گاه باعث حذف شريعت شده است، اما اعتبار نظري و صالحیت برتر آن 

به كشور آن  ابن خلدون به ھمان اندازه كه از اقتدار نظري شريعت آگاه بود، توجه خود را. ھرگز زير سؤال نرفته است

او با محدود كردن مشاھدات خود به . گونه كه واقعًا ھست معطوف نمود و ثابت كرد كه چرا بايد اين گونه باشد

محمد، پیامبر اسالم، بود؛ فصل خاصي را به بحث ) حضرت(كشورھاي اسالمي كه قانون آنھا به لحاظ نظري شريعت 

پردازد و به تعامل  دھد، ھر چند به بحث در مورد عوامل ديگر مي يدرباره قانون به عنوان يك عامل سیاسي اختصاص نم

تر آن است كه او به ماھیت تركیبي ملك دقیقًا در خصوص قوانیني  مھم  نكتة. كند و وابستگي متقابل آنھا تأكید مي

طريق يك منشأ قانون مملكت ھر چه كه باشد ـ چه خداوند از . بخشد تأكید نموده كه حیات مملكت را سامان مي
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. شود تواند جز بر مبناي قانون بنا  شارع پیامبر، يا عقل انسان به واسطه كارگزاران برجسته و فرزانه ـ لیكن مملكت نمي

ھاي سیاسي ـ يعني  ، قوانین سیاست و قانون»مفھوم خالفت وامامت«ابن خلدون در اشاره به بحث مذكور در فصل 

ن حاكمي كه قدرت را به زور در دست گرفته افراد تحت امر او ـ را با ھدف مھار قوانین حاكم بر ادارة جامعه و روابط بی

در صورت نبود اين گونه قوانین، حاكم وظايفي را بر رعاياي خود . كند كردن خودخواھي و استبداد حاكم مطرح مي

  .زنند تحمیل خواھد كرد كه قادر به تحمل آن نخواھند بود و دست به شورش مي

  

كند  به عنوان نويسنده مسلمان، در مورد مملكت اسالمي فقط راجع به ابعادي از قوانین ديني بحث ميابن خلدون، 

در خصوص . كند در اصل، او پیرو ماوردي است و صريحًا او را مرجع خود معرفي مي. شود كه به سیاست مربوط مي

شاھد آن بوديم ـ بر تبار قريشي تأكید  گونه كه در فصل دو شرايطي كه خلیفه بايد از آنھا برخوردار باشد، ھمان

اين گفته . توانند وحدت جامعه اسالمي را تضمین و حفظ كنند نمايد زير آنان به واسطه ي قدرت عصبیت قوي مي مي

داند و اعراب بیشترين ارزش را براي تبار  تعجبي ندارد، زيرا ابن خلدون با افتخار تبار خود را از نخستین مسلمانان مي

خلدون قدرت مبتني بر عصبیت را جزء  اينكه ابن. اند شناسي را به صورت ھنري عالي ارائه كرده اند و شجره ائلاصلي ق

داند، به طور طبیعي ناشي از نظريه او درباره مملكت است؛ چون كار خلیفه مراقبت از منافع  جدايي ناپذير حكومت مي

ھیچ كس مسوول وظیفه اي نیست که «. الزم را به او بدھد خداوند بايد قدرت. است» جامعه مؤمنان«مادي و معنوي 

  ]٢٩.[»قدرت انجامش را ندارد 

  

اي تأكید شده كه خاص ابن خلدون است، در قانون توأمان  ضمنًا از بعد ديگر بر تفاوت بین قوانین ديني و دنیوي به گونه

رويي را در مردم  و خشونت، ترس و كم شود، اجبار با ماليمت و عدالت، اعتماد به نفس و شھامت فردي تشويق مي

ند؛ اما مردم شھر كه تحت قوانین محدود  اكنند جوانمرد و بزرگ كند؛ از اين رو اعرابي كه در روستا زندگي مي القا مي

اند كه به خاطر ترس از تنبیه اطاعت كنند، مردانگي خود را از دست  كنند و از كودكي آموخته كننده زندگي مي

دگي شھري حاوي آموزش علوم ديني است، از قبیل خواندن قرآن و شاگردي در محضر شیوخ و امامان او زن. دھند مي

  :گويد مي

  

به اين نكته رد كنید كه اصحاب پیامبر در واقع قوانین دين و شريعت را پذيرفتند، » اشاره«سعي نكنید اين گفته را با 

ھا بودند؛ زيرا ھنگامي كه مسلمانان دين  نھا جوانمردترين انسانبرعكس، آ. بدون آنكه جوانمردي خود را از دست بدھند

ھا و تھديدھايي كه از قرآن براي آنھا تالوت  اي در درون خود آنھا در خصوص وعده شارع را پذيرفتند، واضع محدود كننده

وم دين را كه از اين امر شامل آموزش فنون و علوم نبود، بلكه آنھا خود به خود قوانین و رس. شد، شكل گرفت مي

كردند، زيرا اين عقايد و باورھا كامًال در آنھا تثبیت شده بود؛ از اين رو نیروي جوانمردي به  سنت گرفته بودند، جذب مي

اما زماني كه دين به تدريج در ... ھاي آموزش و قدرت آنھا را زخمي نكرد ھمان قوت گذشته در آنھا باقي ماند و پنجه

رفت، قوانین محدود كننده را پذيرفتند، شرع تبديل به علم و ھنري شد كه از طريق تحصیل و ھا از بین  بین انسان

شكل (رو آوردند و خصوصیت اطاعت از قوانین در آنھا ) حضاره(شود و به زندگي ساكن ومتمدن  آموزش كسب مي

و آموزش، ) مادي(حكومت  شود كه قوانین سپس نیروي جوانمردي در آنھا كاھش يافت؛ از اين رو معلوم مي). گرفت

كند، زيرا واضع در آنھا خارجي است؛ اما شريعت چنین تأثیر زيان بخشي ندارد، زيرا واضع در درون  جوانمردي را تباه مي

و آموزش با تضعیف و شكستن قدرت آنھا تأثیر ) مادي(آن قرار دارد و متعلق به ذات آن است، از اين قوانین حكومت 
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  ]٣٠.[گذارد ر ميمعكوسي بر ساكنان شھ

  

توان گفت نوع قانون حاكم بر مملكت به وضعیت سیاسي و تاريخي در ھر زمان خاص و توسعه آن و نیز به  در نھايت مي

  .خواھد اين رابطه متقابل بین قانون و سیاست را نشان دھد ابن خلدون مي. قدرت حاكم در اجراي قانون بستگي دارد

  

الگوي آرماني نھاد . ون مملكت، كه ابزار تحقیق تجربي اوست، مھد تمدن بشري استخلد تاكنون ديديم كه از نظر ابن

حوزة مشاھده او امپراتوري .گیري اسالم، يعني زمان چھار خلیفه است سیاسي، وضعیت شريعت در دوره شكل

نگرش او . است ھاي سیاسي و قانوني خود او بوده اسالمي در روزگار خود او و به ويژه مغرب است، كه صحنه فعالیت

او خود . گرايي ديني است، او را قادر ساخت حقايق تاريخ اسالم را تعمیم بخشد به طبیعت انسان، كه حاصل انسان

مملكت آن گونه كه ھست، يعني مبتني بر زور، تصرف و ] ٣١.[اين حقايق را كشف كرد و به رابطه متقابل آنھا پي برد

توجه او را به تاريخ برانگیخت، او ارزيابي واقع بینانه خود از حیات اجتماعي  تداوم آن با قدرِت حمايت ارتشي مناسب،

ھاي معنوي  مملكت را بر اساس الگوي آرماني خود انجام داد، زيرا افكار او ريشه در ژرفاي تمدن اسالمي دارد وارزش

  .گردد اسالم به عنوان ھدف تالش بشر تعیین مي

  

  .حكومت است و به يكپارچگي رشد و ثبات بستگي دارد بنابراين تمدن نتیجه مستقیم تشكیل

و بدانید اينھا مسائلي ) ھا پوشیده است زيرا بر انسان(بر اھمیت دقیق اين مسئله تأمل كنید ] گويد ابن خلدون مي[

 ھستند كه با ھم ارتباط دارند، يعني جايگاه حكومت به لحاظ قوت و ضعف، قدرت و حكومت يا قبیله به لحاظ تعداد،

خلقت ھستند و تمدن و امور ديگر، » قالب«اندازه شھر يا منطقه، میزان راحتي و رفاه در زندگي يعني كشور و حكومت 

  ]٣٢.[دھند آن را تشكیل مي» مواد«ھاي ديگر،  يعني مردم، شھرھا و پديده

  

دگي و وضعیت تمدن اين نكته حاكي از آن است كه ابن خلدون به ارتباط قطعي بین وضعیت سیاسي و استاندارد زن

اھمیت انسانیت بشر از منظر او به شدت تحت تأثیر سطح فرھنگي و تمدن ] ٣٣. [حاكمان رعاياي آنھا پي برده است

ھاي اخالقي و دين او دچار  كند و ھنگامي كه ويژگي است؛ با پايین آمدن سطح فرھنگ و تمدن انسانیت سقوط مي

  ]٣۴.[يابد تنزل مي ترين سطح فساد شده باشد انسانیت به پايین

  

از » ]٣۵[تمدن در سطح باالتري باشد... رشد مي کنند كه... علوم فقط در جايي«او در فصلي تحت عنوان 

  .گويد وجوي انسان درباره آنچه خاص اوست يعني علوم، فنون و صنايع دستي سخن مي جست

سعه و گسترش علوم مد نظر قرار در نتیجه آزادي حاكم و صلح و سعادت موجود تو] ٣۶[در مرحله سوم حكومت

علما، شعرا و خوانندگان در دربار . شود گیرد، پايتخت به جھت آنكه مسند حاكم است، به كانون فرھنگ تبديل مي مي

ھاي معنوي  بند و باري اخالقي بیشتر شود، به ارزش گرايي و ھمراه با بي پردازند، اما ھر چه تجمل با ھم به رقابت مي

در اينجا، با توصیف در خور . شود كمتر توجه شده و از میران احترام علما و اثر آنان نیز كاسته مييا حیات دروني 

  .توجھي از تمدن بشري، فرھنگ معنوي و تعامل دو سويه اين دو از منظر ابن خلدون مواجه ھستیم

. ي به او نكردنداھمیت ابن خلدون در زمان خود او شناخته نشد و تا قرن ھفدھم نويسندگان مسلمان توجھ

ارزش او به سبب ارائه چند نگرش جديدي . دانشمندان اروپايي فقط در قرن نوزدھم میالدي بود كه او را كشف كردند
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  :است كه از ارزش و اھمیت مداومي برخوردار است

  .تمايز بین زندگي شھري و روستايي،ضرورت زندگي شھري براي ظھور تمدن و حكومت در مفھوم واقعي كلمه. ١

  تلقي عصبیت به منزله عامل محرك اصلي در عملكرد سیاسي؛. ٢

تصوير اسالم به عنوان يك تمدن بشري جھاني از منظر او و در نتیجه قرار گرفتن او در عرض و فضاي اسالمي و . ٣

  نگريستن به بشر در بعد كالن؛

عوامل اقتصادي، نظامي، : قدرت شناختن وابستگي متقابل عّلي چند عامل حیات احتماعي در حكومت مبتني بر. ۴

  فرھنگي و ديني؛

كند، به صورتي كه آن را متمايز از مملكتي  اي آن را ارائه مي وجود مفھومي برابر با مملكت كه شارع پیامبر گونه. ۵

  گیرد؛ سازد كه در پاسخ به نیاز بشر به جامعه سیاسي و میل شخصي قوي به تسلط شكل مي مي

عريف و تحلیل او از ملك اسالمي به عنوان ساختاري مركب كه قانون آن تلفیقي از قانون براساس نكته اخیر، ت. ۶

  شريعت و عقل، يعني قانون سیاسي است؛

شناخت بنیادي، نقش حیاتي كه دين بايد در حیات مملكت ايفا كند، به ويژه اگر عصبیت به قدرت پايدار و انگیزه . ٧

  معنوي منسجم تبديل شود؛

اي متشكل از آغاز، رشد، نقطه اوج،  گیري آن از حاصل چرخه كند كه شكل لكت قانوني عّلي ارائه مياو براي مم. ٨

  .داند افول و سقوط مي

توان  كند و نمي اي ديگر تأكید مي كند، گاه بر يك جنبه وگاه بر جنبه طبیعي است فردي كه در دوره انتقال زندگي مي

ھاي انقالبي و تقريبًا جديد به لحاظ گرايش و تفكر اسالمي سنتي  ديدگاه انتظار داشت انسجام و يكپارچگي كامل بین

خصوصًا در نگرش خود . ھر چند نا به ھنگام بود، اما كار نويي انجام داد. و يك فلسفه منسجم جديد وجود داشته باشد

ھا كه به سبب عصبیت  به آثار موجود درباره سیاست مبتني بر قدرت و آن عبارت بود از كشف اھمیت مجموعه انسان

برانگیخته شده باشند و نیز شناخت بسیار مھم ضرورت اقتصاد سالم در عملكرد مناسب مملكت جامعه رو به رشد و 

كنند كه بسیار فراتر از  برخي از نكات مذكور نقش مھمي در تفكر سیاسي به طور كلي ايفا مي. تمدن بسیار پیشرفته

  .اسالم در قرون میانه است
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  ھانوشتپي

  .است Political Thoghat in medieval Islamمقاله حاضر ترجمه گزيده فصل چھارم از کتاب روزنتال تحت عنوان * 

  .دانشجوي دکتري تاريخ اسالم** 

  :ك. جھت توضیح بیشتر به رساله نويسنده ر. ١

Ibn khaluns Gedanken uber den staat (KGS), published in 1932 (R. oldenbourg, Munchen / Berlin) os 

Beiheft xxv of the Historesche Zeitschrift.  

يا » سیاسي«، و معموًال به معناي »شھر، شھر ـ حكومت، حكومت«اين اصطالح عبارت است از نسبت مدينه . ٢

  .متعلق به مدينه است«به عنوان صفت است كه برگرفته از مفھوم تحت اللفظي » شھري«

 :واناثر من تحت عن: ر ك. ٣

Ibn khaldun: A north African Muslim thinker of the Fourteenth Century in Bulletin of the John Rylands 

Library, Vol. XXTV. 2 (1940) pp. 311 FF, and Hellmut Ritter. Irrational Solidarity Groups. A socio – 

psychological study in connection with Ibn khaldun in oriens vol, 1. (1948), pp. 1. 44, esp. pp. 3, 19ff, 26ff, 

35ff, Ch. I. pp. 14 fabove. Cf magaddima. Q. vol. II, p. 261/B. f. 374. 

  .به كار رفته كه معادل مدينه و عمران است civilitasدر اينجا انسانیت در مفھوم  

 :ك.ر. ۴

Gaston Bouthoul The subsequent treatment. Pp, 93 FF. and 100. 

ھم در (كند كه در قرون وسطي  به اشتباه تصريح مي) Ibn-khaldoun, as philosphiesocoal (paris, 1930تحت عنوان 

قانون اساسي در اسالم براساس ). به بعد ۶۴ھمان، ص (ھیچ نظريه قانوني وجود نداشت ) مسیحیت و ھم در اسالم

 :كه) ۶۵در ص : (گويد اگر او مي. دو در باال بررسي شدنظريه خالفت است كه در فصل 

La theorie du kalifat atoujours tree controverse. 
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گیرد كه در خصوص ريشه، اھمیت و حوزه خالفت به عنوان يك نھاد معتبر قانوني در جامعه  اين نكته را ناديده مي

اين ھم درست نیست كه اين نظريه را به تقدير گرايي و  مؤمنان توافق بنیادي بین فقھاي مسلمان وجود دارد؛ البته

اي به مصلحت انديشي پناه برده و در برابر  بدبیني متھم كنیم، بلكه آن جھاني است، و ھر چند فقھا به طور فراينده

) باالفصل دو در : ك. ر(اند  اند، ھمچنین نظر آرماني را در خالفت آغازين محقق دانسته واقعیت سیاسي تعظیم كرده

حاكمیت به طور مشخص در قانون تعريف شده است؛ اين ادعاي او نیز صحت ندارد كه اصول اخالقي  Bouthoulبرخالف 

بدون شك حق با . اي است اين تعمیم بسیار گسترده. در اسالم تقديرگراست و به شرايط مادي بستگي دارد

Bouthoul كند كه بھترين شكل  كند و اين سؤال را مطرح مي است كه ابن خلدون را با متفكران يونان مقايسه مي

از نظر او به عنوان يك مسلمان، . حكومت چیست؛ اما بديھي است ابن خلدون نیازي به طرح اين سؤال نداشته است

عالقه و . خالفت، كه آن را براساس اصطالحات قرض گرفته از ماوردي تعريف كرده، بھترين نوع حكومت بوده است

  .زمینه ملك، حكومت مبتني بر قدرت، بوده است تحقیقات او در

بکار  Civilitasدر اينجا انسانیه در مفھوم  ٣٧۴ص  B/.  ٢۶١، ص ٢مقدمه ، جلد : ک.ر. در باال ١۴ص  ١فصل : ک .ر. ۵

  .رفته که معادل مدنّیه و عمران است

.Cf. Q. vol. LL, pp.126 FF. /B. pp. 302. FF مان مفھوم سنتي خالفت يا امامت سیاست دينیه يا شرعیه معادل ھ

سیاست (، و سومي )سیاست عقلیه(است؛ دومي حكومت مبتني بر قدرت است كه ابن خلدون آن را توصیف كرده 

  .كه از نظر او، عملكرد فرضي و نظري فالسفه است) مدنیه

ابن « تحت عنوان  به بعد ، گاستون ماثول در مطالعه ي اثر گذار خود ١٠٠به بعد و  ٩٣بحث بعدي در ص : ك.ر

  )١٩٣٠پاريس ، (»  Saphilosophie Sociolخلدون،

 ,Q.vol, I, p, p, 69/B. pp. 41 f. and my Ibn Jalduns Attiude to the falasi fa (KAF) in Al – Andalus, vol. XX: ك.ر

I (1955) , p. 81, n/40  معادل يوناني اين .نند آمراناثر فارابي، برگرفته از ھمان ريشه أمر است ما» مأموره«براساس

  .است oikoumeneواژه 

  .Q. vol. II,p. 371: ك. ر. ۶

  .از بین رفته است Bاين متن در قسمت 

 :ك.ر. ٧

Q. vol. I.p. 71/B.p. 43. 

II concetto della asabiyyah nel pensiero storico di Ibn khaldun in Atti della Reale Academia della Scirnze di 

Torino. Vol. LXV (1930), pp. 473-512. 

 : ك. ر. ٨

Q. vol. Ip. 72/B. p. 43 and esp. pp. B 77 FF/ B. pp. 197 F and my Kgs, Gpp. 39 F. 
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به عنوان حكومتي مبتني بر حاكمیت توأم با قدرت، چون اين مسئله در خصوص بشر طبیعي » ُملك«جھت تعريف . ٩

در واقع اكثر نوع . اند اين نكته را اثبات كنند عت او ندارد، كه فالسفه نیز سعي كردهاست، پس نیازي به پیامبر وشري

كه در آن اشاره خاصي به رد تفسیر ) Al-Andolus, loc. Cit. pp. 82 f(مقاله : ك. ر. (كنند بشر وحي دريافت نمي

سینا نیز آن را مردود  بي و ابناي كه فارا شناختي و سیاسي از نبوت از نظر ابن خلدون شده است، به گونه روان

  .اند دانسته

نگرش ابن خلدون به نبوت عمدتًا . شود ھاي بعد كه به فالسفه اختصاص دارد بحث مي اين نكته به طور كامل در فصل

توجه او بر محور : سنتي است؛ ھر چند كه او به برتري حكومت مبتني بر شريعت وحي شده بر پیامبر قائل است

گیري،  ھاي فالسفه اين است كه نبوت براي شكل عقیده او، برخالف ديدگاه. قدرت متمركز است حكومت مبتني بر

حكومت مبتني بر قدرت شكل معمول نھاد سیاسي است كه . گسترش و حفظ حكومت نه طبیعي است و نه الزم

  . ضرورت آن به واسطه نیازھاي طبیعي بشر به عنوان موجودي اجتماعي و صاحب خرد است

 :ك. ر. ١٠

Q. vol. I, pp. 300 f./B. pp. 66 f. 

 : ك. ر. ١١

Q. vol, I. pp. 306 ff/ B. pp. 170 f. and my KGS, pp. 15 ff, for full references. 

 :ك. ر. ١٢

Q. vol. I,pp. 314f / B. pp. 175 f. 

قبًال در مورد ابن . داند ي ميكند وآنھا را حاوي ارتباطي عّل مند مي خصوصیت ابن خلدون آن است كه ھمه چیز را نظام

آشكار شد كه چگونه بر لزوم ھمراھان مناسب ) به ويژه ابن مقّفع(» اي براي شاھزادگان آينه«طقطقي و نويسندگان 

كنند، اما اين  براي حاكم و پرداخت منظم حقوق نظامیان تأكید و چگونه حاكم را از پرداختن به تجارت و بازرگاني منع مي

خلدون واگذار شد كه به ارتباط نزديك بین حكومت، ارتش و امور مالي پي ببرد و رابطه دروني آنھا به وظیفه به ابن 

  .KGD.pp.17ff: ك. ھمچنین ر. عنوان رابطه علت و معلولي را دريابد

 :ك. ر. ١٣

Q. vol. I,pp. 314f / B. pp. 175 f. 
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  .گیري خانواده به صورت نمادي براي حكومت در مورد شكل. ١۴

  . ff./ B. 136 f. and my KGS. Pp. B ff ٢۴٧. Q. vol.I.pp: ك. ر

  .Q. vol. I. pp. 309. ff/ B .pp. 172 ff: ك.ر. ١۵

رود و رفاه و  كند كه متعاقب آن خصوصیات انساني از بین مي ابن خلدون به انتقال حتمي از بداوه حضاره تأكید مي

ابطه تنگاتنگي با انتقال از زندگي زوستايي به شھري دارد كه تغییر شكل عادات بشري ر. يابد آسودگي گسترش مي

رسد كه نحوه زندگي توأم  مرحله قطعي و تعیین كننده زماني فرا مي. تأثیر معكوسي بر قدرت وحاكمیت سیاسي دارد

  :ك.ر. يابد گیري تنزل مي دھد و اخالق به طور چشم جاي خود را به زندگي مرفه ومجلل مي  با قناعت

Q. vol. I. pp. 251. ff. 301 , 309 ff. B.pp. 138 ff. 107 – 172 ff). cf. also mu KGS, pp 20 -45   

در اين خصوص خوانندگان را به اثري از خود . در تصور ابن خلدون به عنوان طاليه دار ماركسیسم بايد محتاط بود. ١۶

ي اجتناب ناپذير است ، اما معقول ضرورت دارد، اگر چه اقتصاد سالم امر. دھم ارجاع مي. KGS.p. 72.n Iتحت عنوان 

گیري و تثبیت يك حكومت، آرمان سیاسي و اقدامات فرھنگي  در شكل. شود فقط يكي از مباني حكومت محسوب مي

آورند، چه حكومت براساس شريعت اسالم باشد يا قدرت و حاكمیت  با ھم تلفیق شده و سعادت مادي را به وجود مي

  . سیاسي

  .Q. vol. II,pp. 92 f./B.p. 286: ك. ر. ١٧

  .Q. vol. 79 (With different chapter heading) B. p. 279: ك.ر. ١٨

  .در اين جا تأثیر فراوان اداره ديني امور در سعادت حكومت به روشني تصريح شده است

  . Q. vol.II, pp, 87 ff, B. pp, 283 ff: ك. ر. ١٩

  .تني بر قدرت استدر اينجا منظور از حكومت، حكومت مب

حكومت مبتني بر سرمايه «بايد متذكر شد كه ابن خلدون در واقع مالكیت خصوصي را قبول دارد با . ھمان:ك.ر. ٢٠

وي توجه فوق العادي به نظام خوب و سعادت حكومت و ) در باال  ١۶شمارة : ك.ھمچنین ر(مخالف است » داري

  .مردمانش مي كند تا منابع حكومت تأمین شود

 : ك.عالوه بر متني كه در سه ياد داشت قبلي ذكر شد، ھمچنین ر. ٢١

Q. vol. II, pp 82. f/. B. PP. 280 ff. 

 :ك. در خصوص كل مسئله ارتباط سیاست با اقتصاد، ر

c.f. the chapter staat and wirtschaft in my KGS, pp. 71-92. 

  .در آن تصاويري از جغرافي دانان عرب ارائه شده است

  .ff./B. pp. I 88 f ٣٣٩, Q. vol. I. pp: ك. ر. ٢٢

 :اثر نويسنده: ك. ر. شود ابن رشد نیز چنین تمايزي را قائل مي. ٢٣

Cf.my" the place of politics in the philosophy of Ibn Rushd (DIR) in BSOAS vol. XV, 2(1953). Pp. 273 ff.  
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نیز ھمین نگرش را اتخاذ ) Mamonids(در میان متفكران يھود . عه شودو نیز به فصل متعلق به فلسفه سیاسي او مراج

 Nomosرا از ) در مورد يھوديان تورات، در مورد مسلمانان شريعت(اما در جايي كه ابن رشد قانون وحي . كرده است

از نظر او دلیل  نمايد، زيرا داند، ابن خلدون دلیل سیاسي، و نیز دلیل حاكم مستبد را مطرح مي افالطون متمايز مي

شايد اين تمايز را بتوان براساس دلیل محض . شود اي كامًال نظري و فرضي بر حكومت اعمال مي فیلسوف به گونه

  .علماي متافیزيك در برابر دلیل عملي متفكر سیاسي توصیف كرد

  .Q. vol. I. p. 284 B.p.157: ك. ر. ٢۴

دھد؛  گراست و جنبه منفي دين را ھم مدنظر قرار مي او فردي واقعاست؛ اما  ۶۴آيه  ٨اين تفسیر ابن خلدون از سوره 

و . كند ولي با ھمان شدت بر تأثیر معكوس دين در فضائل انساني كه براي حیات سیاسي فعال ضرورت دارند تأكید مي

  .شود اين در حالي است كه اعتقاد خود جوش منجر به اطاعت ھدايت شده و تسلیم آرام مي

  .Q. vol. I.pp. 284. ff. B. f. T .۵٨: ك. ھمچنین ر. ٢۵

 KGS. Ch. Staat und Religion. PP. 59 ff .KGS: اثر نويسنده: ك. ھمچنین ر

26. Q. vol. I. pp. 373. f. B. pp. 207 f. 

اين . ھمان، در اينجا توجیه ابن خلدون در خصوص انتقال از خالفت به ملك صرفًا براساس مالحظات سیاسي است. ٢٧

توان اين نكته را ناديده گرفت كه خود عصبیت با ايمان و اعتقاد  از تأكید او بر عصبیت مشھود است، اگر چه نمي نكته

اي از واقعیت  كند، اگر چه صرفًا سايه يابد؛ اما اين عصبیت نه واقعیت شريعت كه خالفت را حفظ مي ديني رواج مي

ک و فھم شوند و دريافت خود و نیز در رابطه با نکات خاصي معنا ھاي ابن خلدون را بايد در گفته. قبلي آن بوده باشد

زيرا دريافت ديگر ممكن است آشكارا متناقض باشد و لذا تأثیر كلي و ناھماھنگي داشته . شود که وي بر آنھا تاکید دارد

، اما جداي از ھمین نكته در مورد تأثیر مثبت و در عین حال منفي دين بر ساختار و ثبات سیاسي مطرح است. باشد

ھاي مطلقي از  حكومت آرماني مبتني بر شريعت در خالفت آغازين، ابن خلدون قصد قضاوت ندارد و براساس ارزش

اظھارات او ھمیشه نسبي است و براساس موقعیت خاص در . كند قبیل اداره حكومت مبتني بر شريعت اصرار نمي

نوان يك ناظر بي طرف به تحقیق در مورد آن اي خاص از توسعه سیاسي طبیعي است كه وي به ع مرحله

 ).)Cf.also notes 25 and 28.پردازد مي

28. Q. vol,v. pp. 366 B. p203 cf.  

خصوصًا ھدف ابن تیمیه اصالح حیات سیاسي و . فصل دو در مورد ماوردي، اين جماعه و ابن يتیمه: ك. ھمچنین ر

ابن خلدون با مشاھده و تشخیص قانع شد، اگر چه به . استاجتماعي بر اساس اصول شريعت و كاربرد مناسب آن 

  .عدالتي و حكومت مستبد را به ھمان اندازه محكوم كرده است عنوان يك مسلمان بي

 :ك. ھمچنین ر

H. A. R. Gibb, The Islamic Background of khalduns political theory in BSOAS (1933),pp. 31-9. for a 

discussion of K. Ayads book and my KGS.  
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  .Q.vol. I. p.354 / B. p. 196: ك.ر. ٢٩

اين امر با مثال قريش به وجود . در اينجا قدرت به معناي توانايي طبیعي و ابزار الزم براي اعمال اراده و حاكمیت است

ريعت، و حق دقیقا تضعیف قدرت خلیفه و حاكمیت مركزي بود كه باعث شد فقھا مشكل بزرگ حفظ حاكمیت ش. آمد

سالطیني كه حاكمیت و قدرت را به زور سالح غصب كردند، مواجه ) بعدًا(خاص خلیفه و حاكمیت او، در برابر امرا و 

 .شدند

 .and 35. prof. Gibb.pp. 36 ff. ٣۴ .۴٠. Q. vol. I. pp. 230 ff./ B. pp. 126 f. cf. also notes 25 , 28. 32: ك. ر. ٣٠

sriticizen my exposition of Ibn Khalduns attitude to religion(especially my KGs.pp.59f .( ٣۶پرفسور گیب ، ص 

تناقض حل «: گويد را مورد انتقاد قرار داده و مي) ۵٩، صص  KGSبه ويژه (تفصیل نويسنده از نگرش ابن خلدون به دين 

كند،  در نظريه ابن خلدون اين تناقض را حل ميباقي مانده است كه با فرض دو معناي مختلف براي واژه دين » اي نشده

به طور (كه نوع دوم براساس متني است كه باال ذكر شد » دين اكتسابي«و » ...در معناي واقعي و مطلق«يعني دين 

خواھم ابن خلدون را مانند آنچه در صفات بعدي  مشھود است مي KGS on pp.68f(مفصل در اثر نويسنده تحت عنوان 

كه حاصل » دين در مفھوم واقعي و مطلق«ھاي مربوط آمده مورد تفسیر و بررسي قرار دھم و از انتقال  و يادداشت

در پي عامل خودجوشي كه بین پیروان نخستین محمد وجود داشته، دين . انتقال از بداوه حضاره است، سخن بگويم

ملي تعلیمي، و به طور مختصر علم، نھادينه شده است؛ براي نمونه زنده و الھام بخش، كارشناسان، دين را عا

البته نبايد نیروي محركي را كه عصبیت به دين بخشید، و : گويد اند، به طوري كه خود ابن خلدون نیز چنین مي دانسته

  .خود در جريان امر متحول گرديد، فراموش كرد

به مورخان مسلمان عھد بني امیه طبیعتًا اودر مورد بسیاري از مطالب مربوط به تاريخ صدر اسالم تا زمان خود . ٣١

كم در برخي از موارد با كمك اصول و مفاھیمي كه خود آنھا را وضع كرده، از تفسیر  وعباسیان متكي است؛ اما دست

توانیم ابن خلدون را به عنوان يك مورخ اسالمي مورد ارزيابي قرار دھیم؛ اما چنین  در اينجا نمي. رود ھا فراتر مي آن

  .ھاست كه به تأخیر افتاده است اي مدت مطالعه

  .vol. II. Pp. 254. f /.B.p. 371: ك. ر. ٣٢

  .در اينجا انگیزه او غالبًا سیاسي است

  .Vol. II. Pp. 261 – ۵ /B. pp. 374-6 and my KGS. Pp. 101 ff: ك. ر. ٣٣

٣۴ .Q. vol, II, 255-61/ B.pp 371-4 my KGS. Pp. 96-101.  

كند كه در آن ھرگونه  فرھنگ و تمدن در گستره خاصي از زمان مانند حیات بشري تأكید مي او بر رشد، گسترش و افول

  .شود شود؛ پس از توقف چند ساله افول و زوال آغاز مي رشد در سن چھل سالگي متوقف مي

35. vol.II.pp.383ffB.pp434fandmykGs.pp.106 

36. Q. pp. 88 f. above, with n. 13. 

  


