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 های آن و ابعاد و ویژگی« خلقیات»واکاوی و تحلیل مفهوم 

 از دیدگاه ابن خلدون

 24/01/1400تاریخ پذیرش:                       04/10/99تاریخ دریافت: 
 1جواد نظری مقدم

 چكيده 

ها آن و عوامل تأثیرگذار در تکوین  پرسش از چیستی مفهوم خلقیات و منش ملی و ابعاد و ویژگی

یافتگی و  جه چگونگی تأثیر آن بر سرنوشت جوامع و توسعهها و درنتی وخوی ملت شخصیت و خلق

شناسی  ها همواره در مرکز توجه مطالعات حوزة علوم اجتماعی و پژوهشگران حوزة جامعه نایافتگی آن

های  شناسی بوده است. موضوع این پژوهش بررسی مفهوم خلقیات و ابعاد و ویژگی تاریخی و مردم

ها با یکدیگر از منظر ابن خلدون است. هدف پژوهش واکاوی و  تآن و چرایی تفاوت خلقی میان مل

تحلیل اندیشة متفکران اجتماعی مسلمان در باب مفهوم خلقیات است. در این پژوهش با رویکردی 

ابن خلدون به بیان دیدگاه  مقدمهتحلیلی و به روش مطالعة اسنادی، ضمن رجوع به کتاب  -توصیفی

است. از نگاه ابن خلدون، عوامل جغرافیایی و طبیعی، عوامل اجتماعی او در این باره پرداخته شده 

مانند قوانین و تجربیات زیسته، ساختارها و مناسبات اجتماعی و نوع تربیت و عوامل اقتصادی و شیوه 

رسد  گیری خلقیات جوامع مختلف دارد. به نظر می معیشت نقش مهمی در تکوین شخصیت و شکل

دان اجتماعی مسلمان و نقد و بررسی روشمند آن، به توسعه و بسط دانش بازخوانی متون اندیشمن

 تر در این حوزه بینجامد. های تازه شدن افق علوم اجتماعی و گشوده

 شناسی. اندیشمندان اسالمی، ابن خلدون، خلقیات و منش ملی، شرقهای کليدی:  واژه
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 مقدمه و بيان مسئله

های آن  ب چیستی مفهوم خلقیات و منش ملی و ابعاد و ویژگیهای اخیر، سؤال در با ر سالد

شناسی  موضوع برخی از مطالعات حوزة علوم اجتماعی به ویژه پژوهشگران حوزة جامعه

ای  المعارف بزرگ علوم اجتماعی آمده که اروپا تجربه شناسی است. در دایره تاریخی و مردم

ها با یکدیگر داشته است. در  های ملت طوالنی دربارة مفهوم منش ملی و آگاهی از تفاوت

ها و  وگوهای متعارف و همچنین در مکتوبات و آثار غربی همواره از تفاوت دانمارکی گفت

ها و یا حتی میان شمال و جنوب ایتالیایی،  ها و ایتالیایی ها، آلمانی ها و هلندی ها، بلژیکی سوئدی

گفته شده است. هر گروه یا نژادی در بلژیک شمالی و جنوبی یا هلند شمالی و جنوبی سخن 

کردند. در  های ملی مطرح می های ذهنی خاصی را دربارة دیگر گروه ای زمانی، کلیشه یک دوره

های فرهنگی و شخصیتی میان  شناسان به تفاوت طول جنگ جهانی دوم، توجه بخشی از انسان

های مشترک و نیز  گیها معتقد بودند، ارزیابی دقیق از ویژ های غربی جلب شد. آن ملت

تواند به تجزیه و  توجهی از جمعیت کشورهای درگیر در جنگ جهان می های بخش قابل تفاوت

ها  های ملی منجر شود. آن تحلیل معنادارتر از تحوالت سیاسی اجتماعی گوناگون در میان دولت

جوامع های شخصیت ملی  همچنین ادعا کردند تجزیه و تحلیل درست و سیستماتیک از تفاوت

های میان افراد هر دو  تفاهم ای و سوء های دوره ها و درگیری تواند سبب درک بهتر تنش غربی می

المللی علوم  المعارف بزرگ بین های ملی شود )دایره طرف جنگ یا اتحاد و اختالف میان گروه

 -یتوان گفت این مفهوم تأثیر مستقیمی در تحوالت اجتماع رو می (؛ از این8002اجتماعی، 

ها  تواند در حوزة روابط سیاسی و اجتماعی میان ملت سیاسی عصر اخیر داشته است و می

 اثرگذار باشد.

های  دنبال تأیید شواهدی دال بر تأثیر مستقیم خلقیات و ویژگی  بخشی از پژوهشگران به

ند؛ جوامع مختلف در توسعه و رشد کشورها بودند و بر رابطة معنادار این دو متغیر تأکید کرد

( هر ملتی واجد خلقیاتی خاصی است که او از آن به عنوان 1531برای نمونه از نظر زیگفرید )

کند. به نظر او هر انسان متعلق به جغرافیای سرزمینی خاص، از حیث  یاد می« ها روح ملت»

های دیگر متمایز  های ذاتی همیشگی است که آن ملت را از ملت وجودی صاحب برخی ویژگی

از هوشمندی و ابتکار فرانسوی، سرسختی انگلیسی، حس « ها روح ملت»وی در کتاب کند.  می
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ترین  های مردم اروپا را مهم گوید و درواقع ویژگی انضباط آلمانی و بالندگی آمریکایی سخن می

کند. بسیاری از پژوهشگران در چارچوب  عامل موفقیت و شکوفایی تمدن غربی قلمداد می

های مثبت و مقوم توسعه  هایی با ویژگی های غربی را انسان ب و انساندیدگاه اروپامحور، غر

های منفی و خلقیاتی متضاد با  نایافته با ویژگی هایی تکامل ها را انسان کنند و شرقی معرفی می

شناسی همواره در همین چارچوب به  توجهی از مطالعات حوزة شرق دانند. بخش قابل توسعه می

 (.1511ردازد )ر.ک: سعید، پ توصیف انسان شرقی می

دنبال   ها پیش در این باره سخن گفته و به ابن خلدون از جمله اندیشمندانی است که قرن

ها و مردمان  های ملت ارائة پاسخی روشن دربارة مفهوم خلقیات و عوامل تأثیرگذار در ویژگی

ها با یکدیگر  خود به چرایی تفاوت میان ملت مقدمهمناطق مختلف بوده است. او در کتاب 

ها را بیان  پرداخته و چگونگی ابعاد و ویژگی مفهوم خلقیات و دالیل اثرگذار در تفاوت ملت

های خلقی و  کرده است. عوامل تأثیرگذار در خلقیات جوامع مختلف و نقش این ویژگی

ترین مباحث حوزة مطالعات توسعه و  فرهنگی در توسعه و پیشرفت جوامع از جمله مهم

رسد مطالعه و بازخوانی متون اندیشمندان اسالمی و نقد  اسی فرهنگی است. به نظر میشن جامعه

های  های جدیدی در این حوزه بینجامد و افق ها و نظریه و بررسی روشمند آن به خلق دیدگاه

 شناسی در برابر پژوهشگران بگشاید. تری در حوزه مطالعات علوم اجتماعی و مردم تازه

 ژوهشهای پ اهداف و پرسش

ترین  واکاوی مفهوم خلقیات و منش ملی و ابعاد آن از منظر اندیشمندان اجتماعی اسالمی مهم

تواند به بسط ادبیات  رود. تمرکز و مداقه در متون اسالمی می شمار می هدف این پژوهش به

اند از اینکه از منظر ابن  های پژوهش عبارت نظری در این حوزه بیانجامد. بر این اساس پرسش

ترین دالیل تفاوت  ها تأثیرگذارند و مهم گیری خلقیات و منش ملت خلدون، چه عواملی در شکل

 ها و جوامع مختلف از منظر ابن خلدون چیست. خلقی ملت

 پيشينة پژوهش

( در مقالة خود به این نتیجه دست یافتند که از نگاه ابن خلدون، 1530رحمانی و سهرابی )

های  نشین و شهرنشین با سبک گیری دو سنخ بادیه موجب شکلمحیط جغرافیایی و شیوة معاش 
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 نشین شرایطی به شود. در نوع سبک زندگی و نیازهای سنخ بادیه زندگی متفاوت در جامعه می

کند و سبک زندگی خاص خودش را به وجود  آید که شهرنشینی گسترش پیدا می وجود می

 دگی و دین است.آورد. نقطة تمرکز این پژوهش رابطة میان سبک زن می

های رفتاری شهرنشینان و  ( در پژوهش خود به بیان تفاوت ویژگی1523ربانی و رمضانی )

خاطر ابن خلدون به روستا در مقایسه با شهر سخن گفتند.   روستاییان پرداختند و از تعلق

( تالش کردند تا به این سؤال پاسخ دهند که 1531زاده و محتشم امیری ) همچنین نقی

های خلقی جامعه تا چه  عنوان یکی از ویژگی  های اجتماعی به بستگی های مردمی و هم تمشارک

ها  تواند در ایجاد حس تعلق افراد به محیط زندگی تأثیرگذار باشد. در این پژوهش حد می

صورت پراکنده به چگونگی تأثیر محیط بر شیوة زندگی انسان از منظر ابن خلدون پرداخته  به

های  ین مقاله نیز ضمن بررسی ابعاد مفهومی خلقیات و منش ملی، ابعاد و مؤلفهشده است. در ا

ها و نسبت آن با توسعه از منظر ابن  کاوی تفاوت خلقی میان ملت تأثیرگذار در خلقیات و علت

خلدون تحلیل شده است. تمرکز بر مفهوم خلقیات و منش ملی و عوامل تأثیرگذار بر آن از 

 رود. شمار می های دیگر به ر ابن خلدون وجه تمایز این پژوهش با پژوهشابعادی مختلف از منظ

 تعریف مفاهيم

 1مفهوم خلقيات یا منش ملی

کار برده  وگوهای روزمرة افراد به اگرچه مفهوم خلقیات یا منش ملی همواره در آثار ادبی و گفت

هومی است که در شده است، سابقة بلندمدتی در حوزة علوم اجتماعی معاصر ندارد و مف می

خو، روح ملی، منش ملی،  و شناسی با تعابیری مانند خلق شناسی تاریخی یا انسان حوزة جامعه

رود.  شخصیت شایع، شخصیت اساسی، شخصیت ملی، هویت ملی و فرهنگ سیاسی به کار می

 شود و تمایز خاصی در آن در عموم آثار مکتوب این حوزه این مفاهیم در یک معنا استفاده می

زاده از نخستین کسانی است که آن را معادل کلمة انگلیسی  وجود ندارد. در ایران، جمال

 (.1513زاده،  )جمال« شخصیت»در زبان انگلیسی گرفته است؛ یعنی همان « کاراکتر»
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1. National Character 
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در سه حوزة مرتبط علوم اجتماعی، یعنی « منش»در فرهنگ علوم اجتماعی، مفهوم  

شود )گولد و کولب،  کار برده می شناسی فرهنگی به و پویا و انسانشناسی بالینی  کاوی، روان روان

های عادتی و معنادار یک فرد است که  (. ساختار منش، ترکیبی تبیینی و منتج از کنش121: 1511

های  ها، دفاع شده، سائق های آموخته ها، انگیزه ها، ارزش ای از نگرش پیوسته هم به مجموعة به

کند. ساختار منش معموالً الگوی نسبتاً  شده بیان انگیزه داللت می تههای آموخ نفسانی و شکل

شناسی اجتماعی  (. در فرهنگ توصیفی روان121شود )همان:  یافتة رفتار تلقی می بادوام و نظم

دهد و  هایی اشاره دارد که یک کل یکپارچه را تشکیل می ای از ویژگی این اصطالح به مجموعه

 (.10: 1528شود )صلیبی،  ند که از آن به شخصیت نیز تعبیر میک طبیعت فرد را مشخص می

شناسی این اصطالح بر این واقعیت تکیه دارد که مردمان برخوردار از تجربة  در حوزة انسان

توان  ساختار منش را می»گوید:  می 1فرهنگی مشابه، ساختارهای منش مشابهی دارند. بیگلهول

جود در درون هر شخص دانست؛ سازمانی که به او قدرت های مو سازمانی از نیازها و انفعال

« های مهم اجتماعی گروه پاسخ متناسب با خود بروز دهد بخشد تا در برابر ارزش انطباق می

ای که  های فردی و فرهنگی به ویژگی 8(. در دیکشنری آکسفورد121: 1511)گولد و کولب، 

شود  ست منش ملی گفته میمشخصة خاص یا ویژة یک ملت یا یک گروه نژادی خاص ا

 5)سایت دیکشنری آکسفورد(.

مفهوم منش ملی برای توضیح و توصیف  1المللی علوم اجتماعی المعارف بین در دایره

های شخصیت پایدار و سبک زندگی خاص در میان یک جمعیت، دولت و ملت خاص  ویژگی

ترین دیکشنری  در جامع 3ی(.المللی علوم اجتماع المعارف بین شود )سایت دایره کار برده می به

شود که در اکثریت  ها یا صفات رفتاری گفته می نیز به مجموعه ویژگی 1الین جهان شناسی آن روان
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ندرت دقیق  هایی ذهنی هستند که به ها در ابتدا کلیشه یا همة آحاد یک ملت وجود دارد. این ویژگی

 1الین جهان(. شناسی آن انترین دیکشنری رو و درست هستند )پایگاه الکترونیکی جامع

( معتقد است منش یا شخصیت ملی مفهومی است که اشکالی از ادراک جمعی 1313) تیلی

دهد که در میان افراد ساکن در یک حوزة دولت ملی مدرن  و احساسات و رفتاری را توضیح می

ی فرض این است که تشابه و همگنی خاص روانی و فرهنگ مشترک است. در این رویکرد پیش

تواند  شود که هر ملتی می میان شهروندان یک کشور وجود دارد و همچنین این ایده طرح می

های مشابه از افراد ساکن در آن کشور در نظر گرفته شود.  مثابة شخصیتی جمعی با ویژگی به

نظرهایی که بر فرهنگ تسلط دارد،  کوهن معتقد است منش ملی به الگوی رفتارها و وجهة 

طور  ها را به توان آن د و ترکیبی از چند ویژگی شخصیتی و صفاتی است که میشو اطالق می

طور که پیش از  (. همان183-111: 1523مشترک، میان اعضای جامعه یا فرهنگ یافت )کوهن، 

( امری ذاتی است که او از آن به 1531این اشاره شد، خلقیات یا منش ملی از نظر زیگفرید )

نظر او هر انسان متعلق به جغرافیای سرزمینی خاص، از حیث وجودی کند. در  روح ملت یاد می

 .کند های دیگر متمایز می های ذاتی همیشگی است که آن ملت را از ملت صاحب برخی ویژگی

های بسیار  های اخالقی، چه اخالق فردی و چه اخالق اجتماعی، مؤلفه از نظر فروم این ویژگی

اجتماعی جامعه هستند؛ تا حدی که در تعیین چگونگی تأثیرگذاری در ساختارهای سیاسی و 

 (.33: 1511اند )فروم،  کننده شکل و ساختار دولت در جامعه تعیین

: 1515خو یا منش ملی در برخی مواقع مترادف با مفهوم هویت ملی است )اشرف،  و خلق

دند که خلقیات هویت ملی معتق 8(، اما برخی دیگر با معرفی ابعاد هفتگانه1512؛ شیخاوندی، 18

: 1513دربرگیرندة بعد مشخصی از هویت ملی، یعنی بعد اجتماعی هویت ملی است )حاجیانی، 

ای  ای یکپارچه از منافع ملی سنن ملی و آرمانه وخوی ملی مجموعه (. از نظر اشرف، خلق132

آن ها تصور از هر ملت را )هم در ذهن افراد  سبب اهمیت خاص در زندگی ملت ملی است که به

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
1. "National Character". World's Most Comprehensive Online Psychology Dictionary: 
,http://psychologydictionary.org/national-character/ 

اند از ابعاد اجتماعی، تاریخی، جغرافیا، سیاسی، مذهبی، فرهنگی  ابعاد هفتگانة هویت ملی از نظر حاجیانی عبارت .8

 (132: 1513و زبانی )حاجیانی، 

http://psychologydictionary.org/national-character/
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(. در سدة اخیر، توجه بخشی از 18: 1515دهد )اشرف،  ملت و هم در ذهن ملل دیگر( شکل می

ها معتقد  های غربی جلب شد. آن های فرهنگی و شخصیتی میان ملت شناسان به تفاوت انسان

ها،  تواند به درک بهتری از تنش های شخصیت ملی جوامع غربی می بودند درک درست از تفاوت

های ملی بینجامد  ها یا اتحاد و اختالف میان گروه های میان ملت تفاهم و سوءها  درگیری

توان گفت این مفهوم تأثیر  رو می (؛ از این8002المللی علوم اجتماعی،  المعارف بزرگ بین )دایره

تواند در حوزة روابط  سیاسی عصر اخیر داشته است و می -مستقیمی در تحوالت اجتماعی

 ها اثرگذار باشد. یان ملتسیاسی و اجتماعی م

های ارتباطی است )مید،  مارگارت مید معتقد است شخصیت و منش ملی انعکاسی از نظام

های فرهنگی  از ویژگی 1«مخرج مشترکی»توان (. از نگاه او می80: 1521به نقل از چلبی،  1318

دة یک جامعه هستند، دست آورد؛ زیرا کسانی که از نظر تاریخی سازن همة اقوام یک اجتماع ملی به

کند که منش ملی هر کشوری در میان  فرهنگ مشترکی هم دارند. البته مید بر این نکته تأکید می

کند. آثار فراوانی  های گوناگون و متفاوتی تبلور پیدا می ها و اقوام گوناگون آن به شکل فرهنگ خرده

ترین  گیرد. از جمله مهم یدر چارچوب مطالعات مربوط به منش ملی و خلقیات کشورها قرار م

های ملل مختلف  ها به ویژگی اند و در آن شناسان نوشته ها هستند که سیاحان یا مردم ها سفرنامه آن

ویژه با آغاز دورة استعمار و حضور غرب در مناطق  اند؛ به ها توجه داشته های آن و آداب و مشخصه

ها و ارائة تصویری مشخص از  فی ملتتر در شرق، توجه به شناسایی و معر استعماری یا ضعیف

 خلقیات و منش ملی کشورها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

خوی ملی  و نظر است که آیا چیزی به نام خلق با این حال میان متفکران اجتماعی این اختالف

وجود دارد یا نه. از نیمة قرن بیستم انتقادات تندی بر این نظریه وارد شد و هواداران آن به 

( دربارة ملل و اقوام گوناگون متهم شدند Stereotypeهای متحجر ) نژادپرستی و اشاعة نقش

(. فارغ از بحث دربارة درستی یا نادرستی مفهومی با عنوان خلقیات یا 18: 1515)اشرف، 

سنجی ارائة تصویری روشن از منش ملی، باید توجه داشت که منش ملی مفهومی است که  امکان

رود و  کار می وگوهای روزمره یا مکتوبات حوزه دانشگاهی به و همواره در گفتشود  ساخته می

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
1 . Common Denominator 
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دنبال دارد؛ برای مثال نوع تصویری که از منش ملی جامعة  آثار و پیامدهای خاص خود را به

های سیاسی اجتماعی و فرهنگی  شود و نوع نگاه به خود، در بسیاری از حوزه ایرانی ارائه می

المللی و ارتباط دیگر کشورها با ایران  رفی دیگر در چگونگی مناسبات بیناثرگذار است و از ط

تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به آنچه بیان شد، در کادر زیر مفهومی به نام خلقیات یا منش ملی 

 شرح داده شده است.

 ابعاد مفهومی خلقيات یا منش ملی

 .ی خاص استجغرافيای ةناظر بر ملت یا مردمانی خاص از یک محدود

 .های شخصيتی و خلقی افراد آن جامعه دارد داللت بر ویژگی

 .آید شمار میعامل تمایز یک ملت از ملت دیگر به

 .آید وجود میمرور زمان توسط خود یا دیگری بهکه بهاست تصویری کلی از مردمان یک کشور 

 تواند مطابق با واقع باشد یا نباشد. می

 روش پژوهش

تحلیلی است که در آن با استفاده از روش مطالعة اسنادی ضمن رجوع به  -عه توصیفیاین مطال

ابن خلدون به بیان دیدگاه او در باب خلقیات و منش ملی جوامع مختلف،  مقدمهکتاب 

گیری خلقیات و نقش و تأثیر آن بر توسعة جوامع پرداخته شده  های تأثیرگذار در شکل مؤلفه

کتاب تاریخ العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فی ای بر  که درواقع مقدمه است. کتاب مقدمه دوجلدی

ترین و  است، یکی از مهم ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان االکبر

رود. ابن خلدون در این کتاب  شمار می ترین متون اسالمی در حوزة تاریخ علم االجتماع به عمیق

ندی جوامع گوناگون از لحاظ نوع زیست و معیشت پرداخته و عوامل ب به تشریح و طبقه

گیری اجتماعات بشری و چگونگی ساختارهای حاکم بر جامعه و نیز عوامل پیشرفت و  شکل

رسد که وی در این کتاب درصدد  ها و جوامع را بررسی کرده است. به نظر می پسرفت ملت

شناختی به تاریخ  وده و نگرشی جامعهتأسیس علم جدید با موضوع، روش و مسائل خاص ب

 (.155: 1531داشته است )کافی، 
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 های پژوهش یافته

های متمایزکنندة جوامع از یکدیگر پیشینة ها و ویژگی وگو دربارة خلقیات و منش ملت گفت

توجهی دارد. بشر از دیرباز، در مواجهه با جامعه و ملتی دیگر تصویری خاص از آن در  قابل

اش  های متمایزکننده ها و ویژگی ای را با شاخصه بست و هر گروه یا جامعه ذهنش نقش می

کرد. ابن خلدون از جمله متفکران اجتماعی است که حدود هفت قرن پیش به بیان  توصیف می

رسد برای تعریف  ها و عوامل تأثیرگذار در آن پرداخته است. به نظر می تفاوت خلقی میان ملت

وسعة دانش اجتماعی الزم است تا به متون و میراث اندیشمندان عمیق مفاهیم اجتماعی و ت

ورزی و  مسلمان نیز نظری بیفکنیم تا با کنار هم قرار دادن نظریات قدیم و جدید امکان اندیشه

تر فراهم شود. آنچه روشن است این است که ابن خلدون  آفرینش نظریات جدیدتر و عمیق

تفصیل اشارات  ن منش ملی سخن برانند، در این زمینه بهپیش از آنکه اندیشمندان مغربی پیرامو

 تأملی داشته که متأسفانه چندان مدنظر قرار نگرفته است. قابل

ها و جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت است  ها و منش ملی ملت از نگاه ابن خلدون ویژگی

م. از نگاه او دهی ها و عناصر خاصی را مد نظر قرار می ها شاخصه و ما برای شناسایی ملت

هایی مانند عادات و رسوم و شعائر و با اخالق و صفات و  ها را براساس شاخصه توان ملت می

ها و  (؛ بنابراین او بر تفاوت و تمایز ملت133: 1518مشخصات روحی بازشناخت )ابن خلدون، 

ایی های جغرافی های خلقی و منش و آداب و رسوم مردمان حوزه جوامع مختلف از حیث ویژگی

های پژوهش  مختلف اشاره داشته است. در این بخش با تمرکز بر دیدگاه ابن خلدون به پرسش

تواند عامل تفاوت  گیری و تأثیرگذار بر خلقیات می پاسخ داده شد. با توجه به اینکه عوامل شکل

 ها باشد، در این بخش ناگزیر به هر دو پرسش پاسخ داده شد. و تمایز ملت

 خلقيات تأثير جغرافيا بر

از نگاه ابن خلدون جغرافیا یکی از عوامل تأثیرگذار در خلقیات و تفاوت جوامع مختلف از 

توجهی را برای  ها سهم قابل ها و خلقیات ملت گیری ویژگی رود. او در شکل شمار می یکدیگر به

ا با حدی است که در قالب فصلی مجز گیرد. اهمیت این مسئله از نگاه او به جغرافیا درنظر می

 به توضیح این نگاه پرداخته است.  «تأثیر هوا در اخالق بشر»عنوان 
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تواند نقش مهمی در  ابن خلدون بر این مسئله تأکید کرده است که شرایط جغرافیایی می

های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد.  شیوة زیست مردمان جوامع مختلف و نظام

برند، از لحاظ خلقیات و  سر می در مناطق معتدل مرکزی به گانة میانی که های سه مردم اقلیم»

باشند و به کلیة شرایط طبیعی برای ایجاد تمدن و عمران از قبیل  خوی سیرت در حد اعتدال می

اند و  امر معاش )اقتصاد( و مسکن و هنر و دانش و فرمانروایی و کشورداری اختصاص یافته

 (.131)همان: « اعمال ایشان بر صفت اعتدال بوده است

های مختلف را  های ملت هایی از ویژگی او برای توضیح و تشریح بیشتر نظریة خویش نمونه

های  دادن این رابطه و تأثیر جغرافیا بر خلقیات به ویژگی کند؛ برای مثال برای نشان ذکر می

خاص سیاهان در مناطق مختلف اشاره دارد. ابن خلدون معتقد است مناطق گرم از جنبة 

تبع شرایط ویژة اقلیمی  کند و روحیات این افراد نیز به یولوژیکی تأثیر مستقیمی بر فرد ایجاد میب

سر و اهل طرب و شادی  شود تا سیاهان افرادی سبک گیرد و موجب می شکل خاصی به خود می

برند و  سر می چون سیاهان در اقلیم گرم به»و در تعامالت اجتماعی گرم و پرحرارت باشند. 

یابد، روح آنان به نسبت بدن و  ا بر مزاج آنان و هم بر اصل مواد تکوینی ایشان استیال میگرم

(، اما درمقابل مردمانی که در مناطق 132-131)همان: « شود اقلیمشان سرشار از حرارت می

گرا و اهل تأمل و  کنند، برخالف مردمان مناطق گرم افرادی درون کوهستانی و سرد زندگی می

های  مردم فاس که از بالد مغرب است و برعکس آنان در کوهستان»نگر هستند.  آینده اندیشه و

برند که سر به گریبان اندیشه  سر می بینیم که چگونه مانند کسانی به کنند، می سرد زندگی می

سان که حتی برخی از  کنند؛ بدان روی می برند و تا چه حد در اندیشیدن فرجام کار زیاده فرومی

کنند... اگر این خاصیت را  شهر آذوقه و خوراک دو سال خویش را از گندم اندوخته می مردم آن

وجو قرار دهیم، خواهیم دید که کیفیات هوا در اخالق  در اقالیم و شهرها مورد تحقیق و جست

 (. 132)همان: « بخشد آدمی تأثیر می

گوید نوع  فرهنگ میاو همچنین در ادامة توضیح چگونگی رابطه و نسبت میان جغرافیا و 

شود و  ها و روستاییان موجب تفاوت در بیولوژی و نوع ساختمان بدن افراد می تغذیه شهری

ها  خوردن مواد خام و خاص مناطق روستایی موجب شده تا بدن آنان در مقایسه با شهری

میختن ها را در نتیجة پختن و آ خوراکی»لطافت نداشته باشد. ابن خلدون معتقد است شهرنشینان 
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تر و  ها لطیف کاهند و درنتیجه غذاهای آن کنند و از سنگینی و غلظت آن می تلطیف می

ها در مقایسه با افراد  (؛ بنابراین شهری115 -118: 1518)ابن خلدون، « شود تر می زودهضم

های پرنعمت و مناطقی که از انواع  تر هستند. مردم اقلیم تر و ضعیف ساکن در روستا لطیف

نعمت  ها مانند گوشت و لذایذ زندگی برخوردارند، در مقایسه با مناطق کم ها و خوراکی خوردنی

های متنوع موجب قساوت قلب و  تر هستند و خوردن گوشت و خورشت و فقیرتر کندذهن

 شود )همان(. غفلت در میان اهالی آن مناطق می

در توسعه و عمران و  های خلقی متأثر از آن از زاویة نگاه ابن خلدون، جغرافیا و ویژگی

وهوا، اعتدال در روحیات و منش  آبادانی جوامع تأثیرگذار است. او معتقد است اعتدال در آب

رو... برای عمران و  در وسط و مرکز زمین اعتدال حاصل آید؛ از این»ملی را به دنبال دارد. 

دهند، از حیث جسم  ل میها را تشکی آبادانی سازگارتر است... و افراد بشری که ساکنان این اقلیم

(؛ بنابراین از نگاه او میان جغرافیا 130)همان: « ترند تر و راست و رنگ و اخالق و ادیان مستقیم

یافتگی یا  و خلقیات رابطة معناداری وجود دارد و از طرفی خلقیات نیز تأثیر مهمی در توسعه

گیری اعتدال  ساز شکل معتدل زمینهوهوای  رو در این نگاه آب ها دارد؛ از این نیافتگی ملت توسعه

 کند. شود و این اعتدال بستر بهتری برای عمران، آبادانی و توسعه را فراهم می روحی و روانی می

 
 . تأثير متغير جغرافيایی بر خلقيات1شكل 

 تأثير عوامل اجتماعی بر خلقيات

که اشاره شد، ابن خلدون معتقد است تفاوت جغرافیایی نقش مهمی در بروز خلقیات طور  همان

های خلقی متفاوت دارد، اما این همة حرف ابن خلدون در کتاب مقدمه نیست؛ چراکه  و ویژگی

او در جای دیگری در این کتاب با وجود آنکه از تأثیر متغیری به نام جغرافیا بر فرهنگ و منش 

های تربیتی، مکانیسم و ساختارهای  است، اعتقاد دارد که بشر تحت سیستم افراد سخن گفته

آید. به گفتة  یابد و به شکل جامعة خود درمی برد، رشد می سر می ای که در آن به حاکم بر جامعه
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باشد، نه فرزند طبیعت و مزاج انسان ساخته و فرزند عادات و مأنوسات خود می»ابن خلدون 

آداب و رسوم مختلف انس گیرد تا آنکه خوی و ملکه و عادت او شود، خویش و به هرچه در 

شود و اگر این وضع را در مردم مورد دقت  سرانجام همان چیز جانشین طبیعت و سرشت او می

 (851)همان: « های صحیح و بسیاری از آن خواهیم یافتقرار دهیم، نمونه

فیای طبیعی بر خلقیات تناقض دارد، اما این گزاره به ظاهر با ادعای او مبنی بر تأثیر جغرا

ها تأثیرگذار است، گاه  خواهد بگوید اگرچه جغرافیا بر خلقیات و منش ملت درواقع او می

تواند جایگزین طبیعت شود و  شرایط، ساختارها و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه می

های  ی و اقتصادی، ویژگیها به فراخور شکل اجتماعات و قوانین و شرایط اجتماعی سیاس انسان

گیرند؛ درنتیجه انسان همیشه محکوم به پذیرش جبر  متناسب با آن اجتماعات را به خود می

کند با بیان تفاوت  طبیعی و جغرافیایی نیست. او برای توضیح بیشتر این نظریه سعی می

ارائه دهد. وی تری از خلقیات و مفهوم منش ملی  های روستاییان و شهرنشینان تبیین دقیق ویژگی

دلیل اصلی تفاوت کسانی که در روستا ساکن هستند و کسانی را که در شهر سکونت دارند، 

های  بیند و معتقد است قوانین حاکم بر شهر و نوع سیستم شرایط حاکم بر روستا و شهر می

شهری، تعامالت، مناسبات، صناعات و هنرهای مختلف، تأثیر فراوانی بر نوع رفتار و 

 گوید: ها و روستاییان می های شهرنشینان دارد. وی در باب علت تفاوت شهری ظرفیت

ها این است که شهرنشینان در کلیة احوال و کیفیات معاش در  علت اصلی این تفاوت»

مسکن و ساختمان و امور دینی و دنیوی آداب و قوانینی دارند و همچنین در دیگر اعمال و 

ها و مقررات خاصی پیروی  و تصرفات خویش از آیینعادات و معامالت و کلیة کردارها 

کنند و چنانکه ایشان را در همة این امور آدابی است که در جمیع موارد معاشرت از خوب و  می

ها را آخرین  منزلة فنونی است که آن ها پایبندند... و در عین حال آداب و رسوم مزبور به بد بدان

(. ابن خلدون ضمن تأکید بر تأثیر ساختارها و قواعد 221-220)همان: « گیرد از نخستین فرامی

حاکم بر جامعه در خلقیات افراد و تفاوت شهر و روستا از این منظر معتقد است مجموع 

های اجتماعی موجب کسب تجارت  تجربیات بشر در شهر در حوزة صنعت و هنر و دیگر حوزه

»... شود.  تعدادهای مردمان شهری میها و اس جدیدتر در جامعة شهری و درنتیجه افزایش ظرفیت

بخشد که در نتیجة  و شکی نیست که هر صناعت و هنر مرتب و منظمی در نفس آدمی تأثیر می
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سبب آن در کسب  گردد و بهکند و برای پذیرفتن هنر دیگری مستعد می آن خردی تازه کسب می

 ان(.)هم« شود... معارف به استعداد سرعت انتقال و تیزهوشی آراسته می

های افراد  به عبارت دیگر از نگاه ابن خلدون، جامعه موجب پرورش استعدادها و توانایی

گیری  شود و نوع تربیت، قواعد و قوانین حاکم بر اجتماعات مختلف در چگونگی شکل می

شخصیت و منش افراد انسانی تأثیرگذار است. این نگاه، درست بر خالف رویکردهای 

گرایانه میان انسان  هاست. براساس رویکردهای ذات لقیات و منش ملتگرایانه در حوزة خ ذات

شهری و روستایی تفاوت بنیادین و ذاتی وجود دارد. ادعاهایی که در چارچوب گفتمان 

دنبال اثبات تفاوت بنیادین میان غرب و شرق و انسان شرقی و  شود، به شناسی مطرح می شرق

هایی  معه و انسان ایرانی ژن ایرانی واجد ویژگیانسان غربی است؛ بنابراین در تحلیل جا

 (.1530القلم، شود )برای نمونه ر.ک: سریع استبدادمدارانه و ضد توسعه قلمداد می

گرایانه به  توان نگاهی ذات دهد که آیا می ابن خلدون در مقدمه به این سؤال پاسخ می

میان اجتماعات و  ها و اجتماعات مختلف بشری داشت، آیا تفاوت خلقیات و منش ملت

ها ذاتی است یا  های خلقی ملت های مختلف بنیادین و ذاتی و همیشگی است، آیا ویژگی ملت

 یابد؟ مرور زمان تغییر می عارضی و به

نویسد:  او ضمن اشاره به هوش و ذکاوت و استعداد شهرنشینان در مقایسه با روستاییان می 

شی به علت تفاوت و اختالفی است که در کنند چنین هو آن وقت مردمان عادی گمان می»

نشینان  حقیقت انسانیت وجود دارد؛ در صورتی که چنین نیست و اگر شهرنشینان را با بادیه

که  حدی بینیم شهریان چگونه آراسته به هوشمندی و سرشار از زیرکی هستند؛ به مقایسه کنیم، می

یت و تفاوت عقول با یکدیگر از این پندارد او به علت اختالف حقیقت آدم نشین می مرد بادیه

(. وی بار دیگر 220)همان: « بهره است و حال آنکه پندار او درست نیست استعداد و هوش بی

کند که علت این هوشمندی و زیرکی را باید در آداب و قواعد حاکم بر شهر و صنایع  تأکید می

ای شهری تأثیر مستقیمی ه و و قوانین خاص شهر جست و این صناعات و نوع تعلیم و آموزش

 گذارد. در منش و شخصیت شهرنشینان بر جای می

جز فراگرفتن ملکات نیکو از راه صنایع و  هوشمندی و زیرکی شهریان هیچ علتی ندارد، به»

خبرند و هنگامی که  نشینان به کلی از آن بی آداب و رسوم و عادات و کیفیات شهرنشینی که بادیه
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گیرد و در پرتو حسن تعلیم استادان ماهر  ها فرامی و ملکاتی که از آن یک تن شهری به سبب صنایع

ها  کند هرکه در این ملکات به مرحلة نهایی برسد و در آن نشین گمان می شود، بادیه هنرمند می

نشینان  پندارد نفوس بادیه توانایی حاصل کند، به علت کمالی است که در عقل او وجود دارد و می

یده شده است که از فراگرفتن چنین هنرهایی عاجزند، ولی حقیقت امر چنین فطرتاً چنین آفر

یابیم که فطرتاً و ذاتاً در باالترین مراتب فهم و کمال و  نشینان می نیست؛ چه ما مردمانی از بادیه

هاست، همان  باشند و تنها دلیلی که منشأ هنرمندی و هوش شهریان و استعداد آن خردمندی می

ی صنایع و طرز تعلیم نیک در میان ایشان است؛ زیرا صنایع و تعلیم چنانکه در رونق و شکفتگ

 (.221-220)همان: « بخشند پیش یاد کردیم، دارای آثاری هستند که در نفس آدمی تأثیری بسزا می

 

 
 ها . تأثير عوامل اجتماعی بر خلقيات و منش ملت2شكل 

گرایانه، انسان شرقی را اساساً مانع  صیف شرق با رویکردی ذاتبسیاری در ضمن تو

دانند و در مقابل،  مانده و ضد توسعه می های بد از قبیل نابالغ، عقب پیشرفت و واجد ویژگی

کنند. در عصر ابن خلدون نیز همین قسم توصیفات  یافته توصیف می انسان غربی را بالغ و تکامل

شد. البته بدیهی است که حوزة  کار برده می غرب زمینی بهدر باب انسان مشرق زمینی و م

جغرافیایی شرق و غرب زمان ابن خلدون با مفهوم شرق و غرب در این زمان یکی نیست، اما 

 سیستم تربیتي 
 

 ها خلقیات و منش ملت

تجربیات بشر در  

 صنايع، فنون و...

 

 و مقرراتقوانین  



 

 

 

 

 
 40   از ديدگاه ابن خلدون آنهاي  و ابعاد و ويژگي« خلقیات»فهوم و تحلیل ماکاوي و

  

 

وی ضمن  1شود. مسئله در اینجا توصیفی است که از منش ملی دو حوزة جغرافیایی متفاوت می

 گوید: لمی و تمدنی در غرب میمقایسة غرب و شرق زمان خود و اشاره به ضعف ع

و اما در مشرق، سند تعلیم در آن سرزمین پایدار است، بلکه بازار دانش آن سامان رونق و » 

یافتن عمارت و آبادنی فراوان و پیوستگی سند تعلیم در اقطار  رواج کامل دارد... و علت آن ادامه

ها ادامه دارد و سند تعلیم در آن  است... و در آن شهرها همچنان دانش فراوان است و عمران آن

(. ابن خلدون علت این توسعة علمی و قدرت اجتماعی سیاسی را در 221)همان: « پایدار است

داند و  شرایط خاص اجتماعی و ساختارهای خاص حاکم بر جامعة خاص مشرق زمین می

های ذاتی  در ویژگیکنند علت این تفاوت و تمایز را باید  معتقد است بسیاری به اشتباه گمان می

 نویسد: مردمان آن جوامع یافت. وی در این باره می

تر و  بنابراین مردم مشرق عموماً در هنر آموزش دانش و بلکه در دیگر هنرها راسخ» 

روند، گمان  که بسیاری از جهانگردان مغرب که در طلب دانش به مشرق می حدی ترند؛ به محق

پندارند شرقیان به  تر است و می ق از عقول اهالی مغرب کاملکلی عقول مردم مشر طور کنند به می

تر و هوشمندترند و نفوس ناطقة ایشان طبیعتاً از نفوس ناطقة مردم مغرب  فطرت نخستین زیرک

تر است و معتقدند تفاوت میان ما و ایشان در اختالف حقیقت و ماهیت انسانیت است؛  کامل

بینند، ولی حقیقت چنین نیست و میان  ها و هنرها می زیرا میزان هوشمندی ایشان را در دانش

اقطار مشرق و مغرب تفاوت به این اندازه که تفاوت در یک حقیقت است، وجود ندارد... تنها 

در  8چیزی که شرقیان را بر مردم مغرب برتری داده، عبارت از تأثیراتی است که آثار حضارت

« افزاید ردیم، بر میزان عقل انسان در صنایع میبخشد و چنانکه در فصول پیشین یاد ک نفوس می

 (.221)همان: 

توان از تفاوت میان شرق و غرب سخن گفت؛ بنابراین از نگاه ابن  به همان نسبت نیز می

توان و نباید دلیل تفاوت میان شرق و غرب را در ذات و ضعف و قوت در میزان  خلدون نمی

رقیان و غربیان جست. بلکه این نوعِ صنایع و های ذاتی و ماهوی ش ادراک عقالنی و ویژگی

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
گفتند و مصر و دیگر ممالک  . در عصر ابن خلدون کشورهایی را که میان مصر و اقیانوس امتداد داشتند، مغرب می1

 شد. ها با عنوان مغاربه و مشارقه یاد می خواندند و از آن عربی را مشرق می

 . تمدن8
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شرایط حاکم بر جامعه است که در تکوین شخصیت هر دو حوزة جغرافیایی عصر ابن خلدون 

ها از لحاظ  مردم مشرق زمین را نیز باید بر همین منوال قیاس کرد؛ زیرا آن»تأثیرگذار است. 

اند و  بلندتری در این راه برداشته های تعلیم و صنایع در مرتبة باالتری قرار دارند و گام

خبر است که در نخستین  ترند... این گمان مردم غافل و بی نشینی نزدیک زمینیان به بادیه مغرب

پندارند برتری شرقیان به علت کمی است که در حقیقت انسانیت آنان وجود دارد و  نظر می

اند؛ در  نر اختصاص یافتهسبب نسبت به مردم مغرب به مراتب بلندتری از دانش و ه بدین

 (.223)همان: « صورتی که پندار اینان درست نیست

طور که بیان شد از نگاه ابن خلدون هنگام مواجهة ملتی با ملتی دیگر تصویری از  همان

شود که هنگام  بندد و درنتیجه دیگری متصف به صفاتی متمایز می دیگری در ذهن نقش می

در مواجهة غرب با شرق زمان ابن خلدون پیشرفت و توسعة  شود. ها استفاده می توصیف از آن

زمینیان  زمینیان از نظر مغرب مشرق زمین موجب تقویت انگارة انحصار عقالنیت و تکامل مشرق

تر، پیشرفته و  یافته کند مردمان مشرق زمین ذاتاً مردمانی باکفایت، تکامل شود و غرب گمان می می

ساز نیست و تصویر غلطی  اه ابن خلدون این باور با واقعیت همتر هستند. حال آنکه از نگ بالغ

است که غرب از شرق در ذهن خویش ساخته است. این تصویر درست مانند تصویری است که 

امروز جوامع شرقی از غرب در ذهن دارند و بسیاری از مکتوباتی که در حوزة خلقیات 

ت، در همین چارچوب به توصیف و تحلیل طور خاص ایرانیان نوشته شده اس زمینیان و به مشرق

پردازد. اگر از منظر ابن خلدون به این  جامعة ایران و خلقیات ما و جهان موسوم به غرب می

ای کسانی پرداخت که با رویکردی  های فکری و اندیشه توان به نقد بنیان تفاوت بنگریم، می

 پردازند. رب میشناسانه به توصیف و سرزنش انسان شرقی در مقایسه با غ شرق

 ها نقش عوامل اقتصادی در تفاوت منش ملت

بندی جهان و سامان سیاسی و اجتماعی  اند به تقسیم متفکران حوزة علوم سیاسی سعی داشته

گذاری کرد )آزاد  ها بپردازند. منتسکیو در آثار خود مفهوم استبداد جوامع شرقی را پایه ملت

دانست  سیا را متأثر از شرایط طبیعی و جغرافیایی می(. وی سازمان سیاسی آ111: 1531ارمکی، 

آبی رودها موجب پدید آمدن استبداد شرقی است  های وسیع و درنتیجه کم و معتقد بود دشت
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مندتر در قالب مفاهیمی مانند استبداد  (. این مفهوم بعدها به صورتی نظام131: 1518)منتسکیو، 

، در 1و جان استوارت میل 5ریچارد جونز 8م اسمیتاز سوی آدا 1شرقی و جامعة آسیایی یا شرقی

(. سپس کارل 53-51: 1511کار رفت )عنایت،  توصیف نظام اقتصادی کشورهای آسیایی به

مارکس به این ایده توجه کرد و با استفاده از این مفهوم به تحلیل نظام تأسیسات اجتماعی و 

 3اقتصادی جوامع آسیایی پرداخت.

ها و نبود مالکیت ارضی مشخصة اصلی شیوة تولید در  س سلطة دولتاز نگاه مارکس و انگل

گیری نوعی  تمام مشرق زمین است و این شیوة تولید آسیایی و سیستم اقتصادی موجب شکل

(. در این دستگاه فکری، 12-11: 1513خاصی از جامعه در شرق شده است )مارکس و انگلس، 

یی است و همین شیوة تولید در جامعة شرقی عامل سیستم سیاسی و اقتصادی تابع شرایط جغرافیا

ها( جوامع آسیایی را  تمایز شرق از غرب است. ویتفوگل نیز با اتکا به آرای مارکس )ولی با نقد آن

آبی، اقتصاد آبی،  او، اصطالحاتی مانند جامعة استبداد شرقی نامد. در کتاب  می 1«پایه جوامع آب»

کومت آبی، دولت آبی، مدیریت آبی، مالیات آبی، توسعة آبی، کشاورزی آبی، رژیم سیاسی آبی، ح

 خورد. چشم می قوانین آبی، استبداد آبی، دنیای آبی، نظام آبی و کشورهای آبی به

ها پیش از متفکران غربی از تأثیر اقتصاد و شیوة معیشت بر  که ابن خلدون قرن درحالی

ابن  تفاوت جوامع معرفی کرده است. جامعه سخن گفته و اقتصاد را یکی از عوامل تمایز و

ها را نتیجة نوع معیشت  سبب اینکه تفاوت عادات، رسوم و شئون زندگانی ملتخلدون را به

اند بی آنکه  گری تاریخی شمردههایی مانند آن پیشگام مادی داند و استنتاج آنان، یعنی اقتصاد می

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
1 . Society Asiatic or Oriental  

 (1112باب ماهیت و علل ثروت ملل )تحقیقی در . در کتاب 8

5 .Richard Jones (1251گیری ) ای در باب توزیع ثروت و منابع مالیات در کتاب رساله 

 (1212در کتاب اصول اقتصاد سیاسی ) .1

تهران:  مخبر. عباس ترجمة آسیایی. تولید شیوة سقوط و (. ظهور1512دون ) نک: استفن. پ. بیشتر، . برای آگاهی3

تهران: انتشارات امیرکبیر؛  8پازارگاد. ج  الدین بهاء ترجمة سیاسی، نظریات (. تاریخ1535) ز؛ ساباین، جرجمرک نشر

و مسلمین تبریز. تبریز: انتشارات  ایرانیان ماندگی  عق و انحطاط شناسی علت (. تاریخ1520رحمانیان، داریوش )

 .85داد شرقی، آذر بهمن، ماهنامة نگاه نو، (. تاریخچة مفهوم استب1585دانشگاه تبریز؛ موقن، یداهلل )
6. Hydraulic Society 
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کند که تفاوت  او در جایی بیان می (.1523اعتقادات دینی او را انکار کنند )ر.ک: الکوست، 

ها و در یک کالم خلقیات جوامع درنتیجة اختالفی است که  عادات، رسوم و شئون زندگانی ملت

(. پس از نگاه ابن خلدون 883: 1518گیرند )ابن خلدون،  در شیوة معاش )اقتصاد( خود پیش می

ه که البته متأثر از شرایط زیستی های کسب درآمد و نظام اقتصادی و معیشتی جامع ها و راه شیوه

ها  ای در نوع آداب و رسوم و سبک زندگی ملت کننده و جغرافیایی نیز هستند، عناصر تعیین

 رود. شمار می به

 گيری نتيجه

های آن و  ابن خلدون به بررسی مفهوم خلقیات و ابعاد و ویژگی مقدمهدر این مقاله با نگاهی به 

ا با یکدیگر از منظر وی پرداخته شد تا ضمن بازخوانی متون ه چرایی تفاوت خلقی میان ملت

اندیشمندان اجتماعی مسلمان و نقد و بررسی روشمند این متون، بستر توسعه و بسط دانش 

تر در این حوزه فراهم شود. با تکیه بر دیدگاه ابن  های تازه شدن افق اجتماعی مسلمین و گشوده

موجب تمایز جوامع از مشخصات روحی و اخالقی  عادات و رسوم، شعائر و صفات وخلدون 

تواند ناشی از تفاوت جغرافیایی و شرایط  شود. این تفاوت در منش و خلقیات می یکدیگر می

توان گفت جغرافیا یکی از متغیرهای تأثیرگذار در خلقیات و منش  وهوایی باشد؛ درنتیجه می آب

عامل تأثیرگذار در خلقیات نیست و تجربیات  ها و جوامع است، اما از نظر او جغرافیا تنها ملت

دهد گاهی شرایط و مناسبات حاکم بر اجتماعات مختلف و قوانین و ساختارهای  او نشان می

شود و بر خلقیات افراد تأثیرگذار است. او ضمن نگاهی انتقادی  اجتماعی جایگزین طبیعت می

محیطی و  ها به مقتضای شرایط زیست نگر معتقد است انسان گرایانه و کالن به رویکردهای ذات

توان نگاهی ایستا به خلقیات  دهند؛ پس نمی اجتماعی رفتارهای متناسب با آن شرایط را بروز می

داشت و انسان را محکوم به پذیرش جبر جغرافیایی و طبیعی دانست. در این میان او سهم 

داب و رسوم و خلقیات ای برای اقتصاد و شیوة معیشت جوامع در تفاوت فرهنگی و آ ویژه

گری  مردمان جوامع مختلف در نظر گرفته است؛ به نحوی که برخی او را از پیشگامان مادی

کنند. از این منظر ابژه، یعنی عینیات و مناسبات جامعه بر سوژه و خلقیات و  تاریخی معرفی می

طبیعت در اگرچه او بر نقش بخشد.  ها تأثیرگذار است و هویت خاصی به فرد می منش ملت
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گیری شخصیت اشاره دارد، معتقد است انسان ساخته و فرزند عادات و مأنوسات و شرایط  شکل

 و ساختارهای اجتماعی حاکم بر جامعة خود است نه فرزند طبیعت و مزاج خویش.

 
 ها . عوامل تأثيرگذار در تفاوت خلقی و منش ملت3شكل 

ن شد، مقصود از عوامل اجتماعی، ساختارها و مناسبات اجتماعی، قوانین و طور که بیا همان

تواند موجب تکوین نظام  ها و تربیت و نوع مناسبات و تعامالتی است که می مقررات، آموزش

کند. بر مبنای اندیشة ابن  ای را از جامعه دیگر متمایز  شخصیت افراد جامعه شود و جامعه

هایی  ی نژادپرستانه و ایستا، ملت یا نژاد خاصی را واجد ویژگیتوان با رویکرد خلدون نمی

شرایط جامعه، شیوة معاش و نحوة تربیت و خاصی در طول اعصار و تاریخ معرفی کرد؛ زیرا 

گیری  چراکه جغرافیا در شکلگیری شخصیت افراد تأثیر دارد؛  آموزش جوامع نیز در شکل

دلیل تغییر و تحوالت اجتماعی  ها در طول زمان به نخوی جوامع تأثیرگذار است، اما انسا و خلق

و شیوة معیشت و نیز ساختارها و مناسبات اجتماعی، آموزش و تعلیم قابلیت تغییر دارند. 

 ها مخالف است. گرایانه در باب خلقیات ملت درنتیجه ابن خلدون با هر نوع نگرش ذات

ویژه  های کالن دربارة جوامع، به مکتوبات حوزة علوم اجتماعی سرشار از ادعاها و گزاره

دنبال تحلیلی عام از تاریخ و  نگر به هایی که همواره با رویکردی کالن جوامع شرقی است؛ گزاره

پردازند. نظریة استبداد شرقی و استبداد ایرانی یا  ها هستند و به توصیف جوامع می هویت ملت
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شوند. ابن خلدون در  ب تحلیل میخودمداری ایرانیان و ادعاهایی مانند آن در همین چارچو

مقدمه به نقد این رویکرد در تحلیل و توصیف جوامع پرداخته و بر تغییر و تبدّل احوال و 

های خلقی جوامع در طول اعصار تأکید کرده است. اصوالً از نگاه ابن خلدون وقتی از  ویژگی

انه اتخاذ کنیم و بگوییم گرای توانیم رویکردی ذات گوییم، نمی ها سخن می منش و خلقیات ملت

هایی ذاتی خاصی است که همواره او را از دیگران متمایز  هر ملتی در طول اعصار واجد ویژگی

های تاریخ  شود؛ چراکه گذر زمان و پستی و بلندی های شناخته می کند و همیشه با آن ویژگی می

های جوامع  داشت ویژگی توان انتظار شود و نمی های اجتماعی می موجب تغییر و تحول در نظام

 ها دستخوش تغییر و تبدل نشود. ملت

ها  ترین قوانین تاریخ است و احوال ملت ترین و اصلی از نگاه ابن خلدون تغییر، یکی از مهم

ها در نتیجة تبدل و تغییر  ها و نسل این اصل است که احوال ملت»مدام در حال تغییر است 

ها و  ها و شیوه ... کیفیت جهان و عادات و رسوم ملتپذیرد اعصار و گذشت روزگار تغییر می

یابد، بلکه برحسب گذشت روزگارها و  ای پایدار دوام نمی مذاهب آنان بر روشی یکسان و شیوه

(. اگر از این زاویه به 38-31)همان: « یابد پذیرد و از حال به حالی انتقال می ها اختالف می قرن

توان انسان غربی و انسان شرقی را واجد جوهره یا  نیم، نمیها نگاه ک مسئلة خلقیات و منش ملت

های تغییرناپذیر در طول تاریخ دانست. در این چارچوب فکری، بنیان بسیاری از  ویژگی

هایی مانند استبداد شرقی  شناسی سیاسی و تاریخی و نظریه ها در حوزة جامعه ها و نظریه دیدگاه

 تواند نقد قرار شود. شناسی می رقهای نظری گفتمان ش طورکلی بنیان و به

 منابع

 ( 1518ابن خلدون، عبدالرحمن .)محمد پروین گنابادی. تهران: انتشارات علمی خلدون مقدمة ابن .

 فرهنگی.

 ( هویت ایرانی. 1515اشرف، احمد .)81-1(، 5، )وگو گفت. 

 ( 1531آزادارمکی، تقی .)لم.. تهران: نشر عهای فکری نظریة جامعة ایرانی بنیان 

 ( 1521چلبی، مسعود .)تهران: مؤسسة پژوهشی فرهنگ هنر بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران .

 و ارتباطات.
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 ( تحلیل جامعه1513حاجیانی، ابراهیم .) شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه. فصلنامة 

 .882-135(، 3، )مطالعات ملی

 فروشی فروغی. . تهران: کتابانخلقیات ما ایرانی(. 1513زاده، محمدعلی ) جمال 

 ( بررسی تأثیر محیط بر رفتار فردی و اجتماعی از دیدگاه 1523ربانی، رسول و رمضانی، محمد .)

 .18-35(، 15، )پژوهشنامة انقالب اسالمیابن خلدون. 

 ( رابطة سبک زندگی و دینداری از دیدگاه ابن خلدون. 1530رحمانی، علی و سعدیه، سهرابی .)

 .58-11(، 1)8 علم و دین، های پژوهش

 ( 1531زیگفرید، آندره .)تهران: شرکت سهامی انتشار.ها روح ملت . 

 تهران: فرزان روز.اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار. (. 1530القلم، محمود ) سریع 

 ( 1511سعید، ادوارد .)ترجمة عبدالرحیم گواهی. تهران: نشر فرهنگ اسالمی.شناسی شرق . 

 1(،1، )مطالعات ملی بستگی ملی وفاق اجتماعی. فصلنامة (. میزگرد هم1512ر )شیخاوندی، داو-

18. 

 ( 1528صلیبی، ژاسنت .)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  شناسی اجتماعی. فرهنگ توصیفی روان

 مطالعات فرهنگی.

 ( ابن خلدون و جامعه1531کافی، مجید .)  .دوفصلنامة اسالم و علوم اجتماعیشناسی تاریخی ،

1(2 ،)182-115. 

 ( 1511عنایت، حمید .)تصحیح و مقدمة زیباکالم. های سیاسی در ایران و اسالم نهادها و اندیشه .
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