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 تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون 

 (نگاهی نو به مقدمه)

 51/4/59: تاریخ پذیرش                      51/55/51: تاریخ دریافت

  غالمرضا جمشیدیها

  یونس اکبری

 چکیده

شناسی خاصی بنا شده که فهم این نحوۀ تببینی گام مهمی خلدون بر پایۀ روشعلم عمران ابن

این . هایی است که قصد تبیین آنها را دارددر زمینۀ فهم منطق او و متعاقب آن، فهم پدیده

وع از ن پژوهش این در تحقیق روش. پردازد خلدون می مقاله به نحوۀ تبیین وقایع از نظر ابن

خلدون در تبیین  دهد که رویکرد تببینی ابنهای تحقیق نشان می یافته. است اسنادی روش

مدار یا نوموتتیک است، امور واقع با رویکرد علمی متعارف امروزی، که همان رویکرد قانون

شناسی، نتایج بیانگر این امر است که تجربۀ خلدونی اشاره به از نظر روش. خوانی دارد هم

کرر در تاریخ دارد، به عبارتی همان ساختارهای رویکرد ساختارگرایی هستند که تجریۀ م

خلدون فرض شناسی نیز ابناز دید هستی. ای را به دنبال دارندنتایج مشخص تکرار شونده

 .شناسد واقعیت بیرونی و مستقل از ذهن را به رسمیت می

 .شناسیششناسی، معرفت شناسی، روخلدون، هستیابن :واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله
های سیاسی مجبوور بوه   اش به علت تنشمیالدی، پس از اینکه خانوده  33 خلدون در سال  ابن

وی در تونس توسط دانشمندان مشهوری آموزش . مهاجرت از اسپانیا به تونس شدند، متولد شد

و در دوران کودکی،  باعث مرگ پدر و مادر، خویشاوندان و استادانش شد 331 وبای سال . دید

در آن دوران، توونس نیوز ماننود سوایر همسوایگانش از تحوو ت       . رنج زیادی را متحمل گردید

های سیاسی خلدون را مجبور کرد تا مودام از مکوانی بوه مکوان     این ناآرامی. سیاسی مصون نبود

ر را آنجوا  میالدی، در مصر استقرار یافت و مابقی عم  33 دیگر مهاجرت کند تا اینکه در سال 

تمودن اسوالمی در    (.Chapra, 2008: 837)سوالگی درگذشوت    43در  311 گذراند و در سال 

 ها حدود سه ربع قرن قبول از تولود خلودون، بوا     مغول. دوران زندگی خلدون در حال زوال بود

برخوی  . پایوان داده بونود   به خالفت عباسی آن اطراف مناطق و بغداد ویرانی و سوزاندن غارت،

و وبوا  ( 311  -13  )هوا   ، هجوم مغوول (301  -101 )های صلیبی  دیگر مانند جنگحوادث 

بور ایون مملوکوان مصور      عوالوه . مناطق تحت قلمرو تمدن اسالمی را ضعیف کرده بود( 331 )

خلدون یک سوم عمرش را در آن گذراند، فاسد و ناکارآمد بود  ای که ابن، دوره(4 1  - 33 )

در چنین (. 334: همان)کرد ه بودند زوال تمدن اسالمی را تسریع میو سیاستی که در پیش گرفت

درواقوع  . خلدون در فکر راهی برای تبیین این جزرومد سیاسی برآمد شرایطی، فردی به نبوغ ابن

هوای  کننوده ها دانستن تاریخ و تعیوین  دانست که برای این صعود و نزول حکومتخوبی می او به

خلدون  ابن. اند، ضروری استتحو ت در دایرۀ تمدن اسالمی شدهتاریخی وقایع، که سبب این 

برای بیان فهم خویش از وقایع اجتماعی، سیاسی و تاریخی زمان خود و اتفاقات پیشین دست به 

ای بر کتاب تواریخ  وی مقدمه. ای زد که حوادث و وقایع را باز تفسیر کندنگارش کتاب تاریخی

گر اموور واقوع را از    شناختی تبیینود از امور مختلف و روشخود نوشت که در آن شیوۀ فهم خ

 مقدموه  بور کتواب   .منظر خود توضیح داد و این شویوۀ نووین فهوم اموور را علوم عموران نامیود       

هر یک از ایون  . شده  است مختلفی نگاری او است، تفاسیرخلدون، که در واقع مقدمۀ تاریخ ابن

ای از کار او را مورد مداقه علمی قورار  خلدون یا جنبه تفاسیر به نوبۀ خود یا کل نظام فکری ابن

دونیه، استفانو کولوزیوو، ان   در خارج از ایران، کسانی مانند محسن مهدی، طه حسین، ام. اندداده

العطاس و در محافل داخلوی نیوز افورادی چوون      العظمه، فرید ذوادی، عزیز اشمیت، فواد بعلی، ام

از زوایای مختلفی ... یدیها، تقی آزاد ارمکی، سهیال صادقی وسیدجواد طباطبایی، غالمرضا جمش

بوین مفسوران    هوای اصولی   یکی از جدال. اندخلدون به دست داده ابن مقدمهتفاسیر گوناگونی از 



 
 

 

 

 
 29(    نگاهي نو به مقدمه)تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون 

  

 

خلدون به عصر جدید و دوران سوژگی بشر تعلوق دارد یوا    خلدون این است که آیا تفکر ابن ابن

دوران الهیاتی و ابژگی بشر و تفاسیر او از وقوایع اجتمواعی    اینکه دایرۀ تفکر خلدون محدود به

هوایی کوه   جنبوه . گذاری نکورده اسوت  تابع سوژۀ برتر است و در نتیجه وی علم مستقلی را پایه

توسط خلدون برای بیان دعاوی خود تأکید ( به معنای امروزی)مفسران مخالف ایجاد علم مدرن 

خلودون   علم عمران و پیرو فلسفۀ تحصولی نبوودن ابون    بیشتری بر آن دارند شامل تجربی نبودن

( طباطبوایی )و تفکور پسوامدرن خلودون    ( حسوین )خلدون مستقل نبودن علم جدید ابن( مهدی)

اند معیاری علمی بوه   را  نقد و تفسیر کرده مقدمهدرواقع معیار مشترکی که با آن مفسران . هستند

.  موضوعیت آن علم و .  معیار علمی بودن امروزه در اجتماع علمی . معنای امروزین آن است

رسد معیار دوم بر معیوار  روش تبیین و تفسیر موضوعات تحت دامنۀ آن علم است که به نظر می

هوا  اول ارجحیت دارد چراکه مثالً صرف سخن گفوتن فوردی دربوارۀ اجورام آسومانی و سوتاره      

شوناس بوه معنوای    رد را سوتاره توان گزارۀ او را علمی خواند و آن فو نمی( موضوع برای تحقیق)

مند و با اسوتفاده از معیارهوای موورد توافوق اجتمواع       امروزین خطاب کرد، ولی اگر فردی روش

ای علموی  توان گوزارۀ وی را گوزاره  ها و اجرام آسمانی پرداخت آنگاه می علمی به بررسی ستاره

حال در . شناس استستاره بین و درواقع تفاوت بین این دو گزاره مانند تفاوت بین طالع. دانست

تووان روش  آید که آیوا روش او در بررسوی اموور را موی    خلدون این سؤال پیش می رابطه با ابن

یوک از   علمی به معنای امروزین آن خواند؟ و اگر پاسخ به این سؤال مثبت است، بر پایۀ کودام 

رسود بوا تعیوین    ر مینظ رویکردهای تببینی یا تفسیری وی به بررسی امور دست یازیده است؟ به

های گردد که آیا گزارهاینکه آیا روش خلدون در بررسی وقایع چیست، این امر نیز مشخص می

این مقاله درصدد بررسی این موضووع  . بر مبنای روش علمیِ مشخص است یا خیرمقدمه  او در

نوی مرسووم   روشی و تببیهای با نحله مقدمهخلدون در  آوری ابن است که آیا روش تبیین و علت

هوا  علمی مطابقت دارد یا خیر و اگر پاسخ به این سؤال مثبت است با کودام یوک از ایون نحلوه    

 سویی و مطابقت دارد؟ هم

 اهمیت و ضرورت تحقیق
ها یا توسعه و سقوط اقتصادی آنها، که هر دوی آنهوا   خلدون برای تبیین صعود و نزول تمدن ابن

کوه حووادث   ( Chapra, 2008: 838)را ابوداع کورد   در مدل او خاصیت متعاملی دارنود، مودلی   

مختلف تاریخی را با روابط علت و معلول تبیین کند و قواعدی را که پشت این صعود و سقوط 
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شناسان اگرچه برخی جامعه(. 330همان، )خاندان حاکم یا دولت و تمدن هستند را بیرون بکشد 

هایش تحت توأییر فلسوفۀ یونوان     ها و تحلیلبرای نظریه خلدون در فراهم کردن دادهمعتقدند ابن

دربارۀ جامعه، تفسیر خواب، تأییر غذا و اقلیم و تأییر شخصیت رهبر در صعود و سقوط خاندان  

شناختی  حکومتی و مقایسه بین فرهنگی عرب، بربر، ترک و مغول بوده است ولی رویکرد روش

نشوین   خلدون  همانند متفکر برج عواج  درواقع، ابن. او نشانگر انسجام فکری قابل توجهی است

-های غنیاش برخوردار بود و دادهنوشت بلکه از مزیت کنشگر سیاسی فعال در تاریخ زمانه نمی

آوری کرد، مبنایی برای علم عمران یا علوم فرهنوگ یوا جامعوه بودنود      ای که در این پرتو جمع

(Ahmad, 2002: 26 .)بنا نهاده شده است که فهم  شناسی خاصیعلم عمران خلدون برپایۀ روش

هوای اجتمواعی   این نحوۀ تببینی گام مهمی در زمینۀ فهم منطق خلدون و متعاقب آن فهم پدیوده 

درواقع فهم مدل تببینی خلدون که چگونگی تببین و شکوفا شدن و پژمردن . مورد تببین او است

رونوق جواموع    دهود بوه فهوم چگوونگی توسوعه و     های اسالمی دوران خود را توضیح می تمدن

بنوابراین، ایون مقالوه قصود     . کنود امروزی و از رونق افتادن جریان توسعۀ آنها کمک زیادی موی 

صورت مشخص، هدف و سؤا تی کوه   بررسی نحوۀ تبیین وقایع اجتماعی از نظر او را دارد و به

 .گردندگویی به آنها هستیم به صورت زیر مطرح می در صدد پاسخ

 اهداف و سؤاالت تحقیق 
 چست؟ مقدمه خلدون در روش تببینی ابن.   

 با معیارهای علمی متعارف امروزی مطابقت دارد؟ مقدمه در خلدون بنآیا روش تحقیق ا.  

های متعارف شناسیچیست و با کدام یک از هستی مقدمهخلدون در نگارش  شناسی ابنهستی. 3

 امروزی مطابقت دارد؟

های متداول شناسیچیست و با کدام یک از معرفت مقدمه کار گرفته شده در شناسی به معرفت. 3

 راستاست؟هم

آوری متعارف های تبیینچیست و تابع کدام یک از نحله مقدمهخلدون در  شناسی ابن روش. 1

 علمی امروزین است؟
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 پیشینة تحقیق
اگونی خلدون تحقیقوات گونو   کار گرفته شدۀ ابن شناسی به در ارتباط با مضامین و  مفاهیم  روش

خلودون را کنکواش و    انجام شده که هریک از این تحقیقات از نحلۀ فکری خاصوی تفکور ابون   

 .اند که در زیر به نتایج برآمده از این  تحقیقات اشاره شده استبررسی کرده

 تحقیقات خارجی

شناسوانۀ مغورب    نگواری شور    خلودون و تواریخ   ابون »نامۀ ارشودش،   در پایان( 033 )  کالورت

بنا به نظر . خلدون در آیارش پرداخته است به بررسی روش و چارچوب مفهومی ابن ،«(مراکش)

های تفکر  و تابع مقوله( مراکش)نگاری عصر میانه مغرب  خلدون محور اصلی تاریخ کالورت، ابن

گیوری کوالورت در    نتیجوه . و شیوۀ گفتمانی بیگانه با عصر روشنفکران زموان خوود بووده اسوت    

نگاری  های مفهومی تاریخ ها و پارادایمخلدون در آیارش تابع شیوه ست که ابناش این انامه پایان

 .های عصر گذشته و حال خود را تبیین کرده استشناسی بوده است و با این روش پدیده شر 

خلدون  ، به ارزیابی بنیادهای نظری ابنخلدون شناسی ابن معرفتدر کتاب ( 113 )  زید احمد

شناسی معرفت  خلدون، جامعه شناسی ابن در کتابش فهم و بازسازی معرفتسعی او . پرداخته است
زید در این مطالعه، روش خود را براساس . است مقدمهکتاب  1بندی وی از علوم در فصل  و طبقه

از جمله محتوا، ساختار، نظم و توالی و پیوستگی و همچنین  مقدمههای متن  توجه به همۀ جنبه
دهد که مطالعۀ  زید نشان می. قرار داده است مقدمه خلدون در متن های استد ل ابنالگوی

کند، هیچگاه از واقعیت تاریخی که نظراتش را در مورد علوم معاصرش بیان می خلدون درحالی ابن
-شناس و مورخ با چشم خلدون اساساً جامعهبه نظر زید، ابن: اش فاصله نگرفته استو اجتماعی

توان در  را در طول نگارش آیارش باقی مانده است و این امر را میگاندازی تیزبین و تجربه

های روشنی مشاهده کرد که در این الگوها ما همیشه قالب اصلی ویژگی شدۀ او به الگوهای ارائه
خلدون با قرار دادن  از دیگر نتایج این تحقیق این که ابن. کنیم تاریخی را در تفاسیر او مشاهده می

-ترین بخش در فرایند نظریه به نظر زید مهم)اش پردازینسانی، نقطۀ عزیمت نظریهتوانایی تفکر ا

، شناسی طوری که معرفت پردازی خود شده است؛ بهخوبی موفق به توسعۀ برنامۀ نظریه به( پردازی

خلدون در طرح کلی نظریۀ فرهنگ و تمدن او  بندی دانش ابنشناسی معرفت انسان و طبقه جامعه

دهد که تقسیم علوم به دو بخش توسط خلدون، هرچند  نتایج همچنین نشان می. ه استقرار گرفت

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Calvert 

2 Zaid Ahmad 
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ای که وی شناسانه بندی ارائه شدۀ او نیست، ولی تغییری در برنامۀ معرفت منطبق با سایر طبقه

شناسی خلدون پیشرفت  از دیگر نتایج این است که براساس معرفت. گذاری کرده نداده است پایه

 .پیشرفت در علم  شاخصی از پیشرفت تمدن استدر زبان و  

 استفان فردریش داله
واپسین یونانی و اولین تاریخدان : خلدون ابن»در پژوهش ( 111 ) 

. خلدون پرداخته است شناسی حاکم بر تفکر ابن به بررسی منطق روش« (مکتب آنال)آنالیست 

های سنت  خلدون با ریشه تفکر ابنهای فلسفی نتایج پژوهش داله بیانگر این مطلب است که ریشه

های فلسفی منشعب از منطق ارسطویی به نظر داله، این ریشه. ساختارگرایی فرانسوی همانند است

خلدون از آنها مانند ابزاری برای تفسیر تغییرات تاریخی استفاده کرد و در هستند که ابتدا ابن

به نظر داله، تمایز بین . انسانی بهره گرفتمرحلۀ بعد، از این ابزار برای فهم اصول بدیهی جوامع 

اگزیوم و تئورم یا اصل بدیهی و کیفیات اتفاقی مفهوم قانون طبیعی است که به بهترین وجه 

شناسان فرانسوی و ساختارگرایان تاریخی را به سنت ارسطویی نشان  خلدون، جامعه داری ابن وام

شناسان  خلدون و جامعه رگرایی و هر دوی ابناین نقطۀ تمایز برای شناسایی تفکر ساختا. دهد می

. اندطوری که نقطۀ شروع تببین تاریخی خود را همان نقطه قرار داده فرانسوی امری بنیادی است، به

خلدون با استفاده از مطالعۀ ساختارها، وقایع گذشتۀ خود  وی معتقد است که هفت قرن پیش، ابن

عمال این منطق ساختاری و با خلدون با ا ابن. را به شکل منسجمی قابل توضیح کرده است

ای که بنیادهای های بنیادی دین، نژاد و دوره ها و وقایع بنیادی بر ویژگی گیری از اگزیوم بهره

 .گذاری کرد مرج غیرقابل تبیین دورانش پایه و شدند، بستری برای تبیین هرجتاریخی ایجاد می

آیا این نظریه به تبیین چگونگی روند : خلدون نظریۀ توسعۀ ابن»در تحقیق ( 111 )  چاپرا

خلدون و عوامل مؤیر در تبیین این نظریه  به بررسی نظریۀ ابن« کندکنونی جهان اسالم کمک می

خلدون خصلتی پویا و چند  دهد که نظریۀ توسعۀ ابننتایج تحقیق چاپرا نشان می. پردازدمی

کند که توسعه و فروپاشی اقتصاد یا جامعه به ل میبه نظر چاپرا، این نظریه استد . ای داردرشته

یک عامل بستگی ندارد، بلکه به تعامل عواملی مانند اخال ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و عوامل 

طوری که یکی از این فاکتورها بعنوان مکانیسم محرک  به. تاریخی در گذر زمان مربوط است

تا به عامل اولیه پاسخ دهند، توسعه یا فروپاشی راس کند و اگر سایر عوامل در جهتی  همعمل می

 . شوداز زنجیرۀ  واکنش شروع خواهد شد تا اینکه تشخیص علت و معلول مشکل می

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Stephen Frederic Dale 

2 Chapra 
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شناسان کالسیک  خلدون و جامعه مفهوم تغییر در تفکر ابن»در مقالۀ ( 111 )  دهاوادی

دون از یک طرف و خل به مقایسۀ تطبیقی تفکر تغییر اجتماعی در علم عمران ابن« غربی

های  یافته. شناسی غربی از طرف دیگر پرداخته است همتایانش در میان پدران بنیانگذار جامعه

،  و کنت، مارکس مقدمههایی بین مؤلف  ها و تفاوت دهد که شباهت این پژوهش نشان می

صورت  به شناسان اروپایی تکامل جوامع انسانی را که جامعه در حالی. و وبر وجود دارد 3دورکیم

خلدون تکامل جوامع مسلمان عرب را با ماهیت دوری  کردند، ابن مشاهده می 3الگوی خطی

خواهی  ، کا ی لوکس و تجمل1خلدون ارتباط قوی بین ماتریالیسم بر این، ابن عالوه. دید می

 سختی این ارتباط به. ناپذیر آنها پیدا کرده بود جوامع مسلمان عرب و ضعف و فروپاشی اجتناب

بین نظرات  1اما از نظر همگرایی. شود شناسی غربی یافت می در کارهای پدران بنیانگذار جامعه

شناسان کالسیک  دهد که هم خلدون و هم جامعه ها نشان می شناسی یافته خلدون و پدران جامعه

ویژگی ضروری جوامع انسانی است، که اغلب جوامع را از  4با این موضوع که تغییر اجتماعی

نشین، سنتی به مدرن،  نشین به حضاره کند، موافق هستند؛ بادیه ساده به پیچیده هدایت می حالت

 .0به گزلشافت 3گیمنشافت

 تحقیقات داخلی
بر این عقیده هستند که « خلدون شناسی ابن نظریۀ معرفت»در مقالۀ ( 340 )غراب و آزاد ارمکی 

به نظور موؤلفین ایون مقالوه     . ی استشناسی خاصی مبتن خلدون بر نظریۀ معرفت علم عمران ابن

شناسی سوایر   خلدون حاصل نقدهایی است که او بر محدودیت معرفت شناسی ابن نظریۀ معرفت

خلودون از پیشوگامان اولیوه در زمینوۀ      سازد و از این جهت ابنها و معارف بشری وارد میدانش

خلودون،   شناسوی ابون   تدر نظریوۀ معرفو  . رودشمار می ها بهشناسی و فلسفۀ علمی دانشمعرفت

. بخشدای به او میکند و برتری ویژهاندیشه عاملی است که انسان را از سایر موجودات جدا می

برد و آن را پایۀ اعمال خوویش در حیوات   انسان از طریق اندیشه به نفس مستقل خویش پی می

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Muhammad Dhaouadi 

2 Marx 
3 Durkheim 
4 Linear pattern 
5 Materialism 
6 Convergence 
7 Social change 
8 Gmnshaft 
9 Gesellschaft 



 
 

 

 

 
 5931سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   22 

  

 

یکوی،  : وجود دارد طور کلی، دو نوع ادراک در اندیشه، به. دهداجتماعی خود قرار می –تاریخی 

شناخت آدمی با کمک مشواعر جسومانی، کوه بوراهین     . مشاعر حسی و دیگری مشاعر روحانی

بدین ترتیب که انسان از طریق ادراکات جسومانی  . گیردعقلی نیز بخشی از آن هستند، شکل می

لیات با این شیوه، ک. بنددشود، آنگاه در ذهن، صورتی کلی نقش میبا واقعیت بیرونی مواجه می

دسوت  ولی تبیین علمی به تنهایی از طریق کلیات بوه . شوندبراساس مشاهده و استقرا حاصل می

کلیوات در نوزد   . آید، بلکه در تبیین علمی باید از اصول کلی به مشواهدات بازگشوت کنویم   نمی

او از این کلیوات در علوم   . گیرندخلدون براساس شناسایی نوع، جنس و فصل اشیا شکل می ابن

خلودون،   از نظر ابون . کندهای اجتماعی یاد مین تحت عنوان کیفیات ذاتی یا عارضی پدیدهعمرا

ای در شوناخت علموی مهوم    شناخت از اشیا چیزی نیست جز شناخت رابطه میان آنها؛ و رابطوه 

 .است که شکل رابطۀ علی به خود گیرد و این رابطه در قالب علل اربعه قابل بررسی است

خلدون دربارۀ  شناختی ابن شناختی و روشدیدگاه معرفت»در مقالۀ (  33 )فرهانی منفرد 

 مقدمه هایی چون فلسفۀ علم تاریخ یا فلسفۀ انتقادی تاریخ در به بررسی وجوه دیگاه« تاریخ

خلدون افزون بر ارائۀ نظام نظری برای بررسی  دهد که ابننتایج این تحقیق نشان می. پردازد می

کند که در چارچوب فلسفۀ علم تاریخ یا هایی را مطرح می انی، دیدگاهچگونگی تحول علوم انس

های از دیگر نتایج تحقیق این است که نخستین بارقه. فلسفۀ انتقادی تاریخ در خور بررسی است

قابل  مقدمهشناسی تاریخی در  شناسی تاریخی و روان مباحثی چون تاریخ انتقادی، جامعه

 .جستجو  و شناسایی است

به بررسی ابعاد « خلدون در مطالعات تاریخیشناسی ابنروش»در پژوهش ( 333 )صدقی 

نتایج این تحقیق حاکی از این است که . خلدون پرداخته است شناسی تاریخی روش ابن روش

نگاری های تاریخخلدون در مطالعات تاریخی در اصل بر پایۀ نقد و ارزیابی روش روش ابن

های فکری جانبه و به خدمت گرفتن برخی سنتبعد از نقد همهاو . اسالمی شکل گرفته است

نگاری اسالمی، روش ابداعی خود را در نقد و ارزیابی اخبار تاریخی، یعنی نهفته در تاریخ

وی در این روش، برای رسیدن به . کندانطبا  اخبار تاریخی با واقعیات تاریخی مطرح می

های فلسفی و عیات تاریخی، با پیوند دادن استد لشناخت تاریخی منظم و منطقی منطبق با واق

کار  های تاریخی بههای منطقی با معرفت تاریخی، روش اسقرا و قیاس را در تحلیل پدیده روش

رساند های تاریخی میخلدون را به سطحی از شناخت پدیده ها ابن استفاده از این روش. بردمی

. یایدهای تاریخی دست میی نظری در تبیین پدیدهکه با آن به ابداع و درک مفاهیم و الگوها



 
 

 

 

 
 23(    نگاهي نو به مقدمه)تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون 

  

 

شناختی در بررسی  های جامعهخلدون، طرح مفاهیم و نظریه شناسی ابندرواقع، غایت نظام روش

شناسی تاریخی جوامع اسالمی از طریق پیوند  های تاریخی و گام نهادن در عرصۀ جامعهپدیده

مفاهیم و . های علم تاریخ استو موضوع (شناسیجامعه)ها و نتایج علم عمران دادن روش

شناختی و معرفت تاریخی حاصل از  های منطقی و عقالنی جامعه هایی که براساس روشنظریه

های تاریخی موضوع مطالعه، یعنی همان عناصر عمران یا اجتماع انسانی، علّی پدیده تحلیل

 .اندشکل گرفته

خلدون  در صدد معرفی ابن« شناسی تاریخیخلدون و جامعه ابن»در تحقیقی (  30 )کافی 

دهد که با نتایج این تحقیق نشان می. شناس تاریخی، آن هم در سطح خرد، است به عنوان جامعه

مندهای حاکم بر نهاد سیاست خلدون در رابطه با سیر تاریخی و قانون توجه به اینکه تحلیل ابن

یخی او باشد، محصول و نتیجۀ مطالعات و حکومت، قبل از اینکه نتیجۀ فلسفه و مطالعات تار

-نگرش ابن: خلدون فیلسوف تاریخ نیست و مباحثی از قبیل در نتیجه، ابن. اش استاجتماعی

های شناختی پدیدههای اجتماعی به عنوان امور عینی، تحلیل جامعهخلدون به اجتماع و پدیده

اریخ است، تأکید بر واژۀ عمران و های ناظر به فلسفۀ تاجتماعی و تاریخی، که فراتر از تحلیل

همراه کردن آن با واژۀ اجتماع انسانی و نمودهای آن، استفاده از روش تجربی برای ایبات 

شناسی تاریخی خلدون جامعه مدعیات و استد ل بدان، شواهد گویایی است که علم جدید ابن

 .خرد است نه فلسفۀ تاریخ

خلدون در کشف قوانین اجتماعی روش ابنشناسی آسیب»در تحقیق ( 303 )جوادزاده 

-توصیفی به بررسی روش ابن –با استفاده از روش تحلیلی « هابا تاکید بر دولت( علم عمران)

نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از آن . خلدون در بررسی قوانین اجتماعی پرداخته است

تعددی از قوانین اجتماعی بیان خلدون وجود نقض در موارد مابن مقدمهترین ایراد  است که مهم

های وی، در استخراج قوانین باز  منشأ این ایراد به روش. باشدها میشده، به ویژه دربارۀ دولت

پایبند نبودن بر قلمرو .  : خلدون دو چیز است ایراد اساسی روشی به قوانین ابن. گرددمی

عایت نکردن شرایط هر روش ر.  ها و استفاده از روش تعقلی در قلمرو روش تجربی و  روش

 .در مقام عمل

خلدون با تأکید بر  شناس بودن ابنبررسی جامعه»در تحقیق ( 303 )جمشیدیها و میرزایی 

گیری از شناختی دورکیم و بهرهبا استفاده از نظریات روش« شناختی امیل دورکیم قواعد روش

سؤا ت به بررسی . 3روش و .  موضوع .  های  چارچوب مفهومی مشخص و براساس مالک
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ای و در جهت روش این تحقیق کتابخانه. خلدون پرداختندشناس بودن یا نبودن ابن جامعه

های یافته. اندتحلیلی بوده است که نتایج نیز به صورت کیفی تجزیه و تحلیل شده –توصیفی 

ش و موضوع، رو)شناس بودن تحقیق بیانگر این مطلب هستند که سه معیار و مالک جامعه

در مطالعات ( تغییر و نظم/ شناسیگویی به سؤا ت اساسی مدّنظر در علم جامعه پاسخ

خلدون را، براساس قواعد ابن شناس بودننتیجۀ این تحقیق جامعه. خلدون وجود دارد ابن

 .کند شناختی دورکیم، تأیید می روش

تماعی برای مطالعات اج -رهیافتی تاریخی: خلدونشناسی ابنروش»در مقالۀ ( 303 )حبیبی 

های خلدون در مطالعۀ واقعیت شناسی ابن به بررسی روش« تطبیقی در حوزۀ آموزش و پرورش

روش انجام این . هایی برای آموزش و پرورش تطبیقی پرداخته است تاریخی و استنتاج د لت

به عنوان خلدون  دهد که ابن نتایج نشان می. استنتاجی است –مطالعه استفاده از روش تحلیلی 

شناسی خاص، روش بدیعی  را برای بیان گیری از روشنویس مسلمان توانست با بهرهتاریخ

نتایج همچنین نشان . انددانسته« فلسفۀ تاریخ»تاریخ ارائه کند تا جایی که برخی او را بنیانگذار 

 مقدمهب شناسی ارائه شده در کتاخلدون با استفاده از روش تطبیقی، که روشدهد که ابن می

نگری و تفکر سیستمی، وقایع و رویدادهای منفک و مستقل را در است و با استفاده از جامع

ارتباط با هم بررسی کرده است تا بتواند آنها را در فرهنگ، سیاست و اجتماع تفسیر و سرانجام 

ر ابنا به استد ل حبیبی در آموزش و پرورش تطبیقی، سه روش از ک. اصولی را استنتاج کند

 .ای و تاریخی استخراج و توضیح داده شده استای، مقایسهخلدون شامل روش مشاهده ابن

شود  خلدون، این طور استنباط می شناسی ابنبا بررسی تحقیقات انجام شده در رابطه با روش

اند و خلدون پرداخته تاریخی ابن که بیشتر تحقیقات در این مورد، در داخل کشور، به روش

های علمی بیابند و خلدون و دیسیپلین ر آنها بر این بوده است که ارتباطی بین ابنسعی بیشت

خلدون انجام شده، شناختی ابنشناختی و معرفتهایی هم که به بررسی روشبیشتر تحلیل

اند و تنها و به بررسی آن پرداخته خلدون را معادل رویکرد روشی او قرار دادهابن« تکنیک»

به همین ترتیب، . اند خلدون توجه داشته های روشی اصلی کار ابنبه سایر جنبه معدود مطالعاتی

شناختی و تری از تفکر روش تر و عمیقدر مطالعات خارجی نیز هرچند ابعاد گسترده

خلدون مورد بررسی قرار گرفته است، ولی غیر از تحقیق داله سایر تحقیقات،  شناختی ابن معرفت

شناختی تنها  شناختی و روشدون در نظر گرفتن ماسبق و مابعد معرفتمانند تحقیقات داخلی، ب

اند و در خأل، ارتباط بین های دو مورد ذکر شده بسنده کرده به ذکر برخی از ویژگی
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در این تحقیق، سعی . اندشناختی کار خود را پیش بردهی و هستیتشناخشناختی، معرفت روش

شناختی  شناختی و هستیشناختی و معرفتروش هدربارارتباطی تحقیقات  همفقود هشده که حلق

شناختی درواقع، این تحقیق تالش دارد که روش. پیدا و بررسی شود مقدمهخلدون در  کار ابن

شناختی ماسبق آن و تکنیک مابعد آن، بررسی کند شناختی و هستیخلدون را در پرتو معرفت ابن

 . خلدون انجام دهد مور واقع ابنو این امر را با در نظر گرفتن نحوۀ تبیین ا

 روش تحقیق
 از پوژوهش  انجوام  برای که معنا بدین. است اسنادی از نوع روش پژوهش این در تحقیق روش

 ایون  انجوام  در. ایوم  گرفتوه  بهره مدارک و اسناد سایر معتبر و مقا ت کتب، شامل مکتوب منابع

 تحقیوق  موضوع با رابطه در که لیسیانگ و فارسی زبان به که معتبری کتب و مقا ت از پژوهش

 در موضووعی  عناوین و فصل سر ابتدا. ایم کرده استفاده امکان حد در یافته انتشار و شده نگاشته

 منوابع  مورور  با سپس و است شده گرفته نظر در برگیرد، در را  زم اشراف و جامعیت که حدی

 قورار  اسوتفاده  موورد  اسوتناد  و ارجواع  صوورت  به و استخراج آنها از  زم مطالب شده گردآوری

 صرفاً کار حاصل دیگر، سوی از و باشد مستند تحقیق کل سویی، از شده سعی بنابراین،. گرفت

 پاسوخ  ارائوۀ  در شوده  استخراج مطالب بلکه نشود؛ خالصه مستخرج مطالب تنظیم و آوریجمع

 تحلیول  و حطور  و جدیود  مطالب حاوی پژوهش و گرفته شود کار به سؤا ت تحقیق به صحیح

 از جامعیوت،  ضومن  تحقیقی کار که بود آن بر سعی مجموع، در. باشد تحقیق موضوع از ایتازه

 مواقوع  در جز است، موجود مختلف منابع در که مطالبی تکرار و بوده برکنار حد از بیش تفضیل

در این تحقیق مطوابق   .شود خودداری ضروری، اشارات و بحث موضوع شدن روشن برای  زم

شناسی علموی پرداختوه توا    شناسی و معرفتاهداف و سؤا ت پژوهش به بررسی انواع هستیبا 

-هوای روشوی متودوال هوم    خلدون با کودام یوک از نحلوه    مشخص گردد که رویکرد تبیینی ابن

شناسی خاص خود اسوت،   ذکر این نکته نیز  زم است که هر نحله تببینی تابع هستی. راستاست

هوا  انواع تبیین و بررسی اینکه نحوۀ تببین خلدون با کدام یک از این نحلهلذا قبل از پرداختن به 

هوای متودوال در جامعوۀ علموی نیوز موورد       شناسیشناسی و معرفتراستاست، بایستی هستی هم

شناسوی و  رویکورد   بررسی قرار گیرد که مشخص شود که نحلۀ تببینی خلدون به کودام هسوتی  

 .معرفتی تعلق دارد
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 مالحظات نظری

 شناسی علمیانواع هستی

ماننود  )شناسانه سؤا تی هستند در مورد ماهیت واقعیوت، هوم واقعیوت فیزیکوی      سؤا ت هستی

هوایی   ماننود سوازمان  )و هم واقعیت اجتماعی ( حال خوانده آن هستید ای که شما اکنون در برگه

شناسوی بوه    یدرواقوع هسوت  (. Carter and little, 2007: 1316)( کننود  که شما را اسوتخدام موی  

بورای محققوان  زم   . پردازد و بین امر واقع و نمود آن تفاوت قائل است مطالعۀ خود واقعیت می

(. 33: 330 محمودپور،  )هایی در مورد ماهیت هستی در نظر داشوته باشوند    فرض است که پیش

شناسی درصدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت واقعیت اجتمواعی   اجتماعی، هستی در علوم

نظری دربارۀ جهان است کوه اساسوش    یست؟ در این رابطه هر پارادایم پژوهشی نمایانگر نقطهچ

طوور ضومنی    شان، به رویکردهای تحقیقی در مورد مطالعه. شناسی است فرض هستی بر پایۀ پیش

های متفاوتی دربارۀ انواع چیزهایی که وجوود دارنود یوا قابلیوت وجوود داشوتن        یا آشکار، داعیه

بلیکوی،  )کننود   نمایود، مطورح موی    هایی که آنها را بهم مرتبط موی  یط وجود آنها و راهدارند، شرا

لوۀ مخووالف و  شناسوی دربوارۀ ماهیووت واقعیوت اجتمواعی غالبوواً بوه دو مقو     هسوتی (. 31:  30 

.  گورا شناسوی واقوع  گورا و هسوتی   یا آرمان  آلیستشناسی ایدههستی: یابند الجمع تقلیل می مانعه

گرا آن است که جهان بیرونی موا تنهوا ظوواهر اسوت و هوید وجوود        آرمانشناسی فرض هستی

-گرا این است کوه پدیوده  شناسی واقعهای ما ندارد در مقابل، فرض اصلی هستیمستقلی از ایده

ایون امور را    البتوه بایود  (. 31: هموان )گر انسان دارنود  های مشاهده ها وجودی مستقل از فعالیت

-شناسوی  آلیست شوکل پیوسوتاری دارد و معرفوت   ایده -گراواقعشناسی  مدّنظر داشت که هستی

درواقوع   (.33: 330 پوور،  محمد) آلیستایدهگرا باشند و هم توانند به درجاتی هم واقعهایی می

هاسوت،   افکار و اذهان انسوان  3آلیست، جهان بیرونی محصولِ بازنماییشناسی ایدهاز نظر هستی

ها واقعوی تعریوف    این دلیل واقعی است که براساس تصور انسان به عبارتی، امر واقعی صرفاً به

کنند و بور هموین اسواس،    ها برساخته، دگرگون و منتقل می ن گردد و به نوعی واقعیت را انسامی

ایون در حوالی   (.  3: هموان )های خال ، بازاندیش و سازنده اسوت  واقعیت نتیجۀ فعالیت سوژه

های طبیعوی و اجتمواع موجوودیتی     این است که پدیده بر گرا شناسی واقع است که فرض هستی

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Idealist 

2 Realistic 
3 Representation 
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همچنوین   بندی بسیار عوام و  البته این طبقه(. 31:  30 بلیکی، )های انسانی دارند  مستقل از ایده

آلیسوت و سور    شناسی ایده توان طیفی را ترسیم کرد که یک سر طیف هستی متداخل است و می

ن بووین، پیوسووتاری وجووود دارد کووه  گوورا باشوود و در ایوو  شناسووی واقووع دیگوور طیووف، هسووتی 

مند از دو سور طیوف روی نقواط مختلوف قورار       های بهره های گوناگونی با ویژگی شناسی هستی

گرایوی   واقوع .  : گرا خود شامل انواع گونواگونی اسوت کوه شوامل     شناسی واقع هستی. گیرند می

.  ؛ پوذیر اسوت   کوه در ایون رویکورد واقعیوت خوارجی، مسوتقل و مشواهده         سطحی یوا خوام  

. 3شوود؛   واقعیت بیرونی تنها از طریق قدرت اندیشوه و خورد شوناخته موی      گرایی مفهومی واقع

. 3گرایی محتاط بر ناکارآمدی حواس انسان بورای شوناخت واقعیوت بیرونوی تأکیود دارد؛       واقع

گرایوی   واقوع . 1آلیسوم اسوت؛    گرایی سطحی و ایوده  که درواقع ترکیبی از واقع 3گرایی دقیق واقع

-34: 330 محمودپور،  )واقعیت بیرونی شامل سه سطح تجربی، حقیقی و واقعی اسوت   3قعمی

گرا، قائل بودن بوه وجوود واقعیوت     های منشعب از رویکرد واقع شناسی وجه مشترک هستی(. 31

آلیسوت نیوز دارای شوعب     شناسی ایده این در حالی است که هستی. بیرونی مستقل از ذهن است

کوه وجوود واقعیوت خوارجی را رد      1های ملحود  آلیست ایده.  : اند از گوناگونی است که عبارت

های متفاوت درک از واقعیوت تأکیود دارنود؛     که بر شیوه 1های رویکردگرا آلیست ایده.  کنند؛  می

. 3که قائل به رابطۀ دیالکتیک بین کنش و واقعیوت هسوتند و نهایتواً     4های محدود آلیست ایده. 3

را نسوبت بوه واقعیوت خوارجی      0دانوم گویانوه   کوه رویکورد نموی    3هوای آگنوسوتیک   آلیست ایده

های فوو  رویکورد تبیینوی خواص خوود را      شناسیهریک از هستی(. 33- 3: همان)اند  پذیرفته

درواقع، با مفروض گرفتن واقعیت به شکل ایده یا وجوود خوارجی   . نسبت به امور در پی دارند

گردد چرا که نحوۀ تبیوین یوا راه رسویدن    ص میو مجزا از ذهن نحوۀ تبیین آن واقعیت نیز مشخ

. راستاسوت شناسوی ماسوبق آنهوا متصول و هوم     به واقعیت به مانند خط سیری مشخص با هستی

ای دوگانوه دارنود کوه در    شناسی ریشوه های تببین امور یا رسیدن به واقعیت نیز مانند هستینحله

 .ادامه به آنها پرداخته خواهد شد

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Raw realism 

2 Conceptual Realism 
3 Precise realism 
4 Deep realism 
5 Idealists atheist 
6 Idealists oriented approach 
7 Idealists limited 
8 Idealists agnostic 
9 Agnostic 



 
 

 

 

 
 5931سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   38 

  

 

 امور واقعرویکردهای تبیینی به 

 5قانونیت باوری

رود تا دریابد که ایون  قانونیت باوری نوعی رویکرد است که در آن پژوهشگر از خاص فراتر می

قانونیت باوری بر این امر تأکیود دارد کوه   . های دیگر استای نوعی از خاصمورد خاص نمونه

ای از آن موارد تنها نمونه ند، الگویی تکراری فرازمانی وجود دارد که این م زیر موارد خاص زمان

در این رویکرد، قوانین علموی از نظور   . اند به عبارتی، افراد در  یۀ زیرین نهایتاً یکسان. باشندمی

پذیرند، یعنی رابطۀ  یتغیری بین اعضای یک طبقوه از اموور بوا طبقوۀ      شکلی، عام، کلی و تعمیم

بواور یوا تعمیموی، قووانین شوامل      قانونیتبنیاد یا در رویکرد قانون. دیگری از امور موجود است

 باشند که پیش از این مشاهده شوده شوند و منحصراً مربوط به مواردی نمیوقایع حال و آتی می

گیرند به خود می« E، آنگاه نه Cاگر نه » یا « E، آنگاه Cاگر »قوانین علمی شکل  بنابراین. باشند

توان از تبیین به این صورت است که زمانی میشکل منطقی این نوع (. 43  - 4 : 330 : فی) 

یابیم که چرا میبدین ترتیب در -توانسته چیزی جدا از آنی باشد که بودهنمی Eواقعۀ  -گفت که

-استنتاج قیاسی برای نیل به گوزاره . ایمبایست رخ دهد، درواقع امر آن را تبیین کردهمی Eواقعۀ 

بایست توضیح داده شوند، منحصوراً در صوورتی مقودور    هایی که میدهنده به گزاره های توضیح

  Cکند هر موردی که در آن وقایعی از نوع باشد که تصریح میشود که قانونی عام موجود می می

در ایون رویکورد، نووعی    . دنبوال آن واقعوه رخ خواهنود داد    هم به Eدهند وقایعی از نوع  رخ می

ای موورد  بدین معنا که زمانی تبیین پدیده. است بینی موجود یکسانی ساختاری بین تبیین و پیش

ها دنبال پیدا کردن گزاره به وقوع پیوسته، بعد باید به جستجو به Eشود واقعۀ نظر است، گفته می

بینی در میان باشد قوانین و گشت؛ زمانی که پای پیش Eو قوانین عام در مورد علل خاص واقعۀ 

که فعالً به وقوع  Eکنندۀ واقعۀ خاص ها تبیینشند و گزارهباهای عامِ علل خاص معلوم میگزاره

بینی صرفاً وارونۀ تبیوین قانونیوت   به عبارتی، پیش. شودمیهای عام استنتاج نپیوسته از این گزاره

از بزرگترین پیروان مکتب قانوینت باوری کارل ریموند پوپر را (. 41 -43 : همان) باوری است

پووپر  . ریخ باشود وجوود نودارد   ر وی، تبیینی که منحصوراً مخوتص بوه توا    از نظ. توان نام برد می

هوا  دهد و این نوع برداشتهای تاریخی متداول پژوهشگران تاریخی را مورد انتقاد قرار می تبیین

 (.11: 341 ادواردز، ) کنداعتبار قلمداد میرا بی

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1  Nomothetic 
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 (تفسیری) 5تاریخیت باوری
های جمعی بور  ن است که هویت امور اجتماعی و کنشدر رویکرد تاریخیت باوری اعتقاد بر ای

ای که شناخت آنها در گرو فهم روند تاریخی است که از رهگذر گونه باشد، به تاریخ آنها متکی می
-گرایی تمام تمرکز خود را روی فرایند خاصی متمرکز میتاریخ. اند که هستندها آنی شدهآن پدیده

هوای  گردد و سعی بر آن دارد کوه  ویژگوی  خاصی تولید میکند که از طریق آن حادیه یا هستی 

هایی با تأکید این دیدگاه بر آن است که مردم دارای تاریخ. فرد آن پدیده را معلوم نماید منحصر به
هوای  در این رویکرد، مشخصۀ بارز آدمیان و گروه(. 31 : 330 : فی)های اساسی هستند تفاوت

حیات انسانی حیات معنا، حیات زبان و اندیشۀ تأملی و . باشدانسانی خصیصۀ خودآگاهی آنان می
از بین مورخان بزرگ آلمان، یوهان گوستاو . اندارتباطی است که عموماً بدان عنوان بازاندیشی داده

بوه تفکور   ( تواریخ ) شناسی رشتۀ علمی خودتر از همه دربارۀ روشدرویزن کسی است که منظم

تمایزی که میان طبیعت و تاریخ قائل شد موفق به تشخیص دو نوع  درویزن بر پایۀ. پرداخته است
او نخستین کسی بود که تبیین را با تفهم متقابل و اولی را خاص علوم طبیعت و دومی . روش شد

تفکیک و . دانست( فرهنگی)، یا به تعبیر او، علوم اخالقی (ذهن)را خاص علوم مربوط به روح 
صالحی، )هم قائل شد بعد از او دیلتای، یاسپرس و وبر دنبال کردند تمایزی که او میان تبیین و تف

وی معتقد بود که . توان از کالینگوود نام بردهای شاخص این رویکرد میاز دیگر چهره(. 1: 331 
توان تبیین کرد رویدادهای طبیعی را تنها از بیرون به عنوان اموری که ما صرفاً ناظر آن هستیم می»

اما افعال . گردد، تناسب داردهایی که در نظریۀ پوزیتویستی بیان میتببین با آن شیوه و این نوع از

برای فهم آنها  زم است . انسانی، رویدادهای صرف نیستند، آنها جنبۀ درونی یا جنبۀ فکری دارند
د، علت هر از دید کالینگوو. «...اند تشخیص بدهیمآن افکاری را که فاعالن در انجام آنها ابزار داشته

رخدادی به معنی اندیشۀ نهفته در ذهن فردی است که کنش او باعث آن رخداد گردیوده و ایون   
 .چیزی جدا از آن رخداد نیست بلکه خود رخداد است

کند که چرا ناصرالدین شاه دستور قتل امیرکبیر بنابراین زمانی که پژوهشگر تاریخی سؤال می
ی کرمانی با تپانچه ناصرالدین شاه را به قتل رساند؟ هدف این را صادر کرد یا اینکه چرا میرزا رضا

است که ناصرالدین شاه در زمان صدور فرمان قتل امیرکبیر یا میرزا رضای کرمانی در زمان ترور 

ای در سر داشتند که اقدام به انجام چنین اقداماتی کردند؟ به نظر پژوهشگر چه فکر و اندیشه
ی فکری است که در ذهن شخصی که رویداد را فاعلیت او ایجاد تاریخی علت رویداد به معنا

 (. 3: همان)کرده پدید آمده است و این چیزی نیست جز خود رویداد، این باطن خود رویداد است 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Ideographic 
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 :اند از دارد که عبارت طور خالصه، چند ویژگی گرایی یا تاریخیت باوری به تاریخ

 .شمول استزدگی جهان و حال آنکه تاریخ ها مطرح استگرایی، نسبیت پدیدهدر تاریخ . 

 .شودگرایی، صیرورت به عنوان اصل پذیرفته می در تاریخ . 

 .شوندگرایی، رویدادها در چارچوب زمان و مکان معنادار میدر تاریخ .3

 .ها امتداد تاریخی دارندگرایی، واقعیت جهان منفصل از گذشته نیست بلکه پدیدهدر تاریخ .3

 .بینندرا در بطن واقعیت کنونی میگرایان گذشته تاریخ .1

 .دانندای را برتر از دوران دیگر نمیگرایان هید دوره تاریخ .1

دهند، زیرا شناسی می در پذیرش نسبیت و هویت خاص هر واقعیت بهای فراوانی به روان .4

 (.31: 331 فروند، )دهند جای دیگران قرار می خود را به

توان به رویۀ متداول تبیین علمی، حال می شناسی و دوبا مطرح کردن دو روی هستی

های مطرح شده در ابتدای مقاله پاسخ گفت و مشخص کرد که آیا  رویکرد تبیینی پرسش

خلدون تابع رویکردهای بیان شده در فو  است یا خیر؟ و اگر پاسخ به این سؤال آری  ابن

های تببینی فو  سنخیت است، به صورت مستدل نشان داد که رویکرد وی با کدام یک از نحله

 .بیشتری دارد

 های تحقیق یافته

 خلدون رویکرد تبیینی ابن

، با بینش کامالً مشخصی درصدد تبیین امر واقوع اعوم   مقدمهخلدون در کتاب  ابن: شناسی معرفت

آوری وی و ادعای مطرح شده از سوی خود با نگاهی به شیوۀ تببین. از سیاسی و اجتماعی است

خلدون را به نحوۀ  توان ادعای ابنگذاری کرده میجدید بودن علمی که وی پایهخلدون مبتنی بر 

علم تاریخ در باطن، اندیشه »کند که چناچه وی در تعریف علم تاریخ بیان می. تبیینی ردیابی کرد

و تحقیق دربارۀ حوداث و مبادی آنها و جستجوی دقیق برای یافتن علل آنهاست و علمی اسوت  

وقایع و موجبات و علل حقیقی آنها، به همین سبب تاریخ از حکمت سرچشومه  دربارۀ کیفیات 

بوا  (.  :  33 ؛ حسوین،   :  33 خلدون،  ابن)« های آن شمرده شودگیرد و سزاست از دانشمی

شود که منظور او از دانش تعمق دربارۀ تعریف خلدون از دانش تاریخ این امر به ذهن متبادر می

وقوایع، بلکوه کشوف وقوایع و علول      اش نوه صورف توصویف    نگاری خجدید و شیوۀ نوین تاری

کند، خلدون جامعوه را بوا   گونه که حسین بیان می درواقع، همان. دهندۀ وقایع ظاهری است شکل
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چشمان تیزبین، هوش سرشار و توجه کامل از نزدیک مورد بررسی قرار داد و سورانجام معتقود   

ها که همواره تأییر متقابل بر یکدیگر د و این پدیدهشوهای معینی پیوسته عارض میشد که پدیده

های زمانی ویژۀ محیط زیست نیستند و محصول تصوادف سواده   دارند، به نظر خلدون این پدیده

سوازند  ها را به حال و آینوده مورتبط موی   باشند بلکه سلسله روابط پنهانی  هستند که گذشتهنمی

جهان به درست بوودن ایون فکور ایموان آورد، زیورا      این مورخ از مطالعۀ تاریخ (.  33 : همان)

هوای حووادث روز   گوذارد عوین ویژگوی   مشاهده کرد، حوادیی که تاریخ گذشته را به نمایش می

 (. 31: همان)است که نظر مورخ را به خود جلب کرده است 

م، طور غیر مستقی نگاری خود، که آن را علم عمران نامید، به خلدون در ایجاد روش تاریخابن

شود که طبق استد ل ارسطو دربارۀ علوم، علم فقط در صورتی میسر می. پیرو فلسفۀ ارسطو بود

به نظر خلدون، . تصدیق کلی حاصل شود و طبیعت و علل یک طبقه از اشیا را توضیح دهد

-تاریخ علم نظری نیست، زیرا موضوع آن متغیر است، سوابقی را تحقیق و گردآوری و  طبقه

تر به یک فن یا علم خالقه است، امکان دارد که درصدد برآید  ، از این حیث نزدیککندبندی می

ای از اشیا از راه تشریح  تا این سوابق را به هم شرط و ربط دهد و تصدیقی کلی دربارۀ طبقه

دیگر با حوادث )شود طبیعت و علل آن حاصل کند، در چنین صورتی، تاریخ یک علم عملی می

و باید دربارۀ سوابق تجربۀ ( رو تاریخ به معنای دقیق کلمه نیست دارد و از اینکار ن و منفرد سر

خلدون با ایجاد علم  درواقع ابن(. 313 : همان)بشری از نظریۀ نتیجۀ آن به اندیشه بپردازد 

او با ایجاد علم عمران درواقع تاریخ زمان . نگاری بود عمران خود درصدد علمی کردن تاریخ

مدار از حالت توصیف سادۀ وقایع رهاند و با ایجاد تصدیق کلی سعی در قانون نوعی خود را به

به بیان خود خلدون، تفاوتی که وی با ایجاد علم . کردن وقایع گذشته، حال و آینده داشت

های ظاهری و باطنی تاریخ است که اولی عبارت است از عمران به وجود آورد فر  میان جنبه

خصوصی روی داده است، و  بارۀ وقایعی که در زمان و مکان بهاطالعات گردآوری شده در

معنای باطنی تاریخ که تحقیق عقلی و نظری دربارۀ منشأ و علتهاست و این کار را اجتهاد علمی 

رسد مقصود خلدون از معنای باطنی تاریخ همان بررسی نظر می به(.  33 خلدون، )نامد می

 . مدار است که در زمان و مکان ساری و جاری هستند نصورت قانو حوادث و وقایع تاریخی به

خلدون، برخالف مورخین زمان خود، توصیف سادۀ واقع نبوده بلکه وی  درواقع هدف ابن 

وقایع تاریخی را بررسی نموده و قوانین کلی را از میان آنها بیرون آورد که با مسیر حوادث زمان 

قیق، به نحوۀ تببین خلدون نظر افکنده شود صورت د اگر به. و زندگی اجتماعی تطبیق کند
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روشن است که وی درصدد تمایز روش تبیینی خود از روش دیگر مورخان است و 

گونه  همان. بینی آینده استوار در حال توضیح وقایع زمان خود، گذشته و حتی پیش نوموتتیک

نیز همانند رویکرد باور ذکر شد، این رویکرد که در بحث مربوط به رویکرد تببینی قانونیت

مند، الگویی تکرای فرازمانی  خلدون بر این امر تأکید دارد که در زیر موارد خاص زمان تبیینی ابن

عبارتی، افراد در  یۀ زیرین نهایتاً  به. باشندای از آن میوجود دارد که این موارد تنها نمونه

پذیر هستند، یعنی  ، کلی و تعمیمطبق این رویکرد، قوانین علمی از نظر شکلی، عام. اند یکسان

در رویکرد . رابطۀ  یتغیری بین اعضای یک طبقه از امور با طبقۀ دیگر از امور موجود است

خلدون نیز وقایع حسب قوانین کلی مشخص حال، گذشته و آینده را به هم مرتبط تبیینی ابن

گونه که حسین  همان. وندششوند و موارد خاص با این قوانین کلی قابل توضیح و تبیین میمی

خلدون عقیده دارد، علمی که ایجاد کرده محدود به این  کند، درواقع، ابندرستی اشاره می نیز به

خواننده مجبور . ها فرورفته و غواصی کند، بلکه از آینده نیز آگاهی دهدنیست که در بحر گذشته

تواند بر اند داشته باشد، او هم میهایی که نقل کرده نیست که اعتقاد کورکورانه نسبت به داستان

: حسین)افتد خبر دهد تواند از آنچه در آینده هم اتفا  میاحوال پیشینیان اگاه شود؛ حتی می

خلدون نیز کامالً آگاهانه،  روشنی نشانگر این مطلب است که ابن مطالب فو  به(. 30:  33 

. نگاری قرار داده استر خود در تاریخمدار را در تبیین امور سرلوحۀ کارویکرد تبیینی قانون

خلدون در تبیین امور واقع با رویکرد  توان ادعا کرد که رویکرد تببینی ابنگونه می درواقع این

 .سو است مدار یا نوموتیک، همعلمی متعارف امروزی، یعنی همان رویکرد قانون

ایستد از سخن باز نمیهای آن تا دورترین مرحله خلدون در شرح جبر تاریخی و ویژگی ابن

. اندتا این درجه بسط سخن نداده–بااستثنای ابوالعال -یک از مورخان و فالسفۀ مسلمان  هید

تواند عمر طبیعی یک دولت را تشخیص دهد و به نظر طه حسین کند که میخلدون ادعا می ابن

ولی در مخالفت  (. 1 : همان)او در این سخن، از مرز تمام امکانات علمی تجاورز کرده است 

توان بیان کرد که ماهیت تببینی با حسین، در زمینۀ تجاوز خلدون از مرز امکانات علمی می

شود، این است که نه تنها  مدار، که از نظر مؤلفین رویکرد تببینی خلدون تلقی میرویکرد قانون

« پیشگویی» معنایالبته این امر به . در مورد گذشته و حال، بلکه در مورد آینده نیز خبر دهد

خلدن، که همان بدین معنا که براساس رویکرد تبیینی ابن. است« بینیپیش»نیست بلکه به معنای 

 Eدهند وقایعی از نوع رخ می  Cمدار است، هر موردی که در آن وقایعی از نوع رویکرد قانون

کند؛ استفاده از نوع ن میخلدون بیا گونه که ابن مثالً همان. هم به دنبال آن واقعه رخ خواهند داد
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ای ، در منطقه(E)تأییری مشخص در سیستم هوشی انسان و حیوان دارد ( C)غذایی مشخص 

اخالقیاتی مشخص را در انسان به وجود ( C)خاص و با حراراتی مشخص زندگی کردن 

ای مشخص را روحیه( C)و  تحت نوع حکومت و تربیتی مشخص زیست کردن ( E)آورد  می

 ....و( E)کند تولید می در انسان

شود و از نظر محسن مهدی نیز استد ل خلدون بر این بود که تاریخ تا حدودی تکرار می

دهند همواره یابت هایی که شالودۀ آن اقدام را تشکیل می های هر اقدام و د یل و روش علت

(.  0: 313 ی، مهد)کند هستند و از عصری به عصر دیگر، یا از قومی به قوم دیگر، فر  نمی

خلدون صرفاً روایت تاریخ نبود، بلکه قصد داشت نظر محسن مهدی، هدف اصلی ابن لیکن به

های تاریخی، تفسیر کند و که تاریخ را از راه قیاس، تفاهم نظری و تحلیل ماهیت و علل رویداد

اصلی و  رموز آن را آشکار سازد، با این طرز برخورد با تاریخ رویدادهای ظاهری دیگر، هدف

کردند تا قوانین کلی که پشت این های او نبود، اینها صرفاً مواردی را فراهم می پایان پژوهش

این قوانین به نوبۀ خود رویدادها را با نشان دادن طبیعت . دست آید رویدادها نهفته بود، از آن به

نگریستن به تاریخ  گونه که بیان شد، مطابق این شیوه همان(. 03- 0: همان)کرد آنها تشریح می

توان پیوندی تنگاتنگ بین نظرگاه تبیینی که به دنبال امور یابت و  یتغیر و جهان شمول است می

 . خلدون با رویکرد قانونیت باور به امور برقرار کرد

خلدن در بررسی امور واقع نیز تحقیقات زیادی شده شناسی ابندر رابطه با روش: شناسیروش

خلدون کار محسن مهدی شناختی ابنتحقیقات معتبر در زمینۀ فلسفی و روشی از جمله این. است

اجتماعی  محسن مهدی بر پایۀ چند استد ل معتقد است که علم عمران خلدون همسان علوم. است

باشند این است که به ترین انتقاد مهدی که مرتبط با موضوع این پژوهش میجدی. امروزی نیست

ای  قیده داشت که آگاهی از وضع بالفعل جوامع انسانی مستلزم شیوهخلدون عنظر مهدی ابن

تجربی است که با آن سوابق و معلومات باید گردآوری و تنظیم گردند، اما خودش پیرو فلسفۀ 

در ادامۀ بحث سعی شده است که در حین بررسی جنبۀ (. 310-313: 313 مهدی، )تجربی نبود 

 . ون به  انتقاد فو  نیز پاسخی داده شودخلدشناختی ابنشناختی و هستیروش

اش، از اصولی کامالً مشخص برای تبیین ارتباط بین امور واقع شناختیخلدون در روش ابن

کنند که گونه عمل می خلدون  این شناختی کار ابناین اصول در قالب روش. بهره گرفته است

گیرد و سپس به این بدیهی در نظر می عنوان اصل ای  را به پدیده( اصل بدیهی) ابتدا وی طبیعت 

شود و عارض می( چه قضایایی از این اصل بدیهی)اندیشد که چه کیفیاتی از این طبیعت می
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قضایای )و کیفیات آن ( اصل بدیهی)سپس در پی کاوش این است که چه نتایجی از این طبیعت 

ژاد، جغرافیا، عادات غذایی، به واسطۀ سایر عوامل از جمله نوع منطقه، ن( منتج از اصل بدیهی

های خود توان در گزارهشناختی را میاین مکانیسم روش. شودمنتج می... داری و نوع حکومت

باید دانست که حقیقت تاریخ »: گویدروشنی مشاهده کرد مانند زمانی که وی می خلدون نیز به

بر طبیعت این اجتماع خبر دادن از اجتماع انسانی، یعنی اجتماع جهان و کیفیاتی است که 

های بشر و چیرگی ها و انواع جهانگشاییتوحش و همزیستی و عصبیت: شود، چونعارض می

تشکیل : شود مانندها ایجاد می ها و چیریگیگروهی بر گروه دیگر، و آنچه از این عصبیت

-دست می سلطنت و دولت و مراتب و درجات آن و آنچه بشر در پرتو کوشش و کار خویش به

ها و هنرها و دیگر عادات و احوالی که در نتیجۀ طبیعت این ها و معاش و دانشآورد چون پیشه

 (. 11:  33 خلدون، ابن)« دهداجتماع روی می

نگاران پیش از خود  خلدون به تاریخ شناختی یکی از انتقاداتی است که ابناین اصل روش

ت امور و کیفیات منتج از آن است که آنها را کند که عدم آگاهی مورخان به طبیعدارد و بیان می

در تحلیل وقایع تاریخی به خطا انداخته است و همچنین اگاهی از طبیعت و کیفیات امور و 

 (. 11: همان)داند نتایج برآمده از آن را یکی از ویژگی علم جدید خویش می

ه که اجتماع انسانی اینک.  : نگاران باید دو چیز را بفهمند درواقع به نظر خلدون تاریخ

ها کیفیات یا الزامات یا بنا به ها یا جوهراینکه این ماهیت.  های خاص خود را دارد و  ماهیت

شان  های بنیادیکنندۀ ماهیت دنبال دارند که منعکس قولی حوادث اساسی خاص خود را به

امی آن را بشناسند، خلدون اگر تاریخدانان ماهیت یا جوهر تمدن و حوادث الزبه نظر ابن. هستند

ها یا برای ارزیابی اطالعات تاریخی مرتبط با این جوهره« قانون»آنگاه به راهنمای اساسی یا 

خلدون  عنوان مصداقی از کاربرد روش ساختاری ابن به(. 331: همان)یابند حوادث دست می

نوع تغذیه در مغرب های محیطی در رابطه با کنندۀ محیط طبیعی و ویژگی توان به ایرات تعیینمی

کند که از نوع جنس یا خلدون به دو گروه اشاره می ابن: ، در دو گروه طبیعی اشاره کرد3 قرن 

اند از گروه بدوی و گروه حضری یا همان  این دو گروه عبارت. جوهر از هم متفاوت هستند

ت عمومی صور گیرد که بهخلدون این دو گروه را اصول بدیهی در نظر می ابن. شهرنشینان

گذاری نظریۀ خود او برای پایه. اند و برای وجود آنها به شاهد و مثال نیازی نیستپذیرفته شده

های متفاوت و متضاد این دو گروه طبیعی تکیه دارد تا کیفیات عارض شده از ماهیت  بر ویژگی

ویان از ولی این امر نیز  زم به ذکر است که از نظر خلدون بد. این دو گروه را مشخص کند
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های مانند سایر گزاره( مقدم بودن)این گزاره . تر و نسبت به آنها مقدم هستندشهرنشینان قدیمی

در حقیقت این گزاره مانند آنچه که . خلدون هم معنای متداول دارد و هم معنای فلسفی ابن

-روشبرد چندین معنای فلسفی دارد و در عین حال، بار کار می به  مهدی دربارۀ واژۀ عبر

توان استنباط کرد در اینجا شامل دو معنی که از گزارۀ فو  می. کشدشناختی نیز با خود یدک می

تواند وجود داشته باشد یعنی یکی نمی. برای دیگری هستند« مقدم در علت»و « مقدم در ماهیت»

برای « مقدم در ماهیت»درواقع بدویان . بدون وجود دیگری یا علت وجودی دیگری است

شوند ۀ شهری هستند یا علتی ساختاری هستند که سبب به وجود آمدن جامعۀ شهری میجامع

های انتخاب شده برای فصول کتاب نیز منطق  خلدون حتی در گزاره درواقع ابن(. 334: همان)

ساختاری را که در آن عامل خاصی در زمان و مکان، با تداخل سایر عوامل سبب به وجود آمدن 

 .د رعایت کرده استشوپیامدی مشخص می

هایش خلدون مدعی کشف آن است و در تحلیلای که ابنشناختی با نگاهی به اصول روش

شناختی توسعه داد همان چیزی است شود که آنچه را که وی در روش کار برده مشخص می به

خلدون  ابن. شناسدشناسی ساختارگرایی به رسمیت میکه امروزه متفکران مدرن به عنوان روش

ای که اقتصادی -های اجتماعیگیری از منطق کالسیک برای شناسایی واقعیتاین کار را با بهره

 (.  Dale, 2006: 431)های فرهنگی و وقایع زودگذر هستند انجام داد زیربنای پدیده

خلدون وجود دارد بر پایۀ منطق  شناختی ابنوجه تشابهی که بین ساختارگرایی و  روش
طوری که هر دوی آنها در پی ارتباط علی برقرار کردن بین اصول . ستاارسطویی بودن آنه

خلدون در این منطق،  درواقع، ابن. بدیهی و اصول موضوعه یا طبیعت و کیفیات منتج هستند
ای تاریخی اصول بدیهی یا به اصطالح این ساختارها را مانند شرایط عمومی منطقه، نژاد و دوره

کار گرفت تا بر پایۀ این ساختارهای بنیادی کیفیات غیرقابل تبیین  ، بهدر قرن چهادم میالدی... و
 (.331: همان)پذیر گرداند عصرش را تبیین

توان در رابطه با انتقاد اول مهدی عنوان کرد که معنای تجریه الذکر می با توجه به تفاسیر فو 

صورت که معنای  نزد خلدون با معنای تجربه نزد مکتب تحصلی قدری متفاوت است، بدین
ای که او در  تجربه نزد خلدون را باید براساس منطق او در تبیین حوادث تاریخی و اصول روشی

به این معنا که او عادات و رسوم طبایع ملل و . کار برده است، درک کرد تبیین امور واقع به
شوند و کرار میداند که در زمان و مکان ساری و جاری است و به دفعات ت ها را تجربه می تمدن

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 ..33: خلدون ایر محسن مهدی رجوع کنید به کتاب فلسفه تاریخ ابن   
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درواقع، تجربۀ خلدونی اشاره به این . این طبایع کیفیات عارضی خاص خود را به دنبال دارند

کشد و مدار را با خود یدک میراستایی رویکرد قانون تجریۀ مکرر در تاریخ دارد که به نوعی هم

ای را به دهنوعی همان ساختارهای رویکرد ساختارگرایی است که نتایج مشخص تکرار شون به
 .دنبال دارند

گونه استد ل  توان ایخلدون به واقعیت می شناسی ابندر رابطه با نگاه هستی: شناسیهستی

خلدون واقعیت بیرونی خارج از ذهن وجود دارد ولی این واقعیت را اندیشۀ  کرد که از نظر ابن

شناختی ی و روشدهد که این رویه نیز کامالً با مشی فلسف انسانی تبیین و توضیح می

ریزی کرده، های خود را براساس منطق منشعب از آن پایهخلدون تبیین که ابن ساختارگرایی،

کند زمانی که خلدون از هدف علم عمران سخن گونه که مهدی بیان می مثا ً همان. منطبق است

خلدون در  بنا»کند صورت صریح از تالش این علم برای فهم حوادث واقعی یاد می گویند، بهمی

کند و حواس به صور دولت از بحث دربارۀ مدنیۀ فاضلۀ فالسفه پرهیز می تحقیق خود، راجع

هدف علم عمران چنین . اندکند که در تاریخ مدون وجود داشتهخود را روی صوری مذکور می

ی رویدادها»نماید، زیرا  هدف علم مذکور این است که به تاریخ در فهم تحدیدی را ایجاب می

به همین ترتیب در مبحث مربوط به اندیشۀ (. 0 3: 313 مهدی، )« تاریخی یاری نماید« واقعی

رو، جانوران به سبب سرشتی که خداوند در آنان  از این»کند که انسانی نیز خلدون بیان می

توانند چیزهایی که می( چشایی و  مسه -بویایی -بینایی -شنوایی)آفریده یعنی حواس ظاهری 

آنهاست دریابند و انسان در میان جانواران، به نیرویی با تر متمایز است یعنی « بیرون از ذات»را 

ای که برتر از حس اوست دریابد و آن نیرویی است خود را به اندیشه« بیرون از ذات»تواند می

ر کند و ذهن خود را دها را انتزاع می بدان صور محسوس. که در دماغ او قرار داده شده است

خلدون، ابن)« کندهای دیگری تجرید می آورد و سپس از آنها صورتآنها به جنبش در می

رسد که فرض وجود واقعیت بیرونی گونه به نظر می بنابر تفاسیر فو ، این(. 311:  ، ج  3  

بندی و خلدون امری مسلم است که به کمک اندیشۀ انسانی بایستی طبقه خارج از ذهن برای ابن

خلدون، یعنی فرض وجود واقعیت بیرونی خارج از ذهن، نیز این اعتقاد ابن. ندی شودب مقوله

گراست، شناسی واقعشناختی مفروض آن، یعنی هستیمدار و فرض هستیراستا با منطق قانون      هم

 .شناسدکه فرض واقعیت بیرونی و مستقل از ذهن را به رسمیت می
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 گیریبحث و نتیجه
خلودون در نگوارش   گیری کرد که ابنتوان چنین نتیجهمطالبی که گفته شد، می با در نظر گرفتن

تووان  از رویۀ تحقیقی کامالً مشخصی پیروی کرده است و براساس این روش تحقیقی می مقدمه

کار او را علمی به معنای امروزین خواند کوه نوه تنهوا موضووع مشوخص بلکوه روش تحقیقوی        

اموا  . اسوت ( 303 )یود نتوایج تحقیوق جمشویدیها و میرزایوی      مشخص نیز دارد که این یافته مؤ

تووان رد منطوق تحقیقوی    در جزئیات نیز می( به معنای علم امروزین)بر کلیت علمی بودن  عالوه

طور که بیوان شود ارسوطو از     همان. طور غیرمستقیم تعقیب کرد خلدون را به فلسفۀ ارسطو به ابن

گیورد و ایون درحوالی اسوت کوه      صود خود بهوره موی  اصل فلسفی اگزیوم و تئورم برای بیان مق

کار گرفته اسوت و   های ملموس بهها را در شرایط واقعی و پدیده خلدون این اگزیوم و تئورم ابن

شناسی را از سایر علووم مجوزا کورد و    گونه که دورکیم بر پایۀ این منطق علم جدید جامعه همان

خلدون نیز روش تحقیق  ایجاد کرد، ابنروش تحقیقی مشخص و موضوع مورد تحقیق برای آن 

بر پایۀ . در امور اجتماعی، سیاسی، تاریخی و موضوعیت مشخصی را فلسفۀ اجتماعی بنیان نهاد

خلدون به دنبال کشف اصول کلی و قواعد فرازمانی  شناسی نیز ابنهمین منطق از دیدگاه معرفت

مودار  ستایی این رویه بوا رویکورد قوانون   را های به ظاهر منقطع بود که همو فرامکانی از دل داده

گونه که بیوان شود،    شناختی نیز، هماناز حیث روش. تبیینی یا معرفتی به وضوح مشخص است

گذاران مکتوب  کارگیری فلسفۀ کالسیک در شرایط واقعی و نه فلسفی و انتزاعی از پایه وی با به

در رابطه . همراستاست( 111 )داله این یافته با نتایج تحقیق . ساختارگرایی در عالم روش است

خلدون یعنی نگاه او به واقعیت که آیا  واقعیت برساختۀ ذهن است یا خارج  شناسی ابنبا هستی

خلدون فرض وجود واقعیوت خوارجی    از ذهن وجود دارد، نتایج بیانگر این مطلب است که ابن

را برای ذهن بشر به رسمیت مستقل از ذهن بشر را پذیرفته است و امکان شناسایی این واقعیت 

کامالً منسجم  مقدمهخلدون در نگارش  گونه که مشخص است منطق تحقیقی ابن هما. شناسد می

شناسوی در  شوناختی و هسوتی  شناختی، معرفتاست و براساس این فرض که سه موضوع روش

و  قابول  خلدون در سه عنصر ف راستایی منسجمی در کار ابن یک تحقیق باید همراستا باشند، هم

 . تشخیص است
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