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چکیده
متفکران مسلمان عمدتاً از منظر فقهی_کالمی به پدیدۀ جنگ نگریستهاندد بدهنظدر مدیرسدد

ابنخلدون نخستین متفکران مسلمان است که از منظر جامعهشناسی_انسانشناسی بده پدیددۀ
جنگ مینگرد .مقالۀ حاضر این پرسشها را طرح میکند .1 :ابنخلدون چه تبییندی از جندگ
ارائه میدهد؟  .2مهمترین عوامل جامعهشناسی_انسانشناسی آغازگر و پایانبخدش جندگ از
منظر ابنخلدون چه میباشد؟ .3از منظدر و چده عدواملی بدر نتیندۀ جندگ ت یرگذارندد؟
یافتهها این تحقیق نشان میدهد ابنخلدون جنگ را پدیدها طبیعدی در مناسدباا انسدانی
میداند .و براساس بدو یا مدنی بودن جنگها را به مشروع و نامشروع تقسیم مینمایدد
از منظر ابنخلدون جنگهایی که بر ارزش ها بدو مبتنی هستند نامشروعاند و جنگهایی
که به یک نظم مدنی مننر میشوند مشروع قلمداد میشدوند .بدر ایدن اسداس ابدنخلددون
امپراطور ساز اسالمی و سرکوب مخالفان داخلی برا برقرار نظم اجتماعی و گسدترش

اسالم را مشروع میداند .و مهمترین عوامل جامعهشناسی_انسانشناسی آغازگر جنگهدا
نامشروع را زیادهخواهی طبیعی بشر مبارزه برا قدرا صرف میداند و مهدمتدرین عوامدل
جامعهشناسی_انسانشناسی آغازگر جنگ ها مشروع را حفظ نظدم و عبدبیت اجتمداعی و
گسترش باورها دینی می داند .در عین حال او دربارۀ عوامل جامعهشناسدی-انسدانشناسدی
جنگها مشروع و جنگها نامشروع به عوامدل واقد گرایانده ههمودون تدوان نظدامی و
عوامل فراواقعی ههموون بخت و اقبال و امور نهانی_آسمانی توجه مینماید.
واژگان کلیدی :ابنخلدون جنگ ارزشها بدو و مدنی قدرا امدور نهدانی بخدت و
اقبال.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1دانشیار گروه علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز هنویسنده مسئول
 2دانشنو دکتر

tavana_mohammad@yahoo.com
اندیشه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ahashemiasl69@gmail.com

 3دانشنو دکتر
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مقدمه و بیان مسئله
جنگ بخشی از تاریخ اجتماعی سیاسی بشر بوده است .این پدیده از منظرها متفاوا برا
مثال انسانشناسی اقتباد

جامعهشناسی سیاسی حقوقی و ...مورد مداقه بوده است.1

فیلسوفان یونانی ههراکلیت افالطون ارسطو آگوستین به طور کلی جنگ را جزئی از نظام
طبیعی جهان میپنداشتند و بحث از درستی و نادرستی آن نمیکردند چنانوه هراکلیت جنگ را
نوعی عامل پیشرفت و معیار برا تقسیمبند افراد میشناخت .به عقیدۀ و جنگ ریشۀ همه
چیز است بدین معنا که جنگ «از بعضی از انسانها خدایانی میسازد و از برخی دیگر بردگان
و یا مردان آزاد» ه . Bouthoul, 1969: 14افالطون نیز متناسب با سرشت انسان سه قوه برا او
در نظر میگیرد که عبارااند از عقل غضب و شهوا .و عقل را فبل ممیز انسان از سایر
موجوداا شهوا را در پی جلب مناف خود و غضب را در پی دف ضرر و میل به برتر
میداند به همین سبب میتوان گفت افالطون ریشۀ جنگ را در قوۀ غضب میداند هعنایت
 . 22 :1331همونین ارسطو با قبول اجتنابناپذیر برخوردارها اجتماعی بهخبوص میان
فقیر و غنی تربیت نظامی را در جهت دفاع با هدف جلوگیر از بردگی اتباع به دست فاتحان
الزم میداند هولی  . 332 :1331نظریۀ ارسطو دربارۀ نتایج جنگ با نظریۀ و دربارۀ نابرابر
طبیعی انسانها مطابقت دارد .چه اینکه و

پیروز

در جنگ را نشانۀ برتر

هوش و خرد

فاتحان میداند و به آنان حق میدهد که شکست خوردگان را بندۀ خویش سازند بهویژه آنکه
اگر شکست خوردگان از مردمانی باشند که به حکم طبیعت برا فرمانبردار و زیردستی مقرر
شدهاند و چنین مردمی البته همان غیریونانیاند هعنایت  . 21-22 :1331در کل بهنظر میرسد
افالطون و ارسطو نیز به رغم اینکه جنگ را تحسین نمیکنند آن را بخشی از روابط طبیعی میان
انسان ها قلمداد میکنند.
بهنظر میرسد پس از نگاه طبیعتگرایانۀ متفکران یونانی به پدیدۀ جنگ در دوران قرون
وسطی اولیۀ تحولی در تلقی از جنگ ایناد شد و نظریۀ جنگ عادالنه بهعنوان توجیهی برا
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1برا مثال میتوان به «جنگ :مقاالتی درباره فلسفۀ سیاسی» ه 2113به ویراستار الر می و امیلی کروکسن
اشاره نمود.
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برپایی عدالت و همین طور گسترش دین مطرح شد .این نظریه سنتی مسیحی است که اجازه می
دهد تا یک دولت مسیحی برا دفاع از خود و ایمان خود که به حق و مورد تعرض واق شده
به دفاع بپردازد یا آغازگر جنگ باشد .اگوستین محور اساسی جنگ عادالنه را گناه اولیه میداند
که در آن انسان دچار زندگی ماد شده و برا رهایی از آن و شکلگیر زندگی معنو جنگ
عادالنه را شکل میدهد 1هعالم  . 222 :1331بهنظر میرسد در دوران مدرن نیز نظریههایی
هموون جنگ پیشدستانه برآمده از همان ایدۀ جنگ عادالنه است.
از سویی دیگر در دنیا اسالم نیز جنگ از تمایز داراالسالم و دارالحرب برآمده است و
عمدتاَ حول محور جهاد مطرح شده است .البته براساس آیاا قرآن کریم و روایاا متعدد از
پیامبر اسالم و ائمه معبومین صلح حالت اولیه و اصیل در روابط انسانهاست و جنگ صرفاً
حالتی انو

دارد .اسالم نگرش خود را بر مبنا

اصالت سلم مطرح کرده و پیروانش را به

دارالسالم فرا میخواند .2بر همین اساس در اندیشۀ اصیل اسالمی جهاد همواره خبوصیت
جنگ نگاه دارنده دفاعی ت دیبی و بازدارنده را دارد و هرگز بهعنوان اقدامی متناوزکارانه تلقی
نشده است هقرباننیا  . 31 :1332بهنظر میرسد یکی از پرسشها

مهم در میان متفکران

مسلمان هچه فقیه و چه فیلسوف و اندرزنامه نویس دربارۀ جنگ مربوط به مشروع و نامشروع
بودن آن بوده است .برا مثال فارابی بهعنوان مؤسس فلسفۀ اسالمی از پدیدۀ جنگ و صلح
غافل نبوده است .مدینۀ فاضله مورد نظر فارابی که زیر نظر رئیس مدینه است در حقیقت مدینه
صلح و امنیت است .مدینۀ صلح فارابی از حیث رسیدن به سعادا مترادف با تحقق همه جانبه
و کامل صلح در نفس و جامعه است که همانا نیل به کمال وجود است هفارابی . 112 :1231
فارابی صحت مدینۀ فاضله را در اعتدالگرایی میداند و نبود اعتدال و عدالت را نشانۀ تناوز و
خشونت میداند .و

دفاع مشروع و جنگ عادالنه را سازوکار

برا

بازگرداندن وضعیت

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1آگوستین دراین باره مینویسد « :انسان پس از معبیت و هبوط گرفتار بردگی و مالکیت خبوصی شده و دولتی
شد» هبارنزوبکر  233 :1323عقیدۀ مسیحیت دربارۀ گناه اولیه این است که آدم و حوا با سرپیوی از فرمان الهی
بررو زمین ساکن شدند و فرزند آنها قابیل برادر خود هابیل را کشت هآشتیانی . 13 :1331
 2کلمۀ اسالم خود از مادۀ سلم است که از نظر مفهومی یعنی ورود در سالمتی و امنیت و فقدان کشمکش و ناامنی
استهجمشید

. 1 :1321
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اعتدال به جامعۀ بشر میداند هجشمید

 . 12 :1321ماورد نیز از منظر فقهی_کالمی جنگ

با کافران محاربان و باغیان را گونۀ مشروع جنگ میداند و محدود
هماورد

از آنها را برمیشمرد

 . 122-112: 1321همونین فخر مدبر از متفکران اواخر قرن ششم و اویل قرن هفتم

هنر در کتاب آداب الحرب و الشناعه و به عنوان اندرزنامهنویس از منظر حکمت تاریخی به
پدیدۀ جنگ مینگرد .از منظر او «حرب کردن خود شئی تلخ است» و هرکه برا

آغاز نبرد

اصرار داشته باشد در نهایت خوار خواهد شد .او معنا جنگ را «رفتن جان و مال» شمرده و
خشنود خداوند از پادشاه را در این دانسته است که تا حدّ امکان از بروز جنگ جلوگیر به
عمل آورد .از دیدگاه فخر مدبر صلح بنا به چندین دلیل بر جنگ برتر دارد .نخست آنکه جان
و مال رعیت و پادشاه در امان خواهد ماند دوم خشنود خداوند در آن است که تاحدّامکان از
جنگ پرهیز شود و سوم آنکه در جنگ مشخص نیست چه کسی پیروز خواهد شد .مدبر یکی
از راهکارها مؤ ر برا اجتناب از جنگ را تبادل سفرا میداند و به تبادل سفرا میان دربار ایران
و هند و ایران و روم پرداخته است .بهعبارتی دیگر الگو پیشنهاد او بهرهگیر از راهکارها
مسالمت جویانه با ت کید بر میراث ایرانی است هفخر مدبر  11-21: 1311و . 111عباسی از
متفکران مسلمان قرن هفتم و هشتم هنر در آ ار االول فى ترتیب الدول جنگ را به بیمار
تشبیه کرده و آن را نمونها از کاستیها و معضالا موجود در جامعه دانسته و با تشبیه امنیت و
صلح به سالمت آن را برا مردم جامعه و دولت مانند لزوم تندرستی برا بدن ضرور قلمداد
کرده است هعباسی 323 :1112

.

عالوهبر متفکران یاده شده در دنیا

اسالم ابنخلدون هم بخشی از ت مالا خود را به

پدیدۀ جنگ اختباص داده است .درحالیکه متفکران مسلمان عمدتاً از منظر فقهی_کالمی و
گهگاه از منظر حکمت و بهندرا از منظر فلسفی به پدیدۀ جنگ نگریستهاند به نظر میرسد
حداقل در دنیا

اسالم ابنخلدون نخستین متفکر

است که

از منظر جامعهشناختی-

انسان شناختی پدیدۀ جنگ را بررسی کرده است .هرچند نگرش و به پدیدۀ جنگ خالی از
وجوه کالمی و حکمی نیست .مقاله حاضر در تالش است در پرتو روش خوانش متن محور
دیدگاهها ابنخلدون در باب پدیده جنگ را مورد واکاو قرار دهد .براساس آنوه بیان شد
هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسشهایی است که در ذیل طرح مینماید.
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هدف و سؤاالت تحقیق
هدف از تدوین ایدن مقالده تحلیدل چگدونگی شدناخت پدیددۀ جندگ از منظدر ابدنخلددون در
چارچوب رویکرد اجتماعی_فرا اجتماعی_انسانشناختی و روانشناختی است .به همین جهدت
سؤاالا پژوهش عبارااند از:
 1جنگ از منظر ابنخلدون چگونه است؟
 2از منظر ابنخلدون مهمترین عوامل جامعهشناختی_انسانشناختی آغازگر و پایانبخش جنگ
چه چیزهایی هستند؟
 3چه عواملی بر نتینۀ جنگ ت یرگذارند؟

پیشینۀ پژوهش
در ارتباط با بررسی جامعه شناسی پدیدۀ جنگ تحقیقداا متندوعی در داخدل و خدارر صدورا
پذیرفته که هرکدام از منظر خاص به تشریح آن پرداختهاند تالش میشود بهصورا خالصده
به نتایج برآمده از این تحقیقاا اشاره شود.
تحقیقات خارجی :ملیک ه 2112در مقالۀ «جهاد سدلو جندگ و امپراطدور در اندیشده
ابنخلدون» جهاد را بهعنوان یک عنبر حیاتی در ایناد امپراطور ها جهانشمول و هموندین
حفظ تمدنها برمیشمارد .بهزعم و برا ابنخلددون فرماندده نظدامی خدوب مانندد راهنمدا
مذهبی خوب الگویی مناسب برا حکمرانی خوب قلمدداد مدیشدود .مفداهیم اصدلی سیاسدت
واقعی در اندیشۀ سیاسی اسالمی ابنخلدون توجه به جنگ و ایناد امپراطور است.
بوتول ه 1331در کتاب جامعهشناسی جنگ تالش نمود تا سیر تطور تاریخی اندیشۀ جنگ
حدود تعاریف آن و جنبهها اقتباد _قومشدناختی_جمعیتدی و رواندی جندگ را بده تبدویر
بکشد .و برا تعریف جنگ و بررسی علل آن در تمدن ابناء بشر معتقد است که این پدیدده
همزاد با تمدن بشر بوده و بعید است بتوان انتظار روز را داشت که از جامعۀ انسانی حدذف
شود زیرا مباد تاریخ را میسازد و نکتۀ اصلی در ظهور و افول تمدنها میباشد .جنگ مبدارزۀ
مسلحانه میان گروهها سازمانیافته است .جنگ همانند گذشته پایه حقوق بینالملل و اسدتقالل
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ملتها بوده است .بوتول در سال  1211واژۀ پولومولوژ را برا مطالعۀ پدیدۀ جندگ بررسدی
شکل و علل و نتایج آن به دایرۀ لغاا علوماجتماعی افزود.
هانیکنه 2112در مقالها با عنوان «نظامیگر

جندگ و جامعده» کوشدیده بدا در

علدل

جنگها خشونتآمیز از منظر جامعهشناسان سرشناسی چون مارکس وبر و دورکدیم در تبیدین
این پدیده به جامعۀ بشر کمک نماید .و با این سؤال شروع میکند آیا مدا جندگ را دوسدت
داریم یا نه؟ چنین پاسخ میدهد جنگ بخش جداییناپذیر از تنربۀ انسانی است که همونان
دوره هایی از تغییراا اجتماعی را سبب گردیده که مننر به تغییر جامعۀ انسانی هم شدده اسدت.
و بیان میدارد که جنگ متناسب با اجتماعی که در آن زندگی مدیکندیم شدکل مدیگیدرد و از
اینکه جامعهشناسی با تمرکز بر مطالعۀ تمدن بشر

مسئله جنگ را در نظریهپدرداز هدا خدود

مسکوا گذاشته نگرشی انتقاد ارائه مدینمایدد .هدانیکن چندین مسدئلها را بدهعندوان نقدص
جامعه شناسی مطرح و می کوشد تا ضرورا جامعهشناختی در منازعاا خشونت آمیدز و علدل
اساسی جنگها امروزین را برجسته سازد.
مالشویچ ه 2112در کتابی جامعه شناسی جنگ و خشونت جنگ را یک شکل بسیار پیویده
و پویا از درگیر ها اجتماعی می داند .این کتاب اهمیّت اسدتفاده از ابزارهدا جامعده شدناختی
برا در تغییراا در باب جنگ و سازماندهی خشونت را نشان می دهد .نگارنده تالش دارد با
تنزیه و تحلیل جامعهشناختی نظریهها کالسیک معاصدر زمیندههدا تداریخی و جغرافیدایی
خاص مربوط به جنگ و خشونت اقدام به تبارشناسی نماید و از رهگذر آن به مسائلی همودون
مدرنیته جنگ در عبر مدرن رابطۀ ناسیونالیسم با جنگ و تبلیغاا جنگی بپردازد.
کسپرسنه 2112در مقالۀ «جامعه شناسی جنگ» از پدیدۀ جنگ بهعندوان خشدونت جمعدی
سازمانیافته یاد میکند که به عنوان یک نیرو محرکده در توسدعۀ اجتمداعی در روندد مطالعداا
جامعهشناسی نادیده گرفته شده و اکنون به اهمیت آن نسبت بده گذشدته توجده بیشدتر اعمدال
میشود .نویسنده میکوشد با بهره بردن از دیدگاهها نوربرا الیداس-کالزویدتس دولدتهدا را
منر جنگ و بهعنوان واحدهایی فرض بگیرد که هستۀ جامعهشناسی جنگ را صورابندد و
پیامدها آن را در ارتباط با باا یا تغییر دولت و جامعه مورد بررسی جامعهشناختی قرار دهد.
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تحقیقات داخلی :ساسانی و همکاران ه 1331کتابی با عنوان گفتمدان جندگ در رسدانههدا
زبان و ادبیاا که گردآور چندین گفتار مختلف در مورد پدیدۀ جنگ میباشدد نگاشدتهاندد .از
منظر نویسنده جنگ بیشتر یک روش و استراتژ است که ناشی از نسبیت فرهنگهدا انسدانی
است .نگارنده به بیان نظریاا متفکرانی چون هابز و مید میپردازد برا مثال هابز استقرار قانون
و دولت نیرومند را تنها عامل ممانعت از خشونت درونزا و درونخیز انسانی میداندد از طرفدی
انسان شناسانی چون مارگارا مید تالش دارند با ارائۀ مددار آتنوگرافیدک ذاتدی نبدودن ریشدۀ
جنگ و متبف نکردن آن به ذاا شرور انسان را نشان دهند .برهمیناساس راهحل آنان اسدتقرار
حقوق انسانی برا برچیده شدن جنگ از جامعۀ انسانی است .بهطورکلی این کتاب با پدرداختن
به برخی نظریاا اندیشمندان سیاسیههابز مردمشناسان هگیرتدز و ترندر و جامعدهشناساسدان
همید دیدگاه ها مختلف در باب جنگ را از منظر قومی_جنسیتی_انسانشناسانه و اجتمداعی
مطرح ساخته است.
ایمان ه 1331در مقالۀ «مقدمها بدر جامعدهشناسدی جندگ» معتقدد اسدت اگرچده زنددگی
اجتماعی انسان ها براساس روابط اجتماعی و ارتباط متقابل بین آنها استوار است جهت اسدتمرا
حفظ و گسترش خویش نیازمند روابط متقابل گسسته و پیوستهاند تا توسدط کدنشهدا متقابدل
پیوسته باا و نظم و توسط کنشها گسسته پویائی حاصدل شدود .چده اینکده الزم اسدت از
آمیخته شدن این دو دسته کنش که جنگ در زمرۀ کنش متقابدل گسسدته قدرار دارد جلدوگیر
شود .فرایند آمیخته شددن دو کدنش متقابدل گسسدته و پیوسدته توسدط همسدانسداز صدورا
می پذیرد که از رهگذر این همساز اختالفاا میان دو کنش مرتفد مدیشدود بندابراین هرچده
همسانساز در درون نظامها اجتماعی بیشتر باشد احتمال وقوع جنگ کمتر است.
مظلوم خراسانی در مقالۀ «انسان اسلحه و جنگ» بیان میدارد که بدون تردید هیچ مرحلها
از تاریخ بشر را نمیتوان بدون جنگ و خونریز فرض نمود انسان با قدوه تعقدل توانسدته بدر
طبیعت مسلط شود و برا رف نیازها اساسی خود اقدام به ساخت ابدزار نمایدد ایدن ابدزار در
جهت کسب درآمد و روا به خدمت گرفته شد و بسیار از جنگها داخلی و خدارجی کده
میان تمدن ابناء بشر رخ نموده ریشه در اختالفاا اقتباد آنها داشدته اسدت .ازایدنرو بدرا
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حفظ مناف ماد و برتر طلبی رف تهدیداا داخلی و خارجی و برقرار امنیت بدروز جندگ
گریزناپذیر است.
ادیب دی سددده ه 1332در کتددابی جامعددهشناس دی جنددگ و نیروهددا نظددامی کوش دیده تددا
پولومولوژ همان علم پرداختن به جنگ را مورد بررسی قرار دهد و تبیین گوناگون جنگ
را از شش منظر مورد بررسی قرار داده که عبارا اندد از .1 :رویکدرد روانشدناختی در قالدب
رابطۀ ناکامی_پرخاشگر  .2رویکرد زیستشناختی هجنگ میان قو ترها بر ضدعیفترهدا در
راستا تسلط قو ترها  .3 .رویکرد حقوقی هبهخاطر نبود یک مرج قضدایی کده بتواندد بدر
رفتار دولتها کنترل داشته باشد بنابراین آنها به ناچار با هم به منازعه می پردازند  .1 .رویکرد
جامعهشناختیهکه از ارتباط فرهنگ اجتماعی و سیاسی اندواع جامعدهپدذیر و ایددئولوژیک
بودن نظام سیاسی در بروز جنگ دخیل سخن میگوید  .2 .رویکرد مارکسیسدتی هکده معتقدد
است جنگ میان طبق ضعیف و سرمایهدار همیشه در سراسر تاریخ جار اسدت  .1 .رویکدرد
اسالمی در این بینش جنگ به دو دورۀ ابتدایی و متمدن تقسیم میشدود کده در دورۀ ابتددایی
ریشۀ جنگ به قدرا نمایی و مقابله مثل و غاراگر برمدیگدردد و در دورۀ متمددن ریشده
جنگ به چند عامل بستگی دارد که عبارااند از .1 :جنگ نتینۀ طبیعدی قدرتمندد اسدت .2
محبول تنفر و خشم ملل از همدیگر است  .3علل مذهبی و عقیدتی دارند  .1درنتینه تحقیر
سایر ملتها رخ میدهد.
فبل ممیز این پژوهش با سایر پژوهشها اننام گرفته در ایدن اسدت کده تدالش نمدودیم
پدیدۀ جنگ از منظر ابنخلدون را در چارچوب رویکرد جامعدهشناسدی تداریخی بدا توجده بده
آبشخورها فکر و از قبیل انسان شناسی سیاست مدنی و دینی مورد بررسی قرار دهیم این
مهم در پژوهشها موجود مغفول مانده است.

مبانی نظری
جنگ بهعنوان یک رفتار اجتماعی سازمانیافته زمانی رخ میدهد که طدرفین درگیدر یکددیگر را
دشمن خطاب کنند این مهم پیش درآمد برا کنش متقابل میان آنها ایناد میکند کده نتیندۀ
آن ستیز خواهد بود .ازاینرو جنگ شگفتانگیزترین پدیدۀ اجتماعی اسدت زیدرا تداریخ را مدی
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سازد حوادث تاریخی را از هم متمایز میکند و به بیان دیگر نیرومندترین شکل برخورد تمددن
هاست هبهداروند  . 3 :1333متفکران متعدد به تعریف و تبیین پدیدۀ جنگ پرداختهاندد بدرا
نمونه بوتول جنگ را به منزلۀ مبارزۀ مسلحانه و خونین بین گروهها سازمانیافته مدیداندد کده
خبلت اساسی گروه ها درگیر در آن نظم و سازمانیافتگی است .بهعالوه جنگ از نظر مکانی
و زمانی محدود و بهشدا متغیر میباشد که آخرین ویژگی آن خونین بودن آن است زیرا اگدر
جنگ به نابود انسانها نیننامد تنها تهدید متقابل پنداشته میشود هبوتول  . 33 :1331برخی
دیگر مانند آگبرن و نیمکوف جنگ را ستیزۀ گروهی خواندهاند .لذا هرگونه ستیزۀ گروهی جنگ
تلقی نمیشود بلکه جنگ ستیزۀ گروهی خشن و منظم است که بین دو یا چند اجتمداع مسدتقل
درمیگیرد .بنابراین اگر گروهها نامستقل باشند و صرفاً زدو خدورد بدین آنهدا صدورا پدذیرد
جنگ تلقی نمیشود هآگبرن و نیمکوف  . 311-311 :1322میتوان گفت جامعهشناسدی جندگ
شاخها از جامعهشناسی است که به بررسی برخورد حکومدتهدا علدل و انگیدزههدا شدروع
جنگ دفاع ملتها و نهایتاً کیفیت دفاع ملتها مورد هنوم مدیپدردازد هربدانی خوراسدکانی
 . 1 :1313همۀ نظریاا جامعهشناختی در مورد جنگ یک اصل مشتر دارند و آن اینکه جندگ
را بهعنوان پدیدۀ طبیعی زندگی انسانها در نظر میگیرندد هبوتدول  . 22 :1331بدهطدورکلی دو
دسته نظریاا در باب پدیدۀ جنگ در جوام محتمل است:
دستۀ اول نظریاا بدبینانه است که خود به دو گروه نظریهپردازان متقدم و مت خر تقسیم مدی
شوند گروه متقدم نظریهپردازانی هستند که نگاه بدبینانه به طبد بشدر دارندد و ریشدۀ جندگ را
ناشی از سرشت شرور بشر میدانند یدا بده تعبیدر ریشدها بیولدوژیکی بدرا جندگ تعریدف
میکنند مثل آگوستین -هابز -ماکیاول .آگوستین در کتاب شدهرخدا کده مشدتمل بدر  22کتداب
است در ده کتاب نخستین به رد اتهاماا از کلیسا که توسط رومیان مسیحی مطرح بوده پرداختده
و در دوازده کتاب بعد

در باب انسان و جامعها که در آن زندگی میکند نظریهپرداز کدرده

است درواق هستۀ اصلی اندیشۀ آکوستین بر مبنا هبوط انسان بیان داشته شده که در پرتدو آن
انسان گناهکار بی نظم و شرور تلقی میشود بنابراین باید دولتی در راستا ت مین نظم و عدالت
شکل بگیرد هعالم  . 223-222 :1333میتوان چنین نتینه گرفت که همین خو شرور انسدانی
میتواند در رفتار دولتها جلوهگر شود زیرا به هرحال دولتها ساختۀ بشدر اندد و در پرتدو آن
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باب منازعه میان حکومتها گشوده میشود .هابز در کتاب شدهروند و لویاتدان بدا تعبیدر انسدان
گرگ انسان است 1به خو پلید طبیعت بشر اذعان میدارد انسانهایی که قدرا حذف یکددیگر
را دارند آنها بنا به طبیعت ناچارند برا پاسخ به نیازها خود همیشه در تضاد با همددیگر قدرار
بگیرند .بههمین سبب لزوم تشکیل یک لویاتان ههیوال عظیمالنثده یدا دولدت قدرتمندد کده
بتواند سامان اجتماعی را بهعهده بگیرد ضرور مینماید« .غایت نهایی آدمیان ایناد محددودیت
بددر خودشددان دوراندیش دی در بدداب حفددظ و حراسددت خویشددتن و بددهتب د آن ت د مین زندددگی
رضایتبخشتر است یعندی اینکده هددف آندان رهانیددن خویشدتن از همدان وضد جنگدی
محنتبار است که پیامد ضرور امیال طبیعی آدمیان در زمانی اسدت کده قددرتی مشدخص و
مشهود وجود نداشته باشد تا ایشدان را در حدال تدرس و بدیم نگده دارد و بده موجدب تدرس از
منازاا نسبت به اجرا پیمانها و رعایدت قدوانین طبیعدی ملدزم و متعهدد مدیشدوند» ههدابز
 . 1332:132ماکیاول ماهیت طب بشر را تحتت یر انگیزههایی چدون بددعتطلبدی -محبدت و
ترس_جاه طلبی و آزاد خواهی میداند آزاد خواهی میل به فرمانروایدی بدر دیگدران اسدت
بنابراین جنگ میان افراد و دولتها امر اجتنابناپذیر و ریشه در طب بشر دارد هعنایدت :1333
 . 111-112البته ماکیاول معتقد است که آدمیان سخت به ندرا میتوانند کامالً نیک یا کامالً بدد
باشند اما مت ر از سرشت درونی عمل میکنند هماکیاول  . 111 :1333گروه دوم معتقدند جنگ
پدیدها است ابد و غالباً مفید مثدل ایزولده کمپلدویچ و سدورل .در نظریداا بدبینانده کده از
نظریاا اجتماعی مارکسیستها ناشی میگردد جنگ ابد فقرا علیده روتمنددان وجدود دارد و
منش این تعارضاا در رقابتها اقتباد نهفته است هادیبی سده  . 12 :1332به عقیددۀ آندان
ستیزها وسیلۀ دگرگونیها اجتماعی هستند و این دگرگونیها را میتوان موجب اینداد جامعدۀ
متعادل و خوب دانست هالزارسفلد . 111 :1331
دستۀ دوم نظریاا خوش بینانه :این دسته از متفکران جنگ را پدیدها عارض بر جوام مدی
دانند یعنی از یک جهت بشر را موجود با طبیعت شرور تعریف نمیکنند و از طرفی به طبیعی
بودن پدیدۀ جنگ و به نکاا مثبت و منفی آن توجه میکنند باالجمال ایدن دسدته معتقدندد کده
میتوان جنگ را از جامعۀ بشر زدود مثل ارسطو -روسو -پین و ...هایمان  . 12-12 :1331به
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Homo homini lupus
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زعم ارسطو چون انسان موجود مدنیالطب و در راستا کسب فضائل تالش میکند بندابراین
ریشۀ دستیابی به فضائل در عادا و تربیت و نهفته است پدس نمدیتدوان گفدت کده جندگ و
منازعاا بشر ریشها طبیعدی دارد بلکده ناشدی از زوال نهادهدا سیاسدی و فرهنگدی اسدت
هاسپریگنز  . 31-32 :1312از منظر روسو ریشدۀ منازعداا بشدر در نظدم و تربیدت ناصدحیح
جامعه میباشد زیرا در تمدن ابناء بشر انسانها در مقابل شرارا از خود دفاع میکنندد ولدی
هیوگاه بهدنبال روایی ظلم بر یکدیگر نیستند ههمان . 31 :در نظرگاه پین جنگ ناشدی از تسدلط
نظام نامشروع حکومتی است یعنی شیوهها غلط حکومتدار  .و میکوشدد بدرا برچیددن
پدیده شوم جنگ راهکار تحت عنوان تنارا بینالملل که مننر به وابسدتگی و ارتبداط میدان
جوام خواهد شد مطرح نماید هآربالستر  . 322-323 :1313دستۀ دیگر از نظریهپردازان کده
به این گروه تعلق دارند جنگ را زادۀ ساختار اجتماعی میدانند مثل سن سیمون کنت اسپنسر.
از دیدگاه این نظریهپردازان مسائل گوناگون جامعۀ بشر از جمله جنگ معلدول دگرگدونیهدا
ساختار است همیلز  . 21 :1311این نظریاا هیچیک از جنبده هدا اجتمداعی و هدیچ پدیددۀ
جداگانها را بدون ارتباط با کل تاریخی و ساختار اجتماعی آن در نمدیکنندد هریتدزر :1331
 . 213با همۀ این تفاسیر دریافتیم که در ریشهیابی پدیدۀ جنگ گروهدی بدر سدطح خدرد هطبد
بشر و گروهی بر تمدن بشر و وضعیت اجتماعی که همان سطح کالن اسدت ت کیدد دارندد
حال در این میان با واکاو اندیشۀ ابنخلدون بهنظر میرسد که نظریۀ و در باب جنگ متعلدق
به دستۀ اول است .بهزعم ابنخلدون چون انسان ناتوان آفریده شد خدود بده تنهدایی نمدیتواندد
تمامی حوائج زندگی اجتماعی را پاسخ گوید به همین سبب نیازمند همکار و دشمنی با دیگر
است زیرا تضاد مناف و عالئق خواه یا ناخواه میان انسانها به وجدود مدیآیدد .همدین مسدئله
میتواند موجباا صلح و جنگ را فدراهم نمایدد هابدن خلددون  . 123-123 :1331مدیکوشدیم
دیدگاهها انسانشناسانه و جامعهشناختی و به عندوان عوامدل تشددید و ت یرگدذار بدر جندگ
مطرح هستند را بیان نماییم.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از روش خوانش متن محور بهره میبرد .روشی که در پرتو آن آ ار و متون متعلدق
به یک مؤلف یا نظریهپرداز مورد خوانش قرار می گیرد تا مفسر بتواندد قرائتدی معندادار براسداس
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فهم منطق درونی از متن ارائه دهد .تالش می کنیم بدا بهدرهگیدر از ایدن روش آرا و نظریداا
ابن خلدون پدیدۀ جنگ را مورد واکاو قرار دهیم .از رهگذر این روش بررسی پدیدۀ جندگ در
اندیشۀ ابن خلدون در چارچوب پیوستار از عوامل انسانشناسانه_اجتماعی_فرااجتمداعی قدرار
دارد .ازاینرو تالش میشود پیوستار منطق درونی در اندیشۀ ابنخلدون تبیین شود.

یافتههای تحقیق
متناسب با ترتیب سؤاالا پژوهش میکوشیم ابتدا به این پرسش را که «ابنخلدون چه تبیینی از
جنگ ارائه میدهد و عوامل ت یرگذار بر رخ نمودن آن را چگونه به تبویر میکشد؟» پاسخ
دهیم .ابنخلدون به میانکنشی عناصر حیاا اجتماعی اعتقاد راسخ داشت .و زندگی اجتماعی
را برایند از تعامل میان عوامل متعدد یعنی انسان فرهنگ سیاست اقتباد جغرافیا دین و
قومیت میدانست هساوجی  . 212 :1331هرکدام از این عوامل بنا به سرشت انسانی میتواند
عامل محرکی برا دشمنی و اختالف میان ابناء بشر باشد .به همین جهت شاید بتوان عوامل
آغازگر جنگ از منظر ابنخلدون را در چهارچوب انسانشناختی _جامعهشناختی و بررسی
نمود .البته منظور از عوامل انسانشناختی همان حالت روانی پایدار بشر یا بهتعبیر دقیقتر
سرشت هطبیعت انسان است و منظور از عوامل جامعهشناختی در ایننا منموعه عوامل
پایدار است که حیاا اجتماعی انسان را شکل میدهد همانند قدرا قومیت عببیت دین
جغرافیا و از این قبیل.
عوامل انسانشناختی شکلدهنده به جنگ :از منظر ابنخلدون طب بشدر چگونده اسدت؟ و
این طب چه ت یر در آغازگر جنگ دارد؟ بهنظر میرسد بن مایۀ تفکر ابدنخلددون در مدورد
انسان مبتنی بدر دو دیددگاه یکدی الهیداتی و دیگدر تداریخی-طبیعدی اسدت از منظدر الهیداتی
ابنخلدون انسان را موجود مرکب از دو نیرو خیر و شر میداندد کده هرکددام آنهدا او را بده
خود میخوانند .از همین روست که و یادآور میکند« :خداوند سبحان طبای نیکی و بد را
در درون انسان درهم آمیخت بهگوندها کده نفدس انسدان را بده بددکار و پرهیزگدار الهدام
مینماید» .از سو دیگر از منظر تاریخی_طبیعی ابنخلدون انسان را موجود نظمپذیر میداندد
که و را به سو شکلها پیویدهتر و متکامل تر زندگی جمعی فدرا مدیخواندد .ازهمدینرو
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ابنخلدون حرکت انسان به سمت نظم طبیعی قاعدهمند بودن سیاسدت و کشدوردار را امدر
طبیعی میداند که مبتنی بر اصل فطرا است هجمشدیدیها  . 11-12 :1333نقدش ایدن عوامدل
انسانشناختی در آغاز جنگ چیست؟ آیا جنگ حاصل وجه شرور انسان است یا وجه نیدک او؟
آیا جنگ سبب تکامل تاریخی بشر میشود یا سبب انحطاط تاریخی و ؟ بهنظر میرسدد پاسدخ
ابن خلدون بدین پرسشها از گونه صفر و یک نیست .چه این کده گوندههدا نامشدروع جندگ
برتر طلبانه و غارتگرانه را نه تنها برآمده از وجه شدرور انسدان مدیداندد کده جامعدۀ بشدر را
بهسو بینظمی و در نتینه انحطاط تاریخی سوق میدهد .در مقابل جنگها مشدروع مدذهبی
همانند جنگها مذهبی که به منظور گسترش خیر برتر در عالم عیندی متناسدب بدا وجده نیدک
انسان است .درعینحال این جنگها دینی اگر با پیروز دین بر حق باشد سبب شدکلگیدر
نظم دینی متکاملتر میشود .همونین سرکوب مخالفان که قیدام شدر علیده خیدر اسدت نده تنهدا
تقویتکننده وجه خیر انسان بلکه سبب حفظ نظم موجود میگردد .بهنظر مدیرسدد البتده منطدق
درونی استدالل ابنخلدون نه تنها ذااگرایانه و خودمحورانه است بلکه خألهایی نیدز در خدود
دارد که بدون پاسخ میماند :از جمله اینکه اگر جنگ برتر طلبانه خود در فرایند تاریخی به یک
نظم متکاملتر بیننامد آیا بازهم نامشروع است یا نه؟
از سویی دیگر ابنخلدون هم همانند بیشتر متفکران اسالمی انسان را موجدود مددنیالطبد
میداند .و برا توجیه اجتماعی بودن انسان الهیاا و جامعهشناسی را با هم تلفیق و یادآور
میکند خدا سبحان انسان را بهگونها خلق کرد که نمیتواند تمدامی حدوائج خدود را مرتفد
سازد برا نمونه حیاا انسان بدون تغذیه میسر نیست اگر فرض بر این باشد که مقدار گنددمی
برا بقا و ادامۀ زندگی انسان یک امر ضرور باشد برا آنکده آن را بده آرد و سدپس بده خمیدر
تبدیل کند و به مرحلۀ پخت برساند نیازمند چند حرفده دیگدر یعندی صدنعتگر آهنگدر نندار و
کوزهگر است بنابراین محال است توانایی یک فرد برا اننام این اعمال کافی باشد .در نظرگداه
ابنخلدون در سایۀ تعاون و همکار حوائج اجتماع برطرف میشود .انسدان در پرتدو اندیشده و
تفکر احتیاجاا خود را برطرف میسازد بنابراین با عنایدت بده تعداون و همکدار در خددمت
اندیشۀ انسانی حکمت خدا در بقا و حفظ نوع انسانی بده کمدال مدیرسدد .در چندین شدرایطی
شکلگیر اجتماع برا انسان اجتنابناپذیر و ضرور بهنظر میرسدد وگرنده هسدتی آدمدی و
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ارادۀ خدا از آبادانی جهان بهوسیلۀ انسان و جانشین کردن و کمال نمیپذیرد این اسدت معندی
اجتماع یا عمران هابدن خلددون  . 122-131 :1331بدرایناسداس مدیتدوان گفدت ابدن خلددون
بهصورا خاص جنگ به منظور رفد نیازهدا اولیده را رد مدینمایدد و در مقابدل آن تعداون و
همکار در درون اجتماع یا میان اجتماعاا را توصیه مینماید .علم عمران بدهمعندا سدکونت
گزیدن هدال بر رابطۀ انسان با محیط انس گرفتن هنشدانگر روابدط فکدر فرهنگدی و رواندی
برآوردن نیازها یکدیگر هت کید بر جنبهها اقتباد

است هابن خلددون  . 32 :1331درواقد

افزونخواهی باعث آغاز تعد برخی بر برخی دیگر میشود چون انسان بهطدور کلدی سرشدتی
فزون طلدب دارد .توسعه طلبی و قدرا نفس انسان و تناوز و سدتم در طبدای حیدوانی بشددر
مخمدر اسدت .بندابراین بدااتکاء به همین بدذااانگار و شرارا بشر است که تشدکیل دولددت
ضدرورا مدییابدد و در صورا تنازع مناف دولتها جنگ رخ مدیدهدد هرفید و عبداسزاده
. 111-113 :1321
عوامل اجتماعی-سیاسی آغازگر جنگ :بهنظر میرسد مهمترین عوامل اجتماعی_سیاسدی
شکلگیر جنگ از منظر ابنخلدون همان عببیت قومی و دینی است.
نقش عببیت قومی و دینی در شکلگیر جنگ :مفاهیم قومیت عببیت دین و پادشاهی
در اندیشۀ ابنخلدون دارا

پیوستار منطق درونی است که با در نظر گرفتن آن میتوان

زمینهها سیاسی اجتماعی جنگ را تبیین نمود .ابنخلدون در تعریف مؤلفۀ قومیت آن را با
شاخصهایی چون جدایی و اختالف بیان میکند بنابراین قوم در نظرگاه و ویژگیهایی دارد
که خاص آن گروه است به همین سبب از سایر گروهها متمایز میشود .درواق و برا تغییر
دولتها و حکام به نقش اقوام و گروهها اجتماعی توجه کرده و همزمان با توجه به عببیت
که مشخبه اصلی زندگی گروهی و بهعنوان عامل دولتساز مطرح است برا نقش کسانی که
در عمل تاریخی آن را اعمال میکنند هپراکسیس ارزش قائل است .تخریب یا تقویت دولتها
و نهادها

اجتماعی بر مبنا

همین ویژگی قومی استوار است .این کنش تاریخی در اندیشۀ

ابنخلدون میتواند با نزاع طبقاتی مارکس و مفاهیم طبقۀ در خورد و طبقۀ برا خود بیان داشته
شود دومین عامل برتر یک قوم بر دیگر اقوام نیرو اجتماعی است که در درون دین است و
به تغییر سیاسی میاننامد چه اینکه به تقویت حس همبستگی و انسنام اجتماعی میپردازد.
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دین همواره دو ت یر در عرصۀ اجتماع به همراه دارد اول عامل رهاییبخش و ایمانی در
پیروز نبردهاست و دوم ا ر همبستگی و ائتالف در اجتماع هاحمد

. 31-33 :1332

آدمیان بنا به سرشت خود در هر اجتماعی نیازمند یک حاکم یا نیرو فرمانروایی هسدتند تدا
آنها را از تناوز دیگران در امان نگه دارد .از آننا که نیرو فرمانروایی با اتکا به عببیت قدومی
یا دینی قدرا را بهدست میگیرد و برمردم غلبه مییابد تبلور چنین قدرتی در نهداد پادشداهی و
کشوردار جلوهگر میشود زیرا پادشاهی برتر از ریاست است .ریاست ندوعی بزرگدی در میدان
قومی است که باید از رئیس خود پیرو کند بیآنکه رئیس در فرمانهدا خدود بدر و تسدلط
جابرانه داشته باشد .ولی پادشاهی فرمانروایی با زور قددرا قهدر و پیدروز در جندگ اسدت.
ابنخلدون رسیدن به مقام خواجگی بزرگی و پادشاهی را ریشه در کمال مطلوب انسان میداندد
که از خواسته ها و تمایالا آدمی است بندابراین نتینده عبدبیت تسدلط غلبده و رسدیدن بده
پادشاهی است هابنخلدون . 212 :1331
حال عببیت بهعنوان یک نیرو جمعی سرشار از احساساا که نهفتده در ذاا بشدر اسدت
چیست و چگونه مننر به تشکیل دولتها و بهتب آنها درگیر و نزاع میان آنها میشود؟ ریشدۀ
عببیت در دو مؤلفه یعنی همپیمانی هوالء و هم سوگند هحلف نمایدان میشدود .نشدان دادن
غرور و عببیت قومی در همپیمانی نهفته اسدت .زیدرا در قداموس ابدنخلددون والء بده معندی
خویشاوند را یار رساندن است .حلف قاعدها است که قبایل و اقوام را به هم نزدیک میکندد
هرچند پیوند خانوادگی میان آنها وجود نداشته باشد .این مهم سبب مدیشدود تدا بدا هدم پیمدان
دوستی ببندند که بر مطلق سوگند استوار باشد .بهزعم ابنخلددون پیوندد خویشداوند جدزء در
موارد اندکی جزئی از طب بشریت است و به معنی نشان دادن غرور تعهد نسدبی بده نزدیکدان و
خویشاوندان همانگونه که اگر ستمی بر کسی وارد آید نزدیکان سببی و آن را سدتم بده خدود
میپندارند و در حمایت از و برمیآیند ههمان . 223 :به اعتقاد و خویشداوند یدک وهدم و
خیال است و حقیقتی ندارد بنابراین تنها سود کده مدیتدوان از امدر خویشداوند در راسدتا
نزدیک شدن اقوام و قبیلهها بههم ایناد کرد همین مقولۀ پیوند و وابستگی اسدت ههمدان. 221 :
در باب نقش عببیت و ریاست گروهی بر گروهی دیگر و بیان میدارد که در هر قبیله یا هدر
گروهی برا تعیین ریاست تنها مؤلفۀ سازگار با این سازوکار عببیت است .چه اینکه ریاسدت
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به همۀ اعضا گروه یا خاندان و قبیلها تعلق نمیگیرد بلکه گروه خاصی مدیتواندد قددرا و
غلبه یابد که از عببیت بیشتر بهره برد برا اینکه بتواند بر دیگران غلبه یابد افدراد بیشدتر او
را حمایت نمایند و اگر چنین نشود یعنی گروهی کده از عبدبیت کمتدر برخدوردار باشدد بده
ریاست برسند ریاست و دوامی نخواهد داشت یا اصالً تحقق نخواهد یافدت .بده بیدان دیگدر
عببیت و اجتماع مانند مزار در یک موجود زنده است .اگدر تمدامی عناصدر تشدکیلدهنددۀ آن
موجود زنده باهم برابر باشند مزار آن موجود بهبود و بهصالح نمیگراید ناگزیر بایدد یکدی از
آن عناصر و اعضا بر دیگر غلبه یا کارکرد اساسدیتدر داشدته باشدد وگرنده تکدوین تحقدق
نمییابد ههمان . 223 :پادشاهی پایگاهی لذابخش است و اصوالً بر نیکهدا دنیدو و لذایدذ
نفسانی استوار است که اغلب به دست آوردن آن گاهی به کشمکش و جندگ مدیاننامدد .زیدرا
کمتر کسی این جایگاه را به دیگر واگذار میکند .مگر آنکه بر دیگدر چیدره شدود .ازایدنرو
خواه یا ناخواه با نزاع و کشمکش و جنگ و خونریز همراه است .هیچکدام از این امور جز از
راه عببیت محقق نخواهد شد ههمان . 222 :حال این سؤال به ذهن متبادر مدیشدود کده وقتدی
پادشاهی محقق گردید آیا از عببیت بینیاز میشود یا خیر؟ در پاسخ ابنخلدون اذعان مدیدارد
وقتی گردش قدرا فرمانروایی بر مبنا عببیت در یک خاندان صورا گرفت و تحکیم یافت
آن وقت دیگر همآ مردم چه آنها که از اول همراه فرمانروا بودند و چه آنها که همراهش نبودند
چگونگی آغاز کار و را کده براسداس غلبده بدوده از یداد مدیبرندد و آیدین ریاسدت و پایدۀ
مستحکمی به خود میگیرد .در چنین شرایطی خو فرمانبر از سو عموم پذیرفته میشود و
مردم در همراهی با فرمانرواییاش به پیکار با دشمنانش رو مدیآورندد .همدانگونده کده بدرا
پییشرفت عقاید مذهبی و دینی به جنگ و نبرد رو میآورند .در اینندا دو نکتده حدائز اهمیدت
است :وقتی که حاکم در مقام پادشاهی دولتش استحکام مییابد دیگر نیداز بده عبدبیت بداقی
نمیماند گویی که فرمانروایی و طبق یک کتاب آسمانی میباشد و تغییرناپذیر دوم آنکه جنگ
در صورتی رخ مینمایاند که حاکمیت شخبث حاکم مورد تعدرض قدرار گیدرد ههمدان. 223 :
تشکیل کشور به کمک یک قدرا غلبه یابنده امکانپذیر هست و این غلبه بهوسدیلۀ عبدبیت و
ت لیف قلوب مردم به یار خدا صورا میگیرد تا دین خدا مستقر شود زیرا اگر دلهدا مدردم
به مسائل باطل گرایید کشمکش و نزاع میان آنها بیشتر خواهد شد اما اگر هدف رو آرودن بده
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عقاید خداباوروانه باشد نزاع کم میشود و تعاون نیکو حاصل میگدردد کده نتیندۀ آن وحددا
کلمه در راه هدف مشتر توسعه مییابد بدینگونه عظمت و وسدعت دولدت فزوندی مدیگیدرد
ههمان . 213 :هرگاه دولت به سمت خودکامگی مطلق ناز نعمت تنمل و آرامش حرکت کندد
و از ارزشها دینی فاصه گیرد دولت به سراشدیب سدالخوردگی مدیرسدد بندابراین باالجبدار
روند مبتنی بر ظهور و افول دولتها رقم میخورد چیز شبیه بده تقددیر نوشدته شدده آینددۀ
حکومتهاست ههمان. 312 :
درواق ایننا ابنخلدون قائل به یک ضرورا و جبر تحمیلدی تداریخی اسدت اینکده تداریخ
تکرارپذیر است و بهعنوان یک قانون همیشه فراز و فرود برا نظامها سیاسدی بایدد وجدود
داشته باشد .پادشاه به کمک عببیت خاندان سدلطنتی بده قددرا مدیرسدد و همراهدان و در
جنگها فتوحاا و امور کشوردار و را همراهی میکنند اما زمانیکده دولدت وارد فداز دوم
یعنی خودکامگی میشود به سبب غرور خودکامگی بسیار از رؤسا عببیت خانددان را کده در
دربار مسئولیتی داشتند را دشمن میپندارد و سر ناسازگار با آنها شدروع مدیشدود .در چندین
شرایطی فرمانروا برا بیرون راندن آنها از مشاغل دولتدی بده دسدتپروردگدان و مدوالی کده از
خاندان و نیستند ولی هم قسم با و هستند علیه رؤسا خاندان خود استفاده میکند آنان را
به دوستی برمیگزیند و مقرّبتر به دربار میداند .همین عمل نوعی ورشکستگی دولدت خواهدد
بود زیرا عببیتی که بنیاد جهانگشایی بود از هم میگسلد و روزندههدا فسداد و تبداهی بدروز
میکند .از سو دیگر خاندان عببیت که از دربار رانده شدهاندد از دربدار رننیددهخداطر و در
روزگار مبائب در کمین مینشینند تا به و آسیب برسانند ههمان. 332 :
بنا بر آنوه ابنخلدون میگوید میتوان گفت که جنگ بر مبنا عببیت قدومی و دیندی بده
شرط اینکه هدف آن یکپارچهساز جامعه و گسترش دین به سایر جوامد باشدد منداز اسدت.
برایناساس میتوان در نمود که چرا ابنخلدون جنگ دیندی هجندگ بدرا گسدترش دیدن و
جنگ با مخالفان داخلی را عادالنه قلمداد میکند .درواق دو نوع جنگ بر مبنا عبدبیت قدومی
را میتوان از هم متمایز نمود .1 :جنگ عببیت قومی قو تر بدر علیده عبدبیت ضدعیف شدده
ابنخلدون عاملی هموون تنآسایی تنمل و قانونگریر و ابنا صرف بر قددرا عریدان را از
عوامل تضعیف عببیت میداند .بدین معنا جنگ عببیت قومی قو تر بر علیه عببیت ضدعیف
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شده توجیه میشود  .2جنگ عببیت قومی مستقر علیه مخالفانی که هژمدونی آن را بده چدالش
میکشند .پس چنگ با یاغیان و شورشیان هم کامالً مناز است .دربارۀ جنگ دینی نیدز مدیتدوان
گفت ابنخلدون میان دین حق و ادیان ناحق تمایز قائل میشود .هرچند که معیار و برا ایدن
تمیز دادن _یعنی ایمان و خدداباور _ نمدیتواندد معیدار داور دقیدق و بدیناالذهدانی میدان
طرفها تخاصم فراهم نماید و در کل توجیهگر جنگها دینی را بهصرف ادعا حدق بدودن
یکی از طرفین توجیه مینماید .بهنظر میرسد جنگها توسدعهطلباندۀ مسدلمانان در سدالهدا
اولیۀ ظهور اسالم و همونین جنگها صلیبی در قرون  1و  3هنر در توجیه جندگ دیندی از
منظر ابنخلدون ت یرگذار بوده است.

انواع جنگ از منظر ابنخلدون
در راستا پاسخ به پرسش دوم پژوهش که به بررسی انواع جنگ از منظر ابدنخلددون پرداختده
است میتوان گفت شناسایی انواع جنگ از منظر ابنخلدون راهدی بده سدو فهدم نگدرش و
دربارۀ جنگ و مبنا تمایز آنها از هم است .هرچند از منظر ابنخلدون همیشه محر هایی برا
ایناد صلح و جنگ در تمدن بشر وجود داشته است اما جنگ از ابتدا در میان نسل آدمی بوده
و خواهد بود.
در خوانش ابتدا مقدمه میتوان چهار گونه جنگ را از هم تمیز داد:
 -1جنگ مبتنی بر غیرا رشک و تفاخر بر دیگران که در میان قبایل عشایر مناور وجدود دارد
هابن خلدون  . 123 :1331این جنگ براساس صرف برتر طلبی رواندی_فرهنگدی صدورا
میگیرد.
 -2جنگ مبتنی بر تناوز ههنوم ملتها وحشی بیاباننشین و خشک مانند عربها و ترکدان
براساس دیدگاه ابن خلدون آنهدا روز ِ خدود را در پرتدو سدر نیدزههدا و معداش خدود را از
فرآوردهها دیگران بدهدسدت مدیآورندد .آنهدا در مقابدل هدر ملتدی کده خواسدت آندان را
نمیپذیرند اعالم جنگ میکنند اینها هیچ هدف بلند مثل تار و تخت ندارند هابنخلدون
 . 123 :1331این جنگ را میتوان جنگ غارتگرانه برا مقاصدد اقتبداد در درجدۀ اول و
کسب قدرا در درجۀ دوم دانست.
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 -3جهاد یا جنگ مقدس که در شریعت اسالم آمده با هدف گسترش دیدن خددا هابدن خلددون
 . 123 :1331این جنگ جنگ مذهبی است و در پی امپراتور ساز دینی است.
 -1جنگ دولتها با گروههایی که بر ضد آنها قیامی ترتیب میدهندد و مدردم را بده نافرمدانی از
دولت متبوع وا میدارند .از منظر ابنخلدون مقاومت در مقابدل آندان و حفدظ تدار و تخدت
ضرور استهابن خلدون  . 123 :1331این نوع جنگ را میتوان جنگ برا حفظ هژمونی
دانست و هدف آن سرکوب مخالفان داخلی دانست.
الزم به یادآور است که ابنخلدون دو نوع اول جنگ را جنگها فتنهانگیز و دو نوع دوم
را جنگها عادالنه و جهاد مقدس قلمداد میکندد .از همدین عبداراهدا آشدکار مدیشدود کده
ابنخلدون جنگ برا برتر طلبی یا چپاولگر و غارتگر را در زمرۀ جنگهدا نامشدروع و
جنگ مذهبی و سرکوب مخالفان را در زمرۀ جنگها مشروع جا میدهدد .دو گوندۀ نخسدت
جنگ بر مبنا ارزشها بدو و دو گونۀ دوم را میتوان جنگها سیاسی_مدنی دانست.
درحالیکه ابدن خلددون براسداس اهدداف جندگ آنهدا را دسدتهبندد مدیکندد بدر مبندا
استراتژ ها نظامی هم دوگونه جنگ را از هم متمایز میکند:
 .1جنگها منظم و دارا صفوف که بهصورا لشکرکشی اننام مییافت.
 .2جنگها حمله و گریز مثل پیکارها اقوام عرب با بربرها مغرب.
قسم اول هولنا تر و و استوارتر است زیرا صفوف لشکرکشی بهمثابه دو گروه تیر و کمدان
و صفوف نماز جماعت مقابل همدیگر قرار میگیرند و مرتب بهسو دشمن پیشرو مدیکنندد.
در این نوع جنگ زدوخورد شدیدتر و دالورانهتر است ههمان . 123 :در این نوع جنگها چدون
لشکریان بهطور منظم یک دیوار ممتد و با شکوهی ایناد میکنند اتحداد موجدود در حمایدت از
صفوف پیشین به صفوف جلوتر منتقل میشود و هیمنه جنگ بدا شدکوهتدر مدیشدود .بدههمدین
جهت حکمت پایدار و تحریم پشت کردن در صفوف جنگ هشدار داده میشود اگدر کسدی
در یک صف نظامی به صف جلو خود پشت کند بیشدک مرتکدب گنداهی شدده اسدت زیدرا
شکست مسلمانان را متوجه دشمن مدیکندد و مفسددها بده دیدن وارد سداخته اسدت بدهزعدم
ابنخلدون حتی از منظدر شدارع جندگ و پیکدار تندویز مدیشدودههمان . 132 :امدا قسدم دوم
بدینگونه است که صفوفی از جانوران و جماداا در پشدت لشدکریان حاضدر در جندگ مهیّدا
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میسازند که بهمنزلۀ پناهگاهی برا سواران هنگام جنگ خواهد بود که بتوانند حملده کنندد و از
معرکه بگریزند در نتینه جنگاوران پایدارتر به جنگ ادامه میدهند ههمان. 111-111 :
منطق ابنخلدون در ارائه چنین تفسیر از جنگ به نگرش جامعدهشدناختی_انسدانشدناختی
و از حیاا مدنی انسان در طول تاریخ برمیگردد .به بیان دیگر منطق ابنخلددون در بررسدی
مالحظاا جنگ از متن تاریخ و زندگی اجتماعی بشر الهام گرفته است و در عین حال ریشده
در باورها عقیدتی و دارد هشریفی  . 11 :1322در همین راستا بوتول معتقدد اسدت کده در
کشورها مسلمان یک نظریۀ محکدم در مدورد حاکمیدت وجدود نددارد و قدرآن در ایدن زمینده
خاموش مانده .این موضوع سبب زایش نظریههایی در باب نوع نظام سیاسی و چگونگی کسدب
اقتدار آن گردیده که عموماً با ماشینها جنگ یا نظریاا توجیه گرِ یدک وضدعیت و حاکمیدت
مقطعی همراسدت .درواقد تمدامی ایدن نظریداا بدر سدنتهدا بسدیار مهمدی بندا شددهاندد و
صورابخش نوعی ایدئولوژ اوضاع و احوال و مقتضیاا است .اساس هریک از اینها میدل بده
توجیه دستیابی به قدرا توسط سلسلهها مختلف

است ).(Bouthoul, 1930: 53

عوامل تأثیرگذار بر نتیجۀ جنگ
حال عوامل ت یرگذار بر نتینۀ جنگ از منظر ابنخلدون کداماند؟ بهزعم ابنخلدون نتینۀ جندگ
را هیچ موق نمیتوان پیشبینی کرد حتی اگر معیارهایی همودون تعدداد بیشدمار جنگداوران و
بسیج آنها بهدست آید .بلکه پیروز در جنگ نشئت گرفته از بخت اقبال و امور تبادفی است.
علتش آ انست که موجباا چیرگی و پیروز در جنگ به دو عامل بستگی دارد .1 :امور ظاهر
یعنی تعداد سپاهیان نوع سالحها مرتب کردن صفوف و فزونی دالوران که این مسئله شددا و
صالبت جنگ را نشان میدهد .2 .امور نهانی که خود بر چهدار گونده اسدت :الدف حیلدههدا و
فریبکار ها؛ از قبیل نشر اکاذیب وحشتنا و تحریک امیز که روحیۀ دشدمن را ندابود مدیکندد.
همانگونه که در قوم عرب این ضربالمثل رایج است :چه بسا حیله که از یک قبیلده سدودمندتر
است .ب آوازه و نامآور افراد شرکتکننده در جنگ یعنی خبلت و فضدیلتی کده مدیتواندد
رعب و وحشت را به جبهۀ مقابل بیاندازد این ویژگی از طریق نقل اخبار نسدل بده نسدل منتقدل
میشود و ممکن است در روایت این اخبار گاهی با حب و بغض عمل شود امدا اگدر صدرفاً در
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نقل اخبار بگویند فالن سرباز دلیر و جنگاور است کافی نیست و میتواند دروغ باشدد .3 .امدور
نهانی_آسمانی :بهگونه ا که بشر نتواند آن را بهدست آورد یعنی بر دل سپاه دشدمن اندیشدها
القا شود که آنان دچار بیم و هراس شوند و به اجتماع آنان اختالل وارد آیدد .1 .بخدت و اقبدال:
یعنی «رو دادن اشیایی در نتینۀ موجباا نهانی چنانکه در جا خود به بوا برسدد»ههمدان:
 . 112بیشتر شکستهایی که رو میدهد به علت همین عوامدل نهدانی اسدت بندابراین نتیندۀ
جنگ را عوامل نهانی ناپیدا تعیین خواهد کردههمان. 112-131 :
متناسب با نظدر شدارحان اندیشدۀ ابدن خلددون چده متفکدران داخلدی هالریندانی رفید و
عباس زاده غراب آزاد ارمکی و ...و چه خارجی هایوالکوست ملیک نبار و ...همه از نظرگاه
روش شناسی و را پیرو منطق واق گرایی میدانندد منطقدی کده از روش تنربدی_تعقلدی بهدره
میبرد و برخی هم مانند جمشیدیها ابن خلدون را بیشتر متمایل به اندیشۀ پوزیتیویستی میدانندد.
با همۀ این تفاسیر ابنخلدون پدیده ها تاریخی را بهمثابه یک امر اجتماعی در نظر مدیگیدرد و
کیفیاا حادث بر آنها را در جامعه تشریح می نماید به بیان دیگر ابنخلدون در تبیین پدیدده هدا
به مشاهده و چگونگی رابطۀ علت_معلولی میان آنها میپردازد .حال این سؤال به ذهدن متنبدادر
میشود که چرا ابنخلدون در تعیین نتینۀ جندگ از ت یرگدذار عوامدل نهدانی آن هدم از ندوع
آسمانی در قالب القاء یک اندیشۀ الهی هترس ماورایی بر دل دشمن سخن به میان می آورد آیدا
نوعی تعارض در منطق واق گرایی ابن خلدون وجود ندارد؟ ابتدا شاید چنین بدهنظدر برسدد کده
نوعی منطق پارادوکسیکال در اندیشۀ ابن خلدون در باب تبیین عوامل ت یرگذار بر نتینده جندگ
وجود دارد زیرا بحث از امور نهانی را مطرح می سازد اما حقیقت امر چندین نیسدت زیدرا اگدر
براساس منطق امروزین اقدام به شناخت و تحلیل گزارهها اندیشدۀ ابدن خلددون نمداییم دچدار
نوعی سوء برداشت از منطق درونی اندیشۀ و شده ایدم و او را در چدارچوب یدک پدارادوکس
روشی تحلیل می نماییم که به نظر می رسد منطقی نباشد درحالی که شاید بتوان گفت ابن خلددون
به سبب ت یرپذیر از مذهب اسالم و جهان شناسی خاص خود نداگزیر بده تعمدق و هموندین
پذیرش امور نهدانی در عرصدۀ اجتمداعی مدی شدود .چده اینکده جهدان شناسدی و دربرگیرنددۀ
مؤلفه هایی چون امور واقعی و فراواقعی است یا به تعبیر می تدوان گفدت هدم معرفدت شناسدی
ابن خلدون و هم نگرش حاکم بر مردم زمانۀ و امور مربوط به الهیاا بخت و اقبال را در زمرۀ
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عوامل واقعی تبور مینمودند به همین جهت نمیتواند براساس منطق امروزین تحلیل متهم بده
نوعی پارادوکس روشی شود.

نتیجهگیری
ابنخلدون در قرن  11م کوشید تاریخ را با نگرشی علمدی بررسدی نمایدد و در ایدن راسدتا از
روش علمگرایی تنربی بهره برده است .و از جملده متفکدران بزرگدی اسدت کده بدا نگرشدی
منحبربهفرد ظهور و افول دولتها را بر مبنا یک مفهوم مرکز با عنوان عببیت تحلیل نمود.
نگرش و به انسان مبتنی بر بینشی بدبینانه به طب بشدر اسدتوار اسدت و از رهگدذر ایدن مهدم
پدیدۀ جنگ میان تمدن ابناء بشر را امر گریزناپذیر میداند .و بنا اجتماع و متناسب با آن
دولت را برا رف نیازها بشر و همونین کنترل وجوه خودخواهانۀ و ضرور میداند و بدر
همین مبنا ت سیس دولتها را براساس سه غریزه توجیه مینماید  .1غریزۀ بقا خود  .2ترس از
اضمحالل و  .3توسعهطلبی .نکته جالب توجه در تبیین پدیدۀ جندگ از منظدر ابدنخلددون ایدن
است که شروع جنگ را براساس ذاا نظامها سیاسی و مناف سیاسدیشدان تحلیدل مدیکندد و
بدانها منوز جنگها مبتنی بر عببیت قومی و دینی را صادر مینماید و بددینسدان نده تنهدا
مقابله با مخالفان داخلی بلکه دشمنان خارجی را هم ت یید مدینمایدد امدا جندگهدا برآمدده از
صرف قدراطلبی و غارتگر را نهی مینماید و آنها را با مدنیّت ناسازگار مدیداندد .هموندین
ابن خلدون دربارۀ پایان جنگ در کنار عوامل سخت افزار من جملده تعدداد نیروهدا آزمدوده
برا جنگ و تنهیزاا نقش عوامل نهانی مانند بخت و اقبال و امور آسمانی را مدؤ رتر قلمدداد
میکند .بهنظر میرسد در هستیشناسی ابنخلدون این امور کامال واقعدی تلقدی مدیشدد .ضدمن
اینکه ابن خلدون بهعنوان متفکر اسالمی براسداس مفروضداا اسدالمی پدیدده جندگ را بررسدی
نموده است و میان دیدگاه دینی دربارۀ جنگ و نگدرش جامعده شناسدانه -انسدانشناسدانه پیوندد
برقرار نموده است .بر همین اساس می توان گفت اگر از منطر مدرن به واقد گرایدی ابدنخلددون
نگریسته شود میتوان میان روششناسی و و نگدرش و بده پدیددۀ جندگ هبدهویدژه عوامدل
پایان بخش جنگ گونه ا پدارادوکس مشداهده نمدود امدا اگدر براسداس مفروضداا زماندۀ و
واق گرایی را تفسیر نماییم این پارادوکس از میان میرود.
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